İNSAN RESURSLARI DEPARTAMENTİ

TESTLƏŞDİRMƏNİN TƏŞKİLİ ŞÖBƏSİ
“BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK”

İŞ İCRAÇISI (VIŞKAQURAŞDIRMA SAHƏSİ) VƏZİFƏSİ ÜZRƏ
MÖVZULAR
1. Qazma qüllələrinin tipləri üzrə:


Qazma qurğusu komplektinə daxil olan avadanlıqlar.

2. Qazma qüllələrinin quraşdırılması və sökülməsi qaydaları üzrə:


Qazma qüllələrinin və qüllə altı postamentlərin çəkilməsi qaydaları və təhlükəsizlik tədbirləri;



Polad burazlar və yararlılıq normaları;



Dəniz şəraitində qazma qüllələrinin, qüllə altı postamentlərin bir quyu üzərindən digər quyu
üzərinə sürüşdürülməsi qaydaları;



Qüllələrin sürüşdürülməsində istifadə edilən hidravliki domkratlar;



QDZ-600 tipli hidravliki domkrat qurğusunun hissələri və iş prinsipi.
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1. Vışkanın seksiyaları qaldırılan zaman, briqada işçilərinin vışkaya təhlükəsiz
dayanma məsafəsi aşağıdakı hansı bənddə düzgün göstərilib?
A) Seksiyanın hündürlüyündən 20 metr kənarda
B) Seksiyanın hündürlüyündən 8 metr kənarda
C) Seksiyanın hündürlüyündən 3 metr kənarda
D) Seksiyanın hündürlüyündən 5 metr kənarda
E) Seksiyanın hündürlüyündən 10 metr kənarda
2. Tellənmədə istifadə edilən kanat maksimal yüklənmənin neçə mislindən az
olmayan möhkəmlik ehtiyyatına malik olmalıdır?
A) 5 mislindən az olmayan
B) 4 mislindən az olmayan
C) 1 mislindən az olmayan
D) 2 mislindən az olmayan
E) 3 mislindən az olmayan
3. QDZ-600 tipli domkrat qurğusunun tipi aşağıdakı hansı bənddə düzgün
göstərilib?
A) Mexaniki
B) Hidromexaniki
C) Kombinə edilmiş
D) Hidravliki
E) Aerosistematik
4. QDZ-600 tipli hidravliki domkrat qurğusu ilə işləyən zaman, nasos ilə təzyiq
yaranmırsa, bunun səbəbi aşağıdakı hansı bənddə düzgün göstərilib?
A) Əks klapan nasazdır, nasosun kipləşdiricisi zədələnmişdir
B) Əks klapan nasazdır, nasosun mühərriki nasazdır
C) Əks klapan nasazdır, dayaq hissə nasazdır
D) Nasosun kipləşdiricisi zədələnmişdir, mühərrik nasazdır
E) Əks klapan nasazdır, mufta nasazdır
5. Hündürlüyü 53 m-yə qədər olan buruqlar üçün kanat ilgəyinin uzunluğu neçə
metr qəbul olunur?
A) 40-50 metr
B) 30-35mm-ir
C) 55-75 metr
D) 15-25 metr
E) 10-15 metr

