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 استفاده بهینه از امکان آنالیز روغن در صنعت پتروشیمی 

 
بزر    کنندگان  مصرف  از  پتروشیمی،  می  هاروغن  گصنعت  محسوب  گوناگون  روانکارهاي  در و  مواد  این  شود. 

پمپدستگاه کمپرسورها،  توربوژنراتورها،  مانند  مختلف  گیربکسهاي  و  فازهايها  و   هاي  استفاده  مختلف،  تولید 

 شوند.مصرف می

از ماشین     به ویژگیهر یک  با توجه  یاد شده  تفاوتآالت  اقتصادي  فنی و  با همتایان دیگر بخش هاي  هاي هایی 

 توان به موارد زیر اشاره کرد: ها دارند. از جمله میهاي مصرفی آنصنعت و روغن

پتروشیمی،  هاي  ماشین  الف:   در صنعت  و  موجود  قیمت  گران  هستنانحصاري،  و  کمیاب  و  د   یی باال  ظرفیتتوان 

 .دارند

هاي با دور پایین افزایش داده است. همراه با توان باال حساسیت کار را در مقایسه با دستگاه  باالدور کاري    ب:   

کم شدن   و  رفتن سرعت  باال  هنگام  رانندگی،  مثل  العمل، خطر خرابی فرصت  درست  نشده عکس  بینی  پیش  هاي 

 است. بیشتر

از خطهزینه  ج:    و خروج  توقف  این دستگاه  هاي  براي  بسیار  تولید  اها  و عواقب  زیاد  از جمله ست  همه جانبه 

 . دزیست محیطی دارعواقب 

 هاي خروج از خط تولید باالست. همچون هزینه هاي تعمیر و نگهداريهزینهد:     

 ها زیاد است. در گردش به دلیل سرعت و ظرفیت و اهمیت ماشین حجم و عمر روغن هـ:    

 

آنالیز روغن اش     از  با استفاده  قابلیت اطمینان،  باال بردن  براي  به راهکارهایی  این نوشته سعی خواهد شد  ره ادر 

اساسیشود بخش  یک  نباید  .  که  است  ذراتی  شناسایی  روغن،  آنالیز  ورود   از  دلیل  به  اما  شوند  دیده  روغن   در 

تغییرات  هاآلودگی افزودنیو  ،  و  روغن  آن،اکسیداسیون  قسمت  هاي  دیده  فرسایش  روغن  در   ... و  مکانیک  هاي 

پتروشیمینشومی در  اشاره شد،  آنها  به  باال  در  که  به شرایطی  توجه  با  ویژهد.  تدابیر  گرفته ها چه  نظر  در  باید  اي 

 شوند؟
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 زیادي دارد، درت  به اهمیت آن تاکید کنیم کم است. ق  گیریم. هر قدررا در نظر میمگاواتی    130یک توربوژنراتور     

و حدود سی هزار لیتر روغن در مخزن خود دارد. هیچ   قیمتگران    و  حساس است  دور باالیی دارد،  ،سنگین است

را   از چنین دستگاهی  اي  نباید  نمیجنبه  و  باالي  توان  کارکرد  با  ماه،    650دست کم گرفت.  در شرایط  ساعت در 

 ی شود. ماهیانه یک نمونه روغن از این دستگاه آزمایش معادي 

یک     یا  راهسازي  ماشین  دستگاه  یک  از صنعت،  دیگري  بخش  مقایسه   400ژنراتور  دیزل  در  براي  را  کیلوواتی 

می ماهانه    400کنیم.  انتخاب  کارکرد  معدل حداکثر  با  کارگاه   400کیلووات،  یک  در  دستگاهی  چنین  اگر  ساعت. 

ین یک نمونه (ژنراتور) یا دو نمونه (بلدوزر) در ماه براي  آنالیز روغن قرار داشته باشد، معموالً ب راهسازي در برنامه  

قعی و  شود. اگر این تعداد نمونه تهیه و آزمایش شوند، می توان از یک برنامه آنالیز روغن وااین دستگاه توصیه می

 .  موثر صحبت کرد و مطمئن بود

توربوژنراتور      مورد  در  از    130آیا  بیش  با  همین   650مگاواتی  هم  ماه  در  نمونه  یک  و  ماهانه  کارکرد  ساعت 

. به نظر نگارنده یک در هر مرحله از جمله نتیجه کار قابل لمس و پیش بینی استاطمینان وجود دارد؟ عدم تناسب  

ارت آنالیز  اثر بخشی  براي پیشی گرفتن استفاده و  آنالیز روغن  دلیل عمده  با  ها، در در پتروشیمیعاشات در مقایسه 

 استفاده کم و ناقص از آنالیز روغن نهفته است. البته عوامل دیگري هم داریم: 

قسمت - روغن  توروبوژنراتور،  یا  توربوکمپروسور  یک  میدر  تامین  مشترك  مخزن  یک  از  مختلف  شود. هاي 

هاي فیلتراسیون قبل از ریخته شدن به مخزن تصفیه سیستمروغن برگشتی از جاهاي گوناگون دستگاه توسط  

 شوند میها، با یکدیگر مخلوط ها گرفته تا دندهتاقانشود. آلودگی فرسایشی یا هر نوع آلودگی دیگري از یا می

شوند. حجم  کنند و عمر کمتري در گردش دارند، زودتر فیلتر شده و دیرتر دیده میو کار ردگیري را مشکل می

باز هم کمتر مید است و غلظت کم آلودگیاهم زی  مخزن امکان تشخیص آنها را  با یک مثال عددي   کند.ها 

 شود. موضوع روشنتر می

از   0.5×60×100یک خرابی   چنین سطحی  ببینیم  بود.  توجه خواهد  قابل  کاري  هر سطح  در  متري  میلی 

 روغن معمولی خود را نشان خواهد داد؟تخریب چه مقدار در آزمایشات 

 3cm=330.5=3000mm×60×100حجم تخریب خواهد شد               
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مخزن   حجم  با  توروبوژنراتور  یک  (  30000Litبراي  فرسایشی  فلز  از  حجم  این   ،3cm3  لحظه در  اگر   (

 حجمی خواهد داشت.  0.1ppmگیري به صورت مخلوط در روغن حاضر باشد، غلظتی در حدود نمونه

شوند.  شده و شناسایی نمیها توسط فیلتر گرفتهالبته مسلم است که بسیاري از این ذرات و در حقیقت عمده آن

ابعادي  می  5تعداد زیادي از آنها باالي   میکرون هم در نظر    11تا    1کرون بوده و حتی اگر آنها را در حوزه 

خواهد بود. در ضمن چون قطعات ماشین معموالً   %20بگیریم، راندمان تشخیص آنها توسط اسپکترومتري زیر  

اینکه یک   نتیجه  داشت.  کمتري خواهند  هم  باز  نمایش عددي  آنها  آلیاژهاي  و  اجزاء  نیستند،  فلز خالص  از 

برگشتی قبل از فیلتر، بعد    فرسایش فلزي مهلک، با استفاده از روش معمولی یعنی ماهیانه یک نمونه از روغن

نمودي در گزارشات آنالیز روغن نخواهد داشت. پس چه باید  از فرضیات و مالحضات ارفاقی فراوان، باز هم  

 نمود؟ کرد و چگونه از توانایی هاي آنالیز روغن در چنین شرایطی استفاده 

  
 

  ، بررسی ذرات گرفته شده توسط فیلترها است.اولین راهترین و ساده  اول:

آن   کمک  به  و  است  شرایطی  چنین  در  روغن  آنالیز  براي  قوي  بسیار  ابزار  یک  کارکرده  فیلترهاي  بررسی 

 ت با ارزش زیادي دست یافت.اتوان به اطالعمی
 

 

   .یقبل از مخلوط شدن با جریان روغن برگشت گیري از روغن خروجی هر قسمت نمونه دوم:

گیري واقف هستند و در این امور اقدام  کارشناسان فنی پتروشیمی خود به اهمیت این روش نمونه  حسب اطالع

گیري مانع از به نتیجه رسیدن شده است. تعبیه امکانات الزم براي  مشکالت اجرایی نمونه  هم شده است اما  

از  نمونه آسان  قابل  خروجیگیري  و  پذیر  امکان  قسمت،  هر  به هاي  رسیدن  براي  را  راه  و  است  دسترسی 

 اطالعات با ارزش مورد نیاز هموار خواهد کرد.
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  تر. تر یا گرانمشکل هر چندهاي بهتر و کارآمدتر استفاده از روش:  سوم

میزان تالش و هزینه  اهمیت دستگاه تردید در مورد  براي  پتروشیمی جایی  از هاي  بهینه  نگهداري  براي  الزم 

مدیر اهتمام  است.  نگذاشته  باقی  همایش  انآنان  برگزاري  براي  و کالس پتروشیمی  آموزشیها  تاکیدي هاي   ،

 . اقدام ضروريبراي انجام هر مجموعه است بر تصمیم 

 

  در محل. استفاده از تخصص موجود  چهارم:

ها، سوابق تعمیراتی و کاري ها با ماشیننگهداري پتروشیمیي مشغول به کار در تعمیر و  اعلم و آشنایی نیروه

ی براي آن تر حضور در محل، پتانسیل عظیمی است که جایگزیناز همه مهمو  و مشخصات فنی هر دستگاه  

در اختیار کارکنان فنی مجموعه تعمیر   ،ترهر چند ساده  ، دهد اگر تجهیزات الزممتصور نیست. تجربه نشان می

با بر آزمایشات و سنجشو نگهداري  با تکیه  با ارزشی می توان   هايشد،  به دستاوردهاي  پر تعداد و مداوم 

رسید. روشن است که اختصاص قسمتی از نیروي کاري تعمیر و نگهداري به انجام آزمایشات در کارگاه و در 

شات و ترموگرافی احوزه پیشگیري بسایر سودمند خواهد بود و این همان کاري است که در زمینه آنالیز ارتع

 شود و نتایج آن تا کنون رضایتبخش بوده است. هم انجام می
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   وردها برساند؟آروي و دست تواند ما را از نزدیکترین راه به بیشترین بهرهو روشی میکدام راه 

کارگاه و ، انجام بخش مهمی از آزمایشات روغن در  کشور  در این مورد با توجه به تجربیات داخل و خارج

 : با این روش توسط نیروهاي فنی قسمت تعمیر و نگهداري یک پیشنهاد مطمئن است

 

نگهداري خواهند   -۱ و  تعمیر  براي عوامل  قابل درك  و  ملموس  واقعی،  آزمایشات روغن،  بخش  گزارشات 

 بود.

 به آسانی اعمال، آزمایش و انتخاب می شوند.  ،اقدامات الزم با توجه به شرایط ویژه -۲

 . خواهیم داشتاطالعات را در زمانی که الزم هستند در اختیار  -۳

 داند در پی چه چیزي است. میا را می شناسد و هآزمایش کننده شرایط و دستگاه -۴

کمتري به   انجام آزمایشات ساده، سریع و ارزان است. هر چه بیشتر آزمایش کنیم اطالعات بیشتر با هزینه -۵

 دست خواهد آمد. 

 

 

 

ما را به میلیون مقاله و نوشته در زمینه آنالیز روغن    ON SITE OIL ANALYSISیک جستجوي ساده با کلمات  

می وصل  کارگاه  مدتدر  دیگران  است  معلوم  چطور؟ا  هاکند.  ما  فعالیتند.  و  کار  مشغول  زمینه  این  در  در   ست 

 راهکار استفاده می شود؟  ها چه مقدار از این فرصت وپتروشیمی

 به موضوع جالبی برخوردم. کردم مینترنت جستجو یوقتی براي نوشتن این سطور و در پی یک مقاله آشنا ، در ا

 براي آنالیز روغن کجا برویم؟   Where do we go- oil Analysisدر مقابل پرسش 

  .Go on site(1)در اولین گزینه جواب آمد:

   (1)Drew- D Troye  
   Why oil Analysis should be performed on site? 


