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   ITCگزارش شناخت  -١

  كمپرسورهاي رفت و برگشتي پايش وضعيت و آناليز عيوبساخت دستگاه  :ه(فارسي): عنوان پروژ١-١

  : عنوان پروژه(انگليسي):٢-١

  ساير     توسعه اي    كاربردي    بنيادي: نوع پروژه: ٣-١

  تعريف و شرح مختصري از پروژه: :٤-١

 با ها كمپرسور نوع اين در  باشد. مي برخوردار صنعت در اي ويژه جايگاه از برگشتي و رفت كمپرسورهاي

 كاربرد گاز و نفت صنايع در كمپرسور نوع اين .شود مي متراكم سيال پيستون برگشتي و رفت ازحركت استفاده

 مي كمپرسور نوع اين .باشد بخار اسب هزار چند تا دهم چند از آنها قدرت است وممكن داشته اي ه گسترد

  .باشد شده سيلندرتشكيل چند يا سيلندر يك از تواند

كمپرسورهاي رفت و برگشتي از يك اشكال عمده رنج مي برند و آن هزينه تعميراتي باالي آنهاست. بر اساس 

ارائه كرده است مي توان گفت هزينه تعميراتي كمپرسورهاي  )١(شكلمطابق نموداري كه شركت ژنرال الكتريك 

برابر بيشتر است. بنابراين سيستم هاي  ٥برگشتي در مقايسه با كمپرسورهاي سانتريفوژ با اندازه يكسان،  رفت و

پايش وضعيت براي مشخص شدن عيوب و سايش هاي روتين طراحي گرديد تا اين فاصله هزينه ها در مقايسه 

  با كمپرسورهاي سانتريفوژ را تا سطح قابل قبولي كاهش دهد. 

  
  هزينه تعميراتي كمپرسوهاي رفت و برگشتي و سانتريفوژشكل() 

  

  

  
  شركت ملي گاز ايران 

  شركت پااليش گاز پارسيان

  امور پژوهش و فناوري

  

  بسمه تعالي

  پيشنهاد پروژه پژوهشي درخواست
RFP)(  

  :RFPشناسه 

PGRC-RT-1398-PJ-M-03 

  

  ٠٢/٠٥/٩٨تاريخ تهيه : 

  

 ١ويرايش:شماره 

  



 ٢

در بسياري از صنايع كمپرسورهاي رفت و برگشتي نقش كليدي در فرآيندها ايفا مي كنند و از سرويس خارج 

شدن آنها منجر به كاهش توليد كارخانه شده كه در نهايت منجر به زيان كارخانه مي شود. بنابراين اين تنها 

يراتي نيست كه منجر به لزوم استفاده از سيستم هاي پايش وضعيت در اين نوع كمپرسورها مي هزينه هاي تعم

شود بلكه كاهش توليد ناشي از توقف هاي نا به جا نيز عاملي است كه مزيت هاي اقتصادي استفاده از اين 

، ارائه مي دهد )٢مطابق شكل( سيستم ها را نشان مي دهد. بعنوان مثال در آماري كه شركت ژنرال الكتريك

استفاده از سيستم هاي پايش وضعيت منجر به كاهش قابل مالحظه در هزينه هاي يك كمپرسور رفت و برگشتي 

  گرديده است.

  
  مقايسه هزينه هاي يك كمپرسور رفت و برگشتي در حالت مجهز به سيستم هاي پايش وضعيت و بدون آن) ٢شكل(

 فرآيند دوار آالت ماشين برخالف ماشينها اين در يابي عيب برگشتي و رفت هاي ماشين پيچيدة ماهيت دليل به

 به موضوع اين باشد نمي پذير امكان سادگي به و داشته خاصي ابزارهاي به نياز كه است اي پيچيده بسيار

 مكانيزم به توان مي را امر اين دليلبد. يا مي بيشتري نمود ارتعاشات آناليز كمك به يابي عيب در خصوص

 اين نمايند.مي را مختلف ارتعاشي نيروهاي انواع توليد ذاتاً كه داد نسبت برگشتي و رفت ماشينهاي خاص

 در و پيچيده كاري عمومي حالت در آن فركانسي طيف و ارتعاشي هايداده تفسير كه شود مي سبب موضوع

 منحني از استفاده نظير يابي عيب از اي ويژه روشهاي كمپرسورها اين مورد در .باشد ممكن غير مواقع از ايپاره

  .هستند كمپرسور روي بر خاصي تجهيزات نصب نيازمند همگي كه رودبكار مي ديناميكي فشار هاي

و بويژه كمپرسورهاي موجود در شركت پااليش   كشور در موجود برگشتي و رفت كمپرسورهاي اغلب متأسفانه

 نقش بيشتر آنها روي بر شده نصب سنسورهاي و نيستند يابيعيب پيشرفتة سيستمهاي به گاز پارسيان مجهز

ها و تجهيزات مختلفي امروزه از روش .نيستند استفاده قابل پيشرفته يابي عيب براي و دارند عهده بر را حفاظتي

جهت آناليز وضعيت كمپرسورهاي رفت و برگشتي استفاده مي شود كه همگي نيازمند آناليز دقيق عيوب احتمالي 

  د. ننوع كمپرسورها مي باشدر اين 



 ٣

  

  
  مدل گاز واقعي –زمان)  –يابي (نمودار فشار الگوهاي عيب -٣شكل
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  مدل گاز واقعي –زمان)  –يابي (نمودار دما الگوهاي عيب - ٤شكل
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 ١٠٣بر اساس  پروژه هاي پژوهشي انجام شده در شركت پااليش گاز پارسيان، مدل سازي كمپرسورهاي واحد 

مدل سازي عيوب آنها انجام و همچنين تاثير تركيبات مختلف گاز بر عملكرد اين كمپرسورها بررسي  به همراه

گرديده است. بر اساس نتايج حاصل از اين دو پروژه مشخص گرديده است كه مي توان با نصب تجهيزات پايش 

داول كمپرسورها را قبل از وضعيت با روش اندازه گيري فشار و دماي درون سيلندر در هر لحظه، اكثر عيوب مت

  رسيدن به مرز خرابي تشخيص داده و اقدامات مناسب را قبل از خارج شده دستگاه از سرويس طرح ريزي كرد.

  مي باشد. ٤و  ٣بخشي از الگوهاي خرابي استخراج شده از پروژه هاي پژوهشي موجود مطابق شكل 

رفت و برگشتي براي نخستين بار در كشور جهت ساخت دستگاه پايش وضعيت سيار كمپرسورهاي  RFPاين 

  پيشنهاد گرديده است

  

  : ضرورت نياز به عملياتي شدن پروژه:٥-١

همانگونه كه در بخش قبل اشاره گرديد نصب تجهيزات پايش وضعيت مي تواند هزينه هاي تعميراتي 
محدودي در سطح درصد كاهش دهد. در حال حاضر شركت هاي بسيار  ٥٠كمپرسورهاي رفت و برگشتي را تا 

دنيا اينگونه تجهيزات را توليد مي نمايند و هزينه خريد اين تجهيزات بسيار باالست و اكثر پااليشگاههاي كشور 
لذا انجام اين پروژه مي تواند و نياز كليه پااليشگاههاي گاز و ساير بخش  از اين تكنولوژي استفاده نمي كنند.

  .هاي صنعت نفت را به اين تجهيزات مرتفع نمايد

  

  : گزارش توجيهي پروژه و مزاياي فني،اقتصادي ،اجتماعي و زيست محيطي:٦-١

و عالوه براين بيش بوده ميليارد ريال  ٤ بيش از ١٣٩٧هزينه هاي تعميراتي كمپرسورهاي اين شركت در سال 

كه با توجه به افزايش عمر و فرسودگي نفر ساعت كار تعميراتي بر روي اين تجهيزات انجام شده است  ١٥٠٠از 

  دستگاهها، اين مقدار در سال هاي آينده افزايش خواهد يافت. 

  

  : روش انجام پروژه( با ذكر موارد تفاوت با پروژه هاي مشابه):٧-١

در اين پروژه ابتدا بايستي مدل سازي كمپرسوهاي پااليشگاه انجام و بر اساس آن عيوب مختلف و راههاي 

شناسايي آنها مشخص گردد. سپس بر اساس مدل و نيازهاي موجود يك دستگاه سيار براي داده برداري از 

برخي تجهيزات بصورت ثابت پارامترهاي مورد نياز طراحي و ساخته شوند. همچنين بدين منظور نياز به نصب 

  بر روي كمپرسورهاي مختلف است كه اين مهم نيز جزو مراحل اجرايي اين پروژه است. 

تجهيزات ساخته شده بايستي قابليت شناسايي هوشمند عيوب را دارا بوده و امكان اتصال به كامپيوتر، استخراج 

  ديتا و تحليل آنها را داشته باشد.



 ٦ 

  مناسب و با امكان استفاده آسان براي تمامي افراد باشد. GUIي اين كار بايستي داراي نرم افزار ايجاد شده برا

  : مهمترين مقررات و دستورالعمل ها:٨-١

  امور پژوهش و فناوري -: سازمان كار فرمايي: شركت پااليش گاز پارسيان٩-١

  تكميل مي گردد) پااليشگاه : اركان اجرايي(اين بند توسط امور پژوهش و فناوري١٠-١

  هاب تجميع دانش: : ١-١٠-١   

  قطب علمي و پژوهشي:: ٢-١٠-١   

  مركز توسعه دهنده فناوري:: ٣-١٠-١

  مركز توسعه دهنده محصول:: ٤-١٠-١    
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  شرح كلي خدمات  - ٢

  : اهداف پروژه :١-٢

پارسيان و بررسي تأثير اين عيوب بر مدل سازي عيوب مختلف كمپرسورهاي رفت و برگشتي پااليشگاه  -

 پارامترهاي مختلف قابل اندازه گيري

پايش وضعيت سيار كمپرسورهاي رفت و برگشتي و توسعه نرم افزار مناسب بر اساس ساخت تجهيزات  -

 روش هاي زير:

 اندازه گيري فشار گاز درون سيلندر در هر لحظه 

 اندازه گيري دماي گاز درون سيلندر در هر لحظه 

 دازه گيري افتادگي رادپيستون در هر لحظهان 

 اندازه گيري ارتعاشات نقاط مختلف 

 اندازه گيري ساير پارامترهاي مؤثر در تحليل عيوب كمپرسورها  

  : اطالعات پايه :٢-٢

تركيبات گاز درون سيلندر قابل تغيير بوده و نرم افزار بايستي امكان وارد  : فرضيه هاي پروژه:١-٢-٢

  ا داشته و تحليل عيوب براساس آن انجام شود.كردن تركيبات ر

مي تواند بعنوان راهنماي بخشي  (از همكاران پااليشگاه)نتايج پروژه هاي آقايان سرنوبه و وطن ايمان
  از پروپوزال مورد استفاده قرار گيرد

قابل توسعه به ساير پااليشگاهها و مناطق  –شركت پااليش گاز پارسيان  : قلمرو مكاني پروژه :٢-٢-٢

  صنعتي

  --- : قلمرو زماني پروژه:٣-٢-٢

آناليز عيوب كمپرسورهاي رفت و برگشتي و ساخت تجهيزات شناسايي  : قلمرو موضوعي پروژه:٤-٢-٢

  آن

  

بصورت  ١٠٣تنها در زمينه مدل سازي عيوب كمپرسورهاي واحد  : سوابق پروژه هاي مشابه:٥-٢-٢

دو پروژه در پااليشگاه پارسيان انجام شده است و در سطح شركت ملي گاز ايران تئوري 
  . پروژه مشابهي يافت نشد

  

  



 ٨

  :داده ها و اطالعات موجود پروژه :٦-٢-٢

 موجود در مركز اسناد ١٠٣و  ٥٠٠، ٤٠٠اطالعات كمپرسورهاي  -

- Log sheet هاي بهره برداري 

 (از همكاران پااليشگاه)سرنوبه و وطن ايماناطالعات پروژه هاي تحصيالت تكميلي آقايان  -

  سال ٢ حداكثر اجراي پروژه: و پيش بيني شده جهت : مدت زمان مورد نظر٧-٢-٢

  :يها و نتايج مورد انتظارج: خرو٣-٢

  : سواالت پژوهشي:١-٣-٢

  ١٠٣و  ٥٠٠، ٤٠٠مدل تئوري حاكم بر كمپرسورهاي رفت و برگشتي واحد  -

  كمپرسورهامدل عيوب مختلف اين  -
  بر اساس پارامترها مختلفنحوه تشخيص اين عيوب بهمراه الگوهاي عيب يابي  -
  طراحي سيستم پايش وضعيت مبتني بر اين عيوب -
  ساخت دستگاه پايش وضعيت و عيب يابي سيار جهت اين كمپرسورها -
  توسعه نرم افزار عيب يابي به نحوي كه امكان مشخص كردن عيب و سطح خرابي را دارا باشد -

  : محصول مورد انتظار پروژه:٢-٣-٢

يك دستگاه سيار قابل استفاده در آناليز عيوب كمپرسورهاي رفت و برگشتي بهمراه نرم افزار تحليل  -
عيوب مشتمل بر اندازه گيري پارامترهايي از قبيل: فشار، دما، زاويه چرخش ميل لنگ، افتادگي راد 

  د نياز.پيستون، ارتعاشات بدنه و ساير پارامترهاي مور
اين دستگاه بايستي قابليت استفاده در تمامي كمپرسورهاي رفت و برگشتي موجود در ساير پااليشگاهها  -

  را نيز داشته باشد.
بهمراه دستگاه بايستي متعلقات الزم (حداقل براي يك دستگاه كمپرسور، شامل سنسورهاي مورد نياز  -

  ) ارائه گردددما و فشار، دور سنج، سنسور تغيير مكان رادپيستون 
در صورت نياز به آناليز عيوب در محل بايستي يك دستگاه لب تاب بهمراه نرم افزار مربوطه با دستگاه  -

ارائه شود. البته در صورتيكه شركت پيشنهاد دهنده امكان ساخت همگي آپشن ها را درقالب يك 
  دستگاه داشته لزومي به ارسال لب تاب نيست.

  افزار دستگاه عبارتند از:آپشن هاي مورد انتظار نرم 
  امكان ورود ديتاي لقي انتهايي سيلندر در هر سمت توسط كاربر -١
  زمان در بازه معادل يك دور چرخش ميل لنگ –ترسيم نمودار فشار  -٢
  حجم در بازه معادل يك دور چرخش ميل لنگ –ترسيم نمودار فشار  -٣
  زمان در بازه معادل يك دور چرخش ميل لنگ –ترسيم نمودار دما  -٤
  حجم در بازه معادل يك دور چرخش ميل لنگ –ترسيم نمودار دما  -٥
ترسيم نمودار تغييرات ايده آل با توجه به فشار ورودي و خروجي و دماي ورودي هر محله بر روي  -٦

  آن نمودارهاي فوق با استفاده از مشخصات گاز(تنظيم بصورت دستي) ورودي به 



 ٩

  ثبت ديتاهاي فوق جهت انتقال به كامپيوتر -٧
  امكان ارزيابي ديتاهاي ثبت شده و تشخيص عيوب احتمالي بر اساس الگوهاي خرابي -٨
  ترسيم تغييرات جابجايي راد پيستون نسبت به زمان در يك سيكل -٩

  امكان ثبت يك ديتاي واقعي بعنوان حالت ايده آل  -١٠
  مستندات مورد انتظار پروژه:: حداقل گزارشات و ٣-٣-٢

  گزارشات ماهيانه پيشرفت پروژه و گزارش نهايي -
گواهي ثبت اختراع و برخورداري از حقوق مادي و معنوي پروژه در آينده به سود شركت پااليش گاز  -

 پارسيان

  : اثر بخشي/دستاورد نهايي پروژه:٤-٣-٢

   اختراع     

     ايجاد دانش فني/ فرموالسيون  
    ايجاد واحد پيشتاز  
    توليد آزمايشگاهي  
     مقاله  
  توليد/ افزايش توليد صنعتي محصول  
  حل مشكالت راهبردي  
   رفع معضل صنعتي  
  احداث واحد صنعتي  
 بهبود/ بهينه سازي فرايند  
    تدوين / توسعه نرم افزارهاي مورد نياز  
   تصميم سازي  
  تدوين دستورالعمل/ استاندارد  

  

  مشخصات كارشناس پاسخگو  :

  ١نام و نام خانوادگي: مهدي محمدي
   ١عنوان سمت  : مهندس ارشد تعميرات ماشين آالت دوار

واحد تعميرات مكانيك  -شركت پااليش گاز پارسيان –شهرستان مهر  –آدرس پستي: استان فارس 
  ٧٤٤٥١-١١٥صندوق پستي :  –(ماشينري) 

 mmohamadi2061@gmail.comآدرس پست الكترونيكي : 

  ٠٧١۵٢١١٢٢۶٨  -  ٠٩١٧٣١٧٦٤٤٠تلفن : 


