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वषर्

मिहना

िमित

पाइिलङ अपरे टर (बोडर् पाइल)
इन्टरिमिडयट ट्रेड टेस्ट
1.
2.

फाउन्डेसन लेियङ प्रिक्रयाको समयमा के कुरालाई पालना ग�रनपु छर् ? (4 अङ्क)
ठूलो डायिमटर भएको बोडर् पाइललाई गाड्दा के एकै पटकमा पाइल शाफ्टलाई आवश्यक गिहराइ तथा लेभलसम्म
गाड्न सिकन्छ र पोिजसन सही छ िक छै न भनेर बारम्बार जाँच गनर् पद�न ? कृ पया त्यसको कारणलाई संि��मा उल्लेख
गनर्हु ोस् । (2 अङ्क)

3.

पाइलका लािग सम्पणू र् प्रिक्रया परू ा गनर्का लािग भाइब्रेसन �ामरका साथ कस्तो प्रकार मेिशनरी र औजार प्रयोग
ग�रनपु छर् ? (8 अङ्क)

4.

किन्क्रट कािस्टङको दौरान वा त्यो परू ा ह�ने िबि�कै पाइल शाफ्टलाई िकन अिनवायर् �पमा िलफ्ट ग�रनु पछर् ? (2 अङ्क)

5.

प्रारिम्भक नमनु ा िलने भनेको के हो ? (2 अङ्क)

6.

साइटमा ठूलो डायिमटर भएको बोडर् पाइलको काम गनर्पु दार् मेिशनरीद्वारा खन्ने कायर् स�ु गनर्भु न्दा पिहले कुन तैयारी
काम ग�रनपु छर् ? (2 अङ्क)

7.

पाइलिभत्र किन्क्रटको लेभल अनमु ान लगाउनका लािग किन्क्रट िमक्सरको नम्बरलाई िकन प्रयोग गनर् सिकन्न ? (2 अङ्क)

8.

ठूलो डायिमटर भएको बोडर् पाइल (बटम के ज) को तल्लो भागमा रहेको �रइन्फोसर्मेन्ट के ज र सामान्य ज्वाइन्ट
आवश्यक पन� �रइन्फोसर्मेन्ट के ज का बीचमा तपाईलें िभन्नताह�लाई कसरी पिहचान गनर्हु �न्छ ? (2 अङ्क)
कृ पया भाइब्रेिटङ भाइस र र ओिसलेटरका बीचमा सञ्चालनका िभन्न िविधह�का बारे मा संि��मा उल्लेख
गनर्हु ोस् । (3 अङ्क)

9.

10.
11.
12.

कुन प�रिस्थितह� अन्तगर्त �रइन्फोसर्मेन्ट के जलाई अिनवायर् �पमा सफा ग�रनपु छर् ? (2 अङ्क)
सभ�यरले सेिटङ आउट प्रिक्रया परू ा ग�रसके पिछ तपाईलें पोिजसनलाई कसरी िफक्स गनर्हु �न्छ ह�न्छ र बटम
शाफ्टको िमिडअन तथा भिटर्किलटीलाई कसरी जाँच गनर्हु �न्छ ? (3 अङ्क)
ठूलो डायिमटर भएको बोडर् पाइलको कािस्टङको दौरान मापदण्डभन्दा कमको कािस्टङलाई प्रयोग ग�रँ दा तपाईलें
त्यसलाई कसरी �ान्डल गनर्हु �न्छ र कािस्टङ कायर्को िनरन्तरतालाई कसरी कायम राख्नहु �न्छ ? (2 अङ्क)

13.

तपाईलें शाफ्टको क्लेिम्पङ लाई कसरी रोक्नहु �न्छ ? (4 अङ्क)

14.

बोडर् पाइलमा किन्क्रट कािस्टङको काम परू ा भएपिछ किन्क्रटको गणु स्तर र गिहराइ जाँच गनर्का लािग कुन िविध
प्रयोग गनर् सिकन्छ ? (2 अङ्क)
1

15.

कृ पया RCD (�रभसर् सकर्ु लेसन िड्रल) ले ठूलो डायिमटर भएको बोडर् पाइललाई कसरी परू ा गछर् भनेर िवस्तृतमा वणर्न
गनर्हु ोस् । (7 अङ्क)
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16.

�रइन्फोसर्मेन्ट के जलाई ज्वाइन्ट गदार् जोइिन्टङ पोिजसनमा मेन बारको स्पेिसिफके सनमा के -के आवश्यकताह� ह�न्छन् ?
(2 अङ्क)

17.

कृ पया बोडर् पाइलिभत्र ज्वाइन्ट आवश्यक पन� �रइन्फोसर्मेन्ट के ज को जोइिन्टङ प्रिक्रयाका बारे मा संि��मा उल्लेख
गनर्हु ोस् । (4 अङ्क)

18.

पाइल शाफ्टिभत्र माटो र िथग्रेनीलाई पणू र् �पमा सफा ग�रएको छ भनेर प�ा लगाउनका लािग कुन जाँच िविधलाई
प्रयोग गनर् सिकन्छ । (2 अङ्क)

19.

यहाँ बोडर् पाइलबाट ग्रेब ग�रएका वस्तहु �का 3 वटा ब्यागह� छन् । कृ पया ितनीह�लाई पिहचान गरे र ती कस्ट
प्रकारका वस्तहु � ह�न् भनेर वणर्न गनर्हु ोस् । (3 अङ्क)

20.

कृ पया बोडर् पाइलको इन्लाजर्मेन्ट हेड को संरचनाका बारे मा संि��मा िववरण िदनहु ोस् । (2 अङ्क)

- प्र�पत्रको समाि� -
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