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AAA_2928#01#Q16#01 eduman testinin sualları
Fәnn : 2928 Qida mәhsulları texnalogiyasının proses vә aparatları
1 Sxemi aşağıda verilmiş quruducu aparatda lentli konveyer hansı rәqәmlә işarә olunmuşdur?

•

6
3
2
4
5

2

•

Qurutma prosesinin ümumi qurutma müddәtinin tәyinini
Qurutma prosesinin birinci mәrhәlәsi üçün qurutma müddәtinin tәyinini
Qurutma prosesinin ikinci mәrhәlәsi üçün qurutma müddәtinin tәyinini
Qurutma prosesinin üçüncü mәrhәlәsi üçün qurutma müddәtinin tәyinini
Qurutma prosesinin dördüncü mәrhәlәsi üçün qurutma müddәtinin tәyinini

3 Nәmliyin materialla mexaniki, fizikikimyәvi vә kimyәvi әlaqәlәrinin olduğunu hansı alim tәklif etmişdir?

•

Rebinder
Kirpiçev
Nusselt
Pekle
Reynolds

4 Nәmliyi materialla әlaqә forması necә müәyyәn edilә bilәr?

•

Müşahidә vasitәsilә
Nәzәri
Tәcrübi
Sorbsiya  desorbsiya izotermlәri vasitәsi
Ölçü  nәzarәt cihazları vasitәsilә

5 Konvektiv qurutma qurğusunda siyirtmә cihazından hansı mәqsәd üçün istifadә edilir?

•

mәrkәzdәnqaçma qüvvәsini ölçmәk üçün
nisbi nәmliyi ölçmәk üçün
hava sәrfini nizamlamaq üçün
havanın sürәtini ölçmәk üçün
nisbi sıxlığı ölçmәk üçün

6 Nәm hava nәyә deyilir?

•

quru havada tәzyiq az olmasına
quru havanın su buxarı ilә qarışığına
havada oksigenin çox olmasına
havada karbon qazının çox olmasına
quru havada tәzyiq çox olmasına

7 "Qaynayan sәth" laylı quruducu aparatlarda çirklәnmiş çıxan qazların tәmizlәnmәsi üçün nәdәn istifadә olunur?

•

Arakәsmәlәrdәn
Sürtgәcdәn
Tozdan
Siklondan
Elektromaqnit tutucudan

8 Qurutma aparatları istiliyin verilmә üsuluna görә neçә qrupa bölünür?

•

3
2
6
4
5

9 Nәm hava ilә materialın kontaktı zamanı yaranmış sistemin neçә halı mümkündür?
8
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•

6
5
2
3

10 Qida sәnayesindә qurudulmaya mәruz qalan xammal vә materiallar әsasәn neçә qrupa bölmәk olar?

•

8
6
3
5
2

11 Agent nәyә deyilir?

•

ilıq su
toz qarışığı
soyuq hava
qızdırılmış nәm hava
soyuq su

12 Qızdırılmış nәm hava aşağıdakı hansı xassәyә malikdir?

•

istilik verici
istilikdaşıyıcı
uçuculuq
sıxlma
istilik ötürücü

13 Konvektiv qurutma qurğusunda hava sәrfini nizamlamaq üçün hansı qurğudan istifadә edirlәr?

•

kolorifer
siyirtmә
silindirik boru
ventilyator
elektrokalorifer

14 Qurutma potensialını tәyin etmәk üçün hansı cihazdan istifadә edilir?

•

tәrәzi
termometr
psixrometr
rotometr
anemometr

15 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı havanın nisbi nәmliyinin tәyini üçün psixrometr düsturudur?

•

16 Aşağıdakı şәkil hansı tip qurutma aparatının sxemidir?
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•

Barabanlı
Sublimasiyalı
Püskürdücülü
Kameralı
Yüksәktezlikli

17

•

Qurutma prosesinin beşinci mәrhәlәsi üçün qurutma müddәtinin tәyinini
Qurutma prosesinin birinci mәrhәlәsi üçün qurutma müddәtinin tәyinini
Qurutma prosesinin ikinci mәrhәlәsi üçün qurutma müddәtinin tәyinini
Qurutma prosesinin üçüncü mәrhәlәsi üçün qurutma müddәtinin tәyinini
Qurutma prosesinin dördüncü mәrhәlәsi üçün qurutma müddәtinin tәyinini

18

•

buxarın istilik tutumu
quru havanın parsial tәzyiqidir
su buxarının parsial tәzyiqidir
havada buxarın tәziyiq tәzyiqidir
buxar nәmliyinin tutumu

19

•

tәzyiq yüksәk olduqda
eyni barometrik tәzyiq vә temperaturda
müxtәlif barometrik tәzyiq vә temperaturda
temperatur yüksәk olduqda
temepartur aşağı olduqda

20

•

qurutma potensialı
xüsusi nәmlik tutumu
barometrik tәzyiq
buxarın parsial tәzyiqi
buxar tәzyiqi

21 Xüsusi nәmlik tutumu necә ifadә olunur?
havanın su buxarı ilә nәmlәnmәsi

•

doymuş buxarın tәzyiqinin temperaturdan aslılığı
nәm havada olan su buxarının kütlә ilә miqdarının 1 kq quru hava kütlәsinә olan nisbәti

22 Aşağıda verilәnlәrdәn hansı adibatik buxarlanma prosesinin ifadәsidir
havanın su buxarı ilә nәmlәnmә nöqtәsidir
hava tәrkibindәki buxarın parsial tәzyiqinin doymuş buxarın tәzyiqinә bәrabәr olduğu nöqtәyә

•

doymuş buxarın tәzyiqinin temperaturdan aslılığıdır
yalnız havanın istiliyi hesabına baş verirsә, mәnbәdәn istiliyin verilmәsi vә kәnarlaşması olmur

23 Aşağıdakı şәkil hansı tip qurutma aparatının sxemidir?
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•

Barabanlı
Püskürdücülü
Sublimasiyalı
Vәrdәnәli
Radiasiyalı

24 Vәrdәnәli quruducu aparatın sxemindә işarә olunmuş 4 vә 7 rәqәmlәri qurğunun hansı hissәlәridir?

•

Disk
Quruducu hissә
Gövdә, bıçaq
Vәrdәnә
Baraban

25 Vәrdәnәli quruducu aparatlarda işçi elementin sәthinә yapışmış quru material hansı üsulla sәthdәn aralanır?

•

Rәqsi hәrәkәt hesabına
Bıçaqla kәsilәrәk
Әl ilә
Hidravliki üsulla
Materialın ağırlıq qüvvәsi hesabına

26 Barabanlı quruducularda prosesin intensivlәşdirilmәsi mәqsәdi ilә silindrik formalı barabanın daxilindә hansı tip taxmalardan istifadә olunur?

•

Rәqsi hәrәkә edәn
Konuslu, silindrik
Gözcüklü, kürәkli, rәfli paylayıcı
Dişli, hamar
Tәrpәnmәz

27 "Qaynayan sәth" laylı quruducu aparatda qazpaylayıcı tor hansı rәqәmlә işarә olunmuşdur?
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•

1
2
5
4
8

28 Qida texnologiyasında qurutmanın hansı növlәri tәtbiq olunur?

•

Kimyәvi.
Buxarlanma, kondeslәşmә
Konvektiv, radiasiya, sublimasiya
Soyutma, dondurma
Mexaniki

•

Qurutma prosesinin beşinci mәrhәlәsi üçün qurutma müddәtinin tәyinini
Qurutma prosesinin birinci mәrhәlәsi üçün qurutma müddәtinin tәyinini
Qurutma prosesinin ikinci mәrhәlәsi üçün qurutma müddәtinin tәyinini
Qurutma prosesinin üçüncü mәrhәlәsi üçün qurutma müddәtinin tәyinini
Qurutma prosesinin dördüncü mәrhәlәsi üçün qurutma müddәtinin tәyinini

29

30

•

istilik tutumu
quru havanın parsial tәzyiqidir
su buxarının parsial tәzyiqidir
havada buxarın tәziyiq tәzyiqidir
nәmlk tutumu

31

•

buxarın istilik tutumu
quru havanın parsial tәzyiqidir
su buxarının parsial tәzyiqidir
havada buxarın tәziyiq tәzyiqidir
nәm havanın ümumi barometrik tәzyiqi

32

•

qurutma potensialı
barometrik tәzyiq
mütlәq nәmlik
xüsusi nәmlik tutumu
adibatik buxarlanma

33

•

qurutma potensialı
barometrik tәzyiq
mütlәq nәmlik
xüsusi nәmlik tutumu
nisbi nәmlik
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34 Doymuş buxarın tәzyiqi hansı parametirdәn asılıdır?

•

nisbi nәmlikdәn
temperaturdan
qurudulma potensilından
nәmlikdәn
nәmlik tutumundan

35 Xüsusi nәmlik tutumu hansı düsturla hesablanır?

•

36

•

nәm havada buxar kütlәsi
barometrik tәzyiq
buxarın parsial tәzyiqi
doymuş buxar tәzyiqi
qurutma potensialı

37

•

qurutma potensialı
nәm havada buxar kütlәsi
barometrik tәzyiq
buxarın parsial tәzyiqi
quru hava kütlәsi

38 Şeh nöqtәsi hansı nöqtәyә deyilir?

•

havanın su buxarı ilә nәmlәnmә nöqtәsinә
hava tәrkibindәki buxarın parsial tәzyiqinin doymuş buxarın tәzyiqinә bәrabәr olduğu nöqtәyә
doymuş buxarın tәzyiqinin temperaturdan aslılığı
nәm havada olan su buxarının kütlә ilә miqdarının 1 kq quru hava kütlәsinә bәrabәr olduğu nöqtәyә

39 Hava tam doyduqda havanın temperaturu buxarlanan suyun temperaturuna bәrabәr olduqda temperatur necә adlanır?

•

qurutma potensialı
nәm havada buxar kütlәsi
nәm termometrin temperaturası
buxarın parsial temperaturası
doymuş buxar temperaturası

40 Elektrik sahәsinin tәsiri ilә qeyri – bircins sistemlәrin bölünmәsini hansı proseslәrә aid etmәk olar?

•

Biokimyәvi
Mexaniki
İstilik mübadilәsi
Kütlә mübadilәsi
Hidromexaniki

41 Aşağıda sxemi verilmiş tәzyiqölçәn cihaz necә adlanır?

•

Metillik manometr
Mayeli manometr
Pyezometr
Uşәkilli manometr
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Civәli manometr

42 Homoqen sistem hansı cәhәti ilә fәrqlәnir?

•

Tez parçalanan
Bircinsli olması
Çökmәsi ilә
Tәzyiqi dәyişmәyәn
Sovrulmayan

43 Hidravlik tәsnifatlaşdırmada işçi cisim nәdir

•

Xlor
Hava
Tüstü
Qaz
Su

44 Qida sәnayesindә tәtbiq olunan süzmә aparatları әsasәn neçә qrupa bölünür?

•

8
2
3
5
6

45 Axın hәrәkәtinin laminarlığı tәmin edildikdә silindrik tipli çökdürücülәrin diametrinin hesablanmasında hansı kriteridәn istifadә edilir?

•

Nusselt kriterisi
Arximed kriterisi
Prandtl kriterisi
Eyler kriterisi
Reynolds kriterisi

46 Hansı bircinsli olmayan sistemlәrin bölünmәsindә elektrik sahәsinin tәsirindәn istifadә olunur?

•

Maye – maye sistemlәri
Suspenziya
Emulsiya
Qaz sistemlәri
Bәrk cisim – maye sistemlәri

47 Bircinsli olmayan sistemlәrin bölünmәsi kinematikasını öyrәndikdә әsasәn hansı parametrin tәyin edilmәsinә diqqәt yetirilir?

•

Hissәciklәrin qarşılıqlı tәsiri
Hissәciyin müqavimәt qüvvәsi
Hissәciyin ölçüsü
Hissәciyin forması
Hissәciyin çökmә sürәti

48 Bircinsli olan sistemlәr belә adlandırılır:

•

Göstәrilәnlәrin heç biri.
Qarışıq sistemlәr
Binar sistemlәr
Heterogen sistemlәr
Homogen sistemlәr

49

•

arximed kriterisi
reynolds kriterisi
kürәciyin sıxlığı
mayenin dinamik özlülüyü
mayelәrin müqavimәt әmsalı

50

•

mayenin dinamik özlülüyü
mayelәrin müqavimәt әmsalı
arximed kriterisi
reynolds kriterisi
kürәciyin sıxlığı

51

•

mayenin dinamik özlülüyü
mayelәrin müqavimәt әmsalı
hissәciyin kütlәsi
reynold kriterisi

7/97

05.01.2016
kürәciyin sıxlığı

52 Tsiklondakı tәzyiq hansı cihazla ölçülür?

•

istilikdәyişdirici
termometr
viskozimetr
manometr
rotometr

53 Manometr tsiklon aparatının hansı hissәsinә birlәşdirilmişdir?

•

yönәldiciyә
giriş vә çıxış borusuna
giriş borusuna
çıxış borusuna
nizamlayıcıya

54 Manometrdәn tsiklon aparatında hansı kәmiyyәti ölçmәk üçün istifadә edilir?

•

tәmizlik dәrәcәsini
temperaturu
çökmә sürәtini
tәzyiqi
bölünmә faktorunu

55 Bu hadisәlәrdәn biri kütlә mübadilәsi proseslәrinә aiddir:

•

Havanın soyudulması
Dumanın yaranması
Xörәyin bişmәsi
Meyvәnin doğranması
Suyun tәmizlәnmәsi

56 Sxemdә hidrosiklonun silindrik formalı gövdәsi hansı rәqәmlә işarә olunmuşdur?

•

1
2
6
5
4

57 Oxşarlıq nәzәriyyәsi ilә әlaqәdar Bekenger Federman nәyi tәsdiq etmişdir?

•

Göstәrilәnlәrin heç biri
Oxşarlığın 1 – ci teoremini
Oxşarlığın olmadığını
Oxşarlığın 2 – ci teoremini
Oxşarlığın 3 – cü teoremini

58
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•
59

•

Kәsimәzlik şәrtini
Ekvivalentlik şәrtini
Bәrabәrsizlik şәrtini
Eynilik şәrtini
Qeyribәrabәrlik şәrtini

60 Prosesin material balansı tәnliyi necә yazılır ?

•
61

•

Göstәrilәnlәrin heç biri
Termodinamikanın I qanununun tәnliyini
Material balansı tәnliyini
İstilik balansı tәnliyini
Deformasiya tәnliyini

62 Sistemin sәrbәstlik dәrәcәsi hansı qayda ilә tәyin olunur?

•

LeŞatelye
Pi
Kirxqof
Hibbs
Nyuton

63 Aşağıdakı hansı tәnlik ideal mayelәr üçün Bernulli tәnliyi hesab edilir?

•

64 Hubbs qaydası ilә sistemin hansı göstәricisi tәyin olunur?

•

Göstәrilәnlәrin heç biri
Sistemin kütlә balansı
Sistemin enerji balansı
Sistemin müvazinәt şәrti
Sistemin sәrbәstlik dәrәcәsi

65 Axınların hәrәkәt istiqamәtinә görә hansı daha sәmәrәli sayılır?

•

Axınlar çarpazlaşır
Paralel axınlı
Әks axınlı
Düz axınlı
Axınlar kәsişir

66
Ne.
Pe;
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•

Pr;
Nu;
Bi;

67 Nüsselt kriteriyasının riyazi ifadәsi hansıdır?

•

68 Prosesin kinetikası nәdir?

•

Müddәti
Plastikliyi
İntensivliyi
Davamlığı
Elastikliyi

69 Prosesin sürәt әmsalı, istilik prosesi üçün necә adlanır?

•

Diffuziya
Kütlә verimi
İstilik keçirmә
Faza keçimi
Maddә keçirmә

70 2ci Oxşarlıq teoremi kim tәrәfindәn tәsdiq edilmişdir?

•

Lomonosov
Kirxhoff
Kirpiçev
Bekengen Federman
Mendeleyev

71 Reynolds kriteriyası turbolent rejimdә hansı qiymәti alır?

•

Re=2200V
Re<2200
Re>2200
Re=2200
Re<2200+K

72 Turbulent rejim üçün Reynolds kriteriyasının ala bilәcәyi qiymәt hansı variantda düzgün göstәrilmişdir?

•

Re=2200V
Re<2200
Re>2200
Re>2200
Re<2200+K

73 Boru kәmәrindә mayenin sәrf düsturu necә ifadә olunur? (W – sürәt, S – en kәsik sahәsi, V – sәrf)

•
V=W/S
V=S/W

74

•

Göstәrilәnlәrin heç biri
Mayenin çәki düsturu
Mayenin sәrf düsturu
Mayenin rәng düsturu
Mayenin bulantılıq düsturu

75 Oxşarlıq nәzәriyyәsinin kriterilәrin sayını müәyyәn etmәyә imkan verәn kömәkçi teorem necә adlanır?

•

Viyet teoremi.
Pifaqor teoremi;
Bәrabәrlik teoremi;
Paralelik teoremi;
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76 Fiziki modelin naturada olması, nәyi göstәrir?

•

Göstәrilәnlәrin heç birini
Riyazi modeldәn fәrqini
Riyazi modelә oxşarlığını
Riyazi modellә ekvivalentliyini
Riyazi modelә bәrabәr olmasını

77 Oxşarlığın 1ci teoremini hansı alim tәklif etmişdir?

•

Huxman
Kulon
Lomonosov
Nyuton
Eynşteyn

78 Frud kriteriyasının riyazi ifadәsi hansıdır?

•

79 Eyler kriteriyasının riyazi ifadәsi hansıdır?

•

80 Reynolds kriteriyasının riyazi ifadәsi hansıdır?

•
81 Pekle kriteriyasının riyazi ifadәsi hansıdır?

•
82 Pekle kriteriyasını başqa kriteriyalarla necә ifadә etmәk olar?

•
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83

•

Eyler
Pekle
Prandtl
Nüsselt;
Reynolds

•

Frud;
Eyler.
Pekle;
Prandtl;
Nüsselt;

84

85 Oxşarlığın Üçüncü teoremini tәklif edәn alimlәr hansı variantda düz göstәrilmişdir?

•

MendeleyevCoul
FedermanBakinqem;
PekleBio;
LomonosovCoul;
KirpiçevQuxman;

86 Bu ifadәlәrdәn hansı P.A.Rebinder düsturudur?

•

87

•

Göstәrilәnlәrin heç biri
Qida texnoloji proseslәrinin ümumi kinetik tәnliyi
İstilik mübadilәsinin ümumi tәnliyi
Kütlә mübadilәsinin ümumi tәnliyi
Kütlә keçiriciliyi tәnliyi

88

•

Göstәrilәnlәrin heç biri.
Oxşarlıq nәzәriyyәsinә aidiyyatı yoxdur
Oxşarlıq nәzәriyyәsi kriterilәrinin sayını müәyyәn etmәyә imkan verir
Oxşarlıq nәzәriyyәsini izah edir
Pifaqor teoremini әks etdirir

89 İdeal mayelәr üçün Bernulli tәnliyi necә ifadә edilir?

•

90 Davamlıq, plastiklik, elastiklik, intensivlik, müddәt anlayışlarından hansı prosesin kinetikasını әks etdirir?

•

elastiklik.
davamlıq
intensivlik
plastiklik
müddәt,

91
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•

Prosesin kinetikasını
Prosesin sürәtini
Prosesin dinamikasını
Prosesin dayanıqlığını
Göstәrilәnlәrin heç biri

92 İstilikkeçirmәkonveksiyaşüalanma istiliyin hansı halını әks etdirir?

•

İstiliyin fәrqini
İstiliyin azalmasını
İstiliyin çoxalmasını
İstiliyin yayılmasını
İstiliyin qradiyentini.

93 Sentrifuqaların bölünmә faktoru hansı kriteri vasitәsi ilә tәyin olunur?

•

Furye kriteri
Prandtl kriteri
Frud kriteri
Nüsselt kriteri
Göstәrilәnlәrin heç biri.

94 Qarışıq dәnәvәr materialların fraksiyalara bölünmәsindә әsasәn neçә növ tәsnifatlaşdırma üsulundan istifadә olunur?

•

Bir
Altı
İki
Sәkkiz
Üç

95 Xammalların mexaniki sortlaşdırılmasında tәtbiq olunan әsas işçi element necә adlanır?

•

Әlәklәr
Doğrayıcı alәtlәr
Konuslu xırdalayıcılar
Formalaşdırıcı alәtlәr.
Qarışdırıcı kürәklәr

96 әlәklәr qida xammallarına tәtbiq edilәn hansı prosesdә әsas işçi orqan sayılır?

•

Filtrlәmә
Qarışdırma
Yuma
Sortlaşdırma
Doğrama

97 Xammal vә yarımfabrikatların mexaniki tәsnifatlaşdırılması prosesindә hansı riyazi şәrtdәn istifadә oluna bilәr?

•
98 Xәlbir hansı maşının işçi orqanı sayılır?

•

Sortlaşdırıcı.
Pres
Buxarlandırıcı
Seperator
Eksikator

99 Mexaniki tәsniflәşdiricinin işçi orqanı nәdir?

•

Bıçaq
Kürәk
Maili müstәvi
Xәlbir
Dişli çarx

100 әlәklәr üçün bu diaqramda nә ifadә edilir?

•

Әlәk diapazonu
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Әlәk faktoru
Әlәk tarazlığı.
Әlәk balansı
Әlәk formatı

101 Yırğalanan әlәk sәthi üzәrindә yerlәşәn hissәciyә hansı qüvvәlәr tәsir edir?

•

Çevrәvi qüvvә, tarazlaşdırıcı qüvvә
Ağırlıq qüvvәsi, sürtünmә qüvvәsi, әtalәt qüvvәsi
Cazibә qüvvәsi, hәrәkәtetdirici qüvvә, dәfetmә qüvvә
Koriolis qüvvә, Arximed qüvvә
Göstәrilәnlәrin neç biri

102 Dәnәvәr qida mәhsullarının metal qarışıqlardan tәmizlәnmәsi üçün istifadә olunan aparat necә adlanır?

•

Mәrkәzdәnqaçma separatoru
Barabanlı separator
Hidravliki tәsnifatlaşdırıcı
Kameralı separator
Barabanlı elektromaqnit separatoru

103 Bu sәnaye sahәsindә hidravliki sortlaşdırılma әmәliyyatı tәtbiq edilmir:

•

Makaron mәmulatları istehsalı
Cuğundur şәkәri istehsalı
Spirt istehsalı
Nişastapatkә istehsalı
Göy noxud konservlәri istehsalı

104 Hava axını ilә taxılın qabığından tәmizlәnmәsi prosesindә qabıq üçün hansı şәrtin ödәnilmәsi vacibdir?

•

Göstәrilәnlәrin heç biri.
P=G
P≠G
P>G
P

105 Hava axını ilә taxılın qabığından tәmizlәnmәsi prosesindә taxıl üçün hansı şәrtin ödәnilmәsi vacibdir?

•

Göstәrilәnlәrin heç biri.
P=G
P>G
P≠G

106 Mexaniki tәsir qüvvәsi hansı qrup proseslәrin hәrәkәtverici qüvvәsi hesab edilir?

•

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

107 İstilik mübadilәsi prosesinin hәrәkәtverici qüvvәsi nәdir?

•

Kütlә fәrqi
Temperatur fәrqi
Tәzyiqlәr fәrqi
Mexaniki tәsir qüvvәsi
Hәcm fәrqi

108 Temperatur fәrqi hansı proseslәr qrupunun hәrәkәtverici qüvvәsi sayılır?

•

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

109 "Qida mәhsulları istehsalı texnologiyasının proseslәri vә aparatları" kursu bir elm kimi hansı dövrә tәsadüf edilir?

•

XX әsr.
X әsr;
XV әsr
VIII әsr;
XIX әsr;

110 Qida texnologiyasında әsasәn hansı istilik mübadilә proseslәri öyrәnilir?

•

Qızdırılma, buxarlanma, soyutma.
Qurutma, adsorbsiya, rektifikasiya
Qarışdırma, xırdalama;
Preslәmә, biokimyәvi;
Membran, kristallaşma;
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111 Qida texnologiyasında xammal vә yarımfabrikatların hansı әsas xassәlәri öyrәnilir?

•

Soyudulma dәrәcәsi, şüaburaxma qabiliyyәti.
Sıxlıq, özlülük, sәthi gәrilmә, istilikkeçirmә, istilik tutumu;
Korroziya davamlılığı, dayanıqlığı
Bәrkliyi, yumşaqlığı;
Әyirmәyә qarşı davamlığı, qaynama temperaturası;

112 Hidravlik presdәn qida sәnayesinin hansı sahәsindә istifadә oluna bilәr?

•

Mәhsulların ekstraksiyasında.
Mәhsulların doğranılmasında, formalaşdırılmasında;
Mәhsulların qarışdırılmasında, dondurulmasında;
Mәhsulların briketlәşdirilmәsi, preslәnmәsi;
Mәhsulların qurudulmasında;

113 Fazalararası qatılıq fәrqi hansı proseslәrin hәrәkәtverici qüvvәsi sayılır?

•

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

114 Mexaniki proseslәrә aid edilmir:

•

Formalaşdırma
Qarışdırma
Xırdalama
Preslәnmә
Sortlaşdırma

115 Bu proses hidromexaniki proseslәrә aid deyil:

•

Әks osmos
Preslәmә
Çökmә
Filtrlәmә
Qarışdırma

116 Bu proses kütlә mübadilәsinә aid edilmir:

•

Çökmә
Qovma
Adsorbsiya
Qurutma
Kristallaşdırma

117 Ekstraksiya, qurutma, absorbsiya, kristallaşma hansı proseslәr qrupunu xarakterizә edir?

•

Kimyәvibiokimyәvi
İstilik mübadilәsi
Hidromexaniki
Kütlә mübadilәsi
Mexaniki

118 Qurutma әyrisi nәyi xarakterizә edir?

•

Qurutmaya sәrf olunan zaman
Nәmliyin zamandan aslığını
Qurutmanın sәmәrәliyi
Qurutmaya sәrf olunan istiliyi
Qurutmada ayrılan nәmliyi

119 Ümumi qurutma müddәti hansı ifadә ilә xarakterizә olunur?

•
120

•

Pekle
Nusselt
Kirpiçev
Rebinder
Reynolds
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121 Konvektiv qurutma qurğusunda dәyişmәyәn sürәt dövrü üçün qurudulmanın davamiyyәti hansı düsturla tәyin edilir?

•

122 Aşağıdakı şәkil hansı tip qurutma aparatının sxemidir?

•

Sublimasiyalı
Kameralı
"Qaynar" laylı
Radiasiyalı
Lentli

123 Sxemi aşağıda verilmiş quruducu aparat necә adlanır?

•

Yüksәktezlikli quruducu qurğu
Radiasiyalı quruducu qurğu
Vәrdәnәli quruducu qurğu
Barabanlı quruducu qurğu
Püşkürdücülü quruducu qurğu

124 Qurutmanın material balansı necә ifadә olunur? (Q – qurudulan, G – qurumuş mәhsul, W  nәmlikdir)

•
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125

•

Seperasiya
Hәlletmә
Adsәrbsiya
Qurutma
Qarışdırma

126 Qatılaşdırıcı seksiya üçün işçi xәttin tәnliyi hansı ifadә ilә xarakterizә olunur?

•
127 Qurutma әyrisi hansı funksional asılılığı xarakterizә edir?

•
128 Qurudulmasının birinci mәrhәlәsindә prosesin sürәti hansı tәnliklә xarakterizә olunur?

•

129 Prosesin ikinci mәrhәlәsi üçün qurutma müddәti hansı düsturla müәyyәn olunur?

•

130 Konvektiv qurutma qurğusunda qurudulmadan sonra materialın ilkin nәmliyi hansı düsturla tәyin edilir?

•
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131 Konvektiv qurutma qurğusunda qurutmanın sürәt әyrisi funksiyası hansıdır?

•

y=f(x)
dω/dt=f(ω)
ω=f(ω)
τ=f(x)
x=f(y)

132 C/kqdәr ölçü vahidi Beynәlxalq Sistemdә hansı göstәricinin vahididir?

•

Göstәrilәnlәrdәn heç biri.
Nәmlik
Xüsusi istilik tutumu
Nisbi nәmlik
Xüsusi hәcm

133 Buxarın su ilә kondenslәşmәsi üçün hansı tip istilikdәyişdirici aparatlardan istifadә olunur?

•

Göstәrilәnlәrin heç biri
Lövhәli istilikdәyişdiricilәr
Spiral borulu istilikdәyişdiricilәr
Qarışdırıcı istilikdәyişdiricilәr
Düzaxınlı istilikdәyişdiricilәr

134 Qarışdırıcı istidәyişdirici aparatlar hansı mәqsәdlәr üçün tәyin edilmişdir?

•

Sterillәşmә prosesinin aparılması üçün
Buxarın su ilә kondenslәşmәsi üçün
Müxtәlif qatılıqlı mәhsulların qızdırılma üçün
Pasterizә etmә prosesinin aparılması üçün
Qida mәhsullarının bişirilmәsi üçün

135 Sxemi aşağıda verilmiş istidәyişdirici aparat necә adlanır?

•

Çoxgedişli qurğu
"Boru içәrisindә boru" tipli
Spiral borulu
Lövhәli
Köynәkli

136 Hansı aparatlara istidәyişdirici aparatlar deyilir?

•

Bircinsli olmayan sistemlәrin bölünmәsi üçün qurğular
Bir mühitdәn digәrinә istiliyin verilmәsi üçün tәyin edilmiş qurğular
Kamera tipli qurğular
İstiliyin alınması üçün qurğular
Diffuziya proseslәrinin aparılması üçü qurğular

137 Temperaturu bәrabәr olan nöqtәlәrin hәndәsi yerinә nә deyilir?

•

İzotermik sәth
İzoxorik sәth
İzobarik sәth
İzafi sәth
Temperatur qradiyenti

138 Bu kәmiyyәtlәri istilikkeçirmә, istilikötürmә vә istilikvermә ardıcıllığı ilә düzün?

•
139

•

1m
4m
5m
3m
2m

140 1 kkal istilik miqdarı İSO sistemindә neçә coula bәrabәrdir?

•
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•

4190
1050
2300
134
880

141 Aşağıdakı proseslәrdәn hansı, istilik mübadilәsi proseslәrinә aid deyil?

•

Sterillәşdirmә
Xırdalama
Pörtmә
Buxarlandırma
Kondenslәşdirmә

142 İstilik mübadilә proseslәrin hәrәkәtverici qüvvәsi necә adlanır?

•

Mәrkәzdәn qaçma qüvvәsi
Müqavimәt qüvvәsi
Ağırlıq qüvvәsi
Әtalәt qüvvәsi
İstilikdaşıyıcıların temperaturası arasındakı fәrq

143 Bunlardan biri hәm istilik, vә hәm dә kütlә mübadilәsi proseslәrinә aid edilә bilәr:

•

Pasterizә etmә
Qızdırma
Soyutma
Sterillәşdirmә
Buxarlandırma

144 Bu proseslәrdәn hansı, hәm kütlә mübadilәsi, hәm dә istilik mübadilәsi proseslәrinә aid edilir?

•

Kondenslәşmә
Ekstraksiya
Soyutma
Sterillәşdirmә
Qızdırma

145 Boru içәrisindә boru tipli istilikdәyişdiricinin sınağında termometrlәrin göstәricilәri hansı vaxt әrzindә qeydә alınır?

•

5 dәq
30 dәq
20dәq
15 dәq
10 dәq

146 Boru içәrisindә boru tipli istilikdәyişdiricinin sınağında istilikötürmә әmsalı hansı düstur ilә tәyin edilir?

•
A= V nρφ
K=Q+T

147

•

temperaturlar hasili
isti suyun temperaturu
temperaturlar fәrqi
temperaturlar cәmi
soyuq suyun temperaturu

148 Xüsusi istilik tutumunun ölçü vahidi nәdir?

•

farad/kq
nyuton
C/kqdәr
kq/k kal

149

•

Xüsusi istilik tutumu
İstilikötürmә
İstilikkeçirmә
İstilikayırma
İstilik tutumu

150 İstilik mübadilәsi nәzәriyyәsi nә haqqında elmdir?
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•

İstiliyin mexaniki enerjiyә çevrilmәsi proseslәri haqqında
İstiliyi enerjisinin başqa enerjiyә çevrilmәsi
İstiliyin ötürülmәsi proseslәri haqqında
İstiliyin әmәlә gәlmәsi proseslәri haqqında
İstiliyin yox olması proseslәri haqqında

151 Qida xammal vә yarımfabrikatlarında istiliyin yayılması neçә üsulla baş verir?

•

1
3
5
6
2

152 İstilikkeçirmә nәzәriyyәsindә әsas anlayışlardan biri hansı göstәricidir?

•

Faydalı iş әmsalı
İzotermik sәth
İstilik seli
Temperatur
İstilik rejimi

153 Aşağıdakı hansı tәnlik birölçülü fәzada istilikkeçirmәnin tәnliyidir

•
154 İstilik mübadilә proseslәrinin hәrәkәt verici qüvvәsi hansıdır?

•

İstilikdәyişdiricinin uzunluğudur
İstilik mübadilәsinin intensivliyidir
İstilikdәyişdiricinin en kәsik sahәsidir
mühitlәr arasındakı temperatur fәrqidir
İstilikdәyişdirici aparatda istilik ötürmә әmsalıdır

155 Praktikada istilikdaşıyıcılarının hәrәkәti necә hәyata keçirilir?

•

Şaquli axınla
Paralel axınla
Üfiqi axınla
Üfiqi vә şaquli axınla
Düz vә әks axınla

156 Boru içәrisindә boru tipli istilikdәyişdirici neçә qovşaqdan ibarәtdir?

•

7
9
4
8
3

157 Boru içәrisindә boru tipli istilikdәyişdiricinin daxili borunun diametri nә qәdәrdir?

•

41
22
32
56
25

158 Boru içәrisindә boru tipli istilikdәyişdiricinin xarici borunun diametri nә qәdәrdi?

•

21
22
28
56
25

159 İstilikdәyişdiricinin bir bölmәsinin uzunluğu nә qәdәrdir? a)6m

•

2m
5m
1m
6m
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160 Boru içәrisindә boru tipli istilikdәyişdiricidә isti su boru vasitәsilә haradan verilir?

•

yan dәlikdәn
dәlikdәn
krandan
aşağıdan vә yuxarıdan
orta dәlikdәn

161 Boru içәrisindә boru tipli istilikdәyişdiricidә soyuq suyun sәrfi nә ilә tәnzimlәnir?

•

kranla
ventillәlrә
rotometrlә
termometrlә
istilikdәşidiricinin bölmәlәri ilә

162 Boru içәrisindә boru tipli istilikdәyişdiricidә suyun temperaturası nә ilә ölçülür?

•

voltmetrlә
ventillәlrә
rotometrlә
termometrlә
istilikdәşidiricinin bölmәlәri ilә

163 Boru içәrisindә boru tipli istilikdәyişdiricidә soyuq suyu qurğuya vermәk üçün nә etmәk lazımdır?

•

borunu açmalı
ventili açmalı
düymәni işә salmalı
kranı açmalı
cәrәyanıqoşmalı

164 Boru içәrisindә boru tipli istilikdәyişdiricinin sınağında rotometrlәrin göstәricilәri hansı vaxt әrzindә qeydә alınır?

•

5 dәq
30 dәq
20dәq
15 dәq
10 dәq

165 Boru içәrisindә boru tipli istilikdәyişdiricinin sınağında istilikötürmә әmsalı hansıdır?

•

ξ
T
K
A
η

166

•

materialın xüsus nәmlik tutumu
istilik balansı
temparatur fәqri
istilikötürmә әmsalı
nәmlik kütlәsi

167 Materialın xırdalanmadan әvvәl vә sonra hissәciklәrin orta ölçüsü necә tәyin edilir?

•

xırdalanan mәhsul hissәciklәrinin xәtti ölçüsü hesablanır
xırdalanmış hissәni analıtik tәrәzidә çәkib yazırlar
әvvәl mәhsulu analitik tәrәzidә, sonra isә xırdalanmış hissәni çәkib hesblayırlar
nümunәvi әlәk dәstindәn keçirirlәr, oxşar fraksiyaları çәkirlәr vә hissәciyin artıq ölçüsünün әdәdi qiymәtini tapırlar
mәhsul hissәciyinin orta ölçüsünü yazırlar

168 MUL1 tipli xırdalıyıcının hәrәkәt mexanizmi hansı hissәlәrdәn ibarәtdir?

•

xırdalayıcıdan, çatıdan, kameradan
yuyucu kameradan, qarışdırıcıdan
sonsuz vint, vintli çarxdan, elektrik mühәrrikindәn
gövdәdәn, çatıdan, işlәk bunkerdәn
konuslu işçi orqandan, polad gövdәdәn, xırdalayıcıdan

169 Xırdalayıcı maşınlarda valla materialın sürtünmә әmsalı arpa üçün hansı qiymәtә bәrabәrdir?

•

0,13
0,32
0,33
0,28
0,37

170 Xırdalayıcı maşınların vallarının fırlanmasının limit tezliyi hansı düsturla hesablanır?
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•
171 Xırdalanma prosesinә sәrf olunan ümumi işi әks etdirәn ifadә hansıdır?
Göstәrilәnlәrdәn heç biri

•
172

•

Xırdalanma sabitliyini
Xırdalanma intensivliyini
xırdlanma dәrәcәsini
Prosesә sәrf olunan ümumi enerjini
Xırdalanma sürәtini

173 Aşağıda göstәrilmiş sxem hansı xırdalanma üsuluna aiddir?

•

Zәrbә.
Qoparma;
Kәsmә;
Sıxıb dağıtma;
Sürtmә;

174 Aşağıda göstәrilmiş sxem hansı xırdalanma üsuluna aiddir?

•

Zәrbә.
Kәsmә
Qoparma;
Sıxıb dağıtma;

175 Aşağıda göstәrilmiş sxem hansı xırdalanma üsuluna aiddir?

•

Zәrbә.
Kәsmә;
Sıxıb dağıtma
Qoparma;
Sürtmә;

176 Aşağıda göstәrilmiş sxem hansı xırdalanma üsuluna aiddir?

Qoparma.
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•

Sıxıb dağıtma;
Kәsmә;
Zәrbә;
Sürtmә;

177 Sxemi aşağıda verilmiş sürtgәc aparatı hansı texnoloji prosesinin hәyata keçirilmәsi üçün tәyin edilmişdir?

•

Әt vә әt mәhsullarının xırdalanması
Dәnәvәr materialların üyüdülmәsi
Meyvә vә tәrәvәzlәrdәn şirә alınması
Kövrәk materialların xırdalanması
Materialların narın xırdalanması

178 Sxemi aşağıda verilmiş xırdalayıcı aparat necә adlanır?

•

Kәlbәtin ağızlı
Çәkicli
Diskli
Konuslu
Rәqsli

179 Diskli dәyirmanlarda materialın xırdalanma dәrәcәsi hansı üsulla tәnzimlәnir?

•

İşçi elementlin kinematik parametrlәrinin dәyişmәsi
Aparatın işçi elementlәrinin ölçüsünün dәyişmәsi
Mәhsulun ilkin ölçüsünün dәyişmәsi
Disklәr arasındakı mәsafәnin dәyişmәsi
Aparatın yüklәmә qabının formasının dәyişmәsi

180 Sxemi aşağıdakı şәkildә göstәrilәn aparatda yerinә yetirilәn proses necә adlanır?
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•

Yoğurma
Әlәmә
Preslәmә
Qarışdırma
Xırdalama

181 Bu xırdalayıcı aparatlardan birinin iş prinsipi, zәrbә üsulunun istifadәsi ilә şәrtlәnir:

•

Çәkicli
Riflivallı
Vallı
Kürәcikli
Rotorlu

182 Xırdalanma dәrәcәsini tәyin edәn bәrabәrlik, hansı variantda düzgün göstәrilmişdir?

•

183 Göstәrilәn sxemlәrdәn hansı, sıxıb dağıtma üsulunu әks etdirir?
Göstәrilәnlәrin heç biri

•

184 Göstәrilәn sxemlәrdәn hansı, qoparma üsulunu әks etdirir?
Göstәrilәnlәrin heç biri

•
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185 Göstәrilәn sxemlәrdәn hansı, sürtmә üsulunu әks etdirir?

•

Göstәrilәnlәrin heç biri

186 Göstәrilәn sxemlәrdәn hansı, zәrbә üsulunu әks etdirir?
Göstәrilәnlәrin heç biri

•

187 Göstәrilәn bәrabәrliklәrdәn biri, xırdalanma prosesinә sәrf olunan ümumi işi xarakterizә edir:
Göstәrilәnlәrdәn heç biri

•
188 Qida istehsalı sәnayesindә xırdalanmış yüksәk dispers qarışığın alınması üçün hansı maşınlardan istifadә olunur?

•

kәsmә maşınları
yuma maşınları
tәmizlәmә maşınları
xırdalayıcı maşınlar
üyüdülmә maşınları

189 Qida istehsalı sәnayesindә vallı xırdalayıcılardan hansı mәqsәd üçün tәtbiq edirlәr?
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•

çiy tәrәvәzin doğranması üçün
әtin yumşaldılması üçün
qiymәnin qarışdırılması üçün
xırdalanmış yüksәk dispers qarışığın alınması üçün
çiy әtin doğranması üçün

190 Vallı xırdalayıcılar hansı mәhsulların xırdalanmasında effektlidir?

•

yüksәk yağlı mәhsulların vә duz
nәmli mәhsulların
yüksәk yağlı mәhsulların
taxıl , şәkәr, duz
taxıl vә nәmli mәhsulların

191 Vallı xırdalayıcıların işini xarakterizә edәn әsas parametir hansıdır?

•

xırdalanan materialın hәcmi
materialın xırdalanma dәrәcәsi
valların çevrәvi süәti
valların fırlanma tezliyi
valın diametri

192 Xırdalayıcı maşınlarda valla materialın sürtünmә әmsalı taxıl, çovdar, arpa üçün hansı qiymәtә bәrabәrdir?

•

0,13
0,37
0,33
0,28
1

193 Xırdalayıcı maşınlarda valla materialın sürtünmә әmsalı darı üçün hansı qiymәtә bәrabәrdir?

•

0,28
0,5
0,37
0,33
0,13

194 Xırdalayıcı maşınlarda valla materialın sürtünmә әmsalı paxla üçün hansı qiymәtә bәrabәrdir?

•

0,13
0,37
0,33
0,35
0,2

195 Xırdalayıcı maşınlarda valla materialın sürtünmә әmsalı çovdar üçün hansı qiymәtә bәrabәrdir?

•

0,13
0,33
0,37
0,28
0,2

196 Xırdalayıcı maşınların valların çevrәvi limit tezliyi hansı düsturla hesablanır?

•

197 Xırdalanma ilә üyüdülmәnin fәrqi nәdir?

•

Bәrabәrdir
Birbirinin әksidir
Fәrqlәnir
Xırdalanma dәrәcәsi üyüdülmәdә yüksәkdir
Xırdalanma dәrәcәsi aşağıdır

198 Zәrbә üsulu ilә işlәyәn xırdalayıcı hansılardır?

•

Riflivallı
Rotorlu
Çәkicli
Vallı
Kürәcikli

199 Çәkicli xırdalayıcı hansı üsulla fәaliyyәt göstәrir
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•

Sürtmә
Zәrbә
Kәsmә
Sıxma
Üyütmә

200 әtin xırdalanmasında tәtbiq olunan aparatın doğrayıcı alәti hansı rәqәmlә işarә olunmuşdur?

•

3
5
4
1
6

201 Bәrk materialların xırdalanması hansı növ proseslәrә aid edilir?

•

Diffuziya
Mexaniki
İstilik
Hidromexaniki
Kimyәvi

202 Sxemdә xırdalayıcı aparatın әsas işçi elementi olan disk hansı rәqәmlә işarә olunmuşdur?

•

6
7
4
9
8

27/97

05.01.2016

203 Üzvi mәnşәli xammal vә mәhsulların doğranılması prosesinin elmi әsası ilk dәfә kim tәrәfindәn öyrәnilmişdir?

•

Prof. Q.A. Kuk
Prof. V.N. Stabnikov
Akad. V.P. Qoryaçkin
Akad. P.A. Rebinder
Akad. V.A. Panfilov

204 Sxemi aşağıda verilmiş xırdalayıcı aparatın әsas işçi elementi hansı rәqәmlә işarә edilmişdir?

•

6
3
5
2
4

205 Çәkicli xırdalayıcı aparatlarda proses әsasәn hansı üsulla hәyata keçirilir?

•

Diyirlәnmә
Zәrbә
Qoparma
Sıxıb dağıtma
Sürtmә

206 Sxemi aşağıda verilmiş xırdalayıcı aparat necә adlanır?

•

Rәqsi
Çәkicli
Konusşәkilli
Diskli
Kәlbәtin ağızlı

207 Bu göstәricilәrdәn biri üyüdülmә vә xırdalanma arasındakı fәrqi әks etdirir:

•

Xırdalanma dәrәcәsi әhәmiyyәt kәsb etmir
Xırdalanma dәrәcәsi yüksәkdir
Xırdalanma dәrәcәsi kiçikdir
Xırdalanma dәrәcәsi yoxdur
Xırdalanma dәrәcәsi bәrabәrdir

208 әlәklәrlә hәyata keçirilәn mexaniki sortlaşdırma, adәtәn qida sәnayesinin hansı sahәsindә yerinә yetirilir?

•

Göstәrilәnlәrin heç biri
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•

Çörәk sәnayesi
Әt sәnayesi
Konserv sәnayesi;
Balıq sәnayesi

209

•

Kimyәvi vә biokimyәvi proseslәr
İstilik mübadilәsi proseslәri
Mexaniki proseslәr
Kütlә mübadilәsi proseslәri
Hidromexaniki

210 Aşağıdakı hansı ifadә molekulyar diffuziya qanunu (Fikanın birinci qanunu) xarakterizә edir?

•

211 Diffuziya әmsalının qiymәti mayelәr üçün hansı düsturla xarakterizә olunur?

•

212 Konvektiv diffuziyanın diferensial tәnliyi hansıdır?

•
213 Absorbsiya prosesinin maddi balans tәnliyi hansı ifadә xarakterizә olunur?

•

214 Taxmalı absorbenlәrin hesablanmasında qaz(buxar) axınının hidravlik müqavimәti hansı tәnliklә hesablanır?

•
215 Adsorbsiya prosesinin müddәti hansı ifadә ilә xarakterizә olunur?
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•
216 Nusselt kriterisinin qiymәtinә görә kütlәvermә әmsalı hansı ifadә ilә xarakterizә olunur?

•
217 Plyonkalı absorberlәrdә hidravlik müqavimәt hansı tәnliyә әsasәn hesablanır?

•

Bonda.
Rebinder
DarsiVeysbax
Dulton
Kulon

218 Aşağıdakı hansı ifadә adsorbent layının hündürlüyü düsturudur?

•

219 Adsorberin diametri hansı düsturla hesablanır?

•
220 Aşağıdakı şәkildә göstәrilmiş adsorbsiya izotermindә birinci tip әyri hansı növ adsorbentlәr üçün xarakterikdir?

•

Aktiv
Kapillyar
Mikromәsamәli
Makromәsamәli
Kövrәk

221 Absorbsiya prosesi hansı faza qarşılaşmasına uyğun gәlir? (Q – qaz, M maye, B  bәrk)
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•

B+Q
Q+Q
Q+M
M+M
B+M

222 Absorbsiya prosesinin sәrbәstlik dәrәcәsi necә olur?

•

5
1
2
3
4

223 Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı kütlәmübadilәsi üçün Fik qanunu ifadә edir?

•

224 Aşağıdakı hansı tәnlik vahid zamanda kütlә köçürmәnin әsas tәnliyi adlanır?

•

225 Diffuziya әmsalının qiymәti qazlar üçün hansı ifadә ilә xarakterizә olunur?

•

226 Molekulyar diffuziyanın diferensial tәnliyi (Fikanın ikinci qanunu) hansıdır?

•
227 Sәnayedә hansı konstruksiyalı buxarlandırıcı aparatlardan istifadә olunur?

•

Konuslu, kameralı
Sadә
Tәbii vә icbari dövrlә işlәyәn, plyonkalar
Diskli, rotorlu
Mürәkkәb
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228 Mәhlulu icbari dövrlә hәrәkәt edәn buxarlandırıcı aparatların әsas çatışmazlığı nәdәn ibarәtdir?

•

Texnoloji tsiklin çox olması
Әlavә enerji sәrfi
İstismarının mürәkkәbliyi
Konstruksiyasının mürәkkәbliyi
Dayanıqsızlığı

229 Qida texnologiyasında hansı proseslәri kütlә mübadilә proseslәrinә aid etmәk olar?

•

Kondenslәşmә.
Qızdırılma, buxarlandırma
Absorbsiya, qovma, ekstraksiya, qurutma
Soyutma, dondurma
Әrimә

230 Bu aparatların birindә elektrik cәrәyanı ilә qızdırma hәyata keçirilir:

•

Elektrik peçlәrindә
Bәrk yanacaqla işlәyәn qızdırıcı aparatlarda
Soyuducu aparatlarda
Qaz yanacağı ilә işlәyәn aparatlarda
Buxarla işlәyәn bişirmә aparatlarında

231 Elektrik cәrәyanı ilә qızdırılma әsasәn hansı tip aparatlarda hәyata keçirilir?

•

Soyuducu aparatlarda
Elektrik peçlәrindә
Bәrk yanacaqla işlәyәn qızdırıcı aparatlarda
Buxarla işlәyәn bişirmә aparatlarında
Qaz yanacağı ilә işlәyәn aparatlarda

232 Sxemdә göstәrilmiş qurğuda kondensatayırıcı hansı rәqәmlә işarә edilmişdir?

•

5
3
2
1
4

233 Sxemi aşağıda verilmiş soyuducu qurğu necә adlanır?

•

Kombinәlәşdirilmiş
Absorbsiyalı
Buxaryektorlu
Kompressorlu
Rotasion

234 Suspenziyaların, mәhlulların qatılaşdırılmasında hansı buxarlandırıcı aparatdan daha geniş istifadә olunur?

•

Göstәrilәnlәrdәn heç biri
Turbo kompressorlu
İnjektorlu
Rotorluplyonkalı
Birdәfәli

235 Qida texnologiyasında rotorluplyonkalı buxarlandırıcı aparatdan hansı mәqsәdlә istifadә olunur

•

Şәkәr istehsalında
Konserv mәhsullarının istehsalında
Tomat mәhsullarının alınmasında
Suspenziyaların, mәhlulların qatılaşdırılmasında
Bir sıra mәhsulların qurudulmasında
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236 Sxemdә göstәrilmiş qurğuda buxarlandırıcı aparat hansı rәqәmlә işarә olunmuşdur?

•

8
4
3
2
7

237 Sәthli istilikdәyişdirici aparatlarda mühitlәr arasında nә olur

•

Ziqzaq
Metal divar
Köynәk
İzolyasiya
Tor

238 Buxarlandırmanın әn az enerji tәlәb edәn üsulu hansıdır?

•

Sabit hәcmdә
Vakuumda
Sabit tәzyiqdә
Atmosfer tәzyiqindә
Yüksәk tәzyiqdә

239 Distillat nәdir?

•

Filtrlәmә mәhsulu
Qovma mәhsulu
Soyutma mәhsulu
Qızdırma mәhsulu
Çökmә mәhsulu

240 Bunlardan hansı, qovma mәhsulu sayılır

•

Qarışıq
Suspenziya
Distilyat
Filtrat
Emulsiya

241 Buxarlandırma vә kondensasiya birbiri ilә necә әlaqәlidir?

•

Biribirinә paraleldir.
Birbirinә әksdir
Biribirindәn asılı deyil
Biribirinin eynidir
Biribirinin davamıdır

242 Biribirinә әks olan proselәr hansıdır?

•

Buxarlandırma, kondenslәşdirmә
Dondurma, soyutma
Buxarlandırma, qızdırma
Qarışdırma, yoğurma
Buxarlandırma, qaynatma

243 Mәhsuldan qabarcıqların çıxması, hansı prosesә dәlalәt edir?
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•

Soyutma
Qaynama
Sublimasiya
Kondenslәşmә
Qarışdırma

244 İstilikkeçirmә nәzәriyyәsindә әsas anlayışlardan biri olan istilik seli necә kәmiyyәtdir?

•

Sonsuz kiçik
Qeyri xәtti
Xәtti
Skalyar
Vektoria

245 İstilikkeçirmә mәsәlәlәrinin yeganә hәllindә diferensial tәnliklәrdәn başqa prosesin hansı şәrtlәrinә diqqәt yetirilir?

•

Tarazlıq şәrti
Qeyrimüvazimәtlik şәrti
Dayanıqlıq şәrti
Başlanğıc, sәrhәd şәrtlәri
Hissәciklәrin qarşılıqlı tәsis şәrti

246 Psevdoqaynar laylı aparatlarda qaynadıcı kimi nәdәn istifadә olunur?

•

Bәrk cisimdәn
Mayebuxar
Buxardan
Mayedәn
Qazdan

247 Qida texnologiyasında hansı psevdoqaynar laylı aparatlardan istifadә olunur?

•

Diskli
Qapalı kameralı
Әksaxınlı silindrik tipli, konuslu
Açıq kameralı, tәrpәnmәz
Fasilәsiz düz axınlı

248 Qida texnologiyasında qızdırılmanın hansı üsulları tәtbiq edilir?

•

Tәsirsiz qazlar
Doymuş su buxarı, yanıcı qaz, elektrik cәrәyanı
Daş kömürlә
Odunla
Hava

249 Kondensasiya prosesi nәdir?

•

Mayenin bәrk cismә çevrilmәsi
Mayenin buxara çevrilmәsi
Buxarın mayeyә çevrilmәsi
Qazın mayeyә çevrilmәsi
Bәrk cismin mayeyә çevrilmәsi

250 Adi istiliyәdәk soyutmada hansı üsullardan istifadә olunur?

•

İstilik vermәklә
Metanla
Su, buz, hava
Qazla
Etanla

251 Qida sәnayesindә qızdırılma prosesinin aparılmasında tәtbiq olunan aparatlar ümumi şәkildә necә adlanır?

•

Soyuducular
İstilik qazanları
Plitәlәr
Tavalar
İstidәyişdiricilәr

252 İstidәyişdirici aparatlar iş prinsipinә görә neçә yerә bölünür?

•

6
2
4
5
8

253 Qida texnologiyasında hansı qrup istidәyişdirici aparatlar daha geniş yayılmışdır?

•

Buxar qazanları
Su qaynadıcılar
Elektrik tavaları
Bәrk yanacaqla işlәyәn aparatlar.
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•

Örtüklüborulu, lövhәli, köynәkli

254 Bunlardan biri qida sәnayesindә daha geniş istifadә edilir:

•

Örtüklüborulu, lövhәli, köynәkli istilikdәyişdiricilәr
Elektrik tavaları
Su qaynadıcılar
Bәrk yanacaqla işlәyәn aparatlar
Buxar qazanları

255 Qarışdırıcı istidәyişdirici aparatlarda istiliyin ötürülmәsi mexanizmi ümumi şәkildә necә baş verir?

•

Müxtәlif qatlarla
Mürәkkәb
Sadә
Nizamlı
İstilikdaşıyıcıların qarışması

256 Buxarlandırılma prosesi hansı aparatlarda aparılır?

•

Marmitlәrdә
Qızardıcı aparatlarda
Buxarlandırıcılarda
Köynәkli
Soyuducu aparatlarda

257 İş prinsipindәn asılı olaraq buxarlandırıcı aparatlar hansı qruplara bölünür?

•

Diskli .
Dövri, fasilәsiz
Mürәkkәb
Sadә
Rәqsi

258 Qida texnologiyasının hansı sahәsindә buxarlanma prosesindәn istifadә olunur?

•

Qızardılma prosesindә
Konfet istehsalında
Şәkәr istehsalında
Un istehsalında
Çörәk istehsalında

259 Sәnayedә buxarlanma prosesi hansı şәrtindә hәyata keçirilir?

•

Kombinәlәşdirilmiş şәkildә.
Vakuumda, atmosfer tәzyiqindә, hәm dә bir qәdәr artıq tәzyiqdә
Kristallaşma
Soyudulma
Açıq vә qapalı şәraitdә

260 Buxarlandırma qurğularının hesabatında mәhlulların hansı әsas maraq kәsb edәn xassәlәri öyrәnilir?

•

Sıxlığı, xüsusi çәkisi
Temperatur düzgüsü, istiliktutumu, hәllolma istiliyi
Doymamış
Doymuş
İfrat doymuş

261 Qida texnologiyasında buxarlanma prosesi hansı üsullarla hәyata keçirilir?

•

Kombinәlәşdirilmiş
Qarışdırmaqla
Soyutmaqla
Birdәfәli, çoxdәfәli buxarlanma, istilik nasosundan istifadә etmәklә
Adi üsulla

262 Nasosların tәtbiqi ilә buxarlandırıcı aparatlarda prosesin istilik balansı tәnliyi hansı ifadәdәn asılıdır?

•
263 Texnoloji aparatın maşından fәrqi nәdir?

•

Dirsәyi var
İşçi fәzaya malikdir
Maşının mühәrriki var
Mexanizmlәri var
Muftası var
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264 Bu göstәricilәrdәn biri texnoloji aparatın maşından fәrqini әks etdirir:

•

İşçi fәzanın mövcudluğu
Mexanizmlәrin mövcudluğu
Mühәrrikin mövcudluğu
Dirsәyin mövcudluğu
Muftanın mövcudluğu

265 Bu proseslәrdәn biri istilik mübadilәsinә aid edilir:

•

Ekstraksiya
Pasterizә etmә
Qarışdırma
Yoğurma
Briketlәmә

266 Mexaniki proseslәrdә (preslәnmәdә) hәrәkәtverici qüvvә nәdir?

•

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

267 Hidromexaniki proseslәrdә hәrәkәtverici qüvvә nәdir?

•

Mikroorqanizmlәrin tәsiri
Fermentlәrin tәsir qüvvәsi
Cazibә qüvvәsi
Temperatur düşküsü
Tәzyiq düşküsü

268 Tәzyiq düşküsü hansı proseslәr qrupunun hәrәkәtverici qüvvәsi sayılır?

•

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

269 Qida texnologiyasında әsasәn hansı mexaniki proseslәr öyrәnilir?

•

Buxarlanma, kristallaşma.
Xırdalanma, preslәnmә, dozalaşdırmaformalaşdırma;
Absorbsiya, ekstraksiya, soyutma;
Şüalanma, qızdırılma;
Rektifikasiya, kondensasiya;

270 Hansı proseslәri hidromexaniki proseslәrә aid etmәk olar?

•

Adsorbsiya, kristallaşma.
Çökmә, qarışdırma, membran ;
Çökmә, qarışdırma, membran ;
Kimyәvi, biokimyәvi;
Ekstraksiya, qurutma;

271 Aşağıdakı hansı proseslәri kütlә mübadilәsi proseslәrinә aid etmәk olar?

•

Formalaşdırma, xırdalama.
Preslәmә, qarışdırma;
Qızdırılma, soyutma, buxarlanma;
Ekstraksiya, qurutma, absorbsiya, kristallaşma;
Dondurma, membran;

272 Qida texnologiyasında tәtbiq olunan proseslәr fasilәsizlik baxımından neçә qrupa bölünür?

•

8
5
3
6
2

273 Proseslәrin tәsnifatına uyğun olaraq, qida texnologiyasında tәtbiq olunan proseslәr neçә qrupa bölünürlәr

•

8
5
3
6
2

274 Çökmә, süzülmә, qarışdırma kimi proseslәr, hansı qrup proseslәrә aiddirlәr?

•

İstilik mübadilәsi
Kimyәvi vә biokimyәvi
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•

Hidromexaniki
Mexanuki
Kütlә mübadilәsi

275 Xırdalanma, kәsmә, parçalanma kimi proseslәr, hansı qrup proseslәrә aiddirlәr?

•

İstilik mübadilәsi
Kimyәvi vә biokimyәvi
Hidromexaniki
Mexanuki
Kütlә mübadilәsi

276 Aşağıda göstәrilmiş qarışdırıcını hansı tip mexaniki qarışdırıcılar qrupuna aid etmәk olar?

•

Açıq turbinli
Qapalı turbinli
Propeller
İkipәrli
Diskli

277 Qida texnologiyasında maye mühitin qarışdırılmasında hansı tipli statik qarışdırıcı aparatlardan istifadә olunur?

•

Qarışdırıcı qurğular
Müxtәlif konstruksiyalı vint taxmalı qarışdırıcı qurğular
Konuslu qurğular
Pәrli qurğular
Lentvarı qurğular

278 Müxtәlif konstruksiyalı vint taxmalı qarışdırıcı qurğular hansı mühitin qarışdırılmasında tәtbiq edilirlәr?

•

Göstәrilәnlәrdәn heç biri
Maye mühitlәrin
Dәnәvәr materialların
Bәrk mühitlәrin
Plastik materialların

279 Aşağıda göstәrilmiş qarışdırıcı hansı tip mexaniki qarışdırıcılar qrupuna aid etmәk olar?

•

Propeller.
Şnekl
Turbinli
Birpәrli
İkipәrli

280 Aşağıda göstәrilmiş qarışdırıcını hansı tip mexaniki qarışdırıcılar qrupuna aid etmәk olar?
Vintvarı.

•

Üçpәrli
Propeller
Açıq turbinli
İkipәrli

281 Aşağıda göstәrilmiş sxem plastik kütlәnin qarışdırılmasında istifadә olunan aparatların әsas işlәk üzvi olmaqla necә adlanır?

•

Diskli
Konuslu
Pәrli
Şnekli.
Taxmalı

282 Aşağıda göstәrilmiş sxem plastik kütlәnin qarışdırılmasında istifadә olunan aparatların әsas işlәk üzvi olmaqla necә adlanır?
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•

Konuslu
Turbinli
Pәrli
Lentvari
Diskli

283 Qarışdırıcı aparatların hesabatında son nәticә hansı göstәricinin tәyin edilmәsindәn ibarәtdir

•

Qarışdırıcının konstruktiv formasının tәyini
Müqavimәt qüvvәsinin tәyini
Hәrәkәt etdirici qüvvәnin tәyini
Qarışdırıcının sürәtinin tәyini
Gücün tәyini

284 Qida sәnayesindә xәmir kütlәsinin hazırlanmasında istifadә olunan aparatda qarışdırıcı qurğu hansı rәqәmlә işarә olunmuşdur?

•

5.
1
2
3
4

285 Qida texnologiyasında qarışdırma prosesindәn hansı mәqsәdlәr üçün istifadә olunur

•

Yarımfabrikatların qablaşdırılmasında
Xammalların xırdalanmasında
Soyuqluğun alınmasında
Müxtәlif proseslәrin intensivlәşdirilmәsindә
Göstәrilәnlәrin heç biri

286 Qarışdırma keyfiyyәti hansı göstәrici ilә xarakterizә olunur?

•

Qabıqdan tәmizlәnmә dәrәcәsi
Xırdalama dәrәcәsi
İstilik dәrәcәsi
Fazaların qarışma dәrәcәsi
Dozalaşdırılma dәrәcәsi

287 Qarışdırma şәrti olaraq hansı elementar proseslәrdәn ibarәtdir
Yuma, kalibrlәmә, qabıqdan tәmizlәmә
Xırdalanma, çeşidlәmә
Dozalaşdırma, formalaşdırma
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•

Çalma, soyutma
Konvektiv, diffuzion, seqrasiya

288 Maye mühitdә qarışdırmanın hansı üsulları mövcuddur?

•

İmpuls.
İrәli, fırlanma
İrәli – geri, dairәvi, seçrayışlı
Pnevmatik, nasos vasitәsilә dövr etdirmә, mexaniki
Rәqsli

289 Qida texnologiyasında hansı konstruksiyalı qarışdırıcılar tәtbiq olunur

•

Mürәkkәb.
Silindrik taxmalı statik, mexaniki
Diskli
Konuslu
Kameralı

290 Mexaniki qarışdırıcı aparatlarda pәrlәrin quruluşundan asılı olaraq qarışdırıcılar әsasәn neçә qrupa bölünür?

•

Altı
Üç
Sәkkiz
Dörd
Beş.

291 Qida texnologiyasında plastik kütlәnin qarışdırılması üçün hansı aparatlardan istifadә olunur?

•

Çәkicli.
Diskli
Konusvari, kameralı
Şnekli, lentvari, pәrli
Vallı

292 Qida texnologiyasında sәpәlәnәn (dәnәvәr) materialların qarışdırılmasında hansı aparatlar tәtbiq edilir?

•

Diskli.
Turbinli, qoşa planetarvintli
Kombinәlәşdirilmiş
Pәrli
Lopastlı

293 Qida texnologiyasında qarışdırma prosesindәn hansı mәqsәdlәr üçün istifadә olunur?

•

Müxtәlif qarışığın alınmasında
Soyuqluğun alınmasında
Xammalların xırdalanmasında
Müxtәlif proseslәrin intensivlәşdirilmәsindә
Yarımfabrikatların qablaşdırılmasında

294 Qarışdırma keyfiyyәti hansı göstәrici ilә xarakterizә olunur?

•

İstilik dәrәcәsi
Xırdalama dәrәcәsi
Qabıqdan tәmizlәnmә dәrәcәsi
Dozalaşdırılma dәrәcәsi
Fazaların qarışma dәrәcәsi

295 Qarışdırma şәrti olaraq hansı elementar proseslәrdәn ibarәtdir?

•

Dozalaşdırma, formalaşdırma.
Xırdalanma, çeşidlәmә
Yuma, kalibrlәmә, qabıqdan tәmizlәmә
Konvektiv, diffuzion, seqrasiya
Çalma, soyutma

296 Maye mühitdә qarışdırmanın hansı üsulları mövcuddur?

•

İmpuls.
İrәli, fırlanma
İrәli – geri, dairәvi, seçrayışlı
Pnevmatik, nasos vasitәsilә dövr etdirmә, mexaniki
Rәqsli

297 Membran prosesi üçün әsas işçi element nәdir?

•

Şnek
Pәr
Qızdırıcı
Membran
Propeller

298 Qazın süzülmәsi prosesindә istifadә olunan arakәsmәlәrin növündәn asılı olaraq süzgәclәrin hansı növlәri mövcuddur?
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•

Plastik, kövrәk
Toz, yumşaq, parça
Silindrik, dairәvi
Yumşaq, yarımsәrt, sәrt
Elastik

299 әks osmos prosesindә hәrәkәtverici qüvvә necә adlanır?

•

Tәzyiqlәr fәrqi
Ağırlıq qüvvәsi
Müqavimәt qüvvәsi
Mәrkәzdәnqaçma qüvvәsi
Reaksiya qüvvәsi

300 Membran aparatlarının bir növü olan "filtrpres" qurğuları qida sәnayesinin әsasәn hansı sahәsindә geniş yayılmışdır?

•

Süd sәnayesindә
Çörәkbiirmә sәnayesindә
Balıqçılıq sahәsindә
Әt sәnayesindә
taxılçılıq sahәsindә

301 Membran proseslәrinin nәzәri әsaslarının öyrәnilmәsindә istifadә olunan model necә adlanır?

•

Kapilyar – süzmә
Fiziki
Hәndәsi
Riyazi
Fizikiriyazi

302 Qravitasiya sahәsindә qazların tәmizlәnmәsindә istifadә olunan aparat necә adlanır?

•

Lentvari kameralı.
Açıq kameralı
Rәqsi kameralı
Stasionar kameralı
Tozçökdürücü kameralı

303 Sxemdә göstәrilmiş yırğalanan xәlbirin әsas işçi elementi olan әlәk hansı rәqәmlә işarә olunmuşdur?

•

4
1
3
5
2

304 Çoxpillәli xәlbirlәmә neçә üsulla hәyata keçirilir?

•

5
8
4
2
3

305 әlәmә vә xәlbirlәmә hissәciklәrin hansı göstәricilәrinә görә sortlaşdırılması sayılır?

•

Hissәciklәrin elektromaqnit xassәlәrinә görә sortlaşdırılması.
Hissәciklәrin formalarına görә sortlaşdırılması
Hissәciklәrin ölçülәrinә görә sortlaşdırılması
Hissәciklәrin sıxlığına görә sortlaşdırılması
Hissәciklәrin maqnit xassәlәrinә görә sortlaşdırılması

306 Dövri işlәyәn rektifikasiya qurğusu әsasәn hansı hissәlәrdәn ibarәtdir?
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•

Gövdә, qapaq, ötürücü
Nasos, yuma şöbәsi, yaxalama şöbәsi
Yüklәmә şöbәsi, qurutma, sterilizasiya şöbәsi
Suqaynadıcı, kolon, defleqmator, soyuducu
Buxarsu köynәyi, generator

307 Sadә qovma prosesi hansı aparatda hәyata keçirilir?

•

vallı xırdalayıcı aparatda
“boru içәrsindә boru” tipli istilikdәyişdiricidә
rektifikasiya aparatında
bir gedişli aparatda
iki gedişli aparatda

308 Maye qarışıqların bölünmәsindә әn geniş yayılmış üsul hansıdır?

•

buxarlandırma
qovma
qurutma
ayrılma
çökdürmә

309 Qovma posesi hansı maddәlәr üçün tәtbiq edilir?

•

qeyrihәmcins qaz sistemi üçün
qeyrihәmcins maye sistemi üçün
qeyrihәmcins qaz sistemi üçün
qeyrihәmcins sistemi üçün
müxtәlif qaynama temperaturuna malik maye qarışıqlar üçün

310 Asan uçan komponentlәr hansılardır?

•

aşağı donma temperaturuna malik olan mayelәr
yuxarı qaynama temperaturuna malik olan mayelәr
orta qaynama temperaturuna malik olan mayelәr
yüksәk donma temperaturuna malik olan mayelәr
aşağı qaynama temperaturuna malik olan mayelәr

311 İşçi fleqma әdәdinin minimum әdәdә olan nisbәti necә adlanır?

•

әtraf mühitә istilik itkisi
fleqma artığı әmsalı
nәzәr ekvivalent pillә hündürlüyü
distilyat
nәzәri boşqablar

312 Sadә rektifikasiya kolonunun prinsipial sxemi hansı seksiyalardan ibarәtdir?

•

Yüklәmә, qarışdırma.
Ötürücü, soyuducu
Qaynadıcı, qatılaşdırıcı, boşaldıcı
Qidalandırıcı, qatılaşdırıcı, buxarlandırıcı
Kristallaşdırıcı, quruducu

313 Fasilәsiz işlәyәn rektifikasiya qurğusu hansı hissәlәrdәn ibarәtdir?

•

İşçi kamera, generator
Ölçü cihazlar, işçi kamera, qarışdırıcı
Çәnlәr, qızdırıcı, kolon, defleqmator, soyuducu, nasos, suqaynadıcı
Qızdırıcı, kondensat, kәmәr
Elektrik mühәrriki, boşaldıcı, reduktor

314 Kondensatorun iş prinsipinә uyğun gәlәn variant hansıdır?

•

Çox komponentli sistemlәri biribirindәn ayırmaq
Çox komponentli sistemlәri biribirindә hәll etmәk
Çox komponentli sistemlәri qarışdırmaq
Çox komponentli sistemlәri biribiri ilә doydurmaq
Çox komponentli sistemlәri olduğu kimi saxlamaq

315 Ekstraksiya prosesi hansı sistemi әks etdirir?

•

Bәrk maddә + bәrk maddә
Bәrk maddә + maye
Bәrk maddә + qaz
Qaz + qaz
Maye + qaz

316 Sadә qovma prosesi nә demәkdir?

•

Mayemaye sisteminin alınması
Maye qarışığın bir dәfәyә hissәhissә buxarlanması vә әmәlә gәlәn buxarın kondenslәşmәsi
Müxtәlif qarışığın sadә komponentlәrә ayrılması
Buxar qarışığının müxtәlif komponentlәrә ayırması
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Maye sisteminin bәrk hala çevrilmәsi

317 Nәzәri boşqabların sayı hansı üsulla tәyin edilir?

•

Proqramlaşdırma
Eksperiment
Qrafiki, analitik
Statistik
Variasiya

318 Birinci maye qarışıqların bölünmәsindә hansı üsullardan istifadә olunur?

•

Absorbsiya.
Qızdırılma, kondensasiya
Qovma, rektifikasiya
Kristallaşma
Qurutma

319 Defleqmasiya ilә sadә qovma üsulundan istifadә edilәn qurğu әsasәn hansı hissәlәrdәn ibarәtdir?

•

Qızardıcı sәth, buxar su köynәyi
Elektrik mühәrriki, reduktoru
Gövdә, kamera, ölçü cihazları
Kub, defleqmator, kondensator, çәn
İşçi orqan, boşaltma qabı

320 Su buxarı ilә qovma qurğusu әsasәn hansı hissәlәrdәn ibarәtdir?

•

Buxarlandırıcı, çilәyici, quruducu.
Odluq, yüklәmә kamerası
Kub, kondensator, separator
Qapaq, klapan, qarışdırıcı
Ötürücü mexanizm, sürәt variatoru

321 Dövri işlәyәn rektifikasiya qurğusunun 2 rәqәmi ilә işarә olunmuş hissәsi nә adlanır?

•

Çәn
Suqaynadıcı
Soyuducu
Kolon
Defleqmator

322 Qovma prosesinin intensiv getmәsi üçün, hansı şәrait mәqsәdә uyğundur?

•

Qızdırılmış hava
Vakuum
Quru hava
Normal atmosfer tәzyiqi
Maye mühit

323 Quru hava şәraiti hansı prosesin intensiv getmәsini şәrtlәndirir?
Kristallaşdırma
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•

Preslәmә
Kondenslәşdirmә
Qovma
Hәlletmә

324 Rektifikasiya prosesi nәdir?

•

Diffuziya etmә
Dolayı qovma
Bir dәfәli qovma
Çox dәfәli qovma
Aşağı temperaturda qaynatma

325 Çoxdәfәli qovma prosesi necә adlandırılır?

•

Sertifikasiya
Rektifikasiya
Kristallaşdırma
Sublimasiya
Ultrafiltrasiya

326 Nәzәri boşqablar hansı texnoloji әmәliyyat üçündür?

•

Axınların ayrılması üçün
Axınları görüşdürmәk üçün
Axınların arasını kәsmәk üçün
Tarazlıq yaratmaq üçün
Sabit temperatur yaratmaq üçün

327

•

328 Çox komponentli sistemlәri biribirindәn ayırmaq üçün hansı aparatlardan istifadә olunur?

•

Separatorlardan
Qızdırıcılardan
Kondensatorlardan.
Kranlardan
Soyuduculardan

329 Qovma prosesi üçün vacib şәrt nәdir?

•

Komponentlәrin uçuculuq xassәsi.
Komponentlәrin molekulyar çәkilәrinin bәrabәrliyi
Komponentlәrin bircinsli mәhlul yaratması
Komponentlәrin tez qaynayan olması
Komponentlәrin hәll olan olması

330 Komponentlәrin uçuculuq xassәsi hansı prosesin vacib şәrti sayılır?

•

Qovma
Sublimasiya
Kristallaşdırma
Hәlletmә
Qarışdırma

331 Sadә rektifikasiya kolonunun prinsipial sxemi hansı seksiyalardan ibarәtdir?

•

Açıq, qapalı
Yüklәmә, boşaltma
Qatılaşdırıcı, buxarlandırıcı, qidalandırıcı
Emal
Saxlama, işçi zona

332 Qida texnologiyasında hansı tip rektifikasiyalı kolonlu qurğudan istifadә olunur?

•

Çәkicli.
Konuslu
Boşqablı, taxmalı
Diskli, rotorlu
Kameralı

333 İş prinsipinә görә rektifikasiya aparatları neçә qrupa bölünür?
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•

3
5
8
2
6

334 Sәnayedә daha geniş miqyasda istifadә edilәn rektifikasiya qurğularını göstәrin:

•

Dövri, fasilәsiz
Kameralı, konuslu
Rәqsli
Rotorlu
Diskli

335 Qida texnologiyasında sadә qovma prosesinin hansı növlәrindәn istifadә olunur?

•

Preslәmә.
Fraksiyalı, defleqmasiya, molekulyar
Biokimyәvi, kristallaşma
Qarışdırma
Membran, qızdırılma

336 Rektifikasiya nә vaxt tәtbiq edilir?

•

qida materiallarının qurudulmasında
uça bilәn çox komponentli qarışığı tam ayırmaq üçün
qazlarda olan bәrk cisimlәri ayırlmasında
qida mәhsullarının istiliklә emalı zamanı
bitki mәnşәli qida mәhsullarının konvektiv qurudulmasında

337 Sadә qovma prosesi zamanı maye faza hansı komponentlәrlә zәnginlәşir?

•

çәtin uçan komponentlәrlә
asan uça bilәn komponentlәrlә
azotla
karbonla
fosforla

338 Sadә qovma prosesi zamanı maye faza hansı komponentlәrlә birlәşir?

•

çәtin uçan komponentlәrlә
azotla
asan uça bilәn komponenlәrlә
karbonla
fosforla

339 Maye vә qaz fazasını sıx kontakta gәtirmәk üçün rektifikasiya sütunu hansı qurğularla tәmin olunur?

•

taxma vә boşqablarla
termostatla
istilikdәyişdirici ilә
vallarla
ermometrlә

340 Rektifikasiya aparatında sadә qovma zamanı maye faza tarazlığına çatdıqda, fazanın birdәfәli kontaktı necә adlanır?

•

defleqmasiya
molekulyar qovma
nәzәri boşqablar
fleqma
kondenslәşmә

341 Rektifikasiya aparatında boşqablı sütun nәyә malikdir?

•

vallara
termometrә
termostata
nәlbәkiyә
deşikli vә kolpaklı boşqaba

342 Rektifikasiya aparatında boşqablı sütunda yuxarı kontakt elementdәn aşağı elementә axan maye necә adlanır?

•

nәzәri boşqablar
fleqma
su
distillә su
defleqmasiya

343 Rektifikasiya aparatında sadә qovma zamanı nәzәri boşqablar nәyә deyilir?

•

qeyrihәmcinns maye sisteminә
rektifikasiya aparatında boşqablı sütunda yuxarı kontakt elementdәn aşağı elementә axan maye
maye faza tarazlığına çatdıqda, fazanın birdәfәli kontaktı c)qarışığı tam ayırmaq
qarışığı tam ayırmaq
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qeyrihәmcins sistemlәr

344 Fleqma nәdir?

•

rektifikasiya aparatında boşqablı sütunda yuxarı kontakt elementdәn mayenin kәnaralaşdırılması
rektifikasiya aparatında boşqablı sütunda yuxarı kontakt elementә doldurulan maye
rektifikasiya aparatında boşqablı sütunda aşağı kontakt elementә doldurulan maye
rektifikasiya aparatında boşqablı sütunda yuxarı kontakt elementdәn aşağı elementә axan maye
rektifikasiya aparatında sadә qovma zamanı yaranan maye

345 Qovma prosesindә qalan maye necә adlanır?

•

maye
fleqma
kub qalığı
buxar
qaz

346 Fleqm artığı әmsalı hansı ifadә ilә hesabalnır?

•

347 Buxarlandırıcı kubda spirtin qatılığı hansı kәmiyyәtdәn asılı olaraq azalır?

•

kolbanın hündürlüyündә
vaxtdan
nәmlikdәn
temperaturdan
spirtin faizindәn

348 Aşağıdakı şәkil hansı tip absorber aparatının sxemidir?

•

Kameralı
Tәrpәnmәz adsorbent laylı
Tәrpәnmәz absorbent laylı
Taxmalı
Yüksәk tәzyiqli

349 Aşağıdakı şәkil hansı tip absorber aparatının sxemidir?

•

Radiasiyalı
Taxmalı
Plyonkalı
Çilәyici
Boşqablı әlәkli olan
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350 Adsorbsiya prosesinin aparılması üçün tәtbiq olunan aparatlar neçә qrupa bölünür?

•

3
5
4
2
6

351 әleyhiqazların iş mexanizminin öyrәnilmәsi zamanı İ.A.Şilovun tәklif etdiyi model necә adlanır?

•

Riyazi
Hәndәsi
Zaman
Frontal vә ya laylar üzrә
Fiziki

352 Kütlәköçürmә prosesinin öyrәnilmәsindә hansı tәnliyin çıxarılmasında aşağıdakı şәkildәn istifadә olunmuşdur?

•

Prosesin hәrәkәtetdirici qüvvәsinin tәyin edilmәsindә
Molekulyar diffuziyanın diferensial tәnliyi
Fikanın birinci qanunu әks etdirәn tәnliyin alınmasında
Konvektiv diffuziyanın diferensial tәnliyi
Diffuziyanın kriterial tәnliklәrinin alınmasında

353 Adsorberlәrin hesablanmasında adsorbentin miqdarı hansı tәnlikdәn tәyin edilir?

•

Diffuziya
İstilik balansı
Maddi balans
Kinetik
Energetik

354 Adsorbentlәri tәkrar istifadәsi üçün nә etmәk lazımdır

•

Defleqmasiya edirlәr
Yuyurlar
Xırdalayırlar
İsladırlar
Desorbsiya edirlәr

355 Mәhlul әn azı neçә komponentdәn tәşkil olunur?

•

1
5
4
3
2

356 Aşağıdakılardan hansı adsorbentlәrә verilәn tәlәb deyil?

•

Xüsusi çәkisi az olmalıdır
Seçkili olmalı
Maksimum adsorbsiya fәallığı
Dәnәvәri xüsusiyyәti qorunub saxlanmalıdır
Dәyәri ucuz olmalıdır

357 Bu tәlәblәrdәn biri adsorbentlәrә şamil olunur

•

Rәngi tünd olmalıdır
Dәnәvәrlik xüsusiyyәti qorunub saxlanmalıdır
Mütlәq qaynar vәziyyәtdә olmalıdır
Yalnız soyuq vәziyyәtdә olmalıdır
Xüsusi çәkisi olmamalıdır

358 Kütlә mübadilә prosesindә minimum neçә maddә iştirak edir?

•

Sәkkiz
Altı
İki
Beş
Üç
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•

359 Kütlә köçürmәnin kinetikasının öyrәnilmәsindә başlıca olaraq hansı parametrlәrin tәyin edilmәsinә fikir verilir?

•

Tәzyiqin
Sürәtin, tәcilin
Temperaturun
Aparatın konstruktiv ölçülәri
Hәrәkәtetdirici qüvvәsinin, prosesin sürәt әmsalı

360 Molekulyar diffuziya qanunun başqa adı necә adlanır?

•

Nyuton qanunu.
Rebinder qanunu
Koxren qanunu
Fikanın birinci qanunu
Qoryaçkin qanunu

361 Hansı kriterial tәnliklәr konvektiv diffuziya prosesini xarakterizә edir?

•

Bonda, Arximed
Nyuton, Paskal
Nusselt, Fury, Pekle, Qrasqof
Om, Kirxhoff
Rebinder, Qoryaçkin

362 Absorbsiya prosesi öz növbәsindә hansı proseslәrә ayrılır?

•

Göstәrilәnlәrdәn heç biri
Fiziki, xemoserbsiya
Fasilәsiz
Tәbii, süni
Sabit dәyişәn

363 Absorbsiya prosesi hәyata keçirәn aparatlar ümumi halda necә adlanır?

•

Ekstraktorlar.
Mübadilә aparatları
Rektifikasiya
Qurutma
Absorberlәr

364 Texnikada absorbsiya prosesindәn hansı mәqsәdlәr üçün istifadә olunur?

•

Sirabların istehsalında
Karbohidrogen qazlarının ayrılmasında, sulfat turşusunun alınmasında, qaz sulfatlarının zәrәrsizlәşdirilmәsindә;
Şirәlәrin alınmasında
Müxtәlif yarımfabrikatların istehsalında
Spirt istehsalında

365 Qida texnologiyasında hansı növ absorberlәrdәn istifadә olunur?

•

Kombinә.
Dişli, rotorlu
Pleymalı, taxmalı, çilәyici
Kameralı, fasilәli
Mürәkkәb, fasilәsiz, turbinli

366 Absorberin diametri әsasәn hansı parametrә görә hesablanır?

•

Mәhsuldarlığa
Mexaniki bәrkliyә
Konstruktiv formaya
Texnoloji tәlәbata
Qazın xәtti sürәtinә

367 Absorberlәrin hesabatında әsas hansı kriterial asılılıqlardan istifadә olunur?

•

Qraskof.
Dalton
Reynolds, Prandel, Qaliley, Nusset
Furye, Pekle
Frud, Eyler, Arximed

368 Absorbent sәrfi hansı tәnlik әsasında müәyyәn olunur?

•

Diferensial.
Kvadrat
Xәtti
Maddi balans
Qeyri xәtti

369 Adsorbsiyanın әksi olan proses nә adlanır?
Buxarlanma.
Reftikasiya
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•

Ekstraksiya
Sublimasiya
Desorbsiya

370 Adsorbsiya prosesi hansı növlәrә ayrılır?

•

Mexanikihidromexaniki
Aktivpassiv
Kimyәvifiziki
Stasianarqeyristasianar
Fasilәlifasilәsiz

371 Qida texnologiyasında hansı adsorbentlәrdәn geniş istifadә olunur?

•

Bitki mәnşәli tor
Aktiv kömür, silikahellәr
Torf
Arakәsmәlәr
Metal tor

372 İş pirinsipindәn asılı olaraq adsorbsiya aparatları hansı qurğulara ayrılır?

•

Qapalı kameralı, açıq kameralı
Diskli, rotorlu
Konuslu, silindirik
Stasionar, q/stasionar.
Dövri, fasilәsiz

373 Dövri işlәyәn şaquli silindrik tipli adsorberlәrdә gedәn proseslәri neçә mәrhәlәyә bölmәk olar?

•

8
2
5
6
4

374 Psevdoqaynayan laylı adsorberlәr digәr adsorberlәrlә müqayisәdә hansı üstünlüyә malikdir?

•

Korroziyaya qarşı davamlı
Prosesi intensivlәşdirir, müddәti azaldır
Konustruksiyası
İstismarı sadә
Texniki xarakterik göstәricilәri yüksәk

375 Adsorbsiya prosesindәn fәrqli olaraq ionmübadilәsi prosesi arasıәnda nә baş verir?

•

Qazbuxar.
Bәrk cisimqaz
Qazbuxar
Bәrk cisimmәhlul
İonitmәhlul

376 Mübadilә edilәn ionların yükünә görә onlar necә adlanır?

•

Bәrk cisimqaz
Lövhәli
Halqavari
Kationit, anionit
Tәrpәnmәz vә hәrәkәtli

377 İon mübadilәsi prosesinin kinetikasının öyrәnilmәsindә hansı kriteridәn istifadә olunur?

•

Bio.
Arximed
Reynolds
Eyler
Grasqof

378 Qida texnologiyasında hansı tipli ion mübadilәsi aparatlarından istifadә olunur?

•

İonit laylı tәrpәnmәz, dövri vә fasilәsiz işlәyәn.
Çox pillәli
Kameralı
Rotorlu
Konuslu, silindrik

379 Absorbsiya prosesindә neçә faza iştirak edir?

•

4
5
3
6
2
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380 Absorbsiya prosesi bu aparatda baş verir:

•

Sublimatorlar.
Kondensatorlar
İstidәyişdiricilәr
Buxarlandırıcı
Absorberlәr

381 Absorberlәrin hesablanmasında әsasәn hansı parametrlәrin tәyin edilmәsinә fikir verilir?

•

Fırlanma sürәtinin
Dayanıqlığın, buxar sәrfinin
Absorbent sәrfinin, hidravlik müqavimәtin, absorberin diametrinin hündürlüyünün
Hәndәsi formanın
Titrәmәnin

382 Adsorbsiya prosesinin әsas xüsusiyyәti nәdir?

•

Mürәkkәbliyi.
Seçicilik, dönәr olması
İstismarının mürәkkәb olması
Mәhsuldarlığın aşağı olması
İstilik mübadilә prosesi olması

383 Adsorbsiya prosesindәn texnologiyasının hansı sahәlәrindә istifadә olunur?

•

İctimai iaşә sistemindә
Әt sәnayesindә
Balıqçılıqda
Şәkәr istehsalında, şәrabçılıqda, şirә istehsalında
Süd sәnayesindә

384 Sorbtiv nәdir?

•

Desorbsiyada ayrılan mayedir
Absorbsiyada udulan qazdır
Absorbsiyada udan mayedir
Absorbsiyada udan bәrk maddәdir
Absorbsiyada hәll edәn mayedir

385

•

Materialın qızması
Adsorbsiya quruma
Asimptotik yaxınlaşma
Stasionar quruma
Sabit sürәtli quruma

386

•
387 Xemosorbsiya vә desorbsiya proseslәri hansı qanunauyğunluğa tabe olur?

•

Perpendikulyardırlar
Eynidirlәr
Oxşardırlar
Ziddirlәr
Paraleldirlәr

388 Yağların rafinasiyası üçün hansı prosesdәn istifadә olunur?

•

Xemosorbsiya.
Buxarlandırma
Desorbsiya
Adsorbsiya
Absorbsiya

389 Aşağıda göstәrilәnlәrin hansı adsorbent kimi istifadә oluna bilәr?

•

Diatomit
Slikaqel
Opeklәr.
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Trapel
Bentonit

390 Silikahel, bentonit, diatomit, trapel, opeklәr – bunlardan hansı adsorbentdir?

•

Opeklәr.
Bentonit
Diatomit
Trapel
Slikaqel

391 Fazaların hәrәkәt istiqamәtinә görә kütlәmübadilәsi proseslәri necә tәsvir olunur?

•

Diffuziya vә kütlәverimi
Qarışan vә toxunan
Düz vә әks axınlı
Qarışan vә kombinә edilmiş
Stasionar vә qeyristasionar

392 Verilәn temperaturda bәrk faza ilә tarazlıqda olan mәhlul necә adlanır?

•

Soyumuş
Çökmüş
Doymuş
Ayrılmış
Doymamış

393 Xemosorbsiyanın fiziki absorbsiyadan fәrqi nәdәdir?

•

Әks prosesdir
Enerji sәrfinә görә üstündür
Sәmәrәlidir
Sәmәrәsizdir
Kimyәvi reaksiya ili gedir

394 Sxemi aşağıda verilmiş adsorbsiya aparatı necә adlanır?

•

Tәrpәnmәz adsorbent laylı
Dövri işlәyәn psevdoqaynayan laylı
Fasilәsiz işlәyәn
Kameralı
Psevdoqaynayan laylı çoxpillәli

395 Aşağıda sxemi verilmiş adsorbent layı hәrәkәt edәn adsorber aparat qida sәnayesindә hansı mәqsәdlәr üçün istifadә olunur?

•

Konservlәşdirmә istehsalında qarışıqların tәmizlәnmәsi
Buxarqaz qarışığının tәmizlәnmәsi
Şәkәr şәrbәtinin tәmizlәnmәsi
Müxtәlif әrzaq şәrbәtlәrinin tәmizlәnmәsi
Spirt qarışıqların tәmizlәnmәsi

396 Adsorbsiya – desorbsiya necә proseslәrdir?

•

Adsorbsiya sonludur
Paralel proseslәrdir
Әks proseslәrdir
Birbirini imtina edәn proseslәrdir
Birbirini davam etdirirlәr

397 Adsorbent kimi texnikada nәdәn istifadә olunur?
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•

Kömür
Taxta
Pambıq
Plastik kütlә
Şifer

398 Kütlә köçürmәnin әsas qanunları hansıdır?

•

Әtalәt
İstilikkeçirmә, paylanma
Molekulyar diffuziya, kütlәvermә, kütlәötürmә
Sәthi, hәcmi
Şüalanma

399 Konvektiv diffuziyanın diferensial tәnliyinin fiziki mahiyyәti nәyi xarakterizә edir?

•

Prosesin dayanıqlığını
Konsentrasiyanın dәyişmәsini
Temperaturanın dәyişmәsini
Müqavimәt qüvvәsinin dәyişmәsi
Tarazlıq halının dәyişmәsi

400 Absorberlәr neçә әsas qruplara bölünür?

•

6
5
8
4
2

401 İonmübadilәsi proseslәri qida sәnayesinin hansı sahәlәrindә tәtbiq olunur?

•

Iaşә sistemindә
Balıqçılıq
Çörәkçilik
Qәnnadı
Şәkәr vә süd sәnayesindә, yağ istehsalında

402 Dövri işlәyәn şaquli silindrik tipli adsorberdә baş verәn proses neçә mәrhәlәdә gedir?

•

2
3
5
4
6

403 Sxemi aşağıda verilmiş adsorbsiya aparatında adsorbent hissәsi hansı rәqәmlә qeyd olunmuşdur?

•

1
3
2
4
Göstәrilәnlәrdәn heç biri.

404 Qida sәnayesindә maili preslәr әsasәn hansı mәqsәdlәr üçün istifadә edilir?

•

Xammalın qablaşdırılması.
Xammal vә ya mәhsulun formalaşdırılması
Cecәnin sıxılması
Mәhsulun formalaşdırılması
Xammal vә ya mәhsulun dozalaşdırılması

405 Şirә istehsalı zamanı cecәnin çıxarılması mәqsәdi ilә adәtәn hansı preslәr tәtbiq olunur?

•

Diskli pres
Hidravliki pres
Ramalı pres
Maili pres
Rotasion pres

406 Sxemi aşağıda verilmiş süzücü arakәsmәlәrdә mayenin hәrәkәtini hansı rejimә aid etmәk olar
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•

Burulğan.
Turbulent
Stasionar
Laminar
Qeyristasionar

407 Rotasion tipli preslәrdә preslәyici qovsaq hansı әsas elementlәrdәn ibarәtdir?

•

Paylayıcı valdan
Preslәmә valından, matrisdәn
Diskdәn
Rotordan
Kәsici alәtdәn

408 Aşağıda sxemi verilmiş preslәyici aparat necә adlanır?

•

Diskli pres
İkişnekli pres
Rotasion pres
Şaquli şnek pres
Mailli şnek pres

409 Aşağıdakı sxemә әsasәn şnekin quraşdırılması vәziyyәtindәn asılı olaraq preslәyici aparat necә adlanır?
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•

ikişnekli pres
Maili şnek presi
Üfüqi şnek presi
Şaquli şnek presi
birşnekli pres

410 Qida sәnayesindә meyvәtәrәvәzlәrdәn şirә alınması mәqsәdi ilә әsasәn hansı preslәrdәn istifadә olunur?

•

Rәqsi preslәr
Diskli preslәr
Rotasion preslәr
Hidravliki preslәr
Konuslu preslәr

411 Aşağıdakı sxemә әsasәn şnekin quraşdırılması vәziyyәtindәn asılı olaraq preslәyici aparat necә adlanır?
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•

Üfüqi şnek presi
Şaquli şnek presi
Mailli şnek presi
Düz şnek presi
Әyri şnek presi

412 Qida texnologiyasında preslәmә prosesi hansı mәqsәdlә tәtbiq olunur?

•

Qurutma; kristallaşma; çalma
Doğranılma; çeşidlәmә; yuma
Xırdalanma; kalibrlәmә
Susuzlaşdırılma; briketlәşdirilmә; formalaşdırılma
Qarışdırma; qızdırılma

413 Rotasion tipli preslәrin әsas elementi hansı qurğudan ibarәtdir?

•

Diskli alәt
Doğrayıcı alәt
Şnek
Müstәvi vә ya silindrik formalı matris
Pәr

414 Şnekli preslәyici qurğuların әsas işçi elementi nәdәn ibarәtdir?

•

Qarışdırıcı
Şnek
Bıçaq
Disk
Val

415 Dәnәvәr materialları birlәşdirmәk üçün tәtbiq olunan üsul hansıdır?

•

Seperasiya
Titrlәmә
Briketlәmә
Sublimasiya
Saturasiya

416 Briketlәmә zamanı bu hadisәlәrdәn hansı baş verir?

•

Hissәciklәr birlәşir
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•

Hissәciklәr birbirindә hәll olur
Hissәciklәr birbirini yox edir
Göstәrilәnlәrin heç biri
Hissәciklәr parçalanır

417 Briketlәmә әmәliyyatı hansı әmәliyyata ekvivalent hesab edilir?

•

Preslәmә.
Havasızlaşdırma
Hәllolma
Ekstraksiya
Filtrlәmә

418 Qida mәhsullarının tәrkibindәki bәrk vә maye fazaları ayırmaq üçün, bu texnoloji emal proseslәrindәn biri istifadә olunur:

•

Hәllolma
Filtrlәmә
Preslәmә
Ekstraksiya
Havasızlaşdırma

419 Göstәrilәn sxemdә tәmizlәnmәyә mәruz qoyulan xammal necә adlandırılır?

•

Tüstü.
Filtrat
Suspenziya
Duman
Emulsiya

420 Mayelәrin bir birinә qarışaraq axması necә axma adlanır?

•

Göstәrilәnlәrin heç biri
Çarpaz axma
Stasionar axma
Turbulent axma
Laminar axma

421 Mayelәrin sakit şәkildә, lal axması necә axma adlanır?

•

Göstәrilәnlәrin heç biri
Çarpaz axma
Stasionar axma
Turbulent axma
Laminar axma

422 Oxşarlıq nәzәriyyәsinin mәzmunu әsasәn neçә teoremdә ümumilәşmişdir?

•

Sәkkiz.
Altı;
İki;
Üç;
Beş;

423 Aşağıdakı hansı tәnliyi qida texnoloji proseslәrin ümumi kinetik tәnliyini hesab etmәk olar?

•
424 Proseslәrin sürәti, onların getmә müddәti ilә necә mütәnasibdir?

•

Bәrabәrdir
Düz mütәnasibdir
Ekvivalentdir
Tәrs mütәnasibdir
Eyni güclüdür

425 Proseslәrin kinetik tәnliyi necә ifadә olunur?

•
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426 Özüllük vә daxili sürtünmәnin fәrqi nәdir?

•

Tәrs mütәnasibdir
Birbirindәn cüzi fәrqlәnir
Eyni xassәdir
Biridigәrindәn asılıdır
Oxşar deyil

427

•
428 Tәcrübәlәrin kәmiyyәt nәticәlәrini tәdqiq olunan prosesin oxşarlıq kriteriyaları arasında asılılıqları tәnliklәr sistemi şәkilindә tәqdim etmәk lazımdır .
Bu teorem hansı alimlәr tәrәfindәn verilmişdir?

•

MendeleyevCoul.
LomonosovCoul;
PekleBio;
FedermanBakinqem;
Nyuton Kirpiçev;

429 Meyvәtәrәvәzlәrdәn şirә alınmasında hansı tip preslәr daha geniş istifadә olunur?

•

Mailli şnek presi
Filtrpresdә
Hidravlik presdә
İkişnekli presdә
Rotasion presdә

430 Mayenin fiziki parametrini әks etdirmәyәn göstәricini tapın:

•

Temperaturu.
Sıxlığı
Asılı hissәciklәrin miqdarı
Tәrkibindәki mikrobların miqdarı
Hәcmi

431

•

Göstәrilәnlәrin heç biri.
Kütlә keçiriciliyinin әsas tәnliyi
Hidrodinamikanın әsas tәnliyi
Hidrostatikanın әsas tәnliyi
İstilikkeçiriciliyinin әsas tәnliyi

432 әks axınlı hәrәkәt aşağıda qeyd edilәn hansı göstәricini şәrtlәndirir?

•

Sәmәrәliliyi
Әhәmiyyәtsizliyi
Göstәrilәnlәrin heç biri
Sәmәrәsizliyi
Zәif sәmәrәliliyi

433 Bu qiymәtlәrdәn biri oxşarlıq indikatorunu әks etdirir:

•

1
11
7
5
3

434

•
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435 İstiliyin üç yayılma üsulu hansı variantda düzgün göstәrilmişdir?

•

Şüalanmaistilikudmaistilikkeçirmә
İstilikudmaşüalanmaistilikkeçirmә
İstilikburaxmaşüalanmaistilikudma
İstilikkeçirmәkonveksiyaşüalanma
İstilikvermәistilikkeçirmәistilikötürmә

436 İstiliyin metaldan keçmәsi hansı qanunauyğunluqla gedir?

•

Kәsik qanunla
Qeyrixәtti
Xәtti
loqarifmik
tangensial

437 İstililikkeçmәnin xәtti xarakterә malik olması, onun hansı materialdan keçmәsinә dәlalәt edir?

•

Metaldan
Taxtadan
Şüşәdәn
Sudan
Gipsdәn

438

•

İstilikötürmәyә müqavimәti
İstilik tutumunu
Xüsusi istilik tutumunu
İstilikötürmә әmsalını
Temperatur qradiyentini

439 Prosesin istilik balansı tәnliyi necә yazılır?

•
440 Aşağıdakı hansı tәnlik ikiölçülü fәzada istilikkeçirmәnin tәnliyidir?

•
441 Aşağıdakı hansı tәnlik fәzada istilikkeçirmәnin diferensial tәnliyidir?

•

442 Aşağıdakı hansı tәnlik yastı divar vasitәsilә istilikötürmә hesablama tәnliyidir?
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•

443 Aşağıdakı hansı tәnlik konveksiya yolu ilә istilik mübadilәsinin diferensial tәnliyini xarakterizә edir?

•

444 Aşağıdakı hansı ifadә mübadilә prosesinin orta hәrәkәtedici qüvvәsini xarakterizә edir?

•

445 Sxemi aşağıda verilmiş aparat qida sәnayesindә hansı tip materialların (mәhsulların) qarışdırılmasında istifadә olunur

•

Kövrәk materialların.
Plastik kütlәnin qarışdırılmasında
Quru vә nәm materialların qarışdırılmasında
Sәpәlәnәn materialların
Elastik materialların

446 Mexaniki qarışdırıcı aparatların işçi orqanlarının fırlanma tezliyindәn asılı olaraq qarışdırıcılar hansı qruplara bölünür?

•

Plankalar.
Kameralı
Tәrpәnmәz
Yavaşgedişli, tezgedişli
Rәqsli

447 Aşağıdakı hansı ifadә qarışdırıcının sәrf etdiyi gücü xarakterizә edir?

•

448 Reynolds kriteriyasının hansı qiymәti intervalı axının laminar hәrәkәtinә uyğundur

•

Re > 2300
Re < 2300
Re < 8000
Re > 5000
Re < 10000

449 Aerosiklonlar hava xәttindә hansı prinsiplә işlәyir
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•

Fırlanma
Mәrkәzdәnqaçma
Planetar
İrәlilәmә
Çökmә

450 Qida texnologiyasında hansı proseslәri hidromexaniki proseslәrә aid etmәk olar?

•

Çeşidlәmә, soyutma
Xırdalanma, kәsmә, parçalanma
Çökmә, süzülmә, qarışdırma
Qızdırılma
Rektifikasiya, kristallaşma

451 Qida texnologiyasında bircinsli olmayan sistemlәri neçә sinfә bölmәk olar?

•

10
2
5
6
8

452 Qida sәnayesindә bircinsli olmayan sistemlәrin bölünmәsindә hansı üsullardan istifadә olunur?

•

Qızdırılma, absorbsiya
Әlәmә, yuma, kalibrlәmә
Qarışdırma, xırdalama
Çökmә, süzmә, sentrifuqalama
Çeşidlәmә.

453 Çökmә prosesinin kinematikası hansı parametrlә xarakterizә oluna bilәr?

•

Zamanla
Tәcillә
Müqavimәtlә
Yerdәyişmә ilә
Sürәtlә

454 İş prinsipinә görә durulaşdırıcı aparatlar hansı qruplara bölünür?

•

Fasilәli, yarımfasilәli
Fasilәli, fasilәsiz
Kombinәlәşdirilmiş
Sentrifuqalı, hidrosiklonlu, separatorlu
Fasilәli, tәrpәnmәz; fasilәsiz

455 Qida sәnayesindә tәtbiq olunan sentrifuqalar әsasәn neçә qrupa bölünür?

•

3
6
4
2
8

456 Bircinsli maye qarışıqlarının bölünmәsindә hansı üsullardan istifadә olunur?

•

Ekstraksiya
Absorbsiya
Qurutma
Kristallaşma
Rektifikasiya, qovma

457 әtalәt qüvvәsinin tәsiri altında qazların tәmizlәnmә dәrәcәsi tәxminәn neçә faizdәn çox olmur?

•

60 %
5%
90 %
20 %
10 %

458 Hansı hallarda qazların tәmizlәnmәsindә suvarma üsulundan istifadә edilmәsi mәqsәdәuyğun hesab edilir?

•

Qazın çirklәnmәsi yüksәk olduqda
Tәlәbat çox olduqda
Qarşıya texnoloji tәlәblәr qoyulmadıqda
Qazların soyudulması vә nәmlәndirilmәsi yol verilәn halda
Qazın çirklәnmә dәrәcәsi az olduqda

459 Mayelәri durultmaq üçün mәrkәzdәnqaçma prinsipi ilә işlәyәn aparatlar hansılardır?

•

Sublimatorlar.
Saturatorlar
Ekstraktorlar
Sentrifuqalar
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•

Eksikatorlar

460 Skrubberin әsas vәzifәsini göstәrin:

•

Havanın qızdırılması
Mәhlulların qarışdırılması
Mayelәrin tәmizlәnmәsi
Mayelәrin qızdırılması
Havanın tәmizlәnmәsi

461 M+M kimi işarәlәmә hansı növ mәhsula xasdır?

•

Suspenziya
Tüstu
Emulsiya
Köpük
Tüstü

462 M+Q kimi işarәlәmә hansı növ mәhsula xasdır?

•

Suspenziya
Tüstu
Emulsiya
Köpük
Duman

463 Q+M kimi işarәlәmә hansı növ mәhsula xasdır?

•

Duman
Tüstu
Emulsiya
Köpük
Suspenziya

464 Bir birindә hәll olan iki maye qarışığını necә adlandırırlar?

•

Suspenziya
Mәhlul
Emulsiya
Tüstü
Duman

465 M+B kimi işarәlәmә (ikincinin birincidә tam hәll olduğu şәrti daxilindә) hansı növ mәhsula xasdır?

•

Suspenziya
Duman
Emulsiya
Tüstü
Mәhlul

466 B+M kimi işarәlәmә(birincinin ikincidә tam hәll olduğu şәrti daxilindә) hansı növ mәhsula xasdır?

•

Mәhlul
Duman
Emulsiya
Tüstü
Suspenziya

467 Su, hansı tәsnifatlaşdırmada işçi cisim kimi çıxış edir?

•

Göstәrilәnlәrin hamısı.
Biokimyәvi tәsnifatlaşdırmada
Mexaniki tәsnifatlaşdırmada
Hidravlik tәsnifatlaşdırmada
Mikrobioloji tәsnifatlaşdırmada

468 Qravitasiya sahәsindә çökmә prosesinin kinetikasının tәdqiqi üçün aparılan tәcrübәdә sınaq qurğusu neçә şüşә borudan ibarәtdir?

•

6
8
5
4
3

469 Qravitasiya sahәsindә çökmә prosesinin kinetikasının tәdqiqi üçün aparılan tәcrübәdә sınaq qurğusunun şüşә borularda müvafiq bölgülәr nәyi ifadә
edir?

•

işıq keçiriciliyini
çökmә prosesi zamanı mәsafәlәri
çökmә prosesinin müddәtini
çökәn maddәnin sürәtini
çökmә dәrәcәsini

470 Qravitasiya sahәsindә çökmә prosesinin kinetikasının tәdqiqi üçün aparılan laboratoriya işindә hansı avadnlıqlardan istifadә edirlәr?
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•

nizamlayıcı, bunker, manometr
dozalayıcı, boru, manometr
ventilyator, yönәldici
dozalayıcı, boru,tsiklon
müxtәlif ölçülü kürәciklәr, saniyә ölçәn, mikrometr, tәrәzi

471 Aşağıdakı sxemdә göstәrilәn qurğu maye mәhlullar üçün istifadә edilәrsә necә adlanır?

•

Hidrosiklon
Çökdürücü
Qarışdırıcı
Fasilәli şәffaflaşdırıcı
Fasilәli çökdürücü

472 Sxemi aşağıda verilmiş suvarma üsulu ilә qaztәmizlәyici aparat necә adlanır?

•

Taxmalı srubber
Xortumlu süzmә
Ventur skrubberi
Siklon
Köpüklü skrubber

473 Sxemi aşağıda verilmiş suvarma üsulu ilә qaz tәmizlәyici aparat necә adlanır?
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•

Ventur skrubberi
Siklon
Taxmalı skrubber
Xortumlu süzmә
Köpüklü skrubber

474 Hidromexaniki proseslәrә hansı proseslәr qrupuna aiddir?

•

Aşağı temperaturda gedәn proseslәr.
Bәrk materialların iştirakı ilә gedәn proseslәr
Mayenin iştirakı ilә gedәn proseslәr
Dәnәvarı materialın iştirakı ilә proseslәr
Yüksәk tәzyiq altında gedәn proseslәr

475 Aşağıda sxemi verilmiş süzgәc aparatı necә adlanır?
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•

Silindrik gövdәli süzgәc
Kameralı
Çoxyaruslu süzgәc
Daraqlı qarışdırıcı süzgәc
Borulu elektrik süzgәc

476 Şәkәr zavodlarında alınmış әhәngin qatılaşdırılmasında әsasәn hansı tip durulaşdırıcı aparatdan istifadә olunur?

•

Hidrosiklon.
Daraqlı qarışdırıcı
Çoxyaruslu durulaşdırıcı
Avtomatik durulaşdırıcı sentrifuqa
Separatorlar

477 Qida sәnayesindә hansı növ sistemlәrin bölünmәsindә separatorlardan istifadә olunur?

•

Bәrk cisim – maye sistemlәrin
Qaz sistemlәrin
Zәif dispersiyalı sistemlәrin
Cod sistemlәrin
Maye – maye sistemlәrin

478 Verilmiş sxemә görә durulaşdırıcı sentrifuqa aparatının barabanı necә hәrәkәt edir?

Әyrixәtli
İrәli – geri
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•

Rәqsi
Planetar
Fırlanma

479 Sxemi aşağıda verilmiş süzgәc aparatı necә adlanır?

•

Lentşәkilli – süzgәc
Barabanlı vakuum – süzgәc
Süzgәc – pres
Nutç – süzgәc
Diskli – süzgәc

480 Barabanlı vakuum – süzgәc aparatından qida sәnayesinin hansı sahәsindә geniş istifadә olunur?

•

Taxılçılıq istehsalında
Balıqçılıq sahәsindә
Şәrabçılıq vә ya qıcqırtma istehsalında
Süd mәhsulları istehsalında
Әt mәhsulları istehsalında

481 Qida sәnayesindә zәrif dispersiyalı suspenziyaların bölünmәsindә istifadә olunan aparatlar necә adlanır?

•

Kameralı
Vaxtaşırı işlәyәn süzmә sentrifuqa
Lentşәkilli
Diskli süzgәclәr
Barabanlı süzgәclәr

482 Sxemi aşağıda verilmiş vaxtaşırı işlәyәn süzmә sentrifuqa aparatında proses hansı qüvvә hesabına hәyata keçirilir?
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•

Müqavimәt qüvvәsi
Ağırlıq qüvvәsi
Mәrkәzdәnqaçma qüvvәsi
Sürtünmә qüvvәsi
Hidrostatik qüvvә

483 Aşağıda sxemi verilmiş aparat hansı mәqsәdlәr üçün istifadә olunur?

•

Mәhsulların formalaşdırılması üçün
Xammal vә ya mәhsulların xırdalanması üçün
Mәhsulların qarışdırılması üçün
Bircinsli olmayan sistemlәrin bölünmәsi üçün
Mәhsulların dozalaşdırılması üçün

484 Aşağıda sxemi verilmiş sentrifuqada çöküntü hansı qüvvәnin tәsiri ilә boşalır?
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•

Sürtünmә qüvvәsi
Mәrkәzdәnqaçma qüvvәsi
Müqavimәt qüvvәsi
Cazibә qüvvәsi
Qravitasiya qüvvәsi

485 Qeyrihәmcins sistemin elektrik sahәsindә bölünmәsi neçә elektrodun kömәyi ilә baş verir?

•

5
1
2
3
4

486 Mayelәrin duruldulması üçün istifadә olunan sentrifuqalar hansı prinsiplә işlәyir?

•

Çökdürmә
Mәrkәzdәnqaçma
Ağırlıq
Arximed qüvvәsi
Sıxışdırma

487 Hidrosiklonun әsas vәzifәsi nәdir?

•

Çökmә ilә bәrk fazanın ayrılması üçün
Maye sütunu üçün
Maye burulğanı üçün
Әvvәlki sürәti saxlamaq üçün
Ağır hissәciklәrin uçması üçün

488 Çökmә ilә bәrk fazanın ayrılması üçün hansı aparatlar tәtbiq olunur?

•

Göstәrilәnlәrin heç biri
Seperatorlar
Hidrәsiklonlar
Buxarlandırıcılar
Ekstraktorlar

489 Bәrk fazanın çökdürmәklә ayrılması, hansı aparatın әsas vәzifәsi sayılır?

•

Kondensatorun
Doğrayıcının
Ventilyatorun
Hidrosiklonun
Osilloqrafın

490 Skrubberler hansı mәqsәdlә istifadә olunur?

•

Hava qızdırmaq üçün
Maye tәmizlәmә üçün
Hava tәmizlәmәk üçün
Maye qarışdırmaq üçün
Hava üfürmәk üçün

491 Bir birindә hәll olmayan iki maye qarışığını belә adlandırırlar:
Göstәrilәnlәrin heç biri
Suspenziya
Tüstu

•
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•

Emulsiya
Köpük

492 Turbinli qarışdırıcının kürәklәri niyә qövs şәkillidir?

•

Qarışdırma istiqamәtinә uyğun
Mayenin çıxışına uyğun
Mayenin girişinә uyğun
Mayenin fırlanmasına uyğun
Maye tәbәqәlәrinin nisbi hәrәkәtinә uyğun

493 0,1 MPa tәzyiq neçә metr su sütununa uyğun gәlir?

•

10
8
9
7
6

494

•

lopast valının fırlanma müddәtidir
qazanın kütlәsidir
kartofun sıxlığıdır
kürәciyin kütlәsidir
kartof püresinin kütlәsidir

495

•

kürәciyin diametri
kürәciklәrin sıxlığı
kartofun diametri
kürәciyin kütlәsidir
kartof püresinin kütlәsidir

496

•

kürәciyin diametri
kürәciklәrin sıxlığı
çökmәnin davamiyyәti
kürәciyin kütlәsidir
slindr üzәrindәki bölgülәr arasındakı mәsafә

497

•

kürәciyin kütlәsidir
slindr üzәrindәki bölgülәr arasındakı mәsafә
kürәciyin diametri
kürәciyin sıxlığı
çökmәnin davamiyyәti

498

•

slindr üzәrindәki bölgülәr arasındakı mәsafә
kürәciyin sıxlığı
çökmәnin davamiyyәti
mayenin sıxlığı
kürәciyin diametri

499

•

slindr üzәrindәki bölgülәr arasındakı mәsafә
mayenin dinamiki özlülük әmsalı
kürәciyin sıxlığı
mayenin sıxlılıq әmsalı
kürәciyin diametri

500
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•

mayenin dinamik özlülüyü
mayelәrin müqavimәt әmsalı
reynolds kriterisi
arximed kriterisi
kürәciyin sıxlığı

501 Tsiklon aparatından nә üçün istifadә edirlәr?

•

Boru içәrisindә boru” tipli istilikdәyişdiricinin tәyinindә
mәrkәzdәnqaçma qüvvәsinin tәsiri ilә qazların tәmizlәnmәsindә
ağırlıq qüvvәsinin tәsiri altında mayedә çökmә sürәtinin tәyinindә
mayelәrin müqavimәt әmsalının tәyinindә
qovma prosesindә

502 Mәrkәzdәnqaçma qüvvәsinin qiymәti hansı düsturla tәyin edilir?

•
503

•

hidrovlik müqavimәt әmsalı
çökmә sürәti
bölünmә faktoru
temperaturu
qazın tәmizlik dәrәcәsi

504

•

hidrovlik müqavimәt әmsalı
çökmә sürәti
bölünmә faktoru
temperaturu
tsiklonun şәrti f.i.ә.

505

•

çökmә sürәti
tozun başlanğıc qatılığı
tozun son qatılığı
tsiklonun şәrti f.i.ә.
mәrkәzdәnqaçma qüvvәsinin tәcili

506

•

çökmә sürәti
tozun başlanğıc qatılığı
tozun son qatılığı
tsiklonun şәrti f.i.ә.
mәrkәzdәnqaçma qüvvәsinin tәcili

507

•

çökmә sürәti
tozun başlanğıc qatılığı
tozun son qatılığı
tsiklonun şәrti f.i.ә.
mәrkәzdәnqaçma qüvvәsinin tәcili

508 Tsiklon aparatında dozalayıcı hansı funksiyanı daşıyır?

•

tәmizlәnmә dәrәcsi ölçülür
tәzyiq ölçülür
temperatur ölçülür
hava axınına qarışdırılan bәrk hissәciklәrin konsentrasiyasını tәmin edir
çökmә sürәti ölçülür
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509 Tsiklon aparatında havatoz qarışığı yaratmaq üçün hava axınına qarışdırılan bәrk hissәciklәrin orta diametri nә qәdәrdir?

•

2030mkm
4060mkm
30mkm
20mkm
7080mkm

•

hidravlik müqavimәt әmsalı
tutulan hissәciklәrin sıxlığı
havatoz qarışığının sıxlığı
dinamiki özlülük әmsalı
hissәiciyin diametri

510

511

•

hidravlik müqavimәt әmsalı
tutulan hissәciklәrin sıxlığı
havatoz qarışığının sıxlığı
dinamiki özlülük әmsalı
hissәiciyin diametri

512

•

hidravlik müqavimәt әmsalı
tutulan hissәciklәrin sıxlığı
havatoz qarışığının sıxlığı
dinamiki özlülük әmsalı
hissәiciyin diametri

513

•

hidravlik müqavimәt әmsalı
tutulan hissәciklәrin sıxlığı
havatoz qarışığının sıxlığı
dinamiki özlülük әmsalı
hissәiciyin diametri

514 Fraksiyalı qovmanın rektifikasiyadan fәrqi nәdir?

•

Komponentlәrin az sәrf norması
Komponentlәrin qeyribәrabәr paylanması
Rektifikatın alınması
Aralıq mәhsulların alınması
Yüksәk tәzyiq

515 Defleqmatorsuz qovma mümkündürmü?

•

Vacib deyil
Bәli
Xeyr
Qismәn bәli
Tәtbiq etmәk olar

516 Bәrk maddә + Maye halında olan fazalar kütlә mübadilәsi texnologiyasının hansı prosesi kimi tәzahür edir?

•

Hәll olunma
Emulsiya
Qurutma
Diffuziya
Ekstraksiya

517 Fleqma әdәdi hansı ifadә ilә xarakterizә olunur?

•
69/97

05.01.2016

518 Qatılaşdırıcı seksiyadakı boşqabların sayı hansı düsturla hesablanır?

•

519 Kondensasiya prosesi hansı aparatlarda hәyata keçirilir?

•

Absorber
Diffuzor
Adsorber
Kondensator
Defleqmator

520 Soyuducuda istifadә edilәn işçi cisim necә adlanır?

•

Adent
Tәşviqatçı
Әlaqәlәndirici
Element
Soyudan

521 Qida sәnayesindә әn ucuz vә әn mәqsәdә uyğun enerji daşıyıcısı nәdir?

•

Neytral qaz
Tüstü qazı
Duzlu su
Әlif yağı
Su buxarı

522 Qovma prosesi neçә qrupa bölünür?

•

5
1
2
3
4

523 Qaynatma prosesinin әlamәti nәdir?

•

Mәhsulun burulması
Mәhsuldan qabarcıqların çıxması
Mәhsulun sakit qalması
Mәhsulun dalğalanması
Mәhsulun çәkisinin artması

524 İstilikkeçirmәnin bütün halları üçün istilikkeçirmә әmsalı – K aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı ilә tәyin olunur?

•

525 Buxarlandırma aparatlarında seyrәklәşmә (vakuum) yaratmaq üçün hansı qurğudan istifadә olunur?

•

Ventil
Defektor
Separator
Kondensator
Membran

526 Barometrik boruda suyun sәviyyәsi 0,6 mdirsә, kondensatorda seyrәklәşmә necә kPa olar?
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•

16
4
9
9
28

527 Sxemi aşağıda verilmiş yüksәktezyikli quruducu aparatda qurutma kamerası hansı rәqәmkә işarә olunmuşdur?

•

4
1
5
2
3

528 İş prinsipinә görә psevdoqaynar laylı aparatlar hansı qruplara bölünür?

•

Kameralıtәrpәnәn
Tәrpәnmәz, qapalı
Fasilәli, fasilәsiz
Tәrpәnәn
Kameralı

529 İstidәyişdirici aparatlar iş prinsipinә görә hansı qrup aparatlara bölünürlәr?

•

Kamerasız
Fasilәli
Sәthli, qarışdırıcı
Kameralı
Taxmalı

530 Su hansı temperaturda qaynayır?

•

140 dәrәcә
100 dәrәcә
110dәrәcә
120 dәrәcә
130 dәrәcә

531 İstidәyişdirici aparatların hesabatında әsasәn hansı tәnliklәrdәn istifadә edilir?

•

Statikdinamik tәnliklәrdәn
Tarazlıq tәnliklәrdәn
Dinamik tәnliklәrdәn
İstilik balansı, istilikkeçirilmә tәnliklәrdәn
Deformatik proseslәri әks etdirәn tәnliklәrdәn

532 Qida texnologiyasında hansı istidәyişdirici aparatlardan istifadә olunur?

•

Fasilәsiz qarışdırıcılar
Açıq tipli
Qapalı tipli
Kameralı, fasilәli
"Boru içәrisindә boru" tipli

533 Bu göstәricilәrdәn biri sterillәşdirmә temperaturu sayılır:

•

108 dәrәcә
55 dәrәcә
65 dәrәcә
85 dәrәcә
98 dәrәcә

534 Bu göstәricilәrdәn biri pasterizә etmә temperaturu sayılır:

•

1000dәrәcә
78dәrәcә
100dәrәcә
120dәrәcә
300dәrәcә

535 Plastik kütlәnin qarışdırılmasında istifadә olunan aparatlar qida sәnayesinin hansı sahәlәrindә tәtbiq olunur?

•

Çörәkbişirmә , makaron vә qәnnadı istehsalında
Şәrabçılıq
Süd sәnayesindә
Balıqçılıq sahәsindә
Konservlәşdirmә sәnayesindә
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536 Adәtәn , yogurma proseslәrindә hansı göstәricilәrin istilik enerjisinә çevrilmәsi nәticәsindә mәhsulun istiliyi yüksәlir?

•

göstәrilәnlәrin heç biri
mexaniki
şüalanma enerji
hidromexaniki enerji
kimyәvi enerji

537 Statik qarışdırma nәyin hesabına baş verir?

•

mayenin vә ya qazın kinetik enerjisinin
Van der Vals qüvvәlәrinin
Qarışdırılmada alınan istiliyin
göstәrilәnlәrdәn hec biri
xaricdәn alınan istilik enerjisinin

538 Qravitasiya sahәsindә çökmә prosesinin kinetikasının tәdqiqi zamanı Reynold kriterisi hansı bәrabәrliklә tәyin edilir?

•
539 Qravitasiya sahәsindә çökmә prosesinin kinetikasının tәdqiqi zamanı Arximed kriterisi hansı bәrabәrliklә tәyin edilir?

•

540

•

kürәciyin diametri
kürәciklәrin sıxlığı
kartofun diametri
kürәciyin kütlәsidir
slindr üzәrindәki bölgülәr arasındakı mәsafә

541 Qravitasiya sahәsindә çökmә prosesinin nәzәri çökmә sürәti hansı düsturla tәyin edilir?

•

542 Qravitasiya sahәsindә çökmә prosesinin tәcrübi çökmә sürәti hansı düsturla tәyin edilir?
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•
543 Qravitasiya sahәsindә çökmә prosesinin kinetikasının tәdqiqi üçün aparılan laboratoriya işindә kürәciklәrin sıxlığı hansı düsturla tәyin edilir?

•

544

•

Hissәciyin ölçülәrini
Hissәciyә tәsir edәn ağırlıq qüvvәsini
Hissәciyin sәrbәstdüşmә tәcilini
Hissәciyin özlülüyünü
Hissәciyin çәkisini

545 Verilmiş sxemә әsasәn hissәciyin çökmәsinә sәrf olunan vaxt necә hesablanır?

•
546 Seperatorlar әsasәn hansı sistemlәrin bölünmәsindә istifadә olunur?

•

Tozqaz, mayeqaz
Mayeqaz
Qazqaz
Zәif dispersiyalı, emulsiualar
Bәrk hissәcikmaye

547 Elektrik sahәsindә hissәciklәrin çökmә sürәti hansı ifadә ilә müәyyәn olunur?

•
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548 Qida sәnayesindә hansı bircinsli olmayan sistemlәrin bölünmәsindә elektrik sahәsinin tәsiri üsulundan istifadә olunur?

•

Yarımfabrikatların.
Mayenin, bәrk cisimlәrin
Xammalların, bitki mәnşәli mәhsulların
Heyvan mәnşәli mәhsulların, mayelәrin
Tozun, tüstünün

549 Bircinsli olmayan sistemlәrin mәrkәzdәnqaçma qüvvәsinin tәsiri ilә bölünmәsindә hissәciyin çökmә sürәti hansı düsturla tәyin edilir?

•

550 Çökmә prosesinin kinematikası ilә bağlı Stoks düsturu hansı ifadә ilә müәyyәn olunur?

•

551

•

Kristallaşma prosesinin sürәtini
Ekstraksiya prosesinin sürәtini
Hәllolma prosesinin sürәtini
Buxarlanma prosesinin sürәtini
Çökmә prosesinin sürәtini

552 Aşağıdakı hansı ifadә çökmә sürәtinin qiymәtini xarakterizә edir?

•

553 Bu ifadәlәrdәn hansı çökmәnin sürәtini ifadә edir?

•
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554 Çökmә prosesindә hissәciyә mane olan Arximed qüvvәsi necә tәyin olunur

•

555 Çökmәdә hissәciyә tәsir edәn ağırlıq qüvvәsi necә tәyin olunur?

•

556 Sxemi aşağıda verilmiş aparat qida sәnayesinin hansı sahәsindә tәtbiq olunur?

•

Taxılçılıq sәnayesindә buğdanın qurudulmasında
Süd sәnayesindә
Әt sәnayesindә kolbasa istehsalında
Çörәkçilik sәnayesindә maya istehsalında
Konserv sәnayesindә göy noxudun tәsnifatlaşdırılmasında

557 Köpüklәr faza etibarı ilә nәdәn ibarәtdir

•

Bәrk faza+Qaz
Maye+Maye
Maye+Bәrk faza
Maye+Qaz
Qaz+Qaz

558 Dekantat nәdir?

•

Arakәsmә
Filtr tәbәqәsi
Çöküntü
Suspensiya
Hәlledici

559 Mayelәrdә dinamik oxşarlıq hansı şәrt daxilindә olur?

•

Sıxlıqları böyük olmalıdır
Sıxlıqları bәrabәr olmalıdır
Sıxlıqlar nisbәti sabit olmalıdır
Sıxlıqları fәrqli olmalıdır
Sıxlıqlar cәmi sabit olsun

560

•

Sıxlığı
Temperaturu
Miqdarı
Rәngi
Hәcmi

561 Binar kütlәlәrin sıxlığı necә tәyin olunur?
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•
562 Bu aparatlardan biri mәrkәzdәnqaçma prinsipi ilә işlәyir:

•

Filtr – pres
Kondensator
Vakuum buxarlandırıcı
Kombinәedilmiş әlәk
Sentrifuqa

563 Tәbiәtdә duman yaranması hansı proseslәrә aid edilir

•

Mexaniki
İstilik mübadilәsi
Kimyәvibiokimyәvi
Hidromexaniki
Kütlә mübadilәsi

564 Aşağıda verilmiş qrafiki asılılıq psevdoqaynar prosesin nәyini xarakterizә edir?

•

Dәnәvәr materialın әrimә temperaturası ilә sürәti arasındakı asılılığı
Müqavimәt qüvvәsi ilә tәcil arasındakı asılılığı
Material ilә qaz axınının yerdәyişmәsi arasındakı asılılığı
Dәnәvәr material layının hündürlüyü ilә sürәt arasındakı asılılığı
Layda yaranmış tәzyiqlәr fәrqi ilә qaynadıcı agentin sürәti arasındakı asılılığı

565 Tsiklonun hidravlik müqavimәt әmsalı tsiklonun girişindә hansı düstrula hesablanır?

•

566 Tsiklon aparatında havatoz qarışığının sәrfi hansı düsturla hesablanır?

•
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•

567 Tsiklonun hidravlik müqavimәt әmsalı tsiklonun çıxışında hansı düstrula hesablanır?

•

568 Qazın tәmizlik dәrәcәsini xarakterizә edәn tsiklonun şәrti f.i.ә. hansı düsturla hesablanır?

•
569 Tsiklon aparatında qazların çökmә sürәti hansı düsturla hesablanır?

•

570 Bölünmә faktoru hansı düsturla tәyin edilir?

•

571 Qravitasiya sahәsindә çökmә prosesinin kinetikasının tәdqiqi zamanı mayelәrin müqavimәt әmsalı hansı bәrabәrliklә tәyin edilir?

•
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572 Havanın kütlә nәmliyi hansı düsturla hesablanır?

•

573

•

Xüsusi çәkisini
Sıxlığını
Temperaturunu
Kütlә nәmliyini
Tәrkibini

574 Sxemi aşağıda verilmiş plyonkalı buxarlandırıcı aparatlarda 1 vә 2 rәqәmlәri ilә işarә olunmuş hissәlәr nә adlanır?

1 – istidәyişdirici, 2 – silindrik boru
1 – boru, 2 – soyuducu kamera

•
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•

1 – separator, 2 – qızdırıcı kamera
1 – nasos, 2 – dövretdirici boru
1 – köynәk, 2 – rotor

575 Aparatların gövdәsindә linzalı kompensator nәdәn ötәridir?

•

Deformasiyanı kompensasiya etmәk üçün
Ağırlıq üçün
Yüngüllük üçün
Әyilmәnin qarşısını almaq üçün
Tarazlıq üçün

576 Furye qanuna görә istilik selinin sәthi sıxlığı necә tәyin olunur

•
577 Göstәrilәnlәrdәn biri istilik selinin sәthi sıxlığını tәyin edir

•

578

•

Kristallaşma әmsalını
Hәllolma dәrәcәsini
İstilik yükünün miqdarını
İstilikkeçirmә әmsalını
İstilik seli miqdarını

579 Aşağıdakı tәnliklәrdәn hansı orta temperaturun fәrqini ifadә edir?

•

580

•

Orta temperatur fәrqini
Hәllolma dәrәcәsini
İstilik yükünün miqdarını
İstilikkeçirmә әmsalını
İstilik seli miqdarını

581 Orta temperatur fәrqini tәyin edәn bәrabәrliyi göstәrin:

•
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582 Sxemdә göstәrilәn istilikdәyişdirici aparatın çatışmayan cәhәti nәdir?

•

Kiçik istilikkeçirmә әmsalına malikdir.
Az mәhsuldarlığa
Az metal sәrfinә
Yüksәk temperatur fәrqinә
Böyük istilikkeçirmә әmsalı

583 Lövhәli istilikdәyişdirici aparatın üstün cәhәtlәri nәlәrdir

•

Böyük hәcmә, böyük temperatura malikdir.
Böyük mübadilә sәthi vә böyük istilikkeçirmә әmsalı
Kiçik mübadilә sәthi vә böyük istilikkeçirmә әmsalı
Böyük mübadilә sәthi vә kiçik istilikkeçirmә әmsalı
Kiçik mübadilә sәthi vә kiçik istikeçirmә әmsalı

584 Qızdırıcının istilikmübadilә sәthinin sahәsinin tәyini hansı ifadә ilә mümkündür

•

585 İstәnilәn konfiqurasiyalı istilikdәyişdiricinin istilik mübadilәsi sәthini, bu bәrabәrliklә tәyin edirlәr:

•

586 Sxemdә göstәrilәn boru yerlәşdirilmәsi necә adlanır?
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•

Üç bucaqlı üzrә
Dörd bucaqlı üzrә
Sәkkiz bucaqlı üzrә
Konsentrik çevrәlәr üzrә
Altıbucaqlı üzrә

587 Texnoloji sxemlәrdә işlәdilәn bu işarә nәdir

•

Qızdırıcı
Doldurucu.
Soyuducu
Mayelәşdirici
Buxarlandırıcı

588 Aşağıdakı diaqram hansı buxarlandırma prosesini әks etdirir?

•

Әks axınlı qızdırıcı
Çox gövdәli buxarlandırma
Düz axınlı qızdırıcı
Bir gövdәli buxarlandırma
Maye qızdırıcısı olan buxarlandırma

589 Buxar sәrfi düsturu bu ifadәlәrdәn hansıdır?

•
590 Göstәrilәn bәrabәrliklәrdәn biri ilә buxar sәrfinin miqdarını müәyyәn edirlәr:

•

591

•

Göstәrilәnlәrdәn heç biri
İ stilik miqdarını
Kütlә miqdarını
Buxar sәrfinin miqdarını
Buxarlandırma әmsalını

592 Sxemdә göstәrilәn buxarlandırma aparatı hansıdır?
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•

Kәnarda qızdırıcı kamerası olan.
Axını stabillәşdirәn
Utfel vakuum aparatı
Mәcburi dövr etdirәn
Nazik tәbәqә üzrә buxarlandıran

593 Çoxgövdәli buxarlandırmada ekstrabuxar necә istifadә olunur?

•

Kompressora qoşulur
Atmosferә buraxılır
İnjektora qoşulur
Sonrakı gövdәyә qızdırıcı buxar kimi verilir
Kondensatora verilir

594

•
595 Sxemi aşağıda verilmiş buxarlandırıcı aparatda turbokompressor hansı mәqsәdlә istifadә olunur?

•

Buxarın sovrulması üçün
Prosesin intensivlәşdirilmәsi üçün
İkinci buxarın temperaturunu yüksәldilmәsi
Buxarın nәqli üçün
Qızmış buxarın buxarlandırıcıya verilmәsi üçün

596 Tәbii dövrlә işlәyәn buxarlandırıcı aparatlarda prosesin intensivliyi üçün qızmış buxarla mәhlul arasındakı temperatur fәrqi neçә dәrәcәdәn az
olmamalıdır?

•

25 dәrәcә
50 dәrәcә
40 dәrәcә
30 dәrәcә
10 dәrәcә

597

•

Statik
Qәrarlaşmış
Qәrarlaşmamış
Tәrpәnmәz
Dinamik

598

•

Qәrarlaşmış (stasionar)
Dinamik
Tәrpәnmәz
Statik
Qәrarlaşmamış

599 Yanıcı qazlarla qızdırılma prosesinin әsas hansı çatışmazlıqlarını qeyd etmәk olar?

•

F.i.ә.nin az olması
İstilikvermә әmsalının az olması, temperaturun tәnzimlәnmәsinin mürәkkәbliyi, qeyri bәrabәr qızdırılma, istismarının mürәkkәbliyi
Tәmirinin mürәkkәbliyi.
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Texnoloji tsiklin müddәtinin çox olması
Partlama tәhlükәsinin olması

600

•

Tәcili
Sürәti
Mәhsuldarlığı
Tәzyiqlәr fәrqi
Tәzyiqlәr fәrqi ilә agentin sürәti

601 Kondensasiya zamanı ayrılan istiliyin miqdarı hansı ifadә ilә müәyyәn edilir?

•
602 İstidәyişdirici aparatların faydalı iş әmsalını hansı ifadә ilә xarakterizә etmәk olar?

•
603 Aşağıdakı hansı maddi balans tәnliyi birdәfәli buxarlandırıcı qurğular üçün tәrtib edilmişdir?

•
604 Buxar әdәdi hansı ifadә ilә müәyyәn olunur?

•
605 Sxemdә 5 rәqәm ilә işarә olunmuş element nә adlanır?

İntiqal

•

83/97

05.01.2016

•

Şnek
Metal tor
Yüklәmә bunkeri
Dozalaşdırıcı.

606 Sxemi aşağıda verilmiş diskli preslәyici stol fırlanmaqla ardıcıl olaraq neçә vәziyyәt alır?

•

Üç
Altı
Dörd
Beş.
İki

607 Diskli preslәyici aparatların mәhsuldarlığı hansı düsturla hesablanır?

•

608

•

Diskli pres
Hidravliki pres
Ramalı pres
Maili pres
Rotasion pres

609 Briketlәşdirilmә prosesinin әsas xarakteristikası hansı asılılıq arasındakı qanunauyğunluğu öyrәnir?

•

Maddәnin xassә göstәricilәri ilә tәzyiq arasındakı asılılığı.
Hәcm ilә temperatur arasındakı asılılığı
Qüvvә ilә mәsafә arasındakı asılılığı
Tәzyiq artımı ilә maddәnin sıxlaşdırılma әmsalının azalması arasındakı asılılığı
Tәzyiqlә temperatur arasındakı asılılığı

610 Aşağıdakı şәkil hansı tip ekstraktor aparatının sxemidir?
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•

Uformalı
Lentli
Fasilәsiz işlәyәn
Dövri
Barabanlı.

611 Aşağıdakı şәkil hansı tip kristallaşdırıcı aparatın sxemidir?

•

Psevdoqaynayan laylı
Çoxgövdәli vakuum kristallaşdırıcı
Radiasiyalı
Lentli
Barabanlı
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612 Aşağıdakı şәkil hansı tip adsorber aparatının sxemidir?

•

Çilәyici
Taxmalı
Sәth.
Psevdoqaynayan laylı
Boşqablı әlәkli

613 Kristallaşmanın әks prosesi hansıdır?

•

Preslәmә
Bәrkimә
Hәlletmә
Buxarlanma
Xırdalanma

614 Hәlletmә hansı prosesin әksidir?

•

Bәrkimә
Xırdalanma
Kristallaşdırma
Preslәmә
Buxarlanma

615 Kristallaşdırma öz fiziki mahiyyәtinә görә hansı mübadilә prosesinә aid edilir?

•

Hidromexaniki
İstilik
Soyutma
Mexaniki
Kütlә mübadilәsi

616 Tәrkibindә su molekulları olan kristallar nә adlanır?

•

İfrat
Doymuş
Doymamış
Sulu
Kristalhidrat

617 Kütlәmübadilә prosesindә kütlәköçürmә dedikdә nә başa düşülür?

•

Fazalar arasında maddә kütlәsinin tәrpәnmәzliyi
Maddәlәrin dondurulması
Bir neçә maddәnin qarışması
Maddәnin bir fazadan digәr fazaya keçidi
Bir neçә maddә molekullarının toqquşması

618 Bu proseslәrdәn biri kristallaşdırma prosesinin әksidir:

•

Bәrkimә
Xırdalanma
Preslәmә
Buxarlanma
Hәlletmә
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619 Qida texnologiyasında hansı konstruksiyalı ekstraksiya aparatları tәtbiq olunur?

•

Barabanlı
Diskli, rotorlu
Lentli, kolonlu, u – formalı
Vәrdәnәli, konuslu, silindrik
Dairәvi

620 Qida texnologiyasında sadә qovma prosesinin hansı növlәrindәn istifadә olunur?

•

Pillәli
Fraksiyalı, molekulyar
Tәdricәn, sürәtlә
Rәqsli
Ardıcıl, paralel

621 Fraksiyalı qovma prosesi dedikdә nә başa düşülür?

•

Mayemaye sisteminin alınması
Maye qarışığın tәdricәn alınması
Qovma kubunda yerlәşәn mayenin tәdricәn buxarlanması
Müxtәlif qaz qarışığının alınması
Süni soyuqluğun alınması

622 Rektifikasiya qovmadan nә ilә fәrqlәnir?

•

Aşağı temperaturda baş verir
Kütlәnin bәrkimәsi ilә
Hәcmin çoxalması ilә
Qovmanın bir neçә dәfә tәkrarlanması
Fәrqlәnmir

623 Qovmanın bir neçә dәfә tәkrarlanması, onun hansı prosesdәn fәrqlәnmәsini şәrtlәndirir?

•

Qaynatmadan
Buxarlanmadan
Kondenslәşmәdәn
Qurutmadan
Rektifikasiyadan

624 Qida sәnayesindә qovma vә rektifikasiya prosesindәn hansı mәqsәdlә istifadә olunur?

•

Müxtәlif çökün tülәrin alınmasında
Müxtәlif qarışığın alınmasında
Quru maddәlәrin alınmasında
Texniki vә yeyinti etil spirtinin alınmasında, әtirli maddәlәrin istehsalında
Nәm materialın alınmasında

625 Qurutma prosesinin tәdqiqindә hansı hidrodinamik modellәrdәn istifadә olunur?

•

İdeal qarışdırma, gözcüklütoz, diffuziya
Hәndәsi
Zaman, ölçü
Riyazi.
Fiziki, mexaniki

626

•

627

•

Filtrlәmә sürәti
Filtratın hәcmi
Göstәrilәnlәrin heç biri
Filtrlәyicinin sahәsi
Filtratın kütlәsi

628 Sxemdә göstәrilәn qurğu necә adlanır?
Torbalıfasilәli filtr
Yüksәk tәzyiqli filtr

87/97

05.01.2016

•

Lentli vakuum filtr
Kameralı fasilәli filtr
Barabanlı vakuumfiltr

629 Nәm havanın parametrlәrindәn 1 mm civә sütunu neçә Paskala uyğun gәlir

•

0,287
4,19
12,22
133,32
0,862

630 Yumşaq süzücü arakәsmәli süzgәclәr әsasәn hansı materialdan hazırlanır?

•

Dәridәn, kağızdan
Parçadan, lifli materialdan, rezindәn
Ağacdan, kağızdan
Paslanmayan poladdan
Kombinәlәşdirilmiş materialdan

631 Suvarma üsulu ilә qazların tәmizlәnmә dәrәcәsi aparatların konstruksiyasından asılı olaraq hansı hәdlәrdә dәyişir?

•

2035 %
1015 %;
9095 %.
6085 %
4050 %

632 Qida texnologiyasında membran proseslәri necә tәsnifatlaşdırılır?

•

Aparatların quruluşundan
Texnoloji tәyinatdan
Texnoloji işindәn
Mәsamәlәrin orta ölçüsündәn
İş prinsipindәn

633 Membran proseslәrinin hansı üstünlüklәri var?

•

Tәtbiq sahәsi genişdir
Konstruksiyası sadәdir
İstismarı sadәdir
Dayanıqlıdır
Enerji sәrfi azdır, mәhsul çıxımı yüksәkdir vә keyfiyyәtlidir

634 Adi süzmә prosesindә süzücü arakәsmәli mәsamәlәrin diametri neçә götürülür7

•

1 mkmdәn böyük
0,5 mmdәn böyük
1 smdәn böyük
0,2 mmdәn kiçik
0,5 smdәn kiçik

635 Mikrosüzmә prosesindә mәsamәlәrin orta ölçüsü neçә götürülür?

•

0,5 sm – 1,0 sm
0,5 mm – 1,5 mm
0, 1 mkm – 10 mkm
20 mkm – 40 mkm
1,0 – 1,5 sm

636 Ultrasüzmә prosesindә mәsamәlәrin ölçüsü neçә götürülür?

•

0,5 – 1,5 mkm
2,0 – 2,5 mkm
1,5 – 2,8 mkm
5 – 6,5 mkm
0,01 – 0,1 mkm

637 әks osmos prosesi üçün mәsamәlәrin orta diametri neçә götürülür?

•

2,5 mkmdәn kiçik
0,01 mkmdәn kiçik
1,5 mkmdәn böyük
0,5 mkmdәn böyük
0,1 mkmdәn böyük

638 Membranlar әsasәn hansı materiallardan hazırlanır?

•

Polimer plyonkadan, şüşәdәn
Dәmirdәn
Ağacdan
Liflәrdәn
Dәri materialından, keramikadan
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639 Qida texnologiyasında hansı membran aparatlardan istifadә olunur?

•

Barabanlı, rәqsli.
Diskli, rotorlu
Konuslu, disklirotorlu
Fasilәli, kameralı
Filtrpres, silindrik süzücü elementli, rulonlu süzücü elementli

640 Membran aparatlarının hesablanmasında әsas mәqsәd nәdir?

•

Süzmә sәthinin sahәsinin tәyini
Filtratın hәcmini tәyin etmәk
Seçmә qabiliyyәtini tәyin etmәk
Tәzyiqin tәyini.
Mәhsuldarlığın tәyini

641 Aşağıda sxemi verilmiş hidravlik presdәn qida texnologiyasının hansı sahәlәrindә tәtbiq olunur?

•

Müxtәlif mәhsulların sahәsindә
İaşә sistemindә
Balıqçılıq sahәsindә
Müxtәlif materialların doğranması, qarışdırılması sahәsindә
Müxtәlif materialların briketlәşdirilmәsi, preslәnmәsi sahәsindә

642 Qida texnologiyasında әn geniş yayılmış proseslәrdәn biri olan preslәmә hansı tip proseslәrә aiddir?

•

Kimyәvi
Hidromexaniki
Mexaniki
İstilik
Diffuziya

643 Sxemi aşağıda verilmiş formalaşdırıcı presin şneki hansı rәqәmlә işarә olunmuşdur?

•

3
1
6
4
5

644 Preslәmәdәn sonra tәtbiq edilәn vә mәhsuldan şirә çıxımını 98 %dәk yüksәltmәyә imkan verәn proses hansı hesab edilir?

•

Göstәrilәnlәrin heç biri.
Kristallaşdırma
Sublimasiya
Filtrlәmә
Ekstraksiya

645 Bunlardan biri preslәmә prosesinә aid edilir:

•

Briketlәmә
Saturasiya
Seperasiya
Sublimasiya
Titrlәmә
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646 Preslәmә prosesi meyvәlәrә nә mәqsәdlә tәtbiq edilir?

•

Maye vә qaz fazalarını qarışdırmaq üçün
Bәrk vә maye fazaları ayırmaq üçün
İki bәrk fazanı qarışdırmaq üçün
İki maye fazanı qarışdırmaq üçün
İki maye fazanı ayırmaq üçün

647 Bәrk vә maye fazaları ayırmaq üçün tәtbiq olunan proses hansıdır?

•

Kondenslәşdirmә
Qarışdırma
Yoğurma
Hәlletmә
Preslәmә

648 Hәb şәkilli vә dәnәvәrlәnmiş briketlәr adi briketlәrdәn nәyi ilә fәrqlәnir?

•

Ölçülәrinin qeyri bәrabәr olması.
Ölçülәrinin kiçikliyi
Ölçülәrinin düzgün formada olmaması
Briketlәrin formasının müxtәlifliyi
Ölçülәrinin böyüklüyü

649 Şnekli preslәyicilәrin әsas işçi orqanı hansıdır?

•

Şnek
İntiqal
Dozalaşdırıcı
Metal tor
Yüklәmә bunkeri

650 Turbulent axın özünü necә әks etdirir

•

Göstәrilәnlәrin heç biri
Qarışıq axmaqla
Sakit axmaqla
Çarpaz axmaqla
Әks axmaqla

651 Aşağıdakı kriterilәrdәn hansı Nusselt kriterisidir?

•
652 Mayenin qatılığı onun hansı parametrdir?

•

Elektrokimyәvi
Kimyәvi
Mikrobioloji
Bioloji
Fiziki

653 Mayenin fiziki parametrinә aid edilir:

•

Göstәrilәnlәrin heç biri
Tәrkibi;
Mikroorqanizmlәrlә sirayәtlәnmәsi;
Codluğu
Qatılığı;

654

•

Göstәrilәnlәrdәn heç biri
Xüsusi istilik tutumu
İstilikkeçirmә әmsalı
Sıxlığı
Şüaburaxma qabiliyyәti

655

•
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•

Xüsusi çәki
Xüsusi istilik tutumu
İstilikkeçirmә әmsalı
Sıxlığı
Şüaburaxma qabiliyyәti

656 Maddәnin nisbi sıxlığı hansı maddәyә görә tәyin edilir?

•

Misә görә
Suspirt qarışığına görә
Spirtә görә
Polada görә
Distillә edilmiş suya görә

657 Adәtәn distillә edilmiş suya görә qida maddәsinin hansı göstәricisini tәyin edirlәr?

•

Maddәnin nisbi sıxlığı
Maddәnin rәngi
Maddәnin iyi
Maddәnin ölçüsü
Maddәnin turşuluğu

658

•

Çәki vә rәng ölçülәrinin asılılığı
Riyazi vә hәndәsi ölçülәrinin asılılığı
Hündürlük vә en ölçülәrinin asılılığı
Kinematik vә dinamik özlülük asılılığı
Әndazә ölçülәrinin asılılığı

659

•

Göstәrilәnlәrin heç biri
Nyuton
Prandtl
Nüsselt
Nikolayev

660

•

Reynolds.
Nyuton
Prandtl
Nüsselt
Nikolayev

661 Nusselt kriterisini ifadә edәn bәrabәrlik hansı variantda düzgün göstәrilmişdir?

•
662 Nusselt kriterisini ifadә edәn bәrabәrlik hansı variantda düzgün göstәrilmişdir?

•

663 Qatılıq mayenin hansı parametridir?

•

Fiziki
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Bioloji
Mikrobioloji
Biokimyәvi
Kimyәvi

664 Eyni xassәli olan, bu göstәricilәrdәn hansıdır?

•

Keçiricilik – daxili sürtünmә.
Daxili sürtünmә  axıcılıq
Özlülük – daxili sürtünmә
Özlülük – hәlledicilik
Hәlledicilik – keçiricilik

665 KirpiçevQuxman tәrәfindәn tәklif olunan hansı variantda düzgün göstәrilmişdir?

•

Göstәrilәnlәrin heç biri.
Ocşarlığın Üçüncü teoremi
Oxşarlığın İkinci teoremi
Oxşarlığın Birinci teoremi
Oxşarlığın Sıfırıncı teoremi

666 Üyüdülmә, aşağıda göstәrilәn hansı xırdalama növünә uyğundur?

•

Xırda
Narın
Orta
Kolloid
İri

•

Qarışdırma
Xırdalanma
Süzmә
Kondenslәşmә
Bişirmә

667

668 Xırdalanma prosesinә sәrf olunan enerji ümumi şәkildә hansı tәnliklә xarakterizә olunur?

•

Rittinger tәnliyi;
Rebinder tәnliyi.
Bonda tәnliyi;
Goryaçkin tәnliyi;
KikaKirpiçev tәnliyi;

669 Xammal vә mәhsulların kәsmә üsulu ilә xırdalanmasında sәrf olunan iş hansı ifadә ilә müәyyәn olunun?

•
670

•

Әzmә üsulu ilә xırdalanma zamanı görülәn işi
Zәrbә üsulu ilә xırdalanma zamanı görülәn işi
Doğrama üsulu ilә xırdalanma zamanı görülәn işi
Sürtmә üsulu ilә xırdalanma zamanı görülәn işi
Kәsmә üsulu ilә xırdalanma zamanı görülәn işi

671

•

Xirdalanma sürәtinin ifadәsini
Xırdalanma prosesinә sәrf olunan işin hesablanması üçün Rittinger ifadәsini
Xırdalanma dәrәcәsinin ifadәsini
Yuxarıda göstәrilәnlәrin heç biri
Bonda fәrziyyәsinin ifadәsini

672 Xırdalanma prosesinә sәrf olunan işin hesablanması üçün Bonda fәrziyyәsinin ifadәsi hansıdır?

•
673
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•

Xırdalanma prosesinә sәrf olunan işin hesablanması üçün Rittinger ifadәsini
Xırdalanma dәrәcәsinin ifadәsini
Bonda fәrziyyәsinin ifadәsini
Yuxarıda göstәrilәnlәrin heç biri
Xirdalanma sürәtinin ifadәsini

674 Xırdalanma prosesinә sәrf olunan işin hesablanması üçün Kika  Kirpiçev fәrziyyәsinin ifadәsi hansıdır?

•
675

•

Bonda fәrziyyәsinin ifadәsini
Xirdalanma sürәtinin ifadәsini
Xırdalanma dәrәcәsinin ifadәsini
Xırdalanma prosesinә sәrf olunan işin hesablanması üçün Rittinger ifadәsini
Kika – Kirpiçev fәrziyyәsinin ifadәsini

676 Qida sәnayesindә hansı tipli xırdalayıcı aparatlar daha çox tәtbiq olunur?

•

Konuslu, diskli, çәkicli;
Mürәkkәb, mexaniklәşdirilmiş.
Rәqsli, adi;
Kameralı, dair;
Müstәvi şәkilli;

677 Aşağıdakı hansı ifadә konuslu xırdalayıcı aparatların iş rejimini xarakterizә edә bilәr?

•

678

•

Kürәli xırdalayıcılar
Vallı xırdalayıcılar
Konuslu xırdalayıcılar
Çәkicli xırdalayıcılar
Diskli xırdalayıcılar

679 Aşağıdakı hansı ifadә kәlbәtin ağızlı xırdalayıcı aparatların iş rejimini xarakterizә edә bilәr?

•
680

•

Kәlbәtin ağızlı xırdalayıcılar
Vallı xırdalayıcılar
Konuslu xırdalayıcılar
Çәkicli xırdalayıcılar
Diskli xırdalayıcılar

681 Aşağıdakı hansı ifadә vallı xırdalayıcı aparatların iş rejimini xarakterizә edә bilәr?
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•

682

•

Kәlbәtin ağızlı xırdalayıcı
Vallı xırdalayıcılar
Konuslu xırdalayıcılar
Çәkicli xırdalayıcılar
Diskli xırdalayıcılar

683

•
684 Müasir vallı xırdalama dәzgahları hansı xırdalanma üsulu ilә işlәyir?

•

Әzmә
Zәrbәli
Sıxıbәzmә
Sıxmasürtmә
Sürtmә

685 Sıxıbsürtmә üsulu ilә hansı tip xırdalama dәzgahları işlәyir?

•

Kәlbәtin ağızlı
Çәkicli
Yanaqlı
Vallı
Kürәli

686 Aşağıdakı xırdalayıcılardan hansı zәrbә üsulu ilә işlәyir

•

Barmaqlı
Çәkicli
Diskli
Daraqlı
Vallı

687 Sxemdәki xırdalayıcılar hansılardır?

•

Vallı, çәkicli.
Çәnәli, qirasion
Çәkicli, kürәcikli
Titrәyәn, barmaqlı
Diskli, şırnaqlı

688 Kürәcikli xırdalayıcının barabanının diametri D=1m olarsa, onun böhran sürәtini tapmalı

•

n ‹ 150 dövr/dәq.
n ‹ 42,4 dövr/dәq
n ‹ 30,3 dövr/dәq
n › 47,5 dövr/dәq
n › 126,4 dövr/dәq

689 Sxemi aşağıda verilmiş kürәli dәyirman tipli xırdalayıcı aparatda prosesin hәyata keçirilmәsi üçün dövrlәr sayının hәdd qiymәti hansı ifadә ilә
xarakterizә olunur?
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•
690 Sxemi aşağıda verilmiş xırdalayıcı aparatda zәbtetmә bucağının qiymәti hansı şәrti ödәmәlidir?

•
691 Sxemi aşağıda verilmiş xırdalayıcı aparat necә adlanır?

•

Rәqsli
Diskli
Konuslu
Rotorlu
Çәkicli

692 Konuslu xırdalayıcı aparatlarda hansı konstruktiv parametr prosesә daha effektiv tәsir edir?
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•

Yüklәmә qabının forması
İşçi kameranın forması
İşçi kameranın ölçülәri
Konusluq bucağı
Boşaltma qabının ölçülәri

693 Bu qrup xırdalayıcı aparatlar, daha çox qida sәnayesindә istifadә olunur:

•

Kameralı, dair
Rәqsli, adi
Müstәvi şәkilli
Mürәkkәb, mexaniklәşdirilmiş
Konuslu, diskli, çәkicli

694 Xırdalanma prosesinә sәrf olunan işin hesablanması üçün Rittinger hansı ifadәni tәklif etmişdir?

•
695 Aşağıdakı hansı ifadә xırdalanma dәrәcәsini xarakterizә edir?

•
696 Aşağıda verilmiş sxem hansı prosesin nәzәri әsaslarının öyrәnilmәsindә istifadә oluna bilәr?

•

Membran proseslәrinin
İstilik proseslәrinin
Kütlә  mübadilә proseslәrinin
Mexaniki proseslәrin
Kimyәvi proseslәrin

697 Sxemә әsasәn südün emalında hansı prosesdәn geniş istifadә olunur?

•

Kristallaşma
Mexaniki
Membran
Soyutma
Qızdırılma

698 Klapeyron tәnliyindә qaz sabiti buxar üçün nәyә bәrabәrdir?

•
699 Yarımsәrtli süzücü arakәsmәli süzgәclәrin әsasәn nә tәşkil edir?
Dәmir lövhәlәr
Mәsamәli plastmaslar
Lifli materiallar

•
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•

Üzәrinә xüsusi tәrkibli materiallar әlavә olunmuş kasetlәr
Xortumlar

700 әks osmos vә ultra süzmә üsullarında bölünmә prosesi zamanı sәrf olunan ümumi iş necә hesablanır?

•
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