
:دو هدف اوليه و اصلي   

نمونه گيري مهمترين و ساده ترين بخش برنامه ٓاناليزروغن

:دو هدف اوليه و اصلي   
 
   اطالعات تراکم حداکـثر - 1
 ذرات ميزان و نوع -  ها افزودني ميزان – ٓالودگيها- روغن تميزي  ( 

 ) فرسايشي
 

 اطالعات پراکندگي حداقل - 2
)سيستم کل از اي نمونه (



مطمئن شويم در طي فرٓايند نمونه گيري ٓالودگي از خارج 
سيستم وارد ظرف نشود 

 محل هاي نمونه گيري : محل هاي نمونه گيري :
کاملترین اطالعات نسبت به سایر نقاط - 
اهداف خاص از نمونه گیري -
 

روش هاي نمونه گیري:  
روش هاي نمونه گیري بایستی مستند شده و دراختیار تمامی اعضاء 

:گروه قرارگیرد 
اطمینان از نتایج آنالیزروعن          -1 

  تثبیت برنامه در سازمان - 2



ظروف و لوازم نمونه گيري 

 مناسب با روش نمونه گيري انتخاب شود -

ــــاليزروغن  - ــــه   اهــــداف ٓان تميــــزي ظــــروف باعــــث اطمينــــان از دســــتيابي ب ــــاليزروغن  - ــــه   اهــــداف ٓان تميــــزي ظــــروف باعــــث اطمينــــان از دســــتيابي ب
 خواهد بود 



روش هاي نمونه گيري :
نمونه گيري از مسير برگشتي در سيستمهاي مدار بسته روغن -1
نمونه گيري از خطوط تحت فشار -2
نمونه گيري از سيستمهاي بدون مخزن  - 3
نمونه گيري بوسيله پمپ مکش - 4

1- نمونه گیري از مسیر برگشتی در سیستمهاي مداربسته روغن:

 قواعد متعددي جهت تعيين بهترين محل نمونه گيري در سيستمهاي مختلف وجود دارد -
به جهت وجود موانـع متفـاوتي ماننـد نـوع طراحـي سيسـتمها يـا کـاربرد و محـيط ٓانهـا همـواره امکـان  -

 رعايت تمامي اين قواعد ميسر نميباشد



- نمونه گيري از لوله :      نقاط ورودي به تانک
برگشتي به تانک بهترين سطح از ذرات فرسايشي و ٓالودگي ها را در اختيار 

 ما قرار خواهد داد

نمونه گيري قبل از فيلتر -  
چون فيلترها و سپراتورها ٓالودگي و ذرات را از روغـن جـدا ميسـازند بـا نمونـه 

::قوانین اصلی در تعیین بهترین نقطه نمونه گیريقوانین اصلی در تعیین بهترین نقطه نمونه گیري

چون فيلترها و سپراتورها ٓالودگي و ذرات را از روغـن جـدا ميسـازند بـا نمونـه 
 گيري بعد از فيلتر عمال اطالعات باارزشي را از دست خواهيم داد

 

نقاط داراي اغتشاش  -  
تعبيه شيرها در زانوئي ها و خمهاي تند و ( نقاط با بيشترين تالطم 

:  از  جلوگيري 

Particle Flyby

 



 Primary Sampling Primary Sampling  نمونه گیري اولیهنمونه گیري اولیه
    Secondary Sampling    Secondary Sampling  نمونه گیري ثانویهنمونه گیري ثانویه

P    
primary 
Sampling 
Port



::نکات مهمي که در اين نوع نمونه گيري بايستي رعايت شودنکات مهمي که در اين نوع نمونه گيري بايستي رعايت شود

lنمونه از منطقه پراغتشاش سیستم گرفته شود
lنمونه گیري از خروجی تجهیزات انجام گیرد
l  نمونه در طی زمانی که سیستم فعال بوده و شـرایط

کارکرد نرمال میباشد گرفته شود
نمونه در طی زمانی که سیستم فعال بوده و شـرایط  

کارکرد نرمال میباشد گرفته شود
l   نمونه گیري از لوله هائی که سیال در آنهـا جریـان

ندارد صحیح نمیباشد
l پس از فیلتر و سپراتور نبایستی نمونه گیري صورت

پذیرد



:نمونه گیري از خطوط تحت فشار - 2
 :شيرهاي قابل حمل -
 )نمونه گيري از خطوط با فشارهاي باالتر(

 

 

 :اتصال ميني مس - :اتصال ميني مس -
 )نمونه گيري از خطوط با فشارهاي پائين تر( 

 تعبيه در پوش براي شير

 

 :شير توپـي -
 فالش اضافي      جلوگيري از ورود ٓالودگي



  Sump -Wetنمونه گیري ازسیستمهاي بدون مخزن -3

 :Wet-Sump  بـــــــــه سيســـــــــتمهائي گـفتـــــــــه
ميشود که در ٓانها مخزن جداگانـه اي بـراي روغـن 
وجـــود نـــدارد و روغـــن در محفظـــه اي کـــه در زيـــر 

قطعات است جمع ميشود 

کمپرسورهاي با  -3گيربکس هاي با سيستم تغذيه روغن   -2موتورهاي ديزل   - 1: مثالهائي از اين سيستمها 
سيستم تغذيه روغن

ـــرين محـــل نمونـــه گيـــري در موتـــور  بهت
دقيقا قبل از فيلترميباشد



نمونـــــه اي از سيســـــتمهائي کـــــه در ٓانهـــــا 
يـــــک مســـــيرجانبي بـــــراي فيلتـــــر کـــــردن 

 روغن موجوداست روغن موجوداست

Off Line Filtering 



نمونه گیري بوسیله پمپ مکش روغن - 4

 نمونه گيري از موتور از مسيرگيج روغن -

نمونــــــه گيــــــري از مخــــــزن از محــــــل ســــــرريز  -
روغن

نمونــــــــــه گيــــــــــري ازمحــــــــــل تخليــــــــــه  
Drain  روغــــــن بـــــــه هــــــيچ وجـــــــه

توصيه نميشود



 محل قرار گرفتن شلنگ -
 )جريان زنده(اواسط مخزن بين لوله برگشتي و مکش 

 جلوگيري از ٓالودگي شلنک  - جلوگيري از ٓالودگي شلنک  -
 درزمان نگهداري در انبار يا درزمان نمونه گيري 

 تعويض شلنگ  -
استفاده از شلنگ نو بزاي نمونه گيري بعدي 



 نمونه گيري به سرعت پس از متوقف شدن سيستم -
ذرات بالفاصله پس از متوقف شدن سيستم بسته به سايز و دانسيته به صورت اليه اليه در ته مخزن نشست ميکنند

نمونـــــه گيـــــري از ارتفـــــاع مناســـــب و 
استفاده از يک لولـه فلـزي (دلخواه 
)و بست


