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 برخی نکات نمونه گیر:  سومموضوع جلسه 

 گیرینمونه یمجرا

. یابدمی یشافزا گیرینمونهمناسب  یبا انتخاب مجرا یممستق طوربهروغن،  یزسالمت اجزاء در علم آنال یصتشخ

 یتقابل یزاز اجزاء منحصر به فرد و منفرد ن یگردند که روغن، حت یهتعب ییهاموقعیتدر  بایستمی یمجار

آنها  یاشهیربه علت  یابیدستو  هایخراب ییابتدا ییو شناسا یلنکته منجر به تحل ینداشته باشند. ا آوریجمع

 (.1-2)شکل  گردندمی یمتقس یهو ثانو یهعموماً به دو دسته اول گیرینمونه ی. مجارگرددمی

 
 گيرینمونهاوليه و ثانويه  یهامکان (1-1) شکل

 گيرینمونه يهاول یمجار 

روغن  هایآلودگی، ذرات سایشی، هانمونه. این گردندمی آوریجمعی همیشگی و معمول، از این مجاری هانمونه

 ینبه آن اشاره شد، ا یزکه قبالً ن گونههمان. سازندیمروغن را آشکار  یمیاییو ش یزیکیف یهاشیآزماو خواص 

 یگرد یستمبه س یستمس یکد از توانمیوابسته بوده و  گاه، به نوع دستآنهااز  یو اطالعات استخراج هانمونهنوع 

مخزن  یانبرگشت و در باال دست جر یرعموماً در مس ،گیرینمونه یهاول یوجود، مجار ینکامالً متفاوت باشد. با ا

 تانک قرار دارند. یاو 

 گيرینمونه يهثانو یمجار 

 کاریروان یستمکه در س باشندمیخصوص ه روغن اجزاء ب یاندست جر ییناز پا گیرینمونهمحل  ی،مجار ینا

دو  یرا برا کارروان. پمپ روغن، روغن ید. به این مثال توجه کنرودیمکار ه روغن ب یانو در اجزای باالدست جر

قبل از ورود به مخزن  یقاًر مجزای برگشت، دقی، در مسهااتاقانیشده از  یه. روغن تخلآوردیمفراهم  یاتاقان

 .گرددمی یهتعب یهتخل یرمس ،گیرینمونه یهاول ی. مجراگرددمی آوریجمع

روغن  یهمخصوص تخل یرمس یکپمپ روغن و در  یاندست جر ییند در پاتوانمی یهثانو یوجود، مجرا ینبا ا

 یهاهنموننتواند روند زوال و وخامت روغن را نشان دهند،  یهاول یمجرا یهانمونهکه  ی. تا زمانیردقرار گ هایاتاقان

 .باشدمین یازن یهثانو یمجرا

منابع ظهور  یینجهت تع یهثانو یگرفته شده از مجار یهانمونهمورد رصد قرار گرفت،  یرعادیحالت غ که یزمان

رو به زوال اجزاء  یطد مراقبت از شراتوانمیشده  یانب یمجار یقاز طر گیرینمونه. تناوب رودیمکار ه مشکل، ب

 یهثانو ی. مجاردهدمیشوند را نشان  یلترهااست وارد ف ارآنچه را که قر ،گیرینمونه یهاول یدهد. مجرا یشرا افزا
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د توانمی ،گیرینمونه یهثانو یمجار ینبنابرا؛ دهدمیرا نشان  دیآیم یرونب یلترهاآنچه را که از ف ،گیرینمونه

س یمبین سرو یآنکه نشانگر فشار تفاضل د قبل ازتوانمی یوهش ینکار رود. اه ب یزن یلترهاعملکرد ف یشجهت پا

 قرار دهد. یشرا مورد پا یلترآن باشد، ف

 مناسب گيرینمونهابزار 

 مکش( يهتخل مپپ( 

وجود،  ین. با اباشدمیروغن  یزآنال ینمونه برا آوریجمع هایروش ترینارزانو  ترینسادهاز  یکیپمپ مکش، 

دستگاه خاموش و  بایستمی گیرینمونه ین، حاین روشدر ضروری است.  گیرینمونه ینالزم ح یهامراقبت

قرار دهد. رو باز  یطرا در معرض آلودگی مح لآن قسمت مورد نظر، رو باز باشد که این امر نیز ممکن است، مح

آن  یمحیط به روغن و در پ یاز آلودگ ید منجر به ورود مقدار قابل توجهتوانمیقسمت از دستگاه  یکبودن 

مکان  یکاست که نمونه روغن از  ین، امؤثرروغن  یزو خسارت را پدید آورد. نکته مهم در برنامه آنال یخراب

 گرفته شود. ،آل است یدهروشن و تحت بار ا ستگاهکه د یمشخص و در زمان

 را یرز یهاینگران، شودمیگرفته  هاربکسیگمثال از  عنوانبهکه  یلنگو ش یبا پمپ مکش گیرینمونه روش

 :شودمیامل ش

 کند. یجادا ریگنمونهشخص  یبرا یمنیافتاده و خطرات ا یربکسممکن است داخل گ گیرینمونه شیلنگ ◄

 روغن دارد. یهتخل یادبه حجم ز نیاز ◄

 مشکل است. یکسان یتهمگن و همسان از موقع یهانمونه آوردن به دست ◄

 .باشدمی سازمشکلباال  یسکوزیتهبا و یاالتاز س گیرینمونه، این روش در ◄

 يهتخل يربا استفاده از ش گيرینمونه 

مکان به خط  نیترکینزد ،گیرینمونهمخزن  یااز تانک  گیرینمونهمکان  ینبهتر ید،گرد یانکه ب طورهمان

در  هایسیستم یبرا گیرینمونهمکان  ینترآل یدها یگر،د یان. به بباشدمی هایاتاقان یا هادندهچرخبرگشت 

از محل نصف عمق مخزن  بایستمیاز مخازن، روغن  گیرینمونه. در زمان باشدمیبرگشت  یرگردش، مس

شدن را  نینشته، زمان مناسب جهت آنها یبا توجه به حجم باال هاتانک یاگردد. عموماً مخازن و  آوریجمع

و از  یهتخل یربا ش گیرینمونه، رواین خواهد شد. از هایآلودگزمان منجر به رسوب انواع  ینفراهم آورده که ا

حجم  یهاما با وجود تخل ؛باشدمیراحت  یاربس گیرینمونه روش نیادرست باشد. اگرچه  دتوانمیمخازن ن یانتها

ناچار، مسیر تخلیه تنها محل  د قابل اعتماد باشد. در مواردی که بهتوانمیاز روغن، نمونه گرفته شده ن یادیز

گوشه مخزن  یاکه به انتها و  زاردر با یتجار گیرینمونهاز ظروف  توانمیروغن باشد نظیر گیربکس،  گیرینمونه

 ، استفاده کرد.گردندمینصب  (2-2)همانند شکل 
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 يربکسجهت اتصال به گ یتجار گيرینمونهابزار  (1-2) شکل

تانک  یامکان داخل مخزن  نیترمناسبتا نمونه، از  یرندقرار بگ یتیند در موقعتوانمی یزاتابزار و تجه گونهاین

 روش نیاگردد.  آوریجمع یستمنکته مهم است که در همه حاالت، نمونه از نقطه ثابت س ینگرفته شود. ا

از شرایط تمام روغن  ترنیمبو  یدارترپا یه،ر تخلیاز ش گیرینمونهمخصوص( نسبت به  یبا ابزار تجار گیرینمونه)

 .باشدمی

 يریگنمونه 1شيرهای 

( یک نمونه از آن، نشان داده 3-2که در شکل ) باشندمیموجود  یتجار گیرینمونه یرهایاز ش یادیتعداد ز

 شده است.

 
 (یدروتکنیکه -مس ینی)م یتجار گیرینمونه یرهایش

و در حالت عادی بسته و به محض  کنندمیعمل  طرفهکی، همانند سوپاپ گیرینمونهاین شیرهای مخصوص 

 گیرینمونه. جهت افزایش کیفیت گرددیبازمآنکه آداپتور )مکانیزم اتصال( توسط جریان روغن کنار زده شود، 

. مکانیزم اتصال )آداپتور( کندمیاز نشتی داخلی محافظت  ،، یک گردگیر همراه با اورینگآنهادر بعضی از انواع 

چرا  دهدمیرا در خود جای  گیرینمونهاستاندارد  یهالنگیشدارد که فقط  یادارانحندر یک سمت خود، گیره 

نامناسب نسبت به ساچمه و فنر داخلی،  یریقرارگکه در زمان پیچاندن شیلنگ مذکور داخل شیر در شرایط 

شار و یا ند در مسیر جریان بدون فتوانمی. این نوع شیرها گرددمیمنجر به هدایت تمام روغن به سمت خارج 

 Mpa13 بیشتر از محدودهبا فشار در  هایسیستم( قرار بگیرند. برای Psi5000) Mpa 35 مسیر با فشار

(Psi2000 ،)در این شرایط،  گرددمیبا در نظر گرفتن مالحظات ایمنی بایستی صورت پذیرد. توصیه  گیرینمونه

 Mpa 35/0 (Psiرا به  Mpa 35 کننده، فشارهای تعدیل کاهنده فشار با ابزار و مکانیزم از شیرهای دستی

، باقی ماندن حجم کمی از روغن ساکن در گیرینمونه روش نیا، استفاده گردد. از دیگر مزایای رسانندیم( 50

 .باشدمی گیرینمونهتخلیه کمتر روغن، قبل از  درنتیجهآن و 

                                                           
1 Valves 
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و با تأکید بر شیرهای  5-2و  4-2ی هاشکلدر د در مدار دستگاه قرار گیرد، توانمیکه  گیرینمونهدیگر شیرهای 

داخل و یا نزدیک  بایستمی گیرینمونهنشان داده شده است. توجه داشته باشید که نقاط  گیرینمونهمخصوص 

 مجاری ورودی مسیر برگشت فیلتر باشند.

 :باشندمی یلبه شرح ذ روش نیابا  گیرینمونه یگام اجرا چهار

 یرگردگ ییرو یبرداشتن درب فلز -1

 طوربه یدرا رها کن یچپ ی. وقتیدقرار ده یررا در مس یرو ش یددرجه بچرخان 90شده را  یفنر بارگذار یچپ -2

 .خودکار بسته خواهد شد

 .یریدرا چرخانده و نمونه بگ یچپ یگربار د -3

 .یدخود قرار ده یسر جارا  یرگردگ یرا رها کرده و درب فلز یچپ -4

 
 يردر مس ريگنمونه يرش يدراچک،ه (1-3) شکل

  لوله تلهتنظيم کننده 

شود، کاربرد دارد. در  گیرینمونهآرام  یهاانیجرو  یعمود یرهایاز مس بایستمیکه روغن  یابزار، در زمان ینا

از روغن  ی. لوله تله، موقتاً حجم کمکندمیحرکت  یچمارپ صورتبهلوله  یوارهروغن در طول د ،ییهالوله ینچن

 .گرددمی آوریجمعنمونه از لوله  عنوانبهتله  ینرا در نقش سد نگه داشته، روغن پشت ا

 
 لوله تله تنظيم کننده (1-4) شکل

  روغن گيرینمونهظروف 

به  گیرینمونهظرف  یبرا یزیاصل تم یت. رعاکنندمیو ارسال  یهروغن، ظروف نمونه را ته یزآنال یهاشگاهیآزما

. دهدمیارائه  گیرینمونه هایشیوه یزیتم یبرا یمناسب یراهنما ISO 3722. استاندارد ردیگیمصورت  یخوب

 :شوندمی یمدسته تقس 3به  یزی. سطح تمرودیم کاربهظروف نمونه  یزیسطوح تم یاستاندارد برا ینا

 لیترمیلیبر  یکرونم 10از  تربزرگذره با اندازه  100کمتر از  -یزتم -1

 لیترمیلیبر  یکرونم 10از  تربزرگذره با اندازه  10کمتر از  -یعال یزیتم -2

 شده یهتخل یزتم یطشسته شده و در مح یاشهیش ظروف – یزتم العادهفوق -3
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وجود ندارد  زیتم العادهفوقانتخاب گروه  یبرا یلی. دلشوندمیانتخاب  یزعموماً، ظروف مورد استفاده در گروه تم

 یضدعفون. ظروف رودیم یناز ب شانیزیتم یشگاه،آزما یطاز مح یرونبآنها  درب چرا که به محض باز کردن

و  یاز عدم وجود باکتر ینانفقط منجر به اطمآنها  که اروغن کاربرد ندارند، چر یزدر آنال یزن یشده و بهداشت

 لیترمیلیدر هر  یکرونم 10از  تربزرگذره  1000 یدارا یز،. ظرف تمگردندمیروغن  یزقرار دادن آنال تأثیرتحت 

( به یکرونم 10محدوده با اندازه  یبرا)باشد  ISO 9/12 یا 16/19ISO یزیمثال اگر کد تم عنوانبه. باشندمی

 .گرددمی یرتفس زیرشرح 

 ISO 12/19 - 1200ذره  > لیترمیلیدر هر  یکرونم 10

 9/12ISO - 9ذره  > لیترمیلیدر هر  یکرونم 10

 یاشبهه یناست. همچن یناکاف 9/12ISO یاتخصوص یبرا «یزتم» یزی، ظرف با سطح تمرسدیمبه نظر  آنچه

به نام نسبت  یشبهه، پارامتر ینرفع ا یوجود دارد. برا یزظرف تم یبرا ISO 12/19 یزیکد تم یتکفا یرامونپ

 .گرددمی یف( تعرSNRاختالل )

 SNRحداکثر مجاز آلودگی ظرف/ سطح تمیزی مورد انتظار روغن =

میکرون  10از  تربزرگذره با اندازه  1200، سطح تمیزی مورد انتظار روغن، ISO 12/19برای خصوصیات کد 

ذره با اندازه  100حداکثر آلودگی مجاز ظرف « تمیز»و برای ظرف با سطح تمیزی  باشدمی لیترمیلیدر هر 

خواهد شد. برای خصوصیات  12:1برای این مورد  SNRبنابراین ؛ باشدمی لیترمیلیمیکرون در هر  10از  تربزرگ

9/12ISO ،و  باشدمی لیترمیلیمیکرون در هر  10از  تربزرگذره با اندازه  9، سطح تمیزی مورد انتظار روغن

؛ باشدمی لیترمیلیمیکرون در هر  10از  تربزرگذره با اندازه  100برای ظرف تمیز، حداکثر آلودگی مجاز ظرف، 

به  یابیدستخواهد بود. شاخص خوب بودن فعالیت در این زمینه،  1:10تقریباً برای این موارد  SNRبنابراین 

SNR  د دقت تعداد )شمارش( توانمیبه این معنی است که اختالل )ذرات ذاتی موجود در ظرف(  5:1با نسبت

ولی  دهدمیید قرار یرا مورد تأ 12/19ISOبنابراین ظرف تمیز، کد ؛ قرار دهد تأثیرتحت  %20ذرات را حدوداً تا 

نامحسوسی روی  تأثیرباالتر رود، آلودگی ظرف،  SNR. هرچه شاخص باشدمیمورد قبول ن ISO 9/12برای کد 

های باالتر،  SNRبه  یابیدستتعداد ذرات خواهد داشت. با این وجود، اگر سطح انتظار، ظرف تمیزتر باشد، 

 .گرددمی ترسخت
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