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پیشگفتار
 وسبببیال، آگببباهی از مشخصبببات سیسبببتم های هیبببدرولیکببببرای طراحبببان، سبببازندگان و بهره ببببرداران 

سیسببتم های هیببدرولیک و آسببیب های ناشببی از آن هببا در هریببک از اجببزای آالینببده هاشببناخت انببواع منببابع 
 کارآمد به شمار می رود.فیلتراسیونعاملی تعیین کننده در طراحی یا تعیین نوع فیلتر و 

، تجبارب هوشبمندانه در بهببود طبراحی وفیلتراسبیوندر کنار آشنایی ببا اسبتانداردهای رایج در زمینبه 
بهره برداری از این سیستم ها تأثیر بسزایی دارد.

سیسببتم های هیببدرولیک فیلتراسببیوناین کتابچببه بببا هببدف کمببک بببه نشببر آگبباهی عمببومی در زمینببه 
منتشر می شود.

استفاده از مطالب این کتابچه تنها با ذکر منبع مجاز است.
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مبانیهیدرولیک و فیلتراسیون

مبانی– 1بخش 

علم هیدرولیکمبانی 
 توسط پاسکال شناسبایی شبد. امبا ببه علت عبدم توانبایی در تهیبه17اصول و مبانی این علم، در قرن 

سطوح کبامالً پبرداخت شبده و تولیبد واشبرها و روشبهای آب بنبدی مناسبب، در عمبل تبا قببل از قبرن بیسبتم،
استفاده گسترده از توانایی های این علم میسر نبود. در پنجاه سال اخیر با پیشببرفت تکنولببوژی و امکانببات

ساخت، استفاده از این علم سرعت گرفته است.

ات دیگببر کببار می کننببد. در سیسببتم های تحت فشببارسببیالی بببا آب، روغن یببا سیسببتم های هیببدرولیک
مانند پرس ها و جک ها، عالوه بر مایعات تراکم پبذیر، از گازهبا هم می تبوان اسبتفاده کبرد. گسبتره کباربرد علم

هیدرولیک بسیار وسیع است: از عبور آب در کانال ها تا صنایع هوافضا.

به طور کلی می توان فنی که به انتقال نیرو توسط مایعات می پردازد را هیدرولیک نامید.
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مبانیهیدرولیک و فیلتراسیون

سیستم های هیدرولیک
، سیسبببتم هایی هسببببتند کبببه ببببر پایببببه علم هیببببدرولیک طبببراحی و سببباختهسیسبببتم های هیببببدرولیک

،سیسببتم های هیببدرولیک مببایع انجببام می شببود. سببیالمی شببوند. در این سیسببتم ها، انتقببال نببیرو از طریببق 
مزایای شناخته شده متعددی دارند، از جمله:

امکان انتقال نیروهای بزرگ

امکان تنظیم دقیق و پیوسته سرعت و باردهی حتی در حین کار

بازده تبدیل دور نامحدود

سهولت تغییر جهت حرکت و دوران

امکان تغییر جهت سریع سرعت با دقت باال

حرکت آرام و پایدار اجزا

حفاظت در برابر اضافه بار

 معببایبی هم دارنببد.  از بین این معببایب می تببوان بببه مببوارد زیببرسیسببتم های هیببدرولیکبببا این حببال، 
اشاره کرد:

 روغن هیدرولیکداغ شدن و تغییر خاصیت

نیاز به دقت باال هنگام ساخت قطعات اجزای سیستم هیدرولیک

حساسیت آب بندی

 در انتقال نیرو به جهت های مختلفسیالخاصیت 

ی را گوشزد می کند.سیستم های هیدرولیکوجود این معایب، نیاز به دقت در استفاده از 

از جمله بزرگ ترین مشکالت روغن های هیبدرولیک، تبأثیرات اصبطکاک داخلی این روغن هبا اسبت. ببر
 تغییر می کند و حتی امکان ضعیف شدن محل هببایسیالاثر این نیروی مقاوم، خواص فیزیکی و شیمیایی 

آب بندی را به وجود می آورد.
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آسیب های ناشی از آالینده هاهیدرولیک و فیلتراسیون

آالینده هاآسیب های ناشی از – 2بخش 

 ناشببی از گرمببا، فرآینببد مونتبباژ سیسببتم وسیسببتم های هیببدرولیک درصببد از تمببام مشببکالت 95حببدود 
 به سیستم است. مشکالت ناشی از گرما معموالً مربوط به طراحی و متریبال مبورد اسبتفادهآالینده هاورود 

در ساخت سیستم هستند و مشکالت به وجود آمده در روند مونتاژ اکثراً ببه اتصباالت و نحبوه نصببب آن هببا
 را ببه خبودفیلتراسبیون بیشبترین مشببغولیت مبا در آالینبده هابرمی گردد. در این میان، مشببکالت مرببوط ببه 

 درصببد75 نشبان می دهبد کببه سیسبتم های هیببدرولیکاختصاص می دهد، زیرا تجربیببات طراحبان و کبباربران 
 است.آالینده هاتمام مشکالت این سیستم ها بطور مستقیم ناشی از 

، هزینه هببایروغن هیببدرولیک می تواننببد بببه واسببطه ایجبباد اختالل هببای جببدی در عملکببرد آالینببده ها
 به این شرح است:روغن هیدرولیکسنگینی را به سیستم تحمیل کنند. چهار عملکرد اصلی 

عمل به عنوان محیط انتقال انرژی

اجزای متحرک داخلیروان کاری 

عمل به عنوان محیط انتقال گرما

درزبندی اجزای متحرک

در صببورت بببروز اختالل در هریببک از این عملکردهببا، سیسببتم هیببدرولیک بببه روش مببورد انتظببار در
طراحی عمل نخواهد کرد. توقف تولید احتمالی ناشی از این اختالالت می تواند در هببر سبباعت چنببدین هببزار

روغن هیبدرولیکیورو هزینبه را ببه یبک کارخانبه ببزرگ تحمیبل کنبد، کبه ببا نگهبداری و اسبتفاده مناسبب از 
می تببوان دفعببات توقببف پیش بینی نشببده را کبباهش داده و از این هزینه هببا اجتنبباب کببرد. مشببکالت بببه وجببود

 به سیستم می تواند هزینه های مختلفی را به سیستم تحمیل کند:آالینده هاآمده بر اثر ورود 

توقف تولید

هزینه های جایگزین کردن اجزا و قطعات

 سیالتعویض مداوم

انهدام پرهزینه روغن

افزایش کلی هزینه های نگهداری

افزایش میزان ضایعات
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آسیب های ناشی از آالینده هاهیدرولیک و فیلتراسیون

 معموالً به شکل های زیر اتفاق می افتند:آالینده هاآسیب های ناشی از 

 روزنه هاگرفتگی

استهالک اجزا

 اکسیداسیونتشکیل زنگ یا سایر انواع

تشکیل مواد شیمیایی مرکب

تغییر خاصیت افزودنی ها

رشد باکتری ها

 باید با ایجاد یک الیه روان کننده، فاصله های میببان اجببزای متحبرک را حفببظ کنببد. درروغن هیدرولیک
 مجباز بین این اجبزا را پبر کنبد. در1لقیبهترین حالت، این الیبه بایبد ببه انبدازه کبافی ضبخیم باشبد تبا بتوانبد 

چنین حالتی، استهالک سیسبتم در حبد پبایینی بباقی می مانبد و ببه این تبرتیب احتمبال اینکبه اجبزا تبا پایبان
عمر مفید خود )که ممکن است چند میلیون چرخه کاری باشد( قابل اسبتفاده باشبند، افبزایش پیبدا خواهبد

کرد.

، به بازه فاصبله ای میبان اجبزای متحبرک یبا ثبابت این سیسبتم هاسیستم های هیدرولیک مجاز در لقی
 سیستم و اهمیت قطعه اعالم شده است.کاراییگفته می شود. این مقدار در مراجع مختلف به فراخور 

 -2تصویر 
لقی در پمپ پیستونی

       

 -3تصویر 
لقی در پمپ پره ای

       

 -4تصویر 
لقی در پمپ دنده ای

1 Clearance
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آسیب های ناشی از آالینده هاهیدرولیک و فیلتراسیون

 در جدول زیر ذکر شده اند:سیستم های هیدرولیک مجاز برای اجزای لقیمقادیر معمول 

 مجاز )میکرون(لقیاجزای سیستم

20.5 لغزشییاتاقان

3 پره ایپمپ

1-0.5)از دورترین نقطه پره تا دیواره داخلی(

4 دنده ایپمپ

5-0.5)از چرخ دنده تا دیواره جانبی(

5شیر سروو

4-1)از اسپول تا بدنه(

25-61 هیدرواستاتیکیاتاقان

7 پیستونیپمپ

40-5(سیلندر)از پیستون تا دیواره داخلی 

63-18شیر سروو 8دیواره فلپر

250-950 هیدرولیکیعملگر

450-130شیر سرووروزنه خروجی 

سیستم های هیدرولیک مجاز برای اجزای لقی - میزان 1جدول 

2 Plain Bearing
3 Vٰane Pump
4 Gear Pump
5 Servo Valve
6 Hydrostatic Bearing
7 Piston Pump
8 Flapper
9 Hydraulic Actuator
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آسیب های ناشی از آالینده هاهیدرولیک و فیلتراسیون

 مجاز صورتلقی با ایجاد الیه ای از مایع روان کار در بین قطعات متحرک در فاصله 10روان کاری
می گیرد. ضخامت این الیه بستگی به فاصله درنظر گرفته شده در طراحی، میزان بار وارد شده بر قطعه،

 مایع روان کار دارد.11ویسکوزیتهسرعت حرکت قطعات و 

 - فواصل ایده آل اجزا5تصویر 
بر اساس طراحی

 

 - فواصل اجزا زیر بار،6تصویر 
بدون حرکت، با روغن روانکاری

 

 - فواصل اجزا زیر بار،7تصویر 
در حال حرکت، با روغن روانکاری

10 Lubrication
11 Viscosity
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آسیب های ناشی از آالینده هاهیدرولیک و فیلتراسیون

 مجاز با سایز نسبببی ذرات کببه در جببدول زیببر نشببان داده شده اسببت، می تببوانلقیبا مقایسه مقادیر 
ی پی برد.آالینده هابه میزان حساسیت هریک از اجزای سیستم های هیدرولیکی نسبت به اندازه 

ذره / محدوده بزرگی
سایز

اینچمیکرون

1000.0039دانه نمک خوراکی

700.0027موی انسان

400.0016حد پایین بینایی انسان

250.001آرد آسیاب شده 

80.0003گلبول قرمز خون

20.0001باکتری

 - سایز نسبی ذرات2جدول 
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انواع و منابع آالینده هاهیدرولیک و فیلتراسیون

آالینده هاانواع و منابع – 3بخش 

 را می توان به سه دسته عمده تقسیم کرد:سیستم های هیدرولیکی آالینده ها

ذرات جامد

آب

هوا

در این بخش هریببک از این دسببته ها را مببرور خببواهیم کببرد و آسببیب های ناشببی از آن هببا و روش هببای
 را مورد بحث قرار خواهیم داد.سیستم های هیدرولیکجلوگیری از ورود آن ها به 

ذرات جامد

ی جامدآالینده هاانواع 
« )ذراتی ببا قطبر13 میکبرون( و »چیپس5« )ذراتی ببا قطبر کمبتر از 12ذرات جامد ببه دو دسبته »سبیلت

 میکرون( تقسیم می شوند. سیلت می تواند به مرور زمان باعث ایجبباد نقص در اجببزای سیسببتم5بیشتر از 
شود، در حالی که وجود چیپس می تواند بالفاصله آسیب های فاجعه بار را در پی داشته باشد.

تقسیم بندی ذرات جامد )اعم از چیپس و سیلت( را می توان به صورت زیر بسط داد:

- ذرات سخت1
:سیلیس ها، ذراتی کریستالی با درجه سختی بسیار باال هستند کببه بصببورت کببوارتزذرات سیلیس 

و ماسه در محیبط وجبود دارنببد. در صببورت بباال ببودن مبیزان غلظت ذرات سببیلیس در محیببط کبار، احتمبال
 نیز باالتر خواهببد بببود. ذرات سببیلیس معمببوالً بصببورت مسببتقیمسیستم های هیدرولیکورود این ذرات به 

 می شوند.سیستم های هیدرولیکباعث آسیب در 

:این ذرات معموالً بصورت دوده در سیستم مشاهده می شوند. ذرات دوده، کروی شکل بودهکربن 
و تمایل بسیار زیادی برای چسبیدن به یکدیگر و تشکیل خوشه دارند. ذرات کربن می تواننبد هم بصبورت

( بببهروغن هیببدرولیکمستقیم و هم غیرمستقیم )با ایجاد ترکیب های شیمیایی با افزدونی هببای موجببود در 
سیستم آسیب برسانند.

12 Silt
13 Chips
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انواع و منابع آالینده هاهیدرولیک و فیلتراسیون

:مشبباهده می شببوند. اینسیسبتم های هیببدرولیک ذرات فلزی به شکل های مختلف در ذرات فلزی 
ذرات می توانند هم از خارج سیستم به آن وارد شوند و هم به واسطه آسیب های ناشی از ذرات جامد در

داخل سیستم ایجاد شوند. ذرات فلزی عمدتاً بصورت مستقیم به سیستم آسیب می رسانند.

- ذرات نرم2
:این ذرات معمببوالً از محببل آسببیب واشببرهای آب بنببدی وارد سیسببتم می شببوند و بصببورتالسسستیک 

مستقیم به سیستم آسیب می رسانند.

:الیبباف بطببور عمببده از بببیرون وارد سیسببتم می شببوند و بصببورت مسببتقیم ببباعث آسببیب درالیسساف 
سیستم می شوند.

:واردروغن هیببدرولیک موجودات زنده ذره بینی هستند که از بیرون یا ببه همببراه میکروارگانیسم ها 
سیستم شده و در آن رشد پیدا می کنند. این موجودات ممکن است از طریق ترکیب شدن با افزودنی های

، تشببکیل ترکیبببات شببیمیایی بدهنببد کببه می تواننببد مببوجب آسببیب هایی ماننببدروغن هیببدرولیکموجببود در 
 در سیستم شوند.خوردگی

 از خببارجآالینببده هاهمببانطور کببه در توضببیحات مختصببر هریببک از انببواع ذرات اشبباره شببد، بسببیاری از 
ی جامبببد ممکن اسبببت بصبببورت مسبببتقیم یببباآالینبببده هاوارد سیسبببتم می شبببوند. الزم ببببه ذکبببر اسبببت کبببه 

 ببباعث افت شببدیدروغن هیببدرولیکغیرمسببتقیم بببه سیسببتم آسببیب برسببانند. بببرای مثببال، ایجبباد لجن در 
کیفیت روغن و از دسبببت رفتن خبببواص آن شبببده و عالوه ببببر این، آسبببیب های وارده ببببه سیسبببتم را تشبببدید

 است.سیستم های هیدرولیکی جامد در آالینده هامی کند. تشکیل لجن از اثرات غیرمستقیم وجود 

آسیب های ناشی از ذرات جامد
 می توانببد بببه شببکل های مختلفی بببه اینسیسببتم های هیببدرولیکوجببود ذرات جامببد در هببر نقطببه از 

سیستم ها آسیب وارد کند. در ادامه به هریک از این آسیب ها بطور مختصر خواهیم پرداخت:

14
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14ساییدگی

ی جامببد بین دو سببطح متحببرک می توانببد روی یکیآالینببده هاوجود 
 کنببد. طبیعتبباً هرچببه درجببهساییدگیاز این سطوح یا هردوی آن ها ایجاد 

سببختی ذره جامببد از درجببه سببختی سببطوح متحببرک بیشببتر باشببد، مببیزان
 ایجاد شده بیشتر خواهد بود.ساییدگی

15فرسایش

 بببببا سببببرعت ببببباال در سیسببببتم،روغن هیببببدرولیکهنگببببام حببببرکت 
ی جامببد موجببود در آن بببا همببان سببرعت بببه گوشببه های اجببزایآالینببده ها

 قببرارروغن هیببدرولیکسیسببتم یببا سببطوح داخلی قطعبباتی کببه در مسببیر 
 این قطعبببباتفرسببببایشدارنببببد برخببببورد می کننببببد. این برخوردهببببا ببببباعث 

می شود.

16چسبندگی

 مناسب میان اجزای متحرک باعث می شود بخشیروان کارینبود 
از ذرات جامببد آالینببده ی موجببود در سیسببتم روی سببطوح داخلی اجببزای

، سببطوح داخلی شببکل صببیقلیچسبببندگیسیسببتم بچسبببند. بببر اثببر این 
خود را از دسببت می دهنببد. قاببل ذکببر اسبت کبه سببطوح تنهبا در این نبوع
آسیب، بر جستگی پیببدا می کننببد؛ درحببالی کببه در سببایر آسبیب ها شبباهد

فرورفتگی روی سطوح هستیم.

14 Abrasion
15 Erosion
16 Adhesion
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 - ساییدگی9تصویر 
در قطعات هیدرولیک

 - فرسایش10تصویر 
در قطعات  هیدرولیک

 - چسبندگی11تصویر 
در قطعات  هیدرولیک
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17 سطحیخستگی

ی جامببد بببر روی سببطوح، اسببترسآالینببده هابببر اثببر برخببورد مببداوم 
« خواهببد شببد. ببباخسببتگیسببطوح ببباال رفتببه و سببطح بببه مببرور دچببار »

برخوردهای بیشتر، بخش هایی از سطح از آن جببدا شببده و خببود بصببورت
ی جامد به سیستم اضافه می شوند که این، شببروع آسبیب هایآالینده ها

بیشتر خواهد بود.

18خوردگی

ی جامببد ماننببد میکروارگانیسببم ها و ذرات دوده،آالینده هابعضی از 
 وارد واکنش شببیمیایی شببدهروغن هیببدرولیکبا افزودنی هببای موجببود در 

و ترکیببببات جدیبببدی ماننبببد اسبببیدها را تشبببکیل می دهنبببد. این ترکیببببات
 می کنندخوردگیجدید، روی سطوح ایجاد 

17 Fatigue
18 Corrosion
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 - خستگی سطحی12تصویر 
در قطعات  هیدرولیک

 - خوردگی13تصویر 
در قطعات سیستم های هیدرولیک
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پیشگیری از ورود ذرات جامد
ذرات جامبببد ممکن اسبببت ببببه روش هبببای
مختلفی ایجاد شده و وارد سیستم شوند. برای
مثببال، ممکن اسببت در فرآینببد تولیببد، مونتبباژ یببا
تعمیرات و همچنین هنگبام کبار عبادی سیسبتم،

 وخبببببوردگیذرات جامبببببدی از طریبببببق سبببببایش، 
پدیببده های مشببابه ایجبباد شببوند. عالوه بببر این،
ذرات جامبببد ممکن اسبببت از محبببل نشبببتی های
موجود در سیسبتم یبا همبراه روغن جدیبد یبا ببه
روش هبببای دیگبببر از خبببارج سیسبببتم ببببه آن وارد

شوند.

اولین و مهم تببببرین گببببام در پیشببببگیری از
آسبببببیب هایی کبببببه ذرات جامبببببد می تواننبببببد ببببببه

 وارد کنند، جلوگببیری ازسیستم های هیدرولیک
ورود این ذرات اسبببببت. ببببببا کببببباهش تبببببراکم این

، روش هببببببببببببببببایروغن هیببببببببببببببببدرولیکذرات در 
 این ذرات نظبببیر اسبببتفاده از فیلبببتر،جداسبببازی

 باالتری خواهند داشت.راندمان

17

 - آالینده ها در چرخه هیدرولیک14تصویر 
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 را مقایسه کرد.سیستم های هیدرولیکی جامد به آالینده هادر جدول زیر می توان سرعت نفوذ 

آهنگ نفوذ ذراتسیستم
)تعداد بر دقیقه(*

1010-108تجهیزات متحرک

108-106سالن های تولید 

106-105سالن های مونتاژ 

 - آهنگ نفوذ ذرات به سیستم های متعارف3جدول 

 میکرون وارد شده به سیستم از منابع مختلف10 تعداد ذرات بزرگتر از *

برای جلوگیری از ورود ذرات جامد به سیستم، راهکارهای گوناگونی وجود دارد، از جمله:

انبارداری صحیح

نصب فیلترهای مکش هوای مخازن

تخلیه روغن سیستم پیش از شروع به کار اولیه

چک کردن تمام آب بندی ها و تعویض قطعات مستهلک

 و درپوش ها هنگام تعمیراتمنافذبستن تمام 

فیلتر کردن روغن پیش از پر کردن یا جبران کمبود مخازن

، بببه وسببواس و دقت کبباری بسببیار ببباال نیببازسیسببتم های هیببدرولیک بببه آالینببده هاجلوگببیری از ورود 
دارد. این مهم باید در تمام واحدهایی که با این سیستم ها کار می کنند رعایت شده و مورد توجه ویژه قببرار

گیرد.

18
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آب
در سیسببتم های هیببدرولیک، انتقببال نببیرو

 اسبببت. روغن هبببایروغن هیبببدرولیکببببر عهبببده 
 تببببببببا100ppmهیببببببببدرولیک معمببببببببوال حبببببببباوی 

300ppmآب هسببببتند کببببه می توانببببد بصببببورت 
 پایببببببببه معببببببببدنی وجببببببببودسببببببببیالمحلببببببببول در 

 تغییر کنببد.سیالداشته باشد بدون اینکه رنگ 
با افزایش مقدار آب، رنگ روغن کدر یببا شببیری

شده و ظاهر آن به اصطالح »ابری« می شود.

روغن های مختلف، با غلظت های متفاوتی از آب به نقطه اشباع می رسند. این تفاوت را می توان در
جدول زیر مشاهده کرد:

نوع روغن
نقطه اشباع بر حسب میزان آب

PPMدرصد

3000.03روغن هیدرولیک

4000.04روان کاریروغن 

500.005روغن ترانسفورماتور

 - نقاط شروع اشباع روغن های متداول توسط آب4جدول 

 توسط آبآالیشآسیب های ناشی از 
سیسببتم هیببدرولیک، خببواص روغن تغیببیر کببرده و در روغن هیببدرولیکبببا عبببور آب از حببد اشببباع در 

شاهد آسیب های جدی خواهیم بود. بخشی از این آسیب ها عبارتند از:

سطوح فلزیخوردگی 

باال رفتن استهالک سایشی

یاتاقان ها خستگی

تجزیه شدن افزودنی ها

19

 - تأثیر وجود آب در روغن15تصویر 
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 روغن هیدرولیک ویسکوزیتهتغییر

افزایش رسانایی الکتریکی

 بباعث افبزایش شبدت سبایش شبده و در حضبورروان کباریوجود آب ببه دلیبل کباهش مقباومت الیبه 
فلببزاتی نظببیر مس شببدت سببایش دو برابببر خواهببد شببد. از طببرفی بببا کبباهش افزودنی هببای موجببود در روغن،

، لجناکسیداسببیون و زنگ زدگی سببطوح فلببزی افببزایش می یابببد. همچببنین ببه دلیببل تسببریع خببوردگیمببیزان 
 کباهش می یاببد. افبزایش مبیزان آب موجبود در روغنفیلتراسبیون رانبدماناسیدی در سیستم ایجاد شبده و 

ترانسفورماتورها می تواند باعث افزایش رسانایی الکتریکی این روغن ها و درنتیجه افزایش احتمال خطببرات
ناشی از آن شود. به همین دلیل، کنترل دقیق میزان آن بسیار حیاتی است.

مفید  عمر  که  می دهد  نشان  باال  وجود یاتاقان هانمودار  اساس  بر   100ppmاعالم روغن  در  آب   
 تبا رسبیدن ببه نقطبه اشبباع آب در روغنیاتاقبانمی شود و با اضبافه شبدن مقبدار آب در روغن، عمبر مفیبد 

کاهش پیدا می کند و به حدود نصف می رسد.

20

 - تاثیر میزان آب موجود در روغن بر عمر یاتاقان16تصویر 
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جلوگیری از آسیب های ناشی از آب
برای جلوگیری از ورود آب به سیستم، اقدام های زیر می توانند مؤثر باشند:

دقت در انبارداری صحیح

برطرف کردن نشتی مبدل های حرارتی

برطرف کردن نشتی ورودی های مخزن

تعویض آب بندهای آسیب دیده

اقدامات فوق می تواننببد تببا حبد قابببل قبببولی از ورود آب ببه سیسببتم جلوگببیری کننببد. ببا این حبال، آب
می تواند از خارج سیستم به آن وارد شود و عالوه بر این، به دلیل میعان در مخازن، همواره مقداری آب در

جداسببازی مشاهده می شود. برای متعادل نگه داشتن سیستم از سببه روش مرسببوم بببرای روغن هیدرولیک
 استفاده می شود:روغن هیدرولیکآب از 

)استفاده از فیلترهای جذب کننده آب )سپراتورها

روش سانتریفیوژ

 19 خالءپمپاستفاده از دستگاه های

آب در روغن بصورت کلوییدی وجببود دارد. در روش هببای مختلببف
 آب از روغن، از همین خاصیت فیزیکی استفاده می شود. درجداسازی

ی فیلبتر کبه معمبوالً از جنس میکروفبایبرگالسمبدیافیلترهای سبپراتور، 
ساخته می شود، با شکل خبباص الیبباف خببود، کلوییببدهای آب را از روغن
جبببدا می کنبببد. در روش سبببانتریفیوژ، مجموعبببه هبببای کلوییبببدی آب ببببا
اسببتفاده از نببیروی گریببز از مرکببز از روغن جببدا می شببوند. امببا در عمببل،

، اسبببببتفاده ازروغن هیبببببدرولیککبببببامل ترین سیسبببببتم پببببباالیش آب از 
 اسببت کببه بببا ایجبباد فشببار منفی بببر سببطح مخببازن، خالءپمپدسببتگاه 

 آن از روغن می شود. می توان از پمپ هایجداسازیسبب تبخیر آب و 
 اسببتفادهسیسببتم های هیببدرولیکخالء بعنببوان دسببتگاه های جببانبی در 

کرد.

19 Vacuum Dehydrator
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 - دستگاه پمپ خالء17تصویر 
)تصویر از پارکر(
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هوا
 سیسبتم رارانببدمان را مختببل کببرده و سیسبتم های هیببدرولیک عملکببرد روغن هیببدرولیکوجود هوا در 

 از انتقبالروغن هیبدرولیکبه شدت کاهش می دهد. در عمبل، وجبود هبوا در مسبیرهای انتقبال نبیرو توسبط 
، می توان بببه مببواردسیستم های هیدرولیکنیرو جلوگیری می کند. از جمله آسیب های ناشی از ورود هوا به 

زیر اشاره کرد:

20کاویتاسیون

تولید کف تراکم پذیر

افزایش درجه حرارت

 اکسیداسیونتسریع روند

 پمپکاهش توان

ایجاد واکنش های شیمیایی

 روان کاریکم شدن خاصیت

، اساسبباً بایببد از ورود آن جلوگببیریسیستم های هیببدرولیکبرای از بین بردن آثار مخرب وجود هوا در 
کرد. چند روش بنیادی برای این کار عبارتند از:

 پمپتأمین هد موردنیاز

 ها به آهستگیشیرکنترلباز و بسته کردن 

کسب اطمینان از سالمت کالهک مخزن

آب بندی کامل ورودی های سیستم

 بسببیار مهم اسببت و بایببد جببدی گرفتببهآالینببده هاهمببانطور کببه پیشببتر اشبباره شببد، جلوگببیری از ورود 
 در کببباهشسیسبببتم های هیبببدرولیکی آالینبببده های جامبببد بعنبببوان آالینبببده هاشبببود. آب و هبببوا نبببیز هماننبببد 

سیسببتم های هیببدرولیک سیسببتم اثببر قببابل توجهی دارنببد و در گببام نخسببت بایببد از ورود آن هببا بببه رانببدمان
جلوگیری شود.

20 Cavitation
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تمیزی روغن هیدرولیکهیدرولیک و فیلتراسیون

روغن هیدرولیک تمیزی– 4بخش 

، یک رکن اساسببی و مهم بببهسیستم های هیدرولیک به عنوان انتقال دهنده نیرو در روغن هیدرولیک
 با تغییر مقدار یببا جهت نببیرو، نیبباز بببه عملیببات مکببانیکی راسیال، سیستم های هیدرولیکشمار می رود. در 

روغن رضبایت بخش، ببازدهی مناسبب و دوام بیشبتر سیسبتم، بایببد از کباراییکبباهش می دهببد. ببرای کسببب 
 ماننببد ذرات جامببد، آب و هببوا کببه در بخشآالینببده ها با شرایط مطلوب اسببتفاده کببرد. هریببک از هیدرولیک

قبلی بببه آن هببا اشبباره شببد در کبباهش خببواص روغن هببای هیببدرولیک مؤثرنببد. درنتیجببه تببا حببد امکببان بایببد از
 محافظت کرد.آالینده ها در برابر اثرات مخرب این سیستم های هیدرولیک

 را مشبببخص کبببرد. ذراتروغن هیبببدرولیکی موجبببود در آالینبببده هادر مرحلبببه اول، بایبببد مبببیزان و نبببوع 
روغنی جامبببد در آالینبببده ها ببببه شبببمار می رونبببد. از آنجبببا کبببه وجبببود آالینبببده هاجامبببد، مهم تبببرین بخش این 

آالینبببده ها اجتناب ناپبببذیر اسبببت، سبببازمان جهبببانی اسبببتاندارد ببببرای تشبببخیص بهبببتر مبببیزان این هیبببدرولیک
 تببدوین کرده اسببت. این اسببتاندارد، پروتکببل یببا زبببان مشببترکی را بببرایISO 4406اسببتانداردی را بببا عنببوان 

 از نظر وجود ذرات جامد فراهم می کند.روغن هیدرولیک تمیزیتشخیص سطح 

 معببببرفی شببببده و چگببببونگی اسببببتفاده از جببببداولروغن هیببببدرولیک تمببببیزیدر این بخش، اسببببتاندارد 
ارائه شده در این استاندارد با ذکر مثال نشان داده خواهد شد.

ISO 4406استاندارد 
ISOاستاندارد  شاخص 4406  اینآلودگی  در  می دهد.  نشان  مجزا  عدد  سه  بصورت  را  روغن   

استاندارد ایزو، ذرات جامد مختلف در سه محدوده بر اساس میکرون طبقه شده اند:

 میکرون4ذرات بزرگ تر از 

 میکرون6ذرات بزرگ تر از 

 میکرون14ذرات بزرگ تر از 

 میلی لیبتر روغن شببمارش شببده و عببدد متنباظر ببه100در هریک از این بازه ها، تعداد ذرات موجببود در 
آن از جدول صفحه بعد استخراج می شود. حاصل، سه عدد مجزا است که هریک نشان دهنده یک مفهوم

خاص است.
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ISO 4406 - جدول استاندارد 5جدول 

شماره محدوده
حداقل تعداد ذرات

 میلی لیتر 100در 
حداکثر تعداد ذرات

 میلی لیتر100در 

28130,000,000250,000,000

2764,000,000130,000,000

2632,000,00064,000,000

2516,000,00032,000,000

248,000,00016,000,000

234,000,0008,000,000

222,000,0004,000,000

211,000,000 2,000,000

20500,0001,000,000

19250,000500,000

18130,000250,000

1764,000130,000

1632,00064,000

1516,00032,000

148,00016,000

134,000 8,000

122,0004,000

111,0002,000

105001,000

9250500

8130250

764130

63264

51632

4816

348

224

112

00.51
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روغن هیدرولیک تمیزیروش تعیین میزان 
،ISO 4406 روغن بببا اسببتفاده از جببدول اسببتاندارد تمببیزیبببرای درک بهببتر چگببونگی تعببیین سببطح 

 را مورد بررسی قرار می دهیم.روغن هیدرولیکنمونه ای از 

6 ذره جامببد بزرگ تببر از 420٬000 میکببرون، 14 ذره جامببد بزرگ تببر از 25٬000در این نمونه روغن، تعداد 
 اینISO 4406 میکببرون شببمارش شببده اند. بببرای تعببیین کببد 4  ذره جامببد بزرگببتر از 5٬570٬000میکببرون و 

 آن اسبت، بایبد سبطر مرببوط ببه تعبداد ذرات شبمارش شبده در هبر ببازه راتمبیزینمونه که نمایبانگر مبیزان 
 قببرار داد. تصببویر زیببر و تصبباویر صبفحهISOپیدا کرده و عدد مربوط به آن سطر را در جایگاه مربوط در کد 

بعد، این مراحل را نشان می دهند.

کد  در ISOساختار  مختلف  اندازه های  با  شمارش شده  ذرات  تعداد  اساس  بر  هیدرولیک  روغن 
 میکبببرون14 میکبببرون و 6 میکبببرون، 4تعریبببف شده اسبببت. این اسبببتاندارد، انبببدازه هبببای ذرات را در بازه هبببای 

تعریف می کند.

25
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برای روغن نمونه
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  - مرحله اول:ISO 4406 -  تعیین کد 19تصویر 
 میکرون4تعیین عدد مربوط به ذرات بزرگ تر از 

  - مرحله دوم:ISO 4406 -  تعیین کد 20تصویر 
 میکرون6تعیین عدد مربوط به ذرات بزرگ تر از 

  - مرحله سوم:ISO 4406 -  تعیین کد 21تصویر 
 میکرون14تعیین عدد مربوط به ذرات بزرگ تر از 

  - کد نهایی به دستISO 4406 -  تعیین کد 22تصویر 
آمده مربوط به روغن نمونه
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 نتایج حاصل بصورت تحلیلی نمایش داده شده است:23در تصویر 

 بیان شده است:ISO 4406 نتایج به صورت کدهای استاندارد 24در تصویر 

27

 - مشخصات روغن نمونه مورد بررسی23تصویر 

ISO 4406 - مشخصات روغن نمونه بر اساس استاندارد 24تصویر 
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 مختلف، تصویر زیر را مشاهده کنید.تمیزیبرای مشاهده عینی تفاوت روغن ها با سطح 

سمت نمونه  از  بیشتر  روغن  در  موجود  جامد  ذرات  تعداد  باال،  تصویر  در  چپ  سمت  نمونه  در 
راست است. با دقت در هریک از شبباخص های سببه گانه این اسببتاندارد می تببوان بببه مببیزان ذرات مربببوط بببه

هرکدام از بازه های تعریف شده پی برد.

28

  متفاوتISO 4406 - مقایسه دو نمونه روغن با سطوح تمیزی25تصویر 
 برابر(100)بزرگنمایی حدود 
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سیالآنالیز – 5بخش 

 ببه شبمار می رود. ببا کمبکسیسبتم های هیبدرولیک یکی از اساسی ترین مراحل نگهداری سیالآنالیز 
  را مشخص کرد و از سازگاری آن ببا شببرایط تعیین شببدهسیال آلودگی می توان ترکیبات و میزان سیالآنالیز 

توسط سازنده اطمینببان حاصبل کببرد. ببا توجبه ببه اینکبه بررسبی دیببداری هرگبز نمی توانببد روش دقیقی بببرای
سببیال تنها راه قابببل اطمینببان بببرای کسببب آگبباهی از ویژگی هببای سیالآنالیز  باشد، سیالآگاهی از وضعیت 

است.

 به طور معمول شامل موارد زیر است:سیالآنالیز 

 سیال ویسکوزیتهتعیین

 سیالتعیین تعداد ذرات موجود در

 سیالتعیین محتوای آب موجود در

 سیال از نظر نوع فلزات و افزودنی های موجود در سیالطیف سنجی و تجزیه و تحلیل

تمبیزی ببرای مبیزان ISO 4406، شبمارش ذرات و تعبیین کبد سبیالآنبالیز یکی از مهم ترین بخش هبای 
 است و به طور عمده به یکی از روش های زیر انجام می شود:سیال

 افت فشاربر اساس شاخص

« با استفاده از میکروسکوپپچ تستبه روش »

با استفاده از دستگاه های قابل حمل شمارشگر ذرات

آنالیز آزمایشگاهی

در ادامه هریک از این روش ها را بصورت خالصه مرور می کنیم:

29
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افت فشارشاخص 
 فیلببتر موجببود در مسببیرافت فشبباردر این روش که بیشتر تجربی است، فرض بر این اسببت کببه اگببر 

 الزم رسیده اسببت. این روش بسببیار ابتببداییتمیزیروغن در طول مدت معینی ثابت بماند، روغن به سطح 
و غیر قابل کنترل بوده و تنها باید به عنوان آخرین گزینه از آن استفاده شود.

21پچ تست

در این روش، ابتدا حجم مشخصی از روغن از میان صافی های بسیار ریزی که برای این منظور تهیببه
شده عبور می کند. سپس ذرات جامدِ به جا مانده بر روی صافی، با استفاده از میکروسکوپ بررسی شده و
الگوی آن با الگوهای استانداردی که قبالً تهیه شده اند، مقایسه می شود. درنهایت، عببددی بعنببوان شبباخص

 روغن با توجه به الگوهای تعریف شده معرفی می شود.آلودگی

این روش بسیار وقت گیر بوده و نیاز به دقت و تجربه زیادی دارد.

شمارشگرهای ذرات
این دسببتگاه های قابببل حمببل بببا اسببتفاده
از تکنولوژی هببای مببدرن بببا سببرعت و دقت ببباال،

 راسبببببببیالتعبببببببداد و انبببببببدازه ذرات موجبببببببود در 
انبببدازه گیری کبببرده و نتبببایج را بصبببورت نمبببودار و
تصببویر ارائببه می دهنببد. مزیت هببای متعببدد این
دسببببتگاه ها ببببباعث محبببببوبیت ببببباال و گسببببترش

روزافزون استفاده از آن ها شده است.

آنالیز آزمایشگاهی
 بببه شببمار می رود. در روش هببای معمببولسببیالآنالیز آنالیز آزمایشگاهی جامع ترین و کامل ترین روش 

 و نوع فلببزات و افزودنی هببای موجببود درسیال، محتوای آب موجود در ویسکوزیته، تعداد ذرات، سیالآنالیز 
 در تعیین می شوند. در آنالیز آزمایشگاهی، عالوه بر این موارد، نمودارهای تحلیلی، عکس میکروگرافسیال

 مورد تحلیل ارائه می شوند.سیالو راهنمای آنالیز روغن نیز برای 

نمونه ای از گزارش ارائه شده از آنالیز آزمایشگاهی را در تصویر صفحه بعد مشاهده می کنید:

21 Patch Test
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 - دستگاه های شمارشگر ذرات26تصویر 
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سیستم های هیدرولیک اجزای تمیزیسطوح 
 بببرای عمل کببرد بهینببهروغن هیببدرولیک موردنیبباز تمببیزی، بایببد درجببه تجهببیزات هیببدرولیکسببازندگان 

دستگاه خود را تعیین کنند.

 کببه نشببان دهنده درجببهISO 4406 و کببد سیسببتم های هیببدرولیکدر جببدول زیببر، تعببدادی از اجببزای 
 معمول موردنیاز برای روغن مورد استفاده آن هبا اسبت، نشبان داده شبده اند. توجببه داشته باشبید کبهتمیزی

 بصورت مکتوب به مصرف کننده اعالم شود.سیستم های هیدرولیکاین مشخصات باید توسط سازندگان 
 موردنیاز سیستم ضروری اسببت و عالوه ببر این می توانببد ببرایفیلتراسیوناین شاخص ها برای تعیین درجه 

حفببظ گببارانتی و وارانببتی دسببتگاه مببؤثر باشببد. زیببرا بببا تعببیین این شبباخص ها، مببرز بین اسببتفاده معمببول و
استفاده غیراستاندارد از سیستم مشخص می شود.

 موردنیازتمیزیسطح اجزای سیستم 
ISOبر اساس کد 

17/14/11 سرووشیرکنترل

18/15/12شیر تناسبی

19/16/13پمپ پیستونی یا  پره ایپمپموتور و 

19/16/13 فشاری و جهتیشیرکنترل

20/17/14 دنده ایپمپموتور و 

21/18/15 و شیر کنترل جریانسیلندر

21/18/15روغن جدید و استفاده نشده

سیستم های هیدرولیک موردنیاز معمول برای اجزای تمیزی - سطوح 6جدول 
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عامل صافیصافی و – 6بخش 

22فیلتراسیون

« در ادبیباِت این موضبوع ببه معنبایفیلتراسبیونواژه »فیلبتر« ببه معنبای جداکننبده یبا صبافی اسبت. »
 فیزیکی است.جداسازی

 فیزیکی به انواع زیر دسته بندی می شود:جداسازیبه طور کلی، 

جامد از جامد

جامد از مایع

جامد از گاز

مایع از مایع

مایع از گاز

گاز از گاز

 را می توان به صورت زیر برشمرد:سیستم های هیدرولیک در جداسازیانواع 

جامدات ازمایعاتجداسازی 

جامدات موجود در گازهاجداسازی 

مایعات از مایعاتجداسازی 

 بیشببترین کببباربرد را دارد. عامببلسیسببتم های هیببدرولیک جامببد از مببایع در جداسببازیدر این میببان، 
 است.23«عامل صافی« یا »مدیا، »فیلتراسیوناصلی در این نوع 

22 Filtration
23 Filtration Medium
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عامل صافی
ًمبدیا را ببر عهبده دارد. سبیال از آالینبده ها جداسبازی«ی فیلبتر وظیفبه مبدیا یبا »عامبل صبافی  معمبوال

بصببورت ورقه ای تولیببد می شببود و گبباهی بصببورت چین دار در می آیببد تببا مسبباحت بیشببتری از آن در مقابببل
 فیلبتر نبیزافت فشبار، فیلتراسبیون قرار گیرد. به این ترتیب، ضمن باال رفتن سبطح و ظبرفیت سیالجریان 

کاهش می یابد.

 از مبوادمببدیا بصبورت چندالیببه مبورد اسببتفاده قببرار می گبیرد. از نظبر جنس، مبدیادر بعضبی از مبوارد، 
مختلفی ساخته می شود و می توان آن را به انواع زیر دسته بندی کرد:

توری های فلزی

توری های غیر فلزی

کاغذ با الیاف سلولزی

کاغذ با الیاف میکرو فایبرگالس

منسوجات با تار و پود یا بافته شده

منسوجات بدون بافت

پلیمرها

 از نظر عمق تصفیه به دو دسته سطحی و عمقی تقسیم می شود.مدیا

 در مسببیر مسببتقیم حببرکت می کنببد. اجببزای این نببوع فیلببتر ازمببدیا در عبببور از سببیالدر نببوع سببطحی، 
رشببته های بببه هم بافته شببده تشببکیل شببده اند. تمببام حفره هببای آن هببا دارای انببدازه یکسببانی هسببتند و قطببر
آن هببا بببر اسبباس قطببر بزرگببترین ذره کروی شببکل کببه تحت شببرایط خبباص آزمایشببگاهی می توانببد از آن عبببور

کند، تعریف می شود.

 طی کند. اینمدیا باید مسیر غیرمستقیمی را در طول اجزای تشکیل دهنده سیالی عمقی، مدیادر 
،مبدیا دارای میلیون ها حفره ریز است کبه از فضبای بین الیباف شبکل گرفته  انبد. در طبول الیه هبای مدیانوع 

 بوجببود آورده انببد و بببه دلیببل نحببوه توزیببع انببدازه آن هببا،سببیالاین حفره هببا مسببیر غیرمسببتقیمی بببرای عبببور 
 ازمببدیای بسببیار کوچببک دارد. عالوه بببر این، عمبر این نببوع آالینببده ها ظرفیت جذب باالیی برای عامل صافی

نوع سطحی بیشتر است.

ی عمقی می تببوان بببه الیبباف سببلولزی و فایبرگالسببی اشبباره کببرد. در نببوعمببدیااز مببواد تشببکیل دهنببده 
سببلولزی، حفره هببا بببه دلیببل شببکل و انببدازه متفبباوت الیبباف، دارای اختالف انببدازه زیببادی بببا یکببدیگر هسببتند.
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الیاف فایبرگالس نازک تر بببوده و دارای سببطح مقطببع یکنببواخت و دایببره ای هسببتند و ببه این تببرتیب عملکببرد
ظببرفیتبهببتر و دقیق تببری دارنببد. نببازکی الیبباف ببباعث ایجبباد حفره هببای کببوچک تر و عملکببرد بهببتر می شببود و 

 فیلتر نیز بهبود می یابد.نگهداری
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 - مقایسه عامل صافی  عمقی و سطحی28تصویر 
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فیلتراسیونمراحل 
تفکیک ذرات آلوده از طریق مکانیسم های متفاوت انجام می شود. سه مکانیسببم عمببومی متببداول در

 وجداسبازی اسبت. ببا توجبه ببه انبدازه ذرات قاببل جداسبازیاثبر  و اثبر نشر، اثبر اینرسی شامل فیلتراسیون
«، مکانیسببمجداسببازیاثببر ، مکانیسببم مببؤثر در فرآینببد فیتراسببیون متفبباوت خواهببد بببود. »سببیالمشخصببات 

ًاثبر نشر« و »اثبر اینرسی، روغن و سبوخت اسبت. »روغن هیبدرولیک فیلتراسیوناصلی تفکیک در  « عمبدتا
 هوا نقش دارند.فیلتراسیوندر 

یمبدیادر ادامه، به مرور مختصر هریک از این مکانیسم ها خواهیم پببرداخت. در تصبباویر زیبر، الیباف 
 در اطراف این الیاف جریان دارد.سیالفیلتر به صورت عمود بر سطح تصویر به نمایش درآمده است. 

24اثر اینرسی

در حببببالی کببببه ذرات همببببراه بببببا جریببببان
 نزدیببکعامببل صببافی ورودی بببه الیبباف سببیال

می شبوند، خطبوط جریبان ببرای عببور از فضبای
میان الیاف، تغییرجهت می هند. اما ذرات غبار
به علت اینرسی ناشی از جرم باالتر ببه مسبیر
قبلی خبببببود ادامبببببه داده و از مسبببببیر خطبببببوط
جریببببان خبببارج می شبببوند و ببببا الیببباف برخبببورد

می کنند.

 و ذرات شببناور در آن، مببیزان انحببراف ذرات از مسببیر جریببانسببیالبببا توجببه بببه نببزدیکی جببرم حجمی 
 ذرات ازجداسببازی نقش بسببیار کببوچکی را در اثببر اینرسی بسببیار نبباچیز اسببت و درنتیجببه در عمببل، سببیال
 مایع ایفا می کند.سیال

24 Inertial Impaction
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صافی و عامل صافیهیدرولیک و فیلتراسیون

25اثر نشر

در این مکانیسببببم، ذرات بسببببیار ریببببز بببببه
علت حببببرکت در مسببببیرهای نببببامنظم ناشببببی از

 )حرکت براونی( بهسیالبرخورد با مولکول های 
صورت تصببادفی بببا الیبباف برخببورد می کننببد و در

آنجا متوقف می شوند.

 مبببایعسبببیالببببا توجبببه ببببه اینکبببه جریبببان 
بطور ذاتی تا حد زیببادی حرکببات جببانبی ذرات و

 را خنببثی می کنببد،سببیالانحببراف آن هببا از مسببیر 
 مایعات دارد.فیلتراسیون، نقش ناچیزی در اثر اینرسیاین اثر نیز مانند 

26جداسازیاثر 

ذراتی کبببه دارای قطبببری بزرگ تبببر از قطبببر
حفره هبببای میبببان الیببباف هسبببتند، هنگبببام عببببور

 از این حفره ها به راحتی در ورودی حفرهسیال
متوقببف می شببوند. عالوه بببر این، معمببوالً تعببداد

عامببلزیادی از ذرات ریزتر نیز پیش از ورود به 
 متوقببببف می شببببوند. این پدیببببده دالیببببلصببببافی

گوناگونی دارد:

قرارگیری ذره در ورودی برحسب چگونگی  نامنظمی هستند.  دارای شکل های  ذرات  واقعیت،  در 
حفره، شکل ذره ممکن است باعث گیر افتادن ذره در پشت صافی شود.

برخورد و روی هم قرار گرفتن دو یا چند ذره در ورودی حفره، باعث پوشانده شدن بخشبی از سبطح
حفره می شود. این پدیده می تواند گیر افتادن و متوقف شدن ذرات بیشتر و ریزتر از انببدازه حفببره را در پی

داشته باشد.

25 Diffusional Interception
26 Direct Interception
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صافی و عامل صافیهیدرولیک و فیلتراسیون

فعببل و انفعبباالت فببیزیکی بین سببطح ذره و دیببواره داخلی حفببره می توانببد ببباعث چسبببیدن ذره بببه
دیببواره حفبره شبود. این فعببل و انفعباالت ممکن اسبت ناشبی از بارهبای الکبتریکی متفباوت این دو سبطح یبا

نیروهای بین مولکولی باشد که ممکن است باعث ایجاد پیوندهای واندروالسی یا هیدروژنی شوند.

سیسبتم های هیبدرولیک در فیلتراسبیون نام دارد و اصبلی ترین مکانیسبم جداسازیاثر این مکانیسم، 
به شمار می رود.

عمر فیلتر
 جمببععامببل صبافی و روی سببطح منافذ ببه تببدریج در آالینببدهبا شروع اسببتفاده از فیلببتر جدیببد، ذرات 

 فیلتر کبباهش پیببدا می کنببد. بببامنافذ، حجم این الیه بیشتر شده و حجم آلودگیمی شوند. با باالرفتن میزان 
 افزایش می یابد.اختالف فشار، منافذکاهش حجم این 

)اختالف فشاردر تصویر باال، میزان   pᐃpیا( ( بین ورودی و خروجی فیلتر نسبت به مدت استفاده 
 معمببوالً بببه کنببدی افببزایش پیببدااختالف فشببار( نمبایش داده شده اسببت. در فیلترهببای عمقی، آلببودگیمیزان 

 به سببرعت افببزایش می یابببد. در ایناختالف فشببار فیلببتر، منافذ ظببرفیت نگهببداریمی کنببد. امببا بببا پرشببدن 
حالت، زمان تعویض فیلتر فرا رسیده است.

افت در دفترچه راهنمای سبازنده دسبتگاه مشبخص می شبود و هبر فیلبتر دارای مبیزان t1نقطه زمانی 
 در ارتببباطعامببل صبافی توسببط آالینده، با میزان جذب افت فشار مخصوص به خود است. این میزان فشار
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صافی و عامل صافیهیدرولیک و فیلتراسیون

« بیان کرد. عواملی مانند تغیببیرات در آهنببگ جریببانعمر فیلتراست. این رابطه را می توان بصورت »نمودار 
 می توانند دامنه این تغییرات را تحت تأثیر قرار دهند.سیال ویسکوزیته در سیستم و سیال

نمودار  باال،  تصویر  فیلتردر  برای سه عمر  اینمدیا  در  دقت  با  داده شده است.  نشان  مختلف  ی 
ی ساخته شبببده ازمبببدیا را مشببباهده کرد. عمبببر فیلبببتر در عامبببل صبببافینمبببودار، می تبببوان تبببأثیر جنس الیببباف 

27ظببرفیت نگهبداریفببایبرگالس در مقایسببه ببا الیباف سببلولزی ببه دلیببل فببرم و چگبونگی قرارگبیری رشبته ها، 

بهتری را ارائه می دهند.

27 Dirt-holding Capacity (DHC)
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راندمان و نسبت بتاهیدرولیک و فیلتراسیون

نسبت بتا و راندمان– 7بخش 

 با انببدازه های معین ازآالینده ذرات جداسازی فیلتر، نشان دهنده قابلیت فیلتر در جداسازی راندمان
«نسبببت بتا است. برای محاسبه این فاکتور مهم، اولین و مهم ترین گببام، تعببیین شاخصببی بببا عنببوان »سیال
است.

 در یبک ببازه انبدازه ای معین، عببارت اسبت ازآالینبده« برای ذرات جداسازینسبت ( یا »β )نسبت بتا
نسببت پس از فیلبتر. سبیال پیش از فیلبتر ببه تعببداد ذرات موجببود در سبیالنسبت تعداد ذرات موجود در 

 فیلترهبا ببه کبار می رود. ببا این حبال،کبارایی در صنعت فیلتر به عنوان شاخصی ببرای انبدازه گیری مبیزان بتا
 ببه عنببوان پبارامتری در محاسبببهنسببت بتااین شاخص ببه تنهبایی بببرای درک عملکبرد فیلبتر کبافی نیسبت. 

 از آن ببه عنبوان »ضبریب بتبا« نبیزفیلتراسیون فیلتر استفاده می شود و در منابع فارسی جداسازی راندمان
یاد شده است.

« عمببل می شببود. این روش درمببالتی پس بببرای یببک فیلببتر، بببر اسبباس روش »نسبببت بتابببرای تعببیین 
 تشریح شده است.ISO 16889استاندارد 

28مالتی پستست 

 کبه از ذرات جامبد ببا انبدازه معینآالینبده، مقدار معینی از سیالدر این روش، با برقراری جریان آرام 
تشکیل شده، بطور مداوم و در شبرایط کنترل شبده آزمایشبگاهی ببه جریبان ورودی فیلبتر افبزوده شبده و از

 پیش از ورود به فیلببترسیال آلودگیفیلتر عبور داده می شود. در همین حال، در زمان های مشخص، میزان 
و پس از خروج از آن با استفاده از دستگاه های شمارش گر اندازه گیری می شود.

« بببرای ذرات بببا انببدازه های معین،29نسبببت بتابببر اسبباس این انببداره گیری ها، چنببد شبباخص از جملببه »
برای یک فیلتر تعیین می شود.

28 Multi-pass
29 Beta Ratio
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راندمان و نسبت بتاهیدرولیک و فیلتراسیون

، سه خصیصه مربوط به عملکرد فیلتر تعیین می شوند:مالتی پسدر مجموع، با انجام تست 

فیلترظرفیت نگهداری 

 در فیلترافت فشارمیزان 

 بیان می شودنسبت بتا فیلتر، که بصورت »جداسازینسبت »

ی فیلترنسبت بتامحاسبه 
 به شرح زیر است:جداسازینسبت فرمول مورد استفاده برای تعیین 

β( x)=
Nu( x)
N d (x)

پارامترهای فرمول باال به این شکل تعریف شده اند:

β(x)x)) : فیلتر برای ذراتی به قطر جداسازینسبت xمیکرون و بزرگتر 

Nu(x)x)) تعداد ذرات شمارش شده به قطر :xمیکرون و بزرگتر در جریان ورودی فیلتر 

Nd(x)x)) تعداد ذرات شمارش شده به قطر :xمیکرون و بزرگتر در جریان خروجی فیلتر 
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راندمان و نسبت بتاهیدرولیک و فیلتراسیون

( از تقسبیم تعبداد ذرات وارد شبده ببه فیلبترنسببت بتا )جداسازینسبت این به این معنی است که 
ی یببک فیلبترنسبببت بتابر روی تعداد ذرات خارج شده از فیلتر به دست می آید. برای مثال، در صورتی کببه 

 میکبرونی و بزرگبتر ببه10 بیان شبود، تعبداد ذرات ورودی β10 = 200 میکرون و بزرگتر بصورت 10برای ذرات 
 برابر بیشتر از تعداد ذرات خروجی با این اندازه از فیلتر بوده است.200این فیلتر، 

سببیال میکببرونی و بزرگببتر در 10بببه عبببارت دیگببر، فیلببتر مببورد آزمببایش قببادر بوده اسببت تعببداد ذرات 
ورودی را به یک دویستم کاهش دهد.
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راندمان و نسبت بتاهیدرولیک و فیلتراسیون

 درصدیراندمانمحاسبه 
 فیلبتر ببه شبکل درصبد، از فرمبول زیبر اسبتفاده می شبود. این درصبد ببرجداسبازی رانبدمانببرای بیبان 

 محاسبه می شود:نسبت بتااساس 

E(x )=(1−
1

β(x )
)×100

در فرمول باال، پارامترها به این شرحند:

E(x)x)) :فیلتر برای ذرات به قطر جداسازی راندمان xمیکرون و بزرگتر 

β(x)x)) : فیلتر برای ذرات به قطر جداسازینسبت xمیکرون و بزرگتر 

200 میکرون و بزرگتر در فیلتری بببا عببدد بتببای 10 برای ذرات جداسازی راندمانبعنوان مثال، محاسبه 
در همین بازه اندازه ای، به این شرح خواهد بود:

E(10)=(1−
1

β
(10)

)×100

=(1−
1
200

)×100

= 99.5

 بیان می شود.99٫5نتیجه این محاسبه به صورت ٪
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راندمان و نسبت بتاهیدرولیک و فیلتراسیون

 درصدیراندمان و نسبت بتارابطه 
 درصدی را مشاهده کرد:راندمان و نسبت بتادر جدول زیر می توان رابطه بین شاخص 

( فیلترβ )جداسازینسبت 
برای ذراتی با اندازه معین

 درصدی فیلترراندمان
برای ذراتی با همان اندازه

250%

580%

1090%

2095%

7598.7%

10099%

20099.5%

100099.9%

 و راندمان های متناظرنسبت بتا - 7جدول 

 درصد، تفاوت99٫9 راندمان درصد و 99٫5 راندمانبا دقت در جدول باال مالحظه می شود که بین 
 کبه مبنبای محاسببه دو1٬000 و 200 درصبد وجبود دارد، در حبالی کبه تفباوت بین شباخص بتبای 0٫4ی راندمان

 درصد است.0٫4 بسیار گویاتر از نسبت بتا است. بزرگی تفاوت در 800 مذکور بودند، عدد راندمان

 است، امببا خببود این شبباخصجداسازی راندمان در محاسبه درصد نسبت بتاهرچند مهم ترین نقش 
 مورد انتظار از آن دارد.کارایی فیلتر و جداسازینقش مؤثرتری در درک میزان 
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موقعیت فیلترها در مدار هیدرولیکهیدرولیک و فیلتراسیون

 مدار هیدرولیکموقعیت فیلترها در– 8بخش 

ها، مخزن هبا، فیلترهباسبیلندر ممکن است شامل انواع پمپ ها، موتورها، شبیرها،  مدار هیدرولیکهر
 در این مببدارها اسببتفاده می شببوند بببرسببیال باشببد. فیلترهببایی کببه در مسببیرهای عبببور بببای پسو شببیرهای 

، فشباری، بازگشبتی یبا جبانبی قبرار می گیرنببد.فیلترهبای مکشیاساس نقش و مبوقعیت اسببتقرار، در دسبته 
شکل زیر، یک مدار فرضی را نشبان می دهبد کبه شبامل تمبام این انبواع اسبت. در ادامبه ببه شبرح هریبک از

این موقعیت ها خواهیم پرداخت.
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موقعیت فیلترها در مدار هیدرولیکهیدرولیک و فیلتراسیون

30فیلتر مکشی

 در براببببر آلودگی هبببای روغن اسبببت. این فیلترهبببا پیش ازپمپ، حفببباظت از فیلترهبببای مکشینقش 
، در این فیلترهبببا ازپمپ در کاویتاسبببیون نصبببب می شبببوند. ببببرای جلوگبببیری از پدیبببده پمپمجبببرای ورودی 

المنت هایی با سطح تصفیه پایین استفاده می شود. ببه همین علت، این فیلترهبا نمی تواننببد نقش محافببظ
، اسبتفاده از آن هبباتجهیزات هیبدرولیک و پمپ را داشته باشند و بعضی از سازندگان آالیشاصلی در برابر 

را توصیه نمی کنند.

30 Suction Filter
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موقعیت فیلترها در مدار هیدرولیکهیدرولیک و فیلتراسیون

31فیلتر فشاری

 و در امتداد مسیر روغن نصب می شبوند.پمپ )خط فشاری( با فاصله کمی بعد از فیلترهای فشاری
این فیلترها به منظور تحمل فشبار سیسبتم طبراحی شبده اند و سبایز آن هبا ببر اسباس آهنبگ خباص جریبان

 در خط فشاری که قرار است در آن به کار روند، انتخاب شده است.سیال

 در مسبببیر روغن قبببرارپمپاین فیلترهبببا معمبببوالً نقش محبببافظت از تجهبببیزاتی کبببه درسبببت بعبببد از 
گرفته انببد )ماننببد سببروو ولو هببا( را بببر عهببده دارنببد و بخبباطر محببل قرارگیری شببان، عمالً در محببافظت از کببل

 نیز نقش دارند.پمپسیستم در برابر آالیِش تولیدشده در 

 باید باالترین درجه تحمل فشار در سیستم و همچنین درجهفیلترهای فشاریالزم به ذکر است که 
 موردنیببازفیلتراسببیون را داشته باشببند. عالوه بببر این ممکن اسببت بببا توجببه بببه سببطح فیلتراسببیونببباالیی از 

هریک از اجزای سیستم، نیاز به نصب فیلترهای دیگری در مدار مربوط به همان جزء باشد.

31 Pressure Line Filter
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موقعیت فیلترها در مدار هیدرولیکهیدرولیک و فیلتراسیون

32فیلتر بازگشتی

، جببزء حساسببی ازپمپ )برگشببتی(، بهببترین انتخبباب بببرای موقعیببتی هسببتند کببه فیلترهببای بازگشببتی
، آخببرین جببزئی اسببت کببه روغن پیش از ورودفیلبتر برگشببتیسیستم به شمار می رود. در بیشتر سیستم ها 

به مخزن از آن عبور می کند. درنتیجه، این فیلترها، خرده هبای ناشبی از اسبتهالک اجبزای متحبرک سیسبتم و
ها وارد سیسببتم شببده اند را از روغن جببداسببیلندر و پیسببتون هاذراتی کببه از طریببق درزبنببدی های مسببتهلک 

کرده و مانع ورود آن ها به مخزن می شوند.

 درست قبل از مخزن واقع شده اند، میزان تحمل فشار و هزینه هایفیلترهای بازگشتیاز آنجایی که 
 است.فیلترهای فشاریآن ها معموالً پایین تر از 

32 Return Filter
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موقعیت فیلترها در مدار هیدرولیکهیدرولیک و فیلتراسیون

33فیلتر جانبی

این نبوع فیلببتر کبه ببه آن فیلببتر »مجبزا« یبا »کمکی« نبیز گفتبه می شببود، کببامالً مسبتقل از مبدار اصبلی
هیدرولیک عمل می کند.

، فیلببتر، موتببور الکببتریکی و اتصبباالت موردنیبباز اسببت. این تجهببیزات،پمپ جببانبی شببامل فیلتراسببیون
خارج از مببدار اصببلی و ببه صببورت یبک زیرسیسبتم کوچکبتر و مجبزا نصبب می شبوند و روغن بطببور مبداوم از

 شده، به درون فیلتر هدایت می شود و در نهایت به داخببل مخببزن بببازمی گردد.پمپداخل مخزن به بیرون 
 روغن را در حببد ثببابتی حفببظ کببرد.آالیش، مببیزان فیلترهببای جببانبیبببه این تببرتیب، می تببوان بببا بکببار گببیری 

33 Off-line Filter
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موقعیت فیلترها در مدار هیدرولیکهیدرولیک و فیلتراسیون

34 یا دوبلجاگذاری موازی

 جاگببذاریمببدارهای هیببدرولیک و بازگشتی را می توان بصورت موازی یا دوبل نیز در فیلترهای فشاری
 یکسبببان بصبببورت مبببوازی ببببا یکبببدیگر در مبببدار نصببببفیلتراسبببیونکبببرد. در این روش، فیلترهبببایی ببببا درجبببه 

می شوند. از مزایای این روش می توان به موارد زیر اشاره کرد

 از فیلببتر دیگببرسببیال( یکی از فیلترهببا، امکببان عبببور ظببرفیت نگهببداریدر صببورت گببرفتگی )پببر شببدن 
 به تأخیر خواهد افتاد.بای پسوجود خواهد داشت و به این ترتیب زمان 

در صبببورت نیببباز ببببه تعبببویض یکی از فیلترهبببا، می تبببوان ببببدون ایجببباد وقفبببه در سیسبببتم هیبببدرولیک،
سرویس های الزم را انجام داد.

 و بازگشتی را نشان می دهند.فیلترهای فشاری جاگذاری موازیدو شکل زیر، 

 - جاگذاری موازی فیلترهای فشاری41تصویر 

       

 - جاگذاری موازی فیلترهای بازگشتی42تصویر 

34 Duplex Assembly
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موقعیت فیلترها در مدار هیدرولیکهیدرولیک و فیلتراسیون

فیلتراسیون در 35بای پسسیستم  
، سیستم های آبیبباریروان کاری، مدارهای مدارهای هیدرولیکات مانند سیالدر سیستم های مرتبط با 

 ببببه تجهبببیزات مورداسبببتفاده مهم تبببرین رکن کبببار ببببه شبببمار می رود.سبببیالو تجهبببیزات گازرسبببانی، رسبببیدن 
فیلترهای به کار رفته در این سیستم ها ممکن است دچار گرفتگی یا مشکالت دیگری شببده و بببه هببر دلیلی

 امکبان عبببور از آن را نخواهببد داشببت. نشببانه این وضببعیت،سببیالاز کببار بیفتنببد. در صببورت گببرفتگی فیلبتر، 
 بین جریببان ورودی و خببروجی فیلببتر بببه بیش از حببد مجبباز اسببت. در چببنیناختالف فشببارافببزایش مببیزان 

حالتی، دو انتخاب ممکن خواهد بود:

اجازه قطع شدن جریان

 بطور موقتسیال برای عبور مسیر جایگزینفراهم کردن 

 بببه تجهببیزات نخواهببدسببیال تا زمان تعویض فیلببتر بببه کلی قطببع شببده و سیالدر حالت اول، جریان 
 تا زمان تعویض فیلتر با دور زدن آن بصورت تصفیه نشده به تجهیزات خواهببدسیالرسید. در حالت دوم، 

رسید.

انتخبباب بین این دوحببالت، بببه نببوع و شببرایط سیسببتم و تجهببیزات مببورد اسببتفاده بسببتگی دارد. عبببور
 فیلببتر نشببده ممکن اسببت بببه سیسببتم خسببارات و صببدماتی وارد کنببد. در عین حببال، قطببع ناگهببانیسببیال

 نیز ممکن است خسارات و حوادثی را در پی داشبته باشبد. در طبراحی سیسبتم های مرتببط بباسیالجریان 
 باید با توجه به این موارد انجام شود. برای مثببال دربای پسات، تشخیص نیاز به استفاده از سیستم سیال

، رسبیدن روغن ببه تجهبیزات –حبتی بصبورت فیلبتر نشبده– مطلبوب تر از نرسبیدن روغنروان کباریتجهیزات 
است. همینطور در جک ها و باالبرهای هیدرولیکی زیر بار و در حال کار، توقف سیستم بر اثر قطع جریان

 احیانبباً بباعث ایجباد اختاللسبیالروغن ممکن باعث بروز حادثه شود. در چبنین وضببعیتی کببه قطبع جریبان 
 اسببتفادهمسببیر جبایگزیندر سیستم شود، مسیر اصلی فیلتر موقتاً قطع شده و تببا زمبان تعببویض فیلببتر از 

 معمببوال توسببطمسببیر جببایگزین« گفتببه می شببود. فعببال شببدن بببای پسمی شببود. بببه چببنین مسببیری »مسببیر 
 بیش از مببیزان مجبباز دراختالف فشببار« انجببام می شببود. در صببورت گببرفتگی فیلببتر و ایجبباد بببای پس»شببیر 

 هببدایتمسببیر جببایگزین را بببه سببیال قبببل و بعببد از فیلببتر، این شببیر بصببورت خودکببار، سببیالمسببیر جریببان 
( فیلببتر یببا در خببود فیلببترهوزینگ )محفظه ممکن اسببت بصببورت جببدا از فیلببتر، روی بببای پسمی کنببد. شببیر 

نصب شده باشد.

35 Bypass
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موقعیت فیلترها در مدار هیدرولیکهیدرولیک و فیلتراسیون

در شبببکل روببببرو، مسبببیر سبببمت راسبببت
 بببوده و در صببورت بببروزبببای پسفاقببد سیسببتم 
سببیال بیش از حببد مجبباز، جریببان اختالف فشار

 تصببفیهسببیالعمالً متوقببف می شببود. درنتیجببه 
نشده وارد سیستم نخواهد شببد و دسببتگاه نببیز
متوقببف می شببود. درحببالی کببه در مسببیر سببمت

، جریببانبببای پسچپ بببه علت وجببود سیسببتم 
 همچنبببان برقبببرار می مانبببد. در مبببدت کبببارسبببیال

مببدار در این وضببعیت تببا زمببان تعببویض فیلببتر،
 موجود در سیستم از فیلتر عبور نکبرده وسیال
 مناسببب خواهببد بببود. در هببرفیلتراسببیونفاقببد 

دو حبببببالت توصبببببیه می شبببببود تنهبببببا ببببببه وجبببببود
فشارسببنج بسببنده نشببود و جهت جلوگببیری از
آسبببببیب ببببببه تجهبببببیزات، از سیسبببببتم هشبببببدار

 غیرمجاز در مدار شود.اختالف فشاراستفاده شود تا اپراتور دستگاه به سرعت متوجه وجود 
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تعیین تعداد و نوع فیلترهای موردنیاز در مدارهیدرولیک و فیلتراسیون

تعیین تعداد و نوع فیلترهای موردنیاز در مدار– 9بخش 

 سیسببتم و طببول عمببر آن بببهرانببدمان، عامببل مهمی در ببباالبردن سیسببتم های هیببدرولیکفیلترهببا در 
 مببدارشببمار می رونببد. بببرای رسببیدن بببه این هببدف، بایببد در انتخبباب نببوع و تعببداد فیلترهببای موردنیبباز در یک

 دقت زیادی شود. آنچه در قسمت های پیشین این مجموعه مقاله به آن پرداختیم، همگی برایهیدرولیک
 و در نهایت انتخاب مناسب فیلتر بوده اند.فیلتراسیوندرک بهتر 

بببرای اینکبببه بتببوان بصببورت دقیببق بببه فیلترهبببای مناسبببب بببه تعببداد بهینببه در یببک سیسببتم رسبببید،
فاکتورهای گوناگونی باید با دقت مورد بررسی قرار گیرند. برای این منظور، نرم افزارهایی طراحی شده است
که می توان ببا اسبتفاده از آن هببا ببه یبک تبرکیب بهینبه نزدیببک شببد. ببا این حبال، ببا توجببه ببه نقص معمبوِل
اطالعبباتی کببه در دسببترس قببرار دارد، معمببوالً قواعببد کلی کببه ببر اسبباس داده هببای تجببربی و مببوارد اثبات شببده

ایجاد شده اند، برای شروع این فرآیند تصمیم گیری استفاده می شوند.

، سببایز مجبباز ذرات موجببود در سیسببتم و حبداقل انببدازه ذراتیفیلتراسببیونیکی از مهم ترین معیارهای 
 فیلببتر اهمیت زیببادیرانببدمان و روزنه ها جدا شببوند. این موضببوع در انتخبباب سببایز سیالهستند که باید از 

 را مشببخص می کنببد. پیش از این، درسببیال« تمببیزی، مببیزان »سببیالدارد. انببدازه و تعببداد ذرات موجببود در 
 اشبباره شده اسببت.سیسببتم های هیببدرولیک موردنیاز هریببک از اجببزای تمیزی« به میزان سیالآنالیز بخش »

 فیلتر به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.راندمان« نیز نسبت بتا و راندماندر بخش »

 می توان به موارد زیر اشاره کرد: مدار هیدرولیکاز فاکتورهای مهم در انتخاب فیلترها در

فشار کاری و میزان نوسان آن

شرایط محیطی

میزان حساسیت تجهیزات و نوع آن ها

عمر اسمی دستگاه

عمر مورد انتظار فیلتر

هزینه های تعمیر و نگهداری یا جایگزینی تجهیزات

میزان اهمیت تداوم کار دستگاه

 متناظر با آنافت فشارمیزان دبی مجاز و 
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هزینه های ایمنی

جدول زیر کببه ببر اسبباس داده هببای تجبربی و محاسبباتی تهیبه شبده می توانبد راهنمبایی کبباربردی ببرای
 المنترانببدمان باشد. این جدول بببر پایببه سیستم های هیدرولیکتعیین نوع و تعداد فیلترهای موردنیاز در 

 به ترتیب از تجهبیزات ببا بیشببترین حساسببیتتجهیزات هیدرولیکفیلتر طراحی شده است و در آن، انواع 
تا تجهیزات با کمترین حساسیت فهرست شده اند.

نکاتی درمورد استفاده از این جدول:

.در هر »استقرار«، ممکن است فیلترها بصورت تکی یا موازی )دوبل( استفاده شوند

در حالتی که یکی از دو نوع فیلتر موردنیاز باشند، از عالمت ممیز / استفاده شده است. برای
استفاده از تعداد فیلتر بیشتر از مقادیر پیشنهادی باید بر اساس تجربه کارشناس تصمیم گیری شود.

 نمادP فیلترهای خط فشاری نشان دهنده( Pressure فیلتر( است )یک استقرار به ازای هر عدد
(خط فشاری

 نمادR فیلترهای برگشتی نشان دهنده( Return فیلتر( است )یک استقرار به ازای هر عدد
(برگشتی

 نمادO فیلترهای جانبی نشان دهنده( Off-line( است )نیم استقرار به ازای آهنگ جریانی برابر با
 درصد از حجم مخزن در دقیقه*(10

 بر اساس فرمول زیر محاسبه شده است:فیلترهای جانبی* توضیح: تعداد استقرار موردنیاز 

NO=
(
Q
2

)

(
V
10

)

یا »دبی« Q، فیلترهای جانبی نشانگر تعداد استقرار NOدر این فرمول،   برسیال نشانگر آهنگ جریان 
 نشان دهنده حجم مخزن است.Vحسب دقیقه و 
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تعیین تعداد و نوع فیلترهای موردنیاز در مدارهیدرولیک و فیلتراسیون

βx > 200 در  مدار هیدرولیک - تعیین تعداد و نوع فیلترهای موردنیاز در8جدول 

نوع تجهیزات
فشار سیستم

(PSI)

 پیشنهادیتمیزی
سیالبرای 

(ISO 4406)کد 

(xاندازه روزنه )
(میکرون)

حداقل تعداد
»استقرار«

فیلترها

انواع فیلترهای
موردنیاز
در مدار

شیرهای سروو
< 100017/14/12

21P

52P + R

1000 – 300016/13/1121.5P + O

> 300016/12/1022P + R

شیرهای تناسبی

 < 100018/15/13

21P

51.5P + O

102.5P + R + O

1000 – 300018/14/12
21P

52P + R

> 300017/14/11
21.5P + O

52.5P + R + O

پمپ های حجم
متغیر

< 100019/16/14
51P/R

102P+R

1000 – 300018/16/14

20.5O

51.5P/R + O

102.5P + R + O

> 300018/15/13
21P/R

52P + R

،پمپ های پره ای
پمپ های

 ثابت،پیستونی
شیرهای کارتریجی

< 100020/17/15
50.5O

101.5P/R + O

1000 – 300019/17/14
51P/R

102P + R

> 300019/16/13
51.5P/R + O

102.5P + R + O

،پمپ های دنده ای
جریان سنج ها،

هاسیلندر

< 100021/18/16
101P/R

202.5P + R + O

1000 – 300020/17/15101.5P/R + O

> 300020/17/14
50.5O

101.5P / R + O
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تعیین تعداد و نوع فیلترهای موردنیاز در مدارهیدرولیک و فیلتراسیون

 نبیز اسببتفاده می شببود. در جببدول زیبر، اینروان کبباریاز این روش در انتخاب فیلتر برای سیسبتم های 
کاربرد نشان داده شده است:

βx > 200 در روان کاری - تعیین تعداد و نوع فیلترهای موردنیاز در مدار 9جدول 

نوع تجهیزات
 پیشنهادیتمیزی

سیالبرای 
(ISO 4406)کد 

(xاندازه روزنه )
(میکرون)

تعدادحداقل 
»استقرار«

فیلترها

انواع فیلترهای
موردنیاز
در مدار

16/13/11بلبرینگ
21.5P/R + O

21P/R

3617/14/12ی غلطکییاتاقان ها
52P + R

20.5O

ی لغزشی،یاتاقان ها
18/15/13جعبه دنده ها

51.5P/R + O

102.5P + R + O

عامل صافیانتخاب 
از آنجا که فیلترهای هیبدرولیک بایبد قبادر ببه تحمبل شبرایط خباص کباری )فشبار بباال( این سیسبتم ها

 این فیلترها معموالً از نوع الیاف میکروفایبرگالس تقویت شده انتخاب می شود.عامل صافیباشند، 

، می تبوان از روشبی مبدار هیبدرولیکی موردنیاز ببرای هبر فیلبتر در یکروزنه هابرای تعیین بازه اندازه 
 فباکتور7که در ادامه شرح داده شده است استفاده کرد. این روش ببر اسباس تعبیین ضبریب اهمیت ببرای 

مربوط به سیستم و درنهایت جمع این ضریب ها عمل می کند. این فاکتورها عبارتند از:

فشار کار و سنگینی کار سیستم

شرایط محیطی کار

حساسیت دستگاه

عمر مورد انتظار از دستگاه

هزینه جایگزینی دستگاه

هزینه توقف دستگاه

هزینه های ایمنی مربوط به دستگاه

36 Roll Bearing
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استفاده از جداول پارامترهای سیستم
هریببک از این ضببریب ها از جببدول مربببوط بببه آن پببارامتر اسببتخراج می شببوند. در ادامببه، جببدول های

مربوط به این روش همراه با مثال نشان داده شده اند.

- فشار و سنگینی کار1

سنگینی کارفشار

PSIBARخیلی سنگینسنگینمتوسطسبک

0 – 10500 – 701234

1050 – 217570 – 1501345

2175 – 3625150 – 2502346

3625 – 5075250 – 3503567

5075 +350 +4678

 - ضرایب اهمیت برای فشارو سنگینی کار سیستم10جدول 

درجات سنگینی کار ذکر شده در جدول باال به شرح زیر تعریف شده اند:

کار مداوم در فشار تعیین شده یا کمترسبک :

تغییرات معتدل فشار تا فشار تعیین شدهمتوسط :

فشار صفر تا حداکثرسنگین :

فشار صفر تا حداکثر – با تناوب زیاد در زمان های کوتاهخیلی سنگین :

- محیط کار2

ضریبوضعیت محیط

0مطلوب

1متوسط

2نامطلوب

3بسیار نامطلوب

 - ضرایب اهمیت برای وضعیت های مختلف محیط کاری11جدول 
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مثال هایی از وضعیت های محیطی مذکور در جدول باال:

محیط های بسیار تمیز، آزمایشگاه هامطلوب :

کارگاه های ماشین کاری یا مونتاژمتوسط :

کارگاه های ساختمانی، محیط های روباز کاری و محل هایی کببه از دسببتگاه های فببرز دسببتینامطلوب :
استفاده می شود

    بسیار نامطلوب: کارگاه های ریخته گبری و ذوب فلبزات و همچبنین هبر محلی کبه مبیزان نفبوذ مبورد
 در آن باال باشدآالینده هاانتظار 

- حساسیت اجزاء3

ضریبمیزان حساسیت

8خیلی زیاد

6زیاد

4بیشتر از متوسط

3متوسط

2کمتر از متوسط

1حداقل

 - ضرایب اهمیت برای اجزاء مختلف بر اساس میزان حساسیت12جدول 

مثال هایی از تجهیزات با هریک از درجه های حساسیت تعریف شده:

های دارای دقت بسیار باالسروو شیر: خیلی زیاد

های صنعتیسروو شیر: زیاد

شیرهای کنترل جریان جبران کنندهشیرهای تناسبی، پمپ های پیستونی: بیشتر از متوسط ،

و شیرهای اسپول  دارپمپ های پره ای: متوسط 

سوپاپ های مکش و شیرهای دستیپمپ های دنده ای: کمتر از متوسط ،

هاسیلندر: رم پمپ ها )پمپ های قوچی( و حداقل
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- عمر مورد انتظار4

ضریبعمر مفید )ساعت(

0 – 1,0000

1,000 – 5,0001

5,000 – 10,0002

10,000 – 20,0003

20,000+5

 - ضرایب اهمیت برای اجزاء مختلف بر اساس عمر مورد انتظار13جدول 

- هزینه جایگزینی اجزاء5

ضریبمیزان هزینه

4خیلی زیاد

3زیاد

2متوسط

1کم

 - ضرایب اهمیت بر اساس میزان هزینه های جایگزینی اجزاء مختلف سیستم14جدول 

نمونه هایی از انواع تجهیزات برای هریک از درجات هزینه جایگزینی:

بزرگ، موتورهای بزرگ با گشتاور باال و سرعت پایینپمپ های پیستونی: خیلی زیاد 

ها، موتورهای پیستونیسروو شیرها، سیلندر: زیاد

شیرهای داخل مدارمتوسط :

شیرهای ساب پلیت، موتورهای دنده ای ارزان قیمتکم :
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- هزینه توقف عملیات6

ضریبمیزان هزینه

5خیلی زیاد

3زیاد

2متوسط

1کم

 - ضرایب اهمیت بر اساس میزان هزینه های توقف عملیات برای سیستم های مختلف15جدول 

نمونه هایی از انواع تجهیزات برای هریک از درجات هزینه های توقف عملیات:

بعضی از دستگاه های فرز و تجهیزات متحرکخیلی زیاد :

تجهیزات تولید انبوهزیاد :

تجهیزات پراهمیت غیر مرتبط به تولیدمتوسط :

تجهیزات کم اهمیت ترکم :

- هزینه ایمنی7

ضریبمیزان هزینه

3زیاد

1متوسط

0کم

 - ضرایب اهمیت بر اساس هزینه های ایمنی برای تجهیزات و موقعیت های مختلف16جدول 

نمونه هایی از تجهیزات و موقعیت ها برای هریک از درجات هزینه ایمنی:

دستگاه های گردنده بزرگ مانند دستگاه های حفاری معادنزیاد :

موقعیت هببایی کببه در آن هببا امکببان بببروز خطببر بببر اثببر توقببف یببا اشببکال در دسببتگاه وجببودمتوسط :
داشته باشد

تجهیزات آزمایشگاهیکم :
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پس از تعیین ضریب اهمیت هریک از فاکتورهای باال و محاسبه مجمببوع آن هببا، می تببوان بببا اسببتفاده
از جدول زیر، حداقل و حداکثر اندازه روزنه مناسب برای شرایط موردنظر را به دست آورد.
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برای درک بهتر مطلب، به یک مثال توجه کنید:

مثال
شرح:

بببرای این مثببال، یببک بیببل مکببانیکی هیببدرولیکی بببزرگ را درنظببر می گببیریم کببه در یببک معببدن سببنگ
های بباالبرسبیلندر یبدکی جببران فشبار و پمپ هبای پیسبتونیمشبغول ببه کبار اسبت. این ماشبین مجهبز ببه 

بسیار بزرگ است.

پارامترهای شرایط سیستم:

بر اساس موقعیت تعریف شده، هفت پارامتر مربوط به شرایط این سیستم را بر اساس جدول های
باال به شرح زیر تعیین می کنیم:

(:  10  جدول - فشار و سنگینی کار سیستم )1

 بار فعالیت می کنببد و در چببرخه ای کببه حبدوداً چهببار بببار در دقیقببه245سیستم مورد بحث، در فشار 
تکرار می شود، حداقل و حداکثر نوسانات فشار و جریان را تجربه می کند. با این شرایط، فشار کار سیستم

در رده »سنگین« قرار می گیرد.

4ضریب این پارامتر بر اساس جدول: 

(:  11  جدول - محیط کاری )2

محیطی که این دستگاه در آن فعالیت می کند در فصل های خشک معموالً بسیار کثیف و پراز ذرات
معلق است. درنتیجه، محیط کاری »نامطلوب« در نظر گرفته می شود.

2ضریب این پارامتر بر اساس جدول: 

(:  12  جدول - حساسیت اجزاء )3

هرچنبببد بیشبببتر اجبببزای این ماشبببین دارای حساسبببیت متوسبببط هسبببتند، به دلیبببل حساسبببیت بببباالتر
پمپ های استفاده شده، حساسیت »بیشتر از متوسط« انتخاب می شود.

4ضریب این پارامتر بر اساس جدول: 
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(:  13  جدول - عمر مورد انتظار )4

 سبباله اجببزاء این سیسببتم، عمببر مببورد4 ساعت و عمر مفید 2٬000با توجه به استفاده ساالنه متوسط 
 سبباعت در جببدول قببرار10٬000 تببا 5٬000 سبباعت تخمین زده می شببود و در بببازه 8٬000انتظبار سیسببتم حببدود 

می گیرد.

2ضریب این پارامتر بر اساس جدول: 

(:  14  جدول - هزینه جایگزینی اجزاء )5

 متغبیر نسببتاً بباالپمپ هبای پیسبتونیهای بباالبر و سببیلندراز آنجبا کبه هزینببه خریبد اجبزایی همچببون 
است، هزینه جایگزینی اجزای این سیستم، »زیاد« برآورد می شود.

3ضریب این پارامتر بر اساس جدول: 

(:  15  جدول - هزینه های توقف عملیات )6

بسته به شرایط معدن، هزینه های ناشی از توقف عملیات ممکن است متغبیر باشببد. بببا این حببال، بببا
توجه به هزینه سرمایه باالی این سیستم، هزینه های توقف عملیات آن نیز در رده »زیاد« قرار می گیرد.

3ضریب این پارامتر بر اساس جدول: 

(:  16  جدول - هزینه های ایمنی )7

با توجه به شرایط سیستم، نیازی به درنظر گرفتن ضریبی برای هزینه های ایمنی نیست.

0ضریب این پارامتر بر اساس جدول: 

جمع ضرایب

 است. بببا قببرار دادن این عببدد در18جمع ضرایب انتخاب شده برای سیستم مورد بحث، برابر با عدد 
، حبداقل و حبداکثر قطبررانبدمانجدول صفحه بعبد و پیبدا کبردن نقباط تالقی امتبداد آن ببا مرزهبای گسبتره 

 به دست خواهد آمد.13 تا 4 مورد استفاده در محدوده عامل صافیروزنه موردنیاز برای 
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با  برای فیلترهایی  این جدول  به ذکر است که  )200 راندمانالزم   β=200این ( طراحی شده است. 
 برای فیلترهای مورد استفاده در صنعت هیدرولیک بسیار متداول است. در مبورد مثبال بباال،راندمانمیزان 

 یا به عبارت دیگر دارایβ13=200 راندمان مناسب برای شرایط تشریح شده، باید دارای حداقل عامل صافی
«نسببت بتا و رانبدمان، قبال در بخش »نسببت بتا ببر اسباس رانبدمان باشبد. نحبوه محاسببه کارایی ٪99.5

تشریح شده است.

بطببور کلی بایببد توجببه داشببت کببه روش هببای تشببریح شببده در ببباال صببرفاً به عنببوان روش هببایی کمکی
استفاده می شوند و تصمیم گیری نهایی باید بر اساس نظرات کارشناسان خبره انجام شود.
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37(هوزینگ )محفظهانتخاب 

 بر اساس محل استقرار فیلتر و شببرایط سیسببتم انجببام می شببود. از جملببههوزینگطراحی و انتخاب 
این شرایط عبارتند از:

 بای پسنیاز به سیستم

)نیاز سیستم به درین )تخلیه

میزان فشار سیستم در نقطه استقرار
فیلتر

میزان نیاز به ادوات کنترلی مانند
افت فشارنمایشگر میزان 

 عبورکنندهسیالمشخصات فیزیکی 

 عبورکنندهسیالمشخصات شیمیایی 

 ممکن اسبببتهوزینگببببر اسببباس این شبببرایط، 
به عنوان بخشی ثابت از سیسببتم طببراحی شببود
و المنت فیلببتر بصببورت جداگانببه قببابل تعویض

 و فیلبببتر در طبببراحیهوزینگباشبببد، یبببا اینکبببه 
بعنببوان یببک بخش واحببد درنظببر گرفتببه شببوند.

هوزینگدر حالت دوم امکان تعویض جداگانه 
و المنت وجود نخواهد داشت )مانند فیلترهای

پیچی(.

در شبببببببکل روببببببببرو، نمبببببببای داخلی یبببببببک
، شبببیر تخلیبببه وببببای پس شبببامل شبببیر هوزینگ

فشارسببببببنج های جریببببببان عبببببببوری نشببببببان داده
شده است.

37 Housing
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