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  ومینیآلوم ياژهایتخت آل داغنورد  ندیدر فرآ ییدما راتییتغ ینیب شیپ
  

  3حمید رضا رضایی آشتیانی، 2 ،*مهدي باقري پور، 1حسین بیسادي
علم و صنعت ایران - 1   استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه

 m_bagheripoor@mecheng.iust.ac.ir ان،دانشجوي کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایر - 2
  دانشجوي دکتري، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران- 3

  
  چکیده
فلز نورد شده  النیو تنش س یکیمتالورژ يها یدگرگون کیتینیواضح است که دما پارامتر غالب در کنترل س یبه طور کل

و  رویآن و ن ییمانند اندازه نها زیمحصول ن یکیمکان اتیو خصوص يکروساختاریم راتییتغ گریبه عبارت د. باشد یم
علت در مقاله حاضر، از  نیبه هم. نورد داغ است اتین انجام عملیفلز در ح يدما عیگشتاور نورد کامال وابسته به توز

به منظور . ده استنورد داغ ورق استفاده ش ندیفلز در اثر انجام فرآ ییدما راتییمحاسبه تغ يروش المان محدود برا
شده است یتجرب جیشده با نتا ینیب شیپ جینتا سهیمدل ارائه شده، از مقا یاعتبارسنج دما در ضخامت  عیتوز. استفاده
تار و فرآراتییتغخچهیورق انجام طول در استندیدما گرفته قرار مطالعه توزيپارامترهاریتاث. مورد بر يدماعیموثر

  .شده است یدما بررس عیورق بر نحوه توز هیامت، سرعت نورد و ضخامت اولورق مانند مقدار کاهش ضخ
  

  فرآیند نورد داغ ورق -تحلیل حرارتی -توزیع دما :هاي کلیدي واژه
 
مقدمه-1

حمل و نقل، صنعت ساختمان و  ،يمانند بسته بند یمختلف عیدر صنا عینورد تخت به طور وس ندیفرآتمام  مهیمحصوالت ن
 ینورد داغ م ندیاز فرآ یعمدتا شامل مراحل یمحصوالت نیچن یکیترمو مکان يفرآور. شوند یاستفاده م گرید عیاز صنا ياریبس

 طیشرا. شود یمحصوالت تخت استفاده م دیتول يبرا دیساخت و تول عیدر صنا تردهنورد داغ ورق به طور گس ندیو فرا] 1[باشد
نورد داغ ورق  ندیدر فرآ]. 2[است يضرور یشکل ده يالزم برا يهش انرژفلز و کا يریکارپذ شیکارگرم، غالبا به منظور افزا

 ياز پارامترها یکی رایز. است يند ضروریانجام فرآ نیشده در ورق در ح جادیا يدما عیداشتن اطالعات مناسب از نحوه توز
 گر،یبه عبارت د. باشد یز مشده در فل جادیا يماده، دما النیو تنش س یکیمتالورژ راتییتغ زمیکنترل مکان يبرایاتیح
 قدما در ور عینورد وابسته به نحوه توز يرویمحصول و ن ییمانند ابعاد نها زیمحصول ن یکیو خواص مکان یکیمتالورژ راتییتغ

  ]. 3[باشند ینورد شده م
 قاتیته و تحققرار گرف ياریدر اثر انجام نورد داغ مورد توجه طراحان صنعت نورد و محققان بس یحرارت راتییتغ یبررس

مانند  یمتفاوت يمنظور از روش ها نیا يبرا]. 4[نورد داغ صورت گرفته است ندیدما در فرا عیتوز ینیب شیبه منظور پ ياریبس
در نظر گرفته  اتیانجام و فرض طیشود که به نوع شرا یاستفاده م 3محدود المانو روش  2، روش تفاضل محدود1یلیروش تحل

مدل  کیاز  يو. قرار داد یحرارت در ورق را مورد بررس عیبود که توز يافراد نیاز جمله اول] 5[درهالن. شود یشده مربوط م
نورد  ندیدما در فرآ عیبود که به مطالعه توز ياداز جمله افر زین] 6[لنارد. منظور استفاده کرد نیا يبرا يبعد کیتفاضل محدود 

                                                                                                                                                               
1 - Analytical approach 
2 - Finite-Difference Method (FDM) 
3 - Finite-Element Method (FEM) 
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مبادرت ورز دما و کرنش  عیو استفاده از روش کنترل حجم به توز کیسکوپالستیو و یمدل حرارت بیبا ترک زین] 7[تو. دیداغ
 عیتوز ینیب شیپ يالمان محدود برا يمدل دوبعد کیاز  زین] 8[چن و همکارانش. در ورق نورد شده را مورد مطالعه قرار داد

داغ  ندیدر اثر انجام فرآ یرتحرا راتییتغ ینیب شیپ يبرا يمدل سه بعد کیاز ] 9[شنگ و همکارانش. دما استفاده کرده اند
 زیدما ن عیتوز نهیانجام داده و در زم ياریبس قاتینورد تحق نهیاست که در زم ياز افراد زین] 10[شپارد. استفاده کرده اند

غ نورد دا ندیفرآ يکروساختاریو م یحرارت راتییتغ یبا استفاده از مدل المان محدود به بررس زیزاده ن جسرا. مطالعه کرده است
  ] .11[پرداخته است

در  يادیمورد توجه قرار گرفته و مطالعات ز يارینورد داغ توسط محققان بس ندیدما در فرآ عیداده شد، توز حیکه توض همانطور
فلز نورد  یکیو مکان ییدما راتییهمزمان تغ ریانجام شده تاث ياز کارها یوجود تعداد کم نیبا ا. صورت گرفته است نهیزم نیا

نورد  ندیمطالعه فرا يبرا يسه بعد یکیمدل ترمو مکان کیدر مقاله حاضر، از . را در نظر گرفته اند ندیانجام فرآ یشده در ط
پارامترها  ریمانند سرعت نورد، کاهش ضخامت و سا ندیمختلف فرآ يپارامترها ریتاث. استفاده شده است ومینیآلوم ياژهایداغ آل
  .شده است یبررس یتجرب جیشده با نتا ینیب شیپ جینتا سهیبه کمک مقا زیمدل ن یاعتبار سنج. شده است یبررس

  
  یاضیمدل ر-2

  ]:12[کرد ینیب شیپ ریز يکردن تابع انرژ نهیسرعت را با کم دانیتوان م یم یشکل ده يندهایفرآ نیدر ح

 )1(  
 طیارضا کننده شرا νi ،یقیسرعت حق دانیم. است یمساحت جانب Sو ردیگ یشکل قرار م رییکه تحت تغ یحجم جسمVکه 

  :که يتابع است به طور ییستایا

 )2(  
به نام  یکوچک یمورد نظر را به نواح هیشود که ناح یاز روش المان محدود استفاده م ،یقیسرعت حق دانیبه منظور محاسبه م

سرعت  دانیدرست م یابیوجود، به منظور ارز نیبا ا. کند یکند و به طور همزمان معادالت مربوطه را حل میم میالمان تقس
استفاده  ریحرارت در ورق از معادله انتقال حرارت ز عیتوز یابیبه منظور ارز. قرار داد توجهمورد  زیدما را ن عیتوز راتیتاث دیبا
  ]:13[بدست آمده است راتییکه به کمک روش حساب تغ میکن یم

 )3(  
هدایت حرارتی آن می  kگرماي ویژه ماده نورد شده و  cماده نورد شده، چگالی  ρنشان دهنده سرعت در جهت نورد،  uکه 

 :شار حجمی گرماي تولید شده در اثر تغییر شکل است که به صورت زیر محاسبه می شود . باشد

 )4(  
تبدیل انرژي تغییر شک ηنرخ کرنش موثر و   (s-1)تنش سیالن موثر، σ(MPa)که  نیز  qfricشار سطحی . ل به گرما استبازده

در اثر تماس دو سطح و اصطکاك میان آنها ایجاد می شود که البته تاثیر آن در فرایند نورد داغ کم است و توسط رابطه زیر 
  ]:14[مشخص می شود

 )5(  
سط ورق در ناحیه از آنجا که گرماي از دست داده شده تو .مشخصه سرعت لغزشی است v(mms-1)تنش برشی و  τ(MPa)که 

به همین منظور و با فرض . تماس به غلتک منتقل می شود، حل همزمان معادالت انتقال حرارت در ورق و غلتک ضروري است
اینکه هدایت حرارتی غلتک در جهت محیطی آن نسبت به شار حجمی حرارتی ناچیز می باشد، می توان معادله انتقال حرارت 
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  ]:15[کرد در غلتک را به صورت زیر بیان

 )6(  
شرایط مرزي ورق و . به ترتیب چگالی، گرماي ویژه و هدایت حرارتی غلتک می باشند krو  ρr ،crدر رابطه باال پارامترهاي 

  :غلتک در ناحیه تماس را می توان به صورت روابط زیر بیان کرد

 )7(  

 )8(  
الزم به . دماي سطح غلتک و ورق در ناحیه تماس هستند Tsو  Trضریب انتقال حرارت بین سطوح و  hconدر روابط ذکر شده 

ذکر است که در ناحیه تماسی ورق و غلتک مکانیزم انتقال حرارت همرفتی بین سطوح ایجاد می شود و ضریب انتقال حرارت 
گرفته شده که سایر شرایط مرزي با توجه به هندسه فرآیند در نظر . در واقع مقدار انتقال حرارت بین سطوح را کنترل می کند

  .از پرداختن به آن به دلیل جلوگیري ازطوالنی شدن بحث اجتناب شده است
  
  مدل المان محدود-3

همانگونه که ذکر شده یک مدل سه بعدي که داراي ترکیب تااثیرات مکانیکی و حرارتی می باشد براي تحلیل فرآیند نورد داغ 
و روش حل صریح براي  ABAQUSاي ایجاد مدل از نرم افزارالمان محدود بر. ورق بر روي آلیاژهاي آلومینیوم ایجاد شده است

با توجه به تقارن موجود در هندسه فرآیند تنها از نیمه باالیی ورق در شبیه سازي . انجام تحلیل در نظر گرفته شده است
اسب براي انجام تحلیل بدست آورده حساسیت نتایج به اندازه المان ها نیز بررسی شده و اندازه المان ها من. استفاده شده است

المان در ضخامت به بیشتر  6به طوري که مشخص شده که افزایش تعداد المان هاي موجود در ضخامت از تعداد . شده اند
در نظر گرفته شده که براي در نظر گرفتن تاثیرات حرارتی فرآیند  10mmضخامت غلتک . تاثیري در نتایج حاصل شده ندارد

براي ورق و غلتک از المان هاي شش وجهی که قادر به لحاظ کردن تاثیرات حرارتی و مکانیکی فرآیند می . شدمناسب می با
  .باشند، استفاده شده است

رفتار ورق به صورت . به دلیل کاربرد گسترده آن در صنعت به عنوان جنس ورق در نظر گرفته شده است 1100آلیاژ آلومینیوم 
ده و از آنجا که دامنه تغییرات دمایی و کرنش و نرخ کرنش اعمال شده در اثر انجام فرآیند زیاد ترمو ویسکو پالستیک فرض ش

این مهم توسط معادله . است الزم است تا رفتار پالستیک ورق به عنوان تابعی از دما، کرنش و نرخ کرنش مشخص شود
ه عنوان تابعی از دما و نرخ کرنش براي آلیاژ انجام شده که تنش سیالن را ب 9س هایپربولیک مشخص شده در معادلهسینو

  ]:16[بیان می کند 1100الومینیوم 

 )9(  
 σss(MPa)هستند،  AA1100براي آلیاژ  4.28و  1.91E7 ،0.23در رابطه باال ثوابت ماده و به ترتیب برابر mو  A ،αپارامترهاي 

]. 16[می باشد AA1100براي الیاژ  175.3تغییر شکل و برابرانرژي فعال سازي  Qdef(kJ mole-1)تنش سیالن در حالت پایدار و 
براي اعمال این معادله به نرم افزار مقدار تنش سیالن بر حسب کرنش در مقادیر دمایی و نرخ کرنش متفاوت به صورت جدول 

به نرم افزار  16جه به مرجع مدول االستیک ورق نیز وابسته به دما بوده و با تو. درآورده شده و به نرم افزار اعمال گردیده است
است شده ترمو. اعمال جدولخصوصیات در نیز ورق است 1دینامیکی شده   ].17[آورده
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  ]AA1100]17خصوصیات 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 

  

آلیاژ  کاري شرکت نورد آلومینیوم اراك براي بررسی 1مربوط به برنامه مراحل AA1100در مقاله حاضر تعدادي از مراحل نورد
دماي ورق . آورده شده است 2مرحله آخر از خط نورد در جدول 4برنامه مراحل مربوط به . اعتبار مدل در نظر گرفته شده است

  .میلی متر می باشد 812میلی متر و قطر غلتک 1285میلی متر، پهناي آن  82درجه سانتی گراد، ضخامت آن  495
  

  برنامه مراحل مربوط به انجام فرآیند- 2جدول
Pass Num Inlet 

Thickness(mm) 
Outlet 

Thickness(mm) 
Thickness 

Reduction(%) 
Roll Speed (rpm) 

1 
2 
3 
4 

15 
12.3 
10 
8.8 

12.3 
10 
8.8 
7.8 

18 
19 
12 
11 

100 
100 
100 
100 

  
. آورده شده است 1واقعی مربوط به مراحل باال در شکلبینی شده توسط مدل و نیروي  پیشتایج مربوط به مقایسه نیروي ن

تقسیم شده تا ) 100mm(براي هر مرحله نیروي بدست آمده توسط نرم افزار در حالت پایدار بر پهناي ورق مدل سازي شده
ضرب می شود تا مقدار پیش بینی  (1285mm)سپس نتیجه حاصل در پهناي واقعی ورق . رو بر حسب واحد پهنا بدست آیدنی

گشتاور نورد نیز براي مراحل مختلف پیش بینی شده و با نتایج تجربی مقایسه شده است، که . براي حالت واقعی حاصل شود
  . حاسبات مربوط به گشتاور نیز مانند محاسبات مربوط به نیرو استنحوه انجام م. آورده شده است 1حاصل نتایج در شکل

  

  
مقایسه نیرو و گشتاور پیش بینی شده با نتایج تجربی - 1شکل   

  

آمده  18در مورد تغییرات دمایی از آنجاکه امکانات الزم براي انجام آزمایش در دسترس نبود، از نتایج تجربی که در مرجع 
 AA1100ندازه گیري دما در این آزمایش ها به کمک ترموکوپل صورت گرفته و جنس ورق همان ا. است استفاده شده است

، دماي اولیه 100rpm، سرعت نورد %35، مقدار کاهش ضخامت 51.4mm، پهناي آن 6.12mmضخامت اولیه ورق . می باشد
تاریخچه تغییرات  2شکل. است 250mmاندازه قطر غلتک نیز . است 0.13و ضریب اصطکاك میان ورق و غلتک  507.90Cورق 

                                                                                                                                                               
1 -Pass Schedule 
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  .دمایی مرکز ورق را تحت شرایط ذکر شده با نتایج تجربی مقایسه می کند
  

  
  18مقایسه تاریخچه دمایی پیش بینی شده براي مرکز ورق با نتایج تجربی براي شرایط ذکر شده در مرجع-2شکل

  
، مقدار کاهش 12.9mmضخامت ورق . استفاده شده است 19براي بررسی بیشتر اعتبار مدل از نتایج تجربی ذکر شده در مرجع

مقایسه تاریخچه  3شکل. بوده است 2030Cو دماي اولیه ورق  7.3rpm، سرعت غلتک 127mm، شعاع غلتک %18.6ضخامت 
  .ی نشان می دهددمایی پیش بینی شده براي مرکز ورق را با نتایج تجرب

  

  
  19مقایسه تاریخچه دمایی پیش بینی شده براي مرکز ورق با نتایج تجربی براي شرایط ذکر شده در مرجع- 3شکل

  

  بررسی نتایج-4
، دماي اولیه %30، کاهش ضخامت 80rpmنحوه توزیع دماي نیمه باالیی ورق را براي شرایط انجام فرآیند با سرعت  4شکل

5000C  6.32ورق و ضخامت اولیهmm همانگونه که مشاهده می شود توزیع دما در مناطق مختلف غیریکنواخت  .نشان می دهد
همچنین همانطور که انتظار . است، به طوري که سطح ورق داراي تغییرات دماي بیشتري نسبت به نواحی مرکزي می باشد

که منجر به کاهش دماي این ناحیه نسبت به دیگر  میرود در منطقه تماس ورق با غلتک بیشترین انتقال حرارت اتفاق می افتد
هدایت حرارتی در ورق موجب کاهش دماي نواحی اطراف ناحیه تماس به نسبت فاصله آنها از . نواحی سطحی ورق می گردد

  .این ناحیه می گردد

Archive of SIDArchive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


 
  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

  همین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایراند
ICME 2010 

  1388اسفند ماه        10-12
  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 

و تولید ایران   انجمن مهندسی ساخت
  

  
  درجه سانتی گراد 500نحوه توزیع دما در نیمه باالیی ورق براي دماي اولیه -4شکل

  
مشاهده می شود که دماي . ات دما را در نقاط مختلف ضخامت ورق بر حسب زمان انجام فرآیند نشان می دهدتغییر 5شکل

ناحیه افت دمایی همان ناحیه تماس بین غلتک و ورق . سطحی ورق ابتدا کاهش پیدا کرده و سپس دوباره افزایش پیدا می کند
بعد از خروج ورق از ناحیه تماس دماي سطح به دلیل . می گیردمی باشد که بیشترین انتقال حرارت بین غلتک و ورق صورت 

هدایت حرارتی در داخل ورق دوباره افزایش می یابد و در این مورد به دلیل اینکه ضخامت ورق بسیار کم است، تقریبا با مرکز 
ین امر از کاهش دماي مرکز در ناحیه تماس به دلیل انجام کار پالستیک مقداري گرما تولید می شود و ا. ورق همدما می شود

در صورتی که ضخامت ورق بیشتر باشد شاهد افزایش جزئی دماي مرکز ورق در ناحیه تغییر شکل می . ورق جلوگیري می کند
این پدیده به وضوح مشاهده یت حرارتی در ورق موجب می شود باشیم، ولی در اینجا به دلیل اینکه ضخامت ورق کم است، هدا

  .نشود

  
  ریخچه دمایی نقاط مختلف موجود در ضخامت ورقتا - 5شکل

  
از جمله مهم ترین پارامترهاي موثر بر نحوه توزیع دماي ورق مقدار کاهش ضخامت، سرعت نورد، و ضخامت اولیه ورق می 

  .باشند که در ادامه به بررسی تاثیر این پارامترها می پردازیم
ع دما، تاریخچه دمایی نقطه اي واقع در سطح ورق را براي کاهش براي بررسی اثر مقدار کاهش ضخامت ورق بر نحوه توزی

مشاهده می شود با افزایش مقدار کاهش ضخامت افت حرارتی  6همانگونه که در شکل. ضخامت هاي مختلف مقایسه کرده ایم
و در نتیجه سطح ورق نیز بیشتر می شود که علت آن افزایش تماس موثر میان ورق و غلتک در اثر افزایش کاهش ضخامت 

البته افزایش کاهش ضخامت موجب افزایش کار مکانیکی و در نتیجه بیشتر شدن گرماي . است ایش انتقال حرارت میان آنهاافز
تعادل بین دو پدیده افزایش کار مکانیکی و . تولید شده در اثر آن می شود که این پدیده در الیه هاي مرکزي مشهودتر است

  .وه تغییرات دماي ورق با تغییرات کاهش ضخامت را مشخص می کندافزایش سطح تماس موثر، نح
  

Archive of SIDArchive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


 
  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

  همین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایراند
ICME 2010 

  1388اسفند ماه        10-12
  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 

و تولید ایران   انجمن مهندسی ساخت
  

  
  تاثیر مقدار کاهش ضخامت بر تغییرات دمایی سطح ورق - 6شکل 

  
افزایش سرعت نورد موجب . تاریخچه تغییرات دما در یک نقطه سطحی ورق را براي سه سرعت متفاوت نشان می دهد 7شکل

عالوه بر . مقدار گرماي تولید شده در اثر کار مکانیکی افزایش می یابد 4اساس رابطه می شود و در نتیجه بر افزایش نرخ کرنش
. این با افزایش سرعت نورد، زمان تماس ورق و غلتک کاهش پیدا کرده و در نتیجه انتقال حرارت میان آنها کاهش می یابد

افزایش دماي سطح ورق با افزایش سرعت نورد شاهد کاهش افت حرارتی ورق و در نتیجه وعه این عوامل باعث می شود تا مجم
  .باشیم

  
  تاثیر سرعت نورد بر تغییرات دمایی سطح ورق -7شکل

  

تاریخچه تغییرات دما  8شکل. یکی از مهم ترین پارامترهاي تاثیر گذار در چگونگی توزیع دماي ورق، ضخامت اولیه ورق است
تغییرات دمایی در شکل . ضخامت هاي اولیه متفاوت نشان می دهدضخامت از سطح ورق را براي  4/1در سطح ورق و در عمق 

الف نشان می دهد که دماي سطح ورق هنگامی که ضخامت اولیه ورق بیشتر است، افت کمتري می کند که علت آن -8
ر تولید افزایش منطقه تغییر شکل و افزایش ضخامتی که در آن کار مکانیکی انجام می شود و در نتیجه انرژي گرمایی بیشت

 4/1افت کمتر دما در عمق . شده در اثر تبدیل انرژي تغییر شکل به حرارت در شرایطی که ضخامت اولیه بیشتر است، می باشد
درجه سانتی گراد در ابتداي فرآیند  500و حتی افزایش ابتدایی دما تا بیشتر ) ب-8شکل (ضخامت در الیه هاي زیر سطح 

  .ت نیز به خوبی گویاي این مطلب استهنگامی که ضخامت اولیه بیشتر اس
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  الیه زیر سطح ورق-سطح  و ب- تاثیر ضخامت اولیه ورق بر تغییرات دمایی الف -8شکل

  
همانگونه که مشاهده می شود در . توزیع دما در نیمه باالیی ورق را براي سه ضخامت اولیه متفاوت نشان می دهد 9شکل

د افزایش بیشتر حرارت ناشی از کار مکانیکی و در نتیجه افت کمتر دما در اثر انجام شرایطی که ضخامت اولیه بیشتر است، شاه
عالوه بر این مشاهده می کنیم که با افزایش ضخامت اولیه ورق منطقه متاثر از تغییرات دمایی کوچکتر می . فرآیند می باشیم

  .شود

  
  توزیع دماي ورق بر اساس تغییر ضخامت اولیه ورق -9شکل  

  ه گیرينتیج-5
در مقاله حاضر از یک مدل ریاضی بر پایه روش المان محدود براي بررسی تغییرات دمایی ورق در طول انجام فرآیند نورد داغ 

نحوه توزیع . اعتبار مدل توسط مقایسه نتایج پیش بینی شده با نتایج تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. استفاده شده است
  :نتایج حاصل شده به شرح ذیل می باشند. آیند بر آن مورد مطالعه قرار گرفته استدما و تاثیر پارامترهاي فر

کاهش . بیشترین نوسانات حرارتی در سطح ورق اتفاق می افتدو غیریکنواخت بوده ضخامت توزیع دما در مناطق مختلف  .1
 .آنها از سطح ورق می باشددماي سایر نقاط موجود در ضخامت ورق در اثر مکانیزم هدایت حرارتی و به نسبت فاصله 

با افزایش مقدار کاهش ضخامت افت حرارتی سطح ورق نیز بیشتر می شود که علت آن افزایش تماس موثر میان ورق و  .2
 .غلتک در اثر افزایش کاهش ضخامت و در نتیجه افزایش انتقال حرارت میان ورق و غلتک است

ورق هستیم که علت آن افزایش نرخ کرنش با فزایش سرعت و با افزایش سرعت نورد شاهد کاهش افت حرارتی در سطح  .3
 .در نتیجه افزایش گرماي تولید شده در اثر کار مکانیکی و همچنین کاهش زمان تماس میان ورق و غلتک می باشد

می شود که علت آن افزایش منطقه تغییر شکل و منجر به کاهش افت حرارتی سطح ورق افزایش ضخامت اولیه ورق  .4
ضخامتی که در آن کار مکانیکی انجام می شود و در نتیجه انرژي گرمایی بیشتر تولید شده در اثر تبدیل انرژي افزایش 

عالوه بر این با افزایش ضخامت اولیه ورق . تغییر شکل به حرارت در شرایطی که ضخامت اولیه بیشتر است، می باشد
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 .منطقه متاثر از تغییرات دمایی نیز کوچکتر می شود
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