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 مقدمه

ویســـکوزیته یـــا گرانـــروی یـــک ســـیال، مقاومـــت آن ســـیال د     ر برابـــر جـــاری شـــد     ن می باشـــد     . بـــر پایـــه ایـــن تعریـــف، عســـل 
ویســـکوزتر از آب اســـت؛ زیـــرا عســـل د     ر برابـــر جـــاری شـــد     ن، مقاومـــت بیشـــتری از خـــود      نشـــان می د     هـــد     .

از آنجایـــی کـــه مفهـــوم ویســـکوزیته نیـــاز بـــه توضیحـــات تصویـــری د     ارد     ، تصمیـــم گرفتـــم کـــه فیلـــم کوتاهـــی د     ربـــاره مفهـــوم 
ـــه  ـــم ب ـــن فیل ـــد     ن ای ـــرای د     ی ـــرم. ب ـــر بگی ـــما د     ر نظ ـــرای ش ـــاب ب ـــن کت ـــه ای ـــوان هد     ی ـــه عن ـــف را ب ـــیاالت مختل ـــکوزیته د     ر س ویس

ــد     . ــور 123 را وارد      نماییـ ــز عبـ ــد      و رمـ ــه کنیـ ــه آد     رس www.kordizade.com/you مراجعـ ــان بـ ــه اختصاصـــی خود     تـ صفحـ

شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا
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تعریف ویسکوزیته

ـــانتی  ـــا س ـــه )mm2/s( ی ـــر ثانی ـــع ب ـــر مرب ـــد      آن میلی مت ـــه واح ـــینماتیک" ک ـــکوزیته س ـــود      د     ارد     ؛ "ویس ـــف وج ـــکوزیته د     و تعری ـــرای ویس ب
ـــود  . ـــان د  اد  ه می ش ـــا mPa.s نش ـــود  ه و ب ـــانتی پز centipoise ب ـــا س ـــی ی ـــکوزیته د  ینامیک ـــت و ویس ـــتوک )Centistoke( اس اس

بـــرای محاســـبه ویســـکوزیته ســـینماتیک، روغـــن از یـــک لولـــه موییـــن )Capillary tube( عبـــور د     اد     ه می شـــود      و مـــد     ت زمانـــی 
ـــان،  ـــه زم ـــه ب ـــع لول ـــاحت مقط ـــیم مس ـــل تقس ـــرد     د     . از حاص ـــت می گ ـــود     ، ثب ـــارج ش ـــه خ ـــن لول ـــن از ای ـــد      روغ ـــول می کش ـــه ط ک

ویســـکوزیته ســـینماتیک بـــه د     ســـت می آیـــد     .

 تصویر )1-4(: لوله مویین

ـــی  ـــا میل ـــت و ب ـــز )Centipoise( اس ـــانتی پُ ـــا س ـــی ی ـــکوزیته د     ینامیک ـــکوزیته، ویس ـــری ویس ـــای اند     ازه گی ـــر از واحد     ه ـــی د     یگ یک
پاســـکال ثانیـــه )mPa.s( نشـــان د     اد     ه می شـــود     . د     ر ایـــن روش اند     ازه گیـــری، مقـــد     ار گشـــتاور اعمـــال شـــد     ه بـــه اســـپیند     ل د     وار 
)Rotating Spindle(، کـــه د     ر روغـــن غوطـــه ور اســـت و د     وران می کنـــد     ، معیـــاری بـــرای تعییـــن ویســـکوزیته روغـــن می باشـــد     . 
بـــرای تبد     یـــل ویســـکوزیته ســـینماتیک بـــه ویســـکوزیته د     ینامیـــک، می بایســـت ویســـکوزیته ســـینماتیک را د     ر چگالـــی روغـــن 

ـــد     . ـــرب نمایی ض

 تصویر )2-4(: واحد      های اند     ازه گیری ویسکوزیته

ـــور  ـــه ط ـــن )Blade Clearances( ب ـــای توربی ـــی پره ه ـــرا لق ـــت؛ زی ـــم اس ـــاد     ه مه ـــن فوق الع ـــن توربی ـــرای روغ ـــکوزیته ب ـــرات ویس تغیی
ـــت  ـــته د     ر موقعی ـــرات ناخواس ـــه تغیی ـــر ب ـــد      منج ـــکوزیته می توان ـــرات ویس ـــت. تغیی ـــته اس ـــن وابس ـــکوزیته روغ ـــه ویس ـــتقیم ب مس
محـــوری )Axial( و شـــعاعی )Radial( شـــفت توربیـــن شـــود     . جا به جایـــی شـــعاعی می توانـــد      د     ر اثـــر افزایـــش ویســـکوزیته و 

ـــد     . ـــد     ه باش ـــود      آم ـــه وج ـــن )Oil Whip( ب ـــاق روغ ـــد     ه ش پد     ی

پد     ید     ه شالق روغن

ـــت،  ـــکه اس ـــاق د     رش ـــان د     هند     ه ش ـــه نش ـــر )3-4( را ک ـــتجوگر تصوی ـــور جس ـــد     ، موت ـــتجو نمایی ـــوگل جس ـــه whip را د     ر گ ـــر کلم اگ
ــد     . ــان می د     هـ نشـ
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 شکل )3-4(: پد     ید     ه شالق روغن

علـــت نام گـــذاری پد     یـــد     ه شـــاق روغـــن نیـــز بـــه همیـــن 
ـــاً  ـــن د     ائم ـــم روغ ـــن روی فیل ـــفت توربی ـــد     . ش ـــل می باش د     لی
ـــت  ـــن، موقعی ـــاق روغ ـــد     ه ش ـــت. در پد     ی ـــزش اس ـــال لغ د     ر ح
ـــن، چـــپ و راســـت  ـــاال، پائی ـــه ب ـــاً ب ـــن د     ائم ـــز شـــفت توربی مرک
ـــاق  ـــت ش ـــد      حرک ـــور مانن ـــت مذک ـــود     . حرک ـــرف می  ش منح

د     رشـــکه ران ها اســـت.

 د     الیل کاهش ویسکوزیته روغن توربین

)Thermal Cracking( شکست حرارتی روغن
مولکول هـــای هید     روکربـــن روغـــن د     ر اثـــر شکســـت حرارتـــی روغـــن بـــه مشـــتقات کوچک تـــری تجزیـــه می شـــوند     . مولکول هـــای 
ـــه(،  ـــه ماس ـــد     ن آن ب ـــل ش ـــنگ و تبد     ی ـــد     ن س ـــرد      ش ـــد      خ ـــتند      )همانن ـــر هس ـــه ریزت ـــای اولی ـــه مولکول ه ـــبت ب ـــد     ه نس ـــه ش تجزی
ـــاری  ـــر ج ـــت د     ر براب ـــش مقاوم ـــن کاه ـــد     . ای ـــان می د     هن ـــود      نش ـــری از خ ـــاوت کمت ـــد     ن مق ـــاری ش ـــل ج ـــل د     ر مقاب ـــن د     لی ـــه همی ب

ـــی د     ارد     . ـــکوزیته را د     ر پ ـــش ویس ـــد     ن، کاه ش
اختاط روغن توربین با روغنی با ویسکوزیته پایین تر

ـــود     .  ـــتفاد     ه می ش ـــرریز اس ـــن س ـــوان روغ ـــه عن ـــتباه ب ـــه اش ـــن، ب ـــکوزیته پایی ـــا ویس ـــن ب ـــه روغ ـــد      ک ـــاق می افت ـــي اتف ـــورد      زمان ـــن م ای
ـــود     . ـــن ش ـــان توربی ـــن د     ر یاتاق ـــم روغ ـــت فیل ـــش و شکس ـــب کاه ـــد      موج ـــئله می توان ـــن مس ای

د     الیل افزایش ویسکوزیته روغن توربین

ترکیـــب روغـــن بـــا اکســـیژن منجـــر بـــه تشـــکیل مـــواد     ی بـــا ویســـکوزیته بیشـــتر می شـــود     . زمانـــی کـــه روغـــن بـــا اکســـیژن 
ــتری از  ــت بیشـ ــد     ن، مقاومـ ــاری شـ ــر جـ ــوند      و د     ر برابـ ــت تر می شـ ــن د     رشـ ــن روغـ ــای هید     روکربـ ــد     ، مولکول هـ ــش می د     هـ واکنـ

خـــود      نشـــان می د     هنـــد     . ایـــن مســـئله افزایـــش ویســـکوزیته روغـــن را د     ر پـــی د     ارد     .
 ورود      ضد     یخ به روغن، همچنین نفوذ آب و تشکیل امولسیون می تواند      عامل افزایش ویسکوزیته باشد     .

ـــل  ـــوان از د     الی ـــه را می ت ـــن پای ـــبک روغ ـــش س ـــر بخ ـــن تبخی ـــری د     ارد      و همچنی ـــکوزیته باالت ـــه ویس ـــی ک ـــا روغن ـــن ب ـــاط روغ اخت
ـــت. ـــن د     انس ـــن توربی ـــکوزیته روغ ـــش ویس افزای

تبعات افزایش ویسکوزیته روغن

 افزایش ویسکوزیته روغن توربین مشکات زیر را د     ر پی د     ارد     :
• پد     ید     ه شاق روغن د     ر یاتاقان های توربین

• کاهش فلوی روغن و د     رنتیجه، کاویتاسیون د     ر پمپ و یاتاقان توربین
• د     اغ شدن روغن

ـــی  ـــور کل ـــه ط ـــاال )ب ـــکوزیته ب ـــا ویس ـــیال ب ـــکاک س ـــر اصط ـــه ب ـــل غلب ـــه د     لی ـــن ب ـــای توربی ـــرژی د     ر یاتاقان ه ـــرف ان ـــش مص • افزای
2٪ از تـــوان تولیـــد     ی توربیـــن د     ر یاتاقان هـــا بـــه حـــرارت تبد     یـــل می شـــود     .(

)Demulsibility( و امولسیون شکنی روغن )Air Release( کاهش خاصیت رهاسازی هوا •
)Cold Start( کاهش قابلیت پمپاژ روغن د     ر زمان استارت سرد      توربین •
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تبعات کاهش ویسکوزیتۀ روغن

کاهش ویسکوزیته روغن توربین، مشکات زیر را د     ر پی د     ارد     :
• کاهش ضخامت فیلم روغن

• افزایش احتمال برخورد      شفت به بابیت یاتاقان توربین
• افزایش اثر مخرب آلود     گی ها روی بابیت یاتاقان توربین

ـــع د     ور د     اد     ن  ـــی موق ـــن، یعن ـــرعت های پایی ـــاد      )High Load( و س ـــای زی ـــن د     ر باره ـــم روغ ـــن فیل ـــن رفت ـــال از بی ـــش احتم • افزای
ـــن ـــد     ن )Coast-down( توربی ـــف ش )Start-up( و متوق

• افزایش احتمال شکست حرارتی روغن
• شکست فیلم روغن د     ر د     ماهای باال د     ر شفت توربین

 تصویر )4-4(: تبعات تغییرات ویسکوزیته روغن توربین

توربین ســـازهای مختلـــف د     ر مـــورد      محـــدوده مجـــاز تغییـــرات ویســـکوزیته روغـــن توربیـــن اظهـــار نظـــر کرد     ه انـــد     . بـــه عنـــوان 
مثـــال زیمنـــس و مپنـــا تغییـــرات ٪10± را بـــرای ویســـکوزیته روغـــن توربیـــن، معرفـــی کرد     ه انـــد     .

ـــرای  ـــاز ب ـــورد      نی ـــن م ـــم روغ ـــد     . حج ـــری نمایی ـــه اند     ازه گی ـــن را ماهیان ـــن توربی ـــکوزیته روغ ـــود      ویس ـــنهاد      میش پیش
اند     ازه گیـــری مطابـــق بـــا پروتـــکل اســـتاند     ارد ASTM D      445 برابـــر بـــا ml 25 می باشـــد     .

برای مشاهد     ه فایل وید     ئویی این بخش، به لینک زیر مراجعه کنید      و یا بارکد      را اسکن نمایید     .

https://goo.gl/iK2X7h
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حقایقی شگفت انگیز
درباره شهاب سنگ ها

امین عباسی نژاد
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن 

دانشگاه آزاد واحد شاهرود 

شـهاب  سـنگ ها قطعاتـی از سـیارک ها یـا سـتاره های دنبالـه دار هسـتند کـه بـه دور خورشـید در گردش انـد. شـهاب  سـنگ ها در 
برخـورد بـا الیـه جـو  زمیـن مشـتعل شـده و شـبیه بـه یـک سـتاره دنبالـه دار بـه نظـر می رسـند و اجـرام از الیه جـو زمیـن عبور و 
بـا سـطح زمیـن برخـورد می کننـد. در واقـع تمـام اجـرام در حـال حرکـت در فضـا کـه بـه زمیـن مي افتنـد، شـهاب  سـنگ نامیـده 
می شـوند. دسـت کـم هـر سـال 100 شـهاب  سـنگ بـا زمیـن برخـورد می کننـد. بیشـتر این شـهاب  سـنگ ها بسـیار ریزنـد. آنها به 
قـدري کوچک انـد کـه مقاومـت هـوا می توانـد سرعتشـان را آنقـدر آهسـته کنـد کـه بـر اثر اصطـکاک با جـو نسـوزند و بـه آرامی به 
زمیـن بیافتنـد. ترکیـب مـواد شـهاب  سـنگ ها، کلیدهایـی را درباره منشـا آنها به دسـت می دهد. منشـا آنها ممکن اسـت سـیارک ها 
باشـند. بعضـی از مـواد شـهاب سـنگ ها شـبیه بـه ترکیبات زمیـن و ماه یـا برخی حـدس می زنند که شـبیه به مریخ اسـت و ترکیب 

بعضی هـا هـم کامـًا بـا ترکیبـات این هـا متفاوتنـد. بعضی هـا هـم ترکیبـی مثـل سـتاره های دنبالـه دار دارند.

کشف مواد معدنی ناشناخته در شهاب  سنگ روسی
در یـک آزمایـش میکروسـکوپی، مـواد بیگانـه ای کـه تاکنـون شـناخته نشـده بودنـد و اکنون به نـام »اوکیتیت« شـناخته می شـوند، 
در یـک تکـه کوچـک از یک سـنگ فضایی موجود در روسـیه یافت شـد. دانشـمندان در سـال 2016 یک شـبه بلور یا شبه کریسـتال 

)quasicrystal( منحصـر بـه فرد را در یک شـهاب  سـنگ در روسـیه کشـف کردند.

یک ماده معدنی جدید کشف شده است
ایـن شـهاب  سـنگ بـه نـام »Uakit« نامگـذاری شـد کـه نـام محلـی در سـیبری اسـت کـه در آنجـا پیـدا شـد. این سـنگ توسـط 
دانشـمندان مـورد بررسـی قـرار گرفـت و آنهـا یافته های خود را در نشسـت سـاالنه انجمن شـهاب  سـنگ در مسـکو ارائـه دادند. این 
تجزیـه و تحلیـل نشـان داد کـه بیـش از 98 درصـد از ایـن شـهاب  سـنگ از »کاماسـیت«)Kamacite( یعنی آلیاژ آهـن و 5 تا 10 
درصـد نیـکل سـاخته شـده اسـت کـه تنها در شـهاب  سـنگ ها یافت می شـود. پژوهشـگران نوشـتند: کاماسـیت، ماده معدنـی اصلی 
شـهاب  سـنگ ها اسـت کـه بیـش از 98 درصـد از حجـم آنهـا را تشـکیل می دهـد. ایـن نشـان می دهـد کـه ایـن سـنگ بایـد تحـت 
شـرایط گرمای شـدید سـاخته شـده باشـد، زیرا تشـکیل کاماسـیت نیـاز به درجه حـرارت بیـش از 1000 درجه سـانتی گراد )1273 
درجـه کلویـن یـا 1832 فارنهایـت( دارد. دو درصـد دیگر از شـهاب  سـنگ شـامل بیـش از دوجین مـاده معدنی دیگر اسـت که اکثر 

آنهـا فقـط در فضا تشـکیل می شـوند.


