AAA_1210#01#Q16#01 Eduman testinin sualları
Fәnn : 1210 Enerji istehsalı vә әtraf mühit
1 Mayelәrdә qaz, buxar vә ya onların qarışığı ilә dolan mәsamәlәrin yaranması vә yox olması hadisәsinә nә
deyilir?

•

sәthi gәrilmә
buxarlanma
kavitasiya
cәldlik
soyuma

2 Hidravlik turbinlәrin illik su sәrfinin (Qi/T) axının illik sәrfinә (Qil) nisbәtin nә deyilir?

•

axından istifadә әmsalı
xüsusi güc әmsalı
gücdәn istifadә әmsalı
xüsusi su sәrfi әmsalı
xüsusi enerji әmsalı

3 SESdә bütün avdanlıqları vә qurğularından istifadә dәrәcәsi hansı әmsala xarakterizә edilir?

•

gücdәn istifadә әmsalı
xüsusi eneji әmsalı
qoyulmuş gücdәn istifadә әmsalı
xüsusi ehtiyat әmslı
xüsusi güc әmsalı

4 Basqının yaradılması üsullarına görә SESlәrin hansı tiplәri vardır?

•

bәndsiz, basqı yaradan, bәndli
bәndli, mәcra, bәndyanı
derivasiyalı, basqısız, bәndsiz
bәndli, derivasiyalı, bәndliderivasiyalı
bәndyanı, bәndli, bәndsiz

5 Hidroturbinlәrin tiplәrinin texniki xarakteristikalarını vә tәtbiq sahәlәrinin müәyyәn edәn cәldlik әmsalı
hansı düsturla hesablanır?

•

6 İşlәdilәn tikinti materiallarına görә bәndlәr hansı qruplara ayrılır ?

•

çınqıl, taxta, torpaq, plastmass bәndlәrә ayrılır
torpaq, daş, taxta, beton, dәmirbeton bәndlәrә ayrılır
şalban, mis, torpaq, beton, plastmass bәndlәrә ayrılır
qum, daş, çınqıl, beton, taxta bәndlәrә ayrılır
qum, çınqıl, taxta, dәmirbeton, alüminum bәndlәrә ayrılır

7 Bәndlәr suburaxma qabliyyәtinә görә neçә növ olur?

•

süötürәn, suaşıran, sipәrli
suburaxmayan, suaşıran , sipәrli
sutullayan, sugötürәn, susaxlayan
suaşıran, sutullayan, suaxıdan
suburaxan, suaşıran, sutullayan

8 Hansı radiohissәciklәrlә zәif çirklәnmiş suların tәmizlәnmәsi onların hәcminin azaldılması vә
hissәciklәrin konsentrasiyasının artırılması prinsipi ilә aparılır ?

•

α – hissәciklәrlә çirklәnmәdә
β –hissәciklәrlә çirklәnmәdә
radionuklitlәrlә çirklәnmәdә
Na – ionları ilә çirklәnmәdә
Cl – ionları ilә çirklәnmәdә

9 Hansı hissәciklәrlә çirklәnmiş zәif radioaktiv tullantı suları tәmizlәndikdәn sonra texnoloji proseslәrdә
tәkrar istifadә edilir?

•

α – hissәciklәrlә çirklәnmiş
rodon hissәciklәri ilә çirklәnmiş
β  hissәciklәrlә çirklәnmiş
yod ionları ilә çirklәnmiş
radionuklidlәrlә çirklәnmiş

10 AESdә radioktiv çirklәnmiş suların radionuklidlәrlә çirklәnmә dәrәcәsi gün әrzindә necә dәyişir?

•

sabit qalır
böyük hәddә dәyişir
az dәyişir
heç dәyişmir
tarazlıqda qalır

11 Radionuklidlәrdәn tәmizlәnmiş suyun әsas hissәsi fiziki vә kimyәvi göstәricilәrinә görә yararlı olduqları
üçün onlar hara axıdılır?

•

xüsusi çәnlәrә axıdılır
su hövzәlәrinә axıdılır
şaxtalara axıdılır
yealtı laylara axıdılır
hovuzlara axıdılır

12 Radionuklidlәrlә çirklәnmiş zәif aktiv tullantı suların tәrkibindә olan asılı hissәcikәlәrin vә hәll olmuş
maddәlәrin praktiki olaraq tam çökdürülmәsi necә tәmizlәnmә adlanır?

•

әla tәmizlәmә adlanır
effektli tәmizlәmә adlanır
keyfiyyәtli tәmizlәmә adlanır
keyfiyyәtsiz tәmizlәmә adlanır

effektsiz tәmizlәmә adlanır

13 AESin istismarı zamanı yaranan müxtәlif radioaktiv tullantı suların tәmizlәn¬mәsini düzgün tәşkil
etmәk mәqsәdilә onların qruplaşdırılması hansı prinsip üzrә aparılır?

•

radionuklidlәrin sıxlığına görә
radionuklidlәrin temperaturuna görә
radionuklidlәrin müqavimәtinә görә
radionuklidlәrin tipinә görә
radionuklidlәrin sürәtinә görә

14 Radionuklidlәrlә çirklәnmiş zәif radioaktiv tullantı suları tәmizlәmәk üçün hansı üsullardan istifadә
edilir?

•

fiziki, kimyәvi, termiki, bioloji üsullardan
bioloji, mexaniki, fiziki, katalitik üsullardan
termiki, adsorbsiya, mexaniki, katalitik üsullardan
termiki, bioloji, katalitik, sorbsiya üsullardan
kimyәvi, adsorbsiya, mexaniki, termiki üsullardan

15 Aktivliyinә görә hansı radioaktiv tullantıları beş kateqoriyaya ayırırlar?

•

Bәrk halında olan tullantıları
Qaz halında olan tullantıları
Buxar halında olan tullantıları
Ifrat buxar halında olan tullantılar
maye halında olan tullantıları

16 Nüvәyanacaq kompleksi daxilindә hәmişә hansı şәkildә radioaktiv vә kimyәvi maddәlәdәn ibarәt
tullantılar olur?

•

toz, bәrk, kristall şәkildә
tozqaz, maye vә bәrk şәkildә
qәtran, polimer, bәrk şәkildә
toz, buxar, qaz şәkildә
buxar, maye, qaz şәkildә

17 Maye şәklindә radioaktiv tullantılar aktivliyinә görә neçә kateqoriyaya bölünür?

•

3 kateqoriyaya
8 kateqoriyaya
5 kateqoriyaya
10 kateqoriyaya
9 kateqoriyaya

18 Şüalanmanın tipinә, tullantının temperaturuna, qablanmasına vә basdırılmasına görә bәrk radioaktiv
tullantılar neçә kateqoriyaya bölünür?

•

2 kateqoriyaya bölünür
7 kateqoriyaya bölünür
3 kateqoriyaya bölünür
4 kateqoriyaya bölünür
5 kateqoriyaya bölünür

19 Hansı kateqoriyaya daxi olan bәrk radioaktiv tullantıların emalı adi üsullarla aparılır vә hәr hansı ehtiyat
tәdbirlәri görülünür?

•

I kateqoriya

IV kateqoriya
III kateqoriya
V kateqoriya
II kateqoriya

20 Hansı kateqoriyaya daxil olan bәrk radioaktiv tullantıları nazik beton vә ya qurğuşun qatı ilә mühafizә
olunmuş adi tutumlara qablaşdırmaq vә daşımaq olar?

•

II kateqoriyalı
III kateqoriyalı
I kateqoriyalı
V kateqoriyalı
IV kateqoriyalı

21 Hansı kateqoriyalı bәrk radioaktiv tullantı emal edildikdәn sonra xüsusi ehtiyat tәdbirlәrinin görülmәsi
şәrtilә daşına bilәr?

•

IV kateqoriyalı
I kateqoriyalı
III kateqoriyalı
V kateqoriyalı
II kateqoriyalı

22 AESdә reaktorda istilik enerjisi almaq üçün istifadә edilәn uran çubuq necә adlanır?

•

tveller çubuq
şüşü çubuq
taxta çubuq
plastmas çubuq
ebonit çubuq

23 Hansı kateqoriyadan olan maye şәklindәki radioaktiv tullantıları adi metodlarla, yәni buxarlanma, ion
mübadilәsi vә kimyәvi üsullarla emal etmәklә tәmizlәyirlәr?

•

I, III, vә IV kateqoriyaları
III, V vә I kateqoriyalar
II, I, vә V kateqoriyaları
V,II vә III kateqoriyaları
II, III vә IV kateqoriyaları

24 II, III, IV kateqoriyadan olan maye şәklindәki radioaktiv tullantılar hansı üsullarda emal edildikdә
tәmizlәnirlәr?

•

mexaniki, kimyәvi, destillә
buxarlanma, ion mübadilәsi, kimyәvi
ion mübadilәsi, fiziki, mexaniki
mexaniki, buxarlanma, destillә
fiziki, kimyәvi, mexaniki

25 I kateqoriyaya daxil olan bәrk radioaktiv tullantılar hansı üsullarla zәrәrsizlәşdirilir ?

•

mexaniki üsulla
termiki üsulla
fiziki üsulla
kimyәvi üsulla
adi tәmizlәmә üsulu ilә

26 Uran filizlәrinin kimyәvi emalı (qәlәvilәşdirilmәsi) zamanı onun tәrkibindә olan hansı radioaktiv

elementlәrin bir hissәsi mәhlula keçir ?

•

U, To vә başqaları
Ca, Te vә başqaları
Mo, Be vә başqaları
Ge, Te vә başqaları
Na, Ca vә başqaları

27 Uran filizini tәmizlәmә prosesindә maye tullantıları neytrallaşdırmaq üçün nәdәn istifadә edilir ?

•

duzdan
әhәngdәn
qәlәvidәn
nitratlardan
sodadan

28 AES – dә hansı binalar radioaktivlik dәrәcәsinә görә ciddi vә sәrbәst rejim zonalarına bölünür ?

•

baş binalar
әsas binalar
kömәkçi binalar
yardımçı binalar
ehtiyat binaları

29 I kateqoriyaya daxil olan radioaktiv tullantılar hansı üsullarla emal olunurlar?

•

Kimyәvi üsulla
Termiki üsulla
Qaynama üsul ilә
adi üsullarla
Mexaniki üsulla

30 AESin reaktorunda yerlәşdirilmiş tveller çubuqlarından hansı enerji ayrılır?

•

Daxili enerji
Termiki enerji
Kinetik enerji
Potensial enerji
istilik enerjisi

31 İESdә kültutucu qurğuların effektiv işi tüstü qazları ilә aparılan külün hansı xassәlәrindәn asılıdır?

•

maqnit vә optik xassәlәrindәn
optiki vә akustiki xassәlәrindәn
fiziki vә kimyәvi xassәlәrindәn
elektrik vә maqnetik xassәlәrindәn
mexaniki vә elektrik xassәlәrindәn

32 İESin buxar qazanlarının kültutucu qurğuları işlәmә xüsusiyyәtlәrinә görә hansı növdә olur?

•

mәrkәzdәnqaçma, mexaniki vә optiki kültutucular
әtalәtli, mexaniki vә elektrik kültutucular
qravitasiya, mexaniki vә dalğalı kültutucular
mәrkәzdәnqaçma, mexaniki vә akustik kültutucular
düzxәttli ,mexaniki vә maqnit kültutucular

33 Kül hissәçiklәrini tüstü qazlarından ayrılmaq üçün tәtbiq olunan mexaniki kültutucu qurğuların neçә
növü vardır?

•

yaş әtalәtli vә isti mexaniki kültutucular
quru әtalәtli vә nәm mexaniki küttutucular
quru әtalәtsiz vә tәzyiqsiz mexaniki kültutucular
tsiklonlu vә skrubberli mexaniki kültutucular
quru әtalәtli vә soyuq mexaniki kültutucular

34 Külün tәrkibindәki hansı maddә nәm kültutucu qurğuların işinә mәnfi göstәrir?

•

CaO
NaO
CO

35 Külün tәrkibindә neçә faiz CaO olduqda belә tüstü qazlarını tәmizlәmәk üçün nәm kültutucu qurğular
tәtbiq etmәk olmaz

•

1015%dәn çox
3032%dәn çox
2530%dәn çox
1520%dәn çox
1728%dәn çox

36 Mexaniki kültutucu qurğuların effektli işlәmәsi üçün külün hansı xüsusiyyәti hәrtәrәfli öyrәnilir.

•

yapışma qabiliyyәti
maqnit qabiliyyәti
elekrik qabiliyyәti
istilikötmә qabiliyyәti
çökdürmә qabiliyyәti

37 Üzvi yanacaqların hansı hissәciklәri yapışma xassәsinә görә iki qrupa bölünür?

•

buxar hissәciklәri
kül hissәciklәri
toz hissәciklәri
kükürd hissәciklәri
azot hissәciklәri

38 Külün tәrkibindә olan CaO hansı qurğuların işinә böyük mәnfi tәsir göstәrir?

•

tutucu qurğuların
sәpәlәyici qurğuların
paylayıcı qurğuların
sorma qurğuların
nәm kültutucu qurğuların

39 Tsikloklu kültutucu qurğularda hansı qrupa daxil olan kül hissәciklәri tutulur?

•

V, IV, III qruplara
I, V, VI qruplara
I, II, III qruplara
II, IV, VI qruplara
III, V, VII qruplara

40 İESin tüstu qazlarının tәrkibindәki hansı kül hissәciklәri tutmaq üçün kültutucu qurğulardan istifadә

olunur?

•

әtalәtli kül hissәciklәrini
ağır kül hissәciklәrini
yüngül kül hissәcilәrini
uçan kül hissәciklәrini
Çökәn kül hissәciklәrini

41 Qaynayan әhәngdaşı tәbәqәsi üsulundan istifadә edәrәk bәrk, maye, vә qaz şәklindә olan yanacaqların
tәrkibindәki hansı maddә tәmizlәnir?

•

Yod
Civә
Silisium
kükürd

42 İsti su, buxar,duzsuzlaşdırılmış su, süni soyuqluq hansı günәş qurğularında istehsal olunur?

•

su elektrik qurğularında
günәş istilik qurğularında
istilik – elektrik qurğularında
atom – elektrik qurğularından
külәk elektrik qurğularında

43 Elektrik enejisi hansı günәş qurğularında istehsal edilir?

•

su elektrik qurğularında
külәk elektrik qurğularında
atom – elektrik qurğularında
istilik – elektrik qurğularında
günәş elektrik qurğularında

44 Suyun qarşısını kәsәn, sәviyyә duşğusu yaradan bәndlәr hansı tip hidrotexniki qurğulara aiddir?

•

ümumi tәyinatlı qurğulara
xüsusi tәyinatlı qurğulara
vahid tәyinatlı qurğulara
aşağı tәyinatlı qurğulara
orta tәyinatlı qurğulara

45 Suyun qarşısını kәsәn, sutullayıcı, suötürücü tәnzimlәyici qurğular hansı tip hidrotexniki qurğulara aid
edilir?

•

tәk tәyinatlı qurğulara
ümumi tәyinatlı qurğulara
xüsusi tәyinatlı qurğulara
aşağı tәyinatlı qurğulara
orta tәyinatlı qurğulara

46 SESin әsas hidrotexniki qurğusu hansıdır?

•

körpülәrdir
subasarlardır
avadanlıqlardır
su buraxmayanlardır
bәndlәrdir

47 SESdә hansı tikililәr elektrik enerjisi istehsal etmәk, su tәchizatı, suvarma taxtaşalbanın axıdılması

mәqsәdilә tikilir?

•

sututarlar
suburaxmayanlar
suaşıranlar
bәndlәr
sipәrlәr

48 SESlәrin hansı tikilisi suvarma vә gәmiçilik üçün şәraitin yaxşılaşdırılmasında böyük rol oynayır?

•

bәndlәr
sututarlar
sipәrlәr
körpülәr
suburaxmayanlar

49 Yaşayış mәntәqәlәrini seldәn, daşqından qorumaq üçün tikilәn sәdlәr nә adlanır?

•

sututar adlanır
sipәr adlanır
bәnd adlanır
suburaxmayan adlanır
körpü adlanır

50 Su anbarlarından artıq suyu tәhlükәsiz aşağı byefә buraxmaq üçün istifadә olunan qurğulara nә deyilir?

•

su tullayıcı qurğular
suötürәn qurğular
su aşıran qurğular
sugötürәn qurğular
susaxlayan qurğular

51 Bәndlәrdәn kәnarda yerlәşdirilmiş sutullayıcılar necә adlanır?

•

sahil suaşıranlar
sahil sipәrlәri
sahil sutullayıcılar
sahil suaşıranlar
sahil suötürәnlәr

52 Düzәnlik çaylarda basqı yaratmaq üçün hansı hidroturbinlәrdәn istifadә olunur?

•

reaktiv hidroturbinlәrdәn
çolovlu hidroturbinlәrdәn
aktiv hidroturbinlәrdәn
soplu hidroturbinlәrdәn
pәrli hidroturbinlәrdәn

53 Çayda su rejiminin tәdqiq edildiyi yerdә onun en kәsiyinin sahәsindәn bir saniyә dә axan suyun kub
metrlәrlә miqdarına nә deyilir?

•

su sıxlığı deyilir
su sәrfi deyilir
su axıntısı deyilir
su yığımı deyilir
su ehtiyatı deyilir

54 Fotoelektrik generatorunun iş prinsipi hansı hadisәyә, yәni işığın tәsiri ilә maddәdә baş verәn elektrik

hadisәsi necә adlanır?

•

fotoelektrik hadisәsi
fotoemmisiya hadisәsi
fotoşüalanma hadisәsi
fotorezonans hadisәsi
fotooptik hadisә

55 ABŞ, Almaniya, Yaponiyada evlәri qızdırmaq vә qaynar su ilә tәchiz etmәk mәqsәdilә nәlәr
yaradılmışdır?

•

beton evlәr
taxta evlәr
«Günәş evlәri»
«optik evlәr»
daş evlәr

56 Günәşin şüalanma enerjisini birbaşa elektrik enerjisinә çevirәn qurğulara nә deyilir?

•

buxar generatorları
fotoelektrik generatorları
istilik generatorları
su generatorları
elektrik generatorları

57 Çayın verilmiş sahәsindә suyun sәviyyәsini qaldırmaq üçün tikilәn qurğuya nә deyilir?

•

çәpәr vә ya körpü deyilir
bәnd vә ya derivasiya deyilir
arakәsmә vә ya körpü deyilir
körpü vә derivasiya deyil
bәnd vә ya körpü deyil

58 Suyun sәviyyәsini vә su sәrfini tәnzimlәmәk, onun miqdarını, sürәtini, istiqamәtini rejimini vә s.
tәlәbata uyğun olaraq dәyişmәk mәqsәdilә çay üzәrindә tikilәn qurğu¬lara nә deyilir?

•

tәmizlәyici qurğular deyilir
sutullayıcı qurğular deyilir
suötürücü qurğlar deyilir
hidrotexniki qurğular deyilir
tәmizlәyici qurğular deyilir

59 Hidrotexniki qurğulardan hansı qurğunun vәzifәsi yük qrafikinә uyğun olaraq SESlәri fasilәsiz su ilә
tәmir etmәkdәn, qәza hallarında suyun turbin suaparıcılarına daxil olmasını dayandırmaqdan, turbinlәrin vә
başqa qurğuların tәmiri zamanı suyu kәsmәkdәn, suaparıcıları üzәn cisimlәrdәn vә buz parçalarından
mühafizә etmәkdәn ibarәtdir ?

•

su paylayıcılar
sugötürücülәr
sutullayanlar
su aşıranlar
suburaxmayanlar

60 Bәndaynı SESlәrdә stansiyanın binası bütöv bәnd vasitәsilә suyun başqasından mühafizә olunduğunda,
turbinlәrә su necә verilir?

•

kanallar vasitәsilә
boru kәmәri vasitәsilә

şırqnaqlar vasitәsilә
göllәrdәn verilir
arxlar vasitәsilә

61 Bәndyanı SESlәr basqının hansı hallarında tikilir?

•

zәif vә çox zәif olduğu hallarda
yüksәk vә aşağı olduğu hallarda
orta vә normal olduğu hallarda
çox aşağı vә orta olduğu hallarda
orta vә yüksәk olduğu hallarda

62 Maksimum su tәzyiqinә görә SESlәr neçә cür olur?

•

yüksәk, orta, alsaq basqılı
orta, normal, aşağı basqılı
aşağı, az, orta basqılı
alsaq, aşağı, orta basqılı
yüksәk, çox yüksәk, normal basqılı

63 Yüksәk basqılı SESdә su basqısı nә qәdәr olur?

•

60m
35 m
40 m
15 m
20 m

64 SESdә mexaniki fırlanma enerjini elektrik enerjisinә çevirәn qurğu necә adlanır?

•

buxar turbini
çalovlu turbin
pәrli turbin
elektrik turbini
hidrogenerator

65 SESdә su axını enerjisini mexaniki enerjiyә çevirәn qurğu necә adlanır?

•

pәrli turbin
fırlanan turbin
hidroturbin
çarxlı turbin
tәrpәnmәz turbin

66 AESdә radioaktiv çirklәnmiş suların ilk emal prosesindә Al vә Fe(OH)3 çökdürmәk üçün hansı
reagentlәrdәn istifadә olunur

•

maqnezium vә sodadan
duz vә maqneziumdan
qәlәvi vә turşudan
duz vә silisiumdan
turşu vә mineraldan

67 AESdә radioaktiv çirklәnmiş suların ilk emal prosesindә qәlәvi vә sodadan istifadә etmәklә onu
xarakterizә edәn hansı parametrin qiymәtini artırırlar?

•

PHı
özlülüyünü

konslutrasiyasını
müqavimәtini
axıcılığını

68 AESdә su tәmizlәyici qurğuların işlәnmiş turşu vә qәlәvi mәhlullarının qarşıqlarını basdırmaq
mәqsәdilә onu әlverişli hәcmә salmaq üçün hansı emal üsulundan istifadә edilir ?

•

çökdürmәk
süzmәk
buxarlandırmaq
kaoqulyasiya etmәk
adsorbsiya etmәk

69 AESin tәmizlәyici qurğularının işlәnmiş turşu vә qәlәvi mәhlullarının buxarlanma yolu ilә emalında
әsas mәqsәd nәdәn ibarәtdir?

•

tәsirsiz qazları ayırmaq
qәlәvi hissәni ayırmaq
turş hissәni ayırmaq
qarşıqları buxarlandırmaq
su hissәsini ayırmaq

70 AESin radioaktiv tullantı sularını mexaniki qarışıqlardan tәmizlәmәk üçün istifadә edilәn kaoqulyasiya
vә mexaniki süzmә proseslәrindәn sonra radioaktivlik necә faiz azalmış olur ?

•

60  68% azalmış olur
65  70% azalmış olur
50 – 55% azalmış olur
40  47 % azalmış olur
70  80 % azalmış olur

71 AESin radioaktiv axıntı sularının bәrabәrlәşdirici çәndә emal zamanı hansı kimyәvi vә tәbii
maddәlәrdәn istifadә edilir?

•

turşu vә kobaltdan
qәlәvi vә selikogeldәn
reagentlәrdәn vә tәbii sorbentlәrdәn
duzlardan vә kömürdәn
plasmas vә polimerlәrdәn

72 AESin radioaktiv axıntı sularını tәmizlәmәk üçün istifadә edilәn çәnlәr әtraf mühitin tәhlükәsizliyini
tәmin etmәk mәqsәdilә harada quraşdırılır ?

•

reaktorun yanında quraşdırılır
nәzarәt otağında quraşdırılır
ayrıca binada quraşdırılır
AESdәn kәnarda quraşdırılır
I konturda quraşdırılır

73 Bәrk yanacaqla işlәyәn İES – in ilk emal qurğulırının tullantı suları tәmizlәnmәdәn әvvәl hansı
qurğulara verilir ?

•

quru külatma qurğularına
sәpәlәyici külatma qurğularına
toplayıcı kültutma qurğularına
hidravlik külatma qurğularına
yaş külatma qurğularına

74 İES – lәrin su emalı qurğularının hansı sularını amonyaklı su ilә neytrallaşdırdıqda prosesdә lopalar
әmәlә gәlmir ?

•

axıntı suları
işlәnmiş suları
çirkam suları
tullantı suları
istismar sularını

75 İES – in çirkab sularının tәrkibindәki hansı mәhsulları tәmizlәmәk üçün durultma üsullarından istifadә
edilir ?

•

kimyәvi mәhsullarını
neft mәhsularını
üzvi mәhsulları
suspenziyalı mәhsulları
kalloid mәhsulları

76 Çirkab suları tәmizlәmәk üçün hansı üsullardan istifadә edilir?

•

termiki, kimyәvi, flotasiya, kaoqulyasiya
mexaniki, fiziki, kimiyәvi,bioloji
bioloji, fiziki, termiki, çökdürmә
çökdürmә, mexaniki, kimyәvi, bioloji
mexaniki, fiziki, termiki, çökdürmә

77 Çirkab suların tәmizlәnmәsi üsullarından әn geniş yayılanı vә daha çox effekt verәni hansı tәmizlәmә
üsuludur?

•

fizikikimyәvi üsul
kimyәvi üsul
fiziki üsul
adsorbsiya üsulu
termiki üsul

78 İESin su emalı qurğularının ilk emal sxeminin turş sularını neytrallaşdırmaq üçün onlar hansı qurğulara
göndәrilir?

•

neytrallaşdırıcılara göndәrilir
vakkum süzgәclәrinә göndәrilir
şәffaflandırıcı qurğulara göndәrilir
durulducu qurğulara göndәrilir
şlam qәbuledicilәrinә göndәrilir

79 Hansı yanacaqla işlәyәn İESin su emal qurğularının tullantı suları hidravlik külatma qurğularına verilir?

•

maye yanacaqla işlәyәn
bәrk yanacaqla işlәyәn
qaz yanacaqları ilә işlәyәn
torf yanacaqla işlәyәn
odun yanacaqla işlәyәn

80 İESdә su emalı qurğularının axıntı sularını neytrallaşdırmaq üçün daha çox hansı maddәdәn istifadә
edilir?

•

turşudan istifadә edilir]
әhәngdәn istifadә edilir
maqneziumdan istifadә edilir

reagentlәrdәn istifadә edilir
qәlәvidәn istifadә edilir

81 İESdә su emalı qurğularının tullantı sularını neytrallaşdırmaq üçün tullantıya neytrallaşdırıcı reagentin
verilmәsi nә qәdәr davam edir?

•

p H =O olana qәdәr
p Hin azalmasına qәdәr
p Hin sabitlәşmәsinә qәdәr
p H = 15 olana qәdәr
p Hin çoxalmasına qәdәr

82 Üfürücü qurğulardan istifadә etmәklә mazut yanacağının hansı tullantılarını buxar qazanlarının
konvektiv qızma sәthlәrindәn kәnarlaşdırmaq olar?

•

yapışan kül hissәciklәrini
üçan kül hissәciklәrini
yapışmayan kül hissәciklәrini
toz hissәciklәrini
aerozol hissәciklәrini

83 AESdә reaktorda uranın nüvәsinin bölünmәsi nәticәsindә nә ayrılır?

•

aerozol ayrılır
buxar ayrılır
toz ayrılır
istilik ayrılır
hissәciklәr ayrılır

84 Nüvә yanacaqlarının reaktorda parçalanmasının zәncirvari reaksiyaları nәticәsindә AESda hansı enerji
yaranır?

•

günәş enerjisi
istilik enerjisi
nüvә enerjisi
neft enerjisi
elektrik enerjisi

85 Toz, qaz, maye vә bәrk halında olan radioaktiv tullantıların әtraf mühitә düşmәsi nәticәsindә necә
çirklәnmә yaranır?

•

üzvi çirklәnmә]
toz çirklәnmәsi
radioaktiv çirklәnmә
kimyәvi çirklәnmә
aerozol çirklәnmә

86 İstilik qurğularında neçә növ yanacaqlardan istifadә edilir?

•

neft vә benzin yanacaqlarından
taxta vә torf yanacaqlardan
odun vә plastmas yanacaqlardan
qaz vә kömür yanacaqlarından
üzvi vә nüvә yanacaqlarından

87 Üzvi yanacaqlar kimyәvi birlәşmәlәrdәn başqa daha hansı elementlәrdәn ibarәtdir?

•

nәmlik vә küldәn

nәmlik vә qurumdan
buxar vә sudan
polimer vә kauçukdan
torf vә qәtrandan

88 әtraf mühiti çirklәndirәn vә biosferada zәrәrli maddәlәrin konsentrasiyasınıns artmasına sәbәb olan bәrk
yanacaqların yandırılması zamanı hansı zәrәrli tul¬lantılar alınır?

•

posa, buxar, dәm qazı
uçan kül, dәm qazı, posa
buxar, dәm qazı, kül
quru kül, posa, uçan kül
posa, civә buxarı, oksigen

89 Bәrk yanacaqla işlәyәn İESdә әtraf mühitin mühafizәsi mәqsәdisә hansı qurğu¬lardan istifadә edilir?

•

külatma vә kültutucu qurğulardan
süzgәcli vә daraqlı qurğulardan
«mәrkәzәqacma» vә «әtalәt prinsibli» qurğulardan
tәmizlәmә vә nәmlәndirmә qurğularından
güzgülü vә fırlanma qurğularından

90 AESdә nüvә yanacağından istiliyin ayrılması prosesi stansiyanın hansı hissәsindә baş verir?

•

nüvә reaktorunda
buxar turbinlәrindә
buxar qazanlarında
elektrik generatorlarında
elektrik qurğularında

91 Hansı yanacağın tәrkibindә kimyәvi birlәşmәlәrdәn başqa kül vә nәmlik dә var?

•

bәrk yanacağın
üzvi yanacağın
maye yanacağın
qaz yanacağın
nüvә yanacağın

92 Oksigen vә azot üzvi yanacağın hansı hissәsi sayılır?

•

әsas hissәsi
ballast hissәsi
kömәkçi hissәsi
tam hissәsi
neftral hissәsi

93 Üzvi yanacağın tәrkibindә olan hansı element yanma zamanı oksidә çevrilәrәk yanma mәhsulunda olan
su buxarı ilә birlәşәrәk turşu buxarı yaradır?

•

oksigen
karbon
azot
hidrogen
kükürd

94 Hansı kimyәvi maddәnin buxarı kondensatlaşdırıldıqdan sonra qaz yolunda olan metal sәthlәri
korroziyaya uğradır?

•

azot
kükürd
oksigen
hidrogen
karbon

95 Hansı yanacağın yandırılması zamanı әtraf mühit vә biosfer quru kül, posa, üçan küllә çirklәnir?

•

torf
neft bitumu
ağac
qazoyl
bәrk yanacaq

96 Hansı yanacaqla işlәyәn İESda әtraf mühitin mühafizәsi üçün külatma vә kültutucu qurğulardan istifadә
edilir?

•

bәrk yanacaqla
qaz yanacaqla
maye yanacaqla
mazut yanacağı ilә
nüvә yanacağı ilә

97 Hansı yanacağın tәrkibindәki parafin vә kükürd yanma zamanı buxar qazanlarının kükürdlü
korroziyasının sürәtlәnmәsinә sәbәb olur?

•

kömür yanacağın
mazut yanacağının
torf yanacağının
odun yanacağının
nüvә yanacağının

98 AES vә İES – da elektrik enerjisi istehsalı zamanı yüksәk temperaturlu hansı tullantı yaranır?

•

çirkab sular
Aerozollar
Tullantı qazlar
qum hissәciklәri
metal qırıntıları

99 Hansı üzvi yanacağın yandırılması zamanı onun tәrkibindәki maddәlәr buxar qazanlarının konvektiv
qızma sәthlәrindә kükürdlü korroziyanı sürәtlәndirir?

•

Odun yanacağı
Kömür yanacağı
mazut yanacağı
Torf yanacağı
Spirt yanacağı

100 Nüvә yanacaqlarından istifadә etmәklә hansı elektrik stansiyalarında elektrik stansiyalarında elektrik
enerjisi istehsal olunur?

•

AESdә
KESdә
İESdә
BESdә
GESdә

101 İstilik elektrik stansiyalarında hansı yanacaqlardan elektrik enerjisi istehsal etmәk üçün istifadә olunur?

•

ağacdan
neftdәn
üzvi yanacaqlardan
qazoyldan
kerosindәn

102 Kondeksasiyalı elektrik stansiyalarında yalnız hansı enerji istehsal olunur?

•

su enerjisi
elektrik enerjisi
buxar enerjisi
qunes enerjisi
külәk enerjisi

103 Hansı әn iri sәnaye müәssisәlәri atmosferin vә tәbiәtin çirklәnmәsindә mühüm rol oynayırlar?

•

istilik vә atom elektrik stansiyaları
günәş vә su elektrik stansiyaları
su vә külәk elektrik stansiyaları
istilik vә su elektrik stansiyaları
geotermal vә külәk elektrik stansiyaları

104 Dünyada çıxarılan üzvi yanacaqların neçә faizi İESda yandırılır?

•

30%
70%
40%
80%
75%

105 AESdә elektrik enerjisi istehsal etmәk üçün hansı yanacaqlardan istifadә edilir?

•

üzvi yanacaqlardan
nüvә yanacaqlarından
qeyriüzvi yanacaqlardan
qaz yanacaqlarından
bәrk yanacaqlardan

106 Bәrk, maye vә qaz halında hansı yanacaqlar olur?

•

qeyriüzvi yanacaqlar
ehtiyat yanacaqları
nüvә yanacaqları
üzvi yanacaqlar
kimyәvi yanacaqlar

107 İstilik vә atom elektrik stansiyalarında elektrik enerjisi istehsalı zamanı әtraf mühitdә hansı
dәyişikliklәr baş verir?

•

ekoloji problemlәr yaranır
әtrafa çirkab sular axıdılır
hec bir dәyişiklik baş vermir
Elektromaqnit şüalanması baş verir
atmosferә zәhәrli qazlar atılır

108 Hansı elektrik stansiyalarında elektrik enerji istehsal etmәk üçün nüvә yanacaqlarından istifadә edilir?

•

İES da
SES  da
AES dә
KES – da
İEM  dә

109 AESdә XSQda emal prosesi nәticәsindә yaranan yüksәk aktiv tullantılar onun әrazisindә yerlәşәn
hansı obyektlәrdә saxlanılır?

•

xüsusi mühafizә anbarlarında
xüsusi mühafizә çәnlәrindә
xüsusi mühafizә hovuzlarında
xüsusi mühafizә rezervuarlarında
xüsusi mühafizә sisternlәrlә

110 Hansı aqreqat halında olan radioaktiv tullantıları basdırmaq üçün paslanmayan metaldan hazırlanmış
vә daxilindә beton bölmәlәri vә oturacağı olan çәnlәrdәn istifadә edilir ?

•

buxar halında olan
qәtran halında olan
maye halında olan
qaz halında olan
bәrk halda olan

111 AESin I konturunun üfürmә sularının aktivliyi nә qәdәrdir?

•

aktivliyi zәifdir
aktivliyi çox zәifdir
aktivliyi çox yüksәkdir
aktivliyi yüksәkdir
aktivliyi yoxdur

112 Hazırda İESin çirkab sularının zәrәrsizlәşdirilmәsi zamanı hansı qiymәtli metalları da çirkab sulardan
ayırmaq mümkün olur?]

•

Dәmir vә seleni
vanadium vә nikeli
Mis vә qurğuşunu
Gümüş vә civәni
Qızıl vә platini

113 әtraf mühitin tәhlükәsizliyini tәmin etmәk mәqsәdilә hansı radioaktiv suları tәmizlәmәk üçün istifadә
edilәn çәnlәr ayrıca binalard quraşdırılır?

•

radioaktiv axıntı suları
Radioaktiv çirkab suları
Radioaktiv durğun suları
Radioaktiv qarışıq suları
Radioaktiv axar suları

114 Yüksәk aktivlik qrupuna aid olan maye şәklindәki radioaktiv tullantılar әbәdi olaraq necә basdırılır?

•

Su altında basdırılır
Metal qutularda saxlanılır
Quyularda saxlanılır
Betonlaşdırılır
xüsusi ambarlara göndәrilir

115 İESin çirkab sularını neft mәhsullarından tәmizlәmәk üçün әsasәn hansı üsuldan istifadә edilir?

•

durultma üsulundan
neytrallaşdırma üsulundan
çokdürmә üsulundan
ilk çökdürmә üsulundan
ionmübadilәsi üsulundan

116 Neft mәhsulları ilә çirklәnmiş suların tәmizlәnmәsini sürәtlәndirmәk üçün hansı tәmizlәmә üsuldan
istifadә edilir?

•

rektifikasiya üsulunda
qabartma üsulundan
flotasiya üsulundan
kimyәvi üsuldan
vibrasiya üsulundan

117 Neft mәhsulları ilә çirklәnmiş suların flotasiya üsulu ilә tәmizlәnmәsi hansı qurğularda aparılır?

•

nefttutucu qurğularda
flotasiya qurğularında
vibrasiya qurğularında
yağ tutucu qurğularda
“Әtalәt” prinsipli qurğularında

118 İES – in tullantı sularının tәrkibindә emulsiya şәklindә әsasәn hansı mәhsullar olur

•

neft mәhsulları
suspenziya mәhsullar
kalloid mәhsullar
turşu mәhsulları
qәlәvi mәhsullar

119 Neft tutucularından, flotasiya vә süzmә üsullarından istifadә etmәklә İES – lәrin çirkab sularını hansı
mәhsullardan tәmizlәmәk olar ?

•

qәlәvi mәhsullardan
metal hissәciklәrdәn
neft mәhsularından
üzvi maddәlәrdәn
kalsium duzlarından

120 Hansı çirklәndiricilәrlә çirklәnmiş İES – in çirkab sularının tәmizlәnmәsini surәtlәndirmәk üçün
flotasiya üsulundan istifadә edilir ?

•

üzvi kimya mәhsulları ilә
neft mәhsulları ilә
qeyri üzvi kimya mәhsulları ilә
amonyaklı reagentlәr ilә
hidrozin ilә

121 Çirkab suların tәrkibindәki qarşıqların kimyәvi xassәlәrini dәyişmәklә onların çevrilmәsi vә
tәmizlәnmәsi üsullarınında hansı proseslәr daha çox praktiki әhә miyyәtә malikdir

•

fosfatlaşdırma prose
әhәnglәşdirmә prosesi
parçalanma vә sintez proseslәri
termiki proses

oksidlәşmәreduksiya prosesi

122 İESin su emalı qurğularının ilk emal sxemlәrinin tullantı suları hansı qurğuya göndәrilir ki, sonradan
onlardan mexaniki süzgәclәrin yuyulmasında istifadә edilsin.

•

şlam qәbuledicilәrinә göndәrilir
hidravlik külatma quğusuna göndәrmәk
hövuzlara göndәrilir
şәffaflandırıcı qurğuyu göndәrmәk
vakkum süzgәclәrinә göndәrmәk

123 İESin su emalı qurğularının ilk emal sxemlәrinin tullantı sularının tәrkibindә olan şlamı sudan
ayırmaq üçün hansı süzgәclәrdәn istifadә edilir?

•

lifli süzgәclәrlә
ionit süzgәclәrindәn
barabanlı vakkum süzgәclәrindәn
torlu süzgәclәrdәn
mexaniki süzgәclәrdәn

124 İESdә su emalı qurğularının axıntı sularını hansı maddә ilә neytrallaşdırdıqda әhәnglә
neytrallaşdırmadan fәrqli olaraq prosesdә topalar әmәlә gәlmir?

•

turşulu su ilә
duzlu su ilә
ammonyaklı su ilә
kolloidlәr ilә
qәlәvili su ilә

125 Hazırda su emalı qurğularının çirkab sularının keyfiyyәti hansı parametrә görә nizamlanır?

•

temperatura görә nizamlanır
duzluluğa görә nizamlanır
O B E –yә görә nizamlanır
qәlәviyә görә nizamlanır
p Ha görә nizamlanır

126 İESdә su emalı qurğularının axıntı sularını hansı maddә ilә neytrallaşdırdıqda prosesdәn sonra suyun
duzluluğu artmır, әmәlә gәlәn lopa şәkilli qarışıqlar çökdürülmә yolu ilә xaric olunur.

•

kömürlә
ammonyaklı su ilә
silisüum ilә
әhәnglә
qәlәvi ilә

127 Mexaniki, fiziki, kimyәvi vә bialoji üsulları tәtbiq etmәklә İES – in hansı sullarını tәmizlәmәk olar ?

•

tullantı sularını
çirkab sularını
istismar sularını
işlәnmiş suları
ocaq sularını

128 әhәngdәn istifadә etmәklә İES in su emalı qurğularının hansı sularını neytrallaşdırmaq olar ?
çirkab sularını
işlәnmiş sularını

•

tullantı sularını
axıntı sularını
istismar sularını

129 AESin baş binalarının quraşdırılması vә zonalara görә yerlәşdirilmәsi hansı prinsib üzrә aparılır?

•

arakәsmәlәr prinsipinә görә
cәpәrlәrlә ayırma prinsipinә görә
sanitargigiyena prinsipinә görә
divarlar çәkmәk prinsipinә görә
baryerlәrlә ayırma prinsipinә görә

130 AESdә baş binalar radioaktivlik dәrәcәsinә görә hansı rejim zonalarına bölünür?

•

qapalı vә açıq rejim zonalarına
ciddi vә sәrbәst rejim zonalarına
qaranlıq vә işıq rejim zonalarına
azad vә ciddi rejim zonalarına
mәcburi vә azad rejim zonalarına

131 AESin hansı rejim zonasında sahәlәr xidmәt olunmayan vә yarım xidmәt olunan zonalara bölünür?

•

qapalı rejim zonası
sәrbәst rejim zonası
ciddi rejim zonası
mәcburi rejim zonası
azad rejim zonası

132 AESin hansı rejim zonasında reaktor yerlәşdirilir vә reaktor işlәyәn zaman oraya heç kim buraxılmır?

•

mәcburi rejim zonasında
ciddi rejim zonasında
sәrbәst rejim zonasında
qapalı rejim zonasında
azad rejim zonasında

133 AESdә sәrbәst rejim zonasının istehsal zonalarında havanın temperaturunun, nәmliyinin,
tozlanmasının qiymәtinin sanitar norma qiymәtindә saxlanılması üçün hansı qurğulardan istifadә edilir?

•

sorma qurğularından
konveksiya qurğularından
düz axın qurğularından
tozsoran qurğulardan
ventilyasiya qurğularından

134 AESdә reaktoru artıq yüklәmәk üçün dayandırılıqda çıxan radioaktiv qazların miqdarı çox olur. Bu
vәziyyәt nә qәdәr müddәt davam edir?

•

5 – 7 saat
4 – 6 saat
3 – 4 saat
2 – 3 saat
6 – 8 saat

135 AESdә ilin bütün mövsümlәrindә otaqlarda havanın temperaturunu normal saxlamaq mәqsәdilә xüsusi
ventilyasiya sistemlәrindә süzgәcdәn sonra hava axını yolunda hansı aparat yerlәşdirilir?
kolorimetr yerlәşdirilir

•

dozimetr yerlәşdirilir
qızdırıcı yerlәşdirilir
kolorifer yerlәşdirilir
monometr yerlәşdirilir

136 AESdә ventilyasiya havasının atmosferә atılmasını tәmin etmәk mәqsәdilә hansı hündürlükdә
ventilyasiya boruları quraşdırılır?

•

105 m vә daha çox
100 m vә daha çox
50 m vә daha çox
70 m vә daha çox
120 m vә daha çox

137 AES – in ciddi rejim zonasında istismarçılar vә avadanlıqlar hansı şüalandırmaya mәruz qalırlar ?

•

istilik şüalanmasına
optik şülanmaya
elektromaqnit şüalanmasına
işıq şüalanmasına
radiasiya şüalanmasına

138 AES dә işçilәr xüsusi sanitar – icazәsi vәsiqәsi ilә stansiyanın hansı zonasına buraxılırlar ?

•

sәrbәst rejim zonasına
açıq rejim zonasına
qapalı rejim zonasına
xüsusi rejim zonasına
ciddi rejim zonasına

139 AES dә havanı vә qaz hava qarışığını hansı hissәciklәrdәn tәmizlәmәk üçün yeganә üsul olaraq
süzgәclәrdәn istifadә edilir ?

•

aerozollardan
tüstülәrdәn
tozlardan
buxardan
külәkdәn

140 AESdә aktivlәşdirilmiş kömürlә işlәyәn adsorbsiya süzgәclәrindәn istifadә etmәklә hansı radioaktiv
maddәni tullantı qazlardan ayırmaq olur ?

•

radioaktiv yodu
radioaktiv natriumu
radioaktiv seleni
radioaktiv karbonu

141 AES dә ciddi rejim zonasında istilik enerjisi istehsal edәn hansı blok yerlәşdirilir?

•

qazan
reaktor
ocaq
tvellerlәr
su kamerası

142 AESin ciddi rejimi zonası hansı xidmәt zonalarına ayrılır?
Xidmәt olunan vә olunmayan zonalara

•

Isti vә soyuq zonalara
Qapalı vә açıq zonalara
xidmәt vә yarım xidmәt zonalarına
Sәrbәst vә asılı zonalara

143 İESdә hansı tip buxar turbinlәrindәn istifadә olunur?

•

passiv vә aktiv turbinlәrdәn
passiv vә pәrli turbinlәrdәn
konvektiv vә reaktiv turbinlәrdәn
barabanlı vә aktiv turbinlәrdәn
aktiv vә reaktiv turbinlәrdәn

144 İESdә buxar qazanı, buxar turbini, elektrik generatoru vә transformator hansı avadanlıqlar hesab
olunur?

•

kömәkçi avadanlıqlar
passiv avadanlıqlar
neytral avadanlıqlar
әsas avadanlıqlar
aktiv avadanlıqlar

145 İESdә әsas avadanlıqların işini tәmin etmәk mәqsәdilә istifadә olunan avadanlıq vә qurğular necә
adlanır?

•

kömәkçi avadanlıqlar
dolayı avadanlıqlar
әsas avadanlıqlar
neytral avadanlıqlar
budaqlanmış avadanlıqlar

146

•

oksidlәşdirici qurğulardan
tәmizlәyici qurğulardan
deaerator qurğulardan
induktor qurğularından
reduksiya qurğularından

147 İESdә әsas avadanlıqların işini hansı avadanlıqlar tәmin edir?

•

әsas avadanlıqlar
kömәkçi avadanlıqlar
dolayı avadanlıqlar
neytral avadanlıqlar
budaqlanmış avadanlıqlar

148 İESdә bәslәyici nasos qurğuları vasitәsilә hansı qurğuları fasilәsiz olaraq su ilә qidalandırırlar?

•

qazan qurğularını
bәslәyici qurğuları
kömәkçi qurğuları
drenaj qurğuları
kondensat qurğuları

149 İESdә yanacağın yandırılması harada gedir vә bu zaman nә qәdәr temperatur alınır?

•

ocaqda, 1500ºS
ocaq kamerasında 2000ºS
kameralarda 1300ºS
yandırıcı quruluşda, 1200ºS
bunkerdә, 1900ºS

150 Buxarın potensial enerjisini әvvәlcә kinetik enerjiyә, sonra mexaniki işә çevirәn rotorlu istilik
mühәrrikinә nә deyilir?

•

su turbini
qaz turbini
buxar turbini
maye turbini
sıxılmış hava turbini

151 Buxarın iş prinsipinә görә İESdә turbinlәr neçә cür olur?

•

aktiv vә passiv
aktiv vә reaktiv
passiv vә reaktiv
işlәk vә sönük
passiv vә işlәk

152 İESdә turbindә işlәnmiş buxarı kondensatora nәql etmәk üçün tәtbiq olunan nasoslara nә deyilir?

•

dövran nasosları
drenaj nasosları
sorma nasosları
istilik nasosları
kondensat nasoslar

153 İESlәri layihә edilәrkәn neçә növ yanacaqlar nәzәrdә tutulur?

•

әsas vә kömәkçi
kömәkçi vә yardımçı
әsas vә ehtiyat
ehtiyat vә gündәlik
әsas vә yardımçı

154 Maye yanacaqla işlәyәn İESda mazut hansı qablara yığılır?

•
155

•

adi rezervuarlara
Stasionar – ehtiyat çәnlәrә
ehtiyat sisternlәrә
ehtiyat rezervuarlara
stasionar çәnlәrә

156 İESin tüstü qazlarının tәrkibindә olan hansı qaz bitkilәrin yarpaqlarının zәdәlәnmәsinә sәbәb olur?

•

NO2  qazı
SO3  qazı
CO – qazı
CO2  qazı
NO  qazı

157 İESdә buxar hansı qazanlarda istehsal olunur?

•

Adi vә mürәkkәb qazanlarda
Barabanlı vә tәbii qazanlarda
tәbii vә mәcburi dövranlı qazanlarda
Tәzyiqli vә tәzyiqsiz qazanlarda
Borulu vә әks axınlı qazanlarda

158 AESin reaktorunda nüvә reaksiyasinın getmәsi üçün urana hansı hissәciklәrlә tәsir edilir?

•

Kiçik enerjili hissәciklәrlә
Kosmik şüalarla
Lazer şüaları ilә
böyük enerjili neytronlarla
Su buxarı ilә

159 Külәk axınının kinetik enerjisini başqa növ enerjiyә çevirәn texniki qurğular kompleksi necә adlanır ?

•

qabarma – çәkilmә energetika qurğusu
günәş – energetika qurğusu
külәk – energetika qurğusu
su axarlarının energeik qurğuları
geotermal – energetika qurğusu

160 Hansı energetika sahәsinin qurğuları külәk – mexaniki vә külәk – elektrik qurğu¬larına ayrılır?

•

atom  energetika qurğuları
istilik – energetika qurğuları
istilik energetika qurğuları
günәş  energetika qurğuları
külәk energetika qurğuları

161 Hansı elektrik stansiyası avtonom fәaliyyәt göstәrir ?

•

su elektrik stansiyası
istilik elektrik stansiyası
külәk elektrik stansiyası
günәş elektrik stansiyası
atom elektrik stansiyası

162 SESlәri fasilәsiz su ilә tәmin etmәk, qәza hallarında suyun turbin suaparıcılarına daxil olmasını
dayandırmaq üçün hansı qurğulardan istifadә edilir?
sutәmizlәyici qurğulardan
suburaxan qurğulardan
suötürücü qurğulardan

•

suyığan qurğulardan
sugötürücü qurğulardan

163 Hansı elektrik stansiyasında elektrik enerjisi istehsalı zamanı әtraf mühit çirklәnmir?

•

AESdә
SESda
GESda
İEMdә
İESda

164 Külәk energetika qurğularını hansı qurğulara ayırırlar?

•

külәkelektrik vә külәk – termik qurğulara
külәkoptik vә külәkistilik qurğulara
külәkistilik vә külәk – mexaniki qurğulara
külәkakustik vә külәkmexaniki qurğulara
külәkmexaniki vә külәkelektrik qurğulara

165 Su çәkmәk, dәn üyütmәk vә suvarma vә s. sahәlәrdә hansı külәk qurğularından istifadә edilir?

•

külәkmexaniki qurğularından
külәkoptik qurğularından
külәktermiki qurğularından
külәkistilik qurğularından
külәkenergetika qurğularından

166 Hansı mühәrriklәrdә külәk axını enerjisi qәbul olunaraq mexaniki enerjiyә çevrilir?

•

akustik mühәrriklәrdә
mexaniki mühәrriklәrdә
hava mühәrriklәrindә
külәk mühәrriklәrindә
optik mühәrriklәrdә

167 Günәşin süalanma enerjisini elektrik enerjisinә çevirәn qurğu vә avadanlıqlar kompleksi necә adlanır?

•

günәş elektrik stansiyaları
külәk elektrik stansiyaları
istilik elektrik stansiyaları
atom elektrik stansiyaları
su elektrik stansiyaları

168 Günәş elektrik stansiyaların hazırda neçә tipi vardır?

•

qalvanik vә qüllәli GESi
istilik vә fotoelektrik GESi
kimyәvi vә istilik GESi
qüllәsi vә istilik GESi
qüllәli GESi vә fotoelektrik GESi

169 Su turbinlәrinin vә başqa qurğuların tәmiri zamanı suyu kәsmәkdәn, suaparıcılarını çöküntülәrdәn.
Üzәn cisimlәrdәn vә buz parçalarından mühafizә etmәk üçün hansı qurğulardan istifadә olunur?

•

sugötürücülәrdәn
bәndlәrdәn
sipәrlәrdәn
suburaxmayanlardan

suaşıranlardan

170 Çay vә su anbarlarından aldığı suyu SES qovşağına, nasos stansiyasına gәtirәn vә ondan aparan vә
basqı yaradan qurğular kompleksi nә adlanır?

•

hidrotexniki qurğular
hidroturbin qurğular
derivasiya qurğuları
hidrotexniki qurğular
hidrogenerator qurğuları

171 SESdә hansı qurğular dolandırma kanallarından, tunellәrdәn vә boru kәmәrlәrindәn ibarәtdir?

•

hidroturbin qurğuları
derivasiya qurğuları
hidrogenerator qurğuları
hidrotexniki qurğular
hidrotermiki qurğular

172 İşığın tәsiri ilә yarımkeçiricilәrdә vә ya dielektriklәrdә elektrik keçiriciliyinin yaranması nә adlanır?

•

elektrokeçiricilik
optik keçiricilik
fotokeçiricilik
şüa keçiriciliyi
maqnit keçiriciliyi

173 Hansı yarımkeçiricilәrdә fotokeçirilik daha yüksәkdir?

•

Fe, Cl, Ag, Ni, V
Ge, Si, Se, Zn, Cd, S
V, Hg, Cl, Ni, Mo
Au, Pb, Ni, Vo, Na
Pb, Cu, Ni, Ag, Au

174 SESin hansı әsas iqtisadi göstәricilәrindәn biri onun tikintisinә sәrf olunan mәblәği göstәrir?

•

maya dәyәri
kapital qoyuluşu
amortizasiya xәrci
bәndlәrin dәyәri
avadanlıqların dәyәri

175 SES binasının tikilişinә sәrf olunan mәblәğ onun tam kapital qoyuluşunun neçә faizini tәşkil edir ?

•

70 – 75%
80 – 85%
50 – 60%
85 – 90%
40 – 45%

176 SESdә istifadә edilәn avadanlıqların dәyәri tam kapital qoyuluşunun neçә faizini tәşkil edir?

•

15 – 20%
18 – 20%
13 – 15%
20 – 25%
10 – 15%

177 Günәş batareyası ilә qızdırılmış suyun min kv.km binaya verilmәsi elektrik enerjisinә nә qәdәr qәnaәt
edir?

•

4550 faiz
1020 faiz
2030 faiz
6070 faiz
1525 faiz

178 Modul GES nә ilә fәrqlәnir?

•

iri hәcmli olması
çox enerji istehsal etmәsi
kiçik hәcmli olması
daha çox vәsait qoyuluşu
ancaq çaylar üzәrindә qurulması

179 Alternativ enerji mәnbәlәrindәn әn әhәmiyyәtlisi hansıdır?

•

geotermal enerji
yanacaqlardan alınan enerji
çay sularından alınan enerji
külәk enerjisi
Günәş enerjisi

180 Kosmik ESә nәyin bazasında işlәdilir?

•

yeraltı tәkanların gücü ilә
günәş batareyası ilә
generatorların vasitәsilә
külәk gücünün kömәyi ilә
transformatorların kömәyi ilә

181 Proqnoz mәlumata әsasәn 2020ci ildә elektrik enerji istehsalının 1520 faizi hansı enerji mәnbәyinin
hesabına ödәnilәcәkdir?

•

külәk
günәş
geotermal
әnәnәvi yanacaqlar
qabarmaçәkilmә

182 Avstraliyada 70ci illәrdә hansı enerjidәn istifadә edilmәsinә tәkliflәr verildi?

•

külәk enerjisindәn
günәş enerjisindәn
okeanın enerjisindәn
әnәnәvi yanacaqlardan
qabarmaçәkilmәdәn

183 Özünü bәrpa edәn enerji mәnbәlәrinә aiddir?

•

neft,qaz
kömür
külәk,günәş
torf,şist
belә mәnbә yoxdur

184 60cı illәrdә Yaponiyada hansı proqram tәtbiq edilmişdir?

•

külәk flügerlәri
Günәş şәfәqlәri
atom qurğuları
sağlam hәyat
enerji istehsalı

185 Günәş enerjisinin az istifadә olunmasının sәbәni nәdir?

•

yerdә çox uzaqda olduğu üçün
iqtisadiyyatın inkişafının tam tәmin olunduğundan
ekoloji cәhәtdәn әlverişli olmadığı üçün
günәş enerjisinә maraq azdır
yer sәthinә enerjisinin seyrәk paylandığı üçün

186 Qurğu vә linzalar ilә işığı tutmaq hansı ölkәnin tәklifidir?

•

İngiltәrә
Kanada
ABŞ
Yaponiya
Avstraliya

187 Rusiya Federasiyası әrazisindә ilk Kamçatka GeoES neçәnci ildә tikilmişdir?

•

1950ci ildә
1966cı ildә
1975ci ildә
1971ci ildә

188 Günәş şüalarının üstünlüyü hansı әrazilәr üçün xarakterikadır?

•

subekvatorial әrazilәr
arktik zonalar
mülayim zona rayonları
tropik rayonlar
enlik qurşaqları

189 Hansı növ enerji Günәş batareyalarında istehsal olunur?

•

su enerjisi
günәş enerjisi
atom enerjisi
ülәk enerjisi
qabarmaçәkilmә enerjisi

190 Hansı ölkәlәrdә modul tip GESlәr daha çox istifadә olunur?

•

İspaniya,İzrail,Kipr
Çin,Yaponiya,Avstraliya.ABŞ
ABŞ,Kanada,İtaliya
Fransa,İspaniya,İtaliya,Yaponiya
Rusiya,Qazaxıstan,İtaliya,Car

191 Günәş enerjisindәn istifadә edilmәnin әn sәrfәli üsulu hansıdır?
günәş batareyasının kömәyi ilә yerdә qurğuların yaradılması

•

•

günәş batareyası ilә işlәyәn kosmik ESin işlәdilmәsi
günәş enerjisinin toplanması
günәş şüalarının yayılması
günәş şüalarının toplanması

192 Günәş hövzәlәri istifadәsi vә adlanması hansı ölkәyә mәxsusdur?

•

Frasa,İtaliya,Almaniya
Yaponiya,Çin,Rusiya
ABŞ,Әlcәzair,İsrail
belә termin yoxdur
Qazaxıstan,Azәrbaycan

193 Günәş hövzәlәri neçә kBT gücündә GESni hәrәkәtә gәtirir?

•

2040 kBT
1015 kBT
510kBT
5070 kBT
550 kBT

194 Günәş şәfәqlәri proqramı hansı ölkәdә tәtbiq olunmağa başlandı?

•

İngiltәrәdә
Yapoiyada
İtaliyada
SSRİdә
Meksikada

195 Ekoloji cәhәtdәn günәş enerjisindәn istifadәnin mәnfi göstәricisi hansıdır?

•

torpaqların mәhsuldarlığının azalması
iqlimdә müxtәlif dәyişikliklәrin yaranması
torpaqlarda mәhsuldarlığın artması
torpaqların mәhsuldarlığının azalması
iri torpaq sahәlәrinin tutulması

196 Böyük hәcmli GES ilk olaraq hansı ölkәdә tikildi?

•

ABŞ (Kaliforniya)
Çin (Tayvan)
Yaponiya (Osaka)
Almaniya
Hindistan

197 İlk dәfә fotoelektrik qurğularda günәş evi , günәş istixanası , günәş ferması vә s. harada vә hansı ildә
yaradılmışdır?

•

1970ci ildә İtaliyada
1965ci ildә Kiprdә
1973cü ildә ABŞda
1980ci ildә Qazaxıstanda
1970ci ildә İzraildә

198 Günәş enerjisinin istifadәsinin әn bәsit üsulu hansıdır?
günәşdәn elektrik enerjisinin alınması
istilik enerjisiin elektrik enerjisinә çevrilmәsi

•

günәş batareyalarının istifadәsi
bәsit üsul yoxdur
günәş istiliyi ilә suyun qızdırılması

199 Modul tipli GES hansı ölkәlәrdә geniş yayılıb?

•

İspaniya,İzrail,Kipr
Çin,Yaponiya,Avstraliya.ABŞ
ABŞ,Kanada,İtaliya
Fransa,İspaniya,İtaliya,Yaponiya
Rusiya,Qazaxıstan,İtaliya,Car

200 ABŞ,әlcәzair,İsraildә GES işlәdәn mәnbәlәr necә adlanır?

•

günәş şüaları
günәşin istilik mәnbәlәri
günәş radiasiyası
belә mәnbәlәr yoxdur
günәş hövzәlәri

201 2020ci il proqnozuna görә Planetin elektrik enerjisinin neçә %i günәş enerjisi hesabına
ödәnilmәlidir?

•

510 faizi
2030 faizi
4050 faizi
1520 faizi
35 faizi

202 Hansı sәbәbdәn Günәş enrejisindәn az istifadә olunur?

•

yerdә çox uzaqda olduğu üçün
iqtisadiyyatın inkişafının tam tәmin olunduğundan
ekoloji cәhәtdәn әlverişli olmadığı üçün
günәş enerjisinә maraq azdır
yer sәthinә enerjisinin seyrәk paylandığı üçün

203 Günәş enerjisinin yer sәthinә seyrәk paylanmsının nәticәsi nәdir?

•

istifadәsi mümkün deyil
çox istifadә olunur
az istifadә olunur
ekoloji cәhәtdәn әlverişli deyil
istifadә üçün әhәmiyyәtli deyil

204 ABŞda 1973cü ildә yaradılan fotoelektrik qurğuları necә adlanırdı?

•

günәş şüaları
külәk qurğusu
günәş seli
külәk enerjisi
günәş evi

205 ABŞ vә Yaponiyada 90cı illәrdә günәş enerjisindәn istifadәdә hansı irәlilәyişlәr oldu?

•

su qızıdırıcılarından istifadә
linzalardan istifadә
enerjinin tutulması

heç bir hadisә baş vermәdi
günәş şüalarının qaytarılması

206 Günәş enerjisindәn istifadәnin ekoloji cәhәtdәn mәnfi göstәricisinә daxildir:

•

torpaqların mәhsuldarlığının azalması
torpaqlarda mәhsuldarlığın artması
torpaqların münbitliyinin azalması
iri torpaq sahәlәrinin tutulması
torpaqlarda mәhsuldarlığın artması

207 Günәş enerjisi hansı qurğu vasitәsilә alnır?

•

generatorlar
trubinlәr
günәş batareyaları
şüa süzgәclәri
transformatorlar

208 60cı illәrdә Günәş şәfәqlәri proqramı hansı ölkәdә tәtbiq edilmişdir?

•

İngiltәrәdә
Yaponiyada
İtaliyada
SSRİdә
Meksikada

209 Hansı baza әsasında kosmik ESlәr işlәdilir?

•

generatorların vasitәsilә
transformatorların kömәyi ilә
günәş batareyası ilә
yeraltı tәkanların gücü ilә
külәk gücünün kömәyi ilә

210 70ci illәrdә Avstraliyada hansı enerjidәn istifadә olunmağa başladı?

•

külәk enerjisindәn
günәş enerjisindәn
okeanın enerjisindәn
әnәnәvi yanacaqlardan
qabarmaçәkilmәdәn

211 Hansı ölkә qurğu vә linzalarla işığı tutmağı tәklif edib

•

İngiltәrә
Kanada
ABŞ
Yaponiya
Avstraliya

212 Günәşin yerә verdiyi enerjinin mümkün olan istehsal gücü nә qәdәr hesablanmışdır?

•

20 mlrd kBt
70 mlrd kBt
50 mlrd kBt
510 mlrd kBt
10mlrd kBt

213 Paujetka çayı vadisindә tikilmiş GTES gücü nә qәdәr olub?

•

10 mBt
8mBt
15mBt
6mBt
5mBt

214 1977ci ildә Buxarada alternativ enerji istehsalı hansı sahәyә әsaslanırdı?

•

külәk enerjisinә
atom enerjisinә
günәş enerjisinә
biokütlә enerjisinә
dәniz enerjisinә

215 1977ci ildә günәş enerjisindәn istifadә edәrәk suqızıdırıcı cihazlar harada istehsal edilmişdir?

•

AlmaAtada (Qazaxıstan)
Krasnovodsk (Türkmәnistan)
Bakıda (Azәrbaycan)
Buxarada (Özbәkistan)
RostovDon (Rusiya)

216 İri torpaq sahәlәrinin tutulması hansı enerjinin istifadәsi zamanı ekoloji mәnfi tәsirә malikdir?

•

günәş enerjisi
bioloji enerji
külәk enerjisi
su enerjisi
neft,qaz enerjisi

217 Hansı alternativ mәnbәdәn alınan enerji min kv.km binaya qızıdırılmış su verilәrkәn elektrik enerjisinә
4550% qәnaәt etmәyә imkan verir?

•

külәk qurğuları
atom elektrik stansiyaları
cәrәyan elektrik stansiyaları
geotermal enerji
günәş batareyası

218 Günәş hәr gün yerә nә qәdәr enerji göndәrir?

•

15∙10∙1016 kBt.s
5∙10∙1016 kBt.s
68∙8∙1016 kBt.s
72∙6∙1016 kBt.s
20∙10∙1016 kBt.s

219 Günәş batareyaları vasitәsilә hansı növ enerji istehsal olunur?

•

su enerjisi
günәş enerjisi
atom enerjisi
qabarmaçәkilmә enerjisi
külәk enerjisi

220 68∙8∙1016 kBt.s enerji gücü hansı alternativ mәnbәyә mәxsusdur?

okean axınlarına
külәyә
geotermala
günәşә
әnәnәvi yanacaqlara

221 : 550 kBT gücündә enerji istehsal edәn hansı hövzәlәrdir?

•

dәniz hövzәlәri
geotermal hövzәlәr
günәş hövzәlәri
çay hövzәlәri
külәk gücü

222 Hansı qurğu vasitәsilә Günәş enerjisi istehsal olunur?

•

generatorlar
trubinlәr
günәş batareyaları
şüa süzgәclәri
transformatorlar

223 Günәş enerjisindәn istifadәnin ekoloji baxımdan çatışmamazlığı nәdir?

•

radioaktiv çoxalır
akkumlyatorlar baha başa gәlir
geniş әrazilәr tutulur
iqtisadiyyata ziyan vurur
günәş enerjisi tam tutulmur

224 70ci illәrdә günәş enerjisindәn istifadә edilmәsi haqqında hansı ölkәdә iqtisadi әhәmiyyәtli tәkliflәr
verildi?

•

Avstraliyada
Nepalda
Hindistanda
Çindә
CARda

225 90cı illәrdә hansı ölkәlәrdә günәş istiliyindәn vә suqızdırıcılardan istifadә geniş yayıldı?

•

İngiltәrә vә İtaliya
Almaniya vә Polşa
ABŞ vә Çin
ABŞ vә Yaponiya
Meksika vә Kanada

226 Hansı ölkәlәrdә günәş enerjisindәn istifadә Günәş hövzәlәri adlanır?

•

Frasa,İtaliya,Almaniya
Yaponiya,Çin,Rusiya
ABŞ,Әlcәzair,İsrail
belә termin yoxdur
Qazaxıstan,Azәrbaycan

227 Dünya ölkәlәrindә hansı növ GES daha çox fәaliyyәt göstәrir?
böyük gücә malik GES

•

•

modul GES
qızdırıcı cihazlar
atom ES
istilik ES

228 Hansı ölkәdә ilk dәfә olaraq böyük hәcmli GES tikildi?

•

ABŞ (Kaliforniya)
Çin(Tayvan)
Yaponiya(Osaka)
Almaniya
Hindistan

229 İESin qazan qurğularını nә vaxt qaz halında olan azotla doldururlar?

•

Işlәmә müddәtindә
Tәmir müddәtindә
Fasilә müddәtindә
işsiz saxlama müddәtinә
Fәaliyyәt müddәtindә

230 Tәrkibindә neft mәhsulları olan İesin tullantı suları su hövzәlәrinә düşdükdә hansı hadisәlәr baş verir?

•

tәbii aerasiya zәiflәyir
Turşuluq artır
Qәlәvilәnir
Duzluluq artır
Duzluluq zәiflәyir

231 İES vә AESdә istilik dövranına fasilәsiz olaraq verilәn emal olunmamış suyu duzlardan tәmizlәmәk
üçün emal olunmuş suyun keyfiyyәtinә qoyulan tәlәbata uyğun olaraq sular hansı qurğularda emal olunur?

•

ilk emal vә ion mübadilә qurğularında
mexaniki süzülmә vә әhәnglәşdirmә qurğularında
ilk emal vә rektifikasiya qurğularda
ion mübadilәsi vә maqnezium qurğularında
ilk emal vә kaoqulyasiya qurğularında

232 İESdә istifadә olunan hansı suyu tәmizlәmәk üçün kaoqulyasiya vә mexaniki süzülmә üsullarından
istifadә olunur?

•

dәniz suyunu
göl suyunu
çay suyunu
bataqlıq suyunu
okean suyunu

233 İESin emal qurğularının tullantı suları su hövzәlәrinә düşdükdә suyun hansı göstәricisi dәyişir?

•

duzluluğu dәyişir
pHı dәyişir
qәlәviliyi dәyişir
turşuluğu dәyişir
OBEi dәyişir

234 İESin qazan qurğularının izsiz saxlanma müddәtindә hansı konservasiya üsulundan istifadә edilik ki,
bu zaman qazanın su hәcmi hidrozin ammonyak qarşığı vә natrium nitrat mәhlulu ilә doldurulur?

•

nәm konservasiya üsulunda
әtalәt konservasiya üsulunda
üzvi konservasiya üsulunda
quru konservasiya üsulunda
yaş konservasiya üsulunda

235 İESin qazan qurğularının işsiz saxlanma müddәtindә hansı konservaziya üsulundan istifadә etdikdә
qazanın su hәcmi qaz halında olan azotla doldurulur?

•

yaş konservasiya üsulundan
nәm konservasiya üsulundn
quru konservasiya üsulundan
hidravlik konservasiya üsulundan
әtalәt konservasiya üsulundan

236 İESda isifadә olunan suyun emal üsullarından bütün hallarda hansı kimyәvi maddәlәrdәn istifadә
edilir?

•

duzlardan istifadә edilir
reagentlәrdәn istifadә edilir
turşulardan istifadә edilir
nişastadan istifadә edilir
qәlәvilәrdәn istifadә edilir

237 İESin qazan qurğularını işsiz saxlanma müddәtindә korroziyadan mühafizә etmәk üçün hansı
üsullardan istifadә edilir?

•

üzvi vә qeyriüzvi konservasiya üsulundan
mexaniki vә islatma konservasiya üsulundan
quru vә nәm korservasiya üsulundan
yaş vә quru konservasiya üsulundan
әtalәt vә qravitasiya konservasiya üsulundan

238 İESin tullantı suları su hövzәlәrinә düşdükdә tullantının tәrkibindә olan hansı maddәlәr suyun
sәthindә tәbәqә şәklindә yayılır vә suyun tәbii aerasiyasını zәif lәdir?

•

nişastalar
neft mәhsulları
qәlәvilәr
turşular
duzlar

239 İES – in qazan qurğularını quru konservasiya üsulundan istifadә etmәklә işsiz saxlama müddәtindә
onun su hәcmi hansı qazla doldurulur ?

•

qaz halında olan xlorla
qaz halında olan florla
qaz halında olan azotla
qaz halında olan amonyakla
qaz halında karbonla

240 Yaş vә quru konservasiya üsullarından istifadә olunduqda İESin qazan qurğuları işsiz saxlama
müddәtindә hansı hadisәdәn mühafizә olunur?
Paslanmadan
Oksidlәşmәdәn
korroziyadan
Yenilәşmәdәn

Çürümәdәn

241 İESdә çay suyundan istifadә edildikdә su hansı üsullarla yararlı vәziyyәtә gәtirilir?

•

Absorbsiya vә desorbsiya
kaoqulyasiya vә süzmә
Duzsuzlaşdırma vә minerallaşdırma
Duzsuzlaşma vә turşulaşma
Qәlәvilәşmә vә duzsuzlaşma

242 Bәrk yaracağın tәrkibindә üzvi birlәşmә vә kolçedan şәklindә olan kükürdü ayırmaq üçün hansı
üsuldan istifadә edilir?

•

rektifikasiya üsulundan
hidrotermiki üsuldan
oksidlәşmә üsulundan
termiki üsuldan
reduksiya üsulundan

243 Bәrk yanacağın tәrkibindә kolçedan şәklindә olan kükürdü ayırmaq üçün hansı üsuldan istifadә
olunur?

•

termiki üsuldan
oksidlәşmә üsulundan
adsorbsiya üsulundan
mexaniki üsuldan
seperasiya üsulundan

244 Maye yanacaqları kükürddәn tәmizlәmәk üçün hansı üsuldan istifadә edilir?

•

hidrotermiki üsuldan
hidrotәmizlәmә üsulundan
seperasiya üsulundan
adsorbsiya üsulundan
termiki üsuldan

245 Tüstü qazlarını kükürd anhidridindәn tәmizlәmәk üçün hansı üsuldan istifadә edilir?

•

termiki üsuldan
maqnezium üsulundan
hidrotermiki üsuldan
rektifikasiya üsuldan
seperasiya üsulundan

246 Maqnezium üsulu ilә tüstü qazlarından ayrılan kükürd anhidridindәn hansı mәhsulu istehsal etmәk
üçün xammal kimi istifadә edilir?

•

nitrat turşusu istehsalında
karbonat turşusu istehsalında
xlor urşusu istehsalında
fosfat turşusu istehsalında
sulfat turşusu istehsalında

247 Maye yanacağın yanmasından alınan tüstü qazlarının tәrkibindәki hansı qazı tәmizlәmәk üçün әhәng
daşından yaxud әhәng suspenziyasından istifadә edilir?
Na Oni

•

Mn Oni
Ca Oni

248 Yanacağların növlәrindәn asılı olmayaraq bütün yanma proseslәrindә hansı әn qorxulu vә zәhәrlәyici
qaz әmәlә gәlir?

•

kalsium oksid (Ca O) әmәlә gәlir
karbon oksid (CO) әmәlә gәlir
azot oksid (NO)
natrium oksid (NaO) әmәlә gәlir

249 Hidroterniki üsuldan istifadә etmәklә üzvi yanacağın tәrkibindә olan hansı şәkildә olan kükürdu
ayırmaq olar

•

kolçedan şәklindә
buxar şәklindә
duz şәklindә
nәm şәklindә
maye şәklindә

250 Seperasiya üsulu ilә bәrk yanacağın tәrkibindә olan hansı şәkildәki kükürdü ayırmaq olar?

•

maye şәklindә
nәm şәklindә
kolçedan şәklindә
buxar şәklindә
duz şәklindә

251 Sulfat turşusu istehsalında hansı üsul ilә kolçedandan ayrılmış kükürdәn istifadә olunur?

•

süzmә üsulu ilә
seperasiya üsulu ilә
ayırma üsulu ilә
flotasiya üsulu ilә
sökdürmә üsulu ilә

252 Tәbii uran izatopunun parçalanma mәhsulu hansı radionuklidlәrdir ?

•

süni radionuklidlәrdir
tәbii neytronlardır
tәbii radionuklidlәrdir
tәbii protonlardır
tәbii elektronlardır

253 Aktivliyinә görә hansı radioaktiv tullantılar 5 kateqoriyaya bölünür ?

•

Aktivliyinә görә hansı radioaktiv tullantılar 5 kateqoriyaya bölünür ?
maye şәklindә olan
buxar şәklindә olan
qaz şәklindә olan
donmuş şәkildә olan

254 Tüstü qazlarının tәrkibindәki kükürd anhidritini ayәrmaq üçün hansı üsuldan istifadә edilir?

•

maqnezium üsulundan

Seperasiya üsulundan
Hidrotermiki üsuldan
Rektifikasiya üsulundan
Termiki üsuldan

255 Maye yanacaqların tәrkibindә olan hansı maddә hidrotәmizlәmә üsulu ilә tәmizlәnir?

•

Civә
Kalsium
Dәmir
kükürd
Mis

256 Tüstü qazlarının nәmlәşdirilmәsi üsulundan istifadә edәrәk tüstü qazlarının tәrkibindә olan hansı kül
hissәciklәr tutulur?

•

Kiçik müqavimәtli hissәciklәr
Zәif müqavimәtli hissәciklәr
böyük müqavimәtli hissәciklәr
Sabit müqavimәtli hissciklәr
Normal müqavimәtli hissәciklәr

257 Mәhsuldarlığı kiçik olan buxar qazanlarında hansı kültutucu qurğulardan istifadә olunur?

•

elektrik kültutucularından
tsiklonlu kültutucularından
nәm kültutuculardan
skruberli kültutuculardan
cubuq şәkilli kültutucularından

258 I, II, III, qruppa daxil olan kül hissәciklәrini tutmaq üçün hansı kültutucu qurğudan istifadә olunur?

•

nәm kültutuculardan
elektrik kültutucularından
skrubberli kültutucularından
batareyalı tsiklonlu kültutuculardan
tsiklonlu kültutuculardan

259 Tüstü qazların tәrkibindәki böyük müqavimәtli kül hissәciklәrini tutmaq üçün hansı üsuldan istifadә
edilir?

•

tüstü qazlarının qurudulması üsulundan
tüstü qazlarının nәmlәşdirilmәsi üsulundan
tüstü qazlarının toplanması üsulundan
tüstü qazların şüalandırılması üsulundan
tüstü qazların suvarılması üsulundan

260 İESdә kültutucu qurğulardan istifadә etmәklә hansı hissәciklәrin atmosferә atılmasının qarşısını almaq
olar?

•

qumm hissәciklәrinin
toz hissәciklәrin
aerozol hissәciklәrin
dispers hissәciklәrin
kül hissәciklәrinin

261 Üzvi yanacaqların kül hissәciklәri hansı xassәsinә görә üç qrupa bölünür?

•

•

elektrik müqavimәtinә görә
keçiriciliyinә görә
nәmliyinә görә
yapışma xassәsinә görә
istilikkeçirmәyә görә

262 Tәrkibindә 1520% çox CaO olan kül hissәciklәri hansı kültutucu qurğularda tutulur?

•

quru kültütücü qurğularda
adi kültütücü qurğularda
sorma qurğularda
skrubber qurğularında
nәm kültucu qurğularda

263 Tüstü qazlarının nәmlәşdirilmәsi üsulundan istifadә edәrәk hansı xassәli kül hissәciklәri tutulur?

•

kiçik müqavimәtli
orta müqavimәtli
adi müqavimәtli
böyük müqavimәtli
lap kiçik müqavimәtli

264 Mexaniki kül tutucu qurğular neçә növ olur?

•

quru vә nәm mexaniki kültutucular
isti vә nәm mexaniki kültutucular
quru vә yaş mexaniki kültutucular
nәm vә isti mexaniki kültutucular
soyuq vә isti mexaniki kültutucular

265 Tüstü qazlarının kül hissәciklәrini effektli tutmaq üçün hansı süzgәclәrdәn istifadә edilir?

•

yaylı süzgәclәrdәn
mexaniki süzgәclәrdәn
elektrik süzgәclәrdәn
skrubberli süzgәclәrdәn
әtalәtli süzgәclәrdәn

266 Tüstü qazlarına hansı aşqazlar verildikdә elektrik süzgәclәrinin külatma effekti artır?

•
267 Hansı ölkәlәr üçün yüksәk gәrginlikli beynәlxalq elektrik xәttinin mövsudluğu xarakterikdir?

•

Avropa ölkәlәri, ABŞ, Kanada
CәnubŞәrqi Asiya vә Avstraliya
CәnubŞәrqi Asiya vә Avstraliya
Fransa, İtaliya, Yaponiya
MDB ölkәlәri vә Qәrbi Avropa

268 Energetikanın mahiyyәti necә sәciyyәlәnir?

•

metallurgiyanın әsas mәnbәyidir
istehsalda mühüm rol oynayır
insan fәaliyyәtinin mühüm hissәsidir
sahәlәr arasında әlaqәlәndiricidir
kәnd tәsәrrüfatının әsasıdır

269 Mütlәq zәrәrsiz enerji mәnbәyi varmı?

•

elmә mәlum deyil
müәyyәn edilmәyib
yoxdur
vardır
qismәn vardır

270 Energetikanın ekoloji problemlәrinin azaldılması strategiyasının әsas istiqamәti nәyi tәlәb edir?

•

atom energetikasına әsaslanmağı
enerjiyә tәlәbatı azaltmağı
bәrpa olunan enerjidәn çox istifadә etmәyi
әnәnәvi yanacağa әsaslanmağı
istilik stansiyalarının azaldılmasını

271 Bakının neft mәdәnlәrini tәmin etmәk üçün ilk dәfә nә qәdәr gücündә elektrik stansiyaları
quraşdırılmışdır?

•

510 kvt
550 kvt
1020 kvt
50100 kvt
3060 kvt

272 1000 kVt gücündә KES –i hansı dövlәtdә tikilmişdir?

•

Koreya XDR
İngiltәrә
Rusiya Federasiyası
Çin XR
Monqolustan

273 İESdә yanacağın yandırılmasından ayrılan istilik hesabına müәyyәn tәzyik vә temperaturda buxar
almaq üçün hansı qurğulardan istifadә edilir?

•

buxar turbinlәrindәn
buxar paylayıcılarından
buxar qazanlarından
metal qazanlarından
nüvә reaktorlarından

274 İESdә buxar turbinlәrini buxarla tәmin etmәk üçün hansı qazanlardan istifadә edilir?

•

sәrbәst vә mәcburi dövranlı
tәbii vә mәcburi dövranlı
borulu vә әks axınlı
barabanlı vә sәrbәst dövranlı
barabanlı vә mәcburi dövranlı

275 Buxarın potensial enerjisini mexaniki enerjiyә çevrilәn mühәrrikә nә deyilir?

•

buxar qazanı
buxar çeviricisi
buxar maşını
buxar paylayan
buxar turbini

276 Aktiv vә reaktiv buxar turbinlәrindәn hansı elektrik stansiyasında istifadә edilir?

•

İESdә
AES –dә
MESdә
KESdә
SESdә

277 İESdә әsas avadanlıqlar vasitәsilә nә istehsal olunur?

•

istilik enerjisi
nüvә enerjisi
elektrik enerjisi
şüa enerjisi
günәş enerjisi

278 Azәrbaycanın iri şәhәrlәrinin sәnaye müәssisәlәri tullantılarından tәkrar enerji alınması imkanlarının
mәnbәlәri hansıdır?

•

müxtәlif şlak vә şlamlar
çirkab sular
ayrılan istilik vә buxar
bәrk tullantılar
torpağın hәrarәti

279 Qafqazda Geo İES nın tikilmәsi üçün әlverişli әrazilәr haradadır?

•

Böyük Qafqazda
Ön Qafqaz,Kiçik Qafqazda
Talış dağ sistemindә
Naxçıvan qırışıq zonasında
Şahdağ silsilәsindә

280 Ön vә Kiçik Qafqaz hansı alternativ enerjini almaq üçün әlverişlidir?

•

günәş batareyaları qurmaq
külәk enerjisi almaq
Geo İES tikilmәsi
biokütlә enerjisi almaq
SES qurmaq

281 90cı illәrdә Azәrbaycan Respublikasında enerji istehsalının tәnәzzülә uğramasının sәbәblәrindәn
biridir:

•

enerji daşıyıcı xәrclәrin artması
köhnә avadanlıqlardan istifadә
enerji daşıyıcı xәrclәrin artması
Qarabağ müharibәsi amili
köhnә avadanlıqlardan istifadә

282 Azәrbaycanda sәnaye müәssisәlәrindәn ayrılan istilik vә buxardan nә istehsal olunması imkanları
vardır?

•

•

enerji alınması
mineral sular
evlәrin qızıdırılması
tәkrar xammal
mineral duzlar

283 Azәrbaycan Respublikasımda külәk enerjisindәn istifadә imkanları hansı regiondadır?

•

Abşeronda
KürAraz ovalığında
Aranda
QubaXaçmazda
LәnkәranAstarada

284 Azәrbaycanın hansı regionunda külәk enerjisindәn istifadә imkanları vardır?

•

Abşeronda
KürAraz ovalığında
Aranda
QubaXaçmazda
LәnkәranAstarada

285 Mazutla işlәyәn istilik qurğularından kül hissәciklәri vә tüstü qazları ilә aparılan zәhәrlәyici
maddәlәrin tәrkibi nәdәn asılıdır?

•

yanacağın tәrkibindәn
yanacağın miqdarından
yanacağın yanmasından
yanacağın növündәn
yanacağın sıxlığından

286

•

C, H, S
Ag, N, Na
Fe, Zn, Al
Ag, Fe, Cl
Cl, Ca, P

287 AESdә reaktorda hansı hissәciklәrdә urana tәsir etdikdә zәncirvari reaksiya gedir vә külli miqdarda
istilik ayrılır?

•

az enerjili neytronlarla

böyük enerjili neytronlarla
lazer şüaları ilә

288 Üzvi yanacaqlar tam yanmayan zaman hansı zәhәrli qazlar әmәlә gәlir?

•

FeO, NaO, NO

289 Tüstü qazlarının atmosferә yayılması zamanı NO qazının oksidlәşmәsi nәticәsindә hansı çox zәhәrli
qaz әmәlә gәlir?

CO – qazı
NaO – qazı

•
290 Karbon vә hidrogen üzvi yanacağın hissәsini tәşkil edir?

•

adi hissәsini
yanan hissәsini
qiymәtli hissәsini
susuz hissәsini
buxar hissәsini

291 Tәrkibindә parafin vә 3%dәn çox kükürd olan maddәlәr hansı yanacağın keyfiyyәtinә mәnfi tәsir
göstәrir?

•

daş kömür yanacağının
neft yanacağının
mazut yanacağının
qaz yanacağının
torf yanacağının

292 İESdә hansı yanacaqdan istifadә etdikdә su mәnbәlәrinin vә atmosferin çirklәnmәsinin ehtimalı daha
çox olur?

•

mazut yanacağından
nüvә yanacağından
qaz yanacağından
qazoyl yanacağından
daş kömür yanacağından

293 İESda istifadә olunan hansı yanacaq yanarkәn onun atmosferi vә ekologiyanı çirklәndirmәsi az olur,
hәm dә hava hövzәsinin vә insanların sağlamlığını tәmin etmәk asanlaşır?

•

qaz yanacağı
mazut yanacağı
neft yanacağı
nüvә yanacağı
dizel yanacağı

294 Üzvi yanacağın yanan tәrkibini hansı elementlәr tәşkil edir?

Au, Fe, C, H, N

•

C, H, S, O, N

Ag, Au, Cl, C, S

295 Üzvi yanacaqların tәrkibinә daxil olan yanan elementlәrin (C, H, S) yanma zamanı havanın oksigeni
arasındankı ekzotermik reaksi¬ya nәticәsindә hansı qazlar alınır?

•
296 Mazut yanacağının tәrkibindәki hansı maddәlәr yanma zamanı buxar qazan¬la¬rının konvektiv qızma
sәthlәrindә kükürdlü korroziyanın sürәtlәnmәsinә vә istilik mübadilәsinin pislәşmәsinә sәbәb olur?

•

mis vә şüşә
civә vә karbon
azot vә gümüş
qurğuşun vә oksigen
parafin vә kükürd

297 Mazut yanacağı ilә qızdırılan buxar qazanların konventiv qızma sәthlәrini yapışan kül hissәciklәrindәn
tәmizlәmәk üçün hansı qurğulardan istifadә edilir?

•

tәmizlәyici qurğulardan
sәpәlәyici quoğulardan
konvensiya qurğularından
üfürücü qurğulardan
toplayıcı qurğularından

298 Dünya miqyasında istehsal olunan üzvi yanacaqların neçә faizi İESdә yandırılır?

•

40%
20%
30%
50%
45%

299 AES vә İESdә hansı temperaturlarda çirkab sular yaranır?

•

adi temperaturda
normal temperaturda
yüksәk temperaturda
buxar temperaturunda
aşağı temperaturda

300 Üzvi yanacağın tәrkibindәki hansı elementlәr yanma zamanı havanın oksigeni ilә ektoteknik
reaksiyaya daxil olaraq CO2, SO2, SO3 vә su buxarını әmәlә gәtirir?

•

C, H, S
Ag, N, Na
Fe, Zn, Al
Ag, Fe, Cl
Cl, Ca, P

301 İESdә istifadә olunan hansı yanacaqların ehtiyatları mәhdudlaşdığından gәlәcәkdә nüvә vә bәrk

yanacaqlardan istifadә etmәk nәzәrdә tutulur?

•

maye vә qaz
qaz vә daş kömür
bәrk vә maye
odun vә qaz
torf vә odun

302 Maye vә qaz yanacaqlarının ehtiyatları mәhdud olduğundan gәlәcәkdә istilik enerjisi almaq üçün hansı
yanacaqlardan istifadә olunması nәzәrdә tutulur?

•

neft vә mazutdan
dizel vә maşın yanacağından
daş kömür vә nüvә yanacağından
mazut vә odundan
odun vә torfdan

303 Atom nüvәsinin bölünmәsi zamanı hansı hissәciklәr әmәlә gәlir?

•

alfa, betta, qamma vә rentgen şüaları
lazer şüaları, mazer şüalar, neytronlar,nuklidlәr
optik şüaları, lazer şüalar, qırmızı şüalar, elektronlar
alfa, elektron, rentgen, sarı şüalar
qırmızı şüalar, sarı şüalar, bәnövşәyi şüalar, göy şüalar

304 Bәrk yanacaqların tәrkibindә olan hansı metallar yanma prosesindәn sonra metal oksidlәri şәklindә
külün vә tüstü qazlarının tәrkibindә әtraf mühitә yayılır

•

Na, Ca, P, N, Fe
Te, Cu, Hg, V, Fe
Ca, Hg, Fe, Cd, Tl
Ge, Hg, V, Ar, F
HG, Pb, Ar, Fe, Cu

305 Mazut yanacağı yandırılan zaman hansı birlәşmәlәr әmәlә gәlir vә kül hissәciklәri ilә birlikdә әtraf
mühitә yayılır?

•

Fe vә Na birlәşmәlәri
Fe vә Cu birlәşmәlәri
Ca vә Cu birlәşmәlәri
Ca vә Hg birlәşmәlәri
Na vә V birlәşmәlәri

306 Mazut yanacağı yandırılan zaman әmәlә gәlәn natrium vә vanadium birlәşmәlәri tüstü qazları ilә
birlikdә hara atılır?

•

әtraf mühitә atılır
su hövzәsinә atılır
tәmizlәyici qurğuya atılır
tutucu qurğuya atılır
toz tutuculara atılır

307 Mazut yanacağı ilә işlәyәn qazan qurğularının hansı sәthinә yanma zamanı yaranan natrium vә
vanadiun birlәşmәlәri yapışır.

•

hündürlüyü boyunca
daxili sәthlәrә
konvektiv qızdırıcı sәthlәrә

tam hәcminә
[yeni cavab]

308 Mazut yanacağı ilә işlәyәn qazan qurğularının kouvektiv qızma sәthinә yapışmış natrium vә vanadium
birlәşmәlәri qızdırıcı sәthlәr yuyulanda çirkab sularla birlikdә haraya atılır?

•

çaylara atılır
okeanlara atılır
göllәrә atılır
yeraltı sualra atılır
su hövzәlәrinә atılır

309 İES dә bәrk yanacaqların yandırılması zamanı әtraf mühitә hansı tullantılar atılır?

•

Buxar, dәm qazı, kül
Quru kül, posa, uçan kül
Civә buxarı, azot oksidi, posa
Dәmir oksidi, karbon qazı, civә buxarı
Posa, oksigen, metan

310 AESin reaktorunda zәncirvari reaksiyanın getmә prosesi nә ilә müşayәt olunur?

•

istiliyin ayrılması ilә
Buxarın soyuması ilә
Istiliyin udulması ilә
Soyuma ilә
Buxarlanma ilә

311 Üzvi yanacaqlardan istifadә etmәklә elektrik enerjisi istehsal edәn sәnaye müәs¬sisәsi necә adlanır?

•

rabitә stansiyası
epidemiologiya stansiyası
meteologiya stansiya
su elektrik stansiyası
istilik elektrik stansiyası

312 Yalnız elektrik enerjisi istehsal edәn turbinli elektrik stansiyası necә adlanır?

•

suelektrik stansiyası
günәş elektrik stansiyası
külәk elektrik stansiyası
kondensasiyalı elektrik stansiyası
buxar elektrik stansiyası

313 İstilik sxemlәrindә işçi cismin bir aqreqat halından başqa aqreqat halına çevril¬mәsini vә ondan
istifadә edilmәsini ardıcıllıqla göstәrәn sxemlәr necә adlanır?

•

prinsipal sxemlәr
çәp sxemlәr
budaqlanmış sxemlәr
ulduz sxemlәr
dairәvi sxemlәr

314 İstilik sxemlәrindә işçi vә ehtiyat avadanlıqları daxil olmaqla onların bütün avadan¬lıqları, bu
avadanlıqları birlәşdirәn boru kәmәrlәri vә armaturların hamısını göstәrәn sxem necә adlanır?
qapalı elektrik sxemi
dairәvi elektrik sxemi

•

•

tam elektrik sxemi
üç fazalı elektrik sxemi
qısaqapanmış elektrik sxemi

315 Nüvә vә üzvi yanacaqlardan hansı qurğularda istifadә olunur?

•

kimya qurğularında
istilik qurğularında
mәişәt qurğularında
neft qurğularında
mexaniki qurğularda

316 İESdә texnoloji prosesdә istifadә olunan suların tәrkibindә hansı qarışıqlar olur?

•

turşu, soda, mazut
qәlәvi, rezin, kauçuk
duz, dәmir qırıntısı, soda
qazoyl, qәlәvi, soda
turşu, qәlәvi, neft mәhsulları

317 İESin işlәnmiş suları su hövzәlәrinә ötürüldükdә onun keyfiyyәti necә dәyişir?

•

kәskin dәyişir
dәyişmir
dәyişmir
sabit qalır
ifrat dәyişir

318 Hansı elektrik stansiyasının tullantılarının tәrkibindә radioaktiv izotoplar vә şüalanmış mexaniki
qarışıqlar olur?

•

GESin
İESin
AESin
KESin
SESin

319 Hansı elektrik stansiyası әtraf mühiti hәm radioaktiv, hәm dә qeyriradioaktiv qarışıqlarla çirklәndirir?

•

KESlәr
AESlәr
İESlәr
GESlәr
SESlәr

320 Atom vә istilik elektrik stansiyaları atmosferin vә әtraf mühitin çirklәnmәsindә nә kimi rol oynayırlar?

•

qismәn rol oynayır
әsas rol oynayır
hәr bir rol oynanır?
әlahiddә rol oynayır
mühüm rol oynayır

321 KESda yalnış hansı enerji istehsal olunur?

•

su enerjisi
istilik enerjisi
elektrik enerjisi

günәş enerjisi
buxar enerjisi

322 Elektrik enerjisi ilә yanaşı istilik enerjisi istehsal edәn müәssisәlәr necә adlanır?

•

SES adlanır
İEM adlanır
İES adlanır
AES adlanır
KES adlanır

323 Sәnaye tipli İEM texnoloji proseslәri aparmaq üçün sәnayenin müxtәlif sahәlәrini nә ilә tәchiz edir?

•

elektrik enerjisi ilә
neft ilә
su ilә
qazla
buxarlar

324 Sәnayeni vә әhalini eyni vaxtda hәm elektrik, hәm dә istilik enerjisi ilә tәchiz edәn iri sәnaye
müәssisәsinә nә deyilir?

•

İES deyilir
KES deyilir
AES deyilir
İEM deyilir
SES deyilir

325 Sәnaye müәssisәlәrinә. Şәhәr vә iri qәsәbәlәrә yaxın hansı elektrik stansiyası tikilir?

•

KESı tikilir
İESı tikilir
SESlәr tikilir
İEMi tikilir
AESı tikilir

326 Azәrbaycanda elektrik enerjisi istehsal etmәk üçün istilik elektrik stansiyalarında hansı yanacaqlardan
istifadә olunur?

•

mazut vә qazdan
odun vә torpaqdan
neft vә benzindәn
taxta vә şalbandan
daş kömür vә qazdan

327 Nüvә vә üzvi yanacaqlardan hansı qurğularda istifadә edilir?

•

ayırma qarğularında
saflaşdırma qurğularında
tәmizlәmә qurğularında
istilik qurğularında
pnevmatik qurğularda

328 Yer kürәsindә hansı uran mövcuddur vә onun tәbii uran izotopları qarışığındakı ümumi miqdarı
0,714% tәşkil edir?

•

238U
235U

241U
239U
242U

329 Hansı sәnaye müәssisәlәrindә istilik mәnbәi kimi üzvi yanacaqlardan istifadә edilir?

•

Su elektrik stansiyalarında
Atom elektrik stansiyalarinda
Günәş elektrik stansiyalarında
Külәk elektrik stansiyalarında
İstilik elektrik stansiyalarında

330 Hansı sәnaye müәssisәsindә texnoloji proseslәri aparmaq üçün buxarın daxili enerjisindәn istifadә
edilir?

•

İEM tipli sәnaye müәssisәlәrindә
Azot turşusu istehsal edәn müәssisәlәrdә
Polad istehsal edәn müәssisәlәrdә
Kauçuk istehsal edәn müәssisәlәrdә
Sulfat turşusu istehsal edәn müәssisәlәrdә

331 Qaz yanacaqları yaranarkәn hansı qalıq mәhsullar alınmır?

•

Kükürd vә qurum
Karbon vә his
kükürd vә kül
Azot vә his
Karbon vә posa

332 Karbon vә hidrogen üzvi yanacağın hansı hissәsini tәşkil edir?

•

yanan tәrkibini
Kül tәrkibini
Yanmayan tәrkibini
Struktur tәrkibini
Kimyvi tәrkibini

333 Kondensasiyalı elektrik stansiyalarında hansı enerji isehsal olunur?

•

Optik enerji
Su enerjisi
elektrik enerjisi
Nüvә enerjisi
Istilik enerjisi

334 Maddi obyektlәrdә toplanan vә insanlar tәrәfindәn istifadәsi mümkün olan ehtiyatlar necә adlanır?

•

Su ehtiyatları
torf ehtiyatları
enerji ehtiyatları
Neft ehtiyatları
Filiz ehtiyatları

335 Alternativ enerji mәnbәyinә daxildir:

•

külәk enerjisi
su enerjisi
yanacaq enerjisi

atom enerjisi
nüvә enerjisi

336 Hazırda dünyanın bir çox ölkәlәrindә hansı növ GES fәaliyyәt göstәrir?

•

böyük gücә malik GES
modul GES
qızdırıcı cihazlar
atom ES
istilik ES

337 Konduktiv qızma prosesi nәdir?

•

geotermal suların yer sәthinә yaxın yığılması
termal suların digәr maddәlәrlә qarışması
geotermal suların dәrin platforma çökәkliyindә yığılması
termal suyun buxar halında olması
termal suların vahid tәrkibdә olması

338 ABŞ vә Kanada ümumi elektrik enerjiyә tәlәbatının neçә faizi GeoİESin hesabına ödәnilir?

•

1012%
1520%
1518%
510%
3040%

339 Alternativ enerji mәnbәlәrindәn hansı istifadә olunandan 20 mln dәfә çoxdur?

•

qabarmaçәkilmәnin verdiyi enerji
geotermal enerji
Külәyin verdiyi enerji
günәş enerjisinin Planetimizә verdiyi enerji
atom enerjisi

340 Yüksәk temperaturla yer sәthinә çıxan termal sular necә adlanır?

•

termal mәnşәli
vulkanik sular
bulaq suları
mәdәn suları
konvensiya mәnşәli sular

341 Vulkanik rayonlarda yer sәthinә çıxan termal suların temperaturu nә qәdәr olur?

•

200250°C
100200 °C
1050°C
300400°C
50100 °C

342 Aşağı hәrarәtli geotermal horizontlarda yığılan sular necә adlanır?

•

qeyrivulkanik zonaların suyu
seysmik әrazilәrin suları
mәdәn sulari
torpaqdan süzülәn sular
sistemli horizontlardakı sular

343 Sutkada 22 mln kub metr termal su ehtiyatı hansı regionda hesablanmışdır?

•

Avropa ölkәlәrindә
MDB ölkәlәrindә
Şimali Amerikada
CәnubQәrbi Asiyada
CәnubŞәrqi Asiyada

344 Geotermal sulardan alınan maddәlәrә aiddir:

•

bromlu birlәşmәlәr
karbon turşuları
sulfat turşusu
yanacaq
xlor turşusu

345 MDB ölkәlәri üzrә termal su ehtiyatları sutkada nә qәdәr hesablanmışdır?

•

100 mln kub metr
22 mln kub metr
40 mln kub metr
35 mln kub metr
510 mln kub metr

346 Termal sulardan alınan maddәlәrә aiddir:

•

metan qazı
nitratlı birlәşmәlәr
duzlar
başqa maddәlәr alınmır

347 Geoterçal enerji mәnbәlәri hansı әhәmiyyәti kәsb edir?

•

regional
beynәlxalq
yerli
rayonlararası
respublika

348 Bir geotermal stansiya tikmәk üçün nә qәdәr torpaq sahәsi tәlәb olunur?
5 km²
15 km²
10 km²
30 km²
20 km²

349 Geotermal mәnbәlәr temperatur şәraitinә görә hansı sahәlәrә bölünürlәr:

•

cüzi, kәskin, iyli
şirin, duzlu, qızmar
aşağı, orta, yüksәk
xlorlu, bromlu, alüminiumlu
kükürdlü, azotlu, kaliumlu

350 Reykyamikdә kәnd tәsәrrüfatı bitkilәrinin yetişdirilmәsi mәqsәdilә nәdәn istifadә olunur?

•

mineral kübrәlәrdәn
әlverişli torpaq sahәlәrindәn
geotermal borukәmәr sistemindәn
ziyanvericilәrә qarşı dәrmanlardan
tәbii suvarmadan

351 Geotermal suların neçә növü vardır?

•

2
3
5
növә bölünmür
4

352 1967ci ildә hansı sәnayetәcrübә Geo İES tikilmişdir?

•

Satura (Rusiya)
Yeni Azәrbaycan
Quryev (Qazaxıstan)
Bretani (Fransa)
Paujet (Rusiya)

353 Kamçatkada hansı vulkan yanında vә hansı gücә malik Geo İ/ES tikilmişdir?

•

Mutnov GeoİES50 min kBT
Lardapel100 min kBT
Cad 30 min kBT
Paujet20 min kBT
Saxalin80 min kBT

354 İlk günәş elementi neçәnci ildә hansı növlәrdә yaradılmışdır?

•

1960cı ildә Almaniyada
1953cü ildә ABŞda
1950ci ildә Azәrbaycanda
1955ci ildә Yaponiyada
1949cu ildә İngiltәrәdә

355 Hansı külәk elektrik stansiyaları yerlәşdiyi әrazinin elektrik şәbәkәsinә birlәşdirilir?

•

gücü kiçik olan
gücü az olan
gücü böyük olan
gücü minimum olan
gücü maksimum olan

356 Külәk – energetika qurğularının әsas elementi hansıdır?

•

su mühәrrikidir
turbin mühәrrikidir
istilik mühәrrikidir
külәk mühәrrikidir
elektrik mühәrrikidir

357 Külәk elektrik stansiyaları qurulan әrazilәrdә külәyin orta illik sürәti nә qәdәr olmalıdır?
5 – 7 m/san
4 – 6 m/san

•

2 – 5 m/san
5 – 7 m/san
3 5 m/san

358 Alternativ enerji mәnbәlәrinin yerli vә ya lokal әhәmiyyәt kәsb etmәsi çox hansı sahәyә aid edilir?

•

günәş enerjisinә
geotermal enerjiyә
dalğa enerjisinә
külәk enerjisinә
biokütlә enerjisinә

359 MDB mәkanında ilk GTES harada vә nә vaxt tikilmişdir?

•

1970ci ildә Yakutiyada
1966cı ildә Kamçatkada
1955ci ildә Saxalindә
1980cı ildә Ustİlimdә
1975ci ildә Bratskda

360 Yerli әhәmiyyәt kәsb edәn enerji mәnbәlәri hansılardır?
torf,şist,odun vә s.
elektrik enerjisi
daş vә qonur kömür
karbohidrogenlәr
alternativ enerji mәnbәlәri

361 Geotermal enerji istehsalında yaranan ekoloji problemlәr hansılardır?

•

torpaqlar şoranlaşır
havaya radioaktiv maddәlәr atılır
sәhralaşma prosesi baş verir
dağәmәlә gәlmә baş verir
su, hava, torpaq çirklәnir

362 Yeganә ölkәdir ki, yeraltı isti sulardan tam olaraq binaların qızdırılması vә digәr tәlәblәr üçün istifadә
olunur?

•

İslandiya
Rusiya
Niderland
Yaponiya
Böyük Britaniya

363 RFda qabarmaçәkilmә stansiyası hansı dәnizin sahilindә inşa olunmuşdur?

•

Barents
Çukot
Baltik
Şimal dәnizi
Laptevlәr

364 Tükәnmәyәn sәrvәt hansı enerji mәnbәyinә aid edilir?

•

kömür
neft
geotermal

qaz
biokütlә

365 Geotermal enerjinin formalaşması yerin daxilindә hansı proseslәrlә әlaqәlidir?

•

әrazinin geoloji qurluşunun әlverişsizliyi
suyun sәviyyәsinin dәyişilmәsi vә tәrkibi
sәth şüalarının mövcudluğu
yeni suxurların formalaşması
radioaktiv parçalanmalar, kimyәvi reaksiyalar

366 Fransa, İtaliya vә Yaponiyada hansı tipli GES üstünlük tәşkil edir?

•

günәş batareyaları
atom elektrik stansiyaları
su elektrik stansiyaları
modul
açıq tipli

367 Alternativ enerji mәnbәlәrindәn az istifadә olunmasının sәbәbi nәdir?

•

vahid şәbәkәnin yaradılmasına mane olur
dövlәt büdcәsinә uyğun deyil
yerlәşmәsindә uyğunsuzluq vardır
mütәrәqqi üsulların tәtbiqi baha başa gәlir
yanacaq xammalı zәngin olduğu üçün

368 İlk olaraq Kaliforniyada hansı tipli vә hәcmli stansiya tikilmişdir?

•

Modul tipli GES
kiçik hәcmli GES
böyük hәcmli SES
kiçik hәcmli KES
böyük hәcmli GES

369 Kәnd tәsәrrüfatının hansı sahәsindә termal sulardan istifadә olunur?

•

texniki bitkilәr әkini
heyvandarlıq tәsәrrüfatı
meyvәçilik vә bostançılıq
taxıl bitkilәri becәrilmәsi
istixana bitkiçiliyi

370 MDB ölkәlәri içәrisindә yeraltı isti sular hansı dövlәtin әrazisindә daha çoxdur?

•

Azәrbaycan
Ukrayna
Qazaxıstan
Rusiya
Özbәkistan

371 İlk olaraq Geo İES 1827ci ildә harada tikilmişdir?

•

İspaniyada
Fransada
ABŞda
Rusiya Federasiyasında
İtaliyada

372 İsti yeraltı sulardan enerjidәn әlavә harada istifadә olunur?

•

sәnayedә
nәqliyyatda
mineral maddәlәr almaq
suvarma üçün
Yuyucu vasitә kimi

373 Suyun qızıdırılması vә yeraltı suların çıxarılmasında daha çox hansı alternativ enerjidәn istifadә
olunur?

•

günәş enerjisindәn
neftqaz enerjisindәn
külәk enerjisindәn
atom enerjisidәn
su enerjisidәn

374 Alternativ enerji mәnbәlәrindәn hansı yerli әhәmiyyәt kәsb edir?

•

yanacaq
nüvә
günәş
geotermal
külәk

375 Rusiya Federasiyasında yeraltı isti sular hansı bölgәlәrdә daha çoxdur?

•

Şәrqi vә Qәrbi Sibir
Mәrkәz vә RostovDon
Volqaboyu vә Qәrbi Sibir
Kamçatka,Şimali Qafqaz
Xәzәrsahili vә Ural

376 Geotermal mәnbәlәr hansı növlәrә bölünür?

•

şirin.duzlu.isti
soyuq,duzlu,mineral
aşağı,orta,yüksәk temperaturlu
mineral sulara
yüksәk temperaturlu

377 Dünyanın hansı şәhәridir ki tam olaraq tәbii yeraltı isti sularla evlәrin qızdırılmasını tәmin edir?

•

London
Dublin
Reykyavik
Bern
Paris

378 Alternativ enerji mәnbәlәrinin istifadәsinin xarakteri nә ilә sәciyyәlәnir?

•

regional xarakter daşıması ilә
şәrti xarakterli olması ilә
beynәlxalq әhәmiyyәt kәsb etmәsi ilә
xarakteri müәyyәn olunmayıb
yerli vә lokal xarakterli olması ilә

379 Alternativ enerji mәnbәlәri hansı әhәmiyyәti kәsb edir?

•

•

yerli
beynәlxalq
dünyәvi
baza
regional

380 Enerji növlәri içәrisindә istehsalı baha başa gәlәn növ hansıdır?

•

kömür istehsalı
qaz istehsalı
neft istehsalı
alternativ enerji mәnbәlәri
atom enerjı mәnbәyi

381 Enerji mәnbәlәrindәn hansı yerli әhәmiyyәt kәsb edir?

•

alternativ enerji mәnbәlәri
daş vә qonur kömür
karbohidrogenlәr
torf,şist,odun vә s.
elektrik enerjisi

382 Geotermal enerjinin elektrik enerjisinә çevrilmәsinin әsas mәnbәyi hansıdır?

•

müasir texniki avadanlıqlar
yerin tükәnmәz daxili istiliyi
texnoloji proseslәr
günәş enerjisi
karbohidrogenlәr

383 Mәnşәyinә görә termal su mәnbәlәri neçә növә bölünür?

•

4
2
3
6
5

384 Konduktiv qızma prosesi nәdir?

•

geotermal sular sәthә yaxın yerlәşir
seysmoloji prosesdәn termal sular yaranır
geotermal sular süxurlar arasında toplanır
konvensiya mәnşәyinә uyğundur
geotermal sular dәrin platforma çökәkliyindә yaranır

385 Alternativ enerji mәnbәlәrinә üstünlük verilmәsi nәyә әsaslanır?

•

enerji balansının pozulması
enerji mәnbәlәrinin çoxluğuna
ekoloji tarazlığın saxlanılmasına
әrazinin coğrafi mövqeyinә
sosialiqtisadi problemlәrә

386 4 mühüm xüsusiyyәti ilә seçilәn alternativ enerji mәnbәyi hansıdır?

•

külәk enerjisi
geotermal enerji

günәş enerjisi
biokütlә enerjisi
qabarmaçәkilmә

387 İstehsalı baha başa gәlәn enerji növlәri hansılardır?

•

kömür istehsalı
qaz istehsalı
neft istehsalı
alternativ enerji mәnbәlәri
atom enerjı mәnbәyi

388 Bitumlaşmış qumları alternativ enerji mәnbәlәrinә tәrkib hissәsidirmi?

•

tәrkibinә daxil deyil
tәrkib hissәsidir
tikinti materialıdır
daş parçalarıdır
torpağı münbitlәşdirir

389 Alternativ enerji mәnbәlәrinә aid deyil:

•

sintetik yanacaq
bioqaz
biokütlә]
qonur kömür
spirt

390 İlk dәfә dәniz vә okean sularının qabarmaçәkilmәsi zamanı yaranan enerjiyә әsaslanan qurğu nә vaxt
vә harada yaradılmağa başlanmışdır?

•

1960cı ildә İngiltәrәdә
1966cı ildә Fransada
1960cı ildә Rusiyada
1965cı ildә İtaliyada
1955cı ildә ABŞda

391 1973cü ildә külәk enerjisinә marağı yaradan sәbәb:

•

neft ehtiyatının azalması
qaz istehsalının artması
neft üzәrindә embarqo qoyulması
yanacaq çıxarılmasının çәtinliyi
kömür istehsalının azalması

392 Keçmişdә Abşeronda quyulardan su çıxarılması nә ilә hәyata keçirilirdi?

•

xüsusi avadanlıqlarla
buruq vasitәsi ilә
qab ilә
külәk mühәrriklәri ilә
külәyin istiqamәti ilә

393 Düz mütәnasiblik külәyin hansı göstәricilәri arasındadır?
istiqamәti vә sürәti
atmosfer sirkulyasiyası vә hәrәkәti
atmosfer tәzyiqinin fәrqi

•

havanın dövranı vә tәrkibi
gücü vә sürәti

394 Dünyada orta güclü külәk trubinlәri istehsalının yarıdan çoxu hansı dövlәtә mәxsusdur?

•

Polşa
Almaniya
Belçika
İrlandiya
Danimarka

395 Danimarkada istehsal olunan orta güclü külәk trubinlәri dünya istehsalının neçә faizini tәşkil edir?

•

90% yaxın
20% qәdәr
30% qәdәr
100%
50% çox

396 Hakim külәyin mümkünlüyü hansı qrafiki qurmağa şәrait yaradır?

•

yerli külәklәri
külәk gülü
külәk gücü
yerli külәklәri
külәyin axınını

397 Külәyin gücü hansı sistemlә ölçülür?

•

10 ballıq Rixter cәdvәli ilә
statistik göstәricilәrlә
Flüger cihazı ilә
12 ballıq Bofort şkalası ilә
temperatur göstәricisi ilә

398 Külәklәr yaranmasına görә ümumilәşmiş hansı növlәrә bölünür?

•

müvәqqәti,mövsümi,daimi
tropik.subtropik
ardıcıl,eyni gücә malik
daimi,güclü.zәif
mülayim enliklәrin külәyi

399 İldә istiqamәtini iki dәfә dәyişәn külәk:

•

brizlәr
tufanlar
mussonlar
passatlar
smeclәr

400 Atmosfer tәzyiqinin fәrqini yaradan sәbәblәr:

•

әraziyә antropogen tәsirlәr
yerdә buxarlanmanın aktivliyi
sәnaye tullantılarının çoxluğu
әrazidә atmosferin qızıb soyuması
Rütubәtin çox olması

401 Külәk enerjisindәn istfadә hansı iqtisadi sәmәrәni verir?

•

yeni texnika tәtbiq olunur
külәkdәn enerji alınmır
enerjiyә tәtbiq olunur
külәyin gücü azalır
yanacaq enerjisinә qәnaәt edilir

402 әvvәllәr Abşeronda külәk mühәrriklәri nәdә istifadә olunurdu?

•

elektrik enerjisi alınırdı
istixanalara istilik verilirdi
evlәr işıqlandırılırdı
quyulardan su çıxarılırdı
neft hasil edilirdi

403 Kaliforniyada ilk olaraq hansı alternativ enerji stansiyası tikilmişdir?

•

günәş elektrik stansiyası
geotermal elektrik stansiyası
külәk elektrik stansiyası
modul elektrik stansiyası
istilik elektrik stansiyası

404 Külәyin yaranmasına görә külәklәrin hansı növlәri vardır?

•

müvәqqәti,mövsümi,daimi
tropik.subtropik
ardıcıl,eyni gücә malik
daimi,güclü.zәif
mülayim enliklәrin külәyi

405 Külәk enerjisinin potensial istehsalı nәdәn asılıdır?

•

külәyin sürәtindәn
külәyin formasından
әrazi genişliyindәn
iqlimin müxtәlifliyindәn
әrazinin relyefindәn

406 Külәk gülü qrafiki nәyә әsasәn tәrtib olunur?

•

Atmosferdә yüksәk tәzyiq sahәsinә
atmosferdә alçaq tәzyiq sahәsinә
hakim külәyin mümkünlüyünә
havanın dövranına
külәyin gücünün göstәrilmәsinә

407 Külәyin istiqamәti onun hansı göstәricisini müәyyәn edir?

•

külәk gücünün müәyyәnlәşmәsini
külәk enerjisindәn istifadәni
külәk gülünün tәyini
heç nәyi müәyyәn etmir
külәyin dağıdıcı qüvvәsini

408 Külәyin gücü ilә sürәti arasındakı mütәnasiblik:

•

tәrs mütәnasibdir
düz mütәnasibdir
bәrabәrlikdir
düz vә kiçikdir
tәrs vә böyükdür

409 İki sahә arasında tәzyiq fәrqi nә ilә xarakterizә olunur?

•

külәyin adı ilә
külәyin sürәti ilә
külәk vahidi ilә
tәzyiq vahidi ilә
külәk amili ilә

410 Yer kürәsindә sirkulyasiyanı yaradan sәbәblәrә daxil deyildir:

•

quru vә su sahәsi
meşә sahәlәrinin mövcudluğu
relyefin mürәkkәbliyi
qurşaqların müxtәlifliyi
tәzyiq sahәsinin müxtәlifliyi

411 Hansı göstәricilәrә görә külәk enerjisindәn istifadә olunur?

•

külәyin gücündәn
külәk gülündәn
atmosfer tәzyiqindәn
külәyin istiqamәtindәn
atmosfer sirkulyasiyasından

412 Hava sirkulyasiyasını tәnzimlәyәn amillәrdәn biridir:

•

torpağın tәrkibi
atmosferin tәrkibi
quru vә su sahәlәri
iqlimin müxtәlifliyi
su hövzәlәrinin hәcmi

413 Mussonlar hansı külәklәrә deyilir?

•

hәr ay istiqamәtini dәyişәn
daimi külәklәr
ildә iki dәfә istiqamәtini dәyişәn
okean vә dәnizdә formalaşan
külәk növü deyil

414 Sutkada iki dәfә istiqamәtini dәyişәn külәk hansıdır?

•

passatlar
mussonlar
siklonlar
brizlәr
sәmt külәklәri

415 Qәdimdә hansı regionlarda külәk enerjisindәn daha aktiv istifadә edilirdi?

•

Avropa,Yunanıstan,Orta Asiya
Yaxın Şәrq,Misir,Zaqafqaziya

Yaponiya,Çin,Misir
Qazaxıstan,Rusiya,Ukrayna
CәnubŞәrqi Asiya,Azәrbaycan

416 XII әsrin әvvәllәrindә hansı regionda külәk dәyirmanları işlәmәyә başlamışdır

•

Asiyada
Avropada
Cәnubi Amerikada
Şimali Amerikada
Afrikada

417 Çin XRda tәqribәn nә qәdәr külәk mühәrriklәri fәaliyyәt göstәrir?

•

1000dәn artıq
1300ә qәdәr
1500ә qәdәr
5000ә qәdәr
3000ә qәdәr

418 Külәk enerjisindәn istifadә әsasәn hansı göstәricilәrdәn asılıdır?

•

külәyin gücündәn
atmosfer tәzyiqindәn
atmosfer tәzyiqindәn
külәyin istiqamәtindәn
atmosfer sirkulyasiyasından

419 Külәk enerjisindәn qәdimdә daha çox istifadә edәn regionlar:

•

Avropa,Yunanıstan,Orta Asiya
Yaxın Şәrq,Misir,Zaqafqaziya
Yaponiya,Çin,Misir
Qazaxıstan,Rusiya,Ukrayna
CәnubŞәrqi Asiya,Azәrbaycan

420 Siklonlar nәdir?

•

mәrkәzdә yüksәk tәzyiqi olan sahәlәr
mәrkәzdәn kәnarlara doğru artan qapalı tәzyiq sahәsi
müxtәlif tәzyiq sahәsinin yaranması
dağıdıcı külәklәr
formalaşmış fırtınalar,smeçlәr

421 Külәk trubinlәrinin gücü tәqribәn 100 min kBT olan qurğular hansı dövlәtә mәxsusdur?

•

Belçikaya
Fransaya
Hollandiyaya
Yaponiyaya
Danimarkaya

422 Külәk enerji istifadәsinin tәkmillәşdirilmәsi şәrtlәrinә aiddir:
mexaniklәşmә prosesinin güclәndirilmәsi
istehsal olunan enerjinin dәyәri
müştәrәk müәssisәlәrin inşası
mәhsulun maya dәyәrinin aşağı salınması

•

•

elektriklәşmәnin vә әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi

423 Külәk enerjisi kiçik energetikanın inkişafında hansı sahәlәrin inkişafı üçün әhәmiyyәtlidir

•

su qızıdırılması,yerdәn su çıxarılması
kәnd tәsәrrüfatının mexaniklәşdirilmәsi
sәnaye müәssisәlәrinin fәaliyyәti
evlәrin işıqlandırılması
şoran torpaqların tәmizlәnmәsi

424 Külәklәrin yaranma sәbәbi hansıdır:

•

atmosfer havasında iqlim dәyişmәsindәnab
atmosfer tәzyiqindә yaranan fәrqlәrdәn
atmosfer vә troposferin qarşılıqlı әlaqәsindәn
atmosferә antropogen tәsirlәrdәn
atmosferdә gedәn müxtәlif dәyişmәlәrdәn

425 İlk külәk ES harada inşa edilmişdir?

•

Floriyada
Meksikada
Kaliforniyada
Tokioda
Ottavada

426 Külәk enerjisi hansı maraqdan istfadә edilmәyә başlanmışdır?

•

neft ehtiyatının azalması
kömür istehsalının azalması
qaz istehsalının artması
neft üzәrindә embarqo qoyulması
yanacaq çıxarılmasının çәtinliyi

427 Günәş şüalarının toplanması vә onun enerjisinin istilik, yaxud elektrik enerjisinә çevrilmәsi
problemlәri ilә mәşğul olan energetika sahәsi necә adlanır ?

•

günәş energetikası
atom energetikası
istilik energetikası
elektrik energetikası
külәk energetikası

428 Günәş energetikasında istifadә edilәn qurğular necә adlanır ?

•

istilik qurğuları
çökdürmә qurğuları
tәmizlәmә qurğuları
helio qurğuları
buxar qurğuları

429 Külәklәr necә yaranır?

•

atmosferdә gedәn müxtәlif dәyişmәlәrdәn
atmosfer tәzyiqindә yaranan fәrqlәrdәn
atmosfer vә troposferin qarşılıqlı әlaqәsindәn
atmosferә antropogen tәsirlәrdәn
atmosferdә gedәn müxtәlif dәyişmәlәrdәn

430 Külәk enerjisi hansı növ enerji mәnbәyinә aiddir?

•

әnәnәvi enerji mәnbәlәrinә
alternativ enerji mәnbәlәrinә
günәş enerji mәnbәyinә
biokütlә enerjisinә
okeanların su enerjisinә

431 Alternativ enerji mәnbәyinin su enerjisindәn fәrqi nәdәn ibarәtdir?

•

texniki sulardan alınır
çayların sularından alınır
qabarmaçәkilmәdәn alıır
yeraltı sulardan alınır
buzlaqlardan istehsal edilir

432 Suyun mәcradan çıxmasının qarşısını almaq üçün çәkilәn sәdlәr nә adlanır?

•

anbar adlanır
sututar adlanır
sipәr adlanır
suburaxmayan adlanır
bәnd adlanır

433 SESdә derivasiya kanallarında su turbinә nә vasitәsilә verilir?

•

quyularla
bәndlәrlә
kanallarda
boru kәmәr vasitәsilә
sipәrlәrlә

434 Günәş elektrik qurğularında hansı enerji istehsal olunur?

•

kvant enerjisi
mexaniki enerji
elektrik enerjisi
optik enerji
kimyәvi enerji

435 Avstraliyada verilmiş tәklifin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

günәş şüalarını toplamaq
cәnubda GES sistemini yaratmaq
xüsusi batareyalar qurmaq
güzgü vә linzalar vasitәsilә işığı tutmaq
Günәş enerjisindәn istifadә etmәmәk

436 Dünyada tәqribәn nә qәdәr külәk trubinlәri istifadәyә verilmişdir?

•

40 minә yaxın
20 minә qәdәr
10 mindәn çox
sayı çox azdır
30 min

437 Atmosfer tәzyiqindәn yaranan fәrqlәrdәn nә yaranır?

•

•

külәk hadisәsi
atmosfer tәzyiqi
külәk gücü
smoqlar
rütubәtlilik

438 Yaxın Şәrq,Misir,Zaqafqaziyada külәk enerjisindәn nә vaxtdan istifadә olunur?

•

istifadә olunmur
daha qәdimdәn
son zamanlar
әsrin sonundan
qәdimdәn

439 Külәk enerjisinin alınması zamanı hansı ekoloji problem yaranır?

•

enerjinin itmәsi
güclü sәs effekti
torpaq eroziyası
e) fiziki deqradasiyalar
sәsin udulması

440 әnәnәvi enerji mәnbәlәrinә aid olmayan hansıdır?

•

yanar şist
geotermal
daş kömür
neft, qaz
torf

441 Külәk enerjisindәn istifadәnin pionerii hansı ölkәdir?

•

AFR
Belçika
Danimarka
Azәrbaycan
İtaliya

442 әn çox turbinlәrin fәaliyyәti hansı sahәyә mәxsusdur

•

külәk enerjisi istehsalına
geotermal enerji istehsalına
günәş enerjisi istehsalına
su enerjisi istehsalına
atom elektrik stansiyalarına

443 Külәk dәyirmanları XII әsrin әvvәllәrindә hansı regionda istifadә olunmağa başlanmışdır?

•

Afrikada
Cәnubi Amerikada
Asiyada
Şimali Amerikada
Avropada

444 Hansı göstәriciyә görә külәyin istiqamәti müәyyәn olunur?
külәyin dağıdıcı qüvvәsini
külәk gülünün tәyini

•

külәk gücünün müәyyәnlәşmәsini
heç nәyi müәyyәn etmir
külәk enerjisindәn istifadәni

445 Külәyin mümkünlüyünün qrafikinin qurmağın şәrti hansıdır?

•

yerli külәklәri
külәk gülü
külәk gücü
süni hava axınlarını
külәyin axınını

446 Külәyin hansı göstәricilәri arasında düz mütәnasiblik mövcuddur?

•

gücü vә sürәti
atmosfer tәzyiqinin fәrqi
istiqamәti vә sürәti
havanın dövranı vә tәrkibi
atmosfer sirkulyasiyası vә hәrәkәti

447 Hansı dövlәtdә orta güclü külәk turbinlәrinin istehsalı daha çoxdur?

•

Polşa
Almaniya
Belçika
İrlandiya
Danimarka

448 Son zamanlar Çin XRda tikilmiş KESnın gücü nә qәdәrdir?

•

500 kBT
1500 kBT
200300 kBT
800 kBT
1000 kBT

449 90cı illәrdә dünyada külәk elektrik stansiyalarının gücü nә qәdәr idi?

•

4 mln kBT
6 mln kBT
2 mln kBT
15mln kBT
10 mln kBT

450 Son illәrdә min kBT gücündә KES –i hansı dövlәtdә tikilmişdir?

•

Monqolustan
Rusiya Federasiyası
Koreya XDR
Çin XR
İngiltәrә

451 90cı illәrdә 2 mln kBT enerji gücünә malik alternativ stansiya nә ilә işlәyirdi?

•

yanacaqla (neft,qaz)
geotermal enerji ilә
günәş enerjisi ilә
külәk enerjisi ilә

biokütlә enerjisi ilә

452 Keçmiş zamanda Abşeronda külәk mühәrriklәri nәdә istifadә olunurdu?

•

neft hasil edilirdi
evlәr işıqlandırılırdı
elektrik enerjisi alınırdı
quyulardan su çıxarılırdı
istixanalara istilik verilirdi

453 Azәrbaycanın bәzi әlverişli regionları külәyin hansı göstәricilәrinә görә seçilirlәr?

•

dәvamiyyәti
dağıdıcı olması
tәhlükәliliyi
smec xarakterli olması
zәif olması

454 Azәrbaycanda şimal külәklәei daha çox hansı әrazilәrdә hakimdir?

•

Yuxarı Qarabağda
Böyük Qafqazda
KürAraz ovalığında
Abşeron yarımadasında
Muğan düzündә

455 Azәrbaycanda әhәmiyyәtli külәk enerjisi almaq üçün perespektivli әrazilәr:

•

Talış vadisi
KürAraz ovalığı
Qızılağac qoruğu
Batabat әrazisi
Ceyrangöl yaylası

456 Çin XRnın dünyada alternativ enerji mәnbәlәrindәn әn çox istifadә etdiyi hansıdır?

•

yanacaq enerjisindәn
günәş enerjisindәn
atom enerjisindәn
külәk enerjisindәn
dәniz cәrәyanlarının enerjisindәn

457 Külәk sürәtinin ölçü vahidi:

•

m/san,km/saat
sm/san,dm/saat
qr/san,kq/saat
saniyә,saat
m/saat,km/san

458 Kiçik energetikanın inkişafında külәk enerjisinin rolu nәdәn ibarәtdir?

•

şoran torpaqların tәmizlәnmәsi
sәnaye müәssisәlәrinin fәaliyyәti
su qızıdırılması,yerdәn su çıxarılması
evlәrin işıqlandırılması
kәnd tәsәrrüfatının mexaniklәşdirilmәsi

459 Külәklәrdәn siklon adlanan külәk hansıdır?

•

formalaşmış fırtınalar,smeçlә
müxtәlif tәzyiq sahәsinin yaranması
mәrkәzdә yüksәk tәzyiqi olan sahәlәr
dağıdıcı külәklәr
mәrkәzdәn kәnarlara doğru artan qapalı tәzyiq sahәsi

460 Passatlar hansı külәklәrdir?

•

qurudan dәnizә әsәn külәklәr
ekvatordan tropiklәrә әsәn müvәqqәti külәklәr
tropik qurşaqdan ekvatorial qurşağa әsәn daimi külәklәr
soyuq qurşaqdan mülayimә әsәn daimi külәklәr
dәnizdәn quruya әsәn külәklәr

461 15 min kBT gücündә külәk enerjisi qurğuları tikmәyә Azәrbaycanın hansı regionunda imkanlar
vardır?

•

GәncәQazax zonasında
Yuxari Qarabağda
Naxçıvan MR
Lәnkәran zonasında
Abşeronda

462 Abşeron,Siyәzәn,Xızı rayonları külәyin hansı göstәricilәri ilә fәrqlәnirlәr?

•

külәyin zәrәrlә tәsirlәri
külәyin çox tozlu olması
әrazinin әlverişsizliyi
fәrq hiss olunmur
gücü,istiqamәti

463 Abşeron rayonunda hansı alternativ enerji imkanları böyükdür?

•

su enerjisinin
dәniz cәrәyanlarının enerjisi
geotermal enerjinin
biokütlә enerjisinin
külәk enerjisinin

464 Azәrbaycanda külәk enerjisindәn istifadәdә hansı rayonlar fәrqlәnirlәr?

•

Abşeron,Qobustan,Xızı
Salyan,sabirabad.Neftçala
Abşeron,Siyәzәn,Xızı
Kürdәmir,Şamaxı,Ağsu
Quba,Qusar,Şabran,Siyәzәn

465 Ölkәmizdә şimal külәklәrinin hakim olduğu әrazilәr hansılardır?

•

Yuxarı Qarabağda
Böyük Qafqazda
KürAraz ovalığında
Abşeron yarımadasında
Muğan düzündә

466 Ceyrangöl yaylasının külәk enerjisi imkanları hansı sәviyyәdәdir?

•

istehsal imkanı yoxdur
hazırda alınır
perspektiv әhәmiyyәtlidir
rentabelli deyil
külәkli günlәr azdır

467 Abşeronda külәyin orta illik sürәti nә qәdәrdir?

•

89 m/san
56 /san
67m/san
12 m/san çox
1012 m/san

468 Danimarkada yerlәşәn külәk trubinlәrinin gücü tәqribәn nә qәdәrdir?

•

10min kBT
100 min kBT
50 min kBT
200 min kBTdan çox
200 min kBT

469 Külәklәrin gücü,istiqamәti,dәvamiyyәti ilә әlaqәdar Azәrbaycanda hansı rayonlar fәrqlәnirlәr?

•

Abşeron,Qobustan,Xızı
Salyan,sabirabad.Neftçala
Abşeron,Siyәzәn,Xızı
Kürdәmir,Şamaxı,Ağsu
Quba,Qusar,Şabran,Siyәzәn

470 Abşeron yarımadasında әsasәn hansı külәklәr hakimdir?

•

şimal
cәnubşәrq
cәnub
şimalqәrb
qәrb

471 1981ci ildә dünyada ilk olaraq KES harada inşa edilmişdir?

•

Krımda
İnqiltәrәdә
Belçikada
Dağıstanda
Vyetnamda

472 Saniyәdә külәyin 89 m orta illik sürәti Azәrbaycanın hansı regionuna mәxsusdur?

•

LәnkәranAstara
Abşeron
KürAraz
QubaXaçmaz
Şirvan düzü

473 Mәrkәzindә alçaq,kәnarlara doğru tәzyiqin artması müşahidә olunan qapalı tәzyiq sahәsi nә adlanır?

•

mussonlar
siklonlar

fırtınalar
antisiklonlar
passatlar

474 Yer kürәsindә havanın sirkulyasiyasını yaradan sәbәblәrdәn biridir:

•

ekvator amili
qurşaqların müxtәlifliyi
iqlim qurşaqları
buzlu әrazilәrin tәsiri
tәbii zonaların ardıcıllığı

475 Brizlәr hansı külәklәrdir?

•

sutkada iki dәfә istiqamәtini dәyişәn
daimi әsәn quru külәklәr
daimi әsәn quru külәklәr
Brizlәr külәk növü deyil
uzun müddәtdә әsәn külәklәr

476 Hansı ölkә qurğu vә linzalarla işığı tutmağı tәklif edib?

•

Avstraliya
ABŞ
İngiltәrә
Yaponiya
Kanada

477 12 ballıq şkala ilә nәyin gücü ölçülür?

•

rütubәtliliyin
tәzyiqin
zәlzәlәnin
külәyin
smoqun

478 Troposferdә hava kütlәlәrinin üfiqi vә şaquli istiqamәtdә planetar miqyasda hәrәkәtlәrinin mәcmusu nә
adlanır?

•

troposferdә havanın vәziyyәti
atmosfer tәzyiqi
atmosferin ümumi sirkulyasiyası
atmosferdә baş verәn proseslәrin mәcmusu
atmosferdә temperatur fәrqi

479 3000ә qәdәr külәk mühәrriklәri hansı dövlәtin әrazisindәdir?

•

Monqolustan
Koreya XDR
Çin XR
Argentina
Nepal

480 Nәdәn asılı olaraq külәk enerjisinin potensial istehsalı dәyişir?

•

әrazinin relyefindәn
әrazi genişliyindәn
külәyin sürәtindәn

iqlimin müxtәlifliyindәn
külәyin formasından

481 Avropada külәk dәyirmanları neçәnci әsrdәn işlәmәyә başlamışdır?

•

XIII әsrin әvvәllәrindәn
XII әsrin әvvәllәrindәn
XI әsrin sonundan
son zamanlar yaranmışdır
X әsrdәn

482 AESin radioaktiv tullantı sularını mexaniki qarışıqlardan tәmizlәmәk üçün istifadә edilәn
kaoqulyasiya prosesindә hansı kaoqulyatlardan istifadә edilir ?

•

483 Radioaktiv çirklәnmiş suların emalı zamanı istifadә edilәn ionit süzgәclәrini regenerasiya etmәk üçün
hansı kimyәvi maddәlәrdәn istifadә edilir ?

•

484 Kaoqulyasiya üsulundan istifadә etmәklә AESin radioaktiv tullantı sularını hansı qarışıqlardan
tәmizlәmәk mümkündür?

•

şüşә qırıntılardan
qumdan
duzlardan
daş qırıntılarından
mexaniki qarışıqlardan

485 Konvektiv qızma sәthlәrinin yuyulması zamanı yaranan çirkab suların zәrәrsizlәş dirilmәsi ilә bәrabәr
onun tәrkibindә olan hansı qiymәtli metallar da çirkab dan ayrılmalıdır?

•

vanadium vә nikel
sinki vә civә
dәmir vә kadmium
qızıl vә mis
qalay vә alüminium

486 Konvektiv qızma sәthlәrinin çirkab sularını tәmizlәmәk üçün hansı üsuldan istifadә olunur?

•

zülal mәhlulu ilә neytrallaşdırma
turşu mәhlulu ilә neytrallşadırma
әhәng mәhlulu ilә neytrallaşdırma
qәlәvi mәhlulu ilә neytrallaşdırma
holloid mәhlulu ilә neytrallaşdırma

487 Konvektiv qızma sәthlәrinin çirkab sularının tәrkibindәki vanadium vә nikeli çökdürmәk üçün proses
neçә mәrhәlәdә aparılır?

•

iki mәrhәlәdә aparılır
bir mәrhәlәdә aparılır
üç mәrhәlәdә aparılır
dörd mәrhәlәdә aparılır
beş mәrhәlәdә aparılır

488 AESdә hündürlüyü yerlәşdiyi müәssisәnin aerodinamik kölgәsinin hündürlüyün¬dәn 20% böyük olan
ventilyasiya borusu necә adlanır?

•

nazik borular
qısa borular
ensiz borular
uzun borular
hündür borular

489 AESin ciddi rejim zonasında hansı kontur işlәyәn zaman yüksәk γ – fotonları yod izotopları,
aktivlәşmiş tәsirsiz qazlar vә aerozolların konsentrasiyası artır

•

ehtiyat kontur
II kontur
I kontur
IV kontur
III kontur

490 AESin xüsusi ventilyasına sistemlәri hansı prinsip üzrә işlәyir?

•

sorma – genişlәnmә prinsipi üzrә
sorma – axma prinsipi üzrә
sorma – ötürmә prinsipi üzrә
sorma – sәpәlәmә prinsipi üzrә
sorma – sıxılma prinsipi üzrә

491 AES –dә I kontur işlәyәn zaman ciddi rejim zonasında hansı radiaktiv hissәciklәr yaranır ?

•

492 AESdә havanı vә havaqaz qarışığını hansı hissәciklәrdәn tәmizlәmәk üçün süzgәclәrdәn istifadә
edilir?

•

aerozollardan
Qazlardan
Buxardan

Tüstüdәn
Oksidlәrdәn

493 Hidropotensialın qeyribәrabәr istifadә olunmasına tәsir göstәrәn başlıca sәbәblәr hansılardır?

•

kәmiyyәt vә keyfiyyәt göstәricilәri
sosialiqtisadi mәsәlәlәr
iqtisadi vә ekoloji tәsir
sistemli yanaşma
demoqrafik amillәr

494 Kamçatkada hansı vulkan yanında vә hansı gücә malik Geo İ/ES tikilmişdir?

•

Mutnov GeoİES50 min kBT
Lardapel100 min kBT
Cad 30 min kBT
Paujet20 min kBT
Saxalin80 min kBT

495 Tәbaşir vә Yura çöküntülәri laylarında suyun minerallaşma sәviyyәsi ?

•

1 litr suda 60 qram
1litr suda 15 qram
1 litr suda 55 qram
1 litr suda 10 qram]
1litr suda 100 qram

496 Alternativ enerji mәnbәyinә daxil deyil:

•

geotermal enerji
günәş enerjisi
qabarmaçәkilmә enerjisi
külәk enerjisi
su enerjisi

497 Aşağı vә orta temperaturlu yeraltı sular nә üçün yararlıdır?

•

suvarma sistemi üçün
emal üçün
sәnayedә istifadә üçün
yararlı hesab olunmur
qızdırıcı vә istilik üçün

498 6,0 mlrd kVt enerji vermәk gücü hansı mәnbә üçün hesablanmışdır?

•

dünya okeanı
atom ES
dünya çayları
külәk enerjisi
istilik ES

499 Dünya okeanının qlobal problemlәrindәn biridir:

•

okean sәrvәtlәrinin mәnilmsәnilmәsi
okean tәdqiqatlarının genişlәndirilmәsi
ekoloji tarazlığın öyrәnilmәsi
beynәlxalq hüququn tәnzimlәnmәsi
okean vә dәnizlәrdә nәqliyyatın inkişafı

500 Yer sәthinә Günәş enerjisiin seyrәk paylanması nә ilә nәticәlәnir?

•

istifadә üçün әhәmiyyәtli deyil
az istifadә olunur
istifadәsi mümkün deyil
ekoloji cәhәtdәn әlverişli deyil
çox istifadә olunur

501 18 m dalğa hündürlüyü hansı okeanda qeydә alınmışdır?

•

Atlantik okeanın şimalqәrb sahillәrindә
Sakit okeanın qәrb sahillәrindә
Sakit okeanın şәrq sahillәrindә
Şimal Buzlu okeanın cәnub sahillәrindә
Atlantik okeanının şәrq sahillәrindә

502 Bәndli SESlәr neçә cür olur?

•

derivasiya vә bәndli SESlәr
bәndli vә bәndsiz SESlәr
mәcra vә bәndyanı SESlәr
bәndsiz vә derivasiyalı SESlәr
basqılı vә basqısız SESlәr

503 Çayın mәcrasında tikilәn vә suyun tam basqısını qәbul edә bilәn SESlәr necә adlanır?

•

bәndli SESlәr
bәndyanı SESlәr
mәcra SESlәri
bәndsiz SESlәr
derivasiyalı SESlәr

504 Bәndyanı SESlәr çayın mәcrasında necә yerlәşdirilir?

•

kәnarda yerlәşdirilir
eninә yerlәşdirilir
uzununa yerlәşdirilir
uzaqda yerlәşdirilir
üzәrindә yerlәşdirilir

505 Adәtәn düzәnlik çaylar üzәrindә hansı SESlәr tikilir

•

derivasiyalı SESlәr
bәndәtrafı
bәndsiz SESlәr
bәndli SESlәr
bәndyanı SESlәr

506 Orta basqılı SESdә su basqısı nә qәdәrdir?

•

15 ÷ 50 m
25 ÷ 60 m
20 ÷ 55 m
35 ÷ 65 m
30 ÷55 m

507 Çayın yuxarı vә aşağı sәviyyәlәri arasındakı fәrq necә adlanır?

•

•

basqı adlanır
körpü adlanır
bәnd adlanır
arakәsmә adlanır
çәpәr adlanır

508 SESdә su axını enerjisini mexaniki enerjiyә çevirәn qurğu necә adlanır?

•

qaz turbini adlanır
buxar turbini adlanır
vakuum turbin adlanır
yağ turbini adlanır
hidroturbin adlanır

509 Su axını enerjisini elektrik enerjisinә çevirәn qurğu vә avadanlıqlar kompleksi necә adlanır?

•

istilik elektrik stansiyası adlanır
külәk elektrik stansiyası adlanır
günәş elektrik stansiyası adlanır
atom elektrik stansiyası adlanır
su elektrik stansiyası adlanır

510 AESdә radioaktiv çirklәnmiş suların ilk emal prosesindә pHin qiymәtini artırmaq mәqsәdilә hansı
reagentlәrdәn istifadә edilir ?

•

duz vә maqneziumdan
qәlәvi vә sodadan
maqnezium vә әhәngdәn
turşu vә minerallardan
qәlәvi vә turşudan

511 AESdә radioaktiv çirklәnmiş suların ilk emal prosesinin qәlәvi vә soda ilә aparılmasında mәqsәd
nәdәn ibarәtdir ?

•
Cu vә KON çökdürmәkdәn ibarәtdir

512 Radioaktiv axıntı sularının tәrkibindәki radioaktiv maddәlәri çökdurmәk üçün әvvәlcә su hansı çәnlәrә
vurulur ?

•

bәrabәrlәşdirici çәnlәrә
metal çәnlәrә vurulur
beton çәnlәrә vurulur
adi çәnlәrә vurulur
çuqun çәnlәrә vurulur

513 Axıntı radioaktiv tullantı suların bәrabәrlәşdirici çәndә emal müddәti nә qәdәrdir?

•

8 – 11 saat davam edir
4 – 8 saat davam edir
5 ÷ 10 saat davam edir
6 – 12 saat davam edir
7 – 10 saat davam edir

514 AESdә radioaktiv çirklәnmiş suların pHi gün әrzindә necә dәyişir ?

•

sabit qalır
nisbәtәn dәyişir
böyük hәddә dәyişir
az dәyişir
heç dәyişmir

515 AESin radioaktiv axıntı sularının emalının çәnlәrdә aparılması zamanı suyun qarışmasının yaxşı
getmәsi üçün hansı nasoslardan istifadә edilir ?

•

hava vuran nasoslardan
titrәyiş nasoslarından
su nasoslarından
sorma nasoslardan
qarışdırıcı nasoslardan

516 Hansı radioaktiv suların çәnlәrdә emalının aparılması zamanı qarışdırıcı nasoslardan istifadә edilir?

•

Radioaktiv sәth suların
Radioaktiv axar suların
Radioaktiv durğun suların
radioaktiv axıntı suların
Radioaktiv çirkab suların

517 Hazırda radioaktiv çirkab sualrı tәmizlәmәk üçün hansı üsullardan kompleks istifadә edilir?

•

mexaniki vә bioloji üsullardan
reduksiya vә sorbsiya üsullarından
fiziki vә kimyәvi üsullardan
kimyәvi vә mexaniki üsullardan
termiki vә bioloji üsullardan

518 Hansı çirkab suların tәmizlәnmәsindә daha çox durultmadan, çökdürmәdәn, sorbsiya, elektrodializ,
buxarlandırma vә susuzlaşdırma kimi üsullardan istifadә edilir?

•

qәlәvi çirkab suların
turşulu çirkab suların
xam suların
radioaktiv çirkab suların
duzlu suların

519 Maye halında olan bütün radioaktiv tullantılar radioaktivlik dәrәcәsinә görә necә qrupa bölunür ?

•

zәif vә çirkli qruplara
tәmiz vә çirkli qruplara
qorxulu vә çirkli qruplara
yüksәk vә zәif qruplara
aktiv vә daha aktiv qruplara

520 Maye halında olan hansı radioaktiv tullantı aktivsizlәşdirmәk üçün xüsusi tәmizlәyici qurğulara
göndәrilir (XSQ) ?

•

zәif qәlәvili tullantı
zәif aktiv tullantı
yüksәk qәlәvili tullantı
yüksәk turşulu tullantı
zәif turşulu tullantı

521 Atom enerjisindәn dinc mәqsәdlәr üçün istifadә edilmәsi üzrә 1958ci ildә çağırılan I Beynәlxalq elmi
texinki konfransda hansı mәsәlә müzakirә edildi vә bәyәnildi?

•

turşulu suların tәmizlәnmәsi haqqında
radioaktiv çirkab suların tәmizlәnmәsi haqqında
çirkab suların tәmizlәnmәsi haqqında
okean sularının tәmizlәnmәsi haqqında
qәlәvili suların tәmizlәnmәsi haqqında

522 AESdә bәzi radioaktiv suları axıtmaq üçün nәdәn istifadә edirlәr?

•

keramik çәnlәrdәn
metal çәnlәrdәn
xüsusi kanalizasiyadan
metal borulardan
keramik borulardan

523 AESin hansı qurğularında avadanlıqların tәmiri zamanı onların dezaktivasiya edilmәsi, suyun yüksәk
vә effektli tәmizlәnmәsi, radioaktiv axıntı suların miniuma endirilmәsi kimi ciddi tәlәblәr yerinә yetirilir?

•

çökdürmә qurğularda
aerasiya qurğularında
termiki qurğularda
adsorbsiya qurğularında
xüsusi sutәmizlәyici qurğularda (XSQ)

524 Hansı aktivlik qrupundan olan maye halındakı radioaktiv tullantı bir qayda olaraq әbәdi basdırılmaq
üçün xüsusi ambarlara göndәrilir?

•

qorxu yaradan tullantılar
yüksәk aktiv tullantılar
tәhlükәli tullantılar
az aktiv tullantılar
aktiv olmayan tullantılar

525 Maye halında olan yüksәk aktiv tullantılar necә neytrallaşdırılır ?

•

әbәdi basdırılır
daimi saxlanılır
şaxtada saxlanılır
ehtiyatda saxlanılır
anbara göndәrilir

526 Hansı halda olan radioaktiv tullantıları radioaktivlik dәrәcәsinә görә yüksәk vә zәif aktiv qruplar üzrә
ayırırlar ?

•

buxar halında olan
maye halında olan
bәrk halda olan
qәtran halında olan
qaz halında olan

527 Hansı çirkab suları axıtmaq üçün xüsusi kanalizasiyalardan istifadә edilir?

•

qәlәvili suları
turşulu suları
radioaktiv suları
neftli suları

qәtranlı suları

528 Hansı aqreqat halında olan radioaktiv tullantılar bitumlaşdırılır?

•

buxar halında olan
maye halında olan
bәrk halda olan
donmuş halda olan
qaz halında olan

529 İESdә tüstü qazları ilә aparılan uçan kül hissәciklәrinin atmosferә keçmәsinin qarşısını almaq üçün
hansı qurğulardan istifadә edilir?

•

kültutucu qurğulardan
külyığan qurğulardan
külsәpәlәyici qurğulardan
külitәlәyәn qurğulardan
külsovuran qurğulardan

530 Üzvi yanacaqların kül hissәlәrini yapışma xassәlәrinә görә neçә qrupa bölürlәr?

•

2 qrupa
7 qrupa
5 qrupa
8 qrupa
4 qrupa

531 Üzvi yanacaqların kül hissәlәrini elektrik müqavimәtinә görә neçә qrupa ayırırlar?

•

7 qrupa
4 qrupa
5 qrupa
3 qrupa
8 qrupa

532 Böyük müqavimәtli kül hissәciklәrinin effektli tutulması üçün elektrik süzgәclәri hansı temperatur
mühitindә yerlәşdirilir?

•

200  250ºS
350  400ºS
300  400ºS
400440ºS
400  420ºS

533 Aerozol şәklindә olan zәhәrli tüstü qazlarının atmosferdә qalma müddәti hansı proseslәrdәn asılıdır

•

çökmә prosesindәn vә zәrrәciyin ölçüsündәn
Yayılma prosesindәn vә zәrrәciyin hәcmindәn
Udma prosesindәn vә zәrrәciyin sayından
paylanma prosesindәn vә zәrrәciyin sayından
Yayılma prosesindәn vә zәrrәciyin hәcmindәn

534 Aerozol şәkilindә olan zәhәrli maddәlәrin atmosferdә qalma müddәti hansı pro seslәrdәn asılıdır?

•

zәrrәciyin hәcmindәn vә әksolunma prosesindәn
zәrrәciyin sayından vә udulan prosesindәn
zәrrәciyin sahәsindәn vә udulma prosesindәn
zәrrәciyin ölçüsindәn vә çökmә prosesindәn

zәrәciyin diametrindәn vә yayılma prosesindәn

535 Atmosferә ötürülәn hansı zәhәrlәyici qazın miqdarını azaltmaq mәqsәdilә buxar qazanlarını tüstü
qazlarını tәmizlәyәn qurğularla tәmin edirlәr?
CO qazını

NO qazını

•
536 Hansı qazın atmosfer havasında ultrabәnövşәyi şüaların tәsirindәn dissosasiyası ozonun vә başqa
maddәlәrin әmәlә gәlmәsi ilә nәticәlәnir?

•
NO qazının
CO qazının

537 Atmosfer havasında termik ә fotooksidlәşmә proseslәri nәticәsindә hansı şәkildә çirklәndiricilәr әmәlә
gәlir?

•

qaz şәklindә
aerozol şәklindә
dispers şәklindә
maye şәklindә
buxar şәklindә

538 Yer sәthindәn 1.5 m hündürlük atmosferin nә qatı kimi qәbul edilmişdir?

•

nәfәsvermә qatı
uçuş qatı
nәfәsalma qatı
seyrәk qat
sıxlıq qatı

539 İESdә atmosferә ötürülәn buxar qazanlarının tüstü qazlarında SO2nin miqdarını azalmaq mәqsәdilә
hansı qurğulardan istifadә olunur?

•

tutucu qurğulardan
tәmizlәyici qurğulardan
ayrıcı qurğulardan
ayırıcı qurğulardan
çökdürücü qurğulardan

540 NO2 qazının atmosfer havasında ultrabәnövşәyi şüaların tәsirindәn dissosasiya edәrәk hansı maddәlәri
әmәlә gәtirir?
oksigen vә başqa qazlar
hidrogen vә digәr qazlar
xlor vә azot qazları

•

karbon vә başqa qazlar
ozon vә başqa qazlar

541 Atmosferdә azot oksidi ilә karbohidrogen birlәşmәlәrinin birgә oksidlәşmәsi nәticәsindә yüksәk
zәhәrlәyici xassәyә malik hansı maddә alınır?

•

kalsium bikarbonat alınır
azot bikorbonat alınır
natrium oksidat alınır
nitratperoksiatsilat alınır
nitratlar alınır

542 Son illәrdә atmosferdә CO2 qazının konsentrasiyasının artması planetin ümumi temperaturuna necә
tәsir göstәrә bilәr?

•

temperatur çox azalar
temperatur sabit qalar
temperatur dәyişmәz
temperatur azalar
temperatur artar

543 Hansı qazın zәhәrlәyici tәsirindәn bitki yarpaqlarında xlorofil maddәsinin parçalanması nәticәsindә
yarpaqların zәdәlәnmәlәri baş verir?

•

NO – qazının
CO – qazının

544 Hazırda atmosfer çirklәnmәsinin qarşısını almaq üçün müxtәlif metodlardan istifadә edilir. Hansı
cavab düzgün deyil?

•

müasir texnika vә texnologiyalardan istifadә
havanın keyfiyyәtinin idarә olunması
havanın keyfiyyәtinin standart qiymәtlәrә uyğunluğu
havaya atılan zәhәrli maddәlәrә sәrhәd qoyulması
tüstü qazlarının atmosferә atılmasının tәşkili

545 Hidroturbinlәrin işi zamanı bәzәn onun iş rejimini pozan, çarxlarının vә başqa hissәlәrinin dağılmasına
sәbәb olan hansı fiziki hadisә baş verә bilir?

•

dağılma hadisәsi
sәsküy hadisәsi
titrәyiş hadisәsi
kavitasiya hadisәsi
partlama hadisәsi

546 SESdә yarana bilәcәk kavitasiya hadisәsinin qarşısını almaq üçün hansı tәyinatlı materialdan istifadә
edilir?

•

karbonlaşdırılmış poladdan
aşqarlanmış poladdan
xromnikelli poladdan
aztlaşdırılmış poladdan
yumşaq poladdan

547 Hansı SESdә turbinlәr, generatorlar vә başqa texnoloji avadanlıqların yerlәşdiyi SESin binası çayın
eni boyu bәndlә bir xәtt üzәrindә tikilir?

•

bәndsiz SESlәr
bәndyanı SESlәr
bәndli SESlәr
derivasiyalı SESlәr
mәcra SESlәr

548 Suyun basqısı 3040mdәn 200300 mә qәdәr olduqda hansı SESlәr tikilir?

•

bәndyanı SESlәr
mәcra SESlәri
bәndli SESlәr
bәndsiz SESlәr
bәndüstü SESlәr

549 Hidrotexniki qurğular tәyinatına görә neçә növ olur?

•

ümumi vә xüsusi tәyinatlı qurğular
xüsusәn vә adi tәyinatlı qurğular
tәk vә çox tәyinatlı qurğular
çox vә ümumi tәyinatlı
ümumi vә adi tәyinatlı qurğular

550 Neft mәhsulları tullantı suların tәrkibindә әsәsәn hansı şәkildә olur?

•

suspenziya şәklindә
kolloid şәkilindә
çöküntü şәklindә
hәll olmuş şәkildә
emulsiya şәklindә

551 İESin çirkab sularının tәrkibindәki neft mәhsullarının xırda hissәciklәri sәthi gәrilmә qüvvәsinin tәsiri
nәticәsindә kürә şәklindә olur vә bu hissәciklәrin ölçüsü necә mkm dur?

•

200 – 300 mkm
170 – 190 mkm
100 – 150 mkm
250 – 200 mkm
210 – 230 mkm

552 Neft mәhsulları ilә çirklәnmiş tullantı suların durultma yolu ilә tәmizlәnmәsi hansı qurğularda aparılır?

•

piytutucu qurğularda aparılır
neftayırma kalonunda aparılır
süzgәclәrdә aparılır
nefttutucu qurğularda aparılır
yağ tutucularda qurğularda aparılır

553 İESin çirkab sularını neft mәhsullarından tәmizlәmәk üçün durultma üsulundan başqa daha hansı
üsullardan istifadә edilir?

•

qravitasiya, әtalәt, mәrkәzәqaçma üsullarından
neft tutucularından, flotasiya vә süzmә üsullarından
qәlәvi,әhәng, silisum üsullarından
qabartma, flotasiya, oksidlәşmә üsullarından
flotasiya, köpdürmә, süzmә üsullardan

554 Neft mәhsulları ilә çirklәnmiş tullantı suyun hansı temperaturunda neft mәhsulları nefttutucuda çökür?

•

42ºSdәn yüksәk
35ºSdәn yüksәk
45ºSdәn yüksәk
40ºSdәn yüksәk
30ºSdәn aşağı

555 AESdә havanın vә qazhava qarışığının aerozollardan tәmizlәnmәsindә yeganә üsul hansı üsul hesab
edilir?

•

düarlardan istifadә
rezervuarlardan istifadә
qazholderlәrdәn istifadә
süzgәclәrdәn istifadә
rekombinnatorlardan istifadә

556 AESdә radioaktiv maddәlәri atmosferә atan ventilyasiya boruları neçә növ olur?

•

qısa vә uzun borular
hündür vә alçaq borular
enli vә ensiz borular
әyri vә düz borular
nazik vә qalın borular

557 AESdә atmosferә atılan radioaktiv tullantıların temperaturu ilә xarici mühitin temperaturası arasındakı
fәrq nә qәdәr olmalıdır?

•

0° ÷ 2° C arasında
15° ÷ 3° C arasında
1° ÷ 5° C arasında
2° ÷2,5°C arasında
2° ÷ 3° C arasında

558 AESdә istilik enerjisi hasil edәn reaktor hansı rejim zonasına aid edilir?

•

ixtiyarı rejim zonası
alçaq rejim zonasına
neytral rejim zonasına
ciddi rejim zonasına
mәcburri rejim zonası

559 AESdә radioaktiv yodları qazlardan xaric etmәk üçün hansı tip adsorbsiya süzgәclәrindәn istifadә
edilir?

•

vanadium ilә işlәyәn
selikagellә işlәyәn
aktivlәşmiş kömürlә işlәyәn
kobalt ilә işlәyәn
seolit ilә işlәyәn

560 İES – dә çay suyunun tәmizlәmәk üçün hansı tәmizlәmә üsullarından istifadә olunur ?

•

çökdürmә vә fiziki
mexaniki vә kimyәvi
termiki vә mexaniki
kaoqulyasiya vә mexaniki süzmә
süzmә çökdürmә

561 İES – in neftlә çirklәnmiş tullantı suları su hövzәlәrinә düşdükdә onun hansı xassәsini zәiflәdir

•

xlorluq
turşuluq
aerasiya
zülallıq
duzluq

562 AESdә sormaaxma prinsipi üzrә hansı sistemlәr işlәyir?

•

Mübadilә sistemlәri
Istilik sistemlәri
Soyutma sistemlәri
Sorma sistemlәri
ventilyasiya sistemlәri

563 AESin ciddi rejim zonasındakı istismarçılar vә avadanlıqlar hansı şüalanmaya mәruz qalırlar?

•

Elektromaqnit şüalanmasına
Istilik şüalanmasına
radiasiya şüalanmasına
Ion şüalanmaya
Maqnit şüalanmasına

564 AESin hansı rejim zonasında işçilәrin vә avadanlıqlarına radiasiya şüalanması ehtimalı aradan
qaldırılır?

•

sәrbәst rejim zonasında
ciddi rejim zonasında
açıq rejim zonasında
mәcburi rejim zonasında
azad rejim zonasında

565 AESin hansı rejim zonasında istismarçılar vә avadanlıqlar radiasiya şüalanma¬sına mәruz qalır?

•

azad rejim zonasında
qapalı rejim zonasında
mәcburi rejim zonasında
ciddi rejim zonasında
açıq rejim zonasında

566 AESin ciddi rejim zonasına işçilәr hansı normativ sәnәdlәr әsasında buraxılır?

•

xüsusi vәsiqә ilә
xüsusi buraxılış sәnәdi ilә
xüsusi sanitaricazәsi vәsiqәsi ilә
sәrbәst giriş mümkündür
şәxsiyyәt vәsiqәsi ilә

567 AESdә radioaktiv qazları aktivsizlәşdirmәk üçün onları harada saxlayırlar?

•

anbarlara saxlanılır
hovuzlarda saxlanılır
şaxtalara vurulur
qazholderlәrdә saxlanılır
rezerviarlara vurulur

568 AESdә radioaktiv qazları aktivsizlәşdirmәk üçün hansı qurğudan istifadә edilir?

•

destillә qurğusundan
rektifikasiya qurğusundan
absorbsiya qurğusundan
katalizator qurğusundan
adsorbsiya qurğusundan

569 Yanacağın qazan ocağında yanması zamanı azot oksidlәrindәn hansının miqdarı 95 % tәşkil edir ?

•

NO

570 Qazan ocağında yanacağın yandırılması zamanı 1750ºS hansı oksid alınır ?

•

NO alınır

CO alınır

571 Maqnezium üsulu ilә tüstü qazlarının tәrkibindә olan hansı tullantı qaz tәmizlәnir ?

•

azot oksidi
kükürd anhidridi
karbon 4 oksid
azot 2 oksid
kükürd 6 oksid

572 Maye yanacaqları hansı tәmizlәmә üsulu ilә kükürddәn tәmizlәdikdә Mo. Co, Nidәn katalizator kimi
istifadә edilir?

•

«qaynayan qat» üsulu ilә
süzmә üsulu ilә
hidrotәmizlәmә üsulu ilә
krekinq üsulu ilә
çökdürmә üsulu ilә

573 Hansı üsul ilә tәmizlәdikdә bәrk, maye, qaz şәklindә olan üzvi yanacaqların tәrkibindәki kükürdün
miqdarı 90% azalmış olur?

•

qaynatma üsulu ilә
rektifikasiya üsulu ilә
çökdürmә üsulu ilә
«qaynayan әhәngdaşı tәbәqәsi» üsulu ilә
buxarlandırma üsulu ilә

574 Qaynayan әhәngdaşı tәbәqәsi üsulundan istifadә etmәklә hansı üzvi yanacaqları kükürddәn tәmizlәmәk
olar?

•

bәrk, maye vә qaz şәklindә olan
qaz, buxar vә bәrk şәklindә olan
maye, buxar vә bәrk şәklindә olan

buxar, su vә buz şәklindә olan
qәtram, emulsiya vә bәrk şәkildә olan

575 Ocaqda NO qazının yanmasına qarşı aparılan hansı üsul әn mütәrrәqqi hesab olunur?

•

yanacağın pillәli yandırılması
tüstü qazlarının ocağa qaytarılması
ocağa verilәn havanın azaldılması
su vә buxarın yanma zonasına verilmәsi
xüsusi odluqların tәtbiq edilmәsi

576 Maye yanacaqları kükürddәn hidrotәmizlәmә üsulu ilә tәmizlәdikdә hansı katali¬zatorlardan istifadә
edilir?

•

Al, Fe, Au
Hg, Cu, Ni
Na, Fe, Cu
Mo, Co, Ni
Cu, Mo, Al

577 Maye yanacaqların hidrotәmizlәmә üsulu ilә kükürddәn katalizatorun iştirakı ilә tәmizlәnmәsi hansı
tәzyiq vә temperaturda aparılır?

•

10 MPa vә 300º  450ºS
7 MPa vә 200º  210ºS
5 MPa vә 200º  250ºS
15 MPa vә 350º  400ºS
2 MPa vә 300º  310ºS

578 Bәrk yanacağın tәrkibindә üzvi birlәşmә vә kolçedan şәklind olan kükürdü hansı tәzyiq vә
temperaturda qәlәvi mәhlulunda hidrotermiki üsulla emal edirlәr?

•

5,3 MPa vә 200ºS emal olunur
2,8 MPa vә 260ºS emal olunur
2,0 MPa vә 270ºS emal olunur
1,75 MPa vә 300ºS emal olunur
4,1 MPa vә 350º S emal olunur

579 Külün tәrkibindә olan hansı oksid nәm kültutucu qurğuların işinә maneçilik göstәrir?]

•

Dәmir oksid
Silisium oksid
Kükürd oksid
Karbon oksid
kalsium oksid

580 Yerli energetika ehtiyatları ilә özlәrinin istehsalını tam ödәyә ölkәlәrdir:

•

İtaliya, Fransa
Braziliya vә Çili
Yaponiya vә Filippin
RF vә Çin
Almaniya, İsveçrә

581 Bioqaz әn çox hansı ölkәlәrdә istehsal edilir?

•

Böyük Britaniya, İtaliya, Avstraliya İttifaqı
Çin, Hindistan,CәnubiŞәrqi Asiya, MDB ölkәlәri

Qәrbi Avropa ölkәlәri, Ukrayna, Qazaxıstan
Türkiyә, İran, Sәudiyyә Әrәbistan
ABŞ, Kanada, Yaponiya, Cәnubiqәrbi Asiya

582 Enerji ehtiyatlarından bәrpa olunanları hansı qrupa daxildir?

•

tükәnmәyәn
bәrpa olunmayan
tükәnәn
ehtiyatı mәlum olan
mineral xammal

583 Elektroenergetikanın inkişaf xüsusiyyәtlәrindәn biri vә dünyanın qlobal problemlәrindәn hesab olunur:

•

әnәnәvi yanacaqların nәql edilmәsi
İESin xüsusi çәkisinin artırılması
enerji istehsalının inkişafı
elmitәdqiqat işlәrinin tәkmillәşdirilmәsi
ekoloji tarazlığın qorunması

584 d)Qaz Qaz yanacağı ilә işlәyәn energetic qurğuların әtraf mühitә çirklәndirici tәsiri necә olur?

•

Tәsir tarazlaşır
Tәsiri çox olur
Tәsiri olmur
Tәsirlәr güclәnir
tәsiri çox az olur

585 Enerji mәnbәlәrindәn Külәk vә Günәş hansı enerji mәnbәlәrinә aiddir?

•

daha çox istifadә olunan
istifadәsi mümkün olmayan
bәrpa olunmayan
tükәnәn
özünü bәrpa edәn

586 Bitumlu qumdan neft alınması hansı sәbәbdәn mәhdudlaşdırılır?

•

maya dәyәri bahadır
texniki vәsait çatışmır
texnoloji avadanlıqlar çatmır
bu sahәdә rәqabәt formalaşmayıb
әtraf mühitә ziyan vurmur

587 Enerji sistemlәrinin yaranması ilә әldә olunan üstünlüklәrә aid deyil:

•

ekoloji tarazlıq olduğu kimi saxlanılır
әrazinin hәr yerindә tam elektriklәşmә olur
hәr bölgә tәlabәtı qәdәr enerji alır
regionlar arasında iqtisadi asılılıq götürülür
enerjiyә tәlәbat il boyu sabitlәşir

588 Fiziki dünyanın mövcudluğu enerjisiz mümkün deyilfikri hansı ekoloqalimә mәxsusdur?

•

N.Andreyev
Vernadski
D.Bruksu
H.Әliyev

Reymers

589 Enerji istehsalının әsas hissәsi hansı növlәrin payına düşür?

•

odun, daş kömür, torf
daş kömür, neft, qaz
daş vә boz kömür, torf, qaz
alternativ enerji mәnbәlәri
qonur kömür, neft, şist

590 Enerji istehsalının artması hansı problemlәrin dәrinlәşmәsinә şәrait yaradır?
demoqrafik
sosial
iqtisadi
regional
ekoloji

591 Bәrpa olunan enerji ehtiyatları hansı qrupa daxildir?
bәrpa olunmayan
tükәnmәyәn
tükәnәn
ehtiyatı mәlum olan
mineral xammal

592 Hansı ölkәdә odundan yanacaq kimi nәzәrә çapacaq qәdәr istifadә olunur?

•

Polşada
Niderlandda
Finlandiyada
Azәrbaycanda
Beliçikada

593 Bioqaz istehsal ilә heyvandarlıq sahәsinin әlaqәlәrini müәyyәn edin:

•

üzvü tullantılardan istifadә
әt istehsalının artırılması
heyvan qanundan istifadә
dәri istehsalının istehlakı
heyvandarlığın intensiv inkişafı

594 Dünyada şәkәr qamışından istifadә olunaraq alınan yanacaq hansıdır?

•

kömür
etil spirti
metan qazı
süni spirt
oduncaq

595 Yanacağın, elektrik enejisinin axtarışı, mәnimsәmәlәri, hasilatı, emalı vә onların nәql edilmәsi hansı
sәnaye sahәsinә aiddir?

•

geolojikәşfiyyat işlәrinә
energetikaya
yanacaq sәnayesinә
dağmәdәn sәnayesinә
elektroenergetikaya

596 Kömürün hidrogenerasiya edilmәsi nәticәsindә alınan yanacaq nәdir?

•

koks qazı
süni neft
kükürd
qonur kömür
süni qaz

597 Dünyada şәkәr qamışından etil spirti alan hansı ölkәdir?

•

ŞriLanka
Argetina
Braziliya
Hindistan
Boliviya

598 Dünyada istehsal olunan enerjinin neçә faizi inkişaf etmiş ölkәlәrin payına düşür?

•

20%
90%
80%
55%
50%

599 әtraf mühitin karbon qazı ilә çirklәnmәsindә әnәnәvi yanacaqlardan daha aktivi hansıdır?

•

torf
qaz
neft
şist
daş kömür

600 Daş kömür ehtiyatının neçә ilә çatacağı proqnozu verilir?

•

2000 il
1500 il
1000 il
tükәnmәyәcәk
500 il

601 Temperatur yüksәk olduqda tektonik çatlar vasitәsilә sular hansı halda sәthә çıxa bilir?

•

buxar halında
su halında
qızmış halda
maye halında
bәrk halında

602 әnәnәvi yanacaqlardan gәlәcәk üçün istifadәsi daha çox proqnozlaşdırılanı hansıdır?

•

şist
qaz
neft
daş kömür
torf

603 Mütәxәssislәrin hesablamalarına görә müasir hәcmdә enerjidәn istifadә olunarsa yer kürәsindә kәşf
olunan yanacaq neçә ilә çatar?

•

•

150 ilә
200 ilә
100 ilә
50 ilә
daimidir

604 Qlobal enerji strategiyası vә problemlәri sistemli olaraq ümumdünya mәsәlәlәri ilә qarşılıqlı
әlaqәdardır. Aşağıdakılardan hansı bura daxil deyil:

•

iqlimin dәyişmәsi
yoxsulluğun yayılması
әhalinin sayının artımı
kәşflәrin aparılması
insanların sağlamlığı vә sәhiyyәnin vәziyyәti

605 Braziliyada avtoparkların çox hissәsi şәkәr qamışından alınmış hansı yanacaq әsasında işlәyirlәr?

•

üzvü yanacaqla
etanol vә ya spirtlibenzinli yanacaqla
etil spirtli yanacaqla
dizel yanacağı ilә
neftdәn alınmış benzin ilә

606 Venesuelada Orinoko zonasında bitumlu qumlarda neft ehtiyatı nә qәdәr hesablanmışdır?

•

100 mlrd.ton
185 mlrd.ton
155 mlrd.ton
50 mlrd ton
300 mlrd.ton

607 Hansı ölkәdә bitumlu qumdan yerli yanacaq kimi istifadә olunur?

•

Meksikada
Fransada
Venesuelada
Argentinada
Peruda

608 Reykyavik şәhәrindә tam olaraq isti sulardan hansı mәqsәdlә istifadә olunur?

•

sәnayenin su ilә tәminatında
evlәrin qızıdırılmasında
torpaqların yuyulmasında
elektrik enerjisi alınmasında
elektrik enerjisi alınmasında

609 Neft üzәrindә embarqo neçәnci ildә qoyulmuşdur?

•

1973cü il
1980ci il
1970ci il
1960ci il
1983cü il

610 Yanacaqdan qәnaәtlә istifadә olunmasının üstün göstәricilәrindәn biri:
kömürdәn çox istifadә etmәk

•

istehsalın hәcmini azaltmaq
nüvә enerjisindәn istifadә etmәk
enerji tәlәb edәn sahәlәri azaltmaq
külәk enerjisindәn yararlanmaq

611 Azәrbaycanda istehsal olunan enerjinin 1112% hansı prosesdә itirilir?

•

istehsal vә istehlak
istehsal,nәqletmә vә istifadә
boru kәmәrlәrindә
dәnizdә istehsalda
dәmiryol nәqliyyatı ilә daşınanda

612 90cı illәrdә Azәrbaycan Respublikasında enerji istehsalının tәnәzzülә uğramasının sәbәblәrinә aid
deyil:

•

iqtisadi,sosial әlaqәlәrin pozulması
istehsalın xeyli azalması
enerji istehsalı vә xidmәtinin bahalaşması
köhnә avadanlıqlardan istifadә olunması
enerji daşıyıcı xәrclәrinin artması

613 İstilik tәchizatı üçün hansı temperatura malik yeraltı sulardan istifadә olunur?

•

soyuq vә aşağı
çox yüksәk
yüksәk
orta vә yüksәk
aşağı vә orta

614 Ges İES tikilmәsi üçün hansı növ yeraltı sular әhәmiyyәtlidir?

•

Yüksәk temperaturlu
orta
alçaq temperaturlu,rütubәtli
Daha dәrin laylarda yerlәşәn
yüksәk

615 İlk dәfә İtaliyada inşa edilmiş Geo İES hansı mәqsәdlә istifadә olundu?

•

tәmiz su әldә etmәk üçün
yeyinti sәnayesi üçün
kimya müәssisәsini işlәtmәk üçün
kәnd tәsәrrüfatının inkişafı üçün
kәnd tәsәrrüfatının inkişafı üçün

616 Dünya miqyasında istehsal olunan hansı yanacaqların 40%I İES – da yandırılır?

•

Odun yanacağı
Spirt yanacağı
Sintetik yanacaq
üzvi yanacaqların
Metan yanacağı

617 Üzvi yanacaqlar hansı aqreqat halında olurlar?
qәtran, qaz, maye
buxar, maye, qәtran

•

qәtran, buxar maye
bәrk, maye qaz
bәrk, axıcı, kristal

618 Üzvi yanacağın әn qiymәtli tәrkibini hansı elementlәr tәşkil edir?

•

hidrogen vә su
oksigen vә kükürd
karbon vә hidrogen
azot vә karbon
dәmir vә silisium

619 Üzvi yanacağın tәşkil edәn hansı kimyәvi elementlәr onun baltası sayılır?

•

oksigen v kükürd
oksigen vә azot
kükürd vә hidrogen
hidrogen vә karbon
azot vә hidrogen

620 Üzvi yanacağın tәrkibindә olan hansı element yanma prosesindә oksidә çevrilәrәk yanma mәhsulunda
olan su buxarı ilә birlәşәrәk turşu buxarı yaradır vә kondensalaş¬dırıldıqda qaz yolunda olan metal sәtlәri
korroziyaya uğradır?

•

oksigen
karbon
hidrogen
azot
kükürd

621 İstilik energetikasında neftin emalının qalıq mәhsulu olan mazutun hansı marka¬larından istifadә
edilir?

•

M20, M30, M300
M40, M100, M200
M35, M50,M150
M40,M70, M90
M75, M110, M300

622 Mazut yanacağının әsas keyfiyyәtinә mәnfi tәsir göstәrәn maddәlәr hansılardır?

•

mis vә 8%dәn çox kükürd
parafin vә 20%dәn çox kükürd
natrium vә 10%dәn çox kükürd
parafin vә 3%dәn çox kükürd
kalium vә 7%dәn çox kükürd

623 C, H, S, O2, N üzvi yanacağın hansı tәrkibini tәşkil edәn kimyәvi elementlәrdir?

•

yanmayan tәrkibini
sönәn tәrkibini
sxnmüş tәrkibini
tam tәrkibini
yanan tәrkibini

624 Külәk vә Günәş hansı enerji mәnbәlәrinә aiddir?

•

özünü bәrpa edәn

istifadәsi mümkün olmayan
bәrpa olunmayan
tükәnәn
daha çox istifadә olunan

625 Alternativ enerji mәbәyindәn az istifadә olunmasının sәbәbi:

•

iqtisadi baxımdan sәmәrәsizdir
ehtiyac duyulmur
digәr yanacaqlar çoxdur
baha başa gәlir
belә mәnbәlәrin bölünmәsi çәtindir

626 Su enerjisinin alternativ enerji mәnbәyindәn fәrqi nәdәn ibarәtdir?

•

çayların sularından alınır
yeraltı sulardan alınır
qabarmaçәkilmәdәn alıır
texniki sulardan alınır
buzlaqlardan istehsal edilir

627 Tükәnmәyәn enerji ehtiyatları hansı qrupa daxildir?

•

tükәnәn
bәrpa olunmayan
ehtiyatı mәlum olan
daha çox istifadә olunan
bәrpa olunan

628 AESin radioaktiv tullantı sularını mexaniki qarışıqlardan tәmizlәmәk üçün hansı tәmizlәmә üsulundan
istifadә edilir?

•

sorbsiya üsulunda
termiki üsuldan
kaoqulyasiya üsulundan
әhәng üsulundan
mexaniki üsuldan

629 Radioaktiv çirklәnmiş suların ilk emal prosesindәn sonra növbәti emal prosesi hansı süzgәclәrdә
aparılır?

•

piy süzgәclәrindә aparılır
yağ süzgәclәrindә aparılır
mexaniki süzgәclәrdә aparılır
lifli süzgәclәrdә aparılır
ionit süzgәclәrdә aparılır

630 Hidrotexniki qurğulardan hansı qurğunun vәzifәsi yük qrafikinә uyğun olaraq SESlәri su ilә fasilәsiz
tәmin etmәkdәn ibarәtdir

•

su aşıranlar
su tullayanlar
su götürücülәr
su buraxanlar
su paylayanlar

631 Qәdim zamanlarda insanlar axar suların enerjisindәn istifadә edәrәk hansı qurğuları yaratmışlar?

•

körpü vә bәndlәri
hovuz vә quyuları
sututarları vә göllәri
bәndlәr vә dәyirmanlar
su çarxları vә dәyirmanları

632 Maye şәklindә olan radioaktiv tullantıların qorunub saxlanılması çox baha başa gәldiyindәn son
zamanlar hansı saxlama üsulundan geniş istifadә etmәklә onların uzun müdәt tәhlükәsiz saxlanılması tәmin
edilir?

•

tullantıların bitumlaşdırılmasından
tullantıların daşınmasından
tullantıların basdırılmasından
tullantıların qablaşdırılması
tullantıların buxarlandırılmasında

633 AESin reaktor qurğusu olan otaqların döşәmәsinin dezaktivasiyası zamanı yaranan yuma sularının
aktivlik dәrәcәsi nә qәdәrdir ?

•

aktivliyi çox zәifdir
aktivliyi yoxdur
aktivliyi yüksәkdir
aktivliyi zәifdir
aktivliyi çox yüksәkdir

634 AESdә avadnlıqların, boru kәmәrlәrinin, armaturların dezaktivasiyası zamanı yaranan yuma sularının
aktivlik dәrәcәsi qә qәdәrdir?

•

aktivliyi yüksәkdir
aktivliyi çox yüksәkdir
aktivliyi yoxdur
aktivliyi zәifdir
aktivliyi çox zәifdir

635 Maye şәkildә olan radioaktiv tullantılar saxlanılan çәnlәr hansı ölçüdә (diametri (D) hündürlüyü(
H)olur vә onun mühafizәsi neçә ilә hesablanır?

•

D = 4 m; H = 8 10 6 ilә hesablanır
D = 3,2; H = 10 – 12; 4 ilә hesablanır
D = 2,5; H = 10 – 11; 3 ilә hesablanır
D = 6 m; H = 9 – 11 m; 7 ilә hesablanır
D = 5 m; H = 12 – 13m; 5 ilә hesablanır

636 AESın hansı konturunun üfürmә sularının aktivliyi zәifdir?

•

I konturun
III konturun
II konturun
V konturun
IV konturun

637 Hansı radioaktiv hissәciklәrdәn tәmizlәnmiş tullantı suyun әsas hissәsi fiziki vә kimyәvi göstәricilәrinә
görә yararlı olduqları üçün su hövzәlәrinә axıdılır?

•

Fe ionlardan
Na – ionlarından
Cl – ionlarından
radionuklidlәrdәn

K  ionlardan

638 Radioaktiv çirklәnmiş suları tәmizlәmәk üçün daha hansı üsullardan istifadә olunur?

•

termiki vә mexaniki
bioloji vә sorbsiya
destillә vә ion mübadilәsindәn
piroliz vә buxarlandırma
kimyәvi vә qәlәvi

639 Konvektiv qızma sәthlәrinin çirkab sularını neytrallaşdırılması prosesi hansı maddәlәrlә aparılır?

•

turşu vә kalium qәlәvisi ilә
maqnezium vә әhәng ilә
silisium vә kadmium ilә
kalsium vә әhәng ilә
әhәng vә natrium qәlәvisi ilә

640 Konvektiv qızma sәthlәrin yuyulması zamanı yaranan çirkab sualrının tәrkibindәki nikelin çökmәsi
üçün proses pHın hansı qiymәtlәrindә vә hansı mәhlulda aparılır?

•

pH = 5 qiymәtindә, qәlәvi mәhlulunda aparılır
pH≤10 qiymәtindә, qәlәvi mәhlulunda aparılır
pH≥ 10 qiymәtindә, әhәng mәhlulunda aparılır
pH = 4 qiymәtindә, әhәng mәhlulunda aparılır
pH = 8 qiymәtindә, turşu mәhlulunda aparılır

641 Konvektiv qızma sәthlәrinin yuyulması zamanı yaranan çirkab sulаrını qaynama temperaturunda emal
edәn zaman pH = 1,2 ÷ 2 qiymәtlәrindә vanadiumun çökmәsi neçә faiz tәşkil edir?

•

90÷ 91,5%ә qәdәr
75,5 ÷ 80,5%ә qәdәr
80,5 ÷ 88,5 %ә qәdәr
92,5 ÷ 95%ә qәdәr
60 ÷ 75,5%ә qәdәr

642 Konvektiv qızma sәthlәrinin çirkab suları çoxlu miqdarda dәmir oksidi, külün hәll olmayan hissәsi,
natamam yanma mәhsulları ilә çirklәnmәsinә baxmayaraq onun pHı hansı qiymәtlәrdә olur?

•

pH =9 ÷ 12 qәlәvili olur
pH = 8 ÷ 10 qәlәvili olur
pH = 9 ÷ 9,5 neytral olur
pH =9 ÷ 12 qәlәvili olur
pH = 2,5 ÷ 3 turşulu olur

643 İki mәrhәlәdә prosesi aparmaqla konvektiv qızma sәthlәrinin çirkab sularındakı hansı metalları
çökdürmәk olar ?

•

vanadium vә nikkeli
qızıl vә sinki
dәmir vә misi
gümüş vә dәmiri
civә nikkeli

644 Konvektiv qızma sәthlәrinin çirkab sularının qaynama temperaturunda emal gedәn zaman PH ın hansı
qiymәtlәrindә vanadiumun çökmәsi 92,5÷ 95 % qәdәr olur ?
1,5 ÷ 2,5

•

1,25 ÷ 1,5
1,05 ÷ 1,95
1,2 ÷ 2
1,5 ÷ 2,5

645 Konvektiv qızma sәthlәrinin yuyulması zamanı çirkab sularının tәrkibindәki hansı metalın çökmәsi
üçün PH 10 qiymәtindә proses әhәng mәhlulu ilә aparılır ?

•

civәnin
dәmirin
nikkelin
sinkin
vanadiumun

646 Hansı çirkab suları tәmizlәmәk üçün fiziki vә kimyәvi üsullar kompleks çәkildә tәtbiq olunur ?

•

nişastalı çirkab suları
qәlәvi çirkab suları
radioaktiv çirkab suları
civәli çirkab suları
turşulu çirkab suları

647 İki mәrhәlәdә prosesi aparmaqla konvektiv qızma sәthlәrinin çirkab sularındakı hansı metalları
çökdürmәk olar ?

•

dәmir vә misi
gümüş vә dәmiri
vanadium vә nikkeli
civә nikeli
qızıl vә sinki

648 Son zamanlar çirkab suları tәmizlәmәk üçün tәtbiq olunan tәmizlәmә üsulları aşağıdakı növlәrә
bölünür. Hansı cavab düzgün deyil?

•

biokimyәvi üsul
qatışıqların vә suyun faza halının dәyişmәsi ilә tәmizlәnmәsi üsulu
qatışıqların bilavasitә ayrılması üsulları
ekzotermik reaksiya ilә tәmizlәmә üsulu
qatışıqların çevrilmә üsulu

649 Çirkab sularının tәrkibindәki qarışıqların kimyәvi xassәlәrini dәyişmәklә onların çevrilmәsi ilә
tәmizlәnmәsi üsulları aşağıdakı yarımqruplara bölünür. Hansı cavab düzgün deyil?

•

oksidlәşmә – reduksiya proseslәri
çәtin hәll olan birlәşmәlәrin yaranması
polimerlәşmә proseslәri
parçalanma vә sintez proseslәri
termiki emal proseslәri

650 Konvektiv qızma sәthlәrinin yuyulması zamanı yaranan çirkab suların qәlәvi mәhdudu ilә
neytrallaşdırılması zamanı zәhәrli maddәlәrin әsas hissәsi hansı birlәşmәlәr şәklindә çökür?

•

hidrooksid vә karbit
hidrooksid vә karbonat
hidrosulfid vә soda
hidroftor vә sulfat
hidroxlor vә fosfat

651 Buxar qazanlarında konvektiv qızma sәthlәrinin yuyulması zamanı yaranan çirkab suları tәmizlәmәk
üçün hansı tәmizlәyici sxemlәrdәn istifadә edilir?

•

çox pillәli tәmizlәmә sxemindәn
bir pillәli tәmizlәmә sxemindәn
ikipillәli tәmizlәmә sxemindәn
üç pillәli tәmizlәmә sxemindәn
ion mübadilәsi sxemindәn

652 Hidrovliki külatma qurğularının çirkab sularının tәrkibindә qarışıqların konsentrasiyası çox olduğuna
görә belә sular tәmizlәnir?

•

yalnız buxarlandırılır
yalnız çökdürülür
yalnız neytrallaşdırılır
yalnız qәlәvilәşdirilir
yalnız zәrәrsizlәşdirilir

653 Hidroviliki külatma qurğularının çirkab suları zәrәrsizlәşdirildikdәn sonra hara axıdılır?

•

su hövzәlәrinә axıdılır
göllәrә axıdılır
çaylara axıdılır
xüsusi hovuzlara axıdılır
yeraltı laylara axıdılır

654 Hidravliki külatma qurğularının zәrәrsizlәşdirilmәsi hansı üsullarla aparılır?

•

fiziki vә kimyәvi üsullarla
flotasiya vә köpdürmә üsulları ilә
texniki vә fiziki üsullarla
çökdürmә vә sorbiya üsulları ilә
kimyәvi vә bioloji üsullarla

655 Maye şәklindә olan zәif aktiv radioaktiv tullantıları aktivlәşdirmәk üçün hansı qurğulara göndәrilir?

•

şaxtalara göndәrilir
STKya göndәrilir
XTQya göndәrilir
mәdәnlәrә göndәrilir
xüsusi anbarlara göndәrilir

•

civәnin
dәmirin
nikkelin
sinkin
vanadiumun

656

657 AESin radioaktivlik dәrәcәsinә görә hansı binaları ciddi vә sәrbәst rejim zonalarına ayırırlar?

•

әsas binalar
baş binalar
Kömәkçi binalar

tәsәrrüfat binları
Adminstrativ binalar

658 AESin nüvә yanacaqlarının şüalanması nәticәsindә hansı növ radioniklidlәr әmәlә gәlir?

•

süni radioniklidlәr yaranır
β – hissәçiklәr yaranır
α – hissәçiklәr yaranır
neytron seli yaranır
γ – şüalar şüalanır

659 Hansı kateqoriyalı bәrk radioaktiv tullantıların aktivliyini normallaşdırmaq mümkün olunmur?

•

III kateqoriyalı
II kateqoriyalı
I kateqoriyalı
V kateqoriyalı
IV kateqoriyalı

660 Tәrkibindә normadan çox radioniklidlәri olan yararsız bәrk, maye maddәlәrә vә başqa әşyalara nә
deyilir?

•

maye tullantılar
şüşә tullantılar
bәrk tullantılar
susplus tullantılar
radioaktiv tullantılar

661 Tәbii radioniklidlәrin tәrkibi hansı radioaktiv maddәnin izotorpunun parçalanma mәhsuludur?

•

kadmium izotopunun
yod izotopunun
polladium izotopunun
uran izotopunun
molibden izotopunun

662 Qazan ocağında hansı temperaturda maksimum azot oksidi (No) alınır

•

1500º S
1750º S
1500º S
1425ºS
1230º S

663 Süni radionuklidlәr hansı yanacaq şüalanması nәticәsindә yaranır ?

•

odun yanacaqların
maye yanacaqların
nüvә yanacaqların
torf yanacaqların
qaz yanacaqların

664 Yanacağın pillәli yandırılması üsulu ilә qazan ocağında hansı qazın yaranmasının qarşısını nisbәtәn
almaq mümkün olur ?

•

CO qazının
NO qazının

665 Bәrk maye vә qaz şәklindә olan yanacaqların qaynayan әhәngdaşı tәbәqәsi üsulu ilә tәmizlәdikdә,
onun kükürdlülüyünü neçә faiz aşağı salmaq olur?

•

50%
90%
60%
40%
30%

666 Maye yanacaqların kükürddәn hidrotәmizlәnmә üsülu ilә tәmizlәnmәsindәn niyә geniş istifadә
edilmir?

•

emal uzun müddәtә gәlir
ucuz başa gәlir
baha başa gәlir
qurğuların gücü zәif olur
ehtiyac duyulmur

667 Qazan ocağında hansı temperaturda maksimum azot oksidi (NO) alınır

•

1500° C
1750° C
1500° C
1425° C
1230° C

668 Yanacaqların qazan ocağında yanması zamanı alınan azot oksidlәrinin necә faizi NO şәklindә olur?

•

75%
70%
95%
45%
30%

669 Tüstü qazlarının atmosferә atılması zamanı hansı qaz әmәlә gәlir?
CO әmәlә gәlir

•
670 Bәrk yanacağın tәrkibindә kolçedan şәklindә olan kükürdü seperasiya yolu ilә ayırdıqdan sonra onu
hansı mәhsulun istehsalında xammal kimi istifadә edirlәr?

•

xlor turşusu istehsalında
nitroz turşusu istehsalında
karbonat turşusu istehsalında
nitrat turşusu istehsalında
sulfat turşusu istehsalında

671 Bәrk, maye vә qaz şәklindә olan yanacaqları kükürddәn tәmizlәmәk üçün hansı üsuldan istifadә edilir?

•

«qaynayan» әhәngdaşı tәbәqәsi üsulundan
seperasiya üsulndan
termiki üsuldan
mexaniki üsuldan
rektifikasiya üsulundan

672 Atmosfer havasında qaz şәkilli çirklәndiricilәr hansı proseslәrin tәsiri nәticәsindә әmәlә gәlir?

•

buxarlanma vә toqquşma nәticәsindә
isitmә vә aktivlәşmә nәticәsindә
termo vә fotooksinlәşmә nәticәsindә
soyuma vә nәmlik nәticәsindә
istilik vә fotosintez nәticәsindә

673 Atmosferdә günәş radiosiyanın artması, temperaturun dәyişmәsi vә külәyin sürәtinin kiçik olması
hansıhadisәnin yaranmasına sәbәb olur?

•

«parnik effekti» hadisәsinin
buzlaşma hadisәsinin
smoq hadisәsinin
ildırım boşalması hadisәsinin
şüalanma hadisәsinin

674 Atmosferdә olan zәrәrli qazların qatılığını müәyyәn etmәk üçün necә buraxıla bilәn qatılıq (BBQ)
norması qәbul edilmişdir?

•

aylıq vә günlük
birdәfәlik vә illik
fasilәsiz vә fasilәli
birdәfәlik vә orta sutkalıq
daimi vә ani

675 Zәhәrli maddәlәrin atmosferdә konsentrasiyasının BBQ az olması üçün hansı tüstü borularından
istifadә edilir?

•

sahәsi kiçik olan
hündürlüyü kiçik olan
hündürlüyü böyük olan
diametri kiçik olan
diametri böyük olan

676 Yer sәthinin atmosfer tәbәqәsindә hәr bir zәrәrli maddәnin maksimal konsentra¬si¬ya¬sı birdәfәlik
BBQ qiymәtindәn necә asılı olmalıdır?

•

677 Hansı şәkildә olan zәhәrli maddәlәrin atmosferdә qalma müddәti onun ölçüsündәn vә çökmә
prosesindәn asılıdır?
sәrbәst şәklindә

•

dayanıqlı şәklindә
dispers şәklindә
neytral şәklindә
aerozol şәklindә

678 Ölçülәri 1 mkmdan böyük olan aerozol çirlәndiricilәri atmosfer havasından ayrılaraq hara çökür?

•

bitkilәrin gövdәsinә
bitkilәrin yarpaqlarına
bitkilәrin qabığına
bitkilәrin kökünә
bitkilәrin budaqlarına

679 Hansı ölçüdә olan aerozol çirklәndiricilәri uzun müddәt atmosferdә qala bilirlәr?

•

0,6 mkmdan kiçik olanlar
0,1 mkmdәn böyük olanlar
0,1 mkmdan kiçik olanlar
1mkmdan böyük olanlar
0,5 mkmdәn kiçik olanlar

680 Hansı ölçüdә olan aerozol çirklәndiricilәri atmosfer havasından ayrılaraq bitki yarpaqlarına çökür?

•

10 mkmdan kiçik olanlar
1 mkmdan böyük olanlar
5 mkmdan böyük olanlar
9 mkmdan kiçik olanlar
7 mkmdan böyük olanlar

681 İESin vә AESin әtraf mühitә tәsiri әsasәn neçә istiqamәtdә ola bilәr?

•

3 istiqamәtdә
10 istiqamәtdә
5 istiqamәtdә
7 istiqamәtdә
6 istiqamәtdә

682 Yer sәthindәn hansı hündürlük atmosferin nәfәsalma qatı kimi qәbul edilmişdir?

•

5,0 m hündürlük
2,0 m hündürlük
1,5 m hündürlük
7,0 hündürlük
3,5 m hündürlük

683 Daş kömüristifadәsidigәryanacaqlaranisbәtәnniyә münasibhesabedilir?

•

dünyada ehtiyatı nisbәtәn azdır
istehsalın bütün sahәlәrindә istifadә olunur
qonur kömürlә birgә işlәdilir
uzun müddәtә proqnozlaşdırılır
istehsalın bütün sahәlәrindә istifadә olunur

684 İEÖdә yanacaq vә enerji sәrvәtlәrindәn sәmәrәli istifadә mәqsәdinә aid deyil:

•

istifadә strukturunun dәyişdirilmәsi
sәrfәli texnoloji üsulların işlәnilmәsi vә tәtbiqi
müәssisәlәrin daha çox yanacaqlara әsaslanması

enerjidәn istifadәnin әsas strategiyasının müәyyәnlәşdirilmәsi
ekoloji baxımdan tәmiz enerji növlәrinin tәtbiqi

685 Atmosferin karbon qazı ilә çirklәnmәsi әn çox hansı növ yanacağın yanması ilә bağlıdır?

•

qonur kömür
torf
neft
tәbii qaz
daş kömür

686 İESdә buxar qazanlarına verilәn bәslәyici suyu deaerasiya etmәk üçün hansı mәhluldan istifadә edilir?

•

kaustik sodadan (NaOH) istifadә edilir

687 İESin qazan qurğularını fasilәsiz olaraq su ilә qidalandırmaq üçün hansı qurğulardan istifadә edilir?

•

dövran nasos qurğularından
qrenaz nasos qurğularından
kondensat nasos qurğularından
alçaq tәzyiqli nasos qurğularından
bәslәyici nasos qurğularından

688 İESdә deaerator qurğuları vasitәsilә bәslәyici suda olan hansı qazı ayırırlar?

•

azot qazını
dәm qazını
xlor qazını
kükürd qazını
oksigen qazını

689 İESdә bәrk yanacaqlar ocaq kameralarına hansı şәkildә verilir?

•

qarışıq şәkildә
buxar şәklindә
suspenziya şәklindә
xırdalanmış şәkildә
toz şәklindә

690 İESdә bәrk yanacaqlar hansı qurğularda toz halına salınaraq ocaq kamerasına verilir?

•

adi qurğularda
nasos qurğularında
doğrayıcı qurğularda
xüsusi qurğularda
sәpәlәyici qurğularda

691 İESdә ocaq kamerasının hәcmi qazan qurğusunun hansı parametrindәn asılıdır

•

buxar sәrfindәn
buxarın genişlәnmәsindәn
buxarın temperaturundan
buxarın soyumasından

buxarın enerjisindәn

692 İESdә qazan qurğularının ocağında vә qaz yolunda yaranan müqavimәt aradanqaldırmaq üçün hansı
qurğulardan istifadә olunur?

•

tüstü tutan vә hava tutandan
tüstü paylayan vә hava paylayandan
tüstü vuran vә hava vurandan
duz cavab yoxdu
tüstü soran vә havavurandan

693 İESdә qazan qurğularının ocağında vә qaz yolunda yaranan yanma mәhsullarını tüstü borusundan
atmosferә atmaq üçün hansı qurğulardan istifadә olunur?

•

tüstüsoran vә havavurandan
tüstütutan vә havatutandan
tüstüsoran vә havapaylayandan
tüstüpaylayan vә havapaylayandan
tüstüvuran vә havatutandan

694 İESdә deaerator qurğuları vasitәsilә bәslәyici suda hәll olunmuş korroziyaedici hansı qazı ayırırlar?

•

COnu ayırırlar

695 İES dә hansı turbinlәrdәn istifadә olunur?

•

Çarxlı vә çarxsız
Turbinli vә reaktiv
Turbinli vә aktiv
Passiv vә aktiv
Aktiv vә reaktiv

696 İESdә yanacağın yandırılması zamanı yaranan tullantı qazları tüstü borularına vermәk üçün hansı
qurğulardan istifadә edilir?

•

Havavuran vә havatutandan
tüstüsoran vә havavurandan
Tüstütutan vә havavurandan
Tüstüpaylayan vә havapaylayandan
Tüstüsovuran vә tüstüqovandan

697 İESdә hansı nasos vasitәsilә turbindәn işlәnmiş buxar kondensatora nәql edilir?

•

Dövran nasosları
Drenaj nasosları
Sorma nasosları
Istilik nasosları
kondensat nasoslar

