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 نمونه سواالت رشته تون آپ )تنظیم موتور(

-----------------------------------------------------
متوسط -   12توانایي                   عدد اکتان ............................. ؟ ) کدام گزینه صحیح تر است(. -1

   الف ( تمایل به اشتعال گازوئیل را نشان مي دهد.

ب ( مقاومت بنزین در مقابل خودسوزی را نشان مي دهد.

          ج ( مورد الف و ب صحیح است.

د( تمایل به اشتعال بنزین را نشان مي دهد. 

-----------------------------------------------------
 مشکل -  12توانایي      عدد اکتان بنزین را ....................................... ؟ -2

pbHcسرب الف( به روش شیمیایي یعني افزون تتراتیل 452 برد.مي باشد مي توان باال TELکه مخفف آن )(

OHHCب( به روش شیمیایي یعني افزودن اتیل الکل  مي توان باال برد. 66HCو بنزن یا بنزل  52

ج ( به هیچ عنوان نمي توان عدد اکتان بنزین را باال برد.

 د( مورد الف و ب صحیح است.

-----------------------------------------------------
ساده - 15توانایي    کدامیک از ترکیبات سمي زیر حاصل احتراق ناقص موتور است؟ -3

  الف( تتراتیل سرب

  ب( گاز اکسید نیتروژن 

  ج( مونواکسید کربن

د( گاز دی اکسید گوگرد 

-----------------------------------------------------
ساده - 5توانایي   علت احتراق ناقص در موتورها چیست؟ -4

    الف( کمبود هوا

 ب ( پایین بودن عدد اکتان سوخت

ج( مقدار بیش از حد هوا 

د( دور باالی موتور  

-----------------------------------------------------
متوسط -  12توانایي  مي باشد. کدامیک از مطالب زیر در این باره درست است؟ 12:  1نسبت وزني هوا به سوخت  -5

  مخلوط غني بوده و قابل احتراق است الف(

wwب ( مخلوط رقیق بوده و قابل احتراق است. 
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ج ( مخلوط خیلي غني بوده و غیر قابل احتراق است.

 د ( مخلوط خیلي رقیق بوده و غیرقابل احتراق است

-----------------------------------------------------
متوسط -  12توانایي    تخلیه هوا دارند. سوپاپچرا درب اکثر باکهای سوخت  -6 

 الف( برای ایجاد فشار در ارتباط با انتقال سوخت از باک

 ب ( برای جلوگیری از ایجاد خالء در باک 

 ده شدن هوا توسط پمپ سوخت رسانکیج( برای جلوگیری از م

مولکولهای هوات به د( برای آغشته نمودن ذرات سوخ 

-----------------------------------------------------
مشکل -   12توانایي  مي پوشانند؟ اسفنجياز سرب  جداره ایچرا دیواره داخلي مخزن سوخت را معموالً با -7

  الف( برای افزایش مقاومت سوخت در مقابل خودسوزی

 مخزنب( برای جلوگیری از زنگ زدن دیواره داخلي 

 ج( برای جلوگیری از ایجاد الکتریسیته ساکن در دیواره داخلي مخزن

د( برای جلوگیری از تجزیه  سوخت توسط دیواره فوالدی مخزن 

----------------------------------------------------- 
د. این دیواره ها چه وظیفه قسمت داخلي باکها به وسیله دیواره های مشبک به محفظه های جداگانه تقسیم مي شون -8

متوسط -  12توانایي   ای دارند.

 الف( افزایش مقاومت باک در مقابل عوارض مکانیکي

ب( جلوگیری از تالطم و تجمع سوخت در پیچ جاده ها

  ج( جلوگیری از گرم شدن سوخت در فصل تابستان

 د( نگهداری مقداری سوخت به عنوان سوخت ذخیره

-----------------------------------------------------
متوسط -   12توانایي  چه وظیفه ای دارد؟ قسمت فرمان شناور درجه باک -9

 رسان سوخت الف( کنترل مقدار جریان پمپ

ق باکمب ( استقرار سوخت در بیشترین ع 

  ج( امکان مکش کامل سوخت توسط پمپ سوخت رسان

سوخت در باک شدت جریان الکتریکي متناسب با مقدارد( ایجاد  

-----------------------------------------------------
متوسط -  12توانایي     کدامیک از مطالب زیر درباره لوله های سوخت رسان درست است؟ -10 ww
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