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Effect of Dynamic Parameters and Fluid Impurities on 
Abrasion of Centrifugal Compressor Impeller of the Gas 
Transmission Center using Experimental and Analytical 
Methods
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Abrasion in pipelines and fluid transfer equipment along with impurities in oil and gas and 
other industrial processes is one of the most important problems of oil, gas and petrochemical 
industries. Repair of this equipment is considered as one of the major challenges in industry. 
Wearing was created by the impact of solid particles with gas and liquid particles or by the 
collision of liquid droplets with the inner wall of the fluid passageway. This research aims to 
examine the factors affecting the rate of vane wearing including circulation speed of compressor 
vane, size of particles within methane, density of particles in compounds, angle of incidence 
and target metal stiffness. To obtain and analyze the rate of vanes’ wearing, degraded pieces 
of vanes’ substance were provided and were used as specimen according to the operational 
conditions, exploitation, and transfer of gas. During the experimental steps, the rate of wearing 
with varying conditions in solution and solid particles’ compounds was measured. According 
to the results, the speed rate of circulation of centrifugal compressor impeller is an important 
parameter in increasing efficiency. To obtain this parameter, the mechanical and metallurgical 
properties of the compressors should have a good quality. Also, considering the relationship 
with a parabola form, the abrasion increases with increasing the density of particle. The results 
of the research were compared to the existing standards and theories and the approaches were 
presented to decrease degradation and wearing in centrifugal compressors’ vanes.
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 دهیچک

در  هاناخالصیسایش در خطوط لوله و تجهیزات انتقال سیال به همراه  پدیده
مشکالتی است که  ترینمهمصنعتی از  هایفرآیندنفت و گاز و دیگر  هایبخش

رو هستند. تعمیر و اصالح این تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی با آنها روبه
 هایچالشو  هاآسیباز هزینه زیادی را به خود اختصاص داده و به عنوان یکی 

ذرات جامد همراه با گاز و مایع یا  ضربهسایش در اثر  مهم در صنایع مطرح است.
. در شودمیدر اثر برخورد قطرات مایع به دیواره داخلی مجرای عبوری سیال ایجاد 

همانند سرعت دوران  پرهبر نرخ سرعت سایش  گذارتاثیراین پژوهش عوامل 
مورد  هاترکیبذرات داخل گاز متان، غلظت ذرات در  اندازهپروانه کمپرسور، 

ها، و تحلیل میزان و نرخ سایش پره آوردندستبهاست. برای  گرفتهبررسی قرار 
تهیه و به عنوان نمونه مطابق با  شدهتخریبقطعاتی از جنس پروانه کمپرسور 

ی مراحل مختلف برداری و انتقال گاز استفاده شده است. طشرایط عملیاتی و بهره
آزمایش، میزان نرخ سایش با شرایط متفاوت در محلول و ترکیبات ذرات جامد 

شده است. بر طبق نتایج حاصله سرعت باالی گردش کمپرسورهای  گیریاندازه
گریز از مرکز پارامتری مهم در افزایش راندمان است که برایی حصول این پارامتر 

پرسورها دارای کیفیت مناسبی باشند. باید خواص مکانیکی و متالورژیکی کم
افزایش  شکل سهمی رابطه با توجه بهسایش ، با اقزایش غلظت ذرات همچنین

مورد  شدهارائه هایتئوریبا استانداردهای موجود و  آمدهدستبهنتایج  .یابدمی
تحلیل و بررسی قرار داده شده و راهکارهایی برای کاهش تخریب در اثر سایش 

 گریز از مرکز ارائه شده است. هایکمپرسوره پر
 نرخ سایش، پروانه کمپرسور، غلظت ذرات، اندازه ذرات: هاکلیدواژه
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 مقدمه  -١

تولید  فرآیندمشکالت موجود در  ترینمهمسایش به عنوان یکی از 
، کمپرسورها. سایش در دیآیم به شمارو انتقال نفت و گاز 

اتفاق بیفتد.  تواندیمزات یو دیگر تجه یزنمته یواحدها، هاییزانو
است و منجر به افزایش لقی بین قطعات  آورانیزاین پدیده اغلب 

. بسیاری شودیممتحرک، کاهش دقت ابعادی، ارتعاش و تخریب 
به پروانه کمپرسورهای گریز از مرکز،  خطرناک مربوط یهایخراباز 

تقویت  یهاستگاهیا، ابزارهای سنجش و کنترل در هالوله، هاییزانو
فشار گاز خطوط لوله، واحدهای حفاری و دیگر تاسیسات زیردریایی 

این مشکالت و  اخیر در نتیجه سایش بوده است. یهادههدر 
و مسائل ایمنی و هزینه  یطیمحستیزباعث مشکالت  هایخراب

 .شودیمفرسوده  یهابخشتعویض 
کتابی به نام ترابیولوژی مهندسی منتشر کردند که  بچلر وویک استچ

نقش سرعت، زاویه برخورد و اندازه ذرات در میزان سایش را نشان 
را  گریکدیبر  شیو سا شیاثرات متقابل فرسا الرکابی. [1]دادند
و برعکس  شیباعث فرسا شینمود و نشان داد که سا یبررس
 .]2[شودمی شیموجب سا زین شیفرسا
متأثر از فشردگی و  ،نشان دادند که میزان سایشو همکاران  اوکا

ضربات ریزگردها است. همچنین ثابت نمودند که سرعت و زاویه 

مهم و  و پارامترهای گذار در سایش بودهتاثیربسیار  ،برخورد ذرات
 . ]3[سایشی هستند کلیدی برای تخمین خوردگی

سایش ذرات بر مواد مقاوم در درجه حرارت باال را  تاثیر وارواک
آزمایش کرد و اثر سرعت و اندازه ذرات را در نرخ سایش حاصل 

 های حرارتی را بررسیو همکارانش سایش مبدل حبیب. ]4[نمود
که رشد سایش با سرعت ذرات  کردندتوسط ریزگردها ثابت  و نمودند

به سزایی در نرخ رشد  تاثیرارتباط مستقیم دارد و اندازه ذرات 
 . ]5[سایش دارد

و همکارانش سایش ابزار فوالدی را با پارامترهای مختلف  ردریگویز
ذرات ماسه مورد آزمایش قرار دادند.  اندازهشامل زاویه، سرعت و 

ذرات به سختی ه یزاوطبق نتایج آنها رشد سایش عالوه بر سرعت و 
نرخ سایش ه رابط جیروتو  فورت. ]6[سطح هم بستگی دارد

فرسایشی حاصل از گردش پره در سیال، جامد و مایع را مورد 
در پره  ارزیابی و بررسی قرار دادند. آنها ثابت نمودند رشد سایش

. ]7[بیشتر گردد تواندیمسیالی که ذرات جامد داخل آن وجود دارد 
پارامتر دینامیکی سرعت جریان سیاالت مایع وگاز در  تاثیر مازمدر

کرد و دریافت که  شکل را بررسیU یهاخمافزایش سایش در 
 . ]8[افتدیماتفاق  هاوخمها انحنا بیشترین تخریب و سایش در

عوامل طبیعی مانند جریان گرد و غبار و  تاثیرو همکاران  گانیک
توربین بادی مورد بررسی قرار  یهاپرهپیشرو ه لبباران را بر سایش 

دادند و دریافتند که گرد و غبار و باران سنگین باعث شدت سایش و 
 . ]9[شودیم هاپرهدر  تخریب بیشتر

 هاییزانوسایش جریان مایع حاوی ذرات شن در  بارتو  عظیمیان
مورد مطالعه  یسازهیشبرا به صورت آزمایشگاهی و  هایراهسهو 

از آزمایشات این دو محقق تطابق  آمدهدستبه. نتایج انددادهقرار 
و همکاران تحلیل  پریرا. ]10[دانشگاه تولسا دارد یهامدلمناسبی با 

 عددی سایش در اثر برخورد ذرات سیال به زانوها را انجام دادند و
 هاوخمثابت نمودند بیشترین رشد سایش در شعاع خارجی زانوها 

ه یزاوسختی فلز و ه رابط وهمکاران نژادعرب. ]11[شودیمایجاد 
در  که برخورد را با سایش بررسی نمودند. در تحقیق آنها ارائه گردید

آن ماده  اغلب موارد سختی بیشتر مواد موجب سایش کمتر
 . ]12[شودیم

توسط سیال گازی  جادشدهیاسایش ه دیپددراین تحقیق به بررسی 
 لولهٔ گریز از مرکز زیمنس خطوط  یکمپرسورها یهاپرهچند فازی بر 

یاسوج) پرداخته ( ایستگاه تقویت فشار گاز پتاوه یسراسرانتقال 
این تحقیق  یهاینوآور، شدهانجامبا توجه به تحقیقات شده است. 

آنها بر سرعت  تاثیرو  هایناخالصدر بخش نوع ترکیب سیال و 
سیال مورد بررسی متشکل از گاز متان فاز گاز و سایش خواهد بود. 

از نوع پودر سیاه شامل انواع  هایناخالصآب فاز مایع است. 
، اکسید منگنز، کوارتز یا اکسید آهنترکیبات ذرات شن و خاک، 

. در دهندیمفاز جامد را تشکیل  ،سولفید آهناکسید سیلیکون و 
 پروانهاین پژوهش پارامتر دینامیکی همانند سرعت دوران 

بر  هابیترکذرات داخل گاز متان و غلظت ذرات در ه اندازکمپرسور، 
 .استمورد بررسی قرار گرفته ه پرنرخ سرعت سایش 

 
 تئوری -٢

 توسط سایشه مسئل روی متعددی آزمایشگاهی و تئوری مطالعات
 فینی را سایش پدیده اساس. است گرفته صورت مختلف محققین

 و کار مقدار رابطه این طبق. ]14 ,13[کردند ارائه ١ه رابط با بورگین و
 با فلز یک سطح از مواد شدنکندهیا  برداشتن برای نیاز مورد انرژی
 برخوردکننده ذرات توسط فلز به شدهمنتقل جنبشی انرژی مقدار
 .است برابر
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(𝑄𝑄𝑃𝑃𝜌𝜌𝑃𝑃)𝑉𝑉𝑃𝑃2

2 �  f(θ)   

 
 𝑑𝑑ℎ
𝑑𝑑𝑑𝑑

 .𝐴𝐴impact فلز، دیواره ضخامت کاهش حجمی نرخ P تنش 
 ذرات جرمی دبی𝑄𝑄𝑃𝑃𝜌𝜌𝑃𝑃  ذرات، برخورد سرعت 𝑉𝑉𝑃𝑃 فلز، روی سیال

 .هستند ذرات برخورده یزاو تابع f(θ) و برخوردکننده
 که است شده پیشنهاد سایش یریگاندازه برای مختلفی یهامدل
 . ]13[شودیم ارائه ٢ با رابطه سایش برای فینی مدل

)۲( 𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐴𝐴.𝑉𝑉𝑃𝑃𝑛𝑛F(α) 
 

𝐸𝐸𝐸𝐸 جرم به مواد شدهزدوده جرم به صورت که شن سایش نرخ 
ه ماد جنس به که است ثابتی مقدار A ،شودمی بیان ساینده ماده

 F(α)  شن، یهادانه برخورده یزاو α ،دارد بستگی شدهدهییسا که
 ٩٠ و صفر بین و داشته بستگی ماده نوع به که برخورده یزاو تابع
 .است ٤ تا ٢ بین و ماده وابستگی اندیس n و دارد قرار

ه معادل و داد ارائه را جامد-مایع-گاز یهاستمیس برای مدلی ساالما
 در. ]14[نمود پیشنهاد را ٣ رابطه با یفازسه جریان برای جدیدی

 ابتدا دارد خوبی بسیار هماهنگی ییآزماچاه نتایج با که مدل این
 پایین فشارهای در گاز جریان برای یفازتک ساده روابطبراساس 

. شد ارائه سایش میزان برای یارابطه سپس و گردید حاصل نتایج
 . است دو درجه از رابطه این در سرعت توان قبل، یهامدل برخالف

)۳( 𝐸𝐸𝑃𝑃 =  
𝑉𝑉𝑚𝑚2.𝑑𝑑

𝑆𝑆𝑃𝑃 .𝐷𝐷2.𝜌𝜌𝑚𝑚
 

 
𝐸𝐸𝑃𝑃 کیلوگرم،  بر مترمیلی حسب بر سایش نرخD حسب بر لوله قطر 

 هندسی، ثابت یک 𝑆𝑆𝑃𝑃 میکرون، حسب بر ذرات قطر d ،مترمیلی
𝑉𝑉𝑚𝑚 ثانیه و بر متر حسب بر مخلوط سرعت  𝜌𝜌𝑚𝑚 مخلوطدانسیته 

 .هستند
 )ذرات بر شدهدهییسا مواد حجم 𝑉𝑉( سایش نرخ بیتر مدل طبق
 ۴ رابطه مطابق مختلفی متغیرهای به شکننده و ترد مواد برای

 . ]4[دارد بستگی
)٤( 𝑉𝑉 ≈ 𝜔𝜔𝑝𝑝 

𝑒𝑒1𝐸𝐸𝑝𝑝𝑒𝑒2𝜌𝜌𝑝𝑝
𝑒𝑒3𝑘𝑘𝐼𝐼𝑑𝑑

𝑒𝑒4𝐻𝐻𝑑𝑑
𝑒𝑒5𝐸𝐸𝑒𝑒6 

 
𝜔𝜔𝑃𝑃  ،سرعت برخورد ذرات𝐸𝐸𝑝𝑝 شعاع ذرات𝜌𝜌𝑝𝑝،   ،دانسیته ذرات𝐾𝐾𝐼𝐼𝑑𝑑 

را  𝑒𝑒𝑖𝑖توان فلز هدف هستند. در این رابطه  سختی 𝐻𝐻𝑑𝑑 چقرمگی و
آزمایش و  هاعداد مختلفی قرار داد که بستگی به شیو توانیم

 .متفاوت دارد یهایتئور
در مدل بیتر حجم و نرخ سایش مواد ترد و نرم شامل تغییر شکل 

که  شودیممدل بیتر مالحظه  در .است𝑉𝑉𝑐𝑐  و برش 𝑉𝑉𝐷𝐷 پالستیک
میزان سایش مواد بستگی به زاویه برخورد و سختی مواد و دیگر 

تا  صفربرخورد به سطح از  پارامترهای سطح و ذرات دارد. زاویه
درجه است. بنابراین روابط حاکم ۲۰ بحرانی برخورد هدرجه و زاوی٩٠

 ۵بر سایش مواد نرم در حالت تغییر شکل پالستیک مطابق رابطه 
 . ]4[است

)٥( 𝑉𝑉𝐷𝐷 =
1
2𝑀𝑀𝑝𝑝(𝜔𝜔𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑘𝑘2)2/𝛺𝛺 

 
روابط حاکم بر سایش برشی مواد نرم با توجه به زاویه برخورد با 

 . ]4[شوندیمارائه  ۷و  ۶روابط 

)٦( 
𝐼𝐼𝐼𝐼𝑠𝑠 ≥∝𝑐𝑐 

 
𝑉𝑉𝐶𝐶 =

1
2𝑀𝑀𝑝𝑝 ��𝜔𝜔𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠�

2 − 𝑘𝑘1�𝜔𝜔𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑘𝑘2�
3/2� /∅ 

)٧( 
𝐼𝐼𝐼𝐼𝑠𝑠 <∝𝑐𝑐 

𝑉𝑉𝑐𝑐 =
2𝑀𝑀𝑝𝑝𝑐𝑐�𝜔𝜔𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑘𝑘2�

2 �𝜔𝜔𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 −
𝑐𝑐(𝜔𝜔𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑘𝑘2)2∅

�𝜔𝜔𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
�

�𝜔𝜔𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
 

𝑘𝑘1 = 0.82𝑆𝑆𝑦𝑦𝑑𝑑2 �𝑆𝑆𝑦𝑦𝑑𝑑/𝜌𝜌𝑝𝑝�
0.25𝐸𝐸�2(m/s)0.5 

𝑘𝑘2 = 1.55𝑆𝑆𝑦𝑦𝑑𝑑5 �𝑆𝑆𝑦𝑦𝑑𝑑/𝜌𝜌𝑝𝑝�
0.5𝐸𝐸�2(m/s) 

𝐸𝐸� = (1 − 𝑣𝑣𝑑𝑑2)/𝐸𝐸𝑑𝑑 − �1 − 𝑣𝑣𝑝𝑝2�/𝐸𝐸𝑝𝑝(m2/N) 
𝑐𝑐 = 0.288�𝜌𝜌𝑝𝑝/𝑆𝑆𝑦𝑦𝑑𝑑�

0.25/𝑆𝑆𝑦𝑦𝑑𝑑(s/m3)1/2/N 
 

 𝑀𝑀𝑝𝑝 ،در  شدهدهیبرانرژی مورد نیاز برای حذف ذرات  ∅جرم ذرات
انرژی مورد نیاز برای حذف ذرات در حالت تغییر  𝛺𝛺واحد حجم، 

 استحکام تسلیم صفحه هدف سایش است. 𝑆𝑆𝑦𝑦𝑑𝑑شکل پالستیک و 
یک فلز برخورد کنند باعث از  وقتی ذرات با سرعت باال به سطح

و نرخ این سایش به عوامل مختلفی مثل  شدهسطح فلز  رفتننیب
مواد یا  مکانیزم سایش برای فلزاتنرمی و سختی فلز بستگی دارد. 

نرم با مواد سخت تفاوت دارد. مواد نرم در ابتدا به آرامی خراشیده 
و این خراشیدگی در مدت زمان زیاد به ساییدگی منجر  شده

 کنند. اما وقتی ذرات شن به مواد سفت و شکننده برخورد شودیم
 .برندیمسطح را جدا کرده و با خود  یهامولکولبرخورد ه لحظدر 

 
 نمونه مورد آزمایش و تحلیل -۳

تقویت فشار گاز، ایمپلر روی محور اصلی کمپرسور  یهاستگاهیادر 
با سرعت زیاد در حال دوران است. سیال ورودی مانند گاز حاوی 

وارد ایمپلر شده و  هادروکربنیهپودر سیاه، رطوبت و ه ندیساذرات 
. بنابراین در شرایط شودیمپس از تغییر فشار از سوی دیگر خارج 

درون گاز درحال  rpm۷۵۰۰ عملی آلیاژ ایمپلر با سرعت حداکثر
. شرایط کاری و عملیاتی کنندیمدوران بوده و ذرات به آن برخورد 

. شودیم یسازهیشبمطابق وضعیت میدانی جهت انجام آزمایش 
 نشان داده شده است. ۱تجهیزات آزمایش مورد نیاز در شکل 

و  کندیمچرخش  rpm۱۰۰۰۰سک چرخشی تا سرعت دستگاه دی
سیال  یدارنگهشامل سیستم تنظیم سرعت گردش و محفظه 

مطابق شکل  هانمونهدر این دستگاه است.  ۱آزمایش مطابق شکل 
درون محفظه حاوی سیال آزمایش قرار گرفته و امکان گردش با 

وجود دارد. سرعت گردش با سیستم تنظیم  rpm۱۰۰۰۰تا  ۱سرعت 
و نمونه مورد آزمایش درون محلول همراه با  شودیمدور انجام 

 .دیآیمذرات آزمایش به چرخش در 
 شدهبیتخراز ایمپلر  mm۱۵در  mm۶۰ابعاد تقریبی بهقطعاتی 

تا  شده یزنسنبادهکامال  هانمونهتهیه و سطح  ۲مطابق شکل 
آید و اثرات آزمایش سایش روی  به دستصاف  سطحی نسبتاً 

 قطعات قابل تشخیص باشد
 

 
سیال و نمونه با قابلیت  دارندهنگهتجهیزات آزمایش سایش با محفظه  )١ل کش

 اعمال دورهای متفاوت



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  انیحسن کشاورز ۲۶۴۸

  ۱۳۹۸، آبان ۱۱، شماره ۱۹دوره                                                                    مدرسپژوهشی مهندسی مکانیک  -ماهنامه علمی

 
 برای انجام آزمایش سایش شدهساخته هاینمونه )٢ل کش
 

و با  وشوشستن وبا است کامالً  هانمونهقبل از شروع آزمایش 
درون محفظه رقم اعشار وزن شده است.  ۴ترازویی با دقت 

محیط عملی  یسازهیشببرای  هامحلولانواع  توانیم چرخشی
شامل انواع الکل، آب، پودر سیاه، ذرات ساینده و ترکیبات 
هیدروکربنی را با غلظت دلخواه قرار داد. لذا به منظور دقت در 

 شدهساخته یهانمونهسایش،  یریگاندازهآزمایش و کاهش خطای 
 کنندهممانعتمحلول آب مقطر، آب حاوی مولیبدات به عنوان  ٤در 

خوردگی، اتیلن گلیکول و الکل سفید مورد بررسی قرار گرفتند. 
در آب مقطر و آب حاوی مولیبدات به شدت دچار خوردگی  هانمونه

گردید. اما  اتیلن گلیکول مشاهده شده و تغییر رنگ در محلول
نمونه در الکل سفید پس از چند روز بدون خوردگی و تغییر رنگ 

در آزمایش  اثریب. بنابراین الکل سفید به عنوان محلول ماندباقی 
  سایش به کار رفته است.

از  آمدهدستبهترکیب شیمیایی، آنالیز عنصری و فازی پودر سیاه 
است که تا حد  ییهابخش ترینمهمخطوط لوله انتقال گاز از 

پودر در خط لوله گاز باشد. به  منشأ کنندهنییتع تواندیمزیادی 
 اهیسمنظور شناسایی عناصر و فازهای موجود در پودر 

از خطوط لوله انتقال گاز، آنالیز عنصری با روش  شدهیآورجمع
EDX و XRF  مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آنالیز عنصری پودر و

، اکسید منگنز، اکسید آهنشامل انواع  آمدهدستبهذرات درون گاز 
هیدراته وسولفید آهن  اکسید آهنکوارتر یا اکسید سیلیکون، 

 هستند. 
در پودر سیاه داخل خطوط لوله گاز مقادیر قابل توجهی آب وجود 

 یهاوارهیدعامل اصلی خوردگی  تواندیمداشت و آب موجود در گاز 
شود. بخش عمده  هازمیکروارگانیمداخلی خطوط لوله و فعالیت 

. علت اصلی استترکیبات شامل آهن، گوگرد، سیلیسیم و کلسیم 
آهن ناشی  یدهایاکسحضور انواع  به دلیلسیاه  وجود آهن در پودر

از خوردگی دیواره خط لوله و سیلیسیم معموًال ناشی از شن و ماسه 
 خروجی از چاه هستند.

آزمایش سایش وجود دارد که تجربی مختلفی برای انجام  یهاروش
است. از آنجا که تنها  شدهاستاندارهای مختلفی ارائه  به صورت

ساخت  شدهبیتخرقطعه قابل قبول برای تهیه نمونه، یک ایمپلر 
به شرکت زیمنس بود، تهیه نمونه به منظور انجام آزمایش سایش 

قطعات بزرگ میسر نبود. همچنین شکل ایمپلر دارای  صورت
نمونه تخت از آن بدون  هیتهخاص خود است که  یهایدگیچیپ

های مکانیکی مانند پرس که خود باعث تغییر سختی فرآیندانجام 
مطابق شکل  شدهساختهه نمون .نیست ریپذامکان شودیمو ساختار 

و امکان  ردیگیمدرون محفظه دستگاه حاوی سیال آزمایش قرار  ۱
. دور دستگاه شودیمفراهم  rpm۱۰۰۰۰تا  ۱ گردش نمونه با سرعت

. ذرات و محلول با برخورد به ردیگیمبا سیستم تنظیم دور انجام 

نمونه در حال چرخش باعث سایش شده و سپس وزن نمونه و 
 .شودیمبار ثبت  ساعت یک۲تغییرات وزن در اثر سایش هر 

 بررسی نتایج تحلیلی و آزمایشگاهی -۴
سرعت جریان برخورد، سختی فلز  یپارامترها هاشیآزما نیا در

هدف، سایز و غلظت ذرات مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. 
ارائه  ١ شرایط مورد بررسی آزمایش سایش نمونه پره در جدول

 .گردیده است
 

 حاالت مورد بررسی آزمایش سایش نمونه پره با ترکیبات مواد مختلف )۱جدول 
 (rpm) سرعت محلول آزمایش حالت

 الکل + پودر سیاه ۱
 اکسید آهنالکل + پودر سیاه + ذرات  ۲ ۶۵۰۰ ۵۵۰۰ ۴۵۰۰

 + آب اکسید آهنالکل + ذرات  ۳
 

. به دهدیمتغییرات وزن نمونه را در زمان آزمایش نشان ، ۱نمودار 
از  آمدهدستبهدلیل سرعت و نیز غلظت پایین و اندازه ذرات ریز 

پودر سیاه، میزان سایش در مدت آزمایش ناچیز بود.  یبندمش
 نواستبا  وشوشستکاری و پس از تمیز بارکیساعت ۲ نمونه هر

 ساعت در حدود۲۰حداکثر کاهش وزن نمونه پس از  ،شدهوزن
gr۰۰۶/۰  .پس از تصویر این نمونه  ۳شکل حاصل گردیده است
. دهدیمرا نشان  هالبهساعت گردش در محلول با سایش ناچیز ۲۰

بیشترین اثرات سایش در دو طرف نمونه رخ داده است که اولین 
محل برخورد نمونه با سیال گردش عمودی در جهت گردش 

ساعت است. بنابراین اثرات سایش بیشتر در این نقاط و  یهاعقربه
 یبنددانه. برای شرایط حضور پودر سیاه با شودیممشاهده  هالبه

میزان  رسدیمبه نظر  rpm۴۵۰۰ ت گردش حداکثرمجاز و نیز سرع
 سایش قطعه بسیار کم و کارکرد در این شرایط قابل قبول است.

 

  
دیاگرام تغییر وزن نمونه با زمان در محلول الکل و پودر سیاه در دور  )١نمودار 

rpm۴۵۰۰ 
 

 
سطح نمونه قبل و بعد از آزمایش در محلول حاوی پودر سیاه و الکل در  )٣شکل 
rpm ۴۵۰۰ 

 



 ۲۶۴۹... از مرکز انتقال زیگر یکمپرسورها یهاپروانه شیدر سا الیس یو ناخالص یکینامید یپارامترها ریتاثـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تخریب و سایش  دهندهنشانسطح ظاهری نمونه نیز  ۳شکل در 
برخورد به ذرات  یهاکنارهدر  به ویژهقطعه  یهالبهشدیدتر در 

له برای شرایط کمپرسورهای نیووپینگنان و أساینده است. این مس
 هایسرعتزیمنس بسیار مهم است. مقایسه تغییرات وزن در 

که با افزایش سرعت  دهدیمنشان  ۲نمودار مختلف گردش در 
برابر افزایش یافته است. حداکثر دور  ۸گردش، میزان نرخ سایش تا 

قدار بوده و این م rpm۴۵۰۰ کمپرسورهای نیووپینگنان در حدود
. بدیهی است که رسدیم rpm۷۵۰۰برای کمپرسورهای زیمنس تا 

مکانیکی، نیاز  یهایطراحچنین سرعت باالیی عالوه بر مالحظات 
 به ساخت قطعاتی با استحکام متالورژیکی بسیار باالتر دارد.

 

 
در  الکلاتیلمقایسه تغییرات وزن نمونه در محلول حاوی پودر سیاه و  )٢نمودار 
 rpm٦٥٠٠ و rpm٥٥٠٠، rpm٤٥٠٠هایسرعت

 
سیاه و نیز آنالیز پودر سیاه  تئوری در بخش پودر یهابحث

که این  دهدیماز سیستم فیلتراسیون شبکه گاز نشان  آمدهدستبه
اکسید است. ذرات  بوده اکسید آهناز  یاعمدهپودر حاوی مقادیر 

ذرات  عنوان بهخط لوله  یهاجدارهناشی از سایش و خوردگی  آهن
ساینده در پودر سیاه قرار گرفته است و به دلیل سختی باالی خود 

ساینده عمل  به عنوانکه باشد  اندازهنسبت به آهن خط لوله، در هر 
 ،ریز عبوری از سیستم فیلتراسیون اکسید آهن. وجود ذرات کندیم

 هادروکربنیهخود عامل سایش پره کمپرسور است. حضور رطوبت و 
و اثرات  درآوردهذرات بزرگتر همراه با سایر مواد  به صورتا آنها ر

. عدم فیلتراسیون به استسایش و ضربه بر سطح را تشدید کرده 
فیلترها حتی برای چند ثانیه  بازشدن به ویژهدالیل مختلف و 

باعث ورود ذرات بزرگ به داخل سیستم گردش کمپرسور  تواندیم
 شده و اثرات ضربه و سایش بسیار شدیدتر را پدید آورد.

نمونه در محلول الکل سفید،  ۳مقایسه تغییرات وزن  ۳نمودار در 
 نمودار این ارائه گردیده است. طبق اکسید آهنپودر سیاه و 

و  ۰۵/۰، ۰۲۵/۰دیر که تغییرات وزن برای نمونه مقا شودیممالحظه 
 و rpm۴۵۰۰ ،rpm۵۵۰۰گردش  هایسرعتگرم به ترتیب برای ۱/۰

rpm۶۵۰۰  اکسید هستند. مقایسه این مقادیر با حالت قبل که فاقد
ذرات ساینده است، اثرات حضور این فاز را به خوبی  به عنوان آهن

 .کندیم مشخص
سرعت برخورد ذرات، فاکتور مهمی در تعیین سرعت سایش است 

. با سرعتی شودیمتعریف  یاآستانهکه برای مواد ترد و نرم سرعت 
. شودینمهیچ آسیب سایشی مشاهده  یاآستانهکمتر از سرعت 

رابطه مستقیم  یاهیزاومقدار ضربه با جرم، شعاع دوران و سرعت 
در کمپرسور  rpm۴۵۰۰ ایمپلر ازتفاوت سرعت گردش  علتبهدارد. 

در زیمنس میزان سایش افزایش داشته  rpm۷۵۰۰نیووپینگنان به 
ساعت در ۵گردش برای  ۲ رابطه. محاسبات تحلیلی با توجه به است

ارائه شده است.  ۴نمودار محلول حاوی پودر سیاه و اتیل الکل در 
با افزایش سرعت ذرات سیال، مقدار سایش  فینیطبق تئوری 

است و این افزایش  گونیسهمفزایش یافته و نمودار حالت ا
 بیشتری دارد. تاثیر باالتر  هایسرعتسایش در 

حاوی محلول  ساعت۵گردش مقایسه نتایج تحلیلی و تجربی برای 
، rpm۴۵۰۰ هایسرعتپودر سیاه و اتیل الکل در  ،اکسید آهن

rpm۵۵۰۰ و rpm۶۵۰۰  نشان داده شده است. طبق  ۲در جدول
و این  ابدییمنتایج حاصله مقدار خطا با افزایش سرعت کاهش 

نتیجه بیانگر افزایش دقت محاسبات تحلیلی با افزایش سرعت 
 سیال است.

 

 
گردش مختلف در محلول  هایسرعتدر  هانمونهمقایسه تغییرات وزن  )٣نمودار 
 و الکل پودر سیاه، اکسید آهنحاوی 

 

 
 فینیمیزان تغییرات تحلیلی افزایش سایش در اثر سرعت طبق رابطه  )٤نمودار 

 
ساعت محلول حاوی ٥مقایسه نتایج تحلیلی و تجربی برای گردش  )۲جدول 

 ، پودر سیاه و اتیل الکلاکسید آهن

میزان سایش با روش  درصد خطا
 (gr) تجربی

میزان سایش با روش 
 (rpm) سرعت (gr) تحلیلی

۲۵ ۰۰۰۹/۰ ۰۰۱۲/۰ ۴۵۰۰ 
۱۰ ۰۰۱۷/۰ ۰۰۱۹/۰ ۵۵۰۰ 
۴ ۰۰۲۵/۰ ۰۰۲۶/۰ ۶۵۰۰ 

 
موجود در خطوط لوله شامل بخش  پودر سیاهطبق نتایج حاصله 

عمده اکسید و سولفید آهن به همراه ذرات کوارتز (خاک) است. در 
تقویت فشار طبق  یهاستگاهیاسیستم فیلتراسیون مستقر در 

 جدا µ𝑚𝑚۵باید ذرات بزرگتر از  شدهانجامو طراحی  APIاستاندارد 
 شده و ذرات کوچکتر از فیلتر عبور کند.

از ایستگاه  آمدهدستبهتصویر میکروسکوپ الکترونی از پودر سیاه 
نشان داده شده است. ذرات ریز و  ۴شکل تقویت فشار پتاوه در 

متفاوت و توزیع ناهمگن در پودر مورد بررسی  یبنددانهدرشت با 
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. شکل و اندازه ذرات در تصویر مشخص است و شودیممشاهده 
و  µ𝑚𝑚۵بسیار بزرگتر از  یهااندازهکه ذرات با  شودیممالحظه 

وجود داشته و اغلب در اثر سایش دارای  µ𝑚𝑚۵۰کوچکتر از 
. ذرات با اندشدهتیز  یهاگوشهو برخی دارای  گردمهین یهاگوشه
 .شوندیمدیگر  یهابخشتیز باعث سایش شدید  یهاگوشه

موجود در ایستگاه تقویت فشار  شدهبیتخربخشی از ایمپلرهای 
ضربه و  اثراتنشان داده شده است. طبق شکل  ٥شکل گاز پتاوه در 

وضوح روی سطح ه ب mm٢٠ از پره تا حدود یهابخش شدنکنده
ناشی از حضور ذرات ساینده ریز  تواندینم وجود دارد. این امر قطعاً 

باشد و قطعات بزرگتر عامل آن بوده است. به غیر از ایمپلر، در 
 شدنکندهنیز اثرات  ٥شکل مدخل ورودی گاز به کمپرسور مطابق 

 است. شده از قطعه نشان داده ییهابخش
به منظور بررسی اثر اندازه ذرات، آزمایش دیگری انجام گردیده که در 

سیال مورد بررسی شامل الکل سفید، پودر سیاه،  این آزمایش
پودر سیاه  یبنددانهاز  آمدهدستبه تردرشتو ذرات  اکسید آهن

 اکسید آهنانتخاب شد. بدین منظور مخلوط پودر سیاه و 
به  مترمیلی۲تا  ١درصد وزنی ذرات با اندازه ١٠و در حدود  شدهغربال

. با است اکسید آهنسیستم افزوده شد. بخش عمده این ذرات 
تغییرات وزنی به وضوح نشان داده ، ٥نمودار در توجه به نتایج 

برابر نسبت به شرایط پودر سیاه  ٤٠شده است. کاهش وزن تا حدود 
 است. rpm۴۵۰۰سرعت گردش  به تنهایی و

 

 
تصویر فیلتر تصفیه گاز و تصویر میکروسکوپ الکترونی از پودر سیاه با  )٤شکل 
 متفاوت هاینماییبزرگ

 

 
 از ایمپلرهای موجود در ایستگاه تقویت فشار گاز پتاوه هاییبخش )٥شکل 

 

 
اکسید تغییرات وزن نمونه در محلول الکل، پودر سیاه و ذرات درشت  )۵نمودار 

 rpm۶۵۰۰در سرعت گردش آهن

نیز انجام شد که  mm۲به ضخامت  یانمونهاین آزمایش برای 
و  هالبهباعث تغییر شکل  rpm۶۵۰۰برخورد ذرات درشت با سرعت 

 یهاپرهسایش در لبه  ،ایجاد خم در این نواحی شد. نتایج حاصله
 ایمپلر کمپرسور را ارائه کرد.

این بخش بسیار شدیدتر از انتظار بوده و به خوبی اثر  یهابیتخر
. باید در نظر داشت که طبق دهدیمحضور ذرات درشت را نشان 

و  برخوردکنندهروابط قبل، اندازه ضربه متناسب با جرم جسم 
سرعت ذرات است. با توجه به اینکه سرعت جسم در کمپرسورهای 
زیمنس بسیار بیشتر از انواع دیگر است، بنابراین باعث ایجاد 
خسارات جدی به سطح در حالت حضور ذرات درشت در سیستم 

 شده است.
 

 یریگجهینت -۵
از  زیگرکمپرسورهای ه پرسایش در ه دیپددر این تحقیق، بررسی 

 یهایبررسخطوط لوله پرداخته شد و از مجموع  مرکز انتقال گاز
جهت افزایش  ییهاروشمختلف  یهاشیآزماتئوری و انجام 

  مقاومت سایش حاصل گردید.
که سرعت باالی گردش کمپرسورهای  دهدیمحاصله نشان ه جینت
یک عامل تکنولوژیک مهم در  به عنوان از مرکز انتقال گاز زیگر

افزایش راندمان است و باید دقت شود که این سرعت باال، نیازمند 
کیفیت باالتر خواص مکانیکی و متالورژیکی در کمپرسور است. 

افزایش سرعت باعث افزایش ضربه و سایش  شدهانیبطبق روابط 
 خواهد شد.

سهمی با افزایش غلظت ذرات،  تقریباً ه رابطسایش طبق یک 
خیلی باال که جای حالل و  یهاغلظت. در ابدییمافزایش 

معکوسی  تاثیرافزایش غلظت ذرات  شودیم جاجابه شوندهحل
غلظت ذرات همراه  محدودهخواهد داشت. اما در صنایع نفت و گاز، 

طبق . کندینمدرصد وزنی تجاوز ٢تا  ١با مواد هیدروکربنی از 
، گاز باید فاقد هرگونه رطوبت و ذرات جامد API617استاندارد 

بزرگتر از حد مجاز باشد که با توجه به اثرات موجود بر سطح قطعات 
آن، به طور مطمئن ذرات با  یهایخروجو  هایورودکمپرسور در 

اندازه بزرگتر از حدود مجاز وارد سیستم شده و در سیال گاز وجود 
نصب یک استرینر به منظور جلوگیری از ورود ذرات  نیبنابرادارند. 

 و قطعات بزرگ به داخل کمپرسور گاز انجام گردید.
عامل بسیار مهم در سایش و تخریب قطعات در  به عنوانپودر سیاه 

باعث گرفتگی  سیستم انتقال گاز به مقدار بسیار زیاد وجود داشته و
. با تعویض شودیمفیلترها بسیار زودتر از موعد مقرر  شدنبستهو 

فیلترها که با کوچکترین تاخیر در اجرای آن باعث ترکیدن فیلتر و 
گاز هر چند برای  شودیمباالیی یا پایینی  یهادرپوش شدنکنده

مدت کمی بدون فیلتر حداقل در چند بخش وارد کمپرسور خواهد 
در مورد ضربه و اثر  شدهتهگفشد. در این حالت تمامی مباحث 

با  توانندیماندازه و سرعت برای این ذرات ورودی صادق بوده و 
بسیار زیادتر از انتظاری را  یهابیتخرسرعت و شدت برخورد خود 

عالوه بر مسیر انتقال و کمپرسورها در  هابیتخرایجاد کنند. این 
منجر  انندتویمگازی نیز موثر بوده و  یهانیتوربمناطق مصرف بر 

ین به منظور شوند. بنابرابه سایش و تخریب پوشش و شکست 
هنگام ایمپلر، افزایش سطح تمیزی گاز و جلوگیری از سایش زود

 اندازه فیلترها موثر هستند.
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