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 های دندهروغن

و، از جمله خودروسازانی هستند که سیستم انتقاا  نیاروا اموتامیا     -ام-شرکت پژو و ب

هاایی باا تلاد  اواتاور     بندند. در بسیارا از خودروهاا تد  جدید، کاچ  پنج دنده را به کار تی

 لغزنده دائم، براا صرفه جویی در سوخت، به کار رفته است.

انتقا  نیروا اموتامی  که موسط فورد، فیات، ولوو رور، اراناه شاده    هاا کنتر  الکترونی سیستم

ویژه با خواص ضد ساییدای و اصطکاکی خااص،   ATFها، ی  بود، مقویت شده است. این سیستم

هاا و  براا ایاربک   -4API GLهاا غیر اموتامی  خودرو، هنوز نیاز خواهد داشت. در تورد دنده

5API GL-اااارا و دادم ساازاارا    رود. براا رفع توکل رساوب به کار تیها ، براا دیفرانسیل

 ارانه شده است.  -1API MTدر برخی خودروهاا سنگین، روغنی به نام  -GL 5هاا روغن

 1APIتورد مجدید نظر قرار ارفته است ما شاتل خواص:  -E5115MIL-PRFاستاندارد نظاتی 

MT- .هم بوود 

اا که زتان معویض آنها، طوالنی و یاا یا  باار    هاا دندهروغنممایل خودروسازان براا استفاده از 

براا ممام طو  دمر خودرو باشد و نیز در تقابل سااییدای، تاافظات بیواتر و اسسااو معاویض      

اا براا تطابقات  هاا دنده ویژهدهد که در آینده، روغندنده بهترا ایجاد نمایند، این تعنی را تی

 درو الزم خواهد بود.هاا خاص سازنداان خوبا خواسته
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هاا تتفااومی باه   هاا انتقا  نیرو، به خصوص در تاورهاا دقلی خودروها، دنده براا سیستم

روانکاار تناساب،   کار رفته که نیاز به روانکارا تتفاوت و تناسب در شرایط اونااون دارند. انتخاب 

شیمیایی روانکار، در مطلیق با شرایط کاار   -تستلزم برررسی دقیق شرایط کار و توخصات فیزیکی

 هاا سیساتم  دسته بندا زیر را )جدو  الف( براا روغن دنده APIباشد. انجمن نفت آتریکا تی

وخصاات روغان   هاا انتقا  نیرو و تاورها با توخصات ویژه تعرفی نموده است. جدو  )ب( نیز ت

و تقایساه   AGMA 14/541بنادا   دهد. جدو  )ج( طلقاه را نوان تی SAEبندا دنده در طلقه

 هااا دناده در طلقاه    دهد. جدو  )د( توخصات روغنآن با درجات ویسکوزیته ایزو را نوان تی

 دهد.را نوان تی  E5115MIL-Lبندا ارانروا استاندارد 
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 (APIبندا  هاا دنده خودرو )طلقه کیفیت روغنبندا سطوح  الف( جدو  طلقه

API تاهیت و یا تورد تصرف 

GL-1 
هاا تخروطای و تاارپی ی ماات شارایط      روغن پایه بدون تواد افزودنی براا استفاده در دنده

 ساده کار.

GL-2 
هااا تاارپیی ی و تاورهااا     دنده با تاده افزودنی ضد ساییدای براا شرایط کارا دنده روغن

 GL-1مر از شرایط مات شرایط کار سنگین

GL-3 
هاا  ( براا شرایط کارا دندهExtreme Pressureبا تاده افزودنی فوار پایرا باال ) روغن

 هاا دستی با سردت و فوار باالمر. تخروطی، تاورها و سیستم انتقا  نیروا دنده

GL-4 
( بسیارا از خودروهاا Synchronizedهاا دستی همزتان ) روغن تناسب براا جعله دنده

 -B- 5115MIL-Lهاا هییوئید استفاده شده است. تعاد   سل  و سنگین که در آنها از دنده

GL-5 

اا هییوئیاد و دیفرانسایل    ه، تناساب باراا دناده   EPروغن با تقدار بیوترا از تااده افزودنای   

-C/D 45155-L. تعااد   کنناد خودروهاا سل  و سنگین که در شرایط بسیار سخت کار تی

MIL 

GL-6 
شاود و خاارج از   روغن دنده تخصوص نوع خاصی دنده هییوئید که هم اکنون کمتر ساخته تای 

 دوره تصرف است.

MT-1 

هاا و  ( کاه در اموباوو  non synchronizedاا دساتی ناهمزتاان )   هروغن دنده براا دنده

ها سنگین وجود دارد. ساوا تواد افزودنای پایادارا در برابار سارارت و ساایو و تاواد       کاتیون

یاا   EPتمانعت کننده از مخریب واشرهاا روغن. بسته به نیاز شرایط کااربرد باا تااده افزودنای     

 شود.بدون آن مولید تی
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 SAEبندا ب( جدو  توخصات روغن دنده در طلقه

 
W55 W55 W01 W05 01 05 01 141 551 

 ارانروا در 

          

سداقل 

(cSt) 
1/4 1/4 5 1/11 5 11 5/11 1/54 1/41 

سداکثر 

(cSt) 
NR NR NR NR 11> 5/11> 54> 41> NR 

سداکثر دتاا رسیدن به 

ارانروا 

             

55- 41- 55- 55- NR NR NR NR NR 
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55 

45-

55 

111-

45 

15-

111 

111-

45 
111 

151-

151 

501-

151 
11111 

 
Notes 
Nr No Requirement 
(a) Viscosities determined by ASTM D 445 procedure 
(b) Viscosities determined by ASTM D 2983 procedure 
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 و تقایسه آن با درجات ویسکوزیته ایزو AGME 14/541بندا  ج( جدو  طلقه

هاا دنده  روغن

تواد  داراا

بازدارنده 

اکسیداسیون و 

 زنگ زدای

 تادوده ارانروا
تعاد  ارانروا 

 ایزو
 دار EPروغن دنده 

تادوده ارانروا 

قللی درجات 

AGMA 

شماره راوانکار 

AGMA 

       

          
 

شماره روانکار 

AGMA 
         

1 5/51-5/41 45 - 515-101 

5 0/54-5/51 50 EP-5 145-504 

1 111-01 111 EP-1 511-415 

4 155-115 151 EP-4 515-555 

5 545-100 551 EP-5 145-504 

5 155-500 151 EP-5 1515-1115 

 EP-5 5145-1010 451 414-515 مرکیب شده 5*

 EP-0 1455-5015 501 515-545 مرکیب شده 0*

*a0 1111 011-1111 مرکیب شده EP-A0 5100-4151 

 

ISO (International Standard Organization) 
AGMA (American Gear Manufacturers Association) 
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با تادوده ویسکوزیته   AGMAشود که تادوده ویسکوزیته روغن دنده در سیستمیادآورا تی

 تطابقت دارد. ASTMدر سیستم 

سانتتی  باه کاار     % روغن چرب ایاهی، سیوانی یا1-%11هایی که در مرکیب آنها بین  روغن*

 رفته است.
 -E5115MIL-Lبندا ارانروا استاندارد  هاا دنده در طلقه د( جدو  توخصات روغن

   

 
75w80 80w90 85w140 

 ارانروا در 

       

سداقل 

(cSt) 
1/4 5/11 54 

سداکثر 

(cSt) 
- 54> 41> 

سداکثر دتاا رسیدن 

به ارانروا 

          

41- 55- 15- 

سداقل دتاا نقطه 

  ایجاد شیار 
45- -15 51- 

سداقل دتاا نقطه 

  اشتعا  
151 155 101 

 

 مشخصات

درجه 


