
 رسللاندن حداقل به ، موتور ماحرک قسللهايا  سللا   روان ؛ موتور روغن اصلل   وظايف

 و مع ق ذرات ، کثافات گرفان خود به و حرارت کاه  به کهک ، فرسللاي  و اصللکحکاک

 . باشد م  احاراق ا  حاصل لجن  رسوبات

 يک ، دهد انجام ههزمان طور به را پلچلده کار چند اين بايد موتور روغن اينکله بلدلللل

 عهل هچگون موتور روغن بدانلد آنکه برا  شها اما ، ط بد م  را پلچلده شلهلاي  فرموالسللون

 ، لدبرگزين خودروياان برا  آنرا صلحل  نوع بايد چگونه و شلود م  بند  رده چگونه ، کند م 

 ، موتور روغن مخا ف انواع با اسلل  کاف . نداريد ، بودن شللله  ميندس يا و شلللهلدان به نلا 

 . باشلد آشنا ، شود م  اسافاده آن برا  که اخاصارات  و عالئم و آن بندييا  رده

 : روغنيا انواع

 :  شوند م  تقسلم ک   نوع ۳ به خودروها موتور روغنيا  حاضر حال در  

 (ارگانلک)  ملنرال:  الف

   سناالک:  ب

 (  Premium) سناالک نلهه:  ج

 :  ملنرال الف

 در سللالياسلل  که اسلل  روغن  ههان و شللود م  سللاخاه خام نف  پايه بر که اسلل  روغن 

 . داريم آشناي  آن با ما ههه و شود م  برده بکار خودروها

 :  سناالک - ب

 شود م  توللد(  Olefins) هلدروکربنيا پوللهراسلون يا شلهلاي  ترکلبات ا  که اسل  روغن 

 هک شللد گرفاه بکار ج  موتورها  برا  بار اوللن ، روغن نوع اين ، خام نف  تصللفله با نه و

 رد آن مصرف اخلر سلاللان در داراسل  ملنرال نوع به نسلب  روغن نوع اين که مزاياي  بدللل

 فاوت ما دهنده تشکلل مواد با مخا ف انواع سناالک روغنيا . اسل  يافاه فزون  نلز خودروها

 لنب ا  ، سللا د م  ماهايز يکديگر با نلز مصللرف نوع و کلفل  لحاظ ا  را آنيا امر اين که دارند

 اراد نلز را معايب  و محاسن يک هر که مخا ف ها  فرموالسلون با سلناالک روغن نوع صلدها



 و شللود م  سللاخاه(  PAO)  اخاصللار به يا Polyalphaolefins پايه بر که نوع  ، هسللاند

 .اس  بلشار  مقبولل  و کارآي  دارا  ، دارد خود در Ester هم که  مقادير

 :  کرد ذکر را  ير موارد توان م  سناالک ها  روغن اکثر ها  مزي  ا 

   روغن بلشار عهر بدللل روغن مصرف کاه  -۱

  بودن سه  غلر و خورنده غلر -۲

   پايلن شوندگ  تبخلر -۳

  باال سوخان دما  -۴

  باال اکسلداسلون برابر در مقاوم  -۵

 لراتتغل مقابل در سريع العهل عکس)  طبلع  صورت به باال ويسکو ياه شلاخ  بودن دارا -۶

 (   دما

   درصد ۲/۴ تا سوخ  مصرف کاه  -۷

   پايلن شدن روان نقکه -۸

 در)  لهرهاپ  شکس  ا  نگران  بدون  ياد ويسکو ياه گساره با روغنيا  ا  اسلافاده قاب ل  -۹

 (   شد خواهد داده توضل  ادامه

 ديه ق تکنولوژ  با موتورها  با کامل تکابق عدم و آنيا باال  قله  ، نلز روغنيا نوع اين علب

 . اس 

 :  سناالک نلهه - ج

 روغنيا  کلفل  روغن نوع اين ،(  ارگانلک)  ملنرال و سللناالک روغن ا  اسلل  مخ وط 

 به  نسب بيار  عه کرد  ياد بار يا و باال دماها  نظلر ؛ سخ  شرايط در اما ندارد را سلناالک

 بلشار که  نلز آن قله  و شود م  مصرف ها SUV و وانايا برا  بلشار و داراس  ملنرال نوع

 .  ملنرالياس  ا 



 منبع بيارين ، اس  مناسب شلها خودرو  برا  فوق روغنيا  ا  کداملک اينکه ا  آگاه  برا 

 نوع صورتلکه در)  باشد م  موتور محفظه داخل برچسبيا  يا خودرو راهنها  دفارچه مأخذ و

 روغن ا  اسافاده(.  اس  ملنرال قديه  نوع ههان ا  اسافاده آن معنا  ، نشده مشلخ  روغن

 ، شده توصله آن در سناالک روغن ا  اسلافاده تنيا که موتور  برا  سلناالک نلهه يا ملنرال

 هنله يا سللناالک روغنيا  ا  اسللافاده مقابل در اما ، باشللد آفرين خکر موتور برا  تواند م 

(   قديه موتورها )  اند شده طراح  ملنرال نوع ا  اسافاده برا  که موتورهاي  برا  سناالک

  ا بسلللار  اما. اسلل  مانع بال سللناالک روغنيا  کنندگان توللد نظر ا  ، خاصلل  تهيلدات با

 :   دانند م  مضر و اشاباه نلز را کار اين  ير بداليل ماخصصلن

 با قتکاب قاب ل  ، شلللهلاي  فرمول به توجه با سللناالک روغنيا  مخا ف انواع ا  يک هر -۱

 خاص  فرمول با سناالک  روغن ا  اگر نالجه در و نداشاه را االساومرها و السالکيا انواع برخ 

 اعثب شود اسافاده ، نباشد سا گار روغن فرمول آن با که در بندهاي  و واشلرها با موتور  برا 

 ج وگلر  و واشرها تورم باعث ملنرال روغنيا )  شد خواهد قبلل اين ا  مسائ   و روغن نشا 

 خاصل  اين دارا  واشرها انواع برخ  مورد در سناالک روغنيا  اما ، شلوند م  آنيا نشلا  ا 

 راساا اين در(  شوند م  ، واشرها انواع برخ  شدن خورده باعث ، آنيا ا  برخ  حا  و نلسلاند

  راهنها دفارچه در آنچه ا  مافاوت ا  دهنده تشکلل مواد با سناالک روغن ا  اسلافاده حا 

 سللا  خکر تواند م  نلز کنند م  کار روغن نوع اين با که خودروهاي  برا  ، شللده درج خودرو

 رالملن روغن ا  اسافاده پايه بر که موتورهاي  در روغنيا نوع اين ا  اسافاده به رسد چه ، باشلد

 پ   ، اسللارها پ   با Polyglycol پايه بر سللناالک روغن مثال بعنوان ، اند شللده طراح 

(  هساند پالسلالک ههگ ) Polyphenylene Oxide، ک رينيا ونلل پ   ، ABS ، کربنلکيا

 سا گار )  هسلاند االسلاومر ههگ )  طبلع  السلالک و Neoprene ، بوتلل ، Buna S و

 بر با ار در موجود سناالک روغنيا  اکثر که نلز PAO پايه بر سناالک روغن يا و ندارد خوب 

 EPDM ، طبلع  السالک با(  ملنرال روغنيا  خواص به  ياد شباه  بدللل)  هساند پايه اين

 انواع ا  برخ  للس  ، دارد ضعلف  سا گار  ، هساند االسلاومر ههگ  که Buna S و بوتلل ،

 هر  حاللل ههچنلن ، السلالکيا و االسلاومرها انواع با تکابقشلان قاب ل  و سلناالک روغنيا 

 (   شد خواهد بررس  ادامه در)  VI عدد و خواص ههراه به موتور لجن و افزودنليا در کدام



 رموتو قکعات رو  بر تر  نا ک اليه با ملنرال روغنيا  با مقايسلله در سللناالک روغنيا  -۲

 کار سناالک روغن با که هاي  موتور ماحرک و ثاب  قکعات فاص ه خاطر ههلن به)  نشلند م 

 ژ تکنولو با که موتورهاي  برا  روغن نوع اين ا  اسللافاده اينرو ا (  باشللد م  کهار کنند م 

 طرف ا  مورد اين الباه. شللد خواهد پلسللاون نشللا  باعث ، اند شللده طراح  ملنرال قديه 

 ربارهد ، مشکل اين عهل در اما ، شود م  رد قبول  قابل داليل با سناالک روغنيا  سلا ندگان

 .شده ديده قديه  خودروها 


