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سنسور های اندازه گیری ارتعاشات مطلق بیرینگ ها

)seismic sensors(1- سنسور های سياز ميك
)peizo – Electric sensors(2- سنسور های پيزوالكتريك

سنسور های اندازه گیری ارتعاشات و جابجایی نسبی 
شفت

)Eddy-Current sensors(1- سنسورهای جريان گردابی
)Inductive sensors( 2- سنسورهای القايی

سنسور ها را می توان به دو گروه سنسورهای تماسی و غير 
تماسی دسته بندی كرد:

1- سنسور های تماسی اندازه گیری ارتعاشات مطلق
استفاده  ها  بيرينگ  مطلق  ارتعاشات  گيری  اندازه  برای  سنسورها  اين  از 
می شود. برای ارزيابی وضعيت ماشين آالتی كه دارای بيرينگ های غلتكی 
ارتعاشات مطلق  اندازه گيری می كنند.  را  آنها  ارتعاشات مطلق  می باشند 
توسط سنسورهای تماسی از روی بدنه يا محفظه بيرينگ ها اندازه گيری 
ارتعاشات در سيستم های off-lineبا  اندازه گيری های  می شود. بيشتر 
استفاده از اين سنسورها انجام می گيرد. هرچند از اين سنسورها در مونيتور 

كردن دايمی on-lineبعضی از تجهيزات نيز استفاده می شوند.
2- سنسورهای غير تماسی اندازه گيری ارتعاشات نسبی و جابجايی
اين نوع سنسورها برای اندازه گيری ارتعاشات نسبی و همچنين جابجايی يا 

◄مهندس عیسی آزادوار
سرپرست طراحی الکتریکی

انواع سنسورها برای 	•
اندازه گیری ارتعاشات مکانیکی
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حركت محوری شفت ناشی از نيروهای وارده و انبساط طولی ناشی از انبساط حرارتی 
بكار می روند. اين نوع سنسورها برای مونيتورينگ دائمی ماشين آالت حساس بيشتر 
استفاده قرار می گيرند و متداولترين نوع آنها سنسورهای غير تماسی با جريان گردابی 

می باشند.

)Velocity sensors(سنسورهای سرعت

سنسورهای سرعت كه برای اندازه گيری ارتعاشات مطلق بيرينگ ها )سرعت ارتعاش( 
به كار می روند عمدتا از دو نوع سايز ميك و پيزو الكتريك می باشند:

)Seismic(سنسورهای سایز میک
سنسورهای سايز ميك براساس اصول الكتروديناميكی كار می كنند. در اين سنسورها 
مغناطيسی  ميدان  يك  در  )coil(كه  كويلی  در  ارتعاش  سرعت  با  متناسب  ولتاژی 
دائمی قرار گرفته است القاء می گردد. همان طور يكه در شكل باال مالحظه می گردد 
اين كويل به واسطه دو عدد فنر در فضای ميدان مغناطيسی دائمی و عادی از اصطكاك 
مطلق نگه داشته می شود.كويل و فنز های نگهدارنده با هم يك سيستم جرم و فنر را 
تشكيل می دهند وقتی كه اين نوع سنسور در روی يك جسم ارتعاش كننده نگه داشته 
می شود كويل در تمام فركانس های باال فركانس طبيعی سنسور در فضا ثابت می ماند 
در صورتيكه ميدان مغناطيسی دائمی به همراه جسم به ارتعاش در می آيد.در اين حالت 
كويل فشارهای ميدان مغناطيسی را قطع كرده و در نتيجه يك ولتاژ القايی متناسب 
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با سرعت ارتعاش شونده در كويل توليد می گردد.اين ولتاژبدون نياز به برق خارجی 
توليد می شود. بدين خاطر سنسورهای فعال نيز ناميده می شوند.

  
)Pizo-electric(سنسورهای پیزوالکتریک

بخش  در  كه  است  سايزميك  سنسورهای  از  متفاوت  سنسورها  اين  ساختار 
سنسورهای شتاب كه از نوع پيزوالكتريك می باشند.

 mv/mm/s ولتاژی كه در يك سنسور سايزميك ايجاد می شود معموال با واحد
سنسوراست.برای  يك  حساسيت  مشخصه  می گردد.اين  بيان   mv/mm/s يا  و 
مثال وقتی كه حساسيت يك سنسور سايزميك 100mv/mm/sباشد اين بدين 
سرعت  با  ارتعاشات  دارای  يك جسمی كه  روی  در  سنسور  اين  اگر  كه  معناست 

1mm/sاست قرار داده شود در آن ولتاژی به اندازه 100mv ايجاد می گردد.
اينكه كويل در فضا  حساسيت سنسورهای سرعت در فركانس های پايين بدليل 
ثابت نمانده و ميدان مغناطيسی را تعقيب می كند كاهش می يابد. در نتيجه مقادير 
دامنه ارتعاشات در فركانس های پايين واقعی نخواهند بود. برای اينكه اين نقص 
را در سنسورهای سايزميك سرعت رفع كنند يك مدار الكتريكی در اين سنسورها 
قرار می دهند و اين مدار الكتريكی جهت اصالح مقادير در محدوده فركانس طبيعی 
تصحيح،  ضرايب  اعمال  از  بعد  می كند.  اعمال  را  ضرايبی  پايين  های  فركانس  و 

مقادير بدست آمده ارتعاشات واقعی خواهد بود.

مزایای سنسورهای سرعت:
1- طراحی محكم 

2- حساسيت باال حتی در فركانس های پايين
3- توليد سيگنال خوب با مقاومت داخلی كم 

4- عدم نياز به منبع انرژی خارجی 
5- ضد آب و روغن و مواد شيميايی و مقاوم در مقابل خالء 

معايب سنسورهای سرعت:
1- حساسيت كم در فركانس های باالتر از 2000 هرتز 

2- حساس به ميدان های مغناطيسی قوی
در شكل پاسخ فركانسی سنسورهای سرعت در محدوده 0-2000هرتز در دو حالت 

نشان داده شده است.
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)Piezo-electric( سنسورهای شتاب سنج
سنسورهای شتاب سنج كه برای اندازه گيری ارتعاشات مطلق بيرينگ ها )شتاب 
ارتعاش( به كار می روند از نوع پيزوالكتريك می باشند. شتاب تابع جابجايی و توان 
دوم فركانس می باشد در نتيجه شتاب سنج ها برای ارتعاشات با فركانس های باال 

بسيار حساس هستند.
الكتريكی  امواج  به  مكانيكی  های  حركت  تبديل  برای  سنسورها  نوع  اين  در 
)سيگنال ارتعاشات(  از تاثيرپذيری كريستال های پيزوالكتريك استفاده می كنند. 
انتهای كريستال هايی كه تحت تنش های فشاری قرار گرفته به  تاثير در  اين 
اثر  در  شارژالكتريكی  اين  می گردد.  ظاهر  الكتريكی  شارژضعيف  يك  صورت 

جابجايی قطب های مولكولی توليد می شود.

است.  شده  داده  نشان  پيزوالكتريك  سنسور  يك  داخلی  ساختار  باال  شكل  در 
در اين نوع سنسورها يك صفحه ديسك از جنس سراميك پيزوالكتريك با يك 
جرم سايزميك با فشار معين محكم می شود. با اين ساختار ،  ديسك سراميكی 
پيزوالكتريك يك سيستم جرم و فنر را تشكيل می دهند. اگر اين سيستم در مقابل 
ديسك  روی  را  متناوب  مكانيكی  نيروهای  سايزميك  گيرد جرم  قرار  ارتعاشات 
سراميك اعمال می كند. با توجه به خاصيت پيزوالكتريك ديسك سراميكی يك 
شارژ الكتريكی در عكس العمل نيروهای مكانيكی متناوب توليد می گردد. شارژ 

الكتريكی ايجاد شده متناسب با شتاب ارتعاشات می باشد. 
حساسيت سنسورهای شتاب سنج با mv/gو mv/m/s2و يا mv/in/s2بيان 
با  می شود  توليد  سنسورها  اين  در  كه  ولتاژی  شد  اشاره  كه  همانطور  می شود. 
شتاب ارتعاشات متناسب است . چون شتاب سنج ها به فركانس های باال حساس 
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ساچمه ای  و  رولر  ها ی  بيرينگ  و  ها  چرخدنده  ارتعاشات  گيری  اندازه  برای  نتيجه  در  هستند 
مناسب می باشند.

فركانس طبيعی شتاب سنج ها با توجه به ساختارشان بسيار باال است. فركانس طبيعی اين نوع 
سنسور ها معموال در حوالی 35kHz قرار دارد. در نتيجه اين ويژگی به شما اين امكان را می دهد 
ارتعاشات در فركانس های باال )تقريبا تا 20kHz( را بدون آنكه فركانس طبيعی سنسورها در 
مقادير دامنه آن تاثير بگذارد اندازه گيری می كنند. محدوده پايين فركانس در حدود يك هرتز 

می باشد.
يكی از ويژگی های سنسورهای شتاب كه در ارزيابی وضعيت بيرينگ های غلتكی مورد استفاده 

قرار می گيرد. باال بودن فركانس طبيعی آنهاست.

 Frequency response with low pass filter
  Frequency response with low pass filter

از آنجائيكه شتاب سنج ها به ميدان های مغناطيسی حساس نيستند در نتيجه برای اندازه گيری 
ارتعاشات موتورهای برقی بزرگ مناسب می باشند.

مزایای سنسورهای پیزوالکتریک:
1-طراحی محكم

2-اندازه كوچك سنسور
3-غير حساس به ميدان مغناطيسی 

4-اندازه گيری در تمام جهت ها 
5-ضد آب و روغن و مواد شيميايی و مقاوم در مقابل خالء 

معایب:
1-حساسيت كم در فركانس های پايين

2-نياز به برق خارجی 
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اندازه گیری ارتعاشات با سنسورهای تماسی سرعت و شتاب با سه 
روش زیر انجام می گیرد:

1-استفاده از پروب
اين روش اندازه گيری هم ساده و هم سريع است. در اين روش به انتهای سنسور ، يك 
پروب از جنس آلومينيوم ويا فوالد پيچ می شود . اندازه گيری با قرار دادن نوك پروب 

روی نقطه مورد نظر و ثابت نگه داشتن سنسور با دست انجام می گردد. در صورت حركت 
پروب بر انداز گيری مقادير تاثير گذاشته و مقادير بدست آمده از مقادير واقعی منحرف 
می شود . معموال از نقطه ای كه بيشتر انداز گيری می شود توصيه می گردد يك گودی 
كوچك روی سطح بوجود آورده تا نوك پروب در آن قرار گيردو حركت نكند و همچنين 
هميشه از يك نقطه ثابت اندازه گيری انجام گيرد. دقت اندازه گيری با پروب های فوالدی 
معموال در محدوده فركانس 1000Hz-1  و با پروب آلومينيومی 700Hz-1 می باشد 

2-استفاده از نگهدارنده مغناطیسی 
در اين روش به جای پروب از نگهدارنده مغناطيسی استفاده می شود . دقت اندازه گيری 
فركانس با اين روش تا 2000Hz افزايش می يابد. حركت سنسور به لحاظ نگهدارنده 
مغناطيسی از بين می رودو. اين روش هم نسبتا ساده و سريع است ولی قبل از اندازه 

گيری محل مورد نظر بايد تميز كاری گردد. 

با پیچ کردن سنسور روی نقطه اندازه گیری 
 20000Hz اين روش از نظر فنی و تكنيكی بهترين روش می باشد. دقت اندازه گيری تا
و  كاری  ماشين  مانند  كارهايی  يك سری   ، نصب سنسور  برای  ولی  می يابد   افزايش 
آماده سازی در روی تجهيزات نياز است و اين امر مستلزم هزينه می باشد . همچنين در 

هر اندازه گيری الزم است كه سنسور ها باز وبسته شود و وقت زيادی می گيرد.
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سنسورهای غیر تماسی با جریان گردابی
ها،كمپرسورها،سانترفيوژها،پمپ های  توربين  مانند  حساس  آالت  ماشين  اكثر 
بعضی كمپرسورهای Screw دارای سرعت دورانی باال هستند و روتورهای آنها 
در درون يك محفظه سنگين و سخت قرار می گيرند. در اين حالت ارتعاشاتی كه 
از طريق سنسورها ی تماسی اندازه گيری می شود به علت وزن زياد بدنه نسبت 
به روتور و ضخيم و سخت بودن محفظه بيرينگ ها ،ممكن است وضعيت كاری 
درون  در  زيادی  ارتعاشات  روتور  دارد  احتمال  نكند.  مشخص  دقيق  را  ماشين 
ولی  است  مفيد  ارتعاشات  اين  گيری  اندازه  يعنی هرچند  باشد.  داشته  محفظه 

اطالعات دقيق و موثری از شرايط كاری و دورانی ارائه نمی دهد. در چنين مواردی 
استاندارد ISO7919توصيه می كند.برای ارزيابی وضعيت ماشين آالت حساس ، 

ارتعاشات مستقيم شفت اندازه گيری می شود.
برای اندازه گيری ارتعاشات مستقيم شفت ماشين آالت حساس از سنسورهای 

غيرتماسی)non-contact( استفاده می كنند.
همانطوری كه در شكل باال مشاهده می شود دو عدد سنسور غيرتماسی با 90 
درجه اختالف نسبت به هم در يك محفظه بيرينگ نصب گرديده اند. برای نصب 
اين نوع سنسورها محفظه بيرينگ ها را سوراخ می كنند و پروب را طوری نصب 
می كنند كه در فاصله معينی از شفت قرار گرفته تا بتواند ارتعاشات شفت را حس 

كند.
اين سنسورها از نوع جابجايی هستند و جابجايی شفت نسبت به محفظه بيرينگ 
را  ارتعاشات  و شتاب  نمی توان سرعت  اين سنسورها  اندازه گيری می كنند.با  و 

اندازه گيری كرد.
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مشخصه های اندازه گیری سنسورهای جریان گردابی 

مشخصات اندازه گیری 
مشخصات اندازه گيری سنسورهای جريان گردابی با سه پارامتر يعنی محدوده فركانس ،محدوده 

اندازه گيری جابجايی خطی و فاكتور انتقال يا حساسيت مشخص می شود.

محدوده فرکانس 
سنسورهای غير تماسی جريان گردابی از نظر تئوری يك محدوده فركانسی 10000Hz-0دارند.

فركانس 0Hzبا حالت ايستايی مطابقت دارد. مثال وقتی از يك شفت ساكن اندازه گيری می شود. 
فركانس های باال تا 10000Hz امكان می دهد ارتعاشاتی كه معموال در فركانس های با ضرايب 
حساسيت  عمل  در  اين  وجود  با  شود.  گيری  اندازه  می افتد  اتفاق  شفت  دورانی  سرعت  بيشتر 
سنسورها در فركانس های باال كاهش می يابد. البته اين واقعيت را بايد در فركانس های بيشتر از 

500Hzمنظور نمود.

محدوده اندازه گیری جابجایی خطی و فاکتور انتقال:
هر دوی اين مشخصه ها يعنی محدوده اندازه گيری خطی و فاكتور عبور می توان از منحنی عبور 
منحنی فوق رابطه مابين ولتاژ خروجی از Oscillatorو فاصله بين سنسورو سطح اندازه گيری را 

مشخص می كند.
فاكتور عبور)Transmission( به جنس متريال سطح اندازه گيری و محدوده خطی آن به قطر 
كويل در نوك سنسور بستگی دارد. هر چه قدر قطر كويل بزرگتر باشد محدوده خطی در منحنی 
 2.8mmتا  5mm.0 مابين )Transmission Curve(منطقه  بود. در منحنی  بيشتر خواهد  فوق 

بعنوان خطی در نظر گرفته می شود.
Transmission Factor=Δμ/Δs

فاكتور عبور به جنس مواد و سطح اندازه گيری بستگی دارد. در اين حالت كلی برای فوالد و ابزار 
از نوع 42CrM04 داده می شود.
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مزایا و معایب سنسورهای جریان گردابی:

1- امكان استفاده در هر متريال رسانای الكتريكی 
2- عدم تاثير پذيری از مواد عايق الكتريكی مانند روغن و آب و غيره 

3- كمترين تاثير پذيری از خواص مغناطيسی بجا مانده 
4- اندازه گيری حركت نسبی شفت نسبت به محفظه بيرينگ 
5- آسيب ديدگی سطح شفت مانند ترك ها و خراشيدگی ها 

6- عدم يكنواختی از نظر ابعاد هندسی 
7- نياز به تغذيه مطمئن

اندازه گیری جابجایی
  Displacement  Measurement

كنترل  راستای  در  است  الزم  موارد  از  بسياری  در 
محوری  حساس؛حركت  آالت  ماشين  ارتعاشات  وضعيت 
نيز مونيتور و كنترل شود. بخصوص وقتی  روتور)شفت( 
كه ماشين آالت دارای پره ها و يا رديف پره های زيادی 
و  ها  توربين  نظير  آالتی  ماشين  در  آنجائيكه  از  هستند. 
توربو ماشين ها درجه حرارت زيادی دارند اين مساله به 
لحاظ انبساط حرارتی قسمت های مختلف ماشين آالت 
اهميت پيدا می كند. در چنين شرايطی تاكيد شده است 

كه جابجايی قسمت های چرخنده و يا محفظه ماشين آالت اندازه گيری شده و ارزيابی گردد.
با اندازه گيری و مونيتور كردن اين نوع جابجايی ، وضعيت ماشين آالت را می توان از نظر مكانيكی 
و عملكرد بهره برداری و همچنين سايش بيرينگ ها را آناليز و ارزيابی كرد. برای اجتناب از تماس و 
برخورد قسمت های چرخنده با قسمت های ثابت ،اندازه گيری و مونيتور كردن جابجايی يك مساله 

اساسی است و با اين امر می توان از بروز خرابی های كلی در ماشين آالت حساس جلوگيری كرد. 
البته مفهوم جابجايی در موارد زير تمايز وجود دارد:

1-حركت نسبی شفت
2-انبساط نسبی شفت

3-انبساط مطلق محفظه
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اندازه گیری حرکت محوری شفت
معموال نيرو های محوری ناشی از عوامل مختلف در ماشين آالت وجود دارند. 
نيروهای محوری باعث حركت محوری روتورها و شفت می گردند. اين نيروها به 
خصوص در روتورهای پره دار به دليل ماهيت انتقال انرژی به سيال می توانند به 
مقادير زياد افزايش يابند. نيرو های محوری توسط تراست بيرنگ ها در ماشين 

آالت مهار می شوند.
حركت نسبی شفت در ماشين آالتی كه دارای ژورنال بيرينگ  محوری)تراست 
بيرينگ( هستند اتفاق می افتد ولی در ماشين آالت با بيرينگ های غلتكی)رولر 
يا ساچمه ای( حركت محوری اتفاق نمی افتد. ماشين آالتی كه به صورت افقی 
نصب می شوند دو تا تراست بيرينگ )ژورنال بيرينگ محوری( دارند همانطور يكه 

در شكل باال مشاهده می شود از بيرينگ ها تحت بار و فعال بوده و ديگری غير 
فعال می باشند.

در تراست بيرينگ ها )ژورنال بيرينگ های محوری( نيز همانند ژورنال بيرينگ ها 
مقداری فاصله جزيی يا كليرنس )some clearance( برای تشكيل اليه روغن 
بيرينگ  كليرنس  مثال  برای  می گيرند  نظر  در  هادی  ديسك  و  بيرينگ  مابين 
های دارای تراست در توربين های بخار از 0.3mm-0.2 و در توربو كمپرسورها 

0.6mm-0.4 می باشد.
در اين كليرنس روتور بدون اينكه با قسمت های ثابت مانند Guide Vanes و 
Labyrin-hsو غيره تماس پيدا كند می تواند حركت كند. معموال بيرينگ های 
محوری طوری ساخته می شوند قبل از آنكه فلز سفيد )white metal(در روی 
آن كال از بين برود مقدار جابجايی روتور به نقطه بحرانی برسد. زمانی كه بيرينگ 
محوری تا اين حد آسيب ببيند و مقدار جابجايی از حد بحرانی رد شود در اين 
حالت احتمال دارد به آسيب جدی محفظه و روتور و يا همچنين خرابی كلی 

منجر شود.

مراجع:
Harris shock and vibration hand book
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◄مهندس یونس بوداق
سرپرست متالوژی

"راهنمای عملی برای تولید 	•
و استفاده از فوالد های ضد 

                                           " زنگ دوپلکس

مشخصات نهایی و کنترل کیفیت
يك ويژگی كاربردی و بحرانی در كنترل خواص فوالدهای ضد زنگ دوپلكس توليد شده مبحث حفظ خواص 
بعد از جوشكاری می باشد. برای فوالد های ضد زنگ دوپلكس مهم و اساسی است كه در فرآيند توليد و تركيب 

شيميايی آنها طوری باشد كه بعد از يك پروسه جوشكاری مورد نظر بهترين خواص بدست آيد.

1-6 الزامات تست های استاندارد
 ASTM نقطه آغاز برای انتخاب يك فوالد ضد زنگ دوپلكس مشخصات اختصاصی قيد شده در استاندارد های
و ISO می باشد. نيتروژن هم برای جلوگيری از افزايش فريت در منطقه HAZ و هم برای پايداری متالوژيكی 
اين فوالد ها سودمند است. حد باالی مقدار نيتروژن در فوالد های ضد زنگ دوپلكس ،بيشترين قابليت انحالل 
نيتروژن در مذاب می باشد كه در استانداردهای مختلف به عنوان حداكثر ميزان نيتروژن ارائه می گردد. در 
صورتيكه حد پايين نيتروژن می تواند نشان دهنده ميزان نيتروژن الزم برای بهترين وضعيت جوشكاری باشد. 
فوالد S31803 بعنوان گريد خاص از 2205 مثالی از اين مورد است. در حد پايين محدوده مجاز نيتروژن 
0.2-0.08 در S31803، فوالد 2205در پروسه جوشكاری و عمليات حرارتی  واكنش های مختلفی رارائه 
می نمايد. تجربه نشان داده است حداقل 0.14درصد نيتروژن برای پروسه جوشكاری 2205 مورد نياز است. 
به دليل همين نيازمندی ،فوالد S32205 بعنوان گريدی از 2205 كه مناسب برای پروسه نهايی ساخت به 
روش جوشكاری تعيين شده است. همچنين با روشن شدن اهميت ميزان نيتروژن فوالدهای ضد زنگ سوپر 

دوپلكس بوجود آمده اند. 
يك طبقه بندی برای فوالدهای ضد زنگ دوپلكس براساس ويژگی PRENبوجود آمده است. در حالی كه ارزش 
PREN موثر می باشد در طبقه بندی مقاومت خوردگی گونه های مختلف در قالب خانواده هايی بر اساس 
تركيب شيميايی،لزوما اصالح تركيب شيميايی برای دسترسی به يك PREN ويژه برای دسترسی به باالنس 
متالورژيكی مطرح نيست. عددPRENممكن است برای انتخاب يك گروه از ليستی مطرح باشد ولی هنگامی 
كه تغيرات در داخل يك گروه بررسی می شود ،القاگر آن است كه كروم و موليبدن قابل جايگزينی با نيتروژن 
می باشند در صورتيكه از نظر متالورژيكی كروم و موليبدن تقويت كننده فريت و فازهای بين فلزی می باشند 
ولی نيتروژن تقويت كننده آستنيت و جلوگيری كننده از فازهای بين فلزی است. بنابرين بهترين روش انتخاب 
تركيب شيميايی برای فوالد های ضد زنگ دوپلكس ،گزينش بر اساس ويژگی های قيد شده در گروه های 
استاندارد بوده و پس از مشخص شدن  تركيب شيميايی  همان مواد در دستورالعمل تائيد يه جوشكاری قيد 

"قسمت سوم"
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شود تا نتايج مورد انتظار در توليد نهايی حاصل گردد.

استفاده از ميلگردهای دوپلكس در عرصه پل های بزرگ

2-1-6 آنیل انحاللی و کوینچ 
 برای تضمين استحكام جوش عالوه از تركيب شيمايی وضعيت عمليات حرارتی 
عمليات  آستنيتی هدف  زنگ  های ضد  فوالد  در  است.  مهم  بسيار  توليد  حين 
حرارتی آنيل ،تبلور مجدد فلز و قرار گرفتن  آهن در حالت محلول جامد می باشد. 
در گروه های كم كربن )l-grades( فوالد ممكن است در آب كوپنج شده يا با 
سرعت های آهسته تر در هوا سرد شود چرا كه زمان الزم برای تشكيل دوباره 
كاربيدهای مضر به اندازه كافی زياد است در صورتيكه در فوالد های ضد زنگ 
دوپلكس حتی با مقادير نيتروژن ايده آل ،قرارگيری در محدوده دمای بحرانی 
حتی به مدت چند دقيقه ،تاثيرات بسيار زيانباری بر روی چگرمگی و مقاومت 

خوردگی دارد.
در هنگام سرد شدن آرام قطعات نوردی، زمانی كه طول می كشند از محدوده 
دمايی 980-770 رد شوند  از سرعت سرد شدن در پروسه های حرارتی بعدی 
مانند جوشكاری ،كمتر است. بنابرين جوشكارزمانی های كمتری در اختيار دارد 
تا بتواند جوشی ايجاد  نمايد كه فاقد فازهای بين فلزی در منطقه HAZباشد.

هر چند استاندارد ASTM برای گروه های دوپلكس اجازه كوينچ شدن در آب 
و يا سريع سرد شدن با هر وسيله را داده است، بهترين حالت متالوژيكی برای 
جوشكاری هنگامی  بدست می آيد كه از دمای آنيل به سرعت سرد شوند.اما اين 
سريع سرد شدن )كوينچ( باعث افزايش تنش های پسماند می شود. در توليد ورق 
)sheet( سرد كردن در هوا موثرتر است ولی در توليد صفحه )plate( كوينچ 
كردن در آب منجر به بهترين شرايط متالوژيكی برای جوشكاری می شود. اجازه 
دادن به صفحات يا اتصاالت برای خنك كاری به محدوده دمـــايی 700-980 

قبل از تند سرمايی می تواند منجر به توليد فازهای بين فلزی شود.
يك روش ديگر برای اطمينان از وضعيت محصوالت اين است كه از لحاظ وجود 
فازه بين فلزی تست شوند. استاتدارد ASTM از آزمايش های متالوگرافی ،ضربه يا 
تست خوردگی برای تعيين ميزان فازهای مضر بين فلزی استفاده كرده است.  اين 
تست فقط مشخص كننده وجود فازهای بين فلزی قبلی است و تست استاندارد 
يا  ASTM   A262و  مشابه  تست  اين  ندارد.  ENوجود  در  آن  برای  مشابهی 
EN ISO 3651در مورد فوالدهای ضد زنگ آستينتی برای ارزيابی حساسيت 
گريـــــــدهای  ASTM  A923فقط  ميباشــــد.  كــــــروم  كاربيد  رسوب 
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قرار  پوشش  تحت  s32520را  )S31803/s32205(2205- 2507-255و 
از  بسياری  اضافه شوند.  آينده ممكن است  نيز در  می دهد ولی ساير گريد ها 
توليد كنندگان اين تست  و تست های مشابه و محدوده های پذيرش ديگر را 

بعنوان قسمتی از الزامات توليدات خودشان قبول كرده اند.

2-6 الزامات تست های خاص
1-2-6 تست كشش و سختی 

ضد  های  فوالد  به  نسبت  بيشتری  استحكام  دارای  دوپلكس  چندفوالدهای  هر 
زنگ آستنيتی می باشند و به دليل حداكثر سختی يا استحكام مورد نظر مصرف 
كنندگان واقع نشده اند با اين وجود به ندت مسئله سختی يا استحكام خواسته 
اصلی مصرف كنندگان نهايی بوده است و شايد اين مطالبه سختی و استحكام باال 

از تجربه استفاده از فوالدهای ضد زنگ مارتنزيتی به جای مانده باشد.
به دليل عدم تشكيل مارتنزيت در هنگام سرد شدن فوالد های ضد زنگ دوپلكس، 
استحكام و سختی زياد اين فوالد ها به دليل محتوای نيتروژن باال، ساختار دو 
فازی خاص و كارسختی ناشی از فورج يا كشش می باشد. تست سختی ميتواند 
بيانگر اين باشد كه آيا فوالد تحت كارسرد بيش از اندازه در مرحله توليد قرار 
گرفته است يا نه؟ اما اگر تست سختی سنجی برای اين منظور انجام می شود 
بايد در جايی مابين سطح و مغز قطعه انجام گيرد نه در سطح قطعه كه احتماال 

محل تجمع كار سرد و سختی بيش از حد و موضعی می باشد.

2-2-6 تست خمش 
تست خمش می تواند وجود ترك درمحصوالت نهايی حاصل از نورد را مشخص 
نمايد اما ممكن است برای مقاطع ضخيم، قطعات كوچك يا با شكل خاص بسيار 
سخت باشد. تست های خمش مشخصه كيفی ثابت در فوالدهای دوپلكس نمی 
باشد چرا كه نقطه خمش )تست( ممكن است محلی نباشد كه دارای وضعيت غير 
قابل قبول می باشد ومتاسفانه بعضی وضعيت ها مانند فازهای بين فلزی محوری 
)centerline( به دليل هم محور بودن با خمش غير قابل شناسايی می باشند.

تست های خمش معموال به عنوان بخشی از تاييديه پروسه جوشكاری در مورد 
فوالدهای ضدزنگ آستنيتی می باشند. چرا كه مخصوصا در سازه های جوشكاری 
فوالدی پرآستنيت كه تحت نيروهای سنگين می باشند خطر ترك گرم وجود 
زنگ  ضد  فوالدهای  كم  گرمايی  انبساط  و  باال  دمايی  رسانايی  دليل  به  دارد. 
فريتی در منطقه جوش می شود،كارايی تست های  انجماد  باعث  دوپلكس كه 
خمش برای تشخيص مسائل و عيوب جوش بسيار كاهش می يابد. تست خمش  
در صورتيكه دقيقا در منطقه موثر باشد ممكن است وجود منطق با فريت موضعی 
و مضر را مشخص نمايد. اما متاسفانه تست های خمش وجود فاز های بين فلزی 
را در مقياسی كه مضر برای مقاومت خوردگی و چگرمگی سازه ها می باشند را، 

نمی تواند مشخص نمايد.

3-2-6 تست ضربه  و آزمایش متالوگرافی برای تعیین فازهای 
بین فلزی

دو روش برای انجام تست ضربه در تعيين خصوصيات مواد يا تائيديه دستورالعمل ها 
وجود دارد:

)S31803/S32205(2507-255, S31803
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- تست در وضعيت هايی كه شناخته شده اند برای تشخيص مواد 
غير قابل قبول به عنوان فريت بيش از اندازه يا وجود فازهای بين 

فلزی.
برای  كافی  خواص  دارای  محصول  يك  اينكه  نمودن  مشخص   -

سرويس مورد نظر می باشد يا نه.
در حالت اول ASTM A293 تستی برای 2205 مهيا نموده است. 
كاهش چگرمگی تشريح شده در ASTM A923  metod B در 
تست مبتنی بر ابعاد شارپی در دمای 40F- به كمتر از 45Jنشان 
توليد  كارخانه  در  مناسب  غير  حرارتی  عمليات  وضعيت  دهنده 
كننده است. برای اطمينان از اينكه عمليات حرارتی و كوينج در 
نه،ASTM A293 روش  يا  انجام شده است  وضعيت رضايتبخش 
توليد  معيار كنترل  به عنوان  بايد  C،تست خوردگی(  B)يا روش 
 ASTM 293 برای هر بچ عمليات حرارتی الزام شود. با وجود اينكه
غربالگری  ابزار  بعنوان  را   )Aروش( متالوگرافی  تست  از  استفاده 
پذيرش )ونه رد(محصوالت مجاز می داند اما به دليل نياز به مهارت 
باالی متالوگرافی برای اجرای روش A،ممكن است توليد كننده به 

صورت احتياطی تست خوردگی )روش C(را نسبت به متالوگرافی ترجيح دهد.يك روش برای اجرای اين روش ايجاد الزام 
جهت گزارش تست خوردگی می باشد. مزیتASTM A293 روش A مشخص شدن فازهای بين فلزی محوری مطابق 
شكل 7 استاندارد مذكور می باشد. فاز بين فلزی محوری مطابق غربالگری روش A از مواد سلب صالحيت می نمايد اما 
ممكن است الزاما باعث مردود شدن مواد مطابق روش B آزمايش شارپی نشود. به علت اينكه فاز بين فلزی محوری ممكن 
است در طی مراحل شكل دهی ،برش يا جوشكاری باعث عيب دی لمينيشن delamination صفحات شود ،الزم است 
استفاده كنندگان انجام دهنده تست روش Aرا به همراه روشB يا روش C و در هر مورد كه نشان دهنده فاز بين فلزی 
محوری بود بايد مردود گردد. هر چند ASTM 293 نشانگر آن است كه روش Aممكن است نتواند برای مردود كردن به 
كار رود،مصرف كنندگان می توانند الزامات سخت گيرانه تری راتحميل نمايند. در موادی كه فاز های بين فلزی محوری 

در نزديكی نصف ضخامت مشخص شود،مانند شكل نشان داده شده در ASTM 293 شكل 7 ،الزاما بايد مردود گردد.
دومين حالت تست به روش ضربه ای برای تست فلز پايه ،منطقه نفوذی و HAZدر حالتهای حادتر از حالت كاركرد قطعه 
می باشد. برای سنجش جوش،دمای تست و بازه های قابل قبول بايد بسته به نوع جوش و پروسه كار قطعه مورد نظر 

انتخاب گردند. 
اين حالت وجود نخواهد داشت(  از  انحاللی بهترين حالت خواهد بود)چگرمگی بيش  آنيل  ميزان چگرمگی در حالت 
چگرمگی پايين مربوط به فلز جوش،الزاما نشانگر فازهای بين فلزی نيست اما اغلب نشانگر افزايش ميزان اكسيژن مخصوصا 
در حالت جوشكاری با الكترود روكش دار می باشد. استانداردASTMالزامات اجرايی برای فوالدهای دوپلكس با ضخامت 

های بيش از 9.5mmرا منتشر كرده است.
اين الزامات تست ضربه شارپی با محدوده پذيرش بيان شده برای انبساط عرضی در دمای مينيمم طراحی يا زير آن 
)MDMT(را برای نشان دادن اينكه مواد اوليه و جوش حين توليد به اندازه كافی چگرمگی برای سرويس مورد نظر دارد 
يا نه ،استفاده می نمايد. تست ASME با تستASTM A293 متفاوت است از اين جهت كه تست ASMEبه تست شارپی 
متشكل از سه نمونه نياز دارد )تست عمومی تر برای نيل به اندازه گيری چگرمگی(و همچنين نيازمند گزارش مينيمم و 
ميانگين نتايج می باشد . استاندارد ASMEتست مواد اوليه ،فلز جوش و منطقه HAZ را برای هر بچ توليد و هر بچ فيلرمتال 

الزام می نمايد.

4-2-6تعادل فازی برا اساس متالوگرافی یا اندازه گیری مغناطیسی
تعادل فازی بين آستنيت و فريت در فوالد های ضد زنگ دوپلكس برای بچ های مختلف توليد اختالف بسيار كمی با 
هم نشان می دند چرا كه با محدوده تركيب شيميايی بسيار محدود و عمليات حرارتی آنيل تعريف شده توليد می شوند.

به طور نمونه 2205دارای 50-٪40 فريت می باشد. اما تعيين ميزان فريت به صورت خاص برای سنجش صالحيت 
پروسه جوشكاری و جلوگيری از فريت بيش از اندازه در منطقه HAZمی تواند انجام شود. تعيين دقيق تعادل فازی 

)1.4462(2205داخل یک تانکر مواد شیمیایی در یایی از جنس
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در فوالد های ضد زنگ دوپلكس معموال نياز به متالوگرافی دارد. به عنوان مثال ASTM E562 )روش 
دستی(و ASTM E1245 )روش اتوماتيك(. به دليل فرو مغناطيس بودن اين فوالد ها و ساختار فريت 
و آستنيت بسيار ريز ، استفاده از مشخص كننده های مغناطيسی بدون استفاده از استانداردهای مرجع 
اندازه ای وتست متالوگرافی تعادل فازی دارای محدوديت می باشد. استانداردهای  AWS A2.4-91 و 
EN ISO 8249 روش كاليبراسيون تجهيزات مغناطيسی برای اندازه گيری ميزان فريت در جوش های 
 )Ferrite number(F.Nفوالد ضد زنگ دوپلكس را تشريح نموده و نتايج را به عنوان شماره فريت
گزارش نموده است. محدوده تعادل فازی مجاز برای يك جوش اساسا وسيعتر از محدوده مجاز برای 
مواد بايد باشد. اگر چقرمگی و مقاومت خوردگی فلز جوش و منطقه HAZ مطابق تست هايی مانند

ASTM A293 قابل قبول باشد،در اين صورت محدوده %25-75 فريت می تواند خواص مورد انتظار 
از فوالد های ضد زنگ دوپلكس را برآورد نمايد. تست مغناطيسی در محدوده )FN( عدد فريت 30 الی 

90 قابل قبول است.

5-2-6تست خورگی
تست خوردگی فوالد های دوپلكس آنيل انحاللی شده مطابق ASTM A293روش Cيكی از روش 
های موثر اقتصادی برای تعيين وضعيت های ناخواسته می باشد. رسوب فاز های بين فلزی و احتمال 
وجود نيتريد كروم در تعادل فازی حاوی مقادير بيشتر فريت به صورت كاهش مقاومت در برابر 
حفره دار شدن خودنمايی می نمايد. اين فاز ها باعث كاهش 15 درجه ای يا بيشتر در دمای بحرانی 
حفرهدار شدن)cpt(نسبت به حالت آنيل انحاللی مطلوب می گردد. تعيين دمای بحرانی حفره دار 
شدن )cpt(برای يك موادمشخص نسبتا گران قيمت می باشد چرا كه الزمه آن انجام چندين تست 
بر اساس ASTM G48يا ASTM G150 برای هر نمونه می باشد. با اين حال برای فوالد ضد زنگ 
دوپلكس تدارك يك تست خوردگی بر اساس ASTM A293روش C در حالت 10 تا 15 درجه 
زير دمای cpt،حضور فازهای نامناسب را معلوم خواهد نمود. در هنگام تست خوردگی جهت تعيين 

فازهای مضر،هرگونه حفره دار شدن در سطوح يا لبه ها بايد دليل برمردود شدن باشد.
قبل از توسعه ASTM A293 ،تست خوردگی عموما با نام تست اصالح شده ASTM G48ناميده 
می شد. اگرچه G48دستورالعمل تحقيق آزمايشگاهی است،تا تست كنترل مواد. يكی از نياز های 
تست G48اين است كه بدون مشخص شدن وضعيت كاركرد و تشريح متغيرهای ديگری به شرح 

ذيل،كامل نمی باشد:
- وضعيت آماده سازی سطوح

- دمای انجام تست
- مدت زمان انجام تست

- برخورداری يا عدم برخورداری از خوردگی لبه ای 
- تعريف محدوده های پذيرش 

Menorca پل ساخته شده از فوالد ضد زنگ دوپلكس 2205 در
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ASTM A293 يك تست مورد قبول برای تشخيص حضور فازهای مضر بين فلزی در محصوالت 
نهايی می باشد كه هم اقتصادی و هم نسبتا سريع می باشد. ASTM A293 روشC،بيان می كند 
محدوده پذيرش را به صورت سرعت خوردگی . در  هر صورت اين روش به دو دليل استفاده 

شده است:
1- با معيار قراردادن كاهش وزن ،برداشت های شخصی از بزرگی و چگونگی حفره ايجاد شده در 
سطح حذف می شود.اندازه كاهش وزن الزم برای مردود شدن نمونه،به اندازه كافی بزرگ است 
كه بتوان به سرعت اندازه گيری نمود و از طرفی برای شناسايی راحت نوع حفره ناشی از فازهای 

بين فلزی در مدت 24 ساعت،به حد كافی كوچك می باشد.
2- با استفاده از نرخ خوردگی،تقريبا همه نمونه ها در هر سايز و شكلی قابل تست است مشرروط 

به اينكه همه سطوح نمونه ها قابل بررسی باشد.
تست خوردگی حساس به شكل هندسی و وضعيت نمونه نمی باشد و در مقابل تست شارپی 
كه حساس به جهت ،شكل و محل چاك می باشد ،قرار دارد. تست خوردگی يك تست شايسته 
های  نمونه  برای  اقتصادی  كنترلی  تست  و  پروسه جوشكاری  از صالحيت  قسمتی  عنوان  به  و 
محصوالت جوشكاری شده می باشد. اما برای تعيين اختالف بين مقاومت خوردگی محصوالت 
شرايط  بهترين  در  گيرد.حتی  قرار  توافق  مورد  بايد  جوشكاری  از  بعد  محصوالت  و  شده  آنيل 
جوشكاری،گاز  پروسه  به  )بسته   15 تا   5 cpt،حداقل  ای  حفره  خوردگی  بحرانی  جوش،دمای 
محافظ مصرفی،گريد فوالد ضدزنگ مورد جوشكاری(درجه پايين تر برای جوش نسبت به فلز 

بايد مورد انتظار باشد.
6-2-6 جوشکاری محصوالت و بازرسی

مسائلی كه ممكن است در رابطه با فوالد های ضد زنگ دوپلكس به وجود آيد به راحتی برای 
جوشكار مشخص نمی شوند و همچنين قابل رديابی در تست های غير مخرب نيز نيستند. لذا 
از اين واقعيت داشته باشد كه كيفيت جوش بر اساس چقرمگی و  بايد درك درستی  جوشكار 
مقاومت خوردگی سنجيده می شود و به صورت محض وابسته به فرآيند جوشكاری می باشد. 
انحراف از پروسه مناسب الزاما قابل رديابی در كارخانه نخواهد بود ولی هر انحرافی نشان دهنده 

يك خطر برای پروسه سالم و اقتصادی می باشد.

منبع:انجمن بين المللی موليبدون 
International molybdenum association IMOA
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◄ مهندس مهدی نجد آقابابایی
کارشناس امور مهندسی

امکان سنجی 	•
ارتعاش پمپ از منظر      

CFD تحلیل های

 پروانه پمپ به عنوان تولید کننده ارتعاشات هیدرولیکی

ارتعاش در پمپ ها بستگی به باالنس مكانيكی پمپ دارد. البته، ما می دانيم كه ،اگر پمپ باالنس 
مكانيكی مناسبی داشته باشد باز هم دارای اثرات ارتعاشی خواهد بود. شدت ارتعاشات باقی مانده 
با حداقل دبی جريان در اطراف نقطه راندمان بهينه پمپ)BEP( تغيير می نمايد.واضح است كه 

طراحی هيدروليكی مناسب پمپ دارای اهميت بسزايی در ارتعاشات پمپ می باشد.
ارتعاشات معموال به نا هم ترازی پمپ ومحرك يا عدم باالنس مكانيكی بستگی دارد.اين ارتعاشات 
اغلب توسط پروانه و زمانی كه آن خارج از مركز هيدروليكی اش كار كند،ايجاد می شود. پروانه در 
داخل پمپ شبيه يك بادامك هيدروليكی عمل می كند حتی اگر خارج از پمپ دارای بيشترين 

باالنس مكانيكی باشد)شكل1(.

شكل 1(پروانه شبيه بادامك هيدروليكی

صد سال قبل ؛ طراحان پمپ بر اساس تجسمات ذهنی شان از جريان سيال در داخل ماشين ها،كار طراحی را انجام 
می دادند.با وقوع تحوالت فراوان ،طراحان پيشرفت های چشم گيری در زمينه روش طراحی ماشين های پيشرفته داشته 
به طوری كه می توانند ماشين های با راندمان خيلی نزديك به مقادير تئوری طراحی نمايند.داشتن تجسم ذهنی درست 
از جريان به منظور اصالح و بهينه سازی طراحی ،امری ضروری می باشد.ديناميك سياالت محاسباتی)CFD(،روشی 
CFD،عددی برای پيش بينی جزئيات جريان ويسكوز)لزج( می باشد.زمانی كه يك ماشين هيدروليكی كار می كند
ديدگاه واقع بينانه تری در مورد توزيع فشار و سرعت سيال در داخل ماشين نشان می دهد.تحقيقات زيادی حاكی است 

كه CFD،شكل صحيحی از جريان در يك ماشين در نقطه كاری اش ارائه می دهد.
CFDمنجر می شود كه طراحی پمپ از لحاظ زمان وهزينه صرف شده قبل از انجام تست تضمين شود.در كنار 
روش های سنتی ،CFDبه طراحی پمپ های صنعتی كمك شايانی می نمايد.تا كنون،  اساسا تمركز بر روی خصوصيات 
جريان و تلفات ناشی از آن در ماشين ها )پمپ ها( بوده است.البته، خصوصيات جريان به عنوان سر نخ های احتمالی 

برای پيش بينی ميزان ارتعاشات پمپ ها مورد استفاده قرار می گيرند.
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از ديدگاه طراحی هيدروليكی،ارتعاشات ناشی از تواتر عبور پره امری طبيعی می باشد،به دليل 
از  برروی هر يك  از طرف محرك،  اعمال گشتاور  دليل  به  توليد می كنند.  ها هد  پروانه  اينكه 
پره های پروانه اختالف فشاری ايجاد می شود. اين اختالف فشار منجر به اختالف سرعت در دو 
طرف پروانه می گردد. اين اختالف سرعت در خروجی پروانه به قسمت رانش انتقال می يابد. 
بنابراين، قسمت رانش پمپ و اتصاالت مربوط به آن دارای يك ميدان سرعت متغير نسبت به 
انحنای پره پروانه خواهد بود. اين پديده در اثر جريان آشفته توليد شده در لبه خروجی پره ها كه 

با مخلوط شدن دو جريان با سرعت های متفاوت ايجاد شده،به وجود می آيد.)شكل2(.

شكل2( جريان آشفته در نوك پره پروانه)كانتورهای سرعت مطلق(

در بعضی موارد سرعت نسبی برروی وسط منحنی پره تغيير می كند كه می تواند قابل توجه 
باشد. اين پديده به صورت مدل ايده آلی به نام "دنباله جت آبی" كه توسط Deansبرای اولين 
بار مطرح شد در آورده شده است. طراحان معموال بيشترين اهميت را به سرعت نسبی جريان 
می دهند به دليل اينكه بهترين كمّيتی است كه كيفيت طراحی پره ها و كانال پروانه را تعيين 
بيان می شود كه حركت در داخل چارچوب  بهترين شكل  به  ارتعاشات زمانی  می كند.اگرچه 
نوع گسستگی در  نظر گرفته شود.خوشبختانه،هر  در  داخل محفظه حلزونی(  در  مطلق)جريان 
 CFD بيشتر تحليل های  نيز منعكس می شود.در  چارچوب مرجع نسبی در چارچوب مطلق 
اين مسائل به آسانی قابل مشاهده است ولی اين مسئله برای بازنگری امكان ارتعاش بسيار مهم 

خواهد بود.
تغييرات سرعت در وسط منحنی پره ها علت ارتعاش در دو برابر فركانس عبوری از پره ها )تواتر 
عبوری پره ها(می باشد كه در هر صورت به مراتب كمتر از مقادير آن در خود فركانس عبوری 
از پره )تواتر عبوری پره(می باشد. دليل اين پديده آن است كه سرعت در محفظه حلزونی در دو 

برابر سرعت عبوری از پره ها تغيير می كند.

شكل 3(توزيع سرعت و ماكزيمم سرعت مطلق در وسط منحنی پره پروانه

اعمالی واكنش نشان می دهد. نيروی  باشد دستگاه)پمپ(در قبال  تغييرات سرعت زياد  هرگاه 
واضح است، كنترل تغييرات سرعت برروی هر يك از پره های پروانه پمپ،می تواند شدت ضربه ودر 
نتيجه شدت ارتعاش پمپ راكاهش دهد. برای اين منظور بهتر است فاصله بين پروانه و قسمت 

رانش افزايش يابد.
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شكل4(كاهش ميزان ارتعاشات با كاهش قطر پروانه پمپ

هر جا كه دو جريان سيال موازی با سرعت های متفاوت تداخل پيدا نمايد اثرات ويسكوزيته"اختالط" 
با زمان ومكان تغيير خواهد كرد.حداقل فاصله بين پروانه و محفظه حلزونی می تواند تعيين شودتا 
از ارتعاشات مضاعف و مزاحم در پمپ ها جلوگيری شود.شكل 4 نشان می دهد كه چگونه شدت 
ارتعاشات می تواند با اندازه شعاع كاهش يابد.لقی زياد سبب كاهش ارتعاشات می شود ولی وزن 
و قيمت پمپ را افزايش می دهد.بيشتر طراحان ترجيح می دهند كه لقی ها را كوچكتر انتخاب 

نمايند. 
روش های CFD برای برآورد میزان ارتعاشات

توزیع سرعت خروجی در پره های پروانه

روش تحليلی خط جريان تكنيك مرسوم يك بعدی در طراحی هيدروليكی پروانه می باشد كه 
سرعت سيال بين پره و وسط عرض پره را نشان می دهد.در اين روش هيچ اطالعاتی راجع به 

توزيع سرعت در عرض كانال يا در امتداد عرض پره ها ارائه نمی گردد.
روش های دو و سه بعدی بارگذاری روی كانال يا پره ها و سرعت منتجه روی سطوح پره ها را 
نشان می دهد.از آن جايی كه مراجعه به روابط جريان،می تواند اطالعاتی در مورد توزيع سرعت 

در بر داشته باشد ولی بهترين حالت ايجاد تصاويری از آن می باشد. 
با استفاده از CFDو در نظر گرفتن قسمتی از پره با هر درصدی از عرض آن می توان بردار های 

سرعت و پروفيل سرعت )نسبی ومطلق(را مشاهده كرد)شكل5(.

شكل5(بردار های سرعت نسبی بين پره های پروانه

تغيير در طراحی هيدروليكی نمودار سرعت خروجی پمپ را تغيير می دهد. با استفاده از برخی 
روش ها می توان اين تغييرات را از منظر ارتعاشی نيز مورد بررسی و تحليل قرار داد.
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• بارگذاری بر روی پره ها	

اين  در يك پره پروانه،اختالف فشار قابل توجهی  بين سطوح جلويی و عقبی پره وجود دارد. 
می تواند عاملی در بروز ارتعاشات باشد.امروزه نرم افزار های CFDبا قابليت های پردازشی خاص 
امكان مشاهده نحوه بارگذاری پره را ممكن ساخته است. در اين حالت،طراحی های مختلف با هم 

مقايسه شده و بهبود می يابد.
با وجود نرم افزارهای CFD امكان مشاهده نتايج به صورت دو بعدی و گاها سه بعدی فراهم 

می شود)شكل6(.

شكل 6(بارگذاری پره پروانه با 50درصدعرض آن

،بررسی اختالف بين پروفيل های سرعت در طرف پرفشار و كم فشار پره  نتايج فوق  از  عالوه 
پروانه، عالئمی از امكان ارتعاش را نشان می دهد.

• تجزیه و تحلیل کانال پروانه	
چگونگی جريان در اطراف پروانه می تواند نمايش داده شود. تكنيك های طراحی جديد،خيلی 
پيشرفته تر از اطالعات تجربی )آزمايشگاهی(می باشد كه صرفا به جريان در ورودی و خروجی 
پروانه بسنده می كند.توزيع سرعت جريان در كانال پروانه را نمی توان به درستی تجسم نمود. 
با استفاده از CFDمی توان پديده جدايش1 در كانال پروانه به دليل پديده پراكندگی محلی2 را 

تشخيص داده و از بين برد.
وضعيت جريان از ورودی تا خروجی پمپ می تواند با ايجاد يك ميدان جريان يكنواخت در قسمت 

رانش بهبود داده شود. اين مسئله سبب كاهش امكان ارتعاش پروانه می گردد )شكل7(.

شكل7( ايجاد نقاط واماندگی3 به دليل طراحی نامناسب پروانه

1(Separation
2(Local Diffusion
3(Stall
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• جریان برگشتی در ورودی پروانه	

مشخصات در خواستی مشتری، محدوده ای از جريان بهره برداری شده در يك پمپ مشخص 
را بدون آنكه ارتعاشات از حد مجاز فراتر روند، تعيين می نمايد.زمانی كه جريان به داخل پمپ 
جريانات  اين  ايجاد  اثر  می گردد.بر  بر  مكش  لوله  سمت  به  پروانه  دهانه  در  سيال  يابد  كاهش 
برگشتی،ميزان ارتعاشات افزايش خواهد داشت.سيال ورودی به پمپ بايستی بر جريان برگشتی 
گسستگی  و  آشفتگی  ايجاد  سبب  سيال  باالی  جنبشی  گردد.انرژی  پروانه  وارد  تا  نموده  غلبه 
نشان می دهد كه هندسه  پديده  اين  جريان در دهانه ورودی شبيه يك خميدگی می گردد. 
ورودی  داردو همچنين سرعت دهانه  قرار  پمپ  به  ورودی  ابتدای جريان  در  كه  پروانه  ورودی 
پمپ تاثير زيادی بر تشكيل جريان برگشتی در ورودی پمپ دارند. روش های جديد)CFD(،كه 
بر اساس اطالعات تجربی )آزمايشگاهی( می باشد می تواند برای پيش بينی نقاط شروع جريان 
برگشتی در ورودی پمپ به كار گرفته شود.با بهبود كنترل جريان در نقطه برخورد و توزيع جريان 
در برخورد با لبه ورودی پروانه می توان مطمئن شد كه ناحيه جريان برگشتی خارج از محدوده 
را  مختصات  اساس  بر  برخورد  بررسی  باشد.CFDامكان  می  ارتعاشات  برای  گيری شده  اندازه 

امكان پذير می نمايد)شكل8(.

شكل8(بررسی نقطه شروع برخورد

راه حل هایی برای ارتعاشات هیدرولیکی

با اطالعات به دست آمده از CFDمی توان يك طرح "تطابقی"به دور از مشكالت ارتعاشی و با 
ايجاد تغييرات مختلف در هندسه پمپ به دست آورد ولی نمی توان ارتعاشات را كامال از بين برد.
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• هندسه رانش	
با تغيير تعداد پره ها ،زوايا و سپس ارزيابی مجدد طراحی،می توان تعادلی بين راندمان 
هيدروليكی باال و كاهش ارتعاشات به دست آورد.معموال پروانه های با تعداد پره كم و 

يا زاويه خروجی بزرگ تر برای پره دارای خصوصيات ارتعاشی كمتری می باشند.
به هر  باشند.  بارگذاری )فشار(بزرگی در نوك  پره ها می  چنين طرح هايی دارای 
حال،بيشتر پمپ های تجاری منحصرا به منظور كاهش خصوصيات ارتعاشی طراحی 
نمی شوند. زاويه بزرگ برای پره ها و افزايش تعداد پره ها بسته به قطر پروانه،هد بااليی 
توليد می كند بنابرين بكارگيری چنين مواردی سبب كاهش اندازه پمپ و هزينه های 

توليد می گردد.
نتايج حاصل از CFDمی تواند به عنوان معياری جهت كمك به موازنه بين پارامترهای 
عملكردی و امكان ارتعاش پمپ باشد. مقايسه كيفی بين پروانه ها با تعداد پره های 
بيشتر و زاويه خروجی كوچكتر پره نسبت به پروانه ها با تعداد پره های كمتر و زاويه 

خروجی بزرگتر پره می تواند بيانگر اين حقايق باشد.

• مقایسه طراحی ها	
برای اثبات عملی بودن روش،يك پمپ كه دارای وضعيت ارتعاشی خوبی نمی باشد،دوباره 
طراحی شده است.تجزيه و تحليل های CFDبرای جلوگيری از ارتعاشات مخرب در 
طراحی جديد به كار گرفته شده است بدون اينكه مالحظاتی در مورد عملكرد پمپ ها 

و مسائل اقتصادی در نظر گرفته شود.
ارتعاشی طرح جديد  بهبود وضعيت  به  با مقايسه دو طراحی،خصوصياتی كه منجر 

می شود كامال مشخص می شود.
سرعت در اطراف پره ها،در هر دو طرح در نزديكی نوك لبه پشتی پره مقدار يكسانی 
دارد ولی مقدار سرعت در طراحی قبلی در روی پره بيشتر می باشد.طراحی جديد 
تغييرات سريعی در سرعت دارد و خطوط سرعت در نزديكی لبه پشتی پره مغشوش 
می شود. طراحی قبلی ماكزيمم سرعت قابل توجهی در اواسط انحنای پره و لبه جلويی 
پره دارد. با مقايسه مقادير ماكزيمم سرعت،پره طراحی جديد دارای مقدار ماكزيمم 

سرعت كمتر و همچنين تغييرات سرعت كمتری روی پره می باشد)شكل9(.

شكل9(مقايسه نمودار سرعت در پره پروانه
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بررسی اطالعات بارگذاری پره وضعيت را بهتر روشن می سازد. در حالی كه فشار در لبه جلويی پره 
نسبتا بدون تغيير می ماند،در طرح جديد،اختالف فشار بين لبه جلويی و عقبی پره كاهش پيدا 
كرده است. چنانچه فشار وابسته به سرعت باشد،اختالف بين مقادير سرعت در اطراف پره كاهش 
می يابد. كاهش اين اختالف فشار باعث كاهش زمان و يا مكان مورد نياز برای اثرات ويسكوزيته 
در حالت مغشوش شدن جريان می گرددقبل از اينكه جريان به گلويی محفظه حلزونی ضربه ای 

وارد نمايد.
بارگذاری روی پره نشان می دهد كه طراحی جديد هد بيشتری توليد می كند)شكل10(.

شكل10(مقايسه مقادير تعديل شده بارگذاری روی پره ها

ورودی پره ها بار)فشار(كمتری دارد كه حاكی از بهبود وضعيت NPSHمی باشد.مقايسه ميزان 
ارتعاش در زمان تست نشان می دهد كه محدوده ارتعاشی قابل قبول برای پمپ بهبود يافته است. 
پمپ"رضايتبخش  راندمان  "حداكثر  نقطه  خود  و  اطراف  در  قبلی  پروانه  طراحی  كه  حالی  در 
است،ولی محدوده بهره برداری مطلوب از پمپ كمتر ازمحدوده پروانه جديد می باشد)شكل11(.

شكل 11(مقايسه ميزان ارتعاش نسبت به دبی جريان برای دو پروانه طراحی شده

كنترل پروفيل سرعت در طی انحنای پره برای كاهش ميزان ارتعاشات،بدون اصالح زاويه خروجی 
می توان  ورودی  هندسه  و  پره  ضخامت  تغيير  با  است.  پذير  امكان  نيز  ها  پره  تعداد  يا  و  پره 
اندازه،شكل و موقعيت ماكزيمم سرعت در نقطه ميانی پره را كنترل نمود.در سيال خروجی از 
آشفته  كمتر  نسبت  به  نيز  ترتيب محفظه حلزونی  به همين  و  دارد  ثابتی  مقدار  پروانه،سرعت 

خواهد شد)شكل12(.

شكل 12(مقايسه پروفيل های سرعت مطلق برروی انحنای يك پره
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در شرايط يكسان برای طراحی جديد سرعت بيشتری در داخل پروانه ايجاد می شود.

شكل 13(سرعت در خروجی پروانه درامتداد انحنای يك پره

• شکل محفظه حلزونی	
تغييردر شكل محفظه حلزونی باعث طراحی با ارتعاشات پايين شده است. قسمتی از پمپ كه 
تحقيقات كمتری در مورد آن انجام شده  تاثير شكل محفظه حلزونی در عملكرد ارتعاشی پمپ 
می باشد. پمپ ها دارای محفظه حلزونی با منحنی مبنای دايروی يا چهار گوش می باشند. نوع 
متداول، منحنی ذوزنقه ای شكل می باشد. موج های فشاری كه وارد محفظه های حلزونی می شوند 
و شدت اين موج ها به خوبی قابل درك نمی باشد. اين موج ها ی فشاری در طی محفظه حلزونی 

برروی هم انباشته شده و در نتيجه امكان ارتعاش در پمپ را افزايش می دهند.
به كمك نرم افزار های تحليلی المان محدود ميزان ارتعاشات،فركانس های ارتعاشی وموقعيت های 

حساس پمپ پيش بينی می شود. 

• نتایج:	
كه  است  مکانيکی  طراحی  تمرين  برای  روش  CFDبهترين  تحليل های  از  استفاده 
می تواند ميزان ارتعاشات را كاهش دهد. استفاده از اين روش ها به طراحان پمپ اين 
امکان را می دهد كه قابليت اطمينان آب بند ها و ياتاقان ها يشان را برای بهره برداری 

قابل قبول بهبود دهند.

مراجع:

1- Potts”I and newton” T.M_use of a commercial CFD package to predict shut-off behaviour of a model cen-
trifugal pump-an appraisal”I MechE S546/0011 1998  
2- Dyson”G-CFD as a design tool”I Meche 1999
3- A Theory for Jet-walk”flows in impellers” – Deans and Seno
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◄مهندس حمیدرضا لطفی
سرپرست تکنولوژی

بررسی فرآیند ریخته گری 	•
با فوم تبخیر شونده

فصل سوم

مشخصات و خواص مواد سازنده مدلهای فومی

3-1- پلی استيرن منبسط شونده
3-1-1- تركيب

دارای  و  شده  ساخته  طبيعی  گاز  و  خام  نفت  از  كه  است  هيدروكربنی  پليمری  استيرن،  پلی 
مولكولی طويل و زنجيری شكل حاوی ٪92 كربن و ٪8 هيدروژن است. بنزن ) benzene ( از 
نفت خام و اتيلن از گاز طبيعی تهيه ميشوند. از تركيب بنزن و اتيلن در مجاورت آلومينيوم به 

عنوان كاتاليست، اتيل بنزن تشكيل ميشود.
اتيل بنزن در اتمسفر نيتروژن در درجه حرارت باال و در مجاورت اكسيد آهن به استيرن تبديل 

می شود.
استيرن نيز خود در مجاورت كاتاليست پراكسيد پلی استيرن را به وجود می آورد. پلی استيرن با 
اتصال ساده مولكولهای استيرن به يكديگر به وجود می آيد. عمل پليمريزاسيون در يك محلول 

آبی انجام می شود كه به آن پليمريزاسيون معلق گفته می شود.

شكل 3-1 فلوچارت ساخت  EPS خام }1{

قسمت دوم
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دانه های EPS معموال در بسته هايی به وزن 100 تا 400 كيلوگرمی فروخته می شوند. دانسيته 
ظاهری دانه های EPS در اين وضعيت در حدود pcf  40-38 بوده و افزودنی های مختلفی به 

دالئلی خاص به آن اضافه شده است.
اين دانه ها در اندازه های مختلف عرضه می شوند. معموال از دانه های بزرگتر برای تهيه بليت و 
فوم بسته بندی استفاده می شود. دانه های كوچكترEPS برای ساخت فنجان فومی و قطعات با 
جداره نازك، و تهيه فوم با قالب گيری استفاده می شود كه در همه اين موارد كيفيت سطحی از 

پارامترهای مهم محسوب می شود.

3-1-2- دانسیته و خواص مکانیکی فوم
دانسيته و پيوستگی بين سلولها تعيين كننده خواص فوم است. دانسيته فوم معياری از ميزان 
تخلخل و اندازه سلولهای هوايی است. مهمترين كنترل روی خواص فوم با كنترل دانسيته فوم 

انجام می شود.
اندازه گيری های خواص همگی در يك دانسيته معين انجام و گزارش می شوند. هر قدر دانسيته 

فومها كمتر باشد فرايند ريخته گری با سهولت بيشتری انجام می شود.
از آنجا كه حذف و خروج فوم از محفظه قالب به هنگام بارريزی پارامتر مهمی در سالمت قطعه 
محسوب می شود. دانسيته كمتر فوم نتايج بهتری را به همراه دارد. هر قدر دانسيته كمتر باشد 
قدر  هر  بود.  خواهد  كمتر  آلومينيومی  قطعات  در  سطح2  چروكيدگی  و  پوستی1  چين  معايب 
دانسيته كمتر باشد خواص مكانيكی فوم كمتر است. مع الوصف جائيكه دانسيته عامل مهمی باشد 

به كاهش خواص مكانيكی توجه چندانی نمی شود.
از آنجائيكه خواص مكانيكی فوم ناشی از استحكام ديواره سلولهای فوم است، دانسيته بيشتر با 

كاهش استحكام همراه است.
استحكام فشاری معموال به عنوان معياری از مقاومت فوم در برابر شكستگی تلقی می گردد، وقتی 

دانسيته كم باشد استحكام فشاری خيلی پايين خواهد بود.

3-1-3- اعوجاج
تغيير فرم فاكتور مهمتری از استحكام در فرايندEPS محسوب می شود. اگر مدل شكسته شود 
قطعه معيوب حاصل از آن، به خوبی قابل شناسايی است اما عيوب ناشی از اعوجاج به راحتی 
تشخيص داده نمی شوند و معموال در حين ماشين كاری شناسايی می شوند. استحكام نقش 
كاهش  در  فرم  تغيير  به  مقاومت  حاليكه  در  دارد.  جابجايی  هنگام  به  مدل  در سالمت  موثری 

اعوجاج موثر است.
دو خاصيتی كه در تعيين مقاومت به اعوجاج مهم هستند، سفتی و مقاومت خزش می باشند. 
سفتی فوم معياری از توانايی فوم در تحمل بار مكانيكی بدون تغيير آن است. حد تناسب نشانگر 
بيشترين باری است كه فوم می تواند بدون تغيير فرم تحمل كند. حد تناسب به عنوان تابعی 
از دانسيته است. در يك طراحی با در نظر گرفتن احتياط، حد طراحی شكل برای1pcf معادل  
2psi و2pcfمعادل17psiدر نظر گرفته شده است. اثر دانسيته برشرايط فرايند را نيز بايد در نظر 
گرفت . پس از تعيين دانسيته تغييرات فوم در حدود ٪10 می تواند باشد. حد تناسبی كه از اين 
تغيير دانسيته حاصل می شود در حدود psi  1/5 است. طراحی مدل و خوشه نسبت به دانسيته 

1-Fols
2-Laps
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اثر بيشتری بر مقاومت در برابر تغيير فرم می تواند داشته باشد.
تناسب  اگر حد  دارد.  فراوانی  اهميت  فوم  تناسب  اعوجاج، حد  از  ممانعت  برای  هنگام طراحی 

شكسته شود فوم تغيير شكل داده و اعوجاجی پايدار باقی می ماند.
دقت در حمل و جابجايی مدلهای فومی در به حداقل رساندن اعوجاج بسيار حائز اهميت است. 
مقاومت خزشی خاصيت ديگری از فوم است كه بايستی مورد توجه قرار گيرد. مقاومت خستگی 

فوم عبارت از توانايی فوم در مقاومت در برابر تغيير فوم تدريجی بر اثر اعمال بار است.

3-1-4- سایر خواص فوم
غير از خواص مكانيكی كه در مقاومت در برابر تغيير فرم و قابليت حمل فومها موثر است، خواص 
ديگری نظير سازگاری فوم با چسب ايجاد كمترين مقدار خاكستر و ساير مواد باقيمانده در حين 

تجزيه، مقاومت فوم در برابر آب و حاللهای موجود در پوشش ها نيز بسيار حائز اهميت است.
EPS در برابر بعضی مايعات مقاوم نيست اما نسبت به آب و ساير مواد محتوی آب مقاوم است.      
در برابر اسيدهای رقيق و قليايی ها، متانول، پروپانول، سيمان، آهك و روغنهای سيليكونی مقاوم 
است.  نسبت به روغن پارافين، سوخت ديزل و وازلين قدری حساس است.EPS در مقابل حاللهای 
آلی نظير استن، گازولين، استر يا هيدروكربنهای مشابه مقاومتی ندارد. اسيدهای استيك، نيتريك 

و سولفوريك نيز باعث تخريب فومهایEPS می شوند.

3-2- پلیمرپلی متیل متاکرایلیت3
آهنی جهت حل  آلياژی  فومی  گری  ريخته  در  استفاده  منظور  به  متاكرايليت  متيل  پليمرپلی 
مشكل حاصل از تجزيه كربن ناشی از مدلهای پلی استيرن، توسعه و گسترش يافته است. اين 
توانايی به دليل اختالف تركيب شيميايی و مكانيزم تجزيه PMMA  نسبت به EPS حاصل 

شده است.
افزايشی كربنی در حدود ٪0.05 می شود. در  PMMA در ريخته گری فومی فوالدها باعث 

حاليكه اين افزايش برای مدلهای پلی استيرنی ٪0.3-0.1 است.
استفاده ازPMMA در ريخته گری فومی فلزات آهنی بر پايه عوامل زير استوار است:

اوليه دانه های فومیEPC و  انبساط  ايجاد  برای  از همان تجهيزات موجود  امكانات استفاده   -
همينطور تجهيزات الزم برای قالب گيری

- امكان استفاده از دانه های ريزتر برای ساخت فوم
- به حالت پايدار رسيدن ابعاد مدل

- افزايش سرعت توليد
- كاهش هزينه توليد

 PMMAايجاد گاز، استحكام مدل و هزينه تهيه مدل از موضوعاتی هستند كه در استفاده از
همواره مورد توجه هستند.

5-2-1- ترکیب
ازPMMA برای موارد ديگری نظير ساخت فومهای بسته بندی يا عايق حرارتی استفاده نمی شود 
و صرفا به عنوان جايگزينی برایEPS در ريخته گری فومی آلياژهای آهنی تهيه و توسعه يافته 
است. مهمترين مزيت PMMA  توانايی آن در تجزيه با ايجاد كمترين كربن باقيمانده است كه 

اين توانايی در سايه تركيب شيميايی و مكانيزم تجزيه خاص آن تامين شده است.

3- PMMA: Poly Methyl Methacrylate
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3-2-2- نحوه تجزیه

فومهایPMMA وEPS با دو مكانيزم مختلف تجزيه می شوند.PMMA طی فرآيندی سريع 
تجزيه می شود. محصول چنين تجزيه ای گازهايی است كه سريعا از محل مدل خارج می شوند. 
در مقابل پلی استيرين ابتدا تبديل به مايع شده و تجزيه شدن آن به كندی انجام می شود. به 
دليل ويسكوزيته، مايع ايجاد شده اغلب در محفظه قالب باقی مانده و برای مدتی در معرض فلز 
مذاب قرار می گيرد كه اين امر احتمال تجزيه بنزن و تشكيل عيوب ناشی از كربن را افزايش 

می دهد.
افزايش سرعت توليد و كاهش هزينه ها بسيار حائز اهميت است. با حذف كامل عيوب كربن به 
دليل استفاده ازPMMAديگر نيازی به تحقيقات و صرف هزينه برای بهينه كردن شرايط الزم 
جهت عدم تشكيل عيوب كربن نيست. به دليل همين عدم نياز به كنترل كربن، طراح آزادی 
بيشتری در آرايش قطعات داشته و می تواند تعداد قطعات بيشتری را در يك درجه توليد كند. 
باالخره با حذف مراحل سعی و خطا در مرحله اعمال كنترلهای رفع عيوب كربن از هزينه ها 

كاسته می گردد.
از      وقتی  باشند.  می  مطرح  فاكتورهای  ديگر  از  مدلسازی  هزينه  و  مدل  استحكام  گاز،  توليد 
بارريزی گازهای بيشتری توليد می شوند. اين خصيصه  PMMA استفاده می شود در شروع 
گاز  بايستی دقت شود   PMMAاز استفاده  به هنگام  است.   PMMAتجزيه مكانيزم  از  ناشی 
توليد شده باعث پس زدن مذاب نشود. برای اين منظور روشهای مختلفی وجود دارد. روشهايی 
چون استفاده از پوششهای با نفوذپذيری زياد، اعمال خالء، راهگاه بارريزی از جنسEPS يا راهگاه 

توخالی می توانند پس زدن مذاب را به حداقل برسانند.
استحكام  انجام شده،  تحقيقات  به  بنا  كه  چرا  است  بحث  مورد  مدلPMMAبيشتر  استحكام 
كششی و خمشی آن كمتر از مقادير مربوط به EPS است. مع الوصف مسئله بحرانی مربوط به 
اعداد استحكام كششی نيست بلكه استحكام مدل در برابر نيروهای وارد بر آن در جريان حمل، 
است  استفاده شده   PMMAاز كه  مواردی  است.  اهميت  پركردن درجه حائز  و  دادن  پوشش 
گويای آن است كه مدلهایPMMA از چقرمگی كافی برخوردار است. در هر حال در طراحی 

بايستی به موارديكه موجب افزايش چقرمگی می تواند باشد، توجه شود.
هزينه توليد مدلهایPMMA معموال بيشتر از مدلهایEPS است اما اين اختالف هزينه نبايد با 
اختالف در ارزش اشتباه شود. ارزش امكان پذير ساختن ريخته گری فومی آلياژهای آهنی چقدر 
است؟ يا ارزش يك مدل در كاهش موثر از قطعات برگشتی به دليل عيوب كربن چقدر است؟ 
پاسخ به اين سواالت ديگر جايی برای مقايسه تفاوت قيمت توليد مدلهایPMMA وEPSباقی 
نمی گذارد.مثال هايی از كاربردPMMA از توليد قطعات صنعتی و ارزش استفاده از آن در توليد 

آورده می شود.
استفاده صنعتی  از  مثال خوبی  قطعه  اين   20cmقطر به  از جنس چدن خاكستری  شير  بدنه 
با در نظر  از مزايای به كارگيریPMMA می تواند باشد.  با برخورداری  از فرآيندEPS همراه 
گرفتن سوراخهای پيرامون بدنه شير )16 عدد( در مرحله ساخت مدل، عمليات سوراخكاری بعد 
از ريخته گری حذف شده است. عمليات فرزكاری و تراشكاری داخل و خط جدايش نيز حذف 
شده است. اين قطعه ريخته گی از يك مدل يك تكه تهيه شده است. تمامی مشكالت ناشی از 
چند تكه بودن مدل نظير چسبكاری و صرف وقت، عدم تطابق ابعادی و باقی ماندن خط حاصل 
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از چسب همگی با ساخت قالبی كه بتواند يك مدل يك تكه تهيه 
كند جبران شده است.

ساخت قالب چنين مدلی خيلی گرانتر از قالبهای ساده تر است ليكن 
به دالئلی كه ذكر شد می تواند اقتصادی باشد.

}1{PMMAشكل 3-2 بدنه شير از جنس چدن خاكستری و مدل فومی از جنس

مثال ديگر سرسيلندر از جنس چدن خاكستری است كه ساخت آن 
 EPSنيازمند مجموعه پيچيده ای از ماسه/فوم/ماهيچه است. وقتی از
برای اين منظور استفاده می شود الزم است قبل از ريخته گری، فوم 
توسط حاللهايی كه گران قيمت هستند حل شده و خارج شود زيرا 
در غير اين صورت مشكالت مربوط به عيوب كربن به وجود خواهد 
آمد. برای حذف مرحله حل سازی ازPMMAبه جایEPS استفاده 
ايجاد  شده است. بدون خارج ساختنPMMA ريخته گری بدون 

عيوب كربن انجام شده است.
نوع جديدی از  PMMA از سال 1989 تهيه شده است كه با انواع 
قبلی از دو جهت متفاوت است. يكی آنكه ايجاد مواد مضر برای اليه 
با  مدلهای  ساخت  برای  مدل  تهيه  سيكل  آنكه  ديگر  و  نكرده  ازن 

دانسيته باال و ضخيم كوتاهتر شده است.

3-3- تجزیه پلیمر
تشكيل قطعه ريخته گی در فرآيند EPS مستلزم تجزيه حرارتی مدل 
فومی در مقابل جبهه مذاب است. وقتی پليمر فومی مذاب در تماس 
به درجه حرارت مراحل متفاوتی رخ می دهد. در  قرار گيرد، بسته 
به محدوده درجه حرارت  نزديك  از درجه حرارت،  فاصله محدودی 
تبديل شيشه ای4 دانه های پليمر جمع شدگی5 يافته و شديدا كاهش 
دپليمره  پليمر،  حرارت،  درجه  بيشتر  افزايش  با  دهند.  می  حجم 
می گردد. پيوندهايی كه از لحاظ حرارتی سست تر هستند شكسته 
شده و زنجيرهای پليمر شروع به جدا شدن می كنند. اين پروسه با 
اتفاق  پروسه ای كه به تقسيم شدن تصادفی6 معروف است می تواند 

4- glass transition temperature
5- collapse
6- random scission
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تصادفی شكسته  به طور  نقاط مختلف  در  پليمر  زنجيره  در   C-C باندهای  آن  در  افتاده كه 
می شوند )نظير آنچه برای EPS اتفاق می افتد(. تجزيه می تواند به صورت ديگری موسوم به 
باز شدن رخ دهد كه در اين وضعيت واحدهای مونومر از انتهای زنجير جدا می شوند. )نظير 
آنچه برایPMMA اتفاق می افتد(. طی مراحل اوليه تجزيه، پليمر جمع شده، ذوب شده و 
باقيمانده ای با ويسكوزيته نسبتا باال متشكل از محصوالت تجزيه شده جزئی نظير ديمر7، تريمر8 

و تترامر9 تشكيل می شود. اين محصوالت در باالی يك درجه حرارت بحرانی تبخير می شوند.

شكل 3-3 ساختار دانه ها در پليمر ) a ( ساختار اوليه دانه ها ) b ( ساختار در 115 درجه سانتيگراد
 نشانگر جمع شدگی ) c  ( دانه های ذوب شده در 160 درجه سانتيگراد }1{

7- dimmer
8- trimer
9- tetramer
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EPS در حدود 115 درجه سانتيگراد جمع شدگی پيدا می كند، در 160 درجه سانتيگراد ذوب 
شده و در 275 درجه سانتيگراد شروع به تبخير می كند. درجه حرارتهای پيك تبخير در 400 

درجه سانتيگراد مشاهده می شود.
در درجه حرارتهای بيش از 1300 درجه سانتيگراد ممكن است مولكول مونومر كامال به كربن و 
هيدروژن تقسيم شود. كربن حاصل از اين تجزيه موجب بروز معايبی چند در قطعه ريخته گی 
می شود. برای رفع اين عيوب از قطعات آهنی می توان از مدلهایPMMA استفاده كرد. در اين 
حالت مولكول مونومر )C2H8O2( محتوی دو اتم اكسيژن بوده و كربن حاصل از تجزيه مولكول 

اين مونومر می تواند به CO تبديل شود.
سرعت تجزيه چسب مورد استفاده در محل اتصال پليمر كمتر از هر دو فومPMMAوEPS است 
از اين رو وجود چسب بيش از اندازه در محل اتصال ممكن است باعث بروز عيوب در قطعات 

ريخته گی گردد.
است.  ضروری  قالب،  از  مذاب  جبهه  مقابل  در  شده  تشكيل  تجزيه  محصوالت  سريع  حذف 
محصوالت تجزيه گازی از پوشش عبور كرده و به ماسه قالب وارد می شوند. سرعت انتقال بستگی 

به نفوذپذيری پوشش دير گدازه روی مدل دارد. اين حذف تابع فراوانی دارسی است.

در اين قانونQ نرخ جريان گاز به داخل قالب، A مساحت قالب در تماس با گاز، K نفوذپذيری 
موثر پوشش و ماسه،η ويسكوزيته گاز وε  افت فشار به ازای هر واحد طول از مواد سازنده قالب 

است.

}1{EPSشكل 3-4 طرح شماتيك از رويدادهای مقابل جبهه مذاب در فرآيند

Q kΔΡ
A ηε=_ _ _
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فصل چهارم
انبساط اولیه فوم

شكل 4-1 نمايش شماتيك مراحل تبديل EPSخام به مدل فومی }1{

4-1- مقدمه
توليد مدلهای فومی فرآيندی دو مرحله ای است. مرحله اول شامل ايجاد انبساط 
اوليه در دانه های پلی استيرن برای رسيدن به يک دانسيته معين و مرحله دوم تهيه 
مدل با قالب گيری از دانه های پيش انبساط يافته می باشد. گاهی اهميت مرحله اول 
ناديده انگاشته می شود در حالی كه اين مرحله در حصول به يک دانسيته مناسب 
و قابليت قالب گيری فرم بسيار حائز اهميت است. اين دو مشخصه مهمترين عوامل 
كنترل كننده كيفيت مدل محسوب می شوند. تغيير در دانسيته، تغيير در كيفيت 
فوم و ابعاد مدل همگی ناشی از عدم كنترل مرحله انبساط اوليه هستند. دو مرحله 

اساسی در ساخت مدل فومی در شکل 4-1 نشان داده شده است.

  37   
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ماده پالستيكی فرآيند ريخته گری فومی، معموال مشتمل بر پلی استيرن و يك عامل انبساط 
دهنده )عامل دمشی( می باشد. درEPS ، عامل انبساط دهنده پنتان است. دانسيته دانه های 
خام EPSدر حدود Pcf 42-38 است. برای ايجاد انبساط اوليه دانه ها حرارت داده می شوند 
تا نرم شده و همزمان گرم شدن موجب انبساط عامل دمشی موجود در دانه های پالستيك نرم 
شده گردد. انبساط اين گاز باعث ايجاد حبابهائی در پالستيك نرم شده گرديده و دانه را منبسط 
می سازد. برای حصول به دانسيته مناسب الزم است گرم كردن و سرد كردن دانه ها كامال تحت 

شرايط كنترل شده ای انجام گيرد.
برای مراحل ايجاد انبساط اوليه، قالب گيری و پيرسازی كنترل مقدار پنتان موجود درEPS بسيار 
برای ساخت  است.  پنتان   8-4٪ دانه هایEPS خام معموال محتوی  حدود  است.  اهميت  حائز 
باشد.  بيشتر  EPS خام  دانه های  پنتان موجود در  با دانسيته كمتر الزم است مقدار  فومهائی 
اگر پنتان موجود در دانه های EPS خام كمتر از ٪4 عمليات ايجاد انبساط اوليه و قالبگيری با 
موفقيت انجام نمی شود. حداقل مقدار پنتانی كه بايد در EPS خام موجود باشد به كيفيت مورد 

انتظار از مدل و به اندازه مقطع مدلی كه فرم گرفته می شود بستگی دارد.
در طی فرآيند انبساط اوليه، حدود ٪1 از پنتان از دست رفته مقدار باقيمانده پس از اين فرآيند 
حدود ٪3 است. دانه های پيش انبساط يافته كه محتوی ٪3 وزنی پنتان می باشند وارد قالب 
ساخت مدل شده و پس از حرارت ديدن توسط بخار انبساط يافته و تمامی حجم قالب را پر كرده 
و شكل قالب را به خود می گيرند. مدلی كه به اين ترتيب ساخته می شود در لحظه خروج از 

قالب محتوی حدود ٪1.5 پنتان است.
اين ميزان پنتان معموال پس از حدود 30 روز به ٪ 0/5 می رسد. )حذف پنتان پس از قالبگيری 

يكی از داليل انقباض مدل می باشد(.
انبار نگهداری موادEPS بايستی بخوبی تهويه شود زيرا تجمع گاز پنتان در محيط خطر انفجار 
يا آتش سوزی را به همراه دارد. خنك بودن محل نگهداری باعث افزايش طول عمر نگهداری 

می شود.
دانه های مواد خام و انبساط اوليه يافته EPS در اندازه های مختلف موجود است در دانه های 
بزرگتر اتالف پنتان كندتر شده و انجام عمليات انبساط اوليه و قالب گيری با سهولت بيشتری 
انجام می شود. برای آنكه سطح مدل از كيفيت مطلوبی برخوردار باشد معموال از دانه های كوچكتر 
   Tاستفاده می شود. دانه های كوچكترامكام توليد فومهای نازك را فراهم می سازد. دانه های نوع

پر مصرفترين نوع برای ساخت مدلهای فومی هستند.

شكل 4-2 اندازه دانه های EPS  خام }1{
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ماكزيمم انبساطی كه دانه ها پيدا می كنند، تعيين كننده حداقل دانسيته ای است كه دانه ها 
می توانند دارا باشند. دانه ها معموال به 20 الی 50 برابر حجم اوليه خود انبساط می يابند و در 
اين مرحله دانسيته آنها به 1.2Pcf-1 می رسد.وقتی پلی استيرن توسط بخار گرم شود، پنتان 
موجود در آن در درجه حرارت حدود 80 درجه سانتی گراد شروع به تشكيل حباب می كند و در 
100 درجه سانتی گراد با نرم شدن پالستيك، پنتان در حال جوشش، موجب انبساط می گردد. 
در درجه حرارت نرم شدم، پنتان سريعا از ديواره سلولهای دانه عبور كرده خارج می شود. پس از 
انبساط اوليه، الزم است دانه ها محتوی مقدار كافی از پنتان باشند تا انبساط در مرحله قالبگيری 
)2 تا 3 برابر افزايش حجم( مدل ساخته شود. اگر سيكل انبساط اوليه طوالنی باشد ممكن است 

ميزان پنتان باقيمانده برای ايجاد انبساط در مرحله قالبگيری كافی نباشد.
برای ايجاد انبساط اوليه در دانه های خام EPS دو نوع تجهيزات اساسی وجود دارد. يكی پيش 
انبساط  باشد.  می  بخار مستقيم  دهنده  انبساط  پيش  ديگری  و  انبساط دهنده خالء - خشك 
بخار  از  مستقيم  غير  بطور  انبساط  محفظه  ديواره  كردن  گرم  برای  - خشك  نوع خالء  دهنده 

استفاده كرده و موجب انبساط دانه ها می شود. 
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