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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اي اسـتاندارده  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  سپـ  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از يـت حما بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به حيتصال تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها
  

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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 استانداردتدوين كميسيون فني 

 »هاويژگي -API GL1معادل با ساده روغن دنده  «

  )تجديد نظر اول(
  

  نمايندگييا / سمت و  : رئيس
  مژگان، شيرخاني

  )يفوق ليسانس مهندسي شيم(
  

ئول خدمات آزمايشگاهي روغن مس
  پژوهشگاه صنعت نفت

    :دبير
  امينيان، وحيد

  )فوق ليسانس شيمي(
  

سرپرست گروه پژوهشي پتروشيمي 
  پژوهشگاه استاندارد

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء
  حسام پور، فاطمه

  )ليسانس شيمي(
  خراساني، امين

  )ليسانس مديريت بازرگاني(
  قويدل، حسن

  )فوق ليسانس شيمي آلي(
  عباسپور، شهناز

  )ليسانس شيمي(
  غيشه، نازنين

  )ليسانس شيمي(
  كرم دوست، ساناز

    )فوق ليسانس شيمي(
  منيري، حسين

  )فوق ديپلم هنرستان(
  نظري، جعفر

  )ليسانس شيمي كاربردي(
  
  
  

كارشناس واحد پژوهش شركت نفت 
  بهران

  مديرعامل تعاوني مرواريد مشكين
  

نترل كيفيت شركت نفت كارشناس ك
  پارس

رئيس اداره نظارت بر استانداردهاي 
  شيمي و پتروشيمي

رئيس كنترل كيفيت شركت نفت 
  ايرانول

  كارشناس فني شركت كاسترول ايران
  

عضو هيئت مديره اتحاديه فراورده 
  هاي نفت، گاز و پتروشيمي 

كارشناس كنترل كيفيت شركت نفت 
  بهران



 د 

  

  پيش گفتار
  

ايـن  . تـدوين شـد   1367نخستين بار در سال  "هاويژگي -API GL1روغن دنده ساده معادل با " استاندارد
استاندارد بر اساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي توسـط سـازمان ملـي اسـتاندارد ايـران و تأييـد كميسـيون        

ي استاندارد الس كميته ملجاچهارمين  سي و و نهصد مربوط براي اولين بار مورد تجديد نظر قرار گرفت و در
 و قـوانين  اصـالح  قـانون  3 مـادة  يـك  بنـد  اسـتناد  به اينك .تصويب شد 7/4/1391شيميايي و پليمر مورخ 

 ايـران  ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة

  .شودمنتشر مي
خـدمات،   و علـوم  صـنايع،  زمينة در جهاني و ملي هايپيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،   . گرفـت  خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي نظر تجديد خرينآ از همواره بايد
  .است 1373سال : 2975اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران شماره 

 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منابع و ماخذي
 
1- API GL1-1969, Automotive gear lubricant service categories. 
2-SAE J 306-2005, Viscosity classification for automotive gear oils. 

  
  هاي توليدي داخلي و خارجيشركت API GL1هاي دنده مشخصات روغن - 3
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  هاويژگي - API GL1روغن دنده ساده معادل با 

  و دامنه كاربرد هدف  1
 دنده سادههاي انه گذاري و نمونه برداري روغنها، بسته بندي، نشتعيين ويژگي استانداردهدف از تدوين اين 

هايي است، كه در شرايط كار ماليم، فشار و سرعتهاي لغزشي مورد استفاده در دنده API GL1معادل با 
  .كنندپايين كار مي

توصيه ، با توجه به )دستي(هاي جعبه دنده غير اتوماتيك تواند در سيستمروغن دنده مطابق اين استاندارد مي
هايي كه ها و جعبه دندهها به هيچ وجه در ديفرانسيلها مورد استفاده قرار گيرد ولي استفاده از آنسازندگان آن
باشد و كاربرد اين روغن محدود به مواردي خواهد بود كه از باشند، مجاز نميهاي هيپوئيد ميداراي دنده

  .توصيه شده باشد) دنده(طرف سازنده دستگاه 

 

  اجع الزاميمر  2
 .ها ارجاع داده شده است مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن

  .شود بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي
نظرهاي بعدي آن ها و تجديد  اصالحيه ،در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد

ها ارجاع داده  در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن .مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست
  .ها مورد نظر است هاي بعدي آن همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه ،شده است
 : است  استاندارد الزامي  كاربرد اين  زير براي  از مراجع  استفاده

  .فيشر - گيري آب به روش كارل، روش اندازه1375سال  :154استاندارد ملي ايران      1- 2

محاسبه شاخص گرانروي با استفاده از  –هاي نفتي  فرآورده ،1386سال  :195استاندارد ملي ايران   2- 2
 درجه سلسيوس 100درجه سلسيوس و  40گرانروي كينماتيك در دماهاي 

  هاي روان كننده گيري مقدار كف در روغن روش اندازه ،1375سال  :196استاندارد ملي ايران   3- 2

گيري چگالي، چگالي نسبي نفت هانداز - هاي نفتيفراورده، 1379سال  :197استاندارد ملي ايران   4- 2
 روش آزمون - هاي نفتي بوسيله چگالي سنجخام و فراورده

گيري نقطه اشتعال و نقطه آتش اندازه –هاي نفتي  فرآورده ،1386سال  :198استاندارد ملي ايران   5- 2
  روش آزمون –گيري به روش باز كليولند 

اندازه گيري عدد خنثي شدن به روش  - هاي نفتي، فراورده1386سال  :199استاندارد ملي ايران   6- 2
  روش آزمون –تيتراسيون با شناساگر رنگي 



  

2 

  

  هاي نفتي قطه ريزش روغنگيري ن روش اندازه ،1375سال  :201استاندارد ملي ايران   7- 2

گيري خوردگي نوار مسي در روش اندازه-هاي نفتيفراورده ،1386سال:336استاندارد ملي ايران  8- 2
  هاي نفتي فراورده

محاسبه گرانروي (، آزمون گرانروي مايعات شفاف و تيره 1375سال  :340استاندارد ملي ايران   9- 2
 ) كينماتيك

ت نفتي به روش تيتراسيون عدد قليايي كل در محصوال ،1367سال  :2772استاندارد ملي ايران   10- 2
  متري اسيد پركلريكپتانسيو

2-11 ASTM D 893-05a(2010), Standard test method for insolubles in used lubricating oils. 

  هاويژگي  3
باشد، از يك روغن هاي اين استاندارد مطابقت داشته روغن دنده ساده كه كيفيت آن با ويژگي  1- 3

 و كاهش دهنده اصطكاك تشكيل شده است؛ ليكن براي اصالح خواص آن  EPمعدني فاقد مواد افزودني 
استفاده  پايين آورنده نقطه ريزش مواد افزودني ضد كف، ضد زنگ و توان از بعضي مواد افزودني مانندمي
  .كرد

  
  مواد تشكيل دهنده  2- 3
  روغن پايه 2-1- 3

ايران و با  3299استفاده در ساخت اين نوع روغن دنده بايد مطابق با استاندارد ملي شماره  روغن پايه مورد
هاي مندرج در جدول يك را در روغن هاي پايه باشد، تا بتواند ويژگيبراي روغن APIتوجه به طبقه بندي 

  .ايجاد كند
  مواد افزودني 2-2- 3

  .ان ملي استاندارد ايران باشدمواد افزودني مورد استفاده بايد مورد تأييد سازم
توليد كننده روغن دنده بايد اطالعات فني كامل راجع به روغن پايه و مواد افزودني را در اختيار  - يادآوري

  .دهد سازمان ملي استاندارد ايران قرار
  
  ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي  3- 3

يكي و شيميايي مندرج در جدول شماره يك هاي فيزروغن دنده ساده مطابق اين استاندارد بايد داراي ويژگي
  .اين استاندارد باشد
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 API GL1معادل با  هاي فيزيكي و شيميايي روغن دنده سادهويژگي –جدول يك 

  250  190  140  110  90  روش آزمون  درجه هاي گرانروي  واحد  هاويژگي  رديف
  -  شفاف و بدون مواد خارجي - وضع ظاهري  1
  197استاندارد ملي ايران شماره  گزارش شود سانتي مترمكعبگرم بر  چگالي   2
  340استاندارد ملي ايران شماره   0/41حداقل   5/32->0/41  0/24->5/32  5/18->0/24  5/13 ->5/18 سانتي استوك درجه سلسيوس100گرانروي كينماتيك در  3
  340استاندارد ملي ايران شماره  دگزارش شو سانتي استوك درجه سلسيوس40گرانروي كينماتيك در  4
  195استاندارد ملي ايران شماره   90 90 85 85  85 - ، حداقلشاخص گرانروي  5
  201استاندارد ملي ايران شماره   -6 -6 -6 -9  -9 درجه سلسيوس ، حد اكثرنقطه ريزش  6
  198شماره  استاندارد ملي ايران  220 216 210 206  200 درجه سلسيوس ، حد اقلنقطه اشتعال  7

8  

 : كثراحد، كف
   كف اريپايد -كف ديجاا به تمايل،  I مرحله - 
    كف اريپايد -كف ديجاا به تمايل،  II مرحله - 
   كف اريپايد - كف ديجاا به تمايل،  III مرحله - 

    ليتر ميلي

 
  صفر – پنجو  بيست

  صفر – هپنجا
  صفر – پنجو  بيست

  
  صفر – جاهپن

  صفر – هپنجا
  رصف – جاهپن

  196شماره  انيرا ملي اردستاندا

 ASTM D 893 صفر - مواد نا محلول در پنتان  9

برKOHميلي گرم  عدد خنثي شدن كل   10
  و 199استاندارد ملي ايران شماره   گزارش شود  يك گرم روغن

  2772استاندارد ملي ايران شماره 
  154ماره استاندارد ملي ايران ش 02/0 در صد وزني مقدار آب، حداكثر  11
  336استاندارد ملي ايران شماره  b1 - خوردگي نوار مسي، حداكثر  12
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  نمونه برداري  4
  .انجام شود 4189نمونه برداري بايد طبق استاندارد ملي ايران شماره 

  
  بسته بندي    5
  .ليتري بسته بندي شود 208تا ) ليتر 946/0(هاي كوارت درحجم بايدروغن دنده   1- 5
  .وف حاوي روغن، بايد نشت و يا ريزش نداشته باشدظر  2- 5
  .پس از بسته بندي، ظروف بايد با درپوش مطمئن عرضه شود  3- 5
  
  نشانه گذاري   6

  :اطالعات زير بايد به طور خوانا بر روي ظروف محتوي روغن درج شود
  سطح كيفيت روغن   1- 6
  درجه گرانروي روغن  2- 6
  كاربرد روغن   3- 6
  درجه سلسيوس 15سب ليتر در حجم روغن بر ح  4- 6
  نام تجاري  5- 6
  شماره و تاريخ ساخت  6- 6
  نام و نشاني توليد كننده  7- 6
  به زبان فارسي "ساخت ايران"عبارت   8- 6
  




