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:مقدمه   
 
 

سال سابقه در ساخت ماشین آالت تعمیرگاهی گامی هرچند   35شرکت پاریزان صنعت افتخار دارد بابیش از 
.دکوچک در جهت رشد  وشکوفایی صنعت جمهوري اسالمی ایران داشته باش  

.فاز به شرح ذیل انجام می دهد سه این شرکت فعالیت ساخت ماشین آالت را در   
.طراحی و ساخت ماشین آالت تعمیرگاهی براي تعمیرگاههاي مجاز و گاراژها براي کارکرد تیراژ پایین   -  
.طراحی و ساخت ماشین آالت خط تولید  -  

.این دستگاهها و ماشین آالت براي کارخانجات در سایزهاي مختلف و در تیراژ باال منظور گردیده است   
.طراحی و ساخت ماشین آالت سفارشی   -  

این دستگاهها براي شرکتهایی که به نحوي در ساخت قطعات خودرو در ارتباط هستندیا در زمینه تعمیرات و 
.باشد دارند مد نظر می نهافعالیتآ سرویس  

.در همین راستا شرکت پاریزان صنعت افتخار دارد دستگاه شستشوي قطعات را به صنایع عرضه نماید  
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  کاربرد دستگاه شستشوي جدید:
 شستشوي قطعات مکانیکی 

:ابعاد کلی   
 1117×1117×1313mm 

: ابعاد کاري   
200kg با ظرفیت بار   1000mm قطر سبد 

 600mm   ارقطعه ک بیشترین ارتفاع

 .200  lt ظرفیت تانک      

: ساختار   

) فلزي باروکش مناسب( /استیل  مخزن شستشوبدنه و   -  

مقاوم درمقابل خوردگی تصاالتلوله وا -    
سبد زنگ نزن   -   

 lit/min   -   1.5 KW 140-20اتمسفر  دبی  3.5فشار  –الکتروپمپ 

) یا مشخصات مشابه (    B کالس   (Ip 44) ختار محافظت موتور باسا       

5KW المنت حرارتی         -   

روي پمپ تغذیه براي جلوگیري از بند آمدن نازل ها استیل فیلتر  -    

IP55  در جعبه ضد رطوبت قرار گرفته است ،که   سیستم حفاظتی باگرید (C.E) سیستم الکتریکی مجهز به استاندارد   -    

.سانتی گراد   (0-60)    -ترموستات دماي شستشو  –سیکل شستشو   -ر دهنده با سه فیوز المپ هاي هشدا  

.براي کنترل   ON کلیدمیکروسوئیچ براي توقف پمپ هنگام باز شدن درب ،کلید روشن    -     

 24V و  عملکرد مدار فرمان با ولتاژ   )یاتک فازفاز سه(  50 HZ-230/400V تغذیه    -     

.مکانیزم چرخش سبدبصورت مکانیکی می باشد.است که قطعات در آن چیده می شوند اي ماشین شستشو داراي سبد گردنده      
) اطراف  –پایین  –باال (مکیده می شود و تحت فشار روي سبد در تمام جهات  طور پیوسته توسط یک پمپ الکتریکیحالل ماشین به  

.پاشیده می شود  
°60 .C     دماي کاري وسیع تا  -    

اگر تولیدات شیمیایی ناشناخته اي  .هستند  12کمتر از     MAX  PH کار با آب و تولیدات شیمیایی غیر سمی تجزیه پذیر که   -      

. به کار برده شود گارانتی تضمین نمی کند      
 نوع ماده شوینده ودستورالعمل استفاده آن پیوست می باشد.

 2-1 خدمات به مشتري : 
.خدمات پس از فروش در آخر کتابچه راهنما ضمیمه می باشدلیست نمایندگیهاي   

    3-1 اطالعات ماشین 
: ماشین در این دستورالعمل شامل    
ماشین   متعلقات.  

  لوازم جانبی مورد نیاز هنگام سفارش ماشین. 
  دستورالعمل کتابچه راهنما . 
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 2- اطالعاتی در حدود کتابچه راهنما 

.بیشتر به این کتابچه راهنما ازهمه دستوراتی که به آن اشاره شد پیروي نمایدمشتري باید با توجه  -  

.و گاردهاي آن در هر مکانی استفاده گردد از دستگاه باید با همه پانل ها -  

 1-2  ساختار و هدف دفترچه راهنما
: دستورالعمل هاي دفترچه راهنما شامل   

متن ها و پیوست هایی در این جلد   -  
. واندن این کتابچه راهنما توسط مشتري باعث می شود اطالعات بیشتري درباره موارد زیر داشته باشدخ  

ی شرایط محیط  – 4فصل   

ایمنی   - 5فصل   

رویه ها براي انتقال وجابجایی  – 6فصل   
نصب  – 7فصل   
  اولین راه اندازي  -8فصل 

عملکرد ماشین  -9فصل   

رویه هاي نگهداري و تعمیرات پیشگیرانه  -10فصل   

.رفع مشکل و حل بعضی از مشکالتی که ممکن است رخ دهند با ماشین و قطعاتی که شسته می شوند  
ترفع مشکال                                                                                -11فصل   

رویه ها براي نگارش و دریافت قطعات یدکی  -قطعات یدکی  -12فصل    

 3-2  چه کسی باید کتابچه راهنما را بخواند.
اپراتور تعیین شده براي ماشین     
) جهت نگهداري و تعمیرات پیشگیرانه ( پرسنل     
.اپراتورهاي تعیین شده براي ماشین باید به طور مناسب آموزش دیده باشند    

. این کتابچه راهنما باید به مالک جدید سپرده شود.اگر مالکیت ماشین انتقال پیدا کند  
 4-2  جائیکه کتابچه راهنما باید نگهداري شود:

. ا باید نزدیک ماشین نگهداري شود و براي اپراتور و اشخاص تعمیرکار قابل دسترسی باشداین کتابچه راهنم  
.در یک جاي خوب نگهداري شود گرفته ودر یک محافظ قراربایداین کتابچه راهنما   

 5-2 سمبل هایی که در این دستورالعمل راهنما استفاده می شود.
با یک تعدادي از موضوع ها که به شرح مشخص شده  ،سمبلسههنما براي آسان کردن کاربرد این دستورالعمل ها ورا  

: زیر می باشد   
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               خطر              خطر براي کار                                               
                  هشدار            هشدار یا توجه براي توابع کلیدي یا اطالعات مفید

                 مشاوره            مشاوره خصوصی دستورالعمل هاي راهنما ، قبل از اجراي عملیات معین .
 3- توضیح ماشین 

 1-3  کاربردها 
.اساس ماشین برمبناي  عملیات شستشو طراحی و ساخته شده است   

   2- 3  اصل عملکردي 
.ان یک وسیله شستشو براي کاربرد صنعتی است ماشین با این دستورالعمل راهنما به عنو  

گرم کردن مایع شستشو ) 1  
.مکش مایع از مخزن و اسپري کردن آن دور قطعات براي شستشوي در مدت معین ) 2  

چرخش آرام وپیوسته ) 3  
 
 
 

 3-3)  اجزاي اصلی 
 )1شکل (بخش هاي اصلی و قطعات ساخته شده و  ماشین عبارتند از  

 )بدنه( )1(

 درب شستشو )2(

 کلید اصلی برق  تا ماشین روشن و خاموش شود ) 3(

  بخش هاي مدار الکتریکی )  4(
  پانل کنترل )  5(
   پمپ  شستشو) 6(

  هیتر براي گرم کردن مایع شستشو)  7(
فیلتر براي فیلتر کردن مایع شستشو )  8(   

. سبد ، جائیکه قطعات جهت شستشو در آن قرار می گیرند) 9(  

.زیع مایع ، توسط نازل مایع براي اسپري روي قطعات جهت شستشوپاشیده می شودتو) 10(  

) سفارشی(شامل مایع شستشو  ،مخزن) 11(  

 4-3  پانل کنترل 
از قبیل مدت ( به وسیله این پانل اپراتور می تواند پارامترهاي شستشو ). 1درشکل 5شماره (پانل کنترل سمت راست ماشین قرار گرفته     

.قطعات پانل کنترل در شکل نشان داده شده است .را تنظیم کند و سیکل شستشور را کنترل نماید) ستشو،  دماي مایع زمان ش   

 5- 3  متعلقات ماشین و لوازم جانبی 

 1-5- 3 متعلقات ماشین 
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:ماشین به طور کامل تغذیه می شود با  

.نشان داده شده است  1همه اجزاي داخلی و خارجی که در شکل   -  
 2-5-3)  لوازم جانبی انتخابی 

.ري اعالم  گردد مگر اینکه نیاز به تجهیزات جانبی انتخابی توسط مشتلوازم جانبی روي دستگاه سوار نمی شوند   
 

 لوازم تابع
 دربازکن اتوماتیک توانایی در باز شدن درب توسط مکانیزم پنوماتیک

.زدودن بخار در انتهاي سیکل شستشو قبل از اینکه در باز شود   خروج بخار 

 زیرپانل  جداسازي بخش شستشوازمایع درمخزن 

 پمپ فشار باال براي شستشو اسپري مایع با فشار باال

زن بطوراتوماتیکخپرکردن م کنترل سطح اصلی مایع شستشو با اضافه کردن قطع محصول  

 
 4-  شرایط محیطی 

 1-4  ساختار عمومی 
: ماشین نباید نصب شود در  

معرض هواي شدید   -  
در معرض امکان پاشش آب و خاك  -  
.انفجار یا در معرض آتش باشددر جائیکه امکان  -  
  .جائیکه داراي گرد وغبار باال یا مواد روغنی معلق در هوا است  -
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.در معرض آلوده کننده ها  -  

:دستگاه باید درمحلی نصب شود که   

.امکان تهویه هوا جهت زدودن بخارات احتمالی میسر باشد -  
. مجهزکردن دستگاه ومقابله با آتش  -  

. ساعت  24درجه سانتیگراد تا حدود  35درجه سانتی گراد و یک میانگین دماي    5تا   40حدودبین  بایک دماي م  
.درصد  90تا   30رطوبت بین  -  

 2-4روشنایی : روشنایی باید به حدي باشدکه موارد زیر قابل مشاهده باشد.
. قابل مشاهده باشد پالك سریال   -  
.ایجاد بازتاب خطرناك نکند -  
.ل کنترل جهت کنترل دستگاه کامال قابل خواندن و مشاهده باشدپان  -  

 3-4 لرزش 
.هنگام کار با دستگاه طبق دستورالعمل هیچگونه لرزشی نداشته باشد  -  

 4-4 پراکندگی نویز(سروصدا)
.ماشین به گونه اي طراحی شده است که حداقل سروصدا را ایجاد نماید  

 5-4  جلوگیري ازصدمات  
: در طول عملیات نرمال ماشین می تواند انتشاراتی را در اتمسفر مطابق با موارد زیر ارائه دهد  

.دراین حالت ماشین باید با لوازم زیر مجهز باشد.ایجاد بخارآب در طول شستشو ي با دماي باال   
 خروج بخار 

 درب قفل دار 
 عایق سازي 

 پانل زیر سبد 
 5-  ایمنی :

.باشد که اپراتور و تعمیرکار اصلی این دستگاه دستورالعمل راهنما را به دقت خوانده باشند مشتري باید مطمئن    
. مشتري نباید به افراد غیر مجاز  اجازه کارکردن با دستگاه را بدهد  
.مشتري باید اطمینان داشته باشد که روي لوازم جانبی را نپوشانند  

 1-5 اخطارهاي عمومی 
:ور ضروري است این موارد براي یک اپرات  

نگهداري ماشین ومنطقه کار به صورت منظم وتمیز   -  
آماده سازي ظرفهاي مناسب براي ذخیره قطعات قبل و بعد از اجراي عملیات شستشو   -  
  . بجز در شرایط روانی نرمال از دستگاه استفاده نکنید -
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استفاده از پوشش لباس مناسب   -  
پذیرفتن اقدامات احتیاطات ایمنی مناسب پرسنل مشخص شده در دستورالعمل راهنما مطابق با شروع انجام عملیات بخصوص استفاده  -

.ناسب زمانیکه قطعات شسته شده از سبد خارج می شوند بخصوص زمانیکه مایع استفاده شده خورنده یاخیلی داغ باشداز دستکشهاي م  
.حذف نکردن ویا سرباز نزدن از سیستم هاي ایمنی ماشین   -  
به کار نبردن از مواد شوینده غیر مجاز   -  

 2-5  کاربرد
 1-2- 5  طرز کار

:ت براي شستشوي صنعتی از قطعات مکانیکی به ویژه براي موارد زیراین ماشین طراحی و ساخته شده اس  
. اسید شویی  –شستشو ، فسفات   

 2-2- 5  مواد مناسب براي عملیات شستشو 
  پالستیک ها -چدن –فلزات آلیاژي سبک    -آلومینیم  –فوالد 

 3-2- 5  مواد شوینده و حرارت مناسب 
 نوع ماده شوینده ودستورالعمل استفاده آن پیوست می باشد.

 4-2-5 دماي شستشو  
درجه     اگر به وسایل جانبی زیر مجهز باشد می توان تا دماي  .می باشد درجه سانتی گراد   90 60    دماي ماکزیممبرمبناي اساس ماشین 

. سانتی گراد استفاده نمود   
خروج بخار   -  

قفل درب   -  

عایق بندي  -    

پانل زیر سبد    -  

 3-5  عدم استفاده 
. ماشین نباید در موارد زیر به کار برده شود   

.مشخص شده  به خصوص شستشوي خانگی یا مشابه   5 -2براي کاربردهاي به غیر از مواردي که در پاراگراف   -  
) .چند تکه (استفاده از دستگاههاي بهم پیوسته   -  
.ار نیست که با خصوصیات ماشین سازگ) قطعاتی (شستن موادي   -  
.بکاربردن مایعات نامناسب یا مواد تمیز کننده هاي شیمیایی  -  
.از ماشین نباید به جز مواردي که در دستورالعمل راهنما به آن اشاره شده استفاده کرد    -  

 4-5  نواحی خطرناك 
: نواحی خطرناك از ماشین عبارتند از   

) 1شکل  9ه شمار(داخل سبد جائیکه وسایل متحرك وجود دارند  -  
) 1شکل  4شماره (داخل تابلو برق الکتریکی جائیکه قطعات الکتریکی در آن هستند   -  
  نواحی درب با مدل باز شدن اتوماتیک   -
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) 1شکل   7شماره (قسمت هیتر مقاومت   -  
) 1شکل 11شماره (مخزن که شامل مایع شستشو  -  

 5-5  محافظ ها و وسایل ایمنی :
:زیر انجام می شود  حفاظت اشخاصی که در معرض قطعات متحرك هستند از طریق  

.پوشش درب شستشو که اتوماتیک وار در صورتی که درب باز باشد قطعات از حالت چرخیدن و پاشش آب متوقف می شوند  -  
(O درب قفل می شود در موقعیت (درب تابلو برق الکتریکی که می تواند فقط از طریق قطع برق یا جدا سازي برق باز شود   -  

)تعمیر -10فصل (اطمینان داشته باشیم که وسایل محافظتی به درستی کار می کند )1در شکل  3شماره      
.میکروسوئیچ ایمنی سمت راست ماشین نصب است   -  
)1شکل 3شماره (سوئیچ قفل درب   -  

 6-5 توابع قطع کردن 
  . توابع خاموش شدن ماشین به صورت زیر هستند

 
)اقدام دستگاه (اثر   نوع خاموشی دستگاه  تابع منطقی  

اجزاي  متحرك  ماشین  توقف : اول   

.قطع ولتاژ مدار برق ماشین :دوم   
ترمینالهاي ورودي تابلو برق الکتریکی زیر فشار برق باقی می : هشدار
.ماند  

 
 
 

O  خاموشی نرمال کلیداصلی کلیداصلی 

توقف اجزاي متحرك ماشین : اول   

قطع ولتاژالکتروموتور:دوم   
.ر الکتریکی تحت فشار باقی می ماندبقیه مدا: هشدار  

 
O 

 
 خاموشی نرمال تایمر در موقعیت صفر

توقف  اجزاي   متحرك    ماشین     :   اول    

قطع ولتاژ به مدار برق ماشین ترمینالهاي  ورودي تابلو برق :  دوم 
.الکتریکی زیر فشار باقی می مانند   

.رفشارباقی می مانندترمینالهاي ورودي تابلوبرق الکتریکی زی:هشدار  

 
O 

   

 
 

 خاموشی اضطراري کلید اصلی

شماره ) (قفل در(هنگامیکه کلید اصلی 3aدر موقعیت (خاموش است ) 1درشکل  Oورودي ترمینال کلید اصلی هنوز تحت فشار ولتاژ (
  ).است 
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.براي اینکه ولتاژ سوئیچ کلید اصلی به طور کامل قطع شود جریان کلید روي خط توان باید قطع شود  

 7-5 تاخیر باز شدن درب 
شما باید حداقل یک دقیقه بعد از انتهاي سیکل شستشو قبل از باز شدن درب صبر کنید تا مقدار بخار انباشته شده 

 در مخزن کاهش یابد.
 8-  5   حفاظت پرسنل 

داده شده است و مشتري باید مطمئن شود که اپراتور به وسایل حفاظت  5 -1توجه کنید که دستورالعمل هاي عمومی در پاراگراف   
: فردي  زیر مجهز است   

دستکش عایق گرما  -  
) اگر تولیدات شستشو خورنده باشند(تکش  ضد خوردگی دس=   

 10- 5   موقعیت هاي اضطراري 
. از هشدارهاي داده شده بر روي ورقه هاي ایمنی همراه تولیدات شیمیایی که استفاده شده است باید پیروي شود   

 11-  5  صفحات هشدار روي  ماشین نشان داده شده است درشکل 1 و در جدول مربوطه  . 
.نباید آسیب ببینند  ونباید پوشیده شوند  آرمها و صفحات هشداردهنده نبایدکنده شوند  

 6-  انتقال – جابجایی وذخیره  
 1-6  انتقال و جابجایی 

. ماشین باید بوسیله شخص حرفه اي منتقل شود   
تعمیرات بخش هاي آسیب دیده . صدمه یا اتفاقی که در طول انتقال وجابجایی اتفاق بیافتد بوسیله گارانتی پوشش داده نمی شود   

 با مسئولیت مشتري است  
 1 . 1 . 6 احتیاطهاي عمومی 

: ماشین باید طوري منتقل شود که از هرگونه آسیب به اجزاي آن اجتناب شود به ویژه  مطمئن باشید که  

. گاردها ودرب هابسته و ثابت هستند: همه وسایل ایمنی  -  
.انتقال ماشین جهت موقعیت نصب آن   -  

.از  وارد آمدن ضربه به ماشین محافظت شود -  

.در درجه حرارت محیطی زیرمورداستفاده قرارنگیرد  ماشین  
25 o .C     از کمتر

55 o .C   بیشتراز 
:جهت جابجایی استفاده شود مانند شکل زیر  ( Pallet  type ) ماشین باید توسط باالبرهاي چند شاخه : جایی   
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.برباپمپ یاشیرخروج آب روي ماشین برخوردنمی کنداطمینان از اینکه چند شاخه هاي باال  

 2. 6 – انبار کردن 

:ان عدم استفاده ازدستگاه احتیاط حتمی بایدرعایت شودبه ویژهدررابطه بامکان ومدت زماگر ماشین براي مدت طوالنی استفاده نشود  

قطع ارتباط ماشین از سیستم الکتریکی و آب  -  

برداشتن باقی مانده هاي آب و مایعات دیگر   -  

خشک کردن هر بخش از ماشین  -  

ذخیره در یک مکان بسته   -  

محافظت در مقابل ضربه و فشار  -  
دماي شدید  محافظت در مقابل رطوبت و  -  

جلوگیري از تماس با مواد خورنده   -  

 7-  نصب : 
.به جزدرخواست هاي ویژه ،وقتی که دستگاه درمکان نصب قرارگرفت مشتري مسئول نصب آن می باشد  

.فضاي کافی براي نصب لوازم درنظرگرفته بگیرید  

 1-7  تدارکات :
: براي نصب ماشین باید موارد زیر در دسترس باشند   

) مانور روي دستگاه (یک منطقه کافی براي عقب و جلو بردن   
ابعاد ماشین  -  

بلند کردن و جابجایی تجهیزات استفاده شده   -  

برق یک خط  

 شیر آب جهت تغذیه آب دستگاه 

.یک لوله جهت اتصال به خروجی تانک جهت کشیدن آب پس ماند.    

 تدارك براي لوازم جانبی 

 2-7  بازکردن بسته بندي دستگاه  : 
بعد از انتقال ماشین . قبل از تحویل گرفتن ماشین از انتقال دهنده ،بسته بندي ماشین را چک کرده بطوري که آسیبی نرسیده باشد   

: به نزدیک محل نصب ، موارد زیر را اقدام کنید  

برداشتن بسته بندي محافظ دستگاه   -  

 3-7  موقعیت : 
.می شودبراي اسقرارماشین مواردزیراقدام   

: ماشین در مکان مهیا شده  ، نیاز به فضایی براي استقرار.  

کارکردن   -  
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دسترسی راحت به اطراف ماشین   -  

تراز کردن ماشین .    

 4 – 7 مونتاژ 
ا آب و سیستم الکتریکی اصلی دستگاه باید ب. ماشین با همه لوازم جانبی مورد نیاز نصب شده و در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد   

.وصل شود   
 5 – 7 اتصال برق اصلی :  

 1- 5-  7  دستورالعمل هاي عمومی 
.اتصال ماشین به برق اصلی  در مسئولیت مشتري است که باید در ارتباط با قانون و استانداردهاي تکنیکی مرتبط با کشور انجام شود   

.  واجد شرایط مطابق قانون هر کشور انجام شودنصب تجهیزات الکتریکی باید توسط متخصص برق   

 2- 5-  7  دیاگرام نصب  
. دیاگرام نصب شامل همه اطالعات الزم در ضمیمه کتابچه راهنما می باشد   

 3-5- 7  اتصال به برق 
 ماشین باید به یک خط برق مخصوص به ماشین متصل شود 

.با توجه به توان دستگاه، نوع کابل،مطابق  با  جدول زیر تعیین می گردد  
 

هادیهاتعداد  مقطع به میلیمتر ولتاژ توان مدل هاي تک فاز  
3.2 230 2.5 3 
4.5 230 4 3 
5.7 230 6 3 

 
توان مدل 
 هاي سه فاز
(KW) 

(+)ا هادیهتعداد  مقطع به میلیمتر ولتاژ  

9.9 400 2.5 4 
13.8 400 4 4 
17.4 400 6 4 
24.0 400 10 4 
31.8 400 16 4 
40.2 400 25 4 
49.8 400 35 4 
73.8 400 50 4 
93 40 70 4 

115.2 400 95 4 
132.6 400 120 4 
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: برق اصلی باید متصل شود به  خط  
:براي مدل هاي تک فاز .   

    به یک خط فاز و یک خط نول و زمینی

:براي مدلهاي سه فاز  
 احتیاج به سه خط فازونول وزمین 

.باشد  O   در موقعیت که کلید  رستم برق اصلی چک کردن به  ماشین صال اتقبل از 

 4- 5-7  اتصال به سیم زمین 
: سیم زمین مشتري باید متصل شود به   

داخل تابلو برق           PE ترمینال   -     

 به شما توصیه می شود که به طور مداوم نصب زمین دستگاه را چک کنید. 
 5- 5- 7  مسائل حفاظتی خط برق 

. این مسائل حفاظتی به عهده مشتري می باشد . ط برق باید در برابر اضافه جریان محافظت شود خ  

.  یرودر ارتباط بین کنتاکتورهایی براي محافظت کردن و مدار تجهیز ن  -  

با مشخصه هاي اختصاص داده شده مطمئن باشید که مسایل حفاظتی خط انجام می شود   -  

. پس از اتصال دستگاه به خط برق باید احتیاط هاي زیر انجام شود       
. وصل شده باتوجه به بار  کابلي  بوراطمینان از جریان ع  -  

 اطمینان از اینکه اتصال برق از دستگاه به تابلو ایمنی بیشتر از 3متر نباشد .  
مطمئن شوید که کابل ارتباط از داخل پوشش مناسبی جهت حفاظت از کابل عبور 

 داده شود .
 7-5-7  ساختارهایی براي تغذیه برق 
: مدار الکتریکی ماشین باید تغذیه شده باشد با  

: جریان متناوب در فرکانس و ولتاژ درجه بندي شده زیر   -  
 

 ولتاژ                   فرکانس                                   مدل                          
WW200 50  HZ 400V(3F) 

 
 

 8- 5- 7  حفاظت در برابر ارتباط غیر مستقیم 
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 6-7 اتصال به آب اصلی 

. اتصال یک لوله قابل انعطاف به شیر آب براي پرکردن دستی ماشین و شستشوي منظم مخزن   

 7-7  اتصال به خروجی مخزن 
. در عمل شستشو مایعات شستشوي باقیمانده به عنوان پس مانده باید بصورت مناسب دفع شود  

 8-  اولین راه اندازي 

 1-8 چک کردن هاي مقدماتی 
.مشتري براي انجام اجراي تدارکات براي اولین راه اندازي مسئول است   

: براي اجراي صحیح  در اولین راه اندازي بصورت زیر عمل کنید  

انجام چک کردن ها و کنترل هاي مورد نیاز قبل از استارت ماشین تا از اشتباه یا اتفاقات احتمالی در طول راه اندازي   -  

: جلوگیري شود به ویژه   

.چک کنید ماشین را که در طول انتقال و مونتاژ آسیب ندیده باشد  -  

  را تریکی و لوله هاپانل کنترل ،کابل هاي الک –چک کنید سوئیچ برد الکتریکی   -

) تغذیه آب و لوله خروجی مایع  –تغذیه برق ( چک کنید همه اتصاالت خارجی درست انجام شده باشد  -  

را چک کنید بویژه  چک کنید که سبد از تکیه گاه خودش در ) 1شکل  9و  8شماره ( قبل از استارت زدن موقعیت درست سبد و فیلتر 
. طول انتقال و جابجایی در نیامده باشد   

.کنترل جهت چرخش موتور  ،تست بدون بار  -  

. به خاموش کردن ماشین می باشد عمل کردن در مورد کنترل ابزارهاي محرك  به خصوص مسائلی که مربوط  

 1-2- 8  چک کردن جهت چرخش موتور 
.هنگام اولین راه اندازي چک کردن مسیرچرخش موتورهاضروري است   

  .اولین راه اندازي بایدیک زمان کوتاهی باشدتامانع آسیب رساندن به درزبندهاي پمپ گردد
  .این اقدام مطابق زیراست 

  پرکردن مخزن آب ) 1
  )1درشکل  3شماره ) (1موقعیت (ردن کلیداصلی ماشین روشن ک) 2
  ON فشاردادن دکمه) 3

  )1درشکل   5عقربه هاي ساعت شماره جهت مکان دکمه تایمردرموقعیت بزرگترازصفرتوسط چرخاندن آن ) 4
  )البته بایددرب دستگاه بسته باشد ( .زمانیکه تایمرتنظیم شده است ماشین راه اندازي می شود:توجه) 5
 .ن مسیرچرخش پمپ موتورکه مطابق باعالمتی باشدکه روي موتورنشان داده شده استچک کرد) 6
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 9-  عملکرد ماشین : 
. ماشین طراحی و ساخته شده تا توسط یک اپراتور استفاده شود   

 1- 9 عملیات 
آگاه بودن از این مقررات و داشتن پرسنلی که با دستگاه کار . ایمنی در کار انجام شوداصول باید تحت  ماشین) کارکنان (عمل پرسنل 

 می کنند 
.و همه اطالعات مربوط به ایمنی ازطریق دفترچه راهنما آگاهی داشته باشدفرآیند انجام کار توسط دستگاه  ،باید  

یک سطح کافی از علم تکنیکی و عمومی   -  

بطوریکه قادر باشد متن و دیاگرام و ترسیم ها در  یک سطح کافی از دانایی علم واطالعات عمومی برخوردارباشدازباید اپراتور   -
.دفترچه راهنما را بفهمد  

آگاهی از اصول بهداشت و رعایت آن   -  

. اطالعات در مورد استفاده و جابجایی قطعات شسته شده بویژه اطالعات ایمنی که توسط سازنده در کتابچه راهنما آمده   -  

. اطالعات در مورد خط تولید که ماشین در آن قرار می گیرد  -  

.دفترچه راهنما قید شده است  ضمائم مواد شوینده ودر جه حرارت استفاده در جدول  -  

.اشین براي کار با مواد شوینده قابل کف کردن مناسب نمی باشد این مواد باعث آسیب رسانی به پمپ می شوداین م  -  

 2-9 بارگذاري ماشین 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                                                                                          
)16(                                   

 
 1-3-9  بار نرمال ( ببینید اطالعات فنی ضمائم) 

 2-3- 9 چگونگی مرتب کردن قطعه ها براي شستشو 
: احتیاطات به شرح زیر باید رعایت شود   

 - پخش بار بطور یکسان روي همه سطوح قابل دسترسی . 

دوقطعه سنگین باید نسبت  : مثال .( قراردادن قطعات به طور یکسان روي سبد چنانچه نسبت به نقطه مرکزي سنگینی آنها متعادل باشد   -
.) به نقطه مرکزي در موقعیت مخالف قرار بگیرند   

.جوشکاري قطعات به تکیه گاه اجتناب از اضافه شدن بر قطعات یا   -  

 4-9 مدت زمان  شستشو : 
خیلی  جرم هاي آلوده زمان شستشو باید مطابق نیاز انتخاب شود  و به نوع موادي که شسته می شوند توجه شود در حالت ویژه اي که 

 مقاوم باشند 

 شاخص قرارمی دهیم 3و   0بین  1.5ر را روي عدد باشدکه جهت تنظیم آن تایمدقیقه می  15زمان معمول . زمان شستشو افزایش می یابد

 5-9 مراحل عملیات 
.باید به شرح زیر اقدام شود  دفرآین  

 1-5- 9 پرکردن مخزن 
: براي پر کردن مخزن اقدامات زیر را انجام دهید  -  
. اتصال یک لوله قابل انعطاف به آب اصلی بسیار دور از ماشین شستشو   -  
داخل کردن انتهاي لوله داخل ماشین شستشو  -  
باز کردن شیر   -  
.آن را نپوشاند  که پر کردن مخزن تا سطح زیر لوله پخش کننده آب  -  

) طبق دستورالعمل (. یک مقدار صحیح از مواد شوینده را اضافه کنید و مخلوط کنید   -  

سطح مایع باید زیر لوله آب پخش کن  )سانتیمترباالي فیلتر 3-4بین (.ه شود پر شود تا فیلتر کامال پوشیدید با مخلوط فوق مخزن با  -
. زیري باقی بماند   

ي شما باید مایع شستشو را در حد شستشوي صحیح براي  .می باشدآلودگی تغییر دهید که وابسته به نوع و  

.است یکسان  غلظتمواد شوینده را اضافه کنید تا مطمئن شوید که زمانیکه سطح آب پرشد  

   2-  5-9 انجام سیکل شستشو 
: براي شروع و کامل کردن سیکل شستشو موارد زیر را انجام دهید   

ولتاژ شان دهنده نپانل که و چک کردن اینکه المپ سبز روي ) 1در شکل   3 شماره (   ( I 1 ( موقعیت درکلید اصلی ماشین قراردادن  

. در برد کلید هاست روشن می باشد    

ON دن کلید فشار دا) 2  

:تنظیم دماي مورد نیاز ) 3  

  ) شستشووان براي مدل هایی با یک ( ترموستات  -شکل

)شستشو  وان  براي مدل هایی با تعدادي( ترموستات ها  -  
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باز کردن درب ماشین ) 4  
) مراجعه کنید  9 - 3به پاراگراف ( مرتب کردن قطعات براي شستشوي داخل سبد ) 5  

) 1 شکل 2شماره ( بستن درب ) 6  

قراردادن  زمان سیکل شستشوي مورد نیاز روي تایمر ) 7  

: در نهایت سیکل شستشو ) 8  

.یک دقیقه صبر کنید  

. براي کاهش انتشار پس ماندگی بخار  زمان انتظار را افزایش دهید  ∆ 

.بازکردن درب جهت برداشتن قطعات ) 1  

بعد از خالی شدن سبد از قطعات ) 2  

: به طور کامل براي خاموش کردن ماشین    

.  ببندید درب را  -  

. قراردارد   O مطمئن شوید در موقعیت )  1 در شکل   3 شماره ( کلید اصلی ماشین را خاموش کنید  -  

.این پاراگراف تکرا ر کنید   1 براي فعال کردن سیکل شستشو ي جدید رویه را از مرحله .   

 3-5- 9 مدهاي عملکردي 
: ر عمل کند ماشین می تواند مطابق روش هاي زی  

براي شستن به صورت دستی ماشین باید به لوازم دستی . ماشین براي شستشو با روش فقط اتوماتیک طراحی و ساخته شده است   

. شستشو مجهز شود  

 4- 5- 9 خاموشی عادي  
: براي توقف ماشین در طول سیکل شستشو به یکی از دو روش اقدام کنید   

    ( 1 در شکل   3 شماره  ) ( O موقعیت (خاموش کردن کلید اصلی ماشین   -  

)1از شکل   5 شماره  0موقعیت تایمر روي ( صفر کردن تایمر اگر ساعت تایمر فعال شده باشد  -   
می شود در حالی که بخش هاي دیگر مدار الکتریکی  قطع بعد از خاموشی عادي توسط صفرکردن تایمر  ،نیروي پمپ موتور    

. هنوز ولتاژ دارند   

) 1شکل در  شماره ) (   3 O موقعیت . ( براي دسترسی به مدار الکتریکی ماشین  سوئیچ اصلی را خاموش کنید   

. اگر دسترسی به ورودي ترمینال هاي برق مورد نیاز باشد ،جریان اصلی خط باید قطع گردد  

بویژه در پاراگراف. باید صبرکرد  بعد از خاموشی ماشین اگر دسترسی به سبد مورد نیاز باشد ، زمانی قبل از بازشدن درب   - 
. تا تالطم در محفظه شستشو کاهش یابد  5 -7  

 5- 5- 9  خاموشی اضطراري : 
: براي خاموش کردن اضطراري ماشین موارد زیر را اقدام می کنیم   

 (1 در شکل   3a شماره (   ( O موقعیت (خاموش کردن کلید اصلی  -  
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: نتیجه این خواهد بود   

توقف فوري قطعات متحرك )  1  

خاموشی تجهیزات برقی ماشین ) 2  

.  اما ترمینالهاي ورودي اصلی زیر فشار هستند . یکی قطع می شود بعد از یک خاموشی اضطراري ،برق درسیستم الکتر   
 بعد از رفع کردن دالیلی که منجر به خاموشی اضطراري می شوند ماشین آماده راه اندازي مجدد بوسیله انجام عملیات توضیح داده شده 

. می باشد  9 - 5  -2در پاراگراف   
 6- 5 - 9 چک کردن قطعات 

.) مراجعه کنید 5 -8به . ( ی گردد هنگام چک کردن قطعات شسته شده همیشه از دستکش عایق به گرما به کاربرید به شما پیشنهاد م  
: براي شستن موثر اقدامات زیر را انجام دهید  

ک به هم توجه کنید درصورتی که بعضی از نقاط قطعات به طور کامل با مایع شستشو شسته نشده باشد ،این یعنی که آنها خیلی نزدی  -  
. در سبد قرار گرفته اند یا اینکه آنها به طور منظم چیده نشده اند   

. دنمائیم ینظت  شوشست قابل  مطابق با نوع قطعات راسیکل شستشو دت زمان م  
. مراجعه شود ) مواد شوینده و درجه حرارت ( استفاده از مواد شوینده به ضمیمه   -  

 6- 9 احتیاطات در هنگام عملیات : 
فقط هنگامی که ماشین ساکن است وبعد از اینکه یک دقیقه بعد از انتهاي سیکل شستشو . را در طول سیکل شستشو باز نکنیدرب د

.آن را باز کنید صبرکردید  
  حفاظت شخصی مراجعه کنید  5 -8به پاراگراف ( هنگام برداشتن قطعات شسته شده از سبد ، اپراتور باید دستکش مخصوص بپوشید 

آسیب رسانده و باعث از کارافتادگی یا ) گرم کننده ها(وقتی که آبی در مخزن نیست سیکل شستشو را فعال نکنید این امر به هیتر 
. بدکار کردن پمپ می شود   

اگرچه قطعات اصلی ماشین فلز زنگ نزن هستند ماشین نباید براي مدت طوالنی با آب و بدون مواد تمیز کننده رها شود 
. قسمت هاي ماشین آسیب می رساند بعضی از         به این امر   

 7. 9 افزایش ابزارهاي حفاظتی موتور 
لغزش داشته باشد تکرار شود ماشین را متوقف کنید و به ) در سوئیچ برد( در دستگاههاي سه فاز اگر ابزار محافظ جریان باالي موتور 

)11فصل . (دنبال علت بگردید  
 10- تعمیر : 

: این شامل موارد زیر است . رد درست و کاهش ریسک از کار افتادگی ماشین تعمیر آن ضروري می باشد براي عملک  
)  10 -2 -1پاراگراف (تمیز کردن  -  
)10 -2 -2پاراگراف ( تعمیر روتین متداول   -  
) 10 - 2 -3پاراگراف ( تعمیر اضافی بر متداول   -  

ام دهند باید متخصص در این امور باشند و می توانند با مراکز سرویس خدمات پس از فروش افرادي که می توانند عملیات تعمیر را انج
      .پاریزان صنعت ارتباط برقرار کنند   شرکت 
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 1-10 احتیاطهاي عمومی
: نگهداري یا رویه تعمیر الزم است تا ،قبل از تمیز کردن     
))تعمیر است  ست دردماشین (( یک یادداشت قابل رویت قرار دهید  -  
. حالل ها یا مواد قابل اشتعال را استفاده نکنید  -  
.و آنها رابا قانون و استانداردهاي کشور تطبیق دهیم ) را ببینید 9-1پاراگراف ( مواد و حالل هاي مضر محیط زیست استفاده نشود   -  

: هنگامی که کار تمام شد   
. باز شده را به طور صحیح سر جایش گذاشته و فیکس کنیدهمه وسایل محافظ و گاردهاي برداشته شده یا   

 رویه تعمیر ونگهداري بر روي ماشین با توجه به شرایط توضیح داده شده در ستون جدول زیر انجام گیرد 
 2- 10 تعمیر کار و تعمیر و نگهداري ماشین 

. ماشین باید به صورت منظم هنگامی که کیفیت شستشو کم می شود شسته شود  
: یز کردن ممکن است توسط یک اپراتور ماشین انجام شودتم  
. کسی که به دستورالعمل هاي این کاتالوگ آشنا است  -  

. محل کار را رعایت می نماید  درکسی که قانون و استانداردهاي ایمنی  -  
را انجام داده    10 -1براي تمیز کردن ماشین بهتر است که احتیاطهاي عمومی توضیح داده شده در پاراگراف    

: پراتور باید اٌ  
 (1 شکل   3a شماره . ( قراردهد و آن را قفل کند تا ماشین خاموش شود  O کلید اصلی ماشین را در موقعیت  -  

) ماسک در مقابل ریختن مواد شوینده  –پیش بند  –دستکش الستیکی ( محافظ هاي شخصی مخصوص را بپوشد   -  
یت ماشین وضع دوره اي نوع تمیز کردن   پرسنل  نوع  عملیات  تجهیزات مورد نیاز  

 خالی کردن مخزن

 30تا20هر 
به  باربسته 
 شرائط

خاموش ،مایع شستشو در 
 اپراتور تمیز کردن مخزن شیلنگ  آب جهت شستشو دماي اتاق

شستشو 10هر  تمیز کردن فیلتر  
خاموش مایع شستشو در 

راپراتو تمیز کردن فیلتر آب جاري دماي اتاق  

 
 2- 2 - 10  تعمیر روتین متداول 

:چک کردن و رویه هدفمند جهت جلوگیري از کار افتادگی ماشین به شرح زیر  –شامل بازرسی  ،روتین متداول تعمیر  
وضعیت روغنکاري ماشین   -  
. از لحاظ فرسایش وضعیت قطعات مختلف مربوط   -  
عملکرد و شرایط وسایل هشداردهنده و ایمنی   -  
. هاي تعمیرات روتین عادي باید مطابق با برنامه زمان بندي انجام شود روش -  
. تعمیرات روتین عادي ممکن است به وسیله پرسنل واجد شرایط زیر انجام شود  -  
شخص تعمیر کار  -  
تشخیص آگاهی از دستور العمل این کاتالوگ  -  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                                                                              )20(             

 
 

. تشخیص آگاهی از مسائلی که به تعمیر ماشیتن مربوط است  -  

. تعمیر برنامه ریزي شده عادي باید مطابق با رویه هاي نشان داده شده در جدول زیر باشند  -  
يروتین تعمیر عاد  پرسنل نوع عملیات تجهیزات مورد نیاز وضعیت ماشین دوره 

 تمیز کردن عمومی

ماه 3هر   
30= 20 
بسته به بار

 شرائط

خاموش مایع 
 شستشو دردماي اتاق

 اپراتور تمیز کردن مخزن شیلنگ آب جهت شستشو

 //    // تمیز کردن نازل
//          //        // 

//     // 
 آچار

درآوردن و تمیز 
ردن بوسیله باد ک

 کمپرسور
 اپراتور

 //         //         // //      // تمیز کردن لوله ها
// 

تمیز کردن با آب  آب جاري
 جاري بدون نازل

 اپراتور

بار 10هر تمیز کردن فیلترها  
//        //      // 

// 
 آب جاري

تمیز کردن با آب 
 جاري

 اپراتور

ماه  6هر گریسکاري یاتاقان  
  //     //       //  

 گریس براي یاتاقان //
گریس کاري 
 اپراتور یاتاقان سبد

 3. 2 . 10 تعمیر فوق عادي 
: تعمیر فوق عادي شامل روش هایی است براي اتفاقات استثنایی از قبیل   

از کار افتادگی   -  
  (over  hauls) پیاده کردن و جمع کردن قطعات  -  

.فراد خدمات پس از فروش شرکت سازنده انجام گیرد روش هاي درخواستی باید توسط ا -  

.تعویض قطعات در سیستم برقی یابادي   -  

. تعویض واشر آب بندي پمپ   -  

واحدهاي تبدیل و دیگر قطعات مکانیکی  –خروج بخار   -تعویض پمپ ها  -  

 11- رفع عیب 

 1. 11 ماشین بد کار می کند . 
: ز بیشترین علت تکرار بدکاري عبارتند ا  

نازل ها مسدود شده  -  

سطح مایع در مخزن کم باشد  -  

تمیز نبودن فیلتر مکش مایع   -  
اصطکاك چرخش سبد  -  

  به پاراگراف می باشد نادرست پمپ شناشی از مسیر چرخ ،هنگام اولین راه اندازي ماشین رخ میدهد که  اکثر بد کارکردن دستگاه
.مراجعه کنید  8 -2 -1  
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  آسیب دیدن دستگاه بخاطر مواد شوینده  11. 2

 آمده است  با توجه به درجه حرارت آنها در جدول ضمیمه،استفاده از قطعات جهت شستشو وموادي شوینده که باید مصرف شوند

  .ستشوي طوالنی با انواع مواد شوینده بیش از اندازه طول بکشد ممکن است قطعات آلومینیم سیاه شده و یا اکسید شونداگر ش
 .بیش از اندازه ممکن است  به قطعاتی که شسته می شوند و یا ماشین آسیب برساند ،رد نامناسب از مواد شوینده اسیديکارب( 

به ساختار فلزي ماشین آسیب جـدي   استفاده شده  خاص هايکار بتبعضی وقتها با که وریک یک تعدادي از اسیدها ازقبیل اسید سولف
  .زده و غیر قابل استفاده میشود

بالفاصـله بعـدازپایان عملیـات شستشوباموادشـوینده ،جهـت جلـوگیري ازلـک شـدن قطعـات ،آنهـارا بـا آب            : توجه
  تمیزشستشودهید

 
 3. 11 عیب وحل مشکل 

. کارکردن ماشین استفاده کنید بد اساییجدول زیر را براي شن  
 عمل علت عیب

.فیلتر و نازل ها را تمیز کنید کثیف شدن فیلتر ونازل ها فشار پمپ پایین است  

پمپ مایع را هدایت 
نمی کند یا سر 

وصدایش بیش از اندازه 
.است   

 سطح پایین مایع

اضافه کردن مایع که آن را باالتر از سطح 
 نرمال

ر باید به صورت کامل پوشیده فیلت(برساند 
 شود اما مایع نباید باالي سطح لوله

 را بپوشاند
 فیلتر مربوط به مکش مایع را تمیز کنید فیلتر کثیف

 قطعات خراب جایگزین شود پروانه پمپ یا درزبندها آسیب دیده
.پمپ درجهت اشتباه می چرخد  .راببینید  8 -2پاراگراف    

 سبد نمی چرخد
مداربرقی الکتروگیربکسمشکل در-  

آسیب دیدن الکتروگیربکس-  

.قطعات در سبد دوباره چیده شوند   
 بررسی مدارالکتروگیربکس
 بررسی صحت عملکردالکتروگیربکس

مایع شستشو گرم نمی 
.شود  

 جایگزین شود هیتر سوخته است

.ترموستات بد عمل می کند  جایگزین شود 
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 12-  قطعات یدکی : 
 1-12 لیست قطعات یدکی 

 – خارفنري یاتاقان سبد –کاسه نمدیاتاقان سبد  –یاتاقان سبد  –پمپ  –نازل  –الکتروگیربکس  –تایمر  -فیلتر –هیتر  -ترموستات -
  -خارفنري یاتاقان الکتروگیربکس –کاسه نمدیاتاقان الکتروگیربکس –یاتاقان الکتروگیربکس 

 
 2- 12  سفارش قطعات یدکی 

. درخواست شود پاریزان صنعت شرکتپس ازفروش سفارش براي قطعات یدکی از طریق نمایندگیهاي خدمات   
 3- 12 جایگزین کردن قطعات 
. انجام گیرد  پاریزان صنعتط باید توسط افراد متخصص و یا توسط خدمات پس از فروش شرکت جایگزین کردن قطعات معیوب فق  

 اجزاي اصلی : 
) 1شکل : (اجزاي اصلی که ماشین را می سازند مطابق زیر هستند  

)1( )بدنه( ساختار ساپورت کننده ماشین.   
) 2(درب دستگاه شستشو .   

 )3( ON وOFF سوئیچ اصلی تغییر وضعیت ماشین  .    
) 4(الکتریکی شامل بخش هاي مدار الکتریکی  برد.   
)5(پانل کنترل روي یک سمت تابلو برق .   
) 6(پمپ شستشو .   
) 7(هیتر براي گرماي مایع شستشو .   

) 8(فیلتر براي فیلتر کردن مایع شستشو   
) 9. (دسبد دوار که قطعات جهت شستشو در آن قرار می گیرن.   
) 10( سیستم خروج براي خارج کردن باقی مانده مایع شستشو .   
) 11(مخزن شامل مایع شستشو .   
) 12(لوله هاي پخش مایع .   
)13) (سفارشی (تخلیه بخار .   
)14(موتورجهت چرخش سبدشستشو.   
: پانل کنترل .   

  )  1شکل  5شماره (پانل کنترل روي قسمت راست ماشین قرار گرفته است 
 از طریق پانل کنترل می توان پارامترهاي شستشو از قبیل طول دوره شستشو و دماي کاري را تنظیم کرد و سیکل هاي شستشو را 

.کنترل نمود  
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  . نشان داده شده و در جدول زیر شرح داده شده است  1فرمان ها در شکل . 
  
  

  تاثیرات نام واحد سمبل شماره
5a  اجازه عمل کردن ماشین رامی دهد فرمان عمل 

5c  تنظیم زمان شستشو تایمر 

5d  آگاهی می دهدکه سیکل شستشودرحال کاراست  چرخش روشن بودن 

5e  نشان میدهد که المنت گرمایی روشن است گرمایی 

5f  تنظیم دماي مایع شستشو  ترموستات 
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اجزاي اصلی :
 
 

):1شکل (قطعات واجزاء اصلی تشکیل دهنده ماشین به شرح ذیل می باشند  
  بدنه اصلی   )1(
 درب باال  )2(

 )  (ON-OFFاصلی ماشین  ) کلید(سوئیچ  )3(

 بردالکتریکی شامل قطعات ومدارات الکتریکی  )4(

 پانل کنترل  )5(

 پمپ آب  )6(

 هیترجهت گرم کردن مایعات شستشو  )7(

 فیلترجهت تصفیه مایع شستشو  )8(

 سبدشستشو جهت قراردادن قطعات قابل شستشو )9(

 شیرتخلیه جهت تخلیه مایعات پس مانده )10(

 مخزن شستشو )11(

 لوله هاي توزیع واسپري مایعات شستشو بانضمام نازلها  )12(

 )   انتخابی(تخلیه بخار  )13(

 موتورجهت چرخش سبدشستشو  )14(
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 اطالعات فنی وابعاددستگاه
 
 

  هیتر
Kw 

  تانک
Lt 

  پمپ
Kw bar Lt/min  

 
  ظرفیت شستشو

DxHmm.xWkg 
  مدل

5 200 20-140 3.5 1.5 100 450 800 WW200  

  
D x H x W=diameter x height x weight  

 وزن         ارتفاع            قطر
 
 

  ابعادبه میلیمتر  ابعادماشین درحالت بسته  ابعادماشین درحالت باز
H B A H B A   

1320  1317 1257 950 1317 1257 WW200 
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 مدارفرمان 
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 مدارفرمان 
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. جهت پاشش آب ازنازلها بایدبصورت زیرباشد   
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 شرکت پوشش گستر شیمی                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                          

  

    CD144 +قلیاییچربیگیر 
 

  مشخصات محصول  
  )ادتیو مایع(پودري دوجزئی : شکل ظاهري   -1
  .امولسیفایر – دترجنت  – سورفکتانت  - مواد قلیایی قويشامل : ترکیبات   -2
3- PH   12  - 13: محلول     

داراي قدرت نفوذ وچربیگیري . آهنی می باشد ، چدنی وقابلیت استفاده هم زمان براي قطعات آلومینیومی  :ویژگی مهم 
  . از قطعات بسیار کثیف وجرم گرفته را نیز دارا می باشد 

  
  طریقه مصرف  

  %  2- 3 :درصد مصرف 
 .است Kg 1/0- 2/0به  Kg 1) ادتیو(به جزء دوم )پودر(صورت دوجزئی عرضه میشودونسبت مصرف جزء اول به: توضیح

    درجه سانتیگراد 55 - 65 :  دما
  . بستگی به آلودگی قطعه وفشار پشت نازل هاي دستگاه دارد دقیقه  5  - 15:  پاشش زمان

  
  نحوه کنترل وان  

PH   12 -  13محلول مورد مصرف  
  . نرمال تیتر می نماییم  1/0ریخته با اسید کلریدریک 100محلول وان را به داخل ارلن مایر  10ml: روش تیتراسیون 

  )فنل فتالیئن  – معرف (
  نرمال 1/0 اسیدمیزان مصرف  -   ) 17(میزان اسید مصرفی نمونه شاهد×  18/0 :وان مورد مصرف براي درصد الزم

  
 شرایط انبار داري 

  . در معرض رطوبت و آفتاب نباشد 
  

 بسته بندي 
  کیلوگرم  25کیسه 
  کیلوگرم 24گالن 

 . بعد ازپایان عملیات شستشو ، قطعات باآب شستشو گردند  
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 :دفترمرکزي وخدمات 

  .ساختمان پاریزان صنعت مخصوص کرج  جاده 28تهران کیلومتر
  0261- 6101390- 92: تلفن دفترمرکزي           0261- 6101380- 81: تلفن خدمات

  0261 -6101393:      فکس دفترمرکزي             
  
  
  

:آدرس کارخانه   
جاده دامغان شهرك صنعتی شرق بلوارجمهوري اسالمی بلوارامام خمینی خیابان 9سمنان کیلومتر  

.کارخانه پاریزان صنعت B13 

0231- 3352416- 17: تلفن   

  0231- 3352126: فکس                                             
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