استراتژی و تاکتیک درآزمایشگاه آنالیز روغن کارگاهی
خواهشمند است پیش از مطالعه متن اصلی به نکات زیر عنایت بفرمائید :
 -1آزمایشات روغن برای تأمین تمیزی روغن بسیار مفید هستند  .هر مدیر مربوط با صنعت و ماشینآالت باید
در جهت دسترسی به امکانات استفاده از این فنآوری حرکت کند .اگر سازمانی نخواهد یا نتواند از یک امکااا
مناسب و فرصت مهم بهره بگیرد ،نشانه مشکل در سازما است .بسیاری از اوقات همین مشکل سازمانی اولااین
موردی است که در بحث آزمایش روغن به چشم میآید .ضعف و کاسااتی در اسااتفاده از آزمایشااات روغاان از
تفکر منفی شروع و در مراحل مختلف میتواند تا بیتوجهی به نتایج آزمایشات و بیعملی به بهانههایی از قبیاال
نبود بودجه و پرسنل و گرفتاریهای تعمیراتی روزمره و یا حتی رضایت به یک عملکرد ضعیف ختم شود .زدود
این گونه توهمها و سازماندهی تشکیالت کارآمد بر عهده مدیرا است.
 -2انجام آزمایشات روغن با هدف رسید به منافع اقتصااادی و سااود نهفتااه در باااال باارد آماااده بااه کاااری
ماشینآالت و کم شد هزینههای تعمیر و نگهداری انجام میشود .بدیهی است برای دسترسی به  Aریاااس سااود
باید به اندازه کسری از  Aتالش و مقداری هم صبر داشت .اغلب کارکنا فنی به اهمیت پیشگیری آگاهند ولاای
در عمل همیشه کسانی هستند که در برابر هر حرکت جدیااد بااه خصااوا اگاار مسااتلزم صاارف اناار ی کااار و
مسئولیتپذیری باشد  ،مقاومت میکنند.
راهاندازی و حرکت مداوم بسوی کنترس روغنهای در گردش بین قطعات ماشینآالت و انجام اقدامات اصااالحی
برای دستیابی به روغن تمیز در بین قطعات ماشینآالت باعث کارکرد بهتر دستگاهها بوده و هیچ تالشی در ایاان
راستا بدو جوابهای چند برابر نبوده است .
روش کار با آزمایشگاه روغن کارگاهی
کارکرد یک آزمایشگاه روغن کارگاهی به دو بخش جداگانه تقسیم میشود :
-1کار با ابزار آالت و وسایل آزمایشگاه جهت بررسی نمونههای روغن
-2استفاده از آزمایشگاه و نتایج آزمایشات در جهت بهبود کارکرد ماشین آالت
کار با دستگاهها در دوره آموزش و به کمک کتابچههای هر دستگاه بااه کاااربرآموزش داده میشااود .بااا انجااام
آزمایشات بوسیله کاربر  ،مهارت و تخصص وی نیز باال میرود .

استفاده از کل آزمایشگاه در جهت باالبرد راندما بهرهبرداری ماشینآالت نیز راهکارهایی دارد که با توجه به
تجربیات آزمایشگاههای موفقتر به چند مورد اساسی اشاره میشود  ،با رعایت این نکات میتوا از توانائیها و
امکانات بهتر بهرهبرداری کرد و چه بسا در صورت بیتوجهی به این نکات نتیجه مطلوب حاصل نشود .
الف  :نمونهگیری :
نمونههای روغن باید توسط کارکنا سرویسکاری و هر آ کسی که کار تعویض روغنها و فیلترها و ساارریزها
را انجام میدهد گرفته شوند .این که نمونهها از کجا گرفته شود توسط سرپرست سرویسکارها به سرویسکارها
اعالم میشود .در موارد خارج از رواس عادی ،درخواست نمونهگیری از طرف آزمایشگاه و یا تعمیرگاه خواهااد
بود .
چنانچه گروه دیگری جز سرویسکارها برای نمونهگیری گمارده شوند :
 -1باید نیرو و تجهیزات جداگانه و آموزش برای این گروه تأمین شود ( .نفاار ،خااودرو ،اباازار ،آمااوزش فناای،
آموزش ایمنی و سازماندهی )
 -2باید ماشینآالت برای نمونهگیری متوقف شوند .زما توقف اضافه بر زما سرویسکاری بوده و ساعت کار
مفید را پایین میآورد .نمونه در بهترین زما و باالترین عمر گرفته نمیشود.
 -3کنترس بر سرویسکاری کمتر و ارتباط با آزمایشگاه ضعیفتر میشود.
 -4مهمترین اشکاس :تعداد نمونهها کم میشود.
ممکن است برخی مدیرا تعمیر ونگهداری به توانایی سرویسکارهای خود برای نمونهگیری باور درست نداشته
باشند .باید توجه نمود اگر سرویسکاری نتواند  30ccاز یک روغن کار کرده را نمونهگیری کنااد ،چگونااه بایااد
امیدوار باشیم صدها لیتر روغن نو را به درستی و سالمتی و تمیزی داخل موتورها و مخز ها بریزد یا فیلترها را
تمیز و عوض کند؟ حتی اگر چنین مشکلی هم باشد ،به دلیل ضعف در آموزش اهمیت کار به سرویسکارها است
نه در توانائی یا درک آنها.
بنابراین نمونهگیری حتماً باید توسط سرویسکار انجام شود مگر موارد خاا و نادر.
تنها چنانچه سرویسکارها نمونهگیری کنند میتوا به آمار باالی الزم نمونهها دست یافاات .آزمایشااگاه باادو
نمونه نمیتواند کار کند و نمونههای ناکافی ،نتیجه ناکافی به دنباس دارند .هر ماشینی که کار میکند باید سرویس
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شود و هر ماشینی که سرویس میشود باید نمونهگیری شود.
نقطه مقابل و روش نامطلوب ،نمونهگیری توسط آزمایشکننده است که اتالف وقت قابل توجهی برای آزمایشگاه
محسوب می شود .نفرآزمایشگاه برای آشنایی با کار نمونهگیری و مالحظه روش کار نمونهگیرها و اشکاالت
احتمالی باید در کار نمونهگیری دست داشته باشد اما محوس کرد کل کار نمونهگیری به کاربر آزمایشگاه اشتباه
است .در پایا هر ماه تعداد نمونههای گرفته شده و آزمایش شده باید متناسب با ماشینهای در حاس کار باشد
این موضوع باید در سطر اوس گزارش ماهیانه آزمایشگاه آورده شود .در ماههای اوس کار آزمایشگاه ،همه با یک
پدیده جدید روبرو و کار برای آزمایشکننده ،سرویسکارها ،تعمیارگاه و مسئولین ماشینآالت جدید است .
هنوز ماشینها دوره کامل آزمایشات خاود را تکمیل نکردهاند از سوی دیگر دستگاههایی که آزمایشگاه در آنهااا
مشکلی دیده و به تعمیرگاه اعزام مینماید به ماشینهای موجود در تعمیرگاه اضافه میشوند و باعااث شاالوغی و
زیادتر شد کارها میگردند .با توجه به این هم ،توصیه میشود در دو ماهه اوس کار آزمایشگاه ،از یااک گااروه
محدود و مشخص و مهم کار را شروع کنیم .این گروه از قسمتهای کلیدی دستگاههای حساس انتخاب میشااود.
مثالً در یک کارگاه راهسازی ،معموالً موتورها یااا حتاای موتورهااای دسااتگاههای ساانگین راهسااازی انتخاااب
میشوند .پس بدست آورد تجربیات نمونهگیری ،آزمایش و رفع عیب کار را باید به قسمتهای دیگر توسعه داد.
پس از دو ماه کارکرد آزمایشگاه
 -1از روی تعداد نمونههای گرفته شده و تناسب آنها با تعداد ماشینهای در حاس کار (دوبرابر) میتااوا کااارکرد
سرویسکاری و مدیریت ماشینآالت را در نمونهگیری و اهمیت داد به پیشگیری ارزیابی کرد.
 -2از روی تعداد نمونههای خراب و روند آ میتوا عملکرد سازما ماشینآالت را ارزیابی کرد ٪10 .باارای
ماشینهای معمولی ،زیر  10درصد برای ماشینهای نو و حدود  12درصد برای ماشااینهای کهنااه در ماشااینهای
متحرک اعداد رایجی هستند .کیفیت نگهداری و بهرهبرداری ماشینآالت در درصد نمونههای خراب تأثیر مستقیم
دارد.
 -3تعداد نمونههای خراب که رفع عیب و به نمونه خوب تبدیل میشوند نشاندهنده هوشاایاری و قاادرت اقاادام
سازما ماشینآالت است.
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 -4نسبت خرابیهای ناگهانی و بدو اطالع در ماشینهای تحت کنترس به خرابیهای پیداشده (و رفع عیب شده )
توسط آزمایشگاه نشانه کیفیت کار کاربر آزمایشگاه است و به هیچ وجه نباید بیش از  ٪20کل باشد .
 -5نسبت ماشینهای در حاس توقف تعمیراتی برای قسمتهای تحت کنترس در قبل از کار آزمایشگاه بااه همااین
نوع توقفهای تعمیراتی پس از دو ماه شروع به کار آزمایشگاه  ،اثر آزمایشگاه بر درصد آماده به کاری را نشا
میدهد .
ب  :بعد از نمونهگیری  ،به آزمایش روغنهای نمونه میرسیم.
در هر آزمایشگاه یک نفر مسئوس آزمایش روغن هاست  .این فرد بایستی از بین افراد واجد شرایط مساائوس بااه
کار در تعمیارگاه یا سرویسکااری انتخاب شود و با دستگاهها آشنا باشد .یک سابقه سه ساله در امر تعمیرات و
شناخت دستگاهها ( و کارکنا ) خوب و کافی است .تحصیالت در حد دیپلم کافی است و اگر کمتاار بااود بایااد
سابقه کار مکانیکی بیشتر باشد ولی نباید سن فرد انتخاب شده زیاد باشد (حداکثر  35ساس) .کار آزمایش روغن
یک کار جدید ،پرزحمت ،پرمسئولیت و همراه با درگیری است.
نفر انتخاب شده :
 -1باید در انجام دقیق کارهای تکراری خسته نشود .مهندسین برای این نوع کارها زیاد مناسب نیستند.
 -2باید برای آموزش چیزهای تازه ،کار با تجهیزات دقیق و کااامپیوتر آماااده باشااد .اهمیاات کااار را درک و از
مقاومتهای احتمالی اولیه دلسرد نشود.
 -3باید از بهترین افراد مشغوس به کار در تعمیرگاه یا سرویسکاری باشد و عالقمند به پیشرفت ،بیشتر کارکرد
و یادگیری ،افراد جدید و تازه وارد و یا افراد وامانده در سیستم کار را مشکل میکنند.
 -4نباید مسئوس آزمایش روغن ها از کسی واهمه داشته باشد و نگرا امنیت شغلی خود باشد .پیدا کاارد یااک
اشکاس گاهی به شناسایی یک مقصر میانجامد .به خصوا اگر در مورد آ اشکاس قبالً اخطار داده شده باشااد.
کار آزمایشگاه پیداکرد خطا و کمک به بعضی اقدامات اصالحی و کنترس اقدامات اصالحی است نااه شناسااایی
خط اکار به همین دلیل مسئولین که شاید غفلت آنها موجب بروز خطا شده است نباید گناه آشکار شد مسئله را
از چشم آزمایشگاه ببینند و مثالً به فکر تالفی باشند .بهتر است مسئوس آزمایشگاه روغن مثل هر عامل کنترس و
بازرسی ،یک کاناس ارتباطی مستقیم با مدیریت داشته باشد.
 -5کاربرآزمایشگاه بعد از یادگرفتن و تسلط بر امور با عوامل ماشینآالت هماهنگ بوده و به کااار بااا آنهااا بااه
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صورت باز ادامه بدهد .برخی از کاربرا به دلیل نگرانیهای شغلی ،سعی در محدود کرد اطالعات و ارتباطااات
خود با عوامل تعمیرگاه دارند .برخورد مناسب مدیریتی میتواند از چنین پدیده بدی جلوگیری کند .آزمایشگاه
کارگاهی از ارتباط و همکاری عوامل تعمیرگاه سود میبرد و نباید این راه بسته باشد.
 -6کاربر آزمایشگاه پس از مدتی کار و بدست آورد مهارت و توانائیهای بیشتر عمالً پیشرفت کرده و به فردی
مؤثرتر تبدیل میشود .هر اشکالی که توسط آزمایشگاه پیدا و برطرف شود ،اهمیاات کااار آزمایشااگاه را بیشااتر
نمایا میکند .کاربر آزمایشگاه با کار و کارایی و توانائیهای بیشتر ،دیگر هما کمااک مکانیااک و ساارویسکار
قبلی نیست و نباید با هما چشم به او نگاه کرد .مدیریت ماشینآالت باید متوجه این نکته باشد و ساااز و کااار
مناسبی برای ارزیابی عملکرد ایجاد کند.
ج  :سرپرستی و سیاستگزاری آزمایشگاه روغن
برای هر آزمایشگاه روغن یک نفر از عوامل ماشینآالت به عنوا حلقه رابط آزمایشااگاه بااا ماشااینآالت الزم
است وظیفه سرپرست در مجموع اقدام برای دسترسی به باالترین آمادهبه کاری ماشینها و کمتاارین هزینااهها و
توقفهای تعمیراتی است و در چهارچوب تعمیرگاه اقدام مینماید .همه کارهایی که با آزمایشگاه روغن استفاده
از نتایج آ مربوط است توسط سرپرست سیاستگزاری اقدام و به نتیجااه میرسااد .سرپرساات آزمایشااگاه بایااد
ارتباط و قدرت کافی برای انجام وظایف خود به خصوا در سازمانهایی که ماشینآالت در بخشااهای مختلااف
تقسیم و زیر نظر مدیریتهای جداگانه هستند مهم است.
وظایف اصلی سرپرست بعد از تأمین ایمنی و حفاظت از پرسنل در برابر خطرات احتمالی:
-1رسانید نمونه روغن از قسمتهای مختلف به آزمایشگاه.
 -2تعیین محل و تواتر نمونهگیری.
 -3سازماندهی رسید نمونهها به آزمایشگاه در کمترین زما .
 -4رفع موانع احتمالی در راه رسید به باالترین آمار نمونهها.
 -5فراهم نمود امکانات الزم برای انجام بیشترین آزمایشات به بهترین نحو از طریق آمادهسااازی محاال کااار،
امکانات  ،پرسنل  ،رفع کسریها و استفاده از تجهیزات جدیدتر.
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 -1بازدید نتایج آزمایشات ،تحلیل نتایج غیرعادی و تعیین آنچه برای هر نمونه غیرعادی انجام شود.
 -2انتقاس نتایج آزمایشات غیرعادی به مسئولین تعمیر و نگهداری ،پیشنهاد اقدامات اصالحی ،کنتاارس اقاادامات
اصالحی با آزمایشات دوباره و چند باره.
 -3تعیین جهت حرکت کلی آزمایشگاه و برنامهریزی برای هر مرحله :تعیین دستگاههای مهم و کلیدی و تأکیااد
روی آنها در عین تالش برای پوشش همه دستگاهها و قسمتها.
 -4تحلیل جامع و کلی نتایج آزمایشات و رایزنی با مدیریت ماشینآالت در مورد آنچه باید با توجه بااه نتااایج
کلی انجام شود.
 -5گزارشدهی به مدیریت سازما  :این گزارش بایااد خالصااه ،روشاان و باادو مالحظااه ،و باارای اشاااره بااه
اشکاالت و پیشنهاد اقدامات اصالحی باشد .رویکرد عمده این گزارش باید حقیقت یابی باشد نه مقصریابی.
در سازمانهای ماشینآالت کوچکتر ،مدیر تعمیرگاه بهترین فرد برای سرپرستی آزمایشگاه است .هرقدر سازما
بزرگتر شود ،فاصله تشکیالتی سرپرست آزمایشگاه از مدیرتعمیرگاه یا مدیر تعمیرات بیشتر خواهااد شااد ولاای
همیشه باید یک خط مستقیم ارتباطی بین این دو نفر موجود باشد.
بخش آموزش ،تحقیق و توسعه
شرکت نیکوداشت

6

