
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


س بین المللی انجمن هوافضاي ایرانچهاردهمین کنفران
1393اسفند14تا 12تهران،سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره،  P524

هاي تاثیرگذار در آن بررسی حالت کوپل ترمومکانیکی نورد حلقه و پارامتر
افزار آباکوسدر نرمجهت تولید اسپول عقب موتور

۴، داود اسدي3احسان براتی، 2عبدالعلی مراثی، 1برونعلی نگهبان 

دانشگاه صنعتی مالک اشتر3- 1-2
رکبیر، تهرانمهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امی-4

چکیده 
قطعات نورددهى فلزات است که براى شکلهايفرآیندی ازنورد حلقه یک

اند به کار که ابعاد آن به طرز دقیقى شکل یافته،حلقوى شکل بدون شیار
هاي آن با در این پژوهش در ابتدا فرایند کلی نورد حلقه و تفاوت. درومى

بررسی کارهاي صورت گرفته در زمینه نورد صفحه عنوان گردیده و به
و دالیل الزم جهت هپرداخته شددر نورد هاي کوپل ترمومکانیکی تحلیل

- شرایط شبیهبهدر ادامه. بررسی حل کوپل در آن عنوان گردیده است
روند حل در آن اشاره گردیده و نمونه ساده افزار آباکوس ونرمسازي در 
ژ توجه به شرایط مرزي و خصوصیات آلیادر نرم افزار بانهاییشده حلقه
است، سپس به گردیده سازي مقاالت موجود شبیهبر طبقمورد نظر

در انتها جهت بررسی فرضیات معمول در فرایند نورد حلقه اشاره شده و
که باعث کوپل شدن اثر پارامترهاي مهممعادالت نمودنمستقلشرایط 

مدل در ،شکلاصطکاك و تغییرنظیر گرماي ناشی ازگردند،معادالت می
با بررسی پارامترهاي ذکر شده مشخص . به طور مجزا بررسی شده است

هاي کوچک در گردید که به دلیل شرایط خاص نورد حلقه و تغییر شکل
توان معادالت را به دلیل اندرکنش کم از با دقت قابل قبولی می،هر لحظه

. یکدیگر مجزا نمود

- کوپل تنش و حرارت-ايکرنش صفحه- رد حلقهنو:واژه هاي کلیدي
افزار آباکوسنرم-جداسازي معادالت

مقدمه 
.  شودهاي بدون درز تولید مینورد حلقه فرایندي است که در آن حلقه

این . شود هاي چرخ قطار در حدود یک قرن با  این روش تولید میرینگ
متحرك و ثابت قطعات(ها در صنایع مختلف از جمله هوافضا گونه حلقه

از مزایاي . کاربرد خاص و فراوانی دارد) قلب راکتور(اي و هسته) هاتوربین
به کاهش قابل مالحظه زمان توان ها میاین روش نسبت به دیگر روش

عالوه بر مزایاي عدم وجود مواد اضافی و .]1[تولید و مواد اشاره نمود
کاري برداشته شود مهمترین زوایاي ناخواسته که بعد فرایند باید با ماشین

- مزیت این روش جریان ماده یکنواخت در جسم پس از انجام فرایند می
با نسبت ییهاهاي نورد حلقه امکان تولید حلقهبا پیشرفت دستگاه.باشد

با یک دستگاه امکان پذیر شده 16-1و 1- 16دیواره به ارتفاع ضخامت 
قابل 28-1ین نسبت تا است و در صورت گرمایش مجدد در طی فرایند ا

باشد هنگامی که حلقه در حال شکل گرفتن می.]2[باشدافزایش می
دهد که تشکیل میساختاريکند و جریان ماده از انحناء حلقه تبعیت می

در مقایسه با آهنگري، نورد . کندهاي سطحی مقاومت میدر برابر ترك
ریان یکنواخت ماده حلقه از کیفیت بهتري برخوردار است زیرا عالوه بر ج

این . در سطح مقطع این یکنواختی در محیط پیرامونی نیز وجود دارد

یافته و شود تا قطعه تولید شده بسیار مناسب شکلیکنواختی باعث می
پی درکیفیت سطح خوبی داشته باشد و عیوب موجود در آن با نوردهاي پی

ه در شرایط به خوبی رفع گردد در نتیجه جهت تولید قطعات حساس ک
این روش جهت تولید باشند ازکنند و به صورت حلقه میسخت کار می

.شوداستفاده می

آشنایی با فرایند نورد حلقه
. بندي نمودهاي نورد حلقه را تقسیمتوان ماشینهاي متفاوتی میاز دیدگاه

ها به دو نوع عمودي و افقی تقسیم عملکرد این ماشین،از دیدگاه هندسی
- در ماشین. باشدشود و اختالف اساسی آن ها در موقعیت قطعه کار میمی

چرخد و در نوع عمودي، صفحه هاي افقی، حلقه در صفحه افقی می
نورد داغ، گرم و سرد از لحاظ دماي کاري به .چرخش حلقه عمودي است

بندي ماشین نورد حلقه، با اما مهمترین تقسیم. شوندتقسیم بندي می
در این صورت . باشدهاي مخروطی مییا عدم وجود غلتکتوجه به وجود

- محوري و شعاعی تقسیم-هاي نورد حلقه به دستگاه نورد شعاعیدستگاه
یک جفت غلتک مخروطی محوري-هاي شعاعیدر ماشین. شوندبندي می

هاي ها به دلیل غلتکند اما این دستگاهنمایکنترل مینیزارتفاع حلقه را 
هاي شعاعی از پیچیدگی کنترلی نسبت به ماشینمخروطی از لحاظ 

محوري -اي از دستگاه نورد حلقه شعاعینمونه. بیشتري برخوردار هستند
.نشان داده شده است1-در شکل

سازي نیروها و بینی و شبیههاي تئوري که براي پیشبسیاري از تحلیل
ند از شواستفاده میهگشتاورهاي نورد مورد نیاز در فرآیند نورد حلق

حاصل گشته است ورقتر نظیر نورد داغ هاي سادهروابطی که در فرآیند
، ولی این روابط به تنهایی جوابگوي مسائل مطرح در نورد گردندمشتق می

فاکتورهایی که وضعیت را در طی فرآیند به طور خالصه .حلقه نیستند
:نمایند عبارتند ازنورد حلقه پیچیده می

راستايدر (ها هاي غلتکاطر تفاوت در شعاععدم تقارن نورد به خ
)شعاعی

محوريراستايدر (ها اي و تغییر در قطر غلتکهاي غیر استوانهغلتک(
 شعاعیراستايدر (وجود تنها یک غلتک محرك(
هانسبت به زمان و تغییر در سطح تماس حلقه و غلتکتغییر قطر حلقه
کاهش پیوسته ضخامت و ارتفاع
ي سه بعدي در جهت نورد و پهن شدن جانبیهاتغییر شکل

آسیب ناشی از خستگی ترمومکانیکی
هاي مکانیکی زمان تحت تاثیر تنشهاي نورد به طور همها در دستگاهغلتک

تنش حرارتی ناشی از انتشار دماي غیر همگن در .رار دارندو حرارتی ق
کننده باشد که به سبب تماس با قطعه کارداغ و ماده خنکسطح غلتک می

هاي حمایت کننده تنش مکانیکی ناشی از فشار نورد و تماس با غلتک. است هاي هواییسازه-دانشجوي دکتري هوافضا-1
استادیار-2
استادیار-3
davoodasadi@aut.ac.ir-فارغ التحصیل دکتري-4
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هاي االستیک و ها باعث کرنشهاي حرارتی در غلتکتنش.باشدمی
خستگی حرارتی و به اصطالح ،د که منجر به فرسایششوپالستیک می

.شودهاي غیر قابل انتظار میها و خرابیآن)Spalling(شدگیخرد
کم باعث تغییر در سطح و شکل پروفایل غلتک فرسایش و خردشدگی کم

هاي توقف کار، هزینه. شودشود که در نتیجه باعث تعویض غلتک میمی
، تراش غلتک، عملیات حرارتی و همچنین کارهاي مربوط به تعویض غلتک

15تا 5. باشندهاي نورد میها در دستگاههزینه خود غلتک مهمترین هزینه
استیون و.]3[باشددرصد هزینه کل نورد مربوط به مصرف غلتک می

هاي حرارتینشان دادند که عمر غلتک وابسته به تست]4[همکارانش
شده جهت تنش حرارتی سیکلی بر است و با اینکه مدل استفادهسیکلی

ناشی ازخنک %50بود نشان داد که بهبود هاي زیاديسازيپایه ساده
کاري کم یا نامناسب باعث خنک. شودکاري در عمر غلتک حاصل می

گردایان دمایی زیادي در سطح غلتک شده که سبب خستگی حرارتی و 
غلتک سبب کاهش شود به عالوه دماي باال درنهایت خردشدگی غلتک می
هاي طبیعی است که فرض کنیم ترك. شودمقاومت فلز در برابر سایش می
اي مماس بر سطح غلتک هاي کششی دورهموجود در سطح ناشی از  تنش

دهد، مخصوصا اگر دماي سطح باشند که درمنطقه خنک روي میمی
تر از دماي داخل غلتک باشد و تنها نیروي فشاري در منطقه تغییرخنک

هاي تحلیلی به ندرت وجود داشته و در ضمن حل. شکل نوار فلزي است
هاي حل تحلیلی ارائه شده  باید با احتیاط استفاده شود زیرا در روش

شود و بهتر ها گرادیان دمایی به درستی در نظر گرفته نمیاینگونه تحلیل
.]5[هاي عددي یا  نرم افزارهاي المان محدود استفاده شوداست از روش

سازي فرایند نوردفعالیتهاي صورت گرفته جهت شبیه
یک مدل دو بعدي تفاوت محدود ارائه کردند تا رفتار]6[باکرپارك و
غلتک را داراي ]7[و ویلموتمیگنون. گذرا غلتک را مطالعه کنندحرارتی

زینکویچ و .تقارن محوري درنظر گرفتند و تغییرات دما را در بدست آوردند
آنالیزهاي ]10[و کومار و همکارانش]9[و بینون و همکارانش]8[انشهمکار

-را بوسیله حل همکوپل جریان فلز در شرایط ثابت و انتقال حرارت در نوار
ولی.براي سرعت و دما انجام دادندزمان معادالت المان  محدود 

کاربهنوردناپایدارشرایطدررابعدي3محدودالمانروش]11[همکارانش
.کنندبینیپیشکارکردزماندرراغلتکدماییتاریخچهتابردند

از یک نرم افزارالمان محدود و توسعه یک ]12[و همکارانش)song(گسن
به صورت حلقه استفاده IN-718دهی مدل کوپل ترمومکانیکی جهت شکل

ها، دماي حلقه و بارهاي الزم جهت توسط مدل دماي سطح غلتک. کردند
یک فرایند یکپارچه اویلري ]13[هوانگ و همکارانش. را محاسبه کردندنورد 

FEMگذرا و پایدار غلتک و قطعه کار ترمومکانیکیبراي آنالیز دقیق رفتار
ها شامل بررسی بود زیر برنامهFEMارائه دادند که شامل چهار آنالیز 

پایدار قطعه، رفتار مکانیکی قطعه، بررسی  - رفتارحرارتی گذرا
تارترمواالستیک غلتک و یکی هم براي بررسی رفتار حرارتی غلتک رف

بر اساس معادالت رسانایی حرارتی ]14[و همکارانشلی.استفاده کردند
میدان دماي سه بعدي غلتک توسط  المان محدود با کمک نرم افزار 

ANSYS و کد نوشته شده استفاده کردند ولی گرمایش تغییر شکل
]15[بناسکیوتی و همکارانش . لتک در نظر نگرفتندپالستیک را بر روي غ

هاي حرارتی گیري تنشیک تقریب عددي بر پایه المان محدود جهت اندازه
به منظور کاهش پیچیدگی و هزینه . غلتک در دستگاه نورد داغ ارائه دادند

محاسباتی از یک مدل دو بعدي در المان محدود استفاده کردند که قطعه 
س به صورت سیکلی توسط رسانش گرم شده و سپس کار در سطح تما

عددي -تحلیلی]16[زاده مدلیسنبلی و سراج.شدتوسط آب خنک می

ها در حین کار ارائه دادند و جهت تعیین تنش ترمودینامیکی در غلتک
گرماي تولید شده ناشی از تغییر شکل و اصطکاك را در نظر گرفتند و 

عه، میزان کاهش سطح مقطع و پارامترهاي مختلف از قبیل دماي قط
. و نحوه انتشار آن بررسی کردندمکانیکیسرعت غلتک را بر تنش ترمو

اکثرا به در آنها،تحقیقاتی که تاکنون صورت گرفته استبا مرور کلی 
و فرضیات و موارد مختلفی شدهفرایندهاي مربوط به نورد صفحه پرداخته

حلقه صحیح نبوده و با ماهیت اند که جهت نوردرا در آن در نظر گرفته
هایی که در رابطه با نورد حلقه همچنین فعالیت. فیزیکی آن در تناقض است

دهی حلقه و تخمین سازي و شکلتاکنون صورت گرفته، بیشتر به شبیه
- تنشهاي حرارتی و پروفیلنیرو معطوف بوده و کمتر محققی به بررسی 

در . پرداخته استمل موثر بر آنها عواو حلقه و همچنین ها حرارتی در غلتک
هاي ضمن به دلیل پیجیدگی موجود در فرایند، بررسی تمام شرایط در مدل

لذا الزم است تا پارامترهاي .دهدبعدي هزینه محاسباتی را افزایش میسه
دهی مشخص گردد تا با ها به درستی براي هر فرایند شکلموجود در تحلیل

موجود از قبیل هزینه و زمان به آن پرداخته و توجه به اثر آن و امکانات 
. شودتاثیر آن را در حالت کوپل ترمومکانیکی بررسی 

شرایط تماس در آباکوس
همیشه باید شوند،سازي میبه جز در مواردي که ضربات دینامیکی شبیه

و را به میزان قابل قبولی مالیم تعریف کردسعی کرد تا تماس بین دو جز
این مسئله منجر به . سریع در فشار تماسی جلوگیري نموداز تغییرات 

تا قبل از بارگذاري نهایی، اجزاي مدل باید .تعریف مراحل اضافی می شود
این روش مشکالت همگرایی را کاهش داده . در تماس با یکدیگر قرار گیرند

دو مشکل عمده در تحلیل مسائل تماسی .کندآمدتر میوحل را بسیار کار
یکی حرکت جسم :وجود دارد) Implicit(ضمنیوس استاندارد آباکدر 

صلب مربوط به اجزا قبل از اعمال شرایط تماسی و دیگري تغییرات ناگهانی 
جلوگیري از .گرددهاي شدید میدر شرایط تماس که منجر به ناپیوستگی

با تعریف قیدهاي کافی به . حرکت جسم صلب اجزا چندان مشکل نیست
در ابتدا می.از حرکت جسم صلب همه اجزا جلوگیري کردتوانآسانی می

اجزاي مدل را در -به جاي اعمال نیرو-توان با تعریف شرایط جابجایی
تواند در می) Explicit(آباکوس صریحدر مقابل.تماس با یکدیگر قرار داد

تحلیل مسائل با شرایط تماسی پیچیده بکار رود به صورتی که تعداد مراحل 
اما باید توجه . مرزي تعریف شده بسیار کمتر از حالت ضمنی استو شرایط

داشت در صورت استفاده از روش صریح براي تحلیل شبه استاتیک الزم 
است تا از نرخ بارگذاري مناسب استفاده شود که بهتر است از نرخ باال 

.بارگذاري شروع شده و کاهش یابد و در نهایت مقدار بهینه تعیین شود

به استاتیکحالت ش
دهی فلزات ، بیشترین انرژي داخلی ناشی از تغییر در یک تحلیل شکل
یک حل شبه استاتیک زمانی قابل قبول است که . شکل پالستیک است

هر چه مقدار . انرژي جنبشی کل بیش از چند درصد انرژي داخلی آن نباشد
ها، ژيروش مقایسه بین انر. انرژي جنبشی کمتر باشد، دقت حل باالتر است

دهی توان از آن در همه فرآیندهاي شکلروشی بسیار مفید است زیرا می
البته باید توجه داشت که نسبت انرژي جنبشی به انرژي . استفاده کرد

عالوه بر آن باید دو . داخلی به تنهایی براي تایید حل مسئله کافی نیست
است؟ به انرژي به صورت مستقل ارزیابی شود که آیا مقدار آنها معقول

عنوان نمونه در صورتی که بارگذاري به صورت مالیم اعمال شود اما انرژي 
نتایج حاصل از چنین تحلیلی چندان قابل قبول خروجی نوسانی باشد،

به دلیل سرعت بسیار کم ماده درون مدل، نیروهاي اینرسی بسیار .نیست
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ی ماده به همین دلیل انرژي جنبش. نظر کردن هستندکوچک و قابل صرف
تغییر شکل پذیر نیز بسیار کوچک خواهد بود لذا طبق یک قانون عمومی، 

10تا5معموال (پذیر نباید از بخش کوچکی انرژي جنبشی ماده تغییر شکل
.]17[از انرژي داخلی آن در حین فرآیند تجاوز کند%) 

تحرار-ل تنشپکامال کوآنالیز
هاي تنش و شود که حلل تنش حرارت وقتی اجرا میپآنالیز کامال کو

وو یا درجات آزادي حرارتداشته حرارت بر روي یکدیگر بشدت تاثیر 
زمان با یکدیگر همها تا حللذا الزم است. جابجایی در مدل موجود باشد

.بررسی شوند
حاالت پایدار و گذرا قابلیت مدل براي ل پی حل کامال کوضمندر آباکوس 

شود در حالی که اباکوسپوشی مین دارد ولی اثرات اینرسی چشمدش
.شوداثرات اینرسی را نیز شامل میصریح

Backward(یدما توسط روش تفاضل عقبدر آباکوس استاندارد

difference(گیري و معادالت کوپل غیر خطی با استفاده از روش انتگرال
.شودنیوتن حل می

وباشد رن میحل دقیق معادالت نیوتن شامل حل ماتریس جاکوبین نامتقا
:گردد این ماتریس به صورت زیر استمنجر به حل کوپل معادالت می

)1(uu u u

u

K K Ru
K K R



  
    
        

هاي جابجایی و دما در گاماصالحات مربوط به تغییرات وuکه در آن
هم Rو uRها از ماتریس کوپل جاکوبین وماتریسها زیر ijKزمانی و

حل این معادالت به دلیل کوپل بودن .باشندو حرارت مینیرو بردارهاي
نیاز به زمان و حجم محاسباتی زیادي دارد لذا جهت کاهش حجم 

هاي غیر قطريمحاسباتی زیر ماتریس
uK 

و
uK 

به علت کوچکتر بودن 
Kو uuKهايزیر ماتریس(نسبت به قطر اصلی 

-صفر در نظر گرفته می) 
:شودشود بنابراین این معادالت به صورت زیر می

)2(0
0
uu uK Ru

K R 
    
        

معادالت تنش و حرارت به صورت مستقل و با تعداد معادالت با این فرض
اي شوند و زمان حل را به طور قابل مالحظهکمتر در هر مرحله حل می

بر دقت حل چندانی روش تغییر یافته نیوتن تاثیري . دهندکاهش می
هر گام زمانی در iRهاينداشته زیرا تاثیر معادالت کامال کوپل در ماتریس

به هر حال نرخ همگرایی در این روش کاهش یافته .شونددر نظر گرفته می
تکرارهاي ، لذاو بستگی به میزان کوپل بودن معادالت در واقعیت دارد

بیشتري جهت رسیدن به حالت تعادل نسبت به حل دقیق معادالت نیوتن 
بط باشند مرتخیلی در صورتی که معادالت به یکدیگر . باشدنیاز می

همگرایی به شدت کاهش یافته و ممکن است به حل منجر نشود و لذا الزم 
.صورت گیرد)1(است تا حل دقیق بر طبق رابطه

در آباکوس صریح معادالت انتقال حرارت توسط انتگرال زمانی تفاضل 
:گیردر انجام میطبق رابطه زی)Forward difference(جلویی

)3(1 ( 1)
N N N
i i i it    

Nدما در گرهN واندیسامiاز آنجایی که .باشدنشان دهنده گام می
گیري به صورت تفاضل جلویی انتگرال(lump)اندهاي قطري شدهماتریس

Nدماي کنونی توسط مقادیر معلوم. اشدبصریح می
i در گام قبلی بدست

.می آید
)41(1( ) ( )N Nj j j

i i iC P F  

NjCماتریس قطري ظرفیت،jPها وبردار منابع اعمالی به گرهjF
. بردار شار حرارت داخلی است

گیري تفاضل مرکزي با هاي حل معادالت مکانیکی توسط انتگرالجواب
تفاضل مرکزي معادالت تعادل اپراتور. گیردهاي قطري صورت میماتریس

tشتاب محاسبه شده در زمان . کندارضا میtدینامیکی را در شروع گام 

براي حل سرعت در زمان
2
tt 

 و جابجایی در زمانt t  استفاده

.شودمی
ور تآنالیز دینامیکی صریح با استفاده از ماتریس جرم قطري شده و اپرا

معادله حرکت با استفاده از اپراتور تفاضل . ریزي شده استصریح پایه
:استمرکزي به صورت زیر

)5(( 1) ( )
1 1( ) ( )
2 2 2

i iN N N
ii i

t t
u u u

 

 
   

)6(( 1) ( ) ( 1) 1( )
2
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نشان iو اندیس ) جابجایی یا چرخش(درجه آزاديNuبه صورتی که
Nرباشد و مقادیمیدهنده شماره گام در دینامیک صریح

iu1و( )
2

N

i
u

ز ا

با استفاده از ماتریس قطري جرم مقدار .باشندمرحله قبل مشخص می
:گرددشتاب از رابطه زیر حاصل می

)7(1( ) ( )N Nj j j j
i i iu M P I P 

وهاي بردار نیرjIاعمالی و بارگذاريبردار jPتریس جرم ،امNjMکه 
.باشدداخلی می

حل انتقال حرارت لذاباشدویی صریح میلاز آنجایی که تفاضل مرکزي و ج
از سوي دیگر . شودو بارهاي مکانیکی بوسیله روش کوپل صریح حاصل می

- تتر و راحاز لحاظ محاسباتی سریعدر رابطه با تماس گیري صریح انتگرال
.]17[باشدتر می

حرارتی-پایداري آنالیز مکانیکی
هاي زمانی خیلی کوچکی گیري به روش صریح در زمان توسط گامانتگرال

گیرد و اپراتورهاي تفاضل مرکزي و جلویی به صورت شرطی صورت می
حد پایداري در دو اپراتور بدون هیچگونه ضریب استهالکی . باشندپایدار می

:گرددحاصل میتوسط رابطه زیر
)8(

max max

2 2( , )t
 

 

که 
max بیشترین فرکانس سیستم در معادالت حل مکانیکی وmax

.دنباشبزرگترین مقدار مشخصه در سیستم معادالت حل حرارتی می
تی رمقدار تقریبی حد پایداري در اپراتور تفاضل جلویی در معادالت حرا

.گرددارائه می) 9(توسط رابطه 

)9(
2
min

2
L kt

c 
 

k(ضریب نفوذ ومدلکوچکترین طول المان در Lکه در آن
c

.باشدمی) 

را بر حسب طول مشخصه tهر گام زمانی مقدار پایه حل مکانیکی براي 
) dc(بدست آمده از گام قبلی و همچنین سرعت فعلی موج) eL(لمانا

: درون ماده به فرم زیر محاسبه کرد

)10(e
stable d

Lt
c

 

ی حد پایداري را تعیین هاي مکانیکبا این وجود در بیشتر مسائل جواب
.]17[نمایندمی
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سازي حلقه در آباکوسهشبی
بر رفتار رگذاریتاثبررسی پارامترهاي مختلف هدف از انجام این تحقیق 

ابتدا مدل کامل لذا در . باشدمیموتورنورد اسپولیکیمکان- یکوپل حرارت
اما با حجم باالي . سازي گردیدافزار شبیهبه صورت کامال کوپل در نرم

هاي زمانی بسیار کوچک شده ها و شرایط ناپایدار حلقه، گاممتغیر
)9 1110 10  ( بنابراین جهت بررسی . گرددمیو در نهایت حل متوقف

و برآورد با توجه به پیچیدگیحرارتی-ي درگیر در کوپل مکانیکیپارامترها
- حالت کرنش صفحهدربه صورت دوبعدي وسازيشبیه، ارزش محاسباتی

هاي مربوط به نورد فرض در اکثر فعالیتاینبا اینکه . گردیدانجاماي 
در مورد نورد حلقهدهد ولی هاي قابل قبولی ارائه میو جوابصادق است 

و مقادیر ارائه شده توسط آن باید صادق نیست به دلیل ماهیت سه بعدي
با توجه بنابراین.با مقایسه با شرایط واقعی و ضرایب مورد نیاز تصحیح شود

مدل به صورت دوبعدي،و کاهش هزینه محاسباتیشده به شرایط عنوان
با جنس خاصیک نمونه حل شده سه بعدياو ب)2-شکل(آماده شد

نشان داده شده است و 1- سازي در جدولشرایط شبیه. مقایسه گردید
پروفیل دمایی در نقاط ارائه شده با مدل دو . باشدمی]18[مطابق با مرجع

.گردیدمقایسه بعدي 

سازي در مدل دوبعدي شرایط شبیه-1جدول 
270(mm)شعاع غلتک اصلی

40(mm)شعاع مندرل
40(mm)شعاع غلتک راهنما

160(mm)شعاع خارجی حلقه اولیه
40(mm)ضخامت حلقه اولیه

28/6(rad.s-1)سرعت دورانی غلتک اصلی
6/0(mm.s-1)میزان تغذیه مندرل

5/0ضریب اصطکاك
IN718جنس حلقه

1050(C0)دماي اولیه حلقه
40(C0)دماي اولیه غلتک اصلی

80(C0)دماي اولیه غلتک راهنما و مندرل
50(W/(m2.C-1))ضریب انتقال حرارت همرفتی

10000((W.m-2.C-1)ضریب رسانش تماسی

با دوبعدي در این نمونهمدل شدبا مقایسه بین دو روش حل مشخص 
لی نسبت به حل عددي سه وهابل قبولی داشتهاي تجربی توافق قداده

کند که دلیل آن بینی میبعدي صورت گرفته، مقدار دما را بیشتر پیش
باشد میکاري در سطوح آزادو عدم خنکايناشی از فرض کرنش صفحه

در سطح خارجی غلتک از مقدار شدهبینیدر ضمن دماي پیش). 3-شکل(
گرماي توان درنظر نگرفتنآن را میدلیلکهاستگیري شده کمتر هانداز

با اعمال این .عنوان کردراتولید شده ناشی از اصطکاك و تغییر شکل
- شرایط و در نظر گرفتن گرماي تولیدي از آنها در مدل مقدار دماي پیش

بینی شده در ابتدا همخوانی خوبی با مقادیر واقعی داشته ولی در اواخر 
. دهددماي سطح خارجی ارائه میفرایند مقادیر بیشتري را براي

سازي در ادامه با ابعاد اولیه اسپول موتور  مدل بعد از بررسی صحت شبیه
و]Ti6Al4V]19آلیاژ جنس اسپول موتور . افزار آماده شدمورد نظر در نرم

شرایط  و .در نظر گرفته شدH-13آلیاژپذیر شکلهاي تغییرغلتکجنس 
.باشدمی2-طبق جدولتوراسپول موهندسه اولیه مدل

سازي در مدل دوبعدي اسپول موتورشرایط شبیه-2جدول 
200(mm)شعاع غلتک اصلی

60(mm)شعاع مندرل
120(mm)شعاع خارجی حلقه اولیه
80(mm)شعاع داخلی حلقه اولیه
28/6(rad.s-1)سرعت دورانی غلتک اصلی

33/0(mm.s-1)میزان تغذیه مندرل
5/0صطکاكضریب ا

Ti6Al4Vجنس حلقه

500(C0)دماي اولیه حلقه
500(C0)دماي اولیه غلتک اصلی

30(C0)دماي محیط
50(W/(m2.C-1))ضریب انتقال حرارت همرفتی

10000((W.m-2.C-1)ضریب رسانش تماسی

پذیرهاي صلب و شکلمقایسه نیرو و گشتاور با فرض غلتک
باشد که در مسائل نورد فرض غلتک صلب میترین فرضیات یکی از رایج

در مسئله حاضر به دلیل اینکه . نمایدسازي مدل را ساده میتحلیل و آماده
بررسی شود نیاز هاي مختلف غلتکباید پروفیل دمایی و تنش در عمق

به دلیل .  پذیر در نظر گرفته شوندها به صورت تغییر شکلاست تا غلتک
نماید لذا الزم تر میین فرض مسئله را مشکلپیچیدگی مدل سه بعدي ا

است تا با بررسی تغییر نیرو و گشتاور در دو حالت در صورت تفاوت ناچیز 
ها از حالت در مدل سه بعدي جهت تخمین نیرو و گشتاور وارده به غلتک

پذیر در بررسی پروفیل دمایی هاي تغییر شکلصلب بهره برده و از غلتک
هاي متفاوت انجام سازي با شرایط یکسان و غلتکبیهشلذااستفاده شود

.داده شد
شود مقدار تفاوت نیروها در دو حالت ناچیز مشخص می4-با توجه به شکل

صد نیرو در6پذیر در حدود غلتک صلب نسبت به غلتک تغییر شکل.  است
براي و گشتاوربنابراین جهت تخمین نیرو. نمایدبینی میرا کمتر پیش

توان از غلتک صلب با در نظر گرفتن ضرایب مناسب زي معادالت میجداسا
.بهره برد

انجام شده،سازيدلمبررسی صحتاستاتیک واستفاده از روش شبهبراي 
5-در شکلنتیجه مقایسه بین دو انرژي. ها استفاده شداز مقایسه انرژي

2از مقدار انرژي جنبشی کمتربا توجه به شکل . نشان داده شده است
باشد لذا استفاده از حالت شبه استاتیک در نمونه درصد انرژي داخلی می

.کندحاضر اشکالی در فرایند حل ایجاد نمی

تغییر دماي غلتک ناشی از اصطکاك بین غلتک و حلقه
دما عنوان گردید، دقت حل و -طور که در بخش آنالیز کوپل جابجاییهمان

ي تنش و هایادي به درگیري میدانالگوریتم مورد استفاده وابستگی ز
از سوي دیگر با توجه به شرایط نورد حلقه و تغییر . به یکدیگر داردحرارت

هاي ناشی از تحلیل سه شرایط مرزي در هر لحظه و همچنین پیچیدگی
تا تاثیر هر کدام از عوامل در الزم استجهت سهولت در تحلیل ،بعدي

در شانتاثیرناچیز بودنصورتکوپل نمودن شرایط بررسی گردد تا در
طور که قبال هماناین کار . نها به صورت مستقل بررسی گردندآ،فرایند حل
در صورت درگیري کم معادالت دما و جابجایی بر صحت نتایج اشاره شد 

.حاصل اثر کمی خواهد داشت
باشد و کار ناشی از آن اصطکاك یکی از عوامل مهم در فرایندهاي نورد می

ت رگردد لذا تاثیر آن در مدل دوبعدي و مقدار حرارت گرما دفع میبه صو
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در این حالت فرض گردید نیمی از حرارت .بررسی گردیددر آنتولید شده
- از این رو مدل در حالت هم.شودمیغلتکوارد حلقه و نیم دیگر آن وارد 

ن را به دما و بدون گرماي ناشی از تغییر شکل آماده گردید تا بتوان تاثیر آ
- گونه خنکهیچ. تنهایی و بدون حضور هیچگونه عامل دیگري بررسی کرد

دهد که گرما حاصل از نتایج حاصل نشان می. کاري در مدل صورت نگرفت
ه شدهدنشان دا6-شکلدرنتایج . اندك استدماهممدلاصطکاك در 

حلقه قابل ها با توجه به نورد داغ این افزایش دما و انتقال آن به غلتک. است
. پوشی استچشم

تاثیر دما ناشی از تغییر شکل
یابد که به دما فلز به علت کار مکانیکی انجام شده بر روي آن افزایش می

انرژي . صورت منبع حرارتی در معادله انتقال حرارت ظاهر خواهد شد
برابر سطح زیر نمودار تنش ،مکانیکی ناشی از تغییر شکل بر واحد حجم

:باشدکرنش می
)11(

0
w d


  

اصوال ناشی از (شود تنها مقدار کمی از این انرژي در داخل جسم ذخیره می
بقیه این . باشددرصد می5-1این انرژي در حدود ) ها و حفراتنابجایی

اگر تغییر شکل را آدیاباتیک فرض . شودانرژي به صورت حرارت آزاد می
:بطه زیر حاصل می شودکنیم تغییر دما از را

)12(a
d

T
C C

    
 

  

ظرفیت Cچگالی ، و تا 0برابر تنش متوسط  از که در آن 
جهت . باشده به گرما میبرابر ضریب انرژي تبدیل شدحرارتی جرمی و 

13-تر است تا از رابطهسهولت در امر محاسبه نرخ گرما تغییر شکل راحت
]20[.استفاده شود

)13(. .q   

در آباکوس نیز از. باشندبرابر تنش و نرخ کرنش موثر میو که در آن 
- مقدار پیش. گردداین رابطه جهت محاسبه گرماي تولید شده استفاده می

باشد که جهت بررسی تغییر دماي حلقه و گرماي می9/0برابر فرض
.ها این مقدار استفاده گردیدانتقال یافته به غلتک
ور که همانط. نشان داده شده است7- سازي در شکلنتایج حاصل از شبیه

و علت افزایش دما ناشی از تغییر شکل پالستیک زیاد نیستمشخص است
به ترتیب در ضمن . باشدهاي کوچک در هر مرحله میآن نیز تغییر شکل

ارجی، سطح داخلی و نقطه میانی در سطح خدما مشاهده شده بیشترین 
هاي انجام شده در نورد تغییر شکلماهیتباشد که با توجه بهقه میحل

.بودبینی حلقه قابل پیش

گیرينتیجه
شاید ظاهر فرآیند نورد حلقه بیشتر به نورد تخت ورق شباهت داشته باشد 

بین این دو فرآیند باعث می شود تحلیل مورد استفاده هاي مهماما تفاوت
.در نورد ورق نتیجه مطلوبی در نورد حلقه نداشته باشد

هاي زیاد در آن از دقت سازيدهکارهاي تحلیلی در این حوزه به دلیل سا
نیرو و بنابراین الزم است تا جهت تخمین . کافی برخوردار نبوده است

ها در دستگاه نورد حلقه به ماهیت سه بعدي فرایند، غلتکپروفیل دمایی
دهی در حین فرایند، هاي شکلوضعیت ناپایدار و گذرا حلقه، تغییر نیرو

سازي بررسی بر فرایند شبیهییر شکل تغییرات دما ناشی از اصطکاك و تغ
اي استفاده شد و جهت بررسی این عوامل از حالت کرنش صفحه. شود

مشخص گردید این فرضیه در این مسئله از دقت خوبی برخوردار است و 

هاي صورت با بررسی. کندبینی میمقداري دما را در حلقه بیشتر پیش
در نورد داغ تاثیر گرماي مشخص گردید که مورد مطالعهدر مدل گرفته

توان با دقت باالیی از تولید شده از اصطکاك و تغییر شکل ناچیز بوده و می
و با این کار زمان تحلیل را کاهش داده و از حل کوپل معادالت پرهیز کرد

. ها اطمینان داشتسوي دیگر در مورد صحت داده

محوري-ماشین نورد حلقه شعاعی-1شکل 

افزار آباکوسدوبعدي آماده شده در نرماولیه مدل -2شکل 

در مدل دوبعدي و سه بعديبینی دما در حلقهپیشمقایسه -3شکل 

پذیر و صلبمقایسه مقدار نیرو در حالت تغییر شکل-4شکل 
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