
 بسمه تعالی

دار و چاکدار  مقاطع سوراخی و ساخت دستگاه شکل دهی غلتکی پروفیل با طرح

 مدوالر 

به همت  1393در سال  469345توسعه فناوری فلز پیشرو )سهامی خاص( با شماره ثبت دانش بنیان شرکت 

تهران و جمعی از استادان دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس و دانشکده کارآفرینی دانشگاه 

 مهندسان و کارشناسان متخصص در زمینه شکل دهی فلزات تاسیس شده است.

این شرکت واقع در پارک علم و فناوری مدرس و مجتمع فناوری مدرس، با استفاده از متخصصین و دانش ایجاد 

ن کارهای شده درآزمایشگاه شکل دهی فلزات دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس در ربع قر

تحقیقاتی و تجربی متفاوت و همکاری با صنعت، حضوردرمراکز تحقیقاتی خارج از کشور، چاپ کتاب و مقاالت 

مختلف در مجالت داخلی و خارجی و ارائه دستاوردهای تحقیقاتی در قالب مقاالت در کنفرانسهای داخلی و 

کتری(، طراحی و تدوین چندین نرم افزار خارجی، تربیت متخصصین زیاد )دانش آموختگان کارشناسی ارشد و د

لوله و  (Roll Forming)طراحی، ارائه دوره های مختلف آموزشی و ساخت چندین دستگاه شکل دهی غلتکی 

 پروفیل، تاسیس شده است.

با استفاده از ماشین آالت در زمینه آموزش، تحقیقات، طراحی و تولید فرآیند شکل دهی غلتکی  این شرکت 

ای ساخت تجهیزات به صورت علمی و مبتنی بر دانش روز اقدام به طراحی وساخت دستگاه ها، پیشرفته بر

تجهیزات ومحصوالت شکل دهی غلتکی وقبول سفارشات انواع محصوالت خاص نموده و می توان گفت اولین 

ی پیشرفته وتنها طراح وتولید کننده دستگاه های پیشرفته شکل دهی غلتکی لوله وپروفیل براساس مبانی علم

 در کشور می باشد.

روش با استفاده از  ین. در اباشد یم یمقاطع مختلف فلز یدتول یپر کاربرد برا یروش یغلتک یده شکل

 ینا .[1] شود یم یلبه محصول مورد نظر تبد یجچند مرحله و به تدر یدوار نوار ورق در ط یها مجموعه غلتک

مقدار  یکمرحله با اعمال  هراست که در  یو متوال یوستهبه صورت پ یده شامل چند مرحله شکل یندفرآ

خاص که  یستگاها یکدر  یده . هر مرحله از شکلشود یم یکنزد ییمشخص، ورق به محصول نها یده شکل

بوده که در  نیییو پا ییهای باال ها شامل غلتک . معموالً مجموعه غلتکشود یدارای چند غلتک است انجام م

 ین. همچنشود یکمک گرفته م یده شکل یطشرا وددر دوطرف ورق برای بهب یهای جانب از غلتک یازصورت ن



های هرزگرد  سری غلتک یکاز  ی،اصل های یستگاها ینکاملتر، در ب یده و شکل یندبرای سهولت در انجام فرآ

 سرد را نشان داده شده است. یغلتک یده شکل ینداز فرآ ییشما 1-1شکل  در  .[2] دگرد یاستفاده م

 

 دهی غلتکی سرد شمایی از یک خط شکل 1-1 شکل

ها  مقطع ینا یها از عمده کاربرد باشند؛ یم یمتنوع یکاربردها یروش دارا ینبه ا یدیتول یها محصول

 یایاز مزا یکی د.اشاره کر ی و سازهساز خودرو نفت، پتروشیمی،  به استفاده آنها در صنایعی همچون توان یم

که  یمحصوالت یندفرآ ین. لذا با اباشد یم یندسرد ثابت ماندن ضخامت ورق در طول انجام فرآ یغلتک یده شکل

. در [3] نمود یدتول توان یباال م یفیتو با ک یرا به خوب باشند یم یکنواختدارای سطح مقطع  یدر راستای طول

 روش نشان داده شده است. ینبه ا یدیتول های یلاز پروف ییها نمونه 2-1شکل   

 

 دهی غلتکی  روش شکل برخی محصوالت تولیدی به2-1 شکل



 یدشکل مورد نظر به صورت شد یگر،د یندهایاز فرآ یاریبرخالف بس یغلتک یده شکل ینددر فرآ 3-1 شکل

و  یای طراح ها به گونه و غلتک ها یستگاها یدهدف با ینبه ا یل. برای نشود یبر روی ورق اعمال نم یو ناگهان

 .[4] بعد را فراهم کنند حلهمرحله به مر یکرا در ورق از  یمو مال یوستهپ ییرشکلتغ یکشوند که  یمتنظ

سططح   گویا، واضح و حال ینسرد به صورت ساده و درع یغلتک یده شکل دینمراحل مختلف فرآ یشبرای نما

شطکل در   یطک در  ورق بطرای  یمحور خنث یکمختلف و با در نظر گرفتن  های یستگاهشده در ا یدهای تول قطعم

 سطه  4-1شطکل   . [5] شطود  یده میالگوی گل نام آید یروش به وجود م ینکه از ا ی. شکلشوند یکنار هم رسم م

 .دهد یمقطع خاص نشان م یکرا برای  1نمونه الگوی گل

 

 دهی غلتکی سرد روش شکل الگوی گل پروفیل سه نوع مقطع تولیدی به  4-1 شکل

 ی،ساخته وانباردار یشپ یاسکلت های، خودرو ساز یعدر صنا دار مقاطع سوراخ یادبا توجه به مصارف ز

است. با توجه  یافتهضرورت  یاربس یراخ یمحصوالت در دهه ها ینانبوه ا یدبه تول یازنصنایع ساختمان سازی، 

است که رونق  یمدت یزروش ن ینسوراخ دار توسط ا یمقاطع فلز یدسرد، تول یغلتک یده شکل یاربس یایبه مزا

و سپس بطور  یدهگرد یسوراخکار ،پانچ یها قالب یلهابتدا بوس یروش ورق فوالد یندر ا. است یافتهفروان 

 یشدار را نما سرد روق سوراخ یغلتک یشکل ده 5-1شکل  .  رندگی یسرد قرار م یغلتک یده تحت شکل یوستهپ

 دهد. یم

                                                           
1 Flower Diagram 



 

 دار از ورق از پیش پانچ شده دهی غلتکی سرد جهت تولید مقطع سوراخ یک خط شکل 5-1 شکل

باال مد نظر است پانچ ورق توسط  یدکه سرعت تول یدر موارد گردد یمشاهده م 6-1شکل  همانگونه که در 

 .پذیرد یسرد انجام م یغلتک یده خط شکل یننخست های یستگاهاز ا یکی

 

 غلتکی سرد دهی های پانچ کننده در ابتدای خط شکل دو نمونه از ایستگاه 6-1 شکل

مقاطع بدون سوراخ  یدکه در تول یوبیع یو پررنگتر شدن برخ یدجد یوبع یبوجود آمدن برخ ینب یندر ا

بوجود دهی غلتکی سرد  شکلروش  یدیدار تول محصوالت سوراخ یدرا در تول یدیوجود داشته مشکالت جد یزن

 .باشد یم یوبع ینبرطرف شدن ا یاجهت کاهش و  یقدق یبه بررس یازآورده که ن



  یغلتک یده و مشکالت شکل یاچند مورد از مزا  -1-2

آنها اشاره  ینبه چند مورد از مهمتر ینجاکه در ا باشد یمتعددی م یایدارای مزا یغلتک یده روش شکل

 :شود یم

 در طول محصول یتعدم محدود -1

 محصول یدسرعت باالی تول -2

 یندفرآ ینمواد در ح ییبه جابجا یازن ینکمتر -3

 از مقاطع یعیگستره وس یدتول یتقابل -4

 )فلز و غیر فلز( های متفاوت محصول از جنس یدتول یتقابل -5

 یمو مال یکنواخت ییرشکلتغ یلبه دل یندفرآ یدر ط یحرارت یاتبه عمل یازعدم ن -6

 و ... . 3 ی، حکاک2مانند سوراخکاری  یگرد یده شکل یاتبا عمل یبترک یتقابل -7

ها و  غلتک صحیح ی که البته با طراح ییقبول برای محصول نها  قابل یابعادی و هندسمحدوده تلرانس  -8

 را محدودتر کرد. یبازه تلرانس توان یم ها یستگاها

 تولید محصوالت مدور با اندازهای مختلف و یا محصوالت با سطح مقطع متغیردر طول بطور پیوسته -9

 سرد بصورت گرم وغلتکی اجرای فرایند شکل دهی  -10

 شده است: یانب یغلتک یده ادامه چند مورد از مشکالت موجود در شکل در

مهم  یاربس یداست که در تول یمختلف از مسائل های یستگاهدر ا یده غلتکها با توجه به مقدار شکل یشسا -1

 است.

 مشابه یندهاینسبت به فرآ یزاتها و تجه دستگاه یهاول های ینهبودن هز یینپا -2

 یزاتها و تجه دستگاه یراتنگهداری و تعم های ینههز یبودن نسب یینپا -3

                                                           
2 Punching 
3 Stamping 



 نحوه گرم کردن ورق فلزی و کامپوزیتی در طی فرآیند شکل دهی غلتکیتجهیزات الزم و  -4

 یشینپ یبر پژوهشها یمرور  -1-3

 یشباعث افزا یبه نوع یککه هر  باشند یم یرگذارتأث یادیو عوامل ز یرهامتغ یغلتک یده شکل ینددر فرآ

 یاضیمدل ر یکبا  یندفرآ ینا کردن یان. لذا بسازند یرا با مشکل مواجه م سازی آن شده و مدل یندفرآ یچیدگیپ

در  یاند تا از روابط تجرب مجبور شده شگرانپژوه یلدل یندشوار است و به هم یارو کامل بس یقای دق به گونه

کمک  تجربی یمههای ن از روش یبه عبارت یااستفاده کنند  یندفرآ یلسازی و تحل برای مدل یاضیکنار روابط ر

 .ذکر شده است یندفرآ ینا یچیدگیپ یلدال ین. در ادامه چند مورد از مهمتریرندبگ

در هر سه  یندفرآ یندر ا ی. به عبارتگیرد یبعدی صورت م به صورت سه یندفرآ ینورق در ا ییرشکلتغ -1

 .شود یم ییرشکلهمزمان ورق دچار تغ یجهت اصل

 یریگ به دقت قابل محاسبه و اندازه شوند یبه ورق اعمال م یده شکل یندانجام فرآ ینکه در ح یروهایین -2

 .یستندن

 که منجر به برگشت یدهندرخ م یزن یارتجاع های ییرشکلدر ورق، تغ یریخم های ییرشکلعالوه بر تغ -3

 .گیرد یالشعاع قرار م فنری شده و دقت ابعادی تحت 

دشوار  یارقابل قبول بس یو با دقت یلیمختلف به صورت تحل های یستگاهتماس ورق با غلتک در ا یصتشخ -4

 است.

ارائه شده،  یلیهستند در روابط تحل یادز یاربس یندفرآ ینهای موثر در ا و مشخصه یرهااز آنجا که متغ -5

 .کاهد یم ها یلتحلدقت الزم برای  یزانامر از م یناعمال شده است که ا ییها سازی ساده

 دهی غلتکی  روش شکل دار تولیدی به مهمترین عیوب محصوالت سوراخ  -1-4

 یناز مهمتر یکیدار  سوراخ یها سرد ورق یغلتک یده شکل یندو اعوجاج در هنگام فرآ ییرشکلمسئله تغ

شدن  یناموزون مانند موج های ییرشکلدار تغ ورق سوراخ یده حل گردد. در طول فرم یداست که با یمشکالت

در صورت چینش نامتقارن .[7-5] نندک یم ییخودنما ها سوراخ 6دوپهن شدگیو  5کمانش محصول، 4ها لبه

                                                           
4  Edge buckling 
5 Warping 
6 Ovality 



تنها بر روی عیوب  جاافتد که در این ها عیوب دیگری همچون پیچش محصول نیز در مواردی اتفاق می سوراخ

ده عیوب بوجود آمده در محصوالت کانالی تولیدی به روش عم گردد. مقاطعی با چینش متقارن سوراخ بحث می

  .[8]د باش های غیر یکنواخت بوجود آمده در قسمت بال این مقاطع می دهی غلتکی به علت کرنش شکل

 ها موجی شدن لبه  -1-4-1

آید. کرنش طولی در  های طولی بوجود آمده در کف و لبه محصول بوجود می این عیب بر اثر تفاوت در کرنش

شدن لبه  ها و موجی این در لبه محصول چین خوردگی باشد. بنابر لبه محصول زیاد و در کنار خط خم کم می

رار است دولبه . در مقاطع باز این عیب تا حدی قابل چشم پوشیست اما در مقاطع بسته که ق[9] راشاهد هستیم

نمونه ای از این عیب را در یک مقطع کانالی  7-1شکل  باشد.  به یکدیگر جوش بخورند این عیب حائز اهمیت می

 دهد. دار نشان می سوراخ

 

 دار خوردگی در لبه یک مقطع سوراخ عیب چین 7-1 شکل

آمده جهت اندازه گیری این عیب کافیست  (1-1) نمایش داده شده و در معادله  8-1شکل  گونه که در  همان

 فاع آن تقسیم کنیم. طول موج تشکیل یافته را بر ارت

 (1-1)𝐵 =
𝐻

𝐿
 

دهد. با  نیمی از طول آن را نشان می Lارتفاع موج و  H، 7معرف عیب چین خوردگی لبه Bدر این معادله 

 گردد. توجه که کوچکی مقادیر این عیب در این پایان نامه کلیه اندازه های این عیب به صورت درصد بیان می

                                                           
7 Edge buckling 



 

 بررسی عیب چین خوردگی لبه نمایش عوامل مورد اندازه گیری جهت 8-1 شکل

 کمانش محصول  -1-4-2

دار عیب کمانش  خصوص محصوالت کانالی سوراخ یکی از عیوب مهم در هنگام تولید محصوالت کانالی و به

شود.  محصول بوده که این عیب از نتیجه کرنش طولی بیش از اندازه لبه کانال نسبت به کف محصول پدیدار می

کنند که تا حدی  هایی استفاده می کن عیب در انتهای خط تولید از صافمعموال جهت بر طرف ساختن این 

دهد.  دار را نمایش می ای از یک محصول کانالی سوراخ نمونه 9-1شکل  . [10] تواند این عیب را مرتفع کند می

دهد را نمایش  نمای از کنار محصول باالیی این شکل را نشان می 9-1شکل  داده شده در  ن محصول پایینی نشا

 دهد. می

 



 یک محصول با مقطع کانالی کمانش یافته 9-1 شکل

گیری و  اندازهجهت اندازه گیری این عیب معموال شعاع تشکیل یافته از منحنی منطبق شده با کف کانال 

شود. بنابراین هرچه میزان این عیب بیشتر باشد شعاع کمتر شده و برعکس اگر میزان این عیب  نمایش داده می

 یابد. کاهش یابد، شعاع افزایش می

 ها دو پهن شدگی سوراخ  -1-4-3

دهی  های غیر یکنواخت در قسمت بال مقطع کانالی در هنگام شکل این عیب نیز به علت بوجودآمدن کرنش

این  10-1شکل  شود.  های موجود در قسمت بال به صورت دوپهن می باشد. در این عیب به طور عمده سوراخ می

ها به  . طبق مشاهدات انجام شده معموال سوراخ[7] دهد دار نمایش می عیب را در یک محصول کانالی سوراخ

 گردند. عالوه دوپهن می گردند و در موارد کمی نیز به صورت به دری دو پهن می صورت ضرب

 

 دهی غلتکی سرد عیب دوپهن شدگی سوراخ در یک محصول تولیدی به روش شکل 10-1 شکل

 11-1شکل  ها عیب دوپهن شدگی به دوصورت نمایان می شود. همانگونه که در  راخبه طور معمول در سو

در  Bدری مانند حالت  و یا به صورت ضرب Aعالوه مانند حالت نمایش داده شده این عیب یا به صورت به

کافیست قطر کوچک از قطر بزرگ  (2-1) 0 کند. جهت بررسی این عیب مطابق طبق معادله  محصول بروز می

 کسر شده و بر قطر نخستین سوراخ تقسیم گردد.



 (1-2)𝑂 =
𝑑1 − 𝑑2

𝑑
 

 

 گیری جهت بررسی آن سوراخ و عوامل مورد اندازه انواع دوپهن شدگی در 11-1 شکل

 گردد. این عیب به صورت درصد بیان می ،با توجه به مقادیر کوچک

 عوامل موثر در ایجاد عیوب بر روی محصول کانالی  -1-5

دهی غلتکی سرد مقاطع بدون  دار عوامل اضافه عوامل موثر در شکل دهی غلتکی سرد مقاطع سوراخ در شکل

 یشکل ده ینددر فرآدر ایجاد عیوب ذکر شده و میزان هرکدام تاثیر دارند. بر طبق مطالعات انجام شده   سوراخ

توان آنها را به  یمحصول موثراند که م وجود آمده در به یوبع یزاندر م یاریسوراخ دار عوامل بس یمقطع کانال

 یننمود. مهمتر یمتقس یده و عوامل مربوط به خط شکل یده دو دسته عوامل مربوط به ورق در حال شکل

 عبارتند از: اند نمایش داده شده 12-1شکل  ی که در ده کلعوامل مربوط به ورق در حال ش

 (hکانال) یوارهعرض د -1

 (wعرض کف کانال) -2

 (tضخامت ورق) -3

 (a)یکدیگرها از  فاصله سوراخ -4

 (bکانال) یوارهها از لبه د فاصله سوراخ -5

 (dها) قطر سوراخ -6



 

 دار عوامل موثر در ایجاد عیوب در محصول کانالی سوراخ 12-1 شکل

 :زعبارتند ا اند نمایش داده شده 13-1شکل  که در سرد  یغلتک یده عوامل مربوط به خط شکل ینمهمتر

 یستگاهدر هر ا یشکل ده یهزاو -1

 (dis)یکدیگراز  ها یستگاها یفاصله افق -2

8یکدیگرها از  یستگاها یعمودفاصله  -3
تر از  یینپا یاباالتر و  یبعد یها غلتک شود یکه باعث م 

 . [11]ما قبل خود باشند یها غلتک

 یستگاهها در هر ا جفت غلتک ینب 9فاصله -4

 دهی در حین شکل روانکاری محصول -5

 
 دار برخی عوامل موثر خط شکل دهی بر روی مقطع کانالی سوراخ 13-1 شکل

نکته را مد نظر قرار  ینا یساز در هنگام مدل یدعوامل هستند که با یگرعوامل محدود کننده د یناز ا یبرخ

  .گردد یکانال محدود م یوارهکانال، قطر سوراخ و فاصله آن از لبه د یوارهداد. مثال با توجه به عرض د

 ای گذرا خواهد شد: سرد اشاره یغلتک یده شکل ینهشده در زم در ادامه به چند مورد از کارهای انجام
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دار  سرد مقاطع سوراخ یغلتک یده شکل یندعوامل موثر در فرآ یبرخ یرتاث یبه بررس [12] 11و اونا 10واتاری

اخ ها بر سور یتو کمانش با توجه به موقع یخوردگ یچش،چینپ یبع یخود به بررس یقاتپرداختند.آنها در تحق

 شکل پرداختند. Vدر مقاطع  یده ورق در حال شکل یرو

دهی  دار در شکل در ادامه بررسی های خود به چگونگی تولید لوله های کوچک سوراخ[13]  واتاری و اونا

وجود آمده در هنگام تولید این محصوالت در فرآیند غلتکی سرد پرداختند.آنها با توجه به برخی عیوب ب

 هایی که میزان عیوب را کاهش دهد پرداختند. دهی غلتکی سرد به بررسی طراحی غلتک شکل

افزار  کف داشت در نرم هیدر ناح یلیمستط ییها را که سوراخ یکانال یمقطع کی [9] و همکارش یکاواگوت

SUPERFORM حالت رو  جادیو ا یمتوال یها ستگاهیدر ا ینییها با کاهش قطر غلتک پا کردند. آن یساز هیشب

 سوراخ کف کانال را کاهش دادند. یخوردگ نی(، چdownhill) نییبه پا

روش شکل به سوراخ دار شدگی سوراخ در مقاطع کانالی  به بررسی عیب دو پهن [7]شیرانی و همکارانش 

 ییها شده به محصول سوراخ شیاز پ ییها ورق لیبا تبد ،یعمل ییها آزمونبا انجام دهی غلتکی سرد پرداختند و 

 گر،یکدیاز  ها ستگاهیا یو عمود یفاصله افق ل،یگل پروف یسرد، اثر الگو یغلتک یده روش شکل به یکانال

اندازه فلنج و  کف کانال، هها، انداز ها از لبه کانال، قطر سوراخ فاصله سوراخ گر،یکدیها از  فاصله سوراخ ،یروانکار

کانال در هر  هیزاو رییتغ شینشان داد که افزا آنها جی.. نتاکردند یبررسرا  یشدگ دوپهن بیضخامت ورق بر ع

از دو  یده شکل یها ستگاهیتعداد ا شیعالوه، با افزا دارد. به یشدگ دوپهن شیافزا یرا رو ریتأث نیتر شیب ستگاهیا

عوامل در  انیحال، مشاهده شد که در م نی. در عافتیبرابر کاهش  20از  شیب یشدگ دوپهن ستگاهیبه شش ا

 .ندارد یشدگ بر کاهش دوپهن یچندان ریتاث  یکار اندازه کف و روان یحال بررس

دهی  نش محصول در مقاطع کانالی تولیدی به روش شکلبه بررسی عیب کما [10]شیرانی و همکارانش 

دار و  سوراخ یمحصول کانال یهندس یها تیبه دو دسته کمبر عیب کمانش را عوامل غلتکی سرد پرداختند. آنها 

بودند از نسبت فاصله سوراخ از  تعبار یهندس یها تیشدند. کم میسرد تقس یغلتک یده خط شکل یها تیکم

کانال،  وارهیبه ضخامت، نسبت قطر سوراخ به اندازه د گریکدیها از  لبه ورق به ضخامت، نسبت فاصله سوراخ

 یها ستگاهیا نیب یشامل فاصله افق یده خط شکل یها تیکم ن،یضخامت ورق و اندازه کف کانال. همچن

 نیمحصول در ح یو روانکار یده شکل یها ستگاهیتعداد ا ،یده شکل یها ستگاهیا یفاصله عمود ،یده شکل

ها  و فاصله سوراخ یده شکل یها ستگاهیتعداد ا شده، یعوامل بررس انینشان داد که، در م جیبودند. نتا یده شکل
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 یها ستگاهیتعداد ا شیکه با افزا یا دارند به گونه یرا بر کمانش طول ریتاث نیتر شیب بیترت از لبه کانال به

 یافت.برابر کاهش  5از  شیب یکمانش طول ستگاه،یاز دو به شش ا یده شکل

 دار با ذکر یک نمونه عملی دهی غلتکی سرد سوراخ طرح ساخت محصوالت شکل

دهی نیاز به انجام فرایندهای ساخت دیگر  دهی غلتکی سرد پس از فرآیند شکل بسیاری از محصوالت شکل

ها نیازمند عملیات برش و جوش جهت  د. برای مثال پروفیل چهارچوب درببوده تا به محصول اصلی تبدیل گردن

 عیتسر یاست برا نیبر ا یطرح پژوهش سع نیدر اباشند.  داده شده به محصول اصلی می تبدیل پروفیل شکل

 یدرب، قسمت فارس یمربوط به زبانه ولوال یها اریش جادیعالوه بر ا پانچ شده و هیدرابتدا ورق اول نصب، اتیعمل

باعث  جهیشود که در نت جادیا ورق یرو یهر قسمت است قبل از شکل ده شیخم وجدا جادیبر آن که محل ا

سه  یجوشکار اتیکم خم شده وبدون عمل ییرویورق در مرحله بعد با ن یمراحل شکل ده یپس از ط شود یم

 چهار چوب در هم قفل شوند . یقسمت اصل

شد وپس از  یپانچ حاصل م اتیشکل داده شده بدون عمل هیفقط از ورق اول لیبه ذکر است قبال پروف الزم

پس  . گرفت ینصب انجام م اتیجوش بوجود آمده وعمل یهر قسمت جا یدرجه در انتها 45برش  جادیآن با ا

نصب درب  در  باعث کاهش دقتو ستبر ا نهیزمان بر وهز اریبس کار نیکه ا شد. یم جادیزبانه ولوال ا یاز آن جا

 دهد. دهی را نشان می نوار ورق قبل از عملیات شکل 14-1شکل  .شده و از زیبایی چارچوب کاسته می شود

 

 دهی غلتکی سرد نوار ورق قبل از عملیات شکل 14-1 شکل

حتی بر روی یکدیگر خم اپس از فرآیند شکل دهی محصول مانند شکل زیر دارای قسمتهایی بوده که به ر

 .(15-1)شکل  در خواهد آمدشکل یک چهارچوب کامل به شده و 



 

 دهی در حال خم شدن و تشکیل چهارچوب دار و چاک دار پس از عملیات شکل محصول سوراخ15-1 شکل

 اهداف طرح

 :باشد یم یربه شرح ز طرح یناهداف ا یبه طور کل

 یده شکل یندفرآعددی  سازی یهجهت انجام شب یتجرب های یشمدل کارآمد و منطبق با آزما یکارائه  -1

 دار و تبیین فرآیند ساخت این محصوالت. مقاطع سوراخ سرد یغلتک

 یده دار شکل داده شده به روش شکل ها در مقاطع سوراخ عوامل موثر در دوپهن شدن سوراخ یبررس -2

 کاهش آن. درجهت عیب ینعوامل بر ا ینهر کدام از ا یرتاث یسرد و بررس یغلتک

 یلهسرد بوس یغلتک یده شکل یندفرآ یندار ح عوامل موثر در بروز کمانش در محصوالت سوراخ یبررس -3

 .های عملی و انجام آزمون ، شبیه سازی عددییشآزما یطراح

و انجام ار د سرد مقاطع سوراخ یغلتک یده شکل یندلبه ورق در فرآ یخوردگ ینچ یبع یبررس -4

 شناسایی رفتار آن و کاهش میزان آن در محصول. جهت های عملی آزمون

های الزمه از جمله  دهی غلتکی سرد مدوالر با کلیه ویژگی طراحی و تبیین فرآیند ساخت مقاطع شکل -5

ها، لبه ها و... که عیوب فوق الذکر در آن  ها، چاک اشکال پیچیده به انضمام کلیه موارد اضافی شامل تعداد سوراخ

 کیفیت محصول مورد تایید استاندار صنایع هدف باشد.مشاهده نشوند و 



 صورت گرفته است: یرشده اقدامات ز یانبه اهداف ب یدنرس برای

 های موثر در آن و مشخصهدار  مقاطع سوراخسرد  یغلتک یده شکل یندفرآبیشتر مطالعه و شناخت  -1

 یعملکرد آن جهت بررس و یاتروش پاسخ سطح و شناخت خصوص به یشآزما یمطالعه بر روی طراح -2

 دار سرد مقاطع سوراخ یغلتک یده شکل یندعوامل موثر در فرآ

 یرآن جهت شناخت تأث یلوتحل های تجاری موجودافزار نرمیکی از در  ینداز فرآ یمدل یجادا -3

 دار مقاطع سوراخ سرد یغلتک یده شکل یندهای موردنظر بر روی فرآ مشخصه

 پارامترهای مختلف فرآیندبینی مقادیر عیوب با توجه به  جهت پیش روابط الزم تدوین -4

 :در آزمایشگاه شکل دهی فلزات دانشگاه تربیت مدرس سوابق تحقیقاتی انجام شده تا کنون

شکل دهی فلزات با مشخصات زیر در آزمایشگاه  خصوصاین یک پایان نامه کارشناسی ارشد در تاکنون 
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