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. کنندانتخاب می in2برسد و طول سنجه اولیه را  in753.0 کنند تا قطر آن به نمونه آزمون کشش را ماشینکاری مییک  1-3تمرین

 شود، نتایج زیر به دست می آید:هنگامی که این نمونه آزموده می

 lbf 2777بار تسلیم = 

 in 75207قطر نمونه در هنگام گسیختن = 

 in 753.7قطر نمونه در بار نهایی = 

    ×psi 25مدول کشسانی = 

اند و در حالت تابکاری ی، به مقداری مجهول سردکاری کردهیابیم که نمونه آزمون را پیش از ماشینکارس از پایان یافتن آزمون اطالع میپ

    n=.75و   k  =σشد

 را در این آزمون تعیین کنید.     Yالف( مقدار 

 کارسرد انجام شده چه مقدار کارسرد ایجاد کرده بود؟ ب(

  ( در حین آزمون چقدر بود؟Fuج( بار ماکزیمم )یعنی 

 

،  Y، تنش تسلیم این فوالد،  σ  =2σ ،7  =3σ.ورقی از فوالد تحت کشش دو محوری متوازن بارگذاری شده است که در آن  2-3تمرین

که بدون تسلیم ، ΔV/Vاست. بیشترین تغییر حجم نسبی  7537و نسبت پواسون آن  37    ، مدول یانگ آن psi07777برابر است با 

 فرض کنید معیار فون میزز حاکم است. آید چقدر است؟ بدست می

 

 در آزمون فشار با کرنش صفحه ای، مطابق شکل:  3-3تمرین

 

 

بیان کنید و نتیجه را با عبارت  dεو  σ، را بر حسب  dwالف( کار بر واحد حجم، 

 زیر مقایسه کنید

dw= σ1dε1+σ2dε2+σ3dε3  
 بیان کنید. nو  ε ،K.)امتداد بارگذاری( را به صورت تابع  k  =σ  ،1σاگر  ب(

 

پس گیرد، سقرار می P، در فلزی که ابتدا در معرض فشار هیدروستاتیکی nمطلوب است تعیین کرنش ناپایداری بر حسب  9-3تمرین

 ماند.ست و با افزایش بار کششی ثابت میفشار سرتاسری ا P، توجه کنید که k  =σدانیم شود. میتحت کشش تک محوری بارگذاری می

 

 

 

 



   برسد. اگر تنش تسلیم فلز . inبه  in 0کنند تا در یک مرحله، قطر آن از یاژ آلومینیم را اکستروژن گرم میشمشالی از آل 5-3تمرین

ksi .7  75.7و در طول عملیات ثابت باشد ) فلز کارسخت نشود( و بازده فرایند =η : 

 فشار الزم برای انجام عملیات چقدر است؟

 

 

 

 

 

های الزم برای خواهد تعداد عبورند و از شما میسیم دایر ک خواهد یک خط کششکنید میای که در آن کار میکارخانه  6-3تمرین

  را تعیین کنید. .in 757به  .in 7572کاهش قطر سیم مسی از 

های آزمایشگاهی و با استفاده از همان زاویه قالب و شیوه روانکاری ( با کاهش مقطع در هر عبور، بر اساس تجربهηرابطه بازده تغییرشکل )

شود، بازده عمل در رود تعیین شده است )شکل زیر(. برای اطمینان یافتن از اینکه سیم در حین کشش پاره نمیکار میکه در تولید به 

درصد بازده بدست آمده در آزمایشگاه فرض کنید و برنامه کاهش سطح مقطع را طوری تنظیم کنید که هیچگاه تنش  .0تولید را برابر 

 پوشی کنیدود. از اثر کارسختی چشمدرصد تنش سیالن بیشتر نش 07کشش از 

 
 

 به دست آورید. k  =σی تابع قانون لویی اتفاق می افتد را برای مادهدر آزمایش باد کردن، کرنش موثر حقیقی که در آن گ  7-3تمرین

 

ها به تدریج افزایش این نیروگیرد. اگر قرار می Fتحت تاثیر دو نیروی محوری  . mmو ضخامت   w1=w2=20ورقی به ابعاد  8-3تمرین

-تنش واند تحمل کند پیدا کند. رابطهتنیرویی را که ورق درست در لحظه گلویی شدن می یابند تا ورق به شرایط ناپایداری برسد، حداکثر

 )مگاپاسکال( است. σ=377    کرنش این ورق 

 

 بدست آورید.را رایند کشش ی بین کاهش سطح مقطع و سرعت ورود سیم به حدیده در فرابطه 9-3تمرین

 



 رسد. نسبت بین سرعت نهایی و اولیه را بیابید.می Vnقالب به سرعت نهایی  nپس از عبور از  V0سیمی با سرعت اولیه ی  11-3تمرین 

 

کند و در این هنگام فوت را تحمل می 27777.اینچ بار کششی ماکزیمم  7/.7.یک نمونه برنجی تابکاری شده، با قطر اولیه  11-3تمرین 

مطلوبست تعیین باشد  nاگر نمونه مشابه دیگری چنان بارگذاری شود که کرنش آن نصف مقدار  .یابددرصد می 07مقطع اولیه آن به اندازه 

 رسیدن به این وضعیت.اعمالی برای  قدار بارم

 

 

اینچ  2/7اینچ و ضخامت جدار آن برابر  7.در شکل یک محور آلومینیومی نشان داده شده است که قطر داخلی آن برابر  12-3تمرین 

توان فوالد را صلب فرض کرد و اصطکاک در اینچ جا زده شده است، در این مسئله می 7.است. این لوله روی میله فوالدی توپری به قطر 

̅ فصل مشرک را نادیده گرفت. اگر برای لوله  نگام وقوع و لوله مطابق شکل بارگذاری شده باشد، کرنش موثر و نیرو را ه     ̅       

 ناپایداری تعیین کنید.

 

 
 

 

رسانند، در اینچ می 2/7اینچ را از طریق نوردکاری سرد، طی یک عبور به ضخامت  7/.2اینچ و ضخامت  30ورقی به پهنای  13-3تمرین 

̅ . رابطه کارسختی برای این فلز یابدمینحین این عملیات پهنای ورق افزایش  فوت بر  777.و سرعت ورودی ورق     ̅        

نظر کنیم، میزز استفاده کرد. اگر از آثار آهنگ کرنش صرف -توان از معیار فون% معقول است و می.0دقیقه است. برای این عملیات بازده 

  آل محاسبه کنید.تحلیل کار ایده برای انجام این عملیات را با استفاده از روش توان الزم

 
ن درست برابر قطر داخلی لوله است. شود که قطر آمحوری قرار داده می لوله جدار نازک آز آلومینیوم تابکاری شده روی 19-3تمرین 

فرض فشارند تا به طول اولیه برسد. کشند و سپس آن را میمی درصد .فشارند. ابتدا لوله را به اندازه کشند و میسپس لوله را به تناوب می

̅ ها یکنواختند و رابطه کنید کرنش        ̅     (psi )چند چرخه )یک کشش به عالوه یک کندسختی را توصیف می -رفتار کرنش .

 برسد ksi 37نامیم( الزم است تا استحکام تسلیم لوله به فشار را یک چرخه می

 

 

 

 



 

̅ فلزی که در آن  15-3تمرین  ای قرار با کرنش صفحه، مطابق شکل تحت کشش    ̅      

 εy = 0گیرد، یعنی می

 را در آغاز ناپایداری تعیین کنید. εzالف( 

 در این لحظه چقدر است. ̅ ب( مقدار 

 

 

 

̅ کرنش حقیقی از رابطه  -ای خالص، منحنی تنشدر ماده 16-3تمرین  ثابت هستند.  Cو  Bشود که در آن تقریب زده می  ̅      

توان در یک عبور ایجاد درصد باشد، ماکزیمم کرنشی که می .0و بازده کشش  B = 30000 psi ،C = 10000 psiهرگاه در کشش سیم  

  .آل استفاده کنید()از روش کار ایده کرد چقدر است

 
-شود که ضرب سکه به حالت سرد انجام میرا تعیین کنید. فرض می اید که نیروی الزم برای ضرب سکهخواهناز شما می 17-3تمرین 

و قطر خارجی در  .ksi 2یابد. تنش سیالن میانگین شود. این روش تقریبی از فشردن محوری است و تمام فلز به طور مومسان سیالن می

  نده فرض کنید.است. اصطکاک را چسب in 70/7و ضخامت میانگین پس از شکل دادن در حدود  in 5./7حدود 

 

 


