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1212_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 1212 Әtraf mühitin mühafizәsinin texniki vә texnoloji әsasları
1 Fiziki çirklәnmә mühitin hansı parametrinin normadan kәnara çıxdıqda baş vermir?

•

sәsküy
energetik
istilik
oksigenin miqdarının dәyişmәsi
elektromaqnit

2 Antropogen mәnbәlәrdәn ayrılan çirklәndirijilәr hansı xarakter daşıyır?

•

fasilәli
qısa müddәtli
uzun müddәtli
fasilәsiz
qarışıq

3 Tәbii mәnbәlәrdәn alınan hansı tullantılar xarakterli olur?

•

fasilәli
fasilәsiz
qısa müddәtli
uzun müddәtli
dәyişkәn

4 Yer kürәsindә atmosfer çirklәnmәsi neçә miqyasda olur?

•

3 miqyasda
8 miqyasda
4 miqyasda
6 miqyasda
2 miqyasda

5 Adәtәn ikiyaruslu durulducular neçә novlu hazırlanır?

•

3 novlu
2 novlu
6 novlu
4 novlu
8 novlu

6 Durulducu növün uzunluğu kiçik olan tәk ikiyaruslu durulducunun çirkli suyu tәmizlәmә sәmәrәliliyi neçә
faizdәn çox olmur?

•

85%dәn
65%dәn
30%dәn
50 %dәn
76%dәn

7 İstifadә sahәsindәn asılı olaraq ikiyaruslu durulducular neçә növ materialdan hazırlanır?
4 növ
2 növ
6 növ
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5 növ
3 növ

8 İkiyaruslu qurğunun konusvari hissәsinin hündürlüyü neçә metrә qәdәrdir?

•

1,5 1,8 mә qәdәr
2,53,4 mә qәdәr
22,6 mә qәdәr
34,3 mә qәdәr
5,25,8 mә qәdәr

9 Böyük sәnaye şәhәrindә әtraf mühiti çirklәndirәn karbonoksidinin (CO) nisbi miqdarı neçә faizdir?

•

50%
30%
40%
35%
45%

10 Çirklәndirici tozlar neçә әsas göstәrici ilә xarakterizә olunur?

•

2 göstәrici
5 göstәrici
8 göstәrici
6 göstәrici
7 göstәrici

11 Çirklәndirici materiallardan istehsalatda әn çox nә kimi istifadә olunur?

•

stabillәşdirici kimi
katalizator kimi
xammal kimi
yarımfabriqat kimi
sıxlaşdırıcı kimi

12 Fiziki çirklәnmә mühitin hansı parametrinin normadan kәnara çıxdıqda baş vermir?

•

sәsküy
energetik
istilik
oksigenin miqdarının dәyişmәsi
elektromaqnit

13 Çirklәnmә yaranma mәnbәyinә görә neçә növ olurlar?

•

2 növ
7 növ
3 növ
5 növ
4 növ

14 Antropogen mәnbәlәrdәn ayrılan çirklәndiricilәr hansı xarakter daşıyır?

•

uzun müddәtli
fasilәli
qarışıq
qısa müddәtli
fasilәsiz
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15 Tәbii mәnbәlәrdәn alınan hansı xarakterli olur?

•

fasilәli
fasilәsiz
qısa müddәtli
uzun müddәtli
dәyişkәn

16 Tәbii, istehsalat vә mәişәt proseslәri ilә әlaqәdәr olan çirklәndiricilәr necә qrupa bölünür?

•

3 qrupa
2 qrupa
6 qrupa
4 qrupa
5 qrupa

17 İkiyaruslu qurğunun diametri neçe metrә qәdәr olur?

•

6,89,2 metrә qәdәr
99,5 mәqәdәr
8,59,4 mә qәdәr
5,56,7 mә qәdәr
11,213,5 metrә qәdәr

18 Tәk ikiyaruslu qurğular neçә әsas hissәdәn ibarәtdir?

•

6 hissәdәn
5 hissәdәn
8 hissәdәn
4 hissәdәn
2 hissәdәn

19 İki yaruslu qurğunun durulducu valları arasındakı mәsafә neçә metrdәn az olmamalıdır?
2,5 metrdәn
0,5 metrdәn
1,2 metrdәn
1,7 metrdәn
2,15 metrdәn

20 Qaynayan laylı reaktorda çöküntünün qumla intensiv qarışma prosesi neçә dәrәjә temperaturda baş verir?

•

670ºSdә
1200ºSdә
750ºSdә
1000ºSdә
830ºSdә

21 Sobanın yuxarı döşәmәsindә gedәn quruma nәtijәsindә çöküntünün nәmliyi 70 – 80%dәn neçә faizә
qәdәr azalır?

•

30 – 35%ә qәdәr
56 – 59%ә qәdәr
61 – 63%ә qәdәr
60 – 65%ә qәdәr
40 – 50%ә qәdәr

22 Hansı ölkәdә çökütünün yandırılması üçün әn çox çoxdaşlı sobadan istifadә olunur?

•
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•

ABŞda
İsveçrәdә
Almaniyada
Fransada
Çindә

23 Aktiv lil qurudularkәn quruduju kaieranın nәmliyә görә gәrginliyi nә qәdәr olmasıdır?

•

4,8 kq/m³
7 kq/m³
5,6 kq/m³
8,5 kq/m³
9,7 kq/m³dәn çox

24 Çoxgedişli sobanın gövdәsinin diametri neçә metrә qәdәr olur?

•

8 – 9 mә qәdәr
2 – 10 mә qәdәr
1 – 7 mә qәdәr
3  5 mә qәdәr
4 – 6 mә qәdәr

25 Metantek qurğusunda çöküntünü qıcqırtma prosesi necә sürәtlәndirir

•

Çöküntünü oksidlәşdirmәklә
Çöküntünü qarışdırmaqla
Çöküntünün nәmliyini artırmaqla
Çöküntünün tempraturunu artırmaqla
Çöküntünün tәrkibin dәyişmәklә

26 Termofil qıcqırtma prosesi mezofil qıcqırtma prosesindәn neçә dәfә tez başa çatır?

•

5 dәfә
4 dәfә
8 dәfә
6 dәfә
2 dәfә

27 Metantekin üst hissәsindә yerlәşdirilәn boğazlığın diametri neçә metrdir?

•

7 metr
6 metr
2 metr
4 metr
5 metr

28 Böyük diametlli metanteklәrdә quraşdırılan pәrli qarışdırıjı sutkalıq mәhsuldarlığı nә qәdәrdir?

•

900 litr
789 litr
660 litr
600 litr
859 litr

29 Zәrәrli tullantıların әtraf mühitә mәnfi tәsiri texniki vasitәlәrә nejә tәsir göstәrir?

•

texniki vasitәlәrin istismar müddәti azalır
çihazların işlәmә xәtası çoxalır
qovşaqlar dәqiq işlәmir
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detallar paslanır
sistemlәrin işlәmә tarazlığı pozulur

30 Çoxgedişli soba neçә әsas elementdәn ibarәtdir?

•

3 elementdәn
6 elementdәn
10 elementdәn
8 elementdәn
5elementdәn

31 Digәr növlü qurudujularla müqayisәdә fәvvarәli qatlı barabanlı qurudujunun әsas üstün jәhәti hansıdır?

•

qurudulma prosesinin intensiv aparılması
klnsruksiyda hәrәkәt edәn hissәnin çox olması
qurudulma prosesinin tam avtomatlaşdırıjmasının mümkün olması
qurğunun qabarit ölçüsünün böyük olması
tәhlükәsiz iş şәraitinin tәmin olunmaması

32 Sobanın orta sahәsinә artıq hәjmdә (50%ә qәdәr) yanajaq verdikdә çöküntü yandırılan kamerada
temperatur neçә dәrәjәyә qәdәr artır?

•

770 925ºSә qәdәr
360  400ºSә qәdәr
500  600ºSә qәdәr
450 – 550ºSә qәdәr
600  700ºSә qәdәr

33 Son zamanlar geniş tәtbiq olunan asılı qatılı duruldujular hidrodinamik recimdәn asılı olaraq neçә növә
ayrılırlar?

•

9 yerә
7 növә
5 növә
2 növә
3 növә

34 Çöküntünün termiki qurutmaq üçün hansı növ qurudujuda konveksiya üsulundan istifadә edilmir?

•

asılı qatlı
zenitli
barabanlı
vallı
pnevmatik

35 Çökdürüjü sentrifuqada susuzlaşdırılmış çöküntünün nәmliyi neçә faiz olur?

•

40 – 45%
65 – 75%
60 – 64%
50 – 56%
80  84%

36 Pnevmatik quruduju qurğu әn çox hansı ölkәdә tәtbiq olunr?

•

Amerika birlәşmiş ştatlarında
Sinqapurda
Yaponiyada
İzraildә
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Kiyevdә

37 Qazanxanadan birbaşa quruduju aparatın köynәyinәverilәn buxarın temperaturu hansı sәrhәddә dәyişir?

•

130 – 148ºS
140 – 150ºS
65  85ºS
100 – 120ºS
160 – 190 ºS

38 Vakuum quruduju qurğular neçә növ hazırlanır?

•

2 növ
6 növ
8 növ
5 növ
4 növ

39 Üfiqi kameralı avtomatlaşdırılmış presssüzgәj neçә әsas hissәdәn ibarәtdir?

•

3 hissәdәn
6 hissәdәn
4 hissәdәn
8 hissәdәn
5 hissәdәn

40 Başlanğıj çöküntüyә görә sentrifuqa qurğusunun saatlıq çöküntü buraxma qabliyyәti nә qәdәrdir?

•

8 m³/ saat
7,5 m³/ saat
13 m³/ saat
11 m³/ saat
15 m³/ saat

41 Sentrifuqa qurğusunda susuzlaşdırma prosesi hansı qüvvәnin tәsiri nәtijәsindә baş verir?

•

pnevmatik tәsir qüvvәsinin
әtalәt qüvvәsinin
mәrkәzdәnqaçma qüvvәsinin
jazibә qüvvәsinin
mexaniki tәsir qüvvәsinin

42 Çökdürüjü sentrifuqa qurğusunun bәrk fazaları tutma sәmәrәliliyi neçә faizә qәdәrdir?

•

93  95%ә qәdәr
67 – 70%ә qәdәr
45 50%ә qәdәr
70 – 95%ә qәdәr
80 85%ә qәdәr

43 Lil suyunun oksigenә bioloci tәlabatı hәr litrә neçә milli qramdır (mq\l)?

•

7500 mq/lә qәdәr
4800 mq/lә qәdәr
6000 mq/lә qәdәr
5600 mq/lә qәdәr
7000 mq/lә qәdәr

44 Jazibә sıxlaşma çöküntünün tәrkibindәki suyun neçә faizini xarij etmәyә imkan verir?
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•

67%
75%
58%
45%
80%

45 Susuzlaşdırılmış aktiv lil 1851960S temperaturda neçә dәqiqә müddәtindә qızdırılmalıdır?

•

60 75 dәqiqә
4853 dәqiqә
45 – 50 dәqiqә
35 – 40 dәqiqә
7885 dәqiqә

46 Çöküntü vә qarışığın xüsusi müqavimәti nә qәdәr olduqda vakuumsüzgәj dayanaqlı işlәmәsi tәmin
edilir?

•

55 ∙ 10¹º sm/qa qәdә
40 ∙ 10¹º sm/qa qәdәr
45 ∙ 10¹º sm/qa qәdәr
60 ∙ 10¹º sm/qa qәdәr
65 ∙ 10¹º sm/qa qәdәr

47 Vakuumsüzgәjin barabani neçә dәqiqәyә bir dövr edir?

•

35 dәqiqәyә
79 dәqiqәyә
811 dәqiqәәyә
10 15 dәqiqәyә
47 dәqiqәyә

48 Böyük diametrli metantekdә quraşdırılan pәrli qarışdırıjı qurğunun tәzyiqi nә qәdәrdir?

•

1,8 metr
0,9 metr
1,2 metr
1,15 metr
1,5 metr

49 Çöküntülәri süni qarışdırma üsulu hansı hallarda tәtbiq edilir?

•

çöküntünün qıjqırılmazdan әvvәl
çöküntünün tәrkibi dәyişdirildikdә
bütün çöküntülәr bәrabәr qızdırıldıqda
temperatur recimi tәnzimlәndikdә
çöküntülәrin qıjqırma sürәti azaldıqda

50 Böyük tutumlu metanteklәrdә quraşdırılıan pәrli qarışdırıjı qurğunun diametri neçә millimetrdir (mm)

•

800 mm
830 mm
670 mm
560 mm
750 mm

51 Susuzlaşdırılan çöküntünün temperatur recimi vә emal müddәti nәdәn asılıdır?
çöküntünün tәrkibindәn
çöküntünün susulaşdırma sәviyyәsindәn
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•

çöküntünün qüjqürma şәraitindәn
çöküntünün növündәn
emal olunan çöküntünün xarakterindәn

52 Qaz yığılan qalmaqdakı tәzyiq neçә kPaa qәdәrdir?

•

2 – 2,1 kPa qәdәr
4,1 – 4,5 kPa qәdәr
6,2 – 6,7 kPa qәdәr
8 kPa qәdәr
3 – 3,5 kPa qәdәr

53 Vakuumsüzgәj qurğusunun çatışmayan jәhәti hansıdәr?

•

konstruksiyasının mürәkkәb vә oksigenә bioloci tәlabatın yüksәk olması
hәrәkәt edәn hissәsinin çox olması
çox enerci tәlәb etmәsi
mәhsuldarlığın aşağı olması
istismarı çәtin olması

54 Qıçqırdılmış çöküntünü mexaniki üsulla susuzlaşdırma sxemi neçә elementlәrdәn ibarәtdir?

•

7 elementdәn
13 elementdәn
8 elementdәn
10 elementdәn
11 elementdәn

55 Metanikdәn xarij olan qaz hissәsinin sutkalıq yükü hansı sәrhәddә dәyişir?

•

650 – 680 m³ arasınd
80 – 850 m³ arasınd
700 – 1200 m³ arasında
600 – 900 m³ arasında
550 – 570 m³ arasında

56 Qıjqırtma prosesindә üzvi maddәlәrin parçalanmasının gedişini müәyyәn edәn göstәriji hansıdır?

•

yükün dozası
yükün hәjmi
yükün çәkisi
yükün miqdarı
yükün tәrkibi

57 Metan tenkin yuxarı hissәsindә yerlәşәn boğazlığın hündürlüyü nә qәdәrdir?

•

3 metr
8 metr
6 metr
2,5 metr
4 metr

58 Çöküntünün hәjminә görә yükün dozası nә ilә ifadә edilir?

•

faizlә
saniyә ilә
metrlә
dәrәjә ilә
qramla
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59 Metantek qurğusunun faydalı tutumu nә qәdәrdir?

•

2002500 m³
6004500 m³
5004000 m³
300350 m³
2502700 m³

60 Metantek qurğusunda yaranan qazın neçә faizini metan qazı tәşkil edir?

•

9095 %ni
6067 %ni
8290 %ni
8085 %ni
7075 %ni

61 Çöküntünü qıcqırtma rejimi seçildikdә әsasәn hansı göstәrici nәzәrә alınmalıdır?

•

Qıcqırtmadan sonrakı emal rejimi
Qıcqırdılma sәviyyәsi
Qıcqırtma tepraturu
Qıcqırma müddәti
Qıcqırtma şәraiti

62 Mesotil tempratur şәraitindә zәrәrli maddәlәrin (helmitlәrin) neçә faizi mәhf olur?

•

7075%ә qәdәri
5060%ә qәdәri
3545%ә qәdәri
5080 %ә qәdәri
8090%ә qәdәri

63 Qıcqırtmanın tez başa çatması hesabına metantek qurğusunun hәcmi neçә dәfә azalır?

•

2 dәfә
3 dәfә
5 dәfә
8 dәfә
4 dәfә

64 Metantek hansı materialdan hazırlanır?

•

Daş materialından
Dәmir materialından
Ağac materialından
Dәmirbeton materialәndan
Plastik kütlә materialından]

65 Metantekdә yaranan qazın neçә faizi karbonat turşusnun payına düşür?

•

5153 %i
7780 %i
7780 %i
7075 %i
3033 %i

66 Barabanın diametri bi metr olan qurudujudakı barabanın uzunluu neçә metrdir?
11 – 13 metr

•
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•

4 – 6 metr
8 – 10 metr
6 – 7 metr
2 – 3 metr

67 Quruduju aqreqat әsas hansı elementlәrdәn ibarәtdir?

•

quruduju kameradan vә ventilyasiya sistemindәn
tüstü borusundan
dolduruju kameradan
yüklәyiji krandan
konveyerdәn

68 Böyük sәnaye şәhәrindә әtraf mühiti çirklәndirәn karbonoksidinin (JO) nisbi miqdarı neçә faizdir?

•

50%
30%
40%
35%
45%

69 Sәnaye müәssisәlәrindәn, energetik sistemlәrdәn vә nәqliyyat vasitәlәrdәn әtraf mühi¬tә atılan zәrәrli
tullantıların miqdarı hansı sahәdә buraxıla bilәn normadan çoxdur?

•

tullantılar saxlanılan sahәdә
tullantı yığılan sahәdә
tullantılar emal olunan sahәdә
sәnaye mәrkәzlәrindә
tullantılar daşınılan sahәdә

70 Metantek qurğusunda yaranan qazın tәrkibindә azotun miqdarı nә qәdәrdir?

•

3%
5%
0,5%
2%
7%

71 Termiki emal prosesindә agent kimi temperaturu neçә dәrәjәyә qәdәr olan qazdan istifadә edilir?

•

410 – 440ºSә kimi
500 – 800ºSә kimi
200 – 300ºSә kimi
350 – 450ºSә kim
820 – 860ºSә kimi

72 Forsunkalı skubberlәrdә qaz axınının sürәti saniyәdә neçә metir olur?

•

1,2 – 1,4 m/san
0,8 – 1,0 m/san
1,3 – 2 m/san
0,5 – 0,9 m/san
0,7 – 1,5 m/san

73 Dairәvi Venturi skubberi saatda neçә metr /kub (m3/ saat qaz sәrvәtinә hesablanır?

•

40000 m3
55000 m3
80000 m3
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60000 m3
85000 m3

74 Yaş toztutucu qurğunun konusvari giriş hissәsindә qazın qovulma sürәti saniyәdә neçә metrә qәdәrdir?

•

15 – 20 m qәdәr
8 – 10 m qәdәr
12 – 16 m qәdәr
5 – 1 m qәdәr
12 – 18 m qәdәr

75 Elektrik süzgәcindә tac boşalması hadisәsi necә kV (kilovolt) gәrginlikdә baş verir

•

40 kV
10 kV
50 kV
6 kV
35 kV

76 Jalyuzlu toztutucunun sәmәrәliyi neçә faiz olur?

•

40%
80%
55%
50%
60%

77 Radial tipli toztutucusunun sәmәrәlik әmsalı hansı sәrhәddә dәyişir?

•

0,55 – 0,60 arasında
0,40 – 0,45 arasında
0,15 – 0,20 arasında
0,25 – 0,35 arasında
0,65 – 0,85 arasında

78 Burulqanlı qurğunun sәmәrәliyini artırmaq üçün görülәn tәdbirlәrdәn әn әsası hansıdır?

•

prosesdә istifadә olunan birinci havanın tәzyiqini azaltmaq
qurğuda keyfiyyәtli enerji mәnbәyindәn istifadә etmәk
qurğunun iş rejimini tәkminlәşdirmәk
qurğunun konstruksiyasını sadәlәşdirmәk
prosesdә istifadә olunan ikinci havanın tәzyiqini artırmaq

79 Rotasion tipli toztutuculardan ölçüsü mkmdәn çox olan tozları tәmizlәmәk üçün istifadә etmәk daha
sәrfәlidir?

•

15 – 20 mkmdәn
20 – 35 mkmdәn
15 – 30 mkmdәn
10 – 15 mkmdәn
20 – 40 mkmdәn

80 Batareyalı siklonlarda qazın tozlardan tәmizlәmә sәmәrәliyi neçә faizdir?

•

60%
80%
45%
30%
50%
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81 Hansı tәrkibli tozların tutulması üçün batareyalı (B52) siklonlardan istifadә olunur?

•

qazları yaş tozlardan tәmizlәdikdә
orta yapışqanlıq sәviyyәsinә malik olan tozlardan
möhkәm yapışqanlı tozlardan qazları tәmizlәdikdә
çirkli qazlar yapışmayan tozlardan tәmizlәndikdә
aşağı yapışqanlıq sәviyyәsinә malik olan tozlardan

82 Rotasion tipli toztutuculardan tozun fraksiyası neçә mkmdәn çox olduqda istifadә olunur?

•

7 mkmdәn
10 mkmdәn
5 mkmdәn
2 mkmdәn
15 mkmdәn

83 Batereyalı siklonlarda Hidravlik müqavimәt әmsalı neçәdir?

•

65
50
35
40
30

84 Quru toztutucu siklonun әsas çatışmayan cәhәti hansıdır?

•

siklonun dәqiq işlәmәsi
konstruksiyanın mürәkkәb olması
ölçüsü 5 mkmdәn az olan toz hissәciklәrini sәmәrәl tutmaması
böyük qabarit ölçüyә malik olması
qurğuda hәrәkәt edәn hissәlәrin olması

85 Xüsusi elektrik müqavimәtinә görә tozlar neçә qruppa bölünür?]

•

10 qrupa
3 qrupa
4 qrupa
6 qrupa
8 qrupa

86 Tozun elektrik xüsusiyyәtinә onun hansı әsas göstәricisi aid edilir?

•

tozlar yığılan
tozun keçiriciliyi
toz qatının xüsusi elektrik müqavimәti
tozların tәrkibindәki komponentlәrin sayı
tozların izoliyasiya sәviyyәsi

87 Yaxşı islanan tozun çökәn hissәciklәrinin miqdarı onun neçә fizini tәşkil edir?

•

60%ni
80%dәn çoxunu
55%ni
50%ni
75%dәn azını

88 İslanma dәrәcәsinә görә tozlar neçә qrupa bölünürlәr?
5 qrupa
12/97

22.12.2016

•

8 qrupa
3 qrupa
6 qrupa
2 qrupa

89 Möhkәm yapışan toz qatının dağılmaya qarşı möhkәmliyi nә qәdәrdir?

•

500 paskala qәdәr
600 paskaldan çox
500 paskaldan çox
700 paskaldan çox
450 paskaldan az

90 Yapışqanlılıq dәrәcәsinә görә tozlar neçә qrupa bölünür?

•

7 qrupa
5 qrupa
6 qrupa
2 qrupa
4 qrupa

91 Yüksәk müqavimәtli tozların xüsusi elektrik müqavimәti nә qәdәrdir?

•
92 Böyük sәnaye şәhәrlәrindә әtraf mühiti çirklәndirәn müxtәlif tozların miqdarı neçә faizdir?

•

12%
12,5%
10%
8%
13%]

93 Quruduju baraban üfüqi istiqamәtdә neçә dәrәjәlik bujaq altında yerlәşdirilir?

•

4  5 º lik
3  4 º lik
9  11 º lik
7  8º lik
1  2 º lik

94 Qurudulmuş çöküntünün nәmliyi neçә faiz sәrhәddindә saxlanılır?

•

80 – 90%
45 – 55%
30 – 35%
60 – 70%
60 – 75%

95 Çirklәndirici maddә olan hidrogen sulfidin havaya nәzәrәn sıxlığı nә qәdәrdir?

•

2,55
1,19
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•

1,2
0,95
2,26

96 Çirklәnmә, yaranma mәnbәyinә görә neçә növ olurlar?

•

2 növ
7 növ
3 növ
5 növ
4 növ

97 әtraf mühitә atılan zәrәrli maddәlәrin zәhәrlәyici tәsiri әsas hansı göstәricidәn asılıdır?

•

orqanizmdә olan mәhluldan maddәnin hәll olma xassәlәrindәn
maddәnin aqreqaz halından
maddәdәki qatışıqların növündәn
maddәnin miqdarından
maddәnin tәrkibindәn

98 ABŞda bәrk tullantılar yandıran qurğulardan ayrılan çirklәndirici maddәlәri faizlә miqdarı nә qәdәrdir?

•

5%
8%
4%
10%
15%

99 Böyük sәnaye şәhәrindә әtraf mühiti çirklәndirәn azot oksidlәrinin (NO) nisbi miqdarı neçә faizdir?

•

10%
9%
15%
12%
20%

100 Adgeziya nәyә deyilir?

•

toz hissәciklәrinin tәrkibinә
toz hissәciklәrinin birbiri ilә qarşılıqlı tәsirinә
tozların çirklik sәviyyәsinә
toz hissәciklәrinin möhkәmlik hәddinә
toz hissәciklәrinin sәthlәrlә qarşılıqlı tәsirinә

101 Atmosfer qatışığının buraxıla bilәn qatılıq hәddi nesә yerә bölünür?

•

6 yerә
2 yerә
8 yerә
5 yerә
3 yerә

102 Avtonәqliyyat sahәsindәn ayrılan zәrәrli maddәlәrinmiqdarı neçә faiz tәşkil edir?

•

40%
45%
20%
35%
25%
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103 әtraf mühiti әn çox çirklәndirәn sәnaye sahәlәrin neçә yerә ayırmaq olar?

•

3 yerә
8 yerә
5 yerә
4 yerә
11 yerә

104 әn geniş yayılmış çirklәndirici maddәlәri neçә qrupa bölmәk olar?

•

7 qrupa
8 qrupa
3 qrupa
2 qrupa
6 qrupa

105 İnsanlar öz vaxtının neçә faizinin qәdәrini istehsalat şәraitindә keçirir?

•

40%ә qәdәrini
30%ә qәdәrini
15%ә qәdәrini
20%ә qәdәrәni
25%ә qәdәrini

106 Tәbii, istehsalat vә mәişәt proseslәri ilә әlaqәdәr olan çirklәndirijilәr nejә qrupa bölünür?

•

3 qrupa
2 qrupa
6 qrupa
4 qrupa
5 qrupa

107 әtraf mühitin mühafizәsi problemi qlobal xarakter daşıdığından hәr bir texniki mәsәlә hansı miqyasda
hәll olunmalıdır?

•

kompleks miqyasında
zavodlar miqyasında
yer kürәsi miqyasında
sexlәr miqyasında
birliklәr miqyasında

108 Çirklәndiriji tozlar neçә әsas göstәriji ilә xarakterizә olunur?

•

2 göstәriji
5 göstәriji
8 göstәriji
6 göstәriji
7 göstәriji

109 Çirklәndiriji materiallardan istehsalatda әn çox nә kimi istifadә olunur?

•

stabillәşdiriji kimi
katalizator kimi
xammal kimi
yarımfabriqat kimi
sıxlaşdırıjı kimi

110 әtraf mühitin mühafizәsi problemi qlobal xarakter daşıdığından hәr bir texniki mәsәlә hansı miqyasda
hәll olunmalıdır?
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•

sexlәr miqyasında
birliklәr miqyasında
zavodlar miqyasında
yer kürәsi miqyasında
kompleks miqyasında

111 Sәnaye müәssisәlәrindәn, energetik sistemlәrdәn vә nәqliyat vasitәlәrdәn әtraf mühi¬tә atılan zәrәrli
tullantıların miqdarı hansı sahәdә buraxıla bilәn normadan çoxdur?

•

tullantılar saxlanılan sahәdә
sәnaye mәrkәzlәrindә
tullantılar emal olunan sahәdә
tullantı yığılan sahәdә
tullantılar daşınılan sahәdә

112 Zәrәrli tullantıların әtraf mühitә mәnfi tәsiri texniki vasitәlәrә necә tәsir göstәrir

•

texniki vasitәlәrin istismar müddәti azalır
çihazların işlәmә xәtası çoxalır
qovşaqlar dәqiq işlәmir
detallar paslanır
sistemlәrin işlәmә tarazlığı pozulur

113 Yer kürәsindә atmosfer çirklәnmәsi neçә miqyasda olur?

•

3 miqyasda
8 miqyasda
4 miqyasda
6 miqyasda
2 miqyasda

114 әtraf mühitin çirklәnmәsi әsas hansı amillә әlaqәlәndirilir?

•

antropogen
daşqınlar
meşә yanğınları
vulkan püskürmәsi
torpağın eroziyası

115 Çirklәndirici maddә olan kükürd oksidin havaya görә sıxlığı nә qәdәrdir?

•

1,36
1,54
2,213
2,15
2,35

116 Çirklәndirici maddә olan karbon oksidinin havaya nәzәrәn sıxlığı nә qәdәrdir?

•

0,745
0,850
0,580
0,967
0,980

117 Jalyuzlu tozayırıcısı tәtbiq olunan sahәnin temperaturu hansı sәrhәddә dәyişmәsi normaya uyğundur?
150° S – 200°S arasında
300°S – 350°S arasında

•
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•

450°S – 600° S arasında
200° S – 250°S arasında
400°S – 450° S arasında

118 Absorbsiya üsulu ilә qazların süzülmәsindә absorvent layı neçә növ qurğularda istifadә olunur?

•

4 növ
3 növ
5 növ
2 növ
7 növ

119 Absorbsiya üsulunda absorbent kimi hansı materialdan istifadә olunur?

•

aktiv kömürdәn
koaqulyatdan
qurğuşundan
civәdәn
qәlәvi mәhlullarından

120 Fizikikimyәvi proseslәrin getmәsi xarakterinә uyğun olaraq sәnaye tul¬lantılarının qaz növlü
çirklәndiricilәrdәn tәmizlәnmәsi üsulları neçә qrupa bölünür?

•

5 qrupa
8 qupa
2 qrupa
4 qrupa
5 qrupa

121 Kiçik sürәtli duman toztutucularının sәmәrәliliyi neçә faiz olur?

•

95%
99,9%
90%
85%
87%

122 Forsunkalı skubberlәrdә suyun xüsusi sәrfi neçә l/m3 tәşkil edir?

•

3 – 6 l/m3
7 – 10 l/m3
2 –3l/m3
5 – 8 l/m3
1,5 – 2 l/m3

123 Yapışmayan tozlara hansı materialdan alınan tozlar aid edilir?

•

dolomit
metal
azbest
gips
sement

124 Tozların hansı xüsusiyyәti havanı tozlardan tәmizlәnmә prosesindә mütlәq nәzәrә alınmalıdır?

•

tozların fraksiyalara ayrılması
tozların partlayış tәhlükәsi
tozların dispresliyi
tozların yapışqanlığı
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tozların islanması

125 Tozların әsas mәnfi jәhәti hansıdır?

•

asılı vәziyyәtdә olması
yüksәk keçirijilik qabliyyәtinә malik olması
hava ilә sürtünmә yaratması
tәrkibindә neytral hissәjiklәrin olması
partlayış törәdәn qatışığın yaratması

126 Orta keçirijili tozların xüsusi elektrik müqavimәti neçә Omdur?

•

103 – 10 4 Om
103 – 10 8 Om
102  10 8 Om
104 – 105 Om
102 – 104 Om

127 Yaxşı keçiriji tozların xüsusi elektrik müqavimәti neçә Omdur?

•

5 ∙ 102 Oma qәdәr
102 Omdan az
1,5 ∙ 102 Oma qәdәr
3 ∙ 102 Oma qәdәr
2 ∙ 102 Oma qәdәr

128 Xüsusi elektrik müqavimәti toz qatının hansı göstәrijisindәn asılıdır?

•

möhkәmliyindәn
ölçüsündәn
nәmliyindәn
sıxlığından
mәsamәliliyindәn

129 Zәrәrli qazların tozlardan tәmizlәmә prosesindә tozların hansı xüsusiyyәti mütlәq nәzәrә alınmalıdır.

•

islanma
asılı vәziyyәtdә qalma
fraksiyalara ayrılma
elektrik
yapışqanlıq

130 Pis islanan tozların çökәn hissәjiklәrinin miqdarı neçә faiz tәşkil edir?

•

35%
30%
20%
40%
25%

131 Tozların sәpәlәnmiş su damları ilә islanması hansı prinsipә әsaslanır?

•

çökә
yaş toz tutma
quru toz tutma
hissәjiklәrin nәmlәşdirilmәsi
Flotasiya

132 Adәtәn avtogeziya prosesi nejә adlanır?
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•

tozların tәrkibi
tozların yapışqanlığı
tozların hissәjiklәri
tozların bәrkliyi
tozların fraksiyası

133 Orta islanan tozların çökәn hissәjiklәrinin miqdarı neçә faiz tәşkil edir?

•

6070%
2535%
4555%
3080%
5060%

134 Havanın keyfiyyәti, onun janlı orqanizmә avadanlığa vә texnoloci prosesә tәsiri nә ilә müәyyәn edilir?

•

toz hissәjiklәrinin qatılığı ilә
tozun dispersiya tәrkibi ilә
toz hissәjiklәrinin fraksiyası ilә
toz hissәjiklәrinin miqdarı ilә
toz qatının sıxlığı ilә

135 Tozların yapışqanlıq prosesi hansı qüvvәnin tәsiri altında baş verir?

•

jazibә
әtalәz
qarşılıqlı tәsir
molekulyar
mexaniki

136 Orta keçiricili tozların xüsusi elektrik müqavimәti neçә Omdur?

•
137 Yaxşı keçirici tozların xüsusi elektrik müqavimәti neçә Omdur?

•

5 ∙ 10² Oma qәdәr
10² Omdan az
1,5 ∙ 10² Oma qәdәr
3 ∙ 10² Oma qәdәr
2 ∙ 10² Oma qәdәr

138 Qeyd edici qurğulardan hansı quru toztutucu aparatlar qrupuna aiddir?

•

duman tutucular
tozçökdürücü kameralar
Venturi Skubberi
forsunkalı skubberlәr
köpük dağıdıcılar

139 Yapışmayan tozlara hansı materialdan alınan tozlar aid edilir?

•
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•

dolomit
sement
metal
azbest
gips

140 Tozların hansı xüsusiyyәti havanı tozlardan tәmizlәnmә prosesindә mütlәq nәzәrә alınmalıdır?

•

tozların yapışqanlığı
tozların dispresliyi
tozların fraksiyalara ayrılması
tozların partlayış tәhlükәsi
tozların islanması

141 Tozların әsas mәnfi cәhәti hansıdır?

•

hava ilә sürtünmә yaratması
asılı vәziyyәtdә olması
partlayış törәdәn qatışığın yaratması
tәrkibindә neytral hissәciklәrin olması
yüksәk keçiricilik qabliyyәtinә malik olması

142 Xüsusi elektrik müqavimәti toz qatının hansı göstәricisindәn asılıdır?

•

nәmliyindәn
sıxlığından
ölçüsündәn
möhkәmliyindәn
mәsamәliliyindәn

143 Zәrәrli qazların tozlardan tәmizlәmә prosesindә tozların hansı xüsusiyyәti mütlәq nәzәrә alınmalıdır.

•

islanma
asılı vәziyyәtdә qalma
fraksiyalara ayrılma
elektrik
yapışqanlıq

144 Orta islanan tozların çökәn hissәciklәrinin miqdarı neçә faiz tәşkil edir?

•

2535%
6070%
5060%
4555%
3080%

145 Pis islanan tozların çökәn hissәciklәrinin miqdarı neçә faiz tәşkil edir?

•

35%
20%
25%
30%
40%

146 Adәtәn avtogeziya prosesi necә adlanır?
tozların tәrkibi
tozların bәrkliyi
tozların hissәciklәri
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•

tozların fraksiyası
tozların yapışqanlığı

147 toz hissәciklәrinin qatılığı ilә

•

4 üsulla
8 üsulla
2 üsulla
toz hissәciklәrinin qatılığı ilә
7 üsulla

148 Havanın keyfiyyәti, onun canlı orqanizmә avadanlığa vә texnoloji prosesә tәsiri nә ilә müәyyәn edilir?

•

toz hissәciklәrinin fraksiyası ilә
toz hissәciklәrinin miqdarı ilә
toz qatının sıxlığı ilә
toz hissәciklәrinin qatılığı ilә
tozun dispersiya tәrkibi ilә

149 Orta yarışqanlı toz qatının dağılma möhkәmliyi nә qәdәrdir?

•

700 paskaldan 800 paskala qәdәr
150 paskaldan 240 paskala qәdәr
200 paskaldan 260 paskala qәdәr
3000 paskaldan 600 paskala qәdәr
400 paskaldan 560 paskala qәdәr

150 Zәif yapışqanlı toz qatının dağılma möhkәmliyi nә qәdәrdir?

•

150 paskaldan 250 paskala qәdәr
50 paskaldan 120 paskala qәdәr
80 paskaldan 100 paskala qәdәr
60 paskaldan 300 paskala qәdәr
30 paskaldan 70 paskala qәdәr

151 Toz hissәciklәrinin neçә növ sıxlığı qәbul olunmuşdur?

•

3 növ
8 növ
5 növ
6 növ
2 növ

152 Tozun fraksiyası dedikdә nә başa düşülür?

•

toz hissәciklәrinin ölçüsü
toz tәbәqәsinin qalınlığı
müәyyәn aralıqda toz hissәciklәrinin bir hissәsi
toz qatının yaranması
tozun tәbәqәlәrinin uzunluğu

153 Tozun dispersiya tәrkibi neçә üsulla secilir?

•

7 üsulla
3 üsulla
2 üsulla
4 üsulla
5 üsulla
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154 Tozların sәpәlәnmiş su damları ilә islanması hansı prinsipә әsaslanır?

•

Flotasiya
çökә
yaş toz tutma
quru toz tutma
hissәciklәrin nәmlәşdirilmәsi

155 Tozların yapışqanlıq prosesi hansı qüvvәnin tәsiri altında baş verir?

•

cazibә
mexaniki
molekulyar
qarşılıqlı tәsir
әtalәz

156 Tozun dispersiya tәrkibi nejә üsulla seçilir?

•

7 üsulla
5 üsulla
8 üsulla
2 üsulla
4 üsulla

157 Burulğanlı aparatda ikinci hava kimi çirkli qazdan istifadә etdikdә aparatn mәhsuldarlığı neçә faiz artır?

•

40 60%
20 – 25%
35 – 45%
30 35%
50 55%

158 Burulğanlı toztutucuda ikinci hava kimi nәdәn istifadә etdikdә iqtisadi cәhәtcә daha sәrfәli olar?

•

çirkli qazdan
tәmizlәnmiş qazdan
isti havadan
әtraf mühitin havasından
qazhava qarışığından

159 Burulqanlı aparatın sәmәrәliliyi әsas hansı göstәricidәn asılıdır?

•

tozqaz qarışığının tәrkibindәn
işci tәzyiqdәn
aparatın istismar müddәtindәn
aparatın işlәmә rejimindәn
ikinci havanın parametrindәn

160 Burulqanlı toztutucuya verilәn ikinci havanın optimal hәcmi tәmizlәnәn qazın necә t faizini tәşkil edir?

•

45 – 50%ni
40 65%ni
28 – 36%ni
35 – 40%ni
30 – 50%ni

161 Sәmәrlik әmsalının sәrhәddindәki birinji rәqәm nәyi göstәrir (d50).
tozun fraksiya tәrkibin

•
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•

tozun dispesliyinin 50dәn kisik ölçüsün
tozun möhkәmlik hәddin
tozun sәmәrәlik әmsalın
islanma hәddin

162 Burulğanlı toztutujuda ikinji hava kimi nәdәn istifadә etdikdә iqtisadi jәhәtjә daha sәrfәli olar?

•

qazhava qarışığından
tәmizlәnmiş qazdan
isti havadan
әtraf mühitin havasından
çirkli qazdan

163 Burulqanlı aparatın sәmәrәliliyi әsas hansı göstәrijidәn asılıdır?

•

tozqaz qarışığının tәrkibindәn
işji tәzyiqdәn
aparatın istismar müddәtindәn
aparatın işlәmә recimindәn
ikinji havanın parametrindәn

164 Burulqanlı toztutujuya verilәn ikinji havanın optimal hәjmi tәmizlәnәn qazın nejә t faizini tәşkil edir?

•

45 – 50%ni
40 65%ni
28 – 36%ni
35 – 40%ni
30 – 50%ni

165 Gövdәsinin diametri 2 metrdәn 40 metrә qәdәr olan burulğanlı toz tutuju¬ların saatlıq mәhsuldarlığı nә
qәdәrdir?

•

28 m3/saatdan – 310000 m3/saata kimi
25 m3/saatdan – 300000 m3/saata kimi
20 m3/saatdan – 315000 m3/saata kimi
15 m3/saatdan – 2000 m3/saata kimi
18 m3/saatdan – 250000 m3/saata kimi

166 ABŞda vә Almaniyada istifadә olunan burulğanlı toztutujuların gövdәsinin diametri nә qәdәrdir?

•

30 mdәn 50 mә kimi
25 mdәn 42mә kimi
15 mdәn 38 mә kimi
2 mdәn 40 mә kimi
28 mdәn 45 mә kimi

167 Batariyalı siklonlarda tәzyiqin maksimum seyrәklәşmәsi nәqәdәrdir?

•

15 kPa
9 kPa
12 kPa
8 kPa
13 kPa

168 Batariyalı siklonda zәif yapışqanlı tozlarda buraxılabilәn qatılıq nә qәdәrdir?

•

40 q/m³
75 q/m³
50 q/m³
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35 q/m³
45 q/m³

169 Siklonun daxili diametri hansı sәrhәddә dәyişir?

•

35 – 1800 mm
200 – 3000 mm
220 – 480 mm
160210 mm
450 – 2600 mm

170 Siklonun konstruksiyası neçә әsas elementlәrdәn ibarәtdir?

•

10 elementdәn
3 elementdәn
7 elementdәn
4 elementdәn
8 elementdәn

171 Siklonların iş prinsipi hansı qüvvәnin tәsirinә әsaslanır?

•

mәrkәzdәnqajma qüvvәsinin
Pnevmatik tәsir qüvvәsinin
mexaniki tәsir qüvvәsinin
sürtünmә qüvvәsinin
jazibә qüvvәsinin

172 İkinji sinifә aid olan toztutujuda tutulan toz hissәjiyinin ölçüsü neç mkmdir?

•

4,3 mkm
1,5 mkm
3 mkm
5 mkm
2 mkm

173 Birinji sinifә aid olan toztutujuda tutulan toz hissәjiyinin ölçüsü neçә mkmdir?

•

0,8 mkm
1,2 mkm
0,6 mkm
0,3 mkmdәn çox
1,7 mkm

174 Siklon növlü toztutuju aparatın çatışmayan jәhәti hansıdır?

•

12501500 Pa qәdәr tәzyiqdә hidravlik müqavimәtin artması
ölçüsü 5 mkmdәn kiçik olan hissәjiklәrin tutulmasında sәmәrәliliyin azalması
yüksәk tәzyiq altında işlәmәsi
tozların quru halda tutulması
dәyişmәyәn hidravlik müqavimәtә malik olması

175 Digәr toztutuju aparatlarla müqayisәdә siklonların әsas üstün jәhәti hansıdır?

•

konstruksiyasında hәrәkәt edәn hissәlәrin olmaması
geniş tәtbiq olunmaması
mәhsuldarlığının az olması
konstruksiyasının mürәkkәb olması
etibarlı işlәmәmәsi

24/97

22.12.2016

176 Qeyd edilәn qurğulardan hansı yaş toztutuju aparatlar qrupuna aiddir?

•

rotasion toztutujular
caluzli toztutujular
forsunkalı skubberlәr
siklonlar
süzgәjlәr

177 Qeyd ediji qurğulardan hansı quru toztutuju aparatlar qrupuna aiddir?

•

duman tutujular
forsunkalı skubberlәr
Venturi Skubberi
tozçökdürüjü kameralar
köpük dağıdıjılar

178 BSnövly bateriyalı siklonlar neçә әdәd texniki parametrә malikdir?

•

7 әdәd
10 әdәd
5 әdәd
6 әdәd
4 әdәd

179 Bütün siklon toztutujuların bunker hissәsi hansı formada hazırlanır?

•

romb şәkilli
kvadrat
silindrik
düzbujaqlı
tangesial

180 Burulğanlı aparatda ikinji hava kimi çirkli qazdan istifadә etdikdә aparatn mәhsuldarlığı neçә faiz artır?

•

40 60%
20 – 25%
35 – 45%
30 35%
50 55%

181 Tozların tutulması üçün әn geniş istifadә olunan toztutuju apparat hansıdır?

•

forsunkalı skubberlәr
Venturi Skubberi
elektrik süzgәjlәri
tozçökdürәn kamera
müxtәlif növlü siklonlar

182 Gövdәsinin diametri 20 metrdәn 40 metrә qәdәr olan burulğanlı toz tutucu¬ların saatlıq mәhsuldarlığı nә
qәdәrdir?

•

28 m3/saatdan – 310000 m3/saata kimi
25 m3/saatdan – 300000 m3/saata kimi
20 m3/saatdan – 315000 m3/saata kimi
15 m3/saatdan – 2000 m3/saata kimi
18 m3/saatdan – 250000 m3/saata kimi

183 ABŞda vә Almaniyada istifadә olunan burulğanlı toztutucuların gövdәsinin diametri nә qәdәrdir?
25/97

22.12.2016

•

30 mdәn 50 mә kimi
25 mdәn 42mә kimi
15 mdәn 38 mә kimi
20 mdәn 40 mә kimi
28 mdәn 45 mә kimi

184 Batariyalı siklonlarda tәzyiqin maksimum seyrәklәşmәsi nә qәdәrdir?

•

15 kPa
9 kPa
12 kPa
8 kPa
13 kPa

185 Batariyalı siklonda zәif yapışqanlı tozlarda buraxılabilәn qatılıq nә qәdәrdir?

•

40 q/m3
75 q/m3
50 q/m3
35 q/m3
45 q/m3

186 BSnövly bateriyalı siklonlar neçә әdәd texniki parametrә malikdir?

•

4 әdәd
5 әdәd
10 әdәd
7 әdәd
6 әdәd

187 Siklonun daxili diametri hansı sәrhәddә dәyişir?

•

35 – 1800 mm
200 – 3000 mm
220 – 480 mm
160210 mm
450 – 2600 mm

188 Bütün siklon toztutucuların bunker hissәsi hansı formada hazırlanır?

•

romb şәkilli
kvadrat
silindrik
düzbucaqlı
tangesial

189 Siklonun konstruksiyası neçә әsas elementlәrdәn ibarәtdir

•

10 elementdәn
3 elementdәn
7 elementdәn
4 elementdәn
8 elementdәn

190 Siklonların iş prinsipi hansı qüvvәnin tәsirinә әsaslanır?

•

mәrkәzdәnqacma qüvvәsinin
Pnevmatik tәsir qüvvәsinin
mexaniki tәsir qüvvәsinin
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sürtünmә qüvvәsinin
cazibә qüvvәsinin

191 İkinci sinifә aid olan toztutucuda tutulan toz hissәciyinin ölçüsü neç mkmdir?

•

4,3 mkm
1,5 mkm
3 mkm
5 mkm
2 mkm

192 Birinci sinifә aid olan toztutucuda tutulan toz hissәciyinin ölçüsü neçә mkmdir?

•

0,8 mkm
1,2 mkm
0,6 mkm
0,3 mkmdәn çox
1,7 mkm

193 Siklon növlü toztutucu aparatın çatışmayan cәhәti hansıdır?

•

12501500 Pa qәdәr tәzyiqdә hidravlik müqavimәtin artması
ölçüsü 5 mkmdәn kiçik olan hissәciklәrin tutulmasında sәmәrәliliyin azalması
yüksәk tәzyiq altında işlәmәsi
tozların quru halda tutulması
dәyişmәyәn hidravlik müqavimәtә malik olması

194 Digәr toztutucu aparatlarla müqayisәdә siklonların әsas üstün cәhәti hansıdır?

•

konstruksiyasında hәrәkәt edәn hissәlәrin olmaması
geniş tәtbiq olunmaması
mәhsuldarlığının az olması
konstruksiyasının mürәkkәb olması
etibarlı işlәmәmәsi

195 Tozların tutulması üçün әn geniş istifadә olunan toztutucu apparat hansıdır?

•

forsunkalı skubberlәr
Venturi Skubberi
elektrik süzgәclәri
tozçökdürәn kamera
müxtәlif növlü siklonlar

196 Sәmәrlik әmsalının sәrhәddindәki birinci rәqәm nәyi göstәrir (d50).

•

tozun fraksiya tәrkibin
tozun dispesliyinin 50dәn kisik ölçüsün
tozun möhkәmlik hәddin
tozun sәmәrәlik әmsalın
islanma hәddin

197 İstismar olunan burulğanlı toztutucular üçün ikinci havanın optimal işci tәzyiqi nә qәdәrdir?

•

5000 Paskaldan – 7000 Paskala qәdәr
2000 Paskaldan – 6000 Paskala qәdәr
800 Paskaldan – 1700 Paskala qәdәr
1000 Paskaldan – 1500 Paskala qәdәr
2500 Paskaldan – 3000 Paskala qәdәr
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198 Qeyd edilәn qurğulardan hansı yaş toztutucu aparatlar qrupuna aiddir?

•

rotasion toztutucular
jaluzli toztutucular
forsunkalı skubberlәr
siklonlar
süzgәclәr

199 Konstruktiv qurluşuna görә neçә növ burulğanlı toztutucu istehsal olunur?

•

10 növ
6 növ
2
4 növ
8 növ

200 Burlqanlı toztutucularda hansı qüvvәnin tәsirindәn istifadә olunur?

•

әtalәt qüvvәsindәn
sürtünmә qüvvәsinin
mәrkәzdәnqacma qüvvәsinin
ağırlıq qüvvәsindәn
cazibә qüvvәsinin

201 Birinci sinifә aid olan toztutucuda tutulan toz hissәciyinin ölçüsü nә qәdәrdir?

•

20 mkmdәn çox
40 mkmdәn çox
10 mkmdәn 30 mkmә qәdәr
15 mkmә qәdәr
35mkm

202 Havanın bәrk vә maye qatışığından ventiliyasiya sistemi ilә tәmizlәmәk üçün istifadә olunan
toztutucular neçә sinifә bölünür?

•

8 sinifә
3 sinifә
6 sinifә
2 sinifә
5 sinifә

203 әtraf mühitә atılan sәnaye tullantılarının tәmizlәnmәsi üçün istifadә olunan qaz tәmizlәyiji qurğular.
Hansı imkana malikdirlәr?

•

texnologiya vә ventilyasiya tullantılarını birbaşa atmosferә buraxmaq
zәrәrli qazları lazımi sәviyyәdә tәmizlәmәk
tәrkibinә görә tullantı qazları tәmizlәmәk
tәrkibindә zәrәrli qatışıqların miqdarı çox olan tullantıları atmosferә buraxmamaq
tәmizlәnmiş qazları atmosferә buraxmaq

204 Böyük sürәtli dumantutujuların saniyәdә sürәti nә qәdәrdir?

•

2m
2,5 m
1,5 m
1,2 m
1,8 m
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205 Atmosferi turşu, qәlәvi vә yağ mayelәrin dumanından tәmizlәmәk üçün hansı növ toztutuju qurğudan
istifadә edilir?

•

forsunkalı skubberlәrdәn
siklonlardan
lifli süzgәjlәrdәn
burulğanlı siklonlardan
tozçökdürәn kameradan

206 Konstruktiv quruluha süzgәj elementindәn ibarәtdir?

•

içәrisindә deşiklәr açılmış barabandan
tor çәrçivәdәn
mәsamәli hәsrdәn
süzüjü kameradan
penorlas materialdan

207 Yüksәk sürәtli duman tutujularda süzüjü element kimi hansı materialdan istifadә edilir?

•

Süni ipәk liflәrindәn
dәmir tordan
pambıq parçadan
poliprorilen liflәrdәn
çöküntü qatından

208 Yüksәk sürәtli aparatlarda dumanın çökmә prosesi hansı qüvvәnin tәsiri altında baş verir?

•

jazibә
sürtünmә
pnevmatik
mexaniki
әtalәt

209 Dumanın tәrkibindәki damlaların diametri 0,6 – 0,7 mkm olduqda dolunan tәmizlәmә sәmәrәliyinә nail
olmaq üçün süzülmә sürәti nә qәdәr artırılmalıdır?

•

2,5 – 3,5 m/s
3,2 – 3,4 m/s
4,2 – 5,3 m/s
4,5 – 5 m/s
2,1 – 2,8 m/s

210 Kiçik sürәtli lifli dumantutujular ölçüsü neçә mkmdәn kiçik olan hissәjiklәri qazdan tәmizlәyir?

•

6 mkdәn
3 mkmdәn
2,5 mkmdәn
5 mkmdәn
2 mkmdәn

211 әtraf mühitә atılan sәnaye tullantılarının tәmizlәnmәsi üçün istifadә olunan qaz tәmizlәyici qurğular.
Hansı imkana malikdirlәr?

•

texnologiya vә ventilyasiya tullantılarını birbaşa atmosferә buraxmaq
tәmizlәnmiş qazları atmosferә buraxmaq
zәrәrli qazları lazımi sәviyyәdә tәmizlәmәk
tәrkibinә görә tullantı qazları tәmizlәmәk
tәrkibindә zәrәrli qatışıqların miqdarı çox olan tullantıları atmosferә buraxmamaq
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212 Dumanın tәrkibindәki damlaların diametri 01 – 0,7 mkm olduqda olunan tәmizlәmә sәmәrәliyinә nail
olmaq üçün süzülmә sürәti nә qәdәr artırılmalıdır

•

4,2 – 5,3 m/s
4,5 – 5 m/s
3,2 – 3,4 m/s
2,5 – 3,5 m/s
2,1 – 2,8 m/s

213 Yüksәk sürәtli duman tutucularda süzücü element kimi hansı materialdan istifadә edilir?

•

Süni ipәk liflәrindәn
dәmir tordan
pambıq parçadan
poliprorilen liflәrdәn
çöküntü qatından

214 Kiçik sürәtli lifli dumantutucular ölçüsü neçә mkmdәn kiçik olan hissәciklәri qazdan tәmizlәyir?

•

2,5 mkmdәn
5 mkmdәn
3 mkmdәn
6 mkdәn
2 mkmdәn

215 Yüksәk sürәtli aparatlarda dumanın çökmә prosesi hansı qüvvәnin tәsiri altında baş verir?

•

mexaniki
pnevmatik
sürtünmә
cazibә
әtalәt

216 Böyük sürәtli dumantutucuların saniyәdә sürәti nә qәdәrdir?

•

2m
1,5 m
1,2 m
1,8 m
2,5 m

217 Atmosferi turşu, qәlәvi vә yağ mayelәrin dumanından tәmizlәmәk üçün hansı növ toztutucu qurğudan
istifadә edilir?

•

zifli süzgәclәrdәn
siklonlardan
forsunkalı skubberlәrdәn
tozçökdürәn kameradan
burulğanlı siklonlardan

218 Xemosorbasiya üsulu hansı növ tәmizlәmә üsuluna aiddir?

•

Seperasiya ilә tәmizlәmә üsuluna
Mexaniki üsulla tәmizlәmәyә
Quru tәmizlәmә üsuluna
yaş tәmizlәmә üsuluna
Termini üsulla tәmizlәmәyә

219 Xemosorbasiya üsulunun üstün cәhәti hansıdır?
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•

Tәmizlәmә prosesinin sadә olması
Böyük hәcmdә qaz tullantılarının yüksәk sәviyyәdә tәmizәnmәsi
Tәmizlәyici qurğuların sadә konstruksiyaya hazır olması
Tullantının tәmizlәnmәsinin intensiv aparılması
Tәmizlәmә prosesinin aparılmasına çәkilәn xәrclәrin az olması

220 Termiki oksidlәşmә üsulunda istifadә olunan avadanlıqlarda isti komponentlәrin tam yanma müddәti nә
qәdәrdir?

•

1,3 – 1,5 san
0,5 – 0,7 san
0,9 – 1,2 san
0,3 – 0,8 san
06 – 1,3 san

221 Termiki oksidlәşmә prosesi üçün avadanlıq seçildikdә hansı әsas göstәriji nәzәrә alınmalıdır?

•

avadanlığın istismar temperaturu
avadanlığın iş recimi
avadanlığın konstruksiyası
avadanlığın mәhsuldarlığı
avadanlığın istismar müddәti

222 Birbaşa tәmizlәmә üsulu ilә tәrkibindә karbon oksidi olan qazlar hans temperaturada
zәrәrsizlәşdirilmәlidir?

•

400 – 520º S
560 – 600º S
490 – 580º S
540 – 580º S
660 – 750º S

223 İqtisadi jәhәtjә sәmәrәli olması üçün tullantı qazların tәmizlәnmәsindәn alınan enerci yanma istiliyindәn
neçә faizә qәdәr çox olmalıdır?

•

53%
35%
50%
40%
47%

224 Texnoloci tullantıların çoxu hansı hәlledijidә yaxşı hәll olunur?

•

neftәdә
suda
turşularda
xlorda
qәlәvilәrdә

225 Termiki neytrallaşma üsulunda alovla birbaşa yandırma sxemi nә vaxt tәtbiq edilir?

•

tәmizlәnәjәk qazan toksiklik sәviyyәsi az olsun
tullantı qazların tәmizlәnmәsindә yüksәk dәqiqlik tәlәb olunması
tullantı qazlar prosesin aparılması üçün әlavә enerci mәnbәyi olmasın
tullantı qazlar prosesin aparılması üçün әlavә eneci mәnbәyi olsun
tәmizlәnәjәk qazın tәrkibindә zәrәrli maddәlәrin miqdarı az olsun

226 Katalik tәmizlәmә üsulunun üstün cәhәti hansıdır?
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•

katalizatorun aktivliyinin qısa müddәtli olması
tәmizlәmә prosesinin qısa müddәtdә tamamlanması
tәmizlәmә prosesinin fasilәsiz aparılması
istifadә olunan avadanlıqda hәrәkәt edәn hissәnin olmaması
tәmizlәmә sәmәrәliyinin aşağı olması

227 Katalik üsulla sәnaye tullantılarının toksik komponenlәrini zәrәrsizlәşdirmәk üçün tәmizlәyici sistemә
әlavә hansı element birlәşdirilir?

•

separator
mәhdudlayıcı
katalizator
süzgәc
tәnzimlәyici

228 Termiki oksidlәşmә üsulunda istifadә olunan avadanlıqlarda isti komponentlәrin tam yanma müddәti nә
qәdәrdir?

•

06 – 1,3 san
0,9 – 1,2 san
0,3 – 0,8 san
1,3 – 1,5 san
0,5 – 0,7 san

229 Termiki oksidlәşmә prosesi üçün avadanlıq seçildikdә hansı әsas göstәrici nәzәrә alınmalıdır?

•

avadanlığın istismar temperaturu
avadanlığın iş rejimi
avadanlığın konstruksiyası
avadanlığın mәhsuldarlığı
avadanlığın istismar müddәti

230 Birbaşa tәmizlәmә üsulu ilә tәrkibindә karbon oksidi olan qazlar hans temperaturada
zәrәrsizlәşdirilmәlidir?

•

400 – 520ºS
560 – 600ºS
490 – 580º S
540 – 580º S
660 – 750ºS

231 Birbaşa yandırma әsas tәtbiq problemi hansıdır?

•

alovun temperaturunun 1220ºSә çatdırmaq
alovun temperaturunun 1300ºSә çatdırmaq
alovun temperaturunun 1040ºSә çatdırmaq
alovun temperaturunun 950ºSә çatdırmaq
alovun temperaturunun 1450ºSә çatdırmaq

232 . İqtisadi cәhәtcә sәmәrәli olması üçün tullantı qazların tәmizlәnmәsindәn alınan enerji yanma
istiliyindәn neçә faizә qәdәr çox olmalıdır?

•

53%
35%
50%
40%
47%

233 Termiki neytrallaşma üsulunda alovla birbaşa yandırma sxemi nә vaxt tәtbiq edilir?
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•

tәmizlәnәcәk qazan toksiklik sәviyyәsi az olsun
tullantı qazların tәmizlәnmәsindә yüksәk dәqiqlik tәlәb olunması
tullantı qazlar prosesin aparılması üçün әlavә enerji mәnbәyi olmasın
tullantı qazlar prosesin aparılması üçün әlavә eneji mәnbәyi olsun
tәmizlәnәcәk qazın tәrkibindә zәrәrli maddәlәrin miqdarı az olsun

234 Tәrkibindә hansı element olan qazın tәmizlәnmәsindә termiki neytrallaşma üsullu tәtbiq edilmir?

•

kükürd
karbon
hidrogen
oksigen
azot

235 qazların süzülmәsindә konstruktiv olaraq buqurğular neçә formaya malik qablaşşәkilindә hazırlanır?

•

2 formaya
8 formaya
5 formaya
3 formaya
4 formaya

236 Hәrәkәt edәn adsorbentli aparatlarda hansı qüvvәnin tәsiri nәtijәsindә fasilәsiz iş recimi tәmin edilir?

•

ağırlıq qüvvәsi
mәrkәzdәnqaçma qüvvәsi
jazibә qüvvәsinin
әtalәt qüvvәsinin
sürtünmә qüvvәsi

237 Xemosorbasiya üsulunun әsas üstün jәhәti hansıdır?

•

tüstü qazlarını yüksәk sәmәrәliklә tәmizlәmәsi
toksik tәrkibli qazların yüksәk sәmәrәliklә tәmizlәnmәsi
tәrkibindә zәrәrli komponentlәrin miqdarı az olan qazları yüksәk sәmәrәliklә tәmizlәnmәsi
kijik hәjmdә qaztullantılarını yüksәk sәmәrәliklә tәmizlәnmәsi
boyük hәjmdә qaztullantılarının yüksәk sәmәrәliklә tәmizlәmәsi

238 Tәrkibindә hansı element olan qazın tәmizlәnmәsindә termiki neytrallaşma üsullu tәtbiq edilmir?

•

kükürd
karbon
hidrogen
oksigen
azot

239 İsti qızdırıjı qazdan kükürd oksidini (SO²) ayrımaq üçün istifadә olunan qurğunun әsas hissәsi hansıdır?

•

bunker
içәrisi aktiv kömürlә doldurulmuş absorber
qızdırıjı
istilik mübadilәsi kamerası
әkssorber

240 Qazların süzülmәsindә istifadә olunan qurğuların lazımi konstruksiyasının seçilmәsi hansı
göstәrijilәrdәn asılıdır?
süzüjü aparatın mәhsuldarlığından
qaz qarşığının tәrkibindәn

•
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•

tәmizlәnmәnin sәmәrәliyindәn
qaz qarşığının növündәn
qazların süzülmә vaxtından]

241 әgәr º S temperatur vә 101,3 kPa tәzyiqdә qazın mayedә hәll olunması 1 kq hәlledijidә neçә qramm
komponet tәşkil edәrsә, onda qaz yaxşı hәll olunan hesab olunur?

•

90 qr.
120 qr.
150 qr.
80 qram
100 qr.

242 Qaz tullantılarının tәmizlәnmәsindә istifadә olunan absorbsiya prosesi çox vaxt nejә adlanır?

•

kataditik udulma prosesi
adsorbsiya prosesi
termiki neytrallaşma prosesi
skubber prosesi
xemosorbsiya prosesi

243 Termiki neytrallaşmanın neçә növ sxemi geniş istifadә edilir.

•

7 növ
3 növ
2 növ
6 növ
5 növ

244 İstilik mübadilәsi gedәn kamerada havanın temperaturası hansı sәrhәddә dәyişir?

•

240  300ºS
170  200ºS
90 + 120ºS
100 – 150ºS
150  200ºS

245 İsti qızdırıcı qazdan kükürd oksidini (SO2) ayrımaq üçün istifadә olunan qurğunun әsas hissәsi hansıdır?

•

bunker
içәrisi aktiv kömürlә doldurulmuş absorber
qızdırıcı
istilik mübadilәsi kamerası
әkssorber

246 Qazların süzülmәsindә istifadә olunan qurğuların lazımi konstruksiyasının seçilmәsi hansı
göstәricilәrdәn asılıdır?

•

süzücü aparatın mәhsuldarlığından
qaz qarşığının tәrkibindәn
tәmizlәnmәnin sәmәrәliyindәn
qaz qarşığının növündәn
qazların süzülmә vaxtından

247 Qazların süzülmәsindә istifadә olunan qurğuların lazımı konstruksiyasının seçilmsi hansı göstәricidәn
asılıdır?
2 formaya
8 formaya
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•

5 formaya
3 formaya
[yeni cavab]

248 qazların süzülmәsindә konstruktiv olaraq buqurğular neçә formaya malik qablaşşәkilindә hazırlanır?

•

2 formaya
8 formaya
5 formaya
3 formaya
4 formaya

249 Hәrәkәt edәn sorbentli aparatlarda hansı qüvvәnin tәsiri nәticәsindә fasilәsiz iş rejimi tәmin edilir?

•

ağırlıq qüvvәsi
mәrkәzdәnqaçma qüvvәsi
cazibә qüvvәsinin
әtalәt qüvvәsinin
sürtünmә qüvvәsi

250 Xemosorbasiya üsulunun әsas üstün cәhәti hansıdır?

•

tüstü qazlarını yüksәk sәmәrәliklә tәmizlәmәsi
toksik tәrkibli qazların yüksәk sәmәrәliklә tәmizlәnmәsi
tәrkibindә zәrәrli komponentlәrin miqdarı az olan qazları yüksәk sәmәrәliklә tәmizlәnmәsi
kicik hәcmdә qaztullantılarını yüksәk sәmәrәliklә tәmizlәnmәsi
boyük hәcmdә qaztullantılarının yüksәk sәmәrәliklә tәmizlәmәsi

251 Texnoloji tullantıların çoxu hansı hәlledicidә yaxşı hәll olunur?

•

neftәdә
suda
turşularda
xlorda
qәlәvilәrdә

252 әgәr 0º S temperatur vә 101,3 kPa tәzyiqdә qazın mayedә hәll olunması 1 kq hәlledicidә neçә qramm
komponet tәşkil edәrsә, onda qaz yaxşı hәll olunan hesab olunur?

•

150 qr.
90 qr.
100 qr.
80 qram
120 qr.

253 Qaz tullantılarının tәmizlәnmәsindә istifadә olunan absorbsiya prosesi çox vaxt necә adlanır?

•

kataditik udulma prosesi
adsorbsiya prosesi
termiki neytrallaşma prosesi
skubber prosesi
xemosorbsiya prosesi

254 Birbaşa yandırma prosesinin әsas tәtbiq problemi hansıdır?

•

alovun temperaturunun 1220ºSә çatdırmaq
alovun temperaturunun 1300ºSә çatdırmaq
alovun temperaturunun 1040ºSә çatdırmaq
alovun temperaturunun 950ºSә çatdırmaq
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alovun temperaturunun 1450ºSә çatdırmaq

255 İstilik mübadilәsi gedәn kamerada havanın temperaturası hansı sәrhәddә dәyişir?

•

240  300ºS
170  2000ºS
90 + 120ºS
100 – 150ºS
150  200ºS

256 1000 m3 havanı tәmizlәdikdә katalitik reaktorun sәmәrәliyi neçә faiz tәşkil edir?

•

60 – 67%
85 – 90%
95 – 98%
78 – 80%
75 – 85%

257 Katalitik reaktorun yandırıcı başlığında hava – qaz qarışığının temperaturu hansı sәrhәddә dәyişәir?

•

50 – 60 °S
250 – 350 °S
160 – 180 °S
200 – 180 °S
100 – 150 °S

258 Katalizatorun seçilmәsi üçün hansı әsas götәricidәn istifadә olunur?

•

katalizatorun ölçüsündәn
katalizatorun aktivliyindәn vә uzun müddәtliyindәn
katalizatorun materialından
proses gedәn mühitin temperaturundan
katalizator kimi istifadә olunan materialın tәrkibindәn

259 Katalitik üsulla tullantıların tәrkibindәki toksik komponentlәrin tәmizlәnmәsi prosesi neçә dәrәcә
temperaturda aparılır?

•

50°Sdә
350°Sdә
150°Sdә
300°Sdә
200°Sdә

260 Hansı qatılıqda çirklәndiici maddәlәrin tәmizlәnmәsi üçün termiki neytrallaşdırma üsulundan istifadә
olunur

•

200 mq/ m3
250 mq/ m3
350 mq/ m3
300 mq/m3
150 mq/ m3

261 Hava ilә reaksiya mәhsullarının qarşığı 350 – 4500S temperaturada katalitik – reaktorun hansı hissәsinә
verilir?

•

yandırıjı başlığa
bәrpaediji kameraya
katalizatora
kontakt qurğusuna
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qızdırıjıya

262 Katalik reaktorlardan әsasәn qaz hava axınının tәrkibindәki hansı elementlәrin tәmizlәnmәsi üçün
istifadә olunur?

•

tolulol
benzol
aerozol
kselol
kükürd

263 Katalik tәmizlәmә üsulunun üstün jәhәti hansıdır?

•

tәmizlәmә sәmәrәliyinin aşağı olması
tәmizlәmә prosesinin fasilәsiz aparılması
istifadә olunan avadanlıqda hәrәkәt edәn hissәnin olmaması
tәmizlәmә prosesinin qısa müddәtdә tamamlanması
katalizatorun aktivliyinin qısa müddәtli olması

264 Nәqliyyat vasitәlәrindә ayrılan toksik tullantıların azaldılması üçün görülәn işlәr neçә istiqamәtdә
aparılmalıdır?

•

6 istiqamәtdә
5 istiqamәtdә
8 istiqamәtdә
4 istiqamәtdә
2 istiqamәtdә

265 Nәqliyyat vasitәlәri tәrәfindәn әtraf mühitә atılan tullantıların miqdarın mümkün qәdәr azaltmaq üçün
ilk növbәdә hansı tәdbir görülmәlidir?

•

nәqliyyat vasitәlәrinin konstruksiyası tәkmillәşdirilmәsi
nәqliyyat vasitәlәrinin yükgötürmә qabliyyәti azaldılmalı
nәqliyyat vasitәlәrindә tәyinatına görә istifadә olunmalı
işәyararlı nәqliyyat vasitәlәrindәn istifadә olunmalı
nәqliyyat vasitәlәrindәn sәmәrәli istifadә olunmalı

266 Biokimyәvi üsulun tәtbiq hans tәrkibli qazların tәmizlәnmәsindә daha mәqsәdә uyğundur?

•

dәyişәn tәrkibi
sabit tәrkibli
tәrkibindә zәrәrli qatışıqların miqdarı çox olan
tәrkibindә mikroorqanizmlәrin miqdarı çox olan
tәsirsiz qazların

267 Hava ilә reaksiya mәhsullarının qarşığı 350 – 450ºS temperaturada katalitik – reaktorun hansı hissәsinә
verilir?

•

katalizatora
bәrpaedici kameraya
yandırıcı başlığa
qızdırıcıya
kontakt qurğusuna

268 Katalitik reaktorun konstruksiyası әsas neçә elementdәn ibarәtdir?

•

8 elementdәn
5 elementdәn
3 elementdәn
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6 elementdәn
4 elementdәn

269 Katalik reaktorlardan әsasәn qaz hava axınının tәrkibindәki hansı elementlәrin tәmizlәnmәsi üçün
istifadә olunur?

•

tolulol
benzol
aerozol
kselol
kükürd

270 Katalitik qaz tәmizlәyici qurğular konstruktiv quruluşuna görә neçә növ olurlar?

•

4 növ
6 növ
8 növ
2 növ
3 növ

271 әtraf mühitә atılan sәnaye tullantıları mәnbәlәrinә görә neçә qrupa bölünür?

•

5 qrupa
2 qrupa
6 qrupa
7 qrupa
4 qrupa

272 Qazları biokimyәvi üsulla tәmizlәmәk üçün tәtbiq olunan aparatlar neçә qrupa bölünür?

•

5 qrupa
2 qrupa
4 qrupa
7 qrupa
3 qrupa

273 Katalik üsulla sәnaye tullantılarının toksik komponenlәrini zәrәrsizlәşdirmәk üçün tәmizlәyiji sistemә
әlavә hansı element birlәşdirilir?

•

separator
süzgәj
katalizator
mәhdudlayıjı
tәnzimlәyiji

274 Katalitik reaktorun konstruksiyası әsas neçә elementdәn ibarәtdir?

•

8 elementdәn
5 elementdәn
3 elementdәn
6 elementdәn
4 elementdәn

275 Katalitik qaz tәmizlәyiji qurğular konstruktiv quruluşuna görә neçә növ olurlar?

•

4 növ
6 növ
2 növ
8 növ
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3 növ

276 Çöküntü mәhsullarından gübrә kimi, heyvanlar yeminә әlavә kimi, aşkar maddә kimi vә bәrk yanajaq
kimi istifadә olunması onun hansı göstәrijisindәn asılıdır?

•

tәrkibindәn
susuzlaşdırma sәviyyәsindәn
hәjmindәn
miqdarından
keyfiyyәtindәn

277 Çöküntünün termiki üsulla emalında hansı әsas proses baş verir?

•

çöküntüdә faza yerdәyişmәsi baş verir
çöküntünün aqreqat halı dәyişir
çöküntünün tәrkibi dәyişir
çöküntü kiçik hissәjiklәrә parçalanır
çöküntünün kütlәsi vә hәjmi azalır

278 Sentrifuqa qurğusundan sutkalıq mәhsuldarlığı nә qәdәr olan tәmizlәyiji mәntәqәlәrdә istifadә olunur?

•

27000 m³/ sutka
40000 m³/ sutka
45000 m³/ sutka
32000 m³/ sutka
25000 m³/ sutka

279 Xariji mәntәqәlәrdә çöküntünün susuzlaşdırmaq üçün istifadә edilәn senrifuqa qurğusunun әsas elementi
hansıdır?

•

keki boşaltmaq üçün kanal
boşaldıjı bunker
çöküntünün vermәk üçün boru
rotor vә şneq
fuqatı boşaltmaq üçün deşik

280 İstiliklә emal olunduqda çöküntünün parçalanma mәhsulları hansı elementlәrә çevirilirlәr?

•

mineral hissәjiklәrinә
zülala
qәlәviyә
bir hissәsi qara, bir hissәsi lil suyuna
karbohidratlara

281 Çöküntülәrin mexaniki üsulla susuzlaşdırmaq üçün әn çox hansı aparatlardan istifadә olunur?

•

aerotenklәrdәn
vakuumsüzgәjdәn
preslәyiji süzgәjlәrdәn
fentrifuqalardan
durulduju aparatdan

282 Böyük diametrli metanteklәrdә olan lil nejә saatdan bir qarışdırılmalıdır?

•

hәr 6 saatdan bir
hәr 5 saatdan bir
hәr 2 saatdan bir
hәr 4 saatdan bir
hәr 3 saatdan bir
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283 Elektrik enercisinә qәnaәt etmәk üçün çox vaxt çöküntü hansı qurğu ilә qarışdırılır?

•

pәrli qarışdırıjılarla
hidravlik elevatorla
mexaniki intiqalla
şnekli qurğu ilә
elektrik intiqalı vasitәsi ilә

284 Çöküntünün әlverişli qızdırma prosesi hansı aparatlarda aparılır?

•

titrәyişli sobalarda
skubber qurğusunda
qaynar qatlı sobalarda
çoxtәbәqәli sobalarda
barabanlı sobalarda

285 Çöküntünün verilmә reciminә görә metantenkin istismarının әn tәkmilәşdirilmiş sxemi hansıdır?

•

bir başa verilmә sxem
paralel sxem
ardıjıl sxem
vasitәli sxem
qarışıq sxem

286 Termofil qıjqırtma prosesindә qıjqırtmaya sәrf olunan buxarı nejә azaltmaq olar?

•

düzgün temperatur recimi seçmәklә
çöküntünün qağılığını azaltmaqla
çöküntünün miqdarını azaltmaqla
çöküntünü әvvәljәdәn qızdırmaqla
buxar itkisinә yol vermәmәklә

287 Çöküntünün hansı göstәrijisinin dәyişmәsi nәtijәsindә onun nәmvermә (susuzlaşma) qabliyyәti kәskin
sürәtdә artır?

•

ç.küntünün emal müddәti
çöküntünün emal mühitin
çöküntünün fizikikimyәvi xassәsin
çöküntünün tәrkibin
çöküntünün hәjmin

288 Çöküntünün müqavimәtin azalmaq üçün nә etmәk lazımdır?

•

çöküntünün temperaturasını azaltmaq
çöküntünün sıxlığın azaltmaq
çöküntünü susuzlaşdırmaqdan qabaq emal etmәk
çöküntünün tәmizlәmәk
çöküntünün hәjmini genişlәndirmәk

289 Vakuumsüzgәjin suburaxma qabliyyәti әn çox nәdәn asılıdır?

•

çöküntünün xüsusi müqavimәtindәn
söküntünün temperaturundan
çöküntünün qıjqırma şәraitindәn
çöküntünün nәmlik sәviyyәsindәn
çöküntünün tәrkibindәn

290 Bir başa verilmә sxeminin әsas üstün jәhәti hansıdır?

•
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•

metantenkin sxem üzrә yüklәnmәsinin vә boşaldılmasının eyni vaxtda olması
sxem üzrә prosesin avtomatlaşdırılmasının mümkün olması
sxemin elementlәrinin az olması
istifadә olunan sxemin sadә olması
metantek qurğusunu asan işә salması

291 Sentrifuqa qurğusunun әsas çatışmayan jәhәti hansıdır?

•

konstruksiyasının mürәkkәb olması
qabarit ölçüsünün böyük olması
hәrәkәt edәn hissәlәrinin çox olması
istismar prosesinin tәhlükәli olması
fuqatın aşağı keyfiyyәtli olması vә onun tәkrar emal olunması

292 Qıjqırtma prosesindәn ayrılan qazın yığılması üçün istifadә olunan hündürlüyün neçә metrdir?

•

1,5metr
3,8 metr
2 metr
5metr
4 metr

293 Qıjqırtma prosesindә әn az qaz hansı maddәnin parçalanmasından alınır?

•

mineral çöküntülәrin
üzvi maddәlәrin
aktiv lilin
yağların
zülalın

294 Qıjqırtma prosesindә әn çox qaz hansı maddәnin parçalanmasından alınır?

•

çirkli suyun
yağların
aktiv lilin
müxtәlif növ şlamın
karbo hidrogenin

295 Metantek qurudujusunda istismar xәrjlәri nә vaxt artır?

•

qurğunun iş recimi düzgün seçilmәdikdә
qurğunun istismar müddәti qutardıqda
әlavә istilik sәrf tәlәb olunduqda
qurğudan sәmәrәli istifadә olunmadıqda
qurğu hәddindәn çox yüklәnәndә

296 Termofil şәraitdә çöküntünün qıcqırdılması, mezofil şәraitdә qıcqırmadan nә ilә fәrqlәnir?

•

Qıcqırdılmanın aparılma metodu ilә
Qıcqırdılma prosesindәn alınan çöküntünün tәrkibi ilә
İstifadә olunan qurğunun növü ilә
Qıcqırtma prosesin aparılması ilә
Çöküntünün susuzlaşdırılma müddәti ilә

297 Mezofil qıcqırtma prosesinin әsas üstün cәhәti hansıdır?

•

Qıcqırdıcı qurğunun sadә olması
Qıcqırtmanın prosesdәn alınan qazın yandırılmasından yaranan istiliyin hesabına getmәsi
Qıcqırtmanın sәmәrәli getmәsi
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Qıcqırtmanın tez başa çatması
Prosesin gedişindә әlavә enerjidәn istifadә olunmaması

298 Qıcqırmış çöküntünün ümui hәcminin dәyişmәsinin sәbәbi nәdir?

•

Qıcqırdıcı qurğunun dәqiq işlәmәsi
Qıcqırdılma rejiminin düzgün seçilmәsi
Qıcqırtma prosesinin sәmәrәli aparılması
Quru hissәciklәrin azalması vә nәmliyin artması
Qurğunun kipliyinun yüksәk sәviyyәdә olması

299 Metantek qurğusunun sәmәrәli işlәmәsi nә ilә qiymәtlәndirilir?

•

Qıcqırdılma prosesindә mәhsul itkisinin az olması ilә
Prosesin dәqiq aparılması ilә
Tәrkibindә kül olmayan maddәlәrin parçalanma sәviyyәsi ilә
Qurğunun yüksәk mәhsuldarlığı ilә
Qurğunun tәhlükәsiz işlәmәsi ilә

300 әtraf mühitә atılan zәrәrli maddәlәrin zәhәrlәyiji tәsiri әsas hansı göstәrijidәn asılıdır?

•

maddәnin aqreqaz halından
maddәnin miqdarından
orqanizmdә olan mәhluldan maddәnin hәll olma xassәlәrindәn
maddәnin tәrkibindәn
maddәdәki qatışıqların növündәn

301 ABŞda bәrk tullantılar yandıran qurğulardan ayrılan çirklәndiriji maddәlәri faizlә miqdarı nә qәdәrdir?

•

15%
4%
8%
5%
10%

302 Böyük sәnaye şәhәrindә әtraf mühiti çirklәndirәn azot oksidlәrinin (NO) nisbi miqdarı neçә faizdir?

•

10%
9%
15%
12%
20%

303 Barabanlı qurudujunun әsas çatışmayan jәhәti hansıdır?

•

qurudujunun tәkmilәşdirilmәmәsi
mәhsuldarlığının aşağı olması
buxar itkisinә yol verilmәsi
qurğunun murәkkәb quruluşa malik olması
istismar xәrjlәrinin çox olması

304 әtraf mühitin çirklәnmәsi әsas hansı amillә әlaqәlәndirilir?

•

antropogen
daşqınlar
meşә yanğınları
vulkan püskürmәsi
torpağın eroziyası
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305 Qaynayan qatlı reaktorun çoxgedişli sobalardan fәrqi nәdir?

•

prosesin tam avtomatlaşdırılmasının mümkün olması
qaynar qatlı reaktorularda prosedәn alınan küli xarij etmәk üçün qurğunun nәzәrdә tutulmaması
az yanajaq sәrf etmәsi
mәhsuldarlığın yüksәk olması
sadә sistemә malik olması

306 Digәr qurğulardan fәrqli olaraq metanteklәrdә qıcqırtma müddәti necә azaldılır?

•

Çöküntünü süni yolla qızdırmaqla
Çöküntünü okidlәşdirmәklә
Çöküntünün tәrkibin yaxşılaşdırmaqla
Çöküntünün miqdarın azaltmaqla
Çöküntünün axıcılıq qabiliyyәtin artırmqala

307 Metantek qurğusunun әsas funksiyası nәdәn ibarәtdir?

•

Çöküntünü qarışdırmaqdan
Çöküntünü parçalamaqdan
Çöküntünü susuzlaşdırmaqdan
Çöküntünü qurudmaqdan
Çöküntünü qıcqırtmaqdan

308 İkiyaruslu qurğunun әsas çatışmayan cәhәti hansıdır?

•

Mәhsuldarlığının aşağı olması
Qurğunun baha başa gәlmәsi
Qurğunun sәthini qızdırmaq lazım olması
Qurğunun septik hissәsinin hәcminin böyül olması
Qurunt sularının sәviyyәsi yüksәk olan yerlәrdә itifadә olunma imkanına malik olmaması

309 İki yaruslu qurğunun çürütmә kamerasının hәcmi üzvi maddәnin hansı göstәricisindәn asılıdır?

•

Üzvi maddәnin tәrkibindәki parametrlәrin sayından
Üzvi maddәnin tәrkibindәn
Üzvi maddәnin ölçüsündәn
Üzvi maddәnin növündәn
Üzvi maddәnin qıcqırma müddәtindәn

310 әn çox istifadә olunan ikiyaruslu durulducu qurğu hansı materialdan hazırlanır?

•

Kәrpic materialından
Şüşә materialından
Daş materialından
Ağac materialından
Dәmirbeton materialından

311 Çürümә kamerasında qıcqırmanın müddәti nәdәn asılıdır?

•

Qıcqırdılma tempraturundan
Qıcqırtma kamerasının tutumundan
Çöküntünün hәcmindәn
Çöküntünün qatılığındam

312 Çoxgedişli sobanın gövdәsi hansı materialdan hazırlanır?

•

çuqun materialından
yüksәk keyfiyyәtli polad materialından
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sink materialından
miss materialından
alüminium materialından

313 Maye çöküntü termiki üsulla qurudulduqda istismar xәrjinin artmasına әsas sәbәb nәdir?

•

material sәrfinin çox olması
istilik sәrfinin çox olması
qurudulma prosesinin sәmәrәli aparılmaması
qurudulan çöküntünün utilizasiya sahәsi olmaması
qurudulma prosesindәn ayrılan qazdan tәkrar istifadә olunmaması

314 Çoxgedişli sobanın çatışmayan jәhәti hansıdır?

•

yandırılma prosesinin fasilәsiz aparılması
konstruksiyasının sadә olması
uzun müddәt etibrlı işlәmәsi
inşat dәyәrinin yüksәk olması vә qabarit ölçüsünün böyük olması
asan istismar olunması

315 Şәhәr tәmizlәyiji mәntәqәlәrindә susuzlaşdırılmış çöküntülәri qurudmaq üçün hansı növ qurudujulardan
istifadә olunur?

•

pnevmatik qurudujudan
asılı qatlı qurudujudan
valı qurudujudan
zenitli qurudujudan
düzxәtli barabanlı qurudujudan

316 Hansı qıjqırtma prosesindә çöküntülәrin tam zәrәrsizlәnmәsinә nail olunur?

•

qazqolderdә qıjqırtma prosesindә
ikiyaruslu duruldujularda qıjqırtma prosesindә
biryaruslu duruldujularda qıjqırtma prosesindә
termofil qıjqırtma profilindә]
aerotenkdә qıjqırtma prosesindә

317 Metantek qurğusundan ayrılan qazın tәrkibindә metan qazının çox olması nәdәn asılıdır?

•

Bәrk hissәciklәrin parçalanma sәviyyәsindәn
Çöküntünün tәrkibindәki komponentlәrin tәrkibindәn
Çöküntünün tәrkibindәki komponentlәrin sayından
Çöküntünün tәrkibindәki yağların vә zülalın çox parçalanmasından
Prosesin getmә şәraitindәn

318 Toztutucu siklonun konstruksiyasının möhkәmlik hәddinә görә onda tәmizlәnәn qazın temperaturu neçә
dәrәcәyә qәdәr olmalıdır?

•

200º Sә qәdәr
500º Sә qәdәr
300º Sә qәdәr
250º Sә qәdәr
400º Sә qәdәr

319 Sәnayenin beş әsas sahәsindәn hansılardan әtraf mühitә daha çox tullantı atılır?
energitika sahәsindәn
maşınqayırma sahәsindәn
yeyinti sahәsindәn

•
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•

avtonәqliyyat sahәsindәn
metallurgiya sahәsindәn

320 Çirklәndirici maddә olan metilin havada orta illik qarışığı nә qәdәrdir?

•

3 ,5q/ m3
2,8 q/ m3
2,2 mq/ m3
1,5 mq/ m3
3 q/ m3

321 Toztutucu siklonun konstruksiyasının möhkәmlik hәddinә görә onda tәmizlәnәn qazın temperaturu neçә
dәrәcәyә qәdәr olmalıdır?

•

200°Sә qәdәr
500° Sә qәdәr
300° Sә qәdәr
250°Sә qәdәr
400° Sә qәdәr

322 Seltik qurğulrının әsas üstün sәhәti hansıdır ?

•

partlayış tәhlükәsi olmaması
uzun müddәti vә etibarlı işlәmәsi
konstruksiysının sadә olması
hәll olmamış maddәlәrin tutulma faizinin yüksәk olması
az enerji sәrt olunması

323 Materialın hәrәkәt istiqamәtinә görә pnevmatik daşıyıcı sistemlәr neçә qruppa bölünür?

•

6 qrupa
5 qrupa
2 qrupa
7 qrupa
3 qrupa

324 Kiçik hәcmli qazları tәmizlәmәk üçün hansı növ absorberlәrdәn istifadә olunur?

•

üfüqi vә şquli istiqamәtdә yerlәşdirilәn
üfüqi istiqamәtdә yerlәşdirilmәn
şaqulu istiqamәtdә yerlәşdirilәn
müәyyәn bucaq altında yerlәşdirilәn
maili yerlәşdirilәn

325 Xemosorbsiya üsulu ilә qazhava qarışığından hidrogen kükürdün tәmizlәnmәsi prosesindәn әlavә
olaraq hansı mәhsul alırın?

•

sulfat turşusu
metan qazı
fosfor
karbon
kükürd

326 Qaz yığılan qalpaq metantek ortüyünün hansı hissәsindә yerlәsir?

•

Arxa hissәsindә
Alt hissәsindә
Yuxarı hissәsindә
Yan hissәsindә
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Ön hissәsindә

327 Tәmizlәnәcәk qaz axınının maye hәlledici ilә әlaqәsinin tәşkilindә hansı növ tax¬ma qüllәsindn daha
çox istifadә olunur?

•

sadә konstruksiyalı taxma qüllәsindәn
kip bağlanmış taxma qüllәsindәn
örtüklü nimçә (tarelka) tipli taxma qüllәsindәn
açıq taxma qüllәsindәn
mühafizә olunan taxma qüllәsindәn

328 Absorbiya prosesindә hәrәkәt etdirici qüvvә hansıdır?

•

cazibә qüvvәsi
sorucu quvvә
prosesdә istifadә olunan katalizatorun tәsir qüvvәsi
mayeqaz fazası sәrhәddindә qarışığın qradienti
xarici tәsir qüvvәsi

329 әtraf mühitә atılan texnoloji vә ventiliyasiya tullantılarını fәrqlәndirәn cәhәtlәr hansılardır?

•

kimyәvi tәrkiblәrin müxtәlifiyi vә temperaturun yüksәk olması
bir başa ikinci material kimi istifadә olnma bilmәmәsi
tullantıların miqdarının çox olması
zәrәrlilik sәviyyәsinin yüksәk olması
xüsusi poliqonlarda saxlanılması

330 Yüksәk sürәtli duman toztutucularının tәmizlәmә sәmәrәliyi neçә faiz arasında dәyişir?

•

80 – 85% arasında
75 – 79% arasında
90 – 98% arasında
92 – 94% arasında
70 – 75% arasında

331 Mәrkәzdәn qaçma skubberlәrindә suyun sәrfi neçә l/m3 tәşkil edir?

•

0,5 – 0,7 l/m3
0,09 – 0,18 l/m3
1,2 – 1,4 l/m3
0,06 – 0,08 l/m3
0,3 – 0,4 l/m3

332 Yaş toztutucu qurğunun sәmәrәli işlәmәi әsas hansı göstәricidәn asılıdır?

•

aparatın tәkminlәşmә sәviyyәsindәn
qazın nәmlilik sәviyyәsindәn
mayenin kәsiklә bәrabәr paylanmasından
qazın nәmlik sәviyyәsindәn
aparatın istismar şәraitindәn

333 Mexaniki mәnşәli tozlardan qazların tәmizlәnmәsi üçün hansı növ süzgәc¬dәn istifadә olunur?

•

elektrik süzgәclәrindәn
siklonlardan
zil qatından
çınqıl süzgәclәrdәn
mexaniki süzgәclәrdәn
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334 Adi süzgәclәr hansı әsas göstәriciyә növlәrә bölünürlәr?

•

mәhsuldarlığına görә
fasilәsiz işlәmәsinә görә
arakәsmәnin növünә görә
etibarlı işlәmәsinә görә
konstruksiyanın növünә görә

335 Tacvari vә çökdürücü elektrodlar hansı növ gәrginliklә qidalandırılır?

•

döyünәn gәrginliklә
dәyişәn gәrginliklә
sabit vә dәyişәn gәrginliklә
impulis hәktlli gәrginliklә
sabit gәrginliklә

336 Elektrik süzgәncinin iş prinsipi nәyә әsaslanır?

•

heç bir cavab düz deyil
elektrik sahәsindә tozların qarışıq hәrәkәtlәrinә
toz hissәciklәrinin parçalanmasına
tozların keçiricilik xassәsinә elektromaqnit seperasiya hadisәsinә
toz hissәciklәrinin elektrik sahәsindә zәrbә ilә ionlaşmasına

337 Jalyuzlu toztutucularda toz hissәciklәrinin әsas qaz axınından ayrılması hansı qüvvәnin tәsiri nәticәsindә
baş verir?

•

әtalәt qüvvәsinin
mexaniki tәsir qüvvәsinin
mәrkәzdәnqaçma qüvvәsinin
sürtünmә qüvvәsinin
cazibә qüvvәsinin

338 Radial toztutuculardan ölçüsü neçә mkmә kimi toz hissәciklәrinin tutulmasında istifadә olunur?

•

8 – 15 mkmә kimi
5 – 10 mkmә kimi
20 – 25 mkmә kimi
25 – 30 mkmә kimi
10 – 13 mkmә kimi

339 Radial tipli toztutucularda tozları qazın tәrkibindәn ayırmaq üçün hansı qüvvәlәrin tәsirindәn istifadә
olunur?

•

mәrkәzdәnqaçma qüvvәsinin tәsirindәn
Pnevmatik qüvvәnin tәsirindәn
mexaniki qüvvәnin tәsirindәn
cazibә vә әtalәt qüvvәlәrinin tәsirindәn
hidravlik qüvvәnin tәsirindәn

340 Digәr toztutuculrla müqayisәdә burulğanlı toztutucunun üstün cәhәti nәdәdir?

•

quru tozları qazın tәrkibindәn tәmizlәmәsindә
yüksәk temperaturalı qazları tozlardan tәmizlәmәkdә
ölçüsü 35 mkmdәn içik fraksiyalı tozlardan qazın tәmizlәnmәsindә
yaş tozları qazın tәrkibindәn tәmizlәnmәsindә
qatılıq çox olan tozlar qazlardan tәmizlәmәkdә

341 Bateriyalı siklonlardan nә vaxt daha çox istifadә olunur?
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•

aşağı temperaturlu qazlar tәmizlәndikdә
böyük hәcmdә qazlar tozdan tәmizlәndikdә
tәmizlәnәcәk qazın tәrkibindәki zәrәrli qatışığın miqdarı daha çox olduqda
qazın tәrkibindә metal materialı çox olduqda
mayelәşdirilmiş qaz tәmizlәndikdә

342 Toztutucu siklona daxil olan qazın basqı tәzyiqi neçә Paskaldan çox olmamalıdır?

•

2500 Paskaldan
1500 Paskaldan
2600 Paskaldan
3000 Paskaldan
1200 Paskaldan

343 Qurğunun bunkerinә daxil olan qazın tәrkibindәki tozdan ayrılması üçün qazın istiqamәti neçә dәrәcә
dәyişmәlidir?

•

600
2400
180
3600
1200

344 Toztutucu qurğuların sәmәrәlik әmsalının sәrhәddi tozun hansı göstәricisindәn asılıdır?

•

toza tәsir qüvvәsindәn
tozun miqdarından
toztutucu qurğunun növündәn
tozun islanma sәviyyәsindәn
tozun disperslik tәrkibindәn

345 Quru toztutucu qurğularda hansı qüvvәdәn istifadә olunur?

•

ağırlıq qüvvәsindәn
mәrkәzdәn qaçma qüvvәsindәn
sürtünmә qüvvәsindә
әtalәt qüvvәsindәn
mexaniki tәsir qüvvәsindәn

346 Toztutucu aparatlar neçә qrupa bölünürlәr?

•

2 qrupa
3 qrupa
7 qrupa
5 qrupa
8 qrupa

347 Tozun yapışıqanlığının әsas göstәricisi nәdir?

•

toz qatının dağılmaya qarşı möhkәmliyi
toz hissәciklәrinin qarşılıqlı tәsir qüvvәsi
tozun narınlıq sәviyyәsi
tozun mәsamәliliyi
tozların yapışma müddәti

348 Tozların islanma dәrәcәsi necә tәyin edilir?
tozların hәcminә görә
tozların kütlәsinә g.örә
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•

tozların quruluğuna görә
tozların nәmlilik sәviyyәsinә görә
tozları destilә edilmiş suya tökmәklә

349 Avtogeziya nәyә deyilir?

•

tozların tәmizlәnmәsinә
toz hissәciklәrinin sәthlәrlә qarşılıqlı әlaqәsinә
toz hissәciklәrinin növünә
toz hissәciklәrinin birbiri ilә qarşılıqlı tәsirinә
tozun fraksiya tәrkibinә

350 Hansı toz hissәciklәrin zahiri sıxlığ, hәqiqi sıxlığa bәrabәrdir?

•

quru hissәciklәrin
toz halında hissciklәrin
kövrәk hissәciklәrin
bәrk hissәciklәrin
mәsamәli hissәciklәrin

351 Toz qatının zahiri sıxlığı necә müәyyәn edilir?

•

tozun tәrkibindәki komponentlәrin növünә görә
tozun kütlәsinin hәcminә olan nisbәti ilә
tozun miqdarına görә
tozun ölçüsünә görә
tozun tәrkibinә görә

352 Toz hissәciklәrinin ölçülәr üzrә paylanması hansı qanun ilә uzlaşır?

•

әks tәsir qanunu
mәrkәzdәnqaçma qanunu
әtalәt qanunu
cazibә qanunu
normal paylanma qanunu

353 Tozun dispersiya tәrkibi dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

tozun qatılıq sәviyyәsi
toz hissәciklәrinin qatılığı
toz hissәciklәrinin ölçülәri
toz hissәciklәrinin miqdarı
hissәciklәrin ölçülәrinә görә paylanması

354 Tozun dispersiyasının tәyini olunması hansı göstәricidәn asılıdır?

•

tozun tәrkibindәn
tozun nәmliyindәn
tozun quruluq sәviyyәsindәn
tozun fraksiyalarının müәyyәn olunmasından
tozun asılı vәziyyәtdә qalma müddәtindәn

355 İstilik energetika kompleksindәn ayrılan zәrәrli tullantıların miqdarı neçә faiz tәşkil edir?

•

35%
25%
50%
30%
10%
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356 әtraf mühitin çirklәnmәsi dedikdә nә başa dühülür?

•

torpağın erroziyaya uğraması
torpağın şoranlaşması
әtraf mühitә atılan tullantıların vaxtında yığılması
әtraf mühitdә bәrk zәrәrli tullantıların miqdarının artması
әtraf mühitin keyfiyyәt göstәricilәrinin mәnfi tәsir sәviyyәsinә qәdәr dәyişmәsi

357 Barabandakı materialın dolduruju kameradan boşaldıjıya doğru hәrәkәti hansı qüvvәnin hesabına tәmin
olunur?

•

mexaniki tәsir qüvvәsinin
әtalәt qüvvәsinin
jazibә qüvvәsinin
ağırlıq qüvvәsinin
mәrkәzdәnqaçma qüvvәsinin

358 Qızdırıjı qurğunun hesabatı üçün әsas amil olan buxarlanan nәmliyin kütlәsinin qiymәti, hansı әsas
göstәrijidәn asılıdır?

•

qurudulan çöküntünün tәrkibindәn
qurudulan materialın növündәn
qurduju qurğunun növündәn
emal olunan çöküntünün hәjmindә
quruduju mühitin temperaturundan

359 Termiki emal prosesindә yüksәk temperaturlu istilik daşıqıjısından istifadә etdikdә qurğunun
konstruksiyasında hansı dәyişiklik baş verir

•

konstruksiyada partlayış tәhlükәsi yaranır
konstruksiyanın qabarit ölçüsü keçilir
konstruksiyada hәrәkәt edәn elementlәrin sayı artır
konstruksiya mürәkkәblәşir
konstruksiyadakı elementlәrin funksiyası dәyişir

360 Adi süzücü qurğuların işlәmә prinsipi nәyә әsaslanır?

•

çirkli qazın süzücü elementdәn keçәrәk süzülmәsinә
qaz qarışığının mәsamәli süzücü elementdәn keçmәsinә
toz hissәciklәrinin elektrik sahәsindә ionlaşmasına
qazları toz vә uman hissәciklәrdәn tәmizlәmәyә
qaz qarışığının lil pәrdәsindәn keçmәsinә

361 Toz hissәciklәrinin elektrik sahәsindә ionlaşması üçün neçә әdәd elektroddan istifadә olunur?

•

10 әdәd
4 әdәd
8 әdәd
6 әdәd
2 әdәd

362 Radial toztutuju qurğularında tozun qazdan ayrılması üçün istifadә edilәn jazibә vә әtalәt qüvvәlәri nejә
әmәlә gәlir?

•

qqaz axınının 45 º dönmәsi nәtijәsindә
qaz axınının 90º dönmәsi nәtijәsindә
qaz axınının 120º dönmәsi nәtijәsindә
qaz axınının 180º dönmәsi nәtijәsindә
qaz axınının 60 º dönmәsi nәtijәsindә
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363 Elektrik süzgәjinin tajvari elektrodu diametri neçә mm olan mәftildәn hazırlanır?

•

8 mm
2 mm
4 mm
3 mm
6 mm

364 Elektrik süzgәjlәrdә keçirijidәn axan jәrәyan şiddәtinin qiymәti nәdәn aslıdır?

•

ionların hәrәkәt istiqamәtindәn
jәryanın tezliyindәn
gәrginliyin növündәn
elektrodlar arasındakı mәsafәdәn
boşluqdakı ionların sayından

365 Elektrik süzgәjlәrindәn hansı tozları qazlardan tәmizlәmәk üçün istifadә olunur?

•

islanmayan tozları
asılı vәziyyәtdә olan tozları
yaş tozları
quru tozları
islanan tozları

366 Arakәsmәnin növünә görә süzgәj nejә növ olur?

•

2 növ
4 növ
8 növ
6 növ
5 növ

367 Elektrik süzgәjlәrinin konstruksiyasının seçilmәsi nә ilә müәyyәnlәşdirilir?

•

süzgәjin istifadә sahәsi ilә
elektrodla arasındakı gәrginliyin qiymәti ilә
süzgәjin iş şәrati ilә
Elektrik süzgәjlәrinin konstruksiyasının seçilmәsi nә ilә müәyyәnlәşdirilir?
jәriyanın qiymәti ilә

368 Calyuzlu toztutuju aparatlarda tәmizlәmәnin sәmәrәliyi neçә faizdir?

•

60%
75%
80%
70%
68%

369 Elektrik süzgәjlәrindә istifadә olunan tajvarı elektrod hansı materialdan hazırlanır?

•

xrom
voltram
mis
nikel
titan

370 Arakәsmәnin növünә görә süzgәc necә növ olur?
2 növ

•
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•

4 növ
8 növ
6 növ
5 növ

371 Elektrik süzgәclәrinin konstruksiyasının seçilmәsi nә ilә müәyyәnlәşdirilir?

•

süzgәcin istifadә sahәsi ilә
elektrodla arasındakı gәrginliyin qiymәti ilә
süzgәcin iş şәrati ilә
elektrodların sayı ilә
cәriyanın qiymәti ilә

372 Elektrik süzgәcinin tacvari elektrodu diametri neçә mm olan mәftildәn hazırlanır?

•

8 mm
2 mm
4 mm
3 mm
6 mm

373 Elektrik süzgәclәrindә istifadә olunan tacvarı elektrod hansı materialdan hazırlanır?

•

xrom
voltram
mis
nikel
titan

374 Elektrik süzgәclәrindә istifadә olunan tacvarı elektrod hansı materialdan hazırlanır?

•

ionların hәrәkәt istiqamәtindәn
cәryanın tezliyindәn
gәrginliyin növündәn
elektrodlar arasındakı mәsafәdәn
boşluqdakı ionların sayından

375 Elektrik süzgәclәrdә keçiricidәn axan cәrәyan şiddәtinin qiymәti nәdәn ibarәtdir?

•

ionların hәrәkәt istiqamәtindәn
cәryanın tezliyindәn
gәrginliyin növündәn
elektrodlar arasındakı mәsafәdәn
boşluqdakı ionların sayından

376 Çınqıllardan hazırlanmış süzgәclәrin sәmәrәliyi neçә faizdir?

•

78%
85%
96%
80%
99%

377 Yaş toztutucusu aparatlarından әsasәn hansı sahәdә geniş tәtbiq olunur?

•

kiçik ölçülü hissәciklәrdәn ibarәt olan tozlar tәmizlәndikdә
quru tozların tutulmasında
isladılmış tozların tutulmasında
partlayış tәhlükәli qazları tozlardan tәmizlәmәk üçün
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radioaktiv tozlar tutulduqda

378 Radial toztutucu qurğularında tozun qazdan ayrılması üçün istifadә edilәn cazibә vә әtalәt qüvvәlәri
necә әmәlә gәlir?

•

qaz axınının 45º dönmәsi nәticәsindә
qaz axınının 180º dönmәsi nәticәsindә
qaz axınının 120º dönmәsi nәticәsindә
qaz axınının 90º dönmәsi nәticәsindә
qaz axınının 60ºdönmәsi nәticәsindә

379 Jalyuzlu toztutucu aparatlarda tәmizlәmәnin sәmәrәliyi neçә faizdir?

•

80%
70%
60%
68%
75%

380 Jalyuzlu toztutucu aparatlarda tәmizlәmәnin sәmәrәliyi neçә faizdir?

•

80%
70%
60%
68%
75%

381 Tәrkibindәki kükürdün miqdarına görә rezin tullantıları neçә qrupa bölmәk olar?

•

6 qrupa
4 qrupa
7 qrupa
3 qrupa
8 qrupa

382 Hansı növ tullantılar gücü 1000 ton olan Tunabasi zavodunda tәkrar emal olunurlar?

•

metal tullantıları
Tәlabat tullantıları
Sәnaye tullantıları
Ağac tullantıları
Istehsalat tullantıları

383 Siklonlar texnoloji xüsusiyyәtlәrinә görә neçә növ olurlar?

•

6 növ
3 növ
2 növ
5 növ
4 növ

384 Bütün hidravlik siklinlar konstruktiv quruluşuna görә neçә qrupa bölünür?

•

6 qrupa
3 qrupa
5 qrupa
2 qrupa
8 qrupa
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385 Hansı növ çirkli suların çöküntülәrin qurudulmasında lentli vakuum süzgәcdәn istifadә olunur?

•

tez hәll olan
tez tәbәqәlәnәn
tәbәqәlәnmәyәn
çәtin tәbәqәlәnәn
tәrkilindә üzvi maddәlәrin miqdarı çox olan

386 Tullantı suların tәmizlәnmәsindәn alınan çöküntülәr neçә ayrılır?

•

5 kateqoriya
6 kateqoriya
3 kateqoriya
4 kateqoriya
8 kateqoriya

387 Üyüdülәn hissәciklәrin ölçüsünün hansı sәrhәddә dәyişmәsi üçün titrәyişli dәyirmandan istifadә olunur?

•

0,8 mkmdәn 1,5 mkmә qәdәr
0,5 mkmdәn 1,2 mkmә qәdәr
3 mkmdәn 10 mkmә qәdәr
1 mkmdәn 5 mkmә qәdәr
10 mkmdәn 15 mkmә qәdәr

388 Hansı әsas göstәriciyә görә xırdalayıcı qurğu seçilmәlidir?

•

xırdalanma prosesindәn alınan ikinci materialın unitilizasiya istiqamәtlәrinә
xırdalayıcı qurğunun növünә
xırdalayıcı qurğunun parametrlәrinin sayına
xırdalayıcı qurğunun mәhsuldarlığına
xırdalayıcı qurğunun mәnşәyinә

389 Fasilә ilә işlәyәn qaynar tәbәqәli quruduculardan hansı növ müәssisәlәrdә daha çox istifadә olunur?

•

mәhsuldarlığı çox olan neft sәnayesi müәssisәlәrindә
tikinti mәhsulları istehsal edәn güclü müәssisәlәrindә
xırda müәssisәlәrdә
avtomatlaşdırılmış kimya sәnayesi müәssisәlәrindә
mәhsuldarlığı çox olan yüngül sәnaye müәssisәlәrindә

390 Xırdalayıcı avadanlıqlar hansı әsas әlamәtlәrinә görә tәsnif olunurlar?

•

doğrayıcı qüvvәnin növünә görә
işçi orqanın konstruksiyasına görә
xırdalanan tullantının tәrkibinә görә
xırdalayıcı qurğunun gücünә görә
hissәciklәrin ölçülәrinә görә

391 Hansı sahәdә tozlaşdırıcı qurğudan daha çox istifadә olunur?

•

minerallaşdırılmış çöküntülәrin qurudulmasında
konsentratlaşdırılmış mәhsulların susuzlaşdırılmasında
aktiv lil çöküntüsünün qurusulmasında
toz halında olan çöküntülәrin qurusulmasında
çirkli su çöküntülәrin qurudulmasında

392 Qaynar tәbәqәli quruducular texnoloji tәyinatına görә neçә qrupa bölünür?
6 qrupa

•
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•

3 qrupa
2 qrupa
7 qrupa
5 qrupa

393 Tam zavod texnologiya ilә tullantıların tәkrar emal metodunun üstün cәhәti hansıdır?

•

әlavә işçi qüvvәsi tәlәb olunmaması
tullantıların daşınılmasına çәkilәn xәrclәrin lәğv olunması
istehsal müәssisәsindә tәkrar emal prosesinin aparılmaması
istehsal müәssisәsinin sahәsindә tullantıların yığılmaması
tәhlükәsizlik texnikası qaydalarına riayәt olunması

394 Neft tullantılarının yaranması nöqteyi nәzәrincә neft mәhsullarının nomenklaturasın neçә qrupa bölmәk
olar?

•

6 qrupa
2 qrupa
5 qrupa
3 qrupa
4 qrupa

395 Hansı әlamәtinә görә quruducu qurğuların tәsnifatı tәrtib olunur?

•

istilik ötürücüsünün növünә görә
istilik ötürücüsünün növünә görә
quruducu reagentin növlәrinә görә
texnoloji prosesin gedişinә görә
quruducu qurğunun gücünә görә

396 İstehsal sahәlәrindәn alınan tullantıların qeydiyyatı hansı formaya әsasәn aparılır?

•

qrafik formasına
cәdvәl formasına
kart formasına
S Nformasına
jurnal formasına

397 Nә mәqsәdlә tullntıların tәsnifatı tәrtib olunur?

•

tullantıların әsas parametrlәrini öyrәnmәk üçün
tullantıların alınma mәnbәlәrini öyrәnmәk üçün
tullantıların ölçülәrin azaltmaq mәqsәdi ilә
tullantılardan sәmәrәli istifadә etmәk üçün
tullantıların tәrkibin dәyişmәk üçün

398 Neft tәrkibli tullantıları tamamı ilә qurutmaq üçün hansı metoddan istifadә olunur?

•

kombinasiya edilmiş
fiziki
mexaniki
kimyәvi
bioloji

399 әsas komponenti mineral qarışıqlar olan bәrk neft tәrkibli tullantını termiki üsulla susuzlaşdırmaq üçün
әsas hansı sobadan istifadә olunur?
forsunkalı
tozlaşdırıcı
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•

baraban növlü
qaynar tәbәqәli
çoxaltlı

400 әtraf mühitin neft mәhsulları ilә çirklәndirilmәsinin әsas sәbәbi nәdir?

•

neft tullantılarının tәkrarәn su hövzәlәrinә tökülmәsi
neft mәhsullarından qәnaәtlә istifadә olunmaması
neft tullantılarının tamamı ilә zәrәrflәşdirilmәmәsi
neft tullantılarının tamamı ilә utilizasiyasının mümkün olmaması
lazımi tәkrar emal qurğularının olmaması

401 Sәnaye mexanizmlәrindә vә nәqliyyat vasitәlәrindә yaranan neft itkisi әtraf mühitә atılan neft
mәhsullarının neçә faizin tәşkil edir?

•

45%ni
59%ni
68%ni
65%ni
50%ni

402 Misir vә nikelin әridilmәsindәn alınan şlak hansı әsas göstәricisinә görә donma şlakından üstündür?

•

istismar müddәtinә
aqressiv mühitә qarşı davamlı olmasına
istilikfiziki xassәsinә
yeyilmә әmsalına
istifadә sahәsinә

403 Amerikada İESdan alınan külün neçә faizindәn istifadә olunur?

•

42%dәn
30%dәn
25%dәn
20%dәn
32%dәn

404 Şlakosital materialın tәrkibinin neçә faizini donma şlakı tәşkil edir?

•

57%n
48%ni
65%ni
60%ni
50%ni

405 Şlak tullantısından hazırlanan vә әn geniş tәtbiq olunan şlakosital materialının tәrkibi әsas hansı kimyәvi
elementdәn ibarәtdir?

•

titan oksidindәn(TiO)
kalsium oksidindәn(CaO)
aliminium oksidindәn(Al2O3)
silisium oksidindәn(SiO2 )
manqan oksidindәn(MnO)

406 Termozit materialının istehsalına MDB ölkәlәrindә neçәnci ildә başlanmışdır?
1965ci ildәn
1964cü ildәn
1960cı ildәn

•
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•

1957ci ildәn
1952ci ildәn

407 Texnoloji istifadәsinә çatmamış tәzә neftin әsas itki mәnbәi hansıdır?

•

qәza halları
qablardan tamamı ilә boşaldılmaması
axıntı
buxarlanma
tәmizlәmә

408 İstilik utilizasiya qurğuları neçә növә bölünürlәr?

•

altı növә
beş növә
dörd növә
iki növә
doqquz növә

409 İstilik tullantılarının mәnbәi hansıdır?

•

ventilyasiya sistemlәri
yandırılan sistemlәr
istilikenergetik qurğular
sәnaye sobaları
soyuducu sistemlәr

410 Fransada İESdan ayrılan külün neçә faizindәn istifadә olunur?

•

50%dәn
55%dәn
70%dәn
62%dәn
48%dәn

411 Fransada İESdan ayrılan külün neçә faizindәn istifadә olunur?
Fransada İESdan ayrılan külün neçә faizindәn istifadә olunur? 62%dәn
62%dәn

412 Şlak tullantısının tәrkibindә giltorpaq elementinin miqdarı neçә faizdir?

•

7%
15%
8%
10%
18%

413 Şlak tullantısının tәrkibindә kalsium oksid elementi neçә faiz tәşkil edir?

•

4455%ә qәdәr
4547%ә qәdәr
4045%ә qәdәr
4350%ә qәdәr
4042%ә qәdәr

414 Metallurgiya şlakları tәrkibindә olan hansı element ilә xarakterizә olunur?
titan elementi ilә
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•

maqnizium elementi ilә
silisium oksidi ilә
kalsium oksidi ilә
fosfor elementi ilә

415 Metallurğiya şlakının tәrkibindә neçә kimyәvi element olur?

•

35 әdәd
25 әdәd
27 әdәd
40 әdәd
30 әdәd

416 Rusiyanın cәnubqәrb hissәsindәn alınan şlak tullantısı ümumi şlak tullantısının neçә faizini tәşkil edir?

•

59%ni
56%ni
65%ni
61%ni
48%ni

417 Şlak komponentinin әsas element hansıdır?

•

silisium
metal hissәciklәr
kül
flüs
minerallaşdırılmış yanıqlar

418 Poliqona qәbul olunmayan әsas tullantı hansıdır?

•

mәişәt bark tullantıları
mәişәt tullantıları
plastik kütlә tullantıları
radioaktiv tullantılar
tekstil tullantıları

419 Şlak tullantısından alınan termozit materialı әn çox hansı sahәsә istifadә olunur?

•

arakәsmә materialı kimi
köprü salmada
ağır beton materialının alınasında
yüngül beton materialın alınmasında
yol çәkmәdә

420 Turş xarakterli şlaktullantısı kütlәsinә görә alınan bütün şlak tullantısının hansı hissәsini tәşkil edir?

•

1/6 hissәsini
1/4 hissәsini
1/2 hissәsini
1/3 hissәsini
1/5 hissәsini

421 Şlakosital materialının hazırlanmasında әsas komponent kimi hansı materialdan istifadә olunur

•

mineral qatışıqlardan
әlvan metallurgiya şlakından
qara metallurgiya şlakından
xırdalanmış donma şlakından
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qumdan

422 Hansı hallarda plastik kütlә tullantılarının tәkrar emal üçün texniki metoddan istifadә olunur?

•

doğru cavab yoxdur
tullantının birbaşa istifadәsi mümkun olmadıqda
tullantının axıcılıq qabiliyyәti komponentlәrin miqdarı çox olduqda
tullantının tәtbiq sahәsi olmadıqda
yüksәk temperatura tәlәb olunduqda

423 Plastik kütlә materiallarından alınan tullantıların hәcminin artması nә ilә әlaqәdәrdir?

•

alınan materialın paslanması ilә
plastik kütlә tullantılarından alınan materialların keyfiyәtli olması ilә
plastik kütlә materiallarından hazırlanan mәmulatların nisbәtәn asan olması ilә
plastik kütlә mәmulatlarına tәlabatın artması ilә
tullantının tәkrar emalından alınan materialların asan emal olunması ilә

424 Tam zavod texnologiyası ilә işlәyәn zavodun sahәsi nә qәdәrdir?

•

8 hektar
9 hektar
7 hektar
5 hektar
4 hektar

425 Tam zavod texnologiyasından istifadә olunduqda hansı әmәliyyata ehtiyac qalmır?

•

tullantıların kiplәşdirilmәsi
müәssisәnin әlavә xәrclәri azalır
tәkrar emal sahәlәrinә tullantılar daşınılmır
istehsal müәssisәnin sahәsindә tullantının basdırılmasına
tullantıların xırdalanması

426 Poliqona qәbul olunan tullantıların neçә faizi termiki metodla mәhf edilir

•

29%i
40%i
45%i
50%i
35%i

427 әn çox hansı maye tullantı poliqona daxil olunur?

•

plastik kütlә vә qәtran
yüksәk molekullu birlәşmәlәr
üzvi sintez mәhsulları
müxtәlif tәrkibli üzvi birlәşmәlәr
üzvi hәllecilәr

428 Poliqona qәbul olunan sәnaye tullantıları şәrti olaraq neçә qrupa bölünür?

•

4 qrupa
6 qrupa
2 qrupa
5 qrupa
3 qrupa

429 Tullantıların tәkrar emalının әn mütәrәqqi üsulu hansıdır?
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•

bioloji emal üsulu
yandırma üsulu
mexaniki emal üsulu
tullantıların poliqonda tәkrar emal olunması
pnevmatik emal üsulu

430 Tәbii mühafizә qurğusundan hansı mәqsәdlәr üçün istifadә olunur?

•

tullantıların basdırılması
tullantıların zәrәrlәşdirilmәsi
tullantıların kәnarlaşdırılması
utilizasiya olunmayan tullantıların müntәzәm sürәtdә yığılması
tullantıların basdırılması

431 Toksik sәnaye tullntılarını tәmizlәnәn vә basdırılan sahә necә adlanır?

•

tullantılar tәkrar emal olunan sahә
tullantılar saxlanılan sahә
tullantılar yığılan sahә
tәbii mühafizә qurğusu
tullantılar tәmizlәnmә sahәsi

432 Tullantı yığılan yeraltı kollektorlar neçә metr dәrinlikdә yerlәşdirilir?

•

14001600 m
12001300 m
8001000 m
10001500 m
16001650 m

433 Hansı tәhlükәlik sinifinә әsasәn bәrk mәişәt tullantıların tullantıxanalara daşınılmasına mәhdudiyyәt
qoyulur?

•

birinci
üçüncü
beşinci
dördüncü
ikinçi

434 Hansı şәrtlәr әsasında hazırda tullantıların saxlanılması vә unitilizasiyası üçün tullantıxanalar salınır?

•

xәstәlik mәnbәyinә çevirilmәmәli
istirahәt sahәsindәn lazımı mәsafәdә olmalı
topraq suxurunda su ötrüyü olmamalı
әtraf mühitin çirklәnmәdәn qorunması
tikinti obyekti olmamalı

435 Neçәnci ilә qәdәr tullantıların tәkrar emalı vә utilizasiya üçün sәmәrәli vәsaitlәr olmadığından, olnar
tullantıxanalarda saxlanılırdı?

•

1975ci ilә
1985ci ilә
1982ci ilә
1976cı ilә
1973cü ilә

436 Hansı sahәdә yanıq metal tullantılarının tәkrar emalından alınan materialdan daha çox istifadә olunur?
neft sәnayesindә
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•

kimya sәnayesindә
energetika sәnayesindә
tikinti materialları sәnayesindә
maşınqayırma sәnayesindә

437 Filizlәrdәn mәhsulların hazırlanmasına çәkiәn xәrclәr, hәmin mәhsulların tullantılardan hazırlanmasına
çәkilәn xәrclәrdәn neçә dәfә çoxdur

•

6 dәfә
4 dәfә
8 dәfә
10 dәfә
7 dәfә

438 Digәr tullantılardan, metal tullantı vә qızıntıları nә ilә fәrqlәnir

•

uzun müddәt saxlanılmasının mümkün olması ilә
ucuz başa gәlmәsi ilә
hasilatının asan olması ilә
tәrkibindә bahalı materialın çox olması ilә
tәrkibinәki kompanentlәrin sayının çox olması ilә

439 Hansı tikinti materiallarının istehsalında metallurgiya şlaklarından daha çox istifadә olunur?

•

şüşә istehsalında
kәrpic istehsalında
gibs istehsalında
sement istehsalında
keramzit istehsalında

440 İlkin materialın neçә faizini mebel fabrikalarında yaranan ağac tullantıları tәşkil edir.

•

9%ni
5%ni
10%ni
15%ni
20%ni

441 . Basf markalı forsunkalı sobanın konstruksiyası neçә elementdәn ibarәtdir?

•

8 elementdәn
6 elementdәn
2 elementdәn
3 elementdәn
4 elementdәn

442 . Sistemqaz metodu ilә işlәyәn (yüksәk temperaturalı piroliz prosesindә) ilk sınaq zavodunun gücü nә
qәdәrdir?

•

85 ton/sutka
68 ton/sutka
80 ton/sutka
75 ton/sutka
70 ton/sutka

443 Torraks reaktoruna emal olunacaq tullantı hansı hissәdәn boşaldılır?
aşağı hissәdәn
ön hissәdәn
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•

yan hissәdәn
yuxarı hissәdәn
aşağı hissәdәn

444 . Basf markalı forsunkalı sobanın әsas çatışmayan cәhәti hansıdır?

•

çox enerji tәlәb olunması
istismar müddәtinin az olması
mürәkkәb konstruksiyaya malik olması
forsunkanın xarıcı mexaniki hissәciklәrlә çirklәnmәsi
qabarit ölçüsünü böyük olması

445 Yanacağın tozlaşdırılması üçün istifadә olunan forsunkalı sobalar hansı ölkәdә istehsal olunur

•

Ispaniyada
Amerikada
Rusiyada
Almaniyada
Polşada

446 Kimya sәnayesindәn, tәrkibindә neft olan tullantı sulardan vә hәlledici mayelәrdәn ayrılan tullantılar
neçә üsulla yandırıla bilәr?

•

2 üsulla
3 üsulla
6 üsulla
4 üsulla
7 üsulla

447 Şәhәr bәrk tullantılarının neçә faizә gәdәrki yeyinti tullantıları tәşkil edir?

•

30 – 33%ә
9 – 15%ә
35 – 38%ә
10 – 20%ә
20 – 27%ә

448 Tullantıların yanma prosesinin әsas parametrlәri hansılardır?

•

cavab yoxdu
materialın tәrkibi
nәmlilik sәviyyәsi
alışma temperaturası
sobanın temperaturu

449 Zibil yeşiklәrinә görә tullantıların növlәşdirilmәsi variantı ilk dәfә dünyanın hansı şәhәrindә tәtbiq
edilmişdir?

•

Danimarkada
Almaniyada
Yaponiyada
NyuYorkda
Fransada

450 Mәhlulun qatılaşdırılması neçә növ qurğuda yerinә yetirilir?
4 növ
2 növ
5 növ

•
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•

3 növ
6 növ

451 Tullantı tozlaşdırıcı quruducuda susuzlaşdırıldıqdan sonra hansı formada mәhsul alınır?

•

mәhlul formasında
elastik formada
mәsamәli
toz halında
bәrk hissәciklәr şәklindә

452 Neçә üsulla qurudulma prosesi aparılır?

•

8 üsulla
4 üsulla
3 üsulla
5 üsulla
6 üsulla

453 ABŞda tullantıların yandırılması üçün ilk soba neçәnci ildә tikilmişdir?

•

1879cu ildә
1825ci ildә
1790cı ildә
1885ci ildә
1860cı ildә

454 Tullantıların tәkrar emal probleminin tarixi әsasәn nә ilә әlaqәdәrdir?

•

alınan tullantıların miqdarı ilә
alınan tullantıların ölçüsü ilә
alınan tullantıların tәrkibi ilә
iri şәhәrlәrin inkişaf tarixi ilә
alınan tullantıların növü ilә

455 Şәhәr bәrk tullantı mәnbәlәri neçә әsas qrupa bölünür?

•

8 qrupa
3 qrupa
5 qrupa
2 qrupa
6 qrupa

456 Bәrk tullantıların xarakteristikası adәtәn nә ilә әlaqәdәrdir?

•

tullantıların toksiklik sәviyyәsi ilә
tullantıların növlәri ilә
tullantıların tәrkibi ilә
tullantıların yaranma mәnbәyi ilә
tullantıların emal üsulu ilә

457 Yığım sistemindә әn әlverişli avadanlıq hansıdır?

•

briketlәyici
qaldırıcı
yüklәyici
sıxlaşdırıcı
doğrayıcı
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458 Tullantıların yığılması üçün әlverişli sistemin seçilmәsi әsas hansı parametrdәn asılıdır?

•

yığım tezliyindәn
yığım briqadasının sayından
yığım marşrutundan
yerli şәraitdәn
nәqliyyatın növündәn

459 Yanma prosesindәn neçә növ bәrk tullantı alınır?

•

7 növ
8 növ
2 növ
4 növ
5 növ

460 Elektrik sobasında tullantının emal prosesindәn alınan әrintinin kütlәsinin neçә faizini silisium tәşkil
edir?

•

35%ni
33%ni
25%ni
28%ni
30%ni

461 Elektrik sobalarında 1 ton tullantı tәkrar emal olundugda nә qәdәr әrinti alınır

•

155 kq. әrinti
135 kq. әrinti
129 kq. әrinti
140 kq. әrinti
147 kq. әrinti

462 Tullantıların baraban növlü qurğularda qurudulmasl üçün, quruducu reagent kimә әsasәn nәdәn istifadә
olunur?

•

elektrik enerjisindәn
bәrk yanacaqdan
tәmizlәnmәmiş tәbii qazdan
havadan
maye yanacaqdan

463 Sәnaye tullantılarının tәkrar emalı üçün avadanlıqlarının seçilmә kriteriyası hansı әsas göstәrici hesab
olunur?

•

tullantıların tәkrark emal rejimi
tullantıların ölçüsü
tullantıların ölçüsü
tullantıların ilkin xüsusiyәti
tәkrar emal üsulunun düzgün seçilmәsi

464 Qurudulma üsili ilә alınan materialın keyfiyyәtli olması üçün hansı göstәriciyә tәlabat daha sәrt
olmalıdır?

•

quruducu mühitin düzgün seçilmәsinә
qurudulma üsulunun düzgün seçilmәsinә
qurudulan materialın tәrkibinә
qurudulma prosesinin texnoloji rejiminә
materialın ölçüsünә
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465 Tullantılaqın qurudulması üçün hansı növ kostruksiyalı quruducu daha çox istifadә olunur?

•

qaynar tәbәqәli
baraban növlü
şkaf növlü
konvektiv növlü
kontakt növlü

466 Tullantının termiki üsülla tәkrar emalı prosesin hansı növünә aid edilir?

•

kimyәvi prosesә
hidravlik prosesә
mexaniki prosesә
termiki prosesә
qalvanik prosesә

467 Elektrik qövsülü sobalarda tullantıların parçalanma prosesinin üstün cәhәti hansıdır?

•

işlәmә prosesinin qapalı şәraitdә aparılması
az elektrik enerjisindәn istifadә olunması
sobanın qabarit ölçüsünün kiçik olması
prosesin tullantısız aparılması
prosesdәn ayrilan qazın nisbәtәn tәmiz olması

468 Çәkicli xırdalayıcının mәhsuldarlığı nәqәdәrdir?

•

16 – 17 ton/saat
11 – 13 ton/saat
12 – 14 ton/saat
10 – 15 ton/saat
15 – 18 ton/saat

469 Quruducu qurğular texnoloji әlamәtlәrinә görә neçә sinifә bölünürlәr?

•

11 qrupa
4 qrupa
5 qrupa
9 qrupa
6 qrupa

470 Minerallaşdırılmış tullantı axınını zәrәrsizlәdirmәk üçün әn çox hansı metoddan istifadә olunur

•

hidravlik
fiziki
kimyәvi
termiki
mexaniki

471 Tozlaşdırmaqla quruducu qurğunun әsas çatışmayan cәhәti hansıdır?

•

qurudulma faizinin aşağı olması
qurudulma prosesinin gec getmәsi
istilik daşıyıcının dövr etmәmәsi
mürәkkәb konstruksiyaya malik olması
istismar müddәtinin az olması

472 Quruducu qurğularda istilik daşıyıcısının növünә görә quruducu qurğular neçә yerә bölünür?
2 yerә
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•

4 yerә
6 yerә
3 yerә
7 yerә

473 Tullantıların tәkrar emalında tәlәb olunan istiliyi hasil edәn generatorun seçilmәsi nәyә әsaslanır?

•

qurudulan mühitin temperaturuna
tullantının nәmlik sәviyyәsinә
tullantının növünә
tullantının qurudulma metoduna vә sxeminә
tullantının tәrkibinә

474 Tullantıların qurudulma metodu nәyә әsasәn seçilir?

•

qurudulan materialın nәmliyinә
qurudulan mәhsulla edilәn texnoloji tәlabata
qurudulan materialın növünә
qurudulan materialın tәrkibinә
qurudulan tullantının toksiklik sәviyyәsinә

475 Tullantıları parçalamaq üçün istifadә olunan elektrik qövsülü soba hansı ölkәdә hazırlanıb?

•

İranda
Ispaniyada
Italiyada
Latviyada
Almaniyada

476 Minerallaşdırılmış tullantı axını neçә istiqamәtdә zәrәrlәşdirilir?

•

10 istiqamәtdә
7 istiqamәtdә
2 istiqamәtdә
5 istiqamәtdә
4 istiqamәtdә

477 Tozlaşdırmaqla quruducu qurğularda tozlaşdırıcı element hansıdır?

•

paylayıcı dairә
mexaniki forsunka
hava üfürücü
siklon
istilik dәyişdirici

478 Pyuroks prosesinin әsas elementi hansıdır?

•

yüksәldici ağızlıq
şaquli şaxtalı soba
kondensator
tozlandırıcı
reaktor

479 Amerikanın Çarlston şәhәrindә istismar olunan tullantı emalı zavodunun gücü nә qәdәrdir?

•

175 ton/sutka
200 ton/sutka
240 ton/sutka
250 ton/sutka
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180 ton/sutka

480 Torraks qurğusunun әsas üstün cәhәti hansıdır?

•

prosesin gedişinin avtomatlaşdırılmasının mümkün olması
prosesin fasilәsiz getmәsi
prosesin aparılmasında az enerji tәlәb olunması
piroliz prosesinin gedişindә az itkiyә yol verilmәsi
qurğunun konstruksiyasının sadә olması

481 Piroliz üsulu ilә tullantıların tәkrar emalından alınan bәrk qalıq materialdan sәnayenin hansı sahәsindә
istifadә etmәk daha sәrfәlidir?

•

paslanmayan mәmulatların istehsalında
plastik kütlә materiallarının hazılrlanmasında
mәsamәli materialların alınmasında
kömürün aktivlәşdirilmәsindә
rәngli şüşә istehsalatında

482 Işçi vәziyyәtdә olan Vixr1 qurğusunun konstruksiyası neçә elementdәn ibarәtdir?

•

3 elementdәn
13 elementdәn
8 elementdәn
12 elementdәn
6 elementdәn

483 Vixr1 növlü hәrәkәt edәn qurğunun mәhsuldarlığı nә qәdәrdir?

•

250 kq/saat
180 kq/saat
150 kq/saat
200 kq/saat
230 kq/saat

484 Zanqard qurğusunun mәhsuldarlığı nә qәdәrdir?

•

33 ton/sutka
30 ton/sutka
38 ton/sutka
35 ton/sutka
40 ton/sutka

485 Çarlston tәcrübә zavodu әsasәn hansı növ tullantıların tәkrar emalı üçün nәzәrdә tutulmuşdur?

•

maye tullantıların
toz halında olan tullantıları
radioaktiv tullantiları
növlәşdirilmәmiş şәhәr tullantıları
kağız tullantıların

486 Barbotaj qurğunun әsas çatışmayan cәhәti hansıdır?

•

prosesin tam avtomatik getmәmәsi
sәmәrәliliyin aşağı olması
qurğuda hәrәkәt edәn qovşaqların sayının çox olması
qurğunun stabil işlәmәmәsi
tәhlükә mәnbәlәrinin olması
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487 Barbotaj sobanın sәmәrәli vә uzun müddәt işlәmәsi әsas hansı göstәrici ilә tәyin edilir?

•

qidalandırıcı sistemin dayanaqlı işlәmәsi ilә
iş rejiminin düzgün tәnzimlәnmәsi ilә
prosesin temperatur rejiminin düzgün seçilmәsi ilә
“birinci” vә “ikinci” havanın nisbәtinin düzgün seçilmәsi ilә
avadanlıqların tәkminlәşdirilmә sәviyyәsi ilә

488 Katala növlü bartaj sobanın konstruksiyası neçә elementdәn ibarәtdir?

•

13 elementdәn
10 elementdәn
6 elementdәn
9 elementdәn
4 elementdәn

489 Alışdırıcı qurğuda tozlaşdırılan bütün sahә necә yerә bölünür?

•

7 yerә
2 yerә
5 yerә
3 yerә
4 yerә

490 Barbotaj növlü alışdırıcı qurğunun tozlaşdırma funksiyasın hansı element yerinә yetirir?

•

stabilizator
yanan tullantı
hava
köpük tәbәqәsi
tәnzimlәyici element

491 Tәbәqә üzәrindә yandırıcı qurğunun çatışmayan cәhәti hansıdır?

•

prosesin avtomatlaşdırılmasının mümkün olması
az enerji tәlәb etmәsi
asan istismar olunması
qabarit ölçüsünün böyük olması
az enerji tәlәb etmәsi

492 Senaye tullantılarını odla zәrәrsizlәşdirәn siklon soba reaktorların hansı kateqoriyasına aid edilir?

•

yüksәk sürәtli
yüksәk temperaturlu
aşağı temperaturlu
kimyәvi
alçaq tezlikli

493 Siklon yandırıcıya yığılan vә bәrk halda olan kül tullantısı sutkada neçә dәfә tәmizlәnir?
8 dәfә
4 dәfә
2 dәfә
bir dәfә
6 dәfә

494 Mәhsuldarlığı 6,3 t/saat olan siklon sobasının uzunluğu neçә metrdir?
1.8 m
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•

5,4 m
4,2 m
3,75 m
6,3 m

495 Mәhsuldarlığı 6,3 t/saat olan siklon sobasının hәcmi nә qәdәrdir?

•

6,4 m3
5 m3
3,5 m3
4,13 m3
2 m3

496 Şaquli siklon kamerasının konstruksiyası neçә әsas elementdәn ibarәtdir?

•

2 elementdәn
4 elementdәn
6 elementdәn
5 elementdәn
7 elementdәn

497 Yanma sahәsindә xırdalanmış bәrk sәnaye tullantılarını termiki üsulla zәrәrsizlәşdirmәk üçün daha çox
hansı qurğudan istifadә olunur?

•

lodbi odluğundan
utrasәs forsunkasından
yayıcı forsunkadan
siklon kamerasından
zurqa odluğundan

498 Aşağı keyfiyәtli maye tullantıları yandırmaq üçün istifadә olunan utrasәs forsunkaları hansı ölkәdә
işlәnilmişdir?

•

Kanadada
Isveçrәdә
Belgiyada
Avstriyada
Braziliyada

499 Ultrasәs forsunkasının tezliyi hansı sәrhәddә dәyişir?

•

19000  193000 Hs arasında
15500 – 16000 Hs arasında
13000 – 15000 Hs arasında
18000 – 23000 Hs arasında
17000 – 17500 Hs arasında

500 Digәr forsunkalar ilә müqayisәdә ultrasәs forsunkasının üstün cәhәti nәdir?

•

istismarının asan olması
mәhsuldarlığının çox olması
partlayış tәhlükәsi olmaması
konstruksiyanın sadә olması
tәtbiq sahәsinin geniş olması

501 Ultra sәs forsunkasının konstruksiyasında neçә әdәd elementdәn istifadә olunur?
6 әdәd
4 әdәd
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•

5 әdәd
3 әdәd
2 әdәd

502 Kombinasiya olunmuş qarışıqlı sәnaye tullantıların termiki tәmizlәnmәsi üçün hansı qurğudan istifadә
olunur?

•

rotasiyalı sobadan
ultrasәs forsunkasından
forsunkadan
forsunkalı yayıcıdan
qaynar qatlı sobadan

503 Tәbәqә üstü yanma usulu neçә qrupa bölünür?

•

8 qrupa
5 qrupa
4 qrupa
3 qrupa
7 qrupa

504 Üfüqi oxlu çәkicli xırdalayıcı dәzgah hansı ölkәdә hazırlanmışdır?

•

Çindә
Isveçrәdә
Italiyada
Fransada
Kanadada

505 Tullantıların parcalanması üçün sobada temperatura hansı sәrhәddәәә dәyişmәlidir?

•

1750 – 1860º s arasında
1600 – 1750º s arasında
1340 – 1450º s arasında
1500 – 1700º s arasında
1400 – 1430º s arasında

506 Reaktorun mәhsuldarlığı artırıldıqda vә prosesdәn ayrilan qazdan istifadә olunduqda tullantı suların hәr
m^3nin zәrәrsizlәşdirilmәsinә çәkilәn xәrc nә qәdәr olur?

•

9 manat
4 manat
4 manat
6 manat
7 manat

507 Sәnaye sahәlәrindәn ayrılan qazabәnzәr tullantıların zәrәrsizlәşdirilmәsi üçün hansı hallarda katalitik
yandırmadan istifanә olunur?

•

yüksәk sәviyyәdә tәmizlәmә tәlәb olunduqda
digәr yanma üsulundan istifadә etmәk mümkün olmadıqda
yanma prosesinin tam getmәsinә ehtiyac olmadıqda
xaric olan yanar qazın tәrkibindә üzvi mәhsulun miqdarı az olduqda
xaric olan qazabәnzәr tullantının tәrkibindә zәrәrli komponentlәr az olduqda

508 Qazabәnzәr sәnaye tullantılarının tәmizlәmәk üçün hazırda hansı metoddan geniş istifadә olunur?
hidravlik metoddan
kimyәvi metoddan
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•

fiziki metoddan
termiki metoddan
mexaniki metoddan

509 Tәbәqә üzәrindә yandırıcı qurğunun әsas üstün cәhәti hansıdır?

•

konstruksiyasının sadә olması
mәrkәzlәşdirilmiş sahәlәrdә tullantılarınn yandırılması
tәhlükәsiz istismar olunması
istismar xәrcinin az olması
mәhsuldarlığın yüksәk olmasl

510 Barbotajı yanma üsulu ilk dәfә hansı ölkәdә ixtira olunmuşdur?

•

Suriyada
İspaniyada
Danimarkada
Avstraliyada
Almaniyada

511 Tәbәqә üzәrindә yandırıcı qurğunun konstruksiyası neçә әsas elementdәn ibarәtdir?

•

12 elementdәn
8 elementdәn
6 elementdәn
13 elementdәn
10 elementdәn

512 Yanma kamerasına havanın süni surәtdә vermәklә tullantını tәbәqә üzәrindә yandırmaq üçün istifadә
olunan tәbәqә üstündә yandırıcı qurğu hansı ölkәdә hazırlanmışdır?

•

Özbәkistanda
Yaponiyada
Rusiyada
Amerikada
Fransada

513 Texniki emal metodu Zanqarda hansı ölkәdә hazırlanmışdır?

•

Çexiyada
Portuqaliyada
Amerikada
İtaliyada
Yuqoslaviyada

514 Yüksәk tmeperaturalı piroliz prosesindә Sistemqaz metodu ilә işlәyәn ilk sınaq zavodu hansı şәhәrdә
tikilmişdir?

•

Praqada
Riqada
Dubayda
NyuYorkda
Astanada

515 Torraks qurğusundakı reaktorun aşağı hissәsinә qızdırılmış qaz hansı element vasitәsi ilә verilir?
skrubber
bunker
xırdalayıcı

•
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•

kollektor
seperator

516 Yüksәk temperaturalı Torraks metodunda tәsirsiz materiallar neçә dәrәcә temperaturada qaynayırlar?

•

1720 º sdә
1720 º sdә
1540 º sdә
1650º sdә
1680 º sdә

517 Hansı sәnaye materialların tullantılarının tәkrar emalı üçün müxaniki emal üsulu tәtbiq edilir?

•

әlvan materialların
toz halında olan materialların
kövrәk materialların
birbaşa istofadәsi mümkün olmayan
çuqun materialların

518 Qurudulacaq mәhlulun tozlaşdırılmaqdan әvvәl qızdırılmasında mәqsәd nәdir?

•

keyfiyyәtli mәhsul almaq
qurutma prosesini sürәtlәndirmәk
quruducunun sәmәrәliyini artırmaq
quruducu kameranın ölçüsünü azaltmaq
enerjiyә qәnaәt etmәk

519 Siklon yandırıcı yerlәşdirilmiş qurğudan әn çox hansı mәqsәdlә istifadә olunur?

•

Codluğu çox olan suyu tәmizlәndirilmәsi üçün
Toz halında olan tullantıların yandırılması üçün
Zәrәrli qazların yandırılması üçün
Tullantı suları zәrәrsizlәşdirilmәsi üçün
Qәlәvi mәhlulların zәrәrsizlәşdirilmәsi üçün

520 Tullantının tәrkibindәn suyun vә digәr mineral maddәlәrin ayrılma prosesi neçә mәrhәlәdә aparılır?

•

9 mәrhәlәdә
4 mәrhәlәdә
3 mәrhәlәdә
2 mәrhәlәdә
6 mәrhәlәdә

521 Yaxşı olmayan şәraitdә 1 m^3 tullant; suların tәmizlәnmәsi üçün nә qәdәr xәrc tәlәb olunur?

•

46 manat
910 manat
67 manat
812 manat
1113 manat

522 Yüksәk temperaturalı piroliz prosesi digәr növ pirolizlәrdәn nә ilә fәrqlәnir?

•

prosesin getmәsinә az enerji sәrf olunması ilә
qurğunun tәhlükәsiz işlәmәsi ilә
prosesin qisa müddәtli olması ilә
temperaturanın artması nәticәsindә reaksiyanın getmә sürәtinin artması ilә
әmәliyatın dәqiq getmәsi ilә
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523 Kauçuk komponenti rezinin tәrkibinin neçә faizini tәşkil edir?

•

93%ni
75%ni
85%ni
90%ni
70%ni

524 Vulkanlaşdırılmamış rezin tullantısının әsas komponenti nәdir?

•

bәrkidici
kauçuk
yumşaldıcı
әlaqәlәndirici
rәnglәyici

525 әsas texniki rezin mәmulatları hansıdır?

•

rezin geyimlәr
rezin ötürücülәr
konveyer lentlәri
rezin şinlәr
rezin örtüklәr

526 Sәnaye tullantıları arasında әn ağır xüsusi çәkiyә hansı tullantı malikdir?

•

rezin tullantıları
Şlak tullantısı
Minerallaşdırılmış tullantılar
tәlabat tullanntıları
әlvan metaltullantıları

527 Regenerasiya qurğusunda әsasәn hansı sahәdәn alınan tullantılar tәkrar emal olunur?

•

ağac tullantıları
tәlabat tullantıları
kağız tullantıları
çuqun tullantıları
polad tullantıları

528 Hansı texnologiyanın tәdbiqi nәticәsindә kalsium elementinә on min tonlarla qәnaәt olunur?

•

avtomatlaşdırılmış texnologiyanı
şüşәnin ikinci tәkrar emal texnologiyasının
mәsafәdәn idarә olunma texnologiyanısın
mәrkәzlәşdirilmiş texnologiyanı
tәkminlәşdirilmiş texnologiyanı

529 Bir ildә şüşә tullantılarının tәkrar emalının miqdarın Fransada neçә min tona qәdәr artırılması
planlaşdırılır?

•

550 min tona
600 min tona
680 min tona
460 min tona
700 min tona

530 Fransad tәkrar emal olunan şüşә tullantılarının miqdarı istifadә olunan şüşә materialının neçә faizini
tәşkil edir?
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•

6%ni
11%ni
15%ni
8%ni
10%ni

531 Süni ağacın alınma metodundan asılı olaraq onun hәcminin kütlәsi hansә sәrhәddә dәyişir?

•

1,52,4 kq/m3
0,41,4 kq/m3
0,81,6 kq/m3
1,21,8 kq/m3
1,32,1 kq/m3

532 Ağac tullantıların tәkrar emalından alınan süni ağac hansı göstәricisi ilә tullantıdan alınan digәr ağac
materiallardan fәrqlәnir?

•

çәkisi ilә
möhkәmliyi ilә
tәtbiq sahәsi ilә
çürümә müddәti ilә
emal prosesi ilә

533 Ağac istehsal müәssisәsindәn alınan tullantının miqdarı әsas hansı göstәricidәn asılıdır?

•

xammalın növündәn
xammalın ölçüsündәn
materialın tәrkibindәn
ağac materialın tәkrar emal sәviyyәsindәn
emal olunacaq xammalın keyfiyyәtindәn

534 Hansı sәnaye sahәlәri arasında texniki rezin mәmulatlarının istehsalı xüsusi yer tutur?

•

kimya sәnaye sahәlәri
yeyinti sәnaye sahәlәri
yüngül sәnaye sahәlәri
rezin sәnaye sahәlәri
tekstil sәnaye sahәlәri

535 Hansı istehsal sahәsindәn daha çox rezin tullantısı alınır?

•

doğru cavab yoxdur
rezin ayaqqabılarının istehsalından
şin istehsalından
rezin mәmulatların hazırlanmasında
kauçukun alınmasında

536 Plastik kütlә tullantılarının lәğv olunma vә utilizasiyası neçә istiqamәtdә aparılmalıdır?

•

8 istiqamәtdә
6 istiqamәtdә
5 istiqamәtdә
3 istiqamәtdә
4 istiqamәtdә

537 Kәnd tәsәrrüfatı sahәlәrindә istifadә olunan plastik kütlә materiallarının optimal işlәmә müddәti
nәqәdәrdir?
4 il
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•

8 il
11 il
7 il
6 il

538 Kәnd tәsәrrüfatı sahәlәrindә istifadә olunan plastik kütlә materiallarının qısa istismar müddәti neçә ildir?

•

8 il
4 il
7 il
5 il
2 il

539 Nәqliyyat vәsitәlәrindә istifadә olunan plastik kütlә materiallarının uzun müddәtli istismar müddәti neçә
ildir?

•

8 il
9 il
14 il
12 il
4 il

540 Nәqliyyat vәsitәlәrindә istifadә olunan plastik kütlә materiallarının optimal işlәmә müddәti nәqәdәrdir?

•

5 il
6 il
8 il
10 il
13 il

541 Nәqliyyat vәsitәlәrindә istifadә olunan plastik kütlә materiallarının qısa istismar müddәti neçә ildir?

•

8 il
5 il
3 il
7 il
2 il

542 Elektronika vә elektrotexnika sәnayesi sahәlәrindә istifadә olunan plastik kütlә materiallarının optimal
işlәmә müddәti nәqәdәrdir?

•

4 il
9 il
6 il
7 il
11 il

543 Elektronika vә elektrotexnika sәnayesi sahәlәrindә istifadә olunan plastik kütlә materiallarının qısa
istismar müddәti neçә ildir?

•

4 il
10 il
8 il
5 il
7 il

544 Maşınqayırma sәnayesi müәssisәlәrindә istifadә olunan plastik kütlә materiallarının optimal işlәmә
müddәti neçә ildir?
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•

24 il
18 il
24 il
20 il
23 il

545 Maşınqayırma sәnayesi müәssisәlәrindә istifadә olunan plastik kütlә materiallarının qısa istismar
müddәti neçә ildir?

•

6 il
7 il
9 il
10il
12 il

546 Hәr sәbәbdәn plastik kütlә tullantıları ikinci material kimi nisbәtәn az istifadә olunur?

•

tәrkibinin mürәkkәb olmasına görә
mexaniki tәsir qüvvәsinә qarşı az davamlı olmasına görә
alışma tәhlükәsinin çox olmasına görә
istifadә olunan mühitin temperatur sәviyyәsinә görә
bircinsli tәrkinә malik olmamasına görә

547 Elektrik seperatorunun sxeması neçә elementdәn ibarәtdir?

•

11 elementdәn
8 elementdәn
6 elementdәn
9 elementdәn
4 elementdәn

548 Elektrik seperatorundan hansı hallarda istifadә olunur?

•

tullantının tәrkibindәn mineral maddәlәr tәmizlәndikdә
tullantının tәrkibindәn qara metal qarışığı tәmizlәndikdә
tullantının tәrkibindәn ağac qarışığı tәmizlәndikdә
tullantının tәrkibindәn әlvan metal qarışığı tәmizlәndikdә
tullantının tәrkibindәn qәtran qarışığı tәmizlәndikdә

549 Hansı ölkәdә tullantıxanalarda tullantıların preslәnmәsi üçün sıxlaşdırıcı qurğulardan istifadә olunur?

•

Vetnamda
Italiyada
Danimarkada
Amerikada
Şimali Koreyada

550 Kağızın, samanın vә s. preslәnmәsi üçün istifadә olunan PSM5 markalı mәhsuldarlığı nәqәdәrdir?

•

7,3 ton
6,1 ton
4,7 ton
5 ton
6,5 ton

551 hansı materialların preslәnmәsindә PSIII markalı presdәn istifadә olunur?
pambığın
süni liflәrin
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•

parçanın
yunun
tәbii liflәrin

552 Maşınqayırma sәnayesi müәssisәlәrindә istifadә olunan plastik kütlә materiallarının uzun müddәtli
işlәmә müddәti neçә ildir?
23 il
19 il
27 il
25 il
15 il

553 Mebel sәnayesi sahәlәrindә istifadә olunan plastik kütlә materiallarının uzun müddәtli istismar müddәti
neçә ildir?

•

18 il
14 il
17 il
15 il
12 il

554 Tullantıların tәkrar emal prosesindә mexaniki preslәmә üsulu hansı mәqsәdlә tәtbiq edilir?

•

pnevmatik
hidravlik
mexaniki
Tullantının hәcmini azaltmaq üçün hansı preslәyici qurğudan istifadә edilir?
elektrik

555 Ölçüsü 1 mkmdәn az olan hissәciklәrin alınması üçün hansı xırdalayıcı qurğudan istifadә olunur?

•

universal rotordan
şәkicli dәyirmandan
titrәyişli dәyirmandan
kolloid xırdalayıcısından
şaquli dәyirmandan

556 Iki kameralı PU2 markalı presin kütlәsi nәqәdәrdir?

•

1650 kq
1540 kq
1490 kq
1507 kq
1608 kq

557 yun materialını preslәmәsi üçün istifadә olunan PSIII markalı presin hәr növdә mәhsuldarlığı neçә
tondur?

•

3,5 – 4 ton
3 – 3,5 ton
1,5 – 3 ton
2 – 2,5 ton
1,8 – 2,6 ton

558 Titrәyişli dәyirmanda xırdalanacaq hissәciklәr hansı vәziyyәtdә olurlar?
bucaq altında
şaquli vәziyyәtdә
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•

üfüqi vәziyyәtdә
asılı vәziyyәtdә
qapalı vәziyyәtdә

559 Titrәyişli xırdalayıcı qurğunun konstruksiyasında neçә element olur?

•

4 element
10 element
6 element
8 element
2 element

560 Bәrk mәhsulların xırdalanması üçün istifadә olunan xirdalayıcılar neçә sinifә bölünür?

•

2 sinifә
5 sinifә
3 sinifә
6 sinifә
8 sinifә

561 Amerika mütәxәssislәri tәrәfindәn hazırlanan yüksәk temperatorlu reaktorun Pyuroksunun әsas mәhsulu
nәdir?

•

müxtәlif ölçülü hissәciklәr
şlam
his
yanar qaz
ovuntu materialları

562 Rotor növlü xırdalayıcının valının sınmaqdan mühafizә etmәk üçün hansı elementdәn istifadә olunur?

•

tәnzimlәyici elementdәn
rotorun biçaqından
firlanan plitә elementdәn
çox yüklәnmәdәn mühafizә elementdәn
dişli çarxdan

563 Amerika mütәxәssislәri tәrәfindәn hazırlanan yüksәk temperatorlu reaktorun Pyuroksunun әsas mәhsulu
nәdir?

•

müxtәlif ölçülü hissәciklәr
şlam
his
yanar qaz
ovuntu materialları

564 Şaxtalıçәkicli xırdalayıcı dәyirmanın konstruksiyasının üstün cәhәti nәdәdir?

•

pnevmatik üsulla idarә olunmasında
konstruksiyasının sadә olunmasında
tәhlükәsiz iş rejimindә
lazımi ölçüdә xırdalanmayan hissәciklәri tәkrar xırdalamaqda
asan istismar olunmasında

565 Kriogen xırdalama üsulundan istifadә etdikdә prosesin hansı göstәricisi sürәtlә yüksәlir
mәhsul itkisinә yol verilmәmәsi
tәhlükәsizlik sәviyyәsi
qurğunun mәhsuldarlığı

•
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•

xırdalanma dәrәcәsi
xirdalanmanın sәmәrәliliyi

566 Son 1520 il әrzindә әn çox hansı növ xırdalanma üsulundan istifadә olunur?

•

әzmәklә xırdalama üsulundan
rotorlu xırdalama üsulundan
dәyirmanlarla xırdalama üsulundan
kriogen xırdalama üsulundan
surtmәklә әzmәklә xırdalama üsulundan

567 Üfüqi oxlu çәkicli xırdalayıcının gücü nә qәdәrdir?

•

155 kVt
145 kVt
135 kVt
149 kVt
150 kVt

568 Müxtәlif növ xırdalayıcıların tәsnifatı onların hansı әlamәtlәrinә görә tәrtib edilir?

•

mәhsuldarlığına görә
istifadә müddәtinә görә
istismar rejiminә görә
dağıdıcı güvvәnin növünә görә
xırdalanacaq tullantının növünә görә

569 Xırdalayıcı qurğular nәyә әsasәn seçilir?

•

prosesdәn alınan mәhsulun tәtbiq sahәsinә
materialın tәrkibinә
xırdalanan hissәciklәrin ölçüsünә
siniflәrin növünә
dәqiqlik sәviyyәsinә

570 Tullantının tәrkibindәki metal hissәciklәr necә tәmizlәnir?

•

xәlbirlәmәklә
mexaniki üsulla
elektrik separatoru ilә
maqnit separatoru ilә
xırdalamaqla

571 Rotor növlü xırdalayıcılardan әsasәn hansı növ materialın xırdalanması üçün istifadә olunur?

•

dәmir materialların
kağız materialların
rezin materialların
ağac materialların
cuqun materialların

572 Sәnaye vә mәişәt tullantılarını xırdalamaq üçün istifadә olunan rotorlu xırdalayıcı hansı ölkәdә
hazırlanır?

•

Macarstanda
Pakistanda
Slavakiyada
Almaniyada
Yaponiyada
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573 Xırdalayıcı bıçaqlı rotorun konstruksiyası neçә elementdәn ibarәtdir?

•

7 elementdәn
10 elementdәn
8 elementdәn
14 elementdәn
4 elementdәn

574 Mebel sәnayesi sahәlәrindә istifadә olunan plastik kütlә materiallarının optimal işlәmә müddәti
nәqәdәrdir?

•

7 il
6 il
12 il
10 il
4 il

575 Mebel sәnayesi sahәlәrindә istifadә olunan plastik kütlә materiallarının qısa istismar müddәti neçә ildir?

•

6 il
10 il
8 il
7 il
5 il

576 Elektronika vә elektrotexnika sәnayesi sahәlәrindә istifadә olunan plastik kütlә materiallarının uzun
müddәtli istismar müddәti neçә ildir?

•

6 il
7 il
10 il
12 il
9 il

577 Tәkrar emal prosesindәn sonra alınan materiallardan sәmәrәli istifadә olunması üçün hansı üsuldan
istifadә olunur?

•

çınqıllaşdırma
preslәmә
xırdalama
kompaktlaşdırma
doğrama

578 Ölçüsü 12 mm olan hissәciklәri 15 mkmә qәdәr xırdalamaq üçün hansı xırdalayıcı qurğudan istifadә
olunur

•

titrәyişli dәyirmandan
presdәn
şaxtalıçәkicli dәyirmandan
dişli çarxdan
bıçaqlı rotordan

579 Tullantilar qazlaşdırma üsulu ilә tәkrar emal olundugda qazlaşdırıcı reagent kimi hansı elementdәn
istifadә olunur?

•

fosfordan
azotdan
benzoldan
oksigendәn
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sudan

580 Diametri neçә millimetrә qәdәr olan tullantı qırıntıların xırladanması üçün dar sahәdәn buraxılma
metodundan istifadә olunur?

•

3 mm qәdәr
4 mm qәdәr
7 mm qәdәr
5 mm qәdәr
2 mm qәdәr

581 Xırdalayıcının gövdәsindә neçә әdәd val yerlәşdirilir?

•

8 әdәd
5 әdәd
2 әdәd
4 әdәd
6 әdәd

582 Konstruktiv qurluşuuna görә yaş toztutuju aparatlar nejә qrupa bölünürlәr?

•

4 qrupa
8 qrupa
11 qrupa
9 qrupa
10 qrupa

583 Venturi skubberi hansı qatılıqda qazların yüksәk tәmizlәm sәmrәliyini tәmin edir?

•

115q/m³a qәdәr
110q/m³a qәd
75q/m³a qәdә
100q/m³a qәdәr
67q/m³a qәdәr

584 Ujluq, yaş toztktuju aparatlardan hansının әsas elementidir?

•

venturi skubberinin
köpük dağıdıjının
mәrkәzdәn qajma skubberinin
forsunkalı skubberin
titrәyişli qurğunun

585 Yaş toztutuju aparatlarından әn çox hansı öljüdә tozları qazlardan tәmizlә¬mәk üçün istifadә olunur?

•

1,7 – 2,8 mkm
1,5 – 2,5 mkm
0,5 – 2 mkm
0,2 – 1,5 mkm
0,3 – 1 mkm

586 Forsunkal skubberin hidravlik müqavimәti nә qәdәr olur?

•

230 Pa qәdәr
300 Pa qәdәr
200 Pa qәdәr
180 Pa qәdәr
250 Pa qәdәr
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587 Partlayış tәhlükәsi olmayan zәhәrsiz qazları tozlardan tәmizlәmәk üçün hansı toztutuju qurğudan
istifadә olunur?

•

elektrik süzgәjlәrindәn
bateriyalı skubberlәrdәn
tozçökdürәn kameradan
siklondan
burulğanlı seklonlardan

588 Mәrkәzdәnqaçma skubberinin işlәmәsi hansı prinsipә әsaslanır?

•

tozların isladılması
toz fraksiyalara ayırma
toz hissәjiklәrinin damjılar üzәrinә çökmәsinә
tozların qazdan qovulmaqla tәmizlәnmәsi
tozların ionlaşması

589 Torsunkal skubberin hidravlik müqavimәti nә qәdәr olur?

•

230 Pa qәdәr
300 Pa qәdәr
200 Pa qәdәr
180 Pa qәdәr
250 Pa qәdәr

590 Partlayış tәhlükәsi olmayan zәhәrsiz qazları tozlardan tәmizlәmәk üçün hansı toztutucu qurğudan
istifadә olunur?

•

elektrik süzgәclәrindәn
bateriyalı skubberlәrdәn
tozçökdürәn kameradan
siklondan
burulğanlı seklonlardan

591 Mәrkәzdәnqaçma skubberinin işlәmәsi hansı prinsipә әsaslanır?

•

tozların isladılması
toz fraksiyalara ayırma
toz hissәciklәrinin damcılar üzәrinә çökmәsinә
tozların qazdan qovulmaqla tәmizlәnmәsi
tozların ionlaşması

592 Venturi skubberi hansı qatılıqda qazların yüksәk tәmizlәm sәmrәliyini tәmin edir?

•

115q/m³a qәdәr
110q/m³a qәdәr
75q/m³a qәdәr
100q/m³a qәdәr
67q/m³a qәdәr

593 Ucluq, yaş toztktucu aparatlardan hansının әsas elementidir?

•

venturi skubberinin
köpük dağıdıcının
mәrkәzdәn qacma skubberinin
torsunkalı skubberin
titrәyişli qurğunun

594 Konstruktiv qurluşuuna görә yaş toztutucu aparatlar necә qrupa bölünürlәr?

•
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•

4 qrupa
8 qrupa
11 qrupa
9 qrupa
10 qrupa

595 Yaş toztutucu aparatlarından әn çox hansı ölcüdә tozları qazlardan tәmizlә¬mәk üçün istifadә olunur?

•

1,7 – 2,8 mkm
1,5 – 2,5 mkm
0,5 – 2 mkm
0,2 – 1,5 mkm
0,3 – 1 mkm

596 Dumantutucu qurğunun vasitәsi ilә diametri necә mikrometrә (mkm) qәdәr olan hissәciklәr qazın
tәrkibindәn tәmizlәnir?

•

3mkmә qәdәr
12 mkmә qәdәr
6 mkmә qәdәr
10 mkmә qәdәr
7 mkmә qәdәr

597 Forsunkalı skubberlәrdә zәrәrli qazların tәmizlәmә sәmәrәliliyi neçә faiz tәşkil edir?

•

75 %
84 %
95 %
90 %
6070 %

598 Tәrkibindә 0, 3 mkm zәrәrli hissәciklәr olan dumandan qazların tәmizlәmә sәmәrәliliyi neçә faizidir?

•

69 %
99,9 %
89 %
85 %
78 %

599 Venturi skubberindәn әn çox hansı sahәdә geniş istifadә edilir?

•

prosesdәn alınan çöküntünün süzülmәsindә
quru tozların tutulmasında
qazların dumanın tәrkibindәn tәmizlәnmәsindә
yaş qazların tәmizlәnmәsindә
xaric edilәn tüstü qazlarının tәmizlәnmәsindә

600 Yaş toztutucu qurğunun dar hissәsindә qazın qovulma sürәti saniyәdә necә metrә qәdәrdir?

•

15 150 m/san
25 85 m/san
80 85 m/san
90 – 115 m/san
30200 m/san

601 Toz hissәciklәrinin çökmәsi hansı qüvvәnin tәsiri nәticәsindә baş verir?
mәrkәzdәnqaçma qüvvәsinin
mexaniki tәsir qüvvәsinin

•
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•

әtalәt qüvvәsinin
pnevmatik tәzyiq qüvvәsinin
cazibә qüvvәsinin

602 Yaş toztutucu süzgәclәrin işlәmә prinsipi nәyә әsaslanır?

•

tozların isladılmasına
tozların çökdürülmәsinә
tozların flotatsiyasına
toz hissәciklәrinin su damcıları üzәrinә çökmәsinә
tozların maye daxilindә qovulmasına

603 İstilik elektrik stansiylarında yaranan külü bunkerdәn boşaldmaq üçün әsas hansı sürgulәrdәn istifadә
olunur

•

avtomatik idarә olunan sürgülәrdәn
әl vasitәsi ilә idarә olunan sürgülәrdәn
sıxılmış hava qatlı süzgülәrdәn
klapanlı msüzgәclәrdәn
fasilәsiz işlәyәn sürgülәrdәn

604 Hansı xassәyә malik olan tozları boşaltmaq üçün xortumlu toz sürgüsündәn istifadә olunur ?

•

narın tozları
yaş tozları
axıcılıq qabliyyәti çox olan tozları
yüksәk adigeziyalı tozları
quru tozları

605 Mexaniki üsulla daşıyıcı sistemdә neçә әdәd bunkerdәn istifadә olunur?

•

6 әdәd
5 әdәd
4 әdәd
2 әdәd
3 әdәd

606 Temperaturası 280°Sә qәdәr olan vә tәrkibindә abraziv material olmayan tozların daşınması üçün
istifadә olunan vintşәkilli konveyerlәr neçә qrupa bölünürlәr?

•

6 qrupa
3 qrupa
5 qrupa
7 qrupa
4 qrupa

607 Tozların daşınması üçün istifaә olunan lentli konveyerin saatlıq mәhsuldarlığı nә qәdәrdir ?

•

500 m3/ saat
300 m3/ saat
350 m3/ saat
400 m3/ saat
700 m3/ saat

608 Tozdaşıyıcı sistemlәrlә, yüksәk qatılıqlı, mühitәd tozlar daşınıldıqda bәrk hissәciklәrin borudakı hәrәkәt
sürәti saniyada neçә metr olur?
1,2 – 15 m/san
1,0 – 26 m/san.
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•

3,5 – 30 m/san
3,2 – 10,7 m/san
0,5 – 20 m/san

609 Kombinaedilmiş vә qarışıq sistemlәrlә zәrәrli tozların hansı mәsafәyә qәdәr dahınılması iqtisadi
cәhәtdәn daha sәrfәlidir?

•

200 mdәn çox
50 mdәn çox
100 mdәn çox
150 mdәn çox
180 mdәn çox

610 Pnevmatik toz daşıyıcı sistemlәrlә temperaturu neçә dәrәcәyә qәdәr olan tozların daşınılması
mümkundür?

•

180°S –ә qәdәr
250°S –ә qәdәr
300°S –ә qәdәr
350°S –ә qәdәr
130°S –ә qәdәr

611 Çökdürücü sentrifuqa qurğusunun bәrk fazaları tutma sәmәrәliliyi neçә faizә qәdәrdir

•

80 85%ә qәdәr
67 – 70%ә qәdәr
70 – 95%ә qәdәr
45 50%ә qәdәr
93  95%ә qәdәr

612 Qıcqırtma prosesindә metantekdәn alınan qazın neçә faizini metan qazı tәşkil edir

•

46 55 %ni
35 40 %ni
65 – 75 %ni
70 75 %ni
60 – 67 %ni

613 Koaqulyasiya kamerasında çirkli suyun özözünә koaqulyasiyası vә qarışması üçün neçә dәqiyә vaxt
tәlәb olunur ?

•

35 dәqiqә
40 dәqiqә
15 dәqiqә
30 dәqiqә
20 dәqiqә

614 Mezolfil növlü qıcqırma prosesi hansı tmperaturda baş verir ?

•

10 – 15 ° si
26 – 40 ° – si
30 35°si
19 26 ° si
25 – 28 ° s

615 Saflaşdırııçürüdücu qurğunun durulducu kamerasından qıcqırdılmış lil neçә sutkadan sonra xaric edilir
?
45 sutkadan
85/97

22.12.2016

•

5 6 sutkadan
2 4 sutkadan
3 8 sutkadan
7 10 sutkadan

616 Tәcrübәdә әn çox hansı növ metantek qurğusundan istifadә olunur ?

•

sadә konstrukçiyalı
hәrәkәt edәn örtüklü
fasilәsiz mşlәyәn
tәkminlәşdirilmiş konstruksiyalı
tәrpәnmiz örtüklü

617 Tәrpәnmәz örtüklü metantek qurğusunun hündürlüyü neçә metrdir ?

•

15 m
35 m
40 m
19, 6 m
30 m

618 Temperaturdan asılı olaraq neçә növ qıcqırtma metodu mövcuddur

•

7 növ
6 növ
3 növ
2 növ
4 növ

619 Termofil qıcqırma hansı әsas xüsusiyyәti ilә mezofill qıcqırmadan fәrqlәnir

•

qıcqırdılmış çöküntünün tәrkibi ilә
qıcqırmanın yüksәk inensivliyi ilә
qıcqırmanın sәmәrәli getmәsi ilә
qıcqırma prosesindәn alınan materialın keyfiyyәti ilә
qıcqırtma prosesindәn alınan materialın miqdarı ilә

620 Termofil növlü qıcqırma prosesi hansı temperaturda vaş verir ?

•

40 – 43°Si
20 – 27 ° si
25 – 33° si
50 55 ° si
30 35° si

621 Borulardan vә ventilyasiya sistemlәrindәn alınan tullantıların әtraf mühitә yayılması hansı qanunu
әsaslanır?

•

düz xәtt üzrә yayılma qanununa
mәcburi yayılma qanununa
çarpax yayılma qanununa
trubolent diffuziya qanununa
sәrbәst yayılma qanununa

622 Biokimyәvi tәmizlәmә üsulundan әn çox hansı sahәdә istifadә olunur?
yeyinti sәnayesindә
kimya sәnayesindә
tikinti sahәsindә
86/97

22.12.2016

•

maşınqayırma sahәsindә
avtonәqliyyat vә metaltökmә sahәsindә

623 Biokimyәvi tәmizlәmә üsulunda tәtbiq edilәn absorbsiya aparatında çilәyici kimi hansı mayedәn istifadә
olunur?

•

aktiv lilin sulu mәhlulundan
emusiyadan
destillә edilmiş sudan
adi sudan
suspenziyadan

624 Avtomobillәrdә istifadә olunan dizel mühәrriklәrindәn ayrılan hisin tutulması üçün hansı süzgәjdәn
istifadә olunur?

•

vakuum
mexaniki
elektrik
barabanlı
regenerativ

625 Nәqliyyat vasitәlәrindә ayrılan toksik tullantıların azaldılması üçün görülәn işlәr neçә istiqamәtdә
aparılmalıdır?

•

6 istiqamәtdә
5 istiqamәtdә
8 istiqamәtdә
4 istiqamәtdә
2 istiqamәtdә

626 Klapanlı sürgülәrdәn temperaturu neçә dәrәcәyә qәdәr olan tozların boşaldılmasında istifadә olunur?

•

100°Sә qәdәr
60°Sә qәdәr
150°Sә qәdәr
120°Sә qәdәr
60°Sә qәdәr

627 Tozboşaldıcı qurgunun konstruksiyasına edilәn әsas tәlәb nәdir?

•

qurğunun konstruksiyasının sadә olması
qurgunun kipliyinin tәmin olunması
qurğunun asan istismar olunması
qurğunun dәqiq işlәmәsi
qurğunun etibarlı işlәmәsi

628 Nәqliyyat vasitәlәri tәrәfindәn әtraf mühitә atılan tullantıların miqdarın mümkün qәdәr azaltmaq üçün
ilk növbәdә hansı tәdbir görülmәlidir?

•

işәyararlı nәqliyyat vasitәlәrindәn istifadә olunmalı
nәqliyyat vasitәlәrindә tәyinatına görә istifadә olunmalı
nәqliyyat vasitәlәrindәn sәmәrәli istifadә olunmalı
nәqliyyat vasitәlәrinin yükgötürmә qabliyyәti azaldılmalı
nәqliyyat vasitәlәrinin konstruksiyası tәkmillәşdirilmәsi

629 Avtomobillәrdә istifadә olunan dizel mühәrriklәrindәn ayrılan hisin tutulması üçün hansı süzgәcdәn
istifadә olunur?

•

regenerativ
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mexaniki
elektrik
barabanlı
vakuum

630 Klapanlı sürgәlәrdәn tәzyiq duşküsü neçә kPa olduqda istifadә olunur ?

•
631 Hidravlik sürgüdә seyrәklәşmә tәzyiqi 10 kPa olduqda rezin klapanın qalınlığın neçә mm götürmәk olar
?

•

5 – 5, 3 mm
0,6 – 1,3 mm
3 – 4 mm
1,5 – 2 mm
2,5 – 2,8 mm

632 Hidravlik sürgünün әsas elementi hesab olunan rezin klapanın uzunluğu şlamburaxan vorunun
diametrindәn neçә çox olmalıdır ?

•

2 – 4 dәfә
2,5 – 3 dәfә
0,5 – 1,5 dәfә
3,5 – 4, 5 dәfә
0,8 – 1, 4 dәfә

633 Hidravlik daşınma sistemindәn әn çox hansı sahәlәrdә qazların tәmizlәnmәsindәn alınan pulpanın
daşınılmasında istifadә olunur?

•

energetika sahәsindә
tikinti sahәsindә
kağız fabrikasında
toxuculuq sahәsindә
poladәritmә sahәsindә

634 Hidravlik daşıyıcı qurğular neçә növ olurlar?

•

2 növ
3 növ
5 növ
6 növ
4 növ

635 Aşağı basqılı pnevmatik tozdaşıyıcı sistemin әsas çatışmayan cәhәti hansılır?

•

bәrk hissәciklәrin boruda hәrәkәtlәrinin aşağı olması
kiplilik sәviyyәsinin aşağı olması
tozları uzaq mәsafәlәrә daşıma imkanının olmaması
daşınma prosesindә sıxılmış havanın çox sәrf olunması
hәrәkәt edәn hissәlәrin çox olması

636 Aşağı basqılı pnevmatik sistem әsasәn hansı xüsusiyyәti ilә xarakterizә olunur?
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•

tәhlükәsiz istismar olunması ilә
az hava sәrf etmәsi ilә
material hava qatılığının aşağı olması ilә
mәhsuldarlığının çox olması ilә
konstruksiyasının mürәkkәb olması ilә

637 Pnevmatik basqılı sistemlәr neçә növ olurlar?

•

2 növ
6 növ
8 növ
3 növ
5 növ

638 VakuumPnevmatik sisteminin saatlıq mәhsuldarlığı nә qәdәrdir?

•

15 m3/saat
25 m3/saat
40 m3/saat
50 m3/saat
30 m3/saat

639 VakuumPnevmatik sistemlәrdә sorucu kimi hansı qurğudan istifadә olunur?

•

mәrkәzdәnqaçma nasrsundan
plunjerli nasosdan
pnevmatik soorucu qurğudan
vakuum nasosundan
ejektor qurğusundan

640 Aşağı qatılığa malik olan mühitdә tozların daşınılması hansı tәzyiqdә aparılır?

•

70 kPaa qәdәr tәzyiqdә
50 kPaa qәdәr tәzyiqdә
100 kPaa qәdәr tәzyiqdә
150 kPaa qәdәr tәzyiqdә
120 kPaa qәdәr tәzyiqdә

641 Süzgәclәr vasitәsi iәl tutulan tozların daşınması üçün neçә quruluşa malik olan sistemdәn istifadә
olunur?

•

5 sistemdәn
2 sistemdәn
4 sistemdәn
6 sistemdәn
3 sistemdәn

642 Elektrik süzgәclәrindәn boşaldılan tozların daşınılması üçün hansı mәsafәdә vintşәkilli konveyerlәrdәn
istifadә olunması iqtisadi cәhәtdәn daha sәmәrәlidir?

•

60 mә qәdәr
150 mә qәdәr
200 mә qәdәr
80 mәә qәdәr
55 mә qәdәr

643 Zәrәrli tozların daşınılması üçün istifadә olunan lentli konveyerlәrin әsas çatışmayan cәhәti hansıdır ?
konstruksiyasının mürәkkәb olması
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•

çox enerji sәrt etmәsi
hәrәkәt edәn hissәlәrinin çox olması
mәhsuldarlığının aşağı lması
darısqal istehsalat sahәlәrindә yerlәşdirilә bilmәmәsi

644 Qıcqırdılmış çöküntünün yüksәk nәmliyi neç faiz olur?

•

65 – 70%
80 – 85%
85 90%
88 – 92%
95 – 98%

645 Xam çirkli su çöküntüsünü qıcqırtmaq üçünneçә üsuldan istifadә edilir?

•

5 üsuldan
3 üsuldan
6 üsuldan
4 üsuldan
2 üsuldan

646 Az hәcmdә aktiv lil çöküntüsünü emal etmәk üçün son zamanlar hansı üsuldan istifadә edilir?

•

aerob stabillәşmә üsulundan
anaerob qıcqırtma üsulundan
katalitik tәmizlәmә üsulundan
mexaniki emal üsulundan
termiki emal üsulundan

647 Çöküntülәrin tәrkibindәki üzvi maddәlәrin parcalanması neçә fazada gedir?

•

2 fazada
5 fazada
3 fazada
4 fazada
1 fazada

648 İstifadә olunan emal sxemindәn asılı olaraq aktiv lilin nәmliyi neçә faiz arasında dәyişir?

•

65 – 70%
70 – 78%
96 – 99,2%
85 – 90%
92 – 94%

649 Kütlәsinә görә lil hissәciklәrinin neçә faizә qәdәrinin ölçüsü 1 mmdәn az olur?

•

90% ә qәdәrinin
98% ә qәdәrinin
70% ә qәdәrinin
95% ә qәdәrinin
65% ә qәdәrinin

650 Su tәmizlәyici qurğularda yığılan çöküntünün neçә faizә qәdәrini aktiv lil tәşkil edir?

•

45 – 50% ә qәdәrini
60 – 70% ә qәdәrini
40 – 45% ә qәdәrini
35 – 40% ә qәdәrini
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75 – 80% ә qәdәrini

651 Tәmizlәyici qurğularda yığılan çöküntülәrin hәcmi emal olunacaq çirkli suyun hәcminin neә faizini
tәşkil edir?

•

4%ә qәdәrini
5%ә qәdәrini
1,5%ә qәdәrini
2,4%ә qәdәrini
1%ә qәdәrini

652 İkiyaruslu durulducuda çoküntünün yetişmәsi üçün neçә gün vaxt tәlәb olunur?

•

50 – 100 gün
60 – 120 gün
35 – 75 gün
40 – 90 gün
80 – 90 gün

653 Konstruktiv quruluşuna görә ikiüyaruslu durulducu qurğular birbirindәn nә ilә fәrqlәnirlәr ?

•

duruldulan çirkli suyun şәffatlığıü ilә
mәhsuldarlığı ilә
quruducu növların vә lil kameralının sayı ilә
istismar muddәti ilә
etibarlı işlәmәlәri ilә

654 İkiyaruslu durulducu qurğuda istifadә olunan durulducu növün dәrinliyi neçә metr olur?

•

2 – 2, 2 m
3m – 5 m
1,5 – 4 m
1,2 – 2, 5 m
2,1 – 2, 3 m

655 Konustruktiv quruluşuna görә ikiyaruslu durulducu durğu neçә növ olur

•

4 növ
6 növ
3 növ
2 növ
8 növ

656 Orta vә kiçik növlü ikiyaruslu durulducuların sutkalıq su sәrfi nә qәdәrdir?

•

6500 m3
8000 m3
10000 m3
7500 m3
8500 m3

657 Sutkalıq su sәrfi 5 m3–a qәdәr olan septik qurğuları neçә kameralı hazırlanır

•

5 kameralı
4 kameralı
2 kameralı
1 kameralı
3 kameralı
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658 Su sәthindә yaranan lil tәbәqәsinin qalınlığı hansı sәrhәddә dәyişir ?

•

0,6 – 0, 8 m
0,5 – 1, 5 m
02 – 0,3 m
0,15 0,35 m
0,35 – 0,4 m

659 Çәnin (septikin) daxilindә çöküntü anaerob parcalanmaya mәruz qalmaq üçün nә qәdәr vaxt lazımdır?

•

6 – 12 ay
3 – 5 ay
1 – 7 ay
12 – 14 ay
2 – 4 ay

660 Tәbii әsaslı lil sahәsindә çöküntünün nәmliyini 75 – 80%ә qәdәr azaltmaq üçün nә qәdәr vaxt tәlәb
olunur?

•

1,5 – 7 ilә kimi
3 – 6 ilә kimi
2 – 5 ilә kimi
4 – 8 ilә kimi
6 – 10 ilә kimi

661 Orta vә böyük güclü ayırıcı mәntәqәlәrdә quruducu lil lәkinin eni neçә metr qәbul olunur?

•

50 – 55 m
10 – 15 m
5 – 10 m
35 – 40 m
20 – 25 m

662 Kiçik güclü ayırıcı mәntәqәlәrdә ayrıca yerlәşәn quruducu lillәkinin eni neçә metr olur?

•

15 m
5m
10 m
25 m]
30 m

663 Çöküntünün qurutmaq mәqsәdi ilә drenajsız tәbii әsaslә lil sahәlәrindәn nә vaxt istifadә olunur?

•

çınqıllardan hazırlann qurutma sahәsi olmadıqda
qrunt yaxşı suburaxma qabliyyәtinә malik olduqda
digәr üsullardan istifdә olunması sәmәrәli olmadıqda
quruducu sobalardan istifadә olunması çox xәrc tәlәb etdikdә
çöküntünün tәrkibindә mexaniki qatışığın miqdarı çox olduqda

664 Çirkli su çöküntünün susuzlaşdırılmasının әn sadә üsulu hansıdır?

•

çöküntünün vakuum şәraitindә susuzlaşdırmaq
susuzlaşdırma әmәliyyatı aparılmazdan әvvәl söküntünün müәyyәn temperaturaya qәdәr qızdırmaq
barabanlı sobalardan istifadә etmәk
çöküntünün tәbii lil sahәsindә qurutmaq
elektrik süzgәclәrindәn istifadә etmәk

665 Tәbii әsaslә lil sahәsindә çöküntünün nәmliyi neçә faizә qәdәr azaldılır?

•
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•

7580%ә
60% ә
70%ә
9095%ә
65%ә

666 Çöküntünün aerob stabillәşdirmә üsulunun anaerob qıcqırma meto¬dundan fәrqi nәdir?

•

qıcqırma prosesin uzun müddәtli olması
çöküntünün asan suzulaşdırılması
stabillәşmә prosesinә az vaxt tәlәb olunması
stabilәşmә prosesinin intensivliyinin yüksәk olması
stabillәmә prosesindә әlavә üstünlükdәn istifadә olunmaması

667 Aerob stabillәşmә üsulunun әsas üstün cәhәti hansıdır?

•

prosesin sürәtlә aparılması
partlayış tәhlükәsi olmayan qurğudan istifadә olunması
kiçik hәcmdә hava sәrf olunması
prosesin aparılan qurğunun sadә konstruksiyaya malik olması
prosesin aparılmasında itkiyә yol verilmәmәsi

668 Vakumpnevmatik sistemlәrdәn tutulan tozları neçә metr mәsafәyә daşınılmasında istifadә olunur?

•

80 metr
100 metr
150 metr
120 metr
200 metr

669 Mexaniki sistemdә istifadә olunan әrşin çalovlu konveyerin hündürlüyü neçә metrdir?

•

9 metr
8 metr
12 metr
15 metr
11 metr

670 Tutulan tozların daşınılması üçün istifadә olunan әrsinli konveyerlәr neçә әsas hissәdәn ibarәtdir?

•

5 hissәdәn
3 hissәdәn
9 hissәdәn
6 hissәdәn
4 hissәdәn

671 Xortumlu süzgәclәrdә tutulan tozları daşımaq üçün istifadә olunan lentli konveyerlәr neçә hissәdәn
ibarәtdir?

•

15 hissәdәn
8 hissәdәn
12 hissәdәn
6 hissәdәn
10 hissәdәn

672 Barabana sarılmış lentә dartıcı qüvvә konveyerin hansı elementi tәrәfindәn verilir?
Yastıqlar tәrәfindәn
Diyircәklәr tәrәfindәn
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•

Val tәrәfindәn
Baraban tәrәfindәn
Dayaqlar tәrәfindәn

673 Lentli konveyerlәrdә işçi orqan hansı element hesab olunur?

•

Rezin lent
Dayaqlar
Diyircәkli yastıqlar
Baraban
Diyircәklәr

674 Toztutucuların bunkerlәrinә yığılan tozları lazım olan mәsafәlәrә daşımaq üçün istifadә olunan
konveyerlәr neçә formada quraşdırılır?

•

7 formada
5 formada
4 formada
2 formada
10 formada

675 Dartıcı orqandakı zәncirlәrin sayına görә әrsinli konveyerlәr әsasәn neçә zәncirli olur?

•

5 zәncirli
7 zәncirli
3 zәncirli
6 zәncirli
8 zәncirli

676 Qapalı novçalı әrsinli konveyerlәrdәn әn çox nә vaxt istifadә olunur?

•

Yüksәk tempraturaya malik olan tozlar daşınıldıqda
Tozlar uzaq mәsafәlәrә daşınıldıqda
Yaş tozlar daşınıldıqda
Quru tozlar daşınıldıqda
Tozlar yaxın mәsafәyә daşınıldıqda

677 әrsinli konveyerlәrin әsas çatışmayan cәhәti hansıdır?

•

Tozlanmanın olmaması
Prosesin gedişindә kipliyin tәmin olunması
Geniş tәtbiq sahәsinә malik olması
Müxtәlif materialların daşınılmasının mümkün olması
Çox enerji sәrf olunması

678 Sadә konstruksiyaya malik olan vint şәkilli konveyerlәrlә tempraturu neçә dәrәcәyә qәdәr olan
materiallar daşına bilәr?

•

heç biri doğru deyil
400° Sә qәdәr
200° Sә qәdәr
300° Sә qәdәr
160° Sә qәdәr

679 Vintşәkilli konveyer neçә әsas hissәdәn ibarәtdir?

•

3 hissәdәn
6 hissәdәn
8 hissәdәn
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5 hissәdәn
7 hissәdәn

680 Xortumlu süzgәclәrdә tutulan tozların daşınılması üçün neçә әdәd bunkerdәn istifadә olunur?

•

9 әdәd
4 әdәd
8 әdәd
6 әdәd
5 әdәd

681 Xortumlu süzgәclәrdә tutulan tozların daşınılması üçün istifadә olunan mexaniki sistemdәki şneqli
konveyerin diametri neçә metrdir?

•

0,23 metr
1, 5 metr
1,2 metr
0,5 metr
2 metr

682 Maillilik bucağına görә vintşәkilli konveyrlәr neçә növ olur?

•

2 növ
6 növ
8 növ
9 növ
3 növ

683 Mexaniki sistemlәrdә istifadә olunan şnekli konveyerin uzunluğu neçә metr olar?

•

9 metr
8,5 metr
10 metr
5,5 metr
7 metr

684 Çöküntünü susuzlaşdırmaqdan qabaq termiki üsulla emal olunduqdan sonra onun temperaturası neçә
dәrәcәyә qәdәr artır?

•

95 – 110ºSi
100 – 105ºSi
140 – 200ºSi
130 – 150ºSi
120 – 135ºSi

685 Çökdürücü sentrifuqa qurğusunun mәhsuldarlığı nә qәdәrdir?

•

1,5 m3/ saatdan – 83/saata kimi
2 m3/ saatdan – 103/saata kimi
4 m3/ saatdan – 203/saata kimi
3,5 m3/ saatdan – 153/saata kimi
3 m3/ saatdan – 123/saata kimi

686 Xüsusi sıxlaşdırılmış aktiv lil 185 – 1960Si temperaturundan qurudulma müddәti nә qәdәrdir?

•

85 – 90 dәqiqә
30 – 40 dәqiqә
60 – 75 dәqiqә
50 – 55 dәqiqә
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78 – 85 dәqiqә

687 Çöküntünün istiliklә emalı vә susuzlaşdırılması sxemi neçә hissәdәn ibarәtdir?

•

8
12
11
9
6

688 Çöküntünü susuzlaşdırmaqdan qabaq termiki üsulla emal olunduqdan sonra onun temperaturası neçә
dәrәcәyә qәdәr artır?

•

100 – 1050Si
140 – 2000ºSi
130 – 1500Si
95 – 1100Si
120 – 1350Si

689 Çöküntülәrin susuzlaşdırılması üçün geniş tәtbiq olunan sxemin çatışmayan cәhәti hansıdır?

•

nәmlik fizinin çox olması
aparılan әmәliyyatların sayının çox olması
çöküntünün yüksәk sәviyәdә susuzlaşdırılmaması
susuzlaşdırma prosesinin yüksәk temperatur şәraitindә aparılması
çöküntünün ilkin emal prosesinin çәtin olması

690 Vakuumsüzgәc qurğusunun barabanının neçәdә bir hissәsi susuzlaşdırılacaq çöküntü yığılan qaba daxil
edilir?

•

¼  hissәsi
1/2 hissәsi
1/5  hissәsi
1/3  hissәsi
1/6  hissәsi

691 Vakuumsüzgәc qurğusunda süzgәc kimi әsasәn hansı materialdan istifadә olunur?

•

yun parçadan
sintetik lifli parçadan
metal tordan
kapron parçadan
pambıq parçadan

692 Vakuumsüzgәc qurğusunun fırladıcı baraban hansı vәziyyәtdә yerlәşdirilir?

•

şaquli vәziyyәtdә
planetar vәziyyәtdә
müәyyәn buçaq altında
maili vәziyyәtdә
üfüqi vәziyyәtdә

693 Cazibә qüvvәsi ilә sıxlaşdırma üsulunun çatışmayan cәhәti nәdir?

•

alınan çöküntünün nәmliyinin yüksәk olması
qurğunun etibarlı işlәmәmәsi
müxtәlif tәrkibli çöküntünün susuzlaşdırılmasının mümkün olmaması
qurğunun mәhsuldarlığının aşağı olması
sıxlaşdırıcı qurğunun konstruksiyasının mürәkkәb olması
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694 Metanitek qurğusunda qıcqırdılmadan xam çöküntünün mexaniki üsulla susuzlaşdırılması hansı
tәmizlәyici mәntәqәlәrdә geniş tәtbiq olunur?

•

geniş sahәli mәntәqәlәrdә
mәhsuldarlığı az olan mәntәqәlәrdә
mexaniklәşdirilmiş mәntәqәlәrdә
sahәsi mәhdud olan mәntәqәlәrdә
avtomatlaşdırılmış iәntәqәlәrdә

695 Susuzlaşdırılmış çöküntünü yumaq üçün hansı növ sudan istifadә etmәk iqtisadi cәhәtcә daha sәrfәlidir?

•

dәniz suyundan
çöküntüdәn ayrılan tәmizlәnmiş sudan
çodluluğu çox olan sudan
qaynadılmış sudan
destillә edilmiş sudan

696 Süzülmә prosesindәn alınan çöküntünün xüsusi müqavimәtini azaltmaq üçün nә etmәk lazımdır?

•

çöküntünün qatılığını azaltmaq
çöküntünün tәrkibini mexaniki qatışıqlardan tәmizlәmәk
çöküntünün müәyyәn temperaturuya qәdәr qızdırmaq
çöküntünün әvvәlcәdәn qıcqırtmaq
çöküntünün özlülüyünü azaltmaq

697 Barabanın bölmәlәrini paylayıcı başlıq vasitәsi ilә vakuum xәttinә qoşmaq üçün neçә MPa tәzyiq tәlәb
olunur?

•

0,04 – 0,067 MPa
0,01 – 0,02 MPa
0,03 – 0,035 MPa
0,032 – 0,04 MPa
0,036 – 0,045 MPa

698 Çöküntülәrin lil sahәsindә qurudulmasının әsas çatmayan cәhәti hansıdır?

•

quruducu sobalarda istifadәnin çәtin olması
yararlı torpaq sahәsinin çox zәbt olunması
lil sahәsinin hazırlanmasının çәtin olması
torpağın suburaxma әmsalının aşağı olaipsı
drenajların hazırlanması çox vaxt aparması

699 Üfüqi çökündürücü sentrifuqa qurğusunun әsas elementi hansıdır?

•

rotor vә şneq
maqnit işә buraxıcısı
mәhdudlaşdırıcı aparat
boşaldıcı konveyer
çöküntü verilәn boru
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