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 شرکتی   ماه 9 :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

 تبیین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:
میایی مناسب و سازگار با شی -د. داشتن خواص فیزیکینآورهاي متنوعی به عمل میاجزاي مختلف صنایع نیروگاهی از روغن استفاده

هاي زمانی مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد تا صحت عملکرد روغن بایست در دورهاستانداردهاي موجود از جمله مواردي است که می
مین بایست سطوح مورد تائید استانداردها را تضمنجر به کارایی حداکثري تجهیز گردد. روغن کنترل مورد استفاده در نیروگاه نیز می

 .توضیحات کافی ارائه نموده استرطوبت، عدد اسیدي و ذرات  حد مجاز در خصوص ASTM D6224نماید. براي مثال، استاندارد 
مدت به هاي زمانی کوتاهروغن کنترل مورد استفاده نیروگاه رامین از نوع فسفات استر (تري زایلیل فسفات) بوده و تعویض آن در دوره

افزایش عدد اسیدي از جمله مواردي است که طی گذشت زمان منجر به کاهش باشد. کرد، اجتناب ناپذیر میسبب تغییر ماهیت و عمل
هاي مرسوم اعم از و همچنین افزایش طول دوره عملکرد بهینه روغن کنترل روش هالذا به منظور کاهش هزینهشود. کیفیت روغن می

 شود.توصیه میهاي کارا افزودنی تصفیه شیمیایی، تصفیه فیزیکی و همچنین استفاده از
 گام عملیاتی و تحقیقاتی موارد زیر مورد بررسی قرار خواهند گرفت: سهدر این پروژه در 

(با رعایت الزامات  سنتز روغن کنترل مصرفی نیروگاه به منظور جلوگیري از انحصار و ایجاد توانایی تامین پایدار -
 )HSEمحیطی و زیست

شناسایی افزودنی کارا جهت بهبود کیفیت، و  روغن کارکرده جهت دستیابی به شرایط بهینهی و شیمیایتصفیه فیزیکی  -
ارزیابی وضعیت روغن پس از  و امکانسنجی استفاده از آن در روغن مصرفی نیروگاه رامین، استفاده از افزودنی شناسایی شده

 )HSEمحیطی و (با رعایت الزامات زیست استفاده از افزودنی
بررسی، امکانسنجی و معرفی روغن جایگزین (با قابلیت بهتر، آالیندگی کمتر و طول عمر استفاده بیشتر نسبت به روغن  -

 )HSEمحیطی و و رعایت الزامات زیست مصرفی نیروگاه
هاي مورد نیاز آزمون جهت انجام این پروژه، مستتندات موجود در نیروگاه توسط تیم پروژه، از طریق مکاتبات و بازدید اخذ خواهند شد.

و تمامی مراحل تست، مطالعات و اجرا با نظارت مستقیم  گرفتصورت خواهند مطابق با مطالعات دقیق استانداردها و تحقیقات روز دنیا 
ارد در پایان گزارشی جامع مشتمل بر مو .خواهند گرفتنیروگاه، شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی و پژوهشگاه نیرو انجام 

 ذکر شده فوق ارائه خواهد شد.
بایست عالوه بر کارایی بهتر (در مقایسه با روغن مصرفی نیروگاه) تغییري در روغن سنتزي و همچنین روغن جایگزین پیشنهادي می

اسیدي و  هایی اعم از وارنیش، سطح تمیزي، عددروند جاري و عملیاتی نیروگاه ایجاد نکند، خواص ضد آتش را رعایت نماید و چالش
 را مد نظر قرار دهد. تشکیل فوم

 (خروجی مورد انتظار): مشخصات محصول نهایی
بکارگیري افزودنی  اقتصادي -هاي فنیها، بررسی استانداردها، امکانسنجیتستسنتز، گزارش حاوي شرح کامل پروژه ( -

 ، مراحل تصفیه، نتایج و تحلیل آنها)منتخب در روغن و همچنین روغن جایگزین
 غن سنتز شده مطابق با خصوصیات اعالم شده توسط نیروگاهرو -
 فیزیکی و شیمیایی)، آنالیز روغن تصفیه شده، تحلیل و مقایسه نتایج قبل و بعد از تصفیههاي به روشروغن تصفیه شده ( -
 اقتصادي استفاده از آن در نیروگاه -آنالیز روغن حاوي افزودنی منتخب و بررسی فنی -
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