شبيه سازي ارتعاشات ناپايدار ورق در فرايند نورد سرد به
كمك روش اجزاء محدود
رضا مهرابي 1٭; سعيد ضيائيراد ;2محمود سليمي
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چكيده
چتر ،يك مورد خاص از ارتعاشات خود تحريك ميباشد كه در نتيجه عكسالعمل بين سازه ديناميكي قفسه
نورد و ديناميك فرايند نورد بوجود ميآيد .مدلي كه در اين مقاله مطرح شده است شامل دو زير مدل يكي براي
سازه قفسه و ديگري براي فرايند نورد (تغييرشكل ورق) ميباشد .در سازه قفسه از جرمهاي متمركز براي تحليل
غلتكها و المانهاي فنر و دمپر به منظور شبيه سازي تماس غلتكها با يكديگر و اتصال آنها به ساختمان دستگاه
استفاده شده است.
در اين مقاله براي تحليل ارتعاشات چتر مربوط به مدل ديناميكي نورد سرد روش اجزاء محدود استفاده شده
است .تاثير برخي پارامترهاي نورد مانند سرعت نورد ،ميزان كاهش سطح مقطع و ضريب اصطكاك بر روي
ارتعاشات چتر مورد بررسي قرار گرفت و مشخص گرديد كه با افزايش سرعت نورد و كاهش ضريب اصطكاك
احتمال وقوع چتر افزايش مييابد .نتايج اين تحقيق با نتايج مطالعات گذشته كه بيشتر تحليلي و آزمايشي بوده
مقايسه شد و برابري خوب نتايج ،بيانگر توانايي مدل اجزاء محدود ارائه شده در تحليل اين پديده است.

كلمات كليدي  :چتر ،خود تحريكي ،قفسه نورد ،جرم متمركز ،اجزاء محدود.

Simulation of Chatter in Cold Rolling Strip using
Finite Element Method
R. Mehrabi; S. Ziaei-Rad; M. Salimi
ABSTRACT
Chatter is a particular case of self-excited vibrations, which arise in rolling operations because of the
interaction between the structural dynamics of the mill stand and dynamics of the rolling process. The
model presented here has two sub models one for structure of the mill and the other for the rolling
process. The structure of a mill stand modeled as a system of linear spring and lumped masses in order to
simulation the interaction between the rolls.
In this paper, to analyze the chatter vibration a dynamic model of cold rolling process using finite
element method (FEM) is considered. The influence of rolling parameters such as rolling speed, reduction
and friction coefficient on chatter vibration is investigated and it was showed that the possibility of
chatter onset increased by raising the rolling velocity and decrease friction coefficient. Predicted values of
the model are in good agreement with that of the experiments as well as the values obtained by other
researchers.
KEYWORDS Chatter, Self-excited, Mill, Lumped Masses, Finite Element.
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براي اين نوع ارتعاشات ياد ميكنند .به نظر ميرسد براي

 -1مقدمه

قفسههاي نورد متعارف ورق ،محدوده 5تا  20هرتز قابل

نورد محصوالت آلومينيومي و فوالدي مسطح در معرض
رويدادهايي چون نوسانات يا ارتعاشات مکانيکي قرار دارند.

استفاده باشد.
 -2چتر اكتاو سوم يک پديده ارتعاشات خودتحريک و

حالت شديدي از چتر ممکن است باعث شکستن ورق در حال

خطرناک ترين پديده ارتعاشي براي قفسههاي نورد ميباشد.

نورد ،يا آسيب ديدگي دستگاه نورد شود ].[1

اين نوع ارتعاشات به طور ناگهاني شروع شده و در كمتر از

اثر چتر كه به صورت نوارهاي سايه و روشن ناشي

چند ثانيه به بيشترين ميزان خود كه بسيار شديد و مخرب است

ازتغييرات صافي سطح خود را نشان مي دهد ،باعث بروز

ميرسد .تشخيص اين نوع چتر بسيار مشکل است زيرا وقوع

مشکالت جدي در عمليات بعدي ورق نظير آبکاري ،رنگ آميزي

آن اتفاقي و غيرقابل پيشبيني است و حذف آن نيز بسيار پر-

و  ...ميشود .به گونهاي كه كارخانجات خودروسازي و لوازم-

هزينه خواهد بود .اين نوع ارتعاشات بيشتر موجب وقوع چتر

خانگي ورقهاي داراي اثر چتر را در قسمتهايي كه در معرض

پيچشي نيز ميشود و به طور ناگهاني نيز ناپديد ميشود ،به

ديد قرار دارند ،به كار نميبرند .اين موارد خود گواه بر اهميت

خصوص اگر سرعت نورد كم باشد.

پديده چتر در نورد ورق و تالش براي برطرف يا كاهش اين اثر
ميباشد.

اين نوع چتر در محدوده فركانسي نزديک به اكتاو سوم
موسيقي يعني  121تا  252هرتز اتفاق ميافتد و لذا چتر اكتاو

چتر در عمليات توليد به عنوان نتيجهاي از برهمكنش بين

سوم نام گرفته است .يون [ ]2محدوده  125تا  240هرتز و

خصوصيات ديناميکي سازه ماشين و ديناميک عمليات توليد

ميسونو [ ]5محدوده  130تا  320هرتز را براي اين ارتعاش

حاصل ميشود .اين برهمكنش ميتواند بطور طرحواره به

بيان كردهاند .در هرحال مقدار دقيق فركان

چتر اكتاو سوم بر

وسيله دياگرام حلقه بسته ،شکل ( )1نشان داده شود .نيروهاي

اساس ويژگيهاي هر دستگاه نورد و پارامترهاي تنظيمي نورد،

ديناميکي كه در فرايند نورد توليد شدهاند ،باعث تغييراتي در

قابل تعيين ميباشد.

فاصلهي غلتکي ،سرعت غلتک و… ميشوند .اين عوامل به

 -3چتر اكتاو پنجم كه به دليل قرار گرفتن فركان

وقوع آن

نوبت ،تغييرات بيشتري را در نيروهاي نورد نتيجه ميدهند.

در محدوده اكتاو پنجم موسيقي ( 512تا  1024هرتز) به اين نام

تحت شرايط مطمئن ،بر هم كنش بين ساختار و فرايند ممکن

معروف است .به دليل نوع ارتعاشي كه دارد به چتر غلتک و به

است به گونهاي باشد كه انرژي (نيروي محركه ماشين) ،بوسيله

دليل تاثير آن بر روي ورق نورد شده به چتر سايه روشن نيز

فرايند در اختيار گرفته شده و به انرژي ارتعاشي قفسه تبديل

معروف است .اين چتر بيشتر تحت تاثير عوامل تحريک بوجود

گردد.

ميايد .ليکن تحت شرايط خاصي رفتار خودتحريک نيز ميتواند
داشته باشد.
چتر اكتاو پنجم يکي از مسائل جدي در قفسه هاي نورد
سرد چهارغلتکي با سرعت باال ميباشد .ويژگي خاص اين نوع
چتر رشد تدريجي آن است و در نورد چهار غلتکي بيشتر با
صداي آزار دهندهاي همراه است .منابع مختلف ،فركان
شكل ( :)1نمايش چتر به صورت يك حلقه بسته

براي غلبه بر چتر در فرايند نورد ،در ابتدا الزم است كه ماهيتت
پديده چتر يا مدهاي ارتعاشي را درک نمود .بطور اساستي سته
نوع ارتعاش براي غلتکها وجود دارد ،كه با توجته بته فركتان
تشديد قابل تشخيص ميباشند ]:[2
 -1چتر پيچشي ،ارتعاشات دوراني غلتکها است كه با دوران
عادي آن جمع ميشود .محدوده فركانسي ياد شده در منابع
مختلف اندكي متفاوت است

ليکن به بطور كلي محدوده

فركانسي اين ارتعاشات قدري پايين ميباشد .مرجع []3
محدوده  1تا 15هرتز و مرجع [ ]4محدوده  5تا  20هرتز را
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اين

نوع چتر را در باندهاي مختلفي نظير  200تا  ]2[ 000و  500تا
 ]7[ 1000هرتز گزارش كردهاند.
بيشتر خرابي سطح غلتکهاي پشتيبان نتيجه چتر اكتاو پنجم
است .ايجاد چتر اكتاو پنجم نيازمند وجود ارتعاشات اجباري
ناشي از نيروي تحريک است كه به مرور باعث ايجاد اثرات
سايشي روي سطح غلتک ميشود .چنانچه فركان
تحريک در محدوده فركان

نيروي

طبيعي مود اكتاو پنجم قفسه قرار

گيرد ،اين فرايند شدت بسيار بيشتري ميگيرد .اين موضوع به
گونهاي است كه در اصل وجود چتر اكتاو پنجم به وسيله
توسعه اثر چتر بر روي غلتکها ،به ويژه غلتکهاي پشتيبان
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شناخته ميشود.
تحقيقات مربوط به پديده چتر در اواسط دهه  70آغاز شد،
كه بيشتر تجربي و غيرعلمي بود و هيچ دليل قانعكنندهاي براي
ناپايداريهاي موجود در نورد ارائه نميكرد ] .[2تحقيقاتي كه
توسط تاميا انجام شد ] [1نشان داد كه اثر كشش داخلي قفسه
روي نيروي نورد موجب خودتحريکي مجموعه نورد ميشود.
چفنئوك

ساختمان قفسه را به صورت جرم هاي متمركز و فنر

مدل كرد كه نسبت به ورق به صورت متقارن فرض ميشود
] [0پ

تعداد درجات آزادي را به دو كاهش داد .اگر هدف

تحليل پديده چتر باشد،اين مدلها نتايج خوبي را در پيشگويي
كمي فركانسهاي مربوط به مدلهاي اندک اوليه ارائه ميدهند
اما قادر به تفسير فيزيکي همه پديدههاي ديده شده نيستند.
جانسون و كيوآي فركانسهاي طبيعي مربوط به سيستم دو
درجه آزادي و چهار درجه آزادي را مطالعه و تالش كردند
مدلهاي تحليلي را بنا كنند كه شامل اثرات غيرخطي همراه با
درنظرگرفتن تغيير شکلهاي ايجاد شده روي غلتکهاي

 -2روش اجزاء محدود در تحليل پديده چتر
تحليلهاي ديناميکي به دو روش ضمني 1و صريح 2دسته-
بندي ميشوند .با توجه به فرايند چتر و حساسيت ارتعاشات
مربوط به اين فرايند ،از خاصيت ضمني نرم افزاراباكوس 3با
توجه به برتريهايي كه دارد براي شبيهسازي پديده چتر
استفاده شده است .براي شبيهسازي زيرمدل قفسه نورد از
مدلهاي جرم و فنر استفاده شده و زيرمدل فرايند با در نظر
گرفتن ورق به صورت دو بعدي و كرنش صفحهاي شبيهسازي
ميشود .با توجه به افزايش احتمال وقوع چتر در قفسه آخر،
تنها اين قفسه مورد تحليل قرار ميگيرد.
به طور كلي قفسه نورد شامل دو غلتک (كاري و پشتيبان)
ميباشد .ارتباط غلتکهاي كاري و پشتيبان و همچنين غلتک
پشتيبان با بدنه قفسه 4بصورت سيستم فنر و دمپر مدل شده كه
ضرايب مربوط به فنر و دمپر و خواص الزم براي شبيهسازي
رفتار ورق از مرجع ] [12استفاده شده است (شکل .)2

پشتيبان و كار باشد ] .[10نتايج آن ها نشان ميدهد كه اين
اثرات غيرخطي ميتوانند مدهاي فركانسي باالتري را تحريک
نمايند و از شرايط اوليه با دامنه كوچک امکان ظهور حركت-
هايي با دامنه بزرگ را فراهم سازند.
يون رابطه بين ايجاد چتر و پارامترهاي نورد را به صورت
آزمايشي به وسيله دستگاه نورد مورد بررسي قرار داد ] .[2بر
پايه اين آزمايشات ،يون و اهمان اثر تغيير شکل پالستيک مواد
همگن و غيرهمگن را بر پاسخ غيرخطي ديناميکي و پديده چتر
ارزيابي نمودند.
تحليل پديده چتر با بکار بردن روش اجزاء محدود سابقه
كوتاهي دارد .تنها ژو با بکار بردن المانهاي فنر ،بيم و المانهاي
دو بعدي صفحهاي به تحليل دستگاه نورد و استخراج فركان -

شكل ( :)2مدل ارتعاشي و چگونگي اتصال غلتكها

 -1-2خواص هندسي ،شرايط اوليه و شرايط مرزي
با فرض تقارن قفسه نورد نسبت به صفحه تقارن ورق مي-
توان قفسه نورد را با يک سيستم جرم و فنر و دمپر با دو
درجه آزادي مانند شکل ( )3مدل كرد.

هاي طبيعي آن پرداخت ] .[11بعدها ژو مدل سه بعدي كاملي را
بنا نهاد كه جزئيات كاملتري از دستگاه نورد در آن لحاظ شده
بود ،ولي در هيچکدام از اين مدلها ،ديناميک فرايند لحاظ نشده
است.
دراين مقاله ابتدا پديده چترينگ معرفي شد و آثار مخرب آن
بر صنعت نورد مورد بررسي قرار گرفت .در ادامه اصول
تحليل ديناميکي به روش اجزاء محدود مورد بررسي قرار گرفته
و ويژگيهاي مدل اجزاء محدود تهيه شده به كمک نرم
افزار ABAQUSمعرفي ميشود .همچنين نتايج بدست آمده از
اين مدل ،با نتايج بدست آمده از مدلهاي رياضي و پژوهشهاي
صورت گرفته توسط محققين قبلي مقايسه و نتيجهگيري مي
شود.

شكل ( :)3مدل اجزاء محدود براي تحليل پديده چتر
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همانگونه كه در شکل ( )3مشخص استت ايتن متدل شتامل سته

مماس با سطح بيروني و پائين غلتک كار قرار داده ،سپ

نقطه مرجع 5متيباشتد كته بتراي اتصتال ايتن سته نقطته از دو

جابجايي مشخصي با توجه به ميزان كاهش ضخامت 1مورد

اتصالدهنده استفاده شده است.

نياز ،به نقطه مرجع باالئي در جهت  Yبه سمت پايين داده مي-

اتصالدهنده نقطه مرجع بااليي كه شبيهسازي بدنه قفسه

شود )  . (U oاين حركت مشابه حركت تکيه گاه غلتک پشتيبان
توسط سيستم تنظيم ارتفاع 0براي تنظيم فاصله غلتکهاي كاري

از نوع محوري ميباشد .اين نوع اتصالدهنده اجازه ميدهد كه

( )Gapميباشد .اين جابجايي با ميزان سرعت زياد صورت مي-

اين دو نقطه مرجع نسبت به هم تنها در جهت محور جابجا

گيرد تا در هزينه محاسبات (زمان) صرفهجويي شده و دقت

شوند و خواص مورد نياز آن ضريب سختي  K 1و ضريب

نتايج نيز باال رود .با توجه به ميزان كاهش ضخامت دلخواه و

استهالک  C1است.

محاسبه ضرايب االستيک  K 2 ، K1و تعيين خواص ورق مي-

است ،به نقطه مرجع وسط كه شبيهسازي غلتک پشتيبان 2است

) K b ( K 1بيانگر سختي فنري است كه تماس ميان غلتک
پشتيبان و ساختمان قفسه نورد به همراه خواص االستيک قفسه
را مدل ميكند و  ) Cb ( C1بيانگر استهالک اين تماس ميباشد.
در اين مدل ،جرم غلتک پشتيبان به صورت جرم متمركز ( ) m1
به نقطه مرجع وسط نسبت داده ميشود.
اتصالدهنده نقطه مرجع وسط به نقطه مرجع پائين كه شبيه

توان نيروي نورد را بدست آورد و سپ

از رابطه

 F  KU oميزان جابجايي مورد نياز براي نقطه مرجع بااليي

بدست ميآيد.
نقطه مرجع مياني و پائيني نيز در جهت  Xمحدود شده و
تنها در جهت  Yاجازه حركت دارند تا جابجايي اعمال شده
توسط نقطه مرجع بااليي را به ورق انتقال دهند.

سازي غلتک كار 7است از نوع "محوري  +چرخشي" است.اين

با يادآوري دوباره تقارن نورد نسبت به صفحه افقي مياني

نوع اتصالدهنده به دو نقطه مرجع وسط و پائين اجازه ميدهد

ورق ،فرض شده قسمت پائين ورق روي تکيه گاههاي غلتشي

كه عالوه بر جابجايي محوري نسبت به يکديگر ،نقطه مرجع

قرار دارد(.شکل )3

پائين بتواند به همراه غلتک االستيک متصل به آن حول محور Z

براي شروع عمليات نورد و درگيري ورق با غلتک كاري از

(در صفحه )XYنيز بچرخد .خواص مورد نياز آن ضريب

امکان ميدان سرعت در باكوس استفاده شده ،در اين حالت

سختي  K 2و ضريب استهالک  C 2ميباشد.

تمامي المانهاي موجود در ورق در مرحله اوليه برابر با ميدان

 ) K w ( K 2بيانگر سختي فنري است كه تماس ميان غلتک
پشتيبان و غلتک كاري را مدل ميكند .براي بدست آوردن ثابت
فنر بين غلتک پشتيبان و كاري از تغيير شکل االستيک بين دو
غلتک استفاده ميشود.
 ) C w ( C 2ضريب استهالک تماس بين دو غلتک كاري و
پشتيبان است .با توجه به اين كه روغنکاري در سيستم نورد
پوستهاي بين غلتک كار و ورق بسيار كم ميباشد ميتوان از
اثر دمپينگ ايجاد شده توسط آن چشمپوشي نمود ،همچنين
ميتوان از اثرات روغنکاري در محل ياطاقانها و اثر دمپينگ
سيستم انتقال قدرت چشمپوشي كرد.
همانگونه كه در شکل ( )3مشخص است ،غلتک كاري به
صورت االستيک با قطر واقعي به نقطه مرجع پائيني متصل شده

سرعت افقي (به عنوان سرعت اوليه ورق) ميباشند .ميدان
سرعت اين خاصيت را دارد كه در مرحله بعد و با آغاز عمليات
نورد ،سرعت المانها توسط نرمافزار به صورت خودكار
محاسبه ميشود .در شکل ( )3ميدان سرعت تعريف شده به
صورت  V fنشان داده شده است.
در عمليات نورد سرد ورق ،سرعت خروجي ورق از قفسه
قبلي ثابت ميباشد ،بر همين اساس در مدل المان محدود فرض
شده تا انتهاي ورق با سرعت ثابت حركت كند .سرعت اوليه

انتهايي ورق برابر با فيلد سرعت ميباشد )  . (V0  V fمقدار

سرعت اوليه ورق  V0  V fاز سرعت محيطي غلتک ) ( R

كمي كمتر در نظر گرفته شده تا كشش بين قفسهاي در ورودي
مثبت باشد ،كه اين خود باعث ادامه عمليات نورد ميگردد.

است كه عمليات نورد ورق با چرخش اين غلتک صورت مي-

با توجه به اهميت پايداري در اين مسئله تالش شده است كه

گيرد .فرض االستيک غلتک كاري ،تاخير زماني را وارد مدل

ابتدا فرايند نورد به حالت پايدار رسيده و سپ

تحريک به

كرده و احتمال استهالک منفي را افزايش ميدهد.

غلتک وارد شده و پايداري يا ناپايداري (چتر) سيستم بررسي

مقادير عددي ضرايب مطرح شده در جداول ( )1و ( )2به
طور كامل آمده است.
با توجه به اينکه در اين مقاله تالش شده تا فرايند نورد به
صورت واقعي مدل شود ،ابتدا سطح باالئي ورق را بطور دقيق
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شود .چون تغيير ضخامت با ميزان جابجايي كه به نقطه مرجع
بااليي داده ميشود تنظيم ميشود ،مدت زماني طول ميكشد تا
ورق به ضخامت مورد نظر برسد كه از اين زمان به عنوان
مدت زمان الزم براي پايداري عمليات نورد ياد ميشود.
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ايجاد تحريک به غلتک در اين مدل برابر با آنچه در واقعيت

است.

رخ ميدهد مدلسازي شده است ،به اين صورت كه بعد از
پايداري عمليات نورد يک تغيير ضخامت ناگهاني (ضربه) بر
روي ورق ايجاد ميشود .اين تغيير ضخامت در واقع شبيه-
سازي خط جوش روي ورق و يا ميتواند شبيهسازي ورق
آسيبديده از قفسه قبلي باشد.
 -2-2خواص مكانيكي ماده ورق
 -2شبكهبندي

خواص مکانيکي مورد نياز براي تحليل االستيک-پالستيک

 -1قسمتبندي

عبارتند از :خواص عمومي مانند چگالي ،خواص االستيک شامل
ضريب پواسون و مدول يانگ و خواص پالستيک شامل تنش
اسمي بر حسب كرنش اسمي ميباشد .پارامترهاي الزم در
جداول ( )2و ( )3بيان شده است.
 -3مراحل گذار

 -3-2المانبندي و شبكه مناسب براي تحليل ورق و
غلتك كاري
الف -شبكهبندي ورق
در روش اجزاء محدود ،ورق به صورت دو بعدي و كرنش-
صفحهاي مورد تحليل قرار ميگيرد .تحليل كرنش صفحهاي
براي ورق به دليل ميزان عرض زياد ورق (يک متر) تحليل
مناسبي ميباشد.
ورق داراي ضخامت به ميزان كم (در حد ميليمتر) در مقابل
طول زياد (در حد متر) ميباشد به همين دليل انتخاب تعداد
المان در عرض (ضخامت) ورق مسئله مهمي ميباشد .حداقل
سه المان در نصف ضخامت ورق الزم است تا بتوان تغيير
ضخامت ورق را هنگام حل به خوبي بررسي كرد لذا شبکهبندي
مناسب ورق در شکل( )4نشان داده شده است.

شكل ( :)5مراحل شبكهبندي غلتك كاري

 -4-2انتخاب الگوريتم مناسب تماس
براي مدلسازي تماس ميان غلتک االستيک كه در جهت X

مقيد شده و در جهت  Yنيز به يک اتصال دهنده متصل است با
ورقي كه در حال نورد است از الگوريتم پنالتي استفاده ميشود.
استفاده از گزينه تماس سخت

10

در اين الگوريتم نيز باعث

كمترين تاثير در پايداري گام زماني ميگردد.

 -3بررسي نتايج
عوامل زيادي چون سرعت باالي نورد ،كاهش ضخامتهاي
خيلي بزرگ يا خيلي كوچک ،ضريب اصطکاک كم ،ضخامت كم
ورق براي افزايش احتمال وقوع چتر مطرح شده است .در اين
مقاله به فاكتورهاي قابل كنترل يعني سرعت ،كاهش ضخامت و

شكل ( :)4شبكه بندي مناسب ورق

ب -شبكهبندي غلتك كاري

ضريب اصطکاک پرداخته شده و نتايج با كارهاي تحليلي،
مقايسه شده است.

غلتک كاري نيز به صورت دو بعدي و كرنش صفحهاي

براي اثبات درستي زيرمدل فرايند ،يکي از پارامترهايي را

مورد تحليل قرار ميگيرد .با توجه به شعاع زياد غلتک كاري

كه ميتوان بررسي كرد نيروي نورد ميباشد .با مشخص بودن

( 0/305متر) نسبت به نصف ضخامت ورق ورودي (0/5

نسبت شعاع به ضخامت ورق و ميزان كاهش ضخامت و عرض

ميليمتر) ،براي حل دقيق بايد توجه كافي به شبکهبندي غلتک

ورق مي توان نيروي نورد را به صورت رابطه زير بدست آورد

داشت .به خصوص در محل تماس غلتک كاري با ورق ،چون

]:[13

شبکهبندي ورق ريز ميباشد ،بايد المانهاي غلتک كار نيز ريز
شوند .ريز كردن المانهاي غلتک باعث باال رفتن زمان حل مسئله
ميشود ،براي رهايي از اين مشکل پيشنهاد ميشود كه از چند
مرحله گذر براي ريز كردن المانها استفاده شود .مراحل شبکه-
بندي غلتک كاري به طور دقيق در شکل ( )5نشان داده شده
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()1
= F  Yw RhQ
^)414*10^2(*)1(*))0/305(*)0/0313*10
) -3((( ^ )0/5(*)2/2( =2/12 MN
نيروي حاصل از مدل المان محدود كه در شتکل ( )2نشتان داده
شده است با نيروي حاصل از فرمولهاي تحليلي ،خطايي در حتد
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 ))2/12-2/75( /2/75( *100=2/5%دارد ،بنتتابراين متتدل المتتان
محدود حاضر ،مدل مناسبي براي شبيهسازي نورد ميباشد.

اگر باز هم سرعت ورودي ورق افزايش يابد ،سرعت
همگرايي نمودار مربوط به جابجايي غلتک كار كاهش يافته تا در
سرعت  17متر بر ثانيه ،نمودار مربوط به جابجايي غلتک كار
ديگر همگرا نميشود ،و بعد از تحريک اوليه توسط تابع ضربه
موجود روي ورق ،دامنه ارتعاشات سيسستم به طور ثابت
ادامه پيدا ميكند كه اين حالت به مرز پايداري معروف ميباشد
(شکل.)0

شكل ( :)6نيروي نورد محاسبه شده توسط نرمافزار

شکل ( )7نشان دهنده اولين حالت مسئله است .در اين حالت
سرعت ورودي ورق  2متر بر ثانيه و تحريک ايجاد شده روي
ورق توسط تابع ضربه با دامنهاي در حدود ده درصد ضخامت
ورق ( )0/05 mmدر فاصله  0/4متر از سر ورق ايجاد گرديده
است .همان گونه كه در شکل نشان داده شده ،سيستم در اين
سرعت از پايداري بسيار خوبي برخوردار است .ابتدا فرايند
پايدار شده و سپ

متر بر ثانيه)

توسط تابع ضربه ايجاد شده روي ورق

تحريک ميشود و بطور آنيً تحريک اوليه ايجاد شده نيز ميرا
ميشود ،پ

شكل ( :)9نمودارجابجايي غلتك كار بر حسب زمان (سرعت ورق 17

كل فرايند بدين ترتيب پايدار ميگردد.

در ادامه اگر به سرعت ورودي ورق باز هم افزوده شود
دامنه ارتعاشات سيستم بعد از تحريک اوليه افزايش مييابد و
به طور كلي سيستم ناپايدار ميگردد .شکل ( )10نمودار
جابجايي غلتک كار را در سرعت  22متر بر ثانيه نشان ميدهد.

شكل ( :)7نمودار جابجايي غلتك كاري بر حسب زمان(سرعت ورق
 6متر بر ثانيه)

با افزايش سرعت ورودي ورق و به دنبال آن افزايش

شكل ( :)11نمودارجابجايي غلتك كار بر حسب زمان(سرعت ورق

سرعت محيطي غلتک تا  12متر بر ثانيه ،شيب همگرايي نمودار
جابجايي غلتک كار كم ميشود .با اينکه در اين حالت سيستم
مدت زمان بيشتري نوسان ميكند ولي باز هم نوسانات ميرا
شده و سيستم پايدار ميگردد (شکل .)1

 22متر بر ثانيه)

همانگونه كه در شکل مشخص است تابع ضربه بعد از
 0/035ثانيه و پ

از پايداري سيستم به غلتک كاري اعمال مي-

شود .در اين سرعت بعد از تحريک اوليه ،نوسانات با شيب
ماليم تشديد شده و نمودار جابجايي واگرا ميگردد .دامنه
نوسانات بعد از زمان  0/1ثانيه به اندازهاي زياد ميشود كه
باعث پاره شدن ورق ميگردد .تمام نمودارهاي باال با كاهش
ضخامت  10درصد و ضريب اصطکاک  0/011بدست آمدهاند.
در ادامه با تغيير ضريب اصطکاک ،سرعت بحراني براي هر
ضريب اصطکاک بدست ميآيد .در نمودار شکل ( )11سرعت

شكل ( :)8نمودارجابجايي غلتك كار بر حسب زمان (سرعت ورق 12

بحراني در ضريب اصطکاكهاي مختلف با عالمت ٭ مشخص

متر بر ثانيه)
 19

اميركبير /مهندسي مکانيک /سال چهل و دو /شماره  / 1تابستان 1831

ضخامت ،سرعت بحراني كه باعث ناپايداري در سيستم

شده است.

ميشود كاهش مييابد.
 -2-3بررسي اثر تغيير ضريب اصطكاك ميان غلتك و
ورق
ضريب اصطکاک از مهمترين پارامترهايي است كه سبب
شكل ( :)11رابطه ميان سرعت بحراني نورد و ضريب اصطكاك

بوجود آمدن چتر ميشود .به اين دليل انتخاب بازهاي كه نشان-
دهنده محدوده متعارف و منطقي از تغييرات اين ضريب باشد
داراي اهميت بسيار زيادي است .به منظور بررسي اثر ضريب
اصطکاک بر پايداري سيستم 3 ،ضريب اصطکاک 0/012 ،0/01
و  0/011انتخاب شدهاند .به منظور بررسي اين  3ضريب
اصطکاک ورقي با ضخامت ثابت را در نسبت كاهشهاي مختلف
مورد بررسي قرار داده و در هر حالت سرعت بحراني را بدست

شكل ( :)12رابطه ميان سرعت نورد و ضريب اصطكاك ارائه شده
توسط كيمورا ][14

آورده و نتايج به دست آمده در نمودار شکل ( )14ترسيم شده
است.

در شکل ( )12به نمودار ارائه شده توسط كيمورا اشاره
شده است .با مقايسه اين دو نمودار مشخص ميشود كه با
توجه به فرضيات در نظر گرفته شده توسط مدل اجزاء محدود
پيشنهادي ،اين مدل تنها قسمت باالئي نمودار كيمورا را شبيه-
سازي ميكند .ميزان برابري خوب نمودار حاصل از نتايج اجزاء
محدود با نمودار موجود در مقاله ] [14درستي مدل اجزاء-
محدود براي بررسي ارتعاشات ناپايدار را به اثبات ميرساند.
همچنين از مقايسه سرعت بحراني حاصل از شبيه سازي با
سرعتهاي بحراني كه در مجتمع فوالد به صورت تجربي بدست
آمده است نتايج شبيه سازي به اثبات ميرسد( .جدول )4
 -1-3بررسي اثر نسبت كاهش ضخامت
در اين حالت مدل با ضريب اصطکاک ثابت و ورق با
ضخامت ثابت در نظر گرفته شده و در چند نسبت كاهش
ضخامت مختلف ،سرعتي كه باعث ناپايداري در سيستم (چتر)
مي گردد محاسبه و نمودار شکل ( )13ترسيم ميگردد.

شكل ( :)14بررسي اثر تغيير ضريب اصطكاك بر وقوع چتر در
سرعت ها و نسبت كاهش ضخامتهاي مختلف

همان گونه كه در نمودار ( )14مشخص است با افزايش ضتريب
اصطکاک سرعت بحراني كه باعث ناپايداري در سيستم ميشود
افزايش مييابد و همچنين سيستم پايدارتر ميشود.

 -4نتيجهگيري
با توجه به بررسي پارامترهاي مطرح شده ميتوان
پيشنهادات زير را براي كاهش عيب ارتعاش در نورد سرد ارائه
كرد:
هر چه ميزان كاهش ضخامت ورق افزايش يابد احتمال
وقوع چتر افزايش مييابد .بنابراين در كاهش ضخامت باال بايد
سرعت نورد را كاهش داد.
هر اندازه ضريب اصطکاک كاهش پيدا كند ،احتمال وقوع
چتر افزايش پيدا ميكند و اين به معناي آن است كه به هنگام

شكل ( :)13بررسي اثرنسبت كاهش ضخامت ورق بر وقوع چتر در
سرعت هاي مختلف

نمودار ()13مشخص ميكند كه با افزايش نسبت كاهش
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كاهش ضريب اصطکاک (همچون هنگام پايان يک شيفت كاري،
هنگام تعويض غلتکهاي كاري به دليل كاهش زبري سطح
غلتک) بايستي سرعت نورد را كاهش داد.
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3/11×64^8

K b ( N / m) ،ثابت فنريت
Rw (m) ،شعاع غلتك كاري
Rb (m) ،شعاع غلتك پشتيبان
h1 (m) ،ضخامت ورق ورودي

4/243
4/11
4/446

hc (m) ،فاصله گپ

4/4440

k (Pa ) ،تنش تسليم برشي
E (Pa ) ،مدول يانگ
w(m) ،عرض ورق
 ،ضريب اصطكاك

3/6^66
6
4/468

 از ميان راهحلهاي ارائه شده براي،تحقيقات محققين پيشين
 نظير افزايش اثر استهالكي در سيستم اعمال نيروي،كاهش چتر
، برترين راهحل عملي...  بهينه كردن عمليات روانکاري و،نورد
موفق و مقرون بهصرفه كه تا كنون براي پرهيز از پديده چتر
 علت اين. كاهش موقت سرعت خط ميباشد،ارائه شدهاست

 خواص ماده:)2( جدول
3/41^8

با وجود تمامي شبيهسازيهاي ياد شده و نتايج حاصل از

،مسئله اين است كه نصب مستهلکكننده بر روي يک قفسه نورد
،تغيير نسبت قطر غلتکها نسبت به يکديگر مسئلهاي هزينهبر
مشکل و گاهي غيرممکن است و در بسياري از موارد تغيير در
 با توجه به...پارامترهاي فرايند موثر در چتر نظير روانکاري و
 تاثير كافي براي اجتناب از چتر نخواهند،محدوديتهايي كه دارند

 كرنش-  مقادير تنش:)3( جدول
Strain (%)

Stress (Mpa)

0

414

1

440

2/5

500

10

100

 بنابراين تنها پارامتري كه به راحتي قابل تغيير و تاثير.داشت
.زيادي بر روي چتر دارد سرعت خط ميباشد

 تقدير و تشكر-5
نويسندگان مقاله وظيفه خود ميدانند از كارشناسان مجتمع
فوالد مباركه اصفهان به خاطر همکاريهايي كه در انجام اين
.تحقيق داشتهاند تشکر نمايند

 مقايسه سرعتهاي بحراني حاصل از نتايج المان محدود:)4( جدول
با سرعتهاي بحراني تجربي

 ضمائم-6

سرعت بحراني

ميزان كاهش

سرعت بحراني

)%(سطح مقطع

)m/s(محاسبه شده

3

32

36

64

60

61

51
34

51

51

4

51

51

6628444

33

51

51

2/61×64^64

اندازهگيري شده

 مقادير مربوط به قفسه نورد:)1( جدول

)m/s(تجربي

186
0324

M w (kg) ،جرم غلتك كار
M b (kg) ،جرم غلتك پشتيبان
C w ( Ns / m) ،ضريب دمپينگ
Cb ( Ns / m) ،ضريب دمپينگ
K w ( N / m) ،ثابت فنريت
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.1312 ، اصفهان،اصفهان

 زيرنويس ها-8
1

Implicit
Explicit
3
ABAQUS
2

4

Screw down

5

Reference Point
Backup Roll
7
Work roll
1
Reduction
0
Screw Down
10
Hard
2
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