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 :کدام است صحیح گزینه - ١

. تمجاز اس معمولی و پرچ در تعمیر ساختمان موجود تنها در صورت استفاده از پیچ پیچ ( ترکیب١

 .است بالمانع در اتصال اتکایی معمولی (استفاده از پیچ٢

. بهره گرفت پر مقاومت پیچبا  (در اتصال جراثقال حتما باید از اتصال اصطکاکی٣

 .قطر میلگرد با قطر کمتر است دو میلگرد برابر نصف بین جوش شیاری موثر کل (ضخامت٤

 

 :است مناسب برشگیر کدام گزینه جانبی پوشش برای مقطع در یک -2

١mm (٢                     ٤٤mm (٣                 ٣٤mm (  ٤                ٢٤mm (١٤ 

 

 میلگردها حداقل تسلیم و تنش سبک بتن مشخصه فشاری مقاومت در اعضا مختلط - ٣

 باید.......و.......مگاپاسسکال باشد.

 ٠٤٤و٤٤( ٤ ٤٤٤و٢٤( ٣ ٠٤٤و٤٤( ٢ ٠٤٤و٢٤( ١

  

 .است داده شده کدام مورد مناسب شکل فوالدی همراه ورق های به مختلط در مقاطع - ٤

متر بیشتر باشد.  میلی ٠٤داده شده نباید از  شکل فوالدی ورق های ارتفاع اسمی (١

 متر باشد. میلی ٠٤نباید کمتر از  پرشده با بتن کنگره های پهنای (بزرگترین٢

متر باشد.  میلی ٠٠داده شده نباید کمتر از  شکل ورق فوالدی فوقانی در قسمت دال بتنی (ضخامت٣

 .است متر مناسب میلی ١٢اندازه  به میخ گل روی بتن ش(پوش٤

 

 

 :کدام است صحیح گزینه - ٠

 باشد. متر بزرگتر از پیچ میلی ٣ مصرفی قطر برقوی اقل( حد١

 و سرباز باشد. مناسب باید در محیط آمیزی رنگ( ٢

 از تمیز نمودن سطوح انجام دهد. پس ساعت ١٢حداکثر را  آمیزی پیمانکار باید عملیات رنگ خشک در شرایط( ٣

 تریکم دارد و صفحات تغییر شکل بیشتری صلبیت که ها باید از قسمتی کردن پیچ محکم از مراحل در هریک( 4
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 ها نمود. نمودن پیچ محکم دهند، شروع به می

 

متر نوع میلی ١٠تا  ٨از  هایو با ضخامت ٢1Stفوالد  از جنس ورقهای کششی با جوش شیاری در جوشکاری  -6

 باشد؟سازگار کدام می الکترودهای

٠٤( ١E ٠٤( ٢    و معادل آنهاE  ٠٤وE و معادل آنها 

 ٠٤E ( فقط٤     ٠٤E ( فقط٣

 

 :نیست صحیح کدام گزینه - ٠

 ش، پیاز برش گرمایی متر، باید قبل میلی٤٤از  بیش ضخامت شده با جوش به ساخته سنگین فوالدیدر قطعات (١

 .درجه سلسیوس انجام شود ٠٠ گرمایش تا دمای حداقل

 متر مجاز است.میلی12استفاده از دستگاه پخ زن ضربه ای برای قطعات و ورق های با ضخامت بیش از ( ٢

 .در دمای محیط جوشکاری زیر صفر در جه سلسیوس مجاز نیستجوشکاری به طور کلی ( ٣

 .جفت و جور شدن قطعات مهاربندی ها نیز با بستن تعدادی از آنها مورد کنترل قرار خواهد گرفت( ٤

 

 ٢٤و ٢٠به ضخامت ( در محیطی که تحت اثر خوردگی شدید عوامل جوی قرار دارد.برای اتصال دو ورق فوالدی ٨

استفاده شده است. لبه ورق ها با گیوتین برید شده است.  ٢٤میلی متر به یکدیگر از سوراخ بزرگ شده به قطر 

آمده در گزینه ها برحسب حداکثر و حداقل فاصله مجاز مرکز سوراخ ها تا لبه ورق به ترتیب کدامیک از ارقام 

 میلی متر نزدیک تر است؟

 ٤٣و  ١٠٤(٤            ٤٠و  ١٠٤(٣                        ٤٠و  ١٠٤( ٢                  ٤٣و  ١٠٤( ١

 

    .میلی متر کدام جوش با گرده اشاره شده قابل قبول است ٢٤ وشه با با اندازه ساقگدر جوش ( 9

 

٢( ٤                               ١( ٣                           ٤( ٢                         ٣( ١ 

 

 ( کدامیک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟١٤

 ( سیر پیشرفت جوش کاری یک عضو باید از نقطه با گیرداری بیشتر به سمت نقطه آزادی بیشتر باشد.١

http://www.sistanpey.com/


 

www.sistanpey.com.         @ sistanpey                                      09393083463 

 

درصد  ١٤شوند، ( حداکثر ناهمترازی بین دو نقطه که با جوش شیاری به صورت لب به لب به یکدیگر متصل می ٢

 میلی متر می باشد. ٣ضخامت قطعه نازک تر یا حداکثر 

 میلی متر بیشتر باشد. ٣فاصله ریشه )بازشدگی درز ( جوش گوشه نباید از ( ٣

( استفاده از مصالح پر کننده در باز شدگی بین سطوح در تماس جوش های کام و انگشتانه به تحت شرایط خاصی ٤

 مجاز است..

 

 ز موارد زیر صحیح نیست؟(کدام یک ا١١

(  در صورت موافقت مهندس ناظر میتوان برش نیم رخ های فوالدی) تیرآهن، ناودانی و نبشی( را برای ساخت ١

 مهاربند، تیر و ستون با اره و برش دستی انجام داد.

 درجه سلسیوس است. ٠٠٤٤( دمای موضع گرم شده برای گرم کردن موضعی فوالد پر مقاومت ٢

استفاده از دستگاه های پخ زن ضربه ای برای پخ زنی و آماده کردن لبه برای قطعات و ورق های با ضخامت بیش ( ٣

 میلی متر مجاز نیست. ١٢از 

( قطعات فوالدی بایستی طوری ساخته شوند که هیچ نوع تغییر شکلی غیر از آنچه در نقشه آورده است در آنها ٤

 به وجود نیاید.

 

 ( به کارگیری روش های گرم کردن موضعی یا تغییر شکل مکانیکی برای ایجاد انحنا یا راست کردن قطعات: ١٢

 (با تایید مهندسی ناظر مجاز است.٢( به هیچ وجه مجاز نیست.                                   ١

 با تایید سر پرست کارگاه جوشکاری مجاز است.( ٤( بالمانع است.                                                   ٣

 

 

 ( در یک اتصالی پیچی با تعداد چهار پیچ پر مقاومت در مرحله پیش نصب حداقل چند پیچ باید بسته شود.١٣

١( ٤                           ٢(  ٣                                 ٣( ٢                               ٤( ١ 

 

 :کدام است صحیح گزینه( ١٤

 زیاد، باید ابتدا پرکننده با ضخامت استفاده از ورق های جای ، بهمختلف با ابعاد و مقاطع ستون هایی در وصله( ١

 .صورت گیرد اتصال وصله شده و سپس کوچکتر تبدیل مقطع به٣به١حداکثر  بزرگتر با شیب مقطع
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 باشد. نهایی کششی برابر مقاومت ٢،١ حداقل حد تسلیم کششی ، مقاومتناسبم پذیری شکل تامین ( جهت٢

 ٠.٢به١حداکثر ورق کوچکتر، باید با شیب ، از ورق بزرگتر بهدر پهنا با ضخامت تیرها تغییر تدریجی در وصله( ٣

 .رت گیردصو

 گیرد.تیر قرار  شده دو انتهای حفاظت تیر ها باید در ناحیه وصله( ٤

 

 ؟است زیر صحیح هایاز گزینه امیک( کد١٠

 .گیرندقرار می برشی تأثیر نیروهایتحت برشگیرها فقط مختلط با مقاطع در ستونهای( ١

 .باشند داشته از بتن جانبی متر پوششسانتی ٢٠ برشگیرها باید حداقل ( همه٢

برابر قطر آنها در  ٠ باید مساوی میخمرکز تا مرکز برشگیرها از نوع گل فاصله حداقل مختلط با مقطع ( در تیرهای٣

 .تیر باشد برابر قطر آنها در امتداد محور طولی ٤تیر و  امتداد عمود بر محور طولی

اید از ر نبتی انتقال برش طولی ناحیه شده در باال و پایین تعبیه برشگیرهای فاصله محاط در بتن ( در اعضا مختلط٤

 بیشتر باشد. مختلط بعد مقطع دو برابر کوچکترین

 

 برابر شود، مقاومت ٠/١بعد جوش  یک اگر با تغییر نحوه جوش کاری الساقینمتساوی جوش گوشه در یک( ١٠ 

 ماند(می کند؟ )فرض کنید طول جوش ثابتمی تغییری جوش چه احیطر

 .ماندتغییر می، بدون است ( چون طول جوش ثابت١

 .یابدمی درصد کاهش ٨٣( ٢

 .یابدمی درصد کاهش ١٨( ٣

 .یابدمی درصد افزایش ١٨( ٤

 

 :باشد برشی مقاومت تأمین برای عرضی کنندههایسخت تعبیه نیاز به تیر فوالدی در یک که در صورتی( ١٠

متر تجاوز سانتی ٣٤٤کنند، نباید از می جان نیز متصل کنندهها را بهسخت که هاییمرکز پیچ مرکز به ( فاصله١

 کند.

 .است الزامی و فشاری کششی بالهای به کننده عرضیموارد اتصال سخت ( در تمامی٢

 .شود متصل بال کششی به کننده عرضیموارد باید سخت ( در تمامی٣
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 هنیاز باشد، آنها باید ب عرضی های کنندهسخت گاهها بهتکیه بهمتمرکز  انتقال بارهای برای که در صورتی ( فقط٤

 .شوند متصل بال فشاری

 

ورق دیگر  یک یا به رخ فوالدینیم یک به متصل ، ورقهایکشش تحت مرکب فوالدی مقطع در یک چنانچه - ١٨

در امتداد  جوش منقطع نوارهای آزاد بین شوند، حداکثر فاصله یکدیگر متصل به جوش منقطع نوارهای توسط

 :عضو طولی

ورق با  نازکترین برابر ضخامت ٢٤ندارند،  زدگیشوند و احتمال زنگنمی گرن که شده و قطعاتیدر قطعات رنگ( ١

 .متر استمیلی ٣٤٤

 برابر ضخامت ١٤( قرار گیرند، جوی از عوامل )حاصل و خوردگی زدگیاثر زنگ تحت نشده کهدر قطعات رنگ( ٢

 .متر استمیلی ٣٤٤ورق یا  نازکترین

 .متر استمیلی ٣٤٤ورق یا  نازکترین برابر ضخامت ٢٤قرار گیرند،  زدگیاثر زنگ تحت نشده که( در قطعات رنگ٣

 .است صحیح گزینه ( هر سه٤

 

 متر ، چند میلی سانتی ٣قطر سوراخ استاندارد به پیچ بزرگ برای دو سوراخ لوبیایی آزاد بین فاصله اقل( حد١9

 .است متر

٤                                       ١٤(٣                               ٨١( ٢                                         ١٠( ١ )9٤ 

 

 

 ؟است زیر نادرست چند مورد از عبارتهای ( ٢٤

 سمت یکدیگرتقریبًا آزاد هستند به به قطعات نسبت که عضو باید از نقاطی یک جوشکاری کلی پیشروی-(الف

 برخوردار هستند، صورت گیرد. از ثبات بیشتری که نقاطی

 گیرد، در معرض وزش باد شدید قرار می که یا وقتی کار مرطوب است سطح که غلیظ یا مه در هنگام بارندگی -ب(

 شوند. حفاظت نحو مناسبی به کار و جوشکاری شود مگر اینکه متوقف باید عملیات جوشکاری

شده باشند، مجاز  یکدیگر بسته طور کامال آزاد به به کاریاز مته قطعات پیش که در صورتی فقط کاریمته -ج(

 نداد. را ادامه توان جوشکاری کمترشود، می -١٠°Cکار از  سطح دمای . در صورتیکهاست

 جوشها و جوشهای برخوردار بوده و نوع الکترود خالی اصلی های جوشی یتتواند از همان کیف خال جوشها می -د(
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 باید همانند باشد. اصلی

کردن آن،  از محکم پس باشد که اندازه ای باید به گرم نورد شده، طول پیچ با مقاطع فوالدی در ساختمان های -ر(

 از مهره بیرون بماند. متر پیچ میلی ٣ حداقل

 

 گزینه سه -٤ چهار گزینه -٣ گزینه پنج -٢ گزینه شش -١

 

 :نیست صحیح آمیزی در مورد رنگ ام گزینه( کد٢١

 شوند. تهیه کارخانه از یک آستر و رویه ، باید رنگشدن پوشش از سوسماری جلوگیری ای( بر١

 انبارداری میکرون رنگ٢٤ به شوند و فقط گیرند، نباید رنگ قرار می هم روی در اتصال اصطکاکی که ( صفحاتی٢

 .ز استنیا

 ٠ در فاصله آمیزی جوش خواهند شد، باید رنگ آمیزی از رنگ پس که از سازه فوالدی هایی در سطوح و لبه( ٣

 شود. جوش متوقف از خط متری میلی

 سلسیوس باشد. درجه ٣٠و حداکثر  ١٨برابر  حداقل محیط دمای انبار شوند که ها باید در مکانی رنگ( ٤

 

 سازه های کار در انجام عملیات جوشکاری سطح و دمای جوشکاری محیط دمای با حداقل در رابطه ( کدام گزینه٢٢

 ؟است نباشد صحیح امکان گرم کردن موضعی که در شرایطی دیفوال

 

 درجه -١٠و  درجه ٤-٢٤ درجه -١٨و  درجه ٣-٢٤ درجه -١٠و  صفر درجه-٢ درجه -١٨و  صفر درجه -١

 

 یقطعات بتن اندازه برای ترین صرفه و مقرون به ترین کارگاه تولید قطعات ساختمان انتخاب مناسب ( در یک٢٣

 دارد؟ زیر بستگی از عوامل کدام یک هب و حمل شده از نظر جابجایی ساخته

 

 موجود در کارگاه و کارخانه جرثقیل ظرفیت-١

 جابجایی قطعات در حین مجاز روی های و تنش از پایداری اندازه حاصل-٢ 

 کامیون شعاع چرخش-٣ 

 موارد همه-٤ 
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 با یفوالد با دیوار برشی قطری ای تسمه مهاربندیبا  سبک قاب فوالدی سیستم ارتفاع برای محدودیت ( رعایت٢٤

 ......... الزامی یا سیمانی گچی های تخته با پوشش دیوار برشی ....... متر و با مهار جانبی یا چوبی فلزی پوشش

 ؟است

 متر ٠-متر  ١-١٠

 متر ٠.٢-متر  ٢-١٠ 

 متر ٠ -متر ٣-١٤ 

 متر ٠.٢ –متر  ٤-١٤ 

 

 از شود و پس اجرا می طبقه سقف و سپس ابتدا دیوار طبقه روش ......... به LSF های سیستم ( در قاب بندی٢٠

 دیوارها در چند در روش ........ شود. حال آن که اجرا می فوقانی ، دیوار طبقهدیوار و سقف قاب بندی تکمیل

 شود. طبقات اجرا می سقف شده و سپس و نصب ساخته طبقه
 

 ای طبقه-دیوار نا پیوسته -٢                                        دیوار ممتد-دیوار ناپیوسته-١

 دیوار ممتد -ای طبقه-٤                                          دیوار منفصل -ای طبقه -٣  

 

 ؟است گرم نورد شده نادرست و اتصاالت قطعات فوالدی در ارتباط با نصب گزینه( کدام ٢٠

 سازه پرهیز نمود. یکسان در یک مقاومتی اندازه با رده های هم های از کاربرد پیچ باید تا حد ممکن -١

 سازه پرهیز نمود. در یک مختلف مقاومتی اندازه با رده های هم های از کاربرد پیچ باید تا حد ممکن -٢ 

از مهره بیرون بماند.  پیچ کامل دندانه سه کردن آن، حداقل از محکم پس باشد که اندازه ای باید به طول پیچ -٣

 یا مهره استفاده شود. از واشر چرخنده زیر پیچ الزم است حفاظتی شپوش شونده دارای متصل اعضای برای -٤

 

 ؟است صحیح حفره ای منقطع ای شبکه دیوار در سیستم هسته ضخامت در ارتباط با حداقل ( کدام گزینه٢٠

١٠٤ -٤               ٣٠٤ -٣                                                   ٤٤٤ -٢                           ٣٤٤ -١. 

 

. است قرار گرفته عملیات بازسازی باشد، در دستمتر می ٣،٢آن  ارتفاع هر طبقه که طبقه ٠ساختمان  (یک٢٨

نباشد؟ )در  سرپوشیده موفت احداث راهروی به نیازی تا پیاده رو مجاور چند متر باشد، که بنا این فاصله حداقل

رو  یادهتراز پ آن هم همکف بوده و کف یرزمینصرفنظر شود. ساختمان فاقد ز ساختمان از خرپشته بررسی
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 (باشدیم

 متر ٤( ٤                                        ترم ٠،٣( ٣            متر ٣( ٢                         متر ٠( ١

 

 شده با مقاطع ساخته فوالدی در ساختمان های نسبی مجاور از تراز افقی مجاز تراز تیرهای ( میزان انحراف قائم٢9

 ؟م نورد شده چقدر استگر

 

 متر میلی ٠ -٤           متر میلی ٠ -٣                  متر میلی ٠ - ٢              متر میلی ٣ -١

 

 ؟ است صحیح ( چند گزینه٣٤

 ر مناطقد ساخته پیش بتنی ، استفاده از انواع ساختمانهایساخته پیش قطعات بتنی باالی کیفیت به با توجه -١

 شود. می باال توصیه ردگیخو مرطوب با شرایط

 میلیمتر باشد. ١٠٤نباید کمتر از  ساخته پیش در قطعات بتن مصرفی بتن اسالمپ -٢

 گالوانیزه شوند. کاهنده یا مکانیکی از دو روش گرمای ها باید با یکی بولت -٣

 باشد. ساخته تواند بصورت پیش نمی ساخته پیش بتنی شالوده ساختمانهای -٤

 

٤-١ ٣-٤ ٣ -٢ ٢ -١ 

 

 ؟است نادرست ( کدام گزینه٣١

 د.شون کنند باید جوشکاری انقباض را ایجاد می بیشترین که ، ابتدا اتصاالتیهنگام سوار کردن هر قطعهدر  -١

 سمت هستند به یکدیگر تقریبا ثابت به قطعات نسبت که عضو باید از نقاطی یک جوشکاری کلی پیشروی -٢

 صورت گیرد.برخوردارند،  بیشتری نسبی حرکت از آزادی که نقاطی

 انجام شود. زدایی از تنش قبل بهتر است کاری و ماشین پرداخت هر گونه -٣

 .میلیمتر مجاز است ١٢حداکثر  ضخامت به ورق های برای فقط با منگنه سوراخکاری -٤

 

 در مورد حداقل ترتیب به شود، کدام گزینه گودبرداری اقدام به عمومی معبر و فضای در مجاورت یک چنانچه (٣٢

گود  از لبه موقت حصار حفاظتی فاصله و حداقل موقت ارتفاع حصار حفاظتی ، حداقلموقت حفاظتی ارتفاع نرده
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 باشد؟می صحیح

 متر ٣ –متر  ٠،١ –متر  ٠٠،٤( ١

 متر ٠،١ –متر  9،١ –متر  ٤،9( ٢

 متر ١ –متر  ٠،٢ –متر  ٢٤،١( ٣

 متر ٢ –متر  ٢٤،٢ –متر  ١،١( ٤

 

 ؟است زیر صحیح هایاز گزینه کدامیک آالت ساختمانی، تجهیزات و ماشیندر مورد وسایل( ٣٣

 مستقیماً تحتکه آالت برقیماشین فلزی هایبرق و سایر قسمت هایها و زره کابلمؤثر پوشش زمین ( اتصال به١

 .فشار برق نیستند، ترجیحا انجام شود

 ارد.ند تمهیدات خاصی نیاز به خطوط برق فشار قوی در نزدیکی آالت و تجهیزات ساختمانیماشین کارگیری ( به٢

 .صالح صورت پذیرد ذی شخص یکبار توسط ای باالبر باید هفته قالب ها در دستگاه های ( بازدید فنی٣ 

ه اثر نشد یا بی فشرده آنها تخلیه بخار یا هوای که فشرده زمانی بخار و یا هوای و تجهیزات حاوی ( تعمیر وسایل٤ 

 . است ، بالمانعاست

 

دار در کارگاه  در سطوح شیب موقتی عنوان حداکثر ارتفاع مجاز نرده حفاظتی ها بهاز گزینه امیککد (٣٤

 ؟است صحیح ساختمانی

١mm (9٢   ٤mm (٣  ٨٠٤mm (٤                         ٠٠mm (١١٤٤ 

 

 ؟است کدام عبارت صحیح ساختمانی مصالح کردن و نگهداری در مورد نحوه انبار کردن، برداشت( ٣٠

 باشد.متر می ٢انبار کردن،  وزن مجاز وارد بر محل ارتفاع انبار کردن آجر و سفال، در صورت رعایت ( حداقل١

متر  ١/ ١ با ارتفاع حداقل مصالحی باشند، الزم است نداشته حفاظ مناسبی که چاهها، در صورتی ( در اطراف دهانه٢

 چیده شوند. 

نبار ا ساختمانی هایآنها را در مجاورت تیغه انبار شده، الزم است فوالدی هایاز غلطیدن لوله جلوگیری ( جهت٣

 نمود.

 چیده شود. هم روی ردیف ١٤از  سیمان نباید بیش های( کیسه٤
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شود.  در مورد احداث  احداث می طبقه ١٤ساختمان  و یک تخریب طبقه ٣سازه یک عملیات ساختمانی در یک( ٣٠

 :.متر است ٣ از معبر عمومی . فاصلهکدام است صحیح گزینه ه موقتسرپوشید راهروی

 .است راهرو سرپوشیده موقت و احداث نیاز به تخریب ای( بر١

 .است راهرو سرپوشیده موقت احداث نیاز به و برای نیست راهرو سرپوشیده موقت نیاز به تخریب ای( بر٢

 . یستن راهرو سرپوشیده موقت و احداث نیاز به است راهرو سرپوشیبده موقت نیاز به تخریب ای( بر٣

 .است راهرو سرپوشیده موقت و احداث نیاز به تخریب ای( بر٤

 

 ضریب حداقل وارده، براساس چه در برابر بارهای بتنی سازههای بندیدر قالب اجزاء قالب و پایداری ومت( مقا٣٠

 د؟شومی تأمین اطمینانی

٣( ٤                          ٠،٢( ٣                                       ٢( ٢                                            ٠،١( ١     

 

 ؟است الزامی در راه عبور عمومی سرپوشیده موقت در کدام مورد احداث راهروی( ٣٨

 متر باشد. ٠،٠ آن از معبر عمومی متر و فاصله ١٠ تخریب ( ارتفاع ساختمان در دست١

 متر باشد. ٤ آن از معبر عمومی متر و فاصله 9 تخریب ( ارتفاع ساختمان در دست٢ 

 متر باشد.  ٠،٠ آن از معبر عمومی متر و فاصله ١٠ تخریب ( ارتفاع ساختمان در دست٣

 متر باشد. ٠،٠ آن از معبر عمومی متر و فاصله 9 تخریب ( ارتفاع ساختمان در دست٤

 

 را انتخاب کنید؟ صحیح گزینه موقت راهروئی پوشش برای تفاده از تور سیمیدر صورت اس( ٣9

 برخوردار باشد کافی نماید و از مقاومت جلوگیری از ریزش مصالح باشد که ایگونه به تور سیمی که در صورتی( ١

 .مجاز است

 .باشد، مجاز است کافی مقاومت دارایبوده و  mm٠حداکثر  توری اندازه سوراخهای که در صورتی( ٢

باشد،  ٠٤٤ Mpa حداقل کششی مقاومت بوده و دارای mm٣حداکثر  توری اندازه سوراخهای که در صورتی( ٣

 .مجاز است

 .مجاز نیست استفاده از تور سیمی( ٤
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 ؟نیست زیر صحیح هایاز گزینه امیک( کد٤٤

 کار باشد. مشغول به تنهایی تواند بهمتر، کارگر نمی یک پی با عمق ( در گودهایی١

 باز باشد. گذر عمومی سمت کارگاه به تواند از داخل ( در و پنجره ها می٢

 .است الزامی ورودی ، مسدود کردن راههایسقف از تخریب ( قبل٣

 .خاص مجاز است در شرایط در شب ( تخریب٤

میدان مغناطیسی منحرف می شود با ............................ می توان از میزان انحراف قوس ( قوس الکتریکی در ٤١

 کاست.

 ( کوتاه کردن طول قوس١

 ( افزایش قطر الکترود٢

 ( تغییر زاویه الکترود٣

 ٣و١( گزینه ٤

 

 ( کدامیک از گزینه های زیر از عوامل موثر در حصول کیفیت در جوشکاری قوسی نمی باشد؟٤٢

 ( طول قوس یا ولتاژ قوس١

 ( روکش الکترود٢

 ( شدت جریان٣

 ( سرعت پیشروی٤

 

 ( در کدام روش جوشکاری می توان از الکترود ممتد لخت و الکترود توپودری استفاده کرد؟٤٣

 ( جوش زیر پودری١

 ( جوش سرباره الکتریکی٢

 ( جوشکاری گاز الکتریکی٣

 ( جوش تحت حفاظت گاز با الکترود توپودری٤
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  ( شکل زیر نشان دهنده کدام وضعیت جوشکاری می باشد؟٤٤

 ( جوش شیاری تخت١

 ( جوش گوشه قائم٢

 ( جوش گوشه افقی٣

 Pates and Axis of Pise Vertical                                                       ( جوش شیاری افقی٤

 ٢٤صفحه  ٤گزینه  *

 

 تجهیزات فردی زیر برای جوشکار مناسب نیست؟( استفاده از کدام ٤٠

 ( ماسک دستی١

 ( ماسک کالهی٢

                          ( سربند٣

 ( کاله ایمنی٤

 

آمپر شیشه ماسک های دستی و کالهی باید  ٣٤٤برای جوشکاری قوسی با الکترود فلزی با شدت جریان تا  ( ٤٠

 دارای درجه تیرگی ................ باشد.

٠( ٤   ١٤(٣    ١٢( ٢    ٨( ١ 

 

 ( کدام گزینه صحیح نیست؟٤٠

( از جوش شیاری برای یکسره کردن ورق ها برای ساخت تیرورق ها و ستون های ورقی و همچنین در اتصاالت ١

 صلب تیر به ستون برای اتصال ورق های زیر سری و روسری به ستون استفاده می شود.

 هیدروژن، پیش گرمایش را می توان به حداقل رسانید.( در صورت استفاده از الکترود کم ٢

 ( جوش گوشه نباید تحت تنش های قائم قرار گیرد. ٣

میلیمتر برابر  ٣٤( حداکثر دمای پیش گرمایش در جوشکاری با الکترود کم هیدروژن برای قطعه ای با ضخامت ٤ 
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 .درجه سلسیوس ٢٤است با 

 ( کدام گزینه صحیح نیست ؟٤٨

 رود به طور مستقیم در فرایند جوش دخالت ندارد. ( روکش الکت١

( در حین جوشکاری به روش زیر پودری، نیازی به استفاده از ماسک برای اپراتور نیست و تنها عینک محافظ ٢

 صنعتی کفایت می کند. 

 ( هدایت انبر در جوشکاری دستی و نیمه خودکار توسط کارگر انجام می شود. ٣

 تنها از الکترود توپودری می توان استفاده کرد. ( در جوش گاز الکتریکی٤

 ( کدام گزینه صحیح نیست؟٤9

( برخی از فوالدها تمایل به تخلخل و ترک در زیر نوار جوش را دارند که کاهش مقدار هیدروژن در جوشکاری، این ١

 خواص مضر را برطرف می کند.

نسبت به الکترودهای روکش دار کمتر است و این ( تمایل به امتزاج با فلز پایه در الکترودهای بدون روکش ٢

 الکترود ها اجازه رواداری بیشتری را در طول قوس می دهند.

 ( با افزایش مقداری پودر آهن به مواد روکش، بازده جوشکاری افزایش یافته و ظاهر جوش بهبود می یابد.٣

 ( فلزات قلیایی خاکی بهترین تثبیت کننده قوس الکتریکی هستند.٤

 ( کدام یک از معایب زیر ناشی از استفاده از الکترودهای معیوب نیست؟٠٤

 ( عدم امتزاج کامل جوش١

 ( تاول زدن پوشش الکترود٢

 ( ایجاد قوس الکتریکی شعله ور٣

 ( ایجاد آخال و حفرات در فلز جوش٤

 

 

 

 موفق باشید
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