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   Diesel engineجدول آزمایش های روغن در حال سرویس موتور دیزلی

 آزمایش های پایه 

شامل آندسته از آزمایش هایی کهه جه ه         

تعيين وضعي  سيستم، روغن در حال ب هره  

 برداری و برخی آالینده ها انجام می شود. 

      CC 250حداقل حجم نمونه: 
  

  
 

 روش استاندارد نوع آزمایش

 Elemental Analysis شامل:آنالیز عنصری 

RDE/AES 

ASTM D6595 

 ((Fe/Cr/Al/Pb/Cu/Sn/Ni/Ti/Ag/Mo عناصرفرسایشی                                              -

 (Si/Na/B/V( عناصرآالینده -

 (Zn/P/Ca/Ba/Mg( عناصر افزودنی -

 Viscosity@40°C  ASTM D445 درجه سانتیگراد                04گرانروی در 

 Crackle Crackle Test آلادگی آب                                       

 Particle Quantifier ( PQ ) Analex PQ90 سنج  ذرات آهنی          

 Total Base Number ASTM D 2896/971 عدد قلیاییت کل                

 Total Acid Number ASTM D974 عدد اسیدی کل

 OilAnalysisآنالیز روغن برای ماتارهای دیزلی یک نیاز اساسی تلقی می شاد؛ چرا که با اجرای برنامه آنالیز روغن  

Machinery Condition Monitoring)      میتاان از وضعیت عملکرد درون سیستم و نحاه سرویس و نگهوداری اطوالع )
یافت . بطار مثال وجاد بی  از اندازه عناصر فرسایشی از قبیل آهن،آلامینیام،کروم و... در روغن ماتار یک عامول هشودار         
دهنده در رابطه با سای  غیرعادی باش سیلندر، پیستان و رینگ می باشد. از این طریق امکان شناسایی عاامل و مویوزان      

 شدت فرسای  و نحاه انجام اقدامات اصالحی میسر میگردد.

 روش استاندارد ناع آزمای 

 Flash Point ASTM D3828 نقطه اشتعال بسته                    

 Soot Determination Sootmeter احتراق ناقص                        

 Analytical Ferrography(AF) Predict FM-III فروگرافی مشاهداتی              

 TDPQ Analex PQ90 ضریب شدت فرسای          

 Insoluble (pan or tol ) ASTM D893 اندازه گیری مااد نامحلال  

 آزمایش های تکميلی 

شامل آندسته از آزمایش هایی می باشد که  

درصورت نياز، بسته به نتایج آزمایش های 

پایه و یا بنا بر در خواس  مشتری انجام می 

 شود.

    CC 1500حداقل حجم نمونه: 

 آیا میدانید؟

صدای یک هشدار شنیده نخواهد شد، ”

 “مگر اینکه آماده شنیدن آن باشیم

  
  

  
  


