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، طراح و تولیدکننده پمپ های گریز از مرکز و روتاری و ارائه دهنده راهکارهای ASKشرکت آریا سپهر کیهان با نام اختصاری 

 سازی سیستم های فرایندی و پمپاژ می باشد.بهینه 

 

 توجه ! 

جهت افزایش دانش عمومی پمپ ها در بخش تحقیق و توسعه این شرکت نگارش  White Papersمقاالت تخصصی با عنوان 

 د:رایگان می باشد و الزم است جهت استفاده از محتویات آن به موارد ذیل توجه فرماییشده است. استفاده از این مقاالت 

 انتشار مجدد مطالب مقاالت )به شکل اولیه و بدون تغییر در ساختار محتوایی و ظاهری( با ذکر منبع، بالمانع است. -1

 استفاده تجاری از محتویات مقاالت در نشریات مجاز نمی باشد.  -2
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 پمپ روانسازي در استفاده قابل توربين نفتي هاي روغن معرفي
  ژسانتريفيو هاي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ) 1392 سالنامه واحد تحقيق و توسعه (
 

322 

 

در اغلب كتب  مشخصه هاي مورد نياز روغن معدني (نفت) مورد استفاده جهت روانسازي توربين ها ارائه شده است. مقالهدر اين 
 مهندسي، استفاده از روغن هاي روانساز نفتي توربين جهت روغنكاري ياتاقان هاي پمپ هاي سانتريفيوژ توصيه شده است.

 TGAو توربين آب از دسته ي   و روانسازهاي مورد نياز براي توربين گازي TSAاي توربين بخار از دسته ي روانسازهاي مورد نياز بر

  مي باشد. شايان ذكر است كه در موارد اعمال فشار باال استفاده از اين روانسازها توصيه نمي شود. 

  دو نوع روغن در اين زمينه معرفي مي شود:

 (آزادسازي هوا ) ARروغن  .1

 (بدون آزادسازي هوا) Bروغن  .2

اين روغن هاي از پااليش نفت به دست مي آيند و به گونه اي فرموله مي شوند كه در مقابل زنگ و اكسيداسيون مصونيت پايدار 
  داشته باشند. همچنين خصوصيات افزوده اي جهت ارضاي نيازمندي هاي عملكرد روانساز به هر كدام اضافه مي شود.

باشند. بهبود دهنده ي شاخص لزجت نوعي از افزودني هاست كه از تغييرات  108هبود دهنده ي شاخص لزجتروغن ها نبايد حاوي ب
متر سانتي 10يه اي به ضخامت تقريبي محسوس لزجت نسبت به تغييرات دما جلوگيري مي كند. هنگام تست روغن با نور گذرا، ال

ز و عاري از هرگونه ماده ي بيروني قابل تشخيص با چشم غير در دماي محيط سنجيده مي شود كه ظاهر روغن بايد روشن و تمي
 Bو  ARكه به ترتيب حاوي خصوصيات روغن هاي  2و  1ت هاي جداول يمسلح باشد. هنگام سنجش روغن با هر روشي، محدود

  هستند، بايد ارضا شود.

تجربيات به دست آمده اند، هم مجاز است. براي تعيين نقطه ي فلش و پايداري اكسيداسيون روش هاي تست ديگري كه با توجه به 
  شايان ذكر است كه فرآورده هاي توليد شده بر اساس اين استاندارد توانايي عملكرد در معرض آب يا هيدروژن را دارا هستند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            
108 Viscosity Index Improver 
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 ARخصوصيات روغن توربين سري  – 1جدول 

 واحد ويژگي    روش تست
viscosity grade 

 (درجه ي لزجت)   32  46  68   

kinematic 
viscosity 

(لزجت 
 سينماتيكي) در

40  
  

     

ISO 3104 

 كمترين 28.8  41.4  61.2 

 بيشترين 35.2  50.6  74.8 

viscosity 
index* 

 (شاخص لزجت)
min 

-  80  80  80  ISO 2909 

pour point** 

 (نقطه سيالن)
max 

   ‐6  ‐6  ‐6  ISO 3016 

Density in 
15  

 15ر (چگالي د
 درجه)

    ISO 3675 گزارش شود گزارش شود گزارش شود

flash point, 
min 

 (نقطه فلش)
  

       

Cleveland 
open cup 

177  177  177  ISO 2592 

Pensky ‐
Martens 
closed cup 

165  165  165  ISO 2719 

Total Acid 
Number 
(TAN)*** 

(شماره ي كل 
 اسيد)

    ISO 6618 گزارش شود گزارش شود گزارش شود

foaming, max 

 (كف كردن)
ml 

       

sequence I, 
24  

)1(ترتيب   
450/nil  450/nil  450/nil 

ISO 6247 

sequence II,  100/nil  100/nil  100/nil 
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93.5  
)2(ترتيب  

sequence III, 
24  
)3(ترتيب   

450/nil  450/nil  450/nil 

Air release at 
50   

 (آزاد سازي هوا)
min  5  6  8  DIN 51381 

water 
separability 

 (تفكيك آب)
         

1st method, 
max 

 (روش اول)
s  300  300  360 

DIN 51589 
PART1 

2nd method at 
54  	 to 3ml 
emulsion, max 

 54(روش دوم در 
ميلي  3درجه تا 

)ليتر امولوسيون  

min  30  30  30  ISO 6614 

rust‐
preventing 
properties 
a er 24hr 

(خصوصيات ضد 
 24زنگ بعد از 
 ساعت)

-   قبول قبول  قبول ISO 7120 
Prodecure B 

corrosiveness 
to copper, 3hr 
at 100 , max 

rating 

 (خورندگي نسبت
 به مس، سه ساعت

 100در دماي 
 درجه)

-  1b  1b  1b  ISO 2160 

oxidation 
stability 

 (مقاومت در مقابل
كسيداسيون)ا  

         

1st method 

  (روش اول)       ISO 7624 
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total acidity, 
max 

 (قابليت اسيدي
  كل)

   1.8  1.8  1.8 

sludge, max 
 (لجن) %  0.4  0.4  0.4 

2nd method 

 (روش دوم)        

ISO 4263 

time to total 
acid number 
of 2, max 

(زمان الزم جهت 
رسيدن به شماره 

)2ي اسيد   

h  2000  2000  1500 

ممكن است با توجه به الزامات نقطه ي سيالن، شاخص لزجت كوچكتري (در صورت توافق توليد كننده و مصرف كننده) كه  *
  منجر به روغن نفتي مي شود، مورد موافقت قرار گيرد. 

درجه ي سانتيگراد  10طه ي سيالن مي تواند ** براي كاربردهاي دما پايين، در صورت توافق توليد كننده و مصرف كننده، نق
  كمتر از مينيموم دماي روغن حين كار باشد.

  *** شماره كل اسيد اوليه، وابسته به وجود افزودني هاي عملكردي است.

 * Bخصوصيات روغن توربين سري  -2جدول 

 واحد ويژگي    روش تست
viscosity grade 

 (درجه ي لزجت)   32  46  68   

kinematic 
viscosity 

(لزجت 
 سينماتيكي) در

40  
  

     

ISO 3104 

 كمترين 28.8  41.4  61.2 

 بيشترين 35.2  50.6  74.8 

viscosity 
index** 

 (شاخص لزجت)
min 

-  80  80  80  ISO 2909 

pour point *** 

 (نقطه سيالن)
max 

   ‐6  ‐6  ‐6  ISO 3016 
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Density in 
15  

 15(چگالي در 
 درجه)

    ISO 3675 گزارش شود گزارش شود گزارش شود

flash point, 
min 

 (نقطه فلش)
  

       

Cleveland 
open cup 

177  177  177  ISO 2592 

Pensky ‐
Martens 
closed cup 

165  165  165  ISO 2719 

Total Acid 
Number    
(TAN) **** 

(شماره ي كل 
 اسيد)

   شودگزارش   ISO 6618 گزارش شود گزارش شود 

foaming, max 

 (كف كردن)

ml 

       

sequence I, 
24  

)1(ترتيب   
400/nil  400/nil  400/nil 

ISO 6247 

sequence II, 
93.5  
)2(ترتيب  

100/nil  100/nil  100/nil 

sequence III, 
24  
)3(ترتيب   

400/nil  400/nil  400/nil 

water 
separability 

تفكيك آب)(  
         

1st method, 
max 

 (روش اول)
s  300  300  360 

DIN 51589 
PART1 

2nd method at 
54  	 to 3ml 
emulsion, max 

 54(روش دوم در 
ميلي  3درجه تا 

)ليتر امولوسيون  

min  30  30  30  ISO 6614 

rust‐
preventing 
properties 

-  بولق  قبول   قبول ISO 7120 
Prodecure B 
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a er 24hr 

(خصوصيات ضد 
 24زنگ بعد از 
 ساعت)

corrosiveness 
to copper, 3hr 
at 100 , max 

rating 

 (خورندگي نسبت
 به مس، سه ساعت

 100در دماي 
 درجه)

-  1b  1b  1b  ISO 2160 

oxidation 
stability 

 (مقاومت در مقابل
 اكسيداسيون)

         

1st method 

  (روش اول)      

ISO 7624 

total acidity, 
max 

 (قابليت اسيدي
  كل)

   1.8  1.8  1.8 

sludge, max 
 (لجن) %  0.4  0.4  0.4 

2nd method 

 (روش دوم)        

ISO 4263 

time to total 
acid number 
of 2, max 

(زمان الزم جهت 
رسيدن به شماره 

)2ي اسيد   

h  2000  2000  1500 

  استفاده مي شود. 2بار است، از اطالعات جدول  70در فشاري بيش از * هنگامي كه كاربرد روغن، كنترل سيال 

** ممكن است با توجه به الزامات نقطه ي سيالن، شاخص لزجت كوچكتري (در صورت توافق توليد كننده و مصرف كننده) كه 
  منجر به روغن نفتي مي شود، مورد موافقت قرار گيرد. 

درجه ي سانتيگراد  10توافق توليد كننده و مصرف كننده، نقطه ي سيالن مي تواند  *** براي كاربردهاي دما پايين، در صورت
  كمتر از مينيموم دماي روغن حين كار باشد.

  **** شماره كل اسيد اوليه، وابسته به وجود افزودني هاي عملكردي است.
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  منابع و مراجع

  )توربين براي نفتي روانساز هاي روغن – روانسازها و نفتي هاي فراورده( 8068 ايزو استاندارد

ISO 8068- Petroleum products & lubricants- Petroleum lubricating oils for turbines 
(Categories ISO-L-TSA and ISO-L-TGA)- Specifications (1st edditon) 

  شماره ي مرجع

ISO 8068 : 1987 (E) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


