2945_Az_Æ
yani_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 2945 İaşә müәssisәlәrinin avadanlıqları
1 Emal müәssisәlәrindә mәhsulun qızardılmasının neçә üsulu var?

•

2
9
4
7
3

2 Emal müәssisәlәrindә mәhsulun qızardılma üsulu hansılardır?

•

dolayıcı üsulla qızdırılan bişirmә
elektriklә qızartma üsulu
birbaşa üsulla qızdırılan bişirmә
әsas vә frityur üsulu
buxarla qızartma üsulu

3 әsas üsulla qızardılma zamanı temperatur nә qәdәr olur?

•

180230dәrәcә
100 dәrәcә
90dәrәcә
8090dәrәcә
140480dәrәcә

4 Frityurda qızardılma zamanı temperatur nә qәdәr olur?

•

180230dәrәcә
100dәrәcә
80dәrәcә
8090dәrәcә
140480dәrәcә

5 İşçi sәthin qızdırılma üsuluna görә tavalar necә cür olur?

•

6
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6 Tәyinatına görә tәrәvәzdoğrayan maşınlar neçә cür olur?

•

4
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7
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7 Tәyinatına görә tәrәvәzdoğrayan maşınlar hansılardır

•

balıq mәhsulları doğrayan maşınlar
çiy vә bişmiş tәrәvәzdoğrayan maşınlar
әt mәhsulları doğrayan maşınlar
bişmiş tәrәvәz xırdalayan maşınlar
çiy tәrәvәz xırdalayan maşınlar

8 Konstruktiv tәyinatına görә tәrәvәzdoğrayan maşınlar neçә cür olur?

•

4
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9 Konstruktiv tәyinatına görә tәrәvәzdoğrayan maşınlar hansılardır?

•

konus vә lent ttipli
diskli, rotorlu, puanson tipli vә kombinәedilmiş maşınlar
diyircәk vә lent ttipli
pazvari vә konus tipli, kombinәedilmiş maşınlar
lent tipli vә kombinәedilmiş maşınlar

10 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı diskli tәrәvәzdoğrayan maşınlara aiddir?

•

MC 28100 tipli
MPO4001000 tipli
MPO 50200 tipli
MC 18160 tipli
MPOB160 tipli

11 MPO 50200 tipli maşınlar hansı tip maşınlara aiddir

•

puanson tәrәvәzdoğrayan maşınlar
diskli tәrәvәzdoğrayan maşınlar
rotorlu tәrәvәzdoğrayan maşınlar
lentli tәrәvәzdoğrayan maşınlar
kombinә edilmiş tәrәvәzdoğrayan maşınlar

12 MC10160 tipli maşınlar hansı tip maşınlara aiddir

•

puanson tәrәvәzdoğrayan maşınlar
diskli tәrәvәzdoğrayan maşınlar
rotorlu tәrәvәzdoğrayan maşınlar
kombinә edilmiş tәrәvәzdoğrayan maşınlar
lentli tәrәvәzdoğrayan maşınlar

13 72310M tipli maşınlar hansı maşınlara aiddir

•

puanson tәrәvәzdoğrayan maşınlar
rotorlu tәrәvәzdoğrayan maşınlar
diskli tәrәvәzdoğrayan maşınlar
kombinә edilmiş tәrәvәzdoğrayan maşınlar
lentli tәrәvәzdoğrayan maşınlar

14 UMM10 tipli maşınlar hansı maşınlara aiddir

•

puanson tәrәvәzdoğrayan maşınlar
rotorlu tәrәvәzdoğrayan maşınlar
diskli tәrәvәzdoğrayan maşınlar
kombinә edilmiş tәrәvәzdoğrayan maşınlar
lentli tәrәvәzdoğrayan maşınlar

15 MPO 50200 tipli maşının tәyinatı nәdir?

•

bişmiş tәrәvәzlәrin doğranılması
bişmiş әt mәhsullarının doğranılması
balıq mәhsullarının doğranılması
çiy әt mәhsullarının doğranılması
çiy tәrәvәzlәrin doğranılması

16 MPO 50200 tipli tәrәvәzdoğrayan maşın hansı hissәlәrdәn ibarәtdir?

•

slindrik formalı işçi kamerasının, yüklәmә qıfının vә boşaltma lotokundan ibarәtdir
yüklәmә qabı ilә birlikdә olan slindrik alminium gövdәsindәn ibarәtdir
intiqal hissәdәn, dәyişdirilәn işlәk üzvlәrdәn vә yüklәmә qurğusundan ibarәtdir
işçi kamera, gövdәsinin yuxarı qurtaracaq hissәsinәdә yüklәmә seksiyasından ibarәtdir
kameranın yan divarının sәthindә axıtma qısa borusu formasında boşaltma seksiyalarından ibarәtdir

17 MPO 50200 tipli tәrәvәzdoğrayan maşına aşağıdakı hansı tәrkibdә işlәk üzvlәr daxildir?

•

dayaq diskli oraqşәkilli bıçaq, iki dayaq diski olan kombinәlәşdirilmiş bıçaq, üç sürtgәc diskli işlәk üzv
işçi kamera, gövdәsinin yuxarı qurtaracaq hissәsinәdә yüklәmә seksiyasından ibarәtdir
slindrik formalı işçi kamerasının, yüklәmә qıfının vә boşaltma lotokundan ibarәtdir
konuslu, diskli işlәk üzv
diskli, diyircәkli işlәk üzv

18 MC10160 tipli diskli tәrәvәzdoğrayan maşının bunkerinә doldurulan tәrәvәz müntәzәm
verilmәdikdә nә baş verir?

•

doğranmış mәhsul azalır
doğranmanın keyfiyyәti yaxşılaşır
doğranmanın keyfiyyәti xarablaşır
doğranmış mәhsulun rәngi dәyişir
doğranmış mәhsulun hәcmi artır

19 MC10160 tipli diskli tәrәvәzdoğrayan hansı hissәlәrdәn ibarәtdir

•

slindrik formalı işçi kamerasının, yüklәmә qıfının vә boşaltma lotokundan ibarәtdir
yüklәmә qabı ilә birlikdә olan slindrik alminium gövdәsindәn ibarәtdir
intiqal hissәdәn, dәyişdirilәn işlәk üzvlәrdәn vә yüklәmә qurğusundan ibarәtdir
işçi kamera, gövdәsinin yuxarı qurtaracaq hissәsinәdә yüklәmә seksiyasından ibarәtdir
tökmә gövdәdәn, yüklәmә bunkerindәn, işçi valdan vә dәyişdirilәn disklәrdәn ibarәtdir

20 Konstruktiv tәrtibatına görә puanson tәrәvәzdoğrayan maşınlara hansı aiddir?

•

MPOB 160 tipli tәrәvәzdoğrayan maşın
UMM10 tipli tәrәvәzdoğrayan maşın
MC 10160 tipli tәrәvәzdoğrayan maşın
MC28100 tipli tәrәvәzdoğrayan maşın
MPO4001000 tipli tәrәvәzdoğrayan maşın

21 Konstruktiv tәrtibatına görә MC28100 tipli tәrәvәzdoğrayan hansı maşınlara aiddir?

•

rotorlu maşnlara
diyircәkli maşınlara
puanson maşınlara
vәrdәnli maşınlar
diskil maşınlara

22 MC28100 tipli tәrәvәzdoğrayan hansı universal mәtbәx maşının komplektinә daxildir?

•

PU0,6
UMMPp
MC 270
P10,61,1
PII

23 PU0,6 universal mәtbәx maşının komplektinә hansı tәrәvәzdoğrayan daxildir?

•

MPOB 160 tipli tәrәvәzdoğrayan maşın
UMM10 tipli tәrәvәzdoğrayan maşın
MC 10160 tipli tәrәvәzdoğrayan maşın
MPO4001000 tipli tәrәvәzdoğrayan maşın
MC28100 tipli tәrәvәzdoğrayan maşın

24 Konstruktiv tәrtibatına görә MPOB160 tipli tәrәvәzdoğrayan hansı maşınlara aiddir

•

puanson maşınlara
diskil maşınlara
diyircәkli maşınlara
rotorlu maşnlara
kombinәedilmiş maşınlara

25 Konstruktiv tәrtibatına görә kombinәedilmiş tәrәvәzdoğrayan maşınlara hansı aiddir?

•

MPOB 160 tipli tәrәvәzdoğrayan maşın
UMM10 tipli tәrәvәzdoğrayan maşın
MC 10160 tipli tәrәvәzdoğrayan maşın
MC28100 tipli tәrәvәzdoğrayan maşın
MPOB160 tipli tәrәvәzdoğrayan maşın

26 Qarnirlәrin hazırlanmsında istifadә olunan bişmiş tәrәvәzlәrin doğranılması üçün hansı
tәrәvәzdoğrayandan istifadә olunur

•

MPOB 160 tipli tәrәvәzdoğrayan maşından
MC 10160 tipli tәrәvәzdoğrayan maşından
UMM10 tipli tәrәvәzdoğrayan maşından
MC28100 tipli tәrәvәzdoğrayan maşından
MPOB160 tipli tәrәvәzdoğrayan maşından

27 Salatların hazırlanmsında istifadә olunan bişmiş tәrәvәzlәrin doğranılması üçün hansı
tәrәvәzdoğrayandan istifadә olunur
MPOB 160 tipli tәrәvәzdoğrayan maşından
MC 10160 tipli tәrәvәzdoğrayan maşından
UMM10 tipli tәrәvәzdoğrayan maşından

•

•

MPOB160 tipli tәrәvәzdoğrayan maşından
MC28100 tipli tәrәvәzdoğrayan maşından

28 Vineqredlәrin hazırlanmsında istifadә olunan bişmiş tәrәvәzlәrin doğranılması üçün hansı
tәrәvәzdoğrayandan istifadә olunur?

•

UMM10 tipli tәrәvәzdoğrayan maşından
MC 10160 tipli tәrәvәzdoğrayan maşından
MPOB160 tipli tәrәvәzdoğrayan maşından
MC28100 tipli tәrәvәzdoğrayan maşından
MPOB 160 tipli tәrәvәzdoğrayan maşından

29 MPOB160 tipli tәrәvәzdoğrayan maşından nә üçün istifadә edilir

•

qarnirlәrin, salat vә veniqretlәrin hazırlanmsında sitifadә olunan bişmiş tәrәvәzlәrin doğranılması üçün
uşaq qidasının hazırlanmasında
pәhriz qidasının hazırlanmsında
kofenin üyüdülmәsi üçün
kartof püresinin hazırlanmsında

30 Konstrukriv tәrtibatına görә MC18160 tipli tәrәvәzdoğrayan hansı maşınlara aiddir?

•

rotorlu maşnlara
diyircәkli maşınlara
puanson maşınlara
diskil maşınlara
kombinәedilmiş maşınlara

31 MC18160 tipli tәrәvәzdoğrayan iş prinsipinә görә hansı maşına oxşayır?

•

MPOB 160 tipli tәrәvәzdoğrayan maşına
MPOB160 tipli tәrәvәzdoğrayan maşına
UMM10 tipli tәrәvәzdoğrayan maşına
MC 10160 tipli tәrәvәzdoğrayan maşına
MC28100 tipli tәrәvәzdoğrayan maşına

32 MC18160 tipli tәrәvәzdoğrayan konstruksiyasına görә hansı maşına oxşayır

•

MPOB 160 tipli tәrәvәzdoğrayan maşına
UMM10 tipli tәrәvәzdoğrayan maşına
MPOB160 tipli tәrәvәzdoğrayan maşına
MC 10160 tipli tәrәvәzdoğrayan maşına
MC28100 tipli tәrәvәzdoğrayan maşına

33 MC18160 tipli tәrәvәzdoğrayan hansı universal mәtbәx maşının intiqalı ilә hәrәkәtә gәtirilir?

•

MC 270
UMMPp
PU0,6
P10,61,1
PII

34
yüklәmә bunkerinin hәcmidir
bıçaq çәrçivәsinin sahәsi
bunkerin hәcminin doldurulması әmsalıdır

•

mәhsulun doğranılma әmsalı
mәhsulun yüklәmә müddәtidir

35 МРГУ370 tipli maşınlar hansılar aiddir?

•

çörәk doğrayan maşınlara
universal qәnnadı maşınlarına
xәmir yoğurman maşınlara
yuma maşınlarına
qastranomiya mәhsulları doğrayan maşınlara

36 Qastranomiya mәhsulları doğrayan maşınlara hansılar aiddir

•

МРГУ370
MPX200
MOK250
MC1215
MUM500

37 MUBP tipli maşının statorun orta vәziyyәtindә araboşluğu mәsafәsi nә qәdәrdi?

•

5mm
0,6mm
0,5mm
0,4mm
0,2mm

38 MUBP tipli maşının statorun yuxarı vәziyyәtindә araboşluğu mәsafәsi nә qәdәrdi?

•

0,2mm
0,6mm
3mm
0,6mm
0,5mm

39 MUBP tipli maşının statorunun gövdәdә dönmәsinә nә mane olur

•

kәsik formasında olan rotor
statorun pazına girәn mil
tәnzimlәmә halqasının fırlanması
konusun doğuranına nәzәrәn bucaq altında yerlәşmiş yarıqlar sayәsindә
rotorun üç hissәdәn ibarәt olması

40 MUBP tipli maşının mehsuldarlığı hansı düsturla hesablanır

•

41 İaşә pәhriz müәssisәlәrindә bişmiş müxtәlif qida mәhsullarının әzilmәsi üçün hansı maşınlardan
istifadә edilir

•

MİK60 tipli
MP800 tipli
MUBP tipli
MC1215 tipli
MC1240 tipli

42 MP800 tipli maşınlardan hansı müәssisәlәrdә istifadә olunur

•

konserv müәssisәlәrindә
iaşә pәhriz müәssisәlәrindә
emal müәssisәlәrindә
süd kombinatında
şәrab zavodlarında

43 MP800 tipli maşınlardan iaşә müәssisәlәrindә hansı әmәliyyatı yerinә yetirmәk üçün istifadә
olunur?

•

tәrәvәzlәrin yuylması üçün
qabların yuylması üçün
bişmiş qida mәhsullarının әzilmәsi üçün
balıq pulcuqlarının tәmizlәnmәsi üçün
kofenin üyüdülmsә üçün

44 MKP60 tipli maşında kartof püresinin hazırlanma müddәti nә qәdәrdir

•

5dәq
10dәq
8dәq
9dәq
4dәq

45 Bişmiş mәhsulun xırdalanması üçün hansı maşınlardan istifadә edilir?

•

MPMB300 tipli maşından
MUBP tipli maşından
MPM800tipli maşından
MMU125 tipli maşından
MMU500 tipli maşından

46 MUBP tipli maşınlardan harada istifadә edilir?

•

balıq pulcuqlarının tәmizlәnmәsi üçün
tәzә tәrәvәzlәrin doğranılması üçün
salat vә vineqret komponentlәrinin qarışdırılması üçün
xammalın çalınması üçün
bişimiş әtin xırdalanması üçün

47 Bişmiş mәhsulların xırdalanması üçün tәtbiq olunan ikinci qrupa daxil olan maşınlar mәhsula necә
tәsir göstәrir?

•

mәhsul sürәtli fırlanan kürәklәrlә әzilir vә qarışdırılır
mәhsul sürüşmә ilә birgә yüksәktezlikli rәqslәrin hesabına xırdalanır
mәhsul әlәyin tiyәsi ilә kәsilir vә onun deşiklәrindәn keçәrәk әzilir
mәhsul sıxılaraq deformasıyay uğrayır
mәhsul üyülmәyә mәruz qalır

48 Bişmiş mәhsulların xırdalanması üçün tәtbiq olunan üçüncü qrupa daxil olan maşınlar mәhsula
necә tәsir göstәrir?

•

mәhsul sürәtli fırlanan kürәklәrlә әzilir vә qarışdırılır
mәhsul sürüşmә ilә birgә yüksәktezlikli rәqslәrin hesabına xırdalanır
mәhsul әlәyin tiyәsi ilә kәsilir vә onun deşiklәrindәn keçәrәk әzilir
mәhsul sıxılaraq deformasıyay uğrayır

mәhsul üyülmәyә mәruz qalır

49 Bişmiş mәhsulların xırdalanması üçün tәtbiq olunan birinci qrupa daxil olan maşınların tәyinatı
nәdir?

•

qazanlarda kartof püresi hazırlamaq üçün tәyin edilmişdir
bişmiş mәhsulların nazik xırdalanması üçün tәyin edilmişdir
bişmiş müxtәlif qida mәhsullarından püre hazırlanması üçün tәyin edilmişdir
mәhsulları sıxmaq üçün tәyin edilmişdir
mәhsulları üyütmәk üçün tәyin edilmişdir

50 Bişmiş mәhsulların xırdalanması üçün tәtbiq olunan ikinci qrupa daxil olan maşınların tәyinatı
nәdir

•

mәhsulları üyütmәk üçün tәyin edilmişdir
qazanlarda kartof püresi hazırlamaq üçün tәyin edilmişdir
mәhsulları sıxmaq üçün tәyin edilmişdir
bişmiş mәhsulların nazik xırdalanması üçün tәyin edilmişdir
bişmiş müxtәlif qida mәhsullarından püre hazırlanması üçün tәyin edilmişdir

51 Bişmiş mәhsulların xırdalanması üçün tәtbiq olunan üçüncü qrupa daxil olan maşınların tәyinatı
nәdir?

•

qazanlarda kartof püresi hazırlamaq üçün tәyin edilmişdir
bişmiş mәhsulların nazik xırdalanması üçün tәyin edilmişdir
bişmiş müxtәlif qida mәhsullarından püre hazırlanması üçün tәyin edilmişdir
mәhsulları sıxmaq üçün tәyin edilmişdir
mәhsulları üyütmәk üçün tәyin edilmişdir

52 MUBP tipli maşının hansı әmәliyyatın yerinә yetirilmәsindә tәyin edilmişdir

•

qablarının yuylması üçün
bişmiş әtin xırdalanması üçün
dәnin üyüdülmüәsi üçün
balğın pulcuqlarının tәmizlәnmәs üçün
tәrәvәzlәrin yuyulması üçün

53 Bişimiş әtin nazik xırdalanması üçün hansı tip maşınlardan istifadә edilir?

•

MC1215 tipli
MUBP tipli
P0,61,1 tipli
KA tipli
MC47820 tipli

54 Bişimiş әtin nazik xırdalanması üçün hansı tip maşınlardan istifadә edilir

•

P0,61,1 tipli
KA tipli
MUBP tipli
MC47820 tipli
MC1215 tipli

55 Bişimiş balığın nazik xırdalanması üçün hansı tip maşınlardan istifadә edilir?
P0,61,1 tipli

•

KA tipli
MUBP tipli
MC47820 tipli
MC1215 tipli

56 Bişimiş tәrәvәzlәrin nazik xırdalanması üçün hansı tip maşınlardan istifadә edilir?

•

KA tipli
MUBP tipli
P0,61,1 tipli
MC47820 tipli
MC1215 tipli

57 Bişimiş yarmanın xırdalanması üçün hansı tip maşınlardan istifadә edilir?

•

P0,61,1 tipli
MUBP tipli
KA tipli
MC47820 tipli
MC1215 tipli

58 MUBP tipli maşında xırdalanmadan sonra mәhsulun alınmış hissәciyinin әsas kütlәdә ölçüsü nә
qәdәr olmalıdır?

•

0,5mm çox
5mm az
3mm az
0,6mm
0,5mm az

59 MUBP tipli maşın hansı hissәlәrdәn ibarәtdir?

•

içşi kamera, gövdәsinin yuxarı qurtaracaq hissәsinәdә sancaqdan , yüklәmә seksiyalarından ibarәtdir
kameranın yan divarının sәthindә axıtma qısa borusu formasında boşaltma seksiyalarından ibarәtdir
alminium gövdәdәn, elektrik mühәrrikindәn, statordan vә yüklәmә bunkerindәn ibarәtdir
yüklәmә qabı ilә birlikdә olan slindrik alminium gövdәdәn ibarәtdir
slindrik formalı işçi kameradan, yüklәmә qıfından vә boşaltma lotokundan ibarәtdir

60 MUBP tipli maşının şponkalarda yerlәşmiş rotor neçә hissәdәn ibarәtdir

•

4
2
3
6
5

61 MUBP tipli maşının şponkalarda yerlәşmiş rotorun hissәlәri birbirindәn nә ilә fәrqlәnir

•

slindrik formalı yarıqların ölçüsünә vә miqdarına görә
rәnginә görә
funksiyasına görә
valcıqların uzunluğuna görә
hissәlәrin qalınlığına görә

62 MUBP tipli maşının şponkalarda yerlәşmiş rotorun birinci hissәsindә neçә yarıq var?

•

28
65
56
72
43

63 MUBP tipli maşının şponkalarda yerlәşmiş rotorun ikinci hissәsindә neçә yarıq var?

•

72
56
28
43
80

64 MUBP tipli maşının şponkalarda yerlәşmiş rotorun üçüncü hissәsindә neçә yarıq var?

•

120
65
56
74
43

65 MUBP tipli maşının işçi üzvlәri arasındakı mәsafә necә nizamlanır

•

kәsik formasında olan rotor sayәsindә
tәnzimlәmә halqasının fırlanması sayәsindә
kürәcikli yastıqlarda fırlanan intiqal valı sayәsindә
konusun doğuranına nәzәrәn bucaq altında yerlәşmiş yarıqlar sayәsindә
rotorun üç hissәdәn ibarәt olması sayәsindә

66 MUBP tipli maşının statorun әn aşağı vәziyyәtindә araboşluğu mәsafәsi nә qәdәrdi?

•

0,6mm
0,2mm
0,5mm
3mm
5mm

67 Balığın pulcuqlarını tәmizlәmәk üçün hansı tip maşından istifadә edilir?

•

UMM tipli
PO1M1 tipli
KA tipli
MC47820 tipli
MC8150 tipli

68 PO1M1 tipli balıqtәmizlәyәn maşının işçi üzvi nәdәn ibarәtdir?

•

kameradan
әrsindәn
valcıqdan
diskli valcıqdan
diskli çarxda

69 PO1M1 tipli balıqtәmizlәyәn maşın hansı mәqsәdlә tәtbiq edilir

•

balığı tikәlәrә ayırmaq
balığı yumaq
balığın içini tәmzilәmәk
balığın qәlsәmәlәrini tәmizlәmәk
balığın pulcuqlarını tәmizlәmәk

70 Aşağıda göstәrilәn maşınlardan hansı fasilәli işlәyәn kartoftәmizlәyәn maşınlar qrupuna aiddir?

•

PO1M1 tipli
MOK tipli
KHA600M tipli
MBU tipli
MC 1740 tipli

71 Aşağıda göstәrilәn maşınlardan hansı fasilәsiz işlәyәn krtoftәmizlәyәn maşınlar qrupuna aiddir?

•

UMM tipli
MOK tipli
KHA600M tipli
MMU tipli
MMB tipli

72 Tәmizlәmә avadanlıqlarının әsas tәyinatı nәdir?

•

tәrәvәzlәrin yuylması
qidalılıq dәyәri aşağı olan üst qatının tәmizlәnmәsi
yemәkxana vә mәtbәx qablarının yuyulması
әtblıq mәhsullrının yuyulması
kartofun yuyulması

73 KHA600M tipli fasilәzis işlәyәn kartoftәmizlәyәn maşınlarda işçi kamera neçә seksiyaya
ayrılmışdır

•

4
1
2
6
5

74

•

boşaltma pәncәrәsinin sahәsindәn istifadәetmә әmsalıdır
boşaltma pәncәrәsinin sahәsidir
boşaltma pәncәrәsindәn yumrunun çıxarma sürәtidir
maşının f.i.ә.
diyircәklәrin fırlanma bucaq sürәti

75

•

mәhsulun boşaldılma müddәtidir
işçi kameranın slindrik hissәsinin hündürlüyü
kameranın oxu boyu üzrә mәhsulun hәrәkәt sürәti
maşının gövdәsinin daxili diametri
işçi üzvün kasaya oxşar abraziv hissәsinin hündürlüyü

76
mәhsulun boşaldılma müddәtidir
işçi kameranın slindrik hissәsinin hündürlüyü

•

kameranın oxu boyu üzrә mәhsulun hәrәkәt sürәti
maşının gövdәsinin daxili diametri
kasaya oxşar hissәinin diametri

77

•

mәhsulun boşaldılma gücü
işçi kameranın slindrik hissәsinin hündürlüyü
kameranın oxu boyu üzrә gücü
maşının gövdәsinin daxili diametri
sürtünmә qüvvәsinin aradan qaldırılmasına sәrf olunan güc

78

•
79

•

mәhsulun boşaldılma gücü
işçi kamerada mәhsul kütlәsinin qaldırılmasına sәrf olunan güc
kameranın oxu boyu üzrә gücü
maşının gövdәsinin daxili diametri
sürtünmә qüvvәsini aradan qaldıran güc

sürtgәc diskindә dalğanın maksimal hündürlüyü
emal kamerasında yerlәşmiş yumruların işçi üv tәrәfindәn tullanmasını nәzәrә
sürtünmә momenti
abraziv materialla örtülmüş işçi kameranın divarnın hündürlüyü
diskdә dalğaların sayı

80

•
81

•

abraziv materialla örtülmüş işçi kameranın divarnın hündürlüyü
sürtgәc diskindә dalğanın maksimal hündürlüyü
diskdә dalğaların sayı
sürtünmә momenti
emal kamerasında yerlәşmiş yumruların işçi üv tәrәfindәn tullanmasını nәzәrә alan әmsal

abraziv materialla örtülmüş işçi kameranın divarnın hündürlüyü
sürtgәc diskindә dalğanın maksimal hündürlüyü
diskdә dalğaların sayı
sürtünmә momenti
emal kamerasında yerlәşmiş yumruların işçi üv tәrәfindәn tullanmasını nәzәrә alan әmsal

82

•

abraziv materialla örtülmüş işçi kameranın divarnın hündürlüyü
sürtgәc diskindә dalğanın maksimal hündürlüyü
diskdә dalğaların sayı
sürtünmә momenti
emal kamerasında yerlәşmiş yumruların işçi üv tәrәfindәn tullanmasını nәzәrә alan әmsal

83

•

boşaltma pәncәrәsinin sahәsindәn istifadәetmә әmsalıdır
boşaltma pәncәrәsinin sahәsidir
boşaltma pәncәrәsindәn yumrunun çıxarma sürәtidir
maşının f.i.ә.
diyircәklәrin fırlanma bucaq sürәti

84

•

boşaltma pәncәrәsinin sahәsindәn istifadәetmә әmsalıdır
boşaltma pәncәrәsinin sahәsidir

•

mәhsulun hәcmi kütlәsidir
maşının f.i.ә.
diyircәklәrin fırlanma bucaq sürәti

85

86

•
•

boşaltma pәncәrәsinin sahәsindәn istifadәetmә әmsalıdır
boşaltma pәncәrәsinin sahәsidir
mәhsulun hәcmi kütlәsidir
maşının f.i.ә.
diyircәklәrin fırlanma bucaq sürәti

diyircәk vә yumru arasında yaranmış sürtünmә qüvvәsindәn әmәlә gәlәn momentdir
boşaltma pәncәrәsinin sahәsidir
mәhsulun hәcmi kütlәsidir
maşının f.i.ә.
diyircәklәrin fırlanma bucaq sürәti

87

•

diyircәk vә yumru arasında yaranmış sürtünmә qüvvәsindәn әmәlә gәlәn momentdir
boşaltma pәncәrәsinin sahәsidir
mәhsulun hәcmi kütlәsidir
maşının f.i.ә.
diyircәklәrin fırlanma bucaq sürәti

88 PO1M1 tipli maşınlardan harada istifadә edilir?

•

balıq pulcuqlarının tәmizlәnmәsi üçün
tәzә tәrәvәzlәrin doğranılması üçün
salat vә vineqret komponentlәrinin qarışdırılması üçün
xammalın çalınması üçün
qastranomiya mәhsullarının doğranması üçün

89 KA350M tipli maşın hansı qrup avadanlıqlara aiddir

•

tәmizlәmә avadanlıqlarına
yuma avadanlqılarına
universal mәtbәx avadanlqılarına
çeşidlәmәkalibrlәmә avadanlıqlarına
xırdalama avadanlıqlarına

90 KA150M tipli maşın hansı qrup avadanlıqlara aiddir

•

tәmizlәmә avadanlıqlarına
yuma avadanlqılarına
universal mәtbәx avadanlqılarına
çeşidlәmәkalibrlәmә avadanlıqlarına
xırdalama avadanlıqlarına

91 UMM5 tipli maşın hansı qrup avadanlıqlara aiddir

•

çeşidlәmәkalibrlәmә avadanlıqlarına
universal mәtbәx avadanlqılarına
tәmizlәmә avadanlıqlarına
çeşidlәmә avadanlıqlarına
yuma avadanlqılarına

92 Hansı tip tәmizlәmә maşınlarında işçi üzvlәri konus formasındadır

•

UMM tipli
MOK tipli
KA tipli
MMU tipli
MMB tipli

93 Fasilәli işlәyәn kartoftәmizlәyәn maşınları hansı hissәlәrәdәn ibarәtdir?

•

qaynaq edilimiş çәrçivәdәn vә ya yuma seksiyasına tәrәf meyilli dibi olan vannadan ibarәtdir
slindrik formalı işçi kameradan, yüklәmә qıfından vә boşaltma lotokundan ibarәtdir
tunel әmәlә gәtirәn düzbucaqlı vannadan vә örtükdәn ibarәtdir
içşi kamera, gövdәsinin yuxarı qurtaracaq hissәsinәdә sancaqdan , yüklәmә seksiyalarından ibarәtdir
kameranın yan divarının sәthindә axıtma qısa borusu formasında boşaltma seksiyalarından ibarәtdir

94 Hansı tip tәmizlәmә maşınlarında işçi üzv disk formasındadır?

•

UM tipli
MOK tipli
KA tipli
MMU tipli
MMB tipli

95 Fasilәli işlyәn kartoftәmizlәyәn maşınlarda tәmizlәmә prosesinә hansı amillәr tәsir edir?

•

mәrkәzdәnqaçma qüvvәsindәn
işçi üzvlәrin forması, konstruktiv ölçülәri, kinematik parametirlәri
elektrik mühәrrikinin hәrәkәtindәn
kartofun kütlәsindәn
mәhsulla, diskin dib sәthi arasındakı sürtünmә qüvvәsindәn

96 Diskli kartoftәmizlәyәn maşınlarda işçi üzvün dövrlәr sayının qiymәtinin tәyin edilmәsi aşağıdakı
hansı şәrtlәrdәn asılıdır?
97

•
•

mәhsulun yüklәmә müddәtidir
işçi kameraya tökülmüş mәhsul kütlәsidir
kameranın oxu boyu üzrә mәhsulun hәrәkәt sürәti
maşının gövdәsinin daxili diametri
işçi kameranın en kәsik sahәsindәn istifadә edilmә әmsalı

98

•

işçi kameranın en kәsik sahәsindәn istifadә edilmә әmsalı
kameranın oxu boyu üzrә mәhsulun hәrәkәt sürәti
işçi kameraya tökülmüş mәhsul kütlәsidir
maşının gövdәsinin daxili diametri
mәhsulun boşaldılma müddәtidir

99

•

işçi kameraya tökülmüş mәhsul kütlәsidir
mәhsulun boşaldılma müddәtidir
işçi kameranın diametri
kameranın oxu boyu üzrә mәhsulun hәrәkәt sürәti

maşının gövdәsinin daxili diametri

100

•

işçi kameranın diametri
kameranın oxu boyu üzrә mәhsulun hәrәkәt sürәti
işçi kameranın slindrik hissәsinin hündürlüyü
maşının gövdәsinin daxili diametri
mәhsulun boşaldılma müddәtidir

101 MC1740 tipli balıqtәmzilәyәn mexanizmin elastiki valı nә ilә hәrәkәtә gәlir

•

elektrik şәbәkәsindәn
universal mәtbәx maşının intiqalından
muftadan
dәstәyin valcığından
mühәrrikdәn

102 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı balıqtәmzilәyәn mexanizim universal mәtbәx maşının dәyişdirilәn
icraedici mexanizimlәr kopmplektinә daxildir?

•

MC8150 tipli
KA tipli
MC1740 tipli
MC47820 tipli
UMM tipli

103 Hansı tip maşınların işçi üzvi spiral dişli metal frezdәn ibarәt olan әrsindәn ibarәtdir?

•

MC47820 tipli
UMM tipli
MC8150 tipli
PO1M1 tipli
KA tipli

104 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı әlәklәrin quruluşundan asılı olaraq әlәyici maşınlara aiddir

•

yırğalanma hәrәkәt edәn әlәkli maşınlar
irәli vә geri hәrәkәt edәn әlәkli maşınlar
dairәviirәli hәrәkәt edәn әlәkli maşınlar
çeşidlәmәkalibrlәmә maşınları
müstәvi vә slindrik әlәkli maşınlar

105 Aşağıda göstәrilәn hәrәkәtlәrdәn hansını müstәvi әlәkli maşınlarda dәnәvәr mәhsulların kütlәsini
hәrәkәtә gәtirmәk üçün әlәklәrlәr edirlәr

•

sola
yuxarı vә aşağı
sağa
öz oxu әtrfında
irәli vә geri

106 Slindrik әlәkli maşınlarda әlәklәr necә fırlanma hәrәkәti edirlәr

•

sola
öz oxu әtrfında
sağa

irәli vә geri
yuxarı vә aşağı

107 Qida müәssisәlәrinin müxtәlif sexlәrindә hansı tip әlәyici maşından istifadә edilir

•

MPM600
MP1
MPM800
M300
MC

108 Iaşә müәssisәlәrindә hansı tip әlәyici maşınlardan istifadә edilir

•

MPM800
MC24300
MPM800
MC
M300

109 Çörәkbişirmә müәssisәlәrindә hansı tip әlәyici maşınlardan istifadә edilir

•

MP111
[M300
MC24300
MPM800
MC

110 MPM800tipli әlәyicidә undan kәnar qarışıqları azad etmә prosesi necә baş verir

•

maya vurulur
un әlәkdәn boşalır, yağ ilә yoğrulur
un әlәkdәn boşalır, su ilә yoğrulur
formaya salınır
un әlәkdәn boşalır, havanın oksigeni ilә zәnginlәşir

111 MPM800 tipli әlәyici maşının quruluşu necәdir

•

hәrәkәtli pazvari qayışla kürәklәrdәn ibarәtdir
müstәvi vә slindrik әlәklәrdәn ibarәtdir
tәk әlәyici vә qidalandırıcı bunkerdәn ibarәtdir
ümumi çatıda quraşdırılnış intiqal qurğusundan, әlәyici vә qidalandırıcı bunkerdәn ibarәtdir
tәk intiqal qurğusundan ibarәtdir
tәk ümumi çatıda quraşdırılnış intiqal qurğusundan

112 Unun әlәmә bunkerinә verilmәsi nә ilә hәyata keçirilir

•

müstәvi vә slindrik әlәklәrlә
tәk әlәyici vә qidalandırıcı bunkerlә
qidalandırıcı şneklә
tәk ümumi çatıda quraşdırılnış intiqal qurğusu ilә
hәrәkәtli pazvari qayışla

113 MPMB300 titipli әlәyici hansı qovşaqlardan ibarәtdir
Içşi kamera, gövdәsinin yuxarı qurtaracaq hissәsinәdә sancaq , yüklәmә qabı
kameranın yan divarının sәthindә axıtma qısa borusu formasında boşaltma qurğusu vardır

•

fırlanma hәrәkәti edәn şaquli işçi valda quraşdırılmış konuslu dişli çarxdan ibarәtdir
gövdәdәn, әlәkdәn, yüklәmә bunkerindәn vә elktrik mühәrrikindәn ibarәtdir
gövdәdәn, konik dişli multiplikatordan, asanlıqla sökülә bilәn әlәyici әlәkdәn vә yüklәmә qabından

114 MPMB300 titipli әlәyicidә gözcüklәrin diametri neçә mmdir

•

1,11,3
12
1,21,6
0,71,5
2,13

115 әlәyici maşının işәsalma qurğusu harada yerlәşdirilmişdir

•

gövdә üzәrindә
işçi valın üzәrindә
yüklәmә bunkerindә
panel üzәrindә
kameranın yan divarında

116 Yüklәmә bunkerinә un necә verilir

•

әl ilә
kisәdәn tökürlәr
qab ilә
avtomatla
qıf ilә

117 әlәyici maşınlarda yayın sınması zamanı nә baş verir

•

işçi kameranın rәqsi xarakteri dәyişir
konuslu dişli çarx aralanır
gövdә әyilir
içşi kamerada dәlik әmәlә gәlir
kameranın yan divarının sәthindә dәlik әmәlә gәlir

118 әlәklәrin quruluşundan asılı olaraq әlәyici maşınlar hansılara bölünür

•

müstәvi vә slindrik әlәkli maşınlar
düz xәtt üzrә hәrәkәt edәn әlәkli maşınlar
konus vә әyri әlәkli maşınlar
üçbucaq şәkilli әlәkli maşınlar
oraqşәkilli әlәkli maşınlar

119 İaçә müәssisәlәrindә unun әlәnmәsi üçün hansı reqsi әlәyici maşınlardan istifadә edilir

•

MRPII1
MPMB300
MBPII1
MKM1
MPM800

120 Tutumu 100 l çox olan aparatlarda hansı xörәklәr bişirilmir?

•

kompotlar
üçüncü xörәklәr

•

birinci xörәklәr
qarnirlәr
kisellәr

121 Dolayıcı üsulla qızdırılan bişirmә aparatlarına hansılar daxildir?

•

KPQ60tipli
MU1000 tipli
MP800 tipli
MC1215 tipli
MC1240 tipli

122 Frütyurlәrdә xüsusi istilik şәrti hansı düsturla hesablanır?

•

123 Kompotların hazırlanması üçün tutumu neçә litr olan aparatlar nәzәrdә tutlmuşdur?

•

110 l
110 l çox
100 l az
350 l
280 l çox

124 Birbaşa üsulla qızdırılan bişirmә aparatlarının dolayıcı üsulla qızdırılan bişirmә aparatlarından
fәrqi nәdir?

•

buxar –su köynәyinin olmaması ilә fәrqlәnir
elektrik mühәrrikinin gücü ilә fәrqlәnir
mәhsuldarlığı ilә fәrqlәnir
tutumu ilә fәrqlәnir
işçi üzvlәrinin qurluşu ilә fәrqlәnir

125 Sümük hәliminin alınması üçün hansı aparatlardan istifadә edirlәr?

•

birbaşa üsulla qızdırılan bişirmә aparatlarından
istilik avadanlırlarından
dolayıcı üsulla qızdırılan bişirmә aparatlarından
xırdalama avadanlıqlarından
qiymәqarışdıran avadanlıqlardan

126 Birbaşa üsulla qızdırılan bişirmә aparatlarından nә üçün istifadә edirlәr?

•

qiymınin qarışdırılması üçün
sousların hazırlanmsı üçün
sümük hәliminin alınması üçün
farşın formaya salınması üçün
kisellәrin hazırlanmsı üçün

127 mәhsulların isti emal üsullarından biri hansıdır

•

bişirmә prosesi
strelizә etmә prosesi
soyutma prosesi
yandırma prosesi
buxarlanma prosesi

128 Emal müәssisәlәrindә bәrk qida mәhsullarının xırdalanması üçün hansı mexanizimlәrdәn istifadә
olunur

•

MC47820 tipli
MC1215 tipli
UMM tipli
KA tipli
MC1740 tipli

129 Emal müәssisәlәrindә bәrk qida mәhsullarının xırdalanması üçün istifadә olunan MC1215 tipli
üyütmә mexanizimi hansı hissәlәrdәn ibarәtdir

•

slindrik formalı işçi kameradan, yüklәmә qıfından vә boşaltma lotokundan ibarәtdir
qaynaq edilimiş çәrçivәdәn vә ya yuma seksiyasına tәrәf meyilli dibi olan vannadan ibarәtdir
yüklәmә qabı ilә birlikdә olan slindrik alminium gövdәdәn ibarәtdir
içşi kamera, gövdәsinin yuxarı qurtaracaq hissәsinәdә sancaqdan , yüklәmә seksiyalarından ibarәtdir
kameranın yan divarının sәthindә axıtma qısa borusu formasında boşaltma seksiyalarından ibarәtdir

130 MC1215 tipli üyütmә mexanizimindә üyüdülmә dәrәcәsi nәdәn asılıdir

•

mexanizmin gücündәn
işçi üzvlәrin üyütmә sәthlәri arasındakı boşluqdan asılıdır
mexanizmin mәhsuldrığından
mexanizmin növündәn
sürtgәc daşların dişlәrinin sayından

131 MC1215 tipli üyütmә mexanizimindә sürtgәc daşlarının mәrkәzdәn kәnara doğru getdikcә
dişlәrin ölçülәri necә dәyişir

•

artır
qısalır
enlәnir
uzanır
kiçilir

132 MC1215 tipli üyütmә mexanizimindә xırdalanma dәrәcәsinin artırılmasını nә tәmin edir

•

mexanizimindә sürtgәc daşlarının mәrkәzdәn kәnara doğru getdikcә dişlәri qısalır
mexanizimindә sürtgәc daşlarının mәrkәzdәn kәnara doğru getdikcә dişlәrin ölçülәri kiçilir, sayı artır
mexanizimindә sürtgәc daşlarının mәrkәzdәn kәnara doğru getdikcә dişlәrin ölçülәri qısalır, sayı azalır
mexanizimindә sürtgәc daşlarının mәrkәzdәn kәnara doğru getdikcә dişlәri uzanır
mexanizimindә sürtgәc daşlarının mәrkәzdәn kәnara doğru getdikcә dişlәrin sayı azalır

133 MC1215 tipli üyütmә mexanizimindә xırdalanmış mәhsulun fasilәsiz nәql olunmasını nә tәmin
edir

•

mexanizimindә sürtgәc daşlarının mәrkәzdәn kәnara doğru getdikcә dişlәrin sayı azalır
mexanizimindә sürtgәc daşlarının mәrkәzdәn kәnara doğru getdikcә dişlәrin ölçülәri qısalır, sayı azalır
mexanizimindә sürtgәc daşlarının mәrkәzdәn kәnara doğru getdikcә dişlәrin ölçülәri kiçilir, sayı artır
mexanizimindә sürtgәc daşlarının mәrkәzdәn kәnara doğru getdikcә dişlәri qısalır
mexanizimindә sürtgәc daşlarının mәrkәzdәn kәnara doğru getdikcә dişlәri uzanır

134 MC1215 tipli üyütmә mexanizimi hansı tip intiqalın kömәyi ilә hәrәkәtә gәtirilir
UMM tipli

•

P1,10,6 tipli
PM1,1 tipli
MC270 tipli
PП tipli

135 PM1,1 tipli intiqalın kömәyi ilә hansı üyütmә mexanizim hәrәkәtә gәtirilir

•

MC1215 tipli
MC1740 tipli
MC1740 tipli
MC47820 tipli
UMM tipli

136 MİPII1 tipli üyütmә mexanizimi hansı hissәlәrdәn ibarәtdir

•

kameranın yan divarının sәthindә axıtma qısa borusu formasında boşaltma seksiyalarından ibarәtdir
yüklәmә qabı ilә birlikdә olan slindrik alminium gövdәdәn ibarәtdir
slindrik formalı işçi kameradan, yüklәmә qıfından vә boşaltma lotokundan ibarәtdir
içşi kamera, gövdәsinin yuxarı qurtaracaq hissәsinәdә sancaqdan , yüklәmә seksiyalarından ibarәtdir
gövdәdәn, qapaqdan, barabandan vә sürtgәc diskdәn ibarәtdir

137 Gövdәdәn, qapqdan, barabandan vә sürtgәc diskdәn ibarәt olan üyütmә mexanizimi hansıdır

•

MC1215 tipli
KA tipli
MC1740 tipli
MC47820 tipli
MİPII1 tipli

138 Yüklәmә qabı ilә birlikdә olan slindrik alminium gövdәdәn ibarәtdir olan üyütmә mexanizimi
hansıdır

•

MC1740 tipli
MİPII1 tipli
KA tipli
MC47820 tipli
MC1215 tipli

139

•
140

•

valcıqların çevrәvi sürәti
mәhsulun sәth üzrә tökülmә qalınlığını nәzәrә alan әmsal 07#02
mәhsulun hәcmi kütlәsi
valcıqlar arasındakı mәsafә
valcığın uzunluğu

mәhsulun hәcmi kütlәsi
valcığın uzunluğu
mәhsulun sәth üzrә tökülmә qalınlığını nәzәrә alan әmsal
valcıqların çevrәvi sürәti
valcıqlar arasındakı mәsafә

141

•

valcığın uzunluğu
valcıqların çevrәvi sürәti
valcıqlar arasındakı mәsafә

•

mәhsulun sәth üzrә tökülmә qalınlığını nәzәrә alan әmsal
mәhsulun hәcmi kütlәsi

142

•

valcığın uzunluğu
valcıqların çevrәvi sürәti
valcıqlar arasındakı mәsafә
sürüşmә әmsalıdır
mәhsulun hәcmi kütlәsi

143 İşçi üzvi konuslu olan üyütmә maşınlarının elektrik mühәrrikinin tәlәb olunan gücü aşağıdakı
hansı düsturla hesablanır

•

144 İşçi üzvi diskli olan üyütmә maşınlarının elektrik mühәrrikinin tәlәb olunan gücü aşağıdakı hansı
düsturla hesablanır
145

•
•

MC1240 tipli
MMU2000 tipli
MMB2000 tipli
MPU 700 tipli
MMU1000 tipli

146 MUK60 tipli üyütmә maşınlarının mәhsuldarlığı aşağıdakı hansı düsturla hesablanır

•

147 İşçi üzvi vәrdәnә şәkilli olan üyütmә maşınlarının elektrik mühәrrikinin tәlәb olunan gücü
aşağıdakı hansı düsturla hesablanır
148

•
•

güc ehtiyatı әmsalıdır
valcıqlar arasındakı mәsafә
güc ehtiyatı әmsalıdır
sürüşmә әmsalıdır
mәhsulun hәcmi kütlәsi

149

•

güc ehtiyatı әmsalıdır
valcıqların çevrәvi sürәti
valcıqlar arasındakı mәsafә
mexanizmin f.i.ә.
mәhsulun hәcmi kütlәsi

150

•

әzilmәdә mәhsulun xüsusi müqavimәti
tez fırlanma hәrәkәti edәn valcığın çevrәvi sürәti
valcığın işçi uzunluğu
sürtünmә әmsalı
sәthin normal reaksiya qüvvәsi

151

•

әzilmәdә mәhsulun xüsusi müqavimәti
tez fırlanma hәrәkәti edәn valcığın çevrәvi sürәti

valcığın işçi uzunluğu
sürtünmә әmsalı
sәthin normal reaksiya qüvvәsi

152

•

sәthin normal reaksiya qüvvәsi
әzilmәdә mәhsulun xüsusi müqavimәti
sürtünmә әmsalı
tez fırlanma hәrәkәti edәn valcığın çevrәvi sürәti
valcığın işçi uzunluğu

153

•

sәthin normal reaksiya qüvvәsi
tez fırlanma hәrәkәti edәn valcığın çevrәvi sürәti
valcığın işçi uzunluğu
әzilmәdә mәhsulun xüsusi müqavimәti
sürtünmә әmsalı

154

•

әzilmәdә mәhsulun xüsusi müqavimәti
tez fırlanma hәrәkәti edәn valcığın çevrәvi sürәti
valcığın işçi uzunluğu
sürtünmә әmsalı
yavaş fırlanan valcıqların sürәtidir

155 MC1215 tipli üyütmә mexanizimindә xırdalanma prosesi necә hәyata keçirilir

•
156

•

sıxılma vә sürüşmә ilә
yumaqla vә sürtülmәklә
әlәmә vә zәrbә ilә
çeşidlәmәklә
kalibrlәmәklә

valcığın uzunluğu
valcıqların çevrәvi sürәti
valcıqlar arasındakı mәsafә
mәhsulun sәth üzrә tökülmә qalınlığını nәzәrә alan әmsal
mәhsulun hәcmi kütlәsi

157 MİPII1 tipli üyütmә mexanizimi hansı tip intiqalın kömәyi ilә hәrәkәtә gәtirilir?

•

PM1,1 tipli
PII tipli
P1,10,6 tipli
MC270 tipli
UMM tipli

158 PII tipli intiqalın kömәyi ilә hansı üyütmә mexanizim hәrәkәtә gәtirilir

•

MC1740 tipli
MİPII1
KA tipli
MC47820 tipli
MC1215 tipli

159 İşçi üzvlәri konuslu olan üyütmә mexanizimi hansıdır

•

MC1740 tipli
P0,61,1 tipli
KA tipli
MC47820 tipli
MC1215 tipli

160 Karbonlu poladlardan avadanlıqların hansı hissәlәrin hazırlanmasında istifadә edilir?

•

kompressorların
vintlәrin
çarxların
qapaqların
pәncәrәlәrin

161 Kompressorların hazırlanmasında hansı materialdan istfadә edilir

•

karbonlu poladdan
sulfidli dәmirdәn
misdәn
alminiumdan
anhidridәn

162 Qida mehsullari istehsal eden masinlarin hazirlanmasinda hansı әlvan metallardan istifadә olunur

•

alminium vә mis
alminium vә polad
polad vә mis
çuqun vә mis
çuqun vә polad

163 Alminium hansı xüsusiyyәtә malikdir

•

aşağı sıxlığa malikdir
plastikdir
istiliyi keçirmir
yüngüldür
kövrәkdir

164 Aparatların hazırlanmasında hansı markalı alminiumdan istifade olunur

•

A22, AP3
L2; L3
A00; A0
M2, M3
CT1,CT2

165 A00 vә A0 markalı aliminumdan nәyin hazırlanmasında istifadә olunur

•

mәftillәrin
aparatların
maşınların
kompressorların
nasosların

166 Mis hansı xüsusiyyәtlәrә maikdir

•

aşağı sıxlığa malikdir
yaxşı uzanır
kövrәkdir
plastikdir
yüngüldür

167 Qida sәnayesindә hansı mәnşәli qeyri metallardan istifadә edilir

•

dәmir vә ağac
polad vә әlvan metallar
ağac vә polad
әlvan metallar
üzvi vә qeyriüzvi materiallar

168 Aparatların hazırlanmasında adәtәn hansı materialdan istifadә edilir

•

manqandan
civәdәn
poladdan
ağacdan
sinkdәn

169 Qida mәhsulunu aparatlara vermәk üçün hәcmlәrin hazırlanmasnda qeyriüzvi mәnşәli hansı
materialdan istifadә olunur

•

polietilen
polisulfon
polikarbonat
şüşә
poliamid

170 Maşın vә aparatlara olan tәlәbat hansıdır?

•

az enerji vә az material sәrfi olmalıdır
rәngi qara olmalı
yüngül olmalı
yağ ilә işlәmәli
su ilә işlәmәli olmalı

171 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı mexaniki etibarlığı xarakterizә edir

•

su keçirmәzliyi
elektrikliliyi
davamlılığı
hamısı
enerji az sәrfi

172 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı aparatların konstruktiv tәkmillәşmәsini xarakterizә edir?

•

davamlılığı
yüksәk faydalı iş әmsalı
uzunömürlülüyü
kermetiklik

möhkәmlik

173 Maşınların hazırlanmasında adәtәn hansı materialdan istifadә edilir

•

manqandan
civәdәn
poladdan
ağacdan
sinkdәn

174 Bәrk yanacaqla qızıdırlan aparatların istilk balansı aşağıdakı hansı tәnliklә ifadә edilmişdir?

•
•
176 Elektriklә qızıdırlan aparatların istilk balansı aşağıdakı hansı tәnliklә ifadә edilmişdir?
•
177 Buxarla qızıdırlan aparatların istilk balansı aşağıdakı hansı tәnliklә ifadә edilmişdir
•
178 İstilik mübadilәsi aparatlarının istilikötürmә sәthi hansı düsturla hesablanır?
•
179 Ictimai iaşә müәssisәlәrindә ixtisaslaşdırılmış avadanlıqlara hansılar bölünür
175 Qazla qızdırılan aparatların istilk balansı aşağıdakı hansı tәnliklә ifadә edilmişdir?

•

xırdalam avadanlıqları
bişirmә avadanlıqları
qızartma avadanlıqları
qarışdşıma avadanlıqları
bişirmә, qızartma, kömәkçi avadanlıqlar

180 İstilik aparatları tәyinatından asılı olmayaraq hansı hissәlәrdәn ibarәtdir

•

nәzarәtölçü cihazlarından
gövdәdәn, işçi kameradan
işçi kamera, qızdırma qurğusu, gövdә, istilik izolyasiyası, örtük, nәzarәtölçü cihazlarından
örtük hissәdәn
istilik izolyasiyasından

181 Istilik izolyasiyası nә üçün nәzәrdә tutulur?

•

işçi kamerasını işә salmaq üçün
istiliyin әtraf mühitә itgisinin azaldılması vә yanmadan mühafizәsi üçün
qovşaq vә hissәlәri quraşdırmaq üçün
qızıdırcı qurğunu işә salmaq üçün
işçi kamerasının soyudulması üçün

182 Metal müqavimәti olan elektrik qızdırıcı elementlәr quruluşa görә neçә qrupa bölünürlәr?

•

3
5
8
9
4

183 İstilik aparatlarının işçi kamerasında hansı proses aparılır?

•

kimyәvi proses
fiziki proses
isti emal prosesi
kolloid proses
biokimyәvi proses

184 İstilik aparatları hansı hissәlәrdәn ibarәtdir?

•

yüklәmә qabı ilә birlikdә olan slindrik alminium gövdәsindәn ibarәtdir
işçi kamera, gövdәsinin yuxarı qurtaracaq hissәsinәdә yüklәmә seksiyasından ibarәtdir
içşi kameradan, qızdırma qurğusundan, gövdәdәn, istilik izolyasiyasından, örtükdәn vә nәzarәtölçü
cihazlarından
tökmә gövdәdәn, yüklәmә bunkerindәn, işçi valdan vә dәyişdirilәn disklәrdәn ibarәtdir
intiqal hissәdәn, dәyişdirilәn işlәk üzvlәrdәn vә yüklәmә qurğusundan ibarәtdir

185 İstilik aparatlarında gövdә hansı әmәliyyatı yerinә yetirir?

•

aparatların işә qoşulmasını yoxlamaq üçün
intiqalı qoşmaq üçün
matreialı zәdәdәn qorumaq üçün
aparatların dayandırılmasını üçün
bütün qovşaq vә hissәlәri quraşdırmaq üçün

186 Enerji mәnbәynin növündәn asılı olaraq tәtbiq olunan istilik avadanlıqları neçә qrupa bölünür?

•

9
3
4
5
2

187 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı istilik avadnlıqlarına aiddir?

•

üyütmә avadanlıqları
xırdalama avadanlıqları
qaz , bәrk vә maye yanacaqla işlәyәn apartalar
әlәmә avadnlıqları
yuma avadanlıqları

188 İstilik aparatlarında ölçünәzarәt cihazlarına nәlәr daxildir

•

barometr
klapan, trubin, ikiqat qoruyucu klapan, manometr, boşaltma kranı,
manometr
voltmetr
klapan, turbin

189 İstilik aparatlarında klapanlar nәyә aiddir?

•

ölçünәzarәt cihazlarına
qızıdırılma qurğusuna
gövdәyә
işçi kameraya
istilik izolyasiyasına

190 İstilik aparatlarında manometr nәyә aiddir?

•

gövdәyә
ölçünәzarәt cihazlarına
istilik izolyasiyasına
işçi kameraya
qızdırma qurğusuna

191 Bişirmә avadnlıqlarına hansılar aiddir?

•

frütyerlәr
avtoklav, izolyasiya
vakum qazanlar
tavalar
qazan, avtoklav, vakum aparatlar

192 Istilik avadanlıqları qızdırma üsulndan asılı olaraq neçә qrupa bölünür?

•

8
11
5
2
18

193

•
194

•

mәhsul tәrәfindәn bıçağa tәsir edәn ümumi qüvvәnin dayaq diski müstәvisinә proyeksiyası
diskin sәthinә perpendikulyar istiqamәtdә mәhsulun orta hәrәkәt sürәti
bıçağın orta radiusu
mәhsulun orta doğranılma qalınlığı
işçi kamerada yerlәşdirilmiş qabların radiusu

bıçaqların miqdarı
mәhsul tәrәfindәn bıçağa tәsir edәn ümumi qüvvәnin dayaq diski müstәvisinә proyeksiyası
bıçağın orta radiusu
diskin sәthinә perpendikulyar istiqamәtdә mәhsulun orta hәrәkәt sürәti
işçi kamerada yerlәşdirilmiş qabların miqdarı

195

•

mәhsul tәrәfindәn bıçağa tәsir edәn ümumi qüvvәnin dayaq diski müstәvisinә proyeksiyası
diskin sәthinә perpendikulyar istiqamәtdә mәhsulun orta hәrәkәt sürәti
bıçağın orta radiusu f.i.ә.
mәhsulun doğranılma qalınlığı f.i.ә.
ötürücü mexanizmin f. i. ә.

196 Aşağıdakılardan hansılar çörәk doğrayan maşınlara aiddir?

•

MUM500
MOK250
YMM400
MC1215
MPX200

197 MPX200 tipli maşın hansılara aiddir?
çalmaqarışdırma mexanizmlәrinıә

•

xәmir yoğurman maşınlara
çörәk doğrayan maşınlara
yuma maşınlarına
universal qәnnadı maşınlarına

•

diskin sәthinә perpendikulyar istiqamәtdә mәhsulun orta hәrәkәt sürәti
bıçaqların miqdarı
mәhsul tәrәfindәn bıçağa tәsir edәn ümumi qüvvәnin dayaq diski müstәvisinә proyeksiyası
işçi kamerada yerlәşdirilmiş qabların miqdarı
bıçağın orta radiusu

198

199 MPO50200 tipli diskli tәrәvәzdoğrayanda mәhsulun tәrpәnmәmәzliyi nә hesabına hәyata
keçirilir?

•

dayaq diskinin yerlәşmә müstәvisi hesabına
mәhsul tәrәfindәn bıçağa tәsir edәn ümumi qüvvә hesabına
dayaq diskinin bucaq sürәti hesabına
diskin arasındakı pazlanma bucağının hesabına
itәlәyici ilә mәhsulu dayaq diskinә sıxmaqla

200 MPO4001000 tipli diskli tәrәvәzdoğrayanda mәhsulun tәrpәnmәmәzliyi nә hesabına hәyata
keçirilir?

•

bunkerin maili vint sәthi ilә dayaq diski arasındakı pazlanma bucağının hesabına
itәlәyici ilә mәhsulu dayaq diskinә sıxmaqla
dayaq diskinin bucaq sürәti hesabına
dayaq diskinin yerlәşmә müstәvisi hesabına
mәhsul tәrәfindәn bıçağa tәsir edәn ümumi qüvvә hesabına

201 Konstruktiv tәrtibatına görә MPO4001000 tipli tәrәvәzdoğrayan hansı maşınlara aiddir

•

diyircәkli maşınlara
diskil maşınlara
rotorlu maşnlara
puanson maşınlara
vәrdәnli maşınlar

202 Konstruktiv tәrtibatına görә rotorlu tәrәvәzdoğrayan maşınlara hansı aiddir

•

MPO4001000 tipli tәrәvәzdoğrayan maşın
MC 10160 tipli tәrәvәzdoğrayan maşın
MPOB 160 tipli tәrәvәzdoğrayan maşın
MC28100 tipli tәrәvәzdoğrayan maşın
UMM10 tipli tәrәvәzdoğrayan maşın

203 MPO4001000 tipli rotorlu tәrәvәzdoğrayan maşının başqa tәrәvәzdoğrayan maşınlardan fәrqi
nәdir?

•

maşının qüvvәsi
bıçağın qalınlığı
maşının rәngi
maşının çәkisi
bıçağın tәrpәnmәz qalması

204

•

qabların kameradan boşaldılması sürәti
diskin sәthinә perpendikulyar istiqamәtdә mәhsulun orta hәrәkәt sürәti
yarıqdan keçәn mәhsul hissәlәrinin sürәti
mәhsulun doğranılma qalınlığı
işçi kamerada yerlәşdirilmiş qabların miqdarı

205

•
206

•

işçi kamerada yerlәşdirilmiş qabların miqdarı
qabların kameradan boşaldılması sürәti
mәhsulun doğranılma qalınlığı
doğranılmış mәhsul hissәlәri çıxan yarığın sahәsi
yarıqdan keçәn mәhsul hissәlәrinin sürәti

mәhsulun hәcmi kütlәsidir
doğranılmış mәhsul hissәlәri çıxan yarığın sahәsi
yarıqdan keçәn mәhsul hissәlәrinin sürәti
mәhsulun doğranılma qalınlığı
işçi kamerada yerlәşdirilmiş qabların miqdarı

207

•

doğranılmış mәhsul hissәlәri çıxan yarığın sahәsi
mәhsulun doğranılma әmsalı
işçi kamerada yerlәşdirilmiş qabların miqdarı
işlәk kameranın yan sәthinin sahәsindәn istifadәetmә әmsalı
mәhsulun hәcmi kütlәsidir

208 Rotorlu tәrәvәzdoğrayan maşınların işlәk kameranın yan sәthinin sahәsindәn istifadәetmә әmsalı
nәdәn asılıdır?

•

mәhsulun hәcmi kütlәsindәn
doğranılmış mәhsul hissәlәri çıxan yarığın sahәsindәn
lopastların miqdarından
mәhsulun doğranılma әmsalından
işçi kamerada yerlәşdirilmiş qabların miqdarından

•

mәhsul tәrәfindәn bıçağa tәsir edәn ümumi qüvvәnin dayaq diski müstәvisinә proyeksiyası
diskin sәthinә perpendikulyar istiqamәtdә mәhsulun orta hәrәkәt sürәti
mәhsulun doğranılması üçün sәrf olunan güc
bıçaqların miqdarı
işçi kamerada yerlәşdirilmiş qabların miqdarı

209

210

211

•
•

sürtünmә qüvvәsini aradan qaldıran güc
diskin sәthinә perpendikulyar istiqamәtdә mәhsulun orta hәrәkәt sürәti
mәhsulun doğranılması üçün sәrf olunan güc
bıçaqların miqdarı
işçi kamerada yerlәşdirilmiş qabların miqdarı

bıçaq çәrçivәsinin sahәsi
işlәk kameranın yan sәthinin sahәsi
mәhsulun doğranılma әmsalı
mәhsulun hәcmi kütlәsidir
doğranılmış mәhsul hissәlәri çıxan yarığın sahәsi

212

•

mәhsulun hәcmi kütlәsidir
doğranılmış mәhsul hissәlәri çıxan yarığın sahәsi
bıçaq çәrçivәsindәn mәhsulun keçmә sürәti
mәhsulun doğranılma sürәti
bıçaq çәrçivәsinin sahәsi

•

mәhsul tәrәfindәn bıçağa tәsir edәn ümumi qüvvәnin dayaq diski müstәvisinә proyeksiyası
diskin sәthinә perpendikulyar istiqamәtdә mәhsulun orta hәrәkәt sürәti
bıçaq çәrçivәsinin kәsici tiyәlәri ilә mәhsulun kәsilmә qüvvәsi
bıçaqların miqdarı
işçi kamerada yerlәşdirilmiş qabların miqdarı

•

diskin sәthinә perpendikulyar istiqamәtdә mәhsulun orta hәrәkәt sürәti
bıçaqların miqdarı
bıçaq çәrçivәsinin bıçağı ilә mәhsul arasındakı sürtünmә qüvvәsidir
bıçaq çәrçivәsinin kәsici tiyәlәri ilә mәhsulun kәsilmә qüvvәsi
mәhsul tәrәfindәn bıçağa tәsir edәn ümumi qüvvәnin dayaq diski müstәvisinә proyeksiyası

213

214

215 MC18160 tipli tәrәvәzdoğrayanda hansı mexanizimdәn istifadә edilir

•

keçirici mexanzimdәn
icraçı mexanzimdәn
hәrәkәt mexanzimdәn
sonsuzvint ötürmәsindәn
konuslu dişli çarx ötürmәsindәn

216

•

doğranılmış mәhsul hissәlәri çıxan yarığın sahәsi
mәhsulun doğranılma әmsalı
mәhsulun hәcmi kütlәsidir
bıçaq çәrçivәsinin sahәsi
yüklәmә bunkerinin hәcmidir

217

•

mәhsulun hәcmi kütlәsidir
bunkerin hәcminin doldurulması әmsalıdır
yüklәmә bunkerinin hәcmidir
mәhsulun doğranılma әmsalı
bıçaq çәrçivәsinin sahәsi

•

mәhsul tәrәfindәn bıçağa tәsir edәn ümumi qüvvәnin dayaq diski müstәvisinә proyeksiyası
fırlanan bıçaqla mәhsulun kәsilmәsi üçün tәlәb olunan güc
diskin sәthinә perpendikulyar istiqamәtdә mәhsulun orta hәrәkәt sürәti
bıçaqların miqdarı
bıçaq çәrçivәsinin kәsici tiyәlәri ilә mәhsulun kәsilmә qüvvәsi

218

219

•

yüklәmә bunkerinin hәcmidir
bıçaq çәrçivәsinin sahәsi
mәhsulun hәcmi kütlәsidir
mәhsulun doğranılma әmsalı

doğranılmış mәhsul hissәlәri çıxan yarığın sahәsi

220

•

bunkerin hәcminin doldurulması әmsalıdır
mәhsulun hәcmi kütlәsidir
mәhsulun doğranılma әmsalı
bıçaq çәrçivәsinin sahәsi
yüklәmә bunkerinin әmsalıdır

221

•

mәhsulun doğranılma әmsalı
bunkerin hәcminin doldurulması әmsalıdır
yüklәmә bunkerinin hәcmidir
mәhsulun yüklәmә müddәtidir
bıçaq çәrçivәsinin sahәsi

222

•

mәhsul tәrәfindәn bıçağa tәsir edәn ümumi qüvvәnin dayaq diski müstәvisinә proyeksiyası
diskin sәthinә perpendikulyar istiqamәtdә mәhsulun orta hәrәkәt sürәti
fırlanan bıçaqla mәhsulun kәsilmәsi üçün tәlәb olunan güc
bıçaqların miqdarı
bıçaq çәrçivәsinin kәsici tiyәlәri ilә mәhsulun kәsilmә qüvvәsi

223

•

hәrәkәtsiz bıçaqların miqdarı
bıçaq çәrçivәsinin kәsici tiyәlәri ilә mәhsulun kәsilmә qüvvәsi
mәhsul tәrәfindәn bıçağa tәsir edәn ümumi qüvvәnin dayaq diski müstәvisinә proyeksiyası
mәhsulun bıçaq toru vasitәsilә kәsilmәsi üçün tәlәb olunan güc
fırlanan bıçaqların miqdarı

224 72310M tipli diskli tәrәvәzdoğrayanın iş prinsipi hansı tәrәvәzdoğrayanların iş prinsipinә
oxşardır

•

MC28100 tipli tәrәvәzdoğrayan maşının
MPOB 160 tipli vә MPO4001000 tipli tәrәvәzdoğrayan maşınların
MPO4001000 tipli vә MC28100 tipli tәrәvәzdoğrayan maşınların
UMM10 tipli tәrәvәzdoğrayan maşının
MC 10160 tipli vә MPO 50200 tipli tәrәvәzdoğrayan maşınların

225 Konstruktiv tәrtibatına görә UMM10 tipli tәrәvәzdoğrayan hansı maşınlara aiddir?

•

vәrdәnli maşınlar
puanson maşınlara
diskil maşınlara
diyircәkli maşınlara
rotorlu maşnlara

226 UMM10 tipli diskli tәrәvәzdoğrayan hansı universal mәtbәx maşınlarına qoşulur?

•

P10,61,1
UMMPp vә UMMPc
MC191400
PII vә P10,61,1
MC 270 vә MC191400

227 UMM10 tipli diskli tәrәvәzdoğrayanın iş prinsipi hansı tәrәvәzdoğrayanın iş prinsipinә oxşardır?

•

UMM10 tipli tәrәvәzdoğrayan maşının
MPO4001000 tipli tәrәvәzdoğrayan maşının
MC28100 tipli tәrәvәzdoğrayan maşının
MPOB 160 tipli tәrәvәzdoğrayan maşının
MC 10160 tipli tәrәvәzdoğrayan maşının

228 Diskli tәrәvәzdoğrayan maşınlarda doğranılma keyfiyyәtinә tәsir edәn әsas amil hansıdır?

•

mәhsulun bәrk olması
mәhsulun tәrpәnmәmәzlik şәrtidir
mәhsulun qalın olmaması
mәhsulun tәrәvәz olması
mәhsulun ölçüsünün kiçik olması

229 UMM10 tipli diskli tәrәvәzdoğrayanda mәhsulun tәrpәnmәmәzliyi nә hesabına hәyata keçirilir

•

dayaq diskinin bucaq sürәti hesabına
maşının mәhsuldarlığı hesabına
maşının gücü hesabına
dayaq diskinin yerlәşmә müstәvisi hesabına
bunkerin maili vint sәthi ilә dayaq diski arasındakı pazlanma bucağının hesabına

230 MC10160 tipli diskli tәrәvәzdoğrayanda mәhsulun tәrpәnmәmәzliyi nә hesabına hәyata keçirilir

•

dayaq diskinin bucaq sürәti hesabına
mәhsul tәrәfindәn bıçağa tәsir edәn ümumi qüvvә hesabına
maşının gücü hesabına
dayaq diskinin yerlәşmә müstәvisi hesabına
bunkerin maili vint sәthi ilә dayaq diski arasındakı pazlanma bucağının hesabına

231 73210M tipli diskli tәrәvәzdoğrayanda mәhsulun tәrpәnmәmәzliyi nә hesabına hәyata keçirilir

•

dayaq diskinin bucaq sürәti hesabına
mәhsul tәrәfindәn bıçağa tәsir edәn ümumi qüvvә hesabına
maşının gücü hesabına
dayaq diskinin yerlәşmә müstәvisi hesabına
bunkerin maili vint sәthi ilә dayaq diski arasındakı pazlanma bucağının hesabına

232

•

mәhsul tәrәfindәn bıçağa tәsir edәn ümumi qüvvәnin dayaq diski müstәvisinә proyeksiyası
bıçaq çәrçivәsinin kәsici tiyәlәri ilә mәhsulun kәsilmә qüvvәsi
fırlanan bıçaqla mәhsulun kәsilmәsi üçün tәlәb olunan güc
bıçaqların miqdarı
mәhsulun bıçaq toru vasitәsilә kәsilmәsi üçün tәlәb olunan güc

233 MC18160 tipli kombinә edilmiş tәrәvәzdoğrayan mexanizmin mәhsuldarlğı hansı düsturla
hesablanır?
234

•
•

bıçaq çәrçivәsinin sahәsi
doğranılmış mәhsul hissәlәri çıxan yarığın sahәsi
işlәk kameranın yan sәthinin sahәsi
mәhsulun doğranılma sahәsi
mәhsulun hәcmi kütlәsidir

235

•

doğranılmış mәhsul hissәlәri çıxan yarığın sahәsi
bıçaq çәrçivәsindәn mәhsulun keçmә sürәti
bıçaq çәrçivәsinin sürәtidir
mәhsulun hәcmi kütlәsidir
mәhsulun doğranılma sürәti

236

•

bıçaq çәrçivәsinin sürәtidir
bıçaq çәrçivәsindәn mәhsulun keçmә sürәti
doğranılmış mәhsul hissәlәri çıxan yarığın sahәsi
mәhsulun sıxlığıdır
mәhsulun doğranılma sürәti

237

•
238

•

diskin sәthinә perpendikulyar istiqamәtdә mәhsulun orta hәrәkәt sürәti
bıçaq çәrçivәsinin kәsici tiyәlәri ilә mәhsulun kәsilmә qüvvәsi
işçi kamerada yerlәşdirilmiş qabların miqdarı
mәhsul tәrәfindәn bıçağa tәsir edәn ümumi qüvvәnin dayaq diski müstәvisinә proyeksiyası
bıçaqların miqdarı

bıçaq çәrçivәsinin bıçağı ilә mәhsul arasındakı sürtünmә qüvvәsidir
bıçaq çәrçivәsinin kәsici tiyәlәri ilә mәhsulun kәsilmә qüvvәsi
diskin sәthinә perpendikulyar istiqamәtdә mәhsulun orta hәrәkәt sürәti
bıçaqların miqdarı
mәhsul tәrәfindәn bıçağa tәsir edәn ümumi qüvvәnin dayaq diski müstәvisinә proyeksiyası

239

•

işçi kamerada yerlәşdirilmiş qabların miqdarı
yarıqdan keçәn mәhsul hissәlәrinin sürәti
diskin sәthinә perpendikulyar istiqamәtdә mәhsulun orta hәrәkәt sürәti
mәhsulun doğranılma qalınlığı
qabların kameradan boşaldılması sürәti

240

•

işçi kamerada yerlәşdirilmiş qabların miqdarı
yarıqdan keçәn mәhsul hissәlәrinin sürәti
doğranılmış mәhsul hissәlәri çıxan yarığın sahәsi
mәhsulun doğranılma qalınlığı
qabların kameradan boşaldılması sürәti

241

•

işçi kamerada yerlәşdirilmiş qabların miqdarı
yarıqdan keçәn mәhsul hissәlәrinin sürәti
doğranılmış mәhsul hissәlәri çıxan yarığın sahәsi
mәhsulun doğranılma qalınlığı
mәhsulun hәcmi kütlәsidir

242

•
243

işçi kamerada yerlәşdirilmiş qabların miqdarı
işlәk kameranın yan sәthinin sahәsindәn istifadәetmә әmsalı
doğranılmış mәhsul hissәlәri çıxan yarığın sahәsi
mәhsulun doğranılma әmsalı
mәhsulun hәcmi kütlәsidir

•
244

•

işçi kamerada yerlәşdirilmiş qabların miqdarı
mәhsulun doğranılması üçün sәrf olunan güc
diskin sәthinә perpendikulyar istiqamәtdә mәhsulun orta hәrәkәt sürәti
bıçaqların miqdarı
mәhsul tәrәfindәn bıçağa tәsir edәn ümumi qüvvәnin dayaq diski müstәvisinә proyeksiyası

sürtünmә qüvvәsini aradan qaldıran güc
diskin sәthinә perpendikulyar istiqamәtdә mәhsulun orta hәrәkәt sürәti
işçi kamerada yerlәşdirilmiş qabların miqdarı
bıçaqların miqdarı
mәhsulun doğranılması üçün sәrf olunan güc

245

•

işçi kamerada yerlәşdirilmiş qabların miqdarı
dayaq diskinin işlәk sahәsidir
mәhsulun orta hәrәkәt sürәti
mәhsulun doğranılma qalınlığı
qabların kameradan boşaldılması müddәti

246

•

işçi kamerada yerlәşdirilmiş qabların miqdarı
dayaq diskinin işlәk vәcmini
diskin sәthinә perpendikulyar istiqamәtdә mәhsulun orta hәrәkәt sürәti
mәhsulun doğranılma sürәtini
qabların kameradan boşaldılması sürәtini

247

248

•
•

işçi kamerada yerlәşdirilmiş qabların miqdarı
dayaq diskinin işlәk sahәsidir
diskin sәthinә perpendikulyar istiqamәtdә mәhsulun orta hәrәkәt sürәti
mәhsulun doğranılma qalınlığı
mәhsul tәrәfindәn bıçağa tәsir edәn ümumi qüvvәnin dayaq diski müstәvisinә proyeksiyası

bıçaqla birlikdә dayaq diskinin bucaq sürәti
bıçağın orta sürәti
diskin sәthinә perpendikulyar istiqamәtdә mәhsulun orta hәrәkәt sürәti
mәhsulun doğranılma sürәti
mәhsul tәrәfindәn bıçağa tәsir edәn ümumi qüvvәnin dayaq diski müstәvisinә proyeksiyası

249 Xırdalanma dәrәcәsinin әdәdi qiymәti aşağıdakı hansı ifadә ilә tәyin olunur

•

250 MC1240 tipli mexanizimdә mәhsul hissәciyinin xırdalanma zonasına düşmәsi üçün aşağıdakı
hansı şәrt ödәnmәlidir

•
•
252 MC1215 tipli üyütmә maşınlarının mәhsuldarlığı aşağıdakı hansı düsturla hesablanır
•
253 Üyütmә maşınlarında basıb әzmәklә mәhsulun dağılmasına sәrf olunan güc aşağıdakı hansı ifadә
251 Üyütmә maşınlarının mәhsuldarlığı aşağıdakı hansı düsturla hesablanır

ilә hesablanır

•

•

254 Üyütmә maşınlarında mәhsulun sürtülmәsi zamanı dağılmasına sәrf olunan güc aşağıdakı hansı
ifadә ilә hesablanır
255

•
•

әzilmәdә mәhsulun xüsusi müqavimәti
tez fırlanma hәrәkәti edәn valcığın çevrәvi sürәti
valcığın işçi uzunluğu
sürtünmә әmsalı
sәthin normal reaksiya qüvvәsi

256 MUK60 tipli üyüdücü maşının mәhsuldarlığını tәyin etmәk üçün yazılmış ifadәnin hansı
doğrudur?

•
•
258 Barabanlı dozalaşdırıcı maşının elektrik mühәrrikinin gücü hansı ifadә ilә hesablanır?
•
259 MFK2240 tipli formalaşdırma maşının mәhsuldarlığı hansı ifadә ilә hesablanır?
•
260 MFK2240 tipli formalaşdırma maşının elektrik mühәrrikinin gücü hansı ifadә ilә hesablanır?
•
261 Barabanlı dozatorlrın mәhsuldarlığı hansı ifadә ilә hesablanır?
•
262 Emal müәssisәlәrindә әt qiymәsindәn hazırlanmış mәmulatların formalaşdırılması üçün hansı
257 Sektorlu barabanlı dozatorların mәhsuldarlığı hansı ifadә ilә hesblanır?

maşınlardan istifadә edilir?

•

UMM10 tipli maşın
MFK2240 tipli maşın
MC 10160 tipli maşın
MPO4001000 tipli maşın
MC28100 tipli maşın

263 Emal müәssisәlәrindә balıq qiymәsindәn hazırlanmış mәmulatların formalaşdırılması üçün hansı
maşınlardan istifadә edilir?

•

UMM10 tipli maşın
MFK2240 tipli maşın
MC 10160 tipli maşın
MPO4001000 tipli maşın
MC28100 tipli maşın

264 İaşә müәssisәlәrindә balıq qiymәsindәn hazırlanmış mәmulatların formalaşdırılması üçün hansı
maşınlardan istifadә edilir?
MPO4001000 tipli maşın
MC 10160 tipli maşın
UMM10 tipli maşın
MC28100 tipli maşın

•

•

MFK2240 tipli maşın

265 İaşә vә emal müәssisәlәrindә kartof qiymәsindәn hazırlanmış mәmulatların formalaşdırılması
üçün hansı maşınlardan istifadә edilir?

•

UMM10 tipli maşın
MC 10160 tipli maşın
MFK2240 tipli maşın
MPO4001000 tipli maşın
MC28100 tipli maşın

266 MFK2240 tipli maşından nә üçün istifadә olunur?

•

qiymәqarışdırmaq üçün
kofe üyütmәk üçün
әtçәkmәk üçün
tәrәvәz doğramaq üçün
kartof qiymәsindәn hazırlanmış mәmulatların formalaşdırılması üçün

267 Titrәyәn dozatorlarda rәqslәrun sayı nә qәdәrdi?

•

100
1000
15003000
1200
300800

268 Titrәyәn dozatorlarda amplituda nә qәdәrdi?

•

13mm
9mm
5mm
79mm
47mm

269 әtçәkәn maşınların elektrik mühәrrikinin gücü hansı düsturla hesablanır

•
•
271 әtyumşaldan maşınların mәhsuldarlığı hansı düsturla hesablanır?
•
272 MC191400 tipli әtyumşaldan maşının mәhsuldarlığı hansı düsturla hesablanır?
•
273 MPPII1 tipli әtyumşaldan maşının mәhsuldarlığı hansı düsturla hesablanır?
•
274 әtyumşaldan maşınların elektrik mühәrrikinin gücü hansı düsturla hesablanır?
•
275 Sousların hazırlanması üçün tutumu neçә litr olan aparatlar nәzәrdә tutlmuşdur?
270 әtçәkәn maşınların mәhsuldarlığı hansı düsturla hesablanır?

350 l

•

280 l çox
110 l
100 l az
110 l çox

276 CHЭ  0,5 tipli aparat hansılara aiddir?

•

preslәmә maşınlarına
xırdalayıcılara
elektrik tavalarına
su qızıdırıcılara
yuma maşınlarına

277 İctimai iaşәdә elektrik tavalarına hansılar aiddir?

•

CHЭ
MUM
KİM
MUM
MOK

278 CЭСМ0,2 tipli aparatlar hansılara aiddir

•

elektrik tavalarına
preslәmә avadanlıqlarına
xırdalama avadanlıqlarına
su qızdırıcılara
yuma avadanlılqarına

279 Elektrik tavalarına aşağıdakılardan hansılar aiddir?

•

MOK
TTM60
MUM
XP
CЭСМ0,2

280 Qarnirlәrin hazırlanması üçün tutumu neçә litr olan aparatlar nәzәrdә tutlmuşdur?

•

100 l az
110 l çox
110 l
200 l
300 l

281 Birinci xörәklәrin hazırlanması üçün tutumu neçә litr olan aparatlar nәzәrdә tutlmuşdur?

•

110 l çox
100 l az
110 l
350 l
250 l

282 CKЭ0,3 tipli aparat aşağıdakılardan hansılar aiddir?
xırdalama avadanlıqlarına

•

yuma avadanlılqarına
preslәmә avadanlıqlarına
su qızdırıcılara
elektrik tavalarına

283 KPT tipli aparat hansılara aiddir?

•

yuma maşınlarına
preslәmә maşınlarına
elektrik tavalarına
su qızıdırıcıları
bәrk yanacaqla işlәyәn bişirmә avadanlıqları

284 Qızartma avadanlıqlarına hansılar daxildir?

•

xırdalama maşınları
tava, frütyur, skat
vakkum aparatları
vakkum qazanları
avtoklav

285 Fryütyer aparatlarının xüsusi mәhsuldarlığı hansı düsturla hesablanır

•

286 Mexaniki üsulla qarışdırma prosesindә qarışdırıcılar necә hәrәkәt edirlәr

•

düzbucaq altında
sola tәrәf
sağa tәrәf
üfüqi, maili vә şaquli müstәvilәrdә
maili müstәvidә

287 Qarışdırma hansı proseslәrin baş vermәsi ilә hәyata keçirilir?

•

mexanizki proseslәrin
kimyәvi proses
biokimyәvi vә kolloid proseslәrin
fiziki proseslәrin
bioloji proseslәrin

288 Qarışdırmayoğurma avadanlıqları neçә qrupa bölünür?

•

8
6
3
9
10

289 Qarışdırmayoğurma avadanlıqlarının әsas maşın vә mexanizimlәri hansıdır?

•

xırdalam maşınları
kәsmә maşınları
çeşidlәmә maşınları, kalibirlәmә avadanlılqrı
әlәmә vә üyütmә maşınları
qiymәqarışdırma avadanlıqları, xәmiryoğuran maşınlar, çalma maşınları

290 Emal müәssisәlәrindә tәtbiq olunan qiymәqarışdıran avadanlıqlar neçә qrupa bölünür?

•

7
2
3
5
4

291 Emal olunan kütlәyә işlәk üzvlәrin intensiv tәsirindәn asılı olaraq yoğurma maşınları neçә qrupa
bölünür?

•

6
3
9
10
4

292 Emal müәssisәlәrindә tәtbiq olunan qiymәqarışdıran avadanlıqların hansı qruplara ayrılırlar?

•

kürәkli vә barabanlı
diskli vә rotorlu
rotorlu vә puanson tipli
vәrdәnli vә diyircәkli
lentli vә diskli

293 Kürәkli qiymәqarışdıran avadanlıqlara hansı maşınlar aiddir?

•

MPO4001000 tipli
MC 10160vә MPOB 160 tipli
UMM10 tipli
MC8150vә MBPII1 tipli
MPOB 160 vәMC25200 tipli

294 Barabanlı qiymәqarışdıran avadanlıqlara hansı maşın aiddir

•

MC25200 tipli
MC8150tipli
UMM10 tipli
MPOB 160 tipli
MPO4001000 tipli

295 Qiymәqarışdırma maşınlarında qarışdırılma keyfiyyәti nә ilә xarakterizә olunur?

•

qarışdırma dәrәcәsi ilә
mәhsul kütlәsinin bircinslilik dәrәcәsi ilә
xırdalanma dәrәcәsi ilә
kәsilmә dәrәcәsi ilә
әlәnmә dәrәcәsi ilә

296 Qiymәqarışdıran maşınlarda qarışdşrma müddәti nә qәdәrdi
1020 dәq
40san
10dәq
2030 san

•

•

5060 san

297 MC25200tipli qarışdıran mexanizmin bakına neçә kq –dan çox әrzaq tökmәk olmaz?

•

12 kq
9kq
10kq
15kq
8kq

298 İşçi tsiklin stuktur quluşuna görә xәmiryoğuran maşınlar neçә qrupa bölünür?

•

9
2
3
5
8

299 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı fasilәli işlәyәn xәmiryoğuran maşınlara aiddir?

•

M2 (764) tipli maşın
MC1215 tipli maşın
TMM1M tipli maşın
MUM82M tipli maşın
MC2150 tipli maşın

300 TMM60M tipli maşın hansı maşınlara aiddir?

•

fasilәli işlәyәn xәmiryoğuran maşınlarına
xırdalama maşınlarına maşınlarına
әtçәkәn maşınlarına
qiymәqarışdıran maşınlarına
fasilәsiz işlәyәn xәmiryoğuran maşınlarına

301 KB markalı maşın nә üçün nәzәrdә tutulur?

•

xәmir yoğurmaq üçün
kofe üyütmәk üçün
qiymә qarışdırmaq üçün
әt çәkmәk üçün
südlü kokteyl hazırlamaq üçün

302 MPT60M markalı maşın nә üçün nәzәrdә tutulmuşdur?

•

qiymә qarışdırmaq üçün
xәmir yoğurmaq üçün
südlü kokteyl hazırlamaq üçün
kofe üyütmәk üçün
әt çәkmәk üçün

303 Universal qәnnadı maşınlarına hansılar aiddir?

•

MRX
MUM500
MKY40
MRTY

YMM

304 MB35M markalı maşın hansılara aiddir?

•

әt çәkәn maşınlara
yuma maşınlarına
çalma maşınlarına
çörәkdoğrayan maşınlar
qiymәqarışdıran maşınlara

305 Fasilәli işlәyәn qabyuma maşınlarında nasosun işlәmәsinә sәrf olunan güc hansı düsturla
hesablanır?

•

306 MMU1000 tipli qabyuma maşınlarını transportyorun intiqal vә tarımlayıcı vallarını dayaqları
hara berkidilmişdir

•

yüklәmә vә yük boşaltma sektorlarının çerçivәsinә
vannaya
barabana
idarә pultuna
nasosa

307 Fasilәsiz işlәyәn qabyuma maşınlarının mәhsuldarlığı aşağıdakı hansı düsturla hesablanır

•

308 MMU1000 tipli maşında süzgәcli bak harda yerlәşmişdir

•

operatorda
idarә etmә şkafında
seksiya vannasının altında
transpartyorda
yüklәmә seksiyasında

309 Duzun әlәnmәsi üçün neçә nömrәli әlәkdәn istifadә olunur

•

№3
№ 2,8
№1,4
№8
№4

310 Şәkәr tozunun әlәnmәsi üçün hansı neçә nömrәli әlәkdәn istifadә olunur

•

№3
№ 2,8
№1,4
№8
№4

311 № 2,8 әlәkdәn hansı mәhsulların әlәnmәsi üçün istifadә olunur

•

un növlәrinin әlәnmәsi üçün
makaron növlәrinin әlәnmәsi üçün
xırda duz növlәrinin әlәnmәsi üçün
xırdalanmiş yarmaların әlәnmәsi üçün

•

şәkәr tozunun әlәnmәsi üçün

312 Kalibrlәmә prosesi nәdir?

•

çeşidlәmә
rәnginә görә dәnәvәr mәhsulların siniflәrә ayrılması
forma, ölçüsünә görә dәnәvәr mәhsulların siniflәrә ayrılması
dәnәvәr mәhsulların kәnar qarışıqlardan ayrılması prosesi
lçüsünә görә dәnәvәr mәhsulların siniflәrә ayrılması

313 Dәnәvәr mәhsulların kәnar qarışıqlardan ayrılması prosesi necә adlanır

•

tәmizlәmә
kalibrlәmә
әlәmә
xırdalamkәsmә
yuma

314 әlәmә prosesi nәdir

•

ölçüsünә görә dәnәvәr mәhsulların siniflәrә ayrılması
çeşidlәmә ,forma, ölçüsünә görә dәnәvәr mәhsulların siniflәrә ayrılması
dәnәvәr mәhsulların kәnar qarışıqlardan ayrılması prosesi
çeşidlәmә
forma, ölçüsünә görә dәnәvәr mәhsulların siniflәrә ayrılması

315 әlәyici neçә növ әlәklә komplektlәşdirilmişdir

•

2
4
3
8
6

316 Xırda duz növlәrinin әlәnmәsi üçün neçә nömrәli әlәkdәn istifadә olunur

•

№4
№ 2,8
№1,4
№3
№4

317 №1,4 nömrәli әlәkdәn hansı mәhsulların әlәnmәsi üçün istifadә olunur

•

makaron növlәrinin әlәnmәsi üçün
xirdalanmiş yarmaların әlәnmәsi üçün
duzun әlәnmәsi üçün
şәkәr tozunun әlәnmәsi üçün
xırda duz növlәrinin әlәnmәsi üçün

318 Un növlәrinin әlәnmәsi üçün neçә nömrәli әlәkdәn istifadә olunur

•

№3
№ 2,8
№1,4
№8

№4

319 Xırdalanmış yarmaların әlәnmәsi üçün neçә nömrәli әlәkdәn istifadә olunur

•

№4
№ 2,8
№1,4
№8
№4

320 №4 әlәkdәn hansı mәhsulların әlәnmәsi üçün istifadә olunur

•

un növlәrinin әlәnmәsi üçün
makaron növlәrinin әlәnmәsi üçün
xırda duz növlәrinin әlәnmәsi üçün
xırdalanmış yarmaların әlәnmәsi üçün
şәkәr tozunun әlәnmәsi üçün

321 әlәklәrin quruluşundan asılı olaraq әlәyici maşınlar neçә qrupa bölünürlәr

•

5
3
2
6
4

322 Dәnәvәr mәhsulların keyfiyyәtinә görә müxtәlif siniflәrә ayrılması necә adlanir

•

çeşidlәmә
forma, ölçüsünә görә dәnәvәr mәhsulların siniflәrә ayrılması
çeşidlәmә ,forma, ölçüsünә görә dәnәvәr mәhsulların siniflәrә ayrılması
dәnәvәr mәhsulların kәnar qarışıqlardan ayrılması prosesi
[yforma, ölçüsünә görә dәnәvәr mәhsulların siniflәrә ayrılması

323

•

birinci pillәli ötürücü mexanizmin
әlәyin diametri
mәhsulun әlәk sәthi üzrә sürüşmә әmsalıdır
әlәk sәthindәn istifadә etmә әmsalı
әlәlklә mәhsulun hәrәkәtinә sәrf olunan gücdür

324

•

birinci pillәli ötürücü mexanizmin f.i.ә.
әlәyin dәliklәrinin ümumi sahәsidir
mәhsulun әlәk sәthi üzrә sürüşmә әmsalıdır
әlәyә tәtbiq olunan moment
әlәlklә mәhsulun hәrәkәtinә sәrf olunan gücdür

325

•
326

birinci pillәli ötürücü mexanizmin f.i.ә.
әlәyin diametri
әlәlk sәthi ilә mәhsul arasındakı sürtünmәnin aradan qaldırılması üçün sәrf olunan gücdür
qidalnandırıcı şnek vasitәsi ilә mәhsulun verilmәsi üçün sәrf olunan gücdür
әlәlklә mәhsulun hәrәkәtinә sәrf olunan gücdür

•

birinci pillәli ötürücü mexanizmin f.i.ә
әlәyin diametri
әlәlk sәthi ilә mәhsul arasındakı sürtünmәnin aradan qaldırılması üçün sәrf olunan gücdür
qidalnandırıcı şnek vasitәsi ilә mәhsulun verilmәsi üçün sәrf olunan gücdür
әlәlklә mәhsulun hәrәkәtinә sәrf olunan gücdür

327

•

birinci pillәli ötürücü mexanizmin f.i.ә.
әlәyin diametri
әlәlk sәthi ilә mәhsul arasındakı sürtünmәnin aradan qaldırılması üçün sәrf olunan gücdür
qidalnandırıcı şnek vasitәsi ilә mәhsulun verilmәsi üçün sәrf olunan gücdür
әlәlklә mәhsulun hәrәkәtinә sәrf olunan gücdür

328

•
329

•

birinci pillәli ötürücü mexanizmin f.i.ә.
kürәciklrlә mәhsulun verilmәsi üçün sәrf olunan gücdür
әlәk sәthi ilә mәhsul arasındakı sürtünmәnin aradan qaldırılması üçün sәrf olunan gücdür
qidalnandırıcı şnek vasitәsi ilә mәhsulun verilmәsi üçün sәrf olunan gücdür
әlәklә mәhsulun hәrәkәtinә sәrf olunan gücdür

birinci pillәli ötürücü mexanizmin f.i.ә.
kürәciklrlә mәhsulun verilmәsi üçün sәrf olunan gücdür
әlәk sәthi ilә mәhsul arasındakı sürtünmәnin aradan qaldırılması üçün sәrf olunan gücdür
qidalnandırıcı şnek vasitәsi ilә mәhsulun verilmәsi üçün sәrf olunan gücdür
әlәlklә mәhsulun hәrәkәtinә sәrf olunan gücdür

330

•

ikinci pillәli ötürücü mexanizmin f.i.ә.
kürәciklrlә mәhsulun verilmәsi üçün sәrf olunan gücdür
әlәkdә yerlәşәn unun kütlәsi
qidalnandırıcı şnek vasitәsi ilә mәhsulun verilmәsi üçün sәrf olunan gücdür
әlәlklә mәhsulun hәrәkәtinә sәrf olunan gücdür

331

•

ikinci pillәli ötürücü mexanizmin f.i.ә.
әlәyin kütlәsi
әlәkdә yerlәşәn unun kütlәsi
qidalandırıcı şnek vasitәsi ilә mәhsulun verilmәsi üçün sәrf olunan gücdür
әlәlklә mәhsulun hәrәkәtinә sәrf olunan gücdür

332

333

334

•
•

ikinci pillәli ötürücü mexanizmin f.i.ә.
әlәyin kütlәsi
әlәkdә yerlәşәn unun kütlәsi
qidalandırıcı şnek vasitәsi ilә mәhsulun verilmәsi üçün sәrf olunan gücdür
sәrbәst düşmә tәcili

әlәyin radiusu
әlәyin kütlәsi
әlәkdә yerlәşәn unun kütlәsi
qidalandırıcı şnek vasitәsi ilә mәhsulun verilmәsi üçün sәrf olunan gücdür
sәrbәst düşmә tәcili

•

әlәyin kütlәsi
qidalandırıcı şnek vasitәsi ilә mәhsulun verilmәsi üçün sәrf olunan gücdür
әlәk sәthi üzrә unun sürüşmә sürtünmә әmsalıdır
sәrbәst düşmә tәcili
әlәkdә yerlәşәn unun kütlәsi

335 Müәssisәlәrdә texnoloji texniki mәqsәdlәr üçün neçәdәrәcәli qaynadılmış sudan istifadә olunur

•

40 dәrәcә
70 dәrәcәdәn aşağı olmayan
60 dәrәcә
5060 dәrәcә
60 dәrәcәdәn aşağı olan

336 Qaynar suyun alınması üçün hansı aparatlardan istifadә olunur

•

pilitәlәrdәn
qızartma şkafından
frityurdan
qızartma tavalrından
su qaynadıcılardan vә su qızdırıcılardan

337 Qazla işlәyәn su qızdırıcı aparatlar hansılardır

•

PQS2MA
АГВ80,АГВ120
ЭП2М,ПЭСМ4Ш
ЭП4
PQSM2Ш

338 Fasilәsiz işlәyәn suqaynadıcı vә suqızdırıcı qurğuların işi hansı göstәricilәrlә xarakterizә olunur?

•

xüsusi nәmlik tutumu , nisbi nәmlik ilә
nisbi nәmlik, temperaturla
temperaturla
parsial tәzyiq ilә
xüsusi mәhsuldarlıq, qızma sәthinin gәrginliyi ilә

339 MPM800 tipli әlәyici maşının hansı hissәsindә qoruyucu tor qoyulmuşdur

•

bunkerin dibindә
kameranın üst hissәsindә
qidalandırıcı şnekdә
qidalandırıcı şnekdә
işçi orqanda

340 MPPII1 tipli әlәyici mexanizim hansı әsas qovşaqlardan ibarәtdir

•

fırlanma hәrәkәti edәn şaquli işçi valda quraşdırılmış konuslu dişli çarxdan ibarәtdi
gövdәdәn, konik dişli multiplikatordan, asanlıqla sökülә bilәn әlәyici әlәkdәn vә yüklәmә qabından
multiplikator intiqal valına bәrkidilmiş konuslu dişli çarxdan vә diyirlәnmә yastıqlarından
kameranın yan divarının sәthindә axıtma qısa borusu formasında boşaltma qurğusu vardır
qabı içşi kamera, gövdәsinin yuxarı qurtaracaq hissәsinәdә sancaq , yüklәmә

341 әlәyici maşınların elektrik mühәrrikinin gücü hansı düsturla hesablanır?

•

•
•
343 әlәkdәn keçәn mәhsul hissәciyinin hәrәkәt sürәti aşağıdakı hansı düsturla hesablanır?
•
344 MC 8150 tipli qiymәqarışdıran hansı universal intiqalla hәrәkә gәtirilir?
342 әlәyә tәtbiq olunan moment hansı düsturla hesablanır?

•

P П tipli
PX0,6 tipli
PM1,1tipli
P П1tipi
PY0,6 tipli

345 PM1,1tipli universal intiqalla hәrәkә gәtirilәn hansı qiymәqarışdıran mexanizmdir?

•

MBPII1 tipli
MC 8150 tipli
MC 25200 tipli
TMM1M tipli
MC 47820 tipli

346 MC 25200 tipli qiymәqarışdıran hansı universal intiqalla hәrәkә gәtirilir

•

P П tipli
PX0,6 tipli
PM1,1tipli
PП1 tipli
UMMPp tipli

347 PX0,6 tipli universal intiqalla hәrәkә gәtirilәn hansı qiymәqarışdıran mexanizmdir?

•

MPOB160 tipli
MC 8150 tipli
MC 25200 tipli
TMM1M tipli
MC 47820 tipli

348 MC 47820 tipli qiymәqarışdıran hansı universal intiqalla hәrәkә gәtirilir

•

P II tipli
PX0,6 tipli
PM1,1tipli
PY0,6 tipli
UMMPp tipli

349 P II tipli universal intiqalla hәrәkә gәtirilәn hansı qiymәqarışdıran mexanizmdir?

•

MPOB160 tipli
MC 8150 tipli
MC 25200 tipli
TMM1M tipli
MBPII1 tipli

350 MBPII1 tipli qiymәqarışdıran hansı universal intiqalla hәrәkә gәtirilir?

•

•

P II tipli
PX0,6 tipli
PM1,1tipli
PY0,6 tipli
UMMPp tipli

351

352

•
•

şnekin fırlanma sürәtidir
bıçaq torunda deşiklәrin miqdarıdır
birinci bıçaq torunda deşiklәrin ümumi sahәsidir
mәhsulun sıxlığıdır
işlәk kameranın hәcmidir

qiymәnin hәcmi kütlәsidir
bıçaq torunda deşiklәrin miqdarıdır
birinci bıçaq torunda deşiklәrin ümumi sahәsidir
mәhsulun sıxlığıdır
işlәk kameranın hәcmidir

353

•

qiymәnin hәcmi kütlәsidir
kameranın dolma әmsalıdır
birinci bıçaq torunda deşiklәrin ümumi sahәsidir
mәhsulun sıxlığıdır
işlәk kameranın hәcmidir

354

•

mәhsul tәrәfindәn bıçağa tәsir edәn ümumi qüvvәnin dayaq diski müstәvisinә proyeksiyası
mәhsulun bıçaq toru vasitәsilә kәsilmәsi üçün tәlәb olunan güc
qarışdırma prosesi zamanı yaranmış mqüavimәtin aradan qaldırılması üçün tәtbiq olunan qüvvәdir
bıçaqların miqdarı
kәsmә mexanizmdә mәhsulun kәsilmәsi üçün sәrf olunan güc

355 Südlü kokteyl hazırlamaq üçün hansı markalı maşınlardan istifadә edirlәr

•

KB
YMM
MUM
MOK
MİK60

356 Xәmir yoğurmaq üçün hansı markalı maşınlardan istifadә edirlәr?

•

YMM
MOK
KB
MPT60M
MUM

357 Aşağıdakılardan hansı xәmiryoğuran maşınlara aiddir?

•

YMM
TMM1M
KB
MPT60M

MUM

358 TMM1M markalı maşınlar hansılara aiddir?

•

qiymә qarışdıran maşınlara
xәmir yoğurman maşınlara
qiymә qarışdıran maşınlara
yuma maşınlarına
әt çәkәn maşınlara

359 MKY40 markal maşın hansılara aiddir?

•

yuma maşınlarına
әt çәkәn maşınlara
xәmir yoğurman maşınlara
universal qәnnadı maşınlarına
qiymә qarışdıran maşınlara

360 MBPII1 tipli mexanizim hansılara aiddir?

•

çalmaqarışdırma mexanizmlәrinıә
xәmir yoğurman maşınlara
universal qәnnadı maşınlarına
yuma maşınlarına
әt çәkәn maşınlara

361 Aşağıdakılardan qiymә qarışdıran maşınlara hansılar aiddir?

•

MUM500
MUBP
MC 850
YMM
MRQY

362 Çalmaqarışdırma mexanizminә aşağıdakılardan hansılar aiddir?

•

YMM
MC850
MBPII1
MRX
MUM500

363 TMM1M tipli maşınlar hansı sahәlәrdә istifadә edilir?

•

tәrәvәz yuma
kartof tәmizlәmә
çörәkbişirmә
pendir istehsalında
әt doğrama

364 TMM60M tipli maşınlar hansı sahәlәrdә istifadә edilir

•

tәrәvәz yuma
çörәkbişirmә
kartof tәmizlәmә
pendir istehsalında

әt doğrama

365 Emal müәssisәlәrindә әtin xırdalanması üçün hansı maşından istifadә edilir

•

kartoftәmizlәyәn maşınlardan
әtçәkәn maşınlardan
әtyumşaldan maşınlardan
kombinә edilmiş tәrәvәzdoğrayan maşınlardan
tәrәvәzdoğrayan maşınlardan

366 Emal müәssisәlәrindә әt porsiyalarının yumşaldılması üçün hansı maşından istifadә edilir?

•

tәrәvәzdoğrayan maşınlardan
әtçәkәn maşınlardan
әtyumşaldan maşınlardan
kombinә edilmiş tәrәvәzdoğrayan maşınlardan
kartoftәmizlәyәn maşınlardan

367 Mәhsuldarlıqdan asılı olaraq әtçәkәn maşınlar neçә qrupa bölünür?

•

7
3
5
9
10

368 Mәhsuldarlığı 10kq/saat olan hansı tip әtçәkәn maşındır

•

iaşә müәssisәlәri üçün
kafe tipli
restoran tipli
sәnaye tipli
mәişәt tipli

369 Mәhsuldarlığı 10500kq/saat olan hansı tip әtçәkәn maşındır

•

restoran tipli
iaşә müәssisәlәri üçün
mәişәt tipli
kafe tipli
sәnaye tipli

370 Mәhsuldarlığı 500kq/saat olan hansı tip әtçәkәn maşındır?

•

restoran tipli
iaşә müәssisәlәri üçün
mәişәt tipli
kafe tipli
sәnaye tipli

371 Mәişәt tipli әtçәkәn maşınların mәhsuldarlığı nә qәdәrdir?

•

7kq/saat
10500kq/saat
10kq/saat
1020kq/saat

500kq/saat

372 İaşә müәssisәlәri üçün әtçәkәn maşınların mәhsuldarlığı nә qәdәrdir

•

10kq/saat
1030kq/saat
9kq/saat
500kq/saat
10500kq/saat

373 Sәnaye tipli әtçәkәn maşınların mәhsuldarlığı nә qәdәrdir

•

8kq/saat
10500kq/saat
10kq/saat
1040kq/saat
500kq/saat

374 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı emal müәssisәlәrindә әtin xırdalanması üçün istifadә olunan әt çәkәn
maşınlara aiddir?

•

MC28100 tipli maşın
MPOB160 tipli maşın
UMM10 tipli maşın
UMP tipli maşın
MİM 500 tipli maşın

375 MİM500 tipli maşın hansı maşınlara aiddir

•

kalibirlәmә maşınlarına
yuma maşınlara
әtçәkәn maşınlara
çeşidlәmә maşınlarına
universal mәtbәx avadanlıqlarına

376 MİM500 tipli әtçәkәn maşının çuqun tavasında neçә dәlik var?

377

•
•

7
8
4
9
3

emal olunan tikәnin uzunluğu
bıçağın çevrәvi sürәti
birinci bıçaq torunda deşiklәrin ümumi sahәsidir
emәhsulun emal zonasına verilmәsi zamanı fasilәliyi nәzәrә alan әmsal
birinci bıçaq torunun deşiklәrindәn mәhsulun keçmә sürәtidir

378 Fasilәli işlәyәn kartoftәmizlәyәn maşınların nәzәri mәhsuldarlığı aşağıdakı hansı düsturla
hesablanır

•
•

379 Diskli kartoftәmizlәyәn maşınlarda işçi kameranın hәcmi hansı ifadә ilә hesablanır?

•
•
381 Fasilәli işlәyәn kartoftәmizlәyәn maşınların elektrik mühәrrikinin gücü aşağıdakı hansı ifadә ilә
380 Konuslu kartoftәmizlәyәn maşınlarda işçi kameranın hәcmi hansı ifadә ilә hesablanır?

hesablanır

•

382 Diskli kartoftәmizlәyәn maşınlarda mәhsul kütlәsinin qaldırılmasına sәrf olunan güc aşağıdakı
hansı ifadәdә verilmişdir

•

383 Konuslu kartoftәmizlәyәn maşınlarda mәhsul kütlәsinin qaldırılmasına sәrf olunan güc aşağıdakı
hansı ifadәdә verilmişdir

•
•
385 Fasilәzis işlәyәn kartoftәmizlәyәn maşınların elektrik mühәrrikinin gücü aşağıdakı hansı düsturla
384 Fasilәzis işlәyәn kartoftәmizlәyәn maşınların mәhsuldarlığı aşağıdakı hansı düsturla hesablanır

hesablanır

•

386 Orta emal müәssisәlәrindә mәhsulların ilk emal proseslәrinin mexanizklәşdirilmәsi üçün hansı
mәtbәx maşınlarından istifadә edilir

•

MS10160
MS270
PU 0,6
MS18160
MS 24820

387 Balıq qiymәsini hazırlamaq üçün P10,6 intiqalına vә intiqal dәstinә hansı mexanizim daxil ola
bilәr

•

MS10160
MS270
PU 0,6
MS18160
MS 24820

388 Qәnnadı qarışıqların çalmaq üçün P10,6 intiqalına vә intiqal dәstinә hansı mexanizim daxil ola
bilәr

•

MS10160
MS270
PU 0,6
MS18160
MS 24820

389 Sıyıq xәmirini yoğurmaq üçün P10,6 intiqalına vә intiqal dәstinә hansı mexanizim daxil ola bilәr

•

MS270
MS18160
MS10160
MS 24820
PU 0,6

390 Kartof püresini әzmәk üçün P10,6 intiqalına vә intiqal dәstinә hansı mexanizim daxil ola bilәr

•

MS10160
MS270
PU 0,6
MS18160
MS 24820

391 Qiymә qarışdırmaq üçün P10,6 intiqalına vә intiqal dәstinә hansı mexanizim daxil ola bilәr

•

MS10160
MS270
PU 0,6
MS18160
MS 24820

392 әt farşı hazırlamaq üçün PII intiqalına vә intiqal dәstinә hansı mexanizim daxil ola bilәr

•

MS10160
MS28100
MS191400
MS18160
MMP II1

393 Balıq farşı hazırlamaq üçün PII intiqalına vә intiqal dәstinә hansı mexanizim daxil ola bilәr

•

MS10160
MS28100
MS191400
MS18160
MMP II1

394 Çiy tәrәvәzlәrin doğranılması üçün PII intiqalına vә intiqal dәstinә hansı mexanizim daxil ola
bilәr?

•

MVPII1
MS28100
MS191400
MOPII1
MMP II1

395 Suda bişmiş tәrәvәzlәrin doğranılması üçün PII intiqalına vә intiqal dәstinә hansı mexanizim
daxil ola bilәr

•

MVPII1
MS28100
MS191400
MOPII1
MMPII1

396 Hansı universal maşın alәtlәri itilәnmәsi üçün xüsusi qurğu ilә tәchiz edilmişdir

•

MKNII
MBPII1
MRPII1

MOPII1
MMP II1

397 MKN II tipli universal mәtbәx maşınında qәhvәnin üyüdülmәsi üçün hansı dәyişdirilәn
mexanizmdәn istifadә edilir

•

MKK120
MKR25
MKM 82
MKJ250
MKF270

398 MKN –IItipli universal mәtbәx maşınında çiy tәrәvәzlәrin doğranılması üçün hansı dәyişdirilәn
mexanizmdәn istifadә edilir

•

MKF270
MKM 82
MKJ250
MKK120
MKR25

399 MKN –II tipli universal mәtbәx maşınında kolbasanın doğranılması üçün hansı dәyişdirilәn
mexanizmdәn istifadә edilir

•

MKU250
MKR25
MKM 82
MKU250
MKF270

400 MKN –II tipli universal mәtbәx maşınında çörәyin doğranılması üçün hansı dәyişdirilәn
mexanizmdәn istifadә edilir

•

MKJ250
MKR25
MKM 82
MKU250
MKF270

401 MKN –II tipli universal mәtbәx maşınında pendirin doğranılması üçün hansı dәyişdirilәn
mexanizmdәn istifadә edilir

•

MKU250
MKR25
MKM 82
MKJ250
MKT150

402 Iri tipli müәssisәlәrin tәdarük sexlәrindә hansı universal mәtbәx maşınları quraşdırılır

•

xırdalama universal mәtbәx maşını
xüsusi tәyinatli universal mәtbәx maşınları
ümumi tәyinatli universal mәtbәx maşınları
yoğurma universal mәtbәx maşını
tәmizlәmә universal mәtbәx maşını

403 Xüsusi tәyinatli universal mәtbәx maşınları hansı istehsal müәssisәlәrindә quraşdırılmışdır

•

iri tipli müәssisәlәrin emal sexlәrindә
kiçik tipli müәssisәlәrin tәdarük sexlәrindә
iri tipli müәssisәlәrin tәdarük sexlәrindә
iri tipli müәssisәlәrin itehsal sexlәrindә
kiçik tipli müәssisәlәrin emal sexlәrindә

404 Hansı müüdәtdәn bir intiqalın reduktorundakı yağ dәyişdirilir

•

5aydan
4 aydan
3 aydan
hәr ay
6 aydan

405 әt istehsalında mәhsulun I emalının әsas proseslәrinin mexaniklәşdirilmәsi üçün hansı mәtbәx
maşınlarından istifadә edilir

•

UM
MRQ
PM1,1
KİM
MİH

406 әt qiymәsinin qarışdırılması üçün hansı mәtbәx maşınlarından istifadә edilir

•

KİM
MC1215
MC 2150
PX0,6
MİH

407 Balıq qiymәsinin qarışdırılması üçün hansı mәtbәx maşınlarından istifadә edilir

•

MİH
MC 2150
PX0,6
KİM
MC1215

408 Qiymәnin qarışdırılması üçün hansı mәtbәx maşınlarından istifadә edilir

•

MİH
MC 2150
PX0,6
KİM
MC1215

409 Suxarilәrin xırdalanması üçün hansı maşınlardan istifadә edilir
MİH
MC 2150
PX0,6
KİM

•

•

MC1215

410 Porsiyalı әt tikәlәrinin yumaşldılması üçün hansı maşınlardan istifadә edilir

•

MC191400
MC 2150
PX0,6
KİM
MC1215

411 İctimai iaşә müәssisәlәrinin soyuq sexlәrindә mәhsulların emalının әsas proseslәrinin
mexaniklәşdirilmәsi üçün hansı mәtbәx maşınlarından istifadә edilir?

•

MC191400
MC 2150
PX0,6
Pi0,6
MC1215

412 Gilәmeyvәlәrdәn şirәlәrin çıxarılması üçün hansı maşınlardan istifadә edilir

•

MC191400
MC 2150
PX0,6
PX0,6
MC340

413 Yumurta zülallarının çalınması üçün hansı maşınlardan istifadә edilir

•

MC191400
MC 2150
PX0,6
PX0,6
MC 420

414 Düzbucaqlı gövdәdәn, işlәk alәtlәrdәn, intiqaldan vә çatıdan ibarәt olan әtçәkәn maşın hansıdır?

•

MUM82M tipli әtçәkәn
MİM500 tipli әtçәkәn
M2 (764) tipli әtçәkәn
MC2150 tipli әtçәkәn
MC270 tipli әtçәkәn

415 Ticarәt müәssisәlәrindә universal mәtbәx maşınlarının icraedici mexanzizimlәr komplektinә daxil
olan әtçәkәn hansıdır?

•

MUM82M tipli
MİM500 tipli
M2 (764) tipli
MC1215 tipli
MC270 tipli әtçәkәn

416 İaşә müәssisәlәrindә universal mәtbәx maşınlarının icraedici mexanzizimlәr komplektinә daxil
olan әtçәkәn hansıdır
MİM500 tipli

•

MC1215 tipli
MC2150 tipli
MUM82M tipli
M2 (764) tipli

417

•

fırlanan bıçaqla mәhsulun kәsilmәsi üçün tәlәb olunan güc
bıçaqların miqdarı
kәsmә mexanizmdә mәhsulun kәsilmәsi üçün sәrf olunan güc
mәhsulun bıçaq toru vasitәsilә kәsilmәsi üçün tәlәb olunan güc
mәhsul tәrәfindәn bıçağa tәsir edәn ümumi qüvvәnin dayaq diski müstәvisinә proyeksiyası

418

•

bıçaqların miqdarı
mәhsulun bıçaq toru vasitәsilә kәsilmәsi üçün tәlәb olunan güc
kәsmә mexanizmdә mәhsulun kәsilmәsi üçün sәrf olunan güc
kәsici mexanizmdә sürtünmәni aradan qaldırılmasına sәrf olunan güc
fırlanan bıçaqla mәhsulun kәsilmәsi üçün tәlәb olunan güc

419 әtyumşaldan maşınlardan nә üçün istifadә olunur

•

әtin qovrulması üçün
әt tikәsinin porsiyalarla kәsmәk üçün
әtin qarışdırılması üçün
әtin xırdalanması üçün
әtin yumşaldılması üçün

420 әtyumşaldan maşınlar hansı tip maşılar aiddir?

•

MPM15 tipli
MC 18160 tipli
MPOB160 tipli
MPO4001000 tipli
MPO 50200 tipli

421 MPM15 tipli maşınlar hansı tip maşınlara aiddir??

•

salat komponentlәrini qarışdıran
әtyumşaldan
yuma
tәzә tәrәvәzlәri doğrayan
balıq pulcuqlarını tәmizlәyәn

422 MC19400 tipli maşınlar hansı tip maşınlara aiddir??

•

tәzә tәrәvәzlәri doğrayan
әtyumşaldan
yuma
salat komponentlәrini qarışdıran
balıq pulcuqlarını tәmizlәyәn

423 MC19400 tipli әtyumşaldan universal mәtbәx maşınlarının hansı mexanizimlәr komplektinә
daxildir?
keçirici
hәrәkәtli

•

ötürücü
icraedici
nәqledici

424 Universal mәtbәx maşınlarının icraedici mexanizimlәr komplektinә hansı әtyumşaldan daxildir?

425

•
•

MPO4001000 tipli
MPM15 tipli
MC 18160 tipli
MPOB160 tipli
MC191400 tipli

mәhsulun emal zonasına verilmәsi zamanı fasilәliyi nәzәrә alan әmsal
birinci bıçaq torunun deşiklәrindәn mәhsulun keçmә sürәtidir
bıçağın çevrәvi sürәti
birinci bıçaq torunda deşiklәrin ümumi sahәsidir
şnekin fırlanma әmsalı

426

•
427

428

•
•

mәhsulun emal zonasına verilmәsi zamanı fasilәliyi nәzәrә alan әmsal
emal olunan tikәnin uzunluğu
birinci bıçaq torunun deşiklәrindәn mәhsulun keçmә sürәtidir
bıçağın çevrәvi uzunluğu
birinci bıçaq torunda deşiklәrin miqdarı

mәhsulun emal zonasına verilmәsi zamanı fasilәliyi nәzәrә alan әmsal
bıçağın çevrәvi sürәti
birinci bıçaq torunda deşiklәrin ümumi sahәsidir
şnekin fırlanma әmsalı
birinci bıçaq torunun deşiklәrindәn mәhsulun keçmә әmsalı

bıçağın çevrәvi sürәti
şnekin fırlanma sürәtidir
birinci bıçaq torunda deşiklәrin ümumi sahәsidir
mәhsulun hәcmidir
birinci bıçaq torunun deşiklәrindәn mәhsulun keçmә sürәtidir

429

•

mәhsulun sürәtidir
birinci bıçaq torunda deşiklәrin ümumi sahәsidir
şnekin fırlanma sürәtidir
bıçağın çevrәvi sürәti
birinci bıçaq torunun deşiklәrindәn mәhsulun keçmә sürәtidir

430

•

birinci bıçaq torunda deşiklәrin ümumi sahәsidir
birinci bıçaq torunun deşiklәrindәn mәhsulun keçmә әmsalı
bıçağın çevrәvi sürәt әmsalıdır
şnekin fırlanma әmsalı
mәhsulun emal zonasına verilmәsi zamanı fasilәliyi nәzәrә alan әmsal

431
birinci bıçaq torunda deşiklәrin uzunluğu

•

birinci bıçaq torunun deşiklәrindәn mәhsulun keçmә sürәtidir
bıçağın çevrәvi uzunluğu
mәhsulun emal zonasına verilmәsi zamanı fasilәliyi nәzәrә alan әmsal
emal olunan tikәnin uzunluğu

432 MPPII1 tipli әtyumşaldan qurğunun elektrik mühәrrikinin gücü hansı ifadә ilә hesablanır?

•
•
•

433 MC191400 tipli әtyumşaldan qurğunun elektrik mühәrrikinin gücü hansı ifadә ilә hesablanır
434

435

•

tәmizlәmә daraqlarında mәhsulun sürtünmәsinin aradan qaldırılmasına sәrf olunan gücdür
kәsmә mexanizmdә mәhsulun kәsilmәsi üçün sәrf olunan güc
frezlәrlә mәhsulun kәsilmәsinә sәrf olunan gücdür
şneklә mәhsul arasındakı sürtünmәnin aradan qaldırılmasına sәrf olunan güc
kәsici mexanizmindә sürtünmәni aradan qaldırılmasına sәrf olunan güc

tәmizlәmә daraqlarında mәhsulun sürtünmәsinin aradan qaldırılmasına sәrf olunan gücdür
kәsmә mexanizmdә mәhsulun kәsilmәsi üçün sәrf olunan güc
şneklә mәhsul arasındakı sürtünmәnin aradan qaldırılmasına sәrf olunan güc
kәsici mexanizmindә sürtünmәni aradan qaldırılmasına sәrf olunan güc
frezlәrlә mәhsulun kәsilmәsinә sәrf olunan gücdür

436

•

şneklә mәhsul arasındakı sürtünmәnin aradan qaldırılmasına sәrf olunan güc
fırlanan bıçaqla mәhsulun kәsilmәsi üçün tәlәb olunan güc
kәsmә mexanizmindә mәhsulun kәsilmәsi üçün sәrf olunan güc
frezlәrlә mәhsulun kәsilmәsinә sәrf olunan gücdür
tәmizlәmә daraqlarında mәhsulun sürtünmәsinin aradan qaldırılmasına sәrf olunan gücdür

437

•

frezlәrlә mәhsulun kәsilmәsinә sәrf olunan gücdür
sıxılmada mәhsulun nisbi deformasiyası
tәmizlәmә daraqlarında mәhsulun sürtünmәsinin aradan qaldırılmasına sәrf olunan gücdür
şneklә mәhsul arasındakı sürtünmәnin aradan qaldırılmasına sәrf olunan güc
mәhsulun elastiklik modulu

438 MİM500 tipli әtçәkәn maşının çuqun tavasında neçә dәlik var

•

9
7
3
8
4

439 MUM82 M tipli әtçәkәn hansı hissәlәrdәn ibarәtdir?

•

çuqun gövdәdәn, işlәk alәtlәrdәn, şnekdәn, intiqaldan vә çatıdan ibarәtdir
kameranın yan divarının sәthindә axıtma qısa borusu formasında boşaltma seksiyalarından ibarәtdir
gövdәdәn, qapaqdan, barabandan vә sürtgәc diskdәn ibarәtdir
düzbucaqlı gövdәdәn, işlәk alәtlәrdәn, intiqaldan vә çatıdan ibarәtdir
içşi kamera, gövdәsinin yuxarı qurtaracaq hissәsinәdә sancaqdan , yüklәmә seksiyalarından ibarәtdir

440 MUM82 M tipli әtçәkәnin elektrik mühәrriki harda yerlәmişdir?

•

işçi kamerada
çatıda
intiqalda
yüklәmә seksiyasında
gövdәdә

441 MUM82 M tipli әtçәkәn harada quraşdırılmışdır?

•

rәfdә
istehsalat stolunda
maşında
generatorda
emal müәssisәlәrindә

442 M2(764) tipli әtçәkәn hansı hissәlәrdәn ibarәtdir?

•

gövdәdәn, qapaqdan, barabandan vә sürtgәc diskdәn ibarәtdir
içşi kamera, gövdәsinin yuxarı qurtaracaq hissәsinәdә sancaqdan , yüklәmә seksiyalarından ibarәtdir
kameranın yan divarının sәthindә axıtma qısa borusu formasında boşaltma seksiyalarından ibarәtdir
elektrik mühәrriki, reduktordan, gövdәdәn, yüklәmә qabından vә işlәk üzvlәrdәn ibarәtdir
çuqun gövdәdәn, işlәk alәtlәrdәn, şnekdәn, intiqaldan vә çatıdan ibarәtdir

443 Elektrik mühәrriki, reduktordan, gövdәdәn, yüklәmә qabından vә işlәk üzvlәrdәn ibarәt olan
әtçәkәn maşın hansıdır

•

MC2150 tipli әtçәkәn
MUM82M tipli әtçәkәn
MİM500 tipli әtçәkәn
UMM2 tipli әtçәkәn
M2 (764) tipli әtçәkәn

444 Çuqun gövdәdәn, işlәk alәtlәrdәn, şnekdәn, intiqaldan vә çatıdan ibarәt olan әtçәkәn maşın
hansıdır?

•

MC2150 tipli әtçәkәn
MUM82M tipli әtçәkәn
MİM500 tipli әtçәkәn
UMM2 tipli әtçәkәn
M2 (764) tipli әtçәkәn

445 Sürtgәc maşınların mәhsuldarlığı hansı düsturla hesablanır

•
•
447 әlәk deşiklәrindәn mәhsulun basılma sürәtinin әdәdi qiymәti hansı parametrlәrdәn asılıdir
446 MKP60 tipli maşının mәhsuldarlığı hansı düsturla hesablanır?

•

әlәk deüiyinin sahәsindәn
tәzyiqdәn
temperaturdan
mәhsulun kütlәsindәn
işçi üzvün maillik bucağından

448 MKP60 tipli maşınlarda intiqal harada yerleşmişdir

•

daxili boruda
teleskopik dayaqda
üç tәkәrli arabada
çәrçivәdә
xarici boruda

449 Emal müәssisәlәrindә bәrk qida mәhsullarının xırdalanması üçün hansı maşınlardan istifadә
olunur

•

narinlaşdıran maşınlar
üyüdәn maşınlar
xırdalayan maşınlar
sıxma maşınları
narinlaşdıran maşınlar

450 İçşi üzvlәrin konstruktiv qurluşundan asılı olaraq neçә üyütmә maşınları var

•

5
3
2
6
4

451 İçşi üzvlәrin konstruktiv qurluşundan asılı olaraq üyütmә maşınları necә olur?

•

diskli, lentli
diyircәkli, konuslu
konuslu, diskli vә vәrәndәli
kombinәedilmiş
lentli, diyircәkli

452 Kofenin üyüdülmәsi üçün istifadә ollunan maşını işçi üzvi nә formasındadır

•

konus
dәyirmi
lent
disk
oval

453 Aşağıda göstәrilәn maşınlardan hansı kofe üyüdәn maşındır

•

MC1215 tipli maşın
KA tipli maşın
MİK60 tipli maşın
MC47820 tipli maşın
P0,61,1 tipli maşın

454 MİK60 tipli maşından hansı sahәdә tәtbiq olunur

•

tәrәvәz yuma
kofenin üyüdülmәsindә
çörәkbişirmә
pendir istehsalında
әt doğrama

455 MİK60 tipli maşınında kofenin üyütmә prosesi başa çatdıqda maşın nә vasitәsi ilә dayandırılır?

•

qaz ilә
düymә ilә
siqnal ilә
tormoz ilә
maqnitişәsalıcısı ilә

456 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı vәrdәnli üyütmә mexanizminә aiddir

•

MC1240 tipli
KA tipli
MİK60 tipli
MC47820 tipli
P0,61,1 tipli

457 MC1240 tipli mexanizimin işçi üzvlәrin konstruktiv quruluşu necәdir

•

lent
konus
oval
vәrdәnli
disk

458 MC1240 tipli vәrdәnli üyütmә mexanizimin valcıqlar arasındakı mәsafә neçә mm qәdәr
tәnzimlәnir

•

3,2 mm qәdәr
2,5mm qәdәr
3mm qәdәr
4 mm qәdәr
5mm qәdәr

459 MC1240 tipli mexanizimin işçi üzvlәrin sәthinә yapışmış mәhsul hissәlәri nә ilә tәmizlәnir

•

hava ilә
su ilә
tәmizlәmә şotkaları ilә
dişli çarxla
qaz ilә

460 MC1240 tipli mexanizimdә üyütmәk üçün mәhsul bunkerdәn hansı hissәyә verilir?

•

gövdәyә
qidalandırıcı valcığa
üyütmә valcıqlarına
dәyirman daşlarına
tәnzimlәmә mexanizminә

461 MC1240 tipli mexanizimdә üyütmә prosesinә hәyata keçirmәk üçün mәhsul hansı hissәyә
düşmәlidir

•

gövdәyә
qidalandırıcı valcığa
işçi üzvlәrin sәthi arasına

dәyirman daşlarına
tәnzimlәmә mexanizminә

462 Kofenin üyüdülmәsi üçün tәtbiq olunan maşının istisamarı zamanı dәyirman daşalarının
yeyilmәsi nәticәsindә hansı hal baş verir

•

dәyirman daşları qırılır
dәyirman daşları qısalır
dәyirman daşlarının arasındakı mәsafә dәyişir
dәyirman daşları işlәmir
dәyirman daşları uzanıri

463 Ticarәt müәssisәlәrindә işçi üzvi disk formasında olan maşınlardan hansı mәhsulun
üyüdülmәsindә istifadә edilir

•

dәnin
kofenin
çayın
şәkәr tozunun
qәndin

464 Aşağıda göstәrilәn proseslәrdәn hansı aparatlarla tәsir zamanı baş verir?

•

fiziki
adsorbsiya
fizikikimyәvi
mexaniki
sürüşmә

465 Aparatlarla tәsir zamanı mәhsulun hansı xassәlәri dәyişir?

•

görünüşü
dadı
rәngi
fiziki vә kimyәvi xassәlәri
reoloji xassәlәri

466 Mәhsul maşınlarla hansı tәsirә mәruz qalır

•

mexaniki
fizikikimyәvi
sürüşmә
adsorbsiya
fiziki

467 Mexaniki tәsir zamanı mәhsulun hansı göstәricilәri dәyişir

•

fizikimexaniki
reoloji
aqreqat
fizikikimyәvi
biokimyәvi

468 Maşınların hazırlanmasında hansı markalı poladlardan istifadә edilir
A00, AO

•

P1, P2,P3
CT1, CT2, CT3
K1,K2
M1, M2

469 Aparatların hazırlanmasında hansı markalı poladlardan istifadә edilir

•

A00, AO
K1,K2
M1, M2
CT1, CT2, CT3
P1, P2,P3

470 CT1, CT2, CT3 markalı poladlardan aşağıda verilәnlәrdәn hansının hazırlanmasında istifadә
olunur

•

maşın vә aparatların
nasosların vә kompressorların
kompressorların
intiqalın
avadanlıqların

471 Mәhsula nә ilә tәsir etdikdә hәndәsi vә fizikikimyәvi göstәricilәri dәyişir

•

su ilә
aparatla
maşınla
әl ilә
daş ilә

472 Maşının tәsiri altında mәhsulun hansı göstәricilәri dәyişir?

•

bioloji
mikrobioloji
fizikikimyәvi
biotexnoloji
texnoloji

473 Dәmirin karbonla, silisiumla, marqansla, fosforla qarışığı nәyi әmәlә gәtirir

•

mis;
çuqun;
әlvan metal;
qeyri әlvan metal;
üzvi birlәşmәlәri

474 Çuqun hansı birlәşmәlәrin qarışığından әmәlә gәlir

•

fosfor vә marqansla qarışığından
alminium vә misin qarışığından
mis vә civәnin qarışığından
mis vә dәmirin qarışığından
dәmirin karbonla, silisiumla, marqansla, fosforla qarışığından

475 Çuqundan olan hissәlәr necә hazırlanır

•

•

tökmә ilә
qaynama ilә
soyutma ilә
buzlama ilә
bişmә ilә

476 Sıxılmaya davamlı hansı metaldır

•

mis
polad
hamısı
dәmir
çuqun

477 Maşınların hazırlanmasında hansı markalı misdәn istifadә edilir

•

M2, M3
CT3, A00
A00; AO
L2; L3
CT1; CT2

478 Aparatların hazırlanmasında hansı markalı misdәn istifadә edilir

•

CT1; CT2
A00; AO
M2, M3
CT3, A00
L2; L3

479 Qeyriüzvi mәnşәli materiallardan әn geniş istifadә olunanı hansıdır

•

polikarbonat
şüşә
poliamid
polietilen
polisulfon

480

481

•
•

mәhsul vә statorun arasındakı sahәsidir
konusun doğuranı boyunca mәhsulun hәrәkәt sürәti
işçi zonanın mәhsulla doldurulmasını nәzәrә alan әmsal
mәhsulun xırdalanmasına tәlәb olunan güc
rotorun vә statorun sәthlәri arasındakı araboşluğunun sahәsidir

konusun doğuranı boyunca mәhsulun hәrәkәt sürәti
mәhsul vә statorun arasındakı sahәsidir
işçi zonanın mәhsulla doldurulmasını nәzәrә alan әmsal
mәhsulun xırdalanmasına tәlәb olunan güc
rotorun vә statorun sәthlәri arasındakı araboşluğunun sahәsidir

482

•

mәhsulun xırdalanma sıxlığı
işçi zonanın mәhsulla doldurulmasını nәzәrә alan әmsal
mәhsulun sıxlığı

•

rotorun sıxlığı
konusun doğuranı boyunca mәhsulun hәrәkәt sürәti

483

•

rotorun sıxlığı
konusun doğuranı boyunca mәhsulun hәrәkәt sürәti
mәhsulun sıxlığı
mәhsulun xırdalanma әmsalı
işçi zonanın mәhsulla doldurulmasını nәzәrә alan әmsal

484 MUBP tipli maşının elektrik mühәrrikinin tәlәb olunan gücü hansı ifade ilә hesablanır?
485

•
•

ötürücü mexanizmin f.i.ә.
mәhsulun xırdalanmasına sәrf olunan gücdür
işçi üzvlәrin sәthi ilә mәhsul arasındakı sürtünmә qüvvәsinin aradan qaldırılmasına sәrf olunan gücdür
konusun doğuranı boyunca mәhsulun hәrәkәt sürәti
mәhsulun sıxlığı

486

•

mәhsulun xırdalanmasına sәrf olunan gücdür
ötürücü mexanizmin f.i.ә.
işçi üzvlәrin sәthi ilә mәhsul arasındakı sürtünmә qüvvәsinin aradan qaldırılmasına sәrf olunan guc
mәhsulun sıxlığı
konusun doğuranı boyunca mәhsulun hәrәkәt sürәti

487

•

mәhsulun xırdalanmasına sәrf olunan gücdür
ötürücü mexanizmin f.i.ә.
işçi üzvlәrin sәthi ilә mәhsul arasındakı sürtünmә qüvvәsinin aradan qaldırılmasına sәrf olunan gücdür
mәhsulun sıxlığı
konusun doğuranı boyunca mәhsulun hәrәkәt sürәti

488 MP800 tipli maşın hansı hissәlәrdәn ibarәtdir?

•

slindrik formalı işçi kameradan, yüklәmә qıfından vә boşaltma lotokundan ibarәtdir
alminium gövdәdәn, qaynaq edilmiş qәfәsdәn, elektrik mühәrrikindәn, pazvari qayış ötürmsәindәn vә intiqal
valından ibarәtdir
yüklәmә qabı ilә birlikdә olan slindrik alminium gövdәdәn ibarәtdir
içşi kamera, gövdәsinin yuxarı qurtaracaq hissәsinәdә sancaqdan , yüklәmә seksiyalarından ibarәtdir
kameranın yan divarının sәthindә axıtma qısa borusu formasında boşaltma seksiyalarından ibarәtdir

489 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı sürtgәcdoğrama mexanizminә aiddir?

•

MP800 tipli
MİK60 tipli
MU1000 tipli
MC1215 tipli
MC1240 tipli

490 Sürtgәc maşınlarda bişmiş tәrәvәzlәrin xırdalanmasının fiziki prosesi neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

3
4
2

•
6
8

491 Aşağıda göstәrilәn mәrhәlәlәrdәn hansı sürtgәc maşınlarda bişmiş tәrәvәzlәrin xırdalanmasının
fiziki prosesinә aiddir?

•
492

•

mәhsulun üyüdülәrәk xırdalanmsı
mәhsulun әlәk tiyәlәri ilә xırdalanmsı
әlәk deşiklәrindәn sürüşәrәk keçirilmәsi
mәhsulun qarışdırıcı kürәklәrlә xırdalanmsı
mәhsulun zәrbә ilә xırdalanması

әlәk deşiyinin sahәsidir
mәhsulun hәcmi kütlәsidir
әlәk deşiklәrindә mәhsulun basılma sürәtidir
әlәk tiyәlәri ilә mәhsulun xırdalanmsı üçün sәrf olunan gücüdür
әlәk sәthinin mәhsulla yüklәnmә әmsalıdır

493

•

әlәk deşiyinin sahәsidir
mәhsulun hәcmi kütlәsidir
әlәk deşiklәrindә mәhsulun basılma sürәtidir
әlәk tiyәlәri ilә mәhsulun xırdalanmsı üçün sәrf olunan gücüdür
әlәk sәthinin mәhsulla yüklәnmә әmsalıdır

494 Sürtgәc maşınlarda bişmiş tәrәvәzlәrin xırdalanmasından alınan mәhsulun keyfiyyәtinә aşağıdakı
amillәrdәn hansı biri tәsir edir

•

lopastların maillik bucağının qiymәti
sürtgәc maşınların elektrik mühәrrikinin gücü
sürtgәc maşınların mәhsuldarlığının qiymәti
әlәk deşiklәrindәn basılmada mәhsulun xüsusi müqavimәti
mәhsulun sürüşmә әmsalı

495

•
496

•

әlәk deşiklәrindә mәhsulun basılma sürәtidir
әlәk sәthinin mәhsulla yüklәnmә әmsalıdır
mәhsulun hәcmi kütlәsidir
әlәk deşiyinin sahәsidir
әlәk tiyәlәri ilә mәhsulun xırdalanmsı üçün sәrf olunan gücüdür

әlәk sәthinin mәhsulla yüklәnmә әmsalıdır
әlәk deşiklәrindә mәhsulun basılma sürәtidir
әlәk deşiyinin sahәsidir
әlәk tiyәlәri ilә mәhsulun xırdalanmsı üçün sәrf olunan gücüdür
mәhsulun hәcmi kütlәsidir

497 İaşә müәssisәlәrindә xörәkbişirәn qazanlarda kartof püresini hazırlamaq üçün hansı maşından
istifadә edilir

•

MC1240 tipli
MU1000 tipli
MP800 tipli
MC1215 tipli

•

MKP60 tipli

498 Sürtgәc maşınlarının elektrik mühәrrikinin gücü aşağıdakı hansı ifadә ilә tәyin olunur?
499

•
•

әlәk tiyәlәri ilә mәhsulun xırdalanması üçün sәrf olunan gücdür
ötürücü mexanizmin f.i.ә.
işçi üzvlәrin sәthi ilә mәhsul arasındakı sürtünmә qüvvәsinin aradan qaldırılmasına sәrf olunan gücdür
mәhsulun sıxlığı
konusun doğuranı boyunca mәhsulun hәrәkәt sürәti

500

•

konusun doğuranı boyunca mәhsulun hәrәkәt sürәtinin f.i.ә.
әlәk tiyәlәri ilә mәhsulun xırdalanması üçün sәrf olunan gücdür
mәhsulun sıxlığı
ötürücü mexanizmin f.i.ә.
işçi üzvlәrin sәthi ilә mәhsul arasındakı sürtünmәdir

501 MKP60 tipli maşın nә üçün nәzәrdә tutlmuşdur

•

kartof püresini hazırlamaq üçün
tәrәvәzlәrin yuylması üçün
qabların yuylması üçün
balıq pulcuqlarının tәmizlәnmәsi üçün
kofenin üyüdülmsә üçün

502 MKP60 tipli maşının tәrkibinә hansı tip xörәkbişirәn qazan daxildir?

•
503

•

KPE60tipli
MU1000 tipli
MP800 tipli
MC1215 tipli
MC1240 tipli

qazanın hәcmidir
qazanın doldurulma әmsalıdır
kartofun sıxlığıdır
lopast valının fırlanma sürәtidir
kartof püresinin hazırlanma müddәtidir

504

•

qazanın hәcmidir
qazanın doldurulma әmsalıdır
kartofun sıxlığıdır
lopast valının fırlanma sürәtidir
kartof püresinin hazırlanma müddәtidir

505

•

qazanın hәcmidir
qazanın doldurulma әmsalıdır
kartofun sıxlığıdır
lopast valının fırlanma sürәtidir
kartof püresinin hazırlanma müddәtidir

506

•

qazanın hәcmidir
qazanın doldurulma müddәtidir
kartofun sıxlığıdır
lopast valının fırlanma müddәtidir
kartof püresinin hazırlanma müddәtidir

507 Reduktora tәyinatına görә hansı mexanizmi bәrkitmәk olar

•

әt maşını
tәmizlәmә maşını
yuma maşını
yoğurma maşını
xırdalama maşını

508 PM1,1 markalı maşın hansı mәhsulun I emalının әsas proseslәrinin mexaniklәşdirilmәsi üçün
istifadә eilir

•

qarabaşaq mәhsulları
balıq mәhsulları
әt mәhsulları
yarma mәhsulları
süd mәhsulları

509 MC8150 markalı maşın hansı mәhsulların hazırlanmasında istifadә edilir

•

әt qiymәsinin
suxari mәhsullarının
çörәk mәhsullarının
salat vә veniqret hazırlanmasında
bişmiş tәrәvәzlәrin

510 MC8150 markalı maşın hansı mәhsulların hazırlanmasında istifadә edilir

•

qiymәnin qarışdırılması üçün
balıq qiymәsini qarışdırılması üçün
әt qiymәsinin qarışdırılması üçün
salat vә veniqret qarışdırılması üçün
bişmiş tәrәvәzlәrin qarışdırılması üçün

511 İntiqal hansı qurğulardan ibarәtdir

•

İntiqal hansı qurğulardan ibarәtdir
asinxron elektrik mühәrriki
ötürücü mexanizim vә reduktordan
icraedici mexanizim vә elektrik mühәrrikindәn
elektrik mühәrrikindәn vә reduktordan

512 .II,III, IV siniflәrә ayrılan maşınlar hansı maşınlardır

•

fasilәli işlәyәn maşınlar
avtomatlaşdırılmış maşınlar
fasilәsiz işlәyәn maşınlar
yarımavtomatlaşdırılmış maşınlar
avtomatlaşdırılmamış maşınlar

513 Avtomatlaşdırılmamaış maşınlarda bütün funksiyalar necә hәyata keçirilir

•

hava ilә
maşına qulluq edәn heyyәt tәrәfindәn
maşınla
su ilә
hәm maşınla, hәm әl ilә

514 Avtomatlaşdırılmış maşınlarda bütün funksiyalar necә hәyata keçirilir

•

maşınla
hәm maşınla, hәm әl ilә
maşına qulluq edәn heyyәt tәrәfindәn
hava ilә
su ilә

515 Aşağıda göstәrilәn texnoloji maşınların hansında funksiyalar maşınla hәyata keçirilir?

•

avtomatlaşdırılmış maşınlar
avtomatlaşdırılmamışlar maşınlar
yarımavtomatlaşdırılmışlar maşınlar
fasilәli işlәyәn maşınlar
fasilәsiz işlәyәn maşınlar

516 Aşağıda göstәrilәn texnoloji maşınların hansında funksiyalari hәm maşınla, hәm әl ilә icra
olunur?

•

avtomatlaşdırılmış maşınlar
avtomatlaşdırılmamışlar maşınlar
yarımavtomatlaşdırılmışlar maşınlar
[fasilәli işlәyәn maşınlar
fasilәsiz işlәyәn maşınlar

517 Aşağıda göstәrilәn texnoloji maşınların hansında funksiyaları maşına qulluq edәn heyyәt
tәrәfindәn hәyata keçirilir

•

avtomatlaşdırılmış maşınlar
avtomatlaşdırılmamış maşınlar
yarımavtomatlaşdırılmışlar maşınlar
fasilәli işlәyәn maşınlar
fasilәsiz işlәyәn maşınlar

518 Yarımavtomatlaşdırılmış maşınlarda bütün funksiyalar necә hәyata keçirilir

•

maşınla
hәm maşınla, hәm әl ilә
maşına qulluq edәn heyyәt tәrәfindәn
hava ilә
su ilә

519 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı funksional tәyinatından asılı olaraq texnoloji avadanlıqlar qrupuna
aiddir
fasilәli işlәyәn maşınlar
avtomatlaşdırılmış maşınlar

•

fasilәsiz işlәyәn maşınlar
yarımavtomatlaşdırılmış maşınlar
tәmizlәmә avadanlıqları

520 Dәnәvәr mәhsulların әlәnmәsi, kalibrlәmә vә çeşidlәmәsi üçün maşınlar texnoloji avadanlıqların
hansı qrupuna aiddir

•

yoğurmaqarışdırma avadnlıqları
xırdalamkәsmә avadnlıqları
tәmizlәmә avadanlıqları
yuma avadanlıqları
çeşidlәmәkalibrlәmә avadanlıqları

521 Meyvәköklülәrin qabığının tәmizlәnmәsi üçün maşınlar texnoloji avadanlıqların hansı qrupuna
aiddir

•

yoğurmaqarışdırma avadnlıqları
çeşidlәmәkalibrlәmә avadanlıqları
yuma avadanlıqları
tәmizlәmә avadanlıqları
xırdalamkәsmә avadnlıqları

522 Balığın pulcuqlarının tәmizlәnmәsi üçün maşınlar texnoloji avadanlıqların hansı qrupuna aiddir?

•

xırdalamkәsmә avadnlıqları
yoğurmaqarışdırma avadnlıqları
tәmizlәmә avadanlıqları
yuma avadanlıqları
çeşidlәmәkalibrlәmә avadanlıqları Balığın pulcuqlarının tәmizlәnmәsi üçün maşınlar texnoloji avadanlıqların
hansı qrupuna aiddir

523 Qida mәhsullarının üyüdülmәsi üçün maşınlar texnoloji avadanlıqların hansı qrupuna aiddir?

•

xırdalamakәsmә avadnlıqları
çeşidlәmәkalibrlәmә avadanlıqları
yuma avadanlıqları
tәmizlәmә avadanlıqları
yoğurmaqarışdırma avadnlıqları

524 Qida mәhsullarının doğranılması üçün maşınlar texnoloji avadanlıqların hansı qrupuna aiddir?

•

çeşidlәmәkalibrlәmә avadanlıqları
xırdalamkәsmә avadnlıqları
xırdalamakәsmә avadnlıqları
tәmizlәmә avadanlıqları
yuma avadanlıqları

525 Xәmirin yoğurulması, , qәnnadı qarışığının calınması üçün maşınlar texnoloji avadanlıqların
hansı qrupuna aiddir

•

yoğurmaqarışdırma avadnlıqları
çeşidlәmәkalibrlәmә avadanlıqları
yuma avadanlıqları
tәmizlәmә avadanlıqları
xırdalamkәsmә avadnlıqları

526 Qiymәnin qarışdırılması üçün maşınlar texnoloji avadanlıqların hansı qrupuna aiddir?

•

xırdalamkәsmә avadnlıqları
tәmizlәmә avadanlıqları
yoğurmaqarışdırma avadnlıqları
çeşidlәmәkalibrlәmә avadanlıqları
yuma avadanlıqları

527 Mәhsulun kütlәsinә görә paylara bölünmәsi vә ona müәyyәn forma verilmәsi üçün maşınlar
texnoloji avadanlıqların hansı qrupuna aiddir

•

yoğurmaqarışdırma avadnlıqları
xırdalamkәsmә avadnlıqları
çeşidlәmәkalibrlәmә avadanlıqları
yuma avadanlıqları
dozalaşdırma –formalaşdırma avadanlıqları

528 Yuma avadanlıqlarına hansı maşınlar aiddir

•

dәnәvәr mәhsulların әlәnmәsi, kalibrlәnmәsi vә çeşidlәnmәsi üçün maşınlar
meyvәköklülәrin qabığının, balığın pulcuqlarının tәmizlәnmәsi üçün maşınlar
yemәkxana vә mәtbәx qabların, tәrәvәzlәrin yuyulmasaı üçün maşınlar
xәmirin yoğurulması, qiymәnin qarışdırılması, qәnnadı qarışığının salınması üçün maşınlar
qida mәhsullarının üyüdülmәsi, parçalanması, doğranılması üçün maşınlar

529 Çeşidlәmә kalibirlәmә avadanlıqlarına hansı maşınlar aiddir?

•

qida mәhsullarının üyüdülmәsi, parçalanması, doğranılması üçün maşınlar
yemәkxana vә mәtbәx qabların, tәrәvәzlәrin yuyulmasaı üçün maşınlar
dәnәvәr mәhsulların әlәnmәsi, kalibrlәnmәsi vә çeşidlәnmәsi ücun maşınlar
xәmirin yoğurulması, qiymәnin qarışdırılması, qәnnadı qarışığının salınması üçün maşınlar
meyvәköklülәrin qabığının, balığın pulcuqlarının tәmizlәnmәsi üçün maşınlar

530 Xәmirin yoğurulması, qiymәnin qarışdırılması, qәnnadı qarışığının çalınması üçün maşınlar hansı
avadanlıqlara aiddir

•

qida mәhsullarının üyüdülmәsi, parçalanması, doğranılması üçün maşınlar
yemәkxana vә mәtbәx qabların, tәrәvәzlәrin yuyulmasaı üçün maşınlar
dәnәvәr mәhsulların әlәnmәsi, kalibrlәnmәsi vә çeşidlәnmәsi üçün maşınlar
yogurma qarışdırma avadanlıqları
xәmirin yoğurulması, qiymәnin qarışdırılması, qәnnadı qarışığının salınması üçün maşınlar

531 Xırdalama –kәsmә avadanlıqlarına hansı maşınlar aiddir

•

qida mәhsullarının üyüdülmәsi, parçalanması, doğranılması üçün maşınlar
yemәkxana vә mәtbәx qabların, tәrәvәzlәrin yuyulmasaı üçün maşınlar
dәnәvәr mәhsulların әlәnmәsi, kalibrlәnmәsi vә çeşidlәnmәsi üçün maşınlar
xәmirin yoğurulması, qiymәnin qarışdırılması, qәnnadı qarışığının salınması üçün maşınlar
meyvәköklülәrin qabığının, balığın pulcuqlarının tәmizlәnmәsi üçün maşınlar

532 Yoğurma qarışdırma avadanlıqlarına hansı maşınlar aiddir
qida mәhsullarının üyüdülmәsi, parçalanması, doğranılması üçün maşınlar
yemәkxana vә mәtbәx qabların, tәrәvәzlәrin yuyulmasaı üçün maşınlar
dәnәvәr mәhsulların әlәnmәsi, kalibrlәnmәsi vә çeşidlәnmәsi üçün maşınlar

•

•

xәmirin yoğurulması, qiymәnin qarışdırılması, qәnnadı qarışığının çalınması üçün maşınlar
meyvәköklülәrin qabığının, balığın pulcuqlarının tәmizlәnmәsi üçün maşınlar

533 Dozalaşdırma –formalaşdırma avadanlıqlarına hansı maşınlar aiddir

•

qida mәhsullarının üyüdülmәsi, parçalanması, doğranılması üçün maşınlar
yemәkxana vә mәtbәx qabların, tәrәvәzlәrin yuyulmasaı üçün maşınlar
mәhsulun kütlәsinә görә paylara bölünmәsi vә ona müәyyәn forma verilmәsi üçün maşınlar
xәmirin yoğurulması, qiymәnin qarışdırılması, qәnnadı qarışığının salınması üçün maşınlar
meyvәköklülәrin qabığının, balığın pulcuqlarının tәmizlәnmәsi üçün maşınlar

534

•
535

•

maşına texniki qulluqetmә müddәti
maşının işlәmә vaxtı
maşının texniki istifadә әmsalıdır
maşının faydalı iş әmsalı
emal olunan mәhsulun kütlәsi

işçi kameranın en kәsik sahәsindәn istifadә edilmә әmsalı
kameranın oxu boyu üzrә mәhsulun hәrәkәt sürәti
işçi kameranın en kәsik sahәsi
maşının gövdәsinin daxili diametri
emal olunan mәhsulun hәcmi kütlәsidir

536 MMB2000 tipli rәqsi tәrәvәzyuma maşının gücü aşğıdakı hansı düsturla hesablanır?
537

•
•

fırlanma hәrәkәti edәn debalans yüklü valın momentidir
tarazlaşdırılmamış bütün debalans yüklәrin statik momentidir
sәrbәstdüşmә tәcili
maşının f.i.ә.
valın fırlanma sürәti

538

•

sәrbәstdüşmә tәcili
valın fırlanma sürәti
tarazlaşdırılmamış bütün debalans yüklәrin statik momentidir
fırlanma hәrәkәti edәn debalans yüklü valın momentidir
maşının f.i.ә.

539

•

fırlanma hәrәkәti edәn debalans yüklü valın momentidir
tarazlaşdırılmamış bütün debalans yüklәrin statik momentidir
sәrbәstdüşmә tәcili
maşının f.i.ә.
valın fırlanma sürәti

540 MMU500 tipli maşınlar hansı maşınlara aiddir?

•

xırdalam maşınlarına aiddir
fasilәli işlәyәn qabyuma maşınlarına aiddir
yuma maşınlarına aiddir
tәmizlәmә maşınlarına aiddir
fasilәsiz işlәyәn qabyuma maşınlarına aiddir

541 MMU1000 tipli maşınlar hansı maşınlara aiddir

•

xırdalam maşınlarına aiddir
fasilәli işlәyәn qabyuma maşınlarına aiddir
yuma maşınlarına aiddir
tәmizlәmә maşınlarına aiddir
fasilәsiz işlәyәn qabyuma maşınlarına aiddir

542

•

işçi kamerada yerlәşdirilmiş yuyulacaq qabların miqdarı
qabların ümumi emal müddәti,
qablar yığılmış kassetlәrin maşının işçi kamerasına yerlәşdirilmәsi müddәti
taxmaların miqdarı
qabların kameradan boşaldılması müddәti

543

544

•
•

işçi kamerada yerlәşdirilmiş yuyulacaq qabların miqdarı,
qabların ümumi emal müddәti
qablar yığılmış kassetlәrin maşının işçi kamerasına yerlәşdirilmәsi müddәti,
taxmaların miqdarı
qabların kameradan boşaldılması müddәti

işçi kameranın en kәsik sahәsi
emal olunan mәhsulun hәcmi kütlәsidir
kameranın oxu boyu üzrә mәhsulun hәrәkәt sürәti
maşının gövdәsinin daxili diametri
işçi kameranın en kәsik sahәsindәn istifadә edilmә әmsalı

545

•

işçi kameranın en kәsik sahәsi
emal olunan mәhsulun hәcmi kütlәsidir
kameranın oxu boyu üzrә mәhsulun hәrәkәt sürәti
maşının gövdәsinin daxili diametri
işçi kameranın en kәsik sahәsindәn istifadә edilmә әmsalı

•

kameranın oxu boyu üzrә mәhsulun hәrәkәt sürәti
işçi kameranın en kәsik sahәsindәn istifadә edilmә әmsalı
emal olunan mәhsulun hәcmi kütlәsidir
işçi kameranın en kәsik sahәsi
maşının gövdәsinin daxili diametri

546

547

•

işçi kameranın en kәsik sahәsi
emal olunan mәhsulun hәcmi kütlәsidir
kameranın oxu boyu üzrә mәhsulun hәrәkәt sürәti
maşının gövdәsinin daxili diametri
işçi kameranın en kәsik sahәsindәn istifadә edilmә әmsalı

548 MMU250 tipli fasilәli qabyuma maşının quruluşu vә iş prinsipi MMU500 tipli fasilәli işlәyәn
qabyuma maşınından nә ilә fәrqlәnir

•

görnüşünә görә
texniki xarakteristikasına görә
rәnginә görә

işlәmә rejiminә görә
çәkisinә görә

549 Fasilәli işlәyәn qabyuma maşınlarında fasilsiz işlәdikdә vannnadakı su neçә müddәtdәn bir
dәyişilmәlidir

•

5 saatdan
4 saatdan
3satdan
yarımsaatdan
2 saatdan

550 MMU1000 tipli fasilәsiz işlәyәn qabyuma maşınları hansı seksiyadan ibarәtdir

•

yüklәmә, yuma vә intiqal seksiyalarından
fırlanma hәrәkәti edәn şaquli işçi valda quraşdırılmış konuslu dişli çarxdan ibarәtdir
yüklәmә vә boşaltma stollarından, yuma seksiyalarından
içşi kamera, gövdәsinin yuxarı qurtaracaq hissәsinәdә sancaqdan , yüklәmә seksiyalarından
kameranın yan divarının sәthindә axıtma qısa borusu formasında boşaltma seksiyalarından

551 MMU1000 tipli fasilәsiz işlәyәn qabyuma maşınında ardıcıl olaraq hansı әmәliyyatlar yerinә
yetirilir

•

boşqabda xırda yeyinti qalığı tәmizlәnir; yuyucu vasitә ilә yuyulur
qabqacaq yuyucu vasitә vә isti su ilә yuyulur (temperatur 500C –yә qәdәr) vә iki dәfә yaxalanır
boşqabda xırda yeyinti qalığı soyuq su şırnağı ilә tәmizlәnir vә iki dәfә yaxalanır
boşqabda xırda yeyinti qalığı soyuq su şırnağı ilә tәmizlәnir; qabqacaq yuyucu vasitә vә isti su ilә yuyulur
(temperatur 500C –yә qәdәr) vә iki dәfә yaxalanır
boşqabda xırda qida qalığı soyuq su şırnağı ilә tәmizlәnir; iki dәfә yaxalanır; qabqacaq yuyucu vasitә ilә
yuyulur

552 MMU1000 tipli fasilәsiz işlәyәn qabyuma maşınının yüklәmә seksiyası hansı hissәlәrdәn
ibarәtdir

•

çәrçivәdәn vә içәrsindә qida qalığı üçün qәbul bunkeri olan deşikli yarımslindir quruluşunda düzәldilmiş
vannadan ibarәtdir
fırlanma hәrәkәti edәn şaquli işçi valda quraşdırılmış konuslu dişli çarxdan ibarәtdir
yüklәmә vә boşaltma stollarından, yuma seksiyalarından
içşi kamera, gövdәsinin yuxarı qurtaracaq hissәsinәdә sancaqdan , yüklәmә seksiyalarından
kameranın yan divarının sәthindә axıtma qısa borusu formasında boşaltma seksiyalarından

553 MMU1000 tipli fasilәsiz işlәyәn qabyuma maşınının yuma seksiyası hansı hissәlәrdәn ibarәtdir

•

çәrçivәdәn vә içәrsindә qida qalığı üçün qәbul bunkeri olan deşikli yarımslindir quruluşunda düzәldilmiş
vannadan ibarәtdir
fırlanma hәrәkәti edәn şaquli işçi valda quraşdırılmış konuslu dişli çarxdan ibarәtdir
tunel әmәlә gәtirәn düzbucaqlı vannadan vә örtükdәn ibarәtdir
içşi kamera, gövdәsinin yuxarı qurtaracaq hissәsinәdә sancaqdan , yüklәmә seksiyalarından
kameranın yan divarının sәthindә axıtma qısa borusu formasında boşaltma seksiyalarından

554 MMU1000 tipli fasilәsiz işlәyәn qabyuma maşınının intiqal seksiyası hansı hissәlәrdәn ibarәtdir

•

içşi kamera, gövdәsinin yuxarı qurtaracaq hissәsinәdә sancaqdan , yüklәmә seksiyalarından
kameranın yan divarının sәthindә axıtma qısa borusu formasında boşaltma seksiyalarından
qaynaq edilimiş çәrçivәdәn vә ya yuma seksiyasına tәrәf meyilli dibi olan vannadan ibarәtdir
tunel әmәlә gәtirәn düzbucaqlı vannadan vә örtükdәn ibarәtdir

çәrçivәdәn vә içәrsindә qida qalığı üçün qәbul bunkeri olan deşikli yarımslindir quruluşunda düzәldilmiş
vannadan ibarәtdir

555 MMB2000 tipli maşından hansı funksiyanın icrası üçün istifadә olunur

•

әt mәhsullarının yuyulması üçün
tәrәvәz mәhsullarının yuyulması üçün
balıq mәhsullarının yuyulması üçün
tәrәvәz mәhsullarının doğranılması üçün
tәrәvәz mәhsullarının doğranılması üçün

556 Barabanlı tәrәvәzyuma maşınlarında prosesә tәsir edәn әsas amillәrdәn biri hansıdı

•

barabanın fırlanma tezliyidir
maşının f.i.ә
valın fırlanma sürәtidir
sәrbәstdüşmә tәcilidir
fırlanma hәrәkәti edәn debalans yüklü valın momentidir

557 MMU500 tipli fasilәli işlәyәn qabyuma maşınında ikinci yaxalama prosesi neçә dәrәcә
temperaturda baş verir?

•

100 dәrәcә
80 dәrәcә
9598 dәrәcә
7686 dәrәcә
8090 dәrәcә

558 Fasilәli işlәyәn qabyuma maşının mәhsuldarlığı hansı ifadә ilә hesablanır
559

•
•

560

•

universal mәtbәx avadanlıqlarının
xırdalama maşınlarının
әlәmә maşınlarının
fasilәli işlәyәn qabyuma maşınlarının
fasilәsiz işlәyәn qabyuma maşınlarının

işçi kamerada yerlәşdirilmiş yuyulacaq qabların miqdarı,
qabların ümumi emal müddәti,
qablar yığılmış kassetlәrin maşının işçi kamerasına yerlәşdirilmәsi müddәti,
taxmaların miqdarı
qabların kameradan boşaldılması müddәti

561

•
562

•

işçi kamerada yerlәşdirilmiş yuyulacaq qabların miqdarı
qabların kameradan boşaldılması müddәti
qablar yığılmış kassetlәrin maşının işçi kamerasına yerlәşdirilmәsi müddәti,
qabların ümumi emal müddәti
taxmaların miqdarı

nasosun mәhsuldarlığı
taxmalarda deşiklәrin diametri
taxmaların miqdarı

taxmalarda yaranan tәzyiq
sәrbәst düşmә tәcili

563

•
564

565

•
•

nasosun mәhsuldarlığı
taxmalarda deşiklәrin diametri
taxmaların miqdarı
taxmalarda yaranan tәzyiq
sәrbәst düşmә tәcili

ümumi f.i.ә.
nasosun mәhsuldarlığı
taxmalarda yaranan tәzyiq
taxmalarda deşiklәrin diametri
taxmaların miqdarı

transportyorun sürәtidir
transportyorun yüklәmә әmsalı
transpartyorun eninә yerlәşmiş qabların sırasının miqdarı
tarazlaşmış zәncirdә yaranmış çevrәvi qüvvәdir
transportyorun gözücüklәri arasındakı addımdır

566

•

transportyorun sürәtidir
transportyorun yüklәmә әmsalı
transpartyorun eninә yerlәşmiş qabların sırasının miqdarı
tarazlaşmış zәncirdә yaranmış çevrәvi qüvvәdir
transportyorun gözücüklәri arasındakı addımdır

567

•

transportyorun sürәtidir
transportyorun yüklәmә әmsalı
transpartyorun eninә yerlәşmiş qabların sırasının miqdarı
tarazlaşmış zәncirdә yaranmış çevrәvi qüvvәdir
transportyorun gözücüklәri arasındakı addımdır

568

•

transportyorun sürәtidir
transportyorun yüklәmә әmsalı
transpartyorun eninә yerlәşmiş qabların sırasının miqdarı
tarazlaşmış zәncirdә yaranmış çevrәvi qüvvәdir
transportyorun gözücüklәri arasındakı addımdır

569 Fasilәsiz işlәyәn qabyuma maşınlarda transportyorun elektrik mühәrrikinin gücü aşağıdakı hansı
ifadә ilә tәyin olunur?

570

•
•

18sa.JPG

tarazlaşmış zәncirdә yaranmış çevrәvi qüvvәdir
zәncirin gәrilmә qüvvәsinin әn kiçik qiymәti
gәrilmә qüvvәsinin әn böyük qiymәti
ötürücü mexanizmin f.i.ә.
zәncirin hәrәkәt sürәti, m/dәq;

571

•
572

•

tarazlaşmış zәncirdә yaranmış çevrәvi qüvvәdir
zәncirin gәrilmә qüvvәsinin әn kiçik qiymәti
gәrilmә qüvvәsinin әn böyük qiymәti
ötürücü mexanizmin f.i.ә.

ötürücü mexanizmin f.i.ә.
gәrilmә qüvvәsinin әn böyük qiymәti
tarazlaşmış zәncirdә yaranmış çevrәvi qüvvәdir
zәncirin gәrilmә qüvvәsinin әn kiçik qiymәti

573 MMB2000 tipli rәqsi tәrәvәzyuma maşının mәhsuldarlığı aşğaıdakı hansı düsturla hesablanır?
574

•
•

işçi kameranın en kәsik sahәsi
emal olunan mәhsulun hәcmi kütlәsidir
kameranın oxu boyu üzrә mәhsulun hәrәkәt sürәti
maşının gövdәsinin daxili diametri
işçi kameranın en kәsik sahәsindәn istifadә edilmә әmsalı

575

•

işçi kameranın en kәsik sahәsi
emal olunan mәhsulun hәcmi kütlәsidir
kameranın oxu boyu üzrә mәhsulun hәrәkәt sürәti
maşının gövdәsinin daxili diametri
işçi kameranın en kәsik sahәsindәn istifadә edilmә әmsalı

576

•

işçi kameranın en kәsik sahәsi
emal olunan mәhsulun hәcmi kütlәsidir
kameranın oxu boyu üzrә mәhsulun hәrәkәt sürәti
maşının gövdәsinin daxili diametri
işçi kameranın en kәsik sahәsindәn istifadә edilmә әmsalı

577 PII universal inteqal hansı qurğulardan ibarәtdir

•

Iki müxtәlif sürәtә malik olan elektrik mühәrrikindәn, ikipillәli slindrik reduktordan, örtükdәn vә işәsalma
qurğusundan
sonsuzvint reduktordan vә elektrik mühәrrikindәn
elektrik mühәrrikindәn vә ikipillәli slindrik reduktordan
elektrik mühәrrikindәn vә ötürücü mexanizim , reduktordan
elektrik mühәrrikindәn vә tәnzimlәmә qurğusu , reduktordan

578 Iki müxtәlif sürәtә malik olan elektrik mühәrrikindәn, ikipillәli slindrik reduktordan, örtükdәn vә
işәsalma qurğusundan ibarәt olan universal inteqal hansıdır?

•

CT1
P10,61,1
PU 0,6
UMM
PII

579 әt qiymәsini hazırlamaq üçün P10,6 intiqalına vә intiqal dәstinә hansı mexanizim daxil ola bilәr

•

PU 0,6
MS 24820
MS270
MS18160
MS10160

580 Çiy tәrәvәzi müxtәlif forma vә ölçülәrdә doğramaq üçün P10,6 intiqalına vә intiqal dәstinә hansı
mexanizim daxil ola bilәr

•

PU 0,6
MS 24820
MS270
MS18160
MS10160

581 әt tikәlәrinin isti emaldan әvvәl yumşaldılması üçün P10,6 intiqalına vә intiqal dәstinә hansı
mexanizim daxil ola bilәr

•

MS191400
MS270
MS270
MS18160
MS270

582 Suda bişmiş tәrәvәzlәri doğramaq üçün P10,6 intiqalına vә intiqal dәstinә hansı mexanizim daxil
ola bilәr

•

PU 0,6
MS 24820
MS270
MS18160
MS10160

583 Çiy tәrәvәzin fiqurlu kәsilmәsi üçün P10,6 intiqalına vә intiqal dәstinә hansı mexanizim daxil
ola bilәr

•

MS191400
MS 24820
MS28100
MS18160
MS10160

584 Müxtәlif qarışığın çalınması üçün PII intiqalına vә intiqal dәstinә hansı mexanizim daxil ola
bilәr

•

MS191400
MMP II1
MS28100
MS18160
MVPII1

585 әt tikәlәrinin isti emaldan әvvәl mexaniki olaraq yumşaldılması üçün PII intiqalına vә intiqal
dәstinә hansı mexanizim daxil ola bilәr

•

MRPII1

MMP II1
MS28100
MOPII1
MVPII1

586 әt tikәlәrinin doğranılması üçün PII intiqalına vә intiqal dәstinә hansı mexanizim daxil ola bilәr

•

MVPII1
MMPII1
MBPII1
MRPII1
MOPII1

587 Maşınların işәsalınması hansı mexanizimlәr tәrәfindә hәyata keçirilir

•

tәnzimlәmә qurğusu tәrәfindәn
işlәk üzvü tәrәfindәn
ötürücü mexanizimlәr tәrәfindәn
hәrәkәt mәnbәyi tәrәfindәn
idarә etmә mexanizmlәri

588 .Aşağıda göstәrilәn hansı әlamәtinә görә qida istehsalı sahәsindә tәtbiq olunan texnoloji
avadanlıqları tәsniflәşdirmәk olar

•

tәmizlәmә avadanlıqları
avtomatlaşdırma dәrәcәsinә görә
fasilәli işlәyәn maşınlar
fasilәsiz işlәyәn maşınlar
yoğurmaqarışdırma avadanlıqları

589 Maşınlar işçi tsiklin quruluşuna görә neçә әsas qrupa bölünürlәr

•

4
2
5
3
6

590 Yemәkxana vә mәtbәx qablarını, tәrәvәzlәrin yuyulması üçün maşınlar texnoloji avadanlıqların
hansı qrupuna aiddir?

•

çeşidlәmәkalibrlәmә avadanlıqları
yuma avadanlıqları
xırdalamkәsmә avadnlıqları
yoğurmaqarışdırma avadnlıqları
tәmizlәmә avadanlıqları

591 Tәrәvәzlәrin yuyulması üçün maşınlar texnoloji avadanlıqların hansı qrupuna aiddir

•

yuma avadanlıqları
çeşidlәmәkalibrlәmә avadanlıqları
tәmizlәmә avadanlıqları
xırdalamkәsmә avadnlıqları
yoğurmaqarışdırma avadnlıqları

592 Texnoloji maşınların mәhsuldarlığı dedikdә nә başa düşülür

•

bir saatda bu vә ya digәr miqdarda mәhsulun emal edilmә qabiliyyәti
iki saatda bu vә ya digәr miqdarda mәhsulun emal edilmә qabiliyyәti
vahid zamanda bu vә ya digәr miqdarda mәhsulun emal edilmә qabiliyyәti
iki saatda bu vә ya digәr miqdarda mәhsulun emal edilmә qabiliyyәti
vahid zamanda 1kq mәhsulun emal edilmә qabiliyyәti

593 Texnoloji maşınların mәhsuldarlığını tәyin etmәk üçün neçә mәhsuldarlıq anlayışından istifadә
edilir

•

3
4
2
1
5

594 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texnoloji maşının mәhsuldarlıq analyışına aiddir?

•

nümunәvi
nәzәri
praktiki
tәqribi
fiziki

595 Maşın stasionar rejimdә fasilәsiz olaraq işlәdikdә vahid zamanda buraxılan mәhsulun miqdarı
hansı mәhsuldarlıq anlayışı ilә xarakterizә olunur

•

nәzәri mәhsuldarlıq
istismar mәhsuldarlıq
texniki mәhsuldarlıq
çıxım mahsuldarlıq
emal mәhsuldarlıq

596 İstismar şәraitindә maşının iş müddәtindә buraxdığı mәhsulun orta miqdarı hansı mәhsuldarlıq ilә
xarakterizә olunur

•

nәzәri mәhsuldarlıq
emal mәhsuldarlıq
istismar mәhsuldarlıq
çıxım mahsuldarlıq
texniki mәhsuldarlıq

597 Istismar şәraitindә maşının iş müddәtinin bütün itgilәrini nәzәrә alan mәhsuldarlıq hansıdır?

•

istismar mәhsuldarlığı
çıxım mahsuldarlığı
emal mәhsuldarlığı
texniki mәhsuldarlıq
nәzәri mәhsuldarlıq

598 Maşının işlәnmәsi üçün lazım olan ümumi güc hansı düsturla hesablanır
599

•
maşının texniki istifadә әmsalıdır

•

emal olunan mәhsulun kütlәsi
burucu moment
maşının faydalı iş әmsalı
maşına texniki qulluqetmә müddәti

•

maşının texniki istifadә әmsalıdır
işçi üzvün mәhsula nisbәtәn bucaq sürәtidir
burucu moment
maşının faydalı iş әmsalı
maşına texniki qulluqetmә müddәti

•

maşının texniki istifadә әmsalıdır
mәhsulun irәlilәmә hәrәkәti üçün lazım olan qüvvәni
burucu moment
işçi üzvün mәhsula nisbәtәn bucaq sürәtidir
maşının faydalı iş әmsalı

•

maşının texniki istifadә әmsalıdır
işçi kameraya nisbәtәn mәhsulun fırlanma bucaq sürәtidir
mәhsulun fırlanma hәrәkәti etmәsi üçün qüvvә momenti
işlәk kameraya nisbәtәn mәhsulun xәtti sürәti
mәhsulun irәlilәmә hәrәkәti üçün lazım olan qüvvә

600

601

602

603 Texnoloji maşınların mәhsuldarlığı aşağida verilәn xüsusiyyәtlәrin hansından asılıdır

•

rәngindәn
çәkisindәn
konstruksiyasından
işlәk kameranın növündәn
hündürlüyündәn

604 Texnoloji maşınların gücü aşağıda verilәn xüsusiyyәtlәrin hansından asılıdır?

•

konstruksiyasından
hündürlüyündәn
çәkisindәn
rәngindәn
işlәk kameranın növündәn

605 Avtomatlaşdırma dәrәcәsinә görә texnoloji maşınlar neçә qrupa bölnürlәr

•

3
4
2
6
5

606

•

maşının texniki istifadә әmsalıdır
emal olunan mәhsulun kütlәsi
maşının işlәmә vaxtı
maşının nasazlıqdan sonra iş görmә qabiliyyәtinin bәrpası üçün lazım olan müddәt
maşına texniki qulluqetmә müddәti

607

•

maşının texniki istifadә әmsalıdır
maşının işlәmә vaxtı
maşının işlәmә vaxtı
maşının nasazlıqdan sonra iş görmә qabiliyyәtinin bәrpası üçün lazım olan müddәt
maşına texniki qulluqetmә müddәti

608

•

maşının texniki istifadә әmsalıdır
işçi üzvün mәhsula nisbәtәn bucaq sürәtidir
burucu moment
işlәk kameraya nisbәtәn mәhsulun xәtti sürәti
mәhsulun irәlilәmә hәrәkәti üçün lazım olan qüvvә

609 Ötürücü mexanizimlәr başlıca olaraq neçә konstruktiv tәrtibatda hazırlanır

•

2
3
4
6
5

610 İcraedici mexanizim maşının hansı üzvünü hәrәkәtә gәtirmәk üçün tәyin edilmişdir?

•

tәnzimlәmә qurğusunu
hәrәkәt mәnbәyi
ötürücü mexanizimi
icraedici mexanizimi
işlәk üzvünü

611 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansını idarәetmә mexanizmlәri hәyata keçirir

•

maşının işәsalınmasını
maşının doğranmasını
maşının yuyulmasını
maşının ayrılması
maşının sökülmәsini

612 Aşağıda verilәn avadanlıqlardan hansı mexanki proseslәri hәyata kecirmәk üçün nәzәrdә
tutulmuşdur.

•

buxarlandırıcı avadanlıqlar
xammalın vә taranin yuyulması üçün avadanlıqlar
spirti tәmizlәmәk  şәffaflaşdırmaq üçün avadanlıqlar
qida mühitini soyutmaq vә dondurmaq üçün avadanlıqlar
diffuziya vә ekstraksiya proseslәrini aparmaq üçün avadanlıqlar

613 Taxılın tәmizlәnmәsi vә seperasiyası üçün avadanlıqlar hansı proseslәri kecirmәk üçün nәzәrdә
tutulmuşdur

•

hidromexaniki proseslәri
biotexnoloji prosesәri
kütlә mübadilәsi proseslәrini
istilik mübadilәsi proseslәrini
mexaniki proseslәri

•
614 qida xammalını xırdalamaqcün avadanlıqlar hansı proseslәri hәyata kecirmәk üçün nәzәrdә
tutulmuşdur

•

biotexnoloji prosesәri
kütlә mübadilәsi proseslәrinin
hidromexaniki proseslәri
mexaniki proseslәrin
istilik mübadilәsi proseslәrini

615 mexaniki proseslәri hәyata keçirәn maşınların müxtәlifliyi nәdәn asılıdır

•

bitki vә heyvan mәnşәli kәnd tәsәruffatı xammalının müxtәlifliyindәn
spirt çürümәlәri istehsalının müxtәlifliyindәn.
sәmәni yetişdirәn ferment preparatlarının müxtәlifliyindәn
әt vә balığın hisә verilmәsindәn
südun xәmirin pendirin müxtәlifliyindәn

616 İşçi sәthin qızdırılma üsuluna görә tavalar hansılardır?

•

bilavasitә vә vasitәli üsulla qızdırılan
dolayıcı üsulla qızdırılan bişirmә
әsas vә frityur üsulu
buxarla qızartma üsulu
birbaşa üsulla qızdırılan bişirmә

617 AQB 80 tipli aparat hansılara aiddir?

•

yuma avadanlıqlara
xırdalayıcı avadanlıqlara
qazla işlәyәn su qızdırıcı aparatlara
doğrayıcı avadanlıqlara
әt çәkәn maşınlara

618 İş prinsipinә görә su qaynadıcı aparatlar neçә qrupa bölünür?

•

2
12
18
8
6

619 СHЭ0,2 tipli aparatlar hansılara aiddir?

•

elektrik tavalarına
xırdalayıcı maşınlara
bişirmә aparatlarına
doğrayıcı maşınlara
su qızdırıcı aparatlara

620 Suyun qaynadılması üçün hansı aparatlardan istifadә edirlәr?

•

MOK250
MRQY
MUM
YMM

•

KHЭ25

621 Qazla işlәyәn suqızdırıcılara hansılar aiddir?

•

MOK250
AQB80
MUM
YMM
KHЭ25

622 UMM10 tipli diskli tәrәvәzdoğrayanın elektrik mühәrrinin gücü hansı düsturla hesablanır?

•
•
624 MPO4001000 tipli rotorlu tәrәvәzdoğrayan maşının elektrik mühәrrikinin gücü hansı düsturla
623 UMM10 tipli diskli tәrәvәzdoğrayanın mәhsuldarlığı hansı düsturla hesablanır?

hesablanır

•
•
626 MC28100 tipli puanson tәrәvәzdoğrayan maşının elektrik mühәrrikinin gücü hansı ifadә ilә

625 MPO4001000 tipli rotorlu tәrәvәzdoğrayan maşının mәhsuldarlığı hansı düsturla hesablanır?

hesablanır

•
•
628 MC18160 tipli kombinә edilmiş tәrәvәzdoğrayan mexanizmin elektrik mühәrrikinin gücü hansı
627 MC28100 tipli puanson tәrәvәzdoğrayan maşının mәhsuldarlğı hansı düsturla hesablanır

düsturla hesablanır

•

629 Kombinәedilmiş tәrәvәzdoğrayan maşınların elektrik mühәrrikinin gücü hansı düsturla
hesablanır?

•
•
631 Çörәk doğrayan maşınların mәhs uldarlığı hansı düsturla hesablanır
•
632 Qida mәhsullarının kәsilmәsi prosesindә sürüşmә üsulunda kәsmә әmsalı hansı halda olur?
•
633 Diskli tәrәvәzdoğrayan maşınların mәhsuldarlığı hansı düsturla heblanır
•
634 Diskli tәrәvәzdoğrayan maşınların gücü hansı düsturla hesablanır?
•
635 Rotorlu tәrәvәzdoğrayan maşınların mәhsuldarlığı hansı düsturla heblanır
•
636 Rotorlu tәrәvәzdoğrayan maşının gücü hansı düsturla hesablanır?
•
630 Çörәk doğrayan maşınların elektrik mühәrrikinin gücü hansı düsturla hesablanır?

•
•
638 Puanson tәrәvәzdoğrayan maşınların gücü hansı düsturla hesablanır
•
639 Kombinәedilmiş tәrәvәzdoğrayan maşınların mәhsuldarlğı hansı düsturla hesablanır?
•
640 MMU500 tipli qabyuma maşını hansı qurğulardan ibarәtdir
637 Puanson tәrәvәzdoğrayan maşınların mәhsuldarlğı hansı düsturla hesablanır

•

gövdәdәn, әlәkdәn, yüklәmә bunkerindәn vә elektrik mühәrrikindәn ibarәtdir
fırlanma hәrәkәti edәn şaquli işçi valda quraşdırılmış konuslu dişli çarxdan ibarәtdir
yüklәmә vә boşaltma stollarından, yuma kamerasından
Içşi kamera, gövdәsinin yuxarı qurtaracaq hissәsinәdә sancaqdan , yüklәmә qabından
kameranın yan divarının sәthindә axıtma qısa borusu formasında boşaltma qurğusundan

641 Yuma kamerasının yuxarı vә aşağı hissәsindә nә yerlәşdirilmişdir

•

içşi kamera
yüklәmә vә boşaltma stolları
iki yuyucu vә iki yaxalayıcı duşların kllektorları
suqızdırıcı
yüklәmә vә boşaltma stolları

642 Iki yuyucu vә iki yaxalayıcı duşların kllektorları harada yerlәşmişdir

•

yuma kamerasının yuxarı vә aşağı hissәsindә
kameranın yan divarının sәthindә
yüklәmә vә boşaltma stollarında
yüklәmә bunkerindә
Içşi kameranın gövdәsinin yuxarı qurtaracaq hissәsinәdә

643 MMU2000 tipli maşın hansı tip maşınlara aiddir

•

fasilәli işlәyәn qabyuma maşınlarına
universal mәtbәx avadanlıqlarına
fasilәsiz işlәyәn qabyuma maşınlarına
çeşidlәmәkalbirlәmә maşınlarına
yuma maşınlarına

644 MMU2000 tipli fasilәsiz qabyuma maşını MMU1000 tipli fasilәsiz qabyuma maşınından nә ilә
fәrqlәnir?

•

rәnginә görә
çәkisinә vә mәhsuldarlığına görә
qabarit ölçülәrinә vә mәhsuldarlığına görә
görnüşünә görә
işlәmә rejiminә görә

645 MMU2000 tipli fasilәli qabyuma maşınında hansı әmәliyyatlar avtomatlaşdırılmışdır

•

temperaturanın tәnzimlәnmәsi, vannada suyun sәviyyәsinin saxlanılması
yuma, yuyucu mәhlulun verilmәsi, temperaturanın tәnzimlәnmәsi
yuma, yuyucu mәhlulun verilmәsi, temperaturanın tәnzimlәnmәsi, vannada suyun sәviyyәsinin saxlanılması

•
yuma, temperaturanın tәnzimlәnmәsi, vannada suyun sәviyyәsinin saxlanılması
yuyucu mәhlulun verilmәsi, temperaturanın tәnzimlәnmәsi

646 MMU1000 tipli qabyuyan maşının neçә seksiyası var

•

4
1
5
3
2

647 MMU250 tipli qabyuyan maşın hansı mәqsәdlә tәtbiq edilir

•

qabları yumaq üçün
qabları tәmizlәmәk üçün
qabları qurutmaq üçün
qabları yaxalamaq üçün
qabları yumaq vә yaxalanmaq üçün

648 MMB200 tipli tәrәvәzyuma maşını әsasәn hansı mәhsulun tәmizlәnmәsi üçün istifadә edilir?

•

kartof
alma
soğan
çuğundur
armud

649 Tәrәvәzyuma maşınlarında mәhsulun yuyulması hansı prinsiplә hәyata keçirilir?

•

hidromexaniki
hidrovliki
mexaniki
termiki
eletromexaniki

650 Qabyuma maşınlarında qabların yuyulması әmәliyyatların ardıcıllığı aşağıdakı bendlerden
hansında verilmişdir

•

yuyucu mәhlulla yuma yaxalama vә qurudulma
xörәk qalıqlarından qabların tәmizlәnmәsi vә yuyulması
axar su ilә yuma vә yaxalama
yuyucu mәhlulla yuma
xörәk qalıqlarından qabların temizlenmesi, yuyucu mәhlulla yuma, birinci yaxalama, axar su ilә ikinci
yaxalama vә qurudulma

651 Hidromexaniki üsulda yuma prosesi necә hәyata keçirilir?

•

su axını ilә bәrabәr maşının işçi üzvlәrinin (yuma şotkaları, diyircәklәr vә s.) birgә tәsiri nәticәsindә
avtomatlaşdırılmamış üsullarla
su axının çirklәnmiş sәthә tәsiri ilә
su axını ilә kömәkçi heyәtin tәsiri ilә
yarımavtomatlaşdırılmış üsullarla

652 Su axını ilә bәrabәr maşının işçi üzvlәrinin (yuma şotkaları, diyircәklәr vә s.) birgә tәsiri
nәticәsindә yuma prosesi hansı üsul ilә hәyata keçirilir

•

hidravliki üsulla
fasilәsiz üsulla
hidromexaniki üsulla
avtomatlaşdırılmış üsulla
fasilәli üsulla

653 Su axının çirklәnmiş sәthә tәsiri nәticәsindә yuma prosesi hansı üsulu ilә hәyata keçirilir

•

hidravliki üsulla
fasilәsiz üsulla
hidromexaniki üsulla
fasilәli üsulla
fasilәli üsulla

654 Yuma keyfiyyәti aşağıda göstәrilәn hansı amillәrdәn asılıdır

•

yuyucu dәrman vasitәlәrinin fizikikimyәvi göstәricilәrindәn
maşının işçi üzvülәrinin quruluşundan
maşının gövdәsindәn
suyun istisoyuqluğundan
suyun codluğundan

655 Maşının işlәk üzvü fırlanma hәrәkәti etdikdә mәhsulun mexaniki emalı üçün sәrf olunan güc
aşağıdakı ifadәlәrdәn hansıda göstәrilmişdir?

•
•
657 Texniki mәhsuldarlıq hansı ifadә ilә hesablana bilәr?
•
658

656 I,II, III siniflәrә daxil olan texnoloji maşınların mәhsuldarlığı hansı ifadә ilә hesablanır?

•

nәzәri mәhsuldarlıq
istismar mәhsuldarlıq
texniki mәhsuldarlıq
çıxım mahsuldarlıq
emal mәhsuldarlıq

659 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı istismar mәhsuldarlıq vә nәzәri mәhsuldarlıq arasındakı aslılıq
düsturudur?

•

660 Maşının işlәk üzvü irәlilәmә hәrәkәti etdikdә mәhsulun mexaniki emalı üçün sәrf olunan güc
aşağıdakı ifadәlәrindә hansıda göstәrilmişdir?

•
•
662 Mәhsul fırlanma hәrәkәti etdikdә sәrf olunan güc hansı düsturla hesablanır?
•
663 Zәncirvari ötürücünün ötürmә әmsalı hansı düsturla hesablanır?
•
664 Dozalaşdırma prosesi nәdir?

661 Mәhsul irәlilәmә hәrәkәti etdikdә sәrf olunan güc hansı düsturla hesablanır?

•

mәhsulun kәnar qarışıqlardan tәmizlәnmәsi
mәhsul porsiyasının çәkisinә vә ya hәcminә görә ölçülüb bәrabәr hissәlәrә ayrılmasıdır
mәhsulun keyfiyyәtinә görә çeşilәşdirilmәsi
mәhsulun fizki xüsusiyyәtinә görә ayrılması
mәhsulun forma vә ölçüsünә görә ayrılması

665 Formalaşdırma prosesi nәdir?

•

mәhsulun kәnar qarışıqlardan tәmizlәnmәsi
mәhsul porsiyasının çәkisinә vә ya hәcminә görә ölçülüb bәrabәr hissәlәrә ayrılmasıdır
mәhsulun keyfiyyәtinә görә çeşilәşdirilmәsi
mәhsulun fizki xüsusiyyәtinә görә ayrılması
mәhsul porsiyasına müәyyәn forma verilmәsidir

666 Dozalaşdırma üsuluna görә dozalaşdırıci hansı qurğulara bölünür

•

çeşidlәmә vә kalibirlәmә qurğuları
әlәmә qurğuları
hәcmi vә çәki qurğuları
tәmizlәmә qurğuları
üyütmә qurğuları

667 Barabanlı dozatorların neçә növü var?

•

6
2
9
3
4

668 Barabanlı dozatorların hansı növü var?

•

slindrik vә sektorlu
vәrdәnli vә lentli
diyircәkli vә diskli
lentli vә diyircәkli
konuslu vә slindirik

669 Xәmiryoğuran maşının intiqalının elektrik mühәrrikinin gücü hansı ifadә ilә hesablanır?

•
•
671 Qiymәqarışdıran avadanlıqların elektrik mühәrrikinin gücü hansı ifadә ilә hesablanır?
•
672 Qiymәqarışdıran avadanlıqların mәhsuldarlığı hansı düsturla hesablanır
•
673 Qiymәqarışdırma maşınlarında bircinslilik dәrәcәsi hansı ifadә ilә tәyin edilir?
•
674 MBPII1 tipli maşınlar hansı avadanlıqlar aiddir?
670 Xәmiryoğuran maşınların mәhsuldarlığı hansı düsturla hesablanır?

•

çeşidlәmә avadanlıqlarına
xırdalama avadanlıqlarına
yuma avadanlıqlarına
yoğurma avadanlıqlarına
qiymәqarışdırma avadnlıqlarına

675 MC25200 tipli maşınlar hansı avadanlıqlar aiddir?

•

çeşidlәmә avadanlıqlarına
xırdalama avadanlıqlarına
yuma avadanlıqlarına
yoğurma avadanlıqlarına
qiymәqarışdırma avadnlıqlarına

676 MC8150 tipli maşınlar hansı avadanlıqlar aiddir?

•

çeşidlәmә avadanlıqlarına
xırdalama avadanlıqlarına
yuma avadanlıqlarına
yoğurma avadanlıqlarına
qiymәqarışdırma avadnlıqlarına

677 Halhazırda müәssisәlәrdә hansı tәmizlәmә üsulundan geniş istifadә edilir

•

buxar üsulu
mexaniki üsul
kombinәedilmiş üsul
termiki üsul
qәlәvi üsul

678 Hansı tәmizlәmә üsulunda maşının işçi üzvlәrinim kәlәkötür sәthlәrinә sürtümnәklә yanaşı
intensiv surәtdә qarışdırılır vә soyulmuş qabığı su ilә yuyub aparılır

•

buxar üsulda
mexaniki üsulda
kombinәedilmiş üsulda
termiki üsulda
qәlәvi üsulda

679 MOK tipli fasilәli kartoftәmizlәyәn maşınlarda işçi üzvlәr hansı formadadır

•

barabanlı formada
konus formasında
diskli formasında
lent formada
diyircәkli formada

680 Tәrәvәzlәrin qabığı qәlәvi üsulu ilә necә tәmizlәnir

•

keramik rotorlu slindrik peçdә pörtürlәr
kartof 10%li qaynar qәlәvi mәhlulda 56 dәq, sonra isә yüksәk tәzyiqli buxarda 1,52 dәq emal edirlәr
kartof avtoklavda 67 atm tәzyiq altında 12 dәq müddәtindә emal edilir
kartof әvvәlcә suda 48dәrәcәyә qәdәr qızdırılır vә 100 dәrәcәyә kimi qızdırılmış qatı qәlәvi mәhlulunda emal
edilir, yuma maşının barabanında kartof yumrularının üst qatı soyulur vә qәlәvisi yuyulur
maşının işçi üzvlәrinim kәlәkötür sәthlәrinә sürtümnәklә yanaşı intensiv surәtdә qarışdırılır vә soyulmuş
qabığı su ilә yuyub aparılır

kartof avtoklavda 67 atm tәzyiq altında 12 dәq müddәtindә emal edilir

681 Tәrәvәzlәrin qabığı buxar üsulu ilә necә tәmizlәnir

•

keramik rotorlu slindrik peçdә pörtürlәr
kartof avtoklavda 67 atm tәzyiq altında 12 dәq müddәtindә emal edilir, sonra kartof yumatәmizlәmә
maşınına gәlir, burada yumrular birbirinә vә rezin diyircәyә sürtünmәklә bişmiş üst qat soyulur
kartof әvvәlcә suda 48dәrәcәyә qәdәr qızdırılır vә 100dәrәcәyә kimi qızdırılmış qatı qәlәvi mәhlulunda emal
edilir
maşının işçi üzvlәrinim kәlәkötür sәthlәrinә sürtümnәklә yanaşı intensiv surәtdә qarışdırılır vә soyulmuş
qabığı su ilә yuyub aparılır
kartof 10%li qaynar qәlәvi mәhlulda 56 dәq, sonra isә yüksәk tәzyiqli buxarda 1,52 dәq emal edirlәr

682 Tәrәvәzlәrin qabığı kombinәedilmiş üsul ilә necә tәmizlәnir

•

keramik rotorlu slindrik peçdә pörtürlәr. Sonra kartof yuma maşına gәlir, burada şotkalı valsıqlar kartofun
qabığını soyur, sonra isә su ilә yuyurlar
kartof avtoklavda 67 atm tәzyiq altında 12 dәq müddәtindә emal edilir
kartof әvvәlcә suda 48dәrәcәyә qәdәr qızdırılır vә 100dәrәcәyә kimi qızdırılmış qatı qәlәvi mәhlulunda emal
edilir
maşının işçi üzvlәrinim kәlәkötür sәthlәrinә sürtümnәklә yanaşı intensiv surәtdә qarışdırılır vә soyulmuş
qabığı su ilә yuyub aparılır
kartof 10%li qaynar qәlәvi mәhlulda 56 dәq, sonra isә yüksәk tәzyiqli buxarda 1,52 dәq, sonra isә yüksәk
tәzyiqli buxarda 1,52 dәq. (temperaturu 75800C), sonra isә yüksәk tәzyiqli buxarda 1,52 dәq emal edirlәr.
Bundan sonra kartof baraban tipli yuma maşına gәlir.

683 Tәrәvәzlәrin qabığı termiki üsulu ilә necә tәmizlәnir

•

kartof әvvәlcә suda 48 dәrәcәyә qәdәr qızdırılır vә 100dәrәcәyә kimi qızdırılmış qatı qәlәvi mәhlulunda emal
edilir
keramik rotorlu slindrik peçdә pörtürlәr. Sonra kartof yuma maşına gәlir, burada şotkalı valsıqlar kartofun
qabığını soyur, sonra isә su ilә yuyurlar
kartof 10%li qaynar qәlәvi mәhlulda 56 dәq, sonra isә yüksәk tәzyiqli buxarda 1,52 dәq emal edirlәr.
kartof avtoklavda 67 atm tәzyiq altında 12 dәq müddәtindә emal edilir
maşının işçi üzvlәrinim kәlәkötür sәthlәrinә sürtümnәklә yanaşı intensiv surәtdә qarışdırılır vә soyulmuş
qabığı su ilә yuyub aparılır

684 Tәrәvәzlәrin qabığı mexaniki üsul ilә necә tәmizlәnir

•

keramik rotorlu slindrik peçdә pörtürlәr
kartof avtoklavda 67 atm tәzyiq altında 12 dәq müddәtindә emal edilir
kartof әvvәlcә suda 48dәrәcәyә qәdәr qızdırılır vә 100dәrәcәyә kimi qızdırılmış qatı qәlәvi mәhlulunda emal
edilir
maşının işçi üzvlәrinim kәlәkötür sәthlәrinә sürtümnәklә yanaşı intensiv surәtdә qarışdırılır vә soyulmuş
qabığı su ilә yuyub aparılır
kartof 10%li qaynar qәlәvi mәhlulda 56 dәq, sonra isә yüksәk tәzyiqli buxarda 1,52 dәq emal edirlәr

685 Termiki üsulda pörtmә temperaturu neçә dәrәcә olur

•

110120dәrәcә
100200dәrәcә
11001200 dәrәcә
8090 dәrәcә
90100dәrәcә

686 Halhazırda müәssisәlәrdә hansı tәmizlәmә üsulundan geniş istifadә edilir

•

buxar üsulu

•

mexaniki üsul
kombinәedilmiş üsul
termiki üsul
qәlәvi üsul

687 Hansı tәmizlәmә üsulunda kartof әvvәlcә suda 48dәrәcә C yә qәdәr qızdırılır vә 100dәrәcәC yә
kimi qızdırılmış qatı qәlәvi mәhlulunda emal edilir , yuma maşının barabanında kartof yumrularının
üst qatı soyulur vә qәlәvisi yuyulur

•

termiki üsul
mexaniki üsul
kombinәedilmiş üsul
buxar üsulu
qәlәvi üsul

688 Hansı tәmizlәmә üsulunda keramik rotorlu slindrik peçdә pörtürlәr, sonra kartof yuma maşına
gәlir, burada şotkalı valcıqlar kartofun qabığını soyur, sonra isә su ilә yuyurlar

•

kombinәedilmiş üsulda
buxar üsulunda
qәlәvi üsulda
mexaniki üsulda
termiki üsulunda

689 Hansı tәmizlәmә üsulunda kartof 10%li qaynar qәlәvi mәhlulda 56 dәq, sonra isә yüksәk
tәzyiqli buxarda 1,52 dәq emal edirlәr

•

buxar üsulunda
mexaniki üsulda
kombinәedilmiş üsulda
termiki üsulda
qәlәvi üsulunda

690 Hansı tәmizlәmә üsulunda kartof avtoklavda 67 atm tәzyiq altında 12 dәq müddәtindә emal
edilir

•

buxar üsulunda
mexaniki üsulunda
kombinәedilmiş üsulunda
termiki üsulunda
qәlәvi üsulunda

691 MOK125 tipli maşınlar hansı mәhsulu tәmizlәmәk üçün tәtbiq edilir

•

soğan
çuğundu
kәlәm
kartof
yerkökü

692 KA150 M tipli maşınlar hansı mәhsulu tәmizlәmәk üçün tәtbiq edilir

•

soğan
kartof
kәlәm

çuğundur
yerkökü

693 KA350 M tipli maşınlar hansı mәhsulu tәmizlәmәk üçün tәtbiq edilir?

•

kәlәm
soğan
kartof
yerkökü
çuğundur

694 İşçi üzvlәrin formasından asılı olaraq kartoftәmizlәyәn maşınlar neçә cür olur?

•

5
3
2
6
4

695 İşçi üzvlәrin formasından asılı olaraq kartoftәmizlәyәn maşınlar hansı maşınlara bölnürlәr

•

barabanlı, rәqsi
barabanlı, lentli
diskli, konuslu vә diyircәkli
slindrik, barabanlı
rәqsi, konuslu

696 Fasilәsiz işlәyәn kartoftәmizlәyәn maşınların metal mil formasında olan hәr bir valcığa taxılmış
on iki diyircәk hansı formadadı

•

disk formasında
düzbucaqlı formasında
kәsik oval formasında
lent formasında
kәsik konus formasında

697 Fasilәsiz işlәyәn kartoftәmizlәyәn maşınlarından iaşә müәssisәlәrinin hansı sexlәrindә istifadә
olunur

•

satış sexlәrindә
nәzarәt sexlәrindә
istehsal sexlәrindә
yuma sexlәrindә
tәdarük sexlәrindә

698 KHA600M tipli fasilәzis işlәyәn kartoftәmizlәyәn maşınlarda işçi kameranın birinci seksiyasının
dib hissәsindә neçә valcıq yerlәşmişdir

•

5
3
2
6
4

699 Fasilәsiz işlәyәn kartoftәmizlәyәn maşınların metal mil formasında olan hәr bir valcığa neçә

diyircәk taxılmışdır

•

9
11
10
13
12

700 Fasilәsiz işlәyәn kartoftәmizlәyәn maşınların metal mil formasında olan hәr bir valcığa taxılmış
diyircәk hansı materialdan hazırlanmışdır

•

plasmasdan
abraziv
poladdan
alminiumdan
misden

