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 نامه در انتهاي سؤاالتپاسخ  1392- 93سال اول نیم سؤاالت دانشگاه پیام نور 
 کارشناسیسطح: 

 دقیقه 80مدت زمان آزمون: 
 فرآیندهاي تولیدعنوان درس: 

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

 
 کدام یک از فازهاي زیر مکعبی با وجوه مرکزدار است؟ بلوريشبکه  

 سمانتیت د)    آهن دلتا ج)      آهن آلفا ب)    آهن گاما الف)

 عامل اصلی در حفاظت فوالد زنگ نزن در محیط خورنده چیست؟ 
 افزایش دماي محیط  ب)      محیط  PHکاهش  الف)

 تشکیل الیه اکسید کرم بر سطح د)    وجود عامل خورنده در آلیاژ  ج)

 ؟نیستاي کدام یک از عیوب شبکه کریستالی زیر عیب نقطه 
 هاي جانشیناتم د)   نابجایی پیچی ج)    هاي بین نشیناتم ب)   جاهاي خالی  الف)

 شودکدام است؟اي که در آن در دماي نزدیک به صفر مطلق مقاومت الکتریکی فلز به صفر بسیار نزدیک میپدیده 
 دي الکتریک د)    پیزو الکتریک  ج)      ابررسانایی ب)   نیمه هادي  الف)

 شود؟کیلوگرم انجام می 120کدام روش تست سختی سنجی با هرم الماسی با بار  
 ویکرز د)     راکول ج)       برنیل ب)     نوپ الف)

هاي مهندسی و حقیقی براي این میله به یابد کرنشدر آزمون کشش تک محوري، طول یک میله به دو برابر افزایش می 
 ترتیب عبارت است از:

 ln 1و  1 د)    ln 1و  2 ج)      ln 2و  2 ب)    ln 2و  1 الف)

 شود؟آید چه نامیده میمتداول در فلز به وجود میشکستی که به آرامی و پس از تغییر شکل پالستیک  
 خستگی د)     خزش ج)     شکست ترد ب)   شکست نرم الف)

 باشد.کرنش واقعی در شروع گلویی شدن از نظر عددي برابر با ................. ماده می 
 چقرمگی د)   ضریب صلبیت ج)   تنش تنهایی ب)   سختی -توان کرنش الف)

 افتد؟براي فلز چه اتفاقی می عمالً در کار گرم 
 دهد.فلز گرم حرارت خود را به آرامی از دست می ب)  کند.فلز در دماي باال تغییر شکل پیدا می الف)

 دهد.تغییر شکل، گرماي فلز را انتقال می د)     شود.آلیاژ در گرما کار انجام می ج)

 سخت کردن رسوبی در یک آلیاژ به چه معنی است؟ فرآیند 
 ایجاد رسوبات از ترکیب عناصر آلیاژي  ب)    حل کردن رسوبات در یک آلیاژ  الف)

 افزودن عناصر آلیاژي اضافی به آلیاژ اولیه  د)     تغییر در ساختار بلوري فلز پایه ج)

 دهد؟به ترتیب چگونه تغییر میعملیات بازپخت یا تمپر کردن، سختی و چقرمگی مارتنزیت را  
 افزایش  -افزایش د)    افزایش  -کاهش ج)    کاهش  -افزایش ب)   کاهش -کاهش الف)
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 آورد؟ترین ساختار را پدید میکدام عملیات حرارتی در یک فوالد کربنی مشخص نرم 
 کردنکروي  د)     تنش زدایی ج)    مارتنزیت کردن ب)   کردن یزه نرمال الف)

 فلزي که تحت فرآیند بازیابی و تبلور مجدد قرار داد، استحکام و چکش خواري به ترتیب چه تغییراتی دارد؟در  
 کاهش -افزایش د)   افزایش -افزایش ج)    کاهش  -کاهش ب)   افزایش -کاهش الف)

 شود؟هاي داخلی و باقیمانده استفاده میکدام عملیات حرارتی جهت حذف تنش 
 بازگشت دادن د)     زدایی تنش ج)     کردن هیزنرمال ب)    کردن کروي الف)

 سمانتیت در ترکیب خود چند درصد وزنی کربن دارد؟ 
 درصد  4,3حدود  د)  درصد  2,11حدود  ج)   درصد  0,77حدود  ب)   درصد 6,7حدود  الف)

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

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

 آید چه نام دارد؟اي و سطح صاف به وجود میهایی با مقاطع دایرهعملیات براده برداري که در حین آن حفره 
 سوراخکاي د)    حدیده کاري ج)     پیچ تراشی  ب)   صفحه تراشی  الف)

 براده پیوسته حاصل ماشینکاري بر کدام گروه فلزي زیر است؟ 
 فلز سخت با سرعت پایین  ب)        فلز نرم با سرعت باال الف)

 مارتنزیت ظریف  د)     آلیاژ داراي ساختار بلوري فشرده  ج)

 ؟نیستکدام عامل زیر علت کاهش عمر ابزار ماشینکاري  
 زاد ابزار با سطح ماشینکاري شده تماس مداوم سطح آ الف)
 جدا شدن ذرات بسیار ریز میکروسکوپی از لبه ابزار حین کار ب)
 باال رفتن دماي ابزار و افزودن بر تأثیر فلز تراشیده شده بر تیغه  ج)
 مقاومت الکتریکی فلز تحت ماشینکاري  د)

 نامند.سهولت یا سختی براده برداري از یک فلز را ............. می 
 قابلیت استحکام بخشی د)   دهی عملیات فرم ج)     قابلیت ماشینکاري ب)   تراشکاري  الف)

 هاي طویل چگونه باید آن را روي ماشین تراش بست؟براي تراش قطعه 
 با استفاده از سه نظام و یک مرغک  ب)   با استفاده از سه نظام، دو مرغک و یک گیره الف)

 هرسه روش قابل کاربرد است د)      با استفاده از سه نظام و دو مرغک ج)

 براي ایجاد یک سطح تخت در فرآیند ماشینکاري کدام شیوه ماشینکاري مورد استفاده است؟ 
 پرداخت کاري د)    صفحه تراشی  ج)      داخل تراشی  ب)    برقوزنی الف)

 ؟نیستکدام ماده براي ساخت ابزار برش قابل استفاده  
 نیترید بور  د)    کاربید تنگستن ج)   آلومینیوم سخت شونده  ب)   فوالد تندبر الف)
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 شود............... قسمتی از راهگاه که از طریق آن فلز مذاب وارد محفظه قالب می 

 حوضچه د)     مخزن  ج)      دریچه ب)      مجرا الف)

 گري دایکاست است؟کدام یک از معایب فرآیند ریخته 
 قطعات با اشکال پیچیده قابل تولید نیستند. ب)   تنها براي آلیاژهاي غیرآهنی باصرفه است. الف)

 نرخ بسیار باال قابل دستیابی نیست. د)      کیفیت سطوح نهایی پایین است. ج)

 روش نیروي اصطکاك به شکل اساسی و مؤثر براي انجام فرآیند الزم و مفید است؟هاي تولید مندرج، در کدام در میان روش 
 ماشینکاري د)    نورد  ج)     آهنگري ب)    گري ریخته الف)

 نیروي نورد را کاهش داد؟ تواننمیهاي زیر با کدام یک از روش 
 افزایش قابل مالحظه اصطکاك در محل تماس غلطک و قطعه تحت نورد  الف)
 هاي با قطر کوچکتر و کاهش سطح تماس فلز با غلطک استفاده از غلطک ب)
 هاکم کردن نرخ کاهش ضخامت قطعه تحت نورد در هر بار عبور از بین غلطک ج)
 انجام نورد در دماي باالتر با توجه به نقش آن در کاهش استحکام ماده د)

 250متر مورد نظر است، اگر حداکثر استحکام  1ه میلیمتر ایجاد طول برشی به انداز 5براي یک ورق به ضخامت  
 مگاپاسکال باشد، حداکثر نیروي سنبه چه مقدار خواهد بود؟

 کیلونیوتن 250 د)   کیلونیوتن 875 ج)     نیوتن 50 ب)   نیوتن  875 الف)

 استفاده کرد؟ رتوان به عنوان روانکادر فرآیند اکستروژن گرم آلیاژي از برنج از کدام ماده می 
 پودر شیشه د)   پودر صابون ج)      گریس ب)   روغن موتور الف)

 حداکثر میزان کاهش سطح مقطع در فرآیند کشش در هر بار عبور از قالب چقدر است؟ 
  %23د)     %43 ج)      %53ب)     %63الف)
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