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 پیشگفتار:

هاي شغلي و نيل به خودكفائي در توليد ایجاد فرصت باهدف ۱375در سال  سنان شيمي تابان شركت

شروع به توليد و  سمنان درانواع روانسازها تأسيس و پس از اخذ مجوزهاي الزم و احداث كارخانه 

، روغن دنده )واسكازین(، روغن موتورروغنبرداري نمود. مجموعه محصوالت شركت را انواع بهره

دهد كه با توجه به كيفيت و تشكيل مي و ... هيدروليك، روغن صنعتي، گریس، ضد یخ و مكمل روغن

المللي، شركت توانسته با استانداردهاي ملي و بين هاآنمرغوبيت باالي كاالهاي توليدي و مطابقت 

شركت  مدیریت از بازارهاي خارجي را به خود اختصاص دهد. توجهيقابلعالوه بر بازار داخلي، حجم 

مندي هرچه بيشتر مشتریان شركت دانسته موفقيت روزافزون خود را مرهون رضایت سنان شيمي تابان

مندي هرچه بيشتر مشتریان از اهداف و و در این راستا از هيچ كوششي دریغ نخواهد نمود. رضایت

بر پایه كيفيت سنان شيمي تابان شركت  مشيخط .باشدمي این شركت ریزي بلندمدت مدیرانبرنامه

محيطي و تبعيت هاي زیستارتقاء سطح رضایتمندي مشتریان، پيشگيري از آلودگي نظورمبهمحصول 

ها، و بهداشت شغلي استوار است و بر این اساس موفق به اخذ گواهينامهاز قوانين و مقررات ایمني 

رد است. كه برخي از این موا استانداردشدهالمللي و همچنين مجوزهاي كيفي از اداره هاي بينتائيدیه

 به شرح زیر است:

ISO9001 

ISO14001 

ISO18001 

معمول  صورتبههاي توليدي این شركت ارقام مندرج در جدول این كتابچه برگرفته از نمونه

(Typicalبوده و تغييرات مشخصات در محدوده استاندارد براي نمونه )ناپذیر هاي مختلف اجتناب

راهنمایي  منظوربهدر معرفي محصوالت  شدهعنوانهاي عملياتي، كاربردها و توصيه دماهاي است.

 سنان شيمي تابان. براي انتخاب روانكار مناسب هر تجهيز با مهندسين فروش شركت باشدميعمومي 

 تماس حاصل فرمایيد.
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صنایع و طراحان و مهندسان فني  متصدیانكتابچه پيش رو براي آشنایي و آگاهي بيشتر مسئولين و 

برداري، نگهداري و تعميرات، همچنين تهيه و اندازي و بهرهكه به نحوي در ارتباط با راهها كارخانه

فراهم  منظوربهآالت صنعتي و تأسيسات فني كشور هستند، هاي مناسب براي ماشينتدارك روانكار

است این كتابچه بتواند مرجعي مناسب  اميد است. شدهتهيهو توسعه ارتباطات آتي  مشترك زباننمودن 

 براي پاسخ به مسائل و مشكالت علمي و كاربردي روانكاري به شمار آید.
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 مدیرعامل سخن

 هستي خالق نام به

 جزء، خود را روز هايتوانایياز  منديبهرهو  پيشرفتباهدف  آن است كه بر ،شيمي تابان سنان شركت

 ايلحظه تغييرات كه معاصر جهان در كه ميدانيم نيك .قرار دهد كشور پيشگامان صنعت روانكاري

 تمام گرفتن نظر در با ما .است آگاه و روشن هايذهن نيازمند نو هايایده داشتن ،پذیردمي صورت

 جدیدترین با كارآمد محصولي، و باكيفيتمرغوب استفاده از مواد اوليه  با ،كمبودها و نيازها احتياجات،

 مشتریان به ارائه جهت و صادرات سنتي فروش بازار، یيخودرو بازارهاي گسترش براي روز آوريفن

 برآورده خود محصوالت خصوص در را مشتریان انتظارات با عنایات خداوند متعال بتوانيم تا نموده توليد

 .باشدمي ما سرمایۀ ارزشمندترین مشتریان رضایت چراكهسازیم 

 

 
 

 

 

 

 

 

 فرامرز خاکساری

یرعاملمد  

98۱۳ پاییز  
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 مفاهیم روانکاري

است و  شدهتعریف، علم تسهيل حركت نسبي سطوح در تماس با یكدیگر «Tribology»تریبولوژي 

ایجاد حركتي روان،  منظوربهسابقه آن به زمان پيدایش چرخ و استفاده از گردش آن به دور محور 

هر جا كه سطوح در جوار و در تماس با یكدیگر حركت نسبي دارند، روانكاري  طوركليبهگردد. برمي

آالت كند. روانكاري نادرست ماشينانجام حركت صحيح، مداوم و اقتصادي، ایفا مي نقش بسيار مهمي در

شود منجر به عالوه بر آنكه سبب كم شدن راندمان مكانيكي و پایين آمدن بازده زماني ماشين مي

 شود.زودرس نيز مي ازكارافتادگي، فرسودگي و ازحدبيشفرسایش 

 وظایف روانکارها ترینمهم

 روانكاري ـ ۱

به حداقل رساندن اصطكاك و  منظوربهمناسب بين قطعات متحرك  باضخامتاي از روغن تشكيل الیه

 سایيدگي قطعات در حين كار.

 انتقال حرارت ـ 2

 و خنك كردن قطعات متحرك. موردنظراز سطوح  ایجادشدهانتقال حرارت 

 گيريضربه ـ 3

ات در حين انجام حركات مكانيكي روي قطعات است؛ ضرب تأثيرهاي مهم روغن، كاهش یكي از ویژگي

 كند.هاي قطعات بر یكدیگر جلوگيري ميمنفي ضربه تأثيربدین معني كه روغن از 

 حفاظت از سطوح ـ ۴

 زدگي و خوردگي شيميایي محافظت كنند.روانكارها باید بتوانند سطوح قطعات فلزي را در مقابل زنگ
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 بنديآب ـ 5

اي از روغن با تشكيل الیه موتورروغنهاي مهم روغن است؛ براي مثال قطعات نيز از ویژگي بنديآب

 كند.بين پيستون و سيلندر در موتورهاي احتراق داخلي از فرار گازهاي متراكم شده، جلوگيري مي

 انتقال مواد ـ 6

 صورتبهیه روغن و سوخت را روانكارها باید بتوانند ذرات ناشي از سایيدگي قطعات و مواد ناشي از تجز

 ، با خود حمل كنند.داشتهنگهمعلق 

 انتقال نيرو ـ 7

 )سياالت هيدروليك(. دارندعهدهروانكارها در بعضي موارد نقش انتقال نيرو را به 

 روش تولید روانکارها

شود. تهيه ميكه از نفت خام برش روغني است  هاآنعمده منشأ معدني دارند و اساس  طوربهروانكارها 

و تقطير در خأل  اتمسفريفرآیند تهيه برش روغني در پاالیشگاه خام شامل دو مرحله تقطير در فشار 

شود سازي ميسازي است كه وارد پاالیشگاه روغناوليه واحد روغن ماده( Lubecutروغني ) برش است.

هاي الزم براي ویژگي پایهروغنشود. مي تبدیل( Base Oil) پایهروغنو طي عمليات پاالیش به 

، باید مواد افزوني مختلف به رودمياي كه از آن انتظار روانسازي مناسب را ندارد و بسته به نوع وظيفه

 آن افزوده شود.
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 پایهروغنمراحل پاالیش 

 

 

 

 

 اكستركت )مواد آروماتيك(

حاوي تركيبات حلقوي 

 غيراشباع

 برش روغني

واجد استخراج با پروپان 

 ها(يكآرومات)جداسازي 
 واحد موم گيري

 با تولوئن، متيل اتيل كتون

 رافينيت

 انواع موم

روغن موم گيري 

 شده

واحد تصفيه 

يله وسبه

 هيدروژن

ي كنمخلوطواحد 

یه انواع مواد پاروغن

 افزودني

 واحد پخت گریس

 ي موتورهاروغن

 ي دندههاروغن

 ي صنعتيهاروغن

 نهایي یهپاروغن

 انواع گریس



 

13 
 

 پایهروغنمعرفی انواع 

 هايروغنپایه معدني و  هايروغنمنشأ توليد به دو گروه اصلي  ازنظرپایه  هايروغندر حال حاضر 

 شوند.بندي ميتقسيم سينتتيكپایه 

 پایه معدنی هايروغن

 آیند.پایه معدني از برش روغني حاصل از پاالیش خام به دست مي هايروغن

-مختلف توليد مي هايفنّاوريبا استفاده از  و( I, II&IIIپایه معدني در سه سطح كيفي ) هايروغن

، شاخص گرانروي و درصد IIIبه سمت گروه  I گروهپایه  هايروغنبندي با حركت از شوند. در این رده

شود كه در ها موجب ميیابد. این ویژگيكاهش مي پایهروغن، درصد گوگرد یافتهافزایشمواد اشباع 

 روانكار حاصل، عمر و كارایي بيشتري داشته باشد.تركيب یا مواد افزودني، 

 سینتتیك هايروغن

پایه سينتتيك  هايروغن ترینمهمشوند. هاي شيميایي توليد ميسينتتيك با استفاده از روش هايروغن

هاي پایه براي توليد غنرو این ازدهند. ها تشكيل ميلون گليكليها، استرها و پلي الكرا پلي آلفا الفين

 شود.روانكارهاي مدرن و پيشرفته استفاده مي

 شاخص گرانروي مواد اشباعدرصد  درصد گوگرد پایهروغن

 ۸۰تا  I ۰3/۰> 9۰< ۱2۰گروه 

 ۸۰تا  II ۰3/۰< 9۰> ۱2۰گروه 

 <III ۰3/۰< 9۰> ۱2۰گروه 

 (PAOها )پلي آلفا الفين IVگروه 

 مانند استرها. ؛پایه كه در چهار گروه اول قرار ندارند هايروغندیگر 

 ها و...كونلي، سيهاگليكول لنپلي آلكي Vگروه 
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 هاي روانکارهاویژگی

 مناسب براي روانكاري به شرح زیر هستند: هايروغنهاي مورد انتظار از ویژگي

 گرانروي مناسب و ضریب اصطكاك بسيار كم داشته باشند. ✓

 در مقابل حرارت مقاوم باشند و اكسيد نشوند. ✓

دماهاي باال مواد كنندگي مناسب برخوردار باشند و در صورت كار مداوم در از خاصيت پاك ✓

 الي قطعات تشكيل ندهند.لجني و رسوبات در البه

 شاخص گرانروي باال داشته باشند. ✓

از روغن بر روي سطوح متحركي كه با یكدیگر در تماس هستند از سایيدگي  نازكيالیهبا ایجاد  ✓

 جلوگيري كنند. هاآنو فرسودگي 

 در حين عمليات ایجاد كف نكنند. ✓

 بر روي قطعات فلزي ایجاد نكنند.زدگي و خوردگي زنگ ✓

 با قطعات الستيك و پالستيكي سازگاري كامل داشته باشند. ✓
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 تعاریف مشخصات عمده روغن

 (VISCOSITY)گرانروي 

دهند، خود نشان مي ها ازمقاومتي كه سياالت در برابر جاري شدن به علت اصطكاك داخلي مولكول

كند و هرچه روغن آن، تغيير ميشود. گرانروي روغن با تغيير دماي كوزیته( ناميده ميگرانروي )ویس

همواره باید گرانروي روغن همراه با دمایي كه گرانروي  روازاینشود. تر شود، گرانروي آن كمتر ميگرم

-گراد اندازهدرجه سانتي ۱۰۰و  ۴۰دماي  معموالً درگيري شده، قيد شود. گرانروي روغن در آن اندازه

 شود.يگيري م

 (VISCOSITY INDEX) شاخص گرانروي

نشانگر ميزان تغييرات گرانروي نسبت به تغييرات دما است. هرچه رقم شاخص  (VI)شاخص گرانروي 

 كند و برعكس.تغيير دما گرانروي روغن كمتر تغيير مي براثرتر باشد، گرانروي روغني بزرگ

 (POUR POINT)نقطه ریزش 

 نامند.مي نقطه ریزشتواند جاري شود را روغن در آن دما هنوز ميترین دمایي كه پایين

 (FLASH POINT)نقطه اشتغال 

شود و با هوا یك كافي به بخار تبدیل مي اندازهبهترین دمایي است كه در آن، روغن نقطه اشتغال، پایين

مشتعل و  لحظهیكبا نزدیك كردن شعله آتش، روغن در  كهطوريبهسازد. مخلوط قابل اشتغال مي

 گيرد.گيري و فرّار بودن روغن صورت ميگيري ميزان آتششود. این آزمون براي اندازهسپس خاموش مي
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 (FIRE POINT)نقطه احتراق 

نزدیك كردن كند كه با اي بخار توليد مياندازهبهترین دمایي است كه در آن، روغن نقطه احتراق، پایين

-درجه سانتي ۱5حدود  معموالًیابد. نقطه احتراق شود و این اشتغال مدتي ادامه ميشعله، مشتعل مي

 گراد باالتر از نقطه اشتعال است.

 (SPECIFIC GRAVITY)چگالی و وزن مخصوص 

 3m/kg واحدبا  SIشود كه در سيستم چگالي یا دانسيته به جرم واحد حجم یك ماده اطالق مي

هاي نفتي، بيشتر از چگالي نسبي یا وزن مخصوص فرآورده ونقلحملشود. در محاسبات سنجيده مي

شود. كه عبارت است از نسبت وزن مخصوص ماده به وزن مخصوص آب در شرایط استاندارد استفاده مي

 (C◦۱5.6)دماي 
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 (OIL ADDITIVES)مواد افزودنی روغن 

براي استفاده در هاي الزم را آید، هنوز ویژگيپاالیش نفت خام به دست مياي كه از پایهچون روغن

شود تا در كامل ندارد. موادي به آن افزوده مي طوربهآالت صنعتي موتور خودروهاي مدرن و ماشين

بهينه  صورتبهت و فشار زیاد موتور رروغن مقاومت الزم براي شرایط سنگين عملياتي شامل بار، حرا

شوند، افزوده مي پایهروغنهاي مناسب به ویژگي تأمين منظوربهموادي كه  ترینمهم ایجاد شود.

 از: اندعبارت

 (DETERGENTS & DESPERSANTS) هامتفرق کنندهها و کنندهپاک ـ ۱

آیند كه در روغن در طي فرایند احتراق، مقدار زیادي ذرات دوده و مواد ناشي از احتراق ناقص پدید مي

شوند و حتي ممكن است باعث چسبندگي ها ميغير محلول هستند و موجب تشكيل رسوب در پيستون

به بيشتر روانكارها براي از بين  متفرق كنندهكننده و رینگ و بيستون شوند بنابراین مواد افزودني پاك

كنندگي بيشتري شد، روغن قدرت پاكها بيشتر بامقدار این افزودني هرچه شود.مي افزودهبردن رسوبات 

شود و هرچه ميزان این دو ماده افزودني كمتر باشد، روغن دیرتر تر سياه ميروغن سریع درنتيجهدارد؛ 

 شود.نشين شدن رسوبات در موتور و آسيب رسيدن به آن ميشود، ولي باعث تهسياه مي

دهنده عملكرد هنگام كار، دليل نامرغوب بودن آن نيست. بلكه نشان موتورروغنسياه شدن تدریجي 

 موجود در روغن است. متفرق كنندهكننده و مواد افزودني پاك

 (VI IMPROVER)دهنده شاخص گرانروي  بهبود ـ ۲

روغن، بسپارهاي  هايمولكولزودني باالبرنده شاخص گرانروي در مقایسه با هاي مواد افمولكول

هاي پایين، درجه حرارت در باشند.بلند و بزرگي هستند كه به دما حساس مي )پليمرهاي( زنجيره

اما در دماهاي باال  ؛گذارندچنداني بر روي گرانروي سيال نمي تأثيرهاي پليمري جمع شده و زنجيره

 شوند.و مانع افت شدید گرانروي روغن مي بازشدهپليمر  زنجيرهاي

 

 (ANTI OXIDANT) اکسیداسیونمواد ضد  ـ ۳
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حرارت زیاد موتور و تماس دائم با هوا و مجاورت با فلزات  براثربعضي از تركيبات موجود در روغن 

 قرارگرفتهمختلف موتور كه ممكن است مانند یك كاتاليزور عمل نمایند، در معرض اكسيداسيون مداوم 

شوند. براي جلوگيري از اكسيد شدن ميو به موادي از قبيل پراكسيدها و تركيبات آلي دیگر تبدیل 

 شود.اكسيداسيون به آن اضافه ميروغن، مواد افزودني ضد 

 (ANTI WEAR)مواد ضد سائیدگی  ـ 4

شوند. مواد ضد ها و غيره( دچار سایيدگي ميها، بادامكدر شرایط كاري سخت، اجزاي موتور )سوپاپ

ایجاد الیه مقاومي از  منظوربهكند. استفاده از این مواد سایيدگي از بروز چنين ضایعاتي جلوگيري مي

 تأثيراتبروز  درنتيجهمواد شيميایي مابين قطعات متحرك و ثابت است تا از تماس مستقيم فلز با فلز و 

 سایيدگي جلوگيري كند.

 (ANTI CORROSION & ANTI RUST) ضدزنگمواد ضد خوردگی و  ـ ۵

، اما در هنگام رادارندزدگي از خوردگي و زنگ جلوگيريمعدني قابليت محافظت و  هايروغن طوركليبه

زدگي و خوردگي ، زنگمرورزمانبهقطرات بسيار ریز در داخل روغن  صورتبهعمل به علت وارد شدن آب 

توليدي این شركت مواد  هايروغندهد. براي جلوگيري از این پدیده، به بيشتر قطعات فلزي رخ مي

توانند اسيدهاي ناشي شود. در ضمن مواد افزودني قليایي ميافزوده مي ضدزنگافزودني ضد خوردگي و 

شوند را از بين زدگي مياز فرایند احتراق )در موتورهاي احتراق داخلي( كه موجب خوردگي و زنگ

 ببرند.

 (POUR POINT DEPRESSANTS)مواد پایین آورنده نقطه ریزش  ـ ۶

اندازي و روشن كردن موتور شوند تا راهپایين آوردن نقطه ریزش به روغن افزوده مي منظوربهاین مواد 

پذیر شود. به كمك این مواد، ذرات پارافين موجود در روغن را در دماي پایين در هواي بسيار سرد امكان

 كنند.دارند و از بسته شدن روغن )جامد شدن آن( جلوگيري ميمعلق نگه مي صورتبه

 

 (ANTI  FOAM)مواد ضد کف  ـ 7
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هاي صنعتي و موتور به علت سرعت زیاد حركت روغن و ایجاد تالطم، هواي در هنگام كار دستگاه

شود. براي جلوگيري از این پدیده و پيشگيري از بروز در روغن، باعث تشكيل كف در آن مي واردشده

 شود.خسارت، مواد ضد كف به روغن افزوده مي
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 اطالعات فنی روانکارها

ن
وغ

ر
ي

ها
 

رو
ود

 خ
در

ي 
رف

ص
م

 

 موتورروغن

 در قطعات موتور ایجادشدهانتقال حرارت 

 هایاتاقانقطعات موتور و  گيريضربه

 پيستون و بدنه سيلندر هايینگر يبندآب

و دوده و مواد خارجي و جلوگيري از  گردوغبارحمل ذرات 

 رسوب این ذرات

و ممانعت از خوردگي قطعات داخلي  زدگيزنگجلوگيري از 

 موتور

 مقاومت در مقابل اكسيداسيون

 خنثي كردن اسيدها

 هايروغن

 موتورهاي گازسوز

 توليد خاكستر كم

 محافظت در برابر سائيدگي قطعات

 مقابل اكسيداسيونمقاومت در 

 و معلق كنندگي كنندگيپاكقدرت 

دنده  هايروغن

 خودرو

 مقاومت در مقابل فشار باال

 تأمين روانكاري مرزي

 روانكاري مناسب در محدوده وسيع دمایي

 مقاومت در برابر اكسيداسيون

 كاهش اصطكاك و سایش

 شدن روغن در دماهاي پایين شياردارمقاومت در برابر 

 يهادندهتعویض راحت دنده در دماي پائين عملكرد براي 

 اتوماتيك يرغ
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ن
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ي 
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 هايروغن

 هيدروليك

 انتقال نيرو

 روانكاري قطعات

 زدگيحفاظت قطعات در برابر سایش و زنگ

 انتقال حرارت سيستم

 فشاربندي و تأمين آب

 وهواجدا پذیري عالي از آب

 كاربرد در دامنه دمایي گسترده

 گردشي هايروغن

 مقاومت باال در برابر اكسيداسيون

 روانكاري در محدوده دمایي وسيع

 زدگي قطعاتممانعت از خوردگي و زنگ

 جدا پذیري عالي از آب

دنده  هايروغن

 صنعتي

 حرارت و اكسيداسيونپایداري در مقابل 

 روانكاري و جلوگيري از سائيدگي قطعات

 مقاومت در مقابل فشار باال

 جدا شدن سریع از آب

توربين  هايروغن

 گازي

 ممانعت از خوردگي قطعات

 انتقال حرارت

 زدگي قطعاتممانعت از زنگ

 مقاومت در مقابل، اكسيداسيون در دماهاي باال

توربين  هايروغن

 بخار

 ممانعت از خوردگي قطعات

 انتقال حرارت

 زدگيجلوگيري از زنگ

 جدا پذیري عالي از آب

 مقاومت در مقابل اكسيداسيون

انتقال  هايروغن

 حرارت

 ممانعت از خوردگي قطعات

 عدم تبخير در سيستم
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 حرارت باالضریب انتقال 

 مقاومت در مقابل اكسيداسيون

 روغن ترانس

 عایق در مقابل عبور جریان الكتریسيته

 انتقال سریع حرارت

 مقاومت باال در مقابل اكسيداسيون

 عدم تجزیه مولكولي در مقابل تخليه الكتریكي

 سياليت در دماهاي خيلي پایين

عمليات  هايروغن

 فلزكاري

 كنندگيخنك

 روانكاري

 ممانعت از خوردگي
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 روانکار هايروغنبندي انواع طبقه

 شوند:بندي ميها با دو مشخصه طبقهدر صنعت روانكاري، روغن

 شود:بندي استفاده ميها از دو گونه طبقهمنظور شناخت و كاربرد صحيح روغندر صنعت روانكاري، به

 ها برحسب درجه گرانروي.بندي روغنالف( طبقه

 ها برحسب سطوح كيفيت و استانداردهاي مرتبط.بندي روغنب( طبقه

 شود.موتور و دنده خودرو، اشاره كوتاهي مي هايروغنبندي در خصوص در ادامه به این دو روش طبقه

 موتور هايروغن ـ ۱

 انرويموتور برحسب گر هايروغنبندي الف ـ طبقه ـ ۱

 مشخصه گرانروي (۱

 مشخصه سطح كيفيت یا سطح كارایي (2
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 موتور هايروغنبندي انواع طبقه

 (۱SAEبندي بندي برحسب گرانروي )طبقهطبقه (۱

خودرو  هايروغن، تنها براي گرانروي SAEانجمن مهندسين خودروي آمریكا با عالمت اختصاري 

كنندگان روغن خودرو كليه توليدكنندگان و مصرف موردقبولبندي ارائه نموده است. این روش طبقه

موتور  هايروغنبندي ، اساس طبقه(SAE)مهندسين خودروي آمریكا  انجمن .باشدميدر سطح جهان 

هاي هكه در این سيستم دو گروه از درجطوريرا به دليل اهميت گرانروي، این ویژگي بنانهاده است به

اي( دارد و گروه دیگر چند درجه هايروغن) Winter = Wگروه حرف  یك شوند.گرانروي تعریف مي

معرف گرانروي روغن در زمستان  Wهاي داراي اي(. درجهتك درجه هايروغناست ) Wبدون حرف 

یعني متناسب بودن آن براي كار در فصول سرد سال و قابليت روغن براي پمپ شدن در دماي پایين 

است  c ۰۱۰۰بندي گرانروي در روانكارهاي خودرو، گرانروي در دماياز اركان اساسي طبقه یكي است.

گرانروي به  ازلحاظموتور  هايروغن .باشدميكه این دما نزدیك به دماي كاركرد مناسب سيستم 

 چهارفصلیا  ايچند درجهو  3۰، ۴۰، 5۰ هايروغنمانند  (Mono Grade) ايدرجه تك دودسته

(Multi Grade)  ۴۰ هايروغنمانند-w۱۰ ،۴۰-w۱5 ،5۰-w2۰ هايروغن شوند.و ... تقسيم مي 

به علت داشتن مواد افزودني خاص، در سرما )هنگام استارت( مثل روغن سبك  ايچند درجه

(w۱۰،w5 هستند، یعني موتور )هاي موتور تمام قسمت سرعتبهشود و روغن روشن مي راحتيبه

تا  ۴۰شوند. با گرم شدن موتور، گرانروي به حد گرانروي روغن كاري مينروا خوبيبهرسد و قطعات مي

را از یكدیگر جدا  هاآن خوبيبهماند و الیه روغن بين قطعات باقي مي در گرمایابد. لذا افزایش مي 5۰

 تري قابليت كاركرد دارند.هایي وسيعها در محدودهاین دسته از روغن دیگرعبارتبهدارد. نگه مي

د، لذا روانكاري دهبيشترین سایيدگي قطعات متحرك موتور در مرحله استارت رخ مي كهازآنجایي

 اي استفاده شود.چند درجه هايروغنقطعات در این مرحله حائز اهميت بوده و الزم است كه از 

 

 

                                                           
1. SAE: Society of Automotive Enginees 
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 :ايچند درجه هايروغنهاي دماي کاربرد مؤثر نمودار دامنه
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 SAEJ 300گرانروي برحسب  بر اساسموتور  هايروغنبندي جدول طبقه

High Share 

Rate 
Viscosity(cP) 

at 150 

C)Min◦( 

Low Share 

Rate 

Kinematic 
Viscosity 

(cSt) at 

C)◦100 ( 
Max 

Low Share Rate 

Kinematic Viscosity 
(cSt) at 

C)◦(100  

Min 

Maximum Low 

Temperature 
Pumping 

Viscosity 

(cP)(◦C)  

Cold Cranking 

Viscosity 

(cP)(◦C) 
Max 

SAE 
viscosity 

grade 

- - 3.8 C)◦(40-@60000  C)◦(35-@6200  0w 

- - 3.8 C)◦(35-@60000  C)◦(30-@6600  5w 

- - 4.1 C)◦(30-@60000  C)◦(25-@7000  10w 

- - 5.6 C)◦(25-@60000  C)◦(20-@7000  15w 

- - 5.6 C)◦(20-@60000  C)◦(15-@9500  20w 

- - 9.3 C)◦(15-@60000  C)◦(10-@13000  25w 

2.6 <9.3 5.6 - - 20 

2.9 <12.5 9.3 - - 30 

3.5 (0w-40, 

5w-40 and 
10w-40) 

<16.3 12.5 - - 40 

3.7 (15w-40, 

20w-40, 25w-
40, 40 mono 

grade) 

<16.3 12.5 - - 40 

3.7 <21.9 16.3 - - 50 

3.7 <26.1 21.9 - - 60 
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 بندي برحسب سطوح کاراییطبقه (۲

سطح كيفيت )سطح كارایي(  بر اساسموتور را  هايروغن، 2APIانجمن نفت آمریكا با عالمت اختصاري 

 بندي نموده است.بنزیني و دیزلي طبقه گروه دودر 

شود، سطوح كيفيت باالتر با تغيير شروع مي SAترین سطح كيفيت بنزیني از پایين موتورهايروغن

گردد. امروزه آخرین و باالترین سطح كيفيت الفباي انگليسي مشخص ميحرف دوم به ترتيب حروف 

 .باشدمي SNدر این گروه 

شود، سطوح كيفيت باالتر با شروع مي CAسطح كيفيت یعني  ترینپایيندیزلي از  موتورهايروغن

سطح  گردد. امروزه آخرین و باالترینبه ترتيب حروف الفباي التين مشخص مي Aتغيير حرف دوم از 

 .باشدمي CI-4كيفيت 

 Service: مخفف Sعالمت 

 Commercial: مخفف Cعالمت 

SM,SNSL,SJ,SH,SG,SF,SE,SD,SC,SB,SA  موتور بنزیني هايروغنسطوح كارایي 

CI-4CH-4,CG,CF-4,CE,CD,CC,CB,CA  موتور دیزلي هايروغنسطوح كارایي 

( و سازندگان 3L-MILارتش آمریكا )با عالمت اختصاري  مؤسسات ازجملهسایر  APIعالوه بر 

است،  شدهتبدیل 5ACEAكه به  ۴CCMCخودروي كشورهاي بازار مشترك اروپا با عالمت اختصاري 

 اند.موتور سطوح كيفيت مختلفي را معرفي نموده هايروغنبندي كيفي در مورد طبقه

                                                           
2 API: American Petrolieum Institute 
3 MIL-L: Military - Lubricants 
4 CCMS: Committee of Comon Mardet Automobile Constructors 
5European Automobile Manufacturers' Association 
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استانداردها در معرفي روانكارهاي مصرفي در خودروهاي توليدي هاي گذشته از این كشور ژاپن تا سال

خاص خود به نام  استانداردهايهاي اخير در حال تدوین و ارائه كردند ولي در سالخود استفاده مي
6JASO باشدمي. 

  

                                                           
6 JASO: Japanese Automotive Standards Organization 
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 بنزینی: موتورهايروغنبراي  APIبندي طبقه

SA 
فاقد هرگونه ماده افزودني كه در موتورهاي قدیمي در شرایط معمول استفاده  پایهروغنحاوي 

 شد.مي

SB 
به  پایهروغن، حاوي ۱93۰مناسب جهت مصرف در خودروهاي مدل  هايروغنسطح كارایي 

 و ضد اكسيداسيون. ضد خوردگيهمراه مواد افزودني 

SC 
به  SB، نظير ۱96۴-۱967مناسب جهت مصرف در خودروهاي مدل  هايروغنسطح كارایي 

 و ضد سائيدگي. كنندهپاك، ضدزنگهمراه مواد 

SD 
به  SC، نظير ۱96۸-۱97۰مناسب جهت مصرف در خودروهاي مدل  هايروغنسطح كارایي 

 .SCهمراه مواد افزودني بيشتر، جایگزین مناسب براي 

SE 
، نظير ۱979تا سال  شدهطراحيمناسب جهت مصرف در خودروهاي  هايروغنسطح كارایي 

SD  به همراه مواد افزودني بيشتر، جایگزین مناسب برايSD, SC. 

SF 
، مشابه ۱9۸۸تا سال  شدهطراحيمناسب جهت مصرف در خودروهاي  هايروغنسطح كارایي 

SE .اما با مواد افزودني بيشتر 

SG 

، مشابه ۱993تا سال  شدهطراحيمناسب جهت مصرف در خودروهاي  هايروغنسطح كارایي 

SF صورتبهتواند باالتر كه مي باكيفيت SG/CC  وSG/CD ها عالوه باشد. این نوع روغن

موتورهاي بنزیني و تست  IIIEدهد. تست هاي زیر را نيز جواب مي، آزمونSFهاي بر آزمون

1-H2 باشند.موتورهاي دیزلي كه هر دو تست مربوط به ایجاد رسوب در دماهاي باال مي 

SH 

 SG، مشابه ۱996مناسب جهت مصرف در خودروهاي طراحي تا سال  هايروغنسطح كارایي 

است. همچنين این  شدهآزمایش، بر روي موتورهاي بنزیني CMAكه بر اساس آخرین قرارداد 

هاي فيزیكي و شيميایي را نيز تعدادي از آزمون SGهاي موتوري نسطح كيفيت عالوه بر آزمو

 بایستي بگذارد.

SJ 
، مشابه 2۰۰۱تا سال  شدهطراحيمناسب جهت مصرف در خودروهاي  هايروغنسطح كارایي 

SH كه طبق قرارداد  با سطح كيفيت باالترCMA است. شدهآزمایش 

SL  2۰۰۴تا سال  شدهطراحيودروهاي مناسب جهت مصرف در خ هايروغنسطح كارایي. 

SM  2۰۰5از ابتداي سال  پيشنهادشدهسطح كارایي. 

SN  طراحي شده است 2۰۱۰،2۰۱۱قابل استفاده در تمام موتور خودروهایي كه از سال. 
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 ACEAمعرفی استاندارد 

جایگزین  ۱996مربوط به انجمن سازندگان خودرو اروپا است كه در سال  ACEAاستاندارد اروپایي 

 شد. CCMCاستاندارد سازندگان خودروي بازار مشترك اروپا 

انجام شد، استانداردهاي  2۰۰۴بندي خود كه در سال انجمن سازندگان خودرو اروپا در آخرین رده

 را در سه گروه تعریف كرده است: موتورروغن

A/Bودروهاي بنزیني و دیزلي سبك= براي خ 

Cهاي كاتاليستي= خودروهاي دیزلي و بنزیني سازگار با مبدل 

Eخودروهاي دیزلي سنگين = 

 آورده شده است. ACEAگيري روند تغييرات استاندارد اروپایي شكل صفحه بعددر جدول 

 

بنزیني و دیزلي سازگار با  موتورروغن

 ”ACEA”Cxكاتاليستي  هايمبدل

Cx=c1,c2,c3& c4 

 بنزیني و دیزلي سبك موتورروغن

ACEA=”Ax”/”Bx” 

ACEA Ax/Bx=A1/B1 

A3/B3, A4/B4, A5, B5 

 دیزلي سنگي موتورروغن
ACEA “Ex” 

Ex= E4, E6, E7 & E9 

 بنزیني موتورروغن
CCMC”Gx” 

دیزلي  موتورروغن 

 سبك
CCMC 

“PDx” 

دیزلي  موتورروغن 

 سنگين
CCMC “Dx” 
 

بنزیني  موتورروغن
ACEA”AX” 

 يزلیموتور دروغن 

 سبك
ACEA “Bx” 

دیزلي  موتورروغن 

 سنگين
ACEA “Ex” 

 

01.1996-11.2004 
X=1,2,3,4,5 
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 هاآنتوجه: در مصارف صنعتي، استانداردهاي فوق به همراه تاریخ تدوین یا تاریخ آخرین تغييرات 

 شود.و ... آورده مي A5/B5-12 ،C1-04 ،E4-04،E9-12 صورتبه

 ILSACمعرفی سطح کیفیت 

هاي ، مشخصهAPIهاي سطح كيفيت موتور در كنار مشخصه هايروغنهاي بنديروي بسته اخيراً

 International Lubricantعبارت  مخفف ILSACنمایند. را نيز معرفي مي ILSACمربوط به 

Standardization and Approval Committee  المللي استاندارد و سازمان بين»و به معناي

مؤسسات بررسي تعریف و  زمرهدر  ۱99۴است. این سازمان از سال « )كيفيت( روانكارها تأیيدكميته 

هاي است و بيشتر سازندگان خودروها در كتابچه قرارگرفتهموتور بنزیني  هايروغنسطوح كيفيت  تأیيد

 ILSACتعاریف  بر اساسكيفيت را  تأیيدهاي نمایند و برچسبمي جدید راهنماي خودرو، آن را ذكر

 نمایند.غن مشخص ميرو انتخابموتور براي  هايروغنهاي بندينيز بر روي بسته

 به شرح زیر است: APIو  ILSACمقایسه سطح كيفيت 

 

 هاي مهمبنديسایر طبقه

 اندعبارت، اندشدهبنديدستهخودرو و روانكارهاي صنعتي  هايروغنهاي مهم كه براي بنديسایر طبقه

 از:

(، از قبيل OEM)7معتبر خودروهاالمللي هماهنگ با سازندگان هاي تعيين استانداردهاي بينسازمان

و غيره كه  VOLVO ،MAN ،VW ،Mercedes Benz ،Scania ،FORD ،GMهاي شركت

                                                           
7Original equipment manufacturer 
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، موتورروغنهاي زماني تعویض هاي بهينه مصرف و دورهاستانداردهاي ویژه خود را براي طول عمر روش

هاي استاندارد و تحقيقات صنعتي ایران كه در این راستا، همگام با سازمان موسسه اند.مشخص نموده

المللي ( را بسته به نوع روغن، منطبق با استانداردهاي بينISIRIجهاني، استانداردهاي ملي ایران )

 SB/CB موتورروغنهاي موسسه استاندارد در ایران، ارائه دستورالعمل مطابق كند.تعریف مي

 است. شدهمنسوخ

  



 

33 
 

 :APIموتور بنزینی توسط  هايروغنمعرفی سطوح کارایی  بنديزماننمودار 

 

 

جدید در  فنّاوريمصادف با دستيابي منابع خودروسازي به یك  تقریباًمعرفي هر سطح كيفيت جدید 

 .باشدميطراحي موتور و یا قطعات آن 
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 دیزلی: موتورهايروغنبراي  APIبندي طبقه

CA 

-ميالدي كه در شرایط كاراي مالیم كار مي ۴۰در دهه  توليدشدهسطح كارایي مناسب جهت موتورهاي دیزلي 

براي بهبود محافظت از خوردگي و جلوگيري از توليد مواد رسوبي )كاربرد در موتورهاي دیزلي  شدهطراحيكنند. 

 بنا به پيشنهاد سازنده موتور و مناسب براي موتورهاي بنزیني داراي شرایط كاربردي مالیم(.

CB 

 باكيفيتسط با سوختي ميالدي كه در شرایط كاري متو 5۰در دهه  توليدشدهسطح كارایي مناسب جهت موتورهاي دیزلي 

كنند و نياز به محافظت بيشتر در برابر سائيدگي و رسوب دارند )مناسب براي موتورهاي تر و درصد سولفور باالتر كار ميپایين

 بنزیني با شرایط كاربردي مالیم(

CC 

رهاي ، مناسب جهت موتورهاي دیزلي در شرایط كاري متوسط و موتو۱96۱در سال  شدهمعرفيسطح كارایي 

براي محافظت از خوردگي و رسوبات ناشي از  شدهطراحيكنند. بنزیني خاص كه در شرایط كاري سخت كار مي

 دماي باال در موتورهاي دیزلي و دماي پایين در موتورهاي بنزیني.

CD 

رایط كاري سنگين به بعد، مناسب جهت موتورهاي دیزلي توربو شارژ و سوپر شارژ كه در ش ۱96۱سطح كارایي معرفي در سال 

حياتي بوده و سوخت داراي درصد سولفور باال باشد. این سطح كارایي  نشينيتهكنترل مؤثرتر سایش و  كههنگاميكنند، كار مي

 گذارند.را مي CRC-L-38و موتورهاي بنزیني  Caterpillar 1-G2هاي موتور دیزلي آزمون

CD-11 
هاي كه عالوه بر آزمون ۱9۸7طراحي سال  دو زمانهو مناسب براي موتورهاي دیزلي  CDمشابه سطح كارایي 

 گذارند.را نيز مي 6V-53Tفوق، آزمون موتور دیزلي 

CE 
مناسب جهت مصرف در بسياري از موتورهاي دیزلي توربو شارژ و سوپر  ۱9۸7در سال  شدهمعرفيسطح كارایي 

 كنند.بار كم، كار مي - باالسرعتبار باال و  -شارژ با عملكرد باال كه تحت شرایط سرعت كم 

CF 

موتورهاي دیزلي ، مناسب جهت مصرف در موتورهاي دیزلي تزریقي غيرمستقيم و سایر ۱99۴در سال  شدهمعرفيسطح كارایي 

نيز  CDشود. این روغن همچنين با سطح كيفيت مصرف مي هاآنوزني در  %5/۰هایي با درصد سولفور بيشتر از كه سوخت

 مطابقت دارد.

CF-2 
به بعد، این سطح كارایي  ۱99۴از سال  توليدشدهسطح كارایي مناسب جهت مصرف در موتورهاي دیزلي دو زمانه 

 نيز مطابقت دارد. CD-IIبا سطح كيفيت 

CF-4 
به بعد كه این سطح  ۱99۰از سال  توليدشدهبا شرایط عملكرد باال،  چهارزمانهسطح كارایي موتورهاي دیزلي 

 جلوگيري از رسوبات پيستون باالتري نيز برخوردار است. ، از ویژگيCEهاي كيفيت عالوه بر ویژگي

CG-4 

-به باال كه در شرایط سنگين و دور باال كار مي ۱99۴از سال  توليدشدهچهارزمانه دیزلي  هايروغنسطح كارایي 

هاي محافظت در برابر خوردگي، ایجاد رسوب در هستند و داراي ویژگي CF-4, CE, CD هايروغنكنند مشابه 

 باشد.دماهاي باال، اكسيداسيون و عدم تشكيل كف مي

CH-4 

كنند و ميزان سولفور به بعد كه با دور باال كار مي ۱99۸از سال  توليدشده چهارزمانهسطح كارایي روغن دیزلي 

-مي CF-4, CG-4با سطح كيفيت  هايروغن جايبهباشد. مي %5/۰ها باالتر از موجود در سوخت این نوع دیزل

 با كارایي بهتر استفاده نمود. CH-4توان از روغن 

CI-4 

كنند. این سطح به بعد كه با دور باال كار مي 2۰۰2از سال  توليدشده چهارزمانهدیزلي  هايروغنسطح كارایي 

فرموله شده و در محدوده سوخت  (EGR)كيفيت براي حفظ قابليت موتور جهت گردش مجدد گاز خروجي 

 ,CG-4, CF-4سطوح كيفيت  جايبهتواند وزني كاربرد دارد. همچنين مي %5/۰دیزلي شامل سولفور باالتر از 

CE, CD وCH-4 .بكار رود 
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 :APIموتور دیزلی توسط  هايروغنمعرفی سطوح کارایی  بنديزماننمودار 

 

 

معرفي هر سطح كيفيت جدید تقریباً مصادف با دستيابي منابع خودروسازي به یك فنّاوري جدید در 

 .باشدميطراحي موتور و یا قطعات آن 
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 دنده خودرو: هايروغنبندي انواع طبقه

 گرانروي: بر اساسبندي طبقه

دنده خودرو  هايروغنجدول زیر  بر اساس، SAEانجمن مهندسي خودرو آمریكا با عالمت اختصاري 

 بندي نموده است.درجات گرانروي طبقه ازلحاظرا 

 :SAEدنده برحسب  هايروغنبندي جدول طبقه

SAE J 306 Specifications 

Automotive Gear Lubricant Viscosity Classification 

Kinematic 

Viscosity 

at 100 ℃ cSt 

Maximum 

Kinematic Viscosity 

at 100 ℃ cSt 

Minimum 

Maximum Temperature 

for Viscosity of 150,000 

cP ℃ 

SAE 

Viscosity Grade 

- 4.1 -55 70W 

- 4.1 -40 75W 

- 7.0 -26 80W 

- 11.0 -12 85W 

<11.0 7.0 - 80 

<13.5 11.0 - 85 

<18.5 13.6 - 90 

<24.0 18.5 - 110 

<32.5 24.0 - 140 

<41.0 32.5 - 190 

- 41.0 - 250 
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 :US MILITARYدنده برحسب  هايروغنبندي جدول طبقه

85W-140 80W-90 75W  

Viscosity 100 ℃ min cSt 24.0 13.5 4.1 

41.0 24.0 - Viscosity 100 ℃ max cSt 

-12 -26 -40 Viscosity of 150000 cP max-temp ℃ 

-20 -35 -45 Channel Point min ℃ 

180 165 150 Flash Point ℃  
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 سطح کارایی: بر اساسدنده  هايروغنبندي طبقه

طبق جدول زیر  هاآنسطح كارایي  بر اساسدنده خودرو را  هايروغن( APIانجمن نفت آمریكا )

 بندي نموده است.طبقه

 دنده خودرو: هايروغنبراي  APIبندي طبقه

API  معادلMIL-L مورد مصرف 

GL-1 ---- 
 هاي دستي )مارپيچي(روغن دنده سيستم

 اثرات فشار، براي شرایط سبك. دهندهكاهشبدون مواد افزودني  پایهروغن

GL-2 ----  داراي كيفيتي برتر ازGL-1.حاوي ماده افزودني ضد سائيدگي ، 

GL-3 ---- 
 GL-2داراي كيفيتي برتر از 

 حاوي مقدار كمي ماده افزودني كاهش دنده اثرات فشار، براي شرایط متوسط.

GL-4 
MIL-L-

2015 
 هاي( بسياري از خودروها.)گيربكس هادندهجعبهمناسب براي 

GL-5 
MIL-L-

2015 C,D 

هاي هيپوئيد و ها و دنده، مناسب براي دیفرانسيلEPروغن با ميزان بيشتري از ماده افزودني 

 كنند.دیفرانسيل خودروهاي سبك و سنگين كه در شرایط بسيار سخت كار مي

GL-6 ----  هاي هيپوئيددندهویژه نوع خاصي از  هايدندهروغن. 

MT-1 ---- 

هاي ها و كاميوناتوبوس (Non Synchronized)زمانناهمهاي دستي سيستمروغن دنده 

سنگين حاوي مواد افزودني پایداري در برابر حرارت، سایش و مواد ممانعت كننده از تخریب 

 واشرهاي روغن.

 شود.یا بدون آن توليد مي EPبسته به شرایط كاربرد با ماده افزودني 

PG-2  ---- 

است و در آینده نزدیك همه  ایجادشده API GL-5این سطح كيفيت براي جایگزیني 

روغن براي پيشرفت بيشتر، باید سطح كيفيت محصوالت خود را به این  توليدكنندههاي شركت

 سطح ارتقاء دهند.
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 صنعتی: هايروغنبندي انواع طبقه

 (ISOگرانروي: ) بر اساسبندي طبقه

بندي نموده است. این گرانروي طبقه بر اساسصنعتي را  هايروغن( ISOالمللي استاندارد )سازمان بين

. در این %۱۰، با تغييرات مجاز گرادسانتيدرجه  ۴۰بندي عبارت است از گرانروي روغن در طبقه

 شدهتعریفآن ردیف  گرانروي، نسبت به ميانگين %۱۰ بر اساسبندي محدوده گرانروي هر ردیف طبقه

 است.
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 :ASTMو  Sayboltبا گرانروي برحسب  ISO برحسببندي گرانروي جدول مقایسه طبقه

Iso 

Viscosity 

Grade 

Mid- Point 

Kinemetic 

Viscosity 

Kinematic Viscosity Limits 

cSt @40 ℃ (104 ◦F) 
ASTM 

Saybolt 
Viscosity 

Number 

Saybolt Viscosity SUS 

100 ◦F (37.8℃) 

Min Max Min Max 

2 2.2 1.98 2.42 32 34.5 35.5 

3 3.2 2.66 3.52 36 36.5 36.2 

5 4.6 4.14 5.06 40 39.9 42.7 

7 6.8 6.12 7.48 50 45.7 50.3 

10 10 9.00 11.0 60 55.5 62.8 

15 15 13.5 16.5 75 72 83 

22 22 19.8 24.2 105 96 115 

32 32 28.8 35.2 150 135 164 

46 46 41.4 50.5 215 191 234 

56 68 61.2 74.3 315 280 345 

100 100 90.0 110 455 410 500 

150 150 135 165 700 615 750 

220 220 198 242 1000 900 1110 

320 320 288 352 1500 1310 1600 

460 460 414 506 2150 1880 2300 

680 680 612 748 3150 2800 3400 

1000 1000 900 1100 4650 4100 5000 

1500 1500 1350 1650 7000 6100 7500 
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و مقایسه آن با گرانروي  AGMAدنده برحسب  هايروغنبندي گرانروي جدول طبقه

 :ISOبرحسب درجه 

Extreme Pressure 

Gear Lubricants 
Equivalent ISO Grade Viscosity Range 

Rust and Oxidation 

Inhibited Gear Oils 

AGMA Lubricant 

No 
 ℃/s) at 40 2(mm cSt AGMA Lubricant No 

 46 41.4 to 50.6 1 

2EP 68 61.2 to 74.8 2 

3EP 100 90 to 110 3 

4EP 150 135 to 165 4 

5EP 220 198 to 242 5 

6EP 320 288 to 352 6 

7EP 460 414 to 506 *7 Compounded 

8EP 880 612 to 748 *8 Compounded 

8A EP 1000 900 to 1100 *8A Compounded 

چرب )حيواني یا گياهي(  هايروغندرصد  3 ـ ۱۰( حاوي Compounded) شدهتركيب هايروغن*

 هستند. سينتتيكو یا 
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سطوح كارایي مرتبط با این محصوالت در یك جدول  تماميبهصنعتي، اشاره  هايروغنبه دليل تنوع 

. بنابراین در جدول زیر تنها به ذكر سطوح كارایي چند روانكار صنعتي كه از اهميت نيستپذیر امكان

 گردد.بيشتري برخوردار هستند اكتفا مي

 كارایيسطوح  روانكارها بنديدسته

 Turbine Oils توربين هايروغن

ASTM 722013 
DIN 51515 

MIL-L 1733 H BS4 489 

 Industrial Gear Oils دنده صنعتي هايروغن

DIN 51517 Pt3 
(French steel) FT 158 

US Steel 224, AGMA 250-04 

Cincinnati Milacron P35, P59, P63 

 Hydraulic Oils هيدروليك هايروغن

AFNOR NF E 48-603, DIN 51524 Pt 182 
MAN N 698 H-LPD Denison HF-0 

Cincinnati Milacron P88, P69, P70 

MIL-H-24459, MIL-L-17672D 

 Metal Working عمليات فلزكاري هايروغن

Fluids 

به علت تنوع شرایط كاري و نوع محصوالت، سطح كارایي 

 .شودنميخاصي براي این گروه تعریف 

عایق الكتریكي و  هايروغن

 ترانسفورمر

Transformer & 

Switch Gear Oils 

BS 148 
IEC 296 

 يهاكابلعایق الكتریكي  هايروغن

 يفشارقو
Cable Oils IEC 465 

 Refrigeration Oils كمپرسور برودتي هايروغن
DIN 51503 BS 2626 & 6413 

DIN 8960 ISO 6743 

 Compressor Oils DIN 51506 كمپرسور هوا هايروغن

 Circulating oils DIN 51524 Pt 1 & Denison HF-1 گردشي هايروغن
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 موتور هايروغننکات کاربردي در خصوص 

پردازیم و سپس با مشخصات موتور مي هايروغندر این بخش ابتدا به نكات كاربردي در خصوص 

 شویم.جدیدتر آشنا مي هايروغن

 فشار روغن و دالیل تغییرات آن

ميزان مجاز  وحوشحولدر مورد فشار روغن این است كه مقدار آن باید همواره  توجهقابلنكته 

مشكالتي را  قطعاًتوسط سازنده خودرو باشد و افزایش و كاهش فشار نسبت به مقدار مجاز  شدهتعيين

توان به مقایسه بين موتور اتومبيل و براي موتور ایجاد خواهد كرد. براي درك عميق و تجسم بهتر مي

بيماري تلقي  عنوانبهدر بدن  فشارخوندانيم افزایش یا كاهش كه مي طورهمانانسان پرداخت.  بدن

گيرد، به همين ترتيب افزایش یا كاهش فشار روغن نسبت شود و شخص مبتال تحت درمان قرار ميمي

تصوري نادرست خواهد  بنابراین .باشدميبه مقدار مجاز نيز نشانه اشكال در سيستم روانكاري یا روغن 

-اكثر مصرف متأسفانه آنكهحالمزیتي براي روغن تلقي گردد.  عنوانبهاگر باال بودن فشار روغن بود 

كنند، رانندگاني كه با خودروهاي مجهز به عقربه فشارسنج روغن سفر مي مخصوصاًكنندگان روغن، 

د. در همين ارتباط و در تائيد مطلب، ذكر عقربه فشارسنج روي اعداد باالتر از حد نرمال بایست اندمایل

فشار نرمال براي  باآنكهبنا به گفته یكي از مسئولين شركت مرسدس بنز این نكته ضروري است كه 

 bar5/3-۰/3است ولي اكثر رانندگان فشار  ذكرشده bar5/2 دادي از خودروهاي بنز كمي پيش ازتع

موتور را معيوب ارزیابي كرده و نسبت  bar5/3دانند و حتي در فشارهاي كمتر از را فشار مطلوب مي

این نوع خودروها فشار روغن معياري براي  خریدوفروشدر زمان  همچنين نماید.به تعمير آن اقدام مي

تعيين وضعيت موتور بوده و فروشندگان نيز براي پوشاندن عيوب مكانيكي كه ممكن است خودرو دچار 

فشار روغن را باالتر از حد  STPبا ویسكوزیته باال یا موادي موسوم به  هايروغناشد با استفاده از آن ب

 كند.مجاب مي خودروو خریداران را در مورد سالمت موتور  داشتهنگهنرمال 
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 بر فشار روغن مؤثرعوامل 

 موردبحثجداگانه  طوربهتواند ناشي از عوامل مكانيكي یا روغني باشد كه هر یك تغييرات فشار روغن مي

 گيرد.و بررسي قرار مي

 عوامل روغنی: ـ ۱

و  داده قرار تأثيررا تحت  موتورروغنتواند فشار تغييرات شيميایي یا فيزیكي زیر در روغن مصرفي مي

 باعث افزایش یا كاهش آن گردد.

 راسيون.نيتاكسيداسيون و 

 .گردوخاكذرات فلزي و  آلودگي

 با ضد یخ. آلودگي

 انتخاب غلط روغن.

 رقيق شدن با سوخت.

 VII هايمولكولشكستن 

 سطح پایين روغن درون كارتر.

 عوامل مکانیکی: ـ ۲

 اخطار.عيوب فشارسنج، سيستم ارسال پيام، عقربه و یا المپ 

 اشكاالت پمپ روغن.

 عيوب شير اطمينان.

 شل بودن اتصاالت پمپ.
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 .هایاتاقان ازاندازهبيشلقي 

 عدم كاركرد درست كولر روغن.

 و علل آن موتورروغنکاهش میزان 

كنندگان نسبت به آن كارشناسان و مصرف معموالًكم كردن روغن از آن دسته مسائلي است كه 

منعي  تنهانه موتورروغنكارشناسان براي مصرف و كم شدن  ازنظردارند بدین معني كه  نظراختالف

 ازنظرو هرچه خودروها  باشدميوجود ندارد بلكه با توجه به شرایط طراحي و ساخت اجزاء موتور الزامي 

وغن سخت شدن شرایط كاري و باال رفتن دماي موتور مصرف ر به دليلكنند توان و قدرت پيشرفت مي

را نقصي براي آن  موتورروغنكنندگان كاهش ميزان كند از طرف دیگر مصرفنيز افزایش پيدا مي هاآن

كنند كه در هنگام كار از ميران آن كاسته نگردد و در این مورد داند و روغني را مطلوب ارزیابي ميمي

خودرو خاص نيز توجهي به توصيه سازندگان خودروها در مورد حدود مجاز كاهش روغن براي آن 

 ندارند.

 هايشركت مرسدس بنز براي مدل مثالعنوانبه

450 SEL-450 SE-350 SE-280 SEL-280 SE-280 S 

كنندگان كيلومتر را مجاز دانسته ولي اغلب مصرف ۱۰۰۰ليتر در هر  5/2تا  5/۱كاهش روغن به ميزان 

كنند اقدام به تعویض كامل روغن مي این ميزان كاهش را دليلي بر عدم مرغوبيت روغن دانسته و

توان با اضافه نمودن روغني از همان نوع و به همان مقدار آن طبيعي است و مي كامالًكاهش  آنكهحال

 را برطرف نمود.
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 موتورروغنعوامل معمول کاهش 

 توان برشمرد:سه علت را مي موتورروغنبراي كم كردن  طوركليبه

سوزد و از موتور ده تا بيست درصد روغن خروجي از كارتر از طریق جداره سيلندر مي معموالًالف ـ 

. كه با در نظر گرفتن دور موتور باشدمي .round/3mm 060شود، این مقدار كاهش حدود خارج مي

RPM 4000  3و سرعت صد كيلومتر در ساعت، حدودcm 150 كيلومتر از موتور  ۱۰۰۰در هر  روغن

 گردد.خارج مي

ب ـ در موتورهاي احتراق داخلي به دليل باال بودن دماي سيستم، مقداري از روغن موجود درون كارتر 

هر صورت مجموع كاهش  به .باشدميكيلومتر  ۱۰۰۰در هر  3cm 660-550شود. كه حدود تبخير مي

كه در بعضي از خودروها به دليل شرایط  باشدميليتر  2/۱كيلومتر حدود  ۱۰۰۰مجاز روغن در هر 

كيلومتر نيز برسد. به هر شكل  ۱۰۰۰ليتر در هر  5/2تر این ميزان حتي ممكن است به كاري سخت

توسط سازنده و موجود درون  دهشتوصيهنمودن روغني از همان نوع  ریزباید این ميزان كاهش با سرمي

 كارتر، جبران گردد.

گردد كه در این حالت باید نسبت به  موتورروغنتواند باعث كاهش ج ـ عيوب مكانيكي موتور نيز مي

 انجام تعميرات الزم اقدام نمود.

 کاهش روغن غیرمعمولعوامل 

 موتورروغناي اشكاالت ميزان كم شدن عالوه بر عوامل معمول كاهش روغن بعضي از مواقع به دليل پاره

 یابد كه باید با دقت به آن توجه كرد و در جهت رفع آن اقدام كرد.افزایش مي

 در این حال باید روغن را تا زیر حد مجاز باالیي تخليه نمود. باالتر استمجاز  محدودهسطح روغن از 

است، روغن باید تخليه شود  شدهنتخاباروغن با ویسكوزیته نامناسب و كمتر از توصيه سازنده خودرو 

 و روغن مناسب جایگزین گردد.

 .قرارداد موردتوجهدماي روغن از حد نرمال باالتر رفته است باید اشكاالت مكانيكي را 



 

47 
 

بندها باید برطرف كند اشكاالت آبلنگ به بيرون نشست ميو ميل سوپاپميلبندهاي روغن از طریق آب

 گردد.

ها و پيستون باید تعمير یا تعویض اند، رینگدچار سائيدگي و یا چسبندگي شدههاي پيستون رینگ

 شوند.

 موردبررسيرا  هاآنها و نشيمنگاه ها در حالت بسته دچار اشكال است. باید سوپاپگاید و ساق سوپاپ

 .قراردادو توجه 

است. ولي به دليل محدوده وسيع طول  شدهانتخابویسكوزیته روغن مطابق توصيه سازنده خودرو 

شوند و ميزان تبخير مي سریعاًتر تر و سبكهيدروكربورهاي موجود در روغن، هيدروكربورهاي كوتاه

 یابد.روغن كاهش مي

 تغییر در طراحی موتور و نتایج آن:

 .باشدميپيستون باالتر از نوع مشابه در موتورهاي قدیمي در موتورهاي جدید، رینگ باالیي 

 از: اندعبارتنتایج این تغيير در طراحي موتور دیزل 

 كمتر آلودگي ـ ۱

آنكه حجم شكاف بين رینگ باالئي و باالي پيستون و دیواره آستري سيلندر  به علتباالتر:  كارایي ـ 2

گردد فضاي مرده در محفظه احتراق كم شده یابد ضریب تراكم باال رفته و این امر سبب ميكاهش مي

 را تقليل دهد. آلودگيسوخت را بهبود بخشيده و  كارایي و
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 دیزلی: موتورهايروغنعلل تغییر در 

كند و آن تغيير در طراحي موتوراست. دیزلي و كيفيت آن تنها به یك دليل تغيير مي موتورروغن فنّاوري

باالتر قرار گرفتن رینگ پيستون باعث تراشيده شدن دوده بيشتري )كه ناشي از احتراق ناقص سوخت 

سویي  از دد.گرلنگ مياست( از جداره آستري دیواره سيلندر و انتقال آن به داخل محفظه ميل

مقدار روغن براي سرریز كردن نيز كمتر  نهایتاًسوزانند و موتورهاي دیزلي امروزي روغن كمتري مي

سازي دوده فزوني یابد. لذا پراكنده سرعتبهگردد كه دوده ورودي به روغن گردیده و این امر موجب مي

 بایست بيشتر باشد.قدیمي مي هايروغندر روغن در مقایسه با 

 شود:موجب مشكالت ذیل مي موردبحثتوجه به دوده  عدم

 گرفتگي و انسداد فيلتر روغن.

 تشكيل لجن.

 رشد سریع ویسكوزیته.

 هایاتاقانخرابي 

دهد. در طراحي جدید قرار گرفتن رینگ پيستون در محدوده باالتر، درجه حرارت رینگ را افزایش مي

گراد باالتر از موتورهاي قبلي است. درجه سانتي 3۸باالیي موتورهاي دیزلي، درجه حرارت شيار رینگ 

عدم  باشدميتر آن از قسمت پایين ترداغسمت باالیي پيستون به علت نزدیكي به محفظه احتراق 

استفاده از روغن مناسب باعث ایجاد رسوباتي در شيارهاي رینگ و روي سطح محل استقرار رینگ 

كردن محفظه احتراق را نداشته  بنديآبخاصيت  خوبيبهكه پيستون گردد گردد. این امر موجب ميمي

مناسب  بنديآبگردد. سرانجام در اثر عدم رسوبات در هر بار تعویض مرتب انباشته مي این باشد.

 محفظه احتراق، فرار گاز از پشت پيستون زیاد شده كه سایش )بوش( سيلندر را به همراه خواهد داشت.
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 از تغییر در طراحی موتورمشکالت ناشی 

 افزایش مقدار دوده در روغن. ـ ۱

 افزایش درجه حرارت رینگ. ـ 2

فائق آمدن و غلبه كردن بر مشكالت مزبور باید از روغني استفاده شود كه قابليت حمل  منظوربهلذا 

 نماید.دوده بيشتر و تحمل درجه حرارت باالتر را داشته باشد و بتواند عمر بهينه موتور را حفظ 

 :API CI-4یك روغن دیزلی با استاندارد  و کارایی مزایا

این روغن مخصوص موتورهاي دیزلي سبك، متوسط و سنگيني است كه در آن ها از گازهاي خروجي 

درصد از  5۰و به این ترتيب حدود  (EGR) خنك شده از اگزوز به جاي اكسيژن استفاده مي شود

دود »كاسته مي شود. این روغن همچنين در حال حاضر استانداردهاي اكسيدهاي نيتروژن خروجي 

تدوین شده است را داراست. روغن هاي با این سطح كيفيت به منظور  2۰۰۴كه در سال « خروجي

داراي خاصيت بازي بيشتري هستند و براي استفاده دیزل هایي كه  xNO مقابله با اسيدهاي حاصل از

-CD ،CE ،CF-4 ،CGگرد دارد مناسبند. به جاي سطح كيفيدرصد گو۰5/۰سوختشان حداكثر 

4 ،CH-4  مي توان ازCI-4  استفاده كرد. 
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 گریس

تعریف كرده است: گریس یك محصول  گونهاین( گریس را IGNL)۸روانكار هايگریسانجمن ملي 

آید و در اكثر به دست مي پایهروغنتا جامد است كه از پراكنده كردن ماده غليظ كننده در  نيمه مایع

و كيفيت  مشخصات افزایند.ایجاد و تقویت بعضي از خواص، به آن مواد افزودني مي منظوربهموارد 

د توليد آن و همچنين فراین پایهروغن، مواد افزودني، مشخصات غليظ كنندهبه نوع و مقدار ماده  سگری

عامل پایداري در برابر آب، پایداري در دماي باال و حفظ  ترینمهم كنندهغليظ بستگي دارد. ماده 

ها، براي به حداقل مشابه روغن هاگریس مصرف و هنگام انبارداري گریس است. زمانمدتكيفيت در 

مانعي  عنوانبهرساندن اصطكاك و سایش بين سطوح متحرك، كاربرد دارند. در مواردي كه روانساز باید 

است كه به  ايگونهبهبراي جلوگيري از ورود ذرات خارجي عمل كند یا موقعيت حركت بين دو سطح 

روانكار، مشخص  هايروغن هاگریسایسه مق در نياز است، باید از گریس استفاده شود. نيمه جامدروانساز 

 به لحاظ ساختار ویژه خود، كاربردهاي خاصي دارند. كننده رواناز این دو نوع  هركدامشود كه مي

هاي دستگاه دسترسغيرقابلروانكار مناسب در نقاط  عنوانبه هاآناستفاده از  هاگریسویژگي  ترینمهم

 درنتيجهتر داشته و شوند، طراحي سادهبا گریس روانكاري ميآالتي كه صنعتي است. از طرفي ماشين

ها استفاده هدستگا بنديآبتوان در مي هاگریسبه تعمير و نگهداري كمتري نياز دارند. همچنين از 

هاي )صابون غليظ كننده)معدني، سينتتيك، گياهي( و نوع ماده  پایهروغننوع  بر اساسرا  هاگریس كرد.

 كنند.بندي ميا و مواد معدني(، دستهفلزي، پليمره

 هاگریسبندي درجه

شوند. این درجات به درجات ها با درجاتي مشخص مينيز مانند روغن هاگریسقوام و سفتي،  ازنظر

NLGI ( طبقه6( تا )۰۰۰یا نفوذپذیري معروف هستند و با اعدادي از سه صفر )شوند. بندي مي

آزمایش  اساس بر NLGI000با درجه  هاآنترین و روان NLGI6با درجه  هاگریسترین سفت

از جانب  هاآنبر مبناي قوام  هاگریسبندي درجه شوند.نفوذپذیري گریس كاركرده، مشخص مي

( انجام NationalLubricating Grease Instituteروانكار )آمریكا( ) هايگریسانستيتوي ملي 

 شود.مي

                                                           
8National Lubricating Grease Institute 
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 DIN 51818)بر مبناي آزمون نفوذپذیري مطابق با استانداردهاي NLGIبندي درجه

ASTM D-217, ASTM D-2665 ) 

 NLGIبندي گریس به روش جدول درجه

 NLGIدرجه 
DIN51818 

 ساختار )حالت فيزیكي( كاربرد
 ISOنفوذ پس از كار 

2137 (mm۱/۰) 
 نحوه استفاده

 ۴۴5-۴75 مایع روانكاري ۰۰۰
پمپ  هاييستمسبه كمك 

 كننده مركزي

۰۰ 
 

 ۴۰۰-۴3۰ تقریباً مایع هادندهچرخ
پمپ  هاييستمسبه كمك 

 كننده مركزي

 3۸5-355 یعما یباًتقر هادندهچرخ ۰
پمپ هاي يستمسبه كمك 

 كننده مركزي

 3۱۰-3۴۰ ژالتيني هایاتاقان روانكاري ۱
 

 به كمك تلمبه

كننده گریس یا پمپ 

 يمركز

 265-295 ژالتيني هایاتاقان روانكاري 2

 تلمبه كمك به

 كننده پمپ یا گریس

 مركزي

 به كمك تلمبه گریس 22۰-25۰ ژالتيني هایاتاقانروانكاري  3

 به كمك تلمبه گریس ۱75-2۰5 نيمه جامد هادستگاه يبندآب ۴

 ۱3۰-۱6۰ جامد يمهن هادستگاهبندي آب 5
 جامد صورتبهيماً مستق

 شوديم استفاده

 ۸5-۱۱5 جامد هادستگاه يبندآب 6
 جامد صورتبه يماًمستق

 شوديم استفاده
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 خودروهاي سبك و سنگین هايگریسبراي  NLGIبندي طبقه

 كارایي نوع سرویس گروه

LA شاسي 

 32۰۰دوره گریس كاري كمتر از 

كيلومتر و كاربرد در شرایط متوسط 

 و سخت

اكسيداسيون و پایداري در برابر تنش، محافظت در پایداري 

 برابر خوردگي و سایش

LB يشاس 

دوره گریس كاري طوالني باالتر از 

km32۰۰  كاركرد در شرایط

متوسط تا سخت با بارهاي زیاد، 

 ارتعاش و تماس با آب

پایداري در برابر اكسيداسيون و تنش، محافظت در برابر 

خوردگي و سایش حتي تحت بارهاي زیاد و در حضور آلودگي، 

 گرادسانتيدرجه  ۱2۰تا  -۴۰دماي كاربرد 

GA یاتاقان چرخ 
دوره گریس كاري متناوب متوسط و 

 سخت در شرایط
 گرادسانتيدرجه  7۰تا  -2۰دماي كاربرد 

GB یاتاقان چرخ 
اربرد در شرایط متوسط مثل ك

 هاكاميونسواري،  هاياتوبوس

مقاومت در برابر اكسيداسيون و تبخير، پایداري در برابر تنش، 

 ۱2۰تا  -۴۰محافظت در برابر خوردگي و سایش. دماي كاربرد 

 گرادسانتيدرجه 

GC یاتاقان چرخ 

كاربرد در شرایط متوسط تا سخت 

كشيدن مثل )توقف و حركت، یدك 

 و سرباالیي(

مقاومت در برابر اكسيداسيون و تبخير، پایداري در برابر تنش، 

 ۱2۰تا  -۴۰محافظت در برابر خوردگي و سایش، دماي كاربرد 

 گرادسانتيدرجه 

بندي نموده است. دو گروه اول كه با حرف گروه مختلف دسته 5خودروها را در  هايگریساین جدول، 

L شوند، مربوط به شاسي و سه گروه بعدي كه با حرف شروع ميG شوند، مربوط به یاتاقان شروع مي

 چرخ هستند.
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 نیاز دارند عبارت است از: گریس کاريمختلف خودرو که به  هايبخش

است كه  ذكرشایانا و چهارشاخ گاردان. هاي چرخ، محورهها، یاتاقانجلوبندي )سيستم تعليق(، سيبك

گریس باید طبق كتابچه راهنماي خودرو بر مبناي اطالعات فني توليد محصول و یا توصيه كارشناسان، 

انتخاب و مصرف شود. همچنين باید از اختالط دو یا چند نوع گریس یا اختالط محصولي مشابه از چند 

 توليدكننده مختلف، خودداري شود.

 روانساز: هايروغنوانكاري با گریس در مقایسه با مزایاي ر

 قابليت ماندگاري در محل روانكاري

 سهولت مصرف و كاهش دفعات روانكاري

 ها، كاهش نشستي و چكه كردن روانكارهدستگا بنديآبتر شدن كامل

 سازي چسبندگي روانكار به قطعات در شرایط دما و فشار باالبهينه

 هاي روانكاريسيستمسادگي طراحي 

 روانساز: هايروغنمعایب روانكاري با گریس در مقایسه با 

 كنندگي كمخنك

 هانفوذ نكردن به قطعات ریز و مجاري دستگاه

 بندي و انبارداريسختي بسته

 ها از سطوح قطعات متحركپاك نكردن آلودگي
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 براي انتخاب گریس مناسب باید به نكات ذیل توجه نمود: طوركليبه

 آالت و انتخاب گریسي كه بتواند از عهده روانسازي برآید.توجه به شرایط و فشار كار در ماشين ـ ۱

 زدگي و خوردگي قطعات را بگيرد.گریس بتواند جلوي زنگ ـ 2

هاي مختلف رفتار مناسبي ارائه دهد و تغييرات شدید ویسكوزیته گریس بتواند در درجه حرارت ـ 3

 نداشته باشد.

( سازگاري داشته SEAL) بنديآبهاي ها )االستومرها( واشرها و عایقگریس با تركيب الستيك ـ ۴

 نكند. را فاسد هاآنو 

 مجدد و عمر گریس صورت پذیرد. گریس كاريانتخاب با توجه به امكان  ـ 5

 

 

 

 

 

 

 

و  55، ۱5، 5/۴گرمي،  9۰۰گرمي،  ۴53در ظروف  ي شركت سنان شيمي تابانهاانواع گریس

 شوند.بندي و به بازار عرضه ميكيلوگرمي بسته ۱۸5
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 زیر است: به شرح رودمیبکار  هاگریساصطالحاتی که در بررسی 

 PENETRATION & CONSISTENCY گریدنفوذپذیري و 

همين دليل قوام گریس حين كار كردن  به نفوذپذیري معياري نسبي از قوام و سفت بودن گریس است.

شود. ري آن زیاد ميذینفوذپ به عبارتيو گریس نرم و  رودمياز بين  تدریجبهبه دليل خرد شدن الياف 

شود و نتيجه ( به گریس، انجام ميSHEARفشار و نيروي برش ) واردكردناین آزمون اغلب پس از 

نيمه از حالت  هاگریسبندي این آزمون براي تقسيم شود.با عنوان نفوذپذیري پس از كار خوانده مي

 .رودميتا جامد بكار  مایع

 DROP POINT شدناي نقطه قطره

نيمه و گریس حالت ژالتيني و  شدهذوب تدریجبهنمایانگر درجه حرارتي است كه در آن الياف گریس 

قطره جاري  صورتبهو در شرایط خاص آزمایشگاهي از روزنه دستگاه مربوطه  دادهازدستخود را  جامد

 شود.مي

 TEXTURE بافت

( اليافي Soft( نرم )Butteryاي )چند دسته كره به هاآنطول و ضخامت الياف  اساس بر هاگریس

شوند، ( تقسيم ميStringریش )( ریشLong-Fibrous( و اليافي بلند )Short-Fibrousكوتاه )

 كه هر یك كاربرد ویژه خود را دارد.

 COLOR رنگ

 باشدميبكار رفته در آن و یا در بعضي موارد افزون مواد پركننده ویژه  روغنرنگرنگ گریس ناشي از 

به كيفيت محصول ارتباط ندارد. گفتني است كه برخي از توليدكنندگان با اضافه نمودن  هرحالبهو 

 كنند.اي القاء ميهاي ویژه، منظور خاصي را براي كاربرد ویژهرنگ
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 FILLERپرکننده 

باال( كه در برخي از  بامشها موادي هستند از گروه روانسازهاي جامد با اندازه خيلي ریز )پركننده

 روند.براي ایجاد كاربردهاي ویژه بكار مي هاگریس

 SERVICE LIFEعمر سرویس 

گریس و فواصل زماني كه بایستي نسبت به تعویض گریس در شرایط ویژه دمایي اقدام  مؤثرطول عمر 

 نمود.

 مقاومت مکانیکی در دماي محیط

 RESISTANCE TO SOFTENING AT ROOM TEMPERATURE 

هاي معمولي بوده و ميزان مقاومت در حدود زیادي مبين عمر گریس در درجه حرارتاین آزمایش تا 

 دهد.حفظ ساختار ژالتيني را نشان مي

 WATER RESISTANCEمقاومت در برابر آب 

كنند متفاوت است. برخي در برابر آب مقاوم نبوده در مواردي كه با آب تماس پيدا مي هاگریسمقاومت 

نسبت به تعویض  سریعاًدهند. لذا در این شرایط بایستي و تشكيل امولسيون مي و در حضور آب متالشي

دهند و ، مقاومت عالي در برابر آب از خود نشان ميهاگریسآن اقدام نمود. برعكس، دسته دیگري از 

 گردند.هاي مرطوب استعمال ميهاي آب و سایر محيطدر پمپ

 گراد(دستگاه )درجه سانتیحداکثر دماي عملیاتی مجاز در 

MAX.CONTINUOUS USABLE TEMPERATURE 

مداوم در آن به كار گرفت بدون آنكه خواص  طوربهتوان گریس را بيشترین درجه حرارتي است كه مي

 خود را از دست بدهد.
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 قابلیت حفظ ساختار در مقابل گرم و سرد شدن متوالی

REVERSIBILITY RESPECT TO TEMPERATURE FLUCTUATIONS 

پذیري گریس به حالت ژالتيني اوليه خود نسبت به تغييرات درجه حرارت و ذوب و ميزان برگشت

گریس كلسيم )كاپ( با باال رفتن دماي  ویژهبه هاگریساز  برخي انجماد )ژالتيني شدن( مكرر است.

پاشد و حتي با خنك شدن هم ميعملياتي دستگاه و نزدیك شدن به نقطه ذوب گریس، متالشي و از 

دو فاز روغن و ذرات معلق صابون  صورتبهآورد و نمي دست بهدستگاه حالت ژالتيني اوليه خود را 

هایي را چنين گریس اصطالحاًدرنگ اقدام به تعویض گریس نمود. این شرایط بایستي بي در آید.درمي

آورند، مي به دستحالت ژالتيني خود را  اًمجددهایي كه خوانند و برعكس گریسناپذیر ميبرگشت

 نامند.پذیر ميبرگشت

 PUMPABILITY مرکزيهاي قابلیت پمپ شدن در سیستم

مركزي گریس را به  صورتبههایي كه اگر گریس در دماي پایين خيلي چسبنده و سفت شود، سيستم

 شوند.كنند با مشكل مواجه ميآالت پمپ ميماشين

 RESISTANCE TO EXTREME PRESSURE (E.P)مقاومت فشار مکانیکی 

تماس  باهم فلزيدهد دو قطعه با افزایش بار، گریس خود را از بين قطعات فلزي كنار كشيده و اجازه مي

شدید هاي متوالي باعث فرسایش هاي موقت جدا شدنخوردگيبا جوش توأمپيدا كند. این مسئله 

شود از مواد افزودني خاص براي افزایش مقاومت گریس در برابر فشار استفاده مي لذا گردد.قطعات مي

 هاي مقاوم جلوي فرسایش را بگيرد.تا با تشكيل الیه
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 انواع گریس روانکار

را با ذكر  هاآنداراي انواع گوناگون هستند اما انواع اصلي  هاگریسكه ذكر شد، گرچه طوري همان

 بندي نمود:توان در جدول زیر طبقهخصوصيات اساسي مي

 پایهروغننوع  نوع صابون
محدوده دماي 

 ℃كاركرد
 توضيحات پایداري در برابر آب

 یدارپا يرغ -2۰تا  ۱۰۰ روغن معدني Naصابون سدیم 

با آب تشكيل امولسيون داده و در 

مایع تغيير  صورتبهبرخي شرایط 

 .دهندميحالت 

 چندمنظورهگریس  9۰℃پایداري تا  -3۰تا  ۱2۰ روغن معدني Liصابون ليتيم 

صابون كمپلكس ليتيم 
Co-Li 

 پایدار -3۰تا  ۱۴۰ روغن معدني
با خاصيت پایداري  چندمنظورهگریس 

 حرارتي باال است

 بسيار پایدار -2۰تا  7۰ روغن معدني Caصابون كلسيم 

و پایداري عالي در  بنديآبخاصيت 

مقابل نفوذ آب داشته و آب را جذب 

 .یابدنمي

 پایداري مناسب در مقابل آب دارد پایدار -2۰تا  7۰ روغن معدني Alصابون آلومينيوم 

صابون كمپلكس سدیم 
Co-Na 

 ۸۰℃پایدار تا  -3۰تا  ۱6۰ روغن معدني
براي دماي باال و فشار زیاد مناسب 

 است

صابون كمپلكس كلسيم 
Co-Ca 

 بسيار پایدار -3۰تا  ۱2۰ روغن معدني

 عنوانبه یهپاروغنبا توجه به گرانروي 

در دما، فشار و  چندمنظورهگریس 

 كاربرد دارد. باالسرعت

صابون كمپلكس باریم 
Co-Ba 

 بسيار پایدار -2۰ تا ۱2۰ روغن معدني

در مقابل بخار پایدار است با توجه به 

گریس  عنوانبه یهپاروغنگرانروي 

كاربرد  باالسرعتدر دما، فشار و  چندمنظوره

 دارد.

 پایدار -2۰تا  ۱6۰ روغن معدني پلي اوره
در شرایط عملياتي ساخت با دما، فشار 

 .شودميتوصيه  باالسرعتو 

صابون كمپلكس 

 آلومينيوم
 پایدار -3۰تا  ۱۴۰ روغن معدني

در دما، فشار  پایهروغنبا توجه گرانروي 

 .شودميتوصيه  باالسرعتو 

 بنتونيت
روغن معدني یا 

 استري هايروغن
 پایدار -2۰تا  ۱6۰

گریس نيمه جامد و ژله مانند در دماي 

 كاربرد دارد. پایينسرعتباال و 

 كاربرد دارد باالسرعتدر دماي پایين و  پایدار -6۰تا  ۱2۰ روغن استري صابون ليتيم

 پایدار -۴۰تا  ۱2۰ روغن استري صابون كمپلكس باریم

در مقابل بخار پایدار است و براي كار 

مناسب  باالسرعتدر دماي پایين و 

 است

 پایدار -۴۰تا  ۱2۰ روغن استري صابون كمپلكس كلسيم

در مقابل بخار پایدار است و براي كار 

مناسب  باالسرعتدر دماي پایين و 

 است
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 بسيار پایدار -۴۰ا  ۱7۰ سيليكونيروغن  صابون ليتيم

و  باالسرعتكار در دماي پایين و  منظوربه

مناسب سرعت كم و متوسط و فشار زیاد 

 .است

 گیري صحیح براي ارسال به آزمایشگاهروش نمونه

گویاي شرایط واقعي سيال یا گریس  ايگونهبهشود باید اي كه جهت بررسي و آزمون ارسال مينمونه

گيري باید در زمان ثبات دستگاه انجام بگيرد. در ماشين یا دستگاه در حال كار باشد؛ بنابراین نمونه

گيري سيال یا گریس هگيري قبل و بعد از اضافه نمودن و سرریز كردن روانكار صحيح نيست. نموننمونه

آالت باید از محلي قبل از فيلتر یا هر سيستمي كه باعث جداسازي مواد ها و ماشيناز كليه دستگاه

گيري به كمك جریان یا مجراي عبور سيال باید قبل از نمونه لوله شود، انجام پذیرد.كننده ميآلوده

 كامل شستشو داده شود. طوربهسيال مورد آزمایش، 

 ، شامل موارد زیر استفاده شود:داربر چسباز ظروف تميز 

 نوع نمونه

 برداريتاریخ نمونه

 ساعات كاركرد

 نوع دستگاه

 توضيحات خاص

 گيرمشخصات كارگاه و نام شخص نمونه

 گيري گریس باید از چند نقطه و از محل مناسب صورت پذیرد.نمونه
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، مطابق موردنيازهاي نمونه براي انجام آزمایشهاي درخواستي، مقدار در صورت مشخص بودن آزمون

هاي درخواستي، حداقل جدول صفحه بعد تهيه و ارسال شود و در غير این صورت براي انجام آزمون

 گریس نياز است. كيلوگرمیك ليتر سيال و یا یك 

 هاي آزمایشگاهیآزمون براي موردنیازمقدار نمونه سیال یا گریس 

 نام آزمون
آزمون روش 

(ASTM) 

گرم یا ) يازمقدار موردن

 (ليتريليم

 D-156 75 (Sayboltرنگ )

 D-1500 55 (Lovibondرنگ )

 D-6304 50 (Karl Fischerميزان آب )

 D-1298 200 دانسيته

 D-4052 10 دانسيته

 D-445 25 ۱۰۰℃و  ۴۰℃ينماتيك سگرانروي 

 D-974 عدد اسيدي
D-664 

50 

 D-2896 10 يت كل()قليائعدد بازي 

 D-92 100 (Cleveland Open Cupنقطه اشتعال و نقطه احتراق )

 D-97 55 نقطه ریزش

 D- 1401 50 از آب جدا پذیري

 D-892 400 كف

 D-5185 20 (ICPآناليز عنصري )

 NAS1636 درجه تميزي
ISO 4406 

100 

 D-130 100 خوردگي مس

 D-665 400 زدگيزنگمحافظت از 

 D-5800 150 (Noackفراریت روغن )

 RBOT D-2272 100آزمون پایداري اكسيداسيون 

 D-611 20 نقطه آنيلين

 IEC-60156 500 الكتریكدي

 D-189 20 (Conradsonكربن )باقيمانده 

 D-524 20 (Ramsbottomكربن )باقيمانده 
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 آزمایشگاهیهاي آزمون موردنیازمقدار نمونه سیال یا گریس 

 (ASTMروش آزمون ) نام آزمون
گرم ) يازمقدار موردن

 (ليتريليمیا 

 D-482 100 مقدار خاكستر

 D-874 100 مقدار خاكستر سولفاته

 D-893 15 مواد نامحلول در بنتان

 D-893 15 مواد نامحلول در تولوئن

 D-1384 750 ايشيشهخوردگي در ظرف 

 D-1218 10 ضریب شكست

 IP-263 50 وضعيت پایداري امولسيون

pH D-1287 80 

 D-1121 20 يت ذخيرهئقليا

 D-2983 100 (Brookfieldگرانروي دیناميك )

 D-5293 100 (Cold Cranking simulatorدیناميك ) گرانروي

 D-6278 1000 پایداري برشي

 D-2500 55 نقطه ابري شدن

 D-1748 200 بخار اتاقكخوردگي در 

 D-94 25 عدد صابوني

 D-217 500 تعيين نفوذپذیري گریس

 D-566 10 نقطه قطره شدن گریس

 D-1742 150 روغن از گریس جدا پذیري

 D-1264 50 قابليت شستشو با آب گریس

 D-4048 100 خوردگي مس گریس
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 روانکارها: بندي کنندهطبقههاي و کمیته هاانجمن، هاسازمانوظایف 

كنند و در بندي روانكارها فعاليت ميطبقه ٔ  درزمينههایي كه و كميته هاانجمن، هاسازمانوظایف 

 است: شدهدادهخالصه در زیر شرح  صورتبهشده است،  بردهنام هاآناز  قبل هايقسمت

1-SAE: Society of Automotive Engineers. 

 بر اساسروانكار خودرو را به عهده داشته و  هايروغنانجمن مهندسان خودرو، مرور و بررسي وضعيت 

 نماید.مبادرت به تعریف مشخصات جدید مي شدهانجامهاي بررسي

2-API: American Petroleum Institute. 

هاي سطوح كارایي بنديتعریف طبقهانجمن نفت آمریكا، با بررسي نيازهاي وسایل نقليه جدید، اقدام به 

 نماید.موجود مي هايروغن

3-ASTM: American Society Testing and Materials. 

جهت ارزیابي روانكارها را به  موردنيازهاي آزمون هاي آزمون و مواد آمریكا، تدوین روشانجمن روش

 عهده دارد.

4- ISO: International Standards Organization. 

جهت طرح مشخصات جهاني جهت روانكارهاي صنعتي  ۱9۸7المللي، در سال سازمان استانداردهاي بين

 تأسيس شد.

5-CRC: Coordinating Research Council. 

با دولت  هاسازمانشود و رابط این حمایت مي SAEو  APIكننده تحقيقات توسط انجمن هماهنگ

 .باشدميآمریكا  متحدهایاالت
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6-ILSAC: The international Lubricants Standardization and 

ApprovalCommittee. 

المللي روانكارها، اولين تالش كشورهاي داراي استانداردهاي هاي بينكميته تدوین استانداردها و تأیيدیه

در سطح جهاني این كميته در سال  استفادهقابلهماهنگ نمودن استانداردهاي موجود  منظوربهروانكار 

 معرفي كرد. GF-1اولين سطح كيفيت خود را به نام  ۱99۰

7-ACEA: Association Des ConstructersEuropeans’d’ Automobiles. 

، روور، جنرال موتور، واگنفولكس و،انجمن توليدكنندگان خودرو اروپا، اعضاي كنوني آن شامل ب.ام.

 .باشدمي اسكانيا، مان و داف اندليلفورد، مرسدس بنز، ولوو، پورشه، رولزرویس، فيات، رنو، 

8-MVMA: Motor Vehicle Manufacturers Association of North America. 

 اتحادیه سازندگان موتور وسایل نقليه آمریكاي شمالي.

9-EMA: Engine Manufacturers Association. 

 ه سازندگي موتورهاي دیزلي سنگين.اتحادی

10-EMA: Engine Manufacturers Association. 

 استاندارد ارتش آمریكا. بر اساسبندي روانكارها بقهط

11-AGMA: American Gear Manufactures Association. 

 انجمن سازندگان دنده آمریكا.

12-IP: Institute of Petroleum. 

 انستيتو نفت.
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13-NLGI: National Lubricating Grease Institute (USA) 

 كند.بندي ميطبقه هاآننفوذپذیري  بر اساسرا  هاگریسانجمن ملي گریس آمریكا، 

14-DIN: Deutsche Industrie Norm. 

 مؤسسه استاندارد آلمان.

15-JASO: Japanese Automotive Standards Organization. 

 سازمان استانداردهاي وسایل نقليه موتوري ژاپن.

16-CCMC: Committee of Common Market Automobile Constructors. 

 سازندگان خودروي كشورهاي بازار مشترك اروپا.
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 جدول مربوط به استانداردهاي سوخت:

 الف: بنزیني

 Euro II Euro III Euro 4 بنزیني

 9۱-95 9۱-95 ۸۸-93 كتانعدد ا

 ۰۱3/۰ ۰۰5/۰ ۰۰5/۰ (g/Litسرب )

سولفور )گوگرد(: درصد 

 جرمي
۰5/۰ ۰۱5/۰ ۰۰5/۰ 

 ۱ ۱ 3-5 بنزین: درصد حجمي

 ب: دیزلي

 Euro II Euro III Euro 4 دیزلي

 5۱ 5۱ ۴۸ عدد ستان

 3kg/m ۸6۰-۸2۰ ۸۴5-۸2۰ ۸۴5-۸2۰دانسيته 

 ۰۰5/۰ ۰35/۰ ۰5/۰ سولفوردرصد جرمي 

 Euroميزان گازهاي خروجي برحسب استاندارد: 

استاندارد 

 محيطيزیست
Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 

 2۰۰۰-2۰۰۱ ۱995 -۱996 ۱992-۱993 ۱99۰-۱99۱ سال

g/kwh XON ۴/۱۴ 6 7 6 

PM g/kwh - 36/۰ ۱5/۰ ۱/۰ 

Co g/kwh 2/۱۱ 5/۴ ۴ 1/2 

HC g/kwh ۴/2 ۱/۱ ۱/۱ 66/۰ 
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 روانکار ونقلحملراهنماي انبارداري و 

 مكان انبار روانكار:

 المقدور باید از انبار كردن روانكارها در فضاي باز اجتناب كرد.ـ حتي

 است، نگهداري كرد. كنترلقابلها را باید در انباري كه درجه حرارت آن ـ روغن

مواد افزودني ـ روانكارها نباید در معرض مستقيم و مستمر سرما و گرما قرار گيرند زیرا امكان جدا شدن 

 آید. )بعد از مدت طوالني(مي به وجود

و همچنين بازدیدهاي ادواري فضاي مناسب در  ونقلحملها براي حركت وسایل ـ در بين ردیف بشكه

 نظر گرفته شود.

 باشد. گردوغبارن باید در فضاي بسته و عاري از ـ باز كردن و توزیع روغ

 آسان باشد. رادارندهایي كه بيشترین كاربرد ـ دسترسي به بشكه

 هاي خالي و كانتينرها در نظر گرفته شود.ـ فضایي جداگانه براي بشكه

 امكانات موجود در انبار روانكارها:

 ـ امكانات ایمني جهت اطفاي حریق محصوالت نفتي.

 بندي.ظرف بسته ترینكوچكليتري تا  2۰۸انواع ظروف اعم از بشكه  قرار دادناي الزم براي هـ قفسه

بندي اوليه نظير پيمانه، پمپ، از حجم بسته تركوچكهاي ـ داشتن وسایل برداشت و یا انتقال با حجم

 شير و غيره.

 آوري ضایعات.ـ محل و یا مخزن جمع
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 تجهيزات.سازي ظروف و ـ تجهيزات پاك

 ، باالبر و غيره.دستيگاريـ وسایل جابجایي ظروف مانند ليفتراك، 

 ـ سيستم تهویه براي فضاهاي سرپوشيده.

 انبار كردن در فضاي بسته:

 معموالًهاي سرپوشيده سازي همواره ارجح است اما به علت محدودیت فضا در مكانـ این روش ذخيره

شوند و یا محصوالتي كه درب د ميمكه در سرما منج هایيروانكاربندي كوچك و محصوالت با بسته

 گردند.ها نگهداري ميدر این مكان بازشده هاآن

توانند موجب ها و غيره به روانكارها كه ميهاي بخار، كورهانبارها باید از نزدیك شدن لوله گونهاینـ در 

سوزي ناشي از براي جلوگيري از آتش معموالًفساد حرارتي و یا تبخير مواد فرار شوند ممانعت شود، 

 كنند.ها، این مواد را در فضاي باز نگهداري ميبخارات حالل

 انبار كردن در فضاي باز:

توان براي مدت محدودي در فضاي باز نگهداري كرد به شرطي كه در معرض تغييرات ـ روانكارها را مي

 زیاد دما قرار نداشته باشند.

ف موقف یا پوشش ضد آب ایجاد كرد تا از برف و باران و تابش مستقيم نور ها باید یك سقـ روي بشكه

 خورشيد حفاظت شوند.

امولسيون شونده در  هايروغنهایي كه به دماهاي پایين حساس هستند مانند روغن قرار دادنـ باید از 

 معرض دماهاي پائين اجتناب كرد.

 :قراردادهرگز نباید در فضاي باز  راـ محصوالت زیر 

 عایق هايروغن ـ ۱



 

68 
 

 برودتي هايروغن ـ 2

 دارویي و بهداشتي هايروغن ـ 3

 هاـ گریس ۴

طبيعي )غير معدني( و یا موادي هستند كه در دماهاي  هايروغنكه شامل  كاريماشين هايروغن ـ 5

 گردند.پائين جامد و جدا مي

به سمت باالست تغييرات زیاد دما باعث تغيير در فشار داخلي  هاآنهاي ایستاده كه درب ـ در بشكه

 شود رطوبت از طریق درب ظرف وارد شود.ظرف شده و باعث مي

 گردد.ها ميدر مصرف روغن اشتباهبهـ زنگ زدن و پاك شدن مشخصات روي ظرف منجر 

با خط افق موازي  هاآنامتداد دو درب  كهطوريبهافقي قرار گيرند  صورتبهالمقدور باید ها حتيـ بشكه

 .گيردها زیر سطح روغن قرار ميگردد. در این صورت درب

 ها:انبار كردن بشكه

و  داشتهنگهمایل  طوربهرا  هاآن تا قراردادشوند باید پالت ایستاده انبار مي طوربههایي كه ـ زیر بشكه

 آید. به عملجلوگيري  هاآناز نفوذ آب به داخل 

هاي قدیمي جلوگيري شود، شدن بشكه انباشتهـ ليستي از موجودي انبار تهيه و تنظيم گردد تا از 

 باید اولين خروجي باشد.هميشه اولين ورودي به انبار 

 تميز باشد. كامالًشوند باید ها در آن انبار ميـ محلي كه شبكه

هاي دیگر از روي زدگي، رسوب یا آلودگيتميز شود تا مواد حاصل از زنگ دقتبهها باید ـ درب بشكه

 پاك شود. كامالً هاآن
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واضح نوع و مشخصات محصول نوشته  طوربهها بنديها وسایل توزین، ظروف و بستهـ روي تمام بشكه

 ها جلوگيري گردد.شود تا از اشتباه در توزیع روغن

باشد و از خطر پاك  خواندنقابل هاآنبر روي  شدهنوشتهها به نحوي چيده شود كه اطالعات ـ بشكه

 شدن و مخدوش شدن محافظت شوند.

 انبار كردن بالك:

 گذاري شده و در مكان سرپوشيده نگهداري شوند.باید عالمتهاي نگهداري بالك )فله( روغن ـ تانك

ها پوشش باید اپوكسي رزین عموماًدتي والكتریكي و بر هايروغنهاي فوالدي براي نگهداري ـ تانك

 داده شوند.

از  كامالًباید با اپوكسي رزین پوشش داده شود و یا  White Oilsهاي فوالدي براي نگهداري ـ تانك

 گ ساخته شود.فوالد ضدزن

 تجهيز شده باشد تا رطوبت را جذب كند. سيليكا ژلـ لوله هواگيري مخازن باید با 

 بشكه: ونقلحمل

ها روي زمين ، باالبر انجام شود و یا بشكهدستيیا گاري ليفتراكها بهتر است با بشكه ونقلحملـ 

 شود، كه این كار باید حداقل با دو كارگر صورت گيرد. غلتانده

 برداري:نمونه

 برداري صورت گيرد.ـ براي آناليز و آزمون روانكارها الزم است نمونه

 بو باشند.اي و یا فلزي هستند باید تميز، خشك و بيشيشه عمدتاًبرداري كه ـ ظروف نمونه

اي كه وط كردن محتوي ظرف اصلي صورت گيرد تا نمونهبرداري از روانكارها باید پس از مخلـ نمونه

 یكنواخت باشد. كامالًشود استخراج مي
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 گيري نوشته شود.دقيق و صحيح روي ظرف نمونه طوربهـ مشخصات نمونه 

 گيري از حریق:پيش

از دارند باید در ظرف دربسته و دور درجه سانتي گراد  55 ازكه نقطه اشتعال كمتر  هایيرروانكاـ 

 حرارت نگهداري شوند.

 ها از محيط خارج شوند.ـ انبارها باید مجهز به سيستم تهویه باشند تا بخارات ناشي از حالل

 و یا دماي باال نگهداري شوند. زاآتشـ روانكارها باید دور از مواد 

از شن  هاي پرسطلو  نشانيآتشهاي حاوي فوم ، دستگاه2CO گازـ انبار روانكارها باید مجهز به 

 باشد.

ـ هرگز نباید از آب براي خاموش كردن حریق استفاده كرد زیرا این مواد روي آب شناور شده و آتش 

 یابد.گسترش مي

 هاي اوليه را فراگيرند.نشاني و كمكمربوط باید نحوه استفاده از وسایل آتش كاركنانـ 

ها، براي از بين بردن الكتریسيته ساكن ها و مخازن حاللـ نصب سيستم اتصال به زمين براي بشكه

 است. الزامي شودميكه باعث ایجاد جرقه 

 هاي توزیع روغن نصب كرد.ـ عالمت سيگار كشيدن ممنوع را باید در تمام انبارها و محل
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 سالمتی و ایمنی:

لذا هاي پوستي گردد معدني ممكن است منجر به حساسيت هايروغنـ تماس مستقيم و بلندمدت با 

 .باشدميرعایت نكات ایمني زیر در حين كار الزامي 

ـ استفاده از وسایل ایمني )لباس كار، دستكش، كاله، كفش، ماسك، عينك( خطرات ناشي از تماس با 

 دهد.روانكارها را كاهش مي

 هاي آلوده بایستي اجتناب كرد.ـ از تميز كردن پوست با پارچه

 ك و از الياف نخي باشد.ـ لباس كار همواره باید تميز و خش

 توجه نمود. برچسبـ به هنگام استفاده از روانكار باید به عالئم هشداردهنده بر روي 

 ـ به هنگام مشاهده هرگونه ناراحتي پوستي به پزشك مراجعه شود.

 محيطي باشد.هاي كاركرده بایستي منطبق بر اصول زیستـ نگهداري و دفع و تخليه روانكار

ریختن ضایعات روانكارها در سيستم فاضالب و یا ميسرهاي آب سطحي و زیرزميني جدا ـ از 

 خودداري شود.

 هاي اوليه:كمك

 سریعاًمصدوم به حالت تهوع خودداري كرده و از طریق بيني چيزي خورانده نشود.  واردكردنـ بلع: از 

 مصدوم را به بيمارستان منتقل كنيد.

بایستي  طوركليبهشستشو دهيد.  صابونآب و  با ارج كرده و پوست راهاي آلوده را خـ پوست: لباس

هاي مقاوم در برابر مواد توان از دستكشمي این كاررا به حداقل ممكن رساند كه براي  باپوستتماس 

 استفاده كنيد. باشدمي PVCیا  اتيلنپليشيميایي كه نئوپرن و نيتریل و 
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 دقيقه با آب شستشو دهيد. ۱5ها به مدت ـ چشم: در صورت تماس روغن با چشم

ناشي از  ایجادشدهكند ولي اگر بخارات ـ تنفس: استنشاق بخارات به ميزان كم مشكلي ایجاد نمي

بایستي از گاز اكسيژن و  سریعاًبایستي از منبع تراوش جلوگيري شود و  سرعتبهمحصوالت داغ باشد 

 هاي تنفسي استفاده نمود.دستگاه

هاي مقاوم در برابر الكل، مواد سوزي از كفسوزي: در هنگام آتشوليه در هنگام آتشهاي اـ كمك

شود. از آب به شكل اسپري استفاده گردد تا از  استفاده 2OCشيميایي خشك و ماسه و دولوميت و 

-بایستي از تجهيزات تنفسي و پوشش طورهمينانتشار آتش جلوگيري شده و بخارات را پراكنده سازد و 

 هاي مقاوم در برابر مواد شيميایي استفاده نمود.

 هاي روغن:محافظت

و دور از جرقه  داریدنگهاستفاده نكنيد و دریچه را هنگام مصرف بسته  مجدداًـ از ظروف محتوي روغن 

 و اشتعال باز نگهداري شود.

 جلوگيري شود.االمكان ـ از سيستم تهویه خوب و مناسب استفاده گردد تا تنفس بخارات روغن حتي

اسيدها و  دورازبهو  داشتهنگهبسته  كامالًمصرف است بي زماني كهظروف محتوي روغن را از 

 هاي قوي نگهداري نمایيد.اكسيدكننده

در محل كار قسمتي  حتماًاالمكان جلوگيري كرده و و چشم حتي باپوستـ از چكه كردن روغن و تماس 

 .ها در نظر بگيریدرا جهت شستشوي چشم

هاي روغن و برگرداندن آب به ظرف نگهداري روغن و شستشوي كافي نقاط ها و قطرهآوري چكهـ جمع

 با آب و مواد شوینده ضروري است. شدهآلوده
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به صورت  لیتري ۲0 ،لیتري ۵و  4 ،۲، ۱ ظروف در سنان شیمی تابان شرکت محصوالت

 عرضه فلهصورت به لزومصورت  در و لیتري ۲08 هايبشکه ،سطل، گالن و چلیك

 .شودمی
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 تابان شیمی سنان شرکت محصوالت کیفیت تضمین

 هايآزمایشگاه هايتست و بوده شدهتعریف فني مشخصات داراي تابان شيمي سنان شركت روانكارهاي

 در را شركت محصوالت از هریك توانندمي گرامي كنندگانمصرف .باشدمي دارا را اعتماد مورد

 زیر، استاندارد و معتبر ،اعتماد مورد هايآزمایشگاه .دهند قرار آزمون و تست مورد معتبر هايآزمایشگاه

 به مستقيم مراجعه صورتبه توانندمي نيز محترم كنندگانمصرف و بوده قرارداد طرف شركت این با

 :نمایند استفاده آزمایشگاهي امكانات از ،هاآن

 تدبيركاران البرز آزمایشگاه ✓

 پارس نت نوین آزمایشگاه ✓

 ایتراك ✓

 مترا آزمایشگاه ✓
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 مشخصات محصوالت
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 بنزیني موتورهايروغن
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 5W-40 SNموتورروغن

 فنّاوريآخرین دستاوردهاي علمي و بر پایه  بر اساسكه  باشدميي تمام سينتيك موتورروغن

متعارف جهت حفاظت  موتورهايروغنها بسيار بهتر از موتورروغنكنندگي فرموله شده است. این پاك

 كنند.و پيشگيري از تشكيل لجن عمل مي

گرانروي در دماي  مشخصات

درجه  ۱00

 گرادسانتی

شاخص 

 گرانروي

 ۱۵دانسیته در دماي 

 گرادسانتیدرجه 

 یت کلئقلیا نقطه ریزش نقطه اشتعال

 cSt - 3g/cm ℃ ℃ mgKOH/g واحد

روش 

 آزمون

ASTM D445 ASTM 
D2270 

ASTMD1298 ASTMD92 ASTMD97 ASTMD2896 

 SN 15.5 173 0.875 215 -41 11تورنادو 
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 10W-40 SMموتورروغن

العاده باال بوده كه با مولتي گرید با كارایي فوق موتورروغن، 10W-40 SMموتورروغن

در نسل جدید موتورهاي بنزیني با شتاب و قدرت  استفادهجهت  سينتتيكتمام  پایهروغناستفاده از 

 .رودميو در آن كنترل مناسب رسوبات انتظار  شدهطراحيباال 

گرانروي در دماي  مشخصات

درجه  ۱00

 گرادسانتی

شاخص 

 گرانروي

 ۱۵دانسیته در دماي 

 گرادسانتیدرجه 

 قلیائیت کل نقطه ریزش نقطه اشتعال

 cSt - 3g/cm ℃ ℃ mgKOH/g واحد

روش 

 آزمون

ASTM D445 ASTM 
D2270 

ASTMD1298 ASTMD92 ASTMD97 ASTMD2896 

تورنادو 
SM 

15 160 0.882 215 -35 11 
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 10W-40 SL   موتورروغن

طراحي و توليد گردیده  APIیكي از باالترین سطوح كيفي استاندارد  بر اساساین محصول 

-از مرغوب موتورروغنتوليد این  در .باشدميدر كليه موتورهاي بنزیني و دیزلي روز دنيا  استفادهقابلو 

 است. شدهاستفادهها افزودني ترینباكيفيتترین و 

 مشخصات )حد معمول(:

گرانروي در دماي  مشخصات

درجه  ۱00

 گرادسانتی

شاخص 

 گرانروي

 ۱۵دانسیته در دماي 

 گرادسانتیدرجه 

 قلیائیت کل نقطه ریزش نقطه اشتعال

 cSt - 3g/cm ℃ ℃ mgKOH/g واحد

 ASTM D445 ASTM روش آزمون
D2270 

ASTMD1298 ASTMD92 ASTMD97 ASTMD2896 

تورنادو 

۱8000SL 

15 160 0.872 215 -33 11 
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 20W-50 SLموتورروغن

طراحي و توليد گردیده  APIیكي از باالترین سطوح كيفي استاندارد  بر اساساین محصول 

-از مرغوب موتورروغنتوليد این  در .باشدميدر كليه موتورهاي بنزیني و دیزلي روز دنيا  استفادهقابلو 

 است. شدهاستفادهها افزودني ترینباكيفيتترین و 

 مشخصات )حد معمول(:

گرانروي در دماي  مشخصات

درجه  ۱00

 گرادسانتی

شاخص 

 گرانروي

 ۱۵دانسیته در دماي 

 گرادسانتیدرجه 

 قلیائیت کل نقطه ریزش نقطه اشتعال

 cSt - 3g/cm ℃ ℃ mgKOH/g واحد

 ASTM D445 ASTM روش آزمون
D2270 

ASTMD1298 ASTMD92 ASTMD97 ASTMD2896 

 تورنادو

۱8000SL 

18.5 125 0.892 215 -24 11 
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 10W-40 SJ     موتورروغن

پارافينيك حاصل از پاالیش نفت خام و  پایهروغنترین این محصول با استفاده از مرغوب

در كليه موتورهاي بنزیني  استفادهقابلو  شدهتهيههاي مرغوب، مطابق با استانداردهاي روز دنيا افزودني

، در تمام فصول سال و شدهتوصيه هاآندر  SJ/CFروغن با سطح كيفيت  كارگيريبهو دیزلي كه 

 .باشدميیي ایران وهواآبشرایط 

 مشخصات )حد معمول(:

گرانروي در دماي  مشخصات

درجه  ۱00

 گرادسانتی

شاخص 

 گرانروي

 ۱۵دانسیته در دماي 

 گرادسانتیدرجه 

 قلیائیت کل نقطه ریزش نقطه اشتعال

 cSt - 3g/cm ℃ ℃ mgKOH/g واحد

 ASTM D445 ASTM روش آزمون
D2270 

ASTMD1298 ASTMD92 ASTMD97 ASTMD2896 

 تورنادو

۱۵000SJ 

18.5 120 0.852 215 -24 11 
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 20W-50 SG/CDموتورروغن

پایه پارافينيك حاصل از پاالیش نفت خام و ترین روغناین محصول با استفاده از مرغوب

استفاده در كليه موتورهاي بنزیني شده و قابلهاي مرغوب، مطابق با استانداردهاي روز دنيا تهيهافزودني

شده، در تمام فصول سال و ها توصيهدر آن SG/CDكارگيري روغن با سطح كيفيت و دیزلي كه به

 .باشدميوهوایي ایران شرایط آب

 مشخصات )حد معمول(:

گرانروي در دماي  مشخصات

 درجه ۱00

 گرادسانتی

شاخص 

 گرانروي

 ۱۵دانسیته در دماي 

 گرادسانتیدرجه 

 قلیائیت کل نقطه ریزش نقطه اشتعال

 cSt - 3g/cm ℃ ℃ mgKOH/g واحد

 ASTM D445 ASTM روش آزمون
D2270 

ASTMD1298 ASTMD92 ASTMD97 ASTMD2896 

 ۱۲000 تورنادو

SG 

18.5 120 0.852 215 -24 11 
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  20W-50 SE/CCموتورروغن

( معدني) مينرال پایهروغن از استفاده با كه بوده (گرید مولتي) ايدرجه چند موتورروغن ینا

 دیزلي و ميالدي ۱9۸۰ سال تا شدهطراحي بنزیني خودروهاي در مصرف جهت مرغوب افزودني مواد و

 سطح در و وهوایيآب شرایط و فصول تمامي در استفاده جهت 65۰۰ اژدر. است شده فرمولهشارژ  سوپر

 .گرددمي عرضه API SE كيفي

 مشخصات )حد معمول(:

گرانروي در دماي  مشخصات

درجه  ۱00

 گرادسانتی

شاخص 

 گرانروي

 ۱۵دانسیته در دماي 

 گرادسانتیدرجه 

 قلیائیت کل نقطه ریزش نقطه اشتعال

 cSt - 3g/cm ℃ ℃ mgKOH/g واحد

 ASTM D445 ASTM روش آزمون
D2270 

ASTMD1298 ASTMD92 ASTMD97 ASTMD2896 

 ۶۵00SE 18 120 0.885 215 -24 11اژدر 
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  20W-50 SC/CC   موتورروغن

در مواردي كه سطح  سوپر شارژمناسب جهت مصرف در موتورهاي بنزیني و دیزلي سبك غير 

 است. شدهتوصيه كيفيت فوق

 مشخصات )حد معمول(:

گرانروي در دماي  مشخصات

درجه  ۱00

 گرادسانتی

شاخص 

 گرانروي

 ۱۵دانسیته در دماي 

 گرادسانتیدرجه 

 قلیائیت کل نقطه ریزش نقطه اشتعال

 cSt - 3g/cm ℃ ℃ mgKOH/g واحد

 ASTM D445 ASTM روش آزمون
D2270 

ASTMD1298 ASTMD92 ASTMD97 ASTMD2896 

 4۵00SC 18 120 0.885 215 -24 11اژدر 
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 موتورهاي دیزليروغن
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  15W-40 CI-4     توربو دیزل(سوپر دیزلی ) موتورروغن

و خودروهاي  شارژ  توربو سوپر، سوپر شارژ و چهارزمانهجهت مصرف در كليه موتورهاي دیزلي 

  در مواردي كه سطوح كيفيت فوق توصيه گردیده است.ه باال و ب 2۰۰2دیزلي مدل 

 مشخصات )حد معمول(:

گرانروي در دماي  مشخصات

درجه  ۱00

 گرادسانتی

شاخص 

 گرانروي

 ۱۵دانسیته در دماي 

 گرادسانتیدرجه 

 قلیائیت کل نقطه ریزش نقطه اشتعال

 cSt - 3g/cm ℃ ℃ mgKOH/g واحد

 ASTM D445 ASTM روش آزمون
D2270 

ASTMD1298 ASTMD92 ASTMD97 ASTMD2896 

 CI4 15 140 0.882 212 -35 12تورنادو 
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 15W-40 CH-4/CG-4/CF-4 موتور دیزلی )توربو دیزل(روغن

جهت مصرف در كليه موتورهاي دیزلي چهارزمانه، سوپر شارژ و توربوشارژ در مواردي كه 

معادن سازي، ساختماني، حفاري سطوح كيفيت فوق توصيه گردیده است. مورداستفاده در تجهيزات راه

 آالت سنگين.ماشين ،و كشاورزي

 مشخصات )حد معمول(:

گرانروي در دماي  مشخصات

درجه  ۱00

 گرادسانتی

شاخص 

 گرانروي

 ۱۵دانسیته در دماي 

 گرادسانتیدرجه 

 قلیائیت کل نقطه ریزش نقطه اشتعال

 cSt - 3g/cm ℃ ℃ mgKOH/g واحد

 ASTM D445 ASTM روش آزمون
D2270 

ASTMD1298 ASTMD92 ASTMD97 ASTMD2896 

 CH4 15 140 0.882 212 -35 12 تورنادو
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  20W-50 CDتوربو دیزلی موتورروغن

در مواردي كه سطوح كارایي  و و توربو شارژ سوپر شارژجهت مصرف در موتورهاي دیزلي 

 فوق توسط سازنده توصيه گردیده است.

 مشخصات )حد معمول(:

گرانروي در دماي  مشخصات

درجه  ۱00

 گرادسانتی

شاخص 

 گرانروي

 ۱۵دانسیته در دماي 

 گرادسانتیدرجه 

 قلیائیت کل نقطه ریزش نقطه اشتعال

 cSt - 3g/cm ℃ ℃ mgKOH/g واحد

 ASTM D445 ASTM روش آزمون
D2270 

ASTMD1298 ASTMD92 ASTMD97 ASTMD2896 

 11 24- 212 0.892 125 18 ۹000اژدر 
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  CD 50 موتور دیزلی توربوروغن

در مواردي كه سطوح كارایي و توربو شارژ و  سوپر شارژجهت مصرف در موتورهاي دیزلي 

 فوق توسط سازنده توصيه گردیده است.

 مشخصات )حد معمول(:

گرانروي در دماي  مشخصات

درجه  ۱00

 گرادسانتی

شاخص 

 گرانروي

 ۱۵دانسیته در دماي 

 گرادسانتیدرجه 

 قلیائیت کل نقطه ریزش نقطه اشتعال

 cSt - 3g/cm ℃ ℃ mgKOH/g واحد

 ASTM D445 ASTM روش آزمون
D2270 

ASTMD1298 ASTMD92 ASTMD97 ASTMD2896 

 11 12- 232 0.892 100 19 ۹000اژدر 
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  CC 50موتور دیزلی توربوروغن

در مواردي كه سطوح كارایي فوق غير سوپر شارژ و جهت مصرف در موتورهاي دیزلي 

 توسط سازنده توصيه گردیده است.

 مشخصات )حد معمول(:

گرانروي در دماي  مشخصات

درجه  ۱00

 گرادسانتی

شاخص 

 گرانروي

 ۱۵دانسیته در دماي 

 گرادسانتیدرجه 

 قلیائیت کل نقطه ریزش نقطه اشتعال

 cSt - 3g/cm ℃ ℃ mgKOH/g واحد

 ASTM D445 ASTM روش آزمون
D2270 

ASTMD1298 ASTMD92 ASTMD97 ASTMD2896 

 4۵00CC 19 90 0.902 250 -10 10اژدر 
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  CC 40موتور دیزلی توربوروغن

در مواردي كه سطوح كارایي فوق غير سوپر شارژ و جهت مصرف در موتورهاي دیزلي 

 توسط سازنده توصيه گردیده است.

 مشخصات )حد معمول(:

گرانروي در دماي  مشخصات

درجه  ۱00

 گرادسانتی

شاخص 

 گرانروي

 ۱۵دانسیته در دماي 

 گرادسانتیدرجه 

 قلیائیت کل نقطه ریزش نقطه اشتعال

 cSt - 3g/cm ℃ ℃ mgKOH/g واحد

 ASTM D445 ASTM روش آزمون
D2270 

ASTMD1298 ASTMD92 ASTMD97 ASTMD2896 

 4۵00CC 15 85 0.900 245 -12 10اژدر 
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  CD 40  موتور دیزلی توربوروغن

در مواردي كه سطوح كارایي و توربو شارژ و  جهت مصرف در موتورهاي دیزلي سوپر شارژ

 توسط سازنده توصيه گردیده است.فوق 

 مشخصات )حد معمول(:

گرانروي در دماي  مشخصات

درجه  ۱00

 گرادسانتی

شاخص 

 گرانروي

 ۱۵دانسیته در دماي 

 گرادسانتیدرجه 

 قلیائیت کل نقطه ریزش نقطه اشتعال

 cSt - 3g/cm ℃ ℃ mgKOH/g واحد

 ASTM D445 ASTM روش آزمون
D2270 

ASTMD1298 ASTMD92 ASTMD97 ASTMD2896 

 9 12- 242 0.905 88 15 ۹000اژدر 
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 دندههاي روغن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 
 

  75W-80 GL-4روغن دنده

پارافينيك مرغوب و مواد افزودني مناسب و مقاوم  پایهروغنبا استفاده از  GL-4روغن دنده 

يد ئهاي هيپوروغن براي دنده این ( توليد گردیده است.Exterme Pressureدر مقابل فشارهاي باال )

 .باشدميكنند، مناسب و دیفرانسيل خودروهاي سبك و سنگين كه تحت شرایط سخت عملياتي كار مي

 مشخصات )حد معمول(:

گرانروي در دماي  مشخصات

درجه  ۱00

 گرادسانتی

شاخص 

 گرانروي

 ۱۵دانسیته در دماي 

 گرادسانتیدرجه 

 نقطه ریزش نقطه اشتعال

 ℃ ℃ cSt - 3g/cm واحد

 ASTM D445 ASTM روش آزمون
D2270 

ASTMD1298 ASTMD92 ASTMD97 

 GL4 9 150 0.872 200 -36تورنادو 
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  GL-1 90روغن دنده

توليد گردیده است  موردنيازمناسب و مواد افزودني  پایهروغناین روغن با دنده با استفاده از 

. این روغن به دو باشدميخودروها تحت شرایط عملياتي مالیم مناسب  دندهجعبهكه براي استفاده در 

 گردد.( توليد ميEPصورت ساده و داراي مواد افزودني مقاوم در مقابل فشارهاي باال )

 مشخصات )حد معمول(:

گرانروي در دماي  مشخصات

درجه  ۱00

 گرادسانتی

شاخص 

 گرانروي

 ۱۵دانسیته در دماي 

 گرادسانتیدرجه 

 نقطه ریزش نقطه اشتعال

 ℃ ℃ cSt - 3g/cm واحد

 ASTM D445 ASTM روش آزمون
D2270 

ASTMD1298 ASTMD92 ASTMD97 

 18- 215 0.895 105 18 ۹0اژدر 
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  GL-1 140روغن دنده

پایه مناسب و مواد افزودني موردنياز توليد گردیده است این روغن با دنده با استفاده از روغن

. این روغن به دو باشدميدنده خودروها تحت شرایط عملياتي مالیم مناسب كه براي استفاده در جعبه

 گردد.( توليد ميEP) صورت ساده و داراي مواد افزودني مقاوم در مقابل فشارهاي باال

 مشخصات )حد معمول(:

گرانروي در دماي  مشخصات

درجه  ۱00

 گرادسانتی

شاخص 

 گرانروي

 ۱۵دانسیته در دماي 

 گرادسانتیدرجه 

 نقطه ریزش نقطه اشتعال

 ℃ ℃ cSt - 3g/cm واحد

 ASTM D445 ASTM روش آزمون
D2270 

ASTMD1298 ASTMD92 ASTMD97 

 15- 220 0.890 110 28 ۱40اژدر 
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 ATF III و ATF II اتوماتیكدندهروغن 

و  خودروهاهيدروليك انواع  فرمانجعبهخودكار و  هايدندهجعبهروغن دنده مناسب براي 

كه در انواع سينتتيك و نيمه سينتتيك با  باشدميي صنعتي هادستگاهسيستم هيدروليك بسياري از 

 .شودميتوليد  Dexrron III و IIIاستفاده از مواد افزودني مرغوب مطابق با سطوح كيفيت 

گرانروي در دماي  مشخصات

درجه  ۱00

 گرادسانتی

شاخص 

 گرانروي

 ۱۵دانسیته در دماي 

 گرادسانتیدرجه 

 نقطه ریزش نقطه اشتعال

 ℃ ℃ cSt - 3g/cm واحد

 ASTM D445 ASTM روش آزمون
D2270 

ASTMD1298 ASTMD92 ASTMD97 

 ATFتورنادو 

II 

8 180 0.845 190 -36 

 

گرانروي در دماي  مشخصات

درجه  ۱00

 گرادسانتی

شاخص 

 گرانروي

 ۱۵دانسیته در دماي 

 گرادسانتیدرجه 

 نقطه ریزش نقطه اشتعال

 ℃ ℃ cSt - 3g/cm واحد

 ASTM D445 ASTM روش آزمون
D2270 

ASTMD1298 ASTMD92 ASTMD97 

 ATFتورنادو 

III 

8.8 190 0.850 195 -39 
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 هيدروليك روغن
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 ISO VG 68 HH هیدرولیكروغن 

يك و تهاي هيدروليك و انتقال نيروي صنعتي، دریایي و تجهيزات هيدروليكي استاسيستم

و ساختماني و در مواردي كه سطوح كارایي فوق توسط سازنده توصيه  سازيراهآالت دیناميك ماشين

 گردیده است.

 مشخصات )حد معمول(:

گرانروي در دماي  مشخصات

درجه  40

 گرادسانتی

گرانروي در دماي 

درجه  ۱00

 گرادسانتی

شاخص 

 گرانروي

 ۱۵دانسیته در دماي 

 گرادسانتیدرجه 

 نقطه ریزش نقطه اشتعال

 ℃ ℃ cSt cSt - 3g/cm واحد

 ASTM D445 ASTM D445 ASTM روش آزمون
D2270 

ASTMD1298 ASTMD92 ASTMD97 

 24- 220 0.870 100 8.7 72-62 ۶8تورنادو 
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 ترمز مایع
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 DOT 4 و DOT 3مایع ترمز 

این ماده كه به نام روغن ترمز مصطلح شده، تركيبي سنتزي )مصنوعي( است كه قسمت 

باال بردن  منظوربهدهد. مواد افزودني مختلفي نيز اتري تشكيل مي گليكولاعظم آن را تركيبات پلي 

 شود.خواص و كاركرد مایع ترمز به آن اضافه مي

 مشخصات فيزیكي و شيمایي:

 گرانروي در جوشنقطه مشخصات

 -C040دماي 

 گرانروي در

 C0100دماي 

pH دانسیته 

 C015در دماي 

 C0 cSt cSt - 3g/m واحد

 ASTM D1120 ASTM D445 ASTM D445 ASTM روش آزمون
D1287 

ASTM D1122 

 1.04 10.6 1.5 1400 230 ۳تورنادو دات 

 

 گرانروي در جوشنقطه مشخصات

 -C040دماي 

 گرانروي در

 C0100دماي 

pH دانسیته 

 C015در دماي 

 C0 cSt cSt - 3g/m واحد

 ASTM D1120 ASTM D445 ASTM D445 ASTM روش آزمون
D1287 

ASTM D1122 

 1.07 10.8 1.5 1700 240 4تورنادو دات 
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 گریس
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 گریس با پایه کلسیم

شاسي  خصوصاًهاي مسطح و مصارف عمومي یاتاقانگریس با پایه كلسيم براي روانكاري 

 .باشدميگردد. مقاومت این گریس در برابر آب بسيار باال خودرو استفاده مي

 مشخصات )حد معمول(:

استاندارد ملی  NLGI ۱ ۲ ۳ 4خواص/ درجه 

 ایران

قابلیت نفوذ گریس بعد از کارکرد در دماي 

C025±0.5 (۶0 )ضربه 

310-340 265-295 220-250 175-205 1209 

اسید اولئیك ) حداکثر درصد  برحسباسید آزاد 

 وزنی(

0.5 0.5 0.5 0.5 565 

هیدروکسید کلسیم ) حداکثر  برحسبقلیاء آزاد 

 درصد وزنی(

0.5 0.5 0.5 0.5 565 

 1096 95 95 95 95 نقطه قطره شدن )حداقل(

 ASTM D1743 قبولقابل خاصیت جلوگیري از خوردگی

 1095 40 40 40 40 )حداکثر) سختتعداد ذرات 
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 جوش ضد و ضدیخ
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 ضد یخ و ضد جوش

در خودروهاي  كه شودمي توليدتورنادو در سه نوع آلي، معدني و هيبریدي  جوش ضد و ضدیخ

نياز به یك  هاآنكننده سوز صنعتي كه سيستم خنكموتورهاي درون برايهمچنين  و بنزیني و دیزلي

 .شودمياستفاده  زدگي دارددر مقابل خوردگي و زنگ ممانعت كننده

 مشخصات )حد معمول(:

 مشخصات
 جوشنقطه

 ضدیخ خالص

 نقطه انجماد

 %۵0محلول 
 pH یت ذخیرهئقلیا

 دانسیته

 C015در دماي 

 /C0 C0 ml - 3mcg واحد

 ASTM D1120 ASTM D1177 ASTM D1121 ASTM D1287 ASTM D1122 روش آزمون

)ارگانیك، تورنادو 

 معدنی، هیبریدي(
170 -37 16 9.2 1.032 

 روش استفاده:

ابتدا رادیاتور خودرو را تخليه نموده، مقدار الزم از ضد یخ را مطابق جدول مربوطه، با آب مخلوط نموده 

تا محلول آب  نمایيد، سپس موتور را روشن نموده و چند دقيقه صبر پركنيدو رادیاتور را تا حد معين 

 یكنواخت شود. كامالًو ضد یخ، گرم و 

  

رادیاتور نریزید بلكه هميشه تذكر: هرگز ضد یخ خالص را در 

 مخلوط آب و ضد یخ را به كار ببرید.
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 سازيفرایند الستيك هايروغن
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 سازيفرایند الستیك هايروغن

. شودمي توليد آروماتيكي و پارافينيكي انواع در و است فراواني كاربرد داراي الستيك روغن

 داراي و گيردمي قرار مورداستفاده الستيك ساخت فرایند در اصلي اوليه ماده عنوانبه الستيك روغن

 .باشدها ميالستيك كششي خاصيتتعدیل  و پركنندگي خواص

 مشخصات

فیزیکی ـ 

 شیمیایی

 cstگرانروي 

C0۱00 

 نقطه آنیلین

C0 

 C0نقطه اشتعال 

 

 C0۱۵دانسیته در 

3Kg/m 

VGC 

 ASTM D-445 ASTM D-611 ASTM D-92 ASTM D-4052 ASTM D-2501 روش آزمون

 %96 ۱۰۰۰ 2۰۰ 26 5/9 ۲4۵ اژدر

 %96 ۱۰3۰ 25۴ 3۸ 6۰ ۲۵0 اژدر

 %96 ۱۰۱5 23۰ 3۱ 25 ۲۹0 اژدر
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 شويشيشه
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 شوي اتومبیلشیشه

به پاك  ایجاد رایحه دلپذیر در محيط پس از مصرف با اثر ماندگاريبا حاوي اسانس  این مایع

 نماید.هاي موجود بر روي شيشه خودرو كمك مينمودن آلودگي

 مشخصات فيزیكي و شيميایي:

 مشخصات
 جوشنقطه

 ضدیخ خالص
 pH نقطه انجماد

 دانسیته

 C015در دماي 

 C0 C0 - 3g/m واحد

 ASTM D1120 ASTM D1177 ASTM D1287 ASTM D1122 روش آزمون

 0.901 8 .7 24- 78 تورنادو بهشو
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 های مهندسیدجدول تبدیل واح

 طول

Imperial/USA 

unit 

Metric (SI) 

unit 

 Metric (SI) 

unit 

Imperial/USA 

unit 

Inch 2.54 

centimeters 

 Centimeter 0.39 inches 

Foot 30.48 

centimeters 

 Meter 3.28 feet 

Yard 0.91 meters  Meter 1.09 yards 

Mile 1.61 

kilometers 

 Kilometer 0.62 miles 

 وزن

Imperial/USA 

unit 

Metric 

(SI) unit 

 Metric 

(SI) unit 

Imperial/USA unit 

Ounce (weight) 28.35 

grams 

 Gram 0.035 ounces 

Pound 0.45 

kilograms 

 Kilogram 2.21 pounds 

UK ton (2240 

pounds) 

1.02 

metric 

tons 

 Metric ton 

(1000 kg.) 

0.98 UK tons 

US ton (2000 

pounds) 

0.91 

metric 

tons 

 Metric ton 

(1000 kg.) 

1.10 US tons 
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 دما

°C = (°F - 32) ÷ 1.8        °F = (°C x 1.8) + 32       

 حجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imperial/USA unit 
Metric 

(SI) unit 
 

Metric 

(SI) unit 
Imperial/USA unit 

Teaspoon (UK) 
5.92 

milliliters 
 Millilitre 0.17 teaspoons (UK) 

Teaspoon (US) 
4.93 

milliliters 
  0.20 teaspoons (US) 

Tablespoon (UK) 
17.76 

milliliters 
 

10 

Millilitre 
0.56 tablespoons (UK) 

Tablespoon (US) 
14.79 

milliliters 
  0.68 tablespoons (US) 

Fluid ounce (UK) 
28.41 

milliliters 
 

100 

millilitre 
3.52 fluid ounces (UK) 

Fluid ounce (US) 
29.57 

milliliters 
  3.38 fluid ounces (US) 

Pint (UK) 
0.57 

liters 
 Litre 1.76 pints (UK) 

Pint (US) 
0.47 

liters 
  2.11 pints (US) 

Quart (UK) 
1.14 

liters 
  0.88 quarts (UK) 

Quart (US) 
0.95 

liters 
  1.06 quarts (US) 

Gallon (UK) 
4.55 

liters 
  0.22 gallon (UK) 

Gallon (US) 
3.79 

liters 
  0.26 gallons (US) 
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 مرتبط با صنعت روانکارها هايسایت

1) http://www.behranoil.com/ 

2) http://www.afzoonravan.com/ 

3) http://www.raysunoil.com/fa/ 

4) http://www.iranol.ir/ 

5) http://parsoilco.com/cms/ 

6) http://www.sepahanoil.com/ 

7) http://lubescience.com/ 

8) https://www.lubrizol.com/default.html 

9) http://www.infineum.com/ 

10) http://www.aftonchemical.com/Pages/Home.aspx 

11) http://www.lubricants.total.com/ 

12) http://www.nynas.com/ 

13) http://www.eni.com/en_IT/home.html 

14) http://www.castrolarabia.com/frontview/index.aspx 

15) http://www.brb-international.com/lac/additives 

16) http://www.klueber.com/en/home/ 

17) http://www.elf.com/ 

18) http://corporate.exxonmobil.com/ 

19) http://www.texaco.com/ 

20) http://www.chevron.com/ 

21) http://corporate.evonik.com/en/Pages/default.aspx 

22) http://www.api.org/ 

23) https://www.nlgi.org/ 

24) http://www.sae.org/ 

25) http://www.machinerylubrication.com/ 

26) http://www.shell.com/ 

27) http://www.adnoc.ae/default.aspx 

28) http://www.saudiaramco.com/en/home.html 

29) https://www.bp.com/ 

30) http://www.stp.com/ 
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