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  چکیده 
 قطعات کارسختی به عنوان روشی رایج در ارتعاشیزدایی  در تحقیق حاضر پس از معرفی اجمالی روش تنش

 براي بررسی تولید .شود جوشکاري شده، به بررسی ترمودینامیکی و فرموالسیون این پروسه به صورت تحلیلی پرداخته می
شود چرا که این اختالف  انتروپی فرآیند مطرح شده از اختالف بازده انرژي و بازده اگزرژي فرآیند جوشکاري استفاده می

توان  زدایی ارتعاشی می دهد به کمک تنش نتایج نشان می. باشد وشکاري میبعد شده در خالل ج نشانگر تولید انتروپی بی
ترین علل تولید انتروپی در  به صورت قابل توجهی تولید انتروپی ناشی از جوشکاري را کاهش داد چرا که یکی از عمده

نهایتاً نتایج حاصله با  .یابند  کاهش میکارسختیباشد که در اثر  هاي پسماند پروسه جوشکاري می خالل جوشکاري، تنش
  .اند هاي دیگر مراجع اعتبارسنجی گردیده داده

   
  

   زدایی ارتعاشی ، تنشکاري، تولید انتروپی، جوشکاري، قانون دوم ترمودینامیک سخت: هاي کلیدي واژه
  
  
  مقدمه -1

یا سردکاري عبارتست ) work hardening(کارسختی 
هاي  غییر شکلاز تقویت مقاومت یک فلز با استفاده از ت

ها  جایی این تقویت استقامت به دلیل حرکت نابه. پالستیک
)Dislocation (از . افتد در داخل کریستال ماده اتفاق می

آنجا که اغلب آلیاژهاي با درصد پایینی از کربن براي 
ها از  عملیات حرارتی مناسب نیستند لذا اغلب در مورد آن

  . کنند سردکاري استفاده می

کاري  همترین کاربردهاي تکنولوژي سختیکی از م
هاي پسماند قطعات جوشکاري  استفاده آن در کاهش تنش

   .باشد شده می
هاي پسماند  هاي متعددي براي کاهش تنش تاکنون روش

ژانگ و . قطعات جوشکاري شده معرفی شده است
 از عملیات انفجاري جهت کاهش 2005همکاران در سال 

ها به منظور شناخت بیشتر  آن. تنش پسماند بهره بردند
مکانیزم عملیات انفجاري، فرآیند مذکور را به روش تجربی 
و عددي مورد مطالعه قرار دادند و نشان دادند که امواج 
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هاي  ایجاد شده در اثر انفجار سبب توزیع مجدد تنش
زین نیز در -کاي]. 1[گردد ها می آن پسماند و نهایتاً کاهش 

مدلسازي عددي فرآیند  طی تحقیقی ضمن 2005سال 
انفجاري، نشان دادند که به منظور اجتناب از شکست در 

% 150موج انفجاري باید کمتر از ) پیک(قطعه، قله 
ماسینی و همکاران در ]. 2[مقاومت کششی قطعه باشد

کاري، که   توزیع تنش ایجاد شده توسط چکش2008سال 
 و نوعی کارسختی است را بر صفحات فوالدي مطالعه نمود

هاي  کاري را در حالت مقدار بهینه انرژي الزم براي چکش
پینگ و همکاران در سال - ژي]. 3[مختلف محاسبه نمودند

 تاثیر استفاده از میادین مغناطیسی در کاهش 2011
هاي پسماند را بررسی نمودند و ثابت کردند به کمک  تنش

هاي پسماند را کاهش   درصد تنش10توان تا  این روش می
 از گرمایش 2011بارانسکو و همکاران در سال ]. 4[داد

هاي پسماند جوشکاري استفاده  موازي براي کاهش تنش
نمودند و نشان دادند که به کمک این روش، کاهش 

پذیر  امکان% 70هاي پسماند جوشکاري تا سقف  تنش
گرمایش   از پیش2011هو و همکاران در سال ]. 5[است

ه کردند و بازه دمایی براي کاهش عیوب جوشکاري استفاد
روکوئت و ]. 6[بهینه براي فرآیند مذکور را مشخص کردند

هاي ایجاد شده توسط شات   تنش2009همکاران در سال 
مکانیکی مورد -سازي ترمو پینینگ را به کمک شبیه

بررسی قرار دادند و تاثیر پارامترهایی مانند سرعت، شعاع 
جاد شده مطالعه هاي ای ها را بر تنش ها و سختی آن گلوله
هاي پسماند  هاي کاهش تنش از دیگر روش]. 7[کردند

قطعات، استفاده از متد ارتعاشی در قطعه جوشکاري شده 
. است که در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت

 این روش را به عنوان 1994واکر و همکاران در سال 
هاي  جایگزین مناسبی از آنیلینگ در جهت کاهش تنش

ند نام بردند و میزان تاثیرگذاري این روش و پسما
ها بررسی  پارامترهاي بهینه را در جهت کاهش تنش

 از ارتعاش 2007آووکی و همکاران در سال ]. 8[نمودند
هاي اتصاالت جوش استفاده  هارمونیک براي کاهش تنش

ها را  کردند و تاثیر قابل توجه این روش در کاهش تنش
 پالستیسیته روش 2009 سال ووفاي در]. 9[نشان دادند

  ].10[ارتعاشی و مکانیزم آن را بررسی و مدل کرد
شود به کمک کارسختی ایجاد  در تحقیق حاضر تالش می

شده توسط روش ارتعاشی، میزان تولید انتروپی در خلل 
  .پروسه جوشکاري به حداقل مقدار خود برسد

مطابق قانون اول ترمودینامیک، انرژي مکانیکی 
بدین معنا که .  به گرما تبدیل شود و بالعکستواند می

تواند به انرژي مکانیکی تبدیل گردد  انرژي گرمایی نیز می
با اینحال مطالعات . و در آن هیچ محدودیتی وجود ندارد

توان انرژي مکانیکی را  دهد که هرچند می تجربی نشان می
تماماً به گرما تبدیل کرد اما فرآیند معکوس آن یعنی 

هایی همراه  گرما به انرژي مکانیکی با محدودیتتبدیل 
شود به قانونی علمی که  این واقعیت مربوط می. است

  . شود معموالً قانون دوم ترمودینامیک خوانده می
در تعریفی از قانون دوم ترمودینامیک در محیط پیوسته، 

-برند که رابطه کالزیوس محققین از تابعی اسکالر نام می
مطابق این . شود نامیده می) Clasius-Duhem(دوهم 

رابطه نرخ تولید انتروپی داخلی در یک سیستم غیرمنفی 
  . است

گردد به ناچار مقداري از  هنگامی که انتروپی تولید می
بنا به تئوري . گردد انرژي مکانیکی به گرما تبدیل می

نرخ اتالف کار در ) Gouy-Stodola(استودوال -گوي
به . تولید انتروپی داخلیدسترس متناسب است با نرخ 

منظور حداقل سازي اتالف کار در دسترس، هیچ راهی جز 
]. 11[سازي نرخ تولید انتروپی سیستم وجود ندارد حداقل

سازي تولید انتروپی  به منظور استفاده از روش حداقل
)Entropy Generation Minimization یا EGM (

نوعی به هاي مکانیکی و هندسی را به  محقق باید ویژگی
  . پارامترهاي ترمودینامیکی مرتبط سازد

  در EGMتا به امروز تقریباً تمامی کاربردهاي عملی 
هاي ترمودینامیکی کالسیک  سازي سیستم راستاي بهینه

هایی از قبیل  سیستم.  است مورد استفاده قرار گرفته
... . ها و  هاي حرارتی، واحدهاي تولید انرژي، یخچال مبدل

سازي تولید انتروپی  اضر کاربرد روش حداقلدر تحقیق ح
  . در کاربرد خاصی از مکانیک جامدات معرفی شده است

  
  هاي پسماند روش ارتعاشی در کاهش تنش -2

هاي پسماند را به دو صورت کلی  هاي مقابله با تنش روش
  :توان تقسیم نمود می
هایی که پیش از فرآیند جوشکاري و یا در خالل  روش- الف

  .شود ار گرفته میآن به ک
هایی که پس از فرآیند جوشکاري براي  روش-ب

  .شود زدایی به کار گرفته می تنش
هاي مورد استفاده براي  بندي دیگر روش در یک تقسیم

توان  مکانیکی می زدایی را به دو صورت مکانیکی و غیر تنش
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هاي مکانیکی و  در هر دو شاخه روش. تقسیم نمود
. قرار گیردتواند مورد استفاده  یکاري م غیرمکانیکی، سخت

هاي غیرمکانیکی  و روش) 1(هاي مکانیکی در شکل شیوه
  :ندا نشان داده شده) 2(در شکل

  
  هاي پسماند هاي مکانیکی در کاهش تنش  شیوه-)1(شکل

  

  
  هاي پسماند هاي غیرمکانیکی در کاهش تنش  شیوه-)2(شکل

  
) VSR( جوشکاري شده قطعات ارتعاشی گیري تنش

هر  که است پسماند هاي تنش کاهش هاي روش از کیی
 دارد، با این وجود هچند براي بیش از چهل سال سابق

هاي کمی و میزان تاثیرگذاري آن  مکانیزم آن، ارزیابی
این متد ]. 12[باشد همچنان در دست مطالعه و بررسی می

 در حرارتی گیري تنش امکان که قطعاتی مورد در ویژه به
هاي  بارگذاري. است گرفته قرار توجه مورد ردندا وجود آنها

 تا را پسماند هاي تنش سیکلی مورد استفاده در این روش
 کاهش استاتیکی تعادل به نزدیک و میزان کمترین

 مورد استفاده موتوري الکتریکی با  ارتعاش دهنده.دهد می
 بوده Eccentric Mass Electric جرم خارج از مرکز 

 ].13[گردد  شده متصل میکه به قطعه جوش داده
 هاي قسمت به باال نوسانی انرژي با ارتعاشی کوتاه فرکانس

 اعمال شده ماشینکاري هاي قسمت یا شده مونتاژ
 بر مازاد) شارژي (باري فراوان، هاي ارتعاش این. شود می

که عالوه بر تغییر  بوده قطعه در موجود هاي تنش الگوهاي
 هاي تنش پیک شکاه موجب هاي پالستیک محلی، شکل

 و پایدار قطعاتی تولید سبب شوند که نهایتاً می پسماند
 دامنه رزونانسی هاي ارتعاش. گردد می ها اعوجاج کاهش

 هاي تنش پیک توجه قابل کاهش در فراوانی کارایی باال
  . دارند شده جوشکاري قطعات در پسماند

 آهنی فلزات از وسیعی گستره مورد در تواند می فرآیند این
 توان می جمله آن از. گیرد قرار استفاده مورد آهنی غیر و

 چدن، آلومینیم، نزن، زنگ هاي فوالد کربنی، فوالدهاي به
 در توانند می فلزات این. کرد اشاره... و اینکونل منگنز،
 شده، گري ریخته شده، کار قبیل از مختلف هاي حالت
 یا و شده تراشکاري خام، شده، جوشکاري شده، فورج

  . گیرند قرار عملیات مورد شده کاري شینما
 با هایی شکل براي ارتعاشی گیري تنش تجهیزات

 شده، گري ریخته کوچک قطعات از متنوع، هاي اندازه
 جوشکاري بزرگ بسیار قطعات تا ها دنده چرخ ها، شافت
 حرارتی گیري تنش براي که شده کاري ماشین و شده

 سیستم این تعاشار میز. است استفاده قابل هستند بزرگ
 نگهداري براي که شود طراحی اي گونه به بایست می

 ها قالب نظیر سنگین قطعات تا کوچک بسیار قطعات
 است اي گونه به دستگاه این لرزشی سیستم. باشد مناسب

 مورد را قطعه زیادي تعداد همزمان طور به تواند می که
 زمان در جویی صرفه موجب نتیجه در و دهد قرار عملیات

  . شود
 به صنعتی فرایند از اي مرحله هر در است ممکن قطعات
 گیري تنش باشند وصول قابل و دسترس در که شرطی
 گیري تنش منظور به فرایند این ها، کاربرد بیشتر در. شوند
 خشن از پس یعنی صنعتی، هاي فرایند در خار اتصال محل

 مورد در. گیرد می انجام... و زنی سنگ زنی، مته تراشی،
 فرایند طی در تواند می گیري تنش شده، جوشکاري قطعات

 گیري جلو در تواند می امر این که گیرد، انجام جوشکاري
 برخی در اعوجاج یا ترك سبب که پسماند تنش افزایش از

  .باشد مفید بسیار شود می قطعه هاي قسمت
 بازه یک در را باالیی دمایی شیب ذوب، عمل که آنجایی از

 به بیشتر پسماند هاي تنش کند، می ایجاد کوتاه زمانی
 توان می وجود این با شوند؛ می ایجاد دینامیکی صورت
 پس فوراً شده جوشکاري قطعه براي را گیري تنش فرایند

 در روتین و مداوم برنامه یک در یا و جوشکاري اتمام از
  .داد انجام جوشکاري حین
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فرآیند روابط مکانیکی و ترمودینامیکی -3
  داییز تنش

هاي پسماند  دهد که میزان کاهش تنش مطالعات نشان می
 زیر بستگی نههاي ارتعاشی به موارد چهارگا از طریق روش

  ]:8[دارد
هاي   تنشنهدام-2  اولیه و گرادیان تنش پسماندزهاندا-1

-4 هاي مورد استفاده تعداد سیکل-3 دینامیک وارد شده
  خواص ماده تحت بارگذاري سیکلی قرار گرفته

هاي  براي بررسی میزان تولید انتروپی ناشی از کرنش
. شود دوهم استفاده می-پالستیک از رابطه کالزیوس

مطابق این رابطه نرخ تولید انتروپی در واحد حجم به 
  ]:13[باشد صورت زیر می

  
 قـسمت پالسـتیک تانـسور     تانسور تـنش،  که در آن   

 نیروهاي ترمودینـامیکی کـه در    دماي مطلق،  ܶتنش،  

 شــار گرمــا گـردد و   اثـر متغیرهــاي درونـی ایجــاد مــی  
سمت راست رابطۀ فوق از سه عبارت کـه بیـانگر           . باشد  می

عبـارات  . اتالفات صورت گرفته هستند، تشکیل یافته است      
هـاي   اول، دوم و سوم به ترتیـب اتالفـات ناشـی از کـرنش            

تغییــرات نیروهــاي درونــی و اتالفــات هــدایت پالســتیک، 
دهد که میـزان      تحقیقات نشان می  ]. 14[باشند  حرارتی می 

 درصد مقـدار  10 تا 5اتالفات ناشی از نیروهاي درونی تنها   
باشـد لـذا قابـل صـرف نظـر کـردن        اتالفات پالستیک مـی   

منحنـی کـرنش خزشـی سـیکلی        ) 3(در شـکل   ].13[است
هـاي ارتعاشـی    اد سیکل تحت تنش دینامیک نسبت به تعد     

 لـه این شکل بـه منظـور اسـتخراج معاد        . ترسیم شده است  
کرنش پالستیک ایجاد شده در اثر ارتعاشات سیکلی مـورد         

  :باشد گیرد که به صورت زیر می استفاده قرار می

  
 A سیکل، N کرنش خزشی سیکلی پس از که در آن 

 ثوابت  و هاي سیکلی دینامیک و  دامنۀ تنش
  . باشند تطبیق معادله با منحنی تجربی می

  
  ]13[تغییرات کرنش خزشی با تعداد سیکل- )3(شکل

هاي پسماند به شکل زیر قابل  در این صورت کاهش تنش
  ]:12[بیان است

  
  .باشد  مدول دینامیک میEکه در آن 

  :)3(مطابق شکل 

    
   

تاثیر ارتعاشات وارده بر سیستم کنترلی به صورت اگزرژي 
براي تبدیل . گردد و تولید انتروپی به باند جوش وارد می

کرنش خزشی سیکلی به اگزرژي، از چقرمگی به عنوان 
معیاري از میزان انرژي جذب شده توسط ماده قبل از 

بدین منظور سطح زیر نمودار ]. 15[ شکست استظهلح
 کرنش باید محاسبه گردد که برابر است با منحنی تنش و

انرژي بر واحد حجم یا همان چقرمگی لذا مقدار اگزرژي 
  ]:16[باشد ناشی از کرنش وارد بر سیستم به شکل زیر می

  
 حجم V تانسور کرنش و D، تانسور تنش، Tکه در آن 
توجه گردد که سیستم مورد مطالعه در . باشد سیستم می

  .باشد می) باند جوش(این تحقیق نوار جوش 
هاي اعمالی و کرنش خزشی   تنشطه، راب)4(مطابق شکل

 .باشد  قابل ارائه می4/7*10^11به صورت خطی با شیب 
توان  نیرو برحسب کرنش است که می) 4(نمودار شکل(

به فرم زیر قابل ) 4( لذا رابطه )نیرو را به تنش تبدیل کرد
  :بازنویسی است
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ي اعمال شده در اثر ارتعاشات به ازاي تغییرات نیرو-)4(شکل

  ]13[کرنش ایجادي براي 
براي حداقل سازي تولید انتروپی در خالل جوشکاري از 
کارسختی ایجاد شده در اثر روش ارتعاشی استفاده 

بعد  شود که تاثیر آن به کمک پارامتر تولید انتروپی بی می
  ]:17[گیرد مورد بررسی قرار می

  

  
  :توان نوشت و یا می

  

 به ترتیب   و، ،  که در رابطۀ فوق، 
ظرفیت گرمایی ویژة فلز باند، گرماي نهان ذوب، دماي ذوب فلز 

 به I و v ،Uو . باشد نوار جوش و مقدار دماي اولیۀ قطعه می
 و ترتیب سرعت جوشکاري، ولتاژ استفاده شده در الکترود

  . باشند ریان الکتریکی میج
  
  بحث و بررسی نتایج-4

 L 304  ها بر فوالد زنگ نزن در این تحقیق تمامی بررسی
  .پذیرد صورت می

که نشانگر اختالف بازده انرژي و بازده اگزرژي ) 6(رابطه 
بعد در خالل  تولید انتروپی بینگر بیااست، در واقع 
ت که مخرج کسر اگزرژي کل ورودي اس. جوشکاري است

در صورت استفاده از روش ارتعاشی، کار پالستیک یا همان 
گردد و  کارسختی صورت گرفته به مخرج کسر افزوده می

که تولید انتروپی را در اثر فرآیند جوشکاري (صورت کسر 

که  (، با تولید انتروپی در اثر کارسختی)دهد نشان می
  .شود  جمع می)گردد محاسبه می) 1(از رابطه 
اختالف بازده انرژي و بازده اگزرژي براي ) 5(در شکل

جوشکاري نسبت به تعداد دورهاي مختلف نمایش داده 
مطابق این شکل بارگذاري ارتعاشی براي دو . شده است

کاهش .  مگاپاسکال صورت گرفته است100 و 50دامنه 
تولید انتروپی نشانگر آن است که عملیات سختکاري سبب 

این کاهش در . گردد ي میتولید انتروپی قطعه جوشکار
. باشد هاي پسماند قطعه می واقع در اثر خنثی شدن تنش

هاي باالتري از ارتعاش،  رود در دامنه همانطور که انتظار می
کاهش تولید انتروپی کمتر است اما این کاهش با افزایش 

نتایج . کند تعداد دورهاي بارگذاري، شیبی کاهشی پیدا می
 دامنه ،اي بارگذاري کمتردهد که در دوره نشان می

بارگذاري تاثیر بیشتري بر کاهش تولید انتروپی دارد 
   .بیشترنسبت به دورهاي بارگذاري 

  

  
تغییر تولید انتروپی با تعداد دورهاي بارگذاري براي -)5(شکل

   مگاپاسکال100 و 50دامنه ارتعاشی 
  

انتخاب شده مؤید نتایج ] 13[که از مرجع) 6(شکل
  . دباش می) 5(شکل
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هاي پسماند نسبت به تعداد  کاهش تنش- )6(شکل
  هاي صورت گرفته براي سه دامنه ارتعاشی متفاوت بارگذاري

  
با افزایش دامنه بارگذاري ارتعاشی، کاهش ) 6(مطابق شکل

در ضمن این کاهش . یابد هاي پسماند افزایش می تنش
ها نسبت به تعداد دورهاي بارگذاري سیر نزولی دارد  تنش
این معنا که میزان تاثیرگذاري روش ارتعاشی براي به 

  یابد تعداد دورهاي باالي بارگذاري، کاهش می
  
  نتیجه گیري-5

سعی شد با استخراج روابط تحلیلی، تولید  در این تحقیق
براي . انتروپی در اثر فرآیند جوشکاري حداقل گردد

حداقل سازي تولید انتروپی از یک فرآیند کارسختی 
براي . شود دید که بارگذاري ارتعاشی نامیده میاستفاده گر

بررسی میزان تولید انتروپی از اختالف یازده انرژي و 
افزایش دامنه دهد که  نتایج نشان می. اگزرژي استفاده شد

موج ارتعاشی تولید انتروپی قطعات جوشکاري شده را 
ها  کاهش داده و این کاهش با افزایش تعداد بارگذاري

  .اهد داشتشیبی کاهشی خو
  
   مراجع- 6

[1] Zhang, J., Liu, K., Zhao, K., Li, X., 
Liu, Y., Zhang, K., 2005, A study on the 
relief of residual stresses in weldments 
with explosive treatment, International 
Journal of Solids and Structures 42  3794–
3806 
[2] Kai-Xin, L., Jin-Xiang, Zh., Kai, Zh., 
Xiao-Jie, L., Kai, Zh., 2005, Mechanism of 
explosive technique on relieving welding 
residual stresses, CHIN.PHYS.LETT. 
Vol.22, No.3, 744-746.  
[3] Hacini, L., Van le, N., Bocher, P., 
2008, Effect of impact energy on residual 
stresses induced by hammer peening of 
304L plates, journal of materials 
processing technology No.208, 542–548. 
[4] Zhipeng, C., Xinquan, H., 2011,  
Residual stress reduction by combined 
treatment of pulsed magnetic field and 
pulsed current, Materials Science and 
Engineering A 528 6287–6292. 

[5] Barsanescu. P.D., Leitoiu. B., 2011, 
reduction of residual stresses induced by 
welding in monel alloy, using parallel heat 
welding, International Journal Of 
Academic Research Vol.3. No.1. January, 
Part II. 
[6] Hu, L.H., Hung, J., Li, Z.G., Wu, Y.X., 
2011, Effects of preheating temperature on 
cold cracks, microstructures and 
properties of high power laser hybrid 
welded 10Ni3CrMoV steel, Materials and 
Design No.32  1931–1939.  
[7] Rouquette, S., Rouhaud, E., Francois, 
M., Roos, A., Chaboche, J.L., 2009,   
 Coupled thermo-mechanical simulations 
of shot impacts: Effects of the temperature 
on the residual stress field due to shot-
peening, journal of materials processing 
technology 209  3879–3886. 
[8] Walker, C.A., Waddel, A.J., Johnston, 
D.J., 1994, Vibratory stress relief-An 
investigation of the underlying processes, 
Published by University of Strathclyde, 
Glasgow, SCT UK.  
[9] Aoki, S., Nishimura, T., Hiroi, T., 
Hirai, S., 2007, Reduction method for 
residual stress of welded joint using 
harmonic vibrational load, Nuclear 
Engineering and Design 237 206–212. 
[10] Kwoifie, S., 2009, Plasticity model for 
simulation, description and evaluation of 
vibratory stress relief, Materials Science 
and Engineering A 516 154–161. 
[11] Baneshi, M., Jafarpur, Kh., Mahzoon, 
M., 2009, Application of the entropy 
generation minimization method to solid 
mechanics, Appl Phys A 97 777-789. 
[12] Rao,D. Wang,D. Chen,L. Ni,C. 2007, 
The effectiveness evaluation of 314L 
stainless steel vibratory stress relief by 
dynamic stress, International Journal of 
Fatigue 29 192–196. 
[13] Amiri, M.; Naderi, M.; Khonsari, 
M.M., 2012,  Article On the Role of 
Entropy Generation in Processes Involving 
Fatigue,  Entropy, 14 24-31. 
[14] Amiri, M., Naderi, M., Khonsari, 
M.M., 2011, An experimental approach to 



  

  NCME2012همایش ملی مهندسی مکانیک 
  1391مهرماه واحد الیگودرز،  دانشگاه آزاد اسالمی

  

7 
 

ز و د ا یو  ا

evaluate the critical damage, Int. J. 
Damage Mech. 20 89–112. 

آیزنشتات مالوین، حائریان اردکانی علی، آشنایی با ] 15[
  .1379خواص مکانیکی مواد، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 

[16] Sluzalec,A., 2005, Theory of 
thermomechanical processes in welding, 
Springer, Netherlands. 
[17] Hanaei, S., Mamourian, M., 2012, 
Underwater Welding Residual Stress 
Analysis Through Pipes Wall Using 
Exergy Analysis, The first International 
Conference of Oil, Gas, Petrochemical and 
Power Plants. 
 
 


