
           Прашања за ЗИ и ДМ по Термотехника  

 

I.Заокружи ја буквата пред точниот одговор 

1. Температурата при која водата врие се вика температура на вриење или: 

а) температура на заситување 

б) температура на прегревање 

      в) температура на топење 

2. Пареата која во себе содржи определена количина на вода се вика: 

а) влажна пареа 

б) прегреана пареа 

в) сувозаситена пареа 

3. Количеството на топлина кое треба да се доведе на 1 kg врела вода за да се претвори 

во сувозаситена пареа се нарекува: 

а) топлина на течноста 

б) топлина на испарување 

в) топлина за прегревање 

4. Количеството на топлина кое треба да се доведе за претварање на 1 kg сувозаситена 

пареа во прегреана пареа се нарекува: 

а) топлина на течноста 

б) топлина на испарување 

в) топлина за прегревање 

5. Преминот од гасовита во течна агрегатна состојба се нарекува: 

а) сублимација 

б) испарување 

в) кондензација 



6. Преминот од цврста во гасовита агрегатна состојба се нарекува: 

а) сублимација 

б) испарување 

в) топење 

7. Сврзницата на сите температури при кои водата преминува во пареа за определен 

притисок се нарекува крива или линија на: 

а) топење 

б) испарување 

в) сублимација  

8. Спроведување на топлина меѓу две тврди тела со различни температури се нарекува 

уште: 

а) конвекција  

б) кондукција 

в) радијација  

9. Количеството на топлина што поминува низ определен ѕид со определена дебелина 

и површина од 1m2 во единица време се нарекува: 

а) топлински отпор 

б) топлински проток 

в) специфичен топлински проток  

10. Количеството на топлина што поминува низ определен ѕид со определена 

дебелина и површина во единица време се нарекува: 

а) топлински отпор 

б) специфичен топлински проток 

в) топлински проток  

 



11.  Кога a=1, r=0, d=0 станува збор за : 

а) апсолутно црно тело 

б) апсолутно бело тело  

в) апсолутно прозрачно тело 

12. Преносот на топлина со електромагнетни бранови се нарекува уште: 

а) конвекција  

б) кондукција 

в) радијација 

13. Долната топлинска моќ на горивата се бележи со: 

а) Hg 

б) Hd  

в) Ht  

14. Парниот котел Бенсон е претставник на: 

а) парни котли со голема содржина на вода 

б) парни котли со мала содржина на вода 

в) специјални парни котли 

15. Првата фаза при согорување на цврстите горива е: 

а) сушење 

б) горење 

в) дестилација 

16. Механичка загуба на гориво претставуваат загубите: 

а) U5, U6, U8 

б) U4, U7 



в) U1, U2, U3   

17. Напојната пумпа спаѓа во: 

а) фина котелска арматура 

б) груба котелска арматура 

в) помошни уреди и опрема 

18. Парниот котел со пламени цевки е претставник на: 

а) парни котли со голема содржина на вода 

б) парни котли со мала содржина на вода 

в) специјални парни котли 

19. Загубите на топлина претставуваат збир од : 

а) загубите на топлна низ надворешните ѕидови од просторијата 

б) загубите на топлина низ надворешните и внатрешните ѕидови од просторијата 

      в) загубите на топлина низ сите прегради од просторијата 

20. Количеството на топлина потребно за загревање на една просторијата се состои:  

а) од вентилациона топлина 

б) од трансмисиона топлина 

в) од трансмисиона и вентилациона топлина 

21. Zp  е додаток за : 

а) положба на просторијата во однос на страните  на светот 

б) прекин на ложењето во објектот 

в) студени надворешни ѕидови    

22. Радијаторите се поставуваат под прозорците или под прозорските штици: 

а) бидејќи таму се најголеми загубите на топлина 



б) бидејќи таму се најмали загубите на топлина 

в) бидејќи положбата таму нема влијание на загубите на топлина 

23. Локална  регулација на системот за водно греење се изведува со: 

   а) регулација на согорувањето на горивото 

   б) регулација на протокот на вода  

   в) регулација на напорот 

24. Централна  регулација на системот за водно греење се изведува со: 

а) регулација на согорувањето на горивото 

б) регулација на протокот на вода  

в) регулација на напорот  

25. Кај нископритисното парно греење работниот притисок на пареата е:  

а) над 0,5[bar] 

б) до 5[bar]  

в) до 0,5[bar]   

26. Парните турбини според насоката на струење на пареата во однос на вратилото се делат на: 

а) акциони и реакциони 

б) кондензациски и противпритисни  

      в) аксијални и радијални 

27. Перните турбини според начинот на испуштање на искористената пареа се делат на: 

   а) аксијални и радијални  

   б) кондензациски и противпритисни  

   в) главни и помошни аксијални и радијални  

 



28. Кај радијалните парни турбини пареата струи: 

а) произволно во однос на оската на вратилото на турбината 

б) нормално на оската на вратилото на турбината 

в)  паралелно со оската на вратилото на турбината 

29. Кај парните турбини : 

а) m=const 

б) c=const 

в) i=const 

30. Моторите со внатрешно согорување спаѓаат во групата на: 

а) електрични мотори 

б) топлински мотори 

в) воздушни мотори 

31. Кај Ото моторите, цилиндарот на моторот се полни: 

а) само со чист воздух 

б) само со гориво 

в) со смеса од гориво и воздух 

32. Кај Дизел моторите цилиндарот на моторот се полни: 

а) само со чист воздух 

б) само со гориво 

      в) со смеса од гориво и воздух 

33. Запалувањето на компримирана смеса кај Ото моторите се врши со: 

а) надворешна енергија 

б) самозапалување 



в) друг начин на запалување 

34. Теоретскиот Ото циклус се состои од: 

а) две адијабати и две изобари  

б) две адијабати, изохора и изобара 

в) две адијабати и две изохори 

35. Теоретскиот Дизел циклус се состои од: 

а) две адијабати и две изобари  

б) две адијабати, изохора и изобара 

в) две адијабати и две изохори 

36. Vh е: 

      а) волумен на компресиониот простор 

б) работен волумен на цилиндарот 

в) вкупен волумен на цилиндарот 

37. Разводот на работната материја кај двотактен Ото мотор се врши со: 

а) вентили 

б) отвори на цилиндарот  

в) комбинирано 

38.  При компресија кај четворотактен мотор вентилот за полнење и вентилот за празнење се: 

а) вентилот за полнење е отворен, а вентилот за празнење затворен  

б) двата отворени 

в) двата затворени    

39.  Првиот такт кај четиритактниот Дизел мотор е: 

а) компресија  



б) полнење 

в) експанзија   

40.  Кај нископритисните гасни турбини работниот притисок е: 

а) поголем од 600.000 [Ра] 

б) помал од 600.000 [Ра] 

 в) помал од 900.000 [Ра] 

41.  Кај гасните турбини согорувањето на горивото се врши во: 

а) котел 

б) комора за согорување 

в) компресор 

42. Кај нискотемпературните гасни турбини температурата на согорување е: 

а) поголема од 1200[K] 

б) помалa од 1200[K] 

      в) помалa од 1000[K] 

43. Работен флуид кај хидрауличната регулација на гасните турбини е: 

а) вода  

б) масло 

      в) воздух 

44. Кај ладилните постројки Qo е: 

а) топлина која од околината преминува во ладилникот 

б) топлински капацитет на испарувач 

в) топлински капацитет на кондензатор  

45. Составен дел на секоја компресорска ладилна постројка е: 



а) регулационен вентил 

б) одделувач на капки 

в) компресор 

46.  Ако за ладење се троши механичка енергија, тогаш тоа се: 

а) компресорски ладилни постројки 

б) апсорпциони ладилни постројки 

в) ејекторски ладилни постројки 

47. Ладилниот коефициент е однос помеѓу: 

а) ε=Qo/W 

б) ε=W/Qo 

в) ε=W/Q 

48. Ако за ладење се троши топлинска енергија, тогаш тоа се: 

а) парни компресорски ладилни постројки 

б) апсорпциони ладилни постројки 

в) воздушни компресорски ладилни постројки 

49. Кондензаторот се лади со воздух кај: 

а) малите ладилни постројки 

б) средните ладилни постројки 

в) големите ладилни постројки 

50. Ладилниот учинок се бележи со: 

а) Q 

б) q 

в) qo  



II. На празното место напиши ја буквата што одговара на соодветното твредење 

51. a) qt   -топлина на течноста_____ 

      б) r         - топлина на испарување_____ 

52. а) x  -содржина на влага _____ 

 б) 1-x -содржина на пареа _____  

53. а) p-v дијаграм  -фазен дијаграм_____ 

 б) T-s дијаграм  -работен дијаграм_____ 

       в) p-t дијаграм  -топлотен дијаграм_____ 

54. а)     б) 

     

-изобарна промена за водена пареа______ 

-изохорна промена за водена пареа______ 

55. a)Ψ=p (v’’-v’)     -надворешна топлина за испарување_____ 

 б) ρ=u’’-u’         -внатрешна топлина на испарување_____  

56. а) Ф   -коефициент на премин на топлина_____  

б) R   -топлотен проток_____ 

 в) K  -топлотен отпор_____ 

57. . а) m2 -единица за топлински отпор_______  

 б) K/W -единица за површина низ која се спроведува топлина____ 

 в) W / mK -единица за коефициент на топлотна спроводливост____ 



58. а)  а  -коефициент на рефлексија_____ 

 б)  r -коефициент на апсорпција_____ 

 в) d  -коефициент на пропустливост_____ 

59. а) ux -енталпија на влажна пареа_____  

       б) ix  - специфичен волумен на влажна пареа_____ 

       в) vx - внатрешна енергија на влажна пареа_____  

60. а) антрацит  - течно гориво___ 

 б) коксен гас - гасовито гориво_____ 

в) мазут                - цврсто гориво___ 

61. а) Ла монтов котел                - парен котел со мала содржина на вода___ 

 б) Парен котел со гасни цевки           - специјален парен котел _____ 

 в) Современ озрачен парен котел           - парен котел со голема содржина на вода___   

62. а) n - средна температура на грејниот флуид____ 

 б) AR - број на радијаторски елементи____ 

 в) tF
 - грејна површина на радијаторот____ 

63. а) ZA -додаток за студени надворешни ѕидови _____ 

 б) ZР -додаток за прекин на ложењето______ 

64.  а) Qv  -трансмисиона топлина за греење_____ 

    б) Qt  -вентилациона топлина за греење_____ 

65. а) m - топлински пад ____ 

  б) i                     - масен проток на пареа ____ 

 в) ho
 - енталпија на пареа ____ 

 



66. а) С1 -реална брзина на пареа на излезот од млазник_____ 

 б) С1t -теоретска брзина на пареа на излезот од млазник______ 

67. а) kJ/kg   - единица за масен проток m _____ 

  б) kg/s   - единица за топлински пад на пареата ho ____ 

68. а) Vh -работен волумен на цилиндер        _____ 

    б) Vc -вкупен волумен на цилиндер          _____ 

       в) Va -волумен на компресионен простор_____ 

69. а) ηi  -ефективен коефициент на корисно дејство______ 

  б) ηe -индикторски коефициент на корисно дејство_______ 

70.  а) p<6x105Pa  -средно притисни гасни турбини _____ 

  б) p=(6-9) x105Pa  - ниско притисни гасни турбини _____ 

71. а) апсорпциони ладилни постројки - механичка енергија ____ 

      б) компресорски ладилни постројки - топлинска енергија ____ 

72. а) qo   - масен ладилен учинок _____ 

  б) qov   - волуменски ладилен учинок _____ 

73. а) Wk   - компресиона работа _____ 

  б) We   - експанзиона работа _____ 

74. а) ε*max   - ладилен коефициент _____ 

  б) ε    - теоретски ладилен коефициент _____ 

75.  а) Pi  - литарска моќност на мотор        _____ 

    б) Pl - ефективна моќност на мотор _____ 

       в) Pe - индикаторска моќност на мотор _____ 

 



76. а) издувување ____      в) компресија _____ 

   б) полнење _____     г) согорување и експанзија _____ 

 

77. На празната линија напиши ја позицијата (бројот) на делот според сликата 

 

 

 

 

 

 

78.  На сликата е даден систем за довод на гориво и создавање на смеса кај Ото мотор. На 

линијата напиши го бројот што одговара на позицијата  

                                                                                 

- клип _____ 

- коленесто вратило _____ 

- цилиндарска глава _____ 

 

 

 

     

 

 

 



- пречистувач на гориво _____       - карбуратор _____ 
- пумпа за гориво _____         - резервоар за гориво _____ 

 

79. На сликата е даден систем за довод на гориво и создавање на смеса кај Дизел мотор.   

На линијата напиши го бројот што одговара на позицијата 

 

- резервоар за гориво _____   - фин пречистувач на гориво _____ 

- филтер за воздух _____  - бризгалка _____ 

80. На линиите напиши соодветните фази кај теоретскиот Ото циклус 

 

0 – 1: ______________________________ 

1 – 2: ______________________________ 

2 – 3: ______________________________ 

3 – 4: ______________________________ 

4 – 1: ______________________________ 

1 – 0: ______________________________ 



81. На линиите напиши соодветните фази кај теоретскиот Дизел циклус 

    

0 – 1: ______________________________ 

1 – 2: ______________________________ 

2 – 3: ______________________________ 

3 – 4: ______________________________ 

4 – 1: ______________________________ 

1 – 0: ______________________________ 

82. На сликата е даден систем за батериско палење на смесата кај Ото мотор, на линијата напиши 

го името на соодветниот елемент од системот  

 

             1  __________________________ 7 __________________________ 

             2 __________________________             5 __________________________ 



83. На сликата е даден систем за ладење со принудна циркулација на течноста, на линијата 

напиши го името на соодветниот елемент од системот  

 1 _____________________________ 

 2 _____________________________ 

 3 _____________________________ 

 4 _____________________________ 

84. Напиши ги имињата на деловите во шемата на воздушна компресорска ладилна 

постројка 

    

 

 

 

 

85. Процесот на ладење за воздушна ладилна постројка е даден во следниот Т-ѕ дијаграм. Напиши 

ги соодветните фази. 

Од 4 до 1: __________________________ 

 

Од 1 до 2: __________________________ 

 

Од 2 до 3: __________________________ 

 

Од 3 до 4: __________________________ 

 

 

ЕМ _______________________ 

 

Л _________________________ 

 

К ________________________ 

 

ТР________________________ 

 

    

                                  



III. Дополни ги речениците (тврдењата) 

86. Количеството на __________  пареа во 1[kg]  ____________ пареа са нарекува 

содржина на пареа. 

87. Преминот од цврста во течна агрегатна состојба се вика ________________ . 

88. Преминот од течна во гасовита агрегатна состојба се вика ________________ . 

89. При преминот на пареата во течна агрегатна состојба се добиваат водени капки или 

________________ . 

90. Линијата х = 1 се вика ____________________________ гранична крива. 

91. Линијата х = 0 се вика ____________________________ гранична крива. 

92. Мерна единица за коефициентот на пренос на топлина К е ______ . 

93. Топлински флукс е количество на топлина што поминува низ ѕид со определана 

__________________  и _____________________ во единица време. 

94. Топлинскиот отпор се бележи со ____ и се мери во единицата ____ . 

95. Пренесувањето на топлина се врши со: кондукција, _____________________ и 

_____________________ . 

96. Единица за горна топлинска моќ на 1[kg] цврсто или течно горио  Hg е ___________ . 

97. Согорувањето на цврстите горива се одвива во четири фази и тоа: сушење, 

_________________ , ____________________ и догорување. 

98. Парните котли со пламени цевки спаѓаат во групата на парни котли со 

__________________ содржина на вода. 

99. Односот на вистинското и теоретското количество на воздух се нарекува 

_____________________________________ и се обележува со ___ . 

100. Бројот на радијаторски елементи n се определува како однос на грејната површина 

на _______________ и грејната површина на еден радијаторски елемент. 

101 . Регулацијата на системот на водно греење може да се изврши на два начина и тоа: 

централно и _______________ . 



102. Локалната регулација на протокот на вода се врши пред грејното тело со 

_________________________. 

103. Според начинот на кој струи водата во системот, водното греење може да биде  

_________________________ и _________________________ греење. 

104. Соред бројот на степени парните турбини може да бидат: 

_________________________ и _________________________ тирбини.   

105. Кај радијални турбини пареата струи ___________________ на оската на вратилото 

на турбината. 

106. Кај аксијалните турбини пареата струи ___________________ со оската на вратилото 

на турбината. 

107. Кај нестационарно струење на пареата нејзината _______________ постојано се 

менува. 

108. Моторите со внатрешно согорување вршат претворање на __________________ 

енергија во механичка работа. 

109. Неподвижни делови на еден клипен мотор се: цилиндар,  __________________ и 

____________________________ . 

110. Работата на Дизел моторите се изведува во четири такта и тоа: прв такт (полнење), втор 

такт ( ___________________________ ), трет такт (согорување и експанзија) и  

четврт такт ( ________________________ ). 

111. Работата на Ото моторите се изведува во четири такта и тоа: прв такт 

(__________________), втор такт ( ___________________ ), трет такт (согорување и 

експанзија) и четврт такт (празнење). 

112. Единствен корисен такт кај четиритактните мотори е ____________ такт, затоа што 

тогаш добиваме __________________ работа. 

113. Според намената гасните турбини се делат на __________________ 

и  __________________  гасни турбини. 



114. Постројките кои извршуваат обратни кружни процеси и при тоа одржуваат пониска 

температура во некоја средина се викаат __________________ постројки. 

IV. Реши ги задачите: 

115. Температурата од внатрешната страна на еден бетонски ѕид е 

10[ оС], а од надворешната е -10[ оС]. Ѕидот има дебелина 0,5[m], висина 3,5[m] и 

должина 20 [m].  

Да се определи: 

а) Топлинскиот отпор       

б) Топлинскиот проток      

Од табела прочитана е вредноста на λ за бетон λ = 0,58[W/mK]. 

116. Водена пареа со pо=20[bar] и температура tо=400 [оС], адијабатски експандира во 

проширена млазница до p1=1,2 [bar]. Да се определи: 

а) Топлинскиот пад на пареата во млазницата   

б) Теоретската брзина на истекување    

Од дијаграм се прочитани следните вредности на потребните величини: 

io=3245 [kJ/kg] 

i1=2795[kJ/kg] 

117. Даден е јагленот со следниот масен состав: 33,5% С; 2,45% Н; 18% О; 0,7%N; 2,31% Ѕ; 35,36% w 

и 7,6% а. Да се пресметаат: 

а) Горната топлинска моќ  

б) Долната топлинска моќ на јагленот. 

118. Еден еднослоен ѕид од цигла со дебелина 30[cm] и коефициент на топлинска спроводливост 

1,25[W/mK]. Коефициентот на конвекција од надворешната страна на ѕидот е 22[W/m2K], а од 

внатрешната страна на ѕидот тој е 8[W/m2K]. Температурната разлика меѓу внатрешната и 

надворешната температура на воздухот е 20[oC], а површината на ѕидот е 8[m2]. 

Да се пресметаат: 

а) Коефициентот на пренос на топлина за дадениот ѕид 

б) Топлинскиот флукс што се пренесува низ ѕидот. 

 



119. Еден килограм врела вода со притисок p=4,90[bar] се претвара во сувозаситена пареа. За 

дадените услови да се пресмета: 

а) Колку топлина треба да се доведе при тоа претварање  

б) Колку при тоа ќе се промени ентропијата на пареата  

Од табела за дадениот притисок  се прочитани следните вредности на потребните величини за 

решавање на задачата: i’ = 636,8[kJ/kg], i” = 2748[kJ/kg], s’ = 1,8531[kJ/kgK] и ѕ” = 6,8283[kJ/kgK]. 

120. Да се определат: 

а) одржината на пареа  

б) содржината на влага 

во 1[kg] влажна пареа со притисок p=7,85[bar], ако нејзината енталпија ix = 2220[kJ/kg]. Енталпиите 

на врелата вода и на заситената водена пареа се прочитани од табела за дадениот притисок и 

изнесуваат 717,2[kJ/kg] и 2773[kJ/kg]. 

 


