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Įveikite kenksmingas
apnašas ir optimizuokite
turbinos darbą

ilgalaikis
eksploatavimas

Turbinos – itin
svarbios jūsų darbe.
Jeigu jas puola
apnašos, gamyba
gali sustoti.
Pramonės įmonės jau seniai supranta, kokią žalą
jų veiklai gali padaryti apnašos. Daugelis žino,
kad dėl apnašų gali kilti įvairių problemų– nuo
prasto įrangos veikimo iki avarinių gedimų.
Paprastai apnašos ir jų keliamos problemos
laikomos neišvengiamybe, kurios
neįmanoma kontroliuoti.
Neturėtumėte su tuo susitaikyti.

Apnašos turbinas atakuoja iš vidaus,
kenkia eksploatacinėms savybėms ir
kelia grėsmę jų darbui. Norint jas įveikti,
reikia kai ką suprasti...
Pagrindinė priežastis
Apnašos yra ant vidinių paviršių susidaranti danga, kenkianti
įrangos komponentams, mažinanti jos efektyvumą ir net galinti
ją sugadinti. Iš esmės tai – organinės nuosėdos, susimaišančios
su metalais, neorganinėmis druskomis ir kitais teršalais.
Apnašos gali būti įvairių pavidalų – nuo lipnios dangos iki kietos
lako konsistencijos plėvelės, ir skirtingų spalvų – nuo pilkos iki
rudos ir gintaro spalvos. Apnašos labai kenksmingos, o jas
pašalinti sunku.

Atraminio guolio atrama

Priežastys
Apnašos formuojasi, kai aukšta darbinė temperatūra susilpnina
apsauginių priedų poveikį ir tuomet tepimo priemonė oksiduojasi
ir suskyla. Prie alyvos skilimo taip pat prisideda vanduo, cheminės
medžiagos, kietosios dalelės, dujos ir kiti teršalai. Skilimo produktai,
vadinami apnašų pirmtakais, atsiskiria nuo alyvos ir prikimba prie
vidinių paviršių. Šios nuosėdos yra lipnios, todėl pritraukia vis
daugiau pirmtakų ir apnašų sluoksnis palaipsniui didėja.

Rezervuaro liuko dangtis

Gedimas

Problemos ciklas
Apnašų sluoksniui didėjant, dažnai susidaro užburtas ratas. Ši danga
izoliuoja metalo paviršius ir alyva negali tinkamai atvėsti – tuomet kyla
temperatūra. Alyva dar sparčiau skyla, mažėja tepimo efektyvumas.
Susidaro dar daugiau pirmtakų, formuojasi nauji apnašų sluoksniai ir
problema didėja geometrine progresija. Galop įvyksta avarinis gedimas.
Padariniai
Sistemos veikimui kenkia ir įrangą gadina net ploniausias apnašų
sluoksnis. Ima strigti vožtuvai, kaista guoliai, dėvisi komponentai,
kemšasi alyvos linijos ir ﬁltrai, sutrinka turbinos vidinių
mechaninių dalių veikimas. Laikui bėgant problema didėja,
nes apnašų sluoksnis storėja, todėl trumpėja alyvos naudojimo
trukmė, įranga veikia prasčiau ir ją tenka stabdyti anksčiau laiko.
Atėjo metas veikti...

Rezervuaro grindys

Šilumokaičio
aušinimo plokštė

1 ETAPAS: VALYMAS

VARTECH sprendinys
®

„Texaco Lubricants“ specialistai sukūrė
VARTECH sprendinį, skirtą įrangai nuo apnašų
apsaugoti ir maksimaliam jos efektyvumui
užtikrinti.
Naudojant VARTECH technologiją, šis dviejų

1 ETAPAS: VALYMAS
Su VARTECH pramoninių
sistemų valikliu iš jūsų
turbinos sistemos
pašalinamos apnašos.

VARTECH
pramoninių sistemų valiklis
Trejopo veikimo technologijos tikslai:
Įsiskverbti į sukietėjusius apnašų sluoksnius ir juos
suskaidyti į mikroskopines daleles.

etapų sprendinys padeda ir valyti apnašas, ir
kontroliuoti jų susidarymą turbinose.

VARTECH® pramoninių sistemų
valiklis (ISC) valo pagal
patentuotą technologiją, kuri
netrukdo gamybos procesui.

2 ETAPAS: KONTROLĖ
VARTECH technologijos
tepimo priemonės apsaugo
nuo naujų apnašų
susidarymo.

Surinkti ir stabilizuoti šias apnašų daleles į apsauginį
darinį, kad būtų galima pašalinti iš sistemos, kol dar
nenusėdo kitose įrangos dalyse.
Tikti naudojamai alyvai ir nekenkti jos eksploatacinėms
savybėms valymo ciklo metu, kuris paruošia sistemą
alyvos keitimui.

VARTECH ISC padeda paruošti jūsų įrangą naujai
®
alyvai. „Texaco “ tepimo priemonių specialistas
gali dalyvauti procese ir pasiūlyti optimalų valymo
ciklą nuosėdoms ir sunkiai įveikiamoms, prikepusioms
apnašoms iš jūsų sistemos pašalinti.
Net jei valymo procedūra netikėtai sustabdoma,
galite nesijaudinti – valiklis, laikinai liekantis
sistemoje, nepažeis vidinių komponentų.

1 ETAPAS: VALYMAS

1 ETAPAS: VALYMAS

Valymas su KONKURENTŲ VALIKLIAIS

PRIEŠ
VALYMĄ:

Valymas su VARTECH ISC

Kartais reikia sustabdyti įrenginius.

Turbinos nestabdomos, gamyba vyksta
toliau.

Dideli apnašų gabalai gali atšokti ir
nusėsti kitose sistemos dalyse.

Mikroskopinės apnašų dalelės šalinamos
palaipsniui, kad neužsikimštų ﬁltrai.

Kai kurių valiklių sudėtyje yra ėsdinančių
cheminių medžiagų, kurios gali pažeisti
tarpiklius ir sistemos sandarumą.

Nekenkia daugumai vidinių įrangos
komponentų, įskaitant tarpiklius.

Gali pakelti tepimo priemonės pliūpsnio
temperatūrą, todėl išauga gaisro ir
sprogimo pavojus.

Įrodytas suderinamumas su dauguma
turbinų ir kompresorių alyvų.

Gali paspartinti alyvos skilimą,
sutrumpinti jos eksploatavimo trukmę
ir sukelti sistemos koroziją.

Daro minimalų poveikį naujai alyvai.

Jei valoma trumpesnį laiką, gali išvalyti
netinkamai.

Suderinamas su dauguma šiuo metu naudojamų alyvų, todėl sistemoje gali likti
ilgiau (jei reikia), kad geriau pašalintų sunkiai įveikiamas, prikepusias apnašas.

Filtrai gali vėl užsikimšti, o dėl to
sutrumpėja jų eksploatavimo trukmė.

Gali laikinai likti sistemoje – nesukels
darbo trukdžių.

Gali sutrumpinti įrangos eksploatavimo
laikotarpį ir padidinti techninės
priežiūros išlaidas.

Efektyvus valymo procesas taupo laiką
ir pinigus.

PO VALYMO su
konkurentų valikliais:

PO VALYMO
su „VARTECH ISC“:

…ir maksimaliai padidina darbo efektyvumą
Valymas naudojant VARTECH® pramoninių sistemų valiklį (ISC) yra paprastas,
sklandus ir ekonomiškas. Dauguma įprastų sistemų valymo procesų
yra sudėtingesni ir jiems reikia papildomų etapų, ﬁltravimo procedūrų,
praplovimų ir suderinamumo bandymų.

IŠLE
IDI
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S

VARTECH pramoninių sistemų valiklis (ISC)
…padeda pašalinti apnašas

Nereikia

valyti

Taip

KONTROLĖ:

VALYMO PROCESAS:

IŠLEIDIMAS – išleisti ir praplauti

SKAIČIAVIMAS – apskaičiuoti, kiek % valiklio
įpilti ir kokia turi būti valymo ciklo trukmė

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA – pakeisti
ﬁltrus ir įpilti naujos alyvos
DARBAS – paleisti sistemą įprastai
dirbti
KOKYBĖS PATIKRA – patikrinti alyvos
kokybę ir suplanuoti jos keitimą,
jei reikia
REIKIA VALYTI? – nustatyti,
ar reikia valyti šiame cikle

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA – pakeisti sistemos
ﬁltrus
ĮPILTI „VARTECH“ – įpilti VARTECH ISC
į veikiančią sistemą
DARBAS – paleisti sistemą įprastai dirbti
valymo laikotarpiu
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2 ETAPAS: KONTROLĖ

Valymas VARTECH pramoninių sistemų
valikliu padėjo sutaupyti iki 81 200 USD
metinių techninės priežiūros išlaidų*.

VARTECH technologijos „Texaco®“
tepimo priemonių grupė apsaugai
nuo naujų apnašų susidarymo

VARTECH technologijos
tepimo priemonės

„Spar“ naftos platforma Taičio telkinyje Meksikos įlankoje:
turbinos darbo temperatūra palaikoma žemiau pavojingos ribos

Pašalinus iš sistemos susikaupusias apnašas, svarbu ją
pripildyti tokios tepimo priemonės, kuri padėtų apsaugoti
nuo naujų apnašų susidarymo. „Texaco“ sukūrė pažangią
cheminę tepimo priemonę, slopinančią pirmtakus, kurie
gali susiformuoti alyvos sraute, nusėsti ant vidinių paviršių
ir ilgainiui pavirsti apnašomis.
„Texaco“ tepimo specialistai sukūrė įvairių VARTECH
technologijos tepimo priemonių, kurios padeda apsaugoti
įrenginius įvairiose pramonės šakose. Mūsų „GST Advantage™“
ir „GST EliteSyn™“ turbinų alyvos skirtos apnašų susidarymui
kontroliuoti ir padeda:

Įranga
Dvi „Solar Titan 130“ dujų turbinos maitina generatorių grupes, kurios
platformai tiekia 15 000 kW elektros energiją. Nutrūkus maitinimui gamyba
sustotų.
Problema
Alyvos aušintuvų apnašos kėlė temperatūrą veikiančioje įrangoje, dažnai
suveikdavo aukštos temperatūros pavojaus signalai. Įrangos operatorius
bandė naudoti įprastą valiklį, bet jis valymo proceso metu trukdė gamybai,
o temperatūrą sumažindavo tik laikinai. Teko imtis brangios priemonės –
kas keturis mėnesius gabenti aušintuvus į krantą ir valyti apnašas. Per
metus tai kainuodavo daugiau kaip 80 000 USD*.

padidinti oksidacijos stabilumą;
sumažinti alyvos skilimą;
pratęsti alyvos eksploatavimo laikotarpį.

Sprendimas
Į cirkuliuojančią alyvą buvo įpilta VARTECH pramoninių sistemų valiklio (ISC)
ir darbinė temperatūra greitai nukrito iki nepavojingo lygio. Neliko ir ﬁltrų
užsikišimo problemų.

VARTECH apnašų kontrolės sprendinys užtikrina,
kad įranga dirbtų be prastovų, ir maksimaliai
padidina efektyvumą, patikimumą ir našumą.

Alyvos aušintuvo plieninės plokštės

PRIEŠ
VALYMĄ:
apnašų plėvelė

PO VALYMO
su VARTECH ISC:
apnašų plėvelė nuvalyta

* Rezultatai gali skirtis,
priklausomai nuo įrangos tipo,
darbo sąlygų ir techninės
priežiūros išlaidų.
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STEBĖJIMAS IR PREVENCIJA

Geriausias apsaugos nuo apnašų
būdas yra ankstyvas jų aptikimas
ir ryžtingo sprendimo
priėmimas...

Valymas VARTECH pramoninių sistemų
valikliu padėjo padidinti
metines pajamas 350 000 USD*.

Srauto stebėjimas ir „LubeWatch®“ alyvos analizė yra
puikūs metodai, padedantys stebėti tepimo sistemos
būklę, tačiau jie gali aptikti tik apnašų pirmtakus alyvos
sraute, o ne jau susiformavusias apnašas.

Naftos gręžinys San Joaquin slėnyje Kalifornijoje:
išlaikytas projektinis turbinos darbo našumas

Reguliariai tikrinkite, ar nėra apnašų požymių,
ir stebėkite pokyčius
Atlikdami einamąją techninę priežiūrą, be reguliarių
būklės patikrų, stebėkite, ar nėra šių požymių:

Įranga
„Solar Taurus 60“ dujų turbina naudojama garui ir elektros energijai
gaminti. Garas naudojamas naftai išgauti, o elektros energija
parduodama elektros energijos įmonei.

alyvos spalvos pokyčiai;
temperatūros šuoliai;
matomos apnašų nuosėdos.

Problema
Turbinos alyvos aušintuvų apnašos kėlė temperatūrą turbinoje, todėl
ji negalėjo veikti visa galia ir įmonė kasmet prarasdavo 350 000 USD
pajamų, kurias galėjo gauti už pagaminamą ir parduodamą elektros
energiją.

Galima atlikti ir įvairius kitus testus jūsų tepimo sistemos
būklei įvertinti:
Plėvelės dėmių kolorimetrijos (MPC), RPVOT ir kietųjų
dalelių skaičiavimo testai gali padėti išmatuoti alyvos
skilimo lygį ir nustatyti tepimo priemonės tinkamumo
naudoti ribas.

Sprendimas
Į cirkuliuojančią alyvą įpylus VARTECH pramoninių sistemų valiklio (ISC),
rezultatai pranoko lūkesčius. Darbinė temperatūra greitai nukrito ir
turbina ėmė veikti visa galia, taigi prarasti 350 000 USD sugrįžo*.

RULER voltamperometrijos testu galima įvertinti alyvos
oksidacijos tendencijas.
Geriausios savo klasėje priemonės ir paslaugos, kad būtų
dirbama geriau ir ilgiau
Kaip papildomą pagalbą savo klientams „Texaco® Lubricants“
siūlo pažangią ekspertizę, aukščiausios kokybės tepimo
priemones ir tikslines programas įvairioms pramonės šakoms,
kad klientų įranga ir darbas vyktų geriau ir ilgiau (Run Better
Longer – RBL). RBL programa yra mūsų pagalbos verslui ir
patikimumo įsipareigojimas.

Garo turbina galėjo veikti visa galia, nes nebuvo sužadinami
aukštos temperatūros pavojaus signalai.

PRIEŠ
PO
„VARTECH ISC“
„VARTECH ISC“: „VARTECH ISC“: POVEIKIS:

Jei norite apsaugoti savo įrenginius ir surasti
jiems tinkamą tepimo programą, kreipkitės į
savo „Texaco“ atstovą, įgaliotąjį „Texaco
Lubricants“ platintoją arba apsilankykite
texacolubricants.com/VARTECH

Kolektoriaus temp.

71 °C

68 °C

–3 °C

Guolių temp.

97 °C

90 °C

–7 °C

3,3 MW

5,5 MW

+2,2 MW

Įrenginio išeiga

* Rezultatai gali skirtis, priklausomai
nuo įrangos tipo, darbo sąlygų ir
techninės priežiūros išlaidų

®

Pažangios technologijos „Texaco®“ paslaugos ir sprendiniai.
Klientai pasitiki „Texaco“, nesvarbu, kokių tepimo priemonių reikėtų –
asmeninėms ar komercinėms transporto priemonėms, pramoninėms
mašinoms ir įrenginiams, dirbantiems sunkiausiomis sąlygomis visame pasaulyje.
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