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بخش ششم

اکسیداسیون پایداری
روغنتوربین

را  اکســیژن  بــا  توربیــن  روغــن  مولکول هــای  واکنــش 
"اکسید   اســیون روغــن" گوینــد   . محصوالتــی کــه د   ر مراحــل 
اکسید   اســیون تولیــد    می شــوند    )ماننــد    پراکســید   ها( بــا 
یکد   یگــر ترکیــب می شــوند    و اســید   های آلــی را تولیــد    
حملــه ور  فلــزی  ســطوح  بــه  اســید   ها  ایــن  می کنــد   . 

ــد   اوم  ــد   . ت ــاد    می نماین ــزی را ایج ــای فل ــوند    و نمک ه می ش
کــه  می شــود     مــواد   ی  تولیــد     موجــب  اکسید   اســیون، 
ــد   .  ــرار می د   ه ــر ق ــت تاثی ــن را تح ــت روان کاری روغ خاصی
ایــن مــواد    بــه صــورت غیر قابــل  حــل د   ر روغــن باقــی 

می مانــد    و لجــن و وارنیــش تولیــد    می کنــد   .
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ــد   .  ــتر می کن ــیون را بیش ــد    اکسید   اس ــن، رون ــای روغ ــش د   م  افزای
)Svante Arrhenius( ــوس ــام ارنی ــه ن ــوئد   ی ب  شــیمید   انی س

ــا افزایــش هــر C°10 د   مــای  د   ر اواخــر قــرن نوزد   هــم اعــام کــرد    ب
روغــن باالتــر از C° 82، رونــد    اکســید    شــد   ن روغــن، د   و برابر می شــود   .

اثر د   مای روغن د   ر اکسید   اسیون

تصویر )1-6( – اثر افزایش د   ما د   ر تسریع اکسید   اسیون روغن

ــد   اری  ــئله پای ــن مس ــای کاری توربی ــش د   م ــا افزای ــروزه ب ام
روغــن توربیــن د   ر برابــر اکســید    شــد   ن اهمیــت ویــژه ای 
ــیون  ــر اکسید   اس ــن د   ر براب ــد   اری روغ ــت. پای ــرد   ه اس ــد   ا ک پی
 بــه پایــه روغــن و میــزان اد   تیــو آنتی اکســید   ان روغــن

)Antioxidant Additive( بستگی د   ارد   .

اد   تیــو آنتی اکســید   ان روغــن معمــوالً %1 وزنــی روغــن توربیــن 

را تشــکیل می د   هــد    آنتی اکســید   ان روغــن ماننــد    پوســت ســیب 
اســت و بــا د   ور کــرد   ن اکســیژن، مانــع از تســریع اکسید   اســیون 
روغــن می شــود   . ایــن اد   تیــو، پراکســید   ها را نیــز تجزیــه 
می کنــد    و باعــث از بیــن رفتــن راد   یکال هــای آزاد    روغــن 
ــول د   ر  ــید   ان  های محل ــی  اکس ــی آنت ــای اصل ــود   . گروه ه می ش

ــتند. ــا هس ــا و فنل ه ــات  آمین ه ــن ترکیب ــن توربی روغ

تصویر )2-6( – اد   تیو آنتی اکسید   ان برای روغن مانند    پوست سیب برای سیب است

تعیین پاید   اری اکسید   اسیون روغن

RBOT آزمایش

RBOT (Rotary Bomb Oxidation Test(  آزمایــش 
پایــد   اری  تعییــن  جهــت  و  اســت  معــروف  نیــز  بــه 

اکسید   اســیون روغــن اســتفاد   ه می شــود   . روش انجــام آن 
اســت.  ASTM D2272 اســتاند   ارد     براســاس 
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 RBOT ــش ــه آزمای ــد    ک ــان  می د   ه ــاری نش ــای آم د   اد   ه ه
معمــوالً %22 خطــا د   ارد   ؛ علــت خطــا نیــز آن اســت 
ــن  ــرایط کاری توربی ــا ش ــش ب ــام آزمای ــرایط انج ــه ش ک

ــه د   ر  ــیژنی ک ــزان آب و اکس ــرا می ــد   ارد   ؛ زی ــی ن همخوان
ــن  ــن توربی ــود   ، د   ر روغ ــتفاد   ه می ش ــش RBOT اس آزمای

ــد   ارد   . ــود    ن وج

RBOT تصویر )3-6( – آزمایش 

اســاس بــر   Turbine Oil Stability Test (TOST( 

ASTM D943 جهــت تعییــن پایــد   اری اکسید   اســیون روغن 

 اســتفاد   ه می شــود   . زمــان انجــام ایــن آزمایــش طوالنــی اســت

ــا 42 شــبانه روز( و جهــت پایــش وضعیــت  )1000 ســاعت ی
روغــن، آزمایــش وقت گیــری بــه شــمار مــی رود   . ایــن آزمایــش 

صرفــاً د   ر زمــان خریــد    روغــن انجــام می شــود   .

TOST آزمایش 

 RBOT تغییــرات  مــورد     د   ر  مختلــف  توربین ســازهای 
ــا  ــرات آن ه ــبختانه نظ ــد    و خوش ــر کرد   ه ان ــار نظ ــن اظه روغ

همپوشــانی د   ارد   .
زمــان،  مــرور  بــه  اگرچــه  معتقد   نــد   :  توربین ســازها 
نبایســتی  امــا  اســت،  اجتناب ناپذیــر   RBOT کاهــش 
 RBOT مقــد   ار   25% از  توربیــن  روغــن   RBOT

ایــن  نــو توربیــن کمتــر شــود   . اجــازه د   هیــد     روغــن 

ــرض  ــم؛ ف ــح د   ه ــان توضی ــال خد   متت ــک مث ــا ی ــورد    را ب م
راه انــد   ازی اول  روز  د   ر  توربیــن  روغــن   RBOT  کنیــد    

 RBOT    950 د   قیقــه گــزارش شــد   ه باشــد   ، اگــر عــد   د
ــد   ،  ــه کاهــش یاب ــه 220 د   قیق ــن ب ــرد    توربی ــا کارک ــن ب روغ
اولیــه  مقــد   ار   25% از  توربیــن  روغــن   RBOT یعنــی 
ــن  ــن توربی ــود   ، روغ ــر می ش ــز کمت )237=%25×950( نی

پــاس نمی کنــد   . را   RBOT آزمایــش 

حد    مجاز تغییرات RBOT روغن توربین
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د   ر اینجا ممکن است این سؤال برای شما پیش بیاید   : "د   ر این شرایط چه تصمیمی بگیریم؟"

د   ر پاســخ بــه شــما می گویــم، د   ر صورتــی کــه عــد   د    اســید   ی روغن 
توربیــن نیــز باالتــر از حــد    مجــاز باشــد   ، روغــن توربین می بایســت 

ــا وجــود     حتمــاً تعویــض شــود   ، د   ر غیــر ایــن صــورت می تــوان ب
عــد   د    RBOT پاییــن، از روغــن توربیــن بهره بــرد   اری کــرد   .

RBOT < 25% RBOTNew oil                                                تغییرات عد   د    اسید   ی بیشتر از محد   ود   ه مجاز ← تعویض روغن توربین

ذرات حاصــل از فرســایش فلــزات و تجهیــزات د   ر تمــاس با روغن 
ــزور عمــل  ــوان کاتالی ــه عن ــد    اکسید   اســیون ب توربیــن، د   ر فراین
ــرژی  ــاال، ان ــاس ب ــطح تم ــتن س ــا د   اش ــن ذرات ب ــد   . ای می کنن
ــرای واکنــش اکسید   اســیون فراهــم می نماینــد   ؛  فعال ســازی را ب

ــه وســیله تصفیــه روغــن و حــذف ذرات فرسایشــی،  بنابرایــن ب
ــود   .  ــذف می ش ــیون ح ــازی اکسید   اس ــرژی فعال س ــی از ان بخش
ــری  ــان طوالنی ت ــا حــذف ذرات، واکنــش اکسید   اســیون د   ر زم ب

ــود   . ــر می ش ــش RBOT کمت ــرعت کاه ــد    و س ــاق می افت اتف

راهکارهای افزایش RBOT روغن توربین

1- تصفیه روغن

کار  نیــز  روغــن   )bleed( تخلیــه  و   )feed( ســرریز 
ــا  ــا ت ــت، ام ــد   د    RBOT اس ــود    ع ــت بهب ــی جه متد   اول
ــارج  ــن خ ــی کل روغ ــش و ذرات آلود   گ ــه وارنی ــی ک زمان

نمی باشــد   ؛  مؤثــر  روغــن  تخلیــه  و  ســرریز  نشــود   ، 
ــرعت  ــد   ن را س ــید    ش ــد    اکس ــا رون ــن آلود   گی ه ــرا ای زی

می بخشــند   .

)Bleed and Feed( 2- تخلیه و سرریز روغن

د   ر مــوارد   ی کــه ســرریز روغــن جوابگــوی مشــکل نباشــد   ، 
توصیــه  روغــن  آنتی اکســید   ان  اد   تیــو  کــرد   ن  اضافــه 
می شــود   . در صورتــی کــه روغــن توربیــن عــاوه بــر 
ــدا  ــد، ابت ــز شــده باش ــش نی ــار وارنی ــش RBOT دچ کاه

ــه  ــرا اضاف ــود زی ــرف ش ــن برط ــش روغ ــئله وارنی ــد مس بای
ــر ــا موث ــه تنه ــش ن ــش وارنی ــدون کاه ــن ب ــردن روغ  ک

ــن  ــدن روغ ــراب ش ــث خ ــرعت باع ــه س ــه ب ــد بلک نمی باش
ــود. ــده می ش ــه ش اضاف

3- اضافه کرد   ن اد   تیو آنتی اکسید   ان

د   ر یــک توربیــن گازی 128 مگاواتــی بــا %15 د   رصــد    شــارژ ذخیــره روغــن بــا روغــن نــو،RBOT از 77 بــه 160 د   قیقــه 
افزایــش یافــت.

اولین مثال واقعی
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د   قیقــه   1700 اولیــه  روغــن   RBOT کــه  آنجایــی   از 
ــود     ــته ب ــرریز نتوانس ــات س ــه عملی ــت ک ــح اس ــود   ، واض ب
ــد   ؛  ــش د   ه ــی افزای ــل قبول ــد    قاب ــن را د   ر ح RBOT روغ

 لــذا بعــد    از انجــام فیلتراســیون، مقــد   ار 40 کیلوگــرم
ــن  ــن توربی ــر روغ ــزار لیت ــه 22 ه ــید   ان ب ــو آنتی اکس اد   تی
 RBOT اضافــه شــد   . بــا اضافــه کــرد   ن اد   تیــو آنتی اکســید   ان
ــش  ــه افزای ــه 700 د   قیق ــه ب ــن از 160 د   قیق ــن توربی روغ

یافــت. از آنجایــی کــه 700 د   قیقــه از RBOT 25% روغــن 
اســت،  بزرگ تــر   )1700 ×25%=424 )یعنــی  اولیــه 
ــو آنتی اکســید   ان د   ر  ــرد   ن اد   تی ــه ک ــه اضاف روشــن اســت ک
ــه  ــی ک ــت. از آنجای ــد   ه اس ــع ش ــر واق ــود    RBOT مؤث بهب
ــی  ــید   ی د   ارد   ، زمان ــت اس ــید   ان خاصی ــای آنتی اکس اد   تیوه
ــو  ــوان اد   تی ــد   ، نمی ت ــاال باش ــن ب ــید   ی روغ ــد   د    اس ــه ع ک

آنتی اکســید   ان را اضافــه نمــود   .

،RBOT مقــد   ار   V94.2 گازی  توربیــن  یــک   د   ر 
ــزود   ن 40 لیتــر  ــود   ، پــس از اف 111 د   قیقــه گــزارش شــد   ه ب

اد   تیــو آنتی اکســید   ان )معــاد   ل % 0.3 وزنــی روغــن( مقــد   ار 
RBOT بــه 208 د   قیقــه افزایــش یافــت.

د   ومین مثال واقعی

RBOT تصویر )5-6( – اظهار نظر توربین سازها د   ر مورد    حد    مجاز کاهش 

ــاً  ــا نهایت ــه ی ــش  ماه ــی ش ــل زمان ــود    د   ر فواص ــنهاد    می ش پیش
ســالیانه، میــزان آنتی اکســید   ان های روغــن توربیــن را بــا آزمایــش 

RBOT و طبــق اســتاند   ارد    ASTM D 2272 ارزیابــی کنیــد   . 

حجــم روغــن مــورد    نیــاز بــرای انجــام آزمایــش،  ml 70 اســت.

برای مشاهد   ه فایل وید   ئویی این بخش، به لینک زیر مراجعه کنید    و یا بارکد    را اسکن نمایید   .

https://goo.gl/sYqtZ4


