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تاثیر شات پینینگ بر پدیده خستگی سایشی 

سپسیخستگمفهومازتعاریفیبهنخستشدهتعریفمبحثبهپرداختازپیش•
ایناثیرتبهانتهادرپرداختهپینینگشاتازکلیتعریفوسایشیخستگی
.پردازممیوادیایندرشدهپینینگشاتقطعاتعمربرعملیات

ینابهکهرافایلچندمجزابطورکهمیدانممطلباینتوضیحبهالزمابتدا•
سالهاهکراومطلبیکمکیوجمهترنامبادرفایلیجداگانهمینمودکمکمباحث

پردازمباصلیمبحثبهبیشترتانمودهضمیمهبودمنمودهآوریگردخودقبل
بودنخواهدمطلباینارائهدرثمربیمطالباینمطالعهلذا.



.

کلیات خستگی•









مراحل شکست خستگی
ناشیکهدمی شوایجادشکستتنشازپایینترمراتببهتنش هاییثربراترک هایی•

ورفتگیبیرونهرکهمی شود،الیهالیهساختاریایجادموجبکهاست،لغزشاز
درستاممکنترک هااین.استفشاروکششسیکلیکٔ  دهندهنشانرفتگیفرو

تشکسشروعازمرحلهایندر.استموجودنابجایی هایخاطربهمادهازقسمت هایی
آنکلشکههستیممادهمیکروسکوپیساختاردردومنوعشکستشاهدماخستگی

ارگذاریبدامنهتاثیر:خستگیترکزنیجوانهبرمؤثرعوامل.استصدفسطحمانند
(σ_a) تواندمیدما:دماتأثیر.می شودکوتاهزنیجوانهمرحلهتنش،دامنهافزایشبا:
هایوارناززنیجوانهاگر.باشدداشتهمختلفیاثراتزنیجوانهمکانیزمبهتوجهبا

ودرمیانتظاروکردهآسان تررالغزشدماافزایشصورتایندرشود،شروعلغزش
د،باشثانویهفازذراتوآخال هااززنیجوانهاگر.گیردصورتترسریعزنیجوانه
نوعبهبسته)کندصعودیابزنددورراموانعتامی کندکمکنابجاییبهدماافزاش

.یابدمافزایشترکزنیجوانهزمانومیشودکمتنشتمرکزبنابراین؛(نابجایی



.

اثرگزاردمی تواننباشدیاباشدخورندهمحیطکهاینبهبسته:محیطتأثیر•
ویخوردگاثردرحفرهآمدنوجودبهدلیلبهباشد،خورندهاگرمحیط.باشد

.دهدمیرخترسریعزنیجوانهمرحلهها،حفرهآندرتنشتمرکز
یبررستوانمیراپارامترچندینقطعهسطحمورددر:قطعهسطحتأثیر•

تفاوتیماثراتفشاری،یاباشدکششیاینکهبهبسته:پسماندتنش:کرد
میتسریعرازنیجوانهوهستندمضرباشند،کششیاگر.داشتخواهد
درتفاوت.میدهندکاهشرازنیجوانهسرعتباشدفشاریاگراما.کنند

باعثیاکسیدهایالیهوهاپوششاکثر:سطحیهایالیهشیمیاییترکیب
زمانکاهشباعثکهمیشودسطحدرکششیهایتنشآمدنوجودبه

ودهیکربنمانندکاریسختهایفراینداما.شودمیزنیجوانه
.بیاندازدتعویقبهرازنیجوانهمرحلهمی تواندنیتروژن دهی





رشد ترک-۲

یکنوعبهدونوعازشکستنوغمرحلهایندرمی کند،رشداعمالیتنشبرعمودترک،رشدمرحلهدر•
درقبولیلقابتنشتمرکزبابتوانندکهکرده اندرشدقدریبهاولیهترک هایمرحلهایندر.می کندتغییر
.کنندرشداعمالیتنشبرعمودهمآنوخاصجهتیک

امتداددرآنهاازیکیکهمیزند،جوانهجسمدرهاییترک.داشتخواهیممرحلهدوترک،پیشرویدر•
تجهدرترکآن،ازبعدوبرسدمشخصیحدبهترکطولاینکهتامی کند،رشدفعاللغزشیصفحه
.بیافتداتفاقشکستکهزمانیتامی دهد،ادامهخودپیشرویبهاعمالیتنشبرعمود

گیبستاعمالیتنشمیزانومادهجنسبهمی شوددوممنطقهوارداولمنطقهازطولیچهدرترکاینکه•
ربزرگتدوممرحلهبهاولیمرحلهازانتقالیلحظهدرترکطولباشد،کمتراعمالیتنشچههر.دارد

.بودخواهد



شکست نهایی ماده-۳

کهمی رودباالتنشتمرکزآنقدرترک،زیادرشددلیلبهمرحله،ایندر•
در.می شوددرمادهنرمشکستومادهپالستیکشکلتغییرموجب،
.می دهدرختردشکستمرحلهایندر.می شودپارگیدچارمادهحقیقت
.باشدنبودهتردمادهاستممکنکهاینعلیرغم



عمر خستگی 
هکاستتنشیهایسیکلتعدادنمادباکهخستگیعمرگربیانشودمیدادهنشان•

زابعضیدر.کندمیطیدهدرخنهاییشکستاینازقبلتاآزمایشموردجسم
ازمترکاگرکهداردوجوداعمالیتنشبرایتئوریمقدارتیتانیوموفوالدمانندموارد

شکستدچار،تنشیسیکلتعدادهردرمادهآن،شودواردآنبهتنشمقداراین
.دگوینمیخستگیاستحکامیاخستگیحددرتنشمقداراینبه.شدنخواهد





توجه
یهاآزمون.می کندتغییرخوردگیودمامانندمحیطیشرایطتغییربانموداراین•

بندیمتقسیگوناگونیهایشیوهبهتوانمیآزمونهایمتغیربهتوجهباراخستگی
کیبارمکانیودمابینیرابطهبهتوجهباراخستگیهایآزمونبخش،ایندر.کرد

:یهدستسهبهتوانمیراخستگیآزمونصورتایندرکهایمکردهبندیتقسیم
یکیترمومکانخستگیآزمونوثابتدمایدرخستگیآزمون،حرارتیخستگیآزمون
.کردبندیتقسیم

.میباشدمابحثازخارجمطلباینالبتهصد•



.

ستگیخدر.باشندمیخستگیدرتاثیرگزارمتغیرهایترینمهممکانیکیبارودمادانیممیکههمانطور•
مکانیزموتاسناچیزمکانیکیهایسیکلتاثیریاواستحرارتیهایسیکلتاثیرتحتتنهاقطعهحرارتی،

هایسیکلرتاثیتحتبیشترکهقطعاتیبرایآزموناین.باشدمیحرارتدرجهتغیراتاثربرخستگیغالب
برخیوتوربینثابتهایپرهتوربین،احتراقیمحفظهمثالطوربه.می شونداستفادهدارندقرارحرارتی
وترینمرسومازیکیثابت،دمایدرخستگیآزمون.دارندقرارخستگینوعاینتحتخوردوقطعات

تغییراتایوثابتدمایدرکهقطعاتیبرایآزموناین.آیندمیحساببهخستگیآزمونانواعپرکاربردترین
ودروخقطعاتبیشتردرآزموناین.می شوداستفادهدارندقرارتنشیهایسیکلتحتکم،بسیاردمایی

ازرکیبیتنوعی،بهکهترمومکانیکیخستگیآزمون.داردکاربرد...وبادامکمیلشاتون،لنگ،میلهمچون
نشتودمادرقطعاتازاستفادهزمینهدرصنعتپیشرفتبهتوجهبااخیرسال60طیاست؛قبلآزموندو
ردآزموناین.باشدمیضروریقطعاتاینازبرخیدرآزموناینانجامواستگرفتهقرارتوجهموردباال

آزمون،اینکاریردهایمهمترینازیکی.دارندزیادیکاربردتوربینروتوروتوربینهایپرهمانندقطعاتی
.باشدمیقطعاتعمرتخمین



ازاین قسمت تا صفحه مطالب در قالب تابلو و انچه مربوط 
.به مبحث ما میباشد بیان می گردد 







































.

یکلیات سایش و خستگی سایش•



تعریف سایش
میدهکنجسمسطحازماده،سطحدوارتباطدلیلبهآنحیندرکهشودمیگفتهمکانیزمیبهسایش•

ازدودیحتاراخودمفیدعمروکاراییگیرندمیقرارسایشتحتکههایسیستمتمامآنکهدلیلبه.شود
کنترل.استکم،سایشیمشکالتدلیلبهترپیچیدههایماشینتولیدامکانسوییازودهندمیدست

بهمادهشدنجدانتیجهسایش.استآیندهکاراتروپیشرفتههایتکنولوژیبرایضروریمواردجزسایش
سطحدرذوبحاصلباوشیمیاییتغییراتوانحاللحاصلفیزیکیجدایششکلبهومیکروشکستوسیله
:استمطرحسایشبرایبندیدستهچهارمرسومبندیتقسیمیکدر.استتماس

خوردگیسایش-4خستگیسایش-3خراشانسایش-2چسبانسایش-1•

درتغییرانامک،سایشوشیمیاییفیلمتولید،گرما،اصطحکاکدلیلبهسطحدرتغییراتایجاددلیلبه•
.داردوجودسایشمکانیزم







نرخ سایش 
.  ین می شود میزان سایش با نرخ سایش تعی. سایش به وسیله میزان حجم کاهش یافته و شرایط سطع معین می شود 

نرخ . نمودار استنرخ سایش بصورت حجم سائیده شده بر حسب مسافت طی شده بیان میشود که در واقع شیب 
.  سایش مخصوص بصورت حجم ساییده شده بر مسافت بر نیرو تعریف می شود 



انواع تغییر فرم 

فرمغییرتمانندمیگیردصورتتماسیکباراثردرحاصلهتغییراتپاستکفرمتغییردر•

یکیمکانهمبازسایشهایمکانیزمپاسچندحالتدر.برشیاوتردشکست،پالستیک

دوبهایشیسرفتار.خستگیمانندمیشوندتولیدسطوحبینتماسبارچندیناثردراماهستند

نرخکهودشمیگفتهحالتیبهمتوسطسایش.شوندمیبندیدستهنیزمتوسطوشدیدحالت

سایشنرخبهدیگرسوییازشدیدسایش.استکوچکبسیارسطحیتغییروکمآندرسایش

حالتدوشکلدرمثالبرای.شودمیاطالقبزرگترسطحیتغییراتوترشدیدهای

اربسیقطعاتعمر،شودایجادشدیدشرایطیدر.دهدمینشانراشدیدومتوسطشیارهای

.استمحدود



سایش تک پاس و چند پاس 



شکل سمت چپ حالت . مورفولوژی سطح در دو حالت سایش شدید و متوسط 
. سایش متوسط و شکل سمت راست سایش شدید را نشان می دهد 



سایش خستگی 

در.دشومیانجاممداوماصطکاکیهایسیکلازبعدخستگیشکستسایشازحالتایندر•
سیکلانیبحرتعدادازبعدسایشنوعاین.شوندنمیتولیدپاسیکدرسایشذراتحالتاین

استمادهسلیمتتنشزیرتنشکهشرایطیدر.افتدمیاتفاقسیکلیپالستیککرنشتحتو
شودمیهمادتسلیمتنشازباالترتنش،تماسمناطقازبرخیدرعیوبمیکرووجوددلیلبه
ایندلیلبه.باشدمیتخلخلوعیوب،هادانهمرزدارایکریستالپلیمادهیک.

یمافزایشزیادهایسیکلدروشدهزیادتماسمنطقهدرایمنطقهتنش،هاناهمسانگردی
تنشدوایبرهاسیکلتعدادازایتابعهعنوانبهراسطحیالیهپالستیکفرمتغییر.یابد

اولسیکل10درپالستیکفرمتغییرمیزاناستمشخصکههمانطور.دهدمینشانمتفاوت
.استمترمیکروچندحددر



: IIسیکل تنش در سطح مرحله : Jحالت های مرسوم در سایش خستگی سطحی مرحله 

پیوستگی ترک : IVرشد ترک مرحله : IIIجوانه زنی ترک در نزدیک سطح مرحله 

مرحله تولید ذرات سایش : VIرسیدن ترک به سطح و مرحله : vمرحله 

.باشدمیترکتولیدزماننهفتگیزمانخستگیدر.استسایشنوعاینتولیددراصلیمواردجزترک•

شاملینهفتگزمانخستگیحالتدر.استفوقزمانازبیشترزماناینخستگیسایشدرکهحالیدر

.شودمینیزسطحبهترکرشد









پین روی دیسک آزمون •

دروپینفقط:الفحالتدرآیدوجودبهاستممکنحالتسهسطحوپینتماساثردرعمومیحالتدر

ستماسطحدربحالتدر.شوندمیسائیدهدوهرپینهموسطحهم:جحالتدروسطحفقط:بحالت

وکنندمیتغییرآنهایالیهزیرسطحسایشاثردر.آیدمیدرخطیبصورتواینقطعهحالتاز

تولیدضعیموذوباثردروکریستالینیمهاستایالیه)بیلبیالیه،اکسیدیهایالیهترتیببهشامل

.استبالکوشدهسختکارالیهو(شودمی

سرعت–نیرو،پینابعادوشکلآزمونایندر.کنندحرکتتواندمیدیسکیاوپین،سایشآزموندر

.کندتغییرتواندمیدیسکیاوپینجنسو





.

نگ کلیات شات پینی•



















.
مییشافزارامختلففلزیسطوحخواصکهاستکارسردفرایندیکپینینگ،شاتیازنیساچمه•

،هواپیماییهوافضا،نظیرگوناگونصنایعدراستفادهموردتولیدفرایندهایازبسیاری.دهد

این.وندشقطعاترویبرکششیهایتنشایجادسببتوانندمیسنگینصنایعوانرژیخودروسازی،

،خمکاریحرارتی،عملیاتشدید،زنیسنگجوشکاری،کاری،نورد،دریل:ازعبارتندهاپروسه

ترکعشروبرایمناسبمحیطیقطعه،سطحرویبرباقیماندهکششیتنش.دهیشکلوتراشکاری

.باشدمیقطعاتاینعمرکاهشوتنشیخوردگییاخوردگی

یناوقتی.شودمیانجامکارقطعهسمتبهکرویهایساچمهسریعپاششطریقازپینینگشات•

هنقطآندرقطعهسطحوشودمیایجادریزیهایفرورفتگیکنند،میبرخوردقطعهبههاساچمه

تنشناحیهیکوکردهمقاومتکشیدگیاینمقابلدرهافرورفتگیایناطرافماده.شودمیکشیده

تنشباایهالیباشد،شدهپوشیدهریزهایفرورفتگیاینازقطعهسطحوقتی.کندمیایجادرافشاری

هایترکوشدهکششیتنشحاویالیهجایگزینالیهاین.شودمیتشکیلسطحرویبرفشاری

.سازدمیمتوقفراباشدمیقطعهسطحآنهاتشکیلمنشاکهتنشیخوردگیوخستگی









نحوه کارماشین شات پینینگ  رعت بیش انرژی جنبشی عامل اصلی درشات پینینگ میباشد این انرژی به ساینده انتقال و با س•

.  متر برثانیه به سطح قطعه برخورد مینماید تا ساچمه کوبی نام گیرد80از 

کوبیدن یا پرتاب ساچمه توسط سند بالست و یا شات بالست صورت می گیرد

نطور سرعت پاشش و برخی تجهیزات اضافی در شات پینینگ تفاوت دارد اما ساختار یکی همی

.شدت برخورد زاویه پاشش و کنترل از دقت بیشتری بر خوردار است 



یاگودییکقطعهسطحدروکردهعملکوچکزنیضربهچکشیکمانندساچمهگلولههر•

کششیسلیمتنقطهبهفلزسطحیالیهبایدگودیاینتشکیلبرای.کندمیایجادفرورفتگی

میسعیهشدفشردهذراتسطحزیرینالیهدر.شودایجادپالستیکفرمتغییرتابرسدخود

سردکارلزفازکروینیمناحیهیکنتیجهدرکهگرداندبازخوداولیهحالتبهراسطحتاکند

یهمپوشانوزنیساچمهادامهبا.گرددمیایجادداردقرارشدیدیفشارتنشتحتکهشده

باقیماندهفشاریتنشبایکنواختالیهیکسطحبههاساچمهبرخوردازناشیفرورفتگیهای

.گرددمیتشکیلکارقطعهسطحبهنزدیکایمنطقهدر











.شوندمیقطعاتسختیافزایشباعثمکانیزمدوبوسیلهزنیساچمهفرایندواقعدر•

ازقبل،یکششوفشاریتنشهایموضعیتوزیعبهدستیابیمنظوربه،زنیساچمهفرآیندهایدر–الف•

اچمهس.شوندمیپاشیدهسطحرویسایندههایساچمهبگیرندقرارتنشیهیچتحتهادندهچرخآنکه

آمدنوجودبهباعث،کننندمیبرخوردآنهاسطحبهثانیهبرمایل100تاسرعتباگاهاکهسایندههای

.شوندمیهاآنرویبردائمیشکلکرویهایدندانه









عیوبجوشکاریهایترک،مکانیکیهایخراشبودنداراعلتبهفلزاتسطوح:ب•

اکثردرغیرهوماشینکاریآثار،فلزیغیرهایآخال،شدهدکربورهالیه،فورجیاریختگی

رخهچازناشیلغزشهمچنین.کننندمیعملخستگیترکزنیجوانهمحلعنوانبهمواقع

کههارفتگیفرووهایبرآمدگیمثل،کندمیایجادسطحیهایناپیوستگیخستگیهای

از.دشونمیقطعاتخستگیاستحکامکاهشباعثوبودهخستگیهایترکتشکیلعامل

،ودشمیقطعهسطحدرترکبروزباعثنوسانیبارهایازناشیکششهایتنش،طرفی

اعثبوکندمیرشدسرعتبهترکوشودمیایجادشکافاطرافدرتنشتمرکزنتیجهدر

.شودمیقطعهشکست





.

ذشتهگدرکهبودندکوچکصنایعایناگرچه.گیردمیقراراستفادهموردکهاستسالهازنیساچمه•

.استیافتهگشترش1930دههازمدرنزنیساچمهولیساختندمشخصراسردکارروشاینمزایای

ازبسیاری.نمودتجاریثبترازنیساچمهشدتگیریاندازهروشآلمنجان1945سالدر

منآلتسمهامروزهکهفلزی،تسمهیکازاو.دانندمیمدرنزنیساچمهپدرراآلمنآقایمتخصصین

دتشگیریاندازهبرایآلمنگیجامروزینامباقوسیگیریاندازهسیستمیکوشود،مینامیده

.شودمیمحکمپیچ4باتختبلوکیکرویبرآلمنتسمه.گرفتبهرهقطعهبهساچمهبرخورد

.شودمیایجادساچمهسطحرویبرفشاریتنشگیرد،میقرارزنیساچمهفرایندتحتتسمهزمانیکه

میبروسقنازک،تسمهاینتوسطاعمالیتنشتحملعدمدلیلبهبلوک،رویازتسمهبرداشتنازپس

.شودمیگیریاندازهآلمنگیجباقوساین.دارد



دهشسختکارالیهوفشاریپسماندهایتنشازتوزیعیایجادباطرفیکاززنیساچمهعملیات•

اینتوسطسطحزبریافزایشعلتبهدیگرطرفازوشودمیقطعاتخستگیرفتاربهبودباعث

فاکتورسهندبرآیازخستگیاستحکامبهبودمیزانبطوریکه.یابدمیکاهشخستگیاستحکام،عملیات

:شودمیتعیین

باهپرروسازبعدوپارامترهاتنظیمباپروسهابتدایدرمشخصهاین:پسماندفشاریهایتنش-1•

باعهقطسطحدرشدهایجادپسماندهایتنشتوزییع.شودمیتائیدوبررسیمخربغیرهایآزمایش

.داردبستگیهاساچمهجنسبه،زنیساچمه

نایبرنوعیبهکدامهر–التراسونیکولیزر،کالسیکمختلفمتدهای:شدهسختکارالیه-2•

.گذارندمیتاثیرهاویژگی

خستگسرعمکاهشکهشدهبیشترترکایجادبهنسبتسطحاستعدادزبریافزایشبا:سطحزبری-3•

.داردپیدررا













عوامل موثر بر ساچمه زنی

اندازه و نوع ساچمه•

سرعت ساچمه•

سختی سطح قطعه•

زمان ساچمه زنی•

فاصله میان نازل ساچمه زنی و سطح قطعه•



سایز ،شکل ،مواد و سختی عوامل کنترلی ساینده



ساینده از مواد زیرممکن است باشد 



شکل ساچمه کامال کروی تا خود باعث ترک نشود



ساینده برای اینکه غیر کروی و شکسته نباشد از مارپیچ
همفری عبور می کند 





اندازه ساینده متناسب با ابعاد قطعه 



یکوفتهگرقراربررسیموردفرآیندپارامترهایتمامیاستالزممناسبپینینگشاتشرایطبهرسیدنجهت•
فزایشاباعثوبودهدقیقهایبررسیحاصلبهینهشرایطاینایجاد.گرددانتخابپاششجهتبهینهشرایط

کرداشارهزیرمواردبهتوانمیزنیساچمهپارامترهایمهترینجملهاز.گرددمیپینینگشاتموثرراندمان
،آلمنواحدحسببرزنیساچمهشدت،ساچمهاندازه،ساچمهسختی،ساچمهجنس،دستگاهتوانونوع:

رویعملیات،کارقطعهخصوصیاتوجنس،نمونهسطحازنازلفاصله،برخوردزاویه،پرتابسرعت
زنیساچمهازپسزداییتنشعملیاتوزنیساچمهازقبلسطح

سطحدر...(وفوالدی،سرامیکیهایگلوله)کرویسختذراتبرخورد،زنیساچمهکاربردفرآینددر•
میافزایشموثریکامالبطورراقطعهخستگیعمرفشردههایالیه.کندمیایجادپالستیکشکلتغییرقطعه

ازمدهآدستبهنتایجمثالعنوانبه.کندمیمقاومتخوردگیتنشازناشیبرداریترکمقابلدرنیزودهد
اینبرایچرخه107درخستگیاستحکامکهدادنشاننشکنچدنجنسازایقطعهبارابطهدرتحقیقیک

Mpaازویافتهافزایش%40زنیساچمهازبعد،قطعه تنشاعمالبهمنجرزنیساچمهبدونحالتدر250
وزنیجوانهمراحلدرتاخیرباعثکهاستشدهسطحدرسختیافزایشوسطحیسختیکاروفشاریپسماند

مثبتثیرتابرابردرآنمنفیاثرولیاستشدهنیززبریافزایشباعثزنیساچمه.استخستگیترکرشد
.استناچیزسختیکاروفشاریپسماندتنش





. گیج آلمن
تسمه آلمن



ساینده میبایست برای شدت پاشش مورد آزمون آلمن قرار 
گیرد 



..



نوار آلمن میبایست در مناطق تغییر تمرکز تنش برای 
کنترل نصب گردد 



تاثیر شدت تنش بر پینینگ 



داده ها برروی منحنی ذیل رسم می گردد 



بررسی با نرم افزار های مخصوص



درصدی سطح با اسکن کنترل می گردد 100پوشش 





با تست غیر مخرب بر روی سطح جهت عیوب آشنا هستیم  





کنترل تجهیزات نازل و توربین و تغذیه و فشار و شار



برخی از قطعاتی که برای افزایش عمر کاری تحت عملیات شات پینینگ قرار می 
اما یادمان باشد بدون فینیشینگ عمر قطعه ایده ال نخواهد بود :ازگیرند، عبارتند 

میل لنگ•

میل بادامک•

ارابه فرود هواپیما•

رینگ و دنده هرزگرد•

دنده خاردار•

دیسک های کمپرسور•

دیسک های توربین•

شاتون یا دسته پیستون•

چرخ های هواپیما•

فنرهای پیچشی•

فنرهای تیغه ای•



بحثونتایج

ازهکهمانطور.دهدمینشان(ب)پینینگشاتعملیاتازبعدو(الف)شدهپولیشحالتدررانمونهسطح

وشدهیجاداپالستیکشکلتغییرپینینگشاتعملیاتانجامازبعدنمونهسطحدراستمشخصتصاویر

تغییر.ودشمیسطحیزیرهایالیهدرفشاریپسماندهایتنشاعمالسببپالستیکشکلتغییراینوجود

.داردبالدنبهراسطحیهایالیهسختیافزایشوشدههانابجائیدانسیتهافزایشسببپالستیکشکل



دو مثال برای سایش



مثال



زبری یکسان سازی با شات پینینگ



جمع بندی

ازباشندیردرگویاباشدشدهچفتدیگرقطعهدرقطعهیککهگرددمیپدیدارهنگامیسایشیخستگی•

طعاتقازبسیاریدهاتوربینهمچنینکمپرسورهایپرهتختفنرهایوهاچرخدندهصرفاجهتاین

ردنکلحاظباراخودعمرقطعههرخستگیهماننداماگردندمیپدیدهایندچاریکدیگرباتماسدر

برعالوهگرددمیموضوعایندرقطعهآسیبیاشکستموجبانچهاماداشتخواهدفنیمسائل

هاجائینابوقطعاتنبودنباالنسقبیلازدیگریکلیدینکاتومهارتیفنیمسائلنکردنمراعات

قطعادرسکالسدرشدهآوردهتوربینوکمپرسورقطعهدومثالبعنوانمیباشددینامیکیبارهایحتی

اشتباهطعاقمتالوژیکیوفنیعیوبوقطعهیکبارههندسیشکلتغییربرعالوهراترکزنیجوانه

کهبودهنافتادخشاثربرکممقداربهولوسایشیااشتباهآوریادانکناریخطوطوبودهماشینکاری

.هگردیدرساندنآسیبموجبباالدوردر
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.



.



.



چیست ؟ بهترین راه بهبود افزایش عمر قطعات خستگی 

اخت تمیز کاری با شات بالست موجب جلو گیری از خوردگی وایجاد سطحی با زبری یکنو•

شات پینینگ بدلیل حذف تنشهای پسماند و بهبود خواص مکانیکی •

پولیش کاری و فینیشینگ بدلیل حذف خراش ها وعیوب سطحی •

راههائی با کمترین آسیب به محیط زیست •


