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 نیروگاه دماوند ماشین آالتآنالیز روغن تست و فني شرح خدمات 

 روغن نو ،شامل روانكارهاي توربين، هيدروليك، چرخ دنده ها  (دماوند) نيروگاه شهداي پاكدشتو آناليز روغن هاي ماشين آالت تست موضوع عبارت است از 

 بصورت روتين و بر حسب نياز. ، گريس نو و ضديخ 

 33955/176جاده گرمسار صندوق پستي  35كيلومتر –به آدرس:  تهران 

 (نوع تجهیز:1

 نوع روانکار و روانساز تعداد محل تجهیز نام تجهیز ردیف
سر رسید نمونه 

 گیري

 هر شش ماه يكبار 46روغن بهران توربين  عدد 12 واحدهاي گازي روانكاري توربينروغن  1

 هر شش ماه يكبار Shell T32 عدد 6 واحدهاي بخار روغن روانكاري توربين 2

 عدد 12 واحدهاي گازي روغن هيدروليك 3
 H  46بهران هيدروليكروغن  -1

 هر شش ماه يكبار H46 NASايرانول هيدروليك روغن  -2

 هر شش ماه يكبار SHELL Tellus S3 m 46 عدد 6 واحدهاي بخار روغن هيدروليك 4

 عدد 12 دايورتردمپر روغن هيدروليك 5
1- SHELL Tellus S2 m46 

2- RAYSUN VEGA AW46 هر شش ماه يكبار 
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 نوع فعالیت:( 2

)دو نوبت  بصورت هر شش ماه يكبار نظارتدستگاه  هماهنگيروغن هاي ذكر شده با  نتايج كاملو ارسال پيمانكار موظف است انجام خدمات نمونه گيري و آناليز 

 و نيز برحسب درخواست كارفرما در هر زمان كه اعالم شود انجام دهد. در سال( به صورت روتين

 ( تجهیزات:3

 باشد. تامين و ارسال كليه تجهيزات مربوط به نمونه گيري اعم از اقالم مصرفي و غير مصرفي برعهده پيمانكار مي

 . ديرا به پرسنل كارفرما ارائه نماو شرايط تست هاي ازمايشگاهي ارسال نمونه  ،هيالزم جهت ته يآموزش ها هيكل ازيموظف است  در صورت ن مانكاريپ

 ( آنالیز:4

و بر طبق استاندارد هاي قيد شده براي هر  پيوست  پيمانكار موظف است كليه تست ها و آزمايش هاي انجام شده را به درخواست كارفرما مطابق با جداول

 آزمايش  انجام دهد.

 

6 
انواع روانكارها و 

 روانسازهاي نو
 واحدهاي  نيروگاه
electro motor 

 ---- انواع گريس ----

 عدد 12 واحدهاي گازي ضديخ 7
 ضديخ  بهران نيرو -1

 هر شش ماه يكبار ضديخ  مهرتاش سپاهان -2
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 مانیتورینگ نتایج:( 5

در نتايج آناليز جاري هر واحد بگنجاند و و به تفسير نتايج و مانيتورينگ آناليز مربوط به روغن هر تجهيز به گونه اي كه شامل تمامي آناليزها گردد پيمانكار موظف 

رما( را اخذ نموده و در سوابق ثبت و همراه همچنين آناليزهاي قبلي كه  در سالهاي گذشته توسط كارفرما انجام شده است)حدالمكان سه دوره از نتايج قبلي كارف

 نتايج آناليز جديد ارائه نمايد.

 . ديبه كارفرما ارائه نما شيآزما هيبرگه جوابدر را  شاتيهر  مورد از آزما يبرا يفن يها هيو توص يموظف است نظرات مشاوره ا مانكاريپ-

 ارسال نتایج آنالیز:( 6

روز كاري نسبت به آناليز روغن ها و ارسال مكتوبات آناليز به صورت حضوري و يا غير حضوري به آدرس  10مدت  مجري موظف است بعد از نمونه گيري به

 نيروگاه اقدام نمايد.

 پيمانكار به منظور تسريع انتقال اطالعات  ، نتايج آزمايشات را از طريق اينترنت به دستگاه نظارت ارسال و ارائه نمايد .-

 نياز نمونه ها موضوع را جهت اقدام الزم به موقع و در كوتا تر كيدر هر  يبحران تيدر صورت مشاهده وضعو همچنين  يدر موارد ضرورموظف است  مانكاريپ -

 .ديرا به دستگاه نظارت اعالم نما جينتا يتماس تلفن ايفاكس و  قيزمان ممكن از طر

 تائید صورتحساب:( 7

به تائيدفني نتايج آناليز بعد از دريافت نتايج حداكثر تا ده روز كاري توسط پيمانكار صورت مي پذيرد و در صورت تائيد صورتحساب هاي مربوط به آناليز منوط 

 عدم تائيد فني نتايج پيمانكار موظف به تكرار آناليز طبق درخواست كارفرما مي باشد تا جلب رضايت كارفرما صورت پذيرد.

 


