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 خدا به نام
 آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران

 ایاران   صانتت   و تحقیقاا   اساتاندارد  مؤسسا   الزاماا   و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به سازمان استاندارد ایران
 باه  را استانداردهای مل  )رسام   ایاران   نشر و تدوین تتیین  وظیفه که است کشور رسم  مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب
 .دارد عهده

باه ساازمان ملا      92/6/1321موجب یکصدو پنجاه و دومین جلساه واورای عاال  اداری ماور       به نام سازمان استاندارد ایران
 جهت اجرا ابالغ وده است. 92/3/1321مور   33333/916 استاندارد ایران تغییر و ط  نامه وماره

مؤسساا    و مراکاز  نظاران  کاروناسان ساازمان صااحب   از مرکب فن  های کمیسیون در مختلف های حوزه در استاندارد تدوین
تولیادی    باه وارایط   توجاه  با و مل  مصالح با همگام وکووش  وود م  انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی پژوهش   علم  
کننادگان   مصار   تولیدکننادگان   واام   نفاع   و حا   صااحبان  منصافان   و آگاهاناه  مشاارکت  از کاه  اسات  تجااری  و فناوری

ناوی    پای   .واود  ما   حاص  دولت  غیر و دولت  های سازمان نهادها  تخصص   و علم  مراکز کنندگان  وارد و صادرکنندگان
 از دریافات  پ  و وود م  ارسال مربوط فن  های کمیسیون اعضای و نفع ذی راجعم به نظرخواه  برای ایران مل  استانداردهای

 و ایاران ااا    رسام    ملا   استاندارد عنوان به تصویب صور  در و طرح روته آن با مرتبط مل  کمیت  در پیشنهادها و نظرها
 .وود م  منتشر
کنناد   ما   تهیاه  واده  تتیاین  ضاوابط  رعایات  با نیز حذیصال و مند عالقه های سازمان و مؤسسا  که استانداردهای  نوی  پی 

بادین ترتیاب     .واود  ما   منتشار  و ااا   ایاران  ملا   اساتاندارد  عناوان  باه  تصاویب   درصور  و بررس  و طرح مل  درکمیت 
ملا    کمیتا   در و تادوین  3 وامارۀ  ایاران  ملا   اساتاندارد  در واده  نووته مفاد اساس بر که وود م  تلق  مل  استانداردهای 

 .باود رسیده تصویب به دهدم  تشکی  استاندارد مؤسسه که مربوط اندارداست
(ISO)اساتاندارد   الملل  بین سازمان اصل  اعضای از ایران استاندارد سازمان

(IEC)المللا  الکتروتکنیاک    باین  کمیسایون  1
 و 9

(OIML)قانون   اندازه وناس  الملل  سازمان بین
(CAC)کادک  غایای     نکمیسایو  2رابط تنها به عنوان و است 3

 کشاور  در 3
 آخارین  از کشاور   خاا   هاای  نیازمنادی  و کلا   وارایط  باه  توجاه  ضامن  ایران مل  استانداردهای تدوین در .کند م  فتالیت

 .وود م  بهره گیری الملل  بین استانداردهای و جهان صنتت  و فن  علم   پیشرفتهای
 و ساالمت  کننادگان  حفا    مصر  از حمایت برای قانون  در وده بین  پی  موازین رعایت با تواند م  ایران استاندارد سازمان
 از اجارای بتضا    اقتصاادی   و محیطا   زیسات  مالحظاا   و محصاوت   کیفیات  از اطمیناان  حصاول  عماوم    و فردی ایمن 

 اساتاندارد  اجبااری   عاال   وورای تصویب اب واردات   اقالم یا / و کشور داخ  تولیدی محصوت  برای را ایران مل  استانداردهای
-و درجاه  صادرات  کاتهای استاندارد اجرای کشور  محصوت  برای الملل  بین بازارهای حف  منظور به تواند م  مؤسسه نماید.

 در زمین  فتال مؤسسا  و زمانها سا خدما  از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برای همچنین نماید. اجباری را آن بندی
 و مراکز ها آزمایشگاه محیط   -زیست مدیریت و کیفیت مدیریت های سیستم صدورگواه  و ممیزی بازرس   زش آمو مشاوره 

تأییاد   نظاام  ضاوابط  اسااس  بار  را مؤسساا   و هاا  سازمان گونه این استاندارد مؤسس   سنج  وسای  کالیبراسیون )واسنج  
نظاار    آنها عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحیت تأیید گواهینام  تزم  ورایط احراز صور  در و کند م  ارزیاب  ایران صالحیت

تحقیقاا    انجاام  و گرانبهاا  فلازا   عیار تتیین سنج   وسای  کالیبراسیون )واسنج   یکاها  الملل  بین دستگاه کند. ترویج م 
 .سازمان است این وظایف دیگر از ایران مل  استانداردهای سطح ارتقای برای کاربردی

                                                 
1- International organization for Standardization 

2- International Electro technical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal) 

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission 
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 یون فني تدوين استانداردكمیس

 "ها ويژگي –سیال انتقال نیروي اتوماتیک –ها  روان كننده"

 )تجديد نظر اول(

 سمت و/ يا نمايندگي رئیس:

 مسئول پروژه گروه پژوهش  روغن پژوهشگاه صنتت نفت ویرخان   مژگان

  ویم   مهندس  فوق لیسان )

 دبیر:

 پژوهشگاه استاندارد م متاون پژوهشکده ویم  و پترووی امینیان  وحید

  فوق لیسان  ویم )

 ))اسام  به ترتیب حرو  الفبا :اعضاء

 مسئول کنترل کیفیت ورکت نفت سپاهان ادیب  فر  محسن

  فوق لیسان  مهندس  ویم )

 کاروناس گروه پژوهش  پتروویم  پژوهشگاه استاندارد بیگلری  حسن

  فوق لیسان  ویم )

 توسته ورکت نفت ایرانول  و یرئی  تحق تدین  محمد صادق

  فیزیک فوق لیسان  ویم )

 ورکت پژوه  و فناوری پتروویم  حویزی  جمال الدین

  لیسان  مدیریت بازرگان )

 مسئول کنترل کیفیت ورکت نفت پارس ویخ علیزاده  کاملیا

  لیسان  ویم )

 مسئول کنترل کیفیت ورکت نفت ایرانول غیشه  نازنین

  لیسان  ویم )

 پژوهشگاه استاندارد سرپرست گروه پژوهش  پتروویم  نووینقل  پور  

 دکترای مهندس  ویم  )

 کیف  و فن  ورکت کاسترول ایرانمسئول  ازنکرمدوست  سا

  لیسان  ویم فوق )



 د 

 

 مسئول کنترل کیفیت ورکت نفت سپاهان محمدی  بهرام

  ویم مهندس  لیسان  فوق )

 یای  سازمان صنایع دفاعمدیر تحقیقا  گروه صنایع ویم محمدی  وتبان

  فوق لیسان  ویم )

 سرپرست کنترل کیفیت ورکت نفت بهران نظری  جتفر

  لیسان  ویم )

 



 ه 

 

 پیش گفتار

تدوین ود.  1339نخستین بار در سال  "ها ویژگ  -سیال انتقال نیروی اتوماتیک  –ها  روان کننده"استاندارد 

های  توسط سازمان مل  استاندارد ایران و تایید کمیسیون این استاندارد براساس پیشنهادهای رسیده و بررس 

  کمیتاه ملا  اساتاندارد    نهماین اجاالس    بیسات و  ر مورد تجدید نظار قارار گرفات و در   مربوط برای اولین با

قاانون اصاالح قاوانین و     3تصویب ود. اینک به استناد بناد یاک مااده    13/3/1323های نفت  مور  فرآورده

  به عنوان استاندارد ملا  ایاران   1331ایران  مصوب بهمن ماه رد و تحقیقا  صنتت  موسسه استاندا  مقرار

 وود. منتشر م 

های مل  و جهان  در زمینه صانایع  علاوم و خادما       برای حف  همگام  و هماهنگ  با تحوت  و پیشرفت

ی اصالح و تکمیا  ایان   استانداردهای مل  ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد ود و هر پیشنهادی که برا

استانداردها ارایه وود  هنگام تجدید نظر در کمیسیون فن  مربوط مورد توجه قرار خواهاد گرفات. بناابراین     

 باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای مل  استفاده کرد.

 است. 1339: سال 3312این استاندارد جایگزین استاندارد مل  ایران وماره 

 خیی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ورح زیر است:آبع و مامن

1-SAE J311:2000,Fluid for passenger car type automotive transmission. 

2-General Motors – Dexron IID/ IIE/ IIIF/ IIIG/ IIIH/ VI Specification. 
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 ها ويژگي – ماتیکسیال انتقال نیروي اتو – ها كننده روان

 كاربرد دامنه و هدف 8

است. این نوع سیال برای  سیال انتقال نیروی اتوماتیکی ها ویژگ  تتیین استاندارد  این تدوین از هد 

 گیرد. مورد استفاده قرار م  های سبک ی سواری و کامیونانتقال نیرو در جتبه دنده اتوماتیک خودروها

 الزامي مراجع 2

 .ها ارجاع داده وده است حاوی مقررات  است که در متن این استاندارد مل  ایران به آن مدارك الزام  زیر

 .وود بدین ترتیب آن مقررا  جزئ  از این استاندارد مل  ایران محسوب م 

 ها و تجدید نظرهای بتدی  در صورت  که به مدرک  با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده وده باود  اصالحیه

ها ارجاع داده  در مورد مدارک  که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن .ن استاندارد مل  نیستآن مورد نظر ای

 .ها مورد نظر است های بتدی آن وده است  همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه

 :است  استاندارد الزام   کاربرد این  زیر برای  از مراجع  استفاده

 با گرانروی واخص محاسبه – نفت  های فرآورده  1336 سال :123 ومارۀ ایران مل  استاندارد 2-8

 سلسیوس درجه 111 و سلسیوس درجه 21 دماهای در کینماتیک گرانروی از استفاده

    های  روغن در کف مقدار گیری  اندازه روش   1333 سال : 126 ومارۀ ایران مل  استاندارد 2-2

 کننده روان

اگال   اگال  مخصو  یا گران   گیری اندازه  1332 لسا :123 ومارۀ ایران مل  استاندارد 2-1

API  روش آزمون –نفت خام و فرآورده های نفت  به وسیله اگال  سنج 

 و اوتتال نقطه گیری اندازه - نفت  های فرآورده  1336 سال :123 ومارۀ ایران مل  استاندارد 2-5

 آزمون روش – کلیولند باز روش به گیری آت  نقطه

 نفت  های روغن ریزش نقطه گیری اندازه روش  1333 سال :911 ومارۀ ایران مل  رداستاندا 2-4

روش  – ASTMتتیین رنگ  –فرآورده های نفت    1331 سال :913 ومارۀ ایران مل  استاندارد 2-6

 آزمون

 مس  تیغه خوردگ  تشخیص – نفت  های فرآورده  1336 سال :336 ومارۀ ایران مل  استاندارد 2-7

  آزمون روش –

 آزمون گرانروی مایتا  وفا  و تیره )محاسبه   1333 سال :321 ومارۀ ایران مل  استاندارد 2-1

 گرانروی دینامیک 
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)فشار زیاد  در  EPروش اندازه گیری خوا    1339 سال :3311ومارۀ  ایران مل  استاندارد 2-3

 های روان کننده به روش اهار گلوله روغن

 اثر در ساز روان های روغن اتال  میزان تتیین  1333 سال :3331 ومارۀ رانای مل  استاندارد 2-81

  تبخیر

های نمونه برداری دست  از مواد و  روش  1333 سال :2132 ومارۀ ایران مل  استاندارد 2-88

 فراوردهای نفت 

 روی ظاهری گران گیری اندازه – نفت  های فرآورده  1331 سال :3319 ومارۀ ایران مل  استاندارد 2-82

 درجه سلسیوس با استفاده از دستگاه وبیه ساز موتور  -31تا  -3های موتوری در دمای  روغن

 آزمون روش – (CCS)سرد 

2-13 ASTM D 129-13, Standard test method for Sulfur in petroleum products (General 

high decomposition device method) 

2-14 ASTM D 168, Standard practices for general techniques of infrared quantitative 

analysis. 

2-15 ASTM D 665-12, Standard test method for Rust – Preventing Characteristics of 

Inhibited Mineral Oil in the Presence of Water.   

2-16 ASTM D 808-11, Standard test method for Chlorine in new and used petroleum 

products (High pressure decomposition device method). 

2-17 ASTM D 1748-10, Standard test method for rust protection by metal preservatives 

in the humidity cabinet. 

2-18 ASTM D 2882-00: Standard test method for Indicating the Wear Characteristics 

of Petroleum and non-petroleum hydraulic Fluids in a Constant Volume Vane Pump. 

2-19 ASTM D 2983-09: Standard test method for Low-Temperature viscosity of 

lubricants measured by Brook field viscometer. 

2-20 ASTM D 3228-08: Standard test method for total nitrogen in lubricating oils and 

fuel oils by modified kjeldahi method. 

2-21 ASTM D 4172-94(2010)Standard Test Method for Wear Preventive 

Characteristics of Lubricating Fluid (Four-Ball Method) 

2-22 ASTM D 4683-13: Standard test method for measuring viscosity of new and used 

engine oils at high shear rate and high temperature by tapered bearing simulator viscometer 

at 150ºc 

2-23 ASTM D 4951-09 Standard test method for determination of additive elements in 

lubricating oils by inductivity coupled plasma atomic emission spectrometry. 

2-24 ASTM D 5182-97(2014)Standard Test Method for Evaluating the Scuffing Load 

Capacity of Oils (FZG Visual Method) 
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2-25 ASTM D 6082-12, Standard test method for high temperature foaming 

characteristics of lubricating oils. 

2-26 ASTM D 6922-13, Standard test method for determination of homogeneity and 

miscibility in Automotive engine Oils. 

2-27 UOP 975, Fluorine in liquid hydrocarbons and LPG by oxidative combustion with 

Ion-selective Electrode detection. 

 اصطالحات و تعاريف 1

 رود: در این استاندارد  اصطالحا  و تتاریف زیر به کار م 

1-8 

 اتوماتیکانتقال نیروي سیال 

سیال از روغن  در جتبه دنده اتوماتیک تهیه وده است. این نوعبرای استفاده طور ویژه ه بسیال  است که 

 بهبود خوا  روغن پایه تشکی  وده است. برایها  پایه و مجموعه ای از افزودن 

1-2 

 1دكسرون

است  که توسط های انتقال نیروی اتوماتیک  بوط به سیالربرای گروه  از مشخصا  فن  منام تجاری 

 توصیه م  وود.سطح کیفیت موردنیازهرخودروتوسط خودروسازارایه وده است. 9ورکت جنرال موتور

 بندي طبقه 5

   IIE  دکسرونII/IIDسطح کیفیت دکسرون  3در  دراین استاندارد سیال انتقال نیروی اتوماتیک

 طبقه بندی م  وود. VIو دکسرون  IIIH  دکسرون III/IIIG دکسرون 

 ها ويژگي 4

ایداری برو  و پایداری دمای عال   پ –بایست دارای رفتار گرانروی  اتوماتیک م انتقال نیروی های  سیال

 های این  خوب باوند. بر این اساس ویژگ  یاکسایش  خوب  تمای  به ایجاد کف کم و رها سازی هوا

 مندرج در این استاندارد باود. 9و  1ها باید طب  جدول  سیال

 نمونه برداري 6

 وود.انجام  2132باید طب  استاندارد مل   سیال انتقال نیروی اتوماتیکنمونه برداری 

                                                 
1- Dexron 

2- General Motors (GM) 
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 گذاري نشانه و بندي بسته 7

باید در ظرو  مناسب و در اندازه های یک لیتر و اهار لیتر بسته بندی  سیال انتقال نیروی اتوماتیک

 وود: نووته خواناوود. بر روی ظرو  مشخصا  زیر باید به صور  

 ؛«های سبک خودروهای سواری و کامیون سیال انتقال نیروی اتوماتیک»عبار   7-8

 ؛2طب  بند  سیال انتقال نیروی اتوماتیک کیفیت سطح 7-2

 ؛ حجم خالص بر حسب لیتر 7-1

 ؛نام و نشان  ورکت تولید کننده و عالمت تجاری آن 7-5

 فارس ؛ زبان به" ایران ساخت" عبار  7-4

 ساخت. تاریخ و وماره 7-6
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 هاي شیمیايي و فیزيكي ويژگي -8جدول 

 دكسرون II/IIDدكسرون  واحد ويژگي رديف
IIE 

دكسرون 
III/IIIG 

 روش آزمون VIدكسرون  IIIHدكسرون 

 - وفا  و عاری از مواد خارج  - وضتیت ظاهری  1

 913 ۀاستاندارد مل  ایران ومار گزارش وود - رنگ  9

3  

 1تجزیه عنصری

- Ba  B  Ca  Mg  P  Si  Na  Zn  Cu  

Al  Fe  Pb 

ppm 9گزارش وود ASTM D 4951 

- Cl ppm گزارش وود   نیستالزام ASTM D 808 

- N ppm گزارش وود الزام  نیست ASTM D 3228 

- S ppm گزارش وود الزام  نیست ASTM D 129  یاASTM D 4951 

 ASTM E 168 ارایه وود الزام  نیست - 1طیف مادون قرمز  2

 ASTM D 6922 پ  از اختالط با سیال مرجع تغییر رنگ و جدای  مشاهده نگردد - امتزاج پییری  3

6  

        گرانروی کینماتیک:

 درجه سلسیوس 21در 
 میل  متر مربع 

 بر ثانیه
 39حداکثر  گزارش وود گزارش وود گزارش وود الزام  نیست

 درجه سلسیوس 111در  321 ۀوماراستاندارد مل  ایران 
 میل  متر مربع 

 بر ثانیه
 2/6ر حداکث گزارش وود گزارش وود گزارش وود گزارش وود

 درجه سلسیوس 131در 
 میل  متر مربع 

 بر ثانیه
 گزارش وود گزارش وود - - -

 123 ۀوماراستاندارد مل  ایران  123حداق   گزارش وود - واخص گرانروی  3

 123 ۀوماراستاندارد مل  ایران  131 131 131 161 161 درجه سلسیوس نقطه اوتتال  حداق    3

 123 ۀوماراستاندارد مل  ایران  123 123 123 133 133 جه سلسیوسدر نقطه آت  گیری  حداق    2
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 هاي شیمیايي و فیزيكي ويژگي -8ادامه جدول 

 IIEدكسرون  II/IIDدكسرون  واحد ويژگي رديف
دكسرون 

III/IIIG 
 روش آزمون VIدكسرون  IIIHدكسرون 

 911 ۀومار  ایران استاندارد مل -23 -29 -29 -29 -32 درجه سلسیوس نقطه ریزش  حداکثر  11

11  

        دگرانروی به روش بروکفیل

  گزارش وود  گزارش وود  -  درجه سلسیوس -11در  -

 ASTM D 2983 1311حداکثر   1311حداکثر   - میل  پاسکال ثانیه درجه سلسیوس -91در  -

  3111حداکثر   3111حداکثر   -  درجه سلسیوس -31در  -

  13111حداکثر   91111حداکثر   31111حداکثر   درجه سلسیوس -21در  -

  ºC 13اگال  در   19
گرم بر سانت  

 متر مکتب
 123 ۀوماراستاندارد مل  ایران  گزارش وود

     ASTM D 5182 11 -  حداق FZG  (A/8.3/90)آزمون  13

12  
 کثر   حداسای آزمون اهار گلوله )

rpm1911   ºC 33 kg21 min61 
 331استاندارد مل  ایران به وماره     ASTM D 4172 23/1 میل  متر

13  
 ساعت در 3خوردگ  نوار مس   

ºC131حداکثر  
- lb  336 ۀوماراستاندارد مل  ایران 

 ASTM D 665 Procedure A قبول وود - آزمون زنگ زدگ   16

13  
 31و  ºC 21جلوگیری از زنگ زدگ  در 

 ت ودهسساعت با سطح سندبال
 ASTM D 1748 گ  روی سطح آزمونه ایجاد نشودهیچگونه خوردگ  یا زنگ زد -

13  
  ºC 3 ± 31  MPa 2/6آزمون سای  در 

 گالن  و پمپ کانستوگا 3محفظه 
 ASTM D 2882 میل  گرم باود 11افت وزن  کمتر از  - ل  گرمیم
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 هاي شیمیايي و فیزيكي ويژگي -8ادامه جدول 

 IIEدكسرون  II/IIDدكسرون  واحد ويژگي رديف
دكسرون 

III/IIIG 
 روش آزمون VIدكسرون  IIIHدكسرون 

12 

 

 میل  لیتر

 126 ۀوماراستاندارد مل  ایران  پنجاه/صفر   Iمرحله  -

 حداکثر   آزمون کف

 )تمای  به ایجادکف/پایداری کف 
  پنجاه/صفر   IIمرحله  -

  پنجاه/صفر   IIIمرحله  - 

 ASTM D 6082 /صفریکصد    IV (ºc131مرحله  - _ 

 ___ سانت  پواز  CCSگرانروی ظاهری )آزمون  91
 cP3911حداکثر 

  -ºC 31در 
 3319 ۀوماراستاندارد مل  ایران 

91 
 گرانروی در دما و برش بات 

 
 ___ سانت  پواز

در  cP11/9 اق حد

ºC 131  
ASTM D 4683 

 ___ جرم درصد افت وزن  در اثر تبخیر )آزمون نواك  99

 درصد 11حداکثر

ر در یک تبخی

 ºC 911ساعت در 

 3331 ۀوماراستاندارد مل  ایران 

 را در اختیار سازمان مل  استاندارد قرار دهد. سیال انتقال نیروی اتوماتیکتولید کننده موظف است مشخصا  مواد افزودن  و روغن پایه مورد مصر  در تولید  -1

 یز باید گزارش وود.ن 233UOP به روش  فلوئوراندازه گیری  IIIHبرای دکسرون  -9

 



 3 

 GMهاي  كارايي براساس آزمونهاي  ويژگي -2جدول 

 روش آزمون VIدكسرون  IIIHدكسرون  III/IIIGدكسرون  IIEدكسرون  II/IIDدكسرون  ويژگي رديف

 اثر بر روی نشت بندها  1

اثرا  بر روی 

 اتستومرهای نیتری   

 ها  پل  اکریال 

 و سیلیکون 

 گزارش وود

 رنوع اتستوم
 تغییرا 

 نوع اتستومر
 تغییرا 

Appendix B  

GM (Dexron)  

Specifications 

  pts)سخت   درصد حجم  pts)سخت   درصد حجم

 +1تا  -3 19تا  3 (A)پل  اکریال  
1V  اتاااااااااایلن(

 اکریلیک 
 -9تا  -13 +91+ تا 3

 +6تا  -3 3تا  3/1 (B)نیتری  
9V  اتاااااااااایلن(

 اکریلیک 
 +3تا  -3 +19+ تا 9

 +2تا  -2 3تا  9 (C)پل  اکریال  
3V  اتاااااااااایلن(

 اکریلیک 
 -9تا  -12 +99+ تا 3

 تا صفر -11 +3تا  11/1 )پل  اکریال   1P +6تا  -3 3تا  3/1 (H)فلوئوردار 

 +3تا  -11 +3تا  11/1 )پل  اکریال   9P -13تا  -31 23تا  93 (J)سیلیکون 

 +2تا  -3 +2تا  11/1 )پل  اکریال   3P -3تا  -13 93تا  13 (R)ک اکریلی –اتیلن 

  1F  2تا  -3 +2تا  11/1 )فلوئور+ 

   
9F  3تا  -9 +2تا  11/1 )فلوئور+ 

1N   19تا  -19 +3تا  11/1 )نیتری+ 

   9N   3تا  -2 +6تا  11/1 )نیتری+ 

 __ __ قبول وود قبول وود __ 1آزمون سای  در پمپ پره ای  9
ASTM D 2882 

  Appendix C GM (Dexron) قبول وود قبول وود قبول وود قبول وود قبول وود 9آزمون صفحه کالچ  3

Specifications 

  Appendix D GM (Dexron) قبول وود قبول وود قبول وود قبول وود قبول وود 3آزمون اصطکاك نواری  2

Specifications 

THOTای   آزمون اکس  3
  Appendix E GM (Dexron) قبول وود قبول وود قبول وود قبول وود قبول وود 2

Specifications 

 THCTآزمون ارخ     6
  Appendix F GM (Dexron) قبول وود قبول وود قبول وود قبول وود قبول وود 3

Specifications 



 2 

 GMهاي كارايي براساس آزمون هاي  ويژگي -2ادامه جدول 

 روش آزمون VIدكسرون  IIIHدكسرون  III/IIIGدكسرون  IIEدكسرون  II/IIDدكسرون  ويژگي فردي

  Appendix G GM (Dexron) قبول وود قبول وود قبول وود قبول وود قبول وود 6آزمون کارای   3

Specifications 

ECCCآزمون   3
  Appendix H GM (Dexron) قبول وود قبول وود قبول وود ___ ___ 3

Specifications 

  Appendix I GM (Dexron) قبول وود قبول وود قبول وود ___ ___ 3آزمون سای  کالچ اسپرگ  2

Specifications 

  Appendix J GM (Dexron) قبول وود قبول وود ___ ___ ___ 2کاك آزمون اصط  11

Specifications 

  Appendix K GM (Dexron) قبول وود قبول وود ___ ___ ___ 11آزمون هواده   11

Specifications 

1- Vane pump 

2- Plate friction test (SAE No. 2 friction test machine) 

3- Band friction test (SAE No. 2 friction test machine) 

4- Turb Hydro-Matic Oxidation Test 

5- Turb Hydro-Matic Cycling Test 

6- Vehicle preformance test (Chevrolet Tahoa) 

7- Electronically Controlled Capacity Clutch (Buick Rivera) 

8- Sprag wear test 

9- Low-speed carbon fiber friction test. 

10- Aeration test 

 


