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 5شرکت نیکوداشت اولین و تنها تولید کننده تجهیزات تست روغن کارگاهی در ایران است و در این  خصوص 

 ی ثبت اختراع کسب کرده است. گواه

که از روغن به  بخشیشود خرابی های داخل موتور، گیربکس، دیفرانسیل و هرتجهیزات باعث میاده از این استف

 عنوان روانکار استفاده می شود، قبل از حاد شدن شناسایی شوند. 

و آزمایش آن با دستگاههای  سیسی 30نحوه عمل بدین صورت است که با نمونه گیری از روغن به میزان حدود 

گردد و چون این مشکل در مراحل اتور به سمت مشکل واقعی هدایت میشناسایی شده و اپر ماشینمشکل مختلف 

جلوی پیشرفت  و هزینه کم گذارد و با تمهیدات سادهشود لذا آثار مخرب زیادی بر جای نمیاول شناسایی می

ف خون مشکالت مترهای مختله آزمایش خون است که با سنجش پاراشود. نحوه عمل بسیار شبیخرابی گرفته می

شود. در آزمایشات روغن اینکار با شناسایی ذرات فرسایش یافته داخل ماشین و برخی پارامترهای خود شناسایی می

رد. برای یک سازمان اهمیت زیادی دارود شود. بدینوسیله اوالً آماده بکاری ماشین آالت باال میروغن عملی می

. ضمناً جلوی توقف ناخواسته کار گرفته می شود دت کاهش پیدا می کندگهداری به شثانیاً هزینه های تعمیرات و ن

 که اصوالً خسارات توقف کار بیشتر از هزینه های تعمیرات می باشد.
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