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  راه حل جامع سیستمهای هیدرولیک                                                                  بنیان تدبیر پارس

 کاتالوگ 
 روغن سیستم پرتابل فیلتراسیون

 (فیلتر کارت)
(Oil Filtration Cart) 

Cat-FC-06: 08.1397 

 

Filter Cart 
Series 

Basic FC16 , FC34 , FC50 
Smart SFC16 , SFC34 , SFC50 
Economy EFC16 , EFC34   
Hi-viscosity HFC10 , HFC22 

 
 

  
 

  مراجعه شود. Cat-FC-Com-01نگهداری فیلتر کارت به کاتالوگ و  کاربری * برای آشنایی با دستورالعمل
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  دیگر نگران تعمیرات سیستمهای هیدرولیک نباشید
  تمیزی روغن هیدرولیک .... کلید اصلی رفع مشکالت

  
  فیلتر کارت

  راه حلی ساده و ارزان برای عملکرد موثر و کم هزینه سیستم های هیدرولیک
  

آالینده، روغن سیستم هیدرولیک خود را تعویض نکنید!!! شما میتوانید با  به خاطر وجود ذرات
" و فیلتراسیون روغن با روشی بسیار ساده، سالها از همان روغن فیلتر کارتاستفاده از یک دستگاه " 

با سطح تمیزی باال استفاده نمائید و در نتیجه هزینه نگهداری سیستمهای هیدرولیک و تعمیرات 
  طه را به صورت چشمگیری کاهش دهید. قطعات مربو

  

  
 فیلتر کارت انتقال روغن از مخزن یونیت هیدرولیک به بشکه توسط 
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  معرفی  -۱
سیستم پرتـابل فیلـتراسیون روغـن برای جـداسـازی ذرات جـامد از روغـن هيدروليک و تمیز 

صافی اولیه در خط مکش پمپ نمودن آن مورد استفاده قـرار میگیرد. ذرات بزرگ ابتدا با عبور از 
میکـرون ذرات با  ۴۰الي  ۲۰جدا میشوند. سپس با عـبور از فیلتر اولیه در خـروجي پمـپ با مش 
میکرون، روغن کامال تمیز  ۱۰سـایز متوسط جـدا شـده و در نهـایت با عـبور از فیلتر ثانویه با مش 

  میشود.
مـيباشد، الزم  NAS13هم در حـد  بزرگ نو از آنجـا که تمیزی روغـن هيدروليک در بشکه های

است برای انتقال آن به مخزن یونیت هیدرولیک از سیستم انتقال روغن همراه با فیلتراسیون 
  استفاده شود. 

ماهـه نگـهداری سیستـمهای هیدرولیک، الزم است کـل روغن  ۱۲الي  ۶ همـچنین در دوره های
مشخص فیلتر نمود تا به سطح تمیزی معمول موجود در مخزن یونیت هیدرولیک را به مدت 

)NAS7 .يا بهتر برسد (  
 

  
 روغن پرتابل فیلتراسیون  یونیت
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 HFCو  FC  ،SFC  ،EFCسریهای  -  پرتابل فیلتراسیون های سیستم و خاص عمومی ویژگیهای - ۲
  
  ) Basic – ( پایه FCسری ) ۱- ۲
 

،  32،  22یک صنعتی با ویسکوزیته مناسب برای انتقال و فیلتراسیون انواع روغن هیدرول -
 سانتی استوک 100و  68،  46

 
 34،  16با قدرت مکش باال و صدای کم با تنوع دبی روغن  ی اروپائیمجهز به پمپ دنده ا -

 لیتر بر دقیقه  50و 
 

مجهز به فیلتر دوبل قابل تعویض با سایز مناسب جهت افزایش زمان کاربری و قابليت  -
  نگهداري ذرات آالینده

 
 و قابلیت تمیز نمودن سریع 150micronمجهز به صافی مکش روغن با مش  -

 
و مـش فـیلتر ثانویه برابر  40micronیا  20micron  ،25micronمش فـیلتر اولـیه برابر  -

10micron د از برندهای معتبر ماننUFI ،Hydac  ،Donaldson   ،Wix   ،Fleetgaurd  ،
Mann ... و 

 
جهت تعـادل کامل  های بزرگدارای گـاری مجهز به چرخ - با دوام طراحی سبک، محکم و  -

   بدنه و دو عـدد ضربه گیر الستیکی قابل تنظيم جهت تعادل و عدم لرزش هنگام کار
  

مجهز به گیج فشار یا نشانگر چشمی انسداد بر روی هر دو فیلتر اوليه و ثانويه و يک عدد  -
  Norgrenو  UFI  ،Warm ،  Indumart  ،Wika گيج خال در مسير مکش پمپ از برندهای

  
با  90cmشلـنگ فنری شفاف در خط مکش به همراه لوله به طـول  1.7mمجهز به  -

 لیتری ۲۲۰پوشش آب کرم برای تخلیه کامل بشکه های استاندارد 
  

داراي شير کوچک نمونه گيري روغن در خروجي فيلتر ثانويه جهت تهيه نمونه و ارسال به  -
 آزمايشگاه
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ارای سینی ثابت روغن برای تعویض فیلترها و سینی متحرک جهت جمع آوری روغن های د -
 باقی مانده در مسیر شلنگهای مکش و خروجی

 
مجـهز به تابلوی برق جهت استپ و استارت مناسب دارای الکتروموتور تکفاز با توان  -

  کابل برق 5mبه همراه  الـکتروموتور و حـفاظت آن در برابر اضافه بار
 

مجهز به پرشر سوييچ جهت ارسال سیگنال آالرم و قطع خودکار جریان برق در صورت  -
 گرفتگی فیلترهای فشار

 
 ISO 6743/4طبق استاندارد  HH-HL-HM-HR-HV-HTGسازگار با روغنهای  -

  
  ) Smart – ( هوشمند SFCسری )  ۲- ۲
  

ساخت  در طراحی و. شدسری هوشمند کلیه ویژگیهای مربوط به فیلتر کارت پایه را دارا میبا -
این محصول هدف رسیدن به باالترین سطح تمیزی مورد نظر کاربردهای صنعتی و سهولت 

صرفا پس از  استفاده از کارت فیلتر بوده است. بگونه ای که اپراتور بدون حضور فیزیکی،
اتصال دستگاه به مخزن روغن یا یونیت هیدرولیک میتواند با تنظیم ساعت کارکرد مورد 

 نماید.از کارت فیلتر استفاده  کاربریاز طبق دستور العمل نی
  

ابلیت فیلتراسیون روغن ق ) و%99.98راندمان ( 5micronفیلتر ثانویه با مش مجهز به  -
طبق 15/13/10 و   NAS 1638طبق استاندارد  4 تامین سطح تمیزی نهاییجهت 

 ISO 4406:1999استاندارد 
 
گنال آالرم و قطع خودکار جریان برق در صورت مجهز به پرشر سوييچ جهت ارسال سی -

 گرفتگی فیلترهای فشار
 

مجهز به وکیوم سوييچ جهت ارسال سیگنال آالرم و قطع خودکار جریان برق در صورت  -
 ) گرفتگی صافی مکش ( جلوگیری از کاویتاسیون پمپ

 
تگاه مراجعه کند مجهز به کلید ریست آالرم ( با استفاده از این سیستم زمانیکه اپراتور به دس -

بر اساس روشن ماندن چراغ سیگنال مربوطه متوجه میشود که توقف فیلتر کارت بابت چه 
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سپس با  نمایداساس آن تصمیم به رفع مشکل می و بر است خطایی در سیستم بوده
 ) فشردن شاسی ریست امکان استارت مجدد وجود دارد

 
در  24VDCچینگ جهت تامین ولتاژ افزایش سطح ایمنی با استفاده از منبع تغذیه سوئی -

 سوئیچها و آالرمها و شاسی ها
 

 قابلیت اضافه نمودن نمایشگر سطح تمیزی روغن  -
  

  
 هوشمند - SFCیونیت پرتابل فیلتراسیون روغن سری 
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  ) Economy –( اقتصادی  EFCسری )  ۳- ۲
 
ساده  روغن فیلتراسیونانتقال و تامین یک سیستم ساخت این محصول هدف  در طراحی و -

 امکانپذیر باشد.  تولیدی کوچکو ارزان میباشد به نحویکه خرید آن برای کارگاههای 
 

،  32،  22مناسب برای انتقال و فیلتراسیون انواع روغن هیدرولیک صنعتی با ویسکوزیته  -
 سانتی استوک 100و  68،  46

 
 34 و 16 وع دبی روغنبا قدرت مکش باال و صدای کم با تن ی اروپائیمجهز به پمپ دنده ا -

،  UFI ،Hydac  ،Donaldson  ،Wix   ،Fleetgaurdد از برندهای معتبر ماننلیتر بر دقیقه 
Mann ... و 

 
 و قابلیت تمیز نمودن سریع 150micronمجهز به صافی مکش روغن با مش  -

 
جهت تعـادل کامل  های بزرگدارای گـاری مجهز به چرخ - طراحی سبک، محکم و با دوام  -

   نه و دو عـدد ضربه گیر الستیکی قابل تنظيم جهت تعادل و عدم لرزش هنگام کاربد
  

فیلتر و يک عدد گيج خال در مسير می انسداد بر روی مجهز به گیج فشار یا نشانگر چش -
  Norgrenو  UFI  ،Warm ،  Indumart  ،Wika مکش پمپ از برندهای

  
با  90cmمراه لوله به طـول شلـنگ فنری شفاف در خط مکش به ه 1.7mمجهز به  -

 لیتری ۲۲۰پوشش آب کرم برای تخلیه کامل بشکه های استاندارد 
  

داراي شير کوچک نمونه گيري روغن در خروجي فيلتر جهت تهيه نمونه و ارسال به  -
 آزمايشگاه

  
دارای سینی ثابت روغن برای تعویض فیلترها و سینی متحرک جهت جمع آوری روغن های  -

 مسیر شلنگهای مکش و خروجیباقی مانده در 
 

 کابل  5mبه همراه  کلید قطع و وصل برقمجـهز به مناسب دارای الکتروموتور تکفاز با توان  -
 

 ISO 6743/4طبق استاندارد  HH-HL-HM-HR-HV-HTGسازگار با روغنهای  -



  
                                                                                                                                     

  
                                                                               

 www.btpco.com  : صفحه  
  

٨

Total Hydraulic System Solution Provider 

  راه حل جامع سیستمهای هیدرولیک                                                                  بنیان تدبیر پارس

  ) Hi-viscosity –( ویسکوزیته باال  HFCسری  ) ۴- ۲
  

 مین یک سیستم انتقال و فیلتراسیون روغنهایتاساخت این محصول هدف  طراحی ودر  -
روغن دنده انواع مانند  ) سانتی استوک 460 ماکزیمم(  با ویسکوزیته باال پایه معدنی

 میباشد. 
 

 22 و 10 با تنوع دبی روغنبا قدرت مکش باال و صدای کم  ی اروپائیمجهز به پمپ دنده ا -
،  UFI ،Hydac  ،Donaldson  ،Wix   ،Fleetgaurdد دقیقه از برندهای معتبر ماننلیتر 

Mann ... و 
 

 و قابلیت تمیز نمودن سریع 150micronمجهز به صافی مکش روغن با مش  -
 

جهت تعـادل کامل  های بزرگدارای گـاری مجهز به چرخ - طراحی سبک، محکم و با دوام  -
   اربدنه و دو عـدد ضربه گیر الستیکی قابل تنظيم جهت تعادل و عدم لرزش هنگام ک

  
مجهز به گیج فشار یا نشانگر چشمی انسداد بر روی فیلتر و يک عدد گيج خال در مسير  -

  Norgrenو  UFI  ،Warm ، Indumart  ،Wika مکش پمپ از برندهای
  

با  90cmشلـنگ فنری شفاف در خط مکش به همراه لوله به طـول  1.7mمجهز به  -
 لیتری ۲۲۰رد پوشش آب کرم برای تخلیه کامل بشکه های استاندا

  
داراي شير کوچک نمونه گيري روغن در خروجي فيلتر ثانويه جهت تهيه نمونه و ارسال به  -

 آزمايشگاه
  

دارای سینی ثابت روغن برای تعویض فیلترها و سینی متحرک جهت جمع آوری روغن های  -
 باقی مانده در مسیر شلنگهای مکش و خروجی

 
مجـهز به تابلوی برق جهت استپ و استارت  مناسببا توان فاز  ۳دارای الکتروموتور  -

  کابل برق 5mبه همراه و کنترل فاز  الـکتروموتور و حـفاظت آن در برابر اضافه بار
 

مجهز به پرشر سوييچ جهت ارسال سیگنال آالرم و قطع خودکار جریان برق در صورت  -
 گرفتگی فیلترهای فشار
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 HFCو  FC  ،SFC  ،EFCسریهای  -  پرتابل فیلتراسیون های سیستم مشخصات فنی - ۳
  
  ) Basic -  ( پایه FCسری ) ۱- ۳
 

  FC16 FC34 FC50  مدل
 H120 x W50 x D70  ابعاد

cm 
H120 x W50 x D70 

cm  
H125 x W65 x D75 

cm  
 16lit/min 34lit/min 50lit/min  دبی
 0.75Kw 1.1Kw 1.5Kw  توان
 7.2A 7.2A 9.7A  جریان
 220VAC 220VAC 220VAC  اصلی ولتاژ
 220VAC 220VAC 220VAC  کنترلی ولتاژ

  Stop-Start  تابلو برق
Bi-metal+Contactor 

Stop-Start  
Bi-metal+Contactor 

Stop-Start  
Bi-metal+Contactor 

 Bi-metal (7-10A) Bi-metal (7-10A) Bi-metal (7-10A)  حفاظت
 5m 5m 5m   طول کابل
 Gear Gear Gear  نوع پمپ
 oC – 70 oC 10 oC – 70 oC 10 oC – 70 oC 10  یدمای کار 
 cSt max 100 cSt max 100 cSt max 100  ویسکوزیته
 + 3/4inch – 1.7m  شلنگ مکش

0.9mPipe 
1inch – 1.7m + 

0.9mPipe 
1-1/4inch – 1.7m + 

0.9mPipe 
شلنگ 
 3/4inch – 4m  3/4inch – 4m  1inch – 4m  خروجی

 mesh (150) 1-1/2 – mesh (150) 2 – mesh (150) – 1/4-1  صافی مکش
 micron 1-1/4 – 25 micron 1-1/4 – 25 micron 25 – 1/4-1  فیلتر اولیه
 micron 1-1/4 – 10 micron 1-1/4 – 10 micron 10 – 1/4-1  فیلتر ثانویه
  SetP=6bar  SetP=6bar  SetP=6bar  سنسور فشار
 10bar 10bar 10bar  فشار ماکزیمم
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  ) Smart -  هوشمند(  SFCسری  )۲- ۳
 

 SFC16 SFC34 SFC50  مدل
 H120 x W50 x D70  ابعاد

cm 
H120 x W50 x D70 

cm  
H125 x W65 x D75 

cm  
 16lit/min 34lit/min 50lit/min  دبی
 0.75Kw 1.1Kw 1.5Kw  توان
 7.2A 7.2A 9.7A  جریان
 220VAC 220VAC 220VAC  اصلی ولتاژ
 24VDC 24VDC 24VDC  کنترلی ولتاژ

  Stop-Start  تابلو برق
Bi-metal+Contactor 
Timer+Alarm Reset 

Stop-Start  
Bi-metal+Contactor 
Timer+Alarm Reset 

Stop-Start  
Bi-metal+Contactor 
Timer+Alarm Reset 

 Bi-metal (7-10A) Bi-metal (7-10A) Bi-metal (7-10A)  حفاظت
 5m 5m 5m   طول کابل
 Gear Gear Gear  نوع پمپ
 oC – 70 oC 10 oC – 70 oC 10 oC – 70 oC 10  دمای کاری
 cSt max 100 cSt max 100 cSt max 100  ویسکوزیته
 + 3/4inch – 1.7m  شلنگ مکش

0.9mPipe 
1inch – 1.7m + 

0.9mPipe 
1-1/4inch – 1.7m + 

0.9mPipe 
شلنگ 
 3/4inch – 4m  3/4inch – 4m  1inch – 4m  خروجی

 mesh (150) 1-1/2 – mesh (150) 2 – mesh (150) – 1/4-1  فی مکشصا
 micron 1-1/4 – 10 micron 1-1/4 – 10 micron 10 – 1/4-1  فیلتر اولیه
 micron 1-1/4 – 10 micron 1-1/4 – 10 micron 5 – 1/4-1  فیلتر ثانویه
  SetP=6bar  SetP=6bar  SetP=6bar  سنسور فشار

 SetP= -0.5bar  SetP= -0.5bar SetP= -0.5bar  خالءسنسور 
 10hr 0-10hr 0-10hr-0  تایمر

 10bar 10bar 10bar  فشار ماکزیمم
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 ) Economy -  اکونومی(  EFCسری ) ۳- ۳
 

 EFC16 EFC34  مدل
 H120 x W50 x D70  ابعاد

cm  
H120 x W50 x D70 

cm  
 16lit/min 34lit/min  دبی
 0.75Kw 0.75Kw  توان
 7.2A 7.2A  جریان
 220VAC 220VAC  اصلی ولتاژ

 ON-OFF ON-OFF  تابلو برق
 - -  حفاظت
 5m 5m   طول کابل
 Gear Gear  نوع پمپ
 oC – 70 oC 10 oC – 70 oC 10  دمای کاری
 cSt max 100 cSt max 100  ویسکوزیته
 + 1inch – 1.7m  شلنگ مکش

0.9mPipe 
1inch – 1.7m + 

0.9mPipe 
شلنگ 
  3/4inch – 4m  3/4inch – 4m  خروجی

 mesh (150) 1-1/2 – mesh (150) – 1/2-1  صافی مکش
 micron 1-1/4 – 25 micron 25 – 1/4-1  فیلتر 

 6bar 6bar  فشار ماکزیمم
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  ) Hi-viscosity -  ویسکوزیته باال(  HFCسری ) ۴- ۳
 

 HFC10 HFC22  مدل
 H120 x W50 x D70  ابعاد

cm 
H120 x W50 x D70 

cm  
 10lit/min 22lit/min  یدب

 1.1Kw 1.5Kw  توان
 2.5A 3.5A  جریان
 380VAC 380VAC  اصلی ولتاژ
 220VAC 220VAC  کنترلی ولتاژ

  Stop-Start  تابلو برق
Bi-metal+Contactor 

Stop-Start  
Bi-metal+Contactor 

 Bi-metal (1-4A) Bi-metal (1-4A)  حفاظت
 5m 5m   طول کابل
 Gear Gear  نوع پمپ
 oC – 70 oC 10 oC – 70 oC 10  دمای کاری
 cSt max 460 cSt max 460  ویسکوزیته
 + 3/4inch – 1.7m  شلنگ مکش

0.9mPipe 
1inch – 1.7m + 

0.9mPipe 
شلنگ 
  3/4inch – 4m  3/4inch – 4m  خروجی

 mesh (150) 1-1/2 – mesh (150) – 1/4-1  صافی مکش
 micron 1-1/4 – 25 micron 25 – 1/4-1  فیلتر اولیه
 micron 1-1/4 – 10 micron 10 – 1/4-1  فیلتر ثانویه
  SetP=6bar  SetP=6bar  سنسور فشار
 10bar 10bar  فشار ماکزیمم
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  تابلوی استپ استارت و حفاظت الکتروموتور

  
  ترکیب پمپ ، الکتروموتور و سوئیچ فشار
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   فیلتراسیون پرتابل های سیستم مشخصات ابعادی - ۴
 

  
 FC34و  FC16یونیت پرتابل فیلتراسیون روغن سری ابعاد اصلی 

  
  
  

  مدل

FC16 , FC34  
SFC16 , SFC34  
EFC16 , EFC34 
HFC10 , HFC22 

FC50 
SFC50  

  H120 x W50 x D70 cm  H125 x W65 x D75 cm  ابعاد
 اسکلت بزرگ اسکلت کوچک
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  سفارشی هایطرح - روغن فیلتراسیونانتقال و  یونیت -۵
ساخته نیز با توجه به نیاز مشتری انواع مختلف فیلتر کارت به صورت سفارشی در این شرکت 

برای مثال یونیتهای چند فیلتره و با دبی های متنوع تر نسبت به روتین تولید برای صنایع  میشود.
  مختلف مانند سیمان و فوالد عرضه میگردد. 

  

  
 

  
با میکرون و  5و  10،  25با مش سری مجموعه فیلتر سه تراسیون روغن دارای سیستم پرتابل فیل

  صنعت سیمان - 35lit/minدبی 
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جهت سوئیچ از مجموعه  همجموعه فیلتر و شیر سه راهچهار دارای پرتابل فیلتراسیون  سیستم

 صنعت فوالد – 60lit/minیک به دو با دبی 
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  سیون روغن تعيين زمان فیلترا ) ۱ضمیمه 
  

روغن کثیف موجود در سیستمهای هیدرولیک را به دو روش میتوان به صورت کنار گذر توسط 
  سیستمهای پرتابل فیلتر نمود.

 
 فیلتراسیون روغن با استفاده از مخزن واسطه )۱

در این روش سیستم پرتابل فیلتراسیون، روغن کثیف موجود در مخزن اصلی سیستم هیدرولیک را 
نمودن به داخل یک بشکه یا مخزن تمیز واسطه منتقل مینماید. زمان الزم برای یک بار پس از فیلتر 

  ) محاسبه میشود. ۱فیلتراسیون کل حجم روغن موجود از رابطه (
  

)۱( 
Q(lit/min)

V(lit)
(min)T1  

  
 litحجم مخزن روغن بر حسب  Vو  lit/minفیلتراسیون بر حسب  دبی پمپ Qدر این رابطه 
  زمان الزم برای فیلتراسیون بر حسب دقیقه محاسبه میشود. 1Tستفاده از این رابطه میباشد. با ا

باشد، زمان  200litاستفاده شود و حجم مخزن  16lit/minبرای مثال درصورتیکه از پمپ با دبی 
  خواهد بود. 12.5minالزم برای یکبار فیلتراسیون کامل مخزن برابر 

  
 مخزن اولیه فیلتراسیون روغن به صورت برگشت به )۲

در این روش سیستم پرتابل فیلتراسیون به صورت دائم پس از فیلتر نمودن روغن کثیف، مجددا آن 
را به مخزن اولیه باز میگرداند. در نتیجه برای آنکه کل حجم مخزن حداقل یکبار به صورت کامل 

مان مورد نظر به فیلتر شود، الزم است زمان بیشتری به فرایند فیلتراسیون اختصاص داده شود. ز
  ) محاسبه میگردد.۲صورت معمول از رابطه (

  

)۲( 
Q(lit/min)

V(lit)
7(min)T2  

  
در این  محاسبه میشود. 1Tزمان الزم برای فیلتراسیون بر حسب دقیقه هفت برابر  2Tدر این رابطه 

  صرف فیلتراسیون مخزن نمود.  7x12.5=87.5minصورت برای مثال قبلی حداقل باید 
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  سطح تمیزی روغن )۲ضمیمه 
  

شرائط کاری و میزان تمیزی روغن دارای اهمیت باالئی در عملکرد صـحیح سیسـتمهای هیـدرولیک 
درصد خرابی های سیستم هیدرولیک مرتبط با شـرائط کـاری و تمیـزی روغـن  ۷۰ میباشد. بیش از 

  است.

  
  اهمیت شرائط کاری و تمیزی روغن در سیستمهای هیدرولیک  

  
میکـرون میباشـد. ایـن در حـالی  40ذرات قابل رویت توسط چشم غیر مسلح حدود  ریزترین سایز

 40است که بسیاری از ذرات آسیب رسان به سیستم هیدرولیک معمـوال دارای ابعـادی کـوچکتر از 
میکرون میباشند. برای تعيين سطح تمیزی روغـن، یـک نمونـه کوچـک از آن توسـط دسـتگاههای 

   فته و تعداد ذرات با سایز مشخص در آن شمارش میشود. پیشرفته مورد بررسی قرار گر
  

  
  مواردی که میتواند باعث عملکرد نامطلوب روغن شود
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  ) NAS1638 و ISO4406:1999استانداردهای مربوط به سطح تمیزی روغن (

  
  روغن هیدرولیک  

  
اسـتفاده میشـود.  ISO4406:1999برای بیان میزان تمیزی روغن به صورت معمـول از اسـتاندارد 

میباشد که استفاده از آن دیگر متداول نیست. یکـی  ISO4406:1987نسخه قدیمی این استاندارد 
اسـت. ایـن اسـتاندارد در  NAS1638طح تمیزی روغن دیگر از استانداردهای متداول برای بیان س

ابتدا در آمریکا فقط برای سیستمهای هیدرولیک هواپیما مورد استفاده قـرار میگرفـت ولـی بعـدها 
  استفاده از آن برای سیستمهای هیدرولیک صنعتی نیز متداول شد. 

  

  
  میزان ذرات آالینده موجود در روغنهای نمونه  
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ISO4406:1999   
بیان میشـود.  A/B/Cسطح تمیزی روغن توسط سه عدد به صورت  ISO4406:1999استاندارد در 

میکـرون اسـت.  4بیانگر تعداد ذرات موجود در هر میلی لیتر از نمونه با سایز بزرگتر از  (A)عدد اول 
اد بیـانگر تعـد (C)میکرون و عدد سـوم  6بیانگر تعداد ذرات موجود با سایز بزرگتر از  (B)عدد دوم 

  میکرون است. 14ذرات موجود با سایز بزرگتر از 
ارائـه شـده  ISO4406:1999 در جدول زیر دو مثال از نحوه بیان تمیزی روغـن توسـط اسـتاندارد 

میکـرون، سـطح  14و 6،  4است. در مثال اول با توجه به تعداد ذرات شمارش شده با سایز هـای 
  است.  16/14/11و در مثال دوم برابر  24/22/19تمیزی برابر 

 

  
    ISO 4406:1999استاندارد 
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NAS1638   
بیان میشود. این اعداد بیـانگر  12تا  00سطح تمیزی روغن توسط اعداد  NAS1638در استاندارد 

میلی لیتـر از نمونـه روغـن و در محـدوده مـورد نظـر میباشـد. اگرچـه  100تعداد ذرات موجود در 
با بیان سطح تمیزی به صورت پیشرفته تر تغيير یافته  AS4059به استاندارد  NAS1638استاندارد

  است، همچنان در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار میگیرد.
  

  
   NAS1638محدود سایز ذرات در استاندارد 
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  ISO4406 و NAS1638استانداردهای ارتباط 
 ISO4406و  NAS1638 اگرچه هیچ رابطه دقیقی برای ایجاد ارتباط مستقیم بـین اسـتانداردهای

وجود ندارد، با اینحال بعضی از محدوده های تمیزی روغن را در این دو استاندارد طبق جـدول زیـر 
  میتوان به هم مرتبط نمود.

  

  
   NAS1638و  ISO4406:1999ارتباط تقریبی بین استانداردهای 
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  سطح تمیزی مطلوب برای قطعات مختلف هیدرولیک
برخی از سازندگان قطعات و سیستمهای فیلتراسـیون بـرای انتخـاب سـطح  در جداول زیر پیشنهاد

  تمیزی مطلوب در سیستمهای هیدرولیک (به صورت نمونه) ارائه شده است.
  

  
 MPFILTRIشرکت  –سطح تمیزی روغن برای قطعات مختلف هیدرولیک 

 

  
 PFPشرکت  –سطح تمیزی روغن برای قطعات مختلف هیدرولیک 
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 PARKERشرکت  –ی روغن برای قطعات مختلف هیدرولیک سطح تمیز 

  

  
 HYDACشرکت  –سطح تمیزی روغن برای قطعات مختلف هیدرولیک 
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  راههای ورود آالینده ها به سیستم هیدرولیک
  شوند:ذرات آالینده معموال از یکی از راههای ذیل وارد سیستم هیدرولیک می

های فلزی ناشـی از ها و برادهاندازی سیستم شامل تراشه های اولیه در حین ساخت و راهآلودگی -۱
 کشی و جوشکاری، نوار تفلون، الیاف پارچه، رنگ، گرد و غبار و خاک و شن عملیات لوله

های ایجاد شده در حین کارکرد سیستم هیـدرولیک ناشـی از سـایش و خـوردگی ذرات و آلودگی -۲
  رود گرد و غبارقطعات فلزی، کنده شدن آببندهای الستیکی، و

 ها و شلنگهاآلودگی های ناشی از تعمیر و تعویض قطعات و جایگزینی لوله -۳
 روغن نو که معموال دارای سطح تمیزی مطلوب برای سیستم هیدرولیک نمیباشد -۴
  

  
 راههای ورود ذرات آالینده به سیستم هیدرولیک
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  توسط فیلتر کارت هوشمند نمونه گزارش آزمایشگاه برای سطح تمیزی روغن )۳ضمیمه 
  

 
 

 
 ارسال نمونه روغن به آزمایشگاه برای تعيين سطح تمیزی

 

  
 NAS12 –سطح تمیزی اولیه روغن 

 

  
 NAS4 –سطح تمیزی روغن پس از فیلتراسیون 

  
  



  
                                                                                                                                     

  
                                                                               

 www.btpco.com  : صفحه  
  

٢٧

Total Hydraulic System Solution Provider 

  راه حل جامع سیستمهای هیدرولیک                                                                  بنیان تدبیر پارس
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  تیم مهندسی شرکت بنیان تدبیر پارس 
  ارائه دهنده راه حل جامع سیستمهای هیدرولیک 

 
  

  
 
 
 
  
  

 info@btpco.comایمیل :   )۰۲۱ (۵۵۲۷۷۹۶۱ فکس :   )۰۲۱ (۵۵۲۷۸۱۱۷ - ۸: تلفن 
  


