AAA_3630y#01#Q16#01Eduman testinin sualları
Fәnn : 3630Y Materialşünaslıq
1 Xam pambığın nәmliyi hansı cehazla tәyin edilir?

•

İstilik nәmlik ölçәn
Eksikator
Analizator
Mikroskop
Dinamometr

2 Pambığın tәrkibindәn nәmlik hansı üsüllarla ayrılır?

•

Hidravlik üsulla
Süni üsülla
Tәbii üsulla
Tәbii vә süni üsulla
Mexaniki üsulla

3 әks axınla işlәyәn qurğuda isti hava ilә pambığın hәrәkәt istiqamәti necә olur?

•

Kvadrat formasında
Әks istiqamәtdә olur
Eyni istiqamәtdә olur
Perpendikulyar
Parallelogram formasında

4 Düz vә әks axınlı sistemlә hansı qurğu işlәyir?

•

Cin maşinları
Pres qurğusu
Quruducu qurğu
Seperator
Stamk2 peclәri

5 Hansı üsulla nәmliyin ayrılmasında günәş şüalarından istifadә olunur ?

•

Fiziki üsulla
Tәbii üsulla
Süni üsulla
Mexaniki üsulla
Pnevmomexaniki üsulla

6 Şәrti olaraq ölçülәri 10 mmdәn böyük olanlar necә adlanir?

•

Orta
Xırda
İri
Kiçik
Böyük

7 İlişmә xarakterinә görә kәnar qarışıqlar hansı qruplara bölünür?

•

İdarә olunmayan
Aktiv
Passiv
Aktiv vә passiv
İdarә olunan

8 Parça neçә sistem sapla formalaşır?

•

5
1
2
3
4

9 әsnәy әmәlә gәlmәsi üçün remizalar nә etmәlidirlәr?

•

hәr ikisinin tәrpәnmәz qalması
birinin yuxarı qalx, o birinin aşağı düşmәsi vә әksinә
birinin yuxarıya qalxıb, o birinin yerindә qalması
hәr ikisinin yuxarıya qalxması
hәr ikisinin aşağı düşmәsi

10 Batan mexanizmi hansı әmәliyyatı yerinә yetirir?

•

әriş vә arğac sapını sarıyır
arğac sapını parçanın başlanğıcına vurur
arğac sapını salır
arğac sapını burur
әriş sapını parçanın başlanğıcına vurur

11 Arğac sapı әriş sapına nisbәtәn hansı vәziyyәtdә olur?

•

maili
perpendikulyar
paralel
kәsişәn
çarpaz

12 Mәkik parçanın toxunması üçün hansı sapı salır?

•

xolstu
arğac sapını
әriş sapını
kәlәfi
lenti

13 Toxunmuş parça hara sarınır?

•

batana
baş vala
mal valına
lamelә
vurucu mexanizmә

14 Toxunmuş parçanı hansı mexanizm çәkir?

•

batan
baş val
lamel
vurucu mexanizmә
mal valı

15 Parçanın hәr 100 metr toxunmasını qeyd edәn hissәyә siqnalı nә ötürür?

•

mәkik
sayğac
baş val
lamel
vurucu mexanizm

16 Parçanın bir elementinin tamamlanması baş valın neçә dәrәcә bucaq altında çevrilmәsindәn alınır?

•

1440 dәrәcә
90 dәrәcә
180 dәrәcә
360 dәrәcә
720 dәrәcә

17 Xam pambığın maşınla yığımı üçün hansı ГОСТ tәtbiq olunur?

•

ГОСТ 1629170
ГОСТ 1535872
ГОСТ 1545870
ГОСТ 1647366
ГОСТ 1629870

18 Xam pambığın әl ilә yığımı üçün hansı ГОСТ tәtbiq olunur?

•

ГОСТ 1120868
ГОСТ 1020271
ГОСТ 920270
ГОСТ 1120366
ГОСТ 1435870

19 Birinci qrup üçün xammalın ilkin kütlәyә görә zibillik norması neçә % olur?

•

5,0
1,0
2,0
3,0
4,0

20 İkinci qrup üçün xammalın tamamilә quru kütlәyә görә nәmlik norması neçә % olur?

•

16,5
8,5
10,5
12,5
14,5

21 әl ilә yığım zamanı qәbul olunmuş xammaldan götürülmüş nümunәlәrin hәr birinin kütlәsi neçә

qram olmalıdır?

•

50
10
20
30
40

22 Xammalın mexaniki yığılması zamanı nümunәlәr hansi dәrinlikdәn götürülür?

•

1.0 metr
0,5 metr

23 Darayıcı maşınlarda әsas darama prosesi hansı zonada aparılır?

•

çıxarıcı barabanayırıcı baraban
qәbuledici barabanlar arası
qәbuledici barabanbaş baraban
baş barabanşlyapa
baş barabanayırıcı baraban

24 Liflәrin paralellәşdirilmәsindә mәqsәd nәdir?

•

birbirilәrinә nisbәtәn qısa lif almaq
birbirilәrinә nisbәtәn parallel düzülüş almaq
birbirilәrinә nisbәtәn qarışıq düzülüş almaq
birbirilәrinә nisbәtәn tәmiz lif almaq
birbirilәrinә nisbәtәn uzun lif almaq

25 Xolst ilk dәfә karddarama maşınının hansı hissәsindә daranır?

•

heç bir yerdә
qәbuledici ilә şlyapanın arasında
lövhә ilә qәbuledici baraban arasında
qәbuledici ilә baş barabanın arasında
baş barabanla çıxarıcı baraban arasında

26 Karddarama maşınında çıxarıcı barabanın vәzifәsi nәdir?

•

tazdan lenti çıxartmaq
baş barabanın sәthindәn lif layını çıxartmaq
qәbuledici barabandan lif layını çıxartmaq
şlyapadan lif layını çıxartmaq
stoldan lif layını çıxartmaq

27 Nә üçün lent taza spiral formasında yığılır?

•

liflәr qurumasın
lenti tәşkil edәn liflәr kәsişmә sahәsindә yapışmasın
liflәr qırılmasın
liflәr uzanmasın
liflәr qısalmasın

28 Darama prosesinin mәqsәdi nәdir?

•

pambıq tikәlәrini çoxaltmaq

•

pambıq tikәlәrini tәk liflәrә çevirmәk vә paralellәşdirmәk
pambıq tikәlәrini böyütmәk
pambıq tikәlәrini kiçiltmәk
pambıq tikәlәrini yox etmәk

29 Karddarama maşınlarının işçi orqanlarının sәthi necәdi?

•

rәnglidir
hamardır
kәlәkötürdür
parlaqdır
iynәli qarniturdur

30 Karddarama hansı proseslәr hәyata keçirir?

•

liflәrin yağlanması
liflәrin paralellәşdirilmәsi, düzlәndirilmәsi vә tәmizlәnmәsi
liflәrin tәmizlәnmәsi
liflәrin uzadılması
liflәrin qısaldılması

31 İstehsal olunmuş xolstun kütlәsi neçә kq olur?

•

16
6
8
10
12

32 İstehsal olunmuş xolst neçә dәqiqә sarınıb qurtarır?

•

78
34
45
56
67

33 Birprosesli çırpıcı maşınları neçә seksiyadan ibarәt olur?

•

7
2
3
5
6

34 Yumşaldıcıçırpıcı axın xәtti neçә proses hәyata keçirir?

•

5
1
2
3
4

35 Xolst yumşaldıcıçırpıcı axın xәttinin hansı maşınında formalaşır?

•

T26

•

T16
T20
T22
T24

36 Çırpıcı maşının nәzәri mәhsuldarlığı hansı düsturla hesablanır?

•

Mn=PDn60T/1000*k
Mn =PD60T/1000
Mn=PD60T/1000
Mn=D60T/1000
Mn=PDnT/1000

37 Birprosesli çırpıcı maşının ümumi mәhsuldarlığı neçә kq/s  dır?

•

160
80
100
140
180

38 Kәlәfin dartılmasında mәqsәd nәdir?

•

nәmliyin ayrılması
naziltmәk
tәmizlәmәk
paralellәşdirmәk
sarımaq

39 Kәlәfin tağalağa sarınmasında mәqsәd nәdir?

•

yumşaldılması üçün
tәmiz saxlanması üçün
rahat daşınması üçün
qurudulması üçün
yağlanması üçün

40 Kәlәf istehsalının mәqsәdi nәdir?

•

lentә nisbәtәn qısa mәhsul almaq
lentә nisbәtәn nazik mәhsul almaq
lentә nisbәtәn uzun mәhsul almaq
lentә nisbәtәn qalın mәhsul almaq
lentә nisbәtәn keyfiyyәtli mәhsul almaq

41 Kәlәf lazımı xәtti sıxlığa qәdәr hansı cehazda nazildilir?

•

buruq ölçәn cehazda
dartıcı cehazda
burucu cehazda
sarıyıcı cehazda
qırıcı cehazda

42 Kәlәf maşınlarının istehsalından çıxarılması ilә nәyә nail olmaq olar?

•

mәhsulun keyfiyyәtini aşağı salır

•

әmәk mәhsuldarlığını artırır
әmәk normasını yüksәldir
әmәk normasını azaldır
әmәk mәhsuldarlığını azaldır

43 Kәlәf maşınlarının istehsalatdan çıxarılması ilә mәhsulun maya dәyәri nәyin hesabına artır?

•

mәhsulun istehsalını artırmaqla
mәhsulun istehsalını azaltmaqla
enerji sәrfi vә әmәk resursunun ixtisarı ilә
mәhsulu çox istehsal etmәklә
mәhsulu keyfiyyәtli istehsal etmәklә

44 Kәlәf maşınlarının әsas işçi orqanları hansılardır?

•

qidalandırıcı, dartıcı cehaz vә burucusarıyıcı mexanizim
burucu mexanizm
sarıyıcı mexanizim
dartıcı cihaz
vurucu mexanizim

45 Kәlәfin tağalağa sarınması necә baş verir?

•

qırılmaların azalması nәticәsindә
tağalağın iydәn sürәtlә fırlanması ilә
tağalağın dayanması ilә
iyin fırlanmaması ilә
qırılmaların çoxalması nәticәsindә

46 Daraq әyirmә sistemindә pambıq lifinin hansı növündәn istifadә olunur?

•

lintdәn
zәrif lifli
orta lifli
qısa lifli
uzun lifli

47 Zәrif lifli pambıq növündәn iplik istehsal olunması zamanı çırpıcı şöbәdә aparılan әmәliyyatlar
hansılardır?

•

darıma
yumşaltma
yumşaltma, qarışdırma vә çırpma proseslәri
qarışdırma
çırpma

48 Liflәrin birlәşdirilmәsi vә dartılması prosesinin mәqsәdi nәdir?

•

liflәrin qarışdırılması
liflәrin paralellәşdirilmәsi, düzlәndirilmәsi vә tәmizlәnmәsi
liflәrin çırpılması
liflәrin daranması
liflәrin tәrkibindәn uzun liflәrin çıxarılması

49 Liflәrin yumşaldılması, qarışdırılması vә çırpılması proseslәrindәn sonra hansı yarımfabrikat

alınır?

•

iplik
xolst
eynicinsli lif kütlәsi
daranmış lif kütlәsi
kәlәf

50 Kard darınma prosesindәn hansı yarımfabrikat alınır?

•

sap
iplik
kәlәf
lent
xolst

51 Lentin 23 keçiddә birlәşdirilib dartılması prosesindәn hansı yarımfabrikat alınır?

•

sap
lent
iplik
kәlәf
xolst

52 әyiricilik istehsalında sonra hansı yarımfabrikat alınır?

•

lent
sap
kәlәf
xolst
daraq ipliyi

53 Kәlәfin alınması prosesi necә gedir?

•

lif layı burulur
lif layı xüsusi mexanizmlә bölüşdürür vә burulur
lif layı dәstәlәnir
lif layı daranır
lif layı tәmizlәnir

54 Aparat әyirmә sistemindә aparat ipliyi hansı prosesdә alınır?

•

әyirilmә vә kard darama
әyirilmә
kard darama
didilmә vә qarışdırma
qarışdırma vә uqar tәmizlәmә

55 Aparat әyirmә sisteminin qarışdırmaya hazırlıq prosesindә hansı yarımfabrikat alınır?

•

iplik
kәlәf
kolst
lent
qarışıq

56 Sadә toxunmalar necә toxunmalara deyir?

•

әks sistemli tәk saplar bir dәfә hörülür
әks sistemli tәk sapı iki dәfә örtür
әks sistemli tәk sapı bir dәfә örtür
әks sistemli tәk saplar qarşılaşmır
әks sistemli tәk saplar hörülür

57 Sadә toxunmaların hansı növlәri vardır?

•

ikiqat toxunma
polotno, sarj vә atlas yoxunması
polotno toxunması
sarja toxunmasi
Atlas toxunması

58 Sürüşmәnin qarşısındaki işarә müsbәtdissә, onda necә olur?

•

sarjanın diaqanalı olur
sarjanın diaqanalı sağa yönәlir
sarjanın diaqanalı sola yönәlir
sarjanın diaqanalı perpendikulyar olur
sarjanın diaqanalı paralel olur

59 Sürüşmәnin garşısındaki işarә mәnfidirsә, onda necә olur?

•

sarjanın diaqanalı olur
sarjanın diaqanalı sağa yönәlir
sarjanın diaqanalı sola yönәlir
sarjanın diaqanalı perpendikulyar olur
sarjanın diaqanalı paralel olur

60 Törәmә toxunmaları hansı qruplara bölünur?

•

seyrәk toxunmanın törәmәlәrinә
polotno, sarja vә atlas toxunmalarının törәmәlәrinә
mürәkkәb toxunmanın törәmәlәrinә
xırda naxışlı toxunmanın törәmәlәrinә
sıx toxunmanın törәmәlәrinә

61 Güclәndirilmiş sәtin toxunmasında ipәk parçalar üzrә nә istehsal olunur?

•

alt geyimlәri üçün parçalar
donluq parçalar
dekarativ parçalar
astrlıq parçalar
paltoluq parçalar

62 Polotno toxunmasının törәmәlәri hansı parçaların istehsalında istifadә olunur?

•

alt geyimlәri üçün parçalar
donlug parçalar
dekarativ parçalar
astarlıq parçalar
Paltoluq parçalar

63 Aparat әyirmә sisteminә başqa liflәri dә qarışdırmaq olarmı?

•

ştapel liflәrlә olar
qarışdırmaq olmaz
qarışdırmaq olar
yun liflәri ilә olar
kimyәvi liflәrlә olar

64 Pambıq әyriciliyindә neçә әyirmә sistemi ilә iplik istehsal edilir?

•

8
2
3
5
7

65 әyirici maşınlardan alınan iplik bağlamasının kütlәsi neçә kq olur?

•

5
1
2
3
4

66 İysiz әyirmәnin әsasәn neçә növü vardır?

•

5
1
2
3
4

67 Pambıq әyiriciliyi müәssisәlәrindә orta xәtti sıxlığa malik iplik istehsalında hansı markalı maşınlar
tәtbiq olunur?

•

Л – 51  2
П  182
БД – 200, ППМ  120
ПК  100
ДП  130

68 Pnevmomexaniki әyirici maşında istehsal olunan ipliyin vahid uzunluğuna düşәn burumlarının
sayı neçәdir?

•

9001900
100900
3001200
5001500
7001700

69 İstehsal olunan ipliyin xәtti sıxlığı neçә teksdir?
4070
530
1040

•

•

2050
3060

70 Pnevmomexaniki әyirici maşının dartımı neçәdir?

•

120260
60180
70200
80220
100240

71 Parçanın toxunması prosesi necә gedir?

•

arğac saplarının paralel sıxılması
әriş saplarının birbirinә hörülmәsi
arğac saplarının birbirinә hörülmәsi
әriş vә arğac saplarının qarşılıqlı birbirinә hörülmәsi
әriş vә arğac saplarının paralel sıxılması

72 Neçә toxunma üsulu vardır?

•

5
1
2
3
4

73 Sadә toxunmalar necә formalaşır?

•

arğac sapı әrişin üstündә iki dәfә keçir
әriş sapı arğac sapının üstündә bir dәfә keçir
әriş sapı arğac sapına parallel yerlәşdirilir
arğac sapı әriş sapının üstündә keçir
әriş sapı arğac sapının üstündә bir neçә dәfә keçir

74 Sarja toxumasında әriş vә arğac raporunda neçә sap olmalıdır?

•

5
1
2
3
4

75 Sarja toxumasında arğac sapı sağa tәrәf yerinin necә dәyişir?

•

3 sap
4 sap
5 sap
2 sap
1 sap

76 Sarja toxumasında raport saplarını göstәrәn kәsrin sürәti nәyi göstәrir?

•

parçada olan arğac saplarının sayını
toxunma sıxlığını
arğac sapların paralelliyini

•

arğac sapın üstündәn keçәn әriş saplarının sayını
arğac sapın altından keçәn әriş saplarının sayını

77 Sarja toxumasında әriş vә arğac saplarının sıxlığı eynidirsә dioqonal yuxarıya tәrәf neçә dәrәcәli
bucaq üzrә istiqamәtlәnir?

•

75°
30°
90°
120°
45°

78 Sәtin toxunmasında әriş vә arğac sapları birbirinә necә hörülür?

•

sıx
paralel
perpendikulyar
45° bucaq altında
seyrәk

79 Sәtin toxunmasında әriş raporunda neçә sap olmalıdır?

•

5 vә daha çox
1
2
3
4

80 Xırda naxışlı toxunmalar neçә qrupa bölünür?

•

1
5
4
3
2

81 Xırda naxışlı toxunmada sadәlәrdәn alınan törәmә hörmәlәr neçә qrupa bölünür?

•

8
3
4
2
5

82 İkiüzlü vә ya ikitәrәfli toxunmalar neçә sapdan toxunur?

•

6
2
3
4
5

83 Jakkord toxunmalar neçә qrupa bölünürlәr?

•

2
6

5
4
3

84 İysiz әyirmә sistemindә neçә texnoloji proses hәyata keçirilir?

•

5
1
2
3
4

85 Mürәkkәb toxunmalar quruluşuna görә necә xassәlәrә malikdir?

•

2
6
5
4
3

86 Sapların ilmә әmәlә gәtirmәklә alınan mәmuluta nә deyilir?

•

atlas
parça
polotno
trikotaj
satin

87 İlmәlәr trikotaj polotnosunun eni istiqamәtindә yerlәşdikdә necә adlanır?

•

ilmә rapportu
ilmә sıraları
ilmә sütunları
ilmә xәtlәri
ilmә naxışları

88 İlmәlәr trikotaj polotnosunun uzunu istiqamәtindә yerlәşdikdә necә adlanır?

•

ilmә rapportu
ilmә sıraları
ilmә sütunları
ilmә xәtlәri
ilmә naxışları

89 Bir sırada olan iki qarışıq ilmәnin mәrkәzlәri arasında olan mәsafә necә adlanır?

•

ilmә naxışı
ilmә addımı
ilmә hündürlüyü
ilmә sırası
ilmә rapportu

90 Bir ilmә sütunundakı iki qarışıq ilmәnin mәrkәzlәri arasında olan mәsafә necә adlanır?

•

ilmә naxışı
ilmә addımı

•

ilmә hündürlüyü
ilmә sırası
ilmә rapportu

91 Trikotaj maşını siniflәrә necә bölünür?

•

iynәlәrin quraşdırılmasından asılı olaraq
iynә addımında asılı olaraq
iynәlәrin sayından asılı olaraq
iynәlәrin növündәn asılı olaraq
iynәlәrin formasından asılı olaraq

92 Bir iynәli başlıqla istehsal edilәn trikotaj necә adlanır?

•

trikotaj polotnosu
tәkqatlı
cütqat
eninә hörülәn
hamar hörülәn

93 İki iynәli başlıqla istehsal edilәn trikotaj necә adlanır?

•

trikotaj polotnosu
tәkqatlı
cütqat
eninә hörülәn
hamar hörülәn

94 Lent maşını yarımfabrikatla hansı qayda ilә qidalanır?

•

3810
234
456
357
135

95 Lent maşını neçә başlıqlı olur?

•

910
12
34
56
78

96 Lent maşınlarında buraxılışların sayı neçә olur?

•

5,6
1,2
2,3
3,4
4,5

97 Liflәrin xәtti sıxlığının avtomatik tәmizlәnmәsi üçün lent neçә keçiddә dartılır?

•

beş keçiddә
bir keçiddә

•

iki keçiddә
üç keçiddә
dörd keçiddә

98 Lent iki keçiddә keçirilәrkәn toplananların sayı neçәyә bәrabәrdir?

•

64144156
4916
81832
163664
3272128

99 Lent maşınlarında buraxılışın sürәti neçәyә bәrabәrdir?

•

650750 m/dәq
200350 m/dәq
350500 m/dәq
480550 m/dәq
550650 m/dәq

100 Lent maşınlarının markaları necә yazılır?

•

П186
Л2501; ЛНС51
ППМ120
ПК100
БД200

101 Lent maşınlarında hansı uzunluqda liflәr lent istehsal olunur?

•

4065
1527
2740
3045
3550

102 Lent maşınında hansı xәtti sıxlıqda lent istehsal olunur?

•

5,867,55 kteks
1,863,55 kteks
2,864,55 kteks
3,865,55 kteks
4,866,55 kteks

103 Pambıq zavodlarının istehsal gücü hansı maşınların sayına görә müәyyәn edilir?

•

Preslәyici
Quruducu
Tәmizlәyici
Lifayrıcı
Lintayırıcı

104 Mişarlı cin maşınlarında lif çıxımı nәyin vasitәsilә tәnzimlәnir?
Uzluk konveyerin
Mişarlı silindirin

•

Kolosnikin
Hava saplosunun
Çiyid darağının

105 Liflәrin möhkәmliyi hansi cehazla tәyin edilir?

•

Analizator
Eksikato
Mikroskop
Dinamometr
İstilik nәmlik ölçәn

106 Mişarlı cin maşınlarında hava saplosunun vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

•

Lifin tәrkibindәki qüsurlari tәmizlәmәk
İşçi kameranın hәcmini genişlәndirmәk
Lifin tәrkibindәki uyluku ayırmaq
Mişarın mәhsuldarlığını yüksәltmәk
Mişar dişlәrindәn lifi ayırmaq

107 Pambıq zavodlarında mişar tәsәrrüfatı sexi hansı mişarların işinә xidmәt edir ?

•

Cinlinter maşınlarının
Quruducu barabanların
Tәmizlәyici maşınların
Seperatorun, kondensorun
Kondensorun

108 Mişar itilәyici dәzgahlar hansı maşınların mişarlarının itilәnmәsi mәqsәdi ilә tәtbiq edilir ?

•

Lif tımizlәyici maşınların
Tәmizlәyici maşınların
Kondensorların
Seperatorların
Sinlinter maşınlarının

109 Mişarların cilalanması mәqsәdi ilә mişar sexindә hansı qurğudan istifadә edilir?

•

Qalay cәni
Qum saatı
Qum vannası
Şlixt cәni
Emulsiya çәni

110 Cin maşınlarında tәtbiq olunan qidalandırıcıların vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

•

Maşının mәhsuldarlığını yüksәltmәkdәn
Pambığın tәrkibindәki qüsurları ayırmaqdan
Pambığın tәrkibindәki ulyuklu ayırmaqdan
Pambığın tәrkibindәki nәmliyi ayırmaqdan
Işci kameranı xam pambıqla qidalandırmaqdan

111 Lifayrıcı maşında necә әdәd mişar yerlәşdirilir?
140
100

•

110
120
130

112 Cinin işçi kamerasının hәcminin dәyişmәsi nәyin vasitәsi ilә tәnzimlәnir?

•

Çiyid darağı ilә
Kolosniklә
Mişarla
Şotka ilә
Uzluk konveyeri ilә

113 Pambıq bitkisi neçә illik bitki növünә aiddir?

•

4 illik
3 illik
2 illik
1 illik
7 illik

114 Pambıq lifinin ştapel uzunlugu neçә mm olur?

•

50/51
20/21
25/26
31/32
45/46

115 Pambığın neçә sәnaye növü var?

•

8
4
5
6
7

116 Pambıq lifnin neçә növü olur?

•

8
4
5
6
7

117 Pambıq liflәri yetişmә dәrәcәsindәn, qırılma yükünün hәddindәn, nәmliyindәn vә zibilliyindәn
asılı olaraq neçә növә bölünür?

•

10
2
4
6
8

118 Pambıq liflәri hansı növlәrә bölünür?

•

I, II, III vә IV, V

•

I, II, III, IV, V vә VI
I, II vә III
III vә IV
V vә VI

119 Pambıq liflәrinin V vә VI növlәri neçә tipә bölünür?

•

Tipә bölünmür
2 tipә
5 tipә
7 tipә
8 tipә

120 Pambıq lifinin I növünün qırılma yükü neçә s.N dur?

•

0.32
4.32
3.32
2.32
1.32

121 Pambıq lifinin I növünün nәmliyi neçә faiz olmalıdır?

•

10
2
4
6
8

122 Pambıq lifinin II növünün qırılma yükü neçә s.N dur?

•

0.82
4.82
3.82
2.82
1.82

123 Pambıq lifinin III növünün nәmlik %i neçәdir?

•

12
8
9
10
11

124 Pambıq lifinin IV növünün nәmlik %i neçәdir?

•

12
8
9
10
11

125 Pambıq lifinin V növünün nәmlik %i neçәdir?

•

12

•

8
9
10
11

126 İkiüzlü vә ya ikitәrәfli toxunmada alınan parçalar necә olurlar?

•

möhkәm
qalın, sıx vә ağır
nazik vә davamsız
orta qalınlıqda
yüngül

127 Arğac sapına әsasәn sәtin parçaları necә seçilir?

•

әriş vә arğac sapları görünürsә
әriş sapları üzdәdirsә
arğac sapları üzdәdirsә
parça hamar deyilsә
parçanın arxa tәrәfi hamardırsa

128 Sarja toxumasında raport saplarını göstәrәn kәsrin mәxrәci nәyi göstәrir?

•

parçada olan arğac saplarının sayını
toxunma sıxlığını
arğac sapların paralelliyini
arğac sapın üstündәn keçәn әriş saplarının sayını
arğac sapın altından keçәn әriş saplarının sayını

129 Sarja toxumasında raport sapları necә yazılır?

•

kәsrlә
rәqәmlә
naturl әdәdlә
tam әdәdlә
onluq kәsrlә

130 Yun ipliklәrdәn donluq parça hansı üsulla toxunur?

•

hamısı doğrudur
böyüknaxışlı
mürәkkәb üsulla
sadә üsulla
xırda naxışlı

131 Pambıq parçalardan mitkal, bez, çit vә batist hansı üsulla toxunur?

•

düzgün cavab yoxdur
mürәkkәb üsulla
sadә üsulla
böyüknaxışlı
xırda naxışlı

132 әriş vә arğac saplarının sıra ilә birbirinin üzәrindәn keçәrәk toxunan parçanın üz vә astar naxışı
necә olur?

•

hamısı doğrudur
fәrqli
eyni
mürәkkәb
düz

133 Polotno, sәtin, atlas qaydasında toxunmalar necә toxunmalar adlandırılır?

•

xırda naxışlı
mürәkkәb
sadә
böyüknaxışlı
mürәkkәb

134 Toxunma raportu nәyә deyilir?

•

Parçaya naxiş vurulmasına
Parçanın toxunmasına
Parçanın rәnglәnmәsinә
tam bir naxışı düzәldәn sapların cәminә
Saplara burulmasına

135 Dәzgahda iki sistem sapdan qarşılıqlı toxunan mәmulatlar necә adlandırılır?

•

kәlәf
parça
trikotaj
әriş
arğac

136 Arğac ipliyi nәmlәşdirildikdәn yaxud emulsiyalamaşdırıldıqdan sonra hansı prosesı keçir ?

•

tәkrar sarınmaya
toxucu dәzgahına yüklәnir
növlәşdirmәyә
birlәşdirmәyә
şlixtlәmәyә

137 Parça toxucu dәzgahında toxunduqdan sonra hansı prosesdәn keçir?

•

anbarda saxlanmaya
boyaqbәzәk
şlixtin yuyulması
növlәşdirilir
şlixtin vurulması

138 Parça dәzgahda toxunub qurtardıqdan sonra necә adlandırılır?

•

heç biri doğru deyil
xam parça
altüst geyimliyi
paltoluq
donluq parça

139 İpliklәrin әrişlәnmәsi prosesi hansı mәqsәdlә aparılır?

•

düzlәndirmәk
bәrabәr vә böyük uzunluqda paralel saplar sistemi yaratmaq
tәmizlik yaratmaq
rәnglәmәk
toxunma aparmaq

140 İpliklәrin әrişlәnmәsi hansı üsulla aparılır?

•

әlavә burulma aparmaqla
partiyalarla, lentlәrlә, seksiyalı
temperaturun artırılması ilә
nәmlәndirmәklә
qurutmaqla

141 Toxucu dәzgahında deformasiyalara, yeyilmәlәrә vә sürtünmәlәrә qarşı möhkәmlik vermәk üçün
әriş ipliklәri hansı prosesә mәruz edilir?

•

emulsiyalanır
rәnglәnir
şlixtlәnir
dartılır
paralellәşdirilir

142 Arğac sapının nәmlәşdirilmәsi vә emulsiyalaşdırılmasının mәqsәdi nәdir?

•

sapların çәkisini azaltmaq üçün
sapların uzunluğunu artırmaq üçün
sapların qırılmalarını çoxaltmaq üçün
sapların qırılmalarını azaltmaq üçün
sapların qalınlığını artırmaq üçün

143 Arğac sapı sarınan bağlamanın quruluşu düz gәlmәdikdә onu hansı әmәliyyatdan keçirirlәr?

•

ucdüyünlәmә
tәkrar sarınma
nәmlәşdirilmә
emulsiyalaşdırılma
әrişlәmә

144 әyirici fabrikindә istehsal olunmuş ipliklәrin toxuculuq fabrikindә hansı mәqsәdlәr üçün istifadә
olunur?

•

şlixtlәnmәsı üçün
әriş vә arğac ipliy
toxucu dәzgahına verilmәk üçün
nәmlәşdirmәyә verilmәsi üçün
tәkrar sarınması üçün

145 Parça istehsalı toxuculuq istehsalının hansı mәrhәlәsidir?

•

keçid
ilk
orta
yekun
başlanğıc

146 Kәlәf hansı mexanizmin kömәyi ilә tağalağa sarınır?

•

buruq ölçәn cihazın
dartıcı cihazın
burucu mexanizmin
sarıyıcı mexanizmin
qırıcı mexanizmin

147 Kәlәfin burulma dәrәcәsi dedikdә nә başa düşülür?

•

qalınlığı
onun vahid uzunluğuna düşәn buruqlarının sayı
uzunluğu
eni
çәkisi

148 Tağalağ iyә nisbәtәn sürәtlә fırlanması nәticәsindә fansı proses hәyata keçirilir?

•

kәlәfin uzunluğu artır
kәlәf sürәtlә burulur
kәlәf tağalağa sarınır
kәlәfin keyfiyyәti artır
kәlәfin keyfiyyәti azalır

149 Kәlәf maşınları hansı yarımfabrikatlarla qidalanır?

•

kәlәflә
ipliklә
lentlә
xolstla
liflә

150 Kәlәfin burulmasında mәqsәd nәdir?

•

liflәrin yumşaldılması
liflәri paralellәşdirmәk
liflәri düzlәndirmәk
möhkәmlik vermәk
liflәri tәmizlәmәk

151 Kәlәfdәn sonrakı texnoloji prosesdә nә alınır?

•

sap
kәlәf
lent
xolst
iplik

152 Alınan mәhsul nәyә sarınır?

•

navoya
şpula
patrona
tağalağa
oxlova

153 Lentin toplanması vә dartılması prosesi nә üçün hәyata keçirilir?

•

liflәrin havasızlaşdırılması üçün
lentin burulması üçün
lentlәrin yumşaldılması üçün
liflәrin qarışdırılması üçün
liflәrin düzlәndirilmәsi üçün

154 Lent maşınlarından hansı yarımfabrikat alınır?

•

sap
kәlәf
lent
iplik
xolst

155 Lent maşınları yarımfabrikatla hansı qabdan yüklәnir?

•

tazla
tağalağdan
patrondan
şpuldan
bobindәn

156 Lent maşınlarında әsas işçi orqan nә sayılır?

•

buraxıcı cütlәr
qidalandırıcı cütlәr
istiqamәtlәndirici cütlәr
dartıcı cehaz
sıxıcı aparat

157 Lentin naziklәşdirilmәsi hansı cehazın vasitәsi ilә aparılır?

•

tazların
dartıcı cehazın
sıxıcı valikin
sıxıcı cütlәrin
qidalandırıcı cütlәrin

158 Xәtti sıxlığına görә lenti bәrabәrlәşdirmәk mәqsәdi ilә hansı proseslәr hәyata keçirilir?

•

sarınma
toplanma
toplanma vә dartılma
dartılma
burulma

159 İstehsal olunan lent nәyә qablaşdırılır?

•

bobinә
tağalağa
şpula
patrona
taza

160 Toplananların sayı dәyişdikdә darımın hәddi dәyişirmi?

•

çoxalır
dәyişir
dәyişmir
bәrabәrlәşir
azalır

161 Lent istehsalı zamanı dartıcı cehaz hansı işçi orqanla qidalanır?

•

şpulla
qidalandırıcı cütlәr
tazlar
dartıcı cehazla
tağalağla

162 Lent maşınlarında dartım neçә olur?

•

tazın sayı qәdәr
toplanan lentlәrin sayi qәdәr
azalan lentlәrin sayı qәdәr
liflәrin sayı qәdәr
başlığın sayı qәdәr

163 Elektrik nәmölçәn cihazla materialın neçә % nәmliyini tәyin etmәk olar?

•

0.25
0.1
0.3
0.15
0.2

164 Sorbsiyaya necә hadisә kimi baxmaq olar?

•

hәndәsi
fizikimexaniki
çәtin fizikikimyәvi
mexaniki
kimyәvi

165 Sorbsiya bәrk vә maye cisimlәrin әtraf mühitlә әlaqәsindә hansı fiziki hadisәlәrә deyilir?

•

әtraf mühitdә qazların buraxılması
әtraf mühitә su buxarının qaytarılması
әtraf mühitlә kimyәvi reaksiyaya girmәk
әtaf mühitdә gedәn fiziki hadisәlәr
әtraf mühitdәn qazların,buxarların vә s. udması

166 Toxuculuq materiallarının әtraf mühitdәn su udması hansı fiziki hadisә adlanır?

•

sorbsiyaadsorbsiya
desorbsiya
adsorbsiya
sorbsiya
desorbsiyaadsorbsiya

167 Materialın 65% normal atmosfer şәraitindә vә 20 dәrәcә C temperaturunda saxlandıqda onda
formalaşan nәmliyә necә nәmlik deyilir?

•

maksimal nәmlik
yüksәk nәmlik
normal nәmlik
aşağı nәmlik
kondision nәmlik

168 Lifin nәmliyinin sürәtlә tәyin olunması zamanı hansı cihazdan istifadә olunur?

•

elektrik cәrәyanı ölçәn
dartıcı cihaz
burucu cihaz
elektrik nәmölçәn
elektrik rütubәt ölçәn

169 Materialın normal nәmliyi hansı şәraitdә formalaşır?

•

40% nәmlikdә vә 30 dәrәcә C temperaturda
65% nәmlikdә vә 20 dәrәcә C temperaturda
60% nәmlikdә vә 25 dәrәcә C temperaturda
50% nәmlikdә vә 18 dәrәcә C temperaturda
65% nәmlikdә vә 15 dәrәcә C temperaturda

170 Toxuculuq materialarının kiçik nümunәlәrinin nәmliyini hansı aqreqattda hәyata keçirirlәr?

•

quruducu qurğuda
quruducu barabanda
quruducu aparatda
istilik nәmölçәndә
quruducu şkafda

171 Toxuculuq mәmulatının kimyәvi emala mәruz edilmәsindә mәqsәd nәdir?

•

liflәrin yağlanması
liflәrin istilikdә emalı
liflәrin ağardılması
liflәrin qurudulması
liflәrdәn kәnar qarışıqların ayrılması

172 Toxuculuq mәmulatlarının istilik keçiriciliyi onun hansı xassәsinә aiddir?

•

mexaniki
optik
hәndәsi
kimyәvi
fiziki

173 Toxuculuq mәmulatlarının boyası onun hansı xassәsinә aiddir?

•

kimyәvi
mexaniki
fiziki
optik

hәndәsi

174 Toxuculuq mәmulatlarının işıq vә işıqlı havanın tәsirinә onun hansı xassәsinә aiddir?

•

optik
fiziki
mexaniki
kimyәvi
hәndәsi

175 Materialı uzun müddәt suda saxladıqda әvvәlki kütlәsinә nisbәtәn suyu çox qәbul etmәsi zamanı
tәyin olunan suudma qabiliyyәti onun hansı xassәsinә aiddir?

•

fizikimexaniki
mexaniki
hәndәsi
kimyәvi
fiziki

176 Toxuculuq mәmulatlarının kiçik nümunәlәrinin nәmliyininin quruducu şkafda tәyin olunması
onun hansı xassәsinә aiddir?

•

fizikimexaniki
kimyәvi
mexaniki
hәndәsi
fiziki

177 Sapların qalınlığından, toxunma növündәn, mәmulatın sıxlığından mәmulatın hansı göstәricisi
asılıdır?

•

parçanın qiymәti
parçanın çәkisi
parçanın qalınlığı
parçanın uzunluğu
parçanın sıxlığı

178 Kәsilmiş parçanın uzunluğu standartda nәzәrdә tutulandan az olarsa, onda bu kәsik necә adlanır?

•

düzgün cavab yoxdur
yararlı hesab olunur
qiymәtli hesab olunur
keyfiyyәtsiz hesab olunur
çıxdaş hesab olunur

179 Tikiş mәmulatlarının parlaqlığı hansı xassәyә aiddir?

•

hәndәsi
mexaniki
kimyәvi
fiziki
fizikikimyәvi

180 Toxuculuq materiallarının әtraf mühitdәn su udması onun texnoloji xassәlәrinә tәsir edir?
düzgün cavab yoxdur

•

tәsir etmir
dәyişdirir
dәyişdirmir
tәsir edir

181 Adsorbsiya toxuculuq liflәrinin әtraf mühitdә hansı fiziki hadisәsinә deyilir?

•

qazların udulması
su buxarlarını sәthlәrinә çәkmәsi
su buxarlarını әtraf mühitә qaytarması
su buxarlarının udulması vә geri qaytarılması
su buxarlarını qazlarla birlikdә udması

182 Materialın kütlәsinin onun mütlәq quru kütlәsinә olan nisbәti ilә nәyi tәyin edirlәr?

•

dartılmanı
rütubәti
burulmanı
sarınmanı
nәmliyi

183 Materialın faktiki nәmliyi, maksimal nәmliyi vә suudma kimi göstәricilәrionun hansı xassәlәrini
xarakterizә edir?

•

kimyәvi
su keçiricilik
hiqroskopiklik
istilik keçiricilik
mexaniki

184 Materialı havanın 100% nisbi nәmliyindә vә 20 dәrәcә C temperaturunda uzun müddәt
saxladıqda qәbul etdiyi nәmlik hansı nәmlik adlanır?

•

maksimal nәmlik
nәmlik
nisbi nәmlik
normal nәmlik
faktiki nәmlik

185 Materialı uzun müddәt suda saxladıqda әvvәlki kütlәsinә nisbәtәn suyu çox qәbul etmәsinә nә
deyilir?

•

suudma qabiliyyәti
hiqroskopiklik
istilik keçiricilik
buxar keçiricilik
düzgün cavab yoxdur

186 Materialın nәmliyinin tәyin olunmasında onun әsas hansı göstәricisi götürülür?

•

dartılmasını
rütubәtini
tamamilә quru kütlәsini
sarınmasını
qırılma yükünü

187 Materiallar digәr bәrabәr olmayan sәthәlәrә toxunduqda nә baş verir?

•

yüklәnm
mexaniklәşmә
elektriklәşmә
dielektriklәşmә
kimyәvilәşmә

188 Ütülәmә zamanı rәngin yoxlanılması hansı parçalar üçün aparılır?

•

neylon
pambıq
kәtan
kәnaf
ipәk vә yun

189 Ümumi halda hansı rәng növlәri әks olunur?

•

әks olunan
rәngsiz
parlaq
sınan
xromatik vә axromatik

190 Axromatik rәnglәr hansı rәnglәrdir?

•

göy
narıncı
ağ, boz vә qara
qırmızı
sarı

191 Toxuculuq mәmulatlarının rәng xüsusiyyәtlәri nә ilә ifadә olunur?

•

fokus nöqtәsi
spektral analiz
dalğa uzunluğu
qısa dalğalar
spektral xarakteristika

192 Rәngin möhkәmliyi necә tәyin olunur?

•

daxili tәsirlә
mexaniki tәsirlә
fizikimexaniki tәsirlә
kimyәvi tәsirlә
xarici tәsirlә

193 Rәng, parlaqlıq vә şәffaflıq xarakteristikaları hansı fiziki xassәyә aiddir?

•

mexanikikimyәvi
hәndәsi
kimyәvi
mexaniki
optik

194 Aşağıdakılardan hansı yun xammalının qüsurlarından biridir ?

•

Xәstә
Ölü
Nazik
Orta
Yetişmәyәn

195 Pambıq xammalının qüsurları hansı prosesdә çәtinlik törәdir ?

•

Kiplәmә
Rәnglәmә
Qurutma
Saxlama
Tәmizlәmә

196 Toxunmadan yaranan әsas qüsurların neçә tipi var ?

•

7
4
6
3
5

197 Tamamlama prosesinin geniş yayılmış neçә tip qüsuru vardır ?

•

3
7
6
4
5

198 normal şәraitdә ştapel

•

8
6.0
11
10
9

199 Parçanın çәkisi hansı düsturla hesablayırlar?

•
200 Daraq әyirmә sistemi ilә hansı növ xammaldan iplik istehsal edilir?

•

ştapel
yun
pambıq
ipәk

kәtan

201 Çırpıcı şöbәdә aparılan yumşaltma әmәliyyatının mәqsәdi nәdir?

•

sıxılmış lif layını dartmaq
sıxılmış lif layını boşaltmaq
sıxılmış lif layını topalamaq
sıxılmış lif layını dartmaq
sıxılmış liflәri tәmizlәmәk

202 Liflәrin kard darıma prosesindәn keçirilmәsinin mәqsәdi nәdir?

•

liflәrin çırpılması
liflәrin paralellәşdirilmәsi vә düzlәndirilmәsi
liflәrin tәrkibindәn uzun liflәrin ayrılması
liflәrin qarışdırılması
liflәrin burulması

203 Lentin birlәşdirilmәsi vә dartılması prosesindәn hansı yarımfabrikat alınır?

•

xolst
kәlәf
iplik
sap
lent

204 Kәlәf istehsalı prosesindәn sonra hansı yarımfabrikat alınır?

•

lent
sap
kәlәf
iplik
xolst

205 Xolstiklәrin daraqla darımaya hazırlanmasının neçә üsulu vardır?

•

5
1
2
3
4

206 Aparat әyirmә sistemi ilә hansı növ xammaldan iplik istehsal edilir?

•

ştapel
ipәk
yun
pambıq
kәtan

207 Komponentlәr çırpıldıqdan sonra hansı proseslәrdәn keçir?

•

çırpılmaya mәruz edilir
dartılmaya mәruz edilir
daranmaya mәruz edilir
toplanmaya mәruz edilir

tәmizlәnmәyә mәruz edilir

208 Darayıcı aparatın axırıncı darayıcı maşından lent әvәzinә hansı yarımfabrikat alınır?

•

sap
lent
kәlәf
iplik
xolst

209 Aparat әyirmә sistemindә kard darama mәrhәlәsindә hansı proses hәyata keçirilir?

•

yumşaltma prosesi
әyirilmә prosesi
kard darıma prosesi
çırpma prosesi
qarışdırma prosesi

210 Aparat әyirmә sistemindә qarışığın darmaya hazırlanması prosesindә hansı yarımfabrikat alınır?

•

iplik
xolst
lent
qarışıq
kәlәf

211 әgәr parça bir neçә sistem әriş vә arğac saplarindan toxunursa onda bu növ parça neçә
adlandırılır?

•

mürәkkәb toxunmalı parçalar
atlas toxunmalı parçalar
sәtin toxunmalı parçalar
ikiqat toxunmalı parçalar
sadә roxunmalı parçalar

212 Sürüşmәnin qarşısındakı işarә nәyi göstәrir?

•

sarjada sapların toxunmasını göstәrir
Sarjada naxışları göstәrir
sarjada sapların istiqamәtini göstәrir
sarjada diaqonalın istiqamәtini göstәrir
sarjada sapların kәsişmәsini göstәrir

213 Polotno toxunmasının törәmәmsindә nә alınır?

•

triko
reps
bamazı
flanel
bostan

214 Mürәkkәb sarja toxunmasından hansı parçalar istehsal olunur?

•

yataq örtüklәri üçün
donluq, astarlıq vә dekarativ
paltoluq

baş örüyü üçün
Alt geyimlәri üçün

215 Aparat әyirmә sisteminin üçüncü mәrhәlәsindә hansı proses hәyata keçirilir?

•

lentin toplanması
yumşaltma, qarışdırma vә çırpma
kard darıma
lentin birlәşdirmәsi
lentin dartılması

216 Aparat әyirmә sistemindә әyirmә prosesi hansı maşında aparılır?

•

lent birlәşdirici maşın
kәlәf maşınlarında
üzlüklü әyirici maşınlarda
kard darama maşınlarında
çırpıcı maşında

217 Toxunma zamanı parçanın sәthindә xirda naxışlar yaradılırsa, onda bu növ parça neçә
adlandırılır?

•

sadә roxunmalı parçalar
sәtin toxunmalı parçalar
xırda naxışlı parçalar
atlas toxunmalı parçalar
iki qat toxunuş parçalar

218 Törәmә toxunmaları sadә toxunmaların hansı formasıdır?

•

xırdalaşdırılmış
mürәkkәblәşdirilmiş
sadәlәşdirilmiş vә genişlәndirilmiş
adilәşdirilmiş
güclәndirilmiş

219 Pambıq liflәrindәn iplik istehsal etmәk üçün neçә әyirmә sistemi var?

•

5
1
2
3
4

220 Kard әyirmә sistemindә orta lifli pambıqdan neçә teks xәtti sıxlığında iplik istehsal olunur?

•

93,321,8
83,311,8
85,313,8
88,315,8
90,318,8

221 Daraq әyirmә sistemindә zәrif lifli pambıqdan neçә teks xәtti sıxlığında iplik istehsal olunur?

•

24,821,88
11,85,88

•

14,89,88
19,814,88
21,817,88

222 Aparat әyirmә sistemindә neçә teks xәtti sıxlığında iplik istehsal olunur?

•

41,3
30,3
33,3
36,3
39,3

223 Yeni әyrici maşınlarından alınan ipliyin dartımı neçәyә bәrabәrdi?

•

400500
50100
100200
200300
300400

224 Karddarama sexindә liflәrin düzlәndirilmәsi vә paralellәşdirilmәsi prosesi hansı maşınlarda
aparılır?

•

sarıyıcı
tәmizlәyici
yumşaldıcı
qarışdırıcı
darıyıcı

225 Kәnar qarışıqlar xolstun hansı yerindә olur?

•

sonunda
sәthindә
sәthindә vә daxilindә
daxilindә
yanında

226 әn geniş yayılmış darayıcı maşınlar hansılardır?

•

kәlәf maşınları
şlyapalı darayıcı maşınlar
darayıcı maşınlar
çırpıcı maşınlar
әyirici maşınlar

227 Kard darama maşınından hansı yarımfabrikat alınır?

•

iplik
xolst
daraq lenti
lent
kәlәf

228 Karddarama maşınının hansı işçi orqanları vardır?
çıxarıcı baraban

•

daraq
qәbuledici, baş vә çıxarıcı baraban vә şlyapa
lövhә
qәbuledici baraban

229 Karddarama maşınında çıxarıcı barabandan lif layı nәyin vasitәsi ilә çıxarılır?

•

darağın
şlyapanın
qәbuledici barabanın
baş barabanın
çıxarıcı barabanın

230 Karddarama maşınından hansı yarımfabrikat alınır?

•

lif kütlәsi
xolst
kәlәf
daraq lenti
lent

231 Pambıq tikәlәrini tәk liflәrә çevirmәk üçün hansı proses vacibdir?

•

liflәrin qurudulması
karddarama prosesi
kәlәf istehsalı prosesi
liflәrin dartılması
liflәrin burulması

232 Daraq lenti hansı maşından alınır?

•

çırpıcı maşından
kәlәf maşınından
karddarama maşınından
lent maşınından
әyrici maşından

233 .İstehsal olunmuş lent taza hansı formada yığılır?

•

çoxbucaqlı formasında
spiral formasında
kvadrat formasında
kub formasında
düzbucaqlı formasında

234 Yumşaldıcıçırpıcı şöbәdәki maşınları lifin tәrkibindәn kәnar qarışıqların vә qüsurların neçә % 
ni ayıra bilәr?

•

70
30
40
50
60

235 Xolstda qalmış kәnar qarışıqlar vә qüsurlar onun kütlәsinin neçә %  ni tәşkil edir?

•

0,750,80
0,570,6
0,60,65
0,650,70
0,700,75

236 Karddarama maşınında mәhsul neçә dәfә dartılır?

•

140
60
80
100
120

237 Kiçik qabaritli darayıcı maşınlar neçә % sahә tuturlar?

•

46%
6%
16%
26%dәn az
36%

238 Kiçik qabaritli darayıcı maşınların daranmış layının keyfiyyәti neçә % yüksәkdir?

•

50%
10%
20%
30%
40%

239 İstehsal olunmuş lent nә üçün burulmur?

•

sonrakı prosesdә liflәr qurumaması üçün
sonrakı prosesdә dartım yaxşı olması üçün
sonrakı prosesdә sarınma yaxşı olması üçün
sonrakı prosesdә liflәr uzun olması üçün
sonrakı prosesdә liflәrin qısalması üçün

240 Pambığın yumşaldılması prosesinin mәqsәdi nәdir?

•

lifin düzlәndirilmәsi
liflәrin zibildәn tәmizlәnmәsi
liflәrin paralellәşdirilmәsi
liflәrin burulması
sıxılmış liflәrin birbirilәrindәn ayrılması

241 Pambıq liflәrinin qarışdırılmasında mәqsәd nәdir?

•

liflәrin paralellәşdirilmәsi
kәnar qarışıqları ayırmaq
әks cinsli lif kütlәsi yaratmaq
eynicinsli lif kütlәsi yaratmaq
liflәri düzlәndirmәk

242 Pambıq liflәrinin çırpılması prosesinin mәqsәdi nәdir?

•

lifin düzlәndirilmәsi
lifin havasızlaşdırılması
kәnar qarışıqların ayrılması
liflәrin paralellәşdirilmәsi
eynicinsli lif kütlәsi yaratmaq

243 Birprosesli çırpıcı maşınında mәhsul qalınlığı hansı mexanizmdә tәmizlәnir

•

әylәr tәmizlәyicisi ilә
torlu barabanla
iynәli barabanla
lövhәli barabanla
çırpıcı barabanla

244 Xolst istehsalında keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi tәdbirlәrindәn әn başlıcası hansıdır?

•

periodik işlәyәn maşınları tәtbiq etmәk
intensiv işlәyәn maşınları tәtbiq etmәk
fasilәsiz işlәyәn maşınları tәtbiq etmәk
fasilәli işlәyәn maşınları tәtbiq etmәk
dövrü işlәyәn maşınları tәtbiq etmәk

245 Pambıq liflәri yumşaldıcıçırpıcı axın xәtinin 2ci mәrhәlәsindә hansı aqreqatlarda emal edilir?

•

әyirici maşında
karddarama maşınında
birprosesli çırpıcı maşında
lent maşınında
kәlәf maşınında

246 Birprosesli çırpıcı maşının birinci seksiyası hansıdır?

•

orta seksiya
aralıq seksiyası
bıçaqlı baraban seksiyası
son seksiyası
taxta plankalı seksiya

247 Birprosesli çırpıcı maşının 2ci seksiyası hansıdır?

•

orta seksiya
aralıq seksiyası
bıçaqlı baraban seksiyası
son seksiyası
taxta plankalı seksiya

248 Birprosesli çırpıcı maşının 2ci seksiyası hansıdır?

•

orta seksiya
aralıq seksiya
bıçaqlı baraban seksiyası
son seksiyası
taxta plankalı seksiya

249 Toxuculuq sәnayesinin әyrici istehsalları arasında әn böyüyü hansıdır?

•

kәnaf әyriciliyi
pambıq әyriciliyi
yun әyriciliyi
kәtan әyriciliyi
ipәk әyriciliyi

250 Pambıq liflәrindәn iplik istehsal etmәk üçün hansı sistemlәri var?

•

kard vә aparat
aparat
kard
kard,daraq vә aparat
daraq

251 Kard әyirmә sistemindә hansı növ pambıqdan iplik istehsal olunur?

•

rәngli lifli pambıq növündәn
orta lifli pambıq növündәn
zәrif lifli pambıq növündәn
qısa lifli pambıq növündәn
uzun lifli pambıq növündәn

252 Daraq әyirmә sistemindә hansı növ pambıqdan iplik istehsal olunur?

•

rәngli lifli pambıq növündәn
orta lifli pambıq növündәn
zәrif lifli pambıq növündәn
qısa lifli pambıq növündәn
uzun lifli pambıq növündәn

253 Kard әyirmә sistemindә lent almaq üçün hansı proses keçirilmәlidir?

•

әyricilik istehsalı prosesi
karddarama prosesi
toplama vә dartılma prosesi
yumşaltma,qarışdırma vә çırpma prosesi
kәlәf istehsalı prosesi

254 Orta lifli pambıq növündәn iplik hansı әyirmә sistemindә alınır?

•

daraq vә kard
aparat
daraq
kard
kard vә aparat

255 Zәrif lifli pambıq növündәn iplik hansı әyirmә sistemindә alınır?

•

daraq vә kard
aparat
daraq
kard
kard vә aparat

256 Kard vә aparat әyirmә sistemlәrinin tullantılarından iplik hansı әyirmә sistemindә alınır?

•

daraq vә kard
aparat
daraq
kard
kard vә aparat

257 Yumşaltma, qarışdırma vә çırpma prosesindә hansı yarımfabrikat alınır?

•

sap
xolst
daraq lenti
kәlәf
iplik

258 Toplanma vә dartılma prosesindә hansı yarımfabrikat alınır?

•

lent
xolst
daraq lenti
kәlәf
iplik

259 Kәlәf istehsalı prosesindә hansı yarımfabrikat alınır

•

lent
xolst
daraq lenti
kәlәf
iplik

260 әyricilik istehsalı prosesindә hansı yarımfabrikat alınır?

•

lent
xolst
daraq lenti
kәlәf
iplik

261 Kard әyirmә sistemindә qarışdırma prosesi hansı mәqsәdlә aparılır?

•

liflәri qurutmaq üçün
liflәrin bir birilәrindәn aralamaq üçün
liflәri qarışdırmaq üçün
hәmcins lif kütlәsi almaq
liflәri yağlamaq üçün

262 Pambıq parça hansı liflәrdәn istehsal olunur?

•

Kәnaf lifindәn
Kәtan liflәrdәn
Pambıq liflәrindәn yaxud onun kimyәvi liflәrlә qarışığından
Kapron lifindәn
Yun lifindәn

263 Toxuculuq sәnayesindә işlәdilәn liflәrin vә kimyәvi sapların növündәn asılı olaraq toxuculuq

sәnayesı hansı sahәlәrә bölünür?

•

Qarışıq tәrkibli parçalar istehsalı etmәyәn
Kimyәvi parça istehsal edәn
Süni parça istehsal edәn
Sintetik parça istehsal edәn
Pambıq parca, yun, kәtan vә ipәk istehsal sahәlәrinә

264 İpәk saplarından vә digәr liflәrin qarışığından hansı növ toxuculuq mәmulatı istehsal olunur?

•

Sintetik liflәr
Kәtan parçalar
Ipәk parçalar
Yun parçalar
Süni liflәr

265 Toxuculuq liflәrinin ilkin emal edәn müәssisәdә hansı texnoloji proseslәr hәyata kecirilir?

•

Xam pambığın qorunması
Xam pambığın tәmizlәnmәsi, lifin ciyiddәn ayrılması vә kiplәrә qablaşdırılması
Xam pambığın yığılması
Xam pambığın becәrilmәsi
Xam pambığın yağlanması

266 Yunun ilkin emalı müәssisәsindә hansı texnoloji proseslәr hәyata kecirilir?

•

Yunun qorunması
Yunun yağlanması
Növlәşdirilmә, tәmizlәnmә vә qablaşdırılma
Yunun çırpılması
Yunun yığılması

267 Toxuculuq istehsalatında hansı texnoloji proseslәr hәyata kecirilir?

•

Müxtәlif növ sapların rәnglәnmәsi
Müxtәlif növ sapların sarınması
Müxtәlif növ saplardan parça toxunması
Müxtәlif növ sapların dartılması
Müxtәlif növ sapların birlәşdirilmәsi

268 Boyaq vә bәzәk istehsalatında hansı texnoloji proseslәr hәyata kecirilir?

•

Toxuculuq mәmulatlarının birlәşdirilmәsi
Toxuculuq mәmulatlarının yuyulması
Toxuculuq mәmulatlarına boyaq vә bәzәyin vurulması
Toxuculuq mәmulatlarının toxunması
Toxuculuq mәmulatlarının dartılması

269 Toxuculuq mәmulatlarının boyaq vә bәzәyin vurulması hansı istehsalat sahәsindә aparılır?

•

Trikotaj istehsalatında
Sap istehsalatında
Boyaq vә bәzәk istehsalatında
Iplik istehsalatında
Parça istehsalatında

270 Müxtәlif növ saplardan parçaların toxunması hansı istehsalat sahәsindә aparılır?

•

Trikotaj istehsalatında
Sap istehsalatında
Boyaq vә bәzәk istehsalatında
Iplik istehsalatında
Parça istehsalatında

271 İpәk parçalar hansı növ saplardan toxunur?

•

Pambıq saplarından
Müxtәlif növ saplardan
İpәk saplarından
Kәtan saplarından
Yun saplarından

272 Hansı material kompleks material adlanır?

•

qarışıq saplardan alınan parça materialı
bir neçә materialın kombinә edilmәsi ilә birbirinә calanmış material
iki vә ya daha artıq materialların birbirinә yapışdırılmasından alınan material
bircins materialın müxtәlif rәnglәrlә rәnglәnmәsindәn alınan material
toxunmayan materiallar

273 Toxuculuq liflәri hansı әlamәtlәrinә görә tәsniflәşdirilir?

•

xassәlәrinә görә
alınma növlәrinә görә
istehsal prosesinә görә
mәnşәyinә vә kimyәvi tәrkibinә görә
ilkin emalına görә

274 Kәtan lifi hansı qrup liflәrә aiddir?

•

süni liflәr
tәbii liflәr
kimyәvi liflәr
sintez olunmuş liflәr
heyvan mәnşәli liflәr

275 Pambıq liflәri bitkinin hansı hissәsindәn alınır?

•

gülündәn
yarpağından
gövdәsindәn
çiyidindәn
qozasından

276 Kәtan, kәnaf lifi bitkinin hansı hissәsindәn alınır?

•

kökündәn
yarpağından
gövdәsindәn
toxumundan
çiçәyindәn

277 Mineral mәnşәli liflәrә hansı liflәr aiddir?

•

kәtan lifi
azbest lifi
şüşә lifi
pambıq lifi
yun lifi

278 Sizal,abaka liflәri bitkinin hansı hissәsindәn alınır?

•

toxumundan
yarpağından
qәrzәyindәn
lәrәyindәn
gülündәn

279 İpәk sapı baramaya hansı yapışqanla yapışdırılır?

•

kristal
kimyәvi yapışqan
siretsin
PVA
BF

280 Azbest liflәri hansı növ liflәrә aiddir?

•

süni
kimyәvi
mineral
sintez olunmuş
kimyәvi,mineral

281 Yun lifi nәdәn alınır?

•

bitkilәrin gövdәsindәn
heyvanların üst örtüyündәn
baramasarıyan qurddan
kimyәvi reaksiyadan
sintez yolu ilә

282 Sizal,abaka liflәri bitkinin hansı hissәsindәn alınır?

•

toxumundan
yarpağından
qәrzәyindәn
lәrәyindәn
gülündәn

283 Bitkinin gövdәsindәn alınan liflәrә hansılar aiddir?

•

yun
kәtan,kәnaf
pambıq
kapron
ipәk sapı

284 Polimeri tәbiәtdәn alınan kimyәvi lif hansıdır?

•

neylon
spandeks
kapron
viskoz
nitron

285 Bitki mәnşәli tәbii liflәr neçә qrupa bölünür?

•

3
10
8
6
4

286 İpәk sapı neçә elementar saplardan ibarәtdir?

•

5
1
2
3
4

287 Kimyәvi liflәr neçә qrupa bölünür?

•

5
1
2
3
4

288 Toxuculuq liflәri mәnşәyinә vә kimyәvi tәrkibinә görә neçә qrupa bölünür?

•

10
2
4
6
8

289 Yun lifi necә alınır?

•

bitkinin gövdәsindәn
heyvanın buynuzundan
heyvanın üst örtüyündәn
ipәk sapından
baramadan

290 Tоxuculuq liflәri hansı әlamәtlәrinә görә tәsniflәşdirilir ?

•

rahat daşınmasına görә
lifli tәrkibinә görә
ilkin еmalına görә
хassәlәrinә görә
istеhsal prоsеsinә görә

291 Kәtan lifi hansı liflәr qrupuna aiddir ?

•

minеral liflәr
tәbii liflәr
sintеz оlunmuş liflәr
hеyvan mәnşәli liflәr
bitki mәnşәli liflәr

292 Tоxuculuq matеrialına nәlәr aiddir?

•

qış gеyimlәri
lif, sap, parça
üst gеyimlәri
alt gеyimlәri
uşaq gеyimlәri

293 Tоxuculuq liflәri hansı оxşar әlamәtlәrinә görә qruplaşdırılır?

•

tәdarük fоrmasına görә
yandıqda iyinә görә
uzununa görә
еninә görә
еmal növünә görә

294 Bitkinin tоxuğumundan aşağıdakıların hansılar alınır?

•

spandеks
хlоrin
lavsan
nеylоn
pambıq

295 Hеyvanların üst örtüyündәn hansı liflәr alınar?

•

yun
azbеst
kәtan
kәnaf
хlоrin

296 Sizal vә abakadan alınan liflәrin kimyәvi tәrkibi nәdir?

•

kimyәvi maddә
zülal
sеlülоza
kеratin
fibrоin

297 Bir baramada tәxminәn nеçә mеtr ipәk sapı оlur?

•

21002400
10001300
13001500
15001800
18002100

298 Yun lifinin kimyәvi tәrkibi nәdir?

•

lavsan
fibrоin
nеylоn
хlоrin
kеratin

299 Pоlimеrii tәbiәtdәn alınan kimyәvi lif nеcә adlanır ?

•

hеyvan mәnşәli
süni
kimyәvi
tәbii
sintеz оlunmuş

300 Hеyvan mәnşәli liflәr kimyәvi tәrkibinә görә nеçә qrupa bölünür ?

•

5
1
2
3
4

301 Hеyvan mәnşәli liflәr zülal tәrkibinә görә nеçә qrupa bölünür ?

•

10
2
4
6
8

302 Ipәk saplarının rәngi nеcәdir ?

•

mavi
qara
qırmızı
ağ
göy

303 Kimyәvi liflәrin alınmasında insan әmәyi varmı ?

•

bilmirәm
хеyr
bәli
tәbiәtdәn alınır
yох

304 Ortalifli pambıq növlәrinin liflәri çiyiddәn hansı növ lifayırıcı maşında ayrılır?

•

Civlivalikli
Civli
Valikli
Mişarlı
Lövhәli

305 Zәrif lifli pambıq növünün liflәri çiyiddın hansı maşında ayrırlar?

•

Civil lövhәli
Valikli
Civli
Lövhәli
Mişarlı

306 Bir mişarın mәhsuldarlığı saatda neçә kq olur?

•

25
5
10
15
20

307 Mәmulatın növünün qiymәtlәndirilmәsindә hansı hәddә görә aparılır?

•

әyiricilikdәn keçәn qüsurlara görә
xarici görünüşünün qüsurlarına görә
xammaldan keçәn qüsurlara görә
ümümi cәrimә balı üzrә
istehsaldan keçәn qüsurlara görә

308 Pambıq parçaların keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi neçә balla aparılır?

•

05
8
9
10
11

309 Kәtan parçaların keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi neçә balla aparılır?

•

15 yaxud 25
05 yaxud 22
05 yaxud 23
14 yaxud 24
11 yaxud 21

310 Yun parçaların keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi neçә balla aparılır?

•

1835
918
1109
0530
1631

311 İpәk parçaların keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi neçә balla aparılır?

•

17,27 yaxud 37
8, 19 yaxud 09
11, 21 yaxud 31
13,23 yaxud 33
15,25 yaxud 35

312 Kәtan parçalar boyasının normaya uyğunluğu standart göstәricilәrinin tәlәblәrinә görә neçә qrupa
bölünür?

•

5
1
2
3
4

313 Boyanın möhkәmliyinә görә pambıq, yun, ipәk parçaların normaya uyğunluğu standartlara görә
neçә qrupa bölünür?

•

5
1
2
3
4

314

•

1.95
1.25
1.32
1.35
1.56

315 1020 qram yunun hansı liflәrinin qırılma yüküdür ?

•

sәrt
yarım nazik
nazik
cоd
yarım cоd

316 410 qram yunun hansı liflәrinin qırılma yüküdür ?

•

sәrt
yarım nazik
nazik
cоd
yarım cоd

317 Çırpılma vә didilmә prоsеsi ilkin еmalın nеçәnci әmәliyyatıdır ?

•

5
1
2
3
4

318 Havanın 100% nәmliyindә yun lifi nеçә faiz nәmlik götürür?
5055
1015

•

2025
3035
4045

319 Ilkin еmal zamanı әsasәn hansı mәhlulun yuna tәsiri оlmur ?

•

sirkәnin
sоyuq suyun
mеtalın
qәlәvinin
turşunun

320 Karbоn, hidrоgеn, оksigеn, azоt vә kükürd hansı zülalın tәrkibidir ?

•

nеylоn
kеratin
fibrоin
kоzеin
хlоrin

321 Rәng vеrici maddә yun lifinin harasında yеrlәşir ?

•

kökündә
üstündә
qabığın altında
içindә
özәyindә

322 Birprosesli çırpıcı maşınlarda hansı mәhsul növü alınır?

•

xolst
lif
sap
lent
kәlәf

323 Xolst hansı maşında istehsal edilir?

•

çırpıcı
tәmizlәyici
quruducu
yumşaldıcı
qarışdırıcı

324 istehsal edilmәsi üçün kiplәrdәki liflәr hansı prosesdәn keçirilir?

•

dartılır
qarışdırılır
intensiv yumşaldılır, qarışdırılır vә çırpılır
çırpılır
yumşaldılır

325 Lif layları daha kiçik tikәlәrә vә tәk liflәrә hansı şöbәdә bölünür?

•

toxucu
çırpıcı

•

darıyıcı
әyrici
lentbirlәşdirici

326 Xolst istehsalı mәqsәdi ilә hansı axın xәtti quraşdırılır?

•

toxucu
qarışdırıcı
yumşaldıcıçırpıcı
darayıcı
әyirici

327 Pambıq liflәri yumşaldıcıçırpıcı axın xәttindә neçә mәrhәlәdә emal edilir?

•

5
1
2
3
4

328 Pambıq liflәri yumşaldıcıçırpıcı axın xәtinin 1ci mәrhәlәsindә hansı aqreqatlarda emal edilir?

•

әyirici maşında
yumşaldıcı aqreqatda
karddarama maşınında
lent maşınında
kәlәf maşınında

329 T16 birposesli çırpıcı maşının vәzifәsinәdir?

•

liflәri naziltmәk
yumşaltma vә tәmizlәmә prosesini başa çatdırmaq
liflәri yağlamaq
liflәri dartmaq
liflәri burmaq

330 İstehsal olunmuş xolst nәyә sarınır?

•

kartona
oxlova
tağalağa
şpula
patrona

331 әyriçilik istehsalatında hansı texnoloji proseslәr hәyata kecirilir?

•

Tәbii vә kimyәvi liflәrin sıxılması
Tәbii vә kimyәvi liflәrdәn ipliklәrin formalaşdırılması
Tәbii vә kimyәvi liflәrin yağlanması
Tәbii vә kimyәvi liflәrin dartılması
Tәbii vә kimyәvi liflәrin çırpılması

332 Kәlәf maşınlarında neçә әmәliyyat aparılır?

•

6
2

•

3
4
5

333 Kәlәf maşınlarından mәhsul neçә keçiddә alınır?

•

4 keçiddә
1 keçiddә
1 vә yaxud 2 keçiddә
2 keçiddә
3 keçiddә

334 Kәlәf istehsalında enerji sәrfinin vә әmәk resursunun ixtisara salınması ilә nәyә nail olmaq olar?

•

mәhsulun istehsalı azalır
mәhsulun keyfiyyәti artır
mәhsulun maya dәyәri azalır
mәhsulun keyfiyyәti azalır
mәhsulun istehsalı artır

335 Parçanın uzunu boyunca gedәn saplara nә deyilir?

•

lent
әriş
arqac
kәlәf
iplik

336 Parçanın eni istiqamәtindә düzülmüş saplara nә deyilir?

•

lent
arğac
әriş
kәlәf
iplik

337 әsnәyin әmәlә gәlmәsi üçün hansı mexanizmlәr işә düşmәlidir?

•

hazır mal valın
remizalar
vurucu mexanizmlәr
daraq mexanizmi
lamellәr

338 Arğac sapını parçanın başlanğıcına hansı işçi orqanı vurur?

•

remizalar
baş val
lamellәr
batan
mәkik

339 Qarışıq düşmәmәsi üçün әriş sapları hansı mexanizmin gözlüyündәn keçirilir?
mәkikın
sayğacın

•

mal valının
rapiranın
batanın

340 әsnәyin әmәlә gәlmәsinә kömәk etmәsi üçün әriş sapları hansı mexanizmin gözlüyündәn
keçirilir?

•

remizanın
mal valının
batanın
mәkikın
sayğacın

341 Parçanın bir elementi dәzgahın hansı orqanının tam bir dövründә baş verir?

•

remizanın
batanın
baş valının
mәkiyın
sayğacın

342 әriş sapı hansı sistem saplar qrupuna aiddir?

•

maili
paralel
perpendikulyar
kәsişәn
çarpaz

343 ANK – 100 – 1 qurğusunda hopdurulma sürәti neçә m/dәq – dir?

•

1520 m/dәq
23 m/dәq
12 m/dәq
810 m/dәq
2530 m/dәq

344 Toxuculuq hansı prosesә deyilir?

•

iplik istehsalı
parça istehsalı
xolst istehsalı
lent istehsalı
kәlәf istehsalı

345 ANK – 100 – 1 aqreqatında ucluqlu qurutma maşını neçә bölmәdәn ibarәtdir?

•

12
8
5
2
7

346 ANK – 100 – 1 aqreqatında ucluqlu qurutma maşınında I bölmәnin uzunluğu nә qәdәrdir?
1.5 m

•

8m
4m
3m
2.5 m

347 Barabanlı quruducu maşında polotnonun hәrәkәt sürәti hansı düsturla tәyin edilir?

•

V=100S / Ws
V=100QS / [(Wi – Ws)g60]
V=100QS / W
V=100Q / Ws
V=100S /QWs

348 Keçәllәşmә prosesinin mәqsәdi nәdir?

•

yapışdırma
toxunma
lifli tәbәqәnin sıxılmaya hazırlanması
dartma
bәrabәrlәşdirmә

349 Tәkzәrbәli maşının mәhsuldarlığı neçә kq/saat – dır?

•

320330
6090
200
450
210250

350 Parçanın eni hansı dәzgahın işçi enindәn asılıdır?

•

toxucu
daraq
lent
kәlәf
әyirici

351 Toxuculuq mәmulatlarının toxunma növlәri hansı göstәricilәrә aiddir?

•

kompleks göstәricisinә
keyfiyyәt göstәricisinә
quruluş göstәricisinә
baza göstәricisinә
estetik göstәricisinә

352 İplik istehsalı zamanı onun burulmasında mәqsәd nәdir?

•

nәmliyin ayrılması üçün
liflәri paralellәşdirmәk
ipliyi tәmizlәmәk
ipliyi qısaltmaq üçün
möhkәmlik vermәk

353 İplik istehsalında mәhsul necә nazildilir?

•

çırpılmaqla

•

dartmaqla
sarımaqla
tәmizlәnmәklә
әyirilmәklә

354 Pambıqdan iplik istehsalının sonuncu mәrhәlәsi hansı prosesdir?

•

xolst istehsalı prosesi
әyirmә prosesi
karddarama prosesi
kәlәf istehsalı prosesi
lent istehsalı prosesi

355 İpliyin mexaniki üsulla formalaşmasında hansı maşınlardan istifadә edilir?

•

karddarayıcı maşınlardan
kәlәf maşınlarından
lent maşınlarından
çırpıcı maşınlardan
üzüklü әyrici maşınlardan

356 İpliyin burulması dedikdә nә başa düşülür?

•

ipliyin qalınlığı
ipliyin vahid uzunluğuna düşәn buruqların say
ipliyin möhkәmliyi
ipliyin uzunluğu
ipliyin eni

357 İpliyin vahid uzunluğuna düşәn buruqların sayı dedikdә hansı kriteriye başa düşülür?

•

mәhsulun möhkәmliyi
mәhsulun burulması
mәhsulun dartılması
mәhsulun uzanması
mәhsulun qısalması

358 İysiz әyirmә prosesindә sap hansı üsulla formalaşır?

•

hidrovlik
mexaniki
yarımmexaniki
elektromexanik
pnevmomexaniki

359 Pnevmomexaniki әyirici maşınlarda әyirmә prosesi hansı әsas hissәdә aparılır?

•

kamerada
dartıcı cihazda
burucu cihazda
tәnzimlәyici mexanizm
sarıyıcı mexanizm

360 әriş vә arğac saplarının sıra ilә birbirinin üzәrindәn keçәrәk toxunan parçanın üz vә astar naxışı
necә olur?

•

hamısı doğrudur
fәrqli
eyni
mürәkkәb
düz

361 Pambıq parçalardan mitkal, bez, çit vә batist hansı üsulla toxunur?

•

düzgün cavab yoxdur
mürәkkәb üsulla
sadә üsulla
böyüknaxışlı
xırda naxışlı

362 Yun ipliklәrdәn donluq parça hansı üsulla toxunur?

•

hamısı doğrudur
böyüknaxışlı
mürәkkәb üsulla
sadә üsulla
xırda naxışlı

363 Sarja toxumasında raport saplarını göstәrәn kәsrin mәxrәci nәyi göstәrir?

•

parçada olan arğac saplarının sayını
toxunma sıxlığını
arğac sapların paralelliyini
arğac sapın üstündәn keçәn әriş saplarının sayını
arğac sapın altından keçәn әriş saplarının sayını

364 Arğac sapına әsasәn sәtin parçaları necә seçilir?

•

әriş vә arğac sapları görünürsә
әriş sapları üzdәdirsә
arğac sapları üzdәdirsә
parça hamar deyilsә
parçanın arxa tәrәfi hamardırsa

365 İkiüzlü vә ya ikitәrәfli toxunmada alınan parçalar necә olurlar?

•

möhkәm
qalın, sıx vә ağır
nazik vә davamsız
orta qalınlıqda
yüngül

366 Sadә Jakkord toxunmaları hansı ardıcıllıqla formalaşır?

•

bir әriş vә dörd arğac sapı ilә
bir әriş vә bir arğac sapı ilә
bir әriş vә iki arğac sapı ilә
iki әriş vә iki arğac sapı ilә
iki әriş vә bir arğac sapı ilә

367 Mebel parçaları vә çarpayı örtüklәri hansı toxunma üsulu ilә alınır?

•

sarja toxunması
sadә jakkard toxunması
mürәkkәb jakkard toxunması
xırda naxışlı toxunması
sәtin toxunması

368 Pnevmomexaniki әyirici maşında aparılan prosesin dördüncüsü hansıdır?

•

formalaşmış ipliyin sarınması
formalaşmış ipliyin burulması
formalaşmış ipliyin dartılması
formalaşmış ipliyin toplanması
formalaşmış ipliyin diskretlәşmәsi

369 Dәzgahda iki sistem sapdan qarşılıqlı toxunan mәmulatlar necә adlandırılır?

•

kәlәf
parça
trikotaj
әriş
arğac

370 Toxunma raportu nәyә deyilir?

•

Parçaya naxiş vurulmasına
Parçanın toxunmasına
Parçanın rәnglәnmәsinә
tam bir naxışı düzәldәn sapların cәminә
Saplara burulmasına

371 Polotno, sәtin, atlas qaydasında toxunmalar necә toxunmalar adlandırılır?

•

xırda naxışlı
mürәkkәb
sadә
böyüknaxışlı
mürәkkәb

372 İkiqat toxunmalar neçә sistem saplardan toxunur?

•

10 vә 12
1 vә 2
2 vә 3
4 vә 5
7 vә 8

373 Arğac ipliyi tәkrar sarınma prosesindәn sonra hansı әmәliyyata mәruz edilir?

•

nәmlәşdirmә yaxud emulsiyalama
ucdüyünlәmә
növlәşdirmә
birlәşdirmә
şlixtlәmә

374 Çarpaz sarınma zamanı sarğılar hansı bucağ altında sarınır?

•

3040 dәrәcә
15 dәrәcә
510 dәrәcә
1015 dәrәcә
2030 dәrәcә

375 İpliklәrin әrişlәnmәsi neçә üsulla aparılır?

•

8
5
6
7
3

376 Şlixtlәmә maşınları neçә qrupa bölünür?

•

2
5
8
6
3

377 Arğac saplarının bağlaması uyğun strukturda olmadıqda onu hansı әmәliyyatdan keçirilir?

•

emulsiyalaşdırma
tәkrar sarınma
әrişlәmә
ucdüyünlәmә
şlixlәmә

378 Arğac sapının hansı hallarda tәkrar sarınma prosesinә mәruz edilır?

•

bağlamada sapın qırılması olduqda
bağlamanın quruluşu düz gәlmәdikdә
bağlamanın ölçüsü düz gәlmәdikdә
bağlamanın çәkisi düz gәlmәdikdә
bağlamada sapın uzunluğu bәs etmәdikdә

379 Arğac sapının tәkrar sarınması üçün hansı avtomatdan istifadә olunur?

•

П182
УА3003
ППМ120
ПK100
TK100

380 Bağlamanın tәkrar sarınması zamanı bağlamanın fırlanma tezliyi neçә min dov/dәq dir?

•

714
39
411
512
613

381 әriş sarıyan avtomatın hәr seksiyasında neçә sarıyışı başlığı vardır?

•

•

6
2
3
4
5

382 Birlәşdirmә yaxud ucdüyünlәmә prosesindәn sonra hansı әmәliyyat keçirilir?

•

tәkrar sarınma
şlixtlәmә
sapların toxucu dәzgahına verilmәsi
nәmlәşdirmә
emulsiyalama

383 Arğac ipliyinin bağlamasının strukturu dәzgah üçün yararlı olmadıqda o hansı әmәliyyatdan
keçirilir?

•

birlәşdirmә
rişlәmә
nәmlәşdirmә
tәkrar sarınma
şlixtlәmә

384 әriş saplarının tәkrar sarınmasının mәqsәdi nәdir?

•

sapların partiyalara ayrılması
sapların rәnglәnmәsi
daha uzun vә tәk sapdan yeni bağlama yaratmaq
paralel sarınma aparmaq
çarpaz sarınma aparmaq

385 Tәkrar sarınma prosesindә tәmizlәyicinәzarәtçi qurğu hansı işi görür?

•

ipliklәr rәnglәnir
tiftiklәr vә kәnar qüsurlar tәmizlәnilir
ipliklәr düyünlәnir
ipliklәr toxunur
ipliklәr nәmlәndirilir

386 Şlixtlәmә maşını hansı texnoloji prosesi yerinә yetirir?

•

ipliyi әrişlәyir
şlixtin çәkilmәsi
ipliyi rәnglәyir
ipliyin üzәrindәki kәnar qarışıqları tәmizlәyir
ipliyi tәkrar sarıyır

387 Arğac sapının qırılmalarını azaldılması üçün hansı prosesdәn keçirilir?

•

emulsiyalaşdırılma
nәmlәşdirilmә vә emulsiyalaşdırılma
tәkrar sarınma
әrişlәmә
ucdüyünlәmә

388 Sapların tәkrar sarınması zamanı onun xәtti sürәti neçә m/dәq dir?

•

700900
200400
300500
400600
500700

389 әriş sarıyan avtomat neçә seksiyadan ibarәtdir?

•

5
1
2
3
4

390 Parçaların növlәşdirilmәsindә bal sistemi ilә qiymәtlәndirilmә hansı göstәricilәrә әsasәn aparılır?

•

parçaların rәnginin davamlılığına vә qalınlığına görә
parçaların hәndәsi xassә göstәricilәri
parçaların fiziki xassә göstәricilәri
parçaların lif tәrkibinә görә
parçaların fizikimexaniki vә xarici görünüşünә görә

391 Toxuculuq mәmulatlarının hәcmi doldurulması hansı göstәricilәrә aiddir?

•

kompleks göstәricisinә
keyfiyyәt göstәricisinә
estetik göstәricisinә
quruluş göstәricisinә
baza göstәricisinә

392 Toxuculuq mәmulatlarının keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi vә növünün tәyin olunması zamanı
onun hansı göstәricilәri nәzәrә alınır?

•

xarici görünüşünün qüsurları
mәmulatın parlaqlığı
mәmulatın istehsal qüsurları
mәmulata xammaldan keçәn qüsurlar
әyirici istehsalının qüsurları

393 Mәmulatın xarici görünüşünü pislәşdirәn qüsurlar onların keyfiyyәtinә necә tәsir edir?

•

mәmulatın struktur göstәricilәrini pislәşdirir
mәmulatın xassәsinә tәsir etmir
mәmulatın xassәsini pislәşdirir
mәmulatın xassәsinә tәsir edir
mәmulatın strukturunu pislәşdirir

394 Mәmulatın növünün qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunan ümümi cәrimә balı hansı göstәricilәrin
cәmidir?
kәnar qarışıqların balından
istehsaldan keçәn qüsurların balından
xammaldan keçәn qüsurların balından

•

•

xarici qüsurların vә fizikimexaniki xassәlәrin balından
әyiricilikdәn keçәn qüsurların balınndan

395 Trikotaj polotnosunun bir neçә növünün qiymәtlәndirilmәsi zamanı onun hansı göstәricilәri
nәzәrә alınır?

•

fizikikimyәvi göstәricilәrin balları
ümümi cәrimә balı üzrә
xarici qüsurların vә fizikimexaniki xassәlәrin balları
xarici qüsurların balları
fizikimexaniki göstәricilәrin balları

396 Parçalarda formalaşan qüsurlar hansı sәbәblәrdәn yaranır?

•

düzgün cavab yoxdur
saxlanmanın tәşkilindәn
hazırlıq şöbәsindә maşınların toxucu dәzgahının nasazlığından
daşınmanın tәşkilindәn
qәbulun tәşkilindәn

397 Fizikimexaniki xassәsinә parçaların normaya uyğunluğunun qiymәtlәndirilmәsi üçün standartda
hansı parametrlәr әsas götürülür?

•

hәcmi doldurması
parçanın eni, sıxlığı, qırılma yükü, qırılma zamanı uzanma
uzunluğu
qalınlığı
çәkisi

398 Parçanın keyfiyyәt göstәricilәrindәn meyllәnmә standartının göstәricilәrindәn çox olarsa o zaman
hәmin mәhsul nә hesab olunur?

•

düzgün cavab yoxdu
yüksәk keyfiyyәtli
zay
orta keyfiyyәtli
aşağı keyfiyyәtli

399 Pambıq, yun, ipәk parçaların boyasının möhkәmliyinә görә normaya uyğunluğu standartlara görә
hansılara bölünür?

•

qarışıq
tutqun boya
adi, möhkәm vә xüsusi möhkәm boya
açıq boya
boyasız

400 Kәtan parçalar boyasının möhkәmliyinә görә normaya uyğunluğu standart göstәricilәrinin
tәlәblәrinә görә hansılara bölünür?

•

qarışıq
tutqun boya
açıq boya
boyasız
möhkәm vә xüsusi möhkәm boya

401 Pambıq, yun, ipәk parçaların boyasının möhkәmliyinә görә normaya uyğunluğu standartlara görә
hansılara bölünür?

•

qarışıq
adi, möhkәm vә xüsusi möhkәm boya
tutqun boya
açıq boya
boyasız

402 Kәtan parçalar boyasının möhkәmliyinә görә normaya uyğunluğu standart göstәricilәrinin
tәlәblәrinә görә hansılara bölünür?

•

qarışıq
möhkәm vә xüsusi möhkәm boya
tutqun boya
açıq boya
boyasız

403 Sarja toxumasında arğac sapı sağa tәrәf yerinin necә dәyişir?

•

3 sap
4 sap
5 sap
2 sap
1 sap

404 Sarja toxumasında raport saplarını göstәrәn kәsrin sürәti nәyi göstәrir?

•

parçada olan arğac saplarının sayını
toxunma sıxlığını
arğac sapların paralelliyini
arğac sapın üstündәn keçәn әriş saplarının sayını
arğac sapın altından keçәn әriş saplarının sayını

405 Sarja toxumasında әriş vә arğac saplarının sıxlığı eynidirsә dioqonal yuxarıya tәrәf neçә dәrәcәli
bucaq üzrә istiqamәtlәnir?

•

75 dәrәcә
30 dәrәcә
90 dәrәcә
120 dәrәcә
45 dәrәcә

406 Sәtin toxunmasında әriş vә arğac sapları birbirinә necә hörülür?

•

sıx
paralel
perpendikulyar
45 dәrәcә bucaq altında
seyrәk

407 Sәtin toxunmasında әriş raporunda neçә sap olmalıdır?

•

5 vә daha çox
1

2
3
4

408 Xırda naxışlı toxunmalar neçә qrupa bölünür?

•

1
5
4
3
2

409 Xırda naxışlı toxunmada sadәlәrdәn alınan törәmә hörmәlәr neçә qrupa bölünür?

•

8
3
4
2
5

410 Mürәkkәb toxunmalar quruluşuna görә necә xassәlәrә malikdir?

•

2
6
5
4
3

411 İkiüzlü vә ya ikitәrәfli toxunmalar neçә sapdan toxunur?

•

6
2
3
4
5

412 Parçanın toxunması prosesi necә gedir?

•

arğac saplarının paralel sıxılması
әriş saplarının birbirinә hörülmәsi
arğac saplarının birbirinә hörülmәsi
әriş vә arğac saplarının qarşılıqlı birbirinә hörülmәsi
әriş vә arğac saplarının paralel sıxılması

413 Neçә toxunma üsulu vardır?

•

5
1
2
3
4

414 Sadә toxunmalar necә formalaşır?
arğac sapı әrişin üstündә iki dәfә keçir
әriş sapı arğac sapının üstündә bir dәfә keçir

•

әriş sapı arğac sapına parallel yerlәşdirilir
arğac sapı әriş sapının üstündә keçir
әriş sapı arğac sapının üstündә bir neçә dәfә keçir

415 Sarja toxumasında әriş vә arğac raporunda neçә sap olmalıdır?

•

5
1
2
3
4

416 Azbest liflәri hansı növ liflәrә aiddir?

•

süni
kimyәvi
mineral
sintez olunmuş
kimyәvi,mineral

417 Bitkinin gövdәsindәn alınan liflәrә hansılar aiddir?

•

yun
kәtan,kәnaf
pambıq
kapron
ipәk sapı

418 Pambıq parça, yun, kәtan vә ipәk istehsal sahәlәri hansı sәnayeyә aiddir?

•

Neft sәnayesinә
Ağır sәnayeyә
Yüngül sәnayeyә
Toxuculq sәnayesinә
Kimya sәnayesinә

419 İpәk vә kәtan saplardan hansi növ parçalar toxunur?

•

Pambıq vә kәtan
Pambıq vә ipәk
Yun vә kәtan
İpәk vә kәtan
Yun vә ipәk

420 Yun vә pambıq saplardan hansi növ parçalar toxunur?

•

Yun vә ipәk
Kәtan vә yun
Pambıq vә kәtan
İpәk vә kәtan
Yun vә pambıq

421 Pambıq vә ipәk saplardan hansi növ parçalar toxunur?

•

Pambıq vә ipәk
Kәtan vә yun

Pambıq vә kәtan
İpәk vә kәtan
Yun vә pambıq

422 Pambıq vә kәtan saplarından hansi növ parça toxunur?

•

Pambıq vә ipәk
Kәtan vә yun
Pambıq vә kәtan
İpәk vә kәtan
Yun vә pambıq

423 Yun vә ipәk saplarından hansi növ parça toxunur?

•

Yun vә pambıq
Yun vә ipәk
Kәtan vә yun
Pambıq vә kәtan
İpәk vә kәtan

424 Kәtan vә yun saplarından hansı növ parça toxunur?

•

Yun vә pambıq
Yun vә ipәk
Kәtan vә yun
Pambıq vә kәtan
İpәk vә kәtan

425 Kәtan vә pambiq saplarından hansı növ parça toxunur?

•

İpәk vә kәtan
Yun vә ipәk
Kәtan vә yun
Pambıq vә kәtan
Kәnaf vә pambıq

426 Yun vә kәnaf saplarından hansı növ parça toxunur?

•

Yun vә kәnaf
İpәk vә yun
Kәtan vә yun
Pambıq vә kәtan
Kәnaf vә pambıq

427 Bir baramada tәxminәn nеçә mеtr ipәk sapı оlur?

•

21002400
10001300
13001500
15001800
18002100

428 Bitki mәnşәli tәbii liflәr neçә qrupa bölünür?

•

3
10

8
6
4

429 Bitki mәnşәli tәbii liflәr neçә qrupa bölünür?

•

3
10
8
6
4

430 әyriciliyin kard sistemile hansi tip vә sort pambiq lifi qarisigindan istifadә dilir,?

•

İİ tip V vә Vİ sort
İ tip İ İİ İİİ sort
V V tip V sort
V V tip VVİ sort
İV V Vİ tip butun sortlar

431 әyriciliyin texnoloji prossesindә hansı maşından sonra xolost alınır??

•

lenta maşınından sonra
kәlәf maşınından sonra
kard darayıcı aparatdan sonra
lenta qarışdırıcı maşınından sonra
pardaqlayıcıçırpıcı aqreqatdan sonra

432 әyricilik sistemindә hansı maşından lenta alınır? ?

•

çırpıcı maşınından
kard darayıcı maşınından
üzüklüәyirici maşınından
kәlәf maşınından
darqlı darayıcı maşınından

433 әyricilik sisteminin hansı maşınından sonra kәlәf alınır?

•

çırpıcı maşinindan.
lenta
kard darayıcı maşınından
üzüklәyici maşınından
kәlәf maşınından;

434 әyriciliyin hansı sistemindә zibilqarışdırıcı maşını tәtbiq edilir?

•

aparat sistemindә
daraqlı sistemindә
daraqli vә aparat sistemindә
kart sistemindә
melanj sistemindә

435 Çırpıcı maşınında hansı texnoloji prosseslәr yerinә yetirilir?

•

kәlәf alınması
liflerin qarışdırılması vә tәmizlәnmәsi

•

lent alınması
liflәrin pardaqlanması
iplik alınması

436 Müasir çırpıcı pardaqlayıcı aqreqatda neçә faiz tәmizlәmәәldә edilir ?

•

5% qәdәr;
25% qәdәr;
10% qәdәr;
30 %qәdәr;
70%qәdәr

437 Darayıcı maşınına daxil olan pambıq liflәrindә neçә faiz zibil qarışığı vә qüsurlar qalır?

•

75%qәdәr
25%qәdәr;
4%qәdәr;
40%qәdәr;
70%qәdәr;

438 Hansı mәqsәdlә ?

•

daramaya vermәk
liflәri preslәmәk
liflәri nәql etdirmәk
liflәri pardaqlamaq vә tәmizlәmәk
ancaq pardaqlamaq

439 Çırpıcı maşınında iynәli çırpıcının fırlanma tezliyi hansi hәddә dәyişir?

•

700920 dövr.dәq1
10100 dövr.dәq1;
200250dövr.dәq1;
40200 dövr.dәq1;
400600 dövr.dәq1;

440 Darayıcı maşınında texnoloji prosses hansı ardıcıllıqla yerinә yetirilir ?

•

zibil qarışığının tәmizlәnmәsi, lentin tozunun yığılması, lif qatının qalınlığının nazildilmәsi
lif qatının nazilmәsi, lif qatının pardaqlanması, zibil qarışığının çıxarılması
zibil qarışığının çıxarılması, lentin әmәlә gәlmәsi vә onun tozunun yığılması
hissәciklәrin parçalanması, zibil qarışığının çıxarılması, qatın nazildilmәsi, lentin formalaşdırılması vә onun
tozunun yığılması
lentin formalaşması, zibil qarışığından tәmizlәnmәsi, lifin nazildilmәsi

441 Darayıcı maşının qidalandırıcı slindiri nә qәdәr yükün tәsirinә mәruz qalır?

•

4000 nüyton
10 nüyton
790 nüyton;
2000 nüyton;
5 nüyton;

442 Yüksәk keyfiyyәtli daranmış lent almaqdan ötәri fabrikin laboratoriyasında hansı keyfiyyәt
göstәriciliyinә nәzarәt edilir?

•

ancaq lentin bәrabәrsizliyi vә qalınlığı
lifin xәtti sıxlığı vә lentin çәkisi
lentin xәtti sıxlığı vә qeyribәrabәrliyi
lentdә lifin rәngi vә uzunluğu
ancaq lentdә uqarların tәrkibi

443 Lenta maşınlarında dartıcı cihazlar hansı funksiyanı yerınә yetirir?

•

lentin qalınlığını düzlәndirmәk
lentin qalınlığını azaltmaq
liflәri paralellәşdirmәk
liflәri düzlәndirmәk vә paralellәşdirmәk
liflari birlәşdirmәk vә hәrәkәt etdirmәk

444 Kәlәf maşınlarında hansı prosseslәr hәyata keçirilir?

•

dartmaq, burmaq vә kәlәfin qarqaraya sarılması
dardılmış lentin burulması
dartmaq vә qarqaraya sarımaq
naziltmәk vә qarqaraya sarımaq
möhkәmlәndirmәk vә qarqaraya sarımaq

445 әyrilmә prossesinin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

liflәri dartmaq vә naziklәşdirmәk
dartılmış lenti qurmaqla möhkәmliyini artiqrmaq vә yaxud şpula sarımaqla
yarımfabrikatı naziltmәk
lenti patrona sarımaq
lentı burmaq vәşpula sarımaq

446 Darayıcı maşınlarda xolost hansışәraitdә qәbuledici barabandan baş barabana keçir?

•

iki barabanın çevrәvi çevrәvi sürәtlәri eyni olduqda
iki barabanın böyük sürәtlәrindә
barabanlar birbirini әksinә fırlandıqda
iki baraban arasında xolost artdıqda
baş barabanın çevrәvi sürәti qәbuledici barabanın sürәtindәn 15 – 20 faiz çox olduqda

447 Lenta maşınlarında dartılma nәyә bәrabәrdir?

•

dartıcı slindirlәrin sürәtlәrinә
dartıcı diyircәklәrin sürәtlәrina
birlәşdirilәn lentlәrin sayına
lentin qalınlığına
dartici diyircәklәrin sürәtlәr fәrqinә

448 әyrici maşınlarında hansı yarımfabrikant alınır?

•

dartılmış lent
xolost
lenta
kәlәf
iplik

449 әyrici maşınları neçә növә ayrılır?

•

5
1
2
3
4

450 BD әyrici maşınının mәhsuldarlığı üzüklü әyrici maşının mәhsuldarlığından nә qәdәr çoxdur ?

•

810 dәfә
10 dәfә
56 dәfә
23 dәfә
1015 dәfә

451 Toxucu toxumalarında әriş vә arqac sapları birbirinә qarşılıqlı olaraq necә yerlәşir?

•

bucaq altında
şaquli
paralel
üfiqi
perpendikulyar

452 Arqac sapı toxuculuğa hazıtlandıqda hansı texnoloji әmәliyatlardan kecirilir?

•

tәkrar vә yenidәn sarıma
tәkrarsarıma vә nәmlәşdirmә
şlixtlәmә
yığılma vә düyünlәmә
yenidәn sarıma

453 әriş sapları toxuculuğa hazırlandıqda hansı texnoloji әmәliyyatlardan keçir ?

•

tәkrar sarınma, yenidәn sarınma, şlixtlәnmә vә yuyulma
şlixtlәnmә, yenidәn sarılma,yuyulma
yuyulma,şlixtlәnmә, tәkrar sarınma
yenidәn sarınma vәşlixtlәnmә
şlixtlәnmә, yenidәm sarınma, tәkrar sarınma

454 Toxuculuğa hazırladıqda әriş sapları hansı mәqsәdlә yenidәn sarınır ?

•

iplikdәn qüsurlarıçıxarmaq üçün
puxlardan tәmizlәmә
zibillәrdәn tәmizlәmәk
şlixtlәrdәn azad olmaq
navoyda böyük uzunluqda sap almaq üçün

455 Arqac ipliyin hansı mәqsәdlә nәmlәnmәyә vә ya emosiyalamaya mәruz qalır?

•

az çәkili yumaq almaq
qırılmanı azaltmaq
ipliyin nisbi deformasiyasını artıqmaq
eninә tәziqi artırmaq
iplikdәki qüsurları azaltmaq

456 Yumağa sarınan sapın uzunluğu nәdәn asılıdır?

•

onun ölçülәrindәn
kütlәsindәn vә xәtti sızlığından
sarınma sürәtindәn
sarınmanın növündәn
sarınmanın formasından

457 Sapı yumağa sarımaq üçün sarımanın hansı forması mövcuddur?

•

konusvari sarınma
paralel
xaçvari
paralel vә xaçvari
sıravi

458 Hansı maşınlarda burulmuş pambıq ipliyi paçadkalarda konik yumruqlara sarınır ?

•

әyrici
kәlәf
ikinci şlift
takrar sarıyan
burucu

459 Tәkrar sarıyıcı maşınlarda avtomatlarda fәhlә qırılmanı aradan qaldırmaq üçün nә qәdәr az vaxt
sәrf edir?

•

67 dәfә
610 dәfә
22,5dәfә
1015 dәfә
2030 dәfә

460 İstehsalat şәraitindә yenidәn sarınmanın neçә üsulu tәrtib edilir?

•

3
1
6
2
4

461 әriş saplarının yenidәn sarınmasında mәqsәd nәdir?

•

sapın sәrtliyini artırmaq
bir neçә yumaq almaq
sapın uzunluğunu artırmaq
müәyyәn miqdarda sap olan bir sarğı almaq
sәrfәli sarğı almaq

462 Partiyalı, lentli vә seksiyalıüsullar hansı texnoloji prossesә aiddir?

•

boyaq işlәmәsi
yenidәn sarınmaya
әyrilmәyә
tәkrar sarınmaya
şlixtlәnmәyә

463 Şlixtlәmә maşınları hansı funksiyanı yerinә yetirir?

•

sap üzlәrinәşlixt vermәk üçün
birli sap almaq
pararlel sarınma
sapların sәrtliyini artırmaq
xaçvari sarımaq

464 PK  100 maşını hansı istehsalatda tәtbiq edilir?

•

hazırlıq
әyricilik
toxucu
darayıcı
boyaqbәzәk

465 ÇMМ450М3, ÇMМ 4504, ÇMМ14 vә sair maşınlar hansı texnoloji prosseslәrdә istifadә
edilir?

•

liflәri daramaq üçün
ipliyin әrinmәsi
ipliyin burulması
yüksәk sәrt sap almaqda
kәlәf almaq üçün

466 Şlyapalı darayıcı maşınının hansı qarnitura ilә örtülmüşdür?

•

mişarlı lentlә
barmaqlıqla
tam metalikli lentlә
iynәli lentlә
bıçaqla

467 BD200 М69 maşını hansı hansı texnoloji prossesdә istifadә edilir?

•

hazırlıqda
pnevmomexaniki әyrilmәdә
üzüklәәyrilmәdә
toxuculuqda
boyaqbәzәk

468 SP140, SPМ180, SL250 Ş maşınları hansı texnoloji әmәliyyatlarda istifadә edilir?

•

toxuculuqda
yenidәn sarımaq
burulmada
şlixtlәnmәdә
troşeniyada

469 Stasionar vә hәrәkәt edәn UP125 2М, UP175 2М maşınları nәüçün tәtbiq edilir?

•

sapları dartmaq üçün
yeni әriş saplarını köhnәlәri ilә birlәşdirmәk üçün
әriş saplarınәışlixtlәmәk üçün
әriş saplarını burmaq üçün

parça almaq üçün

470 UА3004, UА3003М, UА3006B tipli maşınlar hansı mәqsәdlә tәtbiq edilir?

•

arqac saplarını rәnglәmәk üçün
toxucu maşınlarda qırılmanı azaltmaq üçün
arqac sapını burmaq
әriş sapınışlixtlәmәk
arqac sapını tәkrar sarımaq

471 PT1322 kәlәf maşını istehsalın hansı sahәsindә tәtbiq edilir.

•

әyricilik
boyaqbәzәk
trikotaj
tikiş
toxuculuq

472 PT132 2 kәlәf maşınında yerlәşdirilmiş dartıcı cihaz neçә slindirlidir.

•

altı
dörd
beş
iki
üç

473 P192U kәlәf maşını istehsalın hansı sahәsindә tәtbiq edilir.

•

tikiş
toxuculuq
boyaqbәzәk
trikotaj
әyricilik

474 105. P192U kәlәf maşınında yerlәşdirilmiş dartıcı cihaz neçә slindirlidir.

•

altı
dörd
üç
beş
iki

475 P192 U kәlәf maşınında yerlәşdirilmiş dartıcı cihazın valiklәrin yüklәmә sistemi necәdir.

•

elektromaqnitlә
dәstәkli
ayrıayrı yüklә
yayla
maqnitlә

476 P192U lәlәf maşınında yerlәşdirilmiş dartıcı cıhaz neçә qayışlıdır.

•

dörd
qayışsız
bir
iki

•

üç

477 Sako Louell firmasının Şou sistemli dartıcı cihazı neçә silindirlidir.

•

altı
iki
dörd
beş
üç

478 Sako Louell firmasının Şou sistemli dartıcı cihazı neçә qayışlıdır

•

dörd
iki
qayışsız
bir
üç

479 Plat firmasının dartıcı cıhazında qayışlar harada yerlәşir.

•

arxada
aşağıda
yuxarıda
sağ tәrәfdә
sol tәrәfdә

480 Kәlәf maşınlarında saqqalcığın burulmasında mәqsәd nәdir.

•

saqqalcığın möhkәmliyini azaltmaq
uzunluğunu qısaltmaq
liflәri paralellәşdirmәk
liflәri zibillәrdәn tәmizlәmәk
saqqalcığa möhkәmlik vermәk

481 OB 8 tipli maşınlar istehsalın hansı sahәsindә tәtbiq edilir

•

tikiş
әyricilik
toxuculuq
boyaqbәzәk
trikotaj

482 МСП10 maşını istehsalın hansı sahәsindә tәtbiq edilir.

•

trikotaj
әyricilik
toxuculuq
boyaqbәzәk
tikiş

483 OB2 trikotaj maşınında iynәlәrә hәrәkәt hansı mexanizmlә verilir

•

dişli qayışötürmәsi ilә
yumruqla
dişli çarxla
zәncir ötürmәsi ilә

yastı qayışötürmәsi ilә

484 OB2 trikotaj maşınında pressә hәrәkәt hansı mexanizmlә verilir

•

yumruqla
dişli çarxla
sonsuz vintlә
pazvari qayışla
yastı qayışla

485 OB8 trikotaj maşınlarında iynәlәrә hәrәkәt hansı mexanizmlә verilir.

•

pazvari qayışötürmәsi
lingli mexanizmlә
yumruqlu mexanizmlә
dişli çarxla ötürmә ilә
yastı qayışötürmәsi ilә

486 OB8 trikotaj maşınlarında qulaqcığa hәrәkәt hansı mexanizmlә verilir.

•

zәncir ötürmәli
yumruqlu
dәstәkli
dişli çarxlı
qayışötürmәli

487 OB8 trikotaj maşınında preslәrә hәrәkәt hansı mexanizmlә verilir.

•

zәncir ötürmәli
yumruqlu
dişli çarxlı
dәstәkli
qayışötürmәli

488 OB8 trikotaj maşınında platinlәrә hәrәkәt hansı mexanizmlә verilir.

•

zәncir ötürmәli
yumruqlu
dişli çarxlı
qayışötürmәli
dәstәkli

489 KO4/110 kalandrı istehsalın hansı sahәsindә tәtbiq edilir

•

tikiş
boyaqbәzәk
әyricilik
toxuculuq
trikotaj

490 KO4/120 kalandrı istehsalın hansı sahәsindә tәtbiq edilir

•

tikiş
boyaqbәzәk
әyricilik
toxuculuq

trikotaj

491 BUA 186 xovlayıcı aqreqatı istehsalın hansı sahәsindә tәtbiq edilir

•

boyaqbәzәk
әyricilik
toxuculuq
trikotaj
tikiş

492 YCD qırxıcı maşını istehsalın hansı sahәsindә tәtbiq edilir.

•

tikiş
boyaqbәzәk
әyricilik
toxuculuq
trikotaj

493 CB230 qırxıcı maşını istehsalın hansı sahәsindә tәtbiq edilir.

•

boyaqbәzәk
әyricilik
toxuculuq
trikotaj
tikiş

494 АТ100, АТ1005М, АТ1002М maşınları hansı istehsalatda tәtbiq edilir?

•

tәmizlik
әyricilik
hazırlıq
toxuculuq
boyaqbәzәk

495 STB180, STB250, STB330 tipli maşınlar hansı istehsalatda istifadә edilir?

•

trikotaj
әyricilik
toxuculuq
boyaqbәzәk
burucu

496 Sıxılmış hava ilә arqac sapınıәsnәkdәn keçirәn toxucu maşınının markasını göstәrin.

•

АТ100М
P105
ATPR
STB
АТ

497 Rapirlә arqac sapının әsnәkdәn keçirәn toxucu maşınının markasını göstәrin.

•

АТ100М
P105
ATPR120
STB2330

АТ100

498 Toxucu maşınında hazır mәhsulu sarıyan mexanizmin adını göstәrin.

•

vurucu mexanizm
әriş tәmzimlәyicisi
batan mexanizmi
mal yığıcı
әsnәk әmәlәgәtirici mexanizm

499 Toxumu maşınlarda әriş saplarının gәrginliyini tәnzimlәyәn mexanimzin adını göstәrin.

•

burucu mexanimz
әriş tәmzimlәyicisi
remiz qaldırıcı mexanimz
maltәnzimlәyicisi
batan mexanizm

500 Toxucu maşının batan mexanizmi hansı funkisiyanı yerinә yetirir ?

•

hazir sapları oxlara sarımaq
gәrginliyi tәnzimlәmәk
arqacı parçanın işci başlanğıcına vurmaq
arqac sapının qırılmasına nәzarәt etmәk
әriş sapının qırılmasına nәzarәt etmәk

501 Toxuculuq maşınlarında әriş vә arqac sapları necә yerlәşir?

•

iki müstәvidә yerlәşir
birbirinә perpendikulyar
birbirinә paralel
müәyyәn bucaq altında
istiqamәtini dәyişir

502 Hansışöbәdә hazır parça çәkilir, tәmizlәnir, markalanır vә qablaşdırılır?

•

nәzarәt qeydiyyat şöbәsindә
daraqlı daranma sexindә
әyrici sexindә
melanj stehsalında
darayıcı sexindә

503 Lentin 23 keçiddә birlәşdirilib dartılması prosesindәn hansı yarımfabrikat alınır?

•

sap
lent
iplik
kәlәf
xolst

504 Kәlәf istehsalı prosesindәn sonra hansı yarımfabrikat alınır

•

lent
sap
kәlәf
iplik

xolst

505 әyiricilik istehsalında sonra hansı yarımfabrikat alınır?

•

lent
sap
kәlәf
xolst
daraq ipliyi

506 Daraqla darama prosesindә hansı markalı maşın istifadә olunur?

•

ПК – 100
Г–4–1
ГГ – 4 – 1
ДП – 130
П – 182

507 Lentin daraqla darımaya hazırlanması prosesindә mәqsәd nәdir?

•

lentin daranması
lentin quruluşunun yaxşılaşdırılması vә yarım liflәrin çıxdaşa getmәsinin qarşısını almaq
lentin topalanması
lentin dartılması
lentin birlәşdirilmәsi

508 Xolstiklәrin daraqla darımaya hazırlanmasının neçә üsulu vardır?

•

5
1
2
3
4

509 Toxuculuq liflәri hansı növlәrә aiddir?

•

zәdәlәnmiş
ağır vә yüngül
qalın vә nazik
tәbii vә kimyәvi
uzun

510 Orta tip pambıq lifinin uzunluğu nә qәdәrdir?

•

2024 mm
313mm;
1012mm;
4660mm;
2635mm;

511 Zәrif sort lifin uzunluğu nә qәdәrdir?

•

2035 mm
3545mm;
2732mm;
1822mm;

1020mm;

512 Lifin qalınlığı hansıölçü vahidi ilәölçülür?

•

teks
millimetrlә
metrlә;
santimetrlә
qramla

513 Teks nәdir?

•

lifin hәcmi
lifin uzunluğu
lifin çәkisi
lifin qalınlığı
lifin sıxlığı

514 Lifin nisbi möhkәmliyi nә ilәölçülür?

•

teks
metrlә
santimetr (nüyton Sm/N)
kiloqramla;
Sm/teks;

515 Sap ipliklәrinin nisbi uzunluğu ne ilәölülür?

•

N/Sm
metrlә
santimetrlә
faizlә
sm2;

516 Kimyәvi liflәr nece alınır??

•

süni üsulla
mexaniki üsulla
fiziki üsulla
pambıq lifinin burulması ilә
kimyәvi üsulla

517 Tәbii lif hansıdır?

•

viskoz.
asetat;
neyron;
kapron;
pamqız, ipәk, yun;

518 Tәbii ipәk sapının uzunluğu nә qәdәrdir?

•

300400 mm
4070 mm;
500800 mm;
100120 mm;

120200 mm;

519 Toxuculuq liflәrinin möhkәmliyi hansıölçü vahidi ilәölülür?

•

kq.m
S.H;
S.M;
Kq;
teks;

520 İpliyin burulmasi nә adlanır??

•

100 kmdәki buruqların sayı
bir neә lifin toplanması;
liflәrin sıxlaşdırılması;
3 km uzunluqdaki buruqların sayı
1 metrdәki buruqların sayı

521 Neçә növ әyirmә sistemlәrindәn istifadә edilir?

•

4.
2;
3;
1;
5;

522 әyriciliyin kart sistemindә hansı orta sıxlıqda iplik istehsal etmәk olar?

•

8040teks.
10012 teks;
1614teks;
220140teks;
136 teks;

523 әyriciliyin daraq sistemindәhansi orta sıxlıqda iplik istehsal etmәk olar?

•

2016teks.
4010 teks;
42 teks;
10080 teks;
124 teks;

524 әyriciliyin daraqlı sistemindәhansı tip vә sot pambıq qarışığından istifadәedilir?

•

pambiq vә liflәrin tiplәri vә sortlari
I sortB tip;
V vә Vİ sort İV tip
zәrif liflә İİ vә İİİ tip
İV sort V tip

525 Trikotaj ilmәsi dedikdә nәyi başa düşmәk lazımdır?

•

sapların hamar ucları ilә ortasının birlәşmәsini
sapların әyilmiş hissәlәri qövslә başqa hissәlәri birlәşdirmәsini
sapların burulmuş hissәlәrinin başqa hissәlәrlә birlәşmәsini
sapların sarınmış hissәlәrinin başqa hissәlәrlә birlәşmәsini

sapların dolaşmış hissәlәrinin başqa hissәlәrlә birlәşmәsini

526 Eninә hörülmüş trikotaj nәyә deyilir?

•

bir sıranın ilmәlәri ilmә hündürlüyünә bәrabәrdir
bir sıranın ilmәlәri bir sapdan ardıcıl әmәlә gәlir
bir sıranın ilmәlәri iki sapdan әmәlә gәlir
bir sıranın ilmәlәri bir neçә sapdan әmәlә gәlir
bir sıranın ilmәlәri ilmә sütunlarının sayına bәrabәrdir

527 Uzununa toxunmuş trikotaj nәyә deyilir?

•

bir sıranın ilmәlәri ilmә sütunlarının sayına bәrabәrdir
bir sıranın ilmәlәri bir neçә paralel saplardan әmәlә gәlir
bir sıranın ilmәlәri bir sapdan әmәlә gәlir
bir sıranın ilmәlәri bir neçә perpendikulyar saplardan әmәlә gәlir
bir sıranın ilmәlәri iki sapdan әmәlә gәlir

528 İstehsalatda istifadә olunan trikotaj maşınları әsasәn neçә hissәdәn ibarәtdir?

•

5
1
2
3
4

529 İlmә әmәlә gәlmә prosesi bütövlükdә neçә әmәliyyatda tamamlanır?

•

10
2
4
6
8

530 İlmә әmәlә gәlmә prosesindәn asılı olaraq ilmә әmәlәnin formalaşması üsula bölünür?

•

5
1
2
3
4

531 İstehsal olunan trikotaj neçә növә bölünür?

•

5
1
2
3
4

532 İlmә әmәlә gәlmә prosesinin üçüncü әmәliyyatı hansıdır?

•

ilmәnin birlәşmәsi
sapın әyilmәsi
tamamlama
qarmağın bağlanması

ilmәnin atılması

533 İlmә әmәlә gәlmә prosesinin dördüncü әmәliyyatı hansıdır?

•

ilmәnin atılması
qapalı ilmәlәrin qarmağa düşmәsi
sapın әyilmәsi
tamamlama
qarmağın bağlanması

534 İlmә әmәlә gәlmә prosesinin beşinci әmәliyyatı hansıdır?

•

ilmәnin birlәşmәsi
qarmağın bağlanması
sapın әyilmәsi
tamamlama
ilmәnin atılması

535 İlmә әmәlә gәlmә prosesinin doqquzuncu әmәliyyatı hansıdır?

•

tamamlanma
yeni ilmә sıralarının formalaşması
qarmağın bağlanması
sapın әyilmәsi
ilmәlәrin birlәşmәsi

536 Mineral kәnar qarışıqlara hansılar aid edirlәr?

•

Bitkinin gövdәsi
Torpaq, qum, daş vә s.
Bitkinin yarpağı
Bitkinin mәhsulu
Bitkinin kökü

537 Şәrti olaraq ölçülәri 10 mmdәn kiçik olanlar necә adlanir?

•

Orta
Xırda
İri
Kiçik
Böyük

538 Pambıq dilimlәrinin vә liflәrinin arasında yerlәşәn kәnar qarışıqlar necә adlanır?

•

İdarә olunan
Passiv
Aktiv
Aktiv vә passiv
İdarә olunmayan

539 Ağır qarışıqları tәmizlәyәn qurgular hansı qrupa bölünür?

•

Xәtti
Әks istiqamәtli
Eyni istiqamәtli
Xәtti vә qeyri xәtti agır qarışıqları tutan

•

Qeyri xәtti

540 Pambıq xammalının vә pambıq tәmizlәmә zavodlarının hazır mәhsullarının keyfiyyәtini tәmin
edәn göstәricilәri hansı dövlәt sәnәdindә nәzәrdә tutumuşdur?

•

Preyskurant
Dövlәt layihәsi
Sertifikat
Dövlәt standartı
Normativ

541 Standartlar hansı tәşkilat tәrәfindәn hazırlanır?

•

Tәhsil nazirliyi
Standartlaşdırma metrologiya vә patent agentliyi
Nazirlәr kabineti
Yüngül sәnaye nazirliyi
Sәhiyyә nazirliyi

542 Liflәrin keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsindә ikinci mәqsәd üçün götürülmüş nümunәdәn nәyi
tәyin edirlәr?

•

Nәmlikdәn başqa qalan bütün texnoloji göstәricilәri
Nәmliyini
Enini
Uzunluğunu
Zibilliyini

543 Standartlaşdırma metrologiya vә patent agentliyindә hansı sәnәd hazırlanır?

•

Pasport
Sertifikat
Standart
Akt
Qәbz

544 ГОСТ 1629870 standartı xammalın yığımının hansı növü üçün hazırlanmışdır?

•

Xammalın әl ilә yığımı
Xammalın mexaniki yığımı
Xammalın tәmizlәnmәsi
Xammalın qurudulması
Xammalın avtomatik yığımı

545 Faydalı istilik hansi sayılır?

•

Sexi qızdıran
Yalnız pambığın tәrkibindәn nәmliyi ayıran
Boruları qızdıran
Әtraf mühiti qızdıran
Örtüklәri qızdıran

546 Müәssisәdә mәhsulun keyfiyyәtinә hansi şöbә nәzarәt edir?

•

Tәmir şöbәsi
Tәchizat şöbәsi

•

Texniki nәzarәt şöbәsi
Energetika şöbәsi
Tәsәrrüfat şöbәsi

547 Kәnar qarışıqlar mәnşәyinә görә hansı qruplara bölünür?

•

Kimyәvi
Mineral
Üzvi vә mineral
Üzvi
Qeyri üzvi

548 Lent maşınları hansı yarımfabrikatla qidalanır?

•

kәlәflә
xolstla
lentlә
lintlә
liflә

549 Lentin paralellәşdirilmәsi vә düzlәndirilmәsi mәqsәdi ilә hansı proses aparılır?

•

sarınır
burulur
yumşaldılır
toplanılır vә dartılır
dartılır

550 Lentin dartılmsası hansı cehazla aparılır?

•

plyuş valla
qidalandırıcı valiklә
burucu mexanizimlә
dartıcı cehazla
iylә

551 İstehsal olunan lentdә әn ciddi nöqsan nә sayılır?

•

burulma
nәmlik
zibillik
maillik
qeyribәrabәrlik

552 Lentlәr toplanıb dartıldıqdan sonra hansı yarımfabrikat alınır?

•

sap
kәlәf
iplik
lent
xolst

553 Aşağıdakılardan hansı parçanın möhkәmliyini azaldan qüsurlara aiddir ? (Sürәt 02.10.2015
10:31:42)

•

Toxunmada naxışın pozulması

•

Yanmış hissәlәr
Әhәng lәkәsi
Tam ütülәnmәyәn
Açıq naxışlı toxunma

554 Parçanın xarici görünüş qüsurları hansı prosesin verdiyi xarakterindәn asılı olaraq әmәlә gәlir ?
(Sürәt 02.10.2015 10:31:59)

•

Saxlama
Tamamlama
Mәnşә
Tәmizlәm
Qurudulma

555 Aşağıdakılardan hansı parçanın xarici görünüş qüsurlarından deyil ? (Sürәt 02.10.2015 10:32:02)

•

Tamamlama prosesi qüsurları
Xammal qüsuru
Sapların vә ipliklәrin qüsuru
Toxunma qüsuru
Xarici görünüş

556 Toxuculuq fabrikinә liflәr hansı vәziyyәtdә qәbul olunur

•

sıxılmış
qarışıq, düzlәndirilmәmiş vә müxtәlif vәziyyәtdә
paralellәşdirilmiş
düzlәndirilmiş
yumşaldılmış

557 Aparat әyirmә sistemindә hansı növ pambıqdan iplik istehsal olunur?

•

kard vә aparat әyirmә sistemin tullantılarından
orta lifli pambıq növündәn
zәrif lifli pambıq növündәn
qısa lifli pambıq növündәn
uzun lifli pambıq növündәn

558 Kard әyirmә sisteminin birinci texnoloji prosesi hansıdır?

•

әyricilik istehsalı prosesi
kard darama prosesi
yumşaltma, qarışdırma vә çırpma prosesi
toplama vә dartılma prosesi
kәlәf istehsalı prosesi

559 Kard әyirmә sistemindә daraq lenti almaq üçün hansı proses keçirilmәlidir?

•

әyricilik istehsalı prosesi
kard darama prosesi
toplama vә dartılma prosesi
yumşaltma,qarışdırma vә çırpma prosesi
kәlәf istehsalı prosesi

560 Kard әyirmә sistemindә kәlәf almaq üçün hansı proses keçirilmәlidir?

•

әyricilik istehsalı prosesi
kard darama prosesi
toplama vә dartılma prosesi
yumşaltma,qarışdırma vә çırpma prosesi
kәlәf istehlı prosesi

561 Kard әyirmә sistemindә iplik almaq üçün hansı proses keçirilmәlidir?

•

әyricilik istehsalı prosesi
kard darama prosesi
toplama vә dartılma prosesi
yumşaltma,qarışdırma vә çırpma prosesi
kәlәf istehlı prosesi

562 Xolst istehsalı üçün hansı proses hәyata keçirilir?

•

әyricilik istehsalı prosesi
kard darama prosesi
toplama vә dartılma proseslәri
yumşaltma, qarışdırma vә çırpma proseslәri
kәlәf istehsalı prosesi

563 Karddarama prosesindә hansı yarımfabrikat alınır?

•

sap
xolst
daraq lenti
kәlәf
iplik

564 Kard әyirmә sistemindә yumşaltma prosesi hansı mәqsәdlә aparılır?

•

liflәri nәmlәşdirmәk üçün
liflәrin birbirilәrindәn aralamaq üçün
liflәri qarışdırmaq üçün
liflәri yağlamaq üçün
liflәri qurutmaq üçün

565 İki perpendikulyar sistemlә formalaşan toxuculuq materialına nә deyilir?

•

lent
iplik
kәlәf
parça
sap

566 Arğac sapı parçanın hansı istiqamәtdә gedir?

•

diaqonalına
eninә
uzununa
hündürlüyünә
qalınlığına

567 әriş sapı parçanın hansı istiqamәtinә düzülmüşdür?

•

diaqonalına
eninә
uzununa
hündürlüyünә
qalınlığına

568 Parçanın formalaşmasında lamellәr hansı rolu oynayır?

•

әriş vә arğac sapına nәzarәt edir
әriş sapının qırılmasını bildirir
arğac sapının qırılmasını bildirir
әriş sapının qurtarmasını bildirir
әriş sapının qurtarmasını bildirir

569 Arğac sapının qoyulması üçün nәdәn istifadә edilir?

•

baş valdan
mәkikdәn
vurucu mexanizmdәn
lameldәn
batandan

570 Arğac sapının parçaya salınması üçün hansı әmәliyyat baş vermәlidir?

•

dәzgah yağlanmalıdır
әriş sapı qırılmalıdır
әsnәk әmәlә gәlmәlidir
arğac sapı qırılmalıdır
dәzgah dayanmalıdır

571 әriş sapı hansı işçi orqandar açılır?

•

hazır mal valından
batandan
lameldәn
vurucu mexanizmdәn
navoydan

572 әriş sapını dәzgahın boyu istiqamәtindә hansı işçi orqanı çәkir?

•

lamellәr
hazır mal valı
remizalar
batan
baş val

573 Mәkiyin dәzgahın bir tәrәfindәn o biri tәrәfinә keçmәsinә nә kömәk edir?

•

rapira
lamel
sayğac
vurucu mexanizm
mal valı

574 Remizaların yerinin dәyişmәsi nәticәsindә nә әmәlә gәlir?

•

arğac sapı sarınır
әsnәk әmәlә gәıir
parka formalaşır
arğac sapı salınır
әriş sapı sarınır

575 MВ – 220 – ВВ maşınında işçi valların xәtti sürәti neçә m/dәq – dir?

•

330450 m/dәq
1012 m/dәq
0.66 m/dәq
0.10.5 m/dәq
220230 m/dәq

576 MВ – 220 – ВВ maşını yarımfabrikatları hansı sıxlığa qәdәr emal edә bilәr?

•

200 q/m3
80 q/m3
50 q/m3
40 q/m3
120 q/m3

577 Liflәrin sahәsinin güc xәtlәri boyunca istiqamәtlәnmәsin әәsaslanan floklama üsullu necә
adlanır?

•

sabit floklama üsulu
elektrik floklama üsulu
maqmit floklama üsulu
mexaniki floklama üsulu
pnevmatik floklama üsulu

578 Sәnayedә hansı müxtәlif floklama üsullları tәtbiq edilir?

•

rezinin
plastik
elastik
rulan, ensiz lentlәrin, xovlu mәlumatların
bәrk materialın

579 Kağız düzәltmә üsulunda xammal kimi hansı uzunluqlu әyirilmәlәrdәn istifadә olunur?

•

1050 sm
26 mm
1225 mm
1m
0.51 m

580 Daraqla darıma prosesindә mәqsәd nәdir?

•

liflәrin darınması
eynicinsli liflәrin daha da paralellәşdirilmәsi vә düzlәndirilmәsi
eynicinsli lif kütlәsi almaq
paralel lif kütlәsi almaq
düzlәndirilmiş lif kütlәsi almaq

581 İstehsal olunmuş xolstiklәrin eni neçә mm olur?

•

255
115
125
235
245

582 Aparat әyirmә sisteminin xammalı aşağıdakılardan hansıdır?

•

iplik istehsalın tullantıları
aşağı növ pambıq liflәri
әla növ pambıq
yüksәk növ pambıq
parça istehsalının tullantıları

583 Qarışıq üçün tullantılar hansı әmәliyyatı keçir?

•

әyirici maşında әyirilir
tәmizlәyici vә didici maşında hazırlanır
qarışdırıcı maşında qarışdırılır
çırpıcı maşında qarışdırılır
darıyıcı maşında darınır

584 Darayıcı aparat neçә seksiyadan ibarәt olur?

•

5
1
2
3
4

585 Aparat әyirmә sisteminin kard daraması prosesindә hansı yarımfabrikat alınır?

•

qarışıq
kәlәf
xolst
lent
iplik

586 Toxunma növündәn asılı olaraq parçalar neçә qrupa bölünür?

•

6
1
2
3
4

587 Parçanın sәthi hamar vә saya olduqda bu parça hansı növә aid edilir?

•

iki qat toxunuş parçalar
әsas (sadә) roxunmalı parçalar
xırda naxışlı parçalar
atlas toxunmalı parçalar
sәtin toxunmalı parçalar

588 Bütün növ toxunmalı parçaların müxtәlif variantlarda birlәşmәsi nәticәsindә alınan parçalar hansı
növ parçalara aid edilir?

•

atlas toxunmalı parçalar
iki naxışlı paçalar
ikiqat toxunmalı parçalar
tәkqat toxunmalı parçalar
sarja toxunmalı parçalar

589 әsas toxunmaların hәr bir növü neçә parameterlә müәyyәn olunur?

•

5
1
2
3
4

590 әsas toxunmalar hansı parametrlәrlә müәyyәn olunur?

•

hörülmә ilә
Rapport R vә sürüşmә S
Rapportla R
sürüşmәilә S
toxunma ilә

591 әsas (sadә) toxunmaların neçә növü vardır?

•

5
1
2
3
4

592 Törәmә toxunmaları neçә qrupa bölünur?

•

5
1
2
3
4

593 Pambığın әyrilmәsi hansı proseslә bitir?

•

tәmizlәnmә prosesi ilә
әyirilmә prosesi ilә
karddarama prosesi ilә
çırpma prosesi ilә
dartılma prosesi ilә

594 İpliyin dartılması üçün hansı cehaz istifadә olunur?

•

xüsusi mexanizm
dartıcı cehaz
sıxıcı valik
buraxılış cütlәri

aralıq mexanizmi

595 Toxuculuq ipliklәrinin hiqroskopikliyi hansı xassәyә aiddir?

•

hәndәsi
kimyәvi
fiziki
mexaniki
kimyәvimexaniki

596 İpliyә möhkәmlik vermәk üçün hansı proses hәyata keçirilir?

•

yumşaltma prosesi
burulma prosesi
әyirmә prosesi
dartılma prosesi
qarışdırma prosesi

597 Qacağının iylә birlikdә fırlanan bağlamadan geri qalması nәticәsindә hansı proses baş verir?

•

sapın formalaşması
sapın sarınması
sapın dartılması
sapın burulması
sapın dolaşması

598 Üzüklü әyirici maşını ipliyin hansı üsulla formalaşmasında tәtbiq olunur?

•

fizikikimyәvi
pnevmomexanik
mexaniki
fiziki
kimyәvi

599 İpliklәrdәki әsas nöqsanlardan biri nәdir?

•

möhkәmlik
qeyribәrabәrlik
uzunluq
en
qalınlıq

600 Pnevmomexanik maşınlardan alınan iplik bobinә hansı üsulla sarınır?

•

dalğalı
çarpaz
fasonlu
paralel
maili

601 İysiz әyirmә sistemindә hәyata keçirilәn texnoloji prosesin birincisi hansıdır?

•

liflәrin sarınması
liflәrin diskretlәşmәsi
liflәrin toplanması
liflәrin dartılması

liflәrin burulması

602 Pnevmomexaniki әyirici maşında aparılan prosesin ikincisi hansıdır?

•

liflәrin sarınması
tәk liflәrin toplanması
tәk liflәrin ipliyin formalaşması zonasına nәql etdirilmәsi
tәk liflәrin dartılması
liflәrin burulması

603 Pnevmomexaniki әyirici maşında aparılan prosesin üçüncüsü hansıdır?

•

liflәrin dartılması
liflәrin tәktәk ayrılması
liflәrin tәlәb olunan xәtti sıxlığa qәdәr toplanması
liflәrin diskretlәşmәsi
liflәrin toplanması

604 Aşağıda göstәrilәnlәrin hansı iysiz әyirmәnin növlәrindәndir?

•

pnevmatik
kimyәvi
fiziki
hәndәsi
fizikikimyәvi

605 Parçanın uzunluğu boyu işlәnәn saplar necә adlandırılır?

•

atlas
arğac
әriş
sәtin
iplik

606 Parçanın eninә işlәnәn saplar necә adlandırılır?

•

atlas
iplik
әriş
arğac
lent

607 Sarja toxumasında sapların yerini dәyişmәsi necә adlanır?

•

әvәzlәmә
pillә
mәrtәbә
hörmә
toxuma

608 Parçanın üzәrindә әriş saplarıdırsa bu parçalar necә adlanır?

•

bez
sәtin
sarja
atlas

•

batist

609 Xırda naxışlı toxunmalar necә alınır?

•

toxunma sıxlığını azaltmaqla
әriş vә arğac saplarının yerini dәyişmәklә
arğac saplarının yerini dәyişmәklә
әriş saplarının yerini dәyişmәklә
toxunma sıxlığını artırmaqla

610 Böyük naxışlı toxunmalar hansı maşınlarda alınır?

•

qarışdırıcı
әyirici
darayıcı
çırpıcı
jakkord

611 Mürәkkәb jakkard toxumaları hansı ardıcıllıqla formalaşır?

•

arğac sapı ilә
3 vә daha çox sistem sapla
2 sistem sapla
1 arğac sapı ilә
1 әriş vә 1 arğac sapı ilә

612 П105 tipli toxucu maşınlarda arqaç sapıәsnәkdәn hansıüsulla keçirilir.

•

kiçik ölçülü mәkiklә
su ilә
mәkiklә
rapirlә
sıxılmış hava ilә

613 АТПР tipli toxucu maşınlarında arqaç sapıәsnәkdәn hansıüsulla keçirilir.

•

mәkiklә
mәkiklә
kiçik ölçülü sap keçirici ilә
hava ilә
su ilә

614 TMM tipli toxucu maşınlarında arqaç sapıәsnәkdәn hansıüsulla keçirilir.

•

su ilә
kiçik ölçülü mәkiklә
rapirlә
hava ilә
sәrt rapirlә vә havanın kömәyi ilә

615 Toxucu maşınlarının batan mexanizmlәri hansıәsas texnoloji prosesi yerinә yetirir.

•

әriş saplarına hәrәkәt verir.
arqaç sapını parçanın işçi kәnarına vurur.
әriş saplarına gәrginlik verir
arqaç qarqarasını mәkikdә saxlayır

arqaç saplarının gәrginliyini tәnzimlәyir.

616 AT tipli tixucu maşınlarında әsasәn hansı tip batan mexanizmlәri tәtbiq edilir.

•

yumruqli lingli
dişli çarxlı
yumruqlu
dişli lingli
lingli

617 CTБ tipli toxucu maşınlarında hansı tip batan mexanizmlәri tәtbiq edilir.

•

yumruqlu lingli
yumruqlu
dişli çarxlı
lingli
dişli lingli

618 ATПР tipli toxucu maşınlarında hansı tip batan mexanizmlәri tәtbiq edilir.

•

yumruqlu
dişli çarxlı
lingli
dişli lingli
yumruqlu lingli

619 TMM tipli toxucu maşınlarında arqaç sapını parçanın işçi başlanğıcına vurmaq üçün hansı işçi
üzvüdәn istifadә edilir.

•

dişli çarxlardan
iynәlәrdәn
yumruqlardan
lövhәlәrdәn
qulaqcığdan

620 AT100 toxucu maşınında arqaçüzrә sıxlığı tәmin etmәk mәqsәdi ilә hansı mexanizmi tәtbiq
edilir.

•

lingli
dişli mexanizm
dilcәkli mexanizm
yumruqlu mexanizm
yumruqlu lingli mexanizm

621 СТБ toxucu maşınında hansı tip әriş saplarına gәrginlik verәn mexanizm tәtbiq edilir.

•

Raper tipli
әylәc
differensial әylәc
xant tipli
Zultser tip

622 әriş saplarının qırılmasına nәzarәt edәn mexanizm hansıdır.

•

mal tәnzimlәyici
lamel mexanizmi

•

arqac çәngәli
batan mexanizmi
vurucu mexznizm

623 KB110 kalandrları istehsalın hansı sahәsindә tәtbiq edilir.

•

tikiş
әyricilik
toxuculuq
boyaqbәzәk
trikotaj

624 KBM 110 kalandrları istehsalın hansı sahәsindә tәtbiq edilir

•

tikiş
әyricilik
toxuculuiq
trikotaj
boyaqbәzәk

625 kО /110 kalandrları istehsalın hansı sahәsindә tәtbiq edilir

•

tikiş
әyricilik
toxuculuiq
trikotaj
boyaqbәzәk

626 BU186 iynәlo xovlayıcı maşını istehsalın hansı sahәsindә tәtbiq edilir

•

trikotaj
әyricilik
toxuculuq
boyaqbәzәk
tikiş

627 CD110 qırxıcı maşını istehsalın hansı sahәsindә tәtbiq edilir.

•

tikiş
әyricilik
toxuculuq
boyaqbәzәk
trikotaj

628 Trikotaj maşınlarının sinfi necә tәyin edilir.

•

fakturanın enliyi ilә
iynәnin qarmağının qalınlığı ilә
lövhәnin qalınlığı ilә
vahid uzunluğa düşәn iynәlәrin sayı ilә
slindrin diametri ilә

629 MC5 maşını istehsalın hansı sahәsindә tәtbiq edilir
tikiş
toxuculuq

•

әyricilik
boyaqbәzәk
trikotaj

630 OB2 trikotaj maşınında iynәlәrә hәrәkәt hansı mexanizmlә verilir.

•

lingli mexanizmlә
dişli çarxla
zәncir ötürmәsi ilә
pazvari qayışla
yumruqli mexanizmlә

631 kЛ4 maşını istehsalın hansı sahәsindә tәtbiq edilir.

•

tikiş
әyricilik
toxuculuq
trikotaj
boyaqbәzәk

632 97 ci sinif tikiş maşını aşağıda göstәrilәn qruplardan hansına aiddir

•

firnaturanı birlәşdirmәk üçün
mәkikli tikişli
birsaplı zәncirli tikişli
çoxsaplı zәncirli tikişli
gizli zәncirli tikişli

633 97 –ci sinif tikiş maşınında iynәyә hәrәkәt vermәk üçün hansı mexanizmlәrdәn istifadә edilir.

•

dişli
mәrkәzi çarx qollu sürgü
qeyri mәrkәzi çarx qollu sürgü qollu
dördbәndli
yumruqlu

634 1022 ci sinif tikiş maşınnıda mәkik necә yerlәşmişdir

•

şaquli maili
şaquli
üfüqi
üfüqi maili
mәkik yoxdur

635 1022 ci sinif tikiş maşınnıda mәkik necә yerlәşmişdir.

•

şaquli maili
şaquli
üfüqi
üfüqi maili
mәkik yoxdur

636 97 ci sinif tikiş maşınında hansı tip sapdartıcı mexanizm tәtbiq edilmişdir.

•

yumruqlu lingli
yumruqlu

•

dişli
lingli
dişli lingli

637 97 A sinif tikiş maşınnıda hansı tip nәqletdirici mexanizm tәtbiq edilir.

•

yastı qayışötürmәsi
dişli
yumruqlu
lingli
zәncirli

638 Paltaryuyan maşının әsas işçi üzvü aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansıdır.

•

yarım ox
fırlanan slindrik baraban
elektrik mühәrriki
daraq
gövdә

639 ЧМБx darayıcı maşını necә qidalanır

•

xolostsuz pambıqla
lentlә
ipliklә
xolostla
kәlәflә

640 KO3/186 kalandrı istehsalın hansı sahәsindә tәtbiq edilir

•

trikotaj
әyricilik
boyaqbәzәk
toxuculuq
tikiş

641 BUA 186 xovlayıcı aqreqatı hansı liflәrdәn tәşkil edilmiş parçaları xovlamaq üçün tәtbiq edilir.

•

pambıq
yun
ipәk
kәtan
süni lif

642 MC5 trikotaj maşınının neçә fanturası var

•

dörd fanturalı
bir
iki
üç
fanturası yoxdur

643 OB2 trikotaj maşınlarında preslәrә hәrәkәt hansı mexanizmlә verilir.
pazvari qayışla
dişli çarxla

•

sonsuz vintlә
yastı qayışla
yumruqla

644 697 sinif tikiş maşınında materialı nәql etdirmәk üçün hansı tip mexanizm tәtbiq edilir

•

dәstәkli
yumruqlu
dişli çarxlı
lingli differensial
dişli differensial

645 Yastıtorlu kağız düzәltmә maşınının torunun maksimum hәrәkәt sürәti neçә m/dәq – dir?

•

8000
1250
1100
1000
2000

646 Dairәvi torlu maşınların polotno formalaşması zonası yastıtorlu maşınlara nisbәtdә neçәdir?

•

heç biri doğru deyil
eynidir
enlidir
böyükdür
kiçikdir

647 Azәrbaycan Respublikasında әsasәn neçәnci tip pambıq lifi istehsal

•

beşinci
birinci
ikinci
üçüncü
dördüncü

648 ЧР tipli tәmizlәyici didici istehsalın hansı sahәsindә tәtbiq edilir

•

tikiş
toxuculuq
әyricilik
trikotaj
boyaqbәzәk

649 CH1 fasilәsiz işlәyәn qarışdırıcı istehsalın hansı sahәsindә tәtbiq edilir.

•

tikiş
toxuculuq
әyricilik
trikotaj
boyaqbәzәk

650 T16 markalıçırpıcı maşını neçә seksiyadan ibarәtdir.
5
1

•

2
3
4

651 ЧМ4507 şlayapalı darayıcı maşını istehsalın hansı sahәsindә tәtbiq edilir.

•

göndәri mәmulatları
toxuculuq
әyricilik
trikotaj
boyaqbәzәk

652 ЧМ4507 şlayapalı darayıcı maşını xammalla necә qidalanır

•

ipliklә
pambıq lifi
kәlәflә
xolostla
lentlә

653 ЧМ 450 7 darayıcı maşının baş barabanının sәthi hansı işçi üzvlәörtülür.

•

barmaqlarla
mişarlı lentlә
iynәli lentlә
tam metallik mişarlı lentlә
bıçaqlarla

654 Zәrif lifli pambıq darayıcı maşının çıxarıcı barabanın sәthi hansı işçi üzvlәörtülür.

•

barmaqlarla
mişarlı lentlә
iynәli lentlә
tam metallik mişarlı lentlә
bıçaqlarla

655 L 35 lent maşını istehsalın hansı sahәsindә tәtbiq edilir

•

ayaqqabı
boyaqbәzәk
trikotaj
әyriçilik
toxuculuq

656 Kәlәf maşınlarında yerinә yetirilәn texnoloji prosesin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir.

•

didilmiş pambıq almaq
xolost almaq
lenta almaq
burulmuş sap almaq
tәlәb olunan qalınlıqda kәlәf almaq

657 Platt firmasının dartıcı cihazı neçә slindirlidir.
altı
iki

•

beş
dörd
üç

658 P 2603 kәlәf maşınında dartıcı cihazı neçә slindirlidir

•

altı
üç
beş
dörd
iki

659 M1502 tәkrar sarıyıcı maşını istehsalın hansı sahәsindә tәtbiq edilir.

•

boyaqbәzәk
әyriçilik
trikotaj
tikiş
toxuculuq

660 Bu vaxta qәdәr toxucu maşınlarının konstruksiyalarının inkişafının neçә mәrhәlәsi olmuşdur

•

beş
bir
iki
üç
dörd

661 Toxucu maşınlarının әsas mexanizmlәrinin sayı neçәdir.

•

altı
iki
üç
dörd
beş

662 AT tipli toxucu maşınlarında remizlәri aslı hәrәkәt edәn әsnәk әmәlәgәtirici mexznizmindә
dabanaltılara hәrәkәt hansı mexanizmlә verilir.

•

qayışötürmә
dişli
yumruqlu
zәncir ötürmә
sonsuz vint

663 AT tipli toxucu maşınlarda arqaç saplarıәsnәkdәn hansıüsulla keçirilir.

•

çevik rapirlә
sәrt rapirli
su ilә
hava ilә
mәkiklә

664 Ortadan vuran vurucu mexanizmidә iyә hәrәkәt hansı mexanizmlә verilir.
zәncir ötürmә

•

dişli
yumruqlu
lingli
sonsuz vint

665 СТБ  tipli toxucu maşınlarında arqaç sapıәsnәkdәn hansıüsulla keçirilir.

•

kiçik ölçülü sap keçirici ilә
mәkiklә
rapirlә
hava ilә
su ilә

666 KL4 trikotaj maşınının neçә fanturası vardır

•

dörd
bir
üç
iki
fanturası yoxdur

667 APK2502 tipli avtomatik qidalandırıcı istehsalın hansı sahәsindә tәtbiq edilir

•

tikiş
toxuculuq
әyricilik
trikotaj
boyaqbәzәk

668 KB yüksәk sürәtli kondensoru istehsalın hansı sahәsindә tәtbiq edilir.

•

tikiş
toxuculuq
әyricilik
trikotaj
boyaqbәzәk

669 T16 markalıçırpıcı maşını istehsalın hansı sahәsindә tәtbiq edilir.

•

tikiş
toxuculuq
әyricilik
trikotaj
ayaqqabı

670 T16 markalıçırpıcı maşının birinci seksiyası necә adlanır.

•

pedal tәnzimlәyicisi
xolost sarıyıcı
bıçaqlı baraban
aralıq
iynәli çırpıcı

671 T16 markalıçırpıcı maşının sonunda hansı cihaz yerlәşdirilir.
lentayığıcı

•

bıçaqlı baraban
xolost sarıyıcı
iynәli çırpıcı
lövhәli çırpıcı

672 Çırpıcı maşınlarında әsas bәrabәrlik tәnzimlәyici mexanizmin adı nәdir.

•

torlu barabanlar
ehtiyat bunker
pedal tәnzimlәyicisi
differensial mexanizm
lentayığıcı

673 TБ2 Xolostsuz çırpıcı maşını istehsalın hansı sahәsindә tәtbiq edilir

•

göndәri mәmulatları
toxuculuq
trikotaj
әyricilik
boyaqbәzәk

674 ЧМ4507 darayıcı maşının şlyapalarının sәthi hansı işçi üzvlәörtülür.

•

barmaqlarla
mişarlı lentlә
iynәli lentlә
tam metallik mişarlı lentlә
bıçaqlarla

675 L 35 lent maşınında quraşdırılmış dartıcı cihazın neçә dartıcı slindri var

•

beş
bir
iki
üç
dörd

676 ЧМ  50 darayıcı maşının son mәhsulu nәdir

•

burulmuş sap
iplik
kәlәf
xolost
lenta

677 ЧМД4 darayıcı maşının neçә barabanı vardır.

•

beş
bir
iki
üç
dörd

678 ЧММ 14 darayıcı maşının son mәhsulu nәdir.

•

lenta

•

iplik
kәlәf
xolost
burulmuş sap

679 ЧМД – 4 darayıcı maşının son mәhsulu nәdir.

•

iplik
kәlәf
burulmuş sap
xolost
lenta

680 ЧМД4 iki barabanlı darayıcı maşının mәhsuldarlığı nә qәdәrdir.

•

50 kq/saat
10 kq/ saat
20 kq/saat
30 kq/saat
40 kq/saat

681 ЧМ 50 darayıcı maşının mәhsuldarlığı hansı hәdlәrdә dәyişir.

•

20 40 kq/saat
10 20 kq/saat
15 25 kq/saat
20 30 kq/saat
30 50 kq/saat

682 ЧМ14 darayıcı maşının mәhsldarlığı hansı hәdlәrdә dәyişir.

•

10 30 kq/saat
5 10 kq/saat
10 15 kq/saat
15 20 kq/saat
20 30 kq/saat

683 L35 lenta maşının son mәhsulu nәdir.

•

lenta
iplik
kәlәf
xolost
burulmuş sap

684 Dörd dartıcı cütlü lent maşınlarının mәhsuldarlığı hansı hәdlәrdә dәyişir

•

6 8 kq/ saat
2 3 kq/ saat
3 4 kq/ saat
4 5 kq/ saat
5 6 kq/ saat

685 ЛНС51 lenta maşını istehsalın hansı sahәsindә tәtbiq edilir

•

әyricilik

•

ayaqqabı
göndәri
toxuculuq
boyaqbәzәk

686 ЛНС51 lent maşının son mәhsulu nәdir.

•

lent
burulmuş sap
xolost
iplik
kәlәf

687 ЛНС51 lent maşının mәhsuldarlığı nә qәdәrdir.

•

2530 kq saat
5 – 10 kq saat
1015 kq saat
1520 kq saat
2030 kq saat

688 Lenta birlәşdirici maşınlarda hansı texnoloji proseslәr yerinә yetirilir.

•

lentin birlәşdirilmәsi vә burulması
lentin dartılması vә burulması
lentin daranması vә burulması
lentin dartılması vә birlәşdirilmәsi
lentin dartılması vә daranması

689 АПk2502 avtomatik qidalandırıcısının yerinә yetirdiyi texnoloji proseslәr hansılardır.

•

kәlәf istehsal etmәk
kiplәrdәn pambığı didmәk vә qarışdırmaq
pambığıçırpmaq
pambığı daramaq
pambıqdan lent almaq

690 ЧР tәmizlәyici didicisinin yerinә yetirdiyi texnoloji proses hansıdır.

•

kәlәf istehsal etmәk
pambığı daramaq
pambıqdan lif almaq
pambığı zibil qarışıqlardan vә qüsurlardan intensiv tәmizlәmәk
pambığıçırpmaq

691 ГР7 horizontal didicisi hansı texnoloji prosesi yerinә yetirmәk üçün tәtbiq edilir

•

pambıqdan xolost almaq
pambığı daramaq
pambığı daha intensiv didmәk
pambıqdan lent istehsal etmәk
pambıqdan kәlәf istehsal etmәk

692 CH1 fasilәsiz qarışdırıcı hansı texnoloji prosesi yerinә yetirir.
pambıqdan xolost almaq

•

pambığı daramaq
pambığıçırpmaq
pambığı didmәk
pambığı qatları horizontal yerlәşәn çoxqatlı yaymaqla qarışdırmaq

693 PBП pnevmatik lif bölüşdürücü hansı texnoloji prosesi yerinә yetirir.

•

xolost sarıyıcı
pambığı didir
pambığıçırpır
pambığı darayır
pambığı iki bir prosesli çırpıcı maşına bәrabәr bölüşdürülür

694 Bir prosesli çırpıcı maşınlar hansı texnoloji prosesi yerinә yetirir.

•

pambıqdan kәlәf alır.
pambığı darayır
pambıqdan kәlәf istehsal edir
pambığın didilmәsi vә tәmizlәnmәsi proseslәrini başa çatdırır
pambıqdan iplik alır

695 ЛС 2353 lenta birlәşdirici maşının son mәhsulu nәdir.

•

lent
burulmuş sap
xolost
iplik
kәlәf

696 ЛС 2353 lenta birlәşdirici maşının nә ilә qidalanır

•

burulmuş sapla
xolostla
kәlәflә
ipliklә
lentlә

697 ЛВ lenta maşınları nә ilә qidalanır.

•

burulmuş sapla
kәlәflә
ipliklә
lentlә
xolostla

698 ЛВ lenta maşınlarının son mәhsulu nә adlanır.

•

lenta
xolost
iplik
burulmuş sapla
didilmiş pambıq

699 ЛВ lenta maşınlarında yerlәşdirilmiş dartıcı cihaz neçә slindirlidir .
altı

•

iki
üç
dörd
beş

700 P2603 kәlәf maşını istehsalın hansı sahәsindә tәtbiq edilir

•

tikiş
boyaqbәzәk
trikotaj
toxuculuq
әyricilik

