
 قدرت هایدهندهافزایش و هاگردنده ها،دهندهانتقال شامل که هستند مکانیکی اجزایی ها دنده

 و هاداندانه بین لغزش از جلوگیری ،دندهروغن از استفاده و هادنده روانکاری از هدف. باشنندمی

 و اصننحکا  ضننری  کاهش کنند،می حرکت یکدیگر روی که فلزی سننحو  نگهداشننتن جدا

 اهشک ،(غلتشی -لغزشی اصحکا  اثر بر) دما افزایش از جلوگیری خوردگی، از ممانعت سایش،

 حرارت، انتقال بهبود پایین، هایحرارتدرجه در دنده راحت تعویض کار، حین در صننداوسننر

 هادنده عمر طول افزایش و هادنده توسنن  قدرت انتقال برای آسننان و نرم شننرای  آوردنفراهم

 . است

 یا و رسننیدنحداقل به باعث دنده هایدندانه تماس سننحو  روی بر روغن یالیه یک تشننکیل

 مانند هاییویژگی دارای باید هادندهروغن یهمه. شننودمی فلز -فلز خشننک تماس از جلوگیری

 کاربرد موارد در و زدگیزنگ از جلوگیری خاصننیت نمدها،کاسننه با سننازگاری باال، فشننارپریری

   ندباش روانکاری و نیرو انتقال خاصیت دنده، راحت تعویض ویژگیهای دارای صنعتی غیر هابی

 : است ذیل موارد شامل ها دنده انواع در کاربرد در روانکار عمومی مشخصات

 پایدار یالیه یک تشننکیل برای مناسنن  گرانروی دارای باید دندهروغن: مناسنن  گرانروی •  

 برای هاویژگی تریناساسی از یکی گرانروی. باشد مشخص حرارتدرجه و سنرعت یک در روغن

 حرارتدرجه در مناس  گرانروی.باشندمی آنها صندای بدون کارکرد و هادنده ایمنی از اطمینان

 و هاسننرعت در روغن هایالیه تشننکیل و سننحو  تمام به روغن توزیع بر تضننمینی عملکرد

 . باشدمی موجود فشارهای

 برابر در فلزی سننحو  محافظت برای زنگضنند خاصننیت: ضنندخوردگی و ضنندزنگ خواص •  

 فلزی سحو  شیمیایی خوردگی از باید بلکه باشند، خورنده نباید هادندهروغن. اسنت زدگیزنگ

 و زدگیزنگ از حاصننل مواد شنندنمخلوط و خوردگی از جلوگیری منظور به. کنند جلوگیری

 . باشند خنثی شیمیایی نظر از باید روانکاری محی  و روانکار روغن، با خوردگی

 و تالطم صنننورت در که آنجا از(: کف تشنننکیل از جلوگیری) کردنکف برابر در پایداری •  

 هادندانه روی بر خوبی و مناس  روغن یالیه روغن، در کف ایجاد نتیجه در و روانکار خوردنهم

 این. تاس روانکار اصلی و مهم بسیار نیازهای از بودن ضدکف بنابراین شود،نمی تشنکیل دنده و

 .  کندمی جلوگیری هادندهجعبه و مخازن در کف حد از بیش مقادیر تشکیل از ویژگی



 کار پایان هنگام به دنده سننیسننتم اطراف محی  در موجود رطوبت که آنجا از: آبگریزی •  

 ار رطوبت یا و آب دفع و جداسننازی توانایی باید روانکار رواین از دارند، میعان به تمایل هادنده

 ونامولسی تشکیل برابر در حفاظت و آب از سریع جداشدن قدرت دارای باید روغن. باشد داشته

 . باشد داشته

 تحت هایدندانه سننحو  خراشننیدگی مانع باید دندهروغن: خراش برابر در سننحو  حفاظت •  

 . شود زیاد بار و فشار

 از و دیدنآسی  سنایش، کاهش موج  روانکار در ویژگی این: سنحو  سنایش از جلوگیری •  

 .  شودمی هادنده هنگام زود افتادن کار

 ریتطوالنی مدت برای آنرا از استفاده امکان روغن در ویژگی این:  الیه اسنتحکام و پایداری •  

 .  کندمی فراهم

 . است مؤثر اصحکا  کاهش در ویژگی این: سازیروان •  

 در مرکز از گریز نیروی اثر در روغن رفتنهدر از دندهروغن چسنننبندگی: چسنننبندگی •  

 .  کندمی جلوگیری باال هایسرعت

 یا واکنش امکان از نمدها،کاسه با دندهروغن سازگاری: بندها آب و نمدهاکاسنه با سنازگاری •  

 . کندمی جلوگیری نمدکاسه و روغن تخری 

 

   روغن آنالیز

 بصورت را تجهیزات از تری جامع اطالعات تا است این بر تالش شنرکتها، از بسنیاری در امروزه

 آمدن بوجود از الزم شننرای  و اطالعات کنترل با و باشننند داشننته اختیار در شننده بندی طبقه

 تجهیزات لکنتر صنایع، پیشرفت و تکنولوژی توسعه با. کنند جلوگیری منتظره غیر های توقف

 و مراقبت آن نتیجه که شننده تبدیل روغن آنالیز مدرن برنامه یک به روانکارها و آالت ماشننین

 .بود خواهد آالت ماشین عمر افزایش و انرژی مصرف در جویی صرفه تجهیزات، بهینه نگهداری

 زودرس کارافتادگی از و فرسننایش از جلوگیری برای مناسنن  روانکاری برنامه تهیه بنابراین



 اصیخ اهمیت از زمان، حداقل در مکانیکی بازده بیشترین به دسترسی و صنعتی آالت ماشنین

 . بود خواهد متفاوت قدیمی روانکاری تعاریف با کمی روانکاری برنامه و بوده برخوردار

 : باشد می زیر موارد شامل روغنها روی بر شده انجام آزمایشات انواع

   روغن در موجود فلزات نوع و مقدار •  

 نمونه که شود می روغن وارد سیستم توس  سایشی فلزات میکروسنکوپی مقادیر کار هنگام در

 عادلمت غیر تغییرات ها، نمونه این فرسایشی عناصر مقدار ارزیابی و متوالی و منظم های گیری

 از بسننیاری در و برده پی آن احتمالی علل به توان می طریق این از. کرد خواهد مشننخص را

 نشننان روغن، در موجود فلزات نوع و مقدار. کرد پیشننگیری یا کنترل را سننایش توان می موارد

. یباشدم غیره و لنگ میل پیستونها، رینگها، یاتاقانها، مانند مختلف قحعات سایش میزان دهنده

 مشخص را قحعات تعویض جهت مناسن  زمان میتوان معین زمانی فواصنل در آزمایش تکرار با

 .  نمود تدوین را آنها تعمیر برنامه خسارت بروز از قبل و نموده

 داشته وجود روغن در است ممکن که آالینده عناصر و افزودنی عناصنر سنایشنی، فلزی عناصنر

 : از عبارتند باشند

 ،(Na) سدیم ،(Si) سنیلیس ،(Pb) سنرب ،(Cr) کروم ،(Al) آلومینیوم ،(Cu) مس ،(Fe) آهن

 ،(Ba) باریم ،(Ca) کلسننیم ،(B) بور ،(Mg) منیزیم ،(Mo) مولیبدن ،(Ag) نقره ،(Ni) نیکل

 (  P) فسفر ،(Zn) روی

 خواهد قرار بررسی مورد تفصیل به عناصنر این منشنا و منبع مبحث همین در بعدی مقاالت در

 .  گرفت

   تمیزی سحح •  

 مسیست و تجهیزات ارزیابی در عمدتا که باشد می مهم های پارامتر از یکی روغن تمیزی سنحح

 عدد مثال برای) مشخصی تمیزی سحح معموال و گیرد، می قرار بررسنی مورد هیدرولیکی های

 یک در جامد های آلودگی تعیین برای متنوعی اسننتانداردهای. باشنند می نظر مد( 6 برابر ناس

 روشننهای جمله از ISO-4406 و NAS-1632 روشننهای. گیرد می قرار اسننتفاده مورد سننیال

 .  هستند ذرات شمارش



NAS-1632  و عدد یک توسن ISO-4406 داده نمایش 31/36/31 شکل به عدد سه توسن 

 . باشد می ذرات اندازه حس  بر موجود ذرات تعداد از سححی بیانگر کدام هر که شوند می

  روغن اکسیداسیون میزان •  

 جاآن از و مکانیکی قحعات به شده منتقل حرارت میزان از ای نشانه روغن اکسنیداسنیون میزان

 حد از بیش حرارت که را مقاطعی میتوان اکسننیداسننیون نمودار رسننم با و باشنند می روغن به

 .  نمود یابی عی  و مشخص را شده اعمال

 مواد شدن وارد ی¬نتیجه در و شده شنیمیایی تغییرات دچار روغن اکسنیداسنیون فرایند طی

 از که معمولی مشننکالت. یابد می کاهش آن کارایی روغن، به اکسننیداسننیون از شننده تولید

: از عبارتند آید می پیش آن اکسیداسیون از شده تولید مواد و روغن حد از بیش اکسنیداسیون

 تولید نهمچنی و فیلتر، گرفتگی ویسننکوزیته، افزایش فلزی، خوردگی الکی، رسننوبات تشننکیل

 غنرو در کربنی رسوبات باشد باال خیلی حرارت که صورتی در. شود می باعث را آلی اسنیدهای

 . شد خواد تشکیل

   روغن در موجود آب مقدار •  

 که مکانیکی تجهیزات و روغن عمر طول و عملکرد در زیاد مقدار به روغنها در آب میزان

 یجهنت در و داده افزایش را روغنها اکسیداسیون سرعت آب. دارد منفی تاثیر شوند می روانکاری

 رسوب عامل آب بعالوه. شود می باعث را اکسیداسیون های بازدارنده و روغن هنگام زود تحلیل

 شیوه. شنود می واکنش وارد ادتیوها برخی با شنیمیایی طور به همچنین و بوده ادتیوها دهنده

 خوردگی،: از عبارتند شننود می تجهیزات ناپریر جبران خرابی باعث آب حضننور آن در که هایی

 .  هیدروژن توس  شدن شکننده و سحح شدن کنده فرسایش،

   روغن کیفی آزمایشات •  

 مهمترین از. دهد می نشننان را روغن عمر طول وضننعیت نیز روغن کیفی آزمایشننات نتایج

 باقیمانده مفید عمر تخمین» معنای به که RULER آزمایش به میتوان روغن کیفی آزمایشننات

 ددع و اکسیداسیون ضد ترکیبات مقدار گیری اندازه با آزمایش این در نمود، اشاره است «روغن

 با که ممفهو این به گردد، می تعیین روانکار مفید عمر یافتن پایان تقریبی زمان روغن، اسنیدی

 خاصنننیت با افزودنی مواد کارآیی و مقدار از مسنننلماً روغن، TAN یا اسنننیدی عدد افزایش



 قدری به شده یاد ادتیوهای میزان که رسد می فرا زمانی و شود می کاسته ضنداکسنیداسنیون

 های آسی  موج  آن فعالیت ادامه و شده خورنده و اسیدی کامالً روغن که است یافته کاهش

 امهبرن در رایج آزمایشات از نیز گرانروی یا ویسنکوزیته آزمایش. شند خواهد دسنتگاه به شندید

 حداقل هب روانکار پایدار فیلم تشکیل امکان ویسکوزیته، کاهش صورت در میباشند، روغن آنالیز

 عمر ،آن مسننتقیم نتیجه که گردیده ایجاد شنندیدی سننایش فلز، با فلز تماس اثر بر و رسنند می

 . بود خواهد دستگاه کمتر

 زمان در آزمایشات سری یک گرفتن نظر در و روغن آنالیز بنام خاص فایلی بازکردن نهایت در و

 چه و قحعات عمر طول نظر از چه ها هزینه از بسیاری کاهش باعث دسنتگاهها، از برداری بهره

 بهتر هرچه جهت در را کارخانجات فنی مسننالوالن و گردیده روغن تعویض بهینه زمان لحاظ از

 .نماید می یاری آالت ماشین کردن کارآمد و نگهداری

 گزارش و گیری اندازه چگونگی – روغن ویسکوزیته

. دباش می روغن مهم بسیار خاصیت یک ویسکوزیته( روانکار مهندسین انجمن) STLE عقیده به

 توسنن  که اسننت پارامترهایی اولین از یکی روغن، ظاهر و روانکاری در آن اهمیت خاطر به

 شننود می صننحبت ویسننکوزیته مورد در وقتی اما. شننود می گیری اندازه روغن آزمایشننگاههای

 چیست؟ واقعی منظور

 اساس بر یا شنود، می گزارش و گیری اندازه روش دو توسن  نوعا روانکار روغنهای ویسنکوزیته

 اسننت ممکن هرچند(. داینامیک) محلق ویسننکوزیته اسنناس بر یا و سننینماتیک ویسننکوزیته

. دارد وجود دو این بین مهمی اختالف اما باشنند یکسننان عبارت دو این به مربوط توضننیحات

 اثر در افتادن و شنندن جاری برابر در روغن مقاومت عنوان به روغن سننینماتیک ویسننکوزیته

 دنده نروغ با را دیگری بشر و توربین روغن با را بشر یک مثال عنوان به. باشد می جاذبه نیروی

 ؟ریخت خواهد بشننر از سننریعتر روغنها از یک کدام کنیم کج را بشننر دو هر اگر. کنید پر غلیظ

 می یینتع روغن سینماتیک ویسکوزیته توس  که نسبی جریان سنرعت خاطر به توربین روغن

 .ریخت خواهد سریعتر شود

 گرانروی شاخص



 بدون و عدد یک شنناخص این. باشنند می آنها گرانروی شناخص روغنها دیگر مهم خاصننیت یک

 ایسهمق از گرانروی شاخص. دهد می نشان را دما به سنماتیک ویسکوزیته وابستگی و بوده واحد

 که مرجع روغن دو ویسکوزیته با C° 04 دمای در آزمایش مورد روغن سنینماتیک ویسنکوزیته

 کسانی ویسکوزیته دارای و صد با برابر شاخص دارای دیگری و صفر با برابر شناخص دارای یکی

 شنناخص محاسننبه برای نیاز مورد جداول. باشننند می C° 344 دمای در آزمایش مورد روغن با

 ASTM اسننتاندارد در C° 344 و C° 04 دمای در شننده محاسننبه ویسننکوزیته از گرانروی

D2270 است شده ذکر. 

 آن روند و ویسکوزیته گیری اندازه

 حتی. باشنند می روغن آنالیز برنامه در موارد مهمترین از یکی ویسننکوزیته روند سننازی آشننکار

 طوالنی زمان مدت در روغن و شننده تشندید عملیاتی دمای در ویسنکوزیته در کوچک تغییرات

 در و درصنند 5± صنننعتی روغنهای در قبول قابل محدوده. بود نخواهد مناسنن  روانکاری برای

 فرد به منحصر های سیستم و حساس کاربردهای در اگرچه. است درصند 34± تا بحرانی مواقع

 .باشد باریکتر محدوده این بایستی

 : باعث است ممکن ویسکوزیته در زیاد کاهش

   قحعه حد از بیش سایش و روغن فیلم رفتن ازبین •  

 زا ناشننی گرما تولید انرژی، حد از بیش مصننرف نتیجه در و قحعات بین اصننحکا  افزایش •  

   روغن نشت اصحکا ،

   روغن فیلم کاهش از ناشی ذرات توس  آلودگی به حساسیت افزایش •  

 شدن خاموش و کردن کار به شروع هنگام به باال فشار و دما در روغن فیلم رفتن بین از •  

 : باعث است ممکن باال خیلی ویسکوزیته همچنین

   لجن و ال  تشکیل و روغن اکسیداسیون نتیجه در و گرما حد از بیش تولید •  

   یاتاقانها و پمپها به روغن نامناس  جریان از ناشی فرسایش •  

   روغن نامناس  جریان از ناشی روانکاری ضعف •  



  یاتاقانها به روغن توس  وارده ضربات •  

   سیال اصحکا  بر غلبه برای انرژی حد از بیش مصرف •  

   روغن از هوا سازی آزاد و دمولسیبیلیتی ضعیف قابلیت •  

 سرد استارت در ضعیف پمپاژ قابلیت •  

 طرفبر و شننناسننایی اصننلی دلیل بایسننتی دهد می رخ ویسننکوزیته در مهم تغییرات هنگامیکه

 اختارس در تغییر) پایه روغن شیمی در تغییر از ناشنی تواند می ویسنکوزیته در تغییرات. شنود

 باشد آن در ها آالینده وجود یا( روغنها مولکولی

 روغن در آب میزان گیری اندازه

 که مکانیکی تجهیزات و روغن عمر طول و عملکرد در زیاد مقدار به روغنها در آب میزان

 یجهنت در و داده افزایش را روغنها اکسیداسیون سرعت آب. دارد منفی تاثیر شوند می روانکاری

 رسوب عامل آب بعالوه. شود می باعث را اکسیداسیون های بازدارنده و روغن هنگام زود تحلیل

 شیوه. شنود می واکنش وارد ادتیوها برخی با شنیمیایی طور به همچنین و بوده ادتیوها دهنده

 خوردگی،: از عبارتند شننود می تجهیزات ناپریر جبران خرابی باعث آب حضننور آن در که هایی

 .  هیدروژن توس  شدن شکننده و سحح شدن کنده فرسایش،

 در تنها چشمی بررسی. باشد می جدا فاز و امولسیون محلول، کامال شنکل سنه به روغن در آب

 فحهص توس  تست با صورتیکه در. باشند می معتبر آب مقدار تعیین در روغن از جدا فاز حالت

 کمک به آنکه حال. داد تشننخیص توان می را جدا فاز حالت و امولسننیون حالت در آب داغ،

 رمقادی پریر تکرار گیری اندازه یا و روغن در محلول کامال آب تشخیص روشنها این از هیچکدام

 در اغد صفحه تست نه و چشمی بررسی نه بعالوه. نیست میسنر امولسنیون شنکل به آب ناچیز

 و ASTM D95 قبیل از تقحیر روشننهای. باشنند نمی اطمینان قابل آب درصنند گیری اندازه

ASTM D4006 544 محدوده در ppm می ارائه را بهتری کمیتی های داده درصنند 55 تا 

 برای را دقیقه، 334 تا 64 از بیشننتری، زمان و اسننت نیاز مورد بیشننتری نمونه اندازه اما دهند

 . کند می صرف آنالیز



 فیشننر کارل آزمایش ،3315 سننال در فیشننر کارل دکتر آلمان نفت شننیمیدان اختراع زمان از

(KF )برای جهانی، پیشرفته بسنیار دسنتگاهی روش یک به محرمانه آزمایشنگاهی روش یک از 

 روش این در. اسننت کرده پیدا توسننعه پاالیشننگاه و پتروشننیمی صنننعت در آب گیری اندازه

 ASTM: از عبارتند شوند می اسنتفاده آب گیری اندازه برای عمدتا که ASTM اسنتانداردهای

D1533, D1744, D4377, D4928, D6304  . 

 در راخی پیشرفتهای و بوده، آزاد فوق تکنیکهای های محدودیت و مشکالت از فیشر کارل روش

 زایشاف را فیشر کارل روش تکرارپریری و صحت معرفها فرموالسیون و تیتراسیون دسنتگاههای

 .است داده


