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Abstract 

Flat rolling of wire is an industrial process used to manufacture electrical flat 
wire, medical catheters, springs and piston segments, among other products. This paper 
presents a 3D finite element analysis of wire flat rolling. The variations of rolling force 
due to roll speed changes, Effect of reduction in height on width of contact Area, and 
Lateral spread of wire has been discussed. It is found that a negligible increase in flow 
stress and rolling force does occur due to increase in the strain rate at room temperature. 
Besides, the results showed that the behavior of rolling force variation versus roll speed 
depends on the rolling reductions. A theoretical relationship has been developed to relate 
the reduction in height of wire to the width of contact area between the rolls and wire. 
This relationship depicts that the width of contact area is proportional to square root of 
reduction in height of wire. Finally the finite element can give a reasonable estimation of 
the deformation behavior in wire flat rolling, since the theoretical predictions are 
reasonable agreement with the experimental measurements of other authors.  
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طريقة العناصر المحددة لعملية درفلة ا�س�ك باستخدامتحليل سلوك التشوه   

 
 الخ�صة

ات الكھربائي��ة والطبي��ة وف��ي ف��ي الص��ناع تس��تعمل ص��ناعيةُ  عملي��ةُ  ل�س���ك مس��تويةدرفل��ة الالتعتب��ر 
لمح�ددة باس�تخدام طريق�ة العناص�ر ا ث�ث�ي ا1بع�اد تحلي�ل ق�دمي ا العم�لھ�ذ.  واج�زاء المك�بس الن�وابظصناعة 

ت�اثير النقص�ان ، سرعة الدرفلة عل�ى ق�وة الدرفل�ة التغير في تم دراسة تاثير .كفلة المستوية ل�س�لعملية الدر
اوض�حت النت�ائج وج�ود زي�ادة طفيف�ة ف�ي  .، والتشوه الجانبي للسلكفي ا1رتفاع على عرض مساحة الت�مس

ف��ي  ال�ى الزي�ادة الملحوظ��ة ف�ي مع�دل ا1نفع�ال اجھ�اد ا1نس�ياب وان الس�بب ف��ي زي�ادة ق�وة الدرفل�ة يع��ود ال�ى
مق��دار  عل��ى يَعتم�دُ مختلف��ة درفل�ة  س��رع عن�د الدرفل��ة ق��وةِ  ل�وحظ ان ذل��ك، إل�ى إض��افةً  . درج�ة ح��رارة الغرف�ة

تفسر الع�قة ب�ين مق�دار التخف�يض ف�ي قط�ر الس�لك  تم استنباط ع�قة رياضية نظرية .في ا1رتفاعالتخفيض 
ع��رض مس��احة ال��ت�مس ھ��ذه الع�ق��ة وج��د ان  لم��ن خ���. ال��درفيلولس��لك وع��رض مس��احة ال��ت�مس ب��ين ا

بينت النتائج المستنبطة من نظري�ة العناص�ر . للتخفيض في ارتفاع السلكمع الجذر التربيعي  "طرديا يتناسب
المح��ددة ان ھنال��ك تواف��ق مقب��ول ف��ي تخم��ين س��لوك التش��وة لعملي��ة درفل��ة ا1س���ك مقارن��ة م��ع نت��ائج عملي��ة 
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