
 کدامیک از دالیل استفاده از موتور های دیزل در صنایع میباشد؟ .1

 سوختن کامل هیدورکربور           ب(صرفه اقتصادی                                  الف( 

 همه مواردد(  باال رفتن بازده حرارتی                           ج(

 بنزینی نیست؟کدامیک از اختالف اصلی موتورهای دیزلی یا  .2

در ج(                             نحوه احتراق تدریجیب(                                    در سیستم سوخت رسانیالف(

 نحوه احتراق فشار ثابتد(                                       محفظه احتراق تزریق

 .............................. می نامند؟موتورهای دیزلی را موتورهای فشار ثابت یا  .3

 ایزو فشارد(                         موتور ثابتج(                    هیدروکربورب(                    ایزوبارالف( 

 به چه علت موتورهای دیزلی را موتور های فشار ثابت می گویند؟ .4

   ماده سوختنی به آرامی و کندی میسوزدالف( 

     تمام سوخت الزم برای احتراق به یکباره نمیتواند وارد سیلندر شودب(

      عمل احتراق با صرف زمان معینی صورت میگیردج(

 همه مواردد(

 جهت مخلوط شدن بهتر سوخت و هوا و احتراق کاملتر سوخت به چه صورتی تزریق میشود؟ .5

 با حرارت باالد(                          به تدریجج(                    به آرامیب(                 ذره ایالف(

 کدامیک از ویژگی های سیستم سوخت رسانی در موتور های دیزلی است؟ .6

                    شروع تزریق سوخت به طور درستب(                            مقدار سوخت دقیقا به اندازه بار موتور الف( 

 همه مواردد(                          حساب شده انجام شدن مدت تزریق سوختج(

 زمان تزریق مناسب باید تقریبا چند درجه از انتهای زمان تراکم باشد؟ .7
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 35تا  25د(                          25تا  15ج(                   02تا  02ب(                       21تا  11 الف(

 

 دلیل ذرات سوخت باید در کل محفظه احتراق پخش گردد؟به چه  .8

                  اختالط بهتر هواب(                                                      اختالط بهتر سوختالف( 

 همه مواردد(       فشار یکنواخت در هنگام انبساط گازهای احتراق              ج( 

 خت در موتور دیزل باعث کدامیک از عوامل زیر میشود؟تزریق شدن ذره ای سو .9

           احتراق کاملترب(                                   توربو شارژ بیشتر         الف( 

 بهتر شدن کورس احتراقد(                                     اختالط بهتر سوخت و هواج(

 ......................... اتمسفر می باشد.فشار روغن در موتورهای دیزل تا  .11

 8د(                        5ج(                    3ب(                              2الف(

 فشار روغن در موتور بنزینی چند اتمسفر است؟ .11

 6د(                         5ج(                    4تا 3ب(                             0تا  0الف(

 ندارد؟های دیزل برای روغن کاری کدام یک مدار روغن کاری جداگانه وجود وردر موت .12

 توربو شارژد(                سوپر شارژج(                    پمپ بنزینیب(   پمپ انژکتور             الف(

 جنس پیستون های موتور دیزلی چیست؟ .13

 فوالد آلیاژی مقاومد(     آهن فشرده    ج(آلومینیوم تقویت کننده        ب(       آلومینیوم فوالدیالف( 

 جنس میل لنگ موتورهای دیزلی چیست؟ .14

 د(فوالد آلیاژی مقاوم      الف( آلومینیوم فوالدی       ب(آلومینیوم تقویت کننده        ج(آهن فشرده  
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 میل لنگ موتورهای دیزلی به چه روشی ساخته میشود؟ .15

 الف وبد(           فوالد فشرده   ج(                      ریخته گریب(           آهنگری پرسیف(ال

 حرارت تولید شده در کورس احتراق در موتورهای دیزل چه مقدار است؟ .16

 باالحرارتی نسبتا د(        حرارتی متوسطج(                   بیشترین مقدارب(     کمترین مقدار         الف(

 جنس یاتاقان های میل لنگ از چیست؟ .17

 آلومینیوم فوالدید(آهن فشرده         ج(                   فوالد آلیاژ مقاومب(               فلزات سنگینالف( 

 جنس بلوکه موتور از ....................... است و به روش ............................... تولید میشود. .18

             ریخته گری-آهنب(                                                ریخته گری-چدن( الف

 آهن گری پرسی –آهن د(                                             آهن گری پرسی-چدنج( 

 کدامیک آلیاژی است که از آهن و کربن ساخته میشود؟ .19

 فلز رنگیند(                          فوالدج(                    آلومینیومب(                           چدنالف(

 باید مقدار درصد کربن موجود در آهن چند درصد باشد تا فلز چدن شکل گیرد؟ .21

 105تا  302د(                        505تا  0022ج(                     402تا  302ب(                 3تا  2016الف(  

 باید مقدار درصد کربن موجود در آهن چند درصد باشد تا فوالد شکل گیرد؟ .21

 302بیشتر از د(                     402کمتر از ج(               0022کمتر از ب(               2016بیشتر از الف(

 در سر سیلندر موتورهای دیزل به جای شمع چه چیزی نصب میشود؟ .22

 همه مواردد(                         رینگج(                     انژکتورب(            شمع گرمکن     الف( 
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 تفاوت سیستم خنک کاری موتور دیزل با بنزین در چیست؟ .23

 رینگ های قویب(                             تر سیستم خنک کننده بزرگالف( 

 شاتون های بزرگد(                               رینگ کمپرس کوچک تر      ج( 

پیستون های موتور های دیزلی دارای ........................... عدد رینگ کمپرس و .............................. عدد  .24

 رینگ روغن است.

                             2 تا 5- 4 تا 2 د(               8 تا 1- 4 تا 3 ج(             2 تا 1- 4 تا 5 ب(             0تا  1- 5تا  0الف(

 شاتون های موتور دیزلی به چه روشی ساخته میشود؟ .25

 فشار احتراق باالد(                        آهن فشردهج(              ریخته گریب(          آهنگری پرسیالف( 

 میگویند. پرس آهن و فوالد گداخته و نرم توسط پرس را .......................... .26

 ریخته پرسید(                آهنگری پرسیج(                    ینگفور جب(                     فورواردالف( 

 زمان الزم بین لحظه تزریق سوخت تا شروع احتراق را چه میگویند؟ .27

 زمان تزریقد(  تاخیر در سوخت رسانی       ج(                    تاخیر در احتراقب(      احتراق         الف(

 چند ثانیه باشد؟تاخیر در احتراق باید حداقل  .28

 1013تا  1011د(              1012تا  1011ج(           10113تا  10111ب(             20220تا  20221الف( 

 د؟زمان شروع تزریق سوخت تا مشاهده اولین افزایش در مقدار فشار را چه میگوین .29

 ج( تاخیر در سوخت رسانی         د(زمان تزریق                   ب( تاخیر در احتراقالف(احتراق              

 آغاز تزریق سوخت به وسیله انژکتور تا پایان آنرا بر حسب ثانیه چه میگویند؟ .31

 د(زمان تزریقالف(احتراق              ب( تاخیر در احتراق                   ج( تاخیر در سوخت رسانی         
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