3639y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 3639Y Sahә müәssisәlәrinin (qida sәnayesi vә xidmәt müәssisәlәrinin) avadanlıqları
1 Ağ süfrә şәrabının istehsalının tәtbiq edilәn К1ВПС20 snekli presin nәql etdirәn snekinin addımı nә qәdәrdir? (mm)

•

250
400
300
350
200

2 Ağ süfrә şәrabının istehsalının tәtbiq edilәn К1ВПС20 snekli presin nәql etdirәn snekinin fırlanma tezliyi nә qәdәrdir?

•

5
6.8
7.8
6.5
4.5

3 Ağ süfrә şәrabının istehsalının tәtbiq edilәn К1ВПС20 snekli presin preslәyici snekinin addımı nә qәdәrdir? (mm)

•

400
250
300
200
350

4 Ağ süfrә şәrabının istehsalının tәtbiq edilәn К1ВПС20 snekli presin preslәyici snekinin fırlanma tezliyi nә qәdәrdir?

•

6.8
4.5
5.5
5
4

5 Ağ süfrә şәrabının istehsalının tәtbiq edilәn ВССШ20Д snekli axıdıcı nә üçün tәyin edilir?

•

üzümü xırdalamaq
üzümü yumaq
üzüm saplaqlarını tәmizlәmәk
üzüm metgesindәn özü axan horranı almaq üçün
üzümü çәkmәk

6 Ağ süfrә şәrabının istehsalının avadanlıqlar kompleksinin B alt sisteminә daxil olan snekli axıdıcı nә üçün tәyin olunmuşdur?

•

üzümü xırdalamaq üçün
üzümü yumaq
üzüm mezqelindәn özü axan horranı almaq üçün
üzüm saplağini tәmizlәmәk üçün
üzümü çәkmәk üçün

7 yulaf yarması istehsalının avadanlıqlar kompleksinin B alt sisteminәdxil olan qoşa dәyirman daşlarının disklәrinin diametri nә
qәdәrdir? (mm)

•

1050
800
900
1000
1100

8 yulaf yarması istehsalının avadanlıqlar kompleksinin B alt sisteminәdxil olan qoşa dәyirman daşlarının disklәrinin fırlanma tezliyi nә
qәdәrdir?

•

280
260
250
290
270

9 yulaf yarması istehsalının avadanlıqlar kompleksinin B alt sisteminәdxil olan qısa dәyirman dәslәrinın mәhsuldarlığı nә qәdәrdir?
1400

•

1000
1100
1200
1300

10 yulaf yarması istehsalının avadanlıqlar kompleksinin B alt sisteminәdxil olan havaәlәk separatoru nә üçün tәyin olunmuşdur?

•

yulafı soyutmaq üşün
yulafı qızdırmaq üçün
yulafı iri vә xırda frfksiyaya ayırmaq üçün
yulafı üyütmәk üçün
yulafı xırdalamaq üçün

11 yulaf yarması istehsalının avadanlıqlar kompleksinin B alt sisteminәdxil olan soyuducu sütun nә üçün tәyin olunmuşdur?

•

yulafı nәmlәmәk
yulafı soyutmaq
yulafı metallik materiallardan qorumaq
yulafı üyütmәk
yulafı qızdırmaq

12 yulafı qurutmaq üçün ВС1049М şaquli quruducunun mәhsuldarlıqı hansı hәddlәrdә dәyişir?

•

600800
600700
500600
400500
700800

13 yulafı qurutmaq üçün ВС1049М şaquli quruducunun neçә istilik seksiyası vardır?

•

5
9
6
7
8

14 yulaf yarması istehsalının avadanlıqlar kompleksinin B alt sisteminә daxil olan şaquli quruducu nә üçün tәyin olunmuşdur?

•

yulafı soyutmaq
yulafı müxtәlif mәmulatlardan qorumaq
yulafı qurutmaq
yulafı üyütmәk
yulafı xırdalamaq

15 yulaf yarması istehsalının avadanlıqlar kompleksinin B alt sisteminә daxil olan snekli havalandırıcının mәhsuldarlığı nә qәdәrdir?
(kq/san)

•

4000
7000
5000
6000
3000

16 yulaf yarması istehsalının avadanlıqlar kompleksinin B alt sisteminәdxil olan snekli quruducunun istifadәsindә hansı ötürmәlәr vardır?

•

qayış, sonsuz vint ötürmәsi
zәncir ötürmәsi , qayış ötürmәsi
sonsuz vint, zәncir ötürmәsi
reduktormotor , zәncir ötürmәsi
çәp dişli çarx,qayış ötürmәsi

17 yulaf yarması istehsalının avadanlıqlar kompleksinin B alt sisteminәdxil olan snekli quruducu nә üçün tәyin olunmuşdur?

•

quruducu
Hidrotexniki emal üçün
göstәrilәnlәrin hamısı
havaәlәk separatoru
soyuducu sütun

18 yulaf yarması istehsalının avadanlıqlar kompleksinin B alt sisteminә hansı avadanlıqlar daxildir?

•

buxarlandırıcı
göstәrilәnlәrin hamısı

havaәlәk separatoru
soyuducu sütun
quruducu

19 yulaf yarması istehsalının avadanlıqlar kompleksinin B alt sistemi üçün tәyin olunmuşdur?

•

yulafı müxtәlif materiallardan qorumağa
yulafı üyütmәyә
yulafı xırdalamağa
istehlak xüsusiyyәtlәrinin yaxşılaşdırilması üçün
yulafı qızdırmaq üçün

20 Çörәk istehsalının avadanlıqlar kompleksinin C_5 sisteminә daxil olan X15 yağәridicisi nә üçün tәyin olunmuşdur?

•

yağı dozalatdırmaq
yağı dondurmaq
yağı tökmәk
xәmirә tökmәzdәn әvvәl onun әridilmәsi
yağı qaynatmaq

21 Çörәk istehsalının avadanlıqlar kompleksinin C_4 sisteminә daxil olan X14 maye hәlledicisi nә üçün tәyin olunmuşdur?

•

quru mayanı әritmәk üçün
quru mayanı hәll etmәk üçün
quru mayanı soyutmaq üçün
quru mayanı xırdalamaq üçün
quru mayani nәql etmәk üçün

22 Çörәk istehsalında tәtbiq edilәn Т1ХСП qurğusunun mәhsuldarlığı (kq/san) nә qәdәrdir?

•

700
500
800
900
600

23 Çörәk istehsalında tәtbiq edilәn Т1ХСП qurğusu nә üçün tәyin olunmuşdur?

•

unu әlәmәyә
şәkәr vә duz hazırlıqlı olmağa
duz hazırlıqlı olmağa
suyu qızdırmağa
suyu soyutmağa

24 Çörәk istehsalı xәtlәrindә istehsalat çilovu nә üçün tәyin olunmuşdur?

•

unu nәql etdirmәk
mexaniki qarışıqlardan tәmizlәmәk
qarışdırmış vә әlәnmiş unu yığmaq üşün
unu әlәmәk vә mexaniki qarışıqlarda tәmızlәmәk
unu qarışdırmaq

25 Çörәk istehsalı xәtlәrindә maqnit tutucuaları nә üçün tәyin edilir?

•

mexaniki qarışıqlardan tәmizlәmәk
una tәsadufәn düşәn mexaniki ferromaqnit hissәlәri çıxartmaq üçün
unu qarışdırmaq
unu nәql etdirmәk
unu әlәmәk vә mexaniki qarışıqlarda tәmızlәmәk

26 un әlәyicisi nә üçün tәyin olunmuşdur?

•

mexaniki qarışıqlardan tәmizlәmәk
unu qarışdırmaq
unu nәql etdirmәk
unu әlәmәk vә mexaniki qarışıqlarda tәmızlәmәk
unu qarışdırmaq vә nәql etdirnәk

27 Çörәk istehsalının C alt sisteminin avadanlıqlar kompleksinә daxil olan un әlәyicinin mәhsuldarlığı (kq/san) nә qәdәrdir?

•

4000
5000
1000
2000

3000

28 Çörәk istehsalının C alt sistemindә tәtbiq edilәn şlüzlü rotor qidalandırıcısının mәhsuldarlığı (t/san) nә qәdәrdir?

•

1÷2
2÷3
4÷8
5÷10
1.5÷7

29 Çörәk istehsalının C alt sistemindә tәtbiq edilәn şlüzlü rotor qidalandırıcısının ......... hissәlәrdәn ibarәtdir?

•

elektrik mühәrrikindәn vә sonsuz vint reduktordan
sonsuz vint reduktordan vә iki qasnaqdan
iki qasnaqdan vә zәncir otürücüdәn
elektrik mühәrrikindәn vә zәncir otürücüdәn
yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı

30 Pasterizә edilmiş süd istehsalında tәtbiq edilәn 001 У10 lövhәli soyuducusunun mәhsuldarlığı (t/san) nә qәdәrdir?

•

10000
20000
15000
25000
30000

31 buğda unundan çörәk istehsalı üçün xәttin tәrkibinә neçә alt sistem avadanlıqlar kompleksi daxildir?

•

4
7
6
5
3

32 Pasterizә edilmiş süd istehsalında tәtbiq edilәn südü saxlamaq üçün çәn nә üçün tәyin edilmişdir?

•

südü qarışdırmaq ücün
südü qarışdırmaq vә qizdirmaq üçün
südü soyutmaq üçün
südü qizdirmaq üçün
soyumuş südü saxlamaq üçün

33 Pasterizә edilmiş süd istehsalında tәtbiq edilәn 001 У10 lövhәli soyuducusuna verilәn südün temperaturu nәqәdәr olmalıdır?

•

15̊
10̊
25̊
30̊
20̊

34 Pasterizә edilmiş süd istehsalının C alt sisteminin avadanlıqlar kompleksinә hansı avadanlıqlar daxildir?

•

Lövhәli soyuducu
yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı
Südü nәqletdirmә sistemi
Lövhәli soyuducu vә süd saxlamaq üçün çәn
Süd saxlamaq üçün çәn

35 Ağ süfrә şәrab istehsalı xәtlәrindә tәtbiq edilәn qidalandirıcı – bunker hansı hissәlәrdәn ibarәtdir?

•

snekdәn
mühәrrik – reduktordan
dәmirbeton bunkerdәn vә snekdәn
yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı
dәmirbeton bunkerdәn

36 AD 503Э çәki dozatronun dozalatdırıcı hәddi üçün yazılmış rәqәmlәrin hansı doğrudur?

•

20÷50
25÷30
20 ÷25
30÷35
35÷40

37 Tәmizlәnmiş yulaf dәni almaq üçün C alt sistemindә tәtbiq edillәn avadanlıqlar kompleksinә hansı avadanlıqlar daxildir ?

•

Dәni vә zibillәri tәmizlәmәk üçün pnevmatik nәqletdirici
yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı
Dәn saxlamaq üçün bunker
Çәki dozatronu , dәn tәmizlәyәn separator
Yarma çeşidlәyәn maşın , triyel

38 Avadanlığın tutulmasının sәbәbini göstәrin

•

göstәrilәnlәrin hamısı
maşının düyünlәrinin dәqiq geyilmәmәsi
ayrı – ayrı detalların qeyri tarazlığı
mexanizmlәrin qeyri tarazlığı
detalların qeyri dәqiq hazırlanması

39 Avadanlığin quraşdırılmaya hazırlanmasında hansı işlәr görülür?

•

Avadanlığın quraşdırılmasının texniki tәlәblәrlә uyğunluğu yoxlanılır
göstәrilәnlәrin hamısı
texniki sәnәdlәrlә tanışlıq
Avadanlığın siyahısı vә әsas parametrlәri yoxlanılır
quraşdırılmadan әvvәl tәftiş edilir

40 Avadanlıqların quraşdırılması zamanı hansı әmәliyyatlar yerinә yetirilir?

•

avadanlığın düzgün yerlәşdirilmәsi yoxlanılır
avadanlıqlar özüllәr üzәrinә qoyulur
göstәrilәnlәrin hamısı
konstruksiyanın elementlәri geyilir
avadanlıq özüllәrә bәrkidilir

41 Xәttın konstruksiyasınin xüsusiyyәtlәrinә nәlәr daxildir?

•

xәttin tәrkib hissәlәrinin mürәkkәbliyinin müxtәlifliyi
maşinların sayının çox olması
göstәrilәnlәrin hamısı
xәttin tәrkib hissәlәrinin müxtәlif materiallardan hazırlanması
xәttin tәrkib hissәlәrinin müxtәlif tәyinatlı olması

42 Konstruksiyanın komponovkası zamanı hansı verılәnlәr nәzәrә alınır?

•

ölçülәri
göstәrilәnlәrin hamısı
hәr bir maşına xam malın çatdırılması
maşinların enerji sәrfi
mәhsuldarlıq

43 Şәkildә göstәrilmiş A2XPC pnevmatik boşaldıcı qurğuda 5 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

üzüklü kollektor
gövdә
konuslu hissә
aralıqlı elementlәr
örtük

44 Şәkildә göstәrilmiş A2XPC pnevmatik boşaldıcı qurğuda 4 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

üzüklü kollektor
konuslu hissә
gövdә
aralıqlı elementlәr
örtük

45 Şәkildә göstәrilmiş A2XPC pnevmatik boşaldıcı qurğuda 3 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

konuslu hissә
gövdә
üzüklü kollektor
örtük
aralıqlı elementlәr

46 Şәkildә göstәrilmiş A2XPC pnevmatik boşaldıcı qurğuda 2 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

gövdә
örtük
üzüklü kollektor
aralıqlı elementlәr
konuslu hissә

47 Şәkildә göstәrilmiş A2XPC pnevmatik boşaldıcı qurğuda 1 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

konuslu hissә
gövdә
üzüklü kollektor
örtük
aralıqlı elementlәr

48 Ә l ә m ә v ә x ә lbirl ә m ә hiss ә cikl ә rin hansı göst ә ricil ә rin ә gör ә sortla ş dırılması sayılır?

•

Hiss ә cikl ә rin formalarına gör ә sortla ş dırılması
Hiss ә cikl ә rin ölçül ә rin ә gör ә sortla ş dırılması;
Hiss ә cikl ә rin elektromaqnit xass ә l ә rin ә gör ә sortla ş dırılması
Hiss ә cikl ә rin maqnit xass ә l ә rin ә gör ә sortla ş dırılması
Hiss ә cikl ә rin sıxlı ğ ına gör ә sortla ş dırılması;

49 Bu s ә naye sahәsindә hidravliki sortlaşdırılma әmәliyyatı tәtbiq edilmir:

•

Spirt istehsalı;
Makaron mәmulatları istehsalı;
Göy noxud konservlәri istehsalı.
Ni ş astapatk ә istehsalı;
Cu ğ undur şә k ә ri istehsalı;

50 Tәzyiq düşküsü hansı proseslәr qrupunun hәrәkәtverici qüvvәsi sayılır?

•

Hidromexaniki proseslәrin
Kimyәvi – biokimyәvi proseslәrin
İstilik mübadilәsi proseslәrinin
Kütlә mübadilәsi proseslәrinin
Mexaniki proseslәrin

51 İstilik mübadilәsi prosesinin hәrәkәtverici qüvvәsi nәdir?

•

Temperatur fәrqi
Tәzyiqlәr fәrqi
Kütlә fәrqi
Hәcm fәrqi
Mexaniki tәsir qüvvәsi

52 Mexaniki proseslәrdә (preslәnmәdә) hәrәkәtverici qüvvә nәdir?

•

Daxili enerjisi
Temperatur fәrqi
Fiziki ölçülәrdәki fәrq
Mexaniki tәsir qüvvәsi
Mәrkәzdәnqaçma qüvvәsi

53 Texnoloji aparatın maşından fәrqi nәdir?

•

Mexanizmlәri var
Dirsәyi var
Muftası var
İşçi fәzaya malikdir
Maşının mühәrriki var

54 Aşağıdakılardan hansı dolayı üsulla qızdırılan bişirmә aparatıdır

•

КПГ60 tipli aparat
göstәrilәnlәrin hamısı
КПП100 tipli aparat .

КПЭ100 tipli aparat
KПЭ60 tipli aparat

55 Funksional tәyinatından asılı olaraq texnoloji avadanlıqları aşağıdakı qruplara bölmәk olar:

•

bütün variantlar düzdür
yuma avadanlıqları –yemәkxana vә mәtbәx qabların, tәrәvәzlәrin yuyulmasaı üçün maşınlar
tәmizlәmә avadanlıqlarımüyvәköklülәrin qabığının, balığın pulcuqlarının tәmizlәnmәsi üçün maşınlar
xırdalama –kәsmә avadanlıqları yeyinti mәhsullarının üyüdülmәsi, parçalanması, doğranılması üçün maşınlar.
dozalaşdırma –formalaşdırma avadanlıqları – mәhsulun kütlәsinә görә paylara bölünmәsi vә ona müәyyәn forma verilmәsi üçün maşınlar.

56 Kalibrlәyici maşınlar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

Kimyәvi
Mexaniki
Fiziki
Göstәrilәnlәrin hamısına
Hidromexaniki

57 Yayıcıpaddi maşınlar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

Mexaniki
Göstәrilәnlәrin hamısına
Hidromexaniki
Kimyәvi
Fiziki

58 Toxum tәmizlәyәn maşınlar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

Mexaniki
Fiziki
Kimyәvi
Hidromexaniki
Göstәrilәnlәrin hamısına

59 Havalı әlәk ayırıcı maşınlar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

Göstәrilәnlәrin hamısına
Fiziki
Kimyәvi
Hidromexaniki
Mexaniki

60 Daş silәn maşınlar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

Göstәrilәnlәrin hamısına
Hidromexaniki
Mexaniki
Fiziki
Kimyәvi

61 Qabıq soyan maşınlar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

Fiziki
Mexaniki
Göstәrilәnlәrin hamısına
Hidromexaniki
Kimyәvi

62 Taxılın seperasiyası hansı proseslәrә aid edilir?

•

Göstәrilәnlәrin hamısına
Mexaniki
Fiziki
Kimyәvi
Hidromexaniki

63 Taxılın tәmizlәnmәsi hansı proseslәrә aid edilir?

•

Göstәrilәnlәrin hamısına
Mexaniki
Fiziki
Kimyәvi
Hidromexaniki

64 Heyvan cәmdәyinin yuyulması hansı proseslәrә aid edilir?

•

Fiziki
Mexaniki
Göstәrilәnlәrin hamısına
Hidromexaniki
Kimyәvi

65 Tәrәvәzin yuyulması hansı proseslәrә aid edilir?

•

Fiziki
Mexaniki
Göstәrilәnlәrin hamısına
Hidromexaniki
Kimyәvi

66 Meyvәnin yuyulması hansı proseslәrә aid edilir?

•

Kimyәvi
Fiziki
Göstәrilәnlәrin hamısına
Mexaniki
Hidromexaniki

67 Şәkәr çuğundurunun yuyulması hansı proseslәrә aid edilir?

•

Göstәrilәnlәrin hamısına
Mexaniki
Fiziki
Kimyәvi
Hidromexaniki

68 Taxılın yuyulması hansı proseslәrә aid edilir?

•

Göstәrilәnlәrin hamısına
Hidromexaniki
Mexaniki
Fiziki
Kimyәvi

69 Bәrkcisim şәklindә olan qida mәhsullarına vizual axdıqda onlartın hansı göstәricilәrinә diqqәt yetirilir?

•

Göstәrilәnlәrin hamısına
Hәndәsi ölçülәrinә
Formasına
Parıltısına
Xarici görkәminin estetikliyinә

70 Qida mәhsullarını yedikdә onlar insanın әsasәn hansı hisslәrinә tәsir edir?

•

Göstәrilәnlәrin hamısına
Görmәsinә
Qoxu bilmәsinә
Toxunan zaman hiss etmәsinә
Eşitmәsinә

71 çörәk istehsalında tәtbiq edilәn А2 – ХТН kündә yumrulayan maşın nә üçün tәtbiq edilir?

•

xәmir pәstahlarından kündә halına salmaq
xәmirdәn pәstah kәsmәk
xәmirdәn duzu ayirmaq
xәmirdәn suyu ayırmaq
xәmiri yaymaq

72 çörәk istehsalında tәtbiq edilәn А2 – ХТН kündә yumrulayan maşınında pәstah hazırlanan mәmulatın kütlәsi hansı hәddlәrdә dәyişir ?
( kg )

•

0.4÷0.35
0.2÷1.1
0.25÷1.11
0.3÷0.2
0.35÷0.25

73 çörәk istehsalında tәtbiq edilәn А2 – ХТН kündә yumrulayan maşının dәqiqәdә mәhsuldarlığı nәqәdәrdir ? (pәstah/dәq)

•

•

63
60
50
55
58

74 çörәk istehsalının avadanlıqlar kompleksinin B alt sisteminә daxil olan kündә yumrulayan maşın nә üçün tәyin olunmuşdur?

•

xәmirdәn duzu ayırmaq
xәmirdәn pәstih kәsmәk
xәmirә un qatmaq
xәmiri yaymaq
xәmir pәstahlarından kündә halına salmaq

75 çörәk istehsalında tәtbiq edilәn А2 – ХТН xәmir ayıranm maşında pәstih hazırlanan mәmulatın kütlәsi hansş hәddlәrdә dәyişir ? ( kg)

•

0.25÷1.12
0.2÷1.1
0.4÷0.45
0.35÷0.25
0.3÷0.2

76 çörәk istehsalında tәtbiq edilәn А2 – ХТН xәmir ayıranm maşının dәqiqәdәki mәhsuldarlığı hansı hәddlәrdә dәyişir?

•

10 – 20
30 – 50
20 – 30
60 70
20 – 80

77 çörәk istehsalında tәtbiq edilәn А2 – ХТН xәmir ayıran nә üçün tәtbiq edilir?

•

xәmirә su qatmaq
xәmirә un qatmaq
xәmir yaymaq
xәmirdәn pәstihlәr hazırlamaq
xәmir maya hazırlamaq

78 çörәk istehsalının avadanlıqlar kompleksinin B alt sisteminә daxil olan xәmir ayıran maşın nә üçün tәyin olunmuşdur?

•

xәmirә su qatmaq
xәmirә un qatmaq
xәmir yoğurmaq
xәmir maya hazırlamaq
xәmirdәn pәstihlәr hazırlamaq

79 çörәk istehsalında tәtbiq edilәn И8 – ХТА ̸1 xәmir yoğuran maşinda hansı işlәri görülür?

•

unu qarışdırmaq
xәmir maya hazırlamaq
duz , su vә şәkәr qarışığini hazırlamaq
xәmir maya vә xәmiri yoğurmaq
su ilә unu qarışdşrmaq

80 çörәk istehsalında tәtbiq edilәn xәmirqarışdıran maşin nә üçün tәyin olunmuşdur?

•

duz , su vә şәkәr qarışığini hazırlamaq
unu qarışdırmaq
xәmir maya vә xәmiri yoğurmaq
su ilә unu qarışdşrmaq
xәmir maya hazırlamaq

81 çörәk istehsalında tәtbiq edilәn. hansı komponendәn detallaşdırılır?

•

göstәrilәnlәrin hamısı
maye maya
su
arıdılmış yağ
duz mәhlulu

82 çörәk istehsalında tәtbiq edilәn И8ХГА12 aqreqatı nә üçün tәyin olunmuşdur?

•

unu әlәmәk
fasilәsiz üsulla xәmir hazırlamaq

undakı metal qırıntıları tutmaq
unu nәql etmәk
unu üyütmәk

83 çörәk istehsalının avadanlıqlar kompleksinin B alt sisteminә daxil olan xәmir hazırlayan aqreqat nә üçün tәyin olunmuşdur?

•

fasilәsiz üsulla xәmir hazırlamaq
unu әlәmәk
unu üyütmәk
unu nәql etmәk
undakı metal qırıntıları tutmaq

84 buğda unundan çörәk istehsalının avadanlıqlar kompleksinin B alt sistemini nә üçün tәyin edilmişdir?

•

undakı metal qırıntıları tutmaq
unu әlәmәk
unu üyütmәk
unu nәql etmәk
kütlәsi 0.71.0 kg olan dairәvi çörәk pastası almaq

85 И8 – ХТА ̸1 xәmir yoğuran maşının kürәklәrinin fırlanma tezliyi nә qәdәrdir?

•

65
50
56.3
55
60

86 И8 – ХТА ̸1 xәmir yoğuran maşında yoğurulan xәmirin kütlәsi nә qәdәrdir? (kg)

•

150
100
180
170
160

87 И8 – ХТА ̸1 xәmir yoğuran maşinın mәhsuldarlığı nә qәdәrdir? (kq/san)

•

1250
1200
1350
1400
1300

88 Şәkildә göstәrilmiş AD503Э çәki dozatorunda 5 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

mühәrriki reduktoru
qapağı
pnevmatik slindiri
qidalandırıcını
qarışdırıcını

89 Şәkildә göstәrilmiş AD503Э çәki dozatorunda 4 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

qarışdırıcını
qapağı
pnevmatik slindiri
qidalandırıcını
mühәrriki reduktoru

90 Şәkildә göstәrilmiş AD503Э çәki dozatorunda 3 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

mühәrriki reduktoru
qarışdırıcını
qidalandırıcını
pnevmatik slindiri
qapağı

91 Şәkildә göstәrilmiş AD503Э çәki dozatorunda 2 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

mühәrriki reduktoru
qarışdırıcını
qidalandırıcını
pnevmatik slindiri
qapağı

92 Şәkildә göstәrilmiş AD503Э çәki dozatorunda 1 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

mühәrriki reduktoru
pnevmatik slindiri
qapağı
qidalandırıcını
qarışdırıcını

93 Dәnәvәrlәşdirici qurğunun sxemindә 5 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

nakladka
әks yük
istiqamәtverici
kasa;
sürgü qolu

94 Kökümeyvәlilәrin qabığını soyan maşınin sxemindә 7 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

val
boşaldan qapaq
qısa boru
qapaq;
işçi kamera

95 Butulka yuyucu maşında eyni zamanda butulkaların nәzәri olaraq minimal miqdarını tәyin etmәk üçün yazılmış ifadәnin hansı
doğrudur.
..

•

.

.....

....

...

96 .

•

şnekin xarici diametrini
şnekin fırlanma tezliyini
şnekin adımını
valın diametrini
horizontal müstәvidә şnekin uzununa oxununun maillik bucağı

97 .

•

şnekin xarici diametrini
mәhsulun sәpilmiş sıxlığı
şnekin fırlanma tezliyini
şnekin adımını
valın diametrini

•

şnekin fırlanma tezliyini
vidlәrarası fәzanın dolma әmsalı
şnekin xarici diametrini
valın diametrini
şnekin adımını

98 .

99 .

•

sabit әdәdi
şnekin adımını
şnekin fırlanma tezliyini
valın diametrini
şnekin xarici diametrini

100 .

sabit әdәdi

•

şnekin fırlanma tezliyini
şnekin adımını
valın diametrini
şnekin xarici diametrini

101 .

•

sabit әdәdi
şnekin adımını
şnekin fırlanma tezliyini
valın diametrini
şnekin xarici diametrini

102 .

•

şnekin fırlanma tezliyini
şnekin adımını
valın diametrini
şnekin xarici diametrini
sabit әdәdi

103 .

•

şnekin fırlanma tezliyini
valın diametrini
şnekin xarici diametrini
sabit әdәdi
şnekin adımını

104 Şnekli yuyucu maşın üçün yazılmış mәhsuldarlıq ifadәsinin hansı doğrudur?
..

•

.

...

....

......

105 .

•
106 .

yükün maddәsini
yuyucu kamerada yerdәyişmә sürәtidir.
sәpilmiş dәnin sıxlığı
yüklәmә maddәsini
hәrәkәt edәn xammal qatının en kәsik sahәsi

•

hәrәkәt edәn xammal qatının en kәsik sahәsi
yükün maddәsini
yüklәmә maddәsini
sәpilmiş dәnin sıxlığı
yuyucu kamerada yerdәyişmә sürәtidir.

107 .

•

yuyucu kamerada yerdәyişmә sürәtidir.
yükün maddәsini
yüklәmә maddәsini
sәpilmiş dәnin sıxlığı
hәrәkәt edәn xammal qatının en kәsik sahәsi

108 Fasilәsiz işlәyәn yuyucu maşınların mәhsuldarlığını tәyin etmәk üçün yazılmış ifadәnin hansı doğrudur.

•

.

..

...

....
.....

109 .

•

yuyucu kameranın tutumu
dәrin sәpilmiş sıxlığı
yuyucu kameranın dәnlә dolma әmsalı
yüklәmә maddәsi
yuma maddәsi

110 .

•
•

yuyucu kameranın tutumu
yüklәmә maddәsi
yuma maddәsi
yuma maddәsi
dәrin sәpilmiş sıxlığı

111 .

•

yuma maddәsi
yuyucu kameranın tutumu
dәrin sәpilmiş sıxlığı
yuyucu kameranın dәnlә dolma әmsalı
yüklәmә maddәsi

112 .

•

yuma maddәsi
yüklәmә maddәsi
yuyucu kameranın dәnlә dolma әmsalı
dәrin sәpilmiş sıxlığı
yuyucu kameranın tutumu

113 .

•

dәrin sәpilmiş sıxlığı
yuyucu kameranın tutumu
yuma maddәsi
yüklәmә maddәsi
yuyucu kameranın dәnlә dolma әmsalı

114 Fasilәli işlәyәn yuyucu maşınların mәhsuldarlığını tәyin etmәk üçün yazılmış ifadәnin hansı doğrudur?

•

.
.......

....

...

..

115 AMM – 6 butulka yuyan maşının konstruktiv sxemindә 7 rәqәmi nәyi xarakterizә edir.

•

aparıcı nәqletdirici
yığıcı
yüklәyici qurğu
borular
verici nәqletdirici

116 AMM – 6 butulka yuyan maşının konstruktiv sxemindә 9 rәqәmi nәyi xarakterizә edir.

•

aparıcı nәqletdirici
yığıcı
yüklәyici qurğu
borular
verici nәqletdirici

117 AMM – 6 butulka yuyan maşının konstruktiv sxemindә 11 rәqәmi nәyi xarakterizә edir.

•

aparıcı nәqletdirici
yığıcı
yüklәyici qurğu
borular
verici nәqletdirici

118 AMM – 6 butulka yuyan maşının konstruktiv sxemindә 8 rәqәmi nәyi xarakterizә edir.

•

aparıcı nәqletdirici
yığıcı
yüklәyici qurğu
borular
verici nәqletdirici

119 Ж9 БМБ yuyucu maşının konstruktiv sxemindә 15 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

borular
daş aşıran şnek
dәn şneki
qәbuledici qurğu
aralıq divar

120 Ж9 БМБ yuyucu maşının konstruktiv sxemindә 10 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

daş ayrıcı
nasos qurğusu
çәpәr
boru
redaktor

121 Ж9 БМБ yuyucu maşının konstruktiv sxemindә 9 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

daş ayrıcı
nasos qurğusu
çәpәr
boru
redaktor

122 Ж9 БМБ yuyucu maşının konstruktiv sxemindә 8 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

qıf
elektrik mühәrriki
sıxıcı tütün
dәni buraxıcı boru
yuyucu vanil

123 Ж9 БМБ yuyucu maşının konstruktiv sxemindә 7 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

yuyucu vanil
elektrik mühәrriki
sıxıcı tütün
dәni buraxıcı boru
qıf

124 Ж9 БМБ yuyucu maşının konstruktiv sxemindә 6 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

qıf
yuyucu vanil
sıxıcı tütün
dәni buraxıcı boru
elektrik mühәrriki

125 Ж9 БМБ yuyucu maşının konstruktiv sxemindә 2 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

qıf
yuyucu vanil
sıxıcı tütün
dәni buraxıcı boru
elektrik mühәrriki

126 Ж9 БМБ yuyucu maşının konstruktiv sxemindә 1 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

qıf
yuyucu vanil
sıxıcı tütün
dәni buraxıcı boru
elektrik mühәrriki

127 A1БМШ maşını nә üçün tәyin olunmuşdur.

•

yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı üçün
qabıq çıxarmaq
dәni sıxmaq
dәni yumaq
dәni yumaq vә sıxmaq

128 А1БМШ maşını nә üçün tәyin olunmuşdur.

•

göstәrilәnlәrin hamısını yerinә yetirmәk üçün
dәnin qabığını çıxarmaq üçün
dәni sıxmaq üçün
dәni yumaq üçün
dәni yumaq vә sıxmaq üçün

129 ЖДБМБ yuyucu maşını nә üçün tәyin olunmuşdur.

•

göstәrilәnlәrin hamısını yerinә yetirmәk üçün
dәnin sәthini üzvü qarışıqlardan tәmizlәmәk
dәnin sәthini torpaqdan tәmizlәmәk
dәnin sәthini tozlardan tәmizlәmәk
dәnin sәthini mineral qarışıqlardan tәmizlәmәk

130 Texnoloji xәttin nәzәri mәhsuldarlığını tәyin etmәk üçün yazılmış ПT=Mн/Tн ifadәsindә Tн nәyi xarakterizә edir.

•

xәttin sürәti
xәttin F.İ.Ә.
xәttin nominal iş vaxtı
buraxılan nominal mәhsulun miqdarını
xәttin gücü

131 Texnoloji xәttin nәzәri mәhsuldarlığı üçün yazılmış ПT=Tн/Mн ifadәsindә M н nәyi xarakterizә edir?

•

xәttin sürәti
xәttin F.İ.Ә.
xәttin nominal iş vaxtı
buraxılan nominal mәhsulun miqdarını
xәttin gücü

132 Texnoloji xәttin nәzәri mәhsuldarlığını tәyin etmәk üçün yazılmış ifadәnin hansı doğrudur Mmburaxılan mәhsulun nominal miqdarı
Tmxәttin nominal iş vaxtı

•

ПT=Tн/Mн
ПT=Mн .Tн
ПT=Mн2/Tн
ПT=Mн/Tн
ПT=Mн/Tн2

133 Qida xammalı vә mәhsulu nә vaxt çıxdaş edilir?

•

xeyirli kimyәvi birlәşmәlәr olduqda
zәrәrli kimyәvi birlәşmәlәr olduqda vә xәstәlik törәdәn mikroorqanizmlәr olduqda
xәstәlik törәdәn mikroorqanizmlәr olduqda
zәrәrli kimyәvi birlәşmәlәr olduqda
xeyirli zülallar olduqda

134 Qida dәyәrliliyi aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı ilә müәyyәn edilir

•

göstәrilәnlәrin hamisi ilә
zülallarla
piylәrlә
karbohidratlarla
vitaminlәrlә

135 Texnoloji xәttin tәrkibinә daxil olan C kompleksi nә üçün tәyin olunmuşdur?

•

aralıq yarımfabrikatlardan son vә hazır mәhsul hazırlamaq üçün
ilkin xammaldan aralıq yarımfabriklәr almaq üçün
sonuncu yarımfabrikatdan hazır mәhsul üçün
aralıq yarımfabrikatlardan son yarımfabrikat almaq üçün
ilkin xammaldan hazır mәhsul hazırlamaq üçün

136 Texnoloji xәttin tәrkibinә daxil olan B kompleksi nә üçün tәyin olunmuşdur?

•

ilkin xammaldan hazır mәhsul hazırlamaq üçün
aralıq yarımfabrikatlardan son yarımfabrikat almaq üçün
aralıq yarımfabrikatlardan son vә hazır mәhsul hazırlamaq üçün
ilkin xammaldan aralıq yarımfabriklәr almaq üçün
sonuncu yarımfabrikatdan hazır mәhsul üçün

137 Texnoloji xәttin tәrkibinә daxil olan A komplekslәri üçün tәyin olunmuşdur.

•

aralıq yarımfabrikatlardan son yarımfabrikat almaq üçün
ilkin xammaldan aralıq yarımfabriklәr almaq üçün
ilkin xammaldan hazır mәhsul hazırlamaq üçün
aralıq yarımfabrikatlardan son vә hazır mәhsul hazırlamaq üçün
sonuncu yarımfabrikatdan hazır mәhsul üçün

138 Şәrablara içkilәrin şüşә vә yaxud plasmas butulkalara dolduran maşınlar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

qablaşdırma
ekstraksiya
diffuziya
hidromexaniki
mexaniki

139 Süd vә süd mәhsullarını şüşә vә yaxud bankalara dolduran maşınlar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

hidromexaniki
qablaşdırma
ekstraksiya
diffuziya
mexaniki

140 Şәkәr tozunu doldurmaq üçün avadanlıqlar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

ekstraksiya
mexaniki
hidromexaniki
diffuziya
qablaşdırma

141 Unu qablara doldurmaq üçün avadanlıqlar hansı proseslәri yerinә etirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

mexaniki
qablaşdırma
ekstraksiya
diffuziya
hidromexaniki

142 Mәmulatları qrupla bükәn maşınlar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

qablaşdırma
ekstraksiya
diffuziya
hidromexaniki
mexaniki

143 Şokolad lövhәlәrini konvertә tikәn maşınlar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

mexaniki
hidromexaniki
diffuziya
qablaşdırma
ekstraksiya

144 Әdәdi mәmulatları bükmәk üçün maşınlar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

ekstraksiya
diffuziya
hidromexaniki
mexaniki
qablaşdırma

145 Qida mәhsullarını dozalaşdıran avadanlıqlar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

qablaşdırma
ekstraksiya
diffuziya
hidromexaniki
mexaniki

146 Qida mәhsullarını dozalaşdıran avadanlıqlar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

qablaşdırma
mexaniki
hidromexaniki
diffuziya
ekstraksiya

147 Balığı hisә verәn qurğular hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

biotexnoloji
mexaniki
diffuksiya
ekstraksiya
hidromexaniki

148 Әti hisә verәn qurğular hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

mexaniki
biotexnoloji
diffuksiya
hidromexaniki
ekstraksiya

149 Әti yetişdirәn qurğular hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

hidromexaniki
biotexnoloji
diffuksiya
ekstraksiya
mexaniki

150 Balığı duzlamaq üçün avadanlıqlar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

mexaniki
biotexnoloji

hidromexaniki
diffuksiya
ekstraksiya

151 Әt farşı hazırlamaq üçün avadanlıqlar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

biotexnoloji
mexaniki
hidromexaniki
ekstraksiya
diffuksiya

152 Әt farşı hazırlamaq üçün avadanlıqlar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

biotexnoloji
mexaniki
hidromexaniki
ekstraksiya
diffuksiya

153 Әti duzlamaq üçün avadanlıqlar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

mexaniki
diffuksiya
biotexnoloji
ekstraksiya
hidromexaniki

154 Pendiri yetişdiricilәr hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

hidromexaniki
mexaniki
biotexnoloji
diffuksiya
ekstraksiya

155 Xamanı yetişdiricilәr üçün hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

biotexnoloji
mexaniki
diffuksiya
ekstraksiya
hidromexaniki

156 Südü yetişyetişdiricilәr hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

biotexnoloji
hidromexaniki
ekstraksiya
diffuksiya
mexaniki

157 Mayalanmış xәmirin qıcqırtmaq üçün aparatlar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

biotexnoloji
mexaniki
diffuksiya
ekstraksiya
hidromexaniki

158 Kvas horrasını çürütmәk üçün avadanlıqlar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

biotexnoloji
mexaniki
hidromexaniki
ekstraksiya
diffuksiya

159 Spirt çürüntülәri istehsal etmәk avadanlıqlar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

mexaniki
diffuksiya
biotexnoloji
ekstraksiya

hidromexaniki

160 Bioreaktorlar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

biotexnoloji
mexaniki
hidromexaniki
ekstraksiya
diffuksiya

161 Fermentlәşdiricilәr hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

biotexnoloji
hidromexaniki
mexaniki
ekstraksiya
diffuksiya

162 Maya yetişdirәn qurğular hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

mexaniki
biotexnoloji
diffuksiya
ekstraksiya
hidromexaniki

163 Ferment pereparatları almaq üçün qurğular hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

mexaniki
hidromexaniki
ekstraksiya
diffuksiya
biotexnoloji

164 Sәmәni yetişdirәn qurğular hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

biotexnoloji
ekstraksiya
hidromexaniki
mexaniki
diffuksiya

165 Tәmiz spirt almaq üçün qurğular hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

fiziki mexaniki
ekstraksiya
hidromexaniki
mexaniki
diffuziya

166 Çürüntülәri saflaşdıran qurğular hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

fiziki mexaniki
ekstraksiya
hidromexaniki
mexaniki
diffuziya

167 Diffuziya şirәsi almaq üçün qurğular hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

fiziki mexaniki
ekstraksiya
hidromexaniki
mexaniki
diffuziya

168 Şnekli ekstraktorlar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

fiziki, mexaniki
ekstraksiya
hidromexaniki
mexaniki
fiziki

169 Güllәri ekstraktorlar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

fiziki, mexaniki
ekstraksiya
hidromexaniki
mexaniki
fiziki

170 Lentli ekstraktorlar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

fiziki, mexaniki
ekstraksiya
hidromexaniki
mexaniki
fiziki

171 Azotla dondurmaq üçün quğular hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

Fiziki, mexaniki
Hidromexaniki
Istilik vә kütlә mübadilәsi
Mexaniki
Fiziki

172 Buz kameraları hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

Mexaniki
Fiziki
Hidromexaniki
Istilik vә kütlә mübadilәsi
Fiziki, mexaniki

173 Dondurma aparatları hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

Fiziki, mexaniki
Hidromexaniki
Istilik vә kütlә mübadilәsi
Mexaniki
Fiziki

174 Soyuducu kameralar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

Fiziki, mexaniki
d) Fiziki
Hidromexaniki
Istilik vә kütlә mübadilәsi
Mexaniki

175 Yapışqanlaşdırıcılar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

Istilik vә kütlә mübadilәsi
Fiziki
Hidromexaniki
Mexaniki
Fiziki, mexaniki

176 Soyuducu dozatorlar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

e) Fiziki, mexaniki
Hidromexaniki
Istilik vә kütlә mübadilәsi
Mexaniki
Fiziki

177 Qida mühitini dondurmaq üçün hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

Fiziki, mexaniki
Hidromexaniki
Istilik vә kütlә mübadilәsi
Mexaniki
Fiziki

178 Avtoklavlar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?
Fiziki, mexaniki
Mexaniki

•

•

Istilik vә kütlә mübadilәsi
Hidromexaniki
Fiziki

179 Balansirlәr hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

Fiziki, mexaniki
Istilik vә kütlә mübadilәsi
Hidromexaniki
Fiziki
Mexaniki

180 Tәrәvәz pörtücülәri hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

Mexaniki
Fiziki, mexaniki
Fiziki
Hidromexaniki
Istilik vә kütlә mübadilәsi

181 Meyvә pörtücülәri hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

Istilik vә kütlә mübadilәsi
Mexaniki
Fiziki, mexaniki
Fiziki
Hidromexaniki

182 Şirә bişirәn aparatlar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

Fiziki, mexaniki
Mexaniki
Istilik vә kütlә mübadilәsi
Hidromexaniki
Fiziki

183 Tәrkibindә kraxmal olan tәrәvәzi buxarlandıran maşınlar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

Fiziki, mexaniki
Mexaniki
Istilik vә kütlә mübadilәsi
Hidromexaniki
Fiziki

184 Tәrkibindә kraxmal olan meyvәni buxarlandıran maşınlar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

Mexaniki
Istilik vә kütlә mübadilәsi
Hidromexaniki
Fiziki
Fiziki, mexaniki

185 Buxarlanma qurğuları hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

Fiziki, mexaniki
Hidromexaniki
Istilik vә kütlә mübadilәsi
Mexaniki
Fiziki

186 Buxarlandırma aparatları hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

Fiziki, mexaniki
Hidromexaniki
Istilik vә kütlә mübadilәsi
Mexaniki
Fiziki

187 Nazildici maşınlar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

düzgün cavab yoxdur
Hidromexaniki
Kimyәvi
Mexaniki

Göstәrilәnlәrin hamısına

188 Çuğundur kәsici maşınlar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

Göstәrilәnlәrin hamısına
Kimyәvi
Fiziki
Mexaniki
Hidromexaniki

189 Kәsici maşınlar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

Göstәrilәnlәrin hamısına
Kimyәvi
Fiziki
Mexaniki
Hidromexaniki

190 Üyüdücü dәyirmanlar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

Göstәrilәnlәrin hamısına
Kimyәvi
Fiziki
Mexaniki
Hidromexaniki

191 Xırdalayıcı maşınlar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

Göstәrilәnlәrin hamısına
Kimyәvi
Fiziki
Mexaniki
Hidromexaniki

192 Yastılayıcı maşınlar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

Göstәrilәnlәrin hamısına
Kimyәvi
Fiziki
Mexaniki
Hidromexaniki

193 Quşların lәlәklәrini ayıran maşınlar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

Göstәrilәnlәrin hamısına
Kimyәvi
Fiziki
Mexaniki
Hidromexaniki

194 Quşların tüklәrini ayıran maşınlar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

Göstәrilәnlәrin hamısına
Kimyәvi
Fiziki
Mexaniki
Hidromexaniki

195 Şotkalı maşınlar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

Göstәrilәnlәrin hamısına
Kimyәvi
Fiziki
Mexaniki
Hidromexaniki

196 Şotkalı maşınlar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

Göstәrilәnlәrin hamısına
Kimyәvi
Fiziki
Mexaniki
Hidromexaniki

197 Çeşidlәyici maşınlar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

Göstәrilәnlәrin hamısına
Kimyәvi
Fiziki
Mexaniki
Hidromexaniki

198 Taxılın yuyulması hansı proseslәrә aid edilir?

•

Göstәrilәnlәrin hamısına
Kimyәvi
Fiziki
Mexaniki
Hidromexaniki

199 AİБKP pnevmatik titrәmә daşayırıcısı sxemindә 7 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

filterlәr qutusu
diffuzor
çәpәr
dartıcı zont
çәrçivә

200 AİБKP pnevmatik titrәmә daşayırıcısı sxemindә 3 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

çәrçivә
diffuzor

•

çәpәr
dartıcı zont
filterlәr qutusu

201 AİБKP pnevmatik titrәmә daşayırıcısı sxemindә 5 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

çәrçivә
titrәmә stolu
filterlәr qutusu
diffuzor
çәpәr

202 AİБKP pnevmatik titrәmә daşayırıcısı sxemindә 8 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

diffuzor
filterlәr qutusu
çәrçivә
titrәmә stolu
çәpәr

203 AİБKP pnevmatik titrәmә daşayırıcısı sxemindә 9 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

çәrçivә
filterlәr qutusu
diffuzor
ventilyator
titrәmә stolu

204 AİБKP pnevmatik titrәmә daşayırıcısı sxemindә 6 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

çәrçivә
filterlәr qutusu
diffuzor
ventilyator
titrәmә stolu

205 AİБKP pnevmatik titrәmә daşayırıcısı sxemindә 10 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

diffuzor
rәqsetdirici
çәrçivә
titrәmә stolu
ventilyator

206 AİБKM daşseçicisi sxemindә 4,5 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

çәpәrlәmә
qollar
borular
balansir mexanizm
traversa

207 AİБKM daşseçicisi sxemindә18 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

traversa
çәpәrlәmә
çәrçivә
idarәetmә pultu
balansir mexanizm

208 AİБKM daşseçicisi sxemindә 27 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

çәrçivә
polad kanat
traversa
çәpәrlәmә
balansir mexanizm

209 AİБKM daşseçicisi sxemindә 25 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

çәrçivә
balansir mexanizm
elektromaqnit
çәpәrlәmә
traversa

210 AİБKM daşseçicisi sxemindә 16 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

çәrçivә
düymә
çәpәrlәmә
traversa
balansir mexanizm

211 AİБKM daşseçicisi sxemindә 15 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

çәrçivә
intiqal
çәpәrlәmә
traversa
balansir mexanizm

212 AİБKM daşseçicisi sxemindә 14 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

tullantıları әlavә tәmizlәmәk üçün aparat
intiqal
çәrçivә
balansir mexanizm
çәpәrlәmә

213 AİБKM daşseçicisi sxemindә 14 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

balansir mexanizm
çәpәrlәmә
intiqal
kuzov
çәrçivә

214 AİБKM daşseçicisi sxemindә 9 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

çәpәrlәmә
intiqal
dartıcı zont
çәrçivә
kuzov

215 AİБKM daşseçicisi sxemindә 7 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

kuzov
dartıcı zont
çәrçivә
intiqal
mineral qarışıqları buraxan mexanizm

216 Aşağıdakılardan hansı fasilәli işlәyәn kartoftәmizlәyәn maşınlara aiddir?

•

KA300M
MOK150
MOK200
MOK250
MOK120,

217 KM357M çuğundur yuyan maşının konstruktiv sxemindә 7 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

yumruqlar
val
aralıq
nov
mufta

218 KM357M çuğundur yuyan maşının konstruktiv sxemindә 6 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

yumruqlar
val
aralıq
nov
mufta

219 KM357M çuğundur yuyan maşının konstruktiv sxemindә 5 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

yuyucu hissә
reduktoru
lotok
yığıcı
şnek

220 KM357M çuğundur yuyan maşının konstruktiv sxemindә 4 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

reduktoru
lotok
yuyucu hissә
şnek
yığıcı

221 KM357M çuğundur yuyan maşının konstruktiv sxemindә 3 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

şnek
yuyucu hissә
yığıcı
lotok
reduktoru

222 KM357M çuğundur yuyan maşının konstruktiv sxemindә 2 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

şnek
reduktoru
yuyucu hissә
lotok
yığıcı

223 KM357M çuğundur yuyan maşının konstruktiv sxemindә 1 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

reduktoru
yuyucu hissә
şnek
lotok
yığıcı

224 Ж9 БМБ yuyucu maşının konstruktiv sxemindә 18 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

daş aşıran şnek
dәn şneki
qәbuledici qurğu
borular
aralıq divar

225 Ж9 БМБ yuyucu maşının konstruktiv sxemindә 17 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

qәbuledici qurğu
dәn şneki
borular
aralıq divar
daş aşıran şnek

226 Ж9 БМБ yuyucu maşının konstruktiv sxemindә 16 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

qәbuledici qurğu
dәn şneki
daş aşıran şnek
borular
aralıq divar

227 Ж9 БМБ yuyucu maşının konstruktiv sxemindә 14 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

daş aşıran şnek
dәn şneki
qәbuledici qurğu
borular
aralıq divar

228 Ж9 БМБ yuyucu maşının konstruktiv sxemindә 13 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

nasos qurğusu
boru
çәpәr
redaktor
daş ayrıcı

229 Ж9 БМБ yuyucu maşının konstruktiv sxemindә 12 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

boru
daş ayrıcı
redaktor
nasos qurğusu
çәpәr

230 Ж9 БМБ yuyucu maşının konstruktiv sxemindә 11 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

boru
daş ayrıcı
redaktor
nasos qurğusu
çәpәr

231 Elektriklә qızdırılan peçlәr hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

Fiziki, mexaniki
Mexaniki
Istilik vә kütlә mübadilәsi
Hidromexaniki
Fiziki

232 Qovurucu aparatlar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

Istilik vә kütlә mübadilәsi
Fiziki, mexaniki
Fiziki
Hidromexaniki

Mexaniki

233 Bişirici aparatlar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

Mexaniki
Fiziki, mexaniki
Fiziki
Hidromexaniki
Istilik vә kütlә mübadilәsi

234 Şaxtalı quruducular hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

Hidromexaniki
Mexaniki
Fiziki, mexaniki
Fiziki
Istilik vә kütlә mübadilәsi

235 b Sterlәşdiricilәr hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

Fiziki
Istilik vә kütlә mübadilәsi
Mexaniki
Hidromexaniki
Fiziki, mexaniki

236 Pasterlәşdiricilәr hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

Istilik vә kütlә mübadilәsi
Mexaniki
Fiziki
Fiziki, mexaniki
Hidromexaniki

237 Hansı tip tәmizlәmә maşınlarında işçi üzvlәri konus formasındadır

•

MMB tipli
KA tipli
MOK tipli
MMU tipli
UMM tipli

238 Hansı tip tәmizlәmә maşınlarında işçi üzv disk formasındadır?

•

MMB tipli
KA tipli
MOK tipli
MMU tipli
UM tipli

239 Fasilәli işlәyәn kartoftәmizlәyәn maşınları hansı hissәlәrәdәn ibarәtdir?

•

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

240 MC8150 markalı maşın hansı mәhsulların hazırlanmasında istifadә edilir

•

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

241 Aparatların hazırlanmasında hansı markalı poladlardan istifadә edilir

•

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

242 Mәhsul maşınlarla hansı tәsirә mәruz qalır

•

sürüşmә
fizikikimyәvi
adsorbsiya
fiziki
mexaniki

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

•

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

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

•

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

245 MKP60 tipli maşın nә üçün nәzәrdә tutlmuşdur

•

tәrәvәzlәrin yuyulması üçün
balıq pulcuqlarının tәmizlәnmәsi üçün
kartof püresini hazırlamaq üçün
qabların yuyulması üçün
kofenin üyüdülmsi üçün

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

•

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

247 Tәyinatına görә tәrәvәzdoğrayan maşınlar neçә cür olur?

•

5
7
3
4
2

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

•

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

249 MPO 50200 tipli maşının tәyinatı nәdir?

•

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

250 UMM10 tipli maşınlar hansı maşınlara aiddir

•

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

251 72310M tipli maşınlar hansı maşınlara aiddir
lentli tәrәvәzdoğrayan maşınlar
kombinә edilmiş tәrәvәzdoğrayan maşınlar

•

rotorlu tәrәvәzdoğrayan maşınlar
diskli tәrәvәzdoğrayan maşınlar
puanson tәrәvәzdoğrayan maşınlar

252 MC10160 tipli maşınlar hansı tip maşınlara aiddir

•

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

253 MPO 50200 tipli maşınlar hansı tip maşınlara aiddir

•

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

254 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı diskli tәrәvәzdoğrayan maşınlara aiddir?

•

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

255 Konstruktiv tәyinatına görә tәrәvәzdoğrayan maşınlar hansılardır?

•

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

256 Konstruktiv tәyinatına görә tәrәvәzdoğrayan maşınlar neçә cür olur?

•

6
5
2
3
4

257 MC18160 tipli tәrәvәzdoğrayan konstruksiyasına görә hansı maşına oxşayır

•

MC28100 tipli tәrәvәzdoğrayan maşına
MPOB160 tipli tәrәvәzdoğrayan maşına
UMM 10 tipli tәrәvәzdoğrayan maşına
MC 10160 tipli tәrәvәzdoğrayan maşına
MPOB170 tipli tәrәvәzdoğrayan maşına

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

•

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

259 MPOB160 tipli tәrәvәzdoğrayan maşından nә üçün istifadә edilir

•

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

260 MC18160 tipli tәrәvәzdoğrayan iş prinsipinә görә hansı maşına oxşayır?
MC 10160 tipli tәrәvәzdoğrayan maşına
UMM10 tipli tәrәvәzdoğrayan maşına
MC28100 tipli tәrәvәzdoğrayan maşına
MPOB 160 tipli tәrәvәzdoğrayan maşına

•

•

MPOB160 tipli tәrәvәzdoğrayan maşına

261 Konstrukriv tәrtibatına görә MC18160 tipli tәrәvәzdoğrayan hansı maşınlara aiddir?

•

diyircәkli maşınlara
diskli maşınlara
kombinәedilmiş maşınlara
rotorlu maşnlara
puanson maşınlara

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

•

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

263 Salatların hazırlanmsında istifadә olunan bişmiş tәrәvәzlәrin doğranılması üçün hansı tәrәvәzdoğrayandan istifadә olunur

•

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

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

•

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

265 Konstruktiv tәrtibatına görә kombinәedilmiş tәrәvәzdoğrayan maşınlara hansı aiddir?

•

MPOB 160 tipli tәrәvәzdoğrayan maşın
MPOB 170 tipli tәrәvәzdoğrayan maşın
MC28100 tipli tәrәvәzdoğrayan maşın
UMM10 tipli tәrәvәzdoğrayan maşın
MC 10160 tipli tәrәvәzdoğrayan maşın

266 Konstruktiv tәrtibatına görә MPOB160 tipli tәrәvәzdoğrayan hansı maşınlara aiddir

•

diyircәkli maşınlara
kombinәedilmiş maşınlara
rotorlu maşnlara
diskil maşınlara
puanson maşınlara

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

•

MPOB 160 tipli tәrәvәzdoğrayan maşın
UMM10 tipli tәrәvәzdoğrayan maşın
MPO 4001000 tipli tәrәvәzdoğrayan maşın
MC 10160 tipli tәrәvәzdoğrayan maşın
MC28100 tipli tәrәvәzdoğrayan maşın

268 MC28100 tipli tәrәvәzdoğrayan hansı universal mәtbәx maşının komplektinә daxildir?

•

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

269 Konstruktiv tәrtibatına görә MC28100 tipli tәrәvәzdoğrayan hansı maşınlara aiddir?

•

diskil maşınlara
vәrdәnli maşınlar
puanson maşınlara
diyircәkli maşınlara
rotorlu maşnlara

270 Konstruktiv tәrtibatına görә puanson tәrәvәzdoğrayan maşınlara hansı aiddir?

•

MC 10160 tipli tәrәvәzdoğrayan maşın
MPO 4001000 tipli tәrәvәzdoğrayan maşın
UMM10 tipli tәrәvәzdoğrayan maşın
MC28100 tipli tәrәvәzdoğrayan maşın
MPOB 160 tipli tәrәvәzdoğrayan maşın

271 MC10160 tipli diskli tәrәvәzdoğrayan hansı hissәlәrdәn ibarәtdir

•

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

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

•

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

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

•

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

274 MPO 50200 tipli tәrәvәzdoğrayan maşın hansı hissәlәrdәn ibarәtdir?

•

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

275 Şәkildә göstәrilmiş A1БКГ1 yarma çeşidlәyici maşınında 5 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

tәmizlәyici mexanizmi
çatını
aşağı әlәk kuzovunu
yuxarı әlәk kuzovunu
qidalandırıcını

276 Şәkildә göstәrilmiş A1БКГ1 yarma çeşidlәyici maşınında 4 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

aşağı әlәk kuzovunu
tәmizlәyici mexanizmi
qidalandırıcını
yuxarı әlәk kuzovunu
çatını

277 Şәkildә göstәrilmiş A1БКГ1 yarma çeşidlәyici maşınında 3 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

aşağı әlәk kuzovunu
tәmizlәyici mexanizmi
çatını
qidalandırıcını
yuxarı әlәk kuzovunu

278 Şәkildә göstәrilmiş A1БКГ1 yarma çeşidlәyici maşınında 2 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

çatını
aşağı әlәk kuzovunu
yuxarı әlәk kuzovunu
qidalandırıcını
tәmizlәyici mexanizmi

279 Şәkildә göstәrilmiş A1БКГ1 yarma çeşidlәyici maşınında 1 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

tәmizlәyici mexanizmi
aşağı әlәk kuzovunu
yuxarı әlәk kuzovunu
qidalandırıcını
çatını

280 Şәkildә göstәrilmiş Р3БЦА titrәmә sentrafuqasında 15 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

vibrator
ox
giliz
çarpaz (krestavina)
qapaq

281 Şәkildә göstәrilmiş Р3БЦА titrәmә sentrafuqasında 14 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

vibrator
çarpaz (krestavina)
ox
qapaq
giliz

282 Şәkildә göstәrilmiş Р3БЦА titrәmә sentrafuqasında 13 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

ox
vibrator
giliz
qapaq
çarpaz (krestavina)

283 Şәkildә göstәrilmiş Р3БЦА titrәmә sentrafuqasında 12 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

ox
vibrator
giliz
qapaq

çarpaz (krestavina)

284 Şәkildә göstәrilmiş Р3БЦА titrәmә sentrafuqasında 11 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

giliz
vibrator
ox
krestavina
qapaq

285 Şәkildә göstәrilmiş Р3БЦА titrәmә sentrafuqasında 10 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

vibrator
әlәkli slindr
buraxıcı boru
boru
uzununa vurucu

286 Şәkildә göstәrilmiş Р3БЦА titrәmә sentrafuqasında 9 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

vibrator
uzununa vurucu
boru
buraxıcı boru
әlәkli slindr

287 Şәkildә göstәrilmiş Р3БЦА titrәmә sentrafuqasında 8 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

boru

•

әlәkli slindr
buraxıcı boru
vibrator
uzununa vurucu

288 Şәkildә göstәrilmiş Р3БЦА titrәmә sentrafuqasında 7 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

vibrator
әlәkli slindr
boru
uzununa vurucu
buraxıcı boru

289 Şәkildә göstәrilmiş Р3БЦА titrәmә sentrafuqasında 6 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

boru
buraxıcı boru
uzununa boru
әlәkli slindr
uzununa vurucu

290 Şәkildә göstәrilmiş Р3БЦА titrәmә sentrafuqasında 5 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

elektrik mühәrriki
rotor
gövdә
çatı
pazvari qayış ötürmәsi

291 Şәkildә göstәrilmiş Р3БЦА titrәmә sentrafuqasında 4 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

gövdә
rotor
elektrik mühәrriki
pazvari qayış ötürmәsi
çatı

292 Şәkildә göstәrilmiş Р3БЦА titrәmә sentrafuqasında 3 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

pazvari qayış ötürmәsi
elektrik mühәrriki
rotor
gövdә
çatı

293 Şәkildә göstәrilmiş Р3БЦА titrәmә sentrafuqasında 2 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

rotor
gövdә
pazvari qayış ötürmәsi
çatı
elektrik mühәrriki

294 Şәkildә göstәrilmiş Р3БЦА titrәmә sentrafuqasında 1 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

rotor
elektrik mühәrriki
pazvari qayış ötürmәsi
çatı

gövdә

295 Aşağıdakı hissәlәrdәn hansı KПП100 aparatının hissәsidir.

•

altılıq
göstәrilәnlәrin hamısı
armatur
bişirmә qabı
gövdә

296 Kökümeyvәlilәrin qabığını soyan maşınin sxemindә 3 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

val
boşaldıcı novcuq
boşaldan qapaq
qısa boru
qapaq;

297 Kökümeyvәlilәrin qabığını soyan maşınin sxemindә 2 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

boşaldıcı novcuq
işçi kamera;
qapaq;
qısa boru
boşaldan qapaq

298 Kәnd tәsәrrüfatı xam malının tәmizlәnmәsi dedikdә nә çaşa düşülür?

•

ilkin xam malın qabığının çıxarılması
ilkin xam malın yaxşılanması
ilkin xam malıәn hissәlәrә ayrılması
xarici qarışıqların ilkin xammaldan tәmizlәnmәsi
ilkin xam malın qarışdırılması

299 yulaf yarması istehsalında tәtbiq edilәn А1БМС6 dәn tәmizlәyicisi hansı işi görür?

•

yulafı qızdırır
yulafı soyudur
yulafı xırdalayır
yulafı iri vә xırda frfksiyaya ayırır
yulafı üyüdür

300 yulafı qurutmaq üçün ВС1049М şaquli quruducunun mәhsuldarlıqı hansı hәddlәrdә dәyişir?

•

500600
600700
600800
700800
400500

301 Çörәk istehsalının C alt sisteminә daxil olan pnevmatik boşaldıcı qurğuda hava sәrfi nә qәdәrdir? (m3 /san)

•

5÷6
6÷7
7÷9
9÷10
10÷12

302 Т1ВБШ qidalandırıcı bunkerin mәhsuldarlığı (t/san) ücün yazılmış rәqәmlәrin hansı doğrudur?

•

30
15
20
25
10

303 А1БКГ1 yarmasortlayıcı maşının әlәyinin rәqsi hәrәkәti ücün yazılmış rәqәmlәrin hansı doğrudur?

•

360
370
350
390
380

304 А1БКГ1 yarmasortlayıcı maşının mәhsuldarliği (t/san) ücün yazılmış rәqәmlәrin hansı doğrudur?

•

6
5
3
2
7

305 Dәn tәmizlәyici separatorun әlәkli gövdәsinin rәqsi tezliyi üçün yazılmış rәqәmlәrin hansı doğrudur?

•

330÷ 335
310 ÷330
330÷ 340
340 ÷350
335÷ 340

306 A1 – Бем 6 dәn tәmizlәyici separatorunun mәhsuldarlığı (T/san) üçün yazılmış rәqәmlәrin hansı doğrudur?

•

7
3
4
5
6

307 AD 503Э çәki dozatronun mәhsuldarlıq (top/san) üçün yazılmış rәqәmlәrin hansı doğrudur?

•

8÷12
6÷15
6÷10
10÷12
10÷15

308 Mayelәrin duruldulması üçün istifadә olunan sentrifuqalar hansı prinsiplә islәyir?

•

Agırlıq
Mәrkәzdәnqaçma
Çökdürmә
Sıxısdırma
Arximed qüvvәsi

309 Şәkildә göstәrilmiş Ш2ХМВ50 un әlәyicisindә 4 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

boşaldıcı
gövdә
әlәk barabanı
intiqal valı
şlüzlü cәftә

310 Şәkildә göstәrilmiş Ш2ХМВ50 un әlәyicisindә 3 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

intiqal valı
boşaldıcı
gövdә
şlüzlü cәftә
әlәk barabanı

311 Şәkildә göstәrilmiş Ш2ХМВ50 un әlәyicisindә 2 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

şlüzlü cәftә
boşaldıcı
gövdә
әlәk barabanı
intiqal valı

312 Şәkildә göstәrilmiş Ш2ХМВ50 un әlәyicisindә 1 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

gövdә

•

boşaldıcı
şlüzlü cәftә
intiqal valı
әlәk barabanı

313 Hava axını il ә taxılın qabı ğ ından tәmizlәnmәsi prosesindә qabıq üçün hansı şәrtin ödәnilmәsi vacibdir?

•

DÜZGÜN CAVAB VARİANTI YOXDUR
P=G;
P ≠G;
P>G;
P

314 Hava axını il ә taxılın qabı ğ ından t ә mizl ә nm ә si prosesind ә taxıl üçün hansı şә rtin öd ә nilm ә si vacibdir?

•

Göst ә ril ә nl ә rin heç biri.
P=G;
P ≠G;
P>G;
P

315 Ad ә t ә n, yo ğ urma prosesl ә rind ә hansı göst ә ricinin istilik enerjisin ә çevrilm ә si n ә tic ә sind ә , m ә hsulun istiliyi yüksәlir?

•

Hidromexaniki enerjisi;
Mexaniki enerjisi;
Kimy ә vi enerjisi;
Göst ә ril ә nl ә rin heç biri
Ş üalanma enerjisi;

316 Bәrk yanacaqla qızıdırlan aparatalar üçün Q=Q1+Q2+Q3+Q5+Q6 istilik balansı tәnliyindә Q2 neyi ifadә edir?

•

çıxan yanma mәhsulları ilә itәn istilikdir
q/stasionar rejimdә apartın konstruksiyasının qızmasına itәn istilikdir, kc.
faydalı istilikdir, kc;
yanacağın mexaniki yanmasından itәn istilikdir,
aparatın xarici örtük hissәsindәn әtraf mühitә itәn istilikdir, kc;

317 KM357 çuğundur yuyan maşının konstruktiv sxemindә 25 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

daş tutumu
tullayıcı hissә
hidrosilindr
alt dib
üst dib

318 KM357 çuğundur yuyan maşının konstruktiv sxemindә 23 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

daş tutumu
hidroslindr
alt dib
üst dib
tullayıcı hissә

319 KM357 çuğundur yuyan maşının konstruktiv sxemindә 21 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

daş tutumu
tullayıcı hissә
hidroslindr
alt dib
üst dib

320 KM357 çuğundur yuyan maşının konstruktiv sxemindә 18 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

daş tutumu
hidroslindr
alt dib
üst dib
tullayıcı hissә

321 KM357 çuğundur yuyan maşının konstruktiv sxemindә 17 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

hidroslindr
tullayıcı hissә
daş tutumu
üst dib
alt dib

322 KM357 çuğundur yuyan maşının konstruktiv sxemindә 16 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

val
reduktor
elektrik mühәrriki
tәrpәnmәz aralıq
çalov

323 KM357 çuğundur yuyan maşının konstruktiv sxemindә 15 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

val
elektrik mühәrriki
reduktor
tәrpәnmәz aralıq
çalov

324 KM357 çuğundur yuyan maşının konstruktiv sxemindә 13 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

val
reduktor
elektrik mühәrriki

•

tәrpәnmәz aralıq
çalov

325 KM357 çuğundur yuyan maşının konstruktiv sxemindә 12 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

val
elektrik mühәrriki
reduktor
tәrpәnmәz aralıq
çalov

326 KM357 çuğundur yuyan maşının konstruktiv sxemindә 11 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

reduktor
val
çalov
tәrpәnmәz aralıq
elektrik mühәrriki

327 KM357M çuğundur yuyan maşının konstruktiv sxemindә 10 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

yumruqlar
mufta
nov
aralıq
val

328 KM357M çuğundur yuyan maşının konstruktiv sxemindә 9 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

aralıq
val
yumruqlar
mufta
nov

329 KM357M çuğundur yuyan maşının konstruktiv sxemindә 8 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

aralıq
val
yumruqlar
mufta
nov

330 Südün pasterizә edilmәsindә tәtbiq edilәn К5ОГА10 hemohenizatoruna daxil olan mәhsulun temperaturu hansı hәddlәrdә dәyişir?

•

45÷95
35÷45
40÷85

•

45÷85
55÷75

331 Südün pasterizә edilmәsindә tәtbiq edilәn К5ОГА10 hemohenizatorunun çarx qolunun fırlanma tezliyi nәqәdәrdәr?

•

350
390
380
360
300

332 Südün pasterizә edilmәsindә tәtbiq edilәn К5ОГА10 hemohenizator nә üçün tәyin edilmişdir?

•

südün yağlı fazasını xirdalamaq
suyu soyutmaq
suyu qızdırmaq
südü soyutmaq
südü qızdırmaq

333 Südü pasterizә etmәk üçün avadanlıqlar kompleksinin B alt sisteminә daxil olan А1ОЦМ10 südtәmizlәyici separatorunun
borularının maksimal diametri nә qәdәrdir (mm)

•

300
310
410
405
415

334 Südü pasterizә etmәk üçün avadanlıqlar kompleksinin B alt sisteminә daxil olan А1ОЦМ10 südtәmizlәyici separatorunun
borularının fırlanma tezliyi nәqәdәrdir?

•

6000
5000
4500
5500
6500

335 Südü pasterizә etmәk üçün avadanlıqlar kompleksinin B alt sisteminә daxil olan А1ОЦМ10 südtәmizlәyici separatorunun
mәhsuldarlığı nә qәdәrdir? (L/san)

•

16000
10000
15000
16500
15500

336 Südü pasterizә etmәk üçün avadanlıqlar kompleksinin B alt sisteminә daxil olan А1ОЦМ10 südtәmizlәyici separator nә üçün tәyin
edilmişdir?

•

suyu qızdırmaq
suyu soyutmaq
südü qızdırmaq
südü soyutmaq
südü mexaniki qarlşıqlardan vә seliklәrdәn tәmizlәmәk

337 Südü pasterizә etmәk üçün avadanlıqlar kompleksinin B alt sisteminә daxil olan südtәmizlәyici separator nә üçün tәyin edilmişdir?

•

südü qızdırmaq
südü mexaniki qarlşıqlardan vә seliklәrdәn tәmizlәmәk
suyu soyutmaq
suyu qızdırmaq
südü soyutmaq

338 Südü pasterizә etmәk üçün pasterizәedicisoyuducu qurğuya daxil olan bboylerin hәndәsi tutumu nәqәdәrdir? (L)

•

50
100
90
70
60

339 Südü pasterizә etmәk üçün pasterizәedicisoyuducu qurğuya daxil olan bboyler nә üçün tәyin edilmişdir?
südü soyutmaq

•

südü qızdırmaq
suyu qızdırmaq
südü qarışdırmaq
suyu soyutmaq

340 Südü pasterizә etmәk üçün avadanlıqlar kompleksinin B alt sisteminә daxil olan bәrabәrlәşdirici çәnin hәndәsi tutumu nәqәdәrdir?
(L)

•

155
150
160
165
140

341 Südü pasterizә etmәk üçün avadanlıqlar kompleksinin B alt sisteminә daxil olan bәrabәrlәşdirici çәn nә üçün tәyin edilmişdir?

•

südü soyutmaq
daimi hidrostatik basqı yaratmaq
südü qızdırmaq
südü çәkmәk
südü saxlamaq

342 Südü pasterizә etmәk üçün tәtbiq edilәn А1 ОКЛ10 pasterizәedicisoyuducu qurğunun mәhsuldarlığı nә qәdәrdir? (L/san)

•

20000
40000
50000
10000
30000

343 pasterizә edilmiş süd istehsalında tәtbiq edilәn А1 ОКЛ10 pasterizәedicisoyuducu qurğu nә üçün tәyin edilmişdir?

•

südü ancaq soyutmaq
südü qarışdırmaq
qapalı axında nazik qatda südü tez qızdıraraq pasrerizә etmәk vә soyutmaq
südü nәql etdirmәk
südü saxlamaq

344 pasterizә edilmiş süd istehsalının avadanlıqlar kompleksinin B alt sisteminә daxil olan pasterizәedicisoyuducu qurğu nә üçün tәyin
edilmişdir?

•

qapalı axında nazik ....... südü tez qızdıraraq pasrerizә etmәk vә soyutmaq
südü saxlamaq
südü ancaq soyutmaq
südü nәql etdirmәk
südü qarışdırmaq

345 Ağ süfrә şәrabının istehsalının tәtbiq edilәn К1ВПС20 snekli presinin mәhsuldarlığı nә qәdәrdir ?

•

30
25
15
18
20

346 Ağ süfrә şәrabının istehsalının tәtbiq edilәn К1ВПС20 snekli presi nә üçün tәyin olunmuşdur?

•

üzümü yumaq
üzüm metgesindәn preslәnmiş horra fraksiyasını almaq üçün
üzümü saplaqlardan ayırmaq
üzümü çәkmәk
üzümü xırdalamaq

347 Ağ süfrә şәrabının istehsalının tәtbiq edilәn ВССШ20Д snekli axıdıcının mәhsuldarlığı nә qәdәrdir ? (T/san)

•

10
25
20
16
15

348 Qida mühitini soyutmaq üçün hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?
Fiziki, mexaniki

•

Mexaniki
Istilik vә kütlә mübadilәsi
Hidromexaniki
Fiziki

349 Elektriklә qızdırılan qovurucular hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

Istilik vә kütlә mübadilәsi
Mexaniki
Hidromexaniki
Fiziki
Fiziki, mexaniki

350 Sxemi a ş a ğ ıda verilmi ş xırdalayıcı aparat nec ә adlanır?

•

Diskli;
R ә qsi.
K ә lb ә tin a ğ ızlı;
Ç ә kicli;
Konus şә killi;

351 Sxemi aş ağıdakı şәkild ә göst ә ril ә n aparatda yerin ә yetiril ә n proses nec ә adlanır?

•

Qarı ş dırma
Presl ә m ә
Ә l ә mә
Xırdalama
Yo ğ urma

352 Qida texnologiyasında hansı tipli ion mübadil ә si aparatlarından istifad ә olunur?

•

Kameralı;
Çox pill ә li;
İonit laylı tәrpәnmәz, dövri vә fasilәsiz işlәyәn.
Konuslu, silindrik;
Rotorlu;

353 Qida texnologiyasında hansı prosesl ә ri kütl ә mübadil ә prosesl ә rin ә aid etm ә k olar?

•

Kondensl әş m ә
Qızdırılma, buxarlandırma;
Absorbsiya, qovma, ekstraksiya, qurutma;
Soyutma, dondurma;
Ә rim ә

354 Qida texnologiyasında hansı istid ә yi ş dirici aparatlardan istifad ә olunur?

•

Açıq tipli;
Qapalı tipli
Kameralı, fasil ә li;
"Boru içәrisindә boru" tipli;
Fasilәsiz qarişdırıcılar.

355 Sxemi a ş a ğ ıdakı şә kild ә verilmi ş kristalla ş ma aparatından qida s ә nayesinin hansı sah ә sind ә t ә tbiq olunur?

•

Çörәkçilik sahәsindә
Balıqçılıq sah ә sind ә
Süd istehsalında;
Şә rabçılıq istehsalında;
Şәkәr istehsalında;

356 Sxemi a ş a ğ ıda verilmi ş yüks ә ktezyikli quruducu aparatda qurutma kamerası hansı r ә q ә mk ә i ş ar ә olunmu ş dur?

•

5
2
3
4
1

357 Sxemd ә göst ә ril ә n buxarlandırma aparatı hansıdır?

•

K ә narda qızdırıcı kamerası olan.
Nazik t ә b ә q ә üzr ә buxarlandıran;
Axını stabillәşdirәn;
Utfel vakuum aparatı;
M ә cburi dövr etdir ә n;

358 Sxemd ә göst ә ril ә n boru yerl әş dirilm ә si nec ә adlanır?

•

Dörd bucaqlı üzr ә
Üç bucaqlı üzrә
Altıbucaqlı üzrә
Konsentrik çevr ә l ә r üzr ә
S ә kkiz bucaqlı üzr ә

359 Sxemd ә göst ә ril ә n istilikd ә yi ş dirici aparatın çatı ş mayan c ә h ә ti n ә dir?

•

Az m ә hsuldarlı ğ a;
Kiçik istilikkeçirm ә ә msalına malikdir.
Böyük istilikkeçirm ә ә msalı;
Yüks ә k temperatur f ә rqin ә
Az metal s ә rfin ә

360 Aparatların gövd ә sind ә linzalı kompensator n ә d ә n öt ә ridir?

•

Deformasiyanı kompensasiya etm ә k üçün
A ğ ırlıq üçün
Yüngüllük üçün
Ә yilm ә nin qar ş ısını almaq üçün
Tarazlıq üçün

361 Qovma prosesi neç ә qrupa bölünür?

•

5
1
2
3
4

362 Buxarlandırmanın ә n az enerji t ә l ә b ed ә n üsulu hansıdır?

•

Sabit hәcmdә
Atmosfer t ә zyiqind ә
Sabit t ә zyiqd ә
Vakuumda
Yüks ә k t ә zyiqd ә

363 S ә thli istilikd ә yi ş dirici aparatlarda mühitl ә r arasında n ә olur?

•

Ziqzaq
Tor
Metal divar
Köyn ә k
İ zolyasiya

364 1 kkal istilik miqdarı İ SO sistemind ә neç ә coula b ә rab ә rdir?

•

880
1050
2300
134
4190

365 Bu k ә miyy ә tl ә ri istilikkeçirm ә , istilikötürm ә v ә istilikverm ә ardıcıllı ğ ı il ә düzün?

•

K, α , λ
α, λ, k
α,λ,k
λ , k, α
K, λ , α

366 Qarı ş dırma keyfiyy ә ti hansı göst ә rici il ә xarakteriz ә olunur?

•

Fazaların qarı ş ma d ә r ә c ә
Qabıqdan t ә mizl ә nm ә d ә r ә c ә si;
Xırdalama d ә r ә c ә si;
Dozala ş dırılma d ә r ә c ә si;

İ stilik d ә r ә c ә si.

367 Qida s ә nayesind ә x ә mir kütl ә sinin hazırlanmasında istifad ә olunan aparatda qarı ş dırıcı qur ğ u hansı r ә q ә ml ә i ş ar ә
olunmu ş dur?

•

5
1
3
2
4

368 Sxemi a ş a ğ ıda verilmi ş aparat qida sәnayesindә hansı tip materialların (mәhsulların) qarışdırılmasında istifadә olunur?

•

Kövrәk materialların.
Plastik kütlәnin qarışdırılmasında;
Quru vә nәm materialların qarışdırılmasında
S ә p ә l ә n ә n materialların;
Elastik materialların;

369 A ş a ğ ıda göst ә rilmi ş sxem plastik kütl ә nin qarı ş dırılmasında istifad ә olunan aparatların ә sas i ş l ә k üzvi olmaqla nec ә
adlanır?

•

P ә rli.
Turbinli;
Konuslu;
Diskli;
Lentvari;

370 A ş a ğ ıda göstәrilmiş sxem plastik kütlәnin qarış dırılmasında istifad ә olunan aparatların ә sas i ş l ә k üzvi olmaqla necә adlanır?

•

Şnekli
Taxmalı;
Diskli
Konuslu;
P ә rli

371 Qazla işlәyәn su qızdırıcı aparatlar hansılardır

•

АГВ80, АГВ120
ЭП4
PQSM2Ш
PQS2MA
ЭП2М,ПЭСМ4Ш

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

•

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

373 TMM60M tipli maşınlar hansı sahәlәrdә istifadә edilir

•

pendir istehsalında
tәrәvәz yuma
çörәkbişirmә
әt doğrama
kartof tәmizlәmә

374 TMM1M tipli maşınlar hansı sahәlәrdә istifadә edilir?

•

kartof tәmizlәmә
pendir istehsalında
tәrәvәz yuma
әt doğrama
çörәkbişirmә

375 Çalma qarışdırma mexanizminә aşağıdakılardan hansılar aiddir?

•

MRX
MBPII1
MC850
MUM500
YMM

376 Südlü kokteyl hazırlamaq üçün hansı markalı maşınlardan istifadә edirlәr

•

KB
YMM
MUM
MOK
MİK60

377 Xәmir yoğurmaq üçün hansı markalı maşınlardan istifadә edirlәr?

•

YMM
KB
MPT60M
MOK
MUM

378 Aşağıdakılardan hansı xәmiryoğuran maşınlara aiddir?

•

MPT60M
YMM
MUM
TMM1M
KB

379 TMM1M markalı maşınlar hansılara aiddir?

•

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

380 MKY40 markali maşın hansılara aiddir?

•

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

381 MBPII1 tipli mexanizim hansılara aiddir?

•

әt çәkәn maşınlara
xәmir yoğurman maşınlara
yuma maşınlarına
universal qәnnadı maşınlarına
çalmaqarışdırmamexanizmlәrinә

382 Şәkildә göstәrilmiş А9УТ2О6 Diskli vәlәmir yığıcı triyerdә 10 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

elektrik mühәrriki
tәnzimlәyici qapaq
qovucu
nәzarәt bölmәsi
bölüşdürücü şnek

383 Şәkildә göstәrilmiş А9УТ2О6 Diskli vәlәmir yığıcı triyerdә 9 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

elektrik mühәrriki
nәzarәt bölmәsi
qovucu
tәnzimlәyici qapaq
bölüşdürücü şnek

384 Şәkildә göstәrilmiş А9УТ2О6 Diskli vәlәmir yığıcı triyerdә 8 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

elektrik mühәrriki
tәnzimlәyici qapaq
qovucu
nәzarәt bölmәsi
bölüşdürücü şnek

385 Şәkildә göstәrilmiş А9УТ2О6 Diskli vәlәmir yığıcı triyerdә 7 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

elektrik mühәrriki
tәnzimlәyici qapaq
qovucu
nәzarәt bölmәsi
bölüşdürücü şnek

386 Şәkildә göstәrilmiş А9УТ2О6 Diskli vәlәmir yığıcı triyerdә 6 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

elektrik mühәrriki
nәzarәt bölmәsi
qovucu
tәnzimlәyici qapaq
bölüşdürücü şnek

387 Şәkildә göstәrilmiş А9УТ2О6 Diskli vәlәmir yığıcı triyerdә 5 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

mәrkәzi valı
gövdәni
bölüşdürücü qurğunu
işçi bölmәni
yığıcı bölmәni

388 Şәkildә göstәrilmiş А9УТ2О6 Diskli vәlәmir yığıcı triyerdә 4 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

bölüşdürücü qurğunu
gövdәni
mәrkәzi valı
yığıcı bölmәni
işçi bölmәni

389 Şәkildә göstәrilmiş А9УТ2О6 Diskli vәlәmir yığıcı triyerdә 3 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

bölüşdürücü qurğunu
gövdәni
mәrkәzi valı
yığıcı bölmәni
işçi bölmәni

•

390 Şәkildә göstәrilmiş А9УТ2О6 Diskli vәlәmir yığıcı triyerdә 2 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

bölüşdürücü qurğunu
gövdәni
mәrkәzi valı
yığıcı bölmәni
işçi bölmәni

391 Şәkildә göstәrilmiş А9УТ2О6 Diskli vәlәmir yığıcı triyerdә 1 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

bölüşdürücü qurğunu
gövdәni
mәrkәzi valı
yığıcı bölmәni
işçi bölmәni

392 Şәkildә göstәrilmiş А1БДК2,5 universal hava seperatorunda 16 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

pazvari qayışötürmәsi
zәncir ötürmәsi
intiqal
elektrik mühәrriki
şnek

393 Şәkildә göstәrilmiş А1БДК2,5 universal hava seperatorunda 14 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

pazvari qayışötürmәsi
şnek
intiqal
elektrik mühәrriki

zәncir ötürmәsi

394 Şәkildә göstәrilmiş А1БДК2,5 universal hava seperatorunda 13 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

şnek
zәncir ötürmәsi
pazvari qayışötürmәsi
intiqal
elektrik mühәrriki

395 Şәkildә göstәrilmiş А1БДК2,5 universal hava seperatorunda 12 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

zәncir ötürmәsi
elektrik mühәrriki
intiqal
pazvari qayışötürmәsi
şnek

396 Şәkildә göstәrilmiş А1БДК2,5 universal hava seperatorunda 11 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

şnek
intiqal
elektrik mühәrriki
zәncir ötürmәsi
pazvari qayışötürmәsi

397 Şәkildә göstәrilmiş А1БДК2,5 universal hava seperatorunda 10 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

zaslonka
tәmiz hava vermәk üçün kanal

kamera
kanal
tozlanmış havanı çıxarmaq üçün kanal

398 Şәkildә göstәrilmiş А1БДК2,5 universal hava seperatorunda 9 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

zaslonka
tәmiz hava vermәk üçün kanal
kamera
kanal
tozlanmış havanı çıxarmaq üçün kanal

399 Şәkildә göstәrilmiş А1БДК2,5 universal hava seperatorunda 8 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

tozlanmış havanı çıxarmaq üçün kanal
tәmiz hava vermәk üçün kanal
kanal
kamera
zaslonka

400 Şәkildә göstәrilmiş А1БДК2,5 universal hava seperatorunda 7 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

tәmiz hava vermәk üçün kanal
kanal
kamera
zaslonka
tozlanmış havanı çıxarmaq üçün kanal

401 Şәkildә göstәrilmiş А1БДК2,5 universal hava seperatorunda 6 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

•

zaslonka
tozlanmış havanı çıxarmaq üçün kanal
kamera
kanal
tәmiz hava vermәk üçün kanal

402 Şәkildә göstәrilmiş А1БДК2,5 universal hava seperatorunda 5 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

kanal
ventilyator
boru
gövdә
qәbuledici kamera

403 Şәkildә göstәrilmiş А1БДК2,5 universal hava seperatorunda 4 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

qәbuledici kamera
gövdә
ventilyator
boru
kanal

404 Şәkildә göstәrilmiş А1БДК2,5 universal hava seperatorunda 3 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

qәbuledici kamera
ventilyator
boru
kanal
gövdә

405 Şәkildә göstәrilmiş А1БДК2,5 universal hava seperatorunda 2 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

ventilyator
boru
kanal
gövdә
qәbuledici kamera

406 Şәkildә göstәrilmiş А1БДК2,5 universal hava seperatorunda 2 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

ventilyator
gövdә
qәbuledici kamera
boru
kanal

407 Şәkildә göstәrilmiş А1БДК2,5 universal hava seperatorunda 1 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

ventilyator
qәbuledici kamera
gövdә
kanal
boru

408 Aşağıdakılardan hansı kartof tәmizlәyәn maşının hissәsidir?

•

göstәrilәnlәrin hamısı
elektrik mühәrriki
yüklәmә qıfı
reduktor
çatı

409 Kökümeyvәlilәrin qabığını soyan maşınin sxemindә 9 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

qapaq;
boşaldan qapaq
forsunka
işçi kamera
qısa boru

410 çörәk istehsalında tәtbiq edilәn А2 – ХТН xәmir ayıranm maşının dәqiqәdәki mәhsuldarlığı hansı hәddlәrdә dәyişir?

•

20 – 80
30 – 50
20 – 30
10 – 20
60 70

411 çörәk istehsalında tәtbiq edilәn А2 – ХТН xәmir ayıran nә üçün tәtbiq edilir?

•

xәmir yaymaq
xәmir maya hazırlamaq
xәmirә su qatmaq
xәmirә un qatmaq
xәmirdәn pәstihlәr hazırlamaq

412 çörәk istehsalının avadanlıqlar kompleksinin B alt sisteminә daxil olan xәmir ayıran maşın nә üçün tәyin olunmuşdur?

•

xәmir yoğurmaq
xәmirdәn pәstihlәr hazırlamaq
xәmirә su qatmaq

xәmirә un qatmaq
xәmir maya hazırlamaq

413 И8 – ХТА ̸1 xәmir yoğuran maşının kürәklәrinin fırlanma tezliyi nә qәdәrdir?

•

65
55
56.3
50
60

414 И8 – ХТА ̸1 xәmir yoğuran maşında yoğurulan xәmirin kütlәsi nә qәdәrdir? (kg)

•

180
160
150
100
170

415 çörәk istehsalında tәtbiq edilәn И8 – ХТА ̸1 xәmir yoğuran maşinda hansı işlәri görülür?

•

duz , su vә şәkәr qarışığini hazırlamaq
su ilә unu qarışdşrmaq
unu qarışdırmaq
xәmir maya hazırlamaq
xәmir maya vә xәmiri yoğurmaq

416 çörәk istehsalında tәtbiq edilәn xәmirqarışdıran maşin nә üçün tәyin olunmuşdur?

•

duz , su vә şәkәr qarışığini hazırlamaq
xәmir maya vә xәmiri yoğurmaq
unu qarışdırmaq
xәmir maya hazırlamaq
su ilә unu qarışdşrmaq

417 çörәk istehsalında tәtbiq edilәn. hansı komponendәn detallaşdırılır?

•

göstәrilәnlәrin hamısı
duz mәhlulu
arıdılmış yağ
su
maye maya

418 çörәk istehsalında tәtbiq edilәn И8ХГА12 aqreqatı nә üçün tәyin olunmuşdur?

•

undakı metal qırıntıları tutmaq
unu üyütmәk
unu әlәmәk
fasilәsiz üsulla xәmir hazırlamaq
unu nәql etmәk

419 çörәk istehsalının avadanlıqlar kompleksinin B alt sisteminә daxil olan xәmir hazırlayan aqreqat nә üçün tәyin olunmuşdur?

•

fasilәsiz üsulla xәmir hazırlamaq
unu nәql etmәk
unu üyütmәk
unu әlәmәk
undakı metal qırıntıları tutmaq

420 buğda unundan çörәk istehsalının avadanlıqlar kompleksinin B alt sistemini nә üçün tәyin edilmişdir?

•

undakı metal qırıntıları tutmaq
unu nәql etmәk
unu üyütmәk
unu әlәmәk
kütlәsi 0.71.0 kg olan dairәvi çörәk pastası almaq

421 Südün pasterizә edilmәsindә tәtbiq edilәn К5ОГА10 hemohenizatoruna daxil olan mәhsulun temperaturu hansı hәddlәrdә dәyişir?

•

55÷75
45÷85
40÷85
35÷45
45÷95

422 Südün pasterizә edilmәsindә tәtbiq edilәn К5ОГА10 hemohenizatorunun çarx qolunun fırlanma tezliyi nәqәdәrdәr?

•

390
360
350
300
380

423 Südün pasterizә edilmәsindә tәtbiq edilәn К5ОГА10 hemohenizatorunun mәhsuldarlığı nә qәdәrdir? (L/san)

•

11500
10500
10000
9500
11000

424 Südün pasterizә edilmәsindә tәtbiq edilәn К5ОГА10 hemohenizator nә üçün tәyin edilmişdir?

•

suyu soyutmaq
südü soyutmaq
südü qızdırmaq
südün yağlı fazasını xirdalamaq
suyu qızdırmaq

425 Südü pasterizә etmәk üçün avadanlıqlar kompleksinin B alt sisteminә daxil olan hemohenizator nә üçün tәyin edilmişdir?

•

südün yağlı fazasını xirdalamaq
suyu qızdırmaq
südü soyutmaq
südü qızdırmaq
suyu soyutmaq

426 Südü pasterizә etmәk üçün avadanlıqlar kompleksinin B alt sisteminә daxil olan А1ОЦМ10 südtәmizlәyici separatorunun
borularının maksimal diametri nә qәdәrdir (mm)

•

415
410
310
300
405

427 Südü pasterizә etmәk üçün avadanlıqlar kompleksinin B alt sisteminә daxil olan А1ОЦМ10 südtәmizlәyici separatorunun
borularının fırlanma tezliyi nәqәdәrdir?

•

4500
6500
6000
5000
5500

428 Südü pasterizә etmәk üçün avadanlıqlar kompleksinin B alt sisteminә daxil olan А1ОЦМ10 südtәmizlәyici separatorunun
mәhsuldarlığı nә qәdәrdir? (L/san)

•

16500
16000
10000
15000
15500

429 Südü pasterizә etmәk üçün avadanlıqlar kompleksinin B alt sisteminә daxil olan А1ОЦМ10 südtәmizlәyici separator nә üçün tәyin
edilmişdir?

•

suyu soyutmaq
suyu qızdırmaq
südü soyutmaq
südü mexaniki qarlşıqlardan vә seliklәrdәn tәmizlәmәk
südü qızdırmaq

430 Südü pasterizә etmәk üçün avadanlıqlar kompleksinin B alt sisteminә daxil olan südtәmizlәyici separator nә üçün tәyin edilmişdir?

•

südü mexaniki qarlşıqlardan vә seliklәrdәn tәmizlәmәk
südü qızdırmaq
suyu qızdırmaq
südü soyutmaq

suyu soyutmaq

431 Südü pasterizә etmәk üçün pasterizәedicisoyuducu qurğuya daxil olan bboylerin hәndәsi tutumu nәqәdәrdir? (L)

•

90
70
60
50
100

432 Südü pasterizә etmәk üçün pasterizәedicisoyuducu qurğuya daxil olan bboyler nә üçün tәyin edilmişdir?

•

suyu soyutmaq
suyu qızdırmaq
südü qarışdırmaq
südü qızdırmaq
südü soyutmaq

433 Südü pasterizә etmәk üçün avadanlıqlar kompleksinin B alt sisteminә daxil olan bәrabәrlәşdirici çәnin hәndәsi tutumu nәqәdәrdir?
(L)

•

160
165
140
155
150

434 Südü pasterizә etmәk üçün avadanlıqlar kompleksinin B alt sisteminә daxil olan bәrabәrlәşdirici çәn nә üçün tәyin edilmişdir?

•

südü qızdırmaq
südü soyutmaq
daimi hidrostatik basqı yaratmaq
südü saxlamaq
südü çәkmәk

435 Südü pasterizә etmәk üçün tәtbiq edilәn А1 ОКЛ10 pasterizәedicisoyuducu qurğunun mәhsuldarlığı nә qәdәrdir? (L/san)

•

50000
20000
10000
30000
40000

436 pasterizә edilmiş süd istehsalında tәtbiq edilәn А1 ОКЛ10 pasterizәedicisoyuducu qurğu nә üçün tәyin edilmişdir?

•

südü ancaq soyutmaq
südü nәql etdirmәk
qapalı axında nazik qatda südü tez qızdıraraq pasrerizә etmәk vә soyutmaq
südü qarışdırmaq
südü saxlamaq

437 pasterizә edilmiş süd istehsalının avadanlıqlar kompleksinin B alt sisteminә daxil olan pasterizәedicisoyuducu qurğu nә üçün tәyin
edilmişdir?

•

südü saxlamaq
qapalı axında nazik ....... südü tez qızdıraraq pasrerizә etmәk vә soyutmaq
südü ancaq soyutmaq
yulafı soyutmaq üşün
südü qarışdırmaq
südü nәql etdirmәk

438 Şәkildә göstәrilmiş süd saxlamaq üçün B2OMB6.3 süd saxlayıcı çәndә 5 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

yuyucu qurğu
dayaqlar
südün sәviyyәsinә nәzarәt edәn
şaquli qab
istilik izolәedici material

439 Şәkildә göstәrilmiş süd saxlamaq üçün B2OMB6.3 süd saxlayıcı çәndә 4 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

yuyucu qurğu
dayaqlar
südün sәviyyәsinә nәzarәt edәn
şaquli qab
istilik izolәedici material

440 Şәkildә göstәrilmiş süd saxlamaq üçün B2OMB6.3 süd saxlayıcı çәndә 3 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

şaquli qab
dayaqlar
südün sәviyyәsinә nәzarәt edәn
yuyucu qurğu
istilik izolәedici material

441 Şәkildә göstәrilmiş süd saxlamaq üçün B2OMB6.3 süd saxlayıcı çәndә 2 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

yuyucu qurğu
südün sәviyyәsinә nәzarәt edәn
dayaqlar
şaquli qab
istilik izolәedici material

442 Şәkildә göstәrilmiş süd saxlamaq üçün B2OMB6.3 süd saxlayıcı çәndә 1 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

şaquli qab
dayaqlar
südün sәviyyәsinә nәzarәt edәn
yuyucu qurğu
istilik izolәedici material

443 Şәkildә göstәrilmiş T1XP2A72 universal aqreqatında 15 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

istiqamәtlәndiricilәr
işә qoşan mexanizm
beşik
intiqalın mühәrriki
idarә etmә mәntәqәsi

444 Şәkildә göstәrilmiş T1XP2A72 universal aqreqatında 14 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

istiqamәtlәndiricilәr
işә qoşan mexanizm
intiqalın mühәrriki
beşik
idarә etmә mәntәqәsi

445 Şәkildә göstәrilmiş T1XP2A72 universal aqreqatında 13 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

istiqamәtlәndiricilәr
intiqalın mühәrriki
beşik
idarә etmә mәntәqәsi
işә qoşan mexanizm

446 Şәkildә göstәrilmiş T1XP2A72 universal aqreqatında 12 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

beşik
intiqalın mühәrriki
işә qoşan mexanizm
istiqamәtlәndiricilәr
idarә etmә mәntәqәsi

447 Şәkildә göstәrilmiş T1XP2A72 universal aqreqatında 11 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

istiqamәtlәndiricilәr
işә qoşan mexanizm
intiqalın mühәrriki
beşik
idarә etmә mәntәqәsi

448 Şәkildә göstәrilmiş T1XP2A72 universal aqreqatında 10 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

döndürücü ulduzcuq
Dartqı zәnciri
sonuncu seleksiya
kondensioner
Gәrginlik verәn stansiya

449 Şәkildә göstәrilmiş T1XP2A72 universal aqreqatında 9 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

Gәrginlik verәn stansiya
Dartqı zәnciri
kondensioner
sonuncu seleksiya
döndürücü ulduzcuq

450 Şәkildә göstәrilmiş T1XP2A72 universal aqreqatında 8 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

döndürücü ulduzcuq
Dartqı zәnciri
sonuncu seleksiya
kondensioner
Gәrginlik verәn stansiya

451 Şәkildә göstәrilmiş T1XP2A72 universal aqreqatında 5 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

Aralıq seksiya
Şaquli seksiya
Aparıcı ulduzcuq
Intiqal valı
Alın seksiyası

452 Şәkildә göstәrilmiş T1XP2A72 universal aqreqatında 7 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

Gәrginlik verәn stansiya
Dartqı zәnciri
sonuncu seleksiya
kondensioner
döndürücü ulduzcuq

453 Şәkildә göstәrilmiş T1XP2A72 universal aqreqatında 6 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

Dartqı zәnciri
Gәrginlik verәn stansiya
döndürücü ulduzcuq
kondensioner
sonuncu seleksiya

454 Şәkildә göstәrilmiş T1XP2A72 universal aqreqatında 4 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

Aparıcı ulduzcuq
Aralıq seksiya
Alın seksiyası
Intiqal valı
Şaquli seksiya

455 Şәkildә göstәrilmiş T1XP2A72 universal aqreqatında 3 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

Aparıcı ulduzcuq
Şaquli seksiya
Aralıq seksiya
Alın seksiyası
Intiqal valı

456 Şәkildә göstәrilmiş T1XP2A72 universal aqreqatında 2 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

Şaquli seksiya
Alın seksiyası
Aralıq seksiya
Intiqal valı
Aparıcı ulduzcuq

457 Şәkildә göstәrilmiş T1XP2A72 universal aqreqatında 1 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

Şaquli seksiya
Aralıq seksiya
Alın seksiyası
Intiqal valı
Aparıcı ulduzcuq

458 Dәnәvәrlәşdirici qurğunun sxemindә 6 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

әks yük;
nakladka
sürgü qolu
kasa;
istiqamәtverici

459 Kökümeyvәlilәrin qabığını soyan maşınin sxemindә 5 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

qapaq
işçi kamera
boşaldıcı novcuq
boşaldan qapaq
qısa boru

460 Kökümeyvәlilәrin qabığını soyan maşınin sxemindә 4 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

işçi kamera
qapaq;
qısa boru
val
boşaldan qapaq

461 Vakkum quruducuları hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

Fiziki, mexaniki
Mexaniki
Istilik vә kütlә mübadilәsi
Hidromexaniki
Fiziki

462 Sublimasiya quruducuları hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

Mexaniki
Istilik vә kütlә mübadilәsi
Hidromexaniki
Fiziki
Fiziki, mexaniki

463 Çilәyici qurğular hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

Mexaniki
Fiziki, mexaniki
Fiziki
Hidromexaniki
Istilik vә kütlә mübadilәsi

464 Buxarlı quruducu konveyerlәr hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

•

Istilik vә kütlә mübadilәsi
Fiziki, mexaniki
Fiziki
Hidromexaniki
Mexaniki

465 Qatlı fontan әmәlә gәtirәn quruducu qurğular hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

Istilik vә kütlә mübadilәsi
Mexaniki
Fiziki, mexaniki
Fiziki
Hidromexaniki

466 Qida xammalını qurudan maşınlar hansı proseslәri yerinә yetirmәk üçün tәyin olunmuşdur?

•

Istilik vә kütlә mübadilәsi
Mexaniki
Fiziki, mexaniki
Fiziki
Hidromexaniki

467 Şәkildә göstәrilmiş X15 Yağ әridicisindә 10 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

köynәk
sabit sәviyәli çәn
metallik çәrçivә
konuslu pәr
su üçün köynәk

468 Şәkildә göstәrilmiş X15 Yağ әridicisindә 9 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

konuslu pәr
su üçün köynәk

•

sabit sәviyәli çәn
köynәk
metallik çәrçivә

469 Şәkildә göstәrilmiş X15 Yağ әridicisindә 8 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

sabit sәviyәli çәn
su üçün köynәk
konuslu pәr
metallik çәrçivә
köynәk

470 Şәkildә göstәrilmiş X15 Yağ әridicisindә 7 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

su üçün köynәk
sabit sәviyәli çәn
konuslu pәr
köynәk
metallik çәrçivә

471 Şәkildә göstәrilmiş X15 Yağ әridicisindә 6 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

sabit sәviyәli çәn
köynәk
metallik çәrçivә
konuslu pәr
su üçün köynәk

472 Şәkildә göstәrilmiş X15 Yağ әridicisindә 5 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

çәn
qayış ötürmәsi
silindrik dişli çarx ötürmәsi
konik friksion
şaquli val

473 Şәkildә göstәrilmiş X15 Yağ әridicisindә 4 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

qayış ötürmәsi
çәn
silindrik dişli çarx ötürmәsi
konik friksion
şaquli val

474 Şәkildә göstәrilmiş X15 Yağ әridicisindә 3 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

konik friksion
çәn
qayış ötürmәsi
şaquli val
silindrik dişli çarx ötürmәsi

475 Şәkildә göstәrilmiş X15 Yağ әridicisindә 2 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

konik friksion
çәn
şaquli val
qayış ötürmәsi
silindrik dişli çarx ötürmәsi

476 Şәkildә göstәrilmiş X15 Yağ әridicisindә 1 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

qayış ötürmәsi
şaquli val
çәn
konik friksion
silindrik dişli çarx ötürmәsi

477 yulaf yarması istehsalında tәtbiq edilәn Р3 – БЦА titrәmә separatorunun әlәkli silindrinin diametri nә qәdәrdir? (mm)

•

400
300
200
250
350

478 yulaf yarması istehsalında tәtbiq edilәn Р3 – БЦА titrәmә sentrefuqasının mәhsuldarlığı hansı hәdlәrdә dәyişir

•

0.6÷50.8
0.5÷0.2
0.5÷0.7
0.5÷1.0
0.6÷1.0

479 yulaf yarması istehsalının avadanlıqlar kompleksinin A alt sistemindә tәtbiq edilәn titrәmә sentrefuqası nә üçün tәtbiq edilir?
yarmanı nәmlәndirmәk

•

yarmanı üyütmәk
yarmanı nәql etdirmәk
bütöv dәnlәrdәn qırıntıları ayırmaq
yarmanı qurutmaq

480 yulaf yarması istehsalının avadanlıqlar kompleksinin A alt sistemi nә üçün tәyin olunmuşdur?

•

bütov pardaxlanmış yarma almaq vә qablaşdırrılması üçün
yarmanı üyütmәk
yarmanı nәmlәndirmәk
yarmanı qurutmaq
yarmanın qabığını nüvәdәn ayırmaq

481 Sentrafuqalar süd istehsalatlarında nә üçün tәtbiq olunur:

•

yağları әritdikdә yağ qarışığından cızdağın ayrılması üçün
tәzә tәrәvәzi susuzlaşdırmaq üçün
mezqanı üzüm horrasından ayırmaq vә meyvәnin әtindәn şirәni çıxartmaq üçün;
nişastanı şirә suyundan ayırmaq vә nişastanı susuzlaşdırmaq üçün
kәsmiyi susuzlaşdırmaq, kazeini çıxartmaq vә süd şәkәrini sıxmaq üçün

482 Sentrafuqalar meyvәtәrәvәz sәnayesi istehsalında nә üçün tәtbiq olunur:

•

yağları әritdikdә yağ qarışığından cızdağın ayrılması üçün
kәsmiyi susuzlaşdırmaq, kazeini çıxartmaq vә süd şәkәrini sıxmaq üçün
nişastanı şirә suyundan ayırmaq vә nişastanı susuzlaşdırmaq üçün
tәzә tәrәvәzi susuzlaşdırmaq üçün
mezqanı üzüm horrasından ayırmaq vә meyvәnin әtindәn şirәni çıxartmaq üçün;

483 Sentrafuqalar şәkәr istehsalında nә üçün tәtbiq olunur:

•

yağları әritdikdә yağ qarışığından cızdağın ayrılması üçün
kәsmiyi susuzlaşdırmaq, kazeini çıxartmaq vә süd şәkәrini sıxmaq üçün;
nişastanı şirә suyundan ayırmaq vә nişastanı susuzlaşdırmaq üçün;
mezqanı üzüm horrasından ayırmaq vә meyvәnin әtindәn şirәni çıxartmaq üçün;
utfeli patkaya vә qәndә ayırmaq vә onu yumaq üçün

484 Şәkildә göstәrilmiş A1ОЦМ10 südtәmizlәyici separatorda 10 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

boşqab tutan
kiçik sıxıcı üzük
böyük sıxıcı üzük
qapaq
boşqablar paketi

485 Şәkildә göstәrilmiş A1ОЦМ10 südtәmizlәyici separatorda 9 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

boşqablar paketi
böyük sıxıcı üzük
qapaq
boşqab tutan
kiçik sıxıcı üzük

486 Şәkildә göstәrilmiş A1ОЦМ10 südtәmizlәyici separatorda 8 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

kiçik sıxıcı üzük
boşqablar paketi
boşqab tutan
böyük sıxıcı üzük
qapaq

487 Şәkildә göstәrilmiş A1ОЦМ10 südtәmizlәyici separatorda 7 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

boşqablar paketi
böyük sıxıcı üzük
qapaq
kiçik sıxıcı üzük
boşqab tutan

•

488 Şәkildә göstәrilmiş A1ОЦМ10 südtәmizlәyici separatorda 6 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

qapaq
boşqab tutan
kiçik sıxıcı üzük
boşqablar paketi
böyük sıxıcı üzük

489 Şәkildә göstәrilmiş A1ОЦМ10 südtәmizlәyici separatorda 5 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

fırlanan baraban
manometr
tәrpәnmәz gövdә
qapaq
qәbuledici qurğu

490 Şәkildә göstәrilmiş A1ОЦМ10 südtәmizlәyici separatorda 4 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

qәbuledici qurğu
tәrpәnmәz gövdә
fırlanan baraban
qapaq

manometr

491 Şәkildә göstәrilmiş A1ОЦМ10 südtәmizlәyici separatorda 3 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

manometr
tәrpәnmәz gövdә
qapaq
fırlanan baraban
qәbuledici qurğu

492 Şәkildә göstәrilmiş A1ОЦМ10 südtәmizlәyici separatorda 2 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

qapaq
tәrpәnmәz gövdә
manometr
qәbuledici qurğu
fırlanan baraban

493 Şәkildә göstәrilmiş A1ОЦМ10 südtәmizlәyici separatorda 1 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

tәrpәnmәz gövdә
qәbuledici qurğu
manometr

fırlanan baraban
qapaq

494 Şәkildә göstәrilmiş A1ОЦМ10 südtәmizlәyici separatorda 1 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

manometr
tәrpәnmәz gövdә
qapaq
fırlanan baraban
qәbuledici qurğu

495 Şәkildә göstәrilmiş K1ВПС 20 şnekli presdә 15 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

hidravlik sistem
altlıq
qapayıcı konus
tәzyiq kamerası
deşikli slindr

496 Şәkildә göstәrilmiş K1ВПС 20 şnekli presdә 14 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

altlıq
tәzyiq kamerası
qapayıcı konus
deşikli slindr
hidravlik sistem

497 Şәkildә göstәrilmiş K1ВПС 20 şnekli presdә 13 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

altlıq
hidravlik sistem
tәzyiq kamerası
qapayıcı konus
deşikli slindr

498 Şәkildә göstәrilmiş K1ВПС 20 şnekli presdә 12 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

altlıq
tәzyiq kamerası
qapayıcı konus
deşikli slindr
hidravlik sistem

499 Şәkildә göstәrilmiş K1ВПС 20 şnekli presdә 11 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

qapayıcı konus
tәzyiq kamerası
altlıq
hidravlik sistem
deşikli slindr

500 Şәkildә göstәrilmiş K1ВПС 20 şnekli presdә 10 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

nәqletdirici şnek
baraban
preslәyici şnek
intiqal valı
bölüşdürücü kamera

501 Şәkildә göstәrilmiş K1ВПС 20 şnekli presdә 9 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

preslәyici şnek
baraban
bölüşdürücü kamera
nәqletdirici şnek
intiqal valı

502 Şәkildә göstәrilmiş K1ВПС 20 şnekli presdә 8 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

preslәyici şnek
bölüşdürücü kamera
nәqletdirici şnek
baraban
intiqal valı

503 Şәkildә göstәrilmiş K1ВПС 20 şnekli presdә 7 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

preslәyici şnek
baraban
nәqletdirici şnek
bölüşdürücü kamera
intiqal valı

504 Şәkildә göstәrilmiş K1ВПС 20 şnekli presdә 6 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

nәqletdirici şnek
baraban
preslәyici şnek
intiqal valı
bölüşdürücü kamera

505 Şәkildә göstәrilmiş K1ВПС 20 şnekli presdә 5 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

elektrik mühәrriki
bunker
çәrçivә
gövdә
intiqal

506 Şәkildә göstәrilmiş K1ВПС 20 şnekli presdә 4 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

intiqal
gövdә
çәrçivә
bunker
elektrik mühәrriki

507 Şәkildә göstәrilmiş K1ВПС 20 şnekli presdә 3 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

intiqal
çәrçivә
gövdә
elektrik mühәrriki
bunker

508 Şәkildә göstәrilmiş K1ВПС 20 şnekli presdә 2 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

bunker
gövdә
intiqal
çәrçivә
elektrik mühәrriki

509 Şәkildә göstәrilmiş K1ВПС 20 şnekli presdә 1 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

intiqal
çәrçivә
gövdә
bunker
elektrik mühәrriki

510 Şәkildә göstәrilmiş şnekli BCCШ20Д axıdıcıda 5 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

çәrçivә
baraban
şnek
bunker
intiqal

511 Şәkildә göstәrilmiş şnekli BCCШ20Д axıdıcıda 4 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

bunker
çәrçivә
intiqal
baraban
şnek

512 Şәkildә göstәrilmiş şnekli BCCШ20Д axıdıcıda 3 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

bunker
şnek
baraban
çәrçivә
intiqal

513 Aşağıdakı hissәlәrdәn hansı KПП100 aparatının hissәsidir.

•

armatur
bişirmә qabı
altlıq
pәrsәngli qapaq
göstәrilәnlәrin hamısı

514 Kökümeyvәlilәrin qabığını soyan maşınin sxemindә 6 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

işçi kamera
boşaldıcı novcuq
boşaldan qapaq
qısa boru
işçi disk

515 Kökümeyvәlilәrin qabığını soyan maşınin sxemindә 1 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

işçi kamera
boşaldıcı novcuq
boşaldan qapaq;
qısa boru
qapaq

516 AMM – 6 butulka yuyan maşının konstruktiv sxemindә 6 rәqәmi nәyi xarakterizә edir.

•

aparıcı nәqletdirici
borular
yüklәyici qurğu
yığıcı
verici nәqletdirici

517 AMM – 6 butulka yuyan maşının konstruktiv sxemindә 5 rәqәmi nәyi xarakterizә edir.

•

•

butulka daşıyıcı
gövdә
isladıcı vanna
qızdırıcı
altlıq

518 AMM – 6 butulka yuyan maşının konstruktiv sxemindә 4 rәqәmi nәyi xarakterizә edir.

•

qızdırıcı
butulka daşıyıcı
altlıq
isladıcı vanna
gövdә

519 AMM – 6 butulka yuyan maşının konstruktiv sxemindә 3 rәqәmi nәyi xarakterizә edir.

•

gövdә
isladıcı vanna
qızdırıcı
altlıq
butulka daşıyıcı

520 AMM – 6 butulka yuyan maşının konstruktiv sxemindә 2 rәqәmi nәyi xarakterizә edir.

•

•

isladıcı vanna
altlıq
butulka daşıyıcı
gövdә
qızdırıcı

521 AMM – 6 butulka yuyan maşının konstruktiv sxemindә 1 rәqәmi nәyi xarakterizә edir.

•

isladıcı vanna
gövdә
butulka daşıyıcı
altlıq
qızdırıcı

522 Müasir butulka yuyan maşınlar hansı әlamәtinә görә tәsnifatlaşdırırlar?

•

kinematik әlamәtlәrinә görә
yuma üsuluna görә
tәyinatına
islatma vannalarının sayına görә
yuxarıda gösrtәilәnlәrin hamısına görә

523 MBPII1 tipli maşınlar hansı avadanlıqlar aiddir?

•

xırdalama avadanlıqlarına
çeşidlәmә avadanlıqlarına
yoğurma avadanlıqlarına
yuma avadanlıqlarına
qiymәqarışdırma avadnlıqlarına

524 MC25200 tipli maşınlar hansı avadanlıqlar aiddir?

•

qiymәqarışdırma avadnlıqlarına
çeşidlәmә avadanlıqlarına
xırdalama avadanlıqlarına
yoğurma avadanlıqlarına
yuma avadanlıqlarına

525 MC8150 tipli maşınlar hansı avadanlıqlar aiddir?

•

yuma avadanlıqlarına
çeşidlәmә avadanlıqlarına
qiymәqarışdırma avadnlıqlarına
xırdalama avadanlıqlarına
yoğurma avadanlıqlarına

526 MİM 500 tipli maşın hansı maşınlara aiddir

•

әtçәkәn maşınlara
çeşidlәmә maşınlarına
kalibirlәmә maşınlarına
universal mәtbәx avadanlıqlarına
yuma maşınlara

527 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı emal müәssisәlәrindә әtin xırdalanması üçün istifadә olunan әt çәkәn maşınlara aiddir?
UMP tipli maşın
UMM10 tipli maşın

•

MC28100 tipli maşın
MİM 500 tipli maşın
MPOB160 tipli maşın

528 Tәrәvәzlәrin qabığı mexaniki üsul ilә necә tәmizlәnir

•

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

529 Tәrәvәzlәrin qabığı termiki üsulu ilә necә tәmizlәnir

•

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

530 Tәrәvәzlәrin qabığı kombinәedilmiş üsul ilә necә tәmizlәnir

•

maşının işçi üzvlәrinim kәlәkötür sәthlәrinә sürtümnәklә yanaşı intensiv surәtdә qarışdırılır vә soyulmuş qabığı su ilә yuyub aparılır
kartof 10%li qaynar qәlәvi mәhlulda 56 dәq, sonra isә yüksәk tәzyiqli buxarda 1,52 dәq, sonra isә yüksәk tәzyiqli buxarda 1,52 dәq. (temperaturu
75800C), sonra isә yüksәk tәzyiqli buxarda 1,52 dәq emal edirlәr. Bundan sonra kartof baraban tipli yuma maşına gәlir.
kartof әvvәlcә suda 48dәrәcәyә qәdәr qızdırılır vә 100dәrәcәyә kimi qızdırılmış qatı qәlәvi mәhlulunda emal edilir
kartof avtoklavda 6 7 atm tәzyiq altında 12 dәq müddәtindә emal edilir
keramik rotorlu slindrik peçdә pörtürlәr. Sonra kartof yuma maşına gәlir, burada şotkalı valsıqlar kartofun qabığını soyur, sonra isә su ilә yuyurlar

531 Tәrәvәzlәrin qabığı buxar üsulu ilә necә tәmizlәnir

•

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

532 Tәrәvәzlәrin qabığı qәlәvi üsulu ilә necә tәmizlәnir

•

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

533 Halhazırda müәssisәlәrdә hansı tәmizlәmә üsulundan geniş istifadә edilir

•

qәlәvi üsul
kombinәedilmiş üsul
termiki üsul
mexaniki üsul
buxar üsulu

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

•

plastmasdan
alminiumdan
abraziv
poladdan
misdәn

535 Fasilәsiz işlәyәn kartoftәmizlәyәn maşınların metal mil formasında olan hәr bir valcığa neçә diyircәk taxılmışdır

•

9
10
13
11
12

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

•

•

2
6
5
4
3

537 Fasilәsiz işlәyәn kartoftәmizlәyәn maşınlarından iaşә müәssisәlәrinin hansı sexlәrindә istifadә olunur

•

istehsal sexlәrindә
nәzarәt sexlәrindә
satış sexlәrindә
tәdarük sexlәrindә
yuma sexlәrindә

538 MOK tipli fasilәli kartoftәmizlәyәn maşınlarda işçi üzvlәr hansı formadadır

•

lent formada
diskli formasında
konus formasında
diyircәkli formada
barabanlı formada

539 İşçi üzvlәrin formasından asılı olaraq kartoftәmizlәyәn maşınlar hansı maşınlara bölnürlәr

•

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

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

•

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

541 KPT tipli aparat hansılara aiddir?

•

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

542 CKЭ0,3 tipli aparat aşağıdakılardan hansılar aiddir?

•

su qızdırıcılara
elektrik tavalarına
xırdalama avadanlıqlarına
preslәmә avadanlıqlarına
yuma avadanlılqarına

543 CЭСМ0,2 tipli aparatlar hansılara aiddir

•

su qızdırıcılara
yuma avadanlılqarına
xırdalama avadanlıqlarına
preslәmә avadanlıqlarına
elektrik tavalarına

544 İctimai iaşәdә elektrik tavalarına hansılar aiddir?

•

KUM
KİM
CHЭ
MUM
MOK

545 CHЭ 0,5 tipli aparat hansılara aiddir?

•

elektrik tavalarına
xırdalayıcılara

preslәmә maşınlarına
yuma maşınlarına
su qızıdırıcılara

546 Şәkildә göstәrilmiş A2XTH kündә yumrulayan maşında 10 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

boru
qıf
vint
disk
barmaq

547 Şәkildә göstәrilmiş A2XTH kündә yumrulayan maşında 9 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

disk
qıf
vint
barmaq
boru

548 Şәkildә göstәrilmiş A2XTH kündә yumrulayan maşında 8 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

qıf
barmaq
boru
disk
vint

549 Şәkildә göstәrilmiş A2XTH kündә yumrulayan maşında 7 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

vint
qıf
boru
barmaq
disk

550 Şәkildә göstәrilmiş A2XTH kündә yumrulayan maşında 6 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

boru
qıf

vint
disk
barmaq

551 Şәkildә göstәrilmiş A2XTH kündә yumrulayan maşında 5 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

sonsuz vint tәkәri
gövdә
İşi boş val
sonsuz vint reduktoru
elektrik mühәrriki

552 Şәkildә göstәrilmiş A2XTH kündә yumrulayan maşında 4 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

elektrik mühәrriki
sonsuz vint tәkәri
İşi boş val
gövdә
sonsuz vint reduktoru

553 Şәkildә göstәrilmiş A2XTH kündә yumrulayan maşında 3 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

İşi boş val
sonsuz vint tәkәri
elektrik mühәrriki
sonsuz vint reduktoru
gövdә

554 Şәkildә göstәrilmiş A2XTH kündә yumrulayan maşında 2 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

sonsuz vint tәkәri
İşi boş val
gövdә
sonsuz vint reduktoru
elektrik mühәrriki

555 Şәkildә göstәrilmiş A2XTH kündә yumrulayan maşında 1 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

sonsuz vint tәkәri
İşi boş val

gövdә
sonsuz vint reduktoru
elektrik mühәrriki

556 Şәkildә göstәrilmiş K5ОГА10 süd hemogenezatoru 10 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

hemogenezator
plunjer bloku
plunjer
ilanvari boru
manometr başlığı

557 Şәkildә göstәrilmiş K5ОГА10 süd hemogenezatoru 9 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

hemogenezator
plunjer bloku
plunjer
ilanvari boru
manometr başlığı

558 Şәkildә göstәrilmiş K5ОГА10 süd hemogenezatoru 8 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

hemogenezator
ilanvari boru
plunjer bloku
plunjer
manometr başlığı

559 Şәkildә göstәrilmiş K5ОГА10 süd hemogenezatoru 7 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

plunjer
manometr başlığı
hemogenezator
plunjer bloku
ilanvari boru

560 Şәkildә göstәrilmiş K5ОГА10 süd hemogenezatoru 6 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

manometr başlığı
ilanvari boru
plunjer bloku
plunjer
hemogenezator

561 Şәkildә göstәrilmiş K5ОГА10 süd hemogenezatoru 5 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

çatı
Şatun
Dirsәkli val
Çarxqollu sürgü qollu mexanizm
intiqal

562 Şәkildә göstәrilmiş K5ОГА10 süd hemogenezatoru 4 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

çatı
Dirsәkli val
şatun
Çarxqollu sürgü qollu mexanizm
intiqal

563 Şәkildә göstәrilmiş K5ОГА10 süd hemogenezatoru 3 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

Dirsәkli val
çatı
intiqal
Çarxqollu sürgü qollu mexanizm
şatun

564 Şәkildә göstәrilmiş K5ОГА10 süd hemogenezatoru 2 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

çatı
intiqal
şatun
Dirsәkli val
Çarxqollu sürgü qollu mexanizm

565 Şәkildә göstәrilmiş K5ОГА10 süd hemogenezatoru 1 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

çatı
şatun
Dirsәkli val
Çarxqollu sürgü qollu mexanizm
intiqal

566 Yanacaqla qızıdırlan aparatalar üçün Q=Q1+Q2+Q3+Q5+Q6 istilik balansı tәnliyindә Q6 neyi ifadә edir?

•

yanacağın mexaniki yanmasından itәn istilikdir,
faydalı istilikdir
yanacağın mexaniki yanmasından itәn istilikdir
q/stasionar rejimdә apartın konstruksiyasının qızmasına itәn istilikdir, kc.
aparatın xarici örtük hissәsindәn әtraf mühitә itәn istilikdir,

567 Tәyinatına görә tәrәvәzdoğrayan maşınlar hansılardır

•

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

568 Şәkildә göstәrilmiş şnekli BCCШ20Д axıdıcıda 2 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

bunker
çәrçivә
intiqal
baraban
şnek

569 Şәkildә göstәrilmiş şnekli BCCШ20Д axıdıcıda 1 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

intiqal
bunker
şnek
baraban
çәrçivә

570 Şәkildә göstәrilmiş qabıq çıxaran dәyirman da 5 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

tәrpәnmәz disk
tәrpәnәn disk
qidalandırıcı qurğu
çıxış borusu
intiqal valı

571 Şәkildә göstәrilmiş qabıq çıxaran dәyirman da 4 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

intiqal valı
tәrpәnmәz disk
tәrpәnәn disk
qidalandırıcı qurğu

•

•

çıxış borusu

572 Şәkildә göstәrilmiş qabıq çıxaran dәyirman da 3 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

intiqal valı
tәrpәnmәz disk
tәrpәnәn disk
qidalandırıcı qurğu
çıxış borusu

573 Şәkildә göstәrilmiş qabıq çıxaran dәyirman da 2 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

qidalandırıcı qurğu
tәrpәnәn disk
tәrpәnmәz disk
intiqal valı
çıxış borusu

574 Şәkildә göstәrilmiş qabıq çıxaran dәyirman da 1 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

qidalandırıcı qurğu

•

•

tәrpәnmәz disk
intiqal valı
çıxış borusu
tәrpәnәn disk

575 Şәkildә göstәrilmiş A1БКГ1 yarma çeşidlәyici maşınında 11 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

Sonuncu boru
Elektrik mühәrriki
pazvari qayış ötürmәsini
Keçid üçün boru
baş val

576 Şәkildә göstәrilmiş A1БКГ1 yarma çeşidlәyici maşınında 10 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

Elektrik mühәrriki
pazvari qayış ötürmәsini
baş val
Sonuncu boru
Keçid üçün boru

577 Şәkildә göstәrilmiş A1БКГ1 yarma çeşidlәyici maşınında 9 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

baş val
pazvari qayış ötürmәsini
Elektrik mühәrriki
Keçid üçün boru
Sonuncu boru

578 Şәkildә göstәrilmiş A1БКГ1 yarma çeşidlәyici maşınında 8 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

baş val
pazvari qayış ötürmәsini
Elektrik mühәrriki
Keçid üçün boru
Sonuncu boru

579 Şәkildә göstәrilmiş A1БКГ1 yarma çeşidlәyici maşınında 6 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

Elektrik mühәrriki
Pazvari qayış ötürmәsini
Sonuncu boru
baş val
Keçid üçün boru

580 Şәkildә göstәrilmiş dozatorda 20 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

paketin üstünün kәsilmәsi
paketin çәkilmәsi
zay paketin itәlәnmәsi
paketin sәviyyәsinin düzlәndirilmәsi
paketin üstünün qatlanması

581 Şәkildә göstәrilmiş dozatorda 19 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

zay paketin itәlәnmәsi
paketin üstünün qatlanması
paketin üstünün kәsilmәsi
paketin çәkilmәsi
paketin sәviyyәsinin düzlәndirilmәsi

582 Şәkildә göstәrilmiş dozatorda 18 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

paketin çәkilmәsi
paketin üstünün kәsilmәsi
paketin üstünün qatlanması
paketin sәviyyәsinin düzlәndirilmәsi
zay paketin itәlәnmәsi

583 Şәkildә göstәrilmiş dozatorda 17 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

paketin çәkilmәsi
paketin sәviyyәsinin düzlәndirilmәsi
paketin üstünün qatlanması
paketin üstünün kәsilmәsi
zay paketin itәlәnmәsi

584 Şәkildә göstәrilmiş dozatorda 16 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

zay paketin itәlәnmәsi
paketin çәkilmәsi
paketin üstünün kәsilmәsi
paketin üstünün qatlanması
paketin sәviyyәsinin düzlәndirilmәsi

585 Şәkildә göstәrilmiş dozatorda 15 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

içi boş val
şaquli val
diyircәklәr
kopyor
vint

586 Şәkildә göstәrilmiş dozatorda 14 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

vint
içi boş val
şaquli val
diyircәklәr
kopyor

587 Şәkildә göstәrilmiş dozatorda 13 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

vint
içi boş val
şaquli val
diyircәklәr
kopyor

588 Şәkildә göstәrilmiş dozatorda 12 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

içi boş val
şaquli val
diyircәklәr
kopyor
vint

589 Şәkildә göstәrilmiş dozatorda 11 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

şaquli val
kopyor
vint
içi boş val
diyircәklәr

590 Şәkildә göstәrilmiş dozatorda 10 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

bunker
silindr
üst disk
kәsici
qarışdırıcı

591 Şәkildә göstәrilmiş dozatorda 9 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

kәsici
silindr
qarışdırıcı
bunker
üst disk

592 Şәkildә göstәrilmiş dozatorda 8 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

silindr
kәsici
qarışdırıcı
bunker
üst disk

593 Şәkildә göstәrilmiş dozatorda 7 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

silindr
qarışdırıcı
kәsici
üst disk
bunker

594 Şәkildә göstәrilmiş dozatorda 6 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

üst disk
qarışdırıcı
bunker
silindr
kәsici

595 Şәkildә göstәrilmiş dozatorda 5 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

silindr
aşağı disk
paket formalaşdırıcı qurğu
pәstahı verәn qurğu
rulon kağız qoymaq üçün qurğu

596 Şәkildә göstәrilmiş dozatorda 4 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

aşağı disk
paket formalaşdırıcı qurğu
pәstahı verәn qurğu
rulon kağız qoymaq üçün qurğu
silindr

597 Şәkildә göstәrilmiş dozatorda 3 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

rulon kağız qoymaq üçün qurğu
silindr
aşağı disk
pәstahı verәn qurğu
paket formalaşdırıcı qurğu

598 Şәkildә göstәrilmiş dozatorda 2 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

rulon kağız qoymaq üçün qurğu
pәstahı verәn qurğu
paket formalaşdırıcı qurğu
aşağı disk
silindr

599 Şәkildә göstәrilmiş dozatorda 1 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

rulon kağız qoymaq üçün qurğu
pәstahı verәn qurğu
paket formalaşdırıcı qurğu
silindr
aşağı disk

600 Dәnәvәrlәşdirici qurğunun sxemindә 1 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

sürgü qolu
nakladka
istiqamәtverici
әks yük
kasa

601 Dәnәvәrlәşdirici qurğunun sxemindә 2 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

sürgü qolu
istiqamәtverici
nakladka
әks yük
kasa;

602 Dәnәvәrlәşdirici qurğunun sxemindә 4 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

istiqamәtverici
sürgü qolu
nakladka
kasa
әks yük

603 Kökümeyvәlilәrin qabığını soyan maşınin sxemindә 14 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

boşaldan qapaq
yağıayıcı
işçi kamera

qapaq;
qısa boru

604 Kökümeyvәlilәrin qabığını soyan maşınin sxemindә 11 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

boşaldan qapaq
elektrik mühәrriki
işçi kamera;
qapaq;
qısa boru

605 Şәkildә göstәrilmiş şnekli buğda verәndә 5 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

boşaldıcı
silindrik gövdә
şnek
qidalandırıcı
buxar daxil edәn boru

606 Şәkildә göstәrilmiş şnekli buğda verәndә 4 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

boşaldıcı
silindrik gövdә
şnek
qidalandırıcı
buxar daxil edәn boru

607 Şәkildә göstәrilmiş şnekli buğda verәndә 3 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

şnek
silindrik gövdә
boşaldıcı
buxar daxil edәn boru
qidalandırıcı

608 Şәkildә göstәrilmiş şnekli buğda verәndә 2 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

şnek
silindrik gövdә
boşaldıcı
buxar daxil edәn boru
qidalandırıcı

609 Şәkildә göstәrilmiş şnekli buğda verәndә 1 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

silindrik gövdә
şnek
qidalandırıcı
buxar daxil edәn boru
boşaldıcı

610 Şәkildә göstәrilmiş X14 maye hәlledicisindә 5 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

konik friksion
çәn
şaquli val
üst qapaq
fincan

611 Şәkildә göstәrilmiş X14 maye hәlledicisindә 4 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

çәn
fincan
konik friksion
üst qapaq
şaquli val

612 Şәkildә göstәrilmiş X14 maye hәlledicisindә 3 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

konik friksion
fincan
üst qapaq
şaquli val
çәn

613 Şәkildә göstәrilmiş X14 maye hәlledicisindә 2 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

şaquli val
çәn
üst qapaq
fincan
konik friksion

614 Şәkildә göstәrilmiş X14 maye hәlledicisindә 1 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

çәn
fincan
şaquli val
üst qapaq
konik friksion

615 Şәkildә göstәrilmiş Ш2ХМВ50 un әlәyicisindә 5 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

әlәk barabanı
boşaldıcı
şlüzlü cәftә
intiqal valı
gövdә

616 Şәkildә göstәrilmiş А9УТ2О6 Diskli vәlәmir yığıcı triyerdә 10 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

qovucu
nәzarәt bölmәsi
elektrik mühәrriki
bölüşdürücü şnek
tәnzimlәyici qapaq

617 Şәkildә göstәrilmiş AD503Э çәki dozatorunda 10 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

•

tәnzimlәyici
müvazinәtlәşdirici
mancanaq
hәrәkәt edәn qapı
yükqәbuledici

618 Şәkildә göstәrilmiş AD503Э çәki dozatorunda 9 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

mancanaq
yükqәbuledici
hәrәkәt edәn qapı
müvazinәtlәşdirici
tәnzimlәyici

619 Şәkildә göstәrilmiş AD503Э çәki dozatorunda 8 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

hәrәkәt edәn qapı
müvazinәtlәşdirici
tәnzimlәyici
yükqәbuledici
mancanaq

620 Şәkildә göstәrilmiş AD503Э çәki dozatorunda 7 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

tәnzimlәyici
mancanaq
yükqәbuledici

müvazinәtlәşdirici
hәrәkәt edәn qapı

621 Şәkildә göstәrilmiş AD503Э çәki dozatorunda 6 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

müvazinәtlәşdirici
tәnzimlәyici
yükqәbuledici
mancanaq
hәrәkәt edәn qapı

622 Şәkildә cilalayıcı dәyirmanda 11 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

ara boşluğunu tәnzimlәyәn mexanizm
boru
torlu örtük
yığma konus
әrsinli mexanizm

623 Şәkildә cilalayıcı dәyirmanda 9 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

yığma konus
ara boşluğunu tәnzimlәyәn mexanizm
torlu örtük
boru

•

әrsinli mexanizm

624 Şәkildә cilalayıcı dәyirmanda 8 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

yığma konus
әrsinli mexanizm
ara boşluğunu tәnzimlәyәn mexanizm
torlu örtük
boru

625 Şәkildә cilalayıcı dәyirmanda 7 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

boru
ara boşluğunu tәnzimlәyәn mexanizm
әrsinli mexanizm
torlu örtük
yığma konus

626 Şәkildә cilalayıcı dәyirmanda 6 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

torlu örtük
boru
yığma konus
ara boşluğunu tәnzimlәyәn mexanizm

әrsinli mexanizm

627 Şәkildә cilalayıcı dәyirmanda 5 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

şaquli val
tormoz
konuslu rotor
gövdә
boşqab

628 Şәkildә cilalayıcı dәyirmanda 4 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

şaquli val
tormoz
konuslu rotor
boşqab
gövdә

629 Şәkildә cilalayıcı dәyirmanda 3 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

şaquli val
tormoz
konuslu rotor
boşqab

•

gövdә

630 Şәkildә cilalayıcı dәyirmanda 2 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

şaquli val
tormoz
konuslu rotor
boşqab
gövdә

631 Şәkildә cilalayıcı dәyirmanda 1 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

konuslu rotor
gövdә
boşqab
tormoz
şaquli val

632 Aşağıdakılardan hansı MC1215 tipli üyütmә mexanizminin hissәsidir

•

göstәrilәnlәrin hamısı
tәnzimlәmә qaykası
şnek
yastıq
şponka

633 Dәnәvәrlәşdirici qurğunun sxemindә 3 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

istiqamәtverici
kasa;
sürgü qolu
nakladka
әks yük

634 Kökümeyvәlilәrin qabığını soyan maşınin sxemindә 12 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

qapaq;
işçi kamera
dişli çarx
boşaldan qapaq;
qısa boru

635 Kökümeyvәlilәrin qabığını soyan maşınin sxemindә 10 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

boşaldan qapaq;
özül
işçi kamera;
qapaq;
qısa boru

636 Yeni xәttin yaradılması üçün texnikiiqtisadi әsaslandırmada,kapital qoyuluşunu hesabladıqda hansı dәyәrlәr nәzәrә alınır.

•

göstәrilәnlәrin hamısı
sınaq nümunәsini hazırlanması dәyәri
elmitәdqiqat işlәrinin dәyәri
nәql etdirilmәsi
quraşdırılması

637 Xәttin texniki layihәlәndirilmәsinin mәsәlәlәri hansılardır

•

kinematik hesabatların aparılması
göstәrilәnlәrin hamısı
xәttin tәrkib hissәlәrinin konstruktiv quruluşunun prinsipial sxeminin işlәnmәsi
xәttin quruluşunun prinsipial sxeminin işlәnmәsi
möhkәmlik hesabatlarının aparılması

638 Xәttin texnoloji layihәlәndirilmәsinin mәsәlәlәri hansılardır?

•

ilkin xammalın keyfiyyәtinә nәzarәt metodlarının işlәnmәsi
göstәrilәnlәrin hamısı
aralıq mәhsulların keyfiyyәtinә nәzarәt metodlarının işlәnmәsi
texnoloji prosesin strukturasını vә parametrlәrini nәzәri әsaslandırılması
texnoloji proseslәrin strukturasını vә parametrlәrini eksperimentlәrlә әsaslandırılması

639 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texniki layihәlәndirmәdә yerinә yetirilmir?

•

xәttin tәrkib hissәlәrinin konstruktiv quruluşunun işlәnmәsi
möhkәmlik hesabatlarının aparılması
xәttin quruluşunun prinsipial sxeminin işlәnmәsi
qüvvә hesabatlarının aparılması
texnoloji proseslәrin strukturunun tәcrübәlәrdә әsaslandırılması

640 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texniki layihәlәndirmәyә aid deyil?

•

xәttin tәrkib hissәlәrinin konstruktiv quruluşunun işlәnmәsi
qüvvә hesabatlarının aparılması

•

texnoloji proseslәrinin strukturunun nәzәri әsaslandırılması
möhkәmlik hesabatlarının aparılması
xәttin quruluşunun prinsipial sxeminin işlәnmәsi

641 Xәttin işdәn dayanmadan işlәmәsi hansı tәlәblәrә aiddir?

•

erqonomik
estetik
patent tәmizliyi
etibarlılıq
tәhlükәsizlik

642 Xәttin texnoloji layihәlәndirilmәsinin mәsәlәlәri hansılardır?

•

texnoloji proseslәrin strukturasını vә parametrlәrini eksperimentlәrlә әsaslandırılması
texnoloji prosesin strukturasını vә parametrlәrini nәzәri әsaslandırılması
göstәrilәnlәrin hamısı
aralıq mәhsulların keyfiyyәtinә nәzarәt metodlarının işlәnmәsi
ilkin xammalın keyfiyyәtinә nәzarәt metodlarının işlәnmәsi

643 Texniki mәnbәylәrin ideal texniki hәllinin hansı xüsusiyyәtlәri vardır?

•

texniki mәnbәyin vә onun әsas elementlәrinin kütlәsi vә ölçülәri sıfra yaxınlaşır
texniki mәnbәyin emalı müddәti sıfra yaxınlaşır
texniki mәnbәyin tәmiz kütlәsi emal edilәn mәhsulun kütlәsindәn azdır
Texniki mәnbәyin ölçülәri emal edilәn vә yaxud nәqletdirilәn mәnbәyin ölçülәrinә yaxınlaşır
göstәrilәnlәrin hamısı

644 Avadanlığın sazlanması zamanı hansı әsas әmәliyyatlar yerinә yetirilir?

•

nasazlıqların sәbәbi müәyyәnlәşdirilir
çatışmamazlıqlar aradan qaldırılır
buraxılan mәhsulun çeşidi dәyişdikdә yenidәn sazlanma
xidmәt edәn personala texniki yardım göstәrilir
göstәrilәnlәrin hamısı yerinә yetirilir

645 Avadanlığın cari tәmiri әsaslı tәmirin neçә faizini tәşkil edir?

•

25
45
40
35
30

646 Texniki xidmәtdә nәlәr hәyata keçirilir?

•

intiqalın iş qabiliyyәti yoxlanılır
avadanlığın vәziyyәti dәqiq yoxlanılır
göstәrilәnlәrin hamısı
maşına tәsir edәn texnoloji yükә nәzarәt edilmәsi
kiçik qüsurların aradan qaldırılması

647 Xәtdә sazlama vә tәmirbәrpa işlәrinin yerinә yetirilmәsi hansı prinsiplәrә әsaslanır?

•

yuxarıda göstәricilәrin hamısına
xәttә nәzarәt edilmәsi
xәttә yaxınlaşma imkanın olmasına
xәttin hissәlәrinin asanlıqla sökülmәsimi
xәttin detalalrının bәrpa olunmasına

648 Konstruksiyanın unifikasiyası hansı siyahıların qısaldılmasına imkan verir?

•

alәtlәrin
istismar materiallarının
yuxarıda göstәricilәrin hamısını
yoxlayıcı materialların
bәrkidici mәmulatların

649 Texnoloji prosesin tәşkili zamanı xәttin maşın vә aparatları hansı sanitar qaydaalrı tәlәblәrinә cavab vermәlidir?

•

yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısına
titrәmәyә
sәsküyә
tozsuzluğa

istiliyә,soyuqluğa

650 Artıq yüklәnmәdәn qәzaların qarşısını almaq üçün hansı mühafizә vәzifәlәri tәtbiq edilir?

•

qoruyucu muftalar
qoruyucu muftalar vә kәsilәn ştiftlәr
yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı
kәsilәn ştiftlәr
gedişә mәhdudiyyәt qoyanlar

651 Avadanlığın istismarı zamanı hansı vasitәlәrin tәtbiq edilmәsi vacibdir?

•

Avtomatlaşdırma
Mәsafәdәn nәzarәt vә idarәetmә
yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı
Mühafizә
Mexaniklәşdirmә

652 Xәttin avadanlıqlarının tәhlükәsizliyinә qoyulan tәlәblәr vә normalara nә ilә tәyin edilir?

•

әmәyin tәhlükәsizliyinә dair sahә normativ sәnәdlәri ilә
tәhlükәsizlik haqqında dövlәt standartlar sistemi ilә
yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı ilә
tәhlükәsizlik haqqında dövlәt standartalrı sistemi vә istehsal sanitariyası ilә
istehsalat sanitariyası ilә

653 Bәrk yanacaqla qızıdırlan aparatalar üçün Q=Q1+Q2+Q3+Q5+Q6 istilik balansı tәnliyindә Q1 neyi ifadә edir?

•

faydalı istilikdir
çıxan yanma mәhsulları ilә itәn istilikdir
paratın xarici örtük hissәsindәn әtraf mühitә itәn istilikdir, kc;
q/stasionar rejimdә apartın konstruksiyasının qızmasına itәn istilikdir, kc.
yanacağın kimyәvi natamam yanmasından itәn istilikdi

654 Çörәk istehsalının avadanlıqlar kompleksinin C_5 sisteminә daxil olan X15 yağәridicisinin çәninin tutumu nә qәdәrdir?

•

1
0,15
0,19
1,1
1,2

655 Çörәk istehsalında universal Т1ХСП qurğusu hansı alt sistem avadanlıqlar kompleksinә aiddir?

•

C_2
C_2 vә C_3
C_4
C_3
C_1

656 Ağ süfrә şәrab istehsalı xәtlәrindә tәtbiq edilәn ВДГ20 xırdalayıcinın mәhsuldarlığı (t/san) nә qәdәrdir?

•

15
10
30
25
20

657 Т1ВБШ qidalandırıcı bunkerin mәhsuldarlığı(t/san) ücün yazılmış rәqәmlәrin hansı doğrudur?

•

15
30
25
20
10

658 А1БКГ1 yarmasortlayıcı maşının әlәyinin rәqsi hәrәkәti ücün yazılmış rәqәmlәrin hansı doğrudur?

•

360
350
390
380
370

659 А1БКГ1 yarmasortlayıcı maşının mәhsuldarliği (t/san) ücün yazılmış rәqәmlәrin hansı doğrudur?

•

4
5
7
6
3

660 Dәn tәmizlәyici separatorun әlәkli gövdәsinin rәqsi tezliyi üçün yazılmış rәqәmlәrin hansı doğrudur?

•

330÷ 335
330÷ 340
310 ÷330
340 ÷350
335÷ 340

661 A1 – Бем 6 dәn tәmizlәyici separatorunun mәhsuldarlığı (T/san) üçün yazılmış rәqәmlәrin hansı doğrudur?

•

3
7
6
5
4

662 142 AD 503Э çәki dozatronun mәhsuldarlıq (ton/san) üçün yazılmış rәqәmlәrin hansı doğrudur?

•

6÷15
10÷15
10÷12
8÷12
6÷10

663 Aşağıdakılardan hansı fasilәli işlәyәn kartoftәmizlәyәn maşınlara aiddir?

•

KA350M
MOK250
göstәrilәnlәrin hamısı
KA150M
UMM5

664 A ş a ğ ıdakı şә kil hansı tip qurutma aparatının sxemidir?

•

Püskürdücülü;
Barabanlı.
Radiasiyalı;
V ә rd ә n ә li;
Sublimasiyalı;

665 A ş a ğ ıdakı şә kil hansı tip qurutma aparatının sxemidir?

•

Barabanlı.
Sublimasiyalı;
Püskürdücülü;
Kameralı;
Yüks ә ktezlikli;

666 A ş a ğ ıda sxemi verilmi ş süzg ә c aparatı nec ә adlanır?

•

Çoxyaruslu süzg ә c;
Silindrik gövd ә li süzg ә c.
Borulu elektruk süzg ә c;
Daraqlı qarı ş dırıcı süzg ә c
Kameralı;

667 Verilmi ş sxem ә gör ә durula ş dırıcı sentrifuqa aparatının barabanı nec ә h ә r ә k ә t edir?

•

Ә yrix ә tli.
İ r ә li – geri;
R ә qsi;
Planetar
Fırlanma

668 Sxemi a ş a ğ ıda verilmi ş süzg ә c aparatı nec ә adlanır?

•

Lent şә killi – süzg ә c.
Barabanlı vakuum – süzg ә c
Süzg ә c – pres;
Nutç – süzg ә c;

Diskli – süzg ә c;

669 Sxemi a ş a ğ ıda verilmi ş vaxta ş ırı i ş l ә y ә n süzm ә sentrifuqa aparatında proses hansı qüvv ә hesabına h ә yata keçirilir?

•

Müqavim ә t qüvv ә si.
Sürtünm ә qüvv ә si
M ә rk ә zd ә nqaçma qüvv ә si;
A ğ ırlıq qüvv ә si;
Hidrostatik qüvv ә

670 A ş a ğ ıda sxemi verilmi ş aparat hansı m ә qs ә dl ә r üçün istifad ә olunur?

•

M ә hsulların dozala ş dırılması üçün;
M ә hsulların formala ş dırılması üçün.
Xammal v ә ya m ә hsulların xırdalanması üçün
M ә hsulların qarı ş dırılması üçün
Bircinsli olmayan sisteml ә rin bölünm ә si üçün;

671 A ş a ğ ıda sxemi verilmi ş sentrifuqada çöküntü hansı qüvv ә nin t ә siri il ә bo ş alır?

•

M ә rk ә zd ә nqaçma qüvv ә si;
Sürtünm ә qüvv ә si
Qravitasiya qüvv ә si;
Cazib ә qüvv ә si;
Müqavim ә t qüvv ә si;

672 V ә rd ә n ә li quruducu aparatın sxemind ә i ş ar ә olunmu ş 4 v ә 7 r ә q ә ml ә ri qur ğ unun hansı hiss ә l ә ridir?

•

Quruducu hiss ә
Baraban
Disk
V ә rd ә n ә
Gövd ә , bıçaq

673 "Qaynayan s ә th" laylı quruducu aparatda qazpaylayıcı tor hansı r ә q ә ml ә i ş ar ә olunmu ş dur?

•

4
1
8
2
5

674 yulaf yarması istehsalında tәtbiq edilәn yargenli maşının qabıq mәhsullarının sortlara ayırmada mәhsuldarlığı nә qәdәrdir ? (kq/saat)

•

2600
1000
2500
2000
1500

675 yulaf yarması istehsalında tәtbiq edilәn yargenli maşınının sortlara ayırma kuzovunun rәqsi hәrәkәtinin tezliyi nә qәdәrdir?

•

200
50
250
100
150

676 Xәttin istismar şәraiti layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texniki layihәlәndirmәdә
texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki tapşırıqda
texniki tәklifdә
eskiz layihәlәndirmәdә

677 Xәttin patent tәmizliyinә qoyulan tәlәblәr layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texniki layihәlәndirmәdә
texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki tapşırıqda
texniki tәklifdә
eskiz layihәlәndirmәdә

678 Texniki tәlәblәr bölmәsindә hansı mәlumatlar olmalıdır

•

xәttin әsas texniki parametrlәri
göstәrilәnlәrin hamısı
estetik vә erqonomik tәlәblәr
xәttin etibarlılığına qoyulan tәlәblәr
xәttin әsas tәrkib hissәlәrinin adları,miqdarı vә tәyinatı

679 Xәttin texnoloji layihәlәndirilmәsinin mәsәlәlәri hansılardır?

•

ilkin xammalın keyfiyyәtinә nәzarәt metodlarının işlәnmәsi
aralıq mәhsulların keyfiyyәtinә nәzarәt metodlarının işlәnmәsi
göstәrilәnlәrin hamısı
texnoloji proseslәrin strukturasını vә parametrlәrini eksperimentlәrlә әsaslandırılması
texnoloji prosesin strukturasını vә parametrlәrini nәzәri әsaslandırılması

680 Layihәkonstruktor sәnәdlәrinin işlәnmәsindә kimlәr iştirak edir

•

tәdqiqatlar
konstruktorları
maşınqayırmalar
texnoloqlar
göstәrilәnlәrin hamısı

681 Xәttin layihәlәndirilmәsi üçün texniki tapşırıq hansı bölmәlәrdәn ibarәtdir?

•

texniki tәlәblәr vә iqtisadi göstәricilәr
xәttin adı vә tәtbiq sahәsi
göstәrilәnlәrin hamısı
işlәnmәsinin mәqsәdi vә tәyinatı
xәttә nәzarәt vә qәbulu qaydaları

682 Texniki tәklif mәrhәlәsindә hansı işlәr görülür?

•

göstәrilәnlәrin hamısı
ilkin texniki tapşırığı analiz edilir
dәyәrinin analizi
mәhsuldarlığının analizi
kompanovka xarakteristikalarının analizi

683 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texniki tapşırığın bölmәsinә aid deyil?

•

sәnaye tәcrübә sınaqlarının nәticәlәrinin analizi
texniki tәlәblәr vә iqtisadi göstәricilәr
xәttin işlәnmәsindә mәqsәd vә tәyinatı
xәttin adı vә tәtbiq sahәsi
xәttә nәzarәt vә qәbul qaydaları

684 Aşağıda göstәrilәnlәrin hansı tәklif mәsәlәlәrinә aid deyil?

•

kompanovka xarakteristikalarının analizi
ilkin texniki tapşırığın analizi
tәmirәyararlılıq
dәyәrinin analizi
mәhsuldarlığın analizi

685 Aşağıda göstәrilәnlәrin hansı tәklif mәrhәlәlәrinә aid deyil?

•

mәhsuldarlığın analizi
dәyәrinin analizi
kompanovka xarakteristikalarının analizi
ilkin texniki tapşırığın analizi
uzunömürlülük

686 Xәttin funksional xüsusiyyәtlәrini hansılar xarakterizә edir?

•

Mәhsuldarlığı
Material sәrfi
Enerji vә әmәk resursları ilә
yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı ilә
әndazә ölçülәri

687 Xәttin kompanovkası hansı prinsipial mәsәlәlәrin hәllinә әsaslanmalıdır?

•
688 /

göstәrilәn bütün mәsәlәlәrin hәllinә
texnoloji prosesin optimal variantının tәyin olunmasına
xәtti sahәlәrә ayrılmasına
axınların sayının hesablanmasına
maşınların nәqliyyat sistemlәrinin seçilmәsinә

•

konstruksiyanın ehtiyat әmsalı
emal edilәn komponentlәrin cәm hәcm sәrfi
temperaturanı
axma sürәti
tsiklin müddәti

689 Xәttin tәmirә yararlığına qoyulan tәlәblәr layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texniki tapşırıqda
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә
texnoloji layihәlәndirmәdә

690 Xәttin qorunmasına qoyulan tәlәblәr layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

eskiz layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
texniki tapşırıqda
texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә

691 Şәkildә göstәrilmiş ПСХ25 Tunelli çörәkbişirәn sobada 15 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

metallik kanal
klapan
qarışdırıcı kameralı qızdırıcı
qaz yandırıcı
hava soran

692 Şәkildә göstәrilmiş ПСХ25 Tunelli çörәkbişirәn sobada 10 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

hava soran
metallik kanal
qaz yandırıcı

qarışdırıcı kameralı qızdırıcı
klapan

693 Şәkildә göstәrilmiş ПСХ25 Tunelli çörәkbişirәn sobada 8 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

qarışdırıcı kameralı qızdırıcı
metallik kanal
qaz yandırıcı
klapan
hava soran

694 Şәkildә göstәrilmiş ПСХ25 Tunelli çörәkbişirәn sobada 7 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

qaz yandırıcı
klapan
hava soran
metallik kanal
qarışdırıcı kameralı qızdırıcı

695 Şәkildә göstәrilmiş ПСХ25 Tunelli çörәkbişirәn sobada 6 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

metallik kanal
qarışdırıcı kameralı qızdırıcı
qaz yandırıcı
klapan
hava soran

696 Şәkildә göstәrilmiş ПСХ25 Tunelli çörәkbişirәn sobada 5 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

bitişmә kamerası
tәnzimlәyici kran
alışdırıcı
metallik kanal
kameranı qızdırmaq üçün yuxarı kanal

697 Şәkildә göstәrilmiş ПСХ25 Tunelli çörәkbişirәn sobada 4 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

tәnzimlәyici kran
kameranı qızdırmaq üçün yuxarı kanal
bitişmә kamerası
metallik kanal
alışdırıcı

698 Şәkildә göstәrilmiş ПСХ25 Tunelli çörәkbişirәn sobada 3 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

tәnzimlәyici kran
bitişmә kamerası
kameranı qızdırmaq üçün yuxarı kanal
metallik kanal
alışdırıcı

699 Şәkildә göstәrilmiş ПСХ25 Tunelli çörәkbişirәn sobada 2 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

alışdırıcı
bitişmә kamerası
kameranı qızdırmaq üçün yuxarı kanal
metallik kanal
tәnzimlәyici kran

700 Şәkildә göstәrilmiş ПСХ25 Tunelli çörәkbişirәn sobada 1 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir.

•

kameranı qızdırmaq üçün yuxarı kanal
bitişmә kamerası
alışdırıcı
tәnzimlәyici kran
metallik kanal

701 Eyler düsturunun tәtbiq olunma sәrhәdlәri necә tәyin olunur?
..

•

....

,,,,,,,

,,,,,

,,

702 Eninәboyuna әyilmәdә yerdәyişmә necә tәyin olunur?

.,

.

,,
,

•

,,,

703 Әyilmәdә eninә kәsik hansı düsturla seçilir?
.................

•

.....

...,,,

,,
.........

704 Milin materialı üçün elastiklik modulu çeviklik әmsalı mәlum olduqda elastiklik hәddi daxilindә böhran gәrginliyi hansı düsturla
hesablanır?
...

....

............................................

..................................

•

..............

705 Әyinti ilә dönmә bucağı arasındakı differensial asılılıq necәdir.
......,

•

...
.........

....

......

706 ..

•

...
..............
.................
.......
....

707 Әyilmәdә toxunan gәrginliklәrә görә tir üçün möhkәmlik şәrti hansıdır?
...

•

/

///

///..

////

708 Müstәvi (yastı) eninә әyilmәdә tir üçün normal gәrginliklәrә görә möhkәmlik şәrti hansıdır?

•

//

///////

....

////

///

709 Çoxpill ә li xәlbirlәmә neçә üsulla hәyata keçirilir?

•

6
2
3
4
5

