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چكيده
از فرايندهاي مختلفي نظير ماشينكاري و نورد براي توليد رزوه استفاده ميشود .با توجه به نياز به رزوههايي با كيفيت و استحكام باﻻ ،فرايند پيچزني غلطكي مورد توجه
توليد كنندگان ميباشد .از ديگر مزاياي فرايند ،توليد بدون براده و هدر رفت ماده و نرخ توليد باﻻ است .بررسي خواص رزوهها به علت هندسهي نسبتاً پيچيده و ابعاد
كوچك با دشواري همراه است .با توجه به نياز روز افزون به دقت ،سرعت و بهينهسازي فرايندهاي توليد توجه محققان به شبيهسازي المان محدود بيشتر شده است .در
اين پژوهش به بررسي تجربي و شبيهسازي عددي ايجاد رزوه روي لوله از جنس فوﻻد  ST37پرداخته شده و به منظور بررسي بافت مواد ،سختي و استحكام رزوههاي
ايجاد شده با فرايند پيچزني غلطكي آزمايشهايي طراحي و اجرا شد .سپس نتايج با نتايج شبيهسازي فرايند در كد تجاري  ABAQUSو نتايج حاصل از رزوهزني با فرايند
ماشينكاري مقايسه شد .نتايج نشان داد در سختي و استحكام رزوههاي توليد شده با فرايند پيچزني غلطكي بهبود قابل توجهي حاصل ميشود و همچنين سختي اين
رزوهها در مقايسه با رزوههاي توليد شده با فرايند ماشينكاري بيشتر است.

وازههاي كليدي :پيچزني غلطكي ،ماشينكاري ،رزوه ،بافت ،ريز ساختار.
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Abstract

Machining and rolling processes are used to produce threads. The thread rolling process is more considered by the producers because
of necessity to threads with high quality and strength in different industries. Other advantages of this process are producing without
chips and wasting of material with high rate of manufacturing. Because of indicated geometry and small sizes of the threads studying
on them is difficultly. As for increasing demands to accuracy, speed and optimization of manufacturing process the regard to the
finite elements simulations of processes has been increased by the investigators. At this article making threads on St37 steel pipes
has been done. For studying microhardness, texture of material and strength of threads made by thread rolling some tests were
design and done. Then the results compared with process simulation results in ABAQUS commercial code and the results got by
machining threading process. The results showed that the hardness and strength is significantly improved in the threads made by
thread rolling and the hardness of these threads is higher than threads made by machining process.
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 -١مقدمه
پيچها همواره قسمتي از اجزاي سازندهي تجهيزات صنعتي را به
خود اختصاص ميدهند بهطوريكه تخمين زده شده كه يك درصد از
قيمت تمامشدهي محصوﻻتي كه در آنها پيچ و مهره بهكاررفته است،
مربوط به آنها است .در اين ميان حدود  %٩٠از پيچهاي توليدي به
روش پيچ زني غلطكي انجام ميشود .معموﻻً رزوه ،به دو طريق
نوردكاري و برشي توليد ميشوند .اين دو فرآيند توليد رزوهها
فرآيندهايي كارا ازلحاظ اقتصادي ميباشند .ازآنجاييكه رزوههاي
توليدشده به روش نوردكاري بهصورت سرد شكلدهي ميشوند ،در اين
حالت هيچگونه مادهاي از قطعهي خام جدا نخواهد كه اين امر منجر به
صرفهجويي در مقدار مادهي مصرفي ميشود .بهطور مثال براي توليد
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پيچ مهرهدار  ١/٢-١٣ UNCبه روش برشي ٢٠،درصد مادهي بيشتر
نسبت به قطعهي مورداستفاده در توليد اين پيچ مهرهدار به روش
نوردكاري نياز است .نوردكاري يكي از روشهاي ارزان فرايند شكلدهي
به حالت سرد هست كه از طريق آن ميتوان عمليات توليد رزوه را با
سرعت باﻻ و با طول عمر خوب ابزار توليد نمود .البته بايد توجه داشت
كه تمامي رزوهها را نميتوان به طريق نوردكاري توليد كرد].[١-٣
در سال  ٢٠٠٥خوستيكو و همكارانش] [۴به تحقيق در
خصوص ريزساختار و ريز سختي رزوهها كه با فرايند پيچزني غلطكي
توليد شده بود پرداختند .در اين تحقيق ،ويژگيها و عمق ﻻيهي
شكلدهي شده در فرآيند بررسي شده است .نتايج نشان داد اين
فرايند ميتواند باعث بهبود دقت و كيفيت سطح رزوهها و همچنين
افزايش استحكام اتصاﻻت شود .همچنين اين فرايند ميتواند نياز به
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بررسي تجربي تغييرات بافت ،سختي و استحكام رزوههاي ايجاد شده در لوله با فرايند پيچزني
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عمليات بعدي نظير عمليات حرارتي و عمليات سنگزني را حذف كند.
كيفيت سطح بهدستآمده در اين فرآيند بين  ٠/٠٨تا  ٠/٦٣ميكرومتر

در سال  ٢٠١٣ونكاتسوارلو و همكارانش] [١٠به بررسي خستگي
در پيچهايي از جنس آلياژ تيتانيوم  Ti-6Al-4Vبهكاررفته در صنايع

در معيار  Raاست كه چنين كيفيتي توسط فرآيند سنگزني قابل
دستيابي است .اين فرايند در مقايسه با فرآيند ماشينكاري استحكام
شكست ١را  ٢٠تا  %٣٠و استحكام خستگي را حدود  ١٥٠درصد
افزايش ميدهد .همچنين به علت ايجاد كار سختي ،سختي سطح رزوه
شده با فرآيند پيچزني غلتكي  ١٥تا  %٢٥افزايش مييابد .افزايش
سختي رزوهها به علت پايداري سطحي باﻻي آنها است درحاليكه
كيفيت باﻻي سطح آنها به علت افزاي ش خواص ضد سايش آنها است.
اين ويژگيها براي قطعات با كاربرد خاص بسيار مهم هستند .بهعﻼوه

هوافضا كه با روش پيچزني غلطكي توليدشده بودند ،پرداختند .بعد از
انجام عمليات حرارتي روي ميله و توليد پيچ به بررسي ميكرو ساختار
پرداختند و با آزمايشهايي به شرايط بهينه كه در آن حالت پيچهاي
توليدشده ازلحاظ متالورژيكي داراي تركيبي همگن باشند ،دستيافتند.
در سال  ٢٠١٣وانگ و همكارانش] [١١با مطالعهي تجربي و شبيه-
سازي دوبعدي فرايند ايجاد سر پيچ و همچنين فرايند پيچ زني غلطكي
با نرمافزار  DEFORMبراي پيچهايي از جنس منيزيم آلياژي LZ91
پارامترهاي مؤثر بر اين دو فرايند را بررسي كردند .ازجمله اين پارامترها

براي خيلي از مواد كه ماشينكاري آنها سخت است مانند فوﻻد و
آلياژهاي مقاوم به سايش ،تيتانيم و آلياژهاي آن ،آلياژهاي نيكل و

ميتوان به شكل جريان مواد ،سرعت قالب ،دما و ضريب اصطكاك مؤثر
بر نيروها در حين ايجاد سر پيچ و كيفيت محصول توليدي اشاره كرد.

نيكل-كروم و غيره ،نوردكاري بسيار راحتتر از ماشينكاري است.
در سال  ٢٠٠٧كيم و همكارانش] [۵اثرات نرخ نفوذ ابزار را بر

در سال  ٢٠١٤چنگ و همكارانش] [١٢با استفاده از امواج
آلتراسونيك و ارتعاش ابزار در حين اجراي فرآيند پيچزني غلطكي،

مقاومت خستگي و تنشهاي پسماند در توليد رزوه و بدون استفاده از
روان كار بررسي كردند .اين محققان با كار آزمايشگاهي و شبيهسازي
دوبعدي و سهبعدي المان محدود به بررسي تنشهاي پسماند و
مقاومت به خستگي پرداختند .نتايج نشان داد مقاومت خستگي در
توليد با نرخهاي نفوذ باﻻتر بيشتر است .همچنين تنشهاي پسماند
محوري فشاري در نرخ نفوذهاي باﻻتر بيشتر ميشود .همچنين نتايج

سعي بر افزايش خواص رزوههاي حاصل را داشتند .استحكام به
خستگي بهدستآمده با اين روش حدود دو برابر فرآيند پيچزني غلطكي
عادي گزارش شد .همچنين اين روش باعث بهبود كيفيت سطح رزوهها
گرديد و نتايج نشان داد كه با اين روش رزوه زني ،تنشهاي پسماند و
همچنين عمقي از پيچ كه داراي ساختاري با دانههاي ريز است ،افزايش
مييابد.

حاكي از آن است كه نتايج شبيهسازي سهبعدي نسبت به شبيهسازي
دوبعدي از انطباق بيشتر با آزمايشات عملي برخوردار است.

در سال  ٢٠١٤و  ٢٠١٥ژانگ و همكاران ] [١٣ ,١۴به بررسي
روش جديد براي ايجاد همزمان رزوه و چرخدنده به كمك فرايند

در سال  ٢٠٠٨ژو و همكارانش] [۶به بررسي خستگي در
پيچهاي بهكاررفته در خودروها پرداختند .آنها با اعمال بارگذاريهاي

نوردكاري دو غلطكي و سه غلطكي بر روي ميلهها پرداختند و توانستند
به كمك اين روش زمان ﻻزم براي اتمام فرآيند را كوتاهتر كرده و مواد

مختلف در فرايند پيچزني غلطكي به اين نتيجه رسيدند كه با افزايش
پيشبار مقاومت به خستگي پيچها افزايش مييابد و در هنگام شكست،

مصرفي را كاهش دهند.
پژوهشهاي انجام گرفته در خصوص فرايند پيچزني غلطكي به

تركها در قسمت پايين دندانههاي رزوه ظاهر ميشوند.
در سال  ٢٠١١مارسلو و همكاران] [٧استحكام خستگي در
پيچهاي توليدشده با روش نوردكاري را قبل و بعد از عمليات حرارتي
بررسي كردند .آزمايشها در نمونههاي از جنس فوﻻد ٤١٣٥
AISIنشان داد كه استحكام پيچهايي كه ابتدا عمليات حرارتي شده و
سپس رزوه با نوردكاري روي آنها ايجادشده است نسبت به حالتي كه

بررسي خواصي مانند عمر خستگي و تغييرات سختي در دندانهها و ته
رزوه در ميلهها اختصاص دارد .اما از آن جايي كه استحكام مكانيكي
قطعاتي كه تحت فرايند پيچزني غلطكي قرار گرفتهاند كمتر مورد توجه
قرار گرفته است و نتايج حاصل از بررسي اين ويژگي بيشتر به صورت
كيفي و بدون ارائهي جزئيات ارائه شده است ،اين پژوهش به بررسي
استحكام قطعات رزوه شده با فرايند پيچزني غلطكي بر روي قطعات تو

عمليات حرارتي بعد از ايجاد رزوه انجامشده است ،بيشتر است.

خالي اختصاص دارد .همچنين به منظور بررسي بيشتر عملكرد و باﻻ
بردن سرعت و دقت در كسب نتايج ،فرايند با استفاده از كد تجاري

در سال  ٢٠١١و  ٢٠١٢لي و همچنين سونگ و همكاران]٨,٩

[فرايند پيچزني غلطكي با قالبهاي تخت را بر روي پيچهاي با ابعاد

خيلي ريز شبيهسازي كردند .آنها با بهرهگيري از نرمافزار DEFORM

و انجام تست عملي به بررسي تأثير عدم همراستايي دو قالب و تغيير
ضريب اصطكاك در شكلگيري رزوه پرداختند .آنها در مطالعه خود به
مقدار بهينه براي اصطكاك دستيافتند كه از لغزش بين قالب و مادهي
خام جلوگيري شود .همچنين آنها براي تصحيح رزوههاي ناقص
ايجادشده روي ماده خام مكان نسبي بين دو قالب را به اندازهي نصف
طول گام رزوه تغيير دادند .در مورد جريان يافتن ماده نيز مشاهده شد
كه در فوﻻدهاي ضدزنگ به علت كار سختي باﻻ ماده به سختي جريان
مييابد و در قسمت باﻻي دنده ،جريان ماده كمتر است.

Fracture Strength
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٢
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آباكوس شبيهسازي شده است .همچنين بافت رزوه نيز مورد مطالعه
قرار گرفت.

 -٢مواد و روشها
 -١-٢آزمايشهاي تجربي
مادهي مورد استفاده در اين بررسي فوﻻد ساختماني است و لوله-
هايي از جنس  St37با داخلتراشي و تراشكاري خارجي به قطر داخلي
 ٣٦ميليمتر و قطر خارجي  ٤٦/١ميليمتر مورد استفاده قرار گرفتهاند.
با پيچزني غلطكي و ماشينكاري ،رزوههايي با گام  ٢ميليمتر بر
روي لولهها ايجاد شد .شكل  ١دستگاه پيچزني غلطكي مورد استفاده و
Root
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شكل  ٢لولههاي رزوه شده با فرايند پيچزني غلطكي و ماشينكاري شده
را نشان ميدهند .در جدول  ١مشخصات دستگاه پيچزني غلطكي آورده
شده است.

سختي در آنها ،بعد از اچ كردن نمونهها ريزساختار هر دو قطعه با
استفاده از ميكروسكوپ بررسي شده است .براي اچ كردن از محلول
نايتال استفاده شد .در شكل  ٣تصوير دستگاه ميكروسكوپ نوري و
شكل  ٤دستگاه سنجش سختي آورده شده است.

شكل  -١دستگاه پيچزني غلطكي
جدول  -١مشخصات دستگاه پيچزني غلطكي
پارامتر

مقدار

نوع قالبها

استوانهاي

نوع پيشروي

شعاعي

سرعت دوران

)٢٤(r/min

مايع روانكار

روغن ١٠

شكل  -٣دستگاه ميكروسكوپ نوري

شكل  -٤دستگاه سختي سنجي

شكل  -٢قطعات رزوه شده

) (aغلطكي

) (bماشينكاري شده

بعد از ايجاد رزوه ،لولهها در راستاي طولي برش داده شده و ريزساختار
رزوههاي حاصل از دو فرايند ماشينكاري و پيچزني غلطكي مورد مطالعه
و مقايسه قرار گرفت .نمونههاي مورد نظر تعبيه شده و ضمن بررسي

براي مقايسه استحكام رزوههاي ايجادشده با دو فرايند ماشينكاري
و پيچزني غلطكي ،نمونههايي از لولههاي رزوه شده با برش سيمي ١جدا
گرديد)شكل  .(٥سپس با قرار دادن نمونهها در دستگاه كشش)شكل (٦
و اعمال نيروي كششي ،استحكام نمونهها بررسي و مقايسه گرديد.
Wire Cut
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شده در فرايند پيچزني غلطكي ،مدل شده است .شبيهسازي با چنين
مدلي نيازمند زمان بيشتري براي حل است اما از نتايج دقيقتري
برخوردار بوده و مطابقت بيشتري با واقعيت دارد.
غلطكها بهصورت صلب ١در نظر گرفته شده و قطعهكار بهصورت

تغيير شكلپذير ٢است .از مدلسازي قسمتهاي اضافه پرهيز شده
است .حذف اين قسمتها زمان موردنياز براي حل مسئله را بهطور
قابلمﻼحظهاي كاهش ميدهد.
مشهاي اعمال شده روي قطعه از نوع  C3D8Rبوده و قطعه به
صورت متقارن مش بندي شده است .تعداد كل المانهاي ايجاد شده
در قطعه  ٦٠٠٠٠المان است .شكل  ٧قطعهي مشبندي شده را نشان
ميدهد.

شكل  -٥نمونههاي آماده شده براي كشش
) (aغلطكي

) (bماشينكاري شده

شكل  -٧قعطهي مشبندي شده

در شكل  ٨نحوهي قرارگرفتن غلطكها و قطعه در كنار هم نشان
داده است .حركت دو غلطك كه داراي شيارهاي ﻻزم براي ايجاد رزوه
هستند به نوعي است كه با حركت همزمان به سمت قطعه در آن نفوذ
كرده و باعث ايجاد رزوه در سطح آن ميشوند .نوع تماس ٣بين غلطك-
ها و قطعهكار از نوع اصطكاكي ٤بوده و ضريب اصطكاك بين آنها با
فرض روان كاري مناسبي كه با مواد روان كار در حين فرايند انجام
ميشود برابر  ٠.١٥در نظر گرفتهشده است] .[١٦براي حل مسئله از
حلگر صريح ديناميكي ٥در كد تجاري آباكوس استفاده شده است.
در مدل ايجاد شده ،غلطكها با دوران ،قطعه را به گردش وادار ميكنند
و با نفوذ تدريجي قالب در قطعه ،مواد به داخل شيارهاي غلطكها
سيﻼن پيدا كرده و رزوهها در اثر تغيير شكل پﻼستيك مواد روي قطعه
ايجاد ميشوند.

شكل  -٦دستگاه كشش

 -٢-٢شبيهسازي
شبيهسازي فرآيند پيچزني غلطكي با مدل كردن اين فرايند
بهصورت سهبعدي انجام گرفت .از ميان راهكارهاي مختلف براي
مدلسازي يك فرايند ،مكانيسمي شبيه به مكانيسم واقعي بهكار گرفته
١١٤
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حاصل از ميكرو سختي سر رزوه در نمونههاي ماشينكاري شده و پيچ-
زني غلطكي نشان داده شده است.

بهنام داودي و مهدي سليماني

بريده شدن ساختار دانهبندي در فرايند ماشينكاري باعث افزايش
سختي رزوههاي حاصل از فرايند پيچزني غلطكي ميشود ].[٣
براي بررسي سختي رزوهها با سنجيدن آن در پروفيلي مشابه شكل
 ١١به انجام ميكروسختي پرداختهشده است .در شكل  ١٢نيز نتايج

شكل  -٨مدل قالبها و قطعه

 -٣نتايج

 -١-٣نتايج بررسي ريزساختار و سختي

بعد از پوليش ،اچ و مانت كردن قسمتهاي بريده شده از نمونه-
هاي رزوه شده ،ريزساختار آنها مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت.
نتايج بررسي ريزساختار سر و ته رزوههاي توليد شده در دو فرايند
ماشينكاري و پيچزني غلطكي توسط ميكروسكوپ در شكل  ٩و ١٠
آورده شده است.

شكل  -٩ريزساختار سر رزوههاي توليد شده
) (aغلطكي

) (bماشينكاري شده

شكل  -١٠ريزساختار ته رزوههاي توليد شده
) (aغلطكي

) (bماشينكاري شده

در سر و ته روزههايي كه با فرايند ماشينكاري ايجادشدهاند
ريزساختار ماده چندان دچار تغيير و تحول نشده و فقط دانهبندي ماده
در قسمتهاي برش خورده دچار بريدگي شده است .اما در روزههاي
حاصل از فرايند پيچزني غلطكي به علت جريان يافتن ماده و فشار
وارده از سوي قالبها ساختار دانهبندي ماده دچار تغيير شده و در
قسمتهاي تغيير شكل يافته دانههاي ماده دچار كشيدگي شدهاند.
تغيير ساختار ماده در اثر كار سرد در فرايند پيچزني غلطكي نسبت به

شكل  -١١طرحواره مسير سختي سنجي

شكل  -١٢سختي در سر رزوهها

همانطور كه در نمودارهاي شكل  ١٢مشخص است اگر از سر رزوهي
حاصل از فرايند پيچزني غلطكي به سمت پاي دنده حركت شود،
قسمتهاي نزديك به سطح آزاد قطعه داراي سختي پايينتر از قسمت-
هاي كمي پايينتر است .دليل آن ميتواند شركت نداشتن مادهاي كه
در اين سطح ميباشد در جريان مواد و درنتيجه عدم وجود كارسختي
باشد] .[١٥از طرف ديگر نمودار نشان ميدهد كه سختي با حركت به
سمت مركز قطعه رفتهرفته كاهش مييابد كه دليل آن با توجه به شكل
 ٩و  ،١٠اعمال كار سرد به قطعه در حين فرايند نورد و ايجاد كرنش
سختي باشد .همانطور كه در شكل  ٩مشخص است ميزان كرنش
سختي در قسمتهاي مركزي پاي دنده كمتر است .اين روند در
گزارشات پيشين محققان نيز مشاهده ميشود].[٤
همچنين در شكل  ١٢مشخص است كه در رزوهي ماشينكاري شده
سختي رزوه با فاصله گرفتن از سر دندانه تقريباً بهصورت پيوسته
كاهش مييابد .در عمليات ماشينكاري براي ايجاد رزوه ،قسمتهاي
خارجي دندانهي رزوه برش ميخورند و قسمتهاي داخلي دندانهي
رزوه تحت تأثير ابزار برشي قرار نگرفته و در نتيجه ساختار دانهبندي
ماده دچار تغيير چنداني نميشود ] .[٣,١٤اين مطلب در شكل  ٩نيز
مشخص است .نمودار شكل  ١٢نشان ميدهد كه در قسمتهايي كه
چندان دچار تغيير شكل پﻼستيك نشدهاند سختي تغيير چنداني نكرده
١١٥

بررسي تجربي تغييرات بافت ،سختي و استحكام رزوه هاي ...

و داراي يكنواختي نسبي در سختي است .از مقايسه دو نمودار ميتوان
دريافت كه سختي رزوه حاصل از فرايند پيچزني غلطكي از رزوه حاصل
از فرايند ماشينكاري بيشتر است.
شكل  ١٣مقايسهاي بين تغييرات سختي در ته دندانههاي رزوه شده با
فرايند ماشينكاري و فرايند پيچزني غلطكي دارد.

 -٢-٣تأثير فرايند ايجاد رزوه بر استحكام آن
آزمايشات كشش محوري انجام شده بر روي نمونههاي كشش
نشان ميدهد كه استحكام كششي رزوههاي ايجاد شده با فرايند پيچ-
زني غلطكي و ماشينكاري با زياد شدن ميزان كرنش تا نقطهي
گسيختگي روند صعودي را طي ميكند)شكل .(١٥
از طرف ديگر تست كشش نشان داد با وجود تشابه ابعاد و هندسه-
ي كلي دو نمونه ،نمونهاي كه با فرايند پيچزني غلطكي توليد شده است
داراي استحكام كششي حدود  ١/٥برابر استحكام كششي نمونهي توليد
شده با فرايند ماشينكاري است .در فرايند ماشينكاري به علت ماهيت
برشي فرايند كار سرد چنداني به قطعه اعمال نميشود در حالي كه در
فرايند پيچزني غلطكي به علت كار سردي كه بر قطعه اعمال ميشود
استحكام قطعه افزايش مييابد]. [١۴

شكل  -١٣سختي در ته رزوهها

همانطور كه در نمودار شكل  ١٣مشخص است در ته دندانه رزوه نورد
شده نيز مانند سر آن ابتدا افزايش سختي و سپس كاهش آن وجود
دارد .با باﻻ رفتن ميزان كرنش اعمالي و كشيدگي ساختار دانهاي ماده
در جهت جريان يافتن ماده )شكل  ٩و (١٠و همچنين به علت فشار
وارده از سمت قالبها در ماده تنش فشاري پسماند ايجاد ميشود و اين
امر باعث افزايش استحكام و سختي ماده ميشود .نكته مهم اين است
كه ميزان سختي افزايش يافته در اين قسمت ته رزوه حدود  ١٠درصد
از بيشتر افزايش سختي در سر رزوه نورد شده است كه حاكي از كرنش
سختي باﻻي رخ داده در ته رزوه حاصل از پيچ زني غلطكي است و با
تحقيقات پيشين] [٤,١٦مطابقت دارد .نتيجهي شبيهسازي نيز مؤيد
اين مسأله است)شكل  .(١٤بيشترين ميزان كرنش در رزوههاي ايجاد
شده در فرايند پيچزني غلطكي در ته رزوهها اتفاق افتاده و با فاصله
گرفتن از قسمتهايي كه تحت تأثير تغيير شكل گرفتهاند ميزان كرنش
كاهش مييابد .بنابراين در نقاطي كه در فاصلهي نسبتاً زياد از مادهاي
كه در حين تغيير شكل قرار دارد ،سختي تقريباً برابر ميزان سختي
مادهي رزوه شده در شرايط قبل از تغيير شكل است.

شكل  -١٤نتايج تغييرات كرنش در شبيهسازي

١١٦

شكل  -١٥استجكام كششي نمونههاي رزوه شده با ماشينكاري و نورد

 -٤نتيجهگيري
در اين مقاله رزوههاي ايجاد شده با فرايندهاي پيچزني غلطكي بر
روي لوله از جنس  ST37بررسي شد .ضمن شبيهسازي فرايند پيچزني
غلطكي با نرم افزار تجاري آباكوس ،ريز ساختار ،سختي سطح مقطع و
استحكام رزوههاي توليد شده با فرايند پيچزني و ماشينكاري شده
مقايسه و نتايج زير حاصل شده است:
 -١رزوههاي ايجادشده در لولهها با فرايند پيچزني غلطكي
نسبت به رزوههاي مشابه ايجادشده با فرايند
ماشينكاري داراي سختي بيشتري هستند .پيچزني
غلطكي نوعي كار سرد در حين عمليات بر روي قطعه
اعمال ميكند و اين كار سرد با تغيير در شكل دانه-
بندي مواد باعث سختتر شدن قسمتهاي تغيير
شكل يافته ميشود.
 -٢شكل دانهبندي مواد در دندانههاي ايجادشده با فرايند
پيچزني غلطكي دچار تغيير ميشود و ميزان اين تغيير
در قسمت پاي دندهي رزوه بيشتر از ساير نقاط است.
 -٣افزايش سختي رزوهها در پاي دندهي رزوه نسبت به
نقاط ديگر دندانه بيشتر است و علت اين است كه
قسمت پاي دنده بيشتر از ساير قسمتها تحت كار
سرد قرار ميگيرد .كار سرد اعمالي بر روي قطعه باعث
فشرده شدن ﻻيههاي ماده شده و تنش پسماند
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فشاري در اين قسمتها به جاي ميگذارد و اين امر
.باعث افزايش سختي ميشود
 با فاصله گرفتن از قسمتهايي از ماده كه تحت تغيير-٤
شكل قرار گرفتهاند سختي قطعه ثابت و يكنواخت
 ميتوان نتيجه گرفت كه فرايند پيچزني.ميشود
غلطكي باعث ايجاد سختي سطحي در قطعهي رزوه
.شده ميشود
 نتايج حاصل از آزمايشات حاكي از اين است كه فرايند-٥
پيچزني غلطكي باعث بهبود در استحكام و سختي
 استحكام نمونههاي رزوه.لولههاي رزوه شده ميشود
 درصد از٥٤ شده با فرايند پيچزني غلطكي حدود
استحكام نمونههاي رزوه شده با فرايند ماشينكاري
 همچنين سختي در نواحي نزديك به سر.بيشتر است
رزوهها در نمونههاي رزوه شده با فرايند پيچزني
 درصد از سختي نمونههاي رزوه شده٤ غلطكي حدود
با فرايند ماشينكاري بيشتر است و سختي در نواحي
نزديك به ته رزوهها در نمونههاي رزوه شده با فرايند
 درصد از سختي نمونههاي١٧ پيچزني غلطكي حدود
 اين نتايج.رزوه شده با فرايند ماشينكاري بيشتر است
نشان ميدهد كه ميزان بهبودي در استحكام نمونه
-هاي رزوه شده با فرايند پيچزني غلطكي بسيار قابل
توجهتر از بهبود سختي اين نمونهها در فرايند
 همچنين مقايسهي استحكام و.ماشينكاري است
سختي نمونههاي توليد شده با دو فرايند نشان ميدهد
فرايند پيچزني غلطكي عﻼوه بر افزايش سختي نمونهها
.شكلپذيري نمونهها را هم افزايش ميدهد
()يك سطر فاصله خالي
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