PHÂN TÍCH DẦU MÁY NÉN CHILLER
GIỚI THIỆU
Dầu máy nén là một thành phần
quan trọng trong chiller, ngoài
chức năng bôi trơn bạc đạn thì
còn bôi trơn cho trục vít đặc biệt
ở các chiller trục vít.
Phân tích dầu là kiểm tra các
thuộc tính lý-hóa của dầu: độ
nhớt, chỉ số axit, độ ẩm… và
xác định hàm lượng kim loại
mài mòn trong quá trình hoạt
động của chiller.
Phân tích dầu được phối hợp
với phòng thí nghiệm tại Mỹ.

KHUYẾN CÁO

MỤC ĐÍCH

Thực hiện phân tích dầu máy
nén 1-2 lần mỗi năm.

Phân tích dầu cho biết tình trạng của dầu và tình trạng hoạt động của
hệ thống bôi trơn của chiller, qua đó giúp chúng ta:

Nên thay dầu khi có khuyến cáo
từ kết quả phân tích dầu.

•

Nên khắc phục nguyên nhân
gây nhiễm bẩn dầu trước khi
thay dầu mới.

•
•

Theo dõi được tình trạng của dầu và có cơ sở để tiếp tục sử dụng
hay thay mới dầu máy nén.
Theo dõi tình trạng mài mòn trong quá trình hoạt động máy nén,
giúp tìm nguyên nhân để có phương án xử lý kịp thời.
Theo dõi tình trạng hơi ẩm, axit bên trong chiller, giúp đánh giá độ
kín của chiller và xử lý kịp thời tránh xảy ra hiện tượng ăn mòn.

LỢI ÍCH
Tối ưu chi phí vận hành và bảo trì vì kết quả phân tích giúp thay mới dầu đúng thời điểm, đồng thời đảm bảo
hoạt động tốt cho chiller.
Giúp theo dõi được tình trạng mài mòn, ăn mòn máy nén và chiller, tránh các sự cố ngoài ý muốn cho chiller
do chúng gây ra.
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