
(VSR) ارتعاش زدایی تنش عملیات گزارش

✓ خدمات گیرنده: شرکت کارفرما

✓ تاریخ انجام عملیات:۱۴۰۰۰̸۶۱̸۷ 

✓ محل انجام عملیات: سوله ی شرکت کارفرما

اری ✓ نوع سازه: فوالدی⁃جوش

✓ شمارۀ سازه:1 



-

اری برای شرکت آریا  در تاریخ۱۴۰۰۰̸۶۱̸۷  عملیات تنش زدایی ارتعاش روی ی سازۀ فوالدی⁃جوش

JB/T5926بارون توس در محل سوله ی شرکت آریا بارون توس انجام شد. این عملیات بر پایۀ استاندارد

م شود. ارائه ادامه، در حاصل، نتایج که است شده انجام ،Danieli 2.8.307 و 2005

سازه نوع ۱

است. ،۱ ل ش مطابق تن ۱ حدود وزن با فوالدی سازه

سازه :۱ ل ش

سنسور و ویبراتور محل و مرزی شرایط ۲

است. نشسته سازه وسط در الستی قطعه ۶ تعداد روی بر ،۲ ل ش مطابق سازه

کارفرمای محترمکارفرما



تکیه گاه :۲ ل ش

م شود. مشاهده سنسور و ویبراتور محل ،۳ ل ش در

سنسور و ویبراتور محل :۳ ل ش



سازه تنش زدایی ۳

(before VSR curve) VSR از قبل فرکانس جاروب منحن ۱ .۳

است. سنسور کانال سه به مربوط که م شود دیده ۴ ل ش در منحن این

VSR از قبل فرکانس جاروب :۴ ل ش

VSR عملیات منحن ۲ .۳

سازه، این برای عملیات این م شود. دیده VSR عملیات در جابه جایی⁃زمان منحن ،۷ تا ۵ ل های ش در

کشید. طول دقیقه ۴۰ حدود مجموع، در



سنسور کانال سه به مربوط VSR1 عملیات منحن :۵ ل ش

سنسور کانال سه به مربوط VSR2 عملیات منحن :۶ ل ش



سنسور کانال سه به مربوط VSR3 عملیات منحن :۷ ل ش

VSR از بعد و قبل فرکانس جاروب مقایسۀ ۳ .۳

در برد. پی پسماند، تنش های کاهش وضعیت به م توان ،VSR از بعد و قبل جاروب منحن های مقایسۀ از

است. شده انجام جهت سه در مقایسه این ۱۰ تا ۸ ل های ش

x جهت در VSR از بعد و قبل منحن های مقایسۀ :۸ ل ش



y جهت در VSR از بعد و قبل منحن های مقایسۀ :۹ ل ش

z جهت در VSR از بعد و قبل منحن های مقایسۀ :۱۰ ل ش

سازه در پسماند تنش های کاهش تأیید ۴

نشانه هایی پسماند تنش های کاهش (۱۱ ل (ش Danieli 2.8.307 و JB/T5926-2005 استانداردهای طبق

پایین آمدن باالرفتن، نشانه ها، این از م گذارد. جا به خود از فرکانس جاروب یا شتاب⁃زمان منحن های در

به طبیع فرکانس قلۀ انتقال یا و جابه جایی⁃زمان منحن تخت شدن و باالرفتن یا منحن تخت شدن سپس و



م شود. دیده ،۱۰ تا ۵ ل های ش در که است آن باند پهنای باری شدن یا قله ارتفاع افزایش یا چپ

JB/T5926-2005 استاندارد مطابق تنش کاهش معیارهای :۱۱ ل ش



نتیجه گیری ۵

انجام موفقیت با سازه در پسماند تنش های کاهش استاندارد، در پسماند تنش کاهش معیارهای با مطابق

است. شده

سند: کنندگان تایید

فارس سلمان دکتر

مهندس نیما مهندس
۱۴۰۰̸۰۷̸۰۴ تاریخ:
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