İNSAN RESURSLARI DEPARTAMENTİ

TESTLƏŞDİRMƏNİN TƏŞKİLİ ŞÖBƏSİ
“BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK”

BÖYÜK MÜHƏNDİS (MEXANİKA ÜZRƏ)
VƏZİFƏSİ ÜÇÜN MÖVZULAR
1. Elektrik dalma avadanlıqlarının təmiri:
-

Dalma nasosunun sökülməsi;

-

Dalma nasosunun yığılması;

-

Dalma nasosunun işçi hissələrinin və qovşaqlarının emalı və təmirinə nəzarət;

-

Dalma elektrik mühərrikinin rotor və statorunun təmirinə nəzarət;

-

Dalma elektrik mühərrikinin gövdə və başlıqlarının hazırlanmasına nəzarət;

-

Hidromüdafiə qurğularının gövdə, başlıq və digər işçi hissələrinin hazırlanmasına nəzarət.

2. Avadanlıqların və qurğuların təmir və istismarına nəzarət:
-

Torna dəzgahının istismarı;

-

Frez dəzgahının istismarı;

-

Qırma atan barabanın istismarı;

-

Torpaqqarışdıran maşının istismarı;

-

Yerüstü dalma avadanlığı üçün meydançaların hazırlanması.

3. Cizgilər:
-

Cizgilərin oxunması;

-

Cizgilərin çəkilməsi.

4. Plan xəbərdarlıq və texniki xidmətin qrafikinin (PXT) hazırlanması qaydası:
5. Kommunikasiya xətlərinin çəkilməsi Qaydaları:
-

Su xəttinin çəkilməsi qaydaları

-

Qaz xəttinin çəkilməsi qaydaları

-

Kanalizasiya xəttinin çəkilməsi qaydaları

-

Təzyiqli hava xəttinin çəkilməsi qaydaları

-

Buxar xəttinin çəkilməsi qaydaları

6. Elektrik qurğularının istismarında IV ixtisas qrupu həcmində təlimatlar:
7. Risklərin qiymətləndirilməsi:
8. Yükqaldırma əməliyyatları:
9. Kranların istismarı və yoxlanılması qaydaları:
10. Neft-mədən texnikasının istismarı və təmiri:
-

Valların təmiri;

-

Dişli çarxların təmiri.
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1.Dalma avadanlıqlarının montajı zamanı hissələr bir-biri ilə hansı üsulla
əlaqələndirilir?
A) Qaynaq birləşməsi
B) Mufta birləşməsi
C) Kəmər birləşməsi
D) Sepli birləşmə
E) Yiv birləşməsi
2.Yükqaldırma mexanizmində asmanın yuxarı və aşağı nöqtələri arasındakı
minimal şaquli məsafə necə adlanır?
A) Qaldırma hündürlüyü
B) Endirmə hündürlüyü
C) Təhlükə hündürlüyü
D) Sınaq hündürlüyü
E) Müşahidə hündürlüyü
3.Asma səviyyəsi ilə çənbərin (oboymanın) aşağı hissəsi arasındakı minimal
məsafə necə adlanır?
A) Asmanın səviyyəsi
B) Dartının ölçüsü
C) Minimal xəta
D) Gərilmə nöqtəsi
E) Qaldırma ölçüsü
4.Qaydalara görə diametri 20 mm-ə qədər olan kanatın bir addımında qırılmış
tellərin sayı bütün tellərin sayından nə qədər fərqlənərsə, polad kanatlardan
istifadə olunması qadağandır?
A) 5%-dən çox olarsa
B) 2%-dən çox olarsa
C) 10%-dən çox olarsa
D) 4%-dən çox olarsa
E) 15%-dən çox olarsa
5.Qaydalara görə diametri 20 mm-dən çox olan kanatın bir addımında qırılmış
tellərin sayı bütün tellərin sayından nə qədər fərqlənərsə, polad kanatlardan
istifadə olunması qadağandır?
A) 15%-dən çox olarsa
B) 10%-dən çox olarsa
C) 5%-dən çox olarsa
D) 20%-dən çox olarsa
E) 25%-dən çox olarsa

