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حالت روانكاري تقسيم بندي انواع روانكارها از نظر نوع

روان كننده هاي گازي-1

روان كننده هاي مايع  -2

گريس ها-3

روان كننده هاي جامد-4



ده  تقسيم بندي انواع روانكارها از نظر محل استفا



:وظايف يك روان كننده عبارتند از 

حسطدوبينسايشواصطكاككاهشوكنترل

فلزاتسطحزدگيزنگوخوردگيازجلوگيري

يستمسقطعـاترويبرآنهارسوبازجلوگيريوخالصناذراتتعليقوسطوحكنندگيپاك

هيدروليكــيانرژيوقدرتانتقال

وسيستمبـنديآب.......



ار نازک در ماشينهاي مكانيكی روي یک الیه بسي

طـر ميكرومتر از روغن که تقریباًمعادل ق۱۰حد 

.  یـک سلول خون است حرکت می کنند

وودهبخرابیمعنیبهالیهاینرفتندستاز

وميزتسالم،طوربهروغـننگهداريازاطمينان

استحياتیمخربعواملازعاري





 قلبوضعيت

هاکليه

هاشش

آزمایش خون با آناليز روغن  رابطه 

:دست می آوردپزشک حاذق با آزمایش خون بيمار خود اطالعات گرانبهایی درباره نحوه عملكرد اعضاء و جوارح از بدن بیک 

ازيريپيشگودرمانبهاقدامالزمدستوراتارائهوداروهاتجویزبا
.می کندخطرناکبيماري هاي

کبد



آزمایش خون با آناليز روغن  رابطه 

 موتورداخل قطعات سایش

 گرانروي روغنبررسی ميزان

خوردگی

روغنبداخلسوختورود

و غیره

:  در یک دستگاه همانند خون در بدن انسان است و افراد متخصص با آناليز روغن موارد زیر را بدست می آورندروانكار 

اند برنامه  یک متخصص علم روانكاري با استفاده از این اطالعات می تو
نگهداري و تعمير مناسب را ارائه دهد



موتور چيست؟روغن آناليز 

ستهاخرابیشروعکشف–پيشگویانهنتبرنامهیاوضعيتپایشروغنآناليزبرنامهارزیابی

.دهدقرارتاثيرتحترانتبنديبودجه،توليداهداف،ایمنیتواندمیکه

راستاینادر.باشدمیکارآمدبسياراقداماتایناجرايراستايدرشدهمدیریتهايبرنامه

:گرددمیحاصلدقيقاجرايباذیلموارد

 سایش و خوردگی  ماشين آالت  اندازه گيري ميزان

 تجهيزات مورد ارزیابی مشخص کردن شرایط تعميرات مورد نياز

شناسایی مشكالت بالقوه را پيش از آنكه اتفاق بيفتد

 شگيرانه تعمير روغن انتقال و روغن هيدروليک یک ابزار با ارزش پيروغن موتور، آناليز دقيق
و نگهداري می باشد

 دهدکاهش می را تعداد دفعات تعویض روغن.



اتاقان و سوپاپ هابا دانستن ميزان هر عنصر در نمونه روغن موتور، الگوهاي سایش قطعات خاص در یک موتور بررسی می شود مانند ی

 کننده،، سوخت و یا مایع خنک(کربن، خاک و غيره)مواد نامحلول : مشخص شدن انواع مختلف آلودگی

موتورعمردهدمیاجازهعصنایبهمسئلهاینکهخطرناک،وپرهزینهمشكلیبهشدنتبدیلازقبلاختاللهرگونهشناسایی
.شودمیگرفتهاحتمالیحوادثجلويلذادهند،کاهشراتعميرهزینهودادهافزایشرا

آناليز روغن موتور در دنياي واقعی چيست؟کاربرد 

آالتماشِينالتمشكوعيوبروغن،نمونهآزمایشباتواندمیکهاستآسانوموثرنظير،کمروشیروغن،آناليزآوريفن

.نمایدشناساییزمانترینکوتاهوهزینهکمترینبامراحل،اوليندرراتجهيزاتو



روغن  تحليل آناليز 

امعی در مورد فعل روغنی که پيوسته در حال گردش و تماس با قطعات مختلف داخلی سيستم است می تواند حاوي اطالعات ج

ی وضعيت خرابی هاي آتی و انفعاالت درونی سيستم باشد که با سنجش و آناليز روغن ، تعيين شدت و منبع خرابی ها  ، پيش بين

.دستگاه ، انتخاب بهترین روغن و تعيين حداکثر زمان کارکرد آن ، ممكن می شود

.صنعت ریلی را می توان به عنوان اولين استفاده کننده از برنامه آناليز روغن مطرح نمود

.دباشمیهاآزمایشازآمدهبدستنتایجارزیابیوتحليلنحوهومعيار،روغنآناليزبرنامهدرنكتهمهمترین

درتغييريهيچگونهامرمتوليان،آزمایشزمينهدرهزینهوجودبانباشدزمينهایندرتخصصیدانشاگراینكهاهميتحائزنكته

کاهشجهتروغناليزآنتكنيکتنهانهشرایطایندر.کنندنمیمشاهدهآوريسودآنبدنبالودستگاهعملكردبهبودراستاي

نمودهاسازماندرنهپيشگيرانگهداريفرهنگگذاشتنکنار،آندپیوهاهزینهافزایشبلكه،گرددنمیواقعموثرهاهزینه

.کردخواهدپيدابيشتري



آنالیز روغن ، وضعیت روغن را تعیین می کند

تعیین وضعیت روغن و تجهیزات:جهت آنالیز ذرات فرسایشی   

روغن و آنالیز ذرات فرسایشیآنالیز 





منحنی خرابی



روند فرسایش و خرابی



خرابیازبعدتعميرات(الف(BM)

شدهریزيبرنامهتعميرات(ب(PM)

توضعينظارتمبنايبرشدهبينیپيشتعميرات(ج(CBM)
Condition Based maintenance

آناليز روغن  ، آناليز حرارتی ، آناليز ارتعاشی :مثل 

:هاي نگهداري و تعميرات ماشين آالتروش 



بهآمدهبدستیرمقادمقایسهوماشينازمناسبیفاکتورهايمنظمگيرياندازهازعبارتستوضعيتمراقبت

باشدمیماشينسالمتورفتاريتغييراتبررسیمنظور

(CM)مراقبت وضعيت 

غنکلی برنامه هاي مراقبت وضعيت از طریق آناليز رواهداف 

قطعاتيب مراقبت و جلوگيري از آلودگی روغن به واسطه ذرات خارجی به منظور پيشگيري از آس

آنویض مقایسه خواص فيزیكی و شيميایی روغن کارکرده با روغن نو به منظور ادامه کار روغن یا تع

 هستندا روغن فرسایش قطعاتی که در تماس بتشخيص ذرات فلزي جهت تعميرات با آناليز پيش بينی



آب

یابدروغن از طریق آلودگی در اثر عوامل ذیل تنزل میکيفيت 

(موتورهادر)سوخت

فرسایشیذرات

محيطخاکگردو

(شيمياییصنایعدر)شيمياییمواد

ناقصاحتراقازناشیدوده

خوردگیازناشیمحصوالت

پایهروغنیاوهاافزودنیفسادازناشیمحصوالت

ميكروبيولوژيعملازناشیآلیذرات



:مراحل پيش بينی و تشخيص

(CM)وضعيتبينی تعميرات ماشين آالت با استفاده از روش مراقبتپيش 

اولنمونهآزمایشنتيجهبررسی

بعديهاينمونهدرذراتافزایشروندارزیابی

مربوطهقسمتتناسببهفرسایشاصلیعناصرشناسایی

آزمایشموردروغنکارکرد

آزمایشنتيجهدرفرسایشیعناصرترکيب

بحرانحدتشخيص

دستگاهظاهريعالئمبررسی













ferro-abnormal-light-wear



ferro-abnormal-moderate-wear



ferro-crystalline



Ferro-heat-treated-Wear

































نمونه جوابیه ها به همراه تحلیل
آن برای مشتری محترم







ن   صدای یک هشدار را نخواهیم شنید مگر اینکه آماده شنید
.آن باشیم

:یک اصل اساسی 



آناليز روغن خودروهاي سواري

هااهتعميرگبهمراجعههنگام

 رموتوجهت مشخص شدن عيوب خودرو قبل از باز کردن
هاساتوسرویبهمراجعههنگام



آناليز روغن خودروهاي سواري

ومبيلاتهاينمایشگاهبهمراجعههنگام

ا کندبراي خرید و فروش خریدار از سالمت موتور آگاهی کامل پيد



ن آالت صنعتیسازي ، لوکوموتيو، ترانسفورماتور و ماشيراه سنگين، خودروهاي آناليز روغن 

سازيراهوسنگينخودروهايفروشوخریدهنگام



ن آالت صنعتیسازي ، لوکوموتيو، ترانسفورماتور و ماشيراه سنگين، خودروهاي آناليز روغن 

سازياهرآالتماشينوسنگينخودروهاينگهداريوتعمير

 (تریلی ها)شرکت هاي حمل و نقل

 (مسافر)شرکت هاي حمل و نقل

 (ماشين آالت راه سازي)شرکت هاي عمرانی



ن آالت صنعتیسازي ، لوکوموتيو، ترانسفورماتور و ماشيراه سنگين، خودروهاي آناليز روغن 

لوکوموتيوترانسفورماتورها



ن آالت صنعتیسازي ، لوکوموتيو، ترانسفورماتور و ماشيراه سنگين، خودروهاي آناليز روغن 

ماشين آالت صنعتی و نوردها



CMبكار گيري مراقبت وضعيت از طریق آناليز روغنمنافع 

:مستقيمهايجوییصرفه

 قطعاتکاهش مصرف
دستمزدهزینهکاهش

روغنعمرطولافزایش
مصرفیموادهزینهکاهش

دستگاهتوقفزمانکاهش

انرژيمصرفکاهش
اهطرحایمنی–کارائیضریببردنباال

:مستقيمغيرهايجوییصرفه

 دستگاهافزایش عمر
کاهش توقف هاي زنجيره اي
کاهش ذخيره قطعات یدکی

کنترلهاي مدیریتی
افزایش راندمان کار دستگاه

جلوگيري از ضایعات توقف ها
مضاعفگذاريسرمایهازجلوگيري
دستگاهایمنیابعادافزایش

زیستمحيطآلودگیکاهش
هاهپروژدردستگاهبكارگيريازاطمينان



رگ آغاز یک کار زب


