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 صنعتی دستـگاه روغن گیری کلدپـرس 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 با سپاس از حسن انتخاب و اعتماد شما 

 توصیه می شود حتما قبل از راه اندازی دستگاه دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید.
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 هشدار: 

  دانش   و  تجربه  که  افرادی  توانخواه، کودکان و همینطوراشخاص    استفاده  برای  دستگاه  این  ➢

و ذی صالح به عنوان اپراتور و   دیده   آموزش  افرادلطفاً  .  نیست  مناسب   ندارند   را  دستگاه  از  استفاده

 کاربر از دستگاه استفاده کنند. 

 

 . شوید  آگاه دستگاه به  ارت سیم  بودن متصل از حتما  ➢
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 فهرست

 صفحه                                                                                      عنوان                        
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  .......................................................: ..............................60 و 40  کالیبر روغنگیری قطعات با آشنایی

 ...  ............................................................................ :60 و 40  رکالیب رروغنگی کردن تمیز و کردن باز

   ................................................................................. :تمیزکاری از بعد 60 و 40 کالیببر روغنگیر بستن

 .................................................... .................................................... : دستگاه ای دوره کردن سرویس

 ..................................................... ................................................ : دستگاه از مراقبت برای مهم نکات

 .................................................... ................................................................. :  60 و 110 سایز تفاوت

 .................................................... ........................ نکاتی درباره ی روغنگیری انواع دانه های روغنی:  

 ........................................................: مختلف های دانه روغنگیری شرایط به مربوط اطالعات جدول

 ................................. .............................................................................................................................راه های تماس با ما: 
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 دستگاه:   مشخصات

 :   DK60 گیری روغن دستگاه مشخصات

 120 ارتفاع 90× 65: دستگاه ابعاد 

   کیلوگرم 120:  دستگاه وزن 

 kw 2: موتور توان 

 میلیمتر 60قطر داخلی سیلندر و قطر خارجی ماردون:         

 

 :   DK40 گیری روغن دستگاه مشخصات

 120 ارتفاع 80× 65: دستگاه ابعاد 

   کیلوگرم 100:  دستگاه وزن 

 kw 1: موتور توان 

 میلیمتر40: ماردون خارجی  قطر و سیلندر  داخلی قطر        

 

 : شامل DK60 روغنگیر  دستگاه  برق تابلو 

 ترموستات -4       آژیر فرمان رله -3      کنتاکتور -2            اینورتر -1

 

 :  ترموستات   

 :   شود   می تقسیم قسمت چند  به  گیری روغن دستگاه دمای

   دما سنسور  -

   حرارتی  المنت -

 ( ترمومتر) دما کنترل دیجیتال -
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 :   دستگاه  اندازی  راه مراحل 

 .   شوید  مطمئن دستگاه بودن  تمیز از ابتدا      -1 

 تا چراغ های روی تابلو برق روشن شود.  کنید متصل پریز به  را شاخ  دو       -2

 

 

 .   کنید  روشن  را  آن. است دستگاه  المنت کردن خاموش  و روشن  ی دکمه باالیی  سوئیچ -3

 

  کنجاله  تا   برسد   گراد  سانتی  درجه  95  به   ترمومتر   دیجیتال  نشانگر  در  المنت  دمای  حتما  کنید   دقت 

 .   شود  خارج  بتواند 
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 . شود  می  روشن آن نمایشگر  کنار رنگ  زرد چراغ، المنت شدن  داغ محض به  ➢

 

 

 . است دستگاه موتور کردن خاموش  و روشن  ی دکمه  پایینی سوئیچ  ➢
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 . شود   می خاموش دستگاه  بگیرد، قرار وسط حالت سوییچ،روی  سفید   خط وقتی  

 . شود می روشن  دستگاه موتور شود، چرخانده   راست  سمت  به راستگرد، حالت  به وقتی  

  به را سوییچ   شود، مختل روغنگیری روند  و کند گیر سیلندر یا ماردون داخل ای دانه  اگر           

  مجددا سپس  شود؛  رد افتاده گیر ی دانه تا بچرخانید،   چپ  سمت  به  ،(چپگرد  حالت به )  ثانیه  سه  مدت

 . شود   چرخانده  راست  سمت  به  سوییچ

 

  بسته   و  باز  طرز  در  تفاوتشان  تنها  است،  یکدیگر  شبیه  110  و  90  ،60  ،40کایبر  برق  تابلو  باشید،  داشته  توجه

 . باشد  می  110مدل در توپی کردن

 

 

 برای تنظیم ترموستات دستگاه: 

 فشار دهید. دکمه اینتر را   ➢

پایین زن شد   (SV  )قسمت  وقتی عدد  آماده  چشمک  است  اعمال  یعنی  منفی تغییرات  و  مثبت  با دکمه   .

 دهید تا عدد چشمک زن، ثابت شود.  مرتبه دکمه اینتر را فشار 4روی صفحه، عدد مورد نظر را وارد کنید و  

 

 

اگر یکبار اینتر .  شد   خواهد  جدیدی  یمرحله  وارد  ترموستات   اینتر،  ی  دکمه  فشار  بار   هر  با  ➢

کنید، چراغ پایین که مربوط به دمای ترموستات) دمای مورد نظر برای روغن گیری هر دانه( است  

 چشمک زن می شود. 
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( چشمک زن می شود و طبق  ONبار پشت سرهم آن را فشار دهید، چراغ باال )    2اگر    ➢

شود ) عددی که روی آن دستگاه تنظیم    عددی که شما از قبل به آن داده اید دستگاه روشن می 

 شده صفر است(. 

 

 

 

( می شود )عددی که دستگاه روی  OFFبار پشت سر هم اینتر کنید، چراغ باالیی )  3اگر    ➢

 چه دمایی خاموش می شود.( 

 

 

 ( را نشان می دهد. HYبار اینتر کنید، چراغ باالیی)  4اگر   ➢
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بصورت خودکار و از پیش برنامه ریزی شده است. وقتی ترموستات تشخیص داد    ،ترموستات دستگاه 

 دمای دستگاه از دمایی که شما به آن داده اید باالتر رفته، خودبخود المنت را از مدار خارج می کند. 

 و المنت را روشن یا خاموش کنید.  را بچرخانید  یی اما بصورت دستی هم شما می توانید سوئیچ باال

 

ی دیجیتال پایین، در واقع فرکانس اینورتر دستگاه را گزارش می کند و با چرخاندن   صفحه  ➢

ولوم کوچکی که روی آن تعبیه شده می توانید فرکانس را پایین و باال ببرید و موجب تغییر کردن  

 دور موتور شوید. 

 

 

 

پیچ تغییر  ) ولوم  پیچ   به  زدن دست   به  مجاز فقط شمازنید.  ندست   اینورتر لیدک صفحه  بهاخطار: به هیچ وجه 

 . شود  پوشانده کاغذی با ها دکمه  این روی شود  می پیشنهاد حتی  .هستید(سرعت
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 سرویس کردن دوره ای دستگاه: 

این   اگر تنظیمات و مراقبت ها طبق اطالعات  این است که  این دستگاه  از مزایای  به یاد داشته باشید یکی 

 تعمیر و سرویس نخواهد داشت. دفترچه رعایت شود، نیازی به 

o  .دستگاه را دو ماه پس از شروع کار، با روغن واسکازین، روغنکاری کنید 

o  هر شش ماه یکبار برای تخلیه واسکازینِ گیریبکس خورشیدی، پیچی که )در پایین ترین  پس از آن

 نقطه دستگاه( قرار گرفته است، را باز کنید. 

o محل  از  هوا  ترتیب  این  به)  کنید   باز   نیز  را  است   تازه  سکازینوا  ورود  مخصوص  که  دستگاه  باالی  پیچ  

 .( شود می خارج  پایینی پیچ محل از قدیمی  واسکازین روغن و  شده دستگاه وارد باالیی پیچ

 

 "  شل   یا   توتال "  اــی  "150  بردبار  بهران   واسکارین   "نوع واسکازین که باید داخل دستگاه ریخته شود  

 می باشد. 

o   ،پایین( را ببنید و از آب بند شدن و محکم بودن آن اطمینان حاصل کنید و از    پیچ تخلیهدر پایان(

 طریق پیچ باالیی واسکازین جدید را وارد گیریبکس کنید. 

به یاد داشته باشید از طریق چشمی که روی پایه ی گیریبکس تعبیه شده میزان واسکازین مورد نیاز را وارد  

خط قرمز این چشمی در وسط قرار بگیرد.( میزان واسکازین مورد نیاز گیریبکس  کنید )بعد از پر شدن، باید  

 توسط این چشمی تنظیم می شود. 

 . شود  می دستگاه تیغه و توپی و ماردون شامل روغنگیری مسیر شدن  صیقلی باعث واسکازین، 
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 نکات مهم برای مراقبت از دستگاه: 

 1احتیاط 

 صبر کنید، بعد کار را شروع کنید.  95روشن کنید و تا رسیدن به دمای قبل از شروع کار، دستگاه را  -

  2احتیاط 

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

 3احتیاط 

() خیس نباشد فقط کمی نم دار شود( داخل آن  %3در پایان کار دستگاه، مقداری کنجد مرطوب ) رطوبت  -

تا روغنگیری شود. خو به  بریزید  نیازی  و  شود  سیلندر می  و  ماردون  باعث تمیز شدن  دار  این کنجد نم  د 

 بازکردن توپی و خارج کردن کنجاله ها نخواهد داشت. 

 4احتیاط 

 اگر کنجاله در دستگاه گیر کرد، نازل باز را کنید، بعد مجدداً دستگاه را روشن کنید تا کنجاله خارج شود.  -

را تا  اگر باز هم کنجاله خارج نشد، دم  - ببرید، بعد مجددا دستگاه را روشن    135یا    125ا  درجه باید باال 

 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. 

 5احتیاط 

پیچ های گلدونی  با روشن شدن دستگاه در روز بعد،  ماردون مانده باشد،    ونرکنجاله د  ،قبلشب    از  اگر  -

بُرَد  شدن  چرا که    باشد(.  شده  بسته   درست  نازل  اگر  )حتی  می  به    ،دستگاهبا روشن  یکطرف  از  هم زمان، 
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 دیگر،  طرفروغنگیری کند و از    بدهد و از آنهاجلو هُل    سمت  که دانه های جدید را بهید  ماردون فشار می آ

قادر نیست کنجاله ها را ت  بخاطر سفت شدن کنجاله ی مانده،  ستگاهد خلیه کند. بنابراین پیچ  قفل شده و 

 د این فشار را تحمل کند و می شکند. نمی توان

 6احتیاط 

  سیم  باشید   مراقب  اما.  کنید   باز  را  المنت  پیچ،  کردن  شل  با  باید   رفت  باال  دما   نارگیل،  روغنگیریِ  حین  اگر  -

 نشود و حتما به دستگاه وصل باشد که دما را چک کند.  قطع المنت

 

 7احتیاط 

  حتما .  شود  خارج  بتواند   ماردون  پشت  از  کنجاله  که  باشد   ای  گونه  به  باید   ماردون  و  توپی  سر  ی  فاصله  -

 . ببندید   را توپی  روغنی،  ی دانه نوع  به  توجه  با دفترچه، داخل  جدول طبق

 8احتیاط 

را حداقل    - اولین روغنگیری  شدن دستگاهتان،  بندی  آب  انجام دهید.  کنجد  کیلو  200حتما حتما جهت 

به   که  آن  دمای  کنید.  روشن  را  روغن    95)دستگاه  را  آماده  زده  رطوبت  کنجد  رسید  گراد  سانتیی  درجه 

 گیری کنید.( 

وع کار باید دستگاه را با کنجد  به یاد داشته باشید حتی اگر نیازی به روغن کنجد ندارید حتما حتما در شر

 آب بندی کنید. 

 9احتیاط 

اگر حین روغنگیری متوجه شدید که کنجاله خارج می شود اما روغن بیرون نمی ریزد، قطعا منافذ سیلندر   -

 بسته شده و باید با یک سوزن نازک آنها را باز کرد و با یک فشار باد یک پمپ باد آنرا کامال تمیز کرد. 

 10احتیاط 

  800کیلو هسته انگور،    10روغنگیری از هسته ی انگور و انار توصیه نمی شود زیرا با توجه به اینکه از هر    -

سی سی روغن به دست می آید و ممکن است ماردون را خراب کند، این کار مقرون به صرفه نیست. اما اگر 

 ماردون را پالش کنید.  از آن بایدناچار شدید هسته ی انگور یا انار روغنگیری کنید حتما بعد 

 11احتیاط 
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  کنجد   ی  دانه   از   حتما  روغنگیری  انتهای  و  ابتدا   حتما   ای  دانه  هر   از  روغنگیری  برای  باشید  داشته   بیاد   -

  را  حاصله  کنجد روغن . کند  می  کمک  دستگاه عمر  شدن  طوالنی  و دستگاه سالمت به   اینکار. شود روغنگیری

 کنید.  استفاده  ماساژی روغن بعنوان

 12احتیاط 

  و  دهد   نمی  رخ  اتصال  صورت  این  غیر  در  شده باشد.  بسته  محکم  مهره  بدنه  به  المنت  کمربند   کنید   دقت  -

 . شود   نمی  خارج کنجاله

 13احتیاط 

آن   هایپیچ ،المنت بستن   هنگام . در ضمن نسوزد  که  کنید خاموش را   المنت حتماً  المنت،  کردن باز  هنگام -

 . نشود  سیاه  آن استیل رنگ که دل کنیرا ُش

 14احتیاط 

  به   آسیب  و   فشار   باعث   صورت   این   غیر  در .    باشد  دستگاه  سمت   به   نازل،   ترِ بزرگ  طرف سوراخ  دقت کنید   -

 .   شود  می دستگاه

 15 احتیاط

  باید   ماردون  سر  های  کنجاله  حتی .  باشد  غیره   و  کنجد  ،  کنجاله   از  عاری  قطعات  سردستگاه  تنظیم   موقع  -

 . شوند تمیز

 16احتیاط 

  حد  به   باید  دما  یعنی .  کنید  گیری  روغن  به  اقدام  سپس   و  شود   گرم   کافی  اندازه   به  دستگاه  کنید  دقت  -

  تابلو   در  ترموستات  sv  قسمت  در  که   است  دمایی  ،   مطلوب  دمای.    شود  روشن  دستگاه  بعد  و   برسد   مطلوب

 .   شود  می گزارش

 17احتیاط 

  شود،   می وصل  المنت به که رنگی  ای نقره  سیم در ابتدای کوچک پیچ  یک توسط حرارتی   سنسور اتصال از -

 .   کنید  حاصل اطمینان

 18احتیاط 

  20  المنت   شدن  روشن  زمان  از   .  دهید  فشار  را  دستگاه  اتصال  دکمه  رسید  مطلوب   درجه  به  دستگاه  وقتی  -

 .   برسد   sv نمایش صفحه  در مطلوب درجه به  دستگاه تا است  نیاز  زمان دقیقه



 

14 
 

 های  سوراخ  شود  انجام  روغنگیری  و  باشد   نرسیده  نظر  مورد  حد   به  دما  چنانچه  است  تذکر  به  الزم)  

 ( .میشود  مسدود سیلندر  ریز روغن

 19احتیاط 

 .   برسد   )دکمه ی پایینی( sv دمای )دکمه ی باالیی( باید به pv دمای نمایش صفحه  در -

 

 : ترتیب از بیرون به درون()به 60و  40آشنایی با قطعات روغنگیری کالیبر 

 سیلندر  ،  ماردون  ،  مهره  ،  تیغه   ،  توپی   نازل،   نگهدارنده  نازل، 

 کلمپ می باشد.(  دارای و سیلندر  ، تیغهبه خاطرسنگین بودن ماردون  110و  90)روغنگیر های کالیبر  

 

-10-8)شماره های  دارای سه نازل    60(، روغنگیر کالیبر  8دارای یک نازل )شماره ی    40روغن گیر کالیبر

 ( می باشد. 16-14-12دارای سه نازل )شماره های   110( و روغنگیر کالیبر 12

 

را نشان می دهد. عدد باالیی دمای فعلی دستگاه است و  دما    دومانیتور روی تابلو برق    تنظیمات تابلو برق:

 عدد پایینی دمایی که شما به دستگاه می دهید. 
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 دکمه ی اینتر را فشار دهید. برای تنظیم دستگاه اول  

 

کنیم  تنظیم  با دکمه های روی دستگاه  را  مورد نظر  پایینی، دما  دمای  پایینها) دکمه  دکمه    -ی 

بار می زنیم تا ذخیره و اجرا شود. عدد باال وقتی انقدر تغییر کرد    4ی باال( بعد دکمه ی اینتر را  هاباالتر، دما

 کنید.  RUNپایینی( رسید دستگاه را   عددیعنی دمای مورد نظر شما) به که 
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 سوئیچ المنت را بزنید تا چراغ المنت روشن شود. بعد سوئیچ سبز را بزنید.  

 

می باشد   50تا  15پایین تابلوبرق نشان دهنده ی سرعت کار ماردون دستگاه است که بین  نمایشگر 

مجاز و مطلوب است. به یاد داشته باشید هر چه سرعت کار دستگاه    25تا    20اما برای اکثر دانه ها سرعت  

شما می دهد.اما هرچه سرعت دستگا کنجاله خیس تری به  و  گیرد  باشد روغن کمتری می  پایین  باالتر  ه 

 باشد، روغن بیشتری می گیرد و کنجاله خشک تری خارج می شود. 

 

 : 60و  40باز کردن و تمیز کردن روغن گیر 

 قبل از هرنوع تمیزکاری و باز کردن قطعات، دوشاخه را از پریز کشیده و برق را قطع کنید.  •

  بین   مخصوصا)نگیرد  قرار  آنها  بین  ما  لِرد  و  کنجد  کنید   دقت   قطعات  بستن   و  کردن  مونتاژ  هنگام •

.  شودمی   دستگاه  مختلف   هایقسمت  از  روغن  کردن   چکه   باعث   و    بندی آب  مانع  زیرا(  نازل  و  تیغه 

  کنید،   تمیز  را  ها  قسمت  کلیه  تنظیف  یک  با  حتما  حتما  دستگاه،  کردن  بسته  و  باز  بار  هر  از  بعد 

 . زند   می آسیب وگرنه باشد   نباید   آن داخل  هم کنجد یا کنجاله یکدانه حتی

نازل، نگهدارنده نازل، توپی ، تیغه ، مهره ، ماردون ، سیلندر    :  قطعات را به ترتیب از بیرون به داخل •

 کنید.(  باز کرده و با آب و شوینده تمیز کنید.)بالفاصله پس از شستشو، قطعات را با دستمال خشک
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  به  درز   یک  توسط  داخل آن قرار میگیرد و اولین قطعه، مهره ای است که نازل  :    نازل  نگهدارنده -1

.) به یاد داشته باشید که قسمت گشاد نازل به سمت داخل دستگاه  شود  می  متصل  توپی  پشت

 قرار بگیرد و قسمت کوچکتر آن به سمت بیرون( 

 

 این قطعه به حالت پیچی است. با چرخاندن در خالف جهت عقربه های ساعت آن را باز کنید.  

  ازکنار   روغن  کردن  چکه  موجب  شدنبسته  شل  صورت  در  شود،  بسته  مناسب  اندازه  به  باید   قطعه  این:    نکته

 . شود   کنجاله خروجی

ای  یا  مدادی  صورت  به  آن  داخل  از  کنجاله  که  است  قسمتی:  نازل -2 و حالت   می  خارج  میله    شود 

)به    ماردون  سر   سمت   به  باید   بزرگتر  یک طرف آن گشادتر از سمت دیگر است و دهانه   . دارد  شکل  مخروطی

 سمت داخل دستگاه( بسته شود. 
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  . دیسک به هم چسبیده اند   2به شکل  این مهره ها،  که    استشامل دو مهره    ی قطعه ی پهن  توپی: -3

و وظیفه ی فیکس نگه داشتن توپی را بر    متحرک و چسبیده به دستگاه است(  عقبی مهره ای  )  دیسک اول

عهده دارد. در شروع کار آن را محکم ببندید، سپس در خالف جهت عقربه های ساعت آن را آهسته آهسته  

   دیسک دوم مهره ثابت و بزرگتر است. شل کنید.

  در  گرفته، قرار بیرون به  رو  که ماردون سر  شکل کروی  قسمت با  و است داخل  به  رو آن  شکل کروی قسمت

  عمل( شان کنجاله نرمی  و سختی  به  توجه  با)  مختلف های دانه  دو این بین  ی فاصله تنظیم  با. است  تماس

 . شود  می انجام روغنگیری

 

  با میلیمتری 1 یفاصله که شود  شل  چپ طرف   به  دور نیم  شد،  بسته توپی زمان هر است، ذکر شایان

 . است متفاوت مختلف، های  دانه  در چرخیدن  دور این و فاصله  این. کند  ایجاد ماردون

 . میشود خارج  کنجاله توپی  سوراخ از

  مهره) تر  بیرونی دیسک سپس  . کنید  شل  کمی چاکلن  آچار با  را دستگاه  به  چسبیده  دیسک کردن، باز برای

 . نمایید  خارج  را  مهره کل و کنید  باز  کامال آچار، با را(  ثابت ی

 : باید  مختلف های دانه برای  توپی چرخش   دور میزان تنظیم برای باشید داشته یاد به

.  شود   محکم تا بچرخانید ساعت های عقربه جهتدر  و انتها تا را است  متحرک که داخلی  دیسک

 



 

19 
 

  روغن برای.) شود  چرخانده   ساعت های عقربه جهت  خالف در  دور  نیم یا دور  ربع اندازه به را بیرونی   دیسک

 ( شود  باز  باید   دور دو نارگیل از گیری

 

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

می    به ماردون آسیب  و  شده  کنجاله  روندگی  زیرا مانع  باشد؛  چسبیده  ماردون  سر  به  نباید   توپی  سر:    اخطار  

 ماردون  به  خراش   کوچکترین  چون  است  گیری  روغن  دستگاه  در  مورد  ترین  زا  آسیب  حالت  این.  رساند 

 . شود  می دستگاه وری بهره کاهش و روغن گیری روند   در اختالل  باعث

 

  قسمت   به  رسیدن  از  قبل  ها  دانه  دارد.  را   ها  دانه  کردن  خرد  وظیفه  قطعه  این:    خردکن  یا  تیغه -4

  سر   قسمت  درون  قطعه  این  دهد   می  انجام  را  کار  این  تیغه   که  شوند   خرد  باید   ماردون  سر   شکل  کروی

  داخل   و   ای  دایره  آن   بیرون)   است   دستگاه  اصلی   قطعات  از  یکی   ای  استوانه   ی   تیغه  این  .   دارد   جای  سیلندر 

 . است  ضلعی  8  شکل به  تیغه،  های پره شکل  خاطر  به آن
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از   قطعه  این:     مهره -5   پیچ   سیلندر  ابتدای  به  طرف  یک  از  که  است  رزوه   دارای  انتها  و  ابتدا  ی پهن 

المنت  پیچ  آن  درون  دستگاه  هد   یا  توپی  دیگر  طرف  واز  میشود این قطعه    نیز  دما  سنسور  و  می شود روی 

 . د باش می  آن بهتر  آمدن بیرون  در تسهیل و کنجاله به  دادن  حرارت  المنتکار  شده است.  تعبیه

 

 

و سیم سنسور گرما به آن وصل است.    . قرار گرفته است  مهره  روی  ورقه ی نازکی است که  المنت        -6

 سیم سنسور را باز کنید. 

 

 

 پیچ های المنت را شل کرده و آنرا بیرون بکشید.  
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  فرورفتگی   داخل  و  کرده  عبور   گلدانی  و  سیلندر  داخل  از  که  بزرگی  مارپیچی  ی  میله:    ماردون -7

 نیروی  میگیرد  قرار  ماردون  انتهای  فرورفتگی  داخل  که  چهارگوش   خار   ی  بوسیله  و   گیرد  می  جا  گیربکس

  تیغه   دهد،  می  فشار  جلو  سمت  به  را  روغنی  های  در ضمن دانه  .  دهد   می  انتقال  خود  به  را  گیربکس  چرخش

  شده   تعبیه  خاریانتهای آن    .شود  می  هدایت  بیرون  سمت  به  کنجاله  و  گیرد  می  را  ها  دانه  در  موجود  روغن

 . شود   فیکس گلدانی در )جا خاری(  شخوی  حلم در  باید  که
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  شود.  می  متصل مهره به  دیگر  طرف  از و گلدانی   به  طرف یک  از که  است مشبک یا قطعه:  سیلندر  -7

 .    شود می  استخراج سیلندر روی  شده تعبیه  های سوراخ از روغن

 

شدن   دپو  نشود.  دپو  اینجا  ها  کنجاله  باشید  شدن  مراقب  و جدا  پیچ  بریدن  باعث  قسمت،  این  در  کنجاله 

 سیلندر از گلدانی می شود. 

 شود.   تمیز باد آن را  پمپ فشار با بعد و باز ها سوراخ  تک تک سوزن  با بایدآن،   شدن  مسدود صورت  در

 

  همین  روی بر  دانه  قیف .  شود می  متصل سیلندر   به  دیگر طرف   از و  گریبکس به  طرف   یک از: گلدانی       -8

 است.  شده   تعبیه قسمت

 

 

 



 

23 
 

 بعد از تمیزکاری:   60و   40بستن روغنگیر 

  نگهدارنده   نازل،  توپی،  تیغه،  مهره  ،  ماردون  سیلندر،  ترتیب  به  مجدداًرا    قطعات  کردن  تمیز  از  بعد  

 .   ببندید   نازل

 . شود  بسته ساعت  های عقربه جهت  برخالفباید    سیلندر -1

  جهت   خالف  سیلندر  اما  شوند   می  بسته  ساعت  های  عقربه  جهت  در   دستگاه  ها  رزوه  و  ها  پیچ   تمامی:  نکته

 . است  ساعت های عقربه

اردون، داخل جا خاری  انتهای ماردون دارای یک خار است، آن را به داخل گلدانی بفرستید تا خار م -2

 قرار بگیرد. 

برای اینکار باید ماردون را کمی تکان    .چک کنید که ابتدای محدبی شکل ماردون بیرون دستگاه نمانده باشد

 داد تا خار درجای خود قرار بگیرد.)وقتی خار جا افتاد دیگر ماردون نباید تکان بخورد.( 

از قسمت صاف و پهن آن وارد کنید. دهانه ی آن   -3 را  کمی بچرخانید تا تیغه ها جا بیفتد.  را  تیغه 

 ستطیلی تیغه فرو رود و ثابت شود. مفرورفتگی  2حتما دو برآمدگی دو طرف دستگاه داخل 

بزرگتر آن به دستگاه وصل کنید )حتما جا پیچ ها در جلوی دستگاه قرار   -4 از قسمت  مهره پهن را 

 عقربه های ساعت آنرا محکم کنید.  بگیرد( و با کمک آچار و با چرخاندن در جهت

د  گیراین ورقه روی یکی از سوراخهای مهره قرار  پیچ های  المنت را روی مهره ببندید. حتما سوراخ   -5

 د. شوو سیم سنسور به آن پیچ  
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  شود   متصل  مهره  قطعه  روی  باید   هست  نازل   خود  و  نازل  یدارنده  نگه  شامل  که  د هِ  یا  توپی  قطعه -6

متحرک را انقدر بچرخانید تا کامال بسته شود بعد آنرا به دستگاه ببندید و با    مُهره ی، حتما  آنبرای نصب  

مهره   چاکلن  آچار نزنید!  متحرک دست  مهره  به  دور،  و ربع  نیم دور  برای چرخش  نمائید.  سفت  آنرا کمی 

بعد   بچرخانید.  آچار  کمک  با  را  عقب  آنجلویی  مهره  و  نخورد  تکان  که  دارید  نگه  دست  با  انقد را  را  ر ی 

 بچرخانید تا سفت شود. 

قسمت کوچک آن داخل جا نازلی بیفتد( بعد جا نازلی را    هنازل را داخل جا نازلی قراردهید) بطوریک -6

 پیچانید و آنرا کامال محکم کنید. داخل توپی ب

 

 :60  و   110تفاوت سایز  

است و برای بازکردن یا بستن توپی فقط همین مهره را    مهره ی یکپارچهیک    110توپی در سایز   -1

 باید شل و سفت کنید. 

المنت   -2 که داخل قسمت سوراخ مخصوص ریزش روغن، پیچ می    60برخالف مدل    قسمت مهره و 

 . ی شوند شود، توسط یک صفحه ی فلزی به عنوان رابط این دوطرف، بهم وصل م

 .{توسط دو نفر انجام شود حتما   باز و تمیز کردن آن به دلیل سنگین بودن قطعات،  }

 :بدانید  باید   روغنگیری   فرایند   شروع   از   پیش روغنی  های   دانه  ی درباره  آنچه 

 

o شود  زده رطوبت باید ، هستند  قبل سال محصول  که روغنی های دانه  به . 

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

o  پوشیده  پارچه با  ظرف روی  و شود انجام گیری روغن فرآیند از  قبل روز باید بادام  به  زنی رطوبت  

 . شود

o  که است روغنگیری  عمل از قبل روز، اول  مرحله. شود  انجام مرحله 2 طی   باید ،  شاهدانه  زنی رطوبت  

  رطوبت و هست  صیقلی ها دانه  زیرا. )شود همزده کامال دست   با ها شاهدانه و شود   زده  رطوبت درصد 2 باید 

  ها دانه تا شود  زده هم  به  خوب  ها دانه  و شود اضافه کم کم رطوبت  باید .  کند  می جذب خود  به  دیر و کم را

  1 باید، بعد  روز، دوم مرحله .( نشود  خارج رطوبت که پوشاند  را مخزن روی باید  حتما  بعد . بگیرد رطوبت 

  را روغنگیری عمل بعد ساعت  دو و( نیست مخزن درب پوشاندن  به نیازی بار  این) شود  زده رطوبت   درصد 

 . کنید آغاز
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o می آن  روغن شدن  تلخ باعث،  پوست با آفتابگردان  ی تخمه  به  زدن زیاد  رطوبت باشید داشته یاد به  

 . باشید  محتاط دانه زدن  نم  در  پس، شود

o وگرنه شود  جدا  آن لرد  از روز  3 ظرف حداکثر باید  شدن گرفته پوست  با آفتابگردان  روغن ضمن در  

 . شد  خواهد   تلخ روغن

o آفتابگردان  تخمه  روغن شدن  تلخ از جلوگوری برای  پس: 

 . کنید  کم را رطوبت  -1

 . کنید جدا( روز  سه   ظرف نهایتاً)  آن لرد  از را روغن  سریعتر -2

o مجددا را کنجدتان باید زند می سبز شما  استخراجی روغن  رنگ اگر، باشد  طالیی   باید   کنجد  روغن  

 . کنید  بوجار

o (  دارند که پایینی  بسیار  روغن درصد بخاطر)روغنگیری برای  که هستند  هایی  دانه تنها رازیانه و زیره

  این نسبت. بکر  صورت   به  نه،  شوند  می گرفته ای پایه صورت   به  ها دانه این زیرا.  شوند   مخلوط کنجد  با باید 

 . شود   مخلوط کنجد  کیلوگرم 5/0  با باید  رازیانه کیلوگرم 5 هر مثال عنوان به.  باشد  می 1 به  10 مخلوط

  می تسهیل را رازیانه و زیره  از روغن  شدن  خارج و کرده  کمک شدن  پرس  فرآیند  به، کنجد  کردن اضافه

 . کند 

o ماردون در  و کرده  باد رطوبت  مجاورت در  ها دانه این زیرا، نزنید   نم مستقیماً را زیره  و رازیانه هرگز  

 . روند   نمی  جلو و کنند  می گیر

o تا  ببرید  باال را  دستگاه دمای، کنید  باز را نازل   باید ،  بماند  باقی  دستگاه  داخل قبل شب از کنجاله اگر 

 . شوند  خارج شده  نرم ها کنجاله

o خیلی را کنجد  اگر و دارد  نیاز کمتری رطوبت به،  سال  محصول و تازه  کنجد  که باشید داشته یاد به  

 : کنید مرطوب

 . کند می زدن سوت   به  شروع دستگاه -3

 (. شود  می خارج  چرب کنجاله) شود   می کم شده  استخراج روغن  درصد  -4

 . آید  می پایین حاصله روغن کیفیت -5

o می نرم  مغز و دهد  می  مغز به را رطوبت ،  شود خیس  بادام  پوست  که همین بادام  زدن رطوبت  برای  

 : شود   می باعث آنها به زیاد  زدن نم . شود
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 . شود  می خارج فراوان لرد با روغن -1

 . شود  می  خارج کنجاله قسمت از نشده  روغنگیری و خرد  ها دانه -2

o است پایین  بسیار  یا باالست بسیار رطوبت  یا: دارد  حالت  دو باشد   غیرطبیعی لرد دارای، روغن اگر . 

o باشد  می دار  کف خروجی روغن،  باشند   داشته زیاد  رطوبت کتان دانه و آفتابگردان تخم اگر 

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

o فندق) دهید  کاهش دور ربع   یک به آنرا  بعدتر  کمی و دور  نیم را توپی  ابتدا، بادام روغنگیری برای-  

 ( پوست با آفتابگردان  تخم -کوهی بنه -کتان

 

o یک ماردون سر روی را  توپی  و کنید  باز  را نازل، نداد جواب  12 نازل اگر شاهدانه روغنگیری برای  

 . ببندید   دور  ربع

o برای و کنید  امتحان را بزرگتر ی  شماره  حتما،  نبود جوابگو ها نازل  از یکی با اگرروغنگیری  

 . نکنید  استفاده نازل از نارگیل از روغنگیری

o 2  از هم روغنگیری روز. بماند بگذارید  و  بزنند   رطوبت  کمی مقدار قبل شب  را  قبل سال های دانه  

 .  بزنید رطوبت  کمتری بسیار  مقدار قبل ساعت

o نشود بلند   کنجاله سوختگی  بوی و نرود  باال دستگاه دمای  نارگیل از روغنگیری حین اینکه برای  ،

 . کنید تر  شل را  توپی،  رفت باالتر گراد  سانتی درجه 100 از دستگاه دمای  وقتی باشید  مراقب

o بطور  را توپی نارگیل برای.  شود  باز بیشتر توپی باید  باشد   داشته  شدن  دپو  احتمال کنجاله هرچه  

 . کرد  باز باید  کامل

o استفاده نرم  نارگیل پودر از اگر. باشد( برنجی  دانه)  درشت باید روغنگیری برای مناسب نارگیل پودر  

 . شود  می  مواجه مشکل با کنجاله خروج  و رود  می باال  بسیار دستگاه دمای، کنید 
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o به  10 شماره   نازل  با بادام و گردو مثل درشت های دانه روغنگیری اگر که باشید داشته یاد به  

 کنید نصب را  12  شماره  نازل شد   انجام سختی

o است کنجاله پودری شدن خارج ،  دانه بودن  خشک های نشانه  از یکی . 

o ببرید  باال  را دما، کنید  باز را  نازل  باید  فردا صبح ،  بود مانده  دستگاه داخل قبل شب های کنجاله اگر  

 . شوند   خارج ها کنجاله تا



 

28 
 

 مختلف های  دانه  روغنگیری شرایط به مربوط اطالعات جدول

 شماره نازل رطوبت دانه دمای دستگاه چرخش توپی نمیزا روغنی های دانه

 کتان

کم  اول نیم دور بعد کم

 10و 8 %1 درجه90 ربع دور

 8 - درجه95 ربع دور گردو

 درجه95 ربین نیم و ربع دو بادام شیرین

 درصد امسالی1

 10 درصد پارسالی2

 درجه95 بین نیم و ربع دور بادام تلخ

 درصد امسالی1

 10 درصد پارسالی2

 8 %1 درجه90 ربع دور سیاهدانه

 8 %2 درجه95 ربع دور کنجد سفید

 8 %2 درجه95 ربع دور قهوه ای

 10 %2 درجه95 بین نیم تا ربع دور فندق

 8 %1 درجه85 ربع دور مغز تخمه آفتابگردان

 10 %2 درجه90 نیم دور آفتابگردان با پوست تخمه

 10 - درجه95 بین نیم تا ربع دور بنه کوهی

 12و10 %1مرحله دوم  %2مرحله اول 95درجه نیم دور شاهدانه

 8 %1 85درجه کمتر از ربع دور رازیانه

درجه 85 کمتر از ربع دور زیره  1% 8 

 8 %1 درجه90 ورکمتر از ربع د خشخاش

 بدون نازل - درجه90 دور2 نارگیل
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 میانگین  بطور   مختلف   های   دانه        دهی   روغن   میزان

 میزان روغن دهی  دانه  میزان روغن دهی  دانه 

 درصد 45 سیاهدانه  درصد 35 خشخاش 

 درصد 10 رازیانه  درصد 45 بنه کوهی 

 درصد 50 بادام درصد 50 فندق

 درصد 65 نارگیل درصد 49 کنجد 

 - - درصد 10 زیره 
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