بررسی استاندارد ملی  2947با نگرشی جدید ،جهت بهره برداری عموم
دکتر آرش یزدانی

جانشین مدیر کنترل کیفیت مجتمع آزمایشگاهی ،آموزشی و فنی مهندسی دانش بنیان مشاوران آزمای نفت ایرانیان

چکیده:
هدف از نگارش این مقاله بررس ی اس تاندارد م ی ایران با ش مار  INSO 2974با عنوان
"روان¬کنند ها  -روغنهای دند ص ن تی  -ویژگیها" تجدیدنظر اول س ال  1398با زبانی
س اد میباش د ،تا به دور از پیچیدگی های فنی مرس ود در آزمایش گا ها ،هر فردی بتواند با
مطال ه آن با الزامات الزد برای س ا ت یک روغن دند ص ن تی مناس آ آش نا گردد بدین
منظور ابتدا پارامترهای تاثیرگذار بر روغنهای دند ص ن تی بررس ی گردید و س آ آزمون
های الزد برای انتخاب روغن مناس آ به ص ورت ک ی در پنج بخش مورد تجزیه و تح یل قرار
می گیرند الزد به ذکر اس ت به دل یل طوالنی بودن ت داد آزمون ها و همچنین اجتناب از
اصطالحات فنی در صورت نیاز می توانید به اصل این استاندارد مراج ه نمایید
واژگان کلیدی :روغن دند صن تی ،روان کنند  ،آزمون ،استاندارد م ی ایرانINSO 2974 ،
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ت ویض باش د و در نتیجه از نظر اقتص ادی بس یار به

 -1مقدمه
روغن دند ص ن تی براس ان نور روغن پایه مورد

صرفهتر از روغنهای عادی باشد.

اس تفاد در دو نور پایه م دنی و پایه مص نوعی 1تولید

روانکاری برای ا ستفاد در ج بهدند منا سآ ا ست

شد و در روانکاری دند های صن تی در صنایع مخت ف

که بتوا ند در فش ار باال کار ک ند اص والً روغن های

کاربرد دارد ج بهد ند دس ت گا های ص ن تی مان ند

غیرص ن تی این ویژگی را ندارند روغن دند ص ن تی

ج بهدند

مرغوب دارای ویژگی کار در فش ار باال بود و از س ط

ودروهای س واری نیازمند روغن مخص و

ود هس تند این ج به دند ها که حاوی انوار دند های

کرخ دند ها و در مقابل فش ارهای زیاد محافظت می

ساد  ،ح زونی و مارپیچی ه ستند عموماً تحت بار زیادی

کند ویژگی دیگر روغن دند صن تی ،عدد حل شدن آب

بود و در دما و فش اری باال مش لول به کار هس تند ،لذا

در آن می باش د با وجود این ویژگی اگر آب به ج به

ض روری اس ت که با اس تفاد از یک روغن با ویژگیهای

دند وارد ش ود ،این روغن ک مک میک ند تا آب بدون

ا  ،تحت حفاظت قرار گیرند ،به همین منظور روغن

آ سیآ ر ساندن به دند ها از محیط ارج شود در واقع

دند ص ن تی تولید و روانه بازار ش د اس ت تا اینگونه

آبگریزی از ویژگیهای مهم دیگر این نور روغن صن تی

ن یازها نیز برطرف گردد از جم ه ص نای ی که در آن از

میباش د بهترین فض ا و محیط برای کارکرد دند های

روغندند صن تی با حجم باال ا ستفاد می شود ،میتوان

صن تی ،محیطهای نک ،شک و پاکیز ا ست اگرکه

به صنایع فوالد ،سیمان و انوار یاتاقانهای مورد ا ستفاد

در ع مل محیط های ص ن تی که این د ند ها در حال

در صنایع عمومی اشار کرد.

کارکرد هس تند فاقد ویژگی مدنظر میباش ند به همین

یکی از ویژگیهای مهم روغندند ص ن تی ،ثبات
گرمایی آن اس ت ،کراکه این نور روغن اگر نتوانند در
دماهای باال ثبات داشته باشد ،کاربرد ود را از دست می
ده ند ث بات کیف یت و ویژگی های مهم روان کاری در
دماهای باال از مهمترین ویژگی های روغندند ص ن تی
ا ست ،لذا تولیدکنندگان باید به آن توجه ویژ ای دا شته
باش ند عالو بر این ،روغندند ص ن تی با ید در برابر
اکس یداس یون نیز مقاود باش د ،در واقع این روغن باید
بتواند در محیطهایی که احتمال اکس یداس یون در آن
بس یار باال میباش د به وبی به وظایف ود عمل کند
این ویژگی مهم ی نی عدد اکس ید ش دن روغن دند
ص ن تی ،کمک میکند تا روغن مد نظر دیرتر ن یازمند

Synthetic
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1

اطر انتخاب روغن دند مناس آ میتواند تا حد زیادی
مش کل باش د در نگارش این مقاله س ی ش د اس ت با
بیانی س اد  ،به دور از اص طالحات رایج فنی به بررس ی
ویژگی ها و آزمون های الزد برای روغن د ند های
ص ن تی پردا ته ش ود ،همچنین در ص ورت ابهاد در
هریک از بخش ها و یا نیاز به توضیحات تکمی ی پیشنهاد
میگردد به استاندارد های مربوطه مراج ه گردد
 -2پارامتر های تاثیر گذار بر روغن های د نده
صنعتی
روغن دند یا یکی از روانسازهای مهم است که برای
روانکاری کرخ دند ها و قط ات متحرک موجود در
سیستم انتقال قدرت ج به دند استفاد میشود ،وجود
مای ی روان کنند در این سیستم کامال ضروری است تا
عالو بر ت ویض آسان دند ها موجآ کاهش وردگی و

ساییدگی گردد انتخاب روغن دند مناسآ و استفاد
صحی و ت ویض به موقع روغن دند مهم ترین را
حفاظت و نگهداری و افزایش طول عمر ج به دند می
باشد
 -1-2محیطهای مرطوب و یا با فشااار و دمای

اکسیداسیون باعث وارد شدن صدمه به روغنهای دند
صن تی شد و باعث تشکیل لجن میگردد که در نتیجه
آن ،عمر روغن و تجهیزات با هم کم واهد شد ،همچنین
ممکن است منجر به توقفهای گران قیمت و هزینههای
زیاد ت ویض قط ه و ت میرات اشار کرد .

باال

همانطور که گفته شد شرایطی که غالب ًا ج بهدند
ع یرغم ت میرات و نگ هداری دقیق ،هموار عوام ی

در ماشینآالت و تجهیزات مشلول به کار است ،دارای

مانند بار زیاد ،حرارت باال ،فش ارهای نامت ارف و آلودگی

تنش بسیار باال میباشد؛ عالو بر این تنش ،آلودگیهای

هایی همچون آب میتواند بر س یس تم کرخ دند تاثیر

محیطی مثل گرد و اک یا براد ها و مواد به جا ماند از

بگذارد امروز با توجه به فناوریهای مدرن ج به دند ها،

کار نیز مزید بر ع ت میگردد تا عدد مراقبت صحی از

کوکک تر شدن و ت ریف شدن دامنه های کاربرد بی شتر

ج بهدند

ی ی زود آن را فرسود کرد و کارآیی آن را

برای آن ها به روغن های جد ید این امکان را میدهد تا در

به شدت کاهش دهد به همین ع ت است که توصیه می

مدت زمان کارکرد طوالنی تجهیزات حتی در محیط های

شود برای ج وگیری از ضررهای احتمالی ،از روغندند

سخت با ا ستفاد از م سته ک نمودن مواد افزودنی روغن

صن تی استفاد شود که به صورت ا

دند  ،بهترین کارکرد تجیهزات بدس ت آید ،عالو بر آن

محیطهای ذکر شد تولید شد است ،کراکه روغن عادی

مدیران کار ان جات و ت میر و نگ هداری انت ظار عم کرد

توانایی کار در کنین محیطهایی را ندارند

برای کار در

باالتر ،ز مان توقف کو تا تر و بهر وری ارت قا یاف ته را با
 -3انتخاب روغن مناسب

هدف کاهش هزی نه ها و افزایش س ود دارند ،لذا روغنی
م ناس آ بود که عالو بر کار کرد در محیط های
اینچنینی بتواند از لحاظ اقتص ادی نیز مرقود به ص رفه
باشد

برای رفع نیازهای روزافزون با هدف ایجاد پایداری
حرارتی و قدرت مناسآ در روغن برای حصول اطمینان از
عمر باالتر آن ،حفاظت بهتر قط ات و نیز در عین حال

 -2-2اندازه¬ی جعبه دنده

پاکیز نگه داشتن سیستم و دور کردن حرارت و آلودگی

ج به دند های امروزی ،مدرن و کوککتر شد اند و

ها ،روانکارهای امروزی بایستی حاوی یک سا تار

از مواد اولیه سبک تر از قبل سا ته میشوند ،از طرفی

شیمیایی پیشرفته در مواد افزودنی باشند در گذشته برای

همین ماشینآالت کوککتر بایستی قدرت بیشتر تولید

یک سری گستر وسیع از نیازها ،روغن های صن تی مورد

کرد و در عین حال با دواد تر و قابل اعتماد تر باشند

استفاد قرار می گرفتند ،اگرکه ممکن بود کنین روغن

کوکک شدن این تجهیزات به م نای در ا تیار داشتن

های دند متداول و یا با کیفیت پایین ،حداقل های صن ت

روانکار و مواد افزودنی کمتر برای روانکاری و حفاظت از

و استاندارد را بگذرانند و تا بیش از  1۰سال در سیستم

دند ها میباشد عالو بر این همانطور که قبال گفته شد

باشند ولی آنقدر با کیفیت نبودند تا بتوانند تجهیزات شما

بود بار وارد بر تجهیزات نیز در حال افزایش است این امر

را حفاظت کنند ،اما امروز با وجود طیف وسی ی از روغن

به م نای دماهای باالتر و اکسیداسیون سری تر است،
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دند

صن تی

شامل

،VG1500

،VG1000

VG150 ،VG220 ،VG320 ،VG460 ،VG680
 VG32 ،VG46 ،VG68 ،VG100 ،این مسئ ه مرتفع

گردید است پنج عامل را برای انتخاب روغن دند صن تی
مناسآ که بهینه عم کرد را برای شما به ارملان می آورد
در زیر آمد است
 -1-3پاکیزگی و غلظت سیال

حرارت کمتری ایجاد نمود که باعث می شود تا شانآ
باالرفتن حرارت تا دمای اس تاندارد از دس ت برود و به
تجهیزات آسیآ وارد آید.
روانکارها نقش حیاتی در پاکس ازی آلود کنند ها
مان ند آب ،غ بار ،قط ات جداش د ف زی و دیگر مواد
ارجی بازی می کند همین اص یت کمک می کند تا

همانطور که قبال گفته ش د ،اگرکه ج به دند ها

دند ها و یاتاقان ها آس یآ ندید و موجآ کارکرد نرد و

کوکک تر شد ولی حتی بیش از پی شینیان ود بای ستی

روان دند ها ش ود همین که روانکار دا ل س یس تم

بار و فش ار تحمل نمای ند امروز فض اها برای تحرک

فی تراس یون عبور می ک ند ،آلودگی ها که در

ارج

ما شین آالت کمتر شد ا ست که همین امر باعث ایجاد

سی ستم و یا از طریق فر سایش دا ی ت شکیل می شوند

سرعت ها و قدرت باالتر می شود تمایل بیشتر در صن ت

باید پاکس ازی ش وند جالآ اس ت بدانید که اگر روانکار

به داش تن محفظه های کوکک تر ،ی نی ایجاد س یکل

انتخاب شد منا سآ نبا شد ،به ودی ود باعث ایجاد

های بی شتر و اینکه سیال به مراتآ زمان کمتری را برای

آلودگی در سی ستم شد و در نتیجه شاهد افت عم کرد

آزاد سازی حرارت ،کف و ته ن شینی ذرات آلود کنند و

واهیم بود.

جداس ازی آب در ا ت یار دارد اص طکاک و حرارت با

روغن های غ یظ ،بدل یل عبور س خت از درون

تحرک در ج هات مخت ف از س وی د ند ها ،ای جاد می

سی ستم فی ترا سیون ،قابل فی تر نی ستند در این صورت

شود بارهای عم یاتی بی شتر موجآ تمان بی شتر ف ز با

ف شار در فی تر افزایش یافته و اگر به حد کافی زیاد شود،

ف ز گش ته و یا ش رایط روانکاری مرزی را ایجاد می کند

بای پآ را در س یس تم واهیم داش ت همین مش کل

که همین امر باعث افزایش دوبار حرارت و فش ار می

باعث می ش ود تا آلودگی ها برای فی تر مش کل ایجاد

شود برای افزایش بازهای ت ویض روغن ،به دالیل زی ست

کنند در این ص ورت باید منتظر آس یآ رس یدن به

محیطی و نیز از نقطه نظر هزینه ،سیال مدت بی شتری را

تجهیزات باش یم دند های فرس ود و میزان باالی آهن

در س یس تم باقی می ماند بنابراین ،پاکیزگی س یال و

در روغن نش انه های س یس تم فی تراس یون نامناس آ و

حفظ سط کیفیت عم کرد آن ،حیاتی است.

م یوب اس ت روغن های رقیق تر ،براحتی در س یس تم

روانکارهای بس یار غ یظ و ویس کوز ،از اص طکاک

حرکت میکنند آلودگی ها به آس انی پاکس ازی ش د و

دا ی س یال حرارت ایجاد نمود و نیز موجآ ص رف

احتمال آس یآ رس یدن به دند ها و یاتاقان ها نیز کم

انرژی باالتر برای کر اندن دند ها واهد ش د س رعت

واهد شد مزیت دیگر این ا ست که سیال نیاز به دور

اکسیداسیون در سی ستم زیاد شد که ود باعث کاهش

های طوالنی تر بین ت ویض ها دا شته و موجآ کم شدن

تاثیر سیال و تشکیل الیه های مزاحم است همین موارد

هزینه ها و توقف ها شود برای برر سی پاکیزگی و غ ظت

ا یر نیز موجآ وارد آمدن س ارت به دس تگا ها از

س یال با توجه به آزمون های موجود در جدول  ،1ردیف

طریق رس وب گذاری ،بس ته ش دن فی ترها و والوها می

های  5 ،3 ،2 ،1و  7انجاد می شوند[]2 ,1

شود از سوی دیگر ،روغن های رقیق با ویسکوزیته پایین،
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جدول شمار  -1ویژگی های روغن دند صن تی][1
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روغن هایی که با هدف دواد باالتر فرموله شد اند،

دماهای پایین و باال می باشد توانایی روغن در شستن آب

باعث عم کرد بی نقص دند ها ش د و با افزایش طول

از سیستم کمک می کند تا عمر تجهیزات و نیز ود

عمر ،کاهش زمان توقف ها و افزایش بهر وری و کاهش

روانکار افزایش یابد بدین منظور مطابق با جدول شمار

هزینه های ت میر و نگهداری  ،ری سک سرمایه گذاری در

 ،1آزمون ردیف  7به صورت ا تصاصی انجاد می شود[,1

تجهیزات را بسیار کم می کند.

]2
 -4-3ساا یاالت چ ند منظوره و ساا یاالت با

 -2-3دوام و کارایی بلندمدت سیال
روغن های دند ص ن تی باید برای حفظ عم کرد

کاربرد خاص

تجهیزات و نیز مقاومت برای شرایط حین کارکرد ،بادواد

اساساً دو نور روغن دند وجود دارد اولین نور،

باش ند اگرکه بس یاری از روغن ها وقتی نو هس تند،

روغن کند منظور است که دا ل ج به دند

ودرو نیز

اس تانداردهای ص ن ت را می گذرانند ولی ب د از کارکرد

قابل استفاد است که در صورت اتوماتیک بودن ج به

سیستم ،به سرعت شاهد افت عم کرد آنها واهیم بود

دند

ودرو ،روغن مورد نظر با ناد روغن دند اتوماتیک

لآ دند های صن تی تحت فشار باال کار می کنند

ATFشنا ته می شود این روغن ها ،ممکن است دارای

و نیاز به حفاظت تحت ف شار باال برای قط ات دند دارند

موادی باشند که یا هم برای دند های صن تی مضر است

روغن های متداول دند ص ن تی ،همیش ه هم عم کرد

و هم مفید یا در بر ی موارد ،حاوی موادی هستند که

فش ار باال در زمان اس تفاد از گریآ های رقیق تر ایجاد

برای نیازهای صن تی بسیار کاربردی می باشد .برای مثال،

نمی کنند این امر ،آن نظر یه را که م تقد اس ت دند

جداسازی آب از روغن در ودرو اهمیت زیادی ندارد ولی

های صن تی موجود در فضاهای کاری شن برای داشتن

این مسئ ه در کاربردهای صن تی حیاتی است بنابراین،

حفاظت ا ستاندارد ،باید روغن های غ یظ دا شته با شند را

مواد افزودنی جداپذیری از آب بایستی مورد استفاد

زیر س وال واهد برد برای بررس ی دواد وکارایی ب ند

باشند نور دود روغن های دند  ،روغن های ا

مدت س یال مطابق با جدول  ،1آزمونهای ردیف ،6 ،5 ،4

کاربرد محدود هستند این سیاالت تنها برای کاربردهای

 15 ،14 ،11و  16انجاد می شوند[]2 ,1

صن تی با دقت فرموله شد که در سا ت و تولید آنها از

 -3-3جداپذیری عالی از آب
شاید به نظر شما شک نگه داشتن ج به دند
امری ساد به نظر بیاید ولی آب می تواند به روش های

مواد افزودنیی بهر برداری شد که مختص اینگونه
کاربردها هستند بدین منظور بر اسان جدول شمار ،1
عالو بر انجاد آزمون ردیف  ،1۰انجاد سایر آزمون ها
مطابق با استاندارد مذکور نیز پیشنهاد می گردد[]2 ,1

گوناگون ،صوصا در بخش محفظه به دا ل سیستم
بخزد نم ناشی از آب در حین عم یات نگهداری و ت میرات
ممکن است وارد محفظه ج به دند شد و باعث گردد تا

با

 -4-3سیاالت چند منظوره و سیاالت با کاربرد
خاص

به هر صورت وردگی و کاهش عم کرد سیستم حاصل

اساساً دو نور روغن دند وجود دارد اولین نور،

شود به همین دلیل یکی از پارامترهای مهم برای روغن

روغن کند منظور است که دا ل ج به دند

ودرو نیز

دند  ،فرموله شدن با هدف جداپذیری سریع از آب در

قابل استفاد است که در صورت اتوماتیک بودن ج به
دند
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ودرو ،روغن مورد نظر با ناد روغن دند اتوماتیک

 ATFشنا ته می شود این روغن ها ،ممکن است دارای

تواند موجآ افرایش بازد شد و در عین حال پایداری و

موادی باشند که یا هم برای دند های صن تی مضر است

مداومت عم کرد بهینه را ایجاد نماید در تنظیمات

و هم مفید یا در بر ی موارد ،حاوی موادی هستند که

صن تی ،توقف تجهیزات تا میزان قابل توجهی بر حداقل

برای نیازهای صن تی بسیار کاربردی می باشد.

های تولید اثر می گذارد روغن رقیق با ویسکوزیته پایین

برای مثال ،جداسازی آب از روغن در ودرو اهمیت

همرا با فناوری بهینه مواد افزودنی ،بطور موثری تجهیزات

زیادی ندارد ولی این مسئ ه در کاربردهای صن تی حیاتی

دند محور را حفاظت نمود و موجآ حصول اطمینان

است بنابراین ،مواد افزودنی جداپذیری از آب بایستی

بابت حداکثر عم کرد سیستم واهد شد به منظور حصول

مورد استفاد باشند نور دود روغن های دند  ،روغن های

اطمینان از مناسآ بودن مواد افزودنی و بررسی اثر بخش

با کاربرد محدود هستند این سیاالت تنها برای

بودن آنها ،مطابق جدول شمار  ،1آزمون های ردیف ،4

ا

کاربردهای صن تی با دقت فرموله شد که در سا ت و

 5و  8تا  16انجاد میشوند[ ]2 ,1همانطور که مشاهد

تولید آنها از مواد افزودنیی بهر برداری شد که مختص

می شود مواد افزودنی در بهبود اکثر پارامترها نقش مهمی

اینگونه کاربردها هستند بدین منظور بر اسان جدول

دارند عالو بر بررسی نقش مواد افزودنی در روغن های

شمار  ،1عالو بر انجاد آزمون ردیف  ،1۰انجاد سایر

صن تی پیشنهاد میگردد میزان آن ها را نیز در این روغن

آزمون ها مطابق با استاندارد مذکور نیز پیشنهاد می

ها بررسی کرد و با نور ماد افزودنی مطابقت داد که البته

گردد[]2 ,1

این امر به عنوانت آزمونی مجزا در استاندارد ذکر نشد
است

 -5-3مواد افزودنی مناسب
مواد افزودنی استفاد شد برای ایجاد وا

فشار

 -4تشکر و قدردانی

مضاعف 2یا در ا تصار ، EPدر روغن دند تا حدودی

از مدیر عامل محترد مجتمع آزمایشگاهی  ،آموزشی

متمایل به ناپایداری حرارتی بود و منتج به تشکیل لجن

و فنی مهندسی دانش بنیان مشاوران آزمای نفت ایرانیان،

می شود به هر حال با تکیه بر فناوری های روز می توان

جناب آقای وحید ابراهیمی جهت ارائه نظرهای سا تاری

یک ت دل وبی بین پایداری حرارتی برای ج به دند

و حمایت های بی دریلشان کمال تشکر و قدردانی را دارد

های فاقد لجن از یک طرف ،و از طرف دیگر محافظت

References:

مختص  EPبرای پایداری در شرایط بار سنگین ایجاد
نمود.

] - INSO 2974:1398 - [1روان¬کنندهها  -روغنهای
دنده صنعتی  -ویژگیها.

ترکیآ مورد نظر ،عمر ج به دند را ارتقا داد  ،بازد
را باال برد و باعث حذف توقف های نا واسته می گردد
استفاد از گریدهای پایین تر و روغن های رقیق تر می

Extra Pressure
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– [2]- DIN 51517-3: 2018, Lubricants
Lubricating oils – Part3: Lubricating oils CLP,
minimum requirements.

