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  1آزمايش 
  )Cook & Larkeهاي تنش بر حسب تغيير طول نسبي فلزات (روش تعيين منحني

  
  مقدمه:

گيرد، تست كشش مايشي كه صورت ميزترين آكنند. رايجسازي ميشبيه شود،ارد ميدهي به قطعه وزمايشگاه شرايطي را كه در شكلدر آ
  . ترين آزمايش، تست فشار ساده استلبعد از آن متداو ساده است.

در قطعه  دهد كه سبب اعوجاجرخ مي )buckling( ، كمانشفشار در تست فشار ساده در اثر
هده نشود. گيرند تا اين پديده مشارا درنظر مي  د. براي اين منظور طبق استانداردشومي

ين سبب تغيير فرم غير يكنواخت هايي است كه ادر اين تست ماده در تماس با سنبه يا فك
شود. زد ولي در عمل اصطكاك مانع آن ميبلغ xدر محل تماس ماده بايد در راستاي  شود.مي

) كه در تماس dead zoneمنطقه مرده ( براي حذف اين اصطكاك بايد روغنكاري صورت گيرد.
-براي حذف اين منطقه و رسم منحني تنش به است، تحت فشار و تغيير فرم نيست.با سن

  .شوداستفاده ميكرنش در حالت بدون اصطكاك از روش كوك و الرك 
هاي مختلف و طول سيلندر با قطرهاي يكسان 4و يا  3از كوك و الرك كرنش در فشار تك محوري مس -براي مشخص كردن منحني تنش

براي بدست آوردن  نهايت است.ين نسبت صفر است معادل ارتفاع بيكه ازماني است. 3تا  5/0نها كه نسبت اوليه آه طورياستفاده كردند ب
 كاهش ن تا صفرآ برونيابيبا رسم نمودار و  وردند.ا بر حسب درصد كاهش ارتفاع بدست آهر سيلندر را تك تك فشرده كرده و نيرو ر ن،آ

 .ندواقعي را محاسبه كرد ارتفاع

  
  روش آزمايش:

ها پس از روانكاري دو انتهاي نمونههاي متفاوت را هاي يكسان و ارتفاعبا سطح مقطع سه يا چهار نمونه مسي يا آلومينيوميدر اين آزمايش، 
  د.ناي شوبشكه هاكنيم تا جايي كه نمونهدهيم و بارهاي اعمالي را هر بار اضافه ميتحت بارهاي يكسان قرار مي

گيري شده و سپس به ازاي هر بار يكسان كاهش واقعي ارتفاع هر نمونه اندازههر بار باربرداري، الزم است كه افزايش قطر و كاهش پس از 
 كرنش در فشار را رسم كرد. -توان منحني تنشارتفاع بر حسب نسبت قطر به ارتفاع استوانه رسم شود. در انتها با استفاده از اين نمودار مي

 ات بيشتر به جزوه درس شكل دادن فلزات و كتاب شكل دهي فلزات كدل مراجعه شود.براي توضيح

  
  هاي آزمايشخواسته

 درصد محاسبه كنيد. 6كرنش را رسم نموده و تنش سيالن را به ازاي كرنش  -منحني تنش -1

 دست آوريدضريب استحكام و توان كارسختي را به -2

 درنظر بگيريد). 05/0باشد رسم كنيد (ضريب اصطكاك را  2ر آن اي كه نسبت طول به قطنمونه يرا برا تپه فشار -3

 تفاوت اين آزمايش را با آزمايش فشار ساده شرح دهيد. -4

  خطاهاي آزمايش و علل آن را شرح دهيد. -5

 



  2آزمايش 
  )Bulgeآزمايش ورق تحت فشار روغن (تست 

  
  مقدمه:

كشش دو محوري كرنش در شرايط - دست آوردن نمودار تنشهدف از اين آزمايش به
توان منحني مذبور را تا دليل تاخير در گلويي شدن ماده، در اين روش ميبهمتوازن است. 

فشار  در اين آزمايشورد. دست آپذير نيست بههاي ديگر امكانهايي كه به روشتغيير طول
مونه تواند بيرون بزند تا وقتي كه ن. روغن نميشودروغن از زير به يك ورق نازك اعمال مي

 ارتفاع باال gaugeآيد و با استفاده از يك پاره شود. در اين لحظه ورق ورم كرده و باال مي
  شود. تغيير فرم پالستيك شروع مي و دهد سپس تسليم شدهشود. ماده ابتدا تغيير فرم االستيك ميگيري مياندازه مدن ورقآ
  

  روش آزمايش:
 شود. ورق مربعي را در دستگاه قرار داده و فشار را باال استفاده مي ميليمتر 2تا  5/0با ضخامت  ، آلومينيومي يا فوالدياز يك ورق مسي

. براي بدست گيريم) را با افزايش فشار اندازه ميhارتفاع برآمدگي ورق (گيري انجام شود. بعد از اين كار فشار را صفر كرده و بريم تا ورقمي
  شود:ط زير استفاده مير، ضخامت ورق و شعاع گنبد از رواب، تنش موثآوردن

  
  

  هاي آزمايشخواسته

 محاسبه كنيد. 3/0م نموده و تنش سيالن را به ازاي كرنش كرنش را رس -منحني تنش -1

 دست آوريد.درصد كرنش ضخامت به 50فشار هيدورستاتيك را براي  -2

 دست آوريد. توان كارسختي و ضريب استحكام را به -3

 اثر توان كارسختي بر كرنش ماكزيمم ضخامت را بررسي كرده و مقدار كرنش حدي در اين آزمايش را تعيين كنيد. -4

 اين آزمايش را با آزمايش كشش مقايسه كرده و در ضمن تنش ماكزيمم در اين آزمايش را با آزمايش كشش مقايسه كنيد.  -5

 خطاهاي آزمايش و علل آن را شرح دهيد.  -6



  3آزمايش 
  ايفشار با كرنش صفحه

  
 مقدمه:

خصوص براي فرآيند ود و نتايج حاصل از آن بهشهاي نازك استفاده ميكرنش در ورق -هاي تنشدست آوردن منحنياين روش براي به
برابر  10(عرض حداقل  ن نسبت به ضخامت زياد استكنيم كه عرض آاي استفاده ميدر اين آزمايش از نمونهاست.  نورد قابل استفاده

مقدار اصطكاك كمتر است و  بنابراين در اين راستا كرنش صفر است. علت استفاده از اين نمونه، آن است كه در اين حالت .ضخامت باشد)
  را نداريم. )barreling( اي شدنبشكه تر است و ديگر مشكلآزمايش به شرايط واقعي نزديك

  
  روش آزمايش:

ه از حركت دهيم كقرار مي اند،كه به خوبي روغن كاري شدهنمونه بين دو ديواره  اولتوان به دو حالت تست كرد. در حالت مي نمونه را
 باشد اثر مناطق بدون تغيير شكل شود كه اگر دو گيره با ضخامت كم استفاده مي كند. حالت ديكر ازلوگيري ميعرضي نمونه ج

  شود.پالستيك بر روي نمونه ناچيز مي
كنيم. در اين حالت بايد را بررسي مي دوم زمايش صرفا حالتدر اين آ

به حداقل برسد. با  دو گيره به خوبي روغن كاري شوند تا اثر اصطكاك
 wتواند در راستاي ها قرار دارد نمياعمال بار، فلزي كه بين فرو برنده
   شود اي ايجاد ميحركت كند و حالت كرنش صفحه

الزم است كه  پهناي سنبه و ماتريس بايد از پهناي نمونه بيشتر بوده و
برابر ضخامت  6در ضمن عرض نمونه بايد حداقل ضخامت نمونه باشد، ا چهار برابر وردن نتيجه مطلوب بين دو تضخامت آنها براي بدست آ

  سنبه و ماتريس باشد.
شود، سپس درصد تغيير فرم ايجاد  10، به نمونه بار اعمال كرده تا حدود نبه و ماتريس و روغنكاري نمونهپس از قرار دادن ورق بين س

ر است در ككنيم. الزم به ذچند بار تكرار مي . اين عمل راكنيمر اعمال ميگيري كرده و مجددا بار با مقدار بيشتضخامت ورق را اندازه
 با ضخامت كمترهاي برسد بايد سنبه و ماتريس را با سنبه و ماتريس 4صورتيكه نسبت ضخامت سنبه و ماتريس به ضخامت ورق به 

    كرنش را رسم نمود.  -ش را محاسبه كرده و منحني تنشتنش و كرنتوان ميهاي نيرو و ضخامت، جايگزين كرد. در انتها با توجه به داده
  

  هاي آزمايشخواسته

 درصد محاسبه كنيد. 70مقدار نيروي پرس را به ازاي كرنش را رسم نموده و  موثر كرنش -منحني تنش -1

 دست آوريدضريب استحكام و توان كارسختي را به -2

 يد.آدست مياي بهمقدار تنش در جهت طول نمونه از چه رابطه -3

 كوك و الرك چيست؟تفاوت اين آزمايش را با آزمايش  -4

  خطاهاي آزمايش و علل آن را شرح دهيد.  -5



  4آزمايش 
  پيچش

  
  مقدمه:

در باشد. هدف از اين آزمايش بررسي مقاومت و استحكام ماده در برابر پيچش و تعيين منحني تنش برشي بر حسب كرنش برشي ماده مي
 T م تنش برشي در سطح نمونه ومماكزي اگر  بت است و از طرف ديگر تحت پيچش قرار مي گيريد.زمون پيچش نمونه از يك طرف ثاآ

  گشتاور اعمالي باشد خواهيم داشت:

  

 انتگرال قطبي لختي است. J، شعاع سطح مقطع و 1مطابق شكل aكه 
يند هم در دماي محيط بسته به نوع فرآ اي باال واين تست هم در دم

تست كشش را دارد و  گردني شدناين تست نه مشكل  شود.مي انجام
  تست فشار را. اي شدنبشكهنه مشكل 

.  

  روش آزمايش:
گيري نماييد. نمونه پيچش را روي دستگاه بسته ابتدا زاويه سنج دستگاه پيچش را صفر كنيد. سپس طول گيج و قطر نمونه پيچش را اندازه

درجه گشتاور را از روي دستگاه خوانده و اين عمل را تا  10اه را با سرعت ثابت چرخانده و در فواصل و گشتاور سنج را روشن نماييد. دستگ
 -كرنش برشي و منحني تنش -توان منحني تنش برشيشكست نمونه ادامه دهيد. با توجه به اطالعات بدست آمده از اين آزمايش مي

   كرنش را رسم نمود. 

  
  هاي آزمايشخواسته

 كرنش برشي معادل را رسم نموده و مدول برشي ماده را محاسبه كنيد. -منحني تنش -1

 دست آوريد.كرنش برشي معادل به - ضريب استحكام و توان كارسختي را از منحني تنش -2

 كرنش تبديل كنيد. -كرنش برشي را به منحني تنش -منحني تنش -3

 ن كرنش بيشتري به ماده اعمال نمود.توابا آزمايش كشش چيست؟ در كداميك مي تفاوت اين آزمايش -4

  خطاهاي آزمايش و علل آن را شرح دهيد.  -5

  

  

  



  5آزمايش 
  اكستروژن

  
  مقدمه:

اكستروژن فرآيندي است كه در آن سطح مقطع قطعه فلزي يا پليمري در 
شود. از داخل دهانه قالب كم مينيرو به قطعه و سيالن آن اثر وارد كردن 

كار هاي توخالي بهاي يا لولههاي استوانهيد ميلهاين فرآيند عموما براي تول
  رود.مي

طور كه شود. هماناكستروژن به دو روش مستقيم و غيرمستقيم انجام مي
اي در شكل مشخص است در اكستروژن مستقيم شمشال فلزي در محفظه

شود. در حالت اي به درون قالب رانده ميشود و توسط كوبهقرار داده مي
كه در حالت غير كند در حاليه به داخل قالب حركت ميمستقيم قطع

مستقيم اصطكاك كمتر نسبت به روش مستقيم است. البته غيرترين مزيت روش شود. مهمكند و قطعه خارج ميمستقيم قالب حركت مي
  شود.در حالت مستقيم هم از روان كار استفاده مي

تواند هم به صورت گرم و هم به صورت سرد انجام شود. براي توليد لوله از ماندرال ييند نهايي است كه مبه عنوان فرآمعموال اكستروژن 
 سازد.رود و فضاي داخلي آن را ميشود كه داخل قطعه مياستفاده مي

  
  روش آزمايش:

آزمايش تاثير پارامترهاي ين پذيري خوبي دارند. در اتوان از سرب يا پليمر استفاده كرد كه در دماي اتاق شكلجهت انجام اين آزمايش مي
هاي با توان در قالبمتفاوت را مي هاي با طولشود. نمونهميبررسي  بيلت بر نيروي اكستروژن ميزان كاهش سطح مقطع و طول قالب شامل

  متفاوت اكسترود كرده و نيروي الزم براي اكستروژن را مشخص كرد. و قطر خارجي زاويه 

  

  هاي آزمايشخواسته

 الزم براي اكستروژن نمونه را در شرايط مختلف رسم كنيد. جدول نيروي  -1

 نمودار نيروي الزم براي اكستروژن را بر حسب كاهش سطح مقطع رسم كنيد. -2

 نمودار نيروي الزم براي اكستروژن را بر حسب طول اوليه بيلت رسم كنيد. -3

 يسه كنيد.منحني فشار ماكزيمم برحسب كرنش را رسم كرده و آن را با مقادير تئوري مقا -4

 .زاويه بهينه قالب اكستروژن را محاسبه كنيد و با زاويه بهينه تئوري مقايسه كنيد -5

  .ضريب اصطكاك را در اين آزمايش محاسبه كنيد -6

  خطاهاي آزمايش و علل آن را شرح دهيد.  -7



  6آزمايش 
  كشش عميق

  
 مقدمه:

در اين شود. م ميصورت سرد انجاهاي شكل دادن فلزات است كه بهكشش عميق يكي از روش
فحه فلزي و مسطح معموال به شكل گرد به كمك يك سنبه با ايجاد تغيير شكل روش ص

هم  cuppingدر گذشته به كشش عميق شود. پالستيك شديد به داخل ماتريس كشيده مي
 blankگير (گفتند چراكه براي ساخت قطعات ليواني شكل كاربرد دارد. مطابق شكل زير ورقمي

holder (خوردگي(اعوجاج) قطعه جلوگيري  چروك كند و هم ازهم ارتفاع را مشخص مي    
كند كه باعث تغيير شكل پالستيكي فلز به داخل حفره كند. سنبه به ماده فشار اعمال ميمي

اي مجموعهآيد. اين فرايند زيروجود ميهشود و در نهايت شكل نهايي (حالت ليواني) بماتريس مي
  است كه داراي ويژگي زير هستند: )sheet forming( دهي ورقكاش يندهاياز فرآ

 ها معموال دوبعدي هستندتنش .1

 اندها كششيتنش .2

 شوندمعموال در دماهاي پايين انجام مي .3

 توان اعمال كرد.كرنش معادل زيادي نمي .4

  
  روش آزمايش:

كاري را روغنهاي مختلف مسي و آلومينيومي با ضخامتهاي هدف از اين آزمايش محاسبه نيروي الزم براي كشش عميق است. ابتدا ورق
هاي گيري نيرو در زمان. با اندازهكنيمداخل پرس هيدروليك قرار داده و نيرو را اعمال ميقالب  ،گيرهاي ورقنموده و پس از بستن پيچ
  كاري نيز تكرار كنيد. شرايط بدون روغندر ضمن همين آزمايش را در  جابجايي را رسم كرد. -توان نمودار نيرومختلف كشش عميق مي

  
  هاي آزمايشخواسته

 كاري رسم نموده و با يكديگر مقايسه كنيد.كاري و بدون روغندر شرايط با روغن هاجابجايي را براي هر يك از ورق -منحني نيرو -1

 هاي تغيير شكلتئوريزده شده از تخمين دست آورده و با مقادير نيروي حاصل از كشش عميق را براي هر يك از شرايط فوق به -2
   كنيد. مقايسه

 در مورد شكل محصول آزمايش در شرايط مختلف بحث كنيد. -3

 توان كشيد چقدر است.حداكثر ارتفاعي را كه در يك مرحله مي -4

 عيوب ايجاد شده در محصول كشش عميق را بيان كرده و دليل آن را ذكر كنيد. -5

   خطاهاي آزمايش و علل آن را شرح دهيد. -6



  7آزمايش 
  نورد

  
  مقدمه:

براي خيلي از  شوند.گري در حالت جامد نورد ميدرصد محصوالت پس از ريخته 85
، براي توليد محصوالت نيمه تمام دو غلتك مطابق شكل قطعات نورد مرحله مياني است.

بررسي د انتوميترين نوردي كه سادهشود. استفاده مي اي دارندكه شكل استوانه
شود گرفته مينظر  فرضياتي كه در نورد در يا نورد تخت است.  Flat rollingشود

  :عبارتند از

 پس شرايط كرنش صفحه اي حاكم است.، عرض ورق زياد است .1

  وجود ندارد.كارسختي  .2

  كار اضافي وجود ندارد. .3

  
 روش آزمايش:

اي انتخاب شود كه گونهعرض و ضخامت ورق بايد به. شوداستفاده مي تواند، آلومبنيومي و يا سربي ميهاي مسيدر اين آزمايش از ورق
، فاصله شودوارد ميها را به صفر رسانده و در حالي كه به ورق فلزي فشار در ابتدا فاصله بين غلتكاي تامين گردد. شرايط كرنش صفحه

، حداكثر كاهش ضخامت ورق پس از نورد اين حالت تغيير ضخامتها ورق را به داخل بكشد. در تا جايي كه غلتك كردهغلتك ها را زياد 
براي بررسي مقدار گشتاور و  با استفاده از شعاع غلتك و روابط تئوري، ضريب اصطكاك قابل محاسبه است.ورق توسط دستگاه خواهد بود. 

  شود. اور از روي دستگاه خوانده ميهاي مختلف نورد شده و مقدار نيرو و گشتها در مقادير كاهش سطح مقطعنيروي نورد، ورق

  
  هاي آزمايشخواسته

 ضريب اصطكاك را بدست آوريد  -1

 هاي مختلف بدست اوريدرا در كاهش سطح مقطع (طول تغيير شكل همگن)L طول  -2

 زاويه گاز را براي تغيير شكل ماكزيمم معين كنيد.  -3

  و با يكديگر مقايسه كنيد. تئوري و تجربي بدست آورده از لحاظمنحني تغييرات نيروي نورد را برحسب كاهش درصد سطح مقطع  -4
 ورديد.ا استفاده از نتايج آزمايش بدست آمنحني تغييرات گشتاور نورد را برحسب كاهش ضخامت ب -5

 خطاهاي آزمايش و علل آن را شرح دهيد.  -6

  
  



  8آزمايش 
  آزمايش فشار رينگ

  

  مقدمه:
توان عالوه بر ت اهميت زيادي دارد. با استفاده از تست فشار ديسك توخالي ميرآيندهاي شكل دادن فلزاتعيين شرايط اصطكاكي در ف

توان براي تعيين كرنش مواد، شرايط اصطكاكي و ضريب اصطكاك را تعيين نمود. در ضمن از آزمايش فشار رينگ مي- تعيين رفتار تنش
  ضريب اصطكاك در شرايط مختلف دمايي استفاده كرد.

   

  روش آزمايش:
زم براي پس از بارگذاري و ثبت نيروي ال شود.استفاده مي 6:3:1جي و ضخامت ست از رينگ با نسبت ابعاد قطر داخلي، قطر خاردر اين ت

كرنش و ضريب اصطكاك را تعيين نمود.  -گيري تغييرات قطر داخلي، قطر خارجي و ضخامت نمونه، منحني تنشتوان با اندازهفشردن مي
  يابد.داخلي افزايش يافته و درصورتي كه اصطكاك زياد باشد، قطر داخلي كاهش مي چنانچه اصطكاك كم باشد قطر

را تعيين نموده و با  σ/σyاعمالي نسبت  reduction) و ميزان درصد تغييرات قطر داخلي و همچنين درصد 1با استفاده از نمودار شكل (
كار با به كرنش را رسم نماييد. -منحني تنش توانيد. در اين صورت مياييدرا محاسبه نم σyو نهايتا  σاستفاده از نيروي خوانده شده مقدار 

   گيري شده پس از فشار، فاكتور ثابت اصطكاك را تعيين كنيد.) و با توجه به ابعاد اندازه2بردن نمودار شكل (
  

      
  )2شكل (                                                                )                  1شكل (                                            

  هاي آزمايشخواسته
 زمايش شده را رسم كنيد.تنش كرنش ماده آ -منحنيلي رسم كنيد كه اطالعات حاصل از آزمايش در آن آمده باشد و سپس جدو -1

 دست آوريد.كرنش به - ضريب استحكام و توان كارسختي را از منحني تنش -2

 را توجيه كنيد. mچگونگي تغييرات ثابت اصطكاك با كرنش را رسم كنيد و غييرات فاكتور ت -3

  خطاهاي آزمايش و علل آن را شرح دهيد. -4
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