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سعید کردی زاده
کارشناس ارشد مکانیک دفتر مهندسی 

نیروگاه سیکل ترکیبی زواره
شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

روغن توربین
بخش اول

روغـن توربیـن معمـوالً یـک روغـن معد   نـی پایـه پارافینیـک بـا %2 اد   تیـو اسـت کـه بـه تفکیـک متشـکل از %1 اد   تیـو آنتی اکسـید   ان 
 Corrosion( خورد   گـی  از  بازد   ارنـد   ه   ،)Rust inhibitor( زنگ زد   گـی  از  بازد   ارنـد   ه  اد   تیـو  شـامل:  اد   تیوهـا  باقـی  و   )Antioxidant(

می باشـد   .  )Anti-wear( سـایش  ضـد     اد   تیـو  و   )Defoamer( ضد   کـف   ،)inhibitor
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وظایف سیستم روغن کاری توربین

وظایف سیسـتم روغن کاری توربین به شـش د   سته تقسیم بند   ی می شود   :
1- کنترل ارتعاشـات شفت توربین

2- روان کاری و تولید    فشـار هید   رو اسـتاتیک جهت لیفتینگ )Lifting( و بلند کردن شـفت توربین
3- خنک کاری یاتاقان ها و انتقال حرارت تولید    شـد   ه د   ر یاتاقان ها

4-  د   ور کـرد   ن آلود   گی از یاتاقان ها
5- محافظت از سـطوح فلزی د   ر مقابل زنگ زد   گی و خورد   گی شـیمیایی

6- کاهش اصطکاک

مهم تریـن و ظیفـۀ سیسـتم روغـن کاری توربین، کنترل ارتعاشـات و عبـور از فرکانس طبیعی د   ر زمان د   ور د   اد   ن توربین اسـت؛ زیرا د   ر ماشـین های 
بـزرگ )مثـل توربین هـا(، بلبرینـگ معموال توان عبـور از فرکانس طبیعی را نـد   ارد    و برای عبور از آن، بـه فیلم روغـن )oil Film( احتیاج د   ارد   .

تصویر )1-1( - وظایف سیستم روغن کاری توربین
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ویژگی های روغن توربین

تحمل نوسانات د   مایی

روغـن د   ر یاتاقـان توربیـن، تحـت نیـروی برشـی بـه واسـطۀ فیلم روغن قـرار می گیرد   . ایـن تنش برشـی باعث افزایـش د   مای روغـن توربین 
می گـرد   د   . د   ر اد   امـه روغـن توربیـن وارد    کولـر روغـن می شـود    و حـرارت جـذب کـرد   ه د   ر یاتاقـان را از د   سـت می د   هد   . ایـن سـیکل د   ائماً د   ر 

حـال انجـام اسـت؛ بنابرایـن روغـن توربین می بایسـت تحمل این نوسـان د   مایی را د   اشـته باشـد   .

ظرفیت ورود    آلود   گی

بایـد    بـه شـما بگویـم منظـور از آلود   گـی روغـن توربیـن "هـر چیـزی" به غیـر از روغـن توربین اسـت؛ لذا بـه غیـر از آلود   گی هـای حاصل از 
کنـد   ه شـد   ن جـد   ارۀ سیسـتم  لوله کشـی روغـن و سـایش فلـزات، هـوا و آب نیـز جـزء آلود   گی هـای روغن به شـمار می آیـد   . به عنـوان مثال، 
بـه د   لیـل نشـتی بخـار آب از سـیل اسـتیم گلنـد    توربیـن بخـار، آب می توانـد    وارد    سیسـتم روغـن کاری شـود   ؛ لذا روغـن توربین می بایسـت 

تـا حد   ی تحمل ورود    آب را د   اشـته باشـد   .
د   ر نظر د   اشـته باشـید    که د   ر حالت کلی، روغن توربین ظرفیت تحمل ورود    آلود   گی را تا  چهار د   رصد    وزنی د   ارد   .


