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الخالصة

تم تصنيع منظومة فحص سموك التعرية بالحبيبات الحاكة ( )Solid Particle Erosionمختبرياً وحسب مواصفات ( )ASTM G76ذي
الوضعية األفقية بمغذي من النوع المولبي (,)feederscrewإذ تتكون المنظومة من األجزاء الرئيسية :ضاغطة ىواء ,منظم فولتية ,وخراطيم توصيل مطاطية.

واجزاء اساسية لمجياز :القاذف ,والمولب ,ومحرك تيار مستمر ,وانابيب نقل ,ومنصة تثبيت .فقدتم صناعة القاذف ( )nozzleمن سبيكة الفوالذ المنخض ( low

 )alloy steelوتمت تقسيتو بطريقة ( ,)water-quenchingوتم عمل تجويف القاذفالداخمي مخروطي الشكل ليعمل عمى ادخال الرمل الى ماسورة القاذف.
وتم اختيار السماحة ()toleranceبين المولب واالسطوانة عممياً بسماحة ( )4 mmمن اصل سماحتين تمت تجربتيما ( ,)2,4 mmفتم اختيار السماحة عمى

اساس الحبيبات المستعممة ( )erodentبمديات مختمفة ()150-350 µmو( )350-500 µmو( ,)500-710 µmفافضل سماحة التي تعطي سالسة

بدوران المولب .ومن اىم االمور التي يجب مراعاتيا ىي ثبات معدل تدفق الرمل ,ومسألة التدفق العالي ( )over flowاو العكس ىو حدوث توقف لمتدفق,
ومراعاة المعايرة بين دوران المولب وضغط اليواء المسمط .واخذ بنظر االعتبار احجام حبيبات الرمل المستخدم لتحديد عدةامور منيا السماحة وقطر ماسورة
القاذف والسرع التي يمكن اخذىا .وتمت تجربة الجياز لنماذج من البولستر الغير المشبع ومتر َّاكباتو َّ
معززة بنسبة ( )5 wt.%من كربيد السيميكون ,حيث تمت

التجربة عند سرعة صدم ( )25.2 m/sوزوايا صدم ()30°,60°,90°وحجم حبيبات حاكة من رمل السيميكا بحجم ( ,)350-500 µmفكانت النتائج ان
البولستر اعطى اعمى معدل تعرية عند الزاوية ( )90°مما يدل عمى سموكو اليش ,بينما اعطى متر َّاكبو اعمى معدل تعرية عند الزاوية ( )60°مما يدل عمى

سموكو الشبو مطيمي .ومن مقارنة النتائج المستحصل عمييا مع بحوث سابقة تبين ان الجياز اعطى نتائج ايجابية ,ويمكن ان يقيس معدل التعرية لممواد
البوليميرية ومتر َّاكباتيا.

الكممات الدالة :
بولستر غير مشبع ,التعرية بالحبيبات الحاكة ( ,)SPEمعدل التعرية ,مغذي لولبي.
https://rengj.mosuljournals.com
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 -1المقدمة
تعد التعرية من الظواىر المؤثرة بشكل سمبي عمى
عمل أجزاء المكائن والمعدات الميكانيكية حيث تعمل عمى تقميل
عدة ,وكذلك تعمل عمى زيادة كمفة
العمر التشغيمي لآللة او ال ّ
وتعرف التعرية بانيا حصول فقدان تدريجي من
صيانة االالتّ .
سطح المادة نتيجة اصطدام أجسام صمبة أو سائمة أو فقاعات

(غازية أو بخارية) بسطح المادة أو تعرضيا لش اررة كيربائية
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( .]1[ )electrical sparkوالتعرية بالحبيبات الحاكة (-SPE
 )Solid Particle Erosionتعدأحد أنواع التعرية وىي عممية
نزع لجزء من المادة المعرضة لمصدمبجسيمات حاكة عند ظروف
وشروط معينة [ ،]3[]2فالشروط الواجب توفرىا لحصول التعرية
ىو وجود جسيمات صمدة ووجود وسط مائع لحمل الجسيمات
(سائل ،غاز) وبسرعة كافية لحدوث قوة صدم لسطح المادة
[.]4وجيازالتعريةغالباًمايتكونمناألجزاءاالساسية  :وعاءالمادةالحاكة
( ,)vesselالمغذي ( ,)feederحجرةالخمط ( mixing
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 ,)chamberالقاذف ( )nozzleومنصةالتثبيت ( sample
.)holder
حيثيمكنتصنيفجيازالتعريةحسبوضعيةالجيا ازماعاموديأوأ
فقدتماستخدامالوضعالعاموديالذيتكونفييالعينةالمرادفحصيا

فقي,

( )specimenأسفاللقاذف ,كما في بحوث كل من الباحثين
(]5[ )2014Jyoti R. Mohantyet. al.والباحثين ( et. al.
]6[ )2009Amar Patnaikوكذلك الباحثين ( Ken Tsuda
]7[ )et. al. 2006والمبين بالشكل ( ,)1وفي بعض البحوث تم
استخدام الوضعية األفقيةالذي تكون فيو العينة المراد فحصيا
موازية لمقاذف ,كما في بحث ( et. al. 2008Tamer
 ]8[ )Sinmazc¸elikوكذلك استخدمو الباحثَين ( Basava and
)Harirao

2011

والمبينبالشكل

[]9

-2انواع طرق فحص التعرية
يتم فحص التعرية لممواد بطريقتين ,الطريقة األولى تسمى
بالفحص الساكن ( )static testوتكون عندىا القطعةثابتة
وتقصف القطعة بسيل من الحبيبات الحاكة ،أما الطريقة الثانية
()dynamic testفتكون القطعة مثبتة عمى قرص دوار ويتم
قصفيا بواسطة القاذف [.]20
إلجراء عممية التعرية ىناك عدة طرائق وسنتطرق الى جزء
من ىذه الطرائق :
 -1.2طريقة سقوط الرمل ()Falling Sand Method

(.)2وكذلكيصنفحسبنوعالوسطالناقل (غازي ,سائل) ,حيث قام
(2002Tewari

الباحثون

)et.

al.

[]10باستخداموسطغازيالجراءعمميةالتعرية,
وبعضالبحوثاستخدمواالسائمكوسطناقمممحبيباتالحاكةوتسمىيذىالطريقة
بطريقةكوريوليس ( ,)Coriolis slurry erosion methodفقد
الباحثون

قام

(2019

al.

وتستخدم ىذه الطريقة في فحص الطالءات ،حيث تثبت القطعة
المراد فحصيا تحت مجرى الرمل بزاوية ( ،)45°ويتم الفحص

ويالحظانأغمبالبحوثتستخدماليواءلقذفالمادةالحاكة,

et.

يتم ىذا الفحص حسب نظام (,)ASTM D673

)YongsongXie

بزمن محدد ،الغرض من ىذا الفحص ىو عمل ترتيب لمجموعة
من المواد عمى حسب مقاومتيا لمتعريةكما موضحة في الشكل
(.]21[ )3

[]11باستخدامالسائمكوسطحامممممادةالحاكة.وكذلكيمكنتصنيفمغذيالم
ادةالحاكةالىأنواعحسبآليةعممو :أوالًالحزامالناقل ( conveyor

)belt

والذييستخدممعالموادالحاكةذاتالحجمالخشن

[ ,]12كما

يالحظ استخدامو في بحث ( Srivastava and Pawar 2006
[,]13

)

ثانياًاليزاز

()vibrator

والذييستخدممعالموادالحاكةذاتالحجمالناعم [ ,]12ثالث ًا لولب التغذية

( )screw feedكما يالحظ استخدامو في بحث ( Gochnour
1990

)et.al.

[.]14وألقطارالقاذفمقاييسمختمفةحسبالتركيزالمادةالحاكةوقطرالمادةال
حاكةالمستخدمة ,في بحث ( Yadram Singh and Deepak
]15[ )Kumar 2017تم استخدامقاذف بقطر ( ,)1.5 mmوفي
بحث ( ]16[ )2018ParveshAntilتم استخدام قاذف بقطر
( ,)3.5 mmوفي بحث ( Kumar Padhia and
 ]17[ )AlokSatapathy 2014تم استخدام قاذف بقطر ( 5
 ,)mmوفي بحث ( )et.al. 2010LiminBaoتم استخدام قاذف
بقطر (,]18[ )6 mmوفي بحث ()et. al. 2015G. Arena

[ ]19تم استخدام قاذف بقطر ( .)10mmوا َّن اليدف من البحث

ىو بناء منظومة فحص التعرية واجراء تجربة عممية لمادة
بوليمرية.
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 -3منظومة فحص التعرية ()Erosion Rig
تتكون منظومة فحص التعرية من وحدة التعرية،
وضاغطة ىوائية حجم ( ،)250 literومنظم فولتية ،وخراطيم
توصيل .إذ تم صناعة الجياز (وحدة التعرية) مختبري ًا حسب
مواصفات ( (ASTM G76لحساب مقدار التعرية الحاصل نتيجة

التعرض لمحبيبات الحاكة والشكل ( )5يبين اجزاء جياز
التعرية,والشكل ( )6يوضحاجزاءمنظومةفحصالتعرية.
شكل ( :)2جيازفحصالتعريةبالوضعاألفقي]10[.
-2.2طريقة القذف بالغاز ()Gas Jet Erosion Method
ويتميذاالفحصطبقاً لنظام (,)ASTM G76الذي
يستخدم اليواء المضغوط لقذف النموذج بالرمل ،وتحدي ىذا
الفحص ىو السيطرة عمى كمية الرمل المتدفق (معدل الرمل)
[ .]21وكذلك النظام القياسي األلماني ( )DIN 50332الذي
يستخدم الغاز المضغوط أيضاً وطرائق أخرى مثل الطرد المركزي
وطريقة سقوط الرمل كما موضحة في الشكل (.]22[)4

-1.3اختيار وعاء الرمل ()Choose a Sand Vessel
حيث يتكون الجياز من وعاء رمل مغمق يكون أعمى
الجياز وىو عبارة عن قنينة مغمقة يوضع فييا رمل التعرية
( )erodentوتم اختيار القنينة عمى اساس مقاومتيا لضغط
اليواء الحاصل والذي ال يتجاوز (.)5 psi
-2.3خراطيم التوصيل وممحقاتها ( Connecting Hoses

)and Attachments

ويتصل الوعاء بخرطومين مطاطيين يكونان مقاومان
لمضغط ,أحدىما ي ِ
دخل اليواء المضغوط القادم من الضاغطة
اليوائية ويتم التحكم بضغط اليواء الداخل عن طريق صمام
منظمضغط اليواء ،ويحتوي أيضاً عمى مرشحات اليواء ()filters

لمنع دخول األتربة والرمل من داخل الوعاء الى منظومة التحكم

بالضغط ،ويحتوي أيضاً عمى صمام أحادي األتجاه ( one way

 )valveلمنع الضغط األرجاعي لميواء من داخل الوعاء الى

شكل ( :)3عممية سقوط الرمل]21[.

أما الخرطوم
الضاغطة وصمام قفل إضافةً الى مقياس ضغطّ .
الثاني فيعمل عمى خروج اليواء من داخل وعاء الرمل (القنينة)
الى الخارج لعمل توازن لمضغط داخل الوعاء من خالل وجود
صمام ضغط ىواء في نياية الخرطوم ،ويكون قابل لممعايرة حسب
الضغط المطموب داخل الوعاء ،فإذا كان الضغطداخل الوعاء
اكبر من ضغط اليواء المسمط عمى القاذف سيؤدي الى زيادة
تدفق الرمل من القاذف بمعدل عشوائي وغير ثابت واذا كان
ضغط اليواء داخل الوعاء أقل من ضغط اليواء المسمط عمى
القاذف سيؤدي الى حدوث إرجاع لمرمل باالتجاه المعاكس ويؤدي
الى توقف تدفق الرمل ،وكذلك يحتوي الخرطوم الثاني عمى
مرشحات ىواء وصمام أحادي االتجاه ومقياس ضغط وصمام قفل
ىواء الستخدامو عند الحاجة أو لغرض إجراء الصيانة.

شكل ( :)4طرائق فحص التعرية حسب النظام القياسي
األلماني]22[.
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 -3.3لولب التغذية ()screw feeder
ويتصل الوعاء من األسفل بمولب التغذية الذي يقوم
بعممية تغذية الرمل عن طريق انابيب حديدية بقطر ()3/4″
والتي تعمل عمى نقل الرمل بين أجزاء الجياز.
يتكون لولب التغذية من اسطوانة المولب ولولب
(مسنن) ,حيث تم اختيار المولب عمى اساس مسافة السماحة بين
االسطوانة ( )caseوالمولب ,من بين لولبان يصنعان سماحة ( 2
,),4 mmوتم اختيار المولب الذي يصنع سماحة ( )4 mmالذي
اعطى دوران لمولب بشكل سمس بدون حشر عند استخدام حجم
حبيبات رمل بمدياتمختمفة ( )150-350 µmو( 350-500
 )µmو( )500-710 µوالشكل ( )7يبين اجزاء المغذي المولبي

الحاكة ويعطي مسافة صدم عن النموذج المثبت عمى منصة
التثبيت بحوالي (.)2 cm
ومنصة التثبيت تكون قابمة لمدوران حول محور معين
لغرض اختيار زاوية الصدم ،وكذلكتكون قابمة لمرفع والخفض
لغرض ضبط القطعة امام القاذف بواسطة سكة حديدية متحركة
كما موضح في الشكل (.)10
وصمامات القفل المستخدمة التي تكون عمى مسار
أن تكون من نوع ( )ball valveلضمان حصول سد
الرمل يجب ّ
كامل لمصمام أثناء إجراء فحوص التعرية ,ولكن أحد عيوب ىذا
الصمام ىو البِمى السريع مقارنةً مع صمام البوابة ( gate
.)valve

مع منطقة السماح بين االسطوانة والمولب .والشكل ( )8يبين شكل
المولب المستخدم.
حيث يقوم المولب بدفع الرمل القادم من الوعاء الى
الجزء السفمي من الجياز الذي يحتوي عمى القاذف ،ويتم تحريك

وقد تم تأريض الجياز لمتخمص من الكيرباء الساكنة
الناتجة من تحرك الرمل داخل أنابيب النقل.
-5.3ممحقات منظومة الهواء ()Pneumatic Attachment

المولب بواسطة محرك كيربائي ذو تيار مستمر مسيطر عميو
بواسطة دائرة تحكم كيربائية (منظم الفولتية) مكونة من محولة
وقنطرة ومقاومة متغيرة لمتحكم بمعدل التغذية.
 -4.3القاذف ()Nozzle
أما الجزء السفمي من الجياز فيتضمن القاذف المصنع
ّ

محمياً من سبائك الفوالذ المنخفض ( )low alloy steelحيث تم
تشغيمو عمى ماكنة الخراطة وتم أخذ نسب تركيبتو الكيميائية
مختبرياً والجدول ( )1يبين نسب التركيب الكيميائي لمقاذف,
الختيار درجة المعاممة الح اررية المناسبة إلجراء عممية التصميد
بالماء ( ،)quenching-waterحيث تم تسخين القطعة الى
درجة ح اررة ( )870˚Cثم تم تبريدىا بماء نقي ()fresh water
عند درجة ح اررة الغرفة ،فالغرض من التصميد ىو تقميل عممية
البِمى التي سيتعرض ليا القاذف أثناء إجراء فحص التعرية .حيث
تم تصميم القاذف بتجويف مخروطي لكي يجبر الرمل الحاك
عمى الدخول الى ماسورة القاذف كما موضح في الشكل ()9
وتم اختيار ماسورة القاذف بطول ( )10 cmوقطر
داخمي ( ،)0.6 cmوالمسافة بين نياية القاذف ومنصة تثبيت
قطع الفحص حوالي ( ،)2 cmيتم اختيار اطول ماسورة ممكن

تم استخدام منظم ضغط ()pressure regulator
عمى طريق خرطوم االدخال والخروج لمحصول عمى ضغط ثابت
اثناء العمل .وكذلك مرشحات اليواء من الرمل واالتربة لمحفاظ
عمى اجياز منظومة اليواء ,والصمامات احادية االتجاه التي سبق
ذكرىا.
-4طريقة معايرة جهاز التعرية
تتم معايرة الجياز قبل اختبار التعرية ،في البداية نقوم
بمعايرة سرعة اليواء التي ستعد ىي نفسيا سرعة الحبيبات الحاكة
[ ،]22ويتم حساب سرعة اليواء باالعتماد عمى مقياس الضغط
وجياز قياس سرعة اليواء ( )Testoألماني المنشأ ،موديل()416
إذ يتكون المقياس من قارئ الكتروني ومجس عبارة عنريشة
صغيرة تدور بسرعة اليواء المار خالليا .أو يتم استخدام ( pitot
 )tubeلقياس سرعة اليواء بدل ذلك [ ]23وتتم المعايرة من خالل
معرفة سرعة اليواء عند كل ضغط.
فبعد أخذ أربع قراءات لكل ضغط وما يقابمو من سرعة
ىواء ورسم العالقة بينيما كما موضح في الشكل ( ،)11لكي
يمكن استخراج قيمة اي سرعة ضمن ىذا المجال .وبعد ذلك يتم
معيارة كمية الرمل المتدفقة ( )g/sباالعتماد عمى منظم الفولتية
بحسب المقدار المطموب.

لتوفير تعجيل لمحبيبات الحاكة دون ان يسبب حشر لمحبيبات
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. الرسم التخطيطي لجياز فحص التعرية وأجزائو الميمة:)5( شكل
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. صورةفوتوغرافيةتوضحأجزاءمنظومةفحصالتعرية:)6( شكل

. يوضح منطقة السماح بين األسطوانة والمولب:)7( الشكل
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. شكل المولب المستخدم:)8( الشكل

. مخطط توضيحي لمقاذف:)9( الشكل

. منصة تثبيت القطع المفحوصة:)10( شكل
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جدول ( )1يبين التركيب الكيميائي لمقاذف.

شكل ( :)11عالقة تجريبية لضغط اليواء مع سرعتو عند نياية القاذف.
 -5تجربة عممية لجهاز فحص التعرية
جدول ( :)2قيم ومواصفات البولستر حسب الشركة المصنعة.

-1.5المواد المستخدمة
تم تحضير عينات من البولستر غير المشبع
()unsaturated polyesterومتر َّ
اكبيالحبيبي بأبعاد ( 5 cm*5
 )cm*0.4 cmوفحصيا تحت تأثير التعرية والجدول ( )2يبين
مواصفات البولستر غير المشبع المستخدم والمصنعة من قبل
شركة ( )TURKUAZ POLYESTERالتركية .حيث تم اختيار
حبيبات

كربيد

السيميكون

كمادة

َّ
معززة,

والجدول

()3

يبينمواصفاتكربيدالسيميكونالمستخدمالمصنعمنشركة

قيمتيا أو وصفيا

الخاصية
الكثافة

1.15 – 1.20 g/cm³

المزوجة

2

350 – 500 N.S/m

نسبة المونومر

31 – 36 wt.%

نوع الحامض

اورثوفثاليك orthophthalic

نوع الكاليكول

كاليكول قياسي

( )Avonchemالبريطانية،وتمت اضافة حبيباتكربيد السيميكون
بنسبة (.)5 wt.%
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جدول ( :)3مواصفات كربيد السيميكون حسب الشركة المصنعة.
الخاصية

قيمتيا

نسبة كربيد السيميكون

98.5 – 99.4 wt.%

نسبةFe2O3

0.05 – 0.1 wt.%
3

الكثافة

3.2 g/cm

صالدة

)9.15 (Mohs

قطر الحبيبة

150-210 µm

جدول ( :)5قيم العوامل والمتغيرات.
الخاصية

قيمتيا أو وصفيا

نوع الحبيبات الحاكة

رمال السيميكا

شكل الحبيبات الحاكة

غير منتظم

زوايا الصدم

))30°،60°،90°

ِّ
المعزز
نسبة

كربيد السيميكون 5 wt.%

سرعة الصدم

25.2 m/sec

معدل تغذية الرمل

10 g/min

فترة الفحص

كل دقيقتين

-2.5إجراء التجربة
وزن النموذج المراد فحصو بميزان رقمي دقيق ذو ثالث
مراتب ألماني المنشأ شركة (،)DENVER INSTRYMENT
موديل ( .)214وسجمت قيمة الوزن ثم ثبت النموذج عمى منصة
التثبيت وبعدىا ضخ اليواء بالضغط المطموب ( )25 psiحسب
السرعة ( )25.2 m/sثم يتم التغذية بالرمل لمدة دقيقتين بمعدل
( ،)10 g/minثم وزنالنموذج مرة أخرى لحساب مقدار الفرق في
الوزن ,ومما يذكر أنو يجب تنظيف النموذج بمحمول االسيتون
لمتخمص من األتربة العالقة لموصول الى وزن دقيق ،وتمت
التجربة عند سرعة صدم ( )25.2 m/sوزوايا صدم
( )30°,60°,90°ومادة حاكة من رمل السيميكا بأحجام (350-
 ,)500 µmوالجدول ( )4يبين خواص الرمل المفحوص مختبرياً.
وتمت التجربة بظروف معينة كما مبينة في الجدول (.)5

جدول ( :)4خواص رمل التعرية المستخدم في البحث الحالي.
الخاصية

قيمتيا

مكونات الرمل

رمل السيميكا ،مسحوق
الحصى ( ،)gravelأمالح،
ثالثي اوكسيد الكبريت()So3

األمالح
ثالثي اوكسيد الكبريت
كثافتو
صالدتو

2.4 wt.%
0.30016 wt.%
3

2.727 g/cm

(]28[ 5-6)Mohs

 -3.5معدل التعرية حسب كمية المادة الحاكة
يتم حساب معدل التعرية بداللة كتمة المادة الحاكة,
فمعدل التعرية يساوي حاصل قسمة كتمة المادة المفقودة الى كتمة
المادة الحاكة (الحبيبات) [.]24
 -1.3.5معدل التعرية لمبولستر النقي
فالشكل ( )12يوضح العالقة بين وزن الرمل التراكمي

ومعدل التعرية لمبولستر النقي عند سرعة صدم ()25.2 m/s2

وحجم حبيبات رمل ( )350-500 µmوزوايا صدم مختمفة
( .)30°,60°,90°حيث يالحظ أن أقمتعرية لمبولسترعندالزاوية
( )30°وأعمى تعرية لو تكون عند الزاوية ( ,)90°مما يدل عمى
أن أغمب المواد الصمدة ح اررياً
السموك اليش لمبولستر ,حيث ّ
تظير سموكاً ىشاً عند تعرضيا لمتعرية [.]27[]26[]25
 -2.3.5معدل التعرية لمتر َّ
َّ
المعززة
اكبات كربيد السيميكون
بنسبة ()SiC5 wt.%
والشكل

()13

فيوضح

العالقة

بينوزنالرماللتراكميومعداللتعريةلمتر َّ
َّ
المعزز
اكب كربيد السيميكون
بنسبة ( )5 wt.%المعرض لسرعة صدم ()25.2 m/sوحجم
حبيبات رمل ( )350-500 µmوزوايا صدم مختمفة ( 30°, 60°

 ,)and 90°فيالحظ السموك الشبو مطيمي لممتر َّ
اكب ,حيث يتبين
أن أعمى معدل تعرية يكون عند الزاوية ( )60°وأن أقل معدل
تعرية يكون عند الزاوية (.]29[ )30°
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ومنمحدداتالجيازىوحجم

-6المناقشة
في المناقشة سوف نتطرق الى االمور التي يجب
مراعاتيا اثناء تصنيع الجياز وعممو والمشاكل التي ظيرت.

حجماالسطوانةوضغطاليواءىمامنيحددانوقتالفحص.

ليتم

ىومقدارالسماحةبينالمولبواالسطوانة

مالئمتيا

مع

امامايخصحجمشقالمولبالمسؤولعنكميةالرماللمتدفقةخالال
لدورةالواحدةفيمكناالستعاضةعنيبالتحكمبسرعةمحركالتيارالمستمر.
وخاللمرحمةالتصميمكانالتحكمبمعداللتغذيةالرمميعدتحدي
حقيقيأثناءاختيارنوعالمغذيوطريقةتناسقالمغذيمعبقيةأدواتالتحكمممجيا
(صماماتالتحكمبضغطاليواء)

وىذاالتحدييعداصعبجزءفيتصميمالجياز

[,]21

والتحدياآلخرىوالسيطرةعمىمعدلبِمىالقاذفومراقبةواستبدالماسورةالقاذفبعد

قياسقطرىاالداخمي .

حاكة.
ومنالمحدداتأيضاًىوحجممولبالتغذيةالذييحددالحداألدنىمنمعدلتغذيةلمم

المستخدمة لكي يقمل من التذبذب الحاصل في بعض الحيان اثناء
قذف الرمل.
اثناء العمل ظيرت مشكمة صعقة الكيرباء الساكنة
والتي يتم التخمص منيا عن طريق التأريض كما موضحة في
الشكل (.)5
ومن التجربة العممية لفحص اداء الجياز يمكن
مالحظة ما يمي,مطابقة سموك البولستر لمبحوث السابقة ,فمن
أن اعمى معدل تعرية لمبولستر يكون عند
الشكل ( )12يتبين ّ
الزاوية ( )90°وأقل معدل تعرية يكون عند الزاوية( ,)30°حيث
يعد ىذا السموك سموكاً ىشاً [ .]27فمن المعموم ان المواد التي
يكون أقصى معدل تعرية ليا عند الزاوية ( )30°تعد مطيمية

وممايشا ارلييإنَّالرمميدخاللىمسارالقاذفتحتتأثيرثالثعوامل :
اوالًتأثيردفعمولبالتغذيةوالذييعممعمىدفعالرماللىداخممسارالقاذف,

ثانياًتحتتأثيرفنشوري

وكذلككتمةالمادةالحاكةالتيتحددالحداألدنىممسرعة,

ادةالحاكة.وكذلك يفضل تقميل المدى بين احجام حبيبات الرمل

حجمحبيباتالرماللتيسيتماستخداميا.

ز

فقطرالمادةالحاكةيحددنوعمغذيالمادةالحاكة

(.)feeder

فكتمةالمادةالحاكةالعاليةتحتاجالىحدسرعيواءأعمىمتعممعمىحماللمادةال

حجماسطوانةضاغطةاليواءيجبمراعاتيااثناءاختيارىاالن

ومنمناالمورالتييجبمراعاتياايضاً

(قطر)

المادةالحاكة,

()venturi

والذييعتمدعمىسرعةاليواءالمار,

لذلكيجبضبطمعدلتغذيةالمولبمعكمتغييرحاصممسرعةاليواء,

ثالث ًاتأثيروزنالرمموالذييكونتأثيرىأقممقارنةًمعالعاممينالسابقين.
ومن االمور التي يجب مراعاتيا اثناء العمل ىي
معايرة سرعة دوران محرك التيار المستمر مع مقدار ضغط اليواء
داخل الوعاء ,فعند تغير مقدار ضغط اليواء بسبب الحاجة لتغيير
مقدار سرعة اليواء ,يؤدي الى تغير الضغط داخل الوعاء وبالتالي
يجب تغيير سرعة المحرك لموصول الى معدل التدفق المطموب.
ومعايرة سرعة اليواء مع ضغط اليواء من االمور
التي يجب مراعاتيا خصوص ًا عند تغيير في جزء من مقاطع
مرور اليواء.

( )ductileوالمواد التي يكون أقصى تعرية ليا عند الزاوية ()90°
تعد مواد ىشة [ .]30أما المواد التي يكون أقصى معدل تعرية
يكون عند الزاوية ( )60°فتعد مواد شبو مطيمية (semi-
.]31[ )ductileويالحظ حدوث قفزات ( )jumpsلمنحنى التعرية
ويعزى ذلك لمتغير المحظي بمعدل تدفق الرمل وكذلك تأثير تغير
حجم الرمل بسبب استخدام مدى من أحجام الرمل ,أو حصول
انييار مفاجئ لراتنج البولستر ,او انحسار لمحبيبات الناعمة داخل
الحفرة المعرضة لمتعرية مما يسبب تخميد بسيط لمحبيبات
الصادمة القادمة وخاصةً عند الزاوية الصدم (.)90°
اما

متر َّ
َّ
بيدالسيميكونالمعززةبنسبة
اكباتكر

(

5

)wt.%حيث يتبين أن أعمى معدل تعرية يكون عند الزاوية ()60°
وأن أقل معدل تعرية يكون عند الزاوية ( )30°عند سرعة صدم
( )25.2m/sويعزى ذلك الى صالدة المتر َّ
اكب التي يظير تأثيرىا
عند الزوايا المنخفضة .كما يالحظ تقارب في معدل التعرية بين
الزاوية ( )60°والزاوية ( )90°وذلك بسبب ىشاشة المتر َّ
اكب
وحدوث انخالعات لمحبيبات مما يزيد من معدل التعرية عند

ومناألمورالتييجبمراعاتياأثناءالفحصييترتيبقفمصماماتالر
مممكياليحدثتراكمممرممعندمنطقةمعينة,
وكذلكتفريغالجيازمنالرممقباللبدءبعمميةالتعريةلمتخمصمنالرماللمتراكمن
تيجةتركالجياز.
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 -2صعوبة جعل معدل التغذية الرمل عامل من العوامل المؤثرة

حيث اعطى أقصىمعدلتعريةعندالزاوية (,)00°واعطى مقاومة

عمى معدل التعرية لصعوبة التحكم بو بصورة متغيرة ,حيث يمكن

تعرية افضل عند الزاويتان (.)30°,90°

تثبيت معدل التغذية عند معدل ثابت مع باقي عوامل التعرية مثل
سرعة الصدم ومسافة الصدم …الخ .وربما يمكن عالج ىذه
المشكمة باستخدام مغذينوع ( )conveyor beltالذي يمتمك القدرة
عمى التحكم بمعدل التغذية مع تغير سرعة اليواء.
-3من التجربة العممية يثبت تطابق سموك البولستر ومتر َّ
اكبو

َّ
المعزز بكربيد السيميكون مع باقي البحوث السابقة مما يعطي
مؤشر عمى إجراءات الفحوص الصحيحة.
-4يجب مراقبة قطر ماسورة القاذف بعد عدد معين من فحوص
التعرية ألستبداليا بماسورة أخرى.
-5االمور التي يجب مراعاتيا ىي حجم حبيبات
الرمل التي سيتم استخدماميا لكي يتم مالئمتيا مع اجزاء الجياز,
فحجم الحبيبات الحاكة تحدد مقدار السماحة بين المولب
واالسطوانة,

وقطر

القاذف,والحداألدنىمسرعة

ماسورة

الصدم,يحددنوعمغذيالمادةالحاكة (.)feederوكذلك يجب مراعاة
سرعة دوران محرك التيار المستمر مع مقدار ضغط اليواء داخل
الوعاء .ويجب مراعاة ترتيبقفمصماماتالرمل عند االنتياء من
الفحص لكياليحدثتراكمممرممعندمنطقةمعينة.
 -6التحدي االبرز اثناء صناعة الجياز ىو السطرة عمى معدل
تدفق الرمل وجعمو ثابت ًا.
 -7يفضل تقميل مدى احجام حبيبات الرمل المستخدمة (اي مدى
االحجام المستخدمة يفضل ان يكون متقارب) مثاللمدى (150-
 )350 µmيفضل ان يوخذ بفرق احجام اقل ,لتقميل التذبذب
الحال اثناء قذف الرمل.
 -8تم اختيار السماحة بين المولب واالسطوانة ( )caseعممياً

عن طريق تجربة قيمتين من السماحة من خالل تغيير قطر

المولب ,ىما ()2, 4 mmوتم اختيار ( ,)4 mmومما يشار اليو
ان ىناك حرية اكبر في اختيار السماحة بسبب عدم وجود قوة
دفع عالية معاكسة التجاه دفع المولب.
 -9اما ما يخص عممية تجربة ,فيالحظ ان سموك البولستر ىو
سموك

ىش

اي

اقصى

تعرية

لو

عند

الزاوية

()90°وأقممعدلتعريةيكونعندالزاوية ( ,)30°وان متر َّ
َّ
المعزز
اكبو

بكربيد السيميكون بنسبة ( )5 wt.%اظير سموك شبو مطيمي
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.) وزوايا صدم مختمفةm/s25.2(  معدل التعرية لمبولستر النقي عند سرعة صدم:)12( شكل

َّ  معدل التعرية لممتر:)13( شكل
َّ
) وزوايا صدمm/s25.2( ) من كربيد السيميكون عند سرعة صدم5 wt.%( المعززة بنسبة
بيبية
ّ اكبات الح
.مختمفة

experimental design,” Mater. Des., vol.
30, no. 8, pp. 2841–2853, 2009.
[3]
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Mahapatra, and R. R. Dash, “Erosive
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polyester-flyash composites using taguchi
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Abstract
Solid Particle Erosion System was manufactured as a laboratory and according to the ASTM G76
specifications in a horizontal position with a feeder screw, as the system consists of the main parts: air compressor,
voltage regulator, and rubber connection hoses. And the main parts of the rig: nozzle, screw, DC motor, transmission
pipes, and Installation platform. The nozzle was made of low alloy steel and hardened by water-quenching, and the
conical nozzle cavity was made to insert sand into the nozzle barrel. Tolerance was chosen between the screw and
cylinder in practice, with a tolerance of (4 mm) out of two experiments that were tried (2, 4 mm). So, the tolerance was
chosen based on the used particles (erodent) in different ranges (150-350 µm), (350-500) µm) and (500-710 µm),
preferably a tolerance that gives a smooth spin rotation. One of the things to consider is the stability of the sand flow rate
and the issue of overflow or vice versa is the occurrence of a stop flow, and taking into consideration the calibration
between the spin rotation and the pressure of the air. Also, the sizes of sand particles used can determine several things,
including tolerance, the diameter of the nozzle barrel, and the velocity of particles that can be taken. The rig was tested
for specimens of unsaturated polyester (UP) and its composites reinforced with (5 wt. %) of silicon carbide, where the
experiment was carried out at an impingement velocity (25.2 m / s) and impingement angles (30°, 60°, 90°) and the size
of the erodent from sand Silica has a size of (350-500 µm), so the results showed that the polyester gave the highest
erosion rate at the angle (90°), which indicates its brittle behavior, while its composites gave the highest erosion rate at
the angle (60°), which indicates its semi-ductile behavior. It is comparing the results obtained with previous research
that shows that the rig gave positive results, and it can measure the rate of erosion of polymeric materials and their
composites.

Key words:
Unsaturated Polyester, Solid Particles Erosion (SPE), Rate of Erosion, Screw Feeder.
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