मेटल वकर् र (Metal Worker)
िस्कल्ड ट्रेड टेस्ट
नमनु ा प्रािक्टकल प्र�पत्र

此文件關於金屬大工工藝測試考題。如有需要索取此文件的中文版本，請致電 2100 9000與香港建造業工藝
測試中心聯絡。
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९५ यु कोङ्ग रोड
एबरडीन
होंगकोङ्ग

ट्रेड टेस्ट पेपर
पद:

मेटलवकर् र (Metalworker)

िस्कल लेभल:

िस्कल्ड क्राफ्ट्सम्यान (Skilled Craftsman)

परी�ाका प्र�ह�: ड्रइगं तथा सम्बिन्धत टेिक्नकल आवश्यकताह� अनसु ार तोिकएका स्थानह�मा िनम्न कायर्ह� परू ा
गनर्हु ोस:्
I. स्टेनलेस िस्टल फ्ल्याट रे क्टेन्गल
ु र (समतल आयकर) फ्रेम िनमार्ण गन�

i)
ii)
iii)

(कायर् ड्रइगं 1) (25 अङ्क)

सामग्रीको तैयारीका लािग औजार तथा उपकरणलाई सही ढङ्गले प्रयोग गन� ।
तोिकएको इलेिक्ट्रक वेिल्डङ सेटका साथ वेिल्डङ गन�, इलेिक्ट्रक करे न्टलाई एड्जस्ट गन� (आवश्यकता
अनसु ार िमलाउने) तथा आफ्ना लािग आफैं वेिल्डङ रड छनोट गन� ।
परी�ाथ�ले ड्रइगं अनसु ार ग्राइन्डर प्रयोग गरे र वकर् िपसमा वेल्ड िसमह�लाई घोटेर यस्तरी िचल्लो गराउन
आवश्यक ह�न्छ िक ितनीह� वकर् िपसको सरफे स (सतह) सँग िसधा रे खामा िमलेको ह�नपु छर् र त्यसरी िचल्लो
बनाउँदा वकर् िपसको सरफे समा मिसना िसधा स्ट्राइपह� िनकाल्नपु छर् ।

II. �ाण्डरे ल (haindrail) तथा नेवेल (newel) को िनमार्ण गन� तथा जडान गन�

i)
ii)
iii)

(कायर् ड्रइगं 2) (30 अङ्क)

सामग्रीको तैयारीका लािग औजार तथा उपकरणलाई सही ढङ्गले प्रयोग गन� ।
तोिकएको स्थानमा एसेम्बली (assembly) लाई जडान गन� र �ाण्डरे ल तथा नेवेललाइ वेिल्डङ गन�,
वेिल्डङका लािग इलेिक्ट्रक करे न्टलाई एड्जस्ट गन� तथा आफ्ना लािग आफैं वेिल्डङ रड छनोट गन� ।
वेल्ड िसमको सरफे सलाई समतल ह�नेगरी ग्राइन्डर प्रयोग गरी घोटेर िचल्लो बनाउने ।

III.

िवकिसत खाका "सेिटङ-आउट (setting-out)" िनमार्ण गन�

i)
ii)

लाइन-मािकर् ङ (line-marking) तथा सेिटङ-आउटका लािग सही सामग्रीह� र उपय�
ु औजारह� छनोट गन� ।
िशट आइरनमा पणू र् सेिटङ-आउट तथा िचन्ह लगाइएका लाइनह�लाई बनाइराख्ने जसलाई मािक� ङका लािग
आधारको �पमा िलइनपु छर् ।

IV. ट्राइएन्गल
ु र (ित्रभजु ाकार) आइरन फ्रेम िनमार्ण गन�

i)
ii)
iii)

(कायर् ड्रइगं 4) (25 अङ्क)

सामग्रीको तैयारीका लािग औजार तथा उपकरणलाई सही ढङ्गले प्रयोग गन� ।
तोिकएको इलेिक्ट्रक वेिल्डङ सेटका साथ वेिल्डङ गन�, इलेिक्ट्रक करे न्टलाई एड्जस्ट गन� (आवश्यकता
अनसु ार िमलाउने) तथा आफ्ना लािग आफैं वेिल्डङ रड छनोट गन� ।
परी�ाथ�ले ग्राइन्डर प्रयोग गरी वेल्ड िसमह�लाई घोटेर यस्तरी िचल्लो गराउन आवश्यक ह�न्छ िक ितनीह�
काम गरे को सरफे स (सतह) सँग िसधा रे खामा िमलेको ह�नपु छर् ।
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(कायर् ड्रइगं 3) (20 अङ्क)

समय अविध

: 6 घण्टा (खाना खाने समय बाहेक)

ध्यान िदनपु न� कुराह�:
(I) काम स�ु गनर्भु न्दा अगावै, परी�ाथ�ह�ले प�रिश�मा भएको "परी�ाथ�ह�ले ध्यान िदनपु न� कुराह�"
लाई ध्यानपवू र्क पढ्न आवश्यक ह�न्छ;
(II) परी�ाथ�ले परी�ा अविधभर सरु �ा सावधानीह� अबलम्बन गरे नन/् ग�रनन् भने उनलाई परी�ामा
अन�ु ीणर् भएको मािननेछ; र
(III) यो प्र�पत्र 6 पेजको छ । परू ै परी�ाको पणू ार्ङ्क (फुल माकर् ) 100 हो र यसको उ�ीणार्ङ्क (पास
माकर् ) 60 हो ।

a) कुनै पिन आवश्यक सरु �ा सावधानीह� पालना गनर् नसके को र/वा कुनै डरलाग्दो िस्थितह�मा काम
यिद परी�ाथ�ले
b)
गरेको खण्डमा उनी फे ल भएको मािननेछ ।
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मेटलवकर् र ट्रेड टेस्टका लािग कायर् ड्रइगं 1
(स्टे नले(製作不銹鋼扁條方框)
स िस्टल फ्ल्याट रेक्टेन्गुलर (समतल आयकर) फ्रेम िनमार्ण गन�)

साइड एलेभेसन
側面圖

एलेभेसन
立面圖

सबै नापह� mm मा छन् ।
यो िचत्र स्के ल अनसु ार बनाइएको छै न ।

ले
आउट प्लान
平面圖

टेिक्नकल आवश्यकताह�:
1. लम्बाइ तथा चौडाइका नापह�मा स्वीकायर् त्रटु ी ±3mm ह�न्छ ।
2. घोटेर िचल्लो बनाइसके पिछ, 4 वटा कनेक्सनह�मा वेल्ड िसमह�मा कुनै पिन क्रयाक (चिकर् एको) ह�नहु �दँ नै ।
3. डाइगोनल (िवकणर्) लम्बाइको स्वीकायर् त्रटु ी <1.5mm ह�न्छ र 200mm को लम्बाइिभत्र 4 वटा एन्गलह�मा
पप�िन्डकुल�रटी (perpendicularity) को स्वीकायर् त्रटु ी ±1.5mm ह�न्छ ।
4. स्वीकायर् डाइगोनल फ्लेक्सर (मोड) <1mm ह�न्छ ।
5. घोटेर िचल्लो बनाइसके पिछ, वेल्ड िसमह�मा सरफे सको स्वीकायर् बािहर िनिस्कएको (protrusion)/खाल्टो
(depression) 0.06mm भन्दा कम ह�न्छ र 1mm को डायिमटर (व्यास) भएको 3 वटाभन्दा कम प्वालह�
स्वीकायर् ह�न्छन् भने अत्यिधक अन्डरकटह�लाई स्वीकार ग�रँ दनै ।
6. समतल ह�नेगरी घोटेर िचल्लो बनाइसके पिछ, वेिल्डङ पोिजसनह�ले िसधा स्ट्राइपह�लाई देखाउनपछर् ।
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मेटलवकर् र ट्रेड टेस्टका लािग कायर् ड्रइगं 2
�ाण्डरे ल तथा नेवेलको िनमार्ण गन�
सही ढङ् गले जडान ग�रएका
�ाण्डरे ल तथा बालुस्टर

已裝妥之扶手及企柱
स्पट-वेिल्डङद्वारा बिलयोसँग जोड् नपु न�, फु ल
वेिल्डङ आवश्यक पद�न
點焊固定，不需全焊

ø परी�ाथ�द्वारा 40 वटा
ग्यालभानाइज्ड आइरन
鍍鋅鐵管
पाइपह�40जडान
तथा िनमार्ण
由考生負責安裝製作
ग�रनुपन�

20x20
स्क्वायर
20x20
方鐵 आइरन

550x400x20550x400x20
माइल्ड िस्टल軟鋼板
प्लेट

視圖
A-A
खाका
A-A

एले立面圖
भेसन

ले平面圖
आउट प्लान

टेिक्नकल आवश्यकताह�:
1. * बाट िचन्ह लगाइएका नापह�मा स्वीकायर् त्रटु ी +3mm ह�न्छ ।
2. घोटेर िचल्लो बनाइसके पिछ, नेवेलमा रहेका कनेक्सनह�मा कुनै पिन
क्रयाक, ग्याप, खाल्टा तथा प्वाल/िछद्रह� देिखनहु �दँ नै ।
3. वेिल्डङ पोिजसनह�मा अिनवायर् �पमा कुनै पिन वेल्ड िस्कन तथा
इन्क्लजू नह� (बािहरप�ट्ट िनक्लेका कुनै पिन अित�र� कुराह�) ह�नहु �दँ नै
र नेवेलमा रहेका कनेक्सनह� अिनवायर् �पमा राम्रोसँग घोटेर िचल्लो
बनाइएको ह�नपु छर् ।
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सबै नापह� mm मा छन् ।
यो िचत्र स्के ल अनसु ार बनाइएको छै न ।

金屬工技能測試施工圖 三
मेटलवकर् “放樣”
र ट्रेड टेस्टका लािग कायर् ड्रइगं 3
製作展開圖

िवकिसत खाका "सेिटङ-आउट (setting-out)" िनमार्ण गन�

按下面視圖,
完成後的展開圖
तलको खाका अनसु ार, िनयिमत ट्राइएन्गल
(ित्रभजु ाकार)
ु र(只供參考)
在薄鐵片上

िपरािमडको िवकिसत立面圖
खाका "सेिटङ-आउट" िनमार्ण गनर्हु ोस्
िवकिसत खाका िनमार्ण गनर् पातलो आइरन िशटमा काम
प्रारम्भ गनर्हु ोस्
平面圖

作截頂正圓錐體的展開圖 “放樣”
放樣劃出展開圖

एलेभेसन

टेिक्नकल आवश्यकताह�:
1. िवकिसत खाकामा देखाइएका नापह�मा
技術要求:
स्वीकायर् त्रटु ी +2.5mm ह�न्छ ।
1 採用放射
पूरा भइसके पिछको िवकिसत खाका
(सन्दभर्का लािग मात्र)
所有尺寸以

सबै नापह� mm मा छन् ।
यो िचत्र स्के ल अनसु ार बनाइएको छै न ।

लेआउट प्लान
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मेटलवकर् र ट्रेड टेस्टका लािग कायर् ड्रइगं 4
ट्राइएन्गल
ु र (ित्रभजु ाकार) आइरन फ्रेम िनमार्ण गन�

75x5 फ्ल्याट扁鐵
आइरन

75x40 बक्स सेक्सन्स
方通

एलेभेसन
立面圖

टेिक्नकल आवश्यकताह�:
1. लम्बाइ तथा चौडाइका नापह�मा स्वीकायर् त्रटु ी ±1.5mm ह�न्छ ।
खाका 2-2
視圖
2-2
2. घोटेर िचल्लो बनाइसके पिछ, वेिल्डङ पोिजसनह�मा कुनै पिन क्रयाक ह�नहु �दँ नै ।
3. 180mm को लम्बाइिभत्र पप�िन्डकुल�रटी (perpendicularity) को स्वीकायर् त्रटु ी ±1.5mm ह�न्छ ।
4. घोटेर िचल्लो बनाइसके पिछ, वेिल्डङ पोिजसनह�मा सरफे सको स्वीकायर् बािहर िनिस्कएको
(protrusion)/खाल्टो (depression) <0.6 ह�न्छ र 1mm को 3 वटाभन्दा कम प्वालह� स्वीकायर् ह�न्छन्
भने अत्यिधक अन्डरकटह�लाई स्वीकार ग�रँ दनै ।
6
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खाका 1-1
視圖
1-1

सबै नापह� mm मा छन् । यो िचत्र स्के ल अनसु ार
बनाइएको छै न ।

परी�ाथ�ले ध्यान िदनुपन� कुराह�
1. परी�ाथ�ह�ले प्र�पत्रह� ध्यान िदएर पढ्नपु छर् र नबझ
ु ेको कुराह� परी�कसँग सोध्न सक्छन् ।
2. प्र�पत्रमा यिद कुनै ड्रइगं तथा स्पेिसिफके सनह� िदइएका छन् भने परी�ाथ�ह�ले परी�ा स�ु ह�नभ
ु न्दा अगावै

ितनीह�लाई ध्यान िदएर पढ्नपु छर् ।
3. परी�ाथ�ह�ले प्र�पत्र, िदइएका ड्रइगं तथा स्पेिसिफके सनह� अनसु ार परी�ा िदनपु छर् ।
4. परी�ाथ�ह�ले परी�ामा आउँदा सरु �ा ज�ु ा आफै ले िलएर आउनपु न�छ । अन्य चािहने सरु �ा सामाग्रीह� भने ट्रेड
टेिस्टङ सेन्टरबाट नै उपलब्ध ह�नेछ । परी�ाथ�ह�ले कायर्स्थल सरु �ाको सिु नि�तता गनर् सबै सरु �ा सावधानीह�को
पालना गनर्पु न�छ ।
5. परी�ामा चािहने सबै औजार तथा सामाग्रीह� ट्रेड टेिस्टङ सेन्टरबाट नै उपलब्ध ह�नेछ र उपलब्ध ग�रएका औजार तथा
सामाग्रीह�को पयार्�ता तथा गणु स्तर चेकजाँच भने परी�ाथ�ह� आफै ले गनर्पु न�छ । परी�ाथ�ह�ले सबै औजार तथा
सामाग्रीह� ट्रेड प्रािक्टस अनसु ार सही त�रकाले प्रयोग गनर्पु न�छ । परी�ाथ�ह�ले परी�ापिछ सबै औजारह� ट्रेड टेिस्टङ
सेन्टरलाई अिनवायर् िफतार् गनर्पु न�छ । यिद कुनै समस्या भएमा परी�ाथ�ह�ले परी�कसँग सोध्न र बझ्ु न सक्छन् ।
6. परी�ाथ�ह�ले परी�ामा र सम्बिन्धत कामह� गनर् प्रयोगका लािग िदइएका औजार तथा सामाग्रीह�लाई सम्हालेर

चलाउन तथा सानर् आवश्यक ह�न्छ ।
7. परी�ा भइरहेको बेलामा परी�कले रे कडर्को लािग समय-समयमा फोटो िखचेर राख्नहु न� ेछ ।
8. परी�ाथ�ह�लाई क्यामेरा वा मोबाइल फोनह�बाट कुनै पिन फोटो वा िभिडयो िखच्न अनमु ित ह�दँ नै ।
9. आकिस्मक अवस्थामा बाहेक परी�ाथ�ह�लाई ट्रेड टेस्टको समय अविधभर आफ्नो मोबाइल फोन प्रयोग गनर् अनमु ित

ह�दँ नै ।
10. तल लेिखएका मापदण्डह�मा आधा�रत रहेर मािकर् ङ (नम्बर िदने) ग�रन्छ:
a. ड्रइगं तथा स्पेिसिफके सनको सही बझु ाइ
b. परी�ाभन्दा पिहला सबै चािहने तयारी
c. कायर्ह�को (काम गन�) प्रिक्रयाह�
d. कायर्ह�को स्प�ता तथा गणु स्तर
e. कायर्ह�को प्रगित
f. सामग्रीह�लाई सही ढङ्गले चलाउने तथा प्रयोग गन�
g. औजार तथा उपकरणह�को सही ढङ्गले प्रयोग
h. सरु �ा सावधानीह�को पालना
i. अ� ट्रेडह�को बारे मा सोच्ने र िवचार गन�
j. परी�ा सिकएपिछ समानह�लाई िमलाउने र सरसफाइ

11. समय सिकने िबि�कै सबै परी�ाथ�ह�ले अिनवायर् �पमा परी�ालाई रोक्नपु न�छ ।
12. परी�ा सिकएपिछ परी�ाथ�ह�ले प्र�पत्र अिनवायर् �पमा परी�कलाई बझ
ु ाउनपु न�छ ।
13. परी�कलाई घसु िदने प्रस्ताव गनर्ु काननू ी अपराध हो र त्यस्तो के सह�लाई ट्रेड टेिस्टङ सेन्टरले आइ.सी.ए.सी.

(ICAC) मा �रपोटर् गन�छ ।
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