
 

    ТЕСТ 
 

Сэрээт ачигчийн бүтцийн тестэнд оруулах, гидроситемын үндэс 

/Билет нь Ганболдийн бүтцийн, Сэрвүүдийн дотоод шаталтын хөдөлгүүрийн, 

Содномдаржаагийн цахилгаан үүсгүүрийн тест дээр энэ асуултуудыг нэмээд бүрдэх 

байх/ 

 

1. Гидросистемын үндэс 

 

 

Зураг 1 

 

Билет №1 

Зурагт гидро бакыг /шингэн агуулах сав/ ямар 

дугаараар тэмдэглэсэн байна вэ? 

     Хариу 15 

Билет №2 

Зурагт сэрээ өргөх гидроцилиндрийг ямар 

дугаараар тэмдэглэсэн байна вэ? 

     Хариу 1,2 

Билет №3 

Зурагт дугуй залах гидроцилиндрийг ямар 

дугаараар тэмдэглэсэн байна вэ? 

     Хариу 7 

 

Билет №4 

Зурагт хуваарилагчийг ямар дугаараар тэмдэглэсэн байна вэ? 

         Хариу 10 

Билет №5 

Зурагт хуваарилагч руу орж буй даралттай шингэний шугамыг ямар дугаараар тэмдэглэсэн 

байна вэ? 

         Хариу 11 

Билет №6 

Зурагт сэрээ өргөх гидро цилиндрийг тэжээж буй шингэний шахуургыг /носоыг/ ямар дугаараар 

тэмдэглэсэн байна вэ? 

         Хариу 12 

Билет №7 

Зурагт сэрээт ачигчийн залуурын гидро цилиндрийг тэжээж буй шингэний шахуургыг /носоыг/  

ямар дугаараар тэмдэглэсэн байна вэ? 

         Хариу 20 

Билет №8 

Зурагт системийн буцах шугамыг ямар дугаараар тэмдэглэсэн байна вэ? 

         Хариу 13 

Билет №9 

Зурагт шингэний бакны шүүлтүүрийг ямар дугаараар тэмдэглэсэн байна вэ? 

         Хариу 14 

Билет №10 

Зурагт сэрээ өргөх цилиндрийн хуваарилагчаас гарч буй даралттай шингэний шугамыг ямар 

дугаараар тэмдэглэсэн байна вэ? 



         Хариу 16 

Билет №11 

Зурагт хуваарилагчийн хамгаалах хавхлага /клапан/-ыг ямар дугаараар тэмдэглэсэн байна вэ? 

         Хариу 17 

Билет №12 

Зурагт сэрээт ачигчийн залуурын хуваарилагчид насосноос ирж буй даралттай шингэний 

шугамыг ямар дугаараар тэмдэглэсэн байна вэ? 

         Хариу 18 

 

Билет №13 

Зурагт сэрээт ачигчийн залуурын хамгаалах клапаныг ямар дугаараар тэмдэглэсэн байна вэ? 

         Хариу 19 

Билет №14 

Зурагт сэрээт ачигчийн чиглүүлэгч рамыг налуулах гидроцилиндрийг ямар дугаараар 

тэмдэглэсэн байна вэ? 

         Хариу 5,6 

 

Билет №40 

Аль нь гидро бакны /шингэн агуулах савны/ онцлог шинж чанар биш вэ? 

 1. Ажлын шингэний чанарыг сайжруулах 

 2. Гадаад орчноос ажлын шингэнийг тусгаарлах 

3. Ажлын шингэнийг механик хольц ба бохирдлоос хамгаалах 

           Хариу 1 

Билет №41 

Аль нь гидро бакны /шингэн агуулах савны/ бүтцэд байдаггүй вэ? 

 1. Шингэн хийх цоргоны шүүлтүүр 

 2. Шингэний хөөсрөлтийг намжаах тусгаарлах хаалтууд 

2. Шингэний химийн шинж чанарыг сайжруулах генератор 

3. Агаарын солилцоог хангах сапунь 

           Хариу 3 

 

Билет №42 

Аль нь гидро бакны /шингэн агуулах савны/ бүтцэд байдаггүй вэ? 

 1. Системээс шингэн хүлээн авах хоолой 

 2. Агаарын солилцоог хангах сапунь  

3. Насос руу шингэн өгөх хоолой 

4. Хуваарилагчид шингэн өгөх хоолой 

           Хариу 4 

Билет №43 

Аль нь гидро бакны /шингэн агуулах савны/ бүтцэд байдаггүй вэ? 

 1. Гидроцилиндрт шингэн өгөх хоолой 

 2. Бакнаас шингэн юүлэх цорго  

3. Насос руу шингэн өгөх хоолой 

4. Буцах шугам дээрх шүүлтүүр 

           Хариу 1 

Билет №44 

Аль нь гидро бакны /шингэн агуулах савны/ бүтцэд байдаг вэ? 

 1. Гидроцилиндрт шингэн өгөх хоолой 

 2. Хамгаалах клапанд шингэн өгөх хоолой  

3. Насос руу шингэн өгөх хоолой 

4. Хуваарилагчид шингэн өгөх хоолой 



           Хариу 3 

Билет №45 

Шингэний буцах шугамын шүүлтүүр хаана байрладаг вэ? 

 1. Гидроцилиндрт  

 2. Шингэний бак /ажлын шингэний сав/-д  

3. Шингэний насод 

4. Хуваарилагчид  

           Хариу 2 

Билет №46 

Шингэний буцах шугамын шүүлтүүрт хамгаалах клапан байх хэрэгтэй юу? 

 1. Хэрэггүй 

 2. Хэрэгтэй  

           Хариу 2 

 

 

Билет №47 

Шингэний бак дахь буцах шугамын шүүлтүүрийн хамгаалах клапан ямар үүрэгтэй вэ? 

 1. Шингэн дамжуулах хоолойд даралт ихсэж задрахаас хамгаална  

 2. Шингэний шүүлтүүр бохирдон битүүрсэн үед шингэнийг шууд нэвтрүүлэх  

3. Шингэний шүүлтүүрийг бохирдохоос хамгаалах 

4. Буцах шугамын шингэний хурдыг хязгаарлах  

           Хариу 2 

Билет №48 

Шингэний дараах насосны аль нь шингэн шахах хэмжээг тохируулж болдог вэ? 

 1. Тахир насос  

3. Араат насос 

4. Хөдөлгөөнт далбант /ялтаст/ насос  

           Хариу 1 

Билет №49 

Шингэний дараах насосны алинд нь бүлүүрүүд /плунжер/ байдаг вэ? 

 1. Тахир насос  

3. Араат насос 

4. Хөдөлгөөнт далбант /ялтаст/ насос  

           Хариу 1 

Билет №50 

Шингэний насос ямар үүрэгтэй вэ? 

 1. Ажлын шингэнийг гидроцилиндрт хуваарилж өгөх  

 2. Ажлын шингэний буцах урсгалыг хаах 

3. Ажлын шингэнд даралт бий болгох 

4. Ажлын шингэнийг өндөр даралтаас хамгаалах  

           Хариу 3 

Билет №51 

Шингэний хуваарилагчид дараах эд ангийн аль нь байдаггүй вэ? 

 1. Золотникууд  

 2. Хамгаалах клапан 

3. Хос араа 

4. Ажлын шингэн дамжуулах суваг  

           Хариу 3 

 

Билет №52 



Шингэний хуваарилагчид дараах эд ангийн аль нь байдаг вэ? 

 1. Золотник 

 2. Шүүлтүүр 

3. Хос араа 

4. Үл буцаах клапан  

           Хариу 1 

Билет №53 

Шингэний хуваарилагчид дараах эд ангийн аль нь байдаг вэ? 

 1. Агаар солилцох сапунь 

 2. Шүүлтүүр 

3. Хос араа 

4. Хамгаалах клапан  

 

           Хариу 4 

 

 

Билет №54 

Шингэний цилиндрт дараах эд ангийн аль нь байдаггүй вэ? 

 1. Поршень 

 2. Манжет 

3. Золотник 

4. Шток  

 

           Хариу 3 

 

Билет №55 

Хуваарилагч дахь хамгаалах клапаны зориулалт. Алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 

 1. Шингэний шүүрийг эвдрэхээс хамгаална 

 2. Шингэний насосыг эвдрэхээс хамгаална 

3. Шугамын даралт хэт ихсэхээс хамгаална 

4. Шингэний цилиндрийн манжет сэтрэхээс хамгаална  

 

           Хариу 3 

 

 

Билет №56 

Гидравлик схемын тэмдэглэгээ. Зурагт юуны тэмдэглэгээг үзүүлсэн байна вэ? 

      1.   Шингэний насос 

1. Шингэний мотор 

2. Шингэний бак /шингэн агуулах сав/ 

3. Шингэний хуваарилагч 

 

           Хариу 3 

Билет №57 

Гидравлик схемын тэмдэглэгээ. Зурагт юуны тэмдэглэгээг үзүүлсэн байна вэ? 

      1.   Шингэний мотор 

2. Шингэний бак /шингэн агуулах сав/ 

3. Гидроцилиндр 

4. Хамгаалах клапан 

 

          Хариу 1 



Билет №58а 

Гидравлик схемын тэмдэглэгээ. Зурагт юуны тэмдэглэгээг үзүүлсэн байна вэ? 

      1.   Шингэний бак /шингэн агуулах сав/ 

2. Шингэний хуваарилагч 

3. Гидроцилиндр 

4. Шингэний шүүлтүүр 

 

         Хариу 2 

 

Билет №58б 

Хуваарилагчийн золотник хэдэн байрлалд байж болохыг схемд үзүүлсэн байна вэ? 

      1,   2,  3,  4. 

 

          

        Хариу 3 

Билет №58в 

А үсгээр юуг тэмдэглэсэн байна вэ 

      1.   Шахуургаас ирж буй даралттай шингэний хоолой 

холбогдох суваг 

2. Бактай холбогдох буцах шугам холбогдох суваг 

3. Гидроцилиндртэй холбогдох суваг 

Хариу 1 

Билет №58г 

В үсгээр юуг тэмдэглэсэн байна вэ 

      1.   Шахуургаас ирж буй даралттай шингэний хоолой 

холбогдох суваг 

2. Бактай холбогдох буцах шугам холбогдох суваг 

3. Гидроцилиндртэй холбогдох суваг 

Хариу 2 

Билет №58д 

Р үсгээр юуг тэмдэглэсэн байна вэ 

      1.   Шахуургаас ирж буй даралттай шингэний хоолой 

холбогдох суваг 

2. Бактай холбогдох буцах шугам холбогдох суваг 

3. Гидроцилиндртэй холбогдох суваг 

Хариу 3 

Билет №58е 

Т үсгээр юуг тэмдэглэсэн байна вэ 

      1.   Шахуургаас ирж буй даралттай шингэний хоолой 

холбогдох суваг 

2. Бактай холбогдох буцах шугам холбогдох суваг 

3. Гидроцилиндртэй холбогдох суваг 

Хариу 3 

Билет №59 

Гидравлик схемын тэмдэглэгээ. Зурагт юуны тэмдэглэгээг үзүүлсэн байна вэ? 

1. Шингэний мотор 

2. Шингэний хуваарилагч 

3. Хамгаалах клапан 

4. Шингэний шүүлтүүр 

 

         Хариу 3 



Билет №60 

Гидравлик схемын тэмдэглэгээ. Зурагт юуны тэмдэглэгээг үзүүлсэн байна вэ? 

      1.   Шингэний насос 

2. Шингэний мотор 

3. Шингэний хуваарилагч 

4. Гидроцилиндр 

 

         Хариу 1 

Билет №61 

Гидравлик схемын тэмдэглэгээ. Зурагт юуны тэмдэглэгээг үзүүлсэн байна вэ? 

1. Шингэний хуваарилагч 

2. Гидроцилиндр 

3. Хамгаалах клапан 

4. Шингэний шүүлтүүр 

 

         Хариу 2 

Билет №62 

Гидравлик схемын тэмдэглэгээ. Зурагт юуны тэмдэглэгээг үзүүлсэн байна вэ? 

1. Шингэний мотор 

2. Шингэний бак /шингэн агуулах сав/ 

3. Шингэний хуваарилагч 

4. Шингэний шүүлтүүр 

 

         Хариу 4 

 

Билет №63 

Гидравлик схемын тэмдэглэгээ. Зурагт юуны тэмдэглэгээг үзүүлсэн байна вэ? 

1. Нэг талын ажиллагаатай тохируулгагүй насос 

2. Хоёр талын ажиллагаатай тохируулгагүй насос  

3. Нэг талын ажиллагаатай тохируулгатай насос  

4. Хоёр талын ажиллагаатай тохируулгатай насос  

 

         Хариу 1 

 

Билет №64 

Гидравлик схемын тэмдэглэгээ. Зурагт юуны тэмдэглэгээг үзүүлсэн байна вэ? 

1. Нэг талын ажиллагаатай тохируулгагүй насос 

2. Хоёр талын ажиллагаатай тохируулгагүй насос  

3. Нэг талын ажиллагаатай тохируулгатай насос  

4. Хоёр талын ажиллагаатай тохируулгатай насос  

 

         Хариу 2 

Билет №65 

Гидравлик схемын тэмдэглэгээ. Зурагт юуны тэмдэглэгээг үзүүлсэн байна вэ? 

1. Нэг талын ажиллагаатай тохируулгагүй насос 

2. Хоёр талын ажиллагаатай тохируулгагүй насос  

3. Нэг талын ажиллагаатай тохируулгатай насос  

4. Хоёр талын ажиллагаатай тохируулгатай насос  

 

         Хариу 3 

Билет №66 



Гидравлик схемын тэмдэглэгээ. Зурагт юуны тэмдэглэгээг үзүүлсэн байна вэ? 

1. Нэг талын ажиллагаатай тохируулгагүй насос 

2. Хоёр талын ажиллагаатай тохируулгагүй насос  

3. Нэг талын ажиллагаатай тохируулгатай насос  

4. Хоёр талын ажиллагаатай тохируулгатай насос  

 

         Хариу 4 

 

Билет №67 

Гидравлик схемын тэмдэглэгээ. Зурагт юуны тэмдэглэгээг үзүүлсэн байна вэ? 

1. Нэг талын ажиллагаатай тохируулгагүй гидромотор 

2. Хоёр талын ажиллагаатай тохируулгагүй гидромотор 

3. Нэг талын ажиллагаатай тохируулгатай гидромотор  

4. Хоёр талын ажиллагаатай тохируулгатай гидромотор  

 

         Хариу 1 

Билет №68 

Гидравлик схемын тэмдэглэгээ. Зурагт юуны тэмдэглэгээг үзүүлсэн байна вэ? 

1. Нэг талын ажиллагаатай тохируулгагүй гидромотор 

2. Хоёр талын ажиллагаатай тохируулгагүй гидромотор  

3. Нэг талын ажиллагаатай тохируулгатай гидромотор  

4. Хоёр талын ажиллагаатай тохируулгатай гидромотор  

 

         Хариу 2 

Билет №69 

Гидравлик схемын тэмдэглэгээ. Зурагт юуны тэмдэглэгээг үзүүлсэн байна вэ? 

1. Нэг талын ажиллагаатай тохируулгагүй гидромотор  

2. Хоёр талын ажиллагаатай тохируулгагүй гидромотор  

3. Нэг талын ажиллагаатай тохируулгатай гидромотор  

4. Хоёр талын ажиллагаатай тохируулгатай гидромотор  

 

         Хариу 3 

Билет №70 

Гидравлик схемын тэмдэглэгээ. Зурагт юуны тэмдэглэгээг үзүүлсэн байна вэ? 

1. Нэг талын ажиллагаатай тохируулгагүй гидромотор 

2. Хоёр талын ажиллагаатай тохируулгагүй гидромотор  

3. Нэг талын ажиллагаатай тохируулгатай гидромотор  

4. Хоёр талын ажиллагаатай тохируулгатай гидромотор  

 

         Хариу 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


