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پایش وضعیت روغن توربین
بخش سوم

سعید کردی زاده
کارشناس ارشد مکانیک دفتر مهندسی 
نیروگاه سیکل ترکیبی زواره
شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

درابتدااجازهدهیدتعیینکنیمکه"چهماشـینهایینیازبهپایشوضعیتدارند؟"
درمـدارکیـکپـروژهصنعتـی،مدرکـیبـهنـام"ارزیابـیبحرانـیبـودنتجهیـزات")EquipmentCriticalRating(وجـوددارد.ایـن
مـدرکیـکماشـینرادرهشـتحـوزهبررسـیمیکنـدودرهـریـکازایـنحوزههـابـهعملکـردآننمـرهصفـرتـاچهـارمیدهـد.ایـن

هشـتحـوزهدرتصویـر)1-3(آوردهشـدهاسـت.

تصویر )1-3( معیارهای ارزیابی بحرانی بود      ن ماشین

باذکریکمثالبهشـرحوبسـطبیشتراینمسئلهمیپردازم؛

فـرضکنیـدمیخواهیـملـزومانجـامپایـشوضعیـترادرمـوردیـکپمـپآبآتشنشـانیبررسـیکنیـم.پمـپآتشنشـانیازآیتـم
شـمارهیـکدرتصویـر)1-3(یعنـیایمنـی)Safety(نمـرهچهـاررامیگیرد،ازطرفـیهمینپمپچـوندرروندتولیدنقشـیندارد،از
آیتـمشـمارهچهـاریعنـیاهمیـتتجهیزبـهلحـاظتولیـد)OperationSignificance(نمرهصفـررادریافتمیکند.مجمـوعنمرههای
پمـپآتشنشـانیازایـنهشـتقسـمت،درجـهبحرانـیبـودنپمـپراتعییـنمیکنـد.درتصویـر)2-3(چگونگـیطبقهبندیماشـین
برحسـبمجمـوعنمـراتآننشـاندادهشـدهاسـت.حـالفـرضکنیـدکـهمجمـوعنمرههـایپمـپآتشنشـانی30شـود؛بنابرایناین
پمـپدردسـتهماشـینهایحیاتـی)Vital(وبـادرجـهاهمیـتیـک)CriticalRatingGradeI(قـرارمیگیرد.معموالًماشـینهایی
بـادرجـهاهمیـتیـک،دووسـه)GradeI,II,III(نیـازبـهپایـشوضعیـتدارنـد؛بـهعبارتـیهزینـهپایـشوضعیـتایـندسـتهاز

ماشـینهادرمقایسـهبـامنافـعایجـادشـده)بـهواسـطهپایـشوضعیـت(درآنها،کمتراسـت.

تصویر )2-3( تعیین د      رجه اهمیت ماشین   

ت
ش وضعی

پای
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نوعپایشوضعیتوزمانتناوبپایشوضعیتبهدرجهاهمیتماشـینبسـتگیدارد.
ممکناسـتاینسـؤالراازمنبپرسـید:"میبایسـتچهپایشوضعیتیراانجامبدهیمواولویتباکدامنوعازآناسـت؟"

الزماسـتکهدرپاسخبهشمابگویم:
روغـن آنالیـز بعـد مرحلـه در اسـت. )VibrationAnalysis( ماشـین ارتعاشـات آنالیـز ماشـین، وضعیـت پایـش مرحلـه اولیـن
)OilAnalysis(رابـرایماشـینانجـامدهیـد.جهـتگـردآوریاطالعـاتبیشـترآنالیـزدمـا)TemperatureAnalysis(بـهکمـک
دوربیـنترموگرافـی،بررسـیعملکـردیماشـین)PerformanceAnalysis(وآنالیـزجریـان)CurrentAnalysis(رارویدسـتگاه
مـوردنظـرانجـامدهیـد.صـدرنشـینیآنالیـزارتعاشـاتماشـیندراینلیسـتبـهاینخاطراسـتکـهاوالً،همـهماشـینهامیلرزندو
شـدتارتعـاش،وضعیـتسـالمتییـکماشـینرانشـانمیدهـد.ثانیـاً،سـیگنالارتعاشـیقابلپردازشاسـتوبـهعیبیابیماشـین
کمـکمیکنـد.ازآنجایـیکـهتوربینهـادارایبیشـترینامتیـازبـرایانجـامپایـشوضعیتهسـتند،الزماسـتآنالیزروغـنتوربین

نیـزانجامشـود.
دلیـلاهمیـتآنالیـزروغـنبراسـاسدادههـایآمـاریشـرکتجنـرالالکتریـک)کـهتولیدکننـده40%بـرقدنیـااسـت(بدینشـرح
اسـت:بـاتوجـهبـهمطالعـاتشـرکتجنـرالالکتریـکومطابـقتصویـر)3-3(،20%قطعـیبـرقدرجهـانبـهدلیـلخرابـیتوربین

اسـت.سـهمروغـندرخرابـیتوربیـن19%میباشـد.

تصویر )3-3(  د      الیل قطعی برق د      ر جهان

مزایای پایش وضعیت )Condition Monitoring( روغن توربین

•افزایـشعمـرمفیدروغنتوربینوتجهیزاتدرارتباطباروغن
•کاهشتوقفهایناخواسـته)Downtime(توربین

•افزایشدردسـترسبودن)Availability(وقابلیتاطمینان)Reliability(توربین
•کاهشمشـکالتزیستمحیطی

•افزایـشحدفاصلتعویضوتخلیهروغنتوربین
•پایـشوضعیتیاتاقانهایتوربین

توربیـنسـازهایمختلـف،اسـتانداردهایمتفاوتـیرادرمـوردروغـنتوربیـنارائـهدادهاند؛بهعنـوانمثالجنـرالالکتریکاسـتاندارد
GEK،آلسـتوماسـتانداردHDGDوزیمنـساسـتانداردTLVرابـرایروغـنتوربینپیشـنهادکردهاند.

ASTM،پروتـکلD4378رابـرایپایـشوضعیتروغـنتوربینهـایگازیوبخـار،معرفیکرده
1
الزمبـهذکـراسـتکـهاسـتاندارد

است.
ایناسـتانداردهاسهویژگیروغنرابررسیمیکنند:

1-خواصفیزیکیوشـیمیایی
2-اندازهگیریآلودگیها

3-خواصعملکردی

1. American Society for Testing and Materials

تصویر )4-3( محورهای اصلی پایش وضعیت روغن توربین

خواص فیزیکی و شیمیایی

ASTM D 445روشهـایمحاسـبه اسـتاندارد )Viscosity(اسـت. فیزیکـیوشـیمیاییروغـن،ویسـکوزیته بارزتریـنخاصیـت
ویسـکوزیتهرامشـخصنمـودهاسـت،ویسـکوزیتهروغـنتوربیـنبخـار،توربیـنگازوهمچنیـنبرخـیازسـیاالتدرتصویـر)3-5(

قابلمشاهدهاست.
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تصویر )5-3( ویسکوزیته روغن توربین بخار، توربین گاز و برخی از سیاالت

اسـتانداردASTM D 974درمـوردعـدداسـیدییـا)TAN)TotalAcidNumber،اظهـارنظـرکـردهاسـت،عـالوهبـرآنپایـداری
اکسیداسـیونروغـنازطریـقاسـتانداردASTM D 2272ورنـگروغـنبـاASTM D 1500قابـلبررسـیوارزیابـیاسـت.

Color Scale ASTM D1500 )3-6( تصویر

اند      ازه گیری آلود      گی ها

دومیـنمـوردیکـهبایسـتیدرآنالیـزروغـنبررسـینماییـد،اندازهگیـریآلودگـیمیباشـد.اسـتانداردASTM D 1744درمـورد
اندازهگیـریمیـزانآباسـت.سـطحتمیـزیروغـنبهکمکآزمونسـطحتمیـزیبـاISO 4406وآنالیـزعنصریروغنبااسـتاندارد

ASTM D 6595قابـلارزیابـیمیباشـد.

خواص عملکرد      ی

سـومینمـوردیکـهمیبایسـتدرآنالیـزروغـنتوربیـنمدنظـرداشـتهباشـید،خـواصعملکـردیروغـناسـت.خاصیتـیمثـل
بازدارندگـیازخوردگـی)CorrosionInhibition(بـهکمـکاسـتانداردASTM D 665ارزیابـیمیشـود،یاقابلیـتتفکیکپذیری
آبازروغـن)WaterSeperability(بـااسـتانداردASTM D 1401بررسـیمیگـردد.ازجملـهخـواصعملکـردیروغـن،قابلیـت

جـداشـدنهـواازروغـن)AirRelease(اسـتکـهمیتـوانآنرابـااسـتانداردASTM D 3427بررسـینمـود.
کـفکـردنروغـننیـزازخـواصعملکـردیروغـناسـت.تمایـلروغـنبـهتشـکیلفـوموثابـتماندنفومتشـکیلشـدهاسـتوبا

اسـتانداردASTM D 892 Sequenقابـلبررسـیمیباشـد.
توربینهـابـهزبـانپایـشوضعیـتصحبـتمیکننـد،ایـنهنـرماسـتکـهبـانمونهگیـریدرسـت،انجـامصحیـحآزمایـشوتفسـیر
مناسـبنتایـجآزمایـش،زبـانماشـینهارابفهمیـم.لـذادرایـنکتـابقصـددارمکلیـهمطالـبگفتـهشـدهدرایـنفصـلرابـهطور

کامـلخدمـتشـماتوضیـحدهم.

تصویر )7-3( پایش وضعیت روغن

https://goo.gl/myGQ12

برایمشـاهدهفایلویدئوییاینبخش،بهلینکزیرمراجعهکنیدویابارکدرااسـکننمایید.
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