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Z

estaw służy do badania zmian jakości olejów przemysłowych w trakcie eksploatacji. Składa się z mikroprocesorowego miernika pojemności oraz kondensatora pomiarowego (czujnika pojemnościowego) zanurzonego
w badanej próbie oleju, połączonego z miernikiem za pomocą specjalizowanego przewodu pomiarowego.
Miernik mierzy parametry impedancyjne kondensatora pomiarowego, którego dielektrykiem jest badany olej.
Są to: pojemność, rezystancja strat oraz współczynnik stratności D lub współczynnik dobroci Q zarówno dla szeregowego,
jak i równoległego obwodu zastępczego kondensatora. Zmiany wartości parametrów impedancyjnych związane są bezpośrednio ze stopniem degradacji i zanieczyszczenia oleju. Ocena stopnia zmian eksploatacyjnych stanu oleju jest realizowana poprzez porównanie wyników pomiarów parametrów impedancyjnych przeprowadzonych dla oleju używanego
i świeżego. Miernik może współpracować z komputerem i dzięki dedykowanemu oprogramowaniu pomiary mogą być
rejestrowane w plikach tekstowych.
Zestaw może być stosowany w każdym zakładzie, w którym eksploatowane są oleje przemysłowe (hydrauliczne, turbinowe, maszynowe
i inne) oraz w przedsiębiorstwach pracujących na rzecz przemysłu
w zakresie prowadzenia serwisu olejowego.
Kondensator pomiarowy
Dwustronna płytka drukowana z elektrodami w układzie grzebieniowym umieszczona w obudowie z gniazdem przyłączeniowym umożliwiającym połączenie go z miernikiem pojemności.
Wymiary czynnej części pomiarowej czujnika: 25 x 30 x 1,6 mm

Parametry impedancyjne kondensatora w powietrzu dla
częstotliwości pomiarowej fp = 10 kHz:
 dla szeregowego układu zastępczego kondensatora: pojemność
szeregowa Cs = 100,7 pF, rezystancja szeregowa Rs = 2,27 kΩ,
współczynnik dobroci Qs = 70,
 dla równoległego układu zastępczego kondensatora: pojemność
równoległa Cs = 100,6 pF, rezystancja równoległa Rr = 11 MΩ,
współczynnik dobroci Qs = 70.
Miernik pojemności
Typ APPA 703 – dane techniczne jak w instrukcji obsługi miernika.
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T

he set is intended for the assessment of changes in the quality of industrial lubricants during their exploitation. It is composed of a microprocessor-controlled capacity meter and a measuring condenser (capacity
sensor) connected with a meter through a specialised measuring tube. The meter measures the impedance
parameters of a measuring condenser, whose dielectric is the lubricant tested. The impedance parameters
that can be measured with the set include the following: capacity, resistance of losses, the loss coefficient D, or the
quality factor Q, either for a series or parallel equivalent circuit of the condenser. The changes in the impedance parameter values are directly connected to the level of degradation and contamination of the oil. The assessment of
the level of changes in the condition of the lubricant consists in the comparison of results of measurements of impedance parameters conducted for a used and unused oil. The meter can cooperate with a PC, and thanks to dedicated
software, the measurements can be recorded as text files.
The set can be used in any enterprise, in which industrial lubricants are
utilised (this includes hydraulic, turbine, machine, and other types of
oils), as well as in oil servicing companies.
Measuring condenser
A double-sided PCB with the system of comb electrodes arranged in
a casing with a jack allowing the connection with a capacity meter.
Dimensions of the active measuring part of the sensor: 25 x 30 x 1.6 mm
Condenser impedance parameters in the air for the measurement
frequency fp = 10 kHz:
 For a series equivalent circuit: series capacity Cs = 100,7 pF, series
resistance Rs = 2,27 kΩ, quality coefficient Qs = 70,
 For a parallel equivalent circuit: parallel capacity Cs = 100,6 pF,
parallel resistance Rr = 11 MΩ, quality coefficient Qs = 70.
Capacity meter
APPA 703 type – technical data like in the manual
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