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سجاد يَابی

بُىام دریایی

علیزضا محمدیان

احمد کىار

مشکالت واشی اس عدم پزج گاس محافظ

Rupture Disc

آوالیش شکست شافت

Valve Trim

در جًشکاری فًالدَای سوگوشن

پمپَای آب دریا

ؾال ًَ ٍ تْاض عثیؼر تط

اها اوٌَى ضٍـ اًدام تؿیاضی اظ واضّا تِ نَضذ اؾساًساضز زضآهسُ

قوا ّوىاضاى ػعیع ٍ

اؾر .حسی تطای واضّای ؾازُای هاًٌس تؿسي یه خیچ ،اًساظُگیطی

ذاًَازُ هحسطمزاى هثاضن تاز .فطاضؾیسى ؾال ًَ ّویكِ ًَیس ترف

یه وویر یا حسی ظزى یه ٍنلِ ضٍی الیي زاضای ًكسی ّن ضٍـ

افىاض ًَ ،وطزاض ًَ ٍ زهوین ّای ًَ تطای آیٌسُ اؾر .زض آغاظ ؾال ًَ

اؾساًساضز زؼطیف قسُ اؾر .اؾساًساضزّا ػالٍُ تط ایٌىِ تط هثٌای

زهوین تگیطین زغییط تؿَی تْسطقسى ضا قطٍع وٌین.

انَل ػلوی زسٍیي قسُ اًس ،زدطتِ ّای گصقسِ افطاز هدطب ّن آى

ّوِ ون ٍ تیف تا ولوِ اؾساًساضز آقٌایی زاضین .اؾساًساضز تِ ػٌَاى

ضا تِ نَضذ ػولیازی زضآٍضزُ اؾر ٍ ّط چٌس ؾال ٍیطایف خسیس

ؾغح ویفیر ٍ ضٍـ هَضز لثَل هؼٌا قسُ اؾر .تایس زاویس وٌن،

اؾساًساضزّا هؼطفی هی قَز .خؽ تایس تطای اًدام ّط واضی تط اؾاؼ

واضّایی وِ اًدام هیسّین تایس تط اؾاؼ اؾساًساضز تاقس .گاّی فىط

اؾساًساضز ػول وٌین زا اقسثاّاذ تِ حسالل ضؾیسُ ٍ واض تا خكسَاًِ

هی وٌین فمظ زض هَضز زؿر اؾر وِ اظ اؾساًساضز اؾسفازُ هیوٌین

ػلوی ٍ زدطتی اًدام قَز.

وِ تا الىسطٍز  ٍ E316تِ ضٍـ  SMAWاًدام قسُ اؾر،
زض زهَیط ً 1كاى زازُ قسُ اؾرّ .واى عَض وِ زض زهَیط
هكرم اؾر ،ػیَب هسؼسزی زض خَـ ایداز قسُ اؾر.
احسوا ًال تِ ایي هَضَع تطذَضز وطزُ ایس وِ تطای اخطای تٌاتطایي ًاچاضین زض خَقىاضی خاؼ ضیكِ لَلِّایی اظ خٌؽ
خَـ ًْایی یه الیي اظ خٌؽ فَالز ظًگ ًعى آؾسٌیسی زض

فَالز ظًگًعى آؾسٌیسی اظ یه فطآیٌس تا ًفَش تاال هاًٌس TIG

ؾایر تِ زلیل زقَاضی خطج گاظ آضگَى زض فطایٌس  ،TIGتِ

اؾسفازُ وٌینّ .ط چٌس خَقىاضی تا ایي ضٍـ ّن تِ زلیل

قوا خیكٌْاز هی قَز تطای خلَگیطی اظ اوؿیساؾیَى خاؼ ػسم اهىاى خطج گاظ هحافظ ،ویفیر هغلَتی ًرَاّس زاقر ٍ
ضیكِ ،اظ الىسطٍزّای ضٍوف زاض (ضٍـ  )SMAWاؾسفازُ خاؼ ضیكِ اوؿیس ذَاّس قس.
وٌیس .زض ازاهِ لهس زاضین ایي هَضَع ضا اظ زٍ هٌظط تاظضؾی متالورشی جوش :ػلر هماٍهر تِ ذَضزگی فَالزّای
خَـ ٍ هسالَضغی تطضؾی وٌین.

ظًگ ًعى ،زكىیل الیِ ای اظ اوؿیس وطٍم تط ضٍی ؾغح فلع

بازرسی جوش :زؾسیاتی تِ ًفَش واهل زض خَقىاضی اظ ؾِ هی تاقس .زهای تاالی ایداز قسُ زض ٌّگام خَقىاضی هَخة
ضٍـ ظیط اهىاى خصیط اؾر :عطاحی ازهال زٍعطفِ هاًٌس

افعایف ٍاوٌف خصیطی قسُ ٍ زض ًسیدِ اوؿیػى تا ایي الیِ

خَقىاضی ٍضق ّای هراظى شذیطُ ،اؾسفازُ اظ فطآیٌسی تا اوؿیس وطم هحافظ ٍاوٌف زازُ ٍ گًَِّای زیگطی اظ اوؿیس
ًفَش خَـ تاال هاًٌس ضٍـ خَقىاضی  ٍ TIGاؾسفازُ اظ یه وطم ضٍی ؾغح ایداز هی قَز وِ ضًگی تَزُ ٍ ذانیر
الىسطٍز تا ًفَش تاال .زض ؾیؿسنّای لَلِوكی نٌؼسی ،اخطای

هماٍهر تِ ذَضزگی ضا ًساضًس .خطج گاظ آضگَى زض ٌّگام

عطح ازهال زٍعطفِ تِ زلیل ؾایع خاییي ٍ ػسم زؾسطؾی تِ

خَقىاضی ،هَخة واّف اوؿیػى زض زؾسطؼ تطای زكىیل

ؾور زاذل لَلِ ،اهىاى خصیط ًیؿر .تٌاتطایي تایس اظ زٍ

ایي اوؿیسّای ضًگی قسُ ٍ زا حس ظیازی اظ زرطیة الیِ

گعیٌِی تؼسی یؼٌی فطآیٌسی تا ًفَش تاال یا الىسطٍزی ًفَشی

اوؿیس وطٍم هحافظ ضٍی ؾغح خلَگیطی هی وٌسٌّ .گاهی

اؾسفازُ قَز .تطای خَقىاضی خاؼ ضیكِ لَلِ ّایی اظ خٌؽ

وِ اظ الىسطٍز تطای خَقىاضی خاؼ ضیكِ فَالزّای ظًگ ًعى

فَالز وطتٌی ،الىسطٍزّای ؾلَلعی تا ًفَش تاال هاًٌس  E6010آؾسٌیسی اؾسفازُ هی قَز ،تِ زلیل ٍخَز اوؿیػى زض زضٍى
زَؾؼِ زازُ قسُاًس؛ اها تطای خَقىاضی خاؼ ضیكِ فَالزّای لَلِ ،لثِ ّای ازهال تِ قسذ زچاض اوؿیساؾیَى قسُ ٍ
ظًگ ًعى آؾسٌیسی چٌیي الىسطٍز خط ًفَشی ٍخَز ًساضز.

اوؿیسّای ضًگی زض یه ًاحیِ گؿسطزُ اظ لثِ ازهال زكىیل

ًوًَِای اظ خَقىاضی لَلِای  3ایٌچ اظ خٌؽ  A312 TP316هیقَز .ایي هَضز ًیع زض زهَیط  1زیسُ هیقَز.
تصویر 1
خٌؽ A312

خَقىاضی لَلِای  3ایٌچ اظ
 TP316تااا الااىااسااطٍز  E316تااِ
ضٍـ SMAWػیَتی هاًٌس ًفَش اضاافای،
ؾطتاضُ هحثَؼ ٍ اوؿیس قسى لثاِ ّاای
ازهال زض ضیكِ خَـ هكاّسُ هیقَز.

خطج گاظ
آضگَى
زَخیِ اؾسفازُ اظ الىسطٍز تطای خَقىاضی خاؼ ضیكِ ،ػسم

ٍخَز ًساضز ،تِ ػلر ایداز ػیَب هسؼسز زض خَـ ٍ

اوؿیساؾیَى آى تَز .تا ایي فطو تاظ ّن هكىل زكىیل

ّوچٌیي اوؿیساؾیَى لثِ ازهال گعیٌِ هٌاؾثی ًیؿر .اظ

اوؿیسّای ضًگی زض ًاحیِ هساثط اظ حطاضذ خَـ تِ لَذ عطفی اؾسفازُ اظ فطایٌس  TIGتسٍى خطج هٌدط تِ
ذَز تالی ذَاّس هاًس .هكىل اوؿیسّای ضًگی ظهاًی زكسیس اوؿیساؾیَى خاؼ ضیكِ هی قَز .زض ًسیدِ تایس اظ ضٍـّای
هی قَز وِ ؾیال زضٍى لَلِ زاضای ذَضًسگی تاالیی تاقس .خایگعیي خْر تْیٌِ وطزى فطایٌس  TIGهاًٌس فیلط ّای
قىل  2زهَیط زضٍى یه فلٌح  Slip-Onضا وِ زض زواؼ تا

 Purge Lessیا ذویط هحافظ ضیكِ خَـ اؾسفازُ وطز .زض

ؾیال واضتاهاذ تَزًُ ،كاى هیزّس .تا ٍخَز ایٌىِ خَقىاضی

ّویي ضاؾسا ازاضُ تاظضؾی فٌی السام تِ زْیِ ذویط هحافظ

زض ؾغح ذاضخی لَلِ اًدام قسُ اؾر؛ اها حطاضذ ًاقی اظ ضیكِ خَـ ًوَز .قىل  3خاؼ ضیكِ ًوًَِ خَقىاضی قسُ
آى هٌدط تِ زكىیل اوؿیسّای ضًگی زض ؾغح زاذلی قسُ تِ ضٍـ  TIGوِ اظ ذویط هحافظ زض خكر خَـ اؾسفازُ
اؾر .تا زَخِ تِ ذَضًسُ تَزى ؾیال ،زض ایي هٌغمِ قسُ اؾر ضا ًكاى هی زّس .زض ایي ًوًَِ خاؼ ضیكِ اوؿیس
ذَضزگی ضخ زازُ اؾر.زض تٌس  7.2.4اؾساًساضز AWS C5.5

ًكس اها خَقىاض زیس هٌاؾثی خْر وٌسطل هصاب ًساقر .تا

تیاى قسُ وِ زا زٍ خاؼ اٍل تایس خطج گاظ آضگَى ازاهِ زاقسِ زَخِ تِ ظهاىتط تَزى آهازُؾاظی ذویط هحافظ ضیكِ خَـ،
تاقس ٍ خؽ اظ آى هی زَاى خطج گاظ ذٌثی ضا لغغ وطز؛ اها زض

زقَاضی اػوال آى زض ؾایر ٍ ػسم زَخیِ السهازی تِ ػلر

ؾیاالذ ذَضًسُ تِ ػلر حؿاؾیر تیكسط زا خایاى خَقىاضی

لیور ًؿثساً تاالی آى ،تْسطیي گعیٌِ تطای تْثَز فطایٌس TIG

تایس خطج گاظ هحافظ ازاهِ زاقسِ تاقس زا زكىیل اوؿیسّای اؾسفازُ اظ فیلطّای زَخَزضی  Purge Lessاؾر .الثسِ تایس تِ
ضًگی تِ حسالل تطؾس .هن هون هون هوون هون

ایي ًىسِ زَخِ وطز وِ لیور ایي فیلطّا چٌسیي تطاتط

نتیجه گیری :اؾسفازُ اظ الىسطٍز زض هىاى ّایی وِ اهىاى فیلطّای هؼوَلی اؾر.
تصویر 2
ؾغح زاذلی ازهال فلاٌاح Slip-On

تِ الیي حاٍی ؾایاال وااضتااهااذ.
اوؿیسّای ضًگی زكىایال قاسُ زض
حیي خَقىاضی ،هماٍهر تِ ذَضزگی
فَالز ظًگ ًعى ضا وااّاف زازُ ٍ
هَخة ذَضزگی هیقَز.

تصویر 3
ًوًَِ خَقىاضی قسُ تاِ ضٍـ  TIGتاا

اؾسفازُ اظ ذویط هحافظ زض خكر خَـ.

تعریف :زض زدْیعازی وِ احسوال ایداز فكاض ظیاز ًاگْاًی ،ذال
ًاگْاًی یا احسوال ػول ًىطزى ؾایط زدْیعاذ ایوٌی ٍخَز زاضز،
اظ  Rupture Discخْر وٌسطل فكاض اؾسفازُ هی قَز .اظ اًَاع
فَالز ضس ظًگ ،فَالز وطتٌی ،آلَهیٌین ،ایٌىًَلً ،یىل ٍ زیساًین زض ؾاذر  Rupture Discاؾسفازُ هی قَز .زهای واضی
ؾیال ًمف هْوی زض اًسراب خٌؽ  Rupture Discزاضز.
کاربردها :یىی اظ واضتطزّای ً Rupture Discهة آى زض ٍضٍزی یا ذطٍخی قیطّای اعویٌاى هی تاقس .ایي واض ؾثة
خلَگیطی اظ ذَضزگی ٍ واّف آؾیة تِ قیط هی قَز ،چَى ظهاى زواؼ ؾیال  Down Streamیا  Up Streamتا قیط
اعویٌاى ضا واّف هی زّس .زض ایي حالر فكاض زٌظیوی ّط زٍ زدْیع تایس ًعزیه تِ یىسیگط تاقس .زض هَاضزی وِ ؾیال
ذَضًسگی تاالیی زاضز اظ یه  Rupture Discذال تا زٍ نفحِ خاضُ قًَسُ اؾسفازُ هی قَز زا ّطٍلر زیؿه اٍل زض اثط
ذَضزگی اظ تیي ضفر ،زیؿه زٍم زدْیعاذ ضا اظ ؾیال ذَضًسُ هحافظر وٌس.
ّ Rupture Discا اظ ًظط ًحَُ خاضُ قسى زیؿه تِ  3قىل ػوسُ زمؿین هی قًَس:
) : Forward Acting (Tension Loadedایي ًَع زاضای زیؿه همؼط تَزُ ٍ زض هحل ًكیوٌگاُ ،زیؿه تا ظاٍیِ ای ذال
لطاض هیگیطز وِ تِ ػوط هفیس زیؿه زض ظهاىّایی وِ فكاض واضی حسالل  77زضنس فكاض خاضگی زیؿه تاقس ،ووه ذَاّس
وطز .ایي ًَع زیؿه زض تطاتط ٍویَم ًیع هماٍم اؾرّ .وچٌیي ایي ًَع زاضای یه ؾاخَضذ هی تاقس وِ اظ خاضگی زیؿه زض
اثط  back pressureخلَگیطی هیوٌس .زض تؼضی اظ زیؿهّای ایي ًَع ،ذغَعی تِ ًام  Score Lineزض خكر زیؿه ٍخَز
زاضز وِ ٍظیفِ ایي ذغَط وٌسطل خاضُ قسى زیؿه هیتاقس .ایي ًَع تطای  Down Streamهٌاؾة ًیؿر.
) :Reverse-Acting (Compression Loadedزیؿه ّا زض ایي ًَع  Rupture Discهحسب تَزُ ٍ یه زیغِ زض خكر
زیؿه تطای خاضُ وطزى نفحِ زض ٌّگام اػوال فكاض تِ زیؿه زؼثیِ قسُ اؾر .اظ ایي ًَع هؼوَال تطای Up Stream
اؾسفازُ هیقَز .زیغِّا تایس زاضای هماٍهر تِ ذَضزگی تاال تاقٌس زا زض اثط زواؼ تا ؾیال  Back Pressureذَضزُ ًكًَس.
) :Graphite (Shear Loadedایي ًَع  Rupture Discاظ گطافیر فكطزُ زض اعطاف نفحِ ٍ ّوچٌیي یه نفحِ خاضُ
قًَسُ زض هطوع زكىیل قسُ اؾر .اظ ایي ًَع هیزَاى تطای تراض ٍ ؾیالّای هایغ اؾسفازُ وطز.
انتخاب :تطای اًسراب ً Rupture Discیاظ تِ یه ؾطی اعالػاذ اٍلیِ ٍ اًدام یه ؾطی هحاؾثاذ ضیاضی زاضین زا زیؿه

ًهة  Rupture Discزض ٍضٍزی قیاط
ً Rupture Discهة قسُ ضٍی الیي ٍضٍزی
ؾور زیَب هثسلٍ E-3406احس آهًَیان 3

اعویٌاى .زض فانلِ تیي زٍ زدْیع تایاس
ٍ ً Pressure Gaugeهة قَز.

Vent

ذغَط  Score Lineزض خكر زیؿاه،
ٍظیفِ وٌسطل خاضُ قسى زیؿه ضا زاضًس.

زض هَلغ هٌاؾة ٍ زض فكاض زٌظین قسُ ػول ًوایس MAWP .هرعى یا لَلِ ،حالر ؾیال ،هحسٍزُ فكاض ٍ زهای واضی،
ظطفیر هَضز ًیاظ زرلیِ ... ،اظ خولِ اعالػازی ّؿسٌس وِ زض اًسراب  Rupture Discتِ آىّا ًیاظ زاضینّ .ط Rupture Disc
زاضای چْاض ٍیػگی هكرم ٍ شازی قاهل Operating ٍ Burst Tolerance ،Manufacturing Range ،Burst Pressure
 Ratioهی تاقس وِ اظ ؾَی قطور ؾاظًسُ تِ نَضذ ػسز یا زضنس اػالم هی گطزز .زض ازاهِ تا یه هثال ػسزیً ،حَُ اًسراب
 Rupture Discهٌاؾة تطای یه زدْیع زَضیح زازُ قسُ اؾر.
قذم اول :اتسسا فكاض اؾوی خاضُ قسى  (Burst Pressure) Rupture Discضا هكرم هیوٌین( .زض ایي هثال )011 PSI
قذم دوم :تا اؾسفازُ اظ همازیط  Manufacturing Rangeوِ زض ایي هثال  +8% / -4%اظ عطف قطور ؾاظًسُ زؼییي قسُ
اؾر ،هحسٍزُ فكاض خاضُ قسى زیؿه  Rupture Discضا هكرم هیوٌین .تٌاتطایي حسالل فكاض الظم تطای خاضُ قسى زیؿه
 ٍ 66PSIحساوثط فكاض الظم تطای خاضُ قسى زیؿه  018 PSIهیتاقس.
قذم سوم :هحسٍزُ فكاض خاضُ قسى زیؿه زاضای یه هیعاى زلطاًؽ ًیع هی تاقس .اگط فكاض ووسط اظ  41 PSIتاقس ،هیعاى
زلطاًؽ تطاتط تا  ٍ ±2 PSIچٌاًچِ فكاض تیكسط اظ  41Psiتاقس ،هیعاى زلطاًؽ تطاتط تا  ± 5%اؾر .خؽ اظ اػوال زلطاًؽ،
هحسٍزُ فكاض خاضُ قسى زیؿه  60.2زا  003.4ذَاّس قس.
قذم چهارم :حال اگط حسالل فكاض خاضُ قسى زیؿه ضا زض  Operating Ratioضطب وٌین (زض ایي هثال همساض Operating

 Ratioتطاتط تا  01%اؾر ٍ زَؾظ ؾاظًسُ  Rupture Discهكرم ذَاّس قس) حساوثط فكاض تْطُ تطزاضی وِ زض آى
هی زَاًین اظ ایي  Rupture Discاؾسفازُ وٌین ،تسؾر ذَاّس آهس .تٌاتطایي اظ ایي  Rupture Discزض زدْیعازی وِ فكاض
واضی تاالزط اظ  60.2 PSIزاضًسً ،ویزَاى اؾسفازُ وطز.
قذم پنجم :هیعاى  MAWPزدْیعی ضا وِ هی ذَاّین  Rupture Discضا ضٍی آى ًهة وٌین تسؾر هی آٍضین .حساوثط
فكاض خاضُ قسى زیؿه تایس هؿاٍی یا ووسط اظ  MAWPزدْیع تاقس.
مثال Rupture Disc PSE-10001 :ضٍی الیي ذطٍخی ؾور زیَب هثسل ٍ E-3406احس آهًَیان  3خسطٍقیوی ضاظی ًهة
قسُ اؾر .زض ایي هثسل فكاض ؾور زیَب  6Barتاض ٍ فكاض ؾور خَؾسِ  36Barتاض هی تاقس .تِ ایي زلیل زض ایي هثسل اظ
 Rupture Discاؾسفازُ قسُ زا زض نَضذ ؾَضاخ قسى یىی اظ زیَب ّا ،فكاض تاالی ؾیال زضٍى خَؾسِ تِ زیَب ّا آؾیة
ًطؾاًس ٍ ایي اذسالف فكاض تاال اظ عطیك  Rupture Discزرلیِ قَز.

 Rupture Discاظ ًَع  Forward Actingتا زیؿه همؼط.

یه هثال ػسزی اظ ًحَُ اًسراب  Rupture Discهٌاؾة تا زَخِ تِ قاطایاظ
زدْیع ٍ هكرهاذ  .Rupture Discزض ایي هثال  Burst Pressureتطاتاط تاا

100

 Manufacturing Range ،PSIتطاتط تا  ،+8% / -4%زلطاًؽ تطاتاط تاا ٍ ± 5%
ًوایی اظ حالر ػازی ٍ خؽ اظ خاضُقسى زیؿه

همساض  Operation Ratioتطاتط تا  70%هیتاقس.

آثاض خیچف هكاّسُ ًكس ٍ ؾغح قىؿر ظاٍیِ زاض ًثَز.
ضٍی ؾغح قافر قیاض ٍ حفطُ ّای ظیازی ٍخَز زاقر وِ
زض اثط ذَضزگی ایداز قسُ اًس .زطویة ایي ًماط ٍ تاضّای
مقذمه 5 :ػسز خوح ػوَزی تا زگ  3301-Jزض ًعزیىی زیٌاهیىی  -ؾیىلی ضٍی قافر هیزَاًس ؾثة زوطوع زٌف ٍ
اؾىلِ خسطٍقیوی ضاظی ،آب زضیا ضا خْر اؾسفازُ زض هثسلّا خَاًِ ظًی زطن ذؿسگی اظ ایي هٌاعك قَز .ضقس هسٌاٍب ٍ
اظ عطیك یه الیي  67ایٌچ تِ ٍاحسّای ػولیازی خوداغ

زسضیدی زطن زض فطایٌس ذؿسگی هَخة هی قَز وِ ضٍی

هیوٌٌس .قافر ایي خوحّا تا ؾطػر  600 RPMهیچطذس

ؾغح قىؿر آثاض ذَضزگی هكاّسُ قَز .ؾغح قىؿر اظ

ٍ زض چٌس ؾال اذیط ،حسالل  3هَضز قىؿر قافر گعاضـ ًَاحی هرسلفی قاهل خَاًِ ظًی زطن ،اقاػِ زطن ،قىؿر
قسُ اؾر .زض ایي گعاضـ ،قافر  Intermediateخوح ً 3301طم ٍ قىؿر زطز زكىیل قسُ اؾر .قطٍع خَاًِ ظًی زطن
 -JBوِ زض ؾال  1395زچاض قىؿر قسُ تَز ،خْر آًالیع اظ گَقِ ّای زیع ٍ تسٍى قؼاع هحل تطذَضز  Keywayتا
قىؿر هَضز تطضؾی لطاض گطفر.
 Split Ringتَزُ اؾر .ذغَط اًحٌا زاض هَخَز ضٍی ؾغح
بررسی متریالی :هسطیال قافر ایي خوح عثك اؾٌاز تایس

قىؿر هؼطٍف تِ ذغَط ؾاحلیً ،كاًگط هٌغمِ اقاػِ

 MONEL 400تاقس اها اظ خٌؽ فَالز ظًگ ًعى 316L

زطن تَزُ ٍ هطوع ایي ذغَط هحل خَاًِ ظًی زطن ضا ًكاى

ؾاذسِ قسُ تَز .تِ ػلر خاتدایی ظیاز خوح ّا تا یىسیگط ،هی زّس .زض هطوع ؾغح قىؿر ٍ زض ًاحیِ قىؿر ًطم،
ظهاى واضوطز زلیك ایي قافر هكرم ًثَز .ذَال هىاًیىی فطٍضفسگی ٍ تطآهسگی ّای وَچه هؼطٍف تِ Dimple
آلیاغّای فَق تِ ّن ًعزیه اؾر اها هًَل زاضای هماٍهر تِ هكاّسُ هی قَز .اقاػِ زطن ذؿسگی ٍ قىؿر ًطم لغؼِ زا
ذَضزگی تاالزطی زض آب زضیا هیتاقس.
ضؾیسى ؾغح همغغ تِ همساض تحطاًی ازاهِ خیسا وطزُ ٍ ًْایسا
بررسی سطح شکست :قافر خوح تِ نَضذ ًاگْاًی ٍ ػوَز قىؿر زطز زض ًوًَِ ضٍی هی زّس .هٌغمِ قىؿر زطز اظ
تط هحَض قافر ،زچاض قىؿر قسُ تَز .ضٍی ؾغح قافر یه ًاحیِ ناف ٍ ّوَاض زكىیل قسُ اؾر.

تصویرسمت راست :حفطُ ٍ قیاضّای ایداز قسُ زض هحل ًهة  Coupling ٍ Spider bearingضٍی ؾاغاح قاافار.
اؾسفازُ اظ هًَل ،عَل ػوط ٍ هماٍهر تِ ذَضزگی قافر ضا افعایف هیزّس .تصویر چپ :آثاض ذَضزگی قافر زض هحال ًهاة
 .Keywayتِ ػلر ولطًؽ ظیاز ،ؾیال تِ فانلِ تیي ً keyway ٍ keyفَش وطزُ ٍ تِ زسضیح غلظر یَى ولط افعایف یاافاساِ ٍ
قطایظ تطای ذَضزگی حفطُ ای ٍ قیاضی فطاّن قسُ اؾر .زكىیل حفطُ ٍ قیاض ػاهل زوطوع زٌف ٍ زؿطیغ ذؿسگی هیتاقس.

مکانیسم شکستٍ :خَز آثاض ذَضزگی ،گَقِ ّای زیع ٍ تسٍى



ًفَش آب زضیا ٍ گل ٍ الی تِ فهل هكسطن

قؼاع هحل تطذَضز  Key Wayتا  ٍ Split Ringاػوال

 ٍ Couplingقافر ٍ ایداز هٌغمِ ضاوس زض ایي

تاضّای زیٌاهیىی  -ؾیىلی ضٍی قافر ًكاى هیزّس وِ ّط

ًاحیِ ،ؾثة ایداز خیل غلظسی اوؿیػى قسُ ٍ ػاهلی

زٍ هىاًیعم ذؿسگی ٍ ذَضزگی زض قىؿر هَثط تَزُ اًس.

تطای ذَضزگی قیاضی ؾغح قافر هیتاقس.

ذَضزگی ٍ گَقِ ّای زیع ؾثة قطٍع زطن ٍ زٌف ّای



ػسم اؾسفازُ هساٍم اظ خوح ًیع ػاهلی تطای زؿطیغ

ؾیىلی -زیٌاهیىی ؾثة ضقس خیَؾسِ زطن زا قىؿر

ذَضزگی قیاضی ٍ حفطُ ای قافر هی تاقس چطا وِ

ذؿسگی هی قَز .فاوسَضّای هحیغی هاًٌس هیعاى اوؿیػى

فَالزّای ظًگ ًعى زض هحیظ ّای ؾاوي تؿیاض تِ ولط

ؾیال ،زضخِ حطاضذ ٍ pH ،زطویة قیویایی ؾیال ضٍی

هَخَز زض آب زضیا حؿاؼ ّؿسٌس.

هماٍهر فلع زض تطاتط ذؿسگی ٍ ذَضزگی زاثیط هی گصاضز.



تِ ػلر ون قسى هیعاى آب زض ایي ًاحیِ ،احسوال

نتیجه گیری :ػَاهل ظیط ًیع هی زَاًٌس تط قىؿر قافر

خوح وطزى هیعاى ظیازی اظ گل ٍ الی زض نَضذ

خوحّای آب زضیا هَثط ٍالغ قًَس:

اؾسفازُ ّوعهاى اظ چْاض خوح زض ظهاى خصض ٍخَز



ولطًؽ ظیاز تیي  Keyتا ً ٍ Keywayفَش ؾیال زض

زاضز .حضَض شضاذ ضیع هاؾِ ّوطاُ آب هی زَاًس تاػث

ایي ًاحیِ ًیع هی زَاًس ؾثة زكىیل ًاحیِ هطزُ ٍ

ؾایف قافر خوح ٍ اظ تیي تطزى خَؾسِ اوؿیسی

زؿطیغ ذَضزگی قیاضی قَز.

هحافظ فَالز ظًگ ًعى قَز.

ًَاحی هرسلف ؾغح همغغ قىؿر قافر .هٌغمِ قاطٍع
ذؿسگی ٍ ذغَط ؾاحلی ًكاىزٌّسُ خیكطفر زسضیدی زاطن
ذؿسگی زض زهَیط هكرم قسُاًس .زٍ ػاهل ذَضزگی ؾاغاح
قافر ٍ گَقِّای زیع هطتَط تِ  keywayؾثة قىؿر قافر
زض اثط هىاًیعم ذؿسگی -ذَضزگی تَزُاًس.

گَقِّای زیع  ٍ keyway ٍ keyفهل هكسطن تایاي
 Keywayتا  Split Ringػاهل زوطوع زاٌاف تاَزُ ٍ
قطایظ الظم تطای خَاًِ ظًی زطن ذؿسگی ٍ زض ًْاایار
قىؿر ًاگْاًی ضا فطاّن هیًوایس .تایس گَقِّای زیع تِ
خدّای تا قؼاع هٌاؾة زثسیل قًَس.

پیامبز اکزم (ص) :
لَلْةٌ لَیٕؽٓ فیِِ قَىٕءٌ هِيَ الْحِىْوٓةِ وَثٓیٕرٍ ذَطِبٓ فَسَؼٓلَّوَا ٍٓ ػٓلِّوَا ٍٓ زَفَمََّْا ٍٓ ال زَوَزَا خّْٔاالً فَاِىَّ اللِّ ال یٓؼٕصِضٔ
ػٓلَى الْدْٕٓلِ ( ًْح الفهاحِ)

دلى کٍ در آن حکمتى ویست ،ماوىد خاوٍ يیزان است ،پس بیامًسید ي
آمًسش دَید ،بفُمید ي وادان ومیزید .بزاستى کٍ خدايود بُاوٍاى را بزاى
واداوى ومىپذیزد.

سزدبیز :احمد کىار
ّسف اظ اًسكاض هدلِ تاظضؾی فٌی ،افعایف اضزثاعاذ ٍ ّاواىااضی ازاضُ ّاای
تاظضؾی فٌی ،اقسطان زاًف ٍ زدطتِّا ،اًسكاض خػٍّف ّا زض ظهیاٌاِ ػالال ٍ
هىاًیعم ّای زرطیة اًَاع زدْیعاذ ،افعایف زاًف اؾساًساضزی ،تْثَز ضٍـّای
تاظضؾی ٍ گعاضـ خسیسزطیي زدْیعاذ ،ضٍـّا ٍ زىٌیه ّاای تااظضؾای زض
نٌؼر خسطٍقیوی هی تاقس .لغفا هغالة ذَز ضا اظ عطیك ایویل یا زلگطام تاطای
ها اضؾال ًواییس .هغالة اضؾالی تا ًام ذَززاى زض ًكطیِ چاج ذَاّس قس.

@bazresymag
A.konar@razip.com
06152262402

عَض هؼوَل تِ ػٌَاى  Trimاؾسفازُ هیقًَس ،فْطؾار قاسُ اًاس.
گاّی زیسُ هیقَز تِ خای ًَقسي ًام هسطیال ،اظ قواضُ  Trimایي
خسٍل زض ؾفاضـّای ذطیس اؾسفازُ هیقَز .لؿوسی اظ ایي خسٍل
ٌّگام ؾفاضـ یا ذطیس یه قیط نٌؼسی ،هسطیال تسًِ ٍ هاساطیاال زض زهَیط زیسُ هیقَز .تایس زَخِ وطز وِ فمظ ؾغَح ًكیوي گااُ
ٍ Trimلَ زاضای اّویر فطاٍاًی اؾر .ػثاضذ  Trimقاهل چٌاسیاي زیؿه خعٍ  Trimهیتاقس ٍ قاهل ذَز زیؿه ًویقَز.
لغؼِ ٍ لؿور هرسلف اظ ٍلَ هی قَز وِ اؾساًساضزّاا ٍ الاعاهااذ زض ٍ Trimلَّا زٍ ػثاضذ  Hardfaced ٍ F6واضتطز فاطاٍاى زاضًاس.
هسطیالی زوام ایي لغؼاذ زحر ػثاضذ Trimتیاى هیقاَز .عاثاك  F6.ػثاضزؿر اظ فَالز ظًگًعى هاضزٌعیسی  AISI 410واِ حااٍی
اؾساًساضز  ،API 600ػثاضذ  Trimقاهل هَاضز ظیط هیقَز:
13%Crتَزُ ٍ ؾرسی ًؿثسا تاالیی زاضز ٍ زض  ٍ Stemؾاغاَح
ًكیوٌگاُ تسًِ ٍ زیؿه ٍلَ تِ ػٌَاى هسطیال ضس ؾایاف وااضتاطز
 -1اؾسن )(Stem
زاضز .گاّی اٍلاذ ایي هسطیال ً 13%Crیع ًَقسِ هیقَز .هٌظَض اظ
 -2ؾغَح ًكیويگاُ تسًِ ٍلَ )(Body Seating Surface
ػثاضذ ّ Hardfacedن ؾرر واضی ؾغَح ًكیوٌگاُ تسًِ ٍ زیؿه
 -3ؾغَح ًكیويگاُ زیؿه )(Disc Seating Surface
ٍلَ هی تاقس وِ زض اوثط هَاضز اظ آلیاغ خایِ وثالر  Stellite 6تاطای
 -4لغؼِّایی وِ تیي تاًر ٍ اؾسن لطاض هیگیطز ٍ تا ووه خىیٌگ،
ؾرر واضی ؾغح اؾسفازُ هیقَز.
ٍلَ ضا آبتٌسی هیوٌس .ایي لغؼِّا هؼوَال قاهل Backseat Bush
ٍ  Stem Guideهیقَز .زض تؼضی هَاضز اظ خَـ زض ایي لؿاوار ّ Trimای قواضُ  8 ٍ 5اظ خطواضتطززطیي هسطیالّای هَضز اؾسفاازُ
هیقَز وِ آى ّن قاهل ػثاضذ Trimهیقَز.
هیتاقٌس .ایي زٍ  Trimتؿیاض تِ ّن قثیِ تَزُ اها یه زفاٍذ هْان
 -5لغؼاذ وَچه زاذلی ٍلَ وِ تا ؾیال زض زواؼ هیتاقٌس.
خؽ ظهاًی وِ زض ؾفاضـ ذطیس ٍ یا زض ّ Certificateای هطزثظ تا
یه ٍلَ ػثاضذ  Trimهیآیس ،قاهل ولیِ لغؼاذ تاال هیقَز .ػلار
اّویر هسطیال  Trimزض ٍلَ ،زض هؼطو ؾایف ٍ ذَضزگی تَزى آى
هیتاقس .زض خسٍل قواضُ  8اؾساًساضز ،API 600هسطیالّایی وِ تِ

زاضًس وِ زض واضایی ٍ عَل ػوط ٍلَ اثط ظیاازی زاضز .زض ّاط زٍ،
هسطیال اؾسن ٍلَ  13%Crهیتاقس Trim .قواضُ  8اگاط چاِ تاا
اذسهاض ً F6 and Hardfacedكاى زازُ هیقَز اها فمظ یاىای اظ
ؾغَح ًكیويگاُ تسًِ یا زیؿه تا  Stellite 6ؾررواضی هیقاَز
ٍ زیگطی اظ خٌؽ  13%Crهیتاقس .اها زض  Trimقواضُ  5واِ تاا
اذسهاض ً Hardfacedكاى زازُ هیقَزّ ،ط زٍ ؾاغاح
ًكیوٌگاُ تا  Stelliete 6ؾررواضی هیقًَس .زض ًسیداِ
ٍلَ تا  Trimقواضُ  5زاضای ػوط واضوطز تاالزطی اؾر .تِ
ایي ًىسِ زض ٌّگام زٌظین ؾفاضـ ذطیس تایس زَخِ واطز.
ؾرسی هسطیال  F6تطاتط تا  257تطیٌل ٍ ؾرسی هسطیاال
 Stelliete 6تطاتط تا  357تطیٌل هیتاقس.

