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راهنمای انتشار مقاله در ماهنامه فوالد
ماهنامه فوالد برای گسترش دانش متالورژی با هدف انتشار
پژوهشهای اساتید ،محققان و مهندسان کشور ،گسترش و
ارتقای پژوهش صنعتی و کاربردی نمودن دستاوردهای علم و
صنعت آماده است تا حاصل تحقیقات و بررسیهای عزیزان را
به صورت مقالههای علمی و فنی در زمینه فوالد منتشر نماید
این ماهنامه مقاالت اجتماعی و فرهنگی را در راستای شکوفایی
صنعت پذیراست.
مقالهها میتوانند در برگیرنده موضوعهای زیر باشند:
در بخش علمی ،فنی موضوعهای زیر مثال زدنی است:
ل دادن فلزات ،ریختهگری ،اتصال فلزات ،متالورژی پودر،
شک 
عملیات حرارتی ،مهندسی سطح و مواد فلزات و آلیاژها و استخراج
و تهیه آهن پژوهش ،توسعه و نوآوری در علم و صنعت متالورژی
تولید پایدار و محیط زیست ،بازار جهانی فوالد و...
در بخش اجتماعی نیز موضوعهای زیر راهنمای مناسبی در
تألیف مقاالت است:
مدیریت به ویژه مدیریت صنعتی ،استاندارد ،اقتصاد فوالد،
جامعهشناسی صنعتی ،استرسهای شغلی ،جامعه شناسی کار و
ت جهانی ،جهانیسازی ،تجارت الکترونیک
شغل ،سازمان تجار 
و ...
به منظور تسریع در داوری و ارزیابی مقاله های ارسالی از
همکاران ،مهندسین و اساتید محترم تقاضا مینماید با توجه به
راهنمای تهیه مقاله ،ما را در گسترش کمی و کیفی ماهنامه فوالد
یاری رسانند.
ویژگیهای مقالههای موردپذیرش به ترتیب اولویت:
 -1مقاالت کاربردی و تحقیقی و پژوهشی :در کلیه گرایشهای
مهندسی مواد و متالورژی؛
 -2تدوینی و مروری :به مفهوم جمع بندی نظریههای گوناگون
در مورد یک موضوع خاص با استفاده از مراجع و منابع مختلف.
 -3ترجمه مقالههای ارزشمند نشریات و کتب خارجی.
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توجه :مقاله های ارسالی نباید قبال در نشریات داخلی و خارجی
چاپ شده باشد.
اجزای ضروری مقاله
 -1چکیده مقاله حداکثر در  5سطر و حتی المقدور به زبان
التین نيز باشد؛
 -2مقدمه؛
 -3نتیجهگیری؛
 -4واژههای کلیدی فارسی و انگلیسی؛
 -5نمودارها باید به زبان فارسی و شماره و شرح نمودار زیر آن
نوشته شده باشد؛
 -6تمام معادلهها با حروف و عالیم مناسب باشد .شماره هر
معادله در سمت راست آن داخل پرانتز نوشته شود؛
 -7همه مراجع اعم از فارسی و انگلیسی به ترتیب حروف
الفبایی نویسندگان نوشته شوند .در فهرست مراجع ذکر نام
مولفان ،عنوان مقاله ،نام نشریه ،جلد ،سال انتشار و صفحه شروع
و پایان ضروری است .در مورد مقالههای کوتاه ذکر منابع اصلی
تهیه مقاله و نویسنده کافی است؛
 -8تصاویر و عکسها :اصل تصاویر و عکسها با کیفیت مطلوب
باید ضمیمه مقاله باشد؛
 -9در مورد ترجمهها ،ارسال اصل مقاله یا کپی مقاله ضروری
است؛
 -10مقاالت تایپ شده در برنامه  word 2007-2003باشد.
سایر نکات ضروری
مقاالت خود را میتوانید از راههای زیر ارسال نمایید:
 -1از طریق ایمیل:
folad@esfahansteel.com
 -2از طریق ارسال پستی به نشانی روابط عمومی ذوبآهن
اصفهان دفتر ماهنامه فوالد
* نشانی کامل پستی ،شماره تلفن تماس نویسنده و ذکر
مدرک تحصیلی ضروری است؛
* همراه با مقاله خود یک قطعه عکس ،تصویر کارت ملی و
تصویر مدرک تحصیلی را از طریق ایمیل ارسال فرمایید.
* چکیده مقاله حداکثر در  5سطر و حتی المقدور به زبان
التین ارسال شود.
* شماره حساب بانکی خود را جهت دریافت حق مقاالت پس
از چاپ قید نمایید؛
* مسئولیت درستی و صحت مطالب ،ارقام و نمودارها بر عهده
نویسندگان مقاله است؛
* جهت اطالعات بیشتر میتوانید با شماره تلفن -4936
 0315257تماس حاصل فرمایید.

بررسي حالتهـاي مختلف استفـاده

		

			

از سيستمهاي خنك كننده خشك

				

در نيروگاههـای حرارتـي
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گزارش مطالعه فنی و اقتصادی

جديد و قديم

خسرو باقری
محمد رضا فاضلی
محمدجعفر جزینی
رسول پور پيرعلی
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-1هدف از تهیه گزارش
اين گزارش جهت بررسي وضعيت فعلي مصرف آب جبراني
در برج هاي خنك كننده تر نيروگاه هاي حرارتي قديم و جديد
و ارائه راهكاراصالحي بهينه جهت صرفه جويي در مصرف آب
تهيه گرديده است.
 -2مقدمه
سيستم خنك كننده يكي از اجزاي اصلي نيروگاه ميباشد كه
عملكرد آن به صورت مستقيم روي راندمان كلي نيروگاه تاثير
ميگذارد .با توجه به قانون دوم ترموديناميك ،موتور حرارتي
در يك سيكل نميتواند فقط با منبع گرم تبادل حرارت نمايد.
نيروگاه نيز به عنوان يك موتور حرارتي ،براي انتقال بخش غير
قابل بهره برداري انرژي ورودي به سيكل نيروگاه ،به سيستم
خنك كننده نياز دارد .ا ز آنجايي كه ميزان بخار آب خروجي از
توربين نيروگاه ها بسيار زياد و داراي خلوص باال و طبيعتا گران
قيمت ميباشد ،الزم است اين بخار مجددا به آب تبديل شده ،و
در سيكل مورد استفاده قرار گيرد .تبديل بخار به آب از طريق
گرفتن گرماي آن امكان پذير است .اين انتقال گرما با چگالش
بخار اشباع خروجي از توربين صورت ميگيرد .گرماي نهان بخار
در چگالنده توسط آب خنك كننده گرفته مي شود .با اين عمل
دماي آب خنك كننده افزايش مي يابد .براي اينكه آب خنك
كننده بتواند بار ديگر گرماي بخار را در چگالنده (كندانسور)
جذب و آن را به مايع تبديل كند نیاز به آب سرد است .یک
شیوه ابتدایی در این مورد برگشت آب گرم به محیط و استفاده
از آب سرد تازه است .این عمل به علت باال بودن دمای آب
برگشتي و حجم باالی آن از نظر زیست محیطی قابل قبول
نیست و همچنین تامین این مقادیر عظیم آب با توجه به كمبود
منابع آب فقط برای نيروگاه هاي كنار دريا امكان پذيراست.
آنچه در اکثر نيروگاه ها برای دست یابی به منظور فوق رواج
یافته ،استفاده از برجهای خنک کننده می باشد.
 -3تقسيم بندي و شرح عملكرد روش هاي خنك
كاري بخار خروجي توربين
خنك كاري بخار خروجي توربين به وسيله ارسال آب خنك
كننده به داخل كندانسور:
با توجه به اينكه دماي سيال خنك كننده در كندانسور،
با دريافت حرارت از بخار ورودي به كندانسور باال مي رود،
در نتيجه بايد دماي اين آب خنك كننده مجددا پايين آيد
تا بتوان ازاين آب دوباره (به صورت گردشي) استفاده نمود.

4

مهــر  -آبــان 1397

وقتي آب در معرض جريان هوا

قرار ميگيرد قسمتي از آن تبخير

مي شود .البته براي تبخير شدن

آب نياز به مقداري انرژي است كه

اين انرژي از آب گرفته مي شود و

نتيجه آن كاهش دماي آب خواهد

بود .ميزان اين نوع خنككنندگي

بستگي به درجه حرارت آب و

هوا ،ميزان جابجايي هوا ،تشعشع

خورشيد ،و مهمتر از همه رطوبت
هواي محيط دارد.

راههاي متنوعي براي خنك كردن اين آب وجود دارد .بدين
منظور ،خنك شدن آب از دو طريق امكان پذيراست:
الف -خنك شدن در اثر اختالف درجه حرارت آب گرم با هوا
اختالف بين دماي آب خنك كننده و هوا باعث مي شود تا
آب (كه گرمتر از هوا است)انرژي حرارتي خود را از دست دهد.
البته انتقال حرارت،بستگي به اختالف اين دو درجه حرارت و
سطح تبادل حرارت دارد.
ب  -خنك شدن در اثر تبخير
مكانيزم خنك شدن در اثر تبخير :وقتي آب در معرض جريان
هوا قرار ميگيرد قسمتي از آن تبخير مي شود .البته براي
تبخير شدن آب نياز به مقداري انرژي است كه اين انرژي از
آب گرفته مي شود و نتيجه آن كاهش دماي آب خواهد بود.
ميزان اين نوع خنك كنندگي بستگي به درجه حرارت آب و
هوا ،ميزان جابجايي هوا ،تشعشع خورشيد ،و مهمتر از همه
رطوبت هواي محيط دارد .هر چه رطوبت نسبي كمتر باشد،
درصد تبخير زياد ميشود .بنابراين ،استفاده از اين اصل در
نيروگاههاي كنار دريا (كه رطوبت زياد است) امكان پذير نيست.
انواع سيستم هاي خنك كننده
سيستم هاي خنك كننده بر اساس نوع طراحي و شرايط
محيطي را مي توان تقسيم بندي نمود:
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اين نوع سيستم خنك كننده

از نظر ترموديناميكي باالترين

بازدهي را دارد .علت باال بودن

بازدهي ،پايين بودن دماي منبع

سرد يا كندانسور است كه اين

امر باعث افزايش بازدهي كل

سيكل قدرت نيروگاه ميگردد.
فاصله تخليه آب از مكان برداشت

 - 1-3سيستم خنك كننده يك بارگذر ( )Once Through
در اين سيستم ها ،آب خنك كننده از يك منبع طبيعي آب
مثل دريا ،درياچه طبيعي يا مصنوعي ،و يا رودخانهها گرفته
ميشود و به وسيله پمپ آب خنك كننده وارد كندانسور شده
و پس از تبادل حرارت و گرم شدن دوباره به همان منبع اوليه
بر ميگردد .اين نوع سيستم خنك كننده از نظر ترموديناميكي
باالترين بازدهي را دارد .علت باال بودن بازدهي ،پايين بودن
دماي منبع سرد يا كندانسور است كه اين امر باعث افزايش
بازدهي كل سيكل قدرت نيروگاه ميگردد .فاصله تخليه آب از
مكان برداشت آن بايد زياد باشد تا دماي آب برگشتي به منبع،
تاثيري بر دماي آب برداشتي از منبع نداشته باشد همچنين
طراحي سيستم بايد به گونهاي باشد كه مقدار افزايش دماي
آب برگشتي به منبع مسایل زيست محيطي را براي آبزيان به
همراه نداشته باشد .زيرا با افزايش دماي منبع ،ميزان اكسيژن
موجود در آب كاهش مييابد كه این امر براي موجودات آبزي
مشكل ايجاد ميكند .به همين منظور از تركيب اين سيستم و
ن تر استفاده ميشود .معموال كندانسور مورد
سيستم خنك ك 
استفاده همراه با سيستم يكبارگذر از نوع پوسته  -لوله است.
مزاياي كلي اين سيستم عبارت است از :
 راندمان باال هزينه هاي راه اندازي و عملكرد پايينمحدوديت هاي اين سيستم نيز به شرح زير است :
 نرخ باالي آب مصرفي -مشكالت دهانه ورودي (مكش آب) و خروج آب گرم

آن بايد زياد باشد تا دماي آب

برگشتي به منبع ،تاثيري بر دماي

آب برداشتي از منبع نداشته

باشد.

 -2-3سيستم خنك كننده گردشي (Recirculation
)System
سيستمهاي خنك كننده گردشي را مي توان به سه نوع زير
تقسيم نمود:
 -1-2سيستم باز يا فرايند خنك كننده تر
()Wet Cooling System؛
 -2-2سيستم بسته يا فرايند خنك كننده خشك
()Dry Cooling System؛
 -3-2سيستم خنك كننده تركيبي تر با خشك
(.)Combined Cooling System
 -1-2-3سيستم باز يا خنك كننده تر :در اين سيستم از دو
روش براي خنك كردن سيال آب استفاده مي شود :
الف ) استخرهاي خنك كننده؛
ب ) برج هاي خنك كننده تر.
 -1-1-2-3استخرهاي خنك كننده
در واحدهاي توليدي كوچك (كه نياز زيادي به آب خنك
كننده نيست) از استخرهاي بزرگي استفاده ميشود كه آب
مهــر  -آبــان 1397
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خنك كننده پس از عبور از لولههاي كندانسورو گرم شدن ،وارد
اين استخر ميشود تا به طور طبيعي خنك شود .در صورتي كه
كاهش درجه حرارت به طور طبيعي امكان پذير نباشد ،از طريق
اسپري كردن آب استخر ،درجه حرارت آب را كاهش ميدهند.
در اين حالت ،با پاشش آب استخر به سمت باالي حوضچه و
با پخش شدن آب در فضا و برخورد طبيعي آب با هوا و ريزش
دوباره به استخر،آب سريعتر خنك ميشود.
 -2-1-2-3برجهاي خنك كننده تر
يكي از راههاي خنك كردن آب خنك كن كندانسور ،استفاده
از برج هاي خنك كننده تر است .در اين برجها ،آب پس از
ورود به آن به وسيله اسپري شدن به قطرات ريزي تبديل شده
و به طرف پايين برج سرازير ميشود .آب با برخورد با هوا و
تبخير شدن خنك شده و به مخزن واقع شده در زير برج ريزش
ميكند .در اين برج خنك كننده ،گرما همزمان از دو طريق به
محيط منتقل مي گردد:
انتقال گرماي محسوس از آب به هوا و انتقال گرماي نهان
تبخير از بخشي از آب كه به صورت مايع در سيكل گردشي
ميماند به بخشي از آب در گردش كه تبخير ميگردد .حدود
 %25گرما با روش اول و  %75بقيه با روش دوم به هوای محيط
منتقل ميگردد.
آب در برج خنك كنندة تر روي ساختار شبكه اي از جنس
چوب يا پالستيك ريخته ميشود .پخش شدن آب روي اين
شبكهها باعث تماس مناسب تر آب خنك كننده و هوا شده،
لذا انتقال حرارت و جرم بهتر صورت ميگيرد .از آنجا كه عمده
گرما ،از طريق تبخير به محيط منتقل ميشود ،درصدي از آب
خنك كننده (حدود  1/7درصد) تبخير ميشود و مقداري هم
با جريان هوا از برج خارج ميگردد که با غلیظ شدن نمکهای
محلول در آب گردشی برای جلوگیری از رسوبگذاری در کل
سیستم ،مقداری آب هم به عنوان بلودان (پساب) باید از برج
خنک کننده خارج شود .لذا ميزان آب خنك كننده كاهش
يافته و بايستي اين كاهش جبران گردد به عنوان مثال ميزان
آب جبراني مورد نياز براي يك نيروگاه  1000مگا واتي با
راندمان  40درصد كه دبيآب در گردش آن حدود  35متر
مكعب در ثانيه است ،تقريبا 0/63متر مكعب بر ثانيه خواهد
بود (.)% 1/8
از مزاياي عمده خنك كننده تر نسبت به خنك كنندههاي
خشك و يكبار گذر ،كاهش نرخ آب درگردش است و برخي از
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معايب آن :
 كاهش راندمان نيروگاه نسبت به سيستم يك بار گذر؛ محدوديت فضاي سايت؛ تبخير قسمت عمده آب و نياز به آب جبراني زیاد؛ نياز به تجهيزات تصفيه آب ؛ نياز به تزريق مواد شيميايي؛ تبدیل بخشی از آب گردشی برج به پساب.برج خنك كننده تر به دو نوع جريان اجباري و جريان
طبيعي تقسيم ميشود كه در هر يك از اين دو نوع جريان ،آب
خنك كننده و هوا ميتواند به صورت متقاطع يا همراستا باشد.
 -1جريان هوا به طور طبيعي و با توجه به شكل برج خنك
كننده Wet Cooling TowerNatural Draught
 -2جريان هوا با استفاده از فن هاي نصب شده در باال يا

شكل برج خنك كننده با استفاده از فن هاي جريان هوا در جوانب برج

()Fanless wet cooling tower
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جوانب برج ()Mechanical Wet Cooling Water
 در سه شكل زير برجهاي خنك كننده تر بدون مكندهنشان داده شده است:

شكل زير شمايي از برجهاي خنك كنندة تر با نوع جريان
اجباري و فنهاي نصب شونده در باالي برج براي خنك كردن
آب كندانسور نيروگاههاي حرارتي را نشان مي دهد.

عموما در نيروگاهها ،از برجهاي تر از نوع هواي اجباري
استفاده ميشود .زيرا عمل خنك كردن آب به نحو مطلوبتري
صورت ميگيرد و همچنين حجم برج خنك كننده كمتر هم
ميشود که با توجه به نحوه طراحي ،موقعيت فن ميتواند در
جوانب و يا در باالي برج باشد.
 -2-2-3سيستم بسته يا فرايند خنك كننده خشك
در اين نوع برج خنك كننده ،هوا با آب در تماس نيست
بلكه با يك سلسله مبدلهاي حرارتي (كه حرارت آب يا بخار
را به بيرون هدايت ميكند) در تماس است .در نتيجه همه
گرماي دفع شده ازآب گردشي در كندانسور ،به صورت گرماي
محسوس به هواي خنك كننده داده مي شود.
سيستم هاي خنك كننده خشك به دو دسته تقسيم
ميشوند:
 سيستم خنك كننده خشك مستقيم ()ACC سيستم خنك كننده خشك غير مستقيم (برج خشك غيرمستقيم) ()Heller
در سال هاي اخير ،با وجود پايين بودن بازده اين نوع برجها
نسبت به برج هاي خنك كنندة تر ،از آنها استفاده زيادي ميشود،
زيرا داراي مزاياي بسيار زيادي است .اين مزايا عبارتند از :
 -1با استفاده از اين برج ها محل نيروگاه را ميتوان بدون
توجه به منابع بزرگ آب انتخاب نمود .اين موضوع باعث كاهش
هزينه نيروگاه ها مي شود زيرا در اين حالت ،ميتوان نيروگاه ها
را نزديك منابع سوخت ايجاد نمود؛
 -2توسعه نيروگاه هاي احداث شده بدون توجه به منابع آبي كافي؛
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 -3هزينه نگهداري كمتر نسبت به برجهاي تر به خاطر عدم
نياز به مواد شيميايي و تميز كنندههاي برج؛
 -4عدم آلودگي محيط زيست.
 -1-2-2-3سيستم خشك مستقيم()ACC
عملكرد اين سيستم به گونهاي است كه بخار خروجي از
توربين بخار مستقيما از طريق داكت بخار و سيستم توزيع بخار
به درون دسته لوله هايي منتقل ميشود اين دسته لولهها كه
داراي پرههايي در سطح خارجي مي باشند در معرض هواي
خروجي از فنها بوده و وظيفه چگالش بخار را به عهده دارند .در
واقع اين سيستم ،كندانسور جداگانه اي نداشته و همين دسته
لوله ها نقش كندانسور را بازي ميكنند هواي خنك كننده از
روي دسته لولهها عبور كرده و با گرفتن گرماي نهان بخار باعث
تغيير فاز بخار داخل لوله ها ميشود در نتيجه در خروجي اين
لولهها ،بخار خروجي از توربين ،تبديل به مايع اشباع ميگردد
و پس از جمع آوري آب در مخزن پايين اين لولهها ،توسط
پمپ تخليه به سمت پمپ تغذيه نيروگاه ارسال ميشود .هزينه
سرمايه گذاري سيستم خنك كننده خشك مذكور از سيستم
خنككننده تر بيشتر است و فقط در جاهايي كه آب به اندازه
كافي در دسترس نيست ،استفاده از اين سيستم مقرون به
صرفه است.
اصوال سيستم مذكور به نحوي طراحي ميشود كه شروع به
كار كندانسور در سردترين روزهاي سال بدون بروز يخزدگي
انجام پذيرد.
ديگر جنبه هايي كه در طراحي اين سيستمها در نظر گرفته
ميشوند عبارتند از :راندمان و قابليت اطمينان باال ،مصرف كم
انرژي در همه شرايط ،حداقل ارتعاشات ،طراحي ساده و محكم،

نصب سريع و آسان ،عملكرد ايمن و اقتصادي ،تعمير و نگهداري
راحت
شكل زير شمايي از سيستم خنك كننده  ACCبه كار رفته
در نيروگاه هاي حرارتي را نشان ميدهد:
اجزاي برج خشك مستقيم
به طور كلي مي توان اجزاي اصلي برج خشك مستقيم را به
پنج دسته تقسيم كرد
 داكت بخار خروجي از توربين و سيستم توزيع بخار؛ واحد تقطير بخار توسط جريان هوا؛ سيستم جمع كننده سيال تقطير شده ؛ سيستم تخليه هوا (اجكتور)؛ سيستم تميز كردن كندانسور (اسپري آب روي سطحخارجي).
 -2-2-2-3سيستم(برج) خشك غير مستقيم()Heller
در اين روش ،آب خروجي از كندانسور (چگالنده) به طرف
برجهاي خنك كننده مي رود و در آنجا با عبور از لولههاي
پرهدار (رادياتور) به وسيله جريان هوا خنك مي شود .اين برجها
ميتوانند از نوع جريان طبيعي هوا يا از نوع جريان مكشي
هوا (با استفاده از فنهاي برج) باشند .سپس آب خنك كننده
خارج شده از برج خنك كننده ،به طرف كندانسور مي رود.
برج خنك كننده خشك غير مستقيم قابليت انطباق و كار
كرد مطلوب با هر دو نوع چگالنده سطحي و پاششي را دارد.
در چگالنده پاششي بخار خروجي از توربين و آب خنك كن
مستقيما با يكديگر تماس پيدا ميكنند .اختالف دماي نهايي
بين آب چگالش يافته و آب خنك كننده ناچيز خواهد بود كه
اين امر باعث كوچك شدن چگالنده و كم شدن هزينه سرمايه

نمايي از برج خشك غير مستقيم با كندانسور پاششي كه در نيروگاههاي
حرارتي به كار مي رود
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برج خشك غير مستقيم( )Hellerمجهز به دمنده هاي هوا
HSFD - Hyperbolic Stack Forced Draft
در اين سيستم ،برج  Hellerبا ابعاد كوچكتري ساخته
ميشود ولی براي تقويت انتقال حرارت ،از تعدادي دمنده
استفاده ميگردد .حدود كاهش ابعاد برج:
 %33در قطر و  %50در ارتفاع :
D→→→ 0.67 * D & H →→→ 0.50 * H
 -3-2-2-3سيستم خنك كن تركيبي تر با خشك (Dry

تركيب سيستم  ACCو سيستم تر (روش موازي)
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گذاري اوليه ميشود و به همین دليل است كه بيشتر موارد از
چگالنده پاششي در برج خنك كننده  Hellerاستفاده ميشود.
به كار بردن چگالنده پاششي ميزان هزينهها را  10تا  15درصد
كاهش مي دهد.
مهمترين ويژگي برج خنك كننده خشك غير مستقيم
نسبت به برج تر ،عدم نياز آن به آب جبرا ني است .لذا براي
كشور ما نيز كه اكثر مناطقش فاقد منابع بزرگ آب ميباشد
مناسب خواهد بود ،از سوي ديگر هزينه پايين نگهداري و امكان
ساخت داخل آن باعث گرديده كه در سال هاي اخير به صورت
گستردهاي مورد استفاده واقع شود.

)& Wet Combined System
سيستمهاي دو گانه از تركيب تكنولوژي سيستمهاي تر و
خشك استفاده ميكنند .در اين سيستمها هم اجزا مربوط به
سيستم تر و هم اجزا مربوط به سيستم خشك وجود دارد كه به
صورت مجزا و يا همزمان مورد استفاده قرار ميگيرند .مطالعات
نشان مي دهد كه اين سيستمها بين 60تا  80درصد مصرف آب
را نسبت به سيستم هاي تر كاهش ميدهند .در حال حاضر تنها
نمونه نيروگاهي تغيير طرح براي تبديل سيستم خنك كننده
تر به سيستم خنك كننده تركيبي در ایران در نيروگاه حرارتي
شهيد مفتح همدان اجرا شده است.
 -4شرايط موجود و تبعات آن
نيروگاه هاي حرارتي قديم و جديد به ترتيب داراي  5و8
دستگاه برج خنك كننده از نوع تر هستند كه مصرف آب
جبراني بااليي دارند ،خصوصا نيروگاه حرارتي قديم كه در آن
تجهيزات برج ها فرسوده شده و نياز به بازسازي اساسی دارد.
در حال حاضر مصرف آب جبراني نيروگاههاي حرارتي قديم و
جديد در حدود  600متر مكعب در ساعت (حدود  24درصد
مصرف آب كارخانه) مي باشد.با توجه به بحران كمبود آب ،اين
اقدام براي ادامه توليد كارخانه بسيار تعيين كننده و حياتي
خواهد بود.
-5ارائه راهكارهاي محتمل براي تغيير نوع سيستم
خنك كننده
سه نوع سيستم خنك كننده اصلي شامل :تر Heller ،و
 ACCميتوانند در نيروگاه حرارتي مورد استفاده قرار گيرند.
البته بسته به شرايط فني امكان به كار بردن تركيب موازي
يا سري هر يك از سيستم هاي خشك با سيستم تر ميسر
ميباشد .منظور از سيستم خنك كننده اصلي ،نوع سيستم
خنك كننده است كه در ارتباط مستقيم با توربين است.
 -1-5تركيب موازي سيستم خنك كننده تر موجود (اصلي)
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با برج خشك هلر؛
 -2-5تركيب سري سيستم خنك كننده تر موجود (اصلي)
با برج خشك هلر؛
 -3-5سيستم خنك كننده خشك هلر با كندانسور تماسي؛
 -4-5تركيب موازي سيستم خنك كننده خشك هلر
كندانسور تماسي (اصلي) با برج تر؛
 -5-5تركيب سري سيستم خنك كننده خشك هلر
كندانسور تماسي (اصلي) با برج تر؛
 -6-5سيستم خنك كنندهخشك هلر با كندانسور پاششي؛
 -7-5تركيب موازي سيستم خنك كننده خشك هلر
كندانسور پاششي (اصلي) با برج تر؛
 -8-5تركيب سري سيستم خنك كننده خشك هلر
كندانسور پاششي (اصلي) با برج تر؛

 -9-5سيستم خنك كننده خشك كندانسور هوائي()ACC؛
 -10-5تركيب موازي سيستم خنك كننده خشك  ACCو
برج تر بدون مبدل واسط؛
 - 11-5تركيب موازي سيستم خنك كننده خشك هلر و
برج تر بدون مبدل واسط.
 -6بررسي راهكارهاي فني و انتخاب بهینهترین گزینه
با توجه به ماهيت موضوع براي يافتن گزينه مناسب ،مطالعات
در قالب سر فصل هاي زير انجام خواهد شد:
 -1-6بررسي شرايط جوي از لحاظ دماي خشك ،رطوبت
نسبي و سرعت و جهت وزش باد
از آنجا كه سيستم هاي خنك كننده در تعامل مستقيم با
محيط مي باشند ،از شرايط محيط متاثر هستند و ميبايست
پارامترهاي محيط به شكل صحيح مطالعه شوند تا عملكرد هر
يك از گزينهها با تغيير دماي خشك ،رطوبت نسبي ،سرعت و
جهت وزش باد ،توان توليدي نيروگاه و آب مصرفي برج تر در
گزينه هاي مختلف مقايسه گردد و ارزيابي عملكرد فني آنها
ميسر شود.
 -2-6بازديد از سايت و جمع آوري اطالعات فني نيروگاه
بايستي براي طراحي صحيح سيستم جايگزين ،شرايط و
پارامترهاي دقيقي از سايت كسب نمود .از طرفي براي بررسي
شرايط به ويژه از لحاظ چيدمان ،بازديد از داخل و خارج سالن
توربين و همچنين از محل استقرار برج ها ضروري مي باشد.
 -3-6سايز كردن هريك از سيستمهاي خنككننده جايگزين
بسته به هر گزينه ،الزم است تا با در نظر گرفتن شرايط
واقعي سيكل نيروگاه و شرايط محيط ،نقطه طراحي انتخاب و
سيستم خنك كننده براي آن شرايط مورد مطالعه قرار گيرد.
 -4-6بررسي مزايا و معايب و ارزيابي هريک از گزينهها
بعد از اتمام طراحي همه سيستم هاي ممكن (همه گزينههاي
محتمل كه در باال آورده شده) ميبايست آنها را با معيارهايي
زير مورد ارزيابي دقیق قرار داد:
الف -ميزان كاهش مصرف آب نسبت به گزينه تر موجود
ب -نياز به تغيير در مراحل آخر پره هاي توربين ،به نحوي
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 -5-6بررسي ميزان تغيير و استفاده از تجهيزات سيستم تر
موجود
بسته به گزينه جايگزين (گزينههاي سيستم خنككننده
ساده) ميبايست تغييراتي در كندانسور ،رديف آخر توربين
(احتماالً) ،پايپينگ يا قطر لولههاي اطراف كندانسور و
جابجاييهاي بعضي تجهيزات و ساختمانها براي جا كردن
سيستم خنك كننده جايگزين در نزديكي واحد صورت پذيرد.
از جمله موارد حایز اهميت نياز به تغيير سيستم خالء و
تامين بخار  motiveاجكتورها در صورت استفاده از سيستم
خنككننده  ACCميباشد.
 -6-6جمع بندی و انتخاب بهترين گزينه
با جمع بندي همه موارد فوق االشاره ،گزينهايي كه فاقد
مشكالت اجرایي ،داراي پایينترين ميزان مصرف آب ،باالترين
توان توليدي خالص ،كوتاهترين زمان از مدار خارج شدن واحد
و كمترين هزينه باشد به عنوان سيستم خنككننده بهينه
انتخاب خواهد شد.
بررسي هاي اوليه حاكي از اين است كه با يافتن راهكار
بهينه و متناسب با شرايط نيروگاهها و انتخاب بهترين گزينه
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كه در بررسي ابتدایي لزومي به اين امر نيست .براي اين موضوع
بايستي پرههاي رديف انتهایي مورد مطالعه بيشتري قرار گيرد،
زيرا پروفيل و طول پرههاي توربين متاثر از فشار كندانسور
ميباشند و بسته به مشخصات پرههاي توربين شايد براي
پارهاي از گزينه ها نياز به اصالحاتي در پره هاي رديف آخر
توربين  LPباشد .اين امر مستلزم ،جمعآوري حداكثر اطالعات
در دسترس توربينهاي نيروگاههاي حرارت قديم و جديد
ميباشد.
ج -نياز به تغيير در كندانسور سطحي (مث ً
ال تغيير لولههاي
كندانسور) موجود بسته به نوع سيستم خنك كن جايگزين
د -نياز به تغيير شرايط رژيم شيميايي سيكل به ويژه براي
سيستم خنككن هلر با كندانسور پاششي
و -فضاي مورد نياز در سالن توربين و  Yard Areaنيروگاه
براي تعبيه سيستم خنككننده و ملحقات آن .مث ً
ال براي سيستم
خنك كننده  ACCمورد نياز بر اساس محاسبات ابتدایي نياز
به فضاي به ابعاد تقريبي 70 m ×60 mو قطر  Ductاصلي نيز
حدود  7متر خواهد شد.

بررسي هاي اوليه حاكي از اين

است كه با يافتن راهكار بهينه و

متناسب با شرايط نيروگاهها و
انتخاب بهترين گزينه در تركيب

برج هاي تر موجود با برجهاي
خشك ( Hellerو يا ،)ACC
ميتوان مصرف آب نيروگاه هاي

حرارتي کارخانه را با كاهش ،%70

یعنی از  600مترمکعب در ساعت

مصرف فعلی به حدود  180متر
مكعب در ساعت تقليل داد.

در تركيب برجهاي تر موجود با برجهاي خشك (  Hellerو يا
 ،)ACCميتوان مصرف آب نيروگاههاي حرارتي کارخانه را با
كاهش  ،%70یعنی از  600مترمکعب در ساعت مصرف فعلی به
حدود  180متر مكعب در ساعت تقليل داد (با توجه به اطالعات
بدست آمده از برج هاي تركيبي خشك و تر در نيروگاه شهيد
مفتح همدان).
بررسي يك نمونه از كار اجرا شده
با توجه به وجود سيستم خنك كننده تر در نيروگاه حرارتي
شهيد مفتح همدان و ميزان مصرف آب جبراني بسيار زياد
مورد نياز براي هر چهار واحد نيروگاه ،با كاهش نزوالت جوي و
كاهش سطح آب زير زميني در دشت محل احداث نيروگاه ميزان
برداشت آب از سفرههاي زير زميني منطقه با حساسيتهاي
بسيار باالي سياسي و اجتماعي رو برو شد .از اين رو در وزارت
نيرو ،نظر به اهميت موضوع ،تغيير نوع سيستم خنك كننده
نيروگاه از چند سال قبل در دستور كار سازمان توسعه برق قرار
گرفت و اكنون واحد اول نيروگاه به يك سيستم تركيبي هلر و
تر تغيير پيدا كرده و در شهريورماه  94راه اندازي و در دست
بهره برداري قرار گرفت و طبق برآوردحدود  75درصد صرفه
جويي در مصرف آب جبراني بصورت ساليانه حاصل ميگردد.
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 -7اقدامات انجام گرفته براي تبديل برجهاي خنك
كننده
پیشنهاد تبديل برجهاي خنك كننده نيروگاه حرارتي هاربين
از تر به خشك در سال ،1384به شركت هاربين چين (برنده
مناقصه نيروگاه حرارتي هاربين) ارائه شد ولي به دليل آنكه
پرههاي توربين بر اساس مناقصه مطابق با برجهاي خنك
كننده تر ساخته شده بودو الزم بود كه تغييرات اساسي در
طراحي توربين و كندانسور داده شود و به علت تغيير در قيمت
پيمانكار ،اين امر مستلزم تجديد مناقصه و برگزاري مجدد آن
بود (مناقصه اول سال 1378برگزار شده بود) و هزينه اجراي
طرح اضافه ميگرديد به همين دليل مدير عامل وقت تصميم
به اجراي پروژه با برج تر گرفتند.
از سال  1390مديريت ارشد مهندسي كارخانه به داليل
تشديد بحران آب شروع به گرفتن مجوز و تهيه گزارش و
فرمهای تغيير طرح برجهاي تر به تركيبي نمود و شناسنامه
طرح نيز براي آن تعريف شد كه تمامی فرم ها در انتهای
گزارش آورده شده است .در همین راستا در سال  1393از
امكانات شركتهاي موننكو ،مپنا توسعه يك و مشانير در تهران
بازديد بعمل آمد و با توجه به رزومه و امكانات مشاهده شده،
شركت مهندسين مشاور موننكو بصورت انحصاري جهت اجراي
فاز طراحي انتخاب گرديد ولي به علت مشكل مالي هنوز اقدامي
جهت عقد قرارداد با اين شركت صورت نگرفته است.
 -8بررسي مختصر اقتصادي پروژه
در حال حاضر و در چند سال گذشته به علت كمبود آب،
بارها توليد برق نيروگاه ها به اجبار كاهش يافته است ،ضمن
آنكه هر ساله نارساييها در زمينه آب در كل استان بيشتر
شده و در آينده نيز پيش بينيها اوضاع وخيم تري را بشارت
ميدهند ،لذا انجام پروژه هاي صرفه جويي آب در اولويت اول
شركت قرار داشته و در جهت جلوگيري از توقف احتمالي توليد
ميباشد.
همچنين اين نكته كامال بديهيست كه با توجه به
توضيحات فوق و كاهش روز افزون ميزان آب در كل
كشور و به ويژه در استان اصفهان ،نيازي به توجيهات
اقتصادي معمول براي انجام اين پروژه وجود ندارد ولي
از برخي موارد صرفا براي اطالع بيشتر نام برده ميشود:

12
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از سال  1390مديريت ارشد

مهندسي كارخانه به داليل تشديد

بحران آب شروع به گرفتن مجوز

و تهيه گزارش و فرمهای تغيير
طرح برجهاي تر به تركيبي نمود

و شناسنامه طرح نيز براي آن
تعريف شد كه تمامی فرم ها در

انتهای گزارش آورده شده است.

با توجه به خشک سالیهای پیاپی اخیر و عدم تخصیص
دیماند آب از رودخانه زاینده رود به صنایع و سوق دادن
صنایع به خرید پسابهای شهری و تصفیه آن برای استفاده در
صنعت ،از مهمترين آلترناتيو هاي اين طرح (طرح به كارگيري
سيستمهاي خنك كننده خشك) برای تامين آب در آينده
بايد از خرید ،انتقال و تصفیه پسابهای شهری نام برد كه
فعاليتهاي هزينه بر و زمان بر اين روش به شرح زير مي باشد:
 -1انجام بررسيهاي فني ،اقتصادي و اداري براي خرید
پساب شهر هاي اطراف؛
 -2احداث پمپ خانه انتقال پساب به کارخانه؛
 -3احداث خط انتقال پساب به کارخانه؛
 -4آزادسازی اراضی؛
 -5احداث تصفیه پساب شهری.
يادآوري اين نكته نيز در خور اهميت است که
هزینههاي جاري بهرهبرداری ،تعمیر و نگهداری
تصفیهخانه ،پمپخانه و خطوط مذکوره مراتب بیشتر از
هزینههای مشابه در برج های خشک میباشد.
خالصه و جمع بندی گزارش
سيستم خنككننده نيروگاه حرارتي به صورت مستقيم
روي راندمان نيروگاه تاثير ميگذارد و با توجه به شرايط محل
مانند محدوديتهاي زيست محيطي ،ميزان دسترسي به آب

Scientific-Cultural-Social Magazine
Esfahan Steel Company

خنككننده و موارد ديگر ،نوع سيستم خنك كننده انتخاب
ميشود.
در ذوب آهن اصفهان برج هاي خنك كننده تر موجود
نيروگاه حرارتي به طور متوسط حدود  h/m3 600معادل
 24درصد مصرف آب صنعتي را به خود اختصاص داده و در
سالهاي اخير ،در قسمتي از فصل تابستان به علت كمبود
آب يك يا دو واحد از نيروگاه هاي حرارتي متوقف بوده و
كمبود برق كارخانه از بيرون تامين گرديده است و با عنايت
به استمرار شرايط كم آبي و خشكسالي در سطح استان

و ضرورت همكاري همه جانبه در صرفه جويي و مصرف
بهينه آب در تمامي بخشها ،الزم است تمامي راه حل هاي
ممكن جهت جايگزيني سيستم خنك كننده تر موجود با
سيستمهاي خنك كننده خشك (خنك شونده با هوا) و
همچنين راه حل هاي تركيبي دو سيستم بررسي گردند
و با توجه به نتايج مورد انتظار ،نهايتا راه حل بهينه كه
حاصل آن ميزان قابل توجه صرفه جويي در آب در حدود
 h/m3 420ميباشد با توجه به شرايط موجود كارخانه
انتخاب گردد.

منابع
 استفاده از مقاالت مرتبط با موضوع ،در سايتهاي اينترنتي مبحث سيستمهـاي خنك كننده نيروگاهي از كتاب آشنايـي با اصول طراحي نيروگاههاي حرارت شركت مهندسين مشاورموننكو ايران
 كتاب توليد برق در نيروگاهها تاليف رحمت اهلل هوشمند از انتشارات دانشگاه شهيد چمران -گزارش ارائه شده توسط شركت موننكو پس از بازديد اوليه از سايت
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ترمومترهای تشعشعی
بهروز حاجی صادقیان
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چکیده
در حوزه مشهور و پرکاربرد اندازه گیری دما یکی از تجهیزات مهم ابزاردقیق با کاربرد گسترده در فرآیندها ،پیرومترها
یا ترمومترهای تشعشعی (شکل )1هستند .در صنایع فوالد از این تجهیزات در فرآیندهای کوره بلند ،کک سازی،
فوالدسازی و نورد و کوره های آزمایشگاهی مکررا استفاده شده است .در این نوشتار تنها سعی برآشنایی با اصول علمی
حاکم براین تکنیک ،با نگرش تاریخچه ای آن بوده است.

شکل  -1پیرومترهای تشعشعی دیجیتال امروزی و کاربردهای آن درصنایع فوالد

مقدمه
در اندازه گیری دما(به روش تماسی) با استفاده از ترمومترهای

مکانیکی ،ترموکوپلهاRTD ،ها ،و ترمیستورها (از انواع
سنسورهای اندازهگیری دما) نیاز به قرار دادن سنسور در تماس
فیزیکی مستقیم با محیط یا شیء که دمایش باید تعیین شود
و یا در داخل چاهک گرمایی میباشد .در هر حال در بعضی از
کاربردها ،اندازه گیری تماسی روش مناسبی نیست .مثال زمانی
که شیء کنترل شونده متحرک است (همچون محصول میلگرد،
کالف ،ورق و  ،)....یا هنگامی که محیط مخرب یا ساینده است
(مایع قطران ،مواد شیمیایی) ،و یا در دمای خیلی باال واقع
شده است (مذاب درون پاتیل یا کنورتور ،شمش داخل کوره)،
به طوری که سنسور را خراب میکند ،این روش غیر عملی
است .در این مواقع ،از ترمومترهای تشعشعی یا نوری استفاده
میکنند .حدود دمایی باالی ترمومترهای تشعشعی از محدوده
کاری اکثر سنسورهای دما فراتر است ،به طوری که قابلیت
اندازهگیری دما تا حدود  4000درجه را بدون تماس با شیء
مورد نظر دارا هستند.
همان طور که میدانیم چشمان ما تنها بخش کوچکی از
انرژی متصاعد شده خورشید را به شکل نورمریی ،مشاهده

میکند .در صورتی که ما قادر به رویت اشعههای مادون
قرمز متصاعد شده بدنهای زنده و غیر زنده بودیم ،آن گاه
میتوانستیم در تاریکی نیز ببینیم .تشعشع مادون قرمز با
احساس گرمای روی پوست قابل درک است و حتی اشیایی
که سردتر از دمای محیط هستند به تشعشع انرژی مادون قرمز
می پردازند .برخی از حیوانات همچون مارهای زنگی مجهز به
سنسورهای دمایی مادون قرمز در زیر هر یک از چشمانشان
هستند که مقادیر گرمای ساطع شده از بدن یک موجود را حس
نموده و درنتیجه به آنها درپیداکردن شکار و حفاظت در مقابل
شکارچیان کمک می کند.
سنسورهای دمایی غیرتماسی نیز از خصوصیت انرژی
تشعشعی مادون قرمز جهت اندازه گیری دمای اشیاء واقع شده
در فواصل دیگر استفاده میکنند .پس از تعیین طول موج انرژی
ساطع شده یک شیء ،سنسور از معادالت مجتمع حاکم مبتنی
بر جنس ماده و کیفیت سطح ،در تعیین دما استفاده میکند.
پیرومتر یا ترمومتر تشعشعی
پیرومتر از ریشه یونانی  Pyroبه معنای آتش ،گرفته شده و
ترمومتر گرفته شده از ریشه یونانی  Thermosبه معنای داغ
میباشد .ترمومتر محدوده وسیعی از تجهیزات مورد استفاده
مهــر  -آبــان 1397
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در اندازه گیری دما را دربر میگیرد .بنابراین یک پیرومتر یکی
از نوع ترمومتر است و در دهه اخیر لفظ ترمومتر تشعشعی
بجای پیرومتر متناوبا استفاده شده است .اولین نمونه از یک
ترمومتر تشعشعی در سال  1901ساخته شد که دارای یک
سنسور ترموالکتریک و سیگنال الکتریکی خروجی بود .درسال
 1931اولین نمونه تجاری ساخته گردید که در آن زمان ،به
طور وسیعی در صنعت از آن استفاده میشد و امروزه نیز
برای کاربردهای دمای پایین استفاده می شود .اولین ترمومتر
تشعشی مدرن دراصل برای کاربردهای نظامی پس از جنگ دوم
جهانی ساخته شد .به طورکلی ترمومترهای تشعشعی را به نحو
ذیل میتوان تقسیم بندی کرد:
● پیرومترهای باند عریض؛
● پیرومترهای باند باریک؛
● پیرومترهای نسبی؛
● پیرومترهای نوری؛
● پیرومترهای فیبر نوری.
البته این تقسیم بندی انعطاف ناپذیر نیست .مثال پیرومترهای
نوری ،خود نوعی از تجهیزات باند باریک هستند .پیرومترهای
فیبرنوری نیز خود قابل تقسیم به انواع
باند باریک ،باند عریض و نسبی هستند.
توسعه تئوری تشعشع
تمامی مواد یا زنده یا مرده ،مایع ،جامد ،یا گاز به طور پیوسته
در حال تبادل انرژی گرمایی به شکل تشعشع الکترومغناطیس
با محیط اطرافشان هستند .در صورت وجود اختالف دما بین
شیء و محیط اطرافش ،انتقال انرژی خالصی به شکل گرما
وجود خواهد داشت ،به طوری که جسم سردتر گرم و جسم
گرمتر سرد می شودو در صورت عدم وجود اختالف دما ،انرژی
خالص تشعشعی تبادل شده صفر خواهد بود.
در واقع ،طیف مشخصه تشعشع به شیء و دمای مطلق
محیطش بستگی دارد .مفهوم واژه کوانتوم ،توسط پالنک مطرح
شد و انیشتین نیز در سال  1905اظهار کرد که کوانتاها ذرات
متحرکی باسرعت نور هستند و انرژی کل هر کوانتوم نیز به
صورت قابل محاسبه گردید .با توجه به این معادله ،میزان
انرژی ساطع شده به طول موج یا فرکانس تشعشع بستگی
دارد ،به طوری که طول موج کوتاهتر منجر به انرژی بیشتر می
گردد .تشعشع گسیل شده شامل یک توزیع تک رنگ پیوسته
غیریکنواخت است که بستگی به طول موج و جهت انتشار دارد.
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اولیـن نمونـه از یـک ترمومتر

تشعشـعی در سـال  1901ساخته
شـد کـه دارای یـک سنسـور

ترموالکتریـک

و

سـیگنال

الکتریکـی خروجی بود .درسـال
 1931اولین نمونه تجاری سـاخته

گردیـد کـه در آن زمـان ،بـه

طـور وسـیعی در صنعـت از آن
اسـتفاده میشـد و امـروزه نیـز

بـرای کاربردهـای دمـای پاییـن
اسـتفاده مـی شـود.

شکل  -2جایگاه تشعشع گرمایی در طیف الکترومغناطیس

به مقدار تشعشع در فواصل طول موج ،تمرکز طیف گویند که
با طول موج تغییر میکند .به دامنه تشعشع در هر طول موج
که به خصوصیات و دمای سطح گسیلش وابسته است ،تشعشع
جهت دار گویند به طوری که هر سطحی ممکن است جهت
خاصی را برای تشعشع انرژی برگزیند.
دیاگرامی که شامل تمام طول موجهای تشعشع
الکترومغناطیس است را طیف الکترومغناطیس نامند .همان
طور که در شکل  2نیز مشاهده می شود ،طول موجهای کوتاه
شامل اشعههای گاما ،ایکس و تشعشع فرابنفش هستند که
دربردارنده بیشترین میزان انرژی گسیل شده هستند .در
بخش میانی طیف یا ناحیه قابل رویت ،ناحیه گرمایی از 0.1
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ترمومتـر در ایتالیـا به توسـط

گالیلـه ( ،)1564-1642در حدود
شکل  -3چشم انسان به عنوان اولین ترمومتر مادون قرمز

 200سـال قبـل از اینکـه نـور

مـادون قرمـز در سـال 1800
کشـف شـود و در حـدود 100

سـال قبـل از ایـن کـه آیـزاک
نیوتون ( )1642-1727دانشـمند

شکل  -4آزمایش نیوتن بر روی نور سفید

بزرگ انگلیسـی تحقیقاتـی را با
آزمایشـاتی در مـورد طبیعت نور

توسـط منشـورها انجـام دهـد،

ابداع شـد.
تا  1000میکرون گسترده شده و شامل یک قسمتی از ماوراء
بنفش و طول موج های قابل رویت و مادون قرمز است .به این
بخش ،تشعشع گرمایی میگویند که در مطالعه انتقال دما و
ترمومترهای تشعشعی با اهمیت هستند.
سنسورهای دمایی غیرتماسی در بخش مادون قرمز طیف
کار میکنند .محدوده مادون قرمز بین  0.78تا  1000میکرون
است که به وسیله چشم غیرمسلح قابل رویت نیست .این ناحیه
خود قابل تقسیم به  3ناحیه دیگر است :نزدیک به مادون قرمز
( ،)0.78-3مادون قرمز میانه ( )3-30و مادون قرمز دور با
( )30-300میکرون طول موج ،که معموال از محدوده  0.7تا
 14میکرون در اندازه گیری دمایی به روش مادون قرمز استفاده
میشود.
 IRدر طی قرون گذشته
به وضوح مشخص نیست که چگونه دماسنجی تشعشعی برای
چندین هزار سال در عمل وجود داشته است .اولین ترمومتر
مادون قرمز عملی ،چشم انسان بوده (شکل )3که شامل لنزی
است که تشعشع ارسالی را برروی شبکیه متمرکز میکند.
شبکیه ،تشعشع را شبیه سازی کرده و سیگنالی را به مغز
میرساند که نمایانگر تشعشع است .در صورتی که براساس
تجربه،کالیبراسیون مناسب انجام شود مغز قادر به تبدیل این

سیگنال به اندازههای دمایی است .شاهد این ادعا ابزارهای
آهنی استفاده شده در اهرام مصر در حدود  2200تا 2700
سال قبل از میالد و آجرهای گلی پخته شده مورد استفاده در
معابد و بنای بابل ،تا صنعت شیشه گری معاصر در اروپا میباشد
(هم اینک نیز بعضی از نوردکاران و کوره بانان خبره با نگاه به
شمش و یا محصول ،محدوده دمایی آن را حدس می زنند).
از نیوتون تا انیشتین
ترمومتر در ایتالیا به توسط گالیله ( ،)1564-1642در حدود
 200سال قبل از اینکه نور مادون قرمز در سال  1800کشف
شود و در حدود  100سال قبل از این که آیزاک نیوتون (-1727
 )1642دانشمند بزرگ انگلیسی تحقیقاتی را با آزمایشاتی در
مورد طبیعت نور توسط منشورها انجام دهد ،ابداع شد.
در مقالهای منتشر شده توسط نیوتن درسال  ،704با
بهرهگیری از منشورهای شیشهای نشان داده شد (شکل )4که
نور سفید قابل بازشدن به گسترهای از رنگها است .نوری که
کمتر خم می شد قرمز و به ترتیب نارنجی ،زرد ،سبز ،آبی ،نیلی
و بنفش بود و این نواحی به هم چسبیده بودند .همچنین نیوتون
نشان داد که باگذراندن مجدد این اشعه ها از یک منشور دیگر،
نور سفید مجددا ایجاد می شود .بنابراین واضح شد که رنگ،
یک مشخصه ذاتی نور است و نور سفید ترکیبی از رنگهای
مهــر  -آبــان 1397
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در سال  ،675نیوتون اظهار

شکل -5آزمایش هرشل بر روی طیف نور از جنبه گرمایی

داشت که نور از ذرات کوچکی

تشکیل شده است و با این تئوری
به اندازهگیری ابعاد نسبی این

مختلف است .رنگ اجسام با جذب برخی از نورها و انتقال یا
انعکاس برخی دیگر تحت تاثیر قرار می گیرد.
همچنین در سال  ،675نیوتون اظهار داشت که نور از ذرات
کوچکی تشکیل شده است و با این تئوری به اندازه گیری ابعاد
نسبی این ذرات پرداخت .با زیرنظر گرفتن کسوف های قمرهای
مشتری ،نیوتون فهمید که انواع نور با یک سرعت حرکت
میکنند .براساس این مشاهدات ،نیوتون اندازه نسبی ذرات
مختلف رنگی نور را با توجه به زوایای شکست ،تعیین کرد.
در سال  ،1678کریستیان هویگنس ( )1629-1695که یک
ریاضیدان ،اخترشناس و طبیعی دان بود ،تئوری ذره ای نیوتن
را متحول کرد و اذعان داشت که نور متشکل از امواج است .تا
سال ، 800این تئوری بخوبی پذیرفته شده بود و باالخره این
نظریه در تئوری تشعشع الکترومغناطیس جیمز کلرک ماکسول
اهمیت پیدا کرد.
شاید عجیب باشدکه بگوییم تشعشع مادون قرمز ،ابتدا با
استفاده از یک ترمومتر معمولی کشف گردید .فردریک ویلیام
هرشل ( )1738-1822که دانشمند و اخترشناس بود و اینک
به عنوان پدر فرانجوم شناخته میشود ،به مطالعه سیارات
میپرداخت و اولین دانشمندی بود که کهکشان راه شیری را
کامال تشریح کرده بود و همچنین در مطالعه منظومه شمسی و
طبیعت تشعشع خورشیدی مشارکت داشت .او در سال 1800
در انگلیس ،با نور خورشید آزمایش می کرد و در هنگامی که از
شیشه های رنگی جهت نگاه کردن به خورشید استفاده میکرد،
متوجه شد که حساسیت به گرما ارتباطی به نور مریی ندارد .و
سپس منجر به آزمایش هایی با استفاده از ترمومترهای جیوهای
و منشورهای شیشه ای شده و به این فرض صحیح یعنی
موجودیت امواج گرمایی مادون قرمز نامریی انجامید .تا زمان
هرشل هیچ کس به فکر استفاده همزمان یک ترمومتر و یک
منشور جهت اندازه گیری مقادیر گرما در هر رنگ نیفتاده بود.
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ذرات پرداخت .با زیرنظر گرفتن
کسوفهای

قمرهای

مشتری،

نیوتون فهمید که انواع نور با یک

سرعت حرکت میکنند .براساس

این مشاهدات ،نیوتون اندازه نسبی
ذرات مختلف رنگی نور را با توجه به

زوایای شکست ،تعیین کرد.

درسال  ، 800هرشل یک طیف نوری (شکل  )5تشکیل داد
و به تست اجزای مختلف آن با یک ترمومتر پرداخت ،تا ببیند
که آیا برخی از رنگها گرمای بیشتری نسبت به بقیه عرضه می
کنند یا نه .او دریافت که دما همانطور که به سمت نور قرمز
در انتهای طیف حرکت می کند ،افزایش می یابد و همچنین
برخالف انتظار ،در نقطه ای آنطرف تر از نور قرمز ،نه تنها گرما
ناپدید نمی شود بلکه دما افزایش می یابد .این ناحیه را مادون
قرمز یا فرو قرمز نامیدند .چگونگی تفسیر این ناحیه شفاف نبود.
اولین برداشت این بود که خورشید اشعههای گرمایی را همانند
اشعههای نوری عرضه میکند و اشعههای گرمایی نسبت به
اشعههای نورانی ،دارای شکست کمتری هستند .نیم قرن قبل از
آن ثابت شده بود که تشعشع مادون قرمز دارای تمامی خواص
امواج نوری است ،بجز اینکه برروی شبکیه چشم همانند آنچه
که نور ایجاد احساس می کرد ،تاثیری ندارد.
شیمیدان انگلیسی ویلیام هاید ولستون در سال  1802اولین
کسی بود که خطوط تاریکی را در طیف خورشید مشاهده کرده
بود .اما بعدا جوزف ون فرانهوفر ( )1787-1826فیزیکدان
آلمانی در سال  1800برروی طیف خورشیدی تحقیق میکرد.
در طیف نگار او ،اشعه های موازی نور سفید با عبور نور خورشید
از یک شکاف ،عرضه می شدند .نور به یک منشور برخورد کرده
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شکل  -6مشاهده خطوط تاریک در طیف نوری توسط فرانهوفر

و به اشعه های تشکیل دهنده آن شکسته می شد .او خطوط
زیادی را تولید کرد که هر یک تصویری از یک شکاف و هریک
شامل یک باند خیلی باریک از امواج بود .و البته برخی از طول
موج ها وجود نداشته و تصاویر شکاف در این طول موج ها،
تاریک بود .نتیجه این بود که طیف خورشیدی با خطوط سیاه
متقاطع شده بود .او بدین روش تا  570خط را ترسیم کرد که با
حروف  Aتا ( Kشکل  )6و خطوط ضعیفتر را با حروف کوچک
نام گذاری کرد.
ماکسول نیز در مشاهداتش نوشت :سرعت خیلی به
سرعت نور نزدیک است ،و بنابراین بنظر میرسد که دالیل
قوی دال براین نتیجه گیری وجود دارد که نور خودش یک
اغتشاش الکترومغناطیس به شکل امواج منتشر شده از میدان
الکترومغناطیسی و براساس همان قوانین است .ماکسول قادر به
پیش بینی طیف درونی الکترومغناطیس بود.
دیگر فیزیولوژیست و فیزیکدان آلمانی ،هرمان ون هلمهولتز
( )1821-1894که تئوری الکترومغناطیس ماکسول را پذیرفته
بود در سال  1881بیان کرد که اگر ما این فرض را بپذیریم
که عناصر اولیه ترکیبی از اتم ها هستند ،از این نتیجهگیری
نمی توانیم بگذریم که الکتریسیته هم مثبت و هم منفی است،
و به بخش های اولیه ای تقسیم می شود که همانند اتمهای
الکتریسیته رفتار می کنند.
گوستاو روبرت کریشهف ( )1824-1887فیزیکدان و
ریاضیدانی بود که با روبرت بنسون ( )1811-1899یک
شیمیدان غیرارگانیک و یک فیزیکدان در سال  1859روی
یک طیف نگار مجهز به بیش از یک منشور کار می کردند .این
طیف نگار ،تفکیک بیشتری از خطوط طیف را نسبت به طیف
نگار فرانهوفر ایجاد می کرد .آن ها قادر به اثبات آن شدند که
هر عنصر شیمیایی توانایی گسیل یک طیف مشخصه نوری قابل
رویت ،ثبت و اندازه گیری را دارد .این حقیقت که خطوط روشن

در طیف گسیلش عناصر دقیقا از لحاظ طول موج با خطوط
تاریک در طیف خورشیدی مطابقت دارند ،بیانگر آن بود که
همان عناصر که نورشان را به زمین گسیل می کردند ،جاذب
نور خورشید بودند و در الیه های باالیی خورشید قرار داشتند.
برخی از خطوط مشاهده شده ،ناشی از جذب های رخ داده به
توسط مولکول های اکسیژن در اتمسفر زمین بود .به عنوان
نتیجه ای از این کار ،در سال  1859کریشهف تئوری عمومی
گسیلش و تشعشع را به نام قانون کریشهف توسعه داد .به طور
ساده این قانون بیان می کند که ظرفیت یک ماده در گسیلش
نور معادل توانایی آن در جذب همان نور و در همان دما است.
اکثر خطوط فرانهوفر و عناصر معادل آن در جدول ذیل نمایش
داده شده اند:
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فیزیکـدان اتریشـی بنـام

جـوزف اسـتفان ()1835-1893
در ابتـدا بـه تعییـن رابطـه بین

مقـدار انـرژی تشعشـع شـده از

یک جسـم و دمـای آن پرداخت.
او بطـور خـاص بـه چگونگـی

خنـک شـدن اجسـام گـرم و

مقـدار تشعشـع گسـیلش آنهـا

عالقمنـد بـود .وی بـه مطالعـه

دقیـق اجسـام در محـدوده قابل

مالحظـه ای از دمـا پرداخـت...

در سال بعد کریشهف ،مفهوم جسم سیاه را که یکی از نتایج
قانون تشعشع وی بود ،ابراز کرد .یک جسم سیاه ،هر شیء است
که در هنگام گرم شدن ،همه فرکانسهای تشعشع را جذب
میکند (شکل  )7و در هنگام سرد شدن همه فرکانسها را پس
میدهد .بنابراین جسم سیاه هم جاذب کامل و هم تابشگر کامل
است .در نتیجه ،این توسعه منجر به مبنای توسعه ترمومتری
تشعشعی گردید .مفهوم جسم سیاه از این مشاهده نشات
میگرفت که مثال هنگامی که یک میله آهنی گرم میشد ،گرما
و نورش را پس میداد .در ابتدای آن ،ممکن بود که تشعشع
نامریی یا مادون قرمز باشد اما سپس مریی شده و قرمزگرم می
شد ،باالخره به سفید گرم تبدیل شده که بیانگر این است که
تمامی رنگ های طیف را گسیل میکند .طیف تشعشع ،که تنها
به دمای بدنه گرم شده و نه به ماده ای که از آن ساخته شده
بستگی دارد ،قابل پیش بینی به وسیله فیزیک کالسیک نیست.

شکل  -7مفهوم جسم سیاه

20

مهــر  -آبــان 1397

فیزیکدان اتریشی بنام جوزف استفان ( )1835-1893در
ابتدا به تعیین رابطه بین مقدار انرژی تشعشع شده از یک
جسم و دمای آن پرداخت .او بطور خاص به چگونگی خنک
شدن اجسام گرم و مقدار تشعشع گسیلش آنها عالقمند بود.
وی به مطالعه دقیق اجسام در محدوده قابل مالحظه ای از
دما پرداخت و در سال  1879برمبنای شواهد آزمایشگاهی،
تعیین کرد که کل تشعشع گسیل شده از یک جسم سیاه،
با توان چهارم دمای مطلق آن تغییر میکند (قانون استفن).
در سال  1894یکی از شاگردان قبلی اش ،لودیگ بولتزمن
( )1844-1906قانونی را بیان کردکه هم اینک قانون توان
چهارم استفان-بولتزمن شناخته می شود .این معادله ای بود که
استفان را قادر به اولین سنجش دقیق از دمای سطح خورشید
یعنی مقدار تقریبی  1100درجه فارنهایت یا  6000درجه
سانتیگراد ساخت.
دیگر سردرگمی که این دانشمندان قدیمی با آن مواجه
بودند ،طیف تشعشع دمایی گسیل شده توسط اجسام سیاه
بود .این مسئله تبدیل به چالشی شد ،چراکه اجسام سیاه به
روشی که دانشمندان پیش بینی کرده بودند ،گرما را از دست
نمی دادند .رابطه تئوری بین طیف تشعشعی یک جسم سیاه و
دمای ترمودینامیک آن تا اواخر قرن نوزدهم تثبیت نشده بود.
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در سال 1893ویلیام وین

( )1864-1928توزیع طول موج

تشعشع جسم سیاه را اندازهگیری

کرد .دیاگرام تشعشع در قبال
طول موج ،به صورت یکسری

منحنی هایی در دماهای مختلف

شکل  -8نمودار تشعشع در ازای دما و طول موج

استخراج گردید .با این دیاگرام
او قادر به نمایش آن بود که مقدار
حداکثر طول موج با مقدار انرژی

در میان تئوری های مفروضه جهت توضیح این گسیختگی،
تئوری ویلیام وین فیزیکدان آلمانی و فیزیکدان انگلیسی جان
ریلیف مطرح شد .در سال 1893ویلیام وین ()1864-1928
توزیع طول موج تشعشع جسم سیاه را اندازهگیری کرد .دیاگرام
تشعشع در قبال طول موج ،به صورت یکسری منحنی هایی
در دماهای مختلف استخراج گردید .با این دیاگرام او قادر به
نمایش آن بود که مقدار حداکثر طول موج با مقدار انرژی
تناسب مستقیم و با دمای مطلق رابطه معکوس دارد (شکل .)8
همین طور که دما افزایش می یافت ،نه تنها مقدار کل تشعشع
افزایش می یافت (مطابق با یافته های استفان) ،بلکه طول موج
حداکثر کاهش یافته و رنگ نور گسیلش از قرمز به نارنجی ،به
زرد ،به سفید تغییر میکرد .وین کوشید تا یک معادله تجربی را
جهت این روابط فرموله کند .این معادله پیچیده برای تشعشع
فرکانس باالی جسم سیاه (طول موج های کوتاه) به خوبی
کار می کرد ،اما برای تشعشع های فرکانس پایین (طول موج
بلند) جواب نمی داد .تئوری ریلف قانع کننده تشعشع فرکانس
پایین بود.
در اواسط سال ،1890ماکس کارل ارنست لودیک پالنک
( )1858-1947فیزیکدان آلمانی و یکی از شاگردان پیشین
کریشهف ،به همراه گروهی از فیزیکدانان برلینی ،بر روی طیف
نور گسیل شده یک جسم سیاه تحقیق می کردند .از آن جا
که طیف نگار خطوط مجزایی از نور را بجای باندهای وسیع
گسیل می کرد آنها به این فرض رسیدند که ساختارهای ذرهای،

تناسب مستقیم و با دمای مطلق
رابطه معکوس دارد.

گسیلش این نور را انجام میدهند و توسعه تئوری اتمی که
جوابگوی خطوط طیف بود ،را شروع کردند.
این مسئله ای بود که مورد عالقه پالنک بود ،چرا که در
سال 1859کریشهف دریافته بود که کیفیت گرمای تشعشع
شده و جذب شده به توسط یک جسم سیاه در تمامی
فرکانسها ،به یک معادله می رسید که تنها به دما و نه طبیعت
شیء بستگی داشت .اما در هر دمای داده شده ،نور گسیلش
شده از یک حفره گرم شده مثال یک کوره ،دامنه رنگهای
طیف را در برمی گیرد .در حالی که فیزیک کالسیک قادر به
پیش بینی این طیف نبود .پس از چندین شروع ناموفق که
ازسال  1897آغاز شروع شده بود ،پالنک فرمولی که تشعشع
جسم سیاه را پیش بینی می کرد ،یافت.
او به فرمولی رسید که بیانگر انرژی جذب شده ناشی از
تشعشع در هر دما و طول موج داده شده بود .وی این نظر نهفته
را ابراز کرد که نور و گرما در یک جریان پایدار گسیل نمی
شود و ترجیحا انرژی در بخش های مجزا یا بستههایی تشعشع
مییابد .پالنک ثابت جهانی را کشف کرد که بنام خودش نامیده
شد و برمبنای تئوری فیزیکی بوده و قابل استفاده در جهت
محاسبه طیف مشاهده شده بود .فرضیه این بودکه انرژی
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در سال 1860کریشهف اظهار

کرد که یک جسم سیاه ،دارای

سطحی است که انرژی برخورد
شکل  -9وضعیت های مختلف انرژی پس از برخورد با یک شیء

نموده به آن را مستقل از جهت و

طول موج آن ،نه انعکاس می دهد
و نه انتقال می دهد ،بلکه همه را

متشکل از جمع واحدهای مجزایی بنام کوانتا است و انرژی
گسیل شده  Eهریک از کوانتوم ها با معادله  E=hu=hc/dداده
میشود که  uفرکانس تشعشع ،و  hثابت پالنک است که اکنون
یک ثابت بنیادی طبیعی است .با داشتن این رابطه مستقیم بین
انرژی تشعشع شده با فرکانس ،توضیحی برای مشاهدات یافت
شد که تشعشع پرانرژیتر ،دارای توزیع فرکانس وسیع تر است.
یافتههای پالنک ،عصر جدیدی را در فیزیک بنا نهاد.
قبل از مطالعات پالنک ،گرما را سیالی مرکب از ذرات رانشی
میپنداشتند که قادر به ترکیب شیمیایی با اتم های مواد بود.
در این تئوری ،ذرات گرما به درون یک سیستم وارد می شد و
بین ذرات حرکت می کرد .یک رانش متقابل ذرات گرما ،فشاری
را ایجاد می کرد که یک ترمومتر می توانست این فشار را آشکار
کند .پس از آن ثابت پالنک به عنوان «حدس خوش اقبال»
شناخته شد ،برای معادالت تئوری که با محدوده قابل مشاهده
پدیده طیف موافق بود ،بدرد میخورد و در تئوری تشعشع
جسم سیاه نیز مبنا قرار گرفت.
آلبرت انیشتین ( )1879-1955کارهای ماکسل و هلمهولتز
را مطالعه کرد .در سال  ،1905انیشتین از کوانتوم به عنوان
ابزار تئوری توضیح دهنده اثر فتوالکتریک استفاده کرد و نشان
داد که چگونه نور گاهی وقتها میتواند به عنوان یک جریان از
ذرات عمل کند .او عالوه بر انتشار تئوری مشهور نسبیتش ،در
مقالهای دیگر فرآیند بنیادی را در طبیعت که کاری در معادالت
ریاضی در حل مسـله تشعشع جسم سیاه بود را نشان داد.
انیشتین نشان داد که نور ،جریانی از ذرات با مقادیر انرژی
قابل محاسبه شده توسط ثابت پالنک بود .در طی یک دهه ،این
پیش بینی در مورد نور مریی با آزمایش تایید شده بود.
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جذب میکند .نسبت تشعشع
جذب شده به توسط یک جسم
حقیقی در مقایسه با جسم سیاه،

جاذبیت نامیده شده که برای جسم
سیاه ایده آل مقدار  1خواهد بود.

توسعه مفهوم جسم سیاه
انرژی برخورد کننده به یک شیء از محیط پیرامونش ،یا قابل
جذب به وسیله شیء یا قابل انعکاس و یا قابل انتقال از شیء
است (شکل  .)9در صورتی که شیء در یک دمای ثابت واقع
شده باشد ،آنگاه نرخ گسیلش انرژی آن برابر با نرخ جذب انرژی
اش است وگرنه جسم سردتر شده (گسیلش بیش از جذب) یا
گرم تر میشود (گسیلش کمتر از جذب) .بنابراین برای اجسام
با دمای ثابت ،گسیلش (یا جذب) ،انعکاس و انتقال انرژی از
لحاظ مقدار واحد خواهد بود.
در سال 1860کریشهف اظهار کرد که یک جسم سیاه ،دارای
سطحی است که انرژی برخورد نموده به آن را مستقل از جهت
و طول موج آن ،نه انعکاس می دهد و نه انتقال می دهد ،بلکه
همه را جذب میکند .نسبت تشعشع جذب شده به توسط یک
جسم حقیقی در مقایسه با جسم سیاه ،جاذبیت نامیده شده
که برای جسم سیاه ایده آل مقدار  1خواهد بود .همچنین یک
جسم سیاه ،یک جسم تشعشع کننده کامل نیز هست ،که در
این حالت نیز ضریب گسیلش در مقایسه با گسیلش یک جسم
سیاه برای اجسام واقعی تعریف شد .ضریب گسیلش برخی از
مواد عبارتند از :گرافیت و پارچه و فوالد اکسیده  ،0.85سیمان
و بتون و اسفالت  ،0.9آجر سرخ  ،0.93آلمینیوم اکسیده ،0.3
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آلمینیوم براق  ،0.05فوالد براق  ،0.18برنج اکسیده ،0.61
برنج براق .0.1
به طور کلی اجسام قابل طبقه بندی به اجسام سیاه ،اجسام
خاکستری و اجسام غیر خاکستری هستند .همه اشیاء حقیقی و
سطوح دارای جاذبیت کمتر از  1هستند .برای اجسام غیرسیاه،
جاذبیت با توجه به طول موج تغییر می کند .اکثر اجسام زنده،
اجسام خاکستری با جاذبیت بین  0.9تا  0.95هستند .همواره
باید در نظر گرفت که در هنگام اندازه گیری انرژی گسیل
شده از یک شیء با استفاده از سنسورهای دمایی غیر تماسی
(در استفاده از پیرومترها) ،جاذبیت را باتوجه به طبیعت سطح
درنظرگرفته و تصحیح کنید .مثال یک شیء با جاذبیت  0.6تنها
 %60انرژی یک جسم سیاه را تشعشع می کند .درصورت عدم
تصحیح در اندازه گیری تجهیز ،دمای اندازه گیری شده کمتر از
دمای واقعی خواهد بود.
در دیاگرام توزیع پالنک مشاهده میکنید که با تغییر طول
موج ،تشعشع گسیل شده به طور پیوسته تغییر میکند .با
افزایش دما ،مقدار کل انرژی گسیل شده افزایش یافته و قله
منحنی به سمت چپ یا به سمت طول موج های کوتاهتر شیفت
مییابد .و البته از طیف الکترومغناطیس می دانستیم که اجسام
با دمای باالتر ،با کاهش طول موج به گسیلش انرژی در طیف
مریی میپردازد .همچنین از این شکل در مییابیم که طول
،
موج حداکثر متناسب با دما می باشد ،یعنی:
که به قانون جایگذاری وین معروف است.
اندازه گیری دما در عمل
در ابتدا به نظر میآید که یک ترمومترتشعشعی ،با استفاده
از طیف داخلی به محاسبه غالب تشعشع گسیل شده یک هدف
در محدوده دمایی خاص میپردازد ،اما این گونه نیست .در
معادله به دست آمده قبلی ،مشاهده کردیم که تشعشع در طول
موجهای کوتاهتر در مقایسه با طول موج های بلندتر ،به سرعت
با دما افزایش می یابد .بنابراین در این ناحیه ،دقت بیشتری
در اندازه گیری دما وجود دارد .اما دماهای قابل اندازهگیری
در این ناحیه محدود هستند .و البته از سوی دیگر با کاهش
دمای فرآیند ،محدوده طیف یک ترمومتر مادون قرمز به سمت
طول موج های بلندتر شیفت پیدا کرده و نادقیق می شوند .در
اندازه گیری دمای اشیاء ،موارد دیگری را نیز باید لحاظ کرد.
تغییرات در جاذبیت مواد ،تشعشع از دیگر منابع و تلفات در
تشعشع ناشی از کثیفی ،گرد و غبار ،دود یا جذب شدن در

در ابتدا به نظر میآید که یک

ترمومترتشعشعی ،با استفاده از
طیف داخلی به محاسبه غالب

تشعشع گسیل شده یک هدف در

محدوده دمایی خاص میپردازد،
اما این گونه نیست .در معادله به

دست آمده قبلی ،مشاهده کردیم
که تشعشع در طول موجهای
کوتاهتر در مقایسه با طول

موجهای بلندتر ،به سرعت با دما

افزایش می یابد.

اتمسفر میتواند باعث بروز خطا شود .همچنین ممکن است که
سطوح با توجه به طول موج و سوی تشعشع برخوردی ،از جذب
انتخابی تبعیت کنند.
انواع پیرومترها در عمل
پیرومترهای باند عریض
ساده ترین ،ارزانترین نوع این تجهیزات بوده و دارای پاسخ
در طول موج هایی از  0.3تا  2.5میکرون و باالتر تا  20میکرون
هستند .حدود قطع باال و پایین آنها تابعی از سیستم نوری مورد
استفاده شان هستند .دلیل نام گذاری آنها ،اندازه گیری بخش
اعظمی از تشعشع گرمایی گسیل شده اش در محدودههای
دمایی بهره برداری نرمال است .وجود بخارآب ،گرد و غبار ،دود،
بخار و گازهای جاذب تشعشع در مسیر هدف ،منجر به اختالل
در تشعشع گسیل شده از هدف و باعث کاهش در قرایت می
شود .محدوده های استاندارد این پیرومترها ،از  0تا  1000و
از  500تا  9000و با دقت نوعی  0.5تا  %1در حداکثر اشل
هستند.
پیرومترهای باند باریک
این پیرومترها در یک محدوده باریک از طول موج کار
میکنند و به آنها پیرومترهای تک رنگ نیز اطالق میشود.
آشکارساز خاص مورد استفاده در آنها ،پاسخ طیفی این
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از پیرومترهای طول موج کوتاه

شکل  -10بلوک دیاگرام روش کار یک پیرومتر نسبی

جهت اندازه گیری دماهای باال،
بیش از  932درجه فارنهایت

استفاده میشود ،چراکه هر چه
طول موج کوتاهتر میشود،

محتوی

انرژی

تشعشعی

با

توجه به دما افزایش مییابد .از
پیرومترهای طول موج بلند در

دماهای پایین  -50فارنهایت

استفاده می شود.
شکل  -11بلوک دیاگرام یک پیرومتر دستی نوری

شکل  -12بلوک دیاگرام یک پیرومتر دستی نوری

تجهیزات را تعیین می کند .مثال یک پیرومتر که از آشکارساز
سلول سیلیکون استفاده کرده ،دارای پاسخ در  0.9میکرون و
با حد باالی  1.1میکرون است و برای اندازه گیری دما بیش
از  600درجه مناسب است .این گونه پیرومترها معموال دارای
پاسخ طیفی کمتر از  1میکرون هستند .همچنین از فیلترهای
محدود کننده پاسخ در طول موج های منتخب استفاده
میکنند .محتمال ،با اهمیت ترین پیشرفت در زمینه ترمومتری
تشعشعی ،عرضه فیلترینگ انتخابی برروی تشعشع وارده است،
که هر تجهیزی را با کاربرد خاصی منطبق نموده به طوری که
منجر به دستیابی به دقت باالتر در اندازه گیری می شود .چرا
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که در این حالت ،آشکارسازی حساس تر و تقویت کنندههای
سیگنال پیشرفته به کار گرفته می شوند .مثال پاسخ های طیفی
انتخابی  8تا  14میکرون ،از تداخل رطوبت اتمسفر در مسافات
طوالنی اجتناب می ورزد ،از  7.9میکرون برای اندازه گیری
پالستیک های فیلم نازک و از  5میکرون برای سطوح شیشه ای
و از  3.86میکرون که از تداخل دی اکسیدکربن و بخارآب در
شعله ها و گازهای احتراق اجتناب می ورزد ،استفاده می شود.
انتخاب پاسخ طول موج کوتاهتر یا بلندتر با توجه به محدوده
دمایی دیکته میشود .همان طور که گفتیم ،قله های منحنی
های شدت تشعشع با افزایش دما به سمت طول موج های
کوتاهتر حرکت می کند.
کاربردهایی که شامل مالحظات فوق نیستند ،از مزایای پاسخ
طیفی باریک حول  0.7میکرون بهره مند میشود .از سوی دیگر
در جایی که طول موج را کاهش می دهیم و جاذبیت تغییر نمی
کند ترمومتر حساسیت خود را به علت کاهش انرژی دردسترس
از دست می دهد.
از پیرومترهای طول موج کوتاه جهت اندازه گیری دماهای
باال ،بیش از  932درجه فارنهایت استفاده می شود ،چراکه هر
چه طول موج کوتاهتر می شود ،محتوی انرژی تشعشعی با
توجه به دما افزایش می یابد .از پیرومترهای طول موج بلند در
دماهای پایین  -50فارنهایت استفاده می شود .گستره استاندارد
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سازندگان این پیرومترها معموال به صورت  -38تا  600و از 0
تا  1000و از  100تا  3000و از  500تا  2000درجه و با دقت
نوعی  %0.25تا  %2حداکثر اشل است.
پیرومترهای نسبی
این پیرومترها که به پیرومتر  2رنگی نیز شناخته میشوند
(شکل  ،)10انرژی تشعشعی یک شیء را در بین  2باند طول
موج باریک ،اندازه گرفته و نرخ این  2انرژی را که تابعی از
دمای شیء است محاسبه می کند .کلیه پارامترهای تاثیرگذار
در اندازه گیری مقدار انرژی در هر باند ،همچون اندازه هدف،
تغییرات در جاذبیت ،صیقلیت سطح و مواد جاذب انرژی
همچون بخارآب ،در این روش اندازه گیری بی اثر میشوند.
اما وجود ذراتی با ابعادی معادل یکی از این طول موج ها در
مسیر دید ،موجب نامتعادل شدن این نسبت می شود .برخی از
ترمومترهای نسبی ،از بیش از  2طول موج استفاده می کنند
که به آن ها چند طول موجی( )Multi Waveگفته میشود.
پیرومترهای نسبی ،محدوده های وسیع دمایی را پوشش
میدهند .محدودههای در دسترس نوعی آنها عبارتند از900 :
تا  3000و  50تا  3700و با دقت نوعی  %0.5قرایت در بازههای
باریک تا  %1حداکثر اشل.
پیرومترهای نوری
این پیرومترها در باند باریکی از طیف گرمایی کار میکنند.
نوع قدیمیتر این تجهیزات از اصل میزان روشنایی نوری در
طیف قرمز مریی در حدود  0.65میکرون استفاده میکردهاند
و به آن تک رنگ نیز می گفته اند و امروزه قابلیت کار تا ناحیه
مادون قرمز را نیز دارند .در نوع دستی این پیرومتر ،اپراتور با
تغییر ولوم (شکل  )11به تطبیق رنگ فیالمان با نور وارده به
پیرومتر میپرداخته تا دمای مدرج شده ،استخراج گردد .در

یک روش دیگر ،جریان ثابتی را به فیالمان میدادهاند و شدت
روشنایی هدف را با استفاده از یک تیغه چرخان جاذب انرژی
نورانی تغییر میدادهاند.
پیرومترهای فیبرنوری
()Fiber Optic Thermometer
در این تجهیزات از یک مسیر هدایت نور(شکل  ،)12همچون
فیبر شفاف انعطاف پذیر ،جهت هدایت تشعشع به آشکارساز
استفاده میشود .پاسخ طیفی آنها تا  2میکرون میرسد و
جهت دماهای پایین تا  100درجه مفید هستند .در جاهایی که
داشتن یک مسیر شفاف از آن ها به سمت هدف مسیر نباشد،
همچون یک چمبره فشار مناسب هستند.

)1-(Radiation Thermometer
)2-(Broad Waveband Thermometer
)3-(Short Wavelength Thermometer
)4-(Ratio Thermometer
)5-(Optical Thermometer
)1. Land Foundation Level Infrared Training(Land-Ametek-2010
2. WWW.Omega.com
)3. Wikipedia(2018
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تهیه و تنظیم :مهندس محمد حسن جوالزاده

ارزیابی تولید و تجارت
محصوالت لوله فوالدی جهان
در سال 2017

تولید محصوالت لوله فوالدی جهان
یکی از محصوالت فوالدی با ارزش افزوده باال ،لوله است .میزان تولید لوله فوالدی جهان در سال 167.2 ، 2017
میلیون تن به ثبت رسیده است .میزان تولید لوله فوالدی بدون درز جهان  41.9میلیون تن بوده است .میزان تولید
لوله جوشکاری شده تا قطر  406.4میلیمتر و بیش از قطر  406.4میلیمتر به ترتیب  102.5و  22.9میلیون تن
گزارش شده است .در واقع  10.6در صد تولید محصوالت فوالدی جهان را لوله تشکیل می دهد .در شکل -ا روند تولید لوله فوالدی
جهان از نظر می گذرد .در شکل  2-روند تولید لوله فوالدی جهان و سهم کشور چین به نمایش گذاشته شده است.
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شکل: 2-روند تولید تویب و لوله فوالدی جهان و سهم چین

شکل  : 3-روند تولید لوله فوالدی کشور چین

کشور چین همانند بزرگترین تولید کننده فوالد ،بزرگترین
تولید کننده محصوالد فوالدی لوله جهان نیز می باشد .میزان
تولید لوله فوالدی کشور چین در سال گذشته  92 ،میلیون تن
به ثبت رسیده است .میزان تولید لوله فوالدی بدون درز کشور
چین  27میلیون تن بوده است .میزان تولید لوله جوشکاری
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شکل  :1-روند تولید لوله فوالدی جهان

شده تا قطر  406.4میلیمتر و بیش از قطر  406.4میلیمتر در
کشور چین به ترتیب  56و  9میلیون تن گزارش شده است .در
واقع در سال قبل  10.6درصد تولید محصوالت فوالدی کشور
چین را لوله تشکیل داده است .در شکل 3 -روند تولید لوله
فوالدی کشور چین مشاهده می گردد .شایان ذکر است نزدیک
به  64.4در صد لوله فوالدی بدون درز جهان ،در کشور چین به
دست میآید .بیش از  54.6در صد لوله جوشکاری شده تا قطر
 406.4میلیمتر دنیا در کشور چین تولید می شود .ضمناً در
سال  2017بیش از  39.3در صد لوله جوشکاری شده بیش از
قطر 406.4میلیمتر در کشور چین حاصل شده است.
میزان تولید لوله فوالدی اتحادیه اروپا در سال قبل،
13.9میلیون تن به ثبت رسیده است .میزان تولید لوله فوالدی
بدون درز اتحادیه اروپا  4میلیون تن بوده است .میزان تولید
لوله جوشکاری شده تا قطر  406.4میلیمتر و بیش از قطر
 406.4میلیمتر در اتحادیه اروپا به ترتیب  8.3و  1.6میلیون
تن گزارش شده است .در واقع در سال قبل  8.2در صد تولید
محصوالت فوالدی اتحادیه اروپا را لوله تشکیل داده است .در
شکل 4-روند تولید لوله فوالدی اتحادیه اروپا مشاهده میگردد.
شایان ذکر است نزدیک به  9.5در صد لوله فوالدی بدون درز
جهان ،در اتحادیه اروپا به دست می آید .بیش از  8.1در صد
لوله جوشکاری شده تا قطر  406.4میلیمتر دنیا در اتحادیه
اروپا تولید می شود .ضمناً در سال قبل  7درصد لوله جوشکاری
شده بیش از قطر 406.4میلیمتر در اتحادیه اروپا حاصل
شده است .در شکل 5-روند تولید ،صادرات ،واردات و مصرف
لولههای فوالدی اتحادیه اروپا به نمایش در آمده است .در سال
گذشته میزان واردات و صادرات لولههای فوالدی اتحادیه اروپا
به ترتیب  3.4و  3.5میلیون تن بوده است.
میزان تولید لوله فوالدی کشور آلمان در سال قبل3.3 ،
میلیون تن به ثبت رسیده است .میزان تولید لوله فوالدی بدون
درز کشور آلمان  1.2میلیون تن بوده است .میزان تولید لوله
جوشکاری شده تا قطر  406.4میلیمتر و بیش از قطر 406.4
میلیمتر در کشور آلمان در سال  2017به ترتیب  0.9و 1.2
میلیون تن گزارش شده است .در واقع در سال قبل  7.6در
صد تولید محصوالت فوالدی کشور آلمان را لوله تشکیل داده
است .در شکل 6 -روند تولید لوله فوالدی کشور آلمان مشاهده
میگردد .شایان ذکر است نزدیک به  2.85در صد لوله فوالدی
بدون درز جهان ،در کشور آلمان بدست می آید .بیش از 0.88
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شکل  : 4 -روند تولید لول فوالدی اتحادیه اروپا

شکل : 5-روند تولید ،صادرات  ،واردات و مصرف لوله اتحادیه اروپا

شکل  : 6 -روند تولید لوله فوالدی آلمان

در صد لوله جوشکاری شده تا قطر  406.4میلیمتر دنیا در
کشور آلمان تولید می شود .ضمناً در سال  2017بیش از 5.2
در صد لوله جوشکاری شده بیش از قطر 406.4میلیمتر در
کشور آلمان حاصل شده است .میزان تولید محصوالت لوله
فوالدی شرکت  Mannesmannآلمان  658هزار تن اعالم
شده است .ضمناً در شکل 7-روند تولید ،صادرات ،واردات و
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مصرف لوله فوالدی کشور آلمان از نظر میگذرد .میزان صادرات
محصوالت لوله فوالدی کشور آلمان در سال پیشین  2.4میلیون
تن اعالم شده است.
کشور ترکیه در سال گذشته  5.004میلیون تن لوله فوالدی
تولید کرده است که  889هزار تن آن لوله های فوالدی با قطر
بزرگ (بیش از  406.4میلیمتر) بوده است .در شکل  8-روند
تولید محصوالت لوله فوالدی کشور ترکیه به نمایش گذاشته
شده است .کشور ژاپن در سال پیشین  4.037میلیون تن
محصوالت لوله فوالدی (جوشکاری شده) تولید کرده است.
میزان تولید لوله های فوالدی بدون درز کشور ژاپن نیز در
حدود  330هزار تن به ثبت رسیده است .شایان ذکر است،
میزان تولید لوله های چدنی کشور ژاپن در سال گذشته 249
هزار تن بوده است .در سال پیشین ،میزان تولید محصوالت
لوله فوالدی کشور روسیه  10.5میلیون تن ثبت شده است
که  8میلیون تن آن لوله جوشکاری شده بوده است .میزان
فروش محصوالت لوله فوالدی شرکت  TMKروسیه در سال
قبل  3.78میلیون تن گزارش شده است( 1.113میلیون تن
بدون درز و  2.668میلیون تن جوشکاری شده) .شرکت یاد
شده بزرگ ترین ظرفیت تولید لوله فوالدی جهان را داراست.
در سال گذشته ،میزان تولید محصوالت لوله فوالدی ناحیه
شمال آمریکا  11.9میلیون تن برآورد شده است .میزان تولید
محصوالت لوله فوالدی کشور کره جنوبی در سال گذشته بالغ
بر  6میلیون تن به ثبت رسیده است .میزان فروش محصوالت
لوله فوالدی شرکت  USSآمریکا  667هزار تن به ثبت رسیده
است .میزان فروش شرکت  MMKروسیه نیز  1.9میلیون تن
برآورد شده است .میزان صادرات محصوالت لوله فوالدی کشور
اکراین  610هزار تن به ثبت رسیده است .در سال ،2017
میزان واردات و صادرات محصوالت لوله فوالدی کشور بلژیک به
ترتیب  616و  359هزار تن بوده است .میزان صادرات لوله های
فوالدی ایران در سال گذشته  113هزار تن اعالم شده است.
تجارت محصوالت لوله فوالدی جهان
در سال  2017میزان صادرات محصوالت فوالدی جهان
 440.1میلیون تن بوده است که  9در صد ( 39.6میلیون تن)
این محصوالت را لوله های فوالدی تشکیل داده است .در شکل-
 9توزیع صادرات محصوالت فوالدی جهان در سال  2017دیده
میشود .در جدول 1-روند صادرات محصوالت لوله فوالدی
جهان به نمایش درآمده است .میزان صادرات محصوالت لوله
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شکل : 7 -روند تولید ،صادرات  ،واردات و مصرف لوله فوالدی آلمان
شکل  : 9 -توزیع صادرات محصوالت فوالدی جهان در سال 2017

شکل  : 8 -روند تولید لوله فوالدی جوشکاری شده کشور ترکیه

فوالدی کشور های کره جنوبی و ژاپن در سال گذشته به ترتیب
 3و  1.7میلیون تن ثبت شده است .میزان واردات محصوالت
لوله فوالدی آمریکا از کره جنوبی نزدیک به  2میلیون تن
گزارش شده است .میزان واردات محصوالت لوله فوالدی آمریکا
به ترتیب 7.4و  1.1میلیون تن بوده است .در سال ،2017
بیشترین واردات محصوالت لوله فوالدی جهان را آمریکا انجام
داده است .در سال پیشین میزان واردات و صادرات محصوالت
لوله فوالدی کشور کانادا به ترتیب  1.5و  0.984میلیون تن
برآورد شده است .در سال  2017میزان واردات و صادرات
محصوالت لوله فوالدی کشور ترکیه به ترتیب ( 1.8به ارزش
بیش از  1.28میلیارد دالر)و ( 0.482به ارزش بیش از 300.5
میلیون دالر) میلیون تن بوده است .سهم محصوالت لوله فوالدی
جوشکاری شده و بدون درز ترکیه به ترتیب  207و  275هزار
تن برآورد شده است .کشور ترکیه بیشترین مقدار محصوالت
لوله فوالدی را به میزان  317هزار تن به کشور عراق صادر
کرده است .بیشترین مقدار واردات لوله فوالدی کشور ترکیه ،از
کشور چین به میزان  169هزار تن به ثبت رسیده است .میزان
مصرف محصوالت لوله فوالدی ترکیه در سال پیشین 3.882
میلیون تن بوده است که سهم لولههای جوشکاری شده با قطر

شکل  : 10 -روند مصرف محصوالت لوله فوالدی کشور ترکیه

جدول :1-روند صادرات محصوالت لوله
فوالدی جهان

بزرگ و کوچک به ترتیب  2.55و  0.831میلیون تن گزارش
شده است .در شکل  10 -روند مصرف محصوالت لوله فوالدی
کشور ترکیه دیده می شود .کشور چین در سال گذشته 7.8
میلیون تن(به ارزش نزدیک به  7میلیارد دالر) محصوالت لوله
فوالدی صادر و  351هزار تن محصوالت لوله فوالدی کرده
است .بیشترین صادرات محصوالت لوله فوالدی کشور چین به
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شکل  : 11 -روند کمی صادرات انواع محصوال ت فوالدی کشور چین

شکل  : 12 -روند ارزش صادرات انواع محصوال ت فوالدی کشور چین

شکل : 13-روند تولید و فروش لوله فوالدی شرکت تاتا استیل
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میزان  400هزار تن به کشور کره جنوبی گزارش شده اشت.
در شکل  11 -روند صادرات انواع محصوال ت فوالدی کشور
چین از جمله محصوالت لوله فوالدی نشان داده شده است .در
شکل  12 -نیز روند صادرات انواع محصوال ت فوالدی کشور
چین بر حسب مبلغ (میلیارد دالر) مشاهده می گردد .میزان
صادرات محصوالت لوله فوالدی به هند نیز در حدود  390هزار
تن برآورد شده است .میزان صادرات محصوالت لوله فوالدی
کشور روسیه در سال پیشین  2.1میلیون تن اعالم شده است.
در سال  2017میزان واردات و صادرات محصوالت لوله فوالدی
کشور اسپانیا به ترتیب  429و  641هزار تن گزارش شده
است .در سال گذشته میزان صادرات محصوالت لوله فوالدی
کشور برزیل  518هزار تن به ثبت رسیده است .میزان تولید
و فروش محصوالت لوله فوالدی شرکت  Tenarisبه ترتیب
 2.89و  2.63میلیون تن به ثبت رسیده است .میزان صادرات
و واردات محصوالت لوله فوالدی کشور هلند در سال گذشته
به ترتیب  699و  806هزار تن گزارش شده است .میزان لوله
های موجود در انبار های کشور ژاپن  570هزار تن به ثبت
رسیده است .میزان واردات محصوالت مورد نیاز لوله فوالدی
کشور مالزی  722هزار تن بوده است .کشور ژاپن  453هزار
تن محصوالت لوله فوالدی کشور مالزی را تأمین کرده است.
کشور جمهوری چک در سال قبل  502هزار تن محصوالت لوله
فوالدی وارد کرده است .میزان واردات محصوالت لوله فوالدی
کشور تایلند در سال گذشته نزدیک به  606هزار تن بوده است.
در سال گذشته  893هزار تن محصوالت لوله فوالدی به کشور
مکزیک وارد شده است .میزان واردات و صادرات محصوالت لوله
فوالدی کشور لهستان به ترتیب 756و  409هزار تن به ثبت
رسیده است .میزان واردات و صادرات محصوالت لوله فوالدی
کشورهند به ترتیب  465و  1430هزار تن بوده است .میزان
واردات لوله فوالدی کشور فیلیپین در سال قبل  292هزار تن
بوده است .در سال  ، 2017میزان تولید و فروش لوله فوالدی
شرکت تاتا استیل به ترتیب  509و  511هزار تن به ثبت رسیده
است .در شکل  13-روند تولید و فروش لوله فوالدی شرکت
تاتا استیل از نظر می گذرد .شرکت آرسلور میتال در سال
قبل 300 ،هزار تن لوله فوالدی بدون درز و  1میلیون تن لوله
فوالدی جوشکاری شده تولید کرده است .در حالی که ظرفیت
تولید محصوالت فوق الذکر به ترتیب  0.9و  3میلیون تن در
سال بوده است.
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مروری بر روشهای اندازهگیری
تنش پسماند
حسین شهریاری
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چکیده
تنش پسماند تنشی خود متعادل است و زمانی که جسم تحت بارگذاری خارجی قرار ندارد ،بر اثر انجام عملیاتی خاص نظیر
جوشکاري در جسم باقی می مانند .تنش های پسماند در بسیاری از سازه های تولید شده و اجزا رخ می دهند و تحقیقات زیادی
برای مطالعه این پدیده و تاثیرات آن بر روی خواص مکانیکی قطعات انجام شده است .در این تحقیقات روش های متنوعی برای اندازه
گیری تنش های پسماند در انواع مختلف قطعات توسعه یافته اند که هر روش دارای مزایا و محدودیت های خاصی می باشد .هدف
اصلی از این تحقیق دسته بندی بعضی از روش های مختلف اندازه گیری تنش پسماند است .برای هرکدام از روش ها حوزه محدودیت
های فیزیکی مزایا و معایب هر روش خالصه شده است تا به کمک آن محققان بتوانند با وجود محدودیت هایی همچون مخرب ،نیمه
مخرب و غیر مخرب بودن و متناسب با قابلیت دسترسی و کاربردشان بهترین روش را از بین آنها انتخاب کنند و مورد استفاده قرار داد.
کلمات کلیدی :تنش پسماند -روش های مکانیکی -روش های تفرق -روش اولتراسونیک
Abstract
Residual stress is stress that remains in the body, such as some specific operations like welding, and is
available when body is not under external loads. Residual stresses occur in many manufactured structures
and components. Large numbers of investigations have been carried out to study this phenomenon and its
effect on the mechanical characteristics of these components. In these researches the different methods
have been developed to measure residual stress for different types of components that each method has
special advantages and disadvantages.
The main goal of this study is classify some of the different residual stresses measurement methods.
For each method scope, physical limitation, advantages and disadvantages are summarized to help
researchers on selecting their techniques among destructive, semi destructive and non-destructive
techniques depends on their application and the availabilities of those techniques.
Key words: Residual stress-Mechanical technique-diffraction technique-Ultrasonic technique

خصوصیات مهندسی مواد و ترکیبات ساختاری به طور
برجسته مثل زمان فرسایش ،اعوجاج و پیچش ،ثبات ابعادی،
مقاومت به خوردگی و شکستگی های ترد را میتوان به طور
قابل مالحظهای به وسیله تنشهای پسماند تحت تاثیر قرار داد.
بعضی از این اثرات نامطلوب عمدتا هزینههای قابل مالحظه ای
در تعمیرات و نگهداری قطعات ،دستگاهها و ساختارها را به
همراه دارند به همین دلیل آنالیز تنشهای پسماند یک مرحلهء
ضروری در طراحی ،ساخت و استفاده از قطعات در تخمین زدن
قابلیت اعتماد و حد عمر آنها در شرایط استفاده واقعی میباشد.
برای مثال مطالعات نشان میدهد ،تنشهای پسماند ناشی
از جوشکاری ممکن است باعث یک کاهش موثر در شکست
خستگی آنها شود .حتی اثر تنش پسماند با اثر تمرکز تنش قابل
مقایسه باشد .به طور کلی تنشهای پسماند یکی از عوامل مهم
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و مشخص کننده خصوصیات مهندسی مواد و قطعات میباشد
و بایستی در طی طراحی و ساخت محصوالت مختلف مورد
اندازهگیری و تحلیل قرار گیرند .اگر چه پیشرفتهای موفقیت
آمیزی در توسعه روشهای مدیریت تنشهای پسماند در
دسترس است ،اما هنوز تالشهای قابل مالحظهای برای روش
های مدیریت هزینه ،نوع روش و دقت اندازهگیری و آنالیز
تاثیرات تنش پسماند مورد نیاز می باشد.
 -1تعریف و دالیل ایجاد پسماند
تنشهای پسماند را می توان به عنوان تنشهایی که درون
یک ماده یا قطعه بعد از ساخت و تولید آن و در فقدان نیروهای
خارجی یا تغییرات گرمایی باقی میماند تعریف کرد ،این نوع
از تنش را میتوان به وسیله بارگذاری نیز ایجاد کرد که باعث

 -2تنش های پسماند در جوشکاری
جوشکاری یک فرایند حیاتی ساخت در صنعت میباشد و
میزان سطوح تنشهای پسماند قابل توجهی ایجاد میکند.
تنشهایی که در قطعات جوشکاری شده ایجاد میشوند
عمدتا نتیجه انقباض غیر یکنواخت در فلز جامد شونده در
میزان حرارت غیر یکنواخت محیط خنک کاری میباشند چرا
که جوشکاری ،حرارت باالی داخلی در حوضچه جوش ایجاد
میکند .چنانچه یک نتیجه از این توزیع غیر یکنواخت حرارت،
تغییر شکل پالستیک و انتقال فاز است و از جمله عوامل ایجاد
کننده تنش پسماند بشمار میرود .این تغییرات دمایی الگو های
تنش پسماند متفاوتی برای ناحیه جوش و برای ناحیه تحت
تاثیر حرارت( )HAZایجاد میکند .هر مکانیزمی اثر خود را در
توزیع تنش پسماند دارد که در شکل زیر نشان داده شده است.
تنشهای پسماندی که در نتیجه انقباض ناحیهء ذوب ایجاد
میشوند معموال کششی هستند و پدیده انتقال فاز نیز موجب
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تغییر شکل پالستیک غیر همجنس در قطعه یا نمونه شود.
بنابراین تنشهای پسماند مستقیما به وسیله نیروها (بارگزاری یا
گشتاورها) به وجود نمی آیند و دارای حالت تعادل بین تنشهای
کششی و فشاری میباشند .این گونه تنشها را میتوان به عنوان
میکرو یا ماکرو تنش تعریف کرد و هر دو حالت ممکن است
در یک قطعه و در هر زمانی وجود داشته باشند[ .]3تنشهای
پسماند در بیشتر فرآیندهای ساخت و تولید و تغییر شکل مواد
مثل :نورد گرم و سرد ،عملیات حرارتی ،ماشینکاری یا  ...ایجاد
میشوند .این تنشها از ممکن است در مواد خام ساخته شده و
یا در فرایند ساخت و بهره برداری ایجاد شوند .منشأ تنشهای
پسماند را میتوان به صورت زیر دسته بندی کرد:
 -1تفاوت جریان حالت پالستیک مواد ؛
 -2تفاوت سرعت های خنک شونده ؛
 -3انتقال فاز همراه با تغییر حجم و ....
وجود تنش های پسماند کششی در یک قطعه یا المانهای
ساختاری به طور کلی زیان بخش است تا جایی که معموال عامل
اصلی ایجاد خرابیهای ناشی از خستگی و ترکهای ایجاد شده،
میباشند .البته تنش های پسماند فشاری به روشهای مختلف در
الیههای زیر سطحی مواد معموال باعث اثرات مفیدی میشوند به
گونه ای که باعث جلوگیری از ایجاد و انتشار ترک های خستگی،
و افزایش مقاومت سایشی و خوردگی میشوند[.]3

شکل -1تغییر تنشهای پسماند ناشی از فرایندهای متالورژیکی در طی
جوشکاری[]2

میشود تنش پسماند در ناحیه تحت تاثیر حرارت (،)HAZ
زمانی که حرارت از میزان بحرانی انتقال فاز بیشتر شود شکل
بگیرد( ]2[.شکل)1
 -3طبقهبندی تکنیکهای اندازهگیری تنشهای
پسماند
در طی چند سال گذشته بسیاری از روشهای مختلف برای
اندازه گیری تنشهای پسماند در انواع مختلفی از قطعات توسعه
یافته اند .همانطور که در شکل دو نشان داده شده است تنش
های پسماند ممکن است که یا به عنوان مخرب یا نیمه مخرب
یا غیر مخرب دسته بندی شوند ،که این تکنیک ها به عنوان
روش مکانیکی نامیده میشوند .روشهای مکانیکی با توجه
به استنتاج کردن فشار ناشی از جابجایی بوجود آمده در اثر
کاهش کلی و یا جزئی فشار به وسیلهء حذف کردن ماده عمل
میکنند .این روشها روی اندازه گیری تغییر شکلهای ناشی از
آزاد سازی تنشهای پسماند در حذف ماده از نمونه تکیه دارند.
به عنوان مثال روش سوراخکاری Ring-core ،و سوراخکاری
عمیق و تکنیک های مخرب و نیمه مخرب اصلی استفاده شده
برای اندازهگیری تنش پسماند شناخته می شوند .روشهای
غیر مخرب شامل اشعه ایکس ( )X-Rayتفرق نوترون ،امواج
اولتراسونیک و مغناطیسی می باشند که این تکنیک ها معموال
پارامترهایی را اندازه گیری میکنند که به طور مستقیم یا غیر
مستقیم به تنش مربوط می باشند .این روش ها برای ارزیابی
آسیب و تخریب قطعه به طور فزاینده مهم می باشند ،از این
رو در بسیاری از بازرسی ها همچون سازه های هواپیمایی ،پلها
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شکل  -2روش های اندازه گیری تنش های پسماند

یا سکو های ساحلی که نیاز به بازرسی های دوره ای دارند
مورد استفاده قرار می گیرند که این مهم باعث می شود آسیب
های بزرگ یا شکست های ناگهانی پیش بینی و کنترل گردند .
برای بازرسی های میدانی یا روی ساختمان های بزرگ دستگاه
های کوچک با حمل و نقل راحتتر ضروری است و استفاده از
آنها منتج به حد اقل کردن هزینهء و زمان اندازه گیری ،بدون
فراهم کردن زمان آماده سازی قطعه برای آزمایش می شود.
[( ]1,3شکل )2
-1-3روش های مکانیکی
این تکنیک ها به عنوان روشهای کاهش دهندهء فشار نامیده
می شوند که میزان کاهش فشار ایجاد شده در یک قطعه فلز را
وقتی ماده برداشته میشود آنالیز میکند .با اندازهگیری تغییر
شکل یا کرنش االستیک بوجود آمده به وسیلهء حذف ماده،
مقادیر تنشهای پسماند موجود را می توان به وسیلهء معادالت
االستیسیته و ضرایب مورد نظر مشخص کرد [ .]4رایج ترین
روشهای مکانیکی به صورت زیر میباشند.
 -1-1-3روش های سوراخکاری
روش سوراخکاری نسبتا ساده و آسان می باشد و یکی از
بیشترین روشهای نیمه مخرب استفاده شونده عمومی برای
ارزیابی تنشهای پسماند به شمار می رود؛ و می تواند اندازه
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گیری توزیع تنش های پسماند را در طول ضخامت ،در حجم و
در یک یا چند جهت اندازه گیری کند .این روش دارای مزیت
دقت خوب و قابلیت اعتماد می باشد .روش های اجرای آزمون
سوراخکاری استاندارد شده هستند به همین دلیل برای انجام
تجربی مناسب میباشند .همچنین آسیب یا سوراخ ایجاد شده
در نمونه کوچک است و اغلب قابل تحمل و قابل تعمیر میباشد.
قاعدهء کلی ایجاد یک سوراخ کوچک (درحدود  1.8میلیمتر
قطر و بیشتر از  2میلیمتر عمق) را در محلی که تنشهای
پسماند اندازهگیری شدهاند را فراهم میکند که به خاطر سوراخ
کردن قطعه فشارهای باقی ماندهء حبس شده رها میشوند و
کششهای مربوطه روی سطح با استفاده از کرنش سنج های
مناسب (شکل  )3متصل شده در اطراف سوراخ روی سطح
اندازهگیری می شوند[ .]5با استفاده از کرنش سنج تغییرات
ابعادی اطراف سوراخ تعیین میشوند و با استفاده از ضرایب
کالیبراسیون مربوطه این کرنشها به تنش پسماند تعمیم داده
می شوند.
روش  Ring-coreنوع دیگری از روش سوراخکاری است
که به صورت داخلی و خارجی انجام میشود .اگر چه در روش
سوراخکاری مرکزی ،یک سوراخ مرکزی را ایجاد میکند و تغییر
شکل ایجاد شده از سطح پیرامون را اندازهگیری می کند ،روش
 Ring-coreاندازه گیری تغییر شکل در یک ناحیهء مرکزی
ایجاد شده به روش برشکاری یک شیار حلقه ای در پیرامون
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ماده را اندازهگیری میکند که همراه با درگیری کشش های
سطحی بیشتری میباشد .همراه با روش سوراخکاری ،روش
 Ring-coreدارای یک اجرای اولیه برای ارزیابی تنشهای
پسماند درون صفحه و یک اجرای ثانویه برای تشخیص پروفیل
تنش میباشد .روش  Ring-coreدارای مزیتهایی نسبت به
روش سوراخکاری مرکزی میباشد ،از جمله اینکه این روش
کششهای سطحی بزرگتر را ایجاد میکند .این روش نسبت به
دیگر روشهای سوراخکاری کمتر استفاده شده است زیرا آسیب
وارد شده به نمونه بزرگتر از سوراخ ایجاد شده در آن روشها
است .روش سوراخکاری مرکزی در مقایسه با دیگر تکنیکهای
تنشهای پسماند در کل برای تمام گروه های مواد قابل کاربرد
میباشد .در استفاده از این روش ابتدا مواد بایستی ایزوتروپ
باشند و پارامترهای االستیک شناخته شده باشند ثانیا مواد
آنالیز شده بایستی قابل سوراخکاری شده باشند ،به طوری که
فرایند سوراخکاری نباید به فرایند آزادسازی کرنش ها لطمه ای
بزند .قدرت تشخیص این روش به تجهیزات مورد استفاده ،دقت
فرایند و نهایتا قدرت تشخیص در ناحیهء قطر سوراخ ایجاد شده
محدود می شود و حداقل عمق قابل آنالیز کردن سوراخ از نصف
قطر سوراخ تجاوز نمی کند[( .]6شکل)3
بعضی از مراحل در فرایند تعیین تنش های پسماند بر اساس
اولویت انجام در زیر آورده شده است:
 -1آماده سازی و نصب کردن گلبرگهای کرنش سنج مورد
آزمایش؛
 -2بعد از چسباندن گلبرگ های کرنش سنج بر قطعه تحت
آزمایش که تنشهای پسماند آن اندازه گرفته خواهد شد هر
گلبرگ کرنش سنج به نشانگر کرنش متصل خواهد شد و مقدار
صفر خوانده می شود؛
 -3راهنمای فرز کاری روی مرکز گیج قرار گرفته و بطور
مطمئن به قطعهء آزمایش با استفاده از یک نوع خاص از
چسباندن متصل شده است ؛
 -4نهایتا تنش های پسماند اصلی و جهت هایشان با استفاده
از روابط مخصوص به خود محاسبه می شوند.
سه منبع اصلی در ایجاد خطا عبارتند از :ایجاد تنش های
ناشی از عمل سوراخکاری که به تنش های پسماند اضافه
میشوند ،غیر استوانه ای و خارج از مرکز بودن سوراخ ایجاد
شده .اما تاکنون این تنها روشی است که برای تعیین تنشهای
پسماند از سوی  ASTMبه عنوان یک استاندارد مورد قبول

شکل -3شماتیک کاربرد روشهای سوراخکاری برای اندازهگیری
تنشهای پسماند
] ،(b) Ring-core [6سوراخکاری مرکزی )(a

قرار گرفته است [ .]7در مجموع تنشهای اضافه شده در این
تکنیک به دقت انجام آن و پارامترهای حاکم بر ماشینکاری
و شناخت خوب آنها بستگی دارد .همچنین تنشهای اضافی
القا شده با استفاده از تکنیک سوراخکاری سریع (HS hole-
 )drillingنسبتا کمتر از تنشهای القایی در روش های دیگر
سوراخکاری مرکزی است .بنابراین روش سوراخکاری سریع از
مزایایی همچون ،یک مجموعه آزمایشی ساده ،قابل فهم و روشن
بودن عملیات ،صحت و دقت بیشتر نتایج ،برخوردار است.
فرایند ماشینکاری الکتریکی ( )EDMاز مزیت عدم
محدودیت در خواص مکانیکی فلزات آهنی برخوردار است و
از قابلیت سوراخکاری در فلزات مختلف برخوردار است .بنابراین
روش سوراخکاری  EDMبه عنوان روشی جایگزین برای اندازه
گیری تنشهای پسماند در جایی که روش سوراخکاری سریع
برای تعیین کرنشها با شکست مواجه میشود به کار گرفته
میشود .نتایج تجربی نشان میدهد که استفاده از روش EDM
همان درجه از اعتبار و پایداری اندازهگیری را نشان میدهد که
روش سوراخکاری سرعت باال فراهم میکند[.]8
در بیشتر بخشهای عملی تنشهای پسماند متناسب با عمق
نیستند .روش سوراخکاری مرکزی افزایشی یک پیشرفت در
روش سوراخکاری اساسی است که شامل انجام سوراخکاری در
مجموعهای از گامهای کوچک میشود و اندازه گیری پروفیل
های تنش و گرادیانها را ممکن میکند .یک ابزار سوراخکاری
بادی سرعت باال ،که باالی  200,000دور بر دقیقه کار میکند
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برای ایجاد سوراخی بدون هیچ گونه تنش ناشی از ماشینی کاری
مورد استفاده قرار می گیرد و به واسطه آن سیستم تنش موجود
را اصالح میکند .اطالعات کرنشی در عمق تعیین شده به دقت
مشخص می شود به طور کلی دقت این روش به تعداد و میزان
افزایش عمق و مربوطه به آنها بستگی دارد .هرچه تعداد اجزای
یک ضخامت خاص بیشتر باشد پروفیل تنش پسماند مشخص
تر است[.]8
 -2-1-3روش سوراخ عمیق
روش سوراخ عمیق یک روش با قابلیت تغییر بیشتر می باشد
که المان های هر دو روش سوراخکای مرکزی و  Ring-coreرا
ترکیب میکند و یک تکنیک استاندارد برای اندازهگیری تنشهای
پسماند در مواد دارای خواص فیزیکی مشابه ایزوتروپیک می
باشد .در روش سوراخ عمیق یک سوراخ ابتدا در ضخامت قطعه
ایجاد شده و سپس قطر سوراخ به طور دقیق اندازه گیری می
شود در مرحله بعد یک برش حلقه ای از مادهء اطراف سوراخ به
بیرون زده شده و فشارهای باقی مانده در هسته کاهش مییابند
که همین امر موجب تغییر در ابعاد سوراخ شده و به کمک
این تغییرات و کرنش ها تنش ها در راستای سوراخکاری اندازه
گیری می شود .روش سوراخکاری عمیق به عنوان یک روش
نیمه مخرب اندازی گیری تنش های پسماند دسته بندی می
شود ،از این رو اگر چه یک سوراخ در قطعه ایجاد شده اما قطر
آن می تواند کامال کوچک باشد و یا اینکه با یک سوراخ که بعدا
برای تراشکاری نیاز است هم محور باشد .این روش اندازه گیری
تنش های عمیق درونی را مقدور می سازد و نمونه ها می توانند
کامال بزرگ ،برای مثال چدن ها و قطعات فوالدی و آلومینیومی
با وزن چندین تن باشند[.]10,11
 -3-1-3روش مقطع زنی
روش مقطع زنی یک روش کامال مخرب می باشدکه به کمک
آزاد کردن میزان تغییر شکل ها ،تنش های پسماندی را که
نزدیک و بر روی قسمت برش خورده هستند ،اندازه گیری
میکند .استفاده از این روش در تحلیل تنش های پسماند در
ساختار های فوالد کربنی،آلمینیوم و مقاطع فوالد ضد زنگ
بسیار رایج و پرکاربرد می باشد .روش مقطع زنی عبارت است
از ایجاد برش منظم بر روی سطوح تجهیزات به منظور آزاد
کردن تنش های پسماند موجود در خط برش .به همین دلیل
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شکل  -4شماتیک روش مقطع زنیدر اندازه گیری تنش پسماند

نیز فرایند برش زنی که مورد استفاده قرار میگیرد نباید تغییر
فرم پالستیک و یا حرارت ایجاد کند تا اینکه بتوان تنش های
پسماند اولیه را بدون اثر حرارت و تغییر فرم ها در صفحات
برش محاسبه نمود .شکل چهار یک مثال از روش قطعه زنی را
نشان می دهد ،که از یک سری برش های متوالی برای ارزیابی
تنشهای پسماند در یک قطعه تیر -Iشکل ایجاد شده است[.]1
(شکل )4
به طور کلی کرنشهای آزاد شده در طی فرآیند برشکاری با
استفاده از کرنش سنج های مکانیکی یا الکتریکی اندازهگیری
شدهاند .درکل ،الیههای آزاد شده از ماده به وسیله فرآیند
مقطع زنی ممکن است به ترتیب هر دو تغییر شکل محوری
و خمیدگی ،را مطابق با سطح قطعه و خمشی (درون ضخامت
قطعه) را نمایش دهد .این دو جزء تنش پسماند در شکل زیر
شرح داده شده اند .به گونه ای که تنشهای پسماند خمشی
با تغییر کردن به طور خطی درون ضخامت فرض شده اند .از
این فرض این گونه برداشت میشود که غشاء ترکیبی و الگوی
تنشهای پسماند خمشی معموال دارای یک ارتباط خطی
میباشد[( .]1شکل )5
 -4-1-3روش کانتور
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شکل  -5مدل سازی تنش های پسماند با غشا و تنش خمشی اجزا []1

روش کانتور ( حد فاصل ) ،ابتدا در سال  2000ارائه شد ،که
یک روش اختراع شده جدید از آزاد سازی کرنش های سطحی
می باشد و قادر به ارائه طرح دو بعدی از توزیع تنش پسماند
برای ارزیابی روی یک صفحه مورد نظر می باشد .این روش
قابلیت باالیی در تفکیک تنش را فراهم می کند و برای کاربرد
راحت تر می باشد تا آنجایی که اغلب محاسبات خاصی مورد
نیاز نیست .تئوری روش کانتور بر اساس مجموع تغییرات اصلی
االستیک  Buecknersمی باشد .جزییات این روش برای اولین
بار در سال  2001منتشر شد و نتایج روش کانتور به طور عددی
با شبیه سازی دو بعدی المان محدود اثبات شد .کاربرد روش
کانتور به طور کلی شامل چهار مرحله می باشد :برش کاری
نمونه ،اندازه گیری حد فاصل ،تعیین کاهش مقادیر و تحلیل
تنش[.]4
 -5-1-3روش Slitting

به طور کلی ،روش  Slittingبری دارای مزایایی نسبت به

روش سوراخکاری است که می تواند پروفیل تنش را روی عمق
نمونه ارزیابی کند زیرا گیج کرنش سنج سطحی داده هایی را
برای تنش های نزدیک سطحی فراهم می کند و گیج کرنش
سنج پشتی داده هایی را برای تنش های عمیق تر فراهم
میکند ،هرچند روش  Slittingفقط تنش های پسماند نرمال
را بر سطح برش را تعیین می کند ،اما روش سوراخکاری تمام
سه تنش درون صفحه ای را ارائه می کند .برش های اضافی را
میتوان برای یافتن انواع دیگر تنش ایجاد کرد که در نمونه روش
کلی ،به روش مقطع زنی ( )sectioningتشبیه می شود .روش
 Slittingتنها روش ذکر شده در استاندارد اروپایی آزمون های
کنترل کیفی ریل  EN13674-1می باشد که جهت تعیین
تنشهای پسماند در پاشنه ریل معرفی شده است .این روش
را میتوان برای تخمین فاکتور شدت تنش ایجاد شده بوسیله
تنشهای پسماند بکار برد ،که برای آزمونهای خستگی و
مطالعات شکستگی بسیار مفید است[.]12,13
(شکل )6
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در دهههـای گذشـته محققین

شکل  -6شماتیک تعیین تنش پسماند به روش .]12[ Slitting

کوشـیدهاند تـا بـا اسـتفاده از

روش بیولـوژی امـکان حـذف

سـیانور از فاضالبهـای صنعتی
 -2-3تکنیک های تفرق
نحوه عملکرد روشهای تفرق بر اساس تعیین تغییر شکل
االستیک بین صفحات اتمی می باشد ،بر این اساس میزان فاصله
بین صفحات اتمی در حالت تحت تنش با حالت بدون تنش
مقایسه و اندازه گیری میشود سپس مقادیر کرنش را میتوان با
استفاده از قانون  Braggمحاسبه کرد و نهایتا معدالتی برای هر
روش وجود دارد که مقدار کرنش ها را به تنش پسماند مرتبط
میکند .رایج ترین روش های تفرق به صورت زیر می باشند:
 -1-2-3روش تفرق اشعه X -

روش اشعه  Xیک تکنیک غیر مخرب برای اندازه گیری
تنشهای پسماند روی سطح مواد می باشد .تکنیک های تفرق
اشعه  Xواقعیتی را به کار میبرند که وقتی یک فلز تحت تنش،
اعمال یا تنش پسماند است ،کرنشهای االستیک برای تغییر
فاصله بندی هایشان باعث به وجود آمدن صفحات اتمی در
ساختار کریستالی فلز میشوند .تفرق اشعه  Xمیتواند به طور
مستقیم این فاصلهبندی اتمی درون صفحه ای را اندازه گیری
کند که از این مقدار ،تنش کلی روی فلز می تواند بدست آید.
اندازه گیری تنش های پسماند به روش تفرق اشعه  X -برای
موادی که دارای شبکه کریستالی نسبتا ریز هستند و تفرق در
آنها برای هر انحراف سطح نمونه ایجاد می شود ،قابل استفاده
می باشد[.]4
 -2-2-3روش تفرق نوترون
اساس روش تفرق نوترون بسیار شبیه به روش اشعه X -
است و امواج نوترون مورد استفاده در این روش بر روی تغییر
شکلهای االستیک درون یک ماده چند بلوری حساس هستند.
در این روش تغییراتی در فاصله بندی صفحات مشبک حالت
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را مورد بررسـی قـرار دهند .این

مطالعـات عمدتـا بـا اسـتفاده از

محیـط کشـت مخلـوط صـورت
گرفتـه و سـعی شـده تـا ضمـن

تعییـن شـرایط محیطـی بهینـه

بـرای فعالیـت میکروارگانیزمهـا

کارایـی آنهـا در حذف سـیانور

مـورد ارزیابـی قـرار گیرد.

بدون تنش و تنش دار را مورد مقایسه و تحلیل قرار می دهد.
کاربرد تفرق نوترون مشکالت مربوط به مهندسی را که در دو
دهه گذشته گسترش یافته است حل می کند همچنین مزیت
روش های تفرق نوترون در مقایسه با تکنیک اشعه  X -عمق
نفوذ بیشتر آن میباشد بطوری که تکنیک تفرق اشعه X -
در اندازه گیری کردن تنش های پسماند درون ضخامت یک
ساختار جوشکاری شده ،محدودیت دارد و این در حالی است
که ،موج نوترون قادر به نفوذ چند سانتی متر به داخل یک
ماده میباشد ،بنابراین این روش را میتوان به طور وسیع برای
ارزیابی تنشهای پسماند داخل مواد بکار برد .روش تفرق
نوترون میتواند با شفافیت فضایی باال ،طرحهای سه بعدی
کامل از تنش های پسماند در ماده فراهم کند زیرا در هر نقطه
اندازه گیری ،کرنش در سه جهت قائم اندازهگیری شده .در
مقایسه با تکنیکهای دیگر تفرق ،مثل تفرق اشعه  ،X -هزینه
مربوطه کاربرد روش تفرق نوترون ،به طور کلی به دلیل هزینه
تجهیزات بسیار باالتر است و این روش برای استفاده در فرآیند
روتین کنترل کیفیت در کاربردهای مهندسی بسیار گران
قیمت است[.]14
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شکل  -7شماتیک عملکرد روش مغناطیسی بارکازن نویز []15

 -3-2-3روش Noise Magnetic Barkhausen

روش مغناطیسی بارکازن یک روش بخصوص است که به
دلیل پتانسیل آن به عنوان یک ابزار صنعتی غیر مخرب برای
اندازهگیری تنشهای پسماند سطحی و پارامترهای دیگر
ریزساختار مطرح میباشد .روش مغناطیسی بارکازن برای مواد
آهنی مغناطیسی قابل کاربرد است ،چون این مواد از نواحی
کوچک منظم مغناطیسی که حوزه های مغناطیسی نامیده
میشوند ،ترکیب شدهاند .شکل زیر بطور شماتیک طرح یک
سنسور میکرومغناطیس را نشان میدهد که یک یوغ  Uشکل
بوسیله یک سیم پیچ متصل به دستگاه با منبع تغذیه دو قطبی
را القا می کند .به وسیله تعیین جهت قطبها ،جهت میدان
مغناطیسی متناوب ایجاد و تعیین شده است که به کمک آن
میزان تنش قطعه مربوطه را میتوان اندازه گیری کرد .روش
مغناطیسی بارکازن نویز دارای مزیت های سریع بودن ،متناسب
بودن برای هندسه دوار مثل رینگها و بدون نیاز داشتن به
تماس مستقیم می باشد[( .]15,16شکل )7
 -4-2-3روش اولتراسونیک
یکی از دستورالعمل های نوید بخش در توسعه تکنیکهای
غیر مخرب برای اندازهگیری تنشهای پسماند ،کاربرد امواج
فراصوتی میباشد .روش اولتراسونیک به عنوان تکنیکهای
موج طولی ( )LCRنیز نامیده میشود .این روش را میتوان
برای اندازهگیریهای تنشهای پسماند در نمونههای ضخیم نیز
بکار برد .تکنیکهای اندازهگیری تنش در این روش ،بر اساس
اثر اکوستیک  -االستیسیته ،میباشند و این معادالت میتوانند

سرعت گسترش موج االستیک در جامدات را به تنش مکانیکی
موجود در آن جسم مرتبط میکند .در شکل  - 8ارتباطات بین
تغییر سرعت امواج اولتراسونیک طولی و عرضی تحت اعمال
بارهای کششی و فشاری در فوالد و آلیاژهای آلومینیومی نمایش
داده شده است .همان طور که میتوان دید ،شدت و ویژگی این
تغییرات میتواند بر اساس خصوصیات ماده متفاوت باشد[.]17
این روش برای آنالیز تنش های پسماند در درون ماده مؤثر
است .مزایای دیگر تکنیک اولتراسونیک ،واقعییاتی است که
تجهیزات برای استفاده مناسب ،برای نصب آسان ،قابل حمل،
ارزان و بدون خطر تشعشعات می باشد .این روش برای بازرسی
روتین قطعات بزرگ مثل دیسک های توربین بخار مناسب می
باشد .با توجه به ماهیت غیر مخرب بودن و دقت مناسب ،این
روش برای اندازه گیری میزان تنش های پسماند در بسیاری از
فرایند ها همچون انواع جوشکاری ها ،انطباقات محکم ،نورد گرم
و  ...مورد استفاده موفقیت آمیز قرار گرفته است[ .]18,19انجام
این تست شامل اجرای دو مرحله کلی کالیبراسیون و اندازه
گیری است .در تست کالیبراسیون باید متناسب با فرایند اندازه
گیری نمونه های مختلف تست کشش تهیه شود و در حین
اجرای آزمون کشش -اولتراسونیک ارتباط بین میزان تنش و
سرعت موج طولی مشخص گردد .سپس در مرحله اندازه گیری
به کمک تجهیزات استفاده شده در تست کالیبراسیون زمان های
مختلف پرواز موج را در نواحی تحت تنش اندازه گیری کرده و
به کمک معادالت آکوستواالستیسیته موجود آنها را به تنش
پسماند مرتبط میکنیم[.]20
به طور کلی از دو روش جهت ارسال و دریافت امواج
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شکل -8تغییر سرعت امواج اولتراسونیک طولی و عرضی تحت اعمال بار های کششی و فشاری در فوالد ، )a (Aفوالد  )b (Bو آلیاژ آلومینیومی ]17[C

به طور کلی ،مشکل اصلی این است که میزان انحرافات
نسبی سرعت امواج اولتراسونیک ایجاد شده در مواجهه با
میدان تنش بسیار کوچک می باشند از اینرو انجام آزمون های
اولتراسونیک نیاز به تجهیزات و شرایط خاص اندازه گیری
دارد چرا که تحقیقات نشان داده غیر یکنواخت بودن شرایط
آزمون کالیبراسیون و اندازهگیری موجب ایجاد خطاهای قابل
مالحظهای در نتایج شده است.

شکل  -9نمای شماتیک از روش های ارسال و دریافت امواج
اولتراسونیک  :روش پالس اکو و ارسال -دریافت سطحی

اولتراسونیک در نمونه استفاده میشود ،روشی که از یک پروب
برای ارسال و دریافت کردن امواج اولتراسونیک استفاده میشود،
پالس اکو 1نامیده میشود و روشی که از یک پروب برای ارسال
و از دو یا سه پروب دیگر برای دریافت امواج استفاده میشود
فرافرستادن 2نام دارد.
(شکل )9
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 -4نتیجه گیری
در مجموع با توجه به مطالب گفته شده در این فصل ،تفاسیر
زیر بایستی وقتی که تکنیک های اندازه گیری تنش های پسماند
را انتخاب میکنیم مورد بررسی و توجه قرار گیرند:
 .1روش تفرق اشعه  X-را میتوان برای مواد شکل پذیر
(داکتیل) جهت بدست آوردن تنش های پسماند میکرو و ماکرو
با دقت باال استفاده کرد ،در حالی که محدودیت آن عمق نفوذ
کم آن به نسبت سایر روش ها است.
 .2روش های سوراخکاری روش های راحت و سریعی هستند
و آنها را می توان برای محدوده وسیعی از مواد استفاده کرد ،اما
در کل روش های نیمه مخرب نسبت به تغییر کرنش حساسیت
و شفافیت محدودی را دارند.
 .3روش تفرق نوترونی یک روش با قدرت تشخیص و عمق
نفوذ بیشتر نسبت به روش اشعه  X-می باشد اما به تجهیزات
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شکل -10میزان نفوذ و تفکیک فضایی از تکنیک های متنوع اندازه گیری تنش های پسماند []1

مخصوص و گران قیمت نیاز دارد.
 .4روشهای اولتراسونیک و نویز مغناطیسی Barkhausen
هر دو روشهای سریع ،راحت و کم هزینه اند اما تفکیک پذیری
کمی دارند که می توان دقت اندازه گیری را در این روش ها با
استفاده از تجهیزات دقیق تر بهبود داد.
 .5روش مقطع زنی روش سریعی است و می تواند برای یک
محدوده وسیعی از مواد بکار رود اما در عین حال یک روش
مخرب بوده و دارای تفکیک پذیری محدود در نمایش کرنشها
می باشد.
 .6روش کانتور دارای قدرت تشخیص و تفکیک پذیری باال
می باشد و می تواند برای محدوده وسیعی از مواد و قطعات
بزرگ استفاده شود اما یک روش مخرب محسوب می شود.
(شکل )10
برای درک بهتر روش های تعیین تنش پسماند می توان به
جداول زیر رجوع کرد و از آنها برای مقایسه مزایا و محدودیت
هر روش استفاده نمود.
(جدول )1
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جدول -1مزایا و معایب روش های مختلف تعیین تنش های پسماند
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 -1مقدمه
تفكر استراتژيك رامي توان تركيبي از دو فرآيند شامل
((بصيرت)) و((نوآوري)) دانست كه حاصل آن در نهايت به چشم
انداز نهايي سازمان منتهي مي شود .طبيعت تفكر استراتژيك بر
خالقيت ،اكتشاف و درك ناپيوستگي ها تاكيد دارد.
ريموند مديريت استراتژيك را در دو بخش تقسيم مي كند.
بخش اول به عنوان يك ماشين هوشمند پردازش اطالعات و
بخش دوم به عنوان خلق و ابدع نام نهاده شده است .مفهوم اول
چيزي است كه مي توان آن را برنامه ريزي استراتژيك ناميد و
دومي همان تفكر استراتژيك است]1[ .
انسان به راستي همان چيزي است كه مي انديشد و
شخصيت او حاصل جمع تمام افكار اوست .هر عمل انسان از
دانه هاي پنهان انديشه و تفكر او سر مي زند .عمل شكوفه اي
است از انديشه كه رنج و شادي و موفقيت و عدم موفقيت،
ميوه هاي آن هستند ]2[ .لذا انديشه ،تفكر و اعمال انسان ها
به عنوان عامل اصلي شكل گيري و حركت سازمان ها نقش
به سزايي در پويايي سازمان ايفا مي كند .تفكر و عمل منابع
انساني سازمانها مي تواند شالوده ي اصلي فرهنگ را شكل
دهد .امروزه يكي از چالش هاي پيش روي مديران سازمانها،
تدوين درست استراتژي و اجراي صحيح آن ها مي باشد .موانع
متعددي ،اجراي استراتژي ها را با مشكل مواجه كرده است.
شناخت اين تنگناها جهت دستيابي به سازمان هاي موفقي
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چکیده
امروزه تفكر استراتژيك به عنوان یک اصل اساسی در دستیابی به نتايج موثر دربرنامه ريزي استراتژيك مورد توجه جدي محافل
علمي كسب و كار دنيا قرار گرفته است .يافته هاي علمي نوين ،عامل برتري سازمان هاي بزرگ را نه در داشته هاي مادي و معنوي
آن ها كه در رويكرد و تفكرات حاكم در منابع انساني سازمان ها مي دانند .تفكر استراتژيك يك فهم و بصيرت است .اين بصيرت
كمك مي كند تا کارکنان تشخيص دهند كدام يك از عوامل در دستيابي به موفقيت فردي و سازماني موثر هستند و كدام نيستند.
نهادينگي و توسعه تفكر استراتژيك در منابع انساني يك سازمان به خصوص اليه هاي تصميم گير و تصميم ساز ،با توجه به ارتباط
آن با توسعه فرهنگ سالمت سازماني و چگونگي اين نهادينگي فرضيه اوليه اين تحقيق مي باشد .در اين مقاله نقش تفكر استراتژيك
در ارتقا فرهنگ سالمت سازماني به روش توصيفي مورد مطالعه قرار گرفته است و در انتها نيز يك سري راهكارها ،شرح اقدامات و
پيشنهادات اجرايي در راستاي همگرايي و موثر واقع شدن استحاله فرهنگي و سالمت سازمان ها با رویکرد توسعه تفکر استراتژیک،
از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب ارائه گرديده است.
واژگان كليدي :مديريت تغيير ،فرهنگ سازماني ،تفكر استراتژيك ،توسعه منابع انساني ،سالمت سازماني

كه به توسعه ،اصول اخالقي و شهرت و سالمت سازماني مي
انديشند ،ضروري به نظر مي رسد]3[ .
عوامل ياد شده را ميتوان جزو مجموعه اجزاي سالمت
سازماني برشمرد .در اين ميان ،فرهنگ سازماني به عنوان
بستري كه بر كليه تعامالت سازمان اثرگذار است ،قادر
خواهد بود به تقويت مولفههاي سازمان هاي سالم و اجراي
موفقيت آميز استراتژي ها كمك نمايد .متاسفانه بسياري از
استراتژيهاي درست تدوين شده در عمل با شكست مواجه
ميشوند .در واقع علل متعددي وجود دارند كه سبب عدم
موفقيت اجراي استراتژي ها مي گردند .موانع سازماني از
جمله عوامل مهمي هستند كه اجراي استراتژي ها را با مشكل
مواجه ميكنند و مي توانند شامل ساختار نامناسب ،تخصيص
نامناسب منابع ،ارتباطات ناقص و ناكافي ،تشريك مساعي غير
اثربخش ،فرهنگ سازماني نامناسب و ضعيف ،فقدان سيستم
كنترلي مناسب ،نبود سيستم پاداش دهي مناسب و مقبول،
فقدان سيستم انگيزشي مناسب و نبود رويكرد اجرايي مطلوب
باشند]3[ .
فرهنگ سازماني مي تواند نقطه شروعي براي حركت و پويايي
و يا مانعي در راه پيشرفت به شمار آيد .فرهنگ سازماني عامل
حياتي در تدوين و پياده سازي استراتژي ها و در واقع زيربناي
اجراي آن ها به شمار مي آيد .عالوه بر اين ،به اذعان برخي
صاحبنظران ،يكي از عوامل بسيار مهم كه سبب ارتقاء سالمت
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كاري كاركنان و در نهايت تحقق سالمت سازماني ميشود،
فرهنگ سازماني است]4[ .
تفكر استراتژيك از جمله عواملي است كه مي تواند در شكل
گيري فرهنگ قوي و مناسب در سازمان ،تأثيرگذار باشد.
داشتن چشم انداز ،نيت متمركز ،تفكر به موقع ،فرصت شناسي
هوشمندانه ،ايجاد يا ساخت فرضيه ها براساس سناريو و داشتن
بينش تحليلي ،از اجزاء اصلي تفكر استراتژيك هستند]4[ .
مولفه هاي سالمت سازماني
براي دستيابي به يك وضعيت مطلوب سالمت سازماني ،يازده
مولفه جداگانه تدوين و تعريف شده است ]5[ .مولفه اول ،ارتباط
است ،يك سازمان سالم داراي ارتباطات كافي ،دو طرفه ،بدون
ترس و در سطوح مختلف سازمان است .مولفه دوم ،مشاركت
بوده و بيانگر سهيم شدن اصولي همه كاركنان در تصميمات
است .مولفه سوم ،وفاداري است .بر اين اساس جوي از اعتماد
در بين كاركنان وجود دارد .مولفه چهارم ،روحيه ،است كه
براي برقراري يك جو سالم و پذيرش آن حياتي است .مولفه
پنجم ،شهرت سازماني مي باشد .يك سازمان سالم بازتابي از
اين احساس است كه سازمان از شهرت خوبي برخوردار است
لذا كاركنان تمايل دارند به همراه مديران در بهبود ارتباطات با
گروه هاي خارج از سازمان مشاركت كنند .مولفه ششم ،اصول
اخالقي مي باشد كه در اين حالت ،كاركنان براي صفات ممتاز
ارزش قايل مي شوند و جايي براي سياست در سازمان باقي
نمي گذارند.
مولفه هفتم ،قدرداني از عملكرد است .در سازمان سالم،
كاركنان براي به فضيلت در آوردن استعدادهاي خود تشويق
ميشوند و مورد حمايت قرار ميگيرند .مولفه هشتم ،هدفگذاري
است .در جو سالم ،رابطه بين اهداف و نقشها روشن بوده و
اهداف سازماني عموماً محقق ميشوند و كاركنان به طور اصولي
در هدف گذاري ها مشاركت داده مي شوند .مولفه نهم ،رهبري
است .رهبران در عين حال كه به بهترين نحو عمل مي كنند،
با كاركنان رفتار دوستانه و نزديكي دارند .مولفه دهم ،توسعه
است .توسعه اشاره دارد به اين كه يك محيط سالم سازماني،
اغلب خود را به ايجاد سطحي از حمايت نسبت به آموزش و
توسعه منابع انساني متعهد مي داند.
مولفه يازدهم ،بهره برداري صحيح از منابع است .كاركنان
بايد احساس كنند كه منابع و امكانات به طور مناسب و به
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فرهنگ سـازماني را مـي توان

بـه عنوان بسـتري كـه درون آن

خـرده فرهنـگ هـا توسـعه مي
يابنـد نيـز تعريـف كـرد .وقتـي

سـازمانها بـزرگ تر مي شـوند،
فرهنگهـاي آن هـا نيـز مـي
ً
كاملا پيچيده و متشـكل
توانـد
از خـرده فرهنـگ هـاي متعدد و

متنوع باشـد.

طريق سازگار با انتظارات ،بين آن ها تقسيم شده است.
فرهنگ سازماني و مولفه هاي موثر در آن
فرهنگ ،سيستمي از معاني پذيرفته شده آشكار و جمعي
است كه در زماني معين و در گروه معيني مورد استفاده قرار
ميگيرد .اين سيستم ،واژگان ،شكلها ،طبقهها و تصاوير ذهني
و موقعيت گروهي از افراد را نسبت به خود آن ها تفسير ميكند.
[ ]6فرهنگ سازماني را ميتوان به عنوان بستري كه درون
آن خرده فرهنگ ها توسعه مييابند نيز تعريف كرد .وقتي
سازمانها بزرگ تر مي شوند ،فرهنگ هاي آنها نيز ميتواند
كام ً
ال پيچيده و متشكل از خرده فرهنگ هاي متعدد و متنوع
باشد .يك خرده فرهنگ مجموعه اي فرعي از اعضاي يك
سازمان و نوع اندیشه و تفکر آنان است كه خودشان را به عنوان
گروهي بارز درون سازمان هويت مي بخشند و به طور عادي
بر مبناي فهم هاي جمعي منحصر به فردشان ،اقداماتي در
پيش مي گيرند .خرده فرهنگ ها عموماً حول عالیق مشابهي
درون يك سازمان شكل مي گيرند و ممكن است هويتهاي
مشترك حرفه اي ،جنسيتي ،نژادي ،قومي يا شغلي و همين
طور نفوذهاي فرهنگي ،ملي يا منطقه اي را منعكس نمايند.
هم چنین ،خرده فرهنگ ها مي توانند براساس آشنايي افراد در
هنگام تعامل مكرر در زمان استفاده از يك مكان يا يك سري
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برون داد اين خرده فرهنگها

شامل يك سري اعمال و اقدامات
است كه از افراد سازمان سر

خواهد زد و اعمال و اقدامات
افراد سازمان نيز نشأت گرفته از

تفكر و انديشهي آنها است .لذا

نهادينگي تفكر استراتژيك خواهد

توانست به عنوان يك ابزار موثر در

مديريت اين گونه خرده فرهنگها
كه به عنوان زيربناي فرهنگ كلي

سازمان تلقي ميشوند به كار آيد.
ابزارآالت و تجهيزات شكل بگيرند.
برون داد اين خرده فرهنگ ها شامل يك سري اعمال و
اقدامات است كه از افراد سازمان سر خواهد زد و اعمال و
اقدامات افراد سازمان نيز نشأت گرفته از تفكر و انديشه ي آنها
است .لذا نهادينگي تفكر استراتژيك خواهد توانست به عنوان
يك ابزار موثر در مديريت اين گونه خرده فرهنگ ها كه به
عنوان زيربناي فرهنگ كلي سازمان تلقي مي شوند به كار آيد.
مولفههاي موثر در شكلگيري مناسب فرهنگ سازماني:
در منابع و مراجع مختلف ،به عوامل متعددي كه در
شكلگيري خرده فرهنگها و تشكيل چارچوب نهايي فرهنگ
سازماني موثر هستند اشاره شده ولي در يك جمع بندي كلي
مي توان مولفه هاي زير را مولفه هاي جامع در اين امر برشمرد.
[]9,8,7,6
 ساختار اجتماعي سازمان ها( ساختار سازمانی)؛ ساختار فيزيكي سازمان ها؛ روش ها و رويه هاي جاري و ساري در سازمان (مكتوب وغيرمكتوب)؛
 انتخاب مدیران و سرپرستان بر اساس فاکتور ها و رویههایاز قبل تعیین شده.

نقش رهبران ،مدیران و سرپرستان در:
* تخصيص منابع؛
* بکارگیری منابع؛
* دارا بودن رويكرد اجرايي و عملياتي؛
* برقراري ارتباطات دو سويه ي اصولي و موثر؛
* هدف گذاري موثر؛
* شايستگي و سالمت فردي؛
* ميزان توسعه يافتگي منابع انساني سازمان؛
* ميزان رسوب و نهادينگي تفكر استراتژيك در كاركنان سازمان،
نظام هاي مديريتي تأثيرگذار در برقراري:
* سيستم پاداش مناسب؛
* سيستم كنترل مناسب؛
* تشريك مساعي اثربخش؛
* سيستم انگيزش مدون؛
* سيستم حمايت از فعاليت هاي نوآورانه و تفكر خالق در
سازمان؛
* ميزان استقرار نظام هاي توسعه منابع انساني در سازمان؛
* رويكرد استراتژيك در مديريت منابع انساني سازمان؛
* استفاده از سيستم هاي مديريتي و الگوها و مدلهاي
تعالي سازماني،
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شاخصه هاي فرهنگ سازماني
در منابع و مراجع مختلف ،به عناوين متعددي به عنوان
شاخصه هاي فرهنگ سازماني اشاره شده كه در يك جمع
بندي كلي مي توان شاخصه هاي سيزده گانه زير را به عنوان
محورهاي اصلي يك فرهنگ سازماني برشمرد]10[ .
 رويكرد كاركنان به اصل مشتري مداري؛ تقيد كاركنان به احترام متقابل؛ تمايل و پيگيري مداوم كاركنان در حوزه ي علم آموزي؛ تمايل و پيگيري كاركنان در حوزه ي توسعه ي مهارتهايفردي؛
 تعهد كاركنان به نظم فردي و كاري؛ دارا بودن انگيزش مطلوب؛ اعتقاد كاركنان به هويت فردي و سازماني؛ انسجام و يكپارچگي؛ تمايل كاركنان به دارا بودن اهداف مشترك؛ تمايل به ثبات در سازمان و ثبات در مشاغل؛ نتيجه گرا بودن كاركنان؛ تمايل به برقراري ارتباطات موثر و همراه با استراتژيهايسازمان؛
 تمايل و آمادگي كاركنان به انجام كارهاي گروهي؛ خود كنترلي كاركنان و مديران. -2روش تحقيق
در اين تحقيق از روش توصيفي استفاده شده و چارچوب كلي
تحقيق مورد مطالعه ،مروري مي باشد.
 -3بحث و نتيجه گيري
ساختارهاي اجتماعي سازمان يا همان ساختارهاي سازماني
تاثير مهمي در شكلگيري و قوت فرهنگ سازمان دارند.
ساختارهاي سازماني ،سلسله مراتب فرمانراني در سازمان را
تعريف كرده و همچنين كار راهه هاي شغلي و نظام هاي ارتقاء
و نيز ارتباطات افقي و عمودي در سازمان را تبيين ميكنند.
اين گونه ارتباطات به عنوان مولفه مهم در شكل گيري خرده
فرهنگها عمل كرده و ميتواند بنيان فرهنگ سازماني را
تقويت يا تضعيف نمايد .يكي از تأثيرگذاري هاي خرده فرهنگي
مشتركي كه مديران اجرايي از آن شكوه دارند به نام «تفكر
سيلويي» شناخته ميشود .استعارهي سيلو براي توصيف
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جغرافيـاي سـازمان نـه تنهـا

مكانهـاي تحـت مالكيـت يـا

اداره سـازمان بلكـه مـكان هايي

كـه اعضـاء سـازمان بـه طـور

مـداوم بـا آنهـا سـروكار دارند

نظيـر مكانهـاي ارائـه خدمـات
بـه مشـتريان ،محـل كار عرضه
كننـدگان ،مـكان هاي اسـتقرار

شـركا يا ديگر ذينفعـان اثرگذار
را در بـر ميگيـرد.

هنجارها ،ارزشها ،روالها و گفتمان هاي بارزي استفاده ميشود
كه درون يك خرده فرهنگ سازماني به طريقي توسعه مييايند
كه هماهنگي و همكاري مبتني بر اعتماد متقابل بين آنها
دشوار يا حتي غيرممكن ميشود .اين گونه خرده فرهنگها در
ساختارهاي سازماني سيلويي بشدت نمايان هستند.
ساختارهاي فيزيكي سازمانها ،پديدههاي سازماني نظير
فرهنگ و قدرت را ملموس تر ميكنند .عناصر بنيادين ساختار
فيزيكي سازمانها را ميتوان شامل جغرافياي سازمان ،چيدمان
واحدها(جانمايي) ،دورنماسازي و طرح و دكور سازمان دانست.
جغرافياي سازمان نه تنها مكانهاي تحت مالكيت يا اداره
سازمان بلكه مكان هايي كه اعضاء سازمان به طور مداوم با آنها
سروكار دارند نظير مكان هاي ارائه خدمات به مشتريان ،محل
كار عرضه كنندگان ،مكان هاي استقرار شركا يا ديگر ذينفعان
اثرگذار را در بر مي گيرد .چيدمان واحدها يا همان نقشه داخلي
سازمان ،شيوه هاي ارتباطي و نحوه ي هماهنگي افراد و گروهها
را تحت تاثير قرار مي دهد كه اين امر مي تواند منشأ زايش
بسياري از خرده فرهنگ ها باشد .سردر ،نما ،مبلمان ،نور ،سقف
و حالت هاي ديوار و كف و معماري واحدهاي ستادي و اداري،
نماسازي و طرح و دكور سازمان را تشكيل ميدهند .حتي اندام
فيزيكي كاركنان و لباس آن ها نيز جزو طرح و دكور سازمان
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است .اين مولفه ها همگي مي توانند فرهنگ سازماني حاكم در
سازمان را تبيين كند .ايده ي بنيادي آن است كه رفتار انسانها
در سازمان به عنوان تجلي فرهنگ آن سازمان به وسيله جغرافيا
و نحوه استقرار ساختارهاي فيزيكي سازمان شكل داده مي شود.
روش ها و رويه هاي جاري مكتوب و غيرمكتوب در سازمان،
تعامالت افراد سازمان را شكل مي دهد .تعريف و تدوين و حتي
بازنگري دوره اي اين رويه ها (مهندسي مجدد فرآيندها و
روش ها و رويه ها) اگر به درستي و با دقت انجام گيرد خواهد
توانست ،بعنوان يك ابزار موثر در مديريت شكل گيري خرده
فرهنگ ها ايفاي نقش نمايد .اين روش ها و رويه ها اگر به
درستي طراحي و تدوين شوند و به دقت اجرا و كنترل شوند
در بلند مدت به صورت يك عادت سازماني در خواهند آمد كه
منشأ قوت فرهنگ آن سازمان خواهد شد .روش ها و رويه هاي
ناقص ،مغرض ،مبتني بر منافع فرد يا گروه خاص و يا بسيار
انعطاف پذير و سليقه اي مي تواند مباني تضاد و تعارض در
سازمان را ايجاد كرده و موجبات بي اعتمادي ،اعتراض ،تشكيل
گروه های غیر رسمی و نهايتاً شكل گيري خرده فرهنگ هاي
نامناسب را فراهم آورد.
مديران و رهبران در سازمان با دارا بودن تفكر استراتژيك
و با تخصيص عادالنه و نظام مند منابع در بين بخش هاي

مختلف سازمان ،رويكرد اجرايي در كليه امور سازمان ،ارتباطات
دو سويه و تدوين هدف هاي موثر و دست يافتني و دارا بودن
ويژگي هاي اخالقي مناسب [ ]11به عنوان الگوهايي براي ساير
كاركنان و جلب اعتماد آن ها و پيروي كاركنان از رهبران
سازمان ايفاي نقش كرده و شكلگيري و قوت دهي يك فرهنگ
سازماني مناسب را تسهيل نمايند.
توسعه يافتگي منابع انساني با برقراري نظام هاي هفت
گانه توسعه و اجراي آموزش هاي مدون و كارآمد و مبتني بر
نيازهاي روز و نيازهاي آتي سازمان صورت مي گيرد و بستر
مناسبي است كه از شكل گيري خرده فرهنگ هاي تقابلي و
جو ممانعت و تضاد طلبی جلوگيري كرده و راه تشكيل و تقويت
فرهنگ سازماني مناسب را هموار مي كند]7[ .
تفكر استراتژيك ،مهارت يا فضيلت ذهني معماري استراتژيك
يك سازمان است كه ده خاصيت عمده براي آن مي توان
برشمرد]1[ .
نگرش خالقانه ،نگرش سيستمي ،نگرش موشكافانه و
پرسشگر ،دورانديشي و تعامل با دنياي واقعي ،تركيبي از
دادههاي نرم و داده هاي سخت يعني هم رويا بين و هم طراح،
جستجوگر دائمي منافع استراتژيك ،مزيت طلب ،كالن نگر،
نتيجه گرا ،تمركز غير متوازن بر موضوعات با توجه به شرايط
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برقراري نظامهاي مديريتي

مثل سيستمهاي پاداش ،كنترل،
پشنهادات و تشريك مساعي
اثربخش ،سيستمهاي انگيزشي

مدون ،حمايت از فعاليتهاي

نوآورانه و تفكر خالق در سازمان،

نظامهاي توسعه منابع انساني و
استفاده از سيستمهاي مديريتي

و تعالي سازماني مي تواند زيربناي
محكمي در قوت گرفتن فرهنگ

سازمان باشد.
زماني و مكاني.
اين شایستگی ها یا ویژگی ها ،همگي مي تواند ذهن يك
فرد را به سمت و سوي تعالي سازماني كه نتيجه قوت فرهنگ
سازمان است سوق دهد.
برقراري نظام هاي مديريتي مثل سيستمهاي پاداش،
كنترل ،پشنهادات و تشريك مساعي اثربخش ،سيستم هاي
انگيزشي مدون ،حمايت از فعاليت هاي نوآورانه و تفكر خالق در
سازمان ،نظامهاي توسعه منابع انساني و استفاده از سيستمهاي
مديريتي و تعالي سازماني ميتواند زيربناي محكمي در قوت
گرفتن فرهنگ سازمان باشد .اجرا و استقرار سيستم مديريت
كيفيت ،سيستم مديريت محيط زيست ،سيستم مديريت
ايمني و بهداشت شغلي ،سيستم مديريت آموزشي ،شركت
در جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني ،شركت در جايزهي
ملي توانمندسازي منابع انساني ،استفاده از كارت هاي امتيازي
متوازن ،مهندسي مجدد فرآيندها و ...همگي ابزارهايي هستند
كه افراد سازمان را هم جهت و همگرا كرده و در درازمدت
تبديل به فرهنگ سازماني غالب مي شوند]8[ .
سازمان اجتماعي ،نوعي آرايش منظم از تعامالت انسانهاست.
فرآيندهاي كنترل ،به مديريت رفتارهاي شخص محور كه بنياد
خرده فرهنگ ها را شكل مي دهد ،كمك مي كنند و آن ها را
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در راستاي طرح عقالني سازمان قرار مي دهند.
سيستم هاي كنترلي ،مديران را با نيات و كنش هاي
زيردستان خود آشنا و آنها را در همراستا كردن اين نيات
و كنشها كه برگرفته از تفكر و انديشه كاركنان است با
استراتژيها و اهداف سازمان ياري مي كند.
تغيير فرهنگ سازماني
براي تغيير فرهنگ سازماني بايستي ابتدا تحليل كامل از
وضعيت موجود حاكم بر فرهنگ سازمان بدست آورد .سپس
نقاط ضعف و قوت آن شناسايي شده و براساس عوامل و
مولفههاي موثر بر فرهنگ سازماني شامل مولفه هاي دروني
(محيط دروني) و مولفههاي بيروني (محيط بيروني) شرايط
وضعيت مطلوب براي فرهنگ سازماني را ترسيم نموده و
اقدامات الزم آن برنامه ريزي و اجرا گردد).
توجه به هفت محور اساسي زير در استحاله ي فرهنگي از
شرايط موجود به شرايط مطلوب ضروري است]12[ .
 -1تدوين منظور و نيت اصلي از استحاله ي فرهنگي؛
 -2تبيين پيامدهاي مثبت حاصل از استحاله فرهنگي با ذكر
مثال ها و نمونه هاي متعدد؛
 -3تدوين اقدامات طرح ريزي شده اي كه تغييرات اساسي

نهادينـه

شـدن
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را مهيا مي كنند؛
 -4بارز نمودن موفقيت هاي كوچك بصورت مدام و پشت سر
هم در كل سازمان؛
 -5نشان دادن و بارز كردن شاخص هاي كليدي موفقيت
مشتمل بر چيزهايي كه اندازهگيري ميشوند ،چگونگي
اندازهگيري اين شاخص ها  ،زمان نمايان شدن سطح پيشرفت
آنها به عنوان قسمت هايي از برنامه ي تغيير و استحاله از
وضعيت موجود به وضعيت مطلوب؛
 -6معرفي سمبل ها و نحوه ي برقراري ارتباطات در خالل
انجام استحاله ي فرهنگي؛
 -7توسعه رهبري (نفوذ به جاي اعمال قدرت) به منظور
تسهيل فرآيند استحاله فرهنگي بصورتي كه رهبران موثر در
فرايند تغيير شناسايي و معرفي شده و پيشتازان و مالكان خرده
تغييرات و قهرمانان اين استحاله بعنوان سمبل هايي براي ادامه
روند استحاله به كل سازمان معرفي گردند [.]13
براي انجام اين تغييرات و استحاله هاي فرهنگي از شرايط
موجود به شرايط مطلوب اقدامات زير توصيه شده است]14[ :
 -1معرفي الگوي فكري متصديان و متوليان استحاله
فرهنگي؛
 -2در نظر گرفتن جنبه هاي سازماني در فرايند استحاله
فرهنگي شامل؛
 -1-2ساختار سازماني ولزوم و ميزان تغييرات در آن؛
 -2-2نحوه ي تصميم سازي و تصميم گيري در سازمان در
طول استحاله فرهنگي و تبيين دقيق آن؛
 -3-2تدوين يك برنامه كاري بارز و انعطاف پذير كه قابليت
بازبيني را داشته باشد؛
 -3تدوين فازبندي پروژه اعم از پلكانی (قدم به قدم) يا
رويكرد همگرايي (نتيجه نگر)؛
 -4مشاركت دادن ذينفعان سازمان در سطوح مختلف و
شامل درون و برون سازماني در روند استحاله فرهنگي؛
 -1-4كاركنان و ذينفعان ذاتاً عاقه مند هستند در تغييرات
مشاركت داده شوند و اين مشاركت اگر بصورت فعال و موثر
طرح ريزي شود قسمت عمده اي از مقاومت در برابر تغييرات را
در هم خواهد شكست؛
 -2-4تفويض امور با تعريف دقيق حوزه مسئوليت ها و
اختيارات؛
 -3-4مديريت تعارضات در خالل فرايند استحاله فرهنگي؛

تفكـر

اسـتراتژيك در بدنـه تصميمگير

و تصميـم سـاز يـك سـازمان

ميتوانـد علاوه بـر بسـتر
مناسـبي براي تغييـر در فرهنگ
سـازمان بـه عنـوان نطفـهي

شـكلگيري سلامت سـازماني

ايفـاي نقش نمـوده و شـرايط را

بـراي حركـت به سـمت و سـوي
وضعيـت مطلـوب فرهنگـي در

سـازمان فراهـم نمايـد.

 -4-4مديريت استحاله فرهنگي بر مبناي اعمال قدرت
سازماني جهت پيشبرد برنامهها مطابق با زمانبندي و
فعاليتهاي جزء و كالن آن ها؛
 -5-4ايجاد تعهد بين ذي نفعان؛
 -6-4طراحي و تدوين نظام ارتباطات و اطالعات مناسب
جهت تبيين و روشنگري فعاليتهاي در حال انجام و
موفقيتهاي حاصله در خالل استحاله فرهنگي.
 -4جمع بندي و پيشنهادات
براي دستيابي به يك وضعيت مطلوب در فرهنگ سازماني،
دو فاكتور اصلي مشتمل بر سالمت سازماني و نهادينگي تفكر
استراتژيك مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت .نهادينه شدن
تفكر استراتژيك در بدنه تصميم گير و تصميم ساز يك سازمان
ميتواند عالوه بر بستر مناسبي براي تغيير در فرهنگ سازمان
به عنوان نطفهي شكلگيري سالمت سازماني ايفاي نقش نموده
و شرايط را براي حركت به سمت و سوي وضعيت مطلوب
فرهنگي در سازمان فراهم نمايد .براي دسترسي به اين شرايط،
پيشنهادات ذيل توصيه مي شود:
نهادينگي تفكر استراتژيك و توسعه سالمت سازماني از
طريق ايجاد روحيه تكريم ارباب رجوع ،توجه به مشتري در
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فعاليت ها ،توجه به نظرات مشتريان ،ارزشمند بودن مشتري
براي سازمان ،باال بردن ميزان اهميت اصول اخالقي در
سازمان ،اعطاي پاداش بابت رعايت اصول اخالقي ،ارزشمند
بودن رعايت اصول اخالقي در بين كاركنان ،درك اهميت علم
آموزي ،فراهم بودن زمينه علم آموزي ،انگيزه علم آموزي،
پاداش دادن به علم آموزي ،انتقال علم و دانش ،اهميت قایل
شدن براي نظم ،مهم بودن حضور به موقع در سركار ،منظم
بودن در حيطه كاري ،وجود پاداش هاي دروني و بيروني،
مادي و معنوي براي ايده هاي جديد ،تلقي افراد بعنوان
عضوي از شركت ،ارزشمند بودن حفظ اعتبار نام شركت،
غرور آفرين بودن كار در سازمان ،ارزشمند بودن همكاري
واحدها با يكديگر ،قابل تحمل بودن اختالف سليقه ،تمايل به
همكاري با هم در بين كاركنان ،شناخت اهداف استراتژيك و
اهداف عملياتي در سازمان ،تمايل به باقي ماندن در سازمان،
پايبندي به تصميمات اتخاذ شده ،ميزان ارزشمندي نتايج
حاصل از كار ،مناسب بودن نحوه ارتباطات سازماني ،روحيه
تالش و پشتكار جمعي ،آشنايي و اعتماد كاركنان به كار
تيمي ،ارزشمند بودن كار تيمي در سازمان ،نهادينه بودن
خود كنترلي و اعتماد به ضرورت وجود كنترل.
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و اما در پايان ،اقدامات اجرايي ذيل بعنوان راهكارهاي
عملياتي براي آماده سازي بستر الزم جهت شروع تغيير در
فرهنگ سازماني ارائه مي گردد]15[ .
الف -آشنا كردن كاركنان حاضر و كاركنان جديد با ارزشها
و رفتارهاي قابل قبول در سازمان؛
ب -بيان ارزش ها ،باورها و افتخار شركت و نيز چشم انداز،
ماموريت و اهداف سازماني براي كاركنان؛
ج -ارائه تصوير مناسب از وضعيت شركت به كاركنان سازمان
از طريق فعاليت هاي فرهنگي ،بولتن ها ،بروشورهاي اطالعاتي
و تدوين سناريوهاي برنامه ريزي استراتژيك و اجراي آن ها؛
د -آموزش هاي الزم براي انجام وظايف متنوع در سازمان
و طراحي مكانيسم براي انتقال آموزش و نهادينه كردن آن
در كار؛
هـ -الگوبرداري از تجربيات سازمان هاي مشابه يا همتراز؛
و -توسعه توان و مهارت هاي مديريتي درمديران مياني
سازمان.
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چکیده:
در اقتصاد هرکشوری انبارداری حلقه ای از زنجیره تولید ،انتقال ،توزیع و مصرف بشمار رفته و نقش
اتصال واسط در انتقال کاال از مناطق تولید به بازارهای مصرف را بعهده دارد .درصد زیادی از سرمایه
سازمانها را مواد اولیه و قطعات ،تجهیزات و کاالهای آن تشکیل میدهد ،لذا نگهداری و مراقبت دقیق
از آنها و برقراری یک نظام صحیح اطالعاتی برای کنترل موجودی انبار و یا زمان مناسب جهت سفارش
و میزان سفارش کاال بسیار ضروری بوده و با بهبود وضعیت انبار از زیانهای ناشی از نگهداری نامناسب
کاال به میزان قابل توجهی کاسته میشود.
انبار به عنوان یک واحد سازمانی در چارت سازمانی بیشتر شرکتها وجود دارد به دلیل همین
اهمیت ویژه این بخش در سازمانها به نظارت بیشتر ،ایمنی و استاندارد نیازمند است .تا کنون درکشور
ما به مسئله انبار و ضوابط و ویژگی سیتم انبار ،نحوه عملکرد آن و تامین سخت افزار و نرم افزار مورد
نیاز آن توجه چندانی نشده است .صرف نظر از کم توجهی مسوولین انبارها و کارخانجات شاید بتوان
یکی از علل عمده که موجب این مسئله میگردد را عدم تمایل در جهت بهبود وضعیت انبار دانست در
حالی که کم توجهی به مسائل انبار ،دوباره کاری و عدم کارایی را به دنبال خواهد داشت.
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در این کتاب با ارائه مطالبی پیرامون اهمیت انبارها و نحوه طبقهبندی و نامگذاری و طراحی فیزیکی
انبار و نحوه برنامهریزی جهت اعمال کنترلهای مستمر و دورهای و انبارگردانی نقش انبارهارا در
ضایعات و موجودی و سیستمهای نوین در بحث انبارها و کنترل موجودی سعی در باالبردن اطالعات
کارشناسان مربوطه را داشتهایم.
آموزش و ارائه مطالب مورد نیاز انبارداری موجب افزایش قابلیتهای انبارداران و کارکنان انبار در
نتیجه تسهیل کارها و در مجموع باعث بهبود کارایی و اثربخشی و نیروی محرک سازمان میباشد.
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