МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ, И
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ЗАЈЕДНИЦА МАШИНСКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

XXIV. РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА
МАШИНСКИХ ШКОЛА
19. И 20. МАЈ 2017.

МОДЕЛИРАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА
ТЕСТ
ШИФРА ТАКМИЧАРА:
МАКСИМАЛНИ БРОЈ БОДОВА: 50
БРОЈ ОСВОЈЕНИХ БОДОВА:
РАНГ НА ТЕСТИРАЊУ:

ЧЛАНОВИ ЖИРИЈА:
1. _____________________
2. _____________________
3. _____________________

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ТЕСТА
У руци држите тест, који се састоји од 25 питања, од којих су 3 из машинских материјала, 16 из
машинских елемената и 6 из области конструисања.
Предвиђено време за израду овог теста износи 60 минута.
Број бодова који се може стећи по сваком задатку је истакнут у горњем десном углу задатка.
ПРИЈАТАН РАД И МНОГО УСПЕХА!

1. Челик је ___________________гвожђа и ______________________и других пратећих

2

и легирајућих елемената где је проценат ____________________до ____________%.

2. Обележи тачке Rm и Reh на дијаграму истезања:

2

3. Пластичне масе које при првом загревању омекшавају, а при даљем загревању
прелазе у тврду смолу спадају у:

2

a) термопластичне масе
б) термореактивне масе
4. Φ40 H7, Φ40 j6, Φ30 k8, Φ20 G8. Написати толеранције за:

2

а.) отворе: _______________________
б.) осовине: __________________________
5. Заокружити предности котрљајуђих лежајева!
а.) не разрађују се
д.) раде тихо
б.) нису осетљиви на ударе
ђ.) мањи утрошак мазива
ц.) мали отпор трења
е.) погодни су за велике брзине
г.) малих су димензија а имају велику носивост

2

6. Уписати облике котрљајуђих тела:

2

а) ____________________
б) ____________________
ц) ____________________
д) ____________________
е) ____________________
7. Колутни лежаји су наменјена за:

2

а.) радијална оптеређења
б.) аксијална оптеређења
ц.) радиаксијална оптеређења

8. Оптеређење машинских елемената се може јавити у виду:

2

а) ____________________
б) ____________________
ц) ____________________

9. Степен спрезања зубаца зупчаника представља:

2

а.) укупан број зубаца који се спрежу
б.) број пари зубаца у спрези
ц.) однос броја зубаца великог и малог зупчаника

10. Пужни парови се користе:
а.) када се вратила секу
б.) када се вратила мимоилазе
ц.) када су вратила паралелна

2

11. За толерисану осовину Az

одредити:

2

a) T0 = ____________________________
б) dg = ____________________________
в) dd = ____________________________
г) d = ____________________________

12. Дати графички приказ толеранције осовине
(dd, dg, d, To)

13. Одредити напон смицања чивије на слици ако је дато:
- обртни момент: T = 10 KNcm
- пречник вратила: d = 25 mm
- пречник чивије: dč = 8 mm

у односу на нулту линију:

2

3

14. Одредити напон затезанје штапа на слици, ако се зна:
- F = 12 KN

4

15.На слици је приказана:

1

a) крута спојница
б) еластична спојница
ц) искључна спојница.

16. Који смер оптеређења је повољнији према слици?

2

a) F
б) F1

17. Којој врсти напрезања је изложен вијак на слици?
a) смицању
б) затезању
ц) увијању

2

18. На претходној скици је приказан:

2

a) подешени вијак
б) неподешени вијак

19. Заварени спој на слици, према положајулимова који се заварују је:

1

a) сучеони (са везицом)
б) преклопни

20. За избор материјала меродавна су његова својства:

2

a) ____________________________
б) ____________________________
в) ____________________________
г) ____________________________
21. За исту снагу, повећањем броја обртаја, момент увијања ће бити:

2

a) мањи
б) већи
22. Статичка и динамичка чврстоћа, тврдоћа и жилавост спадају у:

2

a) хемијска својства материјала
б) технолошка својства материјала
в) физичка својства материјала
г) механичка својства материјала
23. Делови већих димензија и мањих серија лију се у:

2

a) кокилама
б) пешчаним калупима
24. На избор налегања одлучујуће утичу:
a) материјал и димензија делова
б) намена и функција склопа
в) естетски изглед и цена

2

25. Преносник на слици је:
a) редуктор
б) мултипликатор
в) варијатор

1

