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 نامه در انتهاي سؤاالتپاسخ | 1387- 88 مدوسال نیم سؤاالت دانشگاه پیام نور 
 کارشناسیسطح: 

 دقیقه  50مدت زمان آزمون: 
 فرآیندهاي تولیدعنوان درس: 

 مهندسی اجراییطرح تجمیع، بخش مهندسی صنایع، رشته تحصیلی: 
 1122008کد درس: 

 
 ... و ............... می باشند.آهن و آلومینیوم به ترتیب داراي ساختار کریستالی ............... 

 می باشند. BCCد) هردو داراي شبکه کریستالی    FCCو  BCCج)    BCCو  HCPب)    HCPو  FCCالف) 

 گردد؟عبارات زیر توصیف مییک از پذیري در فلزات با کدام خاصیت شکل 
 الف) مقاومت مواد در برابر نفوذ مکانیکی جسم خارجی

 ي االستیکب) توانایی جذب انرژي در محدوده
 تواند تحمل کندج) حداکثر تغییر شکل پالستیکی که جسم قبل از شکست می

 د) مقاومت در برابر نیروهاي ناگهانی و جذب مقدار معینی از انرژي

 تر است؟از کاربردهاي زیر مناسب براي کدام یکچدن خاکستري  
 هاي ابزارب) در ساخت میز راهنماي ماشین    هاي کشاورزي و نساجیالف) در ماشین

 کدام از موارد فوقد) هیچ  لنگ خودروهاج) در ساخت جعبه دنده و میل

رین عنصر آلیاژي تبرش باالیی دارند. مهم فوالدهاي فوق تندبر داراي سختی گرمایی و مقاومت سایش باال هستند و توانایی 
 ها کدام است؟آن

 د) مولیبدن      ج) وانادیم     ب) کبالت     الف) تنگستن

 شود، چه نام دارد؟شده تشکیل می کارياي که بین سطح براده اصلی و صفحه عمود بر سطح ماشینزاویه 
  ي برش اصلید) زاویه   ي آزاد فرعیزاویه ج)   ي آزاد اصلیب) زاویه  ي اصلیي برادهالف) زاویه

nدر معادله تیلور   CνΤ  ؟شودبه چه صورت تعریف می Cثابت  =
 الف) سرعت برشی یک متر بر ثانیه در زمان یک دقیقه ماشین کاري

 ب) سرعت برشی قابل استفاده براي ابزاري با عمر یک دقیقه
 به ازاي یک دقیقه عمر ابزار mm/revج) سرعت باردهی برحسب 

 کدامد) هیچ

. /5و باردهی  m/min 35با سرعت برشی  mm 52 و قطر mm 450 اي با طولزمان الزم براي یک پاس تراشکاري قطعه 
mm/rev چقدر است؟ 

 min 20/4د)     min 42ج)     Sec 42ب)     Sec 420الف) 

 ه کار بر روي سه نظام انجام داد؟با بستن قطعتوان کدام یک از عملیات تراشکاري زیر را نمی 
 د) موارد الف و ب     زنیج) آج    تراشیب) لنگ    تراشیالف) پیچ

 شود؟ایه دستگاه تراش استفاده میبه چه علت از چدن در ساخت میز و پ 
 مواردد) همه    ج) قابلیت جذب ضربه خوب  کاريب) خاصیت خود روغن  الف) قابلیت جذب ارتعاش
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 گردد؟عملیات برقوکاري تأمین می کدام یک از اهداف زیر با 
 ي داخلیب) ایجاد رزوه        الف) تصحیح موضع سوراخ

 د) تصحیح راستاي محور سوراخ   ج) افزایش دقت ابعادي و کیفیت سطح سوراخ

ltکاري با توجه به فرمول زمان انجام کار در سوراخ 
N

 
= 

 
توسط  mm 50و طول  mm 12اي ایجاد سوراخی به قطر ، بر

 باشد؟ sec 10کاري فقط ، سرعت بازدهی چقدر باشد تا زمان اصلی سوراخrpm 750دستگاه دریلی با سرعت دورانی 
 mm/rev 2/0د)    mm/sec 2ج)     mm/sec 4/0ب)    mm/rev 4/0الف) 

 گردد؟تراشی) تأمین نمیکدام یک از اهداف زیر با عملیات بورینگ (داخل  
 ب) تصحیح موضع سوراخ و راستاي محور سوراخ    شکلهاي بیضیالف) ایجاد سوراخ

 د) ایجاد سوراخ با قطر دلخواه   هاي با قطر بزرگج) ایجاد سوراخ

 ؟باشداي صحیح میتراش دروازهکدام یک از عبارات زیر در مورد ماشین صفحه 
 شود.دهی توسط ابزار انجام میالف) حرکت رفت و برگشتی و بار

 شود.ب) حرکت رفت و برگشتی توسط قطعه کار و حرکت باردهی توسط ابزار انجام می
 شود.ج) حرکت رفت و برگشتی و حرکت باردهی توسط قطعه کار انجام می

 کدامد) هیچ

 تراش چه نقشی دارد؟هاي صفحهشینگیر در ماجعبه قلم 
 نماید.پذیر میامکان کاري سطوح مایل راالف) ماشین

 گردد.ب) باعث افزایش سرعت در کورس برگشت می
 شود.ج) مانع از برخورد ابزار با قطعه کار در کورس برگشت می

 گردد.د) دستگیره تنظیم باردهی بر روي آن نصب می

کل چگونه  MRPگیرد، یزمان صورت مبرداري با چند ابزار به طور هماي که در آن برادهتراش دروازهدر دستگاه صفحه 
 شود؟محاسبه می

 آید.دست میبرداري هریک از ابزارها بهالف) از مجموع نرخ براده

 آید.دست مییکی از ابزارها در تعداد کل ابزارها به MRPب) از ضرب 
 کل بستگی به تعداد ابزار ندارد. MRPج) 

 کدامد) هیچ

 برشی در چه جهتی است؟در فرزکاري مخالف یا فرابر برآیند نیروهاي  
 ب) رو به پایین و به سمت دور شدن از ابزار است.   الف) رو به پایین و به طرف ابزار است.

 د) رو به باال و به سمت دور شدن از ابزار است.    ج) رو به باال و به طرف ابزار است.
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 نوع تیغ فرزي مناسب است؟به منظور ایجاد جاي خاري مطابق شکل بر روي یک شفت توسط ماشین فرز چه  

 الف) تیغه فرز غلتکی پیشانی تراش

 ب) تیغه فرز انگشتی
 ج) تیغه فرز غلتکی

 توان جاي خاري به این فرم را با ماشین فرز ایجاد نمود.د) اصوالً نمی
 

 mm 20برداري ، عرض برادهmm/rev 0,245، سرعت پیش روي rpm 1200در یک عملیات فرزکاري سرعت دورانی  
 ) چقدر است؟MRR=w.d.fبرداري (باشد. نرخ برادهمی mm 5,5عمق بار  و

 mm/min 80,05د)   mm/min 1069ج)    min/3mm 32340ب)    s/3cm 32,340الف) 

 درجه سختی سنگ سنباده معرف چه خاصیتی از آن است؟ 

 هاي ساینده سنگب) سختی دانه    الف) استحکام چسب به کار رفته در سنگ
 د) موارد الف و ب        حداکثر سختی قطعه کارج) 

 کاري به روش هوتبنگدر عملیات پرداخت 

 الف) ابزار فقط حرکت دورانی دارد.
 ب) ابزار عالوه بر حرکت دورانی، حرکت رفت و برگشتی هم دارد.

 ج) ابزار فقط حرکت رفت و برگشتی دارد.
 نماید.مید) اصوالً ابزار ساکن بوده و قطعه کار حرکت 

 کاري سطوح قطعات بر کدام یک از خصوصیات کاري آنها تأثیر قابل توجهی دارد؟پرداخت 

 الف) افزایش مقاومت به سایش و کاهش اصطکاك
 ب) افزایش مقاومت به خوردگی و افزایش مقاومت شکست

 کاهد.دهد اما از  استحکام قطعه میج) مقاومت به سایش را افزایش می
 ب د) موراد الف و

 گردد؟در درجه حرارت معمولی در حالت تعادل تا چند درصد کربن فوالد هیپویوتکتوئید تشکیل می 

 د) هیچکدام   %0,8ج) صفر تا     %0,6تا  %0,2ب)     %2,2الف) صفر تا 

 کربن است؟-یک از فازهاي آهنکاربید آهن کدام 

 د) سمانتیت     ج) پرلیت     ب) فریت      الف) آستنیت

 شود؟یات حرارتی بازپخت در فوالدها با چه هدفی انجام میعمل 

 ب) افزایش سختی و مقاومتن سایشی     هاي داخلی و کاهش سختیالف) حذف تنش
 د) موارد ب و ج          هاي داخلیج) حذف تنش

 شوند؟موالً از چه فلزي ساخته میاي، معگري ماسههاي فلزي مورد استفاده در ریختهمدل 

 د) فوالد     ج) برنج      ب) آلومینیوم     چدنالف) 

 اي گردد؟گري ماسهر قطعات ریختهتواند باعث ایجاد کدام یک از عیوب دوجود تغییرات ناگهانی در سطح مقطع قطعه می 

 د) همه موارد   هاي گرماییج) ترك     ب) عیوب انقباضی   الف) مک و سوسه
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تلرانس انقباضی  %3(ابعاد به میلیمتر) و با احتساب  90 × 60 × 30شکل با ابعاد نهایی به منظور تولید قطعه کار مکعب  
ي کاري در هر یک از سطوح قطعه، و نیز احتساب انحراف لقی مدل به اندازهي ماشیناندازه 2mmابعاد، و در نظر گرفتن 

1mmاند؟، ابعاد مدل کدام 
 82/97 × 92/66 × 02/35ب)      82/95 × 92/64 × 02/34الف) 

 82/97 × 92/66 × 02/36د)      82/95 × 92/64 × 02/35ج) 

لب باشد، از چه نوع مدلی براي ساخت قاآمدگی و شیب معکوس میگري داراي پیشي ریختهدر مواردي که قطعه  
 شود؟اي استفاده میماسه

 گاه سرخودراهد) مدل     ج) مدل فلزي    ب) مدل با قطعه آزاد   اي الف) مدل صفحه

که حداکثر یابد. درصورتیکاهش می 25mmدر یک مرحله نورد ضخامتش به  50mmیک قطعه خام به ضخامت اولیه   

cosها حداقل چقدر بایستی باشند؟ (باشد، قطر غلتک 35°زاویه تماس  1 t

D
δα = −( 

 24/138mmد)     12/69mmج)      63/58mmب)    48/276mmالف) 

 یابد. علت این امر چیست؟در فرآیند اکستروژن نیروي الزم جهت راندن سنبه، نزدیک به انتهاي سنبه، افزایش می  
 ب) افزایش زاویه حرکت (سیالن) فلز            الف) کاهش دماي فلز

 موادد) کاهش سطح مقطع خروجی ماتریس به علت تجمع   ج) افزایش نرخ جریان فلز خروجی از ماتریس (قالب)

 ت فورجینگ (آهنگري) بهتري دارند؟کدام یک از آلیاژهاي پایه آهنی زیر قابلی 

 د) فوالد کم کربن     ج) چدن     ب) فوالد آلیاژي   الف) فوالد پر کربن

 تر است؟بتاً بزرگ از ورق، مناسبهاي توخالی با ابعاد نسهاي تولید زیر براي تولید احجام و محفظهکدام یک از روش  
 کاريد) برجسته   ج) کشش عمیق       ب) کشش   ف) چرخاندن فلزال

 شی از کدام یک از عوامل زیر است؟کشی، قسمت اعظم تغییر شکل پالستیکی ایجادشده نادر عملیات مفتول  
 هاي فشاري در جهت شعاعیب) تنش        هاي کششی در جهت محوريالف) تنش

 کدامد) هیچ   تول و ماتریسهاي اصطکاکی بین سطوح تماس مفج) تنش

شود در تولید قطعات به روش متالورژي پودر، مخلوط کردن بیش از حد پودرهاي فلزي که باعث بروز پدیده کار سختی می 
 چه اثري دارد؟

 دهد.ب) درجه حرارت در مرحله سینتر کردن را کاهش می  دهد.الف) فشار الزم در مرحله پرس کردن را کاهش می
 د) هیچ اثري ندارد.     کند.دن پودر را با مشکل مواجه میج) پرس کر

 شود؟کار به روش متالورژي پودر، روغن در کدام مرحله افزوده میهاي خود روغنبراي تولید یاتاقان 

 ب) در مرحله پرس کردن      الف) در مرحله سینتر کردن
 فلزيد) در مرحله پودرهاي   مخلوط کردن پودرهاي فلزيج) در مرحله 

 تر است؟هاي جوشکاري زیر بیشعمق نفوذ جوش در کدام یک از روش 

 با سیستم مدار معکوس DCب) قوس الکتریکی جریان   با سیستم مدار مستقیم DCالف) قوس الکتریکی جریان 
 د) موارد الف و ب به طور یکسان        ACج) قوس الکتریکی با جریان 
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 یفیت جوش خواهد داشت؟در فرآیند جوشکاري فلزات آهنی با گاز استیلن، استفاده از شعله احیاکننده چه اثراتی بر ک  

 پذیري جوشب) افزایش سختی و شکل  پذیري جوشالف) کاهش سختی اما افزایش شکل

 د) افزایش سختی و شکنندگی جوش    ج) کاهش سختی اما افزایش چقرمگی جوش

 گردد؟گیري انجام میهاي قالبهاي ترموپالست غالباً با کدام یک از روشالت از جنس پالستیکتولید محصو  
 د) موارد الف و ج   گیري انتقالیج) قالب   گیري در قالب تزریقیب) قالب  گیري فشاريالف) قالب

 هاي ترموست صحیح است؟از پالستیکشده کدام عبارت در مورد محصوالت ساخته  
 باشند.شده و قابل بازیافت میافزایش حرارت نرم الف) با

 باشند.شوند اما قابل بازیافت میب) با افزایش حرارت نرم نمی
 باشند.شوند و قابل بازیافت نمیج) با افزایش حرارت نرم نمی

 شوند.اي رسیده و خرد مید) با افزایش حرارت به دماي انتقال شیشه

 خورده به چه علت است؟دار شدن سطوح برش)، شیبWJM(کاري با جت آب در فرآیند برش  
 ب) استفاده از نازل جهت افزایش سرعت جت آب      الف) افزودن مواد پلیمري به آب

 د) تبخیر آب پرفشار پس از برخورد به سطح قطعه کار  اي در جریان پرفشار آبج) ایجاد حالت فواره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شماره سؤال
 الف ج ب الف الف ج د ب د ب د ب ب ج ج گزینه صحیح
 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 شماره سؤال
 ب د ب ج ج ب الف د ج د ب الف ج ب د گزینه صحیح
      40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 شماره سؤال
      ج ج ب د الف الف ج ب الف د گزینه صحیح
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