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   گریس

بر اساس هستند ، جامد   یا نیمه جامد در دماي محیط،  دنباش زیاد می گرانروي داراي نفتی از مشتقات

گروه اطالعاتی را در بر میگیرد که با  6ها  نامگذاري گریس  .شوند میگرید گوناگون تقسیم بندي  9به  گرانروي میزان

  .شوند حروف و اعداد مشخص می

 نوع کاربرد گریس .1

 )در صورت استفاده( مواد افزودنی بکار رفته .2

 )در صورت استفاده(سینتیکنوع روغنهاي پایه  .3

 گرید گریس .4

 مجاز عملیاتی دماي حداکثر .5

 حداقل دماي مجاز عملیاتی. 6

غلیظ  . شود ساخته می) روغن( روانساز با یک) فلزي صابون( گریس از مخلوط یک غلیظ کننده

در عوض هیدروکربن .  دارند کربن اتم ) 80حتی گاهی بیش از ( 60تا  50هستند که  هایی دروکربنهی ها کننده

پایداري  ، ماده غلیظ کننده مهم ترین عامل پایداري در برابر آب . اتم کربن ندارند 30معموالً بیش از ها  سازنده روغن
  . در شرایط دماي باال و حفظ کیفیت در مدت زمان مصرف و در هنگام انبارداري گریس است

تهیه شده و  )کلسیم یا سدیم ،لیتیم( براي تهیه گریس ابتدا صابون فلزي مورد نیاز از ترکیب آمینواسید و قلیاي فلزي

برخی از انواع خاص گریس فاقد صابون فلزي بوده و از  . شود ، روانساز به آن افزوده می سپس در دستگاه مخصوصی

شود که امکان  از گریس براي روانکاري جاهایی استفاده می . براي تغلیظ استفاده میشود بنتونیت خاك معدنی

) مانند قطعات متحرك جلوبندي خودرو. (روانکاري مکرر توسط روانساز مایع وجود نداشته و یا مقرون به صرفه نباشد

  .توانند انجام دهند ها وظیفه خنک کنندگی و پاك کنندگی را نمی ها بر خالف روغن گریس
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در مواردي .  ،کاربرد دارند کاك و سایش بین سطوح متحركطبراي به حداقل رساندن اص گریس ها مشابه روغن ها ،
و یا موقعیت حرکت بین دو سطح به  از ورود ذرات خارجی عمل کند که روانساز باید به عنوان مانعی براي جلوگیري

روانکاري با  ، بعالوه از بعد عملیاتی . باید از گریس استفاده شود ، گونه اي است که نیاز به روانساز نیمه جامد وجود دارد

 ،(NLGI)  وانکارانجمن ملی گریس هاي ر . گریس عموما روانکاري در اکثر دستگاه هاي صنعتی و خودروها است
گریس را این گونه که از پراکنده کردن ماده سفت کننده در روغن پایه به دست می آید و در اکثر موارد به منظور ایجاد 

به لحاظ تاریخی گریس هاي اولیه در مصر باستان در حدود  . به آن مواد افزودنی می افزایند و تقویت بعضی از خواص،

از این محصول در آن زمان براي .  ح از مخلوط کردن روغن زیتون و آهک ساخته شدندسال قبل از میالد مسی 1400

 . روانکاري محور چرخ هاي ارابه هاي چوبی سود می بردند

با ساخت گریس سدیم به بازار  1872در آغاز انقالب صنعتی در اروپا در سال ) به معناي امروز آن(نخستین گریس ها 

به  .متنوع با کارائی هایی متفاوت تولید می شوند  گریس هاي امروزه با پیشرفت صنعت ، . مصرف عرضه گردیدند
درجه سانتیگراد  1100عنوان نمونه می توان از گریس هایی که در ساختار آنها از فلزات استفاده می شود و تا دماي 

شود که هر کدام از این دو نوع روان در مقایسه گریس ها با روغن هاي روانکار مشخص می  . نام برد کارائی دارند ،

 . هایی خاص هستنددداراي کاربر ، کننده به لحاظ ساختار ویژه خود

قابل دسترس دستگاه هاي  ویژگی گریس ها توانایی استفاده از آنها به عنوان روانکار مناسب در نقاط غیر نمهم تری_ 

طراحی ساده تر و در نتیجه نیاز به تعمیر و  ، استفاده می شودآنها از گریس  از طرفی ماشین آالتی که در.  صنعتی است

 . همچنین از گریس ها می توان در آب بندي دستگاه ها سود برد . نگهداري کمتري دارند

ل حرارت و خارج نمودن آلودگی از دستگاه را ندارند و این مسئله به اگریس ها توانائی انتق ، در مقابل این مزایا_ 
 همان گونه که گفته شد مواد تشکیل دهنده گریس ها شامل روغن پایه ،.  ي شکل گریس ها بر می گرددساختار ژله ا

 . ماده سفت کننده و مواد افزودنی است

پس  ، را فقط روغن انجام می دهد در حقیقت ماده سفت کننده نقش حامل روغن را به عهده دارد و عمل روانکاري

 . وجود ماده سفت کننده استفرق اصلی گریس ها با روغن ها در 
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مواد  ، پلیمرها ، صابون فلزي(و نوع ماده سفت کننده  )گیاهی ، کینتیس ، معدنی(گریس ها را بر اساس نوع روغن پایه 

 . دسته بندي می نمایند )معدنی

یا  NLGI این درجات به درجات . گریس ها نیز مانند روغن ها با درجاتی مشخص می شوند قوام و سفتی ، راز نظ
سفت ترین گریس ها با  . دسته بندي می شوند 6تا ) 000(به صفر صفر پذیري معروف هستند و با اعدادي از سه  نفوذ

مشخص می  ، پذیري گریس کارکرده براساس آزمایش نفوذ NLGI 000 و روانترین آنها با  NLGI 6درجه

 .شوند

 : مودبه طورعمومی در انتخاب گریس باید به موارد زیر توجه ن

 ساخت و دماي عملیات ماشین آالت و میزان رطوبت محیط نوع ،

 حرارت جهتغییرات در

 قابلیت ممانعت از زنگ زدگی و خوردگی قطعات ماشین آالت

 عمر مفید گریس و شرایط گریس کاري مجدد

 مزایاي روانکاري با گریس

 :  در مقایسه با روغن هاي روان کننده عبارتند از

 کامل تر شدن آب بندي دستگاه ها،  سهولت مصرف و کاهش دفعات روانکاري،  در محل روانکاريقابلیت ماندگاري 

،کاهش نشتی و چک کردن روانکار بهینه سازي چسبندگی روانکار به قطعات در شرایط دما و فشار باال سادگی طراحی 

 سیستم هاي روانکاري

 معایب روانکاري با گریس

 : عبارتند از در مقایسه با روغن هاي روانساز
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 ندگی کمک کنقابلیت خن

 عدم قابلیت نفوذ به قطعات ریز و مجاري دستگاه ها

 بیشتر براي روانکاري) کارگر(نیاز به نیروي کار 

 عدم سهولت بسته بندي و انبارداري

 عدم قابلیت پاك کنندگی و دور نمودن آلودگی ها از سطوح قطعات متحرك

، با وظایفی که روغن انجام می دهد تقریبا مشابه است و آنچه  روانکار انجام می دهدوظایفی که یک گریس به عنوان 

در برخی از قطعات مانند یاتاقان هاي چرخ که  . که باعث جایگزینی گریس بجاي روغن می شود نوع کاربرد آن است

روانکاري باقی مانده و وظایف مورد ، نیاز به روانکاري است که بتواند در محل  امکان روانکاري توسط روغن وجود ندارد
در چنین شرایطی استفاده از گریس تنها راه چاره است که بر اساس نوع کارکرد و تجهیز و قطعه ، .  نظر را انجام دهد

  . گریسی با ساختار مخصوص آن شرایط انتخاب می گردد

 : آنچه که می توان مزایاي گریس نسبت به روغن معرفی کرد موارد زیر هستند

  . خصوصیات شیمی فیزیکی مناسب براي کاربردهاي خاص    -1

  .آب بندي و جلوگیري از نفوذ ذرات و آلودگی ها    -2

  . حفظ خواص در برابر نفوذ آلودگی ها در زمان کارکرد    -3

  . مقاومت در برابر چکه کردن از محل روانکاري    -4

ي ویژه وظایف یک روانکار را که به شرح زیر است انجام گریس ها با داشتن چنین خواصی می توانند در شرایط کار 

 : دهند

  . کاهش سایش و اصطکاك    -1
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  . جلوگیري از زنگ زدگی و خوردگی    -2

  . امکان حرکت قطعات در دماي پایین    -3

  . سازگاري با آب بندها    -4

ویژه روانکاري نیازهاي صنعت را به این ترتیب گریس ها گروه خاصی از روانکارها هستند که می توان در شرایط 

  . هزینه نجات دهند برطرف کنند و ما را از طراحی پیچیده و پر

آنچه که در گریس ها بر نوع کاربرد آنها تاثیر بسیار زیادي دارد ، پایه صابونی تشکیل دهنده گریس است که در ترکیب 

 . می کندبا روغن پایه و مواد افزودنی محصول مورد نظر را براي ما تامین 

  .می توانند تنوع بسیار زیادي داشته باشند ) ماده قوام دهنده(گریس ها بر اساس پایه صابونی 

  گریسسه دسته اصلی و پر مصرف 

  گریس هاي پایه لیتیم    -1

  گریس هاي پایه کلسیم    -2

  گریس هاي پایه سدیم    -3

 . تولید شوند... کلسیم و /صابونی از ترکیب مواد فوق مانند لیتیمالبته انواع ویژه از گریس ها نیز می توانند با پایه هاي 

در واقع نوع صابون .  در گریس ها دو خاصیت پایداري حرارتی و پایداري در برابر آب از اهمیت ویژه اي برخودار هستند

و می توان این خواص را در از اینر.  پایه اي که در گریس استفاده می شود ، می تواند بر دو خاصیت باال تاثیرگذار باشد

  . گریس هاي مختلف بصورت زیر مقایسه نمود

  : پایداري حرارتی
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   گریس پایه کلسیم >گریس پایه سدیم >گریس پایه لیتیم

  : پایداري در برابر آب

  گریس پایه سدیم>گریس پایه لیتیم >گریس پایه کلسیم

، همچنین داراي پایداري  پایداري حرارتی بسیار خوبی دارندهمانطور که در باال دیده می شود گریس هاي با پایه لیتیم 

این ویژگی در این نوع گریس ها باعث می شود که در کاربردهاي مختلف مورد .  در برابر آب نسبتا مناسبی نیز هستند

ذکر  الزم به.  گفته می شود Multi purposeبه این نوع گریس ها ، گریس چند منظوره یا . استفاده قرار گیرند 
همچنین با توجه به کاربرد بسیار .  است این گریس ها به خاطر پایداري حرارتی خوبشان به گریس نسوز معروف هستند

این نوع گریس .  وسیع این گریس ها در چرخ خودروها و ماشین آالت سنگین به نام گریس چرخ نیز شناخته می شوند

  . مصرف ترین نوع گریس صنعت هست لیل تنوع باالي کاربرد ، پر، به د با وجود گرانتر بود نسبت به دو دسته دیگر

ار خوبشان در برابر آب به گریس شاسی یا گریس ضد آب معروف شده یساي پایه کلسیم به دلیل پایداري بگریس ه

سبشان البته فراموش نشود که منظور از ضد آب ، توانایی کارکرد در زیر آب نیست و فقط نشان دهنده پایداري منا. اند

  . در برابر شستشو با آب است

براي ) مانند یاتاقان هاي چرخ(یکی از داللیل اصلی استفاده از گریس عدم امکان استفاده از روغن در برخی از نقاط 

روانکاري است ، در واقع ماهیت نیمه جامد گریس باعث می شود تا این روانکار در این نقاط باقی مانده و جریان پیدا 

ولی براي تامین خاصیت خنک کنندگی و انتقال حرارت نیاز به جریان سیال است و براي . ج نشودرقطعه خا نکرده و از

از اینرو این .  ، که این امر از عهده گریس بر نمی آید پاك کنندگی و خروج آلودگی ها نیز باید این شرایط تامین گردد

  . دو خاصیت براي گریس ها در نظر گرفته نمی شود

  گریسانواع 

  . گریس ها بر اساس نوع غلظت دهنده به دو گروه اصلی صابونی و غیرصابونی تقسیم می گردند

   
   گریس هاي پایه صابونی
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  . ، اختالطی و کمپلکس تقسیم می شوند این گریس ها خود به سه دسته گریس هاي صابونی ساده

 

 نمک و یا در واقع محصول واکنش یک (از اختالط روغن پایه و یک صابون فلزي  : گریس هاي صابونی ساده
 .حاصل می شوند...) اسید چرب و یک قلیاي فلزي نظیر آلومینیوم، سدیم، کلسیم، باریم، لیتیوم و 

 الزم به ذکر . از اختالط روغن پایه با صابون هاي دو فلز متفاوت حاصل می شوند : گریس هاي صابونی اختالطی

  .اختالط با یکدیگر را ندارنداست که تمام صابون هاي فلزي قابلیت 

 عموماً غلظت دهنده این نوع گریس ها ترکیبی از یک صابون ساده فلزي با یک  : گریس هاي صابونی کمپلکس
این . گریسهاي پایه کمپلکس خواصی کامالً متفاوت از گریس هاي صابونی ساده مربوطه دارند. اسید آلی می باشد

ي نقطه قطره باالتر و مقاومت و کارایی بهتري در فشار و سرعت هاي باالتر گریس ها معموالً بطور قابل مالحظه ا

  .گریس هاي صابونی کمپلکس به علت باال بودن نقطه قطره عموماً در درجه حرارت هاي باال کاربرد دارند. دارند

 

  گریس هاي پایه غیرصابونی

  .گردند این گریس ها به دو دسته گریس هاي پایه معدنی و پلیمري تقسیم می

 

 سیلیکات معدنی تعدیل (که ترکیبی از یک غلظت دهنده معدنی نظیر خاك بنتونیت  : گریس هاي پایه معدنی
 .و یا گرافیت با یک سیال پایه نظیر روغن و یا آب می باشند) شده

 نظیر گریس هاي پلی اوره و پودرهاي ترموپالستیک : گریس هاي پایه پلیمري 

  نوع گریس

 )نوع غلظت دهنده(

نوع روغن 

 پایه

محدوده دماي 

 °Cکارکرد 

مقاومت در 

 برابر آب
 توضیحات

 مقاوم نیست 100تا  - 20 )نفتی(معدنی  صابون سدیم 1
در برخی .  با آب امولسیون تشکیل میدهد

 . شرایط ممکن است مایع شود

با آب امولسیون .  منظوره است گریس چند C  90° مقاوم 120تا  - 30 )نفتی(معدنی  صابون لیتیوم 2
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 تشکیل میدهد و اگر مقدارش بیشتر باشد نرم

 . تر می شود

3 
  صابون کمپلکس

 لیتیوم
 منظوره با مقاومت حرارتی باال گریس چند مقاوم 140تا  - 30 )نفتی(معدنی 

 کامالً مقاوم 70تا  - 20 )نفتی(معدنی  صابون کلسیم 4
آب .  قابلیت آب بندي مناسب در برابر آب

 . را جذب نمی کندنفوذي 

 قابلیت آب بندي مناسب در برابر آب مقاوم 70تا  - 20 )نفتی(معدنی  صابون آلومینیوم 5

6 
صابون کمپلکس 

 سدیم
 مناسب براي استفاده در دما و فشار باال 0C 80 مقاوم 160تا  - 30 )نفتی(معدنی 

7 
صابون کمپلکس 

 کلسیم
 کامالً مقاوم 120تا  - 30 )نفتی(معدنی 

، فشار و  منظوره مناسب براي دما چند گریس

 )برحسب ویسکوزیته روغن پایه(سرعت باال 

8 
صابون کمپلکس 

 باریم
 کامالً مقاوم 120تا  - 20 )نفتی(معدنی 

،  مناسب براي دما.  مقاوم در برابر بخار آب
برحسب ویسکوزیته روغن (فشار و سرعت باال 

 )پایه

 مناسب براي دما، فشار و سرعت باال مقاوم 160تا  - 20 )نفتی(معدنی  پلی اوره 9

10 
صابون کمپلکس 

 آلومینیوم
 مقاوم 140تا  - 30 )نفتی(معدنی 

برحسب (مناسب براي دما، فشار و سرعت باال 

 )ویسکوزیته روغن پایه

 مقاوم 160تا  - 20 )نفتی(معدنی  بنتون 11
گریس ژله اي، مناسب براي دماهاي باال در 

 سرعت پائین

 مقاوم 120تا  - 60 )سنتزي(استر  لیتیوم صابون 12
گریس ژله اي، مناسب براي دماهاي باال در 

 سرعت پائین

13 
صابون کمپلکس 

 لیتیوم
 مقاوم 160تا  - 50 )سنتزي(استر 

گریس چندمنظوره قابل استفاده در محدوده 

 وسیعی از دماها
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  مشخصات فیزیکی و شیمیایی گریس

 (odor) بو

سفت کننده و مواد افزودنی مصرف شده و یا  ، معموال هر گریس داراي بوي مشخص است که ناشی از نوع روغن پایه

 .تحت تاثیر اسانس هاي مصرفی است

که به دلیل استفاده از روغن پایه اکسید شده یا اکسید شدن  بوي تند و زننده گریس نشانه کیفیت پائین گریس است

 .گریس در معرض دماي باال و غیر معمول در فرایند تولید گریس بروز می نماید

  

  (structure)ساختار

اکثر گریس ها به طور .به نوع سفت کننده مواد افزودنی و روغن پایه بستگی دارد) الیاف کوتاه و بلند(ساختار گریس 

 .معمول الیاف کوتاه دارند اما برخی نیز مانند گریس چرخ دنده هاي روباز داراي الیاف بلند هستند

 (color) رنگ

14 
صابون کمپلکس 

 باریم
 مقاوم 120تا  - 40 )سنتزي(استر 

مناسب براي سرعت .  برابر بخار آب مقاوم در

 هاي باال و دماي پائین

15 
صابون کمپلکس 

 کلسیم
 مقاوم 120تا  - 40 )سنتزي(استر 

مناسب براي سرعت .  مقاوم در برابر بخار آب

 هاي باال و دماي پائین

 کامالً مقاوم 170تا  - 40 سیلیکون صابون لیتیوم 16
فشارهاي مناسب براي دماهاي پائین و باال در 

 پائین و سرعت هاي کم تا متوسط
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رنگ گریس به طور طبیعی با توجه به نوع مواد مصرفی ممکن است کامال بی .یین کننده کیفیت گریس نیستعرنگ ت

به منظور تولید گریس با رنگ هاي خاص مانند .درنگ،طالیی،زرد،قهوه اي کم رنگ تا قهوه اي تیره و سیاه باش

 .قرمز،آبی یا سبز از رنگدانه هاي مناسب استفاده می شود

   (Density) دانسیته

گریس هاي حاوي روغن هاي معدنی داراي .نوع و میزان روغن پایه و سفت کننده در تعیین دانسیته گریس موثر است

و برخی گریس هاي پر فلوئور آلکیل  3/1تا 9/0مکعب،گریس هاي سیلیکونی گرم بر سانتیمتر  1تا  8/0دانسیته 

 .گرم بر سانتیمتر مکعب نیز می رسند 95/1اتر،حتی به دانسیته 

  (Drop Point) نقطه قطره شدن

نقطه ابري شدن دمایی است که در اثر گرم کردن نمونه گریس در شرایط آزمون از روزنه دستگاه اندازه گیري به 

تا  30اما به طور کلی باید  . گریس نیست نقطه قطره شدن تعیین کننده دماي کارکرد . قطره جاري می شودصورت 

دمائی است که درآن  نقطه ذوب باید توجه داشت که . درجه سانتیگراد باالتر از حداکثر دماي کارکرد دستگاه باشد 40

 . کنددرجه حرارت گریساز حالت نیمه جامد به حالت مایع تغییر می 

با توجه به نحوه طراحی سیستم هاي آب بندي در صورتی که دماي کارکرد گریس حتی به مدت کوتاه از نقطه قطره 

  . نشت خود به خود و شدید را به همراه خواهد داشت . شدن بیشتر شود

  

 (Penetration)  نفوذپذیري

 ، از گریسی که در شرایط کارکرد قرار می گیردگریس استفاده نشده  . نشانه نرمی یا سفتی گریس است ، پذیري نفوذ

 درجه نفوذ ، پس از وارد نمودن شصت ضربه ، پذیري گریس در شرایط کارکرد براي تعیین درجه نفوذ . سفت تر است

قطعه  . زه گیري می نماینددادر آن ان) داراي ابعاد استاندارد(پذیري گریس را با اندازه گیري میزان نفوذ قطعه مخروطی 
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میلی متر  1/0ثانیه بر حسب  5خروطی به صورت عمود بر سطح گریس قرار می گیرد و درجه نفوذ آن در مدت زمان م

 . بر مبناي نفوذپذیري انجام می شود NLGI همچنین درجه بندي گریس به روش . اندازه گیري و گزارش می شود

تعداد ضربه ها در روش ازمون  ، مقابل ضربه باشددر برخی شرایط که گریس باید داراي قابلیت پایداري باال در 

 .  ضربه است 1،000،000و در شرایط استثنائی حتی  100،000

درصد تفاوت دارد که این  20تا  5به طور معمول درجه نفوذپذیري گریس کار نکرده در مقایسه با گریس کارکرده بین 

 . استامر بر اساس نوع گریس معیار پایداري گریس در شرایط کار 

 (Reversibility)  برگشت پذیري

در این گونه شرایط با  . به قابلیت حفظ ساختار در مقابل سرد و گرم شدن متوالی خاصیت برگشت پذیري گفته می شود

گریس هایی که پس از قرار گرفتن در وضعیت دماي  ، توجه به نوع گریس،قوام وخواص روانکاري آن تغییر می کند

 . داراي خاصیت برگشت پذیري هستند ، خود را بازیابند معمولی خصوصیات قبل

گرانروي ظاهري این گونه مواد با افزایش نرخ  . نیوتنی طبقه بندي نمود گریس ها را می توان در گروه سیاالت غیر

 . کاهش می یابد (Shear rate) برشی

بر اساس استفاده از یک  Haake Rotot Viscometer انواع مختلف ابزار اندازه گیري گرانروي ظاهري منجمله
اینگونه ابزار براي اندازه گیري  . استوار است ، صفحه و یک مخروط که داراي زاویه بسیار کوچک با یکدیگر هستند

درجه  25در این روش نمونه گریس در دماي .  گرانروي ظاهري سیاالت غیرنیوتنی و غیر روان به کار می روند

 . آزمایش می شود  300s-1    سانتیگراد با نرخ برشی

 . بنابر این قوام گریس هاي روانکار بر حسب میلی پاسکال ثانیه اندازه گیري می شود

   (Thixotropy) خاصیت شکل پذیري فیزیکی
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یی که در اثر عوامل مکانیکی مانند همزدن و ارتعاش به طور قابل مالحظه اي تغییر کرده و نرم می شوند و ا گریس ه

 .می نامند Thixotropic اثر این گونه عوامل به وضعیت اولیه بر می گردند را گریس هايپس از قطع 

 گریس هاي الومینیومی و ژله اي از جمله این گریس ها هستند

   (Aging)  فرسودگی

عوامل متعددي مانند اکسیژن هوا،گرما،نور و کاتالیزورها،عمدتا از طریق اکسیداسیون باعث کاهش عمر گریس ها و 

 .فساد آنها می گردند

 .معیار اندازه گیري پایداري گریس در برابر اکسیداسیون است DIN 51805 استاندارد

   (Flow Pressure)  فشار جریان

مقدار فشار مورد نیاز براي غلبه بر مقاومت جریان و خارج شدن گریس از مجاري گریس کاري بر اساس 

 - 30عنوان مثال فشار مورد نیاز در حداقل دماي کارکرد گریس به . مشخص می شود (DIN 51805) استاندارد

این آزمون اطالعات مناسبی در مورد توان الزم براي پمپ ها را می .میلی بار بیشتر باشد 1400درجه سانتیگراد نباید از 

 .دهد

   (Oil Separation)  جدا شدن روغن

روغن از گریس جدا خواهد شد  ، در دماي باال کار کند در صورتی که گریس براي مدت طوالنی در انبار نگهداري شود

نوع روغن پایه و شرایط اختالط غلیظ کننده و  ، مقدار ماده غلیظ کننده ، نوع آن ، که مقدار آن به اندازه ظرف گریس

 . روغن بستگی دارد

 .  شود ازه گیري میدان ASTM D 1742 وDIN 51817 مشخصه جدا شدن روغن از گریس با استانداردهاي

 . مقدار جدا شدن روغن از گریس کمتر است،  پایه باالتر باشد هر چقدر مقدار ماده غلیظ کننده بیشتر و گرانروي روغن

 .جدا شدن روغن از گریس با تراوش روغن از ساختار گریس در نتیجه مصرف آن رخ می دهد متفاوت است
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   (Water Resistance) پایداري در برابر آب

در این روش یک قطعه .  بررسی می گردد (DIN 51807 Part1) برابر آب در استاندارد پایداري درخاصیت 

قرار گرفته و بر ) دماي تعیین شده(ساعت در آب گرم  3شیشه با گریس مورد آزمایش پوشش داده می شود و به مدت 

پایداري گریس در برابر آب تحت شرایط این روش براي ) 0،1،2،3( اساس شکل ظاهري به آن امتیاز داده می شود

 . متغیر دقیق و تعیین کننده نیست
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