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 چكيده 

مي توان گفت كه مكانيكال سيل ها از مهمترين و حساسترين قسمت پمپ ها مي باشند كه در صنايع 

مختلفي مانند نفت ، گاز ، پتروشيمي و صنايع غذايي كاربرد گسترده اي دارند . اين قطعات با سيل 

پمپ شده و افزايش ايمني را به همراه  نمودن مايع پمپ شونده ، مانع از نشت مايع به فضاي اطراف

پااليشگاه پنجم شركت  501خواهد داشت . در اين مقاله به بررسي نشتي مكانيكال سيل پمپ هاي واحد 

مجتمع گاز پارس جنوبي ، نتايج بررسي و در نهايت تعيين نوع مكانيكال سيل جديد كه منطبق با شرايط 

 كاركرد پمپ مي باشد پرداخته شده است .

 

   API 682، پمپ ، نشتي ، سيستم هاي آببندي ،  مكانيكال سيلواژگان كليدي: 
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 مقدمه  

مكانيكال سيل ها يكي از مهمترين و حساسترين قسمت پمپ ها مي باشند كه در صورت عملكرد درست ، مانع از نشت سيال 

 پمپ شونده به اتمسفر و فضاي اطراف مي شوند .

بر روي شفت  Sleeve  كه از طريق 5بر اين اساس كار مي كنند كه يك قسمت دوار ساده مكانيكال سيل يك  در نگاه اوليه 

ر و فشار نكه به بدنه پمپ متصل است به هم فشرده مي شوند كه اين فشار بر اثر نيروي ف 2 ثابت   نصب مي باشد با قسمت

ارد ، عالوه بر آنكه مانع از نشت سيال داخلي از بين دو اين فشار كه دو سطح را به هم مي فش سيال داخل ايجاد مي شوند

دوران قسمت دوار باعث افزايش دماي شديد اين دو سطح كه در تماس با هم  بر اثر سطح ثابت و دوار به بيرون مي شود

 .مي شودنيزهستند 

با توجه به نوع  سيال )كه طرح هاي مختلف مكانيكال سيل در حين چرخش ، يك فيلم تمامي بين دو سطح ثابت و دوار در 

 Barrierو يا سيال داخل مكانيكال سيل  Singleمي تواند سيال پمپ شونده باشد در مكانيكال سيل هاي  مكانيكال سيل

liquid    باشد در مكانيكال سيل هايDouble)  سطوح ثابت و دوار وخنك كردن اين فيلم سيال به منظور  قرار مي گيرد 

قسمتي از اين فيلم مايع كه به شعاع هاي بيروني سطوح ثابت و دوارمي  و در نهايت باشدمي  الزمينگها از سوختن اور مانعتم

 مي شود.   بخار ، سطوح  بين  موجود  به دليل دماي باال رسد

 كه از يك قسمت Singleمكانيكال سيل ها در نگاه اول به دو دسته كلي تقسيم مي شوند ، دسته اول مكانيكال سيل هاي 

 از كه  Doubleو دسته دوم مكانيكال سيل هاي  تشكيل شده است.  (Stationary)و يك قسمت ثابت  ( Rotating)دوار 

امروزه با توجه به افزايش كاربرد انواع مكانيكال سيل در صنايع مختلف ، تحقيقات و  .دو قسمت دوار و ثابت تشكيل شده اند

 ه در ادامه خالصه بعضي از آنها آورده شده است .مقاله هاي زيادي انجام و منتشر شده است ك

 Barrierبه بررسي تاثير پارامترهايي مانند فشار و دماي سيال  (Merill , 2009)و همكارانش  Merillآقاي  2002در سال 

liquid  عوامل را  بر ميزان نشتي در يك مكانيكال سيل مشخص پرداختند . آنها با فرض ثابت بودن ساير عوامل ، تاثير اين

 بررسي و نتايج را در قالب نمودار ارائه كردند.

مكانيكال  يك  Face و    Seatبه بررسي انتقال گرما در 2002در سال  (Modolo , 2009)و همكارانش  Modoloآقاي 

يط شرا همچنين مكانيكال سيل و پارامترهاي موثر درسيل مشخص پرداختند. آنها جهت انجام محاسبات فرض كردند كه 

را محاسبه و ارائه كردند . در   Face و  Seatعملكرد پمپ در طول انجام محاسبات ثابت بوده و پروفيل گرمايي در دو قطعه 

يك  ميزان نشتي بر روي  Misalignmentبه بررسي تاثير  (Dayan , 1999) و همكارانش  Dayanآقاي  5222سال 

 آن بر ميزان نشتي نتايج را ارائه كردند .مكانيكال سيل مشخص پرداختند و با بررسي تاثير 
 

 شرح مساله

مي  501عدد پمپ  4رديف توليد گاز مي باشد كه هر رديف شامل  4پااليشگاه پنجم شركت مجتمع گاز پارس جنوبي داراي 

 مي باشند.  Singleو از لحاظ پروانه نيز   Over hangباشند كه اين پمپ ها از نوع 

شركت  ساخت با مكانيكال سيل   KSBپمپ ساخت شركت   عدد51شامل شگاه پنجم در مجموع پاالي 501 پمپ هاي واحد 

Burgmann  از نوعTandem (، 5در شكل ) .داراي نشتي بودند  از زمان راه اندازي پااليشگاه مي باشند كهP&ID  شارژ و

 خنك سازي اين مكانيكال سيل آورده شده است . 

و مبدل حرارتي نمايش داده  Seal potهيزات آن مانند شير يك طرفه و فيلتر و مخزن در اين شكل كلي ، مسير شارژ تج

 شده است:
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 مسير سيل پات P&ID( : 5شكل )

 

و محل قرار گيري آنها نمايش داده شده  501(، نمايي از تجهيزات شارژ و خنك سازي مكانيكال سيل پمپ هاي 2در شكل )

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( : نماي از تجهيزات سيل پات2شكل )
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 Barrier liquid  داراي نشتي شديد خارجي و دماي باالي ند مكانيكال سيل هاي اوليه كه بر روي اين پمپ ها نصب شده بود

آثار ، نشانه هايي مانند اين مكانيكال سيل هابعد از بررسي اجزاء داخلي كه   درجه سانتي گراد( 20-00)دماي بين   بودند  

كه نشان دهنده دماي باالتر از حد  مشخص بود "كامال    O-ringسوختگيهمچنين  و  Face وSeat  بين  غن سوختگيرو

  تنظيم شدهبار   44آنها روي   Barrier liquidفشار  در حين كار مي باشد.در اين مكانيكال سيل هاFace و  Seat  مجاز 

 .  ندبود

 نوع  كه از  Seal potمشكل دما و نشتي خارجي اقدام به  تعويض مبدل حرارتي  براي حل نماينده شركت سازنده در ايران

Fin type  بودند با مبدل حرارتي  كه باCooling water  با اين تغيير دماي  نمود . ،  خنك مي شوندBarrier liquid  10به 

 داشت . كاهش  يافت ولي مشكل اصلي كه نشتي مكانيكال سيل بود ، همچنان ادامه 00الي 

 Stuffingدر طراحي اوليه جهت چرخش سيال در محفظه  تغيير ديگري كه اين شركت اعمال كرد اين بود كه اين پمپ ها 

box از  Plane 11  از  كه سيال را استفاده شده بودDischarge    به  پمپ جهت خنك سازيStuffing  box  پمپ منتقل

 2بدنه مكانيكال سيل از كه در تغيير اعمال شده  ،مي رسيد  Stuffing boxاز طريق بدنه پمپ به  مسيرو اين  ندمي ك

به  قسمت پمپ    Dischargeاز Plane11در آن ايجاد شد و مسير   Flushingقسمت تبديل و مسير  4قسمت به 

Flushing   كه هدف از انجام اينكار كاهش دماي  مكانيكال سيل  متصل شدSeat   و Face   سوختن اورينگ  و جلوگيري از

 به دليل افزايش شديد دما بود .

با اين تغيير نشتي مكانيكال سيل ها كاهش يافت ولي همچنان اين معضل وجود داشت و توليد پايدار را با مشكل مواجه كرده  

يت موضوع ، بود . در اين شرايط نماينده شركت سازنده  از ادامه كار جهت برطرف شدن مشكل خودداري كرد و با توجه به اهم

 حل اين مشكل در دستور كار تعميرات مكانيك قرار گرفت.
 

 يافته ها

عدد  51جهت حل مشكل ابتدا به بررسي مكانيكال سيل هاي موجود پرداخته شد. مكانيكال سيل هاي نصب شده بر روي اين 

 بودند.  C2A3A1153M61و از مدل  H75VK     پمپ از نوع 

بار مي باشد و  45مي باشد كه فشار قابل تحمل آن   Category 2اين نوع مكانيكال سيل جزء  API 682بر اساس استاندارد  

 قرار مي گيرد .   Type A نيز در گروه   Typeنيز   جزء گروه سوم قرار دارد و از لحاظ    Arrangementاز لحاظ 

مورد نياز ، اين  Barrierل جهت تامين فشار بار در مكانيكال سي 42با توجه به شرايط كاركرد پمپ و نياز به فشار حدود 

 مكانيكال سيل  مناسب نبوده و الزم بود كه جايگزين شوند .

جهت انتخاب مكانيكال سيل ، ابتدا  .  مورد استفاده قرار گرفت   API 682جهت جايگزيني اين مكانيكال سيل ها ، استاندارد 

 ين شود. بايد پارامترهاي مورد انتظار از مكانيكال سيل تعي

بر اساس  Seal chamberمي باشد . با توجه به فشار ورودي و خروجي ، فشار مورد نياز  Seal chamberاولين  پارامتر  فشار  

بار مي باشد كه اين فشار بايد در محدوده كاري مكانيكال سيل انتخابي قرار گيرد نه در ماكزيمم فشار  40الي  40استاندارد 

 ز تعيين فشار مورد نياز ، نشتي مجاز مكانيكال سيل بايد با استفاده از اين فشار محاسبه شود. قابل تحمل آن . بعد ا

كه اين رابطه از معادله نوير استوكس با اعمال شرايط مرزي  ( استفاده شده است 5جهت تعيين نشتي مكانيكال سيل از رابطه )

 براي هندسه اليه باريك مايع بدست آمده است : 
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 اين رابطه :كه در 

h  = ضخامت فيلم سيال بينSeat و Face  بر حسبm 

P  حسب = فشار برpa 

0r  شعاع خارجي =Seal Face  بر حسبm 

θ =  زاويه بر حسبrad 

μ =  ويسكوزيته ديناميكيkg/ms 

ρ  چگالي =kg/m3 

 مي باشند .

رامترها با توجه به شرايط كاركرد پمپ و سپس براي محاسبه نشتي قابل قبول براي شرايط عملكرد پمپ ، مقادير اين پا

 به شرح زير  در نظر گرفته شده است .   API 682استاندارد 
h= 0.025 μm 

dp=0.6 Mpa (87.02 psi) 
=135 mmor 

dr=5.0 mm 
μ=0.00072 kg/ms (0.72 cp) 

ρ=1000 kg/m3 (62.4 Ibm/ft3)  

 

 ن مقدار نشتي مجاز به شرح زير بدست آمد :( و حل آ5كه با قرار دادن اين مقادير در رابطه شماره )
= 0.00305 L/h .m 

 

 كه اين مقدار ، نشتي مجاز مي باشد .

بار باشد به بررسي  40الي  40كه بايد در محدوده  Seal Chamberبعد از محاسبه نشتي مجاز وهمچنين با توجه به فشار 

ين مكانيكال سيل مورد نياز با شرايط فوق را داشتند پرداخته مكانيكال سيل هاي توليدي شركت هايي كه توانايي توليد و تام

 شد . 

كه يكي از بزرگترين تامين كنندگان مكانيكال سيل در ايران مي باشد و از   Burgmannبه اين منظور محصوالت شركت 

، مشخص   Burgmannطرفي داراي نمايندگي در ايران است ، مورد بررسي قرار گرفتند كه بعد از بررسي محصوالت   شركت 

مي باشد يك       SHFV-D10شد كه يكي از محصوالت اين شركت با شرايط باال انطباق قابل توجهي داشت . اين مدل كه 

 مي باشد . Type: E5مي باشد كه از   Face to Faceو از نوع     Doubleمكانيكال سيل 

پااليشگاه ، دو نمونه از اين مكانيكال سيل جهت تست خريداري شد  بعد از ارائه نتايج بررسي ها و با تاييد مديريت تعميرات و

 و بر روي پمپ ها نصب گرديد كه نتايج آن كامال با پيش بيني ها منطبق بود و نشتي كامال بر طرف شده بود .

خريد اين نوع  با شرايط عملكرد پمپ منطبق بودند و نشتي بر طرف شده بود ، "بعد از آنكه مكانيكال سيل هاي جديد كامال

 مكانيكال سيل براي ساير پمپ ها در دستور كار قرار گرفت .

 

  گيريبحث و نتيجه

پااليشگاه پنجم پارس جنوبي عالوه بر آنكه توليد پايدار پااليشگاه را به خطر  501نشتي مكانيكال سيل هاي قديمي پمپ هاي 

الي  2050ساله ، از سال  4ميل مي كرد. بطوري كه در يك بازه انداخته بود ، هزينه زيادي نيز جهت تعمير آنها به شركت تح

 بار جهت تعمير مكانيكال سيل باز و به كارگاه ارسال شده اند كه جهت انجام اين  511عدد پمپ در مجموع  51، اين  2054
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ن استفاده شده ليتر روغ 124عدد گسكت و  2421ساعت جرثقيل و  5022نفر ساعت و  24400تعداد تعمير بر روي آنها 

 است.

ميليون 54رديف توليد گاز مي باشد كه هر رديف گازي در روز حدود  4از طرفي با توجه به آنكه پااليشگاه پنجم داراي  

، به دفعات ، باعث فعال شدن سيستم هاي  501مترمكعب گاز توليد مي كند، نشتي مكانيكال سيل هاي قديمي پمپ هاي 

رويس خارج شدن رديف گازي كه نشتي در آن اتفاق افتاده است شده اند، كه با در نظر گرفتن اطفاع حريق و در نتيجه از س

ساعت جهت راه اندازي مجدد رديف گازي ، مي توان گفت كه هر دفعه كه رديف گازي به دليل نشتي از  4بازه زماني حدود 

ب از توليد گاز كاسته شده است . كه بعد از ميليون مترمكع 5.1از سرويس خارج شده است، حدود  501مكانيكال سيل هاي 

بررسي و خريد مكانيكال سيل هاي جديد ، اين مشكل برطرف شد و يكي از آيتمهاي بالقوه كه توليد پااليشگاه را با خطر 

 مواجه كرده بود حذف گرديد .

 

  منابع
J.B.Merrill and A.O.Lebeck , Mechanical seal practice for improved performance, International journal of 

mechanical sciences, 2009 

B.Modolo and  N.Brunetiere,   Heat transfer in a mechanical face seal, Elsevier, 2009 

J.Dayan and M.Z.Green , I. Green, contact elimination in mechanical face seal, Elsevier, 1999 
API Standard 682, 2006,"Pump-Shaft Sealing system for centrifugal and rotary pump" Third Edition, American 

petroleum institute, Washington, D.C. 
 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

