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 آیا آزمایشات روغن کارگاهی برای سازمانها مفید است؟ 

یکی از فعالترین مباحث مورد بحث در کنفرانس سال گذشته آنالیزروغن نوریا و نمایشگاه آن مربوط به آنالیزروغن  

های  کارگاهی بود. با توجه به اوج گیری توجه به آزمایشات روغن، این موضوع عجیب نیست. در اغلب مشاوره 

های دیدگاه من در مورد آزمایشگاه   .شودهای روغن کارگاهی از من سئوال می کاری، در مورد مفید بودن آزمایشگاه 

های های خوب و روش ام که تکنسیناند. متوجه شده روغن کارگاهی به تدریج به مراحل باالتری ارتقاء پیدا کرده 

چاشنی مهم موفقیت، شور و عالقه است. با اشتیاق و   توانند یک نتیجه خوب را تضمین کنند.مناسب به تنهایی نمی

تواند موفق باشد و بدون آن، یک پروژه عظیم فنی به یک موفقیت معمولی و یا  عالقه، یک برنامه فنی و هدفمند می

  .حتی شکست خواهد انجامید

تقریباً بدون استثنا، همیشه   ام یک تکنسین عالقمند و پرشور حاضر بوده ودر هر برنامه آنالیزروغن موفق که من دیده 

 .مقداری از آنالیز روغن کارگاهی بخشی از کار بوده استانجام 

   باشند؟  CM برنامه  یت قفشور و اشتیاق الزم برای مو توانند زمینه ساز آیا آزمایشات روغن کارگاهی می

کارگاه با برنامه کلی آنالیزروغن چاپ کردم. در این  مقاله ای درباره همسویی آنالیزروغن در  1990در اوایل دهه 

 :اممقاله به مزایای واضح آنالیزروغن در کارگاه اشاره کرده 

 .عت و جوابهای بدون اتالف وقتسر  -

 .توانایی بررسی نتایج خیلی باال و خیلی پایین  -

 .کنترل کالیبراسیون و صحت  -

 .ایشگاه خارج از سازمانها قبل از ارسال آنها به آزمغربالگری نمونه   -

 

 

 

 



در یک بحث فنی چگونگی تکامل یک برنامه آنالیزروغن با همکاری آزمایشگاه کارگاهی و آزمایشگاه خارجی   و

ام هستم، اگرچه تجربه نکته بسیار مهمتری را در مورد  را نشان دادم. امروز هنوز هم معتقد به آنچه قبالً گفته 

  .آنها بر من معلوم کرده است آزمایشگاههای روغن کارگاهی و مزایای

 

  :تأثیر مثبت آزمایشگاه روغن کارگاهی بر مجموعه سازمان و بخش ماشین آالت 

به آزمایشگاه   ،کار گرفته شدهبه ها اغلب بدون توجه به کیفیت نمونه در سیستم سنتی استفاده از آنالیز روغن، 

شوند. تکنسین  فرستاده می  CMاینترنت برای تکنسین  های آزمایشگاه با پست، فاکس یاشوند جواب فرستاده می

CM    نیز اغلب بدون درک عمیق از مفهوم اطالعات، به خالصه گزارش که معموالً توصیه به تعویض روغن یا

روند.  شود و معموالً هرگز به سراغ آن نمیبعد هم این گزارش بایگانی می .کنداکتفا می  ،استهای بعدی ارسال نمونه 

 .شوندهای آنالیزروغن، متأسفانه حجم عظیمی از اطالعات از بین رفته و فراموش میین مدل از برنامه در ا

گیری دقیق  های آشنا به موضوع آنالیزروغن با نمونه ، بسیار متفاوت است. تکنسین CMیک برنامه پیشرفته و مدرن 

اطالعات به دست آمده از آزمایشات عمیقاً درک   کنند،میها را تضمین درست و و اقعی بودن نمونه ،و موشکافانه

داند که آزمایشگاه روغن فقط  دار تبدیل می شوند. تکنسین آزمایشگاه روغن می شده و به اقدامات و تعمیرات هدف 

دهد بلکه در مورد سالمت دستگاه و واکنش آن به محیط اطراف نیز اسرار زیادی را فاش  مشخصات روغن را نمی 

هایی همچون  های آن، همراه با اطالعات دیگری که از روش دانش کافی در مورد آنالیزروغن و روش کند. می

ها، قابل  آیند تصویر روشنی از وضع سالمت دستگاه نگاری و عکسبرداری حرارتی )در کارخانجات( به دست می لرزه

دهد. سوابق و روند حرکت با  یهای آینده و تصمیمات بعدی به دست مدسترس بودن آنها و حتی برنامهدر اعتماد و 

 .شوندطالعات، بهتر ردیابی میا درک 

 آنالیز روغن سنتی به آنالیز پیشرفته تبدیل می شود؟  ،چگونه در یک سازمان

 .هامهارت، لیاقت، دلگرمی و گواهینامه  های مهم موفقیت است. همچنانکه آموزش یکی از جنبه -1

 .موفقیت است که بدون آن هیچ برنامه )مثبتی( اوج نخواهد گرفتحمایت مدیریتی از عوامل مهم  -2

ها است تا این برنامه به صورت یک بخش همیشگی از سازمان  نهادینه کردن آنالیزروغن از بهترین گزینه -3

 .موفقیت را تضمین کند. این کار یک بخش مهم از هر پروژه موفق است آالت، ادامهماشین 

 



و   کند ایفا می  ، در کارگاه نیز یک نقش حیاتی که توضیح آن گاهی اوقات کمی مشکل است در این میان آنالیزروغن

آن ایجاد و شکل دهی به یک شور و عالقه در تشکیالت است. این اشتیاق و شور ناشی از حس مالکیت و دخالت  

 .شونددرگیر با کار   در کار است و باعث می شود اشخاص هر روز بیشتر 

کنند و گروهی که  ها دو گروه هستند، گروهی که نارضایتی را کم می هرتزبرگ محقق معروف می گوید: پاداش 

آید. پول مثال خوبی از حذف کننده  شوند، لزوماً رضایت به دست نمی ها حذف میآورند. وقتی نارضایتیرضایت می 

از کار هستند که به اشخاص حس مشارکت  ها بخش ملموس و مهمی دیگر، راضی کننده  هاست. از سوی نارضایتی 

واقعاً  دهد از کاری که انجام می وقتی کسی  .انجامندو واقعاً به رضایت از کار می بخشندکنندگی و اهمیت میو تعیین 

تواند مهمترین چاشنی  راضی است، زمینه مساعدی برای پرورش اشتیاق و شوق کاری فراهم شده است که می

 .یت باشدفقمو

برد و شور و شوق  آورد که رضایت کاری را باال میزروغن در کارگاه نوعی حس مالکیت به وجود میآنالی

  :آفریند. چند دلیل برای چگونگی کارمی

 

  :آوری به مشارکت بیشتر در امورروی  -1

د. به خاطر  کننهای کمی بیش از یک نفر در این موقعیت کار می آنالیزورهای روغن معموالً تنها هستند. در کارگاه 

کنند و تعداد کمتری درک درستی از موضوع دارند. گاهی اثربخشی  طبیعت کار، افراد کمی با آنالیزروغن همکاری می 

آید که  به ندرت پیش می  . رودتر و باالتر زیر سئوال می های پایین و اهمیت کار آنالیزروغن به دلیل بی خبری رده 

تواند برای هد که چگونه تفسیر چند برگه گزارش با اطالعات پیچیده میآنالیزور همچون یک معلم بتواند توضیح د

ها این همه ارزش و اهمیت داشته باشد. با آزمایشگاه روغن کارگاهی وضع متفاوت است. کار قابل لمس و  سازمان 

ماهیت فیزیکی  شود. د جلب می کن ی که همکارشان با آنها کار میتعامل است. توجه کارکنان به وسایل و ابزار جدید

کند. هرچه همکاران بیشتر بدانند، کاربر آزمایشگاه  و عینی آزمایشات و آزمایشگاه، توضیح و تشریح آن را ساده می 

 .شودکمتر احساس انزوا و تک افتادگی خواهد کرد. دانایی و اطالعات باعث اطمینان به آزمایشگاه می

  :عات سرایت اطل  -2



کنند از آزمایشگاه  اشخاص در مورد ابزارها و چیزهای تازه کنجکاو هستند و وقتی سئوال می قبالً اشاره شد که 

خسارت   و گیرند. آنها به صورتی اتفاقی متوجه اهمیت ریختن روغن درست در محل درست جواب و اطالعات می

بدست  اطالعاتی در مورد فرسایش و وضعیت سالمتی دستگاهها  همچنین وشوند میبه دستگاهها  هاآلودگی

آموزند و اغلب برای اولین بار متوجه  رابطه روغن کاری صحیح و عمر و کارآمدی دستگاهها را می  .آورندمی

شود عملکرد کارکنان بخش سرویس کاری و نگهداری  کند. همه اینها باعث میشوند کسی مراقب است و نگاه می می

شگاه روغن باعث نشر اطالعات و  ند. جلب توجه به آزمای شو با روشهای بهتری جایگزین تغییر و روشهای غلط 

  .آگاهی شده و باعث تغییرات مثبت می شود

 

 :عینی بودن -3

های  شوند زیاد ملموس نیستند. به همین دلیل مدت های خارج به کارگاه ارسال میگزارشاتی که از آزمایشگاه 

ت و باعث می شود کار  شود. آزمایشگاه کارگاهی عینی و ملموس اسطوالنی است که استفاده کاملی از آنها نمی

چون   .کندهای خارج از سازمان هم تغییر میواقعی به نظر بیاید. به همین دلیل نحوه برخورد با اطالعات آزمایشگاه 

تر  های خارجی نیز بیشانجام آزمایشات روغن و نتایج آنها در کارگاه واقعی و قابل لمس است، نتایج آزمایشگاه 

د. در واقع، سازمانهایی که آزمایشگاه  رسانشود و بهره بیشتری به سازمان میمی تر استفاده بهجدی گرفته شده و 

ای و  های دوره کنند چون به اهمیت بررسیروغن کارگاهی دارند آزمایشگاه تخصصی بهتری را برای خود انتخاب می 

 .های موردی آگاهندهای میکروسکوپی و کنترل بررسی

 :شناخته شدن قدر و قیمت-4

وط به روغن و روغن کاری هرگز اهمیت و شخصیت الزم را در بیشتر کارگاهها، معادن و کارخانجات  کارهای مرب

کند، پیامی مبنی بر این که اند. وقتی مدیر برای خرید و نیرو برای آزمایشگاه روغن سرمایه گذاری میتجربه نکرده 

فرستاده است. این یک نیاز پایه ای برای کارهای سرویس و نگهداری با ارزش و مهم هستند به کارکنان این قسمت 

 .ایجاد شور و اشتیاق در کار و رسیدن به موفقیت است

راههای زیادی برای تجهیز یک کارگاه به آزمایشگاه روغن وجود دارد. نوریا یک راهنمای آزمایشهای کارگاهی که  



های پیچیده و  و همچنین روش های ارزان و ساده نوشته شده است تهیه کرده که در آن راه  Jim Fitchتوسط 

اند. صرفنظر از این که یک آزمایش ساده یا تجهیزات گران قیمت را در نظر دارید، از  گران توضیح داده شده 

 .وغن کارگاهی استفاده کنید و پیشرفت سازمان خود را به چشم ببینیدآزمایشات ر


