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-1کدامیک از وسایل زیر جزء وسایل اندازه گیری طول متغیر می باشد ؟
الف -کولیس
ب -شابلون
ج -فیلر
د -متر
-2برای براده برداری از مواد نرم (آلومینیم ،روی وسرب) ازچه مته ای استفاده می شود؟
الف -تیپH

ب -تیپN

ج -تیپW
د -تیپW,N
-3تیغه اره دندانه درشت که  14تا  16دندانه در هر اینچ دارد برای چه نوع فلزات بکار می رود ؟
الف -فلزات نرم
ب -فلزات سخت
ج -فوالدهای سخت
د -فوالد آلیاژی
-4برای براده برداری آلیاژهای مس وسرب از چه نوع سوهانی استفاده می گردد ؟
الف -یک آجه
ب -دو آجه
ج -با زاویه براده منفی
د -آجه درشت
-5جهت ایجاد رزوه در روی یک میله از کدام ابزار زیر استفاده می کنند؟
الف -دستگاه تراش
ب -حدیده
ج -قالویز
د -برقو زدن
-6قطر مته در قالویز  M10*1/5را بدست آورید.
الف8/35 -
ب 8/ 7 -
ج9 -
د10 -
-7برای قالویز کاری در استاندارد ISOقطر مته بیشتر از  mm6از کدام فرمول استفاده می شود؟
الف)D=d(1.1*P -

بD=d-P -

جD=d-1/z -
دD=d -
-8زاویه راس مته با تیپ  Hبرای سوراخکاری فلزات برنج  ،برنز  ،و فوالد سخت چند درجه است ؟
الف 140 -درجه

ب 118 -درجه
ج 80 -درجه
د 120 -درجه
-9برای اندازهگیری مته از کجای مته استفاده میشود؟
الف -از قسمت استوانه مته
ب -از شیار مته
ج -از دنباله مته
د -از فاز مته
-10از سنگ سنباده سخت برای سنگ زدن فلزات  ............استفاده می شود
الف -سخت
ب -نرم
ج -رنگین
د -چدنی
-11برای سنگ زدن فلزات سخت از سنگ سنباده های  ...........استفاده می شود
الف -با تراکم کم
ب -با تراکم زیاد
ج -با تراکم خیلی کم
د -با تراکم های مختلف
-12در سنگ سنباده دوطرفه فاصله تکیه گاه تا قرص سنگ باید  ............باشد.
الف 4 -میلی متر
ب 5 -میلی متر
ج 3 -میلی متر
د 6 -میلی متر
-13از سنگ سنباده نرم برای سنگ زدن  ........استفاده می شود.
الف -فلزات نرم
ب -فلزات سخت
ج -فلزات خیلی نرم
د -فلزات خیلی سخت
-14منظور از جوشکاری  SMAWچیست؟
الف -جوش آرگون
ب -جوش برق
ج -جوش CO2
د -جوش گاز
-15دستگاه جوشکاری برق دارای چه جریان هایی می باشد؟
الفAC -
بDC -

جAC-DC -

دDCSP -
-16چه عاملی باعث داغ شدن انبر می گردد؟
الف -لقی اتصال بر روی دستگاه جوش
ب -لق بودن الكترود در انبر
ج -آمپراژ پایین
د -آمپراژ باال
-17کدام جریان را جریان برق مستقیم می گویند؟
الفDC -
بAC -
جSP -

دRP -

-18برای افزایش خاصیت نفوذ گاز ماسه افزودن کدام ماده را پیشنهاد می کنید ؟
الف -خاک اره چوب
ب -بنتونیت
ج -پودر گرافیت
د -خاک رس
-19پر مصرفترین نوع ماده دیر گداز در قالبگیری چه نام دارد ؟
الف -ماسه الوینی
ب -ماسه چراغی
ج -ماسه سیلیسی
د -ماسه بادی
-20ماسه قالبگیری با دانه های کروی شکل دارای قابلیت نفوذ گاز  ........و استحکام  ...........می باشد ؟
الف -باال -باال
ب -پایین
ج -پایین
د -پایین  -باال
-21ماسه قالب گیری از نظر شکل ظاهری بایستی :
الف -تیز
ب -نیم تیز
ج -کروی
د -شبه کروی
-22چسب بنتونیت از چه ماده ای تشکیل شده است ؟
الف -از سیلیس و سدیم ما یع
ب -از سولفات آلومینیوم
ج -از خاک رس
د -از ماسه چراغی
-23برای آزمایش وجود آهک در ماسه از چه اسیدی استفاده می شوند ؟

الف -اسید کلریدریک
ب -اسید نیتریک
ج -اسید فلوریدریک
د -اسید سولفوریک
-24هدف از افزودن اکسید آهن به مخلوط ماسه قالبگیری چیست ؟
الف -افزایش استحكام
ب -کاهش میزان گازهای مضر
ج -افزایش نفوذ گاز
د -افزایش انتقال حرارت و مقاومت گرم
-25برای افزایش خاصیت نفوذ گاز ماسه افزودن کدام ماده راپیشنهاد می کنید ؟
الف -خاک اره چوب
ب -بنتونیت
ج -پودر گرافیت
د -اکسید آهن
-26میزان درصد خاک در ماسه ریخته گری چقدر است؟
الف 18 -الی  24درصد
ب 1/5 -الی  8درصد
ج 12 -الی  18درصد
د 8 -تا  18درصد
-27درصد خاک رس در ماسه ضعیف چقدر است؟
الف 8 -تا  18درصد
ب -بیش از  8درصد
ج -حداکثر تا  8درصد
د -بیش از  18درصد
-28از ابزار پاشنه ای جهت ..........................................
الف -پرداخت کاری قالب و همسان کردن ماسه های لبۀ قالب
ب -برای راحت خارج کردن ماسه های اضافه
ج -برای ایجاد شیار در داخل قالب ها
د -برای سوراخ کردن قالب و برش ماسه
-29اگر درصد چسب طبیعی مس کمتر از حد معمولی باشد چه عیبی پیش می آید ؟
الف -نیامد
ب -ریزش قالب
ج -مک
د -حفره
-30کائولن در صنعت به چه نامی معروف است ؟
الف -ماسه سنگ
ب -خاک چینی

ج -خاک رس
د -خاک سفالگری
-31مهمترین و پر مصرف ترین نوع ماسه های مصنوعی کدام است ؟
الف -سیلیسی
ب -زیرکنی
ج -اولیوینی
د -کرومیتی
-32ماسه قالبگیری با دانه های تیز و گوشه دار دارای کدام مشخصه زیر می باشد ؟
الف -استحكام پایین
ب -قابلیت نفوذ گاز بیشتر
ج -قابلیت نفوذ گاز کم
د -دانستیه کم
-33بهترین و پر مصرف ترین نوع ماسه های مصنوعی کدام است ؟
الف -سیلیسی
ب -زیر کنی
ج -اولیوینی
د -کرومیتی
-34علت افزودن پودر زغال سنگ ویا گرافیت به ماسه ریخته گری کدام است ؟
الف -افزایش انتقال حرارت مذاب
ب -عایق حرارت نمودن قالب
ج -ایجاد محیط اکسید کننده در داخل قالب
د -جلوگیری از اکسید شده مذاب در تمایل با قالب
-35استفاده از سیخ هواکش در قالبگیری ماسه ای به چه منظوری می باشد ؟
الف -تسهیل خروج گاز
ب -تشخیص به موقع در پر شدن قالب
ج -جلوگیری از ایجاد آخالهای فلزی و غیر فلزی
د -اعمال فشار اتمسفر بر روی مذاب داخل قالب
-36کمچه ذوب جهت :
الف -هم زدن مذاب
ب -حمل مذاب و ریخته گری
ج -گاز زدایی مذاب
د -سرباره گیری
-37ابزاری که برای پرداخت کاری مرمت کردن وبرش دادن ماسه بکار میرود چه نام دارد؟
الف -ابزار سرکج
ب -ابزار قاشقی
ج -ماله
د -ابزار کوبه

-38ماده جدایش مدل و مواد قالب در روش قالبگیری پوسته ای چیست ؟
الف -پودر تالک
ب -پودر گرافیت
ج -مایع سیلیسیم
د -گاز کربنیت مایع
-39استفاده از سیخ هواکش در قالبهای ماسه ای به چه منظوری می باشد ؟
الف -به منظور تسهیل شرایط خروج گازها
ب -به منظور تشخیص به موقع در پر شدن قالب
ج -به منظور جلوگیری از ایجاد آخالهای فلزی و غیر فلزی
د -به منظور اعمال فشار اتمسفر بر وری مذاب داخل قالب
-40ماده جدایش در قالبگیری ماسه ای تر کدام است ؟
الف -پودر تالک
ب -پودر سیلیس
ج -مایع سیلیسیم
د -آرد حبوبات
-41جنس مدل در قالبهای سرامیکی چیست ؟
الف -چوب با دانستیه پایین
ب -پارافین
ج -موم
د -قیر
-42سیخ هواکش را به چه منظور در قالب تعبیه می شود؟
الف -خروج گازهای مذاب
ب -خروج هوای قالب
ج -کمک به پر کردن قالب
د -خروج گازهای ماسه
-43از موم صنعتی در کدام یک از روش های ریخته گری استفاده می شود؟
الف -ماسه ای
ب -تحت فشار ()Di - Cast
ج -دقیق
د -تزریق پالستیک
-44جهت قالب گیری از یک مدل  ،مدل باید چگونه روی صفحه زیر درجه قرار گیرد ؟
الف -شیب مدل بر عكس جهت در آوردن مدل باشد
ب -شیب مدل در جهت در آوردن مدل باشد
ج -شیب مدل هنگام خروج مدل بی تاثیر است
د -به شیب بستگی ندارد
-45مقدار شیب مدل به چه عواملی بستگی دارد ؟
الف -به عرض مدل

ب -به طول مدل
ج -به روش قالبگیری
د -به ارتفاع مدل و روش قالبگیری
-46مقدار شیب مدل به چه عواملی بستگی دارد ؟
الف -به عرض مدل و روش ریخته گری
ب -به طول مدل و روش قالبگیری
ج -به ارتفاع مدل و روش قالبگیری
د -فقط به روش ریخته گری
-47در هنگام کوبیدن ماسه ،کوبه با خط قائم چه زاویه ای باید داشته باشد؟
الف -صفر درجه
ب 10 -درجه
ج 15 -درجه
د 30 -درجه
-48قالب ریژه چیست؟14
الف -قالب ماسه ای
ب -قالبهای نیمه دائمی
ج -قالبهای فلزی
د -قالبهای بزرگ
-49مجموعه نقاطی بر روی مدل که تغییر شیب در آن را مشخص می نمایند چه نامیده می شوند؟
الف -سطح جدایش
ب -خط جدایش
ج -سطح آزاد
د -خط مدل
-50تغذیه به چه شکل و در چه قسمت از قالب قرار می گیرد ؟
الف -به شكل استوانه و در باالترین قسمت قالب
ب -به شكل استوانه ودر پایین ترین قسمت قالب
ج -به شكل مكعب مستطیل و در پایین ترین قسمت قالب
د -به شكل مكعب مستطیل و در باالترین قسمت قالب
-51ایده ال ترین شکل برای راهگاه بارریزی چه شکلی است ؟
الف -استوانه ای
ب -مخروطی
ج -نیم استوانه ای
د -بیضوی
-52مزایای لوله راهگاه مخروطی نسبت به راهگاه استوانه ای چیست ؟
الف -عدم نیاز به تغذیه
ب -مصرف مذاب کمتر
ج -هدایت بهتر مذاب به محفظه قالب

د -جلوگیری از اغتشاش مذاب و جذب هوای کمتر
-53باریکتر انتخاب کردن راهگاه قالب های ریخته گری سبب بروز عیب زیر می شود؟
الف -سبب ازدیاد زمان ریخته گری می شود.
ب -سبب ترک برداشتن سریع قالب می شود.
ج -سبب دم پر شدن کامل قطعه ریخته گری شده
د -باعث عیب نیامد می گردد
-54در ریخته گری قطعات خیلی بزرگ بهتر است از چه نوع راهگاهی استفاده شود ؟
الف -پله ای
ب -گردابی
ج -انشعابی
د -راهگاه از پایین
-55سیستم راهگاهی فشاری سیستمی است که در آن . .........
الف -کمترین سطح مقطع متعلق به مجموع کانالهای فرعی باشد
ب -کمترین سطح مقطع متعلق به لوله بار ریز باشد
ج -کمترین سطح مقطع متعلق به کانالهای اصلی باشد
د -کانال ممتد وجود داشته و حوضچه باالیی به شكل گالبی باشد
-56مبرد خارجی باید چه ویژگی داشته باشد ؟
الف -نقطه ذوب آنها باالتر از نقطه ذو ب مذاب باشد و سطح آن رنگ شده باشد
ب -نقطه ذوب آن پایین تر از نقطه ذوب مذاب باشد
ج -نقطه ذوب آن برابر با نقطه ذوب مذاب باشد
د -به انجماد مذاب بستگی دارد
-57برای افزایش راندمان ریختگی . ..............
الف -از مبرد در تغذیه استفاده می کنند
ب -از مواد گرما زا در تغذیه استفاده می کنند
ج -جهت انجماد بایستی از اطراف به طرف مرکز قطعه باشد
د -سرعت حرکت مذاب را در قالب افزایش می دهند
-58کدامیک از راه کارهای زیر باعث به تاخیر انداختن زمان انجماد مذاب تغذیه نمی شود ؟
الف -استفاده از مواد حرارت زا
ب -استفاده از مواد عایق در بدنه تغذیه
ج -حرارت دادن سطح با شعله حاصل از سوختگی گاز و مایع
د -سریع ریختن مذاب
-59عواملی که باعث می شوند تا مذاب موجود در تغذیه به طرف قطعه جریان یابد کدام است ؟
الف -وزن فلز مایع داخل تغذیه
ب -ویسكوزیته مذاب
ج -فشار مذاب
د -فشار جو
-60تغذیه کور معموال در ریخته گری چه نوع آلیاژهایی بکار می رود ؟

الف -آلیاژهایی که پوسته جامد اولیه آنها استحكام کافی دارند
ب -آلیاژهایی که پوسته جامد اولیه آنها استحام کافی ندارند
ج -آلیاژهایی که انجماد آنها به صورت پراکنده است
د -آلیاژهایی که قالب آنها ارتفاع کمتری دارند
-61برای جبران کاهش انقباض در قالب های ریخته گری چه اقداماتی در هنگام قالب گیری انجام می دهند؟
الف -راهگاه مورد نیاز را بیشتر از حد استاندارد انتخاب می کنند.
ب -جبران کاهش انقباض در ساخت مدل رعایت می گردد.
ج -جهت جبران کاهش انقباض تغذیه گذاری می کنند
د -از چپلت استفاده می گردد
-62در تحت چه شرایطی راندمان تغذیه حداکثر است ؟
الف -با حداقل حجم خود کمبود قطعه را جبران نماید
ب -حداکثر حجم را جهت جبران انقباض داشته باشد
ج -گرمترین مذاب را داشته باشد
د -سرد ترین مذاب را داشته باشد
-63استفاده از مبرد :
الف -باعث کاهش سرعت انجماد  -بهبود سرعت سیالیت مذاب
ب -باعث درشت شدن دانه ها  -افزایش تولید
ج -باعث کاهش سرعت انجماد  -بهبود سرعت سیالیت مذاب
د -باعث انجماد همه جانبه در قطعه ریخته گری می شود
-64دلیل طراحی سیستم های راهگاهی غیر فشاری در ریخته گری فلز منیزیم چیست ؟
الف -وزن مخصوص کم
ب -جلوگیری از تالطم مذاب
ج -تسهیل خروج گازها
د -کاهش هزینه تمام شده
-65تغذیه ای که اطراف آن توسط مواد سازنده قالب احاطه گردیده و راهی به خارج ندارد چه نام دارد ؟
الف -اتمسفری
ب -سرباز
ج -دائمی
د -کور
-66کدام نوع از انواع مبردهاست که هم جنس باقطعه ریخته گری( مذاب) انتخاب می شود؟
الف -مبرد داخلی
ب -مبرد گرم
ج -مبرد خارجی
د -مبرد سرد
-67کدامیک از گزینه های زیر غلط است ؟
الف -هر چه حجم تغذیه نسبت به سطح آن بزرگتر باشد زمان انجماد تغذیه طوالنی تر می شود
ب -در سیستم های راهگاهی فشاری مجموع سطوح مقاطع راهگاههای فرعی کوچكتر از سطح مقطع راهگاه بار ریز می باشد

ج -ایجاد حرکت اغتشاشی و شسته شدن جداره راهگاهها از معایب سیستم های فشاری می باشد
د -در سیستم راهگاهی غیر فشاری حجم مذ اب موجود در راهگاه ها در حداقل مقدار ممكن بوده و در نتیجه برگشتی کمتر می
شود
-68برای تعبیه تغذیه جانبی در قالب استفاده از چه نوع راهگاهی مناسب است ؟
الف -راهگاه از پایین
ب -راهگاه از باال
ج -راهگاه از سطح جدایش
د -راهگاه پله ای
-69تغذیه به چه شکل ودر چه محلی از قطعه قرار می گیرد ؟
الف -مكعب  -نازکترین قسمت
ب -استوانه  -نازکترین قسمت
ج -هرم  -ضخیم ترین قسمت
د -استوانه  -ضخیم ترین قسمت
-70وظیفه تغذیه در یک قطعه ریختگی برای جلوگیری از چیست ؟
الف -انبساط قطعه
ب -انقباض حین انجماد
ج -انقباض پس از انجماد
د -مک داخل قطعه
-71وظیفه مبرد چیست؟
الف -باال بردن سرعت انجماد و جهت دار کردن آن
ب -کم کردن سرعت انجماد
ج -تغییری در سرعت انجماد نمی گذارد
د -جهت استحكام قالب استفاده می گردد
-72از مبرد برای چه منظور استفاده می شود؟
الف -افزایش سرعت انجماد در خارج از قالب
ب -افزایش سرعت انجماد و سرد کردن مذاب در قالب گیری
ج -افزایش سرعت ذوب در قالب گیری و نگهداشتن درجه مذاب
د -کاهش سرعت انجماد
-73وجود تغذیه در قالب های ماسه ای ریخته گری به چه منظور می باشد؟
الف -جبران تغذیه قطعه کار در اثر انبساط
ب -جهت خروج گازهای موجود در مذاب
ج -جهت کمک کردن به سرد شدن سریع مذاب
د -جبران تغییرات ابعادی قطعه کار در اثر انقباض
-74کدام نسبت سیستم راهگاهی از نوع فشاری می باشد ؟
الف3: 5 : 8 -
ب1 :1 : 3 -
ج 2 : 1 : 0/ 5 -

د1 : 3 : 3 -
-75کدام مورد جزء اجزای سیستم راهگاهی نیست ؟
الف -منافذ خروج گاز
ب -حوضچه های راهگاه
ج -کانال ممتد
د -لوله بارریز
-76تغذیه به منظور :
الف -سرد کردن مذاب
ب -خروج مناسب گاز
ج -تامین کمبود قالب در اثر انقباض
د -جلوگیری از نرسیدن مذاب
-77از ویژگیهای سیستم راهگاهی گردابی کدام است ؟
الف -افزایش سیالیت مذاب
ب -تالطم مذاب در هنگام ورود به قالب
ج -کمک به گرفتن نا خالصیهای مذاب
د -گرم نگهداشتن مذاب قالب
-78هدف از بکار بردن مبرد در قالب یا عایق های حرارتی در تغذیه چیست ؟
الف -ایجاد انجماد جهت دار در قالب  ،کم شدن حجم تغذیه  ،باال رفتن راندمان
ب -ایجاد انجماد بدون جهت در قالب  ،کم شدن حجم تغذیه  ،ثابت ماندن راندمان
ج -ایجاد کریستال های درشت در سطح قطعه  ،زیاد شدن حجم تغذیه
د -ایجاد سطح نرم و خالص در قالب  ،زیاد شدن حجم تغذیه  ،ثابت ماندن راندمان
-79علت بیرون زدن مذاب در سطح جدایش درجه ها چیست ؟
الف -عدم دقت در جفت کردن درجه ها و کافی نبودن وزنه روی درجه ها
ب -عدم استحكام کافی ماسه و نوع آن
ج -غیر یكنواختی سطح جدایش مدل مورد نظر
د -به نوع مذاب بستگی دارد
-80پوشش دادن قالبهای فلزی به چه منظوری انجام می شود؟
الف -کنترل سرعت وجهت انجماد
ب -جلوگیری از انبساط ماسه
ج -جلوگیری از سوختن قالب
د -جلوگیری از انقباض قالب
-81به چه منظور در ساخت ماهیچه به مواد آن خاک اره اضافه می کنند؟
الف -شكل گیری ماهیچه را آسان می کند.
ب -وجود خاک اره سبب جذب رطوبت می شود.
ج -وجود خاک اره سبب تولید قطعات با سطحی صاف می شود.
د -سوختن خاک اره ایجاد منفذ در ماهیچه جهت خروج گاز می شود.
-82ماده سخت کننده مورد استفاده در روش قالبگیری سرد کدام است ؟

الف -دکسترین
ب -سیلیكات سدیم
ج -الكل فورفوریل
د -اوره فرمالدئید
-83علت بیرون زدن مذاب از بین دو درجه هنگام بار ریزی کدامیک از موارد زیر نمی باشد ؟
الف -عدم جفت کردن صحیح درجه ها
ب -وزنه ناکافی
ج -تعبیه سیستم راهگاهی در نزدیک دیواره درجه
د -استفاد نكردن از میله راهنما
-84رطوبت بیش از حد قالب چه اشکالی دارد ؟
الف -باعث جوشیدگی مذاب می شود
ب -باعث نیامدن مذاب می شود
ج -باعث خروج نامناسب گاز می شود
د -باعث خروج مناسب گاز می شود
-85کدامیک از اقدامات زیر از بروز عیب ماسه سوزی جلوگیری می نماید ؟
الف -استفاده از ماسه قالبگیری گران قیمت
ب -رنگ اندود کردن قالب با مواد پوشان
ج -افزایش میزان کوبش و خشک کردن قالب
د -استفاده از تغذیه و مبرد در قالب
-86در صورتیکه میزان رطوبت ماسه قالبگیری بیش از حد مجاز باشد . .........
الف -مذاب جوشیده و قطعه پر از مک گازی می شود
ب -قطعه دارای سطح مناسبی برای ماشین کاری می شود
ج -عیب ساچمه ای شدن مذاب در قطعه ظاهر می شود
د -استحكام قالب افزایش یافته و قطعه بدون عیب می شود
-87فشار بخار کدامیک از فلزات زیر بیشتر از سایرین است ؟
الف -آلومینیوم
ب -منیزیم
ج -بیسومت
د -آهن
-88سیالیت مذاب کدام فلز بیشتر است ؟
الف -فوالد
ب -چدن سفید
ج -آلومینیوم
د -مس
-89کنترل کدام مورد جزء عملیات کیفی مذاب محسوب نمی شود ؟
الف -آخالها و سرباره ها
ب -گاز

ج -جوانه در مذاب
د -ترکیب مذاب
-90برای گاز زدایی حجم وسیعی از مذاب آلومینیوم کدام ماده گاز زدا ارجحیت دارد ؟
الف -ازت با  % 10سولفور
ب -ازت با  % 10کلر
ج -گاز دی اکسید کربن
د -اکسیژن
-91مضرترین گاز در مذاب آلومنیوم کدام است؟
الف -نیتروژن
ب -هیدروژن
ج -اکسیژن
د -هوا
-92کدامیک از فلزات دارای سرعت باال در ترکیب با اکسیژن هوا می باشد ؟
الف -آهن
ب -روی
ج -آلومینیوم
د -جیوه
-93برای گاز زدایی مذاب آلومینیوم از چه ماده ای استفاده می کنند ؟
الف -دگارز
ب -فروتیوپ
ج -قرص سیلیسیم
د -قرص نمكهای کلسیم
-94مضرترین گاز برای آلومینیوم چیست ؟
الف -آرگون
ب -هیدروژن
ج -کلر
د -اکسیژن
-95برای گاز زدایی از مذاب آلومینیم ازچه ترکیبی استفاده می شود؟
الف -کاروال
ب -زغال چوب
ج -آرگون
د -دگازر
-96برای سر باره گیری مذاب آلومینیوم از چه ماده ای استفاده می شود ؟
الف -پودر سالکس
ب -پودر کاورال
ج -قرص دگازور
د -پودر آلومینا

-97عناصر و مواد تلقیحی جهت  .................در مذاب بکار می روند ؟
الف -گوگرد زدایی
ب -جوانه زدایی
ج -اکسیژن زذایی
د -کاهش فشار درونی
-98مناسب ترین کوره برای ذوب آلومینیم چه نام دارد ؟
الف -کوره القایی
ب -کوره دوار
ج -کوره شعله ای
د -کوره بوته ای
-99بوته های گرافیتی تا چه حرارتی را تحمل می کنند ؟
الف 3000 -درجه سانتیگراد
ب 3700 -درجه سانتیگراد
ج 1700 -درجه سانتیگراد
د 2000 -درجه سانتیگراد
-100کدامیک از ترکیبات زیر برای ساختن بوته های گرافیتی با ودام الزم و کافی است ؟
الف -آهک و منیزیت
ب -سیلیس و کائو لن
ج -کاربید سیلیسیم و چسب های رسمی
د -گرافیت و آهک
-101مهمترین محدودیت کوره بوته ای کدام است ؟
الف -درجه خلوص باالی آن و تولید زیاد
ب -درجه خلوص پایین آن و تولید زیاد
ج -عدم تولید بوته در کشور و درجه خلوص مذاب تولیدی در آن
د -عدم تولید بوته در کشور و ظرفیت کوره
-102نمره بوته های ریخته گری براساس وزن چه فلزی می باشد ؟
الف -چدن
ب -فوالد
ج -آلومینیوم
د -مس
-103از قرص نئو کالنت برای  .............................آلومنیوم استفاده می شود.
الف -سرباره گیری
ب -گاز زدائی
ج -ریز کردن دانه ها
د -حفاظت
-104گاز مضر برای مذاب آلومینیم چیست و برای برطرف کردن آن از چه چیزی استفاده می شود؟
الف -گاز کلر و برطرف کنندۀ آن سولفات منیزیم

ب -گاز هیدروژن و برطرف کنندۀ آن گاز CO2
ج -گاز کلر و برطرف کنندۀ آن سیلیكات سدیم
د -گاز هیدروژن و برطرف کننده آن دگازر
-105عاملی که باعث سریع ذوب شدن شارژ نمی شود ؟
الف -نقطه ذوب پایین مواد
ب -مدول سطحی بیشتر مواد
ج -پیش گرم کردن مواد
د -نقطه ذوب باالی مواد
-106چه عاملی باعث عیب ماسه سوزی می شود ؟
الف -پایین بودن دمای دیرگدازی ماسه و عدم پوشش دادن سطوح قالب و ماهیچه
ب -پایین بودن درجه حرارت مذاب
ج -پایین بودن دمای دیر گدازی ماسه
د -عدم پوشش دادن سطوح قالب و ماهیچه
-107آزمایش سیالیت اسپیرال بیشتر برای کدام آلیاژهای زیر بکار می رود ؟
الف -چدنها
ب -آلیاژهای آلومینیوم
ج -فوالدها
د -برنزها
-108هدایت الکتریکی کدامیک از فلزات زیر بیشتر است ؟
الف -نقره
ب -مس
ج -آ لومینیوم
د -طال
-109موثرترین روش در عملیات گاز زدایی مذاب آلومینیوم چه روشی می باشد ؟
الف -ذوب و خالء
ب -گاز زدایی با گازهای بی اثر
ج -گاز زدایی باکلر و ترکیبات آن
د -ذوب و انجماد مذاب
-110در قالبگیری استفاده از پس قالب گچی برای چیست ؟
الف -سرعت عمل و در نتیجه تولید زیاد
ب -قالبگیری تمیزتر است
ج -قطعه ریخته شده بدون عیب است
د -جنس قطعه ریخته شده مرغوب تر است
-111در ریخته گری دقیق جنس مدل از چه موادی انتخاب می شود ؟
الف -الستیک
ب -آلومینیوم
ج -موم و پلی استرن

د -چوب
-112از کانال پله ای موقعی استفاده می گردد که بخواهیم ؟
الف -مذاب گرم با سرعت وارد قالب شود
ب -مذاب گرم در هر قسمت بطور مساوی وارد قالب شود
ج -مذاب گرم به صورت آرام وارد قالب شود
د -مذاب گرم با تالطم وارد قالب گردد
-113از انواع تغذیه بر اساس ارتباط تغذیه با اتمسفر محیط می باشد.
الف -تغذیه کناری
ب -تغذیه لب به لب
ج -تغذیه باالیی
د -تغذیه کور
-114در ریخته گری روباز سطح قالب باید:
الف -کامال شیب دار باشد
ب -کامال تراز باشد
ج -سطح قالب از کانال ها باالتر باشد
د -سطح قالب از کانال ها پایین تر باشد
-115در صورتی که ماهیچه دارای تکیه گاه کافی نبود ویا اصال فاقد تکیه گاه باشد برای مهار آن از چه وسیله ای
استفاده می شود ؟
الف -قانجاق
ب -چپلت
ج -راهنما
د -وزنه
-116چپلت دارای رو پوشی از جنس  ............می باشد ؟
الف -مس
ب -روی
ج -منگنز
د -قلع
-117تقسیم بندی کویس  0.05به چه صورت است؟
الف -تقسیم  49میلی متر بر روی خط کش کلیس به  50قسمت مساوی
ب -تقسیم  9میلی متر بر روی خط کش آن به  10قسمت مساوی
ج -تقسیم  19میلی متر به روی ورنیه آن به  20قسمت مساوی
د -تقسیم  49میلی متر بر روی ورنیه آن به  50قسمت مساوی
-118در کدام روش ریخته گری مدل گرم می شود ؟
الف -در قالبگیری CO 2
ب -در قالب گچی
ج -در قالب پوسته ای
د -ریخته گری دقیق

-119چسبی که در مجاورت گاز  CO2سفت و محکم می شود؟
الف( -سپاریت  +آب)
ب -پود فنل است.
ج -سیلیكات سدیم است.
د( -دکسترین  +زرین)
-120چسب مورد استفاده در قالب گیری به روش .......................................... co2است.
الف -آب شیشه
ب -فنل
ج -بنتونیت
د -خاک رس
-121در مدلها از چه رنگی برای نشان دادن محل استقرار قطعات آزاد استفاده می شود؟
الف -قهوه ای
ب -نقره ای
ج -سیاه
د -سبز
-122رنگ مدل های ریخته گری چدن کدام است؟
الف -آبی
ب -قرمز
ج -سبز
د -سیاه
-123در ریخته گری روباز سطح قالب باید:
الف -کامال شیبدار باشد.
ب -کامال تراز باشد.
ج -سطح قالب از کانال ها باالتر باشد.
د -فرقی نمیكید.
-124کدام چسب ماهیچه از نوع حرارتی است ؟
الف -سیلیكات سدیم
ب -فنل فرمالدئید
ج -مالس چغندر
د -روغن برزک
-125در روش قالبگیری پوسته ای از چه ماده ای استفاده می شود ؟
الف -ماسه طبیعی
ب -ماسه سیلیسی
ج -ماسه مصنوعی
د -ماسه چراغی
-126مهمترین چسب ماهیچه ای روغنی چیست ؟
الف -بنتونیت

ب -سیلیكات سدیم
ج -خاک رس
د -دکسترین
-127چسب ماسه های فنلی یا چراغی چیست ؟
الف -پودر تالک
ب -پودر فنل
ج -سیلیكات سدیم
د -بنتونیت
-128تولید گاز در چه نوع ماهیچه ای زیادتر است ؟
الف -فنلی
ب -قندی
ج -رزینی
د -آلدئیدی
-129معروفترین چسب حرارتی که به ماسه اضافه می شود چه نام دارد ؟
الف -سیلیكات سدیم
ب -دکسترین
ج -رزین فنل
د -بنتونیت
-130چسب مورد استفاده در ماهیچه سازی با ماسه چراغی چیست؟
الف -بنتونیت
ب -سمنت
ج -آب شیشه
د -رزینهای فنلی
-131عامل خودگیری چسب فنل فرمالدئید درماهیچه سازی با ماسه چراغی چیست ؟
الف -حرارت
ب -دی اکسید کربن
ج -کوبش
د -رطوبت
-132کدام ماهیچه به طور عمودی نصب و سوراخهای افقی ایجاد می کند ؟
الف -عمودی
ب -معلق
ج -تعادلی
د -چكمه ای
-133ماهیچه افقی در کجا بکار می رود ؟
الف -در فصل مشترک دو نیمه قالب
ب -در کف قالب
ج -در باالی قالب

د -در نزدیک کف قالب
-134چسب سیلیکات سدیم در مجاورت چه گازی سفت می شود ؟
الفCO -
بCO2 -
جSO2 -
دCI2 -
-135مقدار انقباض چدن در یک متر چقدر است ؟
الف 10 -تا  12میلیمتر
ب 16 -تا  14میلیمتر
ج 20 -تا 22میلیمتر
د 6 -تا  8میلیمتر
-136مهمترین چسب ماهیچه ای چیست ؟
الف -دکسترین
ب -بنتونیت
ج -خاک رس
د -کائولن
-137در روش ماهیچه سازی با استفاده از گاز  CO2از چه نوع چسبی استفاده می شود؟
الف -دکسترین
ب -روغن کتان
ج -تیر
د -سیلیكات سدیم
-138کدامیک از فلزات زیر جزء فلزات غیر آهنی هستند ؟
الف -آهن وچدن
ب -فوالد و چدن
ج -مس ونیكل
د -چدن سفید و چدن خاکستری
-139در قالبگیری به روش پوسته ای از چه نوع ماسه ای استفاده می شود ؟
الف -ماسه حاوی چسب حرارتی ( چراغی )
ب -ماسه محتوی چسب سیلیكات سدیم
ج -ماسه سیلیسی محتوی چسب (دکسترین )
د -ماسه محتوی مالس چغندر قند
-140کدام نوع ریخته گری در قالبهای دائمی نمی باشد؟
الف -ریخته گربی در قالبهای ویژه
ب -ریخته گری تحت فشار
ج -ریخته گری توسط ماشین
د -ریخته گری گریز از مرکز
-141سه عنصر اصلی تشکیل دهنده چدنها کدامند ؟

الف -آهن  -کربن  -سدیم
ب -آهن  -کربن  -فسفر
ج -آهن  -کربن  -سیلیسیم
د -آهن  -کربن  -گوگرد
-142چدن با گرافیت کروی به چه نوع چدنی معروف است ؟
الف -مالیبل
ب -سفید
ج -داکتیل
د -خاکستری
-143گرافیت د رچدن نشکن به چه شکل است ؟
الف -ورقه ای
ب -فشرده
ج -الیه ای
د -کروی
-144منابع آلوده کننده مذاب نمی باشد ؟
الف -هوای محیط  -سوخت و محصوالت احتراق  -سوزها
ب -چربیها و زنگ زدگی روی مواد بار  -نسوزها  -وسایل وابزارهای ذوب
ج -مواد بار (شارژ)  -بوته های ذوب ریزی
د -افزایش چسب ماهیچه
-145کدام عنصر سیالیت مذاب چدن را افزایش می دهد؟
الف -فسفر
ب -سلسیم
ج -گوگرد
د -منگنز
-146کدام گزینۀ صحیح می باشد؟
الف -کربن در چدن خاکستری به شكل گرافیت ورقه ای و در چدن سفید به شكل کروی می باشد.
ب -کربن در چدن داکتیل به شكل کروی و در چدن مالیبل به شكل ورقه ای می باشد.
ج -کربن در چدن مالیبل به شكل برفكی و در چدن سفید به شكل سمنتیت می باشد.
د -کربن در چدن سفید به شكل برفكی و در چدن داکتیل به شكل کروی می باشد.
-147وجود چه عناصری در مذاب چدن باعث افزایش سیالیت آن می گردد ؟
الف -کربن و فسفرو سیلیسیم
ب -گوگرد
ج -فسفر
د -منگنز
-148عنصری که خواص تراشکاری چدن را افزایش می دهد چیست ؟
الف -سیلیسیم
ب -منیزیم

ج -منگنز
د -گوگرد
-149سیلیسیم در چدن باعث :
الف -خرابی چدن
ب -نرمی چدن
ج -سختی چدن
د -سیالیت چدن
-150متداولترین کوره جهت ذوب قراضه های چدنی کدام است ؟
الف -کوره بوته ای
ب -کوره القایی
ج -کوره کوپل
د -کوره شعله ای
-151کدامیک از مواد زیر جزء مواد حرارت زا به شمار می آید ؟
الف -پودر آلومینیوم
ب -پودر آلومین
ج -آرد غالت
د -پودر سیلیسیم
-152شکل مقطع لوله بار ریز باید به چه شکل باشد ؟
الف -استوانه
ب -بیضی
ج -مخروط ناقص
د -ذوزنقه
-153پاتیلهای چدنی و فوالدی برای انتقال کدامیک از مذاب فلزات زیر مناسب می باشد ؟
الف -فوالد با سر باره اسیدی
ب -چدن مالیبل
ج -منیزیم
د -برنجها
-154از پاتیل های کف ریز در ریخته گری چه آلیاژهایی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد ؟
الف -چدنها
ب -فوال د
ج -آلومینیوم و آلیاژهای آن
د -مس و آلیاژهای آن
-155درکدامیک ازکوره های زیر حرارت توسط برق تولید می شود؟
الف -کوره بوته ای
ب -کوره القائی
ج -کوره دوار
د -کوره کوپل

-156شکل گرافیت در کدامیک از انواع چدن بصورت الیه ای یا ورقه ای است؟
الف -چدن سفید
ب -چدن داکتیل
ج -چدن خاکستری
د -چدن مالیبل
-157دلیل آلیاژی کردن مواد ریخته گری چیست؟
الف -پائین آورن نقطه ذوب
ب -پائین آوردن هزینه های ریخته گری
ج -بدست آوردن فلزی سخت
د -بدست آوردن موادی با خاصیت مورد نیاز
-158در کدامیک از کوره های برقی زیر حرارت الزم جهت ذوب فلزات از طریق میدان الکترو مغناطیسی تامین می
گردد ؟
الف -القایی
ب -قوسی مستقیم
ج -قوسی غیر مستقیم
د -قوسی مقاومتی
-159چرا باید بین قطعات شارژ در بوته فاصله وجود داشته باشد ؟
الف -برای جلوگیری از ترکیدن بوته در اثر انبساط مواد شارژو برای افزایش سرعت ذوب مواد شارژ
ب -برای کاهش سرعت ذوب مواد شارژ
ج -برای جلوگیری ازجذب اکسیژن
د -برای جلوگیری از جذب گاز
-160ذوب کردن کدام فلز در محیط کارگاه و در تماس با هوا امکان ندارد ؟
الف -سرب
ب -منیزیم
ج -روی
د -مس
-161برای سر باره گیری مذاب چدن از چه ماده ای استفاده می شود ؟
الف -فرو منیزیم
ب -فروفسفر
ج -پودر سالکس
د -کاورال
-162برای گوگرد زدایی مذاب چدن از چه عنصری استفاده می شود ؟
الف -منیزیم
ب -منگنز
ج -آلومینیوم
د -تیتانیم
-163از پاتیلهای کف ریز در ریخته گری چه آلیاژهایی بیشتر مورد استفاده قرار می گیر د؟

الف -چدنها
ب -فوالد
ج -آلومینیوم و آلیاژهای آن
د -مس و آلیاژهای آن
-164مهمترین کوره جهت ذوب فوالد چه نوع کوره ای است ؟
الف -کوره کوپل
ب -کوره بوته ای
ج -کوره قوس الكتریک
د -کوره القایی
-165کدامیک از موارد زیر جزء ویژگیهای مازوت نمی باشد؟
الف -قیمت ارزان
ب -ارزش حرارتی باال
ج -ویسكوزیته (گرانروی) باال
د -ارزش حرارتی پایین
-166عمل گوگردزدایی مذاب چدن داکتیل با کدامیک ازعناصر زیر انجام می گیرد ؟
الف -گاز ازت
ب -فسفر
ج -کاربید کلسیم
د -دی اکسید کربن
-167در کدام نوع چدن کربن به صورت آزاد و ترکیبی وجود دارد ؟
الف -خاکستری
ب -سفید
ج -مالیبل
د -خالدار
-168کدام دو فلز زیر د ر فوالدهای ضد زنگ نقش تعیین کننده ای دارند ؟
الف -کرم  -نیكل
ب -مولیبدن  -وانادیم
ج -کبالت  -نیكل
د -کرم -مس
-169عالمت مشخصه فوالدهای تند بر کدام است ؟
الفC -
بSt -
جS -
دX -
-170گرافیت در چدن های نشکن به چه شکل است ؟
الف -ورقه ای
ب -فشرده

ج -الیه ای
د -کروی
-171سوخت کوره بلند کدام است؟
الف -گاز 33
ب -کک
ج -نفت سیاه
د -گازوئیل
-172چدن آلیاژی است از :
الف -آهن  +کربن
ب -آهن  +کربن  +سیلسیم
ج -آهن  +گرافیت
د -آهن  +گرافیت  +سیلسیم
-173جهت جلوگیری از ماسه سوزی و بدست آورن سطحی صاف معموالٌ سطح قالب را با ....................................
آغشته می کنند.
الف -گچ
ب -پودر زغال
ج -گرافیت
د -خاک رس
-174بارزترین فرق بین چدن و فوالد کدام یک از موارد زیر است؟
الف -نوع ریخته گری آن
ب -نوع آلیاژ آن ها
ج -مقدار درصد کربن موجود در آن ها
د -محل مصرف آن ها
-175برای گوگرد زدایی مذاب چدن از چه عنصری استفاده می شو د ؟
الف -منیزیم
ب -منگنز
ج -آلومینیوم
د -تیتانیم
-176کدامیک از چدنهای زیر در مقابل ضربه مقاومت بیشتری دارد ؟
الف -داکتیل
ب -مالیبل
ج -خاکستری
د -سفید
-177کدامیک از عناصر زیر اثرات مضر گوگرد در چدن را خنثی می کند ؟
الف -فسفر
ب -منیزیم
ج -آلومنیوم

د -منگنز
-178مواد جوانه زا در چه مرحله ای از تولید به مذاب افزوده می شود ؟
الف -بعد از پر کردن قالب
ب -قبل از سر باره گیری
ج -در هنگام شارز
د -بعد از ذوب ریزی
-179ترموکوپل (پیرومتر ) به منظور . ............
الف -اندازه گیری دانه بندی ماسه
ب -استحكام کشش قطعه
ج -آزمایش ماسه
د -اندازه گیری دمای مذاب
-180ترکیبات کدامیک از فلزات زیر سمی می باشد ؟
الف -سرب
ب -بریلیم
ج -آلومینیوم
د -آنتیموان
-181مفرغ آلیاژی است ریخته گری از ترکیب فلزات زیر حاصل می شود؟
الف -روی  -قلع
ب -روی و قلع و مس
ج -آلومینیم  -مس
د -مس  -روی  -فسفر
-182هنگام ذوب برنج جهت محافظت آن و جلوگیری از بخار روی از چه ماده ای استفاده می شود ؟
الف -از خورده شیشه و بوراکس
ب -از قرص دگازر و گاز کلر
ج -از کاورال و پودر تالک
د -از سالکس و پوددر آلومینا
-183افزودن چند درصد فلز روی به مذاب مس موجب جداری زرد رنگ در برنج ها می شود ؟
الف% 25 -
ب% 30 -
ج% 35 -
د% 47 -
-184کدامیک از عناصر زیر در ترکیب با مس موجب بیشترین کاهش هدایت الکتریکی می شود ؟
الف -آهن
ب -نقره
ج -فسفر
د -سیلیسیم
-185ذوب کردن کدام فلز در محیط کارگاه و در تماس با هوا امکان ندارد ؟

الف -سرب
ب -منیزیم
ج -روی
د -مس
-186بابیت آلیاژ کدام فلز است ؟
الف -سرب  ،آنتیموان  ،آرسنیک
ب -سرب  ،قلع  ،روی
ج -سرب  ،آنتیموان  ،روی
د -سرب  ،روی  ،آرسنیک
-187ریخته گری کدام گروه از آلیازها ی زیر با روش تحت فشار با محفظه گرم مناسب است ؟
الف -آلیاژهای مس
ب -آلیاژهای آلومینیوم  ،منیزیم
ج -آلیاژهای آهنی
د -آلیاژهای قلع  ،سرب  ،روی
-188کدام گزینه غلط است؟
الف -برنج آلیاژ مس و روی می باشد.
ب -برنز آلیاژ مس و قلع می باشد.
ج -چدن آلیاژ آهن کربن و سیلیسیم می باشد.
د -برنج آلیاژ مس و قلع می باشد.
-189دور آلومین آلیاژی است از :
الف -آلومینیوم  -مس  -منیزیم
ب -آلویمنیوم  -مس  -منگنز
ج -آلویمنیوم  -سیلیسیم  -مس
د -آلومینیوم  -تیتانیم  -منیزیم
-190کدامیک از آلیاژهای زیر برای ریخته گری به روش تحت فشار مناسب تراست ؟
الف -چدن خاکستری
ب -زاماک
ج -فوالد ساده کربنی
د -فوالد آلیاژی
-191فلز پایه در آلیاژ لحیم کدام است ؟
الف -الف  -قلع
ب -روی
ج -سرب
د -منیزیم
-192ترکیبات کدامیک از فلزات زیر سمی می باشد ؟
الف -سرب
ب -بریلیم

ج -آلومنیوم
د -آنتیموان
-193افزودن کدامیک از مواد زیر به مذاب منیزیم باعث جوانه زنی در قطعات تولیدی با این فلز می شود ؟
الف -تیتانیم
ب -کربن
ج -برم
د -سیلیسیم
-194عناصر تشکیل دهنده آلیاژ سرب خشک کدام گروه از فلزات زیر می باشد ؟
الف -سرب  +آنتیموان
ب -روی  +آنتیموان
ج -سرب  +کامیم
د -سرب  +قلع
-195کدامیک از مواد زیر برای محافظت سطح مذاب مس در عملیات ذوب مورد استفاده قرار نمی گیر د؟
الف -سالکس
ب -خرده شیشه
ج -ماسه سیلیسی خشک
د -نمكهای سدیم
-196کدامیک از فلزات زیر حتما باید قسمت پوشش یک فالکس ذوب شوند ؟
الف -سرب
ب -آلومنیوم
ج -قلع
د -منیزیم
-197ورشو آلیاژی است از :
الف -مس  -نیكل  -روی  -قلع
ب -ب  -مس -آلومنیوم  -سرب
ج -مس  -نیكل  -آلومنیوم
د -مس  -قلع  -آلومنیوم  -تیتانیم
-198کدامیک از عناصر زیر نقطه ذوب پایینی دارند ؟
الف -آلومینیوم
ب -قلع
ج -سرب
د -روی
-199نقطه ذوب  zn,cu.Alبه ترتیب کدام است؟
الف419 ،1083 ،660 -
ب1083،660 ،419 -
ج1083، 419 ،660 -
د660، 419 ،1083 -

-200کدامیک از عناصر نقطه ذوب پایین تری دارند؟
الف -آلومینیوم
ب -روی
ج -سرب
د -قلع
-201برنز آلیاژی است از مس و...............
الف -کربن
ب -سیلیسیم
ج -روی
د -قلع
-202کدامیک از موارد زیر برای حفاظت سطح مذاب مس در عملیات ذوب مورد استفاده قرار نمی گیرد ؟
الف -سالکس
ب -خرده شیشه
ج -ماسه سیلیسی خشک
د -نمكهای سدیم
-203آلیاژ برنز یا مفرغ از مخلوط شدن کدام دو فلز زیر بدست می آید ؟
الف -روی و قلع
ب -مس و قلع
ج -مس و آلومنیوم
د -مس و روی
-204هر چه مالت بین آجرهای نسوز کوره زمینی کمتر باشد .

الف -بهتر است
ب -بدتر است
ج -فرقی نمی کند
د -استفاده از مالت لزومی ندارد
-205اسید مورد استفاده در قالبگیری به روش اسیدی ( جعبه سرد ) کدام است ؟
الف -اسید فسفریک
ب -اسید سولفوریک
ج -اسید نیتریک
د -اسید کلریدریک
-206درکوره های بوته ای هوای کوره توسط کدامیک از بخشهای آن تامین می شود؟
الف -ونتیالتور
ب -مشعل
ج -دودکش
د -زیربوته ای
-207بهترین نوع کوره جهت ریخته گری فوالد آلیاژی کدام است؟
الف -کورۀ بلند

ب -کورۀ توماس
ج -کوره القائی
د -کوره دوار
-208سوخت کورۀ کوپل کدام یک از موارد زیر است؟
الف -گازوئیل
ب -کک
ج -مازوت
د -کک و گاز
-209ریخته گری دقیق نام دیگر کدام روش قالبگیری می باشد ؟
الف -قالبگیری با چسب سیلیكات سدیم
ب -قالبگیری با چسب سخت
ج -قالبگیری به روش پوسته ای
د -قالبگیری در مواد سرامیكی
-210برای جلوگیری از عیوب مربوط به انقباض کار برد کدام روش موثر نمی باشد ؟
الف -تغذیه گذاری
ب -استفاده از مبرد
ج -کنترل درجه حرارت مذاب
د -استفاده از چپلت
-211در کدام روش ریخته گری از مدلهای زود ذوب استفاده می شود ؟
الف -ریخته گری گریز از مرکز
ب -ریخته گری ثقلی
ج -ریخته گری دقیق
د -ریخته گری تحت فشار
-212از کوره های زیر کدام به عنوان نگهدارنده مذاب استفاده می شود ؟
الف -قوسی مستقیم
ب -القایی بدون هسته
ج -کوپل
د -القایی با هسته
-213احتمال بروز عیب ماسه سوز شدن در ریخته گری کدامیک از آلیاژ ها و فلزات زیر بیشتر است؟ ت :
الف -فوالد
ب -زاماک
ج -مس
د -آلومینیوم
-214در ریخته گری آلیاژهای نیکل جهت پوشش دادن قالب و ماهیچه از چه موادی استفاده می شود ؟
الف -زیرکن  -سیلومینت
ب -آلومین  -گرافیت
ج -کرمیت  -شاموت

د -فقط گرافیت
-215حفره های انقباضی مرکزی بیشتر در کدام آلیاژها بوجود می آید ؟
الف -چدنها
ب -آلومینیوم
ج -فوالدها
د -آلیاژهای مس
-216وجود ناخالصی ها در ماسه ریخته گری سبب بروز کدام یک از عیوب ریخته گری زیر می شود؟

الف -جوش سرد
ب -وجود مک های گاز
ج -بروز سطحی ناصاف در روی قطعه ریخته شده
د -وجود ترک های سطحی
-217جهت گاززدائی ،کدام یک از عملیات های زیر را هنگام ریخته گری انجام می دهند؟
الف -در درجه حرارت مناسب افزودن فالکس به آن
ب -در درجه حرارت بیشتر افزودن فالکس به آن
ج -در درجه حرارت کمتر از ذوب افزودن فسفر به آن
د -ایجاد سوراخ های ریز بر روی ماسه ریخته گری
-218اگر دمای مذاب بیشتر از حد معین باشد در این صورت ..........................................
الف -ماسه سوزی اتفاق می افتد.
ب -وجود مکهای ریز در داخل قطعه
ج -تولید گاز مزاحم در داخل قطعه
د -وجوداخال
-219عیب " سوسه کردن " در ریخته گری ناشی از چیست ؟
الف -شکل دانه های ماسه
ب -نوع ماسه
ج -درشتی دانه های ماسه
د -ریزی دانه های ماسه
-220عدم طراحی صحیح لوله بار ریزی راهگاه باعث . ............
الف -ورود هوا به داخل قالب می شود
ب -خروج بهتر هوای داخل قالب می شود
ج -جوشیدن و تولید حوزه انقباضی در قطعه می شود
د -اتصال سرد وپر نشدن کامل قالب
-221عیب ساچمه شدن به چه دلیلی بوجود می آید ؟
الف -باال بودن درجه حرارت مذاب
ب -عدم وزنه گزاری روی درجه ها
ج -طراحی غلط سیستم راهگاهی و قطع و وصل بارریزی
د -پایین بودن درجه حرارت مذاب

-222عیب نیامد به علت  ...........بوجود می آید ؟
الف -باال بودن درجه حرارت مذاب
ب -پایین بودن درجه حرارت مذاب
ج -سرعت بارریزی
د -اشکال در طراحی سیستم راهگاهی
-223کدامیک از عوامل زیر در بروز عیب بیرون زدن مذاب از سطح جدایش دو درجه موثر نمی باشد ؟
الف -تعبیه سیستم راهگاهی در نزدیکی دیواره درجه
ب -عدم تحمل نیروهای فلز ایستایی توسط ماهیچه
ج -جفت کردن درجه ها
د -استفاده نکردن از میله راهنما
-224کدامیک از موارد زیر دراثر وجود اشکال درسیستم راهگاهی بوجود می آید؟
الف -بلند شدن قالب
ب -بیرون زدن مذاب
ج -پلیسه
د -خشن بودن سطح قطعه
-225درانتهای کانال اصلی درسیستم راهگاهی بخشی به منظور گرفتارشدن ناخالصیها وسرباره ها وعدم ورود آنها
به محفظه قالب در نظر گرفته میشود این بخش چه نام دارد؟
الف -کانال فرعی
ب -کنترلر
ج -کانال ممتد
د -حوضچه پائین راهگاه
-226برای تولید قطعات متقارن مانند لوله ها بهترین روش ریخته گری کدام است ؟
الف -تحت فشار با محفظه گرم
ب -تحت فشار با محفظه سرد
ج -گریز از مرکز حقیقی
د -ریخته گری دقیق
-227وظیفه کانال ممتد چیست؟
الف -سرباره های سبک را جمع آوری می کند
ب -سرباره های سنگین را جمع آوری می کند
ج -سرباره های هم وزن مذاب را جمع آوری می کند
د -سرعت مذاب را زیاد می کند
-228تمام کارگران ریخته گری از چه نوشیدنی استفاده می کنند؟
الف -آب پرتقال
ب -شیرموز
ج -نوشابه گازدار

د -شیر
-229مناسبترین طریقه خاموش کردن آتش ناشی از وسایل برقی چه می باشد؟
الف -استفاده از آب
ب -استفاده از کپسولهای پودر و گاز
ج -استفاده از کپسولهای کف
د -استفاده از کپسولهای CO2
-230کدام گزینه اثرات صدا بر انسان است ؟
الف -عصبی و روانی
ب -کاهش اشتها
ج -کاهش ضربان قلب
د -خراش گوش
-231در کوره های بوته ای کدام سوخت طبیعی به طور وسیع تری مصرف می شود؟
الف -انرژی الکتریکی
ب -سوخت های فسیلی
ج -گاز طبیعی CH4
د -مازوت و گازوئیل
-232در میان سوخت های فسیلی چرا مازوت را پیش گرم می کنند؟
الف -به دلیل ارزش حرارتی بیشتر
ب -به دلیل گرانروی بیشتر
ج -پیشگرم کردن سوخت و مواد
د -راندمان حرارتی بیشتر
-233در کدام یک از کوره های زیر محصوالت احتراق با سطح فلز شارژ تماس مستقیم دارد؟
الف -تشعشعی داور
ب -کوپل
ج -بوته ای
د -القایی
-234درکدام نوع کوره شعله بصورت جریانی از روی سطح شارژ حرکت می کند؟
الف -القائی
ب -بوته ای ثابت
ج -بوته ای متحرک
د -تشعشعی
-235کوره های تشعشعی برای ذوب چدن و فوالد در کدام گزینه معرفی شده است؟
الف -بوته ای ثابت -دوار
ب -دوار -بوته ای متحرک
ج -دوار -زیمنس

د -زیمنس -القائی
-236محدودیت عمده کوره های تشعشعی کدام است؟
الف -راندمان حرارتی پائین
ب -مشکل بودن کنترل واکنش های شیمیایی مذاب و محصوالت احتراق
ج -عدم تمرکز مذاب در منطقه خاصی از جداره دیر گداز
د -تهیه مذاب با مقادیر زیاد
-237از کدام کوره بیشتر برای نگهداری مذاب استفاده می شود؟
الف -القایی بدون هسته با فرکانس باال
ب -القایی بدون هسته با فرکانس پائین
ج -القایی کانالی
د -کوره های قوسی
-238گرمای نهان ذوب فلزات به کدام عامل بستگی تام دارد؟
الف -ویسكوزیته
ب -نقطه ذوب
ج -سیالیت
د -سختی
-239یک پاسکال ثانیه برابر با چند پواز می باشد؟
الف 0/1 -پواز
ب1 -
ج 10 -پواز
د 100 -پواز
-240با افزایش درجه حرارت سیالیت  .............و ویسکوزیته  ...............می یابد.
الف -کاهش -کاهش

ب -کاهش -افزایش
ج -افزایش -افزایش
د -افزایش -کاهش

-241مهم ترین عامل در پر شدن قالب کدام است؟

الف -درجه حرارت
ب -تنش سطحی
ج -ترکیب شیمیایی
د -اثرات فشار هوا
-242چه عاملی تأثیر بیشتری در میزان جذب گاز -اکسید شدن و افزایش میزان انقباض مذاب دارد؟
الف -ترکیب شیمیایی
ب -تنش سطحی
ج -اثرات فشار هوا
د -درجه حرارت
-243در قالب های ماسه ای واکنش آب با مذاب منیزیم چگونه است؟

الف -با اکسیژن ترکیب شده و تولید اکسید گوگرد کرده و هیدروژن در مذاب حل می شود
ب -با هیدروزن ترکیب و اکسیژن در آن حل می شود
ج -هیدروژن و اکسیژن را آن ترکیب می شود
د -هیدروژن هر دو در آن حل می شود
-244احتمال وجود کدام دسته از گاز ها در سوخت و محصوالت احتراق وجود دارد؟
الفHE2 ،O2 ،So2،N2 -
بCO2 ،H2 ،H2o ،Co2 -
جH2o ،Cl2 ،CO2 -
دN2 ،He ،So2 ،Co -
-245انقباض در حین انجماد در ریخته گری با کدام مورد جبران می شود؟
الف -سیستم راهگاهی
ب -تغذیه
ج -مبرد
د -محاسبه انقباض مجاز
-246چه موقع یک تغذیه می تواند وظیفه خود را به خوبی ایفا کند؟
الف -از نزدیكترین قسمت قطعه نسبت به تغذیه با انجماد جهت دار انقباض را جبران کند.
ب -از دور ترین قسمت قطعه نسبت به تغذیه با انجماد همه جانبه انقباض را جبران کند.
ج -از نزدیكترین قسمت قطعه نسبت به تغذیه با انجماد همه جانبه انقباض را جبران کند.
د -از دور ترین قسمت نسبت به تغذیه با انجماد جهت دار انقباض را جبران کند
-247حداکثر فاصله ای که تغذیه می تواند عمل مذاب رسانی را انجام دهد چه نام دارد؟
الف -برد تغذیه
ب -برد قالب
ج -فاصله انجماد
د -فاصله مذاب رسانی
-248دیاگرام کاین برای محاسبه کدام مورد در ریخته گری کاربرد دارد؟
الف -اندازه تغذیه
ب -اندازه قطعه
ج -زمان انجماد
د -زمان انجماد قطعه
-250مهم ترین وظیفه منبع تغذیه کدام است؟
الف -قطعه را به صورت جهت دار منجمد کند
ب -انقباض بعد از ریخته گری را جبران کند
ج -از ورود آخال به مذاب قطعه جلوگیری کند
د -تا زمان انجماد قطعه ریختگی مذاب گرم در خود نگهداری می کند
-251مذاب رسانی صحیح و انجماد جهت دار چه زمانی امکان پذیر است؟
الف -زمان انجماد گلویی بین زمان انجماد قطعه و تغذیه باشد
ب -زمان انجماد گلویی بیشتر از زمان انجماد قطعه باشد

ج -زمان انجماد گلویی کمتر از زمان تغذیه باشد
د -زمان انجماد تغذیه بین زمان انجماد گلویی و قطعه باشد
-252در تغذیه سرد و گرم شیب دمایی باید از  ..........به  ...............باشد؟
الف -تغذیه -قطعه
ب -تغذیه -قالب
ج -قالب -تغذیه
د -قطعه -تغذیه
-253کدام یک از تغذیه های زیر از نوع تغذیه با اتمسفر محیط است؟
الف -تغذیه باالیی
ب -تغذیه گرم
ج -تغذیه کور
د -تغذیه کناری
-254برای چدن ها و آلومینیوم به ترتیب کدام نوع راه گاه مناسب تر است؟
الف -فشاری -فشاری
ب -فشاری -غیر فشاری
ج -غیر فشاری -غیر فشاری
د -غیر فشاری -فشاری
-255با به کار بردن تغذیه جانبی کاربرد کدام نوع راه گاه نتیجه خوبی خواهد داشت؟
الف -راه گاه از باال
ب -راه گاه از پائین
ج -راه گاه در سطح جدایش
د -راه گاه مرکب
-256آخال گیری با استفاده از موانع و گلویی در سیستم راه گاهی در مورد کدام مواد زیر کاربرد دارد؟
الف -فلزات آهنی
ب -فلزات غیر آهنی
ج -آلیاژ ها یآلومینیوم
د -برنزها
-257کنترل آنالیز مذاب با کدام روش ذوب بیشتر است؟
الف -زمینی بوته ای
ب -زمینی
ج -شعله ای
د -دوار
-258در چه شرایطی بایستی حرارت فوق ذوب مذاب را افزایش داد؟
الف -مذاب عنصر خالص باشد
ب -سیالیت زیاد باشد
ج -ویسكوزیته زیاد باشد
د -مذاب آلیاژی باشد

-259ترک حرارتی معموالً در کدام قسمت قطعه بوجود می آید؟
الف -قسمت های نازک
ب -قسمت های داخلی
ج -گوشه های تیز داخلی
د -گوشه های تیز خارجی
-260وجود کدام عامل در ماسه ریخته گری باعث ترک برداشتن قالب در حین ریخته گری می شود؟
الف -گرم و سرد کردن سریع
ب -کاهش انتقال حرارت
ج -قابلیت متالشی شدن
د -دیر گدازی
-261چسب سیلیکات سدیم در مجاورت چه گازی سفت می شود؟
الفCO -
بCO2 -
جSO2 -

دCI2 -

-262به چه منظوری از قانجاق در داخل ماهیچه ها استفاده می شود؟
الف -استحكام ماهیچه
ب -خروج بهتر گاز
ج -استحكام بعد از بارریزی
د -استحكام قالب
-264در ریخته گری قطعات خیلی بزرگ بهتر است از چه نوع راه گاهی استفاده شود؟
الف -پله ای
ب -گردابی
ج -انشعابی
د -راهگاه از پایین
-265برای گاز زدایی مذاب آلومینیم از چه ماده ای استفاده می کنند؟
الف -دگارز
ب -فروتیوپ
ج -قرص سیلیسیم
د -قرص نمكهای کلسیم
-266سه عنصر اصلی تشکیل دهنده چدن ها کدامند؟
الف -آهن-کربن -سدیم
ب -آهن-کربن-فسفر

ج -آهن -کربن-سیلیسیم
د -آهن -کربن -گوگرد
-267رنگ قرمز در روی مدل به چه مفهومی است؟
الف -تكیه گاه ماهیچه

ب -قطعه ریختگی چدن می باشد
ج -به مفهوم سطح تراش شونده
د -قطعه ریخته گی فوالد است
-269از سنبه های  30درجه به چه منظوری استفاده می شود؟
الف -برای مته کاری
ب -برای مرکز یابی
ج -برای تثبیت خطوط
د -برای تثبیت مرکز دایره
-270مهم ترین محدودیت کوره بوته ای کدام است؟
الف -درجه خلوص باالی آن وتولید زیاد
ب -درجه خلوص پایین آن وتولید زیاد
ج -عدم تولید بوته در کشور و درجه خلوص مذاب تولیدی در آن
د -عدم تولید بوته در کشور وظرفیت کوره
-271تغذیه به منظور...................
الف -سرد کردن مذاب
ب -خروج مناسب گاز
ج -تامین کمبود قالب در اثر انقباض
د -جلوگیری از نرسیدن مذاب
-272زاویه راس مته با تیپ  Hبرای سوراخ کاری فلزات برنج ،برنز ،فوالد سخت چند درجه است؟
الف 140 -درجه
ب 118 -درجه
ج 80 -درجه
د 120 -درجه
-273کدام یک از وسایل زیر جزء وسایل اندازه گیری طول متغیر می باشد؟
الف -کولیس
ب -شابلون
ج -فیلر
د -متر
-274هنگام ذوب برنج جهت محافظت آن وجلوگیری از بخار روی از چه ماده ای استفاده می شود؟
الف -از خورده شیشه و بوراکس
ب -از قرص دگارز و گاز کلر
ج -از کاورال وپودر تالک
د -از سال کس وپودر آلومینا
-275چسب بنتونیت از چه ماده ای تشکیل شده است؟
الف -از سیلیس وسدیم مایع
ب -از سولفات آلومینیم
ج -از خاک رس

د -از ماسه چراغی
-276رنگ قرمز در روی مدل به چه مفهومی است؟
الف -تكیه گاه ماهیچه
ب -فوالد ریختگی
ج -محل تراش
د -فلزات سنگین
-277رنگ سبز در روی مدل به چه مفهومی است؟
الف -چدن خاکستری
ب -فوالد ریختگی
ج -فلزات سنگین
د -فلزات سبک
-278از رنگ پوشش با پایه الکلی به چه منظوری استفاده می شود؟
الف -قالب وماهیچه های پوسته ای
ب -قالب وماهیچه های چسب سرد
ج -قالب وماهیچه های سیلیكات سدیم
د -قالب وماهیچه های روغنی
-279مناسب ترین کوره برای ذوب آلومینیم چه نام دارد؟
الف -کوره القایی
ب -کوره دوار
ج -کوره شعله ای
د -کوره بوته ای
-280رطوبت بیش از حد قالب چه اشکالی دارد؟
الف -باعث جوشیدگی مذاب می شود
ب -باعث نیامدن مذاب می شود
ج -باعث خروج نامناسب گاز می شود
د -باعث خروج مناسب گاز می شود
-281ریخته گری دقیق نام دیگر کدام روش قالب گیری می باشد؟
الف -قالب گیری با چسب سیلیكات سدیم
ب -قالب گیری با چسب سخت
ج -قالب گیری به روش پوسته ای
د -قالب گیری در مواد سرامیكی
-282کدام نوع راهگاه مذاب را با حداقل تالطم واغتشاش وارد قالب می نمایند؟
الف -پله ای
ب -از سطح جدایش
ج -از باال(مستقیم)
د -از پایین
-283کدام یک از اقدامات زیر از بروز عیب ماسه سوزی جلوگیری می نمایند؟

الف -استفاده از ماسه قالب گیری گران قیمت
ب -رنگ اندود کردن قالب با مواد پوشان
ج -افزایش میزان کوبش وخشک کردن قالب
د -استفاده از تغذیه ومبرد در قالب
-284برای افزایش راندمان ریختگی .......................
الف -از مبرد در تغذیه استفاده می کنند
ب -از مواد گرما زا در تغذیه استفاده می کنند
ج -جهت انجماد بایستی از اطراف به طرف مرکز قطعه باشد
د -سرعت حرکت مذاب را درقالب افزایش می دهند
-286پاتیل های چدنی وفوالدی برای انتقال کدام یک از مذاب فلزات زیر مناسب می باشد؟
الف -فوالد با سر باره اسیدی
ب -چدن مالیبل
ج -منیزیم
د -برنجها
-287جنس مدل در قالب های سرامیکی چیست؟
الف -چوب با دانستیه پایین
ب -پارافین
ج -موم
د -قیر
-288برای سرباره گیری مذاب آلومینیم از چه ماده ای استفاده می شود؟
الف -پودر سال کس
ب -پودر کاورال
ج -قرص دگازور
د -پودر آلومینا
-289وظیفه تغذیه در یک قطعه ریخت گی برای جلوگیری از چیست؟
الف -انبساط قطعه
ب -انقباض حین انجماد
ج -انقباض پس از انجماد
د -مک داخل قطعه
-290حداکثر فاصله ای که تغذیه می تواند عمل مذاب رسانی را انجام دهد چه نام دارد؟
الف -میرایی
ب -برد تغذیه
ج -فاصله مذاب رسانی
د -اثر تغذیه
-291هدف از افزودن اکسید آهن به مخلوط ماسه قالب گیری چیست؟
الف -افزایش استحكام
ب -کاهش میزان گازهای مضر

ج -افزایش نفوذ گاز
د -افزایش انتقال حرارت ومقاومت گرم
-292عیب ساچمه شدن به چه دلیلی به وجود می آید؟
الف -باال بودن درجه حرارت مذاب
ب -عدم وزنه گزاری قابلیت نفوذ گاز بیشتر روی درجه ها
ج -طراحی غلط سیستم راه گاهی وقطع و وصل بار ریزی
د -پایین بودن درجه حرارت مذاب
-293برای تولید قطعات متقارن مانند لوله ها بهترین روش ریخته گری کدام است؟
الف -تحت فشار با محفظه گرم
ب -تحت فشار با محفظه سرد
ج -گریز از مرکز حقیقی
د -ریخته گری دقیق
-294قالب های کدام یک از آلیاژهای زیر به هنگام ذوب ریزی نیاز به وزنه گذاری ندارد؟
الف -چدن
ب -زاماک
ج -برنج
د -آلومینیم
-296موثرترین روش در عملیات گاز زدایی مذاب آلومینیم چه روشی می باشد؟
الف -ذوب وخالء
ب -گاز زدایی با گازهای بی اثر
ج -گاز زدایی با کلر وترکیبات آن
د -ذوب وانجماد مذاب
-297میکرومتر در کدام صنعت کم تر به کار می رود؟
الف -قالب سازی
ب -مدل سازی
ج -ماشین سازی
د -مدل سازی فلزی
-298کدام وسیله اندازه گیری جزء اندازه گیری ثابت می باشد؟
الف -متر
ب -کولیس
ج -گونیا
د -زاویه سنج
-299دقت کدام وسیله اندازه گیری بیشتر است؟
الف -خط کش تیره دار
ب -میكرومتر
ج -کولیس مدل سازی
د -کولیس عمق سنج

-301از پرگار فنری برای رسم .......................واز پرگار پاشنه ا برای رسم ...................استفاده می شود؟
الف -قوس های دقیق با ابعاد بزرگتر _ قوس های کوچک دقیق
ب -قوس های دقیق با ابعاد کوچكتر _ قوس های بزرگ تر
ج -قوس های داخلی بزرگتر _ قوس های خارجی کوچک تر
د -قوس های خارجی کوچكتر_ قوس های داخلی کوچک تر
-302زاویه برش در رنده خشی چند درجه است؟
الف30 -
ب45 -
ج49 -
د75 -
-304سنبه به چه عنوان در مدل سازی مورد استفاده قرار می گیرد؟
الف -سوراخ کردن چوب
ب -سهولت در فرو کردن میخ
ج -عالمت گذاری روی چوب
د -لق کردن میخ در جای خود
-305اندازه گیر متغیر کدام است؟
الف -راپورتر
ب -فرمان
ج -کولیس
د -گونیا
-306اندازه گیرهای متغیر کدامند؟
الف -راپورتر -گونیا -شابلون

ب -زاویه سنج -شایلون -خط کش
ج -کولیس -میكرومتر -شایلون
د -زاویه سنج -میكرومتر -خط کش
-307اندازه گیری ثابت کدامند؟
الف -شایلون -مترتا شو -ستاره
ب -شایلون -گونیا -راپورمتر
ج -ستاره -متر نواری -کولیس
د -فرمان -ستاره -متر تاشو
-308اندازه گیرهای ثابت کدام است؟
الف -خط کش
ب -فرمان
ج -میكرومتر
د -نقاله
-309وسایل انقباض دار اندازه گیری کدامند؟
الف -خط کش فوالدی -خط کش کار گاهی -زاویه سنج

ب -ستاره -متر تا شو -نقاله

ج -خط کش کارگاهی -متر تا شو  -گونیا
د -متر تاشو -خط کش فوالدی -ستاره
-311درباره وسایل اندازه گیری دقیق کدام گزینه صحیح است؟
الف -اختالف هر یک از تقسیمات ورنیه کولیس،با تقسیمات خط کش یک میلی متر است
ب -روی کمان میكرومتر فک متحرک نصب شده است
ج -اختالف هر یک از تقسیمات خط کش کولیس با تقسیمات ورنیه یک دهم میلی متر است
د -وظیفه جغجغه در میكرومتر تست تقسیمات اندازه گرفته شده است.
-312کاربرد پرگار اندازه گیر چیست؟
الف -برای انتقال اندازه از قطعه کار به کولیس متر
ب -برای اندازه گیری سایر اجسا م
ج -برای اندازه گیری داخل اجسام
د -برای کنترل قوس های محدب ومقعر مدل های چوبی
-313در میکرومتر  50قسمتی دقت میکرومتر چقدر است؟
الف -یک دوم
ب -یک پنجاهم
ج -یک پنجاهم
د -یک دوازدهم
-314از کدام اره برای برش های ظریف مانند فاق وزبانه بری استفاده می شود؟
الف -اره ظریف بر
ب -اره کالفی دانه ریز
ج -اره کالفی برانداختن
د -اره غیر کالفی ظریف بر با دسته خم
-315میزان چپ وراست اره های کالفی دندانه درشت  -کالفی دندانه ریز  -کالفی برانداختن به ترتیب چگونه است؟
الف -کم،کم،زیاد
ب -زیاد،کم ،زیاد
ج -کم،کم،کم
د -زیاد ،کم،کم
-316ارتفاع چپ وراست کردن دندانه های اره ..........................می باشد؟
الف -یک دوم ارتفاع دندانه
ب -یک سوم ارتفاع دندانه
ج -یک سوم ضخامت اره
د -یک دوم ضخامت اره
-317کدام یک از تغذیه های زیر از نوع تغذیه با اتمسفر محیط است؟
الف -تغذیه باالیی
ب -تغذیه گرم
ج -تغذیه کور

د -تغذیه کناری
-318هر چه فاصله بین دندانه ها ....................باشد،به همان نسبت برش...........................است؟
الف -بیشتر -خشن تر
ب -بیشتر -نرم تر
ج -کمتر -خشن تر
د -یكنواخت -خشن تر
-320شماره آج 2و 3چه درجه آجی دارد؟
الف -خیلی خشن -خشن
ب -خیلی خشن -متوسط

ج -خشن -ظریف

د -خشن -متوسط
-321از کدام سوهان برای چوب سای کاری سطوح قوس دار تخت استفاده می کنند؟
الف -تخت
ب -نیم گرد
ج -گرد
د -فرم
-322ساخت مدل ها وجعبه ماهیچه های استوانه ای شکل با اتصال دور چسباندن را اصطالحا
روش..........................گویند.
الف -ساخت طوقه
ب -بشكه ای
ج -رگمنت چسبانی
د -قطاع
-323فرآیند ریخته گری مجموعه ای از........................می باشد.
الف -عملیات ذوب -تهیه قالب -ریختن مذاب
ب -تهیه قالب -تهیه مذاب -ریختن مذاب
ج -قالب گیری -ریختن مذاب -بیرون آوردن قطعه

د -تهیه مدل -تهیه قالب -ریختن مذاب

-324تاثیر قلع برخواص مس اینکه باعث ................استحکام و ...................سختی آن می شود.
الف -افزایش -کاهش
ب -کاهش -کاهش
ج -افزایش -افزایش
د -کاهش -افزایش
-328به چه دلیل استفاده از چسب سیلیکات سدیم برای ساخت ماهیچه های داخلی توصیه نمی شود؟
الف -جذب رطوبت
ب -دقت ابعادکم

ج -تولید گاز

د -قابلیت ازهم پاشیدگی بسیارکم
329قطران زغال سنگ جزء کدام دسته ازماهیچه می باشد ؟الف -افزودنی

ب -اصلی

ج -چسب
د -کاتالیزور
330برای ماهیچه سازی با آب شیشه  ،با کدام ماده خودگیری می کند ؟الف -الكل فورفوریل
ب -حرارت
ج -گازCO2
د -گاز Co
-331درروش ماهیچه سرد ازکدام ماده به عنوان سخت کننده استفاده می شود ؟
الف -گاز _
ب -گاز Co
ج -الكل فورفوریل
د -کلرورکلسیم
-332ماسه ریخته گری با دانه های کروی دارای قابلیت نفوذ گاز..............واستحکام ............می باشد؟
الف -باال -پائین
ب -باال -باال
ج -پائین -پائین

د -پائین -باال

-333مدل شابلونی نوع چرخشی برای کدام اشکال زیر کاربرد دارد ؟
الف -مقطع های قائم
ب -انحناء دار
ج -استوانه ای شكل
د -کروی شكل
-334مدل شابلونی نوع کششی برای کدام اشکال زیر کاربرد دارد ؟
الف -قطعه های متقارن
ب -مقطع های قائم
ج -استوانه ای شكل
د -کروی شكل
-335علت رنگ کردن روی مدل چوبی ................و ..................می باشد ؟
الف -جلوگیری ازنفوذ رطوبت -افزایش مقاومت مدل دربرابر ماسه
ب -جلوگیری ازنفوذ رطوبت -انتخاب جنس مذاب ریختگی
ج -جلوگیری ازنفوذ رطوبت -جلوگیری ازکنده شدن قالب
د -انتخاب جنس مذاب -جلوگیری ازکنده شدن قالب
-336رنگ قهوه ای روشن وقرمز مدل به ترتیب نشان دهنده چیست ؟

الف -سطح نیاز به ماشین کاری ندارد -نیاز به ماشین کاری دارد

ب -تكیه گاه ماهیچه -قطعه های اضافی درمدل

ج -سطح نیاز به ماشین کاری دارد -نیاز به ماشین کاری ندارد
د -نیاز به ماشین کاری ندارد  -تكیه گاه ماهیچه
-337کدام مشخصه مدل نمایانگر ریخته گری قطعات ازجنس معین می باشد ؟
الف -اندازه
ب -درصد انقباض
ج -جنس
د -رنگ
-338درمیان روش های ریخته گری درقالب های موقت  ،ریخته گری درچه قالب هایی بیشترین کاربرد را دارد ؟
الف -ماسه ای خشک
ب -ماسه ای
ج -دقیق
د -پوسته ای
-339ریخته گری درکدام قالب در برخی موارد می تواند بدون درجه وپشت بند انجام گیرد ؟
الف -ماسه ای خشک
ب -ماسه تر
ج_ -
د -پوسته ای
-340کدام یک ازموارد زیرازمحدودیت های ریخته گری درماسه ای تر می باشد ؟
الف -تحرک خوردن قالب
ب -گران بودن
ج -تولید قطعات پیچیده
د -صافی سطح
-342لوله های چدن خاکستری ونشکن با کدام روش تولید می شوند ؟
الف -تحت فشار
ب -گریز ازمرکز عمودی
ج -گریزازمرکز افقی
د -قالب ریژه
-343جنس قالب ریخته گری گریزازمرکز افقی کدام است ؟
الف -فوالد وگرافیت
ب -فوالد وچدن
ج -چدن و مس
د -گرافیت وروی
-344سرعت بارریزی درریخته گری گریز ازمرکزافقی به کدام عامل بستگی دارد ؟
الف -جنس قطعه
ب -نقطه ذوب

ج -سرعت حرکت چرخشی
د -خواص مورد نظر
-345نحوه استفاده از گریز ازمرکز واقعی چگونه است؟
الف -از داخل شروع وبه پوسته خارجی خاتمه می یابد
ب -ازعمیق ترین جای قطعه شروع می شود
ج -ازپوسته خارجی شروع ودرقسمت داخلی خاتمه می یابد
د -ازپوسته خارجی شروع می شود
-346وجود کدام مورد درماسه ریخته گری باعث ترک برداشتن قالب حین ریخته گری می شود ؟
الف -گرم وسرد کردن سریع
ب -کاهش انتقال حرارت
ج -قابلیت متالشی شدن
د -دیرگدازی
-347چسب های ماسه طبیعی کدام است ؟
الف -اوره فرمالدئید -اسید فسفریک
ب -خاک رس -بنتونیت
ج -خاک رس -فنل

د -فنل -اسید فسفریک
-348علت عدم استفاده ازروش  co2برای تهیه ماهیچه های کوچک کدام است ؟
الف -استحكام دراثر حرارت
ب -ازهم پاشیدگی دراثر حرارت
ج -ترکیب شدن با مذاب
د -تولید گاز بیش ازحد
-349معنی کلمه( مش )در مقیاس اندازه گیری چیست؟
الف -تعداد سوراخ های غربال که در یک اینچ طولی قرار دارند
ب -تعداد سوراخ های غربال که در یک اینچ مربع قرار دارند
ج -قطر سوراخ های غربال بر حسب میلی متر
د -قطر سوراخ های غربال بر حسب طولی
-350گاز مضر آلومینیم چه نام دارد؟
الف -هیدروژن
ب -نیتروژن
ج -اکسیژن
د -هوا
-351عیب نیامد به علت ...........................می باشد.
الف -ریز بودن دانه ماسه
ب -درجه حرارت مذاب
ج -درشت بودن دانه ماسه
د -سرعت بار ریزی

-352چسب مصرفی در روش  CO2کدام است؟
الف -فنل فرمالدئید
ب -سیلیكات سدیم
ج -فنل
د -نیتونیت
-353چسب مصرفی در قالب گیری به روش  CO2چه نام دارد؟
الف -فنل فرمالدئید
ب -سیلیكات سدیم
ج -شاموت
د -هیچكدام
-355رنگهای زرد وسیاه روی مدلها به ترتیب برای چه منظوری استفاده می شوند؟
الف -رنگ زرد برای فلزات سبک ورنگ سیاه برای چدن خاکستری
ب -رنگ زرد برای براده برداری وماشین کاری و رنگ سیاه برای تكیه گاه ماهیچه
ج -رنگ زرد برای فوالد ریخته گی ورنگ سیاه برای تكیه گاه ماهیچه
د -رنگ زرد برای فلزات سنگین ورنگ سیاه برای براده برداری وماشین کاری
-356کدام یک از فلزات دارای سرعت باال در ترکیب با اکسیژن هوا می باشد؟
الف -آهن
ب -روی
ج -آلومینیم
د -جیوه
-357عیب "سوسه کردن "در ریخته گری ناشی از چیست؟
الف -شكل دانه های ماسه
ب -نوع ماسه
ج -درشتی دانه های ماسه
د -ریز دانه های ماسه
-358منبع تنش های داخلی درقطعات صنعتی کدام است و وجود این تنش ها باعث چه مواردی می گردد؟
الف -غیر یكنواخت سرد کردن که باعث تشكیل ساختار فریتی می گردد
ب -ماشین کاری وجوشكاری که باعث تاب برداشتن وترک خوردن قطعه می گردد
ج -ماشین کاری وجوشكاری که باعث از بین رفتن ساختار مارتنزیتی می گردد
د -غیر یكنواخت سرد کردن و جوشكاری که بتعث کشیدگی قطعه وحفره انقباضی می گردد
-359چسب سیلیکات سدیم در مجاورت چه گازی سفت می شود؟
الفCO -
بCO2 -
جSO2 -
دCI2 -
-360چه عاملی باعث عیب ماسه سوزی می شود؟
الف -پایین بودن دمای دیر گدازی ماسه وعدم پوشش سطوح قالب وماهیچه

ب -پایین بودن دمای دیر گدازی ماسه
ج -پایین بودن درجه حرارت مذاب
د -عدم پوشش سطوح قالب وماهیچه
-361مواد جوانه زا در چه مرحله ای از تولید به مذاب افزوده می شوند؟
الف -بعد از پر کردن قالب
ب -قبل از سرباره گیری
ج -در هنگام شارژ
د -بعد از ذوب ریزی
-362ماهیچه افقی را در کجا بکار می رود؟
الف -در فصل مشترک دو نیمه قالب
ب -در کف قالب
ج -در باالی قالب
د -در نزدیک کف قالب
-363در قالب گیری استفاده از پس قالب گچی برای چیست ؟
الف -سرعت عمل و در نتیجه تولید زیاد
ب -قالبگیری تمیزتر است
ج -قطعه ریخته شده بدون عیب است
د -جنس قطعه ریخته شده مرغوب تر است.
-364با توجه به شکل مقابل نمای برش خورده صحیح کدام است؟

الف-

ب-

ج-

-

د-
-365با توجه به شکل مقابل  ،نمای برش خورده صحیح کدام است ؟

الف-

ب-

ج-

د-

-

 3/366-366اینچ چند میلی متر است؟
الف 7.62/16 -میلی متر
ب 76.2/6 -میلی متر
ج 762/16 -میلی متر
د 726/16 -میلی متر
-367برای اندازه گیری دقیق از چه وسیله ای استفاده می شود؟
الف -متر
ب -گونیا
ج -نقاله
د -کولیس
-368کدام یک ازموارد زیرجزء ویژگی های روش ریخته گری نیست؟
الف -خواص مكانیكی الزم
ب -سرعت تولید
ج -طبیعت فلز

د -باال بودن دقت ابعاد

-370از این اره برای بریدن قوس ها استفاده می شود؟
الف -اره کالفی برانداختن
ب -اره کالفی دندانه درشت

ج -اره کالفی چكی

د -اره کالفی دندانه ریز

