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 142-2 یها مطابق استاندارد مل سیو ساختار گر یژگیبر خواص، و یمرور

 انیرانینفت ا یمشاوران آزما انیدانش بن یمهندس یو فن یآموزش ،یشگاهیمجتمع آزما یفن ریمد نیجانش سعادت زاده نیمهندس حس

 انیانرینفت ا یمشاوران آزما انیدانش بن یمهندس یو فن یآموزش ،یشگاهیمجتمع آزما تیفیکنترل ک ریمد نیجانش آرش یزدانیدکتر 

  

 

 : دهیچک

سه یروانکار ست که امروزه  ریحرکت قطعات درگ لیبه عنوان علم ت شاخه ها یکیا علم  یاز 

ویژهای دارند و  گاهیها جا سیمتداول، گر یهمه روانکارها انی. از مدهدیم لیرا تشک یمهندس

روانکارها مصتتر   ریبه مراتب دشتتوارتر از ستتا یطیها در شتترا سیبدان علت استتت که گر نیا

و عرضتتته  هیمناستتتب ته یها و پرکننده ها یروغن،  افزودن بیاز ترک اه سی. گرشتتتوند¬یم

سا سی. گرشودیم صطکاك و  ساندن ا شابه روغن ها ، برای به حداقل ر سطوح  نیب شیها م

ساز با از ورود ذرات  رییبرای جلوگ یبه عنوان مانع دیمتحرك،کاربرد دارند. در مواردی که روان

ست که نیحرکت ب تیموقع ایعمل کند و  یخارج سطح به گونه ای ا ساز ن ازین دو   مهیبه روان

ستفاده شود .گر سیگر از دیجامد وجود دارد ، با ستفاده نشده از گر سیا  طیکه در شرا یسیا

ارکرد ک طیدر شرا سیگر رییدرجه نفوذ پذ نییسفت تر است. برای تع رد،یگ یکارکرد قرار م

عه نفوذ قط زانیم رییرا با اندازه گ سیگر ریی، پس از وارد نمودن شصت ضربه، درجه نفوذ پذ

ندازه گ یمخروط ما یم رییدر آن ا پا زانی. نوع و مندین  نییو ستتتفت کننده در تع هیروغن 

 موثر است. سیگر یچگال

 اصطکاك، روغن ران،یا یروانکار، آزمون، استاندارد مل س،یگر: واژگان کلیدی
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 مقدمه -1

جامد که از  مهین ایاستتتت جامد  یماده ا سیگر

 کیچند صتتابونب با  بیترک ایو صتتابون   یمشتتتتات نفت

شک 1بدون پرکننده ایپرکننده  کاربرد  یو دارا افتهی لی، ت

ل یبرا غ  هتتا¬کننتتده ظیمصتتتتار  ختتا  استتتتت. 

 شیب یگاه یحت 60تا  50هستند که  هایی¬دروکربنهی

 عامل نیکننده مهمتر ظیغل دهاتم کربن دارند . ما  80از 

دمای باال و حفظ  طیدر شرا دارییدر برابر آب، پا دارییپا

دارداری  تیفیک گان ان مان مصتتتر  و در هن مدت ز در 

 . است سیگر

ستان  هیهای اول سیگر یخیلحاظ تار به صر با در م

از مخلوط  حیمستتت الدیستتتال قدل از م  1400در حدود 

ساخته شدند. از ا تونیکردن روغن ز محصول  نیو آهک 

مان برای رو های در آن ز به  های ارا کاری محور چرخ  ان

ها  به معنای  سیگر نیبردند .نخستتتت یستتتود م یچوب

صنع سال  یتامروز آنب در آغاز انتالب   1872در اروپا در 

ساخت گر ضه گرد میسد سیبا  صر  عر  . دندیبه بازار م

 یهای متنوع با کارائ سیصتتنعت ، گر شتترفتیامروزه با پ

از  توان یشوند. به عنوان نمونه م یم دیمتفاوت تول ییها

 یکه در ستتتاختار آنها از فلزات استتتتفاده م ییها سیگر

سانت 1100شود و تا دمای  دارند، نان  یارائک گرادیدرجه 

 برد. 

 یطبقه بند -2

،  ی معدن هیها را بر اساس نوع روغن پا سیگر

ب و نوع ماده سفت کننده  صابون فلزی یاهی، گ کینتیس

ا . مطابق بندینما یب دسته بندی می، مواد معدن مرهای، پل

 مانند زیها ن سی، گر یاز نظر قوان و سفت 1جدول شماره 

درجات به  نیشوند. ا یمشخص م یروغن ها با درجات

معرو  هستند و با اعدادی  رییپذ نفوذ ای NLGIدرجات 

                                                           
1 Fillers 

شوند .  یدسته بندی م 6ب تا 000از سه صفر به صفر  

آنها با  نیو روانتر NLGI 6با درجه ها  سیگر نیسفت تر

000 NLGI  سیگر ریینفوذ پذ شیبراساس آزما 

 [3-1شوند.] یکارکرده ، مشخص م

   NLGI  [1]: درجه های گریس بر اساس طدته بندی1جدول شماره 

 ساده ، یهای صابون سیها به سه دسته گر سیگر

 شوند . یم میو کمپلکس تتس یاختالط

 ساده  یهای صابون سیگر -2-1

صتتابون فلزی   نمک و  کیو  هیاز اختالط روغن پا

صول واکنش  ای س کیدر واقع مح  اییقل کیچرب و  دیا

س م،یسد ون،ینیآلوم ریفلزی نظ و ...ب  ونیتیل م،یبار م،یکل

 شوند. یحاصل م

 اختالط یهای صابون سیگر -2-2

با صابون های دو فلز متفاوت  هیاز اختالط روغن پا

شوند. الزن به ذکر است که تمان صابون های  یحاصل م

 را ندارند. گریکدیاختالط با  تیفلزی قابل

 کمپلکس  یهای صابون سیگر -2-3

از  یدیها ترک سینوع گر نیعموماً غلظت دهنده ا

باشد.  یم یآل دیاس کیصابون ساده فلزی با  کی

کاماًل متفاوت از  یکمپلکس خواص هیپا های¬سیگر
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ها  سیگر نیساده مربوطه دارند. ا یهای صابون سیگر

معموالً بطور قابل مالحظه ای نتطه قطره باالتر و متاومت 

 سیبهتری در فشار و سرعت های باالتر دارند. گر ییو کارا

کمپلکس به علت باال بودن نتطه قطره عمومًا  یهای صابون

 سیدر درجه حرارت های باال کاربرد دارند.  نامگذاری گر

که با حرو  و اعداد  ردگی¬یرا در بر م یعاتگروه اطال 6ها 

 .شوند¬یمشخص م

 کاربرد گریس و نوع 

 مواد افزودنی بکار رفته 

  نوع روغن پایه 

 گرید گریس 

 حداکثر دمای مجاز عملیاتی 

 حداقل دمای مجاز عملیاتی 

 سیگر هیمراحل ته -3

صابونی،  های پایهها، مخصوصاً گریسخوا  گریس

سته به ترکیب به همان اندازه که  درصد و خوا  مواد واب

باشتتد، به چگونگی آنها می یدهندهشتتیمیایی تشتتکیل

مراحل تولیدشتتان نیز بستتتگی دارد. این مراحل شتتامل 

سایر مواد کننده و مخلوطسفت یتولید ماده کردن آن با 

. به طور کلی ساخت گریس به باشدمیی گریس، سازنده

 هیشتتود. برای تهمی دو روش پیوستتته و ناپیوستتته انجان

و  دیاسنویآم بیاز ترک ازیابتدا صابون فلزی مورد ن سیگر

سپس  شده و هیب تهمیکلس ای میسد م،یتیفلزی  ل اییقل

ص صو ستگاه مخ ساز به آن افزوده م ،یدر د . شود¬یروان

صتتتابون فلزی بوده و از  قدفا سیاز انواع خا  گر یبرخ

. شتتتود¬یاستتتتفاده م ظیبرای تغل تیبنتون یخاك معدن

به صتتتورت ز سیگر نیا یها یژگیاز و یبرخ  یم ریها 

 باشند:

  نوع ، ساخت و دمای عملیات ماشین آالت و میزان

 رطوبت محیط

  تغییرات درجه حرارت 

  قابلیت ممانعت از زنگ زدگی و خوردگی قطعات

 ماشین آالت

 عمر مفید گریس و شرایط گریس کاری مجدد 

عا ایمزا -4 با گر بیو م کاری  در  سیروان

 با روغن های روان کننده سهیمقا

  قابلیت ماندگاری در محل روانکاری 

  سهولت مصر  و کاهش دفعات روانکاری 

  کامل تر شدن آب بندی دستگاه ها 

 کاهش نشتی و چک کردن روانکار 

  بهینه سازی چسدندگی روانکار به قطعات در شرایط

 دما و فشار باال 

 سادگی طراحی سیستم های روانکاری 

 انتتال حرارت یها توانائ سی، گر ایمزا نیمتابل ادر 

ستگاه را ندارند و ا یو خارج نمودن آلودگ سئله  نیاز د م

گردد . همان  یها بر م سیبه ستتاختار هله ای شتتکل گر

شک شد مواد ت شامل سیدهنده گر لیگونه که گفته   ها 

استتت. در  ی، ماده ستتفت کننده و مواد افزودن هیروغن پا

کننده نتش حامل روغن را به عهده  ستتتفتماده  تتیحت

دهد، پس  یدارد و عمل روانکاری را فتط روغن انجان م

ها با روغن ها در وجود ماده ستتتفت  سیگر یفرق اصتتتل

طدق استتتاندارد  میکلستت هیپا یها سیکننده استتت .گر

INSO 142-2 مندرج در جدول  یها یژگیو یدارا دیبا

 [.3-1باشد] یم 2شماره 

 یتشکر و قدردان -4

 یآموزش ،یشگاهیعامل محترن مجتمع آزما ریاز مد

 ان،یرانینفت ا یمشاوران آزما انیدانش بن یمهندس یو فن

 یساختار یجهت ارائه نظرها یمیابراه دیوح یجناب آقا

 .را دارن یکمال تشکر و قدردان غشانیدر یب یها تیو حما
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