
تکنسین فنی-تستی-هیدرولیک

حکم چه وسایلی را در مدارهای الکتریکی ایفاء می کنند: کنترل جریان و فشارشيرهای  .1

a) رله ها و کنتاکتورها 

b) خازن ها و بـاطری ها 

c) بی متالها و فيوزهای الکتریکی 

d) المپ ها و سلف ها 

را فقط از یکطرف امکان پذیر می کند و  شير دو راهه یک طرفه در مجموعه گروه شيرهای پاور یونيت جریان روغن .2

عمل می کند. ------------مثل  "دقيقا

a) خازن 

b) دیود

c) ترانزیستور

d) رله

 این است که :  RUPTURE   VALVEشير اطمينان  مشخصات از .3

a) . جز شيرهای کنترل جریان می باشد 

b) بایستی بعد از شير ترکيدگی عمل کند و موجب توقف کابين گردد. 

c)  در سرعتs/m 0.3 +Vd .موجب جلوگيری از افزایش سرعت کابين با بار اسمی به سمت پائين می گردد

d) جز شيرهای کنترل فشار می باشد.

در آسانسورهای هيدروليک بهنگام پایين آمدن کابين : .4

a)  .شيرهای کنترل باز بوده و موتور پمپ نيز روشن است 

b)  .فقط شيرهای کنترل کار می کند و موتور پمپ خاموش است

c)  .موتور بصورت ستاره و مثلث عمل می کند 

d) .گزینه ب و ج صحيح است 

کداميک از موارد زیر از ویژگيهای آسانسورهای هيدروليک نيست؟  .5

a)  حرکت نرم و روان و قابليت تنظيم سرعتww
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b)  دقت در تراز طبقه، شروع و خاتمه حرکت بدون شوک 

c)  عدم نياز به پيشبينی موتورخانه در باالی چاه و امکان قراردادن در فضای دورتر از چاه

d) ضرورت استفاده از گاورنر 

حکم چه وسایلی را در مدارهای الکتریکی ایفاء می کنند: کنترل جریان و فشارشيرهای  .6

a) رله ها و کنتاکتورها 

b) خازن ها و بـاطری ها 

c) بی متالها و فيوزهای الکتریکی 

d) المپ ها و سلف ها 

فشار بار  ----که رابط بين پمپ و شير یکطرفه می باشد بگونه ای تنظيم ميشود که فشار را بميزان شير فشار شکن  .7

کامل محدود کند

a) % 120

b) % 130

c) % 140

d) % 160

محدودیت استفاده از آسانسورهای هيدروليک از نظر تعداد طبقات و سرعت عبارت است از:  .8

a) 8  متر بر ثانيه  1طبقه و سرعت 

b) 7  متر بر ثانيه  1طبقه و سرعت 

c) 6  متر بر ثانيه  5/1طبقه و سرعت 

d)  هيچکدام 

کدام عبارت، در مورد آسانسورهای هيدروليکی صحيح است؟  .9

a)  .در صورتی که سيستم محرکه از نوع مستقيم باشد جک باید دارای شير اطمينان مخصوص باشد 

b)  در صورتی که سيستم محرکه از نوع غير مستقيم باشد کاراسلينگ باید مجهز به سيستم ترمز اضطراری )پاراشوت( و

 متر بر ثانيه مجهز به گاورنر باشد.  1برای سرعت 

c) در صورتی که سيستم محرکه از نوع غير مستقيم باشد کابين باید مجهز به سيستم ترمز اضطراری )پاراشوت( و برای

متر بر ثانيه مجهز به گاورنر باشد باشد.  1سرعت 

d) عبارت )الف( و )ب( صحيح استww
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شيرهای اطمينان وسوئيچ های ماکزیمم فشار حکم چه وسایلی را در مدارهای الکتریکی ایفاء می کنند . .10

a) رله ها و کنتاکتورها 

b) خازن ها و بـاطری ها 

c) بی متالها و فيوزهای الکتریکی 

d) المپ ها و سلف ها 

روغن مورد استفاده در ضربه گير هيدروليکی باید:  .11

a)  با کيفيت خوب باشد 10یک روغن موتور

b)  150و شاخص ویسکوزیته  400یک روغن هيدروليک با کيفيت خوب با ویسکوزیته حداقل 

c)  . یک روغن گيربکس با کيفيت مناسب با مشخصات ضربه گير هيدروليک باشد 

d)  ویسکوزیته و درجه خلوص نشان داده شده مطابق با پالک روی ضربه گير درجه شاخص  100برحسب ویسکوزیته در

باشد.

 این است که :  RUPTURE   VALVEشير اطمينان  مشخصات از  .12

a) . جز شيرهای کنترل جریان می باشد 

b) بایستی بعد از شير ترکيدگی عمل کند و موجب توقف کابين گردد. 

c)  در سرعتs/m 0.35 +Vd .موجب جلوگيری از افزایش سرعت کابين با بار اسمی به سمت پائين می گردد

d) جز شيرهای کنترل فشار می باشد.

( به ترتيب عبارتند از:  Directسيستم های ترمز ایمنی در آسانسور کششی و هيدروليکی ) از نوع مستقيم .13

a) پاراشوت و شير ترکيدگی 

b) پاراشوت و پاراشوت

c)  شير ایمنی و پاراشوت

d)  گاورنر و شير ایمنی 

 کداميک از موارد زیر از ویژگيهای آسانسورهای هيدروليک نيست؟  .14

a)  حرکت نرم و روان و قابليت تنظيم سرعت 

b)  دقت در تراز طبقه، شروع و خاتمه حرکت بدون شوک 

c)  عدم نياز به پيشبينی موتورخانه در باالی چاه و امکان قراردادن در فضای دورتر از چاه

d) اده از گاورنر ضرورت استف ww
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در آسانسورهای هيدروليکی غيرمستقيم )ترکيب سيم بکسل با جک( طول جک تقریباً مساوی است با:  .15

a)  یک چهارم طول ارتفاع ساختمان 

b)  کل طول ارتفاع ساختمان 

c)  نصف طول ارتفاع ساختمان 

d)  دو برابر طول ارتفاع ساختمان 

تند از: اجزاء و لوازم اصلی خاص آسانسورهای هيدروليک عبار .16

a)  جک، پاوریونيت، وزنه تعادل 

b)  جک، پاوریونيت، کابين 

c) جک، پاوریونيت، لوله انتقال روغن و اتصاالت مربوطه 

d)  کابين، پاوریونيت، وزنه تعادل

در آسانسورهای هيدروليکی در صورتيکه شيلنگ مربوطه پاره شود کدام وسيله فعال می شود؟  .17

a)  کيدگیترشير (RUPTURE VALVE ) 

b)  محدود کنندهشير 

c) شير اضطراری 

d)  هيچکدام 

نسبت فشار شيلنگ به فشار پمپ روغن حداقل:  .18

a) 6  برابر می باشد 

b) 4  برابر می باشد 

c) 2  برابر می باشد 

d) 8  برابر می باشد 

 کدام جمله صحيح است؟  .19

a)  .در آسانسورهای هيدروليک جک از بغل، بهنگام پاراشوت آسانسور، جک آن نيز متوقف شود

b)  برابر می باشد 2شيلنگ به فشار پمپ روغن حداقل نسبت فشار 

c)  برق روشنایی داخل چاه آسانسور از تابلو فرمان گرفته می شود

d)  شستی زنگ اخبار در موقع قطع برق از کار می افتد 

wwکدام جمله صحيح نيست؟  .20
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a)  قرار می گيرد. تن به باال مورد استفاده  5/4آسانسورهای هيدروليکی در کورس )تراول( های کوتاه و ظرفيت 

b)  محل موتورخانه در آسانسورهای هيدروليکی بسيار قابل انعطاف بوده و معموالً ميتوان آن را در محلی از ساختمان به

متری از چاه قرار داد.  6شعاع حداقل 

c)  .هزینه اوليه آسانسورهای هيدروليکی به ميزان چشمگيری کم است 

d)  نسبت به آسانسورهای کششی کمتر است. ابعاد ستونهای آهن کشی آسانسور هيدروليکی
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