
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

  اولين كنفرانس بين الملي نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي 
  مركز همايش هاي بين المللي هتل المپيك تهران

 

 

   

 تاثير محلول نانو پودردر افزايش عمر مفيد روغن و تجهيزات

                                      
  1يونس يوسفي

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه - مربي    
 

  

  

  چكيده 

 طعاتو ق روغن بهبود عمر در اين پژوهش به تاثيرات محلول نانو پودر مس در افزايش روانكاري و خنك كاري تجهيزات و

آنها بيش  لزوم بررسي ،و نقش روانكار ها در عملكرد ياتاقانها پرداخته شده است و با توجه به اهميت ياتاقان ها در صنعت

تعويض روغن و تجهيزات و كاهش زمانهاي تعمير و  با توجه به افزايش هزينه ها در  .از پيش مورد توجه قرار گرفته است

در اين پژوهش به  محلول نانو سيال مس. لكرد روانكار ها بسيار مورد توجه قرار داردنگهداري، بهينه سازي و افزايش عم

ه مورد توجه قرار گرفتروانكاري و خنك كاري  در بهتر انجام دادن وظايف عنوان روانكاري موثر در افزايش خواص روغن

است، كه اين  مورد توجه قرار گرفته وي ياتاقان غلطشير در اين پژوهش تاثيرات سرعت دوراني و نيروي شعاعي بر .است

و در سه حالت بدون حضور  .دو عامل از مهمترين عوامل در كاهش عمر ياتاقانها بدون توجه به شرايط روانكاري مي باشد

تحليل  دماي روغن و تجهيزات و ميزان اصطكاك توليدي آنهانانو پودر مس، با حضور نانو سيال و در حالت بدون روانكار 

مي توان از تاثير آن برروي كاهش  ،گرديد و با توجه به نتايج مطلوبي كه با حضور نانو سيال مشاهده گرديد و بررسي

عمر ، سيال، كه نقش بسزايي در افزايش روانكاري تجهيزات وحرارت  كاهش و ، افزايش نرخ انتقال حرارتنيروي اصطكاك

در صنعت  ر كاهش زمان تعميرات و هزينه ها ار زيادي را مي تواند دنقش بسي اين مزايا .نام برد را دارد روانكارتجهيزات و 

   .به همراه داشته باشد

  

  ياتاقان - عمر تجهيزات -روانكار -نانو سيال: هاي كليدي واژه

  

  

  

  

  

  

  

  

    

                                                           

 (y.yousefi@iauo.ac.ir) دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه -1

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

  اولين كنفرانس بين الملي نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي 
  مركز همايش هاي بين المللي هتل المپيك تهران

 

 

   

  

  

  همقدم -1

عمر مفيد و يا عدم  با توجه به مشكالتي كه اصطكاك بين قطعات دردستگا هها  مي تواند بوجود آورد  و سبب كاهش       

روانكار هاي روغني يكي از مرسوم ترين روانكارهاي مورد استفاده در صنعت . كاركرد آنها گردد، استفاده از روانكار ضروري است

اما . اصطكاك و ساييدگي با جدا نگه داشتن سطوح از يكديگر مهمترين وظيفه آن مي باشد كاهشبطوري كه . مي باشند

وح تنها وظيفه يك روانكار نمي باشد زيرا آنجايي كه روانكار خود بايد متحمل نيروهاي برشي در هنگام جلوگيري از تماس سط

حركت باشد بايستي مقاومت روانكار در برابر تنش برشي نا چيز و يا حداقل در حدي به مراتب كمتر از نيروي مقاومت يا 

عالوه بر اين حرارتي كه در نتيجه لغزش ذرات روانكار بر روي . اصطكاك دو سطحي باشد كه روانكار بين آنها قرار گرفته است

بايستي با سرعت و به طور موثر از محل روانكاري منتقل شود  شي از عملكرد دستگاه،و حرارت توليدي ناايجاد مي شود  يكديگر

داراي قابلبت جذب و انتقال  بنا براين يك روانكار خوب بايستي. بدون آنكه اثر نا مطلوبي بر سطوح در حركت نسبي بگذارد

  .زيرا نا تواني در كنترل حرارت نقش عمده اي در كاهش عملكرد و عمر قطعات بر عهده دارد. حرارت بااليي باشد

امروزه با توجه به ورود نانو تكنولوژي در عرصه هاي مختلف و همچنين حضور گروهي از آنها در انواع افزودني هاي روغن       

منحصر به فرد  ويژگي هاي. ن ميان از نانو پودر مس به عنوان يكي از جديد ترين و موثر ترين اين مواد نام بردمي توان در اي

، موجب شده انواع و در جه هاي مختلفي از اين ماده، كار برد هاي متنوعي را در بخش هاي مختلف صنعت ذرات نانو پودر مس

روغن، داراي خواصي است كه مي تواند در صورت تركيب با روغن سبب  نانو پودر مس بعنوان مكمل. به خود اختصاص دهند

  .كاهش ميزان گشتاور براي ادامه حركت، ضريب اصطكاك و سايش قطعات مي شود 

نانو پودر مس به عنوان افزودني به روغن ، گريس و مايعات روانكار مورد استفاده قرار مي گيرد، وبا توجه به خواص فيزيكي ويژه 

. اين مواد عملكرد بسيار خوبي در سيستم ها به عنوان خنك كننده خواهند داشت ،ر مس و همچنين هدايت حرارتي آننانو پود

 بهبودتقال حرارت روغن افزايش يافته و خاصيت خنك كنندگي آن نافزودن نانو پودر مس به روغن باعث مي شود كه قابليت ا

كه سازگاري با محيط زيست و عدم رسوب گذاري از  بود، يي ويژه خواهدحاوي ذرات نانو پودر مس، داراي كارا روغن. يابد

  .خصوصيات آن مي باشد

هدف از اين تحقيق بررسي تاثير نانو پودر مس در افزايش خواص فيزيكي و شيميايي روغن به خصوص قابليت انتقال       

آوري هاي نوين نانو در تركيب عناصر مختلف با  مقاالت و كتابهاي فراواني در زمينه مهندسي نانو يا فن. حرارت مي باشد

اما كمتر منبعي در مورد تاثير نانو سيال در روانكاري و عمر تجهيزات و قطعات  .ساختار نانو يا عناوين مشابه موجود مي باشد

نسبت  ايي بهترخواص منحصر به فرد نانو سياالت كه مي توان قابليت هدايت گرم. بصورت موازي مورد بررسي قرار داده باشد

را نام برد اين خواص استثنايي، به  ]1. [به سوسپانسيون هاي معمولي و قابليت غير خطي بين هدايت نسبت به دما مي باشد

همراه پايداري، روش تهيه نسبتا آسان و ويسكوزيته قابل قبول باعث شده تا اين سياالت به عنوان يكي از مناسب ترين و قوي 

تفاوت اساسي خواص نانو سياالت نسبت به  .مورد توجه قرار گيردينه سياالت حاوي نانو ذرات اكسيد فلزي ترين انتخابها در زم

بسياري از نيرو هاي موثر در ابعاد ماكرو، با كوچك . سوسپانسيونهاي معمولي از اندازه بسيار ريز ذرات پراكنده ناشي مي شود

در . ت مي دهندو جاي خود را به نيرو هاي بين مولكولي مي دهندشدن ذرات و كاهش سطح آن ها ، تاثير خود را از دس

مقياس نانو نيرو هاي بين مولكولي تاثير بيشتري نسبت به نيرو هاي هيدرو دينا ميكي دارند و با توجه به اينكه خواص موجي 

تاثير مي پذيرد، امكان كنترل و  شكل الكترو ن هاي داخل ماده و اثر متقابل آنها روي يكديگر از جابجايي مواد در مقياس نانو

تغيير در خواص ذاتي مواد از جمله خواص گرمايي، الكتريكي، نوري، مغناطيسي و بار هسته اي و غيره بدون تغيير در خواص 

تاثيرات نانو سياالت كه از تركيب نانو ذرات با روغن حاصل شده اند بر روي انتقال حرارت و افزايش ] 2 [.شيميايي وجود دارد
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در يك تحقيق تاثير نانو  ]3,4. [و قطعات متحرك اهميت بسزايي داردميزان روانكاري و كا هش اصطكاك در تجهيزات  

امروزه از نانو پودر هاي مختلفي در .هاي احتراق داخلي بررسي شده است سياالت در خنك كاري و افزايش كمپرس در موتور

بكار با همچنين تاثير سيستم خنك كاري و انتقال حرارت  ]5. [شود روانكارها جهت افزايش خواص روانكاري استفاده مي

مورد بررسي  در تراشكاري گيري نانو سيال و مقايسه آن با امولسيون سياالت متداول بر روي دو قطعه فوالدي و آلو مينيومي

كيفيت سطح ماشين كاري و كه پس از مقايسه فاكتورهاي بهينه شده براي نتايج بدست آمده، بهتر بودن  قرار گرفته است

كاهش ميزان سايش ابزار و همچنين كاهش زمان ماشينكاري و دما توسط نانو سيال مس نسبت به سيال معمولي بررسي شده 

   .است

  

  روش تحقيق -2

لت و در حا API SG/CDدر اين آزمايش از سه حالت مختلف استفاده گرديد، كه دوحالت روانكار معمولي با استاندارد        

درصد استفاده گرديد، و در حالت سوم از هيچگونه  99دوم از همان روانكار اول در حالت محلول با نانو پودر مس با خلوص 

آزمايش برروي بال بيرينگ صورت پذيرفت، زيرا يكي از مهمترين ياتاقانهاي . روانكاري در آزمايش مورد استفاده قرار نگرفت

تاقان مي باشد و بررسي روانكاري و اصطكاك توليدي در اين ياتاقان و در نتيجه حرارت مورد استفاده در صنعت اين نوع يا

و همچنين سهولت دسترسي به اين نوع ياتاقان و استاندارد بودن . توليدي ناشي از كاركرد آن اهميت زيادي برخوردار است

  .گرديداستفاده از اين ياتاقان ساخت و ابعاد آن 

ميليمتر و با قطر  6ميليمتر و عرض  20و  8ابعاد ياتاقان مورد آزمايش كه از نوع ساچمه اي به قطر داخلي و خارجي         

دور بر دقيقه و با توجه به قابليت  1500و  1000و  500و  100آزمايش با چهار سرعت دوراني . ميليمتر بوده است 4ساچمه 

كيلو گرم  25در اين آزمايش در دو حالت با نيروي شعاعي معادل  ،شعاعي و محوري در دو حالت ،تحمل بار در اين نوع ياتاقان

كه ياتاقان توسط موتور الكتريكي جريان  بودآزمايش بدين ترتيب چگونگي . گرديد ن نيروي شعاعي بروي ياتاقان اعمالو بدو

متصل مي باشد و بدليل خاصيت اهرمي كه مستقيم كه قابليت تغيير دور را دارد از طريق محوري به قسمت داخلي ياتاقان 

ه كل مجموعه ب. موتور و اتصاالت آن دارند با قرار گيري وزنه مي توان نيروي شعاعي به محور و در نتيجه به ياتاقان وارد نمود

. ا در بر مي گيردغير از وزنه ها و موتور، درون محفظه اي قرار دارند، كه توانايي نگهداري سيال روانكار رادارد و كل ياتاقان ر

درجه سانتيگراد استفاده شده و براي اندازه گيري دماي سيال از  1/0براي اندازه گيري دماي ياتاقان از دما سنج ليزري با دقت 

سانتيمتري از ياتاقان نصب شده كه توانايي اندازه گيري دماي سيال هنگام  1يك دما سنج ديجيتال شناور در سيال در فاصله 

شده ميانگيني از دماي ثانويه منهاي دماي اوليه در مدت زمان مشخص براي ايجاد  دماهاي ارايه. دارا مي باشدكاركرد را 

  .شرايط برابر جهت اطمينان از صحت آزمايش مي باشد

تاقان و روغن اين دو دما بدليل شرايط يكسان يا. در ابتدا دماي روغن و ياتاقان را اندازه گيري شده و مقادير را ثبت كرديم       

و بارگذاري مشخص مي  انسپس مجموعه در روانكار فرو ميرود و شروع به انجام آزمايش با دور. در محيط يكسان مي باشد

و پس از گذشت مدت زمان يك دقيقه موتور را متوقف كرده و دماي دما سنج ديجيتال و دماي ياتاقان توسط دما سنج . كنيم

كه . ن از صحت آزمايش براي هر يك از متغير ها آزمايش با سه بار تكرار انجام پذيرفتبراي اطمينا .ليزري ثبت مي شود

درصد وزني و  05/0نسبت  ذرات نانو پودر مس به باAPI SG/CD و  SAE 40 روانكار ، روغن با استانداردي دو نوع زمايش براآ

ياتاقان اول  8براي . حالت سوم بدون روانكار انجام پذيرفت روانكار دوم روغن با استاندارد فوق اما خالي از ذرات نانو پودر مس و

ياتاقان آخر بدون  8ياتاقان بعدي در روغن بدون نانو ذرات و  8استفاده گرديده و  ،روانكار اول كه حاوي نانو پودر مس بوده

  .آزمايش طراحي گرديد 24در حالت كلي  .آزمايشها انجام پذيرفت ،روانكار
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  :و نتايج آزمايشات  -3

آزمايش مي  شرايط تعادل رسيده در مدت زمان  اختالف دما هاي ثبت شده نشان دهنده مقدار حرارت توليد شده و به          

و با توجه به شرايط اعمال . در سه حالت روانكاري مي باشدپارامترهاي بدست آمده از آزمايش نشان دهنده ) 1(باشد جدول 

ن در يك دقيقه و اختالف درجه حرارتهاي ثانويه در حالت روانكار همراه با نانو پودر مس، روانكار نيروي شعاعي و تعداد دورا

همانطور كه در جدول مشخص مي باشد هنگام اعمال نيروي شعاعي و سرعت  .معمولي و بدون روانكار مشخص شده است

كه افزايش دما يكي از مهمترين  .حرارت هستيم دور بر دقيقه و بدون استفاده از روانكار شاهد افزايش شديد 1500دوران 

  .عوامل تخريب و فرسايش ياتاقان ها مي باشد

  

  اختالف درجه حرارت ياتاقان نسبت به روانكار در حالت دوم) 1(جدول

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اختالف دماي ثانويه 
روغن نسبت به ثانويه 

  )سانتيگراد(ياتاقان 
 روانكار

نيروي 

 شعاعي

  تعداد

 دور

شماره 

 ياتاقان

1/9 

 نانو پودر مس+ روغن

 

 بدون نيرو

100 1 

5/9 500 2 

7/2 1000 3 

8/6 1500 4 

4/4 

 كيلوگرم25

100 5 

6/1 500 6 

8/6 1000 7 

9/4 1500 8 

2/3 

 روغن معمولي

 بدون نيرو

100 1 

6/7 500 2 

8/2 1000 3 

9/7 1500 4 

4/8 

 كيلوگرم25

100 5 

7/5 500 6 

9/8 1000 7 

10/5 1500 8 

6/4 

 نكاربدون روا 

 بدون نيرو

100 1 

15/2 500 2 

19/4 1000 3 

23/7 1500 4 

10/4 

 كيلوگرم25

100 5 

22/6 500 6 

24/3 1000 7 

27/6 1500 8 
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هر به نتقال حرارت از ياتاقان به سيال روانكار مي باشد، كه مهمتريت فاكتور مورد توجه در اين تحقيق، بررسي چگونگي ا        

شاهد كاهش كلي دماي روغن به دليل قابليت بهتر انتقال حرارت در سطوح مورد  ،اندازه اين انتقال حرارت بهتر صورت گيرد

ه اين عامل مي تواند نقش استفاده به اين منظور هستيم و در نتيجه ياتاقان نيز در دماي كمتري به كار خود ادامه مي دهد ك

  .بر عهده داشته باشدو ياتاقانها را در زمان كاركرد  بسيار مهمي را در افزايش عمر كاركرد روغن و روانكار

  

  نتيجه گيري -4

نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه امكان افزايش انتقال حرارت و در نتيجه كاهش حرارت قطعات بدليل ماندگاري 

  .اين عامل سبب افزايش عملكرد قطعات و كاهش فرسودگي آنها خواهد بود. نها وجود داردكمتر حرارت درون آ

و در حالت  ،كه بر اساس اختالف در جه حرارت روانكار و ياتاقان و بر اساس شماره ياتاقانها مي باشد) 1(باتوجه به شكل 

روانكار كمترين انتقال حرارت وجود دارد و در  بدون اعمال بار شعاعي رسم شده است كامال نشان مي دهد كه در حالت بدون

حالت استفاده از روانكار حاوي روانكار نانو پودر مس بهترين مقدار انتقال حرارت نسبت به استفاده از حالت روانكار معمولي 

  .بدست آمده است

  

  

  
  نمودار تغيرات درجه حرارت ثانويه در ياتاقانها در حالت بدون بارگذاري -1شكل 

  

چنين شيب تغيرات انتقال حرارت نسبت به افزايش دور در حالت روانكار حاوي نانو پودر مس كمتر از دو حالت ديگر هم 

با ) 2(است كه اين بيانكر كاهش حرارت ذخيره شده درون ياتاقان در زمان كاركرد در دورهاي باالتر نيز مي باشد در شكل 
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ر مي باشد و افزايش اختالف دماي ثانويه بين ياتاقان و سيال روانكار كامال كيلو گرم شرايط واقعي ت 25اعمال نيروي شعاعي  

ولي روند كلي انتقال حرارت در اين حالت نيز كامال  ،نشان از افزايش اصطكاك در ياتاقان،كه ناشي از بار شعاعي است مي باشد

  .ان مي دهدنشان مي دهد كه نانو سيال عملكرد بهتري نسبت به روانكار معمولي از خود نش

  

  
  شعاعي بارگذاري ثانويه در ياتاقانها در حالت نمودار تغيرات درجه حرارت  -2شكل 

  

در هر ياتاقان اعمال در هر دو نمودار بدليل تغيراتي كه در سرعت دوران  4تا  1تغيرات نقاط در نمودار و حالت هاي 

ي شعاعي هنگام استفاده از محلول نانو سيال نشان مي دهد وبا توجه به شيب نمودار در هنگام بارگذارشده بوجود آمده است 

  .كه با افزايش در جه حرارت نانو سيال عملكرد بهتري از خود نشان مي دهد
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