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چكيده
ازي مورد ني مهم و اساسي نورد داغ ورق از جمله پارامترهاندي در اثر انجام فرآي كاري دما در غلتك هاعي توزيني بشيپ

 در غلتك ي حرارتي تنش هاجادي كه موجب اي حرارتراتييو داشتن اطالعات مناسب از تغ باشد يطراحان صنعت نورد م
 منظور در نيبه هم.  استي سرد كننده غلتك ضرورستمي سنهيه بي غلتك و طراحشي از سايري جلوگي شود، برايم

به  نورد داغ ورقنديام فرآ در اثر انجي و نحوه انتقال حرارت ميان ورق و غلتك حرارت در غلتك كارعيمقاله حاضر توز
ي غلتك، معادالت انتقال حرارت و پارامترهايكار خنك طيشرا.  قرار گرفته استيكمك روش المان محدود مورد بررس

 تاثير عوامل مختلف فرآيند مانند مقدار كاهش ضخامت و . غلتك مورد مطالعه قرار گرفته استي دماعيموثر در توز
گري حاصل شده توسط دجي شده توسط مدل با نتايني بشي پجي نتاتك بررسي شده وسرعت نورد بر توزيع دماي غل

. شده استي بررسجي شده و اعتبار نتاسهي مقانيمحقق

ي سازهيشب- دماعيتوز-يغلتك كار- نورد داغ ورق:هاي كليديواژه

مقدمه-1
 بوده و ادي آنها زمتي قرايز.  باشندي مي كاريتك ها نورد داغ مدرن، غلعي در صنانهي پارامترها برآورد هزنياز مهم تريكي

 آب ي غلتك ها به طور متناوب در تماس با ورق داغ و افشانه هاني ا].1[ورد است ناتي آنها مستلزم توقف عملري و تعمييجابجا
 در سطح غلتك از  متناوب اعمال شدهي حرارتي كه تنش هاي در صورت].2[ باشند قرار دارندي آنها ميكه به منظور حفظ دما

 سطح غلتك و ي ترك ها احتمال خوردگنيا.  شوندي ترك در سطح غلتك مجادي باشند موجب اشتري داغ ماده بميمقاومت تسل
 محصول نورد شده داشته و تيفي بر كيميمستقري در سطح غلتك تاثبي بروز عنيعالوه بر ا.  كنندي مشتريخرد شدن آنرا ب
 خنك ستمي سي سازنهي و بهي حرارت در غلتك كارعي نحوه توزلي دلني به هم].3[ود شي محصول متيفيموجب كاهش ك

. از آنها اشاره شده استي از محققان قرار گرفته كه در ادامه به تعدادياريكننده آن مورد توجه بس
تك استفاده كرده و  ورق و غلني تماس بهي انتقال حرارت در ناحي كردن ثابت هاداي پي برايلي روش تحلكي از ]4[يپاولسك
تماس، محاسبه  ورق و غلتك و زمان يكيزي از سرعت نورد، مقدار كاهش ضخامت، خواص في ثوابت را به صورت تابعنيمقدار ا

ي حالت گذرا بررسي را براي محدود معادله انتقال حرارت در جهت شعاعفاضل با استفاده از روش ت]5[دواداس. كرده است
شنگ و . تمركز شده است به منظور كاهش دماس سطح غلتك مي تماسهي انتقال حرارت در ناحزمي بر مكانيو. كرده است
 تحت ندي هنگام انجام فرآي تنش در غلتك كارداني محاسبه مي براي المان محدود و المان مرزبي از ترك]6[همكارانش

 به داري پاطي شرااتياستفاده از فرض به كمك روش تفاضل محدود و زي ن]7[چنگ.  استفاده كرده اندي كرنش صفحه اطيشرا
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يني بشي پي براي مدل المان محدود سه بعدكي از ]8[يل.  پرداخته استي دما در غلتك كارعي و توزي شار حرارتيني بشيپ
ي براي مدل دوبعدكي از ]9[سراج زاده.  استفاده كرده استندي انجام فرآداري پاطي در شراي كارلتك غيي دماراتيي تغخچهيتار
عي توزيلي به كمك روش تحل]10[ و همكارانشچريف.  استفاده كرده استي غلتك كاريي دماعي درجه حرارت و توزيني بشيپ

يكي رفتار ترمو مكانيني بشي پي مدل بدون ابعاد براكي]11[ و همكارانشميك.  را محاسبه كرده اندي حرارتيدما و تنش ها
. برنامه نورد را داردحي خط به منظور تصحي روميفاده مستق استتي كرده اند كه قابليورق و غلتك معرف

به منظور باال بردن دقت و .  قرار گرفته استي به كمك روش المان محدود مورد بررسي دما در غلتك كارعيدر مقاله حاضر، توز
 شده قادر به در نظر دجايمدل ا.  در نظر گرفته شده استندي فرآني غلتك و ورق در حاني مي ارتباط حرارت،يني بشيصحت پ

اعتبار مدل .  باشدي پارامترها مري ورق و ساي مختلف مانند سرعت نورد، مقدار كاهش ضخامت، دماي پارامترهاريگرفتن تاث
. شده استي بررسي تجربجي شده با نتايني بشي پجي نتاسهيتوسط مقا

ي تئورليتحل-2
متفاوتي از نظر انتقال حرارت مي باشد و در طول انجام فرآيند اين در فرآيند نورد داغ، غلتك كاري در معرض شرايط كاري 

. مهم ترين شرايط حرارتي غلتك مربوط به تماس آن با ورق و افشانه هاي آب مي باشد. شرايط به طور متناوب تكرار مي شوند
 ورق و ني بيي دمااني گرادجهي ورق و در نتي ورق و غلتك و باال بودن دمااني انتقال حرارت مبي بزرگ بودن ضرليبه دل

 شكل، ريي تغهيبعد از خروج از ناح. ابديي مشي افزاي غلتك در هنگام تماس با ورق به طور ناگهاني خارجهي اليغلتك، دما
. دهدي را نشان مي غلتك كاري كارطي شرا1شكل. ابديي آب كاهش مي توسط افشانه هاي سطح غلتك كاريدما

]12[ير غلتك كاي كارطيشرا-1شكل

معادله انتقال حرارت پايه را . براي پيش بيني توزيع دما در غلتك الزم است تا معادالت انتقال حرارت را براي غلتك حل كنيم
:]12[ استوانه اي به صورت زير نوشتبراي غلتك مي توان در سيستم مختصات

)1(
 مربوط ي مرزطيراش. باشندي غلتك مي حرارتتي هدابير و ضژهي وي گرما،ي نشان دهنده چگالبي به ترتk و ρ،cيپارامترها

:]12[ نوشتري توان به صورت زيبه غلتك را م

)2(
 ضريب  دماي محيط و .  ضريب هدايت حرارتي در منطقه تماس استh*(t)پارامتر .  دماي سطح ورق مي باشدTsكه 
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 شعاعي از غلتك كاري را نشان مي دهد كه تغييرات دما در شعاع هاي كمتر از آن *r. انتقال حرارت محيط را نشان مي دهد
 تغييرات حرارتي را تجربه مي كند كه در عمل نيز همين طور (*R-r)فرض مي شود كه تنها اليه بيروني غلتك. ناچيز است

:بدست آمده، بيان مي شود]13[وسط معادله زير كه توسط هادليمقدار ضريب انتقال حرارت بين ورق و غلتك ت. است

)3(
 نيز يك c1.  به ترتيب مشخص كننده ميانگين تنش سيالن و ميانگين فشار غلتك هستندpr و در رابطه باال پارامترهاي

رق و  نيز ضريب هدايت حرارتي وkr و kپارامترهاي . ]13[است0,035مقدار ثابت است كه براي فوالدهاي منگنزدار برابر 
رزي غلتك را به در مورد افشانه هاي آب كه سطح غلتك را خنك مي كنند مي توان شرايط م. غلتك را مشخص مي كنند

:]14[صورت زير نوشت

)4(
.  دماي آب مي باشدTw ضريب انتقال حرارت ميان آب و غلتك است كه در مناطق مختلف سطح غلتك متفاوت است و hwكه 

انتقال حرارت ميان غلتك كاري و غلتك پشتيبان به دليل كوتاه بودن زمان تماس آنها و نزديك بودن الزم به ذكر است كه از 
. ضريب انتقال حرارت ميان غلتك كاري و غلتك پشتيبان با ضريب انتقال حرارت ميان غلتك كاري و آب صرف نظر شده است

 متمركز و در نواحي ديگر به صورت ضعيف تر عمل مي همچنين الزم به توضيح است خنك كاري در ناحيه افشانه ها به صورت
. شرايط مرزي مربوط به غلتك و فرضيات مربوطه را نشان مي دهد2شكل. كند

]17[شرايط مرزي مربوط به غلتك كاري-2شكل

مدل المان محدود-3
اله حاضر از اين معادالت به عنوان در مق.  در شبيه سازي المان محدود استفاده كرده اند]15[دامحققان زيادي از معادالت شي

.معادالت ساختاري ماده نورد شده استفاده شده است

)5(
.ساير ترم هاي معادله بر اساس دما و درصد كربن در ادامه آمده است.  مقدار تنش سيالن ماده است (GPA)در رابطه باال

)6(
. كه وابسته به دما و درصد كربن هستند در زير آورده شده اندtd و tپارامترهاي . د درصد كربن را نشان مي دهCدر روابط باال 

)7(
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روابط .  نيز بر اساس مقدار كربن و دما مشخص مي شوند كه به دليل اختصار روابط آنها آورده نشده استn و mمقدار توان هاي
.باال براي شرايط زير قابل استفاده مي باشند

Carbon content(c): up to 1.2pct, Temperature(T): from 973 to 1473K,

Strain rate ( ): 0.1 to 100 1/s, strain( ): up to 0.7 )8(
براي اعمال خصوصيات ذكر .  استفاده شده استABAQUS/Explicitمدل المان محدود با استفاده از نرم افزار المان محدود 

اي اين امر از ار الزم است تا مقدار تنش سيالن بر حسب مقادير نرخ كرنش، كرنش و دما جدول شود كه برشده به نرم افز
 مي باشد كه خصوصيات JS-SS400الزم به توضيح است كه جنس ماده نورد شده فوالد .  استفاده شده است]16[مرجع

 حاصل ضرب ρc ضريب هدايت حرارتي و kامتر پار. ]17[ آورده شده است1يي آن در جدولترموديناميكي و تركيب شيميا
. است(kg/m3)7860چگالي ورق . گرماي ويژه در چگالي ماده است

]17[خصوصيات ترموديناميكي ورق-1جدول
k ρc Chemical 

compositions(pct) Temperature(oC) (W/mm.oC) Temperature(oC)  (J/mm3.oC) 

C=0.155
Mn=0.8
P=0.025
S=0.015

27
127
227
327
527
727
800
1000

.064

.059

.054

.049

.039

.031

.026

.029

27
127
227
327
527
727

.00341

.00383

.00409

.00439

.00538

.00918

به طور . براي جنس غلتك كاري از جنس هاي مختلفي در صنايع استفاده مي شود كه معموال اين غلتك ها چند اليه هستند
بي ثابت شده است كه بيشترين تغييرات دمايي در سطح ورق و در اليه خارجي اتفاق مي افتد و هسته ورق داراي نوسانات تجر

الزم به توضيح است كه به داليل ذكر شده .  انتخاب شده است14شرايط غلتك كاري با توجه به مرجع. دمايي زيادي نمي باشد
ديناميكي و خصوصيات ترمو. ده استاشد، براي شبيه سازي در نظر گرفته ش مي بHSSتنها اليه خارجي غلتك كه از جنس 
. آورده شده است2مكانيكي اليه خارجي غلتك در جدول

]14[خصوصيات ترموديناميكي و مكانيكي اليه خارجي غلتك-2جدول
k ρc ρ E

Temperature(oC) (W/mm.oC) Temperature(oC) (J/mm3.oC) (kg/m3) (GPa)
ν

110
205
254
316
412
502
522

.0224

.0246

.0254

.0262

.0269

.0272

.0273

500 .004572 7620 220 .287

.  آورده شده است3شرايط انجام فرآيند در جدول.  استفاده شده است14 مدل از نتايج بدست آمده در مرجعبراي اعتبارسنجي
رفته است و اندازه المان هاي مناسب براي رسيدن به نتايج پايدار حساسيت نتايج به اندازه المان ها نيز مورد بررسي قرار گ

براي كم كردن زمان آناليز و به دليل تقارن موجود، تنها يك چهارم از ورق در انجام مدل سازي لحاظ شده . انتخاب شده است
 همچنين با توجه به ابعاد .استدر مورد غلتك نيز به دليل تقارن تنها از نيمي از غلتك براي مدل سازي استفاده شده . است

نحوه المان بندي ورق و غلتك و چگونگي . ضخامت و پهناي ورق، تغيير شكل ورق به صورت كرنش صفحه اي فرض شده است
. آورده شده است3تغيير شكل المان هاي ورق در حين انجام فرآيند در شكل 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

دهمين كنفرانس مهندسي ساخت و توليد ايران

ICME 2010

1388    اسفند ماه    10-12

انجمن مهندسي ساخت و توليد ايراندانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

]14 [شرايط انجام فرآيند براي اعتبارسنجي مدل-3جدول
Coefficient of coulomb friction µ=.35

hlub=.06W/mm2 oC
hw1=.035W/mm2 oC
hw2=.00875W/mm2 oC

Temperature of spray water TW=20oC
ha=2.95×10-6W/mm2 oC

Temperature of air Ta=20oC

Work roll diameter D=810mm
Core diameter of work roll Din=350mm

Entry thickness H0=34.46mm
Reduction r=48.6%

Roll speed VR=75m/min
Strip temperature T0=1077oC

Strip width W=1524mm

تغيير شكل المان ها در حين انجام فرايند) ب. المان بندي ورق و غلتك)  الف- 3شكل

دماي پيش .  مقايسه شده است]14 [1 با نتيجه حاصل شده توسط سان4دماي پيش بيني شده ورق در ناحيه تماس در شكل
.مقايسه شده است] 14[ با نتايج حاصل شده توسط سان5بيني شده براي غلتك در ناحيه تماس و در كل فرآيند در شكل

تغييرات دمايي ورق در ناحيه تماس با غلتك-4شكل

در طول يك دور چرخش غلتك)در ناحيه تماس با ورق، ب)الف. تغييرات دمايي غلتك- 5شكل

1 -Sun
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نتايج و بحث-4
راحل انجام فرآيند به ميزان زيادي نوسان مي  مشاهده شد، دماي سطح غلتك كاري در هر مرحله از م5همانطور كه در شكل

و انتقال حرارت ميان ورق و غلتك بيشترين نوسانات دمايي در سطح غلتك را منجر مي شود و مهم ترين نقش را در . كند
ان البته ميز. براي اليه هاي زير سطح مقدار اين نوسانات بسيار كمتر از سطح است. بررسي توزيع حرارت در سطح غلتك دارد

البته تمركز تغييرات حرارتي . نوسانات دمايي اليه هاي زير سطح به ماده استفاده شده در اليه هاي سطحي غلتك بستگي دارد
 مقطع برش خورده 6شكل. در سطح غلتك نيز موجب بروز عيوبي از جمله ايجاد ترك هاي حرارتي در سطح غلتك مي شود

البته اين شكل براي مرحله اول از مراحل .  اليه هاي زير سطح نشان مي دهدغلتك را به منظور نشان دادن تغييرات دمايي
 نحوه انتقال حرارت 7شكل.نورد است و با انجام فرآيند به دفعات زياد عمق نفوذ دما در اليه هاي زير سطح بيشتر مي شود

 عكس جهت نورد براي 7در شكلالزم به توضيح است كه جهت نورد . ميان ورق و غلتك در ناحيه تماس را نشان مي دهد
. است5 و 3،4، 2شكل هاي

 عمق نفوذ حرارت در غلتك براي مرحله اول از مراحل نورد-6شكل

)h=47W/mm2oCو % 30، كاهش ضخامت 50rpmسرعت نورد (انتقال حرارت در ناحيه تماس ميان ورق و غلتك نحوه - 7شكل

هاي فرآيند مانند مدت زمان انجام فرآيند، طول ورق، كاهش ضخامت در هر قابل ذكر است كه توزيع دماي غلتك به پارامتر
واضح است كه با افزايش زمان فرآيند، يك دور گردش غلتك به مدت . مرحله، سرعت نورد و ضريب انتقال حرارت بستگي دارد

رت موثرتري كاهش مي بيشتري طول مي كشد و در نتيجه خنك كاري با بازده بيشتري صورت گرفته و دماي غلتك به صو
با اين وجود افزايش اين پارامتر از طرف ديگر موجب مي شود كه دماي ورق به ميزان بيشتري كاهش پيدا كند و موجب . يابد

. ايجاد ريزساختارهاي نامطلوب شود
ه در غلتك كاري مقدار همانطور كه ذكر شد يكي از پارامترهاي مهم و تاثير گذار بر توزيع حرارت ايجاد شده در ورق و در نتيج

 را در طول تماس ورق و Aبراي بررسي اثر كاهش ضخامت، تاريخچه تغييرات دمايي نقطه سطحي. كاهش ضخامت مي باشد
 در 40rpmمقدار سرعت نورد براي انجام اين آزمايش ها . مقايسه كرده ايم% 40و% 30، % 20غلتك، براي سه كاهش ضخامت 
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نتيجه انجام .  است3قال حرارت ميان سطح ورق و غلتك مانند شرايط ذكر شده در جدولضريب انت. نظر گرفته شده است
مشاهده مي شود كه با افزايش مقدار كاهش ضخامت شاهد افزايش دماي سطح غلتك .  آورده شده است8تحليل در شكل

البته همانطور كه . ضخامت استعلت اين امر افزايش سطح تماس موثر ميان ورق و غلتك در اثر افزايش مقدار كاهش . هستيم
علت اين امر اين است . مشاهده مي شود مقدار تغييرات دماي سطح غلتك با تغييرات مقدار كاهش ضخامت خيلي زياد نيست

كه براي انجام اين آزمايشات از تغييرات مقدار اصطكاك با تغييرات كاهش ضخامت صرف نظر شده است، در صورتي كه در 
دار كاهش ضخامت مقدار ضريب اصطكاك نيز افزايش مي يابد كه اين عامل خود موجب افزايش بيشتر دماي واقع با افزايش مق

.غلتك با افزايش مقدار كاهش ضخامت مي شود

)40rpmسرعت نورد ( نحوه تغييرات دماي سطح غلتك در ناحيه تماس ورق و غلتك با تغييرات مقدار كاهش ضخامت -8شكل

 نحوه 9شكل. ي موثر ديگر بر فرآيند نورد داغ و در نتيجه توزيع حرارت غلتك سرعت انجام فرآيند مي باشداز جمله پارامترها
9با مشاهده شكل. تغييرات مقدار دماي ايجاد شده در سطح غلتك در ناحيه تماس را با تغييرات سرعت نورد نشان مي دهد

نكته قابل توجه . ر سطح غلتك در اثر تماس با ورق كاهش مي يابدمي توان دريافت كه با افزايش سرعت نورد دماي القا شده د
 مشاهده مي شود اين است كه در ابتداي ناحيه تماس دماي سطح غلتك با افزايش سرعت نورد افزايش يافته و 9كه در شكل

 توان گفت كه با در توجيه اين پديده مي. در پايان ناحيه تماس دماي سطح غلتك با افزايش سرعت نورد كاهش يافته است
كه اين عامل ] 18[افزايش سرعت نورد، مقدار گرماي توليد شده در اثر اصطكاك ميان سطح ورق و غلتك افزايش مي بابد

از سوي ديگر افزايش سرعت نورد موجب كاهش زمان تماس . موجب افزايش دماي سطح غلتك با افزايش سرعت نورد مي شود
 ابتداي  نيز9در شكل. موجب كاهش دماي سطح غلتك با افزايش سرعت نورد مي شودبين ورق و غلتك مي شود كه اين امر

. تماس گرماي توليد شده در اثر اصطكاك تاثير بيشتري داشته و موجب افزايش دماي سطح غلتك با افزايش سرعت مي شود
. افزايش سرعت مي شودولي با پيشرفت فرآيند، كاهش زمان تماس عامل غالب بوده و موجب كاهش دماي سطح غلتك با

%)30مقدار كاهش ضخامت( نحوه تغييرات دماي سطح غلتك در ناحيه تماس ورق و غلتك با تغييرات سرعت نورد -9شكل
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در واقع مقدار ضريب انتقال حرارت بين سطح ورق و غلتك است كه توزيع دماي غلتك مهم ترين پارامترهاي تاثير گذار دراز 
 تاثير اين پارامتر را بر مقدار دماي اعمال شده به سطح غلتك در 10شكل. به غلتك را كنترل مي كندانتقال حرارت از ورق 

 مقدار ضريب انتقال حرارت وابسته به پارامترهاي فرآيند مانند سرعت نورد، 3 معادلهالبته بر اساس. ناحيه تماس نشان مي دهد
 واضح است كه مقدار ضريب انتقال 10صورت با مشاهده شكلدر هر . مقدار كاهش ضخامت ورق و اصطكاك بين سطوح است

به طوري كه با افزايش مقدار ضريب انتقال حرارت به ميزان كم، . حرارت تاثير بسيار زيادي بر توزيع دماي سطح غلتك دارد
.دماي سطح ورق به طور قابل مالحظه اي افزايش يافته است

 و كاهش 50rpmسرعت نورد (احيه تماس ورق و غلتك با تغييرات ضريب انتقال حرارت  نحوه تغييرات دماي سطح غلتك در ن-10شكل
%)30ضخامت

نتيجه گيري-5
در مقاله حاضر به كمك روش المان محدود يك مدل عددي براي پيش بيني نحوه توزيع حرارت در غلتك كاري در اثر انجام 

وسط مدل با نتايج حاصل شده توسط ديگر محققين مقايسه شده و نتايج پيش بيني شده ت. فرآيند نورد داغ ورق ايجاد گرديد
:نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه. اعتبار نتايج بررسي شده است

عمق ناحيه موثر از حرارت در غلتك كاري نسبت به قطر غلتك بسيار كم است و بيشتر تغييرات دمايي در سطح غلتك .1
.ري و نحوه خنك كاري غلتك عمق ناحيه موثر از حرارت تغيير مي كندالبته بسته به شرايط كا. متمركز مي شود

علت اين امر افزايش سطح تماس موثر ميان . با افزايش مقدار كاهش ضخامت شاهد افزايش دماي سطح غلتك هستيم.2
.ورق و غلتك در اثر افزايش مقدار كاهش ضخامت است

نكته قابل توجه اين است كه در . اثر تماس با ورق كاهش مي يابدبا افزايش سرعت نورد دماي القا شده در سطح غلتك در .3
ابتداي ناحيه تماس دماي سطح غلتك با افزايش سرعت نورد افزايش يافته و در پايان ناحيه تماس دماي سطح غلتك با 

.علت اين امر به تفصيل توضيح داده شده است. افزايش سرعت نورد كاهش يافته است
به طوري كه با . ي رود مقدار ضريب انتقال حرارت تاثير بسيار زيادي بر توزيع دماي سطح غلتك داردهمانطور كه انتظار م.4

.افزايش مقدار ضريب انتقال حرارت به ميزان كم، دماي سطح ورق به طور قابل مالحظه اي افزايش يافته است
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