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1206_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 1206 Ekoloji ekspertiza vә layihәlәndirmәnin әsasları
1 İstehsal müәssisәlәrindә 3035% kapital xәrclәri nәyin payına düşür?

•

Avtomatik xәtlәrin
Ştampların
Soyuducu qurğuların
Tәmizlәyici qurğuların
İnşaat materiallarının

2 1972ci ildә ekoloji ekspertizaya aid 2ci beynәlxalq konfrans harada keçirilib?

•

Çexiyada
Ankarada
Stokholumda
Varşavada
Moskvada

3 1968ci ildә ekoloji ekspertizaya aid 1ci beynәlxalq konfrans harada keçirilib?

•

Londonda
Nyorkda
Vyanada
Berlindә
Parisdә

4 O kompleksi nәyi ifadә edir?

•

tәşkilatı metodiki standartı
tәbii sәrvәtlәri
әtraf mühitin mühafizәsini
faydalı qazıntıları
standartın әhәmiyytini

5 İstehsalat müәssisәlәrindә tәmizlәyici qurğuların vә sistemlәrin payına qoyulan kapital xәrclәri neçә faiz tәşkil edir?

•

3540%
1520%
2030%
3035%
1015%

6 Stokholumda ekoloji ekspertizaya aid 2ci beynәlxalq konfrans neçәnci ildә keçirilib?

•

1992ci ildә
1982ci ildә
1952ci ildә
1962ci ildә
1972ci ildә

7 Parisdә Birlәşmiş Millәtlәr tәşkilatının tәşәbbüsülә (YUNESKO) ekoloji ekspertizaya aid 1ci beynәlxalq konfrans neçәnci ildә
keçirildi?

•

1948ci ildә
1938ci ildә
1968ci ildә
1978ci ildә
1958ci ildә

8 Dövlәt standartında qrupun şifrәsini necә göstәrirlәr?

•

DÜİST17.X.X.ilә
DÜİST 17.X.Y.ilә
DÜİST 17.X.Zilә
DÜİST 17.X.βilә
DÜİST 17.X.αilә

9 әtraf mühitin mühafizәsi vә tәbii sәrvәtlәrdәn sәmәrәli istifadә olunmasını hansı DÜİSTlә göstәrirlәr?
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•

DÜİST 16ilә
DÜİST 20ilә
DÜİST 19ilә
DÜİST 17ilә
DÜİST 18ilә

10 Azәrbaycan Respublikası konstitutsiyasının 39cu maddәsi nәyi ifadә edir?

•

Yaşıl meşә zolağını
Әtraf mühitin mühafizәsini
Zәrәrli maddәlәrin qatılığını
Vәtәndaşların “Sağlam әtraf mühittә yaşamaq hüququ”
Torpaqların rekultivasiyasını

11 Düist 17.1.1.0277 standartı nәyi ifadә edir?

•

Tәbiәti mühafizә, Hidrosferi,әtraf mühiti
Antropogen tәsiri, ekologiyanı, biosferi
Tәbiәti mühafizә,Hidrosfera, su obyektlәrini
Ekologiyanı, tәbii sәrvәtlәri, su ehtiyatlarını
Tәbiәti mühafizә, Litosferi, Torpağı

12 DÜİST 17.0.0.02 79 standartı nәyi ifadә edir?

•

yerüstü suların çirklәnmә dәrәcәsini
tәbiәti mühafizә. Atmosferi, yerüstü suların vә torpağın çirklәnmәsinә nәzarәtin metroloji tәminatı. Әsas qaydalar.
torpağın hansı sәviyyәdә olmasını
tәbiәti mühafizә qaydalarını
atmosferin çirklәnmә dәrәcәsini

13 DÜİST 17.0.0.01 77 standartı nәyi ifadә edir?

•

işlәyәn sәnaye müәssisәlәrini
tәbii ehtiyatlardan istifadәnin yaxşılaşdırılması
tәmirә dayanan müәssisәlәri
tikilәn sәnaye müәssisәlәrini
layihәlәndirilәn müәssisәlәri

14 DÜİST 17.X.X. XX XX.dә 2ci XX nәyi ifadә edir?

•

standartın qüvvәdә olmasını
standartın qәbul edildiyi ili
standartın qәbul edildiyi ilin әvvәlki iki rәqәmini
standartın qәbul edilmiş ilin axırıncı iki rәqәmini
standartın qüvvәdә düşmәsini

15 DÜİST 17.X.X. XX. –dә XX ifadәsi nәyi ifadә edir?

•

standartın qüvvәdә olmasını
standartın nömrәsini
standartın әhәmiyyәtini
standartın hüquqi sәviyyәsini
standartın keyfiyyәt dәrәcәsini

16 DÜİST 17.X.Xdә 2ci X nәyi ifadә edir?

•

qrup dәrәcәsini
qrupun keyfiyyәtini
qrupun şifrәsini
qrupun üstünlüyünü
qrupun mahiyyәtini

17 DÜİST 17.Xdә X kompleksin nәyini göstәrir?

•

kompleksin qüvvәdә olmasını
kompleksin keyfiyyәtini göstәrir
kompleksin dәrәcәsini göstәrir
kompleksin şifrәsini göstәrir
kompleksin adını göstәrir

18 DÜİST 17 ifadәsi nәyi göstәrir?
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•

atmosferin çirklәnmәsini
әtraf mühitin mәnbәyini
zәrәrli komponentlәrin faizini
әtraf mühitin mühafizәsi vә tәbii sәrvәtlәrdәn sәmәrәli istifadә olunmasını
buraxılabilәn qatılığın normadan çoxluğunu

19 Hidrosferi ifadә edәn standartlar hansı kompleksә aiddir?

•

<<4>> kompleksinә
<<0>> kompleksin
<<1>> kopleksinә
<<2>> kompleksinә
<<3>> kompleksinә

20 Kompleksin şifrәsini hansı DÜİSTlә göstәrirlәr?

•

DÜİST. U ilә
DÜİST.X ilә
DÜİST α ilә
DÜİST Y  ilә
DÜİST Z ilә

21 Dövlәt standartında standartın nömrәsi necә göstәrilir?

•

DÜİST 17.X.X.XXXilә
DÜİST 17.X.X.A.ilә
DÜİST 17.X.X.B. ilә
DÜİST 17.X.X.C. –ilә
DÜİST 17.X.X.XXilә

22 1 kompleksinә aid olan standartlar nәyә aid edilir ?

•

Biosferә aid edilir
Ekologiyaya aid edilir
Statosferә aid edilir
Litosferә aid edilir
Hidrosferә aid edilir

23 3 kompleksinә aid olan standartlar nәyi әhatә edir?

•

yaşayış mәntәqәlәrini
tәbii ehtiyatları
bioloji ehtiyatları
faydalı qazıntıları
yeraltı suları

24 DÜIST 17.2.1.0186 standartı nәyi ifadә edir?

•

tәbiәti mühafizәni, yerüstü suları
әtraf mühiti, faydalı qazıntıları
tәbiәti mühafizәni, su obyektlәrini
tәbiәti mühafizәni, tullantıların tәrkibini
tәbiәti mühafizәni, atmosfer, tullantıların tәrkibinә görә tәsnifatını

25 2 kompleksinә aid olan standartlar nәyi әhatә edir?

•

atmosferi, litosferi, hidrosferi
ekoloji proseslәri vә onun monitorinqini
Yeraltı vә yerüstü suları, atmosferi
tәbiәti mühafizәni vә atmosferi
faydalı qazıntıları, tәbii ehtiyatları

26 DÜİST 17.1.3.1386 standartı nәyi ifadә edir ?

•

Tәbiәti mühafizә, Hidrosfera, yerüstü suların çirklәnmәsini
Tәbiәt vә cәmiyyәtin ekologiyası
Әtraf mühiti, yeraltı suları
Litosferi, әtraf mühiti, ekologiyanı
Hidrosferi, yeraltı suları, faydalı qazıntıları

27 1 kompleksinә aid olan standartlar nәyә aid edilir ?
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•

Litosferә aid edilir
Ekologiyaya aid edilir
Biosferә aid edilir
Hidrosferә aid edilir
Statosferә aid edilir

28 DÜİST 17.0.0.04 90 standartı nәyi ifadә edir?

•

Sәnaye müәsisәsinin tәhlükәli olmasını
Sәnaye müәsisәsinin ekoloji pasportunu
Sәnaye müәsisәsinin kateqoriyasını
Sәnaye müәsisәsinin mәxfi olmasını
Sәnaye müәsisәsinin işlәk olmasını

29 Tәbiәti müafizә, torpaqlar, kimyәvi maddәlәrin tәsnifatı hansı standartla göstәrilir?

•

DÜİST 17.4.2.0283
DÜİST 17.4.2.0281
DÜİST 17.4.2.0285
DÜİST 17.4.2.0284
DÜİST 17.4.2.0282

30 Dövlәt standartında tәşkilati metodiki standartı hansı kompleks ifadә edir?

•

<< 0 >> kompleksi
<< 1 >> kompleksi
<< 2 >> kompleksi
<< 3>> kompleksi
<< 4>> kompleksi

31 DÜİST 17.3. standartı nәyi ifadә edir?

•

tәbiәti mühafizә, tullantıların tәrkibi
tәbiәti mühafizә, su hövzәlәrini
әtraf mühiti, faydalı qazıntıları
tәbiәti mühafizә, sәnaye müәssisәlәrini
tәbiәti mühafizә, bioloji ehtiyatları

32 Dövlәt standartında standartın nömrәsi necә göstәrilir?

•

DÜİST 17.X.X.B. ilә
DÜİST 17.X.X.A.ilә
DÜİST 17.X.X.XXXilә
DÜİST 17.X.X.XXilә
DÜİST 17.X.X.C. –ilә

33 Kompleksin şifrәsini hansı DÜİSTlә göstәrirlәr?

•

DÜİST Y  ilә
DÜİST. U ilә
DÜİST.X ilә
DÜİST Z ilә
DÜİST α ilә

34 CH – 3917 – 85 normativ sәnәdi nәyi ifadә edir?

•

iri sәnaye müәssisәlәrindәki zәrәrli birlәşmәlәri
ayrıayrı şәhәrlәrdә olan çirklәndirici maddәlәri
dәnizlәrdә olan fon çirklәnmәsini
yaşayış mәntәqәlәrindә atmosfer havasındakı çirklәndiricilәri
ümumi Respublikada olan fon çirklәmәlәrini

35 CH – 3086 – 84 normativ sәnәdi nәyi ifadә edir?

•

sularda olan zәrәrli komponentlәri
sәnaye müәssisәlәrindәki zәrәrli komponentlәri
kәnd tәsәrrüfatındakı zәrәrli komponentlәri
yaşayış mәntәqәlәrindә atmosfer havasında çirklәndirici maddәlәri
şәhәrlәrdә olan zәrәrli komponentlәri

36 Düist 17.8.1.0186 standartı nәyi ifadә edir ?
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•

tәbiәti mühafizәni torpaq alәmini
tәbiәti mühafizәni, bitgi alәmini
tәbiәti mühafizәni, heyvan alәmini
tәbiәti mühafizәni, insan alәmini
tәbiәti mühafizәni, landşaftları

37 Düist 17.5.4.0184 standartı nәyi ifadә edir ?

•

әtraf mühitin mühafizәsi, torpaqların rekulttivasiyası vә zәrәrli elementlәrin tәyini
tәbiәti mühafizә, şoran torpaqların yuyulması vә bәrpası
tәbiәtin mühafizә, götürülmüş torpaq nümunәlәrinin kimyәvi analizini
tәbiәtin mühafizә, götürülmüş torpaq nümunәlәrinin kimyәvi analizini
tәbiәtin mühafizә, torpağın rekultivasiyası, süxurların su mәhlullarının PHnın tәyini üsulunu

38 Düist 17.5.3.0483 standartı nәyi ifadә edir ?

•

tәbiәti mühafizә, torpaqlar, torpağın rekultivasiyasına ümumi tәlәblәr
tәbiәti mühafizә, torpağın şoranlılıq dәrәcәsinin tәyini üsulu
әtraf mühitin mühafizәsi, torpaqların çirklәnmә dәrәcәsinә ümumi tәlәblәr
tәbiәti mühafizә, çirkli torpaqların rekultivasiyası
açılmış vә әvәzedici süxurların bәrpası üsulları

39 DÜİST 17.4.2.0181 standartı nәyi ifadә edir ?

•

Kәnd tәsәrrüfatı sahәlәrini, şoran torpaqların analizini
Torpağın sanitariya vәziyyәtini, kimyәvi maddәlәrin tәrkibini
Tәbiәti mühafizә, şoran torpaqlar, kimyәvi maddәlәrin tәsnifatını
Әtraf mühiti, yerüstü sular, torpaqlar
Tәbiәti mühafizә, torpaqlar, sanitariya vәziyyәti göstәricilәrinin nomenklaturasını

40 DÜİST 17.4.2.0283 standartı nәyi ifadә edir ?

•

Faydalı qazıntıları, kәnd tәsәrrüfatı sahәlәrinә nәzarәti
Tәbiәti mühafizә, torpaqlar, kimyәvi maddәlәrin tәsnifatı
Kәnd tәsәrrüfatı sahәlәrini, torpağın eroziyasını
Tәbiәti mühafizә, torpaq sahәlәrinin kimyәvi analizi
Tәbiәti mühafizә, çirklәnmәyә nәzarәt, sәnaye müәsisәlәrini

41 Yaşayış mәntәqәlәrindә atmosfer havasında çirklәndirici maddәlәrin buraxıla bilәn qatılıq hәddi hansı normativ sәnәdlә
göstәrilir?

•

CH308688ilә
CH308684ilә
CH308682ilә
CH308680ilә
CH308686ilә

42 Yerin tәki, faydalı qazıntıların çıxarılması vә zәruri olan tәbiәti mühafizә mәsәlәlәri hansı kompleksә daxildir?

•

9kompleksinә
5 kompleksinә
3 kompleksinә
1 kompleksinә
7kompleksinә

43 Tәbiәti mühafizә vә lantşaftlar standartı necә göstәrilir?

•

DÜİST 17.8.1.0190
DÜİST 17.8.1.0186
DÜİST 17.8.1.0184
DÜİST 17.8.1.0182
DÜİST 17.8.1.0188

44 Lantşaftların qorunması standartı hansı kompleksә aiddir?

•

9kompleksinә
7 kompleksinә
5 kompleksinә
4 kompleksinә
8kompleksinә
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45 Tәbiәti mühafizә, torpaqlar, torpağın rekultivasiyası standartı necә göstәrilir?

•

DÜİST 17.5.3.0486
DÜİST 17.5.3.0484
DÜİST 17.5.3.0483
DÜİST 17.5.3.0482
DÜİST 17.5.3.0485

46 Tәbiәti mühafizә, torpaqlar, kimyәvi maddәlәrin tәsnifatı standartı necә göstәrilir?

•

DÜİST 17.4.2.0284
DÜİST 17.4.2.0282
DÜİST 17.4.2.0281
DÜİST 17.4.2.0280
DÜİST 17.4.2.0283

47 Kәnd tәsәrrüfatı әhәmiyyәtli torpağın çirklәnmәsi vә eroziyasına aid standartlar hansı kompleksә daxildir?

•

5kompleksinә
3 kompleksinә
2 kompleksinә
1 kompleksinә
4kompleksinә

48 Tәbiәti mühafizә, bioloji ehtiyatlar standartı necә göstәrilir?

•

DÜİST 175
DÜİST 17.3
DÜİST 17.2
DÜİST 17.1.
DÜİST 174

49 Bioloji ehtiyatlara aid olan standartlar hansı komplekse aiddir?

•

<<4>> kompleksinә
<<2>> kompleksinә
<<1>> kopleksinә
<<0>> kompleksinә
<<3>> kompleksinә

50 Torpağın çirklәnmәsi, eroziyası vә mәhsuldar qatın keyfiyyәti hansı komplekse aiddir?

•

«4» kompleksinә
«2» kompleksinә
«1» kopleksinә
«0» kompleksinә
«3» kompleksinә

51 Bioloji ehtiyatlara aid olan standartlar hansı komplekslә göstırilir?

•

«4» kompleksi ilә
«2» kompleksi ilә
«1» kopleksi ilә
«0» kompleksi ilә
«3» kompleksi ilә

52 Tәbiәti mühafizә, Hidrosfera vә su obyektlәrinә aid standart hansıdır?

•

DÜİST 17.1.1.0281
DÜİST 17.1.1.0277
DÜİST 17.1.1.0174
DÜİST 17.1.1.0172
DÜİST 17.1.1.0279

53 Hidrosferi ifadә edәn standartlar hansı kompleksә aiddir?

•

<<4>> kompleksinә
<<2>> kompleksinә
<<1>> kopleksinә
<<0>> kompleksin
<<3>> kompleksinә
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54 Tәbiәti mühafizә, atmosferi,yerüstü suları vә torpağın çirklәnmәsinә nәzarәtin meteoroloji tәminatını hansı standartla
göstәrirlәr?

•

DÜİST 17.0.0.0281
DÜİST 17.0.0.0276
DÜİST 17.0.0.0174
DÜİST 17.0.0173
DÜİST 17.0.0.0279

55 Tәbi ehtiyatlardan istifadәnin yaxşılaşdırılmasını hansı DÜİSTilә göstәrirlәr?

•

DÜİST 17.0.0.0484ilә
DÜİST 17.0.0.0280ilә
DÜİST 17.0.0.0278ilә
DÜİST 17.0.0.0177ilә
DÜİST 17.0.0.0384ilә

56 Yaşayış mәntәqәlәrindә atmosfer havasındakı çirklәndirici maddәlәrin tәyini üsulları hansı normativ sәnәdlә göstәrilir?

•

CH391780
CH391781
CH391783
CH391785
CH391787

57 Yararsız torpaq sahәlәrinin rekultivasiyası vә bәrpasına aid standartlar hansı komplekslә göstәrilir?

•

0 kompleksi ilә
5 kompleksi ilә
3 kompleksi ilә
1 kompleksi ilә
2 kompleksi ilә

58 Tәbiәti mühafizә, torpaqlar, çirklәndirici maddәlәrin tәyini üsullarına ümumi tәlәblәr standartı necә göstәrilir?

•

DÜİST 17.4.3.0383
DÜİST 17.4.3.0381
DÜİST 17.4.3.0382
DÜİST 17.4.3.0385
DÜİST 17.4.3.0384

59 Tәbiәti mühafizә, torpaqlar, sanitariya vәziyyәti göstәricilәrinin nomenklaturasının standartı necә göstәrilir?

•

DÜİST 17.4.2.0180
DÜİST 17.4.2.0184
DÜİST 17.4.2.0183
DÜİST 17.4.2.0182
DÜİST 17.4.2.0181

60 Sәnaye müәssisәlәrinin ekoloji pasportunu hansı standartla göstәrirlәr?

•

DÜİST 17.0.0.0284ilә
DÜİST 17.0.0.0494ilә
DÜİST 17.0.0.0492ilә
DÜİST 17.0.0.0490ilә
DÜİST 17.0.0.0286ilә

61 Faunaya vә heyvanat alәminә aid standart hansı kompleksә daxildir?

•

4 kompleksinә
1 kompleksinә
7kompleksinә
5kompleksinә
3 kompleksinә

62 Floran, torpaq sahәlәri, onun mühafizәsi vә faydalı istifadә yolları hansı standartla göstәrilir?

•

DÜİST 17.6.3.0178
DÜİST 17.6.3.0174
DÜİST 17.6.3.0172
DÜİST 17.6.3.0176
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DÜİST 17.6.3.0180

63 Tәbiәti mühafizә, flora, meşәlәrin qorunması vә mühafizәsi standartı necә göstәrilir?

•

DÜİST 17.6.1.0182
DÜİST 17.6.1.0181
DÜİST 17.6.1.0184
DÜİST 17.6.1.0185
DÜİST 17.6.1.0183

64 Magistral boru xәttlәri üçün torpaq ayırma normaları hansı normativ sәnәdlә göstәrilir?

•

CH 45278
CH 45274
CH 45272
CH 45270
CH 45276

65 Neft vә qaz quyuları üçün torpaq ayırma normaları hansı normativ sәnәdlә göstәrilir?

•

CH 45975
CH 45973
CH 45972
CH 45970
CH 45974

66 Layihәlәndirmә normaları, su tәchizatı bayır şәbәkәlәr vә qurğular hansı normativlә göstәrilir?

•

CH vә Π I I 31 78ilә
CH vә Π I I 31 74ilә
CH vә Π I I 31 72ilә
CH vә Π I I 31 70ilә
CH vә Π I I 31 76ilә

67 Layihәlәndirmә normaları, kanalizasiya vә qurğular hansı normativlә göstәrilir?

•

CH vә Π I I 32 78ilә
CH vә Π I I 32 74ilә
CH vә Π I I 32 72ilә
CH vә Π I I 32 70ilә
CH vә Π I I 32 76ilә

68 Layihәlәndirmә normaları, avtomobillәrә xidmәt müәssisәlәri hansı normativlә göstәrilir?

•

CH vә Π I I 93 76ilә
CH vә Π I I 93 72ilә
CH vә Π I I 93 70ilә
CH vә Π I I 93 68ilә
CH vә Π I I 93 74ilә

69 Layihәlәndirmә normaları, ventilyasiya hansı normativlә göstәrilir?

•

CH vә Π I I 33 79ilә
CH vә Π I I 33 75ilә
CH vә Π I I 33 73ilә
CH vә Π I I 33 71ilә
CH vә Π I I 33 77ilә

70 әtraf mühittә zәrәrli olan kifayәt qәdәr öyrәnilmәmiş yeni istehsalat müәssisәlәri tikdikdә, sanitarqoruyucu zonanı nә etmәk
olar?

•

Ekspertiza aparmaq olar
Müşahidә etmәk olar
Azaltmaq olar
Artırmaq olar
Analiz etmәk olar

71 Dövlәt radiasiya nәzarәti idarәsi tәrәfindәn sanitarqoruyucu zonalarda nә müәyyәn edilir?

•

Şüalanma sәviyyәsi
Radioaktiv maddәlәr
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Pis qoxulu birlәşmәlәr
Toksiki maddәlәr
Zәrәrli komponentlәr

72 Qravitasiyalı çökdürmә sürәti toz hissәciklәrinin hәqiqi sıxlığından (bütün başqa şәrtlәr eyni olduqda) necә asılıdır?

•

sıxlıq artdıqca çökmә sürәti kvadratik asılıqla dәyişir
sıxlıq artdıqca çökmә sürәti artır
sıxlıq azaldıqca çökmә sürәti artır
sıxlıq artdıqca çökmә sürәti azalır
çökmә sürәti sıxlıqdan asılı deyil

73 Layihәlәrin ekoloji ekspertizasına dair yekun rәy nüsxәsi hansı tәşkilata tәqdim edilmir?

•

ekoloji ekspertizanı aparan tәşkilat
dövlәt standartlaşdırma komitәsinә
ihәni hazırlayan tәşkilata
layihәni tәsdiq edәn dövlәt orqanına
layihәni hazırlayan tәşkilatın yuxarı instansiyasına

74 Dәmir yolları üçün torpaq ayırma normaları hansı normativ sәnәdlә göstәrilir?

•

CH 46876
CH 46872
CH 46870
CH 46868
CH 46874

75 Aeroportlar üçün torpaq ayırma normaları hnası normativ sәnәdlә göstәrilir?

•

CH 45774 lә
CH 45772
CH 45771
CH 45770
CH 45773

76 Magistral su kәmәrlәri üçün torpaq ayırma normaları hansı normativ sәnәdlә göstәrilir?

•

CH 45673
CH 45671
CH 45670
CH 45668
CH 45672

77 Tozlanan materialların nәql etdirilmәsi üçün hansı nәqliyyat növündәn istifadә etmәk lazımdır?

•

hidravlik vә ya pnevmatik nәqliyyat növündәn
kompressorlu nәqliyyat növündәn
soyuducu nәqliyyat növündәn]
tozsorucu nәqliyyat növündәn
qapalı vә soyuducu nәqliyyat növündәn

78 Atmosferә zәrәrli vә pis qoxulu maddәlәr hәmçinin yüksәk sәsküy yayan texnoloji proseslәri olan müәssisәlәr, onların ayrı
ayrı qurğuları yaşayış binasının harasında yerlәşdirilmәlidir?

•

Tamamilә binalardan uzaq mәsafәdә
binaların külәk döymәyәn tәrәfindә
binaların әks istiqamәtindә
hakim külәklәrin әsdiyi istğiqamәtindә
binaların külәk döyәn tәrәfindә

79 İstehsal müәssisәi vә yaşayış massivinin yerlәşmәsindә әsasәn nәlәri nәzәrә almaq lazımdır?

•

yaşayış massivinin mövcud tәbii şәraitini
müәssisәnin coğrafi yerlәşmә variantını
texnoloji prosesdәn ayrılan qazların tәrkibini
istehsal müәssisәsinin işlәdiyi xammalın tәrkibini
hakim külәyin istiqamәti vә sürәtini

80 Sanitar – qoruyucu zonaların ölgülәri zәrurәt olduqda hansı orqanlar tәrәfindәn artırıla bilәr?
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•

Ekologiya vә Tәbii sәrvәtlәr Nazirliyi tәrәfindәn
sәhiyyә nazirliyi vә müvafiq nazirlik tәrәfindәn
müvafik nazirlik vә nazirlәr kabineti tәrәfindәn
sanitar – epidimuoloji idarә vә tikinti komitәsi tәrәfindәn
idarә rәhbәrliyi vә nazirlik tәrәfindәn

81 Yaşayış massivi әrazisindә sәsküyün hansı sәviyyәdә sanitarqoruyucu zonanı azaltmaq olar?

•

riyazimodellәşdirmә üsulunun nәtigәsinә әsasәn
riyazi hesablama nәticәsindә müәyyәn olunmuş qiymәtlәr daxilindә
emprikriyazi hesablamanın nәticәsinә әsasәn
akustik hesablamaların nәticәsinә әsasәn
statistik hesablamaların nәticәsinә әsasәn

82 İstehsalın hәcminә әsasәn sanitarqoruyucu zonalar ölçülәrә vә siniflәrә necә ayrılır?

•

istehsal ≥ 200.000 T/il olduqda Ici sinfә aid edilir (1000 m)
istehsal ≥ 400.000 T/il olduqda Ici sinfә aid edilir (1000 m)
istehsal ≥ 500.000 T/il olduqda Ici sinfә aid edilir (1000 m)
istehsal ≥ 300.000 T/il olduqda Ici sinfә aid edilir (1000 m)
istehsal ≥ 100.000 T/il olduqda Ici sinfә Aid edilir (1000 m)

83 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı әtraf mühitin energetik çirklәndiricisi deyil?

•

titrәyişlәr
sәsküy
elektromaqnit sahәlәri
ionlaşdırıcı şüalanmalar
aerozollar

84 DÜİST 17.2.1.01 – 86 şәkildә ifadә edilәn tәbiәti mühafizә standartı hansı kompleksә aiddir?

•

torpaqlar
hidrosfera
әrazilәr
atmosfera
yer tәki

85 Çirkab sularının tәmizlәnmәsi üçün impellerli flotasiya qurğucunu hesabladıqda suyun qurğuda qalma müddәti hansı
hüdudlarda götürülә bilәr?

•

35 – 40 dәqiqә
1 – 2 saat
5 – 6 saat
3 – 4 saat
15 – 20 dәqiqә

86 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı әtraf mühitin energetik çirklәndiricisi deyil?

•

ionlaşdırıcı şüalanmalar
sәsküy
titrәyişlәr
aerozollar
elektromaqnit sahәlәri

87 İşlәyәn sәnaye müәssisәlәrini ekoloji ekspertizaya mәruz etdikdә yaranan tullantıların miqdarını nәyә әsasәn dәqiq müәyyәn
etmәk olar?

•

nәzarәtölçü ihazlarının göstәricilәrinә әsasәn
ekoloji nәzarәt tәşkilatının mәlumatına әsasәn
müәssisәnin material balansının hesablanmasına әsasәn
müәssisәnin aylıq (illik) hesabatına әsasәn
müәssisәnin ekoloji pasportuna әsasәn

88 İstehsalın hәcminә әsasәn sanitarqoruyucu zonalar ölçülәrә vә siniflәrә necә ayrılır?

•

istehsal ≥ 100.000 T/il olduqda Ici sinfә Aid edilir (1000 m)
istehsal ≥ 300.000 T/il olduqda Ici sinfә aid edilir (1000 m)
istehsal ≥ 400.000 T/il olduqda Ici sinfә aid edilir (1000 m)
istehsal ≥ 500.000 T/il olduqda Ici sinfә aid edilir (1000 m)
istehsal ≥ 200.000 T/il olduqda Ici sinfә aid edilir (1000 m)
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89 Yaşayış massivi әrazisindә sәsküyün hansı sәviyyәdә sanitarqoruyucu zonanı azaltmaq olar?

•

emprikriyazi hesablamanın nәticәsinә әsasәn
riyazimodellәşdirmә üsulunun nәtigәsinә әsasәn
statistik hesablamaların nәticәsinә әsasәn
riyazi hesablama nәticәsindә müәyyәn olunmuş qiymәtlәr daxilindә
akustik hesablamaların nәticәsinә әsasәn

90 Sanitar qoruyucu zonaların ölçülәri hansı hallarda azaldıla bilәr?

•

әgәr yaşayış mәntәqәlәrinin havasında heç bir qorxulu zәrәrli
tullantılar tәmizlәndikdәn sonra әtrafdakı zәrәrli maddәlәrin miqdarı 3086 – 84 standartına uyğun olarsa
tullantılar tәmizlәndikdәn sonra әtrafdakı zәrәrli maddәlәrin miqdarı 3086 – 84 standartından çox olarsa
әgәr tullantılar tәmizlәndikdәn sonra әtraf mühitdә zәrәrli
әgәr zәrәrli maddәlәrin atmosferdә sәpәlәnmәsini hesablamaq

91 Sanitar – qoruyucu zonaların ölgülәri zәrurәt olduqda neçә dәfә artırıla bilәr?

•

5 – dәfәdәn çox olmamaq şәrtilә
3,5 dәfәdәn çox olmamaq şәrtilә
3 – dәfәdәn çox olmamaq şәrtilә
2 – dәfәdәn çox olmamaq şәrtilә
4 – dәfәdәn çox olmamaq şәrtilә

92 Sanitar – qoruyucu zonaların ölgülәri zәrurәt olduqda hansı orqanlar tәrәfindәn artırıla bilәr?

•

sәhiyyә nazirliyi vә müvafiq nazirlik tәrәfindәn
idarә rәhbәrliyi vә nazirlik tәrәfindәn
sanitar – epidimuoloji idarә vә tikinti komitәsi tәrәfindәn
müvafik nazirlik vә nazirlәr kabineti tәrәfindәn
Ekologiya vә Tәbii sәrvәtlәr Nazirliyi tәrәfindәn

93 Sәnaye müәssisәsi tikildikdә meydancadan istifadә әmsalı (η) neçә götürülür?

•

η = 0,55 – 0,60 qәbul edilir
η = 0,35 – 0,50 qәbul edilir
η = 0,25 – 0,35 qәbul edilir
η= 0,15 – 0,25 qәbul edilir
η = 0,50 ÷ 0,55 qәbul edilir

94 Hansı halda müәssisәni yaşayış zonası әrazisindә yerlәşdirmәk olar?

•

müәssisә tamamilә zәrәrsiz xammalla işlәyәrsә
әgәr buraxılan zәrәrli maddәlәrin miqdarı normadan aşağıdırsa
әgәr müәssisәnin texnoloji prosesindә heç bir nasazlıq yoxdursa
әgәr müәssisәdәn müәyyәn edilmiş normadan çox zәrәrli maddәlәr vә tullantılar atılmazsa
әgәr zәrәrli tullantılar insan sağlamlığı üçün tәhlükәli deyilsә

95 İstehsal müәssisәi vә yaşayış massivinin yerlәşmәsindә әsasәn nәlәri nәzәrә almaq lazımdır?

•

yaşayış massivinin mövcud tәbii şәraitini
müәssisәnin coğrafi yerlәşmә variantını
texnoloji prosesdәn ayrılan qazların tәrkibini
istehsal müәssisәsinin işlәdiyi xammalın tәrkibini
hakim külәyin istiqamәti vә sürәtini

96 Atmosferә zәrәrli vә pis qoxulu maddәlәr hәmçinin yüksәk sәsküy yayan texnoloji proseslәri olan müәssisәlәr, onların ayrı
ayrı qurğuları yaşayış binasının harasında yerlәşdirilmәlidir?

•

Tamamilә binalardan uzaq mәsafәdә
binaların külәk döymәyәn tәrәfindә
binaların әks istiqamәtindә
hakim külәklәrin әsdiyi istğiqamәtindә
binaların külәk döyәn tәrәfindә

97 Sanitar – qoruyucu zonaların ölçülәri necә müәyyәn edilir?

•

müәssisәdәn yaşayış massivinin mәrkәzinә olan mәsafә ilә
müәssisәdәn yaşayış massivinә 100 metr qalmış
istehsal sexindәn yaşayış mәnbәyinә 1000 metr qalmış
istehsal sexi ilә müәssisәnin kәnarına olan mәsafә ilә
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•

tullantı mәnbәyindәn yaşayış massivinin sәrhәddinә qәdәr olan mәsafә ilә

98 Tullantı miqdarının azaldılması üçün qurğuların tәtbiq edilmәsinin zәruriliyi hansı idarә tәrәfindәn müәyyәn edilir?

•

müәssisә rәhbәrliyi tәrәfindәn
tikinti komitәsi tәrәfindәn
sәhiyyә nazirliyi tәrәfindәn
müәssisәnin müvafiq nazirliyi tәrәfindәn
sәhiyyә nazirliyi vә tikinti komitәsi tәrәfindәn

99 Atmosferin vә su hövzlәrinin texnoloji tullantılarının tәrkibindәki zәrәrli mad¬dәlәr¬lә çirklәnmәsinin hesabatı harada öz
әksini tapır?

•

müәssisәnin illik hesabatında
podratçının layihәsinin texnoloji hissәsindә
iş icracısının layihәsinin texnoloji hissәsindә
su hövzәlәri layihәlәrinin texnoloji hissәsindә
müәssisәnin layihәsinin texnoloji hissәsindә

100 Tozlanan materialların nәql etdirilmәsi üçün hansı nәqliyyat növündәn istifadә etmәk lazımdır?

•

hidravlik vә ya pnevmatik nәqliyyat növündәn
tozsorucu nәqliyyat növündәn
soyuducu nәqliyyat növündәn]
kompressorlu nәqliyyat növündәn
qapalı vә soyuducu nәqliyyat növündәn

101 CH u П II8980 normativ sәnәdi nәyi ifadә edir ?

•

sәnaye müәssisәninin sanitarqoruyucu zonasını
sәnaye müәssisәnin pasportunu
sәnaye müәssisәnin tәhlükәlilik dәrәcәsini
sәnaye müәssisәnin tikildiyi әrazini
sәnaye müәssisәnin әhәmiyyәtini

102 CH 45673 normativ sәnәdi nәyi ifadә edir ?

•

dәmir yolları üçün torpaqayırma normaları
avtomobillәr üçün torpaqayırma normaları
aeroportlar üçün torpaqayırma normaları
mağistral su kәmәrlәri üçün torpaqayırma normaları
elektrik xәttlәri üçün torpaqayırma normaları

103 OHD 1 – 84 normativ sәnәdinin mahiyyәti nәdir?

•

havanın qorunması tәdbirlәrinin razılaşdırılması vә çirklәndirici
layihәlәrin yoxlanılması vә razılaşdırılması
layihә sәnәdlәrinin normativinә uyğunlaşdırılması
tәbiәti mühafizә vә layihә sәnәdlәrinin razılaşdırılması
layihә hәllindә havanın qorunması tәdbirlәri, razılaşdırılması,

104 CH – 3077 – 84 normativ sәnәdi nәyi ifadә edir?

•

yaşayış massivi әrazisindә sәsküyün sәviyyәsinin yol verilәn sәviyyәlәri
şәhәrlәrdә olan sәsküyün sәviyyәsini
fabriklәrdә olan sәsküyün sәviyyәsini
zavodlarda olan sәsküyün sәviyyәsini
kәndlәrdә olan sәsküyün sәviyyәsini

105 Magistral su kәmәrlәri üçün torpaq ayırma normaları hansı normativ sәnәdlә göstәrilir?

•

CH 45673
CH 45671
CH 45670
CH 45668
CH 45672

106 Aeroportlar üçün torpaq ayırma normaları hnası normativ sәnәdlә göstәrilir?

•

CH 45774 lә
CH 45772
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CH 45771
CH 45770
CH 45773

107 Dәmir yolları üçün torpaq ayırma normaları hansı normativ sәnәdlә göstәrilir?

•

CH 46876
CH 46872
CH 46870
CH 46868
CH 46874

108 Layihәlәrin ekoloji ekspertizasına dair yekun rәy nüsxәsi hansı tәşkilata tәqdim edilmir?

•

ekoloji ekspertizanı aparan tәşkilat
dövlәt standartlaşdırma komitәsinә
ihәni hazırlayan tәşkilata
layihәni tәsdiq edәn dövlәt orqanına
layihәni hazırlayan tәşkilatın yuxarı instansiyasına

109 Qravitasiyalı çökdürmә sürәti toz hissәciklәrinin hәqiqi sıxlığından (bütün başqa şәrtlәr eyni olduqda) necә asılıdır?

•

sıxlıq artdıqca çökmә sürәti kvadratik asılıqla dәyişir
sıxlıq artdıqca çökmә sürәti artır
sıxlıq azaldıqca çökmә sürәti artır
sıxlıq artdıqca çökmә sürәti azalır
çökmә sürәti sıxlıqdan asılı deyil

110 әtrafdakı zәrәrli maddәlәrin miqdarı 308684 standartına uyğun olarsa, sanitarqoruyucu zonanın ölçüsünü nә etmәk olar?

•

Uzatmaq olar
Yoxlamaq olar
Azaltmaq olar
Artırmaq olar
Bәrpa etmәk olar

111 Dövlәt radiasiya nәzarәti idarәsi tәrәfindәn sanitarqoruyucu zonalarda nә müәyyәn edilir?

•

Şüalanma sәviyyәsi
Radioaktiv maddәlәr
Pis qoxulu birlәşmәlәr
Toksiki maddәlәr
Zәrәrli komponentlәr

112 әtraf mühittә zәrәrli olan kifayәt qәdәr öyrәnilmәmiş yeni istehsalat müәssisәlәri tikdikdә, sanitarqoruyucu zonanı nә etmәk
olar?

•

Artırmaq olar
Analiz etmәk olar
Müşahidә etmәk olar
Azaltmaq olar
Ekspertiza aparmaq olar

113 Tullantıların tәmizlәnmәsi üçün usul vә vasitәlәr olmadıqda sanitar qoruyucu zonaların ölçülәrini nә etmәk olar?

•

Azaltmaq olar
Nәticә çıxarmaq olar
Analiz etmәk olar
Monitorinq etmәk olar
artırmaq olar

114 Zәrurәt olduqda sanitarqoruyucu zonaların ölçülәrini 3 dәfәdәn çox olmamaq şәrti ilә nә etmәk olar?

•

Artırmaq olar
Ekspertiza edә bilәr
Daraltmaq olar
Genişlәndirmәk olar
Azaltmaq olar

115 Layihәlәndirmә normaları, ventilyasiya hansı normativlә göstәrilir?
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•

CH vә Π I I 33 79ilә
CH vә Π I I 33 75ilә
CH vә Π I I 33 73ilә
CH vә Π I I 33 71ilә
CH vә Π I I 33 77ilә

116 Layihәlәndirmә normaları, avtomobillәrә xidmәt müәssisәlәri hansı normativlә göstәrilir?

•

CH vә Π I I 93 76ilә
CH vә Π I I 93 72ilә
CH vә Π I I 93 70ilә
CH vә Π I I 93 68ilә
CH vә Π I I 93 74ilә

117 Layihәlәndirmә normaları, kanalizasiya vә qurğular hansı normativlә göstәrilir?

•

CH vә Π I I 32 78ilә
CH vә Π I I 32 74ilә
CH vә Π I I 32 72ilә
CH vә Π I I 32 70ilә
CH vә Π I I 32 76ilә

118 Layihәlәndirmә normaları, su tәchizatı bayır şәbәkәlәr vә qurğular hansı normativlә göstәrilir?

•

CH vә Π I I 31 78ilә
CH vә Π I I 31 74ilә
CH vә Π I I 31 72ilә
CH vә Π I I 31 70ilә
CH vә Π I I 31 76ilә

119 Neft vә qaz quyuları üçün torpaq ayırma normaları hansı normativ sәnәdlә göstәrilir?

•

CH 45972
CH 45970
CH 45975
CH 45974
CH 45973

120 Magistral boru xәttlәri üçün torpaq ayırma normaları hansı normativ sәnәdlә göstәrilir?

•

CH 45272
CH 45270
CH 45278
CH 45276
CH 45274

121 Absorbsiya, adsorbsiya, hemosorbsiya vә rekuperasiyalı qurğular hansı növ qurğulara aiddir?

•

Surәtli tubulentli qurğulara
Tutulan komponentli qurğulara
Qazların kimyәvi tәmizlәmә qurğuları
Hemososrbsiya qurğulara
Nәm rotoklonlu qurğulara

122 Kisәli, çәrçivәli, xortumlu, şırnaqlı vә imulslu әks üfürücü qurğular hansı tip aparatlardır?

•

Elektrik qaz tәmizlәyici
Kömür batereya ilә işlәyәn
Adsorbsiyalı qaz tәmizlәyici
Tәbii üsulla qaz tәmizlәyici
Quru, nәm vә kombinasiya edilmiş

123 әlvan metallrgiyada hansı tip avadanlıqlar 3cü qrupa aid edilirlәr?

•

kalsinasiya sobaları, elektrod bişiricilәri vә s
xırdalayıcıüyüdücü avadanlıqlar, qrafitlәşdirmә sobaları, yüklәmәboşaltma qovşaqları vә s.
giltorpaq üyüdәn, elektrod bişiricilәri vә s.
yüklәmәboşaltma qovşaqları, bişirici sobalar vә s.
yandırma vә әritmә sobaları vә s.

124 Pis qoxulu maddәlәri dezodorasiya edәn sobalar vә qurğular hansılardır?
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•

içlikli skruberlәr, hemosorbsiya qurğuları vә rekuperasiyalı
yandırıcı qurğular, skruberlәr vә arakәsmәli toztutucular
nәm rotoklonlar, köpüklü aparatlar vә katalitik qurğular
tullntı qazların katalitik parçalanması vә yandırılması qurğuları
tutulan komponentli, absorbsiya vә katalitik parçalanma qurğuları

125 Quru, nәm vә kombinasiya edilmiş qaztoz tәmizlәyici qurğular hansı tip aparat¬lara aiddir?

•

adsorbsiyalı qaztәmizlәyici aparatlara
tәbii üsulla tәmizlәyici aparatlara
kömür batareya ilә işlәyәn aparatlara
elektrik qaztәmizlәyici aparatlara
absorbsiyalı qaztәmizlәyici aparatlara

126 әlvan metallurgiyada hansı tip avadanlıqlar 4c2 qrupa aid edilirlәr?

•

üyüdücü avadanlıqlar, әridici sobalar, bişirmә v kalsinasiya sobaları vә s.
giltorpaq istehsalında bişirmә sobaları, yandırma vә әritmә sobaları vә s.
civә istehsalında tәtbiq edilәn borvari şaxtalı sobalar vә s.
mis elektrolizi tәknәlәri, sink, qalay vә civә istehsalatda tәtbiq olunan şaxtalı sobalar vә s.
alüminiumun elektrolizi tәknәlәri, elektrod bişiricilәri, Zn, Ni, Al, Hg istehsalında tәtbiq edilәn, şaxtalı vә s. sobalar

127 Qaztәmizlәyici vә toztutucu qurğuları istismar zamanı ekspertezaya mәruz etdikdә ilk növbәdә nәyi aşkar etmәk lazımdır?

•

işә yararlı olubolmamağını aşkar etmәk lazımdır
qurğnun qәza rejimindә işlәyibişlәmәdiyini aşkar etmәk lazımdır
qurğunun qaz vә toz tutuma effektliyini aydınlaşdırmaq lazımdır
qurğunun işlәmә qabliyyәtin yoxlamaq lazımdır
istismar müddәtinin başa çatmadığını müәyyәn etmәk lazımdır

128 Kәmәrin diametri 1,5 mdәn çox olduqda vә ölçmә aparılan kәsikdәn 3 Ddәn kiçik mәsafәdә turbulentlik yaranarsa, bu halda
neçә ştuserdәn istifadә edirlәr?

•

6  ştuserdәn
2  ştuserdәn
3  ştuserdәn
4  ştuserdәn
5  ştuserdәn

129 Diametri D = 1,5 mdәk olan kәmәrlәrdә tәzyiqi necә nöqtәdә ölçmәk kifayyәtdir?

•

1  nöqtәdә
5 –nöqtәdә
4  nöqtәdә
2  nöqtәdә
3  nöqtәdә

130 Tozqaz qarışığı kәmәrindә statik tәzyiq 9,81 k Pada olduqda onu hansı manometrlә ölçülәr?

•

U – şәkilli manometrlә
civәli manometrlә
platinli manometrlә
U – şәkilli vә ya fincanlı şüşә menometrlә
şüşә manometrlә

131 Ölçmә apardıqda tozqaz kәmәrini D ≥200 mmdәn kiçik olduqda neçә hәlqәyә ayrırlar?

•

7 ÷ 8  hәlqәyә
1 ÷2  hәlqәyә
2 ÷ 3  hәlqәyә
4 ÷ 5  hәlqәyә
5 ÷ 6  hәlqәyә

132 Ölçmә apardıqda tozqaz kәmәrini D ≤ 200 mmdәn kiçik olduqda neçә hәlqәyә ayrırlar?

•

6 – hәlqә1ә
2  hәlqәyә
3  hәlqәyә
4  hәlqәyә
5 hәlqәyә
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133 Qaztәmizlәyici v toztutucu qurğular üçün әsas nәzarәtölcü cihazları hansılardır?

•

tozqarışığını mәsafәdәn ölçәn cihazlar
tozqaz qarşığının tnu ölçәn termometr
tozqaz qarşığının nәmliyini ölçәn barometr
aparatınhidravlik tәzyiqini ölçәn manometr
aparatların hidravlik müqavimәtini ölçmәk üçün difmanometrlәr

134 Elektrik süzgәclәri üçün hansı hallar qәza rejimi sayılır?

•

verilәn cәrәyanın parametrlәri çox aşağı olduqda
elektrik süzgәci ona cәrәyan verilmәdәn işlәyirsә
elektrodların çәrsivәlәri çәplәşәrsә
tac elektrodları normadan çox yeyilәrsә
elektrik süzgәci ona cәrәyan verilmәdәn işlәdilirsә vә cәrәyan bütün sahәyә verilmirsә

135 Qaztәmizlәyici vә toztutucu qrğlar üçün hansı hallar qәza rejimi sayılır?

•

tәmizlәnәn qazın parametrlәri normadan kәnara çıxmazsa
tәmizlәnәn qazın hәcmi, dispersliyi vә kimyәvi tәrkibi normadan az olarsa
әgәr aparatın normal iş rejimindә tutulmuş tozun boşaldılmasını tәmin etmirsә
aparat göstәrilәn miqdardan az hava sorularsa
aparatın işçi elementlәrinin iş rejimi pozularsa

136 Suyun hava ilә yüksәk dәrәcәdә zәnginlәşmәsi üçün 1 litr hәcm çirkab suyu üçün neçә hәcm hava tәlәb olunur?

•

01 – 0,5 hәcm hava
0,1 – 0,2 hәcm hava
0,3 – 0,4 hәcm hava
0,2 – 0,3 hәcm hava
0,4 – 0,5 hәcm hava

137 İmpellerlәrin forması vә materialı nәdәn ibarәtdir?

•

dairәvi әlvan metal lövhәsindn
düzbucaqlı ağac materialından
konusvarı çuqun materialından
setqalı plastik materialdan
dairәvi metallik lövhәdәn

138 Flotasiya tәmizlәmә üsulunu hansı prinsipә әsasәn tәsnifata uğradırlar?

•

çirkab suyu ilә havanın qarışması
çirkab suyu ilә yağların qarışması
çirkab suyu ilә neftin qarışması
çirkab suyu ilә ağır elementlәrin
çirkab suyu ilә üzvi maddәlәrin

139 Flotasiya üsullunda optimal texnoloji rejimi nәyin nәticәsinә әsasәn müәyyәn edirlәr?

•

aparılan tәdqiqatlar vә analizә әsasәn
çirkab suyunun çirklilik sәviyyәsinә әsasәn
çirkab suyundakı qatışıqlara әsasәn
aparılan sınaqların nәticәsinә әsasәn
çirkab suyundakı oksigenә әsasәn

140 Çirkab suyunun xüsusiyyәtindәn asılı olaraq, flotasiya prosesinin effektliyi hansı intervalda dәyişә bilәr?

•

80 100% intervalında
10 20% intervalında
3050% intervalında
60 80% intervalında
20 99% intervalında

141 Çirkab suyunun qurğuda qalma müddәti (T) hansı amillәrdәn asılıdır?

•

çirkab suyunun rәngi vә iyindәn
çirkab suyunda olan qatışıqların növündәn
çirkab suyunun vәziyyәti vә saxlama müddәtindn
çirkab suyunun xassәsi vә flotasiya edilәn qatışıqlardan
çirkab suyunun kimyәvi tәrkibindәn
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142 Flotasiya qurğularının әsas hesablama elementlәri hansıdır?

•
143 Flotasiya qurğusunda aparatın işçi hәcmi w necә hesablanır?

•

144

•

145 Zәrәrli maddәlәrin atmosfer havasında şaqulu vә üfiqi istiqamәtlәrdә sәpәlәnmә şәraitini müәyyәn edәn әmsal Azәrbaycan
әrazisi üçün neçә götürülmәlidir?

•

K = 80
K = 40
K = 200
K = 150
[K = 120

146 Şәbәkәnin addımlarını seçdikdә, onun düyünlәri sanitarqoruyucu zonanın sәrhәddindәn neçә metrdәn çox mәsafәdә
olumamalıdır?

•

L=250 metr
L= 50 metr
L = 100 metr
L = 150 metr
L = 200 metr

147 Tәk mәnbәlәr üçün (yaxın yerlәşmiş 12 qrup) maksimal cәm qatılıqlarının pay¬lan¬masının hesabı OHD 86da verilmiş
lüsturlara әsasәn nәdә yerinә yetirilir?

•

kompyterdә hesablama yolu ilә
fәrdi hesablama üsulu ilә
riyazi modellәşdirmә yolu ilә
әl il әvә ya elektron hesablayıcı maşınlarda
kalkulyatorda hesablama yolu ilә
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148 Bәzi sәnaye müәssisәlәrindә texnoloji vә qaztәmizlәyici avadanlıqda nasazlıqlar olduqda nә vaş verә bilәr?

•

zәrәrli komponentlәrin faizi arta bilәr
әtraf mühitdә çox sayda tullantılar yayılar
qısa müddәtli, lakin orta qiymәtdәn dәfәlәrlә çox olan tullantılar yayıla bilәr
istehsal sahәsi cәrimә oluna bilәr
istehsal prosesi dayandırıla bilәr

149 Atmosferin qorunması üzrә layihәlәrdәki әyәrәksik vә sәhvlәr hansılardır?

•

avadanlığın tәlәb olunan standarta uyğunsuzluğu
layihәlәrdә göstәrilәn avadanlığın düzgün tәyin edilmәmәsi
layihәdә göstәrilәn avadanlığın tәyinata uyğun gәlmәmәsi
tәmizlәmә dәrәcәsinin normadan aşağı olması
tәmizlәmә dәrәcәsinin layihә vә istismar qiymәtlәrinin fәrqlәnmәsi

150 İEM, İES, metallurgiya, kimya zavodları vә s. situasiya planında sәnaye mey¬dan¬çasın¬dan neçә km radiusdakı mәsafәni
әhatә etmәlidir?

•

6 km mәsafәni
5km mәsafәni
10 km mәsafәni
3 km mәsafәni
8 km mәsafәni

151 Flotasiya qurğuları üçün basqı әmsalı (µ) neçә götürülür?

•

µ = 0,5 ÷ 0,6
µ = 0,1 0,2
µ = 0,2 ÷ 0,3
µ = 0,3 ÷ 0,4
µ = 0,4 ÷ 0,5

152 Flotasiya qurğusunda kameranın işçi hündürlüyü nә qәdәr götürülür?

•

h = 5 metr
h = 4 metr
h = 1 metr
h = 2 metr
h = 3 metr

153 Flotasiya qurğusunun kamerası hansı formadadır?

•

prizma formasında
düzbucaq formasında
dövdbucaq formasında
üçbucaq formasında
konus formasında

154 Tәxmini hesablamalar üçün çirkab suyunun qrğuda qalma müddәti (T) neçә dәqiqә götürülür?

•

25 ÷ 30 dәqiqә
3 ÷ 5 dәqiqә
5÷ 10 dәqiqә
10 ÷ 20 dәqiqә
20 ÷ 25 dәqiqә

155 İmpellerin 1 dәqiqәdәki dövrlәr sayı (n) necә tapılır?

•

156
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•
157 Flotasiya qurğusunda suhava qarşığının kameradakı (h) hündürlüyü necә hesablanır?

•

158 Aerasiya әmsalı (a) impeller kürәciklәrinin sayından vә yerlәşmәsindәn asılı olaraq hansı intervalda ola bilәr?

•

159 İmpellerli flotasiyada impellәrin dairәvi sürәti neçә m/san hüdudunda götürürlәr?

•

10 ÷15 m/san hüdudunda
20 ÷ 25 m/san hüdudunda
25 ÷ 30 m/san hüdudunda
55÷10 m/san hüdudunda
15 ÷ 20 m/san hüdudunda

160 Çirkab sularının tәmizlәnmә dәrәcәsini nәyin miqdarına görә hesablayırlar?
çirkab suyundakı çökmәyәn qarşıqlara görә

•
çirkab suyunda hәll olmuş karbonun miqdarına görә
çirkab suyundakı qarışıqlara görә

161

•
162
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•

çirkab suyundakı mineral qarışıqları
çirkab suyunda çökmәyәn birlәşmәlәri
çirkab suyunda tәmizlәnmәdәn sonrakı qatılığı
çirkab suyunda çökmәyәn maddәlәrin tәmizlәnmәdәn әvvәlki qatılığını
çirkab suyunda çökmüş maddәlәri

163 Çirkab suyunun tәmizlәnmә dәrәcәsi әsasәn hansı parametrlәrә görә müәyyәn edilir?

•

sudakı radioaktiv elementlәrә görә
çirkab suyundakı mineral qarışıqlara görә
sudakı ağır vә asılı qarışıqlara görә
sudakı mexaniki qarışıqlara görә
sudakı çökmәyәn maddәlәrin miqdarı vә ОБТyә görә

164 Çirkab sularında oksigenә biokimyәvi tәlabatı şәrti olaraq necә göstәrirlәr?

•

ОБТ  kimi
АБС  kimi
БСD  kim
OBС  kimi
ОБD  kimi

165 Çirkab suyunun tәmizlәnmә dәrәcәsini müәyyәn etdikdә, hansı parametrin qabaqca¬¬dan mәlum olduğu qәbul edilir?

•

çirkab suyunun saxlanma vaxtı
çirkab suyunun kimyәvi tәrkibi
çirkab suyunun hansı obyektdәn götürülmәsi
çirkab suyunun götürülmә şәraiti
çirkab suyunun qarışdırılma vuruğu

166

•
167

•

168

•

qarışığın sutqadan sonrakı ОБТsin
su hövzәsindәki qarşıqları
çirkab suyundakı qarşıqları
qarışığın su hövzәsinә buraxılan andakı ОБТsin
qarığığın su hövzәsinә buraxılandan sonrakı ОБТsin

169 Çökmәyәn suların tәmizlәnmә dәrәcәsindә oksigen biokimyәvi sәrfi prosesinin intensivliyi necә hesablanır?
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•
170

•
171 Çökmәyәn maddәlәrin çirkab sularının tәmizlәnmә dәrәcәsi (E) necә hesablanır?

•
172 HQ göstәricisi hansı hüdud qatılığıdır?

•

iy hissiyatı yaradan
zәhәrli tәsir göstәrәn
ürәk bulandıran
baş gicәllәndirәn
xoşagәlmәz tәsir göstәrәn

173 Atmosfer havasının tәmizlik vә keyfiyyәt meyarında әsas göstәricilәrdәn başqa, әlavә hansı göstәricilәrdәn dә istifadә edilir?

•

BBQ  göstәricisindәn
BAQ  göstәricisindәn
BAN göstәricisindәn
MQH  göstәricisindәn
MQH  göstәricisindәn

174 Kk әmsalı nәyin göstәricisidir?

•

doza göstәricisinin
toksiki effektin
iy göstәricisidir
kumulyasiya әmsalıdır
qatılıq göstәricisidir

175 BQH qatılığı neçә dәqiqә müddәtindә nәfәs aldıqda insanda reflikatorlu reaksiya¬lar yaratmır? [Yeni sual]

•

25dәqiqә
5  dәqiqә
10  dәqiqә
15  dәqiqә
20 dәqiqә
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176 Hansı növ qatılıq hәddi uzun müddәt (illәrlә) әrzindә nәfәs aldıqda insana zәrәrli tәsir etmir?

•

BQH – qatılıq hәddi
BBQ  qatılıq hәddi
MQH – qatılıq hәddi

TQH – qatılıq hәddi

177 HQ qıç göstәricisi hansı hüdud qatılığıdır?

•

güclü tәsir edәn
qıcıqlandırıcı tәsir edәn
yorğunluq yaradıcı tәsir edәn
ağrıdıcı tәsir edәn
zәif tәsir edәn

178 HQ xr göstәricisi hansı hüdud qatılığıdır?

•

fasilәli tәsir edәn
qәflәtәn tәsir edәn
xroniki tәsir edәn
müvәqqәti tәsir edәn
daimi tәsir edәn

179 HQ kәs. göstәricisi hansı hüdud qatılığıdır?

•

buxarlanan qatılıqdır
zәif tәsir edәn
kәskin tәsir edәn
insana tәsir etmәyәn
mәsafәdәn bilinmәyәn

180 ÖQ – 50 qatılıqlı maddә olan hava ilә nәfәs aldıqda sınaq heyvanlarının neçә faizi mәhv olur?

•

30 %  i
10 %  mәhv olur
40%  i
50%  i mәhv olur
20 %  i

181 Hansı qatılıqlı maddә ilә nәfәs aldıqda öldürücü tәsir göstәrir?

•

ÖQ – 20 qatılıqlı
ÖQ – 40 qatılıqlı
ÖQ – 60 qatılıqlı
ÖQ – 50 qatılıqlı
ÖQ – 30 qatılıqlı

182 әgәr çirklәndirici maddә göstәrilәn әsas siyahıda yoxdursa, onda hansı standart¬dan istifadә edilmәlidir?

•

BBQ  standartından
MQH  standartından
MQH  standartından
MBQ  standartından
TQH  standartından

183 Çirklәndirici maddәlәrin maksimal birdәfәlik vә ortasutqalıq qatılıq hәddlәri hansı tarixdә vә nömrәli siyahıda göstәrilmişdir?

•

20.07.85 tarixli 138584 №li siyahıda
1.5.05.81 tarixli 1050 – 81 №li siyahıda
02.03.83 tarixli 1150 83 №li siyahıda
27.08.86 tarixli 308684 №li siyahıda
15.05.84 tarixli 1270 – 84 №li siyahıda

184

•

nümunәnin hәndәsi parametrlәrini
nümunәnin qalınlığını
nümunә kütlәsinin artdığı miqdarı
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•

nümunә kütlәsinin azaldığı miqdarı
nümunәnin uzunluğunu

185

•

186 Yapışmayan tozların dartılmada möhkәmliyi neçә paskaldır (Pa)?

•
187 Qazların tәrkibindәki zәrәrli maddәlәrin miqdarını müәyyәn etmәk üçün hansı cihazdan istifadә edirlәr?

•

adsorberli cihazlardan
absorberli cihazlardan
uducu mәhlul doldurulmuş Zayçev, Petri vә ya Rixter cihazlarından
fincanlı pixnometrlәrdәn
xüsusi mikromanometrlәrdәn

188 Toz hissәciklәrinin hәqiqi sıxlığını hansı cihazla müәyyәn edirlәr?

•

xüsusi manometrlә
fincanlı manometrlә
Pixnometrlә
şüşә manometrlә
mikromanometrlә

189 Tozun abrazivliyini müәyyәn etmәk üçün hansı poladdan vә nә ölçüdә nümunә hazırlanır?

•

CT – 40 vә 12 x 12 x 6 mm
CT – 50 vә 12 x 14 x 8 mm
CT – 30 vә 10 x 12 x 4 mm
CT – 20 vә 10 x 12 x 2 mm
CT – 10 vә 5 x 5 x 2 mm

190 Zәif yapışan tozlarda dartılmada möhkәmliyi neçә paskaldır?

•

G = 90 – 500Pa
G = 60 – 200Pa
G = 60 – 300Pa
G = 80 – 400Pa
G = 50 – 100Pa

191 Yaşayış yerlәrinin havasında maddәnin buraxılabilәn ortasutqalıq qatılıq hәddi necә göstәrilir?
MQH  kimi

•
192 Halhazırda atmosfer havasının tәmizlik meyarı kimi maksimal birdәfәlik buraxılabilәn qatılıq hәddi necә ifadә edilir?

•
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•
OBT  kimi
MQH kimi
MBQ  kimi
TTT  kimi

193 ÖQ – 50dә siçovullar üçün sınaq müddәti neçә saatdır?

•

6  saatdır
2  saatdır
3  saatdır
4  saatdır
5  saatdır

194 ÖQ – 50dә siçanlar üçün sınaq müddәti neçә saatdır?

•

2  saatdır
1  saatdır
5  saatdır
4  saatdır
3  saatdır

195 Müvәqqәti buraxılabilәn qatılıq hәddini bәzәn necә göstәrirlәr?

•

TTDS  kimi
TTBH  kimi
TTTH  kimi
TTDH  kimi
TTTS  kimi

196 Müvәqqәti buraxılabilәn qatılıq neçә il müddәtinә müvәqqәti norma sayılır?

•

5 – il müddәtind
1– il müddәtindә
2 – il müddәtindә
3 – il müddәtind
4 – il müddәtind

197 Güclü yapışan tozlarda dartılmada möhkәmlyi nesә paskaldır?

•
198

•

199 Pnevmometrik borucuqlar tozqaz qarışığı kәmәrindә axının sürәtinin vә qarışığın tnin hansı qiymәtlәri cәrçivәsindә tәtbiq
edirlәr

•

V = 2 m /san vә t = 150ºCdә
V = 7 m/san vә t ≤ 500ºCdә
V = 6 m/san vә t ≥ 400ºCdә
V ≤ 5 m/san vә t ≥ 300ºCdә
V ≥ 4 m/san vә t ≤ 450ºCdә

200 Tozqaz qarışığı kәmәrinin lazım olan en kәsiyindә axının sürәtini vә hәcmi sәrfini nә ilә müәyyәn edirlәr?
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•

şüşә manometrlә
civәli manometrlә
platinli manometrlә
pnevmometrik borucuqlarla
fincanlı manometrlә

201 Tozun abrazivliyini müәyyәn etmәk üçün hansı poladdan vә nә ölçüdә nümunә hazırlanır?

•

CT – 30 vә 10 x 12 x 4 mm
CT – 20 vә 10 x 12 x 2 mm
CT – 10 vә 5 x 5 x 2 mm
CT – 50 vә 12 x 14 x 8 mm
CT – 40 vә 12 x 12 x 6 mm

202 Toztutucu qurğularda konstruksiya materialını vә divarının qalınlığını seçdikdә tozu hansı parametri mütlәq nәzәrә
alınmalıdır?

•

tozun istilik keçirmәsini
tozun mövcud sıxlığını
tozun dәnәlәrinin formasını
toz dәnәlәrinin ölçüsünü
tozun abrazivliyini

203 Toz hissәciklәrinin yüksәk yapışma qabliyyәti nәdәn asılıdır?

•

toz hissәciklәrinin aktivliyindәn
toz hissәciklәrinin nә qәdәr kiçik olmasından
toz hissәciklәrinin olduğu mühitdәn
toz hissәciklәrinin xarakterindәn
toz hissәciklәrinin kimyәvi tәrkibindәn

204 Zәif yapışan tozlarda dartılmada möhkәmliyi neçә paskaldır?

•

G = 60 – 300Pa
G = 80 – 400Pa
G = 90 – 500Pa
G = 60 – 200Pa
G = 50 – 100Pa

205 Aerozol hissәciklәrini dartılmada möhkәmliyә görә tozları neçә qrupa bölürlәr?

•

2 qrupa
5  qrupa
6  qrupa
4 qrupa
3 qrupa

206 Aerozollada aumogeziya dedikdә nәyi tәssәvür edirlәr?

•

hissәciklәrinmöhkәmliyini
hissәciklәrin yapışma qabliyyәtini
hissәciklәrin birbirinә kәnarlaşdırılması
hissәciklәrin elektriklәşmәsini
hissәciklәrin birbirinә yapışması

207 Aerozollarda adgeziya dedikdә ilk növbәdә nәyi nәzәrdә tuturlar?

•

hissәciklәrin yüklәnmә qabliyyәtini
hissәciklәrin borudakı hәrәkәt sürәtini
hissәciklәrin koaqulyasiya qabliyyәtini
hissәciklәri elektriklәnmә qabliyyәtini
hissәciklәrin qurğuların divarına yapışma qabliyyәtini

208 Toz hissәciklәrinin yüksәk yapışma qabliyyәti nәdәn asılıdır?

•

toz hissәciklәrinin nә qәdәr kiçik olmasından
toz hissәciklәrinin aktivliyindәn
toz hissәciklәrinin olduğu mühitdәn
toz hissәciklәrinin xarakterindәn
toz hissәciklәrinin kimyәvi tәrkibindәn
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209 Tozqaz kәmәrinin ixtiyari Vix seçilmiş nöqtәdә axının m/san ilә sürәtini necә tәyin edirlәr?

•
210

•

211 Uşәkilli vә ya fincanlı manometrlәrlә ölçülәn tәzyiqi necә hesablayırlar?

•
212 Turbulentlik olmayan halda aerozolda gedәn koaqulyasiya haqqında tәsәvvürü hansı düsturla tәyin etmәk olar?

•
213 Toztutucu qurğularda konstruksiya materialını vә divarının qalınlığını seçdikdә tozu hansı parametri mütlәq nәzәrә
alınmalıdır?

•

tozun istilik keçirmәsini
tozun dәnәlәrinin formasını
tozun mövcud sıxlığını
tozun abrazivliyini
toz dәnәlәrinin ölçüsünü

214 Buxarqaz şәkilli tullantılarda layihәlәrin hәllәrindә әsasәn nәlәri nәzәrә almaqda qәbul edirlәr ?

•

qarışıqların cәmi molekul kutlәsini
qarışıqla kükürd oksi
qarışıqda dәm qazının (CO) miqdarını
qarışıqda üstünlük tәşkil edәn komponentlәrin xassәlәrini
qarışığın hәcmi miqdar cәmini

215 Buxarqaz tullantılarının kimyәvi tәrkibi zaman әrzindә necә dәyişir?

•

birlәşdirici elementlәrin germetikliyindәn asılı olaraq dәyişir
çox vaxt zaman әrzindә sabit şәkildә qalır
әksәr hallarda zaman әrzindә dәyişir
iş yerinin temperatrundan asılı olaraq dәyişir]
aqreqatlarıntullantı mәnbәlәrinin iş rejimindәn asılı olaraq dәyişir
26/82

21.12.2016

216 Hansı aerozollara buxarqaz tullantıları deyilir?

•

tәrkibindә dispers fazanın qatılığı çox az olan
tәrkibindә dispers fazanın qatılığı çox yüksәk olan
tәrkibindә dispers fazanın qatılığı heç bir halda nәzәrә alınmayan aerozollar
tәrkibindә dispers fazası olmayan aerozollar
tәrkibindә dispers fazanın qatılığı çoxcüzü olan

217 Aerozol hissәciklәri buxarqaz qarışığına hardan düşә bilәrlәr?

•

istehsalat sularından
texnoloji prosesdәn
texnoloji prosesin nasazlığı nәticәsindә
texnoloji prosesdә istifadә edilәn havadan
әtraf mühitin havasından

218

•

219 Stoks düsturu yalnız hansı formaya malik hissәciklәr üçün doğrudur?

•

yalnız kürәşәkilli formalı
yalnız pambıq lifi formalı
yalnız düz xәtli formalı
yalnız kvadrat şәkilli formlı
yalnız xaotik şәkilli formalı

220 Hissәciklәrin aerozoldan ayrılması nә vaxt mümkündür?

•

proses vakumdan aparılsın
aerozol dinamiki qüvәnin tәsiri altında olsun
aerozol hәrhansı qüvvәlәrin tәsir sahәsindә olsun
proses qapalı mühitdә aparılsın
proses elektrolitlә aparılsın

221 Maye aerozollarda hissәciklәrin forması necәdir?

•

pambıq lifi formasında
düz xәtt şәkillidir
prizmatik şәkilli
tam kürә şәkillidir
kürәşәkilliyә yaxındır

222 Aerozol tullantılarının xarakteristikasını vә әn vacibi layihә üçün verilәnlәri düzgün analiz etmәk üçün hansı anlayışları
bilmәk lazımdır?

•

aerozolların fiziki xassәlәrini
aerozolların fiziki vә mexaniki xassәlәrini
aerozolların kimyәvi xassәlәrini
aerozolların toksikilik xassәlәrini
aerozolların kimyәvi xassәlәrini

223 Buxarqaz tullantılarından fәrqli olaraq aerozol tullantısının daxili dinamikası necә sistemdir?

•

qarışıq bir sistemdir
toksiki bir sistemdir
pis qorxulu bir sistemdir
aydın görünәn sistemdir
sabit bir sistemdir

224 Maye aerzollardamaye hissәciklәrinin buxarlanması nәticәsindә, dispersiya mühitindә nә müşahidә edilә bilәr?

•
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•

yeni komponentlәrin meydana gәlmәsi
yeni bir komponenti birlәşmәlәr
yeni nominal dәyişmә hüdudları
yeni pis qoxulu birlәşmәlәr (H2 S)
yeni buxarqaz tullantıları

225 Potensial yanğınpartlayış tәhlükәli dispersiya mühitindә, yanmayan, yәni tәhlükәsizliyin әlavә amili nә rolunu oynayır?

•

absorbsiya rolunu
adsorbsiya rolunu
fleqmatizator
amartizator
katalizator rolunu

226 Bir qayda olaraq aerozol tullantılarında dispersiya mühitini hansı qatışıqlar tәşkil edirlәr?

•

xlor vә onun birlәşmәlәri
ftor vә onun birlәşmәlәri
pis qoxulu birlәşmәlәr
çoxkomponentli buxarqaz qatışıqları
metal buxarları vә metal oksidlәri

227 Atmosferә atılan sәnaye tullantılarının çox böyük qismini nәlәr tәşkil edirlәr?

•

aerozollar
müxtәlif ölçüsü bәrk hissәciklәr
azot vә kükürd oksidlәri
yanacağın natamam yanma mәhsulları
әsasәn karbonun oksidlәri

228 Buxarqaz qatışıqlarının korroziya aktivliyi istehsalat şәraitindә özünün necә göstәrir?

•

avadanlıqlara qarşı çox aqressiv şәkildә
tozqaz soorucu avadanlığın tez sıradan çıxması
tәdqiqatlarda vә sorğu kitablarında verilәnlәrә uyğun olmayan şәkildә
istehsalatın daxili qaydaları çәrçivәsindә
dövlәt standartında verilәnlәrә uyğun şәkildә

229 İon illәrdә buxarqaz qarışığının komponentlәrinә dair hansı mәlumtlar genişlәndirilmişdir?

•

toksikiliyinә dair mәlumatlar
çox komponentliyinә dair mәlumatlar
konserogenliyinә dair mәlumatlar
allergiklik xassәlәrinә dair mәlumatlar
kәskin iyliliyinә dair mәlumatlar

230 Buxarqaz tullantılarının xassәlәrini öyrәnmәklә iş zonasında zәrәrli maddәlәrin nәyi müәyyәn edilir?

•

zәrәrli maddәlәrin buraxılabilәn qatılıq hәddlәri
yaşayış yerlәrindәki havanın vәziyyәti
zәrәrli maddәlәrin toksiklik dәrәcәsi
zәrәrli maddәlәrin norma hәddlәri
zәrәrli maddәlәrin fizikikimyәvi xassәlәrini

231 Qәrar nә vaxt qüvvәdәn düşür? 

•

akt qüvvәdәn düşür
son qәrar verilmir
rәy şübhә doğurduqda
qәrar şübhә doğurduqda
nәticә lәğv edilir

232 Müxtәlif mal göndәrәnlәrdәn mal daxil olduqda akt necә tәrtib edilir 

•

hәr mal göndәrәnә akt yazılır
nәticә göstәrilir
qәrar verilir
tәhlil verilir
rәy göstәrilir

233 İstehlak ekspertizasının mahiyyәti nәdir ?
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•

nöqsanların yaranma sәbәblәrinin aşkar edilmәsi
istismar edilmiş malın qiymәtlәndirilmәsi
istehlakçıdan ekspert tәrәfindәn qәbul edilmiş malın qiymәtlәndirilmәsi
malın xassәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
keyfiyyәtin faizlә aşağı düşmәsinin tәyini
nöqsanların yaranma sәbәblәrinin aşkar edilmәsi

234 Ekoloji xassәlәr nә demәkdir? 

•

torpağa tәsir
ekoloji xassә yoxdur
havaya tәsir
suya tәsir
malların әtraf mühitә tәsiretmә qabiliyyәti

235 Keyfiyyәtsiz malla necә rәftar edilir? 

•

basdırılır
anbara verilir
mәhv edilir
ucuzlaşdırılır
satışdan götürülür

236 Döymәklә mәhv etmәyә hansı üsul deyilir? 

•

texnoloji üsul
termiki üsul
kimyәvi üsul
yandırmaq
mexaniki üsul

237 Ekspertin buraxdığı tipik sәhv zamanı nә baş verir? 

•

tәhlilәsassız olur
qәrar sәhv olur
akt nәticә düz gәlmir
rәy verilmir
akt düzgün tәrtib edilmir

238 Alınmış nәticәlәrin tәhlilinin mәqsәdi nәdir? 

•

baxış keçirmәk
yekun mәrhәlәsini başa vurmaq
aktı bitirmәk
qәrarı yazmaq
rәyi yazmaq

239 Tәcrübәli fransızca nә demәkdir? 

•

sәriştәli
ziyalı
inteligent
ekspertiza
bilikli

240 Sorğu metodu hansı metoda aid edilir? 

•

sosioloji
statistik
riyazi
ekspert metodu
anket

241 Malların termik üsulu ilә mәhvi zamanı hansı çirklәndirici әmәlә gәlr?

•

radiasiya çirki
sәs çirki
elektrik çirklәndiricisi
istilik çrklәndirici
akustik çirk
29/82

21.12.2016

242 Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının keyfiyyәtini hansı ekspertiza aparır? 

•

tibbi ekspertiza
mühasib ekspertiza
audit ekspertiza
baytar sanitar ekspertiza
sığorta ekspertizası

243 Ekspertiza sözü fransızca nәdemәkdir ?

•

Ziyalı
xüsusi bilikli
bilikli
sәriştәli
tәcrübәli

244 Zәruri sәnәdlәrin olmaması zamanı ekspertlәr nә edir? 

•

nәticә olmur
rәy yazılmır
akt yazmır
ekspertizanı aparmaqdan imtina edir
qәrar yazılmır

245 Sığınacağa hava nә rejimindә verilir?

•

süzücü ventilyasiya rejimlәrindә verilir
müvafiq rejimә uyğun verilir
mütәmadi rejimlә tәmin olunur
fasilәsiz olaraq verilir
hәr bir saatdan bir verilir

246 Mühafizә qurğusunda, ona xidmәt edәn dәstәnin şәxsi heyәti nә etmәlidir?

•

lazım olarsa qurğudan çıxarılmasını tәmin etmәlidir
ordakı insanlarla tәbliğatı iş aparmalıdır
qurğuda insanlara xidmәt göstәrilmәlidir
baş verәn hadisәlәrlә insanları xәbәrdar etmәlidir
halı pis olanlara tibbi xidmәt göstәrmәlidir

247 Ekspertlәrin iş yerini hazırlamağı sifarişçi nә vaxt edir? 

•

әsas mәrhәlә
qәrar
nәticә
hazırlıq mәrhәlәsi
yekun mәrhәlә

248 24 saata hansı malların ekspertizası aparılmalıdır? 

•

nöqsansız mal
şәrti tәhlükәli mal
tәhlükәli mallar
tez xarab olan mallar
nöqsanlı mal

249 Sifarişçi nәyi tәrtib edir? 

•

qәrarı
mәqsәdi
rәyi
ekspertizanın keçirilmәsini
tәyinatı

250 Hazırlıq mәrhәlә ekspertizanın neçәnci mәrhәlәsidir? 

•

5ci
4cü
2ci
1ci
3cü
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251 Emal yolu ilә mәhv etmә hansı üsuldur? 

•

kimyәvi
mexaniki
termiki
texnoloji mәhv etmә
fiziki

252 Tәhlükәli mallarla necә rәftar edilir? 

•

termiki emaldan keçirilir
torpağa basdırılır
tullanır
mәhv edilir
yandırılır

253 Çirklәnmәlәr tәbiәtcә hansı növlәrә bölünür? 

•

kimyәvi
akustik, istilik
elektromaqnitli, radiasiyalı
kimyәvi, fiziki, mikrobioloji, bioloji
bioloji

254 Ekspertin risk şәraitindә qiymәtlәndirilmәsi hansı metoddur? 

•

vizual
sensor
ekspert
audio
sәs

255 Malların tәhlükәsizliyinin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir ?

•

istehlakçınınәmlakına ziyan verilmәsi
ziyandәymә riskinin maksimum hәddә qәdәr mәhdudlaşdırılması
istehlakçının sağlamlığına ziyan vermә
әtraf mühitә ziyan vermә
fauna vә floraya tәhlükә törәtmә

256 Ekspertizadan imtina nә vaxt baş verir? 

•

protokol olmayanda
akt olmadıqda
qәrar olmadıqda
mal olmadıqda
nәticә olmayanda

257 Erqonomik xassәlәr göstәricisi hansı üsulla tәyin edilir? 

•

sensor üsulu ilә
alәt üsulu ilә
sosioloji üsulla
riyazistatistik üsulla
ekspert üsulu ilә

258 Etibarlılıq nәdir? 

•

malın elastikliyi
malın deformasiyaya uğraması
malın istismar şәraitindә etibarlı işlәmәsi
malın davamlılığı
malın bәrkliyi

259 Mexaniki tәhlükәsizlik nәdir? 

•

avtomobil tәhlükәsizliyi
maşın vә cihazların işlәyәn zaman tәhlükәsizliyi
plastik tәhlükәsizlik
elastiki tәhlükәsizlik
deformasiya tәhlükәsizliyi
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260 Estetik xassәlәr nәyә deyilir? 

•

malın estetik sәviyyәsi
malın gözәllik, baxımlılıq xassәlәri mәcmusu
malın qәşәng tәrtibatı
malın tәyinatı
malın xarici görünüşü

261 Malın iqtisadi göstәricilәri nәdir?

•

yanacaq xәrci
malın istehsalına çәkilәn xәrc
malın topdan satış qiymәti
tәmirә çәkilәn xәrc
enerji sәrfi

262 Ekoloji ekspertizasının tәsnifatı zamanı onlar hansı növlәrә bölünür ? 

•

ekoloji ekspertiza
operativ vә sәnәd ekspertizası
kömrük ekspertizası
kәmiyyәt, keyfiyyәt, sәnәd, çeşid ekspertizası
funksional göstәricilәrin ekspertizası

263 Estetikliyin lazımi vasitәsi nәdir? 

•

malın tәrtibatı
malın rәngi
malın kompozisiyası
malın gözәlliyi
malın forması

264 Zәmanәt müddәti nәdir? 

•

malın fiziki köhnәlmәsi
malın mәnәvi köhnәlmәsi
malınәyri köhnәlmәsi
malın istismarının tәqvim müddәti
malın düz köhnәlmәsi

265 İstehlak xassәlәri nәyә deyilir? 

•

malın fiziki xassәsinә
malın yararlığına
insan tәlәbini ödәmәk qabiliyyәtinә
malın istehsalına
malın dәyәrinә

266 Sosioloji metodun mahiyyәti nәdәn ibarәtdir 

•

sәrgi yolu ilә
istehlakçıların fikir vә rәylәrinә әsasәn
sorğuya әsasәn
anketә әsasәn
dialoqa әsasәn

267 İşlәmә zәmanәti nәdir? 

•

malın keyfiyyәti
malın istehsalçının verdiyi zәmanәt üzrә işlәmәsi
malın uzun müddәt işlәmәsi
malın faydalılığı
malın parlaqlığı

268 Kömrük ekspertizasının mahiyyәti nәdәn ibarәtdir ?

•

sınaq üçün nümunәlәrin seçimi
istehsal ölkәsinin tәyini
çeşidin eynilәşdirilmәsi
malların kömrük mәqsәdilә ekspertlәr tәrәfindәn qiymәtlәndirilmәsi
xarici iqtisadi fәaliyyәtin tәnzimlәnmәsi
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269 Tәkrar әmtәә ekspertizası hansı hallarda aparılır ?

•

xüsusi qәrarların qәbulu üçün
obyektiv nәticәnin qәbulu üçün
kәmiyyәtin dәqiqlәşdirilmәsi mәqsәdilә
keyfiyyәtin dәqiqlәşdirilmәsi mәqsәdilә
ilkin ekspertizanın nәticәlәrindәn narazılıq olduqda

270 İlkin әmtәә ekspertizası kimin sifarişi ilәaparılır ?

•

maraqlı sifarişçi tәşkilatın
ticarәt sәnaye palatasının
istehsalçının
keyfiyyәt üzrә departamentin
istehlakçının

271 Bu tәdris fәnninә peşәkar biliklәr nә vaxtdan yönәldilmişdir ?

•

1890cıil
1900cüil
1920ciil
1990cıil
1858ciil

272 Dәrәcәlәrә bölünmә hansı әlamәtlәrә görә aparılır 

•

ölçülәrә görә
texniki şәrtә görә
standarta görә
keyfiyyәt vә ölçülәrә görә
keyfiyyәtә görә

273 Malların tәhlükәsizliyi hansı ekspertizanın әsasını tәşkil edir ?

•

texnoloji ekspertizanın
sanitar ekspertizanın
baytarlıq ekspertizasının
ekoloji ekspertizanın
әmtәә ekspertizasının

274 Sığorta ekspertizasının mahiyyәti nәdәn ibarәtdir ?

•

malın xassәlәrinin tәyini
keyfiyyәt itkilәrinin nәzәrә alınması
kәmiyyәt itkilәrinin nәzәrә alınması
dәymiş sığorta ziyanı zamanı sığorta qiymәtinin tәyini
yanğın zamanı mülkiyyәtin oğurlanması

275 Ekoloji xassәlәr hansılardır

•

malın istehsal xassәlәri
malın istismar xassәlәri
malın әtraf mühitә tәsir qabiliyyәtidir
malın satış xassәlәri
malın kimyәvi dağılması

276 Ekspertin müstәqilliyi nә ilә izah olunur ?

•

sәnәdlәşdirmәni tam bilmәk
istehsalçıdan asılı olmamaq
maraqlı tәrәflәrdәn asılı olmamaq
xüsusi biliklәrә yiyәlәnmәk
subyektivlikdәn qurtarmaq

277 Bank ekspertizasının mahiyyәti nәdәn ibarәtdir ?

•

malın kәmiyyәtinin tәyini
girov verilmiş әmlakın (malın) qiymәtinin tәyini
malın keyfiyyәtinin tәyini
malın çeşidinin tәyini
istismar müddәtinin tәyini
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278 Ekoloji xassәlәr hansılardır 

•

malın kimyәvi dağılması
malın istismar xassәlәri
malın istehsal xassәlәri
malın әtraf mühitә tәsir qabiliyyәtidir
malın satış xassәlәri

279 Sanitargigiyenikekspertizanın hüquqi bazasını nә tәşkil edir 

•

hüquqi şәxslәrin tәlәblәri
fizikişәxslәrin tәlәblәri
gigiyenik tәhlükәsizlik
sanitar tәhlükәsizlik
Azәrbaycan Respublikasının sanitar qanunvericiliyi

280 Kompleks göstәrici nәdir?

•

malın daşınmasını ifadә edir
malın markasını bildirir
malın saxlanılmasını göstәrir
malın istehsalını göstәrir
malın bir neçә xassәsini ifadә edir

281 Texnoloji emalın mәqsәdi nәdir?

•

malı aşılamaq
malın formasını tәkmillәşdirmәk
malı bәzәmәk
malı rәnglәmәk
mala lazımi forma vermәk

282 Kompleks ekspertiza nәyә deyilir 

•

malın dәyәrinin öyrәnilmәsi
sәnәdin tәhlili
çeşidin tәhlili
malın istehlak dәyәrinin öyrәnilmәsi
malın sınaq vә tәhlillәrinәәsasәn bütün xassәlәrinin ekspert tәrәfindәn qiymәtlәndirilmәsi

283 Yeni mal hansı mallara deyilir 

•

müәyyәn yenilik dәrәcәsi olan vә satış üçün olan mal
analoqsuz mal
xassәlәrinin öyrәnilmәsinә ehtiyac olan mal
satış üçün nәzәrdә tutulmuş yeni keyfiyyәt göstәricilәrinә uyğun mal
yenilik dәrәcәlәrinә malik mal

284 Netto kütlәsi nәdir 

•

tara vә ya qablaşdırıcının kütlәsi
taranın xalis kütlәsidir
malın xalis kütlәsi
boş qabların kütlәsi
malın satış kütlәsi

285 Çeşid ekspertizasının mahiyyәti nәdir 

•

malın kәmiyyәt xassәlәri
malın çeşidini müәyyәn etmәk üçün keyfiyyәt xarakterinin qiymәtlәndirilmәsi
sortun tәyini
növün tәyini
malın keyfiyyәt xassәlәri

286 Әn çox yayılmış müqavilә növü hansılardır 

•

saxlama müqavilәsi
komissiya müqavilәsi
kәmiyyәt itkilәri üzrә
keyfiyyәt itkilәri üzrә
alqısatqı müqavilәsi
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287 Keyfiyyәt göstәricilәrin seçimi nәdir 

•

ballarla ifadә olunan göstәrici
kәmiyyәt vә keyfiyyәt dәrәcәsi olan göstәrici
mütlәq tәlәblәrә cavab verәn göstәrici
faizlә ifadә olunan göstәrici
yenilik dәrәcәsinin müәyyәn edilmәsi ilk şәrtlәnәn göstәrici

288 Elektrik tәhlükәsizliyi nәdir? 

•

elektrik enerjisi ilә işlәyәn cihazların tәhlükәsizliyi
izolyasiya möhkәmliyi
cәrәyan itkisi
elektrik müqavimәti
cәrәyan keçirmәmәsi

289 Gigiyenik xassәlәrә nәlәr aid edilir? 

•

hava keçirmәsi
istilik xassәsi
keçiricilik xassәsi
insanın normal fәaliyyәtini tәmin edәn xassәlәr
buxar keçirmәsi

290 Brutto kütlәsi nәdir 

•

mal vә qabın birlikdә kütlәsi
taranın kütlәsi
mal partiyasının kütlәsi
malın kütlәsi
qabın kütlәsi

291 Keyfiyyәt ekspertizasının mahiyyәti nәdәn ibarәtdir 

•

nöqsanın aşkar olunması
ekspert tәrәfindәn malın standart tәlәblәrinә uyğunluğun ekspertizası
malın tәhviltәslimi
malın saxlanması
malın satışa hazırlanması

292 Fizioloji göstәricilәr hansılardır? 

•

malın quruluşu
malın insanın fizioloji xüsusiyyәtlәrinә uyğunluğu
malın istehsal göstәricilәri
malın rahatlığı
malın istismarı

293 Yanğın tәhlükәsizliyi nәdir? 

•

malın alovlanma temperaturu
nasazlıq
tez alışan mәhsullar
yanma zamanı temperatur
cihazların saz işlәmәsi

294 Zahiri köhnәlmә nәdir? 

•

düz köhnәlmә
malın xassәlәri dәyişir
fiziki köhnәlmә
mәnәvi köhnәlmә
zahiri köhnәlmәdә mәmulatın sәthi dağılır

295 Sanitargigiyenikekspertizanın hüquqi bazasını nә tәşkil edir

•

sanitar tәhlükәsizlik
gigiyenik tәhlükәsizlik
fizikişәxslәrin tәlәblәri
hüquqi şәxslәrin tәlәblәri
Azәrbaycan Respublikasının sanitar qanunvericiliyi
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296 Keyfiyyәtin yüksәldilmәsi xidmәt müddәtinә necә tәsir edir?

•

xidmәt müddәtini azaldır
xidmәt müddәtini uzadır
xidmәt müddәtinә tәsir etmir
xidmәt müddәtini artırır
xidmәt müddәtinә müsbәt tәsir edir

297 Gigiyenik ekspertizanın mәqsәdi nәdәn ibarәtdir 

•

keyfiyyәtin qiymәtlәndirilmәsi
istehlakçının hәyatı, sağlamlığı vәәmlakın tәhlükәsizliyidir
әrzaq mallarınct radiasiya tәhlükәsizliyi
nomenklaturanın tәyini
çeşidin optimallaşdırılması

298 İstehsal keyfiyyәti nәdir? 

•

malın istismar xassәsi
malın istehlak xassәsi
malın dәyәri
malın quruluşu
mala istehsal zamanı verilәn tәlabat

299 Baza göstәricisi nәdir? 

•

baza vә vahid göstәricisidir
istismar xәrcidir
etalon kimi qәbul edilmiş malın keyfiyyәtini bildirir
malın istehsal dәyәrini bildirir
istehlak dәyәridir

300 Vahid göstәrici nәdir? 

•

malın vahid tәrkibidir
malın bir xassәsini ifadә edir
malın kimyәvi tәrkibini bildirir
malın adını göstәrir
malın quruluşudur

301 Texnoloji ekspertiza nәdir 

•

malın saxlanmasına nәzarәt
malın istehsalına nәzarәt
satışın tәhlükәsizliyi
daşınmanın tәhlükәsizliyi
malın istehsal, saxlanma, daşınma vә satışının tәlәblәrә uyğun qiymәtlәndirilir

302 Hüquqi şәxslәr necә tәsnif olunur

•

ekspert komissiyaları
ticarәt palatası
Milli sertifikasiya
sistemlәr vә dequstasiya ittifaqları
ekspert qrupları

303 Bu fәnnin predmetini nә tәşkil edir ?

•

rәqabәt
keyfiyyәt
kәmiyyәt
çeşid
istehlak malları

304 Ekspertizanın әsas mәrlәhәsindә sifarişçi ekspertә neçә sәnәd tәqdim

•

6
4
3
2
5
36/82

21.12.2016

305 Ekspertiza zamanı sifarişçinin öhdәsinә götürdüyü әmәliyyatların sayı neçәdir?

•

6
4
5
8
7

306 Sanekspertizanın subyektlәri kimlәrdir?

•

ekspertlәr, sanitarepidemiolojiişçilәr, laboratoriya mütәxәssislәri
ekspertlәr
mühasiblәr
әmtәәşünaslar
baytarlıq üzrә mütәxәssislәr

307 Sual: Әtraf mühitә tәsir dәrәcәsinә görә çirklәnmәlәr neçә növә bölünür?

•

6
5
2
3
4

308 Ekspertizanın son rәyi kim tәrәfindәn sәnәdlәşdirilir? 

•

müstәqil ekspert tәrәfindәn
sifarişçi tәrәfindәn
dәvәt olunmuş nümayәndә tәrәfindәn
әmtәәşünas tәrәfindәn
işçi qrupu tәrәfindәn

309 Yeni malların keyfiyyәt ekspertizasında hansı metod hәlledici әhәmiyyәtә malikdir?

•

sosioloji
ekspert
hesablama
orqanoleptiki
ölçü

310 Göstәricilәrin tәyinindә 2ci üsul necә adlanır? 

•

vizual
ekspert
sensor
dadbilmә
audiometod

311 Gigiyenik ekspertizanın vәzifәlәrinә nәlәr daxildir?

•

saxlanma göstәricilәri
xammalın әsas göstәricilәri
istehsalın әsas göstәricilәri
daşınmanın göstәricilәri
göstәricilәrin nomenklaturası vә dәyәrinin öyrәnilmәsi

312 Ekspertin iş tәcrübәsi az olduqda onu hansı qruppa aid etmәk lazımdır?

•

attestasiyadan keçirmәk
yeni ekspertlә әvәz etmәk
tәrkibdәn çıxarmaq
daha tәcrübәli olan ekspertlәr qrupuna daxil etmәk lazımdır
tәkmillәşmәyә göndәrmәk

313 Tәhlükәsiz saxtalaşdırılmada istehlakçıya hansı ziyan vurulur? 

•

әtraf mühitә ziyan
ailә büdcәsinә ziyan
maliyyә ziyanı
maddi vә mәnәvi
әmlaka ziyan
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314 Ekspertiza aktı nәyi tәyin edir? 

•

kәmiyyәti
çeşidi
tәsnifatı
son nәticәni
keyfiyyәti

315 Ekspertizanın mәqsәd vә vәzifәlәrinin tәyinindәn sonra nә edilir? 

•

protokol tәrtib edilir
sәnәdlәr seçilir
standartlar seçilir
vasitә vә metodlar seçilir
aktlar yazılır

316 Import malların kәmiyyәt ekspertizasında ekspertlәr nәyә daha çox diqqәt yetirmәlidirlәr? 

•

malı müşayiәt edәn sәnәdlәrә
müqavilәlәrә
standartldara
ölçü vahidinә
normativtexniki sәnәdlәrә

317 Kombinәlәşmiş metodun çatışmayan cәhәtlәri hansılardır?

•

sorğu mürәkkәbliyi
prinsipiallıq
düzgünlük
çox әmәliyyatlılıq
çeviklik

318 Ekspert qrupunun tәrkibinә daxil olan 5ci ixtisasçı necә adlanır?

•

mühasib
audit
rәssam
mühәndis
menecer

319 Ekspert qrupunun tәrkibinә daxil olan 2ci ixtisasçı neçә adlanır?

•

marketinq
riyaziyyatçı
sosioloq
layihәlәşdirici
menecer

320 Texnikanın tәşkili hansı vasitәlәrә aiddir? 

•

norma
texniki
ölçü
madditexnik vasitәlәrә
baza

321 Radioaktiv izotoplarla hansı çirklәnmә yaranır? 

•

bioloji çirk
fiziki çirklәnmә
sәs çirki
radiasiya çirklәnmәsi
kimyәvi çirklәnmә

322 Malın saxlama müddәtini uzadan maddә necә adlanır? 

•

komponentlәr
oksidlәşdirici
biotika konservant
konservant
rәnglәyici
38/82

21.12.2016

323 Sanitar hәkimlәr hansı ekspertizanın subyektlәridir? 

•

çeşid ekspertizası
audit ekspertizası
tibbi ekspertiza
sanitargigiyenik ekspertiza
mühasib ekspertizası

324 Gigiyenik ekspertizanın normativ bazasına nәlәr daxildir?

•

proseslәr
sanitar qaydalar, normalar
istehsal rejimlәri
tәhlükәsizlik amillәri
xidmәtlәr

325 Keyfiyyәt saxtalaşdırılmasının üsulları hansılardır? 

•

әlavәlәrdәn istifadә, növ dәyişmә
cüzi saxtalaşdırma
kobud saxtalaşdırma
su әlavә etmә
tam saxtalaşdırma

326 Saxtalaşdırma nә demәkdir? 

•

eynilәşmә
tәrkibi dәyişmiş
aldatmaq
oxşadılan
qazancәldә etmәk

327 İnformasiyanın qiymәtlәndirilmәsi hansı ekspertizada aparılır?

•

audit ekspertizası
sanitar ekspertizası
sosioloji ekspertiza
sәnәd ekspertizası
alәt ekspertizası

328 İdentifikasiya termininin mәnası nәdir 

•

saxtalaşdırmaq
eynilәşdirmәk
markalanma
oxşar
saxtalaşdırmaq

329 Metal taranın miqdarca dәyişilmәsinә hansı proseslәr sәbәb olur?

•

qaralma
polimerin köhnәlmәsi
sınma
korroziya
monomerin köhnәlmәsi

330 1990cı ildә ekspertizada nә baş vermişdir? 

•

qәtnamәlәr
elmi nәticә
tәcrübәyә tәtbiq
peşәkar biliklәrin inkişafyı
qәrarlar

331 Son rәydә hansı nәticәlәr nәzәrә alınmalıdır? 

•

lamisә nәticәlәri
sensor nәticәlәr
orqanoleptik nәticәlәr
tәdqiqat vә laboratoriya sınaqlarının nәticәlәri
vizual nәticәlәr
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332 Әtraf mühitin normativ göstәricilәrindәn ikincisi hansıdır?

•

ekoloji metodlar
malların çirklәnmә dәrәcәsi
potensial tәhlükәli mallar
yararlı xassәlәr
atmosferi, torpağı, suyu çirklәndirәn zәrәrli maddәlәrin son hәdd normaları

333 Ekoloji ekspertizanın 1ci mәrhәlәdә vәzifәsi nәdir?

•

әtraf mühit haqda aktın tәrtibi
әtraf mühit üçün tәhlükәli malların nomenklaturasının tәyini
әtraf mühitlә qarşılıqlı münasibәt
әtraf mühitin öyrәnilmәsi
әtraf mühitin normativlәrinin öyrәnilmәsi

334 Ekspertiza aktının yekun hissәsindәki 1ci mәlumat necә adlanır? 

•

rәy
son qәrar
işçi qrupun qәrarı
nәticәlәrin tәhlili vә ekspertin qәrarı
yekun qәrar

335 Ekspertiza aktı ekspertiza tәşkilatına nә vaxt göndәrilir? 

•

6 saatdan sonra
12 saatdan sonra
2 gyndәn sonra
tәrtib olunduqdan sonrakı gün
24 saatdan sonra

336 İstehsal zamanı әmәlә gәlәn çirklәnmә necә adlanır? 

•

emal çirki
radiasiya çirki
sәs çirki
texnoloji çirklәnmә
termiki çirk

337 Tәbiәtinә görә çirklәnmәlәr neçә növә bölünür?

•

5
3
7
6
2

338 Mal partiyası ilә identifikasiya nәdir? 

•

düzәliş
eyniliyi
partiya oxşarlığı
nümunәnin mal partiyasına aid olması
qohumluğu

339 Ekspert sifarişçi ilә nәyi razılaşdırmalıdır? 

•

nәticәni
aktı
rәyi
göstәricilәr nomenklaturasını
qәrarı

340 Protokol hissәsi harada әks olunur? 

•

nәticәdә
yekunda
әsas mәrhәlәdә
ümumi hissәdә
qәrarda
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341 Sınaqlara aid sәnәd hansı mәrhәlәdә tәrtib edilir? 

•

hazırlıq
2ci
1ci
әsas
yekun

342 Yekun mәrhәlә ekspertizanın neçәnci mәrhәlәsidir?

•

2ci
6cı
5ci
3cü
7ci

343 Hazırlıq mәrhәlәsindә hansı sәnәd tәqdim edilir? 

•

nәticә
qәrar
sәnәd
yazılı әrizә
rәy

344 Müdir vә baş mühasib nәyi imzalayır? 

•

mәqsәdi
qәrarı
rәyi
ekspertizaya aid әrizәni
qәtnamәni

345 Kimyәvi maddәlәrin tәsirilә mәhv edilmә hansı üsuldur? 
yanma
termiki
utilizasiya
kimyәvi üsul
texnoloji

346 Qәrarların natamam olması nәyә sәbәb olur? 

•

tәhlilin lәğvinә
aktın lәğvinә
rәyin lәğvinә
qәrarların lәğv edilmәsinә
nәticәnin lәğvinә

347 Yekun mәrhәlәsi nә vaxt başlayır? 

•

rәydәn sonra
qәrardan sonra
aktdan sonra
sınaq protokolları әldә edildikdәn sonra
nәticәdәn sonra

348 Ekspertlәrin iş yerlәri normativә uyğun olmadıqda nә baş verir? 

•

akt yazılır
auditә mәlumat verilir
sәnәd toplanır
ekspertiza dayandırılır
qәrar verilir

349 Ekoloji göstәricilәr nәdir? 

•

keyfiyyәt dәrәcәli göstәrici
kәmiyyәt etibarı ilә tәsir
keyfiyyәt etibarı i lә tәsir
malın әtraf mühitә kәmiyyәt vә keyfiyyәt etibarilә zәrәrli tәsiri
çirklәnmә dәrәcәli göstәrici
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350 Köhnәlmiş sәnәdlәrdәn istifadә edilmәsi nә ilә nәticәlәnir? 

•

protokolun lәğvi
nәticәnin lәğvi
aktın lәğvi
qәrarın lәğvi ilә
tәhlilin lәğvi

351 Yekun qәrarı nә vaxt verilir? 

•

son baxışda
nәticәdә
qәrarda
aktın әsas hissәsindә
rәydә

352 Keyfiyyәtin inteqral göstәricisi nәyi ifadә edir? 

•

istehlak xәrcini bildirir
istehsal xәrcini göstәrir
istehlak dәyәrini bildirir
dәyәr vә dәyәri tәyin edәn göstәricilәrin nisbәtini bildirir
istismar xәrcini bildirir

353 Keyfiyyәt göstәricilәri nәyә deyilir? 

•

malın dәyәridir
malın tәrkibidir
malın quruluşudur
keyfiyyәt göstәricilәri malların xassәlәrinin kәmiyyәtcә xarakterizәsidir
malın sәthidir

354 Sәnәd ekspertizasının mahiyyәti nәdәn ibarәtdir

•

malın keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
malı müşayiәt edәn texnoloji vә digәr sәnәdlәrin qiymәtlәndirilmәsidir
sәnәdlәrin informasiyalarla tutuşdurulması
sәnәdlәrin tәhlili
malın kәmiyyәtinin yoxlanması

355 Daxili köhnәlmә nәdir? 

•

mal kövrәk olur
malın quruluşunun dәyişmәsi ilә müşahidә olunur
deformasiya olur
elastik xassә azalır
malın plastik xassәsi artır

356 Sosioloji tәlәblәr hansılardır? 

•

statistik tәhlildir
malın ictimai tәlәblәrә uyğun olmasıdır
perspektiv tәhlildir
cari tәhlildir
riyazi tәhlildir

357 Perspektiv tәlәblәr nәyә deyilir? 

•

analoqlu tәlәb
gәlәcәk tәlәb
geniş sәviyyәli tәlәb
texniki tәrәqqinin inkişafı ilә olan tәlәblәr
proqnoz tәlәb

358 Ümumilәşdirilmiş keyfiyyәt göstәricilәri nәdir? 

•

inteqral göstәricidir
baza göstәricisidir
keyftyyәğ sәviyyәsidir
xassәlәrin mәcmusuna daxil edilәn kompleks göstәricilәrdir
vahid göstәricidir
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359 Kompleks göstәrici nәdir? 

•

malın markasını bildirir
malın saxlanılmasını göstәrir
malın istehsalını göstәrir
malın bir neçә xassәsini ifadә edir
malın daşınmasını ifadә edir

360 Malın keyfiyyәti nәyә deyilir? 

•

fiziki xassәsi
xarici görünüşü
tәlәbә uyğunluq
yararlı xassәlәrin mәcmusu
kimyәvi tәrkibi

361 Ekoloji ekspertizanın qәrarı nә demәkdir? 

•

ekspert komissiyası tәrәfindәn hazırlanmış әsaslandırılmış nәticәlәr
çirklәnmә dәrәcәlәri
çirklәnmә dәrәcәlәri
әsaslandırılmamış nәticәlәr
suyun çirklәnmәsi

362 Ekoloji ekspertizanın vәzifәlәrini göstәrin 

•

malların utilizasiyası
malların saxlanması
malların daşınması
malların әtraf mühitә zәrәrli tәsirinin öyrәnilmәsi
satışa hazırlama

363 Sәnәd ekspertizasının nәticәlәri nәdәn asılıdır? 

•

informasiya dәqiqliyindәn
cihazdan
ekspertin stajından
ekspertin sәriştәliliyindәn
ekspertin obyektivliyindәn

364 Kәmiyyәt ekspertizasında nәdәn istifadә olunur? 

•

müqavilәdәn
texniki şәrtdәn
standartdan
malın tәsniflәşmәsindәn
ekspert metodundan

365 Xammal nәdir? 

•

kimyәvi mallar
fabrikat
yarımfabrikat
malın istehsalı üçün sәrf edilәn material
kimyәvi tәrkib

366 Malın konstruksiyasının dәqiqliyi keyfiyyәtә necә tәsir edir? 

•

keyfiyyәti yüksәldir
konstruksiya tәkmillәşir
texniki tәrәqqi yüksәlir
keyfiyyәtә müsbәt tәsir edir
keyfiyyәtә pis tәsir edir

367 Keyfiyyәt sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi nә demәkdir

•

göstәricilәrin tәrkibi
göstәricilәrin mәcmusu
göstәricilәrin toplanması
malın bütün xassә göstәricilәrinin yoxlanması
göstәricilәrin seçimi
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368 Keyfiyyәtә nәzarәt nәdir? 

•

keyfiyyәti yüksәltmәk
keyfiyyәti yaxşılaşdırmaq
keyfiyyәti qorumaq
malın keyfiyyәtinin normativ tәlәblәrә uyğunluğu
kenyfiyyәti yoxlamaq

369 Tәbii materiallar mәnşәyinә görә neçә yerә bölünür? 

•

5
8
7
6
2

370 Texnoloji mallar hansı emala mәruz qalır? 

•

qaynaq emalı
termiki emala
hidro emala
tәkrar sәnaye emalına
tökmә emala

371 Elektromaqnit çirklәnmәlәri nәlәri әhatә edir?

•

istismar çirklәnmәsi
maqnit vә elektromaqnit sahәlәri ilә yaranan çirklәnmәlәr
akustik
radiasiya
istehsal çirklәnmәsi

372 Çeşid saxtalaşdırılması nәdir? 

•

rәngin dәyişmәsi
tәrkibin dәyişmәsi
ad dәyişmә
malın başqa adda istehlakçıya tәqdimi
xarici görünüşün dәyişmәsi

373 Mal olmadıqda ekspert ekspertizanı apara bilәrmi? 

•

qәrarlar çıxarılır
sәnәdlәrә baxılır
sәnәdlәrә baxılır
ekspertizadan imtina edilir
sәnәdlәr tәhlil edilir

374 Ekspertin mәslәhәti nәyә әsaslanır? 

•

ekspertin obyektivliyinә
ekspertin prinsipiallığına
ekspertin yaşına
ekspertin tәcrübәsinә vә sәriştәliliyinә
ekspertin tәhsilinә

375 Ekspert qәrarları elmi cәhәtdәn әsassız olduqda nә baş verir? 

•

qәrar müdafiә olunur
qәrar subyektiv sayılır
qәrar rәyә göndәrilir
qәrar lәğv edilir
qәrar әsassız sayılır

376 Kompüterlәr hansı çirklәnmә yaradır? 

•

torpaq çirklәnmәsi
akustik çirklәnmә
şüa çirklәnmәsi
elektromaqnit çirklәnmәsi
hidro çirklәnmә
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377 Ekspertiza aktının sayı necә müәyyәn olunur? 

•

qeyristandart
tәhlükәli mallar ilә
mal partiyasının sayı aktın sayına bәrabәr olur
nöqsanların sayı
standart mallar ilә

378 Ekspertiza aktında ekspertiza aktının hansı xassәlәri öz әksini tapmalıdır? 

•

obyektin nöqsanları
obyektin ölçü vahidi
obyektin hәcmi
obyektin çeşidi, kәmiyyәt vә keyfiyyәt xarakteri
obyektin tarası

379 Rәfә әsasәn verilәn qәrar kim tәrәfindәn imzalanır? 

•

laboratoriya müdiri tәrәfindәn
sifarişçi
işçi qrup
ekspert vә ya ekspert qrupu
nümayәndәlәr

380 Aktın yekun qәrarını kimlәr tәrtib edir? 

•

rәhbәrlik
baş mühasib
işçi qrupu
ekspertlәr
auditor

381 Ekspertiza aktının әsas hissәlәrini göstәrin. 

•

dequstasiya
miqdar
hazırlıq
ümumi
keyfiyyәt

382 Identifikasiyanın neçә növü vardır? 

•

3
6
5
4
2

383 Identifikasiyanın malın çeşidinә aid funksiyası nә demәkdir? 

•

çeşidlәmә
çeşid qohumluğu
çeşid oxşarlığı
çeşidi tәsdiqlәmә
çeşid yaxınlığı

384 Ekspertizanın çatışmayan informasiyalarla davam etdirilmәsi nә ilә nәticәlәnir?

•

qәrarın mәnfi rәylә qarşılanması
qәrarın subyektivliyi
standartın olmaması
qeyriobyektiv qәrarların qәbul edilmәsinә
qәrarın şübhә doğurması

385 Ekspert seçmә üsulunu hansı sәnәdәәsasәn aparmalıdır? 

•

sifarişçinin tәlәbinә
qәbul aktına
alqısatqı müqavilәsinә
normativ sәnәdә
nümunәnin seçmә aktına
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386 Ekspertizanın yekun mәrhәlәsinin mәqsәdi nәdir? 

•

itkinin tәyini
әmtәәşünasın sәriştәliliyi
ekspertin sәriştәliliyinin tәyini
alınmış nәticәlәrin tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi
ekspertin müstәqilliyi

387 Nümunәlәrin seçilmә aktında düzәliş etmәyә icazә verilirmi?

•

qrupp rәhbәrinә icazә verilir
sifarişçiyә icazә verilir
ekspertlәrә icazә verilir
icazә verilmir
әmtәәşünasa icazә verilir

388 Hansı mallar tәkrar sәnaye emalına mәruz qalır? 

•

yayılmış nöqsanlı mallar
texnoloji
nöqsanın düzәldilmәsi mümkün olmayan mallar
keyfiyyәtsiz mallar
xarab mallar

389 Yarımçıq qalmış rәy nәdir? 

•

tәhlil sәhvi
rәyin sәhvi
qәrarın sәhvi
ekspertin tipik sәhvi
aktın sәhvi

390 Çoxsaylı ekspertiza aktı nә vaxt tәrtib olunur? 

•

rәydә
qәrarda
aktda
texnoloji nöqsan müşahidә edildikdә
nәticәdә

391 Fizikikimyәvi göstәricilәr lazım olduqda ekspert nә edir? 

•

aktı yazır
nümunәni sınaq laboratoriyasına göndәrir
nәticә verir
protokol tәrtib edir
qәrar verir

392 Sanitarepidemiologiya orqanına hansı mal haqda mәlumat verilir? 

•

saxta mal
tәhlükәli mal
oxşar mal
şәrti mal
keyfiyyәtsiz mal

393 Avtomabil yolları üçün torpaq ayırma normaları hansı normativ sәnәdlә göstәrilir?

•

CH 467 74
CH 467 72
CH 467 80
CH 467 78
CH 467 76

394 Müәssisәnin atmosfer tullantılarındakı zәrәrli maddәlәrinin qatılığının hesablanması metodikası hansı normativ sәnәdlә
verilri?

•

OHD – 88
OHD  86
OHD  91
OHD  92
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OHD  90

395 Tәbiәti mühafizә üzrә dövlәtarası standartın hәr bir kompleksinin neçә qrupu var?

•

10
3
7
9
2

396 Radioaktiv maddәlәrin tәtbiqi ilә iş aparan müәssisәlәrdә sanitarqoruyucu zonaların ölçülәri hansı idarә tәrәfindәn müәyyәn
edilir?

•

müәsisә rәhbәrliyi vә müvafiq nazirlik tәrәfindәn
Respublika Nazirlәr kabineti tәrәfindәn
dövlәt standartlaşma vә parent komitәsi tәrәfindәn
Ekologiya vә Tәbii sәrvәtlәr nazirliyi tәrәfindәn
Dövlәt Radiasiya nәzarәti idarәsi tәrәfindәn

397 Sanitariya baxımından sanitarqoruyucu zonaları hansı hallarda artırmaq olar?

•

dövlәt әhәmiyyәtli layihәlәr hәyata keçirdikdә
әtraf mühitdә zәrәrli olan, kifayәt qәdәr öyrәnilmәmiş yeni birlәşmәlәr olduqda
әtraf mühitdә kәskin tosiki birlәşmәlәr olduqda
әtrafda külli miqdarda zәrәrli birlәşmәlәr olduqda
әtraf mühitdә müәyyәn edilmәmiş zәrәrli komponentlәr aşkar edildikdә

398 Hansı hallarda sanitar – qoruyucu zonaların ölçülәri artırıla bilәr?

•

hava şәraiti teztez dәyişdikdә
tәmizlәmә üsulu effektini itirdikdә
tullantıların tәmizlәnmәsi üçün üsul vә vasitәlәr olmadıqda
atmosfer tullantıları hәddәn çox olduqda
hakim külәklәrin sürәti hәddәn çox olduqda

399 Beşinci sinif müәssisә üçün sanitar – qoruyucu zona nә qәdәrdir?

•

50 metir
200 metir
300 metir
500 metir
100 metir

400 Dördüncü sinif müәssisә üçün sanitar – qoruyucu zona nә qәdәrdir?

•

100 metir
500 metir
700 metir
800 metir
300 metir

401 Üçüncü sinif müәssisәlәr üçün sanitar – qoruyucu zona nә qәdәrdir?

•

100 metir
300 metir
500 metir
100 metir
200 metir

402 1000 metr mәsafә hansı sinif müәssisәlәr üçün sanitarqoruyucu zonanın mәsafәsini göstәrir?

•

5ci sinif müәssisәlәr
3cü sinif müәssilәr
2ci sinif müәssisәlәr
1cisinif müәssisәlәr
4cü sinif müәssisәlәr

403 әlverişsiz meteoroloji şәraitdә tullantıların nizamlanması hansı normativ sәnәdlә göstәrilri?

•

PD 52.045289
PD 52.045285
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PD 52.045283
PD 52.045281
PD 52.045287

404 CH u П II – 31 – 74 normativ sәnәdi nәyi ifadә edir?

•

layihәlәndirmә işlәrindә aparılan ekspertizalar
inşaat materiallarına ayrılan standartlar vә normalar
layihәlәndirmә standartları, strukturu vә mexanizmi
layihәlәndirmә normaları, su tәchizatı, bayır şәbәkәlәr vә qurğular
layihәlәndirmә işlәrindә aparılan monitorinqlәr

405 CH u П normativ sәnәdi nәyi ifadә edir?

•

selsu normaları vә qaydalarını
inşat normaları vә qaydalarını
layihәlәndirmә qanunlarını
tikinti normaları vә qaydalarını
zәlzәlә normaları vә qaydalarını

406 CH 468 – 74 normativ sәnәdi nәyi ifadә edir?

•

boru kәmәrlәri üçün torpaqayırma normaları
su kәmәrlәri üçün torpaqayırma normaları
avtomobil yolları üçün torpaqayırma pormaları
dәmir yolları üçün torpaqayırma normaları
elektrik xәtlәri üçün torpaqayırma normaları

407 CH 467 – 74 normativ sәnәdi nәyi ifadә edir?

•

müәssisәlәr üçün torpaq ayırma normaları
avtomobil yolları üçün torpaq ayırma normaları
xüsusi vәtәndaşlar üçün torpaq ayırma normaları
әhali üçün torpaq sahәsi ayırma normalarıı
dәmir yolu üçün torpaq ayırma normaları

408 PD 52. 04 – 52 – 85 normativ sәnәdi nәyi ifadә edir?.

•

vibrasiyalı şәraitdә sәsküyün nizamlanmasını
radiasiyalı şәraitdә tullantıların hesablanmasını
әlverişsiz metoroloji şәraitdә tullantıların nizamlanmasını
әlverişli metoroloji şәraitlәrdә tullantıların nizamlanmasını
sәsküy şәraitdә titrәyişlәrin nizamlanması

409 OHD – 86 normativ sәnәdi nәyi ifadә edir?

•

su hövzәlәrindәki çirkab birlәşmәlәri haqqında
müәssisәnin atmosfer tullantılarındakı zәrәrli maddәlәrin qatılığının
işlәyәn müәssisәlәrdә atmosferdәki zәrәrli maddәlәrin qatılığını
şәhәrlәrdә atmosfer tullantılarındakı zәrәrli maddәlәrin qatılığını
müәssisәnin atmosfer havasındakı zәrәrli maddәlәrin kimyәvi

410 Layihә hәllindә havanın qorunması tәdbirlәri, razılaşdırılması, ekspertizanın aparılması vә ümumi razılığa gәlmәsi hansı
normativ sәnәdlә göstәrilir?

•

OHD 1 90
OHD 1 86
OHD 1 84
OHD 1 82
OHD 1 88

411 Yaşayış massivi әrazisindә sәsküyün sәviyyәsinin yol verilәn sәviyyәsi hansı normativ sәnәdlә göstәrilir?

•

CH307788ilә
CH307784ilә
CH307782ilә
CH307780ilә
CH307786ilә

412 Aşağıda sayılan göstәricilәrdәn hansı atmosfer havasının keyfiyyәt meyarı deyil?
48/82

21.12.2016

•

xroniki tәsir zonası
buraxılabilәn atqı hәddi
maksimal birdәfәlik buraxılabilәn qatılıq hәddi
ortasutkalıq buraxılabilәn qatılıq hәddi
maksimal çirklәnmә zonası

413 Sanitarepidimoloji idarә vә tikinti komitәsi zәrurәt olduqda sanitarqoruyucu zonanı nә edә bilәr?

•

Nәzarәtә götürә bilәr
Artıra bilәr
Azalda bilәr
Lәğv edә bilәr
Genişlәndirә bilәr

414 50 metr mәsafә hansı sinif müәssisәlәr üçün qoruyucu zonadır?

•

5ci sinif
3cü sinif
2ci sinif
1ci sinif
4cü sinif

415 100 metr mәsafә hansı sinif müәssisәlәr üçün qoruyucu zonadır?

•

5ci sinif
1ci sinif
2ci sinif
3cü sinif
4cü sinif

416 300 metr mәsafә hansı sinif müәssisәlәr üçün qoruyucu zonadır?

•

5ci sinif
3cü sinif
2ci sinif
1ci sinif
4cü sinif

417 500 metr mәsafә hansı sinif müәssisәlәr üçün qoruyucu zonadir?

•

5ci sinif
3cü sinif
2ci sinif
1ci sinif
4cü sinif

418 Tullantı mәnbәyindәn yaşayış sahәsinin sәrhәddinә qәdәr olan mәsafә nәyi ifadә edir?

•

Zәrәrli zonanın başlanmasını
Tikilәn müәssisәnin әrazisini
Tәmiz zonanın ölçüsünü
Zәrәrli zonanın ölçüsünü
Sanitarqoruyucu zonanın ölçüsünü

419 İnşaat normaları vә qaydaları hansı normativ sәnәdlә göstәrilir?

•

CH vә Πilә
CH vә Silә
CH vә Bilә
CH vә Ailә
CH vә Nilә

420 Geoloji kәşfiyyat quyuları qurğuları üçün torpaqayırma normaları hansı normativ sәnәdlә göstәrilir?

•

CH 46278
CH 46276
CH 46274
CH 46272
CH 46277

421 Meliorasiya kanalları üçün torpaq ayırma normaları hansı normativ sәnәdlә göstәrilir?
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•

CH 47477
CH 47473
CH 47471
CH 47470
CH 47475

422 Elektrik şәbәkәlәri (≤ 500 B) üçün torpaq ayırma normaları hansı normativ sәnәdlә göstәrilir?

•

CH 46578
CH 46574
CH 46572
CH 46570
CH 46576

423 Rabitә xәttlәri üçün torpaq ayırma normaları hansı normativ sәnәdlә göstәrilir?

•

CH 45178
CH 45176
CH 45175
CH 45174
CH 45177

424 İkinci sinif müәssisәlәr üçün sanitar – qoruyucu zona nә qәdәrdir?

•

150 metir
500 metir
1000 metir
1500 metir
300 metir

425 Birinci sinif müәssisәlәr üçün sanitar qoruyucu zonanın mәsafәsi nә qәdәrdir?

•

100 metirdir
500 metirdir
800 metirdir
1000 metirdir
300 metirdir

426 Sanitar – qoruyucu zonaların ölçülәrindәn asılı olaraq müәssisәlәr neçә sinifә bölünürlәr

•

6 – sinifә bölünürlәr
4 – sinifә bölünürlәr
3 – sinifә bölünürlәr
2 – sinifә bölünürlәr
5 – sinifә bölünürlәr

427 CH u П II3375 normativ sәnәdi nәyi ifadә edir ?

•

layihәlәndirmә normaları. Ventilyasiyanı
elektrik vә ventilyasiyanı
elktrik vә ventilyasiyanı
su tәchizatı vә kanalizasiyanı
binaların seysmik davamlılığını

428 CH u П II9374 normativ sәnәdi nәyi ifadә edir ?

•

layihә işlәrindә ekspertiza qaydaları
layihәlәndirmә normaları. Avtomobillәrә xidmәt müәssisәlәri.
layihә işlәri vә onun aparılma mәrhәlәri
layihәlәndirmә normaları vә onun mәrhәlәlәri
layihәlәrin sifarişçi vә podratçı ilә razılaşdırılması

429 CH u П II3274 normativ sәnәdi nәyi ifadә edir ?

•

layihәlәndirmәdә yekun sәnәdlәrin tәrtib edilmәsi
su tәchizatı, inşaat işlәri vә layihәlәndirmә
layihәlәndirmә normaları, kanalizasiya, bayır şәbәkәlәr vә qurğular
inşaat işlәri, kanalizasiya, bayır şәbәkәlәr vә qurğuları
layihәlәndirmә, ekoloji analiz vә qiymәtlәndirmә

430 Atmosfer havasını zәrәrli vә pis qoxulu maddәlәrlә çirklәndirәn sahәvi mәnbәlәr hansılardır?
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•

müәssisәnin emal sexlәri
mәhsulun boşaldıldığı anbarlar
hazır mәhsul anbarları
binaların giriş vә çıxış yerlәri
binaların zenit fәnәrlәri, xammalın boşaldığı açıq meydançalar

431 Sәnaye müәssisәsindә hidravlik vә ya pnevmatik nәqliyyat novündәn nә üçün istifadә edirlәr?

•

Yığılan metal qırıntıların daşımaq üçün
Hazır detalları daşımaq üçün
Sexlәri xammalla tәmin etmәk üçün
Sexlәri materialla tәmin etmәk üçün
Tozlanan materiallarının neql edilmәsi üçün

432 Zәrәrli maddәlәri rekuperasiya etmәk bizә nә verir?

•

Tullantıların tәrkibini tәyin etmәk
Zәrәrli tullantıları parçalamaq
Zәrәrli tullantıları çökdürmәk
Zәrәrli tullantıları tәmizlәmәk
Zәrәrli tullantıları müәyyәn etmәk.

433 Mәhsuldarlıq 50.000 T/il olduqda sanitarqoruyucu zonanın ölçüsü nә qәdәr olur?

•

1000 metr
100 metr
500 metr
300 metr
700 metr

434 Mәhsuldarlıq 10.00020.000 T/il olduqda sanitarqoruyucu zonanın ölçüsü nә qәdәr olar?

•

500 metr
100 metr
200 metr
300 metr
400 metr

435 Mәhsuldarlıq 50.000 T/il olduqda bu müәssisә hansı sinifә aid edilir?

•

4cü sinifә
2ci sinifә
1ci sinifә
3cü sinifә
5ci sinifә

436 Mәhsuldarlıq 20.000100.000 T/ilolduqda sanitarqoruyucu zonanın ölçüsü nә qәdәr olur?

•

900 metr
100 metr
300 metr
500 metr
700 metr

437 Mәhsuldarlıq 20.000100.000 T/il olduqda bu müәssisә hansı simifә aid edilir?

•

4cü sinifә
1ci sinifә
2ci sinifә
3cü sinifә
5ci sinifә

438 İstehsal gücü ≥100.000 T/il olduqda sanitar qoruyucu zonanın ölçüsü nә qәdәr olur?

•

1000 metr
200 metr
400 metr
600 metr
800 metr

439 İstehsal gücü ≥100.000 T/il olduqda bu müәssisә hansı sinifә aid edilir?
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•

5ci sinifә
1ci sinifә
2ci sinifә
3cü sinifә
4cü sinifә

440 Zәrәrli maddәlәri rekuperasiya etmәk bizә nә verir?

•

Zәrәrli tullantıları parçalamaq
Tullantıların tәrkibini tәyin etmәk
Zәrәrli tullantıları müәyyәn etmәk.
Zәrәrli tullantıları tәmizlәmәk
Zәrәrli tullantıları çökdürmәk

441 Sәnaye müәssisәsindә hidravlik vә ya pnevmatik nәqliyyat novündәn nә üçün istifadә edirlәr?

•

Hazır detalları daşımaq üçün
Tozlanan materiallarının neql edilmәsi üçün
Yığılan metal qırıntıların daşımaq üçün
Sexlәri materialla tәmin etmәk üçün
Sexlәri xammalla tәmin etmәk üçün

442 CH 24571 normativi nәyi ifadә edir?

•

Sәnayә müәssisәlәrinin layihәlәndirilmәsindә sanitariya normalını
Sәnaye müәssisәsinin layihә standartını
Sәnaye müәssisәsinin sanitarqoruyucu zonasını
Layihә normaları vә işıqlandırmanı
Layihә normaları vә sәsküyü

443 Sәnaye müәssisәsinin sanitarqoruyucu zonası hansı normativlә göstәrilir?

•

CH vә Π I I 89 81ilә
CH vә Π I I 89 80ilә
CH vә Π I I 89 87ilә
CH vә Π I I 89 85ilә
CH vә Π I I 89 83ilә

444 Sәnaye müәssisәlәrinin su tәchizatı balansını hansı normativlә göstәrirlәr?

•

CH vә Π I I 31 91ilә
CH vә Π I I 31 83ilә
CH vә Π I I 31 85ilә
CH vә Π I I 31 88ilә
CH vә Π I I 31 81ilә

445 Aerozol (ikifazalı) tullantılardan zәrәrli qazları ayırmaqdan ötrü aşağıda sayılan üsullardan hansı bu mәqsәd üçün yaramır?

•

termiki
katalitik
absorbsiya
kondensasiya
adsorbsiya

446 İstehsalın hәcminә әsasәn sanitar – qoruyucu zonalar Vci sinfә necә ayrılır?

•

mәhsuldarlıq 3.000 – 4.000 T/il olduqdu (50m)
mәhsuldarlıq 4.000 – 5.000 T/il olduqdu (50m)
mәhsuldarlıq 1000 t/il olduqdu (50m)
mәhsuldarlıq 1000 – 2000 T/il olduqdu (50m)
mәhsuldarlıq 2000 – 3.000 T/il olduqdu (50m)

447 İstehsalın hәcminә әsasәn sanitar – qoruyucu zonalar IVcü sinfә necә ayrılır?

•

mәhsuldarlıq 8.000 – 10.000 T/il olduqdu (100m)
mәhsuldarlıq 5.000 – 8.000 T/il olduqdu (100m)
mәhsuldarlıq 5.000 T/il olduqdu (100m)
mәhsuldarlıq 15.000 – 20.000 T/il olduqdu (100m
mәhsuldarlıq 10.000 – 15.000 T/il olduqdu (100m)

448 İstehsalın hәcminә әsasәn sanitar – qoruyucu zonalar IIIcü sinfә necә ayrılır?
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•

mәhsuldarlıq 20.000 – 30.000 T/il olduqdu (300m)
mәhsuldarlıq 20.000 – 50.000 T/il olduqdu (300m)
mәhsuldarlıq 10.000 – 20.000 T/il olduqdu (300m)
mәhsuldarlıq 20.000 – 25.000 T/il olduqdu (300m)
mәhsuldarlıq 20.000 – 40.000 T/il olduqdu (300m)

449 İstehsalın hәcminә әsasәn sanitarqoruyucu zonalar IIci sinfә necә ayrılır?

•

mәhsuldarlıq 20.000 – 50.000 T/il olduqdu (500m)
mәhsuldarlıq 20.000 – 100.000 T/il olduqdu (500m)
mәhsuldarlıq 20.000 – 80.000 T/il olduqdu (500m)
mәhsuldarlıq 20.000 – 70.000 T/il olduqdu (500m)
mәhsuldarlıq 20.000 – 60.000 T/il olduqdu (500m)

450 Atmosfer havasını zәrәrli vә pis qoxulu maddәlәrlә çirklәndirәn xәtti mәnbәlәr hansılardır?

•

intensiv hәrәkәtli dairәvi yollar, boru kәmәrlәri
intensiv olan avtomobil nәqliyyat yolları
intensiv tәyyarә uçuş zolaqları
әtraf iyili maddәlәr ötürәn zavodlar
intensiv işlәyәn qalvanik emal sexlәri

451 Atmosfer havasını zәrәrli vә pis qoxulu maddәlәrlә çirklәndirәn sahәvi mәnbәlәr hansılardır?

•

hazır mәhsul anbarları
mәhsulun boşaldıldığı anbarlar
müәssisәnin emal sexlәri
binaların zenit fәnәrlәri, xammalın boşaldığı açıq meydançalar
binaların giriş vә çıxış yerlәri

452 Mәhsuldarlıq 10.00020.000 T/il olduqda bu müәssisә hansı sinifә aid edilir?

•

4cü sinifә
2ci sinifә
1ci sinifә
3cü sinifә
5ci sinifә

453 Atmosfer havasını zәrәrli vә pis qoxulu maddәlәrlә çirklәndirәn nöqtәvi mәnbәlәr hansılardır?

•

kükürdlü vә azotlu qazlar
zәrәrli vә qoxulu qazlar
ventilyasiya boruları
toz soorucu boruları
atqı boruları vә şaxtaları

454 Zәrәrli tullantıları tәmizlәmәk üçün hansı üsuldan istifadә etmәk lazımdır?

•

texnoloji prosesi tәnzimlәmәklә
zәrәrli maddәlәri çökdürmә üsulundan
quru üsulla çökdürmә vasitәsindәn
yaş üsulla çökdürmә metodundan
zәrәrli maddәlәri rekuperasiya etmәklә

455 Sәnaye müәssisәlәrinin layihәlәndirilmәsindә sanitariya normalı hansı №li norma¬tiv sәnәdlә ifadә edilir?

•

CH – 545 – 74 ilә
CH 145 – 70 ilә
CH 245 – 71 ilә
CH – 345 – 72 ilә
CH – 445 – 73 ilә

456 İstehsal prosesindә zәrәrli maddәlәrin ayrılmaması üçün texnoloji avadanlıqlarda vә boru kәmәrlәrindә nә etmәk lazımdır?

•

boru kәmәrlәrini mütәmadi tәmizlәmәk
texnoloji prosesdә avtomatlaşdırma tәtbiq etmәk
qovuşma vә birlәşmә yerlәrini hermetiklәşdirmәk vә
ventilyasiya sisteminin işini güclәndirmәli
qapalı texnologiya sisteminә keçmәk

457 Verilәnlәrin ümumilәşdirilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi, ekspertiza aktının tertib edilmәsi hansl mәrhәlәdә aparılır?
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•

5ci mәrhәlәsindә
1ci mәrhәlәsindә
3cu mәrhәlәsindә
2ci mәrhәlәsindә
4cü mәrhәlәsindә]

458 Obyekt üzrә alınan mәlumatların analitik işlәnmәsi ekoloji ekoloji ekspertizada hansı mәrhәlәdә aparılır?

•

5ci mәrhәlәsindә
1ci mәrhәlәsindә
2ci mәrhәlәsindә
3cu mәrhәlәsindә
4cü mәrhәlәsindә

459 Layihәnin lazımi rekvizitlәrinin olması onların qüvvәdә olan qanunvericiliyә uyğunluğu ekoloji ekspertizanın hnası
mәrhәlәsindә yoxlanılır?

•

4cü mәrhәlәsindә
2ci mәrhәlәsindә
1ci mәrhәlәsindә
3cu mәrhәlәsindә
5ci mәrhәlәsindә

460 İqtisadi vә ekoloji maraqların harmonik birliyi hansı prinsiplәrә riayәt etmәkdir?

•

Litosferә
Әtraf mühitә
Ekoloji ekspertizaya
Atmosferә
Biosferә

461 Sәnaye tullantılarının xüsusi elektrik müqavimәti temperaturdan asılı olaraq necә dәyişir?

•

temperatur artıqca әvvәlcә artır, sonra azalmağa başlayır
temperaturdan asılı deyil
eratur artıqca azalır
temperatur artıqca artır
temperatur artdıqca әvvәlcә azalır, sonra artmağa başlayır

462 DÜİST 17.6.1.01 – 83 şәkildә ifadә edilәn tәbiәti mühafizә standartı hansı kompleksә aiddir?

•

hidrosfera
landşaftlar
atmosfera
flora
fauna

463 Hansı yanacağın yandırılmasından atmosferә yayılan tozların miqdarı daha çox olur?

•

mazut
tәbi qaz
koks qazı
torf
daş kömür

464 7.4.2.01 – 81 şәkildә ifadә edilәn tәbiәti mühafizә üzrә standart hansı kompleksә aiddir?

•

hidrosfera
flora
torpaqlar
atmosfera
fauna

465 Ekoloji ekspertizanın IIci (әsas) mәrhәlәsindә әsas diqqәti nә cәlb edir?

•

layihә materiallarının dәqiqlәşdirilmәsi
layihәlәndirilәn obyektin monitorinqi
monitorinqin nәticәlәrinin analizi
obyektin yerlәşdiyi әrazi haqqında mәlumatlar
obyek üzrә alınan mәlumatların analitik işlәnmәsi
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466 Ekoloji ekspertizanın yerinә yetirilmәsi neçә mәrhәlәyә ayrılır?

•

3 – mәrhәlәyә
2 – mәrhәlәyә
6 – mәrhәlәyә
5 – mәrhәlәyә
4 – mәrhәlәyә

467 Ekoloji ekspertizada Ici mәrhәlәdә (hazırlıq mәrhәlәsi) nәlәr yoxlanılır?

•

layihә işlәrindә ekoloji elementlәrin tamlığı
layihә işlәrinin standarta uyğunluğu
layihәnin lazımi rekvizitlәrin olması, onların qüvvәdә olan qanunvericiliyә uyğunluğu
layihә işinin inşaat normativlәrinә uyğunluğu
layihә işinin normativ aktlarının tәşkili

468 Layihәlәrin tәtbiqi prosesindә ekoloji tәhlükәsizliyin rolu nәdir?

•

layihә işini qurtardıqda istehsal müәssisәi ilә ekoloji mәsәlәlәrin hәlli prinsipi
layihә işinin tәtbiqindә ekoloji tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi
layihәlәrin tamamlanması vә ekoloji tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi
layihәlәrin ekoloji baxımdan nomativlәrә cavab vermәsi
layihә işindә әmәlә gәlәn әlavәlәrin sifarişçi ilә razılaşdırılması

469 әraziistehsalat baxımından layihәnin tәtbiqinin ekspertizasına olan tәlabat nәdir?

•

layihә işi ilә seçilәn әraziistehsalat sahәsinin monitorinqi
layihәnin seçilәn әrazi üçün mәqsәdyönlü olması
layihәnin әraziistehsalat sahәsindә yoxlanılması
layihәnin әraziistehsalat sahәsinә tәtbiqi vә ekoloji baxımdan mәqsәdәuyğunluğu
layihә işi ilә seçilәn әrazinin uyğunluğu

470 Ekoloji ekspertizanı arardıqda hansı prinsiplәrә riayәt edilmәlidir?

•

tәbii vә antropogen maraqların harmonik birliyi
siyasi vә ekoloji maraqların harmonik birliyi
iqtisadi vә ekoloji maraqların harmonik birliyi
cәmiyyәt vә ekoloji maraqların harmonik birliyi
cәmiyyәt vә tәbiәtin harmonik birliyi

471 Layihәlәrin ekoloji ekspertizasını hansı prinsiplәrә riayәt etmәklә aparırlar?

•

insanların ekoloji mühitdә yaşamaq hüququnun üstün olması
insanların sağlam ekoloji mühitdә yaşamaq hüququnda
cәmiyyәtin arzu etdiklәri mühitdә yaşamaq hüquqları
dövlәt siyasәtinin ekoloji qanunlarla uzlaşması
cәmiyyәtin sağlam ekoloji mühitdә yaşamaq hüququnun müәyyәn edici olması

472 Aerozol tullantıların dispers fazanın çökmә sürәti düsturunda hissәciyin forması hansı hәrflә işarә edilir?

•
473 Aerozol tullantılarda qrafit tozu hansı xassәlәdir?

•

İslanandır
Elektriki keçirmәyәndir
Elektriki keçirәndir
Oksid әmәlә gәtirәndir
İslanmayandır

474 İkinci qrup senaye istehsalatları vә texnoloji qurğular atmosferә nә ötürür?
Buxar şәkilli tullantılar
Hәll olmayan bәrk tullantılar
Qaz şәkilli tullantılar
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•

İki fazalı aerozol tullantılar
Pis qoxulu qazlar vә ya aspirasiya havası

475 Atmosferdәki zәrәrli maddәlәrin maksimal qatılığı 20 dәq әrzindә insan orqanizmindә nә yaratmamalıdır?

•

Reflektorlu reaksiya
Yorğunluq
Halsızlıq
Kimyәvi reaksiya
Zәhәrlәnmә

476 Turbulent diffuziya tullantıların atmosferdә sәpәlәnmәsinә necә tәsir edir?

•

Hiss olunmayan
Zәif
Orta
Güclü
Әn güclü

477 Doqquz kompleksdәn ibarәt olan dövlәtlәrarası standart nәyә aiddir?

•

Tәbiәti mühafizәyә
Layihәnin ekspertizasına
Layihәnin monitorinqinә
Monitorinqin qiymәtlәndirilmәsinә
Verilәnlәrin ümumilәşdirilmәsinә

478 Zәrәrli maddәlәrin atmosferdә buraxıla bilәn ortasutkalıq qatılıq hәddinin ölçü vahidi necәdir?

•

ton/sutka³
ton/m³
q/sm³
kq/m³
mq/m³

479 Atmosferin çirklәnmәsinn nisbi tәhlükә gösәtricilәrinin ( a) maksimal qiymәti hansı әrazi üçün götürülür?

•

bağlar, üzümlüklәr
meşәlәr
sәnaye müәssisәlәrinin әrazisi
әkin sahәlәri
qoruqlar

480 Hansı toz hissәciklәri әn yüksәk sahәyә malikdir?

•

yuvarlaq, nahamar sәthi
iynәvari
kürәşәkilli
uzunsov
lövhәşәkilli

481 Atmosferin yer sәthinә yaxın qatlarında (250 – 600 m) temperatur inversiyası tullantıların atmosferdә sәpәlәnmәsinә necә tәsir
edir?

•

sәpәlәnmәni yer sәthinә yönәldir
sәpәlәnmәni üfüqi müstәvidә yaxşılaşdırır
sәpәlәnmәyә heç cür tәsir etmir
sәpәlәnmәni şaquli müstәvidә yaxşılaşdırır
sәpәlәnmәni bütün hallarda pislәşdirir

482 Aşağıda sayılan tozlardan hansı islanmayandır?

•

әhәng tozu
kvars tozu
alunit tozu
qrafit tozu
sement tozu

483 Tullantıların atmosferdә sәpәlәnmәsinә әn güclü tәsir edәn hansı diffuziya prosesidir?
molekulyar diffuziya
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•

kimyәvi diffruziya
turbulent diffruziya
termiki diffuziya
dinamiki diffuziya

484 Sәnaye müәssisәlәrinin sanitariya tәsnifatında onları neçә sinifdә qruplaşdırırlar?

•

6
3
10
5
4

485 Sanitar qoruyucu zonanın ölçüsü zәruri hallarda normalaşdırılmış qiymәtdәn nә qәdәr çox götürülә bilәr?

•

3 dәfә
50 m
250 m
2 dәfә
1000 m

486 Tәbiәti mühafizә üzrә dövlәtlәrarası standartın neçә kompleksi var?

•

9
7
12
5
6

487 Ekoloji ekspertizzanın IIIcü (son mәrhәlә) mәrhәlәsindә әsas hansı işlәr yerinә yetirilir?

•

layihәlәrin vә smetaların razılaşdırılması vә tәsdiq olması
layihә işlәrinin seçilmәsi vә ağlamaya köçürülmәsi
layihә işlәrinin müvafiq bölmәlәrә verilmәsi
verilәnlәrin ümumilәşdirilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi; ekspertizaaktının tәrtib edilmsi
әrazinin ilkin seçilmәsi barәdә sәnәdlәrin olması

488 Ekoloqekspert fәaliyyәtindә hansı elementlәr olmalıdır?

•

ekoloq – ekspert fәaliyyәtindә ekoloji proqnoz amillәri olmalıdır
ekoloq ekspert işinlәki tәcrüği fәaliyyәt
ekoloji ekspertizanın aparılma siyasәti
ekoloq – ekspert fәaliyyәtindә ekoloji proqnoz amillәri olmalıdır
ekoloq – ekspert fәaliyyәtindә elmi әsaslandırılması

489 Hansı qaztәmizlәyici qurğuda tozqaz axınının sürәti maksimal olur?

•

rotasion toztutucu
siklon
elektrik süzgәci
venturi skrubberi
xortumlu (qolçaqlı) süzgәc

490 Toztutucu qurğuların bunkerlәrini möhkәmliyә hesabladıqda tozların hansı parametrlәrini nәzәrә alırlar?

•

tozların xüsusi elektrik müqavimәtini
tozların yapışma qabliyyәtini
tozların disperss tәrkibini
toz hissәciklәrinin hәqiqi sıxlığını
tozların tökülmә sıxlığını

491 Aşağıdakı tozlardan hansı güclüyapışan tozlar qrupuna aid edilir?

•

giltorpaq tozu
şamot tozu
domna tozu
quru kvars tozu
azbest tozu

492 Qaztәmizlәmәdә toz hissәciklәrinin hansı ölçüsü müәyyәnedicidir?
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•

maksimal ölçüsü
orta diametri
ekvivalent diametri
effekt diametri
minimal ölçüsü

493 Toz hissәciklәrinin bir – birinә yapışmasının (autogeziya) xarakterizә edәn parametrik – dartılmada möhkәmlik 300 – 600 Pa
hüdudlarında olarsa belә tozlar hansı qrupa aid edilir?

•

mötәdil yapışan tozlar
pis yapışan tozlar
yapışmayan tozlar
zәif yapışan tozlar
güclü yapışan tozlar

494 İşlәyәn tәmihzlәyici qurğuları ekoloji ekspertizaya mәruz etdikdә nümunә götürülәn vә ölçmәlәr aparılan yerqaz axınının
turbulent olduğu qaz kәmәri kәsiyin¬dәn hansı mәsafәdә olmalıdır?

•

(4 – 5) D mәsafәsindә
10 D mәsafәsindә
0,1 D mәsafәsindә
0,5 D mәsafәsindә
(1 – 2) D mәsafәsindә

495 Atmosferә pis qoxulu vә aspirasiya havası atan texnoloji avadanlıqlardan sonra yerlәşdirilәn tәmizlәyici qurğularda hansı
hallarda nәzarәt örçü cihazları qoyulur

•
heç bir halda

bütün hallarda

496 Zәrәrli maddәlәrin atmosferdәki maksimal birdәfәlikburaxılabilәn qatfılıq hәddi (BQHm∙b) hansı müddәt әrzindә tәsir etdikdә
insan orqanizmindә reflektorlu reaksiya yaratmamalıdır?

•

1 sutka
20 dәqiqә
6 saat
30 dәfә
8 saat

497

•
498

•
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499 İnersiyalı quru toztutuculara hansı qurğular aiddir?

•

siklonlartәk qrupp şәklindә vә batareyalı; arakәsmәli toztutucular, akustik koaqulyatorlar, rotoklonlar
quru toztutucular, siklonlar vә nasadkalı skruberlәr
köpüklü aparatlar, nәmsüzgәclәr vә arakәsmәli tutucular
kombinasiya edilmiş, çәrçivәli vә mәsamәcikli süzgәclәr
şırnaqlı, impulslu әksüfürücü vә xortumlu

500 Ekoloji ekspertiza prosesindә layihәlәrin ekoloji mәzmununu dәqiq vә hәrtәrәfli öyrәnmәk üçün aşağıda sayılan üsulların
hansından istifadә edilmir?

•

analiz vә sintez]
sәmәrәlilәşdirmә
mücәrrәdlәşdirmә
tәsvir
müqayisә vә müşahidә

501 Elektrik suzgәci yüksәk dispersliyә malik olan tozların ayrılması üçün necә qurğudur?

•

Әlverişsiz qurğudur
Әn effektiv qurğudur
Tozsorucu qurğudur
Tәmizlәyici qurğudur
Münasib qurğudur

502 Daş kömür yanacağının yandırılmasından atmosferә yayılan tozların miqdarı digәr qazlarla müqayisәdә necәdir?

•

Hәdsiz azdır
%lә azdır
%lә çoxdur
Nisbәtdә bәrabәrdir
Daha çoxdur

503 Azbest tozu hansı tozlar qrupuna aiddir?

•

Yapışmayan
Uçucu tozlar
Güclüyapışan
İslanmayan
İslanan

504 Ekoloji ekspertizanı yerinә yetirdikdә ekspertiza obyektlәri üzrә materialların analitik işlәnmәsi hansı mәrhәlәdә yerinә
yetirilir?

•

texniki mәrhәlәdә
tәşkilati mәrhәlәdә
әsas mәrhәlәdә
hazırlıq mәrhәlәsindә
son mәrhәlәdә

505 Qaztәmizlәmәdә ekvivalent diametr hansı ölçünü ifadә edir?

•

Hәcm ölçüsünü
Uzunluq ölçüsünü
Müәyyәnedici ölçüsünü
Ehtimal ölçüsünü
Qәrarverici ölçüsünü

506 Lövhәşәkilli toz hissәciklәri nәyә malikdirlәr?

•

Uduculuq xassәsinә
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•

Әn yüksәk sahәyә
Korroziya xassәsinә
Oksidlәşmә xassәsinә
Çox kiçik sahәyә

507

•

ağır
orta
çox yüngül
yüngül
çox ağır

508 Hansı üzvi yanacağın yandırılmasından әmәlә gәlәn tüstü qazlarında V2 O5 daha çox olur?

•

qonur kömür
torf
daş kömür
mazut
tәbii qaz

509 Tozqaz qarşığından çox yüksәk dispersliyә malik olan tozların ayrılması üçün әn effektiv qurğu hansıdır?

•

tozçökdürücü kamera
konusvari siklon
elektrik süzgәci
batareyalı siklon
burağanlı toztutucu

510 Aerozol tullantılarından disperss fazanın çökmә sürәtinin hesablanma düsturun¬da K1 әmsalı nәyi nәzәrә alır?

•

hisәciyin sıxlığını
hissәciyin ölçüsünü
hissәciyin formasını
hissәciyin yükünü
hissәciyin kütlәsini

511 Atmosfer ris qorxulu qazlar vә ya aspirasiya havası atan sәnaye istehsalatları vә texnoloji qurğular hansı qrupa aid edilirlәr?

•

5
1
3
2
4

512 Atmosferә xeyli miqdarda zәrәrli maddәlәr atan müәssisәlәrin ekoloji ekspertiza¬ya tәqdim edilәn kartoqrafik materiallarında
müәssisәnin sәrhәddindәn hansı radiusda әrazi әhatә edilmәlidir?

•

2 km –dәn az olmayaraq
50∙ H tüstü borusu qәdәr
5 km – dәk
2,5 km  dәk
10 km

513 Toz – qaz kәmәrlәrindә dinamik tәzyiqi necә hesablayırlar?

•

514 Quru toz – qaz tәmizlәyici qurğuda qazların (disporsiya mühitinin) temperaturu ilә onların şeh nöqtәsi temperaturu arasında
optimal asılılıq necә olmalıdır?
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•
fәrqi yoxdur

515 Toz – qaz kәmәrindә işçi tәzyiqdә vә temperaturda keçәn qazların hәcmi normal şәrait üçün necә hesablayıblar?

•

516 Atmosferi çirklәndirәn mәnbә olan sәnaye istehsalatları texnoloji qurğular tul¬lantı¬ların tәrkibi vә zәrәrliliyinә görә neçә
qrupa bölünür?

•

2qrupa bölünür
6qrupa bölünür
3qrupa bölünür
4qrupa bölünür
5qrupa bölünür

517 Qazların kimyәvi tәmizlәnmәsinә hansı növ qurğular aiddir?

•

köpüklü aparatlar, içi boş aparatlar vә turbulent aparatlar
sürәtli turbulentli, nәm rotoklonlar vә adsorbsiyalı
absorbsiya, adsorbsiya, hemosorbsiya vә rekuperasiyalı qurğular
Hemosorbsiya, köpüklü aparatlar vә tutulan komponentli
rekperasiyalı, absorbsiyalı vә nәm toztutucular

518 Nәm toztutuculara hansı qurğular aiddir?

•

içi boş vә içlikli skruberlәr, nәm sikonlar, sürәtli turbulent
nәm siklonlar arakәsmәli toztutucular vә xortumlu
nәm rotoklonlar, içlikli skruberlәr vә rotoklonlar
mәsamәcikli süzgәclәr, xortumlu vә batareyalı
arakәsmәli toztutucular, rotoklonlar vә köpüklü aparatlar

519 Parçalı, lifli vә mәsamәcikli süzgәclәrә hansı qurğular aiddir?

•

kisәli, çәrçivәli, xortumlu, şırnaqlı vә impulslu әks üfürücü
batareyalı, akustik, şırnaqlı aparatlar
turbulentli, siklonlu v nasadkalı
rotoklonlu, nasadkalı, vә köpüklü aparatlar
torlu, xortumlu, elektrodlu vә süzgәcli

520 Qaztoz tәmizlәyici qurğular nә üçün istifadә edilir?

•

texnoloji tullantı qazları, ventilyasiya sistemlәrinin tullantılarından zәrәrli komponentlәri tutmaq üçün
zәrәrli komponentlәrin tәrkibini öyrәnmәk üçün
әtraf mühiti sәrinlәşdirmәk üçün
әtraf mühiti zәrәrli komponentlәrdәn zәrәrsizlәşdirmәkdәn ötürü
tullantı qazları tutumaq üçün
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521 Ekoloji ekspertizanın tәlәblәri nәlәrә eyni dәrәcәdә aiddir?

•

işlәyәn, layihәlәndirilәn vә quraşdırılan qaztoz tәmizlәyici qurğulara
layihәlәrә, müәssisәlәrә vә yaşayış massivlәrinә
insanlara, әtraf mühitә vә müәssisәlәrә
floraya, faunaya, heyvanlar alәmi
qağtoz tәmizlәyici qurğulara vә istehsal müәssisәlәrinә

522 Elektrik qaztәmizlәyici aparatlara hansı tip aparatlar daxildir?

•

Quru, nәm vә kombinasiya edilmiş aparatlar
Adsorbsiyalı qaz tәmizlәyiicaparatlar
Elektirik qaz tәmizlәyici aparatlar
Absorbsiyalı qaz tәmizlәyici aparatlar
Tәbii üsulla tәmizlәyici aparatlar

523 Texnoloji tullantı qazları, ventilyasiya sisteminin tullantılarının tәmizlәnmәsi hansı qurğularla hәayata keçirilir?

•

Qaztoz tәmizlәyici qurğusu ilә
Mәrkәzdәnqaçma qurğusu ilә
Qurutәmizlәmә ilә
Yaş toz tәmizlәmә ilә
Elektrik süzgәcli qurğu ilә

524 Kondensasiya üsulu aerozol (iki fazalı)tullantılarından zәrәrli qazları ayırmaqda rolu necәdir?

•

Yararsızdır
Yararlıdır
Effektlidir
Normaldır
Әvәzolunmazdır

525 Venturi skrubber qaztәmizlәyici qurğuda tozqaz axınının sürәti necә olur?

•

Maksimal olur
Orta olur
Güclü olur
Zәif olur
Burulğanlı olur

526 Diametri 1,5 mdәk olan kәmәrlәrdә tәzyiq en kәsik üzrә necә paylanır?

•

bәrabәr paylanır
tәzyiqdәn asılı olaraq paylanır
sabit olaraq paylanır
qeyribәrabәr paylanır
dәyişgәn paylanrı

527 Borularda ölçmә apardıqda açılan kiçik diametrli (d = 20 mm) deşiklәr tozqaz axınının nәyini ölçmәk üçündür?

•

tozun ölçüsünü kiçiltmәk üçün
tozun sıxlığını artırmaq üçün
tozun tni vә statik tәzyiqi ölçmәk üçün çihazları yerlәşdirmәk
tozun borudan çıxarmasını sürәtlәndirmәk üçün
tozun çökdürmәk üçün

528 Qazların kimyәvi tәmizlәnmәsi aparatlarında hansı parametrlәr avtomatik ola¬raq sabit saxlanmalıdır?

•

mәhlulların tru, hәcmi vә sıxlığı
qazların kimyәvi tәrkibi vә qatılığı
qazların tru vә sıxlığı
qazların tәzyiqi vә kimyәvi tәrkibi
mәhlulların qatılığı, tәzyiqi vә sәrfi

529 Hansı qrup avadanlıqdan sonra yerlәşәn tozqaz tәmizlәyici qurğularda, qaz qarışığının miqdarından asılı olmayaraq nәzart
ölçü cihazları qoyulmalıdır?

•

IVcü qrup avadanlıqdan sonra
Ici qrup avadanlıqdan sonra
IIci qrup avadanlıqdan sonra
Vci qrup avadanlıqdan sonra
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IIIcü qrup avadanlıqdan sonra

530 Qaztәmizlәyici vә toztutucu qurğularda qәza rejimini aradan qaldırmaq üçün hansı tәlәblәr göstәrilir?

•

qurğu IIci qrupa aid avadanlıqdan әvvәl yerlәşәrsә vә tәmizlәnәn qazın miqdarı 40 min m ³/saatdan çox olarsa
qurğu IIci qrupa aid avadanlıqdan sonra yerlәşәrsә vә onda tәmizlәnәn qazın miqdarı 60 min. m ³/saatdan çox olarsa
qurğu IIci qrupa aid avadanlıqdan sonra yerlәşәrsә vә onda tәmizlәnәn qazın miqdarı 50 min m ³/saatdan çox olarsa
qurğu IIci qrupa aid edilәn avadanlıqdan sonra yerlәşәrsә vә tәmizlәnәn qazın miqdarı 30 min m ³/saat olarsa
qurğu Ici qrupa aid avadanlıqdan sonra yerlәşәrsә vә tәmizlәnәn qazın miqdarı 20 min m ³/saat olarsa

531 Xortumlu süzgәclәr üçün hansı hallar qәza rejimi sayılır?

•

xortumda yaranan zәdәlәr bir deşiyin diametri qәdәr olarsa
әgәr xortumların hәr ikisidә dağılarsa
tәmizlәnәn qazın temperaturu xortumun temperaturundan çox olarsa
xortumda әmәlә gәlәn yeyilmә normadan çox olarsa
әgәr xortumların parçası (materialı) süzgәclәmә xassәsini itirәrsә

532 Tozqaz qarışığı kәmәrindә daha kiçik tәzyiqlәri (P = 1,96 k Padәk) nә ilә ölçülәr?

•

mikromanometrlә
fincanlı manometrlә
şüşә manometirlә
xromnikel manometrlә
rlatenli manometrlә

533 Qazın temperaturu göstrilәn qiymәtdәn çox olduqda vә ya temperatur şeh nöqtә¬si tdan aşağı düşdykdә cihaz nә etmәlidir?

•

cihaz o dәqiqә işi saxlamalıdır
cihaz sıradan çıxmalıdır
cihaz sәs vә ya işıq siqnalı vermәlidir
cihaz avtomatik sönmәlidir
cihaz işinә davam etmәlidir

534 Üçüncü qrup avadanlıqdan sonra yerlәşn qaztoz tәmizlәyici qurğuların mәhsuldarlığı neçә min. m ³/saatdan çox olmalıdır?

•

10 min.m³/saatdan çox
25 min.m³/saatdan çox
30 min.m³/saatdan çox
40 min.m³/saatdan çox
20 min.m³/saatdan çox

535 Qazların kimyәvi vә nәm tәmizlәmә qurğularında hansı hallar qәza rejimi sayılır?

•

әgәr suda (mәhlulda) bәrk tullantılar olarsa
suda olan bәrk maddәlәrin miqdarı normadan az olarsa
әgәr qurğudan keçәn su vә mәhlulun qatılığı normadan çox olarsa
әgәr qurğuya kifayәt qәdәr su vә ya mәhlul verilmirsә
aparatın bytyn hәcmi boyu su vә mәhlul bәrabәr paylanarsa

536 Sosioloji tәlәblәr hansılardır?

•

cari tәhlildir
malın ictimai tәlәblәrә uyğun olmasıdır
riyazi tәhlildir
statistik tәhlildir
perspektiv tәhlildir

537 Sәnәd ekspertizasının mahiyyәti nәdәn ibarәtdir

•

sәnәdlәrin tәhlili
sәnәdlәrin informasiyalarla tutuşdurulması
malın keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
malın kәmiyyәtinin yoxlanması
malı müşayiәt edәn texnoloji vә digәr sәnәdlәrin qiymәtlәndirilmәsidir

538 Perspektiv tәlәblәr nәyә deyilir?

•

texniki tәrәqqinin inkişafı ilә olan tәlәblәr
analoqlu tәlәb
proqnoz tәlәb
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gәlәcәk tәlәb
geniş sәviyyәli tәlәb

539 Ümumilәşdirilmiş keyfiyyәt göstәricilәri nәdir

•

xassәlәrin mәcmusuna daxil edilәn kompleks göstәricilәrdir
inteqral göstәricidir
vahid göstәricidir
baza göstәricisidir
keyftyyәğ sәviyyәsidir

540 Malın konstruksiyasının dәqiqliyi keyfiyyәtә necә tәsir edir?

•

texniki tәrәqqi yüksәlir
keyfiyyәti yüksәldir
keyfiyyәtә müsbәt tәsir edir
keyfiyyәtә pis tәsir edir
konstruksiya tәkmillәşir

541 Çirkab sularının tәmizlnmәsindә flrtasiya qurğularının kameraları necә birlәşdirilir?

•

ardıcıl şәkildә birlәşdirilir
düz xәtt şәklindә birlәşdirilir
xaçvarı şәkildә birlәşdirilir
ulduz şәkilindә birlәşdirilir
parcalı şәkildә birlәşdiilir

542 Flotasiya prosesindә әsasәn nә tәlәb olunur?

•

suda olan çirkabların azlığı
suda olan havanın maksimum azalması
suda olan çirkabların yüksәk olması
suda olan mineralların kimyәvi tәrkibi
suyun hava ilә yüksәk dәrәcәdә zәnginlәşmәsi

543 Flotasiya üsulu çirkab sularında hansı elementin hәll olmasına şәrait yaradır?

•

oksigenin hәll olmasına
oksidlәrin hәll olmasına
xlorun hәll olmasına
azotun hәll olmasına
fosforun hәll olmasına

544 Flotasiya üsulu çirkab sularında hansı komponentә tәlabatı aşağı salır?

•

mineral duzlara tәlabatı
azota biokimyәvi tәlabatı
oksgenә biokimyәvi tәlabatı
hidrogenә biokimyәvi tәlabatı
kolloidlәrә tәlabatı

545 Flotasiya üsulu ilә hansı qarışıqlar kәnar edilir?

•

kükürd, fosfor, azot vә sni
yağları, duzları vә qәtranları
fenolu, oksidlәri vә qәlәvilәri]
qumm, gil vә mineral duzları
mexaniki, hәll olmuş vә kolloiçlәri

546 Çirkab suların tәmizlәnmәsindә flotasiya üsulu hansı sahәlәrdә tәtbiq edilir?

•

metallurgiya,maşınqayırma, dağmәdәn vә s.
yapışdırıcılar, liflәr, boyalar vә s.
plastik kütlәlәr, kauçuk vә rezin vә s.
neft emalı, yağlar, boyalar, qәtranlar vә s.
ağac emalı, liflәr, qәtranlar vә s.

547 Daxili köhnәlmә nәdir?
elastik xassә azalır
malın plastik xassәsi artır
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•

mal kövrәk olur
deformasiya olur
malın quruluşunun dәyişmәsi ilә müşahidә olunur

548 Flotasiyalı tәmizlәmәdә prosesin effektivliyi nә zaman aşağı düşür?

•

dairәvi sürәtlәr axını yarandıqda
axının turbulentliyi kәskin artdıqda
axının turbulentliyi kәskin azaldıqda
lopaşәkilli hissәciklәr parçalandıqda
lopaşәkilli hissәciklәr birlәşdikdә

549 İmpellerin fırlanma sürәtinin artması nәticәdә nәyә sәbәb olur?

•

suda lonaşәkilli hissәciklәr parçalanırlar
suda qabaracıqlar böyüyür vә proses sürәtlәnir
suda qabaracıqlar kiçilir vә effektivlik yüksәlir
suda burulğanlı axınlar yaranır
suda çirkablar parçalanırlar

550 Flotasiya üsulunda qabaracıqların xırdalanma dәrәcәsi vә tәmizlәnmә effektivliyi nәdәn asılıdır?

•

suda yaranan burulğanın növündәn
çirkab suyunun basqı sürәtindәn
qabarsıqların yaranma sürәtindәn
impellerin suda yerlәşmә dәrәcәsindәn
impellerin fırlanma sürәtindәn

551 Çökmәyәn hissәciklәrin miqdarı 2 q/ldәn çox olan çirkab sularının tәmizlәnmәsi üçün hansı flotasiyası qurğuları sәrfәlidir?

•

basqılı qurğular
erliftler qurğuları
impellerli qurğular
vakumda qurğular
bioloji qurğular

552 Flotasiya qurğusu kamerasında bir tәrәfinin ölçüsü (в) nә qәdәrdir?

•

в = 4 dmdir
в = 2 ddir
в = 10 dmdir
в = 8dmdir
в = 6dmdir

553 Flotasiya qurğularında impellerlәrin diametri hansı intervalda götürülür?

•

500 – 600 mm
300 – 500 mm
1000 – 1200 mm
900 – 1000 mm
600 – 900 mm

554 Tozun nәm aparatda tutulma effektliyinә әsslı tәsir edәn amil hansıdır?

•

tozun kimyәvi tәrkibi
tozun hәndәsi parametlәri
tozun sürüşgәnliyi
tozun islanma qabliyyәti
tozun qravitasiya әmsalı

555 İslanmayan tozları necә adlandırırlar?

•

hidrofob
metofob
butofob
heksofob
dekofob

556 Keyfiyyәt göstәricilәri nәyә deyilir?

•

keyfiyyәt göstәricilәri malların xassәlәrinin kәmiyyәtcә xarakterizәsidir
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malın sәthidir
malın dәyәridir
malın tәrkibidir
malın quruluşudur

557 Malın keyfiyyәti nәyә deyilir?

•

yararlı xassәlәrin mәcmusu
fiziki xassәsi
tәlәbә uyğunluq
xarici görünüşü
kimyәvi tәrkibi

558 Keyfiyyәt sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi nә demәkdir?

•

malın bütün xassә göstәricilәrinin yoxlanması
göstәricilәrin seçimi
göstәricilәrin toplanması
göstәricilәrin mәcmusu
göstәricilәrin tәrkibi

559 Keyfiyyәtin inteqral göstәricisi nәyi ifadә edir?

•

istehsal xәrcini göstәrir
istehlak xәrcini bildirir
istismar xәrcini bildirir
dәyәr vә dәyәri tәyin edәn göstәricilәrin nisbәtini bildirir
istehlak dәyәrini bildirir

560 Ekspert qrupunun tәrkibinә daxil olan 5ci ixtisasçı necә adlanır?

•

menecer
mühasib
audit
rәssam
mühәndis

561 Buraxılabilәn qatılıq hәddi düsturunda 22,4 kәmiyyәti nәyi ifadә edir?

•

bir mol vakkumdakı qazın çәkisini
bir mol real qazın normal şәraitdәki hәcmini
bir mol ideal qazın normal şәraitdәki hәcmini
ideal qazın 1 molekulunun kütlәsini
real qazın 1 molekulunun kütlәsini

562 Buraxılabilәn qatılıq hәddi düsturunda M nәyi ifadә edir?

•

maddәnin molekula cәkisini
maddәnin atom cәkisini
maddәnin avaqadro әdәdini
maddәnin elektron orbitini
maddәnin molekulyar әlaqәsini

563 Mümkün inqalyasiya zәhәrlәnmәsi әmsalı (MİZә) hansı tda müәyyәn edilir?

•

30 º C – temperaturda
20 º C – temperaturda
25 º C – temperaturda
35 º C – temperaturda
10º C – temperaturda

564 Sәnayedә әsasәn isladıcı korkalı isladıcılardan istifadә edilir?

•

AВ; KC; VS; DT – 4 vә s.
DБ; OП – 10; ОП – 7; sintanol; DT – 7 vә s.
CБ; DB; OP 3; DB – 4 vә s.
BБ; OB – 10; OП – 5; DT – 2 vә s.
OB; DB – 3; OB – 4; bentanol; DT – 2 vә s.

565 İslanan tozlar necә adlanır?
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•

butofil
dekofil
hidrofil
metofil
heksofil

566 Borularda ölçmәlәr apardıqda açılan böyük diametrli (d = 36 mm) deşiklәr tozqaz axınının nәyini ölçmәk üçündür?

•

toz axınının tni ölçmәk üçün
statik tәzxyiqi ölçmәk üçün
tozlun sürәtlә axının tәmin etmәk üçün
axının sürәtini ölçmәk üçün jihazları yerlәşdirmәkdәn ötürüdür
tozluğun sәviyyәsini ölçmәk üçün

567 Ölçmәlәr aparmaq üçün boruda hansı diametrli deşiklәr açılır?

•

D = 20÷ 40 mm
D = 20÷30 mm
D = 15 ÷ 20 mm
D = 10 ÷ 15 mm
D = 20 ÷ 36 mm

568 Düzbucaqlı en kәsiyә malik olan tozqaz kәmәrlәri üçün ekvivalent diametr nә qәdәr götürülür?

•

D = 2 ∙ (A +B)
D = (A +B) /2
D=A∙B
D=A+B
D=AB

569 Nüminә götürülәn vә ölçmәlәr aparılan yer toz axınının turbulent olduğu hissәdәn әn azı hansı mәsafәdә olmalıdır?

•

L= (5 +6) ∙ D
L = (3 +4) ∙ D
L = (2 +3) ∙ D
L = (1 +2) ∙ D
L = (4 +5) ∙ D

570 Nәm toztutucu aparatlarda islatma qabliartıran maddәlәr eyni zamanda hәmdә nәyi tәmin edirlәr?

•

tozun sәthi gәrilmәsini artırmaq üçün
köpük әmәlә gәtirmәsi prosesini
tozun ani vaxtda islanmasını
tozun tez çökmәsini
tozun qravitasiyasını artırma prosesini

571 Sәnayedә suyun islatma qabliyyәtini artırmaq üçün istifadә edilәn komponentlәr әsasәn harada geniş tәtbiq olunur?

•

dağmәdәn, filizçıxartma vә zәnginlәşdirmә
daş kömür çıxartma sәnayesindә
toxuculuq sәnayesindә
metallurgiya – maşınqayırma sәnayesindә
ağac vә kağız emalı sәnayesindә

572 Tozun yaxşı islanması üçün ona nә әlavә edirlәr?

•

mayeyә güclü isladıcılar qatırlar
isladıcı mayeyә turşu qatırlar
isladıcı mayeyә qәlәvi qatırlar
toza әlavә yağlı maye qatırlar
isladıcı mayeyә sәthi gәrilmәni azaldan aktiv maddәlәr әlavә edirlәr

573 Hava kütlәsinin şaquli istiqamәtdә dәyişmәsi nәdәn asılıdır?

•

havada külәyin nәmliyindәn
havanın temperatur stratifikasiyasından
havada külәyin tdan
havada külәyin sürәtindәn
havada külәyin sıxlığından

574 İslanan qabliyyәtinә görә tozlar neçә qrupa bölünürlәr?
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•

6 qrupa
4 qrupa
üç qupa
iki qrupa
5 qrupa

575

•

tozun ümumi miqdarını
islanmış tozun kütlәsini
tәmiz tozun kütlәsini
tozun qıfla birlikdә kütlәsini
tәmiz qıfın kütlәsini

576

•

tozun abrazivlik dәrәcәsini
Şota qıfının kütlәsini
tozun islanmadan sonrakı kütlәsini
tozun islanmadan әvvәlki kütlәsini
tozun qıfıla birgә kütlәsini

577 Yerin maqnit sahәsinin inversiyası neçә min ildәn bir baş verir?

•

0,5 ÷ 50 min ildәn
0,5 ÷ 20 min ildәn
0,6 ÷15 min ildәn
0,5 ÷10 min ildәn
0,8 ÷ 40 min ildәn

578 Şәhәr әrazisindә yerli şaquli turbylentlirlәr binaların hündürlüyündәn nә qәdәr yüksәkdә olmalıdır?

•

binaların 2qat hündürlüyü mәsafәsindә
binadan 50 metr hündürlükdә
binadan 40 metr hündürlükdә
binadan 30 metr hündürlükdә
binaların 3 –qat hündürlüyü mәsafәsindә

579 Ümumiyyәtlә relyefin xüsusiyyәtlәrinә necә baxmaq lazımdır?

•

şaquli turbulentliyin güclәnmәsi ilә
relyefdәkisutqa әrzindәki temperatur dәyişmәlәri ilә
relyefdә olan dәrin dәrәlәr vә qırışların sayı ilә
relyefdә olan hündür tәpәliklәrin sәviyyәsi ilә
relyefdәki külәyin sürәti ilә

580 Tullantı mәnbәyinin yerlәşdiyi zonada sәciyyәvi xüsusiyyәtlәri nә ilә müәyyәn edilir?

•

әrazidәki meşәliklәr, su hövzәlәri, çәmәnliklәr vә s.
әrazidә olan çaylar vә göllәrlә
әrazidә olan faydalı qazıntıları ilә
әrazinin yerlәşdiyi yer sәthinin relyefi ilә
әrazidә olan sәnaye müәssisәlәri ilә

581 Yer sәthindә çox güclü bütov inversiya qatının yaranması hansı tәhlükәni yaradır?

•

soyuq havanı sürәtlә çökdürür
tullantıların sәpәlәnmәsinә heç bir imkan vermir
soyuq hava qatı yaradır
atmosferdә çoxlu tullantılar yaradır
tullantıları tez bir zamanda parçalayır

582 Hava kütlәsinin soyuması çökmәsi ilә әlaqәli olan inversiya hadisәsi adatәn harada teztez vaş verir ?

•

Böyük su hövzәlәrinin üstündә
Meşә zolaqlarının üstündә
İri şәhәrlәrin üstündә
okeanların üzәrindә
Dәnizlәrin üzәrindә
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583 Stratifikasiynın xüsusi halı kimi sıxlığı çox olan ağır hava qatı şaqulı yerdәyişmәlәr edәrәk yer sәthindәn neçә metr
hündürlükdә qalır ?

•

h = 300 ÷ 400 metr
h= 100 ÷ 200 metr
h = 500 ÷ 600 metr
h = 400 ÷ 500 metr
h = 200 ÷ 300 metr

584 Stratifikasiyanın xüsusi, xoşagәlmәz halı dedikdә nә başa düşülür?

•

bu atmosferdә (troposferdә) yer sәthindәn temperaturun adәtәn yuxarıya qalxdıqca azalması әvәzinә müәyyәn qtda әksinә arması halıdır
bu atmosferdә temperaturun birdәnbirә artmasıdır
bu atmosferdә getdikcә temperaturun kәskin soyumasıdır
bu atmosfrdә havanın tezter dәyişmәsidir
bu atmosferdә teztez su buxarı qatının yaranmasıdır

585 Tozun islanma qabliyyәtini necә xarakterizә edirlәr?

•

flotasiya üsulu ilә islanaraq qabın dibinә çökmüş tozun miqdarı
qaba yığılan tozun miqdarı ilә
qabdan çıxan toz axınının miqdarı ilә
qabda qalan vә qabdan çıxan tozun miqdar
qabın divarına çökmüş tozun qalınlığı ilә

586 Müәssisәdә tikintinin sonrakı növbәlәri üçün proqnozlaşdırılan maksimal qatılığı necә hesablayırlar?

•
587

•
588

•

589 Şәhәrdә yerlәşәn müәssisәlәr üçün zonaların sәrhәddini hansı radiuslu dairәlәr ayırmaqla müәyyәn edirlәr?

•
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590 ABŞda vә Qәrb ölkәlәrindә reqlamentlәndirilәn kәmiyyәtlәr 1 milyonda olan hәcm hissәlәri necә ifadә edilir?

•

PPM – ilә
PPA – ilә
PPB – ilә
RRC  ilә
PPD  ilә

591 MDB vә bir sıra başqa ölkәlәrdә reqlamentlәndirilәn kәmiyyәtlәr hansı ölçü vahidi ilә göstәrilirlәr?

•

mq/ sm³ – lә
mq/mm – lә
mq/ km – lә
q/ m³ – lә
mq/ m³ – lә

592 Hesablamaların nәticәlәrini analiz etdikdә izahat yazısında nәyә fikir vermәk lazımdır?

•

alınan qiymәtlәrin tәlәb olunan sәviyyәyә uyğunluğuna
alınan parametrlәri elektron versiyasına
alınan parametrlәrin (ta; fon qatılığına, külәyin sürәti vә s.) hidrometrologiya idarәsinin verdiyi qiymәtdәn fәrqli olubolmamasına diqqәt
yetirmәk lazımdır
alınan qiymәtlәrlә hidrometrologiya tәşkilatının verdiyi qiymәtin müqaisәsinә
qiymәtlәrin düzgün olubolmamasına

593 әgәr bir neçә qrup vә ya birbirindәn xeyli aralı mәnbәlәr varsa onda cәm qatılıqlarının hesablanması mütlәq nәdә aparmaq
lazımdır?

•

fәrdi hesablama üsulu ilә
internet hesablama ilә
kalkulyaorlar vasitәsilә
riyazi hesablama yolu ilә
elektron hesablama maşınında

594 Layihәlәrdә qısamüddәtli yaranan tullantıları hansı müәssisәlәr üçün nәzәrdә tutulur?

•

filizçıxarma vә rezin müәssisәlәri
kәnd tәsәrrüfatı vә avtomobil nәqliyyatı müәssisәlәri
rezin vә gübrә istehsal müәssisәlәrini
ağac emalı vә filizçıxarma müәssisәlәri
giltorpaq, neftayırma, qaz yataqları, metallurgiya müәssisәlәri

595 Az hündürlükdәn yayılan ventilyasiya tullantıları әtraf mühiti tәxminәn neçә faiz çirklәndirir?

•

tәxminәn 10 ÷ 15%
tәxminәn 5 ÷10%
tәxminәn 30 ÷40%
tәxminәn 20 ÷ 30%
tәxminәn 15 ÷20%

596 Layihәlәrdә әtraf mühitә atılan tüstü qazlarının hansı növlәri göstәrilmәlidir?

•

dәm qazı vә kükürd oksidlәri
azot, kükürd vә karbonun oksidlәri
fosfor, manqan vә kükürd oksidlәri
alüminium,natrium vә fosfor oksidlәri
әn tәhlükәli olan sianat oksidlәri

597 Az hündürlükdәn yayılan ventilyasiya tullantıları әtraf mühiti tәxminәn neçә faiz çirklәndirir?

•

tәxminәn 30 ÷40%
tәxminәn 5 ÷10%
tәxminәn 10 ÷ 15%
tәxminәn 15 ÷20%
tәxminәn 20 ÷ 30%

598 Atmosferin temperatur stratifikasiyası dedikdә nә başa düşülür?
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•

havada tun azalmasını
hava temperaturunun dәyişmәsini
havanın üfiqi istiqamәtindә dәyişmәsi
havanın tnun hündürlü boyu paylanma xarakteri
havada tun artmasını

599 İstehsalat praktikasında vaxt rejiminin neçә әsas variantları qeyd olunur?

•

6  әsas variantı
2  әsas variantı
3  әsas variantı
4  әsas variantı
5  әsas variantı

600 Yalnız qış aylarında işlәyәn obyektlәr (qazanxanalar, İEMlәri) üçün layihәlәrdә tkmperaturun hansı qiymәti götürülür?

•

havanın soyuq dövrdәki tnun orta qiymәti
hava bürosunun verdiyi temperatur göstәricisi
әrazinin minimun hava temperatur göstәricisi
әrazinin maksimum hava temperatur göstәricisi
aparılan statistik qiymәtә әsasәn

601 Layihә sәnәdindә hesabat üçün әrazinin temperaturu necә seçilir?

•

әrazinin qış aylarındakı ta әsasәn
әrazinin tәbii şәraitinә әsasәn
hidrometrologiya idarәsinin rәyinә әsasәn
aparılan statistikaya әsasәn
әrazidә mümkün ola bilәcәk maksimal qiymәtә әsasәn

602 әgәr tәk mәnbә atmosfer havasının fon çirklәnmәsi olmayan әrazidәdirsә, onda layihә hesablamasında hansı parametr nәzәrә
alınımır?

•

külәyin müxtәlif istiqamәtlәri
yağış vә qar amillәri
coğrafi şәrait
temperatur dәyişmәlәri
mәnbәyin yerlәşdiyi әrazi

603 Mәnbәlәr üçün layihә hesablamalarında külәyin sürәtinin hansı qiymәtlәrinin göstәrilmәsi verilmәzdir?

•

V = 1,0 ÷ 5 M/san qiymәti
V = 0,5 ÷1,0 M/san qiymәti
V = 10 ÷ 15 M/san qiymәti
V = 7 ÷ 10 M/san qiymәti
V = 5 ÷ 7 M/san qiymәti

604 Mәnbәlәr qruppu üçün layihә hesablamalarını nәyә әsasәn aparmaq lazımdır?

•

işlәdilәn xammalın kimyәvi tәrkibinә әsasәn
aparılan monitorinqin nәticәsinә әsasәn
ekspertiza komisiyasının rәyinә әsasәn
ümumilәşdirilmiş tәhlükәli sürәtә әsasәn
aparılan statistik nәticәyә әsasәn

605 Tәk mәnbә üçün layihә hesablamaları ilk növbәdә nәyә әsasәn aparılır?

•

soğrafi şәraiti nәzәrә almaqla
mәnbәnin yerlәşdiyi şәraitә әsasәn
havanın temperaturuna әsasәn
yağış vә qar amillәrini nәzәrә almaqla
külәyin tәhlükәli sürәti üçün

606 DÜİST 17.2.1.0176ya әsasәn atmosfer tullantılarını hansı qruplara bölürlәr?

•

bәrk, maye vә qaz qruplarına
qaz, maye vә aqreqat qrupuna
aqreqat halına, hissәciklәrin ölçüsünә vә bir sutqada atmosferә atılan miqdarına görә
әtraf mühitin tәbii vә antropogen komponentlәrinә vurduğu ziyana görә
20 dәqiqә әrzindә atmosferә atılan miqdarına
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607 Meteoroloqlar tullantıları hansı sәbәbә görә qruplaşdırırlar?

•

tullantıların tәsirlilik dәrәcәsinә görә
tullantıların atmosferdә hәrәkәti ilә
tullantıların әtrafa sәpәlәnmәsi ilә
tullantıların hәrәkәti, havaya vә iqlimә tәsiri nöqteyinәzәrindәn
tullantıların antropogen tәsirinә görә

608 İstehsalatçılar tullantları hansı sәbәbә görә qruplaşdırırlar?

•

onları yaradan mәnbәlәrә görә
qaz halına görә
qatılıq dәrәcәsinә görә
buraxıla bilәn qatılığa görә
tәsirlilik dәrәcәsinә görә

609 Tәbiәti mühafizә üzrә standartlar sistemindә atmosfer tullantılarının tәrkibinә görә tәsnifat hansı DÜİSTlә göstәrilir?

•

DÜİST 17.2.1.0176
DÜİST 17.1.1.0168
DÜİST 17.1.1.0169
DÜİST 17.2.1.0172
DÜİST 17.2.1.0174

610 Hәr hansı sәnaye qurğularının göstәricilәri, onların nәyi ilә müәyyәn edilir?

•

qurğunu layihә edәn konstruktorun texniki sәviyyәsi ilә
qurğuların sәssiz axımlı işlәmәsi ilә
fasilәsiz işlәmә qabliyyәti ilә
istehsal olunan nümunәnin xәtasız alınması ilә
qurğunun layihәsinin texniki sәviyyәsi ilә

611 Layihәlәrin sifarişçilәri olan sәnaye müәssisәlәri qaztәmizlәyici qurğularda nәyә can atırlar?

•

qurğuların yüsәk toztutma qabliyyәtinә
qurğuların davamlı vә etibarlı olmasına
qurğuların sәsküysüz işlәmәsinә
qurğuların hәcimcә kiçik olmasına
qurğuların yüksәk effektliyinә, etibarlı, uzunömürlü, ucuz vә yüksәk texnikiiqtisadi göstәricilәrinә

612 Fon çirklәnmәsinn qatılığının qiymәtinә neçә müddәtdәn sonra yenidәn baxırlar?

•

5 ildәn sonra
1ildәn sonra
2ildәn sonra
3 ildәn sonra
6aydan sonra

613 Atmosfer havasının fon çirklәnmәsi ilә maraqlanantәşkilatların sorğusuna dövlәt hidrometrologiya komitәsi hansı müddәtә
cavab verirlәr?

•

dörd ay müddәtindә
üç ay müddәtindә
20 gün müddәtindә
bir ay müddәtindә
iki ay müddәtindә

614 Atmosfer havasının fon çirklәnmәsinin qatılığını hansı tәşkilat müәyyәn edir?

•

Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr Nazırliyi
layihәlәri yerinә yetirәn tәşkilatlar
Ekologiya vә hidrometrologiya tәşkilatları
Dövlәt hidrometrologiya komitәsinin yerli tәşkilatları
Sanitariya vә Epidemologiya stansiyası

615 Buxarqaz tullantıların tәrkibinә әsasәn hansı hissәciklәr tәşkil edir?

•

әsasәn ağır metal hissәciklri
tәmiz buxar vә qaz qarışığı hissәciklәri
qazların qarışığı vә onların tәrkibindә bәrk vә maye hissәciklәr
qarışıq metalların hissәciklәri
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әsasәn qaz qarışığı hissәciklәri

616 Sanitariya vә gigiyena mütәxәsssislәri tullantıları hansı sәbәbә görә qruplaş¬dırırlar?

•

tulantıların atmosferdәki faizi ilә
tullantının toksikilik dәrәcәsi ilә
әhalinin sağlamlığına tәsiri ilә
kәskin iyә malikliyi ilә
ağır tullantıların faizi ilә

617 İqtisadcılar tullantıları hansı sәbәbә görә qruplaşdırırlar?

•

әtraf mühitin tәbii vә antropogen komponentlәrinә vurduğu ziyana görә
dövlәtә dәyәn zәrәrә görә
istehsalata vurduğu ziyana görә
cәmiyyәt vurduğu ziyana görә
әtraf mühitә vurduğu ziyana görә

618 Qaztәmizlәyici qurğuların layihәlәndirilmәsi ilә mәşğul olan mütәxәssislәr tul¬lantı¬¬ları neçә qrupa bölürlәr?

•

iki qrupa
dörd qrupa
beş qrupa
altı qrupa
üç qrupa

619 Buxarqaz qrupu neçә yarımqrupa bölünür?

•

4 yarımqrupa
1 yarımqrupa
2  yarımqrupa
3 yarımqrupa
5 yarımqrupa

620 Aerozol tullantılar hansı qazlar qarışığından ibarәt olur.

•

maye hissәciklәr qarşığından
bәrk hissәciklәr qarışığından
ansaq buxar hissәciklәri aparan qatışıqlardan
әsasәn qaz hissәciklәri aparan qatışıqlardan
maye vә ya bәrk hissәciklәr aparan qazlar qarışığından

621 Aerozol tullantılar qruppu neçә yarımqrupdan ibarәtdir?

•

1 yarım qrupdan
5 yarım qrupdan
3 yarım qrupdan
4 yarım qrupdan
2 yarım qrupdan

622 Qurğuların layihәlәndirilmәsi üçün әsas hansı tapşırıq hazırlanmalıdır ?

•

әsas sifarişçinin göstәrdiyi tapşırıq
layihә edәn institutun verdiyi tapşırıq
texniki, hüquqi vә maliyyә sәnәdi
şifarişçi vә podratçının hazırladığı tapşırıq
muvafiq nazirliyin göstәrdiyi tapşırıq

623 Layihәlәndirmә zamanı texniki sәnәddә nә göstәrilmәlidir ?

•

layihәnin mәqsәdi, hәmi vә vacib mәsәlәlәri
layihәnin xüsusi mәsәlәlәri
layihәnin mәqsәdi
ğörülәcәk işlәrin tam hәmi
layihәnin smeta dәyәri

624 Hüquqi sәnәd kimi tapşırıqda hansı mәsuliyyәt müәyyәn edilir ?

•

sifarişçi vә general layihәçi arasındakı mәsuliyyәti
sifarişçi vә layihәni edәn tәşkilat arsındakı mәsuliyyәti
sifarişçi, general layihәçi,layihә edәn tәşkilat arasında qarşılıqlı mәsuliyyәti
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layihәni yerinә yetirәn tәşkilatın mәsuliyyәtini
general layihәlәndiricinin mәsuliyyәtini

625 Maliyyә sәnәdi kimi tapşırıq, layihәdә nә funksiyasını yerinә yetirir ?

•

layihәnin dәyәrini vә layihәnin maliyyәlәşdirilmәsini
görülәn işlәrin maliyyәlәşdirilmәsini
layihә sәnәdinin dәyәrini
görülәn işlәri qiymәtlәndirilmәsini
görülәn işlәrin kvartal üzrә maliyәlәşdirilmәsini

626 Layihә işindә texniki tapşırıq nә vaxtdan sonra qüvvәyә minir?

•

layihә aparan tәşkilatın imzası vә yumuru möhürlә tәsdiqlәndikdәn sonra
möhürlә tәsdiqlәndikdәn sonra
general layihәlәndirici tәrәfindәn tәsdiqlәndikdәn sonra
sifarişçinin imzası vә möhürlә tәsdiqlәndikdәn sonra
layihәni aparan üç tәşkilatın nümayәndәsinin qolu vә yumuru möhürlә tәsdiqlәndikdәn sonra

627 Texniki tapşırığı tәsdiq edәrkәn, ona olan әlavәnin hәcmi kimlәr ilә dәyişdirilә bilәr.

•

general layihәlәndirici vә sifarişçi ilә
maraqlı tәrәflәrin razılığı ilә
sifarişçi vә layihәlәndirici ilә
layihәçi vә nazirliklә
sifarişçi vә podratçı ilә

628 әtraf mühiti çirklәndiricilәrlә mübarizәdә ideal hal nә ola bilәr?

•

az tullantılı texnologiyanın tәtbiqi
qapalı texnoloji prosesin tәtbiqi az tullantılı texnologiyanın tәtbiqi
tullantı mәnbәyini nәzarәtdә saxlamaq
tullantıları minimuma endirmәk
tullantı mәnbәyinin teztez monitorinqi

629 Sәnaye müәssisәlәri әtraf mühitә neçә növ tullantılar atır?

•

5 növ
4 növ
3 növ
2 növ
1 növ

630 Sәnaye müәssisәlәri әtraf mühitә hansı növ tullantılar atır?

•

maye vә qaz şәkilli
maye şәkilli
qaz şәkilli
bәrk şәkildә
maye, bәrk vә uçan

631 Sülh dövründә xalq tәsәrrüfatı ehtiyacları üçün istifadә edilәn qurğuların daldalanma reciminә keçilmәsi kimin göstәrişinә
әsasәn yerinә yetirilir?

•

qurğuya xidmәt göstәrәn qrupp tәrәfindәn
işçilәr tәrәfindәn
qurğunun sahibi tәrәfindәn
mülki müdafiә işçilәri tәrәfindәn
müәssisә rәhbәri vә ya manqa tәrәfindәn

632 Hansı tullantıları bir yerә yığıb saxlamaq, sonradan lazım gәldikdә istifadә etmәk mümkündür?

•

uçan tullantıları
maye tullantıları
maye vә qaz tullantıları
maye vә bәrk tullantıları
bәrk tullantıları

633 Uçan tullantıların tәmizlәnmәsi neçә müddәtә başa gәlir?
1 ay müddәtinә
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•

1 saat müddәtinә
2 saat müddәtinә
8 saat müddәtinә
çox mәhdud vaxtda

634 Tozqaz axını elektrik süzgәcindәn hansı müddәtdә keçir?

•

T = 25 ÷ 30 saniyә
T = 1 ÷ 5 saniyә
T = 6 ÷ 12 saniyә
T = 12 ÷ 20 saniyә
T = 20 ÷ 25 saniyә

635 Tozqaz axını qolu süzgәcdәn hansı müddәtә keçir?

•

T = 20 ÷ 40 saniyә
T = 15 ÷20 saniyә
T = 2 ÷3 dәqiqәyә
T = 1 ÷2 dәqiqәyә
T = 40 ÷ 60 saniyә

636 Tozqaz axını venturi borusundan hansı müddәtә keçir?

•

T = 60 saniyәyә
T = 15 saniyәyә
T = 10 saniyәyә
T = 30 saniyәyә
T = saniyәnin onda birindә

637 Tәmizlәyici qurğuların layihәlәndirilmәsi neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

2  mәrhәlәdәn
1  mәrhәlәdәn
5  mәrhәlәdәn
4  mәrhәlәdәn
3  mәrhәlәdәn

638 Tәmizlәyici qurğuların layihәlәndirilmәsindә 1ci mәrhәlә nәdәn ibarәtdir?

•

layihәlәndirmәyә hazırlıqdan
texniki tapşırığın alınmasından
hüquqi sәnәdlәrin olmasından
maliyyә sәnәdinin olmasından
podratçının razılığından

639 Tәmizlәyici qurğuların layihәlәndirilmәsindә 2ci mәrhәlәni nә tәşkil edir?

•

maliyyә sәnәdinә baxış
layihәnin texniki sәnәdlәri
layihә işi ilә tanışlıq
tәmizlәmәnin fiziki әsasları
hüquqi sәnәdlәrin tәsdiqi

640 Tәmizlәyici qurğuların layihәsindә 3cü mәrhәlәni nә tәşkil edir?

•

sifarişçinin son göstәrişlәri
sifarişçi vә podratçının son razılığı
texnoloji aparatların seçilmәsi vә tәmizlәyici qurğuların quraşdırılması
tәmizlәyici qurğuların yoxlanması
müqavilәnin imzalanması

641

•
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642

•

hissәcik maddәsinin xassәsini
hissәcik maddәsinin intensivliyini
hissәcik maddәsinin hәqiqi kütlәsini
hissәcik maddәsinin hәqiqi formasını
hissәcik maddәsinin hәqiqi sıxlığını

643 Texniki hesablamalar üçün hissәciklәrin xüsusi sәthini hansı düsturla müәyyәn edirlәr?

•
644 Hissәciklәrin görünәn (zahiri) sıxlığı necә ifadә olunur?

•

hissәciyin sıxlığının onun kütlәsinә nisbәti kimi
hissәciyin sıxlığının onun hәcminә nisbәti kimi
hissәciyin kütlәsinin onun tam hәcminә nisbәti kimi
hissәcyin hәcminin onun kütlәsinә nisbәti kimi
hissәciyin hәcminin onun sıxlığına nisbәti imi

645 Hissәciklәrin hәqiqi sıxlığı dedikdә nә başa düşülür?

•

hissәciklәr arasındakı mәsamәni
tәdqiq olunan maddәnin strukturu
hissәciklәrin hәqiqi ölçüsü
hissәciklәrin sıxlıq dәrәcәsini
hissәciklәr arasında mәsamәnin olmaması

646 Qaztәmizlәmәdә hissәciklәrin xüsusi ölçülәn qiymәti nәyi müәyyәn etmәyә imkan verir?

•

hissәciklәrin hәcm ölçülәrini
aerozol fazalarının vә hissәciklәrinin birbirilә qarşılıqlı tәsirinin intensivliyini
aerozol fazalarının vә hissәciklәrinin ölçülәrini
hansı fazalardan ibarәt olmağını
fazaların nәdәn ibarәt olmağını

647 Loqarifmikehtimal koordinatlarda 3nöqtәsindә tozun dispers tәrkibi neçә % tәşkil edir?

•

20,1 % tәşkil edir
40,1 % tәşkil edir]
90,1 % tәşkil edir
84,1 % tәşkil edir
64,1 % tәşkil edir

648 Loqarifmikehtimal koordinatlarda 2nöqtәsindә tozun dispers tәrkibi neçә % tәşkil edir?

•

15,9 % tәşkil edir
10,9 % tәşkil edir
25,9 % tәşkil edir
5,9 % tәşkil edir
20,9 % tәşkil edir

649 Loqarifmikehtimal koordinatlarda 1nöqtәsindә tozun dispers tәrkibi neçә % tәşkil edir?

•

60% tәşkil edir
20% tәşkil edir
30% tәşkil edir
40% tәşkil edir
50% tәşkil edir

650 Loqarifmiknormal paylanmada tozun dispes tәrkibi neçә nöqtә ilә göstәrilә bilәr?

•

düz xәttә birlәşdirilәn ikiüç nöqtә ilә
ionsuz sayda nöqtәlәrlә
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üç vә daha çox nöqtә ilә
iki nöqtә ilә
bir nöqtә ilә

651 әksәr hallarda hissәciklәrin paylanma әyrici loqarifmikehtimal kordinatlarında nәyә çevrilir?

•

kәsişәn xәttә
ziqzaq şәkilli xәttә
sinisadal xәttә
düz xәttә
paralel xәttә

652 Hissәciklәrin әlәkdәn keçirilmәsi zamanı, hissәiyin hansı parametrindәn mütlәq istifadә etmәk lazımdır?

•

hissәciyin hәcm әmsalından
hissәciyin uzunluq parametrindәn
hissәciyin hәcm ölçüsündәn
hissәciyin kütlә әmsalından
hissәciyin forma әmsalından

653 Tozun әlәklәrdәn keçirilmәsindә hansı şәrtlәr olmalıdır?

•

yalnız bir ölçüsü әlәyin deşiyindәn kiçik olan hissәciklәr
hissәciklәrin diametri nәzәrә alınmalıdır
әlәyin deşiklәrinin ölçüsü nәzәrә alınmalıdır
iki oxu deşiyin ölçüsündәn kiçik,üçüncü oxu isә dәfәlәrlә böyük olan hissәciklәr
hәr üç ölçüsü әlәyin deşiyindәn kiçik olan hissәciklәr

654

•

qurğunun tozsorma qabliyyәtini hesabladıqda
tәmizlәyici qurğuları hesabladıqda
qurğunun parametrlәrini tәyin etdikdә
tozun nәqli sistemini hәyat keçirdikdә
qurğunun möhkәmliyә hesabladıqda, tozun kәnar edilmәsi vә nәqli parametirlәrini müәyyәn etdikdә

655

•

2,0 ÷ 2,5 dәfә
0,5 ÷ 0,7 dәfә
0,8 ÷ 1,2 dәfә
1,2 ÷ 1,5 dәfә
1,5 ÷ 2,0 dәfә

656 Qaztәmizlәmә prosesindә triboyükün funksiyası nәdir?

•

hissәciklәrin soyumasını vә çökmәsini intensivlәşdirir
hissәciklәrin hәrәkәtini sürәtlәndirir
hissәciklәrin sıxlığını artırır
hissәciklәrin böyümәsin güclәndirir, tutulmanı intensiv edir
hissәciklәrin çökmәsinin qarşısını alır

657 Hәqiqi mәnada triboyükdә yaranan elektrik yükü nәyin nәticәsindә baş verir?

•

hissәciklәrin Әzilmә sürtünmәsi nәticәsindә
hissәciklәrin elektriklәşmәsi nәticәsindә
hissәciklәrin qızması nәticәsindә
hissәciklәrin qızaraq böyümәsi nәticәsindә
hissәciklәrin sıxlaşması nәticәsindә

658 Hissәciklәrdә süni yaradılan elektrik yükündәn fәrqli olaraq onların tәbii yükü necә adlanır?

•

trivoyük
triboyinq
trifoinq
triloinq
tribo

659 Maye hissәciklәr nә zaman elektrik yükü alırlar?
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•

maye vәziyyәtindәn buxar halına keçdikdә
dispersiya mühitindәn ionları udduqda
forsunkadan üfürüldükdә vә qaz fazasından ionlar udduqda
sürtünmә vә başqa mexaniki tәsirlәrdәn
tozqaz kәmәrlәrindә hәrәkәt etdikdә

660 Aerozollarda hissәciklәrin relaksasiya qabliyyәti nә ilә bağlıdır?

•

hissәciklәrin elektriklәşmәsi ilә
hissәciklәri qravitasiya sabiti ilә
hissәciklәrin mühitdә hәrәkәt sürәti ilә
hissәciklәrin mәnfi vә müsbәt yüklәrinin birbirilә toqquşması ilә
hissәciklәrin kütlәsi vә inersiyası ilә

661 Aerozollarda hissәciklәrin koaqulyasiyası nәdәn baş verir?

•

müxtәlif işarәli triboyükün birlәşmәsindәn
daxili qüvvәlәrin hesabına, özözünә baş verir
xarici qüvvәlәrin tәsiri nәticәsindә
qaz molekullarının sәrbәst hәrәkәtindәn
hissәciklәrin qarhşılıqlı cazibәsindәn

662 Nüvә partlayışından sonra Ici rejim üzrә ventilyasiya sistemi neçә saat dayandırılır?

•

3 saat
5 saat
2 saat
1 saat
4 saat

663 Sığınacağa hava nә rejimindә verilir?

•

fasilәsiz olaraq verilir
hәr bir saatdan bir verilir
mütәmadi rejimlә tәmin olunur
müvafiq rejimә uyğun verilir
süzücü ventilyasiya rejimlәrindә verilir

664 Mühafizә qurğusunda, ona xidmәt edәn dәstәnin şәxsi heyәti nә etmәlidir?

•

lazım olarsa qurğudan çıxarılmasını tәmin etmәlidir
halı pis olanlara tibbi xidmәt göstәrmәlidir
baş verәn hadisәlәrlә insanları xәbәrdar etmәlidir
qurğuda insanlara xidmәt göstәrilmәlidir
ordakı insanlarla tәbliğatı iş aparmalıdır

665 hәr bir Adam mühafizә qurğusuna necә gәlmәlidir?

•

işıqlandırıcı batareya ilә gәlmәlidir
özünә mәxsus dәrmanla gәlmәlidir
fәrdi mühafizә vasitәsi ilә gәlmәlidir
lazımi avadanlıqla gәlmәlidir
müәyyәn miqdarda qida mәhsulu ilә gәlmәlidir

666 Fövqәladә halda uşaqlar harada vә necә yerlәşdirilir?

•

yaş sәviyyәsinә әsasәn bölünürlәr
hәr bir uşaq öz valideyini ilә birlikdә
onlara ayrılmış xidmәtci ilә birlikdә
onlar üçün ayrılmış işıqlı bölmәdә
ayrıca bölmәdә vә ya xüsusi yerlәrdә

667 Adamlar hansı siqnallar üzrә mühafizә qurğularında daldalanırlar?

•

1 №li hәyacan siqnalı üzrә
MM qәrargahının siqnalına әsasәn
hava, radiasiya, kimyәvi hәyacan siqnalı üzrә
3 №li hәyacan siqnalı üzrә
2 №li hәyacan siqnalı üzrә

668 Fövqәladә hallarda sığınacağa hansı cihazlar qoyulur?
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•

giriş vә çıxış qapılarını göstәrәn göstәricilәr
radiasiya vә kimya kәşfiyyatı cihazları
әtrafla әlaqә yaratmaq üçün müvafiq aparatlar
otağı işıqlandırmaq üçün әl lampaları
havanı tәmizlәmәk üçün ventilyatorlar

669 Fövqәladә halda tibb mәntәqәsinә nә toplanır?

•

kollektiv aptekçalar, müvafiq dәrman kompleklәri
növbәtçi hәkim vә tibb bacıları
zәhәrli qaz әleyhinә әlehiqazlar
lazımı qida maddәlәri
yaralı vә qoca insanları]

670 Sәnәdlәr hansı növlәrәbölünür ?

•

ticarәt sәnәdlәrinә
müqavilәlәrә
texniki şәrtә
standarta
normativ, texniki, texnoloji

671 Ekspertin şәxsi keyfiyyәti hansılardır 

•

obyektivlik, mәsuliyyәtlilik, qәrәzsizlik, prinsipiallıq
qәrәzsizlik
prinsipiallıq
obyektivlik
mәsuliyyәtlilik

672 Ekspertә namizәdin bu sahәdә neçәil iş stajı olmalıdır 

•

2
5
6
3
4

673 Laboratoriya metodunun çatışmayan cәhәtlәri hansılardır 

•

nümunәnin çәtin seçilmәsi
işçi qüvvәsi, bahalı avadanlıq vә uzun müddәt tәlәb olunması
uzun vaxt tәlәb olunması
yüksәk sәriştәyә malik işçilәrin olması
sınaq aparılması üçün yüksәk xәrclәrin olması

674 İnsan üçün sәsin maksimal gücü neçә detsibell intensivliyindә olmalıdır 

•

8090
12130
4060
2030
7080

675 Alәt metodu nәdir 

•

istehlak xassәlәrinin tәyini
texniki vasitәlәrin kömәyilә keyfiyyәtin tәyini
fiziki göstәricilәrin tәyini
ölçü metodu
kimyәvi tәrkibin tәyini

676 Obyektiv metodlar hansı növlәrә bölünür 

•

riyazi
orqanoleptik, alәt, qeyd etmә
mexaniki
fiziki
laboratoriya

677 Vizual metodda hansı hiss orqanından istifadә olunur 
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•

әtir
görmә
lamisә
taktil
qoxu

678 әtraflı metodlar hansı növlәrә bölünür 

•

ekspert vә sosioloji
bioloji
sosioloji
riyazi
mikrobioloji

679 Ekspert metodları hansı növlәrә bölünür 

•

sorğu, qiymәtlәndirmә, riyazistatistik
sorğu
statistika
riyazi
anket

680 Maddi – texniki vasitәlәr hansı növlәrә bölünür 

•

madditexnikibaza, ölçü, aşkar seçmә, texnikanın tәşkili
baza
texniki
ölçü
norma

681 Ekspertizanın yaranma tarixi nә vaxtdan hesab olundu ?

•

1870ciil
1800cüil
1770ciil
bizim eradan әvvәl 344süil
1900cüil

682 Ekspertizanın metodoloji әsasları nә vaxt inkişaf etmәyә başlamışdır?

•

XX әsrin әvvәllәri
XVIII әsrin sonu
XVII әsrdәn
XV әsrdәn
XXәsrin ikinci yarısı

683 Ekspertin sәriştәliliyi nә ilә izah olunur ?

•

malın fizikikimyәvixassәlәrinin tәyini
malın fiziki xassәlәrinin tәyini
müәyyәn mal qrupu üzrә ekspertin bilik vә iş tәcrübәsinin olması
malın kimyәvi tәrkibinin tәyini
malın mexaniki xassәlәrinin tәyini

684 İnformasiya daşıyıcıları hansı növlәrә bölünür 

•

sәnәdlәrә, markalanmaya, xüsusi әdәbiyyata
xüsusiәdәbiyyata
mәlumatlara
sәnәdlәrә
normativ sәnәdlәrә

685 Ekspertizanın obyekti nәdir ?

•

daşınma
istehlak malları
xammal
yarımfabrikatlar
saxlanma

686 Xüsusi әdәbiyyat hansı növlәrә bölünür 
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•

ibtidai
bәdii
texniki
normativ
tәhsil, elmi, informasiya

687 Markalanma hansı növlәrә bölünür 

•

mürәkkәb
adi
ümumi
xüsusi
istehsal vә ticarәt

688 Fiziki şәxslәr hüquqi statusuna görә necә tәsnif olunur

•

standart üzrә ekspertlәr
ekspertliyә namizәd, ekspert, baş ekspertlәr
müvәqqәti ekspertlәr
daimi ekspertlәr
dequstasiya üzrә ekspertlәr

689 Kompleks әmtәә ekspertizası nә üçün aparılır ?

•

malın laboratoriya üsulu ilә qiymәtlәndirilmәsi üçün
malın kompleks xassәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi üçün
malların kәmiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi üçün
malların keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi üçün
malın orqanoleptiki xassәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi

690 İnformasiya istehlakçısı kimdir 

•

informasiyadan istifadә edәn şәxs
ekspert
hüquqi şәxs
fiziki şәxs
baş ekspert

691 Texniki sәnәdlәr hansı sәnәd növlәrinә bölünür 

•

normativ sәnәdlәr
standartlar
malı müşayiәt edәn sәnәdlәr vә layihәkonstruktorSәnәdlәri
malı müşayiәt edәn sәnәdlәr
texniki şәrtlәr

692 Mәslәhәt ekspertizasının mahiyyәti nәdir ?

•

duzgun cavab yoxdur
malların satışa hazırlanması zamanı nöqsanların әmәlә gәlmәsaxlanma müddәtinin tәyini
malların saxlanması zamanı nöqsanların әmәlә gәlmә sәbәblәrinin tәyini
malların daşınması zamanı nöqsanların әmәlә gәlmә sәbәblәrinin tәyini
malın istehsaldan istehlaka çatana kimi baş verәn nösanların әmәlә gәlmә sәbәblәrinin tәyini

693 İşlәmә xronologiyasına görә alәt metodu neçә qrupa bölünür 

•

8
4
3
2
6

694 İnformasiya mәnbәlәri nәdir ?

•

banklar
fondlar
kitabxanalar
ofisler
sәnәd toplumudur

695 İnformasiya nәdir 
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•

sәnәd haqda mәlumat
proseslәr haqda mәlumat
şәxslәr haqda mәlumat
mәlumatdır
şәxslәr, faktlar, vasitәlәr vә proseslәr haqda mәlumat

696 Obyektivlik prinsipinin mahiyyәti nәdir ?

•

sensor qabiliyyәtinin yoxlanması
obyektiv qәrarların qәbulu
malın fәrdi qiymәtlәndirilmәsi
subyektivliyin aradan qaldırılması
tәrәflәrdәn asılı olmamaq

697 Ekspertizanın metodları tәsnifat zamanı hansı növlәrәbölünür ?

•

lamisә
fiziki
bioloji
sosioloji
obyektiv vәbütövlük

698 Әmtәә ekspertizasının subyektlәri kimlәrdir 

•

azad ekspertlәr
müstәqil ekspertlәr
baş ekspertlәr
ekspertlәr
fiziki vә hüquqi şәxslәr

699 Fәnnin әsas anlayışları hansılardır ?

•

keyfiyyәt
ekspertiza, mal ekspertizası, mal partiyaları
әmtәә ekspertizası
ekspertiza
qiymәtlәndirmә

700 Elmi dәrәcәsi olan şәxslәrә peşәkar ekspert üçün neçә il staj tәlәb olunur ?

•

1
5
2
3
4

82/82

