
ВЪПРОСИ 
за самостоятелна подготовка за теста по учебната дисциплина 

„Хидравлични машини и пневматика“ 

1. При увеличаване на температурата, стойността на коефициента на кинематичен вискозитет 
при течностите: 

□ увеличава се; 

□ намалява; 

□ не се изменя; 

□ увеличава се до 393К, а след това намалява. 

2. Манометърът е уред за измерване на: 

□ налягане, по-високо от атмосферното; 

□ дебит; 

□ вискозитет; 

□ маномезитет; 

□ скорост. 

3. Натискът на струя върху стена е максимален, ако: 

□ стената е с форма на конус; 

□ стената е плоска и е разположена нормално на оста на струята; 

□ стената се движи със скоростта на струята в същата посока; 

□ стената отклонява струята на ъгъл 180°; 

□ стената отклонява струята на ъгъл 45°. 

4. Линейните хидравлични загуби: 

□ не зависят от дължината на тръбата; 

□ зависят от грапавостта на тръбопровода; 

□ не зависят от числото на Рейнолдс; 

□ зависят от фазата на Луната; 

□ не зависят от скоростта на течението. 

5. Уравнението на Бернули е: 

□ следствие на уравнението за непрекъснатост на теченията; 

□ уравнение за съхранение на материята; 

□ уравнение за налягането в затворен обем; 

□ интеграл на уравнението за движение на идеален флуид; 

□ основно уравнение на счетоводния баланс. 



6. Коя от следните помпи е обемна? 

□ Центробежна; 

□ Каплан; 

□ Диагонална; 

□ Осова; 

□ Зъбна. 

7. Ако се замени електродвигателя, който задвижва една турбопомпа с друг с 2 пъти по-голяма 
честота на въртене, то: 

□ дебитът на помпата ще се увеличи 2 пъти; 

□ дебитът на помпата ще се намали 2 пъти; 

□ дебитът няма да се измени; 

□ напорът ще се увеличи 2 пъти; 

□ напорът ще се намали 2 пъти. 

8. При пускането в действие на една турбопомпа, трябва да бъде спазвано следното правило за 
затвора в нагнетателната страна: 

□ при центробежните помпи трябва да е отворен; 

□ при осовите помпи трябва да е затворен; 

□ при центробежните помпи трябва да е затворен; 

□ при осовите помпи трябва да се отвори след достигане на номиналната честота на 

въртене. 

9. Кинематичното подобие на теченията в моделната и оригиналната помпи изисква: 

□ пропорционалност на линейните размери; 

□ равенство на основните геометрични размери; 

□ подобие на скоростните триъгълници в съответните точки; 

□ пропорционалност на ъглите, определящи посоката на съответните скорости. 

10. Геодезичната смукателна височина при турбопомпите: 

□ винаги е положителна; 

□ винаги е отрицателна; 

□ не оказва влияние върху кавитационните характеристики; 

□ е равна на атмосферното налягане; 

□ определя положението на помпата спрямо нивото на течността в смукателния резервоар. 



11. Ако е установена кавитация при работата на една турбопомпа, монтирана над нивото на 
течността в смукателния резервоар, следва да се вземат следните мерки: 

□ да се увеличи смукателната височина; 

□ да се увеличи съпротивлението на смукателния тръбопровод; 

□ да се увеличи честотата на въртене на помпата; 

□ да се понижи нивото в смукателния резервоар; 

□ да се намали смукателната височина. 

12. C каква цел работните лопатки на Каплановите помпи се правят подвижни? 

□ осигуряване на висок к.п.д. при различни режими на работа; 

□ за да се намали честотата на въртене на електродвигателя; 

□ за да се увеличи геодезичната смукателна височина; 

□ за да се подобри дизайна на проточната част; 

□ за да се опрости конструкцията на помпата. 

13. Помпажът e: 

□ оптимален режим на работа на турбопомпа; 

□ характерен начин на изпомпване на вода от резервоар; 

□ режим на работа с минимални хидравличните загуби в тръбопровода; 

□ режим на работа при паралелно свързване на турбопомпи; 

□ неустойчив режим на работа на турбопомпа. 

14. Работната точка на системата помпа-инсталация представлява: 

□ пресечна точка на напорните характеристики на помпата и инсталацията; 

□ точка от напорната характеристика на помпата при максимален дебит; 

□ пресечна точка на характеристиката на инсталацията с абсцисата; 

□ точка от напорната характеристика на помпата при максималната стойност на к.п.д.; 

□ точка от напорната характеристика на помпата, за която дебитът е равен на 0. 

15. Правилната посока на въртене на една центробежна помпа може да се определи: 

□ по разположението на фланците; 

□ по цвета на помпата; 

□ по посоката на развитие на спиралата; 

□ по дължината на вала; 

□ според стойностите на дебита и напора. 



16. Скоростта на движение на буталото на една бутална неротационна помпа: 

□ остава постоянна за един двоен ход; 

□ изменя се по синусоидален закон; 

□ изменя се линейно с хода на буталото; 

□ не зависи от ъгловата скорост на вала на двигателя; 

□ зависи от хода на буталото. 

17. Характерна особеност на ротационните обемни помпи е: 

□ наличието само на смукателен клапан; 

□ наличието само на нагнетателен клапан; 

□ наличието на смукателен и нагнетателен клапани; 

□ преместването на работната камера от смукателната до нагнетателната страна. 

18. Напорът на един центробежен вентилатор: 

□ не се изменя при изменение на дебита; 

□ не зависи от честотата на въртене; 

□ не зависи от геометрията на работните лопатки; 

□ изменя се при изменение на дебита; 

□ не зависи от характеристиката на инсталацията. 

19. Максималният брой на дюзите при Пелтоновите турбини е: 

□ 1; 

□ 2; 

□ 6; 

□ 8; 

□ 12. 

20. Защо камерата на работното колело при Каплановите турбини се прави със сферична 
форма? 

□ за предотвратяване на кавитация в тази зона; 

□ за по-лесен монтаж и демонтаж; 

□ за подобряване на якостните качества на камерата; 

□ за осигуряване на минимална хлабина между работното колело и камерата; 

□ за подобряване дизайна на турбината. 



21. Какъв е типът на турбина със специфична честота на въртене ns = 1000 ? 

□ Францис; 

□ Пелтон c десет дюзи; 

□ Пропелерна; 

□ Диагонална; 

□ Двукратна. 

22. При внезапно разтоварване на една турбина: 

□ честотата на въртене веднага намалява; 

□ честотата на въртене веднага се увеличава; 

□ мощността се увеличава два пъти; 

□ дебитът се увеличава при реактивните турбини. 

23. При коя от изброените турбини регулирането на мощността се извършва посредством 
направляващите и работните лопатки едновременно? 

□ Францис; 

□ Пропелерна; 

□ Каплан; 

□ Двукратна; 

□ Пелтон. 

24. При реактивните турбини: 

□ налягането на входа на работното колело е равно на това на изхода му; 

□ налягането на входа на работното колело е по-голямо от това на изхода му; 

□ налягането на входа на работното колело е по-малко от това на изхода му; 

□ потенциалната енергия на водата се преобразува изцяло в кинетична. 

25. Коя от следните водни турбини не е реактивна ? 

□ Францис; 

□ Каплан; 

□ Диагонална; 

□ Пелтон; 

□ Пропелер. 


