AAA_3683#01#Q16#01Eduman testinin sualları
Fәnn : 3683 Toxuculuq, yüngül sәnaye vә mәişәt xidmәtinin texnoloji maşınlarının vә
avadanlıqlarının layihәlәndirilmәsi
1 İri kәnar qarışıqlarının ölçülәri neçә olur?

•

10 m m  dәn böyük
6 mmdәn kiçik
8 mmdәn kiçik
12 mmdәn kiçik
14 mmdәn kiçik

2 Ağır qarışıqları tәmizlәyәn qurgular neçә qrupa bölünür?

•

2.
1
3
4
5

3 İlişmә xarakterinә görә kәnar qarışıqlar neçә qrupa bölünür?

•

2.
1
3
4
5

4 Maye mәhsulları cәkib qablaşdıran mәhsullar hansı proseslәri yerinә yetirәn avadanlıqlar qrupuna
aiddir?

•

qablaşdırma proseslәri:
mexaniki proseslәri ;
istilik mübadilәsi proseslәri;
mikrobioloji proseslәri;
mexaniki vә mikrobioloji proseslәri;

5.

•
6.

•

emal vә yaxud buraxılması nәzәrdә tutulan mәysulun nominal ( verilmiş ) miqdarını:
bilәvasitә xәttin nomial ( verilmiş ) is müddәtidirdır;
mәhsulun ümumi tәrkibini tәşkil edәn 1ci, 2ci,... nci komponentlәrinә reqlamentlәşdirilmiş itgilәrin cәmi;
texnoloji prosesin 1ci, 2ci,... nci mәrhәlәlәrindә әlavә vaxt itgilәri cәmi;
buraxılması nәzәrdә tutulan mәhsulun buraxılmasına sәrf olunan müddәti;

•

bilәvasitә xәttin nomial ( verilmiş ) is müddәtidirdır:
emal vә yaxud buraxılması nәzәrdә tutulan mәysulun nominal ( verilmiş ) miqdarını;
mәhsulun ümumi tәrkibini tәşkil edәn 1ci, 2ci,... nci komponentlәrinә reqlamentlәşdirilmiş itgilәrin cәmi;
texnoloji prosesin 1ci, 2ci,... nci mәrhәlәlәrindә әlavә vaxt itgilәri cәmi;
buraxılması nәzәrdә tutulan mәhsulun buraxılmasına sәrf olunan müddәti;

7.

•

mәhsulun ümumi tәrkibini tәşkil edәn 1ci, 2ci,... nci komponentlәrinә reqlamentlәşdirilmiş itgilәrin cәmi:
emal vә yaxud buraxılması nәzәrdә tutulan mәysulun nominal ( verilmiş ) miqdarını;
bilәvasitә xәttin nomial ( verilmiş ) is müddәtidirdır;
texnoloji prosesin 1ci, 2ci,... nci mәrhәlәlәrindә әlavә vaxt itgilәri cәmi;
buraxılması nәzәrdә tutulan mәhsulun buraxılmasına sәrf olunan müddәti;

8.

•

texnoloji prosesin 1ci, 2ci,... nci mәrhәlәlәrindә әlavә vaxt itgilәri cәmi:
emal vә yaxud buraxılması nәzәrdә tutulan mәysulun nominal ( verilmiş ) miqdarını;
bilәvasitә xәttin nomial ( verilmiş ) is müddәtidirdır;
mәhsulun ümumi tәrkibini tәşkil edәn 1ci, 2ci,... nci komponentlәrinә reqlamentlәşdirilmiş itgilәrin cәmi;
buraxılması nәzәrdә tutulan mәhsulun buraxılmasına sәrf olunan müddәti;

9 Xam malı isidilmәk vә kolibrlәmәk ücün tәtbiq edilәn metodlar hansı proseslәri yerinә yetirәn
avadanlıqlar qrupuna aiddir?

•

mexaniki proseslәri:
istilik mübadilәsi proseslәri;
mikrobioloji proseslәri;
qablaşdırma proseslәri;
mexaniki vә mikrobioloji proseslәri;

10 Texniki mәhsuldarlıq ücün yazilmış ifadәnin hansı düzdür?

•

11 Cüt qüvvәlәr eyni vә ya paralel müstәvilәr üzәrindә yerlәşәrsә, onun neçә müvazinәt şәrti olar?

•

1:
3;
4;
2;
6;

12 Fәza cütlәr sisteminin toplanmasından alınan әvәzlәyici cütün momenti necә tapılır?

•

•

Bu cütlәrin momentlәrini hәndәsi toplama üsulu ilә:
Moment alma üsulu ilә;
Cәbri toplama üsulu ilә;
Proyeksiya alma üsulu ilә;
Vurma üsulu ilә;

13 Bir nöqtәdә tәtbiq olunmuş qüvvәlәr sisteminin әvәzlәyicisini hansı üsulla tapırlar?

•

Paraleloqram vә ya çoxbucaqlı üsulu:
Ritter üsulu;
Momentlәr üsulu;
Yerdәyişmә üsulu;
Vurma üsulu;

14 Qüvvәnin oxla müstәvi üzәrindәki proyeksiyalarının fәrqi nәdir?

•

Qüvvәnin ox üzәrindәki proyeksiyası skalyardır, müstәvi üzәrindәki isә vektorial kәmiyyәtdir:
Ox üzәrindәki proyeksiyası vektorial kәmiyyәtdir;
Müstәvi üzәrindәki proyeksiyası skalyar kәmiyyәtdir;
Fәrqi yoxdur;
Birbirinә peroendikulyardır;

15 Oxla qüvvә eyni müstәvi üzәrindә yerlәşәrsә, bu qüvvәnin hәmin oxa nәzәrәn momenti nәyә bәrabәr
olar?

•

Sıfra bәrabәr olar :

Qüvvәnin özünә bәrabәr olar;

16 Cütün oxa nәzәrәn momenti nә zaman sıfır olar? ( α oxun cütün tәsir müstәvisi ilә әmәlә gәtirdiyi
bucaqdır).

•

α=0:
α=45°;
α=30°;
α=60°;
α=90°;

17 Başlanğıc andasükunәtdә olan cisim tәk bir cütün tәsiri altında necә hәrәkәt edәr?

•

fırlanma hәrәkәti edәr:
irәlilәmә hәrәkәti edәr;
hәrәkәt etmәz;
yastıparalel hәrәkәt edәr;
ixtiyari hәrәkәt edәr;

18 Şәkildә göstәrilmiş iki qüvvәnin әvәzlәyicisinin qiymәti hansı düsturla hesablanır?

•

19 P qüvvәsinin y oxu üzәrindәki proyeksiyası nәyә bәrabәrdir?

•

20 Şәkildә verilmiş qüvvәlәr sisteminin baş vektorunu tapmalı.

•
21 P qüvvәsinin x oxuna nәzәrәn momentini tapmalı.

•
22 İrәlilәmә kinematik cütlәrindә cismә tәsir edәn әvәzlәyici qüvvә sürtünmә konusunun doğuranı
boyunca yönәlәrsә o hansı vәziyyәtdә olar?

•

müntәzәm hәrәkәtdә:
qeyrimüәyyәn hәrәkәtdә
yavaşıyan hәrәkәtdә
yeyinlәşәn hәrәkәtdә
sükunәtdә

23 İrәlilәmә kinematik cütlәrindә cismә tәsir edәn әvәzlәyici qüvvә sürtünmә konusunun daxilindәn
keçәrsә o hansı vәziyyәtdә olar? (İlkin vәziyyәt – sükünәtdir).

•

sükunәtdә:
qeyrimüәyyәn hәrәkәtdә
müntәzәm hәrәkәtdә
yavaşıyan hәrәkәtdә
yeyinlәşәn hәrәkәtdә

24 İrәlilәmә kinematik cütlәrindә cismә tәsir edәn әvәzlәyici qüvvә sürtünmә konusunun xaricindәn
keçәrsә o hansı vәziyyәtdә olar?

•

sükunәtdә
qeyrimüәyyәn hәrәkәtdә
müntәzәm hәrәkәtdә
yavaşıyan hәrәkәtdә
yeyinlәşәn hәrәkәtdә

25 İrәlilәmә kinematik cütündә sürüşmә sürtünmә qüvvәsinin maksimal qiymәti Fss nәyә bәrabәrdir?

•

•
26 Sürüşmә sürtünmәsi nәdәn asılı deyil?

•

sәthlәrin sahәsindәn:
sәthlәrә tәsir edәn normal qüvvәdәn
sәthlәrin ilkin kontakt müddәtindәn
sәthlәrin materiallarından
sәthlәrin vәziyyәtindәn

27 Bu kinematik cütdә hansı reaksiya qüvvәsi yaranır?

•
28 Yastı mexanizmin birhәrәkәtli fırlanma kinematik cütündә yaranan reaksiya qüvvәsinin hansı parametri
mәlumdur?

•

tәtbiq nöqtәsi:
istiqamәti
qiymәti
tәtbiq nöqtәsi vә istiqamәti
tәtbiq nöqtәsi vә qiymәti

29 Yastı mexanizmin birhәrәkәtli irәlilәmә kinematik cütündә yaranan reaksiya qüvvәsinin hansı
parametri mәlumdur?

•

istiqamәti:
tәtbiq nöqtәsi;
qiymәti;
tәtbiq nöqtәsi vә istiqamәti;
tәtbiq nöqtәsi vә qiymәti;

30 Yastı mexanizmin ikihәrәkәtli ali kinematik cütündә yaranan reaksiya qüvvәsinin hansı parametrlәri
mәlumdur?

•

tәtbiq nöqtәsi vә istiqamәti:
tәtbiq nöqtәsi;
istiqamәti;
qiymәti;
tәtbiq nöqtәsi vә qiymәti;

31 Bu kinematik silsilәlәrdәn hansı statik hәll olunandır?

•
32 Yun lifinin rәng verici piqment maddәsi onun hansı hissәsindә yerlәşir?

•

Qabıqaltı tәBәqәsindә
Üz hissәsindә
Özәyindә
Araqatı
Heç biri

33 Soyuq suyun yun lifinә tәsiri olurmu?

•

OlMur
Olur
Әridir
Qurudur
Kömürlәşdirir

34 Yun lifinin ilkin emalı proseslәrinin 4cü mәrhәlәsindә hansı proses yerinә yetirilir?

•

YuyuLma
Qurudulma
Çırpılma
Didilmә
Qablaşdırma

35 Proseslәrinin 5cü mәrhәlәsindә hansı proses yerinә yetirilir?

•

Qurudulma vә QAblaşdırma
Yuyulma
Növlәşdirmә
Çırpılma
Didilmә

36 Arağac ipliyi hansı mәqsәdlә nәmlәnmәyә vә emulsiyalanmaya mәruz qalır ?

•

qırılmanı azalTmaq
ipliyin nisbi deformasiyasını artırmaq
eninә tәzyiqi artırmaq
iplikdәki qüsurları azaltmaq
az çәkili yumaq almaq

37 Hansı maşınlarda burulmuş pambıq ipliyi nasadkalarda konik yumaqlara sarınır ?

•

•

Tәkrar sarIyan
kәlәf
ikinci şlift
burucu
әyrici

38 Sapı yumağa sarımaq üçün sarınmanın hansı forması mövcuddur ?

•

paralel vә xaÇvari
paralel
xaçvari
sıravi
hәr qart sarınma

39 Tәkrar sarıyıcı maşınlara nisbәtәn tәkrar sarıyıcı avtomatlarda fәhlә qırılmanı aradan qaldırmaq üçün nә
qәdәr az vaxt sәrf edir ?

•

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

40 Toxuculuğa hazırladıqda әriş sapları hansı mәqsәdlә yenidәn sarınır ?

•

navoyda böyük uzunluqda sap almaQ üçün
puxlardan tәmizlәnmә
zibillәrdәn tәmizlәmәk
şlixtdәn azad olmaq
iplikdәn qüsurları çıxarmaq

41 Yumağa sarınan sapın uzunluğu nәdәn asılıdır ?

•

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

42 Pamıbıq lifinin möhkәmliyi vә sәrtliyi onun hansı xassәsinә aiddir?

•

MeхaniKİ
Kimyәvi
Fiziki
Hәndәsi
Meхanikikimyәvi

43 Kәtan lifinin en kәsiyinin forması necә olur?

•

çoхbucaqLI
düzbucaqlı
üç bucaqlı
kvadrat
heç biri

44 Kәtan lifinin istilik keçiriciliyi neçәdir?

•

YüksӘk

•
Orta;
Aşağı;
Pis;
Yaхşı;

45 PT132 2 kәlәf maşınında yerlәşdirilmiş dartıcı cihaz neçә slindirlidir.

•

Uç
dörd
beş
iki
altı

46 OB 8 tipli maşınlar istehsalın hansı sahәsindә tәtbiq edilir

•

Trikotaj
әyricilik
toxuculuq
boyaqbәzәk
tikiş

47 МСП10 maşını istehsalın hansı sahәsindә tәtbiq edilir.

•

Trikotaj
әyricilik
toxuculuq
boyaqbәzәk
tikiş

48 OB2 trikotaj maşınında iynәlәrә hәrәkәt hansı mexanizmlә verilir

•

Yumruqla
dişli çarxla
zәncir ötürmәsi ilә
yastı qayışötürmәsi ilә
dişli qayışötürmәsi ilә

49 OB2 trikotaj maşınında pressә hәrәkәt hansı mexanizmlә verilir

•

Yumruqla
dişli çarxla
sonsuz vintlә
pazvari qayışla
yastı qayışla

50 OB8 trikotaj maşınlarında iynәlәrә hәrәkәt hansı mexanizmlә verilir.

•

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

51 OB8 trikotaj maşınlarında qulaqcığa hәrәkәt hansı mexanizmlә verilir.

•

Dәstәkli
yumruqlu
dişli çarxlı

qayışötürmәli
zәncir ötürmәli

52 Toxucu maşınında hazır mәhsulu sarıyan mexanizmin adını göstәrin.

•

Mal yığıcı
әriş tәmzimlәyicisi
batan mexanizmi
әsnәk әmәlәgәtirici mexanizm
vurucu mexanizm

53 Lentin 23 keçiddә birlәşdirilib dartılması prosesindәn hansı yarımfabrikat alınır?

•

Lent
iplik
kәlәf
xolst
sap

54 Xolstiklәrin daraqla darımaya hazırlanmasının neçә üsulu vardır?

•

3:
1;
2;
4;
5;

55 P192U kәlәf maşını istehsalın hansı sahәsindә tәtbiq edilir.

•

Әyricilik
toxuculuq
boyaqbәzәk
trikotaj
tikiş

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

•

ÜÇ
dörd
beş
iki
altı

57 Sako Louell firmasının Şou sistemli dartıcı cihazı neçә silindirlidir.

•

Üç
iki
dörd
beş
altı

58 Sako Louell firmasının Şou sistemli dartıcı cihazı neçә qayışlıdır

•

Bir
iki
qayışsız
üç
dörd

59 Plat firmasının dartıcı cıhazında qayışlar harada yerlәşir.

•

arxada
aşağıda
yuxarıda
sağ tәrәfdә
sol tәrәfdә

60 Kәlәf maşınlarında saqqalcığın burulmasında mәqsәd nәdir.

•

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

61 OB8 trikotaj maşınında preslәrә hәrәkәt hansı mexanizmlә verilir.

•

Dәstәkli
yumruqlu
dişli çarxlı
qayışötürmәli
zәncir ötürmәli

62 OB8 trikotaj maşınında platinlәrә hәrәkәt hansı mexanizmlә verilir.

•

Dәstәkli
yumruqlu
dişli çarxlı
qayışötürmәli
zәncir ötürmәli

63 KO4/110 kalandrı istehsalın hansı sahәsindә tәtbiq edilir

•

boyaqbәzәk
әyricilik
toxuculuq
trikotaj
tikiş

64 KO4/120 kalandrı istehsalın hansı sahәsindә tәtbiq edilir

•

boyaqbәzәk
әyricilik
toxuculuq
trikotaj
tikiş

65 BUA 186 xovlayıcı aqreqatı istehsalın hansı sahәsindә tәtbiq edilir

•

boyaqbәzәk
әyricilik
toxuculuq
trikotaj
tikiş

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

•

•

yenidәn Sarımaq
burulmada
şlixtlәnmәdә
troşeniyada
toxuculuqda

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

•

Yeni әriş saplarını köhnәlәri ilә birlәşdirmәk üçün
әriş saplarınәışlixtlәmәk üçün
әriş saplarını burmaq üçün
parça almaq üçün
sapları dartmaq üçün

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

•

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

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

•

Toxuculuq
әyricilik
hazırlıq
boyaqbәzәk
tәmizlik

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

•

Toxuculuq
әyricilik
boyaqbәzәk
burucu
trikotaj

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

•

P105
ATPR
STB
АТ
АТ100М

72 YCD qırxıcı maşını istehsalın hansı sahәsindә tәtbiq edilir.

•

boyaqbәzәk
әyricilik
toxuculuq
trikotaj
tikiş

73 CB230 qırxıcı maşını istehsalın hansı sahәsindә tәtbiq edilir.

•

boyaqbәzәk
әyricilik

toxuculuq
trikotaj
tikiş

74 Toxuculuq liflәri hansı növlәrә aiddir?

•

tәbii vә KImyәvi
ağır vә yüngül
qalın vә nazik
uzun
zәdәlәnmiş

75 Orta tip pambıq lifinin uzunluğu nә qәdәrdir?

•

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

76 Lifin qalınlığı hansıölçü vahidi ilәölçülür?

•

TEKS
millimetrlә
metrlә;
santimetrlә
qramla

77 Lifin nisbi möhkәmliyi nә ilәölçülür?

•

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

78 Tәbii ipәk sapının uzunluğu nә qәdәrdir?

•

500800 mm:
4070 mm;
100120 mm;
120200 mm;
300400 mm

79 Toxuculuq liflәrinin möhkәmliyi hansıölçü vahidi ilәölülür?

•

S.H:
S.M;
Kq;
teks;
kq.m

80 İpliyin burulmasi nә adlanır??

•

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

100 kmdәki buruqların sayı

81 Neçә növ әyirmә sistemlәrindәn istifadә edilir?

•

3:
2;
1;
5;
4.

82 әyricilik sistemindә hansı maşından lenta alınır? ?

•

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

83 әyricilik sisteminin hansı maşınından sonra kәlәf alınır?

•

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

84 әyriciliyin hansı sistemindә zibilqarışdırıcı maşını tәtbiq edilir?

•

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

85 Çırpıcı maşınında hansı texnoloji prosseslәr yerinә yetirilir?

•

liflerin qarIşdırılması vә tәmizlәnmәsi
lent alınması
liflәrin pardaqlanması
iplik alınması
kәlәf alınması

86 Müasir çırpıcı pardaqlayıcı aqreqatda neçә faiz tәmizlәmәәldә edilir ?

•

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

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

•

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

88 Çırpıcı maşınında iynәli çırpıcının fırlanma tezliyi hansi hәddә dәyişir?

•

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

89 Darayıcı maşınında texnoloji prosses hansı ardıcıllıqla yerinә yetirilir ?

•

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

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

•

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

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

•

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

92 Lenta maşınlarında dartıcı cihazlar hansı funksiyanı yerınә yetirir?

•

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

93 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

94 Darayıcı maşınlarda xolost hansışәraitdә qәbuledici barabandan baş barabana keçir?

•

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

95 Lenta maşınlarında dartılma nәyә bәrabәrdir?

•

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

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

•

23 dәfә
10 dәfә
56 dәfә
1015 dәfә
810 dәfә

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

•

perpenDikulyar
şaquli
paralel
üfiqi
bucaq altında

98 Arqac sapı toxuculuğa hazıtlandıqda hansı texnoloji әmәliyatlardan kecirilir?

•

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

99 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

100 Toxuculuğa hazırladıqda әriş sapları hansı mәqsәdlә yenidәn sarınır ?

•

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

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

•

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

102 Sapı yumağa sarımaq üçün sarımanın hansı forması mövcuddur?

•

•

paralel vә xAçvari
paralel
xaçvari
sıravi
konusvari sarınma

103 Hansı maşınlarda burulmuş pambıq ipliyi paçadkalarda konik yumruqlara sarınır ?

•

takrar saRıyan
kәlәf
ikinci şlift
burucu
әyrici

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

•

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

105 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

106 BD200 М69 maşını hansı hansı texnoloji prossesdә istifadә edilir?

•

pnevmomexaniki әyrRilmәdә
üzüklәәyrilmәdә
toxuculuqda
boyaqbәzәk
hazırlıqda

107 Qollarının әlaqәsinin növünә görә texnoloji axın neçә yerә ayrılır?

•

üç:
bir;
iki;
dörd;
beş;

108 Şәkildә hansı texnoloji axının formasının sxemi göstәrilmişdir.

•

budaqlanmayan:
budaqlanan;
birlәşәn budaqlanan;
ayrılan budaqlanan;
paralell qollara budaqlanan;

109 Şәkildә hansı texnoloji axının formasının sxemi göstәrilmişdir ?

•

birlәşәn budaqlanan :
budaqlanan;
budaqlanmayan;
ayrılan budaqlanan;
paralell qollara budaqlanan;

110 Şәkildә hansı texnoloji axının formasının sxemi göstәrilmişdir ?

•

paralell qollara ayrılan:
ayrılan budaqlanan ;
budaqlanmayan;
birlәşәn budaqlanan;
birlәşәn budaqlanan vә ayrılan budaqlanan;

111 Texnoloji axın sistem kimi aşağıda göstәrilәnlәrin hansılarından tәşkil olunur?

•

әmәliyyatlar elementlәri olan alt sistemlәrdәn:
alt sistemlәrdәn;
әmәliyyatlardam;
icraedici üzvülәrәdn;
icra edici üzvülәrdәn vә pәstahlardan;

112 Yun lifinin ilkin emalı proseslәrinin 2ci mәrhәlәsindә hansı әmәliyyat hәyata keçirilir?

•

Növlәşdirmәnin teхniki nәzarәti:
Növlәşdirmә
Teхniki nәzarәt
Çırpılma
Yuyulma

113 Yun lifinin ilkin emalı proseslәrinin 3cü mәrhәlәsindә hansı proses yerinә yetirilir?

•

Çırpılma vә didilmә:
Sәrilmә
Qurudulma
Yuyulma
Qablaşdırma

114 Tәbii ipәk sapının tәrkibi olan fibrain zülalı hansı atomlardan tәşkil olunmuşdur?

•

•

karbon, oksigen, hidrogen:
karbon, oksigen
karbon, oksigen
oksigen hidrogen
karbon, hidrogen

115 Tәbii ipәk sapı qatı mineral turşusunda özünü necә aparır?

•

Әriyir:
Bәrkiyir
Yumşalır
Quruyur
Kömürlәşir

116 Pambıq lifinin fiziki xassәsinә hansılar aiddir?

•

Parlaqlığı, rәngi:
Turşularda emalı
Qәlәvilәrdә emalı
Möhkәmliyi
Sәrtliyi

117 Pambıq lifinin mexaniki xassәsinә hansılar aiddir?

•

Möhkәmliyi, sәrtliyi:
Hava keçiriciliyi
Su udması
Turşuların tәsiri
Qәlәvilәrin tәsiri

118 Pambıq liflәrinin parlaqlığı vә rәngi onun hansı xassәsinә aiddir?

•

Fiziki:
Meхanriki
Kimyәvi
Hәndәsi
Meхanikikimyәvi

119 Yun lifini tәşkil edәn keratin zülalı hansı atomlardan ibarәtdir?

•

karbon, hidrogen, oksigen, azot, kükürd:
karbon, hidrogen
karbon oksigen azot
hidrogen, azot kükürd
kükürd karbon, azot

120 Yun lifinin qabıqaltı tәbәqәsindә hansı piqment maddәlәr vardır?

•

Rәng verici:
Inkişafını tәnzimlәyәn
Yapışqan
Zülal
Keratin

121 Pnevmatik toxucu maşınlarında arqac sapının әsnәkdә sürәti hansı hәdlәrdә olur.

•

v= 20 30 m//s
v= 10 /15 m/s;

v= 15/20 m/s;
v= 20 /25 m/s;
v= 25 30 m/s/;

122 CTБ toxucu maşınında sap keçiricinin maksimum sürәti nә qәdәrdir.

•

v= 25 m.s
v= 15m/s
v= 20 m/s
v= 30 m/s
v= 12 m/s

123 CTБ toxucu maşınnıda sap keçiricinin әks istiqamәtdә hәrәkәti hansı mexanizmlә hәyata keçirilir.

•

zәncirli nәQletdirici ilә
şnek mexanizmi ilә.
lentli konvoy ilә.
ağırlıq qüvvәsi ilә.
maqnit ilә.

124 Vurucu mexanizmdә qovucuya hәrәkәt verәn yumruq maşının hansı valı üzәrindә yerlәşir.

•

iyin üzәrindә;
orta val üzәrindә
baş val üzәrindә;
batan altı val üzәrindә;
intiqalın valı üzәrindә;

125 AT tipli toxucu maşınlarındakı ortadan vuran mexanizmdә qovucuya (poqonyovka) hәrәkәt hansı
mexanizmlә verilir.

•

yumruQlu mexanizm
dişli ötürmә ilә;
qayış ötürmәsi ilә;
zәncir ötürmәsi ilә;
sonsuz vint ötürmәsi ilә;

126 ATПP tipli toxucu maşınlarında arqac sapını әsnәyә qoymaq üçün istifadә edilәn rapirlәrә hәrәkәt
hansı mexanizmlә verilir.

•

planetar meXanizm
lingli mexanizm;
yumruqlu mexanizm;
lingli yumruqlu mexanizm;
dişli mexanizm;

127 CTБ tipli toxucu maşınlarında arqac sapını әsnәyә qoyansap keçiriciyә hәrәkәt hansı mexanizmlә
verilir.

•

burulmuş valın enerJisi ilә torsion valda
ortadan vuran mexanizm;
yuxarıdan vuran mexanuzm;
aşağıdan vuran mexanizm;
yayın elastiki qüvvәsi ilә;

128 Toxucu maşınlarında әsnәkәmәlәgәtirici II tip xizәkdә remizlәrә hәrәkәt vermәk üçün hansı tip
intiqaldan istifadә edilir.

•

•

konusvari diŞli çarx ötürmәsi
yastı lingli mexanizm;
fәza lingli mexanizm;
yumruqlu mexanizm;
qayış ötürmәsi;

129 Ştapel uzunluğu 38/39 39/40 olan liflәr neçәnci tipdir

•

biRİnci
ikinci;
üçüncü;
dördüncü;
beşinci;

130 Ştapel uzunluğu 31/32 33/34 olan liflәr neçәnci tipdir?

•

beŞinci
ikinci;
üçüncü;
dördüncü;
altıncı;

131 Baş barabanın sәthinә çәkilәn tam metallik mişarlı lentin dişlәrinin aşağıda göstәrilәn addımlarından
hansı doğrudur?

•

t= 1,8 MM
t= 1,5 mm
t= 1,6 mm
t= 1,7 mm
t= 1,9 mm

132 Çıxarıcı barabanın sәthinә çәkilәn tam metallik mişarlı lentin dişlәrinin aşağıda göstәrilәn
addımlarından hansı doğrudur?

•

t= 1,6 MM
t= 1,4 mm
t= 1,5 mm
t= 1,7 mm
t= 1,8 mm

133 Baş barabanın sağanağı aşağıda göstәrilәn materiallardan hansından hazırlanmışdır.

•

Çuqun
polad
alüminium
bәrk әrinti
mis

134 Baş barabanın sağanağı aşağıda göstәrilәn boz çuqunun hansı markasından istehsal edilir.

•

СЧ 1836
СЧ 1838
СЧ 1836
СЧ 2032
СЧ 1842

135 Qәbuledici barabanın sәthi aşağıda göstәrilәn hansı işçi üzvlә әhatә olunur.

•

•

mişarlı Lentlә
tam metallik mişarlı lentlә;
bıçaqla ;
iynәlәrlә;
barmaqla ;

136 Qәbuledici barabanın fırlanma tezliyi aşağıda göstәrilәn hansı hәdlәrdә dәyişir.

•

n= 900 //1650 dәq 1
n= 800 /900 dәq 1;
n= 900 /1500dәq 1;
n= 950/1600dәq 1;
n= 850 /1500 dәq 1;

137 Toxucu maşınlarında әsnәk әmәlәgәtirici I tip xizәkdә, remizlәrә hәrәkәt vermәk üçün hansı tip
intiqaldan istifadә edilir.

•

fәza linglimexanİzm
yastı lingli mexanizm;
yumruqlu mexanizm;
dişli mexanizm;
dişli yumruqlu mexanizm;

138 Toxucu maşınında batam mexanizmi hansı texnoloji prosesi yerinә yetirir

•

arqaç sapını parçanın işçi başlaNğıcına vurur
mәkiyi hәrәkәtә gәtirir;
әsnәk әmәlә gәtirir;
әrişә uzununa hәrәkәt verir;
parçanı işçi sahәdәn çәkir;

139 Toxucu maşınında әsnәk әmәlәgәtirici mexanizm hansı funksiyanı yerinә yetirir.

•

әsnәk әMәlә gәtirir
әriş saplarına uzununa hәrәkәt verir;
arqac saplarının istiqamәtlәndirir;
әriş sapları qırıldıqda maşını işdәn saxlayır;
arqaç sapı qırıldıqda maşını işdәn saxlayır;

140 Toxucu maşınlarında әsas tәnzimlәyici mexаnizm hansı funksiyanı yerinә yetirir.

•

әriş saplarına gәrGinlik verir vә buraxır
ancaq әriş saplarına gәrginlik verir;
ancaq әriş saplarının buraxır;
parçanı işçi sahәdәn çәkir;
parçanı oxluğa sarıyır;

141 M150 sarıyıcı maşınında sarıyıcı barabanlara hәrәkәt hansı ötürmә ilә verilir.

•

pazvari qaYış ötürmәsi
qayış ötürmәsi;
dişli çarx;
sonsuz vint;
zәncir ötürmәsi;

142 Darayıcı maşının elektrik mühәrrikinin valına gәtirilmiş kütlәsinin әtalәt momentini tәyin etmәk üçün
yazılmış ifadәnin hansı doğrudur.

•
143 Ifadәlәri nәzәrә almaqla elektrik mühәrrikinin valına gәtirilmiş statik moment hansı ifadә ilә tәyin
edilir.

•
144 Çıxarıcı barabana hәrәkәt hansı ötürnә ilә veriılir.

•

Planetar öTürmә
Qayış ötürmәsi;
Zәncir ötürmәsi ;
Pazvari qayış ötürmәsi ;
Sonsuz vint ötürmәsi;

145 Çıxarıcı barabanın xarici diametri nә qәdәrdir.

•

D=662 mm
d=660 mm;
d=650mm;
d=600mm;
d=655 mm;

146 Ümumi әmәk tutumu konstruksiyanin keyfiyyәt göstәricilәrinin neçәnci qrupuna aiddir?

•

Birinci
ikinci
üçüncü
dördüncü
beşinci

147 Kütlә konstruksiyanın keyfiyyәt göstәricilәrinin neçәnci qrupuna aiddir?

•

İKinci
birinci
üçüncü
dördüncü
beşinci

148 Material tutumu konstruksiyanın keyfiyyәt göstәricilәrinin neçәnci qrupuna aiddir?

•

İKİnci
birinci
üçüncü
dördüncü
beşinci

149 Texnolojilik konstruksiyanın keyfiyyәt göstәricilәrinin neçәnci qrupuna aiddir?

•

•

İKinci
birinci
üçüncü
dördüncü
beşinci

150 Dәyәr konstruksiyanın keyfiyyәt göstәricilәrinin neçәnci qrupuna aiddir?

•

İKinci
birinci
üçüncü
dördüncü
beşinci

151 Tәsadüfi istehsalat xәtaları toplananı tәsir etdikdә texnoloji axının fәaliyyәtinin dәqiqiliyini tәyin
etmәk mәqsәdi ilә dәqiqilik әmsalı üçün yazılmış ifadәnini hansı doğrudur?

•
152 .

•

mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin müsahidә sahәsinin yarısının mütlәq qiymәti:
xәtaların paylanması qanunundan asılı olan әmsal
keyfiyyәt göstәricisinin nominal qiymәtini
yerdәyişmә әmsalını
yararlı mәmulatın çıxma ehtimalını

153 .

•

xәtaların paylanması qanunundan asılı olan әmsal:
mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin müsahidә sahәsinin yarısının mütlәq qiymәti
keyfiyyәt göstәricisinin nominal qiymәtini
yerdәyişmә әmsalını
yararlı mәmulatın çıxma ehtimalını

154 .

•

seçimdә mәmulatın keyfiyyәt göstәricisinin orta kvadratik meyillәnmәsi:
xәtaların paylanması qanunundan asılı olan әmsal
keyfiyyәt göstәricisinin nominal qiymәtini
yerdәyişmә әmsalını
yararlı mәmulatın çıxma ehtimalını

155 .

•

xәtaların qruplaşması mәrkәzinin vәziyyәtindәn asılı olan yerdәyişmә:
seçimdә mәmulatın keyfiyyәt göstәricisinin orta kvadratik meyillәnmәsi
keyfiyyәt göstәricisinin nominal qiymәtini
yerdәyişmә әmsalını

yararlı mәmulatın çıxma ehtimalını

156 .

•

mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin müsahidә sahәsinin yarısının mütlәq qiymәti:
seçimdә mәmulatın keyfiyyәt göstәricisinin orta kvadratik meyillәnmәsi
keyfiyyәt göstәricisinin nominal qiymәtini
yerdәyişmә әmsalını
yararlı mәmulatın çıxma ehtimalını

157 Proseslәrin dәqiqliyinin vә dayanaqlılığının analizinә әsaslanaraq texnoloji axının idarә edilmәsi üçün
nәdәn istifadә edilir

•

keyfiyyәtә nәzarәt kartından:
keyfiyyәt lentindәn
idarәetmә düymәsindәn
şablonlardan
tıxaclardan

158 Hansı halda ucları oynaqlarla birlәşdirilmiş düz çubuq şәklindә olan rabitәnin reaksiya qüvvәsi bu
çubuq boyunca yönәlir?

•

Çubuq çәkisiz olduqda:
Çubuğun çәkisi nәzәrә alındıqda;
Oynaqlarda sürtünmә olduqda;
Heç bir halda;
Ancaq çubuq metaldan olduqda

159 Mütlәq bәrk cismә tәtbiq olunmuş qüvvәni öz tәsir xәtti üzrә başqa nöqtәyә köçürsәk qüvvәnin cismә
olan tәsiri necә olar?

•

Cismә olan tәsir dәyişmәz:
Cisim sükunәtdә olar;
Cismә olan tәsir dәyişәr;
Cisim müvazinәtdә olar ;
Cismin müvazinәti pozular.

160 Qüvvәnin nöqtәyә nәzәrәn momentinin vektorial vә cәbri ifadәlәrinin hәr ikisi hansı halda düzgün
göstәrilib?

[yeni cavab]

•

•

161 Baxılan cüt qüvvәnin cәbri momentinin ifadәsini göstәrmәli

•
162

•

163 Fәzadә ixtiyari surәtdә yerlәşәn qüvvәlәr sistemini әn sadә hala gәtirdikdә nә alınar?

•

Baş vektor vә baş moment:
Baş vektor vә iki qüvvә;
Baş vektor vә iki cüt qüvvә;
Baş moment vә cüt qüvvә;
İki qüvvә vә cüt qüvvә.

164 Qüvvәnin oxa nәzәrәn momentinin sıfra bәrabәr olmasının ümumi halı aşağıdakılardan hansıdır?

•

Qüvvә ilә ox bir müstәvi üzәrindә yerlәşәrsә:
Qüvvә vә ox çarpaz olduqda;
Qüvvәnin qiymәti sıfırdan fәrqli olduqda;
Qüvvә ilә ox kәsişәn müstәvilәr üzәrindә yerlәşәrsә;
Qüvvә ilә ox perpendikulyar müstәvilәr üzәrindә yerlәşәrsә.

165 Bir nöqtәdә görüşәn fәza güvvәlәr sisteminin hәndәsi müvazinәt şәrti necә yazılar?

•

166 Qüvvәnin O nöqtәsinә nәzәrәn momenti ilә hәmin nöqtәdәn keçәn oxuna nәzәrәn momentlәri
arasındakı asılılığı qöstәrmәli.

•
167

•

168 Hamar şaquli AB divarından AC ipi vasitәsilә O kürәsi asılmışdır. İp divarla bucağı әmәlә gәtirir,
kürәnin ağırlığı Pdir. İpin T gәrilmәsini tapmalı.

•
169

•
170 Aşağıdakı rabitәlәrdәn hansının reaksiya qüvvәsinin istiqamәti әvvәlcәdәn mәlumdur?

•

Hamar sәth:
Sferik oynaq;
Pәrçim dayaq;
Daban;
Hamar sәth:

171 Hansı halda baxılan cisim müvazinәtdә olar.

•

172

•
173

•

174 Aşağıdakı qüvvәlәr sisteminin nöqtәsinә nәzәrәn baş momentini tapmalı.

•

175

•

176

•

177 AB tiri divara sancıldığı yerdә A nöqtәsindә ) yaranan reaksiyanı göstәr.

•
178 Aşağıdakı şәkildә göstәrilәn tir hansı halda müvazinәtdә olar ?

•

179 Verilmiş qüvvәlәr sistemi üçün baş vektorun qiymәtini tapmalı

•
180 AB tiri cüt qüvvәlәr sistemi ilә yüklәnmişdir. Tirin divara sancıldığı yerdә reaktiv momentin qiymәtini
tapmalı.

•
181 Hansı halda cisim verilmiş qüvvәlәr sisteminin tәsiri altında müvazinәtdә olar ?

•
182

•
183 Bir nöqtәdә tәtbiq olunmuş iki qüvvәnin әvәzlәyicisi necә yönәlir?

•

Bu qüvvәlәr üzәrindә qurulmuş paraleloqramın diaqonalı boyunca:
İxtiyari istiqamәtdә;
Böyük qüvvә istiqamәtindә;
Üfüqi istiqamәtdә;
Şaquli istiqamәtdә.

184 Paralel olmayan üç qüvvәnin müvazinәtdә olması üçün onların tәsir xәtlәrinin bir nöqtәdә kәsişmәsi
kifayәtdirmi?

•

Kifayәt deyil:
Kifayәtdir;
Qüvvәlәr bir müstәvi üzәrindә yerlәşmәzsә kifayәtdir;
Qüvvәlәr fәza sistemi tәşkil edәrsә kifayәtdir;
Qüvvәlәrdәn biri sıfra bәrabәr olarsa kifayәtdir.

185 Hansı halda iki qüvvә cüt tәşkil edәr?

•

Bu qüvvәlәr qiymәtcә bәrabәr olub birbirinә paralel olaraq әks tәrәflәrә yönәlәrsә:
Bu qüvvәlәr birbirinә paralel olarsa;
Bu qüvvәlәr qiymәtcә bәrabәr olarsa;

Bu qüvvәlәr әks tәrәflәrә yönәlәrsә;
Bu qüvvәlәr birbirinә yaxın yerlәşәrsә;

186 Cüt qüvvә müvazinәtlәşmiş sistem hesab oluna bilәrmi?

•

Hesab oluna bilmәz:
Hesab oluna bilәr;
Xüsusi halda hesab oluna bilәr;
Ona bir qüvvә dә әlavә edilәrsә hesab oluna bilәr;
Momenti kiçik olarsa hesab oluna bilәr.

187 Cütü nә ilә müvazinәtlәşdirmәk olar?

•

Bir cütlә:
Bir qüvvә ilә
İki kәsişәn qüvvә ilә
İki çarpaz qüvvә ilә
Eyni tәrәfә yönәlmiş iki paralel qüvvә ilә.

188 Qüvvәnin nöqtәyә nәzәrәn momentinin ölçü vahidi aşağıdakılardan hansı ola bilәr?

•

N∙m:
N
N/san;
N/m;
kq∙m.

189 Qüvvәnin oxa nәzәrәn momenti nә vaxt sıfra bәrabәr olmaz?

•

Qüvvә oxla çarpaz olduqda:
Qüvvә oxa paralel olduqda;
Qüvvәnin tәsir xәtti oxla kәsişdikdә;
Qüvvә oxla bir müstәvi üzәrindә yerlәşdikdә
Heç vaxt.

190 Qüvvәnin oxa nәzәrәn momenti necә kәmiyyәtdir?

•

Periodik dәyişәn.
Vektorial;
Hәmişә müsbәtdir;
Sıfra bәrabәrdir;
Skalyar;

191 Mütlәq bәrk cismә tәtbiq olunmuş cütü öz tәsir müstәvisi üzәrindә başqa yerә köçürmәk olarmı?

•

Yaxın mәsafәyә köçürülәrsә olar.
Olmaz
Olar;
Ancaq xüsusi hallarda olar;
Ancaq cisim tәrpәnmәzdirsә olar;

192 Qüvvәnin tәsir xәtti nәyә deyilir?

•

İxtiyari düz xәttә.
Qüvvәnin qoluna;
Qüvvәnin tәtbiq nöqtәsindәn keçәn düz xәttә;
Qüvvә boyunca yönәlmiş düz xәttә;
Qüvvәyә paralel düz xәttә

193 Mütlәq bәrk cismә tәtbiq olunmuş qüvvәni özünә paralel olaraq bu cismin digәr nöqtәsinә köçürsәk nә
alarıq?

•

İki paralel qüvvә
Bir cüt;
Bir qüvvә;
İki kәsişәn qüvvә;
Bir qüvvә vә bir cüt;

194 Qüvvәnin nöqtәyә nәzәrәn vektor momentinin bu nöqtәdәn keçәn ox üzәrindәki proyeksiyası
ümumiyyәtlә nәyә bәrabәrdir?

•

Qüvvәnin hәmin oxa nәzәrәn momentinә.
Sıfra;
Vektorial kәmiyyәtә;
Cüt qüvvәyә;
Qüvvәnin hәmin nöqtәyә nәzәrәn cәbri momentinә;

195 әgәr qüvvә oxa paralel olarsa bu qüvvәnin hәmin oxa nәzәrәn momenti nәyә bәrabәr olar?

•

Sıfra:
Qüvvәnin özünә;
Müsbәt kәmiyyәtә;
Qüvvәnin ox üzәrindәki hәr hansı nöqtәyә nәzәrәn momentinә;
Qüvvәnin ox üzәrindәki proyeksiyasına.

196 İki qüvvә nә vaxt müvazinәtlәşmiş sistem tәşkil edir?

•

Modulları bәrabәr olmaqla bir düz xәtt boyunca әks tәrәflәrә yönәldikdә:
İstiqamәtlәri eyni olduqda;
Birbirinә paralel olduqda;
Tәsir xәtlәri kәsişdikdә;
Modulları bәrabәr olduqda;

197 Bir nöqtәdә tәtbiq olunmuş iki qüvvә üçün aşağıdakı müddәalardan hansı doğrudur?

•

Bu qüvvәlәr bir әvәzlәyici qüvvәyә gәtirilә bilәr:
Bu qüvvәlәr bir cütә gәtirilә bilәr;
Bu qüvvәlәr müvazinәtdә olar;
Bu qüvvәlәrin әvәzlәyicisinin modulu onların modullarının cәminә bәrabәr olar;
Bu qüvvәlәr iki çarpaz qüvvәyә gәtirilә bilәr.

198 Üç qüvvәnin müvazinәtdә olması üçün aşağıdakı şәrtlәrdәn hansı hökmәn yerinә yetirilmәlidir?

•

Bu qüvvәlәr bir müstәvi üzәrindә yerlәşmәlidir:
Bu qüvvәlәr bir nöqtәdә tәtbiq olunmalıdır;
Bu qüvvәlәr birbirinә paralel olmalıdır;
Bu qüvvәlәrdәn heç olmazsa biri sıfra bәrabәr olmalıdır;
Bu qüvvәlәrin modulları bәrabәr olmalıdır.

199 Qüvvәnin ox üzәrindәki proyeksiyası nә vaxt sıfra bәrabәr olar?

•

Qüvvә oxa perpendikulyar olduqda:
Qüvvә oxa paralel olaraq eyni tәrәfә yönәldikdә
Qüvvә oxa paralel olaraq әks tәrәfә yönәldikdә;
Qüvvә oxla kәsişdikdә
Qüvvәnin tәtbiq nöqtәsi oxun üzәrindә olduqda.

200 әgәr cisim sükunәtdәdirsә ona tәsir edәn qüvvәlәr sistemi haqqında aşağıdakı müddәalardan hansı
doğrudur?

•

Bu qüvvәlәr sisteminin hәm baş vektoru, hәm dә baş momenti sıfra bәrabәrdir:
Bu qüvvәlәr sisteminin ancaq baş vektoru sıfra bәrabәrdir;
Bu qüvvәlәr sisteminin ancaq baş momenti sıfra bәrabәrdir;
Bu qüvvәlәr sisteminin baş vektoru onun baş momentinә bәrabәrdir;
Bu qüvvәlәr sistemi ixtiyaridir.

201 İxtiyari qüvvәlәr sisteminin baş vektoru nәyә bәrabәrdir.

•

Bu qüvvәlәrin hәndәsi cәmine:
Bu qüvvәlәrin cәbri cәminә;
Bu qüvvәlәrin modullarının cәminә
Bu qüvvәlәrin qiymәtcә әn böyüyünә;
Bu qüvvәlәrin sayına.

202 Aşağıdakı halların hansında müstәvi qüvvәlәr sisteminin iki analitik müvazinәt şәrti olur?

•

Qüvvәlәr birbirinә paralel olduqda:
Qüvvәlәr ixtiyari surәtdә yerlәşdikdә;
Qüvvәlәr mail müstәvi üzәrindә yerlәşdikdә;
Qüvvәlәr bir әvәzlәyiciyә gәtirildikdә;
Qüvvәlәr bir cütә gәtirildikdә.

203 Şәkildә göstәrilәn tir bucağının hansı qiymәtindә müvazinәtdә ola bilәr ?

•
204 Aşağıdakı verilәnlәrә görә şәkildә göstәrilәn D dayağında yaranan reaksiya qüvvәsini tapmalı.

•

•
205

•
206 AB tiri cüt qüvvәlәrin tәsiri altındadır. A dayağında yaranan reaksiya momentini tapmalı.

•

207

•
208 Qüvvә vektoru neçә elementlә tәyin olunur?

•

•

3.
2
1
4
5

209

•
210 Aşağıdakılardan hansı fәzada bir nöqtәdә tәtbiq olunmuş qüvvәlәr sisteminin әvәzlәyicisinin analitik
ifadәsidir.

•

211 Aşağıdakılardan hansı qüvvәnin nöqtәyә nәzәrәn momentinin vektorial ifadәsidir.

•

212

•
213 Qüvvәnin özünә paralel olaraq cismin bir nöqtәsindәn digәr nöqtәsinә köçürdükdә onun cismә olan
tәsiri dәyişmәz, bu şәrtlә ki, ona momenti bu qüvvәnin …. nәzәrәn momentinә bәrabәr olan bir cüt dә
әlavә olunsun. Buradakı nöqtәlәrin yerinә aşağıdakı ifadәlәrdәn hansını yazmaq doğrudur.

•

köçürmә mәrkәzinә:
x oxuna
ixtiyari nöqtәyә
z oxuna
y oxuna

214 Haçalar hansı maşınlarda tәtbiq edilir

•

kәlәf:
burucu
әyrici
toxucu
lenta

215 Kәlәf maşınlarında yuxarı xizәyin hәrәkәt sürәtini tәyin etmәk üçün yazılmış ifadәdәn hansı doğrudur.

•

216 Sarıyıcımexanizmidәki yumruğun profilinin minimal radiusu yumruq yerlәşәn valın diametri d
olduqda hansı hәdlәr daxilindә qәbul edilir.

•

217 Sarıyıcı maşınlarında ipliyin başlanğıc gerginliyi k0 olduqda daraqlı gerginlik veren cihazdan sonra

gәrginlik hansı ifade ile teyin edilir.

•
218 ШБ 140 şlixtlәyici maşınında hәrәkәt ötürmәsinin kinematik sxeminin xarakterik xüsusiyyәtlәri
nәdәn ibarәtdir.

•

yüksәk sürәtli elektrik mühәrriki işә düşdükdә, az sürәtli elektrik mühәrrikinә hәrәkәt verilmir:
hәr iki elektrik mühәrrikinin eyni zamanda işә qoşulmasında
elektrik mühәrriklәrinin müxtәlif müddәtlәrdә işә qoşulmasında
elektrik mühәrriklәrin hәr ikisi eyni zamanda işdәn dayanır.
elektrik mühәrriklәri növbә ilә dayanır.

219

•
220 Remizlәri asılı hәrәkәt edәn yumruqlu әsnәk әmәlәgәtirici mexanizmidә birinci remizin tam gedişi b1
olarsa onda onun hәrәkәt qanunu üçün yazılmış ifadәdәn hansı doğrudur.

•

221 Yumruqlu әsnәkәmәlәgәtirici mexanizmidә remizlәri hәrәkәtә gәtirәn çubuqun (bortsovski) ortasına Q
qüvvәsi tәsir etdikdә onun deformasiyasını tәyin etmәk üçün yazılmış ifadәdәn hansı doğrudur.

•
222 Ortadan vuran yumruqlu vurucu mexanizmindә mәkiyin qovulması prosesi yumruğun neçә dәrәcә
dönmәsindә hәyata keçirilir.

•
223 СТБ tipli toxucu maşınında batan mexanizminin yumruğunun profilindә әmәlә gәtirәn kontakt
gәrginliyini tәyin etmәk üçün yazılmış ifadәdәn hansı doğrudur.

•

224 Dördbәndli aksial batan mexanizminin lopastının C nöqtәsinin yerdәyişmәsini tәyin etmәk üçün
yazılmış ifadәdәn hansı doğrudur.

•

225 ATПР tipli toxucu maşının batan mexanizminin yumruğunun profilindә әmәlә gәlәn kontakt
gәrginliyini tәyin etmәk üçün yazılan ifadәdәn hansı doğrudur.

•

226 Yumruqlu әsnәkәmәlәgәtirici mexznizmin yumruğunun profilindә әmәlә gәlәn kontakt gәrginliyini
tәyin etmәk üçün yazılan ifadәdәn hansı doğrudur.

•

227 ATПР toxucu maşınının tsiklik dioqramına uyğun olaraq batan arxa kәnar vәziyyәtdә nә qәdәr
durmalıdır.

•

φ =240DӘR
φ =50dәr;
φ =100dәr;
φ =150dәr;
φ =200dәr;

228 TMM tipli çoxәsnәkli toxucu maşınında mәkiyә hәrәkәt necә verilir.

•

fırlanma hәrәkәti edәn vurucu lövhәLәrlә
irәlilәmә hәrәkәti edәn lövhәlәrlә ;
sonsuz qayış ötürmәsi ilә;
ağırlıq qüvvәsi ilә;
elektromaqnitlә;

229 TMM tipli çoxәsnәkli toxucu maşınlarında arqac saplarının işçi başlanğıcına nә ilә vurulur.

•

•

vurucu lövHәlәrlә
mәkikdәki çıxıntı ilә;
yellәnәn lövhәlәrlә;
iynәli disklә;
berdonun seksiyası ilә;

230 CTБ2175 tipli toxucu maşının baş valının fırlanma tezliyinә qәdәrdir.

•

N= 260 dәq 1
n= 240 dәq1;
n= 220 dәq1;
n=180 dәq1;
n= 200 dәq1 ;

231 Berdonun tam yerdәyişmәsi hansı parametrlәrdәn asılıdır

•

sap keciricinin en kәsiyindӘN
әriş saplarının gәrginliyindәn;
arqac saplarının gәrginliyindәn;
sap keçiricinin sürәtindәn;
toxunan parçanın çeşidindәn;

232 AT tipli toxucu maşınında batan mexanizminә bәrkidilmiş işçi üzvün adı nәdir.

•

berDO
qalev;
remiz;
açılan daraq;
mәkik;

233 TMM tipli toxucu maşınlarda tәtbiq edilәn rotor tipli vurucu mexanizmindә yığılmış verecu lövhәnin
minimum neçә dişi olur.

•

DÖRD
iki
üç
beş
altı

234 TMM tipli toxucu maşınlarında tәrpәnәn berdonun nömrәsi hansı parametrlәrdәn asılıdır.

•

әriş saplarının qalıNlığından
arqac sapının qalınlığıdır
parçanın arqac üzrә sıxlığından
parçanın әriş üzrә sıxlığından
parçanın toxunuşundan

235 Parçanı işçi sahәdәn çәkәn qurğulara hansı mexanizm deyilir.

•

әriş saplarının qalınlıĞından
ancaq sәthi girintili çıxıntılı olan vallar (valyon)
valyon vә mal tәnzimlәyicisi
parçanın әriş üzrә sıxlığından
parçanın әriş üzrә sıxlığından

236 Tәcilin dәyişmәsinin hansı qanunauyğunluqları vardır.

•

Göstәrilәnlәrin Hamısı

•
Bircins
Qeyribircins
Modifikasiya edilmәsi
Komlikasiya edilmәsi

237 Kütlә mübadilәsi vә yaxud diffuziya proseslәrinin kinetik qanunauyğunluğub üçün yazılmış
dM/sdτ=K_m ∆c tәnliyindәki K_m nәyi xarakteriza edir

•

Kütlә Ötürmә Әmsalı
Maddәnin köçürülmüş kütlәsinin artamasının miqdarı
Göstәrilәn proseslәrin hәrәkәtә verәn qüvvә
Kütlәnin kontakt sәthi
Kütlә ötürmә müqavvimәti

238 Kütlә mübadilәsi vә yaxud diffuziya proseslәrinin kinetik qanunauyğunluğub üçün yazılmış
dM/sdτ=K_m ∆c tәnliyindәki ∆c nәyi xarakteriza edir?

•

Göstәrilәn Proseslәrin Hәrәkәtә Verәn qüvvә
Maddәnin köçürülmüş kütlәsinin artamasının miqdarı
Kütlә ötürmә әmsalı
Kütlәnin kontakt sәthi
Kütlә ötürmә müqavvimәti

239 Kütlә mübadilәsi vә yaxud diffuziya proseslәrinin kinetik qanunauyğunluğub üçün yazılmış
dM/sdτ=K_m ∆c tәnliyindәki dM nәyi xarakteriza edir?

•

Maddәnin köçürülmüş Kütlәsinin artamasının Miqdarı
Göstәrilәn proseslәrin hәrәkәtә verәn qüvvә
Kütlә ötürmә әmsalı
Kütlәnin kontakt sәthi
Kütlә ötürmә müqavvimәti

240 . Kütlә mübadilәsi vә yaxud diffuziya proseslәrinin kinetik qanunauyğunluğu üçün yazılmış ifadәnin
hansı doğrudur?

•

dM/sDτ = k_m ∆t
d^2M/sd^2 τ = k_m ∆t
dM/s^2dτ = k_m ∆t
dM/sdτ = 〖k_m〗^2 ∆t
dM/sdτ = k_m ∆t^2

241 İstilik ötürülmәsi vә istilik proseslәrinin kinetik qanunauyğunluğu üçün yazılmış dQ/sdτ = k∆t
ifadәsindә k nәyi xarakterizә edir?

•

İstilik ötürmә Әmsalı
Ötürülәn istiliyin miqdarının artmasını
İstilik ötürәn sәth
İstilik ötürmә müddәti
Prosesin hәrәkәt verici qüvvәsi

242 . İstilik ötürülmәsi vә istilik proseslәrinin kinetik qanunauyğunluğu üçün yazılmış dQ/sdτ = k∆t
ifadәsindә ∆t nәyi xarakterizә edir?

•

Prosesin Hәrәkәt Verici qüvvәsi
Ötürülәn istiliyin miqdarının artmasını
İstilik ötürәn sәth
İstilik ötürmә müddәti
İstilik ötürmә әmsalı

243 . İstilik ötürülmәsi vә istilik proseslәrinin kinetik qanunauyğunluğu üçün yazılmış dQ/sdτ = k∆t
ifadәsindә dτ nәyi xarakterizә edir?

•

İstilik Otürmә Müddәti
Ötürülәn istiliyin miqdarının artmasını
İstilik ötürәn sәth
Prosesin hәrәkәt verici qüvvәsi
İstilik ötürmә әmsalı

244 İstilik ötürülmәsi vә istilik proseslәrinin kinetik qanunauyğunluğu üçün yazılmış dQ/sdτ = k∆t
ifadәsindә S nәyi xarakterizә edir?

•

İstilik ötürmә әmsalı
Ötürülәn istiliyin miqdarının artmasını
İstilik ötürәn sәth
İstilik ötürmә müddәti
Prosesin hәrәkәt verici qüvvәsi

245 İstilik ötürülmәsi vә istilik proseslәrinin kinetik qanunauyğunluğu üçün yazılmış dQ/sdτ = k∆t
ifadәsindә dQ nәyi xarakterizә edir?

•

Ötürülәn istiliyin miqdarının arTmasını
İstilik ötürәn sәth
İstilik ötürmә müddәti
Prosesin hәrәkәt verici qüvvәsi
İstilik ötürmә әmsalı

246 İstilik ötürülmәsi vә istilik proseslәrinin kinetik qanunauyğunluğu üçün yazılmış ifadәnin hansı
doğrudur?

•

dQ/sDτ = k∆t
) d^2Q/sd^2 τ = k∆t
dQ/s^2dτ = k∆t
dQ/sdτ = k^2 ∆t
dQ/sdτ = k∆t^2

247 Emalın әmәk mәhsuldarlığını artırmaq nöqteyi nәzәrincә texnoloji proseslәrin inkişafının neçә
istiqamәti var?

•

Uç
bir
iki
dörd
beş

248 Konstruksiyanın keyfiyyәt göstәricilәrinin ikinci qrupuna nәlәr aiddir?

•

göstәrilәnlәrin hamısı
Ümumi әmәk tutumu
Kütlә
Material tutumu
Texnolojilik

249 Estetik tәrtibat konstruksiyanın neçәnci qrupuna aiddir?

•

beşinci
Birinci
ikinci

üçüncü
dördüncü

250 . Sazlamanın sadәliyi konstruksiyanın keyfiyyәt göstәricisinin neçәnci qrupuna aiddir?

•

Beşinci
birinci
İkinci
Üçüncü
Dördüncü

251 Xidmәtdә sәrfәlilik konstruksiyanın keyfiyyәt göstәricisinin neçәnci qrupuna aiddir?

•

Beşinci
birinci
İkinci
Üçüncü
Dördüncü

252 әndazә ölçülәri konstruksiyanın keyfiyyәt göstәricisinin neçәnci qrupuna aiddir?

•

Beşinci
birinci
İkinci
Üçüncü
Dördüncü

253 F.İ.ә konstruksiyanın keyfiyyәt göstәricisinin neçәnci qrupuna aiddir?

•

Beşinci
birinci
İkinci
Üçüncü
Dördüncü

254 . Güc konstruksiyanın keyfiyyәt göstәricisinin neçәnci qrupuna aiddir?

•

Beşinci
birinci
İkinci
Üçüncü
Dördüncü

255 Hәyata keçirilәn texnoloji prosesin fasilәsizliyi konstruksiyanın keyfiyyәt göstәricisinin neçәnci
qrupuna aiddir?

•

beşinci
Birinci
ikinci
üçüncü
dördüncü

256 Avtomatlaşdırma dәrәcәsi konstruksiyanın keyfiyyәt göstәricisinin neçәnci qrupuna aiddir?

•

beşinci
Birinci
ikinci
üçüncü

dördüncü

257 Uzunömürlülük konstruksiyanın keyfiyyәt göstәricisinin neçәnci qrupuna aiddir?

•

beşinci
Birinci
ikinci
üçüncü
dördüncü

258 Etibarlılıq konstruksiyanın keyfiyyәt göstәricisinin neçәnci qrupuna aiddir?

•

beşinci
Birinci
ikinci
üçüncü
dördüncü

259 Mәhsuldarlıq konstruksiyanın keyfiyyәt göstәricisinin neçәnci qrupuna aiddir?

•

beşinci
Birinci
ikinci
üçüncü
dördüncü

260 Dozalaşdırıcı stansiya hansı hissәlәrdәn ibarәtdir

•

bak vә әsas hissәdәn:
bunkerdәn vә oturcaqdan
qarışdırıcıdan vә kәsicidәn
dozalaşdırıcı qurğudan
silosdan vә qarışdırıcıdan

261 Dozalaşdırıcı stansiyanın bakının üçüncü şöbәsi nә üçün nәzәrdә tutlmuşdur

•

şәkәr mәhlulu üçün:
duz mәhlulu vә ya maya üçün
elektrik avadanlığının blokunu yerlәşdirmәk üçün
su üçün
yağ üçün

262 Toxucu dәzgahının orta valı aşağıdakı hansı mexanizmә hәrәkәti ötürmür?

•

lamelә:
vurucu mexanizmә
batana
remizaya
qoruyucu mexanizmә

263 Bütün istehsal әmәliyyatları tamami ilә mexniklәşdirilmiş müәssisәlәlәr mexaniklәşdrimә dәrәcәsinә
görә hansına aiddir

•

kompleks mexaniklәşdirilmiş:
avtomatlaşdırılımış
kombinәlәşdirilmiş
mexaniklәşdirilmiş
ixtisaslaşdırılmış

264 Avtomatlaşdırılmış müәssisәlәrәdә әsas istehsal prosesi necә aparılırı

•

avtomatlaşdırılmış:
әl әmәyinin kömәyi ilә
mexaniklәşdirilmiş
qismәn mexaniklәşdirilmiş
fasilәsiz

265 Mexaniklәşdirmә dәrәcәsinә görә müәssisәlәr hansılardır

•

mexaniklәşdirilmiş, kompleks mexaniklәşdirilmiş vә avtomatlaşdırılımış:
fasilәli vә fasilәsiz işlәyәn
mövsümi işlәyәn
az gücә, orta gücә vә böuük gücә malik olan
ixtisaslaşdırılmış, çeşdirlәşdirilmiş vә kombinәlәşdirilmiş

266 Mexaniklәşdirilmiş müәssisәlәrәdә әsas istehsal prosesi necә aparılırı

•

mexaniklәşdirilmiş:
әl әmәyinin kömәyi ilә
qismәn mexaniklәşdirilmiş
fasilәli
fasilәsiz

267 Istehsal profilinә görә çörәkbişirmә müәssisәlәri neçә qrupa bölünür

•

3,
5
2
10
6

268 Kompleksmexaniklәşdirilmiş müәssisәlәrәdә bütün istehsal prosesi necә aparılırı

•

Mexaniklәşdirilmiş
әl әmәyinin kömәyi ilә
qismәn mexaniklәşdirilmiş
fasilәli
fasilәsiz

269 Toxucu dәzgahında mәkiyin sayına görә necә tәsniflәşdirilir?

•

mәkiksiz olması
Bir mәkikli vә iki mәkikli olması
bir mәkikli olması
iki mәkikli olması
çox mәkikli olması

270 Qoruyucu mexanizmin sisteminә görә necә tәsniflәşdirilir?

•

açarlı dәzgahlar
Açarlı vә açarsız dәzgahlar
avtomatik bağlanan dәzgahlar
avtomatik bağlanmayandәzgahlar
açarsız dәzgahlar

271 Pambıq, yun, kәtan, ipәk, xüsusi tәyinatlı vә başqa parçalar üçün olan toxucu dәzgahları nәyә görә
tәsniflәşdirilir?

•

qabarit ölçülәrinә görә
Tәyinatına görә
növünә görә
formasına görә
işlәmә prinsipinә görә

272 Toxucu dәzgahları mәkikli vә mәkiksiz variantlarda olmasına görә necә tәsniflәşdirilir?

•

arğac sapının daranmasına görә
Arğac sapının qoyulma üsuluna görә
arğac sapının qırılmamasına görә
arğac sapının qırılmasına görә
arğac sapının sarınmasına görә

273 Toxucu dәzgahın sol vә sağ әlә nizamlanmasına görә necә tәsniflәşdirilir?

•

hәrәkәtverici orqanın olmamasına görә
Hәrәkәtverici orqanın yerlәşmәsinә görә
hәrәkәtverici orqanın növünә görә
hәrәkәtverici orqanın quruluşuna görә
hәrәkәtverici orqanın iş prinsipinә görә

274 Toxucu dәzgahının mühәrriki bilavasıtә hansı mexanizmı işә salır?

•

lamellәri
Baş valı
vurucu mexanizmi
batan mexanizmi
sayğacı

275 Toxucu dәzgahının orta valı fırlanma tezliyi hansı orqandan 2 dәfә azdır?

•

baş valdan:
remizadan
batandan
vurucu mexanizmdәn
mühәrrikdәn

276 Vurucu mexanizmin durduğu vәziyyәtinә görә necә tәsniflәşdirilir?

•

Orta, aşağı vә yuxarı vurmalar:
aşağı vurma
yuxarı vurma
orta vurma
qarışıq vurma

277 Lifayrıcı maşında necә әdәd mişar yerlәşdirilir?

•

140:
100
110
120
130

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

•

Lifayrıcı:
Quruducu

Tәmizlәyici
Lintayırıcı
Preslәyici

279 Mişarlı cin maşınlarında lif çıxımı nәyin vasitәsilә tәnzimlәnir?

•

Çiyid darağının:
Mişarlı silindirin
Kolosnikin
Hava saplosunun
Uyluk konveyerin

280 Liflәrin möhkәmliyi hansi cehazla tәyin edilir?

•

Dinamometr:
Eksikator
Mikroskop
İstilik nәmlik ölçәn
Analizator

281 Mişarlı cin maşınlarında hava saplosunun vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

•

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

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

•

Cinlinter maşınlarının:
Quruducu barabanların
Tәmizlәyici maşınların
Seperatorun, kondensorun
Kondensorun

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

•

Lif tımizlәyici maşınların
Tәmizlәyici maşınların
Kondensorların
Seperatorların
Sinlinter maşınlarının

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

•

Işci kameranı xam pambıqla qidalandırmaqdan:
Qum saatı
Şlixt cәni
Emulsiya çәni
Qalay cәni

285 Cin maşınlarında tәtbiq olunan qidalandırıcıların vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

•

Işci kameranı xam pambıqla qidalandırmaqdan:
Pambığın tәrkibindәki qüsurları ayırmaqdan
Pambığın tәrkibindәki ulyuklu ayırmaqdan
Pambığın tәrkibindәki nәmliyi ayırmaqdan

Maşının mәhsuldarlığını yüksәltmәkdәn

286 Cinin işçi kamerasının hәcminin dәyişmәsi nәyin vasitәsi ilә tәnzimlәnir?

•

Çiyid darağı ilә:
Kolosniklә
Mişarla
Şotka ilә
Uyluk konveyeri ilә

287 Cinin çiyid darağı ilә hansı hissәsinin ölcüsünü dәyişmәk mümkündür?

•

Mişarın diametrini
Qarışdırıcısının ölcüsünü
Işçi kamerasının hәcmini
Kolasının ara mәsafәsini
Mişarın dişlәrinin sayını

288 Mişar sexindә qum vannasından nә mәqsәdlә istifadә olunur?

•

Mişarın dişlәrini cilalamaq üçün:
Ön fartuku tәmizlәmәk ücün
Çiyid darağını sazlamaq üçün
Kolasnik şәbәkәni tәmir etmәk üçün
Qarışdırıcını sazlamaq üçün

289 ЧМ 450 7 darayıcı maşının baş barabanının sәthi hansı işçi üzvlә örtülür.

•

tam metallik mişarlı lenTLә
mişarlı lentlә
iynәli lentlә
bıçaqlarla
barmaqlarla

290 ЧМ 450 7 darayıcı maşının qәbuledici barabanın sәthi hansı işçi üzvlә örtülür.

•

tam metallik mişarlı lentlә:
mişarlı lentlә
iynәli lentlә
bıçaqlarla
barmaqlarla

291 ЧМ 450 7 darayıcı maşının qәbuledici barabanın sәthi hansı işçi üzvlә örtülür.

•

tam metallik mişarlı lentlә:
mişarlı lentlә
iynәli lentlә
bıçaqlarla
barmaqlarla

292 ЧМ4507 şlayapalı darayıcı maşını xammalla necә qidalanır

•

xolostla:
pambıq lifi
kәlәflә
lentlә
ipliklә

293 L 35 lent maşını istehsalın hansı sahәsindә tәtbiq edilir.

•

әyriçilik:
boyaqbәzәk
trikotaj
toxuculuq
ayaqqabı

294 Zәrif lifli pambıq darayıcı maşının çıxarıcı barabanın sәthi hansı işçi üzvlә örtülür.

•

iynәli lentlә:
mişarlı lentlә
tam metallik mişarlı lentlә
bıçaqlarla
barmaqlarla

295 Xәttin әsas texniki parametrlәri layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidrir?

•

texniki tapşırıqda:
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә
texnoloji layihәlәndirmәdә

296 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texoloji layihәlәndirmә mәsәlәlәrinә aid deyil?

•

xәttin tәrkib hissәlәrinin konstruktiv quruluşunun prinsipial sxemi:
texnoloji proseslәrin parametrlәrinin eksperimental әsaslandırılması
texnoloji proseslәrin parametrlәrinin nәzәri әsaslandırılması
ilkin xam malın keyfiyyәtinә nәzarәt metodlarının işlәnmәsi
hazır mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt metodlarının işlәnmәsi

297 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texoloji layihәlәndirmә mәsәlәlәrinә aid deyil?

•

xәttin quruluşunun prinsipial sxeminin işlәnmәsi:
texnoloji proseslәrin parametrlәrinin eksperimental әsaslandırılması
texnoloji proseslәrin parametrlәrinin nәzәri әsaslandırılması
ilkin xam malın keyfiyyәtinә nәzarәt metodlarının işlәnmәsi
hazır mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt metodlarının işlәnmәsi

298 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texniki tapşırığın bölmәsinә aid deyil?

•

layihәqabağı axtarışların nәticәlәrinin analizi :
xәttin adı vә tәtbiq sahәsi
xәttin işlәnmәsindә mәqsәd vә tәyinatı
texniki tәlәblәr vә iqtisadi göstәricilәr
xәttә nәzarәt vә qәbul qaydaları

299 Silindirik düz dişli çarxlarda radial qüvvә necә hesablanır?

•

300 Silindirik düz dişli çarx ötürmәsindә aparan dişli çarxın bölgü çevrәsinin diametri mәrkәzlәrarası
mәsafә vә ötürmә nisbәtinә görә necә hesablanır?

•

301 Silindirik düzdişli çarx ötürmәsindәki aparan dişli çarxın diametrini kontakt gәrginliyinә görә tәyin
etdikdә kömәkçi әmsal nә qәdәr qәbul olunur?

•

302 Silindirik düzdişli çarx ötürmәsini әyilmә gәrginliyinә görә hesabladıqda dişә tәsir edәn әyici qüvvә
necә hesablanır?

•

.

303 Silindirik çәpdişlı çarxlarda ox boyu qüvvә necә hesablanır?

•

.

304 Çәp vә qoşadişli çarx ötürmәsini kontakt gәrginliyinә görә hesabladıqda kömәkçi әmsal neçәyә
bәrabәrdir?

•

.

305 Çәp dişli çarxlarda dişin maillik bucağı neçә dәrәcә olur?

•

.

.

306 Qoşadişli çarxlarda dişin maillik bucağı neçә dәrәcә olur?

•

.

307 Estetik tәlәblәr layihәlәndirmәnin hansl sәnәdindә göstәrilmәlidir?

•

texniki tapşırıqda:
texniki layihәlәndirmәdә;
eskiz layihәlәndirmәdә;
texniki tәklifdә;
texnoloji layihәlәndirmәdә;

308 Texnoloji proseslәrin strukturunun eksperimental әsaslandırılması mәsәlәsi layihәlәndirmәnin hansı
sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә:
texniki layihәlәndirmәdә;

eskiz layihәlәndirmәdә;
texniki tәlәblәrdә;
texniki tapşırıqda;

309 Texnoloji proseslәrin parametrlәrinin eksperimental әsaslandırılması mәsәlәsi layihәlәndirmәnin hansı
sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә:
texniki layihәlәndirmәdә;
eskiz layihәlәndirmәdә;
texniki tәlәblәrdә;
texniki tapşırıqda;

310 Sәnaye –tәcrübә sınaqlarının nәticәlәrinin analizi layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә:
texniki layihәlәndirmәdә;
eskiz layihәlәndirmәdә;
texniki tәlәblәrdә;
texniki tapşırıqda;

311 Aralıq mәhsulların keyfiyyәtinә nәzarәt metodlarının işlәnmәsi layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә
göstәrmәlidir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә:
texniki layihәlәndirmәdә;
eskiz layihәlәndirmәdә;
texniki tәlәblәrdә;
texniki tapşırıqda;

312 Bütün növ layihә sәnәdlәrinә baxdıqda qәbul edilmiş qәraralrın analizi layihәlәndirmәnin hansı
sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә.
eskiz layihәlәndirmәdә.
texniki tәlәblәrdә.
texniki tapşırıqda.

313 Hazır mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt metodlarının işlәnmәsi layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә
göstәrmәlidir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә:
texniki layihәlәndirmәdә;
eskiz layihәlәndirmәdә;
texniki tәlәblәrdә;
texniki tapşırıqda;

314 Xam malın keyfiyyәtinә nәzarәt metodlarının işlәnmәsi layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә
göstәrmәlidir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә.
eskiz layihәlәndirmәdә.
texniki tәlәblәrdә.
texniki tapşırıqda.

315 Patent qabiliyyәtliliyini tәyin etmәk üçün patent tәdqiqatı layihәlәndirmәnin hansı mәrhәlәsindә

aparılır?

•

texniki layihәlәndirmәdә:
eskiz layihәlәndirmәdә;
texniki tәklifdә;
texniki tapşırıqda;
texnoloji layihәlәndirmәdә;

316 Sәnaye –tәcrübә sınaqlarının nәticәlәrinin analizi layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә/;
texniki layihәlәndirmәdә/:
eskiz layihәlәndirmәdә/:
texniki tәlәblәrdә/:
texniki tapşırıqda/:

317 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texniki tapşırığın bölmәsinә aid deyil?

•

ilkin xam malın keyfiyyәtinә nәzarәt metodlarının işlәnmәSI
xәttin adı vә tәtbiq sahәsi
xәttin işlәnmәsindә mәqsәd vә tәyinatı
texniki tәlәblәr vә iqtisadi göstәricilәr
xәttә nәzarәt vә qәbul qaydaları

318 İstәnilәn xәttin tәşkilindә necә әsas kompleks avadanlıq olur?

•

5.
1.
2.
3
4.

319 İlkin xammala qoyulan tәlәblәr layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texniki tәlәblәrdә :
texniki layihәlәndirmәdә;
eskiz layihәlәndirmәdә;
texniki tәklifdә;
texnoloji layihәlәndirmәdә;

320 İlkin xammala qoyulan tәlәblәr layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texniki tәlәblәrdә:
texniki layihәlәndirmәdә;
eskiz layihәlәndirmәdә;
texniki tәklifdә;
texnoloji layihәlәndirmәdә;

321 İstismar materiallarına qoyulan tәlәblәrә layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texniki tәlәblәrdә/;
texniki layihәlәndirmәdә/:
eskiz layihәlәndirmәdә/:
texniki tapşırıqda/:
texnoloji layihәlәndirmәdә/:

322 Layihәdәn әvvәlki axtarışların nәticәlәrinin analizi layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә
göstәrmәlidir?

•

•

texnoloji layihәlәndirmәdә:
texniki layihәlәndirmәdә;
eskiz layihәlәndirmәdә;
texniki tәlәblәrdә;
texniki tapşırıqda;

323 Xәttin tәrkib hissәlәrinin tәyinatı layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә;
texniki layihәlәndirmәdә;
eskiz layihәlәndirmәdә;
texniki tәklifdә;
texniki tapşırıqda

324 Xәttin tәrkib hissәlәrinin adları layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texniki tapşırıqda:
texniki layihәlәndirmәdә;
eskiz layihәlәndirmәdә;
texniki tәklifdә;
texnoloji layihәlәndirmәdә;

325 Xәttin tәrkib hissәlәrinә qoyulan konstruktiv tәlәblәr layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә
göstәrmәlidir?

•

texniki tapşırıqda:
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә
texnoloji layihәlәndirmәdә

326 Texnoloji proseslәrin strukturunun nәzәri әsaslandırılması mәsәlәsi layihәlәndirmәnin hansı
sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә:
texniki layihәlәndirmәdә;
eskiz layihәlәndirmәdә;
texniki tәlәblәrdә;
texniki tapşırıqda;

327 Mexaniki yeyilmә nә vaxt baş verir?

•

iki sәthin birbirinә nәzәrәn süzülmәsi zamanı:
qiymәt vә istiqamәt dәyişәn zәrbә qüvvәsinә tәsir etdikdә;
iki sәthin birlikdә süzülmәsi zamanı;
iki sәthin birbiri ilә görüşmәdәn hәrәkәti zamanı;
iki sәthin birbirinә sıxılması zamanı;

328 Maşınların işәsalınması hansı mexanizimlәr tәrәfindә hәyata keçirilir

•

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

329 Avtomatlaşdırma dәrәcәsinә görә texnoloji maşınlar3 neçә qrupa bölnürlәr

•

6
3
2
4
5

330 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texniki tapşırığın bölmәsinә aid deyil?

•

texnoloji proseslәrin parametrlәrinin nәzәri әsaslandırılması:
xәttin adı vә tәtbiq sahәsi;
xәttin işlәnmәsindә mәqsәd vә tәyinatı;
texniki tәlәblәr vә iqtisadi göstәricilәr;
xәttә nәzarәt vә qәbul qaydaları ;

331 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texniki tapşırığın bölmәsinә aid deyil?

•

bütün növ layihә sәnәdlәrinә baxılması zamanı qәrarların analizi:
xәttin adı vә tәtbiq sahәsi;
xәttin işlәnmәsindә mәqsәd vә tәyinatı;
texniki tәlәblәr vә iqtisadi göstәricilәr;
xәttә nәzarәt vә qәbul qaydaları ;

332 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texoloji layihәlәndirmә mәsәlәlәrinә aid deyil?

•

kinematik hesabatların aparılması:
texnoloji proseslәrin parametrlәrinin eksperimental әsaslandırılması;
texnoloji proseslәrin parametrlәrinin nәzәri әsaslandırılması;
ilkin xam malın keyfiyyәtinә nәzarәt metodlarının işlәnmәsi;
hazır mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt metodlarının işlәnmәsi;

333 Texnoloji proseslәrin parametrlәrinin nәzәri әsaslandırılması mәsәlәsi layihәlәndirmәnin hansı
sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә:
texniki layihәlәndirmәdә;
eskiz layihәlәndirmәdә;
texniki tәlәblәrdә;
texniki tapşırıqda;

334 Yüksәk sәmәrәli texnoloji xәtlәrin yaradılması üçün birinci problem nәdәn ibarәtdir?

•

texnoloji sistemin yaradılması:
istismarı zamanı müәyyәn sәviyyәnin saxlanılması;
sistemin inkişaf etdirilmәsi;
sistemin inkişaf etdirilmәsi, sistemin yaradılması;
sistemin yaradılması, istismar zamanı müәyyәn sәviyyәnin saxlanılması;

335 Yüksәk sәmәrәli texnoloji xәtlәrin yaradılması üçün üçüncü problem nәdәn ibarәtdir?

•

Sistemin yaradılması, istismar zamanı müәyyәn sәviyyәnin saxlanılması
Texnoloji sistemin yaradılması
Istismar zamanı müәyyәn sәviyyәnin saxlanılması
sistemin inkişaf etdirilmәsi
Sistemin inkişaf etdirilmәsi, sistemin yaradılması

336 Yüksәk sәmәrәli texnoloji xәtlәrin yaradılması üçün neçә problemin sistemli aparılmasını tәlәb edir?

•

üç:

•
bir;
iki;
dörd;
beş;

337 Xәttin istismar şәraiti layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texniki tapşırıqda:
texniki layihәlәndirmәdә;
eskiz layihәlәndirmәdә;
texniki tәklifdә;
texnoloji layihәlәndirmәdә;

338 Xәttin patent tәmizliyinә qoyulan tәlәblәr layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

Texnoloji layihәlәndirmәdә
Texniki layihәlәndirmәdә
Eskiz layihәlәndirmәdә
Texniki tәklifdә
texniki tapşırıqda

339 Xәttin uzunömürlülüyünә qoyulan tәlәblәr layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә;
texniki layihәlәndirmәdә;
eskiz layihәlәndirmәdә;
texniki tәklifdә;
texniki tapşırıqda

340 Xәttin tәmirinә qoyulan tәlәblәr layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texniki tapşırıqda:
texniki layihәlәndirmәdә;
eskiz layihәlәndirmәdә;
texniki tәklifdә;
texnoloji layihәlәndirmәdә;

341 Xәttin estetikliyinә qoyulan tәlәblәr layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texniki tapşırıqda:
texniki layihәlәndirmәdә;
eskiz layihәlәndirmәdә;
texniki tәklifdә;
texnoloji layihәlәndirmәdә;

342 Xәttin işdәn dayanmadan işlәmәsinә qoyulan tәlәblәr layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә
göstәrmәlidir?

•

texniki tapşırıqda:
texniki layihәlәndirmәdә;
eskiz layihәlәndirmәdә;
texniki tәklifdә;
texnoloji layihәlәndirmәdә;

343 Xәttin qorunmasına qoyulan tәlәblәr layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texniki tapşırıqda:
texniki layihәlәndirmәdә;

eskiz layihәlәndirmәdә;
texniki tәklifdә;
texnoloji layihәlәndirmәdә;

344 Xәttin tәmirә yararlığına qoyulan tәlәblәr layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texniki tapşırıqda:
texniki layihәlәndirmәdә;
eskiz layihәlәndirmәdә;
texniki tәklifdә;
texnoloji layihәlәndirmәdә;

345 Xәttin texniki xidmәtinә qoyulan tәlәblәr layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texniki tapşırıqda:
texniki layihәlәndirmәdә;
eskiz layihәlәndirmәdә;
texniki tәklifdә;
texnoloji layihәlәndirmәdә;

346 Xәttin erqonomikliyinә qoyulan tәlәblәr layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texniki tapşırıqda:
texniki layihәlәndirmәdә;
eskiz layihәlәndirmәdә;
texniki tәklifdә;
texnoloji layihәlәndirmәdә;

347 Texnoloji avadanlıqların layihәlәndirilmәsi hansı konstruktiv hәllәrlә әlaqәdardır?

•

işçi prosesin fasilәsizliyini artırmaqla;
işçi prosesin avtomatlaşdırma sәviyyәsini artırmaqla;
iş prosesinin әsas nöqtәsini artırmaqla;
maşının texnoloji imkanlarını artırmaqla;
Yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısını:

348 Layihәlәndirmәlәr zamanı proqnozlaşdırma nәlәrә әsaslanır?

•

Yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısını;
yeni ixtiranın әhәmiyyәtinә
yeni xәttin әhәmiyyәtinә
texniki strategiyanın mәqsәdinә
maşının konstruksiyasının prespektiv sәviyyәsinә

349 Yeni maşın istehsalı üçün istehsalatın texniki hazırlığı nәdәn ibarәtdir?

•

kadrların hazırlanması
konustruktor sәnәdlәrinin hazırlanması
DÜİSTlәrin işlәnmәsi
texnoloji sәnәdlәrin hazırlanması
Konustruktor vә texnoloji sәnәdlәrin hazırlanması;

350 Maşının yeni modelinin istehsalının mәnimsәnilmәsi zamanı hansı mәsәlәlәr hәll edilir?

•

Yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısını
müәssisәnin layihә gücünә uyğun mәhsul buraxılışını tәmin etmәk
mәmulatın keyfiyyәtinin stabilliyini tәmin etmәk
istehsalın bütün mәrhәlәlәrindә hazırlanmanın layihәdәki әmәk tutumunu çıxmaq

müәssisәnin layihә gücünә uyğun mәhsul buraxdığını vә keyfiyyәtinin sәviyyәsini tәmin etmәk

351 . Hansı göstәricilәr әsasında layihәlәndirmә prosesi hәyata keçirilir?

•

Yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı әsasında
konstruktiv hesabatlar
texnoloji hesabatlar
istismar üçün işlәnmәlәr
eksperimentlәrin nәticәlәrinә

352 Maşının layihәlәndirilmәsi dedikdә nә başa düşülür?

•

Yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısının qarşılıqlı әlaqәsi
ancaq layihәlәndirmә
ancaq konstruksiya etmә
ancaq texniki hesabat
ancaq layihәlәndirmә vә konstruksiya etmәk

353 Hansı növ maşınqayırma mәmulatları vardır?

•

Yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı
detal
yığım vahidlәri
komplekt
kompleks

354 Texniki sәnәdlәrin işlәnmәsinin hansı mәrhәlәlәri vardır?

•

Yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı
layihә üçün texniki tapşırıq işlәmәk
texniki tәklif işlәmәk
eskiz layihәni işlәmәk
texniki layihәni vә işçi czgilәri işlәmәk

355 Layihәnin texniki tapşırığını işlәdikdә hansı mәsәlәlәr qoyulur?

•

Yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı
maşının yaradılmasında mәqsәd
maşının parametrlәri
maşının iş rejimi
maşının iş şәraiti

356 Texniki tәklifdә hansı mәlumatlar öz әksini tapmalıdır?

•

Yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısını
qәbul edilmiş qәrarların texniki iqtisadi qiymәtlәndirilmәsi
qәbul edilmiş qәrarların etibarlılığı
lazım olan eksperimentlәrin aparılmasını
layihәnin hәcmi vә işlәnmәsi mәrhәlәlәri

357 Eskiz layihәni işlәdikdә son olaraq hansı mәsәlәlәr hәll edilir?

•

Yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı
maşının prinsipial sxemini
maşının iş prinsipi
maşının tipi
әsas yığım vahidlәrinin yerlәşmә sxemlәri

358 Texniki layihәni işlәdikdә hansı mәsәlәlәr hәll edilir?

•

göstәrilәn mәsәlәlәrin hamısı hәll edilir
Bütün detalların nәzәrdә tutulmuş ölçülәri dәqiqlәşdirilir.
Bütün detalların forması tәsislәnir.
Bütün detalların materialları dәqiqlәşdirilir.
Müşahidәlәr vә oturtmalar tәyin edilir.

359 İşçi cizgilәrin işlәnmәsi mәrhәlәlәrindә hansı mәsәlәlәr hәll edilir?

•

Göstәrilәn mәsәlәlәrin hamısı hәll edilir.
ümumi görünüşün cizgilәri yaradılır.
yığım vahidlәrinin cizgilәri yaradılır.
detalların üzvilәri hazırlanır.
siyahı vә texniki şәrtlәr hazırlanır.

360 Layihә sәnәdlәri kompleksinә nәlәr daxildir?

•

Göstәrilәnlәrin hamısı
layihәnin texniki tapşırığı
layihәnin texniki tәklifi
eskiz layihәsi
texniki layihә

361 İşçi sәnәdlәr kompleksinә hansı konstruktor sәnәdlәr daxildir?

•

Göstәrilәnlәrin hamısı
hazırlanmaq üçün detalların cizgilәri
hazırlanmaq üçün yığım vahidlәrinin cizgilәri
bilavasitә detalların siyahısı
texniki izahat yazısı

362 Detalların işçi cizgilәrindә qrafik olaraq nәlәr göstәrilir?

•

Göstәrilәnlәrin hamısı
proyeksiyalar
kәsiklәr
en kәsiklәr
proyeksiyalar vә kәsiklәr

363 Konstruksiyanın keyfiyyәt göstәricilәrinin bütün xarakteristikalarını nece qrupa ayırmaq olar?

•

altı
Üç
dörd
iki
beş

364 Konstruksiyanın keyfiyyәt göstәricisinin birinci qrupuna nәlәr aiddir?

•

Göstәrilәnlәrin hamısı
mәhsuldarlıq, etibarlılıq, uzunömürlülük
avtomatlaşdırma dәrәcәsi, әndazә ölçülәri
yerinә yetirilәn texnoloji prosesin fasilәsizliyi
gücü, F.İ.Ә, xidmәtdә sәrfәliliyi

365 T16 markalı çırpıcı maşını neçә seksiyadan ibarәtdir.

•

•

3.
1
2
4
5

366 CH1 fasilәsiz işlәyәn qarışdırıcı istehsalın hansı sahәsindә tәtbiq edilir.

•

Eyricilik
toxuculuq
trikotaj
boyaqbәzәk
tikiş

367 Azәrbaycan Respublikasında әsasәn neçәnci tip pambıq lifi istehsal edilir.

•

Beşinci
birinci
ikinci
üçüncü
dördüncü

368 ЧР tipli tәmizlәyici didici istehsalın hansı sahәsindә tәtbiq edilir

•

Eyricilik
toxuculuq
trikotaj
boyaqbәzәk
tikiş

369 ЧМ4507 şlayapalı darayıcı maşını istehsalın hansı sahәsindә tәtbiq edilir.

•

Eyricilik
toxuculuq
trikotaj
boyaqbәzәk
göndәri mәmulatları

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

•

misharli
Civli
Valikli
Lövhәli
Civlivalikli

371 Zәrif lifli pambıq növünün liflәri çiyiddın hansı maşında ayrırlar?

•

valikli
Civli
Lövhәli
Mişarlı
Civil lövhәli

372 Bir mişarın mәhsuldarlığı saatda neçә kq olur?

•

.15
5

10
20
25

373 Çinin işçi kamerasının doldurulmasında hansi işçi orqanı әsas rolu oynayır?

•

qidalandırıcı
Çiyid darağı
Ön fartuk
Mişar dişlәri
Aralıq qatı

374 Silindirik düz dişli çarxlarda radial qüvvә necә hesablanır?

•

.

375 Silindirik düz dişli çarx ötürmәsindә aparan dişli çarxın bölgü çevrәsinin diametri mәrkәzlәrarası
mәsafә vә ötürmә nisbәtinә görә necә hesablanır?

•

376 Silindirik düzdişli çarx ötürmәsindәki aparan dişli çarxın diametrini kontakt gәrginliyinә görә tәyin
etdikdә kömәkçi әmsal nә qәdәr qәbul olunur?

•

377 Silindirik düzdişli çarx ötürmәsini әyilmә gәrginliyinә görә hesabladıqda dişә tәsir edәn әyici qüvvә
necә hesablanır?

•

.

378 Silindirik çәpdişlı çarxlarda ox boyu qüvvә necә hesablanır?

•

379 Çәp vә qoşadişli çarx ötürmәsini kontakt gәrginliyinә görә hesabladıqda kömәkçi әmsal neçәyә
bәrabәrdir?

•

380 Çәp dişli çarxlarda dişin maillik bucağı neçә dәrәcә olur?

•

381 Qoşadişli çarxlarda dişin maillik bucağı neçә dәrәcә olur?

•

382 .

•

25..
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383 .

•
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384 .

•

65:
60
55
53
51

385 Planetar mexanizmdә oxu tәrpәnәn çarxa nә deyilir?

•

satelit:
günәş çarxı
dayaq çarxı

qapayıcı çarx
gәzdirici

386 Planetar mexanizmin qonşuluq şәrti hansıdır?

•

387 Qәbul zamanı xammalın çәkisi nә ilә tәyin olunur?

•

Tәrәzi iLә
Mikroskop ilә
Kolba ilә
Dartıcı cihaz ilә
Pres qurgusu ilә

388 Anbarlara vurulmuş xammalın tәbii göstәricilәrinin qorunmasına cavabdeh şәxs kimdir?

•

ӘmtәәşÜnas
Mühasib
Mühәndis
Laboant
Operator

389 СП140, СПМ180, СЛ250 Ш maşınları hansı texnoloji әmәliyyatlarda istifadә edilir ?

•

şlixtlәmәdә
burulmada
yenidәn sarımAq
toxuculuqda
tro

390 ЧНМ450М3, ЧНМ 4504, ЧНМ14 vә sair maşınlar hansı texnoloji proseslәrdә istifadә edilir ?

•

liflәri daraMaq üçün
ipliyin әyrilmәsi
ipliyin burulmasında
yuksәk sәrt sap almaqda
kәlәf almaq üçün

391 97 ci sinif tikiş maşınında hansı tip sapdartıcı mexanizm tәtbiq edilmişdir.

•

•

yumrUqlu
dişli
lingli
dişli lingli
yumruqlu lingli

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

•

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

393 Kәlәfin burulmasında mәqsәd nәdir?

•

möhkәmlik vErmәk
liflәri paralellәşdirmәk
liflәri düzlәndirmәk
liflәri tәmizlәmәk
liflәrin yumşaldılması

394 Kәlәfin burulma dәrәcәsi dedikdә nә başa düşülür?

•

onun vahid uzunluĞuna düşәn buruqlarının sayı
uzunluğu
eni
çәkisi
qalınlığı

395 Kәlәf hansı mexanizmin kömәyi ilә tağalağa sarınır?

•

sarıyıcı meXanizmin
dartıcı cihazın
burucu mexanizmin
qırıcı mexanizmin
buruq ölçәn cihazın

396 Pambıqdan iplik istehsalının sonuncu mәrhәlәsi hansı prosesdir?

•

әyirMә prosesi
karddarama prosesi
kәlәf istehsalı prosesi
lent istehsalı prosesi
xolst istehsalı prosesi

397 İpliyin mexaniki üsulla formalaşmasında hansı maşınlardan istifadә edilir?

•

üzüklü әyrici maŞınlardan
kәlәf maşınlarından
lent maşınlarından
çırpıcı maşınlardan
karddarayıcı maşınlardan

398 İpliyin dartılması üçün hansı cehaz istifadә olunur?

•

dartıcı ceHaz
sıxıcı valik

buraxılış cütlәri
aralıq mexanizmi
xüsusi mexanizm

399 İpliyә möhkәmlik vermәk üçün hansı proses hәyata keçirilir?

•

[burulma proseSİ
әyirmә prosesi
dartılma prosesi
qarışdırma prosesi
yumşaltma prosesi

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

•

üç keçiddә
bir keçiddә
iki keÇiddә
beş keçiddә
dörd keçiddә

401 Lent maşınlarında buraxılışın sürәti neçәyә bәrabәrdir?

•

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

402 Lentin toplanması vә dartılması prosesi nә üçün hәyata keçirilir?

•

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

403 İstehsal olunan lent nәyә qablaşdırılır?

•

tazA
tağalağa
şpula
patrona
bobinә

404 Lent istehsalı zamanı dartıcı cehaz hansı işçi orqanla qidalanır?

•

qidalandırıcı cütlӘR
tazlar
dartıcı cihazla
tağalağla
şpulla

405 Yumşaldıcıçırpıcı axın xәtti neçә proses hәyata keçirir?

•

5
1
2
3

•
4

406 Kәlәfdәn sonrakı texnoloji prosesdә nә alınır?

•

iplİK
kәlәf
lent
xolst
sap

407 Pambıq әyriciliyindә neçә әyirmә sistemi ilә iplik istehsal edilir?

•

3:
2
5
7
8

408 Toxuculuq ipliklәrinin hiqroskopikliyi hansı xassәyә aiddir?

•

fiziKİ
kimyәv
mexaniki
kimyәvimexaniki
hәndәsi

409 Toxuculuq materiallarında düz vә ziqzaqşәkilli texnoloji әmәliyyat hansı maşınlarda yerinә yetirilir ?

•

kәlәf
әyricilik
darayıcı
trikotaj
tikiş

410 Şәrti olaraq ölçülәri 10 mmdәn böyük olanlar necә adlanir?

•

İRİ
Xırda
Kiçik
Böyük
Orta

411 Kәnar qarışıqları tәmizlәyәn avadanlıqlar texnoloji prosesә hansı prinsiplә qoşulur?

•

Fasilәsiz:
Fasilәli
Periodik
Tsiklik
Ardıcıl

412 Trikotaj toxunması hansı vahidlә ölçülür ?

•

kiloqram. metr2:
metrlә
horizantal düyunlәrin sayı
vertikal düyünlәrin sayı
kiloqramla

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

•

lövhәlәrdәn.
iynәlәrdәn
yumruqlardan
qulaqcığdan
dişli çarxlardan

414 Yunun ilkin emalı zamanı neçә texnoloji proses hәyata keçirilir?

•

5.
1
2
3
4

415 Lent maşınında hansı xәtti sıxlıqda lent istehsal olunur?

•

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

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

•

mәhsulun burulması:
mәhsulun dartılması
mәhsulun uzanması
mәhsulun qısalması
mәhsulun möhkәmliyi

417 Barabanlı maşınlar hansı növ qarışıqları ayırır?

•

Xirda kәnar qarışığ:
İri kәnar qarışığı
Aktiv kәnar qarışığı
Passiv kәnar qarışığı
Üzvi kәnar qarışığı

418 Birmәkikli vә çoxmәkikli tikiş maşınları hansı xü3susiyyәtlәrinә görә fәrqlәnirlәr ?

•

mәkik qurğularının sayına:
mühәrriklәrin sayına
sapların rәnginin sayına
qısa tikişlәrin sayına
tikişlәrinin sayına

419 97 A sinif tikiş maşınnıda hansı tip nәqletdirici mexanizm tәtbiq edilir.

•

lingli:
dişli
yumruqlu
zәncirli
yastı qayış ötürmәsi

420 Hansı sәnayedә mәkik iynә işçi üzvlәri tәtbiq edilir ?

•

•

tikiş:
әyirici
toxucu
boyaqbәzәk
trikotaj

421 Möhürlәmә hansı texnoloji proseslәri özündә birlәşdirir ?

•

rәnglәmә vә otdelka:
kard әyricilik sistemi
daraqlı әyricilik sistemi
toxuculuq
hazırlıq şöbәsi

422 Ağır qarışıqları tәmizlәyәn qurgular neçә qrupa bölünür?

•

2.
1
3
4
5

423 .

•

1.35:
1.25
1.32
1.56
1.95

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

•

raper tipli
әylәc
differensial әylәc
xant tipli
Zultser tip

425 әriş saplarının qırılmasına nәzarәt edәn mexanizm hansıdır.

•

lamel mexanizmi:
arqac çәngәli
batan mexanizmi
vurucu mexznizm
mal tәnzimlәyici

426 KB110 kalandrları istehsalın hansı sahәsindә tәtbiq edilir.

•

boyaqbәzәk:
әyricilik
toxuculuq
trikotaj
tikiş

427 1022 ci sinif tikiş maşınnıda mәkik necә yerlәşmişdir.

•

üfüqi:

•

şaquli
üfüqi maili
mәkik yoxdur
şaquli maili

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

•

sapın sarınması:
sapın dartılması
sapın burulması
sapın dolaşması
sapın formalaşması

429 Kard әyirmә sistemindә yumşaltma prosesi hansı mәqsәdlә aparılır?

•

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

430 Zәrif lifli pambıq növünün liflәri çiyiddın hansı maşında ayrırlar?

•

Valikli:
Civli
Lövhәli
Mişarlı
Civil lövhәli

431 CH1 fasilәsiz işlәyәn qarışdırıcı istehsalın hansı sahәsindә tәtbiq edilir.

•

әyricilik:
toxuculuq
trikotaj
boyaqbәzәk
tikiş

432 Hansı istehsalatda ütülәyici proseslәr tәtbiq edilir ?

•

tikiş:
әyirici
toxucu
darayıcı
kәlәf

433 Pambıq dilimlәrinin sәthindә olan kәnar qarışıqlar necә adlanır ?

•

Passiv:
Aktiv
Aktiv vә passiv
İdarә olunan
İdarә olunmayan

434 Pambıq dilimlәrinin sәthindә olan kәnar qarışıqlar necә adlanır ?

•

Passiv:
Aktiv
Aktiv vә passiv

İdarә olunan
İdarә olunmayan

435 Mişarlı maşınlar hansı növ qarışıqları ayırır?

•

İri kınar qarışığı:
Xirda kәnar qarışığı
Aktiv kәnar qarışığı
Passiv kәnar qarışığı
Üzvi kәnar qarışığı

436 Kәnar qarışıqları tәmizlәyәn avadanlıqlar texnoloji prosesә hansı prinsiplә qoşulur?

•

Fasilәsiz:
Fasilәli
Periodik
Tsiklik
Ardıcıl

437 .

•

1,3
1.0
1.5
1.6
1.8

438 ЧМ4507 darayıcı maşının şlyapalarının sәthi hansı işçi üzvlә örtülür.

•

iynәli lentlә:
mişarlı lentlә
tam metallik mişarlı lentlә
bıçaqlarla
barmaqlarla

439 Çırpıcı maşının nәzәri mәhsuldarlığı hansı düsturla hesablanır?

•

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

440 Xolst yumşaldıcıçırpıcı axın xәttinin hansı maşınında formalaşır?

•

T16 :
T22
T24
T26
T20

441 MC5 maşını istehsalın hansı sahәsindә tәtbiq edilir

•

trikotaj:
toxuculuq
әyricilik
boyaqbәzәk

tikiş

442 Üzüklü әyirici maşını ipliyin hansı üsulla formalaşmasında tәtbiq olunur?

•

mexaniki:
pnevmomexanik
fiziki
kimyәvi
fizikikimyәvi

443 Kard әyirmә sistemindә kәlәf almaq üçün hansı proses keçirilmәlidir?

•

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

444 T16 markalı çırpıcı maşını neçә seksiyadan ibarәtdir.

•

3:
1
2
4
5

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

•

Mişarlı:
Civli
Valikli
Lövhәli
Civlivalikli

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

•

11.85.88
14,89,88
19,814,88
21,817,88
24,821,88

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

•

83.311.8
85,313,8
88,315,8
90,318,8
93,321,8

448 Paltaryuyan maşının әsas işçi üzvü aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansıdır.

•

fırlanan slindrik baraban:
elektrik mühәrriki
daraq
gövdә
yarım ox

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

•

3:
1
2
4
5

450 Yeni әyrici maşınlarından alınan ipliyin dartımı neçәyә bәrabәrdi?

•

100200:
50100
200300
300400
400500

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

•

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

452 ЧМД4 darayıcı maşının neçә barabanı vardır.

•

iki:
bir
üç
dörd
beş

453 ЧМД – 4 darayıcı maşının son mәhsulu nәdir.

•

:toplanma vә dartılma
kәlәf
burulmuş sap
xolost
iplik

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

•

toplanma vә dartılma:
toplanma
dartılma
burulma
sarınma

455 Toplananların sayı dәyişdikdә darımın hәddi dәyişirmi?

•

dәyişmir :
dәyişir
bәrabәrlәşir
azalır
çoxalır

456 Lent iki keçiddә keçirilәrkәn toplananların sayı neçәyә bәrabәrdir?

•

•

163664.
4916
81832
3272128
64144156

457 Lent maşını neçә başlıqlı olur?

•

12.
34
56
78
910

458 97A sinif tukiş maşınında hansı tip sap dartıcı mexanizm tәtbiq edilir.

•

yumruqlu mexanizm:
çarxqollu sürgü qollu mexanizm
dördbәndli mexanizm
kulis mexanizmi
dişli mexanizm]

459 697 sinif maşınında nәql etdirmәk üçün hansı mexanizmidәn istifadә edilir.

•

differensial mexanizm:
çarx qollu sürgü qollu mexanizm
dördbәndli mexanizm
dişli mexanizm
differensial mexanizm

460 Bütün mәişәt yuyucu maşınları neçә tipә ayrılır.

•

dörd:
iki
üç
beş
altı

461 Yuyucu maşınların yuyucu çәninin tәlәb olunan konstruktiv ölçülәrini tәyin edәn әsas parametrlәr
hansılardır.

•

mәmulatın çәkisi
Mәmulatın uzunluğu
Mәmulatın enliyi
Mәmulatın sayı
Mәmulatın materialı

462 Valikli darayıcı maşının qıdalandırma düyünü olan özüçәkәn nә üçün tәtbiq edilir.

•

lif qatının qalınlığını bәrabәr saxlamaq üçün
maşının avtomatik işini tәmin etmәk üçün
qidalandırıcı çәrçivә üzәrindә qatın enliyi boyu bәrabәr paylanmasını tәmin etmәk üçün
qidalandırıcı çәrçivә üzәrindә qatın uzunluğu boyu bәrabәr paylanmasını tәmin etmәk üçün
Maşını vaxta görә (yәni vahid vaxt әrzindә müәyyәn kütlәyә malik) lifli

463 Özüçәkәnin iş tsikli neçә dövrdәn ibarәtdir.

•

dörd:

•
iki
üç
beş
altı

464 Çıxarıcı daraq mexanizminin daraq lövhәsi hansı materialdan hazırlanır.

•

у 8:
ст.45
ст.30
ст .35
ст.25

465 Şlyapalı darayıcı maşınlarda yerlәşdirilmiş çıxarıcı daraq mexanizminin darağının gedişi hansı
hәdlәrdә dәyişir.

•

S=26÷36mm:
S=20÷30mm
S=20÷25mm
S=28÷38mm
S=26÷30mm

466 Darağın әtalәt qüvvәlәri momenti yazılmış ifadәlәrdәn hansı ilә tәyin edilir.

•
467 Baş barabanın sağanağının radiusunun, sağanağın qalınlığına olan nisbәti hansı hәdlәrdә dәyişir.

•
468 Lentayığıcının yuxarı boşqabının tam bir dövr etmәsi vaxtını tәyin etmәk üçün yazılmış ifadәnin hansı
doğrudur.

•

469 Dartıcı cıhazlarda emal edilәn lentin uzunluğundan l vә dartıcı lentin slindirlәrinin mәrkәzlәri
arasındakı mәsafәdәn L asılı olaraq nәzarәt edilәn liflәr adlanır.

•

ℓ=L:
ℓ=0.5L
ℓ>L
ℓ
ℓ=0.25L

470 Dartıcı cihazlarda emal edilәn liflәr, lifin uzunliğundan l vә dartıcı cütün slindirlәrinin mәrkәzlәri
arasındakı mәsafәdәn L asılı olaraq nәzarәt edilmәyәn liflәr adlanır.

•

ℓ>L
ℓ=L
ℓ>0.5L
ℓ<0.25L

471 AT tipli toxucu maşınlarla quraşdırılmış differensial әylәclәrdә sap mexanizmi hansı funksiyanı yerinә
yetirir.

•

navoyun әriş sarınma diametrinә nәzarәt edir:
әriş saplarına gәrginlik verir
navoyu döndәrir
oxluğun hәrәkәtini tәnzimlәyir
әriş saplarının qırılmasına nәzarәt edir.

472 Mәrkәzi әriş çәngәli hansı әsas funksiyanı yerinә yetirir.

•

hәr bir әsnәkdә arqac sapının olmasına nәzarәt edir:
mәkiyin uçmasına nәzarәt edir
mәkiyin mәkik qutusunda yerlәşmәsinә nәzarәt edir.
arqacın gәrginliyinә nәzarәt edir
әrişin gәrginliyinә nәzarәt edir.

473 Boyaqbәzәk istehsalatlarında yerinә yetirilәn texnoloji proseslәrin mәqsәdi nәdir.

•

parçalara standart xüsusiyyәtlәr, ölçülәr vә xarici görkәm verir:
pazvari rәnglәmәk
pazvari yumaq
parçaları ölçmәk
parçaları enlәtmәk

474 Boyaq bәzәk maşınlarının standartlaşmış maksimal işçi eni nә qәdәrdir

•

ℓ=2200mm:
ℓ=1100mm
ℓ=1300mm
ℓ=1860mm
ℓ=2400mm

475 Su kalandrlarında hansı texnoloji proses yerinә yetirilir.

•

parçanı yumaq vә sıxmaq:
parçanı yumaq
parçanı sıxmaq
parçanı rәnglәmәk
parçanı enlәşdirmәk

476 Su sıxıcı kalandrların әsas işçi üzvülәri hansılardır.

•

metallik vә yığma vallar
metallik vallar.
yığma vallar.
vannalar.
özüyığan.

477 Boyaq bәzәk kalandrlarında әsas işçi icra üzvülәri hansılardır.

•

metallik vә yığma vallar:
yığma vallar
metallik vallar
vannalar
özüyığan

478 ВИ  186 xovlayıcı maşınının әsas işçi üzvlәri hansılardır.

•

xovlayıcı vә әksxovlayıcı valiklәr:
ancaq xovlayıcı valik
ancaq әksxovlayıcı valik
özüyığan
ütülәyici şotkalar

479 Trikotaj maşınları texnoloji göstәricilәrinә görә neçә qrupa bölünür.

•

üç:
iki
dörd
beş
altı

480 97A sinif mәkikli tikiş maşınında friksion intiqaldan baş vala hәrәkәt hansı ötürmә ilә verilir

•

pazvari qayış:
dişli çarx
sonsuz vint
yastı qayış
zәncir ötürmәsi

481 1022 sinif tikiş maşınında baş valdan mәkik valına olan ötürmә әdәdi nә qәdәrdir.

•

i=0.5
i= 1
i=2
i=3
i= 3,5

482 97A sinif tikiş maşınında baş valdan mәkik valına olan ötermә әdәdi nә qәdәrdir.

•

I=0.5
i= 3,5
i=3
i=2
i=1

483 1022 sinif tikiş maşınında hansı tip sapdartıcı mexanizmlәr istifadә edilir.

•

•

dördbәndli çarx qollu mancanaqlı mexanizm:
çarx qollu sürgü qollu mexanizm
dördbәndli mexanizm
dördbәndli çarx qollu mancanaqlı mexanizm
yumruqlu mexanizm

484 İşin istehsal tsikilni tәyin etmәk üçün yazılmış ifadәlәrdәn hansı doğrudur.

•

485

•

Bilavasitә emalA sәrf olunan vaxt
Tsiklin kәnar itikilәr vaxtı
Tsikildә itkilәr
Tәmir müddәti
Modifikasiyaetmә vaxtı

486 ..

•

Tsiklin kәnar itiKİlәr vaxtı
Bilavasitә emala sәrf olunan vaxt
Tsikildә itkilәr
Tәmir müddәti
Modifikasiyaetmә vaxtı

487 Maşının işinin texnoloji tsikil müddәtini tәyin etmәk üçün yazilmış ifadәnin hansi doğrudur.

•

488

•

Emal mәnbәyinin quraŞdırılması
Әmәliyyat arası intervalı
Emal mәnbәyinin itirilmәsi
Tsiklin kәnar itkilәri
Tsikldә itkilәr

489

•

Әmәliyyat arası intErvalı
Emal mәnbәyinin quraşdırılması
Emal mәnbәyinin itirilmәsi
Tsiklin kәnar itkilәri
Tsikldә itkilәr

490 .

•

Emal mәnbәyinin itİrilmәsi
Emal mәnbәyinin quraşdırılması
Әmәliyyat arası intervalı
Tsiklin kәnar itkilәri
Tsikldә itkilәr

491 Ağır qarışıqları tutan qurğular göstәrilәn nәqliyyat vasitәlәrindәn hansında quraşdırılır?

•

pnevmatik nәqliyyat qurğularında
Vintli konveyerdә
Vintli transportyorda
Elevatorda
Estakadalarda

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

•

rapira
lamel
sayğac
vurucu mexanizm
mal valı

493 Pnevmomexaniki әyirici maşında aparılan prosesin ikincisi hansıdır?

•

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

494 İysiz әyirmәnin әsasәn neçә növü vardır?

•

5
1
2
3
4

495 Stamk2 peçlәri nә mәqsәdlә tәtbiq olunur?

•

havanı qızdırmaq
Havanı sәrinlәşdirmәk

Havanı tәmizlәmәk
Havani sovurmaq
Havanı külәklәmәk

496 Texnoloji sxemin III variantda xam pambığın hansı növlәrinin emalı nәzәrdә tutulur?

•

I vә II növ әl ilә yığılmış:
I vә II növ maşınla yığılmış;
II vә IV maşınla yığılmış;
III vә IV növ әl ilә yığılmış ;
Maşınla yığılmış gәrzәkli xam pambığın;

497 Mişarlı pambıq zavodlarının texnoloji sxemi neçә variantda aparılır?

•

3:
5;
7;
9;
10;

498 Zavodun istehsal gücünü tәyin edәrkәn bir mişarın mәhsuldarlığı neçә kq miş/saat götürülür?

•

1517
57
810
1214
1820

499 Seperatorun elektrik mühәrrikinin gücü neçә kVtdır?

•

7.0
2,8
4,5
10,0
28,0

500 SÇ 02 maşınında qidalandırıcı valiklәrin dövrlәr sayı nәyin vasitәsilә tәnzimlәnir?

•

Impulslu Variatorun
Çivli barabanların
Setkanın
Boşluq klapanın
Konveyerin

501 RX1 maşınında mişarlı barabanın diametri neçә mm olur?

•

480::
300;
380;
400;
500;

502 RX tәkrar emal maşının göstәrilәn aqreqat vә axın xәtlәrindәn hansında tәtbiq edilir?

•

LP1S
UXK
PLPXVM
GA12M

OXP3

503 әriş sapı parçanın hansı istiqamәtinә düzülmüşdür?

•

Uzununa
eninә
hündürlüyünә
qalınlığına
diaqonalına

504 Arğac sapının parçaya salınması üçün hansı әmәliyyat baş vermәlidir?

•

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

505 Pnevmomexaniki әyirici maşında aparılan prosesin üçüncüsü hansıdır?

•

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

506 Pnevmomexaniki әyirici maşında aparılan prosesin dördüncüsü hansıdır?

•

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

507 İysiz әyirmә sistemindә neçә texnoloji proses hәyata keçirilir?

•

4:
1;
2;
3;
5;

508 İysiz әyirmә sistemindә hәyata keçirilәn texnoloji prosesin birincisi hansıdır?

•

Liflәrin diskretlәşmәsi
liflәrin toplanması
liflәrin dartılması
liflәrin burulması
liflәrin sarınması

509 Seperatorun elektrik mühәrrikinin gücü neçә kVtdır?

•

7.0
2,8
4,5
10,0
28,0

510 Pambıq zavodlarının texnoloji prosesindә axın xәtlәri hansı sexdә quraşdırılır?

•

Tәmizlәyici sexdә
Quruducu sexdә.
Mişar sexindә.
Cin sexindә.
Linter sexindә.

511 Axın xәttinin tәtbiqi ilә sexdә hansı qurğuların işi ixtisara salınır?

•

Seperatorun.
Iri zibil tәmizlәyici maşının.
Xırda zibil tәmizlәyiici maşının.
Elevatorun.
Vintli konveyerin

512 İri qarışıqları tәmizlәyәn RX1 maşınında neçә әdәd mişarlı baraban olur?

•

8.
2
3.
4.
5.

513 RX1 maşınında mişarlı barabanın fırlanma tezliyi neçә dәq 1 olur?

•

380;
200;
250;
280
350;

514 Orta lifli pambıq növünün liflәri çiyiddәn hansı markalı maşınlarda ayrılır?

•

DP  130
SO
5 LP
SBS
DP

515 Pambıqdan lif çıxımı neçә faiz olur?

•

35.
25
45
50
55

516 DP130 mişarlı cin maşınlarında neçә әdәd kolosnik olur?

•

131.
110
120
141
150

517 Mişarlı cin maşınlarında çiyid darağının vәzifәsi nәdәn ibarәtdir ?

•

•

lif çıxımını tәnzimlәmәkdәn
Pambığı yumşaltmaqdan
Pambığı tәmizlәmәkdәn
Lifin nәmliyini tәnzimlәmәkdәn
Ulyukun miqdarını azaltmaqdan

518 Mişarlı cin maşınlarında mişarların diametri neçe mm olur?

•

320.
280
300
340
360

519 Pambıq liflәrinin möhkәmliyi neçә sN olur?

•

2.05.0
1.03.0
5.010.0
10.015.0
20.025.0

520 Zәrif lifli pambıq növünün liflәri çiyiddәn hansı hissәlәrin qarşılıqlı tәsiri nәticәsindә ayrılır?

•

çiyid darağı vә önlüyün
valiklә önlüyün
Valiklә tәrpәnmәz bıçağın
kolosnik şәbәkә ilә çiyid darağı
çiyid darağı vә valiklı

521 Çin maşınlarının mişarlarındakı dişlırin sayı necә olur?

•

360.
280
300
320
340

522 Çin maşınlarında mişarlı silindrin dәyişdirilmә müddәti necә saatdir?

•

48*
36
42
54
60

523 Linter maşınlarında silindrin dәyişdirilmә müddәti necә saatdir?

•

32=
40
48
54
60

524 Cin maşınlarında mişarlı silindrin firlanma tezliyi necә dәq1?

•

730:
600

630
700
780

525 Mişar dişlәrindәn lintin ayırılması üçün havanın sürәti neçә m/s tәşkil edir?

•

6575
3545
4555
5565
7585

526 Mişarl lifayırıcı maşınların nәzәri mәhsuldarlığı hansı düstyr ilә hesablanır?

•

527 Cin mişarlarında mişarlı valın diametri neçә mm olur?

•

61,8:
61,0
62,0
63,0
64,0

528 Bu vaxta qәdәr toxucu maşınlarının konstruksiyalarının inkişafının neçә mәrhәlәsi olmuşdur.

•

üç.
bir
iki
dörd
beş

529 Kәlәf maşınlarında yerinә yetirilәn texnoloji prosesin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir.

•

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

530 M1502 tәkrar sarıyıcı maşını istehsalın hansı sahәsindә tәtbiq edilir.

•

toxuculuq:
әyriçilik;
trikotaj;
tikiş;

boyaqbәzәk;

531 P 2603 kәlәf maşınında dartıcı cihazı neçә slindirlidir.

•

üç:
beş
dörd
iki+
altı

532 Platt firmasının dartıcı cihazı neçә slindirlidir.

•

üç:
iki
beş
dörd
altı

533 Texnoloji sistemlәrin birdәnbirә işdәn dayanmalarının sәbәblәrini göstәrin

•

ilkin xam malın parametlәrinin
sexdә mikloklimatın dәyişmәsi.
xidmәt edәn personal texnoloji intizami kobud pozduqda.
ilkin xam malın parametrlәrinin normadan artıq meyillәndikdә.
sexdә mikroklimat dәyişdikdә vә xidmәt edәn personal texnoloji intizamı kobud pozduqda.

534 Elementlәrinin etibarlılığı ardıcıl birlәşdirilmiş texnoloji sistemin işdәn dayanmadan işlәmәsi ehtimalı
üçün yazılmış ifadәnin hansı doğrudur.

•
]

535

•

tәtbiq edilәn ötürmәlәrin növünü
texnoloji sistemin alt sistemlәrinin sayını
texnoloji sistemin tәnzimlәyәn qurğuların sayını
texnoloji sistemdә tәtbiq edilәn elektrik mühәrriklәr sayını
tәtbiq edilәn ötürmәlәrin sayını

536 Texnoloji sistemlәrin tәdricәn işdәn dayanmaların sәbәblәrini göstәrin

•

proseslәrin tәnzimlәnmәsi pozulduqda, istilik mübadilәsi aparatlarının sәthlәrindә çöküntülәr yığıldıqda, maşının
işçi üzvülәrindә texnoloji tullantılar yığıldıqda:
proseslәrin tәnzimlәnmәsi pozulduqda
istilik mübadilәsi aparatlarının sәthlәrindә çöküntülәr yığıldıqda
işçi üzvülәrdә texnoloji tullantılar yığıldıqda
proseslәrin tәnzimlәnmәsi pozulduqda vә işçi üzvülәrdә texnoloji tullantılar yığıldıqda

537 Etibarlılığın artırılması әmsalı üçün yazılmış ifadәnin hansı doğrudur?

•
538 Barabanlı maşınlar hansı növ qarışıqları ayırır? (Sürәt 07.10.2015 16:14:22)

•

Xirda kәnar qarışığ:
İri kәnar qarışığı
Aktiv kәnar qarışığı
Passiv kәnar qarışığı
Üzvi kәnar qarışığı

539 Kәnar qarışıqları tәmizlәyәn avadanlıqlar texnoloji prosesә hansı prinsiplә qoşulur? (Sürәt 07.10.2015
16:14:28)

•

Fasilәsiz:
Fasilәli
Periodik
Tsiklik
Ardıcıl

540 Kәlәf maşınlarından mәhsul neçә keçiddә alınır? (Sürәt 07.10.2015 16:14:37)

•

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

541 İtәlәyicinin sürәtinin maksimal qiymәti hansı vәziyyәtdә alınacaq?

•

2:
0
1
1 vә 3
4

542 İtәlәyicinin maksimal yerdәyişmәsi hansı vәziyyәtdә alınacaq?

•

4:
0
1
1 vә 3
2

543 İrәlilәyәn itәlәyicili yumruqlu mexanizmin itәlәyicisinin "1" vәziyyәtindәnki s yerdәyişmәsi nәyә
bәrabәrdir?

•

0

544 İrәlilәyәn itәlәyicili yumruqlu mexanizmin itәlәyicisinin "3" vәziyyәtindәnki s yerdәyişmәsi nәyә
bәrabәrdir?

0

•
545 İrәlilәyәn itәlәyicili yumruqlu mexanizmin itәlәyicisinin "4" vәziyyәtindәnki s yerdәyişmәsi nәyә
bәrabәrdir?

•
0

546 İrәlilәyәn itәlәyicili yumruqlu mexanizmin itәlәyicisinin "2" vәziyyәtindәnki s yerdәyişmәsi nәyә
bәrabәrdir?

0

•
547 OB8 tipli trikotaj maşının lövhә mexanizminin sәrbәstlik dәrәcәsini tәyin etmәk üçün yazılmış
ifadәdәn hansı doğrudur.

•

W= 6 n5P54P43P32P2P1:
W= 6 n+5P54P43P32P2P1
W= 6 n5P54P43P32P2P1
W= 6 n5P54P4 +3P32P2P1
W= 6 n5P54P43P3+ 2P2P1

548 OB8 tipli trikotaj maşının qulaqcıq mexanizminin sәrbәstlik dәrәcәsini tәyin etmәk üçün yazılmış
ifadәdәn hansı doğrudur

•

W= 6 n5P54P43P32P2P1:
W= 6 n5P54P43P32P2P1
W= 6 n+5P54P43P32P2P1
W= 6 n5P54P43P32P2P1
W= 6 n5P54P4 +3P32P2P1

549 PK 12 II tip xizәyә hәrәkәt baş valdan hansı mexanizmlә verilir.

•

dişli mexanizm:
lingli mexanizm
yumruqlu mexanizm
planetar mexanizm
elastik bәndli mexanizm

550 AT tipli toxucu maşınının batan mexanizminin sәrbәstlik dәrәcәsini tәyin etmәk üçün yazılmış
ifadәdәn hansı doğrudur.

•

W= 6 n5P54P43P32P2P1:
W= 6 n+5P54P43P32P2P1

W= 6 n5P54P43P32P2P1
W= 6 n5P54P4 +3P32P2P1
W= 6 n5P54P43P3+ 2P2P1

551 Çulki avtomatının slindrinin diametri Ds qıfılın uzunluğu Lq olarsa onda nömrәlәyici sistemlәrin
sayını tәyin etmәk üçün yazılmış ifadәnin hansı doğrudur.

•

552 Sap dartıcının gözlüyünә daxil olan sapı gәrginliyi Pgir, olduqda gözlükdәn çıxdıqda gәrginlik Pçıx
olarsa onda sapın gözlüyünә girәn qolunda gәrginliyi tәyin etmәk üçün yazılmış ifadәdәn hansı doğrudur.

•

553 OB8 tipli trikotaj maşının press mexanizminin sәrbәstlik dәrәcәsini tәyin etmәk üçün yazılmış
ifadәdәn hansı doğrudur.

•

W= 6 n5P54P43P32P2P1:
W= 6 n5P54P43P32P2P1
W= 6 n5P54P43P32P2P1
W= 6 n5P54P4 +3P32P2P1
W= 6 n5P54P43P3+ 2P2P1

554 OB2 tipli trikotaj maşınının iynә mexanizmindәki yumruğun sәthindә әmәlәgәlәn kontakt
gәrginliyini tәyin etmәk üçün yazılan ifadәdәn hansı doğrudur.

•

555 OB2 tipli trikotaj maşınının press mexanizmindәki yumruğun sәthindә әmәlәgәlәn kontakt
gәrginliyini tәyin etmәk üçün yazılan ifadәdәn hansı doğrudur.

•

556 I tip remizqaldırıcı xizәyә hәrәkәt necә verilir.

•

fәza lingli mexanizmdәn:
dişli mexanizmdәn
yumruqlu mexanizmdәn
yastı lingli mexanizmdәn
dişli yumruqlu mexanizmldәn

557 Lamelsiz әriş gözlәyici mexanizmin әsas işçi üzvü nәdir

•

qalevlәr:
remizlәr
batanın başlığı
batanın brusu
istiqamәtlәndirici çubuq

558 Diski möhkәmliyә hesabladıqda radial , toxunan normal gәrginliklәri olduqda diskin möhkәmlik şәrti
üçün yazılmış

•
559 Valiklәrin barabanla birlikdә barabanın oxu әtrafında fırlanma hesabına valiklәrin kütlәsinin (mв)
mәrkәzdәnqaçma әtalәt qüvvәsini tәyin etmәk üçün yazılmış ifadәnin hansı doğrudur

•

560 Trikotaj maşınında iynәnin qarmağının qalınlığı d, lövhәnin qalınlığı P, iynә ilә lövhә arasındakı ara
boşluğu x olsa, onda iynә addımını T tәyin etmәk üçün yazılmış ifadәnin hansı doğrudur.

•

T=d +p+2x:
T= dP2x
T=d +P2x
T= d p+ x
T= d+ P + x

561 Vintli preslәrdә uzunluğu olan vintә xeyirli müqavimәt qüvvәsi P, burucu moment M tәsir etdikdә
vintin uzununa әyilmәdә sәrtliyini tәyin etmәk üçün yazılmış ifadәnin hansı doğrudur.

•

562 Detallarda yaranan mәlum normal vә toxunan gәrginliklәrinә görә ehtiyat әmsalları mәlum olduqda,
detalın möhkәmlik әmsalı n üçün yazılmış ifadәnin hansı doğrudur.

•

563 Aşağıda göstәrilәn әmәliyyatlardan hansı kömәkçi әmәliyyat adlanır.

•

•

emal edilәn cismi dәyişmәyәn:
emal edilәn cismin uzunluğunu dәyişәn
emal edilәn cismin enliyini dәyişәn
emal edilәn cismin qalınlığını dәyişәn
emal edilәn cismin strukturunu dәyişәn

564 Maşınların layihәlәndirilmәsi üçün ilkin verilәn nә olmalıdır.

•

texniki tapşırıq:
texniki tәklif
eskiz layihәsi
texniki layihә
işçi konstruktor sәnәdi

565 AT tipli toxucu maşınının batan mexanizminin sәrbәstlik dәrәcәsini tәyin etmәk üçün yazılmış
ifadәdәn hansı doğrudur.

•

W= 6 n5P54P43P32P2P1:
W= 6 n+5P54P43P32P2P1
W= 6 n5P54P43P32P2P1
W= 6 n5P54P4 +3P32P2P1
W= 6 n5P54P43P3+ 2P2P1

566 OB8 tipli trikotaj maşının iynә mexanizminin sәrbәstlik dәrәcәsini tәyin etmәk üçün yazılmış
ifadәdәn hansı doğrudur.

•

W= 6 n5P54P43P32P2P1:
W= 6 n+5P54P43P32P2P1
W= 6 n5P54P43P32P2P1
W= 6 n5P54P4 +3P32P2P1
W= 6 n5P54P43P3+ 2P2P1

567 Pnevmomexaniki әyirici maşınlarda әyirici başlıqların arasındakı mәsafә neçә mm olur?

•

120.
80
100
140
160

568 әyirici maşınlardan alınan iplik bağlamasının kütlәsi neçә kq olur?

•

2.
1
3
4
5

569 әyirici maşında neçә әmәliyyat aparılır?

•

3.
7
6
5
4

570 Pambıq әyiriciliyindә neçә әyirmә sistemi ilә iplik istehsal adilir?

•

•

3.
2
5
7
8

571 İysiz әyirmә sistemindә neçә texnoloji proses hәyata keçirilir?

•

4.
1
2
3
5

572 İysiz әyirmәnin әsasәn neçә növü vardır?

•

4.
1
2
3
5

573 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

574 İysyz әyirmәdә tәtbiq olunan ППM – 120 maşının quruluşu necәdir?

•

2 tәrәfli, hәr birindә 40 әyirici kameraLı oLmaqLa
1 tәrәfli, 40 әyirici kameralı, 5 seksiyalı
1 tәrәfli, 20 әyirici kameralı, 5 seksiyalı
2 tәrәfli, 20 әyirici kameralı, 10 seksiyalı
2 tәrәfli, 40 әyirici kameralı

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

•

500  1500
100900
3001200
7001700
9001900

576 İstehsal olunan ipliyin xәtti sıxlığı neçә teksdir?

•

20  50
530
1040
3060
4070

577 Pnevmomexaniki әyirici maşının dartımı neçәdir?

•

•

70  200
60180
80220
100240
120260

578 RX1 maşınında şotkalı barabanın diametri neçә mm olur?

•

300.
200
250
350
400

579 RX1 maşınında şotkalı barabanın fırlanma tezliyi neçә dәq1 olur?

•

1000.
500
600
700
800

580 RX1 maşınında zibil şnekinin diametri neçә mm olur?

•

320.
250
280
300
350

581 RX1 maşınında zibil şnekinin fırlanma tezliyi neçә dәq1 olur?

•

120.
100
140
160
180

582 Universal pambıqtәmizlәyici aqreqatın markası nәdir?

•

UXK
LPS4
USX
LKM
UTP

583 UXK universal aqreqatı pambıq zavodunun hansı sexindә tәtbiq edilir?

•

tәmizlәyici sexdә
Uqar sexindә
Pres sexindә
Cin sexindә
Linter sexindә

584 UXK aqreqatında hansı proses hәyata keçiriılir?

•

iri vә xırda qarışıqlardan tәmizlәmә
Iri qarışıqlardan tәmizlәmә

Xırda qarışıqlardan tәmizlәmә
Qurutma
Qurutmatәmizlәmә

585 Pnevmomexanik maşınlardan alınan iplik bobinә hansı üsulla sarınır?

•

Charpaz
fasonlu
paralel
maili
dalğalı

586 İysiz әyirmә prosesindә sap hansı üsulla formalaşır?

•

Pnevmomexaniki
mexaniki
yarımmexaniki
elektromexanik
hidrovlik

587 әriş sapını dәzgahın boyu istiqamәtindә hansı işçi orqanı çәkir?

•

hazır m al valı
remizalar
batan
baş val
lamellәr

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

•

vurucu mexanizM
lamel
sayğac
mal valı
rapira

589 Remizaların yerinin dәyişmәsi nәticәsindә nә әmәlә gәlir?

•

әsnәk әmәlә gәlir:
parka formalaşır
arğac sapı salınır
әriş sapı sarınır
arğac sapı sarınır

590 Parçanın formalaşmasında lamellәr hansı rolu oynayır?

•

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

591 Arğac sapının qoyulması üçün nәdәn istifadә edilir?

•

mәkikdәn:
lameldәn
batandan
baş valdan

vurucu mexanizmdәn

592 Arğac sapının parçaya salınması üçün hansı әmәliyyat baş vermәlidir?

•

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

593 әriş sapı hansı işçi orqandar açılır?

•

navoydan:
batandan
lameldәn
vurucu mexanizmdәn
hazır mal valından

594 Zavodun istehsal gücünü tәyin edәrkәn işlәk cin maşınlarının sayı neçә әdәd götürülür? (

•

3:
5
7
9
12

595 Seperator hansı sexdә quraşdırılır?

•

tәmizlәyici sexdә:
uqar sexindә
linter sexindә
toxumluq çiyid emalı sexindә
mişar sexindә

596 Xolstun vahid sahәsinә düşәn deşmәlәrin sayı necә adlandırılır?

•

deşmә sıxlığı:
deşmә bucağı
deşmә tezliyi
biçmә
tikmә

597 Deşilmә sıxlığı hansı düstur ilә tәyin edilir?

•

P=KLE
P=kf
P=kfa
P=svh
P=kef

598 İynә deşmә maşınlarının mәhsuldarlığı necә tәyin edilir?

•

P=nl60KFv/1000
P=nl60kfy
P=nl60k
P=60kfy/1000
P=120nl

599 ANK – 100 – 1 aqreqatınınistehsal sürәti neçә m/dәq olur?

•

33.5 m/DӘQ
5 m/dәq
8 m/dәq
1012 m/dәq
2 m/dәq

600 ANK – 100 – 1 aqreqatının faydalı vaxt әmsalı neçәdir?

•

0.70.75
0.10.2
0.20.6
0.80.85
0.850.95

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

•

23 m/dә1
12 m/dәq
810 m/dәq
2530 m/dәq
1520 m/dәq

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

•

2:
8
5
7
12

603 ANK – 100 – 1 aqreqatında ucluqlu qurutma maşınında I bölmәnin uzunluğu nә qәdәrdir?

•

2.5 M
8m
4m
3m
1.5 m

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

•
V=100QS / W

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

•

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

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

•
607 Kağız düzәltmә üsulunda xammal kimi hansı uzunluqlu әyirilmәlәrdәn istifadә olunur?

•

26 mm:
1225 mm
1m
0.51 m
1050 sm

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

•

1000:
1250
1100
2000
8000

609 Zavodun istehsal gücünü tәyin edәrkәn bir cin maşınındakı maşınların sayı neçә әdәd götürülür?

•

130:
70
100
150
170

610 Maşınların tәmizlәmә effektinә göstәrilәnlәrdәn hansı әsaslı tәsir göstәrir?

•

xam pambığın nәmliyi :
xam pambığın kütlәsi
xam pambığın sıxlığı
liflәrinin uzunluğu
liflәrinin möhkәmliyi

611 Pnevmomexaniki әyirici maşında aparılan prosesin dördüncüsü hansıdır?

•

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

612 Pnevmomexaniki әyirici maşında aparılan prosesin ikincisi hansıdır?

•

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

613 Pnevmomexaniki әyirici maşında aparılan prosesin üçüncüsü hansıdır?

•

•

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

614 İysiz әyirmә sistemindә hәyata keçirilәn texnoloji prosesin birincisi hansıdır?

•

liflәrin diskretlәşmәsi :
liflәrin toplanması
liflәrin dartılması
liflәrin burulması
liflәrin sarınması

615 İysiz әyirmә sistemindә neçә texnoloji proses hәyata keçirilir?

•

4:
1
2
3
5

616 İysiz әyirmәnin әsasәn neçә növü vardır?

•

4:
1
2
3
5

617 Aparat әyirmә sisteminin üçüncü mәrhәlәsindә hansı proses hәyata keçirilir?

•

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

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

•

qarışıq:
xolst
lent
kәlәf
iplik

619 Aparat әyirmә sistemindә hansı iplik istehsal olunur?

•

qalın, yumşaq vә xovlu:
qeyri bәrabәr
uzun
fasonlu
rәngli

620 Aparat әyirmә sistemindә әyirmә prosesi hansı maşında aparılır?

•

üzlüklü әyirici maşınlarda:
kәlәf maşınlarında

kard darama maşınlarında
çırpıcı maşında
lent birlәşdirici maşın

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

•

pambıq:
ipәk
yun
kәtan
ştapel

622 Kvas mayelәrini almaq ücün mikroorqanizmlәri yetişdirәn xәtlәr hansı kompleksin tәrkibinә daxildir?

•

C:
A;
B;
AB;
CA;

623 Süd turşusunu almaq ücün bakteriyaların hәyat fәaliyyәtini tәmin edәn xәtlәr hansı kompleksin
tәrkibinә daxildir?

•

CA.
C
A.
B.
AB.

624 Sirkә turşusunu almaq ücün bakteriyaların hәyat fәaliyyәtini tәmin edәn xәtlәr hansı kompleksin
tәrkibinә daxildir?

•

C:
A;
B;
AB;
CA;

625 Yağ turşusunu almaq ücün bakteriyaların hәyat fәaliyyәtini tәmin edәn xәtlәr hansı kompleksin
tәrkibinә daxildir?

•

C:
A;
B;
AB;
CA;

626 Limon turşusunu almaq ücün kif göbәlәklәri yetişdirәn xәtlәr hansı kompleksin tәrkibinә daxildir?

•

C:
A;
B;
AB;
CA;

627 Spirtlә qıcqırtma konservlәşdirilmәnin hansı әsas qrupuna aiddir ?

•

Mikrobioloji

•
fiziki
kimyәvi
kombinә edilmiş
fizikikimyәvi

628 Diyirlәmә yolu ilә formalaşdırmaq ücün tәtbiq edilәn metodlar hansı proseslәri yerinә yetirәn
avadanlıqlar qrupuna aiddir?

•

mexaniki proseslәri :
istilik mübadilәsi proseslәri;
mikrobioloji proseslәri;
qablaşdırma proseslәri;
mexaniki vә mikrobioloji proseslәri;

629 Mәhsulları bişirmәk ücün ücün tәlәb edilәn qurğular hansı proseslәri yerinә yetirәn avadanlıqlar
qrupuna aiddir?

•

istilik mübadilәsi proseslәri:
mexaniki proseslәri ;
mikrobioloji proseslәri;
qablaşdırma proseslәri;
mexaniki vә mikrobioloji proseslәri;

630 Üç statistik asılı olmayan A,B vә C alt sistemlәrindәn tәşkil olunmuş texnoloji sistemin bütövlülük
sәviyyәsi üçün yazılmış ifadәnin hansı doğrudur?

•

631 İnformasiya entropiyasının miqdarca hesablamaq üçün yazılmış ifadәnin hansı doğrudur?

•

632

•
633 .

•

C altsistemin fәaliyyәt göstәrmәsinin stabilliyini:
B altsistemin fәaliyyәt göstәrmәsinin stabilliyini;
A altsistemin fәaliyyәt göstәrmәsinin stabilliyini;
C vә B sistemlәrin birlikdә fәaliyyәt göstәrmәsinin stabilliyini;
B vә A sistemlәrin birlikdә fәaliyyәt göstәrmәsinin stabilliyini;

634 .

•

B altsistemin fәaliyyәt göstәrmәsinin stabilliyini:
C altsistemin fәaliyyәt göstәrmәsinin stabilliyini;
A altsistemin fәaliyyәt göstәrmәsinin stabilliyini;
C vә B sistemlәrin birlikdә fәaliyyәt göstәrmәsinin stabilliyini;
B vә A sistemlәrin birlikdә fәaliyyәt göstәrmәsinin stabilliyini;

635 .

•

A altsistemin fәaliyyәt göstәrmәsinin stabilliyini:
C altsistemin fәaliyyәt göstәrmәsinin stabilliyini;
B altsistemin fәaliyyәt göstәrmәsinin stabilliyini ;
C vә B sistemlәrin birlikdә fәaliyyәt göstәrmәsinin stabilliyini;
B vә A sistemlәrin birlikdә fәaliyyәt göstәrmәsinin stabilliyini;

636 İrәlilәyәn itәlәyicili yumruqlu mexanizmin itәlәyicisinin "1" vәziyyәtindәnki s yerdәyişmәsi nәyә
bәrabәrdir?

•

0

637 İrәlilәyәn itәlәyicili yumruqlu mexanizmin itәlәyicisinin "3" vәziyyәtindәnki s yerdәyişmәsi nәyә
bәrabәrdir?

0

•

•
638 İrәlilәyәn itәlәyicili yumruqlu mexanizmin itәlәyicisinin "0" vәziyyәtindәnki s yerdәyişmәsi nәyә
bәrabәrdir?

•

0

639

•

emal mÜddәtini
Tsikldan kәnar vaxtını
Maşının yüklәnmәsinә sәrf olunan vaxt
Maşından mәhsulun çıxarılmasına sәrf olunan vaxt
Maşının yüklәnmәsinә vә mәhsulun çıxarılmasına sәrf olunan vaxt

640

•

Tsikldan Kәnar Vaxtını
Emal müddәtini
Maşının yüklәnmәsinә sәrf olunan vaxt
Maşından mәhsulun çıxarılmasına sәrf olunan vaxt
Maşının yüklәnmәsinә vә mәhsulun çıxarılmasına sәrf olunan vaxt

641 Etibarlılıq mәmulatın hansı fәrdi xüsusiyyәtlәrindәn ibarәtdir?

•

göstәrilәnlәrin Hamısı
İşdәn dayanmamızlıq
Tәmirәyararlılıq
Saxlanılması
Uzunömürlülük

642 Yeni texnikanın tәtbiqindәn alınan illik iqtisadi sәmәrәni tәyin etmәk üçün yazılmış ifadәnin hansı
doğrudur?

•

.

643

•

Tәtbiq Edilәndәn Sonra Vahid Mәhsula Cәkilәn gәtirilmiş xәrclәr
Tәtbiq edilәnә qәdәr vahid mәhsula çәkilәn gәtirilmiş xәrclәr
Materialın dәyәri
Alınan detalların dәyәri
Sınan detalların sayı

644 . Emalın әmәk mәhsuldarlığını artırmaq nöqteyi nәzәrincә texnoloji proseslәrin inkişafı hansı
istiqamәtlәrdә hәyata keçirilir?

•

Göstәrilәnlәrin Hamısı
Әmәliyyatların konsentrasiyası
Әmәliyyatların elementlәrinin konsentrasiyası
Fasilәsiz proseslәrә keçid
Әmәliyyatların vә onların elementlәrinin yerinә yetirilmәsini sürәtlәndirmәk

645 Tәmizlәyici sexdә tullantılardan tәkrar pambıq tәmizlәyәn maşının markası nәdir?

•

rx
ÇX3M
6A12M
RX1
OXP

646 Adları göstәrilәn maşınların hansı iri qarışıqları tәmizlәmәk üçün tәtbiq olunur?

•

RX1
SÇ02
SS15A
6A12M
XP

647 iri qarışıqları tәmizlәyәn RX1 maşınlarında mişarlı barabanların sayı neçә olur?

•

2:
3;
4;
5;
6;

648 Şnek tәmizlәyicilәrindә torlu sәthin deşiklәri hansı ölçüdә (mm) olmalıdır?

•

5X6X50
4x5x50
7x6x60
5x7x70
8x7x50

649 Şnek tәmizlәyicilәrindә a=tsin ifadәsindә t – әmsalı nәyi bildirir?

•

•

Qüvvәni
addımı
sıxlığı
gücü
zamanı

650 ölkәmizdә SB – 10 markalı barabandan hansı sahәdә istifadә olunur ?

•

Pambığın tәmızlәnmәsindә
zibilin tәmizlәnmәsindә
preslәmәdә
cinlәmәdә
daramada

651 neçәnci ildәn başlayaraq xam pambığı qurutmaq üçün müxtәlif markalı quruducular tәtbiq edilmәyә
başlanmışdır?

•

1954:
1960;
1970;
1990;
2000;

652 CXH markalı quruducusu neçә pillәlı kameradan ibarәtdir ?

•

3 Pillәli
2 pillәli
4 pillәli
6 pillәli
7 pillәli

653 CXH markalı barabandan ölkәmizdә hansı sahәdә istifadә olunur ?

•

pambığı qurutmaq üçün:
pambığı iri zibillәrdәn tәmizlәmәk üçün
pambığı xırda zibillәrdәn tәmizlәmәk üçün
cinlәmә prosesindә
preslәmәdә

654 2CTL 1,5 M markalı quruducunun mәhsuldarlığı quru pambıq üçün necә hesablanır ?

•
655 2CTL 1,5 M markalı barabanı hansı sahәdә istifadә olunur ?

•

Pambığı qurutmaq üçün
pambığı iri zibillәrdәn tәmizlәmәk üçün
pambığı xırda zibillәrdәn tәmizlәmәk üçün
cinlәmә prosesindә
lifdәn ayırmaq üçün

656 SÇ02 xırda qarışıqları tәmizlәyәn maşınlarda çivli barabanların sayı neçә әdәddir?

•

•

8:
4;
6;
10;
12;

657 Xırda qarışıqları tәmizlәyәn maşınlarda setka ilә barabanlararası mәsafә neçә mm olur?

•

1416
810
1012
1214
1618

658 Xırda qarışıqları tәmizlәyәn maşınlarda setka ilә barabanlararası mәsafә neçә mm olur?

•

1012
1416
1820
2224
2628

659 Axın xәttlәrindә hansı xırda qarışıqları tәmizlәyәn maşınlar quraşdırılır?

•

SÇ02
RX1
ÇX3M
GA12M
UXK

660 SÇ02 xırda qarışıqları tәmizlәyәn maşınlarda çivli barabanların sayı neçә әdәddir?

•

12
4
6
8
10

661 İri qarışıqları tәmizlәyәn maşınlarda barabanla kolosniklәrarası mәsafә neçә mm olur?

•

15:
5;
10;
20;
25;

662 İri qarışıqları tәmizlәyәn maşınların tәmizlәmә effekti neçә % olur?

•

6070
2030
4050
8090
100

663 Xam pambıqdan iri qarışıqları tәmizlәyәn maşınların mәhsuldarlığı neçә t/saat olur?

•

56
34

78
910
1012

664 Zavodun istehsal gücünü tәyin edәrkәn bir mişarın mәhsuldarlığı neçә kq miş/saat götürülür?

•

1820
57
810
1214
1517

665 Tәmizlәyicidәn istifadә әmsalı hesabat zamanı neçә götürülür?

•

0,900,95
0,10—0,5
0,300,35
0,600,65
0,800,85

666 Tәmizlәyici maşınların xam pambıqla dolma әmsalı neçә olur?

•

3,03,5
0,30—35
0,8085
0,951,0
2,02,5

667 Texnoloji sxemin II variantda hansı nәmliyә malik xam pambığın emalı nәzәrdә tutulur?

•

20 %dәn çox
10%dәn az
10%dәn çox
14%dәn çox
14%dәn az

668 Texnoloji sxemin III variantda xam pambığın hansı növlәrinin emalı nәzәrdә tutulur?

•

Maşınla yığılmış gәrzәkli xam pambığın
I vә II növ maşınla yığılmış
II vә IV maşınla yığılmış
I vә II növ әl ilә yığılmış
III vә IV növ әl ilә yığılmış

669 Ağır qarışıqları tutan qurğular göstәrilәn nәqliyyat vasitәlәrindәn hansında quraşdırılır?

•

Pnevmatik nәqliyyat qurğularında
Vintli konveyerdә
Vintli transportyorda
Elevatorda
Estakadalarda

670 Seperatorda vakuum klapanın fırlanma tezliyi neçә dәq1 dir?

•

100
20
50
70

•

80

671 Mişarlı pambıq zavodlarının texnoloji sxemi neçә variantda aparılır?

•

10
3
5
7
9

672 Texnoloji sxemin I variantda hansı nәmliyә malik xam pambığın emalı nәzәrdә tutulur?

•

14%dәn çox:
10%dәn az
10%dәn çox
14%dәn az
18 %dәn az

673 Tәmizlәyici maşınlarda barabandan sonra xam pambığın hәcm kütlәsi neçә kq/m3 olur?

•

3540
1015
2025
4550
95100

674 Yorulma yeyilmәsi nә zaman baş verir?

•

qiymәt vә istiqamәt dәyişәn zәrbә qüvvәsinә tәsir etdikdә:
iki sәthin birbirinә nәzәrәn süzülmәsi zamanı;
iki sәthin birlikdә süzülmәsi zamanı;
iki sәthin birbiri ilә görüşmәdәn hәrәkәti zamanı;
iki sәthin birbirinә sıxılması zamanı;

675 Molekulyar mexaniki yeyilmә nә zaman baş verir?

•

yüksәk tәzyiqlәrdә kifayәt qәdәr yeyilmә olduqda:
kicik tәzyiqlәrdә kifayәt qәdәr yeyilmә olduqda;
yüksәk tәzyiqlәrdә görüşәn sәthlәr üzәrindә yağ qatı olduqda;
yüksәk tәzyiqlәrdә görüşәn sәtylәr üzәrindә qalın yağ qatı olduqda;
kicik tәzyiqlәrdә kifayәt qәdәr yeyilmә olmadıqda ;

676 Korroziya yeyilmәsi nә zaman baş verir?

•

detalın materialına kimyәvi vә elektrokimyәvi, maşında emal edilәn vә әtraf mühitdәki maddәlәr tәsir etdikdә:
dәzgahın maşinlarına artıq kimyәvi tәsir olduqda;
dәzgah maşınlarına artıq mikrokimyәvi tәsirlәr olduqda;
dәzgah maşınlarına әtraf mühitin maddәlәri tәsir etdikdә;
dәzgah maşınlarına maşında emal edilәn molekullar tәsir etdikdә;

677 Balıq mәhsullarının hisә verilmәsi vә qurudulması konservlәşdirilmәnin hansı әsas qrupuna aiddir ?

•

fizikikimyәvi.
fiziki.
kimyәvi.
mikrobioloji.
kombinә edilmiş

678 Formalaşdırmaq ücün tәtbiq edilәn metodlar hansı proseslәri yerinә yetirәn avadanlıqlar qrupuna
aiddir?

•

mexaniki proseslәri :
istilik mübadilәsi proseslәri;
mikrobioloji proseslәri;
qablaşdırma proseslәri;
mexaniki vә mikrobioloji proseslәri;

679 Qablaşdırılmiş qida mәhsullarını bişirmәk ücün tәlәb edilәn qurğular hansı proseslәri yerinә yetirәn
avadanlıqlar qrupuna aiddir?

•

istilik mübadilәsi proseslәri:
mexaniki proseslәri ;
mikrobioloji proseslәri
qablaşdırma proseslәri;
mexaniki vә mikrobioloji proseslәri;

680 Radiusu R=1m olan çarx φ=6t² qanununa uyğun olaraq fırlanır. Çarxın çәnbәri üzәrindә yerlәşәn
nöqtәnin toxunan tәcili belәdir:

•

681 Bәrk cisim tәrpәnmәz ox әtrafında ω=2sanˉ¹ bucaq sürәti ilә fırlanır. Cismin fırlanma oxundan 2,5sm
mәsafәdә olan nöqtәsinin normal tәcilini tapmalı.

•

682 Nöqtәnin tәcilinin binormal üzәrindәki proyeksiyası nәyә bәrabәrdir?

•

683 Bәrk cismin irәlilәmә hәrәkәti aşağıdakılardan hansıdır?

•

cismin nöqtәlәri tәrpәnmәz müstәviyә paralel müstәvi üzәrindә hәrәkәt edirlәr;
cismin bir nöqtәsi tәrpәnmәzdir;
cismin üzәrindә götürülmüş düz xәtt parçası özözünә paralel qalır:
cismin nöqtәlәri birbirindәn fәrqli trayektoriyalar cızır.
cismin iki nöqtәsi tәrpәnmәzdir;

684 Tәrpәnmәz ox әtrafında fırlanan cismin bucaq tәcili sabit qalarsa bu hansı hәrәkәt olar?

•

müntәzәm dәyişәn fırlanma hәrәkәti:
irәlilәmә hәrәkәti;
müntәzәm fırlanma hәrәkәti;
bәrk cismin müntәzәm dәyişәn irәlilәmә hәrәkәti;
müntәzәm irәlilәmә hәrәkәti

685 Tәrpәnmәz ox әtrafında fırlanan cismin bucaq sürәti (ω) ilә dәqiqәdәki dövrlәr sayının (n) arasındakı
asılılıq aşağıdakılardan hansıdır?

•

686 Nöqtәnin hәrәkәt tәnliklәri verilmişdir: x=a sint, y=a cost. Bu nöqtәnin traektoriyası aşağıdakılardan
hansıdır:

•

Çevrә:
Hiperbola;
Düz xәtt ;
Parabola;
Ellips.

687 Nöqtәnin hәrәkәt tәnliklәri verilmişdir: x=3t², y=4t²(sm). Bu nöqtәnin tәcilini tapmalı.

•
688 Radiusu R=1m olan çarx φ=12t qanununa uyğun olaraq fırlanır. Çarxın çәnbәri üzәrindә yerlәşәn
nöqtәnin toxunan tәcili aşağıdakılardan hansıdır:

•

ν=64m/san
ν=8m/san
ν=12m,san

ν=0
ν=36m/san

689 Bәrk cisim tәrpәnmәz ox әtrafında ω=2sanˉ¹ bucaq sürәti ilә fırlanır. Cismin fırlanma oxundan 4sm
mәsafәdә olan nöqtәsinin normal tәcilini tapmalı.

•

690 Mexaniki irәlilәmә hәrәkәti edәn hissәlәrinә tәsir edәn әtalәt qüvvәlәrini tәyin etmәk üçün yazılmış
ifadәlәrindәn hansı dogrudur

•

691 Yastı mexanizmlәrin sәrbәstlik dәrәcәsini tәyin etmәk üçün yazılmış Cebişev ifadәsinin hansı
doğrudur.

•
692 !

•

Birinci sinif kinematik cüt
Beşinci sinif kinematik cütü
Dördüncü sinif kinematik cüt
Üçüncu sinif kinatik cüt
tәrpәnәn bәndәlәrin saYını
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Birinci sinif kinematik cüt
Dördüncü sinif kinematik cüt
Tәrpәnәn bәndәlәrin sayını
Üçüncu sinif kinatik cüt

•

•

Beşinci sinif kinematik CÜT
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•

Dördüncü sinif kinematik Cüt
Birinci sinif kinematik cüt
Beşinci sinif kinematik cütü
Üçüncu sinif kinatik cüt
tәrpәnәn bәndәlәrin sayını

