اهمیت رواناکرها و گریس مرصیف در صنعت رییل

بابک داودی

کارشناس واگن اداره ناوگان اراک

گریس در روانکاری بلبرینگها

چــرخ و محــور یکی از مهمترین قســمتهای آالت ناقله و ســامانه حرکتی
واگــن و لکوموتیــو میباشــد که باعث حرکــت قطار روی خطوط ریلی شــده و
درنهایــت بــار و مســافر را جابجا مینمایــد .از قطعات اصلی چــرخ و محورکه
نیازمنــد شــرایط تعمیــرات و نگهداری بهینه و اصولی اســت جعبــه یاتاقانها
میباشــد که شامل قطعات حساس از جملهبلبرینگها بوده که توسط مادهای
شیمیایی به نام گریس روانکاری می گردد.گریس دارای جایگاه ویژهای در صنایع
سنگین از جمله راهآهن بوده که میبایست حساسیت ویژهای نسبت به کیفیت
آن داشت تا در نهایت باعث تضمین سیر ایمن قطارها باشد .به دلیل اهمیت
موضوع ما را بر آن داشت تا جهت آگاهی همکاران اطالعاتی از این ماده مهم
و مورد استفاده فراوان در صنعت ریلی به صورت مختصر و مفید داده شود.
گریس مخلوطی است از روغن طبیعی یا مصنوعی بنام روغن پایه (Base
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ً
عموما صابونهای فلزی هستند و
 )Oilکه با غلیظ کنندهای ( )Thickenerکه
حالت نیمه مایع تا جامد به خود میگیرد و سفتی آن نیز به مقدار غلیظ کننده
بستگی دارد .لذا انتخاب نوع گریس ،از اهمیت ویژهای برخوردار است .گریسی
که برای روانکاری بلبرینگها استفاده میشود باید ازکیفیت عالی برخوردار بوده
و عاری از هرگونه اجزاء ترکیبی و فعال شیمیایی یا مکانیکی باشند و نیز نباید
غلظــت خود را بر اثر جداشــدن مقــدار زیاد و غیرضروری روغــن تغییر دهند.
ً
ضمنا گریس باید در مقابل تشکیل اسید و سخت شدن ناشی از اکسیداسیون
مقاوم باشد .تاثیر این عوامل ،باعث افزایش ویسکوزیته روغن یا لزجت روغن
موجود درگریس و به دنبال آن ســیاه شــدن گریس و باالخره تشکیل یک جرم
قیری (بدون خواص روانکاری) میشــود .ویســکوزیته روغن پایه گریس نسوز
(مقاومــت در مقابــل جاری شــدن) مهمترین خصوصیت آن اســت که جهت
حفظ و باقی ماندن روانکار در بین اجزاء غلتشی و ممانعت از تماس مستقیم

آنهــا بــا یکدیگر در باالترین ســرعت و دمای کاری بلبرینگ بــکار میرود باید به
دقت بررســی و تعیین شــود .در واقع عمر مفید گریس با اکسید یا بخار شدن
روغن موجود در آن تعیین میشود و در مورد مواد تشکیل دهنده گریس نسوز
مهمترین آن مواد ضد اکسیداسیون میباشد و ساختارگریس نسوز را وقتی که
دمای کاری بلبرینگ افزایش مییابد حفظ میکند.

ویژگی خاص غلیظ کننده گریس نسوز

جهت ایجاد خواص ویژه برای گریس در حرارت باال از مواد افزودنی به گریس
( )Additivesبهــره میبرنــد .حدودا  ۸۵تا  ۹۰درصــد گریسها را روغن پایه
گریس و  ۱۰الی  ۱۵درصد آن را مواد غلیظ کننده گریس و مواد افزودنی گریس
تشــکیل میدهد .هنگامی که ازگریس برای روانکاری بلبرینگ استفاده میشود
در حقیقت روغن آزاد شــده ازگریس اســت که عمــل روانکاری بلبرینگها را
انجام میدهد .غلیظ کنندهها مولکولهای روغن پایه را به خود جذب نموده،
موجب حالت خمیری شــدن روغن روانکار میشــوند و تعییــن کننده پایداری
مکانیکی درکاربرد بلبرینگ ،تغییر دمای کاری بلبرینگ ،تشــکیل ســاختارگریس
ضد آب و مشــخصههای دیگر روانکار بلبرینگ میباشــند .نام گریس براســاس
نوع ماده غلیظ کننده تعیین میشود و مقدار آن درگریس تعیین کننده میزان
ســفتی در درجه بندی گریس میباشــد .مواد غلیظ کننده به دو گروه صابونی و
غیر صابونی تقســیم میشــوند .اصوال صابونها از ترکیب چربیها یا اسیدهای
چرب با بازهای اغلب فلزات ســاخته میشــوند و در بیشترگریسها از ترکیبات
صابونی فلزاتی نظیر لیتیم ( گریس پایه لیتیومی ) ،ســدیم و یا کلســیم (گریس
پایه کلســیم ) به عنوان ماده غلیظ کننده گریس اســتفاده میشود .گریسهایی

نیز وجود دارند که با صابونهای فلزی آلومینیوم ،پتاسیم ،باریم و استرونسیم
ســاخته شــدهاند ولی کمتر مورد اســتفاده قرار میگیرند .در برخی موارد برای
بــه دســت آوردن گریسهای با ویژگیهای مخصوصی بــرای بلبرینگ از ترکیب
غلیظ کنندهها مانند ترکیب لیتیوم-کلسیم ،سدیم-کلسیم و سدیم-آلومینیوم
استفاده میکنند.
وظیفه اصلی عامل غلیظ کننده یا سخت کننده این است که روغن روانکار
را در تماس با ســطوح فلزی نگاه داشــته و درگریس نســوز یک شرط دیگر هم
اضافه میشــود و آن این اســت که می بایست در زمان کارکرد بلبرینگ وقتی که
دمای کاری بلبرینگ دچار بحران شده و المانهای غلتشی بلبرینگ دمای باالیی
را تجربه میکنند اکسید نشده و خاصیت خود را حفظ کنند.

مواد افزودنی خاصیت دهنده به انواع گریس

مــواد افزودنی مختلفی جهت ایجاد خــواص ویژه و بهبود کیفیت گریسها
بکار میروند .در این جا به بیان برخی از آنها پرداخته میشود:
 -۱مواد ضد زنگ ( :)Anti Rustجهت باال بردن خاصیت ضد زنگ گریس
ً
عمدتا از صابون سرب استفاده میشود.
بکار میروند .در این شرایط
 -۲مواد بازدارنده اکسیداسیون ( :)Antioxidantجهت ممانعت از اکسید
شدن اجزاء متشکله گریسهای مورد استفاده در دماهای باال ،بکار میروند.
 -۳مــواد بازدارنــده خوردگــی ( :)Corrosion Inhibitorاز خوردگیهای
سطوح فلزی جلوگیری مینماید.
 -۴مواد با قابلیت فشــارپذیری بــاال( :)EP Extreme Pressureجهت
باال بردن مقاومت گریس در بین اجزاء بلبرینگ در فشارهای باال ،مورد استفاده
ً
عموما از ترکیبات ســربی اســتفاده میشــود .ممکن
قرار میگیرد .در این مواد
اســت برخی از ترکیبات ســربی اثر مخربی برروی بلبرینگ داشــته باشــد که این
مسئله قبل از استفاده مورد بررسی قرار میگیرد.
-۵مــواد پایدارکننــده ( :)Stabilizerجهت امتــزاج کامل و همگن نمودن
روغن پایه و غلیظ کننده بکار میروند.
 -۶مــواد پاییــن آورنده نقطه ریــزش ،کاهش دهنده اصطــکاک ،مواد رنگی
(رنــگ گریــس ناشــی از رنگ روغن بکاررفتــه در آن و یا در بعضــی موارد مواد
پرکننده خاصی میباشد .برخی از تولید کنندگان با اضافه نمودن رنگهای ویژه
منظور خاصی را برای کاربرد ویژهای القاء میکنند).
 -۷مواد ضد کف :جهت جلوگیری از کف کردن روانکار بکار میرود.
 -۸مواد بهبود کننده اندیس ویســکوزیته :که شیب منحنی ویسکوزیته را با
افزایش دما کاهش میدهد.
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