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آزمایشگاه پایش وضعیت روغن کارگاهی
کد مصوبIR3166211400000203 :
تهیهکننده :نیکروز باقری
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معرفی آزمایشگاه
آزمایشگاه پایش وضعیت روغن کارگاهی در سال  1911با هدف ک اهش هزین ه ا ععیی ر و هگا د ر ،
باالبردن آماده ب کار  ،فز یش طول عیر مفید ماش ینه ا و ودگر ن کش اورز اعر ک ور و کی) اینف و ف ز یش
بارهور ماشینی در عرص عولی د مصو والک کش اورز در بخ ش عصییی اک ماندس ی ماش ینه ا کش اورز و
مکاهیز سیون مؤسس عصیییاک فنی و ماندسی کشاورز و قع در شارس ان کرج ر ه هد ز شد.
خدمات قابل ارائه آزمایشگاه
-

هد زهگیر غلظت عنور آهن در هیوه ها روغن

 عشخیص آلودگی آب ،سووت و ضدیخ در روغن ععیین هیط ش عال روغن ععیین گر هرو اویسکوزی ف روغن-

هد زهگیر میز ن قلیاییت روغن

 رسوبگیر ذر ک آلوده و عصلیل میکروسکوپی آلودگیها با قطر بیش ز یک میکرون -بررسی روهد فرسایش قطعاک موعور و ر ئ عوصی فنی در وووص ععییر و هگ د ر ماشین
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معرفی تجهیزات آزمایشگاه
دستگاه CM


هد زهگیر غلظت عنور آهن



هد زهگیر بزرگی ذر ک آهن

 عشخیص شدک پیشرفت فرسایشها غیرعاد

دستگاه CM
دستگاه Flash point
 عشخیص آلودگی آب در روغن
 عشخیص آلودگی سووت در روغن
 عشخیص آلودگی ضدیخ در روغن
 ععیین هیط ش عال روغن

دستگاه Flash point
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دستگاه سنجش قلیاییت روغن ()TBN


هد زهگیر مو د فزودهی در روغن



هد زهگیر میز ن آلودگی آب در روغن

دستگاه TBN
دستگاه رسوبگیر روی شیشه الم و کاغذ فیلتر
 جد ساز آلودگیها ز روغن ب منظور مشاهده زیر میکروسکوپ

دستگاه رسوبگیر با استفاده از کاغذ فیلتر ()Filter Patch

دستگاه رسوبگیر با استفاده از شیشه الم

9

میکروسکوپ و دوربین (همراه با نرمافزار)
 هیایش عیامی ذر ک آلوده در میکروسکوپ و ر یاه

میکروسکوپ مجهز به دوربین و نرمافزار

ویسکومتر
ابزار سنجش میزان گرانروی (ویسکوزیته) روغن
 سنجش میز ن گر هرو اویسکوزی روغنف بدون هیاز ب فیل ر سیون ،جدول و مصاس)اک

ویسکومتر
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چرخه کامل آزمایش پایش وضعیت روغن
شروع

دریافت هیوه روغن

عکییل فرم طالعاک هیوه

هد زهگیر میز ن ذر ک آهنی هیوه روغن با دس گاه CM

هد زهگیر گر هرو هیوه روغن با دس گاه ویسکوم ر

ععیین آلودگی آب و سووت هیوه با دس گاه Flash Point

هد زه گیر قلیاییت هیوه
با دس گاه TBN

بله

مشخصات فنی نمونه در
محدوده استاندارد
است؟

خیر

رسوبگیر هیوه روغن با  Filter Patchیا شیش الم

عصلیل میکروسکوپی ذر ک موجود در روغن
عکییل فرم گز رشگیر ر یاه
ر ئ عوصی فنی

پایان
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آدرس آزمایشگاه:

س ان ل)رز .شارس ان کرج .بلو ر شاید فاییده .مجیوع مؤسساک عصیییاعی سازمان عصیییاک ،آموزش و
عرویج کشاورز  .مؤسس عصیییاک فنی و ماندسی کشاورز  .بخش عصیییاک ماشینها
مکاهیز سیون .صندوق پس ی .91515-145
تلفن 92335242 ،92331159 ،92335923 :ا321ف
دورنگار 92331233 :ا321ف
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