
 تستی-تکنسین فنی

 

 كداميك از ضربه گيرها براي هر سرعتي قابل استفاده مي باشد؟ .1

a) ضربه گيرهاي فنري 

b) ضربه گيرهاي الستيكي 

c) ضربه گيرهاي هيدروليكي 

d) ضربه گيرهاي فنري يا الستيكي با حركت برگشت تدريجي 

 

 در حالت بسته بودن درب حداكثر فاصله بين لته ها و ستون درب چقدر مي باشد؟  .2

a) 3                                   ميليمتر 

b) 2                                      ميليمتر 

c) 6                                        ميليمتر 

d) 5 ميليمتر 

 

 دور انداز اجباري باال و پائين در چاه آسانسور................ .  .3

a)      باهم سري مي شوند 

b)         باهم موازي مي شوند 

c)         مستقال عمل مي كنند 

d) با حد باال و پائين سري مي شوند 

 

 متر چقدر مي باشد؟ 48حداقل رواداري ناشاقولي مجاز چاه آسانسور براي آسانسور به ارتفاع  .4

a) 35  ميليمتر 

b) 25 ميليمتر 

c) 16 ميليمتر 

d) 50 ميليمتر 

 

 تونلي( چقدر بايد باشد؟حداكثر فاصله بين روشنايي داخل چاه )چراغ  .5

a)  باالي هر درب طبقه يك چراغ بايد نصب شود 

b)  متر باشد 3فاصله چراغ ها با هم حداكثر بايد 

c)  متر باشد 5حداكگثر 



d)  متر باشد 7حداكثر 

 

 ك از قسمت هاي زير كاربرد ندارد؟يا مستقيم در كدام ي DCبرق  .6

a) بوبين ترمز 

b) سري ايمني 

c) تغذيه شاسي هاي احضار و نشانگر 

d) مگنت در ب باز كن 

 

 هت شروع مدار ايمني چند ولت است؟معموال برق ورودي ج .7

a) 110  ولتAC   

b) 110 ولتDC 

c) 24  ولتDC   

d) 24 ولتAC 

 

 ك از قسمت هاي زير كاربرد ندارد؟يا مستقيم در كدام ي DCبرق  .8

a)  بوبين ترمز 

b) سري ايمني 

c)  تغذيه شاسي هاي احضار و نشانگر 

d) مگنت در ب باز كن 

 

 شروع مدار ايمني چند ولت است؟معموال برق ورودي جهت  .9

a) 110  ولتAC   

b) 110 ولتDC 

c) 24  ولتDC    

d) 24 ولتAC 

 



 

 نحوه سر بندي موتور گيربكس ها به چه صورت است؟ .10

a)  مثلث  –ستاره 

b) مثلث 

c)  ستاره 

d)  ستاره –مثلث 

 

 كداميك از ضربه گيرها براي هر سرعتي قابل استفاده مي باشد؟ .11

a) ضربه گيرهاي فنري 

b) ضربه گيرهاي الستيكي 

c) ضربه گيرهاي هيدروليكي 

d) ضربه گيرهاي فنري يا الستيكي با حركت برگشت تدريجي 

 

 دور انداز اجباري باال و پائين در چاه آسانسور................ .  .12

a)  باهم سري مي شوند 

b)         باهم موازي مي شوند 

c) مستقال عمل مي كنند 

d) با حد باال و پائين سري مي شوند 

 

 

 رواداري مجاز توقف كابين از سطح طبقه حداكثر چقدر است؟ .13

a) 20+-  ميليمتر 

b) 15+- ميليمتر 

c) 25+- ميليمتر 

d) 30+- ميليمتر 

 
 



 . است مجاز ذيل گيرهاي ضربه از كداميك از استفاده ثانيه بر متر 1/25 سرعت با آسانسور يك كابين براي .14

a) الستيك و فنر گير ضربه عدد دو 

b) يورتان گيرپلي ضربه عدد دو 

c) هيدروليك گير ضربه عدد يك 

d) فنري گير ضربه عدد دو 

 

 صورتيكه در باشد مي شيار 4 گيربكس فلكه داراي كه گيربكس موتور با نفره 6 آسانسور براي نياز مورد بكسل ميزان .15

 .است ميزان چه باشد متر 27 آسانسور چاه ارتفاع

a) متر 112 تقريبا  

b) متر 144 تقريبا  

c) متر 164 تقريبا 

d) متر 184 تقريبا 

 

 . است ميزان چه آسانسور چاه در لته دو تلسكوپ 80 درب جهت مفيد نياز مورد عرض حداقل معمول طور به .16

a) 118متر سانتي 

b) 128متر سانتي 

c) 138متر سانتي 

d) 148متر سانتي 

 

 نسبت قطر فلكه گيربكس يا فلكه هرز گرد به قطر طناب فوالدي مورد استفاده چقدر مي باشد. .17

a) 
1

32
     

b) 
1

40
    

c) 
1

56
      

d) 
1

25
 

 

 متر بر ثانيه استفاده از كداميك از ضربه گيرهاي ذيل مجاز است . 25/1براي كابين يك آسانسور با سرعت  .18

a) دو عدد ضربه گير فنر و الستيك 

b) دو عدد ضربه گيرپلي يورتان 

c) يك عدد ضربه گير هيدروليك 

d) دو عدد ضربه گير فنري 

 



شيار مي باشد در صورتيكه  4وتور گيربكس كه داراي فلكه گيربكس نفره با م 6ميزان بكسل مورد نياز براي آسانسور  .19

 متر  باشد چه ميزان است. 27ارتفاع چاه آسانسور 

a)  متر 112تقريبا 

b)  متر 144تقريبا 

c)  متر 164تقريبا 

d)  متر  184تقريبا 

 

 

 تلسكوپ دو لته در چاه آسانسور چه ميزان است .   80به طور معمول حداقل عرف مورد نياز مفيد جهت درب   .20

a) 118 سانتي متر 

b) 128   سانتي متر 

c) 138 سانتي متر 

d) 148  سانتي متر 

 

)  كيلوگرم باشد چه مقدار وزنه الزم مي باشد 500( در صورتيكه وزن كابين   Kg  450نفره )  6براي يك آسانسور  .21

 مي باشد (  %50نسبت تعادل 

a) 675 كيلوگرم 

b) 700 كيلوگرم 

c) 725 كيلوگرم 

d) 750  كيلوگرم 

 

 ( چيست . PTCوظيفه ترموستات حرارتي موتور آسانسور )  .22

a) درمدار فن موتور قرار گرفته و در صورت باال رفتن حرارت موتور فن را روشن مي كند 

b)  باال رفتن حرارت موتور كنتاكتور را قطع كرده و در مدار كنتاكتور سرعت موتور قرار گرفته و در صورت

 آسانسور متوقف مي شود.

c) .ج ( در مدار سري ايمني قرار مي گيرد و موجب توقف حركت مي شود 

d) .در مدار تغذيه برق ترمز موتور گيربكس قرار گرفته و موجب عملكرد سريع ترمز و توقف آسانسور مي گردد 

 

 ك وظيفه ميكرو سوئيچ حد باز شو چيست ) در صورت وجود ( در يك آسانسور با درب تمام اتوماتي .23

a) كاهش سرعت درب در انتهاي باز شو جهت عدم اعمال ضربه 



b) امكان تنظيم سرعت دور كند درب در محدوده باز شو 

c) ارائه ورودي به تابلوي جريان جهت اطالع از باز شدن كامل درب و خارج شدن موتور سر درب از زير بار 

d)  . در صورت عدم وجود حد بازشو امكان عملكرد فرمان بسته شو وجود نخواهد داشت 

 

 دور انداز اجباري باال و پائين در چاه آسانسور  .24

a) باهم سري مي شوند 

b) باهم موازي مي شوند 

c) مستقال عمل مي كنند 

d) با حد باال و پائين سري مي شوند 

 

 ور بعلت :( كاهش سرعت آسانس VVVFدر آسانسور هاي دور متغير )  .25

 

a) كاهش ولتاژ و ثابت بودن فركانس بوجود مي آيد 

b) كاهش فركانس و ثابت بودن ولتاژ بوجود مي آيد 

c) كاهش ولتاژ و كاهش فركانس بوجود مي آيد 

d) .ولتاژ و فركانس ثابت بوده و ، وظيفه كاهش سرعت با گيربكس مي باشد 

 

 به ترتيب چقدر ميباشد؟ 1.6mو  1m  3VFو  AC2فاصله دورانداز تا لول طبقه در آسانسور  .26

a) 2.4m    1.8m    1m   

b) 2m       1.8m   1.5m 

c) 2.4m    1.2m      1m  

d) 2m       1m      1.8m 

 

 حداقل قطر مناسب سيم هاي قدرت از تابلوفرمان به موتور چه مقدار و در چه شرايطي بايد نصب گردد؟ .27

a)  و كوتاه ترين مسير 4حداقل 

b)  سيرو كوتاه ترين م 6حداقل 

c)  و بيشترين طول مسير 4حداقل 

d)  و بيشترين طول مسير 6حداقل 

 

 محافظت بايد چگونه دارد قرار شدن له آسيب معرض در كه موتورخانه كليه سيم كشي هاي روي سقف كابين و كف .28

 شود؟



a) بايد درون داكت فلزي قرار گيرد 

b) ميتواند داخل داكت پليمري قرار گيرد 

c)  استفاده نمودبايد از خرطومي پالستيكي 

d) نيازي به محافظ ندارد 

 

 :ترتيب به ميشود متصل اتوماتيك نيمه و اتوماتيك تمام درب فرمان برد تعداد سيم هايي كه از تابلو فرمان به .29

a) 32و 

b) 33و 

c) 22و 

d) 23و 

 

  ( گويند.over head) باالسري فضاي را  ......................................  فاصله .30

a)  طبقه آخركف طبقه اول تا كف 

b) كف چاهك تاكف اولين طبقه 

c) كف كابين تا سقف كابين 

d) كف باالترين طبقه تا زير سقف چاه 

 

 محدوده عملكرد مگنت يا كمان در باز كن حداكثر .31

a) 20+- 

b) 10+- 

c) 15+- 

d) 25+- 

 

 فاصله بين لته ها از يكديگر و همچنين از پنل كابين و فريم در طبقات چقدر بايد باشد؟ .32

a) 6 حداقلmm 

b)  6حداكثرmm 

c)  7حداقلmm 

d)  8حداكثرmm 

 

شستي هاي احضار چه تعداد سيم به ترمينال ها بسته _جهت هاي باال و پايين_براي نمراتور تك رقم )( با نشانگر منفي  .33

 ميشود؟

a) 7  2  3 

b) 8  2  3 

c) 8  3  3 

d) 9  3  3 

 



 درايو تنظيم نشود چه حالتي پيش مي آيد؟ dcدر صورتي كه پارامتر تزريق جريان  .34

a)  موتور حركت(برگشتي داردroll back) 

b) باعث شوک ميشود 

c) مورد الف و ب 

d) هيچكدام  

 

 پس از اولين اتصال جريان برق به موتور اگر جهت حركت موتور مطابق با جهت دستور تابلوفرمان نباشد بايد: .35

a) فرمان تابلو خروجي موتوردر فاز سه از جابجايي دو سيم 

b) فاز سه تابلو فاز سه از جابجايي دو سيم 

c)  يك سيم فاز با نولجابجايي 

d) جابجايي يك سيم فاز با ارت 

 

 ت فتوسل در چه مداري قرار ميگيرد؟كنتاك در با هم و در بدون در آسانسورهاي با كابين هم .36

a) مدار برد فرمان-مدار ايمني 

b) مدار ايمني-مدار برد فرمان 

c) هر دو مدار ايمني 

d) هر دو مدار برد فرمان 

 

 به تجهيزات برقي چه نكاتي بايد مورد توجه قرار گيرد؟ قبل از اتصال جريان برق براي اولين بار .37

a) ).... اطمينان از اتصال سيم هاي ارت )تابلو ، موتور و 

b) اتصال صحيح با سر سيم و كابلشو 

c) اطمينان از شل نبودن سيم ها در ترمينال ها 

d) همه موارد 

 

 اشد؟ب كدام جمله صحيح نمي .38

a) ( نبايد روشنايي چاه 0و1با قطع كليد برق اصلي )و موتورخانه و كابين قطع شود 

b) استپ چاهك به صورت موازي در مدار قرار ميگيرد 

c) در موتورخانه و دريچه بازديد بايد به سمت بيرون باز شود 

d)  شستيDO ( با كنتاكت هميشه بستهNCبراي باز كردن در كابين وقتي در حال بسته شدن است ميباشد ). 

 

 ؟صحيح نيستكدام جمله  .39

a) شوت از ريلها الزم است كابين به سمت باال حركت كند در صورتيكه پاراشوت در جهت پايين عمل براي رها كردن پارا

 كرده باشد.

b) .علت حركت منقطع كابين به دليل خرابي سيستم گيربكس است 



c) .در هر آسانسور بايستي در صورت قطع برق ، آالرم و چراغ اضطراري فعال شود 

d)  فاصله كف چاهك تا سطح اوليه طبقه را( باالسريOVERHEAD.مي نامند ) 

 

 كليدهاي جعبه ريوزيون عبارتند از : .40

a) كليد رويزيون-كليد توقف–كليد حركت در جهت پايين  -كليد حركت در جهت باال 

b) شالتر حد باال-كليد رويزيون–كليد حركت در جهت پايين  -كليد حركت در جهت باال 

c) د حركت در جهت باالكلي–كليد حركت در جهت پايين  -كليد شالتر حد پايين 

d)  كليد رويزيون –كليد حركت در جهت پايين  -كليد حركت در جهت باال –كليد شالتر حد باال 

 

 درچه آسانسورهايي استفاده مي شود؟ "از بافرهاي هيدروليك معموال .41

a)  متر بر ثانيه به باال 6/1از سرعت 

b)  متر بر ثانيه به باال 5/2از سرعت 

c)  تن به باال 3از ظرفيت 

d) هيچكدام 

 

 صحيح نمي باشد؟ D.Cو  D.Oكدام جمله در خصوص كليد  .42

a)  با فشار دادن كليدD.C .اگر درب كابين در حال بسته شدن باشد ، باز مي شود 

b)  با فشار دادن كليدD.O .اگر درب كابين باز باشد تا زماني ک كليد فشار داده شده است در باز مي ماند 

c)  فشار دادن كليد در صورت توقف كابين در سر طبقه باD.C .درب بدون هيچ توقفي بسته مي شود 

d)  به محض برداشتن فشار از روي كليدD.C   و فشار روي كليد D.O .درب  كابين باز  مي ماند 

 

 صحيح است؟كدام گزينه در خصوص آخرين ليميت سوئيچ  .43

a) .زماني به كار مي افتد كه كابين به انتهاي مسير مي رسد 

b)  كه ساير سيستم هاي كنترل كننده از كار بيفتند.زماني به كار مي افتد 

c) .ج( براي فلكه سيم بكسل آسانسور مورد نياز نيست 

d) .ليميت سوئيچ ها در هر طبقه قرار دارند 

 



 هنگام تعويض فيوزها كداميك از موارد زير قابل قبول و پسنديده است؟ .44

a) پل زدن يا اتصال دادن 

b)  باالدر صورت امكان استفاده از فيوزهاي با آمپر 

c) جايگزين كردن فيوزي از نوع متفاوت 

d) هيچكدام 

 

 همه مدار ها را جريان دار تلقي كنيد تا زماني كه: .45

a) Jumper Out 
b) .قفل شود 

c) .تست ها خالف اين موضوع را ثابت كنند 

d) .بتوانيد از روي يك زير پايي الستيكي استفاده كنيد 

 

 ريان خط اصلي ، انرژي الكتريكي داشته باشند؟كداميك از مدارهاي زير ممكن است حتي بعداز قطع شدن كليد ج .46

a) شستيهاي طبقات 

b) روشنايي دايمي 

c) تهويه 

d) هيچكدام 

 

 نمودار سيم كشي كه در موتور خانه آسانسور نصب مي شود الزم است: .47

a) .كل سيم كشي برق ساختمان را كه به طبقات آسانسوري مرتبط است را با جزئيات نشان داد 

b)  مدار عملكردي حساس و مهم را با جزئيات نشان داد.مدار الكتريكي وسايل حفاظتي و 

c) .تمام سيم كشي هاي مربوط به كنترل كننده ها و انتخاب گرهاي آسانسور نشان داده شود 

d) .تمام سيم كشي هاي تلفن كابين آسانسور نشان داده شود 

 

 ارتفاع شستي هاي احضار كابين در طبقات از كف چه مقدار است؟ .48

a) 90 سانتي متر 

b) 105 سانتي متر 

c) 60 سانتي متر 

d) 150 سانتي متر 

 

 كدام وسيله است كه به هنگام گرم شدن موتور از آن محافظت مي كند؟ .49



a) فن اتوماتيك 

b) بردهاي خنك كننده 

c)  ترميترورها (P.T.C ) 

d) رئوستا 

 

 چه تعداد از ميكروسوئيچ حد نهايي در يك چاه آسانسور بكار مي رود؟ .50

a) 1    

b) 2  

c) 3   

d) 4 

 

 داخل كابين بيشترين روشنايي با كمترين هزينه را دارد؟ كدام نوع از چراغ هاي .51

a) چراغ هالوژن 

b)  المپ رشته اي 

c) فلورسنت 

d) همه موارد فوق 

 

 انواع مگنت باز كن شامل............... .52

a) برقي )مغناطيسي( و مكانيكي 

b) برقي و هيدروليك 

c) پنوماتيك و هيدروليك 

d) هيچكدام 

 

 ن(........................ مي باشد.ارتفاع قسمت عمودي صفحه محافظ پا)سيني زير كابي .53

a) 70 سانتي متر 

b) 75  سانتي متر 

c) 80  سانتي متر 

d) هيچكدام 

 

 قطر سيم هاي مدار ايمني حداقل چقدر بايد باشد؟ .54

a) 5/0  ميلي متر 



b) 1 ميلي متر 

c) 75/0 ميلي متر 

d) 5/2 ميلي متر 

 

 در يك آسانسور نيمه اتوماتيك ترتيب ايجاد سري اين دربها كدام صحيح مي باشد؟ .55

a) اول كنتاكتور درب طبقه بعد كنتاكتور درب داخل بعد قفل درب طبقه 

b) اول كنتاكتور درب طبقه بعد قفل درب طبقه بعد كنتاكتور درب كابين 

c) اول قفل درب طبقه بعد كنتاكتور درب داخل بعد كنتاكتور درب طبقه 

d) هيچكدام 

 

 ( وجود صورت چيست؟ )در شو باز حد سوئيچ ميكرو وظيفه اتوماتيك تمام درب با آسانسور يك در .56

a) ضربه اعمال عدم جهت شو باز انتهاي در درب سرعت كاهش 

b) شو باز محدوده در درب كند دور سرعت تنظيم امكان 

c) بار زير از درب سر موتور شدن خارج و درب كامل شدن باز از اطالع جهت جريان تابلوي به ورودي ارائه 

d) داشت. نخواهد وجود شو بسته فرمان عملكرد امكان بازشو حد وجود عدم صورت در 

 

 كدام جزء تجهيزات سري استپ نيست؟از موارد زير  .57

a)  كنتاكت فلكه گاورنر موتورخانه 

b) كنتاكت سوئيچ پاراشوت 

c)  كنتاكتD.O   

d) كنتاكت درب كابين 

 

 حداقل قطر سيم كنتاكت درب ها بايد چقدر باشد؟ .58

a) 5/1 ميليمتر 

b) 1 ميليمتر 

c) 25/1  ميليمتر 

d) 75/0  ميليمتر 

 

 اه )چراغ تونلي( چقدر بايد باشد؟فاصله بين روشنايي داخل چ حداكثر .59

a)  باالي هر درب طبقه يك چراغ بايد نصب شود 



b)  متر باشد 3فاصله چراغ ها با هم حداكثر بايد 

c)  متر باشد  5حداكگثر 

d)  متر باشد 7حداكثر 

 

 ك از قسمت هاي زير كاربرد ندارد؟يا مستقيم در كدام ي DCبرق  .60

a) بوبين ترمز 

b)  ايمنيسري 

c)  تغذيه شاسي هاي احضار و نشانگر 

d) مگنت در ب باز كن 

 

 هايي مورد استفاده قرار مي گيرد؟متر بر ثانيه  چه نوع ضربه گير 6/1در آسانسور هاي با سرعت  .61

a) فنري 

b) هيدروليكي 

c) الستيكي 

d) پلي اورتان 

 

 معموال برق ورودي جهت شروع مدار ايمني چند ولت است؟ .62

a) 110  ولتAC   

b) 110 ولتDC 

c) 24 ت ولDC  

d) 24 ولتAC 

 

ي از چه قطعه اي استفاده در تابلو هاي كنترل جهت جلوگيري از حركت معكوس موتور در هنگام قطع برق شبكه شهر .63

 مي شود؟

a) كنترل بار 

b)  كنترل فاز 

c) كنترل جريان 

d) فيوز مينياتوري 

 



 اگر جهت حركت موتور مطابق با جهت دستور تابلوفرمان نباشد بايد: گيربكسپس از اولين اتصال جريان برق به موتور .64

a) فرمان تابلو خروجي موتوردر فاز سه از جابجايي دو سيم 

b)  فاز سه تابلو فاز سه از سيم سهجابجايي 

c) جابجايي يك سيم فاز با نول 

d) جابجايي يك سيم فاز با ارت 

 

 

 دام جمله صحيح ميباشد؟ك .65

a) ( 0و1با قطع كليد برق اصلي )نبايد روشنايي چاه و موتورخانه و كابين قطع شود  

b)  گيرد قرار ميايمني استپ چاهك به صورت موازي در مدار 

c) باز شودداخل موتورخانه و دريچه بازديد بايد به سمت  بدر 

d) مدارات ايمني روي كابين به صرت سريال به تابلو منتقل مي شوند 

 

 اعمال كداميك از وروديهاي زير بصورت سريال به تابلو فرمان غير مجاز است ؟  .66

a) ورودي عملكرد ميكرو سويچ استوپ رويزيون 

b) ورودي عملكرد سنسور ايست سر طبقه 

c) ورودي عملكرد سويچ اورلود 

 

 روشنايي داخل كابين ) نور و فن تهويه ( از كجا كنترل ) روشن و خاموش ( ميگردد : .67

a)  ساختمانالبي 

b) داخل كابين 

c) موتورخانه 

d)  مورد ميتواند باشد  3هر 

 

 ( وجود صورت چيست؟ )در شو باز حد سوئيچ ميكرو وظيفه اتوماتيك تمام درب با آسانسور يك در .68

a) ضربه اعمال عدم جهت شو باز انتهاي در درب سرعت كاهش 

b) شو باز محدوده در درب كند دور سرعت تنظيم امكان 

c) بار زير از درب سر موتور شدن خارج و درب كامل شدن باز از اطالع جهت جريان تابلوي به ورودي ارائه 

d) داشت. نخواهد وجود شو بسته فرمان عملكرد امكان بازشو حد وجود عدم صورت در 

 

 در يك آسانسور با درب تمام اتوماتيك وظيفه ميكرو سوئيچ حد باز شو چيست ) در صورت وجود (  .69

a)  باز شو جهت عدم اعمال ضربهكاهش سرعت درب در انتهاي 



b) امكان تنظيم سرعت دور كند درب در محدوده باز شو 

c) ارائه ورودي به تابلوي جريان جهت اطالع از باز شدن كامل درب و خارج شدن موتور سر درب از زير بار 

d) . در صورت عدم وجود حد بازشو امكان عملكرد فرمان بسته شو وجود نخواهد داشت 

 



 تکنسین فنی-تستی-مکانیکال

 

 : 1:1آکس ریل کابین و وزنه در سیستم تعلیق  .1

a) . در صورتیکه وزنه در پشت کابین باشد ، باید دقیقا در یک راستا باشند 

b) . در صورتیکه وزنه در کنار کابین باشد ، باید دقیقا در یک راستا باشند 

c) . در هر صورت باید در یک راستا باشند 

d)  طراحی آسانسور می توانند هم راستا بوده و یا نباشند .بسته به نوع 

 

اگر پس از اتمام آهنکشی بخواهیم با استفاده از چهار نخ شاقول ، حداقل عرض و عمق چاه آسانسور را اندازه گیری  .2

 کنیم ، در هر طبقه چه تعداد اندازه را ثبت می کنیم ؟

a) 4 

b) 6 

c) 8 

d) 12 

 

 متر باشد ، جهت نصب ریلهای وزنه به چند شاخه ریل نیاز داریم؟ 17.5اگر ارتفاع مورد نیاز ریل گذاری  .3

a) 4 شاخه 

b) 6  شاخه 

c) 7 شاخه 

d) 8  شاخه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 پاسخ دهید :( زیر به سواالت 1کل شماره *** با توجه به نقشه )ش



 : 1شکل شماره 

 

 

 

 

 : 2شکل شماره 



 

 

 ( ریل کادر وزنه چقدر است ؟DBGاندازه دهانه ریل ) .4

a) 800 میلیمتر 

b) 700 میلیمتر 

c) 770 میلیمتر 

d) 900 میلیمتر 

 

 ( ریل کابین چقدر است ؟DBGاندازه دهانه ریل ) .5

a) 800 میلیمتر 

b) 1200 میلیمتر 

c) 1100 میلیمتر 

d) 1180 میلیمتر 

 

 فاصله ریل تا درب طبقه چقدر است ؟ .6



a) 770 میلیمتر 

b) 900 میلیمتر 

c) 930 میلیمتر 

d) 1050 میلیمتر 

 

 مرکز ریل وزنه چقدر است ؟فاصله افقی مرکز ریل کابین تا  .7

a) 590 میلیمتر 

b) 900 میلیمتر 

c) 655 میلیمتر 

d) 773 میلیمتر 

 

 فاصله درب طبقه با درب کابین چقدر است ؟ .8

a) 55 میلیمتر 

b) 70 میلیمتر 

c) 30 میلیمتر 

d) 150 میلیمتر 

 

 عرض و عمق چاه بترتیب )از راست به چپ( چقدر است ؟ .9

 میلیمتر 1400میلیمترو  1100

 یمترمیل 1800میلیمترو  1800

 میلیمتر 1400میلیمترو  1800

 میلیمتر 1800میلیمترو  1600

 

 به چه میزان مرکز درب طبقه از مرکز ریلها خارج  است ؟ .10

a) 130 میلیمتر 

b) 0 میلیمتر 

c) 80 میلیمتر 

d) 10 میلیمتر 

 

 ارتفاع تیغه ریل کابین چقدر است ؟ .11



a) 25 میلیمتر 

b) 68 میلیمتر 

c) 45 میلیمتر 

d) 65 میلیمتر 

 

 چقدر است ؟ضخامت سیل درب طبقه  .12

a) 120 میلیمتر 

b) 130 میلیمتر 

c) 75 میلیمتر 

d) 30 میلیمتر 

 

 فاصله عمودی مرکز ریل کابین تا مرکز ریل وزنه چقدر است ؟ .13

a) 800 میلیمتر 

b) 400 میلیمتر 

c) 185 میلیمتر 

d) 45 میلیمتر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاسخ دهید : 47تا  37(  به سواالت شماره 1*** با توجه به نقشه زیر )شکل شماره 

 

 : 1شماره شکل 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 2شکل شماره 



 

 

 اندازه دهانه ریل کادر وزنه چقدر است ؟ .14

a) 300 میلیمتر 

b) 600 میلیمتر 

c) 445 میلیمتر 

d) 475 میلیمتر 

 

 اندازه دهانه ریل کابین چقدر است ؟ .15

a) 1150 میلیمتر 

b) 1180 میلیمتر 

c) 1100 میلیمتر 

d) 1540 میلیمتر 

 

 فاصله ریل تا درب طبقه چقدر است ؟ .16

a) 880 میلیمتر 

b) 825 میلیمتر 



c) 730 میلیمتر 

d) 760 میلیمتر 

 

 فاصله مرکز ریل کابین تا مرکز ریل وزنه در جهت عرض چاه  چقدر است ؟ .17

a) 217 میلیمتر 

b) 475 میلیمتر 

c) 745 میلیمتر 

d) 875 میلیمتر 

 

 فاصله مرکز ریل کابین تا مرکز ریل وزنه در جهت عمق چاه  چقدر است ؟ .18

a) 300 میلیمتر 

b) 445 میلیمتر 

c) 600 میلیمتر 

d) 825 میلیمتر 

 

 عرض و عمق هر چاه بترتیب )از راست به چپ( چقدر است ؟ .19

a) 1600 میلیمتر 1820و  میلیمتر 

b) 1100 میلیمتر 1400و  میلیمتر 

c) 1600 میلیمتر 1800و  میلیمتر 

d) 1600 میلیمتر 1555و  میلیمتر 

 

 به چه میزان مرکز درب طبقه از مرکز ریلها خارج  است ؟ .20

a) 20 میلیمتر 

b) 0 میلیمتر 

c) 30 میلیمتر 

d) 50 میلیمتر 

 

 ارتفاع تیغه ریل وزنه چقدر است ؟ .21

a) 45 میلیمتر 

b) 50 میلیمتر 

c) 68 میلیمتر 

d) 25 میلیمتر 



 

 فاصله کابین تا دیوار پشت چاه )روبروی ورودی( چقدر است ؟ .22

a) 85 میلیمتر 

b) 65 میلیمتر 

c) 25 میلیمتر 

d) 45 میلیمتر 

 

 ارتفاع تیغه ریل کابین چقدر است ؟ .23

a) 45 میلیمتر 

b) 75 میلیمتر 

c) 68 میلیمتر 

d) 67 میلیمتر 

 

 کدامیک جز مشکالت اساسی در کیفیت نیست؟ .24

a) کیفیت طرح 

b) خطای انسانی 

c) مواد اولیه 

d) محیط تولید 

 

 تعداد کرپی طناب های فوالدی با قالب نگهدارنده اشکی حداقل چند عدد باید باشد؟ .25

a) 2  

b) 3 

c) 4   

d) 1 

 

 میزان روشنایی کابین می بایست چند لوکس باشد؟ .26

a) 50 لوکس 

b) 100 لوکس 

c) 150 لوکس 

d) 200 لوکس 

 



 

 باشد؟کنترل و آچار کشی کدام قسمت ها ضروری می .27

a) پیچ های یوک 

b) لرزه گیرهای کابین 

c) پیچ ها سردرب 

d) هرسه مورد 

 

 

 ( به چه نحوی است؟Black-Outنحوه عملکرد سیستم نجات اضطراری) .28

a) .پس از قطع برق آسانسور متوقف شده و سپس به نزدیک ترین طبقه حرکت می کند 

b) بدون توقف به نزدیک ترین طبقه حرکت کرده و متوقف می شود. پس از قطع برق آسانسور 

c) .بصورت دستی عمل کرده و ارتباطی به قطع برق ندارد 

d) همه موارد 

 

 در هر بازدید از تابلو فرمان کدام تست ضروری می باشد؟ .29

a) تست کنترل فاز و کنترل بار 

b) تست کلید سه فاز 

c) الف و ب 

d) هیچکدام 

 

 سیستم نجات اضطراری باشد این سیستم را هر چند یکبار باید تست نمود؟اگر سیستم تابلو فرمان مجهز به  .30

a)  ماه یکبار 3هر 

b) یکبار ماه 2 هر 

c) یکبار ماه 1 هر 

d) اصالً نیاز به تست ندارد 

 

 

 ( چه مواردی باید رعایت شود؟Pitجهت انجام سرویس قبل از ورود به چاهک ) .31

a) اطمینان از توقف کامل کابین 

b) زدن کلید استپ قارچی چاهک 

c)  اطمینان از روشن بودن چراغ داخلPit 



d) همه موارد 

 
 

 

 

 پاسخ دهید : 159تا  150زیر به سواالت شماره  1*** با توجه به نقشه شماره 

 : 1نقشه شماره 

 

 
 

 

 ( ریل کادر وزنه چقدر است ؟DBGاندازه دهانه ریل ) .32



a) 1600 میلیمتر 

b) 1080 میلیمتر 

c) 1100 میلیمتر 

d) 1680 میلیمتر 

 

 ( ریل کابین چقدر است ؟DBGریل )اندازه دهانه  .33

a) 1230 میلیمتر 

b) 1600 میلیمتر 

c) 1680 میلیمتر 

d) 1650 میلیمتر 

 

 فاصله ریل کابین تا درب طبقه چقدر است ؟ .34

a) 825 میلیمتر 

b) 730 میلیمتر 

c) 880 میلیمتر 

d) 760 میلیمتر 

 

 فاصله ریل کابین تا ریل وزنه چقدر است ؟ .35

a) 825 میلیمتر 

b) 965 میلیمتر 

c) 880 میلیمتر 

d) 760 میلیمتر 

 

 عرض و عمق کابین بترتیب )از راست به چپ( چقدر است ؟ .36

a) 1600 میلیمتر 1400و  میلیمتر 

b) 1650 میلیمتر 1545و  میلیمتر 

c) 1545 میلیمتر 1650و  میلیمتر 

d) 1400 میلیمتر 1600و  میلیمتر 

 

 عرض و عمق چاه بترتیب )از راست به چپ( چقدر است ؟ .37

a) 2460 میلیمتر 2300و  میلیمتر 



b) 1400 میلیمتر 1600و  میلیمتر 

c) 1600 میلیمتر 1400و  میلیمتر 

d) 2300 میلیمتر 2460و  میلیمتر 

 

 ارتفاع تیغه ریل کابین چقدر است ؟ .38

a) 89 میلیمتر 

b) 65 میلیمتر 

c) 68 میلیمتر 

d) 75 میلیمتر 

 

 ارتفاع تیغه ریل وزنه چقدر است ؟ .39

a) 65 میلیمتر 

b) 50 میلیمتر 

c) 68 میلیمتر 

d) 45 میلیمتر 

 

 چقدر است ؟ضخامت دیواره کابین  .40

a) 55 میلیمتر 

b) 85 میلیمتر 

c) 15 میلیمتر 

d) 25 میلیمتر 

 

 به چه میزان مرکز ریل وزنه از مرکز ریل کابین خارج  است ؟ .41

a) 540 میلیمتر 

b) 0 میلیمتر 

c) 400 میلیمتر 

d) 200 میلیمتر 

 

 باشد؟کدام مورد جزء تجهیزات موجود در چاهک آسانسور نمی .42

a) فلکه کشش سیم بکسل گاورنر 



b) ضربه گیرها 

c)  ضدپیچش سیم بکسل جبراندستگاه 

d) جعبه ریزیون 

 

 باشد؟کدام مورد جزء تجهیزات موجود در چاهک آسانسور نمی .43

a) فلکه کشش سیم بکسل گاورنر 

b) ضربه گیرها 

c) تجهیز ضدپیچش سیم بکسل جبران 

d) کفشک راهنما 

 

 کدام مورد جزء تجهیزات موجود در موتورخانه نمیباشد؟ .44

a) تابلو برق ورودی 

b) گاورنر 

c) میکروسوئیچ های حد 

d) درایو کنترل سرعت 

 

 در مورد کشش سیم بکسل ها کدام موارد می بایستی کنترل گردد؟ .45

a) یکسان بودن نیروی کشش در تمامی سیم بکسل ها 

b) جنس و نوع سیم بکسل ها 

c) هماهنگ بودن فنر در سر بکسل ها 

d) موارد الف و ج 

 

 کدام مورد در مورد سرویس درب کابین صحیح نیست؟ .46

a) بازدید از صحت عملکرد فتوسل 

b) نظافت سیل 

c) عملکرد شستی احضار 

d) نرمی حرکت 

 
 

 : دهید پاسخ 18 تا 9 شماره سواالت به (1زیر )شکل شماره  نقشه به توجه با ***

 



 
 
 

 ؟ است چقدر وزنه کادر ریل دهانه اندازه .47

a) 600 میلیمتر 

b) 700 میلیمتر 

c) 800 میلیمتر 



d) 300 میلیمتر 
 

 ؟ است چقدر کابین ریل دهانه اندازه .48

a) 1150 میلیمتر 

b) 1180 میلیمتر 

c) 1100 میلیمتر 

d) 1540 میلیمتر 
 

 ؟ است چقدر طبقه درب تا ریل فاصله .49

a) 780 میلیمتر 

b) 930 میلیمتر 

c) 730 میلیمتر 

d) 825 میلیمتر 
 

 ؟ است چقدر چاه عرض جهت در وزنه ریل مرکز تا کابین ریل مرکز فاصله .50

a) 400 میلیمتر 

b) 590 میلیمتر 

c) 745 میلیمتر 

d) 900 میلیمتر 
 

 ؟ است چقدر چاه عمق جهت در وزنه ریل مرکز تا کابین ریل مرکز فاصله .51

a) 300 میلیمتر 

b) 445 میلیمتر 

c) 600 میلیمتر 

d) 825 میلیمتر 
 

 ؟ است به ترتیب )از راست به چپ( چقدر چاه عمق و عرض .52

a) 1100 میلیمتر 1400 و میلیمتر 

b) 1540 میلیمتر 1555 و میلیمتر 

c) 1650 میلیمتر 1890 و میلیمتر 

d) 1600 میلیمتر 1555 و میلیمتر 
 

 ؟ است خارج ریل ها مرکز از طبقه درب مرکز میزان چه به .53

a) 20 میلیمتر 

b) 0 میلیمتر 

c) 30 میلیمتر 

d) 50 میلیمتر 
 



 ؟ است چقدر وزنه ریل تیغه ارتفاع .54

a) 45 میلیمتر 

b) 50 میلیمتر 

c) 68 میلیمتر 

d) 25 میلیمتر 
 

 ؟ است چاه )روبروی ورودی( چقدر پشت دیوار تا کابین فاصله .55

a) 135 میلیمتر 

b) 25 میلیمتر 

c) 45 میلیمتر 

d) 85 میلیمتر 

 

 ؟ است چقدر کابین ریل تیغه ارتفاع .56

a) 45 میلیمتر 

b) 55 میلیمتر 

c) 68 میلیمتر 

d) 92 میلیمتر 

 

 انواع آسانسور از نظر نیروی محرکه ؟ .57

a) کششی، موتور گیربکس، گیرلس، روملس 

b) کششی، هیدرولیک، گیرلس، روملس 

c) هعیدرولیک جک غیر مستقیم، هیدرولیک جک غیر مستقیم، گیرلس، روملس 

d) کششی، هیدرولیک، وینچی، مغناطیسی 

 

 زاویه مناسب محل نشست سیم بکسل بر روی فلکه کشش به چه میزان است؟ .58

a) 120  درجه 180الی 

b) 125  درجه 180الی 

c) 145  درجه 180الی 

d) 150  درجه 180الی 

 

 

 عواملی که در تعویض سیم بکسلها موثرند عبارتند از :  .59



a) ترک برداشته حداکثر تعداد سیمهای خارجی شکسته شده یا 

b) صدمه مکانیکی و کش آمدن بیش از حد و جمع شدن سیم بکسلها 

c) حداکثر سایش مجاز بر روی سیمهای خارجی سیم بکسلها 

d) همه موارد فوق 

 

 سایش داخلی رشته های منفرد سیم بکسل بعلت :  .60

a) . خم شدن سیم بکسل می باشد 

b) .سائیده شدن در شیارهای پولی است 

c) . کش آمدن می باشد 

d) الف و ب 

 

 سایش خارجی رشته های سیم بکسل بعلت زیر می باشد :  .61

a) خم شدن سیم بکسلها 

b) سائیده شدن تاج سیمها در تماس با شیارهای چرخ و پولی 

c) کش آمدن 

d) هیچکدام 

 

 کدام پوشش دیواره چاه  در استاندارد عنوان نشده است؟ .62

a) بدون روزنه 

b) غیر قابل اشتغال 

c) پوشش سیمانی 

d) دارای پایداری مکانیکی 

 

 فاصله چراغ تونلی از سقف چاه و کف چاهک چقدر است؟ حداکثر .63

a) 5/0 متر 

b) 7/0 متر 

c) در حدی روشنایی کف و سقف چاه را تامین کند 

d) باالتر از آخرین نقطه حرکت باالکابین و پایین تر از آخرین نقطه حرکت پایین کابین 

 

 کدام مورد چاهک آسانسور را غیراستاندارد می کند؟ .64

a)  آسانسور در چاهکوجود وسایل غیر مرتبط با 

b) وجود کلید توقف با عالیم 

c) داشتن کف تقریبا صاف و هموار 



d) وجود پریز در چاهک 

 

 حداقل ارتفاع فضای باال سری )اورهد( کابین چقدر باید باشد؟ .65

a) 8/3 متر 

b) 7/3 متر 

c) داشتن شرایط چهارگانه استاندارد پس از فشرده شدن ضربه گیر وزنه 

d)  از فشرده شدن ضربه گیر وزنهتامین سه شرط از شرایط چهارگانه پس 

 

 حداقل فضای باید جهت تهویه چاه طبق استاندارد چقدر باید باشد؟ .66

a) 1% مساحت چاه 

b) 1% مقطع طولی چاه 

c) 1% مقطع عرضی چاه 

d) 2% مساحت چاه 

 

 در صورتیکه کابین دارای دو درب مجاور باشد ، در این صورت: .67

a)  د .نیرگقرار می  چاهدر قطر ریلهای کابین 

b)  د .نقرار می گیر )چپ و راست( در دو طرف کابینریلهای کابین 

c)  (لیفت تراکی ریلهای کابین و وزنه در یک سمت چاه قرار می گیرند .)کابین 

d) الف و ج 

 

 :نیروی اصطکاک بین دو سطح  اساسبر  کششی اساس حرکت به سمت باال و پائین در یک آسانسور .68

a) .سیم بکسل ها و شیار فلکه کششی است 

b) لغزشی و ریلهای راهنماست. کفشک 

c)  است . چرخهای هرزگردسیم بکسل ها و 

d) ب و الف 

 

 در صورتیکه فضای زیر چاهک آسانسور خالی بوده و محل رفت و آمد باشد : .69

a) امکان نصب ریل کابین و وزنه میسر نمی باشد. 

b) از ریلهای سبکتر جهت نصب استفاده می شود. 

c)  نیاز به رعایت موارد استاندارد در خصوص مقاومت چاهک معلق می باشدتفاوتی در نحوه نصب ریلها ندارد و تنها . 

d)  سانتیمتر باالتر از کف چاهک انجام خواهد شد . 50نصب ریلها از حدود 

 

 ارتفاع باالسری )اورهد( با توجه به کدامیک از موارد زیر انتخاب می شود ؟ .70

a) نوع آسانسور 

b) سرعت آسانسور 



c) ظرفیت آسانسور 

d) ب و ج هر سه مورد الف و 

 

مورد نیاز  میانی اضطراری متر تجاوز کند ، درهای ............از  متوالی طبقات درهای آستانة بین فاصله که در صورتی .71

 می باشند.

a) 9 متر 

b) 10 متر 

c) 11 متر 

d) 12 متر 

 

 کدام گزینه مشخصه یک آسانسور می باشد ؟ .72

a) . به طبقات مشخص خدمات رسانی می کند 

b)  داشته باشند . درجه نسبت به خط قائم زاویه  15ریلهای کابین می توانند حداکثر 

c) . کابین بین حداقل دو ریل راهنما از جنس سخت )صلب( حرکت می کند 

d) همه موارد 

 

 در کدام حالت کمانش در ریلها ایجاد می شود ؟ .73

a) در صورت استفاده از رول بولت برای اتصال براکتها به سازه ساختمان 

b) انتخاب درست سایز ریلها و یا فواصل براکتها عدم 

c) . طول شاخه ریلها بیش از اندازه بلند باشد 

d) . ارتفاع ساختمان بیش از اندازه بلند باشد 

 

 کدام جمله اشتباه است ؟ .74

a) . هرچه سرعت آسانسور بیشتر باشد ، می بایست دقت نصب ریل بیشتر شود 

b)  دقیقتر از شاقول ریزی با یک نخ می باشد .ابعاد بدست آمده از شاقول ریزی با دو نخ 

c) . اگر دیواره چاه آسانسور کامال بتنی باشد ، برای نصب براکتها از رول بولت استفاده می کنیم 

d) . تنها راه نصب ریلهای راهنما در چاه آسانسور ، استفاده از داربست می باشد 

 

 استفاده از ریلهای راهنما : .75

a) ل در حرکت عمودی و به حداقل رساندن حرکات افقیبرای هدایت کابین و وزنه تعاد 

b) جلوگیری از نوسانات کابین به علت نیروهای خارج از مرکز 

c) متوقف کردن کابین در هنگام عملکرد مکانیزم ترمز ایمنی 

d) همه موارد فوق 

 
 کدام مورد برای سینی پاخور کابین صحیح است؟ .76



a)  درجه از سطح افق باشد 60متر با میلی  4متر و با پخ خوردگی  0.7حداقل ارتفاع سینی 

b)  درجه از سطح افق باشد 60میلی متر با  2متر و با پخ خوردگی  0.75حداقل ارتفاع سینی- 

c)  درجه از سطح افق باشد 60میلی متر با  4متر و با پخ خوردگی  0.75حداقل ارتفاع سینی 

d)  ز سطح افق باشددرجه ا 60میلی متر با  2متر و با پخ خوردگی  0.7حداقل ارتفاع سینی 

 فرو رفتگی و برجستگی درب طبقات حداکثرچقدر مجاز است؟ .77

a) 3 میلی متر 

b) 2 میلی متر 

c) 6 میلی متر 

d) 5میلی متر 

 

 

 حداکثر فضای مجاز باز درب و چارچوپ ها چقدر است؟ .78

a) 5 میلی متر 

b) 6 میلی متر 

c) 3  میلی متر 

d) 10 میلی متر 

 

 متر به درب اسانسور کدام اتفاق نباید بیفتد؟سانتی  5نیوتن در مساحت  300پس از اعمال نیروی عمودی  .79

a) عدم تغییر شکل دائم 

b)  میلی متر فرورفتگی پیدا کند 15درب می تواند تا 

c)  میلی متر مقاومت کند 15بدون تغییر شکل االستیک تا 

d) بعد از اعمال چنین عملکرد درب مختل نشود 

 

 حرکت کابین چقدر است؟حداقل زبانه قفل کننده درب جهت درگیری با لنگه درب جهت انجام  .80

a) Mm 6 

b) Mm 5 

c) Mm 7 

d) Mm 3 

 

 جهت تهویه چاه طبق استاندارد چقدر باید باشد؟ حداقل فضا .81

a) 1% مساحت چاه 

b) 1% مقطع طولی چاه 

c) 1% مقطع عرضی چاه 

d) 2% مساحت چاه 

 



 حداقل روشنایی جلوی درب طبقات آسانسور باید چند لوکس باشد؟ .82

a) روشنایی مناسب تامین شود 

b)  لوکس شود 200شبها 

c) 50 لوکس 

d) ارتباطی به استاندارد آسانسور ندارد 

 

 
 

 نسبت قطرفلکه های نیروی محرکه به قطر طناب های فوالدی چقدر باید باشد؟ .83

a) 30  

b) 40  

c) 20 

d) 50 

 

 چند میلی متر  باید باشد؟ حداقل قطر طناب های گاورنر .84

a) 5  

b) 6  

c) 10 

d) 8 

 

 گاورنر چقدر باید باشد؟داقل ضریب اطمینان طناب  فوالدی ح .85

a) 12  

b) 16 

c) 8  

d) 20 

 

 حداقل قطر طناب فوالدی  فلکه های نیروی محرکه باید چند میلی متر باشد؟ .86

a) 6.5  

b) 6   

c) 8  

d) 10 

 

 ارتفاع اعداد پالک ظرفیت آسانسور چقدر باید باشد؟ .87

a) قابل رویت 

b) 10  میلی متر 

c) 7  میلی متر 



d) 9 میلی متر 

 
تاکنون اجرای استاندارد اجباری عنوان شده دارای تاییدیه باشد  1-6303کدام قطعه با وجود آنکه در استاندارد  .88

 انجام نشده است؟

a) گاورنر 

b) قفل 

c) درب طبقات 

d) پاراشوت 

 

 کدام عبارت برای عالیم هشدار   درب موتورخانه الزام استاندارد ملی را در بر می گیرد؟ .89

a) ورود افراد غیر مجاز ممنوع 

b) ورود افراد متفرقه ممنوع 

c) ورود فقط برای سرویسکار مجاز است 

d)  ساختمان مجاز استورود مسئوالن 

 

برای تشکیل پرونده بازرسی آسانسور برای قطعات چهارگانه )ضربه گیر، قفل ، پاراشوت ، گاورنر( ارائه چه مدرک  .90

 الزم است؟

a) ارائه کپی گواهی قطعات کافی است 

b) نیاز به ارائه مدرک خاصی نیست 

c) رونوشت گواهی قطعات مهمور شده به مهر شرکت باید ارائه شود 

 

 بر در سیم بکسلهای تعلیق سبب :کشش نابرا .91

a) سائیدگی نامساوی در شیارهای فلکه کششی می شود 

b) .سائیدگی در فلکه هرزگرد سیم بکسل می شود 

c) موارد الف و ب صحیح است 

d) . سائیدگی در لنت ترمز مغناطیسی می شود 

 

 ، در ابتدا فعال شود ؟ در یک گاورنر با سرعت باالی آسانسور ، کدام مورد باید طی یک وضعیت بیش از سرعت مجاز .92

a) شیطانک گاورنر 

b) میکروسوئیچ الکتریکی گاورنر 

c) )پاراشوت )لقمه های ترمز اضطراری 

d) محل اتصال باالی کابین 

 

 کدامیک از شرایط زیر در کار کفشکهای غلطکی تاثیر می گذارد و باید بموقع کنترل شود ؟ .93



a) . ریلها بصورت موازی نصب نشده اند 

b) نصب نشده اند . ریلها بصورت عمودی شاقول 

c) . ریلها بصورت مطلوبی نصب نشده اند ، بطوریکه غلطکها در یک سطح و تراز نیستند 

d) کلیه موارد فوق 

 

فقط مجاز  -----و حداکثر فشار استاتیکی کاری در یک جک هیدرولیک تک مرحله ایی در بازه  حداقلمیزان  .94

 .است

a) بار 40بار و حداکثر  10حداقل 

b)  بار 45بار و حداکثر  12حداقل 

c)  بار 50بار و حداکثر  14حداقل 

d) هیچ کدام 

 

 هدف اصلی از استفاده از فلکه کششی سیم بکسل جبران چیست؟ .95

a) حفظ مسیر حرکت و کشش روی سیم بکسل جبران 

b) لنگهداری از کابین آسانسور و وزنه تعاد 

c) تحکیم وزنه تعادل در ریلهای مربوطه 

d) پیشگیری از تصادم میان کابین و وزنه تعادل 

 

 : این است که RUPTURE   VALVEشخصات شیرترکیدگی ازم .96

a) جز شیرهای کنترل فشار میباشد 

b) بایستی بعد از شیر محدودکننده عمل کند و موجب توقف کابین گردد. 

c)  درسرعتm/s0.5 Vd+ موجب جلوگیری از افزایش سرعت کابین با بار اسمی به سمت پائین و سقوط آسانسور میگردد. 

d) هیچکدام 

 

 کابین دارای دو درب مجاور باشد ، در این صورت یوک آن :در صورتیکه  .97

a) در طول قطر کابین قرار می کیرد 

b) . در دو طرف کابین قرار می گیرد 

c) به شکل لیفت تراکی عمل می کند 

d) الف و ج 

 

 ها در................. قرار دارند . در آسانسورها با کابین لیفتراکی  ریل .98

a) کنار یوک کابین 



b) ابینگوشه های دو طرف ک 

c)  گوشه کابین 4در 

d) در جلو و عقب کابین 

 

 سیم بکسل گاورنر نیاز به : .99

a) . روغن کاری ماهانه با یک گریس نرم دارد 

b) . روغن کاری ماهانه با یک گریس قوی مانند روغن گیربکس حلزونی دارد 

c) . بعد از نصب و اجرای سیم بکسل گاورنر روغن کاری ممنوع بوده و نیازی به آن نیست 

d)  حالل مالیم قبل از نصب آن جهت از بین بردن تمام روغن ها آن را شستشو می دهیم.با یک 

 

 هنگام استفاده از دو عدد ضربه گیر ، نحوه تماس آنها با کابین چگونه باید باشد ؟ .100

a) همزمان 

b) بطور پشت سر هم 

c) بستگی به سرعت آسانسور دارد 

d) .معلوم نیست 

 

در چاهک استفاده می شود که سرعت کابین بیشتر از  جهشد در سیم بکسلهای جبران به هنگامی از وسیله ض .101

 .......... است .

a) 3.5 متر بر ثانیه 

b) 2.5 متر بر ثانیه 

c) 4 متر بر ثانیه 

d) 5 متر بر ثانیه 

 

 هنگام قطع برق در ترمز مغناطیسی : .102

a) لنت ترمز از استوانه جدا شده و ترمز آزاد می شود 

b)  استوانه ترمز فشرده می شودلنت ترمز از طریق یک جفت فنر دائم روی 

c) عملکرد ترمز ارتباطی به جریان برق ندارد 

d) هیچکدام 

 

 باشد، قطر چرخ گاورنر حداقل چقدر باید باشد؟ mm6درصورتی که نظر سیم بکسل گاورنر  .103



a) 240 mm 
b) 180 mm 
c) 200mm 
d) 300 mm 

 

 کدام یک از ضربه گیرهای زیر از نوع مستهلک کننده انرژی هستند؟ .104

a) ضربه گیر فنری 

b) ضربه گیر هیدرولیک 

c) ضربه گیر الستیکی 

d) اورتان ضربه گیر پلی 

 

 های اتوماتیک نباید از .... نیوتن بیشتر باشد. نیروی مورد نیاز جهت جلوگیری از بسته شدن درب .105

a) 100 

b) 80 

c) 200 

d) 150 

 

 حکم چه وسایلی را در مدارهای الکتریکی ایفاء می کنند . شیرهای اطمینان وسوئیچ های ماکزیمم فشار .106

a) ها و کنتاکتورها رله 

b) خازن ها و بـاطری ها 

c) بی متالها و فیوزهای الکتریکی 

d) المپ ها و سلف ها 

 

 این است که :  RUPTURE   VALVEشیر اطمینان  مشخصات از .107

a) . جز شیرهای کنترل جریان می باشد 

b) بایستی بعد از شیر ترکیدگی عمل کند و موجب توقف کابین گردد. 

c)  در سرعتs/m 0.35 +Vd .موجب جلوگیری از افزایش سرعت کابین با بار اسمی به سمت پائین می گردد 

d) جز شیرهای کنترل فشار می باشد. 

 

 کدامیک از تعاریف زیر در خصوص کلید آتش نشان صحیح می باشد؟ .108

a) .از محل موتورخانه فعال می شود 

b) .توسط ساکنین ساختمان قابل فعال شدن است 

c) رها پاسخ داده نمی شود.در زمان فعال شدن، به سایر احضا 



d) .موجب اطفاء حریق در آسانسور می شود 

 

 کدامیک از ضربه گیرها برای هر سرعتی قابل استفاده می باشد؟ .109

a) ضربه گیر فنری 

b) ضربه گیر هیدرولیک 

c) ضربه گیر الستیکی 

d) ضربه گیر الستیکی با حرکت برگشت تدریجی 

 

 کدام مورد در زمان تعویض سیم بکسل صحیح است؟ .110

a)  مقاومت در برابر شکستکاهش 

b) صدمه مکانیکی 

c) خوردگی غیر متعارف 

d) همه موارد 

 

 کدام جمله در مورد سرویس و نگهداری آسانسور صحیح است؟ .111

a) .در زمان سرویس و نگهداری بایستی مدیر ساختمان از حضور سرویسکار مطلع باشد 

b) ( اقدام گردد.پس از اتمام سرویس و نگهداری بایستی نسبت به حذف هرگونه پل )اتصال کوتاه 

c) الف و ب 

d) هیچکدام 

 

 در مورد کنتاکت قفل درب ها کدام گزینه صحیح است؟ .112

a) فقط نظافت کنتاکت 

b) فقط روغنکاری کنتاکت 

c) نظافت و سپس روغنکاری کنتاکت 

d) هیچکدام 

 

 کدام مورد در مورد سرویس درب کابین صحیح نیست؟ .113

a) بازدید از صحت عملکرد فتوسل 

b) نظافت سیل 

c) عملکرد شستی احضار 



d) حرکت نرمی 

 
 بازدید از کفشک های باال و پایین کابین .114

a) بایستی انجام شود.در هر بار سرویس می 

b) .در مواقع خرابی باید انجام شود 

c) .نیاز نیست 

d) هیچکدام 

 
 

 درجه حرارت مجاز موتورخانه چه میزان می باشد؟ .115

a) 5  درجه سانتیگراد 40الی 

b) 0  درجه سانتیگراد 35الی 

c) 0  درجه سانتیگراد 40الی 

d) 5  درجه سانتیگراد 45الی 

 

 کنترل کدام میکروسوئیچ ها در هر بازدید ضروری است؟ .116

a) کنتاکت درب و قفل 

b) سری ایمنی 

c) حد های باال و پایین 

d) تمامی موارد 

 

 کدام قسمت نباید بصورت دوره ای روغنکاری شود؟ .117

a) سیم بکسل 

b) رولر درب 

c) ریل راهنما 

d) هیچکدام 

 

 کدام جمله صحیح است؟ .118

a)  اند نیازی به بازدید ندارداینکه در زمان نصب کنترل شدهجوشکاری براکتها بدلیل 

b) پشت بند ریلها نیازی به بازدید ندارد 

c) لقمه و پیچ و مهره آنها نیاز به بازدید ندارد 

d) بایستی مورد بازدید قرار گیرندمهار بلوک های قاب وزنه می 

 



 در چه زمانی سیم بکسل آسانسور نیاز به تعویض دارد؟ .119

a)  قطر نامی سیم بکسل بعلت ساییدگی خورده شده باشد.درصد  5بیش از 

b) .در بدنه سیم بکسل شکستگی ایجاد شده باشد 

c) .تعداد رشته های شکسته شده بیش از حد مجاز در واحد طول باشد 

d) همه موارد 

 
 صدا ولرزش در کابین کدامیک از موارد زیر میتواند باشد؟ علت وجود .120

a) تنظیم نبودن درایو کنترل سرعت 

b)  و خطا در اینکودروجود عیب 

c) عدم روغنکاری مناسب ریل ها 

d) همه موارد 

 
 تواند به کدام دالیل باشد؟گم کردن طبقه توسط آسانسور می .121

a) خرابی سنسور 

b) ای ولتاژ سنسورقطع لحظه 

c) اختالل در ولتاژ 

d) تمام موارد 

 

 است؟ صحیح جمله کدام .122

a) ندارد بازدید به نیازی شدهاند کنترل نصب زمان در اینکه بدلیل براکتها جوشکاری 

b) ندارد بازدید به نیازی ریلها بند پشت 

c) ندارد بازدید به نیاز آنها مهره و پیچ و لقمه 

d) گیرند قرار بازدید مورد میبایستی وزنه قاب های بلوک مهار 

 

 در سرویس دوره ای اگر کنتاکت دو شاخ درب یکی از طبقات در حال شکسته شدن باشد بهتر است: .123

a)  کارمان ادامه می دهیم.آن را پل کرده و به 

b) .حتماً نسبت به تعویض کنتاکت درب اقدام می نماییم 

c) .کنتاکت را پل کرده و جهت تعویض آن با شرکت هماهنگ می کنیم 

d) .با کارفرما هماهنگ کرده و به کارمان ادامه می دهیم 

 

 کدام قطعات نیاز دارند در هر بار سرویس به صورت بصری بازدید شوند؟ .124

a) گاورنر 

b) ریل ها 

c) فلکه موتور گیربکس 

d) تمامی موارد 



 

 در درب های تمام اتوماتیک کدام قسمت های درب باید مورد آچارکشی قرار گیرد؟ .125

a) کمان درب باز کن 

b) سیل درب 

c) قرقره های درب 

d)  3و  1گزینه های 

 

 از جمله کارهایی که در هر سرویس و در تمام بخش های آسانسور می بایست انجام شود، کدام گزینه است؟ .126

a) اریروغنک 

b) آچارکشی 

c) نظافت 

d) بازدید بصری 

 

 در کدام گزینه شرایط تعویض سیم بکسل ها قید نشده است؟ .127

a) مدت زمان استفاده طوالنی از آسانسور 

b) بازشدگی استرندهای سیم بکسل 

c) خورده شدن شیار فلکه 

d) شرایط محیطی موتورخانه 

 

 در کدام گزینه شرایط تعویض سیم بکسل ها قید نشده است؟ .128

a) طوالنی از آسانسور مدت زمان استفاده 

b) بازشدگی استرندهای سیم بکسل 

c) خورده شدن شیار فلکه 

d) وجود صدای نامتعارف در قاب وزنه تعادل 

 

 

چنانچه بعد از چند ماه و پس از راه اندازی متوجه خوردگی فلکه هرزگرد و فلکه گیربکس شویم، اولین کاری  .129

 که بهتر است انجام دهیم چیست؟

a) تراز کردن فلکه هرزگرد 

b) تعویض فلکه هرزگرد 

c) چرخاندن قالب بکسل ها و بازکردن تاب سیم بکسل ها 

d) همه موارد 

 

 در درب های تمام کابین ................... حتماً باید در هر سرویس آچارکشی شود. .130

a) ریل درب 

b) کمان درب باز کن 



c) قرقره ها 

d) کنتاکت دو شاخ 

 

 کدام گزینه می باشد؟اولین اقدام جهت انجام سرویس بعد از رفتن بر روی کابین  .131

a) کنترل جعبه رویزیون 

b) رعایت مسائل ایمنی روی کابین 

c) نظافت روی کابین 

d) بررسی عملکرد کنترل درب کابین 

 
 جهت انجام سرویس بهتر است ابتدا از کدام بخش شروع نمائیم؟ .132

a) موتورخانه 

b) چاه و روی کابین 

c) با رعایت نکات ایمنی فرقی نمی کند 

d) چاهک 

 
 

 حتماً می بایست در هر سرویس از سالم بودنش اطمینان حاصل شود؟کدام المان در کابین  .133

a) نمراتور شستی 

b) چراغ روشنایی اضطراری 

c) چراغ روشنایی دائم 

d) )عملکرد بردآوا )سخنگو 

 

در یک آسانسور فرمان حرکت داده می شود ولی درب پس از بسته شدن دوباره باز شده و آسانسور حرکت  .134

 تواند علت این خطا باشد.نمی کند. کدامیک از موارد زیر می 

a) .کنتاکت درب بطور کامل برقرار نشده و مدار ایمنی تکمیل نگردیده است 

b) .میکروسوئیچ ترمز ایمنی قطع بوده و مدار ایمنی تکمیل نگردیده است 

c) .قفل درب سایر طبقات بطور کامل بسته نشده است 

d) همه موارد 

 

کدامیک از موارد زیر در عملیات سرویس و نگهداری در صورت استفاده از کفشک غلطکی)رولر( برای کابین  .135

 می بایست رعایت شود؟

a) .ریل ها می بایست بطور دوره ای روغن کاری گردد 

b) .کفشک ها آچارکشی و در صورت نیاز تنظیم شوند 

c) .سرعت کابین با استفاده از درایو و متناسب با وزن کابین تنظیم شود 

d) همه موارد 

 



 

ور نیاز به پل کردن مدار ایمنی باشد، کدامیک از موارد زیر می بایست انجام درصورتیکه برای سرویس آسانس .136

 شود؟

a) .آسانسور از طریق تابلو فرمان در حالت رویزیون قرارداده شود 

b) .کلید استپ موجود در تابلو فرمان قطع شود 

c) .برق ورودی سه فاز قطع گردد 

d) .کنترل فاز از مدار خارج شود 

 

آسانسور )فعال شدن سیستم ایمنی مکانیکی( نحوه صحیح خارج کردن از پاراشوت در صورت پاراشوت کردن  .137

 کدام گزینه است؟

a) .ابتدا علت پاراشوت را کنترل کرده و خرابی احتمالی را بررسی می نماییم 

b) .در صورت لزوم مدار میکروسوئیچ های مربوطه را پل می دهیم 

c)  پاراشوت خارج می نماییم.در حالت رویزیون آسانسور را حرکت داده و از حالت 

d) همه موارد 

 

 چه می باشد؟ PTCوظیفه سنسور  .138

a) کنترل درجه حرارت موتور و در صورت نیاز قطع جریان آن 

b) کنترل میزان رطوبت موجود در فضای موتورخانه و در صورت نیاز خاموش کردن تابلو 

c) .حسگر حساس به لرزش زمان که در صورت وقوع زلزله فعال می شود 

d) یسی محدوده طبقاتحسگر مغناط 

 

 علت استفاده از مهار سیم بکسل در فلکه موتور و هرزگرد چه می باشد؟ .139

a) پیشگیری از سرخوردن سیم بکسل 

b) جلوگیری از خروج سیم بکسل از شیار در شرایط خاص 

c) حفظ ایمنی فرد سرویس کار 

d)  3و  2موارد 

 

 

تعداد حفره های عبور سیم بکسل در روش پس از نصب درب و ریل آسانسور دارای موتورخانه در باالی چاه ،  .140

 حداقل .... خواهد بود . 2:1سیم بندی 

a) 4 

b) 2 

c) 6 

d) 8 

 



 کدام جمله صحیح نیست ؟ .141

a) . جوشکاری ریلها به همدیگر یا به براکتها ممنوع می باشد 

b) . ریلها توسط پشت بند به یکدیگر متصل می شوند 

c)  راهنمای سخت هدایت شوند .کابین و وزنه تعادل بایستی هر کدام بوسیله حداقل دو ریل 

d) . در بعضی مواقع می توان ریلها را به یکدیگر جوشکاری کرد 

 

 دلیل استفاده از شاقول ریزی در چاه آسانسور چیست ؟ .142

a) جهت محاسبه ابعاد چاه آسانسور 

b) جهت استقرار مناسب تجهیزات آسانسور در چاه 

c) جهت تعیین خط مرکزی ریلها 

d) همه موارد فوق 

 

 سازه فلزی ساختمان متصل می شوند ؟ براکتها چگونه به .143

a) با گیره های مخصوص 

b) تنها بوسیله جوشکاری 

c) تنها با پیچ و مهره کردن 

d) هم با جوشکاری و هم با پیچ و مهره کردن 

 

 میزان روشنایی چاه آسانسور می بایست چند لوکس باشد؟ .144

a) 50 لوکس 

b) 100 لوکس 

c) 150 لوکس 

d) 200 لوکس 

 

 ( پیش از رسیدن به طبقه چیست؟pre door openingهدف از سیستم باز شدن درب کابین ) .145

a) احساس نرمی حرکت برای مسافران داخل کابین 

b) صرفه جویی در زمان بحث آنالیز ترافیک 

c) جلوگیری از شوک موقع توقف 

d) افزایش سرعت آسانسور 

 

 شروع عملیات نگهداری و تعمیرات در آسانسور بهتر است از کدام قسمت باشد؟ .146



a) چاهک 

b) چاه 

c) موتورخانه 

d) نکابی 

 

حداکثر میزان کاهش قطر سیم بکسل در اثر سایش و خوردگی چند درصد قطر نامی می باشد که در آن زمان  .147

 می بایست نسبت به تعویض سیم بکسل اقدام نمود؟

a) 4 درصد 

b) 5 درصد 

c) 6 درصد 

d) 10 درصد 

 

 باشد؟ می صحیح زیر موارد از کدامیک بکسل سیم روغنکاری خصوص در .148

a) ندارد روغنکاری به احتیاج بکسل سیم. 

b) شود می روغنکاری ها بکسل سیم کم، مقدار به و راهنما های ریل مناسب روغن از استفاده با. 

c) شود می روغنکاری ها بکسل سیم زیاد، مقدار به و راهنما های ریل مناسب روغن از استفاده با. 

d) شود می روغنکاری ها بکسل سیم کم، مقدار به و مخصوص روغن از استفاده با. 

 

 باشد؟ می میزان چه شیارها محل از فلکه های بکسل سیم محافظ میله مجاز فاصله حداکثر .149

a) 2 استفاده مورد بکسل سیم قطر برابر 

b) 1.5  استفاده مورد بکسل سیم قطر برابر 

c) استفاده مورد بکسل سیم قطر اندازه به 

d) استفاده مورد بکسل سیم قطر نصف 

 

 باشد؟ می چه برش زیر دارای شیارهای در کشش فلکه و بکسل سیم اصطکاک افزایش علت .150

a) تماس سطح کاهش 

b) تماس سطح افزایش 

c) آلفا زاویه افزایش 

d) تماس سطح زبری افزایش 

 

 

 شود؟ نمی ها فلکه و بکسل سیم خوردگی افزایش باعث زیر موارد از کدامیک .151

a) ها بکسل سیم کشش نبودن یکسان 



b) ها سربکسل به مربوط فنرهای نبودن راستا هم 

c) ها بکسل سیم حد از بیش کاری روغن 

d) موارد همه 

 

 ندارند؟ روغنکاری به احتیاج راهنما های ریل زیر های کفشک از کدامیک از استفاده صورت در .152

a) کوتاه لنت طول با لغزشی های کفشک 

b) بلند لنت طول با لغزشی های کفشک 

c) غلتکی های کفشک 

d) شوند روغنکاری بایست می صورت هر در راهنما های ریل. 

 

 

 کند؟ می عمل ژنراتور حالت در موتور زیر موارد از کدامیک در .153

a) کند می حرکت باال سمت به توقف ترین پایین از کامل ظرفیت با کابین. 

b) کند می حرکت باال سمت به پایین از است خالی کابین که حالتی در تعادل وزنه. 

c) کند می حرکت باال سمت به طبقه ترین پایین از ظرفیت نصف با کابین. 

d) کند می حرکت باال سمت به طبقه ترین پایین از مسافر بدون کابین. 

 

 می زیر موارد از کدامیک(   Double Wrap)  مضاعف پیچش بندی بکسل سیم سیستم از استفاده علت .154

 باشد؟

a) آسانسور سرعت افزایش 

b) موتور قدرت افزایش 

c) بکسل سیم ایمنی ضریب افزایش 

d) آلفا زاویه افزایش  

 

 سرعت زیر، موارد از کدامیک تغییر از استفاده ( با  VVVFسرعت )  کنترل درایو از استفاده زمان در .155

 کنترل آسانسور حرکت

 شود؟ می

a) ولتاژ 

b) فرکانس 

c) جریان 

d) 2 و 1 موارد 

 

 شود؟ می استفاده فرمان تابلو در نویز کاهش جهت مورد کدام .156

a) شیلددار کابل از استفاده 

b) ارت سیستم بردن بکار 

c) ها سیم اتصاالت کردن سفت 



d) موارد همه 

 

 باشد؟ می ضروری حالت کدام در جبران های بکسل سیم بردن بکار .157

a) بلند ارتفاع با آسانسور چاه 

b) باال آسانسور سرعت 

c) مشترک آسانسور چاه 

d) 2 و 1 موارد 

 

 باشد؟ می چقدر ترتیب به ثابت با متحرک اجسام و متحرک با متحرک اجسام ایمنی فاصله حداقل .158

a) 5  سانتیمتر 2و 

b) 5  سانتیمتر 3و 

c) 10  سانتیمتر 2و 

d) 10  سانتیمتر 3و 

 .در کدامیک از شرایط زیر استفاده از زنجیر جبران مطابق با قوانین استاندارد الزامیست .159

a)  متر بر ثانیه باشد 3آسانسور دارای بیش از سرعت 

b) آسانسور دارای ظرفیت باال باشد 

c)  ایستگاه باشد 12آسانسور دارای بیش از 

d) هیچکدام 

 

 ریزی در چاه آسانسور چیست.دلیل استفاده از شاقول  .160

a) محاسبه ابعاد چاه 

b) تعیین محل مناسب قرارگیری تجهیزات داخل چاه 

c) تعیین خط مرکزی ریل ها 

d) همه موارد 

 

 چه پارامترهایی در تعیین ابعاد کابین موثرند. .161

a) درب طبقات ، وزنه تعادل ، تابلو فرمان 

b) درب طبقات ، موتورگیربکس ، تابلو فرمان 

c)  تعادل ، ریل هادرب طبقات ، وزنه 

d) درب طبقات ، موتور گیربکس ، ریل ها 

 

میلیمتر است، استفاده از چه سایز سیم  520در صورت استفاده از فلکه هرزگردی که دارای قطر خارجی  .162

 بکسلی مجاز می باشد.



a)  10سیم بکسل با سایز 

b)  11سیم بکسل با سایز 

c)  13سیم بکسل با سایز 

d) هر سه گزینه 

 
 ذیل، ابعاد چاه آسانسور را محاسبه نمائید. با توجه به نقشه و جدول .163

a) mm 1555×1805 

b) mm 1565×1805 

c) mm 1565×1815 

d) mm 1555×1815 

 

 

 

 

 A B C D E F طبقات

1 1010mm 150mm 830mm 820mm 211mm 1014mm 

2 1020mm 155mm 825mm 805mm 208mm 1025mm 

3 1015mm 150mm 825mm 795mm 205mm 1030mm 

4 997mm 170mm 840mm 810mm 209mm 1010mm 

5 990mm 180mm 870mm 815mm 210mm 1015mm 

 

 

 کدام صفحات فرضی الزاماً می بایست با یکدیگر موازی باشند. .164



a) ریل کابین و درب طبقات 

b) ریل کابین و دیوار روبروی درب طبقه همکف 

c) درب طبقات و دیوار روبروی درب طبقه همکف 

d) همه موارد 

 

 طرفین چاه، از چه نظر می توانند با یکدیگر اختالف داشته باشند.اولین شاخه ریل ها در  .165

a) سایز ریل ها 

b) جهت قرارگیری نری و مادگی ریل ها 

c) فاصله براکت های نگهدارنده ریل ها 

d) هیچگونه اختالفی در ریل ها قابل قبول نمی باشد 

 

 شود.برای محاسبه نوع زنجیر جبران مورد نیاز، کدام موارد می بایست در نظر گرفته  .166

a) تعداد رشته های سیم بکسل کابین 

b) جنس سیم بکسل های کابین 

c) طول مسیر حرکت 

d) همه موارد 

 
 و کابین تعلیق بکسلهای سیم عبور برای حفره تعداد چه "مجموعا 2:1ی بند بکسل سیستم در .167

 ؟ باشد می نیاز مورد گاورنر

a) 5 عدد 

b) 4 عدد 

c) 6 عدد 

d) 8 عدد 
 

 1:1  تعلیق سیستم در وزنه و کابین ریل آکس .168

a) باشند راستا یک در "دقیقا باید ، باشد کابین پشت در وزنه صورتیکه در . 

b) باشند راستا یک در "دقیقا باید ، باشد کابین کنار در وزنه صورتیکه در . 

c) باشند راستا یک در باید صورت هر در . 

d) نباشند یا و بوده راستا هم توانند می آسانسور طراحی نوع به بسته . 
 

 را آسانسور چاه عمق و عرض حداقل ، شاقول نخ چهار از استفاده با بخواهیم آهنکشی اتمام از پس اگر .169

 ؟ کنیم می ثبت را اندازه تعداد چه طبقه هر در ، کنیم گیری اندازه

a) 4 

b) 6 

c) 8 



d) 12 
 

 

 ؟ شود می ایجاد ریلها در کمانش حالت کدام در .170

a) ساختمان سازه به براکتها اتصال برای بولت رول از استفاده صورت در 

b) براکتها فواصل یا و ریلها سایز درست انتخاب عدم 

c) باشد بلند اندازه از بیش ریلها شاخه طول . 

d) باشد بلند اندازه از بیش ساختمان ارتفاع . 

 
 

 ؟ است اشتباه جمله کدام .171

a) شود بیشتر ریل نصب دقت بایست می ، باشد بیشتر آسانسور سرعت هرچه . 

b) باشد می نخ یک با ریزی شاقول از دقیقتر نخ دو با ریزی شاقول از آمده بدست ابعاد . 

c) کنیم می استفاده بولت رول از براکتها نصب برای ، باشد بتنی کامال آسانسور چاه دیواره اگر . 

d) باشد می داربست از استفاده ، آسانسور چاه در راهنما ریلهای نصب راه تنها . 

 

 ؟ شود می انتخاب زیر موارد از کدامیک به توجه با )اورهد( باالسری ارتفاع .172

a) آسانسور نوع 

b) آسانسور سرعت 

c) آسانسور ظرفیت 

d) ج و ب و الف مورد سه هر 
 

 : سطح دو بین اصطکاک نیروی اساس بر کششی آسانسور یک در پائین و باال سمت به حرکت اساس .173

a) است کششی فلکه شیار و ها بکسل سیم. 

b) راهنماست ریلهای و لغزشی کفشک. 

c) است گاورنر و ها بکسل سیم . 

d) ب و الف 

 

 فلکه فکهای پاراشوت تا ریل می بایست؟ .174

a)  میلیمتر باشد 2و حداکثر  1حداقل 

b)  میلیمتر باشد 3و حداکثر  1.5حداقل 

c)  میلیمتر باشد 4و حداکثر  2حداقل 

d)  میلیمتر باشد 5و حداکثر  2.5حداقل 

 

 فاصله هر کرپی روی سربکسلی تا کرپی دیگر حداقل چه میزان میبایست باشد؟ .175

a) 6  سیم بکسلبرابر قطر 



b) 7 برابر قطر سیم بکسل 

c) 8 برابر قطر سیم بکسل 

d) 9 برابر قطر سیم بکسل 

 

 تعداد کرپی های روی سیم بکسل با توجه به قطر سیم بکسل می بایست چند تا باشد؟ .176

a)  کرپی 2حداقل  10تا قطر 

b)  کرپی 3حداقل  10تا قطر 

c)  کرپی 2حداقل  15تا قطر 

d)  کرپی 3حداقل  15تا قطر 

 

 شده روی بست سیم بکسل در موقع سفت شدن می بایست به چه میزان باشد؟مهره کرپی نصب  .177

a) به اندازه قطر سیم بکسل 

b)  قطر سیم بکسل 1.2به اندازه 

c)  قطر سیم بکسل 1.3به اندازه 

d)  قطر سیم بکسل 1.4به اندازه 

 

 موتورهای گیرلس نسبت به موتور گیربکس از چه اجزا کمتری برخوردارند؟ .178

a)  بلبرینگ های دور باال و قطعات آب بندی، کوپلینگ، فالیویلچرخ دنده، روغن، بوش و 

b) چرخ دنده و مادون، روغن، بوش و بلبرینگ های دور باال و قطعات آب بندی، کوپلینگ، فالیویل 

c) چرخ دنده و مادون، بوش و بلبرینگ های دور باال و قطعات آب بندی، کوپلینگ، فالیویل 

d) های دور باال و قطعات آب بندی، فالیویل چرخ دنده و مادون، روغن، بوش و بلبرینگ 

 

 حداکثر میزان مجاز ناصافی پایه موتور چه میزان است؟ .179

a) 3 میلیمتر 

b) 4 میلیمتر 

c) 5 میلیمتر 

d) هیچکدام 

 

 حداقل چه میزان از پیچ موتور بابت نصب بر روی شاسی زیر موتور می بایست در موتور بسته شود؟ .180

a) 1 برابر شماره پیچ 

b) 1.5 برابر شماره پیچ 



c) 2 برابر شماره پیچ 

d) 2.5 برابر شماره پیچ 

 

بکسل بود به ترتیب  6شیار داشتیم و تعداد بکسلهای مورد نیاز ما  8چنانچه بر روی فلکه کشش موتور گیرلس  .181

 سیم بکسل روی فلکه می بایست چگونه باشد؟

a) از سمت روتور به ترتیب سیم بکسل ها را آویزان میکنیم 

b) ه سپس سیم بکسل ها را آویزان میکنیماز سمت روتور دو شیار خالی گذاشت 

c) از سمت روتور یک شیار خالی گذاشته سپس سیم بکسل ها را آویزان میکنیم 

d) همه موارد 

 

 موتورهای گیرلس از نظر شکل ظاهری به چند نوع تقسیم میشوند؟ .182

a) دیسکی یا تخت 

b) بشکه ای یا درامی 

c) روتور داخلی و روتور بیرونی 

d) هر سه مورد 

 

حداکثر فشار استاتیکی کاری در یک جک تک مرحله ای مستقیم در بازه .................. مجاز میزان حداقل و  .183

 است.

a)  بار 40بار و حداکثر  10حداقل 

b)  بار 45بار و حداکثر  12حداقل 

c)  بار 50بار و حداکثر  14حداقل 

d) هیچکدام 

 

 کدامیک از موارد زیر از ویژگی های آسانسور هیدرولیک نیست؟ .184

a) ان و قابلیت تنظیم سرعت به وسیله گروه شیرهاحرکت نرم و رو 

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

c) عدم نیاز به پیش بینی موتورخانه در باالی چاه و امکان قرار دادن در فضای دورتر از چاه 

d) ضرورت استفاده اجباری از مکانیزم گاورنر 

 

 ک روغن آسانسورهای هیدرولیکی باید:روغن مورد استفاده در تان .185

a) .یک روغن هیدرولیک با خصوصیت ضد کف کردن و ضد زنگ و آنتی اکسیدان را داشته باشد 



b) .یک روغن هیدرولیک با خصوصیت ضد سایش یا ضد خوردگی و آنتی اکسیدان را داشته باشد 

c)  68یک روغن هیدرولیک با کیفیت خوب با ویسکوزیته cst  باشد. 140و شاخص ویسکوزیته حداقل 

d) همه موارد فوق 

 

 در آسانسورهای هیدرولیک غیر مستقیم یا هیدروبکسلی مجهز به کاراسلینگ: .186

a) به واسطه دستورالعمل استاندارد باید از کفشک غلطکی استفاده کرد 

b) به واسطه دستورالعمل استاندارد باید از کفشک لغزشی استفاده کرد 

c) شی و هم غلطکی با هم در باال و پایین استفاده کرد ولی  معموال از کفشک های غلطکی استفاده میتوان از کفشک لغز

 میشود

d) هیچ کدام 

 

 ویژگی های آسانسورهای هیدرولیک مستقیم نسبت به آسانسورهای کششی در ظرفیت های باال چه میباشد؟ .187

a) حرکت ایمن ، قابلیت تنظیم سرعت کند و بدون خطر سقوط 

b) موتور پمپ و افزایش ظرفیت جابجایی باالتر حتی با هزینه کمتر کاهش قدرت توان 

c)  عدم نیاز به پیش بینی موتورخانه در باالی چاه و امکان قرار دادن آن در فضای پایین در کنار چاه 

d) هر سه گزینه صحیح است 

 

 نسبت فشار شلنگ روغن به فشار پمپ هیدرولیک حداقل: .188

a) 2 باشدبرابر می 

b) 4 باشدبرابر می 

c) 6 باشدبرابر می 

d) 8 باشدبرابر می 

 

 کدام عبارت در مورد آسانسورهای هیدرولیکی صحیح است؟ .189

a) .در صورتی که سیستم محرکه از نوع مستقیم باشد جک باید دارای شیر اطمینان )ترکیدگی( مخصوص باشد 

b) اری )پاراشوت( و برای در صورتی که سیستم محرکه از نوع غیر مستقیم باشد کارسلینگ باید مجهز به سیستم ترمز اضطر

 متر بر ثانیه مجهز به گاورنر باشد. 1سرعت 

c)  در صورتی که سیستم محرکه از نوع غیر مستقیم باشد کابین باید مجهز به سیستم ترمز اضطراری )پاراشوت( و برای

 متر بر ثانیه مجهز به گاورنر باشد. 1سرعت 

d) عبارت الف و ب صحیح است 

 

 :  کاراسلینگ به مجهز هیدروبکسلی یا تقیمغیرمس هیدرولیک درآسانسورهای .190



a) کرد استفاده غلطکی کفشک از باید استاندارد دستورالعمل واسطه به. 

b) کرد استفاده لغزشی کفشک از باید استاندارد دستورالعمل واسطه به. 

c) غلطکی های کفشک از عموما ولی کرد استفاده یوک پایین و باال در هم با غلطکی هم و لغزشی کفشک از توان می 

 .شود می استفاده

d) کدام هیچ 

 

 ابتدا در ، مجاز سرعت از بیش وضعیت یک طی باید مورد کدام ، آسانسور باالی سرعت با گاورنر یک در .191

 ؟ شود فعال

a) گاورنر شیطانک 

b) گاورنر الکتریکی میکروسوئیچ 

c) اضطراری ترمز های لقمه( پاراشوت( 

d) کابین باالی اتصال محل 

 

 ؟ شود کنترل بموقع باید و گذارد می تاثیر غلطکی کفشکهای کار در زیر شرایط از کدامیک .192

a) اند نشده نصب موازی بصورت ریلها . 

b) اند نشده نصب عمودی بصورت ریلها . 

c) نیستند تراز و سطح یک در غلطکها بطوریکه ، اند نشده نصب مطلوبی بصورت ریلها . 

d) فوق موارد کلیه 

 

 چیست؟ جبران بکسل سیم کششی فلکه از استفاده از اصلی هدف .193

a) جبران بکسل سیم روی کشش و حرکت مسیر حفظ 

b) تعادل وزنه و آسانسور کابین از نگهداری 

c) مربوطه ریلهای در تعادل وزنه تحکیم 

d) تعادل وزنه و کابین میان تصادم از پیشگیری 

 

 : که است این RUPTURE VALVE ترکیدگی شیر مشخصات از .194

a) باشد می فشار کنترل شیرهای جز 

b) گردد کابین توقف موجب و کند عمل محدودکننده شیر از بعد بایستی. 

c) سرعت در m/s 0.5 Vd+ آسانسور سقوط و پائین سمت به اسمی بار با کابین سرعت افزایش از جلوگیری موجب 

 .میگردد

d) کدام هیچ 

 

 : باشد نمی باالنسینگ شلنگ های ویژگی و مشخصات از مورد کدام .195

a) دارد را کاربرد بیشترین مستقیم غیر دوبل و کناری مستقیم دوبل جکهای در. 

b) شود می استفاده شلنگ این از مستقیم غیر دوبل جکهای شدن بسته و باز سنکرون جهت فقط. 

c) است ضروری حتما جک دو ولوهای رپچر فشار سازی یکسان جهت شلنگ این . 



d) باشد می تراز از کابین نشدن خارج و آنها عملکرد شرایط سازی یکسان برای شیراطمینان دو از فیدبک یک واقع در . 

 

 چیست؟ )سایلنسر (گیر نوسان وظیفه .196

a) از پمپ ناشی ارتعاش و صدا از جلوگیری 

b) پیلوت شیر برای اضافی جریان ایجاد 

c) استارت شیر نشتی از جلوگیری 

d) مخزن به روغن هدایت 

 

 : باشد نمی صحیح CARSLING مورد در گزینه کدام .197

a) ریل جفت یک از کاراسلینگی درآسانسورهای T16 یا T125 میشود استفاده آن به متصل پولی و جک هدایت برای . 

b) باشد می زمین حفاری به نیاز عدم کاراسلینگ بهمراه مستقیم غیر جکهای از استفاده مزایای از یکی . 

c) دارد برعهده را هیدرولیکی سیلندر هدایت وظیفه که باشد می کابین اصلی یوک واقع در کاراسلینگ . 

d) باعث ها بکسل سیم شدگی شل صورت در که شود می نصب سوئیچی میکرو کاراسلینگ زیر در بیشتر ایمنی برای 

 .گردد می هیدرولیکی پمپ فرمان مدار شدن قطع

 

 ابعاد جان پناه در چاهک آسانسور؟ .198

a) 80  ×60  ×50 سانتی متر مکعب 

b) 100  ×60  ×50 سانتی متر مکعب 

c) 100  ×80  ×50 سانتی متر مکعب 

d) 100  ×80  ×60 سانتی متر مکعب 

 

 ابعاد جان پناه روی کابین آسانسور؟ .199

a) 100  ×60  ×50 سانتی متر مکعب 

b) 100  ×80  ×60 سانتی متر مکعب 

c) 80  ×60  ×50 سانتی متر مکعب 

d) 100  ×80  ×50 سانتی متر مکعب 

 

 نسبت سرعت کابین و سرعت سیم بکسل عبارت است از؟ 3:  1در یک آسانسور با سیستم تعلیق  .200

a)  سیم بکسل برابر سرعت کابین استسرعت 

b) سرعت سیم بکسل یک سوم سرعت کابین است 

c) سرعت سیم بکسل سه برابر سرعت کابین است 

d) سرعت سیم بکسل ارتباطی با سرعت کابین ندارد 

 



وقتی وزنه تعادل روی ضربه گیر فشرده شده قرار دارد، فاصله عمودی آزاد بین باالترین قسمت کفشک لغزشی  .201

 یر سقف چاه ) بر حسب متر ( چقدر خواهد بود؟یا غلطکی تا ز
a) 20.035v+  0.3 

a) 20.035v+  

b) 20.035v+  0.15 

c) 20.35v+  1 

 

 ابعاد دریچه های دسترسی واقع در کف اتاق موتور خانه حداقل باید چقدر باشد؟ .202

a) 80 cm  ×80 cm 

b) 80 cm  ×70 cm 

c) 80 cm  ×60 cm 

d) 80 cm  ×50 cm 

 
 کششی و هیدرولیکی ) از نوع مستقیم ( به ترتیب عبارتند از ؟سیستم های ترمز ایمنی در آسانسور  .203

a) پاراشوت 

b) پاراشوت ، پاراشوت 

c) پاراشوت ، شیر ایمنی 

d) شیر ایمنی ، پاراشوت 

 

 وزنه تعادل آسانسوری در چه شرایطی باید مجهز به سیستم ترمز ایمنی باشد؟ .204

a) در هیچ حالتی الزامی نیست 

b)  اجباری است متر و بیشتر 28در ساختمانهای با ارتفاع 

c)  اجباری است 2/1برای آسانسورهای سرعت باالی 

d) در صورتی که امکان دسترسی به زیر چاه آسانسور وجود داشته باشد 

 

 متر بر ثانیه چه نوع ضربه گیر هایی مورد استفاده قرار میگیرد؟ 6/1در آسانسور با سرعت بیش از  .205

a) پالستیکی 

b) فنری 

c) هیدرولیکی 

d) ) پلی اورتان ) اورتان 

 

 ؟ 1:  1زنجیر جبران در آسانسورهای با سیستم بکسل بندی  .206



a) .وزن یک متر آن حدودا معادل وزن یک متر طول مجموع سیم بکسل ها می باشد 

b) .وزن دو متر آن حدودا معادل وزن یک متر طول مجموع سیم بکسل ها می باشد 

c) وزن یک متر آن حدودا معادل وزن نیم متر طول مجموع سیم بکسل ها می باشد. 

d) .وزن نیم متر آن حدودا معادل وزن یک متر طول مجموع سیم بکسل ها می باشد 

 

 میلیمتر باشد، قطر فلکه حداقل میبایست چند میلیمتر باشد؟ 16در صورتیکه قطر سیم بکسل یک آسانسور  .207

a) 600 

b) 620 

c) 720 

d) 760 

 

 1:  2ه از سیستم تعلیق استفاده شده باشد و روی کادر وزن 1:  1در صورتی که روی کابین از سیستم تعلیق  .208

 استفاده شده باشدنسبت حرکت کابین به کادر وزنه چگونه است؟

a) برابر هستند 

b) کابین نصف کادر وزنه حرکت میکند 

c) کابین دو برابر کادر وزنه حرکت میکند 

d) هیچکدام 

 

 در آسانسور های هیدرولیکی بهنگام پایین آمدن کابین: .209

a)  روشن استشیرهای کنترل باز بوده و موتور پمپ نیز 

b) موتور بصورت ستاره مثلث عمل میکند 

c)  گزینهA  وB صحیح است 

d) فقط شیرهای کنترل جهت کار میکند و موتور پمپ خاموش است 

 

 دمای موتورخانه باید در محدوده زیر کنترل شود.  .210

a)  30و  -5بین+ 

b)  40و  -5بین  

c)  35+ و 5بین+  

d)  40+ و 5بین 

 
 کدامیک از ضربه گیرهای زیر از نوع مستهلک کننده انرژی هستند؟  .211



a)  ضربه گیر فنری 

b)  ضربه گیر هیدرولیک  

c)  ضربه گیر الستیکی 

d) ضربه گیر پلی اورتان 

 

 حداقل ضریب اطمینان سیم بکسل در آسانسور با سه سیم بکسل کدام است؟  .212

a) 11 

b) 16  

c) 12  

d) بستگی به نوع سیم بکسل دارد 

 

 ت جلوگیری از بسته شدن دربهای اتوماتیک نباید از .... نیوتن بیشتر باشد.  نیروی مورد نیاز جه .213

a) 100 

b) 80  

c) 200 

d) 150  

 

 ( عبارت است از: over headاورهد ) .214

a)  فاصله قائم بین کف پائین ترین توقف تا کف چاهک آسانسور 

b)  فاصله قائم بین کف باالترین توقف تا زیر سقف چاه 

c)  روی محل استقرار موتورفاصله قائم بین کف موتورخانه تا 

d) فاصله قائم بین محل استقرار موتور تا زیر سقف موتورخانه 

 

 قبل از فعال شدن سیستم مکانیکی گاورنر به هنگام افزایش سرعت کابین از حد مجاز خود:  .215

a) میکروسوئیچ روی گاورنر، برق اصلی تابلو برق را قطع می کند 

b) را قطع می کند.   ایمنی سری میکرو سوئیچ روی گاورنر، مدار 

c)   .میکروسوئیچ روی گاورنر، برق کابین را قطع می کند 

d) هیچ کدام 

 

 حداقل نسبت بین قطر گام فلکه هرزگرد به قطر نامی سیم بکسل:   .216



a) 30  برابر است 

b) 40  .برابر است 

c) 25  برابر است 

d) هیچکدام 

 

 ابعاد جان پناه در چاهک آسانسور:  .217

a) 80 ×60×50  سانتی مترمکعب 

b) 80×60×100   سانتی متر مکعب 

c) 50×80×100  سانتی متر مکعب 

d) 100×60×50 سانتی متر مکعب 

 

 بر چقدر است؟  برانکارد برحداقل بازشوی درب در آسانسور  .218

a) cm 70  

b) cm 80  

c) cm 90  

d) cm 110  

 

 ابعاد جان پناه روی کابین آسانسور:  .219

a) cm3 100×60×50 

b) cm3 100×80×60 

c) cm3  80 ×60×50  

d) cm3 100×80×50   

 

 اساس حرکت کابین به سمت باال و پائین در یک آسانسور بر اصل نیروی اصطکاک بین دو سطح  .220

a)  .سیم بکسل ها و شیار فلکه کششی است 

b)  .کفشک لغزشی و ریلهای راهنماست 

c)   . سیم بکسل ها و گاورنر است 

d) ب و الف 

 

 نسبت سرعت کابین و سرعت بکسل عبارت است از:  2:1در یک آسانسور با سیستم تعلیق  .221



a)  .سرعت سیم بکسل برابر سرعت کابین است  

b)  .سرعت سیم بکسل نصف سرعت کابین است 

c)  سرعت سیم بکسل دو برابر سرعت کابین است 

d) .سرعت سیم بکسل ارتباطی به سرعت کابین ندارد 

 

 روی فلکه های هرزگرد نیست؟  و محافظ سیم بکسل استفاده از حفاظ ایمنیکدام مورد از دالیل  .222

a)  جلوگیری از صدمات وارده به بدن  

b)   جلوگیری از وارد شدن اشیاء خارجی بین شیارها و بکسل ها  

c)  جلوگیری از سرخوردگی بکسل های چرخ ها 

d) جلوگیری از خارج شدن بکسل ها از داخل شیارها 

 

 ( حداقل باید چقدر باشد؟  trap doorواقع در کف اتاق موتورخانه ) ابعاد دریچه های دسترسی .223

a) 
cm cm50 50 

b) 
cm cm50 60  

c) 
cm cm80 80 

d) 
cm cm60 80 

 

 سیستم های ترمز ایمنی در آسانسور کششی و هیدرولیکی ) از نوع مستقیم ( به ترتیب عبارتند از :   .224

a) پاراشوت 

b) پاراشوت و پاراشوت 

c) پاراشوت وشیر ایمنی 

d)  شیر ایمنی و شیر ایمنی 

 

 وزنه تعادل آسانسوری در چه شرایطی باید مجهز به سیستم ترمز ایمنی باشد؟    .225

a)  .در هیچ حالتی الزامی نیست 

b)  .برای همه آسانسورها اجباری است 

c)  .در صورتی که امکان دسترسی به زیر چاه آسانسور وجود داشته باشد 

d)  متر و بیشتر اجباری است.  28در ساختمان های با ارتفاع 

 

 متر بر ثانیه چه نوع ضربه گیرهایی مورد استفاده قرار می گیرد؟  1.6در آسانسور با سرعت بیش از   .226

a)  فنری 

b) هیدرولیکی   

c) الستیکی 

d) پلی یورتان 



  

 هنگام قطع برق در ترمز مغناطیسی :    .227

a) لنت ترمز از استوانه جدا شده و ترمز آزاد می شود 

b) لنت ترمز از طریق یک جفت فنر دائم روی استوانه ترمز فشرده می شود 

c)  عملکرد ترمز ارتباطی به جریان برق ندارد 

d)  هیچکدام 

 

 اهرم ترمز وسیله ایست که :   .228

a)   .جهت آزاد کردن دستی ترمز به هنگام قطع برق و بروز اشکال در آسانسور مورد استفاده قرار می گیرد 

b)   .جهت تقویت فشار انتها بکار میرود 

c)   .در تعویض لنتهای ترمز از آن استفاده می شود 

d)  هیچکدام 

 

 :  1:1در اسانسورهای با سیستم طناب بندی  زنجیر جبران  .229

a) ن یک متر مجموع سیم بکسلها میباشد.  وزن دو متر آن معادل وز 

b) .وزن دو متر آن معادل وزن نیم متر مجموع سیم بکسلها میباشد 

c) می باشد. معادل وزن یک متر طول مجموع سیم بکسلها حدودا وزن یک متر آن   

d)  هیچکدام 

 

 گاورنر :    .230

a)   .وسیله ای است که درصورت مشکل در کابین، آسانسور را متوقف می کند 

b)   .وسیله ای است که موقعیت کابین را در طبقه مشخص می کند 

c)    صورت نیاز و  وقتی آسانسور به هر دلیل به سرعتی بیش از حد مجاز برسد موجب توقف آن شده     وسیله ای است که 

 ترمز ایمنی را فعال می کند.  

d)    هیچکدام 

 

 فلکه کششی هرزگرد گاورنر ته چاه به منظور :   .231

a)  دادن سیم بکسل کابین به کار میرود. هدایت و تحت کشش قرار 

b)  .هدایت و تحت کشش قراردادن سیم بکسل گاورنر، مورد استفاده قرار می گیرد 

c)  .تحت کشش قراردادن سیم بکسل جبران به کار میرود 



d)  هیچکدام 

 

 کدام جمله صحیح نیست ؟  .232

a) . هرچه فلکه ، قطر بیشتری داشته باشد ، عمر سیم بکسل بیشتر است 

b) افزایش تعداد فلکه های هرزگرذ کاهش میابدسل با عمر سیم بک. 

c) . هرچه تعداد فلکه ها که سیم بکسل هنگام باال رفتن یا پایین آمدن بیشتر باشد ، عمر سیم بکسل بیشتر است 

d)  می باشد . 40:1حداقل قطر سیم بکسل به قطر فلکه کششی 

 

 کدام جمله صحیح نیست ؟  .233

a) که بین ترازهای از قبل تعریف شده حرکت می کند آسانسور وسیله نقلیه عمومی دائمی است. 

b) . موتور گیربکس بعنوان قلب و تابلو کنترل بعنوان مغز آسانسور عمل می کنند 

c) . چاهک در پایین ترین قسمت چاه آسانسور و برای استقرار ضربه گیر پیش بینی می شود 

d) فرها نیست .در آسانسورهای با سرعت کمتر از یک متر در ثانیه نیازی به نصب با 

 

 انتخاب نوع ضربه گیر بستگی به ........ دارد.  .234

a) سرعت اسمی آسانسور 

b) وزن کابین 

c) وزن نفرات 

d) همه موارد فوق 

 

 کدام جمله صحیح نیست ؟  .235

a) . جوشکاری ریلها به همدیگر یا به براکتها ممنوع می باشد 

b) . ریلها توسط پشت بند به یکدیگر متصل می شوند 

c)  بایستی هر کدام بوسیله حداقل دو ریل راهنمای سخت ، هدایت شوند .کابین و وزنه تعادل 

d) . در بعضی از مواقع می توان ریلها را به یکدیگر جوشکاری کرد 

 

 در ترمزهای ایمنی )پاراشوت( از نوع تدریجی زمان و مسافت توقف بستگی به :  .236

a) . جرم در حال حرکت و سرعت آسانسور دارد 

b)  دارد .جرم در حال حرکت آسانسور 

c) . نوع گاورنر دارد 



d) هیچکدام 

 

 ضربه گیرها باید :  .237

a) جابجایی را داشته باشند . یا توانایی تبدیل انرژی اصابت کابین به حرارت و 

b) . توانایی جابجایی را داشته باشند 

c) . توانایی ضربه گیری را داشته باشند 

d) هیچکدام 

 

 د . این درصد بین :وزنه تعادل برابر وزن کابین و درصدی از وزن مسافر می باش  .238

a) 20  درصد می باشد . 40تا 

b) 20  درصد می باشد . 60تا 

c) 40  درصد می باشد . 60تا 

d) 45  درصد می باشد . 50تا 

 

 کدام جمله صحیح نیست ؟  .239

a) . استحکام ریلها ، متعلقات و اتصاالت آنها باید جهت نیروهای ناشی از عملکرد ترمز ایمنی کافی باشد 

b)  پیچشهای ناشی از بار نامتعادل داخل کابین ، استحکام کافی داشته باشند .ریلها برای انحناء و 

c) ریلهای راهنما باید به گونه ای به براکتها و سازه ساختمانها محکم شوند. 

d) . جوشکاری ریلها به همدیگر یا به براکتها مجاز است 

 

 کدام جمله صحیح نیست ؟  .240

a) ر تامین شود .فشار کفشکهای ترمز مغناطیسی باید توسط نیروی فن 

b)  مجاز است . تسمه ایاستفاده از ترمز 

c) . سیستم ترمز مغناطیسی ، یک ترمز الکترومغناطیسی ) اصطکاکی ( است 

d) . ترمز دارای حداقل دو کفشک با لنتهای نسوز باشد که روی دیسک یا استوانه عمل می کنند 

 

 کدام جمله صحیح است ؟  .241

a)  به استثنای هنگام همسطح سازی درب کابین باید دارای وسیله ای الکتریکی باشد که هنگام باز بودن یا باز شدن آن

 .، کابین متوقف شودو هم سطح سازی مجدد

b)  در ترمز الکترومغناطیسی مجاز است . تسمه ایاستفاده از ترمز 



c) است . جوشکاری ریلها به همدیگر یا به براکتها و سازه ساختمان مجاز 

d)  درصد ساکنین است . 10در یک ساختمان مسکونی ظرفیت جابجائی یک آسانسور 

 

 کدام جمله صحیح نیست ؟  .242

a) . باال بودن سطح روغن در گیربکس بیشتر از حد معمول سبب نشت و پاشیدن آن می شود 

b)        صال دنده حلزونی و دنده برنجی و همینط سطوح ات سیدن روغن به  سبب نر سطح روغن  ور یاتاقانها می  پایین بودن 

 شود .

c) . عدم دقت در روغنکاری صحیح در گیربکس سبب خسارتهای اساسی می شود 

d) . در گیربکسهای دنده حلزونی نیاز به تعویض روغن نیست 

 

 میلیمتر باشد ، قطر فلکه حداقل  ...... میلیمتر خواهد بود . 16در صورتیکه قطر سیم بکسل یک آسانسور   .243

a) 640   

b) 700  

c) 500  

d) 750 

 

 استفاده می شود ؟ ی طبقهایمنی در دربها زبانهچرا از  .244

a) . تا تکنسین نگهداری متوجه شود که در چه زمانی غلطک دربها باید روغنکاری گردند 

b) جهت زدن یک رنگ روشن بر روی قالب دربها 

c) .برای حفظ لته دربها در محل خود در صورتیکه سیستم هدایت کننده اولیه دچار خرابی و نقص شود 

d) عیار اضافی برای ایمنی در کاربردهای آتی است .یک م 

 

 در کدام یک از حاالت زیر در آسانسور نباید سرخوردگی ایجاد شود ؟  .245

a) در هنگام باال رفتن کابین با بار کامل از پایین ترین سطح 

b) متوقف کردن کابین با بار کامل در حال حرکت بسمت پایین در هر نقطه از چاه 

c)  خالی از باالترین سطحپایین آوردن یک کابین 

d) همه موارد فوق 

 

 کدام جمله در مورد فلکه هرزگرد صحیح است ؟  .246

a) . نقش کششی ندارد و تنها برای هدایت سیم بکسل بکار می رود 



b) . نقش کششی دارد 

c)  شیار آنU . شکل می باشد 

d) الف و ج 

 

 در آسانسورهای کششی سیم بکسل :  .247

a) در می آید . بعلت لغزش در سطح شیارهای فلکه کششی به حرکت 

b) .بعلت اصطکاک در سطح شیارهای فلکه کششی به حرکت در می آید 

c) . بعلت لغزش در سطح شیارهای فلکه هرزگرد به حرکت در می آید 

d) . بعلت لغزش در سطح شیارهای فلکه گاورنر به حرکت در می آید 

 

 نیروی کششی سیم بکسل در حالت استاتیکی : کثربرای محاسبه حدا  .248

a) شود کابین خالی و بصورت ساکن در پایین ترین طبقه می باشد . معموال فرض می 

b)  درصد بیشتر و بصورت ساکن در پایین ترین طبقه می باشد . 25معموال فرض می شود کابین پر با 

c) . معموال فرض می شود کابین با نصف نفرات و بصورت ساکن در پایین ترین طبقه می باشد 

d) هیچکدام 

 

 بستگی به ................. دارد . عمر سیم بکسلهای آسانسور  .249

a) قطر فلکه کششی 

b) جنس پولی 

c) تعداد دفعات و جهت خمشهای سیم بکسل 

d) همه موارد فوق 

 

 تعداد دفعات روغنکاری سیم بکسلها بستگی به عوامل زیر دارد :  .250

a) شرایط محیط و نوع کارکرد 

b) درجه حرارت 

c) سرعت سیم بکسل 

d) همه موارد فوق 

 

 مغناطیسی عبارتست از :از خصوصیات یک ترمز   .251

a) . ترمز باید توسط فنرهای فشاری عمل کند 



b) . در صورت قطع برق بالفاصله عمل کند 

c)  درصد بار مجاز خود در حال حرکت است . 125نگهداشتن کابین در حالتیکه کابین با 

d) همه موارد فوق 

 

 استفاده از ریلهای راهنما برای ..................... است .  .252

a)  و وزنه تعادل در حرکت عمودی و به حداقل رساندن حرکات افقیهدایت کابین 

b) جلوگیری از نوسانات کابین بعلت نیروی خارج از مرکز 

c) متوقف کردن کابین در هنگام عملکرد مکانیزم ترمز ایمنی 

d) همه موارد فوق 

 

 چاهک عبارتست از :  .253

a) فاصله کف ورودی اصلی تا کف آخرین توقف 

b)  توقف تا کف چاه آسانسورفاصله قائم بین کف پائینترین 

c) فاصله قائم بین کف پائینترین توقف تا سقف چاه آسانسور 

d) فاصله قائم بین کف پائینترین توقف تا کف موتورخانه آسانسور 

 

 هدف اصلی از استفاده از فلکه کششی سیم بکسل جبران چیست؟  .254

a) حفظ مسیر حرکت و کشش روی سیم بکسل جبران 

b) نه تعادلنگهداری از کابین آسانسور و وز 

c) تحکیم ورزنه تعادل در ریلهای مربوطه 

d) پیشگیری از تصادم میان کابین و وزنه تعادل 

 

 ناحیه باز شدن قفل درب به هنگام نزدیک شدن کابین به تراز طبقه برابر است با :    .255

a) 15  سانتیمتر باال و پایین کف طبقه 

b) 25  سانتیمتر باال و پایین کف طبقه 

c) 20  سانتیمتر باال و پایین کف طبقه 

d)  هیچکدام 

 

 پنجره روی درب لوالیی طبقه به این دلیل است که :    .256

a) مسافران منتظر، از رسیدن کابین به طبقه مورد نظر آگاه شوند 



b) در صورت حبس شدن مسافر در داخل کابین، او بتواند با شکستن آن خارج شود 

c)   الف و ب 

d)  هیچکدام 

 

 در صورت بروز مشکل در پاراشوت و عدم عملکرد مناسب کدام گزینه صحیح است؟   .257

a)  .پاراشوت دمونتاژ و در پروژه اصالح می گردد 

b)  .پاراشوت با همان شرایط استفاده می گردد 

c)  .توسط شرکت سازنده تعمیر و تست می گردد 

d) هیچکدام 

 

 وبا فلکه کششی سیم بکسل جبران شاقول می شود.معموال سیم بکسل جبران متصل می شود به ...............   .258

a)   وزنه تعادل 

b) کابین 

c)   به کابین و وزنه تعادل 

d) هیچکدام 

 

 همواره حداقل .........براکت در هر شاخه از ریل وجود دارد:  .259

a) 1  

b) 2  

c) 3    

d) هیچ براکت 

 

 قطعات درب ورودی چاه آسانسور را نام ببرید .  .260

a) ریل کف ، پایه ها ، پنل درب 

b) دهانه( ، پنل درب ، تراک ها )مسیرها( و غلطکها ریلها ، دماغه( 

c) ستونها ، لته ها ، سیل 

d) سیل کف ، پایه ها ، دماغه ، فریم ، پنل درب ، تراک ها ، غلطکها ، قفلها 

 

ضریب تعلیق       .261 سوری با  سان صورتیکه موتورخانه در      2:1در آ شده در زیر کابین ، در  صب  و فلکه های هرزگرد ن

 بر روی محور میله فلکه کششی در چه جهتی است ؟پایین چاه باشد ، بار 

a) باال 



b) پایین 

c) هر دو جهت 

d) به همه جهات 

 

 در صورتیکه کابین دارای دو درب مجاور باشد ، در این صورت یوک آن :  .262

a) . در طول قطر کابین قرار می کیرد 

b) . در دو طرف کابین قرار می گیرد 

c) . به شکل لیفت تراکی عمل می کند 

d) الف و ج 

 

 آسانسورها با کابین لیفت تراکی ، ریلها در................. قرار دارند .در   .263

a) کنار یوک کابین 

b) گوشه های دو طرف کابین 

c)  گوشه کابین 4در 

d) در جلو و عقب کابین 

 

 سیم بکسل گاورنر نیاز به : .264

a) . روغن کاری ماهانه با یک گریس نرم دارد 

b) کس حلزونی دارد .روغن کاری ماهانه با یک گریس قوی مانند روغن گیرب 

c) . بعد از نصب و اجرای سیم بکسل گاورنر روغن کاری ممنوع بوده و نیازی به آن نیست 

d) .با یک حالل مالیم قبل از نصب آن جهت از بین بردن تمام روغن ها آن را شستشو می دهیم 

 

 هنگام استفاده از دو عدد ضربه گیر ، نحوه تماس آنها با کابین چگونه باید باشد ؟  .265

a) زمانهم 

b) بطور پشت سر هم 

c) . بستگی به سرعت آسانسور دارد 

d) .معلوم نیست 

 

در چاهک استفاده می شود که سرعت کابین بیشتر از  جهشدر سیم بکسلهای جبران به هنگامی از وسیله ضد   .266

 .......... است .



a) 3.5 متر بر ثانیه 

b) 2.5 متر بر ثانیه 

c) 4 متر بر ثانیه 

d) 5 متر بر ثانیه 

 

 بکسلهای تعلیق سبب : کشش نابرابر در سیم  .267

a) . سائیدگی نامساوی در شیارهای فلکه کششی می شود 

b) . سائیدگی در لنت ترمز مغناطیسی می شود 

c) . هیچ شرایط جانبی نمی شود 

d) . سائیدگی در فلکه هرزگرد سیم بکسل می شود 

 

 دمای موتورخانه باید در محدوده زیر کنترل شود.  .268

a.  30و  -5بین+ 

b.  40و  -5بین  

c.  35+ و 5بین+  

d.  40+ و 5بین 

 

 باشد، قطر چرخ گاورنر حداقل چقدر باید باشد؟   mm6ر سیم بکسل گاورنر در صورتیکه قط .269

a) mm 240  

b) mm 180 

c) mm 200 

d) mm 300 

 

سرعت نامی را به چه میزان بار )وزن(         .270 سور را در زمان دارا بودن  سان سی موتور باید بتواند کابین آ ترمز مغناطی

 متوقف نماید؟  

a) %50  وزن مجاز  

b) %100  وزن مجاز 

c) %125  وزن مجاز 

d) %200 وزن مجاز 

 



 علت استفاده گسترده از گیربکس های حلزونی در آسانسورها چیست؟  .271

a)  نصب راحت تر فالیول 

b) امکان استفاده از سرعت بیشتر در آسانسورها 

c)  خاصیت خود قفل کنی چرخدنده ها و جلوگیری از سقوط آسانسور 

d)  های دیگرحجم بزرگتر در مقایسه با گیربکس 

 

 کدام پارامتر بر نیروی کشش موثر نیست؟  .272

a)   وزن کابین و مسافر 

b)   تعداد و قطر سیم بکسل ها 

c)  سیم بکسل بندی آسانسور 

d) نوع و زاویه شیارهای فلکه کششی 

 

سرعت از نامی خود        .273 صد  سرعت کابین به هر دلیل بیش از ..... در ست که  عملکرد مکانیکی ترمز ایمنی زمانی ا

 افزایش یابد.  

a) 100 

b) 115      

c) 125  

d) 110 

 

 کدامیک از ضربه گیرهای زیر از نوع مستهلک کننده انرژی هستند؟  .274

a)  ضربه گیر فنری 

b)  ضربه گیر هیدرولیک  

c)  ضربه گیر الستیکی 

d) ضربه گیر پلی اورتان 

 

 حداقل ضریب اطمینان سیم بکسل در آسانسور با سه سیم بکسل کدام است؟  .275

a) 11 

b) 16  

c) 12  

d)  داردبستگی به نوع سیم بکسل 

 



 نیروی مورد نیاز جهت جلوگیری از بسته شدن دربهای اتوماتیک نباید از .... نیوتن بیشتر باشد.   .276

a) 100 

b) 80  

c) 200  

d) 150  

 

 ( عبارت است از: over headاورهد ) .277

a)  فاصله قائم بین کف پائین ترین توقف تا کف چاهک آسانسور 

b)  فاصله قائم بین کف باالترین توقف تا زیر سقف چاه 

c)  قائم بین کف موتورخانه تا روی محل استقرار موتورفاصله 

d) فاصله قائم بین محل استقرار موتور تا زیر سقف موتورخانه 

 

 قبل از فعال شدن سیستم مکانیکی گاورنر به هنگام افزایش سرعت کابین از حد مجاز خود:  .278

a) میکروسوئیچ روی گاورنر، برق اصلی تابلو برق را قطع می کند 

b) اورنر، مدار کنترل را قطع می کند.  میکرو سوئیچ روی گ 

c)   .میکروسوئیچ روی گاورنر، برق کابین را قطع می کند 

d) هیچ کدام 

 

 حداقل نسبت بین قطر گام فلکه هرزگرد به قطر نامی سیم بکسل:   .279

a) 30  برابر است 

b) 40  .برابر است 

c) 25  برابر است 

d) هیچکدام 

 

 گاورنر باید ......   .280

a) شود متناسب با سرعت نامی آسانسور تنظیم 

b)   متناسب با وزن وزنه تعادل باشد 

c)   متناسب با وزن نفرات استفاده کننده باشد 

d) .متناسب با جرم کابین باشد 

 



 ابعاد جان پناه در چاهک آسانسور:  .281

a) 80 ×60×50  سانتی مترمکعب 

b) 80×60×100   سانتی متر مکعب 

c) 50×80×100  سانتی متر مکعب 

d) 100×60×50 سانتی متر مکعب 

 

 حداقل بازشوی درب در آسانسور معلول بر چقدر است؟  .282

a) cm 70  

b) cm 80  

c) cm 90  

d) cm 110  

 

 ابعاد جان پناه روی کابین آسانسور:  .283

a) cm3 100×60×50 

b) cm3 100×80×60 

c) cm3  80 ×60×50  

d) cm3 100×80×50   

 

 ..  اساس حرکت کابین به سمت باال و پائین در یک آسانسور بر اصل نیروی اصطکاک بین دو سطح .. .284

a)  .سیم بکسل ها و شیار فلکه کششی است 

b)  .کفشک لغزشی و ریلهای راهنماست 

c)   . سیم بکسل ها و گاورنر است  

d) 1 2و 

 

 نسبت سرعت کابین و سرعت بکسل عبارت است از:  2:1در یک آسانسور با سیستم تعلیق  .285

a)  .سرعت سیم بکسل برابر سرعت کابین است  

b)  .سرعت سیم بکسل نصف سرعت کابین است 

c)  سرعت سیم بکسل دو برابر سرعت کابین است 

d) .سرعت سیم بکسل ارتباطی به سرعت کابین ندارد 

 



 انتخاب ضربه گیر تابع کدام گزینه است؟  .286

a)  توان موتور گیربکس 

b)   وزن کابین 

c)   عمق چاهک 

d) ظرفیت و سرعت اسمی کابین 

 
 کدام مورد از دالیل استفاده از حفاظ ایمنی روی فلکه های هرزگرد نیست؟  .287

a)  جلوگیری از صدمات وارده به بدن  

b)   جلوگیری از وارد شدن اشیاء خارجی بین شیارها و بکسل ها  

c)  جلوگیری از سرخوردگی بکسل های چرخ ها 

d) جلوگیری از خارج شدن بکسل ها از داخل شیارها 

 

 ( حداقل باید چقدر باشد؟  trap doorابعاد دریچه های دسترسی واقع در کف اتاق موتورخانه ) .288

a) 
cm cm50 50 

b) 
cm cm50 60  

c) 
cm cm80 80 

d) 
cm cm60 80 

 

 کدام عبارت در مورد موتورخانه های کششی درست می باشد؟   .289

a) موتورخانه باید باالی چاه آسانسور باشد 

b)   .موتورخانه باید در پایین یا کنار چاه آسانسور باشد 

c)   .موتورخانه می تواند عالوه بر باالی چاه در پایین یا کنار چاه آسانسور باشد 

d)  متر موتورخانه باید باالی چاه آسانسور باشد.   28در ساختمانهای با ارتفاع بیش از 

 

 سرعت تنظیمی گاورنر برای عملکرد ترمز ایمنی آسانسور برابر است با:   .290

a) 1.30  سرعت نامی  

b) 1.15   سرعت نامی 

c) 1.40 سرعت نامی 

d) 1.05   سرعت نامی 

 

 اعالم حریق در کدامیک از محل های زیر نصب می شود؟  دتکتور .291

a)   موتورخانه و کابین آسانسور 

b)  موتورخانه، کابین و چاه آسانسور 



c)  موتورخانه آسانسور 

d)  متری از مرکز درب ورودی آسانسور در طبقات   1.5موتورخانه و چاه آسانسور و به فاصله 

 

 ینه های زیر ضربه گیر از نوع مستهلک کننده انرژی است ؟ کدامیک از گز .292

a) ضربه گیر الستیکی  

b)  ضربه گیر فنری 

c)   ضربه گیر هیدرولیکی 

d)  ضربه گیر پلی یورتان 

 

 سیستم های ترمز ایمنی در آسانسور کششی و هیدرولیکی ) از نوع مستقیم ( به ترتیب عبارتند از :   .293

a)  پاراشوت 

b)  پاراشوت و پاراشوت 

c)  وشیر ایمنیپاراشوت 

d)  شیر ایمنی و شیر ایمنی 

 

 وزنه تعادل آسانسوری در چه شرایطی باید مجهز به سیستم ترمز ایمنی باشد؟   .294

a)  .در هیچ حالتی الزامی نیست 

b)  .برای همه آسانسورها اجباری است 

c)  .در صورتی که امکان دسترسی به زیر چاه آسانسور وجود داشته باشد 

d)  ر و بیشتر اجباری است. مت 28در ساختمان های با ارتفاع 

 

 متر بر ثانیه چه نوع ضربه گیرهایی مورد استفاده قرار می گیرد؟   1.6در آسانسور با سرعت بیش از  .295

a)  فنری 

b)   هیدرولیکی 

c) الستیکی 

d) پلی یورتان 

 

 باالسری عبارت است از : این سوال تکراریست . .296

a)  فاصله قائم بین کف پایین ترین توقف تا کف چاه آسانسور 

b)  فاصله قائم بین کف باالترین توقف تا زیر سقف چاه آسانسور 



c)  فاصله قائم بین کف موتورخانه تا روی محل استقرار موتور گیربکس 

d)  فاصله قائم بین محل استقرار گیربکس تا زیر سقف موتورخانه 

 

  وزنه تعادل در چه صورت به سیستم ایمنی ) پاراشوت ( مجهز می شود ؟ .297

a) ب( امکان اجرای ستون زیر ضربه گیر وزنه تعادل نباشد.  انسور امکان تردد داشته باشد.طبقه زیرین چاهک آس 

b)  متر بر ثانیه باشد 2.5سرعت آن بیش از 

c)   الف و ب 

 

 حداقل نسبت بین قطر گام فلکه هرزگرد به قطر نامی سیم بکسل آن:  .298

a) 30 برابر است 

b) 40 برابر است 

c) 25  برابر است  

d)  هیچکدام 

 

 هنگام قطع برق در ترمز مغناطیسی :  .299

a) لنت ترمز از استوانه جدا شده و ترمز آزاد می شود 

b) لنت ترمز از طریق یک جفت فنر دائم روی استوانه ترمز فشرده می شود 

c)  عملکرد ترمز ارتباطی به جریان برق ندارد 

d)  هیچکدام 

 

 اهرم ترمز وسیله ایست که :   .300

a)   .جهت آزاد کردن دستی ترمز به هنگام قطع برق و بروز اشکال در آسانسور مورد استفاده قرار می گیرد 

b)   .جهت تقویت فشار انتها بکار میرود 

c)   .در تعویض لنتهای ترمز از آن استفاده می شود 

d)  هیچکدام 

 

 گاورنر :   .301

a)   .وسیله ای است که درصورت مشکل در کابین، آسانسور را متوقف می کند 

b)   .وسیله ای است که موقعیت کابین را در طبقه مشخص می کند 

c)           وسیله ای است که سیستم کنترل آسانسور را از افزایش سرعت کابین آگاه می کند و همچنین ترمز ایمنی را فعال



 می کند.  

d)  هیچکدام 

 

 میکروسوئیچ گاورنر :   .302

a)  درصد سرعت کابین عمل می کند.   110در سرعت 

b)  کابین عمل می کند.   درصد سرعت 125در سرعت 

c)  درصد سرعت کابین عمل می کند.   100در سرعت 

d)  هیچکدام 

 

 فلکه کششی هرزگرد گاورنر ته چاه به منظور :  .303

a)  .هدایت و تحت کشش قرار دادن سیم بکسل کابین به کار میرود 

b)  .هدایت و تحت کشش قراردادن سیم بکسل گاورنر، مورد استفاده قرار می گیرد 

c) سیم بکسل جبران به کار میرود.  تحت کشش قراردادن 

d)  هیچکدام 

 

 انواع کفشک در آسانسورها عبارتند از : .304

a)  غلطکی وU )شکل ثابت و لوالیی )لغزشی 

b) غلطکی و فلزی 

c) لغزشی و شیشه ای 

d) هیچکدام 

 

 در صورتیکه کیفیت نصب ریلها و کفشکها مناسب نباشد : .305

a) . باعث تکانهای شدید در ریلها می شود 

b)  کابین می شود .باعث تکانهای شدید 

c) . باعث تکانهای شدید موتور گیربکس می شود 

d) هیچکدام 

 

 انواع ضربه گیرها : .306

a)  هوایی –فنری 

b)  پلی اورتان –هیدرولیکی  –فنری 



c)  پیچی و هوایی –هیدرولیکی 

d)  فنری –تلسکوپی 

 

 کدام جمله صحیح نیست ؟ .307

a) . هرچه فلکه ، قطر بیشتری داشته باشد ، عمر سیم بکسل بیشتر است 

b)  سیم بکسل با مربع قطر فلکه کششی نسبت مستقیم دارد .عمر 

c) . هرچه تعداد فلکه ها که سیم بکسل هنگام باال رفتن یا پایین آمدن بیشتر باشد ، عمر سیم بکسل بیشتر است 

d)  می باشد . 40:1حداقل قطر سیم بکسل به قطر فلکه کششی 

 
 کدام جمله صحیح نیست ؟ .308

a) ست که بین ترازهای از قبل تعریف شده حرکت می کند .آسانسور وسیله نقلیه عمومی دائمی ا 

b) . موتور گیربکس بعنوان قلب و تابلو کنترل بعنوان مغز آسانسور عمل می کنند 

c) . چاهک در پایین ترین قسمت چاه آسانسور و برای استقرار ضربه گیر پیش بینی می شود 

d) بافرها نیست . در آسانسورهای با سرعت کمتر از یک متر در ثانیه نیازی به نصب 

 

اســتارت در ســاعت موتور گیربکس آســانســور در ســاختمانهای با ترافیک ســبک و ســنگین به ترتیب  "معموال .309

 عبارتند از :

a) 90  240و 

b) 240  180و 

c) 180  240و 

d) 180  300و 

 

 انتخاب نوع ضربه گیر بستگی به ........ دارد. .310

a) سرعت اسمی آسانسور 

b) وزن کابین 

c) وزن نفرات 

d) همه موارد فوق 

 

 کدام جمله صحیح نیست ؟ .311

a) . وزنه تعادل در آسانسورهای کششی برای تعادل جرم کابین با درصدی از وزن بار یا مسافر بکار می رود 

b) . در موارد خاص وزنه تعادل نیاز به حفاظ از نوع توری دارد 

c)  برابر قطر سیم بکسل می باشد . 5فاصله بستهای سیم بکسل از یکدیگر حداقل 



d)  گردنده با سطح صاف بایستی به رنگ زرد باشند .کلیه اجزاء 

 

 کدام جمله صحیح نیست ؟ .312

a) . جوشکاری ریلها به همدیگر یا به براکتها ممنوع می باشد 

b) . ریلها توسط پشت بند به یکدیگر متصل می شوند 

c) . کابین و وزنه تعادل بایستی هر کدام بوسیله حداقل دو ریل راهنمای سخت ، هدایت شوند 

d) مواقع می توان ریلها را به یکدیگر جوشکاری کرد . در بعضی از 

 

 در ترمزهای ایمنی )پاراشوت( از نوع تدریجی زمان و مسافت توقف بستگی به : .313

a) . جرم در حال حرکت و سرعت آسانسور دارد 

b) . جرم در حال حرکت آسانسور دارد 

c) . نوع گاورنر دارد 

d) هیچکدام 

 

 ام جمله صحیح نیست ؟در مورد ضربه گیرهای کابین و وزنه تعادل کد .314

a)       سیون به ارتفاع حداقل نیم متر در چاهک شوند ، باید یک پایه یا فوندا اگر ضربه گیرها به کابین یا وزنه تعادل وصل 

 اجرا شود .

b) . ضربه گیرها در داخل چاهک و در انتهای حرکت کابین و وزنه تعادل نصب می شود 

c) ی کابین یا وزنه تعادل نصب شوند .ضربه گیرهای کابین و وزنه تعادل می توانند باال 

d) الف و ب 

 

 ضربه گیرها باید : .315

a) . توانایی تبدیل انرژی اصابت کابین به حرارت و جابجایی را داشته باشند 

b) . توانایی جابجایی را داشته باشند 

c) . توانایی ضربه گیری را داشته باشند 

d) هیچکدام 

 

 گیرهای ....... استفاده می شود . متر بر ثانیه از ضربه 1.6تا  1برای آسانسوری با سرعت  .316

a) مستهلک کننده انرژی 

b) جمع کننده انرژی 



c) جمع کننده و مستهلک کننده انرژی 

d) هیچکدام 

 

 گاورنر : .317

a) . باید متناسب با سرعت نامی آسانسور تنظیم شود 

b) . باید متناسب با وزن نفرات استفاده کننده تنظیم شود 

c) . باید متناسب با وزن وزنه تعادل باشد 

d)  متناسب با جرم کابین انتخاب شود .باید 

 

 در انتخاب نوع درب کابین و طبقه : .318

a) . حداقل زمان باز و بسته شدن و عرض مناسب برای انتقال مسافرین ، از پارامترهای مهم است 

b) . ضخامت ورق دربها از اهمیت خاصی برخوردار است 

c) . نوع رنگ و پوشش درب یکی از پارامترهای انتخاب نوع درب است 

d) هیچکدام 

 

 یوک کابین عبارتست از : .319

a) سازه ای آهنی جهت نگهداری کابین 

b) سازه ای آلومینیومی جهت پوشش روی کابین 

c) سازه ای چوبی جهت نگهداری درب کابین 

d) هیچکدام 

 

 کدام جمله صحیح نیست ؟ .320

a) . درب طبقات باید فاقد هرگونه منفذ و لبه های تیز و برنده باشد 

b) ساخته شوند .فلزی  "دربها بایستی ترجیحا 

c)  متر باشد . 2.5ارتفاع دربهای طبقات حداقل 

d) . نیروی بسته شدن دربهای اتوماتیک نباید در حدی باشد که به اشخاص آسیب برسد 

 

 پارامترهایی که در تعیین ابعاد چاه آسانسور موثرند ؟ .321

a) کابین ، وزنه تعادل ، ریلهای راهنمای کابین 

b) کابین ، وزنه تعادل ، موتور گیربکس 



c) ابین ، تابلو فرمان ، موتور گیربکسک 

d) درب طبقه ، وزنه تعادل ، تابلو فرمان 

 

 در محاسبه ابعاد کابین : .322

a) . فضای اضافی سمت درب سیل بعنوان مساحت خالص محاسبه نمی گردد 

b) . ابعاد کابین بر اساس ظرفیت آن مطابق با جداول استاندارد محاسبه می گردد 

c) الف و ب 

d) د نفرات مورد استفاده در نیم متر مربع محاسبه می شود .ابعاد کابین بر حسب تعدا 

 

 عمق( : xسانتی متری )عرض  80نفر با درب اتوماتیک از وسط بازشو  8حداقل ابعاد چاه آسانسور با ظرفیت  .323

a) 180 x 190 سانتیمتر 

b) 180 x 200 سانتیمتر 

c) 200 x 190 سانتیمتر 

d) 180 x 180 سانتیمتر 

 

 آسانسور مهمترین عامل :در محاسبات تعداد و ظرفیت  .324

a) . مشخصات موتور گیربکس است 

b) . کوتاهی زمان انتظار مسافر در طبقه اصلی است 

c) . ابعاد چاه آسانسور می باشد 

d) الف و ب 

 

 کدام جمله صحیح نیست ؟ .325

a) . استحکام ریلها ، متعلقات و اتصاالت آنها باید جهت نیروهای ناشی از عملکرد ترمز ایمنی کافی باشد 

b) انحناء و پیچشهای ناشی از بار نامتعادل داخل کابین ، استحکام کافی داشته باشند . ریلها برای 

c) ریلهای راهنما باید به گونه ای به براکتها و سازه ساختمانها محکم شوند .؟ 

d) . جوشکاری ریلها به همدیگر یا به براکتها مجاز است 

 

 کدام جمله صحیح نیست ؟ .326

a)  توسط نیروی فنر تامین شود .فشار کفشکهای ترمز مغناطیسی باید 

b) . استفاده از ترمز نواری مجاز است 



c) . سیستم ترمز مغناطیسی ، یک ترمز الکترومغناطیسی ) اصطکاکی ( است 

d) . ترمز دارای حداقل دو کفشک با لنتهای نسوز باشد که روی دیسک یا استوانه عمل می کنند 

 

 ز گزدد که :   وزنه تعادل زمانی باید به سیستم ایمنی )پاراشوت( مجه .327

a) . زیر چاهک آسانسور مسکونی باشد 

b) . سرعت کابین بیش از یک متر بر ثانیه باشد 

c) . سرعت کابین کمتر از یک متر بر ثانیه باشد 

d) . مساحت کابین از یک متر مربع بیشتر باشد 

 

 کدام جمله صحیح است ؟ .328

a) از شدن آن ، کابین متوقف شود .درب کابین باید دارای وسیله ای الکتریکی باشد که هنگام باز بودن یا ب 

b) . استفاده از ترمز نواری در ترمز الکترومغناطیسی مجاز است 

c) . جوشکاری ریلها به همدیگر یا به براکتها و سازه ساختمان مجاز است 

d)  درصد ساکنین است . 10در یک ساختمان مسکونی ظرفیت جابجائی یک آسانسور 

 

 :محدودیت سرعت در گیربکسهای دنده حلزونی  .329

a) 3 متر بر ثانیه 

b) 2.5 متر بر ثانیه 

c) 2 متر بر ثانیه 

d) 5 متر بر ثانیه 

 
 در آسانسورهای با سرعت باال و تعداد استارت زیاد در ساعت بهتر است از سیستم محرکه زیر استفاده شود : .330

a) حلزونی 

b) گیرلس 

c) خورشیدی 

d) ب و ج 

 

 بدنه گیربکس از جنس .............. است . .331

a) چدن 

b) فوالد 

c) آلومینیوم 

d) هیچکدام 



 

 کدام جمله صحیح نیست ؟ .332

a) . باال بودن سطح روغن در گیربکس بیشتر از حد معمول سبب نشت و پاشیدن آن می شود 

b)          صال دنده حلزونی و دنده برنجی و همینطور یاتاقانها می سطوح ات سیدن روغن به  سبب نر سطح روغن  پایین بودن 

 شود .

c)  خسارتهای اساسی می شود .عدم دقت در روغنکاری صحیح در گیربکس سبب 

d) . در گیربکسهای دنده حلزونی نیاز به تعویض روغن نیست 

 

 کدامیک از آسانسورها نیاز به چاهک دارند ؟ .333

a) تنها نوع کششی 

b) تنها نوع هیدرولیکی 

c) هیچکدام 

d) همه آسانسورها 

 

 خواهد بود . میلیمتر باشد ، قطر فلکه حداقل  ...... میلیمتر 16در صورتیکه قطر سیم بکسل یک آسانسور  .334

a) 640    

b) 700  

c) 500   

d) 750 

 

 ضربه گیرها برای توقف مطمئن کابین و وزنه تعادل طراحی شده اند در صورتیکه : .335

a) . سیم بکسل ها بریده شوند ، کابین و وزنه تعادل در مرکز چاه آسانسور فرود آیند 

b)  مجاز بر ضربه گیرها بنشینند .سرعت  %150نقص در سیستم کنترل به وزنه تعادل و کابین اجازه دهد تا در سرعت 

c)  سرعت مجاز بر ضربه گیرها بنشینند . %115نقص در سیستم کنترل به وزنه تعادل و کابین اجازه دهد تا در سرعت 

d)  سرعت مجاز بر ضربه گیرها بنشینند . %125نقص در سیستم کنترل به وزنه تعادل و کابین اجازه دهد تا در سرعت 

 

 بها استفاده می شود ؟چرا از سیستم ایمنی در در .336

a) . تا تکنسین نگهداری متوجه شود که در چه زمانی غلطک دربها باید روغنکاری گردند 

b) جهت زدن یک رنگ روشن بر روی قالب دربها 

c) . برای حفظ لته دربها در محل خود در صورتیکه سیستم هدایت کننده اولیه دچار خرابی و نقص شود 

d) ردهای آتی است .یک معیار اضافی برای ایمنی در کارب 



 

 در کدام یک از حاالت زیر در آسانسور نباید سرخوردگی ایجاد شود ؟ .337

a) سر خوردن در هنگام باال رفتن کابین با بار کامل از پایین ترین سطح 

b) متوقف کردن کابین با بار کامل در حال حرکت بسمت پایین در هر نقطه از چاه 

c) پایین آوردن یک کابین خالی از باالترین سطح 

d) همه موارد فوق 

 

 کدام جمله در مورد فلکه هرزگرد صحیح است ؟ .338

a) . نقش کششی ندارد و تنها برای هدایت سیم بکسل بکار می رود 

b) . نقش کششی دارد 

c)  شیار آنU . شکل می باشد 

d) الف و ج 

 

 ضربه گیرهای پلی اورتان برای چه آسانسورهایی استفاده می شوند ؟ .339

a)  متر بر ثانیه 1از آسانسورهای باری با سرعت مجاز کمتر 

b) در کلیه آسانسورهای هیدرولیکی 

c)  متر بر ثانیه 1در آسانسورهای هیدرولیکی با سرعت مجاز کمتر از 

d)  متر بر ثانیه 1در آسانسورهای هیدرولیکی با سرعت در حال کار کمتر از 

 

 در آسانسورهای کششی سیم بکسل : .340

a) بعلت لغزش در سطح شیارهای فلکه کششی به حرکت در می آید . 

b) . بعلت اصطکاک در سطح شیارهای فلکه کششی به حرکت در می آید 

c) . بعلت لغزش در سطح شیارهای فلکه هرزگرد به حرکت در می آید 

d) . بعلت لغزش در سطح شیارهای فلکه گاورنر به حرکت در می آید 

 

 در تعیین نوع و مشخصات فنی آسانسور پارامترهای اصلی عبارتند از : .341

a) رعتولتاژ برق اصلی و س 

b) بار و سرعت مجاز 

c) بار و سیستم کنترل 

d) شرایط محیط کارکرد و ولتاژ برق اصلی 



 

 اگر سرعت کابین در جهت حرکت رو به پایین از مقدار مشخص شده ای تجاوز کند : .342

a) . برق اصلی قطع می شود 

b) . مکانیزم سیستم ایمنی عمل می نماید 

c) . درب کابین باز می شود 

d) هیچکدام 

 

 در کجاست؟عموما محل نصب گاورنر  .343

a) در چاهک آسانسور 

b) در موتورخانه 

c) روی کابین آسانسور 

d) هیچکدام 

 

 انتخاب ضربه گیر تابع چه پارامترهائی است ؟  .344

a) توان موتور گیربکس 

b) وزن کابین 

c) ظرفیت و سرعت اسمی کابین آسانسور 

d) ابعاد چاهک 

 

 عموما محل نصب ضربه گیرهای کابین و وزنه تعادل یک آسانسور : .345

a) در چاهک آسانسور 

b) در موتورخانه 

c) در زیر کابین و وزنه تعادل 

d) الف و ب 

 

 سیم بکسلهای آسانسور معموال از نوع : .346

a) . راستگرد هستند 

b) . چپگرد هستند 

c) الف و ب 

d) هیچکدام 



 

 برای اندازه گیری قطر واقعی سیم بکسل باید به دقت : .347

a) . سه نقطه که حداقل یک متر از یکدیگر دور باشند ، اندازه گیری شوند 

b) حداقل یک متر از یکدیگر دور باشند ، اندازه گیری شوند . دو نقطه که 

c) . دو نقطه که حداقل یک متر و نیم از یکدیگر دور باشند ، اندازه گیری شوند 

d) . سه نقطه که حداقل یک متر و نیم از یکدیگر دور باشند ، اندازه گیری شوند 

 

 داده شوند .میزان بار وارده برای ضربه گیرها باید بر روی ........ نشان  .348

a) یوک باالی کابین 

b) وزنه تعادل 

c) نقشه طرح 

d) نقشه سیم کشی 

 

 برای محاسبه حداقل نیروی کششی سیم بکسل در حالت استاتیکی : .349

a) . معموال فرض می شود کابین خالی و بصورت ساکن در پایین ترین طبقه می باشد 

b)  ترین طبقه می باشد .درصد بیشتر و بصورت ساکن در پایین  25معموال فرض می شود کابین پر با 

c) . معموال فرض می شود کابین با نصف نفرات و بصورت ساکن در پایین ترین طبقه می باشد 

d) هیچکدام 

 

 برای بستن انتهای سیم بکسل به کابین و قاب وزنه تعادل حداقل : .350

a) 3 . بست بسته می شود 

b) 2 . بست بسته می شود 

c)  بست بسته می شود 2بست و در وزنه تعادل  3در کابین . 

d)  بست بسته می شود . 3بست و در وزنه تعادل  2در کابین 

 

 طریقه صحیح نصب بست )کرپی( انتهای سیم بکسل : .351

a) . پیچ بست همیشه باید در قسمت بارگذاری شده سیم بکسل باشد 

b) . پیچ بست همیشه باید در قسمت غیر بارگذاری شده سیم بکسل باشد 

c) . پیچ مهره بست باید یک در میان بسته شود 

d) وش نصب متناسب با سایز سیم بکسل فرق می کند .ر 



 

 عمر سیم بکسلهای آسانسور بستگی به ................. دارد . .352

a) قطر فلکه کششی 

b) جنس پولی 

c) تعداد دفعات و جهت خمشهای سیم بکسل 

d) همه موارد فوق 

 

 تعداد دفعات روغنکاری سیم بکسلها بستگی به عوامل زیر دارد : .353

a) شرایط محیط و نوع کارکرد 

b) درجه حرارت 

c) سرعت سیم بکسل 

d) همه موارد فوق 

 

 عواملی که در تعویض سیم بکسلها موثرند عبارتند از : .354

a) حداکثر تعداد سیمهای خارجی شکسته شده یا ترک برداشته 

b) صدمه مکانیکی و کش آمدن بیش از حد و جمع شدن سیم بکسلها 

c) حداکثر سایش مجاز بر روی سیمهای خارجی سیم بکسلها 

d)  فوقهمه موارد 

 

 سایش داخلی رشته های منفرد سیم بکسل بعلت : .355

a) . خم شدن سیم بکسل می باشد 

b) . سائیده شدن در شیارهای پولی است 

c) . کش آمدن می باشد 

d) الف و ب 

 

 سایش خارجی رشته های سیم بکسل بعلت زیر می باشد : .356

a) خم شدن سیم بکسلها 

b) سائیده شدن تاج سیمها در تماس با شیارهای چرخ و پولی 

c)  آمدنکش 

d) هیچکدام 



 

 برای آسانسورهای با سرعت پایین معموال از : .357

a) . زنجیر استفاده می شود 

b) . سیم بکسل استفاده می شود 

c) . طناب استفاده می شود 

d) هیچکدام 

 

 روغن مورد استفاده در ضربه گیرهای هیدرولیکی باید : .358

a) . یک روغن موتور با کیفیت خوب باشد 

b) باشد . 150و شاخص ویسکوزیته  400کوزیته حداقل بک روغن هیدرولیک با میفیت خوب با ویس 

c) . یک روغن گیربکس با کیفیت مناسب باشد 

d)    سکوزیته در ضربه        100بر حسب وی شده مطابق با پالک روی  شان داده  سکوزیته و درجه خلوص ن شاخص وی درجه 

 .گیر باشد

 

 ؟در کدام نوع از دربهای زیر زمان بارگیری و تخلیه ، کمترین مقدار را دارد  .359

a) درب کشویی تک لته 

b) درب از وسط بازشو 

c) درب تک لته لوالیی 

d) درب تلسکوپی دو لته 

 

 از خصوصیات یک ترمز مغناطیسی عبارتست از : .360

a) . ترمز باید توسط فنرهای فشاری عمل کند 

b) . در صورت قطع برق بالفاصله عمل کند 

c)  است . درصد بار مجاز خود در حال حرکت 125نگهداشتن کابین در حالتیکه کابین با 

d) همه موارد فوق 

 

 ترمز مغناطیسی آسانسور معموال از نوع : .361

a) . گیرش داخلی با دو کفشک است 

b) . گیرش خارجی با دو کفشک است 

c) . تسمه ای است 

d) همه موارد فوق 



 

 وزنه تعادل در آسانسورهای کششی برای : .362

a) . تعادل جرم کابین و درصدی از جرم بار یا مسافر بکار می رود 

b)  و درصدی از جرم بار یا مسافر بکار می رود و در ساختمانهای بلند جرم سیم بکسل و تراول کابل        تعادل جرم کابین

 نیز در محاسبات منظور می شود .

c) . تعادل جرم کابین و جرم کل ظرفیت بکار می رود 

d) . تعادل جرم کابین بکار می رود 

 

 استفاده از ریلهای راهنما برای ..................... است . .363

a) کابین و وزنه تعادل در حرکت عمودی و به حداقل رساندن حرکات افقی هدایت 

b) جلوگیری از نوسانات کابین بعلت نیروی خارج از مرکز 

c) متوقف کردن کابین در هنگام عملکرد مکانیزم ترمز ایمنی 

d) همه موارد فوق 

 

 در ساختمانهای بلند از چه نوع گیره لقمه ریل راهنما استفاده می شود ؟ .364

a) صلب 

b) لغزشی 

c) الف و ب 

d) جوشی 

 

 آنجایی که یک یا چند ضربه گیر هیدرولیک در زیر کابین استفاده شود : .365

a) . مجموع بارهای آنها باید برابر مقدار نشان داده شده در روی پالک و نقشه های طراحی باشد 

b) . مقدار بار مجاز ضربه گیر باید برابر نقشه چیدمان نشان داده شده باشد 

c)  گیر در داخل چاه استفاده نمود .نباید از دو یا چند ضربه 

d) . باید حتما بصورت قطری در جلو و انتهای کابین نصب شوند 

 

 هدف از وجود فلکه کششی گاورنر در ته چاه چیست ؟  .366

a)  جهت عملکرد میکروسوئیچ سرعت بیش از اندازه گاورنر 

b) ایجاد کشش مناسب بر روی سیم بکسل گاورنر و حفظ امتداد آن 

c) سور به هنگام عملکرد گاورنرنگهداشتن کابین آسان 

d) پیشگیری از عملکرد سیستم ایمنی کابین یا وزنه تعادل 



 

 جنس کفشکهای لغزشی معموال از مواد .............. است . .367

a) پالستیکی 

b) الستیکی 

c) فلزی 

d) همه موارد فوق 

 

 در آسانسورهای با سرعت باال معموال از کفشکهای ........... استفاده می شود . .368

a) لغزشی 

b) غلطکی 

c) الستیکی 

d) همه موارد فوق 

 

 زمان باز شدن دربهای اتوماتیک آسانسورها نسبت به زمان بسته شدن دربها : .369

a) . کمتر است 

b) . بیشتر است 

c) . مساوی است 

d) . بستگی به سازنده و طراحی آسانسور دارد 

 
 وظیفه گاورنر چیست ؟ .370

a)  در صورت باال رفتن سرعت آسانسور از حد معینی ترمز ایمنی را فعال می کند. 

b) . تنظیم دقیق سرعت آسانسور از طریق الکتریکی می باشد 

c) . تنظیم دقیق سرعت آسانسور از طریق مکانیکی می باشد 

d) هیچکدام 

 

 چاهک عبارتست از : .371

a) فاصله کف ورودی اصلی تا کف آخرین توقف 

b) فاصله قائم بین کف پائینترین توقف تا کف چاه آسانسور 

c) ف چاه آسانسورفاصله قائم بین کف پائینترین توقف تا سق 

d) فاصله قائم بین کف پائینترین توقف تا کف موتورخانه آسانسور 

 



 درهای از یک طرف بازشو و درهای از وسط بازشو به ترتیب چه نامیده می شوند؟ .372

a) درهای لوالیی و درهای سانترال 

b) درهای کشویی و درهای سانترال 

c) درهای سانترال ودرهای تلسکوپی 

d)  سانترالدرهای تلسکوپی ودرهای 

 

 ارتفاع باالسری با توجه به کدامیک از موارد زیر انتخاب می شود ؟ .373

a) نوع آسانسور 

b) سرعت آسانسور 

c) الف و ب 

d) هیچکدام 

 

 گاورنر عبارتست از : .374

a) .تنظیم کننده زاویه شیب در پله برقی مناسب با سرعت پله 

b) .کنترل کننده مکانیکی سرعت که در آسانسور بکار می رود 

c) یک در موتور گیربکس آسانسورمتوقف کننده اتومات 

d) .ضربه گیر هیدرولیکی که در آسانسورها بکار می رود 

 

 کدام جمله صحیح نیست؟ .375

a)          شوت در جهت صورتی که پارا سمت باال حرکت کند در  ست کابین به  شوت از ریلها الزم ا برای رها کردن پارا

 پائین عمل کرده باشد.

b)  گیربکس است.علت حرکت منقطع کابین به دلیل خرابی سیستم 

c) .در هر آسانسور بایستی در صورت قطع برق آالرم ، چراغ اضطراری فعال شود 

d) (فاصله کف چاهک تا سطح اولین طبقه را باالسریOVERHEAD.می نامند ) 

 

 کدام جمله صحیح نیست؟ .376

a) .شاسی موتور گیربکس روی دال بتنی جوش داده شود 

b) .شاسی نصب شده نباید هیچگونه لرزشی داشته باشد 

c) اسی روی لرزه گیر می نشیند.ش 

d) .شاسی موتور باید از استحگکام خوبی برخوردار باشد 

 



 اکثرا فلکه کششی گاورنر کابین توسط یک اهرم فلزی و براکتهای مربوطه متصل می شود به: .377

a) ریل هادی وزنه تعادل 

b) ریل های هادی کابین 

c) فریم نگهدارنده ضربه گیر 

d) دیوار چاه آسانسور 

 

 استفاده از فلکه کششی سیم بکسل جبران چیست؟هدف اصلی از  .378

a) حفظ مسیر حرکت و کشش روی سیم بکسل جبران 

b) نگهداری از کابین آسانسور و وزنه تعادل 

c) تحکیم ورزنه تعادل در ریلهای مربوطه 

d) پیشگیری از تصادم میان کابین و وزنه تعادل 

 

 امتداد محور فلکه های کششی سیم بکسل جبران در کجا قرار دارد؟ .379

a) یر محور کابینز 

b) زیر محور تعادل 

c) در امتداد سیم بکسل جبران از کابین به وزنه تعادل 

d) در لبه سپر وزنه تعادل 

 
 جنس قالب سیم بکسل معموال از جنس: .380

a) چدنی داکتیل 

b) فوالدی فورچینگ گرم 

c)   آلومینیومی 

d) موارد الف و ب 

 
 در خصوص ریل های هادی کدام جمله صحیح نیست؟ .381

a)  سانتی متر باشد. 15دیوار چاه نباید بیش از حداکثر فاصله ریلها تا 

b) ( کار گذاشته شود. 10*10زیر ریل باید یک صفحه حداقل به ابعاد)سانتی متر 

c) .به هنگامی گه وزنه تعادل روی بافر نشسته است،کفشک کابین نباید از آخرین براکت بگذرد 

d) .انتهای ریل می تواند داخل بتن دال قرار گیرد 

 

 پاراشوت که در آسانسورها بکار میرود شامل:بیشترین نوع  .382

a) از نوع گریز از مرکز و دو طرفه 

b) لحظه ای و گریز از مرکز 



c) تدریجی و دوطرفه 

d) تدریجی و لحظه ای 

 

 کدام عامل در تعیین ظرفیت آسانسور اهمیت بیشتری دارد: .383

a) جمعیت ساختمان  

b) جمعیت ساختمان و کاربری آن 

c) شرایط و حفاظتی و ایمنی 

d) هیچکدام 

 
 علت استفاده از ساعت ریل چیست؟  .384

a)  هم محور کردن ریلها 

b)  شاقول کردن ریلها 

c)  تراز کردن ریلها 

d)  موارد الف و ب 

 
 مواقعی که برق قطع شده باشد از داخل کابین درب را میتوان باز کرد مشروط بر اینکه :  .385

a)   کابین در ناحیه بازشو قفل درب باشد 

b)  کابین در تراز طبقه باشد 

c)   درب باید حتماً از نوع دولته باشد 

d)  هیچکدام 

 

 پنجره روی درب لوالیی طبقه به این دلیل است که :   .386

a) مسافران منتظر، از رسیدن کابین به طبقه مورد نظر آگاه شوند 

b) در صورت حبس شدن مسافر در داخل کابین، او بتواند با شکستن آن خارج شود 

c)   الف و ب 

d)  هیچکدام 

 

 ارتفاع پایه ضربه گیر چقدر است؟  .387

a)  مطابق نقشه 

b)  سانتیمتر باید باشد.  15فاصله ضربه گیر با زیر کابین 

c)  سانتیمتر باشد.  10فاصله ضربه گیر با زیر کابین 

d) هیچکدام 

 



 در صورت بروز مشکل در پاراشوت و عدم عملکرد مناسب کدام گزینه صحیح است؟  .388

a)  .پاراشوت دمونتاژ و در پروژه اصالح می گردد 

b)  .پاراشوت با همان شرایط استفاده می گردد 

c)  .توسط شرکت سازنده تعمیر و تست می گردد 

d) هیچکدام 

 

 کدام گزینه صحیح است؟  .389

a)  .سیم بکسل نباید بیش از اندازه پیچش داشته باشد 

b)  .استفاده از سیم بکسلی که خمیدگی در آن وجود دارد مجاز نیست 

c)  .موارد الف و ب 

d)  برابر قطر سیم بکسل خم کرد. 30سیم بکسل را می توان با قطر کمتر از 

 

 قطر مجاز خم کردن سیم بکسل چند برابر قطر سیم بکسل است؟  .390

a) 30  

b) 40   

c) 50 

d) هیچکدام 

 

 چرخدار ( عبارت است از ) برحسب سانتی متر ( :  ابعاد کابین یک آسانسور ویلچربر ) صندلی  .391

a) 110 *140  ) عرض * عمق (  

b) 140*110   ) عرض * عمق ( 

c) 110*210 ) عرض * عمق (  

d) 140*240 ) عرض * عمق ( 

 

 حداقل ضریب اطمینان در آسانسور با سه سیم بکسل کدام است ؟  .392

a) 11 

b) 16   

c) 12  

d)  بستگی به نوع سیم بکسل دارد 

 

 ابعاد کابین یک آسانسور برانکاردبر ) بر حسب سانتیمتر ( عبارت است از :  .393

a) 110*210   ) عرض * عمق (  

b) 210*110   ) عرض* عمق ( 

c) 110*140   ) عرض * عمق (  



d) 140 *240 ) عرض * عمق ( 

 

 حداقل قطر سیم بکسل گاورنر باید :   .394

a) 10   میلیمتر باشد 

b) 8  میلیمتر باشد 

c) 6   میلیمتر باشد 

d) 12  میلیمتر باشد 

 

 با فلکه کششی سیم بکسل جبران شاقول می شود. معموال سیم بکسل جبران متصل می شود به ............... و .395

a) وزنه تعادل 

b) کابین 

c)   به کابین و وزنه تعادل 

d) هیچکدام 

 

 اولین فردی که سیستم ایمنی را در آسانسورها مطرح کرد که بود ؟ .396

a)    جرج وستینگ هاوس 

b) توماس ادیسون 

c) الیشا اتیس 

d) بنجامین فرانکلین 

 

 اختالف آسانسورهای که از زنجیر جبران و سیم بکسل جبران استفاده می کنند در چیست ؟ .397

a) .سیم بکسل جبران در سرعت های باال مورد استفاده قرار می گیرد 

b) .زنجیر جبران در سرعتهای کم مورد استفاده قرار می گیرد 

c)  چاهک نیاز دارد.سیم بکسل جبران به فلکه هادی در داخل 

d)       همه موارد فوق 

 

 ترمز مغناطیسی نصب شده بر روی موتور محرکها: .398

a) .هنگام توقف آسانسور بکار می رود 

b) .تنها در زمانی فعال می شود که برق شهر قطع نشده باشد 

c) گردد. توسط بوبین الکتریکی بازشده و به واسطه نیروی فنرهای مربوطه بهنگام قطع برق بوبین به محل خود برمی 



d) .متصل به وزنه سیم بکسل در آسانسور است 

 

 فلکه کششی ته چاه )فلکه هرزگرد گاورنر(: .399

a) نیاز نیست 

b) در موتورخانه قرار می گیرد 

c) .بخشی از وزنه تعادل است 

d) هیچکدام 

 

 برای آسانسور در فضاهای باز چه نوع سیم بکسل خاصی پیشنهاد می شود؟ .400

a)  سیم بکسل گالوانیزه 

b)  آرمیکسیم بکسل با پوشش 

c) سیم بکسل با پوشش پالستیکی 

d) هیچکدام 

 

 کار ریل های راهنما چیست؟ .401

a) .کابین و وزنه تعادل را هدایت می کند 

b) .فقط کابین را کنترل می کند 

c) .حرکت فلکه کششی را کنترل و تنظیم می کند 

d) .نیروی محرکه آسانسور را کنترل می کند 

 

 در صورتیکه وزنه تعادل مجهز به سیستم ایمنی باشد: .402

a) .وزن ریل و فاصله براکتها دو برابر می شوو 

b) .وزن ریل و فاصله براکتهاتحت تاثیر قرار نمی گیرد 

c) .وزن ریل دو برابر شده و حداکثر فاصله براکتهابه نصف کاهش می یابد 

d) .در تعیین کردن نوع ریل و فاصله براکتها نیروهای ناشی از عملکرد سیستم ایمنی نیز باید لحاظ شود 

 

 ظوری از صفحه پشت بند استفاده می شود؟برای چه من .403

a) جهت مقاوم سازی ریلها در محل اتصال آنها به یکدیگر 

b) جهت اتصال آنها خارج از چاهک 

c)  جهت اتصال ریلها از طریق سطح خارجی 



d) جهت برداشتن ریلهای جابجا شده توسط اتصال آنها به یکدیگر 

 

 تند:ریل ها دارای فاق و زبانه در دوسمت انتهایی هرشاخه هس .404

a) هردو ریل کابین دارای زبانه در قسمت باال و پائین باشند 

b) هردو ریل کابین دارای فاق در قسمت باال و پائین باشند 

c) .باید فاق در انتها و در باالی هردو ریل و زبانه حم در زیر ریل باشد 

d)         ص ضوع بهنگام ن شد و این مو شده با صب  ب ریلها می تواند به هریک از زبانه یا فاق ریلها می تواند باال و پائین ریل ن

 حالتهای فوق باشد.

 

 دلیل استفاده از شاقول ریزی در چاه آسانسور چیست ؟ .405

a) جهت محاسبه ابعاد چاه آسانسور 

b) جهت استقرار تجهیزات آسانسور در چاه 

c) جهت تعیین خط مرکزی ریلها 

d) همه موارد 

 

 تامین می کند، چه نام دارد؟مکانیسمی که نیروی بازوبسته کننده دربهای آسانسور مسافربری را  .406

a) اپراتور درب 

b) قفل درب 

c) واحد محرکه درب 

d) هیچکدام 

 

 شاقول ریل بهنگام نصب به معنای: .407

a) تنظیم آنها با دربهای ورودی است 

b) آها را مطابق با تراز افقی طبقه تنظیم میکنند 

c) .هریک را با گونیا تتنظیم میکنند 

d) .شاقول بودن آنها بطور عمودی است 

 

 می شود تا:ریل هادی نصب  .408

a) 4.گوشه چاه را شکل دهند و ناحیه چاه آسانسور و ریلهای هادی وزنه تعادل و کابین را تعیین کنند 

b) .محل بازشدن یا گشودن درب را تعیین کند 

c) .محل وزنه تعادل را تعیین کنند 



d) .محل تجهیزات چاهک را تعیین کنند 

 

 براکت به سازه فوالدی ساختمان نصب می شود: .409

a) خصوص و رایج بسته می شود.با گیره های م 

b) تنها بوسیله جوشکاری 

c) تنها با پیچ و مهره کردن 

d) هم با جوشکاری و هم با پیچ و مهره کردن 

 

 همواره حداقل .........براکت در هر تکه شاخه از ریل وجود دارد: .410

a) 1 

b) 2    

c) 3  

d) هیچ براکت 

 

 نصب کردن ریل های هادی معموال: .411

a) .از انتهای چاه آسانسور شروع می شود 

b) ابتدای چاه آسانسور شروع می شود. از 

c) .از مرکز چاه آسانسور شروع می شود 

d) .هم ازابتدا و هم از انتهای چاه آسانسور شروع می شود 

 

 
سیم بکسل بندی        .412 سوری با  سان ساختمانی از آ سبت به سیم بکسل           3:1در  ست، سرعت کابین ن ستفاده شده ا ا

 برابر است با:

a) 3برابر 

b)  یک سوم 

c) برابر 

d) نصف 

 

 استفاده از کفشک غلطکی نسبت به لغزشی عبارتست از :مزیت  .413

a) ریل ها نیاز به روغن کاری ندارند 

b) .ارتعاشات انتقالی به کابین از ریلها کمتر است 

c) مصرف کم انرژی و کیفیت باالی حرکت در سرعتهای زیاد 



d) همه موترد فوق 

 

 ( به چه معنی است:Bracketنگهدارنده ریلها ) .414

a) سازه و دیوار چاه متصل می کند. رابطی است که ریلها را به 

b) .رابطی است که به هنگام نصب دو ریل به یکدیگر در ابتدا و انتهای ریل ها استفاده می شود 

c) .رابطی است که به هنگام نصب در کف چاهک استفاده می شود 

d) . رابطی است که به هنگام نصب موتور گیربکس در داخل چاه استفاده می شود 

 

متصــل به پایین کابین و وزنه تعادل که در ســاختمانهای بلند به کار می رود تا تعادل  ســیم بکســلهای فوالدی  .415

 میان وزن اضافی سیم بکسلهای تعلیق را حفظ کند ، چه نام دارد ؟

a) تراولینگ کابل 

b) کابلهای تعلیق 

c) سیم بکسلهای جبران 

d) هیچکدام 

 

 برای طرح کلی یک آسانسور کششی کدام گزینه الزم است ؟ .416

a) ی کششی و هرزگردسایز فلکه ها 

b) حداکثر فضای مجاز برای نصب براکتها ، ریلهای کابین و وزنه تعادل ، کابین و نوع درب ورودی 

c) . نوع طنابهای جبرانی که باید مورد استفاده قرار داد 

d) تعداد توقف و سرعت آسانسور 

 

 به هنگام توقف کابین در تراز طبقه و خاموش شدن موتور محرکه آسانسور : .417

a) ز مغناطیسی توسط نیروی فنرهای آن به استوانه می چسبند .فکهای ترم 

b) . فکهای ترمز مغناطیسی توسط بوبین ترمز فعال شده و به استوانه می چسبند 

c) . فکهای ترمز مغناطیسی توسط بوبین از روی استوانه جدا می شوند 

d) . فکهای ترمز مغناطیسی توسط اهرم دستی از روی استوانه جدا می شوند 

 

 درب ورودی چاه آسانسور را نام ببرید .قطعات  .418

a) ریل کف ، پایه ها ، پنل درب 

b) ریلها ، دماغه )دهانه( ، پنل درب ، تراک ها )مسیرها( و غلطکها 



c) ستونها ، لته ها ، سیل 

d) سیل کف ، پایه ها ، دماغه ، فریم ، پنل درب ، تراک ها ، قالب ها ، غلطکها ، قفلها 

 

 .......... است .عمق چاهک در یک آسانسور تابع .. .419

a) بار 

b) سرعت 

c) تعداد توقف 

d) ظرفیت 

 

ضریب تعلیق      .420 سوری با  سان صورتیکه موتورخانه در      2:1در آ شده در زیر کابین ، در  صب  و فلکه های هرزگرد ن

 پایین چاه باشد ، بار بر روی محور میله فلکه کششی در چه جهتی است ؟

a) باال 

b) پایین 

c) هر دو جهت 

d) به همه جهات 

 

 و مسافربری ابعاد مشایه دارند . آسانسور مسافربر می بایست ...... . کابین آسانسور باری .421

a) . بیش از حداقل بار مجاز داشته باشد 

b) . کمتر از حداقل بار مجاز داشته باشد 

c) . به اندازه حداقل بار مجاز را داشته باشد 

d) . می تواند هر طوری باشد ، بستگی به استفاده اصلی آن دارد 

 

 دارای دو درب مجاور باشد ، در این صورت یوک آن :در صورتیکه کابین  .422

a) . در طول قطر کابین قرار می کیرد 

b) . در دو طرف کابین قرار می گیرد 

c) . به شکل لیفت تراکی عمل می کند 

d) الف و ج 

 

 در آسانسورها با کابین لیفت تراکی ، ریلها در................. قرار دارند . .423

a) کنار یوک کابین 



b)  کابینگوشه های دو طرف 

c)  گوشه کابین 4در 

d) در جلو و عقب کابین 

 

 ضریب ایمنی که در سیم بکسلهای فوالدی استفاده می شود ، عبارتست از : .424

a) حداکثر نیروی طناب 

b) نسبت بار اسمی آسانسور بر کل بار مجاز سیم بکسل 

c)  5بار مجاز یا نسبی تقسیم بر عدد 

d) حداقل نیروی سیم بکسل 

 

 :طول تاب سیم بکسل عبارت است از  .425

a) طول کل رشته ها در یک سیم بکسل تقسیم بر طول سیم بکسل 

b) کل پیچش های سیم بکسل 

c) تعداد سیم های هر رشته 

d) فاصله طولی به موازات با محور سیم بکسل در یک رشته تا کامل شدن یک دور کامل در آن سیم بکسل 

 

 ریلهای کابین در انتهای آسانسور به هنگامی بکار می روند که : .426

a) درب ورودی در کنار باشد . کابین با دو 

b) . دو درب ورودی کابین در دو سمت مقابل هم باشند 

c) . سه سمت کابین درب ورودی باشد 

d) . در دو گوشه روبروی هم درب ورودی باشد 

 

 نام دربی که در سمت بیرونی آسانسور در تراز طبقه قابل مشاهده است ، چیست ؟ .427

a) درب کابین 

b) درب چاه آسانسور 

c) پانل جلویی 

d) منیدرب ای 

 

 مجموعه یوک باالیی کابین معموال : .428

a) . در باالی چاه مونتاژ می شود 



b) . در وسط چاه مونتاژ می شود 

c) . در پایین چاه مونتاژمی شود 

d) . در بیرون چاه مونتاژ می شود 

 

 وزنه های تعادل معموال از جنس : .429

a) سرب 

b) برنج یا برنز 

c) فوالد یا چدن 

d) چوب 

 

 ............... محکم می شود .سیم بکسل گاورنر معموال توسط  .430

a) سرپیچ های مخروطی شکل 

b) سرپیچ های گوه ای شکل 

c) سرب ریزی 

d) گیره )کلیپس( مخصوص سیم بکسل 

 

 طول پیچش سیم بکسل :   .431

a) . طولی است که یک تکه سیم به دور یک رشته تاب بخورد 

b) . طولی است که سیم بکسل در پایه گوه پیچیده می شود 

c) ته توسط گیره محکم می شود .طولی است که سیم بکسل بر رش 

d) . طولی است که یک رشته به دور سیم بکسل تاب بخورد 

 

 درب کابین یک آسانسور مسافربر چگونه است ؟ .432

a) . این درب بر روی کابین آسانسور سوار شده و با آسانسور حرکت می کند 

b) . یک پنل داخلی زینتی است 

c) . یک پنل خارجی زینتی است 

d)  بیرونی نصب می شود .دربی است که بر روی سمت 

 

 مورد استفاده قرار می گیرد ، بنابراین : Sدر نقاط اتصال زنجیر جبران به وزنه تعادل چنگک به شکل  .433

a) . در صورتیکه کابین یا وزنه به ضربه گیر برخورد کنند ، این چنگک باعث جلوگیری از افتادن زنجیر می شود 



b) دل است .راحت ترین راه برای اتصال به کابین و وزنه تعا 

c) . نسبت به زنجیر ارتباط قویتری ایجاد خواهد کرد 

d) . این روش یک اتصال سنتی و عمومی است 

 

 نقطه اتصال برای زنجیر جبران آویزان در داخل چاه : .434

a) . باید به مفصل گردان مجهز باشد 

b) . نباید به مفصل گردان مجهز باشد 

c) . باید همیشه جوش سرد داشته باشد 

d)  مفصل گردان داشته باشد .باید فقط در یک سمت 

 

 فلکه کششی گاورنر :  .435

a) . در هنگام نصب سیم بکسل گاورنر قفل است 

b) . در طی نصب سیم بکسل گاورنر کامال قفل است 

c) . هنگام نصب سیم بکسل گاورنر مسدود است 

d) . هیچگاه نباید قفل شود 

 

 ه قرار می گیرد ؟کدامیک از انواع سیم بکسلها در آسانسورهای ساختمانهای بلند مورد استفاد .436

a) 8 رشته با مغز فوالدی 

b) 6 رشته با مغز کنفی 

c) 6 رشته با مغز فوالدی 

d) 8 رشته با مغز کنفی 

 

 سیم بکسل گاورنر نیاز به : .437

a) . روغن کاری ماهانه با یک گریس نرم دارد 

b) . روغن کاری ماهانه با یک گریس قوی مانند روغن گیربکس حلزونی دارد 

c) و اجرای سیم بکسل گاورنر روغن کاری ممنوع بوده و نیازی به آن نیست . مطابق با استاندارد بعد از نصب 

d) . با یک حالل مالیم قبل از نصب آن جهت از بین بردن تمام روغن ها آن را شستشو می دهیم 

 

 تعریف یک بار متعادل در کابین چیست ؟ .438

a) رابر شوند .هنگامی که کل بار کابین و بار موجود در آن با وزن وزنه تعادل و فریم آن ب 



b) . هنگامی که کابین و وزنه تعادل برابر وزن کابین شوند 

c) . هنگامی که وزنه تعادل برابر وزن کابین شود 

d) هیچکدام 

 

 منظور از عملکرد مطلوب درب عبارتست از : .439

a) حرکت نرم و آرام 

b) ضربه نزدن در انتهای بسته شدن آن به چارچوب درب و یا مسافر 

c) انرژی جنبشی آن مطابق با مقررات مربوطه رعایت مقدار نیروی بسته شدن و 

d) کلیه موارد باال 

 

 هنگام استفاده از دو عدد ضربه گیر ، نحوه تماس آنها با کابین چگونه باید باشد ؟ .440

a) همزمان 

b) بطور پشت سر هم 

c) . بستگی به سرعت آسانسور دارد 

d) . معلوم نیست 

 

 مجاز است ؟ترکیب قفلهای مکانیکی و کنتاکتهای الکتریکی در چه آسانسوری  .441

a) آسانسور مسافری 

b) آسانسور حمل بار 

c) آسانسور مخصوص حمل غذا 

d) همه موارد 

 

 اولین ریل که داخل چاهک نصب می شود ، چه نام دارد ؟ .442

a) ریل شابلون 

b) ریل تنظیم 

c) تک ریل 

d) ریل عالمت گر 

 

 هنگام باالنس کردن کشش در سیم بکسل تعلیق ، در صورت سفت کردن سیم بکسل شل شده .... .443

a)  سیم بکسلهای دیگر کم می شود .کشش در 



b) . کشش در سیم بکسلهای دیگر زیاد می شود 

c) . در سیم بکسلهای دیگر تاثیری ندارد 

d) . فقط موجب افزایش یا کاهش کشش در سیم بکسلهای وزنه تعادی می شود 

 

 شیارهای فلکه کششی : .444

a) . باید پوشیده از روغن با الیه نازک باشد 

b)  شود .از روغن غلیظ چرخ دنده استفاده 

c) . از روغن استفاده شود 

d) . از گریس برای روغن کاری جهت جلوگیری از سائیدگی استفاده می کنیم 

 

 در هنگام اندازه گیری قطر داخلی سیم بکسل ، مهم است که : .445

a) . اندازه گیری در بزرگترین مقطع سیم بکسل باشد 

b) . اندازه گیری نهایی دو رشته در دو سمت مخالف قطر سیم بکسل باشد 

c) الف و ب 

d) هیچکدام 

 

 اگر سطح لنت ترمز به روغن آلوده شود : .446

a) . عملکرد ترمز تحت تاثیر قرار می گیرد 

b) . اصطکاک لنت ترمز تحت تاثیر قرار می گیرد 

c) . تنها نیاز است که غلطک با حالل رنگی تمیز شود 

d) . لنت ترمز باید درآورده شده و با یک حالل رنگی تمیز شود 

 

 عث حرکت ارتعاشی کابین و عدم نرمی حرکت آن می شوند ؟کدامیک از موارد زیر با .447

a) . در صورتیکه ریلها بصورت موازی با یکدیگر اجرا نشده باشند 

b) . در صورتیکه ریلها بصورت عمود بر یکدیگر اجرا نشده باشند 

c) . سطح ریلها دقیقا روبروی هم و در یک صفحه نباشند 

d) همه موارد باال 

 

 کفشکهای غلطکی تاثیر می گذارد و باید بموقع کنترل شود ؟کدامیک از شرایط زیر در کار  .448

a) . ریلها بصورت موازی نصب نشده اند 



b) . ریلها بصورت عمودی نصب نشده اند 

c) . ریلها بصورت مطلوبی نصب نشده اند ، بطوریکه غلطکها در یک سطح و تراز نیستند 

d) کلیه موارد فوق 

 

پیچش در چاهک استفاده می شود که سرعت کابین بیشتر     در سیم بکسلهای جبران به هنگامی از وسیله ضد      .449

 از .......... است .

a) 3.5 متر بر ثانیه 

b) 2.5 متر بر ثانیه 

c) 4 متر بر ثانیه 

d) 5 متر بر ثانیه 

 

 از مزیت های سیم بکسل فوالدی چیست ؟ .450

a) توانایی کشش زیاد مغزی آن 

b) تعداد تک سیم سیمهای تشکیل دهنده آن 

c) وزن آن 

d) انعطاف پذیری بیشتر آن 

 

 چه مشکلی باعث خوردگی کامل یک سمت سیم بکسل می شود ؟ .451

a) بار سنگین 

b) تنظیم نامناسب 

c) ایراد در شیار فلکه کششی 

d) کیفیت پایین سیم بکسل 

 

 در هنگام ایست ، چه وسیله ای آسانسور را طی توقف نگه میدارد ؟ .452

a) ترمز مغناطیسی 

b) سیستم ایمنی 

c) شیر یک طرفه 

d) حلقه توقف 

 

 ربر باید بر اساس ......... باشد .بار مجاز آسانسورهای مساف .453



a) حجم داخل فضای اتاقک بر حسب فوت 

b) سطح مفید کف داخل کابین 

c) حداکثر ظرفیت تجهیزات مهندسی 

d) درصد ظرفیت نهایی 

 

 کشش نابرابر در سیم بکسلهای تعلیق سبب : .454

a) . سائیدگی نامساوی در شیارهای فلکه کششی می شود 

b) . سائیدگی در لنت ترمز مغناطیسی می شود 

c) . هیچ شرایط جانبی نمی شود 

d) . سائیدگی در فلکه هرزگرد سیم بکسل می شود 

 
سرعت مجاز ، در ابتدا فعال          .455 ضعیت بیش از  سور ، کدام مورد باید طی یک و سان سرعت باالی آ در یک گاورنر با 

 شود ؟

a) شیطانک گاورنر 

b) میکروسوئیچ الکتریکی گاورنر 

c) )پاراشوت )لقمه های ترمز اضطراری 

d)  باالی کابینمحل اتصال 

 

 



 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 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) 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 است 

 



 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 

 



 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 

 

 کدام جمله صحيح نيست؟  .20



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 

 

 سيم بکسل بندی آسانسورهای هيدروليکی سيم بکسلی خودروبر برابر است با:  .21

a) 1:2    

b) 1:1  

c) 4:1  

d) 3:1  

 

 

 مناسب ترین آسانسور خودروبر در پارکينگ های طبقاتی با ارتفاع کم:  .22

a)  آسانسور کششی است 

b)  آسانسور هيدروليکی است 

c)  الف و ب 

d)  .آسانسور وینچی است 

 

 در محل هایی که ایجاد کردن چاه در آنها با مشکالتی همراه است، از چه نوع آسانسور هيدروليکی استفاده  .23

 نمی شود؟ 

a)  آسانسور جک از بغل 

b)  آسانسور غير مستقيم 

c)  آسانسور جک مستقيم سانترال 

d)  الف و ج 

 

 به ترتيب از سمت چپ به راست آسانسورهای هيدروليک: در شکل زیر  .24

a)  1:2جک از بغل، جک از زیر، جک از بغل سيستم  

b)  1:2جک از زیر، جک از بغل، جک از بغل سيستم  

c)  جک از زیر1:2جک از بغل، جک از بغل سيستم ، 

d)  جک از بغل، جک از زیر 1:2جک از بغل سيستم ، 

 



 رند: کداميک از آسانسورها نياز به چاهک دا .25

a)  تنها نوع کششی 

b)  تنها نوع هيدروليکی 

c)  هيچکدام 

d)  همه آنها 

 

 ضربه گيرهای پلی یورتان برای چه آسانسورهایی استفاده می شوند؟  .26

a)  متر بر ثانيه  1آسانسورهای باری با سرعت مجاز کمتر از 

b)  در کليه آسانسورهای هيدروليکی 

c)  متر بر ثانيه  1در آسانسورهای هيدروليکی با سرعت مجاز کمتر از 

d)  متر بر ثانيه  1در آسانسورهای هيدروليکی با سرعت در حال کار کمتر از 

 

 روغن مورد استفاده در ضربه گير هيدروليکی باید:  .27

a) یک روغن موتور با کيفيت خوب باشد 

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

c)  یک روغن گيربکس با کيفيت مناسب 

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

 باشد

 

 در آسانسورهای هيدروليک بهنگام پایين آمدن کابين:  .28

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 عمل می کند 

d)  ب و ج 

 

 آسانسورهای هيدروليکی مدرن فشار هيدروليکی خود را توسط چه وسيله تأمين می کنند؟  .29

a)  نيروی آب شهری 

b)  الکترو پمپ روغن 

c)  بخار موتور 

d)  همه موارد 

 

 سيم بکسلی )غير مستقيم کناری(:  –یک آسانسور هيدروليکی  .30



a)  نياز به ایمنی ندارد 

b)  نياز به شير ایمنی دارد 

c)  نياز به تراول کابل ندارد 

d)  نياز به نيروی محرکه کششی دارد 

 

 تجهيزات محرک آسانسور هيدروليکی شامل:  .31

a)  موتور، پمپ، مخزن و شيرهای کنترل 

b)  شيرهای کنترل 

c)  لوله های متصل به سيلندر 

d)  هيچکدام 

 

 نيروی محرکه درب آسانسورهای هيدروليکی مسافربر در کجا قرار دارد؟  .32

a)  در داخل کابين 

b)  در روی درب طبقه 

c)  در باالی کابين 

d)  متصل به پيستون 

 

 سرعت آسانسورهای هيدروليکی مدرن ............................... است.  .33

a)  متر بر ثانيه  0، 5کمتر از 

b)  متر بر ثانيه  1کمتر از 

c)  متر بر ثانيه  1، 5بيش از 

d)  هيچکدام 

 

 در آسانسورهای هيدروليکی از نوع مستقيم سيستم پيستون به کدام قطعه متصل است؟  .34

a)  کابين 

b)  وزنه تعادل 

c)  لوله انتهای ميل لنگ 

d)  هيچکدام 

 

 سيم بکسلی )غير مستقيم کناری( چقدر است؟  -حداکثر نسبت سيم بکسل بندی آسانسور هيدروليکی .35

a) 1:2  

b) 2:1  



c) 1:1  

d)  هيچکدام 

 

 ضربه گير هيدروليکی در کدام مورد الزم است؟  .36

a)  فقط کابين 

b)  فقط وزنه تعادل 

c)  متر بر ثانيه اجباری است.  1، 6هم برای کابين و وزنه تعادل در سرعت مجاز باالی 

d)  هم کابين و هم وزنه تعادل 

 

 هدف شيرهای کنترل ایمنی:  .37

a)  جلوگيری از افزایش سرعت آسانسور و متوقف کردن آن در صورتيکه در لوله کشی انتقال روغن نقص یا خرابی ایجاد

 شود. 

b)  جلوگيری از حرکت بسيار سریع آسانسور در جهت باال 

c)  مانند یک گاورنر جهت کنترل سرعت آسانسور در طی حرکت 

d)  کاهش سرعت آسانسور هنگام حرکت به سمت پایين 

 

( به هنگام Rupture valveمتر بر ثانيه است در چه سرعتی شير ایمنی ) 5/0سرعت جک آسانسور هيدروليکی  .38

 افزایش سرعت جک عمل خواهد کرد؟ 

a) 5/0  متر بر ثانيه 

b) 8/0  متر بر ثانيه 

c) 1  متر  بر ثانيه 

d) 15/1  متر بر ثانيه 

 

 در یک آسانسور هيدروليکی پيستونی، صفحه فلزی که پيستون را به چارچوب کابين متصل می کند، چه نام دارد؟  .39

a) Buffer  )ضربه گير( 

b) Platen  )صفحه( 

c) car Frame Lock  )ميکرو سوئيچ روی چارچوب کابين( 

d) Safety Shoe  )کفشک های ایمنی( 

 

در زمان کارکردن زیر یک آسانسور هيدروليک برای جلوگيری از آسيب دیدن کارگران درون گودال چه چيزی باید نصب  .40

 شود؟ 

a)  مهاربندی چوبی 



b)  برچسب تجهيزات 

c)  پایه لوله ای یا جک لوله ای 

d)  هيچکدام 

 

 کناری، جک به یوک کابين در کدام مرحله متصل است؟  -در آسانسورهای هيدروليک مستقيم .41

a) ر زیر یوکد 

b)  هميشه در دوطرف یوک 

c) در باالی یوک 

d) در زیر کف کابين 

 

 در هنگام حریق؛ چرا آسانسورهای هيدروليک نسبت به آسانسورهای کششی مطمئن تر هستند؟  .42

a)  در آسانسورهای کششی حرارت و دود به سمت باال و به داخل موتور خانه )در صورت باال بودن آن( نفوذ می کند 

b) کششی نسبت به هيدروليک در معرض خطر بيشتری هست  قطعات آسانسورهای 

c)  شيرهای کنترل اضطراری آسانسورهای هيدروليکی در پایين ترین طبقه هستند 

d)  کليه موارد فوق 

 

 ویژگيهای آسانسورهای هيدروليک نسبت به آسانسورهای کششی در ظرفيت های باال چه می باشد؟  .43

a)  حرک نرم و روان و قابليت تنظيم سرعت 

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

c)  عدم نياز به پيش بينی موتورخانه در باالی چاه و امکان قرار دادن آن در فضای دورتری از چاه 

d)  هر سه گزینه فوق صحيح است 

 

 کداميک از موارد زیر از ویژگيهای آسانسورهای هيدروليک نيست؟ .44

a) وسيله گروه شيرهاحرکت نرم و روان و قابليت تنظيم سرعت ب 

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

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

d) ضرورت استفاده اجباری از مکانيزم گاورنر 

 

 در آسانسورهای هيدروليکی بهنگام پایين آمدن کابين : .45

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

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

c) .موتور بصورت ستاره و مثلث عمل می کند 



d) .گزینه ب و ج صحيح است 

 

 

 محدودیت استفاده از آسانسورهای هيدروليک از نظر تعداد طبقات و سرعت عبارت است از: .46

a) 8  متر بر ثانيه 1طبقه و سرعت 

b) 7  متر بر ثانيه 0.9طبقه و سرعت 

c) 6  متر بر ثانيه 0.8طبقه و سرعت 

d) هيچکدام 

 

 

 محدودیت استفاده از آسانسورهای هيدروليک از نظر تعداد طبقات و سرعت عبارت است از: .47

a) 8  متر بر ثانيه 1طبقه و سرعت 

b) 7  متر بر ثانيه 0.9طبقه و سرعت 

c) 6  متر بر ثانيه 0.8طبقه و سرعت 

d) هيچکدام 

 

بزرگتر از  ----، حداقل کابينی با مساحت  آسانسورهای هيدروليکی بدليل نداشتن قاب وزنه و تجميع ریلهای راهنما .48

 آسانسورهای کششی برای ما فراهم می کنند .

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

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

 متر بر ثانيه مجهز به گاورنر باشد.  1سرعت  برای

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

 يه مجهز به گاورنر باشد.متر بر ثان 1سرعت 

d) عبارت )الف( و )ب( صحيح است 

 

ميزان اصطکاک بين سيم بکسلها و شيار فلکه هرزه گرد در طول کارکرد عادی سيم بکسل آسانسور هيدروليک  .49

 بستگی دارد. --------( ثابت نيست و این ميزان اصطکاک به عواملی همچون 2:1غيرمستقيم )

a) و جنس فلکه فرسایش شيار 

b)  سطح مقطع و جنس سيم بکسل هاکاهش. 

c) )نوع کاراسلينگ )یک کول و دوکول 

d) همه موارد بستگی دارد 

 



 حکم چه وسایلی را در مدارهای الکتریکی ایفاء می کنند: کنترل جریان و فشارشيرهای  .50

a) رله ها و کنتاکتورها 

b) خازن ها و بـاطری ها 

c) بی متالها و فيوزهای الکتریکی 

d) المپ ها و سلف ها 

 

 

راهه یک طرفه در مجموعه گروه شيرهای پاور یونيت ، حرکت جریان روغن را فقط از یکطرف امکان پذیر می شير دو  .51

 عمل می کند. -------مثل     "کند و دقيقا

a) خازن   

b) دیود  

c) ترانزیستور   

d) رله 

 

 نسبت فشار شلنگ روغن به فشار پمپ هيدروليک حداقل: .52

a) 2  برابر می باشد 

b) 4 برابر می باشد 

c) 6 باشد  برابر می 

d) 8 برابر می باشد 

 

 شيرهای اطمينان وسوئيچ های ماکزیمم فشار حکم چه وسایلی را در مدارهای الکتریکی ایفاء می کنند . .53

a) رله ها و کنتاکتورها 

b) خازن ها و بـاطری ها 

c) بی متالها و فيوزهای الکتریکی 

d) المپ ها و سلف ها 

 

 این است که  RUPTURE   VALVEشير ترکيدگی  مشخصات از  .54

a) شيرهای کنترل فشار می باشد . جز 

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

c)  در سرعتs/m 0.5 +Vd  موجب جلوگيری از افزایش سرعت کابين با بار اسمی به سمت پائين و سقوط آسانسور

 می گردد.



d) هيچ کدام 

 

 وظيفه نوسان گير) سایلنسر( چيست؟ .55

a)  ارتعاش ناشی ازپمپجلوگيری از صدا و 

b) ایجاد جریان اضافی برای شير پيلوت 

c) جلوگيری از نشتی شير استارت 

d) هدایت روغن به مخزن 

 

 روغن مورد استفاده در تانک روغن آسانسورهای هيدروليکی باید : .56

a)  باشد خصوصيت ضد کف کردن و ضد زنگ و آنتی اکسيدان را داشته یک روغن هيدروليک با 

b)  باشد خصوصيت ضد سایش بودن یا ضد خوردگی و آنتی اکسيدان را داشته یک روغن هيدروليک با 

c)  68یک روغن هيدروليک با کيفيت خوب با ویسکوزیتهcst  باشد 140و شاخص ویسکوزیته حداقل 

d) همه موارد فوق 

 

 به چه صورت و در چه فشاری می باشد؟ Rupture valveعملکرد شير اطمينان  .57

a) فشار نامی%140-تقویت فشار در سيستم به سمت جک 

b) فشارنامی%140-بازگشت روغن به تانک در اثر فشار بيش ازحد 

c)  فشار نامی %160 –بازگشت روغن داغ شده به مخزن 

d)  فشار نامی %160 –تقویت جریان سيستم به سمت جک 

 

 کيلو وات به باال به منظور کاهش......... 4مثلث در آسانسور هيدروليک با توان  –راه اندازی ستاره  .58

a) جریان موتور در لحظه توقف  

b) جریان موتور در دور نامی 

c) جریان موتور در کل مسير حرکت 

d) جریان موتور در لحظه شروع به حرکت 

 

 کدام مورد از مشخصات و ویژگی های شلنگ باالنسينگ  نمی باشد  : .59

a) .در جکهای دوبل مستقيم کناری و دوبل غير مستقيم بيشترین کاربرد را دارد 

b)  .جهت سنکرون باز و بسته شدن جکهای دوبل غير مستقيم از این شلنگ استفاده می شود 

c) . این شلنگ جهت یکسان سازی فشار رپچر ولوهای دو جک حتما ضروری است 

d) . در واقع یک فيدبک از دو شيراطمينان برای یکسان سازی شرایط عملکرد آنها و خارج نشدن کابين از تراز می باشد 

 



 یفن نیتکنس-یتست-یپله برق
 
 

 :برقی پله اسمی مجاز سرعت حداکثر. است درجه 30 برقی پله یک شیب زاویه .1

a) 0.5m/s 

b) 0.65m/s 

c) 0.75m/s 

d) 1m/s 

 

 :برقی پله اسمی مجاز سرعت حداکثر. است درجه 35 برقی پله یک شیب زاویه .2

a) 0.5m/s 

b) 0.65m/s 

c) 0.75m/s 

d) 1m/s 

 

 

 :زیر شرایط در برقی پله زاویه حداکثر .3

 ( 0.5m/s =سرعت ،   5500 =) ارتفاع 

a) 30 

b) 35 

c) 27 

d) 23 

 

 :زیر شرایط در برقی پله زاویه حداکثر .4

 ( 0.5m/s =سرعت ،   6000 =) ارتفاع 

a) 35 

b) 30 

c) 27 

d) 23 

 

 :زیر شرایط در برقی پله زاویه حداکثر .5

 ( 0.65m/s =سرعت ،   6000 =) ارتفاع 

a) 35 

b) 30 



c) 27 

d) 23 

 

 :زیر شرایط در برقی پله زاویه حداکثر .6

 ( 0.5m/s =سرعت ،   7500 =) ارتفاع 

a) 35 

b) 30 

c) 27 

d) 23 

 

 :متحرک رو پیاده زاویه حداکثر .7

a) 35 

b) 30 

c) 12 

d) 13 

 

 

 یابد؟ امتداد طبقات افق سطح از میزان چه به باید حداقل برقی پله یک( بالسترید) ها نرده .8

a) 100mm 

b) 200mm 

c) 900mm 

d) 400mm 

 

 

 میباشد؟ مجاز رواداری چه با برقی پله سرعت به نسبت( هندریل) ها دستگیره حرکت سرعت .9

a) +2% 

b) +3% 

c) +4% 

d) +5% 

 

 

 :دیوار تا( هندریل) دستگیره بیرونی لبه بین مجاز فاصله حداکثر .10

a) 60mm 

b) 80mm 

c) 400mm 

d) 600mm 



 

 

 است؟ مقدار چه زیر های گزینه بین در( استپ کنار عمودی فلزی محافظ ورق) اسکرت و( استپ) پله بین مجاز فاصله .11

a) 2mm 

b) 6mm 

c) 7mm 

d) 8mm 

 

 .است شده گزارش 6mm اسکرت تا استپ فاصله برقی پله یک از بازرسی از پس .12

a) شود کمتر میشود پیشنهاد و است استاندارد فاصله. 

b) شود زیادتر باید و است استاندارد غیر فاصله. 

c) شود زیادتر میشود پیشنهاد و است استاندارد فاصله. 

d) شود کمتر باید و است استاندارد غیر فاقله. 

 

 

 روشنایی الزم در سراسر اجزای پله برقی:حداقل میزان  .13

a) 50 لوکس 

b) 55 لوکس 

c) 54 لوکس 

d) 60 لوکس 

 

 

 باید:پوشش های زیرین و جانبی پله برقی  .14

a) مواد کامپوزیتی مقاوم به ضربه 

b) مواد کلمپوزیتی مقاوم به انتشار دود سمی 

c) استیل مقاوم به حرق و دود 

d) تغییر شکل مواد کامپوزیتی غیر مقاوم به حریق  اما مقاوم به ضربه و 

 

 در صورت بروز حریق در ساختمان : .15

a) .پله برقی هم جهت با ورود افراد به ساختمان متوقف شود 

b) .پله برقی هم جهت با ورود افراد متوقف شده یا در کنترل مسئوالن آتش نشانی قرار میگیرد 

c) .پله برقی می تواند به طور کنترل شده مسافران را از منطقه خطر نجات دهد 

d)  می تواند به حرکت نرمال خود ادامه دهد.پله برقی 

 

 پله برقی در چه صورت مطابق با ضوابط در ساختمان نصب می شود؟ .16



a) طبق ضوابط مقررات ملی ساختمان 

b) طبق ضوابط سازمان ملی استاندارد و پس از اخذ گواهی بازرسی 

c) پس از اخذ گواهی بازرسی 

d)  استاندارد و اخذ گواهی بازرسیمطابق با ضوابط مقررات ملی ساختمان و سازمان ملی 

 

 

 چه زمانی پله برقی قابل بهره برداری خواهد بود؟ .17

a) .کلیه امور مرتبط با فروشنده و کاالی پله برقی به طور کامل و طبق قوانین انجام شده باشد 

b) کلیه امور مرتبط با کاالی پله برقی توسط فروشنده خود اظهاری گردد 

c) اپس از تحویل توسط نماینده کارفرم 

d) پس از رفع موارد مرتبط با کارای پله برقی توسط فروشنده و رفع این ساختمان توسط سازنده 

 

 باشد؟چه افرادی می پس از تحویل پله برقی مشکالت فنی و ایمنی متوجه .18

a) مسئوالن ساختمان  یا نمایندگان قانونی آن ها 

b) رداد سرویسمسئوالن ساختمان  یا نمایندگان قانونی آن ها در صورت عدم عقد قرا 

c) فروشنده و شرکت پیمانکار 

d) کارخانه سازنده پله برقی 

 
 


