
دستگاه روغن گیر dk60شرکت اسوه 
صنعت اصفهان

با سپاس از حسن انتخاب و اعتامد شام

توصیه می شود حتما قبل از راه اندازی دستگاه دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید.
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درباره ما 
ــه ی  ــدی بازرگانــی اســوه صنعــت اصفهــان فعالیــت خــود را از ســال 1389در زمین ــروه تولی گ
طراحــی و ســاخت دســتگاه هــای تولیــد کننــده ی مــواد غذایــی ارگانیــک آغــاز کــرد و بــا توجــه 
بــه طراحــی حرفــه ای و کار بــر پســند دســتگاه هــا، بــه ســرعت مــورد اســتقبال صاحبــان مشــاغل 
خانـگـی، تولیدکننــدگان عمــده ی روغــن هــای گیاهــی و درماـنـی و تمامــی اقــام عطــاری و 

کارآفرینــان در حــوزه ی کســب و کارهــای ارگانیــک واقــع شــد.
ایــن شــرکت امــروزه بــه عنــوان یکــی از برنــد هــای مطــرح و معتبــر در تولیــد ایــن دســتگاه هــا 

در ســطح کشــور همچنیــن کشــور هــای همســایه شــناخته شــده اســت.
ــا بهــره گیــری از تیــم تحقیــق و طراحــی خــود، در 7شــاخه ی  در حــال حاضــر اســوه صنعــت ب
بــزرگ آســیاب، خشــک کــن، ارده گیــر،  روغــن گیــر، عــرق گیــر، کــره گیــر، دیســتونر و بیــش از 
100 زیــر شــاخه بــه همــراه متعلقــات هــر کــدام کــه خــط تولیــد کامــل و جامعــی را شــامل میشــود 
بیشــترین تعــداد و تنــوع دســتگاه را در حــوزه ی کاری خــود دارد و هــر ســاله بــا کمــک دانــش 
روز دنیــا و بــا طراحــی و شــبیه ســازی کامپیوتــر ی بــا بهینــه ســازی دســتگاه هــای تولیــدی خود 

، محصوالتــی بــه روز و مشــتری پســندی را بــه ســبد تولیــد خــود اضافــه میکنــد .
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مقدمه
حســن انتخــاب وســلیقه ی شــما را در اســتفاده از محصــوالت اســوه صنعــت تبریــک 

ــن  ــن محصــول مهتری ــد ای ــد تولی ــم در فرآین ــان مــی دهی ــه شــما اطمین مــی گوییم،وب

هــدف شــرکت جلــب رضایــت مشــتریان بــوده و در ایــن راســتا بهتریــن کیفیــت را توســط 

کارشناســان متخصــص و خــاق در ایــن محصــول در نظــر گرفتــه شــده.

همچنیــن در خصــوص بازرســی و آزمــون اولیــه، فرآینــد تولیــد، تســت عملکــرد و کنتــرل 

نهایــی از کیفیــت ایــن محصــول اطمینــان کامــل حاصــل شــده اســت. 

ــدازی دســتگاه آســیاب ونحــوه ی  ــرای راه ان ایــن دفترچــه حــاوی اطاعــات مــورد نیــاز ب

عملکــرد بهینــه بــا دســتگاه مــی باشــد.

لــذا خواهشــمندیم دفترچــه راهنمــا را بــا دقــت مطالعــه کــرده و آن را بــرای مراجعــات 

بعــدی نگهــداری فرماییــد. 
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دستوالعمل های ایمنی:
ــا دقــت  + لطفــا پیــش از اســتفاده از دســتگاه، دســتورالعمل هــای ایمنــی را ب

مطالعــه فرماییــد.
+ بــرای جلوگیــری از خطــر بــرق گرفتگــی قســمت دو شــاخه کامــا در پریــز قــرار 

بگیرد. 
+ محــل تعبیــه دســتگاه  از بــرق مصرفــی مناســب 220 ولــت بــرای تکفــاز و 380 

ولــت بــرای ســه فــاز  برخــوردار باشــد.  

هشدار: 
+ در هنــگام بــاز بــودن درب آســیاب از روشــن کــردن آن جــدا خــودداری کنیــد.

+ بــرای جلوگیــری از پخــش شــدن گــرد و غبــار مــواد قبــل از روشــن کــردن 
ــد. ــان حاصــل کنی ــودن چفــت هــای درب آســیاب اطمین دســتگاه از محکــم ب

+ دوشــاخ دســتگاه دارای ســیم ارت اســت الزم بــه ذکــر اســت ســیم ارت 
ــا وصــل باشــد. ســاختمان حتم
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 : dk110 مشخصات دستگاه روغن گیری
   ابعاد دستگاه: 150X70 ارتفاع 155

   وزن دستگاه: 350 کیلوگرم 
kw 7.5 :توان موتور   

   قطر داخلی سیلندروقطر خارجی ماردون: 110 میلیمتر

تابلو برق دستگاه روغنگیرDK60 شامل:
1-اینورتر     2- کنتاکتور      3- ترموستات    4-کلید 

مینیاتوری    5-المنت     6 -سیم ترموکوبل 

ترموستات : سیستم گرمایشی دستگاه روغن گیر

 ترموستات به چند قسمت تقسیم می شود:
1.سنسور دما )ترموکوبل (   

2.المنت حرارتی        
3.دیجیتال کنترل دما )ترموستات( 
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تنظیمات تابلو برق )تنظیم ترموستات(:
صفحه نمایش ترموستات روی تابلو برق دو دما را نشان می دهد.

ـی  ـی دســتگاه اســت و عــدد پاییـن عــدد باالـیـی )قســمت PV( دمــای فعـل
ــد. ــی دهی ــه دســتگاه م ــه شــما ب )قســمت SV( دمایــی ک

برای تنظیم ترموستات
1. دکمه ی اینتر را فشار دهید. 

2.عدد پایینی چشمک زن می شود.

نکتــه: بــه یــاد داشــته باشــید هــر چــه ســرعت کار دســتگاه باالتــر باشــد روغــن کمتــری 
ـی تــری بــه شــما مــی دهــد. امــا هرچــه ســرعت  مــی گیــرد و کنجالــه چــرب تــر و روغـن
دســتگاه پاییــن باشــد، روغــن بیشــتری مــی گیــرد و کنجالــه خشــک تــری خــارج مــی شــود.

 

3. دمای مورد نظر را با دکمه های روی دستگاه تنظیم میکنیم با دکمه ی منفی دما پایین 
آمــده وبــا دکمــه ی مثبــت دمــا بــاال مــی رود. بــا ایــن دو دکمــه دمــای مــورد نظر را تعییــن کرده 
)100درجه( با زدن 4 بار کلید اینتر ترموســتات از حالت چشــمک زن خارج شــده و تنظیم می شــود. 

نمایشگر پایین تابلو برق نشان دهنده ی سرعت کار است.
مــاردون دســتگاه اســت کــه بیــن 15 تــا 50 مــی باشــد امــا بــرای اکثــر دانــه هــا ســرعت 20 تــا 

25 مجــاز و مطلــوب اســت. 
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اخطــار: بــه هیــچ وجــه بــه صفحــه کلیــد اینورتــر دســت نزنیــد. شــما فقــط 
مجــاز بــه دســت زدن بــه پیــچ ولوم)پیــچ تغییــر سرعت(هســتید. حـتـی 
شــود.  پوشــانده  کاغــذی  بــا  هــا  دکمــه  ایــن  روی  شــود  مــی  پیشــنهاد 

آشنایی با قطعات روغنگیری کالیبر 110 :
 1. نازل  

 2. نگهدارنده نازل 
 3. توپی  

 4. مهره ی توپی  
 5. مهره 
 6. تیغه

 7. ماردون  
 8. سیلندر

 9.گلدانی
 نگهدارنــده نــازل: اولیــن قطعــه دســتگاه، مهــره ای اســت کــه نــازل 
داخــل آن قــرار میگیــرد و توســط یــک درز بــه پشــت توپــی متصــل 
مــی شــود. )بــه یــاد داشــته باشــید کــه قســمت گشــاد نــازل به ســمت 
داخــل دســتگاه قــرار بگیــرد و قســمت کوچکتــر آن بــه ســمت بیــرون(
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توپــی: قطعــه ی پهنــی شــامل دو مهره اســت 
ــه  ــه شــکل 2 دیســک ب ــن مهــره هــا، ب کــه ای
هــم چســبیده انــد. دیســک اول )مهــره ای 
دســتگاه  بــه  چســبیده  و  متحــرک  ـی(  عقـب
نگــه داشــتن  اســت و وظیفــه ی فیکــس 
توـپـی را بــر عهــده دارد. در شــروع کار آن را 
جهــت  خــاف  در  ســپس  ببندیــد،  محکــم 
ــه هــای ســاعت آن را آهســته آهســته  عقرب
نیــم دور شــل کنیــد. دیســک دوم مهــره ثابــت 

و بزرگتــر اســت. 

ــل  ــه از داخ ــه کنجال ــازل: قســمتی اســت ک ن
آن بــه صــورت مــدادی یــا میلــه ای خــارج 
مــی شــود و حالــت مخروطــی شــکل دارد. یــک 
طــرف آن گشــادتر از ســمت دیگــر اســت و 
ــه ســمت ســر مــاردون  ــد ب ــر بای ــه بزرگت دهان

ــه ســمت داخــل دســتگاه( بســته شــود. )ب
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مهــره: ایــن قطعــه ی پهــن از ابتــدا و انتهــا دارای 
رزوه اســت کــه از یــک طــرف بــه ابتــدای ســیلندر 
یــا هــد  ـی  از طــرف دیگــر توـپ پیــچ میشــود و 
دســتگاه درون آن پیــچ مــی شــود روی ایــن قطعه 
ــه شــده اســت.  ــز تعبی ــا نی ــت و سنســور دم المن
کار المنــت حــرارت دادن بــه کنجالــه و تســهیل در 

بیــرون آمــدن بهتــر آن مــی باشــد.

قســمت کــروی شــکل آن رو بــه داخــل اســت و بــا 
قســمت کــروی شــکل ســر مــاردون که رو بــه بیرون 
قــرار گرفتــه، در تمــاس اســت. بــا تنظیــم فاصلــه ی 
بیــن ایــن دو در دانــه هــای مختلــف )بــا توجــه بــه 
ســختی و نرمــی کنجالــه( عمــل روغنگیــری انجــام 

مــی شــود.  
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ایــن قطعــه وظیفــه خــرد  یــا خردکــن:  تیغــه 
ــل از رســیدن  ــه هــا قب ــه هــا را دارد. دان ــردن دان ک
ــد خــرد  ــاردون بای ــه قســمت کــروی شــکل ســر م ب
شــوند کــه تیغــه ایــن کار را انجــام مــی دهــد.

ایــن قطعــه درون قســمت ســر ســیلندر جــای دارد. 
ایــن تیغــه ی اســتوانه ای یکــی از قطعــات اصلــی 
دســتگاه اســت )بیــرون آن دایــره ای و داخــل آن 
بــه خاطــر شــکل پــره هــای تیغــه، بــه شــکل 8 

ضلعــی اســت.

ســیلندر: قطعــه ای مشــبک اســت کــه از یــک 
طــرف بــه گلدانــی و از طــرف دیگــر بــه مهــره متصــل 
مــی شــود. روغــن از ســوراخ هــای تعبیــه شــده روی 

ســیلندر اســتخراج مــی شــود.
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مــاردون: میلــه ی مارپیچــی بزرـگـی کــه از داخــل 
ــرده و داخــل فرورفتگــی  ــور ک ســیلندر و گلدانــی عب
گیربکــس جــا می گیرد و بوســیله ی خــار چهارگوش 
کــه داخــل فرورفتگــی انتهــای مــاردون قــرار میگیــرد 
ــی  ــال م ــود انتق ــه خ ــس را ب ــروی چرخــش  گیربک نی
دهــد. در ضمــن دانــه هــای روغنــی را بــه ســمت جلــو 
فشــار مــی دهــد، تیغــه روغــن موجــود در دانــه هــا را 
مــی گیــرد و کنجالــه بــه ســمت بیــرون هدایــت مــی 
ــد در  شــود. انتهــای آن خــاری تعبیــه شــده کــه بای
محــل خویــش )جــا خــاری( در گلدانــی فیکــس شــود.

 گلدانی: از یک طرف به گریبکس و از طرف دیگر 
به سیلندر متصل می شود .قیف دانه بر روی 

همین قسمت تعبیه شده است.
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باز کردن و تمیز کردن روغن گیر 110 :
پیــش از هرنــوع تمیــزکاری و بــاز کــردن قطعــات، الزم اســت دوشــاخه را از پریــز کشــیده و بــرق 
را قطــع کنیــد. هنــگام مونتــاژ کــردن و بســتن قطعــات دقــت کنیــد کنجــد و ِلــرد میــان قطعــات 

دســتگاه قــرار نگیــرد.
)مخصوصــا بیــن تیغــه و نــازل قــرار نگیــرد(؛ زیــرا باعث چکه کــردن روغن  از قســمت های مختلف 
دســتگاه  می شــود. وبــه نوعــی مانــع آب بنــدی آن مــی شــود. بعــد از هــر بــار بــاز و بســته کــردن 
دستگاه، حتما حتما با یک تنظیف کلیه قسمت ها را تمیز کنید، ضروریست برای پیشگیری 
از آســیب بــه دســتگاه هیــچ کنجالــه یــا دانــه ای در میــان قطعــات دســتگاه باقــی نمانده باشــد.

قطعات را به ترتیب باز کرده:  
1. نگهدارنده نازل را باز کرده )خاف جهت عقربه های ساعت( 

2. توپی را در خاف جهت عقربه های ساعت باز کنید. 
3. در شــروع کار توپــی را محکــم ببندیــد، ســپس در خــاف جهــت عقربــه هــای ســاعت آن را 
آهســته آهســته نیــم دور شــل کنیــد. دیســک دوم مهــره ثابــت و بزرگتــر اســت. قســمت کروی 
شــکل آن رو بــه داخــل اســت و بــا قســمت کــروی شــکل ســر مــاردون کــه رو بــه بیــرون قــرار 

گرفتــه، در تمــاس اســت.
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بــا تنظیــم فاصلــه ی بیــن ایــن دو در دانــه هــای مختلــف )بــا توجــه بــه ســختی و نرمــی 
کنجالــه( عمــل روغنگیــری انجــام مــی شــود.  

ــه  ــه طــرف چــپ شــل شــود ک ــم دور ب ــان توپــی بســته شــد، نی ــر اســت، هــر زم شــایان ذک
فاصلــه  ی 1 میلیمتــری بــا مــاردون ایجــاد کنــد. ایــن فاصلــه و ایــن دور چرخیــدن در دانــه هــای 

مختلــف، متفــاوت اســت.
سوراخ توپی در واقع همان محل خروج کنجاله است. 

بــرای بــاز کــردن، دیســک چســبیده بــه دســتگاه را بــا آچــار چاکلــت کمــی شــل کنیــد. ســپس 
دیســک بیرونــی تــر )مهــره ی ثابــت( را بــا آچــار، کامــا بــاز کنیــد و کل مهــره را خــارج نماییــد.

5. سیم ترموکوبل را باز کرده. 

6. المنت را باز کرده. )احتیاط المنت ممکن است داغ باشد مواظب باشید(.

7. تیغه را درآورده.

8. ماردون را بیرون میکشیم .
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9. ســیلندر را بــاز کــرده )پیــچ ســیلندر چــپ گــرد مــی باشــد و در جهــت عقربــه هــای ســاعت بــاز 
مــی شــود( و بــا آب و شــوینده تمیــز کنیــد. )بافاصلــه پــس از شستشــو، قطعــات را بــا دســتمال 

خشــک  کنید.( 
مراقــب باشــید کنجالــه هــا در ایــن قســمت دپــو نشــود. دپــو شــدن کنجالــه در ایــن قســمت، 

باعــث بریــدن پیــچ و جــدا شــدن ســیلندر از گلدانــی مــی شــود.
در صــورت مســدود شــدن آن، بایــد بــا ســوزن تــک تــک ســوراخ هــا بــاز و بعــد بــا فشــار پمــپ 

بــاد آن را تمیــز شــود.
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2- انتهای ماردون دارای یک خار است، آن را به داخل گلدانی بفرستید تا خار ماردون، داخل 
جا خاری قرار بگیرد.

نکتــه: تمامــی پیــچ هــا و رزوه هــا دســتگاه در جهــت عقربــه هــای ســاعت بســته مــی شــوند 
امــا ســیلندر خــاف جهــت عقربــه هــای ســاعت اســت.

بستن روغنگیر 110 بعد از تمیزکاری:
بعــد از تمیــز کــردن، قطعــات را مجــددًا بــه ترتیــب ســیلندر، مــاردون، تیغــه، مهــره، توپــی، 

ــازل ببندیــد. ــازل، نگهدارنــده ن ن
1- سیلندر باید برخاف جهت عقربه های ساعت بسته شود.
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3-   تیغــه را از قســمت صــاف و پهــن آن 
وارد کنیــد. دهانــه ی آن را کمــی بچرخانیــد 
تــا تیغــه هــا جــا بیفتــد. حتمــا دو برآمدگــی دو 
طــرف دســتگاه داخــل 2 فرورفتگــی مســتطیلی 

تیغــه فــرو رود و ثابــت شــود. 

ــرای اینــکار  چــک کنیــد کــه ابتــدای، محدبــی شــکل مــاردون بیــرون دســتگاه نمانــده باشــد. ب
بایــد مــاردون را کمــی تــکان داد تــا خــار در جــای خــود قــرار بگیــرد. )وقتــی خــار جــا افتــاد دیگــر 

مــاردون نبایــد تــکان بخــورد.(
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4-   مهــره پهــن را از قســمت بزرگتــر آن بــه دســتگاه وصــل کنیــد )حتمــا جــا پیــچ هــا در جلــوی 
دســتگاه قــرار بگیــرد( و بــا کمــک آچــار و بــا چرخانــدن در جهــت عقربــه هــای ســاعت آن را 

محکــم کنیــد.
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6-   قطعه توپی یا ِهد که شــامل نگه دارنده ی نازل و خود نازل هســت باید روی قطعه مهره 
متصــل  شــودبرای نصــب آن، حتمــا ُمهــره ی متحــرک را انقــدر بچرخانیــد تــا کامــا بســته شــود 
بعــد آن را بــه دســتگاه ببندیــد و بــا آچــار چاکلــن آن را کمــی ســفت نمائید.بــرای چرخــش نیــم 
دور و ربــع دور، بــه مهــره متحــرک دســت نزنیــد! مهــره جلویــی را بــا کمــک آچــار بچرخانیــد. بعد 
آن را بــا دســت نگــه داریــد کــه تــکان نخــورد و مهــره عقبــی را انقــدر بچرخانیــد تا ســفت شــود. 

7-نازل را داخل جا نازلی قراردهید )به طوری که قسمت کوچک آن داخل جا نازلی بیفتد( 
بعد جا نازلی را داخل توپی بپیچانید و آن را کاما محکم کنید.

8-  سیم ترموکوبل را ببندید.

5-   المنــت را روی مهــره ببندیــد. حتمــا ســوراخ پیــچ هــای ایــن ورقــه روی یکــی از ســوراخهای 
مهــره قــرار گیــرد و ســیم سنســور بــه آن پیــچ شــود.
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تنظیم کردن توپی :
به یاد داشته باشید برای تنظیم میزان دور چرخش توپی برای دانه های مختلف باید:

دیســک داخلــی کــه متحــرک اســت را تــا انتهــا و در جهــت عقربــه هــای ســاعت بچرخانیــد تــا 
محکــم شــود. 

ــا آچــار روی  ــازل گیــر قــرار داده وروی توپــی ببندیــد و مهــره ی توپــی را ب ــازل را در ن ابتــدا ن
توپــی بســته و تــا آخــر ببندیــد.

2 نکته را باید برای روغن گیری از نارگیل  باید رعایت کرد:
1. نازل و نازل گیر کامل باز باشد.

2. توپی هم به جای نیم دور باز کردن دو دور باز کنید )شل کنید(.

این چرخاندن ربع دور و نیم دور، ایجاد فاصله ی توپی با ماردون است.

مجــددا تاکیــد مــی کنیــم: ســر توپــی نبایــد بــه ســر مــاردون چســبیده باشــد؛ 
ــن  ــه مــاردون آســیب مــی رســاند. ای ــه شــده و ب ــع روندگــی کنجال ــرا مان زی
حالــت آســیب زا تریــن مــورد در دســتگاه روغــن گیــری اســت چــون کوچــک 
تریــن  خــراش بــه مــاردون باعــث اختــال در رونــد روغــن گیــری و کاهــش 

بهــره وری دســتگاه مــی شــود.
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مراحل راه اندازی دستگاه : 
ابتــدا توپــی را تنظیــم کــرده المنــت دســتگاه را ببندیــم و سنســور دمــا یــا ســیم ترموکوبــل 
ــدازی اســت. ســوییچ  را بســته ترموســتات را تنظیــم مــی کنیــم. دســتگاه امــاده ی راه ان
ــه  المنــت را روشــن کــرده. چــراق قرمــز روشــن مــی شــود. صبــر کــرده تــا دمــای دســتگاه ب
دمــای مــورد نظــر برســه )100 درجــه(. دانــه را داخــل قیــف دســتگاه ریختــه و دور دســتگاه را 

تنظیــم مــی کنیــم )15 - 25( دســتگاه را روشــن مــی کنیــم. 
دقــت کنیــد حتمــا دمــای المنــت در نشــانگر دیجیتــال بــه 100 درجــه ســانتی گــراد برســد تــا 

کنجالــه بتوانــد خــارج شــود.
ــه دســتگاه را تســت کــرده ببینــم کــه نــرم اســت یــا  بعــد از 2 دقیقــه روغــن گیــری کنجال
زبــر. اگــر زیــر دســت پــودر شــد دســتگاه را خامــوش کــرده 5 ثانیــه دور دســتگاه را برعکــس 
کــرده و بعــد مهــره ی توپــی را شــل کــرده توپــی را کمــی کمتــر از ربــع دور ســفت مــی کنیــم.

و بــاز دوبــاره مهــره را ســفت کــرده. و بــاز دســتگاه را بعــد از ایــن مرحلــه روشــن کــرده و بــه 
کار ادامه می دهیم.  

اگــر دانــه ای داخــل مــاردون یــا ســیلندر گیــر کنــد و رونــد روغنگیــری مختــل شــود، ســوییچ را 
بــه مــدت ســه ثانیــه )بــه حالــت چپگــرد(، بــه ســمت چــپ بچرخانیــد، تــا دانــه ی گیــر افتــاده 

رد شــود؛ ســپس مجــددا ســوییچ بــه ســمت راســت چرخانــده شــود.
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توجــه داشــته باشــید، تابلــو بــرق کایبــر40، 60، 90 و 110 شــبیه یکدیگــر اســت، تنهــا تفاوتشــان 
در طــرز بــاز و بســته کــردن توپــی در مــدل110 مــی باشــد.

مراحل خاموش کردن دستگاه : 
اجــازه بدهیــد کــه  مــواد بــه صــورت کامــل از دســتگاه خــارج شــود و نــه روغــن و نــه کنجــد 

خــارج نشــود. المنــت را خامــوش کــرده و دســتگاه را هــم خامــوش کنیــد.

سرویس کردن دوره ای دستگاه:
بــه یــاد داشــته باشــید یکــی از مزایــای ایــن دســتگاه ایــن اســت کــه اگــر تنظیمــات و مراقبــت 
هــا طبــق اطاعــات ایــن دفترچــه رعایــت شــود، نیــازی بــه تعمیــر و ســرویس نخواهد داشــت.

 - دستگاه را دو ماه پس از شروع کار، با روغن واسکازین، روغن کاری کنید.

 - پــس از آن هــر شــش مــاه یکبــار بــرای تخلیــه واســکازیِن گیریبکــس خورشــیدی، پیچــی 
کــه )در پاییــن تریــن نقطــه دســتگاه( قــرار گرفتــه اســت را بــاز کنیــد.

 -  پیــچ بــاالی دســتگاه کــه مخصــوص ورود واســکازین تــازه اســت را نیــز بــاز کنیــد )بــه ایــن 
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ترتیــب هــوا از محــل پیــچ باالیــی وارد دســتگاه شــده و روغــن واســکازین قدیمــی از محــل 
پیــچ پایینــی خــارج مــی شــود(.

ــا  ــار 150« یــ نــوع واســکازین کــه بایــد داخــل دســتگاه ریختــه شــود » واســکارین بهــران بردب
»توتــال یــا شــل « مــی باشــد در صــورت عــدم دسترســی بــه واســکازین 150از واســکازین 140هم 

میتــوان اســتفاده کــرد .
نــوع واســکازین کــه بایــد داخــل دســتگاه ریختــه شودواســکارین بهــران بردبــار150 یــــا »توتــال 

یــا شــل« میباشــد.

 - در پایــان، پیــچ تخلیــه )پاییــن( را ببنیــد و از آب بنــد شــدن و محکــم بــودن آن اطمینــان 
حاصــل کنیــد و از طریــق پیــچ باالیــی واســکازین جدیــد را وارد گیریبکــس کنیــد.

 - بــه یــاد داشــته باشــید از طریــق چشــمی کــه روی پایــه ی گیریبکــس تعبیــه شــده میــزان 
واســکازین مــورد نیــاز را وارد کنیــد )بعــد از پــر شــدن، بایــد خــط قرمــز ایــن چشــمی در وســط 
قــرار بگیــرد( میــزان واســکازین مــورد نیــاز گیریبکــس توســط ایــن چشــمی تنظیــم مــی شــود.

 - واسکازین،  باعث صیقلی شدن مسیر روغنگیری شامل  ماردون  و  توپی و تیغه دستگاه می شود.
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نکات مهم برای مراقبت از دستگاه:
احتیاط1- قبل از شروع کار، دستگاه را روشن کنید و تا رسیدن به دمای 95 صبر کنید، بعد 

کار را شروع کنید. 

احتیاط 2 - قبل از خاموش کردن، حتما دمای المنت را پایین بیاورید.

احتیــاط 3- در پایــان کار دســتگاه، مقــداری کنجــد مرطــوب ) رطوبــت 3%() خیــس نباشــد فقــط 
کمــی نــم دار شــود( داخــل آن بریزیــد تــا روغنگیــری شــود. خــود ایــن کنجــد نــم دار باعــث 
تمیــز شــدن مــاردون و ســیلندر مــی شــود و نیــازی بــه بازکــردن توپــی و خــارج کــردن کنجالــه 

هــا نخواهــد داشــت.

احتیــاط 4- اگــر کنجالــه در دســتگاه گیــر کــرد، نــازل بــاز را کنیــد، بعــد مجددًا دســتگاه را روشــن 
کنیــد تــا کنجالــه خارج شــود.

- اگر باز هم کنجاله خارج نشد، دما را تا 125 یا 135 درجه باید باال ببرید، بعد مجددا دستگاه 
را روشن کنید تا کنجاله خارج شود.

- اگر همچنان کنجاله گیر کرده بود، باید توپی و المنت هم باز شود و ماردون را خارج کرده 
کنجاله ها را تمیز کنید.
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ــا روشــن شــدن  ــده باشــد، ب ــاردون مان ــه درون م ــل، کنجال ــر از شــب قب ــاط 5- اگ احتی
دســتگاه در روز بعــد، پیــچ هــای گلدونــی مــی ُبــَرد )حتــی اگــر نــازل درســت بســته شــده 
ــاردون فشــار  ــه م ــا روشــن شــدن دســتگاه، هــم زمــان، از یکطــرف ب باشــد(. چــرا کــه ب
مــی آیــد کــه دانــه هــای جدیــد را بــه ســمت جلــو ُهــل بدهــد و از آنهــا روغنگیــری کنــد.

و از طرف دیگر، دســتگاه بخاطر ســفت شــدن کنجاله ی مانده، قفل شــده و قادر نیســت 
کنجاله ها را تخلیه کند. بنابراین پیچ نمی تواند این فشــار را تحمل کند و می شــکند.

احتیــاط 6- اگــر حیــن روغنگیــرِی نارگیــل، دمــا بــاال رفــت بایــد بــا شــل کــردن پیــچ، المنــت 
را بــاز کنیــد.. امــا مراقــب باشــید ســیم المنــت قطــع نشــود و حتمــا بــه دســتگاه وصــل 

باشــد کــه دمــا را چــک کنــد.

احتیــاط 7- فاصلــه ی ســر توپــی و مــاردون بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه کنجالــه از پشــت 
مــاردون بتوانــد خــارج شــود. حتمــا طبــق جــدول داخــل دفترچــه، بــا توجــه بــه نــوع دانــه 

ی روغنــی، توپــی را ببندیــد.

احتیــاط 8- حتمــا حتمــا جهت آب بندی شــدن دســتگاهتان، اولیــن روغنگیری را حداقل
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200کیلــو کنجــد انجــام دهیــد. )دســتگاه را روشــن کنیــد. دمــای آن کــه بــه 95 درجــه ســانتیی 
گــراد رســید کنجــد رطوبــت زده آمــاده را روغــن گیــری کنیــد.(

بــه یــاد داشــته باشــید حتــی اگــر نیــازی بــه روغــن کنجــد نداریــد حتمــا حتمــا در شــروع کار باید 
دســتگاه را بــا کنجــد آب بنــدی کنید. 

احتیــاط 9- اگــر حیــن روغنگیــری متوجــه شــدید کــه کنجالــه خــارج مــی شــود امــا روغــن بیــرون 
نمــی ریــزد، قطعــا منافــذ ســیلندر بســته شــده و بایــد بــا یــک ســوزن نــازک آنهــا را بــاز کــرد و بــا 

یــک فشــار بــاد یــک پمــپ بــاد آنــرا کامــا تمیــز کــرد.

احتیــاط 10- روغنگیــری از هســته ی انگــور و انــار توصیــه نمــی شــود زیــرا بــا توجــه بــه اینکــه از 
هــر 10 کیلــو هســته انگــور، 800 ســی ســی روغــن بــه دســت مــی آیــد و ممکــن اســت مــاردون را 
خــراب کنــد، ایــن کار مقــرون بــه صرفــه نیســت. امــا اگــر ناچــار شــدید هســته ی انگــور یــا انــار 

روغنگیــری کنیــد حتمــا بعــد از آن بایــد مــاردون را پالــش کنیــد.  

احتیــاط 11- بیــاد داشــته باشــید بــرای روغنگیــری از هر دانه ای حتما ابتــدا و انتهای روغنگیری 
حتمــا از دانــه ی کنجــد روغنگیــری شــود. اینــکار بــه ســامت دســتگاه و طوالنــی شــدن عمــر 
ــوان روغــن ماســاژی اســتفاده کنیــد. ــه را بعن ــد. روغــن کنجــد حاصل دســتگاه کمــک مــی کن
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احتیــاط 12- دقــت کنیــد کمربنــد المنــت بــه بدنــه مهــره محکــم بســته شــده باشــد. در غیــر 
ایــن صــورت اتصــال رخ نمــی دهــد و کنجالــه خــارج نمــی شــود.

احتیــاط 13- هنــگام بــاز کــردن المنــت، حتمــًا المنــت را خامــوش کنیــد کــه نســوزد. در ضمــن 
هنــگام بســتن المنــت، پیچ هــای آن را ُشــل کنیــد کــه رنــگ اســتیل آن ســیاه نشــود.

احتیــاط 14- دقــت کنیــد طــرف ســوراخ بزرگتــِر نــازل، بــه ســمت دســتگاه باشــد. در غیــر ایــن 
صــورت باعــث فشــار و آســیب بــه دســتگاه مــی شــود .

احتیــاط 15- موقــع تنظیــم سردســتگاه قطعــات عــاری از کنجالــه ، کنجــد و غیــره باشــد. حتــی 
کنجالــه هــای ســر مــاردون بایــد تمیــز شــوند.

ــه روغــن  ــدازه کافــی گــرم شــود و ســپس اقــدام ب ــه ان ــاط 16- دقــت کنیــد دســتگاه ب احتی
گیــری کنیــد .یعنــی دمــا بایــد بــه حــد مطلــوب برســد و بعــد دســتگاه روشــن شــود. دمــای 

ــزارش مــی شــود. ــو گ ــوب ، دمایــی اســت کــه در قســمت sv ترموســتات در تابل مطل

  احتیــاط 17- از اتصــال سنســور حرارتــی توســط یــک پیــچ کوچــک در ابتــدای ســیم نقــره ای 
رنگــی کــه بــه المنــت وصــل مــی شــود، اطمینــان حاصــل کنیــد .
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احتیــاط 18- وقتــی دســتگاه بــه درجــه مطلــوب رســید دکمــه اتصــال دســتگاه را فشــار دهیــد 
.از زمــان روشــن شــدن المنــت 20 دقیقــه زمــان  نیــاز اســت تــا دســتگاه بــه درجــه مطلــوب در 

صفحــه نمایــش sv برســد .
) الزم بــه تذکــر اســت چنانچــه دمــا بــه حــد مــورد نظــر نرســیده باشــد و روغنگیــری انجــام 

شــود ســوراخ هــای روغــن ریــز ســیلندر مســدود میشــود.(

ــه ی  ــای sv )دکم ــه دم ــد ب ــه ی باالیــی( بای ــای pv )دکم ــش دم ــاط 19- در صفحــه نمای احتی
پایینــی( برســد.

تفاوت سایز 110 و 60:
ــا بســتن توپــی فقــط  ــرای بازکــردن ی 1- توپــی در ســایز 110 یــک مهــره ی یکپارچــه اســت و ب

همیــن مهــره را بایــد شــل و ســفت کنیــد.
2- قســمت مهــره و المنــت برخــاف مــدل 60 کــه داخــل قســمت ســوراخ مخصــوص ریــزش 
ــط ایــن دوطــرف، بهــم  ــوان راب ــه عن ــزی ب روغــن، پیــچ مــی شــود، توســط یــک صفحــه ی فل

وصــل مــی شــوند.

}بــه دلیــل ســنگین بــودن قطعــات، بــاز و تمیــز کــردن آن  حتمــا توســط دو نفــر انجــام شــود.{
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 آنچه درباره ی دانه های روغنی پیش از شروع فرایند روغنگیری باید بدانید:
 •     به دانه های روغنی که محصول سال قبل هستند، باید رطوبت زده شود.

 •    حین روغن گیری از نارگیل، اگر کنجاله روغنی بود، باید توپی محکمتر بسته شود.

 •     رطوبــت زنــی بــه بــادام بایــد روز قبــل از فرآینــد روغــن گیــری انجــام شــود و روی ظــرف بــا 
پارچــه پوشــیده شــود.

 •     رطوبــت زنــی بــه بــادام بایــد روز قبــل از فرآینــد روغــن گیــری انجــام شــود و روی ظــرف بــا 

پارچــه پوشــیده شــود.
ــل  ــل از عم ــه اول، روز قب ــه انجــام شــود. مرحل ــد طــی 2 مرحل ــت زنــی شــاهدانه، بای  .   رطوب
روغنگیــری اســت کــه بایــد 2 درصــد رطوبــت زده شــود و شــاهدانه هــا بــا دســت کامــا همــزده 
شــود. )زیــرا دانــه هــا صیقلــی هســت و رطوبــت را کــم و دیــر بــه خــود جــذب مــی کنــد. بایــد 
رطوبــت کــم کــم اضافــه شــود و دانــه هــا خــوب بــه هــم زده شــود تــا دانــه هــا رطوبــت بگیــرد. 
بعــد حتمــا بایــد روی مخــزن را پوشــاند کــه رطوبــت خــارج نشــود.( مرحلــه دوم، روز بعــد، بایــد 1 
درصــد رطوبــت زده شــود )ایــن بــار نیــازی بــه پوشــاندن درب مخــزن نیســت( و دو ســاعت بعــد 

عمــل روغنگیــری را آغــاز کنیــد.
 .    بــه یــاد داشــته باشــید رطوبــت زیــاد زدن بــه پوســت تخمــه ی آفتابگــردان، باعــث تلــخ 

شــدن روغــن آن مــی شــود، پــس در نــم زدن دانــه محتــاط باشــید.



دفترچه راهنمای دستگاه روغن گیر   DK110  شرکت اسوه صنعت اصفهان

32

  •    در ضمــن روغــن آفتابگــردان بــا پوســت گرفتــه شــدن بایــد حداکثــر ظــرف 3 روز از لــرد آن 
جــدا شــود وگرنــه روغــن تلــخ خواهد شــد.

  •    روغــن کنجــد بایــد طایــی رنــگ باشــد، اگــر رنــگ روغــن اســتخراجی شــما ســبز مــی زنــد 
بایــد کنجدتــان را مجــددا بوجــار کنیــد. • 

  .  زیــره و رازیانــه تنهــا دانــه هایــی هســتند کــه بــرای روغنگیری)بخاطــر درصــد روغــن بســیار 
ــه هــا بــه صــورت پایــه ای  ــوط شــوند. زیــرا ایــن دان ــا کنجــد مخل ــد( بایــد ب پایینــی کــه دارن
گرفتــه مــی شــوند، نــه بــه صــورت بکــر. نســبت ایــن مخلــوط 10 بــه 1 مــی باشــد. بــه عنــوان 

مثــال هــر 5 کیلوگــرم رازیانــه بایــد بــا 0/5 کیلوگــرم کنجــد مخلــوط شــود.
  •  اضافــه کــردن کنجــد، بــه فرآینــد پــرس شــدن کمــک کــرده و خــارج شــدن روغــن از زیــره و 

رازیانــه را تســهیل مــی کنــد.
 •   هرگــز رازیانــه و زیــره را مســتقیمًا نــم نزنیــد، زیــرا ایــن دانــه هــا در مجــاورت رطوبــت بــاد 

کــرده و در مــاردون گیــر مــی کننــد و جلــو نمــی رونــد. 

بــه یــاد داشــته باشــید کــه کنجــد تــازه و محصــول ســال، به رطوبــت کمتری 
نیــاز دارد و اگــر کنجــد را خیلــی مرطــوب کنید:

3- دستگاه شروع به سوت زدن می کند.
4- درصد روغن استخراج شده کم می شود) کنجاله چرب خارج می شود(.

5- کیفیت روغن حاصله پایین می آید.
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ــا  ــرد غیرطبیعــی باشــد دو حالــت دارد: یــا رطوبــت بســیار باالســت ی    •   اگــر روغــن، دارای ل
بســیار پاییــن اســت.

 •   اگــر تخــم آفتابگــردان و دانــه کتــان رطوبــت زیــاد داشــته باشــند، روغــن خروجــی کــف دار 
مــی باشــد.

•   بنه کوهی حتما باید الک شود. در ضمن رطوبت خیلی کمی الزم دارد.

•    بــرای روغنگیــری بــادام، ابتــدا توپــی را نیــم دور و کمــی بعدتــر آنــرا بــه یــک ربــع دور کاهش 
دهیــد) فنــدق- کتــان- بنــه کوهی- تخــم آفتابگردان با پوســت(

•    بــرای روغنگیــری شــاهدانه اگــر نــازل 12 جــواب نــداد، نــازل را بــاز کنیــد و توپــی را روی ســر 
مــاردون یــک ربــع دور ببندیــد.

بــرای رطوبــت زدن بــادام همیــن کــه پوســت بــادام خیــس شــود، رطوبــت را بــه 
مغــز مــی دهــد و مغــز نــرم مــی شــود. نــم زدن زیــاد بــه آنهــا باعــث مــی شــود:

1-روغن با لرد فراوان خارج می شود.
2-دانه ها خرد و روغنگیری نشده از قسمت کنجاله خارج می شود.
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 •    اگــر روغنگیــری بــا یکــی از نــازل هــا جوابگــو نبــود، حتمــا شــماره ی بزرگتــر را امتحــان کنید 
و بــرای روغــن گیــری از نارگیــل از نــازل اســتفاده نکنید.

 •   دانــه هــای ســال قبــل را شــب قبــل مقــدار کمــی رطوبــت بزننــد و بگذاریــد بمانــد. روز روغــن 
گیــری هــم از 2 ســاعت قبــل مقــدار بســیار کمتــری رطوبــت بزنید. 

ــوی ســوختگی  ــرود و ب ــاال ن ــرای اینکــه حیــن روغــن گیــری از نارگیــل دمــای دســتگاه ب  •   ب
ــه بلنــد نشــود، مراقــب باشــید وقتــی دمــای دســتگاه از 100درجــه ســانتی گــراد باالتــر  کنجال

رفــت، توپــی را شــل تــر کنیــد.

ــاز  ــد توپــی بیشــتر ب ــو شــدن داشــته باشــد بای ــال دپ ــه احتم هرچــه کنجال
شــود. قابــل ذکــر اســت بــرای نارگیــل توپــی را بــه طــور کامــل بــاز مــی کنیــم.
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شامره نازلرطوبت دانهدمای دستگاهمیزان چرخش توپیدانه های روغنی

8 و110%90 درجهاول نیم دور بعد کم کم ربع دورکتان

8-95 درجهربع دورگردو

1درصد امسالی95 درجهبین نیم و ربع دوربادام شیرین

210درصد پارسالی

1درصد امسالی95 درجهبین نیم و ربع دوربادام تلخ

210درصد پارسالی

18%90 درجهربع دورسیاهدانه

28%95 درجهربع دورکنجد سفید

28%95 درجهربع دورقهوه ای

210%95 درجهبین نیم تا ربع دورفندق

18%85 درجهربع دورمغز تخمه آفتابگردان

2210%90 درجهنیم دورتخمه آفتابگردان با پوست

10-95درجهبین نیم تا ربع دوربنه کوهی

مرحله اول2% مرحله 95 درجهنیم دورشاهدانه

دوم %1
10و12
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شامره نازلرطوبت دانهدمای دستگاهمیزان چرخش توپیدانه های روغنی

18%85 درجهکمرت از ربع دوررازیانه

18%85 درجهکمرت از ربع دورزیره

18%90 درجهکمرت از ربع دورخشخاش

بدون نازل-90درجه2دورنارگیل

میزان روغن دهیدانهمیزان روغن دهیدانه

45 درصدسیاهدانه35 درصدخشخاش

10 درصدرازیانه45 درصدبنه کوهی

50 درصدبادام50 درصدفندق

65 درصدنارگیل49 درصدکنجد

--10 درصدزیره


