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 :طبقه بندی و استاندارد روان  کار ها 
 بر اساس دو پايه طبقه بندي مي شوند:

 .SAE20بر اساس گرانروي : مثال استاندارد 

 . API CF( مثال Performanceبر اساس كار آئي) 

 سازمان هاي بين اللملي :

 

 

AGMA: American Gear Manufactures Association. 

CEC 

CRC 

DIN: Deutsche Industrioorm 

ANFOR 

ISO 

JASCO:Japanes Automobile Standards Organization. 

 

 براي طبقه بندي روانكار ها از پارامترگرانروي استفاده مي كنند. SAE, ISO, AGMAسا زمان هاي 

 :SAEطبقه بندي روانكار ها بر اساس 

 عمدتا براي طبقه بندي روغن هاي موتور استفاده مي شود .

 دو نوع طبقه بندي برحسب فصول تابستان و زمستان دارد .

 (Monograde &Multigradد تك درجه اي و چند درجه اي باشد) مي توان

SAE  Classification ( motor oil) 

SAE GRADE DYN.VISCOSITY 

CP(MAX) 

KIN.VISCOSITY 

at 100C (C.st) 

MIN-------------MAX 

SAE 0W 3250 at – 30C 3.8                   - 

SAE 5W 3500 at – 25C 3.8                   - 

SAE 10W 3500 at –20C 1.4                   - 

SAE 15W 3500 at – 15C 5.6                   - 

SAE 20 W 4500 at – 10C 5.6                   - 

SAE 25 W 6000 at – 5C 9.3                   - 

SAE 20 - 5.6                9.3 

SAE30 - 9.3              12.5 

SAE40 - 12.5             16.3 

SAE50 - 16.3             21.9 
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W . عالمت تابستان است 

 مي باشد . 9.3تا  5.6طبق جدول فوق از  C 100: روغن براي استفاده در تابستان است . ويسكوزيته درSAE20مثال 

 :ISOطبقه بندي روانكار ها براساس استاندارد 

ناميده  ISO VGاين طبقه بندي هم براي روغن هاي موتور و هم براي روغن هاي صنعتي كاربرد دارد .هر درجه از اين طبقه بندي 

 مي باشد. c.st 68بطور متوسط  C40يعني ويسكوزيته در دماي  ISO VG 68مي شود. بطور مثال يك روغن با درجه 

 :AGMAطبقه بندی 
ن سيستم بر اساس گرانروي صورت مي گيرد. مخصوص روغن هاي دنده مي باشد وبه  دو نوع زير طبقه طبقه بندي روانكار ها  در اي

 بندي مي گردند :

ROX)داراي ماده ضد زنگ و ضد اكسيداسيون ( 

EP) روغن هاي مخصوص دنده هاي تحت فشار ( 

 در شرايط بحراني و اينكه نقاطي كه احتمال خرابي قطعات وجود داشته باشد. 

 (Performance & Quality Levelبندي روان كار ها بر اساس سطح مرغوبيت وكارآئي) طبقه

 از جمله سيستم هائي كه از اين روش براي طبقه بندي استفاده مي كنندعبارتند از :

API ،CCMC ،Usmilitary ،)ارتش آمريكا (Jis ( وزارت دفاع انگلستان ،DEFو...كه اين طبقه بندي براي روغن هاي مو) تور و

 صنعتي كاربرد دارد .

 APIطبقه بندی بر اساس 

 روغن ها دو دسته اند:

C                           Commercial  

API   CF/SE 

S                           :Service 

API

C grade 

For diesel motor 

S grade 

FOR GASOLINE MOTOR 

CA SA 

CB SB 

CC SC 

CD SD 

CE SE 

CF SF 

CG SG 

CI SH 

 SJ,SL 
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 CCMC  (ACEA:)طبقه بندی بر اساس  
كميته سازندگان اتومبيل بازار مشترك اروپا يكي از سازمان هائي است كه روغن ها را بر اساس سطح كيفيت طبقه بندي ميكند.و روغن 

 ها به سه گروه تقسيم مي شوند:

 ماشين هاي بنزيني 

 ماشين هاي سواري ديزلي

 ماشين هاي صنعتي ديزلي

 (:Gبراي ماشين هاي بنزيني)

 API/SE    :G1در 

 API/ SF  :G2در 

 API/  SF  :G3در 

 API/  SG  :G4در

FVHD 

 براي دستگاه هاي صنعتي با موتور ديزل:

D1.براي موتور هاي ديزل سبك : 

D2براي موتور هاي ديزل سنگين : 

D3.براي موتور هاي ديزل سنگين با شرايط سخت: 

D4تقريبا معادل :CF , CE درAPI. 

PD1, PD2اري با موتور ديزل .: براي خودرو هاي سو 

Military Lubricants: 

 و بعد ازآن ترتيب حروف الفبا به معني افزايش سطح كارآئي است.MIL-Lدر اين سيستم از كلمه  
MIL- L-2140 

MIL-L-2140A 

MIL- L- 2140B  

 

   SAE- 40 

 KG/M3 ASTM D-1298  

MgKOH/gr ASTM D-2896  

MAXC ASTM D- 97  

MINC ASTM D-92  

MIN- ASTM D-2270  

CCst ASTM D- 445  

CCst ASTM D- 445 T.B.R 

   SAE-40 

   SC/CC 
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   MIL-L-2104B 

 

 (:Gearتعریف دنده)
 دنده ها قطعاتي هستند كه باعث انتقال حركت و نيرو از يك قطعه به قطعه از طريق در گير شدن بايكديگر مي شوند.

 انواع دنده ها :

 (:شفت هاي موازي Helical Gearمارپيچي) 

 عمودي(: شفت هاي Bevel Gearمخروطي )

 نوع مارپيچي با محور هاي عمودي.

 (Spur Gearدنده ساده )

 (Worm Gearحلزوني)

 انواع كاربرد روغن هاي دنده :

 صنعتي -2اتومبيل                -1

 طبقه بندي روغن دنده هاي اتومبيل:

 SAEگرانروي

 APIكيفي 

 طبقه بندي روغن دنده صنعتي:
AGMA 

ISO 

 طبقه بندي روغن هاي دنده اتومبيل ) بر حسب گرانروي( 

Kin.Viscosity at 100c 

Min -----------------max 

Dyn Vis150000cp 

Max Temp 

SAE Grade 

                     -   

                     -   

                   -   

             < - (EP) 

                < - (EP) 

                     - -  

 

API

 و يك عددمشخص مي شود و هرچه اين عدد بزرگتر شود مبين كيفيت باالتر است .GL- APIبوسيله كلمات 

API-GL1 ، حلزوني ، با شرايط معمولي و متوسط كاري.: براي دنده هاي مخروطي ، مارپيچ 

API- GL2 براي دنده اي مخروطي ، حلزوني، كيفيت ، باالتر از :GL1 

API-GL3 دنده هاي مخروطي ، مارپيچي ، شرايط سخت و كيفيتي باالتر از :GL1,2 

API-GL4. دنده هاي هيپوئيدي با شرايط سخت: 

:API- GL5/6بهتر از  دنده هاي هيپوئيدي سخت تر وكيفيتGL4. 
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EP 

ROX 

Compound Gear Oil

 

AGAM0= ISO32 

AGMA1= ISO46 

AGMA2= ISO68  


