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نایکنواختی کرنش در فرآیند نورد داغ آلیاژهاي آلومینیوم به کمک  پدیدهمطالعه 
  روش المان محدود

  
  3حمید رضا رضایی آشتیانی، 2 ،*مهدي باقري پور، 1حسین بیسادي

  استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران - 1
  m_bagheripoor@mecheng.iust.ac.ir علم و صنعت ایران،ک، دانشگاه دانشجوي کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانی - 2

 دانشجوي دکتري، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران- 3
    

  چکیده
و در مقاله حاضر به منظور بررسی تغییرات ریز ساختاري و مکانیکی ورق در اثر انجام فرآیند نورد داغ، نحوه توزیع کرنش 

به کمک روش المان محدود مورد ارزیابی قرار  ،در نقاط مختلف ناحیه تغییر شکلو  آن در فلز نورد شده نایکنواختی
رآیند توزیع دماي ورق در حین انجام فرآیند نیز به منظور بررسی بهتر نحوه تغییر شکل و شرایط انجام ف. گرفته است
د، کاهش ضخامت، دماي اولیه ورق، ضریب اصطکاك بین سرعت نورفرآیند مانند تاثیر پارامترهاي مختلف  بررسی شده و

مدل ایجاد شده به صورت سه . توزیع کرنش مورد مطالعه قرار گرفته است ورق و غلتک و انتقال حرارت میان آنها بر روي
بینی  به منظور اعتبار سنجی مدل ابتدا نیرو و گشتاور پیش. بعدي بوده و انجام تحلیل در حالت گذرا انجام گرفته است

  .شده توسط مدل با نتایج تجربی مقایسه شده، سپس نتایج مربوط به توزیع کرنش و دما مورد تحلیل قرار گرفته اند
  

  تحلیل المان محدود -آلومینیوم خالص تجاري -فرآیند نورد داغ ورق -توزیع کرنش: واژه هاي کلیدي
  
  
  مقدمه-1

. صنعت ساخت و تولید براي تولید محصوالت تخت استفاده می شود همانطور که می دانیم فرآیند نورد به طور وسیعی در
فرآیند نورد تخت نیز براي افزایش کارپذیري فلز نورد شده و کاهش انرژي مورد نیاز عمدتا به صورت کارگرم انجام می 

کامال به یکدیگر وابسته اند،  از آنجاییکه تغییرات دمایی، جریان مواد و تغییرات فازي متالورژیکی ایجاد شده در فرآیند]. 1[شود
اطالعات دقیق از تغییرات حرارت در اثر تغییرات سرعت و توزیع کرنش در ناحیه تغییر شکل به طراحی بهینه قفسه هاي نورد 

بنابراین در سال هاي اخیر مطالعات زیادي در . و در نتیجه تولید محصوالتی با اندازه و خواص مکانیکی مطلوب، می انجامد
به عنوان مثال لنارد با استفاده از روش المان ]. 2[پیش بینی حرارت و توزیع کرنش در فرآیند نورد داغ انجام گرفته استمورد 

 يساز هیشب با تایاری]. 3[محدود تاثیر تغییر شکل غلتک و شرایط اصطکاکی مختلف را بر توزیع کرنش بررسی کرده است
 در کرنش و تنش عیتوز ینیب شیپ به کیپالست االستو محدود المان مدل کی از استفاده با يا صفحه کرنش نورد ندیفرآ

به عنوان مثال . مطالعات زیادي نیز بر توزیع حرارت در فرآیند نورد داغ انجام گرفته است]. 4[است پرداخته شکل رییتغ منطقه
و تغییرات دمایی در اثر فرآیند نورد چن و همکارانش با ترکیب روش المان محدود و تفاضل محدود به مطالعه تغییرات کرنش 

لین از یک مدل سه بعدي براي تحلیل ترمو مکانیکی نورد داغ آلومینیوم تحت شرایط مختلف کاهش ]. 5[داغ پرداخته اند
لی و همکارانش به مطالعه تغییرات ترمو مکانیکی و ریزساختاري در اثر انجام فرآیند نود داغ ]. 6[ضخامت، استفاده کرده است

با استفاده از روش المان  5083سراج زاده به مطالعه پیرسازي دینامیکی کرنش در نورد داغ آلیاژ آلومینیوم ]. 7[رداخته اندپ
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در مقاله حاضر از یک مدل سه بعدي ترمو دینامیکی المان محدود براي انجام تحلیل استفاده شده ]. 8[محدود پرداخته است
ا، توزیع دمایی غلتک کاري نیز به منظور مشخص کردن ارتباط حرارتی میان غلتک ها براي پیش بینی دقیق کرنش و دم. است

مدل پیشنهاد شده قادر به بررسی تاثیر پارامترهاي مختلف فرآیند نظیر، دماي اولیه فلز، . و ورق، مورد بررسی قرار گرفته است
ایط اصطکاکی بر روي توزیع حرارت و کرنش می سرعت نورد، دماي اولیه غلتک کاري، ثابت انتقال حرارت میان سطوح و شر

به منظور ارزیابی صحت نتایج، نتایج تجربی و عددي نیرو و گشتاور نورد و فشار غلتک در ناحیه تماس با یکدیگر مقایسه . باشد
  .سپس نتایج مربوط به کرنش و توزیع دما مورد تحلیل قرار گرفته اند. شده اند

  
  شرایط انتقال حرارت -2

  .]9[ن فرآیند نورد توزیع دما در ورق و غلتک را می توان با استفاده معادله دیفرانسیل جزئی زیر محاسبه نموددر حی
 )1(  

شده در  حرارت تولید (Wm-3) ضریب هدایت حرارتی و k(Wm-1 oC-1)، گرماي مخصوصc(J kg-1 oC-1)  ،چگالی ρ(kgm-3)که 
مشخص شده است که توزیع حرارت در فلز نورد شده تحت تاثیر حرارت تولید شده در اثر تغییر . ار پالستیک می باشداثر ک

حرارت ایجاد شده توسط تغییر  ،به منظور لحاظ کردن این تاثیرات. کاك بین غلتک و ورق قرار می گیردشکل پالستیک و اصط
 :ابطه زیر مشخص می شودشکل پالستیک توسط ر

 )2(  
] 10[هانگ .انرژي تغییر شکل به حرارت می باشدبازده تبدیل  ηنرخ کرنش موثر و   (s-1) ،تنش سیالن موثر σ(MPa)که 

نشان داد که شار سطحی توزیع شده توسط اصطکاك بین سطوح که در ناحیه ورودي و خروجی منطقه تماسی داراي بیشترین 
اگرچه سهم کلی آن در فرآیند نورد داغ بسیار کوچک است . زش نسبی بین سطوح داردگیري در لغمقدار است تاثیرات چشم

  :توسط رابطه زیر بیان شده است] 11[لی مقدار آن توسط بینانو
 )3(  

  :]12[بین دو سطح را به صورت زیر در نظر می گیریم حرارت در منطقه تماسی بین ورق و غلتک، شرایط انتقال

 )4(  
ثابت . شار حرارتی می باشد q(W m-2 0C-1)ضخامت ورق و  y(mm)، ثابت انتقال حرارت بین دو سطح h( Wm-2 0C-1 )که 

  .]13[در نظر گرفته شده است  40kWm-2 0C-1انتقال حرارت بین سطح ورق و غلتک برابر 
  
  آن یمدل المان محدود و اعتبار سنج -3

المان محدود بوده و جهت انجام  نهیموجود در زم ينرم افزارها نیتریاز قو یکیبه عنوان  ABAQUSنرم افزار المان محدود 
چهارم از هندسه  کیبا توجه به تقارن موجود تنها . ردیگ یاز صنعت مورد استفاده قرار م یعیمختلف، در بخش وس يزهایآنال

ز هندسه غلتک مدل شده ا 90oتنها  یبا توجه به تقارن هندس زیمورد غلتک ها ن در. است دهیمنظور گرد يورق در مدل ساز
نورد گرم  ندیفرآ کهییحل شده است و از آنجا حیمساله به روش صر. انجام گرفته است يبه صورت سه بعد يمدل ساز. است
به  رند،یدر بر بگ زیرا ن ندیفرآ یرات حرارتیاستفاده شوند که بتوانند تاث ییاست الزم است المان ها یکینامیترمود ندیفرآ کی
رفتار . استفاده شده است) C3D8T(باشند یو حرارت م ییاثرات جابجا بیترک يکه دارا یشش وجه يالمان ها از لیدل نیهم

 ادینورد ز ندیدرجه حرارت و نرخ کرنش در فرآ راتییدامنه تغ کهییاز آنجا. فرض شده است کیپالست سکویورق به صورت ترموو
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 ومینیآلوم اژیآل يرابطه برا نیا. درجه حرارت و نرخ کرنش مشخص شوداز  یورق به عنوان تابع کیاست، الزم است رفتار پالست
شود، تنش  یهمانطور که مالحظه م. گردد یآمده است، مشخص م 9که در رابطه  کیپربولیها نوسیتوسط معادله س 1100
  ].14[شود یشکل مشخص م رییحرارت تغ جهاز نرخ کرنش و در یبه عنوان تابع النیس

 )5(  
ثابت جهانی  R، انرژي فعال سازي تغییر شکل Q(kJ mol-1)، تنش سیالن حالت پایدار σ(MPa)، ثابت هاي ماده mو  A ،ξکه 

آورده شده  1نیز در جدول خصوصیات ترمودینامیکی ورق .از متغیرهاي داخلی ماده می باشد تابعی S(MPa)گازها و 
  ].15[است

  ]AA1100]15خصوصیات ترمودینامیکی آلیاژ- 1جدول
Thermal conductivity 

(Wm−1 K−1) 
Heat capacity 
(J kg−1 K−1) 

Temperature 
(◦C) 

170 900 14 
190 960 280 
195 980 306 
200 1020 410 
205 1130 505 

 
 .، صورت گرفته است]16[اعتبار سنجی مدل المان محدود به کمک آزمایش هاي تجربی که توسط لنارد انجام شده است

 6.28mmورق اولیه داراي . ین شرایط لحاظ شده استاست که در مدل سازي نیز هم یش در ادامه ذکر شدهشرایط اولیه  آزما
مقایسه بین نتایج . می باشد  60oCو دماي روان کار  500oCدماي اولیه ورق . طول می باشد 200mm پهنا و 50mm ،ضخامت

به دلیل محدودیت فضا در اینجا فقط تعدادي از مقایسات . شداز اعتبار مدل ایجاد شده می باحاصل شده با نتایج تجربی حاکی 
ن نتایج تجربی و عددي نیروي به ترتیب مقایسه بی 2و  1شکل هاي  .و نتایج شبیه سازي آورده شده استبین نتایج تجربی 
ا نتایج تجربی گرایی خوبی بو همانطور که مشاهده می شود نتایج حاصل داراي هم را نشان می دهند نورد و گشتاور نورد

  .هستند
  

  
بر حسب سرعت براي ) ب  80rpmبر حسب کاهش ضخامت با سرعت ثابت ) مقایسه بین نتایج تجربی و عددي نیروي نورد الف - 1شکل 

  %30کاهش ضخامت ثابت 
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  %30گشتاور نورد بر حسب سرعت براي کاهش ضخامت ) مقایسه بین نتایج تجربی و عددي الف -2شکل 

  
  بحثنتایج و  -4

میان غلتک ها، مقادیر کرنش و نرخ کرنش اعمال شده، شرایط اصطکاکی و ) گپ(در فرآیند نورد داغ، بر حسب هندسه فاصله 
.  مقدار ضریب انتقال حرارت میان ورق و غلتک کاري، شاهد ایجاد یک گرادیان کرنش پالستیک در فلز نورد شده هستیم

براي بررسی . نشان می دهد 30%ازه المان ها را در اثر اعمال کاهش ضخامت نحوه تغییر شکل ورق و تغییر اند الف-3شکل
موقعیت مکانی این نقاط که بر اساس فاصله طولی از نقطه . نتایج، نقاط متفاوت ناحیه تغییر شکل مورد توجه قرار گرفته است

قاط نشان داده شده در شکل به ترتیب ن. نشان داده شده است ب-3شروع تغییر شکل از یکدیگر تمییز داده شده اند، در شکل
  .میلی متر از نقطه شروع تغییر شکل می باشند 14.5و  9.5، 4.5،  1.5داراي فواصل 

  

  
  جینتا یبررس يدر نظر گرفته شده برا يها تیموقع- و ب ندیشکل المان ها در اثر انجام فرآ ریینحوه تغ -الف- 3شکل

  
الزم به . دهد ینشان م شکل رییتغ هیمتفاوت ناح یمکان يها تیموقع يبراکرنش موثر را در ضخامت ورق  راتییتغ 4شکل
با سرعت نورد  30%درجه که تحت کاهش ضخامت  500 هیاول يبا دما 1100 ومینیورق آلوم يبرا جینتا نیاست که ا حیتوض

80rpm یطعه در نواحکرنش موثر در طول ضخامت ق عیشود، توز یمشاهده م 4همانگونه که در شکل. شده است اصلح 
 هیاست که در مراحل اول نی، نکته قابل توجه ا4با توجه به شکل. باشد یم کنواختی ریشکل به صورت غ رییتغ هیمتفاوت ناح

 رییتغ هیباشد، که با جلو رفتن در ناح یم يمرکز یاز نواح شتریب اریورق بس یسطح هیشکل کرنش اعمال شده در ناح رییتغ
 جیبه تدر يمرکز یقطعه کرنش موثر اعمال شده در نواح شتریشکل ب رییکاهش دما و تغ لیه دلشکل ب رییتغ شیشکل و افزا

 جهیدر نت وکرنش  يها دانیم يحرارت قطعه، الگو عیعوامل موثر بر توز یالزم به ذکر است که تمام. ابدی یم شیافزا
انجام  يهمدما ریغ طیشاهده شده است که در شرام نیدهند عالوه بر ا یقرار م ریتحت تاث زیکرنش در قطعه را ن یکنواختینا
 نیهمدما انتقال حرارت ب ریغ طیاست که در شرا نیامر ا نیعلت ا. شود یم شتریکرنش ب یکنواختینورد گرم مقدار نا ندیفرآ

  ].10[شود یتنش و کرنش م يها دانیم رییتغ جهیقطعه و در نت يدما عیتوز رییموجب تغ يو غلتک کار طیقطعه و مح

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


 
  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

  دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
ICME 2010  

  1388اسفند ماه        10-12
  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 

  انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
  

  
  شکل رییتغ هیمختلف ناح يها تیموقع يکرنش موثر در ضخامت قطعه برا راتییتغ -4شکل 

  
کند، که  یافت م يقابل مالحظه ا زانیسطح ورق به م ينورد دما ندیشود، در اثر انجام فرآ یمشاهده م 5همانگونه که در شکل

 ینواح ییدما راتییکه تغ یدارد، در حال یسطوح، سرعت نورد و مقدار کاهش ضخامت بستگ نیانتقال حرارت ب بیبه ضر
سطح تماس که کاهش  ریتمرکز کرنش در ز جادیهمدما منجر به ا رینورد غ طیادر شر دهیپد نیا. تر از سطح کمتر است نییپا

و  افتهی شیافزا النیدارند، تنش س يکمتر يکه دما يا یاست که در نواح نیامر ا نیعلت ا. شود یم ست،یدما قابل مالحظه ن
در آنها کمتر است، مقدار  النیدارند و مقدار تنش س يباالتر يمجاور که دما ینواح کهیشود، در حال یماده سخت تر م انیجر

  . کنند یماده تحمل م یوستگیرا به منظور حفظ پ يشتریکرنش ب
  

  
توزیع دما در قطعه در حین انجام فرآیند نورد - 5شکل   

 
آن  یکنواختیکرنش و نا عیتوز جهیقطعه و در نت يدما عیبر توز گریاز جمله عوامل موثر د زیسطوح ن نیانتقال حرارت ب بیضر
انتقال  بیضر رییشکل با توجه به تغ رییتغ هیناح یخروج تیموقع يکرنش در ضخامت ورق را برا عیتوز 6شکل. باشد یم

 یکاهش م يشتریب زانیسطح ورق به م يسطوح، دما انیانتقال حرارت م بیضر شیبا افزا. دهد یسطوح نشان م نیحرارت ب
نشان داده شده  6همانگونه که در شکل نیبنابرا. شود یسطح ورق و مرکز آن م انیتفاوت کرنش م شیکه منجر به افزا ابدی

انتقال  بیذکر است که ضر بهالبته الزم . شود یم شتریکرنش ب یکنواختیسطوح نا انیانتقال حرارت م بیضر شیاست، با افزا
همانگونه که در . باشد یمانند نوع روانکار و مقدار کاهش ضخامت م ندیفرآ گرید ياز پارامترها یسطوح تابع انیت محرار
علت . میسطح ورق هست ریز يها هیتمرکز کرنش در ال شیانتقال حرارت شاهد افزا بیضر شیشود با افزا یمشاهده م 6شکل
سطح و  نیب شتریب ییباالتر است که موجب تفاوت دما يحرارت ها انتقال بیسطح ورق در ضر شتریب يکاهش دما امر نیا
 هیکه ال يشود به طور یمجاور م يها هیماده در ال النیمنجر به تفاوت تنش س ییتفاوت دما نیا. شود یسطح م ریز يها هیال
آنها  يتر که دما نییپا يها هیکه ال یدر صورت ابد،ی یم شیدر آنها افزا النیتنش س رنددا يکمتر يکه دما یسطح يها
  .کنند یماده تحمل م یوستگیرا به منظور حفظ پ يشتریدارند و کرنش ب يکمتر النیاست تنش س شتریب

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


 
  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

  دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
ICME 2010  

  1388اسفند ماه        10-12
  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 

  انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
  

  
  تاثیر ضریب انتقال حرارت بر توزیع کرنش در ضخامت ورق براي موقعیت خروجی ناحیه تغییر شکل- 6شکل

  
روانکار مورد  نوع. کرنش، روانکار استفاده شده براي انجام فرآیند استو در نتیجه نایکنواختی  نورد فرآیندعوامل موثر دیگر بر از

استنباط می شود با  7همانگونه که از شکل. طکاك بین سطوح تاثیرگذار استروي ضریب انتقال حرارت و ضریب اصاستفاده بر 
این پدیده افزایش زمان تماس  علت. افزایش می یابد ایکنواختی آنافزایش ضریب اصطکاك میان سطوح مقدار کرنش و میزان ن

با افزایش البته . استمیان سطوح و انتقال حرارت بیشتر و در نتیجه کاهش دماي بیشتر سطح نسبت به الیه هاي دیگر 
به . اصطکاك مقدار گرماي بیشتري در نتیجه اصطکاك میان دو سطح تولید می شود و از افت دمایی سطح جلوگیري می کند

تعادل میان . کاك از یک طرف موجب کاهش دماي سطح و از سوي دیگر موجب افزایش آن می شودطوري که افزایش اصط
  . نهایی را معلوم می کند این دو پدیده نتیجه

  

  
  شکل رییتغ هیناح یخروج تیموقع يکرنش در ضخامت ورق برا عیسطوح بر توز انیاصطکاك م بیضر ریتاث -7شکل

  
ثابت انتقال حرارت  شینورد موجب افزا سرعت شیافزا. دهد یکرنش نشان م عینحوه توز يرا بر روپارامتر سرعت  ریتاث 8شکل
سطوح از  انیو کاهش زمان تماس م یکیشده در اثر انجام کار مکان دیتول يمقدار گرما شیسو و افزا کیتماس از  هیدر ناح
شود که با  یمشاهده م 8در شکل. دشو یعوامل اکثرا موجب کاهش نرخ سرد شدن ورق م نیا جهینت. شود یم گرید يسو
و سپس شاهد کاهش تمرکز  ابدی یم شیسطح افزا ریز يها هیابتدا تمرکز کرنش در ال 100rpmبه  60سرعت نورد از  شیافزا

 بیضر شیافزا 80rpmبه  60سرعت از  شیتوان گفت که در افزا یم دهیپد نیا هیدر توج. میسطح هست ریز يها هیکرنش در ال
داشته و موجب کاهش  يشتریب ریتاث و کاهش زمان تماس یکیکارمکان يگرما شیسطوح نسبت به افزا انیرت مانتقال حرا

و کاهش زمان  یکیکارمکان يگرما شیافزا 100rpmبه  80سرعت از  شیکه با افزا یدر صورت. سطح شده است شتریب يدما
کرده  يسطح ورق افت کمتر يدما جهیدر نت. ده اندداشته و منجر به کاهش نرخ سرد شدن سطح ورق ش يشتریب ریتماس تاث
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 هیمنجر به کاهش تمرکز کرنش در ال دهیپد نیا. تر کمتر شده است نییپا يها هینسبت به ال یسطح هیال يو اختالف دما
  .ابدی یسرعت نورد مقدار کرنش کاهش م شیبا افزا نیعالوه بر ا. سطح شده است ریز يها
  

  
  )30%کاهش ضخامت (شکل  رییتغ هیناح یخروج تیموقع يکرنش در ضخامت ورق برا عیتوز سرعت نورد بر ریتاث-8شکل

  
 يپارامتر را بر رو نیا ریتاث 9شکل. باشد ینورد گرم ورق مقدار کاهش ضخامت ورق م ندیبر فرآ گریموثر د ياز جمله پارامترها

مقدار  شیبا افزا که شود یمشاهده م .دهد یشکل نشان م رییتغ هیناح یخروج تیموقع يکرنش در ضخامت ورق برا عیتوز
 شتریباالتر شاهد تمرکز ب يکه در کاهش ضخامت ها يبه طور. شود یم شتریآن ب یکنواختیاکاهش ضخامت، مقدار کرنش و ن

دو سطح  نیزمان تماس ب شیتماس و افزا هیانتقال حرارت در ناح شیامر افزا نیعلت ا. میسطح هست ریز يها هیکرنش در ال
 یآن م نیریز يها هیسطح ورق و ال شتریب ییمقدار کاهش ضخامت است، که منجر به تفاوت دما شیق و غلتک در اثر افزاور

  . را به همراه دارد يشتریتمرکز کرنش ب شتریب ییشود و تفاوت دما
  

  
  )80rpmسرعت نورد (کل تاثیر مقدار کاهش ضخامت بر توزیع کرنش در ضخامت ورق براي موقعیت خروجی ناحیه تغییر ش -9شکل

  
ورق  هیاول يدما ریتاث 10شکل . کرنش در فلز نورد شده است عیبر نحوه توز رگذاریتاث ياز جمله پارامترها زیورق ن هیاول يدما

 يشود که با کاهش دما یمشاهده م. دهد یشکل نشان م رییتغ هیناح یخروج تیکرنش در ضخامت ورق در موقع عیرا بر توز
 نگونهیتوان ا یرا م دهیپد نیعلت ا. میشو یکرنش مواجه م یکنواختیبا کاهش نا درجه 400و  450درجه به  500ورق از  هیاول
در قطعه و اختالف  یحرارت انیگراد جهیورق انتقال حرارت ورق و غلتک کمتر شده و در نت ییابتدا يکرد که با کاهش دما انیب
همانگونه که در  یسطح ریو ز یسطح يها هیال ییا کاهش اختالف دماب. شود یکمتر م یسطح ریو ز یسطح يها هیال يدما

  .ابدی یکرنش کاهش م یکنواختیشد، نا انیب نیشیپ يبخش ها
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% 30کاهش ضخامت (شکل  رییتغ هیناح یخروج تیموقع يکرنش در ضخامت ورق برا عیقطعه کار بر نحوه توز هیاول يدما ریتاث -10شکل

  )80rpmهیو سرعت اول
  

  يریگ جهینت-5
 اژیآل ينورد داغ بر رو ندیکرنش در اثر انجام فرآ عینحوه توز یبررس يبرا يمدل المان محدود سه بعد کیدر مقاله حاضر از 

AA1100 جیشده توسط مدل با نتا ینیب شیو گشتاور پ روین سهیشده از مقا جادیمدل ا یاعتبار سنج يبرا. استفاده شده است 
  :باشند یم ریحاصل شده به قرار ز جیانت. استفاده شده است یتجرب

  .توزیع کرنش موثر در طول ضخامت قطعه در نواحی مختلف ناحیه تغییر شکل به صورت غیر یکنواخت می باشد -1
 نییپا ینواح ییدما راتییکه تغ یدر حال کند یافت م يقابل مالحظه ا زانیسطح ورق به م ينورد دما ندیدر اثر انجام فرآ -2

سطح تماس که کاهش  ریتمرکز کرنش در ز جادیهمدما منجر به ا رینورد غ طیدر شرا دهیپد نیا. ستتر از سطح کمتر ا
 .شود یم ستیدما قابل مالحظه ن

 شیکه منجر به افزا ابدی یکاهش م يشتریب زانیسطح ورق به م يسطوح، دما انیانتقال حرارت م بیضر شیبا افزا -3
کرنش  یکنواختیسطوح نا انیانتقال حرارت م بیضر شیپس با افزا .شود یسطح ورق و مرکز آن م انیتفاوت کرنش م

 .شود یم شتریب
 شیافزا دهیپد نیعلت ا. ابدی یم شیکرنش افزا یکنواختینا زانیسطوح مقدار کرنش و م انیاصطکاك م بیضر شیبا افزا -4

 .است گرید يها هیالسطح نسبت به  شتریب يکاهش دما جهیو در نت شتریسطوح و انتقال حرارت ب انیزمان تماس م
علت این امر کاهش نرخ سرد شدن  .میکرنش هست یکنواختینا زانیسرعت شاهد کم شدن م شیبه طور معمول با افزا -5

 .ورق با افزایش سرعت نورد می باشد
 يکه در کاهش ضخامت ها يبه طور. شود یم شتریآن ب یکنواختیمقدار کاهش ضخامت، مقدار کرنش و نا شیبا افزا - 6

 .میسطح هست ریز يها هیکرنش در ال شتریاهد تمرکز بباالتر ش
که علت آن  میشو یکرنش مواجه م یکنواختیدرجه با کاهش نا 400و  450درجه به  500ورق از  هیاول يبا کاهش دما -7

 .تر است نییپا هیاول يسطح در دما ریو ز یسطح يها هیال انیم ییدما انیکمتر شدن گراد
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