
 تستی-مدیر فنی

نصب اینترکام در آسانسور برای حداقل چه  طول مسیر آسانسور اجباری است و ارتباط کابین رابه کجا طبق استاندارد  .1

 وصل می کند؟

a) 25                 متر و موتورخانه 

b) 30                      متر وموتورخانه 

c) 25                     )متر و البی من)نگهبانی 

d) 30 متر و البی من 

 

نصب آیفون برای آسانسور برای حداقل چه  طول مسیر آسانسور اجباری است و ارتباط کابین رابه کجا طبق استاندارد  .2

 وصل می کند؟

a) 25 متر و موتورخانه 

b) 30 متر وموتورخانه 

c) 25  )متر و البی من)نگهبانی 

d) 30  متر و 

 

 باشد؟ کدامیك از ضربه گیرها برای هر سرعتی قابل استفاده می .3

a) ضربه گیرهای فنری 

b) ضربه گیرهای الستیكی 

c) ضربه گیرهای هیدرولیكی 

d) ضربه گیرهای فنری یا الستیكی با حرکت برگشت تدریجی 

 

 در چه فشاری می باشد؟  Pressure Relief Valveعملكرد شیر فشار شكن .4

a) 140 فشار نامی% 

b) 160 فشار نامی% 

c) 140 وزن کابین % 

d) 160 وزن کابین % 

 

 به چه صورت و در چه فشاری می باشد؟Rupture valveعملكرد شیر اطمینان  .5

a)  فشار نامی 140-تقویت فشار در سیستم به سمت جك% 

b) فشار نامی 140 -بازگشت روغن به تانك در اثر فشار بیش از حد% 



c) فشار نامی 160 -بازگشت روغن داغ شده به مخزن % 

d) امی% فشار ن 160 -تقویت جریان سیستم به سمت جك 

 

 محدودیت استفاده از آسانسورهای هیدرولیك از نظر تعداد طبقات و سرعت عبارت است از:  .6

a) 8  متر بر ثانیه1طبقه و سرعت 

b) 7  متر بر ثانیه 9/0طبقه و سرعت 

c) 6  متر بر ثانیه 8/0طبقه و سرعت 

d) 5  متر بر ثانیه 63/0طبقه و سرعت 

 

 در حالت بسته بودن درب حداکثر فاصله بین لته ها و ستون درب چقدر می باشد؟  .7

a) 3                                   میلیمتر 

b) 2                                      میلیمتر 

c) 6                                        میلیمتر 

d) 5 میلیمتر 

 

 چاه آسانسور................ . دور انداز اجباری باال و پائین در  .8

a)      باهم سری می شوند 

b)         باهم موازی می شوند 

c)         مستقال عمل می کنند 

d) با حد باال و پائین سری می شوند 

 

آسانسور در یك چاه مشترک نوع و ارتفاع دیواره جدا کننده در این نوع چاه بایستی چه شرایطی  2در صورت وجود  .9

 داشته باشد؟

a) متر 2ر گچی به ارتفاع دیوا 

b)  متر5/2دیوار سیمانی یا آجری به ارتفاع 

c)  متر 75/3دیوار از هر نوع به ارتفاع 

d) متر 5/2دیوار جداکننده از هر نوع به ارتفاع 



 

 متر چقدر می باشد؟ 48حداقل رواداری ناشاقولی مجاز چاه آسانسور برای آسانسور به ارتفاع  .10

a) 35  میلیمتر 

b) 25 میلیمتر 

c) 16 میلیمتر 

d) 50 میلیمتر 

 

                      تعداد حداقل مجاز پله که در ورودی و خروجی پله برقی بایستی بصورت تخت وجود داشته باشد ؟                                          .11

a) 1 پله 

b) 2 پله 

c) 4 پله 

d)  مورد       3هر 

 

 متر بر ثانیه چقدر باید باشد ؟      5/2سرعت  ( برای آسانوری ساختمان مسكونی با  pitعمق چاهك پائین آسانسور )  .12

a) 1600 میلیمتر 

b) 1800 میلیمتر 

c) 2200 میلیمتر 

d) 2400 میلیمتر 

 

 متر چقدر می باشد؟ 48حداقل رواداری ناشاقولی مجاز چاه آسانسور برای آسانسور به ارتفاع  .13

a) 35 میلیمتر 

b) 25 میلیمتر 

c) 16 میلیمتر 

d) 50 میلیمتر 

 

چاه مشترک نوع و ارتفاع دیواره جدا کننده در این نوع چاه بایستی چه شرایطی آسانسور در یك  2در صورت وجود  .14

 داشته باشد؟



a)  متر 2دیوار گچی به ارتفاع 

b)  متر5/2دیوار سیمانی یا آجری به ارتفاع 

c)  متر 75/3دیوار از هر نوع به ارتفاع 

d) متر 5/2دیوار جداکننده از هر نوع به ارتفاع 

 

 نمره( 25/0چاه )چراغ تونلی( چقدر باید باشد؟)حداکثر فاصله بین روشنایی داخل  .15

a)  باالی هر درب طبقه یك چراغ باید نصب شود 

b)  متر باشد 3فاصله چراغ ها با هم حداکثر باید 

c)  متر باشد 5حداکگثر 

d)  متر باشد 7حداکثر 

 

 نمره( 25/0یا مستقیم در کدام یك از قسمت های زیر کاربرد ندارد؟) DCبرق  .16

a) بوبین ترمز 

b) سری ایمنی 

c) تغذیه شاسی های احضار و نشانگر 

d) مگنت در ب باز کن 

 

 نمره( 25/0معموال برق ورودی جهت شروع مدار ایمنی چند ولت است؟) .17

a) 110  ولتAC   

b) 110 ولتDC 

c) 24  ولتDC   

d) 24 ولتAC 

 

 نمره( 25/0یا مستقیم در کدام یك از قسمت های زیر کاربرد ندارد؟) DCبرق  .18

a)  بوبین ترمز 

b) سری ایمنی 

c)  های احضار و نشانگر تغذیه شاسی 

d) مگنت در ب باز کن 



 

 نمره( 25/0معموال برق ورودی جهت شروع مدار ایمنی چند ولت است؟) .19

a) 110  ولتAC   

b) 110 ولتDC 

c) 24  ولتDC    

d) 24 ولتAC 

 

 نحوه سر بندی موتور گیربكس ها به چه صورت است؟ .20

a)  مثلث  –ستاره 

b) مثلث 

c)  ستاره 

d)  ستاره –مثلث 

 

 هر سرعتی قابل استفاده می باشد؟کدامیك از ضربه گیرها برای  .21

a) ضربه گیرهای فنری 

b) ضربه گیرهای الستیكی 

c) ضربه گیرهای هیدرولیكی 

d) ضربه گیرهای فنری یا الستیكی با حرکت برگشت تدریجی 

 

 در چه فشاری می باشد؟  Pressure Relief Valveعملكرد شیر فشار شكن .22

a) 140 وزن کابین% 

b) 160 فشار نامی% 

c) 140 فشار نامی % 

d) 160  %وزن کابین 

 

 محدودیت استفاده از آسانسورهای هیدرولیك از نظر تعداد طبقات و سرعت عبارت است از:  .23

a) 8  متر بر ثانیه1طبقه و سرعت 



b) 7  متر بر ثانیه 9/0طبقه و سرعت 

c) 6  متر بر ثانیه  8/0طبقه و سرعت 

d) 5  متر بر ثانیه 63/0طبقه و سرعت 

 

 به چه صورت سرعت موتور را کنترل می کند؟سیستم های دارای کنترل سرعت )دارای درایو:  .24

a) با تغییرVoltage     

b) با تغییر Frequency 

c) با تغییر همزان Frequency and Voltage  

d)  بوسیلهEncoder 

 

 دور انداز اجباری باال و پائین در چاه آسانسور................ .  .25

a)  باهم سری می شوند 

b)         باهم موازی می شوند 

c)  کنندمستقال عمل می 

d) با حد باال و پائین سری می شوند 

 

 حداکثر فاصله بین روشنایی داخل چاه )چراغ تونلی( چقدر باید باشد؟ .26

a) باالی هر درب طبقه یك چراغ باید نصب شود 

b)  متر باشد 3فاصله چراغ ها با هم حداکثر باید 

c)  متر باشد 5حداکگثر 

d)  متر باشد 7حداکثر 

 

 میباشد چقدر است؟  0.7سینوس فی  که در آن ک 5.5KWتوان واقعی یك موتور  .27

a) 5500   وات 

b) 3850 وات 

c) 6100 وات 

d) 4800  وات 

 



 موارد موثر بر انتخاب توان موتور چیست؟ .28

a) سرعت و ظرفیت کابین و طول مسیر 

b) سرعت و ظرفیت کابین 

c) نوع سیستم کنترلی 

d) همه موارد 

 

 اعمال کدامیك از ورودیهای زیر بصورت سریال به تابلو فرمان غیر مجاز است ؟  .29

a) ورودی عملكرد میكرو سویچ استوپ رویزیون 

b) ورودی عملكرد سنسور ایست سر طبقه 

c) ورودی عماکرد سویچ اورلود 

 

 رواداری مجاز توقف کابین از سطح طبقه حداکثر چقدر است؟ .30

a) 20+-  میلیمتر 

b) 15+- میلیمتر 

c) 25+- میلیمتر 

d) 30+- میلیمتر 

 

 متر بر ثانیه چه اندازه باید باشد؟ 6/1حداقل اورهد ) از کف آخرین توقف تا زیر دال بتنی چاه ( برای آسانسور .31

a) 3600 میلی متر 

b) 3800میلیمتر 

c) 3700 میلیمتر 

d) 4200 میلیمتر 

 

 بهترین نوع شیار مورد استفاده در فلكه های هرزگرد کدام است. .32

a) V 

b) U 

c) V   با ته برش 

d) U   با ته برش 



 

در یك آسانسور دو، دور با استفاده از موتور گیربكس با نسبت  .33
1

32 
در زمان کاهش سرعت از دور تند به کند ) یك متر بر  

 متر بر ثانیه ( ولتاژ تغذیه موتور   %25ثانیه به 

a)  به میزان
1

4 
 کاهش می یابد  

b)   به میزان
1

32
 کاهش می یابد   

c)  به میزان
1

2 
 کاهش می یابد  

d) . ثابت می ماند 

 

 (بیشتر شود:decelerationدر صورتی که زمان پارامترشتاب منفی) .34

a) موتور حرکت برگشتی دارد 

b) باعث شوک میشود 

c) لول طبقه را رد میكند 

d) تاثیری ندارد 

 

 ( چیست . PTCوظیفه ترموستات حرارتی موتور آسانسور )  .35

a) فن را روشن می کند درمدار فن موتور قرار گرفته و در صورت باال رفتن حرارت موتور 

b)  در مدار کنتاکتور سرعت موتور قرار گرفته و در صورت باال رفتن حرارت موتور کنتاکتور را قطع کرده و

 آسانسور متوقف می شود.

c) .در مدار سری ایمنی قرار می گیرد و موجب توقف حرکت می شود 

d) ترمز و توقف آسانسور می گردد. در مدار تغذیه برق ترمز موتور گیربكس قرار گرفته و موجب عملكرد سریع 

 

 

 ( کاهش سرعت آسانسور بعلت : VVVFدر آسانسور های دور متغیر )  .36

 

a) کاهش ولتاژ و ثابت بودن فرکانس بوجود می آید 

b) کاهش فرکانس و ثابت بودن ولتاژ بوجود می آید 

c) کاهش ولتاژ و کاهش فرکانس بوجود می آید 

d)  سرعت با گیربكس می باشد.ولتاژ و فرکانس ثابت بوده و ، وظیفه کاهش 

 

 



 حداقل قطر مناسب سیم های قدرت از تابلوفرمان به موتور چه مقدار و در چه شرایطی باید نصب گردد؟ .37

a)  و کوتاه ترین مسیر 4حداقل 

b)  و کوتاه ترین مسیر 6حداقل 

c)  و بیشترین طول مسیر 4حداقل 

d)  و بیشترین طول مسیر 6حداقل 

 

 

  ( گویند.over head) باالسری فضای را  ......................................  فاصله .38

a) کف طبقه اول تا کف طبقه آخر 

b) کف چاهك تاکف اولین طبقه 

c) کف کابین تا سقف کابین 

d) کف باالترین طبقه تا زیر سقف چاه 

 

 

 اشد؟ب کدام جمله صحیح نمی .39

a) ( نباید روشنایی چاه و 0و1با قطع کلید برق اصلی )موتورخانه و کابین قطع شود 

b) استپ چاهك به صورت موازی در مدار قرار میگیرد 

c) در موتورخانه و دریچه بازدید باید به سمت بیرون باز شود 

d)  شستیDO ( با کنتاکت همیشه بستهNCبرای باز کردن در کابین وقتی در حال بسته شدن است میباشد ). 

 

 

 از آن محافظت می کند؟ کدام وسیله است که به هنگام گرم شدن موتور .40

a) فن اتوماتیك 

b) بردهای خنك کننده 

c)  ترمیترورها (P.T.C ) 

d) رئوستا 

 

 چه تعداد از میكروسوئیچ حد نهایی در یك چاه آسانسور بكار می رود؟ .41

a) 1    

b) 2  

c) 3   

d) 4 

 



 قطر سیم های مدار ایمنی حداقل چقدر باید باشد؟ .42

a) 5/0  میلی متر 

b) 1 میلی متر 

c) 75/0 میلی متر 

d) 5/2 میلی متر 

 

 ك از قسمت های زیر کاربرد ندارد؟یا مستقیم در کدام ی DCبرق  .43

a) بوبین ترمز 

b) سری ایمنی 

c)  تغذیه شاسی های احضار و نشانگر 

d) مگنت در ب باز کن 

 



 فنیمدیر-ستیت-مکانیکال

 

 شامل بندهای صفر استاندارد نمی شود؟ کدام مورد برای قطعات و اجزا ی آسانسور .1

a) طراحی درست آسانسور دارای ساختار صحیح مکانیکی 

b) ساختن شدن کیفیت مناسب و مقاومت کافی و بدون عیب قطعات آسانسور 

c) تعمیر و نگهداری خوب بر منبای ابعاد مورد نیاز 

d)  عملکردصحیح ترمز ایمنی صحیح گاورنر به فلکه کشش و پاراشوت واتصال 

 

یک شرکت نصب آسانسور قصد دارد برای کیفیت باالتر کارخود استاندارد شرکتی تدوین کند ، کدامیک از موارد زیر  .2

 نمی تواند برای چاه آسانسوردر استاندارد درون شرکتی تدوین شود؟

a)  دمتر  باش 55/0حداکثر فاصله چراغ تونلی از کف 

b)  مترباشد 55/0حداقل ارتفاع سکوهای 

c)  متر  باشد3حداکثر فواصل روشنایی چاه 

d) 2حداقل امتداد ریل از اخرین قطعه پس از فشرده وزنهv045/0+0/1 

 

 

متر نصب شده و فاصله ضربه گیر وزنه از  45/0متر  و  یوک 25/2متر بر ثانیه به ارتفاع 1کابین آسانسور با سرعت  .3

متر باشد، حداقل اورهد این آسانسور برحسب  135/0است در صورتیکه میزان فشردگی ضربه گیر  متر 2/0قاب 

 مترچقدر است؟

a) 8/3 متر 

b) 62/3 متر 

c) 335/2 متر 

d) 735/2 متر 

 

متر از روی یوک امتداد داشته باشد ، در این صورت حداقل اورهد چقدر  45/0در سئوال قبلی اگر جعبه ریوزیون  .4

 می شود؟

a) 82/3 متر 

b) 67/3 

c) 62/3 

d) 8/3 

 

میلی متر نصب شده  80متر و روی آن روغن دان  15/0در سئوال قبلی اگر ارتفاع کفشک نصب شده روی یوک  .5

 باشد، حداقل امتداد ریل از روی سقف  بر حسب مترچقدر باید باشد؟



a) 2/1 

b) 135/0  

c) 1/1 

d) 1/15 

 

وارد بر کف چاهک چند   نیروی متر است حداقل 2متر و عمق چاه  5/1آسانسور دارای چاهک معلقی که عرض چاه  .6

 نیوتن باید باشد؟

a) 10000 

b) 5000 

c) 12500  

d) 15000 

 

 

 مقدار نیروی تحمل کف چاهک باید حداقل ...... باشد . .7

a) 2000 نیوتن بر متر مربع 

b) 500 نیوتن بر متر مربع 

c) 1000 نیوتن بر متر مربع 

d) 5000 نیوتن بر متر مربع 

 

 

حفره برای عبور سیم بکسلهای تعلیق کابیـن و گاورنـر مورد  چـه تعـداد "مجموعا 4:1سیستم بکسـل بنـدی در  .8

 نیـاز می باشد ؟

a) 8 عدد 

b) 10 عدد 

c) 6 عدد 

d) 12 عدد 

 

 

 مقدار نیروی تحمل کف چاهک حداقل باید : .9

a) 5000 .نیوتن بر متر مربع باشد  

b) 1000 .نیوتن بر متر مربع باشد 

c) 500 .نیوتن بر متر مربع باشد 

d) 2000 .نیوتن بر متر مربع باشد 

 

 



 

 کدامیک جز اهداف کنترل کیفیت چیست؟ .10

a) خارج کردن قطعه معیوب از چرخه تولید و مصرف 

b) حفظ استانداردهای تعیین شده 

c) تولید( کشف و تصحیح انحرافات در پروسه عمل( 

d) کشف و اصالح محصوالت خارج از استاندارد 

 

 کدامیک جز اقدامات کنترل کیفیت نیست؟ .11

a) برنامه ریزی 

b) اقدام اصالحی 

c) ارزیابی 

d) کاهش قیمت تمام شده محصول 

 
شرکت نصب آسانسور دارای سیستم مدیریت کیفیت در کدام مرحله نصب یک آسانسور باید قطعات استفاده در یک  .12

 آسانسور به صورت مستند تهیه کند؟

a) هنگام تشکیل پرونده بازرسی فنی آسانسور 

b) پس تایید آسانسور توسط بازرس فنی 

c) منصوبه به محض تهیه و خرید قطعات آسانسور 

d) پس ارسال قطعات به محل نصب و نصب قطعات در آسانسور مورد نظر 

 

 ( نیست؟iso9000کدامیک از موارد زیر جز مراحل پیاده سازی استاندارد مدیریت کیفیت ) .13

a) انتخاب مشتری جدید 

b) انتخاب مشاور ان واجد شرایط 

c) افراد تعیین مسئولیت ها و اختیارات 

d)  بانیازمندیها و الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیتشناخت وضعیت موجود در مقایسه 

 

یک شرکت نصب آسانسور قصد دارد برای کیفیت باالتر کارخود استاندارد شرکتی تدوین کند ، کدامیک از موارد زیر  .14

 نمی تواند برای چاه آسانسوردر استاندارد درون شرکتی تدوین شود؟

a)  متر 45/0حداکثر فاصله چراغ  تونلی از کف چاهک 

b)  متر 55/0حداقل ارتفاع سکوهای 

c)  مترباشد3حداکثر فواصل  روشنایی چاه 

d)  2   نه وزحداقل امتداد ریل کابین از اخرین قطعه پس از فشرده v 025/0 +1/0 

 



 

یک شرکت نصب آسانسور قصد دارد برای کیفیت باالتر کارخود استاندارد شرکتی تدوین کند ، کدامیک از موارد زیر  .15

 درب طبقات  آسانسوردر استاندارد درون شرکتی تدوین کند؟نمی تواند  

a)  سانتی متر باشد 198حداقل ارتفاع درب 

b)  متر باشد 2حداقل ارتفاع درب 

c)  متر باشد 93/1حداقل ارتفاع درب                                                           

d)  سانتی متر باشد 197حداقل ارتفاع درب 

 

 

 طمینان طناب فوالدی برای سه طناب   فلکه های موتور چقدر باید باشد؟حداقل ضریب ا .16

a) 12 

b) 16 

c) 8  

d) 20 

 

 درآسانسورهای هیدرولیک غیرمستقیم یا هیدروبکسلی مجهز به کاراسلینگ : .17

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

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

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

 میشود.

d) هیچ کدام 

 

 کدام مورد از مشخصات و ویژگی های شلنگ باالنسینگ  نمی باشد  : .18

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

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

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

d) درواقع یک فیدبک از دو شیر اطمینان برای یکسان سازی شرایط عملکرد آنها و خارج نشدن کابین از تراز میباشد . 

 

 چیست؟( سایلنسر) وظیفه نوسانگیر .19

a) جلوگیری از صدا و ارتعاش ناشی از پمپ 

b) ایجادجریان اضافی برای شیر پیلوت 

c) جلوگیری از نشتی شیر استارت 

d) هدایت روغن به مخزن 



 

 : باشد یصحیح نم CARSLING کدام گزینه در مورد .20

a) لیجفت ر کیاز  یکاراسلینگ درآسانسورهای T16ای T125 شودیمتصل به آن استفاده م یجک و پول تیهدا یبرا. 

b) باشد یزمین م یمستقیم بهمراه کاراسلینگ عدم نیاز به حفار ریغ یها استفاده از جک یاز مزایا یکی. 

c) را برعهده دارد سیلندر هیدرولیکی تیهدا فهیباشد که وظ یم نیکاب یاصل وککاراسلینگ در واقع ی. 

d) بکسلها باعث قطع                  میس یشود که در صورت شل شدگ ینصب م یسوئیچ کرویکاراسلینگ م ریدر ز شتریب یمنیا برای

 .گردد یم یکیدرولیشدن مدار فرمان پمپ ه

 

و فلکه های هرزگرد نصب شده در زیر کابین ، در صورتیکه موتورخانه در پایین  2:1در آسانسوری با ضریب تعلیق  .21

 شی در چه جهتی است ؟چاه باشد ، بار بر روی محور میله فلکه کش

a) باال 

b) پایین 

c) هر دو جهت 

d) به همه جهات 

 

متوقف ( وزن)ترمز مغناطیسی موتور باید بتواند کابین آسانسور را در زمان دارا بودن سرعت نامی به چه میزان بار .22

 کند؟

a) %50 وزن مجاز 

b) %100 وزن مجاز 

c) %125 وزن مجاز 

d) %200 وزن مجاز 

 

 .درصد سرعت نامی باشد.....  باید حداقل( پاراشوت) ترمز ایمنیسرعت عملکرد مکانیکی گاورنر مربوط به  .23

a) 100  

b) 115  

c) 125 

d) 110 

 

 حداقل ضریب اطمینان سیم بکسل در آسانسور با سه سیم بکسل کدام است؟ .24

a) 11 

b) 16 

c) 12 



d) بستگی به نوع سیم بکسل دارد 

 

آسانسور هیدرولیک  میزان اصطکاک بین سیم بکسل ها و شیار فلکه هرزه گرد در طول کارکرد عادی سیم بکسل .25

 .بستگی دارد -------- ثابت نیست و این میزان اصطکاک به عواملی همچون( 2:1) غیر مستقیم

a) فرسایش شیار و جنس فلکه 

b) کاهش سطح مقطع و جنس سیم بکسل ها. 

c) (یک کول و دوکول) نوع کاراسلینگ 

d)  همه موارد بستگی دارد 

 

 ---------- رآسانسورهای هیدرولیکی میتوان از سیستمجهت برطرف کردن محدودیت تعداد استارت در ساعت د .26

 .استفاده کرد

a) Geared  Motor 
b) Cooling System 
c) درایوVVVF 

d) Oil  Heater 

 

فشار  ----که رابط بین پمپ و شیر یکطرفه می باشد بگونه ای تنظیم میشود که فشار را بمیزان  شیر فشار شکن .27

 بار کامل محدود کند

a) % 120   
b) % 130   
c) % 140  
d) % 160 

 

مسیر حرکت در آسانسورهای هیدرولیکی از  چه  ابتدا و انتهایدر  Stop و Startهای  شوکجهت بر طرف کردن  .28

 سیستمی باید استفاده کرد.

a) Geared  Motor  
b) Cooling System  
c)  درایوVVVF  

d) Pressure Relief Valve 

 

 ---------با مساحت  حداقل کابینی،  راهنماآسانسورهای هیدرولیکی بدلیل نداشتن قاب وزنه و تجمیع ریلهای  .29

 بزرگتر از آسانسورهای کششی برای ما فراهم می کنند .

a) % 10   
b) % 11  



c) % 12  
d) % 15 

 

---در آسانسورهای هیدرولیکی بهتر است از λ _∆شک شروع حرکت و کاهش زمان راه اندازی جهت از بین بردن  .30

 استفاده شود. ---

a) Geared  Motor  
b) eValvSoft  Start   
c)  درایوVVVF   

d) ePressure Relief Valv 

 

در مجموعه گروه شیرهای پاور یونیت جریان روغن را فقط از یکطرف امکان پذیر می کند و شیر دو راهه یک طرفه  .31

 عمل می کند. ------------مثل  "دقیقا

a) خازن  

b) دیود 

c) ترانزیستور  

d) رله 

 

خطی یا غیر خطی با حرکت برگشتی تدریجی باشد سرعت اگر ضربه گیرهای آسانسور از نوع ذخیره کننده انرژی  .32

 موتور آسانسور را تا چقدر می توان افزایش داد ؟

a) m/s  1.3  
b) m/s  1.5  
c) m/s  1.6  
d) m/s 2 

 

 

 در سرویس و نگهداری چیست؟ PM(Preventive maintenance)منظور از سیستم  .33

a) سیستم نگهداری در لحظه 

b) سیستم نگهداری پیشگیرانه 

c)  نگهداری پس از اعالم خرابیسیستم 

d) هیچکدام 

 

 



 حالت از شیار فلکه کشش موتور، اصطکاک بین فلکه و سیم بکسل بیشتر است؟در کدام  .34

a)  شیارU شکل 

b)  شیارV شکل 

c)  شیارU شکل دارای زیر برش 

d)  شیارV شکل دارای زیر برش 

 

 بایستی کنترل گردد؟در مورد کشش سیم بکسل ها کدام موارد می .35

a) ی کشش در تمامی سیم بکسل هایکسان بودن نیرو 

b) جنس و نوع سیم بکسل 

c) هماهنگ بودن فنر در سر بکسل ها 

d) موارد الف و ج 

 

 

 نیست؟ صحیح سرعت کنترل درایو از استفاده خصوص در زیر موارد از کدامیک .36

a) حرکت نرمی 

b) موتور استهالک کاهش 

c) بیشتر انرژی مصرف 

d) ورودی برقی فرکانس تغییر 

 

( نحوه آزاد کردن ترمز موتور در زمان اضطراری و حرکت دستی موتور به چه MRLدر آسانسور بدون موتورخانه) .37

 نحوی می باشد؟

a) از طریق اهرم موجود در تابلو فرمان 

b) از طریق اهرم موجود در کنار موتور و با اعمال مستقیم نیرو به فک ها 

c)  در آسانسورMRL .حرکت دستی موتور وجود ندارد 

d)  2و  1گزینه 

 

 خوردگی سیم بکسل تعلیق آسانسور به چه میزان می باشد؟ حداکثر میزان پیچ .38

a) 300  متر 100دور در هر 

b) 100  متر 100دور در هر 

c) 30  متر 100دور در هر 

d) 3  متر 100دور در هر 

 

 کدام روش نگهداری و تعمیرات جزء روش های پیشگیرانه می باشد؟ .39



a) بازدید بصری و رفع به موقع خرابی 

b) سرویس ادواری 

c) ترموگرافی 

d) رابیرفع خ 

 

 

40. Over Head  .عبارتست از 

a) فاصله بین کف باالترین طبقه تا زیر سقف چاه آسانسور 

b) فاصله بین باالی سقف کابین تا زیر سقف چاه آسانسور 

c) فاصله بین کف باالترین طبقه تا زیر سقف موتورخانه 

d) فاصله بین باالی سقف کابین تا زیر سقف موتورخانه 

 

 

در بهترین حالت، پیشنهاد می گردد که نسبت  .41
Y

X
  در شکل روبرو چقدر در نظر گرفته شود. 

a) 2 
 

b) 2

1

 
 

c) 1 
d) هر عددی می تواند باشد 

 

 

 نام دیگر فلکه هرزگرد داخل موتورخانه چیست. .42

a) فلکه انتقال دهنده 

b) فلکه جبران کننده 

c) فلکه کشش 

d)  فلکهTraction 

 

 : باید حداقل چاهک کف تحمل نیروی مقدار .43

a) 2000 باشد مربع متر بر نیوتن . 

b) 500  باشد مربع متر بر نیوتن . 

c) 1000 باشد مربع متر بر نیوتن . 



d) 5000 باشد مربع متر بر نیوتن . 

 

 چند درصد نیروی کشش بکسل را حفظ میکند؟ Ferruleاسلینگ دو سر پرس  .44

a) 90% 

b) 85% 

c) 80% 

d) 75% 

 

( چند درصد نیروی کشش بکسل را حفظ میکنند و میبایست wire rope gripsشکل ) Uاسلینگ بستهای  .45

 حداقل چند عدد روی هر حلقه باشد؟

a) 2  درصد 80عدد و 

b) 3  درصد 80عدد و 

c) 2  درصد 85عدد 

d) 3  درصد 85عدد 

 

 

 سرعت حرکت کادر وزنه نسبت به سرعت حرکت کابین چند برابر است؟ 1:  4در سیستم تعلیق  .46

a)  ، حرکتیک / دوم 

b) یک / چهارم ، حرکت 

c) برابر هستند 

d) هیچکدام 

 

 2:  1استفاده شده باشد و روی کادر وزنه از سیستم تعلیق  1:  1در صورتی که روی کابین از سیستم تعلیق  .47

کیلوگرم و ظرفیت آن  700استفاده شده باشد نسبت وزن باالنسی در با احتساب جرم کادر وزنه،  توجه : وزن کابین 

 ان است؟نفر چه میز 8

a) 2000 کیلوگرم 

b) 1500 کیلوگرم 

c) 1000 کیلوگرم 

d) هیچکدام 

 



آسانسورهای هیدرولیکی به دلیل نداشت قاب وزنه و تجمع ریلهای راهنما، حداقل کابینی با مساحت ............ بزرگتر  .48

 از آسانسورهای کششی برای ما فراهم میکند.

a) 10% 

b) 11% 

c) 12% 

d) 15% 

 

 نمیباشد:کدام گزینه در مورد کارسلینگ صحیح  .49

a)  در آسانسورهای کارسلینگی از یک جفت ریلT16  یاT125 .برای هدایت جک و پولی متصل به آن استفاده میشود 

b) .یکی از مزایای استفاده از جک های غیر مستقیم به همراه کارسلینگ عدم نیاز به حفاری زمین میباشد 

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

d)  برای ایمنی بیشتر در زیر کاراسلینگ میکرو سوئیچی نصب میشود که در صورت شل شدگی سیم بکسلها باعث قطع

 شدن مدار فرمان پمپ هیدرولیکی می گردد.

 

 

 وظیفه نوسان گیر )سایلنسر( چیست؟ .50

a) جلوگیری از صدا و ارتعاش ناشی از پمپ 

b) رای شیر پیلوتایجاد جریان اضافی ب 

c) جلوگیری از نشتی شیر استارت 

d) هدایت روغن به مخزن 

 

 

 . است مجاز فقط ----- بازه در ایی مرحله تک جک یک در کاری استاتیکی فشار حداکثر و حداقل میزان .51

a) بار 40 حداکثر و بار 10 حداقل 

b) بار 45 حداکثر و بار 12 حداقل 

c) بار 50 حداکثر و بار 14 حداقل 

d) کدام هیچ 

 

 ضربه گیر تابع کدام گزینه است؟ انتخاب .52

a) توان موتور گیربکس 

b) وزن کابین 



c) عمق چاهک 

d) وزن کابین، ظرفیت کابین، سرعت اسمی کابین 

 

نیروی وارده از فک ترمز ایمنی تدریجی بر روی هر یک از ریلها ) در صورت داشتن یک جفت ریل ( در هنگام  .53

 میگردد؟ عملکرد ترمز ایمنی از کدامیک از فرمول های زیر محاسبه

a) 20 (P+Q) 
b) 10 (P+Q) 
c) 25 (P+Q) 
d) 15 (P+Q) 

 

 کیلوگرم؟ 2500ابعاد کابین استاندارد آسانسور خودروبر هیدرولیکی برای خودرو به ظرفیت  .54

a) 5/7 m * 2/4 m  متر است 2.2به ارتفاع 

b) 5/7 m * 2/5 m  متر است 2.3به ارتفاع 

c) 5/7 m * 2/6 m  متر است 2.4به ارتفاع 

d) 5/7 m * 2/7 m  متر است 2.5به ارتفاع 

در صــورتیکه فیــای زیر چاهک آســانســور خالی باشــد، حداقل میزان نیرویی که کف چاهک باید تحمل کند چقدر  .55

 است؟ 

a) 

N

m2
2000

 

b) 

N

m2
500

 

c) 

N

m2
5000

  

d) 

N

m2
2500

 

 

 باشد، قطر چرخ گاورنر حداقل چقدر باید باشد؟   mm6در صورتیکه نظر سیم بکسل گاورنر  .56

a) mm 240  

b) mm 180 

c) mm 200  

d) mm 300 

 



ترمز مغناطیسی موتور باید بتواند کابین آسانسور را در زمان دارا بودن سرعت نامی را به چه میزان بار )وزن( متوقف      .57

 نماید؟  

a) %50  وزن مجاز 

b) %100  وزن مجاز 

c) %125  وزن مجاز 

d) %200 وزن مجاز 

 

 .  سرعت نامی باشد..... درصد )پاراشوت( باید حداقل  ترمز ایمنیگاورنر مربوط به عملکرد مکانیکی سرعت  .58

a) 100 

b) 115 

c) 125 

d) 110 

 

 انتخاب ضربه گیر تابع کدام گزینه است؟  .59

a)  توان موتور گیربکس 

b)   وزن کابین 

c)   عمق چاهک 

d)  ،ظرفیت و سرعت اسمی کابینوزن 

 

شی یا             .60 شک لغز سمت کف صله عمودی آزاد بین باالترین ق شده قرار دارد، فا شرده  ضربه گیر ف وقتی وزنه تعادل روی 

 غلطکی تا زیر سقف چاه )بر حسب متر( چقدر خواهد بود؟ 

a) 2V 035/0  +3/0 

b) 2V 035/0  +1  

c) 2V 035/0  +1/0  

d) 2V 035/0  +15/0 

 

شده قرار دارد،      .61 شرده  ضربه گیر ف ست حداقل طول حرکت ..... بر   وقتی کابین روی  طول ریلهای وزنه تعادل می بای

 حسب متر را تأمین نماید.  

a) 2V 035/0  +3/0 

b) 2V 035/0  +1  

c) 2V 035/0  +1/0  

d) 2V 035/0  +15/0 



 

در هنگام عملکرد )در صورت داشتن یک جفت ریل( ریلها هر یک از  نیروی وارده از فک ترمز ایمنی تدریجی بر روی .62

 ایمنی از فرمول زیر محاسبه می گردد:   ترمز

a) (P+Q )25  

b) (P+Q )15 

c) (P+Q )10 

d) (P+Q )20 

 

 کدام عبارت در مورد موتورخانه های کششی درست می باشد؟   .63

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 

 

 مورد استفاده در ضربه گیرهای هیدرولیکی باید :غن رو  .64

a) . یک روغن موتور با کیفیت خوب باشد 

b)  باشد . 150و شاخص ویسکوزیته  400یفیت خوب با ویسکوزیته حداقل کبک روغن هیدرولیک با 

c) . یک روغن گیربکس با کیفیت مناسب باشد 

d)    شاخص ویسکوزیته و درجه خلوص نشان داده شده مطابق با پالک روی ضربه        ،درجه 100بر حسب ویسکوزیته در

 گیر باشد.

 

در صــورتیکه فیــای زیر چاهک آســانســور خالی باشــد، حداقل میزان نیرویی که کف چاهک باید تحمل کند چقدر  .65

 است؟ 

a) 

N

m2
2000

 

b)  

N

m2
500

 

c)  

N

m2
5000

  

d)  

N

m2
2500

 

 



 

شده قرار     .66 شرده  ضربه گیر ف شی یا         وقتی وزنه تعادل روی  شک لغز سمت کف صله عمودی آزاد بین باالترین ق دارد، فا

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

b) 20.035v+ 1 

c) 20.035v+  0.1 

d) 20.035v+  0.15 

 

ست حداقل طول حرکت ..... بر         .67 شده قرار دارد، طول ریلهای وزنه تعادل می بای شرده  ضربه گیر ف وقتی کابین روی 

 حسب متر را تأمین نماید.  
a) 20.035v+  0.15 

b) 20.035v+ 1 

c) 20.035v+  0.1 

d) 20.035v+  0.3 

 

ــبه می          .68 نیروی وارده از فک های ترمز ایمنی تدریجی بر روی ریلها در هنگام عملکرد ترمزایمنی از فرمول زیر محاسـ

 گردد:  

a) (P+Q )25   

b) (P+Q )15  

c) (P+Q )10  

d) (P+Q )20 

 

 

   مقدار نیروی تحمل کف چاه حداقل باید: .69

a) 20000  .نیوتن بر مترمربع باشد 

b) 10000  .نیوتن بر مترمربع باشد 

c) 1000  .نیوتن بر متر مربع باشد 

d) 5000   .نیوتن بر مترمربع باشد 

 

 یوک :   .70

a)   .به چهارچوب ) قاب ( کابین آسانسور گفته می شود 

b)   .محل اتصال سیم بکسل به کابین می باشد 

c)   الف و ب 

d) هیچکدام 



 

 زنجیر جبران:  .71

a)  .جهت حذف اختالف وزن سیم بکسلهای روی کابین آسانسور استفاده می شود 

b)   .در محکم بستن موتور گیربکس به شاسی استفاده می شود 

c)  .در بستن بافر به سکو استفاده می شود 

d)  هیچکدام 

e) زنجیر جبران جهت حذف وزن سیم بکسل در محاسبات قدرت موتور استفاده می شود 

 

 زنجیر جبران :  .72

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

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

c) .وزن یک متر آن معادل وزن یک متر طول مجموع سیم بکسلها به اضافه نیم متر از تراول کابل میباشد 

d)  هیچکدام 

 

 کدام جمله صحیح نیست ؟ .73

a)  در شیارهایV . شکل ، هرچه زاویه کمتر باشد ، عمر سیم بکسل کمتر می شود 

b)  در شیارهایU ش خورده ، هرچه بریدگی بیشتر باشد ، عمر سیم بکسل کوتاهتر می شود .شکل زیر بر 

c) . هرچه جنس شیار نرم تر باشد )الستیک یا صمغ مصنوعی( ، عمر سیم بکسل بیشتر می شود 

d)  دسته سیم استفاده شود . 8دسته سیم بجای  6در سیم بکسلهای قطورتر بهتر است از 

 

 از وزن مسافر می باشد . این درصد بین :وزنه تعادل برابر وزن کابین و درصدی  .74

a) 20  درصد می باشد . 40تا 

b) 20  درصد می باشد . 60تا 

c) 40  درصد می باشد . 60تا 

d) 45  درصد می باشد . 50تا 

 

 ( در آسانسورهای با سرعت باال عبارتند از :Gearlessاز دالیل کاربرد نیروی محرکه از نوع گیرلس ) .75

a) موتور با دور پایین 

b)  دور زیادموتور با 

c) راندمان باال 

d) الف و ج 



 

 زنجیر جبران : .76

a) . بمنظور جبران وزن اضافی مسافرین در آسانسورها نصب می شود 

b)  متر نصب می شود . 30در هر نوع آسانسور با طول مسیر بیشتر از 

c)  متر نصب می شود . 30در بعیی از انواع آسانسورها با طول مسیر بیشتر از 

d) درست در وسط چاه نصب می شود . بین وزنه تعادل و دیواره چاه 

 

 دقیقه بحرانی : 5 .77

a)        شترین ظرفیت خود در طی سورر در آن مدت با بی سان ست که آ سافر     24مدتی ا ساعت کارکرد در حال جابجایی م

 است.

b) .حداکثر مدت زمانی است مسافرین میتوانند در کابین بهنگام مشکل در آسانسور بمانند 

c) صلی است.مدت زمان انتظار مسافر در طبقه ا 

d) .هیچکدام 

 

78. (R.T.T:عبارت است از ) 

a) مدت زمان رفت و برگشت آسانسور در طول حرکت آن در ساختمان 

b) .مجموع زمانهای مسافرت )طی مسیر( یک آسانسور که از زمانهای کوچکتری تشکیل شده است 

c) .مدت زمان انتظار در یک طبقه را گویند 

d) موارد الف و ب 

 

 

 ساختمانهای کم ترافیک عبارت است از:تعداد استارت درب آسانسور در  .79

a)  استارت 2000کمتر از 

b)  استارت 40000تا  2000بین 

c)  استارت 80000تا  40000بین 

d) هیچکدام 

 

 ( عبارت است از:HEAVY DUTYتعداد استارت درب آسانسور در ساختمانهای پر ترافیک ) .80

a)  استارت 2000کمتر از 

b)  استارت 40000تا  2000بین 

c)  ستارتا 80000تا  40000بین 

d) هیچکدام 



 

 در هتل ها جهت جابجایی مسافر از کدام سیستم کنترل استفاده می شود؟ .81

a) F.C 
b) D.C   
c) F.C  یاD.C 

d) هیچکدام 

 

 در محاسبات ترافیک آسانسورها چه پارامترهایی باید در نظر گرفته شود؟                                                           .82

a)  کمیت  

b) کیفیت سرویس  

c) کمیت و کیفیت سرویس 

d) پاراشوت 

 

 

 اه حدوداً برابر استسانتیمتر فیای مورد نیاز آن در عرض چ 80در یک آسانسور با درب اتوماتیک تلسکوپی به عرض  .83

 : با

a) 140 سانتیمتر 

b) 180 سانتیمتر 

c) 200 سانتیمتر 

d) 210  سانتیمتر 

 

 نیروی الزم برای جلوگیری از بسته شدن دربهای اتوماتیک نبایدبیشتر از .... نیوتن باشد.   .84

a) 100  

b) 80  

c) 200 

d) 150 

 

 ناحیه باز شدن قفل درب به هنگام نزدیک شدن کابین به تراز طبقه برابر است با :  .85

a) 15  سانتیمتر باال و پایین کف طبقه 

b) 25  سانتیمتر باال و پایین کف طبقه 

c) 20 ر باال و پایین کف طبقه سانتیمت 

d)  هیچکدام 



 

 از سیم پیانو برای ریسمان کشی)شاقول ریزی( استفاده می شود، زیرا: .86

a) قوی بوده و قابلیت انبساط کمتری دارد 

b) .در هر فروشگاه سخت افزاری به سهولت قابل دسترسی است 

c) .در هنگام انقباض دارای ییک صدای متوازن و زیباست 

d) .کار با آن آسان است 

 

 متر بر ثانیه استفاده شده است بکسل آن از نوع: 2ساختمانی که آسانسوری به سرعت در  .87

a) .ورینگتون مغزی فوالدی با تاب معمولی است 

b) .ورینگتون مغز کنفی با تاب معمولی است 

c) .سیل مغزی کنفی طبیعی )سیسال( با تاب معمولی است 

d) .سیل مغزی کنفی طبیعی )سیسال( با تاب هم جهت است 

 

 

 یکه یکی از سیم بکسلهای جبرانی پاره شود یا آسیب ببیند :در صورت .88

a) . فقط باید همان تعویض گردد 

b) . همه سیم بکسلهای تعلیق و جبرانی باید عوض شوند 

c) . فقط سیم بکسلهای جبرانی عوض شوند 

d) . فقط همان سیم بکسل جبرانی و سیم بکسلهای تعلیق باید تعویض شوند 

 

 آسانسوری است که : MRLآسانسور  .89

a) . موتور محرکه آن در زیر چاه آسانسور است 

b) . موتور محرکه آن در انتهای چاه آسانسور است 

c) . موتور محرکه آن در فیای باالسری ، پایین ترین نقطه و یا وسط چاه آسانسور باشد 

d) . موتور محرکه آن باالی چاه آسانسور است 

 

 دلیل اهمیت نصب صحیح پاراشوت چیست ؟ .90

a) وه نصب ، امکان صدمه زدن به ریلها می باشد .در صورت اشتباه در نح 

b) . در صورت اشتباه در نحوه نصب ، باعث مشکالت نگهداری و مرحله آزمایش می شود 

c) . در صورت اشتباه در نصب ، امکان عدم توقف بموقع در مواقع اضطراری را دارد 



d) . امکان سرخوردن لقمه های پاراشوت روی ریل وجود دارد 

 

 ر انتخاب موتور گیربکس می بایست در نظر گرفته شوند که شامل ........... هستند .دو پارامتر مهم د .91

a) ماکزیمم گشتاور و ماکزیمم توان تولیدی 

b) مینیمم گشتاور و مینیمم توان تولیدی 

c) مینیمم گشتاور و ماکزیمم توان تولیدی 

d) ماکزیمم گشتاور و مینیمم توان تولیدی 

 

 عنوان نشده است؟ کدام پوشش دیواره چاه  در استاندارد .92

a) بدون روزنه 

b) غیر قابل اشتغال 

c) پوشش سیمانی 

d) دارای پایداری مکانیکی 

 

 حداکثر فاصله چراغ تونلی از سقف چاه و کف چاهک چقدر است؟ .93

a) 5/0 متر 

b) 7/0 متر 

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

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

 

 کدام مورد چاهک آسانسور را غیراستاندارد می کند؟ .94

a) وجود وسایل غیر مرتبط با آسانسور در چاهک 

b) وجود کلید توقف با عالیم 

c) داشتن کف تقریبا صاف و هموار 

d) وجود پریز در چاهک 

 

 حداقل ارتفاع فیای باال سری )اورهد( کابین چقدر باید باشد؟ .95

a) 8/3 متر 

b) 7/3 متر 

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

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

 

 حداقل فیای باید جهت تهویه چاه طبق استاندارد چقدر باید باشد؟ .96

a) 1% مساحت چاه 



b) 1% مقطع طولی چاه 

c) 1% مقطع عرضی چاه 

d) 2% مساحت چاه 

 

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

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 .98

a) .سیم بکسل ها و شیار فلکه کششی است 

b) .کفشک لغزشی و ریلهای راهنماست 

c)  است . چرخهای هرزگردسیم بکسل ها و 

d) ب و الف 

 

 در صورتیکه فیای زیر چاهک آسانسور خالی بوده و محل رفت و آمد باشد : .99

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

b)  ریلهای سبکتر جهت نصب استفاده می شوداز. 

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

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

 

 زیر انتخاب می شود ؟ارتفاع باالسری )اورهد( با توجه به کدامیک از موارد  .100

a) نوع آسانسور 

b) سرعت آسانسور 

c) ظرفیت آسانسور 

d) هر سه مورد الف و ب و ج 

 

مورد  میانی اضطراری متر تجاوز کند ، درهای ............از  متوالی طبقات درهای آستانة بین فاصله که در صورتی .101

 نیاز می باشند.

a) 9 متر 

b) 10 متر 

c) 11 متر 

d) 12 متر 

 
 مشخصه یک آسانسور می باشد ؟کدام گزینه  .102



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 ؟ .103

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

b) عدم انتخاب درست سایز ریلها و یا فواصل براکتها 

c) . طول شاخه ریلها بیش از اندازه بلند باشد 

d) . ارتفاع ساختمان بیش از اندازه بلند باشد 

 

 کدام جمله اشتباه است ؟ .104

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

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

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 : .105

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

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 

 

 
 صحیح است؟ کدام مورد برای سینی پاخور کابین .106

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

b)  درجه از سطح افق باشد 60متر با  میلی 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)  درجه از سطح افق باشد 60میلی متر با  2متر و با پخ خوردگی  0.7ارتفاع سینی حداقل 

 

 فرو رفتگی و برجستگی درب طبقات حداکثرچقدر مجاز است؟ .107

a) 3 میلی متر 

b) 2 میلی متر 

c) 6 میلی متر 



d) 5میلی متر 

 

 

 حداکثر فیای مجاز باز درب و چارچوپ ها چقدر است؟ .108

a) 5 میلی متر 

b) 6 میلی متر 

c) 3  میلی متر 

d) 10 میلی متر 

 

 سانتی متر به درب اسانسور کدام اتفاق نباید بیفتد؟ 5نیوتن در مساحت  300پس از اعمال نیروی عمودی  .109

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 

 

 حداقل زبانه قفل کننده درب جهت درگیری با لنگه درب جهت انجام حرکت کابین چقدر است؟ .110

a) Mm 6 

b) Mm 5 

c) Mm 7 

d) Mm 3 

 

 حداقل فیای باید جهت تهویه چاه طبق استاندارد چقدر باید باشد؟ .111

a) 1% مساحت چاه 

b) 1% مقطع طولی چاه 

c) 1% مقطع عرضی چاه 

d) 2% مساحت چاه 

 

 آسانسور باید چند لوکس باشد؟حداقل روشنایی جلوی درب طبقات  .112

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؟ .113

a) 30  



b) 40  

c) 20 

d) 50 

 

 حداقل قطر طناب های گاورنر  چند میلی متر  باید باشد؟ .114

a) 5  

b) 6  

c) 10 

d) 8 

 

 حداقل ضریب اطمینان طناب  فوالدی  گاورنر چقدر باید باشد؟ .115

a) 12  

b) 16 

c) 8  

d) 20 

 

 حداقل قطر طناب فوالدی  فلکه های نیروی محرکه باید چند میلی متر باشد؟ .116

a) 6.5  

b) 6   

c) 8  

d) 10 

 

 ارتفاع اعداد پالک ظرفیت آسانسور چقدر باید باشد؟ .117

a) قابل رویت 

b) 10  میلی متر 

c) 7  میلی متر 

d) 9 میلی متر 

 
عنوان شده دارای تاییدیه باشد تاکنون اجرای استاندارد اجباری  1-6303کدام قطعه با وجود آنکه در استاندارد  .118

 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؟ .119



a) ورود افراد غیر مجاز ممنوع 

b) ورود افراد متفرقه ممنوع 

c) ورود فقط برای سرویسکار مجاز است 

d) ورود مسئوالن ساختمان مجاز است 

 

برای تشکیل پرونده بازرسی آسانسور برای قطعات چهارگانه )ضربه گیر، قفل ، پاراشوت ، گاورنر( ارائه چه  .120

 مدرک الزم است؟

a) ارائه کپی گواهی قطعات کافی است 

b) ستنیاز به ارائه مدرک خاصی نی 

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

 

 کشش نابرابر در سیم بکسلهای تعلیق سبب : .121

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 

 

گاورنر با سرعت باالی آسانسور ، کدام مورد باید طی یک وضعیت بیش از سرعت مجاز ، در ابتدا فعال در یک  .122

 شود ؟

a) شیطانک گاورنر 

b) میکروسوئیچ الکتریکی گاورنر 

c) )پاراشوت )لقمه های ترمز اضطراری 

d) محل اتصال باالی کابین 

 

 بموقع کنترل شود ؟کدامیک از شرایط زیر در کار کفشکهای غلطکی تاثیر می گذارد و باید  .123

a) . ریلها بصورت موازی نصب نشده اند 

b) . ریلها بصورت عمودی شاقول نصب نشده اند 

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  .124

 .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؟ .125

a)  کشش روی سیم بکسل جبرانحفظ مسیر حرکت و 

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   VALVEازمشخصات شیرترکیدگی  .126

a) جز شیرهای کنترل فشار میباشد 

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

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

d) هیچکدام 

 

 در صورتیکه کابین دارای دو درب مجاور باشد ، در این صورت یوک آن : .127

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 .128

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 : .129

a) . روغن کاری ماهانه با یک گریس نرم دارد 

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

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 

 

 ه تماس آنها با کابین چگونه باید باشد ؟هنگام استفاده از دو عدد ضربه گیر ، نحو .130

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  جهشدر سیم بکسلهای جبران به هنگامی از وسیله ضد  .131

 .......... است .

a) 3.5 متر بر ثانیه 

b) 2.5 متر بر ثانیه 

c) 4  ثانیهمتر بر 

d) 5 متر بر ثانیه 

 

 هنگام قطع برق در ترمز مغناطیسی : .132

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 

 

 باشد، قطر چرخ گاورنر حداقل چقدر باید باشد؟ mm6درصورتی که نظر سیم بکسل گاورنر  .133

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

 

 کدام یک از ضربه گیرهای زیر از نوع مستهلک کننده انرژی هستند؟ .134

a) ضربه گیر فنری 

b) ضربه گیر هیدرولیک 

c) ضربه گیر الستیکی 



d) اورتان ضربه گیر پلی 

 

 اتوماتیک نباید از .... نیوتن بیشتر باشد.های  نیروی مورد نیاز جهت جلوگیری از بسته شدن درب .135

a) 100 

b) 80 

c) 200 

d) 150 

 

 حکم چه وسایلی را در مدارهای الکتریکی ایفاء می کنند . شیرهای اطمینان وسوئیچ های ماکزیمم فشار .136

a) رله ها و کنتاکتورها 

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 .137

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؟ .138

a) .از محل موتورخانه فعال می شود 

b) .توسط ساکنین ساختمان قابل فعال شدن است 

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

d) .موجب اطفاء حریق در آسانسور می شود 

 

 استفاده می باشد؟کدامیک از ضربه گیرها برای هر سرعتی قابل  .139

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؟ .140

a) کاهش مقاومت در برابر شکست 

b) صدمه مکانیکی 

c) خوردگی غیر متعارف 

d) همه موارد 

 

 ر صحیح است؟کدام جمله در مورد سرویس و نگهداری آسانسو .141

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

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

c) الف و ب 

d) هیچکدام 

 

 در مورد کنتاکت قفل درب ها کدام گزینه صحیح است؟ .142

a) فقط نظافت کنتاکت 

b)  روغنکاری کنتاکتفقط 

c) نظافت و سپس روغنکاری کنتاکت 

d) هیچکدام 

 

 کدام مورد در مورد سرویس درب کابین صحیح نیست؟ .143

a) بازدید از صحت عملکرد فتوسل 

b) نظافت سیل 

c) عملکرد شستی احیار 

d) نرمی حرکت 

 
 بازدید از کفشک های باال و پایین کابین .144

a) بایستی انجام شود.در هر بار سرویس می 

b)  باید انجام شود.در مواقع خرابی 

c) .نیاز نیست 

d) هیچکدام 

 
 درجه حرارت مجاز موتورخانه چه میزان می باشد؟ .145

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؟ .146

a) کنتاکت درب و قفل 

b) سری ایمنی 

c)  های باال و پایینحد 

d) تمامی موارد 

 

 کدام قسمت نباید بصورت دوره ای روغنکاری شود؟ .147

a) سیم بکسل 

b) رولر درب 

c) ریل راهنما 

d) هیچکدام 

 

 کدام جمله صحیح است؟ .148

a) اند نیازی به بازدید نداردجوشکاری براکتها بدلیل اینکه در زمان نصب کنترل شده 

b) پشت بند ریلها نیازی به بازدید ندارد 

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

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

 

 در چه زمانی سیم بکسل آسانسور نیاز به تعویض دارد؟ .149

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

b) .در بدنه سیم بکسل شکستگی ایجاد شده باشد 

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

d) همه موارد 

 
 صدا ولرزش در کابین کدامیک از موارد زیر میتواند باشد؟علت وجود  .150

a) تنظیم نبودن درایو کنترل سرعت 

b) وجود عیب و خطا در اینکودر 

c) عدم روغنکاری مناسب ریل ها 

d) همه موارد 



 باشد؟تواند به کدام دالیل گم کردن طبقه توسط آسانسور می .151

a) خرابی سنسور 

b) ای ولتاژ سنسورقطع لحظه 

c) اختالل در ولتاژ 

d) تمام موارد 

 

 است؟ صحیح جمله کدام .152

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: .153

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

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

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

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

 

 کدام قطعات نیاز دارند در هر بار سرویس به صورت بصری بازدید شوند؟ .154

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؟ .155

a) ن درب باز کنکما 

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؟ .156

a) روغنکاری 

b) آچارکشی 

c) نظافت 

d) بازدید بصری 



 

 در کدام گزینه شرایط تعویض سیم بکسل ها قید نشده است؟ .157

a) از آسانسور مدت زمان استفاده طوالنی 

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؟ .158

a) مدت زمان استفاده طوالنی از آسانسور 

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  .159

 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 

 

 ......... حتماً باید در هر سرویس آچارکشی شود.در درب های تمام کابین .......... .160

a) ریل درب 

b) کمان درب باز کن 

c) قرقره ها 

d) کنتاکت دو شاخ 

 

 اولین اقدام جهت انجام سرویس بعد از رفتن بر روی کابین کدام گزینه می باشد؟ .161

a) کنترل جعبه رویزیون 

b) رعایت مسائل ایمنی روی کابین 

c) نظافت روی کابین 

d)  کابینبررسی عملکرد کنترل درب 

 
 جهت انجام سرویس بهتر است ابتدا از کدام بخش شروع نمائیم؟ .162

a) موتورخانه 

b) چاه و روی کابین 



c) با رعایت نکات ایمنی فرقی نمی کند 

d) چاهک 

 
 کدام المان در کابین حتماً می بایست در هر سرویس از سالم بودنش اطمینان حاصل شود؟ .163

a) نمراتور شستی 

b) چراغ روشنایی اضطراری 

c)  دائمچراغ روشنایی 

d) )عملکرد بردآوا )سخنگو 

 

در یک آسانسور فرمان حرکت داده می شود ولی درب پس از بسته شدن دوباره باز شده و آسانسور حرکت  .164

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

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

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

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

d) همه موارد 

 

در صورت استفاده از کفشک غلطکی)رولر( برای کابین کدامیک از موارد زیر در عملیات سرویس و نگهداری  .165

 می بایست رعایت شود؟

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

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 

 

 

درصورتیکه برای سرویس آسانسور نیاز به پل کردن مدار ایمنی باشد، کدامیک از موارد زیر می بایست انجام  .166

 شود؟

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

b) .کلید استپ موجود در تابلو فرمان قطع شود 

c) .برق ورودی سه فاز قطع گردد 

d) .کنترل فاز از مدار خارج شود 

 

در صورت پاراشوت کردن آسانسور )فعال شدن سیستم ایمنی مکانیکی( نحوه صحیح خارج کردن از پاراشوت  .167

 کدام گزینه است؟

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

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

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



d) همه موارد 

 

 چه می باشد؟ PTCوظیفه سنسور  .168

a) نکنترل درجه حرارت موتور و در صورت نیاز قطع جریان آ 

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

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

d) حسگر مغناطیسی محدوده طبقات 

 

 علت استفاده از مهار سیم بکسل در فلکه موتور و هرزگرد چه می باشد؟ .169

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 

 

 

پس از نصب درب و ریل آسانسور دارای موتورخانه در باالی چاه ، تعداد حفره های عبور سیم بکسل در روش  .170

 حداقل .... خواهد بود . 2:1سیم بندی 

a) 4 

b) 2 

c) 6 

d) 8 

 

 کدام جمله صحیح نیست ؟ .171

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

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

 

 اه آسانسور چیست ؟دلیل استفاده از شاقول ریزی در چ .172

a) جهت محاسبه ابعاد چاه آسانسور 

b) جهت استقرار مناسب تجهیزات آسانسور در چاه 

c) جهت تعیین خط مرکزی ریلها 

d) همه موارد فوق 



 

 براکتها چگونه به سازه فلزی ساختمان متصل می شوند ؟ .173

a) با گیره های مخصوص 

b) تنها بوسیله جوشکاری 

c) تنها با پیچ و مهره کردن 

d)  هم با پیچ و مهره کردنهم با جوشکاری و 

 

 میزان روشنایی چاه آسانسور می بایست چند لوکس باشد؟ .174

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 ) .175

a) احساس نرمی حرکت برای مسافران داخل کابین 

b) رافیکصرفه جویی در زمان بحث آنالیز ت 

c) جلوگیری از شوک موقع توقف 

d) افزایش سرعت آسانسور 

 

 شروع عملیات نگهداری و تعمیرات در آسانسور بهتر است از کدام قسمت باشد؟ .176

a) چاهک 

b) چاه 

c) موتورخانه 

d) کابین 

 

حداکثر میزان کاهش قطر سیم بکسل در اثر سایش و خوردگی چند درصد قطر نامی می باشد که در آن زمان  .177

 تعویض سیم بکسل اقدام نمود؟می بایست نسبت به 

a) 4 درصد 

b) 5 درصد 

c) 6 درصد 

d) 10 درصد 



 

 باشد؟ می صحیح زیر موارد از کدامیک بکسل سیم روغنکاری خصوص در .178

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 .179

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 .180

a) تماس سطح کاهش 

b) تماس سطح افزایش 

c) آلفا زاویه افزایش 

d) تماس سطح زبری افزایش 

 

 دهد؟ می روی زیر موارد از کدامیک برش زیر دارای شیارهای در بِتا زاویه افزایش با .181

a) اصطکاک افزایش نتیجه در و تماس سطح کاهش 

b) اصطکاک کاهش نتیجه در و تماس سطح کاهش 

c) اصطکاک افزایش نتیجه در و تماس سطح افزایش 

d) اصطکاک کاهش نتیجه در و تماس سطح افزایش 

 

 شود؟ نمی ها فلکه و بکسل سیم خوردگی افزایش باعث زیر موارد از کدامیک .182

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 .183

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 .184

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)  میاعف پیچش بندی بکسل سیم سیستم از استفاده علت .185

 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 .186

 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 .187

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 .188

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 .189

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 .190

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 

 

 دلیل استفاده از شاقول ریزی در چاه آسانسور چیست. .191

a) محاسبه ابعاد چاه 

b) تعیین محل مناسب قرارگیری تجهیزات داخل چاه 

c) تعیین خط مرکزی ریل ها 

d) همه موارد 

 

 تعیین ابعاد کابین موثرند.چه پارامترهایی در  .192

a) درب طبقات ، وزنه تعادل ، تابلو فرمان 

b) درب طبقات ، موتورگیربکس ، تابلو فرمان 

c) درب طبقات ، وزنه تعادل ، ریل ها 

d) درب طبقات ، موتور گیربکس ، ریل ها 

 

سیم میلیمتر است، استفاده از چه سایز  520در صورت استفاده از فلکه هرزگردی که دارای قطر خارجی  .193

 بکسلی مجاز می باشد.

a)  10سیم بکسل با سایز 

b)  11سیم بکسل با سایز 

c)  13سیم بکسل با سایز 

d) هر سه گزینه 

 با توجه به نقشه و جدول ذیل، ابعاد چاه آسانسور را محاسبه نمائید. .194

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. .195

a)  طبقاتریل کابین و درب 

b) ریل کابین و دیوار روبروی درب طبقه همکف 

c) درب طبقات و دیوار روبروی درب طبقه همکف 

d) همه موارد 

 

 اولین شاخه ریل ها در طرفین چاه، از چه نظر می توانند با یکدیگر اختالف داشته باشند. .196

a) سایز ریل ها 

b) جهت قرارگیری نری و مادگی ریل ها 

c) فاصله براکت های نگهدارنده ریل ها 

d) چگونه اختالفی در ریل ها قابل قبول نمی باشدهی 

 

 برای محاسبه نوع زنجیر جبران مورد نیاز، کدام موارد می بایست در نظر گرفته شود. .197



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 2:1 بندی بکسل سیستم در .198

 ؟ 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 .199

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 .200

 ؟ 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 .201

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 .202

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 .203

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 .204

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؟ .205

a)  میلیمتر باشد 2و حداکثر  1حداقل 

b)  میلیمتر باشد 3و حداکثر  1.5حداقل 

c)  باشدمیلیمتر  4و حداکثر  2حداقل 

d)  میلیمتر باشد 5و حداکثر  2.5حداقل 

 

 فاصله هر کرپی روی سربکسلی تا کرپی دیگر حداقل چه میزان میبایست باشد؟ .206

a) 6 برابر قطر سیم بکسل 

b) 7 برابر قطر سیم بکسل 

c) 8 برابر قطر سیم بکسل 

d) 9 برابر قطر سیم بکسل 

 

 د تا باشد؟تعداد کرپی های روی سیم بکسل با توجه به قطر سیم بکسل می بایست چن .207

a)  کرپی 2حداقل  10تا قطر 

b)  کرپی 3حداقل  10تا قطر 

c)  کرپی 2حداقل  15تا قطر 

d)  کرپی 3حداقل  15تا قطر 

 

 مهره کرپی نصب شده روی بست سیم بکسل در موقع سفت شدن می بایست به چه میزان باشد؟ .208

a) به اندازه قطر سیم بکسل 



b)  قطر سیم بکسل 1.2به اندازه 

c)  بکسلقطر سیم  1.3به اندازه 

d)  قطر سیم بکسل 1.4به اندازه 

 

 موتورهای گیرلس نسبت به موتور گیربکس از چه اجزا کمتری برخوردارند؟ .209

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

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

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

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

 

 حداکثر میزان مجاز ناصافی پایه موتور چه میزان است؟ .210

a) 3 میلیمتر 

b) 4 میلیمتر 

c) 5 میلیمتر 

d) هیچکدام 

 

 چه میزان از پیچ موتور بابت نصب بر روی شاسی زیر موتور می بایست در موتور بسته شود؟حداقل  .211

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  .212

 سیم بکسل روی فلکه می بایست چگونه باشد؟

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

b) از سمت روتور دو شیار خالی گذاشته سپس سیم بکسل ها را آویزان میکنیم 

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

d) همه موارد 

 

 کل ظاهری به چند نوع تقسیم میشوند؟موتورهای گیرلس از نظر ش .213



a) دیسکی یا تخت 

b) بشکه ای یا درامی 

c) روتور داخلی و روتور بیرونی 

d) هر سه مورد 

 

میزان حداقل و حداکثر فشار استاتیکی کاری در یک جک تک مرحله ای مستقیم در بازه .................. مجاز  .214

 است.

a)  بار 40بار و حداکثر  10حداقل 

b)  بار 45حداکثر بار و  12حداقل 

c)  بار 50بار و حداکثر  14حداقل 

d) هیچکدام 

 

 کدامیک از موارد زیر از ویژگی های آسانسور هیدرولیک نیست؟ .215

a) حرکت نرم و روان و قابلیت تنظیم سرعت به وسیله گروه شیرها 

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

c) خانه در باالی چاه و امکان قرار دادن در فیای دورتر از چاهعدم نیاز به پیش بینی موتور 

d) ضرورت استفاده اجباری از مکانیزم گاورنر 

 

 روغن مورد استفاده در تانک روغن آسانسورهای هیدرولیکی باید: .216

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

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

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: .217

a) د از کفشک غلطکی استفاده کردبه واسطه دستورالعمل استاندارد بای 

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

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

 میشود

d) هیچ کدام 

 

 آسانسورهای کششی در ظرفیت های باال چه میباشد؟ویژگی های آسانسورهای هیدرولیک مستقیم نسبت به  .218

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



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

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

d) هر سه گزینه صحیح است 

 

 نسبت فشار شلنگ روغن به فشار پمپ هیدرولیک حداقل: .219

a) 2 باشدبرابر می 

b) 4 باشدبرابر می 

c) 6 باشدبرابر می 

d) 8 باشدبرابر می 

 

 کدام عبارت در مورد آسانسورهای هیدرولیکی صحیح است؟ .220

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

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

 متر بر ثانیه مجهز به گاورنر باشد. 1سرعت 

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

 متر بر ثانیه مجهز به گاورنر باشد. 1سرعت 

d) عبارت الف و ب صحیح است 

 

 :  کاراسلینگ به مجهز هیدروبکسلی یا غیرمستقیم هیدرولیک درآسانسورهای .221

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 .222

 ؟ 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 .223



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 .224

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 .225

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 .226

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 .227

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 .228

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



 

 جان پناه در چاهک آسانسور؟ابعاد  .229

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؟ .230

a) 100  ×60  ×50 سانتی متر مکعب 

b) 100  ×80  ×60 سانتی متر مکعب 

c) 80  ×60  ×50 مکعب سانتی متر 

d) 100  ×80  ×50 سانتی متر مکعب 

 نسبت سرعت کابین و سرعت سیم بکسل عبارت است از؟ 3:  1در یک آسانسور با سیستم تعلیق  .231

a) سرعت سیم بکسل برابر سرعت کابین است 

b) سرعت سیم بکسل یک سوم سرعت کابین است 

c) سرعت سیم بکسل سه برابر سرعت کابین است 

d)  کابین نداردسرعت سیم بکسل ارتباطی با سرعت 

 

وقتی وزنه تعادل روی ضربه گیر فشرده شده قرار دارد، فاصله عمودی آزاد بین باالترین قسمت کفشک لغزشی  .232

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

a) 20.035v+  

b) 20.035v+  0.15 

c) 20.35v+  1 

 

 تور خانه حداقل باید چقدر باشد؟ابعاد دریچه های دسترسی واقع در کف اتاق مو .233

a) 80 cm  ×80 cm 

b) 80 cm  ×70 cm 

c) 80 cm  ×60 cm 

d) 80 cm  ×50 cm 

 
 سیستم های ترمز ایمنی در آسانسور کششی و هیدرولیکی ) از نوع مستقیم ( به ترتیب عبارتند از ؟ .234

a) پاراشوت 



b) پاراشوت ، پاراشوت 

c) پاراشوت ، شیر ایمنی 

d) شیر ایمنی ، پاراشوت 

 

 آسانسوری در چه شرایطی باید مجهز به سیستم ترمز ایمنی باشد؟وزنه تعادل  .235

a) در هیچ حالتی الزامی نیست 

b)  متر و بیشتر اجباری است 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؟ 6/1بیش از در آسانسور با سرعت  .236

a) پالستیکی 

b) فنری 

c) هیدرولیکی 

d) ) پلی اورتان ) اورتان 

 

 ؟ 1:  1زنجیر جبران در آسانسورهای با سیستم بکسل بندی  .237

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

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

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 

 

 اقل میبایست چند میلیمتر باشد؟میلیمتر باشد، قطر فلکه حد 16در صورتیکه قطر سیم بکسل یک آسانسور  .238

a) 600 

b) 620 

c) 720 

d) 760 

 

 1:  2استفاده شده باشد و روی کادر وزنه از سیستم تعلیق  1:  1در صورتی که روی کابین از سیستم تعلیق  .239

 استفاده شده باشدنسبت حرکت کابین به کادر وزنه چگونه است؟



a) برابر هستند 

b) کابین نصف کادر وزنه حرکت میکند 

c)  برابر کادر وزنه حرکت میکندکابین دو 

d) هیچکدام 

 

 

 در آسانسور های هیدرولیکی بهنگام پایین آمدن کابین: .240

a) شیرهای کنترل باز بوده و موتور پمپ نیز روشن است 

b) موتور بصورت ستاره مثلث عمل میکند 

c)  گزینهA  وB صحیح است 

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

 

 باید در محدوده زیر کنترل شود.  دمای موتورخانه .241

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؟  .242

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؟  .243

a) 11 

b) 16  

c) 12  

d) بستگی به نوع سیم بکسل دارد 

 

 نیروی مورد نیاز جهت جلوگیری از بسته شدن دربهای اتوماتیک نباید از .... نیوتن بیشتر باشد.   .244



a) 100 

b) 80  

c) 200 

d) 150  

 

 ( عبارت است از: over headاورهد ) .245

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

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

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

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

 

 افزایش سرعت کابین از حد مجاز خود: قبل از فعال شدن سیستم مکانیکی گاورنر به هنگام  .246

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:   .247

a) 30  برابر است 

b) 40  .برابر است 

c) 25  برابر است 

d) هیچکدام 

 

 ابعاد جان پناه در چاهک آسانسور:  .248

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  .249



a) cm 70  

b) cm 80  

c) cm 90  

d) cm 110  

 

 ابعاد جان پناه روی کابین آسانسور:  .250

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  .251

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  .252

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  .253

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 .254

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 :   .255

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؟    .256

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   .257

a)  فنری 

b) هیدرولیکی   

c) الستیکی 

d) پلی یورتان 

  

 هنگام قطع برق در ترمز مغناطیسی :    .258

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 :   .259

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  .260

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 :    .261

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 :   .262

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 ؟  .263

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 ؟  .264

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.  .265

a) سرعت اسمی آسانسور 

b) وزن کابین 

c) وزن نفرات 

d) همه موارد فوق 

 

 کدام جمله صحیح نیست ؟  .266

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 بعیی از مواقع می توان ریلها را به یکدیگر جوشکاری کرد 

 

 در ترمزهای ایمنی )پاراشوت( از نوع تدریجی زمان و مسافت توقف بستگی به :  .267

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 :  .268

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  .269

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 ؟  .270

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 ؟  .271

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 ؟  .272

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 ؟  .273

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   .274



a) 640   

b) 700  

c) 500  

d) 750 

 

 استفاده می شود ؟ ی طبقهایمنی در دربها زبانهچرا از  .275

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 ؟  .276

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 ؟  .277

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 :  .278

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  .279



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  .280

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 :  .281

a) شرایط محیط و نوع کارکرد 

b) درجه حرارت 

c) سرعت سیم بکسل 

d) همه موارد فوق 

 

 مغناطیسی عبارتست از :از خصوصیات یک ترمز   .282

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 .  .283

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 :  .284



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؟  .285

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 :    .286

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 :    .287

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 پاراشوت و عدم عملکرد مناسب کدام گزینه صحیح است؟ در صورت بروز مشکل   .288

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 

 

 بکسل جبران شاقول می شود.معموال سیم بکسل جبران متصل می شود به ............... وبا فلکه کششی سیم   .289

a)   وزنه تعادل 



b) کابین 

c)   به کابین و وزنه تعادل 

d) هیچکدام 

 

 همواره حداقل .........براکت در هر شاخه از ریل وجود دارد:  .290

a) 1  

b) 2  

c) 3    

d) هیچ براکت 

 

 قطعات درب ورودی چاه آسانسور را نام ببرید .  .291

a) ریل کف ، پایه ها ، پنل درب 

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

c) ستونها ، لته ها ، سیل 

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

 

ضریب تعلیق       .292 سوری با  سان صورتیکه موتورخانه در      2:1در آ شده در زیر کابین ، در  صب  و فلکه های هرزگرد ن

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

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 :  .293

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 

 

 تراکی ، ریلها در................. قرار دارند . در آسانسورها با کابین لیفت  .294



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 : .295

a) . روغن کاری ماهانه با یک گریس نرم دارد 

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

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

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 ؟  .296

a) همزمان 

b) بطور پشت سر هم 

c) گی به سرعت آسانسور دارد .بست 

d) .معلوم نیست 

 

در چاهک استفاده می شود که سرعت کابین بیشتر از  جهشدر سیم بکسلهای جبران به هنگامی از وسیله ضد   .297

 .......... است .

a) 3.5 متر بر ثانیه 

b) 2.5 متر بر ثانیه 

c) 4 متر بر ثانیه 

d) 5 متر بر ثانیه 

 

 کشش نابرابر در سیم بکسلهای تعلیق سبب :  .298

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.  .299

a.  30و  -5بین+ 

b.  40و  -5بین  

c.  35+ و 5بین+  

d.  40+ و 5بین 

 

 باشد، قطر چرخ گاورنر حداقل چقدر باید باشد؟   mm6در صورتیکه نظر سیم بکسل گاورنر  .300

a) mm 240  

b) mm 180 

c) mm 200 

d) mm 300 

 

سرعت نامی را به چه میزان بار )وزن(         .301 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؟  .302

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) حجم بزرگتر در مقایسه با گیربکس های دیگر 

 

 کدام پارامتر بر نیروی کشش موثر نیست؟  .303

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        .304 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؟  .305

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؟  .306

a) 11 

b) 16  

c) 12  

d) بستگی به نوع سیم بکسل دارد 

 

 نیروی مورد نیاز جهت جلوگیری از بسته شدن دربهای اتوماتیک نباید از .... نیوتن بیشتر باشد.   .307

a) 100 

b) 80  

c) 200  

d) 150  

 

 ( عبارت است از: over headاورهد ) .308

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

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

c)  بین کف موتورخانه تا روی محل استقرار موتورفاصله قائم 

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:  .309

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

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

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:   .310

a) 30  برابر است 

b) 40  .برابر است 

c) 25  برابر است 

d) هیچکدام 

 

 گاورنر باید ......   .311

a) متناسب با سرعت نامی آسانسور تنظیم شود 

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:  .312

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؟  .313

a) cm 70  

b) cm 80  

c) cm 90  

d) cm 110  

 



 ابعاد جان پناه روی کابین آسانسور:  .314

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 .. .315

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  .316

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؟  .317

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؟  .318

a) وگیری از صدمات وارده به بدن جل  

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 ) .319

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؟   .320

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:   .321

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 .322

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 

 

 کدامیک از گزینه های زیر ضربه گیر از نوع مستهلک کننده انرژی است ؟  .323

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 :   .324

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؟   .325

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.  28ساختمان های با ارتفاع در 

 

 متر بر ثانیه چه نوع ضربه گیرهایی مورد استفاده قرار می گیرد؟   1.6در آسانسور با سرعت بیش از  .326

a)  فنری 

b)   هیدرولیکی 

c) الستیکی 

d) پلی یورتان 

 

 باالسری عبارت است از : این سوال تکراریست . .327

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 

 

  م ایمنی ) پاراشوت ( مجهز می شود ؟وزنه تعادل در چه صورت به سیست .328

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

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:  .329

a) 30 برابر است 

b) 40 برابر است 

c) 25  برابر است  

d)  هیچکدام 



 

 هنگام قطع برق در ترمز مغناطیسی :  .330

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  .331

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 :   .332

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 :   .333

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

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

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

d)  هیچکدام 

 

 فلکه کششی هرزگرد گاورنر ته چاه به منظور :  .334

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

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

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

d)  هیچکدام 



 

 انواع کفشک در آسانسورها عبارتند از : .335

a)  غلطکی وU )شکل ثابت و لوالیی )لغزشی 

b) غلطکی و فلزی 

c) لغزشی و شیشه ای 

d) هیچکدام 

 

 ریلها و کفشکها مناسب نباشد :در صورتیکه کیفیت نصب  .336

a) . باعث تکانهای شدید در ریلها می شود 

b) . باعث تکانهای شدید کابین می شود 

c) . باعث تکانهای شدید موتور گیربکس می شود 

d) هیچکدام 

 

 انواع ضربه گیرها : .337

a)  هوایی –فنری 

b)  پلی اورتان –هیدرولیکی  –فنری 

c)  پیچی و هوایی –هیدرولیکی 

d)  فنری –تلسکوپی 

 

 جمله صحیح نیست ؟کدام  .338

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

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

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

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

 
 کدام جمله صحیح نیست ؟ .339

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

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

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

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

 



اســتارت در ســاعت موتور گیربکس آســانســور در ســاختمانهای با ترافیک ســبک و ســنگین به ترتیب  "معموال .340

 عبارتند از :

a) 90  240و 

b) 240  180و 

c) 180  240و 

d) 180  300و 

 

 گیر بستگی به ........ دارد.انتخاب نوع ضربه  .341

a) سرعت اسمی آسانسور 

b) وزن کابین 

c) وزن نفرات 

d) همه موارد فوق 

 

 کدام جمله صحیح نیست ؟ .342

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 . 5له بستهای سیم بکسل از یکدیگر حداقل فاص 

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

 

 کدام جمله صحیح نیست ؟ .343

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

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

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

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

 

 در ترمزهای ایمنی )پاراشوت( از نوع تدریجی زمان و مسافت توقف بستگی به : .344

a) . جرم در حال حرکت و سرعت آسانسور دارد 

b) ور دارد .جرم در حال حرکت آسانس 

c) . نوع گاورنر دارد 

d) هیچکدام 

 



 در مورد ضربه گیرهای کابین و وزنه تعادل کدام جمله صحیح نیست ؟ .345

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

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

d) الف و ب 

 

 ضربه گیرها باید : .346

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

b) . توانایی جابجایی را داشته باشند 

c) را داشته باشند . توانایی ضربه گیری 

d) هیچکدام 

 

 متر بر ثانیه از ضربه گیرهای ....... استفاده می شود . 1.6تا  1برای آسانسوری با سرعت  .347

a) مستهلک کننده انرژی 

b) جمع کننده انرژی 

c) جمع کننده و مستهلک کننده انرژی 

d) هیچکدام 

 

 گاورنر : .348

a) . باید متناسب با سرعت نامی آسانسور تنظیم شود 

b) زن نفرات استفاده کننده تنظیم شود .باید متناسب با و 

c) . باید متناسب با وزن وزنه تعادل باشد 

d) . باید متناسب با جرم کابین انتخاب شود 

 

 در انتخاب نوع درب کابین و طبقه : .349

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

b)  خاصی برخوردار است .ضخامت ورق دربها از اهمیت 

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

d) هیچکدام 

 



 یوک کابین عبارتست از : .350

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 ؟ .351

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

b) فلزی ساخته شوند . "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 ؟ .352

a) کابین ، وزنه تعادل ، ریلهای راهنمای کابین 

b) کابین ، وزنه تعادل ، موتور گیربکس 

c) کابین ، تابلو فرمان ، موتور گیربکس 

d) درب طبقه ، وزنه تعادل ، تابلو فرمان 

 

 در محاسبه ابعاد کابین : .353

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

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

c) الف و ب 

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

 

 عمق( : xسانتی متری )عرض  80نفر با درب اتوماتیک از وسط بازشو  8حداقل ابعاد چاه آسانسور با ظرفیت  .354

a) 180 x 190 سانتیمتر 

b) 180 x 200 سانتیمتر 

c) 200 x 190 سانتیمتر 

d) 180 x 180 سانتیمتر 

 



 در محاسبات تعداد و ظرفیت آسانسور مهمترین عامل : .355

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 ؟ .356

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

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

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

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

 

 کدام جمله صحیح نیست ؟ .357

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

b) . استفاده از ترمز نواری مجاز است 

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

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

 

 وزنه تعادل زمانی باید به سیستم ایمنی )پاراشوت( مجهز گزدد که :    .358

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 

 

 حیح است ؟کدام جمله ص .359

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

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 . 10جابجائی یک آسانسور در یک ساختمان مسکونی ظرفیت 

 



 محدودیت سرعت در گیربکسهای دنده حلزونی : .360

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 : .361

a) حلزونی 

b) گیرلس 

c) رشیدیخو 

d) ب و ج 

 

 بدنه گیربکس از جنس .............. است . .362

a) چدن 

b) فوالد 

c) آلومینیوم 

d) هیچکدام 

 

 کدام جمله صحیح نیست ؟ .363

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 سطوح ات سیدن روغن به  سبب نر سطح روغن  همینطور 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 

 

 کدامیک از آسانسورها نیاز به چاهک دارند ؟ .364

a) تنها نوع کششی 

b) تنها نوع هیدرولیکی 

c) هیچکدام 

d) همه آسانسورها 

 

 میلیمتر باشد ، قطر فلکه حداقل  ...... میلیمتر خواهد بود . 16سیم بکسل یک آسانسور در صورتیکه قطر  .365



a) 640    

b) 700  

c) 500   

d) 750 

 

 ضربه گیرها برای توقف مطمئن کابین و وزنه تعادل طراحی شده اند در صورتیکه : .366

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

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

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 . %125رعت نقص در سیستم کنترل به وزنه تعادل و کابین اجازه دهد تا در س 

 

 چرا از سیستم ایمنی در دربها استفاده می شود ؟ .367

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

d) . یک معیار اضافی برای ایمنی در کاربردهای آتی است 

 

 در کدام یک از حاالت زیر در آسانسور نباید سرخوردگی ایجاد شود ؟ .368

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

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

c) پایین آوردن یک کابین خالی از باالترین سطح 

d) همه موارد فوق 

 

 کدام جمله در مورد فلکه هرزگرد صحیح است ؟ .369

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 

 

 چه آسانسورهایی استفاده می شوند ؟ضربه گیرهای پلی اورتان برای  .370



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

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 

 

 کششی سیم بکسل :در آسانسورهای  .371

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 

 

 و مشخصات فنی آسانسور پارامترهای اصلی عبارتند از :در تعیین نوع  .372

a) ولتاژ برق اصلی و سرعت 

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 : .373

a) . برق اصلی قطع می شود 

b)  عمل می نماید .مکانیزم سیستم ایمنی 

c) . درب کابین باز می شود 

d) هیچکدام 

 

 عموما محل نصب گاورنر در کجاست؟ .374

a) در چاهک آسانسور 

b) در موتورخانه 

c) روی کابین آسانسور 

d) هیچکدام 

 

 انتخاب ضربه گیر تابع چه پارامترهائی است ؟  .375



a) توان موتور گیربکس 

b) وزن کابین 

c) ظرفیت و سرعت اسمی کابین آسانسور 

d) ابعاد چاهک 

 

 محل نصب ضربه گیرهای کابین و وزنه تعادل یک آسانسور :عموما  .376

a) در چاهک آسانسور 

b) در موتورخانه 

c) در زیر کابین و وزنه تعادل 

d) الف و ب 

 

 سیم بکسلهای آسانسور معموال از نوع : .377

a) . راستگرد هستند 

b) . چپگرد هستند 

c) الف و ب 

d) هیچکدام 

 

 برای اندازه گیری قطر واقعی سیم بکسل باید به دقت : .378

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

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

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

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

 

 میزان بار وارده برای ضربه گیرها باید بر روی ........ نشان داده شوند . .379

a) یوک باالی کابین 

b) وزنه تعادل 

c) نقشه طرح 

d) نقشه سیم کشی 

 

 برای محاسبه حداقل نیروی کششی سیم بکسل در حالت استاتیکی : .380



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

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 

 

 برای بستن انتهای سیم بکسل به کابین و قاب وزنه تعادل حداقل : .381

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 : .382

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

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

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

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

 

 عمر سیم بکسلهای آسانسور بستگی به ................. دارد . .383

a) قطر فلکه کششی 

b) جنس پولی 

c) تعداد دفعات و جهت خمشهای سیم بکسل 

d) همه موارد فوق 

 

 دفعات روغنکاری سیم بکسلها بستگی به عوامل زیر دارد :تعداد  .384

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 : .385



a) حداکثر تعداد سیمهای خارجی شکسته شده یا ترک برداشته 

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

c) حداکثر سایش مجاز بر روی سیمهای خارجی سیم بکسلها 

d) همه موارد فوق 

 

 سایش داخلی رشته های منفرد سیم بکسل بعلت : .386

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 : .387

a) شدن سیم بکسلها خم 

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

c) کش آمدن 

d) هیچکدام 

 

 برای آسانسورهای با سرعت پایین معموال از : .388

a) . زنجیر استفاده می شود 

b) . سیم بکسل استفاده می شود 

c) . طناب استفاده می شود 

d) هیچکدام 

 

 مورد استفاده در ضربه گیرهای هیدرولیکی باید : روغن .389

a) . یک روغن موتور با کیفیت خوب باشد 

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

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 ؟ .390

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 : .391

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 

 

 ترمز مغناطیسی آسانسور معموال از نوع : .392

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 : .393

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

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

 نیز در محاسبات منظور می شود .

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

d) می رود . تعادل جرم کابین بکار 

 

 استفاده از ریلهای راهنما برای ..................... است . .394

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

b) جلوگیری از نوسانات کابین بعلت نیروی خارج از مرکز 

c) متوقف کردن کابین در هنگام عملکرد مکانیزم ترمز ایمنی 

d) همه موارد فوق 

 



 ساختمانهای بلند از چه نوع گیره لقمه ریل راهنما استفاده می شود ؟در  .395

a) صلب 

b) لغزشی 

c) الف و ب 

d) جوشی 

 

 آنجایی که یک یا چند ضربه گیر هیدرولیک در زیر کابین استفاده شود : .396

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

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

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

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

 

 هدف از وجود فلکه کششی گاورنر در ته چاه چیست ؟ .397

a)  جهت عملکرد میکروسوئیچ سرعت بیش از اندازه گاورنر 

b) یجاد کشش مناسب بر روی سیم بکسل گاورنر و حفظ امتداد آنا 

c) نگهداشتن کابین آسانسور به هنگام عملکرد گاورنر 

d) پیشگیری از عملکرد سیستم ایمنی کابین یا وزنه تعادل 

 

 جنس کفشکهای لغزشی معموال از مواد .............. است . .398

a) پالستیکی 

b) الستیکی 

c) فلزی 

d) همه موارد فوق 

 

 با سرعت باال معموال از کفشکهای ........... استفاده می شود .در آسانسورهای  .399

a) لغزشی 

b) غلطکی 

c) الستیکی 

d) همه موارد فوق 

 



 زمان باز شدن دربهای اتوماتیک آسانسورها نسبت به زمان بسته شدن دربها : .400

a) . کمتر است 

b) . بیشتر است 

c) . مساوی است 

d) . بستگی به سازنده و طراحی آسانسور دارد 

 ؟وظیفه گاورنر چیست  .401

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 : .402

a) فاصله کف ورودی اصلی تا کف آخرین توقف 

b)  پائینترین توقف تا کف چاه آسانسورفاصله قائم بین کف 

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

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؟ .403

a) درهای لوالیی و درهای سانترال 

b)  و درهای سانترالدرهای کشویی 

c) درهای سانترال ودرهای تلسکوپی 

d) درهای تلسکوپی ودرهای سانترال 

 

 ارتفاع باالسری با توجه به کدامیک از موارد زیر انتخاب می شود ؟ .404

a) نوع آسانسور 

b) سرعت آسانسور 

c) الف و ب 

d) هیچکدام 

 

 گاورنر عبارتست از : .405

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



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

c) متوقف کننده اتوماتیک در موتور گیربکس آسانسور 

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

 

 کدام جمله صحیح نیست؟ .406

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

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؟ .407

a) نی جوش داده شود.شاسی موتور گیربکس روی دال بت 

b) .شاسی نصب شده نباید هیچگونه لرزشی داشته باشد 

c) .شاسی روی لرزه گیر می نشیند 

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: .408

a) ریل هادی وزنه تعادل 

b)  کابینریل های هادی 

c) فریم نگهدارنده ضربه گیر 

d) دیوار چاه آسانسور 

 

 هدف اصلی از استفاده از فلکه کششی سیم بکسل جبران چیست؟ .409

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؟ .410



a) زیر محور کابین 

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: .411

a) چدنی داکتیل 

b) فوالدی فورچینگ گرم 

c)   آلومینیومی 

d) موارد الف و ب 

 
 خصوص ریل های هادی کدام جمله صحیح نیست؟در  .412

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

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) تهای ریل می تواند داخل بتن دال قرار گیرد.ان 

 

 بیشترین نوع پاراشوت که در آسانسورها بکار میرود شامل: .413

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: .414

a) جمعیت ساختمان  

b)  ساختمان و کاربری آنجمعیت 

c) شرایط و حفاظتی و ایمنی 

d) هیچکدام 

 
 علت استفاده از ساعت ریل چیست؟  .415

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 :  .416

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 :   .417

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

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

c)   الف و ب 

d)  هیچکدام 

 

 ارتفاع پایه ضربه گیر چقدر است؟  .418

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؟ 150

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؟  .419

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؟  .420

a) 30  



b) 40   

c) 50 

d) یچکدامه 

 

 ابعاد کابین یک آسانسور ویلچربر ) صندلی چرخدار ( عبارت است از ) برحسب سانتی متر ( :   .421

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 ؟  .422

a) 11 

b) 16   

c) 12  

d)  بستگی به نوع سیم بکسل دارد 

 

 ابعاد کابین یک آسانسور برانکاردبر ) بر حسب سانتیمتر ( عبارت است از :  .423

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 :   .424

a) 10   میلیمتر باشد 

b) 8  میلیمتر باشد 

c) 6   میلیمتر باشد 

d) 12  میلیمتر باشد 

 

 معموال سیم بکسل جبران متصل می شود به ............... وبا فلکه کششی سیم بکسل جبران شاقول می شود. .425

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 ؟ .426

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 ؟ .427

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

d)       همه موارد فوق 

 

 ترمز مغناطیسی نصب شده بر روی موتور محرکها: .428

a) .هنگام توقف آسانسور بکار می رود 

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

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

d) .متصل به وزنه سیم بکسل در آسانسور است 

 

 فلکه کششی ته چاه )فلکه هرزگرد گاورنر(: .429

a) نیاز نیست 

b) در موتورخانه قرار می گیرد 

c) .بخشی از وزنه تعادل است 

d) هیچکدام 

 

 برای آسانسور در فیاهای باز چه نوع سیم بکسل خاصی پیشنهاد می شود؟ .430

a)  سیم بکسل گالوانیزه 

b) سیم بکسل با پوشش آرمیک 



c) سیم بکسل با پوشش پالستیکی 

d) هیچکدام 

 

 کار ریل های راهنما چیست؟ .431

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 

 

 وزنه تعادل مجهز به سیستم ایمنی باشد:در صورتیکه  .432

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

 

 برای چه منظوری از صفحه پشت بند استفاده می شود؟ .433

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 

 

 فاق و زبانه در دوسمت انتهایی هرشاخه هستند:ریل ها دارای  .434

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

 حالتهای فوق باشد.

 

 دلیل استفاده از شاقول ریزی در چاه آسانسور چیست ؟ .435

a) جهت محاسبه ابعاد چاه آسانسور 



b) جهت استقرار تجهیزات آسانسور در چاه 

c) جهت تعیین خط مرکزی ریلها 

d) همه موارد 

 

 بازوبسته کننده دربهای آسانسور مسافربری را تامین می کند، چه نام دارد؟مکانیسمی که نیروی  .436

a) اپراتور درب 

b) قفل درب 

c) واحد محرکه درب 

d) هیچکدام 

 
 شاقول ریل بهنگام نصب به معنای: .437

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) بودن آنها بطور عمودی است. شاقول 

 

 ریل هادی نصب می شود تا: .438

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 

 

 فوالدی ساختمان نصب می شود: براکت به سازه .439

a) .با گیره های مخصوص و رایج بسته می شود 

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: .440

a) 1 

b) 2    

c) 3  



d) هیچ براکت 

 

 معموال:نصب کردن ریل های هادی  .441

a) .از انتهای چاه آسانسور شروع می شود 

b) .از ابتدای چاه آسانسور شروع می شود 

c) .از مرکز چاه آسانسور شروع می شود 

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

 
سیم بکسل بندی        .442 سوری با  سان ساختمانی از آ سبت به سیم بکسل           3:1در  ست، سرعت کابین ن ستفاده شده ا ا

 بر است با:برا

a) 3برابر 

b)  یک سوم 

c) برابر 

d) نصف 

 

 مزیت استفاده از کفشک غلطکی نسبت به لغزشی عبارتست از : .443

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 ) .444

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

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

 

ســیم بکســلهای فوالدی متصــل به پایین کابین و وزنه تعادل که در ســاختمانهای بلند به کار می رود تا تعادل   .445

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

a) تراولینگ کابل 

b) کابلهای تعلیق 

c) سیم بکسلهای جبران 



d) هیچکدام 

 

 آسانسور کششی کدام گزینه الزم است ؟برای طرح کلی یک  .446

a) سایز فلکه های کششی و هرزگرد 

b) حداکثر فیای 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 

 

 بقه و خاموش شدن موتور محرکه آسانسور :به هنگام توقف کابین در تراز ط .447

a) . فکهای ترمز مغناطیسی توسط نیروی فنرهای آن به استوانه می چسبند 

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) هرم دستی از روی استوانه جدا می شوند .فکهای ترمز مغناطیسی توسط ا 

 

 قطعات درب ورودی چاه آسانسور را نام ببرید . .448

a) ریل کف ، پایه ها ، پنل درب 

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

c) ستونها ، لته ها ، سیل 

d)  ، غلطکها ، قفلهاسیل کف ، پایه ها ، دماغه ، فریم ، پنل درب ، تراک ها ، قالب ها 

 

 عمق چاهک در یک آسانسور تابع ............ است . .449

a) بار 

b) سرعت 

c) تعداد توقف 

d) ظرفیت 

 

ضریب تعلیق      .450 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) ایینپ 



c) هر دو جهت 

d) به همه جهات 

 

 کابین آسانسور باری و مسافربری ابعاد مشایه دارند . آسانسور مسافربر می بایست ...... . .451

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) استفاده اصلی آن دارد . می تواند هر طوری باشد ، بستگی به 

 

 در صورتیکه کابین دارای دو درب مجاور باشد ، در این صورت یوک آن : .452

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 

 

 قرار دارند .در آسانسورها با کابین لیفت تراکی ، ریلها در.................  .453

a) کنار یوک کابین 

b) گوشه های دو طرف کابین 

c)  گوشه کابین 4در 

d) در جلو و عقب کابین 

 

 ضریب ایمنی که در سیم بکسلهای فوالدی استفاده می شود ، عبارتست از : .454

a) حداکثر نیروی طناب 

b) نسبت بار اسمی آسانسور بر کل بار مجاز سیم بکسل 

c)  5بار مجاز یا نسبی تقسیم بر عدد 

d)  نیروی سیم بکسلحداقل 

 

 طول تاب سیم بکسل عبارت است از : .455

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 

 

 سانسور به هنگامی بکار می روند که :ریلهای کابین در انتهای آ .456

a) . کابین با دو درب ورودی در کنار باشد 

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 .457

a) درب کابین 

b) درب چاه آسانسور 

c) پانل جلویی 

d) درب ایمنی 

 

 مجموعه یوک باالیی کابین معموال : .458

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 : .459

a) سرب 

b) برنج یا برنز 

c)  چدنفوالد یا 

d) چوب 

 

 سیم بکسل گاورنر معموال توسط ............... محکم می شود . .460

a) سرپیچ های مخروطی شکل 

b) سرپیچ های گوه ای شکل 



c) سرب ریزی 

d) گیره )کلیپس( مخصوص سیم بکسل 

 

 طول پیچش سیم بکسل :   .461

a) . طولی است که یک تکه سیم به دور یک رشته تاب بخورد 

b)  پیچیده می شود .طولی است که سیم بکسل در پایه گوه 

c) . طولی است که سیم بکسل بر رشته توسط گیره محکم می شود 

d) . طولی است که یک رشته به دور سیم بکسل تاب بخورد 

 

 درب کابین یک آسانسور مسافربر چگونه است ؟ .462

a) . این درب بر روی کابین آسانسور سوار شده و با آسانسور حرکت می کند 

b) . یک پنل داخلی زینتی است 

c)  خارجی زینتی است .یک پنل 

d) . دربی است که بر روی سمت بیرونی نصب می شود 

 

 مورد استفاده قرار می گیرد ، بنابراین : Sدر نقاط اتصال زنجیر جبران به وزنه تعادل چنگک به شکل  .463

a) . در صورتیکه کابین یا وزنه به ضربه گیر برخورد کنند ، این چنگک باعث جلوگیری از افتادن زنجیر می شود 

b) ت ترین راه برای اتصال به کابین و وزنه تعادل است .راح 

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 : .464

a) . باید به مفصل گردان مجهز باشد 

b) . نباید به مفصل گردان مجهز باشد 

c)  جوش سرد داشته باشد .باید همیشه 

d) . باید فقط در یک سمت مفصل گردان داشته باشد 

 

 فلکه کششی گاورنر :  .465

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 

 

 در آسانسورهای ساختمانهای بلند مورد استفاده قرار می گیرد ؟کدامیک از انواع سیم بکسلها  .466

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 : .467

a) . روغن کاری ماهانه با یک گریس نرم دارد 

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

c) . مطابق با استاندارد 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 

 

 تعریف یک بار متعادل در کابین چیست ؟ .468

a)  بار موجود در آن با وزن وزنه تعادل و فریم آن برابر شوند .هنگامی که کل بار کابین و 

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 : .469

a) حرکت نرم و آرام 

b) ب درب و یا مسافرضربه نزدن در انتهای بسته شدن آن به چارچو 

c) رعایت مقدار نیروی بسته شدن و انرژی جنبشی آن مطابق با مقررات مربوطه 

d) کلیه موارد باال 

 
 هنگام استفاده از دو عدد ضربه گیر ، نحوه تماس آنها با کابین چگونه باید باشد ؟ .470

a) همزمان 

b) بطور پشت سر هم 

c) . بستگی به سرعت آسانسور دارد 

d) . معلوم نیست 



 

 مکانیکی و کنتاکتهای الکتریکی در چه آسانسوری مجاز است ؟ترکیب قفلهای  .471

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 ؟ .472

a) ریل شابلون 

b) ریل تنظیم 

c) تک ریل 

d) ریل عالمت گر 

 

 صورت سفت کردن سیم بکسل شل شده ....هنگام باالنس کردن کشش در سیم بکسل تعلیق ، در  .473

a) . کشش در سیم بکسلهای دیگر کم می شود 

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 : .474

a)  نازک باشد .باید پوشیده از روغن با الیه 

b) . از روغن غلیظ چرخ دنده استفاده شود 

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 : .475

a) . اندازه گیری در بزرگترین مقطع سیم بکسل باشد 

b)  رشته در دو سمت مخالف قطر سیم بکسل باشد .اندازه گیری نهایی دو 

c) الف و ب 

d) هیچکدام 



 

 اگر سطح لنت ترمز به روغن آلوده شود : .476

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) ل رنگی تمیز شود .لنت ترمز باید درآورده شده و با یک حال 

 

 کدامیک از موارد زیر باعث حرکت ارتعاشی کابین و عدم نرمی حرکت آن می شوند ؟ .477

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) موارد باال همه 

 
 کدامیک از شرایط زیر در کار کفشکهای غلطکی تاثیر می گذارد و باید بموقع کنترل شود ؟ .478

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 

 

سیم بکسلهای جبران به هنگامی از وسیله ضد پیچش در چاهک استفاده می شود که سرعت کابین بیشتر          در  .479

 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 ؟ .480

a) توانایی کشش زیاد مغزی آن 

b)  تشکیل دهنده آنتعداد تک سیم سیمهای 

c) وزن آن 

d) انعطاف پذیری بیشتر آن 

 



 چه مشکلی باعث خوردگی کامل یک سمت سیم بکسل می شود ؟ .481

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 ؟ .482

a) ترمز مغناطیسی 

b) سیستم ایمنی 

c)  یک طرفهشیر 

d) حلقه توقف 

 

 بار مجاز آسانسورهای مسافربر باید بر اساس ......... باشد . .483

a) حجم داخل فیای 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 : .484

a)  شود .سائیدگی نامساوی در شیارهای فلکه کششی می 

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          .485 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) محل اتصال باالی کابین 

 

 دهد؟ می روی زیر موارد از کدامیک برش زیر دارای شیارهای در بِتا زاویه افزایش با .486



e) اصطکاک افزایش نتیجه در و تماس سطح کاهش 

f) اصطکاک کاهش نتیجه در و تماس سطح کاهش 

g) اصطکاک افزایش نتیجه در و تماس سطح افزایش 

h) اصطکاک کاهش نتیجه در و تماس سطح افزایش 
 



 مدیرفنی-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 

 

 

فشار بار کامل  ----ميشود که فشار را بميزان که رابط بين پمپ و شير یکطرفه می باشد بگونه ای تنظيم شير فشار شکن  .2

 محدود کند

a) % 120  

b) % 130  

c) % 140  

d) % 160 

 

 

مسير حرکت در آسانسورهای هيدروليکی از  چه  ابتدا و انتهایدر  Stop و Startهای  جهت بر طرف کردن شوک .3

 سيستمی باید استفاده کرد.

a) Geared  Motor 

b) Cooling System  

c)  درایوVVVF  

d) Relief ValvePressure  

 

 

بزرگتر  ---------، حداقل کابينی با مساحت  آسانسورهای هيدروليکی بدليل نداشتن قاب وزنه و تجميع ریلهای راهنما .4

 از آسانسورهای کششی برای ما فراهم می کنند .

a) % 10  

b) % 11   

c) % 12  

d) % 15 

 

 



 ----------کی می توان از سيستم جهت بر طرف کردن محدودیت تعداد استارت در ساعت در آسانسورهای هيدرولي .5

 استفاده کرد.

a) Geared  Motor 

b) Cooling System 

c)  درایوVVVF 

d) Oil  Heater 

 

 ------در آسانسورهای هيدروليکی بهتر است از λ _∆جهت از بين بردن شک شروع حرکت و کاهش زمان راه اندازی  .6

 استفاده شود.

a) Geared  Motor  

b) eSoft  Start Valv  

c)  درایوVVVF 

d) ePressure Relief Valv 

 

 

 "شير دو راهه یک طرفه در مجموعه گروه شيرهای پاور یونيت جریان روغن را فقط از یکطرف امکان پذیر می کند و دقيقا .7

 عمل می کند. ------------مثل 

a) خازن 

b) دیود 

c) ترانزیستور 

d) رله 

 

حرکت برگشتی تدریجی باشد سرعت موتور اگر ضربه گيرهای آسانسور از نوع ذخيره کننده انرژی خطی یا غير خطی با  .8

 آسانسور را تا چقدر می توان افزایش داد ؟

a) m/s  1.3  

b) m/s  1.5  

c) m/s  1.6  

d) m/s 2 

 

 شيرهای اطمينان وسوئيچ های ماکزیمم فشار حکم چه وسایلی را در مدارهای الکتریکی ایفاء می کنند . .9

a) رله ها و کنتاکتورها 

b) خازن ها و بـاطری ها 

c)  فيوزهای الکتریکیبی متالها و 

d) المپ ها و سلف ها 

 



 

 این است که :  RUPTURE   VALVEشير اطمينان  مشخصات از .10

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. 

 

 

 در آسانسورهای هيدروليک بهنگام پایين آمدن کابين : .11

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؟  .12

a)  حرکت نرم و روان و قابليت تنظيم سرعت 

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

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

d)  ضرورت استفاده از گاورنر 

 

 حکم چه وسایلی را در مدارهای الکتریکی ایفاء می کنند: کنترل جریان و فشارشيرهای  .13

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 کامل  ----یکطرفه می باشد بگونه ای تنظيم ميشود که فشار را بميزان که رابط بين پمپ و شير شير فشار شکن  .14

 محدود کند

a) % 120   

b) % 130    

c) % 140   

d) % 160 

 



مسير حرکت در آسانسورهای هيدروليکی از  چه  ابتدا و انتهایدر  Stop و Startهای  جهت بر طرف کردن شوک .15

 سيستمی باید استفاده کرد.

a) Geared  Motor   

b) Cooling System   

c)  درایوVVVF  

d) Pressure Relief Valve 
 

بزرگتر  ---------، حداقل کابينی با مساحت  آسانسورهای هيدروليکی بدليل نداشتن قاب وزنه و تجميع ریلهای راهنما .16

 از آسانسورهای کششی برای ما فراهم می کنند .

a) % 10   

b) % 11   

c) % 12  

d) % 15 

 

 ----------استارت در ساعت در آسانسورهای هيدروليکی می توان از سيستم  جهت بر طرف کردن محدودیت تعداد .17

 استفاده کرد.

a) Geared  Motor   

b) Cooling System  

c)  درایوVVVF   

d) Oil  Heater 
 

( ثابت نيست و 1:2اصطکاک بين سيم بکسلها و شيار فلکه هرزه گرد در طول عملکرد آسانسور هيدروليک غيرمستقيم ) .18

 بستگی دارد.  --------ک به عواملی همچون این ميزان اصطکا

a) فرسایش شيار 

b) کاهش سطح مقطع سيم بکسل ها. 

c) تغيير شرایط روانکاری 

d) همه موارد فوق 

  

 ------در آسانسورهای هيدروليکی بهتر است از λ _∆جهت از بين بردن شک شروع حرکت و کاهش زمان راه اندازی  .19

 استفاده شود.

a) Geared  Motor   

b) eValvSoft  Start   

c)  درایوVVVF  

d) ePressure Relief Valv 
 



 آسانسور هيدروليکی که جک یا پيستون آن با سيم بکسل به کابين از طریق فلکه هرزگرد متصل شده است، چه نام دارد؟  .20

a) Backpack Elevator  

b) Shipboard Elevator  
c) Roped Hydraulic Elevator   

d) Electro Hydraulic Elevator 
 

 "طرفه در مجموعه گروه شيرهای پاور یونيت جریان روغن را فقط از یکطرف امکان پذیر می کند و دقيقا شير دو راهه یک .21

 عمل می کند. ------------مثل 

a) خازن 

b) دیود  

c) ترانزیستور 

d) رله 

 

اگر ضربه گيرهای آسانسور از نوع ذخيره کننده انرژی خطی یا غير خطی با حرکت برگشتی تدریجی باشد سرعت موتور  .22

 آسانسور را تا چقدر می توان افزایش داد ؟

a) m/s  1.3     

b) m/s  1.5     

c) m/s  1.6  

d) m/s 2 

 

 نسبت فشار شيلنگ به فشار پمپ روغن حداقل:  .23

a) 6  برابر می باشد 

b) 4  برابر می باشد 

c) 2  برابر می باشد 

d) 8  برابر می باشد 

 

 محدودیت استفاده از آسانسورهای هيدروليک از نظر تعداد طبقات و سرعت عبارت است از:  .24

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 

 

 ویژگيهای آسانسورهای هيدروليک نسبت به آسانسورهای کششی در ظرفيت های باال چه می باشد؟  .25

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) سه گزینه صحيح است  هر 

 

 کدام عبارت، در مورد آسانسورهای هيدروليکی صحيح است؟  .26

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 

 

 ماکزیمم فشار حکم چه وسایلی را در مدارهای الکتریکی ایفاء می کنند .شيرهای اطمينان وسوئيچ های  .27

a) رله ها و کنتاکتورها 

b) خازن ها و بـاطری ها 

c) بی متالها و فيوزهای الکتریکی 

d) المپ ها و سلف ها 

 

 کيلوگرم:  2500ابعاد کابين آسانسور خودروبر استاندارد هيدوليکی برای خودرو به ظرفيت  .28

a) m 7/5 × m 5/2  متر است  2/2به ارتفاع 

b) m5/5 × m3  متر است  2/2به ارتفاع 

c) m 5/5 × m 5/2  متر است  5/2به ارتفاع 

d) m 6 × m 3  متر است  2/2به ارتفاع 

 

 روغن مورد استفاده در ضربه گير هيدروليکی باید:  .29

a)  با کيفيت خوب باشد 10یک روغن موتور 

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

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

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

 باشد.

 

 این است که :  RUPTURE   VALVEشير اطمينان  مشخصات از  .30



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:  Directهيدروليکی ) از نوع مستقيمسيستم های ترمز ایمنی در آسانسور کششی و  .31

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؟  .32

a)  حرکت نرم و روان و قابليت تنظيم سرعت 

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

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

d)  ضرورت استفاده از گاورنر 

 

 در آسانسورهای هيدروليکی غيرمستقيم )ترکيب سيم بکسل با جک( طول جک تقریباً مساوی است با:  .33

a)  یک چهارم طول ارتفاع ساختمان 

b)  کل طول ارتفاع ساختمان 

c)  نصف طول ارتفاع ساختمان 

d)  دو برابر طول ارتفاع ساختمان 

 

 اجزاء و لوازم اصلی خاص آسانسورهای هيدروليک عبارتند از:  .34

a)  جک، پاوریونيت، وزنه تعادل 

b)  جک، پاوریونيت، کابين 

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

d) ادل کابين، پاوریونيت، وزنه تع 

 

 در آسانسورهای هيدروليکی در صورتيکه شيلنگ مربوطه پاره شود کدام وسيله فعال می شود؟  .35

a)  يدگیترکشير (RUPTURE VALVE ) 



b) شير محدود کننده 

c) پاراشوت 

d)  هيچکدام 

 

 نسبت فشار شيلنگ به فشار پمپ روغن حداقل:  .36

a) 6  برابر می باشد 

b) 4  برابر می باشد 

c) 2  برابر می باشد 

d) 8  برابر می باشد 

 

 

 کدام جمله صحيح است؟  .37

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

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

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

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

 

 کدام جمله صحيح نيست؟  .38

a)  تن به باال مورد استفاده قرار می گيرد.  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) های کششی کمتر است. ابعاد ستونهای آهن کشی آسانسور هيدروليکی نسبت به آسانسور 

 

 سيم بکسل بندی آسانسورهای هيدروليکی سيم بکسلی خودروبر برابر است با:  .39

a) 1:2    

b) 1:1  

c) 4:1  

d) 3:1  

 

 (: kg 3000سيلندر ) 6ابعاد کابين آسانسور خودروبر برای خودرو  .40



a) 2/2×5 ×4/2  متر 

b) 3×5 × 3  متر 

c) 2/2 × 5/5 × 5/2  متر 

d) 2/2 × 3 × 2/2  متر 

 

 نسور خودروبر در پارکينگ های طبقاتی با ارتفاع کم: مناسب ترین آسا .41

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  .42

 نمی شود؟ 

a) از بغل  مستقيم آسانسور جک 

b)  آسانسور غير مستقيم 

c)  آسانسور جک مستقيم سانترال 

d)  الف و ج 

 

 کيلوگرم:  4000ابعاد کابين آسانسور خودروبر برای خودرو به ظرفيت  .43

a) m 7/5 × m 5/2  متر است  2/2به ارتفاع 

b) m5 × m3  متر است  2/2به ارتفاع 

c) m 4 × m 5/2  متر است  3به ارتفاع 

d) m 6 × m 3  متر است  2/2به ارتفاع 

 

 به ترتيب از سمت چپ به راست آسانسورهای هيدروليک: ر شکل زیر د .44

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 ، 

 

 کداميک از آسانسورها نياز به چاهک دارند:  .45



a)  تنها نوع کششی 

b)  تنها نوع هيدروليکی 

c)  هيچکدام 

d)  همه آنها 

 

 ضربه گيرهای پلی یورتان برای چه آسانسورهایی استفاده می شوند؟  .46

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

b)  در کليه آسانسورهای هيدروليکی 

c) متر بر ثانيه  1دروليکی با سرعت مجاز کمتر از در آسانسورهای هي 

d)  متر بر ثانيه  1در آسانسورهای هيدروليکی با سرعت در حال کار کمتر از 

 

 روغن مورد استفاده در ضربه گير هيدروليکی باید:  .47

a) یک روغن موتور با کيفيت خوب باشد 

b)  150و شاخص ویسکوزیته  400یک 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

 

 تفاده می شود؟ از بافرهای هيدروليک معموالً در چه آسانسورهایی اس .48

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)  هيچکدام 

 

 محدودیت استفاده از آسانسورهای هيدروليک از نظر تعداد طبقات و سرعت عبارت است از:  .49

a) 6  متر بر ثانيه  75/0طبقه و سرعت 

b) 10  يه متر بر ثان 1طبقه و سرعت 

c) 3  متر بر ثانيه  5/1طبقه و سرعت 

d)  هيچکدام 

 

 در آسانسورهای هيدروليک بهنگام پایين آمدن کابين:  .50



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؟  .51

a)  نيروی آب شهری 

b)  الکترو پمپ روغن 

c)  موتور بخار 

d)  همه موارد 

 

 سيم بکسلی )غير مستقيم کناری(:  –یک آسانسور هيدروليکی  .52

a)  نياز به ایمنی ندارد 

b)  نياز به شير ایمنی دارد 

c) د نياز به تراول کابل ندار 

d)  نياز به نيروی محرکه کششی دارد 

 

 تجهيزات محرک آسانسور هيدروليکی شامل:  .53

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؟  .54

a)  در داخل کابين 

b)  در روی درب طبقه 

c)  در باالی کابين 

d)  متصل به پيستون 

 

 

 سرعت آسانسورهای هيدروليکی مدرن ............................... است.  .55



a)  متر بر ثانيه  0، 5کمتر از 

b)  متر بر ثانيه  1کمتر از 

c)  متر بر ثانيه  1، 5بيش از 

d)  هيچکدام 

 

 است؟ پيستون به کدام قطعه متصل  ای هيدروليکی از نوع مستقيم سردر آسانسوره .56

a)  کابين 

b)  وزنه تعادل 

c)  لوله انتهای ميل لنگ 

d)  هيچکدام 

 

 ( چقدر است؟ سيم بکسلی )غير مستقيم -يکیحداکثر نسبت سيم بکسل بندی آسانسور هيدرول .57

a) 1:2  

b) 2:1  

c) 1:1  

d)  هيچکدام 

 

 ضربه گير هيدروليکی در کدام مورد الزم است؟  .58

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 

 

 سيم بکسلی )غير مستقيم کناری(:  -آسانسورهای هيدروليکی .59

a)  .تنها برای آسانسورهای حمل بار به کار می روند 

b)  .تنها برای آسانسورهای مسافری به کار می روند 

c)  است.  1:2حداکثر سرعت حرکت بين جک و کابين آسانسور 

d)  .جک )پيستون( با سرعت برابر با کابين حرکت می کند 

 

 هدف شيرهای کنترل ایمنی:  .60



a)  جلوگيری از افزایش سرعت آسانسور و متوقف کردن آن در صورتيکه در لوله کشی انتقال روغن نقص یا خرابی ایجاد

 شود. 

b) یع آسانسور در جهت باال جلوگيری از حرکت بسيار سر 

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  .61

 افزایش سرعت جک عمل خواهد کرد؟ 

a) 5/0 انيه متر بر ث 

b) 8/0  متر بر ثانيه 

c) 1  متر  بر ثانيه 

d) 15/1  متر بر ثانيه 

 

 آسانسور هيدروليکی که جک یا پيستون آن با سيم بکسل به کابين از طریق فلکه هرزگرد متصل شده است، چه نام دارد؟  .62

a) Backpack Elevator     

b) Shipboard Elevator  
c) Roped Hydraulic Elevator   

d) Electro Hydraulic Elevator  
 

 در یک آسانسور هيدروليکی پيستونی، صفحه فلزی که پيستون را به چارچوب کابين متصل می کند، چه نام دارد؟  .63

a) Buffer  )ضربه گير( 

b) Platen  )صفحه( 

c) car Frame Lock  )ميکرو سوئيچ روی چارچوب کابين( 

d) Safety Shoe  )کفشک های ایمنی( 

 

 برای طراحی یک آسانسور هيدروليکی کدام گزینه الزم است؟  .64

a)  سایز پوشش چاه 

b)  .چسبناکی روغنی که مورد استفاده قرار می گيرد 

c)  فشار کار، ضخامت دیواره سيلندر، پيستون و  لوله ها 

d)  سایز موتور پمپ 

 



رون گودال چه چيزی باید نصب در زمان کارکردن زیر یک آسانسور هيدروليک برای جلوگيری از آسيب دیدن کارگران د .65

 شود؟ 

a)  مهاربندی چوبی 

b)  برچسب تجهيزات 

c)  پایه لوله ای یا جک لوله ای 

d)  هيچکدام 

 

 کناری با کابين ليفت تراکی:  -آسانسورهای غير مستقيم .66

a)  به واسطه دستورالعمل باید از کفشک غلطکی استفاده کنند 

b)  به واسطه قانون باید از کفشک لغزشی استفاده کنند 

c)  توانند از کفشک لغزشی و هم غلطکی استفاده کنند. ولی معموالً از کفشک های غلطکی استفاده می شودمی 

d) هيچ گاه از کفشک های غلطکی استفاده نمی شود 

 

 کناری، جک به یوک کابين در کدام مرحله متصل است؟  -در آسانسورهای هيدروليک مستقيم .67

a) در زیر یوک 

b)  هميشه در دوطرف یوک 

c) در باالی یوک 

d) در زیر کف کابين 

 

 مقدار فشار تنظيم شده در شير اطمينان با استاندارد چند برابر حداکثر فشار کار سيستم می باشد؟  .68

a) 100  درصد 

b) 200  درصد 

c) 140  درصد 

d) 125  درصد 

 

 آیا در آسانسورهای هيدروليک ميکرو سوئيچ حد باال مورد نياز است یا خير؟  .69

a)  توقف یا بيشتر  3فقط در صورت وجود 

b)  در ظرفيت های باالیkg 2500  

c)  متر بر ثانيه یا بيشتر باشد  0.75اگر سرعت برابر 

d)  هيچکدام 

 



 در هنگام حریق؛ چرا آسانسورهای هيدروليک نسبت به آسانسورهای کششی مطمئن تر هستند؟  .70

a)  در آسانسورهای کششی حرارت و دود به سمت باال و به داخل موتور خانه )در صورت باال بودن آن( نفوذ می کند 

b)  قطعات آسانسورهای کششی نسبت به هيدروليک در معرض خطر بيشتری هست 

c)  شيرهای کنترل اضطراری آسانسورهای هيدروليکی در پایين ترین طبقه هستند 

d)  کليه موارد فوق 

 

 قعی می توان از آسانسورهای هيدروليکی استفاده نمود؟ در چه مو .71

a)  .محدودیتی از بابت استفاده از آسانسورهای هيدروليکی موجود نمی باشد و تحت هر شرایط ميتوان استفاده نمود 

b)  .از آسانسورهای هيدروليکی برای ساختمان های با ارتفاع کم و سرعت حرکت کم می توان استفاده نمود 

c)  .از آسانسورهای هيدروليکی باید فقط جهت حمل تخت بيمار استفاده نمود 

d) هيچکدام 

 

 ویژگيهای آسانسورهای هيدروليک نسبت به آسانسورهای کششی در ظرفيت های باال چه می باشد؟  .72

a)  حرک نرم و روان و قابليت تنظيم سرعت 

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

c) بينی موتورخانه در باالی چاه و امکان قرار دادن آن در فضای دورتری از چاه  عدم نياز به پيش 

d)  هر سه گزینه فوق صحيح است 

 

 

 کدام عبارت، در مورد آسانسورهای هيدروليکی صحيح است؟  .73

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

b) که از نوع غير مستقيم باشد کابين باید مجهز به سيستم ترمز اضطراری )پاراشوت( و گاورنر در صورتی که سيستم محر

 باشد. 

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

 باشد. 

d)  .عبارت )الف( و )ب( صحيح است 

 

 ست؟ين کيدروليه یآسانسورها یهايژگیاز و ریاز موارد ز کيکدام .74

a) رهايگروه ش لهيسرعت بوس ميتنظ تيحرکت نرم و روان و قابل 

b) کالیالکتر یدقت در تراز طبقه،شروع و خاتمه حرکت بدون شوک در پاورها 

c) دورتر از چاه یچاه و امکان قراردادن در فضا یموتورخانه در باال ینيب شيبه پ ازيعدم ن 

d) گاورنر زميز مکانا یضرورت استفاده اجبار 



 

 

 در آسانسورهای هيدروليکی بهنگام پایين آمدن کابين : .75

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

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 

 

 یا پيستون آن با سيم بکسل به کابين از طریق فلکه هرزگرد متصل شده است، چه نام دارد؟آسانسور هيدروليکی که جک  .76

a) Backpack Elevator 

b) Shipboard Elevator 

c) Roped Hydraulic Elevator 

d) Electro Hydraulic Elevator 

 

 

 محدودیت استفاده از آسانسورهای هيدروليک از نظر تعداد طبقات و سرعت عبارت است از: .77

a) 8 متر بر ثانيه 1ه و سرعت طبق 

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 .78

 آسانسورهای کششی برای ما فراهم می کنند .

a) 10% 

b) 11% 

c) 12% 

d) 15% 

 

 

بزرگتر از  ----، حداقل کابينی با مساحت  آسانسورهای هيدروليکی بدليل نداشتن قاب وزنه و تجميع ریلهای راهنما .79

 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) است حيعبارت )الف( و )ب( صح 

 

 

ميزان اصطکاک بين سيم بکسلها و شيار فلکه هرزه گرد در طول کارکرد عادی سيم بکسل آسانسور هيدروليک  .80

 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 ها کاهش. 

c) )نوع کاراسلينگ )یک کول و دوکول 

d) همه موارد بستگی دارد 

 

 کيلوگرم: 2500ابعاد کابين استاندارد آسانسور خودروبر هيدوليکی برای خودرو به ظرفيت  .81

a) m7/5 × m 4/2  متر است 2/2به ارتفاع 

b) m7/5 × m3  متر است 2/2به ارتفاع 

c) m 7/5 × m 5/2  متر است 5/2به ارتفاع 

d) m 9/5 × m 3  متر است 2/2به ارتفاع 

 

 حکم چه وسایلی را در مدارهای الکتریکی ایفاء می کنند: کنترل جریان و فشارشيرهای  .82

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 کامل  ----و شير یکطرفه می باشد بگونه ای تنظيم ميشود که فشار را بميزان  که رابط بين پمپشير فشار شکن  .83

                    محدود کند

a) 120% 

b) 130% 

c) 140% 

d) 160% 

 



مسير حرکت در آسانسورهای هيدروليکی از  چه  ابتدا و انتهایدر  Stop و Startهای  جهت بر طرف کردن شوک .84

 سيستمی بهتر است استفاده شود؟

a)  الف– Geared  Motor 

b)  ب– Cooling System   

c)  ج–Pressure Relief Valve   

d)  بلوک شير الکترونيکی  –د 

 

 

 ----------جهت بر طرف کردن محدودیت تعداد استارت در ساعت در آسانسورهای هيدروليکی می توان از سيستم  .85

 استفاده کرد.

a) Geared  Motor 

b) Cooling System   

c)  درایوVVVF   

d) HeaterOil   

 

 استفاده شود. ------جهت از بين بردن شک شروع حرکت و کندن در آسانسورهای هيدروليکی بهتر است از .86

a) Geared  Motor  
b) eSoft  Start Valv  
c) Cooling System   
d) ePressure Relief Valv 

 

 

یکطرف امکان پذیر می کند شير دو راهه یک طرفه در مجموعه گروه شيرهای پاور یونيت ، حرکت جریان روغن را فقط از  .87

 عمل می کند. -------مثل     "و دقيقا

a) خازن   

b) دیود  

c) ترانزیستور   

d) رله 

 

 نسبت فشار شلنگ روغن به فشار پمپ هيدروليک حداقل: .88

a) 2  برابر می باشد 

b) 4 برابر می باشد 

c) 6  برابر می باشد 

d) 8 برابر می باشد 



 

 آسانسورهای کششی در ظرفيت های باال چه می باشد؟ویژگيهای آسانسورهای هيدروليک مستقيم نسبت به  .89

a) حرک ایمن ، قابليت تنظيم سرعت کند و بدون خطر سقوط 

b) کاهش قدرت توان موتورپمپ و افزایش ظرفيت جابجایی باالتر حتی با هزینه کمتر 

c) هعدم نياز به پيش بينی موتورخانه در باالی چاه و امکان قرار دادن آن در فضای پایين در کنار چا 

d) هر سه گزینه صحيح است 

 

 

 شيرهای اطمينان وسوئيچ های ماکزیمم فشار حکم چه وسایلی را در مدارهای الکتریکی ایفاء می کنند . .90

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  .91

a) . جز شيرهای کنترل فشار می باشد 

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 

 

 

 ز به کاراسلينک :  درآسانسورهای هيدروليک غيرمستقيم  یا هيدروبکسلی مجه .92

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

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

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

 استفاده می شود 

d) هيچ کدام 

 

 



 

 ست؟ي( چلنسری) سارينوسان گ فهيوظ .93

a) ناشی ازپمپ از صدا و ارتعاش یريجلوگ 

b) پيلوت ريش یبرا یاضاف انیجر جادیا 

c) استارت ريش یاز نشت یريجلوگ 

d) روغن به مخزن تیهدا 

 

 

 روغن مورد استفاده در تانک روغن آسانسورهای هيدروليکی باید : .94

a)  باشد خصوصيت ضد کف کردن و ضد زنگ و آنتی اکسيدان را داشته با  کيدروليهیک روغن 

b)  باشد را داشته  و آنتی اکسيدان خصوصيت ضد سایش بودن یا ضد خوردگیبا  کيدروليهیک روغن 

c)  68یک روغن هيدروليک با کيفيت خوب با ویسکوزیتهcst  باشد 140و شاخص ویسکوزیته حداقل 

d) همه موارد فوق 

 

 

 

( به هنگام Rupture valveمتر بر ثانيه است در چه سرعتی شير ایمنی ) 5/0سرعت پيستون آسانسور هيدروليکی  .95

 افزایش سرعت پيستون عمل خواهد کرد؟ 

a) 5/0 متر بر ثانيه 

b) 8/0  بر ثانيهمتر 

c) 1 متر  بر ثانيه 

d) 15/1 متر بر ثانيه 

 

 

 مجاز است  . -----و حداکثر فشار استاتيکی کاری در یک جک تک مرحله ایی مستقيم در بازه  حداقلميزان  .96

a) بار 40بار و حداکثر  10حداقل 

b)  بار 45بار و حداکثر  12حداقل 

c)  بار 50بار و حداکثر  14حداقل 

d)   هيچ کدام 

 

 



 :باشد یمجکهای مستقيم ............ در  Rupture valve یدگيترک ريمحل نصب ش .97

a)   بسته به نوع جک می تواند در موقعيتup  یاdown .نصب شده باشد         

b) شود ینصب ممحدود کننده  ريش یرو .   

c) تيدر موقع فقط up در فاصله بين دو پليت باالیی جک نصب می شود. 

d) می شود در ورودی دریچه روغن سيلندر نصب   . 

 

 

 

 : باشد ینم  صحيح CARSLING کدام گزینه در مورد .98

a) لیجفت ر کیاز  یکاراسلينگ درآسانسورهای T16ای T125 شود یمتصل به آن استفاده م یجک و پول تیهدا یبرا. 

b) باشد یزمين م یمستقيم بهمراه کاراسلينگ عدم نياز به حفار ريغ یاستفاده از جکها یاز مزایا یکی. 

c) را برعهده دارد سيلندر هيدروليکی تیهدا فهيباشد که وظ یم نيکاب یاصل وکی واقع در کاراسلينگ. 

d) بکسلها باعث قطع  ميس یشود که در صورت شل شدگ ینصب م یسوئيچ کرويکاراسلينگ م ریدر ز شتريب یمنیا برای

 .گردد یم یکيدروليشدن مدار فرمان پمپ ه

 

 

 

 باشد؟ یم یبه چه صورت و در چه فشار Rupture valve نانياطم ريعملکرد ش .99

a) یفشار نام%140-به سمت جک ستميفشار در س تیتقو 

b) یفشارنام%140-ازحد شيبازگشت روغن به تانک در اثر فشار ب 

c)  ینامفشار  %160 –بازگشت روغن داغ شده به مخزن 

d) نامی فشار %160 –به سمت جک  ستميس انیجر تیتقو 

 

 یم متر مربع چند بار 001/0 ستونيوسطح مقطع پ لوگرميک 1000با وزن کل  یک آسانسور کيدروليه ستميفشار س .100

 باشد؟

a) 1000 بار 

b) 100 بار 

c) 10 بار 

d) 1 بار 

 

 



 .........به منظور کاهشکيلو وات به باال  4با توان  کيدرولهي آسانسور در مثلث –ستاره  یراه انداز .101

a) موتور در لحظه توقف انیجر  

b) یموتور در دور نام انیجر 

c) حرکت ريموتور در کل مس انیجر 

d) موتور در لحظه شروع به حرکت انیجر 

 

 

 از چه بخشهایی تشکيل شده است : Proportional valveیک شير تناسبی .102

a)   مقایسه کننده comparator 

b) mplifierA  کننده تیتقو 

c) ransducerT   گناليسانتقال دهنده 

d) هر سه مورد 

 

 

 سينگ  نمی باشد  :کدام مورد از مشخصات و ویژگی های شلنگ باالن .103

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)  شيراطمينان برای یکسان سازی شرایط عملکرد آنها و خارج نشدن کابين از تراز می باشد .در واقع یک فيدبک از دو 

 

 



 یرفنیمد-یتست-یپله برق
 

 

 باشد؟ نمی ساختمان ناظر مهندسین وظیفه جز یبرق پله از بخش کدام طراحی .1

a) فنی مشخصات 

b) نوع 

c) ظرفیت 

d) مکان 

 

 :تجاری های مجتمع در برقی پله قرارگیری مناسب محل .2

a) مجتمع ورودی 

b) مجتمع خروجی 

c) همکف زیر های طبقه 

d) دارد را مسافران تردد بیشترین که محلی 

 

 1118( هندریل) ها دستگیره بیرونی لبه وفاصله 800 استپ عرض با برقی پله خروجی ورودی در پاگرد مناسب عرض .3

 است؟ میزانچه 

a) 1278 

b) 1356 

c) 1600 

d) 1200 

 

( هندریل) ها دستگیره بیرونی لبه فاصله و 600 استپ عرض با برقی پله خروجی و ورودی در پاگرد مناسب عرض .4

 :با است برابر 918

a) 1078 

b) 1022 

c) 1200 

d) 1250 

 

( هندریل) ها دستگیره بیرونی لبه فاصله و 1000 استپ عرض با برقی پله خروجی و ورودی در پاگرد مناسب عرض .5

 :با است برابر 1318

a) 1478 

b) 1525 



c) 1432 

d) 2000 

 

 :با است برابر برقی پله خروجی و ورودی در پاگرد مناسب عمق .6

a) 2.5 دستگیره انتهای از متر 

b) 2.5 استپ اخرین انتهای از متر 

c) 2 دستگیره انتهای از متر 

d) 2 استپ اخرین انتهای از متر 

 
 

 :برقی پله اسمی مجاز سرعت حداکثر. است درجه 30 برقی پله یک شیب زاویه .7

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 .8

a) 0.5m/s 

b) 0.65m/s 

c) 0.75m/s 

d) 1m/s 

 

 :نآ سرعت حداکثر است، 800 متحرک رو پیاده یک پالت عرض .9

a) 0.5 

b) 0.65 

c) 0.75 

d) 0.9 

 

 :نآ سرعت حداکثر است، 1100 متحرک رو پیاده یک پالت عرض .10

a) 0.5 

b) 0.65 

c) 0.75 

d) 0.9 

 

 :نآ سرعت حداکثر است، 1200 متحرک رو پیاده یک پالت عرض .11

a) 0.5 

b) 0.65 



c) 0.75 

d) 0.9 

 

 :با است برابر نبودن سرگیر برای برقی پله هر استپ روی از فاصله حداقل .12

a) 1800 

b) 1805 

c) 2300 

d) 2305 

 

 ( 0.5m/s =سرعت ،   5500 =) ارتفاع  :زیر شرایط در برقی پله زاویه حداکثر .13

a) 30 

b) 35 

c) 27 

d) 23 

 

 ( 0.5m/s =سرعت ،   6000 =) ارتفاع  :زیر شرایط در برقی پله زاویه حداکثر .14

a) 35 

b) 30 

c) 27 

d) 23 

 

 ( 0.65m/s =سرعت ،   6000 =) ارتفاع  :زیر شرایط در برقی پله زاویه حداکثر .15

a) 35 

b) 30 

c) 27 

d) 23 

 

 ( 0.5m/s =سرعت ،   7500 =) ارتفاع  :زیر شرایط در برقی پله زاویه حداکثر .16

a) 35 

b) 30 

c) 27 

d) 23 

 

 :متحرک رو پیاده زاویه حداکثر .17



a) 35 

b) 30 

c) 12 

d) 13 

 

 درجه 6 از کمتر ای زاویه حرکت فوقانی سطح مسافر پایداری برای است، درجه 11 برابر متحرک رو پیاده یک زاویه .18

 :با است برابر سطح این مسافت حداقل دارد،

a) 400 

b) 600 

c) 700 

d) 650 

 

 درجه 6 از کمتر ای زاویه حرکت فوقانی سطح مسافر پایداری برای است، درجه 12 برابر متحرک رو پیاده یک زاویه .19

 :با است برابر سطح این مسافت حداقل دارد،

a) 1000 

b) 400 

c) 1600 

d) 2000 

 

 است؟ ساعت در نفر چند 600 استپ عرض و 0.5 سرعت با برقی پله جابجایی ظرفیت .20

a) 13500 

b) 6750 

c) 5850 

d) 4500 

 

 است؟ ساعت در نفر چند 800 استپ عرض و 0.65 سرعت با برقی پله جابجایی ظرفیت .21

a) 5850 

b) 8775 

c) 11700 

d) 9000 

 

 است؟ ساعت در نفر چند 800 استپ عرض و 0.5 سرعت با برقی پله جابجایی ظرفیت .22

a) 4500 



b) 6750 

c) 9000 

d) 11700 

 

 است؟ ساعت در نفر چند 600 استپ عرض و 0.5 سرعت با برقی پله جابجایی ظرفیت .23

a) 6750 

b) 9000 

c) 11700 

d) 13500 

 

 جهت میتوان ایا. شوند هدایت اول طبقه به همکف طبقه از فرانمسا که است بوده ای گونه به برقی پله یک طراحی .24

 داد؟ تغییر اولیه طراحی از پس را مسافران حرکت

a) بله 

b) خیر 

c) تکنسین توسط شرایط حفظ با بله 

d) مسافرین توسط شرایط حفظ با بله 

 

 :برقی پله خروجی و ورودی در تخت( ها استپ) ها پله حداقل تعداد .25

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

 

 :برقی پله خروجی و ورودی در تخت( ها استپ) ها پله حداکثر تعداد .26

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 

 

تواند می میزان چه برقی پله خروجی و ورودی در تخت( استپ) ها پله تعداد است H=4000 برقی پله یک ارتفاع .27

 ؟باشد

a) 1  ،2  ،3 

b) 2  ،3  ،5 



c) 3  ،4  ،5 

d) 2  ،3  ،4 

 

تواند می میزان چه برقی پله خروجی و ورودی در تخت( استپ) ها پله تعداد است H=6000 برقی پله یک ارتفاع .28

 ؟باشد

a) 2  ،3  ،4 

b) 2  ،3 

c) 3  ،4 

d) 2 

 

تواند می میزان چه برقی پله خروجی و ورودی در تخت( استپ) ها پله تعداد است H=7000 برقی پله یک ارتفاع .29

 ؟باشد

a) 2  ،3  ،4 

b) 2  ،3 

c) 3  ،4 

d) 4  ،5 

 

 

 :شیشه مجاز ضخامت حداقل. میباشد ای شیشه نوع از( بالسترید) تجاری مجتمع یک برقی پله نرده .30

a) 3mm 

b) 4mm 

c) 6mm 

d) 8mm 

 

 یابد؟ امتداد طبقات افق سطح از میزان چه به باید حداقل برقی پله یک( بالسترید) ها نرده .31

a) 100mm 

b) 200mm 

c) 900mm 

d) 400mm 

 

 

 میباشد؟ مجاز رواداری چه با برقی پله سرعت به نسبت( هندریل) ها دستگیره حرکت سرعت .32

a) +2% 

b) +3% 

c) +4% 

d) +5% 



 

 دستگیره مجاز سرعت حداکثر. میباشد 0.5m/sبرابر  درجه 35 زاویه و h=4500mm ارتفاع با برقی پله یک سرعت .33

 است؟ میزان چه( هندریل)

a) 0.5m/s 

b) 0.65m/s 

c) 0.51m/s 

d) 0.55m/s 

 

 

 مجاز سرعت حداکثر. میباشد 0.65m/s برابر درجه 30 زاویه و h=6000mm ارتفاع با برقی پله یک سرعت .34

 است؟ میزان چه( هندریل) دستگیره

a) 0.65m/s 

b) 0.5m/s 

c) 0.66m/s 

d) 0.69m/s 

 

 

 به( هندریل) ها دستگیره و برقی پله سرعت حداکثر. میباشد درجه 30 زاویه و h=5000mm ارتفاع دارای برقی پله .35

 است؟ میزان چه به ترتیب

a) 0.5 , 0.510 

b) 0.65 , 0.680 

c) 0.75 , 0.765 

d) 0.75 , 0.800 

 

( هندریل) ها دستگیره و برقی پله سرعت حداکثر. است 35 و 4500 برابر ترتیب به برقی پله یک شیب زاویه و ارتفاع .36

 است؟ میزان چه به ترتیب به

a) 0.5 , 0.51 

b) 0.65 , 0.68 

c) 0.75 , 0.76 

d) 0.75 , 0.8 

 

 :دیوار تا( هندریل) دستگیره بیرونی لبه بین مجاز فاصله حداکثر .37

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 .38

a) 2mm 

b) 6mm 

c) 7mm 

d) 8mm 

 

 .است شده گزارش 6mm اسکرت تا استپ فاصله برقی پله یک از بازرسی از پس .39

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 هفاصل. 

 
 

 میشود؟ فادهاست منظور چه به( criss cross) ضربدری ارایش با ها برقی پله تقاطع محل در کننده منحرف مثلث .40

a) مسافر  و ایمنی حفاظت 

b) برقی پله عمر طول افزایش 

c) دستگیره برای مناسب هوایی فاصله ایجاد 

d) ضربدری ارایش در زیبایی 

 

 :باید برقی پله اندازی راه از پیش .41

a) نمود چک را ترمز سیستم 

b) نمود چک را استارت سیستم 

c) نمود چک را روغنکاری سیستم 

d) نمود چک را برقی پله در خارجی شی وجود عدم و ها یچمیکروسوئ و ایمنی های سیستم کلیه. 

 

 رید( برای :س) بالت نرده به( هندریل) دستگیره ورودی در شده تعبیه های برس .42

a) کاهش بار الکترو استاتیک ایجاد شده بر روی هندریل 

b) هندریل تمیزی سیستم 

c) حفاظت از ورودی انگشت یا هرگونه شی خارجی 

d) زیبایی در ورودی پله برقی و پوش برای ورودی 

 

 در صورت بروز هرگونه خطا در پله برقی باید: .43

a) . بالفاصله حرکت پله ها ) استپ ها( متوقف شود 

b)  متوقف شوند.) استپ ها( بالفاصله ترمز عمل کند و پله ها 



c)  قطع شود.بالفاصله برق اصلی ورودی 

d) .بالفاصله ترمز فعال گردد و به صورت نرم پله ها ) استپ ها ( متوقف شوند 

 

 طراحی شده است. جهت ایمنی باید: H=7000mmیک پله برقی با ارتفاع  .44

a) پله برقی به ترمز عملکردی مجهز گردد 

b) پله برقی به ترمز عملکردی و ترمز اضطراری مجهز گردد 

c) ترمز اضطراری مجهز گردد پله برقی به کنترل کننده سرعت و 

d) پله برقی به کنترل کننده سرعت مجهز گردد 

 

 

 شرایط تعبیه توقف اضطراری در پله برقی چیست؟ .45

a) قابل دسترس و در ورودی پله برقی 

b) قابل رویت و در دسترس  در ورودی و خروجی پله برقی 

c) قابل رویت در خروجی پله برقی 

d) قابل رویت در میانه پله برقی 

 

 دکمه توقف اضطراری انسانی در پله برقی و پیاده رو متحرک نیاز می باشد.در چه صورت  .46

a)  متر 40متر ، ارتفاع پیاده رو متحرک  30ارتفاع پله برقی 

b)  متر 40متر ، طول پیاده رو متحرک  30طول پله برقی 

c)  متر 40متر ، فاصله بین دو دکمه در پیاده رو متحرک  30فاصله بین دو دکمه در پله برقی 

d) متر 40متر و در پیاده رو متحرک  30ه اخرین نقطه نرده باال تا نرده پایین در پله برقی فاصل 

 

 حداقل میزان روشنایی الزم در سراسر اجزای پله برقی: .47

a) 50 لوکس 

b) 55 لوکس 

c) 54 لوکس 

d) 60 لوکس 

 

 محل نصب تابلوهای ایمنی و هشدار دهنده در پله برقی : .48

a) در ورودی  و خروجی پله برقی 

b)  ها ) بالسترید(باالی نرده 

c) در قسمت میانی به صورت آویزان 

d) در ورودی ، خروجی و قسمت میانی 

 



 باید:پوشش های زیرین و جانبی پله برقی  .49

a) مواد کامپوزیتی مقاوم به ضربه 

b) مواد کلمپوزیتی مقاوم به انتشار دود سمی 

c) استیل مقاوم به حرق و دود 

d)  ضربه و تغییر شکلمواد کامپوزیتی غیر مقاوم به حریق  اما مقاوم به 

 

 در صورت بروز حریق در ساختمان : .50

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) برقی می تواند به حرکت نرمال خود ادامه دهد. پله 

 

 پله برقی در چه صورت مطابق با ضوابط در ساختمان نصب می شود؟ .51

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)  ملی استاندارد و اخذ گواهی بازرسیمطابق با ضوابط مقررات ملی ساختمان و سازمان 

 

 مسئولیت کارکرد صحیح پله برقی در چه صورت به عهده شرکت سازنده یا پیمانکار است: .52

a) در صورت تحویل گرفتن کارفرما یا بهره بردار طبق مفاد مقررات 

b) در صورت عقد قرارداد سرویس و نگهداری 

c) در صورت تحویل گیری توسط نماینده شرکت بازرسی 

d) اخذ گواهی استاندارد در صورت 

 

 چه زمانی پله برقی قابل بهره برداری خواهد بود؟ .53

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) پس از تحویل توسط نماینده کارفرما 

d) فع موارد مرتبط با کارای پله برقی توسط فروشنده و رفع این ساختمان توسط سازندهپس از ر 

 

 ؟باشدچه افرادی می پس از تحویل پله برقی مشکالت فنی و ایمنی متوجه .54

a) مسئوالن ساختمان  یا نمایندگان قانونی آن ها 

b)  سرویسمسئوالن ساختمان  یا نمایندگان قانونی آن ها در صورت عدم عقد قرارداد 

c) فروشنده و شرکت پیمانکار 



d) کارخانه سازنده پله برقی 


