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طکاک بین اولیه لوله و اص های استحکام باال و نازک در صنایع نفت و گاز، اثر استحکام، ضخامتدر این مقاله، باتوجه به نیاز روز افزون به لوله 
است. صورت عددی و تجربی مورد بررسی قرار گرفته کردن به، روی توزیع ضخامت و دوپهنی سطح مقطع لوله در فرآیند اندازهلوله و غلتک

ستحکام تسلیم با افزایش ا سازی نشان می دهد کهمنتات انجام گرفته است. نتایج این شبیهافزار تجاری مارکسازی عددی با استفاده از نرمشبیه
ای به ضخامت برابر شدن استحکام تسلیم لوله 2.77یابد. نشان داده شده است که با و کاهش ضخامت، دوپهنی سطح مقطع لوله کاهش می

درصد  2هنی پدو St37متر لوله ای با جنس فوالد میلی 1.8به  2.8با کاهش ضخامت از درصد کاهش یافته است.  27متر، دوپهنی میلی 2.8
 2.8با کاهش ضخامت از   700آلفورمشود به طوری که در لوله ای با جنس می بیشتراین تغییرات با افزایش استحکام تسلیم  .یابدکاهش می

سازی و توزیع ضخامت لوله دارد. اعتبار شبیه اصطکاک تاثیر ناچیزی بر دوپهنی چنیندرصد کاهش می یابد. هم 45متر، دوپهنی میلی 1.8به 
 .اجزای محدود با مقایسه نتایج تجربی تأیید شده است
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 In this paper, considering the increasing need for high strength and thin pipes in the oil and gas 

industries, the effects of material strength and the initial thickness of the pipe and the friction between 

the pipe and the roller, on the distribution of the thickness and ovality of the cross-section of pipe in 

the process of sizing have been numerically and experimentally investigated. The simulation is 

performed using the commercial software MSC Marc Mentat. Results of the simulation show that by 

increasing strength material and reduction of thickness, the ovality of the cross-section of pipe decrease. 

It has been shown that with a 2.77-fold increase in the yield strength of a pipe with thickness of 2.8 

mm, the ovality decreased by 27%. By decreasing the thickness of the St37 pipe from 2.8 to 1.8 mm, 

the ovality decreased to 2%. These changes increase with increasing yield strength, so that in the 

alform700 pipe with a thickness reduction of 2.8 to 1.8 mm, the ovality decreased to 45%. Furthermore, 

the friction condition has very little effect on the ovality of pipe. The validity of the finite element 

simulation is confirmed by comparison with experimental results. 
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 مقدمه 1-

های مختلف ساخت شوند. روشبه دو روش بدون درز و با درز ساخته می هالوله

گری، رانی، هیدروفرمینگ، ریختهلوله بدون درز عبارتست از: روش روزن

سوراخکاری و نورد با توپی. اما برای ساخت لوله های درز دار و با قطر کم از 

 عملیاتدهی غلتکی سرد استفاده شده که در انتهای خط تولید، روش شکل

 شود.جوشکاری روی لوله انجام می

قطع طور کامل گرد نشده و مهای ساخت، مقطع لوله بهدر هریک از روش

شود. که عدم کنترل این پدیده، باعث مشکالتی از قبیل آن بیضی )دوپهن( می

کردن، تغییر ممان سطح تعریف  کاری یا فلنجعدم اتصال دو لوله در حین جوش

آوردن تنش در طراحی و مشکالت تداخل و انطباق دست شده در روابط برای به

ه از آید کت لوله بوجود میشود. دوپهنی به دالیل مختلفی در فرآیند ساخمی

توان به ناهمگن بودن قطعه یا ماده اولیه، ارتعاشات دستگاه تولید، جمله می
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ها و تلرانس ابزارها، سایش وخوردگی ابزار یا غلتک گیریعدم دقت در اندازه

دهد. برای نمایی از سطح مقطع دوپهن شده را نشان می "1شکل "اشاره کرد. 

که مقدار دوپهنی لوله  𝑜𝑣. [1]( ارایه شده است 1عادله )پهنی مبیان ریاضی دو

 شود.صورت درصد بیان میعموال بهباشد ممی

آید. دست میگیری نوری بهمقدار دوپهنی لوله با ریزسنج یا وسایل اندازه

پهنی وجود دارد. مقادیر مجاز با های مختلفی برای مقادیر مجاز دواستاندارد

به درزدار بودن یا نبودن، قطر داخلی و خارجی، ضخامت، فشار کاری و  توجه

در حالتی که فشار داخلی کاری  ASME B31 شود. استانداردغیره مشخص می

مقدار  600(Psiدرصد و برای فشار بیشتر از ) 8مقدار  باشد، 600(Psi) کمتر از

خال  ارجی وچنین در حالت فشار خکند. همدرصد را پیشنهاد می 5حداکثر 

 .[2]داند درصد را مجاز می 2مقدار 

(1) 𝑜𝑣 =
2(𝐷max − 𝐷min)

𝐷max + 𝐷min

× 100 
حداقل قطر  𝐷minمقدار قطر حداکثر لوله دوپهن شده و  𝐷maxکه در آن، 

 باشد.آن می

یی هاباشد. از متغیرضخامت لوله در راستای طولی و محیطی یکسان نمی

توان متغیر خروج از مرکز را نام باشد میاین توزیع ضخامت میدهنده که نشان

که مقدار خروج  𝑒. [3]شود بیان می  (2صورت معادله )برد. خروج از مرکز به

وب گیری از عیشود. برای پیشصورت درصد بیان میباشد معموال بهاز مرکز می

ای مجاز د این مقدار درمحدودهکاری یا درحین کارکرد لوله بایدر حین جوش

ها مقدار مجاز خروج از مرکز با مقادیر مجاز قرار گیرد. معموال در استاندارد

. برای مثال مقدار مجاز برابر [4,3]آید دست میحداقل و حداکثر ضخامت به

 .بیان شده است [4]درصد قطر لوله در مرجع  0.5خروج از مرکز 

(2) 𝑒 =
𝑇max − 𝑇min

𝑇max + 𝑇min
× 100 

حداقل ضخامت لوله در یک  𝑇minحداکثر ضخامت و   𝑇maxکه در آن، 

 باشد.سطح مقطع مشخص می

دهی غلتکی طور که گفته شد روش شکلهای ساخت لوله همانیکی از روش

دهی ورق به لوله، در ادامه عملیات جوشکاری انجام پس از شکل .باشدسرد می

پهنی لوله در شود و در پایان برای قرارگیری مقدار قطر، ضخامت و دومی

کردن با شود. فرآیند اندازهکردن وارد میمحدوده مجاز، لوله به فرآیند اندازه

چهارتایی در  صورت دوتایی، سه تایی وها بهاستفاده از چیدمان خاص غلتک

ک در این فرآیند شود. الگوی گل غلتانجام می هاب از ایستگاهتعدادی مناس

 دایره کامل است.

 های زیادی در راستای کاهش دوپهنی، فرآیند اندازه کردن وبررسی

 

 

Fig. 1 Schematic of the oval pipe cross section 
 شماتیک سطح مقطع لوله دوپهن شده 1شكل 

به بررسی  [5]اصالح هندسه نهایی لوله انجام گرفته است. یوشیاکی و ماتسویو 

تاثیر شعاع انحنای غلتک و فاصله دو غلتک بر روی اصالح دوپهنی در فرآیند 

ه رسیدند که شعاع انحنای ایستگاهی پرداخته و به این نتیجکردن تکاندازه

تواند بهینه شود، غلتک با در نظر گرفتن مقدار انقباض محیطی لوله، می

چنین فاصله عمودی دو غلتک در مقداری مشخص کمترین دوپهنی را در هم

در پژوهش خود به بررسی فرآیند  [6]دهد. اینویو و همکاران لوله نتیجه می

 4به  غلتکی نسبتکردن پرداخته و توانستند با ساخت یک ایستگاه سه اندازه

ه قطر های ضخامت بکردن را برای لوله با نسبتغلتکی فرآیند اندازه ایستگاه دو

به بررسی  [7] یوشیاکی و همکاراندرصدی( اجرا کنند.  25بیشتری )افزایش 

ها کردن پرداختند. آنهای اندازههای جوشکاری شده در فرآیندتغییر رفتار لوله

تاثیر استحکام تسلیم درز جوش روی تغییر شکل لوله را به کمک آزمایش 

ها در این مطالعه آن .بعدی بررسی کردندتجربی و تحلیل اجزای محدود سه

لف های مختهای پسماند روی خط جوش را در نظر گرفته و در نسبتتاثیر تنش

لتک ای برای شعاع غهای بهینهاستحکام درز جوش به استحکام بدنه لوله، نسبت

کردن چهار غلتکی ارایه دادند. تاثیر تنش باالیی به کناری، در فرایند اندازه 

لیدی و استحکام فقط در شعاع غلتک قابل بررسی است.پسماند و توزیع ناهمگن 

ن های مربعی به ایدهی مجدد لوله[ در مطالعه تحلیلی و تجربی فرآیند شکل8]

نتیجه رسید که شرایط اصطکاکی تاثیری روی هندسه پروفیل مقطع محصول 

یابد. کاهش دهی افزایش میندارد. اما با افزایش ضریب اصطکاک، توان شکل

هرینک وهمکاران  نماید.طکاک، سطح خراش برداشته را کمتر میضریب اص

پرداخته و به  U&Oقطور  هایلولهسازی عددی فرآیند ساخت به شبیه [9]

ن نوشتمنتات و ها با استفاده از برنامه مارکنتایج جالبی دست یافتند. آن

برنامه به این نتیجه رسیدند که دوپهنی مستقیما با فرآیند جوشکاری در زیر

درصد خیلی  0.5ارتباط است و افزایش  انبساط پس از تولید لوله، از صفر تا 

درصد تغییر   2تا  0.5کند. ولی از موثر است و تقریبا دوپهنی را صفر می

 دهنده موثردستگاه انبساط تواند برای طراحیچندانی حاصل نشده و این می

دهی ورق به لوله به شکلدر بررسی عددی  [10]همکاران  کیانج و واقع شود.

سازی دوبعدی کل فرآیند پرداختند. در این مدلسازی ، به مدلU&O روش 

ها رفتار ماده را سینماتیک خطی و اثر باوشینگر را نیز در نظر گرفتند. آنها آن

اثر پارامترهای فرآیند، ضریب اصطکاک و خواص ماده را روی بازشدگی درز و 

ها به این نتیجه رسیدند که افزایش در نهایت آن  دوپهنی لوله بررسی کردند.

 [11]لی و همکاران ود. شاصطکاک در این فرآیند باعث کاهش دوپهنی لوله می

کردن دهی غلتکی سرد و اندازهبه بررسی تغییرات تنش تسلیم در فرآیند شکل

در تولید لوله پرداخته و به این نتیجه رسیدند که با افزایش درصد انقباض 

ریمی یابد. ککردن تنش تسلیم افزایش میاندازه محیطی اعمال شده طی فرآیند

تاثیر نوع الگوی گل برروی توزیع ضخامت لوله در   [12]فیروزجایی و همکاران 

دهی غلتکی سرد لوله استحکام باال بررسی کرده و به این نتیجه فرآیند شکل

شعاعی و خمش معکوس، لوله توزیع ضخامت بهتری رسیدند که در الگوهای دو 

 دارد.

با توجه به دیدگاه کاهش مصرف انرژی در صنایع مختلف از جمله صنایع 

های با استحکام باال و در عین حال سبک نفت و گاز و در نتیجه استفاده از لوله

وزن، تحقیقی در راستای بررسی تاثیر استحکام تسلیم و ضخامت اولیه لوله بر 

چنین گزارشی است. همکردن مشاهده نشده دوپهنی لوله در طی فرآیند اندازه

وی دوپهنی ردر راستای تاثیر شرایط اصطکاکی )متغیر فرآیندی تحت کنترل( بر

کردن، مشاهده نشده است. در عین حال  ایجاد انقباض محیطی در فرآیند اندازه 

شود. کردن باعث کاهش میزان دوپهنی لوله می)کرنش حلقوی( در فرآیند اندازه

هایی هستند که روی میزان خامت اولیه لوله از متغیرتسلیم اولیه و ض استحکام
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کرنش مومسان اعمال شده و میزان افزایش ضخامت تاثیرگذار است. بنابراین 

های با استحکام معمولی، متوسط و باال، با یک دوپهنی اولیه، در این مقاله، لوله

-های مختلف و تحت شرایط اصطکاکی مختلف با استفاده از شبیهبا ضخامت

سازی شد و در نهایت درصد دوپهنی و بعدی اجزای محدود مدلسازی سه

 های تجربیسازی با مقایسه دادهخروج از مرکز لوله محاسبه شد. نتایج شبیه

کردن خط تولید لوله و پروفیل گیری قطر لوله در طی فرآیند اندازهکه از اندازه

 دست آمد، تطابق خوبی دارد.تا بهشرکت سپن

 های تجربیبررسی -2
 کردن بر رویهای مختلف فرآیند اندازهگیری قطر لوله در طی ایستگاهاندازه

ها با گیریخط تولید لوله و پروفیل شرکت سپنتا انجام گرفته است. اندازه

دست آمده است. متر بهمیلی 0.01استفاده از ریزسنج با قدرت تفکیک 

خواص مکانیکی ورق مورد تر، سازی دقیقسازی و شبیهچنین برای مدلهم

ت دسهای مطالعه شده نیز با استفاده از آزمون کشش بهاستفاده در خط و ورق

دست آمده از روش تحلیل اجزای آمد. اطالعات تجربی جهت بررسی نتایج به

 محدود بکار گرفته شده است. 

 های تعیین خواص مكانیكی ورقآزمون -2-1

بوده و دو  St37ورق استفاده شده در خط تولید لوله و پروفیل شرکت سپنتا 

 1700و  آلفورم St52های های متوسط و باال که به ترتیب با نامورق با استحکام

 ASTMشوند مورد آزمون کشش تک محوری با استاندارد شناخته می

E8/E8M-09  بوسیله دستگاه کشش ساخت شرکت سنتام موجود در

یشگاه مواد مرکب دانشگاه تربیت مدرس، قرار گرفتند. در نهایت پس از آزما

تبدیل مقادیر جابجایی و نیرو، به تنش حقیقی و کرنش مومسان حقیقی که در 

 سازی شد.شود مقادیر وارد محیط شبیهمالحظه می " 2شکل"
 

 گیری دوپهنی لولهاندازه -2-2

 گیری شد و مقادیرکردن اندازهاندازهدر ابتدا قطر لوله قبل از ورود به فرآیند 
 

 
Fig. 2 True strain-true plastic strain diagram  for the three tested 

materials 
 کرنش مومسان حقیقی برای سه ماده مورد آزمایش-نمودار تنش حقیقی 2شكل 

 (.3گیری دوپهنی لوله مشخص شد )شکلحداکثر و حداقل قطر لوله و جهت

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1 alform 

کردن با های اندازهحداکثر و حداقل قطر لوله در بین ایستگاهدر ادامه 

ه فاصلها درگیریگیری شد. اندازهمتر اندازهمیلی 0.01ریزسنج با قدرت تفکیک 

 "4 شکل"فنری رخ دهد. ها انجام گرفت تا حداکثر برگشت ایستگاه بین

 دهند.میگیری را نشان چگونگی اندازه

 اجزای محدودشبیه سازی  -3

گیری درصد دوپهنی و خروج از مرکز لوله در روش اجزای محدود برای اندازه

 کردن استفاده شده است. دهی اندازهفرآیند شکل

ای به طول استفاده شد. در ابتدا لوله 2منتاتافزار مارکجهت تحلیل از نرم

 درجه 40گیری دوپهنی درصد و جهت 1.8متر، مقدار دوپهنیمیلی 1600

ها و شرایط اصطکاکی مشخص ها، استحکامبا ضخامت نسبت به محور عمودی

ها تغییرشکل گرد وصورت همسانسازی شد. مواد بهمدل1 شده در جدول 

نیز  گردمومسان در نظر گرفته شد، قانون کارسختی همسان-صورت کشسانبه

 مورد استفاده قرار گرفت.

ل در جهت محیطی و شعاعی، لوله در با توجه به اعمال بیشترین تغییرشک

محیطی  قسمت و در جهت 4قسمت ، در جهت ضخامت به  200جهت طول به 

 تعریف شد آجریچنین نوع المان بندی شد. همقسمت شبکه 60به 

 

 

Fig. 3 Measurement the minimum and maximum pipe diameter 

before entering the sizing process 
 کردنگیری حداقل و حداکثر قطر لوله قبل از ورود به فرآیند اندازهاندازه 3شكل 

 
Fig. 4 Measurement the minimum and maximum pipe diameter 

between sizing stations 
 کردنهای فرآیند اندازهگیری حداقل و حداکثر قطر لوله بین ایستگاهاندازه 4شكل 

 سازیهای شبیهسطوح مختلف متغیر 1جدول 
Table 1 Different levels of simulation parameters. 

 جنس لوله (mmضخامت ) ضریب اصطکاک
0.1 1.8 St37 
0.2 2.3 St52 
0.4 2.8 alform700 
صورت المان به شود ومنتات معرفی میافزار مارکدر نرم 7که با شماره 

باشد، سه درجه آزادی برای هر گره وجود دارد و گره می 8بعدی مکعبی با سه

2 Marc Mentat 
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تحلیل حساسیت  شود.ای برای حل استفاده مینقطه 8گیری گوسی از انتگرال

بندی اجزای محدود برای اطمینان از مناسب بودن شبکه و های شبکهاندازه

 یبندی انجام پذیرفت. مدل اجزااطمینان از عدم وابستگی نتایج به درجه شبکه

 است. نشان داده شده "5شکل "سازی در محدود استفاده شده در این مدل

های موجود در خط تولید لوله و پروفیل شرکت سپنتا، غلتک مشابه با

صورت جسم صلب تحلیلی وارد محیط دهی طراحی و بههای شکلغلتک

سازی شد. از دالیل انتخاب جسم صلب تحلیلی کارکرد محاسباتی باالی شبیه

باشد. این حالت برای اجسامی که ، به دلیل عدم نیاز به شبکه بندی میآن

ای دهپیچی معموال تغییرشکل بسیار ناچیزی در حین فرآیند داشته و هندسه

 شود.ندارند اتخاذ می

داده شده است.  ها نشانکردن و شماره آنهای اندازهایستگاه "6شکل "در 

ها های زوج غلتکهرزگرد بوده و در ایستگاهها افقی و های فرد غلتکدر ایستگاه

 .باالیی هرزگرد است پایینی محرک و غلتک عمودی هستند که غلتک

متر میلی 500های فرد در خط تولید موجود که با توجه به فاصله ایستگاه

های فرد قرار دارند، جایگیری های زوج دقیقا در وسط ایستگاهبوده و ایستگاه

هایی که به مشخص شد. به همین دلیل غلتک "7شکل"صورت ها بهغلتک

 -باشد( دارای اصطکاک غلتشیموتور متصل اند )اتصال چرخدنده و گاردان می

شود. اصطکاک تعریف می هاباشند و در محیط شبیه سازی برای آنلغزشی می

باشد و براساس تعریف آزمایش اصطکاک تعریف شده از نوع اصطکاک کلمب می

هرگونه  شود.اعمال می صورت مجزادر هر آزمایش به 0.4و  0.2، 0.1ضرایب 

به لبه جلویی  zراستای  ها گرفته شده است و تنها حرکت درحرکتی از غلتک

 صورت سرعتبه جاییلوله داده شده است. این جابه
 

 
Fig. 6 Different stations sizing and assign numbers assigned to them 

 هاکردن و شماره فرض شده برای آنهای مختلف اندازهایستگاه 6شكل 

با توجه  متر بر دقیقه اعمال شده است. 35ثابت با توجه به سرعت خط تولید 

ورت صها بهسازیکردن که نسبتا کم بوده شبیهبه سرعت کم فرآیند اندازه

چنین روش حل صریح به دلیل لزوم استاتیک در نظر گرفته شده و همشبه

. کاهش نیاز به اتخاذ گردیده است ،برهای زمانسازیتعداد باالیی از شبیه

های روش حل صریح بوده که آنرا به یک روش کاربردی در حافظه از ویژگی

 های شکل دهی تبدیل کرده است.سازی فرآیندشبیه

 محاسبه دوپهنی و خروج از مرکز اجزای محدود -3-1

وسیله نرم افزار مارک منتات، سطح پس از اتمام کامل فرآیند حل عددی به

دلیل کمی گازگرفتی در لبه جلویی گیری مشخص شد. بهمقطعی برای اندازه

لوله در آغاز حرکت و در نتیجه اعوجاج غیرمشخص لبه جلویی لوله، به اندازه 

کامل  رفتن بازگشتمتر از لبه جلویی فاصله گرفته و برای در نظر گمیلی 160

 760کرنش کشسان زمان مناسب برای حل انتخاب شد که نهایتا با فاصله 

 (.8متری از غلتک آخر سطح مقطع مورد نظر مشخص شد )شکلمیلی

دست آوردن مقادیر جابجایی در دو راستای صفحه، این مقادیر پس از به

به فرآیند  به مقادیر مختصاتی لوله در حالت ابتدایی، یعنی قبل از ورود

کردن، اضافه شد و مختصات نهایی هر گره در سطح مقطع مشخص اندازه

دست آمد. در نهایت با استفاده رابطه تبدیل مختصات دکارتی به مختصات به

های موجود در عاع گرهدست آوردن شقطبی، شعاع هر گره مشخص شد. با به

 دست آمد.وخارجی سطح مقطع، توزیع ضخامت بهسطح داخلی 

 محدود سنجی مدل اجزایصحت -3-2

اجزای محدود، قطر خارجی لوله در خط تولید لوله  برای تایید صحت مدل

کردن با همان مشخصات ورودی در محیط پروفیل سپنتا بخش اندازه

شود محور مشاهده می "9شکل "طور که در همان گیری شد.سازی، اندازهشبیه

کردن و محور عمودی در فرآیند اندازهدهی افقی بیانگر شماره ایستگاه شکل

ار متر است که به اختصبیانگر مقدار میانگین قطر خارجی لوله برحسب میلی

 های تجربی، قطرگیریقطر خارجی نامیده شده است. مشابه با اندازه

 

 
Fig. 7 A View of sizing stations in modeling 

 سازیمدلکردن در های اندازهایستگاه نمایی از 7شكل 

 

 
Fig. 8 The desired section for measuring simulation results 

 سازیگیری نتایج شبیهنظر برای اندازهمقطع مورد 8شكل 

سازی اجزای محدود به دست ی ایستگاهی از نتایج شبیهخارجی در وسط فاصله

 قبل ازآمد. قطر خارجی لوله در شماره ایستگاه صفر برابر با قطر خارجی آن 

 کردن است.های اندازهورود به ایستگاه

 
Fig. 5 A view of meshed pipe in software  

 در نرم افزار مارک منتات بندی شدهشبکهنمایی از لوله  5شكل 
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کردن، به طور کلی ، با پیشروی لوله در فرآیند اندازه9"شکل "با توجه به 

د سازی اجزای محدوشود که این امر در نتایج شبیهقطر خارجی به تدریج کم می

سازی اجزای محدود شود. در عین حال، نتایج شبیهو نتایج تجربی مشاهده می

وم و های سترین تفاوت در ایستگاهاختالف کمی دارند. بیشهای تجربی دادهبا 

بین نتایج عددی و تجربی انطباق خوبی درصد است.  0.8هشتم بوده و برابر 

خطای ایجاد شده ناشی از ناهمسانگردی خواص مکانیکی لوله  امشاهده شد. ام

سازی هو در نظر نگرفتن خط جوش و خواص متفاوت آن در محیط شبی

بینی قابل باشد. بنابراین مدل اجزای محدود توسعه داده شده، پیشمی

کردن ارائه دهی اندازهاطمینانی از هندسه خروجی لوله در طی فرآیند شکل

تواند با استفاده از این مدل معتبر کرده است. از این رو مطالعات پارامتریک می

 انجام شود.

 بحث و نتایج -4

 و ضخامت اولیه لوله بر دوپهنی اماثر استحك -4-1

درصد دوپهنی لوله برای مواد مطالعه شده در خروجی از فرآیند  "10شکل "در 

شود با افزایش استحکام طور که دیده میکردن نشان داده شده است. هماناندازه

 0.29درصد دوپهنی خروجی به ترتیب از 700 آلفورم و  St52به  St37از 

 یابد.درصد کاهش می0.21 درصد و 0.27درصد به 

وان تاز جمله دالیل کاهش دوپهنی خروجی با افزایش استحکام تسلیم می

فنری با افزایش استحکام تسلیم اشاره کرد. در یک کرنش به افزایش برگشت

ثابت برای مواد مختلف، با افزایش استحکام تسلیم ماده و در نتیجه افزایش 

 یابد.می فنری، قطر خارجی لوله افزایشبرگشت

کردن را برای سه جنس قطر خارجی لوله در طی فرآیند اندازه "11شکل "

توان گفت با دهد. میمتر نشان میمیلی 2.8مختلف برای لوله با ضخامت اولیه 

فنری و درنتیجه، افزایش قطر خارجی لوله در طی فرآیند افزایش برگشت

شتر شده و در نتیجه لوله کردن، تماس لوله با غلتک کامال دایروی بیاندازه

 یابد.میکند، بنابراین دوپهنی کاهش بیشتر به دایره تمایل پیدا می

 های اولیه مختلف برایه در ضخامتدرصد دوپهنی لول "12شکل "در 
 

 
Fig. 9 Mean pipe diameter at different measuring stations 

 کردناندازههای مختلف قطر خارجی لوله در ایستگاه 9 شكل

 
Fig. 10 ovality percentage in the output pipe of the sizing process 

 کردنپهنی لوله در خروجی فرآیند اندازهدرصد دو 10شكل 

 
 

Fig. 11 Mean pipe diameter at sizing stations for the studied materials 
 کردن برای مواد مطالعه شدهاندازههای قطر میانگین لوله در ایستگاه 11شكل 

 

 
 

Fig. 12 ovality pipe output in different thicknesses for different 

materials 
 های مختلف برای مواد مختلفی خروجی در ضخامتپهنی لولهدرصد دو 12شكل 

 

کردن نشان داده شده است. مواد مورد مطالعه در خروج از فرآیند اندازه

متر( )میلی 1.8و  2.3به  2.8شود با کاهش ضخامت از طور که دیده میهمان

های درصد دوپهنی خروجی در هر سه ماده کاهش داشته است. تغییرات در لوله
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 25با کاهش حدود کم بوده ولی در ماده استحکام باال   St52و   St37با جنس

متر( کاهش میلی 2.3متر به میلی 2.8درصد در ضخامت )کاهش ضخامت از 

 درصدی در دوپهنی لوله داشته است. 60

 شوددیده میطور که توجه شود، همان "13شکل "برای ذکر علت باید به 

با کاهش ضخامت، کرنش معادل اعمال شده بر لوله افزایش داشته است. 

شتری بر روی لوله اعمال شده و درنتیجه، لوله بیشتر به سطح بنابراین کار بی

 یابد.کند. بنابراین دوپهنی با کاهش ضخامت کاهش میغلتک تمایل پیدا می

 اثر استحكام و ضخامت اولیه لوله بر خروج از مرکز -4-2

های درصد خروج از مرکز در مواد مختلف و برای ضخامت " 14شکل"در 

ورودی مختلف نشان داده شده است. با توجه به ستونی که مربوط به ضخامت 

درصد استحکام  25شود با افزایش حدود متر است، دیده میمیلی 2.8لوله برابر 

درصدی در خروج از مرکز رخ داده است،  8.4، کاهش St52به   St37تسلیم از

، کاهش 700 به آلفورم St52درصد در استحکام تسلیم از ماده  130و با افزایش 

های کمتر شود. در ضخامتدرصدی در خروج از مرکز لوله مشاهده می 4.1

اختالف درصد خروج از مرکز بیشتر شده و حتی با افزایش استحکام در ضخامت 

متر تاثیر دوگانه داشته است یعنی با افزایش استحکام از میلی 2.3و  1.8 های

St37   بهSt52  کاهش درصد خروج از مرکز، اما با افزایش استحکام ازSt52 

شود. حتی درصد خروج میافزایش درصد خروج از مرکز مشاهده 700 به آلفورم

 700 ورمنسبت به ماده آلف St37متر برای ماده میلی 1.8از مرکز در ضخامت 

 شود.کمتر می

شود با تغییر ضخامت لوله، در طی دیده می "14شکل "در طور که همان

 2.8یابد. با کاهش ضخامت از کردن، خروج از مرکز لوله تغییر میفرآیند اندازه

یابد. ولی متر در همه مواد آزمایش شده خروج از مرکز کاهش میمیلی 2.3به 

متر افزایش خروج از مرکز مشاهده شد. میلی 1.8به  2.3با کاهش ضخامت از 

در  توان گفتشود. بنابراین میاین تغییرات با افزایش استحکام تشدید می

 شود.مقداری مشخص از ضخامت لوله، خروج از مرکز حداقل می

 ری بافنتوان با توجه به رابطه معکوس برگشت دلیل این تغییرات را می
 

 
Fig. 13 Total strain applied to the pipe during the sizing process 

(St52 pipe). 
 St52)جنس لوله کردنکرنش معادل اعمال شده به لوله طی فرآیند اندازه 13شكل 

.) 

 
Fig. 14 Eccentricity of output pipe of the process sizing for the 

studied materials 

کردن برای مواد ی خروجی از فرآیند اندازهاز مرکز لولهدرصد خروج  14شكل 

 مطالعه شده

 فنری افزایشضخامت توجیه کرد. بدین گونه که با کاهش ضخامت برگشت 

کردن  های حداقل و حداکثر لوله طی فرآیند اندازهیابد و در نتیجه ضخامتمی

ت کاهش ضخام کمتر افزایش داشته است. بنابراین مخرج کسر خروج از مرکز با

گیری در مورد صورت کسر خروج از مرکز باید یابد. اما برای تصمیمکاهش می

های تحت تماس داشت. وابسته اطالعات دقیقی از شرایط تماس و تعداد اجزای

تواند افزایش یا کاهش یابد. نسبت تغییرات به شرایط تماس صورت کسر می

 باشد.ج از مرکز میکننده تغییرات خروصورت به کاهش مخرج تعیین

 اثر اصطكاک بر دوپهنی و خروج از مرکز -4-3

در این بخش، به منظور مطالعه اثر اصطکاک بر دوپهنی و خروج از مرکز لوله 

برای شرایط   [1](0.4و  0.2، 0.1خروجی، سه ضریب اصطکاک کلمب )

 اصطکاکی غلتک با لوله بررسی شده است.

پهنی، قطر تغییرات هندسه خروجی لوله شامل، درصد دو 2جدول 

با  St37میانگین و حداقل و حداکثر ضخامت لوله خروجی را برای جنس 

با تغییر شرایط اصطکاکی از حالتی  دهد.متر نشان میمیلی 2.8ضخامت ورودی 

ضخامت بیشترین تغییرات در  0.4یا  0.1به  0.2با ضریب اصطکاک کولمب 

متر است. میلی 0.4متر و در ضخامت حداکثر به میزان میلی 0.1 حداقل حدود

ل های کمینه و بیشینه قابتاثیر اصطکاک بر خروج از مرکز و ضخامتبنابراین 

اک آید که اصطکدست آمده این نکته بر میچنین، از نتایج بهتوجه نیست. هم

ول قابل هندسه محصپهنی دارد.  بنابراین، تاثیر اصطکاک بر تاثیر ناچیزی بر دو

 مطابقت دارد. [8]پوشی است. این نتیجه با مرجع چشم

 گیریبندی و نتیجهجمع -5

 امهای استحککردن لولهدر این مقاله، به بررسی عددی و تجربی فرآیند اندازه

 دهی غلتکی سرد پرداخته شد. به این منظور،شکلباال تولید شده به روش 
 

 خروجی با تغییر اصطکاک تغییرات هندسه لوله 2جدول 
Table 2 Changes in the Output pipe geometry with a change in friction 
coefficient 

ضریب 

 اصطکاک

پهنی دو

 )درصد(

قطر میانگین 

(mm) 

ضخامت 

 (mmحداکثر )

ضخامت 

 (mmحداقل )
0.1 0.29 33.46 2.91 2.79 
0.2 0.29 33.45 2.93 2.78 
0.4 0.29 33.45 2.89 2.77 



  

 و همکاران حسین یوسفیان سرد دهی غلتکیاستحکام باال تولید شده به روش شکل هایکردن لوله بررسی عددی و تجربی فرآیند اندازه
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سازی سازی و شبیهمنتات مدلافزار تجاری مارککردن در نرمفرآیند اندازه

گردید. سپس تغییرهندسی سطح مقطع لوله در طی فرآیند مورد بررسی قرار 

 گرفت.

خارجی، درصد دوپهنی  لوله با قطرکردن برای یک سازی فرآیند اندازهشبیه

های ابعادی شامل گیری دوپهنی مشخص انجام شد. اثر متغیرورودی و جهت

استحکام تسلیم لوله و ضخامت لوله و متغیر فرآیندی یعنی اصطکاک بر روی 

ترین نتایجی که در این تحقیق دوپهنی و خروج از مرکز لوله بررسی شد. مهم

 دست آمد، عبارتند از:به

ابد. با یبا افزایش استحکام تسلیم لوله، دوپهنی خروجی لوله کاهش می 1-

متر، دو میلی 2.8برابر شدن استحکام تسلیم لوله با ضخامت  2.77

درصد کاهش یافته است. برای یک لوله  27پهنی سطح مقطع لوله به 

 شود.با جنس مشخص، با کاهش ضخامت شیب تغییرات بیشتر می

 تغییروله ل مرکزضخامت لوله، خروج از استحکام تسلیم و تغییرتغییر با  2-

متر، خروج از مرکز سطح میلی 2.3به  2.8یابد. با کاهش ضخامت از می

 1.8به  2.3یابد. ولی با کاهش ضخامت از مقطع لوله کاهش می

متر، افزایش خروج از مرکز مشاهده شد. این تغییرات با افزایش میلی

 شود.استحکام تشدید می

پهنی خروجی لوله کردن دوبا کاهش ضخامت لوله، در طی فرآیند اندازه 3-

به  2.8برابر شدن ضخامت )کاهش ضخامت از  0.64یابد. با کاهش می

درصد کاهش  2پهنی به دو  St37متر( لوله با جنس فوالد میلی 1.8

که ه طوری شود بیابد. تغییرات با افزایش استحکام تسلیم بیشتر میمی

درصد  45برابر شدن ضخامت دوپهنی  0.64با   700 در ماده آلفورم

 کاهش می یابد. 

 تاثیر اصطکاک روی دوپهنی و خروج از مرکز لوله بسیار ناچیز است. 4-

 فهرست عالیم -6

𝐷max حداکثر قطر ( لولهmm) 

𝐷min حداقل قطر ( لولهmm) 

𝑒 درصد خروج از مرکز لوله 

𝑜𝑣  لولهدوپهنی درصد 

𝑇max ( حداکثرضخامت لولهmm) 

 

𝑇min (حداقل ضخامت لولهmm) 

 هازیرنویس

max حداکثر 

min حداقل 

 تقدیر و تشکر -7

خصوص مدیرعامل محترم از کارشناسان فنی شرکت لوله و پروفیل سپنتا به

های ارزشمندشان در انجام کارهای جناب آقای مهندس آمره بابت کمک

 آید.تشکر و قدردانی به عمل میتجربی، کمال 
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