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دسص دس  َاي تذين لكتشيكي خظ تًليذ لًلٍي خذيذ دس كاَؾ ملشف اوشطي ا ىىذٌك تأثيش سيان

 ؿشكت ملي فًالد ايشان

 

 1ػثذالمديذ حؼىي

      (ACECR)ػضً َيات ػلمي خُاد داوـگاَي خًصػتان1
Email: hasani@acecr.ac.ir 

 

 

 چكيذٌ
كىىرذٌ ترشاي كراَؾ     داوري  َرش سيان   عرًس كرٍ مري    ايه مقالٍ حاكل يک پرشيطٌ تققيقراتي دس ؿرشكت ملري فرًالد ايرشان اػرت   َمران        

ي دسوتيدرٍ اورشطي كمترشي ترشاي خرظ تًليرذ تكراس        ؿرًد   مري اكرغكاک كمترش    ،ترش تاؿرذ   َش چٍ سيان كىىذٌ قًي سيد  اكغكاک تكاس مي

ي  كىىررذٌ سيد)اكرر ا الگررًي ملررشف(  دس ايرره مقالررٍ، اكرر ا الگررًي ملررشف اوررشطي الكتشيكي)كرراَؾ ملررشف( تررٍ كمررک سيان    مرري

ػرسغ   ؿرذٌ اػرت،   ي خامرذ ؿرشا دادٌ   كىىرذٌ  َرا ي پاسامتشَراي يرک سيان    كىىرذٌ  خذيذي تـرشي  ؿرذٌ اػرت  اتترذا اػراع كراس سيان      

كىىرذٌ،   گرشدد  اص خملرٍ مضايراي ايره سيان     َرا تـرشي  مري    كىىرذٌ  ش سياني خذيرذ مؼشفري ي مضايراي نن وؼرثت ترٍ ديگر       يک سيان كىىذٌ

گررشاد تررا حاررؼ كرراسايي، تلررشفٍ تررًدن اص لقرراػ اقتلررادي، ػررذ  نلررًدگي مقرريظ   دسخررٍ ػرراوتي 1111كرراستشد نن دس دمرراي ترراالتش اص 

وُايررت دس ايرره مقالررٍ  تاؿررذ دس گيررشي، ػررًُلت كرراستشد ي ؿؼتـررًي نػرران مرري صيؼررت، ايمىرري ترراال دس َىگررا  اػررتاادٌ، ػررذ  نتررؾ

 تقث ي تشسػي قشاس گشفتٍ اػت  كىىذٌ  مًسد كاَؾ ملشف اوشطي الكتشيكي واؿي اص كاستشد ايه سيان

 

 كىىذٌ، اكغكاک، اك ا الگًي ملشف سيان كلمات كليذي:

 

   مقذم1ٍ
خُت مخالف حشكت كٍ ي دس ييقتي يک ػغ  دس خُتي حشكت مي كىذ َمًاسٌ مقايمتي دس تشاتش حشكت نن يخًد داسد ي ويشي

اتت ي يكىًاخرت تاؿرذ لشرضؽ ػرغًا سيي َمرذيگش سيان ي      د ؿكل خًاَذ گشفت  اگش اكغكاک ك ، ثاكغكاک واميذٌ مي ؿً

 نػان خًاَذ ؿذ 

سيان كاسي تٍ عًس ػادٌ اػتاادٌ اص مًادي تشاي تُثًد سياوي حشكت يک ػغ  سيي ػغ  ديگش اػت ي مًادي كٍ تشاي ايه امش 

ؿًوذ، سيان كىىذٌ َا مؼمًالً مايغ، ؿثٍ مايغ، خامذ، گاص يا تشكيثي اص  واميذٌ مي (lubricantذ سيان كىىذٌ)اػتاادٌ مي ؿًو

 خامذات، مايؼات ي گاصَا مي تاؿىذ 

گيشوذ ي تؼتٍ تٍ  َا قشاس مي سيان كاسي خامذ تٍ عًس ػادٌ سيان كاسي دي ػغ  دسگيش تًػيلٍ مًاد خامذي اػت كٍ تيه نن

اوًاع گؼتشدٌ اي اص مًاد خامذ مي تًاوىذ اكغكاک سا كاَؾ دَىذ ي اص ؿًک َاي حشاستي واگُاوي خلًگيشي عثيؼت دي ػغ  

 ػمل نيسوذ  خًاف مغلًب ي دلخًاٌ تشاي يک سيان كىىذٌ خامذ ػثاستىذ اص: ٍ ت

   اكغكاک ك ، ثاتت ي كىتشل ؿذٌ -
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  پايذاسي ؿيميايي دس مقذيدٌ دمايي مًسدوياص -

 سػاوذن يا مًسد حملٍ قشاس دادن مًادي كٍ مًسد سيان كاسي قشاس مي گيشوذ ػذ  تمايل تٍ كذمٍ  -

 چؼثىذگي قًي تٍ يک يا َش دي ػغ  مًسد سيان كاسي، تٍ گًوٍ اي كٍ تٍ ػشػت اص نوُا خذا وـًد  -

 ػًُلت كاستشد دس يک سيؽ كىتشل ؿذٌ  -

 ػذ  ػميت  -

 كشفٍ اقتلادي  -

ؿًد كٍ دس عي نن ؿكل ي خًاف فلض تشييش مي كىذ ايه فشايىذ تٍ عًس كلي  مييىذَاي ؿكل دَي تٍ فشايىذَايي اع ق فشن

قشاس گشفته يک قغؼٍ فلض داؽ تيه دي قالة ؿكل دَىذٌ تًدٌ كٍ تا تؼتٍ ؿذن يا ضشتٍ صدن ايه دي قالة، تٍ قغؼٍ فلض فـاسي 

 ،س كًستي كٍ اص سيان كىىذٌ اػتاادٌ وـًدگشدد  دس فشايىذَاي ؿكل دَي، سيان كاسي امشي غيشقاتل اختىاب تًدٌ ي د مىتقل مي

وقًٌ دسگيشي قالة ي قغؼٍ كاس تٍ كًست فلض تٍ فلض خًاَذ تًد كٍ ايه ػامل مىدش تٍ نػية سػيذن تٍ فلض ي تشييش ؿكل غيش 

خًاَذ ؿذ  وقؾ سيان  يكىًاخت دس عًل فلل مـتشک قغؼٍ ؿذٌ ي ػثة َذس سفته مقاديش صيادي اوشطي تٍ دليل ػذ  كاسايي

 كىىذٌ ػمذتاً مًاسد صيش اػت:

 ػىثٍ دس مشاحل سيان كاسي ي افضايؾ عًل - قالة ي لًلٍمماوؼت اص تماع مؼتقي  لًلٍ،  -

 َاي افضايؾ دَىذٌ عًل كاَؾ ػايؾ ػىثٍ ي غلتک -

 كاَؾ اوشطي الص  خُت تشييش ؿكل -

 كاَؾ مقايمت اكغكاكي دس سياوكاس خذيذ  2

َا تا اػتاوذاسدَاي  اوذ يلي وتايح ي كاسايي نن كاستشد مًسد اػتاادٌ قشاس گشفتٍ س ايهاگش چٍ تؼذادي اص تشكيثات سيان كىىذٌ د

ػ متي ي حاؼ مقيظ صيؼت مغاتقت وذاسد، صيشا اكثش ايه سيان كىىذٌ َا نتـگيش تًدٌ ي دس دماَاي مؼمًل ػملياتي مـتؼل 

ذ قغؼٍ تٍ يػيلٍ ح ل ؿؼتٍ ؿذٌ كٍ دس وتيدٍ نن ؿذٌ ي گاصَاي ناليىذٌ ي ػمي تًليذ مي ومايىذ َمچىيه پغ اص خاتمٍ تاي

حد  صيادي تاقيماوذٌ ي پؼاب تًليذ مي ومايىذ كٍ تٍ ػلت مؼائل صيؼت مقيغي ي اقتلادي وياص تٍ تاصياتي ي تلايٍ داسوذ كٍ 

 تاال(اي تؼياس خذي اػت دس ايه وًنيسي َذف اكلي مؼشفي يک سيان كىىذٌ مىاػة خُت ؿكل دَي فلضات )دماَاي  مؼالٍ

اػت كٍ تتًاوذ تىؾ مًسدوياص ي ػايؾ مىاػة ي اوشطي مًسدوياص خُت اودا  ايه فشايىذ سا كاَؾ دَذ  َمچىيه َذف ديگش دس 

ي اسصان تا حذاقل ناليىذگي مقيظ صيؼت ي ًَا تًدٌ كٍ تٍ ساحتي ي تا تًخٍ تٍ امكاوات ي  ه وًنيسي تًليذ مادٌ سيان كىىذٌاي

دس كـًس قاتل تًليذ ي دس دػتشع تاؿذ تا تتًان َضيىٍ َاي كل فشايىذ تًليذ سا ضمه حاؼ كاسايي مًاد ؿيميايي ايليٍ مًخًد 

تاال كاَؾ داد  يكي ديگش اص مًضًػات مغشا ؿذٌ دس ايه وًنيسي ايه اػت كٍ سيان كىىذٌ تًليذ ؿذٌ سا تتًان تا اػسشي كشدن 

ان كىىذٌ ػمش عًالوي خُت اوثاس كشدن اػت تا دس اثش اوثاس كشدن ي سيي قغؼات ي يا قالة وـاوذ  وكتٍ مُ  ديگش دس مًسد ايه سي

 وگُذاسي، خًاف خًد سا حاؼ ومايذ 

گشافيت ايليه مادٌ سيان كىىذٌ خامذي اػت كٍ تٍ عًس گؼتشدٌ مًسد اػتاادٌ قشاس گشفت  گشافيت يک ؿكل كشيؼتالي ػياٌ تا 

دس اليٍ َاي مىظمي چيذٌ ؿذٌ اوذ  دس  )َگضاگًوال( اي ؿؾ گًؿٍَاي كشته دس نسايؾ  خاكؼتشي اص كشته اػت كٍ دس نن ات 

َا  َؼتىذ ي كشيؼتال َاي كشته داخل يک اليٍ پيًوذَاي ؿيميايي قًي)كًياالوؼي( ػاختاس ؿؾ گًؿٍ اي پيًوذَاي تيه ات 

ويشيَاي ؿيميايي ضؼيف كىىذ  پيًوذ تيه اليٍ َاي گشافيت  تٍ گًوٍ اي قًي دس مقاتل خ  ؿذن يا ؿكؼته اليٍ َا مقايمت مي

َا مي تًاوىذ تٍ نػاوي تيه ليٍ َا ؿكافتٍ ؿذٌ ي تـكىىذ ي اليٍ َا تٍ ػشػت تش سيي  يان الذسيلؼي َؼتىذ تىاتشايه كشيؼتال

 يكذيگش خًاَىذ لشضيذ 

 ي دماي تاال ػاختٍ ؿذٌ: مضاياي سيان كىىذٌ

 كاسايي تاال دس سيان كىىذگي  1

 ( دماي تؼياس پاييه يا تاالاص  مقذيدٌ دمايي كاستشدي تاال)  2
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 ػذ  نلًدگي مقيظ كاس ي مقيظ صيؼت  3

 اص لقاػ اقتلادي اسصان ي مقشين تٍ كشفٍ   4

 دس دػتشع تًدن مًاد ايليٍ تًليذ نن دس داخل كـًس  5

 ػًُلت كاستشد ي ؿؼتـً  6

 گيشي داساي ايمىي تاال دس َىگا  اػتاادٌ ي ػذ  نتؾ  7

 ؿًد( غ  قغؼٍ كاس خذا مي)تًػظ نب تشاحتي اص ػ قاتليت ؿؼتـً تًػظ نب  8

 كاَؾ ملشف اوشطي .9

 ي پايٍ نتي داساي تشكية گشافيت داوٍ سيض اػت سيان  كىىذٌ ي دماي تاالي  مغشا ؿذٌ دس ايه مقالٍ، سيان كىىذٌ سيان

 كىىذٌ دماي تاال مغشا ؿذٌ دس ايه وًنيسي داساي تشكية كلي صيشاػت:

 ،ػذي  تي كشتىات، ػذي  ػيليكات، پًدس گشافيتCMC ، ،نب  اتيله گليكًل 

  ٍ211تشاي تُي (گش  اص ايه ػًػساوؼيًن اتتذا گش  ػذي  كشتًكؼي متيل ػلًلضCMC)  سا دسين ميلي ليتش نب

تلًست كامل حل گشديذ ػسغ ضمه َمضدن گش  ػذػ  ػيليكات ي گش  ػذي  تي كشتىات تٍ مقًل اضافٍ ؿذ  

صدٌ ؿذ   خلًط تا تذػت نمذن يک مقلًل يكىًاخت َ پغ اص نن حذيد اتيله گليكًل تٍ مقلًل افضيدٌ ؿذٌ ي م

گش  سػيذ   1111قذس اضافٍ گشديذ تا يصن كل ػًػساوؼيًن تٍ  گش  پًدس گشافيت ي نب تٍ كًست متىايب نن

 ػًػساوؼيًن تذػت نمذٌ نتـگيش وثًدٌ ي حذاقل ديد ي تخاس سا تًليذ مي كىذ 

 ؼٍ كاس ي قالة ػمل مي كىذ گشافيت تٍ كًست يک اليٍ خامذ سيان كىىذٌ ميان قغ 

  ػذي  ػيليكات ماوىذ يک خُت دس ػغ  فلض گ  ػمل ومًدٌ ي اخضاي مقلًل سا سيي ػغ  قالة ي قغؼٍ وگٍ مي

 داسد 

   َمچىيه ايه مادٌ تٍ ػىًان يک اليٍ سيان كىىذٌ غليؼ ي چؼثىاک دس دسخٍ حشاست َاي تاالػمل مي ومايذ  ػذي

اػت كٍ تٍ ػىًان  Organic Thicknearٍ ػًػساوؼيًن َاي كمكي مؼشيف تٍ اص دػت (CMC) كشتًكؼي متيل ػلًلض

 ؿًد  امًلؼيًن ػاص، َيذسيكلًئيذ، ػامل تؼليق ػاص ي وگُذاسوذٌ ديگش اخضاء دس يک مخلًط تٍ كاس تشدٌ مي

  گشافيت تٍ كًست يک اليٍ خامذ سيان كىىذٌ ميان قغؼٍ كاس ي قالة ػمل مي كىذ 

  كشدن قغؼٍ كاس اص قالة كمک مي ومايذ ي تٍ مىظًس خلًگيشي اص چؼثيذن قغؼات كاس تٍ ػذي  تي كشتىات تٍ خذا

نصاد مي كىذ كٍ تٍ كًست يک اليٍ گاصي تٍ  CO2قالة تكاس گشفتٍ مي ؿًد  تي كشتىات دس عي فشايىذ كًتؾ، گاص 

ب كىىذٌ ي سيان كىىذٌ مشعً Preven Scaleخذاػاصي قغؼٍ كاس اص قالة كمک مي كىذ  تؼ يٌ ايه تشكيثات تؼىًان

 ػغًا َ  ػمل مي ومايذ 

 ػاصي تُتش ي خلًگيشي اص سػًب گزاسي ػمل ومًدٌ اٌ اخضاء ديگش تشكية دس خُت نصاداتيله گليكًل تٍ َمش

 ؿًد  َىگا  حمل ي وقل يا دس اوثاس مي َمچىيه ماوغ اص يخ صدگي ػًػساوؼيًن دس فلًل ػشد ي

  َ ٍگيشوذ  كاسي دس دماَاي تاال تًيظٌ دس داخل كـًس مًسد اػتاادٌ قشاس مي سياناكىًن تيـتش تشاي  تشكيثاتي ك

َاي خامذي ماوىذ گشافيت، ػًلايذمًليثشن، گيلؼًويت، خاكُاي سع ي  كىىذٌ تشكيثاتي مثل ػًلاات نَه يا سيان

گي اص خاسج كـًس كىىذٌ پايٍ نتي يا سيغىي تداسي كٍ َم تاؿىذ ي يا تشكيثات سيان تشخي تشكيثات پليمشي ػخت مي

 َاي اقتلادي تاال فاقذ كاسايي كافي دس تؼياسي مًاسد تًيظٌ دماَاي تاال َؼتىذ  تأميه گشديذٌ ي ضمه داؿته َضيىٍ

 مـك ت مًاد فؼلي ملشفي:

 كىىذ تىاتشايه تٍ عًس مًثشي تٍ  َاي خامذ: ايه تشكيثات ػغ  فلض راؽ سا تٍ خًتي خيغ ومي كىىذٌ مـكل سيان

ؿًد دس ضمه دس اثش  كىىذگي تٍ كًست تؼياس ضؼياي اودا  مي چؼثىذ ي ػمل سيان داؽ وميػغًحي فلضي 

ؿذن دس مقيظ ػثة نلًدگي مقيظ كاس خًاَىذ گشديذ  ايه تشكيثات اغلة دس دماَاي تاال تٍ تشكيثات  پشاكىذٌ

ؿًوذ  َمچىيه  يكاسي م مًخة خًسدگي ي كذمٍ سػيذن تٍ ػغًا مًسد سيان ؿًوذ كٍ ديگشي ؿكؼتٍ ي تثذيل مي

َايي كٍ تشاي تشعشف ومًدن مـكل چؼثىذگي ي ديگش مـك ت ايه تشكيثات مًسد اػتاادٌ  َا ي خايگضيه افضيدوي

َاي خامذ  كىىذٌ َا تٍ سيان نيسوذ تشاي ومًوٍ افضيدن تشخي كاتًن گيشوذ خًد مـك ت ديگشي سا تٍ يخًد مي قشاس مي
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كاسي، اغلة مىدش تٍ گشفتگي خغشات ػغًا فلضي ي افضايؾ تًليذ  سد سيانتٍ مىظًس تُثًد تخـيذن نوُا تٍ ػغًا مً

 َاي خامذ ػثاستىذ اص: كىىذٌ ؿًوذ ديگش مـك ت ي مؼاية سيان ديد ي تًي واخًؿايىذ مي

  كشدن  َاي مًسداػتاادٌ مـكل ي اغلة غيشممكه اػت تىاتشايه مـكل ماؿيىي اػتاادٌ ي خًساوذن نوُا تٍ ػيؼت

 يخًد خًاَذ داؿت كقي  نوُا 

 كاسي  ػذ  پًؿؾ يكىًاخت ي َمگه دس تما  وقاط قغؼٍ مًسد سيان 

 ؿًوذ  ييظٌ دس َىگامي كٍ تٍ تىُايي اػتاادٌ ميٍ ضؼف ػاختاسي ي ػملكشدي ت 

 ؿًوذ كٍ مًخة كذمٍ سػيذن تٍ قغؼٍ كاس ي  دس اثش اػتاادٌ اص تشكيثات پليمشي ايه مًاد دس دماَاي تاال پيشيليض مي

 ؿًوذ  كاسي خًاَىذ ؿذ كٍ دس وُايت ػثة پاييه نمذن كيايت قغؼات تًليذي مي مًسد سيانػغًا 

 مـك ت تشكيثات ػًلاات نَه:

 كاسي، وٍ تىُا ػغ  مشض داؽ تًػظ ايه  دس اػتاادٌ اص ايه تشكيثات تذليل ػذ  چؼثىذگي نوُا تٍ ػغًا مًسد سيان

دٌ اص ايه تشكيثات تذليل خاكيت اػيذي ي يخًد ػًلاًس دس ؿًوذ تلكٍ اػتاا مًاد تٍ عًس مًثشي پًؿؾ دادٌ ومي

كاسي ضؼيف مًخة نػية تٍ  ؿًد  تىاتشايه ضمه سيان ػاختاس نوُا مىدش تٍ خًسدگي ي پشيكي ؿذن ػغًا فلضي مي

 ؿًد  ػيؼت  ويض مي

 كىىذٌ پايٍ نتي: مـكل تشكيثات سيان كىىذٌ پايٍ نلي يا سيغىي ي تشكيثات سيان

 ًَا ي پيامذَاي حاكل اص كاستشد تا  اوايي اػتاادٌ دس دماَا ي فـاسَاي تاال سا داسوذ اما تشخي ييظگيايه تشكيثات ت

گيش تًدٌ ي  تاؿىذ  صيشا ايه تشكيثات اغلة نتؾ قيظ كاس دس تىاقض ميمصيؼت ي  ػ متي ي ايمىي اوؼان، مقيظ

اػتاادٌ اص ايه تشكيثات ديد كشتىي فشاياوي كٍ مـتؼل ؿذن نوُا دس دماَا ي فـاسَاي تاال تؼياس مقتمل اػت  دس اثش 

كاسي مؼتلض  تٍ كاس  گشدد  تٍ ػ يٌ فشايىذ ؿؼتـًي ػغ  مًسد سيان تًي وامغثًع ي اغلة ػمي داؿتٍ تًليذ مي

َا ي تشكيثاتي اػت كٍ اغلة ػمي ي خغشواک تًدٌ ي اػتاادٌ اص نوُا مًخة تًليذ مقاديش صيادي پؼاب  تشدن ح ل

ومايذ ي َ  اص لقاػ  ذ كٍ َ  ػ متي ي ايمىي اوؼان ي مقيظ صيؼت سا تا خغش ؿذيذ مًاخٍ ميمضش خًاَذ ؿ

 نيسد  يخًد ميٍ اقتلادي فشايىذ تاصيافت ي دفغ نوُا مـك ت خذي سا ت

 َاي پايٍ نتي تًليذ ؿذٌ دس خاسج اص كـًس)ػذ  تًليذ ايه تشكيثات دس  كىىذٌ اص ػًي ديگش خاكيت ضؼيف اكثش سيان

كاسي ؿذٌ سيي َ   گشدد كٍ دس َىگا  اوتقال ي حشكت قغؼات سيان كاسي ػثة مي كـًس( تٍ ػغًا مًسد سيان داخل

دليل ٍ كىىذٌ ت ديگش ي ويض تا سػيذن تٍ مكان مًسدوظش خُت اودا  فشنيىذ سيان كىىذگي، مقاديش صيادي اص مادٌ سيان

ؿذٌ ي دس  ه نمذن كاسايي ػمليات سيان كىىذگيياسد ؿذن فـاس اص ػغ  قغؼٍ خذا گشدد كٍ ايه امش مًخة پايي

ؿًد  ػيليكات ػذي   َاي ػملياتي ي كيايت قغؼات تًليذي مي وُايت مىدش تٍ ياسد ؿذن كذمات تؼياس تٍ ػيؼت 

ؿذن رسات ػيليغ  گيشد  ػ يٌ تش حاؼ خاكيت چؼثىذگي، دس اثش وش  َىگامي كٍ تقت تأثيش دماَاي تاال قشاس مي

 كىىذگي سا ويض ايااد ومايذ  ذ وقؾ سيانتًاو نصاد ؿذٌ مي

 مضاياي سيان كىىذٌ:

 گيشد ي دس تيـتش ؿشايظ قاتليت ي  كاس، دما ي فـاس قشاس ومي كىىذگي نن تقت تأثيش وًع ي ؿكل قغؼٍ خاكيت سيان

ذ كىىذٌ خُت فشنيى ومايذ  يكي اص كاستشدَاي ػمذٌ ايه سيان َاي سيان كىىذگي خًد سا تٍ خًتي حاؼ مي ييظگي

َاي تذين دسص اػت صيشا دس ايه فشايىذ اكغكاک صياد تيه ػىثٍ ي ؿمؾ ماوغ اص  كاسي دس فشنيىذ تًليذ لًلٍ سيان

 ؿًد  ؿذن ػىثٍ مي دَي لًلٍ ي ويض خاسج چؼثيذن ػىثٍ تٍ لًلٍ تًخًد نمذن مـك ت مشتًط تٍ فش 

 كىىذٌ يا تٍ كًست  اص دسين مادٌ سيانكاسي  كىىذٌ تٍ كًست ػثًس قغؼٍ مًسد سيان وقًٌ اػتاادٌ اص ايه سيان

 تاؿذ  كاسي مي كىىذٌ سيي ػغ  قغؼٍ مًسد سيان كشدن مادٌ سيان اػسشي

 دليل ػذ  يخًد تشكيثات ػًلاًس ي خًسوذٌ دس نن ويض يخًد مًاد ضذخًسوذٌ ٍ كاسي ت سيان ػذ  خًسدگي ػغًا مًسد

 دس فشمًالػيًن تشكية

 عًالوي ي دس وتيدٍ صمان اوثاسداسي عًالوي كىىذگي دس اثش وگُذاسي حاؼ خاكيت سيان 

 َاي دماي تاال كىىذٌ  ييظٌ سيانٍ َا ت كىىذٌ قغغ ياتؼتگي كـًس تٍ ياسد ومًدن سيان 
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 كاَؾ اوشطي ملشفي مًتًس پمپ َيذسيليک ػًسافكاسي دس اثش كاَؾ مقايمت اكغكاكي  3

ؿًد  دس ؿشكت ملي  ػاصي( ويض ك  مي پشع پًكٍ ياتذ ويشيي مقشک )ويشيي پمپ َيذسيليک َىگامي كٍ اكغكاک كاَؾ مي

كىىذٌ خذيذ، ويشيي اكغكاک  تا تكاسگيشي سيان ؿًد  ػاصي  اص الكتشيمًتًس مشتًعٍ تأميه مي فًالد ايشان، ويشيي مقشک پًكٍ

يان يسيدي تىاتشايه الكتشيمًتًس مشتًط دس تًان كمتش ي خش ،ؿًد ياتذ ي تٍ تثغ نن ويشيي مقشک مًسدوياص ك  مي كاَؾ مي

 تٍ ػثاستي كاَؾ تًان ملشفي سا خًاَي  داؿت  ػملكشد سا خًاَذ داؿت،كمتش، َمان 

 ؿًد: داوي  ساوذمان دس مًتًسَا چىيه تيان مي عًس كٍ مي َمان

ساوذمان  
تًان مايذ خشيخي

تلاات نَىي تلاات اَمي تًان مايذ خشيخي تلاات اكغكاكي 
 

لزا ساوذمان افضايؾ  ؿًد، يدٍ مخشج كؼش تاال كًچكتش ميياتذ ي دس وت كاَؾ ميدس سياوكاس خذيذ تلاات اكغكاک تٍ ؿذت 

 ياتذ  % افضايؾ مي12َاي تٍ ػمل نمذٌ دس ايه پشيطٌ مـخق ؿذ ساوذمان الكتشيمًتًس حذيد  گيشي ياتذ  دس اوذاصٌ مي

گيشي وتيدٍ  4  

افضايؾ ساوذمان  داساي تشكية گشافيت داوٍ سيض اػت تاػث ي دماي تاال تا پايٍ نتي ي كىىذٌ ي خذيذ كٍ سيان كىىذٌ كاستشد سيان

دَذ؛  % سا وـان مي12ؿًد ايه افضايؾ دس ايه تشكية سيان كىىذٌ حذيد  ػاصي مي مًتًس مشتًط تٍ پمپ َيذسيليک پشع پًكٍ

ذمان تاػث كاَؾ  تٍ ػثاستي تا تًان يسيدي كمتش َمان خشيخي سا خًاَي  داؿت  دس كىايغ ػىگيه ي پشملشف ايه افضايؾ ساو

 ؿًد  گشدد  تٍ ػثاستي اك ا الگًي ملشف اوشطي الكتشيكي اودا  مي تضسگي دس ملشف اوشطي الكتشيكي مي
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Abstract. This article is the result of a research project at the Iranian 

Steel Company.  Lubricants are used to reduce friction. Strong 

lubricant reduces friction. As a result, less energy is used for the 

production line. In this article, consumption pattern modify of the 

electric energy has been explained using the novel lubricant. The 

operation of the lubricants and the parameters of a solid lubricant have 

been described. Then a new lubricant is introduced and its advantages 

are compared with other lubricants. These advantages are operation in 

higher than 1000 ° C temperatures, economic frugality, the lack of 

environmental pollution, high safety, the lack of fire, easy efficiency 

and easy cleaning. Finally in this paper, the reduction of the electricity 

consumption due to the use of the lubricant has been investigated.  

 

Keywords: Lubricant, Friction, consumption pattern modify   
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