
 

 پايهروغن يک از هاگريس. جام ن  نه و مايع نه که هستتد   روانکارها ترينمعروف جزء هاگريس

 روانکارها  با روانکار  که موارد  در. آي  مي دستت به ک   هستت   يک و ستت دز  يا مع ني

 کاربرد روانکارها نوع اين باش ، مي مح ودي  دارا  مج د روانکار  امکان و بوده مشتک  مايع

 . داش  خواه   فراواني

 گريس مباني و م اهیم

 از استت  عبارت: استت  نموده ارائه روانکار گريستتيا  از آمريکا مواد و آزمون انجمن که تعري ي

 مايع روانکار در ده  ه قوام معرف يک ستتاز  پراک  ه از که جام  نیمه يا جام  محصتتو  يک

.  باش نیز ويژه خواص ک   ه القاء ترکیبات ساير شتام  است  ممکن همچ ین. آي  مي ب ست 

(ASTM D-288، ن   با مرتبط عبارات اسدان ارد تعاريف.) 

  هش ساخده عم ه ترکیب سه از روانکار گريسيا  اس ، واضت  گريس تعريف از که هماه گونه

 ا ه بسده و پايه روغن. باشت   مي افزودني و ده  ه قوام روغن، از عبارت   ترکیبات اين. است 

 الحظهم قاب  تاثیر همی طور و باش   مي گريستيا فرموالستیون در عم ه ترکیبات جزء افزودني

 ايهپ روغن) روانکار که باش  مي اس  ج صتورت به غالبا ها ده  ه قوام. دارن  گريس رفدار در ا 

 .می ارن  نگه خود در را( افزودني و

 پايه روغن

 مي ادهاسد  آنيا سیا  ترکیبات ع وان به پايه روغن از شون  مي تولی  امروزه که گريستيا اغلب

 يا االب بسیار دماها  در. دارد بيدر  عملکرد ص عدي کاربردها  اغلب در نوعا گريسيا اين. شود

 اننش خود از بيدر  پاي ار  شود مي استد اده ست دز  پايه روغن از آن در که گريستي پايین،

 .ده  مي

 ده  ه قوام

 هب مدماي  جام  ساخدار تشکی  ش ه اندخاب روانکار با ترکیب در که اس  ا  ماده ده  ه قوام

 صتتابونيا  نوع از گريس در استتد اده مورد ک   ه غلیظ اولیه ها  گونه. نماي  مي را مايع شتتبه

. د  هس کلستیم و ست يم اوره، پلي رس، آلومی یوم، لیدیم، شتام  صتابونيا اين. هستد   فلز 



 ريزش طهنق خاطر به گريسيا نوع اين. ان  ش ه رايج کمپلکس نوع از صابون با گريسيا  بدازگي

 .ان  ش ه واقع اسدقبا  مورد خوب، بار تحم  توانايي و باال

. شون  يم ساخده ک   ه کمپلکس عام  با مد او  فلز  صابون ترکیب از کمپلکس گريستيا 

 ترکیب زا که باش   مي لیدیم پايه نوع از هسد   مصترف مورد بیشتدر که کمپلکس گريستيا 

   هک  کمپلکس عام  ع وان به کم مولکولي وزن با آلي استتی  يک و معمولي لیدیم صتتابون

 .شون  مي ساخده

 باال، دما  با ها  محیط قبی  از ويژه کاربردها  برخي در نیز صتتابوني غیر ها  ده  ه قوام

 باال دماها  در که هستتد   هايي ده  ه قوام از مثا  دو ستتیلیکا   و و ب دونی . ان  شتت ه رايج

   که، اي س  آن و دارد وجود غلط تصور يک اي جا. شون  نمي ذوب

 اکستتی  کامال باال دماها  در پايه روغن اما استت  مقاوم باال دما  به نستتب  ده  ه قوام اگرچه

 .باش  مي مج د روانکار  نیازم   ب ابراين ش  خواه 

 ها افزودني

 تقوي  شتتام  عم تا وظايف اين. ک    مي اي ا روانکار گريستتيا  در نقش چ  ين ها افزودني

 بستتیار افزودني. باشتت  مي ج ي  خواص ايجاد و نامطلوب خواص از جلوگیر  مطلوب، خواص

 کاهش عوام  و سايش ض  فشارپذير، ها  افزودني زنگ، و اکسی اسیون ها  بازدارن ه مد او 

 يا مولیب ن سول ی  د  قبی  از مرز  روانکارها  ها، افزودني اين بر عالوه.باش   مي اصطکاك

 ،سايش و اصطکاك کاهش م ظور به ستوستپانسیون صتورت به گريس در است  ممکن گرافی 

 ايینپ ها  سرع  و س گین بار شرايط در فلز، ستطو  با ناستازگار شتیمیايي واک شتيا  ب ون

 .شود اسد اده

 

 گريس کاربردها 

 لحاظ به روغن از استتد اده که مواقعي در. نیستتد   جايگزين قاب  وجه هیچ به روغن و گريس

 طبیقت با خاص کاربرد يک برا  روانکار اندخاب. شود مي اسد اده گريس از نباش  مق ور عملي



 رد عموما گريس. گردد مي تعیین روانکار مشخصات با عملیاتي شترايط و آالت ماشتین طراحي

 : رود مي کار به زير موارد

 طوالني زمان م ت که آالتي ماشتتین يا بوده ستترويس در مد اوب طور به که آالتي ماشتتین -1

 فیلم کار به شتتروع ه گام به و مان  مي باقي روانکار  مح  در گريس زيرا. شتتون  مي مدوقف

 . شود مي تشکی  سريعا روانکار

 يسيا گر. نیسد   دسدرس در راحدي به مکرر روانکار  م ظور به که قطعاتي و آالت ماشین -2

 پر ب ون طوالني زمان م ت برا  را دستتدرس قاب  غیر و مجزا قطعات توان   مي باال کی ی  با

 دريکيالک گیربکسيا  و موتورها در توان   مي همچ ین گريسيا اين. ک    روانکار  مکرر کردن

 . شون  اسد اده

 اب يا زياد بار اثر در شوك ايجاد باال، فشار و دما قبی  از حاد شترايط تح  که آالت ماشتین -3

 .  ک    مي کار زياد بار اثر در پايین سرع 

 جهندی در ش ه فرسوده محليا  در بیشدر ضتخام  با فیلم ايجاد با گريس. فرستوده اجزا  -4

 خواه  موثر ش ن ، مي روانکار  روغن با قبال که فرستوده قطعات عمر طو  افزايش در ستايش

 .بود

 

 گريس مشخصات

 اربردک م ظور به گريس اندخاب ه گام به که اس  خصتوصیاتي دارا  نیز گريس روغن، همان  

 ودش مي ارائه مخدلف ها  برن  توسط عم تا که خصوصیاتي. گیرن  مي قرار بررسي مورد خاص

 : از عبارت  

 کار روان جي  سیسدم يک در ش ن وارد يا ش ن پمپ برا  گريس توانايي: ش ن پمپ قابلی 

 خطوط، در جريان ستتيول  از استت  عبارت گريس يک شتت ن پمپ قابلی  عم  در. باشتت  مي

 . باش  مي گريس توزيع سیسدم اتصاالت و ها ناز 

 رد تغییر ب ون آب برابر در گريس مقاوم  توانايي بیانگر پارامدر اين: آب برابر در مقاوم 

 حال  به را گريس در موجود روغن اس  ممکن صتابون/آب کف. باشت  مي آن روانکار  توانايي



  ک  خارج گريس از و شتتستتده را معلق روغن توان  مي که امولستتیون تشتتکی  بیاورد، در معلق

 . شود مي گريس ترکیب و غلظ  تغییر و روانکار  خاصی  کاهش و رق  باعث

 نآ پايه روغن ويسکوزيده و ده  ه قوام مق ار و نوع به وابستده گريس قوام: غلظ  درجه و قوام

 یر گ ان ازه معیار. باشتت  مي نیرو اعما  اثر در شتتک  تغییر برابر در آن مقاوم  بیانگر و بوده

 يا يجابجاي اثر در آيا که دارد قوام به بستتدگي پذير  ن وذ. شتتود مي نامی ه پذير  ن وذ قوام،

 ان ازه برا  D1403 و ASTM D217 آزمون روشتتيا . نه يا استت  شتت ه تغییر دچار کارکرد

 به ر ،پذي ن وذ گیر  ان ازه برا . شود مي اسد اده نو و کارکرده گريستيا  پذير  ن وذ گیر 

 2 م ت به گراد ساندي درجه 22 دما  در تا شتود مي داده اجازه مشتخ  وزن با مخروط يک

 . رود فرو گريس داخ  به ثانیه

 ذن و. باشتت  مي پذير  ن وذ گريس داخ  به( مدر میلي دهم يک حستتب بر) مخروط ن وذ عمق

 بر NLGI. باش  مي مايع نیمه گريس بیانگر 421 ن وذپذير  و جام  گريس بیانگر 111 پذير 

 طبقه سیسدم يک ن وذپذير  اع اد برا  شت ه مشتخ  ها  مح وده با مطابق و قوام استاس

 چگونگي توضتتی  و NLGI گريس ب    طبقه 1 ج و . استت  کرده ايجاد ،6 تا 111 از ب   ،

 .  ده  مي نشان را بودن مايع نیمه با مقوا ارتباط

 کهه گامی. باش  مي گريس حرارتي پاي ار  نشانگر شت ن ا  قطره نقطه: شت ن ا  قطره نقطه

 قوام و  هشتت مايع به تب ي  اي که تا ياب  مي افزايش ن وذپذير  ياب ، مي افزايش گريس دما 

 ح  به گريس آن در که استت  دمايي شتت ن ا  قطره نقطه ب ابراين. ده  مي دستت  از را خود

 را دخو ساخدار گريس آن در که دماس  ح  باالترين نشانگر و ک   مي چکه و شت ه مايع کافي

 . اس  اسد اده قاب  گريس آن در که دمايي باالترين نه ک   مي ح ظ

 با اييشتتیمی پیون  ايجاد از گريس ممانع  توانايي بیانگر پارامدر اين: اکستتی استتیون پاي ار 

 مان   الکي رسوبات و لجن نامحلو ، چسب تولی  اکسیژن با گريس واک ش. باش  مي اکستیژن

 . شود مي ک   گي پاك خصل  کاهش و سايش افزايش عملیات، ک    باعث که ک   مي

 هب توجه با گريس،. بی    مي آستتیب روغن از بیشتتدر باال دماها  در ها گريس: باال دما  اثرات

 يتواناي ب ون ندیجه، در. سازد پراک  ه را حرارت گردشي روغ يا  همان   نمیدوان  آن، ستاخدار



 سگري که شود مي ش ن ذغالي حدي يا اکستی استیون تشت ي  به م جر باال دماها  گرما، دفع

 . نماي  مي خشک پوسده تشکی  يا و تر س  

 و  نش نرم به م جر باال دماها . باش  مي گريس قوام به وابستده گريس با روانکار  بودن موثر

 مع ني روغن. گردد مي خارج نظر مورد مح  از گريس آن ندیجه در که شون  مي شت ن جار 

 . شود ور شعله و تبخیر اس  ممکن گراد ساندي درجه 111 باال  دماها  در گريس در موجود

 ه خوا ح   در آن ويستتکوزيده باشتت ، پايین کافي ح  به گريس دما  اگر: پايین دما  اثرات

  نشتت پمپ قابلی  حال  اين در. گیرد قرار ستت   گريس ها  ب    طبقه در توان  مي که بود

  خواه ممکن غیر نیاز مورد نیرو  و گشداور مح ودي  دلی  به ماشین عملکرد و ش ه، ستخ 

 ماد پايین ح  ع وان به گريس در اسد اده مورد پايه روغن ريزش نقطه راه مايي، ع وان به. بود

 .میگیرد قرار نظر م  گريس در

 

 مع ني ها روغن معموالً رون ،مي کاربه گريس ستتتاخ  در عم ه طوربه که هاييپايهروغن

 ممکن نیز گیاهي ها روغن اگرچه. باش  مي روغن نوع دو هر از مخلوطي يا و ست دز  ،(ن دي)

 ها روغن از س دز  ها روغن همچ ین و. گیرد قرار اسد اده مورد خاص کاربردها  برا  اس 

 اهگريس فرموالستتیون در اصتتلي اجزاء از ک   هروان ها روغن. شتتون مي تيیه ن دي يا گیاهي

 تا 12 گرانرو  با ها روغن حا  به تا و. دارن  گريس رفدار بر ا مالحظه قاب  اثر و باشتت  مي

 .ان ش ه اسد اده گريس ساخدار در( C° 40 دما  در) اسدوكساندي 1211

 نروغ ترينسبک از است  ممکن گرانرو   دام ه نظر از گريس تولی  در رفده کاربه ها روغن

 رد پايین، دما  در م اسب خواص و گرانرو  کمدرين با ها روغن. باشت   آنيا ترينست گین تا

 گرانرو  بیشتتدرين با ها روغن. دارن  را عملیاتي دما  کمدرين زياد، ستترع  با کاربردهايي

. دارن  ار چسب  گي بیشدرين و تبخیر  اتالف کمدرين پايین، ها سترع  در را کارايي بيدرين

 قرار کسب بار و باال سرع  شرايط تح  که ابزار  يا ياتاقان در مصرفي گريس فرموالسیون در

 تح  و آرام حرکدي دارا  تجيیزات که موارد  در. شودمي اسد اده سبک  پايهروغن از دارن ،

 ممکن ويژه ها گريس از بعضي در. رودمي کاربه باال گرانرو  با روغ ي باشت  ،مي ست گین بار

  .شود اسد اده مکم  صورتبه نیز هاآس ال  يا و هاوازلین ها،واکس مان   محصوالتي از اس 



 کمپلکس لیدیم يا لیدیم گريس اندخاب

 فروش به گريسيا  درص  11 ده  ه قوام که  ش مشخ  NLGI ها  بررسي آخرين اساس بر

 سوا  ينا اس  ممکن. باش   مي کمپلکس لیدیم نوع از يا و لیدیم ستاده صتابون نوع از يا رفده

 وانت مي چگونه و ان ؟ کرده پی ا عمومی  ده  ه قوام نوع دو اين چرا که بیاي  پیش شما برا 

 االتسو اي گونه به مقاله اين باش ؟ مي م اسب شتما تجيیزات برا  نوع ک ام که داد تشتخی 

 .داد خواه  پاسخ شما

 رد آمريکايي، شتیمي مي  س اير ، ا  کالرنز. باشتبم داشتده کلي مرور يک تا دهی  اجازه او 

 عريفت اولین اين. رسان  ثب  به "لیدیم نمکيا  حاو  روانکار" ع وان با را اخدراعي 1442 سا 

 صتتابونيا  که چ   هر. بود اخدراع ثب  مطبوعات در ستتاده لیدیم صتتابون پايه بر گريستتيا  از

 صابون پايه بر گريستيا  ستاخ  در امروزه که هستد   انواعي از اخدراع در شت ه داده توضتی 

 .بود ارروانک گريسيا  ص ع  در ج ي  عصر ساز زمی ه اير  گريسيا  شون ، مي اسد اده لیدیم

 1442 سا  در موجود قلیايي فلزات صابونيا  ساير با مقايسه در لیدیم صابون پايه بر گريسيا 

 نسب  آب برابر در مقاوم  بيدر خاصتی  دارا  آنيا. باشت  مي يافده بيبود خواص برخي دارا 

 واصخ دارا  و کلسیم، گريسيا  به نسب  بيدر حرارتي پاي ار  خاصی  س يم، گريستيا  به

 ريسياگ اين ساخ  اگرچه. باش   مي( خوب ش ن پمپ قابلی  و برشي مقاوم ) عالي مکانیکي

 با سهمقاي در بیشتدر  مزايا  لیدیم گريستيا  باشت  مي گريستيا انواع ستاير از گراندر بستیار

 جبران ياگريس اين بيی ه عملکرد بوسیله آنيا باال  قیم  که دارن  کلسیم و س يم گريستيا 

 .شود مي

 مارس 11 در اخدراع ثب ) ان  يافده توستتعه 1441 دهه اواخر در کمپلکس لیدیم گريستتيا 

 زمی ه در اخدراعات اولین از يکي اخدراع اين(. Lester W. McClennan توستتتط 1441

 1411 ههد اواي  تا کمپلکس لیدیم گريسيا  حا  اين با. باش  مي کمپلکس صابون گريسيا 

 هب ساده لیدیم ا گريستي و نشت  بازار وارد ستاده لیدیم گريستيا  جايگزين و وستیع حجم در

 .بود 1421 سا  از ص ع  اصلي گاه تکیه ع وان

 قطهن دارا  بعالوه و بوده دارا را ستاده لیدیم گريستيا  خواص اکثر کمپلکس لیدیم گريستيا 

. شتتود برده کار به باال دماها  در تا ده  مي اجازه گريس به که باشتت   مي باال شتت ن ا  قطره



 ع وان هب ش ه ش اخده گريس، در دوم ده  ه قوام ع صر وجود ب لی  کمپلکس لیدیم گريسيا 

. اش  ب مي ساده لیدیم گريسيا  از بیشدر  ش ن ا  قطره نقطه دارا  ک   ه، کمپلکس عام 

 سی ها ا کربوکسیلیک از ک   ه کمپلکس عام  ع وان به کمپلکس لیدیم گريسيا  در امروزه

 نمک. شود مي اسد اده استی  آديپیک يا استی  آزالئیک قبی  از کوتاه زنجیر طو  با عاملي دو

 سب ن با ساده لیدیم صتابون ده  ه قوام با مقايسته در ا  مالحظه قاب  طور به مواد اين لیدیم

 مي  ادهاسد ک   ه کمپلکس عام  ع وان به نیز استی  بوريک. شتود مي برده کار به تر  پايین

 .شود مي ش ن ا  قطره نقطه رفدن باال به م جر که شود

 گريس غلظ  ح ظ توانايي ع وان به شود، مي نامی ه نیز برشتي پاي ار  که مکانیکي، پاي ار 

 گريستتيا . شتتود مي تعريف گیرد مي قرار مکانیکي برشتتي نیروها  معرض در که مواقعي در

 دیملی گريسيا  و باش  ، مي برش از ناشي شتکست  برابر در خوب مقاوم  دارا  ستاده لیدیم

. گذارن  يم نمايش به برش برابر در ساده لیدیم گريسيا  به نستب  را خوبي مقاوم  کمپلکس

 .اس  ش ه آنيا وسیع کاربرد و گريس دو هر يافدن عمومی  باعث خاصی  اين

. باش  مي ده  ه قوام حاللی  به وابسده کمپلکس لیدیم و لیدیم گريسيا  آب برابر در مقاوم 

 ده  ه قوام و ،(درصتت  11 ح ود) باشتت  مي آب در مح ود حاللی  دارا  هی روکستتی  لیدیم

 و آب برابر در خوب مقاوم  ايجاد باعث که داشتت  خواه   کمدر  حاللی  نیز آن پايه بر ها 

 بيدر ذاتي مقاوم  دارا ( باريم کلسیم،) ها ده  ه قوام انواع ستاير اگرچه. شتود مي آب جذب

 ارا د ترکیبات اين دارن ، کمپلکس لیدیم و لیدیم ها  ده  ه قوام با مقايستته در آب برابر در

 خاصتتی  بعالوه،. ستتازد مي نامطلوب کاربردها اکثر برا  را آنيا که هستتد   م  ي ها  ج به

 ها  زودنياف کم مقادير توسط توان  مي کمپلکس لیدیم و لیدیم گريسيا  آب برابر در مقاوم 

 .شود برده باال پلیمر 

 تاثیر تح  را محصتتو  انبارش ثبات و روانکار  توانايي گريس، در روغن ج اشتت گي خاصتتی 

 ک  ، آزاد ها دن ه و ياتاقانيا تماس م طقه در را الزم روغن مق ار بايستتدي گريس. ده  مي قرار

 شتتود مي موجب که ک   آزاد خود از زياد روغن نبايستتدي انبار در نگي ار  طو  در آنکه حا 

 .گردد اسد اده قاب  غیر گريس


