İNSAN RESURSLARI DEPARTAMENTİ

TESTLƏŞDİRMƏNİN TƏŞKİLİ ŞÖBƏSİ
“BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK”

QAZ AVADANLIQLARININ İSTİSMARI VƏ TƏMİRİ ÜZRƏ ÇİLİNGƏR
VƏZİFƏSİ ÜZRƏ MÖVZULAR
1. “Qaz paylayıcısı tərəfindən qaz təchizatının ümumi şərtlərini təyin edən Qaydalar”:
2. “Qazdan istifadə qaydaları” üzrə:
- Təbii qaz istehlakçıları ilə qaz paylayıcısı arasında münasibətlərin tənzimlənməsi qaydaları;
- İstehlakçıların hüquqları, vəzifələri;
- Qazpaylayıcının hüquq və vəzifələri;
- İstehlakçılara verilən qazın keyfiyyəti, təzyiq və təchizatın etibarlılığı;
- İstifadə edilmiş qazın dəyərinin ödəmə şərtləri;
- Qazın alqı-satqı müqaviləsinin məzmunu, bağlanması şərtləri və qaydaları;
- Qaz sayğaclarının quraşdırılması və istismarı qaydaları;
- İstehlakçıya qazın verilməsinin dayandırılmasının əsasları, qazın alqı-satqı müqaviləsinin ləqvi
qaydaları;
- Təbii qazdan istifadə zamanı təhlükəsizliyin təmin edilməsi şərtləri.
3. “Qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik qaydaları” üzrə:
- Təbii qazın tərkibi, onun fiziki və kimyəvi xüsusiyyətləri;
- İstismarda olan qaz kəmərləri və avadanlıqlarının təzyilərə, təyinatına, çəkiliş növünə və
xidmətinə görə təsnifatı;
- Qaz sızmalarının aşkar edilməsi və aradan qaldırılması üsulları;
- Qaz kəmərləri və onların üzərində quraşdırılmış avadnlıqların xarakteristikası və təyinatı;
- İstismarda olan qaz cihazlarına, onların quraşdırılmasına və yerləşdiyi otaqlara aid tələblər;
- Qaz təhlükəli işlərin icrası, onların növləri;
- Qaz təsərrüfatında çalışan fəhlələrin biliklərinin yoxlanması;
- Sənaye, kommunal, kənd təsərrüfatı, ictimai təyinatlı müəssisələrdə, əhaliyə məişət xidməti
müəssisələrində, eləcə də yaşayış binalarında qaz təsərrüfatı qurğularının istismarı və ona
cavabdehlik;
- Daxili qaz kəmərləri, onlara qoyulan texniki tələblər;
- Qaz xidməti müəssisələrində qaz təsərrüfatına cavabdeh şəxslərin təyin edilməsi;
- Qaz təsərrüfatına cavabdeh şəxslərin hüquq və vəzifələri;
- Yanar qazların təhlükəsizliyinə olan tələblər;
- Qaz cihazlarından təhlükəsiz istifadə qaydaları.
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4. “Azərbaycan neft sənayesində əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi”:
- Qaz təhlükəli işlərin icrası zamanı təhlükəsizlik tədbirləri;
- Qaz təhlükəli işlərin icrası zamanı istifadə olunan alətlər;
- Qaz təhlükəli işlərin görülməsinə buraxılan işçilər barədə;
- Qaz təsərrüfatında peşə xəstəlikləri barədə.
5. “Yanğın təhlükəsizliyi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə:
- Obyektlərdə yanğın təhlükəsizliyinə cavabdeh şəxslər;
- Yanğından mühafizə vasitələri və onlardan istifadə qaydaları;
- Qaz təsərrüfatında yanğınların baş vermə səbəbləri.
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1. Qaz təsərrüfatı sisteminin istismarına hansı xidmətlər daxildir?
A)Yeni qaz kəmərlərinin çəkilişi, istismarda olan qaz kəmərlərinə texniki xidmətin
təşkili
B) Gəzmə yolu ilə qaz kəmərlərinə texniki baxış
C) Qaz kəmərlərinin qazoanalizator vasitəsi ilə yoxlanması
D) Texniki xidmət, əsaslı və cari təmir, qəza-bərpa işləri
E) Qaz kəmərlərinda aşkar olunmuş qaz sızmalarının ləğvi
2. Buraxılış-sazlama işləri hansılardır?
A)Qazın kəmərə buraxılması zamanı təzyiqin artırılması işləridir
B)Təbii qazın qazpaylayıcı stansiyadan təmizlənib odorizasiya edilməsi və kəmərə
ötürülməsi işləridir
C)Qazpaylayıcı stansiyadan qazın texnoloji rejimə uyğun qaz kəmərlərinə ötürülməsi
işləridir
D) Nəzarət – ölçü cihazlarının sazlanması işləridir
E) Qaz qurğusunun işə burxılmasına hazırlığı, işə buraxılması, işlək gücünün lazımi
səviyyəyə çatdırılmasını nəzərdə tutan işlərdir
3.Qaz kəmərləri binaların xarici divarından içəri daxil olduğu yerlərdə nə
qoyulmalıdır?
A) Kran qoyulmalıdır
B) Futlyar qoyulmalıdır
C) Ventil qoyulmalıdır
D) Sqon qoyulmalıdır
E) Yivli birləşmə qoyulmalıdır
4. Qaz tənzimləyicinin təyinatı nə üçündür?
A) Qazın təzyiqinin artırıb azaldılması üçün
B) Təzyiqin stabil saxlanması üçün
C) Təzyiqin aşağı salınaraq tələb olunan səviyyədə saxlanması üçün
D) Təzyiqin aşağı salınması üçün
E) Qazın sərfiyyatının tənzimlənməsi üçün
5. Qazın odorizasiyası nəyə görə həyata keçirilir?
A) Qazın keyfiyyətinin artırılması üçün
B) Qaza spesifik iy vermək üçün
C) Qazın təzyiqinin aşağı salınması üçün
D) Qazın təzyiqinin artırılması üçün
E) Qazın tam yanmasının təmin edilməsi üçün

