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 مثل؛ زاوية االرتطام وسرعة,الهدف الرئيس من البحث الحالي تر ّكز في إيجاد تأثير المتغيرات األساسية
Stainless ( الدوران وتركيز الرمل في الماء في سلوك عملية التعرية وخصائصها لهذا النوع من الفوالذ المقاوم للصدأ
 لوحظ أنه؛ عند. تم تصميم جهاز لدراسة هذه الظاهرة وتصنيعه محلياً وفقا ً للمواصفات القياسية.)Steel-Type 316L
) أن الفقدان بالوزن يكون خطيا ً مع المسافة (التراكبية,زاوية ارتطام وتركيز وسرعة دوران ولجميع القيم المأخوذة
( لتغير فقدان الحجمleast square fit)  وبصورة عامة تم إيجاد معدل التعرية باستخدام توافق المربعات األقل,المقطوعة
 وتبين أنه عندما تزداد زاوية االرتطام فإن معدل التعرية في بادئ األمر يبدأ بالزيادة إلى أن.بالتعرية مع المسافة التراكبية
 وكذلك. يبدأ باالنخفاض بصورة واضحة, في حين عند زاوية االرتطام األكبر,60o يصل ألعلى قيمة له عند زاوية ارتطام
ّ تبين
 وقد وجد.(550 -1520 r.p.m.) أن معدل التعرية يزداد بزيادة سرعة الدوران بصورة واضحة عندما تتغير من
 لكنه,(تؤدي في البداية إلى ارتفاع معدل التعرية30 wt.%) كذلك أن الزيادة في تركيز حبيبات الرمل في الماء إلى
 وجد أ ّن قيمة معدل التعرية تقترب من, في الحاالت كلها أعاله.ينخفض بصورة واضحة عند زيادة التركيز عن هذه القيمة
 والتي من المحتمل أن يكون سببها,الضعف بعد إدخال حواجز اإلعاقة مقارنة مع الحاالت التي لم تضف إليها هذه الحواجز
.عائداً إلى زيادة دوران الحبيبات حول نفسها والدوامات
. فوالذ؛ دوامات: تعرية؛ ارتطام؛ تركيز:الكلمات الدالة

Study The Effect of Speed, Impinging Angle and Slurry
Concentration on Erosion of Stainless Steel -316L
Hazim Mohammed Matloob

Abdulhaqq A. Hamed

Mechanical Department -College of Engineering
Mosul University

Abstract
The main aim of the present research work is focused on the influence of key
parameters, such as; impinging angle, rotational speed, and concentration of sand in water on
the behaviour and characterization of erosion process of stainless steel-type 316L. In the
current study, special erosion testing machine has been designed and constructed locally
conforming to standard specifications. It was observed that, at a given impinging angle,
concentration, and rotational speed, the variation of volume loss with accumulative distance is
generally linear and the erosion rate has been determined from the least square fit of the
variation of erosion volume loss with accumulative distance. It was found that increasing the
impinging angle increases initially the extent of erosion rate and reach maximum rate at angle
of 60o. However, at higher impinging angle, there is a significant decrease in the erosion rate.
The erosion rate increases considerably with increasing rotational speed from 550 r.p.m. to
1520 r.p.m. . It was also observed that increasing the concentration of sand particles to about
30 wt.%, increases the erosion rate. In all cases, the erosion rate is near a double after
inserting the flow baffles compared to those cases without baffles, and has been attributed to
increase of particles rotation and vortices in the flow.
Keywords: erosion; impinging; concentration; vortices.
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المقدمة-:
يمكن تعريف عملية التعرية ( )Erosion Processبأنها إزالة جزء من المادة نتيجةة الخسةارة التتابعيةة مةن سةط
المادة الصلبة .ويمكن أن تحدث عملية التعرية تحت أربعة ظروف مختلفة هي؛ أوالً :بسبب التةداخل الميكةانيكي بةين السةط
والمائع الذي يحتوي على حبيبات ( )Particlesذات صالدة أعلى من صةالدة المةادة ,ثانيةاً :بسةبب ارتطةام قطةرات السةائل
بسط المادة ,ثالثاً :نتيجة جريان غازات حارة على سط المادة ,رابعاً :بسبب التكهفات ( )Cavitationsالتي تحصل على
سط المادة .وتعد التعرية من المشاكل الخطيرة التي تواجه التقدم الصناعي .إذ تحدث في المعادن الحديدية وغيةر الحديديةة
ويعد الصةلب الكربةوني ( )Carbon Steelأكثةر عرضةة لعمليةة التعريةة مةن المعةادن األخةرب وذلةك بسةبب كثةرة تطبيقاتةه
الهندسية واستخداماته الصناعية مما يجعله عرضة لألوساط المختلفة .تحدث التعرية مثال في السةيارات واألجهةزة والمكةائن
أو قد تحدث في أنابيب المعادن المستخدمة في صناعة األنابيةب واالنحنةاءات ( )Bendsوالخزانةات ( .]1[ )Tanksوكةذلك
تحدث في ريش التوربينةات الغازيةة والبخاريةة والمائيةة وخطةوط األنابيةب ومعالجةات الوقةود الصةناعية ] . [2وتحةدث فةي
بعض الصناعات مثل الصناعات الكيميائية ومعامل صناعة اإلسمنت ومحطات القدرة الحرارية وأجزاء الطةواحين وأجةزاء
المضخات الضاغطة ومفرغات رماد الفحم  .ونتيجة لذلك فقد ركز الباحثون على دراسة الخسارة الحاصلة لسطوح المعادن
من أجل منعها أو على األقل محاولة تقليلها والحفاظ على المعادن من التلف الحاصل بعملية التعرية .كما وهنالك عدة تقنيات
لقياس معدل التعرية ( )Erosion Rateمنهةا مةا هةو باسةتخدام المجهةر الضةوئي والتصةوير الفوتةوغرافي ومالحظةة التغيةر
الحاصل لسط المعدن واعتماده في معرفة استجابته لسلوك التعرية وطريقة فقدان الحجم ) (Volume lossوطريقة فقةدان
الوزن ( )Weight Lossومن الباحثين الذين اهتموا بدراسة هةذا المجةال الباحةث ) )Dasguptaوزمةالهه [ ]3[ ]8991إذ
درسةوا تةأثير تركيةةز الرمةل فةي المةةاء فةي معةدل تعريةةة الفةوالذ ,إذ تمةت الدراسةةة لنةوعين مةن الفةةوالذ يختلفةان فةي التركيةةب
الكيميائي من حيةث نسةبة الكربةون والمكونةات األخةرب وبالتةالي مختلفةان بالصةالدة وغيرهةا مةن الخةوا  ,إذ كةان المةزي
المستخدم في التجربةة متكةون مةن المةاء والرمةل وكانةت السةرع المختةارة فةي الدراسةة هةي  8111 r.p.m.و 111و 600
وكانةت نسةب الرمةل بالمةاء هةي  30 wt.%و  40 wt.%وحجةم الحبيبةات تةراوح بةين  051– 351 µmوقطعةت النمةاذ
مسافة خطية تراوحت بين  250– 1300 Kmوكانت أبعاد النماذ الفوالذيةة (السةمك  4mmوالعةرض  85mmوالطةول
 ,)85mmوكان الجهاز المسةتخدم فةي إجةراء التجربةة هةو] .]DUCOM Ltd . (India) Model TR41وكانةت طريقةة
فقدان الوزن ( )Weight Lossهي المعتمدة في حساب معدل التعرية إذ تم وزن األنموذ قبل إجراء التجربة وبعةده .وقةام
الباحث كذلك بمالحظة التغير الحاصل على سط األنموذ بوساطة المجهر الضوئي .وقةد اسةتنت الباحةث أن أعلةى معةدل
للتعرية هو عند سرعة  ,111 r.p.m.وأنه كلما ازدادت نسبة الرمل قل معدل التعرية.
ودرس الباحةةث ( )Jhaوزمةةالهه ] ]2[[0181تةةأثير زاويةةة االرتطةةام وتةةأثير سةةرعة الةةدوران فةةي سةةلوك التعريةةة
لسبيكة األلمنيوم ( )Grade 1900إذ تم أخذ نماذ مةن السةبيكة وبأبعةاد (السةمك  3 mmوالعةرض  25 mmوالطةول 25
 ,)mmوتةم اسةتخدام جهةاز قيةاس التعريةة ( ,)DUCOM Bangalore India , Model TR40الةذي يتكةون مةن إنةاء
ومثبت النماذ بزوايا مختلفة ومحرك لتدوير النماذ بسرع مختلفة ,وتةم تثبيةت النمةاذ بزواياا مختلفةة وغمرهةا فةي الرمةل
والماء في إناء الجهاز وكانت الزوايا المختارة في التجربة هي  90oو 45oو 30oو 0oبالنسةبة التجةاه سةرعة الةدوران  ,وتةم
تدوير النماذ بسةرع مختلفةة هةي  011 r.p.m.و 011و 511و 011و 311وكانةت طريقةة فقةدان الةوزن هةي المعتمةدة فةي
قياس معدل التعرية ,واختير رمةل الكةوارتز ( )quartz silica sandفةي التجربةة ذو الصةالدة ( (911 HVوتةراوح حجةم
الحبيبةات مةن  300-200 µmوكةان تركيةز الرمةل فةي المةاء  ,40 wt.%وتةم مالحظةة التغيةر الحاصةل فةي سةط السةبيكة
بوساطة المجهر اإللكتروني الماس ( ,)JEOL Japan, Model 5600وقةد اسةتنتجوا أن معةدل التعريةة لهةذه السةبيكة مةن
األلمنيةةوم يةةزداد بازديةةاد مق ة دار زاويةةة التثبيةةت أي إن العالقةةة طرديةةة بينهمةةا ,فةةي حةةين يةةزداد معةةدل التعريةةة لوغاريتميةةا
( )expontialyبازدياد سرعة الدوران.
ودرس الباحث ( )Dengوزمالهه ] ]0] [0110تأثير دوران الحبيبات ( )particleحول نفسها في معدل التعرية
لنوعين من الحبيبات األول هو خةرز الصةودا الزجةاجي ( )soda glass beadsالكرويةة الشةكل وارخةر مسةحوص الصةودا
الزجةةاجي ( )crushed soda glassالـــةةـزاوية الشــــةةـكل وتمةةت المقارنةةة بةةين تأثيريهمةةا فةةي تعريةةة سطــــةةـ الفـةةـوالذ
المعـةةـال حراريةةـا ( )HeatTreated_EN_24 steelوقةةد الحظةةوا أن الحبيبةةات الزاويةةة الشةةكل ()angular particles
تعطي معدل تعرية أعلى من الحبيبات الكروية الشةكل ( )spherical particlesوكانةت مسةاحة العينةة  05mm2وسةمكها
 5.0 mmحيث كانت سرعة اصطدام الحبيبات بالسط  25 m/sعند زوايا سقوط ( )impact anglesكانت قيمها 62.5o
و 01oو  47.5oو  45oو  32.5oو  30oو  22.5oو  20oو  12.5oو 10o
كما درس الباحث ) ]5[ ]0115[ (Chiuمقاومة التآكل بالتعرية لسبيكة  Stainless Steel Type- 316Lإذ
قام الباحث بمقارنة مقاومة هذه السبيكة بالنسبة لعملية التعرية مع نفس السبيكة لكن بعد طالئها بمادة ) (NiTiباستخدام تقنية
تسمى  , CW Nd: YAG Laserواستنت الباحث أن السبيكة المطلية بهذه المادة لها مقاومة للتعرية أعلى من السبيكة غير
المطلية تصل إلى حوالي  09مرة أكبر من مقاومة Stainless Steel Type- 316L
وقام الباحث ) ]6[ ]0111[ (Roger Francisبدراسة سلوك لتعرية ألربعة سبائك هي للصلب المقاوم للصدأ
هي  316Lو 22Cr Duplexوسبيكة  105وسبيكة  .Zeron 100وباستخدام تقنية فقدان الوزن ,كما كانت كمية الرمل في
52

حامد :دراسة تأثير زاوية االرتطام وتركيز المزيج وسرعة الدوران في معدل تعرية الفوالذ المقاوم للصدأ
الماء تقريباً  10 mg/lوبسرعة  , 30 m/sواستنت الباحث أن أكبر فقدان بالوزن هو لسبيكة  316L S.S.ثم لسبيكة
 22Cr Duplexثم لسبيكة  105في حين كان أقل فقدان بالوزن هو لسبيكة  Zeron 100كما مبين بالشكل (.)3.0
في هذا البحث تم دراسة طبيعة و سلوك التعرية ( )erosion behaviorللفوالذ المقاوم للصدأ ( 316L
 ) stainless steelومعرفة استجابة هذه السبيكة لعملية التعرية وتأثير المتغيرات المعتمدة في موضوع البحث وهي زاوية
االرتطام ( ) impingment angleوسرعة دوران النماذ ) (rotational speedوتركيز المزي في معدل التعرية
وكذلك دراسة أولية حول تأثير طبيعة الجريان والدوامات (نتيجة إدخال حواجز اإلعاقة في الحوض) في معدل التعرية لهذه
السبيكة.

الجانب العملي-:
يتضمن هذا الجزء من البحث أربع مراحل من اإلجراءات العملية الالزمة لمعرفة مقدار معدل التعرية الحاصلة
للفوالذ المقاوم للصدأ ( )Stainless Steel-Type 316Lوذلك عن طريق اإلجراءات العملية المختبرية وهي تصميم
وتصنيع الجهاز الخا لتدوير النماذ في الوسط الذي يتكون من الماء والرمل لحدوث عملية التعرية و تحضير الوسط
( )slurry mediaالخا الذي سوف تحدث فيه عملية التعرية لهذا النوع من الفوالذ المقاوم للصدأ وتحضير السبيكة
وتقطيعها باألشكال واألبعاد المطلوبة وأخذ القراءات الخاصة بالتجارب لمعرفة معدل التعرية .حيث يتكون هذا الجهاز وكما
موض بالشكل ( )1من حامل النماذ ( )specimens holderالذي هو عبارة عن قر دائري مصنوع من مادة التفلون
( )P.T.F.Eذو حاملين ألنموذجين مصنوعين من األلمنيوم السبائكي كما موض بالشكل ( )2والذي تم تصميمه وتصنيعه
لحمل وتثبيت النماذ بزوايا مختلفة [.]7

الشكل ( :)1يوضح مخططا ً لجهاز دراسة التعرية المصمم في البحث الحالي؛  -1غطاء ناقل السرعة  -2 ,محرك
كهربائي -3 ,عتلة تحريك العمود الدوار -4 ,العمود الدوار -5 ,عمود التثبيت -6 ,حامل النماذج -7 ,األُنموذج -8 ,
الحوض الزجاجي-9 ,حاضن الحوض -11 ,قاعدة الحوض -11 ,قاعدة الجهاز.]7[ .
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الشكل ( :)2حامل النماذج المستخدم في البحث الحالي ( )aصورة فوتوغرافية لحامل النماذج ( )bيوضح مخططاً لحامل
النماذج.
حيث تم تثبيت هذا القر الحامل للنماذ في جهاز المثقاب ( )drillالمتغير السرعة وتدويره بسرع مختلفة.
والجزء ارخر من الجهاز هو الحوض الذي يحتوي على وسط التعرية والمصنوع من الزجا المقاوم للحرارة والصدمات
(بايركس) وبأبعاد معينة وكذلك تم تثبيت الحوض بواسطة حاضن فوالذي لمنع تحركه في أثناء التجربة كما تم تصنيع
حواجز اإلعاقة وتثبيتها بالحوض.
أما بالنسبة لوسط التعرية فيتكون هذا الوسط
من الرمل والماء المقطر حيث تم أخذ الماء من جهاز
التقطير وتم أخذ الرمل من مختبرات الهندسة المدنية
في جامعة الموصل وتمت غربلته بواسطة غرابيل
خاصة للحصول على حجم الحبيبات المطلوب ,وبعد
الحصول على الرمل بالحجم المطلوب تم غسله وتنقيته
من الشوائب واألتربة العالقة به وتجفيفه وتم أخذ
صورة له تحت المجهر الضوئي وكما مبين بالشكل
( .)3وبعد ذلك تم فحصه في مختبرات الهندسة المدنية
حيث تم معرفة وزنه النوعي فكانت قيمته
( )Gs=2.66وكذلك تم التأكد من خلوه من الكبريتات .
كما وأجري التحليل الكيميائي له بواسطة جهاز حيود
األشعة السينية ( )XRDلمعرفة مكوناته األساسية في
الشركة العامة للمس الجيولوجي والتعدين في بغداد
والجدول رقم ( )8يبين المكونات األساسية له.
الشكل ( :)3صور مجهرية لرمل التعرية المستخدم في
البحث الحالي ).(X 200
الجدول ) :(1يوض المكونات األساسية ونسبها لرمل التعرية المستخدم في البحث الحالي.
SUM.

Calcite
)(CaCO3
1.6

Kaolinite
)((OH)8Si4Al4O10
2.7

Feldspar
)(NaAlSi3O8
3.5

Quartz
)(SiO2
18.5

100

6.08

10.27

13.31

70.34

26.3
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والمادة المختارة هي الفوالذ المقاوم للصدأ ( )Stainless Steel-Type 316Lفقد تم فحص التركيب الكيميائي
للسبيكة ومعرفة نسبة العناصر المشتركة في تركيبها وكذلك مالحظة بنيته المجهرية وكما هو معلوم أن هذا النوع من
الفوالذ هو منخفض نسبة الكربون فيه ( ]8[)1.13%وبقية العناصر موضحة بالجدول ( )0وحسب التحليل الكيميائي له
الذي أجري في الورشة المركزية التابعة للشركة العامة لإلسمنت الشمالية  /نينوب.
الجدول ( :)0التركيب الكيميائي للفوالذ المقاوم للصدأ ) ( Stainless Steel Type-316Lالمستخدم في البحث الحالي.
Balance
69.5

Nickel Molybdenum
10
2.1

Chromium
17.4

Manganese
0.9

Copper
0. 2

Material
Composition
wt.%

وكما تم فحص صالدته باستخدام جهاز قياس الصالدة [ ]Karl,Kolb,Gearmany,Model1987وقد تبين أن قيمتها
(. )HV=209
من ثم تم أخذ القراءات الخاصة بالتجارب وذلك باستخدام طريقة فقدان الوزن ( )weight lossومنه إيجاد الفقدان
بالحجم ) (volume lossوالتي تتضمن وزن النماذ بعد تهيئتها وتقطيعها باألبعاد المذكورة سابقا وغسلها بالماء وبعد ذلك
وباستخدام فرشاة خاصة غسلها باألسيتون ( )acetoneوتجفيفها بواسطة مجففة النماذ (  .)specimen dryerوتم بعد
ذلك وزنها بواسطة الميزان الحساس ( )DENVERوهذا الميزان سعته  081 gودقته  0.1mgحيث تم وزن جميع
النماذ وترقيمها قبل إجراء التجربة وثم تثبيت النماذ في جهاز قياس التعرية وإجراء التجربة عليها بتشغيل الجهاز لمدة
معينة وبعد ذلك إخرا النماذ وغسلها بنفس الطريقة وتجفيفها ووزنها لمعرفة الفرص الحاصل في أوزانها وهذا الفرص هو
المعتمد في حساب معدل التعرية والذي يتأثر بدوره بعدة متغيرات منها تركيزالمحلول ودرجة الحرارة ()temperature
وزاوية االرتطام ( ,)impinging angleحجم الحبيبات(  ,)particles sizeشكل األنموذ ),(specimen geometry
سرعة الدوران ) ,(rotational speedخوا الحبيبات( )particleوخوا مادة األنموذ  ...إلخ .واعتمدنا في موضوع
بحثنا هذا على أربعة متغيرات هي زاوية االرتطام و سرعة دوران النماذ وتركيز المزي وتأثير الحواجز.

النتائج والمناقشة-:
 -8معدل التعرية
لحساب معدل التعرية فقد تم إجراء عشر تجارب لكل من المتغيرات المذكورة (زاوية االرتطام وتركيز المزي
وسرعة الدوران) وللحالتين (بوجود الحواجز وبدون وجود الحواجز) على أُنموذجين من النماذ إذ يقطعان في كل تجربة
مسافة ( 51 kmأي مدة كل تجربة من التجارب هي ساعتين و 50دقيقة تقريباً) وحساب معدل فقدان الوزن لكل تجربة ثم
تقسيمه على كثافة السبيكة التي قيمتها  ]8[ 7.99 gm/cm3وذلك للحصول في معدل الفقدان بالحجم ورسم مخطط مع
المسافة التراكبية المقطوعة وحساب التوافق ألقرب مستقيم الذي يمثل بدوره معدل التعرية
إذ تمت التجارب باختيار زاوية ارتطام  31oوتركيز  20 wt.%وسرعة دوران  ,550 r.p.m.ثم تم تغيير أحد
هذه المتغيرات الثالثة وتثبيت األُخريين لحساب تأثير كل منها على حدة وإجراء عشر تجارب على النماذ وحساب معدل
التعرية.
 -:1-1معدل التعرية الحاصل للنماذج بدون وجود الحواجز ()Baffles
وذلك باعتماد المتغيرات الثالثة لحساب مقدار الفقدان الحاصل بوزن النماذ وهي ( زاوية تثبيت النماذ  ,تركيز
المزي  ,سرعة دوران النماذ ) إذ تمت التجارب باختيار زاوية ارتطام  31oوتركيز 20 wt.%وسرعة دوران 550
.r.p.m.
 :1-1-1تأثير زاوية االرتطام
إذ تم إجراء التجارب العشر على الزوايا األخر ) (45o,60o,90oوحساب معدل الفقدان بالوزن ومنه حساب معدل
الفقدان بالحجم وكما مبين سابقا .ومن ثم تمثيل هذه النتائ بالمخطط الذي يوضحه الشكل ( )0وكما مالحظ من الشكل أن
معدل الفقدان بالحجم يزداد تدريجيا وخطيا ً مع المسافة التراكبية المقطوعة عند زاوية ارتطام  90oوكذلك بالنسبة للزوايا
الثالثة األخرب ) (30o, 45o, 60oمع مالحظة حدوث تباعد للخطوط المرسومة عند كل زاوية ارتطام مع زيادة المسافة
التراكبية وحساب معدل التعرية من قيمة التوافق ألقرب خط مستقيم لكل من الزوايا المختارة والذي يمثل بدوره معدل
التعرية والشكل ( )5يبين تأثير تغيير زاوية االرتطام في معدل التعرية بدون وجود الحواجز ,حيث يوض الشكل أن معدل
التعرية بدأ يزداد عند تغيير الزاوية من  30oإلى  60oثم عاد لينخفض عند الزاوية .90o
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)(m3 *10-10

Accumulative Volume Losses

)Accumulative Distance (m *103

الشكل ( :)0يوض تغير مقدار الفقدان بالحجم مع المسافة المقطوعة ألربع زوايا ارتطام بدون وجود الحواجز (تركيز 20
 wt.%وسرعة دوران .)550 r.p.m.

Erosion rate (m3/m) *10-19

الشكل ( :)5يوض تغير مقدار معدل التعرية مع زاوية االرتطام بدون وجود الحواجز (تركيز 20 wt.%وسرعة دوران
.)550 r.p.m.
 :2-1-1تأثير التراكيز
ُ
لغرض معرفة تأثير تركيز المزي في معدل التعرية فقد تم إجراء التجارب العشر على التراكيز األخر (25
) wt.%,30 wt.%,35 wt.%,40 wt.%وحساب معدل الفقدان بالوزن ومنه حساب معدل الفقدان بالحجم .وبالطريقة
نفسها تم حساب معدل التعرية من قيمة التوافق ألقرب خط مستقيم لكل من التراكيز المختارة الذي يمثل بدوره معدل
التعرية والشكل ( )0يبين تأثير تغيير التركيز في معدل التعرية بدون وجود الحواجز ,إذ يوض الشكل أن معدل التعرية بدأ
يزداد عند تغيير التركيز من  20 wt.%إلى  ,30 wt.%ثم عاد لينخفض عند التراكيز األُخر  35 wt.%و .40 wt.%
Erosion rate (m3/m) *10-19

)concentration (wt .%

الشكل ( :)0يوض تغير مقدار معدل التعرية مع تركيز المزي بدون وجود الحواجز (زاوية ارتطام  30oوسرعة دوران
.)550 r.p.m.
03

حامد :دراسة تأثير زاوية االرتطام وتركيز المزيج وسرعة الدوران في معدل تعرية الفوالذ المقاوم للصدأ
 :3-1-1تأثير سرعة دوران النماذج.
ُ
لغرض معرفة تأثير سرعة النماذ في معدل التعرية فقد تم إجراء التجارب العشر على السرعات األخر (910
)r.p.m.,1520 r.p.m.وحساب معدل الفقدان بالوزن ومنه حساب معدل الفقدان بالحجم وتم حساب معدل التعرية من
قيمة التوافق ألقرب خط مستقيم لكل من السرعات المختارة الذي يمثل بدوره معدل التعرية والشكل ( )0يبين تأثير سرعة
دوران النماذ في معدل التعرية بدون وجود الحواجز ,إذ يوض الشكل أن معدل التعرية يزداد بازدياد سرعة الدوران.
Erosion rate (m3/m) *10-19

)Rotational speed ( r.p.m.

الشكل ( :)0يوض تغير مقدار معدل التعرية مع سرعة دوران النماذ بدون وجود الحواجز (زاوية ارتطام 30o
وتركيز.)20 wt.%
 :2-1معدل التعرية الحاصل للنماذج بوجود الحواجز ()Baffles
لغرض دراسة تأثير الحواجز في معدل التعرية فقد تم إجراء التجارب السابقة (في حالة عدم وجود الحواجز)
بوجود الحواجز وذلك باعتماد المتغيرات الثالثة لحساب مقدار الفقدان الحاصل بوزن النماذ وهي ( زاوية تثبيت النماذ ,
تركيز المزي  ,سرعة دوران النماذ ) إذ تمت التجارب باختيار زاوية ارتطام  31oوتركيز 20 wt.%وسرعة دوران
.550 r.p.m.
 :1-2-1تأثير زوايا االرتطام .
الشكل ( )1يبين تأثير تغيير زاوية االرتطام في معدل التعرية بوجود الحواجز ,إذ يوض الشكل أن معدل التعرية
بدأ يزداد عند تغيير الزاوية من  30oإلى  45oإلى  60oثم عاد لينخفض عند الزاوية  90oولكن بمعدالت تعرية أكبر من
تلك التي في حالة عدم وجود الحواجز.

Erosion Rate (m3/m)*10-19

)Impinging Angle (Degree

الشكل ( :)1يوض تغير مقدار معدل التعرية مع زاوية االرتطام بوجود الحواجز
(تركيز 20 wt.%وسرعة دوران .)550 r.p.m.

03

June 2013

No. 3

Vol.21

Al-Rafidain Engineering

 :2-2-1تأثير التراكيز.
الشكل ( ) 9يبين تأثير تغيير التركيز في معدل التعرية بوجود الحواجز ,إذ يوض الشكل أن معدل التعرية بدأ
يزداد عند تغيير التركيز من  20 wt.%إلى  25 wt.%حتى  ,30 wt.%ثم عاد لينخفض عند التراكيز األُخر 35 wt.%
و  ,40 wt.%وبمعدالت تعرية أكبر من تلك التي في حالة عدم وجود الحواجز.
Erosion rate (m3/m) *10-19

)Concentration (wt.%

الشكل ( :)9يوض تغير مقدار معدل التعرية مع تركيز المزي بوجود الحواجز (زاوية ارتطام  30oوسرعة دوران 550
.) r.p.m.
 :3-2-1تأثير سرعة دوران النماذج.
الشكل ( ) 81يبين تأثير سرعة دوران النماذ في معدل التعرية بوجود الحواجز ,إذ يوض الشكل أن معدل
التعرية يزداد بازدياد سرعة الدوران ,وبمعدالت تعرية أكبر من تلك التي في حالة عدم وجود الحواجز.
Erosion Rate (m3/m)*10-19

)Rotational Speed ( r.p.m.

الشكل ) :(10يوض تغير مقدار معدل التعرية مع سرعة دوران النماذ بوجود الحواجز (زاوية ارتطام  30oوتركيز 20
.)wt.%
مما تقدم يتبين أن جزءاً مهما ً من النتائ التي تم الحصول عليها في هذا البحث تؤكد وجود عالقة بين العوامل
المأخوذة في هذا البحث ( زاوية االرتطام ,تركيز المزي  ,سرعة دوران النماذ ) ,فضالً عن الحواجز وبين معدل التعرية
المعتمد في دراسة سلوك التعرية للفوالذ المقاوم للصدأ ( )Stainless Steel Type 316Lوخاصة الجزء الرئيس من
البحث الذي يبين الفرص بين الحالتين ( األولى بدون وجود الحواجز والثانية بوجودها ) وتأثيرها في معدل التعرية .فقد تبين
أن معدل التعرية يتأثر بتغيير زاوية االرتطام وتركيز المزي وسرعة دوران النماذ  .وكذلك فقد تبين أن معدل التعرية
ارتفع إلى أعلى مقدار له عند زاوية ارتطام  ,60oثم عاد لينخفض عند زاوية ارتطام  ,90oويمكن أن يعزب السبب إلى
وضع األنموذ واتجاهه بالنسبة لحبيبات الرمل إذ إنه عندما يكون عموديا ً )
( فإن آلية التعرية تختلف ع ّما هي
o
عليه عندما يكون وضع األنموذ أفقيا ً بالنسبة التجاه حركة الحبيبات إذ إن آلية التعرية عند زاوية ارتطام قريبة من 90
تؤدي إلى حدوث زوائد معدنية في منطقة االرتطام مكونة ما يشبه بالشفة ) (Lip Formationلكنها تكون مشابهة نوعاً ما
05

حامد :دراسة تأثير زاوية االرتطام وتركيز المزيج وسرعة الدوران في معدل تعرية الفوالذ المقاوم للصدأ
رلية االحتكاك بين سطحين متالمسين عندما تكون زاوية االرتطام قريبة من الصفر الذي ربما يؤدي إلى االختالف بالفقدان
بالوزن ,وبالتالي إلى االختالف في معدل التعرية.
في حين تبين أن معدل التعرية بدأ يزداد بزيادة تركيز الرمل في المزي ووصل إلى القيمة العظمى عند تركيز 30
 wt.%ثم بدأ باالنخفاض ليصل إلى أقل قيمة له عند تركيز  ,40 wt.%ويمكن أن يعزب سبب هذا االنخفاض بمعدل
التعرية إلى زيادة االرتطام العشوائي لحبيبات التعرية مع بعضها البعض الذي يؤدي إلى تبدد قسم من الطاقة الحركية
للحبيبات.
أما بالنسبة لسرعة دوران النما ذ فقد تبين أن معدل التعرية يزداد بازدياد سرعة الدوران ,ويمكن أن يرجع سبب
هذه الزيادة إلى زيادة الطاقة الحركية للحبيبات التي تعتمد بصورة مباشرة على سرعتها.
بصورة عامة أوضحت المقارنة بين الحالتين (بدون وجود الحواجز وبوجودها) أن وجود الحواجز أدب إلى
ارتفاع معدل التعرية والتي من المحتمل أن يكون سببها عائداً إلى زيادة دوران الحبيبات حول نفسها والتي أشار إليها
الباحث ) , [4] (Dengأو من الممكن أن يكون سببه يدل على أنها (الحواجز) أدت إلى تعريض النماذ للرمل بصورة أكبر
من الحالة التي ال توجد فيها هذه الحواجز.
إن هذه النتائ قد تعد نوعا ً من التحذير للمتخصصين من مهندسي التصميم واإلنتا المتعاملين مع الفوالذ المقاوم
للصدأ ( )Stainless Steel Type 316Lفي ظروف يكون فيها صفة مقاومة ظاهرة التعرية ضرورة ملحة ال بد أن
تراعى وتؤخذ بنظر االعتبار في هذا المجال .
فضال ع ّما تقدم فإن وجود ظاهرة من هذا النوع يمكن المعنيين من تحديد مدب قوة مقاومة الفوالذ المقاوم للصدأ
وضعفها ( )Stainless Steel Type 316Lلهذه الظاهرة وهذا بدوره يشجع على االهتمام بالعالقة بين هذه العوامل
وتأثيرها في مقاومة السبيكة للتعرية وإمكانية اعتماد أُسلوب ممكن العمل به في بعض الحاالت لغرض السيطرة على
ظاهرة التعرية.

-2االستنتاجات
في ضوء النتائ التي حُصل عليها يمكن استنتا ما يأتي:
 .8الجهاز الذي تم تصميمه وتصنيعه في البحث الحالي ,ممكن استخدامه لدراسة سلوك عملية التعرية وخصائصها
لهذا النوع من الفوالذ المقاوم للصدأ فضالً عن إمكانية استخدامه في دراسة سلوك التعرية للمواد األخر.
 .0يعتمد سلوك التعرية للفوالذ المقاوم للصدأ  Stainless Steel Type 316Lعلى زاوية االرتطام إذ تبين أنّ
معدل التعرية ارتفع إلى أعلى مقدار له عند زاوية ارتطام  ,60oثم عاد لينخفض عند زاوية ارتطام .90o
 .3يتغير معدل التعرية للفوالذ المقاوم للصدأ  Stainless Steel Type 316Lبتغيير تركيز المزي  ,إذ لوحظ ّ
أن
معدل التعرية بدأ يزداد بزيادة تركيز الرمل في المزي ووصل إلى القيمة العظمى له عند تركيز  30 wt.%ثم
بدأ باالنخفاض ليصل إلى أقل قيمة له عند تركيز .40 wt.%
 .0يعتمد معدل التعرية بشكل مباشر على سرعة دوران النماذ  ,إذ تبين أنه يزداد بزيادة سرعة الدوران عندما
تتغير من  551 r.p.m.إلى 1520 r.p.m.
 .5عند إضافة الحواجز تغير معدل التعرية بشكل ملحوظ إذ أدت إضافتها إلى ارتفاع معدالت التعرية إلى الضعف
تقريبا ً مقارنة مع الحالة التي لم تضف إليها تلك الحواجز.
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