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  ؟ نيستكدام يك از موارد زير از امتيازهاي سختي سنجي راكول در مقايسه با برينل   .1

  امكان خواندن مستقيم سختي در يك مرحله .ب    گران بودن .الف  

  انبوه سازي محصوالتمناسب بودن تعيين كيفيت در  .د    سرعت بيشتر .ج  

   ست؟آزمايش سختي برينل ني هاي محدوديتكدام گزينه از   .2

  براي آزمايش فلزات بسيار سخت مناسب نيست .الف  

  .در برابر تغييرات جزيي در ساختار حساسيت ندارد ..ب  

  .آزمايش براي نمونه هاي نازك معتبر نيست.ج  

  .فلزات بسيار نرم مناسب نيستبراي آزمايش  .د  

هر اتم در بلور اين فلز چند همسايه . باشدپذيري كم ميو قابليت شكل% 74فلزي داراي ساختار بلورين با راندمان اشغال فضاي  .3

  دارد؟ 

  6 .د  12 .ج  10 .ب  8 .الف  

  است؟ كه بلوريبعلت اصلي اختالف بين استحكام تسليم نظري وعملي وجود كدام عيب در ش .4

  عيب سطحي .د  جاي خالي .ج  بين نشين .ب  نابجايي .الف  

  ؟نام واكنش زير كدام گزينه است .5

                                                   .شود ذاب در دماي مشخص و با تركيب ثابت به دو جامد تبديل ميميك   

  يوتكتوئيد .د  تكتيكيو .ج  پريتكتيك .ب  مونوتكتيك .الف  

  ؟ كربن مشاهده نمي شود-كدام واكنش در نمودار آهن .6

  يوتكتوئيد .د  يوتكتيك.ج  مونوتكتيك .ب  پريتكتيك .الف  

  ؟ ستنيكدام گزينه در مقايسه بين سخت كردن رسوبي و روش تبريد وبازپخت درست  .7

  .تشكيل ساختار نهايي به دما و زمان بستگي ندارد .الف  

  .كردن رسوبي، محلول جامد فوق اشباع معموالً چقرمگي باال و استحكام پايين دارددر سخت  .ب  

  .ين و استحكام باال دارددر تبريد و بازپخت، محلول فوق اشباع چقرمگي پاي .ج  

  .هر دو عمليات غير تعادلي و شامل سه مرحله هستند .د  

شان تعادل مطلوب بين چقرمگي و هاي آلياژي تركيب شيمياييآلياژهاي آهني پركربن با استحكام باال هستند كه با افزودني .8

  . سايش را به وجود آورده است

  فوالد خوش تراش .د  والد ابزارف .ج  فوالد زنگ نزن .ب  فوالد دوفازي .الف  
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 كدام ويژگي فلزات غيرآهني در مقايسه با فلزات آهني است؟  .9

  پذيري باالترجوش .ب   مقاومت در برابر خوردگي .الف  

  قيمت كمتر .د  استحكام و ضريب كشسان باالتر .ج  

  شوند؟ كدام فلزات يا تركيبات فلزي مبناي ابرآلياژها محسوب مي .10

  تيتانيم، تانتالم، رنيم .ب    سرب، قلع، روي .الف  

  نيكل، آهن ، كبالت .د  نيوبيوم، موليبدن، تنگستن.ج  

  مرهاي پالستيك گرماسخت در مقايسه با گرما نرم چيست؟  تفاوت پلي .11

  ها، تغيير خواص با دما، قابليت توليد مجددتشكيل پيوند واندروالس بين ملكول .الف  

  استحكام باالتر، برگشت ناپذير بودن فرايند توليدپيوندهاي عرضي زياد،  .ب  

  گيري در فرايند توليدپذيري، امكان قالبتشكيل پيوندهاي كربن با هيدروژن، نرمي و انعطاف  .ج  

  بلوري بودن ساختار، تردي و سختي، چگالي متغير .د  

   بهتري هستند؟) ايزوتروپيك(گرد سانهاي بنيادي مواد مركب داراي خواص همكدام يك از شكل .12

  ايمواد مركب اليه .ب    مواد مركب اليافي .الف  

  مواد مركب دوتايي .د    ايمواد مركب ذره .ج  

  عيب اصلي دستگاه ليزري در اندازه گيري سطح چيست؟  .13

  عدم تماس با سطح اندازه گرفتني .ب  استاندارد نشدن پراكندگي نور.الف  

  خواندن قطعات كوچكمشكل در  .د  سرعت اندازه گيري پايين .ج  

  كدام گزينه از واحدهاي اساسي اندازه گيري نيست؟  .14

  دما .د  زمان .ج  نيرو .ب  طول .الف  

  هاي غير مخرب است؟  هاي مخرب در مقايسه با آزمونكدام گزينه از مزاياي آزمون .15

  سنجش مستقيم عكس العمل ماده ونتايج كمي مفيد در طراحي .الف  

  ماهر انساني يرويم وعدم  نياز به نهزينه تجهيزات ك .ب  

  آنجام آزمون هاي مختلف بر روي يك قطعه و تكرار پذيري نتايج .ج  

  امكان انجام آزمون بر روي قطعه در حال كار .د  

  محدوديت اصلي در روش آزمايش فراصوتي چيست؟ .16

  دشوار بودن روش براي قطعات نازك، كوچك و يا با شكل پيچيده .الف  

  بررسي باسد حداقل دو درصد كل قطعه مورد بازبيني باشد عيب مورد .ب  

  مواد مورد آزمايش بايد فرومغناطيس باشند .ج  

  .تنها عيوب باز را مي توان رديابي كرد و سطح بايد تميز باشد .د  
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  را بيان مي كند؟  Cهاي زير مشخصات تست سختي سنجي راكول كدام يك از گزينه .17

  كيلوگرم 100ساچمه فوالدي با بار  .ب  كيلوگرم 150هرم الماسي با بار  .الف  

  كيلوگرم 150ساچمه فوالدي با بار  .د  كيلوگرم 150الماسي با بار  مخروط .ج  

اي به مدت طوالني تحت نيروي كشش ثابت و در دماي ثابت قرار مي گيرد، سنجيده مي شود كدام تستي كه در آن رفتار قطعه .18

  ؟است

  تست دماي شكست .د  تست كشش .ج  تست خزش .ب  تست خستگي .الف  

  گدام گزينه در موردمارتنزيت صحيح نيست؟  .19

  .مقاومت به ضربه آن باالتر مي رود) تمپر(در اثر بازپخت  .الف  

  بسيار سخت و ترد است .ب  

  فازي نيمه پايدار است .ج  

  محصول عمليات آستمپرينگ است .د  

  كدام گزينه صحيح است؟  .20

  .فوالد اساساً يك فرايند اكسايش است كه موجب كاهش مقدار كربن در آهن خام مذاب مي شودتوليد  .الف  

  .نرمي فوالد كربني ساده با افزايش محتواي كربن افزايش مي يابد .ب  

  .بسيار باال است فوالد كربني سادهقابليت سخت شوندگي  .ج  

  .مقاومت اكسيداسيون فوالد ساده كربني باال است .د  
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