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 ی که درون برخ مییبگو دی با ست،ی که تنش پسماند چ دیبدان دیاگر بخواه
 م،ینیب ی م  ابانیاطراف ما که روزانه در کوچه و خ  یاز مواد و سازه ها

همان تنش   نی. امینیب ی وجود دارد که آزاد نشده و ما آن را نم یی روین
 ی دارد. اگر بررس ی متفاوت یپسماند انواع و کاربردها تنش  !پسماند است

  مینیتا بب دیادامه مقاله همراه ما باش در شما جالب است، یله برامقو نیا
دارد  ی انواع  چه  د،یآ ی پنهان شده در سازه ها چگونه به وجود م  یروین نیا

 .را آزاد کرد روین نی توان ا ی و چگونه م 

 

 ست؟یتنش پسماند چ 1#

 دیبا میصحبت کن ستیکه تنش پسماند چ نیدر مورد ا میبخواه اگر
از  بعد رند،یگ  ی اجسام مختلف تحت بار و تنش قرار م ی وقت که مییبگو

ماند تنش   ی م  ی از تنش که درون ماده باق  ی به بخش  رو،یبرداشتن آن ن
توانند  ی پسماند م یها تنش .ند یگو ی م (Residual Stress) پسماند

موضوع کامال وابسته به نوع کاربرد  نیمضر باشند و ا ای دیقطعه مف یبرا
  ی استفاده شود، م  نهیپسماند به طور به یاز تنش ها اگر .آن ها است

در نظر داشته  دیرا هم با نیا البته .توانند باعث بهبود خواص قطعه گردند
  شود و ی به آن وارد م ی مختلف یکه هنگام ساخت قطعات تنش ها میباش

 :دارد ی بستگ ریمانده درون قطعه به عوامل ز ی تنش باق یر یگ اندازه

 قطعه جنس •
 قطعه  ضخامت •
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 تنش  عمق •
 سازه  ابعاد •

 

نوبت به آن  میتنش پسماند آشنا شد فی که به طور مختصر با تعر حال
 .پسماند کجاست یو منشأ تنش ها زمیمکان میبدان  است که دهیرس

 

 ست؟ یمنشأ تنش پسماند چ 2#

 د،یتول یندهایفرآ نیتمام قطعات حتوان به جرأت گفت که درون    ی م
  نی هنگام استفاده از ا دیریدر نظر بگ حال .شود ی م جادیتنش پسماند ا

 .ابندی ی م  شی تنش ها افزا  نیمحصوالت ا

 :پسماند عبارتند از  یتنش ها  یمنشأها
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 :کی شکل پالست رییتغ .1

هستند   یی ندهایتنش پسماند درون قطعات، فرآ جادی ا یاز منشأها ی کی
و  یمثل کشش، خمکار  یی ندهایفرآ .شوند ی شکل قطعه م ریی که باعث تغ
در محصوالت   ک یتنش پالست جادی ا یاز منشأها (extrusion) اکستروژن

 .هستند

 :ی سطح  رات ییتغ .2

که باعث  یی ندهایو فرآ  ی پوشش ده ،ینکار یمثل ماش  ندهایاز فرآ ی بعض
 یاز منشأها گرید ی ک یشوند،   ی در سطوح قطعات م  ریی و تغ  ی خوردگ

 .تنش پسماند هستند  جادیا

 :ماده در حضور حرارت  ی چگال  رییتغ .3

 ی م  زیشوند ن ی مواد م  ی چگال  رییکه باعث تغ یو جوشکار  ی حرارت ات یعمل
 .تنش پسماند باشند جادیتوانند منشأ ا

 یگر ید یبند دسته ست،یپاسخ به سوال منشأ تنش پسماند چ یبرا البته
 :هم وجود دارد که شامل پنج گروه است

 یک یمکان عوامل •
 یحرارت عوامل •
 ییایمیش-ی ک یمکان ات یعمل •
 یسطح یی ایمیش ات یعمل •
 یبیترک ات یعمل •
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 انواع تنش پسماند 3#

 :هستند  ریسه حالت ز یپسماند دارا یها تنش

 (Tensile) ی کشش •
 (Compressive) یفشار  •
 (Shear) ی برش •
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 نیا .دی آ ی تنش در محدوده تعادل تنش پسماند به دست م  اندازه
و تنش   کرویپسماند م یتنش ها ی با عنوان ها ریدو دسته ز نیمحدوده ب

 :پسماند ماکرو قرار دارد یها

 :(Micro Residual Stresses) کرویپسماند م یها تنش •

در  شتریهستند و معموال ب کرونیدر محدوده م  کرویپسماند م یها تنش
دهند که   ی نشان م σ’ تنش را با نماد نی ا .شوند ی م دهید ی ستال یمواد کر

 .محدوده آن در عکس مشخص است

 :(Macro Residual Stresses) پسماند ماکرو یها تنش •

همه  در .متر و باالتر هستند ی لیماکرو معموال در حدود م  یتنش ها نیا
 پسماند ماکرو را با نماد تنش .شود ی م  دهیت اصوال تنش ماکرو دقطعا
’’’σ دهند که محدوده آن در عکس مشخص است ی نشان م. 

 .باشد ی نشان دهنده محدوده تنش م ریز نمودار

ابعاد قطعه تحت تنش را نشان  ی مقدار تنش و محور افق  یعمود محور
محدوده  در شود و ی منقطه صفر تنش وارده به قطعه شروع  در .دهد ی م

 .داده شده است شی نما کروینمودار تنش ماکرو و م یمورد نظر رو یها
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 تنش پسماند بر خواص ماده ریتاث 4#

در قطعه، خودشان به  ماندهیباق یتنش ها نیا دیاست که بدان جالب
در قطعه   یکه تنش پسماند کشش  یهمان قدر  ی عن ی رسند؛ ی تعادل م

دو مورد هم   نی است که ا یتنش فشار  یمقدار هم دارا همان وجود دارد،
پسماند در  یعلت معموال تنش ها نیهم به .کنند ی م ی را خنث گرید

  .شوند ی ها در نظر گرفته نم ی قطعات به وضوح مشاهده نشده و در طراح 
ده  پسماند به تعادل نرسند و به وضوح در قطعه مشاه یاگر تنش ها اما

 ست؟ یتنش پسماند چ ریشوند، تاث

 :گذارد ی م ریتاث  ریخواص ز یتنش به وضوح رو نیا

 استحکام •
 یخوردگ •
 یسخت •
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 شکست  •
 ابعاد  •

و آگاهانه از آن استفاده   ستیمثبت تنش پسماند چ  ریکه تاث میبدان اگر
 :مینیب ی خواص ماده م یرا بر رو ری ز یرهایتاث م،یکن

 استحکام شیافزا •
 ترک ها  ع یاز رشد سر یر یجلوگ •
 سرعت شکست محصول  کاهش •
 طول  شی افزا یی توانا  بهبود •
 قطعه ی مقاومت خوردگ   شیافزا •

که اگر تنش پسماند به طور ناآگاهانه در قطعه   میفراموش کن  دینبا اما
 قایدق آن کنترل نشده باشد، باعث افت خواص شده و زان یم ایشود  جادیا

خواهد   م،یکه در باال به آن ها اشاره کرد ی مثبت  یرهایعکس تاث یر یتاث
 .داشت

 :عبارتند از ی منف یرها یتاث نیاز ا ی برخ

 استحکام ماده  کاهش •
 تحت تنش   ی خوردگ جادیا •
 ترک ها  ع یسر رشد •
 زودهنگام قطعه شکست •
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پسماند را در  ی تنش ها  دیقطعات با ی و طراح  دیحتما در هنگام تول پس
تا منجر به  می بهبود خواص قطعه از آن ها استفاده کن یبرا و میرینظر بگ

 .ضعف قطعه نشود

 

 

 ست؟ یآزاد کردن تنش پسماند چ یروش ها  5#

توان به روش   ی شود، م جادیتنش پسماند نامطلوب ا یاگر در قطعه ا  حال
 :تنش پسماند را کاهش داد نی ا ریز یها

 :ی حرارت یها روش .1
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آزاد کردن تنش پسماند  یروش ها نیتر جیاز را ی کی  ی حرارت یها روش
  ی م  کنواختیدرون قطعه  یتمام قسمت ها یروش دما نیا در .هستند

کاهش تنش پسماند استفاده   یکه اگر از گرما برا دیداشته باش دقت .شود
  ی م (stress relief bake) تنش یپخت آزادساز  ند، یفرآ  نیا به شود،

  به تنش پسماند استفاده شود، حذف  یکه از سرما برا ی در صورت اما .ندیگو
  ی م (Cryogenic Stress Relief) تنش ی برودت یرهاساز  ند،یفرآ نیا

است و  رمتداولیکاهش تنش پسماند غ  یاستفاده از سرما برا البته .ندیگو
 .شود ی خاص از آن استفاده م  طی شرا ی فقط در برخ
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 :ی رحرارتیغ یها روش .2

دو روش   (laser peening) ی زرزن یو ل (shot peening) ی زن  ساچمه
پسماند نامطلوب   یحذف و کاهش تنش ها یبرا ی رحرارتیغ ای  ی کیمکان

 .شود ی پوشانده م یدو روش سطح قطعه با ماده واسطه ا نیا در .هستند
  ی حذف تنش استفاده م  یبرا یا شه یش ایو  یاز ماده فلز  ی ساچمه زن  در

ها  آن کنند و  ی م  جادیا ینور امواج ضربه ا یپرتوها ، یزرزنیدر ل اما شود؛
پسماند    یتنش ها زریکنند و بعد توسط ل ی را درون قطعه منتشر م

 شوند.  ی و حذف م  یی شناسا

 


