
 

 ۹۹-۹5 نیمسال اول – مچهار تمرین سری

 

کشند تا ضخامت ورق می 00هایی با نیم زاویه اینچ را از میان حدیده 50اینچ و پهنای  521/0کالفی از ورق فوالدی به ضخامت  1-۹تمرین 

 psiو استحکام تسلیم میانگین برابر  00/0در حدود  فوت در دقیقه،  10سرعت خروجی ورق در حدود اینچ برسد.  50در یک عبور به 

  اگر از افزایش پهنا چشمپوشی شود، توان موردنیاز برای این مقدار کاهش چقدر است. از معیار تسلیم ترسکا استفاده کنید. .است 10000

 
درجه بود  0و نیم زاویه حدیده  r=2/0حالتی که درصد در  01در آزمایش کشش میله که روی فلزی خاص انجام شده، بازده  2-۹تمرین 

 . بدست آمده است

 )الف( ضریب اصطکاک واقعی را با استفاده از تحلیل ساکس تعیین کنید

ست باشد، مقدار بازده را بد  0و نیم زاویه حدیده  r=4/0بدست آمده در قسمت )الف( و بر اساس تحلیل ساکس هرگاه  )ب( با استفاده مقدار 

 آورید.

 
 psi. تنش سیالن مختال گرم تقریبا ثابت و برابر در شکل ابعاد یک تختال فلزی قبل و بعد از فورچ گرم نشان داده شده است 3-۹تمرین 

 میزز:  -است. با فرض وجود اصطکاک چسبنده در فصل مشترک و تسلیم طبق معیار فون 2100

 تعیین کنید. نیروی الزم برای ایجاد ضخامت نهایی راالف( 

 .کند(تغییر می Lبا  Fب( برای انجام این کار چه مقدار کار باید انجام شود )در این مسئله 

 . تا این عمل در یک ضربه انجام شود پوند از چه ارتفاعی باید سقوط کند 200ای به جرم کوبه ج(

 
 

̅ از رابطه  mm 5000510ای به ابعاد اولیه در فرآیند کشش تسمه، تنش سیالن تسمه ۹-۹تمرین  کند. اگر برای تبعیت می ̅     

عبور کرده و در هر قالب حداکثر کاهش  01/0درجه و ضریب اصطکاک  24، تسمه از دو قالب مشابه با زاویه mm 1رسیدن به ضخامت نهایی 

 شود. ه قبل از هر مرحله آنیل میسطح مقطع حاصل شده باشد، ضریب بازدهی این فرآیند را تعیین کنید. تسم

 

 

 



 
-درجه کشیده می 24از قالبی با زاویه  mm 0و ضخامت  mm 00ای به قطر اولیه لولهای ر فرآیند کشش لوله با توپی استوانهد 5-۹تمرین 

کرنش لوله  -. رابطه تنشاگر کاهش سطح مقطع حداکثر مقدار ممکن باشد، نیروی کششی الزم برای انجام این فرآیند را تعیین کنید .شود

 ̅ درصد درنظر  500و راندمان فرآیند  51/0ریب اصطکاک لوله و توپی و ض 2/0)مگاپاسکال( است. ضریب اصطکاک لوله و قالب     ̅     

  گرفته شود.

 
میلیمتر در آمده  021000های پرس به ابعاد نهایی میلیمتر در اثر فشردن بین فک 5221510ای فلزی به ابعاد قطعه 6-۹تمرین 

، ظرفیت پرس الزم برای انجام باشد 7/0مگاپاسکال و ثابت اصطکاک بین قطعه و ابزار کار  110است. اگر تنش سیالن این قطعه ثابت و برابر با 

 . این فرآیند را بدست آورید

 
اینچ  2اینچ به  4کشیم تا قطر آن از درجه می 00را با استفاده از نیم زاویه حدیده  psi 100ای فلزی با تنش سیالن ثابت میله 7-۹تمرین 

 قطعه کار به صورت زیر باشد:کنید. هرگاه شرایط اصطکاک در فصل مشترک قالب و برسد. تنش کشش را در این عمل محاسبه 

 )الف( بدون اصطکاک

 )ب( اصطکاک کامال چسبنده

 .  =  2/0)ج( 

 

شود. شود که ضرب سکه به حالت سرد انجام میرا تعیین کنید. فرض می اید که نیروی الزم برای ضرب سکهخواهناز شما می 8-۹تمرین 

 inو قطر خارجی در حدود  ksi 21یابد. تنش سیالن میانگین این روش تقریبی از فشردن محوری است و تمام فلز به طور مومسان سیالن می

 نده فرض کنید.است. اصطکاک را چسب in 00/0و ضخامت میانگین پس از شکل دادن در حدود  51/0

 
ای به درجه برای کشیدن لوله 20و قالبی به زاویه  cm 50در فرآیند کشش لوله با ماندرل متحرک، از یک ماندرل صلب به قطر  ۹-۹تمرین 

را بدست باشد. فشار موردنیاز روی سنبه  m 0ای به طول نهایی استفاده شده است. اگر هدف رسیدن به لوله mm 1و ضخامت  m 2طول 

̅ است. تنش و کرنش از رابطه  01/0و ضریب اصطکاک بین ماندرل و لوله  0/0. ضریب اصطکاک بین قالب و لوله آورید )مگا     ̅     

  درنظر بگیرید(. )کارسختی را کندپاسکال( تبعیت می

 


