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Pasol Oksidasyon Stabilitesi Analizörü

ASTM D2272  RPVOT: Rotating Pressure Vessel Oxidation Test
ASTM D4742 TFOUT: Thinf Film Oxygen Uptake Test
ASTM D942: Grease Oxidation  Stability Test
IP 299
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Türbin, motor vb. makine yağlarında bozulmanın başlıca nedeni oksidasyondur. 
Oksidasyon, madeni yağın motor, piston veya benzeri zorlu ortam koşullarında 
yüksek sıcaklık ve basınca maruz kalmasının sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 
Parafanik ve naftanik hidrokarbon içeren madeni yağların oksitlenmesi ile asidik 
yapılı ve yağda çözünebilen oksidasyon ürünleri, aromatik hidrokarbonların 
oksitlenmesi ile madeni yağda çözünmeyen çamur ve reçine oluşmasına sebep 
olmaktadır.

Bu birikintiler bir yalıtkanlık meydana getirdiklerinden motor sıcaklığının 
artmasına ve piston segmanları gibi bileşenlerin işlevlerini tam olarak yerine 
getiremeyip çeşitli arızaların oluşmasına yol açmaktadır. Oksidasyonun neden 
olduğu diğer katkı maddelerinde (antioksidanlar dışında) oluşan azalma, 
ekipman içerisinde ki sürtünmenin artmasında da önemli rol oynamaktadır.

Yağlarda bozulmanın başlaması anti-oksidant katkı maddelerinin azalması veya 
işlevini yitirmesi ile başlar. Katkı maddelerinde ki azalma ve/veya bozulma sonrası 
madeni yağ, oksidasyon evresine girmiş olur. Oksidasyona karşı uygulanan direnç 
bir yağın en önemli kalite parametrelerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Yağların oksidasyon direncinin analizi yağın kalitesi ve yağın kalan kullanım ömrü 
ile ilgili bilgi edinilmesi açısından en yaygın kullanılan yöntemdir. 

Yeni ve kullanılmış yağların oksidasyon stabilitesi testleri için geliştirilen Pasol-10 
Analiz Sistemi, kullandığı RPVOT (Rotating Pressure Vessel Oxidation Test) 
yöntemi ile belirli bir oksijen basıncı altında tutulan yağ numunelerinin 200C’ye 
kadar yüksek sıcaklıkta tutularak oksidasyon başlangıcına kadar geçen sürenin 
tespitini herhangi bir kullanıcı müdahalesi olmadan otomatik olarak gerçekleştirir 
ve raporlar.  

Özellikler
• Windows tabanlı dokunmatik IPC ekran
• Analiz ile eş zamanlı numune sıcaklık görüntülemesi
• Uluslararası standartlara veya kullanıcı tercihlerine göre analiz metodları 
• Analiz verileri aktarımı için USB ve Ethernet bağlantı birimleri
• Gelişmiş kullanıcı arayüzü
• Otomatik gerekli oksijen basıncı hesaplaması
• Tam otomatik oksijen basınç ayarı
• Yüksek sıcaklık ve yüksek basınç güvenlik kontrol birimleri
• °C veya °F cinsinden numune ve hazne sıcaklık değerleri
• Bar, psi veya Kpa cinsinden basınç değeri görüntüleme
• Analiz ile eş zamanlı basınç/sıcaklık grafikleri
• Analiz sonrası otomatik grafik kaydı
• Hızlı soğutma için kullanıma hazır soğutma ünitesi
• Kullanıcı tercihine göre otomatik analiz sonlandırma
• Kolay erişilebilir numune alanı
• Harici bir PC veya diğer bağlantı ekipmanı gerektirmeyen kullanım
• Yüksek izolasyonlu paslanmaz çelik numune haznesi
• Temassız numune kabı karıştırma
• Kolay değiştirilebilir numune kapları

Aksesuarlar
• Cam numune kapları
• Gres analiz kiti
• PTFE yapıda numune hizalama birimi
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Görüntüleme:  Eş zamanlı sıcaklık ve basınç

Test Haznesi:  Paslanmaz çelik kuru blok

Maks. Sıcaklık:  200°C

Sıcaklık Hassasiyeti: 0.01°C

Süre Hassasiyeti:  0.1 sn

Veri transferi:  USB & Ethernet

Ağırlık:   40 Kg

Boyutlar:  30 x 50 x 80 cm

Güç Gereksinimi:  220 VAC – 50 Hz

Teknik Özellikler

Sarf Malzemeler
• Vakumlu ve analize hazır bakır sargı
• 100 grit silikon karbür zımpara kağıdı
• Numune haznesi contası


