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 کارکردهبازیابی روغن از روغن  هایروش بررسی 
 

 ی جعفر بایفر

 کرمان  باهنر  شهید دانشگاه  پیشرفته، شیمی  مهندسی ارشد کارشناسی

 

 چکیده 

 ن ید و همچنی آیها به عنوان روغن سوخته بدست مل یارتر اتومبک ه از  کشود  یاتالق م   یابه روغن مصرف شده  فرسودهروغن  

روغن  یلکف  یتعر  یک  یشوند. حتیم  زیه دوررک  ی صنعت  یهاروغن تمام جر  فرسودهتر  از  ک  یربنکدرویه  یی هاانیرا شامل  ه 

نفتیتول پتروشیو صنا  هاشگاهیپاالع حمل ونقل، مخازن،  ی، صنایدات  برای   مورداستفادهروغن    داند. یشود، میز میدورر  یمیع 

  های روغنروان کننده )  هایروغنو شامل    شودمی  دیلتوت  ، ساختمان و صنعونقلحمل  هایبخشدر    یاز منابع متنوع   بازیابی

انبارها  هایروغن   است.  و برش(  کیدرولیه  هایروغن)  یصنعت  هایروغنو    (ربکسیموتور و گ از  متمرکز    ریغ   یاستفاده شده 

بررسی    له قام  ن یا  هدف  .شوندیم  یآورجمع    (TSDFو دفع )  ینگهدار  ه،یدر مراکز مجاز تصف  تیو در نها   شوندیم  گردآوری

و   انواع    ی هاوهیشروشها  فرروغناز    ها روغنبازیابی  و  آلودگ  طیشرا  لیدل  به   .است  سودههای کارکرده  ک  ی سخت  و   تیفیهوا 

 محصوالت  استفاده شده مصرف شده است.  ینفت  یهاسوخت از    قسمتینفت استفاده شده به عنوان سوخت تنها    فیضع  نسبتاً

 . کنند یمنفت خام در بازار آزاد رقابت  شگاهی سفالت با محصوالت پاال آ و MDOروانکار اصالح شده  هیروغن پا 

 

 بازیابی روغن، روغن فرسوده، روغن فرسودههای کلیدی:  واژه
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 مقدمه: 

 ید دارای اار، روغن انتخاب شده بک   یه در همان ابتداکنید مورد توجه قرار داد، اول ایشه دو موضوع را بایدر انتخاب روغن هم

ات یه مشخص شود روغن انتخاب شده از خصوصکنیا  یت آن مطلوب باشد. برایفکیه  کنیشد، و دوم ابوده با  اسبات منیخصوص

بایاول است،  برخوردار  خاصیه الزم  مسائل  بررس  ید  مورد  ا  یرا  مثالً  داد.  باکنیقرار  د یه  چه قسمت ید  روغن  اجزایها  د  را   ییا 

زان یدارند، م  ین قطعات چه وضعیها چگونه است، فواصل بت آنکحرند،  دار  یااندازه قطعات چه    نیند اک  یارکخواهد روغنیم

رد. ید به دقت مورد توجه قرار گی ه باکاست    یروغن مسئله مهم  یگرانرو  ین بررسیبار، سرعت، و درجه حرارت چقدر است در ا

با رد،  یگیاد دما قرار میرات زییتغرض  مثال اگر در مع  یبرا  د داشته باشد. یرا با  ی خاص  یهایژگیه روغن چه وکد  ید دیضمناً 

ت یزش روغن اهمیشود، نقطة ریط سرد انجام میدر شرا  یار کخواهد داشت. اگر روغن  یادیت زیروغن اهم  یشاخص گرانرو

 خواهد داشت.  یادیز

رد. یگ  رراق  یت آن مورد بررسیفیکد  ی باشد، بایط الزم میحائز شرا  یعموم  یتورهاکه مشخص شد روغن از نظر فاکنیبعد از ا

مثال    یامالً با هم متفاوت باشند براکت  یفکیسطح باشند، اما از نظر    یکدر    یعموم  یتورهاکن است نوع روغن از نظر فاکمم

  ی مدت ین است براکخته شود، ممیه ریند، روغن پا کیار م کباال   ی دارد و در دما یکدرولیروغن ه یک از به یه نک  ینیاگر در ماش

تجمع خواهد   یون روغن به زودیداسیسکاز ا  یرسوبات ناش  ید، ول یایش نیهم پ   یالکو اش  بوده  شبخت  یار روغن رضاک وتاه  ک

ون باشد  یداسیسکننده از اکمواد ممانعت    یت آن باال بوده و حاویفکیه  ک  یکیدرولیروغن ه  یک   گر اگر ازی داشت. از طرف د

ا شود،  برایاستفاده  روغن  رضابه    یمدت طوالن  ین  بخش یطور  خک  یت  وقتکد  واهار  از    یرد،  میفکیصحبت  روغن  شود، یت 

فا ا  ییتورهاکمنظور  برابر  در  روغن  مقاومت  مثل  سائیداسیسکاست  برابر  در  قطعات  حفاظت  پایدگیون،  قدرت    ی نندگ ک  ک، 

 ره. یف و غ کدر برابر از آب، مقاومت  یری، جداپذیو خوردگ  یروغن، حفاظت قطعات از زنگ زدگ ینده سازکپرا ییروغن، توانا

 

 ف: یارتع

ا و استفاده مجدد به عنوان   یاب یه با روش معمول و معقول قابل بازکشود  یاتالق م  یزیدورر  یبه روغن  فرسودهنجا روغن  یدر 

پا باشد.یروغن  روغن    ه  بازگرداندن  فرآکاست    یترمفرسودهدوباره  تمام  روغن  ک  یندهایه  آن  در    یک د  یتول  یبرا  فرسودهه 

استفاده از آن به عنوان سوخت.   یروغن باشد چه برا  یابیباز  یرد. حال چه برایگیا در بر مد ررویار مکبل استفاده، بمحصول قا

حال بازک  یدر  م  یابی ه  اطالق  روش  به  تنها  روغن  کشود  یروغن  از  اول  فرسودهه  ماده  عنوان  پا  یبراه  یبه  استفاده  یروغن  ه 

اک  فرسودهننده  کروان    یهاروغن  نند. کیم در  روغن  یه  به  برسوخران  است  معروف  متمادیسال  یاته  بازکاست    یان    ی اب یه 

ل گوناگون با  یمختلف به دال  یاالت متحده در زمانهایار در اک ن یواروپا وسعت ا یشمال یایکآمر یشورهاکشود، بخصوص در یم

زییتغ تغ  یادیرات  جمله  از  است  بوده  فن یی همراه  تغیآوررات  و  یی،  نحوه  در  تولیفکیرات  تغیت  دریی،  اقتصابا  رات  و   یدزار 

 . ین دولتیقوان

 

 : یصنعت  یها روغن  یها یژگیننده وکن  ییعوامل تع

ها در تماس  ه روغن با آنک  یه مواردیلکبا    ین، سازگاریط ماش ید مورد توجه واقع شود عبارتند از، شرایه باک  یگریعوامل د

از    یاریبسروغن.    یکیولوژیزیآثار ف  ن، وروغ   ضی، مدت تعویارکغنن، روش رویار ماشکط  یار روغن، شراکط  ی ط محیاست، شرا

داراروغن برا  کی مشتر  ی هایژگیو  یها  م  یهستند،  گفت  یمثال  خاصکتوان  اصط ک ت  یه  پاکاکاهش  مقابل    یداری،  در 
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را   کمشتر  اتیها، اگر خصوصسه روغنیدر مقا  است.  کمختلف مشتر  یهادر روغن  ی ون و مقاومت در برابر زنگ زدگیداسیسکا

بانآ  م، ینکحذف   خصوصیم  ی قچه  روغنکاست    یاتیماند  آن  مختص  مکا  یها  ه  و  بوده،  آن یاربردها  گروه  توان  پنج  به  را  ها 

 نمود.  یم بندیتقس

 

 ه عبارتند از: کت  یالیات مربوط به سیالف( خصوص

 ته. یوزکسی( و1

 ته.یوزکسیس وی( اند2

 ن. یپائ یت در دمایالی( س3

 

 ه عبارتند از:کال  با  ی ار در دماکبه  ات مربوط  یب( خصوص

 ت روغن. ی( فرار1

 ر روغن. یمانده در اثر تبخ  ی( مواد باق2

 اب هوا(.یروغن )در غ  یحرارت یداری( پا 3

 روغن )در معرض هوا(.  یحرارت یداری( پا 4

 ه شدن روغن. یمانده در اثر تجزی( مواد باق5

 

 ون روغن:یداسیسک ات مربوط به ایج( خصوص

 ل. ( عدم اشتعا1

 ون. یداسیسکبر ابرا( مقاومت در 2

 ننده. کمواد ممانعت  یریب پذی( آس3

 ار موتور.کت یفکی( 4

 

 ز روغن: یدرولیات مربوط به هید( خصوص

 ا بخار. یله آب یز شدن به وسیدرولی( مقاومت در برابر ه1

 . یعات بازی( مقاومت در برابر ما 2

 دها. ی( مقاومت در برابر اس3

 

 ت:یلات مربوط به حالی( خصوصه

 ب.ر آت دی( حالل1

 . ییایمیش یهات در حاللی( حالل2

 . ی ( حل شدن در مواد نفت3



 مهندسی  در کاربردی  علوم مطالعات

 55-67، صفحات  1401 پاییز ،3 شماره  ،8 دوره

58 

 

قرار   یرد، به دقت مورد بررسیگیه روغن در آن قرار مک  یار کط  ی، الزم است شرایاربردکهر    یانتخاب روغن مناسب برا  یبرا

ات و  یط عملین، شرایماش  یاحطر  لیدارد. از قب  یبستگ  یگوناگون  یتورهاکمختلف به فا  یهاستمیار روغن در سکط  یرد. شرایگ

  ی ار، فشار، فلزاتکگذارند، عبارتند از: درجه حرارت  یر مار اثک ط  یشرا  یه روک  یی تورهاکفا   نی ترمهمستم.  یس  یت نگهداریفکی

ا  ها اجزاء آنی   و  ین آالت صنعتیاز ماش  یکهر    یارکننده و نفوذ هوا در روغنکه با روغن در تماس هستند. وجود مواد آلوده  ک

 . ردیقرار گ ید مورد بررسی ن موارد بایه ایلکه ک

 

 روغن:   یفکی   یطبقه بند  

م  یتنظ  مورداستفادهجاد شده و نوع موتور  یستر اکها براساس مقدار خاروغن  یبندشود طبقهیه در جدول مشخص م کهمانطور  

و    TC-W  به  1989  در سال  TC-Wد مثالً سطح  باشیدر حال تحول م  ینیدو زمانه بنز  یها ت روغنیفکیسطوح    شده است.

ارائه شده    JASOدو زمانه    ید جهت روغن موتورهایجد  یهایبندازطبقه  یکی  ل شده است.ی تبد  TC-Wبه    1992در سال  

  ی ن سازمان زمان اجرایند ایجهت استاندارد فوق اقدام نما  PAJق  یتوانند از طریدو زمانه م  ی سازنده روغنها  یهاتکشر  است.

رایاندارد جداست است.  1993ر  سپتامب  از  د  نموده  بند  اعالم  روغنیفکیدر خصوص سطح    JASO  ی فکی  یطبقه  دو    ی هات 

م بحث  روغنینمایزمانه  و  پاند  جهت  از  را  روان ینندگ ک  کها  گرفتگیارک،  دودها  ی،  و  بررس  یخروج  یاگزوز  اگزوز   یاز 

 ند. ینمایم

 

 دو زمانه   یهاروغن  یفکی  ی : طبقه بند1جدول

 عالئم

SAE/APIASTM 

ا عالئم یف  یتوص

 یصنعت
 اربردک

 یبیزان تقریم 

مانده ی ستر باقکخا

 )گرم( 

از  ینوع طبقه بند

تور  کلحاظ فا

 سترکخا

TSC-4 ای TD 
BIA 

NMVA 

بزرگ آب   یهاقیقا

 ک خن
 سترکبدون خا صفر 

TSC-3 ای TC 
  ی و دما ییاراک یبرا

 باال 

لت، موتور  یکموتور س

هوا ) یبرق، اره موتور

 ( کخن

 سترکم خا ک < 0.2

TSC-1,2 ای TA/B 
با   یموتورها یمعمول

 50CCلندر یحجم س

 کوچک یموتور گازبها

 (ک)هوا خن
 شتر یستر بکبا خا  0.2-0.5

ISO  طبقه ین خصوص  در  اصل  یهاروغن  ی بندز  فرق  است.  فعال  زمانه  است  یا  ISOبا    JASO  یبندطبقه  ی دو  دز  کن  ه 

دن یو محافظت از چسب  ینندگ ک  ک ت پایوجود دارد. خاص  JASO  یندبنسبت به طبقه  باالتر  ی فکیرده    یک  ISO  یبندطبقه 

 باشد. یم JASOشتر از ین نوع روغن استاندارد بینگ در ایر
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 روانکارها:  یست از آلودگیط زیمح یپاکساز  

  کید  . با وجوشودیمتر آب آلوده  یل  300000تر روغن در آب حدود  یک لیکه در اثر ورود    دهدیممطالعات دانشمندان نشان  

فرایال آب،  بر سطح  روغن  تولیه  و  فتوسنتز مختل شده  اکسیند  ا  شودیمژن کند  ید  تغیو  به  نوبه خود منجر  به  امر  رات  یین 

 .سازدیماهان و جانوران منطقه را نابود ی از گ یادیمنطقه شده و شمار ز یستم آبیدر اکوس یریجبران ناپذ 

خود قرار   ر یتأثز تحت  یط را نیمح  یستم خشکیکه اکوس  شودیم گسترده    یااندازهبها به  ین گونه آسیوسته ایره به هم پ یزنج

 . کشاندیم  یست را به نابودیط زیات محیره حیداده و زنج

ب  یبرا زیاز  اثرات  بردن  زین  آور  محیان  طب  یطیست  در  بیروغن  به  کم  دست  نیعت  زمان  سال  داریست  اکنون یاز  هم  م. 

روغنیباز  یندهایفرا توجطرز  به    فرسوده  یهاافت  پ قابل  موجودات یه  بدن  بافت  در  روغنها،  به  آلوده  آب  است.  داشته  شرفت 

د شده از  یص  ی . خوردن ماهشودیمن موجودات از جمله انسان  یق وارد بدن مصرف کنندگان این طرینفوذ کرده و از ا  یی ایدر

 ت. ه بدن انسان اسب (ورود فلزات خطرناک )مانند سرب و فسفر یاز راهها یکیآب آلوده 

از م  یح و اصولیدر مصرف صح  تواندیمعت  یرات مخرب روغن در طبیح تاثید تشری ترد  یب زان یروانکار مثمرثمر واقع شود و 

  ی به منظور جمع آور  یو خصوص  یدولت  ین اهداف حضور گسترده شرکتهایدن به ایرس   یبکاهد. برا  یطیست محیز  یبهایآس

  ی ریجلوگ  فرسوده  یان به روغنهایسودجو  یاز دسترس  توانیم ق  ین طریااز    است.  یرف، ضرورکار کرده از مراکز مص  یهاروغن

د  ی پد  یدر اقتصاد مل   یقابل توجه  ی ست، صرفه جوئیط زید، ضمن حفظ محیمف  یل روغنها به اجزایافت و تبدیکرده و با باز

 آورد.

قرار    مورداستفادهغن در موتور  ل روش شده و به شکی ن استخراج شود، سپس پاالینفت خام از زم  ستیبایمل روغن،  یتشک  یبرا

. از  شوندیمست  یط زیمح  یبرا  یل به مواد خطرناکیاز دست رفته و تبد  هاآن  ییکارآ  از روغن موتورها،  ی اپ ی رد. با استفادة پ یگ

ایا  یطرف مواد  قابلین  وسین  به  دوباره  که  دارند  را هم  فرآیت  انجام  باز  یشیپاال   یندهایله  مدتهامنا  ی اب یو  تا    ی نوالط  ی سب 

ست  یط زیبه مح یبین آسینکه کوچکتریرند بدون ایقرار گ  مورداستفادهموتور  ی کید در داخل قطعات مکانیک ماده مفیبصورت 

 وارد سازند. 

گ ب  یریبکار  شرکتها،    یشماریتعداد  در  خودروها  تاکس  یاتوبوسران  یهاناوگاناز  افزایرانیو  موجب  چشمگی،  روغن  یش  ر 

لومتر و زمان کارکرد  یک  یر یض روغن بر اساس اندازه گیزمان تعو  ی . بطور کلشودیمبط باآنها  مرت  ارکرده و مسائلک  یموتورها

ش از حد استاندارد است. در  یبه صراحت اظهار داشت که بطور معمول تعداد دفعات تعوسض روغن ب  توانیم و    شودیمن  ییتع

 ی پرداخت  ینة بهاین در زمیسنگ  یبهایجاد آسیث ااع ب  ندتوایمن موضوع  اس  کندیماستفاده    ی اریبس  یکه از خودروها  یشرکت

د یدر خر  یروغن کارکرده به منظور صرفه جوئ  یش بر روین روش انجام آزما ین بهتریاز توقف خودرو شود. بنابرا  ی روانکار و ناش

در حفظ منابع    د انتویمش روغن  یآزما  ن یر ایاست. عالوه    یات یعمل  یهانهیهزن آوردن  ییو پا  فرسودهد روغن  یروغن، کاهش تول

آلودگیتول روغن، کاهش  زی مح  ید  پایط  موتور،  بهتر قطعات  عملکرد  آمدن  ییست،  نگهداریتعم   یهانهیهزن  و  د یو خر  یرات 

ارائه شده در کشورها  ییر بسزایتأث  یدکیلوازم   آمار  باشد. طبق  از    50شرفته حدود  یپ   یداشته  پا  یهاروغن درصد  ه نفت  یبا 

هر    ن زده شده است.یدرصد تخم  80مانند آلمان بالغ بر    ی کشور  ین رقم برای. اشوندیمبازار عرضه    ه بهه و دوباریتصف  خام،

باشد، آب  یمضر م  ی مواد افزودن یست ولی چون دارایاد نیننده زکعات آلوده یر ضا ینسبت به مقدار سا فرسودهچند مقدار روغن  

 ند. کیرا آلوده م کو خا
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اهان  یمانع نشر و نمو گ  کند. و رسوب آن در خا کرا آلوده    ی نیر زمیز  یلن از آبهاگا  250000ند  توایم  فرسوده   هر گالن روغن 

ریم دور  لذا  در  یشود  آن  ن  یصنعت  یشورهاک ختن  آن  سوزاندن  است.  شده  منع  خطرنایقانونا  ز  ک ز  است  مضر  روغن  یو  را 

اجزا  یرده مخلوطکارک از  پا  ییناهمگن  اشتعال  نقطه  بنز  ن ییبا  ویمانند  م کاست    کیسب  ی لهاحال  ن  آنها  با  یه سوختن  تواند 

از طرف باشد.  توام  آلودگ  یانفجار  مانع  روغنها  و خا  یهر چند سوزاندن  ول یم  کآب  آلودگ  یشود  م  یموجب  را یگردد زیهوا 

م یانبسوزرا  فرسودهتن روغن  500000شوند. به عنوان مثال اگر یه در اثر سوختن همراه با دود وارد هوا مکاست  یفلزات یدارا

شود  یه صدها تن مکره را  ی و غ   ید مواد حاصله از احتراق فسفر روی ن رقم بایشود و به ایتن سرب وارد فضا م  1000ش از  یب

 د. ینکاضافه 

 

 حفظ منابع با ارزش نفتی 

ه نفت خام کد بشموتور به هفتا  هیه روغن پاکد هر بشیتول  یاست. برا  یر قابل برگشت نفتیل دوم حفظ منابع با ارزش و فیدل

ه نفت خام  یه اولید روغن پایتول  یاز برایمورد ن  یسوم انرژ   یک  یافت ید روغن بازیتول  یاز برای مورد ن  یانرژ  یاز است. از طرفین

ه با ارزش به حساب یسرما  یکست، از دست دادن  یط زیمح  ین مصرف سوخته به عنوان عنوان سوخت بجز آلودگیاست. بنابرا

  فرسوده، اگر تمام روغن  برآوردهاباشد. طبق  یه م یتن روغن پا  600  یرده داراکار  کتن روغن    1000ر  از ه  هک  ید. در حالیآیم

ل روغن  ک  %30  تا  %25به    ینونک  %15از    یافتیه از روغن بازید روغن پایمصرف شود، سهم تول  یابیبازار  یبرا  ییاروپا  یشورهاک

  نیتأماز  ی مورد ن  ی/.% انرژ2بسوزانند تنها معادل    ید انرژیتول  یبراا  ر  ده فرسون روغن  یا  ه اگر تمامک  ی رسد، در حالیم  یمصرف

باز  شود.یم دارا  ی ابی صنعت  ویامت  یروغن  ز  یاژهیازات  اولیاست،  ماده  تمام  یرا  در  آن  داخلکه  هز  یشورها  با  و  م  کنه  یاست 

را هنگام  یت است. زیدرخور اهم  د جنگمانن  ی م بروز حوادثن موضوع هنگا یند و اکیم   نیتأمرا    یاز به روغن مصرف یاز ن  یقسمت

تر و  کوچک  نسبتاً  یاب یارخانجات بازک   یرند. ول یگیشگاهها زودتر هدف دشمن قرار میمانند پاال  یکع بزرگ و استراتژیجنگ صنا

از  ید نمور  طور موقت روغن  توانند بهیرند و میب پذیمتر آسک ن  ینند، بنابراکید نمیتول  کسب  ی ربنهاکدرویتر هستند وهندهکپرا

 نند. ک نیتأمع را یارتش و صنا

روغن    فرسوده  یهاروغن روغن  کارک شامل  موتور  روغنهایامولس  یرده صنعتکارکرده  و  برش  روغن  مانند  و    یونها  حل شونده 

 ننده هستند.کروان  یجزء روغنها کالًه کشود یترانسفورماتور م یهاروغن ( مانندشفاف)روشن  یروغنها

 

 ست؟یهستند و نقش آنها چچه    نندهکروان    ی هاوغنر  

گر  ی دیکش با  ین دوسطح در حال سایه بکشود  یع و گاز اتالق م یمه جامد، ما یاعم از جامد، ن  یننده به موادکروان    یهاروغن

است    ک اکاصط  اهشک ننده  کروان    ین نقش روغنهایترن و مهمین اولیاهش دهد بنابراک ن آنها را  یب  ک اکرند، تا اصطیگیقرار م

اصطکن  یا  جهیتون سائک   ک اکاهش  فرسودگ  ی دگی اهش  همچن  ی و  است  روغنهایدستگاه  براکروان    ین  توان ک  یننده  اهش 

و انتقال    یمحافظت در برابر خوردگ  یردن در برابر مواد خارجکزوله  یو ا  ید شده آب بندیاهش و انتقال حرارت تولک  یمصرف

نشان   یکبه صورت شمات  ریزر  یننده بر عهده دارد در تصاوکوان  غن ره روکرا    یی شهارود نقیار مکط عمل بیها از محیناخالص

 .داده شده است

ه و  یبه نام روغن پا   یرد داشته باشد دو ماده اصلکه مشخصات الزم را برحسب عملیلکه بتواند  کروغن    یکبه منظور ساخت  

افزودن با    یمواد  میدیک را  مخلوط  پایینما یگر  روغن  ح که  یم  در  رودرص  90–  95دود  ه  بر حد  را  تش  سبغن  روغن  ل کینوع 
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گردد  یگر روغن حاصل مید   یشود. بعد از مخلوط شدن روغن با مواد افزودن یافت می  یا مصنوع یو    یدهد هم به صورت نفتیم

م و  ین را ترمه روغ ین به روغن پایه افزون آنها به مقدار معکبات مخصوص هستند کیبا تر  ییای میش  یمواد  یتعداد  یمواد افزودن

باشد را به مجموع خواص یف م یا ضعیه وجود ندارد و  یه در روغن پاکمشخصه مخصوص    ینموده و عالوه بر آن تعداد  حیصحت

 ند. کیروغن اضافه م

ر نفت خام در خأل به عنوان یه از برج تقطکد شود. آنچه یتول یا به صورت مصنوع یباشد و   یتواند از برش مواد نفتیه م یروغن پا

د  یباین روغن است و میو سنگ  کاز مواد سب   یشود، مخلوطیم  یروغن ساز  یدستگاهها  کو خورا   ودشیمبرش روغن خارج  

باشد  یبرشها م  یاشتعال و گرانرو  نقطةم  یر تنظین مرحله هدف از تقطیر گردد. در ایتر تحت خأل تقطقیط دقیدر شرا  مجدداً

 داشت. اهدخو ریتأثها غنن پارامترها در مشخصه و تنوع برش رویرا ایز

 

 ه: یروغن پا  یربورهاکدرویشناخت ه

ربورها  کدرویه به نام هکبات  کین تریربن هستند. عالوه بر اکدروژن و  ی از ه  یباتکیوجود دارد تر  ی ه در مواد نفتک  یباتکیثر ترکا

 جود دارد.تروژن هستند ویژن و نیسکگوگرد ا  یر جزئیه شامل مقادکز ین  یگریبات د کیشوند تریده م ینام

ربورها در سه گروه  کدروین هیشود. ا  یو شناسائ  یابیشود ارزیه از نفت خام حاصل مک  یاصل  یربورهاکدرویه  زم استالدا  ابت

پایم  یبندطبقه   یاصل روغن  و مشخصات هر  ایشوند  بر حسب  تغ  یه چه درصدکنیه  باشد  داشته  روغن وجود  آنها در  ر ییاز 

 د. ی نمایم

 

 : یکنیگروه پاراف  

ه از نظر  کدار  شاخه  یهانیباشند پارافیدار ما شاخهی و    یارهیزنج  ی ربور اشباع شده خطکدروی بات هکیشامل تر  یکنیگروه پاراف

م  ییایمیش توجه  زیقابل  مقدار  به  روغنهایباشند  برش  در  پارافک  ییاد  خام  نفت  از  م  یکنیه  دست  دارند.  یآیبه  وجود  د 

از  ک  یخط  یارهیزنج  یهانیپاراف موله  ر  یی البا  یولکوزن  نقطه  هستند  میبرخوردار  باال  را  بایزش  و  عملی برند  توسط  ات  ید 

 جدا شوند. یریگموم

 باشند: یر میخواص ز یل دهنده آنست داراکی اجزاء تش یکنیپاراف یربورهاکدرویشتر هیه در آنها بک ییهاروغن

 ن:یمع یگرانرو یم براکوزن مخصوص  -1

و  یمع  یبا گرانرو  ییروغنها  یبرا آنیکن  دارا   یمترکه وزن مخصوص  کسان  ن یاست. چن  یشتریب  یکربورپارافکدرویه  یدارد 

 باشند. یم %89تا  %88ن یوزن مخصوص ماب یموتور دارا یروغنها یدر حد گرانرو یروغن

 نسبت به درجه حرارت:  یم گرانروکرات ییتغ -2

توسط مشخصهین خاصیا اند  یات  نام  م  (Viscosity Index)  یس گرانروی به  داده  از خانواده  ک  یی هاروغنشود.  ینشان  ه 

اند یپاراف گرانروین هستند  بطور طبک  ییها روغندارند.    یی باال  یس  باالیاند  یدارا  یعیه  م  یی س  ول یهستند مطلوب    ی باشند 

 بخشند. ین مشخصه را بهبود میا یامروزه با مصرف مواد افزودن 

 ن:ی مع یگرانرو یک یم براکت یفرار -3

 یگرانرو  یکدر    یاست و نقطه اشتعال باالئ   یر در حد باالئیشتر باشد محدوده تقطیب  یکنیافربورها پارکدرویزان هیهر چه م

 ن دارند. یمع
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 م: کت یقدرت حالل -4

ب در  ین ترتیون است. بدیداسیسکردن مواد حاصل از اکحل    یم آنها براک   یقدرت نسب  یکپارافن  یاز مختصات روغنها  یکی

  90–  100ها حدود  ن یپاراف  یه براکشود  ین نشان داده میل ین مشخصه با نقطه آنید. اینماین م یون را ته نشیداسیسکمقابل ا

 گراد است.یدرجه سانت

 

 : یکنیگروه نفت

لن یمت  یهاها هستند و از اتصال گروهنیربور اشباع شده، هستند مشابه پارافکدرویه هکن نظر  یها از اربنکدروین دسته از هیا

 اند. دهیل گردکیاند تششده میحلقه تنظ یکه در ک

پل  یکشتر از  یه ب ک  ی و موقع  یکلیکبسته را به نام مونوس  یربنکن حلقه  یچن  یک ن  یشود. ایده مینام  یکلیکس  ی حلقه باشد 

داخل گروه    یربنهاکبه  یربن جانبک یرده و نسبت اتمهاکگوشه آن حمله  یکز به ین ینیره پارافیزنج یکه کان وجود دارد کام

د مد نظر قرار یمخصوص با  یارکروغن  یک  ین لحاظ در انتخاب آن برایر بگذارد و بد یصات آن تأثه در مشخکاشد  ب  یبه نحو

 ر مشهود است: یشتر است خواص زیب یکه درصد مواد نفتنک  یرد. در روغنهائیبگ

 باشد. یم  9/0در حدود  معموالًموتور   یروغنها ین، برایمع یگرانرو یاد برایز یوزن مخصوص نسب -1

 باشد. یم 40-60ن است و حدود ییپا  نسبتاً  یس گرانروینسبت به درجه حرارت، اند یانرواد گریرات زییتغ -2

 ن است. ییپا نسبتاً ها آن ن نقطه اشتعال یمع یگرانرو یکدر  ینیپاراف  یهااد نسبت به برشیت زیفرار -3

شتر حل  یه را در خود بد شدیسکجزاء ان سان اینتر است و بدییها پانین نسبت به پارافیلیاد نقطه آنیت زیقدرت حالل -4

برای نمایم و  مزیا  ید  است  ین  بعضکت  در  روغنها   ی ه  با  مواقع  پارافیپا   یاز  میه  مخلوط  این  حل  یشوند.  قدرت    ی نندگکن 

د شده است  یسکد ای شد  یلیه روغن خک  ید و موقع ینما  کمک  یمواد افزودن   ینندگ ک  ک به عمل پا  یاتواند تا اندازهیم  یعیطب

 است. دتریمف

 

 : یکروماتگروه آ

اکدرویه در  حلقویربورها  نوع  م  ین  ن کباشند  یبسته  مشخصه  تریه  دارند.  اشباع  جانب کیمه  هیم  یبات    یربورهاکدرو یتواند 

  ی نیبات پارافکین نوع ساختمان راحتتر از تریا  د. یآیبات مختلف بوجود مکیاز تر  یشمارین سان تعداد بیباشد و بد   یاره یزنج

را  یدارند ز  ینییپا   یلین خی لیشوند. نقطه آنیل میتبد  یو آسفالت  ینیخورنده رز  یبات جانبکیبه تردهند و  یش منکوا  یکینفتن

باالئ یقدرت حالل بدل  یت  زی ل نقاط ضعف  ی دارند و  نمی اد شده،  باالخره خاصیگیاد مورد توجه قرار  ل کیتش  گرانی دت  یرند و 

 باشد. یمتر مک یشش سطحکآب بخاطر  ون راحتر بای امولس

ه را یروغن پا  یمکمختلف هستند مشخصات    یه در گروههاک  یربورهائکدرویاز ه  یکد مقدار هر  یر گردکذ  قبالًه  کر  همانطو

 دهد. یه را نشان میدر سه نوع روغن پا ییایمیبات شکیر تریجدول ز مثالًند.  کین میمع

 یربنکدرویب درصد مواد هکیه مختلف براساس تریسه نوع روغن پا  :2  جدول

 ها )%(   یکرلبن نفتنک )%(   یک ربن آروماتک ها )%( نیارافربن پ ک نوع

 8/35 2/14 50 الف 

 7/33 7/7 6/58 ب

 9/27 3/6 8/65 ج
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 ت روغن دارد.یدر مشخصه و خاص ین سه نوع روغن وجود دارد اثر مهمیربن در اکم تعداد اتم یه در تقسک یاختالف جزئ

 

 : یمصنوع یهاروغن

گر  یه د کآورند  یبوجود م  یار کرا در روغن  ی ه از نظر تحمل فشار مسائلک  نندکیار مک  یطیدر شرا  اکثراًوزه  مدرن امر  یموتورها

 باشد. یربور قابل حل نمکدرو یبات هکیبا تر یتوسط روغنهائ

روغنهاک ر  یمبود  نقطه  با  براییپا   یلیزش خی موتور  تقاضا  اضافه  به  باال  یفکیبا    یروغنها  ین    یی مایاپ صنعت هو  یبرا  مثالًت 

اد و مقاومت  یعمر ز  ییایمی درجه حرارت ثبات ش  ازاءبه    یم گرانروکرات  ییرا به دنبال داشته است. تغ  یمصنوع   یعه روغنهاتوس

ا مقابل  همچنیداسیسکدر  و  رادیون  اشعه  مقابل  در  این  ایتکو  مشخصات  از  بعضیو  در  روغنهاست.  بعض  ین  هم  مواد  از    یاز 

  ی معدن   یته بهتر از روغنهایوی تکو ایون و رادی داسیسکبات در مقابل حرارت و ار نبودن، ثیمشخصات مخصوص آنها مانند آتش گ

 هستند.

 

 روغن موتور:   یمواد افزودن

ه اضاافه و باا یمشخص، به روغن پا یا حجمی  یهستند که با درصد وزن  یاز مواد افزودن  یامجموعهت باال،  یفیبا ک  یتمام روغنها

 ن شده است، حفاظت کنند.ییکه توسط سازندگان موتور تع یر اساس مشخصاتموتور را ب تا بتوانند  شوندیمآن مخلوط 

ت یاک روغان باا ساطح مرغوبیادارد.  یدرصد ماده افزودنا 22حدود  API CEت یک روغن موتور با سطح مرغوبیمثال  یبرا

API SH/CG-4 ت یمرغوب روغن با سطحدر  یشتر از ماده افزودنیب یلیخ یدرصد ماده افزودن یممکن است دارا یحتAPI 

CE حفاظت کنندکنندیمار سخت کار یط بسیرا که تحت شرا ینیا بنزیو   یزلیتوربو شارژ د یباشد تا بتواند موتورها ،. 

 

 متفرق کننده:  –پاک کننده  یمواد افزودن

حاصل از احتراق را به شده و ذرات ز یتم یز کرده و آلودگیتا قطعات موتور را تم  شوندیمه مخلوط  یبا روغن پا  ین مواد افزودنیا

 قطعات مختلاف موتاور اسات.  یجاد رسوب، رویل لجن و ایاز تشک  یرین عمل جلوگیجه ایصورت معلق در روغن نگه دارند. نت

ن ییت پاایافیبا ک  یهاسوختن احتراق  یون روغن و همچنیداسیموجود در روغن را که در اثر اکس  یدهاین اسیمواد همچن  نیا

را   یادیاز  یدهاین اسیرا در خود معاق نگه دارند و همچن  هایآلودگاز    یادین مواد مقدلر زیاگر ا  کندیم  ی، خنثدشونیمجاد  یا

جااد ین مواد در روغان، باعاث ایت خود را از دست خواهند داد. وجود ایافته و خاصیت آنها کاهش  یفیج کیکنند، به تدر  یخنث

 .دهندیمنشان   TBNل  ک یعدد باز ت را باین خاصی. اشودیمدر آن   ییایت قلیخاص

 (میزیام و منیم، بااریفلازات کلسا) یفلاز – یباات آلای، از انواع ترکروندیمپاک کننده که در روغن موتور به کار   یمواد افزودن

موتاور  یجاه از خاوردگیکارده، در نت یموجاود در روغان را خنثا یدهای، اساییایات قلیدو خاصا  یبات داراین ترکیهستند. ا

ن ذرات به قطعات موتور و در یدن ایموجود در روغن، از چسب  یذرات آلودگ  یه رویک الیجاد  ین با ایچن. همکنندیم  یریجلوگ

موجاود   یهایآلودگز باعث باردار کردن  ین  هاکنندهاز انواع پاک    ی. بعضکنندیم  یرین قطعات جلوگیا  ید رسوب رویجه تولینت

 یریجاد لجن جلوگیآنها و اگر را دفع کرده و از تجمع یکدی  (هایلودگ)آن ذرات  یاکه    شودیمن عمل باعث  ی. اشوندیمدر روغن  

 کنند.



 مهندسی  در کاربردی  علوم مطالعات

 55-67، صفحات  1401 پاییز ،3 شماره  ،8 دوره

64 

 

ت دارناد. باا حال کاردن یبدون خاکستر هستند و دو خاص  یمریدر روغن موتور از نوع مواد پل  مورداستفادهمواد متفرق کننده  

تمااس حاصال   یبا سطوح فلاز  شودینمازه داده  دها اجیکه به اسی، به طورشودیمکنترل    یموجود در روغن، خوردگ  یدهایاس

 یریجااد رساوب جلاوگیاز ا  را در روغن به صاورت معلاق در آورده،  هالجن، و  ی، ذرات کربنهایآلودگن مواد  ین ایکنند. همچن

 .کنندیم

نگاه داشاتن  و معلاق یکننادگ یت خنثایکه خاص شودیمپاک کننده و متفرق کننده با هم، باعث  یاستفاده از دو ماده افزودن

اساتفاده شاود،   ین دو مااده افزودنایاز ا  یکیکه فقط    یکه اثر آن نسبت به زمان  یاد شود، به طوریز  یلیدر روغن خ  هایآلودگ

را در   هاایآلودگکرده و    یدها را خنثیاس  یج که مواد افزودنین گفته شد، به تدریش از ایادتر خواهد بود. همانطور که پ یار زیبس

ض ید تعویکارکرد، روغن با  یل است که پس از مدتین دلیت خود را از دست خواهند داد. به همیفی، کدارندیمروغن معلق نگه  

 شود.

 

 ش:یضد سا یمواد افزودن

ن قطعاات موتاور را ی. همچنکنندیم یری، جلوگدهدیمش قطعات موتور که در اثر تماس فلز به فلز رخ یاز سا ین مواد افزودنیا

قطعات موتاور،   یرو  هیک الیجاد  ین مواد با ایا  ی. به طور کلکنندیمز حفاظت  یدر روغن ن  یدیتول  یادهیتوسط اس  یاز خوردگ

 .کنندیمرا محافظت   هاآن

ن یاز معروفتار  یکیگر قادر به حفاظت قطعات نخواهند بود.  یو د  دهندیمت خود را از دست  یاد، خاصین مواد در اثر کارکرد زیا

 یاست. بعضا (ZDDP) یوفسفات رویتید ی، ماده افزودنردیگیمقرار  مورداستفادهر روغن موتو  ش که دریضد سا  یمواد افزودن

ل اسات کاه یان دلی. به هماشوندیمه یگراد تجزیدرجه سانت  100  یکارکرد باال  یش در درجه حرارتهایضد سا  یاز مواد افزودن

 ده شود.ز استفاین ط کارکرد درجه حرارت باالیدر شرا یش کمکیضد سا  ید از مواد افزودنیبا

 

 ون:یداسیضد اکس یمواد افزودن

 (سافت شادن آن)آن    یش گرانارویجاه افازایه و در نتید شدن روغن پایه که باعث اکسیژن به روغن پاین مواد از حمله اکسیا

ر ون دیداساین موضوع اسات کاه عمال اکسین کارکرد، روغن سفت شود، نشان دهنده ای. اگر در حکنندیم یری، جلوگشودیم

سرب حمله  –مس  یاتاقانهاید شده به یتول یدهای. اسشوندیمد یتول  یآل  یدهایون، اسیداسیجه اکسیداده است. درنتروغن رخ  

 .شودیم  هاآن یکرده و باعث خوردگ

ه افته و بیان یجر یبه راحت تواندینمجه روغن یو در نت  شودیمد شدن روغن باعث سفت شدن آن  یبا توجه به مطالب فوق، اکس

د شادن روغان، ین اکساین خواهد شد. همچنایش و درجه حرارت کارکرد ماشیش ساین امر منجر به افزایات برسد. اتمام قطع

 سرب خواهد شد.  –از جنس مس   یاتاقانهایدر  یجاد خوردگیجه ایو در نت  یآل یدهاید اسیباعث تول

 :)  VII ) Viscosity Index Improver  یبهبود دهنده شاخص گرانرو یمواد افزودن

ن مواد به روغان، یش ایگر با افزای. به عبارت دشوندیمرات درجه حرارت ییدر برابر تغ یرات گرانرویین مواد باعث کم شدن تغیا

. شاودیم یریاد درجه حرارت جلوگیاد آن در اثر کاهش زیش درجه حرارت و سفت شدن زیاد روغن، در اثر افزایاز شل شدن ز

 .رندیگیمقرار  مورداستفاده  SAE 14W40ا  ی  SAE W-30ه مثل چند درج  یاهروغنن مواد در ساخت  یا
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خاواص  یالت هاا دارایمتااکر ی. پلشوندیمدنده به کار برده  یون روغنهایاد، در فرموالسیز یلیز به طور خیرن نیاستا  یاسترها

جاه ی. در نتکننادیم  یریروغن جلوگز در  یستال واکس نیل کرین هستند و از تشکییپا  یهاحرارتار خوب دردرجه  یان بسیجر

 ن برود.ییز پایزش روغن نیکه نقطه ر  شوندیمباعث  

 

 ضد زنگ: یمواد افزودن

 یدن رطوبات باه ساطوح فلازیاز رس یریدها و جلوگیکردن اس  یق خنثیداخل موتور، از طر  ین مواد باعث کاهش زنگ زدگیا

 .شوندیم

 

 ضد کف: یمواد افزودن

ن یاحبس شده در روغن، از درون آن فرار کناد. ا  یکه هوا  دهندیمکم کرده و اجازه    روغن را  یکشش سطح  ین مواد افزودنیا

ژن، تا ین مواد به علت کم کردن تماس روغن با اکسین ای. همچنشودیمش از اندازه روغن  یاز کف کردن ب  یریعمل باعث جلوگ

 کنندیم یریز جلوگیون روغن نیداسیاز اکس  یحدود

 

 صطکاک:ا  یهادهندهبهبود  

 .کندیمز مصرف سوخت را کم ی. کم شدن اصطکاک نشوندیمروغن   ین مواد باعث کاهش اصطکاک داخلیا

 

 زش:ین آورنده نقطه رییپا یمواد افزودن

 تاوانیمروغان  (شیط اساتاندارد آزماایتحات شارا)است که در آن درجه حرارت   یدرجه حرارت  نیترنییپازش روغن  ینقطه ر

حال شاده در  یهاواکسن روغنها سرد شوند  یواکس محلول هستند. اگر ا  یمقدار  یروغنها دارا  از  یاریان داشته باشد. بسیجر

 .کنندیمستال یل کریآنها شروع به تشک

ساتالها باه انادازه ین کریاا یافتد. وقت یروغن در داخل آنها به دام م  یاست که مقدار  یستالها به نحوین کریا  یشکل ساختمان

ل یزش از تشاکیان آورناده نقطاه رییپاا یع بودن خارج شود. مواد افزودنیکه روغن از حالت ما  دشونیمرشد کنند، باعث    یکاف

 ان داشته باشد.یجر یخ نزند و به خوبین ییپا یکه روغن در درجه حرارتها  شوندیمکرده، باعث   یریستالها د رروغن جلوگیکر

 

 نتیجه گیری:

ساتم، یموجاود در س ین اناواع خاوردگیاز بادتر یکاید. یابوجاود آ یخورگاز  یممکن است انواع مختلف  یستم روغنکاریدر س

 یاتاقانها حمله کرده و باعاث خاوردگیدها به سطوح  ین اسی. اشودیمد  یاست که در روغن تول  یآل  یدهایحاصل از اس  یخوردگ

باه ساطوح  یآلا یدهاین اسادیجاد کرده و از رسایا یسطوح فلز یه رویک الی یبازدارنده خوردگ ی. مواد افزودنشوندیم  هاآن

 یشاگاههاید روغان موتاور، در پاالیاتول  یبارا  .شاودیم  یریسطوح فلاز جلاوگ  یوردگجه از خی. در نتکنندیم  یریجلوگ  یفلز

د روغان مانناد یار در مراحال مختلاف تولیحاصل از تقط  یهاانیشود. جریه روغن فرستاده میمانده برج خأل به واحد تصفیباق

از یاباال ن یشوند. اگر روغن با گرانرویمختلف م یها یل به روغن با گرانرویتبد  ییات نهایالل و عملبا ح  ، استخراجیس زدائکوا

در   یرید محصوالت گوناگون اوالً انعطااف پاذیها و تولانین جریا  یشود. هدف از جداسازیمانده برج خأل استفاده م  یبود از باق
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 یبارا یاتیاط عملیناه سااختن شارایبه  اًیاثانات متفاوت و  یبا خصوص  ییهاردن روغنکد محصول روغن مطلوب از مخلوط  یتول

 و استخراج با حالل است. یس زدائکمراحل وا
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