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 تعمیرکارپکیج شوفاژگازی رفه :ـح                                                                                                                           

 8-2/1/12/11: کد استاندارد                                                                                                                               

 سوال 04: تعداد                                                                                          

 8-1/12/11-2/39کد سوال:                

 دقیقه 04زمان آزمون :                         آزمـون کتـبـي مـهـارت                                                                
  

 لن چند لیتر است ؟تیحجم استاندارد کپسول اس.1

 لیتر  08د(لیتر                       128-جلیتر                     08ب(    لیتر  08الف(   

 ح دهید ؟روش خاموش کردن مولد استیلن آتش گرفته را توضی.2

 مولد استیلن آتش گرفته را  با آب می توان خاموش کرد الف(   

 از کربنیک می توان خاموش کردگمولد استیلن آتش گرفته را  با ب(   

 مولد استیلن آتش گرفته را  با ماسه می توان خاموش کردج(  

 مولد استیلن آتش گرفته را  با پتو می توان خاموش کردد(   

 ن گرده جوش  چیست ؟علت ترك خورد.9

 آمپر کم د(روپوش الكترود                        ج(      جوش نامناسب    ب(ن ناگهانی جوش          کردسرد  الف(

 چرا الکترود در حین جوشکاری به قطعه کار مي چسبد ؟ .0

 آمپر کم است  ب(        ولتاژ کم است        الف(   

 قطعه جدار ضخیم است د( است  جداره قطعه کار نازك  ج(   

 واحد دبي را بر حسب ......... بیان مي کنند ..0

 متر مربع در واحد زمانب(میلی گرم بر ثانیه                                                        الف(   

 کیلوگرم بر ثانیهد(     لیتر بر ثانیه                                                              (ج

 مقدار آب گرم مصرفي ساختمان ها به کدام عامل بستگي دارد ؟ .6

 به تعداد جمعیتب(به موقعیت ساختمان                                                   الف(    

 منطقه جغرافیاییبه د(           به نوع مصالح ساختمان                                         ج(  

 توان پمپ ها معموالً بر حسب ............. است ..1

 کیلوکالري .د(اسب بخار                      ج(کیلوگرم آب                    ب(ولت                        الف(      

 رایزر در ساختمان  چیست ؟.8

 لوله هاي افقی آب برگشت استب(                   لوله هاي افقی آب رفت استالف(   

 لوله هاي عمودي گرم وسرد طبقات د(                   آب گرم است يلوله هاي عمود  ج(   

 رایج ترین آسیب ها در حین کار چیست ؟. 3

 آسیب چشم و گوش در کارگاهب(آسیب مچ دست  در بلند کردن اجسام                                 الف(   

 آسیب گردن در حین مطالعهد(            ب کمر در اثر حمل و نقل غیر اصولی است آسی(ج

 چند درصد از آسیب های ناشي از کار مربوط به آسیب های کمر مي گردد ؟. 14

 %08د(%                21ج(%                   11ب(%                   28الف(

 ب ستون فقرات مي گردد چیست ؟خطرناکترین حرکت که منجر به آسی . 11

 خم شدن و بلند کردن اجسام همراه با پیچش و چرخشب(خم شدن و بلند کردن اجسام                              الف(    

 خم شدن و بلند کردن اجسام همراه با پیچشد(        بلند کردن اجسام همراه با چرخش                 ج(  

 تلرانس چیست  ؟.12

 تفاوت بین بزرگترین اندازه و کوچكترین اندازهب( تفاوت بین اندازه استاندارد و بزرگترین اندازه الف(   

 تفاوت بین دو اندازه گیري متوالی د(  تفاوت بین اندازه استاندارد و کوچكترین اندازهج(  
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 چیست ؟  Bوسیله خاموش نمودن حریق نوع.19

 فوم د(     از کلر       گ ج(          از کربنیکگ ب(   آب        الف(   

 چیست ؟  C      وسیله خاموش کردن حریق نوع  .10

 پودر  د(   فوم          ج(   گاز کربنیک      ب(    آب      الف(

 برای  خاموش کردن کدامیك از حریق های زیر استفاده مي گردد ؟pkpپودر . 10

 گاز شهري د(سلولزي                    ج(                مواد چرب ب(برقی               الف(   

 .محدوده فشار گاز شهری و مایع برای پکیج های حرارتي به ترتیب چقدر است؟16

  متر ستون آب 208 – 108ب(    میلی بار 20 – 10الف(    

       میلیمتر ستون جیوه 208 – 108د(    میلیمتر ستون آب 20 – 10ج(     

 کیب گاز شهری  و مایع به ترتیب کدام است؟. تر11

  اتان و متان  -ب( متان و پروپان   اتان و پروپان –الف( متان و اتان      

          اتان  و بوتان –د( متان و بوتان  بوتان و پروپان –ج( متان و اتان    

 احتراق باز چقدر است؟ . حداقل فاصله کالهك دودکش از کف پشت بام برای پکیج دیواری گازسوز 18  

 متر سانتی 288ب(  متر سانتی 08الف(      

 متر سانتی 188د(  متر سانتی 158ج(     

 .باشد همان  ..... مي (NTC). منظور از 13

 ب( سنسورهاي حرارتی الف( سنسور دودکش     

 متال د( بی ج( کلید ایمنی دودکش       

 در صورت بیش از حد پایین بودن فشار آب مدار گرمایش در پکیج ...... .24

  بندد کند و مدار خروجی را می پاس عمل می الف( شیر باي      

 شود ب( مشعل دستگاه خاموش می     

 کند            ج( کلید محدود کننده دما  مدار را قطع می     

 کند می د( سنسورهاي حرارتی دستگاه را خاموش      

 ترموستات ایمني دودکش در پکیج )احتراق بسته( درکجای دستگاه نصب شده است؟ .21

   پشت بام Hالف( در روي کالهک      

 ب( در روي مبدل دومنظوره   

 ج( در روي پره کالهک تعدیل )مجموعه دودکش(               

 د( در این مدل ترموستات دود وجود ندارد     

 عبارت از : 24KIعملکردن کلید حرارتي محدود کننده دما در پکیج بوتان مدل  درجه حرارت.22

            C 288د(       C 118ج(                 C 08ب(             C 178الف(      

 ارزش حرارتي یك متر مکعب گاز طبیعي برابر با چند کیلو کالری بر ساعت است ؟.29

  12888د(                            18888ج(           0588ب(                 1888الف(

 فرمول شیمیایي گاز متان کدام یك از موارد زیر است ؟ .20

  CH4د(                          C2H2ج(          C2H6ب(                    C4H10الف(

 عالمت اختصاری پکیج در نقشه کشي چیست ؟ .20  

      PCد(                          WHج(                 Hب(                             Rالف(

 حداکثر طول شیلنگ های وسایل گاز سوز چقدر است ؟.26

 متر  28/1د(متر              28/0ج(سانتیمتر                  58ب(متر                    5الف(
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 ه چیست ؟وظیفه مبدل حرارتي دو منظور.21 

 گرم کردن آب مصرفی بهداشتیب(                                گرم کردن آب شوفاژالف(

 گرم کردن آب شوفاژ و آب مصرفی د(           (ایجاد جریان مشوش براي بازدهی بهترج

 طریقه آزمایش خرابي  پرشر سویچ آب چگونه است ؟.28

 پس از مدتی خاموش می شود در صورت ریست کردن پكیج روشن می شود والف(

 ٌپرشر سوییچٌ را باز نموده و پكیج را دوباره راه اندازي می کنیم ، پكیج روشن می شود ب(

 ( شعله ي مشعل مرتب زیاد و کم  می شود و چراغ زرد روشن می شود ج

 دوسیم ٌ پرشر سوییچ ٌ را اتصال کوتاه می نماییم، پكیج روشن می شود د(

 ره قطر لوله داخلي و خارجي به ترتیب چند میلیمتر هستند ؟در دود کش دوجدا.23

  08و  28 (د         188و  08 ج(         158و  188 ب(        288و  158الف(

 وسیله ایمني برای کنترل تخلیه محصوالت احتراق در پکیج با محفظه احتراق بسته  کدام   مورد زیر مي باشد ؟ .94    

 ترموستات دود د(لوله کندانست            ج(پرشر سوییچ هوا       ب(     ترموستات حد    الف(

 فاصله نوك الکترودها ی جرقه زن نسبت به یکدیگر و سطح مشعل به ترتیب عبارتند از :.91

 میلیمتر   10میلیمتر  و   18تا  7ب(میلیمتر                            18و    18تا   5الف(    

 میلیمتر 18میلیمتر    و  5تا  0  د(           میلیمتر                  5ر     و میلیمت 0ج(  

 درج شده است ، این ژیگلور برای کدام گاز  مناسب است ؟ 120برروی ژیگلور مشعل گازی پکیج عدد  .92    

 گاز مایعد(             گاز کپسولی      ج(      گاز طبیعی     ب(گاز متان        الف(     

 شیر سه راه موتوری در صورت عمل نمودن کدام قطعه فعال مي گردد؟ .99

 شیر اطمینان د(        شیر باي پاس   ج(    فلوسویچ     ب(پرشر سویچ آب        الف(    

 کدام قطعه در پکیج مي تواند نقش اندازه گیری دبي را بر عهده بگیرد ؟.90

 فلوتر د(فلومتر       ج(رشر سویچ آب         پب(فلو سویچ           الف(   

      90. G31     ،G30     ،G20   به ترتیب معرف چه نوع گازهایي هستند ؟ 

 گاز طبیعی ، اتان و متان ب(بوتان ، پروپان  و اتان                         الف(     

 وتان ، پروپان  و متانبد(                    پروپان  ، بوتان و متان        ج(   

 . در وضعیت عادی چراغ هشدار دهنده پکیج به چه رنگي است ؟96

 سبزد(          زقرمج(     زرد     ب(       نارنجی   الف(     

 متر مربع پکیج با قدرت حرراتي چند کیلووات را پیشنهاد مي کنید ؟ 110. برای خانه ای با مساحت 91

 00د(             08ج(               10ب(                5الف(      

 . عملکرد صحیح یا غلط دودکش در پکیج )محفظه احتراق باز (  به وسیله کدام قسمت انجام مي گیرد  ؟98

 NTC د(ترموستات دودکش          ج(پرشر سویچ هوا           ب(کالهک تعدیل            الف(     

 تراق بیشترین خطر را برای انسان دارد ؟. کدام گاز از محصوالت اح93

 NO2   د(               NO(ج     CO ب(                CO2الف(  

 .  کدام گزینه زیر معرف چراغ هشدار دهنده پکیج است ؟04

 PLD د(            LED  ج(                 NTCب(           PTC الف(     

 

 


