İNSAN RESURSLARI DEPARTAMENTİ

TESTLƏŞDİRMƏNİN TƏŞKİLİ ŞÖBƏSİ
“BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK”

MÜHƏNDİS-TEXNOLOQ VƏZİFƏSİ ÜZRƏ MÖVZULAR
1. Neftin nəqlə hazırlanmasının texnoloji prosesləri
2. Neftin duzsuzlaşdırılması və susuzlaşdırılması texnoloji prosesləri
3. Nasosların iş prinsipləri və onların iş rejimin tənzimlənməsi qaydaları
4. Neft çənlərinin avadanlıqları və onlara texniki xidmətin göstərilməsi qaydaları
5. Neftin çənlərlə qəbul – təhvil əməliyyatlarının aparılması
6. Neft nümunələrin götürülməsi qaydaları
7. Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğından
mühafizə qayda və normaları

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
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ГОСТ 2477-65, Метод определения содержание воды
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нефтегазодобывающими и газодобывающими предприятиями к
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1. Nisbi sıfırdan hesablanan təzyiq necə adlanır?
A) mütləq təzyiq
B) atmosfer təzyiqi
C) izafi təzyiq
D) vakkum təzyiqi
E) doyma təzyiqi
2. Separasiya qurğusundan nə üçün istifadə olunur?
A) fazaların ayrılması
B) qazın qurudulması üçün
C) mayenin hərəkəti üçün
D) təzyiqin aşagı salınması
E) qazın qızdırılması
3. Axını xarakterizə edən parametrlərdən asılı olaraq neft kəmərində turbulent
rejim nə vaxt daha tez baş verə bilər?
A) sürət və sıxlıq çox olduqda və dinamik özlülük az olduqda
B) sürət və sıxlıq az olduqda və dinamik özlülük çox olduqda
C) sürət və sıxlıq çox olduqda və dinamik özlülükdən asılı deyil
D) sürət və sıxlıqdan asılı deyil, yalnız dinamik özlülük az olduqda
E) bunlardan heç biri axın rejiminə təsir etmir
4. Magistral kəmərlərdə lupinq nə üçün qoyulur?
A) hərəkət sürətini artırmaq
B) hidravliki müqaviməti azaltmaq
C) hidravliki müqaviməti artırmaq
D) təzyiqi artırmaq
E) təzyiqi azaltmaq
5. Neftin tərkibindəki sərbəst suyun ayrilmasında hansı üsuldan istifadə olunur?
A) mexaniki
B) elektroliz
C) kimyəvi
D) istilik-kimyəvi
E) elektromaqnit

