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می صحیح  در هنگام آماده سازی با دستگاه روتاری در کانال های باریک کدامیک از موارد زیر-۱

 ؟باشد

 ،کاهش تورکالف(کاهش سرعت

 ،افزایش تورکافزایش سرعتب(

 تورککاهش سرعت،افزایش ج(

 د(افزایش سرعت،کاهش تورک

 

 خمیده کدامیک از مسائل زیر صحیح می باشد؟در کانال های -۲

 استفاده از تکنیک های آماده سازی تک فایلی کانال ارجح می باشدالف(

 استفاده از فایل های با تیپر باال ارجح می باشدب(

 ارجح می باشد  Controlled memoryبه  Shape memory استفاده از فایل های ج(ا

 استفاده از فایل های با تیپ غیر فعال ارجح می باشدد(

 

 نمیدر ارتباط با تکنیک آماده سازی کانال های خمیده صحیح در مورد کدامیک از موارد زیر -۳

 باشد؟

 تکنیک هیبرید فایل روتاری و فایل دستیالف(

 ب(تکنیک پسیو استپ بک

 استپ بکج(تکنیک 

 د(تکنیک کراون داون

 

حین پاکسازی و شکل دهی کانال کدامیک از موارد زیر در افزایش احتمال شکستن فایل روتاری -۴

 ریشه موثر است؟

 تورک،افزایش سرعت افزایشالف(

 ب(کاهش تورک، کاهش سرعت 

 ج(افزایش تورک، کاهش سرعت 

 تورک،افزایش سرعت د(کاهش 



 شکستن فایل موثر باشد؟می تواند در کاهش احتمال کدامیک -۵

 سرعت باالتر استفاده از الف(

 با حرکت چرخش مداوم استفاده از فایل هایب(

 فایل های با تیپر بیشتر ج(استفاده از

 استفاده از فایل های با حرکت رسیپروکد(

 

 کدامیک ویژگی های یک فایل مناسب جهت آماده سازی کانال با خمیدگی زیاد است؟-۶

 فعال،تیپر باال،کنترل مموریتیپ غیر الف(

 کنترل مموریب(تیپ فعال،تیپر بااال،

 ،تیپر پایین،کنترل مموریج(تیپ غیر فعال 

 د(تیپ فعال،تیپر پایین ،کنترل مموری

 

 کدامیک در آماده سازی کانال های بسیار باریک صحیح است؟-۷

 الف(استفاده از تکنیک  استپ بک

 بالب(استفاده از فایل های با تیپر 

 به عنوان شستشو دهندهنرمال سالین (استفاده از ج

 رسیپروکاستفاده از فایل های با حرکت د(

 

 کدامیک از مزایای حرکت رسیپرک نسبت به حرکت چرخش مداوم نمی باشد؟(۸

 ترانسپورت از مسیر اصلی کانال کمترالف(احتمال 

 شکستن وسیله حین آماده سازی کانال کمترب(احتمال 

 ایجاد ترک در کانال ریشه کمترج(احتمال 

 شکستن وسیله در استفاده بیش از یک دنداناحتمال کمتر د(
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