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 :  چکیذٌ
افزضاشص  وٌظَس ب الذاهاًِبیٌاًِ ٍ پیصگیشاًِ، پیصّای هختلف هاًٌذ ًگْذاسی پیصاستشاتژی اهشٍصُ بىاسگیشی

ّزا، خاشگزاُ اسصضزی    ّای ًگْذاسی ٍ تؼویشات دس غٌاشغ، ضشٍسی است. دس ٍالغ ّش شه اص اشي استشاتژیواسآشی بشًاهِ

ّا حاغل خَاّذ ضذ. اخشای بشًاهِ سٍتیي آىخَد سا داسا بَدُ ٍ شه ًظام خاهغ ًگْذاسی ٍ تؼویشات، اص تشویب بْیٌِ 

پاشص ٍضؼیت با استفادُ اص سٍش آًالیض استؼاضات ٍ آًالیض سٍغي بشای تطزخیع بوَلزغ ػیزَج تدْیزضات دٍاس ًمزص      

ای اص اثشبخطی بىاسگیشی ّوضهاى دٍ سٍش آًالیض استؼاضات ٍ آًالیض سٍغزي  اشي همالِ، ًوًَِ دس. هْوی سا بش ػْذُ داسد

 ، اسائِ ضذُ ٍ هَسد بشسسی لشاس گشفتِ است.صاٍُ تشبت واسخاًِ سیواى  ووپشسَس اخضایی خشابی دس ضٌاساش
 

  دوذٌجعثٍي یاتاقان آوالیس ارتعاضات،  پایص يضعیت،:  َاي کلیذيياشٌ

 : مقذمٍ
ًگْذاسی ٍ تؼویشات اثشی تَاى شافت وِ دس آى اص ابضاسّای هتٌَع پاشص ٍضؼیت دس سیستن اهشٍصُ دشگش ووتش ٍاحذ غٌؼتی سا هی

ّای هختلف پاشص ٍضؼیت اص لبیل آًالیض استؼاضات ، آًالیض سٍغي ، ًباضذ. دس حمیمت دس حال حاضش اوثش غٌاشغ بغَس ّوضهاى اص سٍش

ّای هختلف پاشص ٍضؼیت ، دشگش هغلب گیشًذ. دس چٌیي ضشاشغی سخي گفتي اص تدشبیات استمشاس سیستنتشهَگشافی ٍ ... بْشُ هی

 سٍد.اصُ ٍ خزابی بشای دست اًذسواساى اشي حَصُ بِ ضواس ًویت

ّا دس با تَخِ بِ پطت سش گزاضتي دٍساى استمشاس پاشص ٍضؼیت دس اوثش غٌاشغ ،دشگش ًَبت بِ هباحث هشتبظ با تثبیت ٍ بىاسگیشی آى

    ٍضؼیت ٍ ًگْذاسی ٍ تؼویشات ، تششي چالص دست اًذسواساى حَصُ پاشص سسذ. دس ٍالغ اهشٍصُ هْنضٌاساشی ػیَج هختلف هی

ّا با شىذشگش بتَاى پَضاًی هٌاسب آىّای هتٌَع پاشص ٍضؼیت ٍ ّنگیشی اص سٍشسشضی ٍ اخشای سیستوی است وِ دس آى با بْشُعشح

اثشبخص اص آًْا ّای پاشص ٍضؼیت بِ ضىل ّای ّش شه اص سٍشّا ٍ هحذٍدشتآالت ، ضشاشظ فشاشٌذ ، لابلیتهتٌاسب با ٍضؼیت هاضیي

ّا بش ّا سا بِ ًتیدِ لغؼی سٌّوَى ًویىٌذ با استفادُ اص ساشش سٍشای وِ دس ضشاشغی ًتاشح حاغل اص شه سٍش آىبْشُ بدَشٌذ ، بگًَِ

 تش هَضَع بپشداصًذ.بشسسی دلیك

سٍغي ، ها سا بِ وطف بوَلغ خشابی  دس اشي همالِ خَاّین دشذ وِ چگًَِ بىاسگیشی اثش بخص ّوضهاى دٍ سٍش آًالیض استؼاضات ٍ آًالیض

 اخضا دس شه ووپشسَس سٌّوَى هیىٌذ. 
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   آالتماضیهارزیاتی يضعیت  -1

 مقذمٍ -1 -1

آى داسد ٍ  تیبزا ٍضزؼ   یویهطخػات استؼاضات( استباط هستم ششدٍاس )چِ اص ًظش همذاس ٍ چِ اص ًظش سا ضیاستؼاضات ّش تدْ

 یگیزش استؼاضات آى ّوشاُ خَاّذ بَد. لزا اًذاصُ تیدس ٍضؼ شیی)اص ّش ًظش( با تغ ضیتدْ تیدس ٍضؼ یّش چٌذ خضئ شییّشگًَِ تغ

د. اص عشفی دس تدْیزضات داسای  سٍیآالت دٍاس بِ ضواس هيیٍ هاض ضاتیتدْ پاشص یبشا یاغل یّاسٍشاص  یىشاستؼاضات  ضیٍ آًال

   سٍش اسصضزوٌذی خْزت ضٌاسزاشی بشخزی ػیزَج دس اخزضای هاضزیي        ، ًیض ، گشفتي ًوًَِ ٍ اًدام آصهاشص بش سٍی سٍغي  سٍغي

 وِ با تَخِ بِ ًَع خشابی هی تَاًذ واساشی بیطتشی دس بؼضی هَاسد ًسبت بِ سٍش آًالیض استؼاضات داضتِ باضذ. باضذ.هی

   Screwارتعاضات کمپرسًرَاي ارزیاتی  وحًٌ -2 -1

ّا بزِ ًسزبت   ٍخَد داسًذ ، آًالیض استؼاضات آىٍ شاتالاى  Screw سٍتَس چشخ دًذُ ، اخضاشی ًظیشتدْیضات دس اشي اص آًدا وِ 

پاساهتش استؼاضزی   اًتخاج لزاباضذ. ّا هیّای هختلفی خْت اسصشابی دلیك آىّا ٍ سٍشپیچیذُ بَدُ ٍ ًیاصهٌذ بىاسگیشی ضاخع

 ای بشخَسداس است. اص اّویت ٍشژُ ّاآىاستؼاضات  پاشصٍ  گیشیهحذٍدُ فشواًسی هٌاسب خْت اًذاصٍُ 

 :  ضًَذ گیشی هشبَعِ با تَخِ بِ ػَاهل صشش تؼییي هیاًتخاج پاساهتش استؼاضی ٍ ابضاس اًذاصُ

 تَغیِ ساصًذگاى 

 تدشبِ واسبش 

 گیشی )دستشسی ، فضای وافی ، دسخِ حشاست ٍ ...(ّای هحل اًذاصُهحذٍدشت 

 ُاخضای ثابت شا دٍاس(گیشی هحل اًذاص( 

 [1])هحذٍدشت فشواًسی ، هحذٍدشت داهٌِ خیلی صشاد ٍ ...(.واسبشدی ّای هحذٍدشت 

 Screw HY 90کمپرسًر  -2

 آضىایی تا تجُیس :  -2-1

تزاهیي             Screw HY90دسزتگاُ ووپشسزَس    5َّای فطشدُ هَسد ًیاص خظ تَلیذ دس واسخاًزِ سزیواى صاٍُ تشبزت اص عششزك     

، هحَس الىتشٍهَتَس بِ شه خؼبِ دًذُ ٍ دس ًْاشت بِ هحَس هحشن ووپشسَس ّواًغَس وِ هطاّذُ هی ضَد  .)ضىل شه(هی ضَد

 است. ضذُ دسج دٍووپشسَس هشبَعِ دس خذٍل ضواسُ فٌی  هطخػاتاست. هتػل ضذُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محرک ي متحرک کمپرسًر محًرَاي ي یاتاقان جاومایی الکتريمًتًر، جعثٍ دوذٌ -1ضکل 
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  HY90 مطخصات فىی کمپرسًر -2جذيل

 ارتعاضات کمپرسًرگیري اوذازٌ -2-2

گیشی ضذ. خْت بشسسی ٍ آًالیض دلیك ضذُ بش سٍی ضىل شه اًذاصُدستگاُ ووپشسَس دس ًماط هطخع 5ولیِ استؼاضات 

لزا ولیِ فشواًس ّای باضذ. ّا ٍ ساشش اخضا هیهحل دلیك شاتالاىاستؼاضات ًیاص بِ اعالع اص ًحَُ دسگیشی هحَسّا ٍ ّوچٌیي 

 هَسد ًیاص خْت اسصشابی ٍضؼیت ووپشسَس هحاسبِ ٍ دس خذٍل ضواسُ سِ لابل هطاّذُ است.

 

 HY90کمپرسًر اجساي مطخصات فرکاوسی  -3جذيل  

 

Frequency Name Calculation Frequency (Hz) 

4-Lobe Rotor Speed 1490/60 x 47T/45T 25.94 

4-Lobe Pass Frequency 25.94 x 4 103.76 

6-Lobe Rotor Speed 25.94 x 4T/6T 17.3 

6-Lobe Pass Frequency 17.3 x 6 103.76 

Bull Gear Mesh Frequency  1490/60 x 47T 1167  

Pinion Gear Mesh Frequency 25.94 x 45T 1167 

2x GMF 2 x 1167 2334 

3x GMF 3x 1167 3501 

اًتخاج پاساهتش ٍ باصُ فشواًسی هٌاسب خْت اًذاصُ گیشی ٍ تحلیل  ، ٍ گستشُ هحذٍدُ فشواًسی اخضا با تَخِ بِ خذٍل فَق

ّای آًالیض  استؼاضات ، تٌْا اص اّویت صشادی بشخَسداس بَدُ ٍ اص آًدا وِ دس بشخی اص دستگاُ (Air End)استؼاضات ووپشسَس

 . استاهىاى اًذاصُ گیشی شه پاساهتش ٍخَد داسد ، اظْاسًظش دلیك دس خػَظ ٍضؼیت سالهت ووپشسَس ، بسیاس هطىل 

 

 

Pinion Gear 
Bull  

Gear 

Motor 

Speed 
Motor 

Power 
Max Inlet 

Temperature  
Working 

Pressure  Model no Manufacture 

45 Teeth 47 Teeth 1490 rpm 90 Kw 40
°c 

8 bar HY90 ATLAS 

COPCO 

6-Lobes Rotor Bearings 4-Lobes Rotor Bearings Bull Gear Bearings 

NU 315 QJ 315+NU 315  NU 315 QJ 315+NU 315  NU 2308  22315  
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 : ارزیاتی يضعیت ارتعاضات کمپرسًر -2-3

اصُ گیشی ضذُ اص ووپشسَسّا اًذاصُ گیشی ضذ. هماشسِ همادشش اًذسشػت  RMS پاساهتشبش حسب  همادشش استؼاضاتدس هشحلِ اٍل 

. بزِ ػٌزَاى   بزَد  با شىذشگش ٍ ّوچٌیي هماشسِ با همادشش پیطٌْادی استاًذاسد ًطاى دٌّذُ ػادی بَدى ٍضؼیت ولیِ ووپشسَسّا

 ًطاى دادُ ضذُ است.  4دس خذٍل ضواسُ  ٍ ووپشسَس ضواسُ سِ ووپشسَس ضواسُ شهّای شاتالاىهمادشش استؼاضات هثال 

 تر حسة ياحذ سرعتمقادیر ارتعاضات کمپرسًر  -4جذيل  

Compressor RMS(mm/s) 

4-lobes Rotor 6-lobes Rotor 

P5 P6 P7 P8 

7411CP1 

H 0.7 1.5 0.6 1.4 

V 1 1.5 1.2 1.5 

A 0.7 0.9 0.8 0.8 

7411CP3 

H 1 2 0.6 1.2 

V 3 1.6 0.9 2 

A 0.3 0.7 0.8 1.8 

 

 Crest Factor  ٍBearingّزای  ضزاخع ضزتاج ٍ ّوچٌزیي    RMSپزاساهتش  ووپشسَسّا بزش حسزب   دس هشحلِ دٍم استؼاضات 

Condition بزا   ّااستؼاضات ووپشسَسهمادشش ذ ، اًذاصُ گیشی گشدشذ. اشي باس هماشسِ ًضَوِ دس حَصُ فشواًسی ضتاج تؼششف هی

ذ. بِ ػٌَاى هثال همادشش استؼاضات ووپشسزَس  ضباشىذشگش ًطاى دٌّذُ غیشػادی بَدى ٍضؼیت استؼاضات ووپشسَس ضواسُ شه هی

)دس ّش ًمغِ ، همذاس بیطتششي داهٌِ استؼاش دس سِ خْت اًذ. هماشسِ ضذُ 5دس خذٍل ضواسُ  سِضواسُ شه ٍ ووپشسَس ضواسُ 

 افمی ، ػوَدی ٍ هحَسی روش ضذُ است(

 مقادیر ارتعاضات کمپرسًر تر حسة ياحذ ضتاب -5جذيل  

Compressor Vib (m/s
2
) 

4-lobes Rotor 6-lobes Rotor 

P5 P6 P7 P8 

7411CP1 

RMS 14 22 16 24 

BC 1.7 3 1.5 1.9 

CF 2.5 2.6 2.5 2.6 

7411CP3 

RMS 7 5 10 10 

BC 0.7 0.5 0.5 0.43 

CF 2.9 2.8 2.6 2.6 
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هماشسزِ همزادشش   ( 4ػادی بَدى همزادشش استؼاضزات دس حزَصُ فشواًسزی سزشػت )خزذٍل      ضَد ػلی سغن ّواًغَس وِ هطاّذُ هی

دس  BCٍ ّوچٌیي همزذاس ضزاخع    8ٍ  6ّای ضواسُ دٌّذُ غیشػادی بَدى همذاس استؼاضات دس شاتالاىًطاى 5استؼاضات خذٍل 

 ًیض بیص اص ساشش ًماط است. ووپشسَس ضواسُ شه  6شاتالاى ضواسُ 

 ارتعاضات کمپرسًر :  ر تدقیقارزیاتی  -2-4

هحزذٍدُ فشواًسزی اًتخزاج    است. دس ضىل ضواسُ ضص آهذُووپشٍسَس ضواسُ شه  6هٌحٌی فشواًسی استؼاضات شاتالاى ضواسُ 

 باضذ.  هی 3200Hz-0.5ضذُ خْت اًذاصُ گیشی استؼاضات ووپشسَس بیي 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 کمپرسًر در راستاي عمًدي 6مىحىی فرکاوسی ارتعاضات یاتاقان ضمارٌ  -6ضکل 

ّزا تمششبزای شىسزاى    ساشش ًماط بشسسی ٍ هماشسزِ گشدشزذ وزِ ٍضزؼیت ولیزِ آى     ٍ  6ضواسُ  فشواًسی استؼاضات دس ًمغِهٌحٌی 

ّزای  بزَط بزِ هٌحٌزی   هش 8ٍ  7ّزای  ضات هَسد اسصشابی لشاس گشفت. ضىلتطخیع دادُ ضذ ٍ اص ّویي سٍی هٌحٌی پَش استؼا

 اًذ.باضذ وِ با شىذشگش هماشسِ ضذُدس دٍ ووپشسَس ضواسُ شه ٍ سِ هی 6استؼاضات ًمغِ ضواسُ صهاًی پَش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کمپرسًر ضمارٌ یک در راستاي عمًدي 6مىحىی زماوی پًش ارتعاضات یاتاقان ضمارٌ  -7ضکل 

1167 Hz 103.7 Hz 
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 در راستاي عمًدي 3کمپرسًر ضمارٌ  6ضمارٌ  یاتاقانمىحىی زماوی پًش ارتعاضات  – 8ضکل 

RMS  ،1ّای هماشسِ خذاٍل فَق ًطاى هیذّذ ، ضاخع
PK-PK ، Peak ٍ Avearage  دس شاتالاى دٍ ووپشسَس باشىذشگش

تش هٌحٌی تفاٍت هحسَسی ٍخَد ًذاسد. خْت بشسسی دلیكٍ ...  Crest Factorّا ًظیش اختالف داضتِ اها دس ساشش ضاخع

 هَسد اسصشابی لشاسگشفت.  9ووپشسَس ضواسُ شه دس ضىل ضواسُ  6فشواًسی پَش استؼاضات شاتالاى ضواسُ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 کمپرسًر ضمارٌ یک در راستاي عمًدي 6مىحىی فرکاوسی پًش ارتعاضات یاتاقان ضمارٌ  – 9ضکل 

باضزذ. خْزت ضٌاسزاشی    ّای آى هیٍ ّاسهًَیه 184.69Hzضَد ، بیطتششي همذاس استؼاش دس فشواًس ّواًغَس وِ هطاّذُ هی

است. اص ّویي سٍی  6ّای ًػب ضذُ دس ًمغِ ضواسُ فشواًس فَق ًیاص بِ هحاسبِ ٍ تؼییي همذاس فشواًس خشابی اخضای شاتالاى

                                                 

 
1
 Peak to Peak 
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حاسزبِ  اص ًزشم افضاسّزای هتزذاٍل هَخزَد خْزت ه      6ّای ًػب ضذُ دس ًمغِ ضزواسُ  تَخِ بِ سشػت چشخص ٍ ًَع بیششٌگبا 

 آهذُ است.  11ّای هضبَس استفادُ گشدشذ وِ دس خذٍل ضواسُ فشواًس

 (SKF)کمپرسًر 6َاي وقطٍ ضمارٌ  َاي چُارگاوٍ اجساء یاتاقانفرکاوس – 11جذيل 

اها بشسسزی همزادشش خزذٍل فزَق ًطزاى       گشدد ،ًیض هطاّذُ  184Hzاًتظاس هیشفت پس اص هحاسبِ همادشش فَق ، همذاس فشواًس 

 .باضذبیي فشواًس هطخع ضذُ دس هٌحٌی ٍ همادشش بذست آهذُ اص ًشم افضاس هیدٌّذُ اختالف بسیاس صشادی 

دّذ. حشوزت لغضضزی هوىزي    ًیض سٍی هی 5است وِ بیي اخضای شاتالاى ، ػالٍُ بش حشوت غلتطی ، اًذوی حشوت لغضضیگفتٌی 

فشواًسی شزا پزَش    ّای اخضای ًطاى دادُ ضذُ سٍی هٌحٌیّای هحاسبِ ضذُ بش فشواًساست باػث ػذم اًغباق دلیك فشواًس

ّزای  دس بسیاسی اص واسبشدّای ػولی بشای هحاسزبِ سزششغ فشوزاًس   ضَد. ثابت ضذُ است وِ استفادُ اص تمششب ّای آساى ضذُ 

  [2] (11آسیب شاتالاى لابل اعویٌاى است. )خذٍل 

ّزای  ، هدزذد همزادشش فشوزاًس    بزَد تششي ػذد بِ همذاس هَسد ًظزش  ًضدشه 170Hzفشواًس  اشٌىِ تٌْا اص ّویي سٍی با تَخِ بِ

 هحاسبِ گشدشذ. 11سُ دس خذٍل ضوا سٍش تمششبیبِ  Qj 315آسیب بیششٌگ 

 َاي غلتطی َاي آسیة در یاتاقانتقریثی از فرکاوس – 11جذيل 

 اعالػات شاتالاى :  

 n : 12تؼذاد ساچوِ       

 N : 1556.4 rpmسشػت هحَس   

 11بیص اص تمششب بشای شاتالاًی با تؼذاد ػٌاغش غلتطی  11ٍ  6تمششب بشای شاتالاًی با تؼذاد ػٌاغش غلتطی بیي 

F0 = N/60 × 0.4 × n 

Fi = N/60 × 0.6 × n 

Fc = N/60 × 0.4      

F0 = N/60 × (0.5 × n – ½) 

Fi = N/60 × (0.5 × n + ½) 

Fc = N/60 × (0.5 – ½ / n) 

 اص عششك تمششب :  آسیب ٍاسدُ بِ :

 F0حلمِ خاسخی 

  Fiحلمِ داخلی

  Fcلفسِ 

124.51 

186.76 

10.37 

                                                 

 
1
 Cage Frequency 

2
 Ball Spin Frequency 

3
 Ball Pass Frequency of Outer Race 

4
 Ball Pass Frequency of Inner Race 

5
 Sliding action 

 فشواًس

 1گشدش لفسِ 

 فشواًس 

 1گشدش غلته

 فشواًس خشابی 

 3بیشًٍی حلمِ

 فشواًس خشابی 

 4داخلی حلمِ
Bearing Type 

10.5 54.5 116 170 Qj 315 

10.4 61.7 135 203 NU 315 
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    تَاًذ دس اثزش خشابزی حلمزِ داخلزی شاتالزاى     هی 184Hzهطخع گشدشذ فشواًس با تَخِ بِ خذٍل فَق ٍ تَضیحات اسائِ ضذُ ، 

Qj 315  .باضذ 

 ارزیاتی يضعیت ريغه کمپرسًر  -2-5

، با تَخِ بِ هطاّذُ ػالئن خشابزی دس   دس حال اًدام بَداص آًدا وِ بشًاهِ آًالیض سٍغي ووپشسَسّا ًیض ّوضهاى با آًالیض استؼاضات 

 استؼاضات ، ًتاشح آًالیض سٍغي ولیِ ووپشسَسّا ًیض بػَست ٍشژُ هَسد بشسسی لشاس گشفت.  آًالیض 

 ّای ٍ آصهاشطاتی وِ دس خػَظ ًوًَِ سٍغي ووپشسَسّا غَست هی پزششد بِ ضشح رشل است :  تست

  ػٌاغش فشساشطی 

 ّای فشساشطی  ضاخع 

 ّا  افضٍدًی 

 ّا  شٌذُآال 

 ّا  آلَدگی 

وِ شزه ػزذد بزذٍى ٍاحزذ بزَدُ ٍ      است  یشه ابضاس پشعشفذاس ٍ لَی بشای اسصشابی ٍضؼیت سالهت تدْیضات سٍغٌ PQ 1ضاخع

بزشای تدْیزضات    ّوچٌزیي   . باضذ ٍ اسصشابی آى ًیاصهٌزذ سًٍزذ ٍ بشسسزی آًسزت    َخَد دس ًوًَِ هیه آٌّیًطاًگش هیضاى رسات 

دًزذُ  ٍ بِ ػٌَاى هثال دس شه ووپشسَس ًسبت بِ خؼبِ استهختلف با تَخِ بِ ًَع عشاحی تدْیض ، همذاس اشي ضاخع هتفاٍت 

 [3]همذاس آى ووتش است. 

  : مقایسٍ سًاتق وتایج آوالیس ريغه کمپرسًر ضمارٌ یک 

ووپشسَس ًیض بشسسزی ٍ  اشي سٍغي  ًتاشح آًالیضآًالیض استؼاضات ٍ احتوال خشابی شاتالاى ووپشسَس ضواسُ شه ، با تَخِ بِ گضاسش 

دٍ ًوًَزِ   PQًتاشح هشبَط بِ تست ػٌاغش فشساشطزی ٍ ضزاخع    11بِ ػٌَاى هثال دس خذٍل وِ ،  آى هماشسِ گشدشذسَابك با 

 .دّذسا ًطاى هیباضذ ، هی Shell Corena 68وِ اص ًَع  گشفتِ ضذُ اص اشي ووپشسَس سٍغي

 وتایج آوالیس ريغه کمپرسًر ضمارٌ یکمقایسٍ  -12جذيل 

 عىاصر فرسایطی
  (PPM)مقذار

11/12/93 

  (PPM)مقذار

22/13/93 

Fe 1.8 1.4 

Cr 0 0.1 

Cu 0.1 0.1 

Pb 8.8 10.4 

Sn 0 0 

 PQ 8 8ضاخع 

 

                                                 

 
1
 Particle Quantification 
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ًیض داسای سًٍزذ   PQاشش ػٌاغش فشساشطی پائیي بَدُ ٍ ّوچٌیي ضاخع سضَد ، همذاس آّي ٍ ّوچٌیي ّواًغَس وِ هطاّذُ هی

باضذ. اص ّویي سٍی ًتاشح آًالیض سٍغي اشي ووپشسَس وِ اص ًظش آًالیض استؼاضات داسای ٍضؼیت غیشػزادی بزَد بزا ًتزاشح     ثابتی هی

 ت.ساشش ووپشسَسّا ًیض خْت اسصشابی دلیك تش ٍضؼیت هاضیي هَسد بشسسی ٍ هماشسِ لشاسگشف

 

  : مقایسٍ وتایج آوالیس ريغه کمپرسًر ضمارٌ یک تا سایر کمپرسًرَا 

هماشسِ ًتاشح ووپشسَس ضواسُ شه سا با ًتاشح ووپشسَس ضواسُ دٍ وِ ٍضؼیت استؼاضی آى ػادی است ، ًطزاى   13خذٍل ضواسُ 

 دّذ.  هی

 ي دي  وتایج آوالیس ريغه کمپرسًر ضمارٌ یکمقایسٍ  -13جذيل 

 عىاصر فرسایطی
  (PPM)مقذار

 کمپرسًر ضمارٌ یک

  (PPM)مقذار

 کمپرسًر ضمارٌ دي

Fe 1.8 2.1 

Cr 0 0 

Cu 0.1 0.2 

Pb
 

8.8 10.3 

Sn 0 0 

 PQ 8 8ضاخع 

دّذ ، ٍضؼیت سٍغي ّش دٍ ووپشسَس وِ شه وذام اص ًظش استؼاضات داسای ٍضؼیت غیشػادی ٍ بشسسی خذٍل فَق ًطاى هی

 گشدد. ٍ ّیچ گًَِ ػالئن خشابی هطاّذُ ًوی دشگشی ػادی است ، شىساى بَدُ

( همذاس باالی ػٌػش سشجPb  بىاسسفتِ بَدُ ٍ استباعی با خشابی اخضای هاضیي ًاضی اص باال بَدى هیضاى اشي ػٌػش دس سٍغي

 (ّای ووپشسَس اص ًَع غلتطی بَدُ ٍ شاتالاى لغضضی دس آى بىاس ًشفتِ استصششا ولیِ شاتالاى ًذاسد

 ارتعاضات ي آوالیس ريغه ىذي وتایج آوالیسجمع ت -2-6

با تَخِ بِ تَضیحات فَق ٍ ػذم هغابمت ًتاشح آًالیض سٍغي ٍ استؼاضات دس خػَظ ٍضؼیت ووپشسَس ضواسُ شه ، تػوین 

است ، تىٌیه آًالیض استؼاضات دس گیشی دس خػَظ الذام اغالحی پیطٌْادی بسیاس هطىل بَد اها اص آًدا وِ تدشبِ ًطاى دادُ

خشابی تدْیضات دٍاس اص لذست ٍ حساسیت بیطتشی بشخَسداس است ، تػوین بش باصسسی ووپشسَس هشاحل اٍلیِ خػَظ ضٌاساشی 

 ضواسُ شه گشدشذ. 

 وتیجٍ تازدیذ از کمپرسًر  -2-7

ووپشسزَس هضبزَس    6وِ دس ًمغزِ ضزواسُ    Qj315ّای داخلی شاتالاى شىی اص حلمِسغح  ، دس باصسسی اًدام ضذُ هطخع گشدشذ

 است. ًػب گشدشذُ ، آسیب دشذُ
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 کمپرسًریاتاقان آسیة دیذٌ داخلی تصًیر حلقٍ  -14ضکل 

 گیري وتیجٍ

داخلی شاتالاى ووپشسَس بىاسگیشی ّوضهاى دٍ سٍش پاشص ٍضؼیت ضاهل آًزالیض   حلمِدس وطف خشابی هشبَط بِ آسیب دشذگی 

چٌزذ بزا تَخزِ بزِ هاّیزت خشابزی تغییزش         استؼاضات ٍ آًالیض سٍغي ، لذست وطف خشابی سا بِ ًحَ هَثشی افضاشص داد صشزشا ّزش  

بزِ هَلزغ ٍ بذسسزتی    اشزي خشابزی سا   ِ بزَد  استؼاضات تَاًستهؼٌاداسی دس ًتاشح آًالیض سٍغي هطاّذُ ًگشدشذُ بَد ، ٍلیىي آًالیض 

 اشزي هشحلزِ   دس شاتالزاى  بَد اهىزاى ضٌاسزاشی خشابزی    هیتىٌیه آًالیض سٍغي سٍش پاشص اشي هاضیي ضٌاساشی ًواشذ ٍ اگش تٌْا 

ضٌاسزاشی  پاشص پاساهتش ضتاج دس اسصشابی ٍضؼیت سالهت ووپشسَسّاسزت وزِ دس    دشگش اّویتتَخِ  ًىتِ هَسد ٍخَد ًذاضت.

اگزش تٌْزا پزاساهتش سزشػت دس پزاشص استؼاضزی       داسد ، لززا  ، واساشی بیطزتشی  هماشسِ با پاساهتش سشػت خشابی ، دس  هشحلِ اص اشي 

 .  گشدشذهیسش ًویًیض  اشي هشحلِضذ ، اهىاى ضٌاساشی خشابی دس ووپشسَس هضبَس بىاسگشفتِ هی

 فُرست مىاتع
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