
 صنایع الستیکی پارسا
 در غلتکهای الستیکی سنگزنی نحوۀ تصحیح عیوب

 عالئم عیوب هنگام سنگ زنی علت نحوۀ تصحیح عیوب هنگام کار

دستگاه سنگ و  و باالنس کردن تنظیم -1
 میزان کردن با مرکز کار 

تنظیم نبودن دستگاه سنگ و خارج بودن آن از باالنس و مرکز  -1
 کار 

ایجاد صدا و لرزش و صیقلی نبودن سطح غلتک الستیکی سنگ 
 خورده 

 کم باید کرد .بار دستگاه را  -1
 سطح سنگ را صاف و میزان کرد -2

آسیب دیدگی سنگ الستیک ساب ، بار زیاد به دستگاه سنگ  -1
 دادن و امکان دارد بدلیل صاف نبودن سطح سنگ باشند .

ایجاد بار غیر یکنواخت در عملیات سنگ زنی در غلتک های 
 الستیکی و ناهنجاری هنگام سنگ زدن  

 رداخت کاری کاستن میزان بار پ -1
سفت کردن سه نظام و مرغک ، و دور  -2

 دستگاه تراش را زیاد کردن 

میزان بار پرداخت زیاد است ، کنترل کامل سه نظام و دستگاه  -1
 مرغک که غلتک را گرفته اند از نظر شل بسته شدن آنها 

 دور دستگاه تراش کم است  -2

بارهای پرداخت نکردن تمیز سطح کار غلتک های الستیکی در 
 آخر دستگاه تراش 

میزان حرکت پیشروی سپرت دستگاه تراش  -1
 را کم باید کرد .

 سنگ مناسب و صاف به دستگاه بست . -2

 پیشروی سپرت دستگاه تراش و سنگ سریع و تند می باشد . -1
 انتخاب سنگ مناسب برای پرداخت کاری و صیقلی کردن  -2

و خط های مختلف و عدم صیقلی بودن در سطح الستیکی خراش 
 غلتک ها هنگام سنگ زنی 

 سریعاً دستگاه تراش را باید نگه داشت . -1
میله محور غلتک را بصورت مناسب در میان  -2

پارچه های سه نظام قرار دارد و بعد به مرور 
مرغک را سفت کرده با ساعت مغناطیسی 

 آزمایش کرد . اندیکاتور دور بودن غلتک را 

لنگ بستن میله محور غلتک های الستیکی به سه نظام دستگاه  -1
 تراش .

 تنظیم نبودن دستگاه مرغک که باعث لنگی کار شده است . -2

احساس کردن لرزش زیاد در دستگاه تراش و لنگ سنگ زدن 
 غلتک های الستیکی بزرگ 

با تنظیم پیچ دستگاه مرغک ، مرغک در  -1
 ار بگیرد .مرکز غلتک قر

رفع عیب در صورت لنگ بودن سه نظام  -2
 دستگاه تراش 

کنترل و تصحیح حرکت میز ماشین و  -3
 قسمت سپرت دستگاه تراش 

نا میزان بودن قطعات دستگاه تراش ، مانند در مرکز نبودن  -1
 مرغک 

دستگاه مرغک که باعث دو پهن شدن غلتک هنگام سنگ زنی  -2
 ام دستگاه تراش می شود ، لنگ بودن سه نظ

مخروطی شدن و بی دقتی در ابعاد غلتک های سنگ خورده  از 
 قبیل دو پهن شدن و از حالت گردی در آمد غلتک الستیکی

 هنگام سنگ زدن آن 


