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استاندارد یاتاقان
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       جدول محدوده تحمل بار بلبرینگ ها با توجه به جنس

جنس بلبرینگحداکثر بار وارد بر بلبرینگ

5 ... 15 N/mm2آلیاژ سرب-آنتی موان

7 ... 20 N/mm2برنز-پایه سرب

7 ... 25 N/mm2برنز- پایه قلع

7 ... 18 N/mm2آلیاژ آلومینیوم - آنتی موان

7 ... 20 N/mm2آلیاژ آلومینیوم - روی
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کد استاندارد رینگ و تایر

کد سرعت 

km/hr برحسب

نماد 

سرعت

100J

110K

120L

130M

140N

150O

160P

170Q

180R

190S

200T

210U

240V

270W

300Y

کدشرح

Rنوع رادیال

Bنوع بایاس باتسمه

If no letter used it is a cross- ply tyre

کدشرح

Pسواری

LTباری سبک

Cباری سبک

Tعمودی
کد باربار مجاز برحسب gk بر تایر

45080

46281

47582

48783

50084

51585

53086

54587

56088

58089

60090

61591

63092

65093

67094

69095

71096

73097

75098

77599

800100

825101

850102

875103

900104

925105

950106

975107

1000108

تایر رادیالتایر بایاس

مفهوم کدهای اصلی درج شده 
روی تایر

پهنا بر حسب 
میلیمتر درصد نسبت پهنا به ارتفاع 

185
100

ارتفاع 129=70*

Radial Construction پهنای رینگ بر 
حسب میلیمتر
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سال تولید
هفته تولید

جدول شاخص حداکثر سرعت مجاز قابل تحمل تایر

ــاعتکد ــل در س ــاعتکدکیلومتــر در ســاعتمای ــل در س ــاعتمای ــر در س کیلومت
A135L75120
A3915N87140
A41220P94150
A51625Q100160
A61930R106170
A72235S112180
A82540T118190
B3150U124200
C3760H130210
D4065V149240
E4370Z149 بیشتر از 240بیشتر از
F5080W168270
G5690(W)168 بیشتر از 270بیشتر از
J62100Y186300
K68110(Y)186 بیشتر از 300بیشتر از
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جدول حداکثر بار قابل تحمل توسط تایر خودرو سواری )در فشار باد تایر بین 1/5 تا 2/5 بار و 
حداکثر سرعت 160 کیلومتر بر ساعت(

زن
ص و

اخ
ش

کیلوگرمپوند

زن
ص و

اخ
ش

کیلوگرمپوند

زن
ص و

اخ
ش

کیلوگرمپوند

زن
ص و

اخ
ش

کیلوگرمپوند

6055125080992450100176480012030871400

61567257811019462101181982512131971450

62584265821047475102187485012233061500

63600272831074487103192987512334181550

64617280841102500104198490012435281600

65640290851135515105203992512536381650

666613008611685301062094950

676773078712015451072149975

6869531588123556010822051000

6971732589127958010922711030

7073833590132360011023371060

7176134591135661511124031090

7278335592138963011224701120

7380536593143365011325361150

7482737594147767011426011180

7585338795152169011526791215

7688240096156571011627561250

7790841297160973011728331285

7893742598165375011829101320

7996343799170977511929991360
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جدول تغییرات ضریب اصطکاک، سرعت، نو یا مستعمل بودن تایر و شرایط جاده

جاده یخ 
زده

 )پوشیده با 
یخ(

رگبار شدید 
ارتفاع آب 
روی جاده 

2mm

باران شدید 
ارتفاع آب 
روی جاده 

1mm

ارتفاع آب 
روی جاده 
0/2 mm

شرایط جاده 
وضعیت تایرخشک

سرعت 
خودرو 
km/h

1/0 و 
کمتر

نو0/50/550/650/85
50

مستعمل*0/250/40/51

نو0/050/30/60/8
90

مستعمل*0/050/10/20/95

نو00/20/550/75
130

مستعمل*00/10/20/9

* سائیدگی آج تایر کمتر از 106mm نباشد )حداقل مجاز سائیدگی آج تایر براساس استاندارد آلمانی(

جدول عمق آج تایر با خط ترمز )در سرعت 100 کیلومتر در ساعت(

)ABS( خودروخودرو سواری جلو محرکخودرو سنگین عقب محرک

به 11/63812348
mm

عمق آج 
تایر

خط در متر978063591661291109976
ترمز درصد165135107100218170145130100

جدول حداکثر دمای قابل تحمل مایع ترمز در شرایط مختلف

SAE J1703FM VSS 116کد استاندارد

11 .1983DOT5DOT4DOT3استاندارد

حداقل دمای نقطه جوش 205260230205
0c در حالت خشک

حداقل دمای نقطه جوش 140180155140
0c در حالت تر

180090018001500-400 c ویسکوزیته در
mm2/s
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جدول محدوده ضریب اصطکاک برای شرایط مختلف

نوع اصطکاکF ضریب اصطکاک

اصطکاک خشک1 < ... 0/1

اصطکاک ترکیبی0/1... 0/01

اصطکاک سیاالتی0/01

اصطکاک در بلبرینگ )رولبیرینگ(0/001

جدول ضریب مقاومت ایرودینامیک )درگ( در اثر نیروی باد با توجه به ساختار اتاق

160km/h120km/h80km/h40km/hCW

63277/910/5 ... 0/7

58247/20/910/5 ... 0/6

50216/30/780/4 ... 0/55

37164/60/580/3 ... 0/4

24103/00/370/2 ... 0/25

24103/00/380/23

187/82/30/290/15 ... 0/20

کامیون،کامیونت1/5 ... 0/8ــــ

موتور سیکلت0/7 ... 0/6ــــ

اتوبوس0/7 ... 0/6ــــ

اتوبوس های بلند 0/4 ... 0/3ــــ
)آکاردئونی(

kw توان درگ بر حسب
)در حالتی که سطح A =2m2 است ( 

در سرعت های مختلف

ضریب آیرودینامیکی
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NLGI جدول درجه بندی گریس با استاندارد

NLGI درجه
)DIN51818(

کاربرد
ساختار )حالت 

فیزیکی(

نفوذ پس از کار
 ISO2137
)0/1  mm(

روش کاربرد

000
00
0

روان کاری چرخ دنده ها
مایع

تقریباً مایع
بی نهایت نرم

445 ... 475
400 ... 430
355 ... 385

به کمک سیستم 
پمپ کننده مرکزی

1
2

روان کاری یاتاقان ها
خیلی نرم

نرم
310 ... 340
265 ... 295

به کمک تلمبه گریس 
یا پمپ کننده مرکزی

به کمک تلمبه گریس250 ... 220متوسطروان کاری یاتاقان ها3

به کمک تلمبه گریس205 ... 175سفتآب بندی دستگاه ها4

5
6

آب بندی دستگاه ها
خیلی سفت

بی نهایت سفت
130 ... 160
مستقیماً به صورت جامد115 ... 85

ASTM جدول دسته بندی گریس ها بر اساس استاندارد

کارایینوع سرویسگروه

LA
شاسی

دوره گریس کاری کمتر از 3200 کیلومتر 
و کاربرد در شرایط متوسط و سخت

در  پایداری  و  اکسیداسیون  پایداری 
برابر تنش، محافظت در برابر خوردگی 

و سایش

LB
شاسی

 3200km دوره گریس کاری طوالنی باالتر از
با  سخت  تا  متوسط  شرایط  در  کارکرد 

بارهای زیاد، ارتعاش و تماس با آب

پایداری در برابر اکسیداسیون و تنش، 
محافظت در برابر خوردگی و سایش 
در حضور  و  زیاد  بارهای  حتی تحت 
 120° تا   -40 کاربرد  دمای  آلودگی 

درجه سانتی گراد

GA
یاتاقان چرخ

شرایط  در  متناوب  گریس کاری  دوره 
متوسط و سخت

درجه   70° تا   -20 کارکرد  دمای 
سانتی گراد

GB
یاتاقان چرخ

کاربرد در شرایط متوسط مثل اتوبوس های 
سواری، کامیون ها در شهر و بزرگراه ها

مقاومت در برابر اکسیداسیون و تبخیر، 
در  محافظت  تنش،  برابر  در  پایداری 
برابر خوردگی و سایش، دمای کارکرد 
40- تا 120 درجه سانتی گراد و در 

160°C بعضی مواقع تا

GC
یاتاقان چرخ

کاربرد متوسط تا سخت مثل )شرایط توقف 
و حرکت، یدک کشیدن و سرباالیی(

مقاومت در برابر اکسیداسیون و تبخیر، 
در  محافظت  تنش،  برابر  در  پایداری 
برابر خوردگی و سایش، دمای کاربرد 
40- تا 120 درجه سانتی گراد و در 

200°C بعضی مواقع تا
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PVC EPDM IIR CR NBR BR SBR NR

5 3 3 2 2 4 2 1 قدرت ترمز

6 3 2 2 2 3 2 1 خط ترمز

4 3 4 3 2 1 2 4 مقاومت در 
برابر سایش

5 3 3 3 3 5 3 2 مقاومت در 
برابر پارگی

6 2 2 4 3 2 3 2 انعطاف پذیری 
در برابر سرما

5 1 1 2 3 3 4 4 مقاومت در 
برابر گرما

2 1 3 2 4 3 4 4
مقاومت در 

برابر تغییرات 
جوی

2 6 6 2 1 6 5 6 مقاومت در 
برابر روغن

2 1 2 2 4 3 3 3 مقاومت در 
برابر اسیدها

2 6 6 2 6 6 6 6
مقاومت در 
برابر آتش 

گرفتن

الستیک پلی بوتادین BR

الستیک پلی کرو بوتادین )کلروپرن،نئوپرن( CR

پلیمر ترکیبی اتیلن ، پروپیلن EPM

پلمیر ترکیبی از اتیلن ،پروپیلن،پلی ین EPDM

پلیمر ترکیبی از ایزوبوتیلن و دینه IIR

الستیک پلی ایزوپرن سنتیک IR

پلیمر ترکیبی اکرینولیل و بوتادین NBR

الستیک طبیعی پلی ایزوپرن NR

پلیمر ترکیبی استیرن و الستیک بوتادین SBR

پلی وینیل کلراید PVC
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نحوه خواندن مقاومت از روی رنگ بندی

انواع فیوزها

نوع فیوز

اندازه 
فیوز

سیاه
خاک سری

قرمز

نارنجی

زرد

سبز

آبی

بنفش
صورتی
قهوه ای
قهوه ای

سفید

سفید

ای
شه 

شی
وز 

فی

سیاه
قهوه ای
قرمز
نارنجی
زرد
سبز
آبی
بنفش
خاکستری
سفید
طالیی
خاکستری

رنگ خط اول خط دوم خط سوم ضریب تولرانس
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انواع کلیدها
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انواع رله های متداول  

حالت  معمولی قطعحالت  معمولی وصل
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انواع المپ های مورد استفاده در خودرو 

چراغ پارکچراغ قرمز وسطچراغ پالک
صفحة نشان دهنده ها و جلو 

داشبورد

چراغ هشدار و کوچکچراغ هشدار

چراغ ترمز چراغ مه شکن چراغ دنده عقب
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چراغ جلو

چراغ راهنما جانبیچراغ کوچک

چراغ مه شکنچراغ راهنما و هشدار


