
 منظور از قالویز چپ چیست؟

 برای اصالح دنده های معیوب-1

  ☑ برای در آوردن پیچ های شکسته-2

 برای ایجاد دنده در داخل قطعه کار-3

 موارد الف و ب صحیح است-4

 

 گاز استیلن از تاثیر چه موادی بر روی هم به وجود می آید؟

 آب بر سنگ آهک-1

 نفت با سنگ کاربید-2

 روغن بر سنگ کاربید-3

  ☑آب بر سنگ کاربید-4

 

 ار رگالتور در جوشکاری اکسی استیلن چیست؟ک

 موجودی گاز داخل کپسول را نشان می دهد-1

 فشار گاز الزم برای کار را با آن تنظیم می کنیم-2

 رگالتور لزومی ندارد-3

  ☑موارد الف و ب صحیح است-4

 

 علت نصب پمپ روی منبع کوئلی چیست؟

 آب سرد را تحت فشار قرار دهد-1

 منبع انبساط را سریعتر پر میکند آب-2

  ☑ آب برگشت مصرفی را زودتر بر میگرداند-3

 آبگرم رادیاتور را تحت فشار قرار می دهد-4

 

 جهت سر کوالسیون بهتر هوا محل نصب رادیاتور:

  ☑ در کنار پنجره هاست-1



 در گرمترین نقطه ساختمان است-2

 در کنار درب اتاق است-3

 در هر محل دلخواه می توان نصب کرد-4

 

 علت نصب رادیاتور به حالت دو طرفه چیست؟

  ☑ پره به باال قرار گرفتن رادیاتور در دورترین نقطه از موتورخانه 22تعدد تعداد پره ها از -1

 حالت دو طرفه لزومی نداردنصب رادیاتور به -2

 نصب رادیاتور فقط به حالت یک طرفه انجام می گیرد-3

 موارد ب و ج صحیح است-4

 

 عمل بای پاس در یک سیستم حرارت مرکزی جهت:

 گردش طبیعی آب می باشد-1

 تعمیرات پمپ-2

 گردش اجباری آب می باشد-3

  ☑مجموع الف و ب صحیح می باشد-4

 

 میک برای لوله کشی شوفاژ مناسب تر است؟بین لوله های زیر کدا

 لوله سیاه درزدار-1

  ☑ لوله سیاه بدون درز-2

 لوله گالوانیزه-3

 مورد هر سه-4

 

 کدامیک از موارد زیر کاملتر است؟

 دیگ فوالدی فشار کمی را قادر است تحمل کند-1

  دیگ فوالدی در برابر اکسید-2

  ☑ در سیستمهای بسته با فشار باال دیگ فوالدی استفاده نمود-3



 دیگ فوالدی در سیستمهای باز فقط نصب می گردد-4

 

 :دبی پمپ و لوله

 قطر خارجی لوله را گویند-1

 سرعت جریان آب داخل لوله و پمپ می باشد-2

  ☑ مقدار آبدهی در واحد زمان را گویند-3

 ارتفاع آبدهی لوله و پمپ را گویند-4

 

 کوپلینگ پمپ سر کوله در کجاست؟

 در کنار پروانه نصب می شود-1

 با سیل در ارتباط است-2

 پ قرار داردداخل حلزونی پم-3

  ☑ است بین شفت پمپ و شفت الکتروموتور-4

 

 مشعل گازی هنگام شروع بکار بعد از زدن جرقه و قبل از تشکیل شعله رست می کند عیب می تواند

 بودن زیاد از حد دریچه هوا باشدباز -1

 هوا باشد کم باز بودن دریچه-2

 باز بودن شیر ربع گرد توپکی گاز باشد-3

  ☑ خرابی شیر برقی مشعل باشد-4

 

 

 

 

 


