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آشنایی با انواع مختلف روغن موتور
در حال حاضر روغنهای موتور خودروها به  ۳نوع کلی تقسيم
می شوند :
الف  :مينرال ( ارگانيک )
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ویژه کارکنان شهرداریها ،دهیاریها و شوراهایهای اسالمی شهر و روستا

ب  :سنتتيک
ج  :نيمه سنتتيک Premium
الف  -مينرال:
روغنی است که بر پايه نفت خام ساخته می شود و همان روغنی است که سالهاست در خودروها بکار برده می شود
و همه ما با آن آشنايی داريم .
ب  -سنتتيک :
خام  .که در ساليان اخير مصرف آن در خودروها نيز فزونی يافته است  .روغنهای سنتتيک انواع مختلف با مواد
تشکيل دهنده متفاوتی دارند اما نوعی که بر پايه  Polyalphaolefinsيا به اختصار (  ) PAOساخته می شود
و مقادير کمی هم  Esterدر خود دارد  ،دارای کارآيی و مقبوليت بيشتری است .
از مزيت های اکثر روغن های سنتتيک می توان موارد زير را ذکر کرد:
 -۱کاهش مصرف روغن بدليل عمر بيشتر روغن
 -۲غير خورنده و غير سمی بودن
 -۳تبخير شوندگی پايين
 -۴دمای سوختن باال
 -۵مقاومت در برابر اکسيداسيون باال
 -۶دارا بودن شاخص ويسکوزيته باال به صورت طبيعی ( عکس العمل سريع در مقابل تغييرات دما )
 -۷کاهش مصرف سوخت تا  ۴/۲درصد
 -۸نقطه روان شدن پايين
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روغنی است که از ترکيبات شيميايی يا پوليمراسيون هيدروکربنها ( ) Olefinsتوليد می شود و نه با تصفيه نفت
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عيب اين نوع روغنها نيز  ،قيمت باالی آنها و عدم تطابق کامل با موتورهای با تکنولوژی قديمی است .
ج  -نيمه سنتتيک :
مخلوطی است از روغن سنتتيک و مينرال ( ارگانيک )  ،اين نوع
روغن کيفيت روغنهای سنتتيک را ندارد اما در شرايط سخت ؛
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نظير دماهای باال و يا بار زياد عملکرد بهتری نسبت به نوع
مينرال داراست و بيشتر برای وانتها و  SUVها مصرف می شود
و قيمت آن نيز کمی بيشتر از مينرالهاست .
برای آگاهی از اينکه کداميک از روغنهای فوق برای خودروهای
امدادی مناسب است  ،بهترين منبع و مأخذ دفترچه راهنمای خودرو يا برچسبهای داخل محفظه موتور می باشد
( در صورتيکه نوع روغن مشخص نشده  ،معنای آن استفاده از همان نوع قديمی مينرال است )  .استفاده از روغن
مينرال يا نيمه سنتتيک برای موتوری که تنها استفاده از روغن سنتتيک در آن توصيه شده  ،می تواند برای موتور
از نوع مينرال طراحی شده اند ( موتورهای قديمی ) با تمهيدات خاصی  ،از نظر توليد کنندگان روغنهای سنتتيک
بال مانع است.
ويسکوزيته روغنها:
ويسکوزيته يا گرانروی به مقاومت روغنها در برابر جريان يافتن بستگی دارد  .ويسکوزيته مايعات تابعی است از دما
 ،بدين معنا که با افزايش دما ويسکوزيته کم و با کاهش دما ويسکوزيته افزايش می يابد  .ويسکوزيته در مورد
روغن به طور عاميانه  ،با نام وزن نيز شناخته می شود.
روغنها با ويسکوزيته های مختلف برای شرايط آب و هوايی مختلف توليد می شوند  ،استفاده از روغن با ويسکوزيته
باال در زمستان ؛ روانکاری موتور را تا زمان گرم شدن به تاخير انداخته و در اين مدت روغن به تمامی قسمتهای
موتور نخواهد رسيد  ،همچنين استفاده از روغن با ويسکوزيته پايين در تابستان نيز باعث سايش قطعات موتور می
گردد  .پس انتخاب ويسکوزيته مناسب برای روغن موتور يک خودرو  ،کامال تابع شرايط آب و هوايی است  ،که
البته اخيرا وجود روغنهای چهار فصل (  ) Multi Gradeيا همان چند ويسکوزيته  ،نياز به تغيير روغن  ،به
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خطر آفرين باشد  ،اما در مقابل استفاده از روغنهای سنتتيک يا نيمه سنتتيک برای موتورهايی که برای استفاده
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نسبت تغيير فصل يا شرايط آب و هوايی را تا حدودی بر طر ف نموده است ،اما استفاده از تنها يک نوع روغن
چهار فصل از نوع مينرال برای تمامی فصول نيز پيشنهاد نمی شود.
زمان تعويض روغن :
روغنهای جديد با کمک تکنولوژيهای پيشرفته و افزودنيهای مختلف دارای کارکردهای بلند مدتی می باشند  ،اما
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هميشه تنها ميزان کارکرد نوشته شده ( برحسب کيلومتر يا زمان ،هر کدام زودتر واقع شود ) بر روی ظرف روغن
مالک زمان تعويض نيست  ،بلکه با افزايش هر يک از موارد ذيل ،بايد زمان تعويض روغن را تسريع بخشيد:
 -۱کارکرد در شرايط سخت مانند دورهای باالی موتور يا بار زياد
 -۲ميزان درجا کارکردن خودرو ( در ترافيک های سنگين )
 -۳تعداد استارتها در هوای سرد
 -۴تنظيم نبودن موتور
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