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که در معرض    ی مو اجسا  شیسا دهیبا پد اریاحتماال در شبانه روز شما بس
 انیما ز یبرا یبه قدر  ی اتفاق گاه  نیا .دیاتفاق هستند مواجه شده ا نیا

 اریخود بس ی مهم و اساس  زات یتجه یرخداد رو نیا دن یبار است که از د
 نی با ا شتریب  یی آشنا ی. براستیتمام ماجرا ن نیا اما .می شو ی دلسرد م

اتفاق افتادن  لیو دال ی علم  فیتعر ایآ مینیتا بب دیبا ما همراه باش دهیپد
 ست؟ یآن چ

 

 (Wear) شی سا فی تعر  1#

  نیمنظور از ا قا  یاند، اما دق دهیرا شن شیو فرسا  شیافراد سا  شتریب قطعا  
مواد در   ی جی شکل تدر رییتغ ایصدمه، حذف  ش،یسا ست؟یاصطالح چ

  ی ک یمکان ی دگ ییسا  ی به معن  شیتر، سا قیعبارت دق به .سطوح جامد است
برخورد کرده و به   گریکد یبدان معناست که هر گاه دو ماده با  نیا .است

باعث  شهیشده و هم جادیا ی ک یمکان  شیسا شوند، دهییسا  گریکدی
از دو جسم   ی کیاصطکاک دائما مواد را از سطح  رایز شود؛ ی کاهش وزن م 

 نیا لیدل .ترمز گرفتن است ،یندی فرآ نیمعمول چن نمونه .کند ی خارج م
  ضیخود تعو هینقل لیترمز را در وسا یلنت ها ی هر از گاه دیامر که ما با

اصطکاک هنگام فشار دادن پدال ترمز، دو فلز  لیدل به .است شیسا میکن
لنت ترمز مواد سطح خود را از دست داده و  و شده  دهیی سا گریکدیبه 

 .شود ی فرسوده م 
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 Wear) شیمقاومت در برابر سا 2#
Resistance) 

  ی )فرسودگ  شیسا ندیمقاومت نشانگر مقاومت فلز در برابر فرآ نیا
داشته باشد، سرعت از دست  یشتر یفلز مقاومت ب هرچه .( استی ج یتدر

  یگر یاگر اصطکاک با فلز د ی حت شود؛ ی رفتن مواد از سطح، در آن کمتر م 
 .وجود داشته باشد



 

3 www.namatek.com 

 

فلز وجود   کی  شیمقاومت در برابر سا  شیافزا یبرا  ی مختلف یها روش
 شیقطعه سا ک یها امکان نصب  نیاز ماش ی طرف، در بعض کی از .دارد

 .ستیبر ن نهیهز ی لیآن خ دیآن آسان بوده و خر ی نیگز یجا وجود دارد که
به انجام  منجر کند و ی م یر یقطعه از خراب شدن کل دستگاه جلوگ نیا

توان فلزات   ی م  گر،یطرف د  از .شود ی کوتاه تر اما مکرر م  یو نگهدار   ریتعم
خاص پوشاند تا   یآن ها را با روکش ها ای سخت انتخاب کرد و زیرا ن
استفاده از   گریمحتمل د روش .را به حداقل برسانند ی کیمکان ی دگ ییسا

 .دهند ی است که اصطکاک فلزات مربوطه را کاهش م یی روان کننده ها

 

 شی انواع سا 3#

 (Normal) ی عیطب .1
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اصطکاک  رایز است؛ ی عیطب شی و فرسا  شیدر معرض سا ی جسم هر
 .فرسوده شود ی ع یشود هر ماده به طور طب ی باعث م

 

گذشت زمان به  با .دیریخود را در نظر بگ یطور مثال کف کفش ها به
کفش   دیمجبور به خر شما آسفالت فرسوده شده و یاصطکاک رو لیدل
 کنند، دایتماس پ گریکدیکه دو ماده با  یی هر جا در .دی شو ی م  دیجد یها
 .دهد ی اتفاق رخ م نی است و هم ریامر اجتناب ناپذ کی نیا

 (Fretting) ی وسانن .2

نوع  نیا .اشاره دارد ی شیاز صدمه سا ی به نوع خاص ی نوسان  اصطالح
 .دهد ی سطح تماس آن ها رخ م  ایدو ماده در نقطه  نیب شهیهم
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سطح، رو به زوال  اینقطه  نیدر ا ی سطح  هیال تیف یگذشت زمان، ک با
 نیا سپس .کند جادیا زیر یتواند ترک ها ی م  شود که ی رفته و خشن م 

  ی در مواد پخش شده و منجر به شکستگ شتریتوانند ب ی ها م  کروترکیم
بوده و  ی ج ی به طور تدر زین ی نوسان  ،یمعمول  ی فرسودگ مانند .شوند

 .افتد ی بالفاصله اتفاق نم 

 (Galling) نگیگال .3

  نگیگال .است  شیاز سا جینوع را کی زین نگیگال  ،ی نوع نوسان  مانند
 .باشند ی فلز در تماس لغزشدهد که دو  ی رخ م  ی هنگام
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  یروین تحت .شوند ی م  وستهیبه هم پ یساختار بلور  لیدو سطح به دل نیا
آن را به عنوان خراش   ما تواند رخ دهد که  ی شکل سطح م رییتغ ،ی کشش

  نگیتوان از گال  ی م  ی استفاده از روان کننده کاف با  .میر یگ ی در نظر م
مقاوم   نگیدر برابر گال زیبرنز ن ایمانند برنج  ی خاص یاژهایآل .کرد یر یجلوگ

تواند بالفاصله و نه فقط  ی م  ی شیصدمه سا نیا  ،ی نوسان برخالف  .هستند
 .با گذشت زمان رخ دهد
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 شدن اجسام دهی علل سا 4#

 

  ای ی دگ ییمانند سا  ی کیمکان یها ت ی اول محدود ش،ی سا ی اصل لیدال از
است که باعث  ی مانند خوردگ   یی ایمیش یو دوم واکنش ها شیفرسا
با چه  شی که سا نیدر ا یگر یموارد د  اما .شود ی شدن مواد م  فیضع

 .دارند ریتأث  رد،یگ ی صورت م  ی سرعت 

عدم  ایمواد دو جسم، اشکال و سطوح آن به همان اندازه که وجود  نوع
  ریتأث شیمانند روان کننده موثر است، بر سا یماده واسطه ا کی وجود 

عنوان  به .نوع حرکت است شیاز عوامل موثر در سا گری د ی کی .گذارند ی م
 :موثر باشند ی دگ ییتوانند در سا ی م  ریز  ی مثال عوامل حرکت

 یغلتک حرکت •
 یلغزش  حرکت •
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 فشاردهنده  حرکت •

 شیتواند بر سا ی م  زیو درجه حرارت اطراف ن یجو ط یشرا ن،یبر ا عالوه
 .بگذارد ریتأث

 

 ی دگ یاز سا ی ر یجلوگ 5#

 

  رییتغ ای شیها استفاده از مواد مقاوم در برابر سا  کیتکن نیتر  متداول
با دور نگه داشتن   نیسخت کردن مواد و همچن با .مواد است  ات یخصوص

منظور معموال   نیا یبرا .کرد یر یجلوگ شیتوان از سا ی م   گریکدیسطوح از 
  رییتغ  ش،یکاهش سا یبرا گرید روش .شود ی استفاده م سیاز روغن و گر 

لوله آب را در  کی عنوان مثال،  به .باشد ی آالت م  نیماش ایقطعات  ی طراح 
که قطر لوله بر سرعت عبور آب در آن موثر است  یی آن جا از د؛یرینظر بگ
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آن   شیقطر لوله سرعت آب را کاهش داد تا از فرسا  شی افزا توان با  ی م
 شود.  یر یجلوگ


