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واژههای کليدی

فرایند نورد نامتقارن سیم برای دو ماده مس و برنج با نرمافزار آباکوس مورد شبیهسازی قرارگرفته

نورد نامتقارن سیم ،نسبت قطر غلتک ،انحناا

است .مدل المان محدود موردنظر در این شبیهسازی تیری نورد ،انحنای خروجی و عرض سطح

در خروجی ،عرض سطح تماس ،نیروی نورد

تماس را در حالت نامتقارنی فرایند (عدم برابری قطر غلتکها ،سرعت دورانی غلتکها و صافی
سطح غلتکها) پیشبینی میکند .مواد مورداستفادهشده در تحلیل خاصیت کرنش سختی دارند.
برای صحهگذاری بر دادههای این مطالعه ،نتایج بهدستآمده از این شبیهسازی با نتایج مطالعه
تحلیلی نورد متقارن تخت سیم سایر محققین مقایسه شده است .مقایسه نتایج تطابق خوب بین این
دو روش را نشان میدهند.

 -1استادیار ،دانشکده مهندسی مکانیک ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ،دانشکده مکانیک و هوافضای ،دانشگاه آزاد ،واحد علوم و تحقیقات تهران
 -3استاد تمام ،دانشکده مهندسی مکانیک ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران
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شبيه سازی و بررسي فرآیند نورد نامتقارن سيم

 -1مقدمه
همانگونه که در فصل پیش عنوان گردید بررسی پیشینه
پژوهشها نشان میدهد که در مورد فرآیند نورد تخت سیم،
تحقیقات محدودی انجامگرفته که عمدتاً محدود به فرآیند
در حالت نورد متقارن میباشد .از طرفی ،تفاوت عمده بین
فرآیند نورد ورق و فرآیند نورد سیم این است که در اکثر
تحلیلهای قاچی فرآیند نورد ورق ،با فرض عدم پهنشدن
ورق ،شرایط کرنش صفحهای برقرار میباشد .این در حالی
است که در فرآیند نورد تخت سیم ،ناگزیر میبایست
کرنش در راستای عرضی و پهن شدن سیم نیز در نظر گرفته
شود .لذا ،هرچند بررسیها نشان میدهد که تحقیقات زیادی
در مورد نورد نامتقارن ورق صورت گرفته است ولی در
مورد نورد نامتقارن تخت سیم تاکنون تحقیقی صورت
نگرفته است .ازاینرو در این پایاننامه ،فرآیند نورد نامتقارن
سیم با استفاده از روش شبیهسازی موردمطالعه قرار میگیرد.
بهعبارتدیگر ،با استفاده از مدل المان محدود ،تأثیر
پارامترهای هندسی و عملکردی فرآیند نورد نامتقارن سیم
بر خروجیهای فرآیند نظیر نیرو ،در غلتکها ،انحنا در
خروجی و میزان پهن شدن سیم (کرنش عرضی)
موردمطالعه قرار میگیرد .همچنین بهمنظور صحهگذاری
روابط از روابط تئوری مربوط به نورد متقارن سیم
استفادهشده است.
کاظمینژاد و کریمی طاهری [ ]1تأثیر تغییرات ضخامت،
سرعت غلتک و جنس ماده بر عرض ناحیه تماس و کرنش
عرضی را در فرآیند نورد تخت سیم بررسی کردند .آنها
نتیجه گرفتند که جنس ماده و سرعت غلتک تأثیری بر
عرض ناحیه تماس و کرنش عرضی نداشته و بیشترین تأثیر
را بر این پارامتر ،تغییرات ضخامت دارد .آنها رابطهای برای
بیان تغییرات ضخامت و عرض سطح تماس ارائه کردند

ونشان دادند که تطابق خوبی بین نتایج تئوری و دادههای
تجربی خود وجود دارد.
کاظمینژاد و کریمی طاهری [ ]2تأثیرات ضریب
اصطکاک ،سرعت غلتک و درصد کاهش ضخامت را بر
نیروی نورد و رفتار تغییر شکل بررسی کردند .آنها نشان
دادند که سرعت غلتک تأثیر زیادی بر نیروی فرآیند دارد،
ولی بر رفتار تغییر شکل تأثیر کمی میگذارد .همچنین در
این مقاله رابطهای برای محاسبه کرنش عرضی ارائه نمودند
که برای فوالد کمکربن و پرکربن قابلاستفاده است .آنها
همچنین نتیجه گرفتند که با افزایش سرعت غلتک ،مقدار
نیروی الزم برای انجام فرآیند ،کم میشود.
کاظمینژاد و کریمی طاهری [ ]3در ادامه تحقیقات خود،
با استفاده از تحلیل قاچی ،تأثیرات ضریب اصطکاک،
درصد کاهش و تنش تسلیم را بر توزیع فشار و نیرو را در
فرآیند متقارن نورد تخت سیم بررسی کردند .آنها همچنین
تأثیرات پارامترهای فوق را بر موقعیت زاویه خنثی نیز
بررسی کردند .برای تحلیل قاچی ،تغییرات عرض سطح
تماس موردنظر قرار دادند و دو معادله دیفرانسیل به دست
آوردند که با روش عددی اویلر حل شدند .سپس با انجام
آزمایشات تجربی ،نتایج تئوری خود را صحهگذاری و تأیید
نمودند.
1

کاظمینژاد و کریمی طاهری [ ]4با روش  FSEMتغییر
شکل غیر همگن را در سیم مسی بررسی و میزان کرنش در
اصطکاکها و درصد کاهشهای مختلف را به دست
آوردند .آنها متوجه شدند که باند برش ماکروسکوپ در
مقطع سیم به وجود میآید و همچنین ،میزان غیرهمگنی
روی محورهای  xو  yباهم تفاوت دارد .آنها همچنین نتیجه
گرفتند که هرچه درصد کاهش ضخامت کمتر و اصطکاک
افزایش یابد ،میزان غیرهمگنی تغییر شکل افزایش مییابد
Finite Element and Slab Method

1
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همچنین میزان تأثیر اصطکاک بر غیرهمگنی در درصد

که نحوه توزیع فشار میتواند بر کرنش عرضی تأثیر بگذارد.

کاهشهای زیاد ،بیشتر است.

این موضوع در نتایج کار عملی وی نیز نشان داده شد.

کاظمیناژاد و کریمای طااهری [ ]5نحاوه ایجااد باناد بارش

بعالوه خروجیهای وی نشان داد که وجود کشش عقب و

ماکروسکوپ را در مقطع سیم ناورد شاده موردمطالعاه قارار

جلو باعث کاهش کرنش عرضی میشود.

دادند .سه روش شامل  ،FSEMسختیسانجی ماکروساکوپ

والالنو و همکاران [ ]9فرآیند نورد تخت سیم را بهصورت

ویکرز و نمونه متالوگرافی برای پیدا کردن چگونگی ایجااد

سهبعدی شبیهسازی کردند .آنها تأثیر غیرهمگنی تغییر

باند برش توسط آنها اساتفاده شاد .میادان کارنش ماثثر باا

شکل بر توزیع تنش تماسی و تنشهای پسماند را بررسی

روش  FSEMدر درصد کاهشهای مختلف به دست آمد و

کردند .نتایج آنها نشان داد که هر چه تغییر شکل غیرهمگن

با نمونه متاالوگرافی و ساختیسانجی ماکروساکوپ ویکارز

زیاد شود ،دونقطه ماکزیمم در منحنی توزیع تنش دیده

مقایساه شااد .نتاایج آنهااا نشاان داد کااه مینایمم و ماااکزیمم

میشود و تنشهای پسماند نیز افزایش مییابد

کرنش مثثر در لبه های گرد و مرکز سیم میباشد .در شاکل

لیانگ و همکاران [ ]11نورد نامتقارن ورق را موردمطالعه

( )1-2تصویر بهدستآماده از شابیهساازی بارای باناد بارش

قرار دادند و تأثیر عدم برابر بودن قطرها را بر توزیع

نشان دادهشده است.

تنشهای نرمال ،برشی و انحنای خروجی بررسی کردند.

کاظمینژاد و کریمی طاهری [ ]6در ادامه ،پروفیل سطح

نتایج آنها نشان داد که یک نسبت قطر بهینه میتواند به

مقطع سیم نورد شده را در درصد کاهشهای مختلف مورد

نحوی تعیین شود که منجر به تولید ورق تخت شود.

ارزیابی قرار دادند

فرهادنیا و سلیمی [ ]11با در نظر گرفتن یک ماده االستو-

کاظمینژاد و کریمی طاهری [ ]7با استفاده از روش FSEM

پالستیک با خاصیت کرنش صفحهای ،اقدام به تحلیل و

میدان کرنش مثثر در سیم تخت نورد شده و سیم پرس شده

اصالح فرآیند نورد نامتقارن با روش قاچی نمودند .آنها

را بررسی کردند و از روش سختیسنجی ماکروسکوپ

اثرات تنش برشی را در سراسر ضخامت ورق بررسی و برای

ویکرز برای صحهگذاری شبیهسازی استفاده کردند .با

اولین بار توانستند اثرات ممان خمشی در لحظهی ورود ورق

استفاده از میدان کرنش مثثر ،غیرهمگنی تغییر شکل در سیم

به منطقه تغییر شکل را بر انحنا ورق در خروجی منطقه

نورد شده و پرس شده ،به دست آمد .نتایج آنها نشان داد

تغییر شکل بررسی نمایند .نتایج شبیهسازی آنها نشان داد

که برای سیم نورد شده و پرس شده ،با کاهش میزان درصد

که بکار بردن ممان خمشی در لحظه ورود ورق به داخل

کاهش ضخامت و افزایش اصطکاک ،میزان غیرهمگنی

منطقه نوردکاری در یکجهت مناسب ،از تاب برداشتن و

تغییر شکل افزایش مییابد.

خم شدن ورق جلوگیری میکند .همچنین استفاده از ممان

کارلسون [ ]8برای بررسی توزیع فشار در نورد سیم ،فرآیند

خمشی در لحظه ورود موجب تغییر شرایط و ویژگیهای

نورد سیم را شبیهسازی کرد .در تحلیل وی ،سیم قبل از

فرآیند نورد متقارن شده و این فرآیند مشابه فرآیند نورد

نورد ،کشیده شده بود .نتایج وی نشان داد که بجای اینکه

نامتقارن میشود.

ماکزیمم فشار در مرکز طول تماس باشد ،ماکزیمم فشار در

ریچلسن [ ]12فرآیند نورد نامتقارن ورق را بهصورت

ورودی و به شکل پای اسب میباشد .همچنین وی نشان داد

االستیک-پالستیک شبیهسازی کرد .او تأثیر نسبت
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اصطکاک را بر انحنای خروجی بررسی و نتیجه گرفت که

ٔ
درزمینه
ژانگ و همکاران [ ]16ازجمله آخرین تحقیقات

انحنا به سمت غلتک با اصطکاک زیاد است.

تحلیل فرآیند نورد نامتقارن ورق را از طریق روش قاچی در

اکبری موسوی و همکاران [ ]13فرآیند نورد نامتقارن را با

سال  2112ارائه دادند .نوآوری آنها در این تحقیق ،ارزیابی

انجام شبیهسازی سهبعدی مورد ارزیابی و بررسی قرار دادند.

و بررسی تأثیر مقادیر تنشهای برشی فعال در صفحات

آنها در تحقیق خود ،اثرات سرعت زاویهای غلتکها بر

عمودی ورق در منطقه تغییر شکل میشد که در تحلیلهای

روی توزیع تنشهای برشی و عمودی ،طول ناحیه برشی،

قبلی نادیده گرفتهشده بود.

انحنای ورق خروجی و همچنین نیروها و گشتاورهای

کومار و دیگزیت [ ]17نورد متقارن را با روش قاچی و با در

فرآیند نورد موردبررسی قرار دادند .بر اساس نتایج شبیه

نظر گرفتن اثرات کرنش سختی و اصطکاک بر روی فویل

سازی آنها مشخص گردید که با افزایش سرعت زاویهای

(ورق بسیار نازک که ضخامت آن کمتر از

غلتکها ،طول منطقه تغییر شکل افزایش و مقدار فشار نورد

میباشد) مورد تحلیل و بررسی قرار دادند .در این تحقیق،

کاهش مییابد .به همین ترتیب ،مقدار نیروها و گشتاورهای

مقدار گشتاور غلتکها از طریق روابط تعادل انرژی محاسبه

نوردکاری هم کاهش مییابد .همچنین مشخص شد که

شد .نتایج آنها نشان داد که اثرات کرنش سختی و تخت

افزایش طول منطقه تغییر شکل لزوماً موجب افزایش انحنای

شدن غلتکها سبب افزایش مقدار فشار و نیروی نورد

ورق خروجی نمیشود .آنها نسبت سرعت زاویهای 1/11

میشود.

بین دو غلتک را شرایط بهینه مقدار سرعت زاویهای برای
انجام فرآیند نورد نامتقارن اعالم کردند .با توجه به این
نسبت سرعت ،ورق هیچگونه انحنا در خروجی پیدا نمیکند
و مقدار بهینه نیروها و گشتاورهای فرآیند از طریق این

 -2شبيهسازی فرایند نامتقارن سيم
برای شبیهسازی نورد نامتقارن سیم ،ابتدا باید سه قطعه مجزا
تعریف نمود .این قطعات عبارتاند از:


سرعت به دست میآید

گرفتند .آنها با استفاده از انحنائی که ورق در هنگام خروج
از منطقه تغییر شکل پیدا میکند ،موفق شدند با ارائه روابط
مناسب ،مقدار ضریب اصطکاک را تخمین بزنند.
ینگ و همکاران [ ]15اثرات فشار نورد نامتقارن را از طریق

غلتک :دو تا از آن ،جهت انجام فرایند ایجاد میشود
(شکل -1الف) .در این فرآیند غلتکها از نوع پوسته

گودور و همکاران [ ]14یک مدل تحلیلی برای محاسبه
مقدار ضریب اصطکاک در فرآیند نورد نامتقارن در نظر

0.2 mm

1

صلب در نظر گرفتهشده است.


سیم اولیه :این قطعه از نوع سهبعدی تغییر شکلپذیر
مطابق شکل (-1ب) انتخابشده است .در این
شبیهسازی از دو جنس سیم ،مس و برنج برای
شبیهسازی استفادهشده است.

ایجاد یک مدل کرنش صفحهای بر پایهی روش قاچی مورد
ارزیابی و بررسی قرار دادند .آنها در تحقیق خود از اثرات
کشش ورق از جلو و عقب صرفنظر کرده و از اصطکاک
برشی ثابت در مدل خود استفاده کردند
Rigid shell

1
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همچنین سایر خواص در جدول ( )2ارائهشده است.
جدول ( )2خواص مکانیکی مس و برنج
چگالی(کیلوگرم
(ب)

(الف)

مدول یانگ

خواص

(گیگاپاسگال)

مکانیکی

8921

1/28

117

مس

7141

1/32

116

برنج

بر مترمکعب)

شکل ( )1نمای (الف) غلتک (ب) سیم مدل شده در فرآیند نورد
نامتقارن سیم

الزم به ذکر است که قطر سیم اولیه برای مس  3/2میلیمتر و

بخش

ضریب پواسون

تعریف

ویژگیهای

تماسی،

تمامی

برای برنج  2/5میلیمتر در نظر گرفتهشدهاند.سه درصد

در

کاهش ( )%45-%31-%13در این تحلیل استفادهشده است.

عکسالعملهای مکانیکی بین نواحی درگیر تعریف

برای این منظور 6 ،عدد غلتک با قطرهای (،64/4 ،69 ،73

میشوند .ازآنجاییکه بدون وجود اصطکاک هیچگونه

 )45 ،49 ،53/6میلیمتر استفادهشده است .سه نسبت قطر

درگیری بین سیم با غلتکها رخ نمیدهد ،اصطکاک نقش

غلتک ( ، d 2  69 49  1.4 ، d 3  73 / 45  1.6

بسیار مهمی در فرآیند موردبررسی دارد .بهصورت

 ) d1  64.4/53.6 = 1.2مورداستفاده قرارگرفته است.

پیشفرض ،نرمافزار آباکوس از ضریب اصطکاک  μاستفاده

اندازه قطر غلتکها ،اصطکاکها ،سرعتها و نسبت قطر

میکند که مقدار آن از کاربر گرفتهشده و در محاسبات قرار

غلتکها در زیر هر شکل آورده شده است.

داده میشود .اما ارتباطی که بین ضریب اصطکاک و مقدار

خواص مواد از مهمترین پارامترها در فرآیند نورد سیم

فاکتور اصطکاک وجود دارد که مشخصکننده مقدار

میباشد که تأثیر زیادی بر نیروی فرایند خواهد داشت .لذا

فاکتور اصطکاک میباشد .در این پروژه فرض شده است

باید بهدقت انتخاب شوند .همانگونه که عنوان گردید در

که ارتباط بین فاکتور اصطکاک و ضریب اصطکاک از

این شبیهسازی ،سیم از جنس دو ماده مس و برنج

رابطه زیر به دست میآید:

موردمطالعه قرار میگیرد تا نتایج آنها با نتایج تئوری

()1

mk=µρ

مقایسه شوند .رفتار پالستیک مواد بهصورت عددی در

در فرایند نورد سیم ،مطابق شکل ( ،)2غلتکها دوران کرده

جدول ( )1آورده شده است.

و سیم به داخل فضای بین آنها حرکت میکند .لذا ،طی
تغییر شکل پالستیک زیادی که در سیم ایجاد میشود شکل

جدول ( )1رفتار پالستیک مس و برنج

سیم تخت میشود .با توجه به طبیعت دینامیکی فرآیند،

مس

تحلیل از نوع دینامیکی در نظر گرفتهشده است .زمان تحلیل
1/17

1/15

1/13

1/11

1

کرنش

در انجام شبیهسازی  6ثانیه در نظر گرفتهشده است .فعال

421

414

391

351

331

تنش)(MPa

نمودن گزینه  NIgeomدر این حل موجب میشود تا

1/8

1/5

1/24

تغییرات هندسه غیرخطی نیز در مسئله آورده شود .تحلیل

برنج
1/8

1

کرنش

صریح برای این کار مناسبتر بوده ،بنابراین این فرایند
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بهصورت صریح دینامیک موردبررسی قرار میگیرد .تحلیل
دینامیکی صریح مخصوص تحلیلهای با پاسخهای زمانی
دینامیکی کوتاه و همچنین تحلیلهای با ناپیوستگی زیاد
میباشد .این نوع تحلیل توانایی تعریف تماسهای عمومی
مختلف و استفاده از تغییرشکلهای بزرگ را فراهم میکند.
شکل( )3نمای مش زده شده سیم

شکل ( ،)4فرایند نورد نامتقارن سیم در حال انجام نمایش را
نمایش میدهد .همانگونه که انتظار میرفت ،سیم در
خروجی دارای انحنا میباشد .این انحنا به سمتی است که
سرعت محیطی غلتک کمتر است.

شکل ( )2فرایند نورد نامتقارن

در این شبیهسازی ،هر دو غلتک در هیچ جهتی حرکت
خطی ندارند .همچنین بهجز دوران حول محور  ،yدوران
حول دیگر محورها نیز مقید شده است(راستای حرکت
خطی سیم ،محور  xو راستای محور غلتکها  yمیباشد)
زمانی که آنالیز المان محدود دینامیکی صریح اجرا میشود،
بازه زمانی بر اساس کوچکترین اندازه مشبندی و نوع
حرکت المانها تعیین میشود .الزم به ذکر است که استفاده

شکل( )4سیم در حال عبور از فضای بین غلتکها

از قابلیت بزرگنمایی جرمی تأثیر بسیاری در پایداری فرآیند

در شکلهای ( )5نیز سیم بعد از عملیات نورد و منطقه

و نتایج در طول شکلدهی داشته و موجب تحت کنترل
بودن زمان شبیهسازی میشود.
ازآنجاییکه غلتکها از نوع صلب تحلیلی میباشند ،نیازی
به مشبندی ندارند .لذا مطابق شکل ( ،)3فقط سیم
المانبندی شده است.

تغییر شکل سیم در فرایند نورد نامتقارن نشان
دادهشده است .نکته حائز اهمیت در این تحلیل،
عرض سطح تماس سیم میباشد که یکی از پارامترهای مهم
خروجی فرآیند میباشد که میتوان با کنترل پارامترهای
ورودی ،مقدار آن را بهصورت دلخواه تعیین نمود.
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خروجی سیم کاهش مییابد .بعالوه ،نرخ کاهش برای
مقادیر کوچکتر درصد کاهش ارتفاع ،بیشتر میباشد .میزان

ماکزیمم اختالف شعاع در خروجی برای دو نسبت قطر
(ب)

(الف)

مختلف در  %13کاهش ارتفاع حدود  %41میباشد که این

شکل(( )5الف) سیم بعد از عملیات نورد (ب) منطقه تغییر شکل سیم در فرایند

مقدار در درصد کاهش ارتفاع  %25کمتر و برابر  %11است.

نورد نامتقارن

این موضوع نشان میدهد که تأثیر نسبت قطرهای مختلف بر
شعاع خروجی در درصد کاهش ارتفاعهای کمتر ،بیشتر

 -3نتایج و بحث
شکل ( ،)6نمایانگر تأثیر نسبت قطر غلتکها بر شعاع سیم

میباشد.

در خروجی به ازای درصد کاهشهای مختلف ارتفاع
میباشد .بر اساس این نتایج ،به ازای یک درصد کاهش
مشخص ،هرچه نسبت قطر غلتک بیشتر شود ،شعاع کمتر
میشود .همچنین این نتایج بیانگر آن میباشد که هر چه
میزان درصد کاهش ارتفاع بیشتر شود میزان انحنا نیز بیشتر
شده و انحنا به سمت غلتک با قطر کوچکتر خواهد بود.

شکل ( )7تأثیر درصد کاهش ارتفاع بر شعاع سیم مسی در خروجی برای

چون سرعت زاویهای غلتک با قطر کوچکتر کمتر

دو نسبت قطر غلتک

میباشد ،سیم نورد شده در خروجی به سمت آن انحنا
خواهد داشت.

h0  3.2 mm, nu  nl  9 rpm,   .2

نتایج تحلیلها برای محاسبه پهنای سطح تماس سیم نورد
شده که با استفاده از روش المان محدود بهدستآمده است،
در شکل ((-)8الف) ،نشان دادهشده است .در شکلهای
((-)8ب) و (ج) ،تأثیر درصد کاهش ارتفاع بر عرض سطح
تماس برای سیمهای مسی و برنجی نشان دادهشده است.
مشاهده میشود که برای مقادیر بزرگتر درصد کاهش

شکل ( )6تأثیر نسبت قطر غلتکها بر شعاع سیم مسی در خارج ناحیه
تغییر شکل برای درصد کاهشهای مختلف

h0  3.2 mm, nu  nl  9 rpm, d1  1.2,
d 2  1.4, d 3  1.6,   .2

ارتفاع ،میزان عرض سطح تماس بیشتر میشود .نتایج با
رابطه تئوری کاظمینژاد ] [2مقایسه شده است .نمودارها
نشان میدهند که دادههای حاصل از تئوری و مطالعه
شبیهسازی تطابق مناسبی دارند .بااینحال ،نتایج حاصل از

شکل ( ،)7تأثیرات درصد کاهش ارتفاع بر شعاع سیم

معادله تئوری نورد متقارن سیم ازنظر مقدار با نتایج

خروجی را در دو نسبت قطر غلتک مختلف نمایش میدهد.

شبیهسازی تا حدودی اختالف دارد .علت این موضوع،

نتایج نشان میدهد که با افزایش درصد کاهش ارتفاع ،شعاع

فرضیات استفادهشده در حل تحلیلی میباشد .ولی در حالت
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کلی مقادیر بهدستآمده برای دو حالت ،تطابق مناسبی

دادههای حاصل از فرمول میباشد .اگرچه یک شیب مثبت

دارند.

در هردو منحنیها دیده میشود ،ولی میتوان نتیجه گرفت
که نسبت قطر غلتکها تأثیر قابل توجهی بر پهنای سطح
سیم ندارد.

(الف)

شکل ( )9تأثیر نسبت قطر غلتک بر پهنای سطح تماس سیم مسی

h0  3.2 mm, nu  nl  9 rpm, h  30 %,   .2

تأثیر درصد کاهش ارتفاع بر نیروی نورد و مقایسه باحالت
تحلیلی نورد متقارن کاظمی نژاد ] [3در شکل ( ،)11نشان
(ب)

دادهشده است .در این شکل با افزایش درصد کاهش
ارتفاع ،نیروی نورد افزایش میابد .همانطور که مالحظه
میشود مقادیر شبیهسازی کمتر از دادههای حاصل از مطالعه
تحلیلی میباشد ،که علت آن نامتقارنی فرایند در شبیهسازی
میباشد .در این شکل برای انجام شبیهسازی ،از حالتهای
نامتقارنی عدم برابری در قطر غلتکها مدنظر قرارگرفته
است .همانطور که مالحظه میشود در درصد کاهش

(ج)

ارتفاعهای بیشتر اختالف بین آنها زیاد میشود بهطوریکه

شکل (( )8الف)پهنای سطح تماس سیم در خروجی ناحیه تغییر شکل.

در درصد کاهش ارتفاع  2/3میلیمتر میزان اختالف به %12

تأثیر درصد کاهش ارتفاع بر پهنای سطح تماس (ب) سیم مسی (ج) سیم

میرسد .این نشان میدهد که در درصد کاهش ارتفاعهای

برنجی

باالتر تأثیر نامتقارنی فرایند بر نیرو نورد نامتقارن سیم بیشتر

nu  nl  9 (rpm), d 2  1.4,   .2

تأثیر نسبت قطر غلتکها بر پهنای سطح تماس سیم مسی در
شکل ( ،)9نشان دادهشده است .در این شکل نتایجی حاصل
از شبیهسازی با فرمول تئوری مقایسه شده است .نتایج نشان
میدهد که مقادیر بهدستآمده از شبیهسازی بیشتر از

است.
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فهرست عالئم
ضریب اصطکاک کولمب

µ

نیروی نوردکاری)(KN
عرض سطح تماس سیم )(mm

b

طول تماس ورق با غلتکها ()mm
شکل( )11تأثیر درصد کاهش ارتفاع بر نیروی نورد و مقایسه باحالت نورد

تحلیلی متقارن.
h0  5.5 mm, nu  nl  42 rpm,   .17,
  250( a), d 2  1.4

درصد کاهش ورق ()%

∆h

فاکتور ضریب اصطکاک در سطوح تماس
تنش تسلیم برشی سیم ()MPa

k

نسبت قطر غلتکها

d

 -4نتيجهگيری

سرعت دورانی غلطکهای باال و پایین

فرآیند نورد سرد نامتقارن سیم با در نظر گرفتن نسبت قطر

ضخامت اولیه سیم

nu,nl
ho

غلطکهای مختلف بهصورت شبیهسازی المان محدود
موردبررسی قرار گرفت .مشخص گردید که هر چه نسبت
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