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िमित

पाइिलङ अपरे िटभ (पकर्ु िसभ पाइल) ट्रेड टेस्ट
1.

कृ पया भाइब्रेसन �ामरको काम उल्लेख गनर्हु ोस् । (1 अङ्क)

2.

H-पाइल पाइिलङ मेिशनमा िलडर को काम के ह�न्छ ? (3 अङ्क)

3.

यिद पाइिलङ प्रिक्रयाको क्रममा पाइलको िदशा अक� तफर् गयो भने के पाइिलङको कायर्लाई जारी राख्न
सिकन्छ ? (5 अङ्क)

4.

अिन्तम सेटका लािग कृ पया प्रिक्रयालाई संि��मा उल्लेख गनर्हु ोस् । (3 अङ्क)

5.

तपाईलें H-पाइलको भिटर्किलटी वा सही इन्क्लीनेसन लाई कसरी कायम राख्नहु �न्छ र िवचलनलाई ह�दँ ा
तपाईलें त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गनर्हु �न्छ ? (4 अङ्क)

6.

ज्यािकङ पाइल का लािग कृ पया प्रिक्रयालाई संि��मा उल्लेख गनर्हु ोस् । (3 अङ्क)

7.

H-पाइल चट्टानी परत वा तोिकएको गिहराइमा पगु ेको छ भन्ने बारे मा कसरी िनणर्य गन� भनेर संि��मा
उल्लेख गनर्हु ोस् । (2 अङ्क)

8.

पाइिलङ प्रिक्रयालाई सरु ि�त तथा सहज �पमा परू ा ग�रन्छ भनेर सिु नि�त गनर्का लािग पाइिलङको काम स�ु
गनर्भु न्दा पिहले कुन आधिु नक अनसु न्धान अिनवायर् �पमा ग�रनपु छर् ? (3 अङ्क)

9.

H-पाइलह� गाड्ने कायर्मा के कुनै समयसीमा रहेको छ ? (2 अङ्क)

10.

भाइब्रेसन �ामर सञ्चालन गनर्भु न्दा पिहले कुन िनरी�ण ग�रनपु छर् ? (3 अङ्क)

11.

िविभन्न प्रकारका सामान्य �ामरह�को सचू ी िदने प्रयास गनर्हु ोस् र ितनीह�को बीचमा िभन्नताह� सिं ��मा
उल्लेख गनर्हु ोस् । (3 अङ्क)

12.

यिद हाइड्रोिलक �ामरको गाड्ने गित एक्कासी कम भयो भने तपाईलें कसरी िनरी�ण गनर्हु �न्छ र सो समस्या
बारम्बार भइरहेमा त्यसको कारण के ह�न्छ ? के ही कारणह�को सूची िदने प्रयास गनर्हु ोस् । (3 अङ्क)

13.

पाइिलङको क्रममा पाइल क्यापह�लाई िकन सेट गन�पछर् ? (2 अङ्क)

14.

साइटमा H-पाइलह�लाई कसरी भण्डारण (स्टोर) ग�रनपु छर् ? (3 अङ्क)
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15.

पाइलमा लम्बाइ तथा डाइमेन्सन ह�लाई िकन उपिवभािजत ग�रन्छ ? (3 अङ्क)

16.

िडजेल टाइप �ामरको सञ्चालन कायर्का बारे मा संि��मा उल्लेख गनर्हु ोस् । (3 अङ्क)

17.

H-पाइलह�लाई गाड्नका लािग �ामरह� कम तौल (क�रब 6~7 टन) र ग�ङ्गो (12 टनभन्दा मािथका)
तौलका ह�ने गछर् न् । तपाईलें ितनीह�लाई प्रभावकारी �पमा कसरी प्रयोग गनर्हु न्� छ ? (2 अङ्क)

18.

कृ पया क्राउलर-माउन्टेड पाइिलङ मेिशनका आधारभतू कम्पोनेन्ट (भाग) ह�को सचू ी िदनहु ोस् । (3 अङ्क)

19.

यिद H-पाइल कमजोर चट्टानह�मा परे मा त्यसका समाधानह�को सचू ी िदनहु ोस् । (6 अङ्क)

20.

पाइिलङ मेिशनले िस्थर �पमा काम गछर् भनेर सिु नि�त गनर्का लािग नरम माटो भएको जिमनमा पाइिलङको
काम परू ा गदार् कुन उपाय अपनाउनपु छर् ? (3 अङ्क)

- प्र�पत्रको समाि� -
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