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 چکیده 
درجه سانتیگراد در قسمتهاي مختلف   850  -1300بین  دماهاي    نورد شمش درمقاطع( و    -)ورق    بدلیل ماهیت فرآیند نورد گرم     

لتکها و  می گیرند. شیوه خنک کاري غ شمش در معرض پدیده هاي انتقال حرارت گوناگون قرار    ا غلتک ها در حین تماس ب  خط تولید، 

عوامل موثر بر آن در کیفیت محصول تولیدي و هم چنین طول عمر غلتکها در قفسه هاي مختلف نورد، بسیار حائز اهمیت است. با خنک 

 کاري مناسب از بوجود آمدن تنشهاي حرارتی که عامل خستگی حرارتی در سطح غلتک هستند جلوگیري بعمل می آید. 

اي غلتک حین نورد گرم، معادله انتقال حرارت آن، مکانیزم خستگی حرارتی سطح غلتک، پیش  در این مقاله به بسط مدل ریاضی دم

 بینی و تخمین تنش حرارتی، توسعه دما و تنش حرارتی در غلتک تحت سیستمهاي مختلف خنک کاري پرداخته شده است.

 

 حرارتیانتقال حرارت، خنک کاري در فرآیند نورد گرم، تنش  : واژه های کلیدی
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 مقدمه -1

 

نامناسننب سننطح خنک کاري    و غلتکهاي نوردي از اهمیت باالیی در صنننعت نورد گرم برخوردار اسننت  خنک کاري

اغلب در کارخانجات نورد کمتر به .  بروز مشنننکدت در تولیند و افزایش هزیننه ها خواهد بودغلتنک در نورد گرم باع  

در این مقاله سنعی این مسناله توجه می شنود در صنورتیکه در افزایش کیفیت محصنوالت تولیدي تاثیر بسنزایی دارد.  

شنده اسنت طرز صنحیح خنک کاري غلتکها، راهکارها و عوامل موثر بر آن مورد بررسنی قرار گیرد تا از این راه بتوان 

منابع علمی مورد اسنتفاده در این مقاله   در متن به  .ي و طول عمر غلتکها را باال بردد سنطح کیفیت محصنوالت تولی

    همچنین مشاهدات تجربی نیز در این زمینه ذکر گردیده اند. اشاره شده است.

 خنک کاری غلتکها -2

هر کارخانه نورد  از تجهیزات مهم و اساسی در ، مقاطع( – )ورق  سیستم خنک کاري غلتک هاي کاري در نورد گرم

میتواند مشکدت زیر را بهمراه    ،با توجه به ماهیت دماي باالي فرآیند  ،بوده که بدون آن و یا عدم کارکرد مطلوب آن

 داشته باشد:  

 آسیب دیدگی و شکستگی غلتک    .الف

 کاهش کیفیت سطح محصول تولیدي    .ب

   محصول ظاهري افزایش عیوب     .ج

 توقفات بدلیل تعویض غلتک هاي اضطراري افزایش زمان       .د

 مصرف غلتک و توقفات   ،افزایش هزینه ناشی از افت کیفیت    .ه

 ت باال  کیفیبا عدم امکان تولید محصوالت     .و

                 1د قابلیت تولیکاهش     .ز

درجننه  850 -1300دماهنناي بننین  مقنناطع( و نننورد شننمش در -)ورق  بنندلیل ماهیننت فرآیننند نننورد گننرم    

غلتننک هننا در حننین تمنناس بننا بننار یننا شننمش در معننرض پدیننده  سننانتیگراد در قسننمتهاي مختلننف خننط تولینند،

 .باال میرود (1شکل ) هاي انتقال حرارت گوناگون قرار گرفته که دماي نقاط مختلف آن بسرعت مطابق 

رفنتن بنیش از حند دمناي غلتنک   خنک کاري غلتکها باید بسیار اصنولی و حسناب شنده باشند تنا هنم از بناال   

هنا پیشنگیري شننود و هنم از سننرد شندن بننیش از حند فلننز جلنوگیري گننردد. خننک کننردن غلتکهناي پاسننهاي 

اولیه ) رافینگ (، به دلینل بزرگنی شنمش و سنرعت نسنپتاي پنایین ننورد، از اهمینت وینوه اي برخنودار اسنت بنه 

رفننع مننوارد ذکننر شننده، بسننیار حننائز همننین دلیننل میننزان و فشننار آب خنننک کننننده در جهننت پیشننگیري و 

 اهمیت می باشد. 

قفسنه هناي   ت ناشنی از آن درفشار آب زیاد و خننک کناري بنیش از حند، موجنب سنردي شنمش و مشنکد    

مننی گننردد. فشننار آب کننم و خنننک کنناري نامناسننب، موجننب ایجنناد گرادیننان حرارتننی زینناد در مقطننع  بعنندي

 در شنرایط حناد منجنر بنه شکسنتگی غلتنک شنود. غلتک و سوختگی سنطحی آن منی گنردد کنه ممکنن اسنت

دامنه دمناي فلنز ننورد شنده در قفسنه ي نهنایی، بایند تحنت کنتنرل دقینق باشند. عندم خننک کناري مناسنب 

 
1Productivity   
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غلتک می تواند منجر به جنو  خنوردگی فلنز بنه کنالیپر، بنویوه در ننورد میلگردهناي آجندار شنود. اینن پدینده 

مننی شننود. از سننویی  فلننز و غلتننک مننی گننردد، تشنندید یننر  بننا سننوختگی و ایجنناد تننرث کننه باعنن  افننزایش گ

افننزایش دمننا بننیش از حنند مجنناز و نداشننتن امکننان خنننک کنناري منن ثر، موجننب رشنند بننیش از حنند دانننه هننا و 

 درشتی ناخواسته ي بافت فلز می گردد که خواص مکانیکی آن را کاهش می دهد.
 

 
 ]4[ تغییرات دماي نقاط مختلف غلتک در حین نورد(.  1شکل )

 

 پارامترهایی که در خنک کاري باید مورد توجه قرار گیرند عپارتند از:            

 جنس غلتک: هر چه غلتک سخت تر و آلیاژي تر باشد نیاز به خنک کردن بیشتر و بهتري دارد. الف. 

بیشتر احساس حجم نورد: هر چه میزان نورد محصول در یک دوره بیشتر باشد نیاز به خنک کاري موثر ب.  

 می شود. 

 زمان تماس: در تماس طوالنی مدت شمش با غلتک، دما باال می رود و اهمیت خنک کاري بیشتر می شود.  ج.  

 غلتک هاي ایستا: زمانی که غلتک در حالت ایستا است با آب خنک نشود.د.  

 را قطع کنید.وقفه: خنک کاري را در توقفهاي کوتاه حفظ کنید و در توقفهاي طوالنی آن ه.   

 پیچیدگی شمش: در هنگام پیچیدگی باید هر چه سریعتر غلتک را باال داد و پیچیده گی را جمع کرد.و.  

هنگامی که گیرکردن طوالنی می شود پس از جمع آوري ضایعات، از وصل نمودن سریع جریان آب روي غلتک  

یی و شکست غلتک در اثر شک حرارتی  خودداري شود تا دماي آن یکنواخت گردد. این کار از ترکهاي گرما

 پیشگیري می کند. 

قطع آب: اگرهنگام نورد، آب قطع شود نورد شمش را در اولین فرصت متوقف کنید و فرصت دید تا دماي  ز.  

 غلتکها همگن شود.

 

 پدیده های انتقال حرارت در زمان تماس شمش گرم با غلتک   -2-1

 2گیر    نورد در محل  انتقال حرارت بصورت هدایتی در طولالف. 

 انتقال حرارت بصورت تشعشعی و جابجایی به محیط ب.  

 انتقال حرارت خروجی منطقه خیس با اثر خنک کنندگی کم ج.   
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 انتقال حرارت خروجی منطقه پاشش آب با خنک کنندگی کم د.   

 انتقال حرارت خروجی منطقه خیس با اثر خنک کنندگی کم ه.   

 
 

 کاري نقاط مختلف غلتکخنک (.  2شکل )
 

 
 

 سیستم هاي خنک کاري غلتک(.  3شکل )

  

 تجهیزات خنک کاری برای نورد میلگرد    -2-2

خنک کاري صحیح  در نورد گرم، براي به دست اوردن محصول با کیفیت باالتر و طول عمر بیشتر محصول و غلتک  

هدرهاي ساده که نازل ها به وسیله اتصال پیچی روي  ها بسیار حائز اهمیت است. عمل خنک کاري اغلب به وسیله 

آنها قرار داده شده اند، انجام می گیرد. هدر کامدي روي سطح مورد نظر براي خنک کاري قرار گرفته و آب را اسپري  

ن کنترل یکنواخت دما بی   می کند. این عمل به طور جداگانه براي غلتک باالیی و پایینی در استندها انجام می گیرد.

غلتک هاي باال و پایین و سطح غلتک ها براي رسیدن به خنک کاري مناسب غلتک ها، باید صورت گیرد. سرعت  

 انتقال حرارت به دو فاکتور زیر بستگی دارد: 
 اختدف دماي بین سطح غلتک و هسته آنالف.  
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 هدایت حرارتی داخلی غلتکب.   

بنه سنرعت و براحتنی از سنطح غلتکهنا راننده شنود. بنراي نینل براي دستیابی به خنک کاري م ثر، گرمنا بایند     

به این هدف، طراحی خوب سیسنتم خننک کناري غلتنک بسنیار مهنم اسنت. در طراحنی سیسنتم خننک کناري 

 باید توجه داشت که:

اسنپري نمنودن خننک کنننده روي شنمش هنیر تناثیري روي انتقنال حنرارت و روانتنر شندن غلتنک الف.   

  .ندارد

 .اینکه کدام قسمت از غلتک نیاز به خنک کاري داردمعین نمودن ب.  

 .چطور و در چه فاصله اي از محل گیر  غلتک باید شروع به خنک کاري نمودج.  

درجنه سنانتیگراد باشند زینرا بناال   45در نورد گرم دماي خننک کنننده درمحنل گینر  نپایند بیشنتر از  د.   

نزدینک غلتنک و تپندیل آن بنه بخنار بودن دماي خننک کنننده سنپب جنو  آمندن سنریع خننک کنننده  

 .می گردد که در نتیجه آن انتقال حرارت بسیار کاهش می یابد 
 

 بسط مدل ریاضی دمای غلتک    -3

نشان داده شده است. وقتی سطح غلتک به محل تماس با شمش گرم می   1نوعی از ترتیب خنک کاري در شکل 

اینکه سطح  غلتک از محل گیر  عپور نمود، در معرض  رسد، بسرعت از شمش، گرما دریافت می نماید. بعد از 

 خنک کاري با اسپري آب قرار می گیرد. معادله انتقال حرارت درغلتک با رابطه اولر بصورت زیر، بیان می شود: 
                                

                 [2]   
1

𝛼

𝜕𝑇

𝜕𝑡
=

𝜕2𝑇

𝜕𝑟2
+

1

𝑟
 
𝜕𝑇

𝜕𝑟
 

 

    t   الزم براي چرخیدن از نقطه مرجع به اندازه   زمانθ .است 

 معادله حالت مرزي بصورت زیر است:     

 t>0 ,  r = Rدر سطح غلتک، براي       

−𝑘
𝜕𝑇

𝜕𝑟
= ℎ(𝑡){𝑇 − 𝑇∞} 

 

      در نورد گرم، دماي غلتک بتدریج افزایش می یابد. بخش اصلی غلتک که دماي آن از آغاز نورد تا انتها تغییر  

 عمق الیه است. δمی یابد الیه بسیار نازکی در نزدیکی سطح غلتک است. 

 حالت مرزي داخلی:       

r = R - δ  و براي t>0  

 
δ  :از رابطه زیر بدست می آید 

[2]                                     
 

δ  تا  1براي استندهاي شمارهFinish   در حدودmm   7.2 .است 
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 ترتیب خنک کاري غلتک در نورد(.  4)شکل

 

 ضریب های انتقال حرارت در نواحی مختلف روی غلتک    -3-1

 ناحیه گیر  غلتک الف.   

      37.6، محل گیر  غلتک   1با اندازه گیري هاي دماي غلتک در رافینگ، ضریب انتقال حرارت در ناحیه  

kw/(m2k)    در طولms   30  اول و بعد از آن kw/(m2k)18     (.  4تخمین زده شده است.   )شکل 

 ناحیه محل برخورد آب ب.  

(. ضریب انتقال حرارت در   4در شکل   6و  4غلتکها بوسیله اسپري آب روي سطح غلتک خنک می گردند.) نواحی 

 از رابطه زیر بدست می آید:   Yamaguchiناحیه برخورد آب با غلتک توسط 
 

[2]                                        

 ارتی صفحه گرم، به خنک کاري توسط اسپري است.معادله باال بر پایه اندازه گیریهاي تجربی واکنش حر

 ضریب انتقال حرارت از رابطه زیر بدست می آید:  
[2]                                        

درجه سانتیگراد، رابطه   100براي بدست آوردن ضریب انتقال حرارت در این ناحیه براي دماي سطح غلتک کمتر از 

 ر بدست     می آید:  انتقال گرما از معادله زی

[2]           (*)    

 

 از روابط زیر تعیین می گردند: و   مقادیر  
 

[2]                                     

 
[2]                                     

                               

 استخراج می گردند.  fTدر دماي سیال    ßو  Pr  ،Ks   ،vخواص 
[2]                                     
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 ناحیه تپخیر آب  ج.  

در این ناحیه سطح غلتک با فیلمی از بخارآب پوشیده شده است که این ناحیه پایینتر از محل پاشش آب  قرار دارد.  

مشنخ  شنده اند. ضنریب انتقال حرارت در این ناحیه به دماي سنطح غلتک   7و  3( این زونها با اعداد 4در شنکل )

(، ضنریب انتقال حرارت از رابطه )(( بدسنت   satTب ) وابسنته اسنت. براي دماي سنطح پایینتر یا مسناوي بخار اشنپاع آ

 می آید.

 براي دماي سطح غلتک باالي دماي بخار اشپاع رابطه زیر استفاده می گردد:

 

 دماي بحرانی              

 
[2]                                 

 نواحی دیگر د.  

(، اتدف گرما از سطح غلتک بوسیله جابجایی از فرمول )(( و تشعشع   4در شکل    2،5،8براي نواحی باقیمانده ) 

 12انجام می گیرد. استفاده از تکنیک اشاره شده، معادله حل اختدف محدود براي محاسپه انتقال گرماست. مقدار  

mm   =δ  بکار می رود.  در این مورد 

 
 بینی دماهاي مختلف نقطه اي از غلتک در طول پروسه نورد پیش  .)5(شکل

 

 مقایسه مقادیر پیش بینی شده و اندازه گیري شده دماي غلتک(.  1جدول )
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(، توافق خوب بین مقادیر پیش بینی شده و اندازه گرفته شده را نشان می دهد. با وسایل اندازه گیري  1جدول )      

 مانند ترموکوپل و دماسنج در حین نورد می توان مقادیر صحیح را بدست آورد. 

دماي    6اسنت. شنکل ( نشنان داده شنده  6دور اول بعد از شنروع نورد با وجود جریان آب خنک کاري در شنکل )  6در  

سنطح را در عمقهاي مختلف از سنطح بخوبی نشنان می دهد. در این جدول دماي هر نقطه از سنطح غلتک در دورهاي  

  °Cنشنان داده شنده اسنت. در دورهاي دور هاي بعدي ماکزیمم و مینیمم دما    C° 510و    C°  490اولیه نورد بین  

 3.5پیش بینی شنده اسنت. در عمق   C° 80و    C°  521ور اول  د  6اسنت. ماکزیمم و مینیمم دما در    C° 61 و  503

mm    از سننطح دما در حدود°C  5/49    اسننت. دما در این نقطه از غلتک در انتهاي دور شننشننم در حدودC° 95 

از سنطح غلتک در انتهاي دورهاي    7mmخواهد بود که توسنط مدل مربوطه نیز پیش بینی شنده اسنت. دما در عمق 

پیش بینی می گردد. جهت تعیین راندمان سنیسنتم خنک کاري  و بهپود آن   C° 71و    C° 35اولیه و شنشنم حدود  

 تنش حرارتی ایجاد شده در سطح غلتک باید محاسپه گردد.

 

 
 

 تغییرات دماي یک نقطه از سطح غلتک با زمان طی شش دور اول  .(6شکل )

 

 پیش بینی و تخمین تنش حرارتی    -3-2

و همکارانش توضیح داده می شود. وقتی دماي سطح غلتک افزایش    Stevensرو  محاسپه تنش حرارتی بوسیله 

 پیدا می کند، کرنش معادل تشکیل شده از تنش محوري و االستیک از روابط زیر بدست می آید:       
[2]                                       

 

 

 

تنش تسلیم   در ناحیه پدستیک، تنش در هر دمایی مساوي       

 می شود. کرنش کلی در هر دمایی از معادله زیر بدست می آید:  ماده در آن دما در نظر گرفته 

[2]                                     
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دما، سنطح غلتک آغاز به خنک شندن می کند و تنش فشناري شنروع به کاهش بصورت بعد از رسنیدن به ماکزیمم        

در ماکزیمم دما ثابت باقی می ماند و پس از این تنش کلی در دمایی از   االستیکی می نماید، اما تنش پدستیک  

 معادالت فوق تعیین می شود.

 طح غلتک استفاده می شوند، بشرح زیرند: خواص چدن کروم باال که در محاسپه تنش حرارتی و کرنش در س      

 
 

اسنت. در غیاب مقاومت تسنلیم ماده بنظر می رسند که    Mpa650مقاومت کشنشنی چدن کروم باال در حدود          

مقاومت کشنشنی خواهد بود. مقدار مقاومت فشناري تسنلیم چدن کروم باال وقتی    %80مقاومت کشنشنی تسنلیم ماده  

  21، در حدود%  Mpa  1600گرچه تنش فشنناري تسننلیم این ماده در دماي اتاق  باالتر می رود، موجود نیسننت. ا

 ( دیده می شود.10است. تنش حرارتی وکرنشی به خوبی در شکل)  S.G.Cast Ironبیشتر از  

بر آورد شنده اسنت. وقتی     C° 550و     C°  104.5در این دیاگرام دماي سنطح غلتک توسنط روابط ریاضنی بین      

می     شمش در نورد گرم تماس پیدا می کند تنش در سطح غلتک با  باال رفتن دماي سطح، افزایش  سطح غلتک با 

 یابد.

 
 کرنش  –(. حلقه هیسترزیس تنش 10شکل )

 توسعه دما و تنش حرارتی در غلتک تحت سیستمهای مختلف خنک کاری    -4

تعدادي از این فاکتورها در زیر   زیادي بستگی دارد.دماي غلتک کاري و در نتیجه آن تنش حرارتی به فاکتورهاي 

 آمده است: 

 مقدار جریان آب خنک کاري  الف.   

 موقعیت نواحی اسپري آبب.    

 تعداد ردیفهاي نازل اسپري کننده ج.   

 توزیع آب خنک کاري در محیط غلتک د.   

 اثر موقعیت و مکان نازلهای اسپری آب    -4-1

 اسپري آب، در صورت امکان باید از نزدیکی محل گیر  غلتک شروع شود. خنک کاري غلتک بوسیله 

 نسپت به نزدیک گیر  غلتک است. 40°:  موقعیت زاویه اي نازلها در طرف خروجی 1حالت 
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( نشان داده شده است، قرار  12همانگونه که در شکل) 130  °:  نازلهاي  اسپري کننده در موقعیت زاویه اي 2حالت 

 می گیرند.

 
 ترتیب خنک کاري براي غلتک باالیی (.  11شکل )

 
 

 ترتیب خنک کاري براي غلتک پایینی (.  12شکل )

    

( بطور خدصه  2دماي غلتک و تنش حرارتی القا شده در سطح غلتک بعد از بحالت موازنه درآمدن در جدول)       

 براي هر دو حالت ذکر شده است.
 

 غلتک در موقعیت هاي متفاوت نازلهاي اسپريدما و کرنش حرارتی روي (.  2جدول )

 
 اثر دبی جریان آب خنک کاری    -4-2

اسنننت. اثر مقادیر مختلف روي دما و بعدوه    hr /3m 317در حدود    1دبی جریان آب براي غلتنک باالیی اسنننتنند  

( نشنان داده شنده اسنت. در این جدول مشناهده می شنود که با افزایش دبی جریان 3کرنش حرارتی غلتک در جدول )
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کاهش می یابد. این مشناهدات بطور خدصنه در   x10-3330/4به      x10-3521/4آب، مقدار کرنش پدسنتیک از    

 ( آمده است.4جدول )
 

 تغییرات دما و کرنش حرارتی غلتک با تعداد ردیفهاي نازل اسپري (.  3جدول )

 
 

% بیشنتر از حالت 10% کمتر از حالت فعلی به  40مشناهده می شنود که با افزایش دبی جریان آب خنک کاري از        

تر از حالت کنونی  % بیشن20% بیشنتر به  10فعلی، کرنش پدسنتیک به طور تدریجی کاهش می یابد. اما وقتی دبی از  

افزایش یابد، کاهش کرنش پدستیک ناچیز می باشد. بنابراین افزایش مقدار دبی آب به طور محسوس و قابل توجهی 

کرنش پدسننتیک را کاهش نمی دهد. از اینرو، نتیجه می گیریم با ترتیب خنک کاري موجود نشننان داده شننده در 

سنننه ردیف در طرف خروج (، بهینه ترین دبی جریان آب،   شنننکلهاي قپل) دو ردیف نازل در طرف ورود شنننمش و

 % بیشتر از حالت کنونی خواهد بود.10دبی
 

 اثرتغییرات دبی جریان آب روي کرنش حرارتی سطح غلتک با تعداد ردیفهاي نازل  .(4جدول)

 اسپري در ورود و خروج
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 ترکیب اثر دبی آب خنک کاری و تعداد ردیف نازلها   -4-3

با اسننتفاده از مدل آزمایش اثر تعداد ردیفهاي نازلهاي اسننپري در دو طرف ورودي و خروجی با مقادیر مختلف دبی،  

دانسننته می شننود اگراز ردیف باالیی نازلها در ورود صننرفنظر گردد و دبی جریان در کل ردیفها بدون تغییر بماند، 

-x10    و کرنش پدسنتیک از C° 198و     C°556به     C° 184.5  و C° 550ماکزیمم دماي سنطح و بدنه غلتک از 

( اسنتنپاط 5( آورده شنده اسنت. از جدول )5خواهد رسنید. این مشناهدات در جدول ) x10-34.337به   3.873  3

% کل دبی کاهش می یابد. ماکزیمم دماي سنطح و بدنه 18می شنود که اگراز ردیف باالیی در خروج صنرفنظر شنود،  

 افزایش می یابند.  x10-3  4.506 به  x3.873 3-10و کرنش پدستیک از،  C°  206 و  C° 558غلتک به 
      

 اثر پارامترهاي خنک کاري روي دماي غلتک و کرنش حرارتی  (.5جدول )

 
موجننود  14و  13بننراي دینندن توسننعه دمنناي غلتننک در زمانهنناي مختلننف نننورد پیوسننته  نمننودار شننکلهاي     

دقیقننه از شننروع نننورد  45(، در انتهنناي محننل گیننر  و یننا نزدیکننی آن بعنند از 13اسننت. در نمننودار شننکل)

بنه  تغییرات دماي غلتنک در الینه ننازکی از سنطح دینده منی شنود. تغیینرات دمناي سنایر نقناط غلتنک نسنپت

دقیقننه نشننان  90( را در 13( تغییننرات نشننان داده شننده در شننکل )14الیننه منن کور بسننیارکمتر اسننت. شننکل )

می دهد. مشاهده میشود که دمناي بخنش اصنلی غلتنک تقریپناي یکنواخنت اسنت و تغیینرات دمنا در الینه بسنیار 

 نازث سطحی رخ میدهد. 

ل بیشنتري در طنرف خروجنی غلتنک تعپینه مدل الینه سنطحی نشنان داده اسنت کنه اگنر ینک ردینف نناز     

% افننزایش یابنند، منناکزیمم دمنناي سننطح، دمنناي بدنننه غلتننک و سننیکل 20گننردد و مقنندار کننل دبننی آب حنندود 

 می گردد. بد که باع  افزایش عمر کاري غلتککرنش پدستیک تا حدود زیادي کاهش می یا
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 45گیر  و یا نزدیکی آن بعد از دماي غلتک در عمقهاي مختلف ازسطح در انتهاي محل (.    13شکل )

 دقیقه از شروع نورد 

 

 
 دقیقه از شروع نورد  90دماي غلتک در عمقهاي مختلف ازسطح در انتهاي محل گیر  و یا نزدیکی آن بعد از (.    14شکل )

 دماي غلتک در سطح، عمقهاي مختلف و زمانهاي متفاوت(.  6جدول )
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( دماهاي غلتک در سطح وعمقهاي مختلف در مدت زمانهاي مختلف پس از نورد تحت شرایط زیر  6در جدول)      

 نشان داده شده است. 

 ((: a) شرایط )    

 2تعداد ردیف نازل در ورودي : 

 3تعداد ردیف نازل در خروجی : 

   s/3m  317دبی کل آب خنک کاري :   

یکنواخت باقی می ماند. در جدول   ورد دماهاي قسمت اصلی داخل غلتکمشاهده میشود که در طی پروسه ن     

 ( نشان داده شده است.   b( و ) a( کرنش حرارتی سطح غلتک تحت شرایط )7)

 ((:  b) شرایط )    

 2تعداد ردیف نازل در ورودي : 

 4تعداد ردیف نازل در خروجی : 

   s/3m  380دبی کل آب خنک کاري :   

 
 کرنش حرارتی سطح غلتک تحت شرایط مختلف .  7جدول  

 
   

( کرنش پدستیک ایجاد شده در سطح غلتک، تا حدودي کمتر از  b( مشاهده می شود تحت شرایط ) 7از جدول )   

 (  می گردد.  b( است که باع  افزایش عمر غلتک تحت شرایط )aشرایط )

 توزیع آب در پیرامون غلتکاثر    -4-4

( نشننان داده شنند. 4آب در دوناحیننه ورودي و خروجننی غلتکهننا بننر روي انهننا اسننپري مننی گننردد کننه در شننکل )

جهت بهینه نمودن اثر خننک کناري ینک ننرخ معیننی از دبنی آب، هندر در قسنمت خروجنی بایند آب بیشنتري 

خنننک کنناري در قسننمت خروجننی و % آب 70نسننپت بننه قسننمت ورودي توزیننع نماینند. توصننیه شننده اسننت کننه 

آن در قسمت ورودي براي غلتکهناي چندنی کنروم بناال اسنتفاده گنردد. در بعمنی از مقناالت اینن نسنپت   30%

 پیشنهاد شده است.  1:2
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 آسیب دیدگی غلتکها در اثر خنک کاری نامناسب تحلیل    -5

 مکانیزم خستگی حرارتی سطح غلتک   -5-1

اشاره گردید در هر دور دماي سنطح غلتنک بنه حند مناکزیمم و منی ننیمم منی رسند کنه اینن همانگونه که قپدي  

امر سنریعاي باعن  بنه وجنود آمندن تنشنهاي حرارتنی کنه عامنل خسنتگی حرارتنی هسنتند، منی شنوند و باعن  

 شکست غلتک می گردند.

اي بدننه دمناي داخلنی غلتنک نشنان منی دهند کنه دمنو  مقایسه دمناي بنه دسنت آمنده در سنطح غلتنک       

       بسننیار پننایین تننر از سننطح مننی باشنند. پننس از شننروع نننورد و بننا گ شننت زمننان، دمنناي بدنننه غلتننک افننزایش 

(. اینن المنان از سنطح غلتنک بنا شنمش aالمنانی از سنطح غلتنک نشنان داده شنده اسنت)  7می یابد. در شنکل  

د امنا بدننه اصنلی غلتنک کنه (. دمناي آن شنروع بنه افنزایش منی یابند و قصند انپسناط دارbداغ تماس می یابد)

در دمنناي بسننیار پننایینتري قننرار دارد از انپسنناط جلننوگیري مننی نماینند. در نتیجننه تنننش فشنناري در پیرامننون 

مننی تواننند باعنن  بننه وجننود آمنندن تنشننی بننیش از تنننش تسننلیم  دمننایی(. اخننتدف cالمننان بوجننود مننی آینند )

پدسننتیک بسننیار زیننادي خواهنند فشنناري غلتننک گننردد. بننه دلیننل تسننلیم شنندن، سننطح غلتننک تغییننر شننکل 

داشت. بنابراین در هر سیکل، سطح تحنت فشنار و کشنش، کنرنش پدسنتیک انجنام منی دهند کنه سنپب ایجناد 

منی  بننام ترکهناي آتشنینخستگی حرارتی و بنه طنور کلنی منجنر بنه شنپکه رینزي از ترکهنا در سنطح غلتنک 

سننته پوسننته در مننی آیننند کننه ایننن گننردد. حجننم ترکهننا افننزایش مننی یابنند و ذرات فلزسننطح غلتننک بصننورت پو

ترکها بعندها باعن  شکسنتن غلتنک منی گردنند. اگنر مقندار کنرنش پدسنتیک در هنر سنیکل بوسنیله سیسنتم 

 می یابد. خنک کاري مناسب کاهش یابد، طول عمر غلتک افزایش

 

 
 پیشروي تنش حرارتی فشاري در سطح غلتک  (:7شکل )

 

 
 غلتک شکسته شده از وسط کالیپر  (:8شکل )



 

 16 ISME2011, 10-12 May, 2011 

 

 

 شکستگی کامل ناشی از شوک حرارتی    -5-2

ناشی از عدم کارکرد   ،و مغز غلتک ح بدلیل ایجاد شوث حرارتی و اختدف دماي زیاد بین سط ،این نوع شکست

 ها تنش این و حرارتی  می گردد هاي تنش باع  باال، حرارتی ، می باشد. گرادیانمطلوب سیستم خنک کاري

 شود.  می غلتک بشکه ترد شکست باع 

 

 

 شکستگی کامل ناشی از شوث حرارتی(.  9شکل )

 سایش غلتک   -5-3

فناق منی افتند. بنراي مقابلنه بنا غیر از خستگی مکانیکی و حرارتنی سنایش سنطح غلتنک توسنط سناینده نینز ات

سناخته  منی شنوند. بنا اینن )افزایش مقاومت به سایش (، سنطوح کناري غلتکهنا تنا حند ممکنن، سنخت  سایش  

وجود با افزایش دمنا، سنختی غلتنک کناهش منی یابند. وقتنی سنطح غلتنک در تمناس بنا شنمش داغ قنرار منی 

    گیننرد، نرمتننر مننی شننود و پننس از اتمننام تمنناس سننختی غلتننک مجنندداي بننا خنننک شنندن سننطح غلتننک افننزایش

یشننترین نننرخ سننایش غلتننک، در مننی یابنند. بنناالترین دمنناي سننطح غلتننک، بنناالترین افننت سننختی و بنننابراین ب

 محل گیر  غلتک اتفاق می افتد.

 نتیجه گیری -6

و تنظنیم مناسنب مکنان هندرهاي پاشنش آب روي غلتکهناي ننوردي،   هنا  با بهپنود عمنل خننک کناري غلتنک 

میزان دبی آب خنک کناري و همچننین بکاربسنتن نکنات ذکنر شنده در بنندهاي قپنل اینن مقالنه بمینزان قابنل 

  ي کیفیت محصوالت تولیدي و کاهش هزینه هاي تولید را شاهد خواهیم بود.مدحظه اي ارتقا

بنا خننک  مناکزیمم دمناي سنطح غلتنک و در نتیجنه سنایش غلتنک کناهش منی یابند.خنک کاري مناسب،     

بندلیل کمتنر بنودن مناکزیمم دمناي سنطح در محنل گینر  غلتنک در اسنتندهاي پاینانی ننورد، کاري مناسب،  

ایجاد تغییر فرم پدسنتیک در سنطح غلتنک، ممکنن اسنت صنورت نگینرد. بننابراین خسنتگی حرارتنی و سنایش 

نقش اساسی در سایش غلتک نخواهند داشنت. چنانچنه رانندمان خننک کناري غلتنک در اینن اسنتند هنا پنایین 

 اکزیمم دماي سطح غلتک افزایش می یابد و سایش از طریق خستگی حرارتی رخ میدهد. باشد، م
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