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 Dispersancy Test  گیپراکنده آزمایش

 Blotter Spot Test آزمایش قطره روغن

کاغذ فیلتر) بریزیم،    -کاغذ معمولی  -کاغذ خشک کن   -(مقوا  اگر یک یا دو قطره از روغن گرم را روي کاغذ
با   همزمان  هستند  محلول  یا  شناور  روغن  در  که  موادي  و  ذرات  نشینی  ته  و  الیاف رسوب  بین  روغن  حرکت 

 کند. چند نمونه اینجا آورده می شوند:یدا میپالگو و شکل و رنگ هاي گوناگونی  ،کاغذ، بعد از چند ساعت
 
 

 

   کنندگی چون مواد افزودنی پراکنده کننده در روغن نقش مهمی در این آزمایش دارند، به آن آزمایش پراکنده
)Dispersancy    (گویند. از سوي  می) شود، به نام  خشک کن) ریخته مییا  دیگر چون قطره روغن روي کاغذ

قطره   خشک)     Blotter Spot(آزمایش  کاغذ  آزمایش  مییا  شناخته  هم  براي کن  مواد  اندازه  شود.  گیري 
 هیچ آزمایش دیگري در این سطح وجود ندارد.، هاراکنده کنندهپ افزودنی روغن،

از اینرو به اندازه کافی براي آن روش و ابزار و استاندارد تهیه نشده ،  شودانجام میاین آزمایش بسیار ساده  چون  
سانی نیست) . از سوي دیگر با روغنهاي مختلف و کاغذهاي مختلف و افزودنیها آ(تحلیل نتیجه کار به این    است

مختلف، آلودگیهاي  چندگانه  و  مینتایج  بدست  دانستنیاي  همه  بررسی  اگرچه  این  بدست    هايآیند.  از  آمده 
قابل مخصوصاً در شرایط بحرانی  به راحتی  زیادي سریعاً و  بسیار    مفید  یست، اما اطالعاتآزمایش چندان آسان ن

 دسترس هستند.
به برخی منابع خارجی   به منطق و کارکرد آزمایش خواهیم پرداخت سپس  ابتدا  روش    اًخصوصمدر این نوشته 

NORIA    اشاره خواهد شد. در پایان یک تجربه استفاده از این آزمایش که   کلمات کلیدي جستجو  وو آدرس
مدیریتی   و  روش  محتواي  فنی،  کار  نیزسواي  و    آن  مدیران  براي  الگویی  تواند  می  و  است  آموزنده  بسیار 

   مهندسین نت کشور باشد را می آوریم.
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ق آزمایشمنط  

توانند آلودگیها را از روي قطعات  یاي هستند که مکنندهروغن ها داراي مواد پاك کننده و افزودنیهاي پراکنده
لودگیها (رسوبات روغنی، لجن آ اند جدا کرده و همزمان اجازه ندهند این  و قسمتهاي داخلی که به آنها چسبیده

و دوده) ته نشین شوند. اگر چنین کارکردي درست به انجام نرسد، روند فیلتراسیون با مشکل روبرو خواهد شد.  
ل بدترین حالت، نفوذ ضد یخ همراه با آب خنک کاري (یا هر راه دیگري) بداخل روغن است. ضدیخ با تبدی

کند. در این باره در نوشته دیگري میوارد    سیستمبه  برابري    افزودنیهاي روغن به رسوبات روغن، یک زیان چند
 است.نقل شدهاز دکتر جیم فیتچ که در سایت ترجمه شده است مطالب زیادي 

سطح  ابتدا روي    چنانکه در شکل زیر دیده می شود  شودریخته میکاغذ  وقتی یک قطره روغن روي یک برگ  
 .  ) III(مرحله  کنددر گام بعدي، بداخل کاغذ نفوذ می و ) IIو  I(مراحل  کاغذ حرکت و پخش میشود 

 
ب نفوذ  زمان  چون  ه  در  عواملی  کاغذ،  روغن  مقدارداخل  داخل  آنهاآ  ،رسوبات  ذرات  درشتی  و    و   لودگیها 

 دهند.  در داخل روغن، ظاهر و قیافه لکه روغن را شکل می ده کنندهمقدار مواد افزودنی پراکن همچنین 
 : بعضی چیزها بدیهی و روشن هستند

 

 تر و تمیزتري دارند. هاي کمرنگتر و سیاهتري دارند. روغنهاي تمیز لکههاي پررنگروغنهاي کثیف لکه-1

   بهم چسبیدگی و رسوب ذرات آلودگی جلوگیري   ،هاي باقیمانده زیاد، از درشت شدنروغنهاي با افزودنی  -2

 تا فاصله بیشتري از مرکز ریخته شدن قطره با خود حمل کند. ها را آلودگیتواند کنند. از اینرو روغن میمی

کهافزودنی فاقد  هاي  روغن  -3 زیاد   ،  و  درشت  شده(آگلومره)  کلوخ  هاي  کننده    ي رسوب  پراکنده  و  دارند 

و روغن تمیزتر در بین الیاف کاغذ پخش   دهندمیندارند، آلودگیها را در همان جاي ریخته شدن قطره رسوب  

و تمام شده (کارکرد بیش از حد    اندداشتههاي تقلبی) و یا  ها یا افزودنی ندارند (مثل روغناین روغن  شود.می

 آلودگی ضد یخ) مثل  و فاسد شده (اند یا داشتهو از اندازه ) بیش یا گرماي 
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بیشتري هم بدست   اطالعاتتوان  با کمی وقت و کار و ابزار میروغن سوخت یا ضدیخ باشد، در داخل اگر  -4

 . آیدمی

 
 

(کاغذ یکسان  و شرایط  از وسایل    بعضی   و  بدهاي  نمونه  با   خوب  هاينمونه  مقایسه  و)  روش   –زمان    -استفاده 
 توانند در نتیجه گیري آزمایش بسیار موثر باشند.(نور فرابنفش) می ساده امکانات و وسایل

میانی لکه  داراي یک  روغن  لکه  آزمایش  کاغذهاي  ناحیه حمل    ،همه  تمیز آیک  روغن  ناحیه  و یک  لودگی 
 ساعت وقت می باشد. 24الی   6هستند. البته براي کامل شدن این شکل نیاز به حدود 

 ،تر باشد دودههر قدر لکه تیره  ،قطر دایره آن مهم است  کهرسوب و لجن وجود داشته باشد  اگر روي لکه  -1
لکه   بیشتري داریم. هر قدر روي  یا رسوب  باقیمانده  لجن  و  باید   يکمتررسوب  بهتر است. اصوالً  باشیم  داشته 

 هیچ نداشته باشیم. 
.  است  تري داشته باشیم بدترتر و محوتر باشند بهتر و هر قدر مرز مشخصنامشخصلبه هاي محیط لکه هر قدر  -2

افزودنی  هايدر روغن و کافیبا  آلودگی کم  ،هاي خوب  و  است ودوده  ریخته   تر  یا محل  میانی  لکه  از  اثري 
نمی باقی  تمیزتر است. در روغنشدن روغن  از جاهاي دیگر  این بخش  و  تمام  آنها  هاي  افزودنی  ی که هایماند 

 تر است.تر و سیاهتیره ،گاهی همراه با رسوب قابل لمس ،فاسد، لکه میانی کوچک هايو روغن است شده
 

  :حمل آلودگی، یعنی بعد از محل ریخته شدن قطره روغن، انتظار می رود که ۀدر ناحی 
باشدآلودگی کمتر، رنگ روشنتر و  -1 بیشترآ  و  خاکستري و زردتري داشته  تر و  تر و سیاهتیره  رنگ   ، لودگی 

 تر.ايقهوه
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بیشتر حمل کنند و رها کردن آلودگیافزودنی  -2 را  آلودگیها  بیشتر،  نباشد.  هاي  با مرز مشخص  و  ناگهانی  ها 
تر باشد بهتر است. وقتی تر و پاكتر بهتر است. هر قدر مرکز این دایره روشنپس دایره بزرگتر با مرز نامشخص

 شود. ها در حال تمام شدن باشند، رنگ این دایره یکنواخت میزودنیاف
و  عبور کرده  ها نداریم و روغن خالص از البالي الیاف کاغذ فیلتر  در ناحیه روغن پاك که اثري از آلودگی  -3

با مرز  تردر فاصله نزدیکشود. هر قدر این حلقه  تصفیه شده است، یک حلقه شفاف دیده می  تريمشخص  و 
داخلی) درست شود باشد وضعیتو خالص  (مرز  آلودگی  تر  برعکس هرقدر  است.  بیشتر همراه روغن  بدتر  ها 
 بیشتري داریم. هايیعنی افزودنیوضعیت روغن بهتر است تر باشد، امعلومبمانند و مرز روغن پاك ن

 
مراجعه به اینترنت و دیدن عکسهاي یک عکس از هزاران صفحه بیشتر آموزنده است،    از آنجا که گفته می شود

الزم و مفید خواهد بود. هر عکسی هم به  در گوگل      BLOTTER TEST OIL  عنوانکاغذهاي آزمایش با    فراوان
 یک سایت و مقاله با آموختنی هاي فراوان وابسته است.

(موتور    ار روغنک  محلبه رنگ اولیه روغن، به  همان گونه که ذکر شد،  نتایج آزمون قطره روغن روي کاغذ،  

اي) به هاي دستی بدون دوده و با رسوبات روغن قهوهدیزل با دوده زیاد موتور بنزینی با دوده کمتر و گیربکس

، کاغذ فیلتر، کاغذ خشک کن و مقوا..) و درجه حرارت روغن وابسته است.  A4نوع کاغذ مورد استفاده (کاغذ  

تازه ها هم کارکرد  شرایط کار روغن و آلودگی از محققان روشهاي  برخی  را دارند.  را هم اضافه  خودشان  اي 

ن بخش از روغن  آدقیقه کار    5به مدت    درجه سانتی گراد  250گرم کردن روغن تا حدود    پیشند مثالً با  اهکرد

می یکسره  حرارتی  به کمک شوك  را  آماده خراب شدن  و  تا  ضعیف  را  کنند  زمان  خودش  بدهد.  نشان  بهتر 

 هاي اولیه یکسان نیست.بسیار مهم است و شکل قطره در حال پخش شدن در طول ساعتآزمایش هم 

ه کارگاهی فراهم کرده و ب  کیت   اي را در یکهاي مقایسهکار، کاغذ، روش و نمونه  تسهیلیک شرکت براي  
اضافه کردن حاللفروش می با  نیز  دیگر  اول  رساند. متخصصین  از مرحله  به کاغذ پس  آزمایش، هاي مختلف 

 امر  که در  NORIAشرکت و سازمان نوریا  .)Lantos METOD( کنندنوع و ریشه رسوبات را شناسایی می
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به حساب می کار  این  مرکز  بزرگترین  و  پیشگام  در جهان  روغن  را  آنالیز  روش  آزمایش یک  این  براي  آید، 
ادامه  تا کمکی به مرتب شدن و نتایج یکسان و قابل تحلیل کرده باشد. چکیده روش نوریا در    معرفی کرده است

 د.ش خواهد  اشاره
The Blotter Spot Method Sample Preparation and Test Procedure: A Quick Guide 
Gerard Trujillo    Noria Latin America 

 
 .  اي است. آماده کردن نمونه و تحلیل نمونهدو مرحله ک کارقطره روغن روي کاغذ خشک کن یآزمایش 

 ها مطمئن باشیم.باید شرایط یکسانی رعایت شود تا از قابل مقایسه بودن نمونههمواره در هر دو بخش، 
 

 آماده و تحلیل شود:باید شود ذکر میهر نمونه بر اساس آنچه 

 تکان دهید.بطري نمونه گیري را با دست به مدت یک دقیقه به شدت -1

 درب بطري را باز کنید.  -2

 از بطري خارج کنید. روغن را  قطره چکان) مثل گیر (با یک نمونه -3

 (روي نشانه).  یک قطره روغن روي وسط کاغذ بریزید -4

 گیر بیرون بریزید.بقیه روغن را از نمونه -5

 نمونه گیر را تمیز کنید.  -6

 براي دوده و ضدیخ). (به کاغذ و قطره شش ساعت فرصت بدهید  -7

 کاغذ را براي ضدیخ و دوده بررسی کنید. -8

 کاغذ را با نمونه هاي کاغذ استاندارد مقایسه کنید.  -9

 یج را ثبت کنید. ادانسته ها و نت  -10

و روغن    -11 کاغذ  دهید  بمانند  18اجازه  دیگر  از    24(جمعاً    ساعت  پیش  را  ساعت)  آلودگی سوخت  آنکه 

 بررسی کنید. 

 ) در پی آلودگی سوخت بررسی کنید. UVکاغذ را با نور فرابنفش ( -12

 کاغذ را با نمونه هاي استاندارد کاغذ مقایسه کنید.  -13

 یج را ثبت کنید. انت  -14

 هاي غیر عادي را گزارش کنید. نمونه -15

 اضافی به آزمایشگاه روغن بفرستید. نمونه را براي آزمایشات  اگر الزم بود، -16
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 تفسیر و بازدید کاغذ قطره 

ساعت شش  از  و    ،پس  دوده  آلودگی  براي  تا  بدهید  قرار  یکنواخت  نور  با  روشنایی  منبع  یک  روي  را  کاغذ 
 ضدیخ بررسی شوند. 

را هم کمتر می لکه  تنوع رنگ و پخش  نور سفید  دارد.  اهمیت  تفسیر  براي  یکنواخت  و       کند. کاربر نور سفید 
 . کندثبت میزارش  و روي برگه گکرده هاي استاندارد مقایسه هاي کاغذ را با نمونهلکه

 
 لودگی دوده آ

اندازهبیش    هدودآلودگی   از روغن  از  استفاده  افزودنیمتعارف  از زمان    تربیشبه مدت    یا  هاي و کارکرد الزم، 
ینکه ذرات دوده جمع به محض اشوند.  تر میروغن را مصرف کرده و ذرات دوده به یکدیگر چسبیده و بزرگ

بزرگتر شدند زیاد می  ،و  قطره روغن روي کاغذ  ویسکوزیته روغن هم  آنگاه که  بزرگ،  ریزدمیشود.   ذرات 
 کنند.توانند همراه روغن اصلی حرکت کنند و همانجا باقی مانده و یک لکه سیاه درست میدوده  نمی

هستند. وقتی قطره روغن روي  ذرات دوده ریز و در روغن شناور    باشند،  عملها باقیمانده و در حال  اگر افزودنی
کنند و روي کاغذ یک لکه بزرگ و ، ذرات ریز و شناور دوده به آسانی همراه روغن حرکت میریزد کاغذ می

 کنند.می ایجادن رد می شود را آ خاکستري و مات که نور از 
 

 کلیدهایی براي بررسی دوده: 

 ๐اندازه لکه مرکزي 

๐ رنگ لکه مرکزي 

 ๐ نفوذاندازه بخش 

๐ (سیاه یا خاکستري)  رنگ بخش نفوذ 

 ๐ (شرایط تزریق سوخت نادرست) هاله اي از بخش نفوذ داریم؟ 

๐ تیره و کدر است یا نور رد می شود؟ -تراکم بخش نفوذ 
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 ضدیخ -آب خنک کاري

زیرا تواند کار سختی باشد  به کمک آزمایش قطره روغن روي کاغذ خشک کن میشناسایی آلودگی ضدیخ  
کند و ایجاد می  را در کارتراسیدهایی  کند. آلودگی ضدیخ  هاي روغن اثر می روي افزودنی  )ضدیخ (گلیکول

 Oilزند. ضدیخ حتی می تواند (آسیب می  روغن  پراکنده کنندگیخاصیت  حتی با وجود مقادیر کم دوده به  
Ballچنانچه مدتی در گرما با روغن    .را خط می اندازند)  میل لنگکه  (ذرات کروي مانند و سختی    ) ایجاد کند

ها ریزیم، ذرات دوده در اثر نابودي افزودنیباقی بماند آنگاه که یک چکه روغن را روي کاغذ خشک کن می
اي در مرکز داشته شوند. اگر یک لکه تیره مایل به قهوهمیو جابجا ن   اندازه بزرگی پیدا می کنندکلوخه شده و  

ند و احتمال آلودگی ضدیخ هست. اگر یک لکه سیاه و لجن و قیر مانند در ای افزودنیها از بین رفتهباشیم، یعن
لبه با  باشیم،  بیشتر وقتها مرکز داشته  نگران شویم. وقتی ضدیخ در روغن داریم،  باید جداً  هاي نت و مشخص، 

 یک حلقه دوده اطراف یک مرکز زرد و قهوه اي داریم. 
 

 

 

 

 

 کلیدهایی براي بررسی آلودگی ضدیخ

 ๐رنگ و اندازه لکه میانی 

๐ قیريو  خمیري(چسبناك،    ساخت و جنس لکه میانی( 

๐ اندازه لکه روغن 

 ๐  سیاه، نارنجی و زرد)(رنگ لکه در جاهاي مختلف 

 ๐(نشانه آلودگی ضدیخ) وجود هاله 

๐  تیره و کدر است یا نور رد می شود؟(تراکم بخش نفوذ( 
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 آلودگی سوخت 

) UVساعت از آزمایش، برگه آزمـایش را در یـک اتـاق تاریـک بـه کمـک نـور فـرابنفش (  24پس از گذشت  
     بـا نـور فـرابنفش هالـه  و ولـیشـود، کنیم. با نور سفید یا نور خورشید چیز خاصی دیـده نمیبازدید و بررسی می

 توانیم ببینیم.هاي فلورسنت به نشانه آلودگی سوخت را میحلقه
می کند.   ها) در البالي الیاف کاغذ حرکت(و آلودگی  تر، بهتر از روغن پایه غلیظ و سنگینسوخت دیزل سبک

سـاعت پیـدا   24(لکه میانی و ناحیـه نفـوذ) پـس از حـدود    یک هاله و بخش شفاف کامالً واضح دور لکه روغن
فـرابنفش بازدیـد شـود،   UVاگر این کاغذ زیر نور    .د)ها و دوده در آن وجود ندارشود (که اثري از آلودگیمی

 لودگی سوخت بصورت یک حلقه فلورسنت خود را نشان می دهد.آ
و  بـردها را نابود کرده و پراکنده کنندگی روغـن را زودتـر از وقـت از بـین میافزودنی لودگی سوخت مستقیماًآ

(چکه   کتورهاي خرابژهمچنین اگر این آلودگی ناشی از انشود.  اري و کیپ شدن فیلتر را باعث میذرسوب گ
ها و آب بندي خـوب نباشـد، بـاز هـم دوده بیشـتر و پراکنـده   سر انژکتور) باشد، و وضع رینگ  و نشتی کردن از

 .بودخواهیم  شاهد  کنندگی کمتري 
داخلـی بـا محـیط   آلودگی سوخت وابسته اسـت. حلقـه هـاي  هاندازه لکه روي کاغذ و حلقه فلورسنت مستقیماً ب

 یک سیلندر از موتور است.  حداقلنشانه بد کار کردن  مشخص
***** 

انجـام داده و بـا مقایسـه   یشامـآزتواننـد  میخوشـان  خوانندگانی که حتی در گذشته با این روش آشنا نبوده اند،  
و وسیله و پیش نیازي   هزینهدانش و تجربه خود را باال ببرند. این آزمایش هیچ    یهاي اینترنت آزمون خود با عکس
 بجز عالقه الزم ندارد.

  



۹ 
 

 
دست اندرکاران نت و مدیران ماشین آالت حتماً از خواندن آن   که  شودترجمه مقاله دیگري هم اینجا آورده می

 لذت خواهند برد و اندوخته الزم را برخواهند گرفت.
***** 

Blotter Spot test helps improve Engine Reliability 
Gerardo Trujillo   Noria Latin America 

 
ترین آزمایشـات گـردد. یکـی از قـدیمیمـیالدي برمی  1950دهـه  اوایـل  آزمایش قطره و کاغذ خشـک کـن بـه  

دیخ و سـوخت در روغـن شناسایی دوده بیش از اندازه در موتورها، ارزیابی قدرت پراکنده سازي و شناسایی ضـ
 کارتر می باشد.

شـوند. بـراي اي هـم بـراي ایـن روش سـاده پیشـنهاد میپیچیـدهکارگاهی و حتی روشـها و ابزارهـاي  چند روش  
هاي بـا ارزشـی را در مقـام غربـالگري توانـد دانسـتنیهاي بزرگ ماشین آالت این روش ساده و قـوي میناوگان

 بدست بدهد.
 Flecha Amarillaهاي اتوبوس مکزیک به نام  چنان قدرتی دارد که یکی از بزرگترین ناوگاندر واقع این روش 

کن و آزمایشات روغن خارج  از کارگاه، بـه کـم شـدن توانست با استفاده همزمان از روش قطره و کاغذ خشک
 هاي اساسی در موتورهاي ناوگان اتوبوس خود دست یابد.قابل مالحظه خرابی
Flecha Amarilla  یط کیلـومتر را در شـرا 800تقریبـاً روزانـه کند. هر کـدام اتوبوس را راهبري می 2500بیش از
شـود، یعنـی کیلـومتر عـوض می  40000کنند. در شرایط استاندارد، روغـن هـر  ناپیوسته طی میحرکت و توقف  

 .براي یک ناوگان تعویض روغن در ماه  1500
غـن موتـور و فرسـتادن آن بـراي آزمایشـات گیري از هر موتور در زمان عوض کـردن روروش کار شامل نمونه

 باشد.روغن کامل می
نتیجه آزمایشـها  و فترگآزمایشات روغن در یک آزمایشگاه مستقل که در هیوستون تگزاس قرار دارد انجام می

 شد تا کارکنان نتایج را بررسی و تحلیل کنند.میبوسیله اینترنت براي هر مرکز نگهداري و گاراژ فرستاده 
ها از آوري نمونـه. بیشتر ایـن زمـان صـرف جمـعبودروز  16زمان فرستادن نمونه تا رسیدن جواب حدود   متوسط

 .شدمیمراکز مختلف و فرستادن آنها به آزمایشگاه 
استفاده شرکت  براي  روغن  ضدیخ  مثلهایی  آزمایشات  یا  سوخت  آلودگی  از  فلچا  داشت  آگاهی  همچنین   .

کمک از  بآمریال  آزمایشگاه  فرسایشهاي  و  (دوده)  احتراق  اشکاالت  شناسایی  استفاده راي  غیرعادي      هاي 
کرد تا بداند کدام روز صبر می  20کرد. با این وجود، مدیر تعمیرات از وضع راضی نبود چراکه باید حدود  می

 کیلومتر 16000موتور مشکل دارد. در تمام این مدت موتور مشغول بکار بود. گاهی موتور با یک مشکل، 
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 آزمایش قطره روغن

 دوده بیش از اندازه آلودگی ضد یخ آلودگی سوخت

 نمونه گیري همیشگی عادي

آزمایشات بیرون از کارگاه  بازدید از موتور آزمایشات کارگاهی اضافی

 اضافی

 مشکلشناخت  آزمایشات وسیع تر تعمیرات راستی آزمایی کنید

 

 بلی

 بلی

 خیر

 خیر

 
این   بنماید.  خطر  اعالم  و  گزارش  روغن  آنالیز  تا  داشت  موتور    تاخیرکارکرد  اساسی  خرابی  به  اوقات  گاهی 

 شت.انجامید اگرچه یک برنامه آنالیز روغن هم وجود دامی
اي بـراي بهبـود هـاي اساسـی برسـند، نقشـهبراي کمک به بخش نت و شناسایی مشکالت پیش از آنکه به خرابی

ها. به آزمایش همچـون راهـی روش کار پیشنهاد شد. استفاده از روش آزمایش قطره روغن براي غربالگري نمونه
هـایی کـه نیـاز بـه یـک تصـمیم و اقـدام شد تا موتورنگاه می  یبراي شناسایی سریع مشکالت در موتورهاي دیزل

 فوري داشتند شناسایی و کار اصالحی روي آنها انجام شود.
 

 تحلیل همزمان دوگانه و منحنی یادگیري
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شد. از این نمونه روغن ابتدا یک ساده بود. یک نمونه در هر تعویض روغن گرفته می Flecha Amarillaسیاست 

کارگاهی انجـام اضافی  آزمایش    روي آنرسید،  شد. هر نمونه اي که مشکل دار بنظر میآزمایش قطره انجام می
هایی نمونه  گرفت.  کردند یا آزمایشات کاملتري توسط آزمایشگاه بیرونی انجام مییا از موتور بازدید می  .شدمی

شـات معمـول بـه آزمایشـگاه خـارج فرسـتاده دادنـد، بـراي آزمایکه با آزمایش قطـره روغـن مشـکلی نشـان نمی
 شدند.می

یک بخش مهم  از راه اندازي یک برنامه موفق، مقایسه نتایج آزمایش قطره با جوابهاي آزمایشـگاه بیرونـی بـود. 
آزمایش قطـره داد، کارکنان نتیجه تست و  اي اخطار میهرگاه آزمایشگاه روغن خارج از کارگاه در مورد نمونه

هاي آزمایشگاه و نتایج آزمایش قطره پیدا کنند. کردند رابطه اي بین دادهرا با نتایج آزمایشگاه مقایسه و سعی می
بعد از چند ماه کار کردن و تمرین، کارکنان شرکت شروع به تشخیص و شناسایی مشکالت مختلف مانند دوده، 

ره نمودند. کم کم کارکنان به حدي در این کار خبره شـدند ضدیخ و سوخت از روي نتایج آزمایشگاه و نت قط
توانستند در مورد کارهاي مهم تعمیراتی را با تکیه بر تحلیل نتایج آزمایش قطـره خیلـی جلـوتر از رسـیدن که می

 جواب آزمایشگاه تصمیم گیري و اقدام کنند.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 2شکل    

 
 

 
 

گیري بر روالنمونه  

 نتایج ارسالی از آزمایشگاه

 آزمایش قطره آزمایشگاه روغن بیرونی

 همخوانی؟
روش تحلیل نمونه را اصالح 

 کنید

 به عنوان آموزنده ثبت کنید

 یک کد آزمایش قطره براي این نوع نمونه درست کنید

اطالعات 

 بلی

 خیر

 نتیجه آزمایش روي کاغذ

 مقایسه
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شدند. یک کد شناسایی در هر زمینه اي دسته بندي می  و با اختصاصجواب هاي غیرعادي با توجه به شدت آنها  

کرد. همچنین یک اسـتاندارد مرجـع درسـت شـد تـا در کارگـاه هـاي گیري را آسان میاین کار تفسیر و تصمیم
 تعمیراتی گوناگون کارکرد یکسانی بوجود آید.

 گیري گزارش کرد.رقمی درست شد تا بتوان نتیجه را به کمک یک معیار قابل اندازه 3یک کد آزمایش قطره 
 (ضدیخ، سوخت، دوده).  رقم اول درباره دوده است. دومی آلودگی سوخت و سومی آلودگی ضدیخ

 شود و نتایج آزمایشگاه ارتباط دارد.هر کد و رقمی سه حالت ممکنه دارد که به آنچه روي کاغذ دیده می
اعداد شدت مشکل را نشان میدهند. روغنی که داراي   وها نشانه آلودگی  شوند، جایگاهمی  شها گزارنتیجه  وقتی

 دوده زیاد ولی بدون آلودگی سوخت و ضدیخ است، این گونه گزارش می شود.
 3-1-1)  3دوده -1سوخت  -1( ضدیخ  

 
 Chromatogramگوهاي رنگ شناسی  لا
 

 کدها 1جدول 
 کد 1-عادي 2-غیرعادي 3-بحرانی

 دوده % 5/1تا  % 4تا  1.5% به باال   %4از 
 سوخت % 2تا  % 4تا  %2 به باال   %5از 

 ضدیخ  منفی  شوند ها دیده مینشانه مثبت 
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 چهار بخش براي هر لکه روغن روي کاغذ تعریف شدند   2مطابق جدول  افزون بر کدهاي آزمایش، 

 
 کروماتوگرامالگوهاي  2جدول 

 ردیف کد دوده  سوخت  ضدیخ
 C هیج  هیچ  هیچ 

1 
 A هیچ  هیچ  هیچ 

 D بزرگ، خاکستري، مات  بزرگ، سایه یا خاکستري، مات  بزرگ، سایه یا خاکستري، مات 
 T کوچک  غیر فلورسنت کوچک 

 C متوسط،سیاه ،کدر  متوسط،سیاه ،کدر  ،کدر ايو قهوه متوسط،سیاه

2 

 A هیچ  حلقه مشخص  داشته باشدشاید حلقه خارجی 

 متوسط،خاکستري تا سیاه،کدر هیچ 
کوچک،سیاه یا خاکستري، 

 کدر 
D 

 T متوسط یک حلقه کوچک فلورسنت متوسط
کوچک، سیاه، چسبناك، 

 خمیري
 C سیاه، کوچک، کدر بزرگ، سیاه، کدر 

 A هیچ  یک حلقه خوب  حلقه خوب با لبه هاي نت 3
 D هیچ  هیچ  هیچ 

 T بزرگ  حلقه فلورسنت بزرگ بزرگ 
 

 ) 2(جدول 
C -  جایی که روغن اولیه ریخته شده است. -بخش مرکزي 
A -  آید.اي که دور بخش مرکزي میحلقه و هاله  -بخش هاله اي 
D -  اند.جایی که ذرات کوچک و متوسط همراه روغن بداخل کاغذ کشیده شده  -بخش نفوذ 
T-    جایی که روغن خالص ( و شاید سوخت) پس از رها کردن آلودگیها خـود را بـه   -لکه  انتهاي    -بخش شفاف 

 آنجا رسانیده اند.
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شناخته شده آلودگی سوخت دیزل و دوده بیش از اندازه هستند. شناسایی ضدیخ از همه مشـکل   تبیشترین مشکال
تر است. اگر افزودنیهاي پراکنده کننده روغن بشدت نابود شده باشند، و اگر نمونه اي مشکوك به آلودگی ضدیخ 

کاغذ فیلتر روغن چروك خورده گیرد. اگر  باشد، بازدید از فیلتر روغن براي مطمئن شدن از نشتی ضدیخ انجام می
یا ماده اي ژل و لجن مانند و چسبناك اشباع شده باشد، پیش از یک خرابی اساسی دستور کارهـاي تعمیراتـی داده 

 شود.می
اگرچه آزمایش قطره روغن جایگزینی براي یک برنامه آنالیز روغن با کیفیت و آزمایشگاهی نیست اما فلچا آمریال 

میختن آزمایش قطره در داخل کارگاه و آزمایشات روغن در بیـرون از کارگـاه، دیـد عمیـق و دریافته است که با آ
ها، آلـودگی سـوخت و درونی از وضع عمومی موتورها و مشکالتی از قبیل دوده بیش از حد، از بین رفتن افزودنی

م میگیـرد، خرابـی اساسـی نشتی ضدیخ بدست بیاورد. از زمانیکه آزمایشات قطره روغن مانند یک کار روزمره انجا
   .شوندبراي هیچ موتوري پیش نیامده است. مشکالت در مراحل اولیه شناسایی و کنترل می

 


