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 ATEC 1      شرکت الوند توان انرژي

  محصول معرفی

که توسط کارشناسان واحد تحقیق و توسعه شرکت الوند توان انرژي تولید شده است  پوشش رفع نشتی روغن الوند،
مقاومت باال و گیرد. قرار میمورد استفاده و مشتقات نفتی  فلزي محتوي روغن مخازنبراي تعمیر و رفع نشتی 

نشتی روغن  رفع پوشش د.باشبارز این محصول می از جمله ویژگیهاي آلوده به روغنچسبندگی خوب به سطوح فلزي 
 .شودحاصل میمخصوص با سخت کننده اصلی  پوشش از ترکیب ترانسفورماتور

این پوشش با دو ترکیب متفاوت براي نشتی هاي ترانسفورماتور هاي توزیع و قدرت ساخته شده است به طوري که 
از ترکیب ویژه توزیع  کم استاز ترکیب ویژه قدرت و در مخازنی که فشار روغن  زیاد بودهخازنی که فشار روغن مدر 

 استفاده میشود.

ستقرار پوشش ک: نحوه ا سفورماتور شکل ی ران شتی ت  برروي محل ن

 پیش از اعمال پوشش آماده سازي سطح
 و تمیز شده و عاري از گرد و خاك و رنگ باشد. کلیه نقاط نشتی باید صاف -

همچنان نیازي به پاکسازي سطح از روغن نبوده و در صورت خروج روغن از محل نشتی، امکان ادامه کار -
 وجود دارد.
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 نشتی روغن ترانسفورماتورنحوه انجام رفع 
 گیرد:در دو مرحله صورت میترانسفورماتور رفع نشتی 

 :(پوشش اولیه) مرحله اول
و سخت کننده قرمز  اصلیپوشش ابتدا باید سطح نشتی مطابق آنچه گفته شد آماده شود. پس از آماده سازي سطح،  

ها شتن مواد از ظروف، پیمانهقبل از بردا کنیم. باید دقت نمودمخلوط می جدول یک شده در را با نسبت مشخص
تمیز شده باشند. پس از آماده کردن ترکیب، باید آنرا مانند آنچه در اشکال دو تا چهار نشان داده شده است به سطح 

مخلوط حاصل از ترکیب پوشش و سخت کننده قرمز پس از مدت زمان مشخصی که آنرا عمرمفید  نشتی اعمال نمود.
، قابلیت چسبندگی خود را از دست می دهد. لذا الزم است که اعمال پوشش به محل نشتی در طول نامندترکیب می

عمل مخلوط کردن در آن صورت این مدت انجام گیرد. عمر مفید ترکیب بستگی به درجه حرارت محیطی دارد که 
پیش از به پایان رسیدن عمر مفید ترکیب انجام راحل اعمال پوشش برروي نشتی گیرد. باید دقت شود کلیه ممی

شوند. سخت شدن پوشش بر روي بدنه مخزن و رفع کامل نشتی نیز بالفاصله پس از اعمال پوشش اتفاق نیفتاده و 
 زمان آن (زمان سخت شوندگی) بستگی به درجه حرارت سطحی که پوشش روي آن اعمال شده است، دارد. 

ترکیب با سخت کننده قرمز کوتاه است، الزم است که اعمال پوشش به محل نشتی در با توجه به اینکه عمر مفید  
 .استذکر شده دوطول این مدت انجام گیرد. عمر مفید ترکیب و زمان سخت شوندگی در جدول 

کجدول  سبت ترکیب با سخت کننده قرمزی  : ن

سبت ترکیب  حجم وزن ن
 15 30 پوشش

 9 5 سخت کننده قرمز

 *عمر مفید ترکیب و زمان سخت شوندگی پوشش (مخلوط ماده اصلی با سخت کننده قرمز): دوجدول 

 پوشش (دقیقه) زمان سخت شوندگی عمرمفید ترکیب (دقیقه) (درجه سانتیگراد) دما
5 10 360 
15 5 150 
20 4 45 
25 5/3 40 
30 3 35 

 درجه سانتیگراد انجام گیرد. 5*ترکیب نباید در دماي کمتر از 
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ویه) مرحله دوم  :(پوشش ثان
سخت کننده قرمز، باید پس از سخت شدن این پوشش، سطح را مجدد آماده کرده  با طبا توجه به استحکام کم مخلو 

بدین منظور براي استحکام بیشتر روي آن اعمال نمود.  ثانویه و اینبار مخلوط با سخت کننده زرد را بعنوان پوشش
الزم است پیش از اعمال پوشش ثانویه از سخت شدن پوشش اولیه اطمینان حاصل نمود و مدت زمان الزم براي 

و سخت  اولیه، پوشش اصلیسخت شدن پوشش  پس ازسخت شوندگی پوشش اولیه (جدول دو) را رعایت نمود. 
باید دقت همچنین  .کنیممی یکدیگر مخلوطنسبت معین با از ظرف خارج کرده و با  پیمانه کننده زرد را با استفاده از

 نسبت ترکیب .ز پیمانه هاي مجزا استفاده شودو یا ا شدهها تمیز ه پیمان این ،قبل از برداشتن مواد از ظروف نمود
 ذکرشده است.عمر مفید ترکیب و زمان سخت شوندگی پوشش در جدول چهار  و سهدر جدول  مواد

سبت سهجدول   و سخت کننده زرد پوشش ترکیب: ن

سبت ترکیب  (سی سی) حجم (گرم) وزن ن
 15 30 پوشش

 9 5 سخت کننده زرد

عمر مفید ترکیب و زمان سخت شوندگی (مخلوط پوشش و سخت کننده زرد)*جدول چهار  : 

 پوشش (ساعت) زمان سخت شوندگی عمرمفید ترکیب (دقیقه) (درجه سانتیگراد) دما
5 30 60 
15 15 48 
20 10 24 
25 8 18 
30 5 12 

 درجه سانتیگراد انجام گیرد. صفر*ترکیب نباید در دماي کمتر از 

عمال پوشش  روش ا
اولین الیه پوشش پس از  ابتدا داده شده است.نشان  دو تا پنجدر اشکال فلزي اعمال پوشش برروي سطح نحوه 

شود. در این حالت روغن موجود در سطح به آرامی بر روي محل نشتی روغن قرارداده می سخت کننده باترکیب 
برروي  الیه دوم با ضخامت مورد نظر سپسمخزن جذب پوشش شده و پوشش در تماس مستقیم با فلز قرار می گیرد. 

یبی پر شوند. در انتها شود. به منظور رفع نشتی موثر باید کلیه حفره هاي محل نشتی از ماده ترکسطح اعمال می
 بالفاصله تمیز شوند. ،کلیه وسایل مورد استفاده جهت برداشتن مواد باید پس از استفاده
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عمال اولین الیه پوششدوشکل  سفورماتور : ا ران ستفاده از  برروي سطح روغنی ت  کاردكبا ا

سفورماتور توسط پوشش: جذب روغن موجود در سطح سهشکل  سفورماتور تران ران ستقیم پوشش با مخزن ت  و تماس م
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عمال : چهارشکل   دومین الیه پوششا

سفورماتور: پنجشکل  ران شتی انجام شده برروي رادیاتور ت  نمونه رفع ن

گهداري و انبارش  ن
 در محیط سرپوشیده سال 3می توان حداقل به مدت را  و سخت کننده قرمز زردسخت کننده  ،ماده اصلی -

 .نگهداري نمود
شود و حتما پس از انجام هر مرحله می آنموجب کاهش کیفیت  ،وف حاوي پوششرظبازکردن مکرر درب -

 شود.استفاده باید درب آن را محکم ببندید تا از خشک شدن ماده جلوگیري 









توضیحاتتاریختعدادتیپنام شرکتردیف
11400/04/15قدرت(نماینده بوشهر ایران ترانسفو)شرکت قلعه ساز ریشهر 1
فقط اجرا11400/04/18توزیعشرکت سایپا مالیبل2
11400/04/19توزیعشرکت فناوران انرژی3
11400/04/22توزیعشرکت ایفا سرام4
11400/04/23قدرتشرکت خدمات پس از فروش آریا ترانسفو5
11400/04/23توزیعشرکت توزیع نیروی برق قم6
همراه با اجرا11400/07/07قدرتسیمان نیزار قم7
11400/08/05توزیعآقای مهندس طبسی8
11400/08/05توزیعنیروگاه بیستون9
11400/08/25توزیع(نماینده تهران ایران ترانسفو)شرکت ترانس صنعت ایرانیان 10
11400/08/30قدرتپتروشیمی بندر امام11
11400/09/15توزیعفوالد کویر دامفان12
31400/10/07توزیعشرکت توزیع نیروی برق اهواز13
11400/10/07قدرتشرکت توزیع نیروی برق اهواز14
21400/10/08قدرت(خانگیران)پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد 15
11400/10/15توزیع(نماینده تهران ایران ترانسفو)شرکت ترانس صنعت ایرانیان 16
11400/11/11قدرتآقای مهندس اسالم سرخوش17
11400/11/12توزیعبرق منطقه ای سمنان18
21400/11/22توزیع(معدن)شرکت اپال پارسیان سنگان 19
همراه با اجرا11400/11/28توزیعشرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ20
11400/12/17قدرت(OICO)شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت 21
همراه با اجرا11401/01/20قدرتنیروگاه خیام نیشابور22
همراه با اجرا41401/01/25قدرتنیروگاه لوشان23
11401/02/07توزیعشرکت فناوران کرد سوالر24
21401/02/10قدرتفوالد هرمزگان25
11401/02/20قدرتپتروشیمی شیراز26
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