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پیشگفتار 

1 گروه تخـصــصــی شامل   گـروه کـارخـانـجات صنـعـتی ایـران پـتـک به تولید بیش از هـزار سایز انواع ابـزارآالت دستی در 5

ابزارآالت کـوبشــی- ابـزارآالت برشکاري- ابزارآالت صـافکاري- ابزارآالت مارك زنـی- قلـم ها، سـنبه ها و اهـرم ها- آچـارها-  

گیــره ها و ســندان ها - تجهـیزات جـابجـائی- ســوهـان ها - قـالب ها- تجهیزات انبارش-پیچ گوشـتی ها-ابزارآالت متفرقه- 

ابزارآالت آموزشـی و تجهیزات روانکاري مبادرت دارد؛ شـایان  ذکر اینکه انگـیزه اصــلـی تـولـید تـجـهـیزات روانکـاري از سـال 

1387 شکل گرفت و علت عمده آن مشــکالت  عدیده اي بود که با آن دست به گریبان بودیم؛ مشـــکالتی که نشـــأت گرفته از          

به کارگیري روانکارهـاي نامرغوب و تجهـیزات بی کیفیت بود که البته تنها گزینه هاي در دسترس بودند تا اینکه شـخص مدیرعامل 

محترم شرکـت طی یکی از سـفرهاي تحقیقـاتی خود به کشـــور آلمـان، درخصـــوص مـواد روانـکار مـورد استفــاده در یکی از 

شرکـت هاي همـکار جویا شـده و باکمـال شگفتی دریافتنـدکه ایشـــان به آسـانی و با فیلتر کردن مواد روانـکار موجود خود، آنها را 

بهبودسازي و احیاء می کنند؛ این درحالی بود که ما بـه ناچـار هر 2 الی 3 ماه یکبار مواد روانکار خود را روانه سـیسـتم هاي فاضـالب 

کرده و مـواد جدید جایگـزین می کـردیم !  از اینرو به سـفارش این مواد و تجهیـزات مربوطه نظـیر دستـگاه مخـلوط کن، دستـگاه 

تصـفیه مواد روانکار و دستگاه فیلتر و تمیز کننده روغن از کشـور آلمـان مـبادرت کرده، آن ها را به کشــور وارد و در کارخـانه مـورد 

بهـره برداري قـرار دادیم؛ نتـایـج شگفت انگیز بودند:

   

 - طول عمر ابـزار مورد استفاده حداقل دو برابر شد؛

 - دقت ابعادي حاصله در مقایسه با مواد قبلی افزایش یافت ؛

 - پرداخت سطوح ماشینکاري نسبت به قبل افزایش یافت؛

 - از چسبیدگی براده به لبه برشی ابزار ممانعت شد؛

 - از زنگ زدگی و خوردگی دستگاه جلوگیري شد؛

 - محیط کاري سالمت و بهداشتی از نظر تنفسی و پوسـتی براي کاربـران فراهـم آمد؛

 افـزون برآن پس از گـذشـت حـدود 5 سـال از به کارگـیـري این مـواد، در حال حاضـــر ( مرداد ماه ســال 1394) هـنوز این مواد 

!  شایـان ذکر می داند که طبق اطـالعـات واصــله فقـط یکـی  خـاصیت اولیه خود را حفـظ کرده و نـیازي بـه تـجـدید نداشـته اند

از کارخـانه هاي معـظم ایـرانی ســـالیانه افـزون بـر یک میلیون لیتر از مواد روانکار تخریب شــده را روانه مـنابع زمینی کـرده و به 

آسانی محیط زیست را آلـوده و خطرآفرین می سازند! 

به هـر روي، فـوائد مـتعـدد این گـروه مـحـصـــوالت، ما را برآن داشـت تا با اطالع رسانی به دیگـر صنعتگران مـحترم کشـــور، 

ایشان را نیز در مـزایاي آنها سهـیم کنیم؛ پس دسـتگاه هاي آلـمانی را شبیه سازي کردیم؛ مـواد الزم را نیز وارد نمـوده و شـروع به 

بـازاریابی کردیم. جهت اطـالع رسـانی و انتقـال دانـش هاي اخـذ شـده نیز، کتابچه اي تدوین کردیم که حاوي مطالب مفید و مهم 
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. امـید که  علمی و فنی به همراه معرفی محصوالت شرکت ایران پتک  است؛ این مجموعه هـم اکنون پیش روي شما عـزیزان است

با مـطالعه و اجـراي آن ها از فوائد عدیده این گروه محصوالت بهره مند شوید. 

  www.iranpotk.comشایان ذکر اینکه کلیه فن آوري ها و اطالعات نوین بدست آمده عیناً در سایت این شـرکت به آدرس

   - درج خـواهـد شد؛ بــه عـالوه کلیه مـقـاالت و مـطالـب علـمی به نام افرادي که نســـبت به ارسال آن ها براي این شرکت اقدام

می کنند، در سایت منعـکس می شود؛  از اینـرو تـقاضا دارد جهـت برقراري تماس مستمر و آگاهی از آخـرین دست آوردها، حداکـثر 

هـر دو هـفته یـکبـار به سـایت این شرکت مراجعه فرمائید.

   

مردادماه 1394 
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روانکارهاي فلزتراشی و سنگ زنی

هـنگامی که روانـکارهاي فـلزتـراشـی به درستی به کارگـرفـته شــوند مـی تواننـد با فراهم آوردن امـکان استفاده از سرعت هاي 

برشـی و پیشـروي باالتر و عمـق براده برداري بیشــتر، نـرخ تولیـد را افزایش و هزینه ها را کاهش دهند. کاربرد مـوثر روانـکارهاي 

فـلزتراشی همچنیـن سـبب افزایـش طول عـمر ابزارها، کاهش زبري سطـح، افزایـش دقت ابعـادي و کاهـش توان مـصــرفی در 

مقایســه با حالت فلزتراشی خشـــک خواهد شد؛ لذا آگاهی از عملکردهاي روانکار فـلزتراش، انواع آن، محـدودیت هاي فیزیکی و 

ترکیب آن نقش مهمی را در انتـخاب و بکارگیري روانکار مـناسب براي یک فـرآیند خاص ماشین کاري ایفاء می کند.

عملکردهاي روانکارهاي فلزتراشی و سنگ زنی 

بسته به اینکه چه نوع عملیات ماشین کاري انجام شود روانکار فلزتراشی یا سنگ زنی یک یا چند تأثیر زیر را ایجاد خواهد کرد:

 - خنک سازي ابزار، قطعه کار و براده

 - روغن کاري (کاهش اصطکاك و به حداقل رساندن فرسایش ابزار)

(Built- up edge)  کنترل چسبندگی براده ها به لبه برشی ابزار - 

 - دور کردن براده ها از منطقه براده برداري

 - محافظت قطعه کار، ابزار و ماشین از خوردگی

اهمیت نسبی هـر یک از این عـملکـردها وابســته به جنـس قـطعـه کار، ابـزار براده بـرداري و سـنگ زنـی،شرایط ماشین کاري و 

پرداخت سطح مورد نیاز قطعه است.

  

روانکارهاي سنگ زنی:  این نوع روانکارها چندین عملکرد مـشابه روانکارهاي فـلزتـراشـی دارند. روانکارهاي سنگ زنی سطح 

 - تماس قطعـه کار و دانه هاي ســـنگ را روغـن کاري می کـنند لذا باعـث کاهـش حرارت حاصـــله و توان مـورد نیاز براي براده

برداري می شـوند. تـفاوت اصـلی بین روانکـارهاي سـنگ زنی با روانکارهاي فلزتراشـی این اسـت که خاصـیـت روغـن کاري در 

روانکـارهاي سنـگ زنی اهمیت بیشتري نسبت به روانکارهاي فلزتراشی دارد.

در عملیات فـلزتراشی قســـــمت اعظم حرارت ایجـاد شده در حین عملیات براده برداري بوسیله براده به بیرون هدایت شده و البته 

حرارت نسـبتاً کمتري بین قطعه کار و ابزار ایجاد می شـود در صـورتیکه در عملیات سنگ زنی قســمت اعظم حرارت ایجاد شده در 

قطعه کار باقی می ماند؛ به همین دلیل خاصیت روغن کاري درروانکارهاي سنگ زنی اهمیت بیشتري پیدا می کند.
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: دو عملکرد روانکارهاي فلـزتراشــــی شــــامل روغن کاري و خنک ســـــازي اســــت که در   روانکارهاي فلزتراشـــی

. در عملیـات  نتیجه نیـروهاي اصطکاکی و درجه حـرارت در فصــــــل مشــــــترك بین ابـزار و قـطعه کار را کاهـش می دهـد

ماشیـن کاري با سرعـت باال، خاصیت خنـک سازي فراهم شده براي این روانـکارها مهـم ترین عملکـرد آن به حســـاب می آید. در 

سـرعت هاي براده برداري متوسـط هر دو تأثیر ذکر شــده اهمیت دارند ولی در عملیات براده برداري با سـرعت پایین عملکرد اصـلی 

همان خاصیت روغن کاري می باشد.

بررسی شیمیائی روانکارهاي فلزتراشی و سنگ زنی:

روانکارهاي فلزتراشی و سنگ زنی به دو نوع اصلی تقسیم می شوند:

 - محلول ها

 - امولسیون ها

. این مایعات پایه می توانـند با  مـحـلول ها شامل یک مایع پایه از قبیل نفت، یک حالل نفتی، یک مایع مصــنوعی یا آب هســـتند

افـزودنـی هاي مـختـلفی که قـابـل حـل در این مـایعـات هـستنـد ترکیب داده شوند.

: یک فاز پیوسـته شـامل آب و یک فاز ناپیوسـته شـامل ذرات کوچک روغن،  امولسیون ها به عبارتـی دیگر از دو فاز ترکیب شـده اند

نفت یا مایع مصنوعی معلق در آب. این امولسیون ها مـعموالً به عـنوان روغـن هاي قابل حل نامیده می شوند.

. از  محلول هاي روغنـی یا مصــنوعی معمـوالً داراي باالترین ظرفـیت روغـن کاري و پاییـن ترین اثـرات خنـک سـازي می باشند

. پایداري  طـرفی دیگر محلول هاي پایـه آبی، داراي باالترین اثـرات خنک ســـــازي و اثـرات روغـن کاري کمـتر می باشـــــند

امـولســیون ها در عملیات سنگ زنی و فلزتراشی مهم است و بنابراین باید از ناپایداري آنها جلوگیري شود. ناپایداري اغلب به واسطه 

افزایش تدریجی مواد معدنی موجود در آب ناخالص که مکرراً اضــافه می شــود و همچنین افزایش ذرات کوچک حاصــله از عملیات 

ماشین کاري اتفاق می افتد. 

دو جزئی شدن امولســـیون ها معموالً نتیجه تشـــکیل دو مایع مجزا است: آب و روغن شـناور روي آن؛ بـنـابـرایـن یـک پـدیـده 

شـناخته شده به عـنوان “Creaming ”  هم می توانـد اتفـاق بیفتد که در این صورت یک الیه ضخیم کرِم مانند بر روي سطـح 

امولـسـیون ها شـناور می شود؛ البته تشـکیل این الیه، چندان نتیـجه شکسـت و دوتائی شـدن امولســیون ها نیسـت بلکه بیشـتر 

حاصل به وجود آمدن دو امولسیون مجزا می باشد. امولسـیـونی که در قســمت روئـین قرار دارد داراي ذرات روغـن مـعلق با غلظت 

بسیار باالتر می باشد. هـنگـامی که الیه کرِم مانند به وجود می آید می تواند نشــانگـر این باشد که فرآیند شکسـت امولسـیون ها در 

. از طرفی دیگـر این مـخلوط ها مـمکن است در بعضـی از عملیات براده برداري به عـنوان یک مـزیت محسـوب  حال آغاز می باشد

شوند.

     حفظ محیط زیست، ضامن بقاي حیات
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انتخاب یک روانکار فلزتراشی یا سنگ زنی:

انتخاب روانکار فـلزتراش یا سنـگ زنی به ارزیابی از عوامل متعدد وابسته به یکدیگر بسـتگی دارد. 

بعضی از فـاکـتورهاي مربوط به انتخـاب، هـیچ ارتبـاطی به روش خاص براده برداري و یا عـمـلیات سنگ زنی ندارند ولی از طرفی 

دیگر مربوط به مواردي مثل سهولت تمیزکاري قطعه بعد از تولید، هزینه بازیافت روانکار، هزینه تصـفیه روانکار، امکان تأثیرات منفی 

بر سالمت و ایمنی کاربر و هزینه خود روانکار می شود؛ با این وجود معیارهاي فنی فرآیند ماشــین کـاري، باید مـعیار اصـلی انتـخاب 

روانکار مخصـوص فلزتراشی و یا سنگ زنی باشد.این معیارها شامل تولرانس هاي مطلـوب، عمر ابزار، پرداخـت سـطوح و مصـرف 

انرژي است؛ همچـنین روانـکارها نباید باعـث خوردگی ماشـین آالت و قطعاتی که مورد عملیات ماشین کاري قرار م یگیرند، شوند.

 - مشخصات روانکار:

 محلول هاي با پایه روغـن داراي ویژگی هاي کامل تر روغن کاري، مقاومت به حمالت باکـتـریائـی و مـحافظــت خـوردگــی از 

سـطوح بوده و میتـواننـد به راحــتی با عـمــلیات تصــفیه مـتناسـب بازیافت شوند. 

محـلول هاي با پـایه آب از ویـژگی هائی نظـیر ظـرفـیت هاي نفــوذ و خنک ســازي باالتـر، هـزینه هـاي بکارگـیري پاییـن تر، 

وابسـتـگی کمـتر در بکارگـیري روغـن هاي مــعــدنی و احــتماالً هــزینه پاییـن بـراي بازیافت به سبب تـصـفیه آسان از ذرات 

ریز و براده ها برخوردارند.

امولسیون هاي آبی و روغنـی در مـقایسه با مـحلول هـاي آبی و روغنی کـه ذکـر شد داراي مشخصات روغن کاري و خنک سـازي 

متوسـط می باشـند.

 - مـواد قطعه کار:

 قابلیت ماشین کـاري طـبیعـی فلزات به طـور قابل مالحظه اي با یک ترکیب ویژه می تواند تغـییر کند چـرا که باعـث تغـییرات در 

. با این وجـود چند اولویت کـلی در انتخــاب روانــکار فلزتـراش براي قــطعات کاري با  ســـاختار و یکـنواخــتی آن می شــــود

مــواد زیر وجــود دارد:

* فــوالدهـاي خـوش تــراش:

. روانـکارهـاي با پــایه   افـزودن عـناصـري مـثل سـرب، گـوگـرد و بیسموت سبب اصالح قابلیت ماشـین کاري فوالدها می شود

آب براي این مـواد، مـوثرتریـن مایـع می باشند خصوصـاً روانــکارهائی کـه داراي افزودنیـهائی با پایه گوگرد و همچنین استرهاي 

چرب هستند.

اهمیت روانکارها در ماشین کاري
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 * فــوالدهـاي کـم کربن :

این فـوالدها در وضـعیت گرم نـورد شــده، در هـنگام بــراده برداري کمــی چـسبـنده هستند؛ امولـسـیـون ها و روغــن هاي با 

. فــوالدهاي متوســـط  گــرانروي پاییــن به طــور مـوثــري می تواننـد بـراي ماشـین کـاري این فـوالدها بکار گرفـته شـوند

کربنی و پرکربن و یا آلیاژي با درصـد کـربن معـادل آنهـا نیـز به طـور مـوثـري می تواننـد با امولسـیون ها و مـحلول هاي با پـایه 

آبی خصـوصاً در ماشـین کاري هاي با سـرعت باال مـورد اسـتفاده قـرار گیرند.

 * چــدن:

 از آنجـا که بایســـتی از افـزایش تدریــجی ذرات ریز حاصــل از ماشــین کاري اجتـناب شـود امـولســیون ها و محـلول هاي با 

پـایه آبی براي چـدن مـوثر هـستند.

 * فـوالد ضــد زنگ: 

روغـن هاي با گرانروي پایین با کلرین و هـمچنین افـزودنی هايEP گـوگــرد دار بدین منظـور مـوثر هـسـتند؛ امولســیون هاي 

حـاوي گـوگرد و کلرین، روانـکارهاي مــوثر در اســتفاده از سـرعت هاي برشی باال هستند.

 * آلـیاژهاي مـس:

 به دلیل تشکیل براده هـاي نازك و پـیوستــه و زنـگ زدگـی آسان با گــوگرد فعــال ، استـرهاي چـرب در روغـنها، امولسیون ها 

و محلول هاي با پایه آبـی مورد استفاده قرار می گـیـرند. 

محــلول هـاي با پــایه صــابـون بطــور مــوثـري بـراي مــاشـین کاري آلیـاژهــاي مـس بکــار مـی رونـد.

   

 *آلــیاژهاي آلومــینیـوم: 

مــحلول هاي با پـایه آبی مــحتوي اســترهاي چــرب و آمیدها براي این منـظورمــوثر هــســـتند. روغــن هاي ســبک وزن 

مـحـتوي یـک اسـتر چرب خصـوصاً براي عمـلیات تراشـکـاري و فرزکاري موثر می باشند.

- عــملیـات ماشــین کاري: 

هریک از عمــلیات بــراده برداري داراي مشخــصـاتی هســتند که اغـــلب بر روي اثربخشی یک روانکار ویژه تأثیر می گذارند.

 روش هاي اصــلی بـراده بـرداري، تـراشــکـاري، فــرزکـاري، ســوراخ کاري و ســنگ زنی هستند.

 * تــراشـکاري:

به عـلت اینکـه در ایـن روش ابــزار برشـــی در تمــاس دائمــی با قطــعه کــار می باشـــد دســـترســی بـه ســـطح بـرش
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 مــحدود می شــود؛ بــنابراین روانـکـارهاي مــنتخب، آنهــائی هــستند کـه داراي یک روانـکار پایـه با افــزودنی هاي با وزن 

مولکــولی کم هــسـتند بطــور کلی امـولســیون ها و محــلول هاي با پــایه آبی براي بیشــــتر کارهــاي تراشــکاري داراي 

ارجــحیت هســتند.

* فـرز کاري:

در این روش، روغــن کـاري بطــور کـلی از اهـــمیت بیشـــتري نسـبت به خـنک سـازي برخـوردار است چرا که سـرعت هاي 

. لذا روغـن هاي ترکیــبی و امولـســیون ها غـالباً  برشــی نسـبـتاً پایــین مـورد نیــاز بوده و دسترسی به ابــزار آسان می باشــد

ترجیــح داده می شــوند.

 * ســوراخ کـاري: 

به علـت درگـیري ثابت ابزار و قطعـه کار و دسـتـرسـی دشــوار به مـنطقـه براده بـرداري، مـته ها به هــمراه روانکـار می توانـند 

. محـلول هـاي با پایه روغن و آب به صــورت مـوفقـیت آمـیزي به  بـراي دسـتـرسـی به مـکان هاي مـوردنظـر اســتفاده شـوند

هــمراه افــزودنی هاي کـلرینی و یا گـوگـرد دار بـراي این عـملیات مـورد استفاده قرارمی گیرند اگر چـه مـشخصات شــیمیائی 

روانکـار به سـختی تحـت تأثــیر موادي که باید سوراخ کاري شود، قرار می گیرد.

 * سـنگ زنـی:

 به علت سـرعت هاي دورانی بـاالي چـرخ سنگ ها، کاربرد یک روانکـار براي اطمینان از تماس آن با سنگ و قطـعه کار به مـیزان 

زیادي اهــمیت دارد؛ ضمـن اینکه ارتـباط بیـن مشخصـه هاي شـیمیائی سنـگ و قـطعه کار نیز مهــم است؛ این واکنــش هاي 

 . مـتقــابل بایــد در انتخاب یک روانکار مـتناسـب براي یک سنگ با مـواد خاص در یک موقعیت تولیـدي مـورد ارزیابی قرار گیرد

به طور کلی امـولسـیون ها و مــحلول هاي با پـایه آبی، انتخـاب مـناسبی براي این منظـور هستند.

- روش هاي به کارگـیري روانکار:

به کارگیري صـحیـح روانکـار برش در مــحل اتصــال ابزار و قــطعه کار براي اسـتفاده موثر از آن مسـئله  اسـاسـی است و روش 

به کارگیري نـه تنها بـر روي روغن کاري و خنـک سازي بلکه برروي بازدهی برطـرف کردن ذرات کوچک حاصله از ماشین کاري و 

. غـالبـاً براي هـر ابزاربـرشی بایســتی بیـش از یـک افشــانک مــورد اسـتفـاده  براده ها از موقعـیت براده برداري مـوثر می باشد

قـرار گرفته وحجم مشــخصــی ازروانکار به منطقه برش وارد شود تا اینـکه زدودن براده ها و همچنین خنک سـازي و روغـن کاري 

روانکار در شرایط بهینه صورت پذیرد.

  

اهمیت روانکارها در ماشین کاري
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در این رابطه به تشریح نحوه صحیح بکارگیري روانکار در فرایندهاي مهم ماشین کاري می پردازیم:

. در  - در عملیات سوراخکاري، روانکاري باید به نحوي انجام شود که در تمام مسیر سوراخکاري، مواد روانکار بـه لبه برشی مته برسد

.به منظور خنک سـازي موثر بهتـر است  شکل زیر نحوه تنظیم افشانکها براي مته و البته در عمق هاي مختلف نشـان داده شده است

از دو افشانک استفاده شود و همچنـین در سوراخکاري عمیق، افشانک ها باید طوري تنظیـم شوندکه در ابتدا و انتـهاي سوراخکاري 

مواد روانکار از طریـق شیـار مارپیچ مته به لبه آن برسد.

مته در بیشترین عمق

مته در میانه سوراخ

مته در ابتداي سوراخکاري

. افشـانک سرگرد با  افشانک هاي سرگرد که با قـطرهاي مختلف موجود هستند از مناسـب ترین افشـانک ها بدین منظور می باشند

قطر دهانه 3/2 میلی متـر براي سـوراخهاي با قطـر متوسط و افشــانک سرگرد با قطـر دهانه 6/4 میـلی متر براي سوراخـهاي قطر 

باال مناسب هسـتند. البته افشـانک سر گرد با قـطر دهانه 1/6 میلی متر  بیشـتر براي   انتقال    هدایت هواي فشـرده به موضع برشکاري 

مورد استفاده قرار می گیرد.

در سوراخکاري افقی با افزایش دبی روانکار و تنظیم موقعیت نازل ها نســبت به امتداد محور مته از خنک کاري مته در تمام مســـیر 

سوراخکاري باید مطمئن شوید.
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افزایش قطر مته و عمق سوراخکاري و همچنین افزایش سرعت برشـی و پیشروي ، حـرارت ایـجاد شده در منـطقـه برش را افزایش 

می دهـد لذا استفـاده ازحجـم بیشــتر روانـکار الـزامی است  .  در فراینـد سوراخکاري توصیه می شود که عملیـات روانـکار   ي  ب ا  ن ر  خ 

2 تا 5 لیتر   بر دقیقه انجام شود .

در فـرایند فـرزکاري با فرزهاي انگشـتی که تنها از یک افشــانک براي انتقال روانکار استفاده می شود باید حـجم و فشـار روانکار به 

نحـوي تنظیم شود که از برش مجدد براده ها بوسیله فرز انگشـــــــتی جلوگیري شود چرا که مقدار سختـی بـراده ها به دلیل تغییر 

شـکل پالستیک رخ داده از سختـی قطعـه کار بیشـتر بوده و عبـور لبه هاي برشی ابزار از روي آنها منجر به کاهش عمر و شکسـتن 

ابزار خواهد شد.

در فرزکـاري با فرز انگـشتـی هنـگامی که عمـق بـراده کـم و سرعت پیشـروي پاییـن است اسـتفـاده از حـداقل یـک افشـانـک 

ضروري است . البتـه در خصـوص فلـزات نرم مثل آلومینیوم حجم روانکار مورد استفاده بایـد افزایـش یابـد.

. در  با افزایش سرعت برشی و پیشـروي میزان تاثیر روانـکار کاهـش می یابد لذا استفاده از تعـداد افشـانک هاي بیشـتر الزامی است

فرزکاري به دلیل نوع حرکت ابـزار در براده برداري ، معموالً چند افشانک که بصورت محیطی نسـبت به فرز انگشـتی قرار گرفته اند 

عملیات روانکاري را انجام می دهند تا از صحت روانـکاري کامل اطمینـان حاصـل شود.

اهمیت روانکارها در ماشین کاري
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در فرزکاري حفره ها که اغلـب فـرزهاي انگـشـــتی در جهات مختلف حرکت می کنند تنظیم افشـانک ها جـهت پاشـش صحیـح 

مواد روانکار دشوار می باشـد . به همیـن خاطـر می تـوان از سیستم پاشش حـلقوي جهت رفع این مشکل استفاده کرد.

در خنک کـاري کف تراش هاي با قطر باال (در صـورت نـیاز و رعایت کردن شرایط خنک کاري الماسه ها ) به منـظور پاشــش مواد 

روانکار می توان از افشانک هاي سرپهن و سرگرد استفاده کرد.

در عملـیات فرزکـاري با فــرزهاي دیسـکی به حجـم بیشتـري از مواد روانـکار نیـاز داریم لذا همـانطـور که در شکل زیر مالحظه  

می کنید از افشانک در طرفین فرز دیسکی استفاده شده است.

نامناسب 

مناسب 
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در فرایند فرزکاري توصیه می شود که عملیات روانکاري با نرخ 5 تا 8  لیتر بر دقیقه انجام شود.

- در عملیات سنگ زنـی، روانکاري باید به صورتی انـجام شود که اصـطکاك بین چــرخ سـنگ و قطعه کار به حداقل مقدار ممکن 

برسد. در شکل هاي زیر موقعیت مناسب افشانک ها براي روانکاري عملیات سنگ زنی نشان داده شده است.

در سنگ زنی تخت از افشــانک هاي سر پهن استفاده می شود که عرض دهانه آنها تقریباً به انـدازه پهـناي چرخ سنگ است چرا که 

سطـح درگیـري سنگ با قطـعه کار به همـان اندازه پهناي چرخ سنگ می باشد . 

درعملیـات سنـگ زنی توصیـه می شود که روانکاري  با نرخ 5 تا 8  لیتر بر دقیقه انجام شود.

. در سنگ زنی داخلی  در سنگ زنـی محور ، می توان از چند افشانک سر پهن و همپوشـانی پاشش آنها جهت روانکاري استفاده نمود 

می توان از افشانک هاي سرگرد استفاده کرد.

در فراینـد سنـگ زنی کاهـش حجم روانـکار مصــرفی می تواند سبـب ایجـاد تنش هاي حرارتی در قطعـه کار شـده و باعـث بروز 

ترك خوردگی شود.

سنگ زنی داخلی
سنگ زنی خارجی

اهمیت روانکارها در ماشین کاري



الزم به تذکر است که در پایان عملیات سنگ زنی چرخ سـنـگ نباید در مواد روانـکار باقـی بمـاند چـرا که ممکن اسـت در اسـتفاده 

بعدي چرخ سنگ دچار شکست شود.

بـه هنـگام عمـلیـات تیـزکردن سنـگ (dressing) حرارت ایـجاد مـی شــود کـه الزم اســت کنتـرل شــود . بـا افـزایـش 

درجـه حـرارت و رسیـدن آن بـه 620  درجـه سـانتـیگراد یـک الیه گرافـیـت بـر روي الماس تیـز کننده تشکیـل مـی شـود کـه 

. هـم چنـین  البـته کـارائـی آن را کاهـش مـی  دهد لـذا ضـروري اسـت کـه از مـواد خنـک کـننده در ایـن رابـطه استـفاده شــود

در اثر نـاکـافی بـودن حجـم مـواد خنک کننده، بـراده ها در سطـح سنگ فرو رفته و موجب تغییـر ساخـتار سنگ می شوند.

 در عمـلیـات تراشـکاري ، با اسـتـفاده از افـشانک سـرگرد مـواد روانـکار بـر روي سـطـح براده که در تمـاس با ابزار اسـت هدایت 

می شـود و البتـه در بـراده بـرداري هاي با عمـق زیاد از یک افشــانک دیگر درسـت در سمـت مخالف افشـــانک اول نیز استفاده  

می شود. در تصاویر زیر ایـن موضـوع نشـان داده شده است. 

14

ابزار

مناسب نامناسب

خنک کاري در طی عملیات تیز کاري سنگ
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براي افزایـش کارایی و سهولت استفاده از سیستم هاي هدایت روانکار ها ، قطعاتی طراحی و تولید می شـوند که در زیر آنها را معرفی 

می کنیم.

* براي مونتاژ و جدا کردن مفاصل شیلنگ هاي مفصلی از انبر هاي خاصی استفاده می شود که تصاویر آن در شکل زیر آمده است.

* با استفاده از یک بلوك تقســیم کننده جریان شما می توانید یک ورودي مواد روانکار را با چند شیـلنگ مفـصــلی به نقاط مختلف 

هدایت کنید.

* البـته شما می توانید این عمـل انشـعاب گیـري از یک جریـان ورودي را با استفاده از یک پایه نصـب انشــعـاب ساز و اتصــاالت     

 T شکل نیز انجام دهید.

مونتاژ کردن شیلنگ هاي مفصلیباز کردن اجزاي شیلنگ هاي مفصلی

اهمیت روانکارها در ماشین کاري
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نکاتی در خـصوص طـراحـی تـجـهیـزات مـورد نیاز بـراي بـه کارگیري روانکارها در مـاشـین ابـزارها:

(هر ماشین  در تـأمین سیال فلزکاري بـراي مـاشـین ابـزارهـا و امکـانـات تـولیـد بیـن سیـسـتـم هـاي گردش مدار بســته تکـی

بصورت مسـتقل) و متمرکز(براي چند ماشین به طور هم زمان)  یک تفـاوت وجـود دارد. طراحی یک سیسـتم گردش ویـژه در حین 

مـشـاهده منـظم وضـعیت ، در خصـوص ایمنی صـنعتی و حفاظت زیســت مـحیطی، به فرآیند ماشـین کاري و وظــایف اولیـه از 

قـبیل آنچـه در زیر ذکـر می شـود بستگی خواهد داشت :

 - خنک کاري

 - روغن کاري

 - شستشو و انتقال

اجـزاء اصلی یک سـیستم گردش مدار بسـته روانکار خـنک کاري شـامـل مـوارد زیر اسـت :

 - برگشت سیال فلزکاري و تجهیزات دفع براده ها ( براي مثال مارپیچ ها، نقاله ها، لـوله ها، ایستـگاه هـاي برگشـت با پمـپ)

- مراقبت از اجزاي سیستم (بـراي مـثال ظـرف ها، پمــپ ها، ابــزارهاي تـمـیزکـاري، تـجهیزات کـنـترل دما)

- تامین سیال فلزکاري (مــثل پمــپ ها، لـولــه ها، تجــهـیـزات کنــترل و انــدازه گـیري و ابـزارهـاي مـخلوط سـازي)

- فرآیند شستشو و انتقال براده (براي مثال نقاله ها، براده شکن ها، سانتریفوژها، پرس کننده هاي براده، ظروف جمع آوري براده)

* نحوه انتقـال، فـشار و شـدت جریان روانـکار در مـوقعیت بـراده برداري :

ضروري است که روانکار به صـورت مـســــتقیم و غـیر منقـطع به فـضــــــاي مابـین ابـزار و قطـعـه کار منتقـل شـود تا اینکه 

اصـــطکاك ابزارهـاي برشــــی کـاهـش یافـته و انتقـال حـرارت تا حد ممـکن صـــورت پـذیرد؛ به همین دلیـل نحوه انتـقال 

(طـراحی نازل و موقعـیت دهـی) و مـیزان و یا حــجم مــصـــرفـی روانـکـار در واحد زمـان از اهـمیت ویـژه اي برخـوردار است. 

این مـطلـب بدیـن معـناست کـه نـه تنـهــا در فـرآینـد سـنگ زنـی بایـسـتی از چندین نازل استـفاده کرد بلکه براي فرآیندهاي 

تراشـکـاري، فــرزکــاري، سـوراخکاري و غـیره نیـز این قاعـده صـادق است. 

تنها در این صورت است که مـی تـوان اطمینان یافـت کـه تأثیراتی از قبیل خنک کاري، روغنکاري، شسـتشــو و انتقال براده ها به 

درستی صورت می پذیرد.

انجــام عـملیـات روانکـاري با مــقادیر حداقـلی ویژه براي فشار و شدت جریان روانکار اهمیت قطـعی براي ابـزارهـاي برشـی که 

فضـاي براده مـحــدود دارند، خـواهـد داشـت چـرا که به صـورت پیوســته این فضـاي براده ابزار برشی باید تخـلیه و تمـیز شـود 

تا اینکه عـمل براده برداري بتواند بدون اشـکال صـورت پذیرد.

     حفظ محیط زیست، ضامن بقاي حیات
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نوع روانکارها

روانکار مخلوط شدنی 

غیر آبی
روانکار مخلوط شده 

با آب

x زمان سکون

بر حسب دقیقه

تعداد گردش هاي مدار بسته

u zبر حسب ساعت 

10 تا 6 20 تا 10

10 تا 6 6 تا 3

1- حجم روانکار

 در طــراحی مـدار استـفاده از روانـکار، شـکل و ابعـاد مـخزن سیـسـتم با تـوجه به حجم مورد نیاز از اهمیت ویـژه اي بـرخــوردار 

است؛ بنــابراین در بررسـی ها بایـد به فاکـتورهاي زیر توجـه شود:

 - تعداد گـردش هاي مـداربــسته Uz (تعـداد گــردش هاي تئــوري حـجـم کل روانکــار در واحــد زمان بر حـسب سـاعت)

 - زمـان سـکـون X (مـدت زمـانـی که طـول می کشـد که حـجم کـل روانکــار یک دور گـردش کـامـل داشته باشـد)

بررسـی ها نـشان می دهـد اسـتفاده از جـدول زیر براي تعـیین حجـم مــورد نیـاز روانکـار در عــمل مـفیـد بـوده اسـت. 

17
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Qتعـیین می شـود.3 u) و شدت جریان   m) با استفـاده از تعـداد گـردش ها ( V) برحسـب متـر مکـعب ( eحجــم عمل کننـده  ( z b

 

(V V) بعالوه حجـم در جـریان  ( rحجـم عمـل کـننده برابر حـداقل حـجـم  ( m

3
m V : حجم کل عمل کننده برحسب   b

3
m /h شدت جریان برحسب : Qe

1/h   تعداد گردش هاي مدار بسته روانکار در واحد زمان برحسب ساعت : U  z

X : زمان سکــون ( در حـالتهاي خاص زیر شــش دقـیقـه می باشـد مـثـل اینکه فــشار روانکار باالي bar 5 بـاشد) برحـسب 

U و زمـان سـکـون X داراي رابطـه زیر می باشند: zدقـیقـه تعـداد گردش هـاي مـدار بـسـتـه 

 

در اغلب مـوارد تـعـداد گـردش ها بیـشـــتر می شــود و لـذا زمان ســکون  (x) کــوتاهـتر خـواهـد شـد؛ بنـابراین زمـان قـابل 

دسـترسـی بـراي جـدا سـازي ذرات خـارجـی، خـروج هـوا و حـرارت نیز کوتاهتـر می شـود. با اســـتفاده از تعـداد گــردش هاي 

بـاال، مـمکـن اسـت اسـتفـاده از ســیستم هاي خنک کننده براي جلوگیري از افزایش بیش ازحد درجـه حـرارت روانکار ضـروري 

باشـد؛ همـچنین مقـداري فـضاي آزاد بایستی براي خـروج حـباب هاي ریز هـوا نیز در نظر گرفـته شود.  

تعـیین مــیـزان مـورد نیـاز روانـکار بـسـیـار پـیـچیـده است و به عـوامل مـتعددي وابسـته است اما عوامل ذیل باید مـورد توجـه 

بیشتري قـرار گـیرد:

ں جنس قطـعه کار
ں جنس ابزار برشـی

ں شکل و سطح قـطعه کار
ں وضـعیت رد یا قبولی قطـعه کار

ں فـرآیند ساخـت و نوع عملـیات براده بـرداري

     حفظ محیط زیست، ضامن بقاي حیات
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2- مخازن:

. واحد فیلتر کـننده و تجهـیزات  مـخازن تمـیز و کـثـیف بایـد قـادر باشند که حجـم کـل روانـکار در گـردش را در خود جاي دهـند

. در طــراحـی یک مـخزن براي مـواد روانکـار باید عوامـل مـختلفی در نـظر  مـراقــبتی روانکـار بایـد به مخــزن مـتصـل شـود

گـرفته شـوند:

امکان انتقال و پراکنده سازي حرارت جذب شده بـه وسیله روانکار( مســاحت بزرگ سطح مخزن، زمان سکون طوالنی، امکانات  ں

خنک کاري احتمالی.)

(اسـتفاده از سـطح بـزرگ، زمـان سـکــون طـوالنی،  جـداسازي هواي مکیده شـده و جلوگـیري از تـشـکـیل حباب هاي هوا  ں

ورودي هاي قطور به نحوي کـه با شـیب کم و یا به صـورت مماس به تـانک وارد شوند.)

سـطح پـایه و یا نشسـت و ارتفـاع خـروجی ماشین ( در نظـر گرفـتن شــیب از دســتـگاه بـه مخـزن.) ں

سهـولت نـگهـداري ( براي مثـال: قـابلیت دسـترســی، امکـانات تـمـیز کــاري، زدودن لجــن هاي روانکار، بازبینی ســطح  ں

روانکار درمخـزن،  نمـونه گیري.)

نصب مـخزن ( فراهم کردن پایه مجزا از دستگاه، قرار گرفتن در یک گودال یا در مـجاورت ماشین.) ں

. فقط پوشــش  عـاري بـودن از هـر گــونه پـوشــش داخـلی براي مـخزن و عـدم اســتفـاده از قـطعـات گــالوانیــزه شــده ں

سطح خارجی براي مخزن مجاز است.

3- پمـپ برگشت مخزن: 

در سیستم هاي مـتمـرکـز گــردشـی، روانــکار خـارج شـده از تـک تک دسـتگاه ها بایـد بوســیله یک پمپ برگـشت به مخـزن 

 . برگـردانده شـود البـته این در صــورتی اســت که شـیب خـروجی هاي دسـتگاه ها براي ورود روانکـار به مخـزن کافـی نباشــد

(براي مثال، مخزن هاي گرد با یک کف مـخـروطی که  مخازن باید به نحوي طراحی شوند که از سکون مواد روانکار جلوگیري شود 

ورودي هایشان به صورت مماس وارد می شوند.)

4- ســیستم فـیلتـر کـردن:

. درجــه  سیستم فیلـتر کـردن شـامـل یـک نـقــاله انتـقال بـراده و یک فـیلتر مـرحـله اي براي تمـیز کــردن مخـزن می باشـد

فیـلتـر کـردن می تـواند منــطبق با نـیازهـاي کـاري بوسیله انتخاب فیلتر متناسب تغییر کند.

(در هنگامی که عملکردشان  جهت صرفه جوئی در زمان، سیستم هاي تصـفیه فاقد فیلتر که در واقع بصـورت طبیعی انجام می شوند

قابل مقایسه باشد) ترجیح داده می شود.
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5- مـخـزن جـداسـازي: 

در این حالت روانـکار بوسیـله ته نشـینی تمـیز می شـود (جدا سازي بـه واسـطـه اعـمـال نیـروي جـاذبـه) و ذرات فـلزي بوسـیله 

نقاله انتقال دهنده ضایعات یا به صورت دستی برداشـته می شـوند.

بسـته به فـرآیند مـاشینکاري و انـدازه بـراده ها، بکارگـیري ترکیبی از سـایر روش هاي تمیزکاري تـوصـیه می شـود؛ اسـتفـاده از 

مـخازن جـداســاز در بعـضـی مـواقع به تـنهـائی رضـایت بـخـش نیـسـت خصـوصاً در فرآیـندهائی مثل سنگ زنی که در گروه 

ماشین کاري هاي ظـریف محســـوب می شـوند. مخزن تمیز براي نگهـداري روانکـار تمـیز شـده مـورد اسـتفاده قــرار می گیرد. 

این مـخزن عاري از مواد جامد یا ذرات جامد نیسـت چـون یـک جـداسازي کامل توجـیه اقـتصـادي قــابـل قـبولـی نـدارد. ذرات 

باقـی مـانده بواسـطه شـیب دار بـودن کـف مخزن در پاییـن ترین نقطه قـرار گرفتـه و بصـورت مرتب از آن نقطه تخلیه می شوند.

20
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منبع تمیز

دستگاه

نقاله انتقال دهنده
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6- مسـیرهاي رفـت و برگـشت روانکـار:

براي طـراحی مـسیرها بایـستی به نکـات ذیل توجـه شـود:

انـدازه کـلیه لوله ها و شیـلنگ ها باید به نحوي انتخـاب شــود که افـت هاي دبـی درحداقـل ممـکن باشــد تا اینکه از ایجاد  ں

حرارت هاي غـیر ضـروري روانکـار جـلوگـیري شـود. سطوح مـقاطع باریـک نباید مـورد استفاده قرار گیرند. توصیه می شـود 

کـه سـرعت هاي جـاري درخـطـوط پمـپ هـاي کشــنـده حـدود 1 متر بر ثانیه تا 1/5 متر بر ثانیه و در خطـوط با فشار 2 متر 

بر ثانیه تا 2/5 متر بر ثانیه باشد.

در حالت اسـتفاده از مخازن تمـیز، ســطـح حـداقـل روانکـار بایـد به انـدازه کافـی بـاالتر از دهـانه مـکش پمـپ باشـــد که  ں

 - هـنگام مـکش هـوا مـکیده نشود؛ از طرفی دیگر وقتی روانکار کثیـف به مخـزن برگــردانده می شود ممکن است ضـرورت

داشـته باشـد که در فـواصـل معـین روانـکار به طـور کامـل تخـلیه و مـخزن تمیز شود.

سـطوح افـقی و گودال ها نبایـد بـر روي بـدنه دستگاه در مـسیر خطوط برگـشت روانکار وجـود داشته باشند چرا که از برگشت  ں

آن جلوگیري می کنند.

مـواد مــورد اسـتفاده براي اجـزاء آب بنـدي، خـطوط، رنـگ ها و غـیـره باید در مقابل اثـرات شیمیائی روانکارها مقاوم باشند. ں

ں سیستم هاي هیدرولیک و روغن کاري دستـگاه بایـد به نحوي طراحی شوند که از اختالط آنهـا بـا مایع روانکار جلوگیري شود.

. خـطوط مکـش  هنگام نصب لوله ها، توجه کافی به مـسائلی هـمانند هواگیري، اثرات پمـپ کـردن و مکـش ضــروري است ں

باید با یک شیـب رو به باال نسـبت به پمـپ نصب شوند.
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7- پمـپ ها:

. مـعیار انتخـاب آنها می تـواند با تـوجه به وجود ذرات  پمپ ها می توانـند براسـاس کارکردهایشـان اشکال مـختلفی داشـته باشـند

. پمـپ هائی که  جامد در روانکار، گرانروي و شدت جریان مـورد نیـاز و فشار مطـلوب روانکـار در محـل بـراده بـرداري تعـیین شود

. (براي اطالعات بیشتر به  براي این عمـلیات مـورد اسـتفاده قـرارگیـرند با توجـه به کـارکرد اصلی و طرحشان طـبقه بندي شده اند

 VDI 3035مراجعه شود.)

8- کنـترل درجـه حـرارت روانـکارها:

در روش هاي سـاخـت بـسـیار دقـیق مـمکـن اسـت نیـاز باشـد کـه روانکـار مـوجــود در سـیـسـتم گــردش مـدار بســتـه به 

لحـاظ درجـه حـرارت کنـتـرل شــود البتـه این کـنـتــرل درجـه حــرارت هــم مـی تـوانـد منجر به ســردکردن و هـم گـرم- 

. مـرجع تغـییرات بـراي کـنتـرل درجـه حــرارت بایدمـحیط باشـــد؛ عـالوه براین، انتخـاب درجـه حرارت  کردن روانکـار شــود

متناسـب با فرآیند یا دستـگاه نیز ممـکن می باشـد.

9- تجهیزات پایش فـشار، درجه حـرارت و شـدت جریان:

براي آگـاهـی کـاربـر باید تـجـهیزات مناسب برروي ماشین ابزارها نـصب شود.

درجـه حـرارت روانـکار در مـحل ورود : (ممکن اسـت در بعضـــی فرآینـدها، مثل پایداري ابعـادي درطی سنگ زنی  ں

دقیق و هونینگ، مورد نیاز باشد.)

فشـــار روانــکار: ( ممــکن اسـت در بعـضــی فـرآینـدها مـثـل سوراخ کاري هاي عـمـیق و سـنـگ زنـی، مورد نیاز  ں

باشد.)

 - : چـون قطــعات پمــپ هـا بطـور دائمـی تـحـت فرسـایش هـســتنـد لـذا فشــار و شدت شـدت جـریان روانـکار ں

جریان روانکـار می تواند تحـت تأثـیر قـرار گـیرد و چـون هـر دو فاکـتور ذکـر شـده مـهم هستند لـذا اندازه گیري هاي منظم 

براي کنترل فاکتورها با توجه به تغیـیرات استهالکی پمپ ها ضـروري است. 

سطـح پرسـازي مخـزن: باید امکان مشـاهده و خواندن ارتفاع سطـح مایع روانکار در مخـزن ممکن باشد بدین منظور از  ں

وسـایل مخـتلفـی مـثل یـک دریچه پرسازي و یک نمایشـــگر شـیشــه اي شـفاف اسـتفاده می شود . میزان پربودن مخزن
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. بیشـترین میزان سطح زمانی به دست می آیدکه ماشین  می تواند پایش شده و بوسـیله ابـزارهاي کنـترلی الکـتریکی کنتـرل شـود

خاموش است و کمتریـن میزان سطـح هم زمانی است که ماشین در حال کار می باشد و این حداقل و حداکثر سطح می بایست روي 

مخزن عالمت گذاري شود.

شـکـل زیـر دسـته بنـدي سطـوح پرسـازي یک مـخزن را نشـان می دهد:

 

                                                       

Vges: ظرفـیت مـخزن مـایع روانـکار

Vm: حـداقـل حجـم مـایع روانکـار در حالت کار کردن سـیستم

Vn: حجم فـوقـانی حـداکــثر (حجـم روانکـاري که احـتماالً تبخیر می شـــود به عالوه حجم روانکاري که بـا تأخیر به مخزن باز 

می گردد.)

Vr: حجـم متحـرك (به میـزان مورد نیاز براي سیستم رفت و برگشت روانکـار پر کنید.)

VI: فضاي آزاد باالي حداکثر سطح پـرسازي ( بـراي مـثال بـا توجـه به تشـکیل حـباب هاي هـوا حـدود ٢۵٪ ارتفاع کل مخزن) 
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دستورالعمل کاربري مواد روانکار

1- مواد روانکار پیشنهادي:

) انکار  (آب صــابون در فـرآیندهاي تولید و تکمیل قـطعات صــنعتی با روش براده برداري، لزوم و اهمـیت به کارگیري مواد روانکار

ناشدنی است.

وقتی در عملیات مختلف براده برداري از ماده روانکار مناسـب استفاده شده و روش هاي به کارگـیري صـحیحی انتخاب شوند، تیـراژ 

. از این رو شرکت ایران پتک به منظور ارائه خدمات گـسـترده  تولید افــزایش و هــزینه ها به طـور محـسوسی کاهش خواهند یافت

و شـایان در این زمینه، اقـدام به تهـیه، تولید و عرضـه این مــواد با کیفیت مرغوب و سازگار با محیط زیســــت نمـوده است که در 

ادامه معـرفی خواهند شد:

: JQ 1010  ماده خنک کننده - روانکار  مدل *

این ماده یک روانساز قابل حل در آب بوده و جهت عملیات برشی و سنگ زنی مناسب است. ں

کاربر روي آهن، چدن، آلومینیوم و فلزات غیر آهنی سنگین توسط این ماده بسیار خوب انجام می شود. ں

ماده پایه تشکیل دهنده این روانکار، روغن معدنی است. ں

* روش استفاده

. براي تأثیر بهـتر، میتوانید از یک دسـتـگاه مخـلوط کن اتوماتیک بهره بگـیرید،  ابتدا مواد را به آرامی در آب تمیز ریخته و هـم بزنید

توجه داشـته باشـید که عمل رقیق کردن نباید در مخزن دســتگاه انجام شـود. در صــورت تمایل به افزایش غلظت آب صـابون، از 

. هرگز آب یا  مخلوط آب و آب صــابون غـلیظ اســتفاده کرده و در صــورت عکـس از محلول آب و آب صــابون رقیق بهره بگیرید

آب صابون را به صورت مستقیم وارد مخزن نکنید.

* نسبت ترکیب با آب

برش فلزات               ( غلظت 5 الی 7 درصد )

سنگ زنی                ( غلظت 3 الی 4 درصد )  

* شرایط نگهداري

دماي نگهداري بایستی بین 5 تا حداکثر 40 درجه سلسیوس باشد.      

   * کلیه سفارشات بر اساس لیتر صورت می پذیرد.
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* ماده خنک کننده - روانکار مدل JQ 1011 (آب ���)� ں

این روان ساز قابل حل در آب می باشد. ں

ماده پایه تشکیل دهنده این روانکار، روغن معدنی است. ں

داراي افزودنی هاي مؤثر قطبیEP  است. ں

پایداري طوالنی مدت دارد. ں

در برابر خوردگی مقاومت عالی دارد. ں

مناسب براي عملیات رزوه زنی، برقوکاري، سوراخکاري عمیق، تراش   کاري، فرزکاري، سوراخ کاري، اره کاري، برش نرمال فوالد،  ں

ماشین کاري سنگین و برش سخت فوالد می باشد.

قابلیت کار بر روي فوالد ، چدن، چدن اسفرویدال، چدن نشکن و آلومینیوم را دارد. ں

استفاده از این ماده سبب افزایش طول عمر ابزار شده و امکان کار با سرعت برش باال را ایجاد می کند. ں

* روش استفاده

. براي تأثیر بهتر، می توانید از یک دســـتگاه مـخلوط کن اتوماتیک بهره بگـیرید؛  ابتدا مواد را به آرامی در آب تمیز ریخته و هم بزنید

. در صورت تمایل به افزایش غلظت آب صـابون، از مخلوط  توجه داشته باشید که عمل رقیق کردن نباید در مخزن دستگاه انجام شود

. هـرگز آب یا آب صــابون را  آب و آب صابون غلیظ استفاده کرده و در صـورت عکس از محلول آب و آب صابون رقیق بهـره بگیرید

به صـورت مـستقیم واردمخزن نکنید.

* نسبت ترکیب با آب

سوراخکاري  - تراشکاري                 1:20

برقوکاري - اره کاري                      1:10

* شرایط نگهداري

دماي نگهداري بایستی بین 5 تا حداکثر 40 درجه سلسیوس باشد.

     مدیریت پسماند، حفظ آب و خاك
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2- نحوه تمیزکاري مخزن

جهت جایگزینی مواد روانکار موجود در مخازن دستگاه هاي خود، با روانـکارهـاي آلمـانـی که توسـط این شــرکت ارائه می شـود، 

پیشنهاد می گردد ابتدا از یک دسـتگاه آغاز کنید تا بتوانید حداکثر بهره را از روانکـارهاي فعلی برده و از هرگـونه اسـراف خــودداري 

( که یقین داریم در صورت اجراي کلیه دستورالعمل هاي پیشنهادي،  کنید و درصـورتیکه نتـایـج و اثـرات قـابل توجـهی حاصل شد

حاصل خواهد شد) طرح خود را به صورت جامع بر روي تمامی دستگاه ها پیاده کنید:

نخست، الزم است مواد روانکار فعلی را از مخزن تخـلیه کنید. (الزم است هـمواره در زمـان اسـتفاده از مواد شوینده از دستکش  ں

استـفاده کنید.) پس از آن در صـورتیکه مواد را قابل استـفاده تشــخیص دادید، آن را درظروفی مناسب، انبارش تا در موقع لزوم 

استفاده از آن براي سرریز کردن دیگر مخازنی که از همان مواد روانکاراستفاده می کرده اند، بهـره بگیرید. روشــن اسـت که در 

صـورت غیر قابل استفاده بودن مواد، بایستی آن را طـبق روال معمول، وارد سیستم هاي دفع کنید. 

از آنجا که بکارگیري مـواد روانکار نامـرغوب، مـوجب ایجاد انـواع رســـوبات و جـرم هـاي ســـخـت روي ســطح مخازن و  ں

مجاري عبور مواد می شود، الزم است پس از تخلیه کـامل مـواد روانـکار قـبلـی، سـطح داخـلی مخزن را از کلیه پلیســـه ها و 

رسـوبات عمـده توسط یک کاردك و مـقداري نـخ پنـبه، کامالً تمیز کنید؛ سپس از شوینده بســیار قـوي بهـران بهشـو 

استـفاده کنید؛ البته میزان مصرف و غلظت مواد شوینده بسـته به نـوع ، ظرفیت و درجه آلودگی مخـزن تغییر می کند که شـرح 

مـختصر آن در ذیل آورده شده است:

- جهت تمیزکاري قوي و زدودن رسوبات سخت شده ومحل هاي غیر قابل دسترسی                

                                                                                       در ترکـیـب با آب به نسـبت 1:3 الی 1:5

-  براي شـستـشـوي عمـومی دسـتـگـاه و مـجاري عـبـور آّب صــابون  

                                                                                       در ترکیب با آب به نسبت 1:10 الی 1:20

پـس از تعیین غلظت موردنیاز، الزم اسـت براي چند دقیقه پمپ دســتگاه را روشــن نگاه داشــته تا تمامی بخش ها و مجاري  ں

ضدعفونی شوند ( براي مخازن بزرگ جهت جلوگیري از هدر رفتن مواد، کافی است مایع شوینده را در ظرف کوچک جداگانه اي 

آماده کرده و زیر پمـپ دسـتگاه قرار دهـید و الباقی سطوح مخزن را با نخ پنـبه آغشته به مایع شستشـو کامالً تمیز و ضدعفونی 

کنید.)

پس از این مرحله، الزم است کلیه قطعات و سطوحی که با مـایـع شسـتشـو تمیز و ضـدعفونی شده اند، با آب شسـتشـو شده تا  ں

هیچگونه اثري از این مواد بر روي سطوح باقی نماند.

شایان ذکر اینکه پس از اتمام کار، اگر از تمیزي و کیفیت مواد شـوینده اطمینان یافتید، می توانید آن را مورد استفاده مجدد قرار دهید، 

در غیر ایـنـصـورت الزم است وارد سیستم هاي دفع شود. 
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3- مشخصات آب مصرفی جهت ترکیب با مواد روانکار:

یکی از عوامل بسیار مهـم جهـت ترکـیب با مـواد روانـکار، آب است؛ آب مـصرفی بایسـتی داراي مشـخصات ذیل باشد:

* سختی آب مـورد استفاده بایســــتی بین ppm 120-90 باشد. سـخـتی بیـش از مـیـزان یادشده موجـب کـاهش پایداري 

مخلوط و طول عمـر مـواد روانکـار می شود و سـختی کمتر، مشکـالتی نظـیر ایجـاد کـف و ... در پی  خواهد داشت.

.این کیت ها به همراه  ســخـتی آب را می توان توســط کیت قــطـره اي مـخصــــوص ســختی آب مورد آزمــایـش قــرار داد

دستورالعمل هاي استفاده، از بازار قابل تهیه هستند.

*  PH آب مورد استفاده بایستی حدود 7 باشد، چـون  PH کمتر از 7 محیط اسیدي و بیـشتر از 7 محیـط قلیائی را نشان می دهد.

تعیین PH آب به آسـانی و توسط کاغذ تورنســـل قابل انـجام است که به همـراه دستورالـعمل استـفاده، از بازار قابل تأمین است. 

الزم است یک بار مشخصات آب مورد استفاده در محیط کار خود را کنترل کنید اگر باموارد فوق مطابقت داشت قـابل اســتفاده بوده 

و اگر مـغـایرتـی وجـود داشت بایســتی آب مصـرفی جـهت مواد روانکار را از مراکز دیگري تأمین نمائید. 

     مدیریت پسماند، حفظ آب و خاك
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با توجه به اهمیت روشـهاي به کارگیري روانکارها در حین عملیات براده برداري، شـرکت ایـران پتک اقـدام  به تولید قطعات هدایت 

.این قطـعات از رزین با کیفیت هوستـافرم و با دقـت ابـعادي بسـیار بـاال سـاخته شده اند که در  مواد روانکار لیسـت شده نموده است

نتیجه اتصـال و هماهنگی قسـمت هاي مفصــلی در یکدیگر به بهترین نحو صورت می گیرد و همچنین اجزا از قابلیت انعطاف الزم 

براي هرگونه تنظیم برخوردار می باشند.

     بازیافت مواد،جلوگیري از آلودگی منابع طبیعی

2 شیلنگ (10 قطعه مفصلی)

2 شیلنگ (10 قطعه مفصلی)

1 مجموعه

4عدد

4عدد

4عدد

2عدد

2عدد

2عدد

2عدد

2عدد

2عدد

2عدد

JA 101010

JA 101011

JA 101020

JA 101021

JA 101022

JA 101023

JA 101024

JA 101025

JA 101030
JA 101031

JA 101026

JA 101040

JA 101041

 1
4

 1
4

 1
4

 1
4

 1
4

 1
4 1

4

 1
4

 1
4

 1
4

 1
4

قطعات سیستم هاي مختلف خطوط هدایت روانکار       اینچ

              NPT : رزوه پیچ مخروطی            NPS : رزوه پیچ استوانه اي 
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سیستم هاي هدایت روانکارها

www.iranpotk.com

4عدد

4عدد

4عدد

2عدد

2عدد

1عدد

1عدد

1عدد

2عدد

1عدد

2عدد

2عدد

2عدد

2عدد

2عدد

JA 101042
JA 101043

JA 101044

JA 101045

JA 101046

JA 101050

JA 101051

JA 101048

JA 101047

JA 101052

JA 101053

JA 101049

JA 101032

JA 101054

JA 101055

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 3

 1

 1 8
8

4

4

4

4

4

4

4

4

8

 1
4

 1
4

 1
4

 1

 1

 3

4

8

8

 1
4

قطعات سیستم هاي مختلف خطوط هدایت روانکار ـــ  اینچ
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     بازیافت مواد،جلوگیري از آلودگی منابع طبیعی

1 مجموعه

1 مجموعه

2عدد

1عدد

1000عدد

2عدد

JA 101057

JA 101090

JA 1030

JA 1010

JA 1020

JA 101056

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

4

4

4

4

4

4

4

 1
4

قطعات سیستم هاي مختلف خطوط هدایت روانکار ـــ اینچ

Cool line system
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سیستم هاي هدایت روانکارها

1 مجموعه

JC 101010

JC 101011

JC 101020

JC 101021

JC 101022

JC 101023

JC 101024

JC 101025

JC 101030

JC 101026

JC 101040

JC 101042

JC 101044

JC 101058

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 3

 1

 1 1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

24

4عدد

4عدد

4عدد

2عدد

2عدد

2عدد

2عدد

2عدد

2عدد

4عدد

4عدد

2 شیلنگ (5 قطعه مفصلی)

2 شیلنگ (5 قطعه مفصلی)

 1
2

قطعات سیستم هاي مختلف خطوط هدایت روانکار       اینچ

              NPT : رزوه پیچ مخروطی            NPS : رزوه پیچ استوانه اي 
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     بازیافت مواد،جلوگیري از آلودگی منابع طبیعی

JC 101045

JC 101046

JC 101050

JC 101048

JC 101047

JC 101052

JC 101053

JC 101049

JC 101032

JC 101055

JC 101057

JC 101090

JC 1030

JC 101056

1 مجموعه

2عدد

2عدد

2عدد

2عدد

2عدد

2عدد

2عدد

2عدد

2عدد

4عدد

2عدد

2عدد

1 2عدد

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1 3

 1

 1

 1

 1

 3

2

2

2

2

2

2

2

28

2

2

2

2

4

 1
2

قطعات سیستم هاي مختلف خطوط هدایت روانکار ـــ اینچ

              NPT : رزوه پیچ مخروطی           

Cool line system
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 مخلوط کردن مواد روانکار با آب و مشخصات دستگاه مخلوط کن

JP 3010  دستـگاه مـخلوط کـن مـدل * 

. روش کـار بدیـن صـورت اسـت  این دستـگاه جهـت مخلـوط کـردن امـولسیون ها و روانکارها مــورد اسـتـفاده قـرار می گیـرد

که بوسیـله یک شیر کنتـرل سوزنی، تنظیـم دقیـق درجه غلظت امولسیون امکان پـذیـر می شـود و در نتیـجه می توان مایعـات را 

در بهتـرین درجه غلـظت مخـلوط کرد . کاربر دسـتگاه می تـوانـد با یک بار تنظـیم ، بهتـرین نسـبت مخلوط را تهیـه نماید ؛  البته 

نسبـت مخلوط در هر زمان و به سـادگی قابـل تغییر است.

این دستـگاه شامـل یک ورودي آب و یک ورودي مایـع غلیظ می باشد. به دالیل ایمنی، یک شیر یک طـرفه در قســـمت ورودي 

آب نصـب شـده است تا از هـر گونه ورود مـواد به شبـکه آب آشامیدنی جلوگیري نماید. این دستگاه از قابلیت نصب سریع و آسان بر 

روي بشکه برخوردار است.

          به پایداري و سالمت محیط زیست ،متعهد باشیم 

شیر یکطرفه شیر تنظیم سوزنی

B خروجی

بلوك آلومینیومی

ورودي c (مکش)

سوپاپ ⅜ اینچمغزي ⅜ اینچ

A ورودي

شیر آب ورودي

درپوش مخصوص بشکه

لوله هاي 270 میلی متري

کد کاال (inch) ورودي آب

½ ½

ورودي مایع غلیظ

(inch)

⅜

مقدار مایع 

(L/h)مخلوط شده

 540 لیتر در ساعت

خروجی مایع 

(inch)مخلوط شده (gr)

500

Cool line system

قطعات دستگاه:
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  تجهیزات جانبی بکارگیري روانکارها

* روش راه اندازي و نصب:

ــ اینـچ را به قســمت پائینی  ــ  اینـچ به یکدیگـر و سـوپاپـ  1- ابتدا 3 قطـعه لوله 270 مـیلی مـتري را به وســیله مـغزي هايـ 

لوله متصل کرده و طرف دیگر لوله را به بلوك آلومینیـومی مـکش (C) متصل کنید.

2- دستگاه را به وسیله درپوش مخصوص به بشکه حاوي مایع غلیظ نصب کنید.

ــ اینچ به طول 2 متر را به شیر ورودي ورودي (A) دستـگاه و طـرف دیگر آن را به شـبکه آب آشامیدنی به وسیله بست  3- شیلنگـ 

محکم کنید.

ــ اینچ به طول 1/5 متر را به خروجی دستگاه (خروجی B - محلول آب و مایع غلیظ) متصـــل کرده و طرف دیگر را در  4- شیلنگـ 

ظرف قرار دهید. طول این شیلنگ نباید بلندتر از 1/5 مـتر باشد در غیـر این صـورت یک فـشار برگشت به داخل دستگاه مخلوط کن 

به وجود خواهد آمد.

5- شیر آب ورودي را باز کرده و شیر تنظیم را به سمت راست و یا چپ چرخانده تا مقدار غـلظت مورد نظر بدست آید. نسبت مـخلوط 

را می توان با چرخـاندن شـیر سـوزنی مـطابق جـدول زیر بدست آورد:

*  توجـه: براي بدست آوردن غلظـت دقیـق تر، از دسـتگاه غـلظـت سـنــج دســتـی   استفـاده کـنید.

  *Refractometer

www.iranpotk.com

تعداد دور شیر سوزنی

نسبت مخلوط تقریبا 0.5 % تقریبا 0.8 %   تقریبا 1 %  تقریبا  3 % تقریبا  6 % تقریبا  10 %

2 3 4 5 5.5 6
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کنترل غلظت مواد روانکار توسط دستگاه غلظت سنج

* روش کار با دستگاه غلظت سنج:

1- آماده سازي: در شرایط عادي، بهترین شرایط دید، زمانی بدست می آید که غلظت سنج، عمود بر منبع نور باشد در این صورت 

می توانید با پیـچ تنـظـیم انتهـاي غلظـت سـنج، واضـح تریـن دید را بدست آورید یعنی پیچ را بچرخانید تا به نتیجه مطلوب برسـید 

و به صورت واضح لنز را ببینید.

2- کالیبراسیون:

* درپوش را بازکنید.

.درپوش شیشه اي را ببندید سـپس  * روي صفحه منشور آب مقطر بریزید و مطمئن شـوید که آب مقطر تمام منشور را پوشانده است

پیـچ تنظیم را بچـرخانید تا مـرز بین نـور و تاریکی (که به آن خـط سایه نیـزگفته می شود) روي صفر و یا حتی باالتر از آن قرار گیرد.

اندازه گیري:

براي بدست آوردن غلظت، چند قطره از نمونـه را روي منشـور ریختـه و مطمئن شویدکه مایـع نمونـه تمام منشـور را پوشانده باشد؛ 

سپس درپوش را ببندید تا مایـع در کـل سـطح منشــور پخـش شود و مطمئن شوید که حباب یا لکه خشـکی روي منشـور به وجود 

نیامده باشد.

3 ثانیه روي منشور باقی بماند و در حالیکه دستگاه را زیر منبع  نور قرار داده اید از طریق چشـمی نگاه کنید؛  0 اجازه دهید تا نمونه حدود

مرز بین تاریکی و نور مـیزان غلظت را نمایش می دهد. الستیک دور چشمی از ورود نور به دستگاه و انعکاس جلوگیري می کند.

منشور

درپوش منشور

پیج تنظیم کالیبراسیون

لوله منعکس کننده

چشمی

پیچ تنظیم

          به پایداري و سالمت محیط زیست ،متعهد باشیم 

Cool line system
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روش کنترل و نگهداري:

1- تنظیمات براي مایع و دستگاه باید در یک دما صورت بگیرد؛ اگر تغییرات دمایی باال باشد نقطه صفر، هر30 دقیقه بایسـتی دوباره 

تنظیم شود.

2- براي جلوگیري از ورود آب به داخل دستگاه پس از استفاده، دستگاه را با آب نشویید.

3- توجـه داشته باشید که این دسـتگاه یک دسـتگاه دقـیق اندازه گـیري اسـت پس به آرامی و با دقـت آن را حرکـت دهـید؛ لنـز را 

لمس نکنید و آن را نخراشید. هـمواره آن را در جـایی خشـک، تمـیز و به دور از محیط خوردگی قـرار دهید.

براي اجتناب از ایجاد لـنز تار و کثـیف از اعمـال هرگـونه شـوك قـوي در طی حمـل و نقـل به آن خودداري کنید.

4- اگر دسـتگاه را در شـرایط فـوق الذکر مورد استفاده قرار دهید هرگز در کیفیت عـملکرد آن تغییري ایجاد نخواهد شد.

:(ATC)  تنظیم خودکار دما

دسـتگاهی که در اختیار شماست داراي قابلیت تنظیم خودکار دما می باشد. 

به لحاظ اینکه دما عامل بسـیار مهم و تاثیر گذاري روي اندازه گیري است و ممکن است باعـث ایجاد خطا شود بایســتی به آن توجه 

ویژه داشت. از آنجا که معموالً غلظت را در دماي 20 درجه سانتیگراد اندازه گیري می کنند، دستگاه به صـورت خـودکـار، دمـاي بین 

10 تا 30 درجه را تنظـیم کرده و به دماي مورد نظر می رساند.

www.iranpotk.com

  تجهیزات جانبی بکارگیري روانکارها
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 نحوه بازیافت مواد روانکار

JP 1010  دستگاه بازیافت (تصفیه) مواد روانکار مدل * 

در خالل فرآیند تولید، آلودگی مواد روانکار بر اثر روغن هاي خارجی و ذرات ریز مواد، اجتناب ناپذیر است اما به وسیله این دســتگاه، 

تصـفـیه و پاکـسازي امـولسیـون ها و روانکـارهـا مـیسـر می شود و در نتیجه عـمر این مواد چند برابر افزایش یافته و هزینه هاي 

دفع مواد زائد به حداقل کاهش می یابد.

ں مشخصات فنی

بدنه از فوالد ضد زنگ ساخته شده است. ں

به فیلتر 70 میکرونی مجهز است. ں

از کوپلینگ هاي اتصال آسان (کوپلینگ سریع) برخوردار است. ں

* حوزه به کارگیري: ں

ماشـین هاي تـراش ں

مـاشـین هـاي فـرز ں

ماشین هاي سنگ زنی ں

سایر موارد مشابه ں

مـواد روانکـار در ماشین هاي براده برداري، بواسطه طبیعت شرایط مرطوب، به شــدت در مـعرض آلودگـی می باشـند. روغن هاي 

به جا مانده خارجی در نقاط مختلف ماشـین ابزار، مــایـعـات و گـریـس هـا به تدریـج وارد مواد خنک کننده شده و روي سـطح آن 

. در اثر فعل و انفعاالت ذرات ریز  جمع می شوند و این مســئله، تبادل اکســیژن مـواد خـنک کننده با محیط را غیر ممکن می سازد

مـواد شنـاور و ته نشین شده ، یک محیـط ایـده  آل جهت رشد باکتریها و قارچ ها به وجود آمده که باعث فساد مواد روانکار می گردد. 

در حقـیقت تصـفیه پیـوسته با عمل حذف این ذرات و مواد، عمر مواد روانکار را افزایش داده و هزینه هاي دفع به فاضالب را کاهش 

می دهد.

          به پایداري و سالمت محیط زیست ،متعهد باشیم 

کد کاال (mm) ابعاد دستگاه

860×830×440

(Kw) توان موتور

0.37

(V) ولتاژ موتور

230

مقدار جریان سیال تصفیه 

(L/h)شده در دستگاه

350

حداکثر درجه حرارت مایع
oc

40

(Kg)

74

Cool line system
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* مزایا: ں

حذف همزمان روغن هاي خارجی و ذرات ریز مواد ں
*

عملکرد خودکار به وسیله مدار فرعی بدون نیاز به حضور کاربر ں

جلوگیري از ایجاد بو و خطر فاسد شدگی ں

کاهش هزینه هاي دفع فاضالب ں

* نحوه کارکرد:

این دسـتگاه، روغن ها و ذرات ریز مواد را از امولسیون جدا کرده و مواد روانکار تصـفـیه شده را به ماشین ابزار بر می گرداند؛ در همان 

زمان روغن هاي زائد از سطح امولسیون خارج و به مخزن جداگانه هدایت شده و ذرات و ناخالصی ها نیز توسط فیلتر گرفته می شوند. 

جداسازي روغن وامولسیون به روش فیزیکی صورت می پذیرد، لذا هیچگونه تأثیر منفی بر خاصیت لغـزشی و دیگرخـواص روانکـار 

ایجاد نمی شود. بازیافـت امولـســیون یک عمل خودکار بدون نیاز به حضـــور کاربر است که بدون استقرار کاربر و یا متوقف کردن 

ماشین ابزار قابل اجرا است.

www.iranpotk.com

*By pass

نماي جانبی دستگاه نماي فوقانی دستگاه

قطعات دستگاه:

سرریز روغن خارجی

محفظه ورودي 

آب صابون

فیلترهاي پالستیکی

کلید قطع و وصل جریان برق
چرخ ثابت

پمپ مکش

شیلنگ مکش

مخزن

شیلنگ رابط

چرخ گردان ترمز دار

ورودي آب صابون
A  3شیر سرریز

F 1فیلتر 

B 1سنسور 

T 1شیر کروي 

A 1شیر کروي 

T 2شیر کروي 

A 2شیر کروي 

  تجهیزات جانبی بکارگیري روانکارها
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* نصب و راه اندازي:

F و مخزن دستگاه بازیافـت را با مواد روانکار ترکیب شده جدید پر کنید تا اینکه سطح مواد روانکار به لبه شیر کـنترل  1 1- ابتدا فیلتر 

A در پائین ترین حد باشد . A) برسد،توجه کنید شیر سرریز  3 (شیر سرریز  3

2- دسـتگاه بازیافت را در وضـعیت قـابل دســترس مجـاور مـنبع مـواد روانکـار مـاشین ابزار قرار داده و چرخ ها را ثابت کنید.

F  محکـم کنید، سپس طرف دیگر شیلنگ را به وسیله کوپلینگ سریع به  31- شیلنگ مکـش را به وسیـله بســت به ورودي فیلتر 

شـیلنگ چنـدکاره (غضروفی) متصل کرده و شیلنگ غضروفی را در وضعیتی قرار دهید که بتواند به همراه شناور درون سطح مخزن 

مواد روانکار ماشین ابزار غوطه ور شود.

 

A متصــل نمایید انتهـاي دیگر شیلنگ را  ــ اینچ به طول 1/5 متر را به وسیله کوپلینگ سریع به شیر کروي  41- شیلنگ برگشتـ 

 - به وسیله پایه آهنربایی به منبع مواد روانکار ماشین ابزار متصل کنید؛ سپس شیلنـگ را در وضعیتی قرار دهیـد که مواد روانکار تمیز

A را باز کنید. 1 شده بتواند به راحتی داخل منبع مواد روانکار ماشین ابزار برگشت داده شود؛ حاال شیر 
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5- سعی کنید شیلنگ مکش(ـــ اینچ) و شیلنگ برگشـت (ـــ اینچ) در داخـل مـنبع مواد روانکار از یکدیگـر فاصـله داشته باشند تا 

عمل بازیافت بهتر و سریع تر انجام شود.

A پیچانده و شیر را باز کنید؛ سپـس یک سـطل یا ظرف (مخزن چربی گیر، با  ــ  اینچ غضـروفی را به شیر کروي  62- شیلنگ رابطـ 

B را داخل مخزن چربی گیر قرار  A قرار دهید و سنســــور  1توجه به حجم منبع مواد روانکار ماشین ابزار) را پائـین تر از شیر کروي 2

B براي جلوگیري از پر شدن مـخزن چربی گیر و قطع جریان برق پمپ  A جهت تخلیه روغن خارجی و سنسـور  1دهید. شیر کروي  2

می باشد.
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A در حالت بســته باشند. دوشاخه بـرق را داخل پریز قرار داده و دستگاه بازیافت را در وضعیت روشن  A و  72- توجه کنید شیرهاي  1

قرار دهید.

A) جهت باال و پایین بردن سطح سـیال و در نتیجه جداسـازي  83- در آخرین محفظه دستگاه بازیافت یک شیر تنظیم سـرریز (شیر 

A را  3روغن هاي خارجی وجود دارد که الزم است بعد از جمع شدن روغن هاي خارجی و مواد فاسد روي سـطح محفظه میانی، شـیر 

مخالف عقربه هاي سـاعت چرخـانده و بدین ترتیب سطـح مواد روانکار باال آمده و تمام روغن هاي زائد روي سـطح به داخل مخزن 

چـربی گیر جریان می یابد.

اگر از دستگاه بازیافت براي مدت طوالنی استفاده نمی شود یا اینکه الزم اسـت سیال دیگري بازیافـت شـود مخـازن جـداکننـده را 

خـالـی و دسـتـگاه را تمیـز کنید.بـراي کارکـرد بهینـه نیـز الزم اســـت بعـد از هـر 1500 الی 2000 لیتربازیافت، دســتـگاه مورد 

بازرسی قرار گیرد. بـراي تمیز کردن تمام مخازن جداکننـده بـه روش زیر عمل نمایید:

مرحله اول - تخلیه مخازن:

T متصــل کنید، سپس  ــ اینچ 3 متري را از شیلنگ چندکاره (غضــروفی) بازکرده و به وسیله کوپلینگ به شیر کروي  11- شیلنگـ 

ــ اینـچ 1/5 متـري ( شیلنگ برگشت) وصل کنید. حاال شـیر کـروي  کوپلینـگ سـریع را از پمـپ مکـش جداکـرده و به شـیلنگـ 

T 1را باز کـرده و پمـپ را روشــن نمـایید بدین ترتیـب اولین مخـزن تخلیه می شود.

Tرا باز کنیـد و مخـزن دوم را نیز تخلیه نمایید. Tوصل و شیر   ـــ اینچ را به شیر کروي   22- بعد از تخلیه اولین مخزن، شیلنگـ  2
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مرحله دوم - بازرسی و تمیز کردن:

Tرا در حـالت بازگـذاشـته و با آب تمیز مخازن را  Tو   12- ابتدا از قطع جریان برق دستگاه بازیافت مطمئن شوید سپـس شـیرهاي  1

بشـویید (بهتر است هرازچندگاهـی جهت شسـتشــوي مـخزن از ماده شوینده استفاده شـود)؛ این عمل را چند بار تکرار کنید تا بدنه 

داخلی مخازن و فیلترهاي پالستیکی عاري از چربی و کامالً تمیز شوند.

T را به سمت چپ چرخانده تا باز شود سپس صافی (فیلتر المنت) و پوسته شفاف فـیلتر را با آب تمیز شستشـو داده تا کامالً  21- فیلتر 

تمیز شوند و مجدداً آن را نصب کنید.

براي شســتشــوي بهتر فیلترهاي پالستیکی بهـتر است آنها را در یک ظـرف آب نیمه گـرم (با درجـه حرارت بین30 الی 40 درجه 

سانتی گراد) ریخته و شستشو دهید.

:  JP 2010 دستگاه فیلتر و تمیز کننده روغن مدل *

این دســـتگاه ، روغـن هـاي هـیدرولیک و روغـن هـاي بـرش (در محـدوده گـرانروي عمـلیاتی تا 250 میلیمـتر مربع بر ثانیه) را 

. این دســتگاه با یک فیلتـر پنج میکرون تحویـل       فیلتر کرده و آلودگی هاي ناشــی از ذرات یا لجـن موجود در روغن را پاك می کند

. این امکان وجود دارد که این دســتگاه همواره  داده می شود ولی در شـرایط خاص می توانید از فیلتر یک میکرون هم اسـتفاده کنید

در مـدار بوده و روغـن از داخل آن عـبور کند این مـســئله می تواند از ته نشــــین شدن مـواد جـامـد و کثـیف کف مخـزن روغن 

جـلوگیري کند. این دسـتگاه می تواند به دو صـورت غیر متمرکز و یا در وضعیت نصب روي یک دستگاه خاص کار کند.
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حوزه بکارگیري:

1- فرزها  

2- ماشین هاي تراش   
 1
3- ماشین هاي یک سو کننده 

4- اسپارك ها   

5- محفظه روغن دستگاه هاي شستشو و سخت کاري

کارکرد

تمیز کردن دوره اي روغن هاي هیدرولیک و روغن هاي برش ں

جلوگیري از ورود ذرات و آلودگی ها در هنگام پرکردن دستگاه ها   ں

مزایا

طـوالنـی تر کردن فـواصل زمانی تعـویض روغـن  ں

کـاهـش هزینه هاي دفـع مواد دور ریز  ں

حفـاظـت از اجزاء ماشین آالت ں

مجهز به نشان دهنده مقدار انباشت آلودگی فیلتر ں

          به پایداري و سالمت محیط زیست ،متعهد باشیم 

کد کاال (v) ولتاژ موتور

230

(Hz) بسامد موتور

50

مقدار جریان سیال

(لیتر در دقیقه)

16

فشار کاري

تا 4 بار

اندازه سوراخهاي 

فیلتر

5 میکرون 28

(Kg)
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* دستورالعمل بکارگیري دستگاه تمیزکننده روغن:

توجه:

قبل از اقدام به استفاده از دستگاه، دستورالعمل بکارگیري آن را با دقت مطالعه کنید. ں

دستورالعمل بکارگیري را در نزدیکی دستگاه نگهداري کنید. ں

دستگاه بایســـتی به یک سوکت ضد شوك 230 ولت  وصل شود. مطمئن شـوید که کـابل سـالم است و دو شـاخه پریز به طور  ں

ناگهانی قطع نمی شود.

قبل از ترك کارگاه، از ایمنی تمام قسمت ها اطمینان خاطر حاصل نمایید. ں

* شرح کارکرد:

به وسیله پمپ سانتریفیوژ نصب شده، مکش مخلوطی از روغن برشی و ذرات مواد از مخــزن روغن ماشین ابزار میسر می گردد. 

این مخلوط به فیلتر هدایت شده و توسط کارتریج آغشته شده به رزین مخصوص، فـیلتر می شـود.

به ایـن ترتیـب جداسـازي ذرات مـواد تا پنج مـیکرون امکـان پـذیر می گـردد و روغن تمـیز شده به مـخزن برگشت داده می شود.

* نصب و راه اندازي:

1-  درپوش روي بدنه اصلی فیلتر (شـماره 1) را باز کرده و آن را با روغن پر کنید. براي بکارگـیري در نخستین بار پیشـنهاد می شود 

از روغن استفاده کنید.

2-  دستگاه را نزدیک مخزن ماشین ابزار در یک مکان قابل دسترسی قرار دهید.

ــ (شماره 2) را در مخزن روغـن به نحـوي قـرار دهید که مسدود شدن مسیر سیال روي ندهد. 3-  شیلنگ برگشتـً 

ــ مـکـش فیلتري گذاشــته شــده  ــ را داخـل مخـزن روغـن قـرار دهید (شـماره 3).  انتهاي شــیلنگ ـً  4- شــیلنگ مکـشـً 

(شمــاره 4) که در صورت وجود براده هاي بـزرگ مانع ورود براده ها به پمپ می شود الزم به ذکر اسـت این فیلتر قابل شستشو بوده 

و می توان آن را تمیز و دوباره استفاده کرد.

5-  دسـتگاه را به برق (230 ولت) متـصل کرده و بوسیله کلید (شماره  5) دستگاه را روشن کنیـد تا فرآیند فیلتر کردن شروع شود.
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* تعویض فیلتر:

اگر با وجود کارکردن پمـپ، مـکش روغـن از مخزن ماشین ابزار به خوبی امـکان پذیر نباشد و فشار سنـج (شـماره 6) فشـاري برابر 

1/6 بار یا بیشـتر را نشــان دهـد این امر نشــانگر پر بـودن فیلتر است و بایـد آن را تعویض کرد . براي این کار الزم است دستگاه را  

به وسیله کلیـد (شـماره 5) خامـوش و اتـصال بـرق را جـدا نمود، سپس الزم است حلقـه محکم کننـده درپوش بدنه اصـلی فیلتر را    

شل کرده و درپوش (شماره 1) را بردارید. فیلتر را تعویض، درپوش را مجدداً بر جاي خود قرار داده و بوسیله محکم کننده ببندید.
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کلیه محصوالت تولید شده توسط 

ایران پتک ، در برابر هرگونه نقص

 در مواد اولیه و نحوه ســــاخت ، 

داراي تضمین هستند.

دفتر فروش : 021-25908


