
სამაგისტრო ტესტები „გარემოს დაცვით ინჟინერიაში“ 

 

1. საწარმოებში  გამოყენებული წყალი დანიშნულების მიხედვით იყოფა: 

1.   გამრეცხი;             

2.   რეაქციული;  

3.   ტექნიკური; 

4.   საბრუნი.  

 

2. გაწმენდის ეფექტურობის მიხედვით   ციკლონების კონსტრუქცია   არის: 

                     1. ცილინდრული; 

                     2. ცილინდრული ციკლონი წაგრძელებული კონუსური ნაწილით;                  

                     3. დიამეტრით  >  3000 მმ; 

                     4. დიამეტრით  < 1200 მმ. 

 

3.   ქიმიურად მოქმედი მხუთავი აირებია: 

                    1. წყალბადი, ჰელიუმი, აზოტი; 

                    2. ნახშირბადის ოქსიდი(2),ციანწყალბად მჟავა; 

                    3. ქლორი;ფენოლი,მჟავასა და ტუტის ორთქლი; 

 

4. ტოქსიკური ნივთიერებების კონცენტრაციების განსაზღვრისათვის სამუშაო ზონის ჰაერში სინჯს   

    იღებენ? 

                      1. მთელ საწარმოში;                                              

                       2. საწარმოოს გარე პერიმეტრზე;  

                       3. 1.5–2 მეტრ სიმაღლეზე  სამუშაო ადგილის სუნთქვის ზონაში; 

                       4.საწარმოდან 500 მეტრის დაშორებით. 

 

5. რას წარმოადგენს ბიოსფერო? 

     1. პალეობიოსფერო;                        

     2. დედამიწის ბირთვი;            

     3. ნეობიოდფერო;                             

     4. სიცოცხლის სფერო.   

 

 

 

 



6.რომელი აირები გამოიყოფა ვულკანების მოქმედების შედეგად: 

     1. 𝐻2𝑆;                

     2. 𝑃𝐻3;                       

                  3.  𝑁𝐻3;                     

     4. 𝐶𝑂2. 

 

7.  მტკნარ წყალში გახსნილ ნივთიერებათა რაოდენობა? 

                   1.  6-7 გ/ლ;                                              

                   2.  1 გ/ლ; 

                   3.  18 გ/ლ ;                                         

                   4.  35 გ/ლ. 

 

8. აზოტმაფიქსირებული ბაქტერიების საშუალებით რომელი ნივთიერების სინთეზი  

ხორციელდება. 

  1. 𝑁𝐻4𝐶𝑙;         

              2.𝑁𝐻4𝑁𝑂3;        

              3. 𝑁𝐻3;       

              4.(𝑁𝐻4)2𝑆𝑂4. 

9.  პიროლიზი არის: 

        1. ორგანული პროდუქტების დაშლა მაღალი ტემპერატურის მოქმედებით    

            ჰაერიs მიწოდებით; 

        2. არაორგანული ნივთიერებების დაშლა მაღალ ტემპერატურაზე ჰაერის  

            მიწოდებით; 

        3. ორგანული პროდუქტების დაშლა მარალ ტემპერატურაზე ჰაერის   

            მიუწოდება და ირადი,  მყარი და თხევადი ნივთიერებების წარმოქმნით; 

        4. ყველა პასუხი სწორია. 

 

10. რომელია სმოგის წარმოქმნის ხელშემწყობი ფაქტორები? 

             1. ძლიერი ქარი                                                      

             2. მაღალი გაიშვიათება   

             3. ტემპერატურული ინვერსიის მოვლენა;      

             4. წნევის ცვლილება. 
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