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 چكيده
خميدگي شفت عالوه بر . باشد هاي بزرگ مي ها و به ويژه در شفت  يكي از عيوب متداول در شفت ،خميدگي شفت

 شده و از عمر آنها ها  و كوپلينگها ياتاقان و آسيب ديدگي افزايش دامنه ارتعاش، باعث وارد شدن نيروي بيش از حد
تفع نمودن مشكالت ارتعاشي، از آسيب ديدگي توان عالوه بر مر  بنابراين با شناسايي و رفع اين عيب، مي.كاهد مي

شوند  ها مي در شفت در اين مقاله ابتدا مهمترين عواملي كه باعث ايجاد خميدگي .ها جلوگيري كرد بقيه قسمت
توان خميدگي را تشخيص داد و  كه با استفاده از آنها ميدر ادامه ويژگيهاي ارتعاشي اين عيب . اند معرفي گرديده
ها  هاي متداول رفع خميدگي شفت  سپس روش.اند ها بيان گرديده گيري مقدار خميدگي شفت ندازهاهمچنين نحوه 

 .اند به همراه مزايا و معايب هر يك از آنها توضيح داده شده
 

  ارتعاشات- تنش زدايي  - فع خميدگير  - شفت خميده  :هاي كليدي واژه
 

                                                                                                                     
 
 كارشناسي ارشدانشجوي  د-٣    تعمير تجهيزات سنگينتمعاون -٢    دانشيار-١

 مقدمه -١
با توجه به نيروها و گشتاورهاي . وظيفه انتقال قدرت را به عهده دارد كه محور توربين يكي از مهمترين اجزاي آن بوده

شوند و همچنين تغيير دماي ناگهاني آن، همواره پس از مدتي  و نوساني اعمال ميوارده به شفت كه بعضا به صورت ناگهاني 
مشكالت متععددي از قبيل شفت يك توربين ممكن است داراي . كاركرد، امكان تغيير شكل و اعوجاج شفت وجود دارد

شده و نيروهاي وارده  ارتعاش باال رفتن دامنههر يك از اين معايب باعث . باشد... محوري، لقي فونداسيون و  ناميزاني، عدم هم
ها  ن خرابي ياتاقابنابراين به منظور جلوگيري از. شود دهند كه باعث كاهش عمر آنها مي را افزايش ميها  ها و كوپلينگ به ياتاقان

 .اقدام كردو اجزاي مرتبط، بايد سريعا با شناسايي عيب مربوطه به رفع آن 
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مهمترين تفاوت در . دهند عالئم ارتعاشي خاص خود را نشان ميبراي يك شفت، هر كدام از مشكالت به وجود آمده 
انسي بهترين وسيله براي به اين ترتيب طيف فرك. شود مختلف، در طيف فركانسي آنها مشاهده ميارتعاش ناشي از عيوب 

شباهت طيف فركانسي  با اين وجود در مورد برخي از عيوب به علت .باشد يابي محورهاي دوار به كمك آناليز ارتعاشات مي عيب
توان خميدگي  با آناليز ارتعاشات ميبه اين ترتيب . شود مربوط به آنها، عالوه بر طيف فركانسي از تحليل فاز نيز استفاده مي

درصورتيكه خميدگي يك شفت از حد مجاز تجاوز كند، به دليل افزايش بيش از حد ارتعاشات، امكان . ا تشخيص دادشفت ر
اي  هاي قطور، يك عمليات بسيار حرفه زدايي شفت خمش. زدايي قرار گيرد كاركرد آن وجود نداشته و بايد تحت عمليات خمش

ها كه دچار خميدگي شده باشند، براي   در ايران محورهاي قطور توربين.ردآوري پيشرفته دا و حساس بوده و نياز به دانش و فن
آوري از اهميت بااليي  بنابراين، دستيابي متخصصان كشور به اين فن. شوند هاي خارجي سپرده مي  شركترفع خميدگي به

 .ا آنها ارائه شده استها به همراه نكات عملي مرتبط ب زدايي شفت هاي اصلي خمش  در اين مقاله روش.برخوردار است
 ها عوامل ايجاد خميدگي در شفت -۲

 :مهمترين اين عوامل عبارتند از. ها گردند توانند منجر به خميدگي و اعوجاج دائمي در شفت عوامل مختلفي مي
 وجود (Clearance)ثابت مجاور آن، يك فضاي آزاد ها و تجهيزات و اجزاي   بين محور توربين:(Rubbing) سايش .۱

ر برخي از نقاط ممكن است اين فضاي آزاد به دليل اعوجاج پوسته يا محور و يا چرخش نامناسب روتور در اثر د. دارد
در نتيجه اين سايش بين . از بين رفته و محور در تماس با سطوح اطراف قرار گيرد (Misalignment) محوري هم عدم

اين افزايش دما باعث انبساط محور . يابد ايش ميسطوح ساكن و دوار، دماي محور به طور موضعي در محل تماس افز
آمده و تماس بين شفت و پوشش اطراف آن افزايش  صورت خميده در محور بهدر نتيجه . شود مجاورت نقطه تماس مي در
انبساط ناحيه كوچك مجاور نقطه تماس، توسط نواحي مجاور كه سرد هستند، . كند يابد كه خود اين فرآيند را تشديد مي مي

رد مجاور نقطه تماس نيز تحت كشش س توده .شود نتيجه در محدوده منبسط شده تنش فشاري ايجاد مي محدود شده و در
گيرد ولي با توجه به بزرگ بودن محدوده سرد در برابر ناحيه گرم و منبسط شده، مقدار تنش فشاري ايجاد شده در  قرار مي

اگر دماي نقطه تماس از مقدار خاصي فراتر رود، تنش فشاري . باشد د ميناحيه گرم خيلي بيشتر از تنش كششي در ناحيه سر
پس از توقف چرخش شفت . نمايد ايجاد شده از حد تسليم فراتر رفته و محدوده منبسط شده را دچار تغيير شكل پالستيك مي

يابد  ل اوليه خود را باز ميصورتيكه ناحيه گرم شده تنها دچار تغيير شكل االستيك شده باشد، شفت شك و خنك شدن آن، در
پس اما اگر شفت عالوه بر تغيير شكل االستيك، تغيير شكل پالستيك هم داده باشد، . شود و خميدگي دائمي در آن ايجاد نمي

شدن  فرآيند خم) ۱(شكل . كند از خنك شدن، ناحيه تحت سايش قرار گرفته كوتاه شده و شفت را در جهت عكس خم مي
 .دهد ا نشان ميشفت در اثر سايش ر

 
 ]١[ فرآيند خم شدن شفت در اثر سايش -١شکل 
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هاي   گراديان حرارتي شديد بين نقاط مختلف شفت، باعث انبساط و انقباض:(Thermal Shock)شوك حرارتي  .۲
لي هاي داخ تواند تنش انبساط و انقباض ناهماهنگ نواحي مختلف شفت مي. شود ناهماهنگ بين نواحي داخلي و سطحي آن مي

 .شود ايجاد نمايد كه در صورت تجاوز از حد تسليم، باعث خميدگي و اعوجاج شفت مي

هاي گازي و بخار كه در دماي باال كار   با توجه به حساسيت باالي محورهاي توربين:غير يكنواختي متالورژيكي شفت .٣
با اين وجود، در برخي از موارد باز هم غير . گيرد كنند، مراحل ساخت و عمليات حرارتي اين محورها با دقت زياد انجام مي مي

اين غير يكنواختي در روتورهايي كه در دماهاي باال كار . شود مشاهده مي آنها  نقاط مختلفيكنواختي در ساختار ميكروسكوپي
 جر به اعوجاجتواند من  مي،)(HP)هاي گاز و روتور بخار فشار باال  روتور توربين(شوند،  و دچار تغيير شكل خزشي ميكنند  مي

يكنواختي در قسمتهاي مختلف محور  گونه غير  به ساختار متالورژيكي وابسته بوده و هرزيرا كرنش خزشي شديدا. شفت گردد
كند كه  هاي داخلي ايجاد مي اين امر تنش. گردد هاي خزشي متفاوت و درنتيجه اعوجاج شفت مي توربين، منجر به تغيير شكل

 .پالستيك برخي قسمت هاي شفت گرددتواند باعث تغيير شكل  مي
 

 شهاي تشخيص خميدگي شفترو -۳
بر خميدگي  با اين حال افزايش دامنه ارتعاشات، عالوه. گردد شدن محور توربين، باعث افزايش دامنه ارتعاشات ميخميده 

ز عيوب ديگر نيز  نظير ناميزاني، عدم هم محوري، ترك شفت، لقي، سايش و بسياري ايتواند در اثر عيوب متعدد شفت مي
بنابراين براي تشخيص اينكه علت افزايش ارتعاشات كداميك از معايب فوق است، بايد ارتعاشات شفت را تحليل . ايجاد گردد

هر عيب، مشخصه ارتعاشي خاص خود را داشته و در . هاي آناليز ارتعاشات، عيب را تشخيص داد نموده و با استفاده از تكنيك
 .توان عيب را تشخيص داد  ارتعاشات، ميات با بررسي الگوي طيف فركانسيتكنيك آناليز ارتعاش

علت اين . اي دارد گيري و تحليل فاز نيز اهميت ويژه در تشخيص خميدگي شفت عالوه بر تحليل طيف فركانسي، اندازه
بنابراين . محور است ناهم شفت  روتورهاي ناميزان و شباهت زياد طيف فركانسي مربوط به شفت خميده با طيف فركانسي امر،

 . تحليل فاز ضروري است براي تمايز بين اين دو و تشخيص درست عيب،
اي در   درحقيقت وزن سيستم سبب پيدايش مؤلفه.كند مي ارتعاش در هر دو راستاي شعاعي و محوريشفت خميده 
) و برابر فركانس چرخش شفتد( 2xو ) فركانس چرخش شفت( 1xهاي   فركانس در طيف فركانسي، .شود جهت محوري مي

 شعاعي  در حاليكه ارتعاشات اختالف فاز دارند۱۸۰°ارتعاشات محوري دو سر شفت با يكديگر  .دامنه بيش از حد دارند
 ارتعاشات دو ياتاقان  محوري، زيرا در عيب ناهم. باشد محوري مي  اين مساله وجه تمايز اين عيب با عيب عدم هم.فازند هم

، يك شفت خميده در حال چرخش را نشان )۲(شكل . اختالف فاز دارند۱۸۰°دو راستاي محوري و شعاعي انتهايي در هر 
 .فاز و ارتعاشات محوري در فاز مخالف هستند ها ارتعاشات شعاعي هم شود كه در محل ياتاقان مشاهده مي. دهد مي

 
 كند مييك شفت خميده در حال چرخش كه ارتعاشات محوري و شعاعي ايجاد  -٢شکل 
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 .شود مشاهده مي) ۳(يك نمونه از طيف فركانسي نشان دهنده خميدگي شفت در شكل 

 
  نمونه طيف فركانسي مربوط به يك محور خميدهيك -۳شکل 

 
 گيري مقدار خميدگي شفت اندازه -۴

در روي محيط شفت . دگاه قرار داده و دوران دا ، بايد آن را بر روي دو تكيه در نقاط مختلفگيري انحناي شفت براي اندازه
 مقدار انحنا در .شوند عالمتگذاري ميبا اعداد مربوطه  به فواصل مساوي تعيين و )با توجه به اندازه آن ( نقطه۳۲ و يا ۱۶، ۸

 مقدار ۳۲ و يا ۱۶، ۸در هر يك از اين نقاط . شود گيري مي  اندازهشوند،  كه با حروف الفبا مشخص مينقاط مهم و حساس شفت
طولي روي  نقاط در هر يك از .باشد دهنده انحنا در سرتاسر محيط شفت و در نقطه مزبور مي شود كه نشان ري ميگي اندازه

 از نقاط محيطي قرار داشته ۱شود كه وقتيكه نوك ميله آن بر روي نقطه  يك ساعت انديكاتوري به نحوي قرار داده ميشفت 
.  قرار گيرد۲هاي انديكاتوري بر روي نقطه  شود تا اينكه نوك ساعت سپس شفت دوران داده مي. باشد، عدد صفر رانشان دهد

گردد و فرآيند فوق براي   ثبت مي با در نظر گرفتن عالمت مثبت يا منفيدهد در اين حالت مقداري كه هر ساعت نشان مي
 قرار ۱ روي نقطه يكاتوري برد نوك ساعت ان نهايت پس از يك چرخش كامل مجددادر. شود ساير نقاط محيطي تكرار مي

شود كه به علت نامناسب  مشاهده مي) در حد صدم ميليمتر(معموال مقداري اختالف . گيرد و بايد عدد صفر را نشان دهد مي
خوانده شده در آن نقطه با مقدار  مقدار  جبري شفت در هر نقطه برابر اختالفRunout .باشد گاههاي شفت مي بودن تكيه

، يك )۱( جدول . را در هر نقطه در طول شفت بدست آوردRunoutتوان مقدار حداكثر  اين ترتيب ميبه . باشد نقطه روبرو مي
شود  همان گونه كه مشاهده مي. دهد  را نشان مي)بر حسب صدم ميليمتر (براي يك شفتنمونه از مقادير انحناي ثبت شده 

در اين مثال، در . گيري شده است  اندازهD و A ،B ،C نقطه ۴ قسمت تقسيم شده و انحناي آن در ۸محيط اين شفت به 
 به مقدار ۷ و ۳ در نقاط Runout بيشترين C ميليمتر و در نقطه ۹۷/۰ به مقدار ۸ و ۴ در نقاط Runoutيشترين ب Bنقطه 

 .باشد  ميRunout مقدار خيز شفت برابر با نصف مقدار .باشد مي  ميليمتر۲۲/۱
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 اي شفتاز جداول ثبت انحنيك نمونه  -١جدول 
  1 2 3 4 5 6 7 8 1 Max Difference 

A 0 22 67 -31 26 -15 -17 40 6 84 

B 0 -31 44 -39 3 11 -14 58 -3 97 

C 0 -71 73 -47 10 24 -49 51 9 122 

D 0 -54 51 -32 13 4 33 19 -1 84 

 روشهاي رفع خميدگي شفت -۵
 .اند كه در ادامه مهمترين اين روشها توضيح داده شدهشود  ها از روشهاي مختلفي استفاده مي براي رفع خميدگي شفت

 :رفع خميدگي شفت با استفاده از كار سرد .۱

گيرد كه ناحيه مقعر آن تحت كشش قرار گرفته  اي تحت بارگذاري قرار مي شفت با استفاده از پرس به گونهدر اين روش، 
. شود ت ازدياد طول پيدا كرده و خميدگي آن برطرف ميبه اين ترتيب ناحيه مقعر شف. و تنش در آن از حد تسليم فراتر رود

گيرد، به منظور ايجاد تغيير شكل پالستيك در شفت بايد تنش زيادي به آن  كه اين فرآيند در دماي معمولي انجام مي آنجا از
ي عيوب اند يا دارا هايي كه دچار سايش شده ازطرف ديگر در مورد شفت. تواند به آن صدمه بزند وارد شود كه مي

حال  هر به. توان از اين روش استفاده كرد ماكروساختاري نظير حفره يا ترك هستند و يا نقاط تغيير مقطع شديد دارند، نمي
تواند  چون دماي باال مي. آيد گيرد، در مورد شفت ژنراتورها يك مزيت به حساب مي اينكه اين روش در دماي معمولي انجام مي

هاي قطور و بزرگ به دليل نياز به وارد كردن نيروهاي خيلي بزرگ  اين روش در مورد شفت. باعث خرابي عايق ژنراتور گردد
 .قابل انجام نيست

 Hot Spotا استفاده از روش رفع خميدگي ب .۲
 قرار (Annealing)هاي پسماند، شفت در ناحيه خميدگي تحت عمليات بازپخت  در اين روش ابتدا به منظور رفع تنش

زدايي، سرعت گرم و سرد كردن و مدت زمان  زدايي شفت، دماي تنش پارامترهاي مهم و اساسي در عمليات تنش. گيرد مي
 در فوالدهاي ساده كربني  وزدايي به جنس شفت بستگي دارد اكثر دماي تنشحد. باشند  ميزدايي نگهداري در دماي تنش

هاي گاز و بخار  با توجه به اينكه محور توربين. باشد در فوالدهاي پرآلياژ بيش از ساير فوالدها ميآلياژ و  كمتر از فوالدهاي كم
 نيز برسد ولي Co۷۲۰ ممكن است تا دماي تنش ديوم مي باشد،كروم، موليبدن و وانا، نيكلمعموال شامل مقاديري از عناصر 

عامل مهم ديگر در عمليات بازپخت، مدت زمان نگهداري در دماي بازپخت  .باشد  ميCo۷۰۰ تا Co۶۰۰معموال بين 
.  خواهد بودي نيازمدت زمان نگهداري كمتربه زدايي باالتر باشد،  هرچه دماي تنشتي يكسان، براي داشتن اثر حرار. باشد مي

 :]۲ [كند ميلر، اين ارتباط را به طور كمي بيان مي -رابطه زير موسوم به رابطه الرسون
( log )LM RP T C t= + )۱( 

 :كه در آن
   :PLM  ميلر- زمان الرسون-ضريب دما

   :T كلويندما بر حسب 
  : tR مدت زمان نگهداري در دماي بازپخت بر حسب ساعت

   :C .شود  در نظر گرفته مي۲۰بوده و معموال  ۲۱ تا ۱۷يك پارامتر ثابت كه براي مواد مختلف بين 
. سرعت گرم كردن و سرد كردن شفت نيز داراي اهميت است كه در اين ميان، سرعت سرد كردن اهميت باالتري دارد

 .كند  شفت با تغييرات سرعت سرد كردن، به شدت تغيير مي(Toughness) و چقرمگي (Hardness)را سختي زي
 ميليمتر بوده و خميدگي تنها در يك نقطه رخ داده باشد، عمليات بازپخت تنها در ۱در صورتيكه انحناي شفت كمتر از 

 و يا شفت در نقاط مختلفي خم شده باشد، كل شفت بايد  ميليمتر باشد۱گيرد ولي اگر انحنا بيش از  همان نقطه انجام مي
زدايي در  در حين تنشآن را بكندي دوران داد تا اگر شفت در حين بازپخت به صورت افقي باشد، بايد . تحت بازپخت قرار گيرد
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زپخت به صورت در هنگام با بهتر است شفت را به اين علت غالبا. عوجاج نگردداثر وزن خود، دچار تغيير شكل خزشي و ا
 . عمودي درآورد تا در اثر وزن خود خميده نشود

يابد، قبل از انجام بازپخت، بايد سطح  با توجه به اينكه با باال رفتن دماي شفت، امكان اكسيد شدن سطح آن افزايش مي
. شود  استفاده ميقاومتيهاي م هاي القايي و يا المنت براي ايجاد حرارت در شفت از كابل.  با كربنات كلسيم پوشيده شودآن

هايي نصب شوند كه در تمام مدت  تلف شفت ترموكوپلكنترل نرخ گرم و سرد كردن، بايد در نقاط مخهمچنين به منظور 
C/نرخ افزايش دما بين . زدايي دما را اندازه بگيرند تنش hro۳۰ تا /C hro۶۰ش دما از  و همچنين نرخ كاه/C hro۲۰ 

C/تا  hro۴۰ اين نرخ بايد . مقدار نرخ افزايش و كاهش دما به مشخصات هندسي شفت بستگي دارد. شود انتخاب مي
اب مقادير نرخ افزايش به هرحال با انتخ. اي انتخاب گردد كه گراديان دما در جهات طولي و شعاعي از حد مجاز فراتر نرود بگونه

عمليات بازپخت و . سرد كردن و گرم كردن بايد در كل زمان گرمايش و سرمايش ثابت بماندو كاهش دما، اين سرعت 
توان با  در پايان اين مرحله مي. دهد  خميدگي آن را كاهش مييزدايي با كاهش مقدار تنش پسماند در شفت، تا حد تنش
 .تغييرات خميدگي را بررسي نمودختلف،  در نقاط مRunoutگيري  اندازه

بايد شفت را در نقطه خميدگي به طور موضعي و به سرعت تا دماهاي باال گرما داد كه به پس از انجام عمليات بازپخت، 
ماهيت اين عمل بر اساس همان پديده ايست كه به هنگام سايش شفت باعث خميده شدن آن . شود  گفته ميHot Spotآن 
قسمت محدب آن كه بيشترين انحنا را دارد به سمت باال قرار اي قرار داد كه  دا بايد شفت را به صورت افقي و بگونهابت. شود مي

ه اين ترتيب ب. شود حرارت داده ميبه صورت موضعي و به وسيله مشعل استيلن  ،سپس ناحيه كوچكي از قسمت محدب. گيرد
ها، تحت تنش فشاري قرار   به نيروهاي فشاري وارده از ساير قسمت گرم و منبسط شده و با توجهيك ناحيه كوچك سريعا

ه خميده شفت باعث انبساط ناحي. يد تا حد امكان سرد باقي بمانند تا دچار انبساط نگردندهاي مجاور با قسمت. گيرد مي
تنش فشاري وارده به  يابد، با توجه به اينكه با افزايش دما تنش تسليم كاهش مي.  خميدگي شفت افزايش يابدشود كه موقتا مي

سپس با سرد كردن شفت، قسمت گرم شده دچار انقباض شده و . شود ناحيه منبسط شده باعث كاهش طول پالستيك آن مي
، به طور شماتيك نشان داده شده )۴( اين فرآيند در شكل .شود كه خميدگي شفت برطرف گرديده و يا كاهش يابد باعث مي

 Hot Spotدر عمليات  .، كامال صاف شده استHot Spot است كه شفت پس از يك بار در اين شكل فرض شده. است
 دقيقه به حدود ۱۵ تا ۱۰دماي نقطه مورد نظر در مدتي بين . باشد ميزدايي، افزايش دما به صورت ناگهاني  برخالف تنش

Co۵۰۰ تا Co۸۰۰هاي ديگر  رده يا روشسپس بالفاصله ناحيه گرم شده به وسيله جريان هواي فش. شود ه مي افزايش داد
 .]۳ [شود خنك مي

 
 Hot Spotچگونگي فرآيند رفع خميدگي با استفاده از روش  -٤شکل 

 
د  انجام شوHot Spotممكن است تا چند بار عمليات . شود گيري مي  اندازهRunout ، مجدداHot Spotپس از انجام 

اندازه  معادل خميدگي به( ميليمتر ۲/۰ از Runout هرگاه مقدار معموال. ر محدوده مجاز قرار گيرد دRunout مقدار تا نهايتا
در نهايت شفت براي . گردد شفت در بازپخت نهايي برطرف ميكمتر شد، عمليات متوقف شده و بقيه خميدگي )  ميليمتر۱/۰
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يابد تا در   باز هم كاهش ميRunoutعمليات بازپخت نهايي، مقدار با انجام . گيرد بار دوم تحت عمليات بازپخت قرار مي
ماند كه در   اين است كه مقداري تنش پسماند در شفت باقي ميHot Spotيكي از معايب روش . محدوده مجاز قرار گيرد

ه از فوالد پرآلياژ ساخته هايي ك همچنين اين روش براي شفت. مدت ممكن است باعث بازگشت خميدگي شفت گردد دراز
 .كنند نامناسب است  كار ميباالشوند و يا در دماهاي خيلي  مي

 
 :Relaxationرفع خميدگي با استفاده از روش  .۳

. گيرد در اين روش، شفت در ناحيه خميدگي حرارت داده شده و در دماي باال به وسيله پرس تحت بارگذاري قرار مي
 براي حرارت دادن استفاده (Eddy Current Inductor) اي وال از القاگر جريان گردابهمنظور گرمايش عمقي شفت، معم به
بنابراين يك  .شود  در مقطع شفت القا مي،كه شار مغناطيسي گذرنده از يك شفت تغيير كند زماني اي  گردابهجريان. شود مي

. شود جريان الكتريكي متناوب از آن عبور داده ميگيرد و  شفت قرار ميدر قسمت خميده ها  القاگر با تعداد مناسبي از حلقه
 مقدار جريان القايي به .كند اي القا مي در شفت جريان گردابهشده و  باعث ايجاد شار مغناطيسي متغير با زمان ،جريان متناوب

ه مبدل فركانسي فركانس جريان متناوب به وسيل با افزايش .جريان الكتريكي گذرنده از القاگر و فركانس برق بستگي دارد
 آناي باعث گرم شدن  شفت، عبور جريان گردابه با توجه به مقاومت الكتريكي .د نياز را كاهش دادرتوان جريان الكتريكي مو مي
C/معموال در حدود اين نرخ . توان نرخ افزايش دما را تنظيم كرد ميبا تنظيم مقدار جريان الكتريكي . شود مي hro۵۰ 

 در اين روش هم مانند .يابد  افزايش ميCo۶۰۰ تا حدود و ميزان خميدگي آنانتخاب شده و دماي شفت بسته به جنس 
شفت، بايد قبل از گرم كردن، سطح آن را با كربنات كلسيم اكسيد شدن سطح  به منظور جلوگيري از Hot Spotروش 
ناحيه خميده شده شود كه  اي بارگذاري مي با استفاده از پرس به گونهت به مقدار مورد نظر،  پس از رسيدن دماي شف.پوشاند

در حدود  (شود كه ناحيه خميده را تا يك مقدار جزئي اي انتخاب مي  به گونهنيروي واردهمقدار . در جهت عكس خم شود
ت، تغيير شكل االستيك آن برگشته ولي خميدگي پس از برداشتن بار از روي شف.  وارد ناحيه پالستيك نمايد)خميدگي شفت

يابد، در  با توجه به اينكه با افزايش دما، تنش تسليم كاهش مي. يابد شفت به علت تغيير شكل پالستيك ايجاد شده كاهش مي
ي گير  اندازهRunout و مقدار شده سپس شفت با يك نرخ معين سرد .دماي باال ايجاد تغيير شكل پالستيك آسانتر است

. دهي و بارگذاري داشته باشد درصورتيكه ميزان خميدگي شفت زياد باشد، ممكن است نياز به چندين مرحله حرارت .شود مي
اين فرآيند تا . توان ميزان حرارت دهي و بارگذاري مرحله بعدي را تعيين كرد  ميRunoutگيري  در پايان هر مرحله، با اندازه

 به منظور رفع Hot Spotدر انتها مانند روش .  ميليمتر برسد۱/۰فت به كمتر از حدود يرد كه خميدگي شگ زماني انجام مي
 رفع خميدگي، مقدار كمتر تنش پسماند هاي مزيت عمده اين روش بر ساير روش. هاي پسماند، بايد شفت را بازپخت نمود تنش

از حساسيت ه خصوص بارگذاري شفت در اين روش دهي و ب حال با توجه به اينكه حرارت اين با. باشد پس از اتمام عمليات مي
 .باشد تر مي آوري پيشرفته دانش و فنبااليي برخوردار است، انجام اين روش نيازمند داشتن 

هاي گفته شده، به منظور حصول اطمينان از سالمت شفت، الزم است كه  زدايي شفت به هريك از روش پس از خمش
 Hole-Drilling Methodروش  با استفاده از  معموالاين كار. گيري شوند ي اندازههاي پسماند در نقاط تحت بارگذار تنش

 تا ۱باشد، سوراخي كم عمق به قطر  سنج مي در اين روش با استفاده از يك نوع مته كه نوك آن مجهز به كرنش. گيرد انجام مي
سنج اندازه گيري شده و با  اخ با استفاده كرنشرخ داده در دور سورسپس تغيير كرنش . شود  ميليمتر در بدنه شفت ايجاد مي۲

 .گردد استفاده از آن مقدار تنش پسماند در جهات مختلف تعيين مي
 
 نتيجه گيری -۶

سايش شفت با اجزاي ثابت مجاور آن، . ها معرفي شدند در اين مقاله ابتدا مهمترين عوامل ايجاد خميدگي در شفت
 كه با خميدگي در ادامه ويژگيهاي ارتعاشي .ت از جمله اين عوامل معرفي شدندغير يكنواختي ساختار شفهاي حرارتي و  شوك
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سپس . ها بيان گرديدند گيري مقدار خميدگي شفت  را تشخيص داد و همچنين نحوه اندازهاين عيبتوان  استفاده از آنها مي
 .يح داده شدند توضRelaxation و Hot Spot شامل كار سرد، روش ها هاي متداول رفع خميدگي شفت روش

 
 تشكر و قدرداني -۷

 كه در نژاد  به ويژه جناب آقاي مهندس وليوسيله از مديريت محترم و كاركنان مركز تعميرات نيروگاهي كرج بدين
 .شود هاي فراواني نمودند تشكر مي راستاي انجام اين تحقيق، كمك

 .ام شده استاين تحقيق با حمايت مالي بخش پژوهش و توسعه سازمان برق خوزستان انج
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