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چکيده
تنش باقيمانده تنشي است كه بر اثر انجام عمليات خاصي در جسم باقي ميماند و در حاليكه جسم تحت هيچ
بارگذاري خارجي نيست نيز وجود دارد .چون تنشهاي باقيمانده توسط تغيير شکل مومسان غيريکنواخت توليد
ميشوند ،بررسي تنشهاي باقيماندهاي که در هر فرآيند فلزکاري ايجاد ميشوند ،اهميت دارد .مهمترين داليل
بوجود آمدن تنشهاي باقيمانده را ميتوان از ديدگاه منشاء حرارتي ،مکانيکي و تغيير فاز بررسي نمود .براي از بين
بردن تنشهاي باقيمانده موجود در قطعات ميتوان از تنشگيري حرارتي ،فشاري ،ارتعاشي ،سرمايش زير صفر،
چکش کاري ،کششي و پير کردن طبيعي استفاده نمود .متداولترين روش مورد استفاده براي حذف تنشهاي
محققان قرار گرفته ،روش تنشزدايي ارتعاشي است .پارامترهاي تاثيرگذار در تنشزدايي ارتعاشي؛ دامنه ارتعاشات،
اندازه و گردايان تنش پسماند و تعداد سيکلهاي اعمالي ميباشد .مهمترين پارامتر تاثيرگذار ،دامنه ارتعاش ميباشد.
هدف تحقيق پيشرو بررسي و مقايسه دو روش تنشزدايي حرارتي و تنشزدايي ارتعاشي و نتيجهگيري از بحث

واژگان کليدي :تنش باقيمانده ،فرکانس هارمونيک ،تنشزدايي حرارتي ،تنشزدايي ارتعاشي ،دامنه ارتعاشات
 .1مقدمه
وجود تنشهاي باقيمانده در قطعات سبب ميشود قطعات،

قطعات وجود دارد که در ميان آنها روش تنشگيري حرارتي

ثبات ابعادي خود را از دست داده ،عمر کاري آنها کم شود و

بيشترين کارايي را در صنعت دارد .روش ديگري که امروزه

در تنشهاي کمتري از حد طراحي شده شکسته شوند .در

به آن بهاي بيشتري داده شده و استفاده از آن در تمامي

نتيجه ميتوان گفت که حذف تنشهاي باقيمانده از قطعات

صنايعها مهم مهندسي رشد روز افزوني داشته است ،روش

حساس و مهندسي امري حياتي جهت بهبود کارايي آنها مي-

تنشگيري ارتعاشي مواد ميباشد .هر کدام از اين روشها

باشد .روشهاي متعددي براي کاهش تنشهاي باقميانده
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باقيمانده ،تنشزدايي حرارتي ميباشد ،اما اين روش داراي محدوديتهايي نيز ميباشد .روشي که اخيراً مورد توجه

53

داراي مزايا و معايبي هستند که در قسمتهاي بعدي به آنها

پژوهش پاسخگويي کامل به موارد گفته شده ميباشد .براي

پرداخته خواهد شد].[1

رسيدن به اين مهم نياز است که ابتدا به شناخت تنش ،تنش

شروع تحقيقات بوسيله روش اجزاي محدود بوسيله فردي به

باقيمانده ،روشهاي تنشگيري و ...پرداخته شود .اين

نام هان 1در سال  2002صورت گرفته است .قابل ذکر است

پژوهش در واقع جمع بندي مناسبي از اطالعات و تحقيقاتي

تا قبل از آن عموم تحقيقات در خصوص تنشگيري ارتعاشي

است که توسط محققان و شرکتهاي مختلفي در دنيا انجام

بر اساس تجربه بوده است] .[2در ادامه اين تحقيقات توسط

گرفته است.

شرکت بونال 2ادعا شد که تنشگيري ارتعاشي به مراتب
نسبت به ساير روشهاي ديگر مناسبتر است ،بصورتيکه
مقدار تنش باقيمانده در قطعات کمتر خواهد بود .به منظور
سنجش شرايط واقعي ،شبيهسازي سه بعدي توسط
غالمحسين فرهي صورت گرفت .شبيه سازي صورت گرفته
بهبود تنشگيري در حالتهاي استفاده از فرکانس طبيعي
نسبت به فرکانس رزونانس را اعالم کرده است ] .[5قطعاتي
که بوسيله ارتعاش تنشگيري شدهاند در صنايع مختلفي از
جمله هوا و فضا ،اتومبيلسازي ،صنايع ريلسازي ،پلسازي
مورد استفاده قرار گرفته شدهاند ] .[4ذکر اين نکته ضروري
بنظر ميرسد که از تنشگيري ارتعاشي به طور موفقيت
آميزي در قطعات توليد شده بوسيله ريختهگري ،فورج،
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جوشکاري و ماشينکاري استفاده شده است ] .[3نکته قابل
توجه اين است که تنشگيري ارتعاشي در سالهاي اخير بر
روي فوالدهاي ساده کربني ] ،[6فوالد  504زنگ نزن ]،[7
آلياژهاي آلومينيوم ] ،[8فوالد  [9] 516و فوالد 514 L
] [10صورت گرفته است .روند رو به رشد استفاده از تنش-
گيري ارتعاشي در صنعت سبب شده است تا از اين روش
حتي در قطعات جوشکاري شده به ابعاد بزرگ که تنش
پسماند حاصل از جوشکاري بااليي دارند نيز بجاي تنش-
گيري حرارتي استفاده شود ].[11
از جمله مباحث و ابهاماتي که همچنان در مورد روش تنش-
گيري ارتعاشي وجود دارد اين است که آيا اين روش جايگزين
مناسبي براي روشهاي تنشگيري حرارتي است؟ آيا اين
روش در واقعيت سبب کاهش ميزان تنشهاي پسماند در
قطعات مي شود؟ جهت انجام تنشگيري ارتعاشي بايد به چه
مواردي توجه کرد تا نتيجه بهينه را گرفت؟ .هدف اصلي اين

 .2تنش باقيمانده
با توجه به تعريفي که در قسمت قبل بيان گرديد نميتوان با
مفهوم تنش باقيمانده در قطعات آشنا شد .براي درک کردن
موضوع تنش باقيمانده در مواد ،نياز است که از ديدگاه
ديگري به بررسي خواص ماده و رفتار آنها پرداخته شود.
بديهي است که در اثر گرم شدن مواد ،انبساط و افزايش دامنه
حرکتي اتمها رخ ميدهد و در اثر انقباض برعکس .اين اثرها
يکديگر را خنثي ميکنند .حال فرض کنيم که در اثر حرارت
دادن قطعات ،دامنه حرکتي اتمها زياد شده و ماده منبسط
گردد اما در اثر سرد شدن قطعه ،بنا به هر دليلي ،يکي از
اتمها به جاي خود بر نگردد .بدليل ايجاد بينظمي در قطعه
ايجاد شده سيستم ناپايدار است .يعني تمايل دارد که انرژي
خود را از دست بدهد .درنتيجه اين عامل ،اتم سعي ميکند
که به جاي خود برگردد تا انرژي سيستم کاهش يابد .به
نيرويي که اين اتم يا اتمها به سيستم اعمال ميکنند تا به
مکان اصلي خود برگردند ،تنش باقيمانده گفته ميشود ].[12
البته اين مثال يکي از سادهترين روشهاي توجيه وجود
تنشهاي باقيمانده در قطعات ميباشد و موارد ديگر مربوط
به وجود نابجاييها و ...ميشوند که از حوصله اين تحقيق
خارج است.
 .1-2داليل ايجاد تنشهاي باقيمانده در قطعات
 .1-1-2تنشهاي ناشي از تغيير فاز

بعضي مواد مانند فوالدها در اثر گرم و سرد شدن تغيير فاز و
ساختار ميدهند .اين مواد اگر به صورت موضعي گرم شوند.
يک قسمت از ماده تغيير ساختار داده و به تبع آن تغير حجم

ميدهد و تمايل دارد که منبسط يا منقبض شود اما قسمت-

گفت ،هرچه تنشهاي باقيمانده موجود در سطح قطعه بيشتر

هاي ديگر در برابر اين تغيير حجم مقاومت کرده و سبب

باشند .عمر خستگي قطعه کمتر خواهد بود ].[12 ،5

ايجاد تنش باقيمانده در قطعات ميشوند].[15
فرآيندهاي توليد قطعات مانند نورد ،فورج سرد ،جوشکاري،
ماشينکاري و ...هرکدام به نوعي ميتوانند سبب ايجاد تنش-
هاي باقيمانده در قطعات شوند].[14
 .2-1-2تنشهاي باقيمانده ميتوانند ناشي از
گرمايش و سرمايش کنترل نشده مواد باشند].[11

 .3روشهاي حذف تنشهاي باقيمانده در قطعات
روشهاي بسياري براي حذف تنشهاي باقيمانده در قطعات
استفاده ميشوند که در اينجا به اختصار به آنها اشاره ميشود
و در قسمت بعدي بعضي روشها مورد شرح بيشتري قرار
ميگيرند.

اگر يک ماده با سرعت کمي گرم شده و با سرعت کمي نيز

 .1-3روش تنشگيري حرارتي

سرد گردد ،احتمال ايجاد تنشهاي باقيمانده در آن بسيار کم

اين روش را به اختصار تي .اس .آر 3.مينامند .در اين روش

ميشود .اما اگر يکي از موارد باال به سرعت رخ دهد در آن

قطعات تا دماهايي نسبتا باال حرارت داده شده و در اين دماها

تنشهاي باقيمانده ايجاد ميشوند.

تحت زمانهاي مشخصي نگهداري ميشوند ،سپس قطعات

 .3-1-2گرم و يا سرد کردن موضعي مواد (وجود
فيکسچر در حين گرم و يا سرد کردن قطعه)

اين مورد که بيشتر ناشي از انجام جوشکاري بر مواد ميباشد

به آرامي در کوره سرد ميگردند .اين روش متداولترين روش
براي حذف تنشهاي باقيمانده (تنشهاي پسماند) در قطعات
ميباشد ].[17

شدن موضعي تمايل زيادي به منبسط شدن دارد و اين

قبل از شناخته شدن روش تنشگيري حرارتي اين روش

درحالي است که قسمتهاي ديگر قطعه به دليل خنک بودن

متداولترين روش تنشگيري قطعات شناخته ميشد .در اين

از اين افزايش سايز جلوگيري ميکنند ].[12،16

روش قطعات را امروز توليد کرده و بين  6ماه تا دوسال بعد

 .2-2تاثير تنشهاي باقيمانده بر خواص مواد

مصرف ميکنند].[18

در اثر وجود تنشهاي باقيمانده در قطعات در آنها اعوجاج و

 .3-3روش سرمايش زير صفر

پيچيدگي ايجاد ميشود .اين عامل سبب ميشود تا قطعه

در اين روش قطعات را تا حدود ℃  -200سرد کرده و بعد

دقت ابعادي خود را از دست دهد .همچنين تغيير شکل
پالستيک قبل از رسيدن به مقدار تنش تسليم رخ ميدهد.
عدم ماشينکاري مناسب قطعات تنشدار مورد بعدي است که
ميتوان به آن اشاره کرد] .[2،15،14مورد بعدي کاهش عمر

تا ℃ 200گرم ميکنيم .بعد از تکرار اين روش ،تنشهاي
ايجاد شده در قطعات حذف شده و يا به مقادير بسيار زيادي
کاهش مييابند].[18

کاري قطعات ميباشد .بديهي است که عمر کاري قطعات را
با بحث مقاومت خستگي آنها اندازه گيري ميکنند و هرچه

 .4-3روش کششي

مقامت يک ماده در برابر پديده خستگي بيشتر باشد ،عمر

در اين روش قطعات تحت کشش قرار ميگيرند تا حدود 1.3

کاري مفيد آن نيز بيشتر است .در مورد پديده خستگي بايد

درصد تغيير شکل در آنها ايجاد شود .سپس تنش وارده به
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به اين دليل رخ ميدهد که يک قسمت از ماده در اثر گرم

 .2-3روش پير کردن طبيعي
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قطعه قطع ميگردد .با انجام اين عمل تنشهاي باقيمانده

براي انجام عمل تنشگيري در اين روش ،قطعات در کوره

موجود در قطعه حذف خواهند شد .استفاده از اين روش براي

قرار داده شده و تا دماي مشخصي ،که اين دما تابعي از

قطعات ساده و نازک امکان پذير است].[18

جنس ماده است ،حرارت داده ميشوند .اين عمل براي مدت

 .1-3روش فشاري

در تنشزدايي فشاري ،قطعات تحت تنش فشاري تا حدود 7
درصد کرنش طولي ،تغيير شکل پيدا ميکنند .سپس تنش

پايان اين مراحل ،قطعات با تمهيدات خاصي به آرامي سرد
ميشوند تا دوباره در آنها تنشي ايجاد نگردد.

اعمالي به قطعات حذف ميشود .درنتيجه انجام اين عمل،

 .1-4داليل حذف تنشهاي باقيمانده در قطعات

تنشهاي باقيمانده موجود در قطعات حذف ميشوند].[18

توسط عمليات حرارتي

 .6-3چکشکاري

با انجام چکشکاري و ايجاد تنشهاي فشاري ،تنشهاي
کششي موجود در قطعات کم شده و در نتيجه عمر خستگي
قطعات افزايش مييابد چکشکاري ميتواند به صورت
دستي ،برقي ،التراسونيک و يا ...باشد .يکي از مزيتهاي
روش چکشکاري اين است که ميتوان از آن در بين انجام
جوشکاري اليههاي مختلف استفاده کرد .در واقع براي
جوشهاي چند اليهاي بهتر است که بعد از اعمال هر پاس
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زماني که تابعي از سايز قطعه است ،انجام ميگردد .پس از

جوشکاري ،به غير از پاس ريشه و پاس رويي ،عمليات
چکشکاري انجام شود ] .[15،18،19
 .7-3تنشگيري ارتعاشي

در اين روش قطعات تحت ويبره قرار ميگيرند و بعد از
گذشت چند دقيقه تا چند ساعت تنشهاي موجود در قطعات
حذف شده و قطعه تنش زدايي ميشود .اين روش خود داراي
چندين زيرگروه ميباشد] .[20از جمله روشهاي تنشگيري
ارتعاشي ميتوان به روش هارمونيک ،روش هارمونيک تابع،5
روش ويبره نامنظم ،روش ويبره با دامنه ثابت و ...اشاره
کرد].[21
 .4تنشگيري حرارتي
تنشگيري حرارتي که به فرآيند آنيل کردن يا آنيل تنش-
گيري نيز مرسوم است ،متداولترين روش حذف تنشهاي
باقيمانده در قطعات ميباشد.

چند دليل براي اين اتفاق ميتوان بيان کرد اول اينکه با گرم
شدن قطعات نوسانات اتمي زياد شده ،حرکت اتمها راحتتر
شده و درنتيجه اتمهايي که در مکانهاي خود قرار نداشته
بودند به مکان اصلي خود بازگشته و سبب ميشوند سيستم،
انرژي از دست داده و تنشزدايي شود .دومين مورد که بيشتر
مورد نظر دانشمندان نيز است بر اين واقعيت استوار است که
حداکثر تنشي که قابليت ذخيره شدن در يک ماده را دارد
برابر با تنش تسليم ماده ميباشد .يعني تنشهاي باقيمانده
در قطعه نميتوانند بيشتر از مقدار تنش تسليم باشند .از
طرفي ميدانيم که تنش تسليم مواد تابعي از دما است و
تقريبا براي همه مواد با افزايش درجه حرارت تنش تسليم
کاهش مييابد .با تلفيق کردن دو مورد باال ميتوان گفت که
چگونه تنشهاي باقيمانده در قطعات پس از عمليات حرارتي
کاهش مييابند .با گرم کردن مواد تنش تسليم آنها کاهش
مييابد و از طرفي گفته شد که تنشهاي داخلي نميتوانند
بيشتر از تنش تسليم باشند .در نتيجه در اين دماها ،تنشهاي
موجود در قطعات از حد تسليم گذشته و سبب ايجاد تغيير
شکلهاي ميکروني و گاها ماکرويي ميگردند .به همين دليل
ميزان تنشهاي باقيمانده در قطعات کاهش مييابد (تنش-
هاي باقيمانده سبب ايجاد تغيير شکلهاي ميکروني يا
ماکرويي در دماهاي باال ميشوند و ديگر تنشي وجود نخواهد
داشت که بعد از سرد شدن در قطعه بماند) .حال اگر قطعه
سرد شود اگرچه که تنش تسليم آن افزايش مييابد اما ديگر
تنشي بصورت داخلي در قطعه وجود نخواهد داشت].[22

همانطور که گفته شد روش تنشگيري حرارتي ،متداولترين

استفاده از کورههايي با سوخت فسيلي (که تقريبا تمام کوره-

روش حذف تنشهاي باقيمانده در قطعات و سازهها است.

هاي عمليات حرارتي صنعتي را شامل ميشوند) سبب

اما اين روش داراي محدوديتهايي است که در زير به آنها

افزايش آلودگي محيط زيست شده که تبعات سنگيني را در

اشاره خواهد شد.

دراز مدت بجا ميگذارند.

 .2-4محدوديت هاي روش تنش گيري حرارتي

 .1-2-4نياز به تميز کاري نهايي

 .1-2-4هزينه زياد

بدليل اينکه اصوال قطعات در حين تنش گيري حرارتي در

اولين موردي که بدان بايد اشاره شود هزينه زيادي است که

دماهاي باال قرار ميگيرند و در دماهاي باال سرعت

روش تنشزدايي حرارتي به دنبال دارد .هزينه نگهداري

اکسيداسيون قطعات خيلي بيشتر است ،سطح قطعات اکسيد

کوره ،روشن کردن آن ،هزينه ارسال و دريافت قطعات تا

ميشود که در مورد اکثر مواد اين رخداد باعث از بين رفتن

کارگاه عمليات حرارتي کننده و ....اين روزها قيمت گاز رفته

کيفيت سطحي و ايجاد سطحي خشن ميگردد .در نتيجه بعد

رفته بيشتر شده و بيشتر هم خواهد شد.

از فرآيند تنشگيري حرارتي نياز است تا قطعات يک بار ديگر

 .2-2-4زمان

يکي از معايب فرآيند تنشگيري حرارتي اين است که اين

تحت فرآيند تميزکاري سطحي قرار گيرند تا به کيفيتهاي
مورد نظر برسند.

چندين روز (ده -دوازده) دارد .دقت شود که اين زمان ذکر

بعضي از قطعات و آلياژ ها براي رسيدن به خواص مشخص

شده زمان ارسال و برگشت قطعه از کارگاه عمليات حرارتي

و مخصوصي تحت فرآيندهاي مکانيکي ،ترمومکانيکي و

را هم شامل ميشود و زمان خالص براي عمليات حرارتي

حرارتي قرار گرفتهاند .چنانچه اين قطعات تحت فرآيند تنش-

قطعات نهايتا  1تا  2روز ميباشد.

گيري حرارتي قرار گيرند ،احتمال زيادي وجود دارد که تغيير

 .3-2-4ايجاد اعوجاج در قطعات

محسوسي در خواص مکانيکي آنها ايجاد شود و درنتيجه اين
عمل کارايي خود را از دست بدهند .براي تنشگيري اين مواد

ايجاد گردد .بديهي است که برگرداندن اين اعوجاج و حذف

 .7-2-4عدم کارايي در مورد تنشزدايي فوالدهاي

آن بسيار سخت تر از رخ دادن آن ميباشد .يکي از داليل

زنگ نزن آستنيتي

ايجاد اعوجاج در قطعات را ميتوان اينگونه بيان کرد ،قطعاتي

فوالدهاي زنگ نزن آستنيتي را به دو دليل تحت فرآيند

که داراي مناطقي با ضخامتهاي مختلف هستند بدليل

عمليات تنشگيري قرار نميدهند .اول اينکه اين خانواده از

اينکه زمانيکه در کوره قرار ميگيرند ،همه مناطق آنها با

فوالدها در اثر گرم شدن احتمال ميرود که تحت پديدهاي

يکديگر گرم و سرد ميشوند در نتيجه منطقه نازک زمان

به نام حساس شدن قرار گيرند در نتيجه خواص مقاومت به

بيشتري در دماهاي باال قرار ميگيرد و بنابراين احتمال

خوردگي آنها تحت تاثير قرار گرفته و کاهش شديدي را از

پيچش آن بيشتر ميشود.

خود نشان دهد .دومين مورد اينکه در فوالدهاي زنگ نزن

 .4-2-4آلودگي محيط زيست

آستنيتي به دليل اينکه قابليت جوشکاري افزايش پيدا کند،

پيجيده و تابيده شوند يا به اصطالح علميتر در آنها اعوجاج

در ترکيب طوري تنظيم ميشود که مقداري فاز فريت در فلز
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بطور معمول انتظار ميرود که قطعات در اثر گرم شدن

اصوال نميتوان از تنش گيري حرارتي استفاده کرد].[18
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فرآيند نياز به صرف زمانهاي طوالني بين چندين ساعت تا

 .6-2-4تغيير در خواص مکانيکي

93

جوش ايجاد شود تا از ايجاد ترکهاي گرم جلوگيري شود .با

تقريبا به صورت خطي افزايش پيدا ميکند .اين مورد تا زماني

گرم کردن فوالد زنگ نزن آستنيتي که در جوش آنها

ادامه دارد که انرژي ناشي از ويبره کردن قطعات بر انرژي

مقاديري از فريت باشد ،اين احتمال وجود داردکه اين فريت،

مقاومت قطعه در مقابل ويبره شدن غلبه پيدا کند .زماني که

به فريت زيگما تبديل شده و سبب ايجاد تردي در قطعات و

اين پديده رخ دهد ،ويبرههاي ايجاد شده در قطعه

همساز6

ساختار شود].[25

شده و درنتيجه دامنه ارتعاشات آنها افزايش چشمگيري را از

 .8-2-4محدوديت ابعاد قطعات و تجهيزات

به هرحال هر کوره عمليات حرارتي داراي ظرفيتي از لحاظ
ابعاد يا وزن ميباشد که مقادير باالتر از آن را نميتوانند از
عمليات حرارتي استفاده کنند .اين محدوديت سبب ميشود

خود نشان ميدهد .شکل  1نشان دهنده نمودار تغييرات دامنه
ارتعاشات درون قطعه نسبت به فرکانس ويبرههاي اعمال
شده به قطعه ميباشد .به بزرگترين پيکي که در اين نمودار
ديده مي شود .پيک هارمونيک گفته ميشود].[23،26

تا توانايي تنشگيري حرارتي قطعات حجيم وجود نداشته
باشد.
 .1تنشگيري ارتعاشي
اين روش با استفاده از ويبره کردن قطعه يا تجهيز سبب
کاهش و يا حذف تنشهاي باقيمانده در آنها ميشود .در واقع
يک موتور الکتريکي مولد ويبره به تجهيز متصل شده و
لرزش را به قطعه منتقل ميکند .در اثر اين عمل بعد از
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گذشت زماني ،قطعات تنشزدايي ميشوند].[24
اما اينکه از چه فرکانسي براي ويبره کردن و لرزاندن قطعات

شکل  .1نشان دهنده تغييرات دامنه ارتعاشات درون قطعه نسبت به
تغييرات فرکانس ويبره کردن].[8

استفاده کنيم هنوز بعد از گذشت  70-60سال از ابداع اين
روش در هالهاي از ابهام است .براي درک بهتر تاثير ويبره

شکل  2نيز نشان ميدهد که انرژي ناشي از ويبره کردن

کردن بر ساختار و تنشهاي موجود در قطعات ابتدا بايد

قطعات مادامي که فرکانس ويبره افزايش مييابد ،افزايش

عکس العمل مواد در اثر انجام ويبره بر روي آنها مورد مطالعه

پيدا ميکند .اما دامنه ارتعاشي ايجاد شده در قطعه تا يک

قرار گيرد.

حدي به صورت تقريبا خطي افزايش پيدا کرده و بعد از آن

اگر يک قطعه تحت ويبره شدن قرار گيرد ،درون آن
ارتعاشاتي در مقياس سلولهاي واحدشان ايجاد ميشود .اين
ارتعاشاتي که ايجاد ميشوند هر کدام داراي دامنه حرکتي و
تنشي مختلفي هستند .ابتدا که قطعه ،تحت ويبره شدن قرار
ميگيرد ،در مقابل اين افزايش انرژي مقاومتي از خود نشان
ميدهد و مانع از همسازي اين ويبره ها با يکديگر و در نتيجه
افزايش چشم گير دامنه آنها ميشود .هرچه که فرکانس
ويبره شدن افزايش پيدا کند ،دامنه ارتعاشات ايجاد شده هم

پيک هارمونيک را ايجاد ميکند.

شکل.2نشان دهنده تغيير در انرژي انتقالي به قطعه و همچنين دامنه

شکل . 3اين شکل نشان دهنده تغييرات ايجاد شده در نمودار

ارتعاشات موجود در قطعه].[22

دامنه -فرکانس بر اساس تغيير در سرعت اسکن کردن قطعه مي
باشد].[22

بهترين و متداولترين روش بدست آوردن پيک همساز
قطعات ،روش اسکن کردن ميباشد .در اين روش همانطور
که گفته شد تغييراتي در ميزان فرکانس ايجاد ويبره توسط
موتور الکتريکي داده شده و در مقابل آن ارتعاشات بدست
آمده را ضبط کرده و در نهايت يک نمودار رسم ميشود.
مشابه نموداري که در شکل  5آورده شده است .در هنگام
اسکن کردن قطعات نبايد سرعت انجام اسکن و ايجاد
تغييرات در ميزان فرکانس ويبره کردن زياد باشد ،چرا که
درصورت زياد بودن سرعت اسکن قطعه ،احتمال وجود دارد
که پيکهاي هارمونيک مورد نظر به خوبي رسم نشده و يا
حتي ديده نيز نشوند .چرا که زمان مورد نياز به قطعه داده
نشده است تا دامنهي نهايي ويبرههاي ايجاد شده را نشان
دهد .اسکني با سرعت حدود  10 RPM/Sانجام شود،
تقريبا براي همه مواد مورد استفاده قرار گرفته ،پاسخگوي
نيازها بوده است .در مواردي که قطعه مورد نظر بزرگ باشد
بهترين و دقيقترين نتيجه دست يافت .شکل  5تاثير سرعت
اسکن کردن قطعه را بر روي ايجاد پيکهاي هارمونيک
قطعات نشان ميدهد .مشخص است که با افزايش بي دليل
مشخصه هارمونيک وجود نخواهد داشت].[23

صورت مناسبي رخ دهد .در پاسخ به اين سوال سه نظريه
وجود دارد.
 -1براي تنشگيري ارتعاشي بايد از فرکانس طبيعي قطعات،
همان فرکانسي که منجر به ايجاد بيشترين دامنه ارتعاشات
در قطعات ميشود ،استفاده کرد .در اثر استفاده از اين روش
با اعمال انرژي بسيار کم ،ارتعاشات با دامنه زيادي در قطعه
ايجاد شده و درنتيجه اين رخداد سيستم ميتواند تنش زدايي
شود .طبق اين نظريه فرآيندها و دستگاههاي مختلفي براي
تنشگيري ارتعاشي ايجاد شدهاند که شرکتهاي مختلفي از
آنها استفاده ميکنند].[6
 -5اين نظريه بيان ميکند که براي تنشزدايي ارتعاشي
قطعات ،بحث دامنه ارتعاشات ايجاد شده در قطعه اهميت
ندارد ،بلکه بحث فرکانس ويبرهها مورد اهميت است].[23
اين نظريه که جديدترين نظريه در بحث تنشگيري ارتعاشي
است بيان ميکند که براي تنشگيري ارتعاشي قطعات ،نه از
فرکانس طبيعي آنها بلکه بايد از فرکانسي استفاده کرد که به
مقدار کمي ،کمتر از فرکانس طبيعي قطعات باشد .اصطالحا
اين فرکانس را هارمونيک تابع مينامند .اين مورد اخير تحت
سرمايهگذاري انجمن انرژي آمريکا و توسط شرکت بونال،
منجر به توليد روش جديدي در صنعت تنشگيري ارتعاشي
به نام متاالکس 7شده است].[27
 -9بسياري از محققين اعتقاد دارند که مهمترين عامل
تاثيرگذار بر کيفيت عمليات تنشگيري ارتعاشي ،دامنه
ارتعاشات ايجاد شده در قطعات ميباشد .اين گروه معتقدند
براي اينکه تنش زدايي به صورت قابل قبولي انجام شود بايد
دامنه ارتعاشات ايجاد شده به يک حداقل ميزاني برسد و در
مقادير کمتر از آن ديگر تنشگيري رخ نخواهد داد ،چرا که
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سرعت اسکن کردن ،زماني براي ايجاد و تشکيل پيکهاي

بايد قطعه تحت ويبره کردن قرار گيرد تا تنش زدايي به
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بايد با سرعتهاي کمتري اسکن کردن را انجام داد تا به

با توجه به نمودار باال سوال ايجاد ميشودکه با چه فرکانسي

11

mech_mag@yahoo.com

نشرية علمي ترويجي صوت و ارتعاش  /سال پنجم  /شمارة دهم 5 ................................ 5931 /
15

در طي انجام تنشگيري ارتعاشي بايد حتما مقداري کرنش-

 .1-1تاثير افزايش دامنه ارتعاشات بر کاهش

هاي ميکرو در قطعه ايجاد شود تا بر اساس آزاد سازي

تنشهاي باقيمانده

پالستيکي ،تنشهاي باقيمانده در قطعات آزاد گردند.

با افزايش ميزان دامنه ارتعاشات ايجاد شده در قطعات و

اما به چه دليل در اثر ويبره کردن قطعات تنشهاي داخلي

همچنين افزايش فرکانس سيکلهاي بارگذاري ،ميزان تنش

آنها کاهش مييابند؟ دو نظريه در مورد بحث حذف تنشهاي

باقيمانده در قطعات کاهش يافته و عمقي از قطعه که تنش

باقيمانده با استفاده از تنشگيري ارتعاشي (ويبره کردن

زدايي ميشود نيز افزايش مييابد .اين مورد در شکل  4به

قطعات) وجود دارد .اولين نظريه ،که به نظريه استاندارد هم

نمايش گذاشته شده است.

شناخته ميشود ،در واقع بيانگر اين است که تنشهاي

دقت شود که در اين شکل بجاي دامنه ارتعاشي که واحد آن

باقيمانده در قطعات با تنشهاي اعمال شده در اثر ارتعاش

از جنس  mm ،mو  ...است از مقدار تنشي که براي ايجاد

تجهيز جمع شده و با يکديگر از حد تنش تسليم گذشته و

آن دامنه ،توسط دستگاه ارتعاش ساز به قطعه مورد نظر وارد

سبب ايجاد تغيير شکلهاي ميکروسکوپي در قطعه ميشوند.

ميشود (برحسب  ،)MPaاستفاده شده است .هرچه ميزان

درنتيجه به سبب اين تغيير شکل ميکروسکوپي ايجاد شده

اين تنش هاي اعمالي به قطعه بيشتر باشد ،دامنه تنشي

در ساختار ،تنش باقيمانده در قطعه کاهش چشمگيري مي-

بيشتري به قطعه اعمال ميگردد .با افزايش ميزان دامنه

يابد (در واقع توزيع دوباره اتمها در اين حالت سبب ذخيره

ارتعاشات ديده ميشود که عمق نفوذ تنشزدايي نيز افزايش

شدن تنش در قطعه نميشود) .البته اين تئوري مشکالتي

مييابد .با در نظر گرفتن شکل  4ديده ميشود که با افزايش

هم دارد .يکي اينکه اين تئوري بيان ميکند که به محض

دامنه ارتعاشات و رسيدن آن به  330مگاپاسکال تنشهاي

رسيدن دامنه تنشي به حد مشخصي ،بايد تغييري در وضعيت

باقيمانده به حد چشمگيري کاهش مييابند ،اما بايد در نظر

تنشهاي باقيمانده موجود در قطعات رخ دهد که البته چنين

گرفته شود که حجم زيادي تغيير شکل پالستيک در اثر

چيزي مشاهده نشده است .نظريه دوم مبنا را بر حرکت

استفاده از اين دامنههاي بزرگ ارتعاشي رخ ميدهد که مي-

نابجاييها گذاشته شده است .اين نظريه بيان ميکند که در

تواند تاثير منفي بر عمر خستگي قطعات داشته باشد.

اثر ويبره کردن قطعات و ايجاد ارتعاشات در آنها ،نابجايي-
هايي که با برخورد به موانع کوچکي قفل شدهاند قابليت
حرکتي دوباره پيدا کرده و به مناطق جديدي مهاجرت مي-
کنند که داراي سطوح انرژي کمتري باشند و درنتيجه اين
عمل قطعات تنش زدايي ميشوند .اين مورد نيز نشان مي-
دهد که عامل اصلي کاهش در ميزان تنشهاي باقيمانده
توسط ويبره کردن ،ايجاد تغيير شکلهاي ميکروپالستيکي
در قطعات بر اساس ايجاد ارتعاش در آنها ميباشد .البته اين
نظريه هم داراي ابهامات زيادي است .بطور کلي ميتوان
گفت که بحث تاثير ويبره کردن تجهيز بر روي ساختار و

شکل  .4نشان دهنده تغيير در ميزان تنش هاي باقيمانده در قطعات
نسبت به تغيير در دامنه ارتعاشات].[28

نحوه کاهش تنشهاي باقيمانده آن ،هنوز بعد از گذشت

بطور کلي انتظار داريم که با افزايش ميزان دامنه تنشي،که

حدود  70-60سال در هالهاي از ابهام ميباشد.

در واقع همان تنشهاي خارجي وارده بر قطعه ميباشند،

تنشهاي باقيمانده موجود در قطعه با توجه به رابطه زير
کاهش يابند.
تنش باقيمانده در قطعات  +تنش اعمالي به قطعات < تنش
تسليم قطعات
بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که هرچه تنش خارجي اعمال
شده بيشتر باشد ،در هنگام حذف تنشها ،ميزان کمتري
تنش باقيمانده در قعطه باقي ميماند .با توجه به اين مدل

شکل  6نشان ميدهد که بيشترين ميزان تغيير در ميزان
تنشهاي باقيمانده در قطعات در سيکلهاي اوليه رخ مي-
دهد .البته اين ميزان براي دامنههاي ارتعاشي مختلف
متفاوت ميباشد .بطور مثال در شکل ، 6که داراي دامنه
ارتعاشي  230مگاپاسکال است ،تغيير محسوس در ميزان
تنشهاي باقيمانده در حدود  10000سيکل ايجاد شده است.

انتظار داريم که در چند سيکل اوليه ميزان تنشهاي باقيمانده
در قطعات بيشترين تغيير را از خود نشان دهد ( که البته
ميزان اين تغييرات و حدود اين سيکلها خود تابعي از ميزان
دامنه تنشي اعمال شده ميباشد)  .اين نظريه البته در حاالتي
ديده ميشود که ميزان دامنه تنشي اعمال شده به قطعات در
حد و اندازههاي تنش تسليم ماده مورد نظر باشد و در مورد
دامنههاي تنشي کوچکتر پاسخگو نميباشد.
اثبات ديگري بر تاثير افزايش دامنه ارتعاشي بر کاهش ميزان
تنشهاي باقيمانده در شکل  3آورده شده است .اين شکل
درواقع شبيه سازي شده تاثير ويبره کردن قطعات بر ميزان
تنشهاي باقيمانده است که با کد مارک 8با استفاده از تکنيک
که با افزايش دامنه ارتعاشي قطعات ،تنشهاي باقيمانده چه
عرضي و چه طولي کاهش مييابند .مشاهده ميگردد که با
افزايش ميزان دامنه ارتعاشي به  24ميليمتر ،تنشهاي
فشاري نيز تبديل شدهاند] .[17،29

عالوه بر موارد گفته شده ديده ميشود که با افزايش زمان
فرآيند تنشگيري (تعداد سيکلهاي ويبره کردن) تغييراتي
در ميزان فرکانس طبيعي قطعات يا همان فرکانس رزونانس
رخ ميدهد و فرکانس طبيعي قطعات در اثر انجام اين عمل
تنشزدايي ،کاهش مييابد ] .[51،50شکل  7نشان دهنده
تغييرات فرکانس طبيعي قطعات در برابر تعداد سيکلهاي
ويبره کردن است .مشاهده ميشود که بيشترين مقادير
تغييرات در فرکانس طبيعي قطعات در اولين سيکلهاي
اعمال شده ميباشد ،که اين حد همبستگي به سايز ،وزن،
نوع آلياژ و دامنه ارتعاشات بستگي دارد.

شکل  .2تاثير افزايش دامنه ارتعاش قطعات بر کاهش تنشهاي
باقيمانده در آن [.]22
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تعداد سيکل هاي ويبره کردن].[28
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اجزاي محدود انجام شده است .در شکل  3نيز ديده ميشود

شکل  .2نشان دهنده تغيير در تنش باقيمانده قطعات در مقابل

19

شکل  .7نشان دهنده تغيير در ميزان فرکانس طبيعي قطعات با

شکل .8نشان دهنده مناطق هارمونيک و  Sub-Harmonicدر

توجه به افزايش سيکلهاي ارتعاشي].[28

نمودار فرکانس-دامنه].[33

با توجه به توضيحاتي که در باال آمده است ،عدم درک

مشکل ديگر موجود در تنشگيري ارتعاشي ،عدم قطعيت در

صحيح از تاثير ويبره کردن بر قطعات ،ميتوان گفت که

زمان اتمام فرآيند تنشگيري ،نيز با استفاده از روش

مرغوبيت انجام اين فرآيند تنشزدايي تا حد زيادي وابسته به

متاالکس کامال قابل حل ميباشد .براي توضيح دادن اين

تجربيات شخص و اپراتور تنشگيري است .با توجه به اين

روش ابتدا بايد ياد آوري کرد که فرکانس هارمونيک

نکته ميتوان بيان کرد که امکان زيادي دارد تا ويبره کردن

ارتعاشات ،در قطعهاي که داراي تنش باقيمانده است و قطعه-

قطعات به حد قابل مالحظهاي کمتر و يا بيشتر از حد مورد

اي که فاقد تنش باقيمانده است متفاوت ميباشد .از همين

نياز قطعه انجام شود .هرکدام از اين موارد البته تبعاتي را در

خاصيت ذاتي مواد در روش متاالکس استفاده ميشود تا زمان

پي دارند .از يک طرف بحث ثبات ابعادي به حد مورد انتظار

دقيق اتمام فرآيند تنشگيري محاسبه شود .نه مقداري بيشتر

نميرسد ،چرا که تنشهاي موجود کامال حذف نشدهاند ،و از

و نه مقداري کمتر] [29اما چگونه؟

طرف ديگر بحث کاهش عمر قطعات از طريق کاهش

الزم به يادآوري است که در اثر وجود تنشهاي باقيمانده در

مقاومت به خستگي را خواهيم داشت ،چرا که ايجاد تغيير

قطعات ،فرکانس طبيعي آنها افزايش مييابد که اين موضوع

شکل پالستيک زيادي را در اثر ويبره کردن زياد با دامنههاي

با توجه به تحقيقات و تجربيات در شرکتهاي سازنده

ارتعاشي باال خواهيم داشت.

دستگاههاي تنشگيري ارتعاشي] [25 ، 50همينطور

مشکالت ذکر شده در باال را با استفاده از روش تنشگيري

محققين به اثبات رسيده است ].[5

ارتعاشي متاالکس ميتوان حذف کرد .در اين روش همانطور
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که گفته شده است نه از فرکانسهاي هارمونيک بلکه از
فرکانسهايي ،کمتر از هارمونيک استفاده ميشود .فرکانس
مورد استفاده در اين فرآيند در شکل  8به نمايش گذاشته
شده است .در نتيجهي استفاده از اين دامنههاي ارتعاشي،
احتمال اينکه تغيير شکلهاي ميکروسکوپي زيادي در
قطعات ايجاد شوند به طور محسوسي کاهش مييابد و در
نتيجه اين مورد مقاومت به خستگي قطعات نه تنها کاهش
نمييابد بلکه در اثر حذف تنشهاي باقيمانده افزايش نيز
خواهند يافت.

 .2-1روش تعيين زمان اتمام فرآيند تنشگيري

ارتعاشي در متاالکس
در اين روش نيز مانند روشهاي ديگر تنشگيري ارتعاشي
قبل از اعمال ويبرههاي اصلي به قطعه يک مرتبه قطعه
اسکن ميشود تا نمودار فرکانس -دامنه قطعه بدست آيد و
با کمک آن بتوان فرکانس مورد نياز براي تنشگيري قطعه
را تنظيم کرد .شکل  9اين مرحله را به نمايش گذاشته است.
پس از انتخاب فرکانس هارموني تابع به عنوان فرکانس
لرزاننده قطعه ،قطعه ويبره شده و بعد از گذشت مدت زماني
که وابسته به جنس ،ابعاد و وزن قطعه است يک بار ديگر
قطعه اسکن ميشود .نمودار اسکن دوم در شکل  10آورده
شده است .حال با توجه به منحني جديد بدست آمده در
فضاي فرکانس  -دامنه ارتعاش ،فرکانس ويبره کردن جديد

قطعه انتخاب شده و قطعه تحت آن ويبره ميشود .گفتني
است که تغيير مکان نمودار از  1به  2بيانگر اين نکته است
که قطعه حداقل تا حدودي تنشزدايي شده است.

شکل .11نشان دهنده عدم تغيير در فرکانس هارمونيک با طوالني
تر شدن زمان و درنتيجه اتمام فرآيند تنشگيري].[31

در مورد روش  Meta-Laxادعا ميشود که اين روش،
شکل  . 2نشان دهنده نمودار فرکانس – دامنه و منطقه مورد

تنها روشي است که ميتواند يکنواختي کامل در فرآيند

استفاده در فرآيند تنشگيري .[31] Meta-Lax

تنشزدايي قطعه ايجاد کند و مناسبترين جايگزين براي
روش تنشگيري حرارتي ميباشد].[51
 .3-1مقايسه استفاده از فرکانسهاي هارمونيک و
هارمونيک تابع بر روي تنشهاي باقيمانده در
قطعات

تاثير استفاده از فرکانسهاي هارمونيک يا کمتر از آن بر روي
دوم و بعد از ويبره کردن قطعه بدست آمده است].[31

اين شکل نشان ميدهد که استفاده از فرکانسهاي

بعد از ويبره کردن قطعه تحت فرکانس جديد نيز دوباره
فرآيند اسکن شدن قطعه انجام ميشود .چنانچه نمودار جديد
و نمودار دوم نشان دهنده فرکانس هارمونيک يکساني باشند،
است .زيرا همانطور که قبال هم ذکر شد ،در اثر حذف تنش-
هاي باقيمانده در قطعات فرکانس هارمونيک قطعه تغيير
ميکند .درنتيجه عدم تغيير در ميزان اين فرکانس نشان
دهنده اين است که قطعه به طور کامل تنشزدايي شده است.
اين قضيه در شکل  11آورده شده است .در نمودار مشاهده
ميشود که منحني آبي و قرمز داراي فرکانس هارمونيک
يکساني هستند .اين زمان ،زماني است که قطعا عمليات
تنشزدايي به اتمام رسيده است.

نسبت به فرکانس هارمونيک دارند .بطور کلي ميتوان گفت
که ميزان کاهش تنشهاي پسماند در قطعات به موارد 4
گانه زير مربوط ميباشد.
 -1اندازه اوليه و گراديان تنش پسماند در قطعه -2 ،دامنه
تنشهاي ديناميک و ارتعاشات وارد شده به قطعه،
 -5تعداد سيکلهاي اعمالي -4 ،خواص مادهاي که
تحت تنشزدايي ارتعاشي قرار ميگيرد.
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شکل .13نشان دهنده نمودار فرکانس -دامنه قطعه که در مرحله

تنشهاي باقيمانده در قطعات در شکل  12آورده شده است.

12

روش تنشگيري حرارتي را در مورد قطعات ماشين سازي
نميتوان به عنوان آخرين مرحله کاري در نظر گرفت ،زيرا
بعد از انجام اين عمليات بنابر توضيحات داده شده در قبل،
نياز به فرآيندهاي ديگري مانند ماشينکاري يا سندبالست
ميباشد .اما روش تنشگيري ارتعاشي اين قابليت را دارد که
در آخرين مرحله از فرآيند توليد انجام شود ،چرا که تغييرات
شکل .12نشان دهنده تاثير استفاده از فرکانسهاي هارمونيک تابع
و هارمونيک بر کاهش تنشهاي داخلي قطعات.

 .6مقايسه روش تنشگيري حرارتي و تنشگيري
ارتعاشي 9و حل مشکالت ناشي از تي .اس .آر.
.1-6کاهش مشکل هزينه زياد عمليات تنشگيري

ميتوان گفت که هزينه انجام عمليات تنشگيري ارتعاشي
حدود  93-90درصد کمتر از تنشگيري حرارتي است.
.2-6کاهش در زمان عمليات تنش گيري

روش متاالکس در نهايت بين  50دقيقه تا  2ساعت زمان
نياز دارد تا قطعه را کامال تنشزدايي کند .اين نکته بدين
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معني است که عمليات تنشگيري ارتعاشي بين  48-8برابر
زودتر از تنشگيري حرارتي قابليت انجام شدن دارد .مدت
زمان مورد نياز براي انجام تنشگيري ارتعاشي بسته به وزن،
سايز و مقدار تنش موجود در قطعه ميباشد و بندرت براي
قطعات خيلي بزرگ به بيشتر از  2ساعت خواهد رسيد.
 .3-6کاهش و حذف اعوجاج ناشي از تنشگيري
حرارتي

بدليل عدم وجود حرارت در روش تنشگيري ارتعاشي ديگر
تغييرات اعوجاجي ناشي از عمليات تنشگيري در قطعات
ديده نميشود ] .[52،55
 .4-6زمان انجام عمليات تنشگيري در فرآيند
توليد

ابعادي ايجاد نشده و خواص قطعه تغيير نخواهد کرد.
 .1-6حل مشکل آلودگي محيط زيست

بدليل عدم استفاده از سوختهاي فسيلي در فرآيند تنش
گيري ارتعاشي ،ديگر آلودگي زيست محيطي وجود نخواهد
داشت .و مصرف انرژي در اين روش بسيار بسيار کمتر از
روش حرارتي است.
 .6-6حل مشکل تغيير در خواص مکانيکي مواد

در روش تنشگيري ارتعاشي بدليل اينکه هيچگونه حرارتي
به قطعه وارد نميشود ،هيچگونه تغيير مضري در خواص
مکانيکي مواد مشاهده نخواهد شد و چناچه تغييري ديده شود
منجر به افزايش خواص ماده ميباشد .چرا که در اثر حذف
تنشهاي باقيمانده خواص مکانيکي مواد بهبود مييابد
]( .[54البته اين در موري است که از دامنههاي ارتعاشي
خيلي بزرگي استفاده نشود .چرا که در اين حالت مقاومت به
خستگي ماده ميتواند کاهش يابد).

 .7-6حل مشکل وجود محدوديت ابعادي

در روش تنشگيري حرارتي همانطور که اشاره شد بسته به
سايز کوره و دمايي که قابليت رسيدن به آن را دارد،
محدوديتهايي براي عمليات تنشگيري اعمال ميشود .اما
در روش تنشگيري ارتعاشي هيچگونه محدوديتي از لحاظ
ابعاد و وزن براي قطعات وجود ندارد .قطعاتي از چند کيلوگرم
تا چندين صد تن را با اين روش ميتوان تنشزدايي کرد.

 .8-6حل مشکل عدم امکان تنشگيري حرارتي

صنعتي ميتوان استفاده کرد .در ميان موارد ذکر شده

براي تمامي آلياژها

آلياژهاي زير تا بحال مورد استفاده رضايت بخش از روش

بنا بر ذات تنشگيري حرارتي ،چنانچه در باالتر ذکر شده

متاالکس قرار گرفتهاند (جدول .)1

است ،اين روش قابليت انجام براي تمامي مواد را ندارد.
درمقابل روش تنشگيري ارتعاشي را تقريبا براي تمام مواد
جدول .1آلياژهايي که به طور موفقيت آميز به روش  Meta-Laxاستفاده شدهاند.
مواد مورد مطالعه قرار گرفته

خانواده هاي آلياژي

فوالدهاي کم کربن

1020, A36, 4620, 8620

فوالدهاي کربن متوسط

1045,1060,4140(Mo40), 4340(VCN200), H13,
P20

فوالد ابزار

A2, D2, M1, M2, M3, S7, HU80, HY100

آلومينيوم

356, 2000’s, 5000’s, 6000’s, 7000’s

فوالدهاي زنگ نزن

304, 316, 410, 416, 420

چدن

چدن خاکستري ،چدن نشکن و...

ديگر آلياژها

تيتانيوم ،اينکونل ،منيزيم ،طال

تنشگيري ارتعاشي را به عنوان يک فرآيند اصالح کننده
درحين انجام جوشکاري هم ميتوان انجام داد .درصورت
مقاومت فلز جوش در برابر ايجاد ترک به ميزان 400-73
درصد افزايش مييابد .اين درحالي است که تنشگيري
حرارتي لزوما عملياتي است که منجر به حذف تنشهاي
قابليت انجام در حين فرآيند را ندارد .شکل  15نشان ميدهد
که با افزايش فرکانس ويبره کردن جوش حاصل از فرآيند
تي .آي .جي 10بر روي فوالد زنگ نزن  504دانهها ريزتر
شده و سختي افزايش مييابد] .[7،53
 .9-6تقسيم بندي هزينهها

هزينه استتتفاده ار روش تن گيري ارتعاشتتی برابر با هزينه
يک نفر ساعت کار مداوم و انرژي م صرفی يک ساعت به
ا نداره يک قهوه جوش می باشتتتدر در م لا بز هزي نه هاي
تن گيري حرارتی شتتتامز عمتيان تن گيري ،حمز بار،
سوخت وررر میباشدر

شکل  .13تاثير افزايش فرکانس ويبره کردن جوش ايجاد شده بر
روي فلز .[22] 334

 .11-6امکان انجام عمليات در سايت
بدليل قابل حمل بودن تجهيزات تنشگيري ارتعاشي ،مي-

توان اين فرآيند تنشگيري را در سايت توليد و يا مونتاژ
قطعات و تجهيزات انجام داد .اين مورد از لحاظ کاهش هزينه
بسيار موثر ميباشد.
 .7نتيجه گيري
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استفاده از اين سيستم خواص جوش افزايش پيدا کرده و
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پس از بررسي اطالعات بدست آمده از نتايج کارهاي

 -4تنشگيري ارتعاشي بدليل حذف معايب روش تنشگيري

محققين و شرکتهاي فعال در زمينه تنشگيري قطعات ،به

حرارتي (زمان کوتاه تر ،عدم نياز به تميزکاري بعد عمليات

نتايج زير دست يافتيم:

تنشگيري و )....صرفه اقتصادي بيشتري را به دنبال دارد.

 -1تنشگيري ارتعاشي ميتواند مانند تنشگيري حرارتي در

 -3براي مشخص کردن کافي بودن زمان تنشگيري

کاهش ميزان تنشهاي باقيمانده قطعات موثر باشد.

ارتعاشي از آزمون مودال و پيدا کردن فرکانس طبيعي مواد

 -2چنانچه در انجام عمليات تنشگيري تغيير در ساختار هم

استفاده ميشود .اگر بعد از انجام دو مرحله تنشگيري

اهميت داشته باشد تنشگيري حرارتي مناسبتر است.

ارتعاشي ديگر فرکانس طبيعي قطعات تغيير نکرد ،بدين

 -5تنشگيري ارتعاشي ميتواند سبب افزايش عمرکاري

معني است که فرآيند تنشگيري به اتمام رسيده است.

قطعات و بهبود خواص مکانيکي قطعات شود.

در ميان روشهاي تنشگيري ارتعاشي استفاده از روش
فرکانسهاي کمتر از فرکانس طبيعي (هامونيک تابع) کارايي
بيشتري دارد.
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1. Hahn
2. Bonal
3. TSR (Thermal Stress reliving(
4. Cryogenic
5. Sub-Harmonic
6. Harmonic or Resonance
7. Metal relaxation (mea lax)
8. MARC
9. Vibratory stress relieving
10. TIG (Tungsten Inert Gas(

