آزمون کارشناسی رسمی دادگستری تأسیسات ساختمانی

تأسيسات ساختمانی

8211/50/32

8211/05/32

 -8در يک سيستم کانالکشی،دمپردود چگونه به کارمیافتد؟ 
 )1در اثر باال بردن روطوبت هوا بسته مي شود.
 )2در اثر باال بردن درجه حرارت ازترموستات فرمان ميگيرد و بسته ميشود.
 )3در اثر باال رفتن درجه حرارت خود به خود باز ميشود.
 )4در اثر زياد ازحد شدن دود ،دتکتور دودي فرمان ميگيرد و بسته ميشود.
 -3در يک دستگاه چيلر جذبی ،آب برنج خنککننده درچه قسمتهايی گردش مینمايد؟
 )1درجاذب
 )3درجاذب و کندانسور

 )2درکندانسور
 )4درژنراتور

 -2دستگاه سنکرونيزاسيون (همزمانی) در مولدهاي برق اضطراري به چه منظور نصب میشود؟
 )1اتصال مولدهاي برق اضطراري با يکديگر به صورت موازي و براي تنظيم ولتاژ.
 )2اتصال مولدهاي برق اضطراري با يکديگر به صورت سري.
 )3کم شدن فشار در مولدهاي برق اضطراري.
 )4تنظيم آمپراژ مولدهاي برق اضطراري با يکديگر به صورت موازي.
 - 4چرا در مناطق مرطوب (رطوبت بيش از  00درصد) از برج خنککننده آبی نمیتوان استفاده کرد؟
 )1چون در اثر باال بردن درجه حرارت ،برج به خوبي عمل نميکند.
 )2چون رطوبت هوا تقريبا به حداشباه رسيده و عمل تبخير انجام نميشود.
 )3چون دراثرپايين بودن درجه حرارت ،برج به خوبي عمل نميکند.
 )4ابعاد و ظرفيت برج بياندازه بزرگ ميشود.
 -5حداکثرسرعت پيشنهاد شده براي آب در لولههاي فوالدي گالوانيزه چند فوت بر ثانيه است؟
8)1

11)2

11)3

21)4

 -6اگر مجاور بام ديگري باشد که آب باران پس از تصادم با آن به آب باران بام اضافه شود قطر نامی لوله افقی آب
باران از حاصل مساحت بام بعالوه .........بايد محاسبه شود؟
 11 )1درصد مساحت سطح ديوار

 21 )2درصد مساحت سطح ديوار

 11 )3درصد سطح ديوار

 )4مساحت سطح ديوار

 -0حداقل فضاي باز در تجهيزات آسانسور و در موتورخانه؟
 )1درهر يک از تجهيزات حداقل  011ميليمتراست.
 )2درجلوي تابلوي کنترل  011ميليمتر و اطراف تجهيزات ثابت  111ميليمتراست.
 )3درجلوي تابلو کنترل  011ميليمتر و اطراف تجهيزات ثابت  111ميليمتراست.
 )4در جلوي تابلوي کنترل  011ميليمتر و اطراف تجهيزات ثابت  111ميليمتر است.
 -1در چاه آسانسوري به عرض  3400ميلیمتر و عمق  3800ميلیمتر در صورتی که وزنه تعادل در کنار کابين قرار
گرفته باشد حداکثر ابعاد کابين عرض خالص  ........ميلیمتر و عمق خالص  ........ميلیمتر است؟
1011-1111 )1

1011 -1021 )2

1011- 1811 )3

1811-2111 )4

 -9حداکثر زاويه شيب پله برقی با سرعت  0/5متر بر ثانيه و ارتفاع  9متر چند درجه است؟
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31)2

32/1)3

31)4
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 -11حداقل شيب لولههاي افقی هواکش چند درصد است؟
)1صفر

1/1)2

2)3

8)4

 -88فاصله نقطه اتصال هواکش قائم به لوله اصلی افقی فاضالب در پايينترين طبقه ساختمان از زانوي لوله قائم
فاضالب حداقل بايستی چند برابر قطر لوله افقی فاضالب باشد؟
 )1چهار

 )2شش

 )3هشت

 )4ده

 -83در سيستم کانالکشی با ورق گالوانيزه و ورق آلومينيمی در شرايط يکسان ضخامت ورق آلومينيمی بايد حدود
 .........درصد از ضخامت ورق گالوانيزه بيشتر باشد.
11)1

21)2

44)3

111)4

 -82در يک سيستم لولهکشی آب سرد و گرم تهويه مطبوع فشار آزمايش با آب نسبت به فشار طراحی چند برابر بايد
باشد؟
1/1)1

1)2

1/1)3

2 )4

 -84توان الکتوروموتور بدون جعبه دنده آسانسوري به ظرفيت  8600کيلوگرم و سرعت 3متر بر ثانيه با زنجير تعادل و
راندمان  94درصد چند کيلووات است؟
11)1

21)2

21)3

31)4

 -85خازنهاي صنعتی به منظور  .......توان  ........و اصالح ضريب قدرت در مدار الکتريکی مورد استفاده قرار میگيرد.
 )1کاهش -راکتيو

 )2کاهش -آکتيو

 )3افزايش -آکتيو

 )4افزايش-راکتيو

 -86در سيستم لوله کشی آب داخل ساختمان شير خالءشکن به منظور  ........نصب میشود.
)8جلو گيري ازحادث شدن فشار منفي در شبکه لوله کشي
)2صرفه جويي درمصرف آب
)3متعادل کردن فشار آب در شبکه لوله کشي
)4خارج کردن هواي مزاحم از شبکه لوله کشي
 -80سيستم اتصال زمين و سيستم حفاظت در مقابل آذرخش در يک ساختمان بايد.....
)1در فاصله  2متري از هم قرار ميگيرد.
)2در فاصله  1متري از هم قرار ميگيرد.
)3يکي باشد.
)4کامال جدا ازهم بوده و فاصله آنها نبايد ار  21مترکمتر باشد.

 -81اتصال مستقيم لوله آب آشاميدنی که ازآب شهري تغذيه میشود و لوله آب آشاميدنی که از منابع خصوصی توزيع
میشود:
 )1در صورتي مجازاست که هريک از انشعابات داراي شيرقطع و وصل شير يک طرفه باشند.
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 )2درصورتي مجازاست که آب آشاميدني که از منابع خصوصي توزيع ميشود کيفيت آب شهري را حداقل داشته باشد.
 )3درصورتي مجاز است که شير يک طرفه روي لوله آب شهري نصب شود.
 )4تحت هيچ شرايطي مجاز نيست.
-89واژه ": "SCALE
 )1جرم اسيدي است و به رسوبي گفته مي شود که در اثر ته نشين ويا کريستال شدن نمک ازآب ظاهر مي شود.
)2جرم قليايي است و باعث باال رفتن سختي آب ميگردد.
)3مربوط به اندازه گيري سختي مايعات است.
)4مربوط به اندازه گيري سختي جامدات است.
-30براي خنک نمودن هواي فشرده در کمپرسورهاي هواي فشرده از چه وسيله اي بايد استفاده نمود؟
)1افتر کولرAFTER COOLER

 )2کولر آبي يا گازي

)3پنکه

BACK FILTER )4

-در يک دستگاه سرد کننده با ظرفيت سرمايی کمتر از ده کيلو وات سرماي اپراتور،چه نوع وسيله انبساطی مورد
استفاده قرار می گيرد؟
)1شير انبساط فشار ثابت
)3شير انبساط گرمايي

)2شير انبساط شناور
)4لوله موئين(کاپلري تيوپ)

-33مخزن ذخيره آب گرم مصرفی براي يک واحد آپارتمان(يک خانواده) حداقل چند ليتر است؟
11)1

111)2

111)3

211)4

-32پديده کاويتاسيون در پمپها زمانی اتفاق میافتد که.......
)1دور پمپ زياد از حد مجاز شده باشد.
)2فشار در قسمت مکش ،بيشتر از حد الزم شده باشد.
)3فشار در قسمت مکش پمپ کمتر از حد الزم شده باشد.
)4فشار در قسمت خروجي پمپ بيشتر از حد الزم باشد.
-34کليد صليبی در چه محلی از تاسيسات برقی ساختمان مورد استفاده قرارمی گيرد؟
)1به همراه دو عدد کليد تبديل براي کنترل مدار چراغ ها از سه نقطه يا بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد.
)2به همراه دو عدد کليد يک پل براي کنترل مدار چراغ ها از سه نقطه مورد استفاده قرار مي گيرد.
)3به همراه يک عدد کليد تبديل و يک عدد کليد دو پل براي کنترل چراغ ها از سه نقطه مورد استفاده است
)4به همراه يک عدد کليد يک پل و يک عدد کليد دو پل براي کنترل مدار چراغ ها ز سه نقطه مورد استفاده است.
-35نقطه انجماد FREEZING POINTدمايی است که يک  ........تغيير حالت می دهد.
)1جامد با از دست دادن انرژي از جامد به مايع
)2گاز با از دست دادن انرژي ازگاز به مايع
)3مايع هم زمان با از دست دادن انرژي از مايع به جامد
)4مايع با از دست دادن انرژي از مايع به گاز
-36کابل هاي فشار متوسط در چه عمقی ازسطح خيابان بايد نصب شوند؟
01)1سانتي

 01)2سانتي

 111)3سانتي

 121)4سانتي

021-88997153

ﮔﺭﻭﻩ ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ ﺩژﺁﺭﺍﻥ

04

Dejaran.com

آزمون کارشناسی رسمی دادگستری تأسیسات ساختمانی

8211/50/32

-30جريان فيوزي که معموالبراي الکتروموتورهاي بيشتر از  88WKانتخاب می شود چه تناسبی با جريان نامی
الکترومتوربايد داشته باشد؟
)2دو برابر جريان نامي

)1برابر جريان نامي

)4شش برابر جريان نامي

)3سه برابر جريان نامي

-31در يک بلوک با  30واحد آپارتمان که هر واحد آن با تجهيزات  5WKتوان نصب شده،چنانچه ضريب درخواست
هرآپارتمان  0/5و ضريب هم زمانی  0/1باشد با در نظر گرفتن  SOCΦ=0/05ديماند کل ساختمان چند کيلو وات
است؟
41)1

kvar 02/1)2

121)3

101)4

 -39باري به قدرت  830WKبا توان  0/0با نصب خازن داراي ضريب توان  0/95شده است .ظرفيت خازن وضل شده
به کدام مورد نزديک تر است؟
021 kvar)1

84 kvar )2

12 kvar)3

111 kvar)4

-20ترمز ايمنی براي آسانسورهاي با سرعت  8/30متربر ثانيه از کدام نوع است؟
)1آني با ضربه گير

)2آني

)3تدريجي

)4هيدوليکي

-28مقدار آب شستشوي توالت ها با فالش والو درهر بار ريزش نبايد از چند ليتر بيشتر باشد؟
0)1

11)2

12)3

11)4

-23عملکرد شير انبساط در يک دستگاه چيلرکمپرسوري چيست؟
)1افزايش فشارمايع تا حد الزم براي اپراتور
)2کنترل جريان مبرد که مايع به اندازه الزم براي اواپراتور از خود عبور مي دهد
)3تقليل فشارمايع تا حد الزم براي اواپراتور

)4گزينه 2و3

-22کنترل  BLACK OUTدرآسانسور چه عملی را انجام می دهد؟
)1از اضافه بار غيرمجازآسانسور جلوگيري مي کند.
)2در زمان برق آسانسور را به نزديک ترين منطقه هدايت مي کند.
)3براي حفاظت دررا بطه با نوسانات برق به کار مي رود.
)4از سرعت غير مجاز آسانسور جلوگيري مي کند.
-24سري کردن پمپهايی که داراي آبدهی برابر هستند.براي .......آنها انجام میشود.
)1افزايش ظرفيت ارتباطي آبدهي

)2افزايش ظرفيت آبدهي

)3افزايش ظرفيت آبدهي و ارتفاع
)4کاهش ظرفيت ارتفاع آبدهي و افزايش ظرفيت آبدهي
-25ظرفيت سرمايی محسوس (  ) SENSIBLE HEATفن کويل در ارتفاع  8000مترازسطح دريا،نسبت به ظرفيت
استاندارد آن در کنار دريا،چه تغيير ميکند؟
)1تغيير نميکند.

)2کم ميشود

)3زياد ميشود

)4به درجه حرارت محيط بستکي دارد.
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-26درباالبرهاي بدون گيربکس از موتورهاي سنکرون چه موقع استفاده می شود؟
)1براي سرعت باال و ظرفيت کم از موتور سنکرون و براي سرعت کم و ظرفيت باال از موتورآسنکرون
)2براي سرعت و ظرفيت باال از موتور سنکرون و براي سرعت کم و ظرفيت متوسط از موتور آسنکرون
)3براي سرعت پايين و ظرفيت باال ازموتور سنکرون و براي ظرفيت متوسط وسرعت باالاز موتور آسنکرون
)4براي سرعت هاي پايين و ظرفيت متوسط از سنکرون وبراي ظرفيت و سرعت باال از موتور آسنکرون 

-20درصورتی که دو پمپ مشابه به صورت موازي با هم کار کنند،کدام يک از موارد زير صحيح می باشد؟
)1دبي  2برابرولي هد ثابت مي ماند.
)2دبي 2برابروهد نيز 2برابرمي شود.
)3هد 2برابرولي دبي ثابت مي ماند.
)4هد 4برابرودبي 2برابر مي شود.
-21رنگ سيم هاي برق سه فاز بر حسب فاز تغذيه کننده به ترتيب عبارتنداز:فازاول -.....فازدوم  -.........فاز سوم ........
)1ابي -سياه -قرمز

)2ابي-قرمز -سياه

)3سياه -قرمز -زرد

)4قرمز -زرد -سياه

-29يک وات برابر چند بی تی يو )(درساعت است؟
1/80)1
3/413)3

1/103)2
4/180)4

-40قدرت ترمز پمپی  0541R.P.Mوبراي 80B.H.Pطراحی شده است.اگرپمپ  3900 R.P.Mشود توان ترمزي
 B.H.Pچند می باشد؟ 
11)1

31)2

11)3

81)4



-48دستگاهاي تأسيسات حرارتی و برودتی در فضاي با خطر نصب ميشود.
)1به هيچ وجه نبايد

)2با رعايت نکات ايمني ميتوانند

)3با دستگاهاي با موتورالکتريکي جرقه زا نبايد 
)4فقط با دستگاهاي با شعله بازنبايد

-43يک بادبزن که با موتور برقی به وسيله تسمه حرکت می کند،دور موتور 3900 R. P.Mو قطر داخلی پولی بادبزن
 85اينچ است.اگر دور موتور 8450 R. P.Mشود قطر پولی موتور چندانچ است؟
0/1)1

11)2

12)3

21)4

-42براي تخليه آب يک منبع زمينی بتونی دفن شده يک الکترو پمپ درارتفاع  2متري از کف منبع نصب شده است.اگر
ارتفاع نصب پمپ به  80متر از کف تغيير يابدچه تغييري در الکترو پمپ بايد صورت پديرد؟

)1امکان پذير نمي باشد .

)2قدرت الکترو پمپ بايد سه برابر شود.

)3قدرت الکترو پمپ بايد  3/1برابر شود .
)4همان الکترو پمپ اوليه مناسب است
-44حداقل درجه حفاظت چراغهاي نصب شده درحمام چند  IPبايد باشد؟
42)1

44)2

22)3

32)4
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-45ديگ هاي بخار کمبود آب خود را از کدام موارد زير جبران می کنند؟
)1دستگاه سختي گير

)2دياريتور

)3منبع کندانس

)4منبع انبساط

-46اگردر مسير قائم دودکش با مکش طبيعی دوخم الزم شود شيب قسمت دوخم نبايد با خط قائم زاويه اي بيش
از.......درجه داشته باشد.
31)1

41)2

01)3

01)4

-40فاصله دو تکيه گاه اويز در کانال هاي فلزي بايد از چند متر بيشتر باشد؟
0)1

4)2

3)3

2)4

 -41حداکثر دماي طراحی آب گرم مصرفی چند درجه سانتی گراد است.
01)1

01)2

01)3

81)4

-49حداکثر فشار آب لوله کشی توزيع آب آشاميدنی در پشت شيرهاي لوازم بهداشتی و در وضعيت بدون جريان چند
بار است؟
2)1

4)2

0)3

11)4

-50فاضالب خاکستري در ساختمان فاضالبی است خروجی از.......
)1دستشويي -وان -زير دوشي-

)2توالت شرقي -بيده -دستشويي

)3توالت شرقي -دستشويي -ظرفشويي

)4وان -زيردوشي -بيده
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