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روغن پایه



روغن پایه چیست ؟

موردنهایــیکنندهروانروغنبرايپایهعنوانبهکهروغنی
ارروانکافزودنی،موادنمودناضافهازپسومیگیردقراراستفاده

.میشودنامیدهپایهروغنآید،میبدستنهایی
یشترب.آیدمیبدستمصنوعییاواستنفتیمنابعازیاپایهروغن

.آیدمیبدستخامنفتپاالیشازمصرفیپایهروغنهاي



:روغن پایه نفتی شامل

ترکیباتی پارافینی، نفتنی، آروماتیکی و گوگرد داراست

پارافین ها 

Parafines

نفتنیک ها 

Naphthenes

آروماتیک ها

Aromatics

هیدروکربنهاي سیر شده 

و شاخه دار

هیدروکربنهاي سیر شده 

حلقوي

هیدروکربنهاي سیر نشده 

پایدار

تیره رنگکم رنگرنگشفاف و بی

VIمتوسط شاخصVIباال  پایین شاخص  VI شاخص

لجن سیاهلعاب و رسوبات خیلی کمبدون رسوب



پارافین ها 

Parafines

نفتنیک ها 

Naphthenes

آروماتیک ها

Aromatics

نقطه ریزش خیلی پایین نقطه ریزش خیلی پایین 
عملکرد ضعیف در دماي 

پایین

حاللیت خوب افزودنیهاحاللیت متوسط افزودنیهاحاللیت ضعیف افزودنیها

فراریت زیادفراریت متوسطفراریت پایین

گرانروي زیادگرانروي متوسطگرانروي کم
پایداري اکسیداسیونی 

باال 

پایداري اکسیداسیونی 

متوسط 

پایداري اکسیداسیونی 

ضعیف 

سرطان زاکاربردهاي پزشکی و آرایشیغیر سمی 



) Base Oil(روغن پایه 

يي 
ف يي (��دي

يت �ف
)نف

Mineral

گروه سه

گروه دو 

گروه یک 

يي � 
و� �نف

Fully Syntheticگروه چهارPAO
ESTERSگروه پنج



:گروه هاي روغن پایه

خامنفتپاالیشازحاصلپایهروغنبراينفتییامعدنیروغن
معتبرترینازیکیکه)API(امریکانفتانجمن.شودمیاطالق

امتماستموادشیمیائیوروغنونفتصنایعجهانیسازمانهاي
:تاسنمودهتفکیکاصلیگروهپنجبهراموجودهايپایهروغن



:   1ر وغن پایه گروه 

300ازبیشترگوگردونفتی%90ازبیشترساختارداراي ppmو
بااستخراجطریقازگروهاین.120تا80گرانرويشاخصهمچنین

.آیندمیبدستشیمیائیقويهايحالل
:  مثال 

SN 80 ,  SN 100  ,  SN 150  ,  SN 300 , …, SN 900
Solvent Natural (SN)



: 2روغن پایه گروه 

کمترگوگردوهستندنفتی%90ازبیشترساختاريداراينیزگروهاین
300از ppmروشباو80تا120گرانرويشاخصدارايو

.آیندمیبدستهیدروکراکینگ

:  مثال 
60 N , 70 N , 100 N , 110 N , … , 600 N



:  3روغن پایه گروه 

300ازکمترگوگردومعدنی/نفتی%90ازبیشساختارداراي ppmو
ویژهفرآیندطریقاز120حدوداً SAEاستانداردطبقگرانرويشاخص

.آیندمیبدستایزوهیدرومریزاسیون

ͦ 100براساس گرانروي روغن پایه در دماي :  مثال  C نامگذاري شده
.  است

2 CST , 4 CST, 6 CST , … , 40 CST



Fully Synthetic (PAO):  4روغن پایه گروه 

کمیاربسیگوگردوآیندمیبدستمصنوعیکالًونبودهنفتیگروهاین
نامبهآنهامشهورترینوشدهساختهویژهفرآیندهايطریقازوداشته

.باشدمیPAOآلفااولفینپلی
هستندقیمتگرانو140حدوداًگرانرويشاخصزیاد،عمر،باالتوانمندي

.دارندخوببسیارروانکاريوعالیضداکسیداسیونیتوانمنديو

ͦ 100براساس گرانروي دماي  : مثال  Cنامگذاري شده است  .
PAO  2 ,  PAO  4 , PAO  6 , PAO  8 , … , PAO  100



Fully Synthetic (ESTERS):  5روغن پایه گروه 

العادهفوق،نداشتهرا4و3و2و1گروههايمشخصاتازیکهیچپنجگروه
پلی،نسیلیکو،فسفات، استرهايهانفتنیکبصورتاغلبوهستندپایدار
،ندباشمیگوگردبدون،هستندقیمتگرانوباشندمیگلیکولآلکین
ریزشنقطه،باالجوشنقطهباال،RBOT،زیاداکسیداسیونیپایداريقابلیت
وباشندمی140بااليگرانرويشاخص، دارايمناسب، اسیدیتهپائینخیلی

.دارندالعادهفوقروانکاريتوانمندي

:  مثال 
P 40 , P 60 , P 100 , P 150 , P 200 , … , P 2000



APIمشخصات اصلی پنج گروه روغن پایه براساس  

process
Viscosity

Index
Sulphur

Weight %
SaturatesGroup

Solvent refined 80-1190.03>And / or90%<I
Hydro – processed 80-1190.03   <And90% >II

Hydro-cracked” “100- 1190.03   <And90%”>“II +

Severe “Hydro-
crackedˮ

120>0.03   <And90% >III

Chemical reaction Polyalphaolefins  (PAO s̛)IV
Group V – NOT all other synthetics



روغن پایه گیاهی 
.ندهستنیزتجدیدپذیريمنابعکهشوندمیساختهگیاهانازروانکارهابیو

ردانآفتابگ،پالم،کانوالروغن،کرچکروغن،اینهاتهیهمشترکاتازیکی
فرآینددرتاهستندهیدرولیزياغلبگیاهیهايروغنازبسیاري.است

.دبیاورنبوجودسینتتیکاسترهايوشدهترکیبآنبااسیدهاعملیات
تشکیلراانگلستانروانکارهايبازاردرصدیک،2008سالدرچوبگریس

.بودتن840,000حدوداًکهدادندمی
دارايوشدهمحسوبپتروشیمیجانشینسوختبعنوانLanolinروغن

.استاسیدهاونمکضدوزنگضدوضدخورندگیتوانمندي
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چیست؟) Lubricant(روانکار 

تادهدبکاهشرابتوانددوارقطعهدومیاناصطکاكکهاستاینروانکارسیالیکازمنظور
گرمايبتواندهمچنینبشودوکنترلکاهشتعمیراتهزینهوبیفتداتفاقدایمیسایش
ارکمحیطبتواندونمایدجذبخودبهراذرات.کندجذبخودبهراقطعاتحرکتازحاصل

.نمایدخنکخوبیبهرا
زاتتجهیاز.نمایندمیایفافوقمواردجهترامهمیواصلینقش،روانکارهاصنایعتمامدر

وزلمندرکوچکمواردتاخودرو،کشتی،وگازنفتصنعتیاهواپیماتوربینمثلبزرگ
.بهداشتیوپزشکیپمادهاي

واردتجهیزاتودستگاههافلزيسطوحکاريروغنشخصیش، وخاصیتمهمترینروانکار
،استداشتهادامهتاریخطولدرکهکاريروغنعملازهدفواستچرخشیوحرکتیو

صنایعتوسعهوپیشرفتکارها،انجامکردنآسانتر،مربوطهصنعتچرخدرآوردنحرکتبه
واهدنخدرستکارکرديمناسبروغنکاريبدونوچرخشیدواردستگاهنوعهیچ.باشدمی

.باشدمیصنایعتجهیزاتسالمتیعاملمهمترینروانکاروداشت



) Lubrication(: در خصوص روانکاري 

حفظبرايکهباشدپیچیدهتواندمیحالعیندروسادهعلمیروانکاري،
.یافتتوسعهوکشفتجهیزاتودستگاهها

هاشیمیدانبدستآنتوسعهوبود)نفتوقطران(معدنیموادداخلازآنکشف
.یافتادامهامروزبهتاجدیدهايفرموالسیونبصورت

فضاپیمائیها،هواپیمائی،توربینموتورخودرو،دستگاهی،هرروانکارياکنون
ختلفمصنایعمصارفبهوتولیدخاصیفرآیندهايباکدامهروتفکیکبدرستی
هزینهوشدهدستگاهعمروراندمانافزایشباعثعمالًصحیحروانکاري.میرسند

.استدادهکاهشبشدتراتعمیراتیهاي
باشدمیصنایعالمللیبینکاروکسبسودآورترینازیکیجزوروانکاريلذا

شیمی،مکانیک،مهندسیاموربهکافیتسلطبایدنیزحوزهاینکارشناسانو
.باشندتریبولوژيفیزیک،



: مشخصات مشترك و اصلی روانکارها
:  یک روانکار خوب و مناسب داراي مشخصات زیر است

                                               Good Lubricationروانکاري مناسب -1
                                        Good Heat Transferانتقال حرارت خوب -2
                                                       Good VIشاخص ویسکازیته باال -3
                             Good Thermal  stabilityپایداري حرارتی خوب -4
                       Good Hydraulic Stabilityپایداري هیدرولیکی خوب-5
Good Demulcificationقابلیت جداشدن سریع از آب-6
                                                      Anti Rustضدزنگ زدگی مناسب-7
Oxidation Stabilityمقاومت اکسیداسیونی باال-8
                                        High Boiling Pointداراي نقطه جوش باال-9
                                         Low Pour Pointداراي نقطه ریزش پائین-10
                                                                   Anti Wearضد سایش -11
                                                                      Anti Foamضد کف -12
Suitable acidityاسیدیته مناسب                               -13



موادمحتوي)آنشبیهوخودروموتورداخل(داخلیمصارفروانکارهاي
وراحتراروانکاري،بدهدکاهشرااکسیداسیونکههستندهائیافزودنی

شتهدازیاديمزایايونمایدپیشگیريرسوباتولجنایجادازونمایدبهینه
.باشد

وآالتماشینوتجهیزاتخوبعملکردعامل، مهمترینمناسبروانکارانتخاب
تعمیراتیهايهزینهکاهشوقطعاتعمرافزایشموجبوبودخواهدخودرو
تااشیدبداشتهتسلطوآشنابخوبیراتریبولوژيعلمبایدشما.گردیدخواهد

دتدرازمدرراخودآالتماشینسالمتی، موجباتروانکاراولیهگرانیعلیرغم
.نمائیدتضمین



روغن صنعتی چیست ؟ 

روانکارهاییازوسیعیوگستردهطیفصنعتی، روانکارهايیاهاروغن
،هواپیمائی،گازونفت،سنگینوسبکمختلفصنایعدرکههستند

فلزصنعت،خودرو،شیمیائیصنایع،داروسازي،نقلو، حملبنديبسته
ردکاربشانوظیفهبهنسبتدریائیوفضایی،، کشاورزينساجیکاري،
.دارند

نفتاستخراجوکشفباهمزمانو1880هايسالازصنعتیروغناستفاده
.شدمیاستفادهحیوانیهايروغنازقبالًوگردیدآغاز

ارهايروانکبهنیاز، مختلفصنایعپیشرفتوغربدنیايصنعتیانقالب
دتولیبدنبالجدیدتکنولوژياختراعبابشروبخشیدشدتراخاص

.شدمختلفصنایعروانکارهاي



وظایف اصلی و مهم یک روانکار 

:  روانکارها اغلب وظایف مهم زیر را پوشش می دهند 
مراقبت از حرکت درست و چرخشی قطعات -1
کاهش اصطکاك بین قطعات -2
انتقال حرارت قطعات به خود-3
ضدخورندگی و پیشگیري از خوردگی -4
پیشگیري از زنگ زدگی قطعات  -5
آب بندي برخی قطعات -6
)  نقطه جوش باال(کاهش خطرات دود و آتش -7
محافظت از سایش -8
پیشگیري از ایجاد کف -9

پیشگیري ازهم پاشیدگی -10



:اهم وظایف روغن بطور عمومی

.  به راحتی به تمام قطعات و یاتاقانها برسد: روانکاري مناسب-1
.  حرارت قطعات را بخوبی جذب نماید: انتقال حرارت-2
طول پیشگیري از ضربات وارده به یاتاقانها و افزایش: گیريضربه-3

عمر آنها 
پیشگیري از سائیدگی قطعات : حفاظت از سطوح-4
خارج نمودن گرد و خاك و دوده به کارتر و سپس به : انتقال مواد-5

فیلتر روغن 
.کنندگی مطلوب داشته باشدروان: انتقال نیرو-6



:ویژگیهاي مهم روغن روان کننده بطور عمومی

داراي قابلیت پایداري حرارتی و اکسیداسیون -1
دارا بودن گرانروي مناسب و ضریب اصطکاك کم -2
کنندگی خاصیت پاك-3
داراي شاخص گرانروي باال -4
عدم ایجاد کف -5
زدگی و خوردگی و تخریب شیمیایی قطعات پیشگیري از زنگ-6
خنک نمودن قطعات -7
پیشگیري از سائیدگی و فرسودگی قطعات -8
سازگاري کامل با قطعات الستیکی و پالستیکی -9

دارا بودن ظاهري شفاف و عاري از مواد خارجی و آب -10



:روغن هاي مصارف صنایع

:توربین گازي:  الف

انتقال حرارت -
ممانعت از خوردگی قطعات -
ممانعت از زنگ زدگی قطعات -
مقاومت در مقابل اکسیداسیون در دماي باال -



:  روغن توربین بخاري:   ب

عالی از آب جداپذیري -
حرارت انتقال -
مقاومت در برابر اکسیداسیون -
زدگی زنگاز پیشگیري -
ممانعت از خوردگی قطعات -



: روغن هیدرولیک:  ج

دیگر اي نقطهنیرو از یک نقطه به انتقال -
قطعات روانکاري -
انتقال حرارت از سیستم -
آب بندي و تأمین فشار -
جدا پذیري عالی از آب و هوا قابلیت -
زدگی قطعات در برابر سایش و زنگحفاظت -
در دامنه دمایی گسترده کاربرد -



:صنعتیروغن دنده :  د

یون در برابر حرارت باال ویا خیلی سرد  وضد اکسیداسپایداري -
و پیشگیري از سائیدگی قطعات روانکاري -
شدن فوري از آب جدا -
 (EP)در مقابل فشار باال مقاومت -



: گردشیروغن هاي :  ه 

باال در برابر اکسیداسیون مقاومت -
در محدوده دمایی وسیع روانکاري -
پذیري عالی از آب جدا -
قطعات زدگی زنگاز خوردگی و ممانعت -



:حرارتروغن انتقال :  و 

تبخیر در سیستمعدم -
انتقال حرارت باال ضریب -
در مقابل اکسیداسیون مقاومت -
از خوردگی قطعاتپیشگیري -



:روغن ترانسفورموتور:  ي 

در برابر جریان الکتریسیته عایق -
سریع حرارت انتقال -
باال در برابر اکسیداسیون مقاومت -
تجزیه مولکولی در برابر تخلیه الکتریکی عدم -
سیال بودن در دماي خیلی پایین حفظ -



 (Reduce Friction )کاهش اصطکاك 

ركمتحقطعاتسایششودمیباعثمناسبروانکاروجودطبیعیحالتدر
وسایشواصطکاكکاهشمهماصلخوبروانکاريزیرابرسدحداقلبه

.استقطعاتحرکتازحاصلگرمايکاهش
درسایشواصطکاكکاهشموجباستثناییهیچگونهبدونروانکاري، 

وکاراییترتیببدینوگرددمیخودرووصنایعهايسیستمتمامی
مواددارايروانکارهااغلب.بخشدمیبهبودراتجهیزاتیاودستگاهعملکرد
سطحاتشوندمیشناختهاصطکاكکاهندهبعنوانکههستندخاصافزودنی
مثالً دباشداشتهبیشتريعمروبمانداصطکاكوسایشبدونفلزيقطعات

اثرینبزرگترصنعتیشیرهاياندازيراهیاوماشینموتوراستارتهنگامدر
.نمایدمیپیشگیريسایشواصطکاكازوداشتهرا



The heat transferانتقال حرارت 

باغل.بدهندانتقالراحرارتتوانندمیمایعوگازيروانکارهايدوهر
دروهستندباالمخصوصحرارتیظرفیتدارايمایعروانکارهاي

رامسیستوگرفتهراقطعاتگرمايسیستمدرروانکارهاعاديحالت
گرمايروغنجریانسرعت.کنندمیخنکچرخشیمسیریکدر

توربوشارژخودروهايدربویژه.دهدمیکاهشسیستمدربسیاري
.استبرخوردارباالییارزشازموتورسیستمکردنخنکاهمیت



)Anti Corrosion(پیشگیري از خورندگی 

کهنمایندمیپیداقويفرموالسیونافزودنیموادباروانکارهاازبسیاري
یا، رندبمیبینازرارطوبتیا:کنندمیایجادسطحباشیمیاییپیوندهاي

سطحدواینتماسازودادهکاهشبشدتراقطعهدوبینخوردگیوراآب
.بشودجلوگیريورغوطهخوردگیازتانمایندمیجلوگیري



)Anti Wear(در برابر سایش محافظت می شود 

شسایازهمدیگر،ازمتحركقطعاتنگهداشتنجداباروانکارها
باعثEPوضدسایشافزودنیموادهمچنینوکندمیپیشگیري

یداپافزایشخستگی،وسایشبرابردرقطعاتعملکردشودمی
.نماید



دفع اثرات زیست محیطی 

محیطدرهاکنندهروانکلاز50%حدودکهشودمیزدهتخمین
شاملدفعمعمولهايروش)منبعبهنیاز(.شوندمیآزادزیست

عمولمطوربهاگرچهاست، آبدرتخلیهوزبالهدفن، سوختن،بازیافت
نظیمتکامالًکشورهااکثردرآبدرآنتخلیهوزبالهدفنمحلدردفع
آبزیاديمقدارتواندمیکنندهروانکمیمقدارحتیزیر،شودمی

.دانندمیمجازراروانکاريآستانهسطحمقرراتاکثر.کندآلودهرا



)Power Transfer(قدرت انتقال  

سیالنبعنواشوندمیشناختههیدرولیکمایعبعنوانکهروانکارهایی
مایعات.شوندمیاستفادههیدرواستاتیکقدرتانتقالدرفعال

تشکیلراجهانروانکارهايتماممهموعمدهقسمتهیدرولیکی
.دهندمی

انتقالمهمهايبرنامهازدیگریکیاتوماتیکگیربکسگشتاورمبدل
.استروانکارهاباقدرت



: توصیه
.آلودگی ها و بقایاي مواد را از خود دور کنید

دهشتولیدبقایايکهدارندرامزیتاینکنندهروانگردشهايسیستم
یگريدفیلتربهشوندمیواردسیستمبهکهراخارجیهايآالیندهوداخلی

کهتیآالماشینهايکنندهروان.کنندمنتقلبرد،بینازراآنهاتوانمیکه
شودمیسیستمواردخارجیهايآالیندهیاکنندمیایجادزبالهمرتببطور

.کردحذفراآنهافیلترهاتوسطتوانمی
وصیهترواینازدارد،تعویضیاکردنتمیزبهنیازوشودمیمسدودفیلتر

رد.شودتعویضنیزخودروروغنفیلتر،روغنتعویضباهمزمانشودمی
هنرباآیکتوسطاستممکنفیلتر،دندهجعبهمانندبستههايسیستم
.شودایجادآهنریزتاشودتکمیل

















گروه آموزش
3نفت اندیش یکتا 



:روانکارهاي اساسی به دو بخش مهم صنایع و خودرو تفکیک می شوند

 Industrial Lubricants:انواع روانکارهاي صنعتی 
)  گاز –مایع ( روغن توربین -1
روغن هیدرولیک      -2
روغن دنده            -3
روغن کمپرسور -4
روغن کشاورزي -5
روغن گردش سیستم -6
کمپرسور یخچال -7
کمپرسور هوا -8
کمپرسور گاز-9



)Aviation Lubricants(هواپیمائی 

، مسافربري ، نظامیهلیکوپترهاي جت هواپیما و (روغن موتور توربین -1
)  ترابري

)هواپیماهاي ملخی و کوچک(روغن موتور پیستونی بنزینی یا دیزلی -2
روغن موتور -3
روغن هیدرولیک-4
روغن دنده-5



)Oil and Gas Industries( صنایع نفت و گاز 

روغن توربین -1
روغن کمپرسور -2
روغن هیدرولیک -3
روغن دیزل ژنراتور -4
روغن دنده -5



)Marine Lubes(دریایی 

روغن سیلندر ضربدري -1
روغن کراس هد -2
روغن موتور پیستونی -3
روان کننده لوله استرن-4



)Water OP.Lubes(روانکاري آبی 

.اشندبمیجدیدتکنولوژیهايبرجذاببسیارکههستندروانکارهایی
PEGجنسازپلیمرهاییمثالبعنوانوبودهتوانمندوقويبسیار

.نمایندمیروانکاريراجامدسطحکهباشندمی
سرماهبنسبتوشوندنمیترکیبآبباروانکارهاگونهاینپلیمرهاي

.دهندنمینشانواکنشخودازآبگرمايو



)1(جدول 
Itemشرحهدف و موضوعمثال

Name1نشانگر نام آزمایش و روش آنFlash Pointنقطه اشتعال 

ASTM  D93 شماره استاندارد و نام مؤسسه
Number2استاندارد

هر استانداردي دامنه مشخصی دارد مثالً نقطه اشتعال 
Scope3دامنه عملکرد استانداردنفت سفید تا نفت کوره

نشان دهنده تدوین این استاندارد با استفاده از 
Reference4مراجع این استانداردمرجعهاي سایر استانداردها

تعریف نام و یا مواردي که در تعریف نقطه اشتعال: مثالً
Defination5استاندارد وجود دارد

بطور مثال انجام آزمایش نقطه اشتعال را خالصه می 
کند 

خالصه انجام آزمایش را اشاره 
Summary6می کند



Itemشرحهدف و موضوعمثال

Apparatus7بیانگر ابزار آالت و دستگاههاستبراي انجام هر آزمایشی وسایل مخصوص آن الزم است

Toluene یا Xyleneمواد شیمیایی و یا ضروري انجام آزمایشReagents8

Sampling9نمونه برداري را شرح می دهدنمونه برداري براي انجام صحیح آزمایش

Procedure10نسخه پیچی و یا شرح کامل آزمایشچگونگی انجام آزمایش

Calculation11محاسبه نتیجه آزمایش مثالً وابسته بودن نقطه اشتعال به فشار محلی

Verification12حتماً پس از محاسبه ممیزي وجود داردضرورت انجام ممیزي الزم است

محدوده اختالف یکی یا دو نفر و یا دو آزمایشگاه را 
.تعیین می نماید

تکرار پذیري یک نفر و دو نفر را اشاره  می
کند

Repeatability & 
Reproducibility13

Report14گزارشگزارش باید شفاف و با واحد ریاضی مربوطه باشد

دول  )2(�ج



 Solid Lubricant: روانکارهاي جامد 

1-PTFF  :
کهنیتفلوظروفمثل.شودمیاستفادهخارجیسطحبرايکهتترافلورواتیلنپلی

350حدوداًگرماي Cͦکنندمیتحملنیزرا.

.گرددمیایجادالیهکمبسیارحجمدروجامدیاپودربصورتPTFFباالییفشاردر
.استزمینهایندربرندمشهورترینتفلون.رودمیبکارفلزاتیاسرامیکروي

االيبگرمايبایدزیرا.مایعنههستندجامدبصورتروانکارها،نیزفضاییصنعتدر

70 ͦ C100ازکمترسرمايو ͦ C-ندهندنشانواکنشوکنندتحملرا.



2-Inorganic)غیرارگانیک  :(

ایومولیبدونسولفیدديبر،گونالهگزانیتریت،گرافیت
اغلبردوهستندگروهاینبرايمثالهایی،تنگستنسولفایددي

.شودمیاستفادهباالخیلیدماییشرایطدراستفادهجهتموارد
.دارنداستفادهموردفضاوخالءدراغلب



)1(روانکار هاي روغن، سازمانهاي معتبر هاانجمن
ردیفانجمنشرحوظیفه

مرور و بررسی وضعیت روغنهاي روانکار خودرو و تدوین 
مشخصات جدید

Society of Automotive engineers

انجمن مهندسان خودرو
SAE1

بررسی نیازهاي وسایل نقلیه جدید و اقدام به تعریف طبقه 
سوییچ کارایی روغن و همچنین تدوین مشخصات استاندارد

American Petroleum Institute

انجمن نفت آمریکا
API2

تدوین روشهاي استاندارد آزمایشات مورد نیاز جهت ارزیابی 
.را بر عهده دارد... روانکارها و مواد نفتی و آبها و صنایع

American Society of Testing  
Material

انجمن روشهاي آزمایش مواد آمریکا
ASTM3

یکسان (به منظور طرح مشخصات جهانی 1987در سال 
تأسیس ... ها، استانداردها و صنایع وجهت روغن) سازي
.گردید

International Standards 
Organization

سازمان استانداردهاي بین المللی
ISO4

Deutsche Industries NormDIN5موسسه استاندارد آلمان
Institute of PetroleumIP6)بریتانیا(انجمن نفت 

 American Gear Manufacturersانجمن سازندگان دنده آمریکا
Association

AGMA7

هاي روانکار براساس استانداردهاي ارتش طبقه بندي روغن
Military LubricantsMIL-L8آمریکا



ردیفانجمنشرحوظیفھ

، ASTM ،APIكمیتھ روابط بین مراكز استاندارد مانند 
SAEبا دولت ایاالت متحده آمریكا

Coordinating Research Council

كننده تحقیقاتكمیتھ ھماھنگ
CRC9

واگن شامل كمپانیھاي بنز، بي ام دابلیو، پورشھ، فولكس
مان، فورد، اسكانیا، رور ولود، جنرال موتورز اروپایي

Association Des Constructeurs 
European d Automobiles

انجمن تولید كنندگان اروپایي خودرو
ACEA10

ھماھنگ نمودن استانداردھاي موجود و قابل استفاده در 
بدنیا GF1اولین سطح كیفیت خود را بنام  (سطح جھاني 
.)معرفي نمود

International Lubricants 
Standardization & Approval 

Committee

كمیتھ بین المللي استاندارد سازي و بھینھ 
ھانمودن كیفیت روغن

ILSAC11

 Engin Manufacturersانجمن سازندگان موتورھاي دیزلي سنگین
Association

EMA12

 Motor vehicle Manufacturers)ليآمریكاي شما(اتحادیھ سازندگان موتور وسایط نقلیھ 
Association (North America)

MVMA13

انجمن ملي گریس آمریكا 

)طبقھ بندي براساس نفوذپذیري(
National Lubricating Grease 

Institute
NLGI14



1 API American Petroleum Institute 

2 SAE Society of Automotive Engineers 
3 NLGI National Lubricating Grease Institute 
4 AGMA American Gear Manufactories Association 
5 NORIA International Lubrication Experts 

6 ICML International Council for Machinery Lubrication

7 STLE Society of Triblologists  & Lubrication Engineers 

8 ILMA Independent Lubricant Manufactures Association 

9 ILSAC
International Lubricants Standardization & Approval 
Committee

10 JASO Japan Automotive Standards Organization 

11 ACEA Association Constructers European Automotives

:استانداردها و مراکز مشهور صنعت  روانکارها و روانکاري 













گروه آموزش
4نفت اندیش یکتا 



)1(لیست آزمایش هاي روانکاري 

رکمپرسوهیدرولیکخودروصنعتیاستانداردنام آزمایشردیف

ͦ 100 @گرانروي         1 CASTM D 445√√√√

ͦ 100 @گرانروي         2 CASTM D 445√√√√

√√√√ASTM D 2270شاخص گرانروي 3

√√√√Color                     ASTM D 1500رنگ 4

√√√√Acidity             ASTM D664اسیدیته 5



)2(لیست آزمایش هاي روانکاري 

رکمپرسوهیدرولیکخودروصنعتیاستانداردنام آزمایشردیف

√√√√TBN    ASTM D664قدرت بازي 6

 pourریزشنقطه 7
point    

ASTM D 97√√√√

√√√√Flash PointASTM D 92نقطه اشتعال8

√√√√Density @ 15 ͦCASTM D1298چگالي 9

پایداري اکسیداسیونی10
RBOT

ASTM D2272−−−−

پایداري اکسیداسیونی11
RVPOT

ASTM D2272−−−−



:آزمایشات اساسی روغن صنعتی و موتور

:  (Viscosity)گرانروي -1
ینبداخلیاصطکاكعلتبهوشدنجاريبرابردرسیاالتکهمقاومتی

نامیدهویسکازیتهیاگرانرويدهدمینشانخودازخودمولکولهاي
دماافزایشباوبودهروغنیکخاصیتمهمترینعاملاین.شودمی

یشآزمادمايکهاستعلتهمینبهوبالعکسویابدمیکاهشگرانروي
40دمايدرعمدتاً هاروغنگرانروي.گردداعالمبایدگرانروي ͦCو
100 ͦ Cشودمیگیرياندازه.



:  واحدهاي گرانروي یا ویسکازیته 

یکرويرا1cm2مساحتبهسطحیاستالزمکهدینبرحسبنیرویی:پواز
ISOودهدعبور1cm/sسرعتباموازيسطح درروغنگرانرويیعنی32
.باشدمی32برابرCͦ40دماي

یا(CST)استوكسانتی)کارحینوحرکت(گرمامواردبرايگرانرويواحد-
.باشدمی(mm2/s)ثانیهبرمربعمیلیمتر

وازپسانتی)دستگاهیاخودرواستارت(سرماییمواردبرايگرانرويواحد-
(CP)ثانیهپاسکالمیلییا(mpa.s)است.



:VI:(Viscosity Index)شاخص گرانروي -2

توجهبا.استVIهمانیاگرانرويشاخصروغنیکمرغوبیتمالك
ایندامنهچنانچهدما،تغییراتاثردرروغنگرانرويتغییراتبه

استروغنخوبمرغوبیتدهندهنشانباشدپایینگرانرويتغییرات
.استبرخوردارباالییکیفیتازروغنباشدباالترVIعددچههرو

باشد100ازباالترچقدرهروبودهرقمصورتبهنتیجهونداردواحد
.استکیفیتباوخوبروغنشاخص



:(Density)چگالی -3

جرم یک گرم از یک ماده در دماي ثابت نسبت به حجم یک 
.  نامندسانتیمتر مکعب از همان ماده را چگالی یا دانسیته می

). در نظر گرفته می شوددرجه سانتیگراد   15معموالً دما (
.  باشدمیkg/m3و یا g/cm3واحد آن -

kg/m3یا



 Specific Gravity: وزن مخصوص -4

وزن مخصوص در صنعت نفت و روانکارها جهت محاسبات بکار 
می رود و نسبت چگالی محصول به چگالی آب است و واحد 

. ندارد

Sp.Gr @ 60 ͦF=  

Sp.Gr @ 60 ͦF  =  0.8550 وزن مخصوص روغن
موتور           



: TAN( Total Acid Number)یا  (Acidity)عدد اسیدي-5

جهتنمونهگرمیکدرپتاسگرممیلییکمصرفیمیزانبه
.شودمیاطالقاسیديعددسازيخنثی

.باشدمیmgKOH/gصورتبهآنواحد-
ازنوروغنباوکارکردهروغنتغییراتبررسیبرايآزمایشاین

.کندمیبیانراخورندگیمقادیروبرخورداراهمیت



:  (TBN: Total Base Number)عدد قلیایی کل-6

غن به میزان مصرفی یک میلی گرم پتاس در یک گرم نمونه رو
. شود و اهمیت حیاتی در کیفیت روغن کار کرده دارداطالق می

.  تغییرات آن نسبت به روغن کارنکرده نباید زیاد باشد
.باشدمی ) mgKOH/gنمونه (واحد آن -



:(Pour Point)نقطه ریزش -7

واندتمی)سیال(مایعنمونهدماآندرکهدماییترینپایین
فصلدر.شودجاريشدنمنجمدوکریستالیزهازقبل

.ردداموتوربه)مخزن(باكازپمپاژدراساسیاهمیتزمستان
.باشدیمCͦآنواحد-
ASTMآزمایشایناستاندارد- D97باشدمی.



:(Flash Point)نقطه اشتعال -8
وطیمخلهوابانفتیمادهبخاراتدماآندرکهدماییترینپایین
ولمشتعآتششعلهشدننزدیکباونمودهایجاداشتعالقابل

.گرددمیخاموشبالفاصله
کشورهابرخیهنوزاماباشدیمCͦسانتیگرادآنریاضیواحد-
.نمایندمیاستفادهفارنهایتدرجهاز
ASTMآزمایشایناستانداردروش- D .باشدمی92



:(Aniline Point)نقطه آنیلین -9

نفتی،مادهوآنیلینمساويحجمهاياختالطآندرکهدمایی
توانرازیاستبهترباشدباالچقدرهرونمایدمیایجادشفافسیالی

.دهدمینشانرااحتراق
ͦآنواحد- Cاست.
.  می باشدASTM  D611روش استاندارد آزمایش آن -



:(Demulcification)جدا پذیري از آب -10

وگرددمیاطالقآبازجداپذیريبرايروغنتواناییوقابلیتبه
داربرخورباالتريکیفیتازروغنباشدکمترزماناینچقدرهر

جداآبداغبخاراتازدقیقه5حداکثرطینوروغنمعموالً .است
.شودمی

.باشدمیSثانیهآنواحد-
ASTMآزمایشایناستانداردروش- D5761باشدمی.



:Colorرنگ -11

فاًصروباشدنمیکیفیتشاخصعنوانبهنوهايروغندررنگ
نیزوتولیدشانفرآیندنوعاثردرگریسوروغنانواع
مصرفهايروغندر،گیرندمیخودبهرنگآنهاافزودنیمواد
.کیفیتنهاستروانکاريوتمیزکنندگیتوانصرفاًشده

نشانهگرددترتیرهزیادحرارتاثردرنوروغنچنانچه
.استروغناکسیداسیون



: (Standard)استاندارد 

کنترلجهتخاصیمشخصاتباشدهتدوینیکپارچهروشبه
ايداروگرددمیاطالقآنکردناجراییوسیالیامادهیککیفیت

.باشدمی...واجراروششماره،ودامنهنام،
ویفیتکباالبردنیعنی،کاالیینمودناستانداردازمنظورکلیبطور

.استکاالآنمعنويارزش



)1(جزئیات استاندارد آزمایش مواد نفتی و یا روغنی

Itemشرحهدف و موضوعمثال

نشانگر نام آزمایش و Flash Pointنقطه اشتعال 
Name1روش آن

ASTM  D92 شماره استاندارد و نام
مؤسسه استاندارد

Number& 
Organization2

هر استانداردي دامنه مشخصی دارد مثالً 
نقطه اشتعال نفت سفید تا نفت کوره

دامنه عملکرد 
Scope3استاندارد

نشان دهنده تدوین این استاندارد با 
Reference4مراجع این استاندارداستفاده از مرجعهاي سایر استانداردها

تعریف نقطه اشتعال: مثالً
تعریف نام و یا مواردي 
که در استاندارد وجود 

دارد
Definition5

بطور مثال انجام آزمایش نقطه اشتعال را 
خالصه می کند

خالصه انجام آزمایش 
Summary6کندمی را اشاره 



)2(جزئیات استاندارد آزمایش مواد نفتی و یا روغنی

Itemشرحهدف و موضوعمثال
براي انجام هر آزمایشی وسایل مخصوص 

الزم استآزمایشآن
بیانگر ابزار آالت و 

Apparatus7دستگاههاست

Toluene یا Xylene مواد شیمیایی و یا
Reagents8ضروري انجام آزمایش

نمونه برداري را شرح نمونه برداري براي انجام صحیح آزمایش
Sampling9دهدمی 

نسخه پیچی و یا شرح چگونگی انجام مراحل آزمایش
Procedure10کامل آزمایش

ر مثالً وابسته بودن نقطه اشتعال به فشا
Calculation11محاسبه نتیجه آزمایشمحلی

حتماً پس از محاسبه ضرورت انجام ممیزي الزم است
Verification12ممیزي وجود دارد

محدوده اختالف یکی یا دو نفر و یا دو 
.آزمایشگاه را تعیین می نماید

تکرار پذیري یک نفر و 
کنددو نفر را اشاره می

Repeatability & 
Reproducibility13

گزارش باید شفاف و با واحد ریاضی 
Report14گزارشمربوطه باشد



































گروه آموزش
5نفت اندیش یکتا 



:  مواد افزودنی روغن صنعتی  

اغلب مواد افزودنی در واقع سطح کارایی یک روانکار را تعیین می کنند و
:  شامل موارد زیر هستند

ضد کف -7آنتی اکسیدان -1
ضدخورندگی -8پاك کننده ها -2
بهینه سازي شاخص گرانروي -9ضد سایش -3
توانمندي جداسازي از آب -10ضد زنگ -4
بهینه سازي وظایف ماشین آالت-11بهبود دهنده کاهنده اصطکاك -5
)در گریس(ماده کمپلس کننده -12فشار مضاعف -6



)  1(کاربرد مواد افزودنی روغن صنعتی 

ردیف
مواد افزودنی
Additives

عملکردهدف

1
هاپاك کننده

Detergents
پاك نمودن و پیشگیري از ایجاد 
رسوب و لجن اسیدي بر سطوح 

قطعات داخلی

خنثی کردن اسیدهاي موجود در روغن 
که در اثر اکسیداسیون روغن و احتراق 

.سوخت ها بوجود می آیند

2
ها کنندهمعلق 

Dispersants
معلق نگهداشتن ذرات آلوده 

کننده در روغن
ذرات کربن و لجن هاي اسیدي را به 
صورت معلق نگه می دارد تا از ایجاد 

.رسوب جلوگیري نماید

3
ضد اکسیداسیون
Anti Oxidant

پیشگیري از اکسیداسیون روغن 
ها و در نتیجه پیشگیري از ایجاد 

لجن هاي اسیدي

پر اکسیدها و هیدرو اکسیدهاي ناشی از 
شکست مولکولهاي روغن را به 

.کندمولکولهاي غیر فعال تبدیل می

4
بهبود دهنده گرانروي

VI improver
کاهش تغییرات گرانروي در برابر 

تغییرات درجه حرارت توسط 
پلیمرهاي زنجیره بلند

این پدیده از سرعت کاهش گرانروي 
حل . (کاهدروغن بر اثر افزایش دما می

)شدن پلیمرها در روغن

5

زدگی زنگضد خوردگی و ضد 
Anti Corrosion 

Anti Rust
کاهش خوردگی و زنگ زدگی 
قطعات فلزي در تماس با روغن

با ایجاد الیه محافظ بر سطح فلز از 
واکنش مابین سطوح فلزي و اسیدهاي 

.کندآلی خورنده و آب پیشگیري می



)  2(کاربرد مواد افزودنی روغن صنعتی 

ردیف
مواد افزودنی
Additives

عملکردهدف

6
ضد کف

Anti Foam
پیشگیري از کف کردن روغن و 

حبابهاي هوا
با کاهش کشش سطحی الیه روغن سطح 

حباب هاي کف بسیار ناپایدار شده و سریعاً 
پاره می شوند

7
بهبود دهنده اصطکاك 
Friction Modifier

کاهش اصطکاك میان سطوح 
متحرك ماشین در شرایط کاري 

مرزي
تماس بین دو سطح را کاهش داده و اصطکاك 

کندکاهش پیدا می

8

پایین آورنده نقطه ریزش
Pour Point depressant پیشگیري از انجماد روغن در دماي

اندازي دستگاه در هواي پایین و راه
سرد

م هاي کریستالی منظپیشگیري از ایجاد شبکه
مولکولهاي روغن و معلق نگه داشتن آنها

9
ضد سایش 

Anti wear Agent
پیشگیري از سایش قطعات ماشین 

آالت و ایجاد الیه مقاوم از مواد 
شیمیایی مابین قطعات متحرك و 

ثابت

این ماده با سطح فلز ترکیب شیمیایی ایجاد 
کرده و از تماس سطوح فلزي در شرایط سخت 

.کندجلوگیري می

10
افزودنی فشار باال 

EP Agent
پیشگیري از فرسایش سطوح فلزي
در شرایط روانکاري مرزي فشار  

بسیار باال
ر ایجاد ترکیب شیمیایی با سطوح فلزي و قویت

از ضد سایش



Table 1. Additive Components and 
Function in Finished Lubricants

Affect Chemical Properties Affect Physical Properties Cosmetic Properties

Oxidation Inhibitor Viscosity Modifier Dye

Antiwear Additive Pour Point Depressant Odor Mask

Extreme Pressure Additive Dispersant

Detergent Demulsibility Agent

Dispersant Antifoam Agent

Rust Inhibitor Emulsifier

Metal Passivator Tackiness Agent

Friction Modifier







گروه آموزش
6نفت اندیش یکتا 



چالش هاي صنعت روانکارهاي صنعتی 

انکنندگمصرفآگاهیودانشمیزانبودنپایینچالش،مهمترین-1
آنهبنسبتجديبطوراشخاصوسازمانهااستضروريکهاستنهایی

.نمایندکوشش
روانکارها)عنصرترینخورنده(گوگردمیزان-2
زیاددماییتغییرات-3
دوارتجهیزاتوهادستگاهازپرسنلپائینشناخت-4
هابرداريبهرهوهااندازيراهدرغیرمسئوالنهدخالتهاي-5
اردهاياستاندباکشورهاداخلیاستانداردهايبرخیارزشبودنپائین-6

معتبرجهانی



گروه آموزش
7نفت اندیش یکتا 



برنامه مراقبت وضعیت روغن
Oil Condition Monitoring

اشینمروانکاريايحرفههايآموزشوسنگینصنایعجهانیبرنامهبراساسبرنامهاین
NORIAمراکزهايتوصیهطبقوآالت , ICML , ILMA , API , ISO , STLE
ASTMجهانیمعتبراستانداردتحتوشودمیانجام D4378زبدهکارشناسانتوسط
.گرددمیتفسیروآنالیزاجرا،



:روغن صنعتی و یا توربینCondition Monitoringبرنامه 
صورت می پذیرد و ASTM  D4378این برنامه براساس استاندارد جهانی 

.  آزمایشات اصلی و خیلی مهم را توصیه می نماید

Viscosity 

Foam Test

Water 
Separation

Water Content

Trace Metal

Total Acid 
Number

Rust Test

Particle 
Content

RPVOT

ASTM
D4378



)1(یطبقه بندي براساس سطوح کارائی روغنهاي صنعت

روغنهاي روان کننده صنعتی که از اهمیت باالتري برخوردار هستند
:باشدداراي سطوح کارائی زیر می

طبقه بندي روغنسطح کارائی 
Alstom Atlantique NBA P 50001 

ASTM B-7220   , BS 489

DIN 51515      , MIL-L 1733H

Turbine oils

توربینهاي روغن

DIN 51517 Part 3   , FT 158

LIS Sted 224           , AGMA 250-40

Cincinati Milacrom P35 , P63, P59

Gear Oils

)صنعتی(دنده هاي روغن

DIN 51506
Compressor Oils

کمپرسورهاي روغن



)2(یطبقه بندي براساس سطوح کارائی روغنهاي صنعت

د هاي روان کننده صنعتی که از اهمیت باالتري برخوردار هستنروغن
:باشدداراي سطوح کارائی زیر می

طبقه بندي روغنسطح کارائی 
MAN N698H-LPD    , DIN 51524 P1,2

Cincinati Milacron    P68, P69, 970

Dension HF-0  ,    AFNOR    NF-E48-603

MIL- L17672D   ,    MIL-H-24459

Hydraulic Oils

هیدرولیکهاي روغن

IEC 60296

BS 148

Transformer & Switch 
Gear Oil

ترانسفورمرها و هاي روغن
الکتریکیهاي سوئیچ



)ISO )1بندي گرانروي جدول طبقه
ͦ 40در دماي(CST)گرانروي کینماتیک  Cبندي گرانروي آیزوطبقه

C.stحداقل C.stحداکثر 
2.421.98ISO VG2
3.522.88ISO VG3
5.064.14ISO VG 5
7.486.12ISO VG7

11.009.00ISO VG10
16.513.5ISO VG15

22.2019.8ISO VG22
35.228.8ISO VG32
50.641.4ISO VG46

ISO: International Standard Organization 
VG: Viscosity Grade



)ISO )2بندي گرانروي جدول طبقه

ISO: International Standard Organization 
VG: Viscosity Grade

ͦ 40دمايدر (CST)گرانروي کینماتیک  Cگرانروي آیزوبندي طبقه
C.stحداقل C.stحداکثر 

74.861.2ISO VG68
11090ISO VG100
165135ISO VG150
242198ISO VG220
352288ISO VG320
506414ISO VG460
748612ISO VG680

1100900ISO VG1000
16501350ISO VG1500
24201980ISO VG2200
35202880ISO VG3200



ISOهاي گرانروي بندي درجهجدول طبقه
)SUS )1و مقایسه آن با گرانروي 

˚SAYBOLT SUSگرانروي  F100

حداکثر        حداقل

گرانروي عدد 
ASTM SAYBOLT

محدوده گرانروي 
CST 40سینماتیک 

حداکثر       حداقل

میانگین 
گرانروي 

ISOگرانروي درجه سینماتیک

5/35343242/298/12/22

2/385/363652/388/22/33

7/429/394006/514/46/45

3/507/455048/712/68/67

8/625/55601191010

8372755/165/131515

115961052/248/192222
1641351502/358/283232

SUS: Saybolt Universal Seconds  @100 F  ͦواحد گرانروي در دماي



ISOهاي گرانروي بندي درجهجدول طبقه
)SUS )2و مقایسه آن با گرانروي 

SUS: Saybolt Universal Seconds @100 F  واحد گرانروي در دماͦي

SAYBOLT SUS)8/37 (F100گرانروي 
حداکثر        حداقل

گرانروي عدد 
ASTM 

SAYBOLT

محدوده گرانروي 
C.St40سینماتیک 

حداکثر       حداقل
میانگین 
گرانروي 

سینماتیک

گرانروي درجه 
ISO

2341912156/504/414646
3452803158/742/616868
50041046511090100100
750615700165135150150

11109001000242198220220
160013101500352288320320
230018802150506414460460
340028003150748612680680
500041004650110090010001000
7500610070001650135015001500



)1(هاي توربین راهنماي عملیاتی وضعیت روغن
اقدام اصالحی دالیل احتمالیوضعیت روغن 

کاهش گرانروي 

اتفاق افتاده
استفاده از روغن رقیق تر جهت سرریز کردن روغن

تر به مقدار کافی روغن با گرید مناسب و با گرانروي باال
اضافه نمایید

افزایش گرانروي

اتفاق افتاده

اکسیداسیون روغن-
درجه حرارت عملکرد باال-

درجه حرارتهاي باال را پایین بیاورید-
عملکرد سیستم خنک کننده را بررسی نمایید-
آیا سرعت گردش روغن کافی است یا خیر؟-
ها برطرف نماییدنشتی هوا را از سیل-
.مقدار بازدارنده اکسیداسیون را کنترل کنید-

مشابه موارد افزایش گرانروي رفتار نماییداکسیداسیون روغنیافزایش سریع عدد اسیدیت

وجود آب

نشت بخار

عملکرد -بخار-میعان(نشت در خنک کننده روغن 
)بد سیستم خالص سازي

سیل هاي داراي نشتی را عوض-مبدل ها را تعمیر نمایید
60درجه حرارت روغن قبل از سانتریفوژ را در-کنید

نگهدارید

Courtesy Chevron  USA & SIEMENS: منبع 



)2(هاي توربین راهنماي عملیاتی وضعیت روغن

Courtesy Chevron  USA & SIEMENS: منبع 

اقدام اصالحی دالیل احتمالیوضعیت روغن 

خاصیت ضد زنگ

مناسب نبوده
شستشوي زیاد با آب تجزیه ماده افزودنی

.حجم آب مصرفی را کاهش دهید

با فروشنده روغن تماس حاصل نمایید

جدا شدن ناکافی آب از 
روغن

اد عملکرد بد سانتریفیوژ وجود کلسیم به علت مو
پاك کننده روغن

.اگر آلودگی زیاد است روغن تعویض گردد

عملکرد سانتریفوژ را تنظیم کرده و در درجه حرارت 
معمولی محیط کار نماید

مقدار کم ماده افزودنی 
تماس زیاد روغن با هوا تجزیه ماده افزودنیبازدارنده اکسیداسیون

نشتی هاي هوا حذف شود 

با فروشنده روغن تماس حاصل نمایید



:گرددمراقبت وضعیت روغن به شکلهاي زیر تعریف می

.استپیشگیرانهآوريفنیک-
.استپیشگویانهآوريفنیک-

رنامهبجهتوماشینحفظبرايکارآمدکامالً مدیریتیابزاروضعیتمراقبتواقعدر
کاهشودستگاهخوببازدهوکیفیتافزایشونگهداريوتعمیراتریزي

.استفیزیکیوشیمیاییهايتخریب
باشناسانکاریاوسازمانکیفیتکنترلکارشناسانتوسطوضعیتمراقبتارزیابی
Total)جامعوريبهرهمدیریتتجربه Productive Maintenance)صورت

.پذیردمی
آنهادقیقزمانودادافزایشراروغنتعویضیاوتعمیربهنیاززمانروشاینبالذا
.دادکاهشراعملیاتنشدهبینیپیشتوقفهايهزینهونمودپیگیريرا



:مهمترین روشهاي مراقبت وضعیت شامل موارد ذیل هستند

آنالیز ارتعاشی -
آنالیز روغن روانکار -
سیستمهاي تصویري و نظارتی-
دماسنجی -
مراقبت عملکرد دستگاه -



جدول مرز تمیزي روغن از ذرات معلق

.مورد تایید قرار گرفت11171ISOبهبود یافت و کد تمیزي4406، کد تمیزي 1999در سال : توجه

نوع سیستم
حساسیت نسبت به 

آلودگی
حد کد تمیزي

در هاي کنترل سرو و حساس به لجن سیستم-

هاي فضایی با فشار باالي آزمایشگاه سیستم

5000PSI

9/13فوق بحرانی

ن ماشی+ با فشار، باال و تولرانس کم هواپیماهاي سیستم-

4500PSIهیدرواستاتیک با فشار + ابزار 
11/14بحرانی

13/16خیلی مهمیاتاقان با کیفیت باال و کارکرد مطمئن-

14/18مهمسیستم هاي با فشار و تلرانس متوسط-

ین کاربردهاي سنگ+ هاي با فشار درجه حرارت کمسیستم -

مجازهاي لقیصنعتی با 
15/19متوسط



NAS 1638جدول مرز کد تمیزي استاندارد جهانی 

Particle Classes Size Range per 100mlClasses

>10050 to 10025 to 5015 to 255 to 15u

0142212500
028442500
1316895001
16321781.0002
211633562.0003
4221267124.0004
8452531.4258.0005
16905062.85016.0006
321801.0125.70032.0007
643602.02511.40064.0008
1287204.05022.800128.0009
2561.4408.10045.600256.00010
5122.88016.20091.200512.00011
10245.76032.400182.4001.024.0000012



شرایط الزم و پیشنهادي براي تعمیرات پیشگیرانه

اندازه گیري فلزات حاصل از سایش -
اندازه میزان مواد افزودنی توسط اسپکتروسکوپی -
ͦ 40اندازه گیري گرانروي در دو درجه- C  100و ͦ C به طور سه ماهه و

شش ماهه 
بطور شش ماهه Acidity (TAN)تعیین -
گیري سطح تمیزي با استفاده از روشهاي شمارش ذرات اندازه-
گیري خواص فیزیکی مانند سایش و آب اندازه-

در مواردي که افزایش شدیدي در سایش مشاهده شود باید و حتماً:توجه مهم
از روش فروگرافی جهت تعیین نوع سایش و مورفولوژي ذرات سائیده شده

.استفاده گردد



)1(کاربرد تخصصی مشخصات استاندارد  روغن 

شرح و تعریفنامردیف
روش 

کاربرداستاندارد

1
چگالی 

(Density)

وزن حجم معینی از روغن در دماي ثابـت 
در یـک سـانتی متـر مکعـب gیا یـک 

.باشدمی

kg/m3یا g/cm3واحد 

ASTM 
D1298

ر تبدیل وزن به حجم و بـالعکس د
محاسبات مربوط بـه انتقـال مـواد

نفتی

Colorرنگ 2

رنگ روغن به نوع و میزان مواد افزودنی
ی درون روغن بستگی دارد رنگ خاصـیت
وط فیزیکی است و به کیفیت روغـن مربـ

.نیست

است8واحد ندارد و ارقام از صفر تا 

ASTM 
D1500

ید کنترل کیفیت، تشـخیص اکسـ
شدن روغـن و همچنـین کنتـرل 
ـــن در  ـــد روغ ـــواختی تولی یکن

پاالیشگاه



)2(کاربرد تخصصی مشخصات استاندارد  روغن 

کاربردروش استانداردشرح و تعریفنامردیف

3
نقطه اشتعال 

Flash 
Point

حداقل ترین درجه حرارتـی کـه در آن 
ا درجه روغن به بخارات تبدیل شود و بـ
ر هوا مخلوط قابل اشتعال سازد که در اث

جرقـه در یـک لحظـه آتـش گرفتــه و 
.خاموش شود

 C ͦواحد 

ASTM D92

)روش باز(

اندازه گیـري دمـاي آتشـگیري و 
مقــدار فراریــت روغنهــا مراقبــت 
روغنها و ردیابی اختالط غیر مجـاز

روغن هاي توربین و سوختها

4
اسیدیته 
Acidity 
(TAN)

) چگـالی( KOHمیزان مصرفی محلول 
جهت خنثی سازي مواد اسیدي موجود 

در روغن 

mgKOH/g: واحد

ASTM D664

یا میزان روغن کار نکرده صنعتی و
میزان اکسیداسـیون روغـن هـاي 

کارکرده 

ارزیابی مواد افزودنی

Foamکف 5

هاي هـواي ایجـاد شـده در کف حباب
سطح روغـن مـی باشـد کـه ناشـی از 
مخلوط شدن هوا و روغن در حیـن کار 

باشد دستگاه می

ASTM D 92

ار و تعیین قابلیت ایجاد کـف پایـد
حبس هوا در مواد سطح روغن 



)2(کاربرد تخصصی مشخصات استاندارد  روغن 

کاربردروش استانداردشرح و تعریفنامردیف

3
نقطه اشتعال 

Flash 
Point

حداقل ترین درجه حرارتـی کـه در آن 
ا درجه روغن به بخارات تبدیل شود و بـ
ر هوا مخلوط قابل اشتعال سازد که در اث

جرقـه در یـک لحظـه آتـش گرفتــه و 
.خاموش شود

 C ͦواحد 

ASTM D92

)روش باز(

اندازه گیـري دمـاي آتشـگیري و 
مقــدار فراریــت روغنهــا مراقبــت 
روغنها و ردیابی اختالط غیر مجـاز

روغن هاي توربین و سوختها

4
اسیدیته 
Acidity 
(TAN)

) چگـالی( KOHمیزان مصرفی محلول 
جهت خنثی سازي مواد اسیدي موجود 

در روغن 

mgKOH/g: واحد

ASTM D664

یا میزان روغن کار نکرده صنعتی و
میزان اکسیداسـیون روغـن هـاي 

کارکرده 

ارزیابی مواد افزودنی

Foamکف 5

هـواي ایجـاد شـده در هاي حبابکف 
سطح روغـن مـی باشـد کـه ناشـی از 
مخلوط شدن هوا و روغن در حیـن کار 

باشد دستگاه می

ASTM D 92

ار و تعیین قابلیت ایجاد کـف پایـد
حبس هوا در مواد سطح روغن 



)3(کاربرد تخصصی مشخصات استاندارد  روغن 

شرح و تعریفنامردیف
روش 

کاربرداستاندارد

6
نقطه ریزش

Pour Point

درجه حرارتی که درترین پایین
دما مولکولهاي روغن آن 

اند تومیکریستالیزه شده و هنوز 
.جاري شود

ASTM 97
جهت تشخیص حداقل دامنه دماي مجاز 

جهت کارکرد مناسب روغن می باشد

7
گرانروي 

Viscosity

مقاومت یک سیال در برابر جاري 
خودش در مقیاس ) روان شدن(

میلیمتر در ثانیه 

یا Cstواحد  mm2/s

ASTM 
D445,D443

انتخاب روغن براي کاربردهاي مخصوص 
و همچنین بررسی وضعیت روغن در 

حین کار



)4(کاربرد تخصصی مشخصات استاندارد  روغن 

کاربردروش استانداردشرح و تعریفنامردیف

8
میزان آب 

Water 
Content

نشت (آب به راههاي مختلف 
وارد ...) ها وبخار آب در توربین

روغن می شود که باید به روشی 
.از روغن جدا گردد

ASTM D95

و...

اندازه گیري میزان آب براي پیشگیري از 
واکنش اکسیداسیون و خوردگی دستگاه 

آب با . ضروري است Detergent ،روغن
تولید امولسیون نموده و سوراخهاي 

.فیلتر را مسدود می نماید

9
نقطه آنیلین 
Anilin Point

پایین ترین درجه حرارتی که در 
آن روغن یا ماده نفتی با آنیلین

در حجم مساوي حل شده و 
.محلول شفافی تشکیل شود

ASTM D611

تعیین میزان ترکیبات آروماتیک در 
روغن یا ماده نفتی و همچنین تمایل 

روغن جهت ایجاد تورم در واشرها و آب 
بندها



)5(کاربرد تخصصی مشخصات استاندارد  روغن 

کاربردروش استانداردشرح و تعریفنامردیف

شاخص گرانروي10
ر میزان تغییرات گرانروي بر اث

ASTM D2270تغییر دما
انتخاب روغن بر کاربرد مخصوص، 
تعیین میزان پاالیش انجام شده بر 

روي روغن پایه 

11
نقطه ابري شدن 

Cloud Point

دمایی که در آن روغن به 
دلیل ایجاد کریستالهاي 

فقط (واکس کدر می شود 
براي روغنهاي شفاف یا نفت 

)گاز شفاف

ASTM D2500
تشخیص وجود کریستالهاي واکس در 
روغن، در روغنهایی نظیر کمک فنر از 

اهمیت بسزایی برخوردار است

12
باقیمانده کربن 

Carbon Residue

مقدار دوده ایجاد شده پس از 
سوزاندن روغن تحت شرایط 

واحد برحسب (استاندارد 
)درصد وزنی

ASTM D189

D524

نشان دهنده کیفیت پاالیش روغن، 
تجزیه حرارتی و احتراق ناقص



)6(کاربرد تخصصی مشخصات استاندارد  روغن 

شرح و تعریفنامردیف
روش 

کاربرداستاندارد

13
خوردگی مس 

Copper 
Corrosion

تمایل روغن جهت ایجاد 
خوردگی آلیاژهاي مسی موجود 

در قطعات دستگاهها

ASTM

D130

وجود و عدم موجود و کارایی مواد ضد 
خوردگی را نمایش می دهد

Ashخاکستر 14

مقدار خاکستر حاصل از 
سوزاندن نمونه روغن که با اسید 

سولفوریک غلیظ وارد واکنش 
شده است

ASTM

D-874

.در روغنهاي نو نشانه مواد افزودنی است

هاي کارکرده تشخیص سائیدگی در روغن
قطعات بکار می رود

15
محافظت از زنگ 

RPOTزدگی 

میزان محافظت روغن از زنگ 
زدگی قطعات فوالدي در مقابل 

آب

ASTM 
D665

وجود و یا عدم موجود و یا کارایی مواد 
کندمیزنگ را تعیین 



)7(کاربرد تخصصی مشخصات استاندارد  روغن 

کاربردروش استانداردشرح و تعریفنامردیف

TBNعدد قلیائیت کل 16

مقدار مواد قلیایی موجود در یک 
گرم روغن تقریباً معادل 

Mg.KOH/g

ASTM D2896

در واقع کنترل میزان اسیدي موجود در روغن
.کار کرده است

ضمناً جهت ارزیابی کیفی روغنهاي نویز از 
بکار می رودDetergentلحاظ میزان 

17
قدرت عایق بودن 

Dielectric Strength

اغلب روغنهاي خوب پاالیش شده
الکتـریسیتهتا حدي عایق 

ی می باشند به طوري که در شرایط
خاص می توان از آنها در 

رها دستگاههایی نظیر ترانسفورم
مورد استفاده قرار گیرند

ASTM D877

D1816

براي کنترل آلودگی روغن در سرویس و تعیین
میزان مناسب بودن آنها براي ادامه مصارف 

تعیین شده است

18

مواد نامحلول در پنتان و 
تولوئن 

Pentane & Toluene 
Insoluble's

میزان مواد نامحلول در حاللهاي 
پنتان و تولوئن را نشان میدهد و 

اشدبمیجهت روغنهاي کارکرده 
ASTM D893

در واقع اختالف میزان مواد حل نشده در 
پنتان و تولوئن میزان اکسیداسیون را نشان 

می دهد و میزان مواد حل نشده تولوئن ناشی 
.از آلودگیهاي خارجی است



ر جدول عناصر حاصل از سایش و یا مواد افزودنی روغن  موجود د
)1(آنالیز روغن 

محل سایشعنصر

دمنده ها–یاتاقانهاي کف گرد و میل سوپاپ میاتوربوشارژ –میل لنگ ALآلومینیوم 

برخی قطعات پمپ–Coolingمواد افزودنی –سطح رنگ پیستون Crکرم  

Cuمس 
بوش شاتون –پوشش گراین پین –بادامک –یاتاقان اصلی میل لنگ –شاتون 

-مسی سیل هاي -بوش ها-میل سوپاپ–مواد ضد خوردگی –سوپاپ انگشتی هاي 
واشرهاي فنري

Feآهن 
–میل لنگ –سنت میل سوپاپ سیل هاي –آهنی پیستون هاي –بوش سیلندر آهنی 

بادامک هاآلیاژ استیل –سوپاپ ها -دنده ها

اجزاء استیل ضد رنگ-نفت خام-هاي توربوشارژپره-یاتاقان هاNiنیکل 

لحیم کاري–یاتاقان ها Agنقره 

شیرها–هاي توربین پره–پوشش سطح Vوانادیوم 

قطعات بیستون–میل لنگ و یاتاقان -شاتون هابرخی از Snقلع  



ر جدول عناصر حاصل از سایش و یا مواد افزودنی روغن  موجود د
)2(آنالیز روغن 

محل سایشعنصر

نشتی ماده خنک کننده–واشرها -گرد و غبار-مواد افزودنی ضد کفSiسیلیکون 

شمواد افزودنی فشار پذیر و ضد سای-مواد افزودنی بنزین و گریس–سطوح یاتاقانها Pbسرب 

پوشش سطح بعضی از رینگ هاي بیستون–بهبود دهندة اصطالك Moمولبیدن 

مواد افزودنی گریس–Coolingنمک و مواد افزودنی مایع Naسدیم 

مواد افزودنی پاك کننده–آب سخت –بعضی از آلیاژهاي آلومینیوم Mgمنیزیم 

Coolingمواد افزودنی مایع Kپتاسیم 

مواد افزودنی ضد سایش–هاي خوردگی بازدارنده-هاي اکسیداسیونبازدارندهZnروي 

مواد افزودنی پاك کننده–هاي خوردگی بازدارنده-هاي اکسیداسیونبازدارندهCaکلسیم 



)1(خالصه موارد مهم و هشدار عملیاتی براي وضعیت روغن 

اقدامنتیجه آنالیز روغنشرح اتفاقردیف

)گرانروي(ویسکازیته 1
10CSTگرانروي 

ن کمتر یا بیشتر از نتیجه روغ
نو

.روغن باید بررسی گردد
درصدي به 25و افزایش یا کاهش حداکثر 

.آن روغن تعویض گردد

2
نقطه اشتعال

(Flash Point)نسبت به روغن نو30کاهش
.باید تعویض گردد

آلودگی روغن به مواد سبک مثل سوخت « 
»توربین

دو برابر روغن نو باشدTANیا (Acidity)اسیدیته 3
.باید روغن تعویض گردد

آلودگی روغن به آب و وجود « 
»اکسیداسیون شدید

TBNقلیائیت 4
(Total Base Number)

به نصف میزان قلیائیت روغن
نو برسد

.باید روغن تعویض گردد
آلودگی آب و وجود اکسیداسیون  در « 

»روغن



)2(خالصه موارد مهم و هشدار عملیاتی براي وضعیت روغن 

اقدامنتیجه آنالیز روغنشرح اتفاقردیف

Waterآب 5
PPMمیزان آب در روغن به  2000

.افزایش یابد

.تعویض روغن ضروري نمی باشد
دالیل افزایش آب در روغن بررسی و 

.رفع گردد

6
RBOT )(RPVOT

مقاومت در برابر 
اکسیداسیون

درصدي نسبت به روغن نو25افت 
.تعویض روغن ضروري است

دقیقه از بین 100اگر روغن کمتر از « 
»رود غیرقابل استفاده است

میکرونی25افزایش ذراتParticulateشمارنده ذرات 7
.تعویض روغن بررسی گردد

اگر فیلتر ها کنترل و مشکل حل « 
.»به تعویض گردداقدام نشود 

جداپذیري از آب8
Demulcification

mlبیشتر از  امولیسیون پس از 15
دقیقه جمع شود30

روغن آماده تعویض است ولی باید 
بررسی گردد تا علت مشکل بدست 

.آید

(Foam)کف 9
mlمیزان کف  و پایداري کف 450

ml و یا 10
روغن مجدداً کنترل و در صورت عدم 

.رفع مشکل، روغن تعویض گردد











































گروه آموزش
8نفت اندیش یکتا 



:روغن موتور و وظایف آن 

خودروموتورداخلیقطعاتروانکاريجهتکهاستروغنی،موتورروغن
.رودمیبکار

مشخصاتدارايوآیدمیبدستافزودنیموادباپایهروغنترکیباز
باواستموتوررگدرخونمثلواقعدرموتورروغن.باشدمیشفافی

.گرددمیقطعاتکیفیتوعمرقدرت،افزایشموجبموتورروغنکاري
:داردمهمبسیاروظیفهدوموتورروغن

روغنکاري-1
کاريتمیز-2

نروغ.دهدمیانجامبدرستیرااشاصلیوظایف،موتورنوعبهبستهکه
ذراتولجنودهدمیکاهشبشدتراسائیدگیواصطکاكمناسبموتور

.نمایدمیتمیزودادهشستشوراموتورداخلرسوب



:وظایف اصلی یک روغن موتور 

 Goodروغنکاري مناسب داخل موتور -1
Lubrication                                   

 Good Removeتمیز نمودن آلودگی هاي داخلی موتور -2
Sediments          

 Heatانتقال حرارت از قطعات به خود -3
Transferring                                

 Oxidationپایداري در برابر اکسیداسیون و ازهم پاشیدگی -4
Stability            



:مصرفی خودروهاي روغن-1

:روغن موتور: الف

انتقال حرارت ایجاد شده در قطعات موتور -
ضربه گیري قطعات موتور و یاتاقانها -
هاي پیستون و بدنه سیلندر آب بندي رینگ-
خنثی کردن اسیدها -
حمل ذرات گرد و غبار به کارتر و فیلتر و جلوگیري از رسوب این ذرات-
پایداري قوي در برابر اکسیداسیون-
پیشگیري از زنگ زدگی و خوردگی قطعات داخلی -



:روغن دنده: ب

پایداري در برابر اکسیداسیون -

روانکاري صحیح قطعات  -

کاهش اصطکاك و سائیدگی -

فاوت تعویض راحت دنده در دماي پایین و عملکرد مناسب در شرایط جغرافیایی مت-

پایداري در برابر شیار دار شدن روغن در دماي پایین -

روانکاري مناسب در گستره وسیع دمایی -



:روغن موتور گازسوز: ج

قابلیت تولید خاکستر پایین -
پایداري در برابر اکسیداسیون -
سازي ذرات کنندگی و معلققدرت پاك-
محافظت در برابر سائیدگی قطعات -



:  روغن موتور هیبریدي -د

اراصلیموتورهمیشهجایگزینموتوریکاینکهیعنیهیبریديموتورازمنظور

.همپوشانیعنیهیبریدکلمهونمایدهمپوشانی

استممکن.باشدمیبرقی-دیزلییاوبرقی–بنزینیشکلدوبههیبریديموتور

نوعاینهايروغن.باشدبرقی/CNGیاوبرقی/LPGبصورتکشورهابرخیدر
چهارفصلهايروغنازعموماً،استارتزمانسائیدگیازپیشگیريبدلیلموتور

مثالً،نمایندمیاستفاده
0W – 20   SN          0یاW – 30   SN   

.  هستند و توانمندي باالیی دارندFully  Syntheticو اغلب بصورت 



) EVالکتریکی (فرق روغن موتور بنزینی با روغن موتور برقی 
چیست ؟ 

روغن موتور برقی چیست؟
انانارسوبرسدرساناییتوانحداقلبهتاشدهفرموالسیوندچارمجدداًکهاستموتوريروغن
شبیهاتمشخصبرخیکهاستمنظوراین.کندمیروانکاريبرقییاالکتریکیمحیطدرزیرا.گردد
.دارددهاستفامحدودیتومعمولیروغنتااستگریسبصورتاغلبوباشدداشتهراترانسروغن
.استقويبسیاراکسیداسیونیپایداريوزیادعمرتوانمنديداراي

روغن موتور بنزینی یا موتور دیزلی چیست ؟ 
میداخلیمتحركقطعاتروانکاريجهت،دیزلیموتوریابنزینیموتورروغنکهصورتیدر

اینتاسموتورمفیدعمرافزایشوقطعاتسایشواصطکاكازپیشگیريروانکاري،،هدف.باشد
رارقاستفادهموردبرقیموتورروغنیهايگریسبجايتواندنمیواسترساناموتورروغننوع

.داردبرقیموتورروغنیهايگریسبهنسبتپائینیجوشنقطهوگیرد



)  Electric Vehicle(روغن موتور برقی : ه 

قابلیت روانکاري مناسب -
قابلیت غیر رسانایی گریس و روغن -
قابلیت عدم جذب ذرات آلودگی و معلق -
توانمندي غیر آتش گیري در موتورهاي برقی -
پایداري اکسیداسیون بسیار باال -
قابلیت عدم واکنش با هوا و آب و رطوبت-



:استانداردهاي اجباري روانکارهاي خودرویی 
باشند و تمام گواهینامه ها اعتبار مدت زمانش SAEو  APIباید داراي گواهی 

.  ذکر شود

API : American Petroleum Institute  سطح کارایی
موتور                       

SAE : Society of Automotive Engineers  سطح کیفی روغن
موتور        

روغنتمامبراي،جهانسراسردراستاندارددواینمعتبرگواهینامهاخذ
یبخوببایدهاشاخصاینبافروشندهوکنندهمصرفوبودهاجباريسازها
.باشندآشنا



: Longevityطول عمر 

.اشدبداشتهبیشتريعمرطولروانکارشکاراییدهدمیترجیحفروشنده
5000بینبایدموتورروغنمثالبراي km10000تا kmهر.کندکار

مشتريوآیدمیبدستبیشتريپولباشدداشتهبیشتريعمرطولچقدر
راتتعمیوخرابیدچاراوخودروزیرا.کندمیسودبیشترعملکردازنهایی

.گردیدخواهندحذفاضافیهايهزینهوشدنخواهدناگهانی
MBاستانداردبراساسمثالً MBیاباشد229.5 228



:  دوستدار محیط زیست باشد

همیشهاما،هستندطبیعتدوستدارروانکارهاشودمیگفته
)Mineral(معدنییانفتیپایهباروانکارهايزیرا.نیستاینگونه

ردگوگودارندهمراهگوگردزیاديمقادیردوگروهویکگروهبویژه
واستزیستمحیطوانسانوصنعتهايکنندهمسمومازیکی

هبالفاصلزیرا.استدادهنشانناپذیريجبرانضررهايآنوجود
.دهدمیانجامماندگاروکنندهآلودهايزنجیرههايواکنش























گروه آموزش
9نفت اندیش یکتا 



    Automotive Lubricants: روانکارهاي خودرویی 

                                     Motor Oilروغن موتور –1
                   ATF & CVTروغن گیربکس اتوماتیک -2
 Gear Oilروغن دنده -3
                                      Brake Fluidمایع ترمز -4
                                                    Greaseگریس -5



:انواع روانکارهاي خودرو 
بنزینی 

دیزلی روغن موتور        -1
هیبریدي

CVTو ATFمایع گیربکس اتوماتیک     -2
 Gear Boxروغن دنده            -3

Fluid       4-                 مایع ترمزBrake Oil   
                          Hydraulic Oilروغن هیدرولیک-5
                      Co. Oilروغن کمپرسور تهویه مطبوع -6
                                                 Greaseگریس -7



محصوالت روغن خودرویی

Automotive 
Lubricants

پایه گروه یک
پایه گروه دو 

پایه گروه سه 

يي 
ف يي (��دي

يت �ف
)نف

Mineral
%100

يي 
يت �ف

 -نف
�

يي 
و� �نف

Semi 
Synthetic

)4و 2گروه (پایه مشترك 
)4و  3گروه (پایه مشترك 
)5و 3گروه (پایه مشترك 
)5و 2گروه (پایه مشترك 

 
�

يي 
و� �نف

Fully Synthetic
%100

PAOپایه گروه  چهار  

ESTERSپایه گروه پنج  



Semiبناممصنوعی/نفتیپایه Synthetic)بلکه.نداردوجود)سینتتیکنیمه

Fully(سنتتیکفولزیادقیمتاختالفبدلیل Synthetic(موتورهايروغنبا

Mineral،بهتوجهراباموتورروغندواینمیانه،کیفیتکنندهتولیدهايشرکت
هايگروهازمخلوطیمشخصکامالدرصدهايباوگرفتهنظردرخودشانفرموالسیون

یکسنتتنیمهبناممحصوالتیتولیدبهاقدام5و4سنتتیکگروههايو3و2پایهنفتی

تفادهاسکردنمخلوطبرايخاصیدرصدهايوازترکیباتتولیدکنندههر.نمایندمی

قابلواستمحرمانهوبودهمتفاوتهرشرکتیسینتتیکنیمهمحصولوقطعامیکند

.نیستشرکتهاسایرمحصوالتبامیکس



:استانداردهاي اجباري روغن موتور 

1-SAE)اشارهموتورروغنکیفیسطحبهاستاندارد،این:)کیفیسطح
)تهویسکازی(گرانرويمیزاناعدادواستارقامواعدادشکلبهونمایدمی
.میدهدنشانرا)حرکت(موتورداغو)استارت(سرددمايدر

2-API)پرفورمانسوکاراییسطحاستاندارد،این:)کارائیسطح
ووتورمبودندیزلییاوبنزینینشانهالتینوحروفدهدمینشانراموتور

.استموتورساختسالتکنولوژينشانههمچنین



 SAEسطح کیفی 
.1999SAE J 300 (Dec(طبقه بندي گرانروي روغن موتور

گرانروي تنش برشی باال 

(cp)

Cدر  150

106)و  S-1)

گرانروي کینماتیک 

cSt

100Cدر 

ASTM D-445

پایینCدماهايگرانروي در 

(Cp)مربوط به پمپاژ روغن 

ASTM D-4684

مربوط Cگرانروي در دماهاي پایین 
(Cp)به استارت موتور 

ASTM D-5293

SAEدرجه گرانروي 

حداکثرحداکثرحداقلحداکثرحداقل
--3.860000at-406200at-350W
--3.860000at-356600at-305W
--4.160000at-307000at-2510W
--5.660000at-257000at-2015W
--5.660000at-209500at-1520W
--9.360000at-1513000at-1025W

2.6<9.35.6--20
2.9<12.59.3--30
??<16.312.5--40

3.7(15W-40).

20W40.

25W-40.40grades

<16.312.5--40

3.7<21.916.3--50
3.7<26.121.9--60



)1(براي روغن موتورهاي بنزینی   APIسطح کارایی 

APIشرح

SP

ایجاد شد و مخصوص خودروهاي مدرن وجدید با تسمه  تایم زنجیري و گشتاور باال و2020در سال 
، محافظت در  (LSPI)سرعت پایین. هستند)fully synthetic(کامالً سینتتیک . توان باال میباشد

ژرها ، ، حفاظت از رسوب دماي باال براي پیستون ها و توربوشارزنجیريبرابر سایش از تسمه تایم 
مطابقت  ILSAC  GF-6Aبا E85کنترل دقیق تر لجن  و محافظت از موتورهاي داراي سوخت اتانول تا

.دارد

SN PLUS
.ببعد 2018تولیديبوده وبراي خودروهاي ) fully synthetic(برقرار و سینتتیک May 2018از ماه 

SN هستند2020تا 2010ایجاد  و کامالً سینتتیک بوده ومخصوص خودروهاي تولیدي 2010در سال.

SM
داراي خاصیت پایداري مناسب در برابر اکسیداسیون ، 2010تا 2005کاربرد در کلیه خودروهاي  سال 

.و سایش  بهتر در مقابل رسوب گذاري بر روي قطعات و کارایی بهتر روغن 

SL
قدیمی تر، طبق خط مشی و قابلیت هاي مورد انتظار در و 2004براي مصرف در خودروهاي سال 

.موتورهاي بنزینی 
SJ از رده خارج شده-و قدیمی تر 2001براي مصرف در خودروهاي طراحی سال.
SH رده خارج شدهاز -قدیمی تر و 1996براي مصرف در خودروهاي طراحی سال



)2(براي روغن موتورهاي بنزینی  APIسطح کارایی

APIشرح
SG نسبت به . ترقدیمیو 1993براي مصرف در خودروهاي سالSF داراي مقـدار بیشـتري از مـواد افزودنـی

.از رده خارج شده است–MIL-L-46152D.Eمعادل 

SF مشابهSEال اما داراي مواد ضد اکسیداسیون و ضد سائیدگی بیشتر براي مصرف در خودروهاي طراحی سـ
.  از رده خارج شده است–MIL-L-46152B.Cمعادل تر قدیمیو 1988

SE مشابهSD 1979اما داراي مقدار بیشتري از مواد افزودنی براي مصرف در خودروهـایی کـه پـس از سـال
.از رده خارج شده است–MIL-L-46152Aمعادل . شودساخته شده اند توصیه نمی

SD نسبت بهSC بـه بعـد 1971داراي مقدار بیشتري از مواد افزودنی براي مصرف در خودروهاي طراحی سال
)1967-1971(. شودنمیتوصیه 

SCSBبـه 19671967پاك کنندگی براي مصرف در خودروهاي طراحی سـال -مواد ضد زنگ و ضد سائیدگی
.از رده خارج شده است–)1963-1967(. بعد توصیه نمی شود

SBSA بـه بعـد توصـیه 1963مواد ضد خوردگی و ضد اکسیداسیون براي مصرف در خودروهاي طراحی سال
.از رده خارج شده است–)1930-1963(. شودنمی

SA از رده خارج شده است–باشدنمیروغن پایه بدون مواد افزودنی که براي امروز قابل استفاده.



براي روغن موتورهاي دیزلی APIسطح کارایی 
APIدرجه سطح کارائی

1950CAتا 1940و ضد سائیدگی مخصوص موتورهاي دیزلی مدلهاي ها کنندهپاكشامل افزودنی 
1960CBتا 1940موتورهاي دیزلی مدل 

CC)به بعد1961موتورهاي دیزل مدل (رسوبات موتور، ضد خوردگی کننده پاكشامل افزودنی 
وربـو مناسب موتورهـاي دیزلـی ت(کننده رسوبات موتور در درجات باال و پایین داراي مواد ضد خوردگی، ضد سائیدگی و پاك

CDشارژ و با سوخت گوگرد دار باال

:که تحت1987جهت مصرف در موتورهاي دیزلی توربو شارژ و سوپر شارژ با عملکرد باال در سطح کیفیت سال 
CEکارائی دارد) سرعت باال و بار کم(و یا ) بار زیاد+ سرعت کم(شرایط 

1994سطح کیفیت معرفی شده در سال 
CFدرصد وزنی 5/0مناسب خودروهاي دیزلی تزریقی مستقیم و سوخت گوگرددار بیشتر از 

نیـز CD-IIاین سـطح بـا سـطح (به بعد 1994سطح کیفیت و کارائی معرفی شده جهت موتورهاي دیزلی دو زمانه تولیدي از 
CF-2.)مطابقت دارد

1990سطح کیفیت و کارائی جهت موتورهاي دیزلی چهار زمانه با عملکرد بسیار باال و تولیدي پس از 
CF-4.از خاصیت پیشگیري از رسوبات و پیستون برخوردار استCF-4روغن داراي سطح 

CH-4و به باال1995خودروهاي دیزلی سواري و تجاري ساخت سال 
CI-4و به باال2004خودروهاي دیزلی سواري و تجاري ساخت سال 
CJ-4و به باال2017خودروهاي دیزلی سواري و تجاري ساخت سال 
CK-4و به باال2017خودروهاي دیزلی سواري و تجاري ساخت سال 

FA-4و به باال2017خودروهاي دیزلی سواري و تجاري ساخت سال 



)1(براي روغن دنده APIسطح کارایی 

APIدرجه مورد مصرف

هـاي مـارپیچیسیسـتمبدلیل روغن پایه بدون مواد افزودنی مناسب روغـن دنـده 
GL-1کاهنده فشار براي شرایط سبک+ 

GL-2محتوي مواد افزودنی ضد سائیدگیGL-1+داراي کیفیتی باالتر از 

محتوي مواد افزودنی کاهنده اثرات فشار براي شـرایط GL-2+داراي کیفیتی باالتر از 
GL-3متوسط

GL-4مناسب براي جعبه دنده هاي بسیاري از خودروها 



)2(براي روغن دنده APIسطح کارایی 

APIدرجه مورد مصرف

هـاي دیفرانسـیلمناسـب جهـت EPروغن با میزان بیشـتر مـواد افزودنـی 
GL-5هیپوئیدي و خودروهاي سبک و سنگین با شرایط کاري سخت 

GL-6از رده خارج شده است

و کامیونهـاي سـنگین  وحـاوي ها اتوبوسدستی ناهمزمان هاي سیستمدنده 
Additiveپایداري در برابر حرارت، سایش و ضد تخریب واشرهاي روغنMT-1

ایجاد شده است و در آینده تمام شـرکتها و تولیـد API GL-5براي جایگزینی 
PG-2.هاي روغن باید سطح کیفیت خود را به این سطح ارتقاء دهندکننده



ور سمبل  مشخصات استانداردهاي الزامی روغن موت
بر روي ظروف 

10W – 40 SN / CF

 SAEسطح کیفی  APIسطح کارایی 

طحسوکندمیرسیدگیموتورروغنکیفیتبهکیفیسطح•
واستانداردشکلاین.داردارتباطموتورعملکردبهکارایی

قیدنهاییمحصولظروفرويبرجهاندرسراسرالزاماًمشخصات
.شوندمی



:چگونگی ورود آب به روغن و اشکاالت ورود آن

:راههاي ورود آب به سیستم
در هواي خیلی مرطوب از راه هواکش و کارتر -1
و آب CO2از احتراق سوخت و تولید -2
خرابی واشرهاي آب بندي -3



:اشکاالت ورود آب به سیستم

باعث زنگ زدگی قطعات موتور -1
باعث ایجاد مواد اسیدي و تسریع تخریب کیفیت روغن -2
موجب کف کردن روغن می شود -3
.اردباعث امولسیون لجنی گردیده و بعداً مسدود شدن فیلتر را در پی د-4
ها اثرات نامطلوب بـــر روي مواد افزودنی روغن داشته که ممکن است آن-5

.نمایدرا تجــزیه می



راهکارهاي پیشگیري از نفوذ آب به روغن 

حصول اطمینان از روغنکاري دایم قطعات توسط روغن -1
مناسب بودن گرانروي روغن -2
کنترل درجه فشار روغن -3
ستم حصول اطمینان از نبود اشکاالت مکانیکی در قطعات و سی-4

روغنکاري 
کنترل میله درجه روغن موجود در کارتر -5



:دالیل کف کردن روغن در یک دستگاه

وجود آب در روغن -1
گرانروي بسیار پایین یا گرانروي بسیار باال روغن -2
وجود ذرات جامد گرد و خاك و دوده و مراحل حاصل از -3

اکسیداسیون
عدم کنترل تغییرات دمایی موتور-4



:ددگراشکاالتی که کف کردن روغن باعث آنها می

روغن سوزي -1
باال رفتن سطح روغن در کارتر -2
خوب انجام نشدن روغنکاري -3
زودتر اکسیده شدن روغن -4
اختالل در انتقال حرارت و خنک نمودن موتور -5



شروعوخطرنشانهنشودکماصالًمحفظهدرروغنچنانچه:مهمتوضیح
.استزیادبسیارسائیدگی

1000طیازپسلیتر6/0تا2/0:بنزینیموتورهايدرروغنکردنکممیزان
کیلومتر

1000طیازپسلیتر6/0تا4/0:دیزلیموتورهايدرروغنکردنکممیزان
کیلومتر

1000ازپسلیتر100تا20بین:توربینموتورهايدرروغنکردنکممیزان
توربینکارکردساعت

کمسینتتیکفولهايروغن.استمعدنیپایههايروغنبراياین:توجه
.شوندنمیهمبخاروشوندنمی



غن نقش عوامل مختلف در مدت زمان کارکرد و تعویض رو
:مهمترین عوامل عبارتند از

به بار و سرعت، فشار زیاد کاري، حرکتهاي بدون محاس(شرایط کار دستگاه -1
) استارت هاي به موقع(
کیفیت روغن -2
شرایط جغرافیایی منطقه -3
اتوماتیک یا دنده دستی بودن گیربکس-4
نوع پایه روغن -5
ع نگهداري روغن در انبار نو-6



10 W – 40 S M / C F

API  Performance LevelSAE   Quality Level

نشانه تکنولوژي سال
ساخت موتور دیزلی

نشانه دیزلی
بودن موتور

مشترك

نشانه تکنولوژي سال ساخت 
موتور بنزینی

نشانه 
بنزینی

ویسکازیته در بودن موتور
100دماي ͦC

)حرکت در جاده(

چهار فصل
یا مولتی

سرد بودن

ن ویسکازیته روغ
هنگام استارت 

موتور



:برخی موارد مهم در خصوص روانکارها

:مشخصات

اینهستند؟استانداردکدامتحتکهکنندمیآشکارمابرايروانکاریکمشخصات
یکرايداکاراییسطحهریاوکیفیسطحهرزیرباشندمیمهمبازاریابیبراياستانداردها

.هستندمتفاوتبسیارAPIوگرانرويدرجهنظرازبویژههمباواستپولیارزش
10Wموتورروغنمثالبطور - 40 SN/CF10موتورروغنباW - 40 SLفرقخیلی
.شانپایهروغنطورهمینودارد

یجهانبازاردرفروشبرايولیاستجداگانههايدستورالعملدارايروانکارسازشرکتهر
SAEاستانداردهايتابع , API , ACEA , JASO , ILSAC, ISOهستند.



:   Performanceکارایی   

وفروشندهواستافزودنیموادنوعوپایهروغننوعتابعروانکارکارایی
انکاريرومشتريبراي.فروشدمیمشتريبهآنمشخصاتبهتوجهبابازاریاب

.دباشداشتهخوبیعملکردهواوآبشرایطهرگونهدربتواندکهاستجذاب
واستمهمبسیارخودروسازيکارخانجاتبرايACEAوAPIسطوح

.یابدبهبودعملکردشانوکیفیتتادهندمینشانزیاديحساسیت
نهکارخاهرودارندمستقیمتأثیرجهانیاستانداردهايروانکارها،کاراییدر

.بفروشدبیشتربتواندوداشتهبیشترعمرروغنتاکوشدمی
.باشدمیAPIکارائیاستاندارد



)Mineral(مزایا و معایب روغن موتور نفتی 

معایبمزایا

.ستندزیاد پایدار نی. کیفیت پائینی دارند-1.ارزان قیمت هستند-1

ندعمرکمتري داشته و زود اکسیده میشو-2.  همه جا وهر زمان در دسترس هستند-2

.در حرارت باال می سوزند وکم میاورند-3.زنجیره تامین بسیار آسانتري دارند-3

.کیلومتر خیلی کمتري طی می کنند-4.فرموالسیون ساده اي دارند-4

براحتی قابل تقلب و جعل هستند-5----------------------------------5
مواد افزودنی ناپایداري دارند-6--------------------------6



)Fully Synthetic(مزایا و معایب روغن موتور سنتتیک  

ا ا�ي بب �رف ��ابي

.گرانقیمت بوده وکمتر دردسترس هستند-1.  روانکاري فوق العاده توانمند دارند-1

.ببعدکارایی دارند2006براي خودروهاي -2.پایداري اکسیداسیونی بسیار قوي دارند-2

.منابع کافی وجود ندارد-3عمربیشتري دارند ودر موتور کم نمیشوند-3

.زنجیره تأمین سخت تري دارند-4.  نقطه جوش باال داشته و بخار نمی شوند-4

مواد افزودنی خاصی دارند-5.کیلومتر بسیار بیشتري طی می کنند-5

باهردرصد باروغن نفتی مخلوط نمیشوند-6.  بوي نامطبوع نداشته و  نمی سوزند-6



:فرموالسیون 

%10دهد،میتشکیلپایهروغن%90حدوداًراروانکارهابیشترعاديحالتدر
اهی،گیهايروغن.باشدمیروانکارنوعهرخاصافزودنیموادشاملنیزباقیمانده
یلیکونها،ساسترها،آلفااولفین،پلیشاملوشدههیدروژنهسینتتیکیاوکشاورزي
.هستندهاپایههايروغنازبسیاريوفلورکربن
،خشکگرافیتوگریسمثلروندمیبکارنیزجامدنیمهصورتبهروانکارها
PTFF،اینهاشبیهوتنگستنسولفیددي،مولیبدونسولفیددي.

واقعدر.کنندمیتحملراگرماسانتیگراد350تاجدیدجامدنیمهروانکارهاي
.یندنماپیشگیرينیزاکسیداسیونازباید،ماشینمحیطگرمايجذبضمن



)سایش در دماي باال ("لعاب "سازند 

موردباالدمايدرکاريروغنوسایشازجلوگیريبارابطهدرکهدیگريپدیده
باهاییلعابچنین.استفشردهاکسیدالیهلعابتشکیلاست،گرفتهقراربررسی

ظرفردکهشکلبیهايلعاببرخالف.شوندمیتولیدفشردهاکسیدالیهیکپخت
ازیازنموردبااليدماي.هستندکریستالیهاییلعابچنینشود،میمشاهدهسفالی
برابرردفلزيسطحیکیا(شودمیناشییکدیگربرابردرفلزيسطوحشدنلغزنده

ولیدتتوسطفلزيچسبندگیوتماسرفتنبینازدلیلبه.)سرامیکسطحیک
خوددهکننروانسطحیچنین،موثرطوربه.یابدمیکاهشسایشواصطکاكاکسید،

.است
يهامحیطیاهوادرباالبسیاردمايتاتواندمیاست،اکسیدایکلعابکهآنجااز

)سرامیکای(پایهفلزتولیدبرايکهاستضروريوجوداینبا.بماندزندهاکسیدکننده
.شودتولیدکافیاکسیدبقایايتاشودایجادساییدگیمقداريابتدا



:انتخاب مناسب روغن موتور 

ومالیمواردتنهانه،خودروروانکارمناسبانتخاباهمیت
ايهاسترسازعمالً بلکهدهدمیقرارتأثیرتحتراهاهزینه
.نمایدمیپیشگیرينهاییکنندهمصرفروانی



جدول مهم انتخاب صحیح و مناسب روغن موتور

شرحردیف

.مطالعه دقیق دفترچه راهنماي خودرو ضروري است1

.توجه الزم بشودAPIو SAEبه کیفیت و ویسکازیته روغن موتور و شناسه هاي اجباري 2

3
محل زندگی، شرایط آب و هوایی، میزان تردد در داخل شهر و خارج از شهر، ترافیک از عوامل مهم دخیل در 

.  انتخاب مناسب روغن موتور هستند

4
وصیه یک برند خودروسازي، ممکن است چند موتور تولید نماید اما روغن موتورهاي متفاوتی را براي هر یک ت

.به توصیه ها عمل کنید. نماید

استفادهSyntheticاصالً ،کردهتوصیهMineralروغناستفادهبهسازخودرواگر:توجه
فرموالسیونموتور،نوعباسازگاريبراساسموتورهاروغنزیرا.برعکسیاونکنید

.شوندمی
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)1(مواد  افزودنی  روغن  

مواد افزودنیردیف
Additivesعملکردهدف

1
هاپاك کننده

Detergentsورسوبایجادازپیشگیريونمودنپاك
داخلیقطعاتسطوحبراسیديلجن

درکهروغندرموجوداسیدهايکردنخنثی
هاسوختاحتراقوروغناکسیداسیوناثر

.آیندمیبوجود

2
ها معلق کننده

Dispersantsنروغدرکنندهآلودهذراتنگهداشتنمعلق
صورتبهرااسیديهايلجنوکربنذرات
جلوگیريرسوبایجادازتاداردمینگهمعلق
.نماید

3
ضد اکسیداسیون
Anti Oxidantدروهاروغناکسیداسیونازپیشگیري

ياسیدهايلجنایجادازپیشگیرينتیجه
ازناشیاکسیدهايهیدروواکسیدهاپر

رغیمولکولهايبهراروغنمولکولهايشکست
.کندمیتبدیلفعال

4
بهبود دهنده 

گرانروي
VI improver

راتتغییبرابردرگرانرويتغییراتکاهش
دبلنزنجیرهپلیمرهايتوسطحرارتدرجه

ثرابرروغنگرانرويکاهشسرعتازپدیدهاین
درپلیمرهاشدنحل(.کاهدمیدماافزایش

)روغن

5

ضد خوردگی و ضد 
زدگی زنگ

Anti Corrosion 
Anti Rust

فلزيقطعاتزدگیزنگوخوردگیکاهش
روغنباتماسدر

ابینمواکنشازفلزسطحبرمحافظالیهایجادبا
آبوخورندهآلیاسیدهايوفلزيسطوح

.کندمیپیشگیري



)2(مواد  افزودنی  روغن  

مواد افزودنیردیف
Additivesعملکردهدف

6
ضد کف

Anti Foamواهحبابهايوروغنکردنکفازپیشگیري
سطحروغنالیهسطحیکششکاهشبا

ارهپسریعاًوشدهناپایداربسیارکفهايحباب
شوندمی

7
بهبود دهنده 

اصطکاك 
Friction 
Modifier

متحركسطوحمیاناصطکاكکاهش
مرزيکاريشرایطدرماشین

اصطکاكودادهکاهشراسطحدوبینتماس
کندمیپیداکاهش

8

ه پایین آورنده نقط
ریزش

Pour Point 
depressant

وپاییندمايدرروغنانجمادازپیشگیري
سردهوايدردستگاهاندازيراه

نظممکریستالیهايشبکهایجادازپیشگیري
آنهاداشتننگهمعلقوروغنمولکولهاي

9
ضد سایش 
Anti wear 

Agent
وآالتماشینقطعاتسایشازپیشگیري

مابینشیمیاییموادازمقاومالیهایجاد
ثابتومتحركقطعات

ادایجشیمیاییترکیبفلزسطحبامادهاین
سختشرایطدرفلزيسطوحتماسازوکرده

.میکندجلوگیري

10
افزودنی فشار باال

EP Agentدرفلزيسطوحفرسایشازپیشگیري
باالبسیارفشارمرزيروانکاريشرایط

ویترقوفلزيسطوحباشیمیاییترکیبایجاد
سایشضداز
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: (Viscosity)گرانروي -1

خودازخودمولکولهايبینداخلیاصطکاكعلتبهوشدنجاريبرابردرسیاالتکهمقاومتی
وبودهروغنیکخاصیتمهمترینعاملاین.شودمینامیدهویسکازیتهیاگرانرويدهدمینشان

گرانرويآزمایشدمايکهاستعلتهمینبهوبالعکسویابدمیکاهشگرانرويدماافزایشبا
:پواز(.شودمیگیرياندازهC100ͦوCͦ40دمايدرعمدتاًهاروغنگرانروي.گردداعالمباید

سرعتباموازيسطحیکرويرا1cm2مساحتبهسطحیاستالزمکهدینبرحسبنیرویی
1cm/sدهدوعبورISO 40دمايدرروغنگرانرويیعنی32 ͦ C32برابر ͦ Cباشدمی.

ثانیهبرمربعمیلیمتریا(CST)استوكسانتی)حرکت(گرمامواردبرايگرانرويواحد-
(mm2/s)باشدمی.

(mpa.s)ثانیهپاسکالمیلییا(CP)پوازسانتی)سکون(سرماییمواردبرايگرانرويواحد-
.است



:  (Flash Point)نقطه اشتعال -2

.نقطه اشتعال پیشگیري از آتش سوزي است
ابل پایین ترین دمایی که در آن دما بخارات ماده نفتی با هوا مخلوطی ق
.اشتعال ایجاد نموده و با شعله آتش مشتعل و سپس خاموش گردد

می باشد اما هنوز برخی کشورها از Cͦواحد ریاضی آن سانتیگراد -
.نماینداستفاده میͦ  Fدرجه فارنهایت 



:  (Density)چگالی -3

عب جرم یک گرم از یک ماده در دماي ثابت نسبت به حجم یک سانتی متر مک
)  باشدمیC ͦ 15معموالً دما . (نامنداز همان ماده را چگالی یا دانسیته می

.باشدمیkg/m3و یا g/cm3واحد آن -

:  (Pour Point)نقطه ریزش -4

بتواند ) نمنجمد شد( پایین ترین دمایی که ماده سیال قبل از کریستالیزه شدن
.جاري شود

.باشدمی Cͦواحد آن -



:  TAN( Total Acid Number)یا (Acidity)عدد اسیدي -5

قاطالسازيخنثیجهتنمونهگرمیکدرپتاسگرممیلییکمصرفیمیزانبه
.شودمی

.باشدمی )mgKOH/g(صورتبهآنواحد-

:  (TBN: Total Base Number)عدد قلیایی کل -6

میت به میزان مصرفی یک میلی گرم پتاس در یک گرم نمونه روغن اطالق می شود و اه
. حیاتی در کیفیت روغن کار کرده دارد

.می باشد ) mgKOH/gنمونه (واحد آن -



:VI:(Viscosity Index)شاخص گرانروي -7

تغییراتبهتوجهبا.استVIهمانیاگرانرويشاخصروغنیکمرغوبیتمالك
باشدنپاییگرانرويتغییراتایندامنهچنانچهدما،تغییراتاثردرروغنگرانروي

کیفیتازروغنباشدباالترVIچههرواستروغنخوبمرغوبیتدهندهنشان
دعدبهچقدرهروبودهرقمصورتبهنتیجهونداردواحد.استبرخوردارباالیی

.استکیفیتباوخوبروغنشاخصباشد100ازباالترونزدیک100

:(Aniline Point)نقطه آنیلین -8

فاف دمایی که در آن دما اختالط حجمهاي مساوي آنیلین و ماده نفتی، سیالی ش
.نماید و هر چقدرنتیجه دما باال باشد بهتر استایجاد می

.استC ͦواحد آن  -



:(Demulcification)جدا پذیري از آب -9

ر به قابلیت و توانایی روغن براي جداپذیري از آب اطالق می گردد و ه
.  چقدر این زمان کمتر باشد روغن از کیفیت باالتري برخوردار است

.می باشدSواحد آن ثانیه 

:Colorرنگ -10

وروغنانواعصرفاًوباشدنمیروغنکیفیتشاخصعنوانبهرنگ
انچهچنوگیرندمیرنگخودافزودنیوموادپایهروغنبهبستهگریس
.تاسروغناکسیداسیوننشانهگرددترتیرهزیادحرارتاثردرروغن
پاكقدرتخوبنشانهخودروسیستمدرشدهمصرفروغنتیرهرنگ

.میباشدروغنکنندگی



: (Standard)استاندارد -11

ایمادهیککیفیتکنترلجهتخاصیمشخصاتباشدهتدوینروشبه
.استشمارهودامنهنام،دارايوگرددمیاطالقآنکردناجراییوسیال

: Carbon Residueکربن باقیمانده -12

آنواحدوشودمیگفتهروغنسوزاندنازپسشدهایجاددودهمقداربه
.باشدمیوزنیدرصد



) :Brake Fluidمایع قرمز (روغن ترمز 

هوظیفکههیدرولیکیهايروغنخانوادهازاستمایعیترمز،روغن
ترمزسیلندرهايبهترمزپمپازهیدرولیکیفشارانتقالاش

نگهداشتندورمایعایناصلیخصوصیت.باشدمی)هاچرخدر(
باکهکیپالستییافلزيقطعاتباواستتبخیرنداشتنوهواحباب

.باشدداشتهکاملسازگاريبایداستتماسدرآنها
وبترطبه.هستنداتريگلیکولپلیمایعاتنوعایناعظمقسمت
.دهندمیدستازراخودکاراییرطوبتجذبصورتردوحساس

.)استدرجه200بااليمعموالً(دارندباالییجوشنقطههمچنین



:  آزمایشات اساسی مایع  ترمز 

نقطه جوش خشک -1
نقطه ریزش -2
40 @گرانروي در دماهاي -3 ͦ C 



انواع روغن ترمز
مالحظاتمورد استفادهرنگپایهشرحردیف

1DOT 1 از رده خارج شدهخودروهاي قدیمی قرمز شفافاتري
2DOT 2از رده خارج شدهخودروهاي قدیمی قرمز شفافاتري

3DOT 3به 1980خودروهاي زردگلیکول اتر
مصرف خوبباال

4DOT 4به 2005خودروهاي آبی پلی گلیکول اتر
بیشترین مصرفباال

5DOT 5 به 2015خودروهاي خاکستري ماتسیلیکون
باال

سازگاري ABSبا سیستم 
ندارد 

6DOT 5.1
گلیکول اتر 
به 2016خودروهاي خاکستري مات استربورات 

باال
با خودروهاي جدید 
سازگاري کامل دارد

    DOT : Department of Transportationوزارت راه و ترابري امریکا -
1/5و 5و 4و 3، تعریف شده در کالس  ISO  4925استانداردهاي                      -
 SAE  J8173 ،SAE  J1704 ،SAE  J1705استانداردهاي                      -
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)HSE & Storage(انبار داري ، نگهداري 

ییکهمیشهمحصولوکاالانبارداريونگهدارينوعموضوع
بابطوریکهاست،بودهروانکارهاصنعتمهمهايچالشاز

)HSE(سالمتیوزیستمحیط،ایمنیاصولرعایت
بشدتانبارداريونگهداريدرراروانکارهاعمرتوانمی

ونمودپیشگیريبیشترهايهزینهازوعمالدادافزایش
.گرددانجامبدرستیتعمیراتفرآیندهمچنین



ها چگونه انبار شوند؟روغن

:  برخی هشدارهاي عملیاتی-1

ها در فضاي بازاجتناب از انبار کردن روغن-
قابل کنترل بودن دماي انبار نگهداري روغن-
)تامکان جدا شدن مواد افزودنی اس(قرار نگرفتن در معرض مستقیم سرما و گرما -
حمل ها جهت قابل حرکت بودن وسایلهاي بشکهایجاد فضاي کافی در بین ردیف-

ايو نقل و بازدیدهاي دوره
باز نمودن درب شبکه روغن و توزیع آنها در فضاي بسته و عاري از گرد و غبار-
هاي داراي کاربري بیشتردسترسی آسان به بشکه-
هاي خالی و کانتیزهادر نظر گرفتن فضاي جداگانه براي بشکه-



:امکانات الزم انبار روغن-2

دارا بودن سیستم تهویه مناسب براي فضاهاي پوشیده-
گیريسازي ظروف و تجهیزات اندازهتجهیزات پاك-
وجود لیفتراك، باالبر، گاري دستی-
محل یا مخزن نگهداري ضایعات -
ر و امثال داشتن وسایل برداشت یا انتقال با حجم کوچکتر مانند پیمانه پمپ ، شی-

آن
لیتري تا کوچکترین ظرف 210هاي هاي الزم براي قرار دادن انواع بشکهقفسه-

بنديبسته
امکانات ایمنی جهت اطفاي حریق محصوالت نفتی-



:انبار نمودن در فضاي باز

.گیرندقرارایستادهبصورتنبایدبازفضايدرهابشکه-
مصرفاشتباهبهتاباشدشدهدرجواضحوشفافبطوربشکهرويحتماًروغنمشخصات-

.نگردد
معرضدرکهبشرطینمود،نگهداريبازفضايدرتوانمیمحدوديمدتبرايفقطراهاروغن-

.باشدنداشتهقراردمازیادتغییرات
بارانوبرفیاخورشیدنورمستقیمتابشازحفاظتجهتآبضدپوششیاموقتسقف-

.استضروري
امولیسیونهايروغنماننددارند،پایینیریزشنقطهکههاییروغندادنقرارازاجتناب-

پاییندمايمعرضدرشونده
قرارزبافضايدرنبایدهرگزکاريماشینروغنگریس،بهداشتی،بسرودتی،عایق،روغنهاي-

.گیرند
هوايتاشودموازيافقخطباآنهاروبدوامتدادوگرفتهقرارافقیبصورتبایدهابشکه-

.نگرددبشکهواردمرطوب



:انبار نمودن در فضاي بسته 

.  روش انبار و ذخیره سازي در فضاي بسته جزو شرایط نگهداري روغن است
...اجتناب از نزدیک بودن وسایل گرمازا ، شوفاژ و -
.روغن موتور و روغن توربین بهتر است در فضاي بسته نگهداري شوند-
هاتمیز بودن محوطه انبار بشکه-
جهت پیشگیري از زنگ زدگی و (ها ها بویژه درب بشکهتمیز بودن روي بشکه-

...)رسوبات و 
هت بندي جها و وسایل توربین و بستهنوشته شدن مشخصات محصول روي بشکه-

.هاپیشگیري  از اشتباه در مصرف روغن
ها بطوریکه مشخصات و اطالعات آنها خوانا و از خطر پاك شدن چیدمان بشکه-

.محفوظ باشند



:حمل و نقل بشکه

.حمل بشکه بهتر است با لیفراك، گاري دستی و یا باالتر انجام گیرد-
.در نبود تجهیزات فوق غلطانیدن بشکه توسط دو نفر کارگر بر روي زمین-

:انبار کردن گریس

یشگیري باید ایستاده نگهداري شوند تا لذت نشست پ: هاي گریس نرمبشکه-
.گردد

.پمپ گریس قبل از پر شدن باید کامالً تمیز شود-
از پس از بازکردن درب ظروف گریس، باقیمانده گریس باید در محلی عاري-

.هرگونه آالینده نگهداري شود



: HSEهشدارهاي 
رعایت نکات ایمنی در حین کار طبق شرح وظایف
 لباس کار، دستکش، کاله، کفش، ماسک، عینک(استفاده از وسایل ایمنی(
تمیز ، خشک و نخی بودن لباس کار
ها و یا ظروف بسته بندي روغنتوجه به عالئم هشداردهندة روي بشکه
هاي پوستیمراجعه سریع به پزشک در زمان مشاهدة ناراحتی
نگهداري، دفع و تخلیه روغن هاي کار کرده با اصول زیست محیطی
خودداري از ریختن ضایعات روغن در سیستمهاي فاضالب یا مسیرهاي آب سطح زیر زمینی
 دور نگهداشتن روغنها از گرماي اطراف
 مجهز بودن انبار روغن به کپسول گازCO2هاي پرازشن، فوم آتش نشانی و سطل
هاي حاصل از مواد نفتیعدم استفاده از آب جهت خاموش نمودن آتش
ها و مخازن حاللهانصب سیم اتصال به زمین براي نگهدارندة بشکه
هاي خطرناكنصب عالمت سیگار کشیدن ممنوع در محوطه
گیر و دماي فوق العاده باالها از مواد آتش زا و آتشدورنگهداشتن روغن
هاي اولیهآموزش تمامی پرسنل جهت استفاده از وسایل آتش نشانی و کمک
 ناشی از حاللهامجهز بودن انبار فضاي بسته به سیستم تهویه مناسب جهت خروج بخارات



(MSDS)روغن موتور
:مشخصات ماده

ت و مایع ویسکوز شفاف به رنگ کهربایی و با بوي مالیم نف: ، شرح ماده Motor Oilروغن موتور: نام ماده
.پایدار در درجه حرارت محیط

.قبل از اشتعال باید حرارت ببیند: قابلیت اشتعال

Healthy
کمکهاي اولیهپیشگیريعالئم مواجههراه مواجهه

مواجهۀ تنفسی
بعید است غلظت خطرناکی از 

بخارات و میست ماده در هنگام 
.استفاده در هوا تشکیل شود

هاي باالي ماده از در غلظت
از NIOSHرسپیراتورهاي مورد تأیید 

نده کنتأمینکننده هوا و نوع تصفیه
.شودهوا استفاده 

اگر تحریک رخ داد، فرد را به محل 
.داراي جریان هوا منتقل نمایید

مواجهۀ پوستی 
رود تحریک پوستی انتظار نمی

.داشته باشد
ر نظی(دستکش مقاوم در برابر روغن 

)PVCنئوپرن، نیتریل، 

لباس آلوده را از تن خارج نموده و 
محل . پیش از استفاده بشویید

.مواجهه را با آب و صابون بشویید

مواجهۀ چشمی
رود تحریک چشمی انتظار نمی

عینکهاي ایمنی    .داشته باشد
دقیقه 15چشم را حداقل به مدت 

.بشویید

مواجهۀ دهانی

اي، روده-اختالالت معــدي
اسهال، بلع مقدار زیاد ممکن 

است باعث سردرد، کسالت، تهوع 
.و استفراغ شود

عدم خوردن، عدم آشامیدن و 
استعمال دخانیات در هنگام کار

فرد را بدون . مقداري آب بنوشید
حضور پزشک مجبور به استفراغ

.  ننمایید



(MSDS)روغن هیدرولیک

مشخصات ماده
(Hydraulic Oil)روغن هیدرولیک : نام ماده

مایع شفاف با رنگ زرد با بوي خفیف،  با ثبات: شرح ماده
گیري دماي آتش: قابلیت اشتعال

Healthy

کمکهاي اولیهپیشگیريعالئم مواجههراه مواجهه

مواجهۀ تنفسی

باعث تحــریک مجاري 
در غلظتهاي باال شود می

آلودگی خوابباعث سردرد، 
.  شودمیو تهوع 

برقراري تهویه
انتقال فرد به محل جریان هوادار، 

تنفس مصنوعی و دادن اکسیژن

دستکشهاي مناسبتحریک پوستیمواجهۀ پوستی
شستن با آب و صابون، درآوردن 

لباس آلوده و شستشوي آن

تحریک خفیفمواجهۀ چشمی
عینکهاي ایمنی مقاوم در 

برابر مواد شیمیایی 
دقیقه 15شستشوي چشم به مدت 

با آب فراوان 

تحریک معده، روده و اسهالمواجهۀ دهانی
عدم خوردن، آشامیدن و 

استعمال دخانیات در هنگام
کار 

.  یدفرد را تحریک با استفراغ ننمای
به فرد بیهوش از راه دهان چیزي 

.  داده نشود



جدول مقایسه گرانروي در واحدهاي مختلف
Saybolt Furol

(Seconds)
Engler (Degrees)

Redwood 
Universal 
(Seconds)

Say bolt Universal 
(Seconds)

Kinematic     Viscosity 
(Centi Stokes)

--14/18/30328/1
--18/12/32357/2
--32/12/36402/4
--46/16/40455/8
--60/19/44504/7
--75/11/49559/8
--88/15/53603/10
--02/29/57657/11
--15/23/62700/13
--31/26/67753/14
--42/20/71806/15
--55/21/75858/16
--68/26/79901/18
--81/22/84952/19
--95/24/881004/20
--221/31/971108/22
--49/39/1051200/25
--77/38/11411304/27
--04/46/1231404/29
--32/44/1321508/31



لیست استاندارد هاي مهندسی
نام اختصارينام کامل استانداردشرحردیف

Aluminum AssociationAAاستانداردهاي انجمن آلومینیوم1

2
استانداردهاي رنگ و شیمی 

American Association of Textile Chemist and coloristsAATCCنساجی آمریکا

3
استانداردهاي انجمن یاتاقان 

American  Bearing Manufacture AssociationABMAآمریکا

4
استانداردهاي کشورهاي 
American Françoise de normalizationAFNORآمریکایی فرانسوي زبان

5
استانداردهاي انجمن 

تولیدکنندگان چرخ دنده 
آمریکا

American  Gear Manufacture   Association  AGMA

6
استانداردهاي موسسه 

آمریکایی مهندسین عمران و 
معماري

American   institute of architectsAIA

7
اي استانداردهاي انجمن هسته

American Nuclear SocietyANSآمریکا

8
استانداردهاي موسسه ملی 

American National Standards InstituteANSIاستانداردهاي آمریکا

9
استانداردهاي انجمن نفت 

American Petroleum InstituteAPIآمریکا

10
استانداردهاي ارسال و دریافت 

Aeronautical radio INCARINCپیام در هوا و فضا



لیست استاندارد هاي مهندسی
نام اختصارينام کامل استانداردشرحردیف

11
استانداردهاي انجمن 
Acoustical Society of AmericaASAآمریکایی آکوستیک

12
استانداردهاي انجمن 
آمریکایی مهندسین 

مکانیک
American Society of Mechanical EngineersASMF

13
استانداردهاي انجمن 

American Society for Quality ControlASQCآمریکایی کنترل کیفیت

14
استانداردهاي انجمن 

American Society for Testing MaterialsASTMآزمایش مواد آمریکا

15
استانداردهاي انجمن 

American Welding SocietyAWSجوشکاري آمریکا

16
استانداردهاي انجمن 

آمریکایی دستگاههاي 
آبرسان 

American Water Works AssociationAWWA

17
استانداردهاي موسسه      

British Standard InstituteBSIاستاندارد هاي بریتانیا



لیست استاندارد هاي مهندسی
نام اختصارينام کامل استانداردشرحردیف

18
استانداردهاي کمیته قطعات 

Cenacles Electronic Component CommitteeCECCالکترونیک 

19
استانداردهاي انجمن گاز 

Compressed Gas Association INCCGAفشرده

Canadian Standard AssociationCSAاستانداردهاي کشور کانادا20

21
استانداردهاي موسسه 

استانداردهاي آلمان به زبان 
انگلیسی

Deutsches Institut for NormungDIN

22
استانداردهاي اتحادیه صنایع 

Electronic Industrial AllianceEIAالکترونیک

23
استانداردهاي انجمن ایمنی 

Federal Motor Vehicle Safety StandardFMVSSخودرو فدرال موتور

24
استانداردهاي کارخانه هاي 

Ford Motor companyFORDفورد موتور

25
استانداردهاي شرکت جنرال 

General Motors GMموتورز

Russian StandardGOSTاستانداردهاي روسیه26



لیست استاندارد هاي مهندسی
نام اختصارينام کامل استانداردشرحردیف

27
اطالعات مهندسی و تکنولوژي 

علمی همراه با چکیده آنها
ELCOMPEN

DEX

ELCOMPEN

DEX

ENCY of Indus. CHEMالمعارف صنایع شیمیاییدایره28
ENCY of Indus. 

CHEM

29
اطالعات کتابشناختی پتنتهاي 

اروپایی و بین المللی
ESPACE

ACCESS

ESPACE

ACCESS

30
اطالعات شرکتهاي تولیدي 

بصورت (محصوالت هوا و فضا 
)مولتی مدیا

GLOBAL AEROSPACE DATABASE
GLOBAL 

AEROSPACE 
DATABASE

MARKSMARKSهند بوك مهندسی مکانیک31

32
هندبوك در زمینه مهندسی 

SMESME)روشهاي تولید(ساخت 

MEDIASMEDIASمشخصات انواع روغنهاي صنعتی33

34

موضوعات مهندسی مواد فلزي، 
ها، پالستیک و پلیمرها، سرامیک

کامپوزیت و تکنولوژي و توسعه 
بازرگانی در فلزات آهنی و غیر 

آهنی

METADEX COLLECION ENGINEERING MATERIAL ABS 
MATERIALS BUSSINESS FAILE

METADEX 
COLLECION 

ENGINEERING 
MATERIAL ABS 

MATERIALS 
BUSSINESS 

FAILE



لیست استاندارد هاي مهندسی
نام اختصارينام کامل استانداردشرحردیف

استانداردهاي مربوط به صنایع 35
Military StandardsMILنظامی

Hydraulic InstituteHIاستانداردهاي انجمن هیدرولیک36

37
استاندارهاي انجمن و مهندسین 

Industrial Cable Engineers AssociationICEAکابل

38
و مدار انتگرالی 120000اطالعات 

IC MasterIC MASTERمشخصات

39
انجمن مهندسین الکترونیک در 

Institute of Electrical and Electronics EngineersIEEE...زمینه برق و مخابرات و 

40
استاندارهاي کمیته بین المللی 

International Electronically CommissionIECالکترونیک

41
استاندارهاي انجمن آمریکایی ابزار 

Instrument Society of AmericaISAآ الت 

International Organization For StandardizationISOاستاندارهاي بین المللی استاندارد42

43
استانداردهاي اجزاي خودرو هاي 

Japanese Automotives Standards Organization JASOژاپنی

Japanese Industrial StandardJLSاستانداردهاي صنعتی ژاپن 44

British Defense StandardMODاستانداردهاي دفاعی بریتانیا45



























 Sources :   many: منابع 
thanks            

 technical bulletins of:        بولتن هاي فنی و عملیاتی -1
Chevron , NORIA , ICML , STLE , API                           

ا اسماعیل یکت: تألیف –کتاب مهندسی کاربردي روغن روانکار -2
تجربیات کاربردي سی ساله تهیه کننده -3
بخش روانکارها –پژوهشگاه صنعت نفت -4
آزمایشگاه هاي روانکار ، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران-5



:تهیه و تنظیم 
Esmaeil Yektaاسماعیل یکتا 

1400Tehran 2021تهران 

www.esyekta.com
esyekta@esyekta.com
yekta.enterprise.solutions

09127094969:  موبایل         
021-88741213و   14)  :  تهران( دفتر شرکت 
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پایان


	روانکارهای صنعتی و خودرو
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	BASE OIL�
	���
	Slide Number 6
	�
	�گروه های روغن پایه 
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	�
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	�
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	Slide Number 57
	Slide Number 58
	Slide Number 59
	Slide Number 60
	Slide Number 61
	 يك استاندارد آزمایش مواد نفتي چه مشخصاتي را داراست؟
	Slide Number 63
	Slide Number 64
	Slide Number 65
	Slide Number 66
	انجمن ها، سازمانهاي معتبر روغن هاي روانكار (2)
	Slide Number 68
	Slide Number 69
	Slide Number 70
	Slide Number 71
	Slide Number 72
	Slide Number 73
	Slide Number 74
	Slide Number 75
	Slide Number 76
	Slide Number 77
	Slide Number 78
	Slide Number 79
	Slide Number 80
	Slide Number 81
	Slide Number 82
	Slide Number 83
	Slide Number 84
	Slide Number 85
	Slide Number 86
	Slide Number 87
	Slide Number 88
	Slide Number 89
	Slide Number 90
	Slide Number 91
	Slide Number 92
	Slide Number 93
	Slide Number 94
	Slide Number 95
	Slide Number 96
	Slide Number 97
	Slide Number 98
	Slide Number 99
	Slide Number 100
	Slide Number 101
	Slide Number 102
	Slide Number 103
	Slide Number 104
	Slide Number 105
	Slide Number 106
	Slide Number 107
	Slide Number 108
	Slide Number 109
	Slide Number 110
	Slide Number 111
	Slide Number 112
	Slide Number 113
	Slide Number 114
	Slide Number 115
	Slide Number 116
	Slide Number 117
	Slide Number 118
	Slide Number 119
	Slide Number 120
	Slide Number 121
	Slide Number 122
	Slide Number 123
	Slide Number 124
	Slide Number 125
	Slide Number 126
	Slide Number 127
	Slide Number 128
	Slide Number 129
	Slide Number 130
	Slide Number 131
	Slide Number 132
	Slide Number 133
	Slide Number 134
	Slide Number 135
	Slide Number 136
	Slide Number 137
	Slide Number 138
	Slide Number 139
	Slide Number 140
	Slide Number 141
	Slide Number 142
	Slide Number 143
	Slide Number 144
	Slide Number 145
	Slide Number 146
	Slide Number 147
	Slide Number 148
	Slide Number 149
	Slide Number 150
	Slide Number 151
	Slide Number 152
	Slide Number 153
	Slide Number 154
	Slide Number 155
	Slide Number 156
	Slide Number 157
	Slide Number 158
	Slide Number 159
	Slide Number 160
	Slide Number 161
	Slide Number 162
	Slide Number 163
	Slide Number 164
	Slide Number 165
	Slide Number 166
	Slide Number 167
	Slide Number 168
	Slide Number 169
	Slide Number 170
	Slide Number 171
	Slide Number 172
	Slide Number 173
	Slide Number 174
	Slide Number 175
	Slide Number 176
	Slide Number 177
	Slide Number 178
	Slide Number 179
	Slide Number 180
	Slide Number 181
	Slide Number 182
	Slide Number 183
	Slide Number 184
	Slide Number 185
	Slide Number 186
	Slide Number 187
	Slide Number 188
	Slide Number 189
	Slide Number 190
	Slide Number 191
	Slide Number 192
	Slide Number 193
	Slide Number 194
	Slide Number 195
	Slide Number 196
	Slide Number 197
	Slide Number 198
	Slide Number 199
	Slide Number 200
	Slide Number 201
	Slide Number 202
	Slide Number 203
	Slide Number 204
	Slide Number 205
	Slide Number 206
	Slide Number 207
	Slide Number 208
	Slide Number 209
	Slide Number 210
	Slide Number 211
	Slide Number 212
	Slide Number 213
	Slide Number 214
	Slide Number 215
	Slide Number 216
	Slide Number 217
	Slide Number 218
	Slide Number 219
	Slide Number 220
	Slide Number 221
	Slide Number 222
	Slide Number 223
	Slide Number 224
	Slide Number 225
	Slide Number 226
	Slide Number 227
	Slide Number 228
	Slide Number 229
	Slide Number 230
	Slide Number 231
	Slide Number 232
	Slide Number 233
	Slide Number 234
	Slide Number 235
	Slide Number 236
	Slide Number 237
	Slide Number 238
	Slide Number 239
	Slide Number 240
	Slide Number 241
	Slide Number 242
	Slide Number 243
	Slide Number 244
	Slide Number 245
	Slide Number 246
	Slide Number 247
	Slide Number 248
	Slide Number 249
	Slide Number 250
	Slide Number 251
	Slide Number 252
	Slide Number 253
	Slide Number 254
	Slide Number 255
	Slide Number 256
	Slide Number 257
	Slide Number 258
	Slide Number 259
	Slide Number 260
	Slide Number 261
	Slide Number 262
	Slide Number 263
	Slide Number 264
	Slide Number 265
	Slide Number 266
	Slide Number 267
	Slide Number 268
	Slide Number 269
	Slide Number 270
	Slide Number 271
	Slide Number 272
	Slide Number 273
	Slide Number 274
	Slide Number 275
	Slide Number 276
	Slide Number 277
	Slide Number 278
	Slide Number 279
	Slide Number 280
	Slide Number 281
	Slide Number 282
	Slide Number 283
	Slide Number 284
	Slide Number 285
	Slide Number 286
	Slide Number 287
	Slide Number 288
	Slide Number 289
	Slide Number 290
	Slide Number 291
	Slide Number 292
	Slide Number 293
	Slide Number 294
	Slide Number 295
	Slide Number 296
	Slide Number 297
	Slide Number 298
	Slide Number 299
	Slide Number 300
	Slide Number 301
	Slide Number 302
	Slide Number 303
	Slide Number 304
	Slide Number 305
	Slide Number 306
	Slide Number 307
	Slide Number 308
	Slide Number 309
	Slide Number 310
	Slide Number 311
	Slide Number 312
	Slide Number 313
	Slide Number 314

