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ممکن است    ی آالت صنعت  نیدر ماش یاز روانکار  حی عدم استفاده صح
کن ها مم  ی خراب  نیا .و قطعات شود زات یبه تجه دنیرس بیباعث آس

که با   ی صنعت به جا بگذارند، در حال  کی یبرا نهیهز ونیلیم نی است چند
 .کرد یر یتوان از آن جلوگ   ی کم م اریبس نهیاستفاده از روانکار ها با هز

و   ستیچ یروانکار  ات یکه عمل می بپرداز نیبه ا میخواه ی مقاله م  نیا در
 .برخوردار است یی باال  تیچرا از اهم

 .دیمبحث مهم با ما همراه باش نیشناخت ا یبرا

 

 ست؟ یچ  یروانکار  1#

 

نسبت به هم حرکت  ایهستند و  گری کد یکه دو سطح در تماس با  ی هنگام
رخ   ی دگ ییسا جهینت در شود و ی م  جادی دارند، اصطکاک در سطوحشان ا

 .دهد ی م
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روان  کیآن از   در شود که ی گفته م  ی ات یبه عمل (Lubrication) یروانکار 
 گریکدیدو سطح در تماس با  نیب ی دگ ییاهش اصطکاک و ساک یکار برا

 .قابل انکار است ریمهم و غ ی در صنعت بخش  یکار  روان .شود ی استفاده م 

طول  شیانجام شود، باعث افزا ح یبه طور مرتب و صح ات یعمل نیا اگر
 یبرا .شود یم  رات یتعم یها نهیعمر قطعات و دستگاه ها و کاهش هز 

قطعات خودرو  د،یخود را به موقع عوض کن یمثال اگر شما روغن خودرو
 .شما بهتر کار خواهد کرد یخودرو  داشته و ضی به تعو  ازین رترید

 :چهار عامل را در نظر گرفت دیدرست با یروانکار  کیانجام  یبرا

 روان کار نوع •
 روان کار  مقدار •
 ی روان کار  زمان •
 ی روان کار  مکان •

 کند اما ی اضافه م ینگهدار  یها نهی به هز یکه روان کار  درست است البته
 .دارد یی ایمزا  ات یعمل نیا انجام

 :اشاره کرد ر ی توان به موارد ز ی م  ای مزا نیجمله ا از

  ی و زنگ زدگ شیسا  ،ی از خوردگ  یر یقطعات و جلوگ تی فیک شیافزا •
 آن ها

 سطوح  یرو یها ی ناخالص قیسطح قطعات و تعل ی کنندگ پاک •
 حرارت قطعات د یشد شیاز افزا یر ی و جلوگ یکار  خنک •
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 ستم یس یبند آب •
 بار وارده به سطوح در تماس  کاهش •
 یکیدرول یه یانرژ  انتقال •

 

 ست؟ یروان کار چ 2#

دو سطح در  نیب در هستند که یی ماده ها (Lubricant) کار ها روان
تر آن سطوح   کنواختیحرکت   جادی تماس با هم قرار گرفته و موجب ا

 عالوه .کنند ی م  یر یسطوح جلوگ دنید بیآس از شوند و ی هم م نسبت به
 ی اضاف یتوانند موجب کاهش بار، انتقال اجزا  ی روان کننده ها م ن،یبر ا

 .شوند زیسطوح ن یها( و خنک کار  سهی)مثل پل

  ای گاز هستند و ای ع ی به شکل جامد، ما یی ها  هیکار ها به صورت ال روان
 .باشند ع ی و ما ع ی ما نیو هم چن ع یاز جامد و ما  ی ب یتوانند ترک  ی م

 دهیها هستند که حتما آن ها را د  سی روان کننده ها، گر نی معروف تر از
 .دیا
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  تیتقو  یبرا ی گاه  .هستند ع یما -جامد یها از نوع روان کار ها سیگر
آن ها را  یی توانا   کنند تا ی به آن ها اضافه م یی ها یروان کار ها افزودن 

 .دهند شی افزا گریکدیو برخورد سطوح با  شیاز سا  یر یجلوگ یبرا

 

 انواع مواد روانکار  3#

درباره انواع روان کار ها از نظر فاز ماده شان  یمختصر   حیادامه توض در
 :میده ی م
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 (Solid Lubricants) جامد یروان کار ها 1-3#

 

خشک بر خالف فاز جامد خود،  یروان کار ها ایجامد   یکار ها روان
  یی روان کار ها از توانا نیا .سطوح را دارند نیکاهش اصطکاک ب یی توانا 

 .روان کار ها برخوردار هستند رینسبت به سا یشتر یتحمل بار و حرارت ب

 ی م  دیسولف ید بدنیو مال تیجامد، گراف یروان کننده ها نی تر  معروف 
 .ها، قفل ها و... کاربرد دارند اتاقانی جامد معموال در  یکار ها روان .باشند
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 (Liquid Lubricants) عیما یروان کار ها 3#- 2

 

  نیمهم تر  از دارند و یادیز تیروان کار ها، اهم نیدر ب  ع ی ما یکار ها روان
توان به   ی مثال م یبرا .توان روغن ها را نام برد  ی م  ع ی ما یروان کار ها

شوند، اشاره کرد، مثل روغن   ی رو ها استفاده م که در خود یی روغن ها 
  ای ی معدن   ،ی اه یگ ،یتوانند مصنوع ی ها م  روغن .روغن ترمز ایموتور 

 .ها باشند نیاز ا ی بیترک

آب صابون را نام برد که در  ایتوان آب   ی م  ع یما یروان کار ها  گرید از
 .شود ی سبک استفاده م  یها یتراش کار 
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 (Gas Lubricants) یگاز  یروان کار ها 3-3#

 از .مناسب هستند اریباال و بار کم بس یدر سرعت ها یگاز  یکار ها روان
دما و  ریهنگام تغ ینکردن گرانرو ری نوع روان کار ها، تغ نیا یای مزا

 .سبک بودن آن ها است

  یادیکاربرد ز یی و دارو یی غذا ع ی بوده و در صنا زیتم یگاز  یکار ها روان
اشاره  عات یهوا و بخار ما م،یتوان به هل ی م  یگاز  یروان کننده ها از .دارند

 .کرد

 

 ی انواع روانکار  4#

 :سه روش مختلف دارد یروانکار 

 ه یتمام ال یروانکار  .1
 ی مرز  یروانکار  .2
 مختلط لمیف یروانکار  .3

  یادیز تیآن اهم یها ی البته در هر سه آن ها نوع روان کننده و افزودن که
 .محافظت کند شیدارد تا اجزا را در مقابل سا

 :میپرداز ی سه روش م  نیا  حیادامه به توض در
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 (Full-Film Lubrication) هیتمام ال یروانکار  4#- 1

 

 :شود ی م میتقس یخود به دو نوع روانکار  لم،یفول ف ای  هیتمام ال یروانکار 

 (Hydrodynamic Lubrication) کینامیدرودیه یروانکار  (1

سطح نسبت   دو است که ی زمان یبرا  ک،ینامیدرودیه  هیتمام ال یروانکار 
صورت سطوح   نی ا در دارند که یی کشو  ی به عبارت  ای ی به هم حرکت لغزش 

  ی کند، از هم جدا م ی کامل از روان کننده که بار را تحمل م  هیال کی توسط 
 .شوند

 Elastohydrodynamic)کینامیدرودیاالستوه یروانکار  (2
Lubrication) 

سطح  دو است که ی مناسب زمان کی نامیدرود یاالستوه هیتمام ال یروانکار 
 یروانکار  همانند هستند که ی حرکت غلتش یدارا گریکدینسبت به 

  ی کامل از روان کار از هم جدا م  هیال کی سطوح توسط  ک،ینامیدرودیه
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 ینازک تر از روانکار  ینوع روانکار  نیروان کننده در ا هیال شوند اما
 .است شتریبار وارده به آن ب گریطرف د از بوده و کینامیدرودیه

 

 (Boundary Lubrication) یمرز  یروانکار  4#- 2

 

سطوح در تماس وجود دارد   نینازک ب اریبس هیال کی  ،یمرز  یروانکار  در
تا   شیو سا اصطکاک هستند و گری کدیسطح هم چنان در تماس با  دو اما
حفاظت از سطوح معموال از   ینوع برا  نیا در .اتفاق خواهد افتاد یحد

 .شود ی استفاده م  شیفشار باال و ضد سا یها ی افزودن  ایروان کننده ها 
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 Mixed Film)  مختلط  لمیف  یروانکار  4#- 3
Lubrication) 

 

 یمرز  یو روانکار  هیتمام ال یروانکار  نیب یز یچ مختلط لمیف یروانکار 
  ی را از هم جدا م گریکدیاز روان کننده سطوح در تماس با  هی ال کی .است

 در .کنند ی م دا یسطوح هم چنان با هم تماس پ یها  یناهموار  ی کند ول
 باشد.  ی م شی ضد سا یها ی به افزودن  ازین یصورت همانند روش مرز  نیا


