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تاثیر آن بر وارنیش روغن ، عوارض و گزارش 
نیروگاه گازی خلیج فارستجهیزات 



وسرویش چی ت؟

سودرسب دسکهدرخشاتوسختباریک،سستسبتود وسرویش•
سودتومیوسرویشمولکول.میشودتشکیلآلیموسدپ ماودهاب

یبتخرپایهروغنشد ،تخریبهابسک یدستآو یسوترکیبی
.باشدهاوآلودگیشد 

شدتکوتا باعثوسستفعالترکیبیشیمیاییوظرسووسرویش•
.گرددمیروغنمفیدعمر

وسرویش بصورت یک محصول محلول در روغن بوجود می آید و در•

.دماب باال در روغن محلول می ماود

.ودوسرویش محلول با کاهش دما تبدیل به رسوبات وامحلول می ش•

.سین تبدیل فیزیکی و برگشت پذیر سست•

ASTM D7483-12 :تعریف بر سساس سس اودسرد 



: مورد مطالعاتی
شارژ روغن وو در سی    آلود  به 

:وسرویش

درصدب عمر روغن وو 30کاهش ددود 
تنها پس سو یک هف ه

یشسخ الل در عملکرد شیرها به علت چ بندگی واشی سو وسرو

آیا تعویض روغن رس  دل صحیح سست؟



.مشکل وسرویش، و ش موثرب در سود و ویات صنایع خوسهد دسشت•

.تعویض روغن رس  دل رهایی سو وسرویش وی ت•

.فاو محلول و وامحلول وجود دسرد که در تعادل دینامیک با یکدیگر قرسر دسرود2وسرویش در •

  به تعادل بین دو فاو وسرویش رس بر ه  خوسهد ود و سی  ...( دما، میزست وسرویش و) تغییر شرسیط •

.سمت تعادل جدید پیش خوسهد رفت

.وسرویش ودسیی سو روغن توربین، بدوت دذف رسوبات سو سی    رس  دل موقت سست•

دماب رس  دل سصولی دذف وسرویش، سس فاد  سو دس گاههایی با قابلیت دذف وسرویش در دین کار و•

.عملیاتی می باشد

HDU VRU









(اخروج سضطرسرب وسدده) سبتاثیر وسرویش بر توقفات غیر بروامه 

مشکالت 
مکاویکی

تغییرست شیمیایی 
روغن



تاثیر وسرویش بر سود و ویات ویروگاهها  

چ بندگی شیرهاب کن رلی: بزرگ رین مشکل

:مشکل وسرویش در سیرست
میلیوت 160جریمه رووسوه •

توماوی واشی سو خارج شدت
غیربروامه سب توربین سو 

.مدسر تولید





:  است در این توربین ها، مخزن روغن برای دو سیستم زیر مشترک •

های توربینبیرینگروانکاری

 کنترل توربینهیدرولیکسیستم

GE- ALSTOM



 به آلودگی ازحساس ترین قطعات
 SERVO VALVEوارنیش در روغن، 

.است

ت، وظیفه این قطعه کوچک و گران قیم
کنترل ورود سوخت به توربین است

Moving of Valve Spool forms 
Orifice 



SERVO VALVE  دارای
:دو بخش است

 ثابتقسمت :SLEEVE

 متحرکقسمت:SPOOL

SPOOL  باید ضمن
، توانایی حرکت SEALINGحفظ

ن را در بدنه داشته باشد، بنابرای
به میزان CLEARANCEدارای 

.استmicron 1کمتر از 



آلودگی وارنیش بر روی . 1SPOOLنشست می کند

فضای . می شوداشغال شده و گرفته ( micron 1) حرکتی 2

عملکرد ولو مختل . می شود3

کنترل سوخت توربین مختل . می شود4

توربین . می خوردتریپ5



ناحیه های . 1clearance را کاهش

و ضخامت الیه فیلم روغن کم می دهد

می شود

اصطکاک را . برابر زیاد می کند و 25-6
می دهدHot Spotتشکیل 

دمای . ک و ریسمی یابدافزایش بیرینگ3
trip می رودباال







انسداد فیلتر:

ی ماند چسبناک است و پشت منافذ فیلتر موارنیش

.می بنددو آنرا 

 فشارP ∆ اظت و سیستم حفمی یابدفیلتر افزایش

میدهدtripتوربین، فرمان 







گزارش تاثیر استارت و استاپ واحدها بر 
پديده وارنیش



هیزستتاثیرکارکرد غیر پیوس ه توربین هاب گاو در سیجاد وسرویش بر تج

رد و مطابق تح ب ات صورت گرف ه، در توربین هاب گاوب که در پیک بار در سرویس قرسر می گی•

ل ویرس در خاموشی دماب ک. سپس سو مدسر خارج می شوود مشکالت واشی سو وسرویش شدیدتر سست

ی که در سی    یکبار  کاهش می یابد و وسرویش محلول در روغن با کاهش دما بر روب تمامی قطعات

ر معرض روغن قرسر دسرود رسوب می کند و خصوصا باعث عدم عملکرد صحیح  شیرهاب کن رلی د

.سثر چ بندگی خوسهد شد







ین هایی پدیده وارنیش در توربین هایی که زیاد از مدار خارج می شوند بیشتر از تورب•
:هستند ست که همیشه در مدار 

وارنیش. دمای مخزن روغن )محلول است بصورتدر حالت کارکرد توربین، در روغن 1
T>45c)

با خروج توربین از مدار، دمای روغن کاهش . T<45c. می یابد2

وارنیش. .درمی آیدنامحلولاز حالت محلول در روغن خارج شده و به صورت 3

وارنیش. می کندبر روی سطح قطعات نشست 4



با استارت توربین و گرم شدن روغن، تنها . شست که نوارنیشیاز بخشی5
بر می گرددکرده، به روغن 

با . بیشتر بر روی سطوحوارنیشتوربین، ضخامت الیه استاپ/استارتهربار6
می شود

وارنیشالیه جدید 



:پدیده رایج دیگر در فیلتر های مسیر روانکاری اتفاق می افتد•

پس از استارت توربین، از آنجا که هنوز دمای روغن باال نرفته است،  . به شوارنی1
استنامحلولشکل 

از آنجا که . ن می گرددچسبنده است، باعث گرفتگی فیلتر اصلی توربیوارنیش2

توربین . می خوردتریپ، مجددا اندکی پس از استارت3

حال که روغن اندکی گرم شده، منافذ فیلتر باز . می شود4

پس از استارت مجدد، توربین بدون مشکل به کار خود ادامه . .می دهد5



وضعیت بهره برداری و تاثیر استارت و
4واحد استاپ بردمای روغن  







وضعیت بهره برداری و تاثیر استارت و
6واحد استاپ بردمای روغن  





حسن توجه شماتشکر از با 


