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 ويژگيهاي روغن موتورهاي ثابت گاز سوز

  
 دوم چاپ

 

 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند 

اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد ها را تعيين و تدوين و استاندارد رسمي فرآورده

 اجباري اعالم نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:

 بردن البا استاندارد تدوين بمنظور تحقيقات انجام –) تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي 

 جهت در صنايع كارائي افزايش و توليد روشهاي بهبود به كمك داخلي، كاالهاي كيفيت

 رلكنت – اجباري استانداردهاي اجراي بر نظارت – ملي استانداردهاي ترويج -كشور خودكفائي

داردهاي اجباري و جلوگيري از صدور كاالهاي نامرغوب به استان مشمول صادراتي كاالهاي كيفي

منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل 

كيفي كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصرف كنندگان و 

هاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كاال

 وليد،ت روشهاي درباره تحقيق و مطالعه –توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان 

 وسايل كاليبراسيون و متريك سيستم ترويج – مختلف كاالهاي ترابري و بندي بسته نگهداري،



وط، اعالم مشخصات و اظهارنظر مرب استانداردهاي با كاالها نمونه تطبيق و آزمايش – سنجش

 هاي الزم ( .اي و صدور گواهينامهمقايسه

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و لذا در اجراي وظايف خود 

هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي و 

 ا مورد توجه قرار مي دهد.نيازمنديهاي خاص كشور ر

اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات 

و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه ها و 

 در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها مي شود.

 

 كميسيون استاندارد ويژگيهاي روغن موتورهاي گاز سوز

 رئيس

 اصغر حسن -قليائي فوق ليسانس فيزيك مركز پژوهش و خدمات علمي وزارت نفت
  

 اعضاء

 هوشنگ-بهار لو مهندس شيمي آزمايشگاه پااليشگاه ـ وزارت نفت

 ابوالحسن -خاكزاد دكتر پااليش نفت دانشگاه تهران

 حبيب اله-دانش پژوه دكتر شيمي دانشگاه تهران

 سهيل-ديلفانيان دكتر مهندس شيمي شركت نفت پارس

 لطيفه-شكوري مهندسي شيمي شركت توانير

 ناصر-فرنيا مهندس شيمي مركز پخش وزارت نفت

 محمد رضا-قرائت مهندس كشاورزي مشاور
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 بسمه تعالي

 پيشگفتار

ي تهيه هاي نفتتاندارد ويژگيهاي روغن موتورهاي گازسوز كه بوسيله كميسيون فني فرآوردهاس 

و تدوين شده و در شصت و هشتمين كميته ملي استاندارد صنايع شيميايي 

 ونقان به الحاقي مواد قانون يك ماده باستناد اينك,  گرفته قرار تائيد مورد 1369/3/6 مورخ

 استاندارد بعنوان 1349 تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذرماه و استاندارد موسسه تاسيس

 . گرددمي منتشر ايران رسمي

, علوم و صنايع زمينه در جهاني و ملي پيشرفتهاي با هماهنگي و همگامي حفظ براي 

 هك پيشنهادي هرگونه و گرفت خواهند قرار نظر تجديد مورد لزوم مواقع در ايران استانداردهاي

تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط  يا اصالح براي

 مورد توجه واقع خواهد شد .

 آنها تجديدنظر و چاپ آخرين از همواره بايد ايران استانداردهاي به مراجعه براي بنابراين 

 . كرد استفاده

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي  

جامعه حتي المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي 

 ايجاد شود .

 ه ازاستفاد با استاندارد اين الزم آزمايشهاي اجراي و موجود مهارتهاي و امكانات بررسي با لذا 

 منابع زير تهيه گرديده است :

  : قبيل از سوز گاز موتورهاي سازنده كارخانجات توسط شده ارائه مشخصات مطابق ـ 1 
Thomason 

Ingersol 

Clark  

 . شودمي توليد دنيا در حاضر حال در كه گازسوز موتورهاي روغنهاي ويژگيهاي ـ 2

 آمريكا متحده اياالت كشور دفاع وزارت استاندارد ـ 3 
Mil L - 2104B  

 ويژگيهاي روغن موتورهاي ثابت گازسوز

 هدف ـ 1

 روغن گذارينشانه و بنديبسته,  برداري نمونه,  ويژگيها تعيين استاندارد اين تدوين از هدف 

 . باشدمي گازسوز موتورهاي

 كاربرد دامنه ـ 2

 نسنگي و سبك موتورهاي كليه در كه ميباشد گازسوز موتورهاي روغن شامل استاندارد اين 

 . گيردمي قرار استفاده مورد شودمي تامين طبيعي گاز بوسيله آنها سوخت كه سوز درون

 بندي طبقه ـ 3



 طبقه 40 و 30 روغن موتورهاي گازسوز بر اساس گرانروي مطابق جدول شماره يك به دو درجه 

 . شوندمي بندي

 
 

 برداري نمونه- 4

 . باشدمي ايران 1 موتورهاي گازسوز مطابق استاندارد ملي شماره...نمونه برداري روغن  

 ويژگيها ـ 5

روغن روان كننده گاز سوز , يا روغن پايه معدني و مواد افزودني  مواد تشكيل دهنده : -5-1 

ضد اكسيداسيون , ضد زنگ , پاك كننده , معلق كننده , ضد كف و پائين آورنده نقطه ريزش 

 باشد .و ضد سايش مي

مواد افزودني بكار رفته در روغن موتورهاي گاز سوز بايد فاقد خاكستر سولفاته بوده و  -5-2 

د ر حد را شده توليد اي باشد كه اين ويژگي , روغنميزان خاكستر حداكثر به اندازهيا بايد 

 مطلوب نگهدارد .

ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي : ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي روغن موتورهاي گازسوز  -5-3 

 . باشد داشته مطابقت استاندارد اين 3 شماره جدول با آن كارآئي و 2 بايد با جدول شماره

 گذارينشانه و بندي بسته ـ 6

 بسته بندي -6-1

 . شود بندي بسته بشكه يا و ليتري 20 روغن موتورهاي گازسوز بايد در ظروف 

 . باشد نداشته ريزش يا و نشت ظروف ـ 

 . گردد عرضه مطمئن پلمپ با بايد ظروف,  بندي بسته از پس ـ 

 نشانه گذاري -6-2 

 . گردد درج روغن محتوي ظروف روي بر فارسي بزبان و خوانا بطور بايد زير اطالعات 

 تساخ تاريخ و شماره ـ 

 داستاندار شماره ـ 

 نروغ حجم ـ 

 نروغ درجه ـ 

 يتجارت نام ـ 



 كننده توليد نشاني و نام ـ 
 

 
 

مواد  خاكستر شامل و ميشود گيري اندازه شده برده بكار پايه روغن مورد در ويژگي اين - 1

 باشد.افزودني نمي

 .باشدمي تهيه دست در استاندارد اين - 2
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