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 آزمون پایان ترم درس

 فرآیندهاي تولید
 نامه در انتهاي فایلپاسخ|  1386-87سال تحصیلی  دومنیمسال 

 وجود نیست.م» اي بر فرآیندهاي تولیدمقدمه«از مطالب این کتاب در کتاب برخی طراحی شده بود. » یندهاي تولیدها و فرآفناوري«سؤاالت براساس متن کتاب این 

 
 دارد؟نزدیک بلور چند همسایه  اینمیباشد. هر اتم  %52راندمان اشغال فضاي داراي بلورین یک شبکه ساختار   .1

 12د)  10ج)  8ب)  6الف) 
 امند؟نچه می آید  ه وجود میببین اتم هاي شبکه اصلی  ث در فضاي موجوددر اثر قرار گرفتن یک اتم ثالرا که عیبی در یک ساختار بلورین،   .2

 شوتکید)  فرنکلج)  بین نشینیب)  جانشینیالف) 
تراش،  ينهایبزار ماشوالدها در اف نید. احرارت بازپخت هستن ۀدر مقابل درج ییمقاومت فوق العاده باال يباال، دارا یعالوه بر سختفوالدها این نوع   .3

 . نام این فوالد چیست؟کنندمی فظ بطور کامل ح گرادیسانت 600حدود  يخود را تا دما یو توان بُرش یتوانند سخت یروند و م یمته بکار م فرز و
 کم آلیاژد)  تندبرج)  آلیاژيب)  ضد زنگالف) 

 ؟دیآ یمبه دست  دیفاز چدن س یطوالن اریبس یتحرار اتیکه با عملاست مناسب  يچکش خوار ییو توانا ادیز يریانعطاف پذ دارايچدن کدام نوع   .4
 خالدارچدن د)  مالیبلچدن ج)  داکتیلچدن ب)  چدن سفیدالف) 

حد نهایی اینچ رسید.  828271/2، طول آن در لحظۀ گلویی شدن به psi 00050ضریب استحکام اینچ و  1با طول  بر روي یک آلیاژ شیزماپس از آ  .5
 است؟ psi چند اژیآل نیا) UTS(استحکام 

 اطالعات کافی نیستد)  135914ج)  100000ب)  50000الف) 
 است؟ ردام یک بیشتکبراي د ننکند تحمل نقبل از گلویی شدن میتوا ها که این کابل باري. حداکثر ندبا مشخصات زیر ساخته شده ا Bو Aکابل دو   .6

 
 سطح مقطع توان سخت کاري ضریب استحکام ماده
A 80000 psi 5/0 2/0 اینچ مربع 
B 40000 psi 1 4/0 اینچ مربع  

 اطالعات کافی نیستد)  برابر استج)  Bب)  Aالف) 
 ؟کیلوگرم انجام می شود 120با هرم الماسی با بار تست سختی سنجی کدام روش   .7

  Vickersد)  Brinellج)  Knoopب)  Rockwellالف) 
 ؟چیست . نام تستکششی ثابت و در دماي ثابت قرار می گیرد مدت طوالنی تحت نیرويه تست قطعه باین نوع در   .8

 د) تست دماي شکست خزشج) تست  ب) تست خستگی کششالف) تست 
سطح فلز  با گاز خورنده ایو  عیما یحرکت نسبو شتاب  ۀجیاز سطح فلز در نت یکه به جدا شدن قسمتاست  یفعل و انفعالنوعی از خوردگی که ناشی از   .9

 کدام گزینه است؟ ،انجامد یم
 سایشی ید) خوردگ ج) خوردگی حفره اي ب) خوردگی تنش سطحی الف) خوردگی فرسایشی

 یبه صفر م) لقصفر مط کیزدن باًیرتق( نییپا اریبس یتحت درجه حرارت بحران اژهایاز فلزات و آل یدر برخ یکیکه تحت آن مقاومت الکتر يا دهیپد  .10
  چه نام دارد؟ رسد

 دي الکتریکد)  پیزو الکتریکج)  ابر رساناب)  دينیمه هاالف) 
 



 ۲ 

 
سبت به لبه برش سطحی با شیب معین ن تراش قلم جدا شوند، الزم است که در روي یها به آسانبراي اینکه تراش فلزات براحتی صورت گرفته و براده  .11

 .نام دارد ................سازد، اي که این سطح با سطح افق میو سطح افق سنگ زده شود. زاویه
 د) زاویۀ براده ج) زاویۀ لبۀ برش پیشانی ب) زاویۀ پیشانی الف) زاویۀ لبۀ برش بغل چپ

 عملیات زیر به ترتیب چه نام دارند؟  .12
 و اصالح قطر سوراخها، صاف و صیقلی کردن. 2  و اصالح شکل ته سوراخها، صاف و صیقلی کردن. 1
 .ایجاد رزوه در داخل سوراخها. 4  ،نبزرگ کردن قطر سوراخ و افزایش دقت آ. 3

 الف) برقوزنی، حفاري،
 قالویززنی، خزینه کاري

 ب) خزینه کاري، برقوزنی،
 حفاري، قالویززنی

 ج) قالویززنی، خزینه کاري،
 برقوزنی، حفاري

 د) حفاري، قالویززنی،
 خزینه کاري، برقوزنی

ک قطعه از آلومینیوم خالص در یمیلیمتر  40و عمق  15به شعاع اي ایجاد سوراخی رمحور ماشین مته اي را مشخص کنید که ب) rpm(سرعت چرخش   .13
 فرض می شود.متر بر دقیقه  39استفاده میشود. حداکثر سرعت سوراخکاري 

 827د)  585ج)  414ب)  310الف) 
 براي تراش یک قطعۀ طویل آن را چگونه باید روي ماشین تراش بست؟   .14

 دوه نظام، الف) با استفاده از س
 مرغک و یک گیره

ب) با استفاده از سه نظام و یک 
 مرغک

 را می توان بکار برد د) هر سه ج) با استفاده سه نظام و دو مرغک

 م.م. 50× [م.م. عرض]  l] × [(100ل (م.م. طو 200میخواهیم با استفاده از عملیات صفحه تراشی، از ارتفاع قطعه اي مکعب مستطیلی شکل به ابعاد [  .15
 را بر حسب ثانیه محاسبه نمایید. زمان کل عملیاتارتفاع]، ده میلیمتر کم نماییم. با داده هاي زیر 

متر بر ثانیه،  rV = (4/0(سرعت برگشت  متر بر ثانیه، 2/0) = aVمیلیمتر، سرعت رفت ul = (50 )میلیمتر، مقدار پس گَرد al = (30 )مقدار پیش گَرد (
 میلیمتر. 5 میلیمتر، و میزان پیشروي عرضی در هر کورس رفت و برگشت = 5/2ر رفت و برگشت = عمق براده برداري در هر با

 200د)  84ج)  280ب)  168الف) 
سبت به محور ن يا هیر زاومتداد هچرخد و در ا یم زیعالوه بر حرکات در سه جهت عمود بر هم، دور محور قائم ن نیماش زیم فرز نیماشچه نوع در   .16

 ؟کند یحرکت منیز  یصفحه افق در نیماش
 د) فرز عمودي متحرك ج) فرز افقی یونیورسال مخصوصب) فرز  الف) فرز افقی زانویی ساده

ورت صسنگ به  ،ینکت دوراضمن انجام حر ه ودیدر دو جهت مخالف چرخ شانسنگ سنباده و قطعه کار در محل تماسدر کدام فرآیند سنگ زنی،   .17
 ؟کند یم يقطعه کار جابجا شده و از سطح آن براده بردار محور يدر راستا زین یطول

 د) سنگزنی سنترلس ج) سنگزنی تخت ب) سنگزنی گردسایی الف) سنگزنی خزشی
 نوع يااز خان کش ه باشد، ادیدارند و الزم است عمق تراشه ز ندهیشده که سطح تخت و سا يو آهنگر يگر ختهیر قطعات یخان کشبراي   .18

ز لبه ا یگروه در قسمت کی يها ندانهز داکدام  هر یبوده، ول گریبه اندازه همد یسه دندانه متوال ایطرح دو  نیشود. در ا یاستفاده م ...................
 .دارندقرار  یدگیبر

 آرمیچريد)  دو دندانهج)  مسطحب)  تدریجیالف) 
-Ti-6Alمیلیمتر روي یک ورق از آلیاژ تیتانیوم  10به قطر داخلی سوراخ  و 30واشر دیسکی شکل به قطر خارجی نیروي الزم براي سنبه کاري یک   .19

4V  مگاپاسکال می باشد. 1000حداکثر استحکام کششی آلیاژ  میلیمتر در دماي اتاق را محاسبه کنید. 3با ضخامت 
 کیلو نیوتن 264د)  کیلو نیوتن 198ج)  کیلو نیوتن 132ب)  کیلو نیوتن 66الف) 

ه هم بمدور نسبت  خطی یا ورق فلزي تحت عملیات مختلفی در ایستگاه هاي مختلف ماشین، که ممکن است بصورتقالب برش ورق،  در کدام نوع  .20
 شود؟ تقل میقرار دارند قرار می گیرد، و پس از هر مرحله از تولید در یک ایستگاه، قطعه به ایستگاه و عملیات بعدي من

 قالب ترکیبید)  قالب پراگرسیوج)  قالب انتقالیب)  قالب مرحله ايالف) 
 کاهش مساحت ورق ناشی از کشش چقدر است؟ %30میلیمتر و با  2حداقل شعاع خم براي ورقی به ضخامت   .21

 30/2د)  7/1ج)  66/1ب)  33/1الف) 
  می گیرد؟نکدامیک از عملیات زیر براي جبران پس جهش مورد استفاده قرار   .22

 Stretch bendingد)  Bottomingج)  Over-bendingب)  Negative bending الف)
 
 



 ۳ 

 در فرآیند نورد سرد:  .23
 .شود یحاصل م یمتنوع يسه غلتک، قوسها نیفاصله ب میبا تنظ و شوند یغلتک خم م يسر کیبا استفاده از فلزي ورق . 1
 .شود یم دهیفرم) کش سیماتر اینر (بلوك  سیماتر کی ياز طرف لبه ها گرفته شده و سپس بر رو يورق فلز. 2
ه طول رفته سپس بگار شکل نو .شود یخمکاري و شکل دهی م یکند، در مراحل متوالیاز داخل مجموعه اي غلتک عبور م يفلز ورقهمچنانکه  .3

 هاي مشخص بریده می شود. 
ل محکم فشرده و مَندرِ يرو را برآنت ابزار سخ کی ،رخدچ یکه م یشود و در حال یمَندرِل قرار داده و نگه داشته م کیخام گرد مقابل  يورق فلز. 4

 .دهد یشکل م
 4د)  3ج)  2ب)  1الف) 

مهمی بر خواص و  وبه خود اثره به ندر فرآیند اتصال ................ مفصل جوشکاري شده دستخوش تغییرات مهم فیزیکی و متالورژیکی می شود، ک  .24
 د.عملکرد اجزا یا ساختارهاي ذوب شده دار

 جوشکاري گدازيد)  زرد جوش ج)  لحیم کاريب)  جوشکاري حالت جامدالف) 
 افهاي ............ک........ و ششکاري عمقهاي .....، در قطبیت ............، الکترود ............. است و براي جوDCدر جوشکاري با قوس الکتریکی با جریان   .25

 مناسب است.
 د) مستقیم، مثبت، زیاد، باریک ج) مستقیم، منفی، کم، پهن ب) معکوس، مثبت، کم، باریک پهن الف) معکوس، منفی، زیاد،

 بانیعه پشتبا قط یافق ایهموار  يها تیدر موقع ییها يمحدود به جوشکار ،شود یم هیجاذبه تغذ يرویبا ن فالکساست که فرآیند جوشکاري کدام در   .26
 ست؟ر خواص ادوش حاصل بسیار باال بوده و داراي چقرمگی، چکشخواري و یکنواختی کیفیت جقابل اتوماتیک بوده، و ، باشد یم

 قوس فلز گازيد)  فلز پوشش دارج) قوس الکتریکی با  قوس الکتریکی مستغرقب)  الف) قوس با هسته
 ياز مخلوط ها يگرید نواع گوناگونا این و کرب دیکسا يد م،یاز آرگن، هل یک اتمسفر خنثیسطح جوش با در فرآیند جوشکاري ..........................،   .27

 .شود یم تغذیهقوس جوش درون به  نازل کیاز  کیبطور اتومات ،بدون روکش یِمصرف میس .شود یم پوشش داده يگاز
 د) قوس تنگستن گازي ج) قوس فلز گازي ب) قوس با هسته الف) قوس پالسما

کمتر و  ییرماگ پراکندگی، وس بهترق يداریپا ،توان ساخت) یم يقتریو عم کتریبار يجوشها نی(بنابرا تهشدا يشتریبانرژي تمرکز  ينوع جوشکار نیا  .28
قطعه امت ضخ وشوند  يند جوشکارتوان یاز فلزات م گسترده اي فیدارد. ط میلیمتر بر دقیقه) 1000تا  120در حدود (باالتر  يجوشکار يسرعت ها

 .اشدبمیلیمتر هم  6کمتر از کار میتواند 
 FCAWد)  MIGج)  TIGب)  PAWالف) 

) گزینۀ صحیح را انتخاب Lصار یا به اخت LBW) و جوشکاري با پرتو لیزري (Eیا به اختصار  EBWجوشکاري با پرتو الکترونی (ۀ خواص در مقایس  .29
 . کیفیت جوش باالتر است.3  . به آسانی مکانیزه می شود.2  می کند. X. تولید اشعه 1 :کنید

 . در محیط خأل انجام میشود.5     تغییر شکل کمتري در قطعه ایجاد میکند.. 4 
 E ،L ،L ،L ،Eد)  L ،L ،E ،L ،Eج)  L ،E ،E ،E ،Lب)  E ،E ،L ،E ،Lالف) 

یه اعمال شده است. در ثان 5برق بمدت  میلی اُهم، جریان 9آمپر و به مقاومت  700براي اتصال دو قطعۀ فلزي با فرآیند جوشکاري مقاومتی با جریان   .30
 گرما تولید شود چقدر تلفات انرژي از طریق تشعشع و انتقال داشته ایم؟ کیلو ژول 5/27صورتی که 

 %40د)  %33ج)  %20ب)  %15الف) 
بوده و براي جوش قطعات  لیمترمی 3ز  کمتر امنبع گرما بوسیله جریان متناوب با فرکانس باال تامین شده، ضخامت قطعات معموالً.............  در فرآیند  .31

  بصورت پیوسته مناسب است.
 زرد جوش مادون قرمزد)  زرد جوش القاییج)  زرد جوش انتشاريب)  زرد جوش مقاومتیالف) 

 ؟نمی شودانجام  ریز لیدالبراي کدام یک از پرداخت سطح عملیات   .32
 صالح دانه بندي سطح. ا3  فیپرداخت دوباره سطوح ضع. 2   یمقاومت به خستگ شیافزا. 1
 يشکل ظاهر نییتز. 6 . رفع تَرَك ها و تنش هاي داخلی قطعه5 ونیداسیو اکس یمقاومت به خوردگ شیافزا. 4

 6و  4د)  5و  3ج)  4و  2ب)  2و  1الف) 
شوند.  رخش به جلو رانده میهمراه با چ ه کارعدر فرآیند ............... ذرات ریز فلزات همراه با شیشه، سرامیک و یا چینی فشرده می شوند و در طول قط  .33

 میکرون است. 25تغییر ضخامت در این روش کمتر از 
 جال دادن غلتکید)  سخت روکش کاري ج)  پوشش دهی با الیۀ محافظب)  آبکاري مکانیکیالف) 

 



 ٤ 

 کهایمفلزات و سرا يرو زیمآ تیور موفقود، و بطش یسطح قطعه کار م يبا جنس متفاوت بر رو هیال کیشامل ذوب و اختالط فرآیند ...........................   .34
 شود. یسطوح انجام م شیکاهش اصطکاك و بهبود مقاومت در برابر فرسا يعموماً برا ندیفرآ نیانجام شده است. ا

 د) پوشش دهی یونی ج) اسپري گرمایی ب) سخت روکش کاري الف) پوشش دهی لیزري
 ترتیب چه هستند؟ه و پوشش دهی تبدیلی برسوب دهی خأل هاي نام هاي مترادف فرآیند  .35

 واکنش شیمیایی اولیهتبخیر قوسی، د)  نواکنش شیمیایی اولیه، اندود کردج)  اتم پاشی، تبخیر قوسی ب) اتم پاشیاندود کردن، الف) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کلید پاسخها:

 
 ) الف5 ) ج4 ) ج3 ) ب2 ) الف1
 ) ب10 ) الف9 ) ج8 ) د7 ) ب6

 ) الف15 ) د14 ) ب13 ) ب12 ) د11
 ) ب20 ) د19 ) د18 ) ب17 ) ج16
 ) ج25 ) د24 ) ج23 ) الف22 ) الف21
 ) ب30 ) د29 ) الف28 ) ج27 ) ب26
 ) د35 ) الف34 ) الف33 ) ج32 ) ج31

 




