
  سعید روشن روان:گرد آورنده

  یس تعمیرات خط تولید سیمان هگمتانری

  بررسی آالینده ها در سیستم هیدرولیک

  

البته علوم . یکی از علومی که بیشترین کاربرد را در صنایع مختلف به خود اختصاص داده، علم هیدرولیک است
دیگري نظیر شیمی، مکانیک سیاالت و ترمودینامیک نیز به کمک این علم آمده و تلفیقی از آنها را به صورت 

  .می توان مشاهده کرد ساده در یک سیستم هیدرولیک

، بحث آالیندگی آن از اهمیت بسیار )انتقال نیرو(از طرفی با توجه به نقش اساسی و مهم سیال هیدرولیک 
در یک سیستم هیدرولیک، سیال هیدرولیک با تغییر جهت نیرو و همچنین تغییر مقدار . زیادي برخوردار است

می شود که بعنوان مثال از حذف استفاده از دنده ها،  در سیستمآن باعث حذف یک سري از عملیات مکانیکی 
همچنین سیال هیدرولیک به دلیل انتقال . اهرم ها و نیز حذف تنش هاي شدید اجزاي می توان سیستم نام برد

  .سریع نیرو و تا فاصله زیاد، در شرایط دما و فشار باال بازدهی بهتري خواهد داشت

درصد خرابی ها در سیستم هیدرولیک، نتیجه مستقیم  80گهداري، حدود بر اساس نظر کارشناسان تعمیرات و ن
بنابراین با انتخاب یک سیال مناسب و همچنین کنترل آالینده ها می توان آسیب هاي . آلودگی سیال آن است

شد و در این مقاله آالینده هاي سیستم هیدرولیک به طور اجمالی معرفی . ناشی از آالینده ها را به حداقل رساند
  .هر کدام به صورت جداگانه بررسی می شود

  (Over Heat)حرارت بیش از اندازه 

یکی از عوامل بوجود آمدن . متاسفانه در بسیاري از موارد، حرارت به عنوان یک آالینده در نظر گرفته نمی شود
. هیدرولیک باشدروغن  (ISO VG)گرید  حرارت بیش از اندازه در سیستم می تواند مربوط به انتخاب نادرست

دینامیک تنها اصطکاك موجود، اصطکاك داخلی روغن در  بدین ترتیب که چون در شرایط روانکاوي هیدرو
گردش است، اگر گرید مصرفی بیش از گرید توصیه شده باشد به دلیل افزایش اصطکاك داخلی، دماي روغن 

د اکسیداسیون از حالت تدریجی خارج شده بر اثر افزایش غیر عادي دماي روغن، رون. به شدت افزایش می یابد
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درجه سانتیگراد افزایش دما،  15پس از شروع اکسیداسیون به ازاي هر . (و روغن پایه به سرعت اکسید می شود
نتیجه این امر کاهش ادتیوهاي آنتی اکسیدان و در نهایت کاهش عمر .) شدت اکسیداسیون، دو برابر می شود

  .مفید روغن خواهد بود

می توان به انجام تماس فلز با فلز در اثر وجود اشکال فنی در یستم و بر قراري  Over Heatیل دیگر از دال
در برخی موارد نیز بدلیل طراحی . یش مکانیکی قطعات می شوداشرایط روانکاري مرزي اشاره کرد که باعث س

و هوایی گرم، تاثیر پذیري سیستم انتقال حرارت موثر بین سیستم و محیط انجا نشده و در شرایط آب  نامناسب،
  .از محیط بسیار زیاد می شود

در نهایت با افزایش عدد اسیدي و تحلیل ادتیوها در روغن، میزان خوردگی و زنگ زدگی قطعات نیز افزایش 
جریان روغن درون سیستم کاهش یافته و ) اکسیداسیون(از طرف دیگر بدلیل افزایش گرانروي روغن . می یابد
  . ت فشار، دقت کنترل سیستم کاهش خواهد یافتبدلیل اف

براي رفع چنین مشکالتی در سیستم می توان ضمن انتخاب صحیح گردید سیال هیدرولیک و نیز اطمینان از 
طراحی مناسب، با افزایش ظرفیت تغذیه روغن و همچنین افزایش سرعت گردش آن، دماي روغن را در حد 

 60ارشناسان تعمیرات دماي روغن در مخزن صلی هیدرولیک، نباید از مطلوب کنترل کرد که بنا به عقیده ک
  .درجه سانتیگراد تجاوز کند

  (Solid Particle Contamination)آالیندگی ذرات جامد 

در یک سیستم هیدرولیک بدلیل اینکه امکان حذف کامل ذرات جامد از سیال هیدرولیک وجود ندارد، به 
در سیستم هاي امروزي که داراي لقی . رات، یک محدوده تعریف می شودناچار براي آالیندگی ناشی از ذ

کار می کننده کنترل ) bar 7بیشتر از (بسیار کمی بوده و در فشارهاي به نسبت باال  (Clearance)مجاز 
منابع ورود ذرات جامد به سیستم می تواند از طریق . آالینده هاي جامد از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است

، ذرات عبوري از آب بندها، باقی ماندن ذرات درون سیستم )گرد و غبار(هواي ورودي به سیستم از محیط 
حضور این ذرات در سیستم می تواند . هنگام نصب قطعات و نیز ذرات حاصل از سایش داخلی قطعات باشد

خراشیدگی سطوح ، سایش و )ها Valveپارگی شیلنگ ها و شکستن (سبب به وجود آمدن صدمات مکانیکی 
فلزي، گرفتگی فیلتر ها و در نهایت ایجاد افت فشار در سیستم شود که نتیجه این امر کاهش میزان تولید و 

  . افزایش هزینه هاي کلی تعمیرات خواهد بود
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از ورود ذرات به سیستم، باید تمامی سیاالت، قبل از ورود مخزن فیلتر شده و در نواحی  براي جلوگیري
همچنین فالشینگ نهایی پس از . ستم در معرض هواي محیط، فیلتر هاي مناسب به کار گرفته شوندقرارگیري سی

و نیز بازرسی شرایط آب بندها و نیز در پوشش مخازن مرکزي می تواند مانع ) قبل از راه اندازي(نصب قطعات 
و جنس آنها با ) ذ و تعداداندازه مناف(از طرفی فیلتر ها از نظر مش صحیح . ورود ذرات جامد به سیستم شود

توجه به نوع عملیات می تواند بازدهی فیلتراسیون را در سیستم افزایش داده و با در نظر گرفتن لقی مجاز قطعات 
  .می توان محدوده مناسبی براي آالینده ها تعریف کرد

م اندازه گیري عد(یکی از روشهاي اندازه گیري، روش اسپکترو سکوپی است که به دلیل محدودیت این روش 
  . به کار گرفته می شود ISO 4406و اخیرا روش  NAS، روشهاي دیگري نظیر )میکرون 7ذرات بزرگتر از 

یک محدوده بعنوان کد  (OEM)در این روشها با توجه به لقی مجاز قطعات و توسیه سازنده اصلی تجهیزات 
تمیزي سیستم در نظر گرفته می شود بدین ترتیب که به وسیله شمارش الکترونیکی ذرات با توجه به سایز آنها 

بعنوان مثال سازنده ویکرز براي یک . کد تمیزي سیستم مشخص می شود) میکرون 15تا  2/5در محدده بین (
را بعنوان کد تمیزي سیستم  NAS 1638 Level 7با معادل  ISO 4406    13/16/18سیستم هیدرولیک کد 

و در ) یا تعویض فیلتر(در نظر گرفته است که اگر میزان آالینده ها از این حد تجاوز کند، با بهبود فیلتراسیون 
  .صورت لزوم جایگزینی فیلتر جدید می توان آثار مخرب آالینده ها را به حداقل رساند

  : (Water Contamintion)آالیندگی آب 

حدود . است) در دماي عملیاتی دستگاه(میزان ایده آل آب در یک سیال هیدرولیک، کمتر از میزان اشباع آن 
ppm (300-200)  آب می تواندبه صورت محلول در سیال پایه معدنی وجود داشته باشد بدون اینکه رنگ

  .روغن تغییر کند

. و به اصطالح ظاهر آن ابري می شودشده  افزایش یابد، روغن کمی کدر ppm 500اگر میزان آب به 
درصد وزنی تجاوز کند  1/0بوده و اگر میزان آب از  ppm 100باالترین میزان آب در یک سیال هیدرولیک 

آب به دلیل کاهش مقاومت فیلم روانکار باعث افزایش شدت سایش شده . بصورت آب آزاد ظاهر خواهد شد
  . دو برابر خواهد شدو در حضور فلزاتی نظیر مس، شدت سایش 
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، میزان خوردگی و زنگ زدگی سطوح فلزي افزایش یافته و در حضور R&Oاز طرفی بدلیل کاهش ادتیو هاي 
همچنین بدلیل انجام سریع اکسیداسیون، لجن اسیدي در . کاتالیزورهاي فلزي، تخریب سطوح چند برابر می شود
  .دسیستم ایجاد شده و راندمان فیلتراسیون کاهش می یاب

براي جلوگیري از ورود آب به سیستم می . بهترین روش براي اندازه گیري میزان آب، آزمایش کارل فیشر است
توان به مواردي نظیر دقت در انبارداري صحیح، برطرف کردن نشتی از مبدلهاي حرارتی یا ورودهاي مخزن و 

  .تعویض آب بندهاي آسیب دیده اشاره کرد

  : (Air Contamination)آالیندگی هوا 

. ل هیدرولیک می توان به آن پرداخت، حباب هاي هوا استیکی دیگر از آالینده هایی که در ارتباط با سیا
حاللیت هوا در آن کمتر خروج حباب هاي درون سیال در مواقعی که فشار اعمال شده روي سیال از فشار اشباع 

یکی دیگر از . وز حوادثی نظیر کاویتاسیون شودباشد، می تواند با شکستن و از بین رفتگی ناگهانی باعث بر
و افزایش ) تراکم پذیر(صدماتی که حضور حباب هاي حوا درون روغن هیدرولیک ایجاد می کند، تولید کف 

شدید درجه حرارت به دلیل کاهش حجم درون سیلندر هیدرولیک است که این افزایش دماي ناگهانی باعث 
  .تسریع روند اکسیداسیون خواهد شد

براي جلوگیري از ورود هوا به سیستم می توان با تامین هد مورد نیاز پمپ از به وجود آمدن افت فشار در 
  .اریفیس ها و همچنین مقاومت در مکش و هواگیري پمپ ها جلوگیري کرد

، تنفس کالهک مخزن و ورودي هاي )ایجاد توربولنسی(در برخی موارد باز و بسته شدن سریع شیر کنترل ها 
ستم می تواند بعنوان مناع ورود هوا به سیستم باشند که با رفع این عیوب، تشکیل حباب هاي هوا در سیال سی

  .میزان ممکن خواهد رسیدهیدرولیک به پایین ترین 

  : (leakage)مشکل نشتی 

صورت متاسفانه در جامعه صنعتی، نشتی بعنوان یک امر معمولی در نظر گرفته شده و براي رفع آن، تالش جدي 
بررسی آثار نامطلوب نشتی در یک سیستم می تواند اهمیت آنرا بیش از پیش مشخص ساخته و تاثیر . نمی گیرد

  .آن را در کیفیت محصول نهایی و افزایش هزینه هاي تمام شده، نشان دهد
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و هزینه در یک سیستم هیدرولیک به دلیل نشتی، همواره میزان مصرف روغن از ظرفیت واقعی مخزن بیشتر بوده 
از طرفی بدلیل کاهش جریان روغن و ایجاد افت فشار، دقت . هاي مربوط به خرید روانکار افزایش می یابد

بر موارد از ) مثال ابعاد(کنترلی سیستم کاهش یافته و بعلت کارکرد نامنظم سیستم، مشخصات محصول نهایی
ورود روغن (نار آثار مخرب زیست محیطی در ارتباط با معضل نشتی در ک. پیش تعیین شده منطبق نخواهد بود

دستگاه هاي دایکاست و تزریق ( ، احتمال قرار گرفتن روغن در معرض سطوح داغ )به منابع آب و خاك
  .و اشتعال آن وجود داشته و بروز حوادثی نظیر آتش سوزي محتمل خواهد بود) پالستیک 

آالینده هاي یادشده می توانند ازمحل نشت روغن نکته بسیار مهم دیگردرارتباط با نشتی این است که تمامی 
بنابراین بازرسی منظم اتصاالت .وارد سیستم شده واستهالك زودرس تجهیزات وماشین آالت راباعث می شوند

  .وآب بندها وتعویض آنها در صورت لزوم می تواند درکارکرد مطمئن ماشین آالت موثرباشد

زگاري سیال هیدرولیک با الستومرها وانتخاب مناسب سیال یکی دیگرازروشهاي جلوگیري ازنشتی،بحث سا
  .هیدرولیک ازنظر نقطه آنیلین است

بدین معنی که نقطه آنیلین معرف میزان ترکیبات آروماتیک در روغن بوده واگرازمیزان توصیه شده بیشتر 
حجم آنها می باشد،باعث تورم آب بندها شده واگرکمتر ازحد مجاز باشد سبب سفت شدن اتصاالت وکاهش 

  .شود

،تنظیم دماي )ازنظردما،فشار وشدت جریان(،انتخاب صحیح آب بندهاازروش هاي موثردیگر جلوگیري ازنشتی
دریک راستا قرارگرفتن شفت پمپ (وباالنس مکانیکی سیستم)حداقل نگه داشتن دماي سیال(سیال هیدرولیک

  .حداقل رساند است که بااجراي این روشها می توان میزان نشتی را به)وموتور
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