
فیلتراسیون روغن های هیدرولیک

HYDRAULIC FILTRATION
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Work Rhythmically, Efficiently, Without Lagging. 1
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RASHEN
Hydraulic Nopak

مقدمه
از.یکندمایفاهیدرولیکهایسیستمتوقفبدونومداومارکرددراساسینقشیروغنفیلتراسیون

یبمورداغلبسازدمینمایانمدتدرازدرراخودبارزیاناثراتهیدرولیکروغنآلودگیکهآنجا
میدادهبتنسدیگریعواملبهسیستمخرابیوپیدرپیتوقفاتعلتآنکهیامیگیردقرارتوجهی

.شود
هیدرولیکهایسیستمدرآمدهپیشتوقفاتوهاخرابی٪75ازبیشکهاستدادهنشانمطالعات

.استبودههیدرولیکروغنفیلتراسیونبهتوجهیبیوروغنآلودگیبدلیل

Others:
25%

Related to fluid condition:
75%

وغن بر در این جزوه سعی شده است تا خواننده با اصول فیلتراسیون آشنایی پیدا کرده و اثرات مخرب آلودگی ر
در بخش بعدی راه کارهای موجود جهت حذف آلودگی ها به منظور کاهش هزینه های. اجزا هیدرولیکی را در یابد 

.تولید و راهبری ارایه میگردد

RASHEN
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RASHEN
Hydraulic Nopak

هیدرولیکهایسیستمدرروغننقش

قدرتانتقال-1
ارکردکجهتتنهاییبهایناما.باشدمیقدرتانتقالهیدرولیکسیستمیکدرروغناصلینقش

.نیستکافیسیستمیکعیببی

روانکاری-2
حرکمتسطوحبیناصطکاکضریبکاهشموجبروانکاریخصوصیتبدلیلهیدرولیکهایروغن
زجتلمیزانبهبستگیخصوصیاتاین.میکندجلوگیریآنهاسریعاستهالکوسایشازوشده

.گرددمیتعدیلنظرموردکاربردبامطابقخاصیترکیباتافزودنباکهداردروغن

کاریخنک-3
رارکمتدمایبادیگرنقاطدرآندفعوداغنقاطازحرارتجذبتواناییسیالیکعنوانبهروغن
وشدهمتحرکاجزااندازهازبیششدنگرممانعسیستمداخلدرگردشباروغنبنابراین.دارد
RASHEN.داردمیمحفوظآسیبازراآنها



4

RASHEN
Hydraulic Nopak

هیدرولیکهایسیستمدرروغننقش

کفضدخاصیت-4
ایتنهدروروغنشدناکسید–کاویتاسیون–سیستمشدنگرموهیدرولیکسیالکردنکف

مخزنبهکفضدموادافزودنکهداشتخواهدپیدرراکاراییکاهشیااجزابهرسیدنآسیب
.شودمیپدیدهاینکاهشبهمنجر

بندیآب-5
پایینلقیباکمتحرسطوحبینشدنبندآبقابلیتباالنسبتاویسکوزیتیبدلیلهیدرولیکروغن

.باشدمیدارارا

خوردگیازجلوگیری-6
هدادکاهشهیدرولیکیاجزابرراخورندهمواداثراتتوانمیروغنبهخوردگیضدموادافزودنبا
.دادافزایشراسیستمکاریعمرطولو

جامدذراتانتقال-7
.اشندبمیجامدمیکرونیذراتتولیدمنبعزمانطولدرطبیعیاستهالکبدلیلمتحرکسطوح

.شوندمیجداروغناز(فیلتر)دیگریمحلبهانتقالباوشدهمعلقروغنداخلدرذراتاین

RASHEN
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RASHEN
Hydraulic Nopak

روغندرموجودهایآلودگی

هوا-3آب               -2ذرات جامد               -1

RASHEN
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RASHEN
Hydraulic Nopak

روغندرموجودهایآلودگی

جامدذرات-1
5ازبزرگتردستهدوبهروغندرموجودذرات mµ5ازکوچکترو mµگردندمیبندیطبقه.
5ازکوچکترذرات mµراSilt5ازبزگترذراتو mµراChipsنامندمی.

RASHEN
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RASHEN
Hydraulic Nopak

روغندرموجودهایآلودگی

(aمنشاSiltباشدمیذیلشرحبهروغندرموجودنرمذراتیا:

Packingازشدهجداذرات• or Sealing
کاریتمیزحیندرپارچهازشدهجداالیاففیبر•
Microbial)هاباکتری• degradation)

تولیدبهنجرمتواندمینیزیکدیگرباآنهااختالطنتیجهدرمختلفهایروغنبینشیمیاییترکیب
کهرددگمیتوصیهبراینبنا.باشدداشتهپیدرراروغنشیمیاییآلودگیوگردیدهلجنورسوب

.نشوداستفادهنداریداطمینانموجودروغنباآنسازگاریازکهروغنیازهرگز

RASHEN



روغندرموجودهایآلودگی

(bمنشاChipsباشدمیذیلشرحبهروغندرموجودسختذراتیا:

(خامموادازحاصلذراتیاغباروگرد)سیلیکون•
(داخلیقطعاتدرداغنقاطایجادنتیجهدرسوختهروغن)کربن•
سیستمطبیعیکارکردازحاصلفلزیذرات•

هنگامزوداستهالکورساندنآسیبموجب(سختیانرم)روغندرمعلقجامدذراتکلیه
ورتصدروکردجلوگیریروغنداخلبهآنهاورودازبایستیلذا.شودمیهیدرولیکهایسیستم

.گردداقدامآنسازیجدابهنسبتفیلتراسیونمختلفهایروشباورود
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RASHEN
Hydraulic Nopak
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RASHEN
Hydraulic Nopak

روغندرموجودهایآلودگی

RASHEN



10

RASHEN
Hydraulic Nopak

RASHEN



11

RASHEN
Hydraulic Nopak

(Water)آب-2

آبمجازمیزانحداکثر.باشدداشتهوجودروغندرآزادوامولسیونصورتدوبهاستممکنآب
100روغندرموجود ppmباشدمیدرصد٪0.01معادل.

RASHEN
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RASHEN
Hydraulic Nopak

(Water)آب-2

300میزانتاشودمیروغنواردکهآبی ppmآبکهصورتیدرداردراروغندرشدنحلقابلیت
یمخرباثراتروغندرموجودآب.گرددمینشینتهآزادذراتصورتبهشودروغنواردبیشتری

ودادهواکنشروغندرموجودهایافزودنیباآب.گذاردمیجایبرهیدرولیکسیستمبر
ویستمساستهالکافزایشموجبزمانطولدراسیدیترکیباتاین.کندمیآزاداسیدیترکیبات
.شوندمیشیمیاییخوردگی

RASHEN
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RASHEN
Hydraulic Nopak

(Water)آب-2

Water)مخصوصفیلترهاینظیرمختلفیهایروشبهتوانمیراروغندرموجودآبآزادذرات
Removal)مرکزازگریزسازینشینتهو(Centrifugation)وآبکاملجداسازیاما.کردجدا

ازاستفادههاروشاینازیکی.داردخاصتجهیزاتبهنیازونبودهپذیرامکانسادگیبهروغن
Dehydrationتکنولوژی Vacuum Unitباشدمی.

وخالءفرایندیکطریقازروغنازآبکردنجدا
.کردنخشک

باشدهآلودهروغنهایبرایکلیطوربهروشاین
.گیردمیقراراستفادهموردآبباالیحجم

با توجه به هزینه های باالی این روش بهترین راه حل 
RASHEN.پیشگیری از آلودگی روغن هیدرولیک با آب می باشد
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RASHEN
Hydraulic Nopak

(Water)آب-2

عدموآبیکنندهخنکسیستمنشت(Condensation)تقطیرآبباآلودگیعمدهمنابع
.باشدمیروغنمناسبانبارداری

پیشگیری منبع تولید آسیب ها 

از بین بردن نشتی ها در سیستم•
استفاده از فیلترهای جاذب آب•
ز از استفاده از دستگاه ته نشین سازی گری•

(Centrifugation)مرکز 
 Dehydrationاستفاده از دستگاه•

Vacuum Unit

آب بندهای در عملگرها•
نشت از مخزن•
نشت از مبدل های حرارتی•

خوردگی سطوح فلزی•
تسریع در سایش قطعات •
بروز خستگی در یاطاقانها و •

بیرینگ ها
ها از بین رفتن خاصیت افزودنی•

در روغن
واریانس ویسکوزیته•
RASHENافزایش هدایت الکتریکی•
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RASHEN
Hydraulic Nopak

(Air)هوا-3

بهنکاویتاسیو.شودمیروغنشدناکسیدیاکاویتاسیونموجبروغندرشدهحلصورتبههوا
یمقطعاتخوردگیبهمنجرنیزروغنشدناکسیدومیرساندآسیبهاپمپنظیرحساساجزا

.گردد
.شودمیدشوارسیستمکنترلویافتهکاهشراندمانهوابودنپذیرتراکمدلیلبهآنبرعالوه

پیشگیری منبع تولید آسیب ها 

از بین بردن نشتی ها •
ممانعت از گرفتگی خط مکش پمپ•
طراحی مخزن مناسب•
در خط برگشت Diffusersاستفاده از  •

وجود نشتی در سیستم•
ورود هوا از پمپ•
تالطم سیال در مخزن•

کاهش قدرت سیستم •
هیدرولیک

کاهش خروجی در پمپ•
کاهش روانکاری•
افزایش درجه حرارت•
کف کردن روغن در مخزن •
RASHENایجاد واکنش های شیمیایی•
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RASHEN
Hydraulic Nopak

جامدذراتآلودگیمنابع

سیستمطبیعیکارکردازحاصلآلودگی-1
عیطبیطوربهاما،دهدمیکاهشراسیستمفرسایشواستهالکمیزانتنهامناسبروغنکاری

درجامدذراتوشدهفرسایشدچاربرگشتیورفتحرکتنتیجهدربندهاآبوفلزیسطوح
همراهخارجهوایمخزنداخلدرروغنسطحتغییربدلیلآنکهبرعالوه.شودمیآزادروغنداخل

.گیردمیقرارروغنباتماسدر،استشدهوارد(Suction)کشنفسفیلترازکهریزیذراتبا
همچنین.ددارتوجهیقابلاهمیتمناسبکاراییبافیلتراسیونسیستمیکازاستفادهبنابراین،

استفادهمناسب(Suction)کشنفسفیلترازبایستیحتماباالآلودگیباتولیدیهایمحیطدر
کشنفشمخازنازاستفادهگریریختهخطوطدرمثالباالبسیارآلودگیصورتیدر.شود

(Suction)کشنفسمخازن.استضروریفیلترجایبه(Suction)مخزنبیندیافراگمیایجادبا
.کنندمیجلوگیریتولیدپروسهازحاصلغباروگردبهروغنآلودگیازبیرونهوایوروغن

RASHEN
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RASHEN
Hydraulic Nopak

جامدذراتآلودگیمنابع

روغنآلودگیوسیستممناسبکاریتمیزعدم-2
زنمخداخلدرالیافچسبیدنبهمنجرمخازنتمیزکاریمنظوربهمعمولیهایپارچهازاستفاده

.داشتخواهدپیدررافیلترهاافتادنکارازوشده
یآلودگصورتدر.باشدمیمخازنکاریتمیزاصولرعایتعدمعواقبازنیزمیکروبیآلودگی
ارکازکوتاهیزمانمدتدرراروغنفیلترهایوشدهتکثیرروغنداخلدرسرعتبههاباکتری

راحتیبهآلودگیاینازسیستمپاکسازیزیراباشدمیخطرناکبسیارآلودگیاین.اندازندمی
آببهنروغآلودگیازجلوگیری.استآلودگیازپیشگیریحلراهبهترینلذا.نیستپذیرامکان

.رساندخواهدحداقلبهرامیکروبیآلودگیریسکتمیزکاریدرحیننظافترعایتو
داشترخاطبهبایدوباشدداشتهپیدرزیادیهایهزینهتواندمیآلودهروغنباسیستمکردنپر
هیدرولیکروغنآلودگیمیزانبایستیبلکه.نیستآلودگیبدونروغنالزامانوروغنکه

.گیردقرارمجددتصفیهموردآنکاربردبامطابقوشودگیریاندازهشدهخریداری

RASHEN
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RASHEN
Hydraulic Nopak

جامدذراتآلودگیمنابع

تعمیراتواندازیراهونصبحینآلودگی-3

غباروگرد•

وبارغوگردورودبهمنجرتواندمیجداسازیازپسآنهاکردنرهاواتصاالتبهنسبتتوجهیبی
.شودآنهاداخلبهتولیدیخاممواد

RASHEN
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RASHEN
Hydraulic Nopak

جامدذراتآلودگیمنابع

تعمیراتواندازیراهونصبحینآلودگی-3

گرمکاروجوشکاری•

داخلدرفلزیاکسیدالیهتشکیلباعثاتصاالتوهالولهدادنحرارتیاجوشکاریگونههر
.یابدمیراهدیگرنقاطبهروغنجریانباهمراهسیستماندازیراهازپسوشدههالولهسطوح

امیالزخطوطرویبرجوشکاریگونههرانجامازپسفالشینگواسیدشوییعملیاتبنابراین
.است

RASHEN
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RASHEN
Hydraulic Nopak

جامدذراتآلودگیمنابع

تعمیراتواندازیراهونصبحینآلودگی-3

هاتیوبازشدهجدافلزیذرات•

برادهیناازبخشی.شودمیبرادهایجادباعثآنهاسرگیریپلیسهوهالولهبریدنطبیعیطوربه
درریزترهایبرادهاماکردخارجلولهداخلازفشردههواییامکانیکیهایروشبهتوانمیراها

.کردپاکسازیراآنهاتواننمیمکانیکیهایروشبهکهمانندمیباقیهاخمولولهداخلیجداره
نصبمرحلهاتمامازپسهالولهداخلیجدارهنهاییپاکسازیاستانداردومناسبروشتنها

.باشدمیفالشینگ

RASHEN
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RASHEN
Hydraulic Nopak

هیدرولیکهایسیستمروغنآلودگیهاینشانه

میرذکشودمینمایانهیدرولیکروغنآلودگینتیجهدرکهمعمولهاینشانهازبخشیدراینجا
هرتمرمستکراراماباشدداشتهنیزدیگریدالیلهانشانهاینازیکهراستممکنچهاگر.گردد

:استهیدرولیکروغنآلودگیدهندهنشانموارداینازیک

سوزدمیبرقیشیرهایسلونویید-1
بندهاآبازتوجهقابلوپیاپینشتی-2
.شودمیگیجیاومیکندگیرشیرهااسپول-3
.کنندمیکاریکنواختغیرولرزشباشیرها-4
.یابدمیپیداکاهشآنقدرتیاافتدمیکارازپمپ-5

RASHEN
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RASHEN
Hydraulic Nopak

آلودگیازحاصلخرابیهای

ینشتافزایشوحساسقطعاتسایشواستهالک-1

فلزیاکسیدهایولجنگیریشکل-2

هااوریفیسشدنبسته-3

بندهاآبازنشتیافزایش-4

روغنخواصتغییروشیمیاییتغییرات-5

RASHEN
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RASHEN
Hydraulic Nopak

آلودگیهایهزینه

دیدهآسیبقطعاتتعویضوتعمیرهزینه-1
سیستماستهالکافزایش-2
سیستمنگهداریجهتپرسنلیهایهزینهافزایش-3
روغنتعویضهزینه-4
آلودهروغنکردنمعدومیابازیابیهزینه-5

هزینه توقف خط هزینه محصوالت بی 

کیفیت

هزینه تعمیرات و 

تعویض اجزا

هزینه فیلتراسیون
ISO 23/21/18

هزینه کاهش راندمان 

دستگاه

هزینه توقف خط هزینه محصوالت بی 

کیفیت

هزینه تعمیرات و 

تعویض اجزا

هزینه فیلتراسیون 
ISO 18/16/13

هزینه کاهش راندمان 

دستگاه

RASHEN
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RASHEN
Hydraulic Nopak

تولیدکاهشوسیستمتوقفات

دسازمیتراهمیتباتولیدخطوطدرراهیدرولیکهایسستمبودنبکارآمادهوکاراییآنچه
سیستمیکازبخشیتعمیریاتعویضهزینهکهگفتمیتوانجراتبهاستتوقفاتازجلوگیری

وجهتخوداینکهشودمیشاملراناچیزیسهمتولیدخطتوقفاتهزینهبادرمقایسههیدرولیک
مینبنابرای.سازدمیآشکارهیدرولیکهایسستماصولیاندازیراهونگهداریجهترابیشتری

ازیشگیریپبلکهنیستهزینهصرفهیدرولیکهایسیستمفیلتراسیونوفالشینگگفتتوان
.استبینیپیشقابلغیرهایهزینهوخصارات

RASHEN
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RASHEN
Hydraulic Nopak

روغندرموجودهایآلودگی

پمپعمرطولرویبرذراتاندازهاثر
لودگیآکالسباامایکسانکارکردشرایطباهیدرولیکپمپدوبرایآمدهعملبهتحقیقیکدر

.داردپمپعمرطولبرتاثیریچهذراتحجمکهدهدمینشانسالیکطولدرمتفاوت

RASHEN
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RASHEN
Hydraulic Nopak

Beta)بتانسبتتعریف ratio)راندمانو(Efficiency)فیلتر:

Beta)بتانسبتنامبهدیگریمشخصهباسایزمشبرعالوهروغنفیلترهای ratio)میزانکه
.گردندمیمعرفیدهدمینمایشرافیلترکارآمدی

شرحبهلترفیراندمانوبتانسبتبینرابطه.استمتفاوتمختلفسایزهایباذراتبهبتانسبت
:باشدمیذیل
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فیلترسایزمشانتخابدرمهمفاکتورهای

دستگاهطبیعیعنلکردحیندرآنخیزوافتمیزانوکاریفشار-1
محیطیشرایط-2
آننوعوتجهیزاتحساسیتمیزان-3
فیلترانتظارموردعمر-4
تجهیزاتنگهداریوتعمیرهزینه-5
دستگاهتوقفاهمیتمیزان-6
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فیلترسایزمشانتخابدرمهمفاکتورهای

میزان–کاریفشارحداکثرنظیرهیدرولیکروغنفیلترفنیمشخصاتسایرفوقمواردبرعالوه
.دارنداهمیتمناسبفیلترانتخابدر–آنبامتناظرفشارافتومجازدبی
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Filter Media Selection

Instructions

From the following seven (7) system parameter tables, select the weighting factor which applies to your application. Add these
weighting factors together and consult the ‘Total Weighting Graph’ (Figure 1). The total weighting factor is found on the vertical
axis. Draw a straight line from left to right, starting at the total weighting factor number. This line is parallel to the horizontal axis.
The total weighting line will intersect the media rating range band (found in the graph) at two points.

Next, draw a line from the two intersection points down to the horizontal axis. This axis shows the particle sizes where the media
should have a Beta rating of at least 200 (99.5% separation efficiency). This indicates the most suitable range of media ratings for
your application. Consult the individual product catalogue(s) to match this result to a specific media. 

Table A
Pressure & Duty Cycles
(To take account of the Normal operating pressure & it’s
severity of change, both in magnitude & frequency)

Pressure; Select operating pressure
Duty;
LIGHT Continuous operation at rated pressure or lower
MEDIUM Medium pressure changes up to rated pressure
HEAVY Zero to full pressure
SEVERE Zero to full pressure - with transients at high 

frequency (0.6Hz) (e.g. power unit supplying a 
punching machine)

Select weighting from table below;

Pressure Duty

PSI Bar Lt Med Hvy Sev
0-1015 0-70 1 2 3 4

1015-2175 70-150 1 3 4 5
2175-3625 150-250 2 3 4 6
3625-5075 250-350 3 5 6 7

5075+ 350+ 4 6 7 8

Weighting No.

Table B
Environment

Examples Weighting
Good Clean area’s, Lab’s 0
Average General machine shops

assembly plants 1
Poor Mobile mills (metal & paper) 2
Hostile Foundries, also where

ingression of contaminant is
expected to be very high 3

Weighting No.

Table C
Component Sensitivity

Examples Weighting
Very High High performance servo valves 8
High Industrial servo valves 6
Above average Piston pumps, proportional valves,

compensated flow controls 4
Average Vane pumps, spool valves 3
Below average Gear pumps, manual & poppet valves 2
Minimal Ram pumps & cylinders 1

Weighting No.

Table D
Life Expectancy

Hours Weighting
0-1,000 0

1,000-5,000 1
5,000-10,000 2
10,000-20,000 3

20,000+ 5

Weighting No.

Table E
Component Economic Liability
To account for the cost of component replacement

Examples Weighting
Very High Large piston pumps, large high

torque low speed motors 4
High Cylinders, servo valves, piston motors 3
Average Line mounted valves 2
Low Subplate mounted valves, inexpensive

gear pumps 1

Weighting No.

Table F
Operational Economic Liability
To account for the cost of downtime

Examples Weighting
Very High Very expensive downtime of certain

paper, steel mill equipment &
automotive equipment 5

High High volume production equipment 3
Average Critical, but non-production equipment 2
Low Equipment not critical to production 1

Weighting No..

Table G
Operation Economic Liability
To account for the cost of downtime

Examples Weighting
High Mine winding gear breaking systems 3
Average Where failure is likely to cause a hazard 1
Low Some hydraulic component test stands;

negligible hazard 0

Weighting No.

Total Weighting
of all Tables
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Selecting the Correct Media

A number of interrelated system factors determines the most suitable filter media for a particular application. The following media
selection method was developed by the British Fluid Power Association (B.F.P.A.) and is used with permission. This media selection
process uses a ‘weighting’ system based upon the relative importance of major systems factors. Simply add the individual
‘weighting’ factors from the seven (7) system parameter tables on the previous page. Then, consult the ‘Total Weighting Graph’
(Figure 1) to find the appropriate rating range of suitable media. This rating range is based upon ‘absolute’ media ratings, where
the Beta rating is equal to or greater than 200 (99.5% separation efficiency).  

It must be emphasized that the rating range obtained can only be considered as an approximation. Precise operating parameters
are often difficult to quantify by both users and makers of filtration equipment. Once the approximate rating range has been
established, the final media selection should be based on the specific characteristics of a given medium. For more information
about specific media performance, the appropriate product catalogue’s should be consulted.

Example

Consider a large hydraulic excavator operating in a quarry. The hydraulic includes
spare pressure compensated piston pumps and very large lift cylinders.

Operating Pressure & Duty Cycle (Table A)
The system operates at 245 bar with extremes of
both flow and pressure fluctuations in a cycle that is
repeated approximately four times every minute. For
this reason it is considered to be 
Heavy Weighting = 4

Environment (Table B)
The environment in which this machine is working
can, in dry weather, be very dirty. As a result,
ingression is likely to be high.
Poor Weighting = 2

Component Sensitivity (Table C)
Although the majority of the components are
considered to be of average sensitivity, the pumps are;
Above Average Weighting = 4

Life Expectancy (Table D)
The annual usage is about 2000 hours & component
life is expected to be about 4 years hence 8000
hours and a weighting of;
5,000-10,000 Hours Weighting = 2

Economic Liabilities (Components) (Table E)
Components such as lift cylinders & variable piston
pumps are quite expensive for the end user to
purchase.
Component costs are high, hence;
High Weighting = 3

Economic liabilities (Operational) (Table F)
Economic liabilities caused by downtime vary
depending upon the specific quarry situation, but the
high capital cost of the system puts it in HIGH category.
High Weighting = 3

Safety Liabilities (Table G)
No additional weighting to take account of safety is
required
Low Weighting = 0

Total Weighting
(Sum of individual Weightings) = 18
The weighting selected is in the range of 4 to 13
microns. The media selected should have a
minimum Beta Ratio Beta13 = 200 (99.5% efficient)

Filtration Fact
There is no direct correlation
between using a specific
media and attaining a specific
ISO cleanliness classification.
Numerous other variables
should be considered, such
as particulate ingression,
actual flow through filters,
and filter locations.
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روغنشاخصآلودگیاستانداردهایباآشنایی

ISOاستادارد NASو4406 درجامدذراتآلودگیشاخصتعییندرراکاربردبیشترین1638
هرکهمیمفهوچهاگر.دارندرایکدیگربهتبدیلقابلیتاستاندارددواین.دارندصنعتیهایروغن

.اشدبمیمتفاوتیکدیگربابرندمیکاربهآلودگیشاخصمعرفیجهتاستانداردهااینازیک
دارندمشخصیاندازهکهروغنلیترمیلی100درمعلقجامدذراتشمارشباروغنآلودگیشاخص

.میگرددتعیین.
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NASاستانداردمعرفی 1638

.شوندمیبندیطبقهمیکرونحسببرمتوالیمحدوده5درمختلفذراتابتدااستانداردایندر
ابوگرددمیشمارششدهتعریفهایبازهازیکهردرلیترمیلی100درموجودذراتتعدادسپس
.باشدمینظرموردروغنآلودگیشاخصنمودارآمدهدستبهNASدرموجودجدولبهتوجه

محدوده اندازه ذراتمیلی لیتر100تعداد ذرات در NASعدد 

684506 – 14 µm
81108214 – 21 µm
631221 – 38 µm
64638 – 70 µm
32≥ 70 µm

NAS 8نتیجه 
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ISOاستانداردمعرفی 4406:1999

رد.دهدمینمایشیکدیگرازمجزاعددسهیادوصورتبهراروغنآلودگیشاخصاستاندارداین
:میگردندبندیطبقهمیکرونحسببرمحدودهسهدرمختلفجامدذراتایزواستاندارد

میکرون4ازبزرگترذرات-1
میکرون6ازبزرگترذرات-2
میکرون14ازبزرگترذرات-3

وشدهشمارشروغنلیترمیلی100درموجودذراتتعدادشدهتعریفهایبازهازیکهردرسپس
هرکهباشدمیمتفاوتعددسهحاصل.میگردداستخراجشدهارایهجدولازآنبهمتناظرعدد
راتذبامتناظرشاخصعددبیشترسادگیمنظوربهاغلب.کنددمیتداییراخاصیمفهومیک

.گرددمیارایهعدددوشکلبهایزوآلودگیشاخصوگردیدهحذفمیکرون2ازبزرگتر
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ISOاستانداردمعرفی 4406:1999
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ISOاستانداردمعرفی 4406:1999
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ISOاستانداردمعرفی 4406:1999
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ISOاستانداردمعرفی 4406:1999
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ISOاستانداردمعرفی 4406:1999
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ISOاستانداردمعرفی 4406:1999

اما.دهدمیارایهروغندرموجودذراتازبهتریدرکآنخاصتعریفدلیلبهایزواستاندارد
دروبودهترمحسوساستشدهتعریفمشخصعددیکغالبدرآنکهدلیلبهNASاستادارد

.داردبیشتریکاربردصنعت
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روغندرموجودذراتشمارشهایروش

فشارافتگیریاندازهشاخص-1

دروجودمفیلترفشارافتاگرکهباشدمیاینبرفرضباشدمیتجربیبیشترکهروشایندر
الزمتمیزیسطحبهروغن.بماندثابت(ساعت2مثال)معینیزمانمدتطولدرروغنمسیر

نمیفادهاستآنازحاضرحالدروباشدمیکنترلقابلغیروابتداییبسیارروشاین.استرسیده
.باشدنداشتهوجودگیریاندازهجهتدیگریامکانهیچکهمواردیدرمگر.شود
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روغندرموجودذراتشمارشهایروش

میکروسکوپازاستفاده-2

شدههتهیمنظوراینبهکهریزیبسیارفیلترهایمیانازروغنازمشخصیحجمابتداروشایندر
ودهشبررسیمیکروسکوپتوسطفیلتررویبرماندهجابهجامدذراتسپس.شودمیدادهعبور

بهیعددنهایتدر.گرددمیمقایسهاستشدهتهیهقبالکهاستانداردیهایالگویباآنالگوی
وقتاربسیروشاین.شودمیمعرفیشدهتعریفالوگوهایبهتوجهباروغنآلودگیشاخصعنوان

.داردتجربهودقتبهنیازوبودهگیر
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روغندرموجودذراتشمارشهایروش

Leaserازاستفاده-3 Particle counter

حالدرسرعتبهلیزریهایگرشمارشکهاستشدهباعثروشاینالعادهفوقهایمزیت
کلیه.دندارخاصیتخصصبهنیازدستگاهاینازاستفادهعمال.باشدمختلفصنایعدرگسترش

میریهاشدهچاپصورتبهیاومانیتوررویبرنتایجوگیردمیصورتسیستمداخلدرمحاسبات
.گردد
زیادیبسیاراهمیتخوداینکهباشدمیدقیقه3ازکمترنتایجدریافتوگیرینمونهزمانمدت

.دارداندرکاردستافرادگیریتصمیمسرعتدر
.استاعتمادترقابلودقیقتربسیارروشهاسایربامقایسهدرآمدهدستبهنتایجآنبرعالوه
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روغندرموجودذراتشمارشهایروش

Particleدستگاه Counter

Particle Counterحملقابلروغنآنالیزدستگاهیک
عدادتبرسیتواناییتخصصیآزمایشگاهیکهمانندوبوده

میعملبودهمیکرون2محدودهتاروغندرموجودذرات
.نماید
یکمدلاینباریروغندرموجودذراتتستزمانمدت

.باشدمیدقیقه
بودنکاربهآماده،بودنحملقابلدستگاهاینمثبتنکات

میآزمایشبودنپذیرتکراروآنالیزباالیدقت،زمانهردر
.باشد
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روغندرموجودذراتشمارشهایروش

Particleدستگاه Counter

:استشدهساختهوطراحیزیرمواردآزمایشبرایکاملپکیجیکبصورتفوقدستگاه
ویسکوزیته–1
روغندرموجودذراتتعداد-2
روغندرموجودآبمحتوای–3
(روغنداخلهایافزودنی،روغندرموجودفلزاتنوع)روغنتحلیلوتجزیهوسنجیطیف-4
تحلیلینمودارهایارائه-5
میکروگرافعکس-6
روغنآنالیزراهنمای-7

باید،ودشگرفتهسیستمازمخصوصظرفدرروغننمونهیکبایستمیسیستماینباکاربرای
.استسیستمنمایندهوشدهانجامدرستیبهروغنازگیرینمونهتاشوددقت
ستمسیازدرستیبهبایدروغننمونهوتمیزمصرفازقبلبایدمایعظرفکار،اینانجامبرای

.شودمیاستخراج

.در صفحه بعدی گزارش مربوط به آنایز یک روغن بصورت نمونه آورده شده است
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Work rhythmically, efficiently, without lagging!

Contact Us

No.16, 17(Kaveh) St, Chahardangeh Industrial Estate,
Ayatollah Saeedi (Saveh Roadway), Tehran, Iran.
P.O Box: 33191-55858
Tel +98 21 55448416
Fax +98 21 55448421
www.rashennopak.com
info@rashennopak.com

RASHEN

http://www.rashennopak.
mailto:info@irussia.ir



