
 

 

 

  پاسخنامه تشریحی
 آزمون کارشناسی رسمی دادگستری

 رشته 

 » برق،ماشین و تأسیسات کارخانجات« 
 

 1400ماه بهمن –کانون کارشناسان 
 

 

 کانال کارشناسی رسمی تاسیسات وکارخانجات

@KarshenasiRasmi_TK 

   

 گروه همفکری کارشناسی رسمی تاسیسات وکارخانجات 

@KarshenasiRasmiGroup_TK 

 

 مدد میالنیمحمّد حق

 

https://t.me/Karshenasirasmi_tk
https://t.me/Karshenasirasmi_tk
https://t.me/Karshenasirasmigroup_tk
https://t.me/Karshenasirasmigroup_tk


    ( V1 ویرایش ) آزمون کارشناسی رسمی رشته برق، ماشین و کارخانجات پاسخنامه تشریحی 

   محمد حق مدد میالنی                 ⤹ 2 ⤸                 ( 1400) کانون کارشناسان: مهرماه          

@KarshenasiRasmiGroup_TK @KarshenasiRasmi_TK  

 

 ؟ است فلزات   یاز رو سطح برداری ضخیم  کدام مورد زیر برای -1

 مگنت ماشین سنگ ( 4          تراش صفحه ماشین  ( 3          راش ماشین ت( 2          ماشین سنگ محور (1

گزینه    پاسخ • برایصفحه ؛  (3)صحیح  ماشینی  استرنده  تراش  فلزات  تخت  و    کردن  سطوح  تولید  برای  اساساً 

  .رودنیز بکار می   ژ  دار، افقی و یا عمودی ابداع شده است ولی برای تولید سطوح کار یا گوهمچون سطوح شیب 

زنی مرحله نهایی کار روی  معموالً سنگ .  دستگاه تراش قادر است قطعاتی که دارای حجم دوّار هستند را بتراشد 

 قطعه است که بعد از آن، کیفیّت سطح کار باالرفته و در واقع نوعی پرداخت روی سطوح است. 

 (صفحه تراش ) 7-2؛ بخش فرایندهای تولید صنعتی    ⇦درسنامه کارخانجات  : ارجاع -

 

 تکراری  دارد؟ یچه اثر مثبت یرطوبت باال در صنعت نساج -2

 ساکن و بافت بهتر  یسیتهدفع الکتر(   2                              نمودن سالنگرم  (1

 آالت ماشین  راندمان بهترکمک به  ( 4              آالتداشتن ماشیننگه  مرطوب (3

 : عبارتند از رطوبت در صنعت نساجی اتتاثیر  ؛( 2)صحیح گزینه  پاسخ •

 دهد.شدن آنها را در هنگام تولید کاهش می های نخ را قوی کرده و پاره رطوبت مناسب، رشته  -1 

 سازد.ها را فراهم می تر ماشینامکان تنظیم دقیق  -2

سرعتماشین  -3 با  کارکردن  به  قادر  توقفها  و  باالتر  و  های  های  غلتک  دور  به  الیاف  پیچش  علت  )به  کمتر 

 شدن الیاف( خواهند بود.بالنی

 کند.  ها و فضای کارگاه جلوگیری می گیری گردوخاك و پرز در ماشیناز ایجاد الکتریسیته ساکن و شکل  -4

 )رطوبت در نساجی( 10-1-4آالت و تکنولوژی صنایع؛ بخش ماشین      ⇦درسنامه کارخانجات   ارجاع: -

 

 شود؟  یاستفاده م یرمورد زیک از از کدام  یاندازراه  یبخار برا ینبا تورب  یروگاه ن یکدر   -3

 ندارد  یاندازراه  ی برا یسازبه آماده  یازین (1

 ژنراتور  ینگرداندن سرعت در تورب ی برا ی موتور کمک( 2

 حرارت  یردر خنک نگهداشتن مس  ینحفظ تورب یتاور براینگ کول( 3

 درام و روتور  یننمودن تورباستفاده از بخار جهت گرم  ی بخار برا یگد ( 4

باره در  اندازی توربین بخار، اجزاء توربین که در دمای پایینی قرار دارند به یک در راه   ؛( 4)صحیح گزینه    پاسخ •

ب بخار  می معرض  قرار  باال  فشار  و  دما  این  گیرند ا  موجب  تنش   و  مجاز  از حد  گذشتن  در صورت  حرارتی  های 

هر چه دمای اولیه توربین بیشتر باشد مدت زمان الزم برای گرمایش  .  شودناپذیری در توربین می صدمات جبران

یابد این بحث از آن جهت مهم است که اگر توربین به هر دلیلی برای مدت کوتاهی از  توربین بخار کاهش می 

 .تر انجام پذیرداندازی مجدد سریع بایست گرم نگه داشته شود تا راه ی مدار خارج شود م 

 

 تکراری   ؟کاربرد دارد یرکدام مورد ز یبرا  یتوراری دستگاه د -4

 آن در منبع کندانس  یسازیرهذخ ی آب برا ی آورجمع ( 1
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 بخار  یگ د  یبرا یاز آب ورود یژنگرفتن اکس( 2

 بخار  یگپر کردن د یپمپاژ نمودن برا (3

 آب در صنعت یری گی سخت( 4

تغذیه دیگ و   اکسیدکربن و اکسیژن موجود در آب اریتور یا هوازدا، حذف دی وظیفه دی ؛  (2)صحیح گزینه  پاسخ •

 باشد. تغذیه دیگ می کردن( آب کردن )پیش گرمهمچنین گرم 

 اریتور( دی  -)طرزکار موتورخانه بخار 1-4-12تأسیسات حرارتی؛ بخش      ⇦کتاب جامع تأسیسات  ارجاع: -

 

 ؟ تراستیک نزدریال  5/ 500/ 000/ 000مبلغ به ، یرکرده زننو و کار یعمران یهایناز ماش یکارزش کدام  -5

 بلدوزر ( 4                    ترنچر ( 3                مکانیکی یل ب( 2              بیل بکهو (1

قیمت  ؛(-)صحیح گزینه    پاسخ • لیست  با  عنوان »ارزش    1400مطابق  با  مالیاتی  امور  سازمان  فنی  دفتر  نشریه 

مربوط به  ، ارزانترین ماشین مونتاژ داخلی  الثبت«سازی و کشاورزی و... مبنای محاسبه حق آالت راه انواع ماشین

)یا  بیل بکهوها مناسب نخواهد بود.  باشد و بنابراین هیچ یک از گزینه میلیون تومان می   650حدود  لودر بکهو و  

 .  است (BackHoe) و بیل عقب به نام (Loader) تراکتور مجهز به بیل جلو به نام عی ( نوبکهولودرهمان 

بتوان گفت که   قیمت ماشینشاید  از  در یک سطح عمومی، حدود  ترتیب عبارتند  به  به زیاد  از کم  فوق  آالت 

 بلدوزر   و  لودر ترنچر،  ، بکهولودر

 

   تری دارد؟مناسبکارکرد    mm 5 تا یهادادن ورق فرم یبرا یکسانبا قدرت زیر کدام دستگاه پرس    -6

 یچیپ( 4                   یدرولیک ه( 3                   یاضربه ( 2                 ییکپنومات (1

گزینه    پاسخ • دستگاه؛  (4)صحیح  قدرت  بودن  یکسان  درخصوص  سوال  فرض  به  دستگاه  باتوجه  کاربرد  و  ها 

از نوع موتوری  پرس پیچی  متر،  میلی   5های تا  دهی ورق ترین ماشین برای فرم دهی، مناسبمربوطه جهت فرم 

شود. البته چنانچه منظور  استفاده می  mm5های نازك تا  ورق دهی  و شکل دهی  بوده و در کارهای کششی و فرم 

   تر خواهد بود. مناسبپرس هیدرولیک )مانند پرس بِرِك( دهی ورق صرفاً خمکاری باشد در اینصورت از فرم 

 ( پرسکاری)  20-2؛ بخش تولید صنعتیفرایندهای       ⇦درسنامه کارخانجات   ارجاع: -

 

توان استفاده ی نم ییانتقال آب از استخر به منبع هوا یبرا یجدار چاه یهااز لوله  یرز یلبه کدام دل  -7

 ؟کرد

 لوله  یزسا( 2ه                                  لول   یارهایش ( 1

 بودن لوله گران ( 4                       لوله  یعترسر یدگی پوس ( 3

در داخل    نفت و گاز و غیره یا    های زیرزمینی آب   انتقال  جهتاز لوله های جدار چاهی    ؛ (1)صحیح گزینه    پاسخ •

با اندازه و سایز مشخص    هاییو سوراخ ، شیار  هالوله این  دیواره    شود که بر رویاستفاده می به سطح زمین  ها  چاه

وجود شیار و فضای آزادی که  این لوله ها در چاههای عمیق به عنوان دیواره چاه عمل کرده و    .شده استایجاد  

 آورد. می دهی و ریزش چاه ممانعت به عمل ها ایجاد شده است از انشعاب، آب در دیواره لوله 
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 تکراری   ؟کدام مورد زیر کاربرد دارددر  مثلث –ستاره الکتروموتورها،   یاندازراه در  -8

    ACالکتروموتورهای اندازی راه در مناسب قدرت  تامین  (1

 ACالکتروموتورهای اندازی راهدر مناسب   تامین جریان( 2

   DCالکتروموتورهای اندازی راهدر مناسب   تامین جریان( 3

 DC الکتروموتورهای اندازی راهدر مناسب قدرت  تامین ( 4

گزینه    پاسخ • کم ؛  (2)صحیح  راه برای  القایی  کردن جریان  الکتروموتورهای  باال    ACاندازی  قدرت  با  )آسنکرون( 

 شود.  و جلوگیری از آسیب مدارها، از روش ستاره مثلث استفاده می ( kw4  )بیشتر از

 انداز ستاره مثلث( )راه  5-3-8های الکتریکی؛ بخش ماشین     ⇦ درسنامه جامع تأسیسات: ارجاع -

 ؟ داغ، مربوط به کدام یک از موارد زیر استآب  یگد در مقایسه بابخار  یگد فرق -9

 تفاوتی بین آن دو وجود ندارد (1

 بزرگ بودن اندازه از لحاظ آبگیری (2

 فشار باالگرمایش و داشتن حرارت و   ( قدرت 3

 دیگ بخار فقط در صنایع غذایی کاربرد دارد و دیگ آب داغ، فقط در صنایع نساجی (4

مقدار گرمایی    .گرددبخار آب با فشار بیش از فشار هوای خارج تولید می   ، دیگ بخاردر  ؛  (3) صحیح گزینه    پاسخ •

)کندانس( می  بخار  کند،  که  می   54تواند حمل  اینکه    باشد برابر آب  به  ضمن  بخار  دمای  توسط  کنترل  آسانی 

 . پذیر استفشار بخار امکانکنترلِ  

 ( مزایای بخار)  4-12؛ بخش  تاسیسات گرمایشی      ⇦ درسنامه جامع تأسیسات: ارجاع -

در  مساحت زیربنایی بیشتری را رصد د چند تقریباً یتراکم هاییلربا چ یسهدر مقا  یجذب هاییلرچ -10

   ؟نیاز دارند موتورخانه 

             درصد      20تا   1 (4             درصد   40تا   20( 3درصد             60تا   40( 2درصد          80تا   60 (1

وزن و حجم چیلرهای جذبی نسبت به چیلرهای تراکمی با ظرفیت یکسان، در حدود  ؛  (2) صحیح گزینه    پاسخ •

  40در توان برابر با چیلرهای تراکمی، حدود  به علت بزرگتر بودن تجهیزات، چیلرهای جذبی برابر است.  2تا  5/1

  3  تا   8/1بین  درصد به مساحت بیشتری جهت نصب نیاز دارند. عالوه بر مساحت، ارتفاع چیلر جذبی نیز    60تا  

 .ی است و برای نصب آن باید فضای موتورخانه به اندازه کافی جا داشته باشد تراکم نوع  از بلندتر  متر

 ( مقایسه چیلرهای جذبی و تراکمی) 3-2-13؛ بخش  تاسیسات سرمایشی   ⇦ درسنامه جامع تأسیسات: ارجاع -

   ؟مورد زیر ربط داردکدام به هواساز  یخروج یسنجش بازده -11

1) FOOT                      2  )KVR                      3 ) 3m                       4 ) CFM 

 گیرند. فوت مکعب بر دقیقه در نظر می  CFMظرفیت هواسازها را با واحد  ؛  ( 4)صحیح گزینه  پاسخ •

 ( هواساز) 1-3-14؛ بخش  تاسیسات گرمایشی      ⇦ درسنامه جامع تأسیسات: ارجاع -
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 (مشابه) ؟کدام مورد زیر کاربرد دارنددر  و ترنچر یلجامبودرهای ماشین  -12

 بتن  (4                     عمرانی ( 3                 ساختمانی ( 2              آسفالت (1

گذاری،  بولت ها،  ویژه در تونل جامبودریل ماشین حفاری در سنگ است که در حفاری به ؛ (3) صحیح گزینه    پاسخ •

دیواره  زه تثبیت  استفاده می های آتش کشی، حفر چال ها،  و غیره  بعنوان ماشین  شود. باری  های حفاری  ترنچرها 

 دهند. ها بطور مداوم عمل حفاری را انجام می گردند، این ماشینبندی می پیوسته طبقه 

 ( و ترنچر )جامبودریل  32و    36-9-4آالت و تکنولوژی صنایع؛ بخش ماشین    ⇦درسنامه کارخانجات  : ارجاع -

 

 )تکراری و مشابه( ؟شکن زیر ربط دارد، به کدام سنگ یشخط خردا یانیشکن مسنگ  -13

    فکی ( 4                        بالمیل(3                         رادمیل  (2                      هیدروکن (1

های بلیک، دوج و  در مدل   های فکی شکنسنگ عبارتند از )  های مرحله اول شکنسنگ؛  (1)صحیح گزینه    پاسخ •

سنگ   و   ژیراتوری   تلسمیت، و  دوم  شکنچکشی(  مرحله  از  های  عبارتند  مخروطیشکن)سنگنیز  یا    های 

 باشند.. رادمیل و بالمیل هر دود آسیاب می (ای و ...ای، ضربه ، استوانه هیدروکن

  ها()سنگ شکن 5-8-4آالت و تکنولوژی صنایع؛ بخش ماشین      ⇦  درسنامه کارخانجات: ارجاع -

 

  ؟حدوداً چند میلیون ریال است  ، کارکرد سال 2 با  ینگدستگاه کاردیک   ارزش -14

   700تا   500(  4              300تا  100(  3                  900تا  700 (2               500تا   300 (1

 ؛  ( -)صحیح گزینه  پاسخ •

 

  ؟یک از مواردزیر کاربرد داردت فلزکاری، در کدامدر صنع هغلطکدونورد  دستگاه  -15

 های فلزی زنگ زده ورق  یی زدازنگ(  2                های فلزی و تبدیل سایزکنترل سرعت ورق  (1

         های فلز مدورسازی ورق  ( 4                                   دهی ورق از لحاظ عرضفرم ( 3 

ها دوطرفه است به طوری که با تغییر  در قفسه های نورد دوغلتکی جهت چرخش غلتک ؛ (1)صحیح گزینه    پاسخ •

باشد. در این روش قطعه کار بین دو غلتک  جهت حرکت آنها ضخامت قطعه در رفت و برگشت قابل کاهش می 

 .باشد شود و بیشتر کاهش در سطح مقطع مورد نظر می می تغییر شکل داده 

 

 )مشابه( ؟های زیر استدستگاه از مربوز به کدام یک  ، در صنعت یادآب ز یهتصف  -16

          رزینی گیر سختی ( 2   کربن اکتیو          گیری سختی ( 1

  uvاشعه ( 4                             اسمز معکوس ( 3

می   ؛(3)صحیح گزینه    پاسخ • استفاده  و صنعتی  تصفیه آب جهت مصارف خانگی  معکوس جهت  اسمز    شود. از 

نمی سختی انجام  را  آب  تصفیه  عمل  تصفیه   دهند.گیرها،  اشعه    هاخانهدر  حذف    uvاز  و  گندزدایی  جهت 

که در کارخانجات    شوداستفاده میها بعد از تصفیه امالح توسط اسمز معکوس و یا سایر روش ها  میکروارگانیسم 

 کاربرد چندانی ندارد. 
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 گندزدایی(   -)تصفیه آب   3-15تأسیسات بهداشتی؛ بخش    ⇦     درسنامه جامع تأسیسات : ارجاع -

 

 )مشابه(  ؟مورد بیان شده است نحوه صحیح چیدمان در پست برق پاساژ در کارخانجات، در کدام -17

 کیلو ولت   20تابلوهای  –سکسیونرها  –ترانسفورماتورها  –دیژنکتورها  (1

     ها ترانسفورماتور -ها سکسیونر - هادیژنکتور  –کیلو ولت  20تابلوهای  (2

 ترانسفورماتورها  -های روغنی خازن  –کیلو ولت  20تابلوهای  –سکسیونرها ( 3

 سکسیونرها -های روغنی خازن  –کیلو ولت   20تابلوهای  –ترانسفورماتورها  (4

های پاساژ، مشترك  در پستشود و ترانس نداریم. تبدیل ولتاژ انجام نمی  در پست پاساژ ؛ (2)صحیح گزینه    پاسخ •

فقط   احداث  جهت  را  بخش  کلید زمینی  می   kv20خانه  قرار  توزیع  شرکت  اختیار  اینکه  ضمن    .دهد در 

فشارضعیف بخش  و  اختصاصی  می    LVترانسفورماتور  نصب  مصرف  محل  نزدیک  دیگر،  مکانی  پست  در  گردد. 

سلول  و  فیدر  شامل  قابلپاساژ  سکسیونر  )شامل  برق  شرکت  ورودی/خروجی  برق  با  های  اینترالك  زیربار  قطع 

 باشد. می  گیریزم اندازهسکسیونر ارت(، سلول کلید اصلی )شامل دژنکتور و سکسیونر ساده( و سلول لوا

ترانسفورماتور می  آنجا که  بایست  از  از طرفی هم می  و  باشد  و نزدیک محل مصرف  پاساژ  از پست  بعد  بایست 

مناسب اینرو  از  بشود  محافظت  دیژنکتور  یا  و  فیوزدار  مانند سیکسیونر  تجهیز حفاظتی  پاسخ، توسط یک  ترین 

 گیرد. دیژنکتور در باالدست سکسیونرها قرار می . در این پست کلید  باشد می  2گزینه 

 )پست پاساژ( 3-3-7پُست برق و تأسیسات نیرو؛ بخش       ⇦درسنامه جامع تأسیسات : ارجاع -

 

قدمت، به کدام مورد زیر   سال 5  و تن   6به ظرفیت فرانسه  potain ینتاورکریک دستگاه  یمتق -18

 )مشابه( ؟تر است برحسب میلیارد ریال نزدیک

   5تا   1( 4                  10تا  5( 3                  15تا   10 (2               20تا   15 (1

، حدود  سال کارکرد  2و  2009متر مدل سال  42تن با طول بازو  5قیمت تاورکرین پتن   ؛(-)صحیح گزینه    پاسخ •

 ن استعالم شد. امیلیارد توم 2

 آالت گذاری ماشینقیمت       ⇦ های کارشناسی رسمی دایره المعارف آزمون : ارجاع -

 

 )تکراری و مشابه(  ؟است یح صح  ها، پمپ   ینگدوز  خصوصکدام مورد در  -19

 کش استمشابه کفی  ( 2                              مشابه مونوپمپ است(1

      شودشده به خط استفاده می برای تغذیه میزان مواد کنترل  (4           مشابه پمپ دیافراگمی است          (3

که    ییپمپ، عموماً در جا  ینگ متر  یگرد   یبه عبارت  یا  یرگپمپ اندازه  یا  پمپینگدوز   ؛( 4)صحیح گزینه    پاسخ •

   .گرددی استفاده م باشدی م  یالس  یک از  یقی به پمپاژ مقدار مشخص و دق یازن

 ( های خاصپمپ ) 4-2-19؛ بخش های تاسیساتیپمپ       ⇦درسنامه جامع تأسیسات : ارجاع -

 

 (مشابه) ؟سازی استنوشابه  –سلولزی   –معدنی  –کدام مورد به ترتیب، مربوط به صنایع کشاورزی  -20
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                          کنی، اینترمیکس، دامپتراک، چاپرکم  (2                 کنی دامپتراک، چاپر، اینترمیکس، کم  (1

    کنی، چاپر، دامپتراک اینترمیکس، کم  (4                 کنی، اینترمیکس چاپر، دامپتراک، کم  ( 3 

گزینه    پاسخ • می   ؛ (3)صحیح  خرد  سپس  و  درو  را  علوفه  همزمان  چاپر،  یا  خردکن  ها دامپتراك   کند.علوفه 

کَنی در صنایع  ماشین کُم  .تن بار را دارند   300تا    90جایی  های غول پیکر معدنی هستند که قابلیت جابه کامیون 

دستگاه اینترمیکس در فرایند    شود.استفاده می   برای ایجاد کُم )شیار، چاك و سوراخ( در چوب )سلولزی(  چوب  

نوشیدنی و  نوشابه  هواتولید  نسبی  شربت، حذف  به  آب  افزودن  فرایند  چهار  گازدار    و   محلول  سردکردن  ،های 

 .دهد ی کربن را بطور پیوسته انجام ماکسید دی  گاز  افزودن

 کنی( )کم 3-2-4،  های کشاورزی()ماشین 3-5-4شناخت و کاربرد مواد صنعتی؛ بخش      ⇦ کارخانجات درسنامه: ارجاع •

 

 )تکراری(  ؟شوندزیر در یک صنعت استفاده می کدام موارد  -21

 اکسترودر، هموژنایزر، دیفیوژن  (2                               رینگ، کاردینگ، پرزسوز  (1

     فینیشر، رام، اکستروژن ( 4                       بیدسازی، رینگ، کاردینگ     (3 

ماشین کاردینگ در  شود.  ماشین رینگ در صنعت نساجی جهت تولید نخ استفاده می   ؛ (1)صحیح گزینه    پاسخ •

  ها را جهت تمیزکردن پنبه و جداکردن ناخالصی را بعهده دارد. بازکردن الیاف توسط سوزن صنایع نساجی وظیفه 

 برند.میپُرزسوزی عملی است که طی آن پرزهای روی سطح پارچه را به کمک سوزاندن از بین  

 رینگ(  -)ماشین کاردینگ  3-1-4آالت و تکنولوژی صنایع؛ بخش ماشین      ⇦  درسنامه کارخانجات: ارجاع -
 

   )تکراری( ؟مقدار مقاومت ارت کارخانجات چند اهم است  -22

1) 8                          2 )6                           3 ) 4                       4 ) 2 

الکتریسیته  کوتاه و اتصال گرفتگی ناشی از اتصالبرای حفاظت از برخورد آذرخش و برق  ؛(4)صحیح گزینه  پاسخ •

بدنه  دستگاه به  کارگاه فلزی  و  منزل  در  موجود  برقی  و  الکتریکال  می های  وصل  برق  به  که  مقاومت  ها  شود، 

 الکتریکی چاه ارت، نباید از دو اهم تجاوز کند. 

 )الکترود زمین(    6-2نیروی برق و ارتینگ؛ بخش       ⇦: درسنامه جامع تأسیسات ارجاع -

 

 ؟ استمورد اسکرو با حجم باال کدام در نوع ه فشرد  یهوا مولدهای یدر خروج  یریگرطوبت  روش -23

    سانتریفیوژ کنخشک  ( 4          کن حرارتیخشک ( 3          تبریدی کنخشک  (2               سیلیکاژل( 1

گزینه    پاسخ • موارد  ؛(2)صحیح  پا  ی در  فشار  در  هوا  تراکم  ز  یینکه  کمپرسورها  یاد و حجم  از  باشد    ی مدنظر 

 عبارتند از:  گیری در کمپرسورهاهای رطوبت روش ترین عمده  شود.ی استفاده م ( اسکرو، اسکرال و...ی )دوران

برای کمپرسورهای  )مناسب های تبرید سردکردن با سیستم -3  (دبی کم و موارد آزمایشگاهیدر  ) تراکم اضافی-1

 . های ترکیبیروش - 6      جذب شیمیایی   -5      جذب فیزیکی -4      ( دورانیروانکاری شونده به ویژه از نوع  

های دقیق کارگاه و  انتخاب درایر مناسب برای مدیریت رطوبت سیستم هوای فشرده به مقدار زیادی به نیازمندی 

 برای عملیات اسپری   .هوای فشرده را مورد استفاده قرار خواهند دادهایی دارد که سطح تحمل رطوبت دستگاه 
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 .گیری از درایرهای جذبی توصیه می شودی پنوماتیک و نقاشی بهرهها و برخی ابزار ویژه رنگ، آزمایشگاه

 

 )تکراری(  ؟کاربرد دارد کدام صنعت زیر،در به ترتیب  «ستنترا» و «ورفرزا » ،«سنترماشین »  ،«دیفیوژن»  -24

 نساجی، فلزکاری، نجاری، قندسازی  (2                       قندسازی، نساجی، فلزکاری، نجاری (1

 نجاری، قندسازی، نساجی، فلزکاری  ( 4                    فلزکاری، نجاری، نساجی، سازیقند  (3

گزینه    پاسخ • می   ؛(3) صحیح  استفاده  چغندرقند  یا  نیشکر  از  قند  استخراج  جهت  دیفیوزیون  . شوند واحدهای 

توان کار چندین  ها می شوند. با این ماشینهای سنتر دارای مخزن ابزار بوده و بطور خودکار جابه جا می ماشین

فرز،   تراش،  مانند  داد. دستگاه  انجام  کار  قطعه  روی  بر  را   ... و  قابل   سوراخکاری  برقی  ابزارهای  از   اُورفرز، یکی 

پروژه  انواع  تولید  فرآیند  در  فراورانی  کاربرد  که  بوده  درودگری  حمل  از  های  عریض  دارد.  برای  استنتر  ماشین 

 شود.کردن و تثبیت عرض پارچه به کمک گرمای خشک استفاده می 

کارخانجات:  ارجاع - بخش  ماشین     ⇦  درسنامه  تکنولوژی صنایع؛  و  وشکر   20-4-4آالت  قند  و    -)تولید  دیفیوزیون( 

 استنتر(  -)تکمیل  9-1-4و بخش  )اورفرز(  6-2-4بخش )فرز سنتر( و  11-2بخش 

 

  ؟تر استدر تصفیه فاضالب کارخانجات، کدام مورد زیر صحیح  -25

 باشند.توانند بتنی یا فلزی ها می ( سپتیک 1

 ها باید بتنی و با پوشش ضداسید باشند. ( سپتیک 2

 ها باید فلزی و با پوشش ضداسید باشند. ( سپتیک 3

 شوند.های فاضالب ریخته میزیرا فاضالب به صورت ثقلی به چاه  ،نیستها نیازی به سپتیک ( 4

گزینه    پاسخ • فاضالب    ؛(2)صحیح  تانک  سپتیک  از انواع  فایبرگالس،  بتنی، سپتیکتانک  سپتیک   عبارتند  تانک 

پذیر بودن  . به علت میزان خورندگی باالی فاضالب صنعتی و آسیب اتیلنیتانک پلی تانک فلزی و سپتیک سپتیک

تانک فلزی )علیرغم داشتن پوشش رنگ(، درصورت عدم امکان استفاده از سپتیک نوع فایبرگالس یا پلی  سپتیک

    شود.پوشش ضد اسید )مقابله با خورندگی( استفاده می تانک بتنی با اتیلن، از سپتیک 

 

 )تکراری(  ؟کدام مورد است  یزرهموژنادستگاه کاربرد  -26

 ( CIPصورت اتوماتیک )آالت به خودشویی ماشین (2                        نمودن مواد پاستوریزه( 1

 کردن مواد ضدعفونی  (4                            نمودن موادهمگن (3

های مایعات را  هایی هستند که اندازه قطر گلبول ، دستگاههاهموژنایزر یا همگن کننده   ؛ (3)صحیح گزینه    پاسخ •

 دهند.کاهش داده و یا تعداد ذرات جامد مایع را افزایش می 

 )هموژنایزر(  4-4-4آالت و تکنولوژی صنایع؛ بخش ماشین      ⇦  درسنامه کارخانجات ارجاع: -

 

شوند، سطح بازدهی  های حرارتی با وزن یکسان استفاده مییک از موارد زیر که برای مبدلکدام -27

 ؟ بیشتری دارد 

1) Uایصفحه  (4                  شل اند تیوب (  3                   ایدو لوله  (2                  شکل کوئلی   
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گزینه    پاسخ • گرما    ؛ (4)صحیح  انتقال  مبدلهرچه سطح  باشد ها  در  و گرم های سیالدما  ،بزرگتر  به    های سرد 

ای نسبت به  های صفحه از مهمترین مزایای مبدل آید.یکدیگر نزدیکتر شده و درنتیجه راندمان باالتری بدست می

توان به حجم بسیارکوچک و بنابراین فضای اشغالی بسیارکم،  می   دار و...( ای، کویل پوسته   و  )لوله  هامبدل  سایر

ضریب انتقال بسیار باالی    و  اندازی سیستم و افزایش سرعت پاسخگوییعدم نیاز به عایقکاری، کاهش زمان راه 

   آنها اشاره کرد. 

 ( هامبدل ) 3-2-12؛ بخش تاسیسات گرمایشی      ⇦: درسنامه جامع تأسیسات ارجاع -

 

 )مشابه( ؟در صنعت تولید میلگرد، کلمه گام به گام، در کدام موارد زیر کاربرد دارد  -28

 رافینگ و سایزبندی واحد ( 2                                  کنو بستر خنک کوره  (1

 محصول  حمل سازی برای آماده بندی و بسته سیستم  ( 4                        رافینگواحد شیارزنی و واحد  (3

گزینه    پاسخ • میلگرد،    ؛( 2)صحیح  تولید  شمش   بعد در  رسیدن  نظراز  مورد  دمای  به  کوره،   ها  نورد    در  جهت 

ها(، در مرحله  ها )غلتکشده روی رولهای پختهشود. پس از قرارگیری شمش)رافینگ( به خط تولید ارسال می 

 شود.ها کاسته و بر طول آنها افزوده می توسط نورد از قطر شمش )گام به گام( رافینگ، در سه نوبت 

   روش تولید میلگرد(  -)بتن و انواع آن 2-9-4خش آالت صنایع؛ بتکنولوژی و ماشین ⇦  درسنامه کارخانجات: ارجاع -

 

 ؟ شوداستفاده می چه کاری  برای  فوالد صنعت رول درینچ دستگاه پ -29

 هدایت ورق  انتقال و (2                   کشش محصوالت فوالدی               (1

 استندهای میانی های قالب (  4                               کویلی هایبندی مفتول ( بسته 3

های فوالدی و هدایت آن به داخل خط از یک  برای بازکردن کالف  در صنایع فوالد  ؛( 2)صحیح گزینه  پاسخ

)انتقال و  ها تنها نیروی الزم برای کشاندن گردد. این غلتک رول استفاده می پینچ غلتک کششی )کشنده( یا سری 

 .تاثیری روی ضخامت و صافی سطح ورق ندارند گونه ورق را فراهم می آورند و هیچ هدایت( 

 

 )مشابه( ؟کدام مورد است مربوط به  یفوالدسازصنعت در  یاکوره اح -30

 ( کوره آنیلینگ  4گداختگی             کوره  (  3آهن قراضه            ( ذوب2         نگهداری ذوب( 1

شود که عمل احیاء می مخصوصی استفادهی هاآهن از کوره برای ذوب و تصفیه سنگ  ؛( 2)صحیح گزینه  پاسخ •

خامی که از این   شود و آهن می  آهن بدون ذوب انجام در این روش، احیای سنگ  شود.بصورت مستقیم انجام می 

 . نام دارد « اسفنجی آهن»آید، می بدست هانوع کوره 

 )تولید آهن به روش احیای مستقیم(    3-3شناخت و کاربرد مواد صنعتی؛ بخش     ⇦درسنامه کارخانجات  : ارجاع -

 

 ؟  کاربرد بیشتری دارد ، ییغذا   صنعتبندی بستهدر های زیر گازیک از کدام -31

     نیتروژن ( 4                  وژنهیدر (3                    اکسیژن  (2                 آرگون  (1

https://t.me/Karshenasirasmigroup_tk
https://t.me/Karshenasirasmi_tk


    ( V1 ویرایش ) آزمون کارشناسی رسمی رشته برق، ماشین و کارخانجات پاسخنامه تشریحی 

   محمد حق مدد میالنی                 ⤹ 10 ⤸                 ( 1400) کانون کارشناسان: مهرماه          

@KarshenasiRasmiGroup_TK @KarshenasiRasmi_TK  

 

گزینه    پاسخ • صنایع    ؛( 4)صحیح  به خصوص  تمامی صنایع  در  پراستفاده  گازهای  از  یکی  ازت  یا  نیتروژن  گاز 

است بی  .غذایی  گازی  بی نیترروژن  احتراق رنگ،  و  استمزه  بسته   .ناپذیر  در صنایع  گاز  این  منظور    بندیاز  به 

استفاده از    .شودده می های هوازی و اکسیداسیون به وفور استفاناشی از باکتری مواد غذایی،  فساد  جلوگیری از  

 شود مدت ماندگاری محصول بیشتر شده و عالوه بر سالمت غذا، شکل و ظاهر زیبای محصول این گاز موجب می 

 ها اشاره کرد. نگهداری میوه  ، های خوراکیکردن دانه خشک توان به ها می کاربرداز دیگر  .شودنیز ماندگارتر می  

 

 )تکراری و مشابه( ؟اشاره دارد به کدام مورد ،    EPCکلمه کاربرد  -32

 دانش فنی   (2                               آالتنحوه چیدمان ماشین  (1

 های صنعتی آزمایشگاه ( 4             در صنعت             سفارش  نوع قرارداد( 3

پذیرد، می عملیات مهندسی، تدارکات و اجرا در قالب یک قرارداد انجام   EPC در روش   ؛ ( 3)صحیح گزینه    پاسخ •

می  قرار  تکمیل  جریان  در  مهندسی  خدمات  که  همزمان  که  به  بطوری  تجهیزات  و  کاال  تحویل  خدمات  گیرد 

 . گیردکارگاه نیز انجام و اجرای عملیات ساختمانی و نصب به موازات آنها سرعت می 

 ( EPC)قراردادهای   6-20ها و پیمانکاری تأسیسات؛ بخش پیمان   ⇦    : درسنامه جامع تأسیسات ارجاع -

 

 )تکراری( ؟کاربرد بیشتری دارد صنعت  کدام در یکالیمراستکر و ر های دستگاه  -33

                     های ساختمانیسنگ  ( 4                   تولید آجر ( 3                 اتفلز(  2                  سیمان (1

استاکر برای حمل مواد فله بصورت عمودی و رو به  از دستگاه    در کاخانجات سیمان و...؛(1)صحیح گزینه    پاسخ •

می  استفاده  وظیفه همگن باال  ریکالیمر  کارخانه شود.  به  ورودی  عیار سنگ  را  سازی  کارخانه سیمان(  )مانند  ها 

 دهد.انجام می 

 )سیمان(   5-6-4آالت و تکنولوژی صنایع؛ بخش ماشین    ⇦  درسنامه کارخانجات  ارجاع: -

 

   ؟برای کدام مورد کاربرد دارد ، با سقف شناور یمخازن فلز -34

      های پاالیشگاهیفراورده  ( 2                        پساب تصفیه فاضالب  (1

   سازی گرانول ذخیره  ( 4                            مواد روغنی موتور( 3

سازی باشند و از آنها برای ذخیره دارای سقف متحرك می  مخازن ذخیره سقف شناور  ؛( 2)صحیح گزینه    پاسخ •

می  استفاده  دارند  پایینی  تبخیر  دمای  که  سیاالتی  کلی  بطور  و  سفید  نفت  بنزین،  هیدروکربنی،  . شودمواد 

 .باشد مناسب می   0٫1-1٫2مخازن سقف شناور، برای انبارکردن سیاالتی با فشار همچنین 

 

 )تکراری(  ؟هستند  یپرر  های زیر، دارایدستگاه  یک از کدام -35

 دریل واگن ( 4                 لودر  (3                بیل مکانیکی( 2                بولدوزر  (1

است که معموالً در پشت بولدوزرها وجود دارد و از آن برای    یمانند ریپر وسیله چنگک   ؛(1)صحیح گزینه    پاسخ •

 شود.شود و به آن اصطالحاً کلنگ یا ناخن نیز گفته می هایی که سختی آنها باال است استفاده می کندن زمین
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   )بولدوزر( 15-9-4آالت و تکنولوژی صنایع؛ بخش ماشین      ⇦  درسنامه کارخانجات: ارجاع -

 

 ؟کاربرد دارد زیر مورد کدام در  یبزپاچه  یبره غلطک و -36

 کردن آسفالت صاف  ( 2                                     تغذیه مواد از معادن (1

   کوبیدن سطح زیر آسفالت   (4                           کشاورزی هایتسطیح زمین  (3

العمل بسیار خوبی در  های درشت عکسانواع معینی از خاك مثل ماسه، شن و سنگ   ؛(4)صحیح گزینه    پاسخ •

به  شده  تولید  تراکم  می مقابل  نشان  خود  از  ارتعاش  و  فشار  ترکیب  نوع  وسیلۀ  این  برای  منظور  این  به  دهند، 

ای مجهز به تعدادی  بزی دارای استوانه غلتک های پاچه   .کنند استفاده می   )ویبره(  ها از غلتک های ارتعاشیخاك

پاچه پایه به  موسوم  آن  به  متصل  می های  می بزی  کمک  تراکم  عمل  به  که  و    جهت)توجه:    .کنند باشد  صاف 

 ( های صاف استفاده می شوداز غلتک ها متراکم نمودن سطح آسفالت جاده

   )غلتک(  26-9-4آالت و تکنولوژی صنایع؛ بخش ماشین  ⇦        درسنامه کارخانجات: ارجاع -

 

 ؟ کدام عامل استدر  الینفلزی و گالس  هایتفاوت راکتور -37

 نوع بدنه داخلی راکتور   ( 2                      سختی و نرمی خوراك راکتور  (1

 مواد اولیه  ( 4                                             سرعت کار (2

های شیمیایی  ( شیمیایی، دستگاهی است که در آن واکنش یا واکنش Reactorراکتور )  ؛(1)صحیح گزینه    پاسخ •

به  تجزیه  یا  ترکیب  تبدیل،  انجام  نظیر  نظر  مورد  مواد  تولید  خورنده  شود.می منظور  محلول  که  مواردی    ، در 

   ،باشد می معدنی همانند لعاب    پوشش که نوعی    الینگالس ،  در راکتور در حال واکنش است  و گرماگیر   حساس 

   .خواهد بودبهترین گزینه 

 

 ؟ است مورد کدام در  ی دیگر، با راکتورهافرمانتور  راکتورفرق  -38

         دوجداره شیشه ( 2                                           دوجداره فلزی  (1

 همزن  نداشتن الکتروموتور  ( 4                              تکنولوژیبودن پیشرفته  (  3

ها دستگاهی است که شرایط بهینه را برای رشد میکرو ارگانیسم  بیوراکتور یا    فرمانتور  ؛ (2)صحیح گزینه    پاسخ •

جداره یا دوجداره از  ای یک یک استوانه شیشه   فرمانتور معموالًظرف    .کند مثل قارچ و باکتری و مخمر فراهم می 

می  مدور  ته  با  بوروسیلیکات  از:  .اشد بجنس  عبارتند  فرمانتور  اساسی  پمپ  اجزای  گرمکن،  همزن،  ها،  موتور 

 . سیستم کنترل گاز و غیره

 

 )تکراری(  ؟دارد  دام مورد زیر مصرفدر ک ینارفلوالمدستگاه   -39

    استحصال ( 4             آزمایشگاه  ( 3            بندیبسته (2         سازی مواد آماده  (1

بنام هودها  یهدستگاه تهو  ینوع  یکروبیهود م  یافلو و  ینارهود الم  ؛(3)صحیح گزینه    پاسخ •   یان جر  یاست که 

م  یزن  یایهال وظ  ایی کیز یف  یمحفظه   شوند ی شناخته  که  برابر    فهی است  در  هود  داخل  مواد  از  حفاظت  آن 
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در برابر مواد آلوده و خطرناك موجود در محفظه    شگاهی آزما  ط یحفاظت کارکنان و مح  ایو    یط یمح  یهای آلودگ

 . باشد ی هود م 

   تاسیسات تهویه و هوارسانی  ⇦        المعارفدایره : ارجاع -

 

 موارد زیر است؟ ، مربوط به کدام فلکسو با چاپ چاپ افستدستگاه  فرق  -40

 سایز ورقی که باید چاپ شود  (2                        ها( تعداد رنگ 1

 نوع ورقی که باید چاپ شود  ( 4                ( ضخامت ورق     3

برای چاپ بر روی ورق کارتن استفاده    برجسته به شیوه فلکسوگرافی چاپ  معموال از    ؛ (3) صحیح گزینه    پاسخ •

سطوح صاف و  مناسب برای چاپ روی   چاپ افست دارد. در حالی که افست کیفیت کمتری نسبت بهکنند و  می 

 .گرددمقوا و کاغذ است و از آن در تولید بروشور و مواردی از این قبیل استفاده می یکنواخت مانند 

  (های چاپماشین) 4-3-4آالت و تکنولوژی صنایع؛ بخش ماشین  ⇦        درسنامه کارخانجات: ارجاع -

 

 استهالک سال 3و متر یلی م 50 گیرچک با متهساخت    Tosشرکت  یالراد یلدریک دستگاه  یمتق -41

 حدود چند میلیون ریال است؟ 

   800  تا  600( 2                                     1000  تا   800 (1

 400  تا   200 ( 4                                  600   تا   400 (  3

، کم کارکرد مربوط به  60سانت و مته خور   160قیمت دریل رادیال توز با طول بازوی   ؛( -)صحیح گزینه  پاسخ -

 .میلیون تومان استعالم قیمت شد  300، حدود  90سالهای 

 

به ترتیب، ساخت کدام کشور   BALKANCARو   DEMAC هایبا مارکهای سقفی جرثقیل وینچ  -42

 )تکراری(  ؟است 

                        بلغارستان  -آلمان   ( 2                        بلغارستان -فرانسه   (1

 فرانسه -  چک (  4                                آلمان   -چک   (3

گزینه    پاسخ • آلمان  ؛ ( 2)صحیح  دیماگ شرکت  تام  یدکننده تول  ینبزرگتر   ی  جرثقین و    ی هایل )جرثق  یل کننده 

بالکان  شرکت  باشد.یا می در سراسر دن  ( ...و  یچرخش  یهایل ، جرثق یوارید  یهایل جرثق  ی، سقف و  بالکانکار  های 

بلغارستان می   ،اسکو پودم  زیرمجموعه های شرکت  در  بزرگ   1976در سال  باشد که  از  باالبر  تولیدکننده  ترین 

 .تمام جهان شد 

 آالت و تکنولوژی صنایع های صنعتی و فصل ماشینفصل مبانی ماشین      ⇦درسنامه کارخانجات  ارجاع: -

 

 (مشابه) ؟به ترتیب، به کدام مورد اشاره دارد  LCو   FOB کلمات -43

 پروفرما اینویس –تحویل کاال به گمرک  ( 2                        نوع سفارش     –مرجوع کاال  (1

    اعتبار اسنادی –تحویل کاال روی عرشه کشتی ( 4       پکینگ لیست    –ترخیص کاال از گمرک  (3
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اعتبار    -   فوب یا تحویل کاال در عرشه کشتی در مبدأ  :FOB (Free On Board)  ؛(4)صحیح گزینه    پاسخ •

  شودی م و تعهد  شودی م  و فروشنده داده  یداراز بانک است که به خر یتعهد ،   LC (Letter of Credit)اسنادی یا 

 . ید دست فروشنده خواهدرس به  یحموقع و با مبلغ صحبه  ،به فروشنده  یدارخر ی پرداخت یزان که م
 اینکوترمز(اعتبار اسنادی و ) 7-11و  6-11آالت؛ بخش گذاری و ارزیابی ماشینقیمت       ⇦ درسنامه کارخانجات: ارجاع -

 

  شود؟استفاده می به جای کدام مورد  در صنعت معموالًکندانسور سنکرون  -44

 گیر برق ( 4                   رئوستا( 3            بانک خازنی (2            وات متر  (1

سازی فعال )اکتیو(  جبران، (SVC) استاتیکی  هایکنندهجبران   کندانسورهای سنکرون و  ؛(2) صحیح گزینه    پاسخ •

های خازنی جهت اصالح ضریب توان و کنترل  و از اینرو از آنها در خطوط انتقال به جای بانک  کنند را فراهم می 

 شود. توان راکتیو استفاده می 

 ( اصالح ضریب توانراکتور )  6-2-7؛ بخش رسانی و اصالح ضریب توانبرق  ⇦    : درسنامه جامع تأسیسات ارجاع -

 

 ؟ است  در کدام مورد اکستروژنو  اکسترودر فرق ماشین  -45

   محصول اولیه و مواد  قیمتاختالف   (2                              و محصولاولیه  مواد  (1

   حجم کار ( 4                                        سرعت عمل( 3

متشکل از یک یا دو عدد ماردون )حلزونی( در داخل  یک دستگاه صنعتی   اکسترودر   ؛(1)صحیح گزینه    پاسخ •

باشد   تا به هنگام  سیلندر اکسترودر می  نیروی حرکتی و حرارتی به داخل هدایت کرده  با  که مواد گرانولی را 

 .خروج با فشار از انتهای دستگاه، محصولی به صورت خمیری یا نواری شکل تولید کند 

منظور کاهش ضخامت یا سطح مقطع آنها است تغییر شکل مواد به  های حجمی، برای  اکستروژن، یکی از روش 

شوند. جهت انجام فرآیند اکستروژن، ماده اولیه  که درنتیجه آن، قطعاتی با سطح مقطع صاف و عمودی تولید می 

شود و درنتیجه  که سطح مقطع مورد نظر روی آن ایجادشده است، فشرده می   قالب اکستروژن موردنظر به درون  

 شود.قطعه اکسترود شده با سطح مقطع قالب، تولید می 

 ( ژناکستروفشارکاری یا ) 3-2بخش  و  )اکستردور( 3-7-4آالت و تکنولوژی صنایع؛ بخش ماشین   ⇦ درسنامه کارخانجات: ارجاع -

 

 ؟باشدمورد می   مربوط به کدامچینگ نکوئدر صنعت تولید میلگرد،  -46

    سایزینگنهایی استندهای  ( 2                                         میلگرد  وضعیت کشش  (1

 میلگرد  سازیلتعاد عملیات برودت در  (4                     میلگرد  سازیتعادل در  عملیات حرارتی  (3

توسط موادی مانند آب، حمام نمک،  قطعه فوالد گرم شده  عملیات سریع سردکردن    ؛ (3)صحیح گزینه    پاسخ •

در این حالت    گویند.   « کوینچ کردن»را در اصطالح    های پلیمری و یا روغن سردنمک، هوای آرام، محلول  آب  

پذیر دارند( در درون خود را  قطعه فوالد زمان الزم برای ایجاد به فریت و پرلیت )که ساختار نرم و انعطاف  چون  

 .کند می شود کسب صورت عادی سرد می  کیفیت باالتری را نسبت به حالتی که به  رد بنابراینندا
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کار، بدون  شده قطعه  کنترل   گرم و سردکردنبا    شود که در طی آنیندهایی اطالق می احرارتی، به فرعملیات  

 )عملیاتی به عنوان برودتی نداریم(  کار تغییرشکلی ایجاد شود خواص مورد نظر را در آن ایجاد کرد. آنکه در قطعه 

 )عملیات حرارتی(   8-7-3شناخت و کاربرد مواد صنعتی؛ بخش   ⇦  درسنامه کارخانجات:  ارجاع -

 

 (مشابه) ؟است  یلو رادم  یلبالم یهایاب آس یزیکیف هایتفاوتکدام مورد، از  -47

       حجم هر یک (2                            نوع عمودی یا افقی بودن آسیاب (1

 هاقطعات سایش داخل آسیاب(  4                         سرعت گردش مواد در هر مخزن  (3

  ی شکل که درون آن مقدار  یااست استوانه   یابی آس   ی،ا گلوله   یابآس   یا  یلبالم  یابآس   ؛ (4)صحیح گزینه    پاسخ •

با چرخ  یردگی قرار م   یکیگلوله سرام  یاسخت    یگلوله فوالد را پودر    یابآرام، مواد داخل آس   شدن نسبتاًیدهو 

در  خردکننده   کند.ی م مواد  فوالد   ی،اگلوله   یابآس   یا   یل بالم  یابآس های  در    ی گلوله  یا  آسیابو  رادمیل  های 

  .د هستن شکل فوالدی هایمیله  ،ایمیله 

  ها()آسیاب 6-8-4آالت  صنایع؛ بخش تکنولوژی و ماشین       ⇦  درسنامه کارخانجات: ارجاع -

 

 ؟ کدام است روغن داغ  یگاستفاده از د   یلدل -48

 نمودن محصول تامین فشار زیاد به منظور یکنواختتامین ( 2           تامین حرارت مستقیم با گرمایش زیاد (1

 تامین حرارت غیرمستقیم با گرمایش زیاد   (4         کمتامین حرارت غیرمستقیم با گرمایش ( 3 

کنند به همین دلیل  تولید میهای روغن داغ دمای بسیار باالتری از دیگ بخار  دیگ  ؛(4)صحیح گزینه    پاسخ •

دیگ روغن داغ با صرفه و    درجه سانتیگراد کاربرد بیشتری دارد.  300برای مصارف گرمایشی در دماهای باالی  

باال اراندمان حرارتی  اینرو  ستتری  از  تامین حرارت غیرمستقیم.  تولید    برای  نیاز خط  از صنایع   مورد    بسیاری 

ت حالل )مانند  انواع  روغن ها،  ولید  نفتی،  رنگ تصفیه   یهامواد  اتوکالوها،  گرمایش  و  شده،  رآکتورها  سازی، 

 .شوند استفاده می  دیگ بخار ی بجا(، آالت پلیمریزاسیونماشین

 

یک  یفضعفشار  ی هاییچ پیم س« در ر وتعداد د » های مورد استفاده« وسیم سطح مقطع » -49

 ؟به ترتیب کدام است  ، یفشارقو هایی یچ پیم نسبت به سترانسفورماتور توزیع 

  زیاد  - کوچک(  4                   کم -بزرگ  (3              زیاد  -بزرگ  (2                کم -کوچک   (1

     ⇦:    همواره صادق استروبرو در یک ترانسفورماتور رابطه   ؛(3) صحیح گزینه  پاسخ •
𝐼2

𝐼1
   =   

𝑁1

𝑁2
    =

𝑉1

𝑉2
 

اینکه   به  می باتوجه  کاهنده  نوع  از  توزیع  بنابراین  ترانسفورماتورهای  دور  باشند  تعداد  ترانسفورماتورها  این  در 

تعداد دور سیم پیچسیم از  ثانویه  اولیه کمتر استپیچى  اولیه.  ى  به  ثانویه نسبت  ولتاژ  ثانویه    جریان  ، با کاهش 

 شود. هم بزرگتر میثانویه پیچ ، سطح مقطع سیم نیز با افزایش جریان و نسبت به اولیه افزایش 

 ( اساس کار ترانسفورماتورها) 1-1-5؛ بخش ترانسفورماتورها  ⇦    : درسنامه جامع تأسیسات ارجاع -
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    ( V1 ویرایش ) آزمون کارشناسی رسمی رشته برق، ماشین و کارخانجات پاسخنامه تشریحی 

   محمد حق مدد میالنی                 ⤹ 15 ⤸                 ( 1400) کانون کارشناسان: مهرماه          

@KarshenasiRasmiGroup_TK @KarshenasiRasmi_TK  

 

به شده ولوو کوپله   ییزلد یلندرس 6  ( با موتورکارنکرده  و  نو)مولد برق تقریب یک دستگاه  یمتق -50

 )تکراری(  برحسب میلیون تومان کدام است؟ kvA  300به ظرفیت ژنراتور استمفورد 

 1100   تا   900  (2                                  1400   تا   1200 (1

 600تا   400 (  4                                          800   تا   600 (3

نو مطابق با فهرست بهای    kva  300  کاردایم قیمت متوسط و تقریبی یک مولد برق    ؛ (2)صحیح گزینه    پاسخ •

های تأمین و تهیه و بارگیری و  هزینه   % 15با کسر میلیون توم است که  1240برابر با    1400تأسیسات برقی سال  

تومان می   1000حدوداً    ،نصب توان   TAD1341GE مدل  پنتا دیزل ژنراتور ولووباشد. همچنین  میلیون  دارای 

اضطراری  کاوا    300نامی   مدلمی (  kva330)توان  ولوو  موتور  از  شده  تشکیل  ژنراتور  دیزل  این   باشد. 

TAD1341GE کوپله شده با ژنراتور استمفورد انگلیس مدل HCI444D    دیزل ژنراتور ولوو دارای  باشد. این  می

 باشد. میلیون تومان می  11000. قیمت استعالمی از شرکت آبیاران  باشد سیلندر می  6

 آالت گذاری ماشینقیمت  ⇦     های کارشناسی رسمیآزمون: درسنامه کارخانجات و دایره المعارف ارجاع -

. 
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