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اثرات زیست محیطی روغن های هیدرولیک و 
راه های پیشگیری

ســیاالت هیدرولیکی )روغن هــای هیدرولیک( 
مایعاتی هستند که برای انتقال فشار از یک نقطه به نقطه 
دیگر و نیز روان کاری سطوح در یک سیستم هیدرولیکی 
اســتفاده می شــوند. این روغن ها در ماشین هایی که 
قابلیــت: نگهداری، چرخاندن، کشــیدن، باال بردن و 
هل دادن دارند، بــه کار می روند. آنچه از یک روغن 
هیدرولیک انتظار می رود این است که در کنار کاهش 
اصطکاک و سهولت حرکت قطعات دستگاه، قابلیت  
کاهش مصرف انرژی، محافظت قطعات از خوردگی، 
ســایش و زنگ زدگی را نیز داشــته باشد. به طورکلی 
مهم ترین وظایف یک روغن هیدرولیک عبارت اند از: 
انتقال قدرت هیدرولیک، جلوگیری از تنش و ضربه، 
جابجــا کردن آالینده ها )انتقال به فیلترها( و آب بندی 
قطعات متحرک. سیاالت استفاده شده در سیستم های 
متحرک باید از عهده انجام ســه وظیفه انتقال قدرت 
با کمترین تلفات، روان کاری قسمت های متحرک و 
جلوگیری از خوردگی قســمت های فلزی بر آیند. در 
خودروها از روغن هیدرولیــک در ترمزها، فرمان و 
سیستم انتقال قدرت استفاده می شود. در سایر ماشین ها 
مانند تراکتور، کمباین، لیفتراک، هواپیما، لودر، غلتک، 
بولدوزر و ســایر ماشین آالت کشاورزی و عمرانی و 
معدنی نیز از روغن های هیدرولیک به صورت گسترده 

استفاده می شود.
روغن های هیدرولیک از ترکیب انواع روغن پایه با 

مواد افزودنی، تولید می شوند.
به طورکلی روغن پایه به سه دسته ی کلی معدنی، 

طبیعی و سنتزی تقسیم می شوند.
 روغن های هیدرولیکی به روش های گوناگونی 
مانند نشتی در ماشین ها، تانک های روغن، ترکیدگی 
شــیلنگ و نشــتی آب بندها و تعویــض دوره ای، به 
محیط زیست وارد می شــوند. اگر روغن هیدرولیک 
روی خاک بریزد، برخی از ترکیبات آن روی ســطح 
خاک می مانند، درحالی که برخی دیگر ممکن اســت 
وارد آب های زیرســطحی شوند. میزان و شدت نفوذ 
در الیه های خاک و آب به عواملی چون: حجم روغن 
واردشــده در خاک، میزان بارش بــاران و نوع خاک 
)برای مثال میزان نفوذپذیری در زمین های شنی بسیار 
بیشتر از زمین های خاک رس است( بستگی دارد. در 
زمــان ورود روغن هیدرولیک به آب های ســطحی، 
برخی از ترکیبات ته نشــین شده و در بدن ماهی ها و 
ســایر موجودات آب زی وارد می شوند؛ مانند سایر 
آالینده های زیست محیطی، روغن های هیدرولیکی هم 
پس از مدتی ظاهرا از محیط محو می شوند. البته این 
مدت برای باز فرآوری محیط، ممکن اســت بیش از 
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یک ســال طول بکشد. آنچه مسلم است، دانشمندان 
و پژوهشگران اطالعات بسیار ناچیزی در خصوص 
تاثیر ترکیبات شــیمیائی روغن ها بر آب وخاک دارند 
و این مساله که سموم موجود در آن ها، چه خطراتی 
در کوتاه مدت و بلندمدت در محیط زیســت خواهند 

داشت.
با توجه به موارد ذکرشده در باال، اهمیت کاهش 
روغن ریزی در سیســتم های هیدرولیک مشــخص 

می شود.
یکــی از مهم ترین عوامل بــرای کاهش حجم 
روغن هیدرولیک واردشــده در خاک، کاهش نشتی 
و ترکیدگی )که معموال ناخواســته و خارج از کنترل 
اتفاق می افتد( در شــیلنگ ها و اتصاالت هیدرولیک 

است.
متاسفانه در کشور ما به دلیل موارد متعددی چون: 
اســتفاده از شــیلنگ های نامرغوب، مونتاژ اتصاالت 
غیراستاندارد روی شیلنگ، پرس غیراصولی و عمدتا 
تجربی شــیلنگ ها و عدم آموزش استاندارد پرسنل 
کارگاه های پرس شــیلنگ، شــاهد خرابی شدید در 

شیلنگ های پرس شده هستیم.
این مساله عالوه بر ایجاد هزینه های باالسری برای 
صاحبان ماشین آالت و دستگاه ها و وقوع توقف های 
ناخواســته و کاهش تولید، موجــب ریختن روغن 
هیدرولیک روی سطح خاک و آلودگی محیط زیست 

می شود.
راه حلی که کشورهای صنعتی و پیشرفته جهت 
جلوگیری از این نشــتی ها دارند، به دو بخش تقسیم 

می شود.
 بخش اول شــامل تولیدکنندگان، فروشندگان و 
مونتاژ کنندگان شیلنگ ها می شود. تمرکز این بخش بر 
استانداردسازی فرآیند مونتاژ شیلنگ است. این فرآیند 
با اســتفاده از مواد خام دوســت دار و کم ضرر برای 
محیط زیســت شروع شــده و با انجام فرآیند پرس و 
تست توصیه شده توسط اســتانداردهای معتبر مانند 

ISO 1402 خاتمه می یابد.
در بخش دوم، مسئولیت متوجه مصرف کنندگان 
این شــیلنگ ها و اتصاالت می باشد. بدین معنی که با 
انجــام بازرســی های دوره ای از وقوع ترکیدگی )که 
باعث ورود حجم بســیار باالیی از روغن هیدرولیک 

در خاک می شوند( و نشتی سیستم جلوگیری کنند.
مجموعــه نوژان ســیال بــا عنایت بــه تجربه 
طوالنی مــدت )بیش از 20 ســال( مدیــران خود و 
ارتباط مستقیم با ســازندگان تراز اول دنیای شیلنگ 
و اتصاالت هیدرولیک، همچنین عضویت در کمیته 
تدوین استانداردهای ملی، سعی در ارائه شیلنگ های 

مونتاژ شده منطبق بر استانداردهای بین المللی دارد.
جهت رســیدن به این سطح از کیفیت، عالوه بر 
رعایت اصول و اســتانداردهای کیفی تامین و مونتاژ 
شیلنگ، از دستگاه تست هیدرو استاتیک که متضمن 
کیفیت مجموعه شیلنگ پرس شده است، بهره گیری 
می شود. دستگاه مذکور امکان تست شیلنگ ولوله تا 
فشــار 3000 بار )معادل با PSI 45000( دارد که در 

نوع خود در سطح کشور، کم نظیر است.
الصــاق پالک هــای فلزی روی شــیلنگ ها نیز 
موجب رهگیری آسان شیلنگ های تامین شده بوده و 
موجب متمایز شدن این شیلنگ ها از سایر شیلنگ های 

نصب شده روی ماشین/ دستگاه می گردد.
رعایت اصول بسته بندی شامل: نصب درپوش و 
قرار دادن شیلنگ ها در کارتن و یا پالت نیز باعث عدم 
ورود آالینده ها در داخل شیلنگ ها و درنتیجه سیستم 

هیدرولیک می شود.
تجربه سالیان گذشته نشــان داده که در صورت 
رعایت اســتانداردهای بین المللی بــرای مونتاژ یک 
مجموعه شــیلنگ، می تــوان از ورود هــزاران لیتر 
روغن هیدرولیک به خــاک و آب جلوگیری کرد و 
محیط زیست مناسب تری برای نسل های آینده و سایر 

موجودات زنده به جا گذاشت.
یادمان نرود که زمین تنها به ما تعلق ندارد.


