
Qr-101. “Yükqaldırma və boşaltma işlərinin kompleks mexanikləşdirilməsi “  fənni üzrə 

suallar  
1. Yükləmə-boşaltma işlərin kecdiyi  tarixi  yol və  tarixi məlumatlar. 

2. Nəqliyyat növləri arasında    YQ və BİKM 

3. Dəniz, nəqliyyatında Y-B işlərin kompleks mexanikiləşdirilməsi üsulu ilə yerinə 

yetirilməsi 

4. Dəniz, nəqliyyatında Y-B işlərin kompleks mexanikiləşdirilməsi  digər nəqliyyat  növləri 

ilə Y-B işləri.. 

5. Dəmir yol nəqliyyatında Y-B işlərin kompleks mexanikiləşdirmə vasitəsi ilə yerinə 

yetirilməsi 

6. Dəmir yol nəqliyyatında Y-B işlərin kompleks mexanikiləşdirilməsi  digər nəqliyyat  

növləri ilə Y-B işləri.. 

7. Yüklərin daşımaya hazırlanması və bərkidilməsi. 

8. Yükləmə-boşaltma işlərinində əsas , köməkçi əməliyyatlar  

9. Yükləmə-boşaltma işlərinin yerinə yetirilmə üsulları. 

10. Yük qaldırma və boşaltma  işlərinində hərəkət tərkibin boş  dayanma   vaxtın növləri  

11. Yük qaldırma və boşaltma  işlərinində hərəkət tərkibin boş  dayanma   vaxtın azaldılmasi 

yoları. 

12. Yükləmə-boşaltma məntəqəsi (postlar)haqqında anlayış. 

13. Məntəqənin işləmə ritmi.  

14. Hərəkət tərkibinin hərəkət intervalı. 

15. Məntəqənin (postların) buraxma qabiliyyəti. 

16. Anbarlar  haqqinda  ümumi məllumat.  

17. Anbar işlərin  kompleks mexanikləşdirməsi.   

18. Yükləmə -boşaltma işlərinin təşkilinin əsas formaları.  

19. Yükləmə-boşaltma işlərinin dispetçerləşdirilməsi və onun  texniki təminatı. 

20. Yükləmə-boşaltma məntəqələrində hərəkət tərkibinin boş dayanma vaxtının 

avtomobillərin məhsuldarlığına və daşımaların maya dəyərinə təsiri. 

21. Yükləmə-boşaltma maşın və qurğuların əsas parametrləri. 

22. Maşın və qurğuların məhsuldarlığı.  

23. Texniki və istismar məhsuldarlığı. 

24. Sadə asılan tutucular: iplər, kəlbətin tutucular, asılqanlar. 

25. Mexaniki tutucular və maşının iş orqanına quraşdırılan tutucular.  

26. Yarımavtomatik və avtomatik tutucular və qurğular, 

27. Yarımavtomatik və avtomatik tutucuların quruluşu və istismar qaydaları. 

28. Yükqaldırıcı elektromaqnitlər. 

29. Mühərriksiz yükləmə-boşaltma mexanizm və qurğuları. 

30. Diyircəkli linglər, diyircəkli zəncir və arabacıqlar, rolqanqlar domkratlar. 

31. Əllə işlədilən çəngəllin yükləyiciləri, tallar, bucurqad və polistrpastlar. 

32. Mühərrikli yükləmə-boşaltma maşınları haqqında.. Elektrik və Pnevmatik tallar 

33. Kranlar, onların sinifləşdirilməsi və əsas texniki-istismar keyfiyyətləri.  

34. Avtomobil-kranları; onların quruluşu haqqında məlumat. Pnevmatik təkərli və tırtıllı 

kranlar. 

35. körpülü və kozlalı kran. Kran-ştabellər, portal və yarımportal kranlar, qülləli kran. 

Kranların istifadə sahəsi və əsas parametrləri. 



36. Elektroyükləyicilər, elektroştabellər, elektrik arabacıqları, onların istifadə sahəsi və əsas 

parametrləri.Avtokarlar. 

37. Pnevmatik qurğuların tipləri və iş pirinsipi. Kənd təsərrüfatı yüklərinin əsas növləri və bu 

yuklərin yükləmə-boşaltma şəraiti.     

38. Özüyükləyən avtomobillər və onların növləri. Paketlə yük daşınmasında yükləmə-

boşaltma işlərinin kompleks mexanikləşdirilməsi. 

39. Konveyerlərin əsas növləri.Birçalovlu və çoxçalovlu yukləyicilərin tətbiqi . Robotlar  

,manipulyatorlar,paketdüzəldən maşınlar. 

40. Kompleks mexanikiləşdirmədə   lift və lift qurğularının rolu.Liftlər haqında ümumi 

məlumat və onlarin təsnifati. 

 

 

  

 

 

 

 

 


