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 گرانروی یا ویسکوزیته:  دومموضوع جلسه 

محدوده  یژه،کاربر و ی. عموماً هر روغن کار کرده برااستشدن  یروغن به جار یالدر واقع سنجش مقاومت س

 یش. افزایابدکاهش  یا یشتواند افزاروغن کار کرده می یسکوزیتهخواهد داشت. و یسکوزیتهقابل قبول و

 یندو فرآ ریناپذاتفاق اجتناب یکروغن،  یداسیونباشد. اکسروغن می یداسیوناکس لیعمدتاً به دل یسکوزیتهو

 باشد: یرز یلتواند به دالمی یداسیوننرخ اکس یشدار است؛ اما افزاادامه

 ،تماس با هوا یزانم◄

 ،باالتر از حد مجاز یکار یدما◄

 .و رطوبت یمس، آهن، سرب، رو یرنظ یکننده( در حضور فلزات یک)تحر یستاثرات کاتال◄

روغن  یدیتهاس یشباشد، در این صورت، همراه با افزا یداسیونپدیده اکس لیبه دل یسکوزیتهو یشکه افزا یزمان

گردند. می یاندر روغن نما یدهاروغن به شکل اس یداسیوناست که محصول اکس یلبدان دل ینخواهد بود. ا

. با رودیم یداسیوناحتمال وقوع اکس ،مقدار استاندارد )نرمال( باشد %5از  یشترب یسکوزیتهو یشکه افزا یزمان

از مقدار استانداردش، همچنان روغن را قابل استفاده خواهد نمود.  یسکوزیتهو %10 یبیتقر یشوجود، افزا ینا

 باشد: یرتواند در اثر عوامل زمی یسکوزیتهکاهش و

 ترنییپا یسکوزیتهروغن با و یگرروغن با د آلودگی ◄

 سوخت یرسبک نظ یهادروکربنیشدن روغن با ه رقیق ◄

 یسکوزیتهشاخص و یهادهنده بهبود افزودن ◄

، کاهش افتدیواسطه رقیق شدن روغن با هیدروکربنی نظیر سوخت اتفاق مکه کاهش در ویسکوزیته به یزمان

ویسکوزیته دینامیک روغن، عموماً در دو دمای ( نیز با این اتفاق همراه خواهد بود. F.P) 1نقطه اشتعال روغن

 گردد.گراد و بر اساس واحد سانتی استوکس بیان میدرجه سانتی 100و  40

 

شاخص، به نسبت  یندارد. ا یبستگ یالو دمای س یسکوزیتهو ینارتباط ب یبه چگونگ یسکوزیته،شاخص و

 ییرواسطه تغکار بهروغن روان یسکوزیتهگردد. ومی یفروغن تعر یدما برا ییراتدر مقابل تغ یسکوزیتهو ییراتتغ

 یسهدر مقا ینفت یهپا یهاباشد. روغنمی بطبه اجزاء سازنده روغن، مرت ییرات،خواهد کرد. میزان تغ ییردما، تغ

 شوند. شرح داده شده می ییراتدچار تغ یشترب ینیک،پاراف یهپا یهابا روغن

 توجه : 

 روز بعد ، هفت روز بعد ، ده روز بعد و یک ماه بعد این جزوه را مرور نمایید.برای به خاطر سپاری بهتر یک 

 دقیقه 10مدت زمان الزم برای مطالعه : 

 دقیقه 1مدت زمان الزم برای مرور: 

                                                           
1 Flash Point 


