AAA_2949#01#Q16#01 eduman testinin sualları
Fәnn : 2949 Qida mәhsullarının müasir tәdqiqat üsulları
1 Siqnalı binar sistemdә komponentin bir anlıq konsentrasiyasına uyğun olaraq diferensial
detektorların kömәyi ilә yerinә yetirilәn, bu növ xromatoqrafiya üzrә әksәr tәdqiqat işlәri yerinә
yetirilir:

•

Yüksәlәn kağız xromatoqrafiyası
Alçalan kağız xromatoqrafiyası
Kolonkalı xromatoqrafiya
Qaz xromatoqrafiyası
Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya

2 Digәr fizikikimyәvi üsullarla müqayisәdә qaz xromatoqrafiyasının mübahisәsiz üstünlüyünü
şәrtlәndirәn amil budur:

•

Alınan nәticәlәrin çoxluğu
Analiz metodunun asanlıqla avtomatlaşdırılması
Yüksәk intensivlik
Analizin davam etmә müddәti
Alınan nәticәlәrin daha kiçik olması

3 Bu üzvi birlәşmә qeyripolyar hәrәkәtsiz maye faza qismindә istifadә olunur:

•

PEQS (polietilenqlikolsuksinat)
Dibutilftalat
SE30 tipli dimetilpolisiloksan
PEQA (polietilenqlikoladipinat)
Rikrezilfosfat

4 Adәtәn xromatoqram yazılma sürәti bu kәmiyyәtә bәrabәr olur:

•

300600 mm /saat
100150 mm/saat
50100 mm/saat
15003000 mm/saat
150300 mm/saat

5 Xromatoqramın hәr bir piki üçün sahәni bu bәrabәrliklә hesablayırlar:

•

6 Daxili standart metodu ilә iş zamanı verilәn maddә üçün düzәliş әmsalı bu tәnliyә görә hesablanır:

•
7 Praktiki mәsәlәlәr hәll edilәrkәn mütlәq kalibrlәmә metodunun verdiyi mәlumatların bir çoxunu
daha az zәhmәt tәlәb edәn bu metodun kömәyi ilә әldә etmәk olar:

•

Nisbi kalibrlәmә
Daxili normallaşdırma
Mütlәq kalibrlәmә
Göstәrilәnlәrin heç biri
Daxili standart

8 Analiz olunan qatışıqlardakı bu vә ya digәr komponentin miqdarını bu tәnliyә әsasәn hesablamaq
mümkündür:

•

9

•

Uyğun piklәrin hündürlüyünü
Uyğun piklәrin sahәsini
Uyğun piklәrin enini
Göstәrilәnlәrin heç biri
Uyğun piklәrin hәcmini

10 Sınaq nümunәsi qeyridәqiq dozalaşdırılan halda ayrıayrı komponentlәrin miqdarı (mqla) bu
bәrabәrliklә hesablanır:

•
11 Kolonkanın diametrinin böyümәsi ilә onun effektivliyi:

•

Dәyişilmәz qalır
Azalır
Yüksәlir
Әvvәlcә azalır sonra yüksәlir
Әvvәlcә yüksәlir, sonra azalır

12 Südün tәrkibindәki yağlardan misi, ikiqat distillә yolu ilә bütün metalların izlәrindәn nә ilә
ekstraksiya etmәk mәslәhәt görülür?

•

Qatı fosfat turşusu ilә;
Qatı sirkә turşusu ilә;
Qatı sulfat turşusu ilә;
Qatı nitrat turşusu ilә;
Qatı oksalat turşusu ilә;

13 Bütün bitki mәnşәli vә bәzi heyvan mәnşәli qida mәhsullarında mineral maddәlәri bu turşu ilә
ekstraksiya edirlәr:

•

0,1 M etilendiamintetrasirkә turşusu
0,1 M etil spirti
0,1 M aseton
0,1 M metilizobutilketon

14 Ca, Mg, Fe, Zn, Co vә Cu elementlәrinin ekstraksiyası üçün bu maddәdәn istifadә edirlәr:

•

Etil spirti
Metilizobutilketon ( MİBK )
Pirrolidinditiokarbonat ( PDKA )
Dietil efiri
Etilendiamintetrasirkә ( EDTA )

15 Alovlu spektroskopiya zamanı metalı әmәlә gәtirәn birlәşmәlәrin dissosiasiya dәrәcәsi alovun
hansı göstәricisindәn asılı olur?

•

Hәcmindәn;
Temperaturundan;
Böyüklüyündәn;
Sahәsindәn.
Rәngindәn;

16 Qәlәvi metalların analizi üçün hava ilә qarışdıqda 19250 C istilik әmәlә gәtirәn bu maddәdәn
istifadә edirlәr:

•

Etilen;
Propan (adi mәişәt qazı);
Etil spirti;
Asetilen;
Propilen.

17 Alüminium vә qalayın adi mәhlullarından onlar bu qatışıq alovunda tәyin olunur:

•

Aseton + kükürd
Hidrogen sulfid + azot
Oksigen + kükürd
Helium + azot
Azot oksidi + aseton

18 Asetilenlә qarışıq şәklindә azot oksidi vә ya oksigen istifadә edilmәsi bu çәtinliyin yaranmasını
şәrtlәndirir:

•

Qarışıq yanarkәn çox böyük istiliyin alınması
Göstәrilәnlәrin heç biri
Qarışığın yanmamağı
Partlayış tәhlükәsi

Qarışıq yanarkәn tәlәb edilәn istiliyin alınmamağı

19 Manqanın tәyin olunması zamanı bu birlәşmәnin 200 mkq/ml miqdarında әlavә edilmәsi әngәllәri
aradan qaldırmağa imkan verir:

•

Mis sulfat
Dәmir – 3 xlorid
Kalsium – xlorid
Alüminium – hidroksid
Göstәrilәnlәrin heç biri

20 Suspenziyalar, mәcunlar, hәlmәşiklәr kimi sistemlәrin mexaniki möhkәmliyini öyrәnmәk üçün bu
cihaz növü nәzәrdә tutulmuşdur:

•

Diyircәkli Qeppler viskozimetri
Nikolayev cihazı
Veyler – Rebinder cihazı
Göstәrilәnlәrin heç biri
Binqam cihazı

21 Kiçik özlülük göstәricilәri ilә üstünlük tәşkil edәn sistemlәrin tәdqiq olunması üçün bu cihazdan
istifadә edilir:

•

Kapillyar viskozimetr
Veyler  Rebinder
Volaroviç viskozimetri
Nikolayev cihazı
Diyircәkli Qeppler viskozimetri

22 Maili sәthdә yerdәyişmә deformasiyasını ölçmәk üçün Nikolayev cihazı ilә, bu hәddә özlülüyә
malik olan sistemlәri tәdqiq etmәk mümkündür:
10 – 15 puaz

•

Göstәrilәnlәrin heç biri

23

•

Özlülük
Axma müddәti
Kapillyarın diametri
Axan mayenin hәcmi
Kapillyarın radiusu
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•

Özlülük
Axma müddәti
Kapillyarın diametri

•

Axan mayenin hәcmi
Kapillyarın radiusu

25

•

Özlülük
Axma müddәti
Kapillyarın diametri
Axan mayenin hәcmi
Kapillyarın radiusu

26

•

Lövhәciyin sahәsi
Lövhәciyin sistemdә hәrәkәti üçün lazım olan qüvvә
Lövhәciyin dispers mühitdә hәrәkәti üçün lazım olan qüvvә
Göstәrilәnlәrin heç biri
Axının gәrginlik hәddi

27 Maye vә mayeyәbәnzәr sistemlәrin әyri axınını tәdqiq etmәk üçün bu qurğu (cihaz) nәzәrdә
tutulur:

•

Veyler  Rebinder
Volaroviç viskozimetri
Nikolayev cihazı
Diyircәkli Qeppler viskozimetri
Kapillyar viskozimetr

28 Maili sәthdә yerdәyişmә deformasiyasını ölçmәk üçün Nikolayev cihazı hansı ölçü hәddindә olan
deformasiyaları ölçmәyә imkan verir?

•

5,0 mm
12,0 mm
9,0 mm
25,0 mm
15,0 mm

29 әgәr deformasiya son qüvvәnin tәsiri altında fasilәsiz olaraq artırsa, onda material:

•

Sükunәtdә qalar
Axmağa başlayar
Göstәrilәnlәrdәn heç biri
Hәcmini azaldar
Yuxarıya doğru qalxar

30 Maddәlәrin müxtәlif vәziyyәtlәrini tәyin edәn әn vacib kәmiyyәt, onların bu göstәricisidir ki, bu da
başqa sözlә axıcılığa müqavimәt hәddi adlanır:

•

Özlülük
Elastiklik
Plastiklik

Göstәrilәnlәrdәn heç biri
Möhkәmlik

31 Maddәlәrin müxtәlif vәziyyәtlәrini tәyin edәn әn vacib kәmiyyәt, onların özlülüyüdür ki, buda
başqa sözlә belә adlanır:

•

Axıcılığı sürәtlәndirәn hәdd
Axıcılığa mütәnasib hәdd
Axıcılıq hәddi
Göstәrilәnlәrdәn heç biri
Axıcılığa müqavimәt hәddi

32 Axın gәrginliyinin axın surәtinә olan nisbәti kimi başa düşülәn, bu göstәricidir:

•

Elastiki deformasiya
Effektiv özlülük
Plastik özlülük
Qalıq deformasiyası
Nisbi deformasiya

33 Son gәrginlik hәdlәrindә cisimlәrin deformasiyasını xarakterizә edәn, bu göstәricidir:

•

Elastiki deformasiya
Effektiv özlülük
Plastik özlülük
Qalıq deformasiyası
Nisbi deformasiya

34

•

Möhkәmlik
Plastiklik
Elastiklik
Özlülük
Gәrginlik

35 B2 vitamininin lüminessent üsulu ilә tәyini zamanı, fluorometrin yenidәn işә yararlılığını
yoxlamaq üçün, bu standart mәhluldan istifadә olunur:

•

Standart 0,1 n. natriumhidroksid mәhlulundan
0,9 %li standart fizioloji mәhluldan;
Standart xinin disulfid mәhlulundan;
Standart göydaş mәhlulundan.
Standart etil spirti mәhlulundan;

36 Qida mәhsullarının tәrkibindә mövcud olan benz(a)prenin tәyin olunması metodikası, bu alim
tәrәfindәn işlәnib hazırlanmışdır:

•

Konev S. V,;
Dikun P. P.;
Kozunin İ. İ.;
Mendeleyev D. İ. .
Lomonosov M. V,;

37 Bu pestisidlәrdәn biri ilkin lüminessensiyaya malikdir:

•

Metoksixlor;
Aldrin;
Naftilasetat;
Xlordan.
Heptaxlor;

38 Benz(a)preni keyfiyyәtcә analiz etmәk üçün bu miqdarda benzol ekstraktından vә noktandan
ibarәt olan qarışıqdan istifadә edilir

•

2,0 ml benzol vә 1,0 ml noktan;
0,5 ml benzol vә 1,5 ml noktan;
1,0 ml benzol vә 2,0 ml noktan
10,0 ml benzol vә 20,0 ml noktan;
3,0 ml benzol vә 5,0 ml noktan

39 Politsiklik aromatik karbohidrogenlәrin fluoressensiyalanan fraksiyalarını әvvәlcә bu maddә ilә,
sonra isә benzol әlavә etmәklә elyurә edirlәr

•

Etil spirti;
Natrium qәlәvisi;
Sirkә turşusu;
Petroleyn efiri.
Göydağ mәhlulu;

40 Riboflavinin zülalla möhkәm birlәşmәsini parçalamaq üçün, mәhsulun әvvәlcәdәn hazırlanmış
çәki nümunәsini:

•

Soyutmaq lazımdır;
Qarışdırmaq lazımdır;
İsitmәk lazımdır;
Ferment vә ya turşu hidrolizinә mәruz qoymaq lazımdır
Boyamaq lazımdır;

41 Lüminessensiya intensivliyi, lüminessensiyalaşan maddәnin konsentrasiyasına o hallarda
mütәnasib olur ki, onun mәhluldakı miqdarı bu hәddәn çox olmasın:

•

42 Çovdar mahmızı hissәciklәri (toxumda göbәlәk xәstәliyi) bu rәngdә fluoressensiya әks etdirir:

•

Qırmızı
Tünd çәhrayı
Sarı
Qara
Boz

43 Mәhlulda kәnar qatışıqların mövcudluğu ilә baş verәn hal hansıdır?
Lüminessensiyanın alışması

•

Lüminessensiyanın güclәnmәsi
Lüminessensiyanın partlaması
Lüminessensiyanın yanması
Lüminessensiyanın sönmәsi

44 Balığın tәzәliyinin lüminessensiyalı analizinin, bu dalğa uzunluğu oblastında hәyәcanlanma
zamanı yerinә yetirilmәsi mәslәhәt görülür:

•

40 – 85 nm;
280 – 350 nm;
140 – 160 nm;
400 – 410.
360 – 365 nm;

45

•

Elyuatın optik sıxlığı
Ayrılmaq mәqsәdilә xromatoqrafiya kağızına köçürülmüş diazosulfofenolların mәhlulunun miqdarı
Diazosulfofenolların qәlәvi mәhlulunun ümumi miqdarı
Göstәrilәnlәrin heç biri
Mәhsulun çәki nümunәsinin miqdarı
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•

Elyuatın optik sıxlığı
Ayrılmaq mәqsәdilә xromatoqrafiya kağızına köçürülmüş diazosulfofenolların mәhlulunun miqdarı
Diazosulfofenolların qәlәvi mәhlulunun ümumi miqdarı
Göstәrilәnlәrin heç biri
Mәhsulun çәki nümunәsinin miqdarı

47 Fenolların mkq % vahidi ilә miqdarını bu bәrabәrliklә tәyin edirlәr:

•
48 Fenolların boyanmış törәmәlәrinin xromatoqrafik ayrılması, hәrәkәt edәn hәlledicinin alçalan
hәrәkәti ilә aparılır ki, belә hәlledici kimi hansı birlәşmә ilә doydurulmuş metiletilketon istifadә
olunur?

•

Sirkә turşusu;
Su;
Metil spirti;
Aseton.
Sulfat turşusu;

49 Fenolların mkq% vahidi ilә miqdarını tәyin edәn bәrabәrliyindә a hәrfi ilә hansı göstәrici
işarәlәndirilmişdir?

•

Kalibrlәmә qrafikinә әsasәn elyuatda tәyin edilmiş fenolların konsentrasiyası;
Elyuatın optik sıxlığı
Elyuatın hәcmi;
Elyuatın optik sıxlığı.
Mәhsulun çәki nümunәsinin miqdarı;

50 Fenolların mkq % vahidi ilә miqdarını tәyin edәn bәrabәrliyindә B hәrfi ilә hansı göstәrici
işarәlәndirilmişdir?

•

Kalibrlәmә qrafikinә әsasәn elyuatda tәyin edilmiş fenolların konsentrasiyası;
Diazosulfofenolların qәlәvi mәhlulunun ümumi miqdarı
Elyuatın hәcmi;
Elyuatın optik sıxlığı.
Mәhlulun çәki nümunәsinin miqdarı;

51 Adәtәn, M markalı xromatoqrafiya kağızından bu birlәşmәlәri ayırmaq üçün istifadә edirlәr:

•

Şәkәrlәri;
Boyaq maddәlәrini;
Lipidlәri;
Ketonları.
Aminturşuları;

52 Fenolların boyanmış törәmәlәrinin xromatoqrafik ayrılması, hәrәkәt edәn hәlledicinin alçalan
hәrәkәti ilә aparılır ki, belә hәlledici kimi su ilә doydurulmuş bu kimyәvi birlәşmәdәn istifadә olunur:

•

Heksametilfurfurol turşusu;
Metilenxlorid;
Metiletilketon;
Metil spirti.
Sulfonil turşusu;

53 Fenolların mkq % vahidi ilә miqdarını tәyin edәn bәrabәrliyindә V hәrfi ilә hansı göstәrici
işarәlәndirilmişdir?

•

Kalibrlәmә qrafikinә әsasәn elyuatda tәyin edilmiş fenolların konsentrasiyası;
Elyuatın optik sıxlığı;
Elyuatın hәcmi;
Diazosulfofenolların qәlәvi mәhsulunun ümumi miqdarı.
Mәhsulun çәki nümunәsinin miqdarı;

54 Fenolların mkq% vahidi ilә miqdarını tәyin edәn bәrabәrliyindә p hәrfi ilә hansı göstәrici
işarәlәndirilmişdir?

•

Kalibrlәmә qrafikinә әsasәn elyuatda tәyin edilmiş fenolların konsentrasiyası;
Elyuatın optik sıxlığı;
Elyuatın hәcmi;
Diazosulfofenolların qәlәvi mәhsulunun ümumi miqdarı.
Mәhsulun çәki nümunәsinin miqdarı;

55

•

Kalibrlәmә qrafikinә әsasәn elyuatda tәyin edilmiş fenolların konsentrasiyası;
Elyuatın optik sıxlığı
Elyuatın hәcmi
Diazosulfofenolların qәlәvi mәhsulunun ümumi miqdarı
Mәhsulun çәki nümunәsinin miqdarı
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•

Kalibrlәmә qrafikinә әsasәn elyuatda tәyin edilmiş fenolların konsentrasiyası;
Elyuatın optik sıxlığı
Elyuatın hәcmi
Diazosulfofenolların qәlәvi mәhsulunun ümumi miqdarı
Mәhsulun çәki nümunәsinin miqdarı
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•

Kalibrlәmә qrafikinә әsasәn elyuatda tәyin edilmiş fenolların konsentrasiyası;
Diazosulfofenolların qәlәvi mәhlulunun ümumi miqdarı
Elyuatın hәcmi
Elyuatın optik sıxlığı
Mәhlulun çәki nümunәsinin miqdarı
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•

Kalibrlәmә qrafikinә әsasәn elyuatda tәyin edilmiş fenolların konsentrasiyası;
Elyuatın optik sıxlığı
Elyuatın hәcmi
Diazosulfofenolların qәlәvi mәhsulunun ümumi miqdarı
Mәhsulun çәki nümunәsinin miqdarı

59 Adәtәn, M markalı xromatoqrafiya kağızından bu birlәşmәlәri ayırmaq üçün istifadә edirlәr:

•

Lipidlәri
Aminturşuları
Boyaq maddәlәrini
Şәkәrlәri
Ketonları

60 Kağız xromatoqrafiyası üsulu ilә tәyin edәrkәn hәr bir aminturşunun mq %lә miqdarını bu
bәrabәrlikdәn istifadә etmәklә hesablamaq olar:

•

Göstәrilәnlәrin heç biri

•

Tәdqiq edilәn aminturşu elyuatının optik sıxlığı
Mәhsuldan çıxarılan aminturşuları qarışığı mәhlulunun ümumi hәcmi
Lәkәdәki standart aminturşunun miqdarı
Standart aminturşu elyuatının optik sıxlığı
Tәdqiq edilәn aminturşular qarışığı mәhlulunun xromatoqram üzәrinә

61

62 Kağız üzәrindә paylaşdırıcı xromatoqrafiya üsulundan istifadә edәrkәn, su vә ya etil spirti ilә
ekstraksiya olunan bu birlәşmәlәrdir:

•

Boyaq maddәlәri
Şәkәrlәr
Zülallar
Göstәrilәnlәrin heç biri
Lipidlәr

63

•

elyuatın optik sıxlığı
Ayrılmaq mәqsәdilә xromatoqrafiya kağızına köçürülmüş diazosulfofenolların mәhlulunun miqdarı
Diazosulfofenolların qәlәvi mәhlulunun ümumi miqdarı
Göstәrilәnlәrin heç biri
Mәhsulun çәki nümunәsinin miqdarı

64 Aminturşuları xromatoqrafiya olunarkәn, kağız üzәrinә köçürülәn ştrixlәrin uzunluğu bu ölçüdә
olmalıdır:

•

1,01,5 sm
4,0 sm
2,02,5 sm
1015 sm
5,07,0 sm

65 Qurudulmuş xromatoqramlar ninhidrinlә emal edilәrkәn xromatoqram üzәrindә
diketohidrindiledindiketohidrindaminin hansı rәngli lәkәlәri әmәlә gәlir?

•

Qırmızı rәngli
Qonur rәngli
Yaşıl rәngli
Çәhrayı rәngli

•

Yasәmәn rәngli

66

•

Tәdqiq edilәn aminturşu elyuatının optik sıxlığı
Mәhsuldan çıxarılan aminturşuları qarışığı mәhlulunun ümumi hәcmi;
Lәkәdәki standart aminturşunun miqdarı
Standart aminturşu elyuatının optik sıxlığı
Tәdqiq edilәn aminturşular qarışığı mәhlulunun xromatoqram üzәrinә

67

•

Tәdqiq edilәn aminturşu elyuatının optik sıxlığı
Mәhsuldan çıxarılan aminturşuları qarışığı mәhlulunun ümumi hәcmi
Lәkәdәki standart aminturşunun miqdarı
Standart aminturşu elyuatının optik sıxlığı
Tәdqiq edilәn aminturşular qarışığı mәhlulunun xromatoqram üzәrinә

68

•

Tәdqiq edilәn aminturşu elyuatının optik sıxlığı
Mәhsuldan çıxarılan aminturşuları qarışığı mәhlulunun ümumi hәcmi
Lәkәdәki standart aminturşunun miqdarı
Standart aminturşu elyuatının optik sıxlığı
Tәdqiq edilәn aminturşular qarışığı mәhlulunun xromatoqram üzәrinә

69

•

Tәdqiq edilәn aminturşu elyuatının optik sıxlığı
Mәhsuldan çıxarılan aminturşuları qarışığı mәhlulunun ümumi hәcmi
Lәkәdәki standart aminturşunun miqdarı
Standart aminturşu elyuatının optik sıxlığı
Tәdqiq edilәn aminturşular qarışığı mәhlulunun xromatoqram üzәrinә

70 Xromosorbda 5,0 %li fosfat turşusu ilә dә çıxarıla bilәn bu birlәşmәdir:

•

Epoksidlәr;
Doymamış turşular;
Doymuş turşular;
Karbohidratlar.
Zülallar;

71 Spirtlәr vә peroksidlәrin qarışığından aldehidlәri vә ketonları çıxarmaq üçün 6,0 %li karbovaks
1000 vә diatomit kәrpicdәn ibarәt hәrәkәtsiz fazadan istifadә olunur ki, bu fazaya da qabaqcadan bu
qatışıq mәhlulu hopdurulur:

•

Etil spirti vә xloramin;

•

Hidroksilaminxlorid vә 6,0 %li NaOH mәhlulu;
Sirkә turşusu vә arginin mәhlulu;
Şәkәr vә xörәk duzu mәhlulu.
Formalin vә sirkә turşusu;

72 Bir çәki hissә sink oksid tozu vә on çәki hissә fosfor turşusu qarışığından hazırlanan doldurucuya
malik mikroreaktorla iş metodu, bu qida mәhsulunda yağ turşularını ayırarkәn tәtbiq edilmişdir:

•

Süd zәrdabında;
Qatıqda.
Ayranda;
Kәrә yağında;
Qatılaşdırılmış süd ekstraktlarında;

73 Bir çәki hissә sink oksid tozu vә on çәki hissә fosfor turşusu qarışığından hazırlanan doldurucuya
malik mikroreaktorda, bu birlәşmәlәri tutub saxlamaq mәslәhәt görülür:

•

Ali spirtlәri;
Mikroelementlәri;
Şaxәlәnmiş karbon turşularını;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
Dietil birlәşmәlәri;

74 Mürәkkәb qatışıqlardan 5A molekulyar әlәyi vasitәsilә yaxşı kәnarlaşdırılan bu birlәşmәlәrdir:

•

Pestisidlәr;
Olefinlәr;
Xloraminlәr;
Qlükozidlәr.
Neytral lipidlәr;

75 Xromatoqrafiya zamanı maddәlәrin rәftarını qiymәtlәndirmәk üçün teztez bu anlayışdan istifadә
olunur:

•

Xromatoqram sahәsi;
Nisbi tutulma müddәti;
Pikin hündürlüyü;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
Nisbi buraxılma müddәti;

76 Qoxu konsentratlarının tәrkibindә hidrogen sulfid bu birlәşmә mәhlulu ilә çıxarılır:

•

Gümüşnitrat
Kaliumbixromat
Qurğuşunasetat
Etil spirti
Maqneziumsulfat

77 0,5 mm diametr vә 16,5 metr uzunluqda fәrqlәnәn bu tip kolonkalardır:

•

Kapilyar kolonkalar (maye fazalı);
Çoxkanallı kapillyar kolonkalar;
Mikronasadkalı kolonkalar;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
Bәrk kolonkalar;

78 Raul qanunu bu bәrabәrliklә ifadә olunur:

•
Göstәrilәnlәrin heç biri

79 0,5 mm diametr vә 16,5 metr uzunluqda fәrqlәnәn bu tip kolonkalardır:

•

Kapilyar kolonkalar (maye fazalı);
Çoxkanallı kapillyar kolonkalar;
Mikronasadkalı kolonkalar;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
Bәrk kolonkalar;

80 Mәhsulun әtrini vә dadını şәrtlәndirәn aromatik maddәlәrin praktiki olaraq bütün çıxarılma
metodlarının yekun mәrhәlәsi, bu vә ya digәr üsulla alınan ekstraktın:

•

Durulaşdırılmasıdır;
Buxarlandırılmasıdır;
Hәllolunmasıdır;
Dondurulmasıdır.
Qatlaşdırılmasıdır;

81 Qoxu konsentratlarının tәrkibindә hidrogen sulfid bu birlәşmә mәhlulu ilә çıxarılır:

•

Gümüşnitrat
Kaliumbixromat
Qurğuşunasetat
Etil spirti
Maqneziumsulfat

82 Spirtlәr vә peroksidlәrin qarışığından aldehidlәri vә ketonları çıxarmaq üçün 6,0 %li karbovaks
1000 vә diatomit kәrpicdәn ibarәt hәrәkәtsiz fazadan istifadә olunur ki, bu fazaya da qabaqcadan bu
qatışıq mәhlulu hopdurulur:

•

Etil spirti vә xloramin;
Hidroksilaminxlorid vә 6,0 %li NaOH mәhlulu;
Sirkә turşusu vә arginin mәhlulu;
Şәkәr vә xörәk duzu mәhlulu.
Formalin vә sirkә turşusu;

83 Mürәkkәb qatışıqlardan 5A molekulyar әlәyi vasitәsilә yaxşı kәnarlaşdırılan bu birlәşmәlәrdir:

•

Pestisidlәr;
Olefinlәr;
Xloraminlәr;
Qlükozidlәr.
Neytral lipidlәr

84 Bir çәki hissә sink oksid tozu vә on çәki hissә fosfor turşusu qarışığından hazırlanan doldurucuya
malik mikroreaktorda, bu birlәşmәlәri tutub saxlamaq mәslәhәt görülür:

•

Ali spirtlәri;
Mikroelementlәri
Şaxәlәnmiş karbon turşularını
Göstәrilәnlәrin heç biri.
Dietil birlәşmәlәri;

85 Bir çәki hissә sink oksid tozu vә on çәki hissә fosfor turşusu qarışığından hazırlanan doldurucuya
malik mikroreaktorla iş metodu, bu qida mәhsulunda yağ turşularını ayırarkәn tәtbiq edilmişdir:

•

Qatılaşdırılmış süd ekstraktlarında;
Süd zәrdabında;
Kәrә yağında;
Qatıqda.
Ayranda;

86 Xromatoqrafiya zamanı maddәlәrin rәftarını qiymәtlәndirmәk üçün teztez bu anlayışdan istifadә
olunur:

•

Xromatoqram sahәsi;
Nisbi tutulma müddәti;
Pikin hündürlüyü;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
Nisbi buraxılma müddәti;

87 Xromosorbda 5,0 %li fosfat turşusu ilә dә çıxarıla bilәn bu birlәşmәdir:

•

Epoksidlәr;
Doymamış turşular;
Doymuş turşular;
Karbohidratlar.
Zülallar;

88 Çörәyin uçucu maddәlәrini buxarla distillә edәrәk xoşagәlmәz iylә üstünlük tәşkil edәn bu maddә
әmәlә gәlir:

•

Sivuş yağı;
İndol;
Hidrogen sulfid
Vanilin.
Formalin;

89 Nәmliyin konduktometrik üsulla tәyini zamanı hansı göstәrici müәyyәn edilir?

•

Materialın müqavimәti
Materialın sıxlığı
Materialın ölçüsü
Materialın qalınlığı
Materialın hәcmi

90 İstifadә edilәn materiallardan asılı olaraq termocütlәri neçә qrupa bölürlәr ?
8
5
4
3

•

•

2

91 Hansı sәbәbdәn tarazlaşdırılmamış körpülәrin istifadәsi mәhduddur?

•

Cәrәyanın yüksәlmәsinә qarşı hәssassızlıq
Cәrәyanın enib – yüksәlmәsinә qarşı hәssaslıq
Gәrginliyin enmә dәrәcәsinin artması
Tutum qiymәtinin artması
Dielektrik keçiriciliyinin artması

92 Spektroskopiya şәrti olaraq neçә qrupa bölünür?

•

7
3
2
4
5

93 Maddәnin şüalanma qabiliyyәtini öyrәnәn spektroskopiya növü belә adlanır:

•

Paylaşdırıcı spektroskopiya;
Birlәşdirici spektroskopiya;
Emissiyalı spektroskopiya;
Absorbsiyalı spektroskopiya;
Göstәrilәnlәrin heç biri.

94 Maddәnin udulma qabiliyyәtini öyrәnәn spektroskopiya növü belә adlanır:

•

Birlәşdirici spektroskopiya;
Paylaşdırıcı spektroskopiya;
Absorbsiyalı spektroskopiya;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
Emissiyalı spektroskopiya

95 Hansı növ spektroskopiya zamanı analiz edilәn nümunә müәyyәn tezlik diapazonuna malik
elektromaqnit şüalanma mәnbәyi ilә spektrometr arasında yerlәşdirilir?

•

Paylaşdırıcı spektroskopiya;
Emissiyalı spektroskopiya;
Absorbsiyalı spektroskopiya;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
Birlәşdirici spektroskopiya;

96 bәrabәrliyi ilә bu göstәrici isbatlanır:

•

Udulan enerjinin miqdarının işıq tәzyiqindәn kiçikliyi;
Udulan enerjinin miqdarının işıq tәzyiqinә proporsionallığı;
Udulan enerjinin miqdarının işıq tәzyiqindәn böyüklüyü;
dulan enerjinin miqdarının işıq tәzyiqindәn asılı olmaması;
Udulan enerjinin miqdarının işıq tәzyiqinә bәrabәr olmaması;

97 Buqer – Lambert qanunu Buqer tәrәfindәn hansı ildә kәşf olunmuşdur?

•

1700 – cü ildә;
1750 – ci ildә;
1729 – cu ildә;

•

1804 – cü ildә.
1789 – cu ildә;

98 Uduculuq qabiliyyәtinin mәhluldakı maddәnin qatılığı ilә әlaqәsini müәyyәnlәşdirәn bu qanundur:

•

Zelinski qanunu
Buqer – Lambert qanunu;
Eksponensial qanunu
Kirpiçev qanunu.
Ber qanunu;

99 Udulma qabiliyyәtinin mәhluldakı maddәnin qatılığı ilә әlaqәsini müәyyәnlәşdirәn Ber qanunu bu
ildә kәşf edilmişdir:

•

1729 – cu ildә;
1789 – cu ildә;
1750 – ci ildә;
1852 – ci ildә;
1800 – cü ildә;

100 Optik sıxlıq, mәhluldakı maddәlәrin qatılığı ilә:

•

Tәrs mütәnasibdir
Bәrabәr deyil
Uyğunlaşmır
Ümumiyyәtlә mütәnasib deyil
Düz mütәnasibdir

101 1 sm qalınlıqlı küvetdә analiz edilәn maddәnin molyar mәhlulunun işığı udmasına uyğun gәlәn
bu göstәricidir:

•

Molyar udulma әmsalı
Düşәn şüalanmanın intensivliyi
Keçәn şüalanmanın intensivliyi
Düşәn işığın tezliyi
Plank sabiti

102 200 – 800 nm dalğa uzunluğuna malik oblastda udulan qruplar belә adlandırılır:

•

Svetofor qruplar
Flavor qruplar
Xromofor qruplar
Disulfid qruplar
Sulifor qruplar

103 Analitik kimya elmi bu problemlәrin hәlli ilә mәşğul olur:

•

Maddәnin mikrobioloji göstәricilәrinin tәyini;
Maddәnin struktur göstәricilәrinin tәyini;
Maddәnin kimyәvi tәrkib göstәricilәrinin tәyini;
Maddәnin quruluşunun tәyini;
Maddәnin fiziki göstәricilәrinin tәyini;

104 Mәhsula daxil olan maddәlәrin tәrkibi vә miqdarını tәyin etmәk üçün tәtbiq edilәn metodlar belә
adlandırılır:

•

Qeydedici metodlar.
Fizioloji metodlar;
Fiziki metodlar;
Kimyәvi metodlar;
Ölçücü metodlar;

105 Qida mәhsullarının orqanoleptiki xüsusiyyәtlәrini bu yolla tәyin edirlәr:

•

Mikrobioloji;
Dequstasiya;
Fiziki – kimyәvi;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
Biokimyәvi;

106 Qida mәhsullarının orqanoleptiki göstәricilәrini müәyyәn etmәk sәlahiyyәtindә olanları belә
adlandırmaq qәbul olunmuşdur:

•

Koordinator;
Ordinator.
Eksperimentator;
Dequstator;
Psixiatr;

107 Xüsusi termin olan Kimyәvi analiz ifadәsini ilk dәfә XVII әsrin birinci yarısında bu alim istifadә
etmişdir:

•

Dalton;
Key – Lüssak;
D. İ. Mendeleyev;
Boyl.
T. Berqman

108 Xüsusi termin olan Kimyәvi analiz ifadәsini ilk dәfә İngilis alimi Boyl nә zaman istifadә
etmişdir?

•

XV әsrin birinci yarısında;
XVII әsrin birinci yarısında;
XVI әsrin birinci yarısında;
XIX әsrin birinci yarısında;
XVIII әsrin birinci yarısında;

109 Mәhsulların möhkәmlik, plastiklik, özlülük kimi struktur – mexaniki xüsusiyyәtlәri bu göstәrici
ilә şәrtlәnir:

•

Konstruksiya;
Konsistensiya;
Kombinasiya;
Koordinasiya.
Komplektasiya;

110 Ölçü vasitәlәrinin xәtaları neçә qrupa bölünür?

•

2
5
3

8
6

111 Maddәlәrin kimyәvi tәrkibinin tәyini metodları haqqında elm belә adlanır:

•

Fiziki – kolloid kimya;
Analitik kimya;
Fiziki kimya;
Üzvi kimya.
Biokimya;

112 Mәhsulun hazırlanması vә ya istehlakı zamanı meydana çıxa bilәn obyektiv xassәsi belә
adlandırılır:

•

Mәhsulun keyfiyyәti
Tәk göstәrici
Mәhsulun xüsusiyyәtlәri
Göstәrilәnlәrin heç biri
Enerji dәyәri

113 Mәhsulun xüsusiyyәtlәri şәrti olaraq neçә qrupa bölünür?

•

7
4
6
2
3

114 Ölçücü cihazların az әhәmiyyәt kәsb etmәyәn metroloji xüsusiyyәtlәrindәn biri onların:

•

Ölçülәridir
Formasıdır
Qabaritlәridir
Hәssaslığıdır
Rәngidir

115 Lövhәciklәrin hazırlanmasından başlanan xromatoqrafiya növü, hansıdır?

•

Hel xromatoqrafiyası;
Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya;
Kağız üzәrindә paylaşdırıcı xromatoqrafiya;
Kalonkalı xlomatoqrafiya.
Qaz – maye xromatoqrafiyası;

116 Nazik tәbәqәli xromatoqrafiyada, lipofil xassәli maddәlәr hansı adsorbentdә petroleyn efiri,
benzin, benzol kimi kiçik polyarlığa malik hәlledicilәrlә ayrılır?

•

Polyar adsorbentdә;
Polyar vә qeyri – polyar adsorbentdә;
Qeyri – polyar adsorbentdә;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
Adsorbentsiz;

117 Sınaq nümunәsi mәhlulu lövhәcik üzәrinә köçürülәrkәn yaranan lәkәlәrin mәrkәzlәri arasındakı
mәsafә bu ölçüdә olmalıdır:

•

1,0 – 3,0 mm;
10,0 – 15,0 mm;
3,0 – 5,0 mm;
100,0 mm;
20,0 – 50,0 mm

118 Paylaşdırıcı nazik tәbәqәli xromatoqrafiya üsulu ilә ayırma zamanı, adәtәn bu maddә, hәrәkәtsiz
faza kimi xidmәt göstәrir:

•

Xloroform;
Sirkә turşusu;
Metilen;
Benzol.
Su;

119 300 – 4000 Cdәk qızdırarkәn, adsorbsiya olunan suyun çox hissәsi kәnarlaşan adsorbent,
Brokmana görә belә işarәlәndirilir:

•

I alüminium oksid;
III sellüloza;
I kizelqur;
II alüminium.
II silikahel;

120 Bu sorbent növündәn hidrofil maddәlәri ayırmaq üçün istifadә olunur:

•

Kizelqur;
Alüminium;
Silikahel;
Göstәrilәnlәrdәn heç biri
Asetillәşdirilmiş sellüloza;

121 Dәmir qatışıqları silikaheldә bu birlәşmәlәrin oksidlәşmәsini katalizlәşdirir:

•

Qәlәvilәrin;
Karbohidratların;
Mikroelementlәrin;
Fitonsidlәrin;
Yağ turşularının;

122 Hidrogen rabitәlәrinin yaranması sayәsindә doymamış, aromatik vә ya polyar molekulları
adsorbsiya edәn, bu sorbent növüdür:

•

Sellülozalı ion dәyişdirici;
Kizelqur;
Sellüloza;
Silikahel;
Alüminium oksid;

123 Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya üçün tәtbiq edilәn lövhәciklәr bu materialdan hazırlanır:

•

Polad;
Taxta;
Şüşә;
Beton;

Dәmir;

124 Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya üçün tәtbiq edilәn lövhәciklәr bu materialdan hazırlanmır:

•

Şüşә;
Alüminium folqa;
Plastik material;
Göstәrilәnlәrin heç biri;
Taxta;

125 Paylaşdırıcı NTX üsulu ilә ayrılma zamanı adәtәn hәrәkәtsiz faza kimi xidmәt göstәrәn bu
mayedir:

•

Etil spirti;
Su;
Sirkә turşusu;
Göstәrilәnlәrin heç biri;
Xloroform;

126 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn zәif adsorbsiya olunan vә ya tamamәn adsorbsiya olunmayan maddәlәr
bunlardır:

•

Karbohidrogenlәr;
Yağ turşuları;
Şәkәrlәr;
Amin turşuları
Lipidlәr;

127 Adsorbsiyalı nazik tәbәqәli xromatoqrafiya üsulu ilә ayrılma hansı alim tәrәfindәn
formalaşdırılmış qaydalara müvafiq olaraq baş verir?

•

Feldman;
Brokman;
Flanmenbau;
Dalton;
Ber;

128 Lipofil xassәli maddәlәr, polyar adsorbentdә kiçik polyarlığa malik bu hәlledicidә ayrılır:

•

Petroleyn efiri;
Su;
Sirkә turşusu;
Göstәrilәnlәrin heç biri;
Etil spirti;

129 Modifikasiya edilmiş sorbentlәrdәn, bu xromatoqrafiya üsulundan istifadә olunarkәn istifadә
edilir:

•

Kağız xromatoqrafiyası;
Qaz xromatoqrafiyası;
Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya;
Göstәrilәnlәrin heç biri;
Qazmaye xromatoqrafiyası;

130 Bu sorbent növündәn lipofil maddәlәri ayırmaq üçün istifadә olunur:

•

Sellüloza;
Kizelqur;
Silikahel
Sellülozalı iondәyişdiricilәr.
Göstәrilәnlәrin heç biri;

131 Bu ildәn başlayaraq nazik tәbәqәli xromatoqrafiya metodu sürәtlә inkişaf etmәyә başlamışdır:

•

1968.
1958;
1948;
1938;
1908;

132 N. A. İzmaylovanın vә M. S. Şrayberin işlәri, hansı xromatoqrafiya metodunun başlanğıcı kimi
qәbul olunur?

•

İon mübadilә xromatoqrafiyası;
Qaz xromatoqrafiyası;
Kağız üzәrindә paylaşdırıcı xromatoqrafiya;
Maye xromatoqrafiyası.
Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya;

133 Dәmir qatışıqları silikaheldә bu birlәşmәlәrin oksidlәşmәsini katalizlәşdirir:

•

Qәlәvilәrin
Karbohidratların
Mikroelementlәrin
Fitonsidlәrin
Yağ turşularının

134 Modifikasiya edilmiş sorbentlәrdәn, bu xromatoqrafiya üsulundan istifadә olunarkәn istifadә
edilir:

•

Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya
Qazmaye xromatoqrafiyası
Qaz xromatoqrafiyası
Kağız xromatoqrafiyası
Göstәrilәnlәrin heç biri

135 Lipofil xassәli maddәlәr, polyar adsorbentdә kiçik polyarlığa malik bu hәlledicidә ayrılır:

•

Petroleyn efiri
Su
Sirkә turşusu
Göstәrilәnlәrin heç biri
Etil spirti

136 Adsorbsiyalı nazik tәbәqәli xromatoqrafiya üsulu ilә ayrılma hansı alim tәrәfindәn
formalaşdırılmış qaydalara müvafiq olaraq baş verir?

•

Feldman
Brokman
Flanmenbau
Dalton

Ber

137 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn zәif adsorbsiya olunan vә ya tamamәn adsorbsiya olunmayan maddәlәr
bunlardır:

•

Karbohidrogenlәr
Yağ turşuları
Şәkәrlәr
Amin turşuları
Lipidlәr

138 Bunlardan biri Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya üçün tәtbiq edilәn kameraların adını әks etdirir:

•

Trapesiya
Dönәr
Prizma
İskәndәr
Sendviç

139 Paylaşdırıcı NTX üsulu ilә ayrılma zamanı adәtәn hәrәkәtsiz faza kimi xidmәt göstәrәn bu
mayedir:

•

Etil spirti
Su
Sirkә turşusu
Göstәrilәnlәrin heç biri
Xloroform

140 Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya üçün tәtbiq edilәn lövhәciklәr bu materialdan hazırlanmır:

•

Şüşә
Alüminium folqa
Plastik material
Göstәrilәnlәrin heç biri
Taxta

141 Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya üçün tәtbiq edilәn lövhәciklәr bu materialdan hazırlanır:

•

Polad
Taxta
Şüşә
Beton
Dәmir

142 Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya üsulu zamanı preparativ ayrılmanı hәyata keçirmәk üçün lazım
olan şüşәnin ölçülәri belә olmalıdır:

•

Eni 30  40 sm; uzunluğu 40  50 sm
Eni 4555 sm; uzunluğu 6070 sm
Eni 1520 sm; uzunluğu 3035 sm
Göstәrilәnlәrin heç biri
Eni 510 sm; uzunluğu 1530 sm

143 Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya sınaqlarını standartlaşdırmaq, yәni 20x20 sm vә 20x10 sm ölçülü
lövhәciklәrdәn istifadә etmәk mәslәhәti, kim tәrәfindәn irәli sürülmüşdür?

•

Berqman
Ştal
Aslanov
Dalton
Ber

144 Sorbent tәbәqәsi yıxıldıqdan sonra lövhәciklәr, adәtәn üfüqi sәthdә bu müddәt әrzindә
saxlamaqla qurudulur:

•

1530 dәqiqә
2,02,5 saat
0,51,0 saat
35 sutka
3,024,0 saat

145 Silikahelә malik lövhәciklәri, silikahelin tәrkibindә mövcud olan suyu stabillәşdirmәk üçün,
hansı temperaturda qızdırmaqla aktivlәşdirirlәr?

•

50 C
90 C
80 C
110 C
100 C

146 Sınaq nümunәsi mәhlulu lövhәcik üzәrinә köçürülәrkәn yaranan lәkәlәrin diametri hansı ölçüdә
olmalıdır?

•

2,0 mmdәn 4,0 mmdәk
5,0 mmdәn 7,5 mmdәk
1,0 mmdәn 1,5 mmdәk
15,0 mmdәn 30,0 mmdәk
8,0 mmdәn 10,0 mmdәk

147 Sınaq nümunәsi mәhlulu lövhәcik üzәrinә köçürülәrkәn yaranan lәkәlәrin mәrkәzlәri arasındakı
mәsafә bu ölçüdә olmalıdır:

•

10,0 – 15,0 mm
100,0 mm
20,0 – 50,0 mm
3,0 – 5,0 mm
1,0 – 3,0 mm

148 Sınaq nümunәsi mәhlulu köçürülәn nöqtә lövhәciyin aşağı qurtaracağından hansı hündürlükdә
olmalıdır?

•

1,0 sm
3,0 sm
1,5 sm
10,0 sm
5,0 sm

149 Tәdqiqata mәruz qoyulan nümunәni, mәlum maddәyә malik nümunә ilә tutuşdurarkәn, ikincini
belә adlandırırlar:

•

“Şahid”

“Mәhbus”
“Mәhkum”
Göstәrilәnlәrin heç biri
“Neytral”

150 Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya zamanı maddәlәrin ayrılmasını bu mühitdә aparırlar:

•

Açıq havada
Sorucu şkaf altında
Vakuumda
Göstәrilәnlәrin heç biri
Hermetik qapalı kamera daxilindә

151 Nazik tәbәqәli xromatoqrafiyada tәtbiq edilәn kameralar, kağız üzәrindә paylaşdırıcı
xromatoqrafiyada istifadә olunan kameralardan, әsasәn bu göstәricisinә görә fәrqlәnir:

•

Rәnginә
Ölçülәrinә
Formasına
Göstәrilәnlәrin heç biri
Materialın növünә

152 Sınaq nümunәsi mәhlulu köçürülәn nöqtә lövhәciyin aşağı qurtaracağından hansı hündürlükdә
olmalıdır?

•

1, sm;
3,0 sm;
1,5 sm;
10,0 sm.
5,0 sm;

153 Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya üsulu zamanı preparativ ayrılmanı hәyata keçirmәk üçün lazım
olan şüşәnin ölçülәri belә olmalıdır:

•

Eni 30  40 sm; uzunluğu 40  50 sm;
Eni 4555 sm; uzunluğu 6070 sm;
Eni 1520 sm; uzunluğu 3035 sm
Göstәrilәnlәrin heç biri;
Eni 510 sm; uzunluğu 1530 sm;

154 Nazik tәbәqәli xromatoqrafiyada hәrәkәt edәn fazanın sorbent tәbәqәsindәki yüksәlişi, bu
ölçüdәn çox olmamalıdır:

•

3,5 sm;
10,0 – 11,0 sm;
8,0 – 9,0 sm;
18 – 20 sm.
15,0 – 17,0 sm

155 Nazik tәbәqәli xromatoqrafiyada kәnar effekt kimi adlandırılan bu amil, hansı şәrti tәmin edir?

•

Yalnız bir istiqamәtin әmәlә gәlmәsi;
Lәkәlәrin görünmәmәsi;
Bir neçә istiqamәtin әmәlә gәlmәsi;
Göstәrilәnlәrin heç biri.

Piklәrin bir – birini örtmәsi

156 Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya üsulu ilә maddәlәrin müvәffәqiyyәtlә ayrılması üçün, bu şәrt vacib
sayilır:

•

Sorbentin qalınlığının daha çox olması;
Sorbentin vә bu sorbentә uyğun hәlledicinin düzgün seçilmәsi;
Tәdqiq olunacaq nümunәnin daha çox miqdarda köçürülmәsi;
Göstәrilәnlәrin heç biri
Sorbsiya edәcәk sahәnin daha böyük olması;

157 Laboratoriya şәraitindә tozşәkilli sellüloza adsorbentini almaq üçün kağızı bu ölçü hәddindә
xırdalamaq lazımdır:

•

1 – 2 mm;
10 – 20 mm;
3 – 4 mm;
5 – 8 mm;
30 – 50 mm.

158 Lazımi aktivliyә malik sorbent almaq üçün I alüminium oksidinә uyğun miqdarda su әlavә edir,
qarışığı yaxşı cilalanmış tıxaca malik şüşә bankada hansı vaxt әrzindә çalxalayır vә 6 – 8 saat sakit
saxlayırlar?

•

3 – 5 dәqiqә;
20 – 30 dәqiqә;
5 – 10 dәqiqә;
90 – 120 dәqiqә
40 – 60 dәqiqә;

159 V aktivliyә malik sorbent almaq üçün I alüminium oksidinә neçә faiz su әlavә edir, qarışığı yaxşı
cilalanmış tıxaca malik şüşә bankada 5 – 10 dәqiqә әrzindә çalxalayır vә 6 – 8 saat sakit saxlayırlar?

•

3,0 %;
10,0 %;
6,0 %;
25,0 %.
15,0 %;

160 Silikahel, hansı rabitәlәrin yaranması sayәsindә doymamış, aromatik vә ya polyar molekulları
adsorbsiya edir?

•

Peptid;
Disulfid;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
Hidrogen;
Kovalent;

161 Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya üsuluna, hansı üsulun bir növ müxtәlifliyi kimi baxıla bilәr?

•

Kağız xromatoqrafiyası
Qaz xromatoqrafiyası;
Maye xromatoqrafiyası;
Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya.
İonmübadilә xromatoqrafiyası;

162 Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya zamanı kameradakı hәlledici tәbәqәsinin hündürlüyü, bu ölçüdә
olmalıdır:

•

0,2 sm;
1,0 sm;
0,5 sm;
25,0 sm.
15,0 sm;

163 Laboratoriya şәraitindә tozşәkilli sellüloza adsorbentini almaq üçün kağızı 5 – 8 mm ölçülәrdә
xırdalayır, 60 – 700 C istilikdә, 18 – 20 saat әrzindә qurudur vә 1,0 litr hәcmli kolbaya yerlәşdirir,
oraya 500 ml hәcmdә 96,0 %li hansı mәhlul vә 120 ml qatı xlorid turşusu әlavә edirlәr?

•

Nitrat turşusu;
Xlorid turşusu;
Sulfat turşusu;
Sirkә turşusu.
Etil spirti;

164 Laboratoriya şәraitindә tozşәkilli sellüloza adsorbentini almaq üçün kağızı 5 – 8 mm ölçülәrdә
xırdalayır, 60 – 700 C istilikdә, 18 – 20 saat әrzindә qurudur vә hansı hәcmli kolbaya yerlәşdirirlәr?

•

0,25 litr;
0,75 litr;
0,50 litr;
2,0 litr.
1,0 litr;

165 Modifikasiya edilmiş adsorbentlәrdәn , bu xromatoqrafiya zamanı istifadә olunur:

•

Kağız xromatoqrafiyası;
Hel xromatoqrafiyası;
Kolonkalı xromatoqrafiya;
Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya.
Qaz xromatoqrafiyası;

166 Bu sorbentin xüsusiyyәtlәrini uyğun hәlledicilәrin seçilmәsi vә müәyyәn maddәlәrin әlavә
edilmәsi ilә dәyişmәk olar ki, bu da ondan müxtәlif birlәşmәlәrin ayrılması üçün istifadә etmәyә
imkan verir. Bu sorbent hansıdır?

•

Silikahel;
Kizelqur;
Sellüloza;
Alüminium oksid.
Poliamidlәr;

167 Sendviç – kamera bu formaya oxşayır:

•

Ellips;
Düzbucaqlı çәn;
Kvadratşәkilli metal lövhә;
Silindr.
Rombşәkilli şüşә;

168 Bunlardan biri Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya üçün tәtbiq edilәn kameraların adını әks etdirir:

•

Trapesiya;
Dönәr;
Prizma;
İskәndәr.
Sendviç;

169 Nazik tәbәqәli xromatoqrafiyada tәtbiq edilәn kameralar, kağız üzәrindә paylaşdırıcı
xromatoqrafiyada istifadә olunan kameralardan, әsasәn bu göstәricisinә görә fәrqlәnir:

•

Rәnginә;
Ölçülәrinә;
formasına;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
Materialın növünә;

170 Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya zamanı maddәlәrin ayrılmasını bu mühitdә aparırlar:

•

Açıq havada;
Sorucu şkaf altında;
Vakuumda;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
Hermetik qapalı kamera daxilindә;

171 Tәdqiqata mәruz qoyulan nümunәni, mәlum maddәyә malik nümunә ilә tutuşdurarkәn, ikincini
belә adlandırırlar:

•

“Şahid”;
Mәhbus”;
“Mәhkum”;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
“Neytral”;

172 Sınaq nümunәsi mәhlulu lövhәcik üzәrinә köçürülәrkәn yaranan lәkәlәrin diametri hansı ölçüdә
olmalıdır?

•

5,0 mmdәn 7,5 mmdәk;
2,0 mmdәn 4,0 mmdәk;
1,0 mmdәn 1,5 mmdәk;
15,0 mmdәn 30,0 mmdәk;
8,0 mmdәn 10,0 mmdәk;

173 Silikahelә malik lövhәciklәri, silikahelin tәrkibindә mövcud olan suyu stabillәşdirmәk üçün,
hansı temperaturda qızdırmaqla aktivlәşdirirlәr?

•

1100C;
800C;
500C ;
1000C;
900C;

174 Sorbent tәbәqәsi yıxıldıqdan sonra lövhәciklәr, adәtәn üfüqi sәthdә bu müddәt әrzindә
saxlamaqla qurudulur:
1530 dәqiqә;
2,02,5 saat;

•

0,51,0 saat
35 sutka;
3,024,0 saat;

175 Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya sınaqlarını standartlaşdırmaq, yәni 20x20 sm vә 20x10 sm ölçülü
lövhәciklәrdәn istifadә etmәk mәslәhәti, kim tәrәfindәn irәli sürülmüşdür?

•

Berqman
Ştal;
Aslanov;
Dalton;
Ber;

176 Tәzәliyi şübhәli olan әt ekstraktları, bu rәngdә fluoressensiya edir:

•

Qırmızı – qonur;
Qonur – qara;
Çәhrayı – göy;
Yaşıl – mavi.
Mavi – bәnövşeyi;

177 Aminturşuları ayırmaq üçün adәtәn bu markalı xromatoqrafiya kağızından istifadә edirlәr:

•

“B”;
) “A”;
“M”;
“D”.
“C”;

178 Kağız xromatoqrafiyasında hәrәkәtsiz faza kimi, filtrlәyici kağızın liflәri tәrәfindәn tutulan bu
maddә istifadә edilir:

•

Etil spirti;
Su
Formalin;
Süd zәrdabı.
Ammonyak;

179 Hәr bir aminturşunun mq %lә miqdarını tәyin edәn bu bәrabәrlikdә a hәrfi ilә bu göstәrici
işarәlәndirilmişdir:

•

Tәdqiq edilәn aminturşu elyuatının optik sıxlığı;
Mәhsuldan çıxarılan aminturşuları qarışığı mәhlulunun ümumi hәcmi;
Lәkәdәki standart aminturşunun miqdarı;
Standart aminturşu elyuatının optik sıxlığı.
Tәdqiq edilәn aminturşular qarışığı mәhlulunun xromatoqram üzәrinә köçürülәn hәcmi;

180 Tez hәrәkәt edәn aminturşuları ayırmaq üçün hәlledicinin bu sayda qalxması kifayәt edir:

•

1 dәfә;
45 dәfә
23 dәfә;
10 dәfә.
67 dәfә;

181 Xromatoqram zonalarında maddәlәrin miqdarca tәyini, bu sayda üsulla yerinә yetirilir:

•

1
3
2
5
4

182 Suda hәll olmayan lipoidlәr, yağ turşuları, yağda hәll olan vitaminlәr vә başqa maddәlәrin
analizindә hәrәkәt edәn faza bundan ibarәt olur:

•

Polyar maye;
Çevrilmәmiş fazalar
Çevrilmiş fazalar;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
Qeyri – polyar maye;

183 Suda hәll olmayan lipoidlәr, yağ turşuları, yağda hәll olan vitaminlәr vә başqa maddәlәrin
analizindә hәrәkәtsiz edәn faza bundan ibarәt olur:

•

Polyar maye;
Çevrilmәmiş fazalar;
Dәyişdirilmiş fazalar;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
Qeyri – polyar maye;

184 Yarımmiqdarca qiymәtlәndirmә metodunun dәqiqliyi bu civarda dәyişir:

•

1 – 3 %;
15 – 50 %;
5 – 10 %;
71 – 90 %.
51 – 70 %;

185 Lәkә sahәsinin ölçülmәsi metodunun dәqiqliyi, bu civarda dәyişir:

•

71 – 90 %.
51 – 70 %;
15 – 50 %;
5 – 10 %;
1 – 3 %;

186 Qurudulmuş xromatoqramlar ninhidrinlә emal edilәrkәn xromatoqram üzәrindә
diketohidrindiledindiketohidrindaminin hansı rәngli lәkәlәri әmәlә gәlir?

•

Qırmızı rәngli;
Qonur rәngli;
Yaşıl rәngli;
Çәhrayı rәngli.
Yasәmәn rәngli;

187 Fenol birlәşmәlәri, hisә verilmiş mәhsulların bu xassәlәrinin әmәlә gәlmәsindә hәlledici rol
oynayır:
Konsistensiya;

•

Ölçülәr;
Forma;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
Dad vә aromat;

188 Sankt – Peterburq kağız fabrikindә istehsal olunan vә xromatoqrafiya üçün istifadә olunan hansı
markalı kağız qabaqcadan Na2CO3 – lә doydurulur?

•

“B”;
“D”;
“A”;
“E”.
“C”;

189 Orta vә kiçik hәrәkәt sürәtinә malik aminturşuları yaxşı ayırmaq üçün, hәlledici bu sayda
buraxılmalıdır:

•

1 dәfә
45 dәfә
23 dәfә;
10 dәfә.
67 dәfә;

190 İkiölçülü xromatoqrafiya zamanı istifadә edilәn hәlledici sistemin sayı bu qәdәrdir:

•

2
6
4
5
3

191 Qurudulmuş xromatoqramlar ninhidrinlә emal edilәrkәn xromatoqram üzәrindә prolin bu rәngә
boyanır:

•

Sarı;
Çәhrayı;
Qırmızı;
Mavi.
Qonur;

192 Kağız üzәrindә paylaşdırıcı xromatoqrafiyada, hәrәkәt edәn faza kimi, adәtәn bu maddәlәr
xidmәt göstәrir:

•

Qeyri – üzvi hәlledicilәr;
Epoksidlәr;
Üzvi hәlledicilәr;
Suspenziyalar.
Hiqroskopik maddәlәr;

193 Qarışıq komponentlәrinin daşıyıcı üzәrindә olan hәrәkәtsiz vә hәrәkәt edәn fazalar arasında
paylanmasına әsaslanan xromatoqrafiya metodu budur:
Kolonkalı xromatoqrafiya;
Qaz xromatoqrafiyası;
İon – mübadilә xromatoqrafiyası;

•

•

Kağız xromatoqrafiyası
Qaz – maye xromatoqrafiyası;

194 Xromatoqramı monoxromatik işıq şüası ilә edәn vә qayıdan şüa enerjisini fotometriya metodu ilә
tәyin edәn üsul belә adlanır:

•

Fotometriya ;
Refraktometriya ;
Kolorimetriya;
Potensiometriya.
Densitometriya;

195 Aminturşuları xromatoqrafiya olunarkәn, kağız üzәrinә köçürülәn ştrixlәrin uzunluğu bu ölçüdә
olmalıdır:

•

1,01,5 sm;
4,0 sm;
2,02,5 sm;
1015 sm.
5,07,0 sm;

196 Xromatoqrafiya kağızının doydurulması üçün bu faiz göstәricisinә malik Na2CO3 mәhlulundan
istifadә olunur:

•

2,0 %;
4,0 %;
3,0 %;
6,0 %.
5,0

197 Kağız üzәrindә paylaşdırıcı xromatoqrafiyada, qarışığın daxil olan maddәlәrin paylanması bu
fazalar arasında baş verir:

•

Bәrk – maye
Maye – maye;
Qaz – bәrk;
Bәrk – bәrk.
Maye – qaz;

198 Kağız üzәrindә paylaşdırıcı xromatoqrafiya, bu xromatoqrafiya növünә aid edilir:

•

Bәrk – maye;
Maye – maye;
Qaz – bәrk;
Bәrk – bәrk.
Maye – qaz;

199 Qaynar hava Qarışığın hәllolan maddәlәrinin bir hissәsinin kağız tәrәfindәn dönmәz sorbsiya
olunmasının baş vermәmәyi mәqsәdilә, ilk köçürülәn lәkәlәri yalnız bu şәraitdә qurutmaq olar:

•

İsti hava axınında;
Soyuq hava axınında
Qaynar hava axınında;
Fasilәli isti hava axınında.
Fasilәli qaynar hava axınında;

200 Xromatoqrafiya kağızının doydurulması üçün 4,0 % – li hansı maddә mәhlulundan istifadә
olunur?

•

H2SO4;
HCl;
H3PO4;
Na2CO3.
K2MnO4;

201 Kağız xromatoqrafiyası üsulu ilә aminturşular aşkarlandıqdan sonra xromatoqramı bu duz
mәhlulunda islatmaqla möhkәmlәndirirlәr:

•

K2 MnO4;
Cu (NO3)2;
Mg2SO4;
NaCl
Fe2(SO4)3

202 Kağız üzәrindә paylaşdırıcı xromatoqrafiya üsulundan istifadә edәrkәn, su vә ya etil spirti ilә
ekstraksiya olunan bu birlәşmәlәrdir:

•

Boyaq maddәlәri;
Şәkәrlәr;
Zülallar;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
Lipidlәr;

203 Qurudulmuş xromatoqramlar ninhidrinlә işlәnilәn zaman lәkәlәrin rәngi tәdricәn intensivlәşir vә
hansı müddәtdәn sonra otaq temperaturunda maksimum intensivliyә malik olur?

•

23 saatdan sonra;
89 saatdan sonra;
57 saatdan sonra;
20 saatdan sonra.
1016 saatdan sonra

204 Hisә verilmiş mәhsulların dad vә aromatik xassәlәrinin әmәlә gәlmәsindә bu birlәşmәlәr hәlledici
rol oynayır:

•

Neytral lipidlәr;
Qlikolipidlәr;
Fosfolipidlәr;
Fenol birlәşmәlәri.
Qlikozidlәr;

205 Aminturşuları ayırmaq üçün adәtәn bu markalı xromatoqrafiya kağızından istifadә edirlәr:

•

“B”
“A”
“M”
“D”
“C”

206 Tez hәrәkәt edәn aminturşuları ayırmaq üçün hәlledicinin bu sayda qalxması kifayәt edir:

•

67 dәfә
23 dәfә
1 dәfә
10 dәfә
45 dәfә

207 Orta vә kiçik hәrәkәt sürәtinә malik aminturşuları yaxşı ayırmaq üçün, hәlledici bu sayda
buraxılmalıdır:

•

67 dәfә
23 dәfә
1 dәfә
10 dәfә
45 dәfә

208 İkiölçülü xromatoqrafiya zamanı istifadә edilәn hәlledici sistemin sayı bu qәdәrdir:

•

3
2
4
5
6

209 Qurudulmuş xromatoqramlar ninhidrinlә emal edilәrkәn xromatoqram üzәrindә prolin bu rәngә
boyanır:

•

Sarı
Çәhrayı
Qırmızı
Mavi
Qonur

210 Qurudulmuş xromatoqramlar ninhidrinlә işlәnilәn zaman lәkәlәrin rәngi tәdricәn intensivlәşir vә
hansı müddәtdәn sonra otaq temperaturunda maksimum intensivliyә malik olur?

•

23 saatdan sonra
89 saatdan sonra
57 saatdan sonra
20 saatdan sonra
1016 saatdan sonra

211 Kağız xromatoqrafiyası üsulu ilә aminturşular aşkarlandıqdan sonra xromatoqramı bu duz
mәhlulunda islatmaqla möhkәmlәndirirlәr:

•

K2 MnO4
Cu (NO3)2
Mg2SO4
NaCl
Fe2(SO4)3

212 Hisә verilmiş balığın vә ya әtin toxumaları tәrәfindәn fenolların bu halı baş verir:

•

Adsorbsiya;
Absorbsiya;
Xemosorbsiya;

Göstәrilәnlәrin heç biri.
Desorbsiya;

213 Xromatoqramlarda yalnız bu sayda fenol tәbiәtli maddә aşkarlana bilir:

•

4 – 5;
6 – 7;
2 – 3;
15 – 20.
8 – 10;

214 Xromatoqrafiya olunarkәn bir dәfә ilә kağıza köçürülmüş qarışıqdakı fenolların ümumi miqdarı
bu civarda olmalıdır:

•

) 0,1 0,3 mq;
0,7 1,0 mq
0,4 0,6 mq;
3,0  5,0 mq.
1,5  2,5 mq;

215 Xromatoqrafiya olunarkәn bir dәfә ilә kağıza köçürülәn qarışıqdakı fenolların ümumi miqdarı
0,40,6 mq, ayrıayrı fenolların miqdarı isә bu qәdәr olmalıdır:

•

0,1 0,3 mkq;
0,7  1,0 mkq;
0,4  0,6 mkq;
5,0  50,0 mkq.
1,0  5,0 mkq;

216 Lipitlәrin xloroformla, dördxlorlu karbonla, petroleyn efiri ilә vә digәr qeyripolyar hәlledicilәrlә
saxlanılmaqla (susuz natrium sulfatın iştirakı ilә) ekstraksiya zamanı, әsasәn bu birlәşmәlәr kәnarlaşır:

•

Fosfolipidlәr;
Neytral lipidlәr;
Qlikolipidlәr;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
Triqliseridlәr;

217 Xloroform vә metanol qarışıqlarından istifadә etmәklә, heyvani vә bitki mәnşәli mәhsullardan
ümumi lipidlәrin bu faiz miqdarından çoxunu çıxarmaq imkanı olur:

•

20,0 %;
52,3 %
44,5 %
99 %  dәn çoxuna
79,5 %

218 Lipidlәrin daha tam ekstraksiyası, mәhlulu bu qarışıqla homogenlәşdirәn zaman әldә edilir:

•

Spirt – benzin;
Spirt – su;
Su – xloroform;
Xloroform – benzin.
Xloroform – metanol;

219 Homogenlәşdirilәn maddәyә bu qarışığın artığını әlavә edәrәk, asanlıqla ayrıla bilәn ikifazalı
sistem almaq olur:

•

Xloroform – su
Xloroform – etanol
Su – etanol
Etanol – benzin
Benzin – su

220 Maye efirlәrinin ikimәrhәlәli alınması zamanı piylәri vә yağı qabaqcadan bu birlәşmә ilә
sabunlaşdırırlar:

•

Qliserinlә;
Spirtli qәlәvi ilә;
Yağ turşuları ilә;
Xörәk duzu ilә.
Sulfat turşusu ilә;

221 arper tәrәfindәn tәklif olunan uçucu turşuların kolonkalı paylaşdırıcı xromatoqrafiya metodu ilә
bu birlәşmәni aşkar etmәk mümkün olmuşdur:

•

Qarışqa turşusu;
Fosfat turşusu;
Sulfat turşusu;
Süd turşusu.
Xlorid turşusu;

222 әdәbiyyat mәnbәlәrindә tәsvir edilәn turşuların metil efirlәrinin alınma metodları neçә qrupa
bölünür:

•

2
5
3
4
7

223

•

Standart mәhluldakı zәhәrli kimyәvi birlәşmәnin miqdarı
Sınaq nümunәsi pikinin sahәsi
Zәhәrli kimyәvi birlәşmәnin standart mәhlulunun pikinin sahәsi
Buxarlandırıldıqdan sonra ekstraktın ümumi hәcmi
Xromatoqrama daxil edilmiş sınaq nümunәsi ekstraktının hәcmi

224

•

Standart mәhluldakı zәhәrli kimyәvi birlәşmәnin miqdarı
Sınaq nümunәsi pikinin sahәsi
Zәhәrli kimyәvi birlәşmәnin standart mәhlulunun pikinin sahәsi

Buxarlandırıldıqdan sonra ekstraktın ümumi hәcmi
Xromatoqrama daxil edilmiş sınaq nümunәsi ekstraktının hәcmi

225 Sәrbәst yağ turşularını metillәşdirmәk üçün bu birlәşmә geniş istifadә olunur:

•

Diazometan
Xörәk duzu
Fosfat anhidridi
Qliserin
Disulfid birlәşmә

226 әksәr poliefirlәr uçucu birlәşmәlәrә malikdir vә onlar bu hәddәn yüksәk istiliklәrdә termiki
cәhәtdәn dayanıqsızdır:

•

250 C
150 C
200 C
50 C
100 C

227 Uçucu turşuların kolonkalı paylaşdırıcı xromatoqrafiya ilә silikoheldә ayrılması metodunu bu
ziyalı tәklif etmişdir:

•

Nekrasov
Ber
Xarper
Nәzәrov
Şirokov

228 Xarper tәrәfindәn tәklif olunan uçucu turşuların kolonkalı paylaşdırıcı xromatoqrafiya metodu ilә
bu birlәşmәni aşkar etmәk mümkün olmuşdur:

•

Qarışqa turşusu
Fosfat turşusu
Sulfat turşusu
Süd turşusu
Xlorid turşusu

229

•

Standart mәhluldakı zәhәrli kimyәvi birlәşmәnin miqdarı
Sınaq nümunәsi pikinin sahәsi
Zәhәrli kimyәvi birlәşmәnin standart mәhlulunun pikinin sahәsi
Buxarlandırıldıqdan sonra ekstraktın ümumi hәcmi
Xromatoqrama daxil edilmiş sınaq nümunәsi ekstraktının hәcmi

230

•

Standart mәhluldakı zәhәrli kimyәvi birlәşmәnin miqdarı
Sınaq nümunәsi pikinin sahәsi

•

Zәhәrli kimyәvi birlәşmәnin standart mәhlulunun pikinin sahәsi
Buxarlandırıldıqdan sonra ekstraktın ümumi hәcmi
Xromatoqrama daxil edilmiş sınaq nümunәsi ekstraktının hәcmi

231 Sәrbәst yağ turşularını metillәşdirmәk üçün bu birlәşmә geniş istifadә olunur:

•

Diazometan;
Qliserin;
Disulfid birlәşmә;
Xörәk duzu.
Fosfat anhidridi;

232 әksәr poliefirlәr uçucu birlәşmәlәrә malikdir vә onlar bu hәddәn yüksәk istiliklәrdә termiki
cәhәtdәn dayanıqsızdır:

•

2500 C
1500 C
2000 C
500 C
1000 C

233 Lipidlәri xromatoqrafik ayırmaq üçün, adәtәn onlar bu birlәşmәyә keçirilir

•

Xloroforma;
Metil efirinә
Sulfat turşusuna;
Dietil efirlәrinә
Su buxarlarına

234 Mürәkkәb efirlәr bu birlәşmәlәrdәn daha kiçik qaynama temperaturu vә polyarlığa malikdir:

•

Uyğun efirlәrdәn;
Uyğun qәlәvilәrdәn;
Uyğun duzlardan;
Uyğun turşulardan
Uyğun fenollardan;

235 Piyin ekstraksiyası prosesi bu aparatda hәyata keçirilir:

•

Kip aparatı;
Bunzen kolbası;
Bidistilyator;
Spektrofotometr.
Sokslet aparatı;

236 Uçucu turşuların kolonkalı paylaşdırıcı xromatoqrafiya ilә silikoheldә ayrılması metodunu bu
ziyalı tәklif etmişdir:

•

Nekrasov;
Ber;
Xarper;
Nәzәrov.
Şirokov;

237 Zәhәrli kimyәvi birlәşmәlәrin mәhsuldakı miqdarını tәyin edәn bәrabәrliyindә A hәrfi ilә bu

göstәrici işarәlәndirilmişdir:

•

Standart mәhluldakı zәhәrli kimyәvi birlәşmәnin miqdarı;
Sınaq nümunәsi pikinin sahәsi;
Zәhәrli kimyәvi birlәşmәnin standart mәhlulunun pikinin sahәsi.
Buxarlandırıldıqdan sonra ekstraktın ümumi hәcmi.
Xromatoqrama daxil edilmiş sınaq nümunәsi ekstraktının hәcmi;

238 Zәhәrli kimyәvi birlәşmәlәrin mәhsuldakı miqdarını tәyin edәn bәrabәrliyindә S2 hәrfi ilә bu
göstәrici işarәlәndirilmişdir:

•

Standart mәhluldakı zәhәrli kimyәvi birlәşmәnin miqdarı;
Sınaq nümunәsi pikinin sahәsi;
Zәhәrli kimyәvi birlәşmәnin standart mәhlulunun pikinin sahәsi.
Buxarlandırıldıqdan sonra ekstraktın ümumi hәcmi.
Xromatoqrama daxil edilmiş sınaq nümunәsi ekstraktının hәcmi;

239 Zәhәrli kimyәvi birlәşmәlәrin mәhsuldakı miqdarını tәyin edәn bәrabәrliyindә V2 hәrfi ilә bu
göstәrici işarәlәndirilmişdir:

•

Standart mәhluldakı zәhәrli kimyәvi birlәşmәnin miqdarı;
Sınaq nümunәsi pikinin sahәsi;
Zәhәrli kimyәvi birlәşmәnin standart mәhlulunun pikinin sahәsi.
Buxarlandırıldıqdan sonra ekstraktın ümumi hәcmi.
Xromatoqrama daxil edilmiş sınaq nümunәsi ekstraktının

240 Zәhәrli kimyәvi birlәşmәlәrin mәhsuldakı miqdarını tәyin edәn bәrabәrliyindә S1 hәrfi ilә bu
göstәrici işarәlәndirilmişdir:

•

Standart mәhluldakı zәhәrli kimyәvi birlәşmәnin miqdarı;
Sınaq nümunәsi pikinin sahәsi;
Zәhәrli kimyәvi birlәşmәnin standart mәhlulunun pikinin sahәsi.
Buxarlandırıldıqdan sonra ekstraktın ümumi hәcmi.
Xromatoqrama daxil edilmiş sınaq nümunәsi ekstraktının hәcmi;

241 Karbon atomlarının sayına görә mürәkkәb efirlәrin ayrılmasını bu maddә tәmin edir:

•

Silikon – SE30;
Apiezon – M;
Apiezon – L;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
Polibuten;

242 Zәhәrli kimyәvi birlәşmәlәrin mәhsuldakı miqdarını tәyin edәn bәrabәrliyindә V1 hәrfi ilә bu
göstәrici işarәlәndirilmişdir:

•

Standart mәhluldakı zәhәrli kimyәvi birlәşmәnin miqdarı;
Sınaq nümunәsi pikinin sahәsi;
Zәhәrli kimyәvi birlәşmәnin standart mәhlulunun pikinin sahәsi.
Buxarlandırıldıqdan sonra ekstraktın ümumi hәcmi.
Xromatoqrama daxil edilmiş sınaq nümunәsi ekstraktının hәcmi;

243 Hәrәkәtsiz fazasının aqreqat halından asılı olaraq qaz xromatoqrafiyası neçә növdә olur?
4

•

3
5
2
7

244 Nasadkalı kolonkalar bu materialdan da hazırlanır:

•

Qızıl
Nikel
Gümüş
Volfram
Mis

245 Kapilyar kolonkada hәrәkәtsiz faza borunun bu hissәsinә çәkilir:

•

Yalnız giriş hissәyә
Yalnız çıxış hissәyә
Xarici sәthinә
Materialın orta tәbәqәsinә
Daxili sәthinә

246 Kolonkadakı maddәlәrin paylanma әmsalına çox güclü tәsir göstәrәn amil budur:

•

Kolonkadakı maddәnin miqdarı
Kolonkanın tutumu
Kolonkadakı maddәnin rәngi
Kolonkanın diametri
Kolonkanın temperaturu

247 Xromatoqrafiya piklәrinin sahәsinin hesablanmasının bizә mәlum olan neçә üsulu mövcuddur?

•

2
3
4
5
6

248 Kolonkanın uzunluğu böyük olduqca ayrılma keyfiyyәti belә olur:

•

Daha pis olur
Әvvәlcә yaxşı olur, sonra pislәşir
Әvvәlcә pis olur, sonra yaxşılaşır
Dәyişilmәz olur
Daha yaxşı olur

249 Qaz xromatoqrafiyasında istifadә edilәn hәrәkәtsiz faza neçә növdә olur?

•

5
2
4
6
3

250 İstilikkeçirmәnin ölçülmәsi prinsipinә görә işlәyәn detektorları belә adlandırırlar:

•

Katarometrlәr

•

Taxometrlәr
Termometrlәr
Mikrometrlәr
Psixrometrlәr

251 Qaz xromatoqrafiyası zamanı kolonkaların çıxışında nәyin alınacağını aydınlaşdırmağa imkan
verәn bu detaldır:

•

Özü yazan qurğu
Detektor
Buxarlandırıcı
Qazdaşıyıcı mәnbә
Kolonka

252 Tarixi baxımdan daha әvvәlki metod sayılan bu xromatoqrafiya üsuludur:

•

Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya
Qazadsorbsiya xromatoqrafiyası
Kolonkalı xromatoqrafiya
Maye xromatoqrafiyası
Göstәrilәnlәrin heç biri

253 Sorbentin sәthindәn hәrәkәt edәn qaz fazasının kömәyi ilә qarışığın ayrılması baş verәn proses
belә adlanır:

•

Maye xromatoqrafiyası
Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya
Qaz xromatoqrafiyası
Kağız xromatoqrafiyası
İonmübadilә xromatoqrafiyası

254 Qida mәhsullarını infraqırmızı spektroskopiya üsulu ilә tәdqiq edәrkәn nuyol (vazelin yağı)
әvәzinә nәyin istifadә olunması mәslәhәt görülür?

•

Qliserin
Triqliserid
Flavonol
Heksaxlorbutadien
Göstәrilәnlәrin heç biri

255 Üzvi birlәşmәlәrin (OH, C=O, C – O – C) molekuluna hansı elementin daxil edilmәsi,
infraqırmızı spektrlәrdә intensiv udulmanın yaranmasına sәbәb olur?

•

H
F
O
S
C

256 Spirt qarışıqlarının analizi bu dalğa uzunluğu oblastında hәyata keçirilir:
2 – 7 mkm
15 – 28 mkm
30 – 40 mkm
60 – 120 mkm

•

•

8 – 13 mkm

257 Karbonil qrupuna ikiqat rabitәnin daxil edilmәsi bütün tip rabitәlәr üçün C=O valentli rәqslәrin
tezliyini bu qәdәr azaldır:

•
258 Karbon turşularının çox güclü durulaşdırılması zamanıneçә udulma zolağı әmәlә gәlir?

•

2
4
6
9
3

259 Üzvi birlәşmәnin infraqırmızı spektri maddәnin hansı xassәlәrindәn biri kimi hesab edilir?

•

Bioloji;
Kimyәvi;
Riyazi;
Fiziki.
Coğrafi

260 1 mkm dalğa uzunluğu hansı göstәriciyә bәrabәr qәbul edilir?

•

1 mkm = ;
1 mkm =
1 mkm =
Göstәrilәnlәrin heç biri.
1 mkm =

261 İnfraqırmızı spektroskopiyanın әsasını bu göstәrici tәşkil edir:

•

Mәhsul çeşidinin şüalana bilmәmәsi;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
Xarakterik tezliklәrin aşkar edilmәsi;
Ayrıayrı funksional qrupların rәqsi;
Mәhsul çeşidinin şüalanma qabiliyyәti;

262 Gәrginlik relaksasiyası bu bәrabәrliklә hesablanır:

•

263 Mәhsulun deformasiyadan sonrakı ilkin formasını vә ölçüsünü tam bәrpa etmәsi qabiliyyәti belә
adlanır:

•

Özlülük
Möhkәmlik
Göstәrilәnlәrdәn heç biri
Plastiklik
Elastiklik

264 Ani elastiki deformasiya bu qanunla ifadә olunur:

•

Dalton
Om
Bernulli
Nyuton
Huk

265 Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya metodunun başlanğıcı kimi bu alimlәrin işlәri qәbul olunur:

•

Dalton vә Ber;
Nekrasov vә Zelinski;
İzmaylova vә Şrayber;
Tolstoy vә Avaqadro.
Kirpiçev vә Lomonosov

266 Adәtәn, nazik tәbәqәli xromatoqrafiyada hansı sayda komponentdәn ibarәt olan hәlledicilәr
sistemindәn istifadә edilir?

•

Yetmiş beş komponentdәn.
Bir komponentdәn;
On komponentdәn;
İki, üç vә dörd komponentdәn;
Әlli komponentdәn;

267 Bir qayda olaraq, ayrılacaq komponentlәrin vә hәlledicilәrinpolyarlığı nәzәrә alınmaqla, emprik
olaraq hәyata keçirilәn (tәyin edilәn) bu amildir:

•

Göstәrilәnlәrin heç biri.
Hәlledicilәrin secilmәsi;
Hәlledicilәrin rәngi;
Hәrәkәtsiz fazanın seçilmәsi;
Hәlledicilәrin miqdarı;

268 Hidrofob maddәlәri ayırmaq üçün yönәldilmiş fazalı hansı xromaotoqrafiya üsulunu tәtbiq etmәk
olar?

•

Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya.
Qaz xromatoqrafiyası;
Kalonkalı xlomatoqrafiya;
Hel xromatoqrafiyası;
Kağız üzәrindә paylaşdırıcı xromatoqrafiya;

269 Laboratoriya şәraitindә tozşәkilli sellüloza adsorbentini almaq üçün kağızı 5 – 8 mm ölçülәrdә
xırdalayır, 60 – 700 C istilikdә, 18 – 20 saat әrzindә qurudur vә 1,0 litr hәcmli kolbaya yerlәşdirir,
oraya 500 ml hәcmdә 96,0 %li etil spirti mәhlulu vә 120,0ml hansı turşu әlavә edirlәr?

•

Sulfat turşusu;
Xlorid turşusu;
Nitrat turşusu;
Formiat turşusu.
Fosfat turşusu;

270 Hidratlaşdırılmış alüminium oksidi, bu temperaturadәk qızdırılarkәn, adsorbsiya olunan suyun
çox hissәsi kәnarlaşır:

•

5080 C
100250 C
1555 C
5001000 C
300400 C

271 Laboratoriya şәraitindә tozşәkilli sellüloza adsorbentini almaq üçün kağızı 5 – 8 mm ölçülәrdә
xırdalayır, 60 – 700 C istilikdә, hansı müddәt әrzindә qurudurlar?

•

1 – 3 saat
10 – 14 saat;
5 – 8 saat;
18 – 20 saat.
15 – 17 saat;

272 Tәrkibindә bir vә ya bir neçә, xüsusilә dә bir biri ilә әlaqәli ikiqat rabitәlәrin mövcudluğu,
birlәşmәlәrin adsorbsiya olunmaq qabiliyyәtini:

•

Zәiflәdir
Artırır
Tәsir etmir
Әvvәlcә artırır, sonra zәiflәdir
Әvvәlcә zәiflәdir, sonra artırır

273 Sendviç – kamera bu formaya oxşayır:

•

Ellips
Düzbucaqlı çәn
Kvadratşәkilli metal lövhә
Silindr
Rombşәkilli şüşә

274 Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya üsulu ilә bu birlәşmәlәrin (maddәlәrin) tәdqiqi nәzәrdә
tutulmamışdır:

•

Aminturşular;
Vitaminlәr;
Lipidlәr.
Mineral duzlar;
Alkoloidlәr;

275 Lazımi aktivliyә malik sorbent almaq üçün I alüminium oksidinә uyğun miqdarda, bu mayeni
әlavә edir, qarışığı yaxşı cilalanmış tıxaca malik şüşә bankada 5 – 10 dәqiqә әrzindә çalxalayır vә 6 –
8 saat sakit saxlayırlar:
Sirkә turşusu;

•

•

Su;
Etil spirti;
Xloroform.
Metil spirti;

276 Tәrkibindә bir vә ya bir neçә, xüsusilә dә bir biri ilә әlaqәli ikiqat rabitәlәrin mövcudluğu,
birlәşmәlәrin adsorbsiya olunmaq qabiliyyәtini:

•

Zәiflәdir;
Artırır;
Tәsir etmir;
Әvvәlcә artırır, sonra zәiflәdir;
Әvvәlcә zәiflәdir, sonra artırır;

277 300 – 4000 Cdәk qızdırarkәn, adsorbsiya olunan suyun çox hissәsi kәnarlaşan aliminium oksid
hansı alimә görә I aliminium oksid kimi işarәlәndirilir?

•

Feldman;
Brokman;
Flaumenbaum;
Dalton.
Ber;

278 Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya üçün istifadә edilәn silikahellәrin әksәriyyәti belә tәsnifatlaşdırılır:

•

Xırdadәnәli kimi;
İridәnәli kimi;
Qırıqdәnәli kimi;
Fiqurlu quruluşa malik kimi.
Ortadәnәli kimi;

279 Aliminium oksidin aktivliyi, xromatoqrafiya üçün praktiki әhәmiyyәt kәsb edәn bu maddәnin
miqdarından asılıdır:

•

Sirkә turşusu;
Su;
Etil spirti;
Xloroform.
Metil spirti;

280 III aktivliyә malik sorbent almaq üçün I alüminium oksidinә neçә faiz su әlavә edir, qarışığı yaxşı
cilalanmış tıxaca malik şüşә bankada 5 – 10 dәqiqә әrzindә çalxalayır vә 6 – 8 saat sakit saxlayırlar?

•

3,0 %;
10,0 %;
6,0 %;
25,0 %.
15,0 %;

281 Çoxnüvәli aromatik maddәlәrin yalnız doymazlıq dәrәcәsinә görә fәrqlәnәn maddәlәrin ayrılması
üçün daha geniş tәtbiq edilәn әsasi xarakterli polyar adsorbent hansıdır?
Silikahel;
Kizelqur;
Alüminium oksid;

•

Göstәrilәnlәrin heç biri.
Maqnezium oksid;

282 Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya üsulu hansı ildә N. A. İzmaylova vә M. S. Şrayber tәrәfindәn
tәsvir olunmuşdur?

•

1908;
1938;
1925;
1960.
1946;

283 1938ci ildә N. A. İzmaylova vә M. S. Şrayber nazik alüminium qatı ilә ilk dәfә bu birlәşmәlәri
ayırmışlar:

•

Qәnnadı mәmulatlarının şәkәrlәrini;
Xәmirdәki üzvi turşuları;
Dәrman bitkilәrinin alkoloidlәrini;
Nar qabığının polifennollarını.
Armud piqmentlәrini;

284 Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya metodunu riyazi cәhәtdәn әsaslandıran bu alim olmuşdur:

•

İzmaylova;
Ştayla;
Şrayber;
Lomonosov.
Kirpiçev;

285 Xromatoqrafiya kağızında laboratoriya şәraitindә bu adsorbent növünü almaq olar:

•

Kizelqur;
Silikahel;
Tozşәkilli sellüloza;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
Poliamidlәr;

286 Nazik tәbәqәli xromatoqrafiyada, lövhәnin mәrkәzindәn vә onun kәnarlarından hәlledicinin qeyri
– bәrabәr buxarlanması, belә adlandırılır:

•

Son effekt;
Xarici effekt;
Daxili effekt;
Birinci effekt.
Kәnar effekt;

287 Laboratoriya şәraitindә tozşәkilli sellüloza adsorbentini almaq üçün kağızı 5 – 8 mm ölçülәrdә
xırdalayır, 60 – 700 C istilikdә, 18 – 20 saat әrzindә qurudur vә 1,0 litr hәcmli kolbaya yerlәşdirir,
oraya 500 ml hәcmdә hansı faizli etil spirti vә 120 ml qatı xlorid turşusu әlavә edirlәr?

•

96,0 %li
45,0 %li;
30,0 %li;
75,0 %li;
60,0 %li

288 Müasir dövrdә nazik tәbәqәli xromatoqrafiyada istifadә edilәn sorbentlәrin sayı nә qәdәrdir?

•

2
6
4
5
3

289 Hidratlaşdırılmış alüminium oksidi, bu temperaturadәk qızdırılarkәn, adsorbsiya olunan suyun
çox hissәsi kәnarlaşır:

•

50800 C;
1002500C;
15550C;
50010000C;
3004000C;

290 Çörәk tәdqiq edilәrkәn bu miqdarda çörәk mәmulatı xırdalanır vә 5000 mllik kolbada 60oCdәk
qızdırılır:

•

300 qr;
500 qr;
400 qr ;
700 qr.
600 qr;

291 Müasir zamanda qida mәhsullarından aromatik komponentlәrin çıxarılmasının әsasәn neçә üsulu
sınaqdan çıxarılır?

•

2
5
7
4
3

292 Çörәk tәdqiq edilәrkәn 500 qr miqdarda çörәk mәmulatı xırdalanır vә neçә mllik kolbada 60oC
dәk qızdırılır?

•

3000 ml;
5000 ml;
4000 ml;
7000 ml.
6000 ml;

293 Çörәk tәdqiq edilәrkәn 500 qr miqdarda çörәk mәmulatı xırdalanır vә 5000 mllik kolbada hansı
temperaturadәk qızdırılır?

•

40oC;
50oC;
25oC;
60oC.
55oC;

294 Su buxarları ilә distillә üsulu hansı qaynama temperaturuna malik komponentlәri çıxarmaq üçün
yararlıdır?

•

100oC;
300oC;
200oC;
500oC.
400oC;

295 Qida mәhsullarının aromatını qaz xromatoqrafiya metodu ilә öyrәnәrkәn, tәdqiqatçı qarşısında
duran tapşırıqların sayı bu qәdәrdir:

•

2
3
6
5
4

296 Dequstatorlar, çay mәhsulunun bu temperatur hәddindә dәmlәyәrәk dequstasiya edirlәr:

•

35 – 40oC;
70 – 80oC;
50 –60oC;
110oC.
90 – 95oC;

297 Banan xammalının aromatı tәdqiq olunarkәn hüceyrәlәrin mümkün qәdәr daha çox parçalanması
mәqsәdilә xırdalanma zamanı nә әlavә edilir?

•

Un;
Su;
Torpaq ;
Qum.
Turşu;

298 Selektivliyin asılı olduğu amillәrin sayı bu variantda düzgün göstәrilmişdir:

•

2
5
4
6
3

299 Qida mәhsullarının әtirli maddәlәrini analiz edәrkәn sınaq nümunәsinin real miqdarından çıxış
edәrәk qabaqcadan ayrılma üçün adәtәn bu diametrli kolonkalardan istifadә edilir:

•

1,0 mm
3,0 mm
2,0 mm
5,0 mm
3,5 mm

300 Bir çәki hissә sink oksid tozu vә on çәki hissә fosfor turşusu qarışığından hazırlanan doldurucuya
malik mikroreaktor hansı % miqdarında spirtlәri çıxarmağa qadirdir:

•

15 %
50 %
30 %

90 %
65 %

301 Selektivliyin asılı olduğu amillәrin sayı bu variantda düzgün göstәrilmişdir:

•

3
5
4
2
6

302 Bu temperaturadәk soyudulmuş tutucuların tәtbiq edilmәsi, kiçik temperaturda qaynayan
komponentlәr dumanının әmәlә gәlmәsinә gәtirib çıxarır:

•

196oC
235oC.
55oC;
105oC;
72oC ;

303 Aromat komponentlәrinin çıxarılmasının distillә metodları neçә qrupa bölünür?

•

5
3
6
4
2

304 Qida mәhsullarının әtirli maddәlәrini analiz edәrkәn sınaq nümunәsinin real miqdarından çıxış
edәrәk qabaqcadan ayrılma üçün adәtәn bu diametrli kolonkalardan istifadә edilir:

•

3,5 mm;
2,0 mm;
1,0 mm;
5,0 mm.
3,0 mm;

305 Qoxu konsentratını bu maddәlәrlә işlәyәrkәn, üzvi әsaslar ayrılır:

•

Oksidlәr;
Metallar;
Qәlәvilәr;
Turşular.
Qeyrimetallar;

306 Bir çәki hissә sink oksid tozu vә on çәki hissә fosfor turşusu qarışığından hazırlanan doldurucuya
malik mikroreaktor hansı % miqdarında spirtlәri çıxarmağa qadirdir:

•

65 %
30 % ;
15 % ;
90 %.
50 % ;

307 Aromatik maddәlәr qovularkәn nümunәnin seçim temperaturu adәtәn bu civarda aparılır:

•

80100oC;
2530oC;
320oC;
110200oC.
3775oC;

308 Qeyripolyar fazalarda turşu efirlәrini ayıran zaman, hansı temperatur hәddindә daha yaxşı
nәticәlәr qazanılır?

•

350 – 4000 C;
100 – 1250 C;
50 – 1500 C;
500 – 10000 C.
250 – 3500 C;

309 Yağ turşularının metil efirlәrinin әmәlә gәlәn qarışığını bu maddә ilә durulaşdırır vә nümunәni
xromatoqrafa daxil edirlәr:

•

Aseton;
Etil spirti;
Benzin;
Benzol.
Su;

310 Turşuların metil efirlәri mütlәq bu birlәşmәnin kömәyi ilә alınır:

•

Metanolun
Xörәk duzunun;
Qliserinin;
Maqnezium sulfatın
Sulfat turşusunun;

311 Metil efirlәrinin alınmasının yodlu metillә emal edilәn yağ turşularının hәllolmayan gümüş
duzlarından sintezi, adәtәn bu birlәşmәlәrin analizi üçün istifadә edilir:

•

Dikarbon turşuları;
Neytral lipidlәr;
Fosfolipidlәr;
Karbohidratlar.
Qlikolipidlәr;

312 Turşuların metil efirlәri mütlәq bu birlәşmәnin kömәyi ilә alınır

•

Metanolun
Xörәk duzunun
Qliserinin
Maqnezium sulfatın
Sulfat turşusunun

313 Yağ turşularının metil efirlәrinin әmәlә gәlәn qarışığını bu maddә ilә durulaşdırır vә nümunәni
xromatoqrafa daxil edirlәr:
Aseton
Etil spirti
Benzin

•

•

Benzol
Su

314 Yüksәk temperaturlarda daha dayanıqlı olub, lakin selektivliyi aşağı olan bu maddәdir:

•

Apiezon – M
Silikon – SE30
Göstәrilәnlәrin heç biri
Polibuten
Apiezon – L

315 Turşuları, onlardakı ikiqat rabitәlәrin sayına görә ayırmaq üçün hәrәkәtsiz faza kimi bu
birlәşmәdәn istifadә edirlәr:

•

Emulsiya
Polyar maye
Qeyri polyar maye
Distillә suyu
Suspenziya

316 әtin uçucu yağ turşularının tәyini zamanı xlorlu etili hansı temperaturda kәnarlaşdırmaq lazımdır?

•

290 C;
120 C;
50 C;
450 C
200 C;

317 Uçucu turşuları ayırmaq vә onları vәsfi analiz etmәk üçün daha mәqsәdәuyğun hesab edilәn üsul
budur:

•

Kolonkalı xromatoqrafiya;
Kağız xromatoqrafiyası;
Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya;
Bәrk adsorbsiyalı xromatoqrafiya.
Qazmaye xromatoqrafiyası;

318 Qida mәhsullarının dad keyfiyyәtinә, bu birlәşmә tәsir göstәrir:

•

Uçucu yağ turşularının miqdarı;
Mikroelementlәrin miqdarı”
Makroelementlәrin miqdarı;
Liqninin miqdarı.
Boyaq maddәlәrinin miqdarı;

319 Kiçik molekullu uçucu turşuların miqdarına görә fәrqlәnәn süd yağının analizi zamanı
metillәşdirmәni bu maddәnin kömәyi ilә hәyata keçirmәk mәslәhәt görülür:

•

Dietil efiri;
Diatomit;
Silikahel;
Dixloramin.
Diazometan;

320 Polyar fazalarda turşu efirlәrini ayıran zaman bu temperatur hәddindә daha yaxşı nәticәlәr

qazanılır:

•

320 – 4000 C;
200 – 2100 C;
50 – 1500 C;
500 – 10000 C;
250 – 3000 C;

321 Turşuları, onlardakı ikiqat rabitәlәrin sayına görә ayırmaq üçün hәrәkәtsiz faza kimi bu
birlәşmәdәn istifadә edirlәr:

•

Emulsiya;
Polyar maye;
Qeyri polyar maye;
Distillә suyu.
Suspenziya;

322 Yüksәk temperaturlarda daha dayanıqlı olub, lakin selektivliyi aşağı olan bu maddәdir:

•

Polibuten;
Apiezon – L;
Silikon – SE30;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
Apiezon – M;

323 Qliseridlәrin metanolla pereeterlәşdirilmәsindәn alınan metil efirlәrini adәtәn ayırmırlar, onların
mәhlulları, bu xromatoqrafiya üsulu ilә analiz üçün bilavasitә istifadә edilir:

•

Kolonkalı xromatoqrafiya;
Kağız xromatoqrafiyası;
Maye xromatoqrafiyası;
Qaz xromatoqrafiyası.
Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya;

324 Zәhәrli kimyәvi birlәşmәlәrin mәhsuldakı miqdarını tәyin edәn bәrabәrliyindә V3 hәrfi ilә bu
göstәrici işarәlәndirilmişdir:

•

Xromatoqrama daxil edilmiş sınaq nümunәsi ekstraktının
Zәhәrli kimyәvi birlәşmәnin standart mәhlulunun pikinin
Analiz olunan sınaq nümunәsinin çәki miqdarı;
Buxarlandırıldıqdan sonra ekstraktın ümumi hәcmi.
Sınaq nümunәsi pikinin sahәsi;

325 Qeyripolyar fazalarda turşu efirlәrini ayıran zaman, hansı temperatur hәddindә daha yaxşı
nәticәlәr qazanılır?

•

350 – 400 C
100 – 125 C
50 – 150 C
500 – 1000 C
250 – 350 C

326 Polyar fazalarda turşu efirlәrini ayıran zaman bu temperatur hәddindә daha yaxşı nәticәlәr
qazanılır:

•

320 – 400 C
200 – 210 C
50 – 150 C
500 – 1000 C
250 – 300 C

327 Kiçik molekullu uçucu turşuların miqdarına görә fәrqlәnәn süd yağının analizi zamanı
metillәşdirmәni bu maddәnin kömәyi ilә hәyata keçirmәk mәslәhәt görülür:

•

Dietil efiri
Diatomit
Silikahel
Dixloramin
Diazometan

328 Qida mәhsullarının dad keyfiyyәtinә, bu birlәşmә tәsir göstәrir:

•

Uçucu yağ turşularının miqdarı
Mikroelementlәrin miqdarı
Makroelementlәrin miqdarı
Liqninin miqdarı
Boyaq maddәlәrinin miqdarı

329 әtin uçucu yağ turşularının tәyini zamanı xlorlu etili hansı temperaturda kәnarlaşdırmaq lazımdır?

•

29 C
12 C
5C
45 C
20 C

330

•

Xromatoqrama daxil edilmiş sınaq nümunәsi ekstraktının hәcmi
Zәhәrli kimyәvi birlәşmәnin standart mәhlulunun pikinin sahәsi
Standart mәhluldakı zәhәrli kimyәvi birlәşmәnin miqdarı
Buxarlandırıldıqdan sonra ekstraktın ümumi hәcmi
Sınaq nümunәsi pikinin sahәsi

331

•

Xromatoqrama daxil edilmiş sınaq nümunәsi ekstraktının hәcmi
Zәhәrli kimyәvi birlәşmәnin standart mәhlulunun pikinin sahәsi
Analiz olunan sınaq nümunәsinin çәki miqdarı
Buxarlandırıldıqdan sonra ekstraktın ümumi hәcmi
Sınaq nümunәsi pikinin sahәsi

332 Metil efirlәrinin alınmasının yodlu metillә emal edilәn yağ turşularının hәllolmayan gümüş
duzlarından sintezi, adәtәn bu birlәşmәlәrin analizi üçün istifadә edilir:

•

•

Dikarbon turşuları
Neytral lipidlәr
Fosfolipidlәr
Karbohidratlar
Qlikolipidlәr

333 Kolonkalı xromatoqrafiya zamanı adәtәn helxromatoqrafiya bu şәraitdә yerinә yetirilir:

•

Yüksәk temperaturda;
Tәzyiq altında;
Vakuumda;
Göstәrilәnlәrin heç biri;
Normal atmosfer tәzyiqindә;

334 Kolonkalı xromatoqrafiya zamanı adәtәn ion mübadilә xromatoqrafiyası bu şәraitdә yerinә
yetirilir:

•

Göstәrilәnlәrin heç biri
Yüksәk temperaturda;
Normal atmosfer tezyiqindә;
Tәyiq altında
Vakuumda;

335 Kolonkalı xromatoqrafiya zamanı axının adi sürәti kolonkaların diametrindәn asılı olaraq, bu
qәdәr tәşkil edir:

•

0,1 0,2 ml/dәq;
4,0  6,0 ml/dәq;
0,5 – 3,0 ml/dәq;
25,0  50,0 ml/dәq
10,0  12,0 ml/dәq;

336 Kolonkalı xromatoqrafiya zamanı sınağın davam etdiyi bütün dövr әrzindә axın sürәtinin
qiymәtinә nәzarәti bu cihazın kömәyi ilә hәyata keçirirlәr:

•

pH – metr;
Reometr;
Refraktometr;
Kalorimetr;
Psixrometr;

337 Kolonkalı xromatoqrafiya zamanı sorbentin üzәrindә olan hәlledicinin hündürlüyü bu qәdәr
olmalıdır:

•

0,5  0,8 sm;
3,0  5,0 sm;
1,0  2,0 sm;
15 smdәn çox;
7,0  10,0 sm;

338 Qradiyentli yuyulma metodu, maddәlәrin yuyulmasına belә tәsir göstәrir:

•

Yaxşı ayrılmasını şәrtlәndirir;
Heç ayrılmamağını şәrtlәndirir;
Zәif ayrılmasını şәrtlәndirir;

Göstәrilәnlәrin heç biri;
Zaman keçdikdәn sonra zәif ayrılmasını şәrtlәndirir;

339 Maddәlәrin xromatik ayrılması hәyata keçirilәn kolonka adәtәn bu materialdan hazırlanır:

•

Taxta;
Şüşә;
Yonulmuş daş;
Mis;
Dәmir;

340 Kolonkalı xromatoqrafiyada tәtbiq olunan kolonkanın diametri bir neçә metrdәn, bu hәddәdәk
olur:

•

10,0 – 15,0 millimetrәdәk;
30,0 – 35,0 millimetrәdәk;
20,0 – 25,0 millimetrәdәk;
5,0 – 15,0 santimetrәdәk.
4,0 – 4,5 santimetrәdәk;

341 Kolonkalı xromatoqrafik ayrılma üçün bu şәrt vacib sayılır:

•

Tәdqiq edilәn materialın soyuq halda verilmәsi;
Tәdqiq olunan qarışığın kolonkaya, aşkarlayıcı kimi tәtbiq edilәn mayedәn әvvәl verilmәsi;
Hәm tәdqiq olunan qarışığın, hәm dә aşkarlayıcı kimi tәtbiq edilәn mayenin bәrabәr verilmәsi;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
Tәdqiq olunan qarışığın kolonkaya, aşkarlayıcı kimi tәtbiq edilәn mayedәn sonra verilmәsi;

342 Kolonkalı xromatoqrafiya üsulunu hәyata keçirmәk üçün tәtbiq edilәn şüşә kolonkanın yuxarı
hissәsindәki cilalanmış, ensiz sahәsinә, bu detal birlәşdirilir:

•

Rotasiyalı buxarlandırıcı;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
Bunzen kolbası;
Ayırıcı kran;
Damcıtökәn qıf;

343 Kolonkalı xromatoqrafiya zamanıhәr bir sınaq şüşәsindәki mәhlulu, qarışıq komponentlәrinin bu
göstәricisini tәyin etmәklә, analizә mәruz qoyurlar:

•

Konsentrasiyasını;
Rәngini;
Temperaturunu;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
Formasını;

344 Eyni maddәnin bir neçә porsiya mәhlulla aşkarlanmasından qaçmağa imkan verәn, bu metoddur:

•

Qradiyentli yuyulma;
Zәif yuyulma;
Tәcili yuyulma;
Yuyulmama.
Mәrhәlәli yuylma

345 Kolonkalı xromatoqrafiyada maddәlәrin ayrılmasına әsas tәsir göstәrәn şәrt budur:

•

•

Adsorbentin tipi;
Adsorbentin temperatur;
Adsorbentin miqdarı;
Göstәrilәnlәrin heç biri;
Adsorbentin rәngi;

346 Adsorbentin xırdalanma dәrәcәsi, onun hansı göstәricisini әsaslı dәrәcәdә tәyin edir?

•

Rәngini;
Temperaturunu;
Miqdarını;
Elektrik keçiriciliyini.
Aktivliyini;

347 Poliamidlәr üçün hәlledicilәrin elyurәetmә sırasına bu hәlledici aid edilir:

•

Etil spirti;
Benzin;
Benzol;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
Sirkә turşusu;

348 Elektrolit ionitlәrin istifadәsinә әsaslanan xromatoqrafiya növü budur:

•

Qaz – maye xromatoqrafiyası;
Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya;
Kağız üzәrindә paylaşdırıcı xromatoqrafiya;
Qaz xromatoqrafiyası
İonmübadilә xromatoqrafiyası;

349 Anoloji sorbentlәrdәn istifadә edilmә vә eyni qrupdan olan birlәşmәlәri ayırmaq mümkünlüyü,
kolonkalarda xromotoqrafiya üsulunu hansı xromatoqrafiya üsulu ilә sıx әlaqәdar etmişdir?

•

Hel xromatoqrafiyası;
Qaz xromatoqrafiyası;
Maye xromatoqrafiyası;
Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya.
Kağız üzәrindә paylaşdırıcı xromatoqrafiya;

350 Poliamid tozu almaq üçün, kapronәyirmә tullantıları sabunla yuyulur, qurudulur vә hәr biri neçә
dәfә olmaqla, 1:1 nisbәtindә olan xloroform vә dixloretan qarışığında iki dәfә qaynatmaqla
yağsızlaşdırılır?

•

20 dәqiqә;
10dәqiqә;
5 dәqiqә;
30 dәqiqә.
15 dәqiqә;

351 Poliamid hazırlayarkәn kapronәyirmә tullantıları sabunla yuyulub qurudulduqdan sonra, hәr biri
15 dәqiqә olmaqla iki dәfә, 1:1 nisbәtindә xloroform vә dixloretan qarışığında qaynadılaraq
yağsızlaşdırılır. İpliyi havada qurudur vә 80%li hansı mәhlulda hәll edirlәr?

•

Benzol.
Sirkә turşusu;

Benzin)
Etil spirti;
Xloroform;

352 Çöküntülü xromatoqrafiya üsulu, bu birlәşmәlәrin tәyini zamanı istifadә edilir:

•

Qanda şәkәrlәrin tәyini;
Süd mәhsullarında ağır metalların tәyini
Süd mәhsullarında yağların tәyini;
Әrinmiş yağda “Miristin” yağ turşusunun tәyini.
Meyvәlәrdә turşuların miqdarının tәyini;

353 Kolonkalı xromatoqrafiya zamanı kolonka tez – tez bu şәkildә olan sorbentlә doldurulur:

•

Duru yağ;
Maye mәhlul;
Bәrk maddә;
Suspenziya;
Emulsiya;

354 Bunlardan hansı, kolonkalı xromatoqrafiyada bәrk daşıyıcı kimi istifadә olunmağa yararlı hesab
olunmur:

•

Sellüloza;
Alüminium oksid;
Silikahel;
Göstәrilәnlәrin heç biri;
Kizelqur;

355 Qolovkin N. A. vә Perkel R. İ. tәrәfindәn işlәnib hazırlanmış sәrbәst yağ turşularının
iondәyişdirici qatranda ayrılması vә metillәşdirilmәsi metodikası, hansı metodun modifikasiyasıdır?

•

Maçixin
Xoriştin;
Zelinski;
Reynold
Samorodova;

356 Sәrbәst yağ turşularının kolonkada udulmas prosesind, metillәşdirmә üçün yodlu metildәn
istifadә edildikdә kolonkanın yuyulması, bu maye ilә әvәzlәnә bilәr:

•

Hәqiqi peptanol
Hәqiqi metanol;
Hәqiqi etanol;
Hәqiqi heksanol.
Hәqiqi butanol;

357 İon dәyişdiricilәrin xüsusiyyәtlәrin xüsusiyyәtlәri, onların tәrkibindәki hansı birlәşmәlәrin
mövcudluğundan asılıdır?

•

Passiv qrupların mövcudluğundan;
Adsorbentin mövcudluğundan;
Hәlledicinin mövcudluğundan;
Neytral qrupların mövcudluğundan
Aktiv qrupların mövcudluğundan;

358 İonmübadilә xromatoqrafiyasında bu materialdan istifadә etmәklә әsas xromatoqrafik ayrılmalar
sulu mәhlullarda vә ya su – metanol kimi qarışıq hәlledicilәrdә hәyata keçirilir:

•

Üyüdülmüş xörәk duzu;
Polistirol;
Karbozol;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
Narın taxta qırıntıları;

359 Kolonkalı xromatoqrafiya zamanı axının adi sürәti kolonkaların diametrindәn asılı olaraq, bu
qәdәr tәşkil edir:

•

10,0  12,0 ml/dәq
0,5 – 3,0 ml/dәq
0,1 0,2 ml/dәq
25,0  50,0 ml/dәq
4,0  6,0 ml/dәq

360 Kolonkalı xromatoqrafiya zamanı sorbentin üzәrindә olan hәlledicinin hündürlüyü bu qәdәr
olmalıdır:

•

7,0  10,0 sm
1,0  2,0 sm
0,5  0,8 sm
15 smdәn çox
3,0  5,0 sm

361 Qradiyentli yuyulma metodu, maddәlәrin yuyulmasına belә tәsir göstәrir:

•

Zaman keçdikdәn sonra zәif ayrılmasını şәrtlәndirir
Zәif ayrılmasını şәrtlәndirir
Yaxşı ayrılmasını şәrtlәndirir
Göstәrilәnlәrin heç biri
Heç ayrılmamağını şәrtlәndirir

362 Bunlardan hansı, kolonkalı xromatoqrafiyada bәrk daşıyıcı kimi istifadә olunmağa yararlı hesab
olunmur:

•

Sellüloza
Alüminium oksid
Silikahel
Göstәrilәnlәrin heç biri
Kizelqur

363 Xromatoqrafiya metodunun kәşfi bu alimә mәxsusdur:

•

Mendeleyev
Boyl
Tmiryazev
Svet
Lomonosov

364 Rus alimi, botanik M. S. Svet bu ildә xlorofilin analizi üçün absorbsiya prinsipini tәtbiq etmişdir
1950

•

1850
1803
2003
1903

365 Rus alimi, botanik M. S. Svet 1903cü ildә hansı birlәşmәnin analizi üçün adsorbsiya prinsipini
tәtbiq etmişdir?

•

Karbohidrat
Nişasta
Xlorofil
Yağ
Keramzit

366 Müasir zamanda bir çox ayırma metodlarını әhatә edәn bu termindir:

•

Flynoqrafiya
Kinologiya
Fiziologiya
Xromatoqrafiya
Stomatologiya

367 Qarışıq komponentlәrinin ayrılan qarışıq komponentlәrindәn daha güclü sorbsiya olan hәr hansı
bir maddә mәhlulu ilә sıxışdırılması belә adlanır:

•

Ekspres üsul
Sıxışdırıcı üsul
Aşkarlayıcı üsul
Heç biri
Frontal üsul

368 Maddәlәrin mürәkkәb qarışıqlarının dinamik şәraitlәrdә sorbsiya metodlarının kömәyi ilә
komponentlәrә ayrılması prosesi belә adlanır:

•

Kinologiya
Stomatologiya
Flyuoqrafiya
Fiziologiya
Xromatoqrafiya

369 Atom – absorbsiyası, qida mәhsullarının tәdqiq olunan mәhlulunda konsentrasiyası bu hәddә olan
bir çox metalların analizi üçün istifadәyә yararlıdır:

•

2,5 mkq/ml
1,0 mkq/ml
0,5 mkq/ml
5,0 mkq/ml
2,0 mkq/ml

370 Bir çox qida mәhsullarının yandırılmasından alınan kül qalığında bu element daha böyük xüsusi
çәkiyә malik olur:
Kalium
Kobalt
Mis

•

Dәmir
Kalsium

371 Maqneziumun tәyinatı zamanı hansı elementin ekvivalent miqdarda mövcudluğu maneçilik
törәdә bilәr vә buna görә dә onu kәnarlaşdırmaq lazımdır?

•

Al
Ag
Au
Fe
Cu

372 Şәkәr tozunda dәmiri tәyin etmәk üçün sınaq nümunәsi hansı çәkidәn az olmamalıdır?

•

15 qram
5 qram
3 qram
20 qram
12 qram

373 Birlәşmәlәrin atom halınadәk termiki parçalanması üçün qrafitdәn hazırlanmış küvetdәn istifadә
edilmәsi tәklifi 1959 – cu ildә kim tәrәfindәn irәli sürülmüşdür?

•

Mәmmәdәliyev
Zelinski
Nekrasov
Lvov
Mendeleyev

374 Birlәşmәlәrin atom halınadәk termiki parçalanması üçün qrafitdәn hazırlanmış küvetdәn istifadә
edilmәsi rus alimi B. V. Lvov tәrәfindәn hansı ildә tәklif olunmuşdur?

•

1959 – cu il
1875 – ci il
1800 – cü il
2000 – ci il
1904 – cü il

375 Bütün bioloji materiallar üçün yararlı hesab olunan universal küvet hansı materialdan hazırlanır?

•

Şüşәdәn
Qrafitdәn
Kvarsdan
Plastik materialdan
Misdәn

376 Kvant nәzәriyyәsinә әsasәn i vә k stasionar mәnbәlәri arasında Ei vә Ek enerjilәri ilә şüalanma
(Ek > Ei olduqda) neçә keçid növündә müşahidә edilir?

•

5
3
2
6
4

377 Keçәn әsrin hansı ilindә Uolş, atom tәrәfindәn absorbsiyanın qeydә alınmasının rasional üsulunu
irәli sürmüşdür?

•

1975.
1945;
1930;
1990.
1955;

378 Son zamanlar hansı markalı spektrofotometrlәr daha geniş formada istifadә olunmağa
başlamışdır?

•

SF – 17;
SF – 26;
SF – 3;
SF – 46;
SF – 4;

379 Atom – absorbsiyalı spektroskopiyada, tәyin edilәn elementin kifayәt qәdәr nazik rezonanslı
xәttini verәn kiçik tәzyiqli qazboşaldıcı lampalar hansı mәqsәdlә mәslәhәt görülür?

•

Spektri oxuyan qurğu kimi;
Özü yazan qurğu kimi;
Absorbent kimi;
Udulma zolağı kimi.
İşıq mәnbәyi kimi;

380 Qida mәhsullarını atom – absorbsiyalı spektrofotometriya üsulu ilә analiz etmәk üçün,
küllәşdirilmәsini neçә üsulla hәyata keçirmәk olar?

•

3
2
7
5
4

381 Bütün metalların itkisiz olaraq mәhlula keçmәsi, hansı küllәşdirmә üsulunda baş verir?

•

Alovda küllәşdirmә;
Qızardıb küllәşdirmә;
Quru küllәşdirmә
Göstәrilәnlәrin heç biri.
Yaş küllәşdirmә;

382 Quru küllәşdirmә әmәliyyatı bu qurğuda yerinә yetirilir:

•

Xüsusi spiral;
Mufel sobası;
Quruducu şkaf;
İfrat qızmış buxar.
İnfraqırmızı şüalanma lampaları;

383 Sulu mәhlullarla müqayisәdә, atom – absorbsiyalı metodun hәssaslığını artıran bunlardır:
Qeyri – polyar hәlledicilәr

•

•

Üzvi hәlledicilәr
Qeyri – üzvi hәlledicilәr
Göstәrilәnlәrin heç biri
Polyar hәlledicilәr

384 Hava ilә qarışdıqda mәişәt qazı nә qәdәr istilik әmәlә gәtirir?

•

19500 C;
19000 C;
18500 C;
20000 C.
19250 C;

385 Quru küllәşdirmә mufel sobasında bu istilikdә aparılır:

•

600 – 8000 C;
300 – 4000 C;
150 – 2000 C;
10000 C.
450 – 5000 C;

386 Optimal analitik hәdlәrdә tәdqiq edilәn maddәlәrin konsentrasiyasını standart metodla tәyin
edәrkәn variasiya әmsalı adәtәn neçә % – dәn çox olmur?

•

1,0 % – dәn;
0,5 % – dәn;
0,1 % – dәn;
2,0 % – dәn.
0,75 % – dәn;

387 Azot oksidi vә aseton qarışığının yanmasından alınan alov bu istiliyә malik olur:

•

2300 C
1500 C
850 C
3000 C
2000 C

388 Karbon turşuları anhidridlәrinin spektrlәrindә bu sayda udulma zolağı mövcud olur:

•
389

•

5
4
2
3
6

2
7
8
3
4

390 Üzvi birlәşmәlәr arasında bu element birlәşmәlәrinin spektrlәri daha çox öyrәnilmişdir?

•

Kükürd vә fosfor

•

Mis vә qızıl
Oksigen vә karbon
Kobalt vә nikel
Natrium vә xlor

391 Valentli rәqslәr üçün 3,33,5 mkm dalğa uzunluğunda udulmaya malik olan, bunlardan hansıdır?

•

Gәnәgәrçәk yağı
Qarğıdalı yağı
Kәrә yağı
Günәbaxan yağı
Vazelin yağı (nuyol)

392 CH valentli rәqslәrlә әlaqәdar olan bütün udulma zolaqları, bu oblastlardan hansına tәsadüf edir?
Göstәrilәnlәrin heç biri

•
•
394 Xәtti molekullar üçün normal rәqslәrin sayı bu bәrabәrliklә tapılır:

393 C – C valentli rәqslәrә uyğun gәlәn udulma zolaqları hansı oblastda olur?

•

3n + 6;
3n – 5;
3n – 6;
5 qat çox.
3n + 5;

395 Kimyәvi birlәşmәnin tәrkibindә hansı qrupların mövcudluğu 36303610 sm oblastında, digәr
qrup vә rabitә rәqslәrindәn azad ensiz zolaqların әmәlә gәlmәsinә sәbәb olur?

•

O
OH
H

396 Maddәni sınma vә ya sıxlıq göstәricisi olan әrimә temperaturundan daha dәqiq xarakterizә edәn
göstәrici hansıdır?

•

Fotoeffekt spektri;
Kimyәvi spektr;
Rentgen spektri;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
İnfraqırmızı spektr;

397 İnfraqırmızı şüalanma oblastı spektrin hansı hissәsindәn sonra yerlәşir?

•

İşıqlanmayan hissәsindәn sonra;
Mövcud olmayan hissәsindәn sonra
Görünәn hissәsindәn sonra;
Şüalanmayan hissәsindәn sonra.
Görünmәyәn hissәsindәn sonra;

398 Tәdqiq olunan nümunәnin fiziki vәziyyәtindәn, birlәşmәlәrin konsentrasiyasından әsaslı dәrәcәdә
asılı olan bu göstәricidir:
Maddәnin ölçüsü

•

Maddәnin forması
Maddәnin rәngi
Maddәnin konsistensiyası
Maddәnin infraqırmızı spektri

399 Rәqsi spektrlәrdә hansı rabitә çox parlaq vә özünәmәxsus tәzahür edir?

•

Peptid rabitәsi
Oksigen rabitәsi
Disulfid rabitәsi
İkiqat rabitә
Hidrogen rabitәsi

400 813 mkm oblastında hansı maddә qarışıqlarının analizi hәyata keçirilir?

•

Spirt qarışıqları
Turşu qarışıqlar
Duz qarışıqları
Aminturşu qarışıqları
Qәlәvi qarışıqları

401 Bir halqada iki Coqrupu olan xinonlar hansı tezlikli udulma zolağına malikdir?

•

402 Molekulyar rәqslәr nәzәriyyәsinә müvafiq olaraq, n sayda atomdan qurulmuş molekula hansı
sayda normal rәqsә malikdir?

•

5 qat çox;
3n – 6;
3n;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
3n + 6;

403 Molekulların rәqsi enerjisi neçә әsas rәqs tipi ilә tәyin oluna bilәr?

•

5
6
4
2
3

404 Bir halqada iki Coqrupu olan xinonlar hansı tezlikli udulma zolağına malikdir?

•

1690 – 1655 sm1;
285 – 140 sm1;
35 – 21 sm1;
2024 – 1950 sm1;
800 – 630 sm1;

405 Qida mәhsullarının keyfiyyәtcә vә ya miqdarca tәdqiqi zamanı analitik işlәr yerinә yetirilәrkәn bu
göstәrici dәyişmәsi tәyin edilir:

•

Spektrin avtomatik yazılması;
Şüalanma müddәti;
Şüalanma intensivliyi;
Göstәrilәnlәrin heç biri.

•

D – optik sıxlığı;

406 C – C, C – N vә C – O kimi birqat rabitәyә malik birlәşmәlәrin infraqırmızı spektroskopiyası
zamanı udulma hansı dalğa uzunluğunda baş verir?

•

19,5 – 25,5 mkm;
3,1 – 6,2 mkm;
7,7 – 12,5 mkm;
30,0 – 75,2 mkm.
14,0 – 17,3 mkm;

407 Udulma spektrinin xarakteri analiz olunan birlәşmәlәrdә:

•

Birqat rabitәlәrin mövcudluğu ilә tәyin olunur;
Xlor ionlarının mövcudluğu ilә tәyin olunur;
Gümüş ionlarının mövcudluğu ilә tәyin olunur;
Amin qrupunun mövcudluğu ilә tәyin olunur.
Çoxqat rabitәlәrin mövcudluğu ilә tәyin olunur;

408 Qida mәhsullarının xassәlәrini tәdqiq etmәk üçün kvars optika ilә ultrabәnövşәyi oblast hansı
dalğa uzunluğuna uyğun gәlir?

•

800 – 1200 nm;
400 – 800 nm;
200 – 400 nm;
40 – 70 mkm.
2 – 15 mkm;

409 Maddәlәrin işığı udması mәhluldakı hansı ionların qatılığından asılı ola bilәr?

•

Nikel;
Oksigen;
Kobalt;
Gümüş.
Hidrogen;

410 Qida mәhsullarının xassәlәrini tәdqiq etmәk üçün kvars optika ilә infraqırmızı oblast hansı dalğa
uzunluğuna uyğun gәlir?

•

800 – 1200 nm;
400 – 800 nm;
200 – 400 nm;
40 – 70 mkm.
2 – 15 mkm;

411 Qida mәhsullarının xassәlәrini tәdqiq etmәk üçün şüşә optika ilә görünәn oblast hansı dalğa
uzunluğuna uyğun gәlir?

•

800 – 1200 nm;
400 – 800 nm;
200 – 400 nm;
40 – 70 mkm.
2 – 15 mkm;

412 Ber qanununu yoxlamaq üçün optik sıxlığın hansı göstәricidәn asılılığını müәyyәnlәşdirmәk

vacibdir:

•

Qatılıqdan;
Parlaqlıqdan;
Temperaturdan;
Şәffaflıqdan.
Keçiricilikdәn;

413 Ber qanununu yoxlamaq üçün bu göstәricinin qatılıqdan asılılığını müәyyәnlәşdirmәk vacibdir:

•

Әrimә temperaturunu;
İşıqlanma qabiliyyәtini;
Mәhlulun hәcmini;
Optik sıxlığını.
Qaynama temperaturunu;

414 Uduculuq qabiliyyәti ilә maddә tәbәqәsinin qalınlığı arasındakı asılılıq bu qanunla tәnzimlәnir:

•

Ber qanunu;
Eksponensial qanunu;
Zelinski qanunu
Kirpiçev qanunu.
Buqer – Lambert qanunu;

415

•

Düşәn şüaların intensivliyi
Molyar udulma әmsalı
Plank sabiti
Keçәn şüaların intensivliyi
Mәhlulun optik sıxlığı

416 Çoxqat rabitәli elektronların hәyәcanlanma enerjisi, sadә (birqat) rabitәli elektronların
hәyәcanlanma enerjisindәn:

•

Xeyli çoxdur
Tәqribәn bәrabәrdir
Mütәnasibdir
Bәrabәrdir
Xeyli azdır

417 Molekulun tәrkibindә olan hәr bir ikiqat rabitә, udulma spektrinin yerini böyümә istiqamәtindә
tәqribәn bu qәdәr dәyişir:

•

60 nm
30 nm
15 nm
100 nm
45 nm

418 Udulma spektrinin xarakteri analiz olunan birlәşmәlәrdә:
Birqat rabitәlәrin mövcudluğu ilә tәyin olunur
Xlor ionlarının mövcudluğu ilә tәyin olunur
Gümüş ionlarının mövcudluğu ilә tәyin olunur
Amin qrupunun mövcudluğu ilә tәyin olunur

•

•

Çoxqat rabitәlәrin mövcudluğu ilә tәyin olunur

419 200 nmdәn yüksәk oblastlarda doymuş karbohidrogenlәr, su, spirt efirlәri bu vasitә kimi istifadә
oluna bilәr:

•

Hәlledici
Kristallaşdırıcı
Birlәşdirici
Tәmizlәyici
Emulsiyalaşdırıcı

420 Butadien hansı dalğa uzunluğunda maksimum udulma verir?

•

217 nm
117 nm
75 nm
452 nm
195 nm

421 11 әdәd CH=CH qruplu zәncirә malik βkarotin bu dalğa uzunluğunda maksimum udulma verir:

•

217 nm
117 nm
75 nm
452 nm
195 nm

422 Analiz olunan maddәnin udulma zolağını hәm daha qısa dalğalı tәrәfә vә hәm dә dalğa uzunluğu
böyük olan oblasta tәrәf dәyişdirә bilәn budur:

•

Adi hәlledici
Kristal hәlledici
Molyar hәlledici
Göstәrilәnlәrin heç biri
Polyar hәlledici

423 Süd piyinin oksidlәşmә dәrәcәsi tәyin edilәrkәn boyanmış birlәşmәlәrin ekstraksiyasını
asanlaşdıran nәdir?

•

Fenilalanin
Piridin
Naftazin
Kumarin
Sulfamin

424 Kәrә yağı piyinin oksidlәşmә dәrәcәsinin tәyini zamanı, boyanmış birlәşmәlәrin hәqiqi optik
sıxlığının hesablanması bu bәrabәrliyә әsasәn hәyata keçirilir:

•
•
426 Neçә qrup xәtanın mövcud olması hansı variantda düzgün göstәrilmişdir?
•
425 Ölçmәnin nisbi xәtası bu bәrabәrliklә tәyin edilir:

2
5

4
6
3

427 Bir qayda olaraq, tәkrar ölçmәlәr zamanı bu xәta növü meydana çıxır:

•

Heç bir xәta meydana çıxmır
Tәsadüfi xәta
Kobud xәta
Göstәrilәnlәrin heç biri
Sistemli xәta

428 Udulma enerjisinin miqdarının işıq tәsirinә proporsionallığını әks etdirәn bәrabәrliyindә universal
Plank sabiti hansı formada işarәlәndirilmişdir?

•

v
E0;
E1;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
h;

429 Bәrpa olunmayan deformasiya qida mәhsullarında bu xassәni şәrtlәndirir:

•

Plastiklik vә ya özlülük
İstilikkeçirmә
Susaxlama
Tempraturkeçirmә
Göstәrilәnlәrdәn heç biri

430 Neçә növdә özlülük mövcuddur ?

•

4
6
2
5
3

431 Cisimlәrin dağılmadan böyük qalıq deformasiyaya malik olma qabiliyyәti belә adlanır:

•

Özlülük
Plastiklik
Elastiklik
Gәrginlik
Möhkәmlik

432 Xarici qüvvәlәrin tәsiri altında cisimlәrin formalarını dәyişmәsinә müqavimәt göstәrmәk
qabiliyyәti belә adlanır:

•

Özlülük
Plastiklik
Elastiklik
Gәrginlik
Möhkәmlik

433 Xarici qüvvәlәrin tәsiri nәticәsindә yaranmış daxili elastik qüvvәlәrin intensivlik ölçüsü belә

adlanır:

•

Özlülük
Plastiklik
Elastiklik
Gәrginlik
Möhkәmlik

434 Cismin ehtiyatda olan deformasiya enerjisinin istilik enerjisinә keçmәsi yolu ilә tәdricәn azalması
prosesi belә adlanır:

•

Özlülük
Plastiklik
Elastiklik
Gәrginlik relaksasiyası
Möhkәmlik

435

•

Relaksasiya periodu
Son gәrginlik
Başlanğıc gәrginlik
Göstәrilәnlәrdәn heç biri
Verilmiş andakı gәrginlik

436 Kolonkalı xromatoqrafiyada istifadә olunan mineral daşıyıcılarla bir sırada, hansı sintetik üzvi
materiallardan istifadә edilir?

•

Poloiakrilonitril, poliamidlәr;
Polinukleotidlәr;
Polistirol;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
Polisellüloza;

437 Kolonkalı analiz zamanı temperaturun artırılması hesabına, bu göstәricini әldә etmәyә müvәffәq
olunur:

•

Kolonkada maddәlәrin tutulma vaxtının azaldılması;
Tәyinetmәnin dәqiqlәşdirilmәsi;
Kolonkada maddәlәrin tutulma vaxtının artırılması;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
Nәticәlәrin qeyri – dәqiq olması;

438 Süd mәhsullarının tәrkibindә ağır metalların duzlarının tәyin olunmasında, bu mütoddan istifadә
olunur:

•

Kolonkalı xromatoqrafiya
Qaz xromatoqrafiyası;
Kağız xromatoqrafiyası;
Maye xromatoqrafiyası.
Çöküntülü xromatoqrafiya;

439 Maddәlәrin xromatik ayrılması hәyata keçirilәn kolonka adәtәn bu materialdan hazırlanır:

•

Mis
Şüşә

Yonulmuş daş
Taxta
Dәmir

440 Kolonkalı xromatoqrafiya zamanı adәtәn helxromatoqrafiya bu şәraitdә yerinә yetirilir:

•

Vakuumda
Tәzyiq altında
Normal atmosfer tәzyiqindә
Göstәrilәnlәrin heç biri
Yüksәk temperaturda

441 Kolonkalı xromatoqrafiya zamanı adәtәn ion mübadilә xromatoqrafiyası bu şәraitdә yerinә
yetirilir:

•

Vakuumda
Tәyiq altında
Normal atmosfer tezyiqindә
Göstәrilәnlәrin heç biri
Yüksәk temperaturda

442 Kolonkalı xromatoqrafiya zamanı sınağın davam etdiyi bütün dövr әrzindә axın sürәtinin
qiymәtinә nәzarәti bu cihazın kömәyi ilә hәyata keçirirlәr:

•

Psixrometr
pH – metr
Refraktometr
Reometr
Kalorimetr

443 Kolonkada maddәlәrin tutulma vaxtının azaldılmasına, bu dәyişkәnlik hesabına müvәffәq olunur:

•

Tәzyiqin artırılması
Göstәrilәnlәrin heç biri
Tәzyiqin azaldılması
Temperaturun azaldılması
Temperaturun artırılması

444 Bu ayrılam üsullarından biri kolonkalarda qarışıqların ayrılması üsullarına aid edilir:

•

Helfiltrlәmә xromatoqrafiyası
Qazmaye xromatoqrafiyası
Kağız üzәrindә paylaşdırıcı xromatoqrafiya
Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya
Qaz xromatoqrafiyası

445 Poliamid tozunu laboratoriya şәraitindә, bu mәhsulun istehsal sahәsi tullantılarından almaq olar:

•

Tәbii dәri istehsalı;
Kapronәyirmә;
Kәsmik istehsalı;
Polistirol istehsalı.
Şәkәr istehsalı;

446 Poliamid hazırlayarkәn kapronәyirmә tullantıları sabunla yuyulub qurudulduqdan sonra, hәr biri

15 dәqiqә olmaqla iki dәfә, bu mayelәr qarışığında qaynadılaraq yağsızlaşdırılır:

•

Xloroform vә dixloretan;
Etil spirti vә ammonyak;
Su vә sirkә turşusu;
Benzin vә benzol.
Sirkә turşusu vә metil spirti;

447 Poliamid hazırlayarkәn kapronәyirmә tullantıları sabunla yuyulub qurudulduqdan sonra, hәr biri
15 dәqiqә olmaqla iki dәfә, 1:1 nisbәtindә xloroform vә dixloretan qarışığında qaynadılaraq
yağsızlaşdırılır. İpliyi havada qurudur vә neçә faizli sirkә turşusu mәhlulunda hәll edirlәr?

•

30 %li;
40 %li;
80 %li;
70 %li;
20 %li;

448 Qida mәhsullarını analiz edәrkәn müxtәlif maddәlәri ayırmaq vә tәmizlәmәk üçün, adәtәn bu
әsaslı iondәyişdiricilәrdәn istifadә edilir:

•

Zülal әsaslı;
Yağ әsaslı;
Aminturşu әsaslı;
Üzvi turşu әsaslı.
Karbohidrat әsaslı;

449 Maddәlәrin, müsbәt vә ya mәnfi yüklәnmiş ion әmәlә gәtirmәklә mәhlulda dissosiyasiya edә
bilәn molekulların sadә vә daha effektiv ayrılma üsulu, belә adlanır:

•

Kolonkalı xromatoqrafiya;
Maye xromatoqrafiyası;
Kağız üzәrindә paylaşdırıcı xromatoqrafiya;
İonmübadilә xromatoqrafiyası.
Qaz – maye xromatoqrafiyası;

450 İonmübadilә xromatoqrafiyasında, ionitdәn çıxarılan ionların miqdarı, mәhluldan udulan
ionların:

•

Miqdarı ilә uzlaşmır;
Miqdarından çox olur;
Miqdarına bәrabәr olur;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
Miqdarından az olur;

451 Bu ayrılam üsullarından biri kolonkalarda qarışıqların ayrılması üsullarına aid edilir:

•

Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya
Qazmaye xromatoqrafiyası
Helfiltrlәmә xromatoqrafiyası
Kağız üzәrindә paylaşdırıcı xromatoqrafiya;
Qaz xromatoqrafiyası;

452 Son zamanlar hansı tipli tәnzimlәnәn mәsamәli sәthә malik, xüsusilә dәyәrli yeni materiallar
işlәnib hazırlanmışdır?

•

Xloramin vә izoamil tipli
Neylon tipli;
Zipaks vә karosil tipli;
Göstәrilәnlәrin heç biri;
Daş kömür tipli;

453 Kolonkalı xromatoqrafiya zamanı adәtәn tәzyiq altında, bu xromatoqrafiya növü hәyata keçirilir:

•

İon mübadilә xromatoqrafiyası;
Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya;
Kağız üzәrindә paylaşdırıcı xromatoqrafiya;
Maye xromatoqrafiyası
Hel xromatoqrafiyası;

454 Kolonkalı xromatoqrafiya zamanı kolonka burada yerlәşdirilir:

•

Taxtadan hazırlanmış qutunun daxilindә
Termostatlaşdırılmış şüşә köynәyin daxilindә;
Xüsusi dәri köynәyin daxilindә;
Göstәrilәnlәrdәn heç biri.
Vakuumlaşdırılmış polad köynәyin daxilindә;

455 Kolonkada xromatoqrafik ayrılma üçün vacib hesab edilәn şәrtin ödәnilmәsi, bu adda qabın
istifadә olunmasını şәrtlәndirir:

•

Yevpatoriya;
Mariotta;
Şarlotta;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
Vinhaust;

456 Hәrәkәtsiz vә hәrәkәtli fazalarıgeniş şәkildә dәyişmәyә imkan verәn xromatoqrafiya üsulu budur:

•

Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya;
Hel xromatoqrafiyası.
Kolonkalı xromatoqrafiya;
Maye xromatoqrafiyası
Qaz xromatoqrafiyası;

457 Bunlardan hansı, kolonkalı xromatoqrafiyada bәrk daşıyıcı kimi istifadә olunmağa yararlı hesab
olunur?

•

Mis kuporusu;
Qırmızı qan duzu;
Kalium hidroksid;
Kalsium xlorid.
Sellüloza;

458 Maye xromatoqrafiyasında bu adsorbent növündәn istifadә edilmir:

•

Diatimit;
Silikahel;
Sellüloza;
Aktivlәşdirilmiş kömür.
Aliminium oksid

459 Yağ turşularının ionmübadilә kolonkasında metillәşdirilmәsi prosesi, neçә üsulla hәyata
keçirilir?

•

2
6
4
5
3

460 Eksperimentin metodik xüsusiyyәtlәri baxımından, bu xromatoqrafiya növü universallığı, yüksәk
hәssaslığı, sürәtliliyi vә asanlığı kimi keyfiyyәt göstәricilәrini birlәşdirәn daha sadә bir
xromatoqrafiya metodudur:

•

Kağız xromatoqrafiyası;
Qaz xromatoqrafiyası;
Maye xromatoqrafiyası
Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya.
İonmübadilә xromatoqrafiyası;

461 II aktivliyә malik sorbent almaq üçün I alüminium oksidinә neçә faiz su әlavә edir, qarışığı yaxşı
cilalanmış tıxaca malik şüşә bankada 5 – 10 dәqiqә әrzindә çalxalayır vә 6 – 8 saat sakit saxlayırlar?

•

3,0 %;
10,0 %;
6,0 %;
25,0 %.
15,0 %;

462 Lazımi aktivliyә malik sorbent almaq üçün I alüminium oksidinә uyğun miqdarda su әlavә edir,
qarışığı yaxşı cilalanmış tıxaca malik şüşә bankada 5 – 10 dәqiqә әrzindә çalxalayır vә hansı müddәt
әrzindә sakit saxlayırlar?

•

24 – 36 saat.
10 – 15 saat;
6 – 8 saat;
4 – 5 saat
1 – 3 saat;

463 Gümüş nitrat hopdurulmuş bu adsorbent doymamış elә birlәşmәlәrin ayrılması üçün tәtbiq edilir
ki, onlar gümüş ionları ilә π – komplekslәri yaratmağa qabildir, eyni sinifdәn olan doymuş
birlәşmәlәrә nisbәtәn az hәrәkәt edir:

•

Silikahel;
Kizelqur;
Alüminium oksid;
Göstәrilәnlәrin heç biri
Maqnezium oksid;

464 Hәlledicinin plastinka (lövhәcik) üzәrinә yerdәyişmә mәsafәsinә görә adsorbsiya qüvvәlәrinin,
paylanmanın, ion mübadilәsinin tәsiri vә ya sadalanan faktorların cәm tәsiri sayәsindә maddәlәr
qarışığının ayrılması, hansı xromatoqrafiya üsulu zamanı baş verir?
Kağız xromatoqrafiyası;
Qaz xromatoqrafiyası;
Maye xromatoqrafiyası;

•

•

Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya.
İonmübadilә xromatoqrafiyası;

465 Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya zamanı kameradakı hәlledici tәbәqәsinin hündürlüyü, bu ölçüdә
olmalıdır:

•

0,2 sm
1,0 sm
0,5 sm
25,0 sm
15,0 sm

466 Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya zamanı kameradakı hәlledici tәbәqәsinin hündürlüyü 0,5 sm
әtrafında, lövhәciyin mәhlulda yerlәşmә dәrinliyi isә bu qәdәr olmalıdır:

•

1,0 – 2,0 mm
5 – 8 sm
3 – 4 mm
30,0 mmdәn çox
10,0 – 15,0 mm

467 Nazik tәbәqәli xromatoqrafiyada hәrәkәt edәn fazanın sorbent tәbәqәsindәki yüksәlişi, bu
ölçüdәn çox olmamalıdır:

•

3,5 sm
10,0 – 11,0 sm
8,0 – 9,0 sm
18,0 – 19,0 sm
15,0 – 17,0 sm

468 Cilalanmış qapağı olan şüşә qabda, istifadә olunanadәksaxlanılan, bu adsorbentdir:

•

Sellüloza;
Kizelqur;
Silikahel;
Sellülozalı iondәyişdiricilәr.
Poliamidlәr;

469 Hidratlaşdırılmış bu sorbenti 300 – 4000 Cdәk qızdırarkәn, adsorbsiya olunan suyun çox hissәsi
kәnarlaşır:

•

Silikahel;
Kizelqur;
Sellüloza;
Alüminium oksid.
Poliamidlәr

470 Laboratoriya şәraitindә tozşәkilli sellüloza adsorbentini almaq üçün kağızı 5 – 8 mm ölçülәrdә
xırdalayır, bu istilik hәddindә 18 – 20 saat әrzindә qurudurlar:

•

30 – 400 C;
50 – 600 C;
40 –500 C;
70 – 800 C.
60– 700 C

471 IV aktivliyә malik sorbent almaq üçün I alüminium oksidinә neçә faiz su әlavә edir, qarışığı yaxşı
cilalanmış tıxaca malik şüşә bankada 5 – 10 dәqiqә әrzindә çalxalayır vә 6 – 8 saat sakit saxlayırlar?

•

3,0 %;
10,0 %;
6,0 %;
25,0 %.
15,0 %;

472 Nazik tәbәqәli xromatoqrafiyada, bir neçә istiqamәtin әmәlә gәlmәsini şәrtlәndirәn amili, belә
adlandırırlar:

•

Son effekt;
Xarici effekt;
Daxili effekt
Birinci effekt.
Kәnar effekt;

473 Sorbentin ayırıcılıq qabiliyyәtini güclәndirәn, bu amildir:

•

Düzgün seçilmiş hәlledici;
Düzgün seçilmiş işıqlanma dәrәcәsi;
Düzgün seçilmiş xromatoqrafiya istiliyi;
Düzgün seçilmiş mütlәq nәmlik
Düzgün seçilmiş nisbi nәmlik;

474 Laboratoriya şәraitindә tozşәkilli sellüloza adsorbentini almaq üçün kağızı 5 – 8 mm ölçülәrdә
xırdalayır, 60 – 700 C istilikdә, 18 – 20 saat әrzindә qurudur vә 1,0 litr hәcmli kolbaya yerlәşdirir,
oraya hansı hәcmdә 96,0 %li etil spirti vә 120 ml qatı xlorid turşusu әlavә edirlәr?

•

100 ml;
500 ml;
250 ml;
750 ml
600 ml;

475 Laboratoriya şәraitindә tozşәkilli sellüloza adsorbentini almaq üçün kağızı 5 – 8 mm ölçülәrdә
xırdalayır, 60 – 700 C istilikdә, 18 – 20 saat әrzindә qurudur vә 1,0 litr hәcmli kolbaya yerlәşdirir,
oraya 500 ml hәcmdә 96,0 %li etil spirti mәhlulu vә nә qәdәr qatı xlorid turşusu әlavә edirlәr?

•

10,0ml;
60,0 ml;
30 ml;
500,0 ml.
120,0 ml;

476 Elyurәetmә gücünün artması ilә düzülәn hәlledicilәr, hansı variantda düzgün göstәrilmişdir?

•

Heksan, heptan, xloroform, efir, etilasetat, piridin, aseton, etanol, metanol, su.
Aseton, su, etilasetat, metanol, etanol, xloroform, piridin, heksan, efir, heptan.
Su, etilasetat, aseton, heksan, xloroform, etanol, heptan, xloroform, piridin, efir.
Göstәrilәnlәrin heç biri.
Efir, etilasetat, etanol, su, heksan, piridin, heptan, xloroform, efir, aseton, metanol.

477 Hidrofob maddәlәri ayırmaq üçün hansı fazalı nazik tәbәqәli paylaşdırıcı xromotoqrafiya üsulunu

tәtbiq etmәk olar?

•

Düzlәndirilmiş”;
“Yönәldilmiş”;
“Әyilmiş”;
“Qarıüdırılmış”;
“Qalaqlanmış”;

478 Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya üçün tәtbiq edilәn lövhәciklәr, hansı materialdan hazırlana bilәr?

•

Dәmir tәbәqәsindәn;
Ağac yonqarından alınan diktdәn;
Taxtadan;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
Şüşәdәn;

479 Mәhsulların texniki vә texnoloji xüsusiyyәtlәrinin mәcmusu kimi müәyyәnlәşdirilәn, bu
göstәricidir:

•

Mәhsulun xüsusiyyәti
Mәhsulun enerji dәyәri
Mәhsulun keyfiyyәti
Göstәrilәnlәrin heç biri
Mәhsulun görünüşü

480 Mәhsulların keyfiyyәti onların bu xüsusiyyәtlәrinin mәcmusu kimi müәyyәnlәşdirilә bilәr:

•

Biokimyәvi xüsusiyyәtlәr
Reoloji xüsusiyyәtlәr
Mikrobioloji xüsusiyyәtlәr
Texniki vә texnoloji xüsusiyyәtlәr
İqtisadi vә riyazi xüsusiyyәtlәr

481 Mәhsulun keyfiyyәtini qiymәtlәndirmәk üçün bu göstәricilәrdәn istifadә edirlәr:

•

Riyazi göstәricilәrdәn
Keyfiyyәt göstәricilәrindәn
İqtisadi göstәricilәrdәn
Texniki göstәricilәrdәn
Bioloji göstәricilәrdәn

482 Bunlardan biri mәhsulların kompleks göstәricilәrinә aiddir

•

Enerji dәyәri
Qablaşdırılması
Forması
Rәngi
Konsistensiyası

483 Mәhsulların tәrkibindә olan qida komponentlәrinin miqdarı, mәhsulların enerji dәyәri vә
orqanoleptiki göstәricilәrini bu dәyәr vasitәsilә ifadә edirlәr:

•

Bioloji dәyәr
Enerji dәyәri
Qidalıq dәyәri

Göstәrilәnlәrin heç biri
İstehlak dәyәri

484 Mәhsulda mövcud olan zülalların keyfiyyәti, onların aminturşu tәrkibinә görә balanslılığı, yalnız
aminturşu tәrkibindәn asılı olmayıb hәm dә zülalın struktur xüsusiyyәtlәrindәn asılı olan hәzmolma vә
mәnimsәnilmә bu göstәrici ilә ifadә olunur:

•

Bioloji dәyәr
Enerji dәyәri
Qidalıq dәyәri
Göstәrilәnlәrin heç biri
İstehlak dәyәri

485 Qida mәhsullarının yüksәkkeyfiyyәtliliyinin tәmin edilmәsindә vacib rol oynayan, bu şöbәlәrdәn
hansıdır?

•

Xammal anbarı
Qablaşdırıcı materiallar anbarı
Hazır mәhsul anbarı
Mexaniki tәmir sexi
Zavod laboratoriyası

486 İstehsalat laboratoriyaları qida sәnayesi müәssisәlәrindә:

•

Sәrbәst struktur şöbәsi sayılmır
Struktur şöbәsi sayılmır
Asılı struktur şöbәsi sayılır
Göstәrilәnlәrin heç biri
Sәrbәst struktur şöbәsi sayılır

487 Şәffaf kvarsın istidәn genişlәnmә әmsalı adi kimyәvi laboratoriya şüşәsinin istidәn genişlәnmә
әmsalından neçә dәfә azdır?

•

17 dәfә
9 dәfә
3 dәfә
25 dәfә
15 dәfә

488 Müvafiq standarta uyğun olaraq, sәnaye miqyasında buraxılan bütün kimyәvi mәhsullar neçә
qrupa bölünür?

•

4
8
10
3
6

489 Xüsusi tәmiz ixtisaslaşması üçün tara üzәrindәki etiket hansı rәngdә olur?

•

Qırmızı
Sarı
Qara
Yaşıl
Göy

490 Kimyәvi reaktivlәrin analiz üçün tәmiz ixtisaslaşması üçün tara üzәrindәki etiket hansı rәngdә
olmalıdır?

•

Qırmızı
Sarı
Qara
Yaşıl
Göy

491 Kimyәvi reaktivlәrin kimyәvi tәmiz ixtisaslaşması üçün tara üzәrindәki etiket hansı rәngdә
olmalıdır?

•

Qırmızı
Sarı
Qara
Yaşıl
Göy

492 Kimyәvi reaktivlәrin tәmiz ixtisaslaşması üçün tara üzәrindәki etiket hansı rәngdә olmalıdır?

•

Qırmızı;
Sarı;
Qara;
Yaşıl.
Göy;

493 Qidalı maddәlәrin hәzm olunması vә mәnimsәnilmәsi dәrәcәsini, zәrәrsizliyini, bioloji dәyәrini
müәyyәnlәşdirmәk üçün tәtbiq edilәn metodlar belә adlanır:

•

Fizioloji metodlar;
Fiziki metodlar;
Ölçücü metodlar;
Qeydedici metodlar.
Kimyәvi metodlar;

494 Müәyyәn hadisәlәrin sayını, әşyaların vә sәrfiyyatın hesablanması vә müşahidәsi әsasında hәyata
keçirilәn qida mәhsullarının keyfiyyәt göstәricilәrinin tәyinat metodları belә adlanır:

•

Fizioloji metodlar;
Fiziki metodlar;
Ölçücü metodlar;
Qeydedici metodlar.
Kimyәvi metodlar;

495 Qarşıya qoyulan tapşırıqdan asılı olaraq qida mәhsullarının keyfiyyәtinә nәzarәt metodları neçә
qrupa ayrılır?

•

5
3
2
6
4

496 Qiymәtlәndirilәn nümunәlәr arasında fәrqlәrin mövcudluğunu aydınlaşdırmaq tәlәb edildikdә bu
metodlardan istifadә olunur:

•

Sosioloji, ekspert metodlar;
Fәrqlәndirici, müqayisәlәndirici metodlar;
Ölçücü, qeydedici metodlar;
Qeydedici, hesablayıcı metodlar.
Kimyәvi, biokimyәvi metodlar;

497 Bu göstәricilәrdәn hansı, fizikikimyәvi göstәricilәr qrupuna aid edilmir?

•

Aktiv turşuluq;
Titrlәnәn turşuluq;
Rәng;
Mineral tәrkib.
Şәkәrlilik dәrәcәsi;

498 Bu göstәricilәrdәn hansı, sensor göstәricilәr qrupuna aid edilir?

•

Titrlәnәn turşuluq;
Konsistensiya;
Şәkәrlilik dәrәcәsi;
Aktiv turşuluq;
Mineral tәrkib.

499 Bu göstәricilәrdәn hansı, fizikikimyәvi göstәricilәr qrupuna aid edilir?

•

Әtir
Forma;
Ölçülәr;
Rәng;
Titrlәnәn turşuluq;

500 Bu göstәricilәrdәn hansı, sensor göstәricilәr qrupuna aid edilmir?

•

Konsistensiya.
Forma;
Aktiv turşuluq;
Qoxu;
Rәng;

501 Ekspertin subyektivliyindәn azad olaraq müәyyәnlәşdirilәn bu göstәricidir:

•

Mәhsulun rәngi;
Mәhsulun iyi;
Mәhsulun forması;
Mәhsulun dadı.
Mәhsulun aktiv turşuluğu;

502 Karbon qazının tәyini üzrә yeni dәqiq metodlar işlәyib tәtbiq edәn bu alim olmuşdur:

•

Boyl;
Tmiryazev;
Mendeleyev;
Dalton;
Berqman.

503 Mәhsulların istehlak dәyәri bu göstәrici ilә sıx әlaqәdardır:

•

Konstruksiya;
Konsistensiya;
Komplektasiya;
Koordinasiya.
Kombinasiya;

504 Maddәnin mikromiqdarını tәyin etmәk üçün istifadә olunan kimyәvi reaktivlәr belә adlandırılır:

•

Tәmiz;
Kimyәvi tәmiz;
Xüsusi tәmiz;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
Analiz üçün tәmiz;

505 Veyler – Rebinder cihazından istifadә etdikdә,axının hәdd gәrginliyi bu bәrabәrliklә tәyin edilir:
506

•
•

507

•

Lövhәciyin sahәsi
Lövhәciyin dispers mühitdә hәrәkәti üçün lazım olan qüvvә
Lövhәciyin sistemdә hәrәkәti üçün lazım olan qüvvә
Axının gәrginlik hәddi
Göstәrilәnlәrin heç biri

Lövhәciyin dispers mühitdә hәrәkәti üçün lazım olan qüvvә
Göstәrilәnlәrin heç biri
Axının gәrginlik hәddi
Lövhәciyin sistemdә hәrәkәti üçün lazım olan qüvvә
Lövhәciyin sahәsi

508 Yerdәyişmә (hәrәkәt) modulu bu bәrabәrliklә tәyin olunur:

•

509 Birinci vә ikinci spirtlәr bәrk daşıyıcı sәthinә çәkilmiş bu maddә ilә selektiv olaraq tutulub
saxlanılır:

•

Bor turşusu;
Sulfat turşusu;
Xlorid turşusu
Nitrat turşusu.
Sirkә turşusu

510 Işlәnib hazırlanmış identifikasiya üsullarının tәtbiqi pendirin uçucu komponentlәrinin tәrkibindә
29 hansı birlәşmәni aşkar etmәyә imkan verir?

•

Asetil;
Fenol;
Disulfid;
Dikarbon.
Monokarbonil;

511 İşlәnib hazırlanmış identifikasiya üsullarının tәtbiqi pendirin uçucu komponentlәrinin tәrkibindә
neçә monokarbonil birlәşmәni aşkar etmәyә imkan verir?

•

44;

•

29;
15;
56.
38;

512 Komponentlәrin daşıyıcı vә hәrәkәtsiz maye faza arasında paylanma mexanizmi onların bu
göstәricisinә әsaslanır:

•

Maye faza ilә emulsiya әmәlә gәtirmәsinә;
Maye faza ilә qarışmamağına;
Maye fazada hәll olmamağına;
Maye faza ilә suspenziya әmәlә gәtirmәsinә.
Maye fazada hәll olmasına;

513 İşlәnilib hazırlanmış identifikasiya üsullarının tәtbiqi bu qida mәhsulunun uçucu
komponentlәrinin tәrkibindә 29 monokarbonil birlәşmәni aşkar etmәyә imkan verir:

•

Yarma;
Tort;
Alma;
Pendir.
Kisel;

514 Üzvi turşular qoxu konsentratını hansı birlәşmә ilә yuyarkәn kәnarlaşır:

•

Fe2(SO4)3;
H2SO4;
KMnO4;
C2H5OH.
Na2CO3 ;

515 Mәnfi hansı dәrәcәyәdәk soyudulmuş kiçik temperaturlu tutucuların tәtbiq edilmәsi aşağı
temperaturda qaynayan komponentlәrin itirilmәsinin xeyli dәrәcәdә qarşısını alır:

•

50oCdәk;
35oCdәk;
20oCdәk;
60oCdәk.
40oCdәk;

516 Vakuumlu distillә zamanı bu rejimdә bitki mәnşәli mәhsullardan çıxarılan aromatik maddәlәri
tamamilә çıxarmaq mümkün olur:

•

5570oC vә 2 mm.c.st. ;
1015oC vә 8 mm.c.st. ;
2030oC vә 4 mm.c.st. ;
90100oC vә 10 mm.c.st.
3550oC vә 3 mm.c.st. ;

517 Aromat komponentlәrini maksimum çıxartmaq üçün 2:1 vә ya 1:1 nisbәtindәn hansı birlәşmә
qarışığından istifadә edilmişdir?
Kükürd efiri vә xlorlu etil;
Xlorlu etil vә sıxılmış karbon turşusu.
Kükürd efiri vә sıxılmış karbon turşusu;

•

Kükürd efiri vә metilenxlorid;
Kükürd efiri vә pentan;

518 Kükürd efiri, pentan, xlorlu etil, metilenxlorid, sıxılmış karbon turşusu vә propan qarışığı ilә bu
qida mәhsulunun әtirli maddәlәrini hәll edib çıxarırlar:

•

Şәrabların;
Mürәbbәnin;
Çörәyin;
Qәnnadı mәmulatlarının.
Qida konsentratlarının;

519 İndiki dövrdә aromatik maddәlәrin ayrılması mәqsәdi ilә daha geniş tәtbiq edilәn pentanın
qaynama temperaturu budur:

•

) 50oC;
36,3oC;
25,7oC;
62,2oC.
43,6oC;

520 Aromatik maddәlәr qovularkәn aromat kompleksi komponentlәrinin ayrılması hansı uzunluqda
kapillyar kolonkalarda aparılır?

•

75 metr;
30 metr;
15 metr;
100 metr.
50 metr;

521 Quru vә ya nәm tәsirsiz qaz axınında bu maddәnin uçucu komponentlәrini ayırırlar:

•

Alma qabığı;
Naringi şirәsi;
Günәbaxan toxumları;
Lavaş çörәyi.
Qovurulmuş qәhvә;

522 Mürәkkәb efirlәrin parçalanmasından әvvәl vә sonrakı xromatoqramların müqayisәsi, efirlәrin
tәrkibindә mövcud olmuş bu birlәşmәlәri aşkar etmәyә imkan verir:

•

Metalları;
Aldehidlәri;
Spirtlәri;
Fitonsidlәri.
Turşuları;

523 Qida mәhsullarının әtrini şәrtlәndirәn daha vacib vә daha mәsuliyyәtli analiz mәrhәlәsi budur:

•

Xromatoqramların qurudulması;
Nümunәlәrin parçalanması;
Nümunәlәrin seçilmәsi;
Xromatoqramların işıqlandırılması.
Xromatoqrafik ayrılma;

524 Otaq temperaturunda bu tәzyiqdә distillә olunan birlәşmәlәr aromatik maddәlәrә aid olunur:

•

105 mm.c.st. ;
103 mm.c.st. ;
101 mm.c.st. ;
1010 mm.c.st.
102 mm.c.st. ;

525 İndol maddәsi bu qida mәhsulunun uçucu birlәşmәlәrini buxarla distillә edәrkәn әmәlә gәlir:

•

Şokolad;
Badımcan;
Şәrab;
Çörәk.
Kisel;

526 Hava ilә qurudulmuş mәhsullardan üçün birlәşmәlәri çıxararkәn daha teztez tәtbiq olunan metod
budur:

•

Qaz ekstraksiyası;
Bәrk ekstraksiya;
Buxar ekstraksiyası;
Quru ekstraksiyası.
Maye ekstraksiyası;

527 Müasir zamanda mәhsulun әtrinin öyrәnilmәsi mәqsәdi ilә neçә әsas istiqamәt
müәyyәnlәşdirilmişdir?

•

4
6
2
5
3

528 Qoxu konsentratını Na2CO3 mәhlulu ilә yuyarkәn, bu birlәşmәlәr kәnarlaşır

•

Oksidlәr;
Metallar;
Qәlәvilәr;
Üzvi turşular.
Qeyrimetallar;

529 350 metr uzunluqlu kolonkadan, sorbsiya olunmayan qazın elyurә olunması üçün qaz daşıyıcının
sürәtindәn asılı olaraq, bu qәdәr vaxt tәlәb olunur:

•

5070 dәq;
1025 dәq;
510 dәq;
90120 dәq.
3045 dәq;

530 Bir çәki hissә sink oksid tozu vә on çәki hissә fosfor turşusu qarışığından hazırlanan doldurucuya
malik mikroreaktor hansı % miqdarında fenolları çıxarmağa qadirdir?
45 % ;

•

•

20 % ;
90%
60% ;
30 % ;

531 350 metr uzunluqlu kolonkadan, sorbsiya olunmayan qazın elyurә olunması üçün qaz daşıyıcının
sürәtindәn asılı olaraq, bu qәdәr vaxt tәlәb olunur:

•

5070 dәq
1025 dәq
510 dәq
90120 dәq
3045 dәq

532 Qoxu konsentratını bu maddәlәrlә işlәyәrkәn, üzvi әsaslar ayrılır:

•

Oksidlәr
Metallar
Qәlәvilәr
Turşular
Qeyrimetallar

533

•

Oksidlәr
Metallar
Qәlәvilәr
Üzvi turşular
Qeyrimetallar

534 Üzvi turşular qoxu konsentratını hansı birlәşmә ilә yuyarkәn kәnarlaşır:

•

Fe2(SO4)3
H2SO4
KMnO4
C2H5OH
Na2CO3

535 Mürәkkәb efirlәrin parçalanmasından әvvәl vә sonrakı xromatoqramların müqayisәsi, efirlәrin
tәrkibindә mövcud olmuş bu birlәşmәlәri aşkar etmәyә imkan verir:

•

Metalları
Aldehidlәri
Spirtlәri
Fitonsidlәri
Turşuları

536 İşlәnilib hazırlanmış identifikasiya üsullarının tәtbiqi bu qida mәhsulunun uçucu
komponentlәrinin tәrkibindә 29 monokarbonil birlәşmәni aşkar etmәyә imkan verir:

•

Yarma
Tort
Alma
Pendir
Kisel

537 İşlәnib hazırlanmış identifikasiya üsullarının tәtbiqi pendirin uçucu komponentlәrinin tәrkibindә
neçә monokarbonil birlәşmәni aşkar etmәyә imkan verir?

•

44
29
15
56
38

538 Işlәnib hazırlanmış identifikasiya üsullarının tәtbiqi pendirin uçucu komponentlәrinin tәrkibindә
29 hansı birlәşmәni aşkar etmәyә imkan verir?

•

Asetil
Fenol
Disulfid
Dikarbon
Monokarbonil

539 Birinci vә ikinci spirtlәr bәrk daşıyıcı sәthinә çәkilmiş bu maddә ilә selektiv olaraq tutulub
saxlanılır:

•

Bor turşusu
Sulfat turşusu
Xlorid turşusu
Nitrat turşusu
Sirkә turşusu

540 Bәrkdaşıyıcı sәthinә çәkilmiş bor turşusu ilә selektiv olaraq tutulub saxlanılan bu birlәşmәlәrdir:

•

Fosfolipidlәr
Aminlәr
Birinci vә ikinci spirtlәr
Boyaq maddәlәri
Qlikozidlәr

541 Bir çәki hissә sink oksid tozu vә on çәki hissә fosfor turşusu qarışığından hazırlanan doldurucuya
malik mikroreaktor hansı % miqdarında fenolları çıxarmağa qadirdir?

•

60%
30 %
20 %
90%
45 %

542 Aldehidlәr, ketonlar vә peroksidlәr qida mәhsullarının bu göstәricisinin formalaşmasında mühüm
rol oynayır:

•

Әtrinin
Formasının
Rәnginin
Konsistensiyasının
Ölçülәrinin

543 Komponentlәrin daşıyıcı vә hәrәkәtsiz maye faza arasında paylanma mexanizmi onların bu
göstәricisinә әsaslanır:

•

Maye faza ilә emulsiya әmәlә gәtirmәsinә
Maye faza ilә qarışmamağına
Maye fazada hәll olmamağına
Maye faza ilә suspenziya әmәlә gәtirmәsinә
Maye fazada hәll olmasına

544 Bәrkdaşıyıcı sәthinә çәkilmiş bor turşusu ilә selektiv olaraq tutulub saxlanılan bu birlәşmәlәrdir:

•

Fosfolipidlәr;
Aminlәr;
Birinci vә ikinci spirtlәr
Boyaq maddәlәri.
Qlikozidlәr;

545 Aldehidlәr, ketonlar vә peroksidlәr qida mәhsullarının bu göstәricisinin formalaşmasında mühüm
rol oynayır:

•

Әtrinin;
Formasının;
Rәnginin;
Konsistensiyasının
Ölçülәrinin;

546 Xromatoqramların miqdarca işlәnmәsinin digәr üsullarının yoxlanması üçün bu metod istifadә
olunur:

•

Nisbi kalibrlәmә
Daxili normallaşdırma
Mütlәq kalibrlәmә
Göstәrilәnlәrin heç biri
Daxili standart

547 әn qәnaәtbәxş ayrılmalar, nasatkalı kolonkaların hansı uzunluq hәddindә mümkün olur?

•

7090 sm
23 metr
56 metr
2030 sm
0,51,0 metr

548 Qaz xromatoqrafiyasında istifadә olunan kolonkaların daxili diametri bu ölçü hәdlәrindә mövcud
olur:

•

2,03,0 mm
0,60,9 mm
0,010,5 mm
5,010,0 mm
1,01,5 mm

549 Qaz xromatoqrafiyasında istifadә olunan kapillyar kolonkalar bu uzunluq hәddinә malik olurlar:

•

30,0 metrdәn 100 metrәdәk
5,0 metrdәn 15,0 metrәdәk
1,0 metrdәn 3,0 metrәdәk
120,0 metrdәn 300,0 metrәdәk

20,0 metrdәn 28,0 metrәdәk

550 Qaz adsorbsiyalı xromatoqrafiya kolonkası yalnız bu maddә (komponent) ilә doldurulur:

•

Buxarlanan maye
Maye adsorbent
Bәrk adsorbent
Buxarlanmayan maye
Qaz adsorbent

551 Müxtәlif tәdqiqatçılar tәrәfindәn hәrәkәtsiz maye faza qismindә istifadә edilәn müxtәlif üzvi
birlәşmәlәri neçә qrupda tәsnifatlaşdırmaq olar?

•

5
3
2
6
4

552 Xromatoqramdakı uyğun pikin nisbi sahәsi, bu göstәrici kimi xidmәt göstәrir:

•

Ayrılan maddәnin sıxlıq hәddi
Ayrılan qatışığın miqdar hәddi
Ayrılan maddәnin miqdar hәddi
Göstәrilәnlәrin heç biri
Verilәn qatışığın hәcmi

553 Qatışıq komponentlәrinin konsentrasiyaları arasındakı nisbәtin tәyininә әsaslanan bu metoddur:

•

Nisbi kalibrlәmә
Daxili normallaşdırma
Mütlәq kalibrlәmә
Göstәrilәnlәrin heç biri
Daxili standart

554 Pikin hündürlüyünün vә ya sahәsinin qarışıqdakı uyğun maddәnin miqdarından asılılığının
istifadәsinә әsaslanan bu metoddur:

•

Nisbi kalibrlәmә
Daxili normallaşdırma
Mütlәq kalibrlәmә
Göstәrilәnlәrin heç biri
Daxili standart

555 Analiz edilәn qarışıq nümunәsinә daxili standart adlandırılan maddәnin dәqiq mәlum olan
miqdarının әlavә edilmәsinә әsaslanan bu metoddur:

•

Göstәrilәnlәrin heç biri
Daxili standart
Daxili normallaşdırma
Mütlәq kalibrlәmә
Nisbi kalibrlәmә

556 [Qaz vә ya buxar halında tәdqiq olunan qatışığın kolonka boyunca mütәhәrrik qaz fazası ilә
qarışması, hәrәkәtsiz fazada onların adsorbsiyası vә ya hәll olması nәticәsindә tәrkib komponentlәrinә

ayrılması prosesi belә adlanır:

•

Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya
Kolonkalı xromatoqrafiya
Maye xromatoqrafiyası
Kağız xromatoqrafiyası
Qaz xromatoqrafiyası

557 Qaz xromatoqrafiyası hansı hәddәdәk temperaturda parçalanmadan qovula bilәn qazların, maye
vә ya bәrk maddәlәrin ayrılması üçün tәtbiq oluna bilәr?

•

375400oC
200300oC
100200oC
400500oC
320350oC

558 Mövcud xromatoqrafiyanın imkanları, әsasәn bu xromatoqrafiyada istifadә olunan hansı
göstәricinin xüsusiyyәtlәri ilә şәrtlәnir?

•

Detektor
Buxarlandırıcı
Qazdaşıyıcı mәnbә
Özü yazan qurğu
Kolonka

559 Mövcud olan detektorlaşma üsullarının sayı hansı variantda düzgün göstәrilmişdir?

•

10dan az
30dan çox
30dan az
5dәn az
20dәn az

560 Elektron tutucu detektorlar bu göstәricini ölçürlәr:

•

İon cәrәyanının fasilәsizliyini
İon cәrәyanının fasilәliyini
İon cәrәyanının dәyişmәzliyini
İon cәrәyanının azalmasını
İon cәrәyanının yüksәlmәsini

561 Nasadkalı kolonkalar bu materialdan hazırlanmır:

•

Farfor
Alüminium
Şüşә
Polad
Mis

562 Nasadkalı kolonkaların maksimum uzunluğu bu hәddә olur:

•

80 sm
5,0 metr
8,0 metr

20 sm
2,0 metr

563 Qaz xormatoqrafiyası zamanı nümunәnin yüksәk temperatur hәddindә tәsirә mәruz qoyulması
belә adlanır

•

Proliz
Elektroliz
Hidroliz
Elektroplazmoliz
Hipofiz

564 Katarometrlәrlә iş zamanı hidrogen qazdaşıyıcı vә hava axınlarının sürәtlәri arasındakı nisbәt, bu
şәrti tәmin etmәlidir:

•

10:10:10
10:1:1
1:10:1
1:1:1
1:1:10

565 Nasadkalı kolonkaların minimum uzunluğu bu hәddә olur:

•

80 sm
5,0 metr
8,0 metr
20 sm
2,0 metr

566 Tәdqiq edilәn mәhlulun sorbentlә doldurulmuş kolonkadan filtrlәnmәsi belә adlanır:

•

Ekspres üsul
Sıxışdırıcı üsul
Aşkarlayıcı üsul
Heç biri
Frontal üsul

567 Pirolizli xromatoqrafiya, bu xromatoqrafiya növünә aid olunur:

•

Qaz xromatoqrafiyası
Kolonkalı xromatoqrafiya
Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya
İonmübadilә xromatoqrafiyası
Kağız xromatoqrafiyası

568 Maddәlәrin maye vә ya qazşәkilli qarışığı sonradan fasilәsiz olaraq hәlledici vә ya qaz axını ilә
yuyulan kalonkanın yuxarı hissәsibnә köçürülmәsi belә adlanır:

•

Aşkarlayıcı üsul
Ekspres üsul
Frontal üsul
Sıxışdırıcı üsul
Heç biri

569 Optik sıxlığın qatılıqdan asılılığını isbatlayan Buqer – Lambert – Ber qanununun qrafiki şәkildә

tәsviri bu göstәricini verir:

•

Düz xәtt
Parabola
Әyri xәtt
Dairә
Hiperbola

570 Udulma ölçüsüz kәmiyyәt olduğundan ε kәmiyyәtinin ölçüsü (C•l) hasili ölçüsünün:

•

Tәqribi olacaq
Düzünә olacaq
Әksinә olacaq
Mütәnasib olacaq
Perpendikulyar olacaq

571 Dalğa uzunluğunun hәssaslıqla birbaşa әlaqәsi, bu bәrabәrliklә hesablanır:

•

572 Xromofor qruplar, bu dalğa uzunluğuna malik oblastda udulan qruplara deyilir:

•

2500 – 3000 nm
200 – 800 nm
50 – 150 nm
4000 – 5000 nm
1000 – 2000 nm

573 Spektral tәdqiqat üsullarından, hansı qatılıqda olan mineral maddәlәri tәyin etmәk üçün istifadә
olunur?

•

1022 – 1026 mol;
1012 – 1016 mol;
102 – 106 mol;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
107 – 1010 mol;

574 Nәmlik ölçәn vericilәrin ötürdüyü siqnallar nәyin vasitәsilә informasiyaya çevrilir?

•

İkinci cihazlar
Termistorlar
Termometrlәr
Nanometr
Millivoltmetr

575 Müasir zamanda sәnayedә tәtbiq edilәn mis müqavimәt termometrlәri (MMT) hansı temperatur
intervalında işlәyә bilәr ?

•

120190 C
50180C
3060 C
1040 C
7090 C

576 Müasir zamanda sәnayedә tәtbiq edilәn platinli müqavimәt termometrlәri (PMT) hansı
temperatur intervalında işlәyә bilәr ?

•

400600 C
50150 C
300400 C
300500 C
200600 C

577 Nәmlik ölçәn vericinin aşağıda göstәrilәn sxemindә 2 rәqәmi ilә hansı göstәrici işarәlәnmişdir?

•

MMT – 1 – 100 tipli termistor
Çıxışlar
Konusşәkilli ucluq
Korpus
Ftoroplast izolәedici

578 Nәmlik ölçәn vericinin aşağıda göstәrilәn sxemindә 1 rәqәmi ilә hansı göstәrici işarәlәnmişdir?

•

MMT – 1 – 100 tipli termistor
Çıxışlar
Konusşәkilli ucluq
Korpus
Ftoroplast izolәedici

579 Nәmlik ölçәn vericinin aşağıda göstәrilәn sxemindә 3 rәqәmi ilә hansı göstәrici işarәlәnmişdir?

•

MMT – 1 – 100 tipli termistor
Çıxışlar
Konusşәkilli ucluq
– korpus
ftoroplast izolәedici

580 Aktiv turşuluğun (pH) turşuluq vә ya qәlәviliyә doğru dәyişmәsi ilә, fluoressensiyanın bu halı baş
verir:

•

Göyәrmәsi;
Partlaması;
Yanması;
Saralmas
Sönmәsi;

581 Lüminessentli analiz zamanı әtin tәzәliyi qiymәtlәndirilәrkәn, mәhsulun xırdalanmış çәki
nümunәsi, hansı nisbәtdә su ilә qarışdırılaraq ekstrakt hazırlanır?

•

1:5;
1:50.
1:25;
1:10;
1:1;

582 Qida mәhsullarının tәrkibindә B2 vitamini neçә formada tәzahür edir?

•

3
4
2
5
6

583 Miqdarca lüminessensiyalı analiz üsulu mәhlulda lüminessensiya intensivliyinә әsasәn tәdqiq
olunan maddәnin hansı göstәricisini tәyin etmәyә imkan verir?

•

Elektrik keçiriciliyini;
Xüsusi çәkisini;
Sıxlığını;
Elektromaqnit xassәlәrini
Konsentrasiyasını;

584 Tamamilә köhnә olan әtdәn alınan ekstraktlar, bu rәngdә işıqlanmaya malik olur:

•

Şokalad rәngli;
Krem rәngli;
Çernil rәngli
Naringi rәngli.
Süd rәngli;

585 Bütün qara şüşәlәr , bu dalğa uzunluğundan başlayaraq, uzundalğalı şüalanma buraxır:

•

800 nm;
500 nm;
400 nm;
900 nm.
650 nm;

586 Bu pestisidlәrdәn biri ilkin lüminessensiyaya malik deyil:

•

Naftilasetat;
Varfalin;
Metoksixlor;
Heptaxlor.
İndolinsirkә turşusu;

587 Qida mәhsullarında benz(a)prenin tәyini zamanı, lipidlәrin sabunlaşması üçün KOH qәlәvisi
әlavә edildikdәn sonra, mәhlula bu әmәliyyatı tәtbiq edirlәr:

•

1,5 – 2,0 saat әrzindә qaynadırlar;
Üzәrinә kalium permanqanat mәhlulu әlavә edirlәr
00 Cdәk soyudurlar;
1,5 – 2,0 saat әrzindә çalxalayırlar.
Üzәrinә etil spirti әlavә edirlәr;

588 Fol turşusu qrupundan olan vitaminlәr oksidlәşәn zaman 470 nm dalğa uzunluğunda
maksimumla, bu rәngdә fluoressensiyaya malik törәmәlәr әmәlә gәtirir:

•

Yaşıl;
Sarı;
Qırmızı;
Göy
Qara;

589 Lüminessensiyanın energetik çıxışı (Ben) hәyәcanlandırıcı işığın dalğa uzunluğuna mütәnasib
olaraq çoxalır, sonra bәzi spektr intervalında sabit qalır, udulma vә lüminessensiya spektrlәrinin
basılma oblastında isә tez enib düşmәyә başlayır fikri kim tәrәfindәn müәyyәn edilmişdir?

•

Dalton
Ber
Bektaşi
Okuliç
Vavilov

590 Lüminessensiyalı analizdә işıq mәnbәyi qismindә bu növ lampalardan istifadә, daha geniş
yayılmışdır:

•

Vakuum lampa
Volframlı lampa
Adi lampa
Göstәrilәnlәrin heç biri
Civәli lampa

591 Lüminessentli analiz zamanı әtin tәzәliyi qiymәtlәndirilәrkәn, mәhsulun xırdalanmış çәki
nümunәsi, hansı nisbәtdә su ilә qarışdırılaraq ekstrakt hazırlanır?

•

1:25
1:5
1:1
1:50
1:10

592 Benz(a)preni keyfiyyәtcә analiz etmәk üçün, uyğun olaraq 1,0 ml vә 2,0 ml hәcmdәn ibarәt olan
bu maddәlәr qarışığından istifadә edilir:

•

Sirkә turşusu vә distillә suyu;
Etil spirti vә propilen;
Benzol ekstraktı vә noktan
Butil spirti vә ammonyak.
Distillә suyu vә benzaldehid;

593 Politsiklik aromatik karbohidrogenlәrin fluoressensiyalanan fraksiyalarını әvvәlcә petroleyn efiri
ilә, sonra isә bu birlәşmәni әlavә etmәklә elyurә edirlәr:

•

Spirt;
Sirkә turşusu;
Benzin;
Duz mәhlulu.
Benzol;

594 Buğda vә çovdar unları qurudulan zaman fluoressensiya parlaq – göy rәngdәn bu rәngәdәk
dәyişir:

•

Çәhrayı;
Qırmızı;
Sarı.
Qara;
Qonur;

595 Karbon atomlarının sayına görә mürәkkәb efirlәrin ayrılmasını bu maddә tәmin edir:

•

Polibuten
Apiezon – L

Silikon – SE30
Göstәrilәnlәrin heç biri
Apiezon – M

596 Zәhәrli kimyәvi birlәşmәnin mәhsuldakı miqdarı bu bәrabәrliklә hesablanır:

•

597 Uçucu turşuları ayırmaq vә onları vәsfi analiz etmәk üçün daha mәqsәdәuyğun hesab edilәn üsul
budur:

•

Kolonkalı xromatoqrafiya
Kağız xromatoqrafiyası
Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya
Bәrk adsorbsiyalı xromatoqrafiya
Qazmaye xromatoqrafiyası

598 Sadәcә xromatoqram adlandırılan bu növ xromatoqramdır:

•

Bölünmüş xromatoqram
Orta xromatoqram
Xarici xromatoqram
Rәngsiz xromatoqram
Daxili xromatoqram

599 Maddәlәrin elyuatda paylanmasının qrafiki tәsviri belә adlanır:

•

Orta xromatoqram
Rәngsiz xromatoqram
Bölünmüş xromatoqram
Daxili xromatoqram
Xarici xromatoqram

600 Kolonka boyunca ayrılan maddәlәrin ayrıca zolaqlar şәklindә paylanması belә adlanır:

•

Bölünmüş xromatoqram
Orta xromatoqram
Xarici xromatoqram
Rәngsiz xromatoqram
Daxili xromatoqram

601 Xromatoqrafiya zamanl bu vә ya digәr üsulla analiz olunan komponentlәrin miqdarı tәyin edilәn
faza belә adlanır:

•

Ekstrakt
Elyuant
Elyuat
Heç biri
Ekstragent

602 Xromatoqrafiya zamanı kalonkadan çıxan vә tәrkibindә ayrılan komponent saxlayan hәrәkәtli
faza belә adlanır:

•

Ekstrakt
Elyuant
Elyuat
Heç biri

Ekstragent

603 Xromatoqrafiya zaman hәrәkәtsiz faza tәbәqәsinә daxil olan hәrәkәtli faza belә adlanır:

•

Ekstrakt
Elyuant
Elyuat
Heç biri
Ekstragent

604 Xromatoqramların alınma üsuluna görә, onlar neçә qrupa bölünürlәr?

•

6
3
2
10
4

605 Daha effektiv vә universal fizikikimyәvi ayrılma vә maddәlәrin mürәkkәb qarışıqlarının analizi
metodlarından biri belә adlanır:

•

Kinologiya
Elyuasiya
Flyuoqrafiya
Fiziologiya
Xromatoqrafiya

606 Göstәrilәnlәrdәn hansı, xromatoqrafik metodların tәtbiqi ilә müәyyәnlәşdirilir?

•

Kimyәvi tәrkibi
Rәngi
Forması
İyi
Dadı

607 Qatışıq komponentlәrinin seçilmiş hәr hansı bir sorbentdә müxtәlif cür sorbsiya olunma
xassәlәrindәn istifadә edilmә ideyası:

•

Xromatoqrafiya metodunun әsasını tәşkil edir
Xromatoqrafiya mәhsulunun rәngini tәşkil edir;
Xromatoqrafiya metodunun şәklini tәşkil edir;
Göstәrilәnlәrin heç biri
Xromatoqrafiya mәhsulunun miqdarını tәşkil edir;

608 Bütün xromatoqrafiya metodları maddәlәrin necә fazalar arasında paylanmasına әsaslanır?

•

İki (birbirindә hәll olmayan) qarışmayan
Bir fazadan ibarәt olan
İki birbirindә hәll olan
Göstәrilәnlәrin heç biri
İki birbirinә bәrabәr olan

609 Qaz vә maye fazaların aqreqat halından asılı olaraq, neçә xromatoqrafiya növü fәrqlәndirilir?

•

6
3

•

2
10
4

610 Birbirindәn fәrqlәnәn, bu sayda xromatoqrafiya variantları mövcuddur:

•

6
3
2
10
4

611 Standart işıq mәnbәyindәn gәlәn şüalanmanın atomlar tәrәfindәn udulmasının ölçülmәsi, bu
tәdqiqat üsulu zamanı yerinә yetirilir

•

Fotokolorimetriya;
Atom – absorbsiyalı spektroskopiya;
Absorbsiyalı spektroskopiya;
İnduktometriya.
İnfraqırmızı spektroskopiya;

612 Atom – absorbsiyalı spektroskopiya zamanı analiz olunan mәhlul püskürdücüdәn istifadә
edilmәklә odluğun alovuna bu formada daxil edilir:

•

Aerozol şәklindә;
Qabarcıq şәklindә;
Hissәcik şәklindә.
Bәrk maddә şәklindә;
Maye şәklindә;

613 Atomlu absorbsiyada işıq mәnbәyi kimi bu növ lampalar daha geniş miqyasda tәtbiq olunur:

•

Qapalı katodlu lampa
Lüminessent lampa
Adi volfram közәrdicisi olan lampa
Açıq anodlu lampa
Açıq katodlu lampa

614 Ensiz spektral zolaqlara malik parlaq işıq verәn lampa növü budur:

•

Qapalı katodlu lampa
Lüminessent lampa
Adi volfram közәrdicisi olan lampa
Açıq anodlu lampa
Açıq katodlu lampa

615 Heç bir digәr elementin әngәl yarada bilmәmәyi, hansı elementin tәyini zamanı müşahidә olunur?

•

Kalium
Kobalt
Mis
Dәmir
Kalsium

616 Natrium elementinin tәyinolunma hәssaslığı hansı elementin tәyinolunma hәssaslığından 2,5 dәfә

yüksәkdir?

•

Kalsium
Mis
Dәmir
Kalium
Alüminium

617 Natrium elementinin tәyinolunma hәssaslığı kalium elementinin hәssaslığından nә qәdәr
yüksәkdir?

•

4,0 dәfә
150 %
1,0 dәfә
800 %
2,5 dәfә

618 Kaliumun tәyinolunma hәssaslığı mәhlulda onun vә turşuların konsentrasiyasının artması ilә:

•

Әvvәlcә yüksәlir, sonra stabil qalır
Dәyişmәz qalır
Yüksәlir
Әvvәlcә zәif, sonra isә sıçrayışla yüksәlir
Zәiflәyir

619 Yüksәk miqdarda xörәk duzuna malik olan qida mәhsullarını, hansı element birlәşmәlәrinin
tәyinetmә metodları ilә analiz etmәk mәslәhәtdir?

•

Gümüş
Bor
Alüminium
Xlor
Kobalt

620 Kalium vә natrium elementlәrinin analizi üçün materialın yandırılması zamanı, bu metaldan
hazırlanan qablardan istifadә etmәk vacibdir:

•

Mis
Gümüş
Qızıl
Platin
Dәmir

621 Maqneziumun atom – absorbsiyalı üsulla tәyinatı zamanı sulfat vә fosfat turşularının hansı
normallıqda olan mәhlulları belә, әngәl yaratmır?

•

0,05 n
0,01 n
0,1 n
0,005 n
0,001 n

622 Bu komponentlәrin mövcudluğu, kalsiumun tәyin edilmәsinә maneçilik törәtmir:

•

Sulfatlar

Fosfatlar
Silisium
Gümüş
Alüminium

623 Mis elementinin tәyin olunması zamanı, bu elementin yüksәk qatılığı mane ola bilәr:

•

Na
Mg
Ca
Al
Fe

624 Hallogenlәr vә alüminium, bu elementin tәyin olunma prosesinә әngәl törәdә bilәr:

•

Fe
Ag
Cu
Ca
Zn

625 Hava – asetilen qarışığının yanmasından alınan alov bu istiliyә malik olur:

•

23000 C;
15000 C;
8500 C;
32000 C.
20000 C;

626 Üzvi hәlledicilәr sulu mәhlullarla müqayisәdә hansı tәyinat metodunun hәssaslığını artırır?

•

Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya
Atom – absorbsiyalı spektroskopiya
İnfraqırmızı spektroskopiya
Kolonkalı xromatoqrafiya
Ultrabәnövşәyi spektroskopiya

627 Südün tәrkibindәki yağlardan misi ekstraksiya edәrkәn, metal ekstraksiya edildikdәn sonra piyi
nә ilә kәnarlaşdırırlar?

•

Etil spirti
Dietil efiri
Petroleyn efiri
Göstәrilәnlәrin heç biri
Disulfid efiri

628 Yaş küllәşdirmә adәtәn bu qarışıqda aparılır:

•

Qatı nitrat vә sulfat turşuları;
Qatı fosfat vә sulfat turşuları;
Duru fosfat vә oksalat turşuları;
Duru nitrat vә sulfat turşuları.
Duru süd vә sirkә turşuları;

629 Kiçik küllük dәrәcәsinә malik qida mәhsulları üçün bütün metalların itkisiz olaraq mәhlula

keçmәsi mәqsәdilә yaş küllәşdirmә zamanıhansı miqdarda çәki nümunәsi götürmәk lazımdır?

•

60 – 80 qram;
10 – 20 qram;
5 – 8 qram;
100 qram.
30 – 50 qram;

630 Bu firmalardan biri atom – absorbsiyalı spektrofotometrlәr istehsalı ilә mәşğul olmur:

•

Yaponiyada – Panasonic;
Yaponiyada – Shimadru;
Yaponiyada – Hitachi;
ABŞda – Bekman.
Avstriyada – Varion Techtron;

631 Manqan, sulu mәhlullardan tәyin olunarkәn bu hәdlәrdә konsentrasiyaya malik olmalıdır:

•

500,0 – 1000,0 mkq/ml
30,0 – 100,0 mkq/ml
2,0 – 20,0 mkq/ml
2000,0 – 10000,0 mkq/ml
12,0 – 250,0 mkq/ml

632 Hallogenlәr vә alüminium, bu elementin tәyin olunma prosesinә әngәl törәdә bilәr:

•

Fe
Ag
Cu
Ca
Zn

633 Sink elementinin tәyinolunma prosesinә bu variantda göstәrilәnlәr әngәl törәdә bilәr

•

Dәmir vә qeyri – metallar
Mis vә tәsirsiz qazlar
Maqnezium vә metallar
Silisium vә onun duzları
Alüminium vә halogenlәr

634 Çörәyin, qәnnadı mәmulatlarının, әt vә bir çox digәr mәhsulların qidalıq, dad vә aromatik
maddәlәrin sabit miqdarında istehlak dәyәrini qiymәtlәndirәrkәn, bu xüsusiyyәtlәr hәlledici rola malik
olur:

•

Struktur – mexaniki;
İstilik – fiziki;
Fiziki – kimyәvi”
Mikrobioloji.
Biokimyәvi;

635 Tәyin olunan maddәnin miqdarı haqda, reaksiya nәticәsindә әmәlә gәlәn maddәnin çәkisinә
nәzәrәn mülahizә yürütmәyin mümkünlüyü qaydası kim tәrәfindәn formalaşdırılmışdır?

•

T. Berqman
Key – Lüssak;

D. İ. Mendeleyev;
Boyl.
Dalton;

636 Ağız boşluğunda hәrәkәt etdirәrkәn hәm keyfiyyәtcә vә hәm dә miqdarca tәyin edilәn dad, qoxu
vә lamisә hissiyyatının kompleks tәәssüratı belә adlandırılır:

•

Flevor;
Subyekt;
Kritor;
Debitor.
Obyekt;

637 Qida mәhsullarının faktiki vә mümkün istehlakçılarının rәylәrinin toplanması vә analizinә
әsaslanan, şifahi üsulla, sorğu vә ya sualanketlәrin paylanması, konfransların keçirilmәsi yolu ilә
reallaşdırılan metodlar belә adlanır:

•

Ölçücü metodlar.
Hesablayıcı metodlar;
Qeydedici metodlar;
Ekspert metodlar;
Sosioloji metodlar;

638 Bioloji oksidlәşmә prosesi zamanı qida maddәlәrindәn ayrıla bilәn vә orqanizmin fizioloji
tәlәblәrini tәmin etmәk üçün istifadә olunan enerjinin miqdarını xarakterizә edәn termin hansıdır?

•

İstehlak dәyәri
Qidalıq dәyәri
Bioloji dәyәr
Göstәrilәnlәrin heç biri
Enerji dәyәri

639 Kimyәvi reaktivlәrin tәmiz ixtisaslaşması üçün tara üzәrindәki etiket hansı rәngdә olmalıdır?

•

Qırmızı
Sarı
Qara
Yaşıl
Göy

640 Maddәnin mikromiqdarını tәyin etmәk üçün istifadә olunan kimyәvi reaktivlәr belә adlandırılır:

•

Xüsusi tәmiz
Tәmiz
Analiz üçün tәmiz
Göstәrilәnlәrin heç biri
Kimyәvi tәmiz

641 Halhazırda sәnaye tәrәfindәn hansı tip termistorları istehsal edilir?

•

HYT vә PPG
GRT vә NBT
BBT vә LRT
JUR vә FDT
MMT vә KMT

642 Termistorlar – digәr müqavimәt termometrlәrindәn bu göstәrici ilә fәrqlәnir:

•

Yüksәk hәssaslığı ilә
Zәif hәssaslığı ilә
Hәssassızlığı ilә
qismәn hәssaslığı ilә
Orta hәssaslığı ilә

643 Mәftil müqavimәt termometrlәri vә termistorlar neçә qrupa bölünür ?

•

6
3
4
8
5

644 Termistorlarda tarazlaşdırılmış körpülәr vasitәsilә nәyi ölçmәk olar

•

Nәmliyin miqdarını
İstilik balansını
Elektrik mü¬qavimәtini
yüksәk tezlikli generatorun iş prinsipini
Birlәşmiş suyun dielektrik keçiriciliyini

645 Birinci qrupa yuxarı ölçmә hәddi neçә dәrәcә olan termocüt aid edilir?

•

450 C
1300 C
200 C
2000 C
50 C

646 Temperaturu artırdıqda yarımkeçiricilәrdә elektrik müqavimәtinin qiymәti necә dәyişir?

•

Tәdricәn artır
Artır
Azalır
Dәyişmir
Qismәn artır

647 Yarımkeçirici müqavimәt termometrlәri (termistorlar) nәdәn hazırlanır?

•

Sulfat vә kalium qarışığından
Metal oksidlәrin qarışığından
Sulfat qarışığından
Göstәrilәnlәrin heç biri
Kaliumpermanqanatdan

648 Temperaturu artırdıqda metal keçiricilәrin elektrik müqavimәtinin qiymәti necә dәyişir?

•

Tәdricәn azalır
Yüksәlir
Azalır
Dәyişmir
Qismәn azalır

649 Riboflavin dinukleotidin lüminessensiya intensivliyi sәrbәst vitamin vә ya onun mononukleotidi
ilә müqayisәdә neçә dәfә zәifdir?

•

20 – 30 dәfә;
6 – 10 dәfә;
3 – 5 dәfә;
50 – 100 dәfә.
12 – 15 dәfә;

650 Qida mәhsullarında benz(a)prenin tәyini zamanı sabunlaşmayan maddәlәri, bu birlәşmә ilә
ekstraksiya edirlәr:

•

Etil efiri;
Etil spirti;
Sirkә turşusu.
Benzin;
Natrium qәlәvisi;

651 әt korlandıqda, sulu ekstraktların lüminessensiya intensivliyi:

•

Azalır;
Dәyişmәz qalır;
Әvvәlcә azalır, sonra sabit qalır
Göstәrilәnlәrin heç biri.
Artır;

652 340 nmdәn 390 nmdәk keçirmә oblastı ilә xarakterizә olunan, bu markalı işıq filtridir:

•

Göstәrilәnlәrin heç biri
UFS  3
UFS  2
UFS  1
UFS  4

653 Tәzә  tәr meyvәlәr vә tәrәvәzlәrin hansı göstәricisi, onların digәr üsullarla müәyyәnlәşdirilә
bilmәyәn korlanmasının başlanmasının olduqca ilkin mәrhәlәsindә aşkar etmәyә imkan verir?

•

Flöoressensiya rәnginin dәyişmәz qalması
Saralması
Ölçülәrinin kiçilmәsi
Ölçülәrinin böyümәsi
Flöoressensiya rәnginin dәyişmәsi

654 Bütün qara şüşәlәr , bu dalğa uzunluğundan başlayaraq, uzundalğalı şüalanma buraxır:

•

800 nm
400 nm
500 nm
650 nm
900 nm

655 Çovdar mahmızı xәstәliyi mövcud olan un, hansı rәngdә işıqlanma qazanır?
Badımcanı
Tünd sarı

•

Tünd qәhvәyi
Qırmızımtıl – qәhvәyi
Bәnövşәyi – sayrışan

656 Buğda vә çovdar unları qurudulan zaman fluoressensiya parlaq – göy rәngdәn bu rәngәdәk
dәyişir:

•

Çәhrayı
Sarı
Qara
Qırmızı
Qonur

657 Benz(a)prenin vәsfi analizini E. V. Şpolski effektindәn istifadә edәrәk, spektral üsulla hәyata
keçirirlәr. Mәnfi 1960 C temperaturda, normal parafin sırası karbohidrogenlәrdә hәll olmuş politsiklik
aromatik karbohidrogenlәrin ayrıayrı fraksiyalarının lüminessensiya spektrlәri alınır. Belә spektrlәr
necә adlanır?

•

Qeyri – düz spektrlәr;
Qeyri – xәtti spektrlәr;
Düz spektrlәr;
Xәtti spektrlәr;
Anormal spektrlәr.

658 Tәrәvәzlәrdә vә dәnli bitkilәrdә, әsas etibarı ilә onların tәrkibinә torpaqdan keçәn neçә politsiklik
aromatik karbohidrogen aşkar olunmuşdur?

•

11 – dәk;
5 – dәk
3 dәk;
13 – dәk.
7 – dәk;

659 Qida mәhsullarında vitaminlәri tәyin etmәk vә yağlarda oksidlәşmә proseslәrini tәdqiq etmәk
üçün, adәtәn bu aparatdan istifadә olunur:

•

Sokslet aparatı;
Kamovski nasosu;
Assman psixrometri;
Bunzen kolbası.
EF – 3 markalı fluorometr;

660 340 nmdәn 390 nmdәk keçirmә oblastı ilә xarakterizә olunan, bu markalı işıq filtridir:

•

UFS  4;
UFS  2;
UFS  1;
Göstәrilәnlәrin heç biri;
UFS  3;

661 Çovdar mahmızı xәstәliyi mövcud olan un, hansı rәngdә işıqlanma qazanır?

•

Badımcanı;
Qırmızımtıl – qәhvәyi;
Bәnövşәyi – sayrışan;

Tünd qәhvәyi.
Tünd sarı;

662 Lüminessensiya hәyәcanlanma enerjisinin әmәlәgәlmә tamlığı zamanı şüalanan enerji udulan
enerji ilә müqayisәdә hansı faiz göstәricisinә çata bilәr?

•

5575 %;
4050 %;
1525 %;
8090 %;
2030 %;

663 Temperaturun azalması lüminessensiya intensivliyinin bu göstәricisinә sәbәb olur:

•

Sabit qalmasına
Kiçilmәsinә
Böyümәsinә
Dәyişmәmәyinә
Göstәrilәnlәrin heç biri

664 250dәn 400 nmdәk spektr oblastı ayıran hansı markalı işıq filtridir?

•

UFS  1
UFS  3
UFS  2
Göstәrilәnlәrin heç biri
UFS  4

665 270 nmdәn 330 nmdәk spektr oblastı ayıran hansı markalı işıq filtridir?

•

UFS1
UFS3
UFS2
Göstәrilәnlәrin heç biri
UFS4

666 Tәzә mal әtindәn alınan ekstraktlar, bu rәngdә lüminessensiya ilә xarakterizә olunur:

•

Qırmızımtıl – çәhrayı:
Göyümtül – qara;
Sarımtıl – yaşıl;
Bozumtul – yaşıl.
Yaşılımtıl – sarı;

667 Sәrbәst riboflavinin vә onun mononukleotidinin neytral su vә ya spirt mәhlulları, bu rәngdә
fluoressensiya edilir:

•

Sarımtıl – yaşıl;
Çәhrayımtıl – qırmızı;
Bozumtul – qara;
Yaşılımtıl – göy.
Göyümtül – yaşıl;

668 Şpolski effektindәn istifadә edәrәk spektral üsulla bu analizi hәyata keçirirlәr:

•

Benz(a)prenin vәsfi analizi;

•

Şәkәrlәrin ümumi miqdarının analizi;
Aminturşuların miqdar analizi;
Üzvi turşuların miqdari analizi.
Boyaq maddәlәrinin vәsfi analizi;

669 250dәn 400 nmdәk spektr oblastı ayıran hansı markalı işıq filtridir?

•

UFS  1;
UFS  3;
UFS  2;
Göstәrilәnlәrin heç biri;
UFS  4;

670 Lüminessensiya hәyәcanlanma enerjisinin әmәlәgәlmә tamlığı zamanı şüalanan enerji udulan
enerji ilә müqayisәdә hansı faiz göstәricisinә çata bilәr?

•

4050 %;
5575 %;
2030 %;
1525 %;
8090 %;

671 Maddәdә hәyәcanlanma vәziyyәtindәn normal vәziyyәtә qayıdarkәn elektronların keçmәsi
nәticәsindә әmәlә gәlәn atomların, ionların, molekulların vә bu maddәlәrin daha mürәkkәb
hissәciklәrinin işıqlanması belә adlandırılır:

•

İnterferensiya;
Ekstraksiya;
Fotoeffekt;
Lüminessensiya;
Difraksiya;

672 Lüminessensiya hәyәcanlanma enerjisinin әmәlәgәlmә tamlığı belә adlanır:

•

Energetik çıxış;
Giriş enerjisi;
Çıxış enerjisi;
Preparativ çıxış;
Stabil enerji;

673 Mәhlulda kәnar qatışıqların mövcudluğu ilә baş verәn hal hansıdır?

•

Lüminessensiyanın sönmәsi;
Lüminessensiyanın partlaması;
Lüminessensiyanın alışması;
Lüminessensiyanın yanması;
Lüminessensiyanın güclәnmәsi;

674 Hәyәcanlandırıcı işığı yox etdikdәn sonra maddәnin davam edәn xüsusi işıqlandırılması belә
adlanır:

•

Neonesensiya;
Ekstrasensiya;
Fosforessensiya;
Göstәrilәnlәrin heç biri;

Fluoressensiya;

675 Kolonkalı xromatoqrafiya zamanı adәtәn vakuum altında, bu xromatoqrafiya növü hәyata
keçirilir:

•

İon mübadilә xromatoqrafiyası;
Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya;
Kağız üzәrindә paylaşdırıcı xromatoqrafiya;
Maye xromatoqrafiyası.
Hel xromatoqrafiyası;

676 Kolonkalı xromatoqrafiyada suspenziyanın kolonkaya vurulması zamanı, filtrin kömәyi ilә
tutulub saxlanılan, bu maddәdir:

•

Çöküntü;
Bulantı
Adsorbent;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
Toz;

677 Kolonkalı xromatoqrafiyada tәtbiq olunan kolonkanın hündürlüyü bir neçә santimetrdәn, bu
hәddәdәk olur:

•

0,5 – 1,0 metrәdәk;
2,0 – 3,0 metrәdәk;
1,0 – 2,0 metrәdәk;
5,0 – 20,0 metrәdәk.
) 3,0 – 5,0 metrәdәk;

678 Sәrbәst yağ turşularının iondәyişdirici qatranda ayrılması vә metillәşdirilmәsi metodikası, hansı
alimlәr tәrәfindәn işlәnib hazırlanmışdır?

•

Neçayev A. P. vә Jukovski D. İ.;
Lomonosov M. V. vә Mendeleyev D. İ.;
Samorodova O. V. vә Bianki N. N.;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
Qolovkin N. A. vә Perkel R. L.;

679 Kolonkalarda paylaşdırıcı xromatoqrafiyada sellüloza tәrәfindәn udulan hәrәkәtsiz faza budur:

•

Sirkә turşusu;
Su;
Metanol;
Etil spirti.
Dietil efiri;

680 Kolonkalı xromatoqrafiyada maddәlәrin yaxşı ayrılmasıni, bu metod şәrtlәndirir:

•

Tәcili yuyulma;
Mәrhәlәli yuylma;
Zәif yuyulma;
Yuyulmama
Qradiyentli yuyulma

681 Poliamid hazırlayarkәn kapronәyirmә tullantıları sabunla yuyulub qurudulduqdan sonra, hәr biri

15 dәqiqә olmaqla iki dәfә, hansı nisbәtdә xloroform vә dixloretan qarışığında qaynadılaraq
yağsızlaşdırılır?

•

10:1;
10:6;
1:10;
1:1.
1:2;

682 Kolonkalı xromatoqrafiya zamanı kolonka tez – tez bu şәkildә olan sorbentlә doldurulur:

•

Bәrk maddә
Emulsiya
Maye mәhlul
Suspenziya
Duru yağ

683 Analiz prosesindә, hәrәkәtdә olan fazanın fasilәsiz polyarlığının vә ya ion gücünün artırılması
metodu belә adlanır:

•

Göstәrilәnlәrin heç biri
Qradiyentli yuyulma
Qarışıq yuyulma
Tәmiz yuyulma
Sürәtli yuyulma

684 Bu ayrılma üsullarından biri, kolonkalarda qarışıqların ayrılması üsullarına aid edilmir:

•

Paylaşdırıcı (MMX)
İonmübadilә xromatoqrafiyası
Adsorbsiyalı (BMX)
Qaz xromatoqrafiyası
Helfiltrlәmә xromatoqrafiyası

685 Son zamanlar hansı tipli tәnzimlәnәn mәsamәli sәthә malik, xüsusilә dәyәrli yeni materiallar
işlәnib hazırlanmışdır?

•

Zipaks vә karosil tipli
Daş kömür tipli
Neylon tipli
Göstәrilәnlәrin heç biri
Xloramin vә izoamil tipli

686 İonmübadilә materialları hansı xromatoqrafiyada istifadә edilәn hәrәkәtsiz fazaların vacib sinfi
kimi tәsәvvür yaradır?

•

Kağız üzәrindә paylaşdırıcı xromatoqrafiya;
Qaz – maye xromatoqrafiyası;
Maye xromatoqrafiyası;
İonmübadilә xromatoqrafiyası.
Kolonkalı xromatoqrafiya;

687 Kapron istehsalı tullantılarını yağsızlaşdırmaq mәqsәdi ilә, 1:1 nisbәtindә xloroform vә dixloretan
qarışığında, bu әmәliyyata mәruz qoyurlar:

•

Soyudurlar;
İsidirlәr;
Dondururlar;
Sakit saxlayırlar.
Qaynadırlar

688 Bu hәlledici poliamidlәri hәll edә bilәn hәlledicilәr siyahısında yoxdur:

•

Su;
Sirkә turşusu
Etil spirti;
Formamid.
Duru NaOH mәhlulu;

689 Adsorbentin aktivliyini әsaslı dәrәcәdә tәyin edәn bu göstәricidir:

•

Adsorbentin miqdarı;
Adsorbentin temperaturu;
Adsorbentin rәngi;
Göstәrilәnlәrin heç biri
Adsorbentin xırdalanma dәrәcәsi;

690 Adsorbsion kolonkalı xromatoqrafiyada hәrәkәtsiz faza belә olur:

•

Hәlmәşikvari;
Duman formasında;
Suspenziyaşәkilli;
Bәrk.
Xәmir konsistensiyalı;

691 İonmübadilә xromatoqrafiyası ilә aminturşuların tәyini zamanı, hәr bir aminturşusunun
miqdarını mütlәq vahidlәrlә hesablamaq mәqsәdi ilә, bu aminturşusuna görә kalibrlәyici qrafik
qurulur:

•

Lizin;
Triptofan;
Fenilalanin;
Leysin.
Alanin;

692 Sәrbәst yağ turşularının kolonkada udulması prosesindә, metillәşdirmә üçün xlorid turşusundan
istifadә edilmәsi mәcburi olan halda, kolonka bu maye ilә yuyulur:

•

Hәqiqi etanol;
Hәqiqi butanol;
Hәqiqi metanol;
Hәqiqi heksanol.
Hәqiqi peptanol

693 Sadә fiziki udulma (sorbsiya) zamanı әlçatmaz olan bütün kimyәvi reaksiyaları tәtbiq etmәyә
imkan verәn xromatoqrafiya növü budur:
Kağız üzәrindә paylaşdırıcı xromatoqrafiya;
Qaz – maye xromatoqrafiyası;
Nazik tәbәqәli xromatoqrafiya;

•

•

İonmübadilә xromatoqrafiyası.
Kolonkalı xromatoqrafiya;

694 İon mübadilә xromatoqrafiyasında adi adsorbsiya әvәzinә, bu bu adsorbsiya baş verir:

•

Hәlledicinin adsorbsiyası;
Sorbentin adsorbsiyası;
Hәrәkәtsiz fazanın adsorbsiyası;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
İonların adsorbsiyası

695 Kolonkalı xromatoqrafiya zamanıreometrlәr vә rotametrlәrin kömәyindәn, bu mәqsәdlә istifadә
edirlәr:

•

Sınağın davam etdiyi bütün dövr әrzindә tәdqiq edilәn maddәnin rәng çalarına nәzarәt etmәk;
Sınağın davam etdiyi bütün dövr әrzindә tәdqiq edilәn maddәnin rәng çalarına nәzarәt etmәk;
Sınağın davam etdiyi bütün dövr әrzindә tәdqiq edilәn maddәnin tәzyiqinә nәzarәt etmәk;
Göstәrilәnlәrin heç biri
Sınağın davam etdiyi bütün dövr әrzindә axın sürәtinin qiymәtinә nәzarәt etmәk;

696 Maddәlәrin miqdarca tәyinatından әvvәl onların ayrılması vә çıxarılması metodu kimi geniş
istifadә olunan bu xromatoqrafiya üsuludur:

•

Kağız üzәrindә paylaşdırıcı xromatoqrafiya;
Qaz – maye xromatoqrafiyası;
Maye xromatoqrafiyası;
İonmübadilә xromatoqrafiyası.
Kolonkalı xromatoqrafiya;

697 İonmübadilә xromatoqrafiyasında hәrәkәtsiz fazalar kimi, hansı maddәlәrdәn istifadә olunması
perspektivli sayılır?

•

Toz şәklindә qarışıq sellüloza;
KU – 1 markalı kationit;
Silikahel;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
AN – 31 markalı anionit;

698 İonmübadilә xromatoqrafiyasında daha teztez bu birlәşmәlәr istifadә edilir:

•

Silikahel vә sellüloza;
Universal kationitlәr;
Stirolun vә divinilbenzolun sopolimerlәri;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
AN – 31 markalı anionit;

699 Bu ayrılma üsullarından biri, kolonkalarda qarışıqların ayrılması üsullarına aid edilmir:

•

Paylaşdırıcı (MMX
İonmübadilә xromatoqrafiyası;
Adsorbsiyalı (BMX);
Qaz xromatoqrafiyası;
Helfiltrlәmә xromatoqrafiyası;

700 Analiz prosesindә, hәrәkәtdә olan fazanın fasilәsiz polyarlığının vә ya ion gücünün artırılması

metodu belә adlanır:

•

Sürәtli yuyulma;
Qarışıq yuyulma
Tәmiz yuyulma;
Göstәrilәnlәrin heç biri;
Qradiyentli yuyulma;

