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چکیده
یستی  روانکارها و مواد افزودنی به آن ها که سبب افزایش طول عمر و کیفیت روغن می شوند، به دلیل مسائل محیط ز
یســتی روانکارها بــا نانو ذرات مختلــف به عنوان  بســیار مورد توجــه هســتند. پیش بینی های بســیاری دربــاره رفتار ز
افزودنی به آن ها صورت گرفته است و تحقیقات فراوانی از تأثیر افزودن نانو ذرات در جهت کاهش سایش و ضریب 
ک گزارش شده است. نانو ذرات فلزی مانند نانو ذرات اکسید مس، اکسید تیتانیوم، نانو ذرات مغناطیسی  اصطکا
اکسید آهن از جمله این افزودنی ها هستند. نانوروانکاری به عنوان هنر و علم الزم برای کنترل چسبندگی، سختی، 

ک و سایش سطوح در حال تماس در مقیاس نانو تعریف شده است. اصطکا
ک؛ سایش؛ روغن کلمات کلیدی: روانکارها؛ مواد افزودنی فلزی؛ اصطکا

مقدمه
روانکاری دانش آسان ســازی حرکت نســبی سطوح در تماس با یکدیگر است. این علم به عنوان یکی از رشته های 
، مایــع و یا جامد که میان دو ســطح  بســیار مهــم در علوم مهندســی شــناخته می شــود. به طور کلی به الیه هــای گاز
قــرار می گیرنــد و یکنواختــی حرکــت یــک ســطح روی دیگــری را بهبود می بخشــند و از ایجاد آســیب روی ســطوح 
یم های روانکاری  جلوگیری می کنند روانکار گفته می شود. در سامانه های روانکاری، بسته به شرایط متفاوت، از رژ
هیدرودینامیک، روانکاری االســتوهیدرودینامیک1، روانکاری جامد و روانکاری مرزی اســتفاده می شود. در سامانه 
یادبودن بار  ک رخ می دهد. کم بودن روغن، ســرعت بسیار کم سطوح و یا ز روانکاری مرزی، بیشــترین مقدار اصطکا
باعث می شود که الیه بسیار نازکی از روانکار )در حد ابعاد مولکولی( تمامی نیروی وارده را تحمل کند. در بسیاری از 
موارد وقتی روانکاری تحت شرایط مرزی صورت می گیرد، چون الیه کامل روغن نمی تواند روی سطح فلز باقی بماند، 
ک و به دنبال آن ســاییدگی افزایش می یابد و ممکن اســت جوش خوردگی موضعی اتفاق بیفتد.  در نتیجه اصطکا
برای جلوگیری از جوش خوردگی و کم کردن ســایش، مواد افزودنی ضدســاییدگی مورد نیاز است. سیاالت فلزکاری، 
سیاالت هیدرولیک، روغن های موتور و گریس ها از جمله روانکارهایی هستند که به این مواد افزودنی نیازمندند ]1[. 
یاد  ک و سایش سطوح تماس ز یاد روی یکدیگر بلغزند، اصطکا در شرایطی که دو سطح تحت شرایط بار و دمای ز
پذیر استفاده کرد. به طور کلی افزودنی های ضدسایش بیشتر  است که برای جلوگیری از آن باید از مواد افزودنی فشار
پذیر که واکنش پذیرتر هستند زمانی که فشار  ک در شــرایط فشــار متوسط و افزودنی های فشــار برای کاهش اصطکا
پذیر با سطح واکنش  یاد باشــد اســتفاده می شــوند. با افزایش دما افزودنی های ضدســاییدگی و فشار روی ســامانه ز
ک و سایش می شوند، بسته  داده و الیه هایی را در سطح فلز به وجود می آورند. این الیه ها که باعث کاهش اصطکا

به ترکیب افزودنی ممکن است الیه های فسفید، سولفید، سولفات، اکسیدها و کاربیدهای آهن باشند ]2[.
 امروزه فناوری نانو با به کاربردن ذرات نانو به عنوان افزودنی در روانکارها )نانوســیال با پایه روغن( مقدار ســاییدگی و 
ک با روغن را کاهش می دهد و ســبب افزایش طول عمر و کیفیت روغن می شــود. ذرات نانو در فاصله بین  اصطکا
ک و ضدسایش باالیی در  دو ســطح درگیر شــده و در منافذ بســیار ریز ســطوح قرار می گیرند و خواص ضد اصطکا
یاد این نانوذرات است ]1[.  سطوح ایجاد می کنند. این ویژگی ها ناشی از اندازه بسیار کوچک و سطح ویژه بسیار ز
از طرفــی ذرات نانــو ویژگی هــای کاربردی قابل توجهی به ســیالی که به آن افزوده می شــوند، می دهند که از آن جمله 
می تــوان بــه بهبــود انتقال گرما و پایــداری، کاهش تــوان الزم برای انتقال ســیال، کاهش گرفتگی و انســداد مجاری، 
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کاهش اندازه ســامانه های انتقال گرما و کاهش هزینه ها اشــاره کرد. انواع متفاوتی از ذرات نانو به عنوان افزودنی در 
روانکارها مورد استفاده قرار می گیرند ]3[. 

خواص فیزیکی و شــیمیایی منحصربه فرد نانو ذرات فلزی موجب شــده این ترکیبات در سال های اخیر مورد توجه 
یادی قرار بگیرند و کاربرد گســترده ای در صنایع اپتیک، الکترونیک، شــیمیایی و پزشــکی داشته باشند ]4[. این  ز
یاد این نانوذرات اســت ]2[. با وجود کاربردهای  خصوصیات ناشــی از اندازه بســیار کوچک و ســطح ویژه بســیار ز
گسترده ای که با احتساب زیرشاخه های هریک از رشته های فوق برای نانو ذرات می توان در نظر گرفت، به ندرت از 
آن ها به عنوان مواد افزودنی به روغن های روانکار اســتفاده شــده اســت چرا که الزمه این کاربرد توانایی پراکنده شدن 
نانوذره در روغن روانکار است ]5[. به همین جهت می توان از آن ها در فرموالسیون روغن استفاده نمود. در واقع این 
توانایی نانو ذرات به کروی بودن آن ها مربوط می شــود که بین دو ســطح مانند ســاچمه )شــکل1( قرار گرفته و سبب 

ک می شوند ]6[. کاهش اصطکا

 شکل 1- عملکرد نانو ذرات در روغن ]6[

به دلیــل ابعــاد بســیار ریز یک نانــوذره، انتظار می رود بتواند تا حــدودی در روغن به حالت معلــق باقی بماند؛ ولی با 
، رســوب می کنند. پوشش دار کردن نانو ذرات  گذشــت زمان نانو ذرات به یکدیگر چســبیده و با ایجاد ذرات بزرگ تر
به کمــک گروه هــای آلــی می تواند پراکندگی آن هــا را افزایش دهد. البته این گروه ها بایــد از یک طرف قابلیت اتصال 
بــه مولکول هــای ســطحی نانــو ذره را دارا بــوده و پیوند فیزیکی نســبتًا محکمی برقــرار نمایند و از طــرف دیگر دارای 
زنجیره های هیدروکربنی طویلی باشــند، به نحوی که بتوانند در روغن حل شــده و نانو ذره را با خود به صورت معلق 

نگه دارند ]5[.
در برخی موارد با تشــکیل نانوذره، خواصی در آن ایجاد می شــود که مطلوب نبوده و الزم است به نحوی کنترل شود. 
مثــًا نانــو ذرات فلــزی در مقابــل اکســایش ناپایدارند، تا حــدی که در مجاورت هــوا خود به خود آتش گرفته و ســریعًا 
اکسید می شوند. بنابراین، این نانو ذرات باید تحت جو بی اثر نگهداری شوند. پوشش دار کردن این نانو ذرات باعث 
پایدار شــدن آن هــا می شــود، به طوری  که می توان آن هــا را به راحتی در هوا نگهداری کرد. عاوه بــر این در مواردی نیز 

پوشش دهی می تواند خواص و کاربردهای جدیدی برای نانو ذره ایجاد کند.
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نانو ذرات  از  روبشی  الکترونی  میکروسکوپ  تصویر  شکل2-   
مغناطیسی آهن ]8[

نانو ذرات اکسید آهن
یادی به بهبود کیفیت ســوخت در موتور خودروها شــده است. بنابراین، در فرمول بندی  ، توجه ز در ســال های اخیر
ک می شــوند. در این بین، فروسیال های  روغن موتور به روانکارهایی توجه شــده که باعث کاهش گرانروی و اصطکا
یست سازگاری، بهبود ویژگی های روغن مورد استفاده در  بر پایۀ Fe3O4 و Fe2O3 به دلیل ویژگی های مغناطیسی و ز
یادی از مطالعات و بررســی ها را به خــود اختصاص داده اند ]8[. تصویر این نانوذرات در شــکل 2  ، حجــم ز خــودرو

آمده است.

نانو ذرات اکسید نیکل
ک در روغن هــای روانکار بــه کار می رود. همچنیــن نانو ذره  نانــو ذره نیــکل به عنــوان یک ضد ســایش و ضد اصطــکا
نیــکل به عنــوان یک کاتالیســت مهــم در فرایندهــای هیدروژناســیون2، هیدرو دی کلراســیون3 و تصفیــه هیدروژنی4 
 شــناخته می شــود کــه فعالیت کاتالیســتی، انتخاب پذیری و پایداری آن بــا افزایش فلزات دیگر بهبــود می یابد ]9[.

به طور کلی ساخت نانوفلزات به دلیل واکنش سریع آن ها با اکسیژن و تبدیل به اکسید فلزی مشکل است. بنابراین 
در روش ســاخت بایــد به گونــه ای عمل شــود که اکسیداســیون اتفاق نیفتــد. روش های مختلفی برای ســاخت این 

: که برخی از آن ها عبارت اند از نانو ذره در منابع ذکر شده ]9[
 واکنش های فوتولیتیکی5

 و سونوشیمی6
 احیای استخراجی حالی۷ 

 میکروامولسیون8
 پیرولیز پاششی9

یکی از روش های موجود، استفاده از پیرولیز به همراه اسپری کردن نیترات نیکل است. استفاده از فشار و گاز حامل 
یادی دارد. کاربــرد کمک حال هایی مثل  در ایــن روش بــرای احیا کــردن اکســید نیکل به نیکل عنصری اهمیــت ز
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 جدول 2- مشخصات نانو ذرات استفاده شده ]10[

نامنانوذره شکل (nm)اندازه خلوص)%(

CuO کروی 20 99

TiO2 کروی 21 99٫8

اتانول و فرمیک اسید نیز می تواند در این احیا نقش داشته باشد. روش میکروامولسیون یکی از روش های گسترده و 
مورد توجه برای تهیه نانو ذرات نظیر اکسیدهای فلزی، کریستال های نیمه هادی و نانو ذرات پوشش دار می باشد. از 

مزایای این روش می توان به سادگی، امکان کنترل اندازه ذرات و قابلیت افزایش مقیاس اشاره کرد.

نانو ذرات اکسید مس و اکسید تیتانیوم
در یکی از پژوهش های انجام شده از دو نوع نانوسیال با درصد وزنی 0٫1درصد تهیه شده است. نانوسیال اول شامل 
روغن موتور 20w50 به عنوان ســیال و نانواکســید کروی مس 20نانومتری و نانوســیال دوم شــامل روغن موتور مذکور 
به همراه نانو ذرات کروی اکســید تیتانیوم 21نانومتری اســت. روغن موتور مذکور از شــرکت بهران تهیه شــده اســت. 
برخــی از ویژگی هــا و مشــخصات ایــن مواد در جــدول )1( و )2( و تصاویر میکروســکوپ الکترونی عبــوری آن ها در 

شکل 3 آورده شده است.

گی های روغن موتور ]10[ جدول 1- ویژ

SAE 20W50 نام روغن

 15٫6 ° C )kg/m3( 893چگالی در

100 °C )cSt( یته در 1۷ویسکوز

115شاخص گرانروی

)mgKOH/g( 6قلیائیت کلی

)°C( 214کمترین نقطه اشتعال

)°C( 24-کمترین نقطه ریزش
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کسید تیتانیوم ]10[. کسید مس و ا  شکل 3- تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری نانو ذرات ا

نانــو ذرات کــروی اکســید مس 20 نانومتری و نانو ذرات کروی اکســید تیتانیــوم 21 نانومتری کــه در روغن موتور بهران 
ک و ســایش خوبی، نســبت بــه روغن موتور بــدون نانو ذره  یــع شــده بودنــد، ویژگی هــای کاهش اصطکا 20w50 توز

مشاهده شد. این امر به دلیل نشستن نانو ذرات کروی در خلل و فرج قطعه چدنی و پر کردن این فضاهاست که به 
ک و سایش ایجاد شده که توسط پین فوالدی در حال سایش روی این سطح است، منجر  کاهش ضریب اصطکا

شده است ]10[.

وضعیت تولید و مصرف روانکار در جهان
روانکارها کاربردهای بسیار مهمی در موتورهای احتراق داخلی، وسایل نقلیه، چرخ دنده های صنعتی، کمپرسورها، 
… دارند. 90درصد از روانکارهای مصرفی را روغن های روانکار تشکیل می دهند  توربین ها، سیستم های هیدرولیک و

که در بین آن ها روغن های خودرو بیشترین مصرف را دارند.
در حال حاضر بیش از 1۷00 تولید کننده روانکار در سراسر جهان وجود دارند که حدود 200 شرکت به صورت جانبی 
و در کنار تولیدات دیگر روانکار تولید می کنند و حدود 1500 شرکت به طور اختصاصی به تولید روانکار پرداخته اند. 

بیش از 60درصد از روانکارهای مصرفی در سراسر دنیا توسط کمتر 2درصد این شرکت ها تولید می شود. 
امــروزه، دنیــای صنعــت نیازمنــد دانــش فنــی جامــع و کاربرد صحیــح و اصولــی روانکارهاســت. اگر رونــد مصرف 
روانکارها در بعضی مناطق جهان رو به کاهش است، بدین معنی است که روانکارهای جدید قابلیت ها و پایداری 
بیشتری یافته اند و تحقیقات پژوهشگران این صنعت به سمت استفاده کمتر و بازدهی بیشتر روانکارها سوق پیدا 

کرده است. 
 در بیــن قاره هــای جهــان، اروپــای غربی و آمریکای شــمالی با اینکه فقــط 10٫۷درصد از جمیعت جهان را تشــکیل

می دهند، بیش از 40٫6درصد از کل مصرف روانکارها را به خود اختصاص داده اند. 
یســت محیطی روانکارهاست. متأسفانه بیش از  یســت تخریب پذیری و مسائل ز مســئله مهم دیگر اهمیت میزان ز
یســت هســتند. به همین دلیل،  50درصــد از روانکارهایــی کــه امروزه در جهان تولید می شــوند آلوده کننده محیط ز

یست تخریب پذیر پیش می روند. پژوهش های نوین به سمت تولید روانکارهای ز
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شرکت های فعال در این زمینه
بانامتجاریاولکانانو تولیدکنندهانواعروانکار شرکتپردیسشیمیباختر

اولکا نانو تمام استانداردهای اجباری ایران، تأییدیه های خاص و گواهی ثبت اختراع را از مراکز علمی و تحقیقاتی 
یافت کرده اســت و هــم اکنون جزو تولید کننده های روغن موتور اســتاندارد نانویــی در ایران و  داخلــی و خارجــی در
موردتأییــد ســتاد توســعه فناوری نانــو و دارای گواهــی نانومقیاس اســت. محصــوالت اولکانانو طی دو ســال پیاپی 
به عنــوان برتریــن محصــول صادراتی ایــران و رتبه اول صادرات محصوالت نانویی خودرو شــناخته شــده و به بیش 
از 15 کشــور دنیا صادرات کاال یا دانش فنی داشــته اســت. این شــرکت با دارا بودن دو واحد تولیدی مجزا در غرب و 
مرکز کشــور و یک واحد تولید روانکارهای تخصصی و ویژه دارای بیشــترین ظرفیت تولید محصوالت نانویی کشــور 
را دارد و هم اکنون تأمین نیاز برخی ســازمان های داخلی برای روانکارهای فناوری نوین و پیشــرفته هوایی و نظامی 

در دستور کار این شرکت است.

: اطالعاتتماسشرکتپردیسشیمیباختر
www.psb-oil.com :وب سایت 

info@psb-oil.com :ایمیل 
، بین جیحون و کارون، خرم بخت، شمارۀ 10، واحد 2  نشانی دفتر مرکزی: تهران، مالک اشتر

 نشانی کارخانه: کرمانشاه، شهرک صنعتی بیستون )شهر شیمی(
021-۷3 668454 :  تلفن دفتر

 تلفن کارخانه:6۷ 093910333 

شرکتهایخارجی

Nanoshelشرکت
LLC یک شرکت مبتنی بر فناوری نانو است که در تجاری سازی طیف وسیعی از نانوذرات 

و مــواد نوآورانــه قــرن 21 تخصص دارد. شــرکت Nanoshel یک شــرکت فناوری پیشــرفته 
اســت کــه بــر تحقیــق و توســعه فناوری نانــو متمرکز اســت. در ایــن شــرکت »متخصصان 

یــادی از نانــو ذرات را در انــواع مختلــف آن ها تولیــد می کنند. این شــرکت با دانشــگاه های  نانومــواد« انــواع بســیار ز
تحقیقاتی معروف، آزمایشگاه های ملی و شرکت های خاق همکاری نزدیک و پیوسته دارد. 

نانوشــل با انواع مواد نانو که ممکن اســت در هر شــکلی مانند نانوپودرها، مواد نانوحفره ای، نانوســیم ها، نانولوله ها، 
… باشند سر و کار دارد. نقاط کوانتومی، چارچوب های فلزی-آلی، نانوذرات هسته ای و

 IISER ، DRDO به شرکت ها و آزمایشگاه های تجاری مختلف در سطح جهان مانند Nanoshel ، در حال حاضر
NASA INST ،Samsung ،Apple ،Micromax ،Boss ،Maruti Suzuki و بســیاری دیگــر خدمــات ارائــه 

می دهد. این کمپانی در هند، آمریکا و ایرلند نمایندگی دارد. 

:Nanoshelاطالعاتتماسشرکت
www.nanoshel.com :وب سایت 

sales@nanoshel.com :ایمیل 
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 تلفن: )هند( 5500۷۷ 9۷۷9 91+
)آمریکا( 6464۷04911 1+

)ایرلند( 353۷19853۷14+

Skyspring Oil and Gas Servicesشرکت
شــرکت Skyspring Oil and Gas Services یکــی از پیشــگامان محصــوالت و خدمــات تخصصی نفت و گاز 
واقــع در هوســتون تگــزاس اســت. SkySpring OAG محصــوالت و خدماتی را توســعه می دهد کــه باعث افزایش 
بهره وری و افزایش ارزش عملیات تجاری مشتری می شود. این شرکت از طریق فناوری پیشرفته خود متعهد به ارائه 

محصوالت و خدمات ایمن و مقرون به صرفه به صنعت نفت و گاز است.
ناممحصوالت:

 محلول نانو
 افزودنی روانکار

برد: کار
 پمپ ها

Skyspring Oil and Gas Servicesاطالعاتتماسشرکت
http://ssoag.co :وب سایت 

Curve Oil and Gasشرکت
Curve Oil and Gas شــرکتی خصوصــی و مســتقل دارای 13 مجموعــه بــا کیفیت باال و 

یکی از فعال ترین اپراتورها در کشور اندونزی است. شرکت Curve Oil and Gas بخشی 
از گــروه Curve اســت و متعهــد بــه عرضه محصــوالت و خدمات تخصصــی در صنعت 

یست و موفقیت مشتریان متمرکز شده است. ، ایمنی محیط ز نفت و گاز است که بر راندمان باالتر
ناممحصوالت:

 محرک چاه تزریق
 افزودنی روانکار

برد: کار
 پمپ ها

Curve Oil and Gasاطالعاتتماسشرکت
http://www.curveoil-gas.com :وب سایت 

ARCHOILشرکت
ARCHOIL یــک تیــم حرفه ای اســت کــه ســال ها فعالیت در زمینــه روانکاری، ســوخت، 

مهندســی و درمان ســطوح را تجربه کرده اســت و با موفقیت با سازمان های سراسر جهان 
همکاری می کند. ARCHOIL متعهد به ســرمایه گذاری در محصوالت و تخصصی کردن 
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فرمول ها با استفاده از فناوری نانو برای رفع چالش روانکاری است.
نامبرخیمحصوالت:

یست تجزیه پذیر  گریس مصنوعی ز
 گریس

 WS2 نانو روانکار خشک 
برد: کار

 الستیک
 فلزات
 چوب

 قالب ها
 اکستروژن ها

ARCHOILاطالعاتتماسشرکت
http://www.archoil.com : وب سایت 
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پی نوشت  ها
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2  HydroGenation
3  Hydrodechlorination
4  Hydrotreating
5  Photolytic Reduction

6  Sonochemical
7  Solvent Extraction Reduction
8  Microemulsion
9  Spray Pyrolysis
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 بهره گیــری از جاذب هــای نانــو بــر پایــه آئروژل هــا در حذف 
آالینده های نفتی و تصفیه پساب های صنعتی

 کاربرد فناوری نانو در فرایندهای ازدیاد برداشت نفت خام
 کاربــرد فناوری نانو در آنالیزگرهای جدید صنایع باالدســتی 

نفت
 کاربرد نانوفیلتر ها در صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی
 کاربــرد فناوری نانو در تصفیه پســاب های صنعتی نفت، گاز، 

پاالیش و پتروشیمی
گاز، پاالیــش و  کاربــرد نانوکاتالیســت ها در صنایــع نفــت،   

پتروشیمی
گاز،  نفــت،  صنایــع  در  روانــکار  نانوافزودنی هــای  کاربــرد   

پاالیش و پتروشیمی
 کاربــرد نانوپوشــش های ضد فولینگ در صنایــع نفت، گاز، 

پاالیش و پتروشیمی
 کاربــرد نانوپوشــش های عایق صــوت و حــرارت در صنایع 

نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی
  کاربرد فناوری نانو در چاه های نفت و گاز

و  پاالیـــش  گاز،  صنایـــع   نفـــت،  در  نانوحســـگرها  کاربـــرد   
پتروشیمی 

از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو در صنعت نفت منتشر شده است
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