
 روانکاری شیرآالت صنعتی

 رااشی روانکاری گیرد قرار توجه مورد بايسيتی  شيیراا  نگهداری و تعمیر در كه مراحلی از يکی

 بین از و خوردگی از جلوگیری و آنها آسان عملکرد شیراا روانکاری از ادف اصوال كه باشد می

 روانکاری عدم اثر در شييیراا كه اسيي  افتاده اتفاق دفعات به كه چرا. باشييد می شييیراا رفتن

 خطرناك بسیار اين كه كند می عمل رابط لوله يك حکم در فقط و داده دس  از را خود كارايی

 برقرار را آن يا و كنیم قطع را جريان اضييطراری مواقع در كه داريم نیاز ما وقتی. بود خوااد

 برای كافی زمان شايد كه چرا. شود بسته و باز راحتی به شیر كه بود خوااد اين مستلزم سازيم

 عدم یلبدل و كنیم استفاده شیر بستن يا كردن باز برای جانبی لوازم از ما كه نباشيد  موجود آن

 انواع با ابتدا مطلب اين در. گرديم صيينع  در ناگوار ای حادثه آمدن بوجود موجب روانکاری

 و كننده روان از استفاده استاندارد مقدار به سپس و شيويم  می آشينا  آنها كاربرد و كننده روان

 سپس پرداختیم،و روانکاری عدم از ناشی مشکالت امچنین و شرايط حسيب  بر آن نوع انتخاب

 .باشد می ضروری و مهم بسیار شیرآالت صنع  در كننده روان گرفتیم نتیجه

 از شتین دارای يا شود بسته و باز سختی به) باشد نداشته مناسبی عملکرد شيیری  كه انگامی 

 لداخ به كننده آببند يا روانکار مواد تزريق و آن داخل تمیزكاری حل، راه اولین ،(باشييد سييی 

 صامخصو گشتاور افزايش يا شدن جام باعث سرويس سیال رسوبات و كهنه گريسهای. اس  آن

 اس  ممکن كه گرددمی لوله خطوط ایدروازه شیراای و سماوری ،شیراای توپی شيیراای  در

 فتهگر نظر در بايستی شیراا روانکاری برای ای دوره ای برنامه امچنین.باشيد  خطرناك بسيیار 

 می انجام مختلف عملیاتی واحداای كه ماایانه ايمنی بازديداای به آنها از توان می كه شييود

 آن برای شیر مناسيب  نا يا خوب عملکرد از اطمینان و ايمنی بازديد از پس كه كرد اشياره  داد

 ار كه اسيي  الزم مرتب بطور ولی گیرد صييورت آن روانکاری كه. شييد خوااد تنظیم ای برنامه

 رارق عمل مورد كند می ارائه شیراا روانکاری مورد در كه سازنده شرك  نظريات اساس بر شیر

  گیرد

 ددارن ای دوره اای نگهداری سرويس به نیاز خود اختصاصی ساختار بواسطه شیرآالت از برخی

 مسدود عضو با ای دروازه و سماوری شیراای ”خصوصا شیرآالت سرويس عملیات عمده قسم 

 رآالتشی از ديگر برخی در. باشيد  می بندی آب و روانکاری مواد يا و كلینر تزريق ، تخ  كننده

 می گروه اين از توپی شييیراای گردد انجام بندی آب مواد تزريق نشييتی بروز درانگام بايد



 ايهپ اای گريس تزريق. باشد می آنها پايه روغن ، گريس انتخاب در موضوع ترين اصيلی .باشيد 

 تزريق. باشييد می مضيير موارد از ای پاره در و بیهوده گاز و نف  صيينع  شييیرآالت در نفتی

 نهگزي ، دمايی تعییرات مقابل در حد از بیش پذيری تاثیر بواسييطه گیاای پايه گريسييهای

 اورگشت رفتن باال موجب گريسها نوع اين معموال. باشيد  نمی نگهداری سيرويس  برای مناسيبی 

 ، شييیرآالت در تزريق برای گزينه بهترين. گردند می شييیر شييدن جام موجب حتی شييده شييیر

 مايید تغییرات مقابل در محصوالت اين. باشند می سنتتیك پايه دارای كه استند محصيوالتی 

 مسييدود عضييو روی بر را گريس فیلم مناسييبترين حاالت تمامی در و داشييته ثابتی خاصييی  ،

 ندخواا شیرآالت عمر طول افزايش موجب اا گزينه اين از استفاده. میکنند ايجاد جريان كننده

 . گرديد

 :اس  زير موارد شامل صنع  در مصرف پر اای گريس

 PTFE( سيينگین بند آب) سيياقه اطراف و جريان كانال شييديد اای نشييتی بندی آب گريس

SEALANT & LUBRICANT ATLANTIC 

 بطور و بوده سنتتیك پايه روغن و( PTFE) تفلون نرم بسيیار  ذرات دارای بندی آب گريس اين

 محل يا و جريان كانال بندی آب و سييماوری و توپی شييیراای در نشييتی رفع برای انحصيياری

 . اس  گرديده طراحی ، ساقه اطراف ی اا پکینگ

 ATLANTIC سييالم و شييده تعمیر شييیراای برای بند آب – روانکار منظوره چند گريس

VALVE CHEAT-HER ATLANTIC 

 ی،روانکار ضمن و داشته كاربرد قديمی و جديد شيیراای  در ، سينتتیك  آببند روانکار مواد اين

 رفع و گريس اين گوناگون اای كاربری.  نمود خوااد ايجاد را مناسيييبی بسيييیار بندی آب

 ار شیرآالت نگهداری سرويس متخصص اای تیم رضاي  محصيول،  يك با مختلف نیازمنديهای

 بواسطه ويا اند شده نشتی دچار كه شیراائی در محصيول  اين از اسيتفاده . اسي   داشيته  پی در

 خاصييی .  بود خوااد اا گزينه بهترين جزو اند، شييده تعمیر ، شييدگی جام يا و باال گشييتاور

 در سهول  و مناسب ويسکوزيته ، عالی بسیار گريس فیلم تشکیل ، بندی آب كنار در روانکاری

 را محصول اين از واستفاده دامنه گرديده، شیرآالت عمر طول موجب ، شيیاراا  كردن پر و نفوذ

 دمااای در و نشده كلوخه مرور به عبوری سیال با مواجهه در گريس اين.  اس  داده گسيتر  



 حملت رنج و ای قهوه آن رنگ.گرديد گشييتاورنخوااد رفتن باال نتیجه در و زدگی دچاريخ پايین

 .اس  فارنهاي  ۰۰۰تا۰ بین آن دمای

 VALVE(  سييردسييیر مناطق برای مناسييب بسييیار ، سييبك بند آب)  بند آب ، روانکار گريس

LUBRICAVT & SEALANT ATLANTIC 

 بندی آب و روانکاری موجب و بوده PTFE ريز بسييیار و نرم ذرات دارای سيينتتیك مواد اين

 كنار رد گريس فیلم تشکیل و عالی بسیار روانکاری خاصی .  گرديد خوااد خفیف اای نشيتی 

 خوردگی كااش و خوب شیمیايی مقاوم . اس  داده افزايش را گريس اين كاربرد PTFE ذرات

 دمااای در تغییرشکل عدم به عناي  با و بوده محصول اين برتر مشيخصيات   از شيیرآالت  درون

 می شورك سردسیر مناطق در شده نصب شيیرآالت  روانکاری برای گزينه بهترين ، پائین بسيیار 

( CAVITY) بدنه محفظه دارای كه شييیراائی در اسييتفاده جه ”خصييوصييا گريس اين. باشييد

 اين زا شود می پیشنهاد نیز كرايژنیك شیراای برای امچنین. اس  گرديده پیشينهاد  اسيتند 

 .شود استفاده گريس

 VALVE LUBRICAVT & SEALANT ATLANTIC( متوسط بند آب)بند آب روانکار، گريس

 خوااد متوسط اای نشتی بندی آب و روانکاری موجب و بوده PTFE ريز ذرات دارای مواد اين

 در را آن كاربرد PTFE ذرات كنار در گريس فیلم تشييکیل و عالی روانکاری خاصييی .  گرديد

 پايه اای روغن با گريس اين.  اسيي  داده افزايش قراردارند، نرمالی وضييعی  در كه شييیراائی

 میايیشی مقاوم . باشد می زيس  محیط با سازگار و سمی غیر ”كامال و شيده  تولید سينتتیك 

 تفلون ذرات. باشد می محصول اين برتر مشيخصات  از شيیرآالت  درون خوردگی كااش و خوب

 موجب نموده پر را كننده مسييدود عضييو روی اای خش و خط سيينتتیك پايه روغن امراه به

 هك شیراائی در استفاده جه ”خصوصا گريس اين. گرديد خوااد نشيتی  رفع و گشيتاور  كااش

 ۰۰۰تا۰ بین آن دمای تحمل رنج.اس  گرديده اسيتندپیشنهاد ( CAVITY) بدنه محفظه دارای

 .اس  فارنهاي 

 

 دهگردي گشتاور افزايش دچار دلیل ار به كه توپی و سيماوری  شيیرآالت  انواع برای گريس اين

 ، عالی گريس فیلم تشکیل و مناسب ويسکوزيته بواسطه روانکاری، ضيمن  و داشيته  كاربرد اند،



 محصييول اين.  گردد می شييیراا عمر طول افزايش و عملکرد در سييهول  و آببندی موجب

 دچار و بوده فیلر انواع ويا سييولفايد دی مولیبدن ، گرافی  فاقد بوده سيينتتیك ۰۰۱% روانکاری

 .باشد می فارنهاي ۰۰۰ تا۰ بین آن دمای تحمل رنج. گرديد نخوااد زدگی يخ و خشکی

 ATLANTIC VALVE CLEANER شیرآالت داخل كننده پاك مواد

 گشييتاور كااش و جام رفع ، شييیر درون قديمی گريس اای كلوخه بردن بین از برای مواد اين

 در و بوده شوينده مواد و حالل ، گرافی  ، سيولفايد  دی مولیبدن حاوی. اسي   گرديده طراحی

 كردن حل خاصييی  دارای نفوذگر ژل اين. دارد كاربرد توپی و ای دروازه ، سييماوری شييیراای

 ارروانک مواد كردن جايگزين برای را فضا و بوده شیر در باقیمانده ناخواسته و مضير  اای رسيوب 

 سييیاالت اكثر و شييیراا فلزی غیر و فلزی قطعات روی بر اثری ایچ ماده اين.  نمايد می فراام

 محل از پمپ گريس توسييط براحتی و رانداشييته( اكسييیژن از بغیر) ایدروكربنی تركیبات بويژه

 لی قاب محلول اين. گیردمی قرار استفاده مورد آنها روانکاری برای شيیراا  روی بر گريس تزريق

 .باشدمی دارا را تروكاندويی  ایدروازه و سماوری توپی، شیراای برای استفاده


