
1

محمد حامد صمیمی
1

دانشگاه 
تهران

نمونه برداري روغن

محمد حامد صمیمی

دانشگاه تهران

Oil Sampling

محمد حامد صمیمی
2

دانشگاه 
تهران

نکات کلی

 دگرفتن نمونه روغن بایستی توصیه هاي سازنده به دقت دنبال شوجهت  .
.همچنین بایستی به مسائل ایمنی دقت ویژه داشت

 نه اطمینان حاصل کرد که روغن در تجهیزي که قرار است از آن نموبایستی
کردن  در صورت وجود فشار منفی، با باز. برداري شود تحت فشار منفی نباشد

ه شیر نمونه برداري ممکن است حبا ب هاي هوا به درون روغن کشیده شوند ک
ک تجهیزات کوچ(این موضوع حتی ممکن است باعث اتصال کوتاه در تجهیز 

د در مور. شده و فرد نمونه گیرنده را تحت خطر جدي قرار دهد) مثل بوشینگ
غن منفی باشد، بوشینگ، ابتدا بایستی پیچ باال باز شود تا در صورتی که فشار رو

.هوا از قسمت باال کشیده شود و وارد اکتیو پارت بوشینگ نشود
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دانشگاه 
تهران

نکات کلی

 اشیدن هنگام نمونه گیري بایستی تمهیداتی براي خروجی ناگهانی روغن و پدر
را به  بایستی توجه داشت که روغن، محیط زیست. آن پیش بینی شده باشد

.شدت آلوده می کند و بایستی از ورود آن به محیط زیست جلوگیري شود

 این. همه حال، نمونه گیري بایستی توسط افراد آموزش دیده انجام شوددر 
د موضوع خصوصا در مورد تجهیزاتی که مثل بوشینگ مقدار روغن کمی دارن

.اهمیت ویژه دارد

 به  دقت کرد که تنها در صورتی که یک نمونه روغن بدون آلودگیبایستی
حتی . درستی گرفته شود می تواند در آزمون هاي بعدي راه گشا باشد

ل دار به پیچیده ترین روش ها نیز نمی توانند نتایج درستی را از نمونه هاي مشک
.دست دهند
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دانشگاه 
تهران

نکات کلی

 ا مورد تجهیزات کوچک که روغن کمی دارند بایستی تعیین کرد که آیدر
. نمونه برداري از روغن، کار عادي تجهیز را در معرض خطر قرار می دهد یا خیر

ه در مورد تجهیزات کوچک مثل بوشینگ، نمونه برداري فقط در صورتی ک
.تجهیز بی برق باشد مجاز است

 ز طور معمول هدف آن است که نمونه روغن گرفته شده معرف و نماینده اي ابه
 در مورد ترانسفورماتورها معموال شیر نمونه برداري. روغن کل تجهیز باشد

متر از از آن جا که اکثریت روغن ها چگالی نسبی ک. جداگانه اي تعبیه شده است
کل  دارند، نمونه روغنی که از پایین گرفته می شود نماینده بهتري از روغن 1

].9[است 
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دانشگاه 
تهران

نکات کلی

 طور معمول نمونه روغن از تانک گرفته می شود اما در موارد خاص به ویژه به
ز هنگام تشخیص محل عیب ممکن است از روغن کنسرواتور یا تپ چنجر نی

.نمونه برداري شود

 که قرار است نمونه برداري انجام شود اکیدا توصیه می شود که دمايزمانی 
روغن از دماي محیط مجاور بیشتر باشد تا احتمال میعان رطوبت در آن به 

.حداقل برسد
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دانشگاه 
تهران

تمیز کردن نقطه نمونه برداري

 همچنین  و) شیر نمونه برداري(پیش از گرفتن نمونه بایستی محل نمونه  برداري
 .ظرف نمونه برداري تمیز شوند تا از ورود آلودگی به روغن جلوگیري شود

:مراحل تمیز کردن نقطه نمونه برداري به صورت زیر است

1-  رچه درپوش شیر نمونه برداري را برداشته و خروجی را با یک تکه پاابتدا
ید تا بدون پرز و کرك و یا یک اسفنج صنعتی مقاوم در برابر روغن تمیز کن

.همه آلودگی و گرد و خاك قابل رویت پاك شود

2-  لیتر به طور  5تا  2حدود (اجازه داد که مقدار کافی از روغن بایستی
ارج از شیر نمونه برداري خ) جریان گردابی تحت فشار(با جریان سریع ) معمول

داري شده و هر گونه آلودگی مثل آب یا ذرات را که ممکن است در شیر نمونه بر

و ترجیحا لیتر ASTM، 2مقدار خروجی در استاندارد . جمع شده باشد بشوید
].9[لیتر بیان شده است  4
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دانشگاه 
تهران

تمیز کردن نقطه نمونه برداري

3-  ا از هنگام نمونه برداري نیز بایستی از دستکش هاي محافظ که ترجیحدر
.شده اند استفاده کردساخته الستیک نیتریل 

4-  یز شودنمونه برداري بایستی در هر بار که نمونه روغن گرفته می شود تممحل .
 براي مثال، اگر روز قبل نمونه روغن گرفته شده است و قرار است امروز نیز

ح است واض. نمونه گیري انجام شود، بایستی محل نمونه برداري مجددا تمیز گردد
کردن محل  که براي فواصل زمانی طوالنی تر بین نمونه برداري نیز بایستی تمیز

.نمونه برداري انجام شود

5-  هتر نمونه برداري براي اندازه گیري محتواي رطوبت روغن انجام می شود باگر
.است که در روزهایی که رطوبت هوا کمتر است این کار صورت گیرد
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دانشگاه 
تهران

نکات نمونه گیري

فلوي  دماي روغن نمونه برداري شده نیز بایستی با قرار دادن ترمومتر در مسیر
.روغن تعیین شده و بر روي نمونه روغن ذکر شود

 ا در مورد اندازه گیري محتواي رطوبت، روشن و یا خاموش بودن پمپ ههمچنین
.و فن ها نیز بایستی قید شود

 شوداندازه گیري دما نیز بایستی در اطالعات آزمون ذکر روش.

استانداردASTM   می کند که دماي روغن خروجی ممکن است کمتر از ذکر
وغن از این رو توصیه کرده است که دماي باالي ر. روغن داخل تانک قرائت شود

.نیز قرائت شده و در مشخصات نمونه ذکر شود
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دانشگاه 
تهران

اتصال بین محل نمونه برداري و ظرف نمونه گیري

 جنس  از) تیوب(اتصال نقطه نمونه برداري و ظرف نمونه گیري از یک لوله براي

.الستیک یا پالستیک سازگار با روغن استفاده کنید

طول لوله بایستی تا حد امکان کوتاه باشد.

اده کرده براي اینکه لوله  رابط نمونه روغن را آلوده نکند از یک لوله جدید استف
رداري و یا لوله اي که قبال استفاده شده است را با روغنی که قرار است نمونه ب

تی با الزم به ذکر است که هم داخل و هم بیرون لوله رابط بایس. شود بشویید
تی ذکر می کند که پس از نصب لوله، بایس ASTMاستاندارد . روغن شسته شود

 یک لیتر روغن دیگر از طریق مسیر لوله عبور داده شده و در ظرف دورریز
این کار جهت خروج رطوبتی که ممکن است درون لوله باشد . ریخته شود

.اهمیت دارد

 لوله مناسب بایستی براي مثال از جنس مواد پرفلوئورین شده

)perfluorinated(لوله هاياستفاده از . ، تفلن و یا فلز باشدPVC  هیچ  وجه به
.مجاز نیست
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دانشگاه 
تهران

انتخاب ظرف نمونه گیري

مطابق جدول زیر

سرنگظرف نمونه برداري
 بطري قابل

انعطاف
بطري

بطري 
قابل 

انعطاف

سیلندر 

دوطرفه

سیلندر 

دوطرفه
حجم روغن

mlفلزشیشهکپالستیشیشهفلزشیشهجنس ظرف

       آزمون روغن

DGA√√√ √√25 – 100

20   √√√رطوبت

tanδ√√√√  200

100  √√√√ذرات معلق

– 500   √√ ولتاژ شکست 1000

سایر آزمون هاي 

250  √√√ اییفیزیکی و شمی

– 1000      همه آزمون ها 2000 

ml(25(حجم  – 250125 – 250012525 – 250 
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دانشگاه 
تهران

انتخاب ظرف نمونه گیري

 که بطري براي آزمون هنگامیDGAرطوبت و ولتاژ شکست استفاده می شود ، ،
.تماس روغن با هوا هنگام نمونه برداري و تحلیل نمونه باید حداقل باشد

 استفاده از بطري پالستیکی براي آزمونDGA،  محتواي رطوبت و ولتاژ
اره علت آن است که با فرآیند دیفیوژن از طریق دیو. شکست مجاز نیست

.دپالستیکی ممکن است بعضی گازها خارج شده و یا هوا به داخل نفوذ کن

 طبقASTM  براي آزمونDGA ترجیح با سرنگ شیشه اي است.

محمد حامد صمیمی
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دانشگاه 
تهران

انواع ظروف
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دانشگاه 
تهران

بسته انتقال نمونه روغن

نفی در پیستون باید بتواند آزادانه با تغییر حجم روغن حرکت کند تا فشار م

.داخل سرنگ ایجاد نشود

محمد حامد صمیمی
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دانشگاه 
تهران

شیر سه طرفه براي نمونه برداري

 مانند (در صورتی که دسته شیر سه طرفه فقط یک زائده بزرگ داشته باشد
ه زائده معموال جهتی را که مسیر آن بسته شد) آن چه در شکل دیده می شود

.  است نشان می دهد
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دانشگاه 
تهران

نحوه نمونه برداري به کمک سرنگ

 انجام ل درپوش فلنج شیر نمونه گیري را برداشته و اتصال را مطابق شکابتدا

.در صورت لزوم از تبدیل هاي مناسب استفاده کنید. دهید

 لیتر  2تا  1با قرار دادن شیر سه طرفه در وضعیت مناسب اجازه دهید تا مقدار
.شودروغن به درون ظرف دورریز ریخته 

محمد حامد صمیمی
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دانشگاه 
تهران

نحوه نمونه برداري به کمک سرنگ

 گ شیر سه طرفه را در وضعیتی قرار دهید که روغن به آرامی وارد سرنسپس
بایستی خود  دقت کنید که پیستون سرنگ نبایستی کشیده شود و سرنگ. شود

.شودبه خود و در اثر فشار روغن پر 
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دانشگاه 
تهران

نحوه نمونه برداري به کمک سرنگ

 سه طرفه را در وضعیتی قرار دهید که روغن از سرنگ به درون ظرف شیر
شده و  سپس پیستون سرنگ را فشار دهید تا روغن سرنگ خالی. دورریز بریزد

.شودبه ظرف دورریز وارد 

 با اطمینان از آن که کل هوا از سرنگ خارج شود، سرنگ بایستی تقریبراي
سطح  کنترل کنید که. عمودي باشد به نحوي که نوك آن به سمت باال باشد

داخلی سرنگ و پیستون آن کامال آغشته به روغن شده باشد

ASTM ا تاکید می کند که حداقل یک ی
همچنین . دو بار این کار انجام شود

ASTM قید می کند که بهتر است حدود 
1 ml  2تا ml  روغن درون سرنگ بماند تا

.احتمال ورود هوا کمتر شود

محمد حامد صمیمی
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دانشگاه 
تهران

نحوه نمونه برداري به کمک سرنگ

 سپس . درا تکرار کنید تا زمانی که هیچ حبابی وجود نداشته باشدو مرحله قبل
اجازه  شیر سه طرفه را به وضعیتی که روغن به سرنگ وارد شود تغییر دهید و

.شوددهید تا روغن خود به خود به سرنگ وارد شود و نمونه گیري انجام 

ASTM  ظرفیت آن پر کنید %80ذکر می کند که سرنگ را تا مقدار.



10

محمد حامد صمیمی
19

دانشگاه 
تهران

نحوه نمونه برداري به کمک سرنگ

 تانک  رابط سرنگ، شیر سه طرفه و سپس شیر خروجی نمونه برداري روغنشیر
داده رار قسپس شیر سه طرفه را در وضعیت نشان داده شده در شکل . را ببیندید

.و سرنگ را جدا کنید

محمد حامد صمیمی
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دانشگاه 
تهران

نحوه نمونه برداري به کمک سرنگ

 صورتی که نمونه برداري به منظور آزمون درDGA  باشد و روغن
به  نمونه گیري شده داغ باشد، سرنگ را درون جعبه محافظ آن به صورت عمودي

سمت  نحوي قرار دهید که بر روي پیستون آن ایستاده باشد و نوك سرنگ به
.باال باشد

 در نهایت. می شود بایستی حفظ شودسرد وضعیت تا زمانی که روغن این 
د سرنگ را درون قسمت نگه دارنده به نحوي که در بخش قبل توضیح داده ش

 فرآیند توضیح داده شده از شکل گیري. قرار دهید و براي حمل آماده کنید

.حباب در روغن جلوگیري می کند

 بزنیدنمونه را به نحو مناسب برچسب.
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دانشگاه 
تهران

نحوه نمونه برداري به کمک سرنگ

ASTM نگ تذکر می دهد در صورتی که بعد از گذشت مدتی، حباب گاز در سر
 ایجاد شود، نبایستی این حباب را خارج کرد چرا که حاوي گازهاي روغن است

.که از آن بیرون آمده است و بخشی از نمونه محسوب می شود

 که درون ظرف نمونه گیري قرار داده می شود، در هنگام حمل و نقل روغنی
کن در نتیجه مم. شرایط متفاوتی از جمله دماهاي متفاوتی را تجربه می کند

است بخشی از گاز محلول در روغن به صورت غیرمحلول درآمده و به شکل 
ل در این حباب گاز بخشی از گازهاي محلو. حباب در روغن قابل تشخیص باشد

.نمونه روغن هستند و نبایستی از ظرف نمونه برداري خارج شوند

 ی به فاز استخراج گاز نمونه، این حباب نیز به عنوان گاز خارج شده بایستدر

.دستگاه گاز کروماتوگراف وارد شود

محمد حامد صمیمی
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دانشگاه 
تهران

نمونه برداري با بطري قابل انعطاف

 لیتر  2تا  1به آرامی شیر نمونه برداري را باز کرده و اجازه دهید تا حدود ابتدا
)  ابیغیرگرد(جریان روغن بایستی آرام . روغن به درون ظرف دورریز ریخته شود

هوا  اطمینان حاصل کنید که پیش از گرفتن نمونه روغن همه حباب هاي. باشد

.از بین رفته اند و جریان روغن باعث خروج گاز از روغن نمی شود

شیر ) 5لوله رابط قابل انعطاف ) 3
ظرف دورریز ) 7نمونه برداري تانک، 

بطري) 29درپوش فلنج، ) 11روغن، 
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دانشگاه 
تهران

نمونه برداري با بطري قابل انعطاف

 رابط را در حالی که روغن همچنان در جریان است در کف بطري فلزي لوله
ذکر کرده  ASTMاستاندارد . قرار دهید و اجازه دهید تا بطري از روغن پر شود

ه آرامی که لوله می تواند به بدنه بطري نیز تماس داده شود به نحوي که روغن ب
ا از روي بدنه داخلی به درون بطري وارد شود و از پاشیدن آن هنگام برخورد ب

کف بطري جلوگیري شود 

 ه، را با یک سوم روغن پر کردبطري
 سپس با به گردش درآوردن روغن،
آن را شست و شو داده و در ظرف 

گردش روغن در . دورریز بریزید
ظرف آن را با روغن هم دما کرده و 

.  داز میعان رطوبت جلوگیري می کن

محمد حامد صمیمی
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دانشگاه 
تهران

نمونه برداري با بطري قابل انعطاف

 نمونه برداري براي هنگامDGA  اطمینان از آرام بودن جریان روغن و عدم
و  وجود حباب هوا زمانی که بطري از روغن پر می شود بسیار حائز اهمیت است

 پر کردن بطري. در غیر این صورت گازهاي موجود ممکن است از دست بروند
ا حد بایستی به حدي آهسته باشد که جریان روغن کامال آرام بوده و همچنین ت

. امکان سریع باشد تا در معرض هوا قرار گرفتن روغن حداقل شود

ن در صورتی که مدت زمان گرفت
ود نمونه از چند دقیقه بیشتر ش
فته بایستی یک نمونه جدید گر

.شود
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محمد حامد صمیمی
25

دانشگاه 
تهران

نمونه برداري با بطري قابل انعطاف

 از پر شدن بطري از روغن اجازه دهید تا حدود دو برابر حجم بطري از آن پس
 سپس در حالی که همچنان روغن. سر ریز کرده و در ظرف دورریز ریخته شود

 به آرامی دو طرف ظرف را فشار. جاري است به آرامی لوله را بیرون بکشید

.در نهایت درپوش ظرف را محکم ببندید. دهید تا کامال از روغن پر شود

 وله نمونه برداري را بسته و لشیر
نمونه را برچسب . را جدا کنید

 بزنید و پس از سرد شدن روغن
تا دماي محیط مجددا درپوش 

.آن را محکم کنید

محمد حامد صمیمی
26

دانشگاه 
تهران

نگهداري و انتقال نمونه

مقداري از اکسیژن محلول در روغن ممکن است در اثر اکسیداسیون مصرف 
.شده و اکسیدهاي کربن و هیدروکربن ها تولید شوند

 ر فرآیند با تابش نور خورشید تسریع می شود و لذا نمونه هاي موجود داین
.ظروف شفاف بایستی در مقابل تابش نور محافظت شوند

ا از همیشه، تحلیل و اندازه گیري بایستی در حداقل زمان ممکن انجام شود ت
 شود توصیه می. فرآیند هاي اکسیداسیون و جذب یا خروج گاز جلوگیري شود

.روز از هنگام نمونه برداري تحلیل انجام شود 5که حداکثر تا مدت زمان 
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محمد حامد صمیمی
27

دانشگاه 
تهران

نگهداري و انتقال نمونه

 روغن و از جمله سرنگ می توانند در محفظه هاي آب بندي شده قرار نمونه هاي
اسب گیرند تا امکان هر گونه تولید حباب گاز مرتفع شود که این موضوع من

طریق هواپیما است به دلیل کاهش فشار و از  DGAمهمارسال نمونه هاي 
.اشباع گاز در روغن است

 رکت کند تا بایستی پیستون سرنگ به گونه اي باشد تا بتواند آزادانه حهمیشه
د که بایستی توجه کر. از ورود گاز در صورت تغییر حجم روغن جلوگیري شود

.هرچه تغییرات دما کمتر باشد نیز بهتر است

 اي بهتر است نمونه روغن پس از رسیدن نمونه به آزمایشگاه، به دمهمچنین
.  زمان نمونه برداري رسانده شود و سپس فرآیند استخراج گاز آغاز گردد

محمد حامد صمیمی
28

دانشگاه 
تهران

اطالعات الزم در برچسب نمونه
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محمد حامد صمیمی
29

دانشگاه 
تهران

اطالعات اضافی

همچنین، وجود اطالعات اضافی زیر مطلوب است:

-  هوا، دماي ترمومترهاي سیم پیچ ها، درصد بار ترانسفورماتور یا مقداردماي 
وغن جریان آن، عملکرد پمپ ها، نحوه ارتباط روغن تپ چنجر با تانک، سیستم ر

یا  از لحاظ هرمتیک یا کنسرواتوري بودن، هرگونه تغییرات در شرایط کاري
تعمیر و نگهداري از نمونه برداري قبلی

-  ی حالتی که محتواي رطوبت قرار است اندازه گیري شود، دماي روغن، روشدر
که براي اندازه گیري دما استفاده شده است، آیا فن ها و پمپ ها در حال کار 

)این موارد جهت محاسبه رطوبت نسبی روغن الزم است(بوده اند یا خیر 

-  نمونه برداري زمانی که بیش از یک نمونه گرفته شده استزمان

محمد حامد صمیمی
30

دانشگاه 
تهران

نمونه برداري از گاز رله بوخهلتس

از  نمونه برداري از گازهاي رله بوخهلتس بایستی در حداقل زمان ممکن پس
.دریافت آالرم یا تریپ رله بوخهلتس انجام شود

 گردد که صورتی که رله بوخهلتس آالرم یا تریپ داده باشد اکیدا توصیه میدر 
.از گاز رله بوخهلتس نمونه برداري شود

 ب چه زمان طوالنی تر شود درصد بیشتري از گاز در روغن حل شده و ترکیهر
.آن متفاوت خواهد شد

 ان گاز بایستی به نحو مناسبی برچسب زده شوند و در حداقل زمنمونه هاي
.ممکن نیز مورد تحلیل قرار گیرند تا خروج هیدروژن از آن ها حداقل باشد
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محمد حامد صمیمی
31

دانشگاه 
تهران

نمونه برداري از گاز رله بوخهلتس

براي نمونه برداري می توان از سرنگ استفاده کرد.

قابل سر سرنگ بایستی داراي مکانیزمی درپوش مانند باشد تا سرنگ را در م
.خروج گاز آب بندي کند

لوله هاي اتصال بایستی تا حد امکان کوتاه باشد.

 اشدببایستی لوله هاي اتصال قبال از روغن ترانسفورماتور پر شده همچنین.

 ل خروج نیز بایستی با روغن چرب شده باشد تا آب بندي بهتري در مقابسرنگ
وغن این کار می تواند با یک بار پر و خالی کردن سرنگ از ر. گاز داشته باشد

.انجام شود

محمد حامد صمیمی
32

دانشگاه 
تهران

نمونه برداري از گاز رله بوخهلتس
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محمد حامد صمیمی
33

دانشگاه 
تهران

نمونه برداري از گاز رله بوخهلتس

1-  را باز کنید) 5(نمونه برداري رله بوخهلتس شیر.

2-  موقعیترا به ) 4(آرامی شیر سه طرفه بهA  دهید تا روغن موجود در تغییر
.لوله ها به ظرف دورریز وارد شود

3-  موقعیتگاز به شیر سه طرفه رسید آن را به زمانی کهB  دهیدتغییر.

محمد حامد صمیمی
34

دانشگاه 
تهران

نمونه برداري از گاز رله بوخهلتس

4-  ه به این ترتیب در ترانسفورماتورهایی ک. را باز کنید) 2(سر سرنگ شیر
.  کنسرواتور دارند، گاز تحت فشار روغن خود به خود وارد سرنگ خواهد شد

.مراقب باشید که پیستون سرنگ از محفظه آن خارج نشود
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محمد حامد صمیمی
35

دانشگاه 
تهران

نمونه برداري از گاز رله بوخهلتس

5-  و شیر ) 2(که مقدار کافی نمونه گرفته شد، شیر سر سرنگ زمانی
.را ببندید) 5(نمونه برداري 

6-  نگ عمودي کردن سرنگ و آرام فشردن پیستون، روغن باقی مانده در سربا
.در نهایت نمونه را برچسب بزنید. را خارج کنید


