साधारण वेल्डर
इन्टर्मिर्डएट ट्रेड टे स्ट
नमुना प्रयोगात्मक टे स्ट पेपर

此文件關於普通焊接工中級工藝測試考題。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。

This document related to mock test paper of intermediate trade test for general welder. Should
you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction
Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.
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इन्स्टटस्ट्मिस्ट्डएट रेड टे्ट

रेड

: साधारण वेल्डर

दर्ाि

: सेमी स्ट््कलड कामदार

पररक्षाका स्ट्बषयहरु

: स्ट्नम्न कायिहरु स्ट्नदेस्ट्ित ्थानमा परु ा गनिहु ोस:्

अवस्ट्ध
ध्यान स्ट्दनु पने कुराहरु
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a.

समतल (flat) पोस्ट्र्सनमा उपयक्त
ु इलेक्रोड छानी , सस्ट्ह मात्रामा करे न्स्टट प्रयोग गरर
ट्याक (tack) वेल्ड र फुल वेल्डद्वारा स्ट््टलको प्लेट स्ट्फट गनिहु ोस् ।

b.

सस्ट्ह तररकाले कस्ट्टिंगको मेस्ट्सनलाई र्डान र र्ााँच गनिहु ोस, चाप (pressure) र
लाइटलाई स्ट्मलाउनहु ोस।् स्ट्दईएको लाइन अनसु ार वकि स्ट्पसलाई काट्नहु ोस।् कायि
समास्ट्िपस्ट्छ कस्ट्टिंग स्ट्डभाइसलाई अलग गरर छुट्याउनहु ोस् ।

: ३ घण्टा
:
(a)

हरे क परीक्षाथीले परीक्षा सरुु गनिु भन्स्टदा पस्ट्हले अस्ट्नवायि रुपमा लेस्ट्िएको नोट पढ्नु पने
छ।

(b)

यस्ट्द कुनै परीक्षाथीले परीक्षाको समयमा सेफ्टी सम्बस्ट्न्स्टध कुनै पस्ट्न स्ट्नयम पालना
नगरे मा, त्यो पररक्षाथी ्वत फे ल हुनेछ; र

(c)

यो प्रश्न पत्र ४ पेर्को रहेको छ, सबै स्ट्बष हरु स्ट्मलाएर पणू ािङ्क १०० हुनेछ अस्ट्न ६०
अथवा त्यो भन्स्टदा बढी अक
िं ल्याउने परीक्षाथी मात्र पास हुनेछ ।
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आबश्यकता र स्ट्ब्तृत स्ट्ववरण:
१. वकि स्ट्पसहरु ट्याक वेल्डसिंग र्ोडी सके पस्ट्छ फलाट पोस्ट्र्सनमा रािेर वेल्ड गनिहु ोस ।
२. सबै वेल्ड्स हरु पणू ि वेल्ड्स हुन् ।
३. िट्टु ाको लम्बाई ५ mm देस्ट्ि ८mm हुनु पछि ।
४. सबै वेल्ड्सहरु नस्ट्बस्ट्िएको अथवा दोषमक्त
ु हुनु पछि ।
५. काम सके पस्ट्छ सबै ्लाग (slags) र ्पाटर (spatters) राम्ररी हटाउने ।

3

सामग्री
माईल्ड ्टील प्लेट
माईल्ड ्टील प्लेट
इलेक्रोड

आकार / ्पेस्सस्िके शन
150 x 150 x 6
200 x 200 x 6
E6013,  3.2

All
सबैdimensions
डाइमेन्स्टसन स्ट्मस्ट्म माare
छनin
् mm.
N.T.S.
ड्रइग ्के ल अनसार छै न

ं
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कायि स्ट्चत्र नम्बर. 2

आबश्यकता र स्ट्ब्तृत स्ट्ववरण

100x10 माइल्ड ्टील फ्लात बार

१. प्लेटमा कोररएको रे िा अनसु ार वकि स्ट्पस लाइ काट्नहु ोस ।
२. परीक्षाथीले फ्लोरमा काम गनिु पने छ ।
३. कफि ( kerf’s ) को सीधापन को सहनिीलता
(Tolerance) ३mm भन्स्टदा बढी हुनु हुदनै ।
४. कफि (kerf) को चौडाई ४mm भन्स्टदा बढी हुनु हुदनै ।
५. कफि (kerf) को स्ट्सधा रे िा (Perpendicular)
२.५mm भन्स्टदा बढी हुनु हुदनै ।
६. कफि (kerf) को मस्ट्ु न र्ोस्ट्डएर रास्ट्िएको ्लाग
(slag) लाई हटाउनु पछि ।

कस्ट्टिंग लाइन

All dimensions are in mm.

सबै डाइमेन्स्टसन स्ट्मस्ट्म मा छन्

N.T.S.

ड्रइगं ्के ल अनुसार छै न
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परीक्षार्थीहरूले ध्यान स्िनपु ने कुराहरू:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

परीक्षार्थीहरूले प्रश्नपत्रहरू ध्यान स्िएर पढ्नपु छछ र नबझु ेको कुराहरू परीक्षकसँग सोध्न सक्छन् ।
प्रश्नपत्रमा यस्ि कुनै ड्रइगं तर्था ्पेस्सस्िके सनहरू स्िइएका छन् भने परीक्षार्थीहरूले परीक्षा सरुु हुनभु न्िा अगावै
स्तनीहरूलाई ध्यान स्िएर पढ्नपु छछ ।
परीक्षार्थीहरूले स्िइएका प्रश्नपत्र, ड्रइगं तर्था ्पेस्सस्िके सनहरू अनसु ार परीक्षा स्िनपु छछ ।
परीक्षार्थीहरूले परीक्षामा आउँिा सरु क्षा जत्तु ा आिै ले स्लएर आउनपु नेछ । अन्य चास्हने सरु क्षा सामाग्रीहरू भने रेड टेस््टङ
सेन्टरबाट नै उपलब्ध हुनेछ । परीक्षार्थीहरूले कायछ्र्थल सरु क्षाको सस्ु नस्ितता गनछ सबै सरु क्षा सावधानीहरूलाई अस्नवायछ
पालना गनछपु छछ ।
परीक्षामा चास्हने सबै औजार तर्था सामाग्रीहरू रेड टेस््टङ सेन्टरबाट नै उपलब्ध हुनेछ र स्तनीहरूको पयाछप्तता तर्था
गणु ्तरको चेकजाँच तर्था पस्ु ि भने परीक्षार्थीहरू आिै ले गनछपु नेछ । परीक्षार्थीहरूले सबै औजार तर्था सामाग्रीहरू रेड
प्रास्क्टस अनसु ार सही तररकाले प्रयोग गनछपु नेछ । परीक्षार्थीहरूले परीक्षापस्छ सबै औजारहरू रेड टेस््टङ सेन्टरलाई
अस्नवायछ स्िताछ गनछपु छछ । यस्ि कुनै सम्या भएमा परीक्षार्थीहरूले परीक्षकसँग सोध्न र बझ्ु न सक्छन् ।
परीक्षार्थीहरूले परीक्षामा र सम्बस्न्धत कामहरू गनछ प्रयोगका लास्ग स्िइएका औजार तर्था सामाग्रीहरूलाई सम्हालेर
चलाउन तर्था सानछ आवश्यक हुन्छ ।
परीक्षा भइरहेको बेलामा परीक्षकले रे कडछको लास्ग समय-समयमा िोटो स्िचेर राख्नहु ुनेछ ।
परीक्षार्थीहरूलाई क्यामेरा वा मोबाइल िोनहरूबाट कुनै पस्न िोटो वा स्भस्डयो स्िच्न अनमु स्त हुिँ नै ।
आकस््मक अव्र्थामा बाहेक परीक्षार्थीहरूलाई रेड टे्टको समय अवस्धभर आफ्नो मोबाइल िोन प्रयोग गनछ अनमु स्त
हुिँ नै ।
तल लेस्िएका मापिण्डहरूमा आधाररत रहेर मास्कछङ (नम्बर स्िने) गररन्छ:
a) ड्रइगं तर्था ्पेस्सस्िके सनको सही बझु ाइ
b) परीक्षाभन्िा पस्हला सबै चास्हने तयारी
c) कायछहरूको (काम गने) प्रस्ियाहरू
d) कायछहरूको ्पिता तर्था गणु ्तर
e) कायछहरूको प्रगस्त
f) सामग्रीहरूलाई सही ढङ्गले चलाउने तर्था प्रयोग गने
g) औजार तर्था उपकरणहरूलाई सही ढङ्गले प्रयोग गने
h) सरु क्षा सावधानीहरूको पालना
i) अरु रेडहरूको बारे मा सोच्ने र स्वचार गने
j) परीक्षा सस्कएपस्छ समानहरूलाई स्मलाउने र सरसिाइ

11.

समय सस्कने स्बस्त्तकै सबै परीक्षार्थीहरूले परीक्षालाई अस्नवायछ रोक्नपु छछ ।

12.

परीक्षा सस्कएपस्छ परीक्षार्थीहरूले प्रश्नपत्र अस्नवायछ रूपमा परीक्षकलाई बझु ाउनपु छछ ।

13.

परीक्षकलाई घसु स्िने प्र्ताव गनछु काननू ी अपराध हो र त्य्तो के सहरूलाई रेड टेस््टङ सेन्टरले आइ.सी.ए.सी. (ICAC)
मा ररपोटछ गनेछ ।

यर्द परीक्षार्थीले कुनै पर्न आवश्यक सरु क्षा सावधानीहरू पालना गनि नसके को र/वा कुनै डरलाग्दो
र्स्र्थर्िहरूमा काम गरेको खण्डमा उनी फे ल भएको मार्ननेछ ।
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