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Мамандық бойынша тест: 1 - пән Тау-кен кәсіпорындарының құрылысы
1. Коперларды монтаждаудың келесі әдістерін атауға болады
A) тұрақты жүйелі
B) оқпан сыртынан
C) оқпан үстінде
D) арнайы сұлбалы
E) оқпан ішінен
F) жазық жағдайда
G) оқпаннан тыс
2. Жазық қазбаларды өтуде аса жоғары жылдамдыққа қол жеткізетін
технология
A) кең забойлы
B) перфоратолық
C) тұрақты бекітпелі
D) комбайндық
E) механикаландырылған
F) қалқанды
G) кертпешті
H) бұрғылау-аттыру
3. Қазбаны өту кезінде тау жыныстарын бұзуда қолданылмайтын тәсілдер
A) физикалық
B) биологиялық
C) бұрғылау-аттыру
D) арнайы
E) гидромеханикалық
F) механикалық
G) химиялық
H) технологиялық
4. Көлденең қимасының ауданы үлкен,бірақ созылым ұзындығы
қысқа,сиымдылығы көлемді жазық қазба
A) орт
B) оқпан
C) штольня
D) просек
E) камера
F) штрек
G) квершлаг
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5. Арқаулау элементтеріне ..... жатпайды
A) бағыттауыштар
B) кергіштер
C) үймереттер
D) ғимараттар
E) кабельдер
F) құбырлар
G) желілер

6. Шахтаның бетінде бір қабатты өнеркәсіптік үймереттерді салған кезде
бағаналарды көтеру тәсілдері
A) бағананы үдемелі қозғалту
B) бағананы қозғалту
C) кранды үдемелі қозғалту
D) крандыкөтеру
E) бағананы көтеру
F) бағананы бұру
G) кранды бұру
H) кранды қозғалту
7. Ғимараттар колонналарының арасындағы арақашықтық,ол колонналар
қадамымен бірдей болатын
A) каркас
B) балка
C) жабын
D) ферма
E) қалыптама
F) пролет
8. Құрылыс алаңын қыс мезгілінде жылжымалы жылыту қазандығын
қолданып жылумен қамтамасыз ету нешінші технологиялық схемаға
жатады
A) төртінші
B) үшінші
C) алтыншы
D) бесінші
E) екінші
F) бірінші
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9. Оқпанды арқаулауда істелуі мүмкін емес жұмыстар
A) Оқпан ауызынан бастап жоғарыдан төмен қарай кергіштерді орнату
және бірмезгілде төменнен жоғары қарай оқпан зумфынан бастап
бағыттауыштарды орнату
B) Кергіштерді төменнен жоғары қарай орнату және бірмезгілде
бағыттауыштарды ілу
C) Бірінші кергіштерді жоғарыдан төмен қарай бүкіл оқпан тереңдігі
бойынша іліп,одан кейін төменнен жоғары қарай оларға бағыттауыштарды
ілу
D) Оқпан өту барысында тұрақты бекітпеден кейін,кергіштерді орнату
және кезеңімен бағыттауыштарды ілу
E) Кергіштерді жоғарыдан төмен орнату және оларға бірмезгілде
бағыттауыштарды ілу
F) Кергіштерді төмен қарай оқпан тереңдігі бойынша іліп,ал төменнен
жоғары қарай оларға бағыттауыштарды ілу
10. Құрылысқа сұйық материалдарды жеткізіп
құбырөткізгіштер категориялардың қысымы
A) орташа
B) төмен
C) үлкен
D) тұрақты
E) кіші
F) жоғары
G) тұрақсыз
H) динамикалық

беруге

арналған

