مهندسي معكوس ،ساخت ،مونتاص ،نصة و راه انداسي پمپ گوگزد
مذاب عمودي واحد  SRUمجتمع گاس پارس جنوتي
چكيده
هٌْذػی هؼکَع تش اػاع داًؾ چگًَگی ،چیؼتی ٍ چشایی هحکَم تِ هَفقیت اػت .ایي ؿشکت
تا تشخَسداسی اص تخلق تاال دس ایي خلَف اقذام تِ هٌْذػی هؼکَع ػلوی ،ػاخت ٍ هًَتاط پوپ
ػوَدی گَگشد هزاب تا دهای  145°Cتَػظ هتخللاى داخلی ًوَد .اػتخشاج تلشاًغ ّا ،تاثیش
اًثؼاط غیش هتقاسى اخضا غیش ّن خٌغ دس دهای کاسکشد اص هَاسد تؼیاس هْن هی تاؿٌذ.
تا لحاػ ًوَدى کلیِ هَاسد ،ػاخت اخضا ، ،هًَتاط اٍلیِ ،هًَتاط ًْایی ٍ کٌتشل کیفیت تاصسػی ّای
الصم حیي ػاخت كَست گشفت کِ پغ اص تاییذ ،پوپ دس ٍاحذ ً SRUلة ٍ ساُ اًذاصی گشدیذ ٍ
تَػظ تین هشتَعِ تِ لحاػ هیضاى استؼاؽ ،دهای تشیٌگ ّا ٍ ػولکشد کٌتشل ٍ تاییذ گشدیذ.
کلمات کليدي
پوپ ،ػوَدی ،گَگشد ،ػَلفَس ،هزابSRU ،

نكات تزجسته

 هٌْذػی هؼکَع پوپ ػوَدی تا عَل تیؾ اص  2000اص سٍی ًوًَِ خاسخی
 هغالؼات گؼتشدُ ٍ ًْایتاً تَهی ػاصی داًؾ فٌی ػاخت پوپ ّای گَگشد هزاب
 تْیِ ٍ ػاخت پوپ کاهل دس داخل کـَس تشای اٍلیي تاس

 -1مقدمه
گَگشد ػٌلشی اص گشٍُ  6Aخذٍل تٌاٍتی تا ػذد اتوی ً ٍ 16قغهِ رٍب ً ٍ 115قغهِ خهَؽ  444دسخهِ
ػاًتی گشاد هی تاؿذ .چگالی هزاب آى  1.819 gr.cm-3هی تاؿذ .دس ػال ّای اخیش تَلیذ ػَلفَس تغَس ػاالًِ سؿهذ
یکٌَاختی داؿتِ اػت ٍ تِ عثغ آى ًیاص تِ پوپ تشای اًتقال ایي حدن ػَلفَس افضایؾ یافتِ اػت .کلیِ ایي پوپ ّها
تَػظ ؿشکت ّای خاسخی تغَس اًحلاسی ػاختِ هی ؿًَذ .دس کـَس ها تاکٌَى ایي پوپ ّا تلَست کاههل ػهاختِ
ًـذُ تَد ،کِ ایي اهش تا تالؽ هدذاًِ هتخللیي داخلی ػولی گشدیذ.
تشای هخضى ّای صیش صهیٌی اػتفادُ اص پوپ ّای ػاًتشیفیَط ػوَدی یك کاس هؼوَل هی تاؿذ.
خْت اًتقال گَگشد تشای ػوق ّای تیـتش اص  2000mmپوپ ّای داسای ؿافت تلٌذ تا تشیٌگ ّای هیاًی
هٌاػة هی تاؿٌذ .ؿافت ػوَدی دس تاالی تاًك تا تکیِ تش تلثشیٌگ ّا گشفتِ ؿذُ اػت ٍ تشیٌگ ّای هیاًی تَػهظ
ػَلفَس هزاب سٍاى کاسی هی گشدًذ.
تِ عَس هؼوَل هاکضیون ػشػت دٍساى ایي هذل پوپ ّها تهشای فشکهاًغ ّ 50شتهض  ٍ ،1500فشکهاًغ 60
ّشتض  1800دٍس دس دقیقِ هی تاؿذ .دس غیش ایٌلَست خغش افضایؾ دها تِ عثغ آى افضایؾ گشاى سٍی دس تشیٌگ ّها ٍ
افضایؾ لشصؽ پوپ ٍخَد داسد.
خْت هخضى ّای ًلة ؿذُ سٍی ػغح صهیي ،پوپ ّای ػوَدی ٍ افقی ّش دٍ قاتل اػهتفادُ ههی تاؿهٌذ
کِ تِ ًظش هلشف کٌٌذُ ٍ هیضاى ػشهایِ گزاسی تؼتگی داسد.
ًظش تِ گَگشد هَخَد دس گاص تشداؿتی اص هٌاتغ صیش صهیٌهی دس تؼضهی اص پاالیـهگاّْای گهاص اص پوهپ ّهای
هزکَس اػتفادُ هی گشدد .دس تْاس ػال  93ایي ؿشکت اقذام تِ هغالؼِ ،هٌْذػی هؼکَع ،ػهاخت ،هًَتهاط ٍ ًلهة ٍ
ساُ اًذاصی پوپ ػَلفَس هزاب ػوَدی ػِ هحفظِ ای ًوَد .تلٌذتشى پوپ ػوَدی تا عَل ّفذُ هتش تَػهظ ؿهشکت
فشیاتك تشای کـَس ػَئذ ػاختِ ٍ تْشُ تشداسی ؿذُ اػت دس کـَس ایشاى پوپ ػوَدی تها عهَل  4/3هتهش تهِ عهَس
هـتشک تا ّوکاسی پاسع خٌَتی ٍ ؿشکت آساپاد ػاختِ ٍ تْشُ تشداسی گشدیذ.

 -2مطالعه و طزاحي
ٌّگام عشاحی یك پوپ تشای گَ گشد هزاب ،خَاف هْن گهَگشد تایهذ ههَسد تَخهِ قهشاس گیهشد .تهِ دلیهل
تغییشات غیش ًشهال ٍیؼکَصیتِ تا دها ،گَگشد هی تَاًذ دهای  135تا  155دسخِ ػاًتی گشاد تِ عَس سضهایت تخـهی
پوپ گشدد ( .ؿکل ؿواسُ ) 1

ؿکل ؿواسُ 2

ؿکل ؿواسُ 1

ٍخَد  H2Sهؼتقیواً تش داهٌِ دهای فهَ الهزکش تهاثیش گهزاس
هی تاؿذ ،صیشا تاػث تغییشات ٍیؼکَصیتِ هی گشدد ( .ؿکل ؿواسُ ، ) 2
ّش چِ هیضاى  H2Sهَخَد دس گَگشد هزاب تیـتش تاؿذ داهٌِ تغییهشات
ٍیؼکَصیتِ کاّؾ هی یاتذ.
کلیِ پوپ ّای گَگشد هزاب یك هحفظهِ گشهایـهی خْهت
ًگْذاسی دهای ثاتت دس توام تخؾ ّای پوپ داسًذ.
پوپ ّای ػوَدی گَگشد تها عثقهات هختلها قاتهل ػهاخت
هی تاؿٌذ .ػوَهاً لَلِ تخلیِ ٍ لَلِ ؿافتّ ،وضهاى کاهل هی ؿهًَذ تهِ
خلَف تشای پوپ ّای تلٌذ تش اص  2000هیلهی هتهش تها تْیٌهِ تهشیي
پایذاسی سا داؿتِ تاؿٌذ .تشای ًلة ایي ًَع پوپ ّا ٍخَد یك ههذخل
کَچك دس تاًك یا هخضى کافیؼت تِ ػالٍُ هؼوهَالً ایهي پوهپ ّها دٍ
عثقِ هی تاؿٌذ کِ ًیشٍّای ؿؼاػی سا تِ حذاقل هی سػاًذ ٍ ایي تاػث
کاّؾ ػایؾ دس تشیٌگ ّای هیاًی هی گشدد .کِ خهَد تاػهث افهضایؾ
صهاى تیي دٍ خشاتی ) MTBF ) 1هی ؿًَذ.
اكَالً هٌْذػی هؼکَع چٌاًچِ تش اػهاع داًهؾ چگهًَگی،
چشایی ٍ چیؼتی اًدام گشدد ،سػیذى تِ هَفقیت ًاگضیش هی تاؿذ.
ؿٌاػایی هَاد تش اػاع هؼیاسّایی ًظیش:


ؿشایظ خَسدگی



هحذٍدُ دهایی ػولی ات



ػختی ٍ هقاٍهت تِ ػایؾ



اًتقال حشاست



خَاف هکاًیکی كَست گشفتِ اػت



لَلِ ّای تخلیِ ٍ ؿافت تلَست یهك ػهتَى ٍاحهذ ػهاختِ
هی ؿًَذ کِ تْتشیي پایذاسی سا داسد.

 پغ اص تشسػی ٍ کٌتشل هدذد ًقـِ ّا ٍ اًؼکاع تلَساًغ ّها
ٍ اًغثاقات ٍ هحاػثِ اًثؼاط اخضاء پوپ دس حالیکِ ّهش یهك
ضشیة اًثؼاط هتفاٍتی داسًذ ٍ تشسػی هَاسد کٌتشلهی ،عهش
کاهل ٍ آهادُ ػاخت گشدیذ.
تغَس هؼوَل ایي پوپ ػوَدی ( ؿکل ؿواسُ  ) 3عشاحی هٌحلش
تِ فشدی داسد کِ تْشُ تشداسی ٍ تؼویشات آى سا ساحت هی ًوایذ.



تشای ٍسٍد پوپ تِ هخضى گَگشدٍ ،خهَد یهك ههذخل خیلهی
کَچك کفایت هی کٌذ.
ؿکل ؿواسُ 3

Mean Time Between Failures

1




ٍخَد پوپ دس دٍ عثقِ تاػث کاّؾً ،یشٍّای ؿؼاػی ههی گهشدد کهِ خهَد تاػهث کهاّؾ ػههایؾ کهل
تشیٌگ ّا هی گشددّ .وچٌیي تا ػشػت دٍساى کوتش تِ هغلَب هی سػذ.
پوپ تؼذ اص سػیذى تِ دهای ػولیات حذٍد  6/5هیلی هتش افهضایؾ عهَل ههی یاتهذ کهِ دس كهَست تَخهِ
ًکشدى تِ ایي هَضَع ،افضایؾ عَل حاكلِ تاػث تشخَسد پشُ تا تذًِ پوپ ٍ آػیة دیذگی آى هحهل حتهی
دس هَاسدی تخشیة کلی پوپ هی گشدد ( ؿکل ؿواسُ  ) 4تِ هٌظَس پیـگیشی ،دس حذ فاكل هحَسی تهیي
ایوپلش ٍ تذًِ 2لحاػ هی گشددّ .وَاسُ ؿافت پوپ تؼذ اص ّن دهایی تایذ تا دػت قاتهل چهشخؾ تاؿهذ .تهِ
هٌظَس خٌثی کشدى تاثیش تخشیثی اًثؼاط سٍی لَلِ ّای تخاس ،دس عشاحی ایي لَلِ ّا تخؾ  Uؿکل لحاػ
ؿذُ اػت .

ؿکل ؿواسُ 4

تِ دلیل عَل صیاد ایي پوپ اص ػِ ػذد ؿافت اػتفادُ ؿذُ اػت ٍ عشاحی عهَسی ههی تاؿهذ کهِ پهغ اص
ػفت ؿذى سصٍُ دٍ ؿافت ،خای خاس دٍ ؿافت دقیقاً هقاتل یکذیگش قشاس گشفتِ ٍ تِ آساهی تَؽ هشتَعِ حشکت
هی کٌذ ٍ دس هحل خَد قشاس هی گیشد ( .ؿکل ؿواسُ ) 5

ؿکل ؿواسُ 5

سٍاًکاسی تشیٌگ ّای هیاًی تَػظ یك هدشا کِ اص لَلِ خشٍخی گشفتِ ؿذُ اػت اًدام هی گشدد.
دس قؼوت ّای خاكی اص خاکت ّا ،ػَساخ ّای تْیِ ؿذُ اػت کِ خشیاى سا عَسی کٌتشل هی ًوایهذ کهِ
ایي سٍاًکاسی عَسی ػثَس ًوایذ کِ تاػث افضایؾ دها دس تیي دٍ ػغح ٍ آػیة دیذگی تشیٌگْا ًگشدد.

 -3ساخت
دس ایي هشحلِ اتتذا اخضا تغَس هدضا ػاختِ ٍ کٌتهشل کیفیهت گشدیهذ ( ؿهکل ؿهواسُ  ) 6پهغ اص آى صیهش
هدوَػِ ّا هًَتاط اٍلیِ ٍ ػپغ تا ػولیات خَؿکاسی کاهل ؿذًذ ( .ؿکل ؿواسُ .)7

ؿکل ؿواسُ 6

ؿکل ؿواسُ 7

پغ اص خَؿکاسی اخضاء ،هاؿیي کاسی ػغهَ فالًچ ّا اًدام گشفت کِ خَد فشآیٌذ تؼیاس هْن دس ػهاخت
هی تاؿذ کِ تایذ اًغثا ّای ٌّذػی فالًچ ّا حاكل گشدد .کِ ایي هْن تِ کوك فیکؼچش ٍ هاؿیي هَسد اػتفادُ ٍ
هاؿیي کاسی ّن صهاى دٍ ػغح تِ اًدام سػیذ ( .ؿکل ؿواسُ )8
پغ اص هاؿیي کاسی آصهایؾ ًفَر سًگی سٍی کلیِ خغَط خَؽ ٍ آصهایؾ فـاس ّیذسٍاػهتاتیك سٍی ّهش
خاکت اًدام گشفت کِ اص ػذم ٍخَد ّش گًَِ هٌفز دس هحل ػثَس تخاس اعویٌاى حاكل گشدد.
ؿافت ّا ٍ ػایش اخضاء تغَس هدضا تَلیذ گشدیذُ تغَسی کِ لٌگی 3کوتش اص حذ هداص هی تاؿذ.

ؿکل ؿواسُ 8

 -4مونتاص نهایي ،نصة و راه انداسي
پغ اص آهادُ ؿذى کلیِ اخضا ٍ صیش هدوَػِ ّا ٍ کٌتهشل آًْها ،ػولیهات هًَتهاط ًْهایی آغهاص گشدیهذ ٍ كهحت کلیهِ
تلشاًغ ّا ٍ اتلاالت تا هًَتاط ًیض تاییذ گشدیذ ( .ؿکل ؿواسُ  ) 9دس ایي ٌّگام ؿافت پوپ دس حالهت افقهی تایهذ تها
دػت قاتل چشخیذى تاؿذ.

Axial Impeller Gap

2

Shaft run-out

3

ؿکل ؿواسُ 9

پغ اص کٌتشل ّای ًْائی ٍ پَؿؾ دّی ػغَ پوپ خْت ًلة حول گشدیذ.
تِ هٌظَس ًلة دٍ خشثقیل دس هحل حاضش ٍ پوپ سا اص حالت افقی تِ ػوَدی دس آٍسدُ ٍ ػپغ دس ههذخل
هخضى گَگشد هزاب قشاس دادُ ؿذ.
ٍقتی کِ هخضى پش اص گَگشد هزاب هی تاؿذ ،پوپ تایذ تا ػهشػتی کوتهش اص دُ ػهاًتی هتهش دس دقیقهِ ٍاسد
گشدد .خاکت ّای تخاس پوپ ّشگض ًثایذ تشای گشم کشدى گَگشد هخضى اػتفادُ ؿَد.
تؼذ اص ٍكل کشدى لَلِ ّای تخاس ،پوپ پیـگشم ؿذ .تغَسیکِ ؿافت ٍ خاکت ّا تِ آساهی گهشم ٍ هٌثؼهظ
ؿًَذ .دس ایي هشحلِ لَلِ تخلی ِ ٍ لَلِ ّای هشتَعهِ ػهشیؼتش اص ؿهافت ّهای هٌثؼهظ ؿهذُ ٍ تاػهث فـهاس ٍ حتهی
گؼیختگی پشٍاًِ خَاّذ ؿذ.
دس حیي ًلة تایذ هشاقثت ّای ٍیظُ كَست پزیشد تا اص تشخَسد پوپ تا هذخل ٍسٍدی ٍ آػیة سػاًذى یها
آػیة دیذى پیـگیشی گشدد.
تشای پوپی تا ایي عَل حذاقل ّـت ػاػت تشای ّن دهایی ،صهاى گشم کشدى تایذ دس ًظش گشفتِ ؿَد.
تؼذ اص ایٌکِ پوپ گشم ؿذ خْت چشخؾ هَتَس دس حالتی کِ ٌَّص کَپلیٌگ تؼتِ ًـذُ آصههایؾ گشدیهذ،
ؿافت تا دػت چشخاًذُ ؿذ کِ اص چشخؾ آصاد آى اعویٌاى حاكل گشدد.
ػپغ کَپلیٌگ دس هحل خَد تؼتِ ؿذ ٍ پوپ اػتاست گشدیذ .تؼذ اص سػیذى تهِ هقهذاس اػهوی ،استؼهاؽ
اًهههذاصُ گیهههشی گشدیهههذ ٍ تهههِ اًهههذاصُ سضهههایت تخهههؾ سػهههیذ .کهههِ ایهههي هیهههضاى استؼهههاؽ دس اػهههتاًذاسد
 DIN ISO 5199 ٍ 9908هـخق ؿذُ اػت.
اص صهاى ًلة پوپ دس هْش  ٍ 93ساُ اًذاصی هَفقیت آهیض آى دس هدتوغ گاص پاسع خٌَتی ،استؼهاؽ ٍ دتهی
آى تحت هشاقثت تَدُ ٍ تاکٌَى دس ؿشایظ سضایت تخؾ دس حال کاس هی تاؿذ.

نتيجه گيزي
ًتایح حاكلِ ًـاى هی دّذ کِ تَی ػاصی داًؾ ػاخت ّش هدوَػِ یا تدْیضی هثتٌی تش داًؾ چگًَگی،
چشایی ٍ چیؼتی هحکَم تِ هَفقیت هی تاؿذ.
تحقیق کاهل ٍ گؼتشدُ تش سٍی ایي پشٍطُ هٌدش تِ ایداد داًؾ فٌی کاهل دس خلَف ػهاخت پوهپ ّهای
گَگشد هزاب گشدیذ ٍ اکٌَى تا افتخاس هی تَاى گفت کِ:
" ها داًؾ ػاخت پوپ ّای گَگشد هزاب سا تَهی ػاصی کشدُ این "
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