Bi- Quarterly Scientific Journal Research in Defense Maintenance Engineering

Prediction of Erosion and Failure of Road Construction
Machinery Using Oil Analysis Results
Mostafa Yousefi Tazarjan1, Mohsen Dezfouli12*

Faculty Member, University of Applied Science and Technology, Alborz, Iran.  
Ph.D. Student of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, University of Guilan,
Iran.
Received:2019/06/24       Accepted:2019/10/02
1

Journals.ihuo.ac.ir

2

Abstract:
Oil analysis is one of the Condition Monitoring methods to detect abnormal
corrosion of mechanical equipment and systems.The wear and tear is caused by
the same wear and tear on the inside of the machine. Knowing the metallurgy
of the materials used to make the engine’s internal components and the material
of the particles in the oil can make predictions about the probability of various
defects. In this study, we investigate the erosive behavior of road construction
engines with respect to the status of oil-based elements of line analysis. These
baselines were obtained by data mining methods of oil analysis experiments based
on normal distribution and statistical methods along with recorded failures in the
maintenance unit over a period of about three years.According to the analysis of
erosive particles and elements present in various engine components, especially
cylinder and cylinder alloy structure, alloy used in the rod structure, base metal
material used in bearings, type of engine oil and oil performance, probable defects
and probable investigations Are determined. Indicators studied in oil analysis are:
viscosity, silica, coarse ferrous particles, erosive metals such as iron, aluminum,
lead, copper, tin, chromium. Other parameters to consider include:
• Whether or not to use oil additives
•  Use of acid neutralizers, cleaners, oxidizers, and anti-wear and rust agents.
• Antifreeze consumption and its type
• The type of service and repairs performed on the devices (if repaired, reported a problem
and if possible, provided images of parts that have been damaged or damaged)
• The environment where the machines are used (mines, roads, dusty environments, etc.).
Keywords: Oil Analysis, Fault Forecasting and Diagnosis, Maintenance,
Normal Distribution, Baseline
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آنالیز روغن یکی از روشهای پایش وضعیت به منظور تشخیص فرسایشهای غیرعادی تجهیزات
و سیستمهای مکانیکی است .ذرات فرسایشی بر اثر وجود سایش و عیوب مشابه در داخل اجزای ماشین
به وجود میآیند .با دانستن متالوژی (ترکیب) مواد بکار رفته در ساخت قطعات داخلی موتور و جنس
ذرات موجود در روغن میتوان پیشبینیهایی در خصوص احتمال عیوب مختلف داشت .در این تحقیق
به بررسی رفتار فرسایشی موتورهای ماشینآالت راهسازی با توجه به وضعیت عناصر آنالیز روغن بر اساس
خطوط مبنا پرداخته شده است .این خطوط مبنا با روش داده کاوی نتایج آزمایشها آنالیز روغن بر اساس
توزیع نرمال و روشهای آماری در کنار خرابی های ثبت شده در واحد نگهداری و تعمیرات در مدتزمان
حدود سه سال به دست آمده است .با توجه به آنالیز ذرات فرسایشی و عناصر موجود در قطعات مختلف
موتور خصوصاً ساختار آلیاژی سیلندر و سرسیلندر ،آلیاژ مورد استفاده در ساختار شاتون ،جنس فلز پایه
استفاده شده در یاتاقانها ،نوع روغن موتور و میزان کارکرد روغن ،عیوب احتمالی و بررسیهای محتمل
تعیین میشوند .شاخصهای مورد مطالعه در آنالیز روغن عبارتاند از :ویسکوزیته ،سیلیسم ،ذرات درشت
آهنی ،فلزات فرسایشی نظیر آهن ،آلومینیوم ،سرب ،مس ،قلع ،کروم .سایر پارامترهایی که مدنظر قرار
میگیرد عبارتاند از:
• استفاده و یا عدم استفاده از افزودنیهای روغن
• استفاده از خنثیکنندههای اسید ،پاککنندهها ،اکسیدکنندهها و واسطههای ضد سایش و ضدزنگ
• مصرف ضد یخ و نوع آن
• نوع سرویس و تعمیرات صورت گرفته روی دستگاهها (در صورت تعمیر ،اعالم مشکل و در صورت
امکان ارائه تصاویر از قطعاتی که دچار خرابی و آسیب شدهاند)
• محیطی که دستگاهها در آن بهکارگیری میشوند (معادن ،راهسازی ،محیطهای پر گردوغبار و .)...
واژه هایکلیدی:آنالیزروغن،پیشبینیوتشخیصعیب،نگهداریوتعمیرات،توزیعنرمال،خطمبنا.
* نویسنده مسئولmddezfouli@gmail.com :
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 -1مقدمه
نگهداری و تعمیرات مبتني بر شرایط )CBM( 1و مدیریت سالمت و پيشبيني )PHM( 2در سالهای اخیر بهعنوان
فناوري های چشمگیری که تأثیر عمیقی بر فعالیتهای مربوط به نگهداری و تعمیرات در حوزههای نظامی و تجاری دارند،
ظهور یافته اند .پیشبینی عيوب ،یکی از جنبههای چالشبرانگیز سیستمهای مدرن نگهداری و تعمیرات بوده که ارتقا ایمنی
بسیاری از انواع ماشینآالت و سيستمهاي پیچیده را در بردارد.
آناليز روغن يکی از تکنيکهای اصلی مراقبت وضعيت ماشینآالت به شمار میرود .در اين تکنيک ،مقداری از روغن
روانکاری تجهيز بهعنوان نمونه به آزمايشگاه ارسال میشود و از طريق انجام يک سری تستهای از پيش تعیینشده ،از
وضعيت روانکار و نيز وضعيت ماشين ،اطالعات مفيدی به دست میآید« .آنالیز روغن» از خانواده برنامههای  PHMیک
برنامه اجرایی نگهداری و تعمیرات بر پایه مراقبت وضعیت شرایط روانکار است که با تمرکز بر وضعیت روانکار و انجام
آزمایشهای گوناگون در محل کار ،تجهیزات و آزمایشگاههای معتبر ،آسیبها و خسارتهای وارده به ماشینآالت را به
حداقل رسانده و موجب کاهش هزینهها شده و به افزایش بهرهوری و کیفیت فرآوردههای تولید منجر خواهد شد.
پایش وضعیت کمک میکند که بدون نیاز به دمونتاژ موتور و بازدید مستقیم از قطعات بتوان عیوب و مشکالت ماشین را
تشخیص داد .در صورتی که این عیوب بهموقع شناسایی شوند میتواند از بروز خسارتهای هنگفت جلوگیری کند.
ذرات فرسایشی بر اثر وجود سایش و عیوب مشابه در داخل اجزاء ماشین به وجود میآیند .یکی از آیتمهای مهم در
خصوص تشخیص عیوب داخلی دانستن متالوژی (ترکیب) مواد بکار رفته در ساخت قطعات از یکطرف و نیز دانستن جنس
ذرات موجود در داخل روغن از طرف دیگر است .لذا تشخیص جنس ذرات فرسایشی موجود در داخل روانکار از طریق آنالیز
عنصری اهمیت زیادی پیدا میکند.
ب نهفت ه از درون حجم بسیار زیاد دادههایی است ك ه در قالب پایگاهها 
ی
ت و روندهای جال 
ف اطالعا 
ی فرآیند اكتشا 
دادهكاو 
ن دیدگاه ،معماری یك سامانه دادهكاوی
دادهای انبارههای دادهای ،یا هر نوع انباره اطالعاتی ،ذخیره میشود .بر اساس ای 
ی از دادهها بهمنظور استخراج اطالعات مفید ،واضح و بااهمیت،
ل حجم زیاد 
را می توان تشکیل داد .دادهكاوی فرایند تحلی 
ت در
ن اس 
الگوها و قوانین بامعنی با استفاد ه از ابزارهای پیشرفته خودكار و نیمهخودکار است .چنین دادههایی ممك 
ی برای بسیاری از سازمانها میتواند
ی از دادهها ذخیره شده باشند .هدف دادهكاو 
پایگاههای داده ،انباره داده و یا هر مخزن 
ت الگوهای نامتعارف ،پیشبینی آینده بر پایهتجارب گذشته و
ی از نیازمندی ها ،شناخ 
بهبود عملکرد ،از طریق درك بهتر 
ی باشد .دادهکاوی فرآیند کشف الگوها و روابط پنهان موجود بین دادههاست .مدلسازی مبتنی
بهبود در روشهای كاری فعل 
بر داده ،عمدهترین روش و وجه تمایز دادهكاوی محسوب میشود .روشهای ایـن حوزه طبقهبندی و پیشگوئی ،خوشهبندی،
مصورسازی دادهها ،شبکههای عصبی ،وابستگی گروهی ،درخت تصمیمگیری و ...می باشند .با استفاده از این روشها دانش
پنهان در دادهها كشف میشود.
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براي ارزيابي اينكه مقادير به دست آمده در تحلیل روغن ،شرايط مناسبي را نشان میدهند و یا برعکس نشاندهنده
شرایط غیرعادی در ماشین هستند ،الزم است كه معيارهايي براي دستهبندی اين مقادير به مقادیر عادی و يا مشكوك وجود
داشته باشد .تشخیص این معیارها و روشهای ارزیابی نتایج آزمایشها همواره یکی از چالشهای اصلی در برنامههای تحلیل
روغن بوده است .در این راستا سازندگان تجهیزات ،شرکتهای تولیدکننده روغن و آزمایشگاههای تحلیل روغن ،معیارها و
روشهایی را برای ارزیابی وضعیت روغن ارائه میدهند .هر یک از این معیارها مبتنی بر دیدگاههایی است که آگاهی از آنها
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در زمان استفاده ضروری است .در این طرح برخی از روشهای تحلیل و ارزیابی نتایج مورد استفاده قرار خواهد گرفت و
سعی به دستیابی به خطوط مبنای آنالیز روغن میشود.
از دادهکاوی برای تحلیل دادههای موتور کامیون بنز  2628با توجه به مدلهای شبکه عصبی ،درختهای تصمیمگیری و
مصورسازی و آمار توصیفی استفاده کردند .یافتههای مطالعه آنها نشان میدهد الگوهای خاصی متناسب با مؤلفههای روغن
وجود دارد و با توجه به حجم دادهها و ابزارها و شاخصهای مرتبط ،قواعد مناسب را میتوان استخراج نمود [ .]11بررسی
بهکارگیری پایش وضعیت بر اساس آنالیز روغن در ماشینهای راهسازی و راهداری را بر  429مورد از ماشینهای وزارت راه
و شهرسازی انجام دادند [.]18
پیشگویی نوع خرابی موتور تراكتور مسی فرگوسن مدل MF285را مبنی بر رابطههای رگرسیونی مربوط به عناصر
فرسایشی و آلودگیهای روغن مدل کردند [ .]11همچنین محمدی سرواله و کیانمهر ،مؤلفههای فرسایشی و آنالیز روغن
موتور تراكتور مسی فرگوسن  MF399بر اساس شرایط كاری بررسی نمودند [ .]16رمضانی و یوسفی رویكردهای هوشمند
در تشخیص و پیشبینی عیوب را توسعه داده و كاربردهای این الگوریتمها را ارائه دادند [ .]9سادات دانشی تکنیکهای
آناليز روغن میتواند بهعنوان روشهای مفيدي براي نظارت و كنترل ماشینهای كشاورزي ،عمراني ،حملونقل و صنعتي
مورد استفاده واقع شوند .درواقع به دلیل اينكه روغن در تماس دائم با سطوح قطعات مختلف سيستم قرار دارد ،بنابراين با
نمونهگیری میتوان اطالعات درون سيستم را به خارج از آن منتقل كرده و در اختيار سازمان كنترل و نظارت ماشینها و
تجهیزات قرار داد [ .]12در حقيقت با استمرار اين نظارت میتوان قبل از پيشرفت و گسترش خرابي و رسيدن به مرحله
بحراني ،اقدامات پیشگیرانهای را معمول داشت [.]29
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فيلترهاي هوا طوري طراحي و ساخته شدهاند كه تا  %99از ذرات معلق در هوا را گرفته و مابقي داخل محفظه احتراق
شده ،وارد روغن موجود بر روي ديوارة سيلندر ميگردد .حال بسته به اندازة ذرات و اندازه لقي بين رينگ پيستون و جدارة
سيلندر برخي از ذرات كه اندازه آنها كمتر و يا برابر آن فاصله باشد از آنجا عبور كرده وارد محفظة روغن میشوند و ذرات
درشتتر امكان عبور نخواهند داشت .از طرفي ذراتي كه اندازه آنها كمتر فاصله لقي باشد بدون درگيري با سطوح فلزي
عبور كرده در حالی که ذراتي كه هماندازه فاصله لقي باشند در حين عبور باعث ايجاد خراش و فرسايش خواهند شد .بنابراين
خطرناكترين ذرات آنهایی هستند كه هماندازه فاصله بين سطوح باشند [ .]22نفوذ كوارتز بهاندازه ده ميكرون در موتور
علت باالترين شدت فرسايش بر روي رينگهاي پيستون است [ .]25ترکی و ذوقی ،طي يك بررسي آماري نتيجه گرفتند
ن در بيش از  %90موارد فرسايش بحراني عناصر كروم و آلومينيم در حضور آلودگي بیشازحد
در قسمتهاي مختلف ماشي 
سيليس اتفاق ميافتد [.]5
مراقبت از روغن یکی از مهمترین دستاوردها در نگهداري پیشگیرانه تجهیزات است .این روش ابزاري است که براي
ارزیابی وضعیت دستگاه ،شناسایی ریسکهای خرابی ،امکان پیشبینی عیوب براي جلوگیري از عواقب هزینهبر و افزایش
طول عمر دستگاه مورد استفاده میباشد [ .]8روش  CMآنالیز روغن در ماشینآالت را بررسی نمود و تأثیر آن بر هزینههای
پروژه را نشان داد .خدابخشیان و شاکری ،مراقبت وضعیت ماشینآالت كشاورزی را از طریق آنالیز روغن انجام دادند [.]7
حسامی و همکاران ،با بررسي روش آناليز روغن ماشینآالت و اثر اين روش در كاهش هزینههای ماشینآالت در پروژههاي
عمراني پرداختند [ .]6نصیری و همکاران ،روند تحلیل نتایج آنالیز روغن یك نوع موتور دیزل را به كمك درخت تصمیم
انجام دادند [ .]17شیخ داوودی و همکاران ،بررسی فنی و اقتصادی نگهداری و تعمیرات ماشینهای برداشت نیشکر با
استفاده از روش پایش وضعیت روغن را انجام دادند [.]14
در سیستمهای مكانيكي كه اجزا با روغن در تماساند ،روش پايش روغن ،1قابليت بااليي را در تشخيص عيوب مكانيكي
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داشته و بهعنوان ابزاري مؤثر ،امكان بهینهسازی سیستمها و کنترلهای مختلفي نظير بررسي روند استهالك ،كيفيت قطعات
و مواد و چگونگي انجام تعميرات را فراهم میسازد [.]24
امروزه هيچ پروژهای را نميتوان يافت كه ماشینآالت در پيشبرد آن نقشي را ايفا نكند و در پروژههای عظيم نقش آنها
چه ازنظر پيشرفت كار و چه ازنظر هزينه قابلتوجه است .به همين دليل مديريت كارايي و هزينه ماشینآالت نقش مهمي در
کنترل هزینهها و شكست يا موفقیت دارد .استفاده از روشهای نت تأثیر كاهشي بر هزینههای ماشینآالت و پروژه دارد [.]4
آناليز روغن اين مشخصهها را به اطالعات ارزشمندي تبديل مینماید كه در زمينه تصمیمگیری ،نگهداري و بهرهبرداری
به كار میروند [.]26
تعیین زمان مناسب تعویض روغن روانکار در تجهیزات صنعتی بهویژه موتورها همواره از چالشهای عمده در بحث
نگهداری تجهیزات صنعتی بوده است زوال و فرسودگی روغن روانکار با تغییر مشخصههای روغن در طول کارکرد آن قابل
ارزیابی است [.]19
مواردي كه از طريق آناليز روغن میتوان به آنها پي برد بهطور خالصه عبارتاند از :سوخت وارد شده به روغن ،مواد
و كثافات وارد شده به روغن ،ضد يخ موجود در روغن ،سايش یاتاقانها و عدم كارايي روغنکاری .از اين طريق میتوان
عيوب مختلف نظير خوردگي ،مشكالت یاتاقانها ،فرسايش غيرعادي رينگ و پيستون موتورها ،فرسايش غیرعادی محورها
و دندههای گيربكس و پمپهای هيدروليك را مورد شناسايي قرار داد و نسبت به رفع عوامل آن اقدام نمود [.]21
با توجه به محدودیتهای هزینه ،مدیریت ماشینآالت و تعمیر و نگهداری بهعنوان یکی از هزینههای اساسی بخش اجرای
پروژهها نیاز به بررسی و تدقیق بیشتری دارد .روشهای کارآمد در تعمیر و نگهداری و برنامههای نت ،دغدغه مسئولین
مدیریت ماشینآالت را در رسیدن به اهداف پروژه را کاهش داده و از لحاظ هزینه و برنامه زمانبندی تأثیرگذار خواهد
بود .آنالیز روغن و ذرات فرسایشی آن ،یکی از راهکارهای کارآمد و دقیق برای پیشگیری از تعمیرات ناخواسته توقفهای
اضطراری و تخمین زمان دقیق تعویض روغن یا تشخیص میزان فرسایش قطعات میباشد .با بهکارگیری آن میتوان با کاهش
هزینههای نت و جلوگیری از خرابیهای نابجا هزینههای اجرای پروژه را کاهش داد .در اعمال برنامههای نت مبتنی بر CM
آنالیز روغن بهطور مستقیم و غیرمستقیم در صرفهجوییهای اقتصادی تأثیر دارد .این برنامهها میتواند بهطور مستقیم تا
 22درصد کاهش هزینههای را به دنبال داشته و افزایش عمر دستگاه ،عدم توقفهای زنجیرهای و سرمایهگذاری مضاعف را
نیز موجب گردد [.]13
السون ،1سیستمهای پايش سيار را بهعنوان روشي از نگهداري و تعميرات مبتني بر وضعيت دستگاه مطرح كرد .اين
سیستمها اطالعات دقيقي از پارامترهاي موتور را بهطور پيوسته فراهم آورده و امكان جايگزين نمودن روشهای تعمير و
نگهداري بهصورت بازرسیهای مكرر و غیرقابل انعطاف را با يك برنامة نگهداري مطابق شرايط ،اقتصادي و كام ً
ال انعطافپذیر
فراهم مینمایند [.]28

• سيستم هشداردهنده از طريق نصب حسگر روي موتور
• سيستم هشداردهنده از طريق عادات بهرهبرداری
• سيستم تركيبي
Elson
Degaspari
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دگاسپاری ، 2گزارشي از سیستمهای مراقبت وضعيت موجود از طريق آناليز روغن به روش حسگرهاي هشداردهنده را ارائه
نمود .او در اين گزارش سه نوع سيستم هشداردهنده را معرفي كرد [:]24

دوفصلنامه علمی پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی

 -2تشخیص و پیشبینی عیوب
سیستمهای  PHMمدرن و جامع شامل امکانات بسیاری میباشد .بسیاری از این قابليتها ،هرچند بسیار پیشرفته و دقیق
میباشند ،ولی یک سیر تکاملی از توانایی سیستمهای تشخيص و پیشبینی عیوب میباشند .در شکل  ،1چرخه توسعه
 CBMبه  ،PHMمعرفیشده است [.]8

شکل  -1چرخه CBM/PHM

نگهداری و تعمیرات بر مبنای شرایط )CBM( 1استفاده از دادههای حین کار تجهیزات برای تعیین وضعيت ماشین و
به دنبال آن وضعيت عیب یا خرابي آن است .پیشبینی عیوب و مدیریت سالمت )PHM( 2بهطور ویژه به پیشبینی رفتار
آینده ،عمر مفید باقیمانده )RUL( 3و برنامهریزی اقدامات نگهداری و تعمیرات مورد نیاز بهمنظور حفظ سالمتی سیستم،
اشاره ميكند.
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با استفاده از روش مراقبت وضعيت ( )CMو آناليز ذرات فرسايشي در روانكارها نظير روغن ميتوان ميزان نفوذ و راههای
پيشگيري از آن را شناسايي و تمهيدات الزم را اجرا نمود.
با توجه به ارتباط مستقيم صنعت با ماشینآالت بهطوریکه هزينه ماشینآالت سهم عمدهای در هزینههای يك پروژه
دارد روشهای مراقبت و نگهداري و همچنين تعميرات میتواند در كاهش و يا افزايش هزينه ماشینآالت نقش مهمي داشته
باشد [.]6

Condition-based Maintenance
Prognosis and Heath Management
3
Remaining Useful Life
1
2
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شکل -2محاسن برنامه مراقبت وضعيت ماشینها)MCM( 1

 -3آنالیز روغن

Machinery Conditioning Monitoring
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آنالیز روغن همانند آزمایش خون انسان میباشد .از طریق آنالیز روغن میتوان عیوب مختلف نظیر خوردگی ،مشکالت
یاتاقانها ،فرسایش غیرعادی رینگ و پیستون موتورها ،فرسایش غیرعادی شفتها و دندههای گیربکسها ،پمپهای
هیدرولیک و بهطورکلی قسمتهایی که در آن روغن بهعنوان روان کننده استفاده میشود شناسایی و نسبت به رفع عوامل
آن اقدام نمود .همچنین به کمک این آزمایشها میتوان از صحت و سالمت روغنها که نقش کلیدی در کار ماشین دارند
اطمینان حاصل نمود .با آزمایش نمونه روغن گرفتهشده از ماشین ،اندازهگیری قابلیت روان کننده برای انجام وظایف اصلی
آن ممکن گشته و همچنین اطالعات وسیعی راجع به کار و شرایط سالمت ماشین به دست میآید.

دوفصلنامه علمی پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی

فناوري مراقبت وضعیت از طریق آنالیز روغن ،بهعنوان روش مؤثري در تشخیص فرسایشهای غیرعادي یا عیوب تجهیزات
و سیستمهای مکانیکی شناخته میشود .در فرآیند تحلیل و تفسیر نتایج آنالیز روغن ،مسائلی نظیر شناخت رفتارهاي
فرسایشی ،ویژگیهای فنی ،سوابق و تجارب قبلی آنالیز و غیره ،جهت اجراي برنامه  ،CMبسیار ضروري و تعیینکننده است
[ .]8درواقع در روش آناليز روغن ،از روانكار بهعنوان يك منبع سرشار از اطالعات استفاده ميشود .گردش روغن در داخل
سيستم اين امكان را به وجود ميآورد تا آثار اتفاقات و يا تغييرات وضعيت سيستم به خارج از آن منتقل گردد .اطالعات
موجود در روغن با انجام آزمایشها مختلف كه بر روي چند قطره از آن صورت ميپذيرد قابلاستخراج ميباشد .با مقايسه
نتايج آزمایشها هر مرحله با مراحل قبل ميتوان هرگونه تغييرات در وضعیت كار و سالمت دستگاه را شناسايي نمود
[ .]27اجزاي موتور در حين كار مقادير ميكروسكوپي از عناصر به روغن اضافه میکنند .در شرايط طبيعي موتور فرسايش
بهآرامی صورت گرفته و مقدار عناصر فرسايشي در روغن بهطور پيوسته و آرام زياد میشود [ .]20آلودگي و رقت روغنهای
كارتر مانع روغنکاری خوب میشود ،كه عالوه بر سوختهای آتش نگرفته از ديواره سيلندر پايين رفته وارد محفظه كارتر
میگردد .اين خود باعث تجمع ذرات در آن و ایجاد فرسايش خواهد شد [ .]3برخي از اين عناصر مانند آهن ( ،)Feآلومينيوم
( ،)Alکروم ( ،)Crسرب ( )Pbو مس ( )Cuناشي از فرسايش قطعات داخل دستگاه هستند و برخي هم چون کلسيم (،)Ca
منيزيم ( ،)Mgفسفر ( )Pو روي ( )Znنشاندهندهی وجود مواد افزودني در روغن هستند .بعضي عناصر هم شامل سيليس
( )Siو سديم ( )Naاز عناصر آالينده هستند که از محيط وارد روغن میشوند[.]15
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گردش روغن در داخل سیستم این امکان را به وجود میآورد تا آثار اتفاقات و یا تغییرات وضعیت سیستم به خارج از آن
منتقل گردد .اطالعات موجود در روغن با انجام آزمایشها مختلف که بر روی چند قطره از آن صورت میپذیرد قابلاستخراج
میباشد .با مقایسه نتایج آزمایشها هر مرحله با مراحل قبل میتوان هرگونه تغییرات در وضعیت کار و سالمت دستگاه را
شناسایی نمود .شکل زیر کاربردهای آنالیز روغن و ذرات فرسایشی را نشان میدهد.

شکل -2کاربردهای آنالیز روغن و ذرات فرسایشی
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ابو سیادا و حمود ، 1یک روش منطق فازی جدید برای شناسایی خرابیهای بحرانی ترانسفورماتور قدرت با استفاده از
آنالیز گاز حلشده در روغن ارائه دادند [ .]33الجنابی و همکاران ،2یک سیستم ترکیبی برای تشخیص و پیشبینی خرابیها
در ترانسفورماتورهای الکتریکی طراحی و ارزیابی کردند [ .]34زارکوویچ و استوجکوویچ ،3تشخیص عیب و پایش وضعیت را
با سیستمهای هوشمند مصنوعی برای ترانسفورماتور قدرت انجام دادند [ .]41کاسترو و میراندا ،4شبکه عصبی را بهعنوان
موتورهای استنتاج برای تشخیص عیوب ارائه دادند [ .]35هان و همکاران ،5تشخیص عیوب را بر اساس انتخاب ویژگی و
بهینهسازی پارامتر انجام دادند [ .]36مانتز و همکاران 6و نی و وانگ ،7در مقاالت جداگانهای پایش وضعیت خرابیهای یاتاقان
گیربکس توربینهای بادی را مورد مطالعه قرار دادند [ ]37و [.]38
ساال و همکاران ،8یک ماژول تشخیص عیب فازی برای آنالیز روغن در موتورهای دیزل صنعتی ارائه دادند [.]39
تان و همکاران ،9یک مطالعه تجربی مقایسهای در مورد تواناییهای تشخیصی و پیشآگهی انتشار آکوستیک ،ارتعاش و
تجزیهوتحلیل روغن اسپکترومتری برای چرخدندهها انجام دادند [.]40
 -1-3معیارها و روشهای ارزیابی نتایج آنالیز روغن
یکی از این راهها ایجاد حدودي است که مقادیر پارامترها باید در آن محدوده باشند .براي مثال در روش استفاده از درصد
تجمعی 10مقداري که  85درصد از نمونهها کمتر از آن هستند ،سطح هشدار و مقداري که  95درصد از نمونهها کمتر از آن
هستند ،سطح بحران تعیین میشود .شرایط روغن تحت تأثیر عوامل زیادي همچون شرایط کارکرد ،بارگذاري و بهرهبرداری
از ماشین ،مشخصات عمومی دستگاه و مشخصات خاص دستگاه مانند عمر ،لقیها و غیره میباشد و در نتیجه استفاده از
این روشها بهعنوان یک راهحل کلی و بدون در نظر گرفتن سایر شرایط همواره نمیتواند نتایج مطلوبی داشته باشد [.]32
امکان ارزیابی درست و قابلاطمینان تنها با استفاده از اندازهگیری فلزات فرسایشی وجود ندارد و بایستی تحلیلهای مکمل
نیز براي تشخیص درست مورد استفاده قرار گیرد.
در روش تعیین حدود ثابت 11محدودههای ثابتی براي کمیتها تعریف میشود که معموالً شامل سه محدوده عادي،12
غیرعادي 13و بحرانی 14میباشد .این کمیت میتواند مقدار مطلق فرسایش یا آالیندگی و یا نرخ فرسایش یا آالیندگی برحسب
ساعت کارکرد باشد .براي تعیین وضعیت ماشین مقادیر به دست آمده از آزمایش با حدهاي تعیینشده مقایسه شده و شرایط
دستگاه ارزیابی میشود .در این روش مقادیر کمتر از مقدار متوسط بهعالوه انحراف معیار ،عادي و مقادیر بیش از مقدار
متوسط بهعالوه دو برابر انحراف معیار ،بحرانی محسوب میشوند و مقادیر بین این دو حد غیرعادي هستند [ .]30داشتن
تعداد مناسب از نمونههاي قابلاستفاده یعنی نمونههایی که در زمانی که سالمت ماشین و کارکرد مناسب آن اطمینان وجود
داشته است گرفتهشدهاند شرط الزم براي انجام موفق این روش میباشد [.]8
Abu-Siada & Hmood
Al-Janabi & et.al.
3
Žarković & Stojković
4
Castro& Miranda
5
Han & et.al.
6
Mauntz & et.al.
7
Nie & Wang
8
Sala & et.al.
9
Tan & et.al.
10
Cumulative percent
11
Fixed limits
12
Normal
13
Abnormal
14
Critical
1
2
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در روش تحلیل تجهیزات همخانواده 1نتایج به دست آمده از آزمایشهاي مجموعهای از دستگاههاي مشابه (یک مدل)
که در شرایط یکسانی کار میکنند مقایسه میشود .در این روش نیز نتایج به دست آمده تحلیل آماري شده و محدودهها
همانند محدودههای تعریفشده در تعیین حدود ثابت تعیین میشوند [.]8
در روش روندگرایی 2تغییرات کمیتها با زمان براي یک دستگاه خاص بررسی میشود و با ارزیابی این تغییرات وضعیت
حال و آینده دستگاه تعیین میشود .در صورتی که شرایط و فواصل نمونهبرداری ثابت باشد با آگاهی از شرایط کارکرد
دستگاه و دنبال کردن تغییرات پارامترها میتوان نتایج مطلوبی به دست آورد .در ارزیابی نتایج نرخ تغییرات و مقدار تغییرات
باید همزمان موردتوجه قرار بگیرد .هرگونه تغییرات غیرعادي در نرخ یا مقدار تغییرات باید بهعنوان هشدار موردتوجه قرار
بگیرد .مهمترین مزیت این روش عدم وابستگی آن به شرایط عمومی و خاص دستگاه میباشد و فقط به شرایط کاري و
بارگذاري دستگاه وابسته است و بهراحتی براي هر دستگاهی قابلاجراست [ .]39با داشتن نتایج چهار آزمایش پشت سر
هم در این روش میتوان شرایط آتی دستگاه را پیشبینی کرد .این روش رایجترین روش مورد استفاده در برنامه تحلیل
روغن میباشد .حتی اگر این روش تنها روش مورد استفاده نباشد همواره توصیه میشود در کنار سایر روشها به کار
گرفته شود چراکه در بسیاري از شرایط تغییرات یک کمیت مهمتر از مقدار مطلق آن میباشد [ .]8در این روش معموالً
نتایج هر آزمایش در کنار نتایج سه آزمایش ماقبل تحلیل میشود .بدین ترتیب که روند تغییرات در نتایج آزمایش آخر و
دو آزمایش ماقبل مقایسه شده و در صورت افزایش محسوس در نرخ تغییرات شرایط دستگاه نامطلوب و غیرعادي ارزیابی
میشود .توجه به نکات چون خطاي اندازهگیری تجهیزات اندازهگیری ،صعودي بودن روند تغییرات در شرایط غیرعادي و
درصد تغییرات بسیار مهم میباشد.
در پیادهسازی یک برنامه تحلیل روغن مناسب و کارآمد توصیه میشود هر سه روش گفته شده همزمان به کار گرفته
شوند [.]8
 -2-3معیارهاي تعیینشده از طرف سازنده
سازندگان تجهیزات ،شرکتهای تولیدکننده روغن و آزمایشگاههای تحلیل روغن معیارها و روشهایی را براي ارزیابی
وضعیت روغن ارائه میدهند[ .]8بسیاري از سازندگان معیارها و راهنماییهایی براي ارزیابی وضعیت روغن ارائه میدهند.
این معیارها عمدتاً حد مجاز آالیندهها براي آسیب نزدن به دستگاه میباشد [ .]30تولیدکنندگان روغن نیز معموالً حدهاي
مجازي براي مقدار آالیندههاي موجود در روغن تعیین میکنند که رعایت این حدود براي عملکرد دستگاه ضروري است.
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 -3-3مبانی تحلیل روغن در موتورهاي دیزل
در صورتی که موتورها عملیاتی هستند ،هر روز و در غیر این صورت هر هفته یکبار باید روغن نمونهگیری و عالوه بر
بازرسی چشمی ویسکوزیته ،آلودگی آب و عدد بازي آن اندازهگیری شود .در صورت وجود مواد نامحلول و یا آب در بازرسی
چشمی و یا هر یک از حاالت زیر روغن براي انجام آزمایشها دقیقتر باید به آزمایشگاه فرستاده شود [.]31
بیش از ده درصد تغییرات ویسکوزیته نسبت به روغن نو TBN ،کمتر از  ،8آلودگی آب بیش از  0/2درصد بهعنوان معیار
در نظر گرفتهشده است .در صورتی که نتایج آزمایشها روي موتور نامطلوب بود آزمایشها تکمیلی زیر باید در آزمایشگاه
انجام شود.
 ویسکوزیته در  40و  100درجه سانتیگرادFamily analysis
Trending analysis
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 TBN آلودگی آب مواد نامحلول آلودگی سوختدر صورتی که هر یک از الزامات زیر برآورده نشود باید روغن موتور تعویض و عیبیابی شود:

شکل -4الزامات تعویض روغن

افرادی که در آزمایشگاههای تحليل روغن مشغول به کارند هرقدر هم که از تجربه کافی برخوردار باشند میتوانند حداکثر
تأثیر دو تا سه عامل را بهطور همزمان برای پیشبینی وضعيت موتور مورد تحليل قرار دهند [.]15
برگة تحليل روغن به سه بخش کلي تقسيم میشود[:]15
 .1بخش اول اطالعات مربوط به روغن دستگاه است.
 .2بخش دوم اطالعات مربوط به مقادير عناصر فرسايش و مؤلفههای روغن است.
 .3بخش سوم اطالعات مربوط به نتايج تحليل روغن و نظرات و توصیههای تحليلگران میباشد.
در بخش اول اطالعات زير وجود دارد:

بخش دوم شامل عناصر فرسايشي و مؤلفههای روغن است که عبارتاند از:
آهن  ،Feکروم  ،Crآلومينيوم  ،Alمس  ،Cuسرب  ،Pbقلع  ،Snنيکل  ،Niتيتانيم  ،Tiنقره  ،Agموليبدن  ،Moسيليسيم

 ،Siسديم  ،Naبور  ،Bواناديم  ،Vروي  ،Znفسفر  ،Pکلسيم  ،Caباريم  ،Baمنيزيم  ،Mg، PQآلودگي آب ،آلودگي سوخت،

.TAN، TBN،40 Vis،100 Vis

17

Journals.ihuo.ac.ir

گروه نمونهبرداری ،تعداد نمونه ،کد اختصاصي مورد نمونهگیری ،کارکرد روغن ،نام روغن ،درجة روغن ،سازنده روغن ،نام
دستگاه ،مدل ،قسمت نمونهگیری شده ،سازنده دستگاه ،تاريخ آزمايش.

دوفصلنامه علمی پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی

بخش سوم شامل اطالعات زير است:
وضعيت دستگاه ،کد وضعيت ،کد تغيير وضعيت ،کد نظريه ،توصيه و وضعيت تکتک موارد بخش دوم و کد وضعيت
روغن .نظرات کارشناسان صرفاً بر مبناي تجربه و سالها کار کردن در آزمایشگاههای تحليل روغن بوده و هیچگونه منطق
رياضي ندارد [.]15
 -4نتایج تحلیلها
در این تحقیق به بررسی رفتار فرسایشی موتورهای ماشینآالت راهسازی و ارزیابی و تحلیل رابطه بین وضعیت نهایی موتور
و وضعیت مؤلفههای مورد تحلیل در آنالیز روغن پرداخته میشود .دادههای خام این مطالعه موردی ،از آنالیز روغن موتور
تجهیزات زیر تهیهشده است .جدول شماره  1تجهیزات مورد مطالعه از هر نوع مدل موتور را نشان میدهد.
جدول  -1تجهیزات مورد مطالعه از هر نوع مدل موتور

نام تجهیز

مدل موتور

لودر کوماتسو  WA470-W470و بولدوزر کوماتسو D65

D12

بولدوزر کوماتسو D355-D155

D4D
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بيل مكانيكي کوماتسو  7-PC200-6-PC200-PC200و لودر کوماتسو W90

D7DEBE2

لودر کوماتسو WA400-W120

V3300

بيل مكانيكي کوماتسو 7-PC220

S6D125

لودر ولوو L180E-L220-L180

S6D155

بيل بکهو ولوو BL71-BC71

SA6D105

بيل مكانيكي ولوو EC240BLC-L240-Ec240-E240-240

SA6D110

ميني لودر بابکت T300-A300

SAA6D102E

بيل مكانيكي هيوندا PC210-330-320-220-210
6BTA5.9

غلطك هپكو CA25
غلطك هپكو HC100C-HCD100C-HCP100-HC100
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جدول شماره  2متوسط کارکرد روغن به تفکیک مدل موتور مورد مطالعه را نشان میدهد.
جدول  -2متوسط کارکرد روغن از هر نوع مدل موتور
متوسط کارکرد روغن

مدل موتور

125

S6D125

146

S6D155

274

SA6D105

190

SA6D110

142

SAA6D102E

99

6BTA5.9

2964

41/8460

362

BF8L513

119

D12

341

D4D

113

D7DEBE2

620

Hepko-D4D

314

HT-D4D

تاريخ نمونهگیری و آزمايش بين  1393/01/30و  1396/03/07میباشد.
ابتدا دادهها پیشپردازش و پاکسازیگرديد ،يعني شاخصهايي كه براي هدف موردنظر مناسب نيستند ،حذف و اطالعات
ناقص با تکنیکهای پیشپردازش کامل شد .براي دادههاي گمشده ،مقدار مناسب جايگزين گرديد .همچنین شاخصهایی
که بیشترین اطالعات را فراهم میسازند انتخاب شدند و سپس مدلهای آماری و قواعد برای تشخیص عیوب به کار گرفته
شد.

شکل شماره  5وضعیت هر عنصر و بازه آن را نشان میدهد.

19

Journals.ihuo.ac.ir

برای هر یک از عناصر ،انحراف معیار آن محاسبه گردید و برای هر نمونه مشخص شد که در یک ،دو یا سه انحراف معیار
مثبت یا منفی از میانگین قرارگرفتهاند .مقادیر تا یک انحراف معیار مثبت را نرمال ،از یک تا دو انحراف معیار را مرزی ،از دو
تا سه انحراف معیار را مرزی سریع و از سه انحراف معیار به باال را بحرانی مینامیم.

دوفصلنامه علمی پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی

شکل -5وضعیت عناصر و بازه ها

شکل شماره  6نمونهای از خطوط مبنا بهصورت نموداری ارائه میدهد.

پیششمارۀ  ، 2پاییز و زمستان 1398

شکل -6نمونه خطوط مبنا ،موتور S6D155

 -1-4نتایج حاصله:
اگر همه عناصر طبق خط مبنا در وضعیت عادی باشد تجهیز سالم گزارش میشود و در سایر موارد پیشنهادهایی از طریق
سیستم به کاربر ارائه میشود که به وی در تشخیص و پیشبینی بهموقع خرابی یا جلوگیری از وقوع آن کمک میکند.
پیشبینی فرسایش و خرابی ماشینآالت باعث صرفهجویی اقتصادی باال میشود زیرا بازدید مستقیم عموماً نیازمند دمونتاژ
موتور است و هزینههای باالیی دارد و حتی خود دمونتاژ نیز موجب افزایش خرابی خواهد شد.
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بهعنوانمثال اقدامات پیشنهادی برای وضعیتی که عناصر  Al,Si,Fe,PQباال و  Cuکمی باال است ،بهصورت زیر است:
• بازدید پیستون
• بررسی راههای ورود ذرات غبار
• بازدید سیلندر
• بازدید رینگهای روغن.
 -5نتیجهگیری و پیشنهاد:
برخی از دستاوردها و نتایج کلی عبارتاند از:
 .1با استفاده از نتایج حاصل از این تحقیق ،شاخصهای فرسایشی موتور برآورد و موردبررسی قرار گرفته است و سپس
پیشنهادها در قالب جداول شاخصهای فرسایشی براي تکتک عناصر و مؤلفههای آنالیز روغن ،ارائهشده است ،همچنین
نمودار خط مبناي رفتار فرسایشی با توجه به جداول فوق تهیه و تدوین گردیده است.
 .2خط مبنا براي عناصر مختلف آنالیز روغن برای موتور کامیون محاسبه و ارائه گردید.
 .3روشهای گوناگون تعیین خطوط مبنا در این تحقیق موردبررسی قرار گرفته است که عبارتاند از :تعیین حدود ثابت،
تحلیل گروهی ،تحلیل روند (روندگرایی) ،روشهای ترکیبی ،معیارهاي تعیینشده از طرف سازنده و معیارهاي موردي.
 .4با استفاده از میانگین و انحراف معیار در وضعیتهای عادي ،مرزي غ.ق.ق و بحرانی میتوان بازه مشخصی را تعیین
کرد .این روش در تعامل با روش نمودار توزیع فراوانی نسبی مقادیر عناصر فرسایشی ،یکدیگر را تکمیل کرده تا بتوان
در مجموع به حدود باال و پایین هر شاخص فرسایشی در آنالیز روغن پی برد.
برای توسعه این پژوهش موارد زیر پیشنهاد میشود:
• از روشهای دیگر شبکههای عصبی و فازی برای بررسی ریز بینانهتر استفاده گردد و نتایج آن با این پژوهش مقایسه
گردد.
• تعداد تجهیزات بیشتر و متنوعتری استفاده شود تا خوشهبندی را بهطور گستردهتر و با طیف وسیعتری انجام داد .این
روش برای سایر مطالعات هم قابلتعمیم میباشد.
• در دادههای مورد مطالعه اطالعات ساعت و کیلومتر کارکرد ثبت نشده بود برای مطالعات آتی پیشنهاد میشود بررسی
نتایج خط مبنا و شاخصهای فرسایشی با توجه به کارکرد انجام شود.

• رو شهای دیگر بخصوص آنالیز ارتعاشات نیز همانند آنالیز روغن برای تشخیص عیوب مورد مطالعه قرار
گیرد.
• با توجه به اینکه تعیین وضعیت موتور و شناخت شاخصها و خطوط رفتار فرسایشی آن به عوامل و پارامترهاي
گوناگونی وابسته است و از طرف دیگر در شرایط گوناگون حدود پایین و باال قابلتغییر هستند ،پیشنهاد میشود خطوط
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• مطالعه حد عیب تا آستانه عیب نهایی برای قطعات حساس موتور ،مانند یاتاقانها انجام شود .این موضوع کمک
میکند تا خط مبناهاي به دست آمده ازنظر عملیاتی ارزیابی گردند و عمر دقیق یک قطعه از جهت عملیاتی بودن با
توجه به حدود هشدار شاخصهای فرسایشی ،مورد مطالعه قرار گیرد.

دوفصلنامه علمی پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی

مبناي فازي محاسبه شود؛ زیرا در بسیاري از شرایط نمیتوان با این شاخصها بهصورت مطلق برخورد نمود .در واقعیت
نیز نظر تحلیل گران بهصورت فازي ثبت میگردد.
 -6منابع و مآخذ
 -1-6فارسی
[ ]1ابراهیمزاده محمدرضا ،برقعي سيد علیمحمد .1381 .مونيتورينگ روغن .مجلة مهندسان مكانيك ايران (پرواز).
سال يازدهم .شمارة  .27صفحات .20-16
[ ]2احمدی حجت ،رضایی نیا محمود .1389 .پیشگویی نوع خرابی ،مبنی بر رابطههای رگرسیونی مربوط به عناصر
فرسایشی و آلودگیهای روغن موتور تراكتور مسی فرگوسن مدل .MF285ششمين كنگره ملي مهندسي ماشینهای
كشاورزي و مكانيزاسيون.
[ ]3بهروزي الر ،منصور ،1370 ،مديريت تراكتور و ماشینهای كشاورزي ،ترجمه ،انتشارات دانشگاه
تهران.
[ ]4بیژنی ،بابک؛ رسول صفری منجق تپه؛ مهدی کریمی و احسان سقط فروش ،۱۳۹۳ ،مروری بر روشهای مدیریت و
تعمیر و نگهداری ماشینآالت و تأثیر آن در کاهش هزینههای پروژه ،کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا
و برنامهریزی ،معماری و شهرسازی اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامهریزی ،معماری و شهرسازی،
تهران ،موسسه آموزش عالی مهر اروند ،مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
[]5

تركى ،محمد .ذوقى ،1371 ،اصول روانكارى ،ترجمه ،انتشارات پژوهشگاه صنعت نفت ايران.

[ ]6حسامی سعید ،خلیل پاشا محمدحسن ،طاهری امیری محمدجواد .1390 .تأثیر مدیریت ماشینآالت از طریق
آنالیز روغن بر هزینه پروژههای عمرانی .اولين همايش منطقهای مهندسي عمران.
[ ]7خدابخشیان رسول ،شاكری محسن .1389 .موفقیتهای حاصل از مراقبت وضعیت ماشینآالت كشاورزی از طریق
آنالیز روغن .ششمين كنگره ملي مهندسي ماشینهای كشاورزي و مكانيزاسيون.
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[ ]8رمضانی سعید ،مسعودي علیرضا ،معماریانی عزیزاﷲ ،کاربرد دادهکاوی در تعیین خطوط مبناي رفتار فرسایشی
موتورها فصلنامه مدیریت زنجیره تأمین ،سال سیزدهم -شماره  ،31بهار .1390
[ ]9رمضانی سعید ،یوسفی طرزجان مصطفی .1388 .توسعه رویكردهای هوشمند در تشخیص و پیشبینی
عیوب ،با ارائه مطالعات موردی از كاربردهای این الگوریتمها .چهارمين كنفرانس تخصصي پايش وضعيت و
عیبیابی.
[ ]10رمضانی سعید ،یوسفی طرزجان مصطفی .1390 .تشخیص و پیشبینی هوشمند عیوب برای سیستمهای مهندسی،
انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع).
[ ]11رمضانی ،سعید؛ معماریانی عزیزاهلل؛ مسعودی علیرضا و نورنگ احمد ،۱۳۸۶ ،کاربرد دادهکاوی در تعیین خطوط
مبنای رفتار فرسایشی موتورها با استفاده از نتایج آنالیز روغن ،اولین کنفرانس دادهکاوی ایران ،تهران ،دانشگاه صنعتی
امیرکبیر ،موسسه پژوهشی دادهپردازان گیتا.
[ ]12سادات دانشی سعیده .1393 .روش  CMآنالیز روغن در ماشینآالت و تأثیر آن بر روی هزینههای پروژه .اولين
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همايش ملي عمران ،معماري و توسعه پايدار.
[ ]13شاهحسینی ،وحید؛ حامد حاجیا و محسن صحرائی ،۱۳۹۳ ،جایگاه آنالیز روغن در پیشگیری از خرابی
ماشینآالت عمرانی ،دومین کنفرانس بینالمللی مدیریت چالشها و راهکارها ،شیراز ،مرکز همایشهای علمی همایش
نگار.
[ ]14شیخ داودی محمدجواد ،غنیان منصور ،موسوی پور سید علی .1390 .بررسی فنی و اقتصادی نگهداری و تعمیرات
ماشینهای برداشت نیشکر با استفاده از روش پایش وضعیت روغن .وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری  -دانشگاه شهید چمران
اهواز.
[ ]15عليزاده دينا ،احمدي حجت ،پايش وضعيت موتور ديزل با تحليل روغن به روش منطق فازي ،فصلنامة علمي-
پژوهشي تحقيقات موتور/سال ششم /شمارة نوزدهم /تابستان .1389
[ ]16محمدی سرواله افسانه ،کیانمهر محمدحسین .1392 .بررسی مؤلفههای فرسایشی و آنالیز روغن موتور تراكتور
مسی فرگوسن  MF399بر اساس شرایط كاری .هشتمين كنگره ملي مهندسي ماشینهای كشاورزي (بيوسيستم) و
مكانيزاسيون ايران.
[ ]17نصیری محمود ،احمدی حجت ،خادم محمدرضا ،لبافی رضا .1392 .هوشمندسازی روند تحلیل نتایج آنالیز
روغن یك نوع موتور دیزل به كمك درخت تصمیم .هشتمين كنگره ملي مهندسي ماشینهای كشاورزي (بيوسيستم) و
مكانيزاسيون ايران.
[ ]18نصیری محمود ،احمدی حجت ،لبافی رضا ،صادقی مرتضی .1392 .بررسی بهکارگیری پایش وضعیت بر اساس
آنالیز روغن در ماشینهای راهسازی و راهداری ،هشتمين كنگره ملي مهندسي ماشینهای كشاورزي (بيوسيستم) و
مكانيزاسيون ايران.
[ ]19نیکنفس حامد ،زارع پور غالمرضا .1391 .تحلیل وضعیت كیفی روغن موتور با استفاده از پایش وضعیت به روش
منطق فازی ،بیستمین کنفرانس ساالنه مهندسی مکانیک ،شیراز ،دانشگاه شیراز.
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