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درجه بندی گریس ها و واسکازین ها
درجه بندی  )National Lubricating Grease Institute( NLGIدسته بندی پرکاربردی برای روانکارها است .این درجه بندی
توسط موسسه بین المللی روانکارها ثبت گردیده است .روانکارها بر اساس پایداری (غلظت-گرانروی) به  9دسته اصلی تقسیم میشوند.
دسته بندی  NLGIتنها شرط کافی برای انتخاب و یا استفاده از روانکارها نمیباشد و عدد  NLGIمکملی است در کنار خواص دیگر (مانند
ثبات ساختاری و مکانیکی ،قوام ظاهری ،مقاومت در برابر اکسیداسیون و  .)...اما جدول خوبی برای اندازه گیری کیفی میباشد .دسته
بندی  ،NLGIدر ترکیب با دیگر خواص مبتنی بر آزمون ،تنها روش برای تعیین مناسب بالقوه روانکارهای مختلف برای یک کاربرد خاص
است.
استانداردهای مبنا در درجه بندی  NLGIعبارتند از:

 ASTM D4950 -1طبقه بندی استاندارد و خصوصیات گریس در خدمات خودرو
 SAE J310 -2روانکار در خودرو
 ISO 6743-9 -3روغن موتور ،روغن صنعتی و محصوالت مرتبط
بر اساس طیف وسیعی از آزمایشهای نفوذ  9گرید برای گریس تعریف شده است.
دسته بندی ( NLGIگرید)
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شباهت با مواد غذایی

سیال
نیمه سیال
بسیار نرم
نرم
گریس معمولی
ثابت
خیلی ثابت
سفت
خیلی سفت

روغن پخت و پز
سس سیب
خردل قهوه ای
رب گوجه فرنگی
کره بادام زمینی
کره گیاهی
ماست یخ زده
گوشت کوبیده
پنیر چدار

در این دسته بندی 666 ،تا  1در بین سطوح اصطکاکی با تلرانس کم و جذب استفاده میشود .بطور مثال برای جعبه دنده ها (گیربکس)
سرعت پایین و چرخ دندههای باز .درجه  1 ،6و  2برای گیربکسهایی که چرخ دندههای زیادی دارند قابل استفاده است .درجههای  1تا
 4اغلب در یاطاقانهای نورد تماسی پر کاربرد هستند .بطور کلی درجه  2پر کاربرد ترین مصرف را دارا است.
زمانی که از گرید با عدد کمتر استفاده میکنید گریس نرم تر و جریان (ویسکوزیته) بهتری دارد در حالیکه گریدها با عدد بیشتر گریس
محکمتر و تمایل به ماندن در محل را دارد و این تمایل یک انتخاب مناسب است برای مکانهایی که امکان نشت گریس در آن وجود
دارد .جدول  NLGIرایج ترین جدولی است که با کمک آن می توان برای محصوالت خانگی که نیاز به روانکاری دارند با مقایسه صحیح
گریدها روانکاری مناسب انتخاب کرد.
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ویسکوزیته یا گرانروی ،مقاومت سیال در مقابل جاری شدن ،که به اشتباه به نام غلظت نامیده می شود.
درجه بندی (SAE )Society of Automotive Engineers
دسته بندی روغن ها از لحاظ گرانروی:
 -1تک درجه ای Monograde
مثال SAE 40 , 30 or 10W
 -2چند درجه ای یا چهار فصل (اتوماتیک) Multigrade
مثال SAE 20W50 or SAE 15W40

معیاری از ویسکوزیته
روغن ،در دمای باال

معیاری از ویسکوزیته
W

زمستان
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