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 آزمون پایان ترم درس

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

 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 

 
 ن فلز چند همسایه دارد؟و قابلیت شکل پذیري کم میباشد. هر اتم در بلور ای %74فلزي داراي ساختار بلورین با راندمان اشغال فضاي   .1

 12د)  10ج)  8ب)  6الف) 
، شی میشودنافلز  دیگر میان اتمهايدر  وجود اتمهاي ناخالصیو در مکان خود  برخی اتمهاي فلز اصلیوجود م عداز را که عیبی در یک ساختار بلورین،   .2

 چه می نامند؟
 شوتکید)  فرنکلج)  جانشینیب)  بین نشینیالف) 

 ت؟. نام آن چیسیشی باال می باشدساسختی پذیري و مقاومت تنگستن داشته و داراي  %18تا  %12 حدود وکُروي این نوع فوالد مقدار زیادي گوگرد   .3
 کم آلیاژد)  آلیاژيج)  تندبرب)  ضد زنگالف) 

در این نوع چدن که شکل آن نشان داده شده است تمامی کربن موجود بصورت سمانتیت در آمده و بسیار ترد و   .4
 شکننده است. نام آن چیست؟

 خالدارچدن د)  چدن گرافیت فشردهج)  چدن خاکستريب)  چدن سفیدالف) 
 در کدام گزینۀ زیر آلیاژها بترتیب افزایش درصد مس مرتب شده اند؟  .5

 برنج، برنز مخصوص، برنز د)  برنج، برنز، برنز مخصوص ج)  برنز مخصوص، برنز، برنجب)  برنز مخصوص، برنجبرنز، الف) 
به  رهایش زنجا حرکت و لغزب آن یکیپالست النیو س ستا دهیدرهم تاب يرهایزنج نیب یفیضع وندیپ يدارا ذوب يباالتر از دما يدر دماهااین پلیمر   .6

 يرید قالب گمانن یکل دهش يندهایفرآ گریو د يگر ختهیر يصفر است و برا باًیتقر این پلیمر یکی. استحکام و مدول االستردیگ یانجام م یراحت
 نام آن چیست؟ و اکستروژن مناسب است. یقیتزر

 االستومرد)  ترموستج)  یستالیکر ریغ کیترموپالستب)  یستالیکر مریپلالف) 
ۀ یحاش تعیین شده است. 2/0آن  توان سخت کاريو  psi 49000، ضریب استحکام آن شده لیآن S-24 ومینیآلومبر روي یک آلیاژ  یشاتیآزما یط  .7

 است؟ psiند چ اژیآل نیا میمقاومت تسل %0/2
 19600د)  35514ج)  14138ب)  22408الف) 

اند تحمل ل از گلویی شدن میتوبا مشخصات زیر ساخته شده است. حداکثر نیرویی که این کابل قب Bو Aکابلی از بهم تنیدن دو رشته غیر همجنس   .8
 کند چقدر است؟

 سطح مقطع اولیه توان سخت کاري ضریب استحکام ماده
A 80000 psi 5/0 4/0 اینچ مربع 
B 30000 psi 5/0 2/0 اینچ مربع  

 16499د)  13434ج)  4242ب)  22627الف) 
 را بیان میکند؟ Cکدامیک از گزینه هاي زیر مشخصات تست سختی سنجی به روش راکول   .9

  kg 150) هرم الماسی با بار د kg 120) هرم الماسی با بار ج kg 500) ساچمه فوالدي با بار ب kg 100الف) ساچمه فوالدي با بار 
 



 ۲ 

 ام است؟یشود کدمنیروي کششی ثابت و در دماي ثابت قرار می گیرد سنجیده ر قطعه اي که بمدت طوالنی تحت تستی که در آن رفتا  .10
 تست دماي شکستد)  تست کششج)  تست خستگیب)  خزشتست الف) 

 زینه است؟گافتد کدام  می فاقاتنوعی از خوردگی که اغلب ناشی از ناخالصی هاي غیر فلزي و ناهماهنگی هاي ساختاري و شیمیایی در سطح فلز   .11
 خوردگس سایشید)  خوردگی حفره ايج)  خوردگی تنش سطحیب)  خوردگی فرسایشیالف) 

 يهاید و دو قطبخور یر هم مب یا کمآنه يتعادل الکترونها ،ردیگ یقرار م دانیم نیکه در ا يماده ا يبر اتم ها یخارج یسیمغناط دانیم ریتأثبا   .12
 یمنف سیناطاثر مغ کیش کن نیا .کنند یمخالفت م یخارج یسیمغناط دانیبا م هایدو قطب نیشود. ا یم جادیاتم ها ا در داخل یکوچک یسیمغناط

 .شود یم دهینام ...............کند که رفتار  یم جادیا
 دیا مغناطیسید)  فري مغناطیسیج)  فرو مغناطیسیب)  پارا مغناطیسیالف) 

، ج شده باشدله رنده خارسطح دنبا برش و پیشانی برش با خطی که از نوك رنده به صورت عمود بر ۀل از برخورد لبحاص ۀزاوی، به تراش قلمدر یک   .13
 .گویند زاویۀ ........

 زاویۀ برادهد)  برش پیشانیلبۀ زاویۀ ج)  پیشانیزاویۀ ب)  بغل چپلبۀ برش زاویۀ الف) 
 عملیات زیر به ترتیب چه نام دارند؟  .14

 سوراخها، قطرو اصالح  صاف و صیقلی کردن. 2  ها،و اصالح شکل ته سوراخ ی کردنصاف و صیقل. 1
 .ایجاد رزوه در داخل سوراخها. 4  ،بزرگ کردن قطر سوراخ و افزایش دقت آن. 3

 برقوزنی، حفاري،الف) 
 ، خزینه کاريقالویززنی

 خزینه کاري، برقوزنی،ب) 
 حفاري، قالویززنی

 حفاري، قالویززنی،ج) 
 ، برقوزنیه کاريخزین

 ،قالویززنی، خزینه کاريد) 
 برقوزنی، حفاري

یشود. ماستفاده  rpm 1000حور ت چرخش معبا سر ماشینیاز  در یک قطعه از آلومینیوم خالصمیلیمتر  40و عمق  10 شعاعبه براي ایجاد سوراخی   .15
 می تواند باشد؟ دقیقهند متر بر حداکثر سرعت سوراخکاري چ

 2/94د)  4/31ج)  8/62ب)  6/125الف) 
 براي تراش یک قطعۀ طویل آن را چگونه باید روي ماشین تراش بست؟   .16

یک سه نظام، با استفاده از الف) 
 مرغک و یک گیره

 یکبا استفاده از سه نظام و ب) 
 مرغک

 هر سه د) دو مرغکسه نظام و با استفاده ج) 

 ای يه تنها در جهت موازن جهیدر نت رخد وچ یم زیبر حرکات در سه جهت عمود بر هم، دور محور قائم ن عالوه نیماش زیم ....................  نیدر ماش  .17
 کند. یحرکت م ینسبت به آن در صفحه افق يا هیبلکه در امتداد هر زاو نیعمود بر محور ماش

 لیونیورساافقی فرز د)  فرز عمودي متحركج)  مخصوصفرز ب)  ساده زانوییفرز افقی الف) 
 ویژگیهاي زیر به ترتیب متعلق به چه فرآیندهاي سنگ زنی میباشند؟  .18

) در هر کورس از سطح قطعه کرومتریم 25تا  2(در حدود  یکم اریانجام داده مقدار بس یقطعه کار حرکت رفت و برگشت يبطور متناوب بر روسنگ . 1
 .خود برساند یینها ةقطعه کار را به انداز تیکند تا در نها یم يکار بار بردار

 .دینما یم دیا تولر ییطعه نهاقمرحله  کی یقطعه کار، در ط يدر داخل قطعه کار فرو رفته و با حرکت بر رو کبارهیبه  افتهیچرخ سنگ فرم . 2
محور  يتادر راس زین یطول سنگ به صورت ،یچرخند. ضمن انجام حرکت دوران یدر دو جهت مخالف م ،سنگ سنباده و قطعه کار در محل تماس. 3

 .کند یم يقطعه کار جابجا شده و از سطح آن براده بردار
ن توأماً از آ يردارار و براده بگردش قطعه ک و دده یم هیتک غهیت کی يبر رو قرار گرفته و میغلتک تنط کیسنگ سنباده و  کی نیقطعه کار ب .4

 .شود یانجام م میتوسط سنگ سنباده و غلتک تنظ
 ت،خزشی، تخسنگزنی الف) 

 سنترلس، گردسایی
 سنگزنی تخت، خزشی،ب) 

 سنترلس، گردسایی
 خزشی، سنگزنی تخت،ج) 

 گردسایی، سنترلس
 سنگزنی خزشی، تخت،د) 

 گردسایی، سنترلس
م.م.  50[× ] م.م. عرض l [( ×]100( طولم.م.  200[قطعه اي مکعب مستطیلی شکل به ابعاد  ارتفاعمیخواهیم با استفاده از عملیات صفحه تراشی، از   .19

 محاسبه نمایید.بر حسب ثانیه را  عملیاتکل زمان با داده هاي زیر ، ده میلیمتر کم نماییم. ]ارتفاع
، متر بر ثانیه rV (= 4/0(رعت برگشت س ،متر بر ثانیه 2/0=  )aV( سرعت رفت میلیمتر، 50 = )ulپس گَرد (مقدار  میلیمتر، 30 = )alمقدار پیش گَرد (

 میلیمتر. 5 ، و میزان پیشروي عرضی در هر کورس رفت و برگشت =میلیمتر 5/2در هر بار رفت و برگشت = عمق براده برداري 
 200د)  84ج)  280ب)  168الف) 

 



 ۳ 

 
 از ياریبس .اشندبداشته  یرضع يروهایمقابله با ن يبرا یکاف هیکنند تا تک یدر کشو حرکت م.................  یخان کش يها نیماش يخان کش ها  .20

بستن  يبرا اًغالب ست.ب نیماش يرورا  يگریتوان قطعه د یقطعه م کی کارينیکه هنگام ماش ياز دو کشو دارند، بطور شیب ایها دو  نیماش نیا
 رسانند. یه حداقل مبرا  دیلتو سیکلچرخان شاخص دار استفاده کرده و با کاهش زمان جابجا کردن کار، زمان  ای ییکشو يرهایکار از کارگ

 بطرف باال یدنیکشد)  گردانج)  قائم مسطحب)  یافقف) ال
-Tiمیلیمتر روي یک ورق از آلیاژ تیتانیوم  10به قطر داخلی سوراخ و  30واشر دیسکی شکل به قطر خارجی نیروي الزم براي سنبه کاري یک   .21

6Al-4V  مگاپاسکال می باشد. 1000 حداکثر استحکام کششی آلیاژ میلیمتر در دماي اتاق را محاسبه کنید. 3با ضخامت 
 کیلو نیوتن 264د)  کیلو نیوتن 198ج)  کیلو نیوتن 132ب)  کیلو نیوتن 66الف) 

 موارد صحیح را انتخاب کنید:  .22
 می افتد.ندر میلگردها و لوله هاي توپر و توخالی اتفاق  وهش تنها در ورقها و سطوح تخت صورت میگیرد ج عمل پس. 1
ت که اویه اي اسزوچکتر از جهش ک زاویۀ نهایی خم بعد از پس وده وش بجه هش بزرگتر از شعاع قبل از پسج از پسشعاع نهایی خم بعد . 2

 .قطعه با آن خم شده بود
 .جهش زمانی افزایش می یابد که تنش تسلیم ماده افزایش یابد و مدول االستیسیته کاهش یابد پس. 3
 د.تاتفاق می اف که سنبه عمل خمکاري را در پایان کورس به اتمام رساند،آن از قبلجهش منفی بدلیل وقوع تغییر شکل  پس. 4

 4و  1د)  4و  3ج)  3و  2ب)  2و  1الف) 
 کاهش مساحت ورق ناشی از کشش چقدر است؟ %30میلیمتر و با  2حداقل شعاع خم براي ورقی به ضخامت   .23

 30/2د)  7/1ج)  66/1ب)  33/1الف) 
(یعنی  مسطح هستند وصاف بدست آمده لیوانی شکل ظرف لبه هاي معلوم شد که میلیمتر،  2ورق دیسکی به ضخامت هنگام کشش عمیق یک   .24

درجه بترتیب  09و  0ت در جها. در صورتی که ناهمسانگردي پالستیک کرنش هاي واقعی در سطح و ضخامت در همۀ جهات یکسان بوده اند)
 درجه چقدر است؟ 45جهت باشند، ناهمسانگردي پالستیک در  8/1و  4/1

 6/1د)  2/1ج)  8/0ب)  4/0الف) 
 در فرآیند نورد سرد:  .25

 .شود یخمکاري و شکل دهی م یکند، در مراحل متوالیاز داخل مجموعه اي غلتک عبور م يفلز ورقهمچنانکه  .1
 .شود یم حاصل یمتنوع ياسه غلتک، قوسه نیفاصله ب میبا تنظ و شوند یغلتک خم م يسر کیبا استفاده از فلزي ورق . 2
 .شود یم دهیفرم) کش سیماتر اینر (بلوك  سیماتر کی ياز طرف لبه ها گرفته شده و سپس بر رو يورق فلز. 3
ل محکم مَندرِ ير روبرا آنخت سابزار  کی ،چرخد یکه م یشود و در حال یَمندرِل قرار داده و نگه داشته م کیخام گرد مقابل  يورق فلز. 4

 .دهد یل مفشرده و شک
 4د)  3ج)  2ب)  1الف) 

 تامین می کند؟ گاز اکسیژن باجوشکاري کدامیک از واکنش هاي زیر عمدة گرماي شعله را در فرآیند   .26
 O2H + 2CO2 → 2O1.5+ 2H + CO2 + گرما   .2CO + H2→  2+ O 2H2C   2 + گرما.   1

 خص کردنمیتوان مشد)  هر دو به یک اندازهج)  دومیب)  اولیالف) 
افهاي ک........ و شوشکاري عمقهاي .....جالکترود ............. است و براي  ،در قطبیت ............، DCبا جریان  در جوشکاري با قوس الکتریکی  .27

 ............ مناسب است.
 یم، مثبت، زیاد، باریکمستقد)  مستقیم، منفی، کم، پهنج)  ، باریککممعکوس، مثبت، ب)  ، پهنزیادمعکوس، منفی، الف) 

 ایهموار  يها تیر موقعد ییها يارد به جوشکمحدو ،شود یم هیجاذبه تغذ يرویبا ن فالکس نکهیا علتب...........................، جوشکاري در فرآیند   .28
 اري بچرخد.ه حین جوشکلولبشرطی که شود  انجاملوله ها  يتواند بر رو یمنیز مدور  يها يباشد. جوشکار یم بانیبا قطعه پشت یافق

فلز پوشش قوس الکتریکی با ج)  قوس فلز گازيب)  قوس با هستهالف) 
 دار

 قوس الکتریکی مستغرقد) 

 يها از مخلوط يگریاگون دانواع گون ایربن و ک دیاکس يد م،یاز آرگن، هل یک اتمسفر خنثیسطح جوش با ..........، .......در فرآیند جوشکاري .........  .29
 .دشو یم تغذیهقوس جوش درون به  نازل کیاز  کیبطور اتومات ،بدون روکش یِمصرف میس .شود یم پوشش داده يازگ

 قوس تنگستن گازيد)  قوس فلز گازيج)  قوس با هستهب)  قوس پالسماالف) 
 



 ٤ 

کمتر و  ییگرما پراکندگی، وس بهترق يداریپا ،ت)توان ساخ یم يقتریو عم کتریبار يجوشها نی(بنابرا شتهدا يشتریبانرژي تمرکز  ينوع جوشکار نیا  .30
 قطعه کارمت ضخا وشوند  يد جوشکارتوانن یاز فلزات م گسترده اي فیدارد. ط میلیمتر بر دقیقه) 1000تا  120در حدود (باالتر  يجوشکار يسرعت ها

 .باشدمیلیمتر هم  6کمتر از میتواند 
 FCAWد)  MIGج)  PAWب)  TIGالف) 

). این ترکیب غیر 3O2eF ،3O2Alنند (ما شکاري ................ شامل واکنش هاي گرمازا بین اکسید فلزات و عوامل احیا کننده فلز استفرآیند جو  .31
 در عمل تولید میکند.راد سانتیگ 2400و تئوري سانتیگراد بصورت  3200در عرض کمتر از یک دقیقه واکنش داده و درجه حرارتی تا انفجاري 

 با گاز اکسیژند)  اصطکاکیج)  تنگستن گازيب)  رمیتیتالف) 
 ) گزینۀ صحیح را انتخاب کنید.LBWلیزري (جوشکاري با پرتو ) و EBWدر مقایسه جوشکاري با پرتو الکترونی (  .32

 اد میکند.. تغییر شکل کمتري در قطعه ایج4 کیفیت جوش باالتر است.. 3 . به آسانی مکانیزه می شود.2 می کند. X. تولید اشعه 1
 .متر بر دقیقه می رسد 80سرعت جوشکاري تا . 6    . در محیط خأل انجام میشود.5

 E ،L ،L ،L ،E ،Lد)  L ،L ،E ،L ،E ،Eج)  L ،E ،E ،E ،L ،Eب)  E ،E ،L ،E ،L ،Lالف) 
ثانیه اعمال شده است. در  4رق بمدت ، جریان باُهم میلی 6آمپر و به مقاومت  800با فرآیند جوشکاري مقاومتی با جریان دو قطعۀ فلزي  اتصالبراي   .33

 ؟گرما تولید میشود چقدرو انتقال داشته باشیم،  تشعشعتلفات انرژي از طریق  %30صورتی که 
 ژول 15360د)  ژول 19200ج)  ژول 10752ب)  ژول 13440الف) 

 ؟ذوبی دارنددماي چه فلزات پر کننده اي که در زرد جوش استفاده می شوند   .34
 درجه 570پایین تر از د)  درجه 570باالتر از ج)  درجه 450باالتر از ب)  درجه 450پایین تر از الف) 

 ؟نمی شودانجام  ریز لیدالیک از براي کدام پرداخت سطح عملیات   .35
 . اصالح دانه بندي سطح3  فیپرداخت دوباره سطوح ضع. 2   یمقاومت به خستگ شیافزا. 1
 يشکل ظاهر نییتز. 6 داخلی قطعهرفع تَرَك ها و تنش هاي . 5 ونیداسیو اکس یه خوردگمقاومت ب شیافزا. 4

 6و  4د)  5و  3ج)  4و  2ب)  2و  1الف) 
 ؟دننمی شومحسوب  پرداخت سطح مکانیکیکدامیک از فرآیندهاي زیر جزو   .36

 ا لیزر. سخت کاري ب4  . آبکاري مکانیکی3  . سخت کاري با آب2  . سخت کاري با ساچمه1
 . سخت روکش کاري8  جزئی. سخت کاري 7 . سخت کاري انفجاري6   جال دادن غلتکی. 5

 8و  7و  3د)  4و  2و  1 ج) 6و  5و  4ب)  7و  6و  2الف) 
 کهایفلزات و سرام يرو زیمآ تیور موفقد، و بطشو یسطح قطعه کار م يبا جنس متفاوت بر رو هیال کیشامل ذوب و اختالط فرآیند ...........................   .37

 شود. یسطوح انجام م شیکاهش اصطکاك و بهبود مقاومت در برابر فرسا يعموماً برا ندیفرآ نیانجام شده است. ا
 پوشش دهی یونید)  اسپري گرماییج)  سخت روکش کاريب)  پوشش دهی لیزريالف) 

 ؟ستینصادق  الکتریکیآبکاري یک از گزینه هاي زیر در مورد کدام   .38
 شوند. یم هیتخل یخارج یکیمنبع الکتر کی لیپتانس يفلز از آند با استفاده از انرژ يها ون. ی1
 .شوند یمخلوط مالکترولیت محلول  يها ونیفلز با  يها ون. ی2
 .کنند ینفوذ م کرومتریبه سطح قطعه کار در حد مزیادي گرفته و شتاب  ها ون. ی3
 .ندبر روي کاتد رسوب می کن. یون ها 4
 نیست.کامل قطعه کار  يو شستشو يریو روغن گ ییایمیکردن ش زیتمنیاز به  يقبل از آبکار. 5
 .را آبکاري نمود لنیاستر و نا یپل لیاز قب ییها کیپالستنمی توان  یکیالکتر يآبکاربا . 6

 6و  4د)  5و  3ج)  4و  2ب)  3و  1الف) 
 انتخاب کنید.دو بدو زیر را  نام هاي مترادف فرآیندهاي مذکور در دو ستون  .39

 ستون دو ستون یک
 . غوطه وري داغ1
 . پوشش دهی تبدیلی2
 کاتد پرانی. 3
 رسوب دهی خأل. 4

A .اتم پاشی 
B .تبخیر قوسی 
C . واکنش شیمیایی اولیه 
D .اندود کردن  

 ]Dو  C[ ،]4و  A[ ،]3و  B[ ،]2 و 1[د)  ]Bو  A[ ،]4و  C[ ،]3و  D[ ،]2 و 1[ج)  ]Cو  D[ ،]4و  B[ ،]3و  A[ ،]2 و 1[ )ب ]Aو  B[ ،]4و  D[ ،]3و  C[ ،]2 و 1[الف) 
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تغییر ضخامت در نتیجۀ هر یک از فرآیندهاي پرداخت سطح زیر چقدر است؟ (دو بدو انتخاب کنید) .40
 میزان تغییر فرآیند

 . آبکاري مکانیکی1
 یکیالکتر يآبکار. 2
 پوشش دهی با الیۀ محافظ. 3
 يانفجار يرسخت کا. 4

A.  متریلیم 05/0کمتر از 
B . اندازة قطعه %5کمتر از 
C .25میکرون 
D . اندازة قطعه %10کمتر از 

 ]Cو  B[] ،4و  3]، [Dو  2]، [Aو  1[د)  ]Aو  C[] ،4و  B[] ،3و  2]، [Dو  1[ج)  ]Bو  4]، [Dو  3]، [Aو  2]، [Cو  1[ب)  ]Dو  4]، [Aو  3]، [Cو  2]، [Bو  1[الف) 
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