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 نامه در انتهاي سؤاالتپاسخ | 1390- 91سال اول نیم سؤاالت دانشگاه پیام نور 
 کارشناسیسطح: 

 دقیقه 120مدت زمان آزمون: 
 فرآیندهاي تولیدعنوان درس: 

 (چندبخشی)، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی)، مهندسی مدیریت پروژه (چندبخشی)مهندسی صنایع، مهندسی صنایع رشته تحصیلی: 
 1122008کد درس: 

باشد. هر اتم در بلور این فلز چند و قابلیت شکل پذیري کم می %74فلزي داراي ساختار بلورین با راندمان اشغال فضاي  
 همسایه دارد؟

  6 د)       8 ج)       12 ب)       10 الف)

هاي ناخالصی در میان هاي فلز اصلی در مکان خود وجود اتمیک ساختار بلورین عیبی را که از عدم وجود برخی اتم در 
 نامند؟شود، چه میهاي دیگر فلز ناشی میاتم
 بین نشینی د)    جانشینی ج)     شوتکی  ب)     فرنکل  الف)

تنگستن داشته و داراي سختی پذیري و مقاومت سایشی  %18تا  12این نوع فوالدها مقدار زیادي گوگرد کروي و حدود  
 باشد، نام آن چیست؟باال می

 آلیاژکم د)     آلیاژي ج)      تندبر ب)     ضدزنگ الف)

)کرنش واقعی   )ε سختکاري  -در زمان گلویی شدن از نظر عددي با توان کرنش)n( اي دارد؟چه رابطه 
nε الف) nε ب)      = = nε ج)      0.5 = nε د)      2 = 0.002   

 کند؟را بیان می Cهاي زیرمشخصات تست سختی سنجی راکول کدام یک از گزینه 
 کیلوگرم  100ساچمه فوالدي با بار  ب)     کیلوگرم  150ا بار بمخروط الماسی  الف)

 کیلوگرم  150ساچمه فوالدي با بار  د)      کیلوگرم  150هرم الماسی با بار  ج)

شود گیرد، سنجیده میاي به مدت طوالنی تحت نیروي کشش ثابت و در دماي ثابت قرار میتستی که در آن رفتار قطعه 
 کدام است؟

 تست خزش د)   تست کشش ج)    ی تست خستگ ب)   الف) تست دماي شکست 

  نام واکنش زیر کدام گزینه است؟ 
 د.شویک مذاب همراه با یک جامد در دماي مشخص و با ترکیب مشخص به یک جامد دیگر تبدیل می

 پري تکتیک د)    مونوتکتیک ج)     یوتکتیک  ب)      یوتکتوئید الف)

 ؟یستکدام گزینه در مورد مارتنزیت صحیح ن 
 بسیار سخت و ترد است. ب)    محصوالت عملیات آستمپرینگ است. الف)

 رود.در اثر بازپخت (تمپر) مقاومت به ضربه آن باالتر می د)         فازي نیمه پایدار است. ج)

 کدام گزینه در مقایسه کارگرم و کارسرد صحیح است؟ 
 یرد.گها) انجام میها (دانهدر کارگرم پاالیش و اصالح کریستال الف)

 شود. ب) در کار سرد سختی ناشی از تغییر شکل پالستیکی کامالً توسط بازیابی و تبلور مجدد بر طرف می
 یابد.رود و خواص آن تنزل میگرم، همگنی ماده از بین می در کار ج)

 یابد.هاي داخلی یا پسماند کاهش میشود و تنشهاي سطحی برطرف میها و حفرهد) در کار سرد ترك
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 عملیات زیر به ترتیب چه نام دارند؟ 
  ها. صیقلی کردن و اصالح شکل قطر سوراخ2    ها . صیقلی کردن و اصالح شکل ته سوراخ1
 ها . ایجاد روزه در داخل سوراخ4   . بزرگ کردن قطر سوراخ و افزایش دقت آن3

 خزینه کاري، برقوززنی، حفاري، قالویززنی  ب)    برقوزي، حفاري، قالویززنی، خزینه کاري الف)
 حفاري، قالویززنی، خزینه کاري، برقوززنی د)    ی، خزینه کاري، برقوززنی، حفاريقالویززن ج)

 ؟نیستکدام گزینه صحیح   
 شود.وجود ذرات غیرحالل موجب کاهش سیالیت می الف)

 ود.شکشش سطحی کم فلز مایع باعث کاهش سیالیت می ب)

 سیالیت با بازده انجماد نسبت عکس دارد. ج)
 یابد.با باال رفتن ویسکوزیته و حساسیت آن به درجه حرارت (شاخص ویسکوزیته)، سیالیت کاهش می د)

 ؟نیستهاي از بین رفتنی گري کدام گزینه از مزایاي استفاده از مدلریخته فرآینددر  
 سطوح تمام شده قطعات ریختگی یکنواخت و به طور قابل توجهی صاف هستند. الف)
 ها نیست.ها و تولید ماهیچهنیازي به ساخت جعبه ماهیچه ب)
 امکان بازرسی محفظه قالب قبل از ریختن مذاب وجود دارد. ج)
 فرآیند ساده است، در آن هیچ خط جداکننده، ماهیچه و مخزنی وجود ندارد. د)

 گري دایکاست است؟ینه از معایب فرآیند ریختهکدام گز 
 تنها براي آلیاژهاي غیر آهنی با صرفه است. الف)
 د.قطعات با اشکال پیچیده قابل تولید نیستن ب)
 کیفیت سطوح نهایی پایین است. ج)
 نرخ تولید بسیار باال قابل دستیابی نیست. د)

 ؟نیستکدام گزینه از مزایاي آهنگري قالب باز  
 هاي ساده و ارزان قیمت دارد.قالب ب)      واص استحکامی خوب خ الف)

 انجام آن نیاز به مهارت باالیی ندارد. د)     مناسب براي مقادیر تولید کم ج)

 ؟نیستکدام مورد از علل ایجاد نقایص، در آهنگري  
 گیري غیریکنواخت قطعه در درون حفره قالب شکل ب)   هاي مختلف در حفره قالب عدم وجود شعاع الف)

 تغییرات ریزساختاري ناشی از تبدیالت فازي قطعه  د)   تغییرات دمایی در طول قطعه کار هنگام آهنگري  ج)

 ؟نیستکدام گزینه در مورد عوامل کاهش نیروهاي نورد صحیح  
 سکم کردن نرخ کاهش ضخامت در هر بار عبور به منظور کاهش سطح تما الف)
 تر به منظور افزایش سطح تماس هایی با قطر بزرگاستفاده از غلتک ب)
 انجام نورد در دماهاي باالتر به منظور کاهش استحکام مواد ج)
 کاهش اصطکاك در محل تماس غلتک و نوار  د)
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 یابد؟ورد در کدام مورد کاهش میندر فرآیند  یضرتعمیزان  

 کاهش نسبت عرض به ضخامت ماده ورودي ب)      افزایش اصطکاك  الف)
 کاهش نسبت شعاع غلتک به ضخامت نوار د)    هاي عمودياستفاده از غلتک ج)

 ؟گیردنمیکدام یک از عملیات زیر براي جبران پس جهش مورد استفاده قرار  
 Strech bending د)   Negative bending ج)    Over bending ب)    Bottoming الف)

 گزینه براي فرآیند نورد سرد صحیح است؟کدام  
 شود.کند، در مراحل متوالی خمکاري و شکل دهی میها عبور میاي از غلتکهمچنان که ورق فلزي از داخل مجموعه الف)

 دهد.شود، میهاي متنوعی حاصل میشوند و با تنظیم فاصله بین سه غلتک، قوسب) ورق فلزي با استفاده از یک سري غلتک خم می
 شود)ها گرفته شده و سپس بر روي یک ماتریس نر (بلوك یا ماتریس فرم کشیده میورق فلزي از طرف لبه ج)
چرخد، یک ابزار سخت آن را بر روي که میشود و در حالیورق فلزي خام گرد مقابل یک مندرل قرار داده و نگه داشته می د)

 دهد.مندرل محکم فشرده و شکل می

 ؟نیستز مزایاي اکستروژن سرد در مقایسه با اکسیژن گرم کدام گزینه ا 
 بهبود خواص مکانیکی  ب)     هاي وارده بر ابزارهابزرگی تنش الف)

 سطح پرداخت بهتر درصورت روان کاري مؤثر د)      هاي ابعادي بهترکنترل تلرانس ج)

مقطع به ازاي هر بار عبور از درون قالب چند  آل (بدون اصطکاك) حداکثر میزان کاهش سطححالت ایده نوردد یندر فرآ 
 درصد است؟

  %72 د)      %50 ج)       %63 ب)      %100 الف)

 توان در یک بار کشش، بدون شکست کاهش داد.میلیمتر را حداکثر تا چند میلیمتر می 10قطر یک میله با اندازه  
 1 د)       3,9 ج)       5 ب)      6,1 الف)

هاي شود، محدود به جوشکاري در موقعیتجوشکاري .............، به علت اینکه فالکس با نیروي جاذبه تغذیه میدر فرآیند  
ها انجام شود به شرطی که لوله حین تواند بر روي لولههاي مدور نیز می. جوشکارياستهموار یا افقی با قطعه پشتیبان 

 جوشکاري بچرخد.
 قوس الکتریکی با فلز روکش دار د)   قوس فلز گازي ج)   تریکی مستغرققوس الک ب)  قوس با هسته  الف)

هاي ........... و ، در قطبیت ..........، الکترود .......... است و براي جوشکاري عمقDCدر جوشکاري قوس الکتریکی با جریان  
 هاي ........... مناسب است.شکاف

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

میلی اهم، جریان برق به مدت  9آمپر و به مقاومت  700براي اتصال دو قطعه فلز با فرآیند جوشکاري مقاومتی با جریان  
چقدر تلفات انرژي از طریق تشعشع و انتقال کیلو ژول گرما تولید شود  17,5که ثانیه اعمال شده است، درصورتی 5

 ایم؟داشته
 %40 د)      %20 ج)       %15 ب)       %33 الف)
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 ؟شودنمیعملیات پرداخت سطح به کدام یک از دالیل زیر انجام  
 . پرداخت دوباره سطوح ضعیف 2       . افزایش مقاومت به خستگی 1
 . افزایش مقاومت به خوردگی 4        . اصالح دانه بندي سطح3
 . تزیین شکل ظاهري6     هاي داخلی قطعهها و تنش. رفع ترك5

  6و 4 د)     4و 2 ج)     2و 1 ب)       5و 3 الف)

زنی، سنگ سنباده و قطعه کار در محل تماسشان در دو جهت مخالف چرخیده و ضمن انجام حرکت نگکدام فرآیند سدر  
 کند؟جا شده و از سطح آن براده برداري میی نیز در راستاي محور قطعه کار جابهلطودورانی، سنگ به صورت 

 سنگ زنی گردسایی د)  سنگ زنی تخت ج)   سنگ زنی خزشی  ب)  سنگ زنی سنترلس الف)

ه با چرخش شوند و در طول قطعه کار همرادر فرآیند ........... ذرات ریز فلز همراه با شیشه، سرامیک و یا چینی فشرده می 
 میکرومتر است. 25تغییر ضخامت در این روش کمتر از  .شوندبه جلو رانده می

 جال دادن غلتکی  د)   سخت روکش کاري ج)  پوشش دهی با الیه محافظ  ب)  آبکاري مکانیکی  الف)

 کدام گزینه از مزایاي فرآیند متالوژي پودر نیست؟ 
 ول با چگالی باالتولید محص ب)      هزینه کارگر پایین  الف)

 عدم محدودیت اندازه و وزن قطعه تولید شده  د)        نرخ تولید باال  ج)

 ؟نیستمده جوشکاري به وسیله لیزر نسبت به جوشکاري پرتو الکترونی عهاي کدام گزینه مزیت 
 Xعدم تولید اشعه  ب)     قابلیت مکانیزه کردن  الف)

 عدم لزوم محیط خال د)      ج) اهمیت مهارت اپراتور 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شماره سؤال
 الف د الف ج ب ب الف الف د د الف الف ب الف ب گزینه صحیح
 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 شماره سؤال
 ج ب الف د الف ج ج ب الف ب الف الف ج ج ب گزینه صحیح
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