AAA_1241#01#Q16#01 eduman testinin sualları
Fәnn : 1241 Neftqazçıxarma sәnayesinin ekoloji problemlәri vә onların hәllinin әsas istiqamәtlәri
1 Nefti dәmir yolu ilә daşıdıqda 1 tonun dәyәri

•

0,34 qәp/ton.km
0,33 qәp/ton.km
0,32 qәp/ton.km
0,31 qәp/ton.km
0,35 qәp/ton.km

2 Neft kәmәrinin iqtisadi dәyәri necә qiymәtlәndirilir

•

Neftin nәql olduğu bölgәnin iqlim şәraitlә qiymәtlәndirilә bilәr
Coğrafi parametrlәrin göstәricilәrlә xarakterizә edilir
Kәmәrin diametri nә qәdәr böyük olarsa nәql olunan neftin maya dәyәri bir o qәdәr aşağı düşür
Neftin duru axıcılıq xassәli әlaqәlәndirilir
1 ton neftin 1 km mәsafәyә nәql olunması ilә qiymәtlәndirilә bilәr

3 Neftin ikinci üsul ilә çıxarılmasında әsas hansı kimyәvi reagentlәrdәn istifadә etmәk olar?

•

Sulfat turşusundan istifadә etmәk olar
Müxtәlif xassәli turşulardan istifadә etmәk olar
Xlorid turşusundan istifadә etmәk olar
Nitrat turşusundan istifadә etmәk olar
Fosforit turşusundan istifadә etmәk olar

4 Neftin tәrkibindә mexaniki qarışıqlar hansılardır?

•

Emulsiya birlәşmәlәri
Motal qazıntıları
Çınqıl tullantıları
Lil çöküntülәri
Gil – qum qarışıqları

5 Nәqlә hazırlanan neftin tәrkibindә qazın olması hansı ekoloji problem yarada bilәr?

•

hidravlik xәtti müqavimәt yaranır
Neftin nәqlini çәtinlәşdirir
әlavә müqavimәt yaradır
yüksәk sahәlәrdә yaranır
Dinamik titrәyişli zәrbәlәr

6 Partlayıcı vasitәlәrdәn istifadә etdikdә neftin quyudibinә süzülmәsi ekoloji iqtisadi şәrtlәri ödәyә bilirmi?

•

Güllәlәr ilә deşiklәrin açılması hasilatın artmasına müvәqqәti tәsir göstәrә bilir.
Torpade güllәlәrinin neft layında hansı dәrinliklәrә qәdәr irәliyә bilmәsindәn asılıdır
Yarığın әmәlә kәlmә dәrinliyi neft layının litoloji tәrkibindәn asılıdır
Neft layında hәll olmuş üzvi maddәlәrin xassәlәrindәn asılıdır
Torpode güllәlәri 23 metr layda kanallar açaraq irәlilәyә bilәr

7 Aşağıdakılardan hansı neftin nәqlә hazırlanmasının ekoloji problemlәridir?

•

Rektifikasiya Kolonunun normal işini si pozur.
Nәqlә hazırlanacaq neftin tәrkibindә zәrәrli qarışıqların faiz miqdarı ekoloji tәlәbatı cavab vermәlidir.
Qum qarışığının olması işlәk mexanizmlәri eroziya uğramasına şәrait yaradır
Suyun buraxıla bilәn hәddi 0,1 faiz olması neftin emalında köpüklәnmә yaradaraq mühitdә ekoloji problem yaradır
Nәqlә hazırlanan neft beynәlxalq standartlara qoyulan şәrtlәri ödәmәlidir

8 Elektrik dalma nasosu quyudibi zonada maye qarışığını hansı mexanizmlәrin vasitәsilә ala bilir?

•

Mәrkәzdәn qaçan nasosun işә düşmәsindәn
Mayenin quyu gövdәsinә dolması nәticәsindә
İstismar kәmәrinin maye qarışığı ilә dolduqda mayeni qәbul edir
Elektrik mühәrrikinin üstündә oturdulmuş nasos vasitәsilә
Nasosun altında oturdulmuş elektrik mühәrrikinin üstündәki süzgәcdәn

9 Quyudibi zonada elektrik dalma nasosu maye qarışığını hansı mexanizmlәrin vasitәsilә ala bilir?

•

İstismar kәmәrinin maye qarışığı ilә dolduqda mayeni qәbul edir
Elektrik mühәrrikinin üstündә oturdulmuş nasos vasitәsilә
Nasosun altında oturdulmuş elektrik mühәrrikinin üstündәki süzgәcdәn
Mәrkәzdәn qaçan nasosun işә düşmәsindәn
Mayenin quyu gövdәsinә dolması nәticәsindә

10 Elektrik dalma nasosu ilә neftin çıxarılmasında hansı ekoloji tәdbirlәr görülә bilәr?

•

Yer üstü avadanlıqların ekoloji şәrtlәrinә әmәl olunmalıdır
Yüksәk axını malik olan maye qarışığı
Kompressor borularında әks klapanlar qoyulmalıdır
Mayenin axını istiqamәtindә klapanlar növbәli açılır
qaldırma – endirmә işlәrindә növbәti klapanlar әtraf mühitin ekoloji tәmizliyini tәmin edir

11 Kompressor üsulu ilә nefti hansı geoloji şәraitә mәxsus quyularda istifadә etmәk olar?

•

Maili qazılmış böyük horizontlu quyularda istifadә oluna bi
Geoloji şәraitdә qumun faiz miqdarı axında çox olsun
Hasilat aşağı sәviyyәdә olsun
Çox dәrin olmayan quyularda istifadә etmәk olar
hәr bir dәrinlikdәn hasilatı 30 – t – dan yuxarı olan quyularda istifadә etmәk olar

12 Kompressor üsulu ilә neft çıxardıqda nә vaxt qazliftdәn istifadә edilә bilәr?

•

sahәdә yüksәk tәzyiqli qaz layı varsa, o layın enerjisindәn istifadә edilә bilәr
Kompressor quyuları yaxınlıqda qaz quyuları olduqda
Yüksәk hasilatlı quyular olduqda
Fontan üsulu ilә neftin çıxarılmasından istifadә olunduqda
Lay tәzyiqi yüksәk olan sahәlәrdә istifadә oluna bilәr

13 Kompressor üsulu ilә nefti çıxardıqda tıxacın yaratdığı ekoloji problemi necә aradan qaldırmaq olar?

•

Kimyәvi aşılayıcı reagentlә yaranmış tıxacı tәmizlmәk olar
İsti su vurmaqla
Hidravlik tәzyiq yaratmaqla
mexaniki qarışığın tәsiri ilә
Reagentlәrdәn istifadә etmәklә

14 Hansı geoloji şәraitә mәxsus quyularda kompressor üsulu ilә istifadә etmәk olar?

•

Maili qazılmış böyük horizontlu quyularda istifadә oluna bilәr
Geoloji şәraitdә qumun faiz miqdarı axında çox olsun
Hasilat aşağı sәviyyәdә olsun
Çox dәrin olmayan quyularda istifadә etmәk olar

•

hәr bir dәrinlikdәn hasilatı 30 – t – dan yuxarı olan quyularda istifadә etmәk olar

15 Hansı geoloji şәraitә mәxsus quyularda kompressor üsulu ilә istifadә etmәk olar?

•

Çox dәrin olmayan quyularda istifadә etmәk olar
Geoloji şәraitdә qumun faiz miqdarı axında çox olsun
Hasilat aşağı sәviyyәdә olsun
hәr bir dәrinlikdәn hasilatı 30 – t – dan yuxarı olan quyularda istifadә etmәk olar
Maili qazılmış böyük horizontlu quyularda istifadә oluna bilәr

16 Hansı ekoloji problemlәri kompressor quyularının istismarı yarada bilәr?

•

Laylarda tektonik sürüşmәlәr olduqda ekoloji problemlәr yarana bilәr.
Neft layında geoloji mürәkkәblәşmәlәr tәdricәn çoxalsın
Süxurların litolgi tәrkibindә suyun faiz miqdarı güclәnsin
Neftin quyudibi zonaya süzülmәsi çәtinlәşsin
2500 metr dәrinlikdә olan vә neft hasilatı 25 t – dan az olmayan quyularda ekoloji problemlәr yarada bilәr

17 Geoloji mühitdәn asılı olaraq kompressor üsulu ilә neft çıxarmada ekoloji problemin yaranması hansı şәraitdә ola bilәr?

•

Mexaniki qatışığın faizi çox, qaz amili yüksәk olan quyularda ekoloji problemin yaranması ola bilәr
Quyunun inhiraf bucağının kәskin dәyişmәsi ola bilәr
Neft quyusunun seysmik zonada olması ola bilәr
Maye axınının quyudibi zonada güclәndirilmәsi
Neft layının yüksәk mәsamәlikli olması ola bilәr

18 Nә vaxt kompressor üsulu ilә neft çıxardıqda qazliftdәn istifadәoluna bilәr?

•

sahәdә yüksәk tәzyiqli qaz layı varsa, o layın enerjisindәn istifadә edilә bilәr
Kompressor quyuları yaxınlıqda qaz quyuları olduqda
Yüksәk hasilatlı quyular olduqda
Fontan üsulu ilә neftin çıxarılmasından istifadә olunduqda
Lay tәzyiqi yüksәk olan sahәlәrdә istifadә oluna bilәr

19 Kompressor üsulu ilә neftin çıxarılmasında ekoloji problemlәrin yaranması
Maye qarışığının lillәşmәsi ekoloji problem yarada bilәr
Quyu gövdәsindә boruların erroziya uğraması ola bilәr

•

İstismar kәmәrinin zәdәlәnmәsi ola bilәr
Parafin örtüyünün kompressor borusunda tıxac әmәlә gәtirmәsi ola bilәr
Lay sularının quyu dibi zonaya axını ola bilәr

20 Nefti kompressor üsulu ilә nefti çıxardıqda tıxacın yaratdığı ekoloji problemi necә aradan qaldırmaq olar?

•

Kimyәvi aşılayıcı reagentlә yaranmış tıxacı tәmizlәnәn olar
İsti su vurmaqla
Hidravlik tәzyiq yaratmaqla
mexaniki qarışığın tәsiri ilә
Reagentlәrdәn istifadә etmәklә

21 Neftin kompressor üsulu ilә neftin çıxarılmasında yaranan ekoloji problemlәrin hәlli yolları

•

Avadanlıq quraşdırmalarının tam kipliyini tәmin olunması
Texnikitexnoloji nәzarәtin güclәndirilmәsi ekoloji problemlәrin hәlli yolları
Quyuların texniki iş rejiminin nәzarәtdә saxlanılması
Texnoloji iş göstәricilәrinin tәmin edilmәsi
işçi mexanizmlәrinin standarta uyğun tәtbiq olunması

22 Xәzәr dәnizi neçә fizikicoğrafi hissәyә bölünür?

•

6
2
3
4
5

23 Xәzәrin әn dәrin yeri onun hansı hissәsindәdir?

•

Şimal
Cәnub
Şәrq
Qәrb
Orta

24 Xәzәrin әn dayaz yeri haradadır?

•

•

Şimal
Orta
Cәnub
Qәrb
Şәrq

25 Xәzәrin әn dәrin yeri neçә metrdir?

•

980
788
1022
1025
750

26 Bu yarımadalardan hansı Xәzәrdә yoxdur?

•

Türkmәnbaşı
Manqislar
Kulalı
Aqraxan
Buraçı

27 Bu yarımadalardan hansı Xәzәrdә yoxdur?

•

Buraçı
Aqraxan
Çeçen
Türkmәnbaşı
Manqıstlar

28 Struktur quyuların qazılmasında neftinqazın çıxarılmasında hansı problemlәr hәll olunur?

•

Dağ süxurlarının statiqrafikası müәyyәn edilir
Alınan mәlumatlara әsasәn geoloji profillәr müәyyәn edilir
struktur xәritәlәr tәrtib olunur
Qalınlıqlar xәritәsi tәrtib edilir
Süxurların litologiyası araşdırılır

29 Struktur quyular qazıldıqda aralarındakı mәsafә necә km olmalıdır

•

45 km
23 km
12 km
34 km
56 km olmalıdır

30 Struktur quyular qazılarkәn tektonik pozulmalara aşıkarlanarsa quyuların sayı minimun nә qәdәr olmalıdır

•

67 yә qәdәr olmalıdır
12
34
23
45

31 İstinad quyuları Neftinqazın çıxarılmasında hansı mәqsәdә görә qazılır

•

Az tәdqiq olunmuş vә ya heç tәdqiq olunmamış geniş sahәlәrdә böyük dәrinliklәrdә yatan neftlikqazlığı müәyyәn etmәklә xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir
Az tәdqiq olunmuş böyük dәrinliklәdә yatan neftli qazlı layların öyrәnilmәsidir
Neftinqazın ehtiyatını öyrәnmәkdir
Neftliqazlı layları aşikarlamaqdır
Neftqaz laylarının profillәrini öyrәnmәkdir

32 Elektrik dalma nasosu ilә nefti quyudan çıxartdıqda ekoloji üstünlüyü nәdәn ibarәtdir

•

çıxarılan neftin tәrkibindә mexaniki qarışıqların faiz miqdarı kәskin çoxalır
Layda olan neftin maksimum hәddә çıxarılması mümkün olur
Quyunun mexaniki qarışıqlardan çirklәnmәsi azalır
Neftin tәrkibindә qarışıqların faiz miqdarı çoxalır
Elektrik dalma nasosunun tәmir arası müddәti uzanır

33 Neft quyusunda elektrik dalma nasosu hansı müddәtdә fasilәsiz işlәyә bilәr?

•

34 il fasilәsiz işlәyә bilәr
23 ay
56 ay
12 il

•

23 il

34 Hansı horizontlarda elektrik dalma nasosu ilә neftin çıxarılması tәtbiq oluna bilәr

•

Maili neft quyularında tәtbiq oluna bilәr
Mәhsuldarlığı aşağı düşmüş horizontlarda
Çoxda dәrindә olmayan neft laylarında
Çox mәhsuldarlığı olan laylarda
Tektonik pozulması az olan horizontlarda

35 Nefti elektrik dalma nasosu ilә quyudan çıxartdıqda ekoloji üstünlüyü nәdәn ibarәtdir

•

Layda olan neftin maksimum hәddә çıxarılması mümkün olur
Quyunun mexaniki qarışıqlardan çirklәnmәsi azalır
Neftin tәrkibindә qarışıqların faiz miqdarı çoxalır
Elektrik dalma nasosunun tәmir arası müddәti uzanır
çıxarılan neftin tәrkibindә mexaniki qarışıqların faiz miqdarı kәskin çoxalır

36 Nefti elektrik dalma nasosu ilә çıxardıqda tәmir müddәtinin uzanmasına sәbәb nә ola bilәr?

•

Elektrik enerjisinin fasilәsiz tәnzimlәnmәsi ola bilәr
Nasosun işlәk mexanizmlәrinin plastik materiallardan hazırlanması ola bilәr
Nasosun yaxşı soyudulması ola bilәr
Elektrik mühәrrikinin tam maye halında hәmişәlik olmasıdır
quyu gövdәsindә tәzyiqlәr fәrqinin kәskin dәyişmәsi ola bilәr

37 Elektrik dalma nasosu hansı müddәtdә neft quyusunda fasilәsiz işlәyә bilәr?

•

34 il fasilәsiz işlәyә bilәr
23 ay
56 ay
12 il
23 il

38 İstismar iş rejiminә görә elektrik dalma nasosu hansı yığımdan ibarәtdir

•

kompressor borusu
Avtomatik idarәetmә qurğusu

•
kabel örtücü sistem
Aqreqat – nasos sistemi
Mufta yığım kompleksindәn ibarәt ola bilәr

39 Dәmiryolu ilә neftin dünyada neçә faizi daşımır?

•

45
15
25
30
40

40 Kompressor stansiyası necә neft quyusunun işlә tәmin edә bilәr

•

100 quyunu qazla tәmin edә bilәr
20
40
60
80

41 Kompressor üsulu ilә nefti çıxardıqda nә vaxt orlift adlanır?

•

Quyu sıxılmış hava ilә işlәdikdә orlift adlana bilә
Lay sulandıqda
Hasilat azalanda
Layın neftvermә әmsalı aşağı düşdükdә
Neftdә parafin birlәşmәlәri olduqda

42 Bu nәqliyyat növlәrindәn hansı ilә neft daşınmır?

•

Dәmiryol
hava
Su
Borukәmәr
Avtomobil

43 Azәrbaycan Respublikasında Tәbiәti mühavizә vә tәbiәtdәn istifadә haqqında Qanun neçәnci ildә qәbul olunub?

•

1994
1995
1991
1992
1993

44 Neftin kompressor üsulu ilә çıxartdıqda ekoloji problemlәrin minimuma yendirilmәsi nәyә әsaslanır.

•

yeraltı avadanlıqların sadәliyi onların yeyilib xarab olmasının yoxluğu ekoloji problemin minimuma yendirilmәsinә sәbәb ola bilәr.
Neftin tәrkibindә mexaniki qarışıqların azlığı
Neftdә hәll olmuş qarışıqlar.
Emulsiyanın tәdricәn çoxalması
işlәk mexanizmlәrin eroziya uğraması

45 Neftin kompressor üsulu ilә çıxarılmasının ekoloji iqtisadi üstünlüyü

•

içәrisindә çoxlu miqdarda qum olan mayenin çıxarılması ekoloji – iqtisadi üstünlüyә malikdir.
a) Sıxılmış havanın kipliyinin tәmin olunması.
b) Havada olan qarışıqların az olması
c) İşçi mexanizmlәrin germetikliyi
d) İşlәk hissәlәrin mәsafәdәn idarә olunması

46 Neftin Qazlift üsulu ilә çıxarılması nәyә әsaslanır

•

Neftin tәbii qazla çıxarılmasına qazlift deyilә bilәr
Neftin quyudibi zonaya sıxışdırılması
Maye axının güclәndirilmәsi
Quyuya hava vurulması
konturda tәzyiqin bәrpa olunması

47 Rusiya Baltik dәnizinin dibi ilә hansı Avropa ölkәsinә neft kәmәri çәkmişdir?

•

Belçika
Polşa
Almaniya
İsveç
Danimarka

48 Neft sәnayesinin kompleks inkişaf pillәlәri nә adlanır?

•

Tәdricәn yeni texnikaya nail olmaq
neft işi
Neft sәnayesinin Şaxәlәnmәsi
Neftin pillәri hsailatı
Neft sәnayesindә fiziki әmәyin tәdricәn aradan qaldıırılması

49 Azәrbaycanda neftqaz ehtiyatları hansı dәrinlikdә daha çoxdur?

•

50007000 m
10002000 m
20003000 m
3000 – 5000 m
40006000 m

50 Bu xarici şirkәtlәrdәn hansı әsrin müqavilәsi ndә iştirak etmir?

•

Seat
Yunokal
Lukoyl
Remko
İtoçn

51 Pirallahı adasında neçәnci ildәn neft yatağı istismar olunur?

•

1920
1900
1902
1903
1904

52 Binәqәdidә neçәnci ildәn neft çıxarılır?

•

1901
1897
1898
1890

1893

53 1796ci il tarixi sәnәdlәrdә Abşeron kәndlәrindә olan neft quyularının miqdarı göstәrilir nә qәdәrdir?

•

120 әdәd
100
105
110
115

54 Tarixi sәnәdlәrdә 1796ci il Abşeron kәndlәrindә olan neft quyularının miqdarı nә qәdәrdir?

•

120 әdәd
100
105
110
115

55 Abşeronda olan quyuların dәrinliyi 1796 il rәsmi sәnәddә nә qәdәr olmuşdur

•

3035 sajinә qәdәr olmuşdur.
2dәn15 sajinә qәdәr
1020 sajinә qәdәr
2035 sajinә qәdәr
2dәn 30 sajinә qәdәr

56 Suraxanıda neçәnci ildәn neft yatağı istismar olunur?

•

1900
1907
1910
1905
1903

57 Azәrbaycanın hansı iqtisadi rayonunda neft yoxdur?

•

GәncәQazax
Naxçıvan

•
Abşeron
Aran
QubaXaçmaz

58 Naftalan müalicә nefti hansı iqtisadi rayonun әrazisindә yerlәşir?

•

GәncәQazax
Aran
Yuxarı Qarabağ
KәlbәcәrLaçın
Naxçıvan

59 QubaXaçmaz iqtisadi rayonunda hansı bölgәsindә neft hasil edilir?

•

Xaçmaz
Quba
Siyәzәn
Nabran
Qusar

60 Bu düzәnliklәrdәn hansında neft yoxdur?

•

Muğan
Araz boyu
CәnubŞәrqi Şirvan
SamurDәvәçi
Mil

61 Xәzәr dәnizindә ilk dәfә neft harada çıxarılıb?

•

Bayıl buxtası
Neft Daşları
Pirallahı adası
XaraZirә adası
Qiyilağac körfәzi

62 Azәrbaycanın neft ehtiyatları hansı eranın çökmә süxurlarında aşkar edilib?

•

•

Kaynozoy
Arxey
Proterozoy
Paleozoy
Mezozoy

63 Abşeronun hansı kәndindә ilk dәfә neft çıxarılıb?

•

Binәqәdi
Balaxanı
Maştağa
Nardaran
Lökbatan

64 Azәrbaycanda necә neft vә qaz yatağı açılmışdır?

•

74
70
71
72
73

65 Azәrbaycanın neftqaz yataqlarının neçәsi qurudadır?

•

44
40
41
42
43

66 Azәrbaycanın neftqaz yataqlarının neçәsi dәnizdәdir?

•

28
24
25
26
27

67 Azәrbaycanda ilk neftayırma zavodu harada tikilib?

•

Balaxanı
Suraxanı
Bibi heybәt
Ramana
Qara şәhәr

68 Bunlardan hansında ilk dәfә olaraq neft hasil edilmişdir?

•

Bibi heybәt, Balaxanı, Suraxanı
Balaxanı, Suraxanı, Sabunçu
Suraxanı, Ramana, Balaxanı
Balaxanı, Sabunçu, Ramana
Ramana, Bibi heybәt, Balaxanı

69 1842ci il tarixinә görә Abşeronda nә qәdәr neft quyusu vardır

•

136
130
125
120
125

70 1842ci ildә Abşeron ildә nә qәdәr neft hasil edirdi

•

3,1 min ton neft hasil edirdi
3,8 min ton
3,7 min ton
3,6 min ton
3,5 min ton

71 1846ci ildә BibiHeybәtdә Dünyada ilk dәfә olaraq kәşfiyyat quyusunun dәrinliyi nә qәdәr olmuşdur.

•

23 metr
19 metr
20 metr
21 metr

•

22 metr

72 Dünyada әn güclü fontan Abşeronda neçә ay davam etmişdir

•

3 ay fontan davam etmişdir.
1,2 ay
1,8 ay
2,0 ay
2,5 ay

73 Abşeronun hansı kәndlәrindә Xәsr Mәsudi Abş neftin istismar olduğunu bildirmişdir?

•

Balaxanı
Şağanı
Pirallahı
Suraxanı
Şubani

74 Bibiheybәtdә sahildәn necә metr aralı dәniz dibindәn neft çıxarılmışdır?

•

1805ci il 20 vә 35 metr aralı
1801ci il 18;30 metr aralı
1802ci il 20 vә 35 metr aralı
1803 –cü il 18 vә 30 metr aralı
1804cü il 21 vә 31 metr aralı

75 Abşeronda neftin olması nә vaxtdan mәlum idi?

•

e.ә. I – II әsrlәr
E.ә. VI – IV әsrlәr
XII әsr
X әsr
III әsrlәr

76 Hansı mәşhur sәyyah Abşeronda neft quyularının olması barәdә mәlumat vermişdir?

•

Marko Polo
Pryevalski

Bakuvi
H.Z.Şirvani
Piri Rәis

77 Neftin flüoressensiyası ekoloji prblemlәrlә әlaqәsi necә izah olunur

•

Neftin uzaq kosmik fәzadan varlığını müәyyәn etmәk olar.
Neftin spektral analizdә suburaxması kimi izah oluna bilәr
Neftin temperaturdan asılı olaraq mühitdә yayılma miqdarı kimi izah oluna bilәr
Neftin adi şәraitindә mühitdәn asılı olara çirklәnmә xüsusiyyәtlәri kimi izah oluna bilәr
adi atmosfer şәratindә neftin müxtәlif rәnglәrә çalması kimi izah oluna bilәr

78 neftqaz çıxarmada neftin elektrik keçirmә qabiliyyәti ekoloji problemin hәllindә rolu nәdәn ibarәt ola bilәr

•

süxarların müqavimәtinin ölçülmәsi üçün istifadә oluna bilәr
neftin yatım bucağını müәyyәnlәşdirmәk olar
neft layının qalınlığını tapmaq olar
neftqaz ehtiyatlarının hesablanmasında istifadә oluna bilәr
neftinqazın sahәsini tapmaq olar

79 Neft –qaz çıxamada optik fәallıq ekoloji problemlә necә hәll olunur?

•

Neftin optik fәallığı onun geokimyәvi tarixindәn asılıdır.
Neftin ekoloji optik fәallığı onun işıq şüasının polyarizasiya müstәvisini fırlatması ola bilәr
Neftqaz çıxarmada ekoloji tarazılığı әn sadә üsulla nüәyyәnlәşdirmәk ola bilәr
Neftin işıq şüaları ilә ekoloji faktorları qiymәtlәndirmәsi ola bilәr
Neftin optik fәallığı onun statiqrafik yaşından asılıdır

80 Optik fәallıq neft –qaz çıxamada necә hәll olunur?

•

Neftin optik fәallığı onun geokimyәvi tarixindәn asılıdır.
Neftin ekoloji optik fәallığı onun işıq şüasının polyarizasiya müstәvisini fırlatması ola bilәr
Neftqaz çıxarmada ekoloji tarazılığı әn sadә üsulla nüәyyәnlәşdirmәk ola bilәr
Neftin işıq şüaları ilә ekoloji faktorları qiymәtlәndirmәsi ola bilәr
Neftin optik fәallığı onun statiqrafik yaşından asılıdır

81 Qazla mayenin birbirinә tәsir etmәdiklәri şәraitdә hansı ekoloji problem yaranır?

•

Maye hәcmindә sürüşmә sürtünmәsin çoxalda bilәr
temperatur sabitliyi yarada bilәr
maye hәcmindә problemlәr yarada bilәr
Maye hәcmindә neft qazlarının hәllolma qabiliyyәti yaranır
qazlamayenin başqa tәzyiqi yarada bilәr

82 Qazın 1ºC qızdırılması üçün lazım olan istiliyin kalorilә miqdarı nәdir?

•

qazın soyuması
qazın donması
Qazın istilik tutumu
qazın hәllolma qabiliyyәti
qazın әrimәsi

83 Üzvi mәnşәli qalıq çöküntülәrindә neftin yetişmәsi üçün neçә il lazımdır?

•

1500 il
500 il
100 il
Milyon illәr
1000 il

84 Azәrbaycanda palçıq vulkanlarını әtraflı tәdqiq edәn akademik alim hansıdır?

•

N.Seyidov
Y. Mәmmәdәliyey
X. Mәmmәdov
Ә.Yaqubov
K. Sadıqov

85 Süxurların maqnit sahәsinin öyrәnilmәsinә әsaslanan neft yataqlarının axtarılması üsulu necә adlanır?

•

Bakterioloji
Elektrometrik üsul
Qravimetrik üsul
Maqnitometrik
Seysmik üsul

86 Neft vә tәbii qazın dәmir birlәşmәlәri әsasında yaranmasını irәli sürәn nәzәriyyә necә adlanır?

•

Qeyriüzvi nәzәriyyә
Kosmik nәzәriyyә
Vulkan nәzәriyyәsi
Karbid nәzәriyyәsi
Üzvi nәzәriyyә

87 Karbid nәzәriyyәsi neft vә qazın hansı birlәşmәlәr әsasında yaranması fәrziyyәsini irәli sürürdü?

•

Manqan
Xrom
Qızıl
Dәmir
Silisium

88 Neftin heyvan vә bitki qalıqlarının qarışığından әmәlә gәlmәsi haqqında üzvi nәzәriyyә hansı alim tәrәfindәn әsaslandırılmışdır?

•

A.N. Enqler
M.V.Lomonosov
D.İ.Mendeleyev
Akademik İ.M.Qubkin
Akademik N.D.Zelinski

89 Neftin ağır metalların karbidlәrinә suyun tәsiri nәticәsindә yaranması nәzәriyәsi necә adlanır?

•

Qeyriüzvi nәzәriyyә
Kosmik nәzәriyyә
Vulkan nәzәriyyәsi
Karbid nәzәriyyәsi
Üzvi nәzәriyyә

90 Neftin әmәlә gәlmәsi haqqında karbid nәzәriyyәsi nә vaxt vә hansı alim tәrәfindәn irәli sürülmüşdür?

•

1880ci ildә A.N. Enqler
1860cı ildә M.V.Lomonosov
1930cu ildә İ.M.Qubkin
1877ci ildә D.İ.Mendeleyev

•

1870ci ildә N.D.Zelinski

91 İlk dәfә olaraq laboratoriya şәraitindә heyvan yağlarından sintetik nefti hansı alim әldә etmişdir?

•

N.D.Zelinski
İ.M.Qubkin
A.Enqler
H.Hefer
D.İ.Mendeleyev

92 A.Enqler tәrәfindәn laboratoriya şәraitindә әldә edilәn neftә bәnzәr protopetroleum mayesinin sıxlığı nә qәdәrdir(q/sm

•

1,1
0,75
0,81
0,91
0,83

93 Süxurların vә onların içәrisindә yerlәşәn faydalı qazıntıların fiziki xassәlәrinә әsaslanan neft axtarışı üsulları necә adlanır?

•

Bakterioloji
Geokimyәvi
Geoloji
Geofiziki
Hidrogeoloji

94 Halhazırda yer sәthindәn hansı dәrinlikdә olan neft yataqları istismar olunur(kmlә)?

•

15
24
13
36 vә daha çox
34

95 Aşağıdakılardan hansı yerin altında neftqaz yataqlarının olmasını göstәrәn amillәrdәn hesab edilir?
Gil yataqları
Müalicә suları

•

Duz yataqları
Palçıq vulkanları
Metal yataqları

96 Alman kimyaçısı Enqler laboratoriya şәraitindә әldә etdiyi neftәbәnzәr mayeni necә adlandırdı?

•

Protokarbonium
Protohelium
Petroleum
Protopetroleum
Protohidroleum

97 Laboratoriya şәraitindә balıq yağını emal edәrәk neftә bәnzәr maye әldә edәn alim kimdir?

•

N.D.Zelinski
İ.M.Qubkin
H.Hefer
A.Enqler
D.İ.Mendeleyev

98 Sabit vә dәyişәn cәrәyan mәnbәlәri ilә yer qabığında yaranan süni elektromaqnit sahәlәrinin ölçülmәsinә әsaslanan neft yataqlarının axtarışı üsulu
necә adlanır?

•

Geoloji üsul
Maqnitometrik
Qravimetrik üsul
Elektrometrik üsul
Seysmik üsul

99 Neftәmәlәgәtirici maddәlәrin neftә çevrilmәsi üçün ona tәsir edәn amillәr hansılar ola bilәr.

•

Litoloji tip tәbәqәlәrin әmәlә gәlmәsi
karbohidrogenlәrin kollektorlara miqrasiyası
Tokfonik pozulmaların çoxluğu
geoloji proseslәrin davamlılığı
Onların struktur tәbәqәlәrdә yerlәşmәsi

100 Karbid nәzәriyyәsinin müasir dövrdә inkişafı nәyә әsaslanır

•

Nәzәriyyә geoloji dövrlәrdә, hәtda hazırda әmәlә gәlir.
Dәmir birlәşmәlәrin karbohidrogenlәri әmәlә gәtirmәsi
Karbohidrogenlәrin üst qatlara hәrәkәt etmәsi
yarın dәrinliklәridә temperaturu yüksәk olması
yüksәk temperaturun tәzyiqin buxar brilәşmәlәri ilә kondensasiya olmalıdır

101 Neftin әmәlә gәlmәsinin Vulkanın nәzәriyyә nәyә әsaslanır?

•

Vulkan qazlarının yorğanlar dolaraq soyumasına әsaslanır.
Maqmadan ayrılan qa vә buxarlara әsaslanır
Karbohidrogenlәrin sönmüş bünövrәsinә әsaslanır
Maqma ocaqlarının olmasına әsaslanır
Karbohidrәgenlәrin sönmüş vә yanvar vulkanların bünövrәlәrindә yerlәşәn maqma ocaqlarının olmasına әsaslanır.

102 Neftin әmәlә gәlmәsindә kosmik nәzәriyyәnin әsasını hansı birlәşmәlәr tәşkil edir?

•

Yupitor, saturn, Neptun vә digәr planetlәrdә Karbohidrogen birlәşmәlәri tapılmışdır.
spektral analiz şüaların sınmasına әsaslanır
Kosmik nәzәriyyә şüaların işıq vermәsinә әsaslanır
Metroidlәrdә birgilәr mövcuddur
yüksәk tәzyiq vә temperaturda karbohidrogen qazları yerin dәrinliklәrinә diffuziya etmişdir.

103 Neftin heyvan qalıqlarından әmәlә gәlmәsinin başlıca sәbәlәrin nә ola bilәr?

•

Maye kütlәsinin buxarlanması
Çürümüş maye kütlәsinin keçiricli suxu kara diffuziya etmәsi
Heyvan qalıqlarının yüksәk tәzyiqdә çevrilmәsi
Heyvan – qalıqlarının çürümәsi
Zülali birlәşmәlәrin qapalı şәraitdә tәzyiq vә temperatur tәsirilә çevirilmәlәri ola bilәr

104 Yüksәk tәzyiq vә temperaturda karbohidrogen qazları yerin dәrinliklәrinә diffuziya etmiş birlәşmәlәr hansı nәzәriyyәnin әsasını tәşkil edir?

•

Abiogen nәzәriyyәnin
Üzvi nәzәriyyәnin
Vulkanik nәzәriyyәnin
Karbid nәzәriyyәsinin
Kosmik nәzәriyyәsinin

105 Neft yataqlarının axtarışında tәtbiq olunan geofiziki üsullardan әn sәmәrәlisi hansıdır?

•

Radiometrik üsul]
Qravimetrik üsul
Elektrometrik üsul
Seysmik üsul
Maqnitometrik

106 Neft vә qazın әmәlә gәldiyi әsas sahә neçә km dәrinlikdә yerlәşir?

•

2025
1015
510
37
1520

107 Süxurların tәbii radioaktivliyinin öyrәnilmәsinә әsaslanan neft yataqlarının axtarışı üsulu necә adlanır?

•

Maqnitometrik
Elektrometrik üsul
Seysmik üsul
Radiometrik üsul
Qravimetrik üsul

108 Aşağıdakı üsullardan hansı neft yataqlarının axtarılmasında tәtbiq edilәn qravimetrik üsul adlanır?

•

Süxurların tәbii radioaktivliyinin öyrәnilmәsinә әsaslanan üsul
Yer qabığında yaranan süni elektromaqnit sahәlәrinin ölçülmәsinә әsaslanan üsül
Süxurların maqnit sahәsinin öyrәnilmәsinә әsaslanan üsul
Süxurların ağırlıq qüvvәsinә hesablanan üsul
Süxur komplekslәrindә süni partlayış nәticәsindә yaranan dalğaların yayılma sürәtinә әsaslanan üsul

109 Süxurların ağırlıq qüvvәsinә hesablanan neft axtarışı üsulu necә adlanır?

•

Geoloji üsul
Elektrometrik üsul
Maqnitometrik
Qravimetrik üsul

•

Seysmik üsul

110 Müxtәlif süxur komplekslәrindә süni partlayış nәticәsindә Müxtәlif süxur komplekslәrindә süni partlayış nәticәsindә yaranan dalğaların yayılma
sürәtinә vә onların qeydә alınmasına әsaslanan neft yataqlarının axtarışı üsulu necә adlanır?

•

Radiometrik üsul
Qravimetrik üsul
Elektrometrik üsul
Seysmik üsul
Maqnitometrik

111 Neftin –qazın әmәlә gәlmәsindә bitgi qalıqları hansı şәraitdә xassәlәrini dәyişә bilәr

•

yeraltıtәkanlarla xassәlәrini dәyiçә bilәr
Sәthigәrilmә
Temperaturla
Tәzyiqlә
Miqresiya

112 Müasir dövrdә Karbid nәzәriyyәsinin inkişafı nәyә әsaslanır

•

Nәzәriyyә geoloji dövrlәrdә, hәtda hazırda әmәlә gәlir.
Dәmir birlәşmәlәrin karbohidrogenlәri әmәlә gәtirmәsi
Karbohidrogenlәrin üst qatlara hәrәkәt etmәsi
yarın dәrinliklәridә temperaturu yüksәk olması
yüksәk temperaturun tәzyiqin buxar brilәşmәlәri ilә kondensasiya

113 Vulkanik nәzәriyyә nәyә әsaslanır?

•

Vulkan qazlarının yorğanlar dolaraq soyumasına әsaslanır.
Maqmadan ayrılan qa vә buxarlara әsaslanır
Karbohidrogenlәrin sönmüş bünövrәsinә әsaslanır
Maqma ocaqlarının olmasına әsaslanır
Karbohidrәgenlәrin sönmüş vә yanan vulkanların bünövrәlәrindә yerlәşәn maqma ocaqlarının olmasına әsaslanır

114 Hansı ekoloji problemlәrin hәllinә neftin –qazın әmәlә gәlmәsi tәsir göstәrir?

•

Ekoloji problemlәrin hәllini düzgün müәyyәnlәşdirir

•
Neft laylarının işlәnilmәsi sadәlәşir
Neftqaz ehtiyyatlarının hesbalanmasına düzgün istiqamәt verir.
Neft yataqlarının sәmәrәli işlәnilmәsinә әsaslı kömәklik göstәrir
Neftqaz yataqlarının istismar üsulları daha sәliş olur.

115 Kosmik nәzәriyyә vә ekoloji problemlәr neftin –qazıin әmәlә gәlmәsindә necә izah edilir?

•

Kosmik tәdqiqatlar Hidrogenin şüaburaxmasına әsaslanır.
yer kürәsi yanar kütlә olarkәn tәdricәn soymuş karbohidrogen birlәşmәlәri çökmüşdür
Kosmik quruluşda HidrogenKarbon birlәşmәlәri mövcuddur.
spental analizin müşahidәlәrә әsaslanması ekoloji problemlәr yaradır.
Günәş planetlәrindә A vә CO iki qazları mövcuddur.

116 Hansı birlәşmәlәr neftin әmәlә gәlmәsindә kosmik nәzәriyyәnin әsasını tәşkil edir?

•

Yupitor, saturn, Neptun vә digәr planetlәrdә Karbohidrogen birlәşmәlәri tapılmışdır
Metroidlәrdә birgilәr mövcuddur
Kosmik nәzәriyyә şüaların işıq vermәsinә әsaslanır
spektral analiz şüaların sınmasına әsaslanır
yüksәk tәzyiq vә temperaturda karbohidrogen qazları yerin dәrinliklәrinә diffuziya etmişdir.

117 Üzvi nәzәriyyә nәyә әsaslanır?

•

Çökmüş heyvan qalıqları çökündü süxurlarilә örtülür, çürümә nәticәsindә yaranır
Qırılmış heyvanların yağlarından әmәlә gәlir
Dәnizlәrdә heyvanların kütlәvi mәhv olmasına әsaslanır.
Su hövzәlәrinә üzvi maddәlәrin cömәsi nәticәsindә әmәlә gәlmişdir.
Heyvan yağların tәzyiq vә temperaturda çevrilmәsidir.

118 Aşağıdakılardan hansı neftin heyvan qalıqlarından әmәlә gәlmәsinin başlıca sәbәblәridir?

•

Maye kütlәsinin buxarlanması
Çürümüş maye kütlәsinin keçiricli suxu kara diffuziya etmәsi
Heyvan qalıqlarının yüksәk tәzyiqdә çevrilmәsi
Heyvan – qalıqlarının çürümәsi
Zülali birlәşmәlәrin qapalı şәraitdә tәzyiq vә temperatur tәsirilә çevirilmәlәri ola bilәr

119 Neftin әmәlә gәlmәsindә biotik dәyişilmәlәr nә kimi rol oynaya bilәr?

•

Bioloji mәhsuldarlıq yüksәldikcә karbohidrogenli birlәşmәlәr daha zәnginlәşir
Biotik şәraitin kәsgin dәyişmәsi nәticәsindә kütlәvi qırğın baş verә bilәr
Yer qabığında faktonik tәkanlar ara vemir
Su hövzәlәrindә bioloji faktorlar daimi fәaliyyәtdә ola bilәr
Biotik çöküntülә oksigensiz şәraitdә karbohidrogenlәr әmәlә gәtirir

120 Bitki qalıqları neftin –qazın әmәlә gәlmәsindә hansı şәraitdә xassәlәrini dәyişә bilәr?

•

yeraltıtәkanlarla xassәlәrini dәyiçә bilәr
Sәthigәrilmә
Temperaturla
Tәzyiqlә
Miqresiya

121 Bitgi qalıqlarına görә neftin qazın әmәlә gәlmәsi hansı qollara ayrılır?

•

Neft vә qazın dәniz yosunlarından әmәlә gәlmәsi
Neft vә qazın iynәyarpaqlı alәmdәn әmәlә gәlmәsi
Neftqazın daş kömürdәn әmәlә gәlmәsi
Neft vә qaz çöllәrfә bitәn alәmdәn әmәlә gәlmәsi
Neft vә qazın meşә örtüklәrindәn әmәlә gәlmәsi

122 Quruda neftin – qazın әmәlә gәlmәsi nә cür adlanır?

•

meşә örtüklәrinin yanaraq kütlәvi çöküntülәrlә örtülmәsi
yaşıllıqların tәbii fәalkәrlәr sәbәbindәn mәhv olması
meşә örtüklәrinin kütlәvi quruması
yabanı bitgilәrin quraqlıq keçirmәsi
Quru sahәlәrin kütlәvi daşqınlar ilә örtülmәsi

123 Dәniz bitkilәrindәn neftinqazın әmәlә gәlmәsi necә izah olunur?

•

Müәyyәn geoloji vaxt әrzindә flora neftәqazasuya çevrilә bilәr.
Makrofloranın mәsamәli şәraitdә qırılması ola bilәr
Dәnizin quruması ola bilәr
Dәnizin ali bitgilәrin çürümәsi ilә izah olunur
qumlu şәraitdә müxtәlif mikofloranın geoloji dövrlәrdә mәhv olmasıdır

124 Aşağıdakılardan hansı neftin bitgi vә heyvan qalıqlarından әmәlә gәlmәsi nәzәriyyәsinin әsas müddәaları ola bilәr?

•

üzvi vә qeyri üzvi birlәşmәlәrin qapalı hövzәdә mәhv olması karbohidrogenlәrin әmәlә gәlmәsinә şәrait yaradır.
Bitgi alәminin mәhv olması, heyvanatın mәhvi ilә nәticәlәnir
fauna vә floranın inkişafı qarşılıqlı inkişafdadır
heyvan vә bitgi qalıqları su hövzәsindә toplanır
Yer kürәsindә üzvi vә qeyri üzvi birlәşmәlәrin yüksәk faiz göstәricisi sudadır

125 Tәbii xammal kimi qazın ekoloji xüsusiyyәtlәri nәyә әsaslanır?

•

Tәbii qaz ekoloji tarazlılığın problemidir
biokimyәvi xüsusiyyәtlәri tәhlükәlidir.
Biokimyәvi bioloji xüsusiyyәtә әtraf mühitin ekoloji faktorları daxil ola bilәr
tәbii qazın mәnşәyinә görә biokimyәvi ekoloji xüsusiyyәti ola bilәr
Bioloji vә biokimyәvi ekoloji pozulmalar daimi idir.

126 Neftin sәthi gәrilmәsi ekoloji problemlәrlә vә onların hәllilә necә işlәmәk olar?

•

Sәthi gәrilmә karbohidrogenlәrdә azın sürәtini dәyişdirә bilәr.
mayenin öz sәthini böyütmәsinә göstәrdiyi ekoloji müqavimәt qüvvәsidir
Sәthi gәrilmә mühiti çirklәndirmәklә müşahidә olunur
Ekoloji hәlli mühitin sәthindә problemin yaratması ola bilәr
Suyun sәthi gәrilmәsi neftinkimә nisbәtәn bir neçә dәfә çox ola bilәr

127 Neft çıxarmada ekoloji problemin hәli ilә neftin sәtni gәrilmәlәri necә әlaqәlәndirilә bilәr

•

Әlavә neftçıxarma ola bilәr.
Neftin layda quyudibinә hәrәkәt etmәsi üçün әlverişli şәrait yaradır.
Neft –su tәmasında әlaqәlәndirilә bilәr
Neftin çıxarılmasında ekoloji amil kimi bu amildәn istifadә oluna bilәr.
Neft hasilatını sabitlәşdirә bilәr

128 Neftçıxarmada ekoloji problemlә neftin hәllolma vә hәlletmә qabiliyyәtinin әlaqәsi

•

Neft bәzi hәlledicilәrdәbenzin, xloroform benzol vә efirdә hәll olur
Neftin hәlletmәsi müalicә mәqsәdi daşıya bilәr
Ekoloji mühiti hәllolmada dahada dәrinlәşdirir
Neft bir çox üzvi maddәlәdә hәllolma qabiliyyәtinә malikdir.

Hәlletmә tibbidә dәrmanların hazırlanmasında istifadә oluna bilәr

129 Ekoloji problemlәrin hәllindә neftin hәlletmә qabiliyyәtinin iqtisadi cәhәtlәri

•

Neft üzvi birlәşmәlәri özündә hәll edә bilәr
Neft suda hәll olunur
Neft sәnaye mәhsulları istehsalında hәlledici kimi istifadә oluna bilәr
Neft tibbi perapatların hazırlanmasında hәlledici kimi tәtbiq oluna bilәr.
Neft kükürdü, kauçuku bitgi vә heyvan yağlarını özündә hәll edә bilir

130 Karbid nәzәriyyәsinin әsasını hansı tәnlik tәşkil edir?

•
131 Aşağıdakı üsullardan hansı ilә neftin axtarışında istifadә edilmir?

•

Seysmik
Fiziometrik
Maqnitometrik
Qravitometrik
Elektrometrik

132 Zülali birlәşmәlәrin qapalı şәraitdә tәzyiq vә temperatur tәsirilә çevirilmәlәri nәyin әmәlә gәlmәsinin başlıca sәbәblәri ola bilәr?

•

Qırılmış heyvanların yağlarından әmәlә gәlmәsinin
Heyvan yağlarının tәzyiq vә temperaturda çevrilmәsinin
Heyvan – qalıqlarının çürümәsinin
Neftin heyvan qalıqlarından әmәlә gәlmәsinin
Dәnizlәrdә heyvanların kütlәvi mәhv olmasının

133 Neftin әmәlә gәlmәsi haqqında Qubkin nәzәriyyәsi hәm dә necә adlanır? ]
Vulkan nәzәriyyәsi

•

•

Müasir nәzәriyyә
Karbid nәzәriyyәsi
Qeyriüzvi nәzәriyyә
Kosmik nәzәriyyә

134 Neft yataqlarına әsas etibarilә harada tәsadüf edilir?

•

Bataqlıqlarda
Sәhrada
Qәdim dәnizlәrin yerindә
Dağlıq әrazilәrdә
Düzәnliklәrdә

135 Meşә örtüklәrinin yanaraq kütlәvi çöküntülәrlә örtülmәsi zaamnı nә baş verir?

•

Tektonik qırılmalar vә çatların әmәlә gәlmәsi
Maqmadan ayrılan qazların soyuması
Neftin – qazın quruda әmәlә gәlmәsi
Doymuş karbohidrogenlәrin çökmәsi
Neftәmәlәgәtirici maddәlәrin neftә çevrilmәsi

136 Ekoloji problemin hәlli iqtisadi cәhәtdәn necә dәyәrlәndirilir

•

Ekoloji problemin iqtisadi dәyәri
Ayrıayrı nәql edilmә növlәrinin müqayisәli araşdırılması
Әn sәrfәli nәqli üsulunun seçilmәsi
Ekoloji problemin meydana çıxması sәbәblәri
Ekoloji problemin hesablanması üçün müvafiq tәnlikdәn istifadә olunması ilә dәyәrlәndirilir

137 Neftin nәql edilmәsindә ekoloji problem hansı tәnlikdә hesablanır?

•

G=u+Ei
Q=m+Eu
G=Ek
S=qk
G=j+Ek

138 Ekoloji problemi neftin daşınmasında hәll etdikdә hansı parametrlәr nәzәrә alınmalıdır.

•

•

a, b, c
kapital qoyuluşunun normativ әmsalı
istismar xәrci
nәqliyyatın növü
ümumi әsaslı xәrclәrin toplusu

139 Neftin boru kәmәrlәri ilә daşınması dәmir yolu ilә nәqlindә iqtisadi göstәricilәri

•

36 dәfә iqtisadi cәhәtdәn sәrfәlidir
23 dәfә
12 dәfә
34 dәfә
35 dәfә

140 Neftin boru kәmәr ilә hesablanması

•

Kbor=KkK+
Kbor=Ku+Knu
Kbor=Kx+Kn
Kbor=GnKx
Kbor=Ka+ Gy

141 Azәrbaycanda çıxarılan neftin tәqribәn nә qәdәri dәrinlik nasos üsulu ilә çıxarılır

•

6070 %
7080 %
8090%
9095%
5060%

142 Qazlift qaydası ilә nefti çıxartmaq nәyә әsaslanır?

•

Qonşu layları tәzyiqindәn istifadә olunmasına deyilir
Neft quyularından hasil olunan qarışıqdan istifadә olunmasıd
Atmosferdәn havanın qurğularda işlәdilәrik istifadә olunmasıdır
Separatorda ayrılan qazdan istifadә etmәklә neftin çıxarılmasıdır
Neftin kompressor vasitәsilә qaz yüksәk tәzyiqlә quyudan neftin çıxarılmasına deyilir

143 Neftin qazlift qaydası ilә çıxardılması nәyә әsaslanır?

•

Qonşu layları tәzyiqindәn istifadә olunmasına deyilir
Neft quyularından hasil olunan qarışıqdan istifadә olunmasıdır
Atmosferdәn havanın qurğularda işlәdilәrik istifadә olunmasıdır
Separatorda ayrılan qazdan istifadә etmәklә neftin çıxarılmasıdır
Neftin kompressor vasitәsilә qaz yüksәk tәzyiqlә quyudan neftin çıxarılmasına deyilir

144 Erlift üsulu ilә neftin erlift üsulu ilә çıxarılmasının ekoloji problemlәri

•

Sıxılmış hava axını ilә neft quyudan çıxarılır
Atmosfer zәhәrli qazlar ilә çirklәnir
әtraf mühitdә havanın çirklәnmәsindә ekoloji problemlәr yarada bilәr
Kompressor üsulu ilә Neftin istismar üsullarından biridir.
yüksәk tәzyiqdә atmosfer havası sıxılaraq neft quyusuna vurulur.

145 Bakıda 1837ci ildә neft üzrә hansı zavod işә salınmışdır?

•

neft ayırma zavodu
ağ neft zavodu
neftyağ zavodu
neft hasilatı zavodu
neft emalı zavodu

146 12 dekabr 1994cü il hansı yataqlarında müqavilә qüvvәyә mindi?

•

Şahdәniz
Suraxanı
Bibiheybәt
AzәriÇıraqGünәşli yataqlarında
BaharKoroğlu

147 BakıBatumi magistral neft kәmәrinin daşınma gücü nә qәdәrdir?(pudla)

•

62 mln pud olmuşdur
60 mln pud
56 mln pud
55 mln pud

61 mln pud

148 Dünyada 1882ci ildә fasilәsiz neft ayırma zavodu harada inşa edilmişdir?

•

Tokioda
Parisdә
Moskvada
Bakıda
Vaşinqtonda

149 BakıBatumi neft kәmәrinin inşasına kapital qoyuluşu nә qәdәr olmuşdur?

•

Ümumi dәyәri 56 mln rubl tәşkil edirdi
Ümumi dәyәri 52 mln rubl
Ümumi dәyәri 51 mln rubl
Ümumi dәyәri 50 mln rubl
55 mln rubl

150 Dünyada ilk dәfә Qala yatağında neft quyusu elektrik qazma üsulu ilә neçәnci ildә hәyata keçirilmişdir?

•

1940 –cı ildә elektrotur hәyata keçirilmişdir.
1939cu ildә
1938ci ildә
1936cı ildә
1942ci il

151 Dünyada ilk dәfә olaraq Bayılda turbin qazma üsulu neçәnci ildә tәtbiq edilmişdir.

•

1923cu ildә dünyada ilk turbin qazması istifadә olunmuşdur.
1942
1941
1940
1939

152 Avropada vә SSRİdә әn dәrin olaraq Suraxanıda qazılan quyunun fontan vurdudәrinliyi neçә metr olmuşdur.
3750 metr
3700 metr

•

3600 metr
3500 metr
3800 metr dәrinliyindә qazılmış quyu fontan vurmuşdur

153 Neft daşlarında Dünyada neft sәnayesi tarixindә polad özüllәri üzәrindә qurulmuş neft buruğu neçәnci ildә güclü fontan vurdu?

•

[yeni cavab]
1946cı ildә
1957ci ildә
1949cu ildә
1947ci ildә

154 Azәrbaycan әrazisindәn 1971ci ildә neçә mlyard ton neft çıxarılmışdır

•

1.5 mlyard ton neft çıxarılmışdır
1.3 mlyard ton
1.0 mlyard ton
1.1 mlyard ton
1.4 mlyard ton

155 Nә vaxtdan AzәriÇıraqGünәşli yataqlarının istismarı üzrә frakt qüvvәyә mindi?

•

19 noyabr 1995ci il tarixindәn qüvvәyә mindi
15 fevral 1993cü il
16 dekabr 1993cü il
12 dekabr 1994cü il
16 mart 1992cü il

156 ABŞ dolları ilә Azәri – Çıraq Günәşli yataqlarının kapital qoyuluşu nә qәdәrdir?

•

12 mlyard dollar tәşkil edir
15 mlyard dollar
14 mlyard dollar
13 mlyard dollar
11,5 mlyard dollar

157 Dünyada ilk dәfә olaraq 1891ci ildә neftin Krekinq üsulu ilә emalı harada olmuşdur?

•

Tokioda
Parisdә
Moskvada
Bakıda
Vaşinqtonda

158 Dünyada ilk dәfә olaraq 1941 –ci ildә turbin qazma üsulu harada tәtbiq olunmuşdur?

•

Tokioda
Parisdә
Moskvada
Bayılda
Vaşinqtonda

159 Neftin emalından alınan tullantı qazlarından hansı kimya mәhsullarının istehsalında istifadә olunur?

•

nitrat turşusu
kükürd
dәm qazı
asetilen, spirt
sulfat turşusu

160 Hansı mәhsulalrın istehsalında metan qazında xammal kimi istifadә olunur?

•

Sünu ipәyin alınmasına
Etil spirtinin alınmasına
sirkә turşularının alınmasına
Yunun alınmasına imkan yaradır
Sintetik kauçukun alınmasına

161 Neftin emalından alınan tullantılardan hansı yeni mәhsullar alınmasında istifadә edilir?

•

sintetik kaucukun istehsalına
plastmassanın alınmasında
Dam örtüklәrinin alınmasında
linolium vә lakların alınmasıda
sintetik kaucukun istehsalına

162 Dünyada 1899cı ildә neftin yarısının 11,5 mln tonunu hansı region verirdi?

•

Tokioda
Parisdә
Moskvada
Abşeronda
Vaşinqtonda

163 Dünyada neft sәnayesi tarixindә 1949cu ildә polad özüllәri üzәrindә neft buruğu harada qurulmuşdur?

•

Suraxanıda
Jiloy adasında
Qum adasında
neft daşlarında
Bibiheybetdә

164 Dәniz sularında neftin buraxıla bilәn konsentrasiyası nә qәdәrdir? (mq/l)

•

0,3
0,1
0,2
0,04
0,05

165 Atmosfer havasında xlorun buraxıla bilәn konsentrasiyası nә qәdәrdir?

•

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

166 Murtuza Muxtarov –neft maqnatıdır, Dünyada ilk qazma dәzgahları istehsal edәn zavod necәnci illәrdә işә başlamışdır?

•

1891ci ildә dünyada ilk dәfә metal ştanqlarla zәrbә qazında dәzgahını işә salır patent alır.
1894cü ildә
1896cı ildә
1895ci ildә

•

1899cu ildә

167 M.Muxtarov neft quyularının qazılmasında kәnar dairәlәrdә dә müqavilә ilә işlәr görmüşdür bu hansılardır?

•

Armaver
Mayker
Saratov
Hәştәrxan
Qrozm

168 M.Muxtarov xeyriyә abidәlәri xaricdә hansı olmuşdur

•

Maykorda
Әmircanda
Vladiqatqazda
Qrozında
Sәadәt sarayı

169 Mәlikov Cavad necәnci ildә Bakıda ilk neft emalı zavodu işә salmışdır.

•

1852ci ildә ilk neft emalı zavodu işә salınmışdır
1835ci ildә
1837ci ildә
1836cu ildә
1833cü ildә

170 Neftin Krekinq üsulu ilә emalı Dünyada ilk dәfә olaraq Bakıda necәnci ildә işә düşdü?

•

1893cu ildә ilk krokinqprosesi tәtbiq olundu
1891ci ildә
1890cı ildә
1889cu ildә
1892cı ildә

171 Neft işi jurnalı Bakıda necәnci ildә nәşr olunmaö başladı hansıkı 1920ci ildәn adı dәyişdirilәrәk Azәrbaycan Neft Tәsәrrüfatı ANX adlanır

•

1899cu ildә neft işi jurnalı Bakıda nәşr olunmağa başlamışdır
1896cı ildә

1893cü ildә
1892ci ildә
1897ci ildә

172 18971907ci illәrdә çәkilmiş BakıBatumi neft kәmәrinin uzunluğu nә qәdәr olmuşdur. 1 verst – 1066 metrdir .

•

829 verst olan Dünyada ilk Bakı –Batumi ağ neft kәmәri çәkilmişdir.
826 verst
825 verst
820 verst
827 verst

173 BakıBatumi magistral neft kәmәrinin daçınma gücü neçә mln pud olmuşdur?

•

62 mln pud olmuşdur
60 mln pud
56 mln pud
55 mln pud
61 mln pud

174 Qala yatağında Dünyada ilk dәfә olaraq neft quyusu elektrik qazma üsulu neçәnci ildә hәyatın keçirilmişdir?

•

1940 –cı ildә elektrotur hәyata keçirilmişdir.
1939cu ildә
1938ci ildә
1936cı ildә
1942ci il

175 Bayılda qazılan ilk turbin qazması 1941ci ildә qazdığı neft quyusununmaili quyu dәrinliyi nә qәdәr olmuşdur?

•

2000 metr dәrinlikdә turbin mühәrriki ilә maili quyu qazılmışdır.
1950 metr
1900 metr
1800 metr
1990 metr

176 Dünyada neft sәnayesi tarixindә polad özüllәri üzәrindә qurulmuş neft buruğu neçәnci ildә güclü fontan vurdu neft daşlarında?

•

1948ci ildә özüllәr üzәrindә açıq dәnizdә 1000 metr dәrinlikdә fontan vurdu.
1946cı ildә
1957ci ildә
1949cu ildә
1947ci ildә

177 AzәriÇıraqGünәşli yataqlarının istismarı üzrә frakt nә vaxtdan qüvvәyә mindi?

•

16 dekabr 1993cü il
19 noyabr 1995ci il tarixindәn qüvvәyә mindi
16 mart 1992cü il
15 fevral 1993cü il
12 dekabr 1994cü il

178 Sәnqәcal neft terminalında BTC boru kәmәrinin doldurulmasına start hansı tarixdә verildi?

•

Fevral 2005ci il tarixindә boru kәmәrinin doldurulmasına start verildi
Iyun 2005
may 2005
may 2006
Mart 2006

179 Neftin ekoloji vә iqtisadi göstәriclәri

•

Neft kәnd tәsәrrüfatında istifadә olunan materialların işlәnmәsini mühümuma yendirir
İstilik tutumu yüksәk olduğu üçün sәnayedә әn qiymәtli üstünlüyә malikdir
Neft yüksәk istilik törәtә qabiliyyәtinә malikdir
Neftin mühafizәsi saxlanılması
Neft sәnaye әhәmiyyәtli mәhsulların iqtisadiekoloji dәyәr qiymәtlәrini saxlayır

180 Dünyada ilk qazma dәzgahları zavodu kim tәrәfindәn inşa edilmişdir?

•

Mutuza Muxtarov
Musa Nağıyev
Cavad bәy
Şәmsi Әsәdüllayev
H.Z.Tağıyev

181 Sәnayedә böyük iqtisadiekoloji әhәmiyyәtә malik olan yanacaq sahәsi hansıdır?

•

mazut
torf
kömür
neftqaz
şist

182 Xәzәrә tökülәn çaylar ildә neçә ton mis gәtirir?

•

450
380
420
460
540

183 Xәzәr dәnizindә Azәrbaycanın neft ehtiyatı nә qәdәrdir (mlrd. barrel)?

•

4548
3140
2630
2225
4144

184 Xәzәr dәnizindә İranın neft ehtiyatı nә qәdәrdir (mlrd.barrel)?

•

16
14
13
12
15

185 Xәzәr dәnizindә Qazaxıstanın neft ehtiyatı nә qәdәrdir (mlrd.barrel)?

•

95103
8590
8084
7079

9093

186 Xәzәr dәnizindә Rusiyanın neft ehtiyatı nә qәdәrdir (mlrd.barrel)?

•

8
6
5
4
7

187 Xәzәr dәnizindә Türkmәnistanın neft ehtiyatı nә qәdәrdir (mlrd.barrel)?

•

34
30
28
25
32

188 Xәzәr dәnizindә Azәrbaycanın qaz ehtiyatı nә qәdәrdir (trillion. kub.fut.)?

•

49
47
46
45
48

189 Xәzәr dәnizindә İranın qaz ehtiyatı nә qәdәrdir (trillion. kub.fut.)?

•

15
13
12
11
14

190 Xәzәr dәnizindә Qazaxıstanın qaz ehtiyatı nә qәdәrdir (trillion. kub.fut.)?

•

121131
91111

•

141171
131141
110121

191 Xәzәr dәnizindә Rusiyanın qaz ehtiyatı nә qәdәrdir (trillion. kub.fut.)?

•

yoxdur
25
20
18
11

192 Xәzәr dәnizindә Türkmәnistanın qaz ehtiyatı nә qәdәrdir (trillion. kub.fut.)?

•

257314
190250
135188
114215
113200

193 Bakı buxtasında suyun tәrkibindә neftin miqdarı nә qәdәrdir (mq/l)?

•

501
532
34
614
423

194 Neft Daşlarında suyun tәrkibindә neftin miqdarı nә qәdәrdir (mq/l)?

•

20.1
23.4
22.5
18.4
31.2

195 Qum adası әtrafinda suyun tәrkibindә neftin miqdarı nә qәdәrdir (mq/l)?

•

108.5
122.5
134.5
101.2
83.8

196 Xәzәrә tökülәn çaylara hәr il orta hesabla necә km3 tullantı suları axıdılır?

•

42
45
40
50
44

197 Xәzәrә tökülәn çaylar ildә nә qәdәr suda asılı qalan maddә gәtirir (min. ton)?

•

595
580
575
570
590

198 Xәzәrә tökülәn çaylar ildә nә qәdәr nitrat gәtitir (min.ton)?

•

35
29
33
32
27

199 Xәzәrә tökülәn çaylar ildә neçә ton sink gәtitir?

•

670
620
610
740
680

200 Xәzәrә tökülәn çaylar ildә nә qәdәr neft mәhsulu gәtirir (min ton)?

•

26
27
29
20
23

201 Neftqaz quyularının qazılmasına struktur qazmanın ekoloji problemlәri

•

Süxurların xassәlәri tәyin edilir
Alman mәlumatlara görә neft layının qalınlığı müәyyәn edilir
neftqazlayının dәrinliyi dәqiqlәşdirilir ekoloji tәdbirlәrin gәlәcәk pronlemlәri nәzәrә alınır
sturktur quyu neftqaz çıxarılmasında axtarış mәqsәdilә qazılır
Neft layının litoloji xassәlәri öyrәnili

202 Bunlardan hansı әn güclü zәhәr hesab olunur?

•

benzol
naften
fenol
ksilol
toluol

203 Neftin herbesit aktivliyi hansı ardıcıllıqla baş verir?

•

parafin olefin neftenaromatik karbohidrogen
naften  parafin  aromatik karbohidrogen  olefin
aromatik karbohidrogen  olefin  parafin naften
naftenolefinparofinaromatik karbohidrogen
olefinnaften parafin aromatik karbohidrogen

204 Qәtranın tәrkibindә әn çox hansı toksik metal vardır?

•

Civә
Qurğuşun
Cobalt
Nikel

•

Mis

205 Neft topağa hopduqdan sonra hansı yosunlar daha tez ölür?

•

Qәhvәyi
yaşıl
qonur
qırmızı
Göy

206 Hansı dozadan yuxarı neftlә çirklәnmiş torpaqlarda heyvanlar kütlәvi ölürlәr (l/m² –lә)?

•

6
5
9
7
8

207 Neftin hansı qrupa aid edilmәsini bilmәk üçün bunlardan hansılarının miqdarı tәyin edilir?

•

Karbon, azot
Hidrogen, azot
Karbohidrogen, mazut
kükürd, yüngül franksiyalar
Azot, oksigen

208 Torpağın neftlә çirklәnmәsi zamanı bu elementlәrdәn hansılarının ionları ilә kompleks birlәşmәlәr әmәlә gәlir?

•

Cu, Na
Cu, Mg
Hg, Au
Ar, Hg
Fe, Al

209 Xam neftin tәrkibindә olan aromatik karbohidrogenlәrin oksidlәşmәsi zamanı hansı birlәşmәlәr yaranır?

•

fenol
etanol

etil
neftin
bitil

210 Torpaqda karbohidrogenlәrin parçalanması nәticәsindә hansı oksidlәr toplanır?

•

turşu oksidlәri
dәniz oksidlәri
duz oksidlәri
kükürd oksidlәri
qәlәvi oksidlәri

211 Torpağa düşmüş neft hansı xüsusiyyәtә malikdir?

•

fenolfob
Roofob
Fitofob
hidrofob
Oksifob

212 Torpağa düşmüş neft, orada hansı prosesin dәyişilmәsinә sәbәb olur?

•

karbonlaşma
oksidlәşmә
hidrogenlәşmә
metallaşma
kükürdlәşmә

213 Hansı bioloji proses torpağın xam neftlә çirklәnmәsinin artmasına sәbәb ola bilәr?

•

zoogenez
Oksigenez
Biogenez
kanserogenez
Fitogenez

214 Bunlardan hansı mutagen xüsusiyyәtә malikdir?

•

azot
turşu
qәlәvi
duz
fenol

215 Neftin çirklәnmiş torpaqlar hansı hala keçir?

•

metostabil
biostabil
onkostabil
merostabil
oksistabil

216 Bunlardan hansı aromatik karbohidrogenlәrә aid deyil?

•

neftalin
Ksilol
Toluol
etilen
Benrol

217 Bunlardan hansı aromatik karbohidrogendir?

•

perlit
ksilol
etil
mazut
butil

218 Bunlardan hansı aromatik karbohidrogendir?

•

benzol
hidroksid
etil
peroksid
ammonyak

219 Neftlә çirklәnmiş torpaqlarda mәhv olmuş bitkilәr neçә ildәn sonra әmәlә gәlә bilәr?

•

78
35
23
12
57

220 1859cu ildә Abşeronun hansı kәndindә Dünyada ilk dәfә olaraq qır emalı üçün neft ayırma zavodu işә salındı?

•

Suraxanı
Şubanı
Raman
Bibiheybәt
Balaxanı

221 1890ci ilә qәdәr Abşeronun neft rayonlarında mәdәnlәrdәn zavodlara sutkada neçә milyon pud neft vurulurdu?

•

1,5 mln pud
1,3 mln pud
1,2 mln pud
1,1 mln pud
1,4 mln pud

222 1890cı illәrdә Abşeron neft rayonlarındakı mәdәnlәrdәn sutkalarındakı mәdәnlәrdәn sutkada 1,5 mln ton neft boru kәmәrlәrilә vurulurdu. Bu
neft kәmәrlәrinin ümumi uzunluğu nә qәdәr olardı?

•

286 kmә qdәr idi.
284 km
283 km
282 km
285 km

223 1890cı ildә Abşeron mәdәnlәrindәn neft zavodlarına ümumi uzunluğu 286 km olan neft kәmәrindәn sutkada 1,5 mln ton neft vurulurdu. Bu neft
kәmәrlәri neçә әdәd olardı

•

25 neft kәmәri xәtlәri
24 neft kәmәri

21 neft kәmәri
20 meft kәmәri olardı
22 neft kәmәri

224 dünyada 1887ci ildә gәmilә neft nәql olunmağa başlandı, gәminin adı necә şәrәflәndirilmişdir

•

Darvin
Darvin
Quran
Mәhәmmәd
Zәrdüşt

225 18991910cu illәrdә Abşeron Dünyada neft hasilatının nә qәdәrini hasil edirdi?

•

1/5 hasil edirdi
2/3
½
1/3
¼

226 18991910cu illәrdә Abşeron Dünyada çıxarılan neftin yarıdan çoxunu hasil edirdi. Rәqabәtdә o vaxtlar hansı ölkәlәri kölgәdә qoyurdu?

•

Veneseula
Çili
Peru
ABŞ
Meksika

227 1917ci ilә qәdәr Abşeronda 3 mindәn çox neft quyusu qazılmışdır, bunlardan nә qәdәri neft verirdi?

•

2200 neft verirdi
tәxminәn 2 mini neft verirdi
3000 quyu neft verirdi
2500 quyu neft verirdi
2 min neft verirdi

228 Dünyada ilk dәfә olaraq qır emalı üçün neft ayırma zavodu 1859cu ildә Abşeronun hansı kәndindә işә salındı?

•

Bibiheybәt
Balaxanı
Şubanı
Raman
Suraxanı

229 Dünyada ilk dәfә Suraxanıda 1859cu ildә işә salınan neft ayırma zavodu ekoloji cәhәtdәn necә dәyәrlәndirildi?

•

Azәrbaycanda neft işinin sürәtli inkişafına tәkan verdi
Neftin ilk emalı erası başlandı
qır yaxşı işıqlandırışı yağ verәn neftlә әvәz edilmәli oldu
Neftin tullantısı olan qarışıqdan qır istehsal olunmağa başlandı
Gәlәcәk neft istehsalında komponentlәrin alınmasında imkan yaratdı

230 Torpağa tökülәn 1000 ton neftdә neçә sentner Nikel ola bilәr?

•

1
4
3
5
2

231 Bunlardan hansı aromatik karbohidrogendir?

•

etil
butil
mazut
peroksid
toluol

232 Bunlardan hansı aromatik karbohidrogendir?

•

karbonat
Hidroksid
Ammonyak
naftalin
Peroksid

233 Aromatik karbohidrogenlәrin hansı miqdarı su bitkilәri mәhv edir (%lә)?

•

10
3
2
1
4

234 Neftin tәkibindә hansı miqdarda aromatik karbohidrogenlәr bitkilәrin inkişafına daha çox mane olur? (%lә)

•

78
38
28
24
43

235 Bunlardan hansı aromatik karbohidrogen deyil?

•

toluol
naftalin
ksilol
benrol
peroksid

236 18871917ci illәr әrzinә Azәrbaycanda tәqribәn nә qәdәr neft quyusu qazılmışdır

•

2900 qәdәr neft quyusu qaılmışdır
3 mindәn çox
2500 әdәd
3 minә qәdәr
3min

237 Azәrbaycanda 3 mindәn çox neft quyusunun qazılması hansı illәrә tәsadüf edir?

•

19902000ci illәrә
19001990cı illәrә
18821885ci illәrә
1880 1900cu illәrә

•

18871917ci illәrә

238 Suraxanıda 1859cu ildә qır emalı üçün hansı zavod inşa edilmişdir?

•

neft ayırma zavodu
ağ neft zavodu
neftyağ zavodu
neft hasilatı zavodu
neft emalı zavodu

239 18991910cu illәrdә dünyada әn çox neft çıxaran region hansı idi?

•

Rusiya
Fransa
Almaniya
Azәrbaycan
ABŞ

240 Bu elementlәrdәn hansı neftin tәrkibindә yoxdur?

•

Azot
Hidrogen
Fosfor
Karbon
Oksigen

241 Bu elementlәrdәn hansı neftin tәrkibindә yoxdur?

•

kükürd
oksigen
silisium
azot
hidrogen

242 Bu elementlәrdәn hansı neftin tәrkibindә yoxdur?

•

helium
kükürd

azot
oksigen
hidrogen

243 Bu elementlәrdәn hansı neftin tәrkibindә yoxdur?

•

azot
oksigen
kükürd
hidrogen
xlor

244 Bu elementlәrdәn hansı neftin tәrkibindә yoxdur?

•

azot
brom
kükürd
oksigen
karbon

245 Biokimyәvi qazlar ekoloji problemlәri yaradan hansılardır?

•

246 Neftinqazın ekoloji xüsusiyyәtlәrini әn çox radioaktiv qaz birlәşmәlәri hansılarıdır

•

Ra
He
SO2 SO3
HF

Ar

247 Karbohidrogen qazların fiziki xassәlәrini öyrәnmәkdә mәqsәd nәdir

•

Qazın әrimәsini
Qazın mәsamәliyini
Qazın duru ağıcılığını
qazın sıxlığını
Qazın donmasını

248 Dağ süxurlarının yüksәk temperaturu nәticәsindә hansı qazlar hansı qazlar әmәlә gәlir?

•

neon qazı
metamorfik qazlar
karbohidrogen qazları
neft qazları
metan qazı

249 Qazın istismarında hansı qazdır ki xassәlәrini sabit saxlayır?

•

etilmer kaptan qazı göstәrilәn tәlәblәri ödәyir
Aşağı temperaturda xassәlәrini sabit saxlayır
Metan qazı,
propan qazı
Etilen qazı

250 Qazı kәmәrә vurduqda H2S –in miqdarı nә qәdәr olmalıdır

•

5,7 mq/m3 olmalıdır
3,6 mq/m3
3,9 mq/m3
4,2 mq/m3
5,1 mq/m3

251 Tәbii qazların turş birlәşmәlәrdәn tәmizlәmәk üçün hansı vasitәlәrdәn istifadә oluna bilәr?

•

üzvi hәlledicilәrdәn istifadә oluna bilәr
Neytral birlәşmәlәrdәn

qeyri  üzvi maddәlәrdәn
qeyri  üzvi maddәlәrdәn
Müxtәlif reagentlәrdәn

252 Qazın tәrkibindәn turşu birlәşmәlәrini kәnarlaşdırdıqda ekoloji problemin hәlli istiqamәtlәri nә kimi iqtisadi sәmәrә verә bilәr?

•

az enerji sәrtinә, avadanlığın kiçik ölçüdә qurğunun sadә idarә olunmasına sәbәb ola bilәr
yanacağın yüksәk istilik vermәsinә
Çöküntülәrin cüzi alınmasına
Tüstünü olmamağına
Maya dәyәrin aşağı düşmәsinә

253 Qazın odorizatsiyası hansı mәqsәdlә yerinә yetirilir?

•

Zәrәrsiz tәrkibә malikdir
Qaz heç bir rәngә vә iyә malik deyildir
Sızması müşahidә olunmur
Kәskin iyli xüsusi rәngә malik olan quraşdırıcıdır
Qazın istismarında kәskin iyli qazdır

254 Qazın nәqlindә sızma yerini tәyin etmәk hansı üsulla müәyyәn edilir?

•

Kәskin iyverici xassәyә fizioloji tәsirә malik olmayan qarışıqdan ibarәt olan kimyәvi üsulla müәyyәn etmәk olar
Elektrik mühafizә qurğuları ilә
Kimyәvi reagentlәrdәn istifadә etmәklә
köpüklәşdirilmiş sabun vasitәsilә
alovu yaxınlaşdırmaqda

255 Neft quyularının dәrinliyi nasos üsulu ilә çıxarıldıqda nә qәdәr ola bilәr

•

16002000 metr
20002500 metr
25003000 metr
30003500 metr
15002000 metr

256 Dәrinlik nasos üsulu ilә neftin çıxarılmasının geniş istifadә olunmasına sәbәb nәdir?

•

•

İqtisadi cәhәtdәn sәmәrәli olması ola bilәr.
İstismar şәrtlәrinin sadәliyi
Avadanlığın yer üstündә olması
İstismarın uzun ömürlü olması
Hasilatın sәbәb olması

257 Dәrinlik nasos üsulu ilә neftin çıxarılmasında hansı avadanlıqlardan istifadә olunur?

•

yerüstü vә yeraltı avadanlıqdan istifadә olunur
Mancanaq dәzgahından istifadә olunur
Mәrkәzdәn qaçan nasosdan istifadә olunur
polad yığımlı şlanq mexanizmlәrindәn istifadә olunur
silindrik gövdәli klapanlı qurğudan istifadә olunur

258 Neftin dәrinlik nasos üsulu ilә çıxarılmasında ekoloji problemlәrin yaranması vә onun hәllinin әsas istiqamәtlәri nәyә әsaslanmalıdır?

•

Dәzgahın işlәk hissәlәrinin yağlanmasını hasilatın izlәnmәsini, tәmirin müddәtini nizamlamaqdan ibarәtdir
Texnoloji rejimin ardıcıllıqla yerinә yetirilmәsinә nail olmaq lazımdır
Müasir texnikadan sәmәrәli istifadә etmәk lazımdır
texnikanın son nailiyyәtlәrinә әmәl etmәk lazımdır
Yerüstü avadanlıqların vәziyyәtinә mayenin verilmәsinә nәzarәt etmәk lazımdır

259 Neftin dәrinlik nasosu üsulu ilә çıxardıqda ekoloji – iqtisadi şәrtlәr necә hәll oluna bilәr?

•

Layın keçiriciliyini tәyin etdikdә ekoloji iqtisadi problemi hәll etmәk olar
Dәrinlik nasosunun buraxıla bilәn dәrinliyini müәyyәnlәşdirmәsi
Neft layının tәzyiqi ilә problemi hәll etmәk olar
Hasilatın sabit tarazlığını tәmin etdikdә ekoloji – iqtisadi şәrti tәmin etmәk olar
Statik maye süitanın qalxma hündürlüyünü hesabladıqda

260 Neftin elektrik dolma nasosu ilә çıxarılmasına ekoloji problemlәr

•

Lay sularının maye qarışığında artması ekoloji problemlәr yarada bilәr
Çıxarılan neftin maya dәyәrinin yüksәk olması
Neft layında sürüşmәlәrin әmәlә gәlmәsi
Çox sulanmış laylardan qalığı neftin çıxarılması
Neft quyusunda tәzyiqin aşağı düşmәsi

261 Dәrinlik nasos üsulu ilә neftin çıxarılmasına sәbәb nә ola bilәr?

•

Quyuya vurulan havanın maya dәyәri çıxarılan neftin dәyәrini ödәmәdikdә dәrinlik nasos üsulu ilә istismara keçirilә bilәr
Fontan üsulu ilә çıxarmaq mümkün olmadıqda
Quyunun basqı tәzyiqi aşağı düşdükdә
Kompressor üsulu fayda vermәdikdә
Quyuda sulanma baş verdikdә

262 Elektrik dolma nasosu ilә neftin elektrik dolma nasosu ilә çıxarılmasına ekoloji problemlәr

•

Lay sularının maye qarışığında artması ekoloji problemlәr yarada bilәr
Çıxarılan neftin maya dәyәrinin yüksәk olması
Neft layında sürüşmәlәrin әmәlә gәlmәsi
Çox sulanmış laylardan qalığı neftin çıxarılması
Neft quyusunda tәzyiqin aşağı düşmәsi

263 Neftqaz yataqlarının istismarında laboratoriya şәraitindә alınmış hansı layı xarakterizә edәn hansı fiziki kәmiyyәtlәr nәzәrә alınır?

•

Aparılam tәdqiqatla hesabatda müzakirә olunmalıdır
neftqaz nümumәlәri xüsusi qeydiyyatdan keçirilmәlidir
Dağılmaması tәmin edilmәlidir
Laboratoriya cihazlar tam normativ şәrtlәrini ödәmәlidir
Laboratoriya süxur nümunәlәrinin fizikikimyәvi, geolojilitoloji xassәlәrini tәyin etmәk üçün tәlimatlanıdırıc kitablardan istifadә etmәk lazımdır.

264 Bu rayonların hansında neft var?

•

Şamaxı
Siyәzәn
Quba
Qusar
Xaçmaz

265 Lövhәlәrin әlaqәli tәsiri ilә qaz yataqlarının kәşfi vә ekoloji problemlәri?

•

Çöküntünün qalıanlığı bakteriyaların miqdarıdır
qaz qarışığında lövhәlәr sabit temperaturda saxlanılır
Lövhәlәr rәnglәrini dәyişir
lövhәlәrin rәngi sarıya boyanarsa – metan qazıdır

•

Lövhәlәrin üzәrindәki çöküntünün tüntlüyü onun miqdarıdır

266 Neftin tәrkibindә karbohidrogenlәrin miqdarı neçә faiz tәşkil edir?

•

7585
9598
98100
8595
8387

267 Neftin tәrkibindә olan bәrk parafin karbohidrogelәri neçә qrupa bölünür?
268 1 m3 qazın O0C temperaturda vәziyyәti nә adlanır?

•

metan qazının sıxlığı
Karbohidrogen qazının sıxlığı
neon qazının sıxlığı
tektonik qazının sıxlığı
metamorfik qazının sıxlığı

269 Neftin tәrkibindә hidrogen necә faizdir?

•

2124
1114
73
1719
2022

270 Neftin tәrkibindә karbon neçә faizdir?

•

5159
6065
6570
7079
7987

271 Neftin tәrkibindә kükürd,azot vә oksigen neçә faizdir?

•

1520
912,5
0,58,0
1313,5
1520

272 Neftin bitgi vә heyvan qalıqlarından әmәlә gәlmәsi nәzәriyyәsinin әsas müddәaları hansılar ola bilәr

•

üzvi vә qeyri üzvi birlәşmәlәrin qapalı hövzәdә mәhv olması karbohidrogenlәrin әmәlә gәlmәsinә şәrait yaradır.
heyvan vә bitgi qalıqları su hövzәsindә toplanır
fauna vә floranın inkişafı qarşılıqlı inkişafdadır
Bitgi alәminin mәhv olması, heyvanatın mәhvi ilә nәticәlәnir
Yer kürәsindә üzvi vә qeyri üzvi birlәşmәlәrin yüksәk faiz göstәricisi sudadır

273 Ekoloji problemin mürәkkәblәşmәsindә hansı biokimyәvi qazlar daha fәaldır?

•

CH4
CH4O3
H2SO2
NH3, O2
CO2

274 Tәbii kimyәvi qazların ekoloji problemlәri hansı qazlara görә daha ağır tәsir göstәrir

•

C2H2
CO
H2S
H2S, CO2
NH3

275 Neft vә qazın tәrkibindә metamorfik qazlar hansı ekoloji problmelәr yarada bilәr

•

torpaq sürüşmәsi güclәnir
dağ süxurlarının kövrәkliyini itirir
süxurların uçulması sürәtlәnir
uçqunlar çoxalır
yarğanlar әmәlә gәlir

276 neft yataqlarında tәbii xammal kimi hansı qazlar sәnayedә әn çox ekoloji problemlәr yaradır

•

Metan vә onun homologenlәri
neft yataqları qazları
Metan qazları
Doymuş karbohidrogenlәr
Doymamış karbohirdogen qazları

277 Karbohidrogen qazının sıxlığı nәyә deyilir

•

Xüsusi hәcm tutumudur
1 m3 qazın çәkisidir
1 m3 qazın hәcmidir
1 atm tәzyiqdә tutumudur
1 m3 qazın O0C temperaturda vә vahid atmosfer tәzyiqindәki çәkisidir

278 Neftin tәrkibindә olan bәrk parafin karbohidrogelәri hansı qruplara bölünür?

•

Serezinlәr vә әtriyyat maddәlәri
Parafinlәr vә serezinlәr
Parafinlәr vә sürtkü yağları
Serezinlәr vә sürtkü yağları
Parafinlәr vә mayelәr

279 Neftin tәrkibindә olan bәrk parafin karbohidrogelәri neçә qrupa bölünür?

•

6
2
3
4
5

280 1 kq neftin yanmasından nә qәdәr istilik ayrılır (min kkal ilә)

•

13
9
10
11

•

12

281 Bu elementlәrdәn hansı neftin tәrkibindә daha çoxdur?

•

kükürd
oksigen
azot
karbon
hidrogen

282 Keçmiş Çar Rusiyasında neft hasilatına görә hansı şәhәr 1ci yeri tuturdu?

•

Ufa
Qrozm
Bakı
Mahaçkala
Qaran

283 Rusiyanın hansı şәhәrindәn Şәrqi Avropaya gedәn qaz kәmәri başlanır?

•

Urenqoy
Yakutsk
Qroznı
Mahaçkala
Voloqda

284 Rusiyanın hansı iqtisadi rayonu neftlә  qazla zәngindir?

•

Mәrkәz
Şәrqi Sibir
Şimal – Qәrb
Volqaboyu
VolqaVyatka

285 Rusiyanın hansı respublikasından Şәrqi Avropa ölkәlәrinә gedәn Drujba neft kәmәri başlayır?

•

Dağıstan
Tatarıstan

•
Başqırdıstan
Çuvaş
Çeçen –İçkeriya

286 Rusiyanın hansı respublikası neftlә zәngindir?

•

Tuva
Yakutiya – Saxa
Komi
Xakasiya
Tatarıstan

287 Rusiyanın hansı iqtisadi rayonu neftlә zәngindir?

•

Şimal
ŞimalQәrb
VolqaVyatka
Qәrbi Sibir
Şәrqi Sibir

288 Yağlı qaz halında olan parafin karbohidrogenlәri hansı qazlarla zәngin plur

•

Butan, metan vә etan
Propan ,butan vә pentan
Propan ,butan vә metan
Propan ,butan vә etan
Propan, etan vә metan

289 Neftin istilikyaratma qabliyyәti nә qәdәrdir(C/kq)?

•

1900
4200
5200
3500
2800

290 Neftin tәrkibindә aromatik karbohidrogenlәrin miqdarı neçә faizә qәdәr olur?

•

35
25
15
20
30

291 Aromatik karbohidrogenlәrdә yan zәncirdә şaxәlәnmә artdıqca neftin hansı fraksiyasının keyfiyyәti yüksәlir?

•

Sürtkü yağları
Benzin
Kerosin
Mazut
Qazoyl

292 Neftlәrin tәrkibindә naften karbohidrogenlәrinin miqdarı neçә faiz tәşkil edir?

•

2055
2575
3085
3585
2070

293 Yüngül neftlәrin tәrkibindә qatranasfalt maddәlәrin miqdarı neçә faiz tәşkil edir?

•

810
45
32
56
78

294 Naften karbohidrogenlәrini neftdәn ayırıb fizikikimyәvi xassәlәrini öyrәnmәkdә hansı alimin vә onun mәktәbinin çox böyük rolu olmuşdur?

•

İ.M.Qubkin
D.İ.Mendeleyev
N.D.Zelinski
V.V.Morkovnikov
M.V.Lomonosov

295 . Nefti tәşkil edәn tәbәqәlәrin müxtәlif qüvvәlәrin tәsiri nәticәsindә birbirinә nisbәtәn yerdәyişmәsinә göstәrdiyi müqavimәt hansı göstәricini
ifadә edir?

•

Alışma temperaturu
Özlülük
Sıxlıq
Qaynma temperaturu
Molekul kütlәsi

296 Hansı karbohidrogenlәr aşağı donma temperaturuna malikdirlәr?

•

Doymuş
Parafin
Naften
Aromatik
Olefin

297 Neftlәr tәrkibindә olan müxtәlif karbohidrogen qruplarının miqdarına görә tәsnifatlaşdırılması necә adlanır?

•

Әmtәәşünaslıq tәsnifatı
Kimyәvi tәsnifat
Sәnaye tәsnifatı
Standart tәsnifatı
Beynәlxalq tәsnifat

298 Hansı karbohidrogenlәr yüksәk donma temperaturuna malikdirlәr?

•

Doymuş
Naften
Parafin
Aromatik
Olefin

299 Hansı karbohidrogenin oktan әdәdi şәrti olaraq 100 qәbul edilir?

•

İzoheptan
İzooktan
Oktan

Setan
Heptan

300 Hansı karbohidrogenin oktan әdәdi şәrti olaraq 0 qәbul edilir?

•

Izoheptan
Normal heptan
Setan
Oktan
İzooktan

301 Qlobal istilәşmә nәyin ekoloji problemini yaradır?

•

metamorfik qazların
tektonik qazın
karbohidrogen qazının]
neft qazının
metan qazının

302 İrsi xәstәliklәrin yayılmasına neftqaz yataqlarında hansı qazlar sәbәb olur?

•

neon qazı
metamorfik qazlar
karbohidrogen qazlar
radioaktiv qazlar
metan qazı

303 Sәnaye tәsnifatına görә neftlәr neçә qrupa bölünürlәr?

•

2
3
6
5
4

304 Praktikada әsasәn hansı özlülük göstәricisindәn istifadә edilir?

•

Әsas özlülük

•

Nisbi özlülük
Mütlәq özlülük
Kinematik özlülük
Xüsusi özlülük

305 Neftin mütlәq özlülüyünün suyun mütlәq özlülüyünә olan nisbәtilә ifadә olunan göstәrici hansıdır?

•

Xüsusi özlülük
Nisbi özlülük
Mütlәq özlülük
Kinematik özlülük
Әsas özlülük

306 Neft vә neft mәhsulları üçün neçә növ özlülük tәyin olunur?

•

5
2
3
4
6

307 Neft vә neft mәhsulları üçün hansı özlülüklәr tәyin olunur?

•

Mütlәq, әsas vә xüsusi
Mütlәq, kinematik vә nisbi
Xüsusi, kinematik vә nisbi
Mütlәq, xüsusi vә nisbi
Әsas,xüsusi vә nisbi

308 [Neft mәhsullarının nisbi özlülüyünü tәyin etmәk üçün hansı cihazdan istifadә edirlәr?

•

tәrәzisi
Viskozimetr
Areometr
Piknometr
MorVestfal

309 Yağlı qaz halında olan parafin karbohidrogenlәri hansı qazlarla zәngin plur?i

•

Butan, metan vә etan
Propan ,butan vә pentan]
Propan ,butan vә metan
Propan ,butan vә etan
Propan, etan vә metan

310 Neftin hansı fraksiyasında parafin karbohidrogenlәrinin miqdarı üstünlük tәşkil edir?

•

Mazut
Benzinkerosin
Әtriyyat maddәlәri
Sürtkü yağları
Qazoyl

311 Maye parafin karbohidrogenlәri әn çox hansı neft mәhsullarının tәrkibindә olur?

•

Sürtkü yağlarının
Yanacaqların
Texniki mayelәrin
Qazoylun
Mazutun

312 Neftin hansı fraksiyasında parafin karbohidrogenlәrinin miqdarı üstünlük tәşkil edir

•

Qazoyl
Sürtkü yağları
Әtriyyat maddәlәri
Benzinkerosin
Mazut

313 Ağır neftlәrin tәrkibindә qatranasfalt maddәlәrin miqdarı neçә faiz tәşkil edir

•

5055
5055
4050
3035
4045

314 Neft turşuları ilk dәfә hansı neftin tәrkibindәn ayrilaraq öyrәnilmişdir?

•

Xudat
Pensilvaniya
Kanada
Qroznı
Suraxanı

315 Aromatik karbohidrogenlәrin ilk nümayәndәsi neftin hansı fraksiyasında dahayüksәkdir?

•

300°Cyә qәdәr qaynayan fraksiyasında
350°Cyә qәdәr qaynayan fraksiyasında
200°Cyә qәdәr qaynayan fraksiyasında
150°Cyә qәdәr qaynayan fraksiyasında
250°Cyә qәdәr qaynayan fraksiyasında

316 Hansı karbohidtogenlәr neftin tәrkibindә az miqdarda olur vә yaxud olmur?

•

İzomer
Parafin
Olefin
Naften
Aromatik

317 Neft әsas etibarilә hansı karbohidrogenlәrin qarışığından ibarәtdir?

•

Naften vә aromatik
Parafin, naften vә aromatik
Aromatik vә olefin
Parafin, naften vә olefin
Parafin vә aromatik

318 Neftin tәrkibindә olan müxtәlif karbohidrogen qruplarının miqdarına görә tәsnifatıhansı alim tәrәfindәn verilmişdir?

•

D.İ.Mendeleyev
H.Hefer
V.Q.Şuxov
M.V.Lomonosov

İ.M.Qubkin

319 Neftin dәmir yolu ilә nәqlindә ekoloji problemlәr

•

Tәhlükәsizliyin tәmini neftin dәmir yolu ilә nәqlinin ekoloji problemlәri ola bilәr
әtraf mühitin mühafizәsi
mühiti çirklәndirmә dәrәcәsi
kapital qoyuluşu
İstismar xәrclәri

320 Dәniz yolu ilә neftin daşınması dәmir yolu ilә daşınmaya nisbәtәn hansı iqtisadi göstәriciyә malikdir.

•

4
6 dәfә ucuz başa gәlә bilәr
5
3
2

321 Hansı qazdır ki qazın istismarında xassәlәrini sabit saxlayır?

•

Metan qazı,
Aşağı temperaturda xassәlәrini sabit saxlayır
Etilen qazı
etilmer kaptan qazı göstәrilәn tәlәblәri ödәyir
propan qazı

322 Hansı tәlәbatı qazın qurudulması ödәmәlidir?

•

istilik törәtmә qabiliyyәtini
İstismar şәrtlәrini
İstehlakçının tәlәbinә uyğun olaraq qurudulmalıdır
İstifadә etmә qaydalarını
istilikvermә xassәlәrini

323 Ekoloji problemin kimyәvi birlәşmәlәri qazın qurudulmasında problemin nә ilә hәll olunur?

•

Qazın yüksәk istilik törәtmә qabiliyyәtlә
hidrata qarşı sәmәrәli istismarı vә şeh nöqtәsinә qәdәr qurudulması ilә hәll olunur.

•
Sistem qurğularının avtomatlaşdırılması ilә
Qazın tәrkibindә kimyәvi qarışıqların minimuma yendirilmәsi ilә
Qazın qurudulması ilә hәll olur

324 Qazı mexaniki qarışıqlardan tәmizlәmәkdә hansı ekoloji vasitәlәrdәn istifadә edilir.

•

ağırlıq vә әtalәt qüvvәlәrinin tәsirlә işlәyәn
Sürәt tәnzimlәyici vasitәlәrdәn istifadә edilir
Separator qurğularından
Qaz tutan qurğulardan istifadә edilir
Tәzyiq basqılı qurğulardan

325 Qazın qurudulmasında ekoloji problemin kimyәvi birlәşmәlәri nә ilә hәll olunur?

•

Qazın qurudulması ilә hәll olur
Qazın yüksәk istilik törәtmә qabiliyyәtl
hidrata qarşı sәmәrәli istismarı vә şeh nöqtәsinә qәdәr qurudulması ilә hәll olunur.
Sistem qurğularının avtomatlaşdırılması ilә
Qazın tәrkibindә kimyәvi qarışıqların minimuma yendirilmәsi ilә

326 Qazın qurudulması hansı tәlәbatı ödәmәlidir?

•

İstismar şәrtlәrini
İstehlakçının tәlәbinә uyğun olaraq qurudulmalıdır
İstifadә etmә qaydalarını
istilik törәtmә qabiliyyәtini
istilikvermә xassәlәrini

327 Qazın nәqlinin ekoloji problemlәri

•

problemin yaranması ekoloji faktorla bağlıdır
Tәbii qaz tәrkibinә görә ekoloji problemlәr yarada bilәr
Qazın nәqlindә tәrkibin qarışığı sabit olmalıdır
Kükürd vә karbon oksidi ekoloji problem yarada bilәr
Karbon oksidi istilik törәtmә qabiliyyәtini kәskin aşağı sala bilәr

328 Neftin nәqlinin ekoloji problemlәrin hәlli yolları

•

Neftin nәqli boru dәmir yolu, su ilә ola bilәr
neft emalı zavodlarının yerlәşdiyi mәsafә
ekoloji problem istehlakçıların harada yerlәşmәsindәn asılıdır
Neftin nәqlindә yolların geomorfoloji faktorları
Neftin nәqli üsullarının özünә mәxsus problemlәri

329 Hansı ekoloji vasitәlәrdәn qazı mexaniki qarışıqlardan tәmizlәmәkdә ekoloji istifadә edilir?

•

Sürәt tәnzimlәyici vasitәlәrdәn istifadә edilir
Qaz tutan qurğulardan istifadә edilir
Separator qurğularından
[yeni cavab]
ağırlıq vә әtalәt qüvvәlәrinin tәsirlә işlәyәn

330 Hansı avadanlıqlardan nәql olunacaq qazın bәrk qarışıqlardan tәmizlәnmәsindә istifadә oluna bilәr?

•

Laminar axınlı avadanlıqlar
Toz tutucu qurğular
Çökdürücü aparatlar
Siklonlu toz tutucular
Laminar axınlı avadanlıqda

331 Hansı avadanlıqlardan istifadә etmәklә süxur qısıntılarından qazın nәqlә hazırlanmasında ekoloji tәmizliyi tәmin etmәk olar?

•

Silindrik nimçәli traplar ilә ekoloji tәmizliyi tәmin etmәk olar
Qravitasiya seperatoları
Nәmxassәli әtalәt çökdürücülәri
Süzgәcli qravitasiya separatorları
Trublent axınlı çökdürücülәr

332 Hansı sahәlәrdә yaş toztutuculardan qazın nәqlә hazırlanmasında istifadә oluna bilәr

•

Qazın tәrkibindә zәrrәciklәr asılı vәziyyәtdә olduqda yaş toztutuculardan istifadә oluna bilәr
lil tәrkibli qarışıqlar olduqda
Tәrkibindә turşu xassәli birlәşmәlәr olduqda
Qaz – kondensat birlәşmәlәri olduqda
Qaz yüksәk tәziq axını ilә istismar olunduqda

333 Ekoloji problemlәrә görә qazın nәqlә hazırlanmasında elektrik toz tutucuları hansı sahәlәrdә istifadә oluna bilәr?

•

Qazı qurutmaq ekoloji tәmizliyi tәmin etmәk üçün istifadә edilir.
Qazın nәmliyini azaltmaqda
Qazın nәmliyini normalaşdırmaqda
Qazı su damlalarından xilas etmәkdә
Elektrik müqavimәtini azaltmaq mәqsәdilә

334 İkinci üsul ilә neftin çıxarılmasının ekoloji problemi nәdәn ibarәt ola bilәr?

•

Süni tәzyiqin yaradılması ola bilәr.
İtәlәyici faktorların tükәnmәsi ola bilәr
Lay tәzyiqinin aşağı düşmәsi ola bilәr
Mәsamәliklәrdә tıxacın әmәlә gәlmәsi
nefti mәsamәli mühitdә quyu dibinә itәlәyәn qaz vә suyun yarada bilәcәyin tәzyiqin olmamağıdır

335 Neft horizontlarında süni tәzyiq yaratmaq üçün hansı texniki qurğulardan istifadә edilir?

•

Nasosxanalardan istifadә oluna bilәr
Mәrkәzdәn qaçma qurğularından istifadә oluna bilәr
porşenli nasoslardan istifadә oluna bilәr
Koasion nasoslardan istifadә oluna bilәr
Yüksәk tәzyiqli kompressorlardan istifadә oluna bilәr

336 2 – ci üsulla neft çıxarmada yaradılan süni tәzyiq nә qәdәr ola bilәr?

•

Layın ilk tәzyiqindәn 2030 faiz çox olmalıdır
Vurulan suyun tәzyiqinә nisbәtәn az olmalıdır
quyudakı statik tәzyiqdәn çox olmalıdır
Kontur arxasındakı geoloji profilin yaratdığı tәzyiqdәn 20 faiz çox olmalıdır
Neft layının hәll olmuş qaz tәzyiqi nә bәrabәr olmalıdır

337 Layın 2 – ci üsul ilә işlәdilmәsindә partlayıcı vasitәlәrdәn istifadә olunması ekoloji problemlәri necә hәll etmәk mümkündür?

•

partlayıcı kütlәlәrdәn istifadә etmәk olar
sәthi aktiv maddәlәrdәn istifadә etmәk olar
yüksәk aşılayıcı reagentlәrdәn istifadә etmәk olar
Tәzyiq altında hidravlik maye – qum şırnağından istifadә etmәk olar

•

torpode mәrmilәrindәn istifadә etmәk olar

338 Neftin ikinci üsulla çıxarılmasında hansı istilik mexanizmlәrindәn istifadә olunur?

•

Kabel xәttindәn istifadә olunur
Qızmış buxardan istifadә olunur
İsti sudan istifadә olunur
Elentro çubuqlarından istifadә olunur
Elektrik çәryanından istifadә olunur

339 Hansı istilik mexanizmlәrindәn neftin ikinci üsulla çıxarılmasında istifadә olunur?

•

Kabel xәttindәn istifadә olunur
Qızmış buxardan istifadә olunur
İsti sudan istifadә olunur
Elentro çubuqlarından istifadә olunur
Elektrik çәryanından istifadә olunur

340 Müvafiq miqdarda neftin tәrkibindә su olduqda nә kimi ekoloji problem yarada bilәr

•

İstehsal xәrclәri yüksәlir
Rektifikasiya kalonunda neftayırma prosesini tamamilә pozur
әlavә enerji şәrtinә sәbәb olur
Alınan mәhsulun keyfiyyәti aşağı düşür
Beynәlxalq standartlara cavab vermir

341 Cüzi miqdarda (0,1 faiz) su nәql olunan neftin tәrkibindә olduqda neft kәmәrindә hansı ekoloji problemlәr yarana bilәr?

•

Ekoloji problemlәrin çoxalmasına sәbәb ola bilәr
Neftin nәql olunması çәtinlәşә bilәr
Kәmәrdә yığılmış qarışıq çöküntü әmәlә gәtirә bilәr
Siyirtmәlәrin tez sıradan çıxmasına sәbәb ola bilәr
Qurğuların çirklәnmәsinә vә korroziyaya uğramasına sәbәb olar

342 Neftin kompressor üsulu ilә çıxarılmasında yerüstü avadanlıqların ekoloji problemlәri nә ilә әlaqәli ola bilәr?

•

yerüstü avadanlıqların mürәkkәb olmaması, tәmir vә nәzarәt üçün әlverişli olması ekoloji problemlәrin hәlli ilә izah oluna bilәr
yer üstü avadanlıqlar mәruz qala bilәr. Atmosfer çöküntülәrinә

Xidmәt müddәti uzana bilәr
işlәk mexanizmlәr aşınmaya mәruz qala bilәr.
Qulluq qaydaları pozula bilәr

343 Neftin kompressor üsulu ilә laydan çıxarılması nә kimi üstünlüyü malikdir?

•

Laydakı qazın mayenin yer sәthinә çıxarılması asanlaşdırılır
Layda olan nefti çıxarmaq minimuma çatdırmaq olar.
Neftin süzülmәsi sürütlәmә bilәr
Kömәkçi vasitәlәrdәn istifadә olunmalıdı
Neft öz basqı tәzyiqlә çıxa bilәr

344 Kompressor üsulu ilә nefti çıxardıqda hansı enerjidәn istifadә olunur?

•

Neft hasilatını tәnzim edәn әsas amil quyuya ötürülәn qazın enerjisinin miqdarından asılıdır.
Kompressor quyularını işә salmaqdan ötrü agenti qaldırıcı boruların başmağına yaxınlaşdırmaq lazımdır
Halqavarı statik sәviyyә ilә başmaq arasındakı mayeni yuxarıya sıxışdırmaq lazımdır
Mayedә qaz qarışığı artdıqca elastik basqı azalır
Kompressor qurğusu bir necә әdәd olmaqla paralel işlәyir

345 Neftin kompressor üsulu ilә çıxarılmasında borunun hansı parametri әsas qәbul olunur?

•

Borunun daxili diametri әsas götürülә bilәr
Borunun әn kәsik sahәsi
Borunun qalınlığı
Borunun termokimyәvi işlәnilmәsi
Borunun termini işlәnilmәsi

346 Kompressor üsulu ilә neft çıxardıqda yer üstündә quraşdırılmış avadanlıqların hansı işlәk mexanizmlәri әsas istifadә olunur?

•

Tәtbiq olunan ağız ştuserinin daxili diametri işlәk mexanizmi әsas hissәsi ola bilәr.
sәrfi ölçәn mexanizm
Monomortr
ölçü trapı
işçi separator

347 XX әsin әvvәlindә hansı ölkә neft hasilatına görә dünyada 1ci yeri tuturdu?

•

Liviya
ABŞ
İran
Rusiya
Misir

348 Azәrbaycanda neftqaz hasilatının tarixi: neçә mәrhәlәyә bölünür?

•

5
3
2
1
4

349 Elektrik dalma nasosu istismar iş rejiminә görә hansı yığımdan ibarәtdir

•

kompressor borusu
Avtomatik idarәetmә qurğu
kabel örtücü sistem
Aqreqat – nasos sistemi
Mufta yığım kompleksindәn ibarәt ola bilәr

350 Bu rayonların hansında neft var?

•

Sabunçu
Quba
Şәmkir
Qazax
İsmayıllı

351 Bu rayonların hansında neft var?

•

Yevlax
Qaradağ
Qobustan
Şәmkir
Xaçmaz

352 Kәşfiyyat quyuları qazıldıqda hansı mühüm parametrlәr öyrәnilir?

•

Kәşfiyyat quyularında parametrlәrin xassәlәri ardıcıllıqla qeyd edilә bilәr
Kәşfiyyat quyularının parametrlәri olduqca mürәkkәbdir
Quyunun qazılmasında geoloji parametrlәr geniş әhatәlidir
Litoloji xassәlәr dağ süxurlarında neftqaz laylarında mәhtud öyrәnilә bilәr
Mәhsuldar qatın kәslişindә iştirak edәn süxurların statiqrafik vәziyyәti, neftliqazlı, sulu horizontları öyrәnilir

353 Kәşfiyyat quyularının qazılmasında neftqaz yatağının istismar müddәti vә ehtiyyatı nә kimi xarakter daşıyır?

•

Kәşfiyyat quyularının qazılması yalnız lahiyyә dәrinliyinә çatdırılmalıdır
Kәşfiyyat quyuları nәzәrdә tutulmuş miqdarda qazılır
Neft –qaz yataqlarının mәhsuldarlığı mәlum ola bilәr
Tәdqiqatların әsasında yataqda neft vә qazın ehtiyyatlı, gәlәcәk işlәnilmә layihәsi verilir
Aparılacaq tәdqiqatlar geofiziki xarakter daşıya bilәr

354 Bu rayonların hansında neft yoxdur?

•

Goranboy
Siyәzәn
Balakәn
İmişli
Sәbayıl

355 Bu rayonların hansında neft yoxdur?

•

Suraxanı
Goranboy
Sәbayıl
Zaqatala
İmişli

356 Bu rayonların hansında neft yoxdur?

•

Tәrtәr
Xәzәr
Qaradağ
Goranboy

İmişli

357 Bu rayonların hansında neft yoxdur?

•

Qaradağ
Nefçala
Goranboy
Şamaxı]
Sabunçu

358 Bu rayonların hansında neft yoxdur?

•

Qaradağ
İmişli
Goranboy
Sabunçu
Şәmkir

359 Neftqaz quyularının qazılmasında horizontun hansı barametri istinad quyularında әsas götürülür?

•

Geosinklonal lay tәbәqәlәri dәrinlik artıqca kәsgin dәyişir
Qırışıqların әmәlә gәlmәsi dәrinliklә әlaqәlәndirilir
Neft laylarının geosinkilinal sahәlәri әvvәlcә müәyyәn olunmuş Bazis horizontunun dәrinliyi әsas götürülür
Bazis müxtәlif dәrinliklәrdә tektonik sәbәblәrlә araşdırılır
Neftqaz laylarının açılması ekoloji problemlәrin dәrinlәşmәsilә mühafizә olunur

360 Azәrbaycan әrazisindә hansı sahәdә dәrinliyi 8862 metr olan istinad quyusu qazılmışdır?

•

Sah ağac
Zirә
Saatlı әrazisindә qazılmışdır
Suraxanı
Qaradağ

361 Axtarış quyularının qazılmasında hansı işlәr görülür

•

Tәdqiq olunmuş nümunәlәr nişanlanır
Quyuların dәrinliyi kәslis üzrә tәrtib edilir

•

Bütün kәsliş boyu keçәn şlam götürülmәsi geofiziki tәdqiqatlar tam yerinә yetirilmәlidir
Tәdqiqat aparatlarının iş rejimi yoxlanılır
Nümunәlәrin laboratoriya tәdqiqatları müәyyәn edilir

362 Kәşfiyyat quyularının qazılması hansı mәqsәdlә yerinә yetirilir?

•

Neftinqazın hansı dәrinliklәrdә yerlәşmәsi tapılır
Kәşfiyyat quyuları axtarış quyularından sonra qazıla bilәr
Mәhsuldar layın kәslişini öyrәnmәk mәqsәdilә qazılır
Aşkar edilmiş neftqaz yatağının sәnaye әhәmiyyәtini qiymәtlәndirmәk mәqsәdilә yerinә yetirilir
Axtarış quyuları vasitәsilә müәyyәn edilmiş sahәlәrdә ehtiyalar hesablanır

363 Kәşfiyyat quyuları qazıdıqda yerinә yetirilәsi işlәrin ardıcıllığı necә izah edilir?

•

Kәşfiyyat quyusu layihә dәrinliyinә çatdırdan sonra mәhsuldar laylar sınanılır.
Quyuların hansı üsulla qazıla bilәcәyi tәqribi müәyyәnlәşdirilir
Qazıma avadanlıqlarının iş qabiliyyәti yoxlanılır
Hansı növ mәhluldan istifadә edilәcәyi mәlum olmalıdır
Gilli mәhlulun ekoloji problemlәr yaradacağı nәzәr alınmalıdır

364 Kәşfiyyat quyularının diameri neçә mm ola bilәr

•

148, 166,201 mm ola bilәr
190, 161,139
185,166,132
150,160,170
185,166,141

365 Azәrbaycan әrazisindә әndәrin kәşfiyyat quyusu hansı rayonda 8222 metr qazılmışdır

•

Saatlı
Ağdam
Ağdaş
Astara
Ağsu

366 Keçmiş SSRİ әrazisindә Kola yarımadasında dünyada әn dәrin kәşfiyyat quyusunun dәrinliyi nә qәdәr olmuşdur?

•

12,1 min km olmuşdurә
10 min metr
11 min metr
11,5 min km
12 min km

367 İstismar quyularının qazılması neft vә qazın çıxarılması ilә әlaqәlәndirilmәsi necә hәll olunur?

•

İstismar quyularının aralarındakı mәsafә layihә uyğun olmalıdır
İstismar quyularının qazılması kütlәvi xaraktor daşıya bilәr
neftinqazın mәhsuldar qatdakı ehtiyatı ilә çıxarılması qaydası әlaqәlәndirilir
Quyuların sayı Neftqaz laylarındakı ehtiyayla müәyyәn olunur
İstismar quyuları sahәdә hәndәsi bucaqlar düzülüşünü xarakterize edir

368 Neftqaz istismar quyularının әsas elementlәri hansılardır?

•

Gövdәnin möhkәmliyi artırılmalıdır
Yer üzәrindә yığım komplekti quraşdırılır
Sәthdә quraşdılılmış qurğu әsas vә kömәkçi elementlәrdәn ibarәtdir
Neftqaz çıxarmaq üçün quraşdırılmış texniki vasitәlәrlә qazılmış silindirik gövdәyә istismar quyusu deyilir
Silindirik gövdә sement mәhlulu ilә bәrkidilә bilәr

369 Neftqaz quyularının qazılmasında istifadә olunan pәrli balta hansı süxurların dağıdılmasında istifadә oluna bilәr

•

Yumşaq vә orta sәrtlikli süxurları qazımaq üçün tәtbiq edilir
Bәrk süxurların qazılmasında istifadә oluna bilәr
Әhәkdaşlı süxurların dağıdılmasında istifadә oluna bilәr
Mergelli dağ süxurlarının dağılmasında istifadә oluna bilәr
Möhkәm olmayın süxurların qazılmasında istifadә oluna bilәr

370 Neftqaz quyularının pәli baltalar ilә qazılmasında yaranan ekoloji problemlәr

•

Mәhlulun dpvranı dayanır
Quyuların başlanğıc diametrindә 420640 mm möhkәm olmayan layları qamaq üçün istifadә olunur
Süxurların bәrkliyi teztez dәyişәndә uçqunlar yaranır.
Quyu gövdәsi uçulub tökülür
Belә layların qazılması ehtiyyatlı iş görmәk lazım gәlir

371 Pәrli baltaların nöqsanı nәdәn ibarәtdir?

•

Süxurların müxtәlif xassәli olmasıdır
Başlıca nöqsanı xüsusi tәzyiqi az olmasıdır
Qazıma sürәti artdıqca quyu gövdәsi daha çox әyilir, çoxmәlәr artır
Süxurların xassәlәri dәyişir
Qazmada boyuna verilәn yükü tәyin etmәk real olmur

372 Neftqaz quyularının qazılmasında istifadә edilәn şaroşkalı baltalar, onların ekoloji problemlәri

•

Saroşkalı baltalar yüksәk tәzyiqdә reyri normal işlәyә bilәr
Saroşkakonuşvari sferik quruluşdur, yüksәk basqı tәzyiqindә sına bilәr
Yaxşı silindirik formada ola bilәr
Diametrinә görә boyuna verilәn yük normal işini tәmin edә bilәr
Üzәrindә müәyyәn hәndәsi profilә yonulmuş dişlәri ola bilәr

373 Şaroşkalı baltalar necә diyircәkli ola bilәr

•

2,3,4 şaroşkalı ola bilәr
6 şaroşkalı
Bir şaroşkalı
Üçşaroşkalı
3,4 şaroşkalı

374 Dörd şaroşkalı baltalar Neftqaz quyularının qazılmasında әsas hansı sahәlәrdә geniş istifadә olunur?

•

Kәşfiyyat quyularının qazılmasında prosesin geolojiekoloji tәlabatını tәmin edir
Axtarış quyuların qazılmasında istifadә olunur
Istinad quyularının qazılmasında istifadә olunur
Injeksiya quyularının qazılmasında istifadә olunur
Istismar quyularının qazılmasında istifadә olunur

375 Üç şaroşkalı baltaların quruluşu necә olur?

•

Balta qazma kәmәrinә xüsusi müfta ilә qoşulur
iri diametri gövdәli ola bilәr
kiçik diametrli gövdәsiz ola bilәr
gövdәsi tökmә poladdan hazırlana bilәr

•

Gövdәlәr başlıqlar üç әdәn pәncәlәrin birbirinә qaynaq edilmәsilә hazırlana bilәr

376 Gövdәli qazıma baltaları nә demәkdir

•

Balta termokimyәvi emal olunur
Tökmә polad pәncәrәlәri
Gövdәyә taxılmış pәncәlәr
Polad göcdәyә taxılıb qaynaq edilmiş pәncәlәr
Gövdә termini emal olunur

377 Şaroşkalı baltanın iş xarakteri nәyә әsaslanır

•

Litoloji quruluşun dәyişmәsi şaruşka quruluşunun iş xarakterini yaratmışdır
süxurların mürәkkәbliyi
süxurların fiziki xassәlәri
süxurların geoloji xassәlәri
müxtәlif müqavimәtli, bәrklikli sәrtlikli quruluşun çürbәcür olması

378 Şaroşkalı baltaların növlәri vә xüsusiyyәtlәri

•

doğrayıcıqoparıc ola bilәr
Doğrayıcı
Qoparıcı
Sivriçi
әzici

379 Baltanın quyu dibi zonada işlәmәsi necә әlaqәlәndirilir?

•

Belә baltalar hidromonitordur
Quyu dibindә işlәdikdә gövdәsi daha çox qızır
Yuma deşiklәrini yanda acmaq lazımdır
Deşiklәr üstә qoyulmalıdır
deşiklәrin hidromonitor normaya әsaslanması normaldır

380 Almaz boltaların iqtisadiekoloji problemlәri
Yendirmә qaldırma әmәliyyatı bir neçә dәfә azalır
Almaz baltalar şaroşkalıya nisbәtәn mәhsuldardır

•

Şaroşkalı balta ilә qazdıqda әn ağır iş endiribqaldırmaya gedir
Almaz paltalarda qazıma әndәrin quyuların qazılmasında istifadә edilir
iqtisadi ekoloji problemlәr daha az yaranır

381 Almaz baltaların quruluşu nәyә әsaslanır?

•

Almaz baltaların quruluşları birbirindәn fәrqlәnir
Xarici forması vә yuma sistemindә fәrqlәnir
“40X” markalı poladdan hazırlanır
Gövdәsinin aşaöı hissәsinә matrisa pәrçimlәnir
Almaz dәnәciklәri matrisaya pәrçimlәnir bәrkidilirtәrkibi karbid, voltram vә misdir.

382 Sütüncuqlu baltalar istifadә olunduğu sahәlәr

•

Daimi süxur çıxaran vә sәrbәst süxur çıxaran olur
Kәşfiyyat quyuları neftqaz ehtiyaının hesablanmasında әsas iş hesab olunur
Süxur nümunәlәrinin öyrәnilmәsi sütuncuqlu baltalar ilә yerinә yetirilir
Kәşfiyyat quyularının qazdıqda nәzәrdә tutulmuşdur
dәrinlikdәn dağıdılmadan süxur nümunәsi götürmәk üçün istifadә olunur

383 Bu rayonların hansında neft yoxdur?

•

Sabunçu
Goranboy
Şәki
İmişli
Neftçala

384 Bu rayonların hansında neft yoxdur?

•

Qaradağ
Goranboy
Suraxanı
İmişli
Ucar

385 Bu rayonların hansında neft yoxdur?

•

İmişli
Sәbayıl
Xәzәr
Goranboy
Yevlax

386 Bu rayonların hansında neft yoxdur?

•

Qobustan
İmişli
Xәzәr
Goranboy
Qaradağ

387 Bu rayonların hansında neft yoxdur?

•

Sabunçu
İmişli
İsmayıllı
Qaradağ
Xәzәr

388 Bu rayonların hansında neft yoxdur?

•

Qaradağ
İmişli
Goranboy
Xәzәr
Qobustan

389 Bu rayonların hansında neft yoxdur?

•

Xәzәr
İsmayıllı
İmişli
Qaradağ
Sabunçu

390 Bu rayonların hansında neft yoxdur?

•

Suraxanı
İmişli
Xaçmaz
Goranboy
Qaradağ

391 Bu rayonların hansında neft vardır?

•

Ağcabәdi
Gәdәbәy
Yevlax
Ucar
İmişli

392 Bu rayonların hansında neft yoxdur?

•

Sabayıl
İmişli
Tәrtәr
Goranboy
Neftçala

393 Bu rayonların hansında neft yoxdur?

•

Qaradağ
Suraxanı
Sabunçu
Qazax
Goranboy

394 Bu rayonların hansında neft var?

•

Quba
Masallı
Zәrdab
Şәmkir

•

Goranboy

395 Bu rayonların hansında neft var?

•

İsmayıllı
Goranboy
Oğuz
Qәbәlә
Qobustan

396 Bu rayonların hansında neft var?

•

Siyәzәn
Şamaxı
Qobustan
Şәmkir
Tәrtәr

397 Bu rayonların hansında neft var?

•

Gәdәbәy
Tәrtәr
Goranboy
Qazax
Şәmkir

398 Bu rayonların hansında neft var?

•

Şәmkir
Sabirabad
İmişli
Masallı
Qazax

399 Bu rayonların hansında neft var?

•

Suraxanı
Tәrtәr

Yevlax
Ucar
Zәrdab

400 Bu rayonların hansında neft var?

•

Sabirabad
Kәlbәcәr
Sәbayıl
Qobustan
Dәvәçi

401 Bu rayonların hansında neft var?

•

Ağcabәdi
Yardımlı
Şәki
Oğuz
Sabunçu

402 Bu rayonların hansında qaz var?

•

Tovuz
Neftçala
Qaradağ
Goranboy
Qazax

403 Bu rayonların hansında neft var?

•

Qobustan
Ucar
Tәrtәr
Goranboy
Zәrdab

404 Bu rayonların hansında neft var?

•

•

Xәzәr
Tәrtәr
Yevlax
Lerik
Şamaxı

405 Bu rayonların hansında neft var?

•

Neftçala
Ağsu
Qәbәlә
Lәnkәran
İsmayıllı

406 Qravimetrik üsul ilә neft yataqlarının axtarışı vә kәşfi zamanı hansı ekoloji problemlәr yaranır?

•

Qravitasiya üsulunun istifadәsi geoloji problemlәr yarada bilәr.
üsulun ekoloji problemi süxurların tәbii ağırlıq qüvvәsi, onların sıxlığı hesabına yaranmasıdır
Ağırlıq qüvvәsi qravimetrlә ölçülür
Ölçü vahidi qaldırmilliqal (Mql) işlәdilir.
Neftqaz quyularının qazılmasında ağırlıq qüvvәsi pozulmalara sәbәb olur.

407 Maqnitometrik üsul ilә neft yataqlarının axtarışı vә kәşfi zamanı hansı ekoloji problemlәr yaranır?

•

Axtarişda aeromaqnit planaalma işlәri geniş, istifadә olunur.
üsul müxtәlif maqnitlilik dәrәcәsilә fәrqlәnәn süxurlarda maqnit sahәsinin öyrәnilmәsinә әsaslanır
laylar yatım şәraitindәn asılı olaraq anomaliyalı sahәlәr yaradır
yaranmış sahәlәr yatım bucaqlarından asılı olaraq dәyişir
Maqnimetrik üsulun vәzifәsi müxtәlif anomaliyaların maqnit sahәsini öyrәnmәkdir

408 Bu qazlardan hansı kimya zavodlarından havanı daha çox çirklәndirir?

•

Manqanoksid
karbon 2 oksid
Natrium oksid
Hidrogen xlorid
Fosfor oksid

409 Bu qazlardan hansı kimya zavodlarından buraxılmır?

•

sulfit anhidridi
karbon 2 oksid
ammonyak
dәmir 2oksid
hidrogen – sulfid

410 Neft qaz yataqlarının kәşfiyyat işlәrinin aparılmasında geomorgoloji üsulları ekoloji problemlәri

•

Torpaq örtüyünün struktur quruluşu
Mәhsuldar qatın yer sәthindә nişanәlәri
Kәşfiyyat quyularının nöqtәlәrinin seçilmәsi
neftinqazlı әrazinin ümumi strukru relefin ekoloji problemlәri
Coğrafi әrazinin meridianları

411 Neftqaz yataqlarının Geomorfoloji xәritәsalma üsulu ilә axtarışı, ekoloji problemlәri

•

Tәtbiqi Geomorfoloji araşdırmalar
Geomorgoloji üsulda qәdim süxurlar müasir şәraitdә öz әksini tapır
Neftqaz yatağının ekoloji problemi özünü biruzә
Geomorfolojinin әsas tәdqiq zonaları
Ümumi vә regional tәtqiatlar

412 Geeofiziki üsullar Neftqaz yataqlarının axtarış vә kәşfiyyatı, ekoloji problemlәri

•

Maqnitlilik, elektrik keçiriciliyi
Geofiziki üsullarla neftqaz yataqları bütün xassәlәrdә dәqiqliklә öyrәnilir
Müxtәlif foktonik elementlәr araşdırılır
Süxurların vә onların işәrisindә yerlәşәn faydalı qazın tullantıların fiziki xassәlәrinә әsaslanır
Bәrklik, sәrtlik

413 Neft –qaz yataqlarını kәşfiyyat aparıldıqda ekoloji problemlәrin hәlli hansı xassәlәrә görә müәyyәnlәşdirilә bilәr

•

Möhkәmlik xassәlәrinә görә yarana bilәcәk ekoloji problemlәri öyrәnmәk
Mәsamәlik
Maqhitlilik
elektrik kocicijiyn

•

Sәrtlik

414 Aero manqit üsulla neftqaz yataqlarının axtarışı Azәrbaycnaın hansı sahәlәrindә istifadә edilmişdir

•

Şirvan fәzadan tәdqiqat işlәri aparılmışdır
Göy göl
BibiHeybәt, Suraxanı
Yalama Xacmaz
Qobustan

415 Qravimetrik üsul ilә neft qaz yataqlarının kәşfiyyat vә ekoloji problemlәri

•

Qravitasiya üsulunun istifadәsi geoloji problemlәr yarada bilәr.
üsulun ekoloji problemi süxurların tәbii ağırlıq qüvvәsi, onların sıxlığı hesabına yaranmasıdır
Ağırlıq qüvvәsi qravimetrlә ölçülür
Ölçü vahidi qaldırmilliqal (Mql) işlәdilir.
Neftqaz quyularının qazılmasında ağırlıq qüvvәsi pozulmalara sәbәb olur.

416 Neftli laylarda tәzyiqin dәyişmәsi neftin çıxarılmasında necә ola bilәr

•

Nefti quyuya doğru itәlәmәyә qadir enerji mәnbәyi ağırlıq qüvvәsidir
Qravitasiya pejimi ilә hasilatı sabitlәşdirmәk olar
Neft yataqlarının istigar olanması şәraitindә ola bilәr
Tәbii lay enerjisinin tamamilә qurtarması ola bilәr
Lay tәzyiqinin çox aşağı düşmәsi nәticәsindә ola bilәr

417 Neftqaz yataqlarının kәşfindә elektromaqnit üsulunun ekoloji problemlәri

•

Dәrinliyi 23 km neftqaz layları öyrәnilir
ekoloji problem elektrometrik tәdqiqat üsulunda cәryanın teztez dәyişmәsi ilә ola bilәr
Sabit vә dәyişәn cәryan mәnbәlәrindәn istifadә olunur
Yer qabığından yaranan vә sünu elektromaqnit sahәlәrinin ölçülmәsinә әsaslanır
Üsullardan hom regional, hәm dә mükәmmәl axtarışlarda istifadә edilir

418 Seysmik üsulla Neftqaz yataqlarının axtarışında ekoloji problemlәr

•

Dalğaların yayılma sürәtinin qeydә alınmasıdır
bütün mәlum geofiziki üsulların hamısından ekoloji problemlәrә görә effektli sayılır

•
Müxtәlif süxur kompleklәrindә süni partlayışla alınır
Nәticәdә yaranan seysmik dalğaların yayılmasıdır
Partlayışdan yaranan dalğalar yayılma sürәtidir

419 Kәşfiyyatı üsullarının ekoloji problemlәri Neftinqazın axtarışı :

•

Neftinqazın axtarışında layın müxtәlif nöqtәlәri tәqrib kordinasiyalarda rәsmi qeyid edilir
Neft qaz problemlәri yataqlarının axtarışı tәqribi xaraktor daşıyır
Neftqaz yataqlarının kәşfiyyat işlәri әsası xarakter daşıyır
Neftinqazın axtarışı yatağın güman edilәn sahәsinә şübhә yaradır
Yatağın hansı dәrinlikdә yerlәşmәsi axtarış işlәrindә mәlum olmur

420 Neftqaz yataqlarının geoloji üsulla kәşf olunmasının ekoloji problemlәri

•

Ekoloji mühitin mühafizә normativlәrinin rәsmi qeydiyyatı
Geoloji stratiqrafik vә ya geoloji xәritә salma
Statiqrafik amillәrin üsullarının tәyin olunması
Geoloji xәritә salmanın coğrafi miqyasları
Kordinatların düzgün araşdırılmas

421 Geoloji xәritә almanın neftqaz yataqlarının kәşfiyyatında ekoloji problemlәri

•

bu mәqsәdlә, tәbii çıxışlar mükәmmәl öyrәnilmәlidir, ekoloji problemlәr nәzәrә alınmalıdır.
geoloji xәritә salma miqyasla tәrtib olunur
xәritә salmanın mәqsәdi miqyasdan istifadә etmәkdir
yer qabığının geoloji quruluşunu öyrәnmәkdir
qrafiki şәkildә relefi tәsvir etmәkdir

422 Kontakt zonalarının vә neftqaz çıxışlarının tәtqiqi

•

Aparılam tәdqiqatla hesabatda müzakirә olunmalıdır
neftqaz nümumәlәri xüsusi qeydiyyatdan keçirilmәlidir
Dağılmaması tәmin edilmәlidir
Laboratoriya cihazlar tam normativ şәrtlәrini ödәmәlidir
Laboratoriya süxur nümunәlәrinin fizikikimyәvi, geolojilitoloji xassәlәrini tәyin etmәk üçün tәlimatlanıdırıc kitablardan istifadә etmәk lazımdır.

423 Kәşfiyyatı üsullarının ekoloji problemlәri Neftinqazın axtarışı :

•

•

Neftinqazın axtarışında layın müxtәlif nöqtәlәri tәqrib kordinasiyalarda rәsmi qeyid edilir
Neft qaz problemlәri yataqlarının axtarışı tәqribi xaraktor daşıyır
Neftqaz yataqlarının kәşfiyyat işlәri әsası xarakter daşıyır
Neftinqazın axtarışı yatağın güman edilәn sahәsinә şübhә yaradır
Yatağın hansı dәrinlikdә yerlәşmәsi axtarış işlәrindә mәlum olmur

424 Neftqaz yataqlarının kәşfiyyatı zamanı hansı ekoloji problemlәr yaranır?

•

Neftinqazın axtarışında layın müxtәlif nöqtәlәri tәqrib kordinasiyalarda rәsmi qeyid edilir
Neft qaz problemlәri yataqlarının axtarışı tәqribi xaraktor daşıyır
Neftqaz yataqlarının kәşfiyyat işlәri әsası xarakter daşıyır
Neftinqazın axtarışı yatağın güman edilәn sahәsinә şübhә yaradır
Yatağın hansı dәrinlikdә yerlәşmәsi axtarış işlәrindә mәlum olmur

425 Geomorfoloji üsulla neft yataqlarının axtarışı vә kәşfi zamanı hansı ekoloji problemlәr yaranır?

•

Mәhsuldar qatın yer sәthindә nişanәlәri
Kәşfiyyat quyularının nöqtәlәrinin seçilmәsi
neftinqazlı әrazinin ümumi strukturu relyefin ekoloji problemlәri
Coğrafi әrazinin meridianları
Torpaq örtüyünün struktur quruluşu

426 Azәrbaycanın neft ehtiyatları neçә milyard ton qiymәtlәndirilir?

•

6,2
5,8
5,9
6,0
6,1

427 Azәrbaycanda ilk neftayırma zavodu neçәnci ildә tikilib?

•

1901
1852
1873
1846
1891

428 Bibiheybәtdә neçәnci ildәn neft çıxarılır?

•

1875
1873
1871
1870
1872

429 Balaxanıda neçәnci ildәn neft çıxarılır?

•

1969
1871
1873
1870
1868

430 VIII әsrdә Azәrbaycanda olmuş sәyhalar Abşeron iqtisadiyyatının neftlә әlaqәdar olduğunu vә qazılmış quyuların dәrinliyinin necә sajion olduğu
nә qәdәr olmuşdur.

•

34 sajion
56 sajion
67 sajion
12 sajion
45 sajion

431 1796 ci ildә Abşeronda hansı kәndlәrdә cәmi 120 neft quyusundan neft çıxarılırdı

•

Balaxanı, Suraxanı, Bibiheybәt, Binәqәdi Sabunçu, Ramanı, Şubanı
Gorgoz, әlәt, lökbatan, pirşağı
Ramanı, Hövsan, Duvannı, Sanqaçala.
Bilәcәri, Şubanı, Novxanı
Zirә, yalama, Sulutәpә.

432 Balaxanıda әn dәrin quyu ilk dәfә 1594cü ildә Allahyar tәrәfindәn qayılmışdır, dәrinliyi nә qәdәr olmuşdur?
25 metr
50 metr
45 metro

•

40 metr
35 metr

433 1842ci ildә neft quyularının Abşeronda maksimum dәrinliyi neçә sajinә çatırdı.

•

16 – sajinә çatırdı
12sajinә (2,2)
13sajinә
14 sajinә
15sajinә

434 Bibiheybәtdә qazılan ilk kәşfiyyat quyusu ABŞı necә il qabaqlamışdır.

•

11 il ABŞ qabaqlamışdır
15 il
14 il
13 il
12 il

435 Dünyada ilk güclü fontan Abşeronda hansı ticarәt cәmiyyәtinin torpaq sahәsindә qazılmışdır.

•

Şuxov
H.Z.Tağıyev
Nobel qardaşları
Murtuza Muxtarov
Xәlәfi

436 Abşeron iqtisadiyyatının neftlә әlaqәdar olduğunu vә qazılmış quyuların dәrinliyinin VIII әsrdә Azәrbaycanda olmuş sәyyahlar neçә sajion
olduğunu söylәyiblәr?

•

34 sajion
56 sajion
67 sajion
12 sajion
45 sajion

437 Abşeronda hansı kәndlәrdә 1796 ci ildә cәmi 120 neft quyusundan neft çıxarılırdı?

•

•

Balaxanı, Suraxanı, Bibiheybәt, Binәqәdi Sabunçu, Ramanı, Şubanı
Gorgoz, әlәt, lökbatan, pirşağı
Ramanı, Hövsan, Duvannı, Sanqaçala.
Bilәcәri, Şubanı, Novxanı
Zirә, yalama, Sulutәpә.

438 İlk dәfә 1594cü ildә Balaxanıda qazılmış әn dәrin quyunun dәrinliyi nә qәdәr olmuşdur?

•

45 metro
40 metr
35 metr
25 metr
50 metr

439 Ekoloji problemlәrin statistik tәdqiqatları göstәrir ki, neft sәnayesindә mәhsul itkisi hәr il yerdәn çıxarılan neftin tәqribәn neçә faizi müxtәlif
sәbәblәrdәn itkiyә sәrf olunur?

•

68%
56%
810% әn müxtәlif sәbәblәrdәn itkiyә sәrf olunur
1214%
1012%

440 Neftin dәniz vә çay gәmilәr ilә daşınmasında çәki nisbәti neftlә görә nә qәdәr ola bilәr

•

25%
20%
15% ümumi çәkinin orta göstәricisi ola bilәr
10%
30%

441 Su yolu ilә nefti daşıdıqda kapital qoyuluşu hansı tәnliklә hesablanır.

•

 Ksu=Ko+Ka+K + tәnlyilә su ilә neftin daşınmasının kapital qoyuluşu hesablana bilәr.
Ksu=K5+Kt+Ku+Kü
Ksu=Kk+Ku+Ko+K+
Ksu=Kbr+Kj+Kü
Ksu=Kt+Ka+Kk

442 Neft dәmir yolu ilә daşindıqda vaqon sistemlәrinin sayı hansı tәnliklә hesablanır?

•
443 Ekoloji problemlәri nәzәrә almaqla nefti dәmir yolu ilә daşıdıqda il әrzindә vaqon sistemlәrin sayının tәyin edilmәsi hansı tәnliklә hesablana
bilәr.

•
444 Bu ölkәlәrdәn hansı OPEKin üzvü deyil?

•

Rusiya
İran
Qabon

Nigeriya
Malayziya

445 Bu ölkәlәrdәn hansı OPEKin üzvüdür?

•

Norveç
Azәrbaycan
Bәhreyn
Türkmәnistan
İran

446 Bu ölkәlәrdәn hansı OPEKin üzvüdür?

•

Ekvador
Türkmәnistan
İndoneziya
Bәhreyn
Özbәkistan

447 Bu ölkәlәrdәn hansı OPEKin üzvüdür?

•

Azәrbaycan
Malayziya
Türkmәnistan
Peru
Misir

448 Bu ölkәlәrdәn hansı OPEKin üzvüdür?

•

Peru
Misir
Niger
Suriya
Qabon

449 Bu ölkәlәrdәn hansı OPEKin üzvüdür?
Bәhreyn

•

Peru
Nigeriya
Misir
Kanada

450 Bu ölkәlәrdәn hansı OPEKin üzvüdür

•

Rusiya
Nepal
Arqentina
Özbәkistan
Liviya

451 Bu ölkәlәrdәn hansı OPEKin üzvüdür?

•

Norveç
Oman
Surinam
Әlcәzair
Suriya

452 Bu ölkәlәrdәn hansı OPEKin üzvüdür?

•

Rusiya
İraq
Oman
Suriya
Bәhreyn

453 Bu ölkәlәrdәn hansı OPEKin üzvüdür?

•

Sәudiyyә Әrәbistan
Bәhreyn
Oman
Yәmәn
Rusiya

454 Bu ölkәlәrdәn hansı OPEKin üzvüdür?

•

Norveç
Bәhreyn
Yәmәn
Qatar
Kanada

455 Bu ölkәlәrdәn hansı OPEKdәn çıxıb?

•

Ekvador
Azәrbaycan
Yәmәn
Küveyt
İraq

456 Bu ölkәlәrdәn hansı OPEKin üzvüdür?

•

Venesuela
Ekvador
Peru
Bәhreyn
Misir

457 Bu ölkәlәrdәn hansı OPEKdәn çıxıb?

•

Misir
Bәhreyn
Pern
Kanada
Suriya

458 Bu ölkәlәrdәn hansı OPEKin üzvü deyil?

•

Türkmәnistan
Nigeriya
Qatar
Sәudiyyә Әrәbistanı
İndoneziya

459 Bu ölkәlәrdәn hansı OPEKin üzvü deyil?

•

Malayziya
Azәrbaycan
İran
İraq
Qabon

460 OPEKin baş iqamәtgahı hansı ölkәdә yerlәşir?

•

Norveç
Avstriya
İsveçrә
Lüksemburq
Niderland

461 Bu ölkәlәrdәn hansı OPEKin üzvü deyil?

•

Liviya
Suriya
Qabon
Nigeriya
Әlcәzair

462 Bu ölkәlәrdәn hansı OPEKin üzvü deyil?

•

Sәudiyyә Әrәbistanı
Liviya
Qatar
Bruney
İraq

463 Bu ölkәlәrdәn hansı OPEKin üzvü deyil?

•

Malayziya
Özbәkistan
İran
Qabon

İndoneziya

464 Bu ölkәlәrdәn hansı OPEKin üzvü deyil?

•

Әlcәzair
Qabon
İran
Qatar
İordaniya

465 Bu ölkәlәrdәn hansı OPEKin üzvü deyil?

•

İndoneziya
Nigeriya
Әlcәzair
Oman
Qatar

466 Bu ölkәlәrdәn hansı OPEKin üzvü deyil?

•

Sәudiyyә Әrәbistanı
Yәmәn
Küveyt
Qatar
İraq

467 Bu ölkәlәrdәn hansı OPEKin üzvü deyil?

•

Liviya
Әlcәzair
Qabon
Misir
Nigeriya

468 Bu ölkәlәrdәn hansı OPEKin üzvü deyil?

•

Sudan
Liviya

Kuveyt
İran
Әlcәzair

469 Bu ölkәlәrdәn hansı OPEKin üzvü deyil?

•

Nigeriya
Әlcәzair
Mәrakeş
Liviya
Qabon

470 Kompressor üsulu ilә neft çıxarıldıqda hasilatın miqdarı nәdәn asılı ola bilәr.

•

Qaldırıcı borunun neftlә batma dәrinliyindә asılı ola bilәr
qaldırıcı boruların diametrindәn
qaldırıcı boruların qalınlığından
Neft quyusunun dәrinliyindәn
Neftin quyu gövdәsindә qalxma hündürlüyündәn

471 Bu ölkәlәrdәn hansı OPEKin üzvüdür?

•

Peru
Suriya
Küveyt
Özbәkistan
Qazaxıstan

472 Bu Ölkәlәrdәn hansı Şimal dәnizindә neft çıxarır?

•

İsvec
Finlandiya
Niderland
Danimarka
Böyük Britaniya

473 Süxurun quyudibi zonada qazılması üçün gücün baltaya ötürülmәsi nәyә әsasәn hesablanır?

•

•

Ağırlaşdırıcı boruların ümumi çәkisinә görә boyuna verilәn yek hesablana bilәr
Qazma kәmәrinin ağırlığına görә hesablana bilәr
Ötürücü mexanizmlәrin ağırlığı hesabına
Qazılmış süxurların ümumi çәkisinә görә hesbalana bilәr
Qazma baltasının diametrinә görә hesablana bilәr

474 Rotr üsulu ilә qazımada ekoloji problem nә ola bilәr?

•

Quyu növdәsinin boöülması ekoloji problem ola bilәr
Qazıma sürәtinin hesablanmış normadan çox olması
Qazıma baltasının düzgün seçilmәmәsi
Geoloji kәslişin düzgün göstәrilmәmәsi
Dinamik sinisoid dalğaların ampilidası

475 Rotr qazmasında ekoloji problemin hәllinin әsas istiqamәti nә ola bilәr

•

Süxurun dağıdılmasına sәrf olunan gücün düzgün hesablanması ekoloji problemin hәlli ola bilәr
yüksәık ixtisaslı kadrların işi idarә etmәsi
Avadanlıqların sazlığı
Kәmәrin fırlanması üçün güclü sinxron mühәrriklәrin olması
Pillәli refuktorların olması

476 Rotr qazmasında ümumi enerji sәrtinin nә qdәdәri quyudibi zonada süxurun dağıdılmasına sәrf oluna bilәr?

•

Qazılmış süxurlardan tәmizlәnmәsinә 23% gec sәrf oluna bilәr.
qazımaya sәrf olunan gücün 9095 faizi kәmәrin firlanmasınadır
Süxrun dağıdılmasına 5 ÷ 10 faiz
Quyunun qazılmasına 68 %
Quyudibizamanın qazılmasına 1012 %

477 Neftqaz quyularının turbin üsulu ilә qazılmasının әsas mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

Hidravlik nasosların gücündәn istifadә olunur
Maye axını turbinin işlәnmәsinә sәbәb olur.
Gilli mәhlul nasosları turbini işlәdir
Mәhlulun keyfiyyәtli olması turbinin işini tәmin edir
Gilli mәhlul nasaslarının yaratdığı basqı tәzyiqinin hidravlik gücündәn istifadә edilir

478 Neftqaz quyularının qazılmasında Turbin üsulu neft sәnayesinin hansı sahәlәrindә daha çox istifadә olunur

•

Ekoloji tarazlığı mühafizә sahәlәrindә qazıla bilәr
Geoloji cәhәtdәn mürәkkәb şәraitdә istifadә oluna bilәr
Dәnizlәrdә istifadә oluna bilәr
Mailli quyuların qazılmasında istifadә oluna bilәr
Topa quyuların qazılmasında istifadә oluna bilәr

479 Neftqaz quyularının qazılmasının texniki iş rejimindә ekoloji problemlәr

•

Texniki iş rejimindә yaranan problemlәr geoloji, texnoloji ola bilәr
Neftqaz quyuların qazılmasının texniki iş rejimi qazmanın üsulundan asılı deyilir, problem eyni xarakterlidir
Texniki iş rejimi qazıma acadanlığının texniki xassәlәrilә xarakterizә edilә bilәr
Texniki iş rejimindә qazanın növü dәyişmir eyni qalır
Qazmanın üsulu yalnız güc avadanlıqlarının iş görmә qabiliyyәtilә fәrqlәnir

480 Qazmada istifadә olunan gilli mәhsulların xassәlәri vә vәzifәlәri

•

Qazılmış süxurların çıxarılıb tәmizlәnmәsidir
Xassәlәri istilik törәtmәsi, xüsusi çәkisi, sәthi sürüşmәsi
Suvermә qabiliyyәt, duruaxıcılığı, qazılmış süxurları özündә asılı vәziyyәtdә salamaqla yer sәthinә çıxarmaqdır
Mәhlulun quyu gövdәsinә әka tәsir göstәrmәsidir
Statik sürüşmә gәrginliyidir

481 Neftqaz quyularının qazılmasında texniki şәrtlәr hansılardır

•

Mәhsulun dövranının tәnzimlәnmәsi quyunun qazılmasında texniki şәrtlәr hesab olunur
Quyunun paratmetrinin ölçülmәsi
Baltanın quyu dibinә yendirilmәsi, sahәnin qazılması
Qoruyucu kәmәrin buraxılması
Mәhsuldar qatın açılması

482 Elektrik qazma üsulunun ekoloji problemi

•

Kosmik tәdqiqatda üstünlüyә malikdir
Elektrobunun istifadәsi mәhtuddur
Elektrik enerjisnin quyudibi mühәrrinә ötürülmәsi problemdir
İçiçә qeydirilә bilәn kabellәr daimi sıradan çıxır

Mühәrrik xüsusi sinxron gücünı malikdir

483 Gilli mәhlulun xassәlәrinin ekoloji problemlә әlaqәlәndririlmәsi

•

kimyәvi reagentlәrin mürәkkәb birlәşmәlәri
özüllüyü
suvermә qabiliyyәti
statik vә dinamik sürüşmә gәrginliyi
xüsusi çәkisi

484 Gilli mәhlulun xassәlәrinin dәyişmәsindә hansı ekoloji problemlәr yarana bilәr?

•

Gilli mәhlulun әn әsas parametrik xassәlәri qazmanın gedişatında nәzarәtidә olmalıdır
Ekoloji problemlәrin aradan qaldırılması şәratini öyrәnilmәsindәn ibarәt ola bilәr
Xassәlәrin öyrәnilmәsi geoloji axtarış kәşfiyyat, struktur, istinad, parametrik quyularda araşdılrmalarla tәtbiq oluna bilәr
Gilli mәhun hazırlanması geoloji şәrtlәrin dәyişilmәlәrini nәzәrә almalıdır
Gilli mәhlulun xassәlәrinin dәyişmәsi yalnız geoloji kәslişdәn asılı ola bilәr

485 Neftqaz quyusu qazıma üsulundan asılı olmayaraq aşağı düşür bu hansı ekoloji problem yarada bilәr

•

Gematit az işlәdilә bilәr
Qazılan quyu gövdәsindә geoloji pozgunluq yarana bilәr
qazıma baltası mәsamәliyi böyük olan horizontu keçir vә çatıbdır
Mәhlul lay yarğanındadır
Ağırlaşdırıcı reagent keyfiyyәtsizdir

486 Gilli mәhlulun özüllü kәsgin dәyişir ekoloji problem yaranır sәbәb nә ola bilәr

•

Qazma baltası qaz layı ilә kәsişmәkdәdir
Geoloji kәslişin xassәlәrindәn asılı ola bilәr
Mәhlul yüksәk özülüyә çevrilә bilәr
Mәhlulun duruaxıçılığı viskozimetr deyilәn cihazla ölçülür
Ölçü vahidi saniyә hesab olunur

487 Gilli mәhlul әn ağır ekoloji problem yaradır, әn tәhlükәli hadisә su vermә qabiliyyәtinin çoxalmasıdır sәbәb nә ola bilәr

•

Quyu gövdәsinin sulu laylarla kәsişib keçdiyi ola bilәr
Mәhlulun su verә göstәricisi normada saxlamılmalıdır

Quyunun qazılmış diametrin getdikcә daralır
Qaldırmaendirmә әmәliyyatı ağırlaşır
Quyu gövdәsini hәr әmәliyyatdan bir yenidәn işlәmәk lazım gәlir

488 Quruda qazılan neft quyusu tәqribәn 4 hektar torpaq sahәsinin yarasızekoloji problem yaradır, qarşını almaq olarmı?

•

Maili quyular qazıla bilәr
Qazılmış quyu müxtәlif xassәli reagntlәrlә zәngin olur
Reagentlәr istifadә zamanı atmosferin tәsirilә әtrafa yayıla bilәr
Quyuların istismarında maye tullantıları alına bilәr
Torpaq ekoloji cәhәtdәn tamamilә yararsızlaşır

489 Neftqaz quyularının qazılmasında istifadә olunan süxur dağıdıcı mexanizmlәr vә ekoloji problemlәri

•

Qazılmış süxurların tәdricәn quyu ağzına qaldırılmasıdır
dağ süxurlarının yerin dәrinliklәrindә dağılmasına deyilir
Quyuların qoşulmasında istifadә olunan alәtlәrә deyilir
Quyuların qaılmasında quyudibinә buraxılan süxurdağıdıcı alәtlәr balta adlanır
Silindirik gövdәnin tәdricәn dәrinlәşmәsidir

490 Neftqaz quyularının qazılmasında neçә növ balta tәtbiq edilir

•

3
2 növ balta tәdbiq edilә bilәr
5
4
6

491 Mexaniki qazıma prosesindә işlәdilәn baltalar hansılardır?

•

Quyruqlu, balıq quyruqlu, hidrononitor baltalar tәtbiq oluna bilәr
tiyәli baltalar iki şaroskalı pәlli
pazvari, pәli nizәvari baltalar
pәrli, 4 çaroskalı, balıq quyruqlu baltalar
pәrli, şaroşkalı, almazlı baltalar

492 Geoloji kәşfiyyat qazmasında hansı baltalar işlәdilir

•

Zәrbә tәsirilә işlәdilәn baltalar
Geoloji kәşfiyyat işlәrinin başa çatdırma mәqsәdi ilә işlәdilәn sütüncaqlı baltalar
Geoloji kәşfiyyat qazmasında işlәdilәn baltabaşlılar
Tiyәli baltalar
Fırlanma üsulu ilә işlәdilәn baltalar

493 Neftqaz quyularının qazılmasında istifadә olunan kömәkçi mәqsәdlәr üçün işlәdilәn baltalar

•

PR –qoruyucu kәmәri buraxmazdan әvvәl quyuduvarının tәmizlәnmәsi üçün istifadә
Nizәvari baltalar
Baltanın üst hissәsi ikipәli baltalarda olduğu kimidir
Aşağı ucu isә nizә şәklindә olur
Baltalar kәmәr içәrisindә qalmış sement tıxacını qazmaq üçün işlәdilir. PS

494 Bu Ölkәlәrdәn hansı Şimal dәnizindә neft çıxarır?

•

Belçika
İsvec
Danimarka
Norvec
İslandiya

495 Okeana dağılmış 1 ton neft necә km² su sahәsini örtә bilәr?

•

16
8
11
13
14

496 Bu Ölkәlәrdәn hansı Şimal dәnizindә qaz çıxarır?

•

Niderland
Finlandiya
Belçika
Almaniya
Polşa

497 Bu Ölkәlәrdәn hansı Şimal dәnizindә qaz çıxarır?

•

Almaniya
İsveç
Danimarka
Polşa
Norveç

498 Bu Ölkәlәrdәn hansı Şimal dәnizindә qaz çıxarır?

•

Belçika
Böyük Britaniya
Almaniya
İsveç
Polşa

499 Neftqaz istismar quyusu qazıldıqca onun diametri dәyişә bilәrmi?

•

Sәbәb geolojiekoloji prpblemlәrin әmәlә gәlmәsi ola bilәr
istismar quyuları neftliqazlı sahәdә oxşar ekoloji problemlәrlә qarşılaşır
istismar quyularının dimateri mәhsuldar qatın süxurlarının yatım şәraitindәn asılı ola bilәr
Quyunun diametrinin dәyişmәsi tektonik pozulmalarla hәll olunur
İstismar quyusunun diametri dәrinlik artdıqca azala bilәr

500 Neftqaz quyuları istismar şәraitinә görә hansı şәrtlәri ödәmәlidir?

•

Yer sәtinәquyunun ağzı deyilir
istismar quyuları neftqaz layına qәdәr qazılmalıdır
Neftqaz layndakı deşiyәdibi deyilir
Silindirik sütuna gövdәsi deyilir
Müasir istismar quyuları layihә әsasında qazılır

501 Müasir neftqaz istismar quyuları hansı dәrinlikdә qazılmışdır?

•

Çox böyük dәrinlikdә qazılmış quyular nadir hallarda olur.
istismar quyusunun maksimun dәrinliyi kәşfiyyat quyularının geofiziki tәdqiqatı әsasında qazılır
Geofiziki tәdqiqatar soysmin vә elektromaqnit kәşfiyyat ola bilәr
Geolojikәşfiyyat neft qaz sahәlәrindә qazılacaq istismar quyularının dәrinliyini tövsiyә edir

İstismar quyularının dәrinliyi neftin – qazın yatma dәrinliyilә tamamlanır, 6 min metrә qәdәr qazılmışdır

502 İnjeksiya quyularının qazılması hansı neftqaz layları üçün iqtisadi cәhәtdәn faydalıdır

•

Hasilat yüksәlir
İnjeksiya quyuları sulanmış laylara qazılır
Layların mәhsuldarlığı pozulur
Neftvermә әmsalı zәiflәyir
Әlavә neftqaz hasil olunur

503 Neftqaz quyularının qazılması üsulları, onların ekoloji problemlәri

•

Quyunun qazılmasında gilli mәhluldan istifadә olunur
Kәşfiyyat quyuları qazıldıqdan sonra kütlәvi istismar quyuları qazılır
İstismar quyularının istismara verilmәsilә ekoloji problemlәr dәrinlәşir
Neftin çıxarılması üçün mancanaq dәzgahlarından istifadә olunur
Quyunun qazılması üçün qazma buruğu quraşdırılır

504 Neftqaz quyularının qazılmasında qazılmış süxurlar hara sәrf olunur

•

Dağıdılmış süxur qırıntıları dövrü olaraq yer sәthindә çıxarılır
qazılmış süxurlar mәhlula qarışır
dağ süxurları gilli mәhlulda hәll olunur
qazılmış süxurlar mәsamәli laylara
süxurla sәnaye sahәlәrindә istifadә olunur

505 Neftqaz quyularının qazılması üsulları

•

Turbin üsulu ilә qazılır
Neft – qaz quyuları xüsusi mühәrriklә qazılır
Neftqaz quyuları quyudibi mühәrriklә qazılır
Neftqaz quyuları Rotor üsulu ilә qazılır
Quyudibi zonada baltanın fırlanması vә boyuna verilәn yüklә qazılır

506 Neftqaz quyularının qazılması üsulu neçә yerә ayrılır

•

5
1

•

2
3
4

507 Neft – qaz quyularının qazılmasında quyu dibi müәrrik hansılar hesab olunur?

•

elektrikturbin mühәrriki hesab oluna bilәr
elektrik mühәrriki
gilli mәhlul mühәrriki
elektrik generatoru
turbin generatoru

508 Neftqaz quyularının qazılmasında quyudibi zonada süxura necә qüvvә tәsir edә bilәr

•

iki qüvvәnin hesabıa tәtricәn dağıla bilәr
Bin necә qüvvә tәsir edә bilәr
Batma qüvvәsi tәsir edә bilәr
Әzisi qüvvә tәsir edә bilәr
Burucu qüvvә tәsir edә bilә

509 Analitik neft mәhsullarına nә aiddrir?

•

Turşular, duzlar
linolium, texniki lerin
lerin, sintetik kauçuk
duzlar, qәlәvilәr
yanacaq, sürtkü yağları

510 18991990cı illәrdә Azәrbaycanda ümumdünya neftinin yarıdan çoxu istehsal olunaraq satılırdı. Bu Rusiyada ilә nә qәdәrqızıl pulla rubl gәlir
gәtirirdi?

•

29,0 mln rupl rus xәzinәsinә gәlir gәtirirdi.
27,5 mln rupldәn çox
28,0 mln rupl
27,0 mln rupl
28,5 mln rupl

511 H.Z.Tağıyev firması necәnci ildә әsası qoyulmuş güclü neft sәnayesi birliyinә çevrilmişdir

•

1876cı ildә güclü neft sәnayesi birliyinә çevrilmişdir
1872ci ildә
1873cü ildә
1874cü ildә
1875ci ildә

512 H.Z.Tağiyev neft sәnayesi birliyi neçә il fәaliyyәt göstәrmişdir vә neft sәnayesinin bütün sahәlәrini әhatә etmişdir

•

30 il neft sәnayesinin bütün sahәlәrini әhatә etmişdir
25 il
26 il
27 il
28 il

513 H.Z.Tağıyev firması bakı neftindәn yeni yanacaq almışdır – hansı olmudur?

•

Kerosin
Liqroim
Mazut
Ağ neft
benzin

514 Neft işinin Azәrbaycanda ekoloji problemlәri

•

Azәrbaycan neft maqnatları – sahibkarları yığnağı yarandı.
a) Aparılan axtarışkәşfiyyat işlәri neftin elmi әsaslar üsulu ilә çıxarılmasına kömәklik edirdi
Neftin çıxarılması tәdricәn yanacaq kimi yox müxtәlif mddәlәrin istehsalı istiqamәtinә çevrilirdi.
Neft işi jurnalı nәşr olunmağa vә neftlә әlaqәdar olan bütün şәhrlә yayılmağa bşladı
Neft işi 1920ci ilә qәdәr Abşeronda vә dünyanın neftlә әlaqәdar olan yerlәrindә әtraflı işıqlandırılırdı.

515 Distillә soyuducu üsulla hansı zavod neft emal edirdi?]

•

neft hasilatı zavodu
neftyağ zavodu
ağ neft zavodu
neft emalı zavodu
neft ayırma zavodu

516 1963cü ildә Cavad bәy tәrәfindәn hansı zavod inşa edilmişdir?

•

neft ayırma zavodu
neft hasilatı zavodu
neftyağ zavodu
ağ neft zavodu
neft emalı zavodu

517 Dünyada Zәrdüşt gәmisi ilә neçәnci ildә neft nәql olunmuşdur?

•

1882ci ildә
1887ci ildә
1990cı ildә
1885ci ildә
1870ci ildә

518 1875ci ildә güclü neft sәnayesinin әsası kim tәrәfindәn qoyulmuşdur?

•

Nobel qardaşları
Әsәdulla bәy
Cavad bәy
Musa Nağıyev
H.Z.Tağıyev

519 Yüksәk temperaturda yanma buxarlarda deyil bütün mayedә getmәsi prosesi nә zaman baş verir?

•

Neftin qaynaması zamanı
alışma temperaturunda neftin buxarları ilә hava qarışığına ad yaxınlaşdırdıqda buxar alışması zamanı
neft buxarlarına alov yaxınlaşdırdıqda alışması zamanı
Neftin qaynaması vә buxarlanması zamanı
Neftin alışma vә alovlanması zamanı

520 Neftin kimyәvi xassәlәrindә әn әsas ekoloji problem hansı xassәlәrdә biruzә verilir

•

yüksәk sitilik törәtmә qabiliyyәti
hәll olma
hәlletmә
istilik vә elektrik

keçirmә qabiliyyәti, optik xassәsi

521 Neftin rәngi mühitdә hansı sәbәblә dәyişә bilәr

•

duzgun cavab yoxdu
Tәrkibindәki doymuş karbohidrogenlәrin miqdarına görә dәyişә bilәr
Neftin rәngi tәrkibindә olan asfaltın miqdarından asılıdır
neftin rәngi tәrkibindә olan asfalt vә qәtran maddәlәrin miqdarından asılıdır
Neftin tәkibi doymamış karbohidrogenlәrin merәkkәb birlәşmәsindәn asılı dәyiә bilәr

522 Aşağıdakılardan hansılar neftin qaynaması vә buxarlanması zamanı ekoloji problemlәr hesab olunur?

•

Әn yüngül neftlәr 1000Cdәn aşağı, ağır neftlәr isә 1000Cdәn yüksәk temperaturda qaynayır.
a) әtraf mühitin zәrәrli qarışıqlarla çirklәnmәsinә sәbәb ola bilәr
Atmosferin ekoloji cәhәtdәn pozulması ola bilәr
Maye sәthindә buxar qabarcıqlarının zәhәli birlәşmәlәr әmәlә gәtirә bilәr
maye sәthindә әmәlә gәlәn buxar mayenin buxarlanması, ola bilәr

523 Aşağıdakılardan hansı neftin alışma vә alovlanmasının ekoloji problemlәridir?

•

Benzinin alışma temperaturu 20250C, korosinini 45500C, sürtgü yağının 3000 yuxarıdır
neft buxarlarına alov yaxınlaşdırdıqda alışma ola bilәr
neftin ekoloji problem yaratması geniş әhatәlidir
alışma temperaturunda neftin buxarları ilә hava qarışığına ad yaxınlaşdırdıqda buxar alışır.
yeksәk temperaturda yanma buxarlarda deyil bütün mayedә gedir

524 Yüksәk istilik törәtmә qabiliyyәti neftin hansı xassәlәrindә özünü biruzә verir?

•

neftin fizikikimyәvi xassәlәrindә
neftin geoloji xassәlәrindә
neftin fiziki xassәlәrindә
neftin kimyәvi xassәlәrindә
neftin bioloji xassәlәrindә

525 Xәzәryanı ölkәlәrin hansında neft ehtiyatları Xәzәr dәnizindә daha çoxdur?
Türkmәnistan
Azәrbaycan

•

İran
Rusiya
Qazaxıstan

526 Xәzәryanı ölkәlәrin hansında neft ehtiyatları Xәzәr dәnizindә daha azdır?

•

Türkmәnistan
Azәrbaycan
İran
Rusiya
Qazaxıstan

527 Xәzәryanı ölkәlәrin hansında qaz ehtiyatı Xәzәr dәnizindә daha azdır?

•

Türkmәnistan
Rusiya
İran
Azәrbaycan
Qazaxıstan

528 Qazın istilik törәtmә qabiliyyәti ekoloji problem hesab oluna bilәrmi?

•

Qazın istilik törәtmә qabiliyyәti ekoloji problemdir
Qazın istiliyi onun molekulyar tәrkibindәn asılıdır
Qazın ekoloji istilik törәtmә problemi onun yanarkәn törәtliyi istiliyin kaloriyә çevrilmә miqdarında asılıdır.
Qazın istilik törәtmә qabiliyyәti yaranan kalorilә qiymәtlәndirilir
Tәzyiqin artmasından asılı olmayaraq qaz mayeyә keçmir

529 Qazın istilik tutumu nәdir vә ekoloji parametrlәri necә araşdırılır?

•

Qaz soyudanda hәcmi azalır.
qaz üzvi vә qeyri üzvi maddәlәrdә hәll olur
qaz sәrbәst halda istiliyi zәif keçirir
qaz bütün birlәşmәlәrdә ekoloji problem yarada bilir
qazın istilik tutumu 10C qızdırılması üçün lazım olan istiliyin kalorilә miqdarıdır.

530 Neft haqqında ümumi mәlumat ekoloji problemlә әlaqәlәnir onda hansı meyarlara әsaslanır

•

Neftin bioloji xassәlәrinә әsaslanır
neftin fiziki xassәlәrinә әsaslanır
neftin kimyәvi xassәlәrinә әsaslanır
neftin fiziki kimyәvi xassәlәrinә әsaslanır
neftin gelolji xassәlәrinә әsaslanır

531 Dәniz qazması üçün hansı şәrtlәr ödәnilmәlidir

•

Gәmilәrdәn istifadә etmәk olar
Dәniz sahәsinin qurudulması ola bilәr
Dәnizdә torpaq adacıqlar düzәldilә bilәr
Su altında qurğular düzәltmәk olar
Dәniz suyunu dondurmaqla iş görmәk olar

532 Dәniz qazmasında hansı şәrtlәrdәn biri ekoloji problemin minumuma enmәsinә sәbә ola bilәr?

•

Sahildәn dәnizә doöru maili quyuların qazılması sәbәb ola bilәr
Dәniz sahәsinin qurudulması
Dәnizdә fәrdi әsasların qurulması
Dәnizә doğru açıq körpünün inşası
Su altı qurğuların inşası

533 Dәniz suyunun quyuya axıb ekoloji problem yaratmaması üçün hansı iş görülmәlidir?

•

Quyudibidәrinliyi 150200 metr diametri 2022 düymә quyu qaılmalı arxası somontlәnmәlidir
Dәniz qazmasında quyu izolә edilmәlidir
Suyun karroziya etmә xassәlәri nәzәrә alınmalıdır
Suyun dәrinliyi dәqiqlәşmәli
Quyu qazılacaq sahә dәqiq kordinatla müәyyәn qeydiyyata alınmalıdır

534 Dәnizdә qazılan quyular hansı növdә qaılır ekoloji problemi necә hәll oluna bilәr?

•

Topamaili quyulur qazıla bilәr
Topa quyular
Maili quyular
Saquli quyular
Çox mәrtәbәli estakadalar

535 Topamaili quyuların qazılmasında ekoloji problemlәr

•

Quyuların tәmiri әn mürәkkәb problem yaradır
Bir sahәdәn 2530 istismar quyusu qazıla bilәr
Quyunun kәsişmәsi alına bilәr
Layın yatımından asılı olaraq quyu yata bilәr
Layihәdә nәzәrdә tutulmuş quyuların hamısı qazılıb qurtardlqdan sonra quyularla birlikdә istismara verilir

536 Maili quyuların qazılmasında ekoloji problemlәrin yaranması sәbәbi nә ola bilәr?

•

Qazmaya hәr dәfә başlamazdan әvvәl mәhsuldar qatın qalınlıqlarındakı geoloji problemlәri araşdırılmalıdır
Qazılmış maili quyuların çoxluğu xüsusi xidmәt tәlәb edir.
Texniki tәhlükәsizlik qaydaları rәsmi qeydiyyatdan olmalıdır
Qazıma avadanlıqlarının texnikitexboloji iş rejimi hәr bir nәfәrә әtraflı aşınmalıdır
Quyuların birindә fonton baş verәrsә ekoloji problem bütün quyular üçün eyni xarakterli böhran yarada bilәr

537 Layın neftvermә әmsalının ekoloji problemlәri

•

Neft layının neftvermә әmsalı vahidә nә qәdәr çox yaxın olarsa mәhsuldarlıq bir o qәdәr yüksәk olur
Neftin çıxarılması kompleks iş yerinә yetirilir
Texnikitexnoloji rejimlәr hәyata keçirtmәk lazımdır
Geolojitexnoloji rejimlәr normal yerinә yetirildikdә ekoloji problem azalır
Layın maksimum neft vermә әmsalı

538 Neft layının neft vermә әmsalı nәyә deyilir

•

Neftin çıxarılma tutum miqdarıdır
Layın neft vermәsi istismar üsulunun düzgün tәyin edilmәsidir
Mәhsuldar qatın qalınlığından asılıdır
Layda olan neftin ehtiyatının hesablanmasıdır
Ehtiyat hesablanmış neftin maksumum miqdarda çıxarılmasına deyilir

539 Neft yataqlarının neftvermә әmsalı nә qәdәr ola bilәr

•

Neft vermә әmsalı 0,20,6 arasında ola bilәr
Neft vermә әmsalı vahidә nә qәdәr yaxınlaşarsa mәhsuldarlıq bir o qәdәr artır
Neftvermә әmsalı laylarda olduqca müxtәlif ola bilәr
Neft vermә әmsalı 01,0,2 arasında ola bilәr

Neft vermә әmsalı 0,20,4 arasında ola bilәr

540 Layın neftvermә әmsalına tәsir edәn ekoloji problemlәr

•

Neftin quyudibinә itәlәyәn enerjinin azalması ola bilәr
Mәsamәliyin pasifliyi
Keçiriciliyin zәiflәmәsi
Neftin hәrәkәtinә mane olub müqavimәt göstәrәn qüvvәlәr ekoloji problemlәr yarada bilәr
layın neftvermә әmsalı geoloji faktorlar ilә ola bilәr

541 Neftin fontan üsulu ilә çıxarılmasının ekoloji problemlәri

•

lay tәzyiqinin quyu tәzyiqindәn çox olarsa fontan üsulu ilә quyu işlәyә bilәr
Neftin fontan üsulu ilә çıxarılması ekoloji problemi hәll etmir
Fontan üsulu iqtisadiekoloji cәhәtdәn sәrfәlidir
Layın neftvermә әmsalından asılı ola bilәr
Mayeqarışığından qazın çox hәll olsı ola bilәr

542 Bulla adasında 2008ci ildә dәrinliyi 5 min metr olan neft quyusunun yaratdığı problem nә ilә әlaqәdar olmuşdur?

•

Mühafizә avadanlıqlarının texniki noqsanları
geoloji faktorlara sәhlamkarlıq
Tektonik pozulmaları nәzәrә almamaq
Fontanın qarşısını almaq problemi
Gilli mәhlulun qaçması

543 Neftin fontan üsulu ilә çıxarılmasında istifadә olunan yer üsti avadanlıqlar

•

layın tәzyiqini nәzәrә alan fontan armaturu
alçaq tәzyiqli fontan armaturu
şaxәli fontan armaturu
düzbucaqlı fonatn armaturu
orta tәzyiqli fontan armaturu

544 Fontan quyusunun işә salınması qaydası

•

Mәhlulun xüsusi çәkisi azaldılır
Qoruyucu kәmәr buraxılır

Elektrokorotaj çıxarılır
Quyu möhkәmlәndirilir
Perforator işә salınır

545 Fontan üsulu ilә neftin çıxarılmasında ştusser nә vaxt dәyişdirilә bilәr

•

Hasilatın çoxalmasında siyirtmәlәr bağlanır ştusser yenisi ilә әvәz olunur.
Fontan armaturunda monometrdә tәzyiqin qalxmasında
Stusserin daxili diametrinin erroziya uğramasında
Tәzyiqin monometrdә aşağı düşmәsindә
Ştusserin daxili dimaetrinin 0,2 mm böyümәsindә

546 Geoloji pozulma nәticәsindә qazılan quyuda fontan nәyin nәticәsindә baş verә bilәr?

•

Quyu qazılanda yarğanlarda gilli mәhlulun normal dövran yoxa çıxır
yer qabığı mürәkkәb tәrkibli süxurlardan ibarәtdir
Neft layları özlәrinә mәxsus yatımbucaqlarına malikdirlәr
Arası kәsilmәyәn yer altı tәkәnlar layların yatımını tamamilә pozur
Yarğanlar, uçrumlar yaranır

547 Radiometrik üsul ilә neft yataqlarının axtarışı vә kәşfi zamanı hansı ekoloji problemlәr yaranır?

•

Axtarış vә kәşfiyyat iş materialları istifadә olunur.
Radiometrik üsul süxurların tәbii radioamtivliyinin öyrәnmәyә әsaslanır
ekoloji problem neftqaz laylarının sulanması olub dalğaları ötürmәsindә mürәkkәblәşmәlәrin yaranmasıdır
Süxurların radioaktivliyini ölçmәk nәticәsindә alınan mәlumatlar, istifadә olunur
Geoloji xәritә alma istifadә olunur

548 Neftqaz quyularının qazılmasında nәdәn istifadә olunur?

•

çuqun lövhәlәrdәn
qazma baltalarından
çәkiclәrdәn
metal çubuqlardan
polad linklәrdәn

549 Neftqaz quyularının qazılması zamanı lay süxurları nәmlәndirmәk üçün hasnsı mәhlullardan istifadә olunur?

•

qәlәvili mәhlul
gilli mәhlul
sulu mәhlul
duzlu mәhlul
turşulu mәhlul

550 Hansı quyuların qazılmasında şarojkalı baltalardan istifadә olunur?

•

kövrәk süxurların qazılmasında
yumşaq süxurların qazılmasında
böyük müqavimәtli süxurların qazılmasında
boş süxurların qazılmasında
dәmir filizli süxurların qazılmasında

551 Neftqaz quyularının qazılması zamanı hansı ekoloji problıemlәr yaranır?

•

sulu gölmәçәlәr yaranır
әtrafa gilli mәhlul vә çirklәnmiş sular atılır
әtrafda yaşıllıqlar artır
atmosfer oksigenlә zәnginlәşir
torpaqlar minerallaşır

552 Neftqaz çıxışlarının vә kontakt zonalarının tәtqiqi

•

Aparılam tәdqiqatla hesabatda müzakirә olunmalıdır
neftqaz nümumәlәri xüsusi qeydiyyatdan keçirilmәlidir
Dağılmaması tәmin edilmәlidir
Laboratoriya cihazlar tam normativ şәrtlәrini ödәmәlidir
Laboratoriya süxur nümunәlәrinin fizikikimyәvi, geolojilitoloji xassәlәrini tәyin etmәk üçün tәlimatlanıdırıc kitablardan istifadә etmәk lazımdır.

553 Neftqaz yataqlarının kәşfiyyatında soysmik tәdqiqatlar Azәrbaycanın hansә әrazilәrindә aparılmışdır?

•

KürAraz antiklinal zonasında aparılır
Gülәzişamaxı çökәkliyindә çoxlu lokal qırışıqlar mövcuddur
AbşeronBakı arxiprlaqlarının әksәr strukruları qırışıqlarla müәyyәnlәşir.
Seysmik üsullardan regional vә mükәmmәl axtarışda istifadә olunur
seysmik üsulların tәtbiqilә Cәnubi xәzәr çökәkliyindә aparılır

554 Radiometrik üsul ilә Neftqaz yataqlarının öyrәnilmәsi vә ekoloji problemlәri?

•

Axtarış vә kәşfiyyat iş materialları istifadә olunur.
Radiometrik üsul süxurların tәbii radioamtivliyinin öyrәnmәyә әsaslanır
ekoloji problem neftqaz laylarının sulanması olub dalğaları ötürmәsindә mürәkkәblәşmәlәrin yaranmasıdır
Süxurların radioaktivliyini ölçmәk nәticәsindә alınan mәlumatlar, istifadә olunur
Geoloji xәritә alma istifadә olunur

555 Neftqaz quyularının qazılmasında radiometrik üsuldan hansı әmәliyyatların yerinә yetirilmәsindә istifadә edilir?

•

Radioaktiv karotajda istifadә oluna bilәr
Neftin dәrinlik nasos üsulu ilә çıxarılmasında istifadә edilir
Qazılmış quyunun geoloji kәslişini tәyin etmәkdә istifadә oluna bilәr
Qoruyucu kәmәrin semontlәnmәsindә istifadә oluna bilәr
neft quyularında semont mıhlulunun qalxma hündürlüyünü tәyin etmәk üçün istifadә olunur

556 Geokimyәvi üsul ilә Neftqaz quyularının öyrәnilmәsi vә ekoloji problemlәri?

•

Sularda vә torpaqda fauna vә floranın әmәlә gәtirdiklәri dәyişikliklәri dә öyrәnilir.
Neftqaz çıxarılmasında yataqlarda miqrasiya edәn karbohidrogenlәrin birbaşa müәyyәn olunmasına әsaslanır
Geokimyәvi üsullar onların fizikikimyәvi xassәlәrinә әsasәn öyrәnilir
Süxurlarda bitgi vә yeyvanat alәmindә olan qalıqlarda araşdılır
Yeraltı sularda çöküntülәrin tәrkibidә öyrәnilir

557 Neftinqazın çıxarılmasında qaz plana alınmasının ekoloji problemlәri

•

Neftin çıxarılmasında qaz planalınması seperatorlarda aparıla bilәr
Neftin çıxarılmasında tәrkibindәki müxaniki qarışıqlar daimi ekoloji problemlәr yaradır
Qaz planalınmasısәrbәst, suda hәll olmuş qaza әsaslanır
Süxurlarda olan qaza görә qaz planalınması mövcuddur
Qaz planalınması karbonatlı süxurlarda aktivdir

558 Azәrbaycanın hansı bölgәsindә qaz planaalınması ilә istifadә olunmuşdur?

•

Binәqәdi zәngin neftqaz yataqları qaz planaalma üsulu ilә öyrәnilmişdir
Gәncә
Quba –xәzәryanı
MәrdәkanTürkanZirә

•

Ramanı

559 Qaz planaalma üsulu ilә neftqaz yataqlarının axtarışı vә ekoloji problemlәri

•

Mobil qurğuların istifadәsindә ekoloji problemlәrin qarşısı tәlimatlandırılır
yataqların axtarışı geomorfologi tәdqiqatla başlanır
Süxur nümunәlәrinin toplanması xüsusi mexanizmlәr ilә aparıla bilәr
Qazılmış quyular mobil qurğular vasitәsilә yerinә yetirilir
Alınmış süzur nümunәlәri vaakum qurğularında tәdqiq olanaraq neftlikqazlıq hәddi müәyyәn olunur

560 Neftqaz yataqlarının axtarışında Baktoriya planaalması ilә işlәrin aparılması vә ekoloji problemlәri

•

Dağ süxurlarının tәrkibindә karbohidrpgendә qidalana bilәn baktoriyalar müşahidә oluna bilәr
baktoriyalar –planktonların bәzi qrup kaloniyaları karbohidrogenlәrdә qidalanır
baktoriya planaalınması üsulunun kömәyilә neftqaz yataqlarının üzәrindә biokimyәvi anomaliya müşahidә olunur
Baktoriyaların varlığını müәyyәn etmәk üçün torpaqsüxur nümunәsi götürülür
Baktoriyalar torpağın sәthindә toplama bilәr

561 Neftqaz yataqlarının baktoriya üsulu ilә axtarışının mahiyyәti vә ekoloji problemlәri

•

Qazın vaakum şәraitindә yoxa çıxmasıdır
Baktoriyaların neftqaz yataqlarının axtarışında vә kәşfiyyatında tam istifadә oluna bilәr
Baktoriya üsulu süxur nümunәsinә qaz hopdurulmaqla – qazın yoxa çıxması ilә әlaqәlәndirilә bilәr
Torpaq nümunәsinә qapalı şәraitdә yanar qazlardan hopdurulur
Qaz müәyyәn vaxt keçdikdәn sonra tamamilә azalır

562 Bakteriya üsulu ilә neft qaz yataqlarının axtarışının әsasını nә tәşkil edir

•

Nümunә motan, otan qazları ilә qarışdırıla bilәr
Nümunә müәyyәn çәkidә torpaqla qaz qarışdırılır
Qazrışdırılmış nümunә 30 gen sabit temperaturda 300C pdә vә yuxarı tәzyiqdә saxlanılır
Hәr beş dәqiqәdәn bir şihazdakı әqrәb göstәricisinin qiymәti yoxlanılır
Nümunәdә baktoriyalar qazla qidalanaraq qazın azalmasına vә göstәricinin aşağı düşmәsinә sәbәb olur

563 Plastik üsulla neftqaz yataqlarının öyrәnilmәsi nәyә әsaslanır?

•

Qarşıqarşıya qoyulmuş lövhәlәrin rәnginin dәyişmәsi qazın olmasıdır
Suxur nümunәlәri üyüdülәrәk tox halına gәtirilir

Üyüdülmüş nümunәlәrdәn plastik lövhәçillәr düzәldilir
Lövhәlәr şaquli qarşıqarşıya qoyulur
Lövhәlәr 20 gün sabit temperaturda saxlanılır

564 Neftqaz quyularının qazılması üsulları vә ekoloji problemlәri

•

Hәr regionun vә ya ölkәnin özünә mәxsus qazıma üsulalrı mövcuddur
Neftqaz quyuları ekoloji problemlәrinә görә eyni tәsir xarakterinә malikdir
Neftqaz quyularının qazılması yerin dәrinliklәrindәki sәrvәtlәri çıxarmaqdır
Neftqaz yataqlarının istifadiyә verilmәsidir
Quyuların qazılması üsulları iqtisadi sәmәrәdәn asılıdır

565 Neftqaz yataqlarının geoloji üsulla kәşf olunmasının ekoloji problemlәri

•

Ekoloji mühitin mühafizә normativlәrinin rәsmi qeydiyyatı
Geoloji stratiqrafik vә ya geoloji xәritә salma
Statiqrafik amillәrin üsullarının tәyin olunması
Geoloji xәritә salmanın coğrafi miqyasları
Kordinatların düzgün araşdırılmas

566 Geoloji xәritә almanın neftqaz yataqlarının kәşfiyyatında ekoloji problemlәri

•

qrafiki şәkildә relefi tәsvir etmәkdir
bu mәqsәdlә, tәbii çıxışlar mükәmmәl öyrәnilmәlidir, ekoloji problemlәr nәzәrә alınmalıdır.
geoloji xәritә salma miqyasla tәrtib olunur
xәritә salmanın mәqsәdi miqyasdan istifadә etmәkdir
yer qabığının geoloji quruluşunu öyrәnmәkdir

567 Kontakt zonalarının vә neftqaz çıxışlarının tәtqiqi

•

Aparılam tәdqiqatla hesabatda müzakirә olunmalıdır
neftqaz nümumәlәri xüsusi qeydiyyatdan keçirilmәlidir
Dağılmaması tәmin edilmәlidir
Laboratoriya cihazlar tam normativ şәrtlәrini ödәmәlidir
Laboratoriya süxur nümunәlәrinin fizikikimyәvi, geolojilitoloji xassәlәrini tәyin etmәk üçün tәlimatlanıdırıc kitablardan istifadә etmәk lazımdır.

568 Xәzәr dәnizindә ilk dәfә neft neçәnci ildәn çıxarılmışdır?

•

1949
1920
1921
1922
1924

569 Xәzәrin bәzi yerlәrindә çirklәndiricilәrin qiymәti nә qәdәr artmışdır?

•

3050
510
1015
1020
2030

570 Xәzәrdәki bu adalardan hansında neft yoxdur?

•

Vulf
Sarı
Xara – Zirә
Pirallahı
Qum

571 Xәzәrdәki bu adalardan hansında neft var?

•

XaraZirә
Böyük Zirә
Gil
Kür dili
Kür daşı

572 Xәzәrdәki bu adalardan hansında neft var?

•

Gil
Sarı
Pirallahı
Kür daşı
Yaşma

573 Xәzәrdәki bu adalardan hansında neft var?

•

Gil
Kür daşı
Qum
Yaşma
Böyük Zirә

574 Xәzәrdәki bu adalardan hansında neft var?

•

Sarı
Böyük Zirә
Gil
Kür daşı
Vulf

575 Xәzәrdәki bu adalardan hansında neft var?

•

Çigil
Böyük Zirә
Daş Zirә
Xara Zirә
Gil

576 Xәzәrә tökülәn çaylarla hansı metallar gәtirilir?

•

Natrium, arsen
titan, gümüş
alümimum, qallıum
dәmir, qurğuşun
mis, sink

577 Xәzәrin tektonik cәhәtdәn qalxması onun hansı hissәsindә baş verir?

•

Cәnub
Qәrb
Orta
Şәrq

•

Şimal

578 Bu adalardan hansı Xәzәrdә deyil?

•

Manqıslaq
Çigil
Çeçen
Kulalı
Suiti

579 Bu adalardan hansı Xәzәrdә deyil?

•

Kulalı
Çeçen
Qarasi
Türkmәn
Oqurcu

580 Bu adalardan hansı Xәzәrdә deyil?

•

Çigil
Zәnbil
Oqurcu
Qum
Sulak

581 Bu adalardan hansı Xәzәrdә deyil?

•

Oqurcu
Türkmәn
Qarasu
Kulalı
Suiti

582 Bu adalardan hansı Xәzәrdә yoxdur?

•

Çeçen
Qarasu

•

Aqraxan
Vulf
Kür daşı

583 Bu adalardan hansı Xәzәrdә yoxdur?

•

Çigil
Zәnbil
Yaşma
Kizlәr
Qarasu

584 Bu adalardan hansı Xәzәrdә yoxdur?

•

Kulalı
Aqraxan
Yaşma
Oqurcu
Suiti

585 Bu adalardan hansı Xәzәrdә yoxdur

•

Çeçen
Kulalı
Suiti
Qarasu
Aqraxan

586 Bu adalardan hansı Xәzәrdә yoxdur?

•

Oqurcu
Türkmәnbaşı
Çeçen
Sarı
Yaşma

587 Bu körfәzlәrdәn hansı Xәzәrdә yoxdur?

•

Manqıslar
Kulalı
Türkmәn
Türkmәnbaşı
Qazax

588 Bu körfәzlәrdәn hansı Xәzәrdә yoxdur?

•

Manqıslar
Kirlәr
Oqurçu
Türkmәn
Qazax

589 Bu körfәzlәrdәn hansı Xәzәrdә yoxdur?

•

Abşeron
Türkmәnbaşı
Qazax
Türkmәn
Kirlәr

590 Bu körfәzlәrdәn hansı Xәzәrdә yoxdur?

•

Türkmәn
Qazax
Türkmәnbaşı
Kirlәr
Suiti

591 Neftqaz laylarının işlәnilmәsindә parametrik quyuları qazılmasında mәqsәd nәdir?

•

parametrik quyular neftlikqazlığı müәyyәn etmәkdir
Neft qaz yataqlarının dәrinliyini müәyyәn ütmәkdir
Neftlikqazlılığı qiymәtlәndirmәkdir
Daha perspektivli rayonları müәyyәn edilmәsi kimi çox vacib mәsәlәlәr hәll edir
Neftiqazlı layların mәhsuldarlığını tәyin etmәkdir

592 Parametrik quyuların qazılmasında hansı tәdqiqat işlәri aparılır

•

Geoloji tәdqiqatlar aparılır
Mәhlulun xassәlәrinin dәyişmәsi ardıcıl yoxlanılır
Arometrik tәdqiqatlar aparılır
Quyu gövdәsinin kәslisi müәyyәnlәşdirilir
Qazıma vaxtı böyük hәcmdә Şlam, Kern, qrunt götürülür

593 Qәdim neft hasilatı rayonu:

•

Ümid
Azәri
Çıraq
Günәşli
Bibiheybәt

594 Türk dünyasında әn çox qaz hasil edәn dövlәtlәr:

•

Türkiyә qırğızıstan
Türkmәnistan, Özbәkistan
Azәrbaycan
Qazaxıstan, Türkiyә
Qırğızıstan, Türkiyә

595 Azәrbaycan respublikasında aşkarlanmış qәdim neft yataqları hansılardır?

•

Balaxanı, Nebitdağ
Şahdәniz, Bulla
Bibiheybәt, Ramana
Çıraq, Günәşli
Novxanı, Balaxanı

596 Dünya оkeanında neftin ümumi ehtiyatını müәyyәn edin: (Dünya оkeanında neftin ümumi ehtiyatını müәyyәn edin:

•

1,0 mln t
150 mlrd tоna qәdәr
100 mlrd t
500 mlrd t

10 mln t

597 Yanacaq sәnayesi hansı sahәlәrә ayrılır?

•

kömür, tоrf
hasilat, emal
hasilat
emal
neft, qaz

598 1968ci ildә yaradılmış OAPEKin aparıcı әrәb dünyası ölkәsi hansıdır?

•

Suriya
Tьrkiyә
S.Әrәbistan
venesuela
Kanada

599 OPEKdә nә qәdәr neft ehtiyatı vardır?

•

26
109,1 mlrd t
60%
17,5
145

600 Dünyada neftli sahәnin nә qәdәr olduğunu bilirsinizmi?

•

77
15 mln kv. km
30
40
55

601 Karbohidrogen ehtiyatlarına nә daxildir?

•

neft, qaz. kömür
neft

qaz
kömür
torf

602 Azәrbaycanda neft hasilatının mәnfi tәsir göstәrdiyi әrazilәrdir?

•

GәncәQazax düzü
Lәnkәran ovalığı
KürAraz ovalığı
Arazboyu düzәnlik
QanuxӘyriçay vadisi

603 Yüngül neftlәr hansı rәngә malik olurlar

•

Qara
Sarı
Kәhraba
Tünd qәhvәyi
Narıncı

604 Neft axtarılmasının bakterioloji kәşfiyyat üsulunu ilk dәfә kim irәli sürmüşdür?

•

Lomonosov
Mendeleyev
Magilevski
Kurçatov
Zelinski

605 Neftin әmәlә gәlmәsi üzvi nәzәriyyә nәyә әsaslanır?

•

Çökmüş heyvan qalıqları çökündü süxurlarilә örtülür, çürümә nәticәsindә yaranır.
Su hövzәlәrinә üzvi maddәlәrin cömәsi nәticәsindә әmәlә gәlmişdir
Dәnizlәrdә heyvanların kütlәvi mәhv olmasına әsaslanır.
Qırılmış heyvanların yağlarından әmәlә gәlir
Heyvan yağların tәzyiq vә temperaturda çevrilmәsidir

606 Aşağıdakılardan hansı neftinqazın әmәlә gәlmәsinin iqtisadi әhmiyyәtindәn ibarәtdir?

•

Neft –qaz yataqlarının istsmarını kompleks tәşkil etmәkdir.
Neftqaz yataqlarının sәmәrәli işlәnmәsini yerinә yetirmәkdir.
Neftqaz yataqlarının axtarışını yerinә yetirmәkdir.
Neftqaz yataqlarının kәşfiyyatını tәşkil etmәkdir.
Neftqqaz әmәlәgәlmәsini elmi cәhәtdәn düzgün müәyyәnlәşdirmәkdir.

607 Hansı mәsәlәni neftinqazın әmәlә gәlmәsini düzgün izah etmәk üçün aydınlaşdırmaq lazımdır?

•

Neftdә ucucu maddәlәri araşdırmaq lazımdır.
Neftәmәlәgәtirәci birlәşmәlәrin tәbiәtini öyrәnmәk lazımdır.
Karbohidrogenlәrin mürәkkәb birlәşmәlәrini
Zәruri olan elementlәrin xüsusiyyәtlәrini
Neftin xassәlәrini bilmәk lazımdır.

608 Hansı mәsәlәni neftinqazın әmәlә gәlmәsini düzgün hәll etmәk üçün bilmәk lazımdır?

•

Litoloji tip tәbәqәlәrin әmәlә gәlmәsi
geoloji proseslәrin davamlılığı
Tokfonik pozulmaların çoxluğu
karbohidrogenlәrin kollektorlara miqrasiyası
Onların struktur tәbәqәlәrdә yerlәşmәsi

609 Litoloji tip tәbәqәlәrin әmәlә gәlmәsi

•

Yerüstü suların çat vә yarğanlar ilә dәrin qatlara sızaraq әmәlә gәlir
yerin dәrinliklәrindә metamorfik qatların әmәlә gәlmәsi
Dağәmәlәgәlmә prosesi nәticәsinә
Tektonik qırılmaıar vә çatların әmәlә gәlmәsi
yerin dәmir birlәşmәlәrinin yerlәşdiyi sahәlәrdә karbohidrogenlәr yaranır

610 әsrin müqailәsi nә görә Azәrbaycana çatacaq tәbii qazın miqdarını bilirsinizmi?

•

10 mlrd kub m
86 mlrd kub m
55 mlrd kub m
105 mlrd kub m
49,5 mlrd kub m

611 Hansı tәsnifat neftin kimyәvi tәsnifatı adlanır?

•

Tәrkibdә olan yağların miqdarına görә tәsnifat
Tәrkibdә olan karbophidrogenlәrin miqdarına görә tәsnifat
Tәrkibdә olan kükürdün miqdarına görә tәsnifat
Tәrkibdә olan qatranlı maddәlәrin miqdarına görә tәsnifat
Tәrkibdә olan suyun vә xloridlәrinmiqdarına görә tәsnifat

612 Neftin son distillat mәhsulu hansıdır?

•

Dizel yanacağı
Benzin
Qudron
Kerosin
Mazut

613 19411945ci illәrdә Azәrbaycan Respublikasında nә qәdәr neft hasil olunmuşdur (mln. tonla)?

•

90
50,6
83,3
60,3
73

614 KürAraz fizikicöğrafi rayonunda hansı neft yataqları mәnimsәnilmişdir?

•

Yasamal, Gilov
Muradxanlı, Mollakәnd
Yasamal, Qala
Zığ, Gilov
Darvin, Günәşli

615 Bu vaxta qәdәr Azәrbaycan Respublikası әrazisindәn nә qәdәr neft hasil edilmişdir ( mlrd.t)

•

1,5
1,0
2,3
1,7

1,9

616 Azәrbaycanın Xәzәr dәnizi hissәsindә aşkarlanmış әn böyük qaz yatağının hansı olduğunu müәyyәn edin:

•

neft daşları
Sәngәçal
Ümüd. Babәk
Qaradağ
Bulla

617 Azәrbaycan Respublikasının әn qәdim sәnaye sahәsini göstәrin:

•

sist
qaz
kömür
neft
torf

618 Neft sәnayesi ilk әvvәl harada inkişaf etmәyә başlamışdır?

•

Aran rayonu
KürAraz
Kiçik Qafqaz
Abşeron
Xәzәr dәnizi

619 Dünyada ilk dәfә sәnaye üsulu il neft hasilatına harada başlanmışdır?

•

Bulla
Gәncә
Bakı
Bibiheybәt
Pirallahı

620 1941ci ildә Azәrbaycan respublikası ittifaq neftinin nesә faizini verirdi?

•

52
75

•
83
87
45

621 Sәnaye tәsnifatına görә neftlәr hansı qruplara bölünürlәr?

•

Xüsusi yüngül, orta ağır vә ağır
Yüngül, ağırlaşmış vә ağır
Yüngül, xüsusi yüngül vә ağır
Yüngül, ağır vә orta ağır
Yüngül, xüsusi yüngül, orta ağır

622 Kükürdün miqdarına görә neftlәr hansı qruplaraa bölünür?

•

Yüksәk kükürdlü vә kükürdsüz
Az kükürdlü vә kükürdlü
Kükürdlü vә kükürdsüz
Az kükürdlü vә kükürdsüz
Az kükürdlü vә yüksәk kükürdlü

623 Neftin fasilәsiz emalı prosesini hәyata keçirәn qurğular ilk dәfә harada tikilmişdir

•

İngiltәrәdә
Azәrbaycanda
Rusiyada
Meksikada
ABŞda

624 İlk neft kәmәri neçәnci ildә hansı ölkәdә çәkilmiєdir?

•

RF  1800
ABŞ  1865
BB  1900
Yaponiya 1911
Kanada  1925

625 Almaniya әn çox qazı haradan alır?

•

Oman
Çin
ABŞ
RF
Küveyt

626 Neft turşuları ilk dәfә hansı neftin tәrkibindәn ayrilaraq öyrәnilmişdir?

•

Pensilvaniya
Suraxanı
Xudat
Qroznı
Kanada

627 Neft Daşlarında ilk neft hasilatına nә vaxtdan başlanılmışdır?

•

1949cu il
1947ci il
1950ci il
1945ci il
1961ci il

628 Ağacari neft yatağı harada yerlәєir?

•

Kьveyt
İran
Tьrkiyә
Qәtәr
Oman

629 Cәnubi pars qaz yatağının harada yerlәєdiyini mьәyyәn edin:

•

Qәtәr
iraq
Kьveyt
Oman
İran

630 Türk dünyasında әn çox neft hasil edәn ölkәni tanıyırsınızmı?

•

Özbәkistan
Azәrbaycan
Qazaxıstan
Türkiyә
Türkmәnistan

631 Neft emalı qazlarını vә yan qazları fraksiyalaşdırarkәn hansı tip rektifikasiya kolonlarından istifadә olunur? (

•

Beşinci tip
Üçüncü tip
Ikinci tip
Birinci tip
Dördüncü tip

632 Azәrbaycanda yaradılan deemulqator necә adlanır?

•

Disolvan
Xәzәr
Proqalit
Oksafor
Proxin

633 Ekoloji tәmizliyi qorumaq üçün benzinin tәrkibindә hansı komponentlәrin miqdarı mәhdudlaşdırılır?

•

İzoparafinlәrin
Naften karbohidrogenlәrinin
Olefinlәrin
Aromatik karbohidrogenlәrin
Parafin karbohidrogenlәrinin

634 Dünyada neftin ehtiyatının nә qәdәr оlduğunu bilirsinizmi?

•

10 mlrd t
1,5 mlrd. t
800 mlrd t
200 mlrd t

2,9 mlrd t

635 Neft mәhsullarının yüksәk temperaturda vә aşağı tәzyiqdә parçalanması üsulu necә adlanır?

•

Kimyәvi emal
Piroliz
Riforminq
Birbaşa distillә
Katalitik krekinq

636 Azәrbaycan Respublikası 1941ci ildә neç mln ton neft hasil etmişdir?

•

23,5
35,0
51,0
28,3
32,5

637 Neft vә neft mәhsullarının sabit hәcmdә malik olduqları istilik tutumu necә adlanır?

•

Şәrti istilik tutumu
Izoxor istilik tutumu
İzobar istilik tutumu
Hәqiqi istilik tutumu

638 Tьrk mәnistanda yerlәєәn әn nәhәng neft yatağı hansıdır?

•

Qoturdәrә
Rumayla
Erburkan
Kirkuk
Nord

639 1 barrel neft neзә litrә bәrabәrdir?
215,6
200
315,4

•

297,3
159

640 Şәffaf neft mәhsullarının sәnayedә istifadәsinin yeni әsrinin başlamasına hansı kәşf sәbәb oldu?

•

Qızdırıcı neft cihazlarının kәşfi
Daxiliyanma mühәrrikinin kәşfi
Neft lampasının kәşfi
Kerosin lampasının kәşfi
Forsunkanın kәşfi

641 Hansı neftin sıxlığı 1dәn yüksәkdir?

•

Xudat
Kanada
Suraxanı
Baliviya
Qroznı

642 BakıBatumi neft kәmәri ilk әvvәl nә nәql edirdi?

•

qaz
neft
ağ neft
mazut
benzin

643 Neftlәr sıxlığına görә necә bölünürlәr?

•

Yüngül vә orta ağır
Yüngül vә ağır
Yüngül vә xüsusi yüngül
Ağır vә xüsusi yüngül
Ağır vә xüsusi ağır

644 Neftdәn hansı sayda yeni mәhsul növlәri almaq mümkündür?
300

•

100
2500
1700
96

645 Azәrbaycan respublikasının Xәzәr dәnizi sektorunda aşkar edilmiş neft ehtiyatını müәyyәn edin:

•

12 mlrd t
10 mlrd t
8 mlrd t
14 mlrd t
4,0 mlrd t

646 Azәrbaycanda neft vә neft mәhsulları ilә daha çox çirklәnmiş әrazi haradır?

•

Lәnkәran ovalığı
Qarabağ düzü
SamurDәvәçi ovalığı
CeyrançölAcınohur
Abşeron yarımadası

647 İlk dәfә sәnaye üsulu il neft hasilatına neçәnci ildә başlanmışdır?

•

1886
1901
1876
1949
1847

648 Azәrbaycan Respublikasında ilk neft mәdәnlәri hansı yataqlarda istifadәyә verilmişdi?

•

Neft Daşları
Çıraq, Günәşli
Balaxanı, Suraxanı
Azәri, Siyәzәn
Qazanbulaq

649 әn çox neft hasilatı sovetlәr dövründ nә qәdәr olunmuşdur (mln. t)?

•

45
15,0
20,5
28,5
23,5

650 Abşeron, Bakı arxipelaqında hansı zәngin yataqlar kәşf edilmişdir?

•

neft vә qaz
mis
sink
qurğuşun
d) dәniz vә kobalt filizi

651 Parafinin miqdarına görә neftlәr hansı qrupa bölünürlәr?

•

Az parafinli, çox parafinli, xüsusi parafinli
Parafinsiz, az parafinli, parafinli
Parafinsiz, az parafinli, çox parafinli
Parafinsiz, az parafinli, xüsusi parafinli
Az parafinli, parafinli, çox parafinli

652 Neft vә neft mәhsulları üçün әsasәn hansı istilik tutumları fәrqlәndirilir?

•

Hәqiqi vә şәrti istilik tutumu
Hәqiqi vә orta istilik tutumu
Ümumi vә xüsusi istilik tutumu
Xüsusi vә orta istilik tutumu
Hәqiqi vә xüsusi istilik tutumu

653 150 ildәn artıq istismar olunan hansı yataqlardır (Abşeron yarımadada)

•

qaz
daş kömür
torf
yanar sislәr
neft

654 Dünyada hansı ölkәdә qaz kәmәri daha uzundur?

•

Fransa
Kanada
ABŞ
RF
AFR

655 Respublikanın qәrb rayonları hansı faydalı qazıntı ehtiyatı ilә zәngindir?

•

barıt
molibden
tikinti materialları
kolçedan filizlәri
neft

656 Şәrqi Gürcüstanda, Şәmkirdә (Tәrsdәllәr) son illәr hansı faydalı qazıntı ehtiyatı istismara verilib?

•

molibden
mis
kobalt
volfram
neft

657 Respublikanın keçәn dövr әrzindә 5/2 – dәn çox mәnimsәnilmiş hansı ehtiyatın tanıyırsınız?

•

neft
tәbii qaz
manqan
misporfir
manqan

658 Dünyada tәbii qaz ehtiyatına görә 1ci 3lüyә daxil olan ölkәlәri ardıcıl düzün:

•

Çin, ABŞ
RF, İran, Türkmәnistan
Kuba, BB, Kanada
Kanada, Braziliya

BӘӘ, Oman

659 Xәzәr dәnizi Azәrbaycanda illik neft hasilatının neçә faizini verir?

•

91%
99%
96,6 %
100%
90%

660 Hansı neftlәr sarı rәngdә olur

•

Orta sıxlıqlı
Yüngül
Xüsusi yüngül
Ağırlaşmış
Ağır

661 Illik neft hasilatında 2ci yeri tutan MDBnin hansı dövlәtini tanıyırsınız?

•

Türkmәnistan
RF
Qazaxıstan
Ukrayna
Mоldоva

662 Özbәkistanda neft yatağının harada olduğunu müәyyәn edin:

•

Qazlı
Fәrqanә vadisi
Sәmәrqәnd
Murqab
Mübarәk

663 Qalıq çöküntülәrindәn neftin yaranması üçün әlverişli temperatur hәddi nә qәdәrdir(°C)?

•

250300
60120

•
100150
80200
200250

664 100°Ctemperaturdan yuxarı temperaturda qaynayan neftlәr hansı neftlәrdir?

•

Xüsusi yüngül
Ağır
Orta ağır
Xüsusi ağır]
Yüngül

665 Hansı maddәlәr neftin sıxlığını yüksәldir?

•

Aromatik karbohidrogenlәr
Asfaltqatran
maddәlәri
Azotlu birlәşmәlәr
Kükürdlü birlәşmәlәr

666 Azәrbaycanda neftkimyanın inkişaf edәn sahәsi:

•

zavоd qazı
neft emalı
yоdbrоm
neftli su
sәmt qazı

667 RFdә qaz ehtiyatı nә qәdәrdir?

•

1,0 mlrd kub m
215 trln kub m
700 trln kub m
927 trln kub m
975 trln kub m

668 Neft vә neft mәhsullarının rәngini tәyin etmәk üçün hansı cihazdan istifadә olunur?

•

Piknometr
Kolorimetr
Fotometr
Barometr
Vizkozimetr

669 Refraktometr vasitәsilә neft mәhsullarının hansı xassә göstәricisi tәyin edilir?

•

Dispersliyi
Şüasındırma әmsalı
Rәngi
Özlülüyü
Sıxlığı

670 Qaz ehtiyatına görә dünyada 3cü dövlәti müәyyәn edin:

•

İran
Kanada
Türkmәnistan
Çin
RF

671 Azәrbaycanın Xәzәr dәnizi hissәsindә aşkarlanmış әn böyük qaz yatağının hansı оlduğunu müәyyәn edin:

•

Neft Daşları
Sәnqәcal
Şahdәniz
Qaradağ
Bulla

672 Qaz ehtiyatına görә dünyanın 2ci dövlәti hansıdır?

•

çin
RF
İran
Kanada
Kuba

673 Azәrbaycan respublikasında әn böyük qaz yatağı hansıdır?

•

sabunçu
Şahdәniz
Qarabağ
Bulla
ramana

674 Neft vә qazı birbirindәn vә ilkin qarışıqlardan qaynama hәdlәri ilә fәrqlәnәn fraksiyalara ayırma prosesi necә adlanır?

•

Rektifikasiya
Qovulma
Sadә qovulma
Mürәkkәb qovulma
Defleqmasiya

675 Tәrkibindә neçә faiz kükürd olan neftlәr kükürdlü neftlәr adlanır?

•

0,1dәn çox
0,5dәn çox
0,5dәn az
0,3dәn çox
0,2dәn çox

676 Yalnız neftin kimyәvi tәrkibini әks etdirәn tәsnifat hansı İnstitutut tәrәfindәn verilmişdir?

•

Plexanov Elmi tәdqiqat Neft İnstitutu
Qroznı Elmi tәdqiqat Neft İnstitutu
Bujdapeşt Elmi tәdqiqat Neft İnstitutu
Moskva Elmi tәdqiqat Neft İnstitutu
Rostov Elmi tәdqiqat Neft İnstitutu

677 Hansı neft aromatik әsaslı neftlәrә aiddir?

•

Özbәkstan
Qazaxstan
Qroznı
Azәrbaycan

Kanada

678 Çökmüş heyvan qalıqları çökündü süxurlarilә örtülür, çürümә nәticәsindә yaranması hansı nәzәriyyәyә әsaslanır?

•

Abiogen nәzәriyyәyә
Karbid nәzәriyyәsinә
Vulkanik nәzәriyyәyә
Üzvi nәzәriyyәyә
Atom nәzәriyyәsinә

679 Әsrin müqavilәsi adlanan neft sazişindә hansı neft yataqlarının istismarı nәzәrdә tutulurdu?

•

“Çıraq” vә ”Kәpәz” vә “Suraxanı”
“Azәri”, “Günәşli” vә “Çıraq”
“Azәri”, “Günәşli” vә ”Kәpәz”
“Günәşli” vә “Çıraq” vә ”Kәpәz”
“Azәri”, “Günәşli” vә “Suraxanı”

680 Yanacağın kimyәvi davamlılığını artırmaq üçün tәrkibә hansı maddәlәr әlavә edilir?

•

Qәlәvilәr
Antioksidlәşdiricilәr
Antidetonatorlar
Oksidlәşdiricilәr
Bәrpaedicilәr

681 Әsrin müqavilәsi adlanan neft sazişinә әsasәn Azәrbaycan necәnci ildәn öz payını almağa başlamışdır?

•

1995
2000
2001
2002
1998

682 Hansı tәbii xammal respublikamızın iqtisadiyyatının әsasını tәşkil edir?

•

Qızıl
Neft

•
Tәbii qaz
Daş kömür
Kvars qumu

683 Azәrbaycan Respublikasında aşkarlanan neft ehtiyatını müәyyәn edin:

•

23 mlrd t
10 mlrd t
8 mlrd t
5,0 mlrd t
2,0 mlrd t

684 Azәrbaycanda әsas neft ixrac edәn boru kәmәri necә adlanır?

•

BakıTbilisiCeyhan
BakıTbilisiSupsa
BakıTbilisiSupsa
BakıQroznıNovorossiysk
BakıQroznıTixoretsk

685 Neft kәmәrlәri әn çox hansı ölkәlәrdә daha çox uzunluğa malikdir?

•

limanı çox olan ölkәlәrdә
çox neft istehsal vә istehlak edәn ölkәlәrdә
sahil ölkәlәrdә
istehsalı olmayan ölkәlәrdә
xarici ölkәlәrdә

686 Qavar neft yatağı harada yerlәşir vә ehtiyatının nә qәdәr olduğunu muәyyәn edin:

•

İrak 37 mlrd t
Sәudiyyә Әrәbistanı12,0 mlrd t
Kьveyt 15 mlrd t
Oman 17 mlrd t
Qәtәr30 mlrd t

687 Nәhәng su hövzәlәrinin üzvi çöküntülәrinin әmәlә gәtirditi gil tәbәqәsi necә adlanır?

•

Gil
Sapropel
Kollektor
Süxur
Mineral

688 Neft vә qaz yataqlarına malik olan dağ süxurları necә adlanır?

•

Süxur
Kollektor
Mineral
Sapropel
Gil

689 Son vaxtlar Xәzәr dәnizindә hansı qaz yatağı açılmışdır?

•

Azәri
Bahar
Ümüd
Çıraq
Günәşli

690 Ölkәdә yeni açılmış qaz yatağı:

•

Suraxanı
Yasamal dәrәsi
Ümid
Sanqaçal
Balaxanı

691 Ölkәdә yeni açılmış neft yatağı harada yerlәşir?

•

Qaanbulaqda
Xәzәrdә
Quruda
Abşeronda
KürAraz düzündә

692 Azәrbaycan respublikası Gürcüstanın Qara dәniz sahillәrindә hansı neft emal zavodunu tikmişdir?

•

Qori
Kulevi
Supsa
İori
Kolkida

693 Neft mәhsullarının boruların, tutumların vә s. divarlarına sürtünmәsi zamanı әmәlә gәlәn elektrik yükünü saxlamaq qabliyyәtini xarakterizә edәn
göstәrici necә adlanır?

•

Elektrik itkisi
Elektrik hәyәcanlanması
Dielektrik nüfuzluğu
Xüsusi elektrik keçiriciliyi
Elektrik müqavimәti

694 Keçmiş dövrdә neftin hansı fraksiyası gәrәksiz hesab edilәrәk atılırdı

•

Sürtkü yağları
Mazut
Benzin
Kerosin
Liqroin

695 Neftin әn yüngül fraksiyası hansıdır?

•

Mazut
Benzin
Kerosin
Liqroin
Disel yanacağı

696 Necәnci ildәn Başlayaraq Nobel qardaşları Bakı neftindәn alınan kerosini Rusiyanın sәnaye mәrkәzlәrinә ixrac etmәyә başladılar
1895ci ildә
1892ci ildәn
1890cı ildәn

•

1877ci ildәn
1887ci ildәn

