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 فرایند نورد گرم در محصول نهایی به روش اجزاي محدود اثرات پارامترهاي بررسی
  

  3، محمد جاللی سندي*2، امین خلیلی راد1علی باستی
   basti@guilan.ac.irانشکده فنی، دانشگاه گیالن؛ گروه مهندسی مکانیک، داستادیار 1-

 Amin_khalilirad@yahoo.comشگاه گیالن ؛ دانشکده فنی، دان، مهندسی مکانیک دانشجوي کارشناسی ارشد 2-
  Mjs_2006_inde@yahoo.com، دانشگاه تهران ؛ دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک3-

   :چکیده
در این فرآیند ماده خام ورودي توسط حداقل دو غلتک  .است هاطعات و پروفیلهاي ساخت قترین فرآیندفرآیند نورد یکی از متداول

روش ،رودهاي عددي که براي تحلیل فرآیند نورد به کار میدر مقایسه با سایر روش .یابدشکل میابعاد متفاوتی تغییرها و به شکل
حرارتی به منظور - بعدي مزدوج مکانیکی سهترین روش است، بنابراین یک مدل المان محدود ترین و دقیقاجزاي محدود عملی

حقیق کنونی اثرات پارامترهاي مختلف نظیر ضخامت اولیه، دماي اولیه، اصطکاك بین در ت. تحلیل فرآیند نورد در نظر گرفته شد
 چون غلتک و قطعه کار، درصد کاهش ضخامت، شعاع غلتک و سرعت دورانی غلتک بر روي محصول نهایی و پارامترهاي خروجی

به دست آمده به منظور بررسی تاثیر هاي خروجی .گرددبررسی میغلتک و نیروي نورد  دما، تنش، کرنش، نرخ کرنش، گشتاور
  .عیبی ماده و خصوصیات مکانیکی آن مورد استفاده قرار گرفته استها بر بیورودي

  
  ، مدل مزدوج مکانیکی حرارتینورد گرم، روش اجزاي محدود :هاي کلیدي واژه

  
  همقدم -1

به طوري  ها و ابعاد مختلف است،ي به ویژه فوالدها با شکلي فلزهاها براي تولید فراوردهترین فرایندفرایند نورد، یکی از متداول
پر  از ، نورد تختمیان انواع مختلف فرایندهاي نورداز . شودهاي فلزي در جهان با این روش تولید میاز فراورده% 80که بیش از 

به  ،فرایندهاي مختلف نوردمحصوالت حاصل از  درصد 60تا  40ها است به طوري که در کشورهاي صنعتی کاربردترین فرایند
   [1,4]شودوسیله نورد تخت ایجاد می

تغییر ضخامت براي ها شود که به کمک حرکت خالف جهت دو غلتک و فشار حاصل از غلتکفرایند نورد به فرایندي گفته می
ها و ها به شکلف غلتکهاي وارد شده از طردر این فرایند ماده خام ورودي به کمک نیرو. شودظر حاصل میقطعه کار مورد ن

تر و ها نسبت به قطعه کار بسیار بزرگشود که این غلتکاین فرایند حداقل با دو غلتک انجام می. یابدابعاد دلخواه تغییر می
هاي کوچک که به تر هستند و براي به چرخش درآوردن آنها نیاز به توان زیادي است از این رو در بعضی مواقع از غلتکسنگین
  [1]. گرددشوند استفاده میپشتیبانی می بزرگتر هاییه غلتکوسیل

تر بوده بنابراین براي ورود قطعه کار به بین دو غلتک نیاز به نیروي فضاي موجود بین دو غلتک از قطعه کار ورودي کوچک
ت افزایش طول نیز با ورود قطعه کار به فضاي بین دو علتک قطعه کار فشرده شده و به همراه کاهش ضخام. اصطکاك است

  . یابدمی
دادن فلزات بوده و در آن ظرفیت و سرعت تولید بسیار باالست به نحوي که تناژ محصوالت حاصل از ترین فرایند شکلنورد مهم

ها بیشتر می باشد به همین دلیل اهمیت آن در صنعت به ویژه این فرایند به تنهایی از کل محصوالت حاصل از دیگر فرایند
  .فلزي بسیار باالستصنایع 
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  مدلسازي اجزاي محدود  -2
باشد که در محیط این نرم افزار براي می  DEFORM – 3Dدر این پروژه نرم افزار مورد استفاده براي تحلیل فرایند نورد گرم، 

  .شودتعریف مسئله نیاز به پارامترهاي مختلفی است که در ذیل به آن اشاره می
  [2,3]درج شده است 1خت پارامترهاي نورد براي مسئله اصلی در جدول براي تحلیل فرایند نورد ت 

  
  پارامترهاي نورد: 1جدول

Roll Width Roll 
diameter  

Roll 
Speed  Temperature  reduction  Outlet 

thickness  
Inlet 

thickness  Length  Width  

2000 mm  495 mm  40 rpm  300 co
 10%  522 mm  580 mm  500 mm  1800 mm 

  

                                     
xzنماي ) مدل المان محدود   الف :1شکل        yzنماي ) ب                                          − −  
  

نابراین براي تحلیل فرایند کافی است که فقط یک چهارم قطعه باشد ببا توجه به اینکه فرایند نورد تخت یک فرایند متقارن می
ده براي این مسئله ماده انتخاب ش. شوددر تحلیل فرایند فقط نیمی از غلتک باالیی در نظر گرفته میبنابراین . شودمدل کار 

  . شودبیان می  هاف –رتون وي نمعادله باشد که تنش سیالن آن توسطمی AA 5083م آلیاژ آلومینی
  

)1(                                                                     
nm Tk )() exp()3( 0

1
0 ∈+∈∈= + &βσ  

ش کرن ∋،شاخص کرنش سختی n ،شاخص حساسیت ماده به نرخ کرنش m ،باشندهاي ماده میثابت βو  0kکه در آن 

  . باشددما برحسب کلوین می Tو  001/0ثابت  ∋0 ،نرخ کرنش مؤثر &∋ ،مؤثر

            001.0        0198.0     11.0         00524.0           29.216 00 =∈==−== nmMpak β  
در نظر گرفته شده است و  3.0و ضریب پواسون آن  Gpa 70که ضریب یانگ آن برابر با بوده  قطعه کار االستو پالستیک

   ].4[مشخص شده است 3و 2حرارتی قطعه کار در جداول  فیزیکی و خصوصیات .باشندنیز صلب میها کغلت
 

  AA5083خصوصیات فیزیکی :  2جدول
Temperature 

( co ) 
heat capacity 

(J/kg.n) Thermal conductivity 
(w/m.k)   

14 930 143.4 
280 990 167.1 
306 1010 170.2 
410  1050 174.1 
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  ضرایب انتقال حرارت:  3جدول                                                                              

          km
KW

2     30     Heat transfer between the slab and the air  

           km
KW

2      25  Heat transfer between the slab and the roll  
ب استفاده شد و ولمباشد که در این پروژه از مدل اصطکاك کترین پارامترها در مسئله نورد ضریب اصطکاك مییکی از مهم

  .در نظر گرفته شده است 0.5مقدار ضریب اصطکاك بین غلتک و قطعه کار برابر با 
در نظر ) 3(و) 2(در وسط قطعه و در سطح تماس بین قطعه کار و غلتک به ترتیب به صورت معادالت براي دما  یط مرزيشرا

  .گرفته شده است
)2( 
)3(  
  
استفاده  گره 8با   Brickو به صورت کامالً سه بعدي بوده از المان بندي نوع اجزاي محدود سازي به روش شبیهمقاله در این  

  . باشدمیزنجیره اي الگرانژین  گره و حل کننده از نوع 18954المان و  16000شامل  که. شده است
براي بررسی تأثیر پارامترهاي مختلف، یک مسئله به عنوان مسئله اصلی در نظر گرفته شد و پارامترهاي مورد نظر مانند ضریب 

کار، درصد کاهش سطح مقطع تغییر داده شده اصطکاك، سرعت غلتک، شعاع غلتک، دماي قطعه کار و ضخامت اولیه ي قطعه 
، براي 0.7 و 0.5، 0.4به این صورت که براي بررسی تأثیر ضریب اصطکاك، ضرایب . ها مورد بررسی قرار بگیردتا تأثیر آن

 500 و 400،  300، براي دماي قطعه کار  mm 600 و 550،  495، براي شعاع غلتک  rpm 40 و 30،  23،  15سرعت غلتک 
در  18%و  14%،  10%و براي تأثیر درصد کاهش سطح مقطع  mm 620 و 580، 540جه ي سانتیگراد، براي ضخامت اولیه در

  .نظر گرفته شد
  :بررسی صحت نتایج  -3

مقایسه گردید که  ]3[نتایج تایید شده قبلی با  5و  4 ولاجدمشخصات ابعادي و فیزیکی  فرایند نورد با ،براي بررسی صحت کار
  .نتایج حاصل از آن اشاره شده استتنها 

 
  پارامترهاي نورد: 4جدول 

Reduction Roll Speed  Temperature  Roll radius  Width  
 

Outlet thickness 
  

Inlet thickness  

9.46 %  10 rpm  283 co
  465 mm  1050 mm  mm 47.3  mm  50  

  
  ضرایب انتقال حرارت:  5جدول 

km
kw

2            0.01  Heat transfer between the slab and the air 

km
kw

2              25  Heat transfer between the slab and the roll  

نشان  4الی  2نتایج به دست آمده در شکل هاي . انجام گردید 5و 4شبیه سازي با توجه به مشخصات ذکر شده در جداول 
، تا بیانگر صحت شبیه سازي براي نتایج بر اساس تغییرات دما ، نیرو و کرنش بر حسب زمان به دست آمده اند. داده شده اند

نتایج تجربی و کارهاي گذشته تطابق بسیار خوبی بین نتایج حاصل از شبیه سازي با  .مدل مزدوج مکانیکی حرارتی باشند
  . شودمشاهده می
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  دما بر حسب زمان:  3شکل                                              نیروي غلتک بر حسب زمان      : 2شکل         
  

  
  
  
  
  
  
  

  عهکرنش بر حسب دما در مرکز قط:  4 شکل
  :نتایج و بحث -4

  .قرار گرفته استمورد بررسی  ،2با توجه به متغیرهاي بخش  پس از تایید صحت نتایج، تاثیر عوامل مختلف بر فرآیند نورد
    :نورد  تأثیر سرعت غلتک بر فرآیند 4-1

  . در نظر گرفته شده است (rpm) 40و  30،  23، 15براي بررسی تأثیر سرعت غلتک بر فرایند نورد چهار سرعت متفاوت 
ي میزان تغییر شکل ماده است و از آنجایی که در فرایند نورد با تغییر سرعت غلتک میزان با توجه به اینکه کرنش نشان دهنده

مطلب در بنابراین کرنش به سرعت غلتک بستگی نخواهد داشت این . تغییر شکل ماده ثابت و داراي میزان مشخصی است
از . کرنش افزایش یافته استها نرخ که با افزایش سرعت غلتکشودمشخص می 6از شکل.به وضوح مشخص است 5شکل 

ها بستگی ندارد و با آنجایی که نرخ کرنش میزان تغییر شکل ماده بر واحد زمان است و همچنین کرنش به سرعت غلتک
  . یابدشود و به همین دلیل نرخ کرنش افزایش میها زمان کل فرایند کم میافزایش سرعت غلتک

0.1

0.12

0.14

10 20 30 40
(rpm)سرعت چرخشي غلتك

ش
کرن

                              

0

0.5

1

1.5

2

10 20 30 40
(rpm) سرعت چرخشي غلتك

ش
کرن

خ 
نر

  
  نرخ کرنش بر حسب سرعت چرخشی غلتک در میانه قطعه:  6شکل      کرنش بر حسب سرعت چرخشی غلتک در میانه قطعه:  5شکل
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4200

4400

4600

4800

10 20 30 40 50

(RPM)سرعت چرخش غلتك

(t
on

ك(
غلت

ي 
رو

نی

از شکل هاي مذکور .به ترتیب تغییرات نیروي غلتک برحسب زمان و سرعت چرخش غلتک را نشان می دهد 8و  7شکل هاي 
دلیل این امر افزایش نرخ کرنش با افزایش . یابدافزایش می رد،نیروي نوهاافزایش سرعت غلتکشود که با چنین استنباط می

  . گرددگردد که همین امر سبب ازدیاد نیروي نورد میها است که باعث کارسختی و افزایش تنش سیالن میسرعت غلتک
  
 
 
  

  
  
  
  
        نیروي غلتک بر حسب سرعت چرخش غلتک:  8شکل                                       نیروي غلتک بر حسب زمان: 7شکل                     

-از آنجایی که انتقال حرارت وابسته به زمان می.  سطح قطعه کار را نشان می دهدروي  تغییرات دما برحسب زمان بر 9شکل 
ر نتیجه با افزایش یابد دکند بنابراین انتقال حرارت کاهش میها زمان فرایند کاهش پیدا میباشد و با افزایش سرعت غلتک

این زمانی است که شود و شود در این نمودار یک افزایش دماي ناگهانی دیده میها میزان کاهش دما کمتر میسرعت غلتک
-شود و اثر کار پالستیک و تولید دماي ناشی از آن بر انتقال حرارت با غلتک غلبه میوارد می هاغلتک قطعه کار به فضاي بین

-اي از قطعه کار میبنابراین تنش سیالن زیاد است با تغییر شکل و افزایش دما به نقطه دما در ابتدا پایین بوده اي اینکهبر. کند
هاي و در گام قطعه کار راحت تر تغییر شکل داده رسیم که افزایش دما باعث کاهش محسوس تنش سیالن شده و در پی آن

در اینجا است که اثر انتقال حرارت با غلتک غالب شده و دما با . هد بودبعدي افزایش دماي ناشی از کار پالستیک ناچیز خوا
یابد و پس از خروج نیز با شیب بیشتري که در اثر انتقال حرارت ي مورد نظر از زیر غلتک کاهش میشیب کمی تا خروج نقطه
  .شودبا محیط است خنک می

  

  
  دما بر حسب زمان در سطح قطعه:  9شکل

با توجه . ، به ترتیب تغییرات دما بر حسب سرعت چرخشی غلتک و زمان را در میانه قطعه نشان می دهد11و  10شکل هاي  
هاي داخلی قطعه ها تأثیر بسیار ناچیزي بر روي دماهاي قسمتبه نمودارهاي رسم شده مشخص است که تغییر سرعت غلتک

ها و به تبع آن ازدیاد نرخ کرنش و در پی آن زیادتر لتکاما نکته قابل توجه شیب دما است که با افزایش سرعت غ. کار دارد
-اما باید توجه داشت که به دلیل کاهش زمان فرایند میزان افزایش دما محدود می. یابدشدن تولید حرارت داخلی، افزایش می

 .شود
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  دما بر حسب زمان در میانه قطعه:  11شکل                          دما بر حسب سرعت چرخشی غلتک در میانه قطعه:  10شکل       

  :غلتک بر فرآیند نورد شعاع تأثیر  4-2
  . در نظر گرفته شد mm 600، 550، 495براي بررسی تأثیر شعاع غلتک بر فرایند نورد سه شعاع متفاوت 

ها سبب افزایش نیروي افزایش شعاع غلتک. ، تغییرات نیروي نورد بر حسب شعاع غتک نمایش داده شده است12در شکل 
به همین علت در صنعت نورد تمایل بر .ي افزایش نرخ کرنش استگردد و این به علت افزایش تنش سیالن به واسطهنورد می

تاثیر شعاع غلتک ها بر .کندگشتاور مورد نیاز کاهش پیدا میهاي کوچکتر است چون هم نیروي نورد و هم استفاده از غلتک
  .نرخ کرنش و دما مشابه حالت قبل می باشد
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  نیروي نورد بر حسب شعاع غلتک: 12شکل 

  :بر فرآیند نورد ضخامت ورودي قطعه کار تأثیر   4-3
از نمودار شکل . است در نظر گرفته شده mm 620و  580، 540براي بررسی تأثیر این پارامتر سه مقدار ورودي به اندازه هاي 

و دلیل این امر افزایش تغییر ضخامت به . کندنیروي نورد افزایش پیدا می ،، مشخص است که با افزایش ضخامت ورودي13
الزم به ذکر است که با افزایش ضخامت ورودي زمان فرایند اندکی افزایش . باشدعلت ثابت بودن درصد کاهش سطح مقطع می

  . یابدمی
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  بر حسب ضخامت ورودي غلتکنیروي :  13 شکل
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دلیل افزایش بیشتر دما در . ، تغییرات دما بر اثر گذشت زمان در سطح و مرکز قطعه به دست آمده است15و  14در شکل هاي 
ت افزایش حالتی که ضخامت ورودي بیشتر است آن است که به علت ثابت بودن درصد کاهش ضخامت میزان تغییر ضخام

بنابراین با افزایش ضخامت . گرددشود که این خود سبب تولید حرارت بیشتري مییافته و به تبع آن کار پالستیک بیشتر می
دلیل متفاوت بودن شیب نمودار در قسمت آغازین به این علت است که با افزایش ضخامت . یابدورودي دما نیز افزایش می

ه با جرم جسم نسبت کند و چون انرژي حرارتی ذخیره شده در مادمش افزایش پیدا میورودي حجم ماده و به تبع آن جر
بنابراین شیب اولیه نمودار با افزایش ضخامت . همین امر تأثیر مستقیمی بر روي خنک شدن جسم می گذاردمستقیم دارد،

ي یابد که دلیل آن  فاصلهیش میبا افزایش ضخامت ورودي دما در مرکز کمتر افزا 15در شکل.کندورودي کاهش پیدا می
  . شود تولید گرما روي مرکز تأثیر کمتري داشته باشدي تغییر شکل است که سبب میبیشتر مرکز تا نقطه

                    
  
  
  
  
  
  
  
    

   هدما بر حسب زمان در مرکز قطع:  15شکل                            دما بر حسب زمان در سطح قطعه:  14شکل  
  :بر فرآیند نورد درصد کاهش ضخامت تأثیر   4 -4

 17و 16و نتایج در شکل هاي  در نظر گرفته شد درصد 18و  14،  10براي بررسی تأثیر درصد کاهش ضخامت، درصدهاي 
یابد که شود که با افزایش درصد کاهش ضخامت، دما در زیر غلتک افزایش بیشتري میمشاهده می 17در شکل  .آمده است

ي مستقیم تنش سیالن با ین خود به دلیل افزایش کرنش بوده که به تبع آن تنش سیالن افزایش یافته و با توجه به رابطها
همان دلیل ذکر شده براي تأثیر افزایش درصد کاهش ضخامت در . دهدحرارت تولیدي ناشی از کار پالستیک این پدیده رخ می

  .به ذکر است که انتقال حرارت با محیط تأثیر کمی بر نقاط مرکزي خواهد داشتالزم . دماي سطح اینجا نیز صادق می باشد
              

  
  

               

  
  
  
  
  

  دما بر حسب زمان در سطح قطعه کار:  17 شکل                        دما بر حسب زمان در مرکز قطعه کار:  16 شکل 
  :نورد فرآیند بر دماي قطعه کار تأثیر   4-5

درجه سانتیگراد در نظر گرفته شد و تغییرات  500و  400،  300براي بررسی تأثیر پارامترهاي دماي قطعه کار سه دماي 
ها کاهش چشم که با افزایش دما نیروي غلتک شودنشان داده شده است،مشاهده می18لتک بر حسب زمان در شکلنیروي غ
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  .دما استي افزایش به واسطه اند دلیل این امر کاهش تنش سیالنگیري پیدا کرده
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
                                                             

 
                                                بر حسب زمانغلتک نیروي :  18 شکل                                                               

  گیري نتیجه -5
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