
 

  MPC (ASTM D 7843) براساس روش در روانکارهالجن  تشکیل پتانسیل گیریآزمون اندازه

 به را امکان ینا و استشدهپذیرفته ASTM D7843 استاندارد با 2013 سال از MPC( Membrane Patch calorimetry) نآزمو

 و کمپرسور هیدرولیک، ،موتوری هایروغن) کارکرده هایروانکار در را لجن تشکیل بالقوه تمایل تا دهدمی روغن آنالیز کارشناسان

 اندازه) نیتروسلولزی غشای توسط اتری حالل از استفاده با روغن ینمونه آزمون، این کار روش اساس بر .کنند گیری اندازه (توربین

 مواد رنگ شدت براساس روغن اکسیداسیون شرایط و نامحلول مواد میزان آزمون این در. شودمی فیلتر( میکرومتر 45/0 حفره

 در ترجیحا باید MPC آزمون در گیری نمونه. )شودمیداده نمایش ΔE با و تعیین اسپکترومتر یک از استفاده با غشا روی بر باقیمانده

 (.بودخواهد باالتر کاذب صورت به ΔE میزان آفتاب نور با نمونه تماس صورت در زیرا شود انجام تیره هایبطری

 

  

  .دهدرا نمایش می MPCنتایج آنالیز -1شکل

 



 تفسیر نتایج

  Lبخش. است شدهداده گزارش (L, a, b) بخش سه صورت به MPCآزمون  جینتا شده است، داده شینما 1 شکل در که همانطور

 از معموال که باشد یادوده از یناش تواندیم است روغن نمونه در رنگ اهیس ذرات زانیم نگرینما که( اهیس-دیسف یرنگ)در محدوده

. هر چه شودیم جادیا یروغنرسان مدار در( HOT SPOT) یموضع یحرارت یهاشوک ای یکیالکترواستات یهیتخل نگ،یلیزیکرودیم

 ای و لجن یدهنده لیتشک خورنده ذرات شتریب خطر یهندهنشاند باشد، باالتر (سبز-قرمز  یرنگ ی)محدوده aمقدار عدد بخش 

روغن به رسوبات چسبنده  شتریب تیحساس یدهنده نشان زینسبز( -زرد یرنگ ی)محدوده  bبخش است. EPیهایافزودن اثرات کاهش

 لجن لیتشک وقوع از را زاتیتجه ینگهدار کارشناسان و دهدیروانکار ارئه م کی تیجامع از وضع ریتصو کی زیآنال نیدر واقع، ا .است

 .کندیم آگاه روغن در

 

 .دهدیم نشان MPC آزمون جینتا ریتفس-2 شکل

 MPCاهمیت تفسیر درست نتایج آزمون 

 نیا ریدر تفس تیحائز اهم نکته  .است قبول قابل یمحدوده در 15 از کمتر ریمقاد و شودیم داده شینما ΔE با MPC آزمون جینتا

 به جینتا که است نیاشمارش تعداد ذرات  ایو  یآب، گرانرو زانیم مانند (CM) تیوضع شیمشابه در پا یآزمونها یو برخ زیآنال

 نظر در را یحالت مثال یبرا. ریخ ایدر محدوده مورد قبول است  ایکه آ شوند گرفته نظر در عدد کی عنوان به تنها دینبا آمده دست

 به را دوم عدد قابل قبول و تیوضع کیما عدد اول را به عنوان  اگر. دهدیم نشان را 16 و 14 اعداد MPC زیآنال جینتا که دیریبگ

 لجن لیتشک یبرا یمشابه لیپتانس روغن دو هر رایز میواقع گمراه شده ا در میکن یتلق دارد، لجن فذح به ازین که یروانکار عنوان

 لیتشک یبالقوه لیتمادر مورد  یاطالعاتبلکه  کندینم نییتع را روغن در شده جادیا لجن زانیم آزمون نیا که داشت توجه دیبا .دندار

را  زاتیتجه یکارشناسان نگهدار که دهدیم ارئه روانکار کی تیوضع از جامع ریتصو کی زیآنال نیا واقع در دهدیم در روانکار لجن

 در لجن لیتشک از یناش یباشد، خطر خراب شتریب MPC آزمون یجهینتهرچه مقدار  .کندیلجن در روغن آگاه م لیاز وقوع تشک

 ریاشباع نگه دارند، مقاد ریو غ زیروانکار خود را تا حد ممکن تم زاتیتجه ،ی. اگر کارشناسان بخش نگهدارابدی یم شیافزا زین دستگاه

MPC است صفر به کینزد زینلجن  لیمعنا است که خطر تشک نیبه ا نیبود. ا خواهدبه صفر  کینزد. 



 


