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 )مفهوم تنش(. شرايط توليد تنش در يك قطعه را توضيح دهيد -1
 )مورد 3(را توضيح دهيددر جوشكاري داليل توليد تنش داخلي  -2
 درچه صورت تنش هاي داخلي تبديل به تنش هاي پسماند مي شوند؟ -3

 .تنش هاي پسماند را تعريف كرده، انواع و آثار آن ها را بنويسيد -4
 پسماند در مقاطع ضخيم بيشتر از مقاطع نازك است ؟به چه دليل توليد تنش هاي  -5

دارد؟ نحوه توليد آن را در يك قطعه جوشكاري منفي ترك خوردگي جوش نقش در ) فشاري، كششي(كدام نوع تنش  -6
 .شده با استفاده از مدل سه ميله اي توضيح دهيد

 .مدل تغييرات دما و تنش را در جوشكاري سربه سر رسم كنيد -7
 .پسماند طولي و عرضي را يك جوش سربه سر رسم كنيدكانتور تنش هاي  -8
 .پسماند را نام ببريدروش هاي كاهش تنش  -9

 .را توضيح دهيد (VSR)و تنش زدايي ارتعاشي  (UIT)تفاوت كاربردي تنش زدايي آلتراسونيك -10
 .روش هاي اندازه گيري تنش هاي پسماند را نام برده و يك روش را توضيح دهيد -11
 .را تعريف كنيدپيچيدگي در جوش  -12
 .چه عواملي بر مقدار پيچيدگي در جوش مؤثر است؟ فقط نام ببريد -13
 .مشخصات ماده چه تاثيري بر مقدار پيچيدگي جوش دارد؟ چهار مورد را توضيح دهيد -14
 .چه عاملي بر نوع پيچيدگي درجوش مؤثر است؟ توضيح دهيد  -15
 )مورد 6(.انواع پيچيدگي در جوشكاري را نام ببريد ويك نوع را با رسم شكل توضيح دهيد -16
 .پيچيدگي توضيح دهيدمقدار و نوع تاثير سطح مقطع جوش را بر  -17
 : تاثير سطح مقطع جوش بر انقباض عرضي، در يك جوش سربه سر -18

 

در جوش سربه سر،  براي يك ورق  )از ديد پيچيدگي و تنش پسماند( مناسب ترتيب جوشكاريو  طرح شيار -19
 . ميليمتر را رسم كنيد 40با ضخامت 

ميليمتر افزايش يابد چه تغييري در ميزان  15ميليمتر به  3فوالدي ضخامت از ) جعبه(درصورتيكه در ساخت يك باكس -20
 مقاومت به تابيدگي بوجود خواهد آمد؟

 .شش روش براي كنترل پيچيدگي در جوشكاري نام ببريد -21
 )مورد 5.(طرح اتصال براي كنترل پيچيدگي را نام ببريدمهم در عوامل  -22
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 .؟ داليل هريك را توضيح دهيددر اشكال زير كدام حالت كمترين پيچيدگي و تنش پسماند را ايجاد مي نمايد -23
 ساخت تير: 1شكل 

 )ب(                                 )       الف(
 

 اتصال سربه سر: 2شكل

 
 )ب(                  )             الف(

 
 شكل  Sساخت مقطع : 3شكل 

 
 )ب)                                  ( الف(

به چه دليل اين روش مي تواند . را با رسم شكل توضيح دهيد (BACK-STEP) "گام به عقب"وش جوشكاري ر -24
  كاهش پيچيدگي و تنش هاي پسماند در جوشكاري شود؟ باعث

چه نكاتي را براي كاهش پيچيدگي بايد رعايت (Welding Direction)جوشكاري تعيين جهت در  -25
 )مورد 2(نمود؟

 


