
 ّب ضٍغي اًَأ ٗطفيه

  ّيسضٍليه ضٍغي ثٌسي زؾتِ

 هَاز ٍ پبيِ ضٍغي ًَٔ ثِ تَخِ ثب تَاًس هي وِ. قَز هي تَليس افعٍزًي هَاز ٍ "پبيِ ضٍغي" اذتالٌ اظ زيگط ّبي ضٍغي ّوچَى ّيسضٍليه ضٍغي

 .ثبقس زاقتِ گًَبگَى ّبي ؾيؿتن زض هرتلفي ّبي وبضثطز ، افعٍزًي

 ، گًَبگَى وبضي قطايٍ ٍ هتٌَٔ وبضثطزّبي ٍ ثبال ههطف ثِ تَخِ ثب ايٌطٍ اظ ٍ ًبهيس، نٌٗتي ضٍغي تطيي ههطف پط تَاى هي ضا ّيسضٍليه ضٍغي

 وِ نَضتي زض ٍ وٌس هي ثبظي ضا اًػي زٌّسُ اًتمبل ًمف ؾيؿتن يه زض ّيسضٍليه ضٍغي ٍالٕ زض. اؾت ثطذَضزاض ثباليي تٌَٔ اظ ًيع ضٍغي ايي

 .گطزز هي ضٍثطٍ وبضوطز زض تَلف يب اذتالل ثب ؾيؿتن ٍ ًكسُ اًدبم ثرَثي ٍْيفِ ايي ، قَز هكىل زچبض ضٍغي ايي

 :قًَس هي ثٌسي تمؿين ظيط ويفيت ؾَُح ثِ ISO 6743 اؾتبًساضز اؾبؼ ثط ّيسضٍليه ّبي ضٍغي ولي ثَُض

1- HH: ثَز ّيسضٍليه ّبي ضٍغي اظ ًؿل اٍليي ايي. افعٍزًي هَاز ثسٍى هٗسًي پبيِ ضٍغي. 

2- HL: گطزقي ّبي ضٍغي گطٍُ ايي ثِ وِ آهس ثَخَز ّب ضٍغي ايي اظ خسيسي ًؿل اوؿيساؾيَى يس ٍ يسظًگ افعٍزًي هَاز وطزى ايبفِ ثب 

 .قَز هي گفتِ ًيع

3- HM: ّبي ضٍغي ثِ ؾبيف يس افعٍزًي هَاز وطزى ايبفِ ثب HL تطيي ههطف پط حبيط حبل زض وِ قس تَليس خسيس ّيسضٍليه ّبي ضٍغي 

 .ّؿتٌس ّيسضٍليه ّبي ضٍغي

4- HV: ّيسضٍليه ّبي ضٍغي گطاًطٍي قبذم ثطزى ثبال ثب HM ، ٍؾيٕ زهبيي هحسٍزُ زض وطز وبض ثطاي وِ آهس، ثسؾت ويفيت ؾُح ايي 

 .هٌبؾجٌس

5- HG: اظ ثطگكتي ٍ ضفت وكَيي ّبي ؾيؿتن زض ، زاضز وِ چؿجٌسگي ذبنيت ثب هٗطٍفٌس، اثعاض هبقيي ّيسضٍليه ضٍغي ثِ وِ ّب ضٍغي ايي 

 .قًَس ًوي پطتبة ثيطٍى ثِ ؾيؿتن

 ّبي ضٍغي زض ًيع زيگط اؾتبًساضزّبي ٍلي.  اؾت ّيسضٍليه ّبي ضٍغي ثٌسي َجمِ تطيي هٗطٍف اظ يىي ويفيت ؾَُح ثٌسي تمؿين ايي

 :ثطز ًبم ضا ظيط اؾتبًساضزّبي تَاى هي وِ اًس قسُ تٗطيف ّيسضٍليه

DIN 51524, Cetop RP 91 H, Afnor NFE, Cincinati Milacron, … 

 اخعاء ظزگي ظًگ اظ هحبفٓت ؾبيف، ٍ انُىبن وبّف ًيطٍ، اًتمبل ضٍاًىبضي، ، ضٍز هي اًتٓبض ّيسضٍليه ضٍغي يه اظ وِ ٍْبيفي ولي ثَُض

 .اؾت ؾيؿتن اخعاء توبم ثب ؾبظگبضي ٍ ؾيؿتن

 

 ايي وِ ًيؿت هٌٗي ثسيي ايي الجتِ. ّؿتٌس هٗطٍف آتف يس ّيسضٍليه ؾيبالت ضٍغي ثِ وِ ّؿتٌس ّيسضٍليه ّبي ضٍغي اظ زيگط زؾتِ

 ايي. وٌٌس هي همبٍهت قٗلِ اًتكبض ثطاثط زض ٍ قسُ ٍض قٗلِ زيطتط آتف ثب هدبٍضت زض آًْب ثلىِ قًَس، ًوي ٍض قٗلِ آتف ثب هدبٍضت زض ؾيبالت

 .گيطًس هي لطاض اؾتفبزُ هَضز( فلعات شٍة ّبي وَضُ زضة هبًٌس) اؾت ظيبز ؾَظي آتف احتوبل وِ ّبيي هىبى زض هٗوَال ّب ضٍغي اظ زؾتِ



 :قًَس هي تمؿين انلي زؾتِ چْبض ثِ ًيع ّب ضٍغي ايي

1- HFA : آة زض ضٍغي ّبي اهَلؿيَى  

2- HFB: ضٍغي زض آة اهَلؿيَى 

3- HFC: گاليىَل آة ؾيبالت 

4- HFD: ؾيٌتتيه هبيٗبت 

 :ًىتِ

  

 

 ثِ قست ثِ "تَضثيي ّبي ضٍغي" هبًٌس ّيسضٍليه ّبي ضٍغي وِ اؾت ايي زاقت ًٓط زض ثبيس ّيسضٍليه ّبي ضٍغي ثب وطزى وبض زض آًچِ

 ثطاي وبضي ؾرت قطايٍ ايدبز ٍ آلَزگي اثط زض آًْب قيويبيي ٍ فيعيىي ذهَنيبت ٍ ّؿتٌس حؿبؼ قًَس هي آًْب ٍاضز وِ ّبيي آلَزگي

 ضٍغي ، ضٍاًىبضي وبضقٌبؾبى هكبٍضُ اظ اؾتفبزُ ثب ّيسضٍليه، ؾيؿتن ثطاي ضٍغي اًتربة ٌّگبم زض ّوچٌيي. قس ذَاّس هكىل زچبض ضٍغي

 ثِ ، ضٍغي (CM) ٍيٗيت هطالجت هْوتط ّوِ اظ ٍ ؾطضيع تَٗيى، ههطف، ثطاي وبضثطزي ًىبت ٍ هَاضز ضٖبيت ثب ٍ وٌيس اًتربة ضا هٌبؾجي

 .وٌيس پيسا زؾت ضٍاًىبضي ّبي ّعيٌِ وبّف هُلَة ًتيدِ ثِ ثتَاًين ًْبيت زض ٍ وٌيس ووه تدْيعات ؾالهت ٍ آى ٖوط افعايف

  چيؿت؟ تَضثيي ضٍغي

  

 

 ًٓط هَضز ٍْبيف اًدبم ثطاي اي ٍيػُ قيويبيي ٍ فيعيىي ذهَنيبت زاضاي ثبيس وِ اؾت گطزقي ّبي ضٍغي زؾتِ اظ ضٍاًىبض يه تَضثيي ضٍغي

 :اظ ٖجبضتٌس ٍْبيف ايي.ثبقس تَضثيي زض

 .ّب وَپليٌگ ٍ ّب زًسُ چطخ ّب، يبتبلبى ضٍاًىبضي -1

 .ّب يبتبلبى زض وبضي ذٌه ٍ حطاضت اًتمبل -2

 .ّيسضٍليىي هٌبؾت ٖولىطز -3

 .ؾبيف ٍ ظزگي ظًگ اظ هحبفٓت -4

 قطايٍ زض ََالًي هست ثطاي ثتَاًس تب ثبقس اي ٍيػُ قيويبيي ٍ فيعيىي ذَال زاضاي ثبيس تَضثيي ضٍغي ، تَضثيي زض ٍْبيف ايي اًدبم ثطاي

 :اظ ٖجبضتٌس ذهَنيبت ايي. وٌس وبض تَضثيي زض هٌبؾت

 .اوؿيساؾيَى اظ خلَگيطي -1



 .ؾبيف ٍ ذَضزگي اظ خلَگيطي -2

 .َّا ٍ آة اظ خساپصيطي -3

 .وطزى وف اظ خلَگيطي -4

 .وٌٌس هي تَليس ضا تَضثيي ضٍغي ٍيػُ افعٍزًي هَاز ٍ هٌبؾت پبيِ ضٍغي اظ اؾتفبزُ ثب ضٍغي ؾبظًسگبى ذهَنيبت ايي تبهيي ثطاي

 ايي ذهَنيبت اظ اي ٖوسُ ثرف تبهيي وِ زّس هي ًكبى اهط ايي قَز، هي اؾتفبزُ افعٍزًي هَاز اظ% 3 حساوثط ، تَضثيي ضٍغي تطويت زض

 ضٍغي اًتربة ثطاي ضٍغي ؾبظًسگبى هٌَٓض ّويي ثِ. ّؿتٌس پبيِ ضٍغي ذهَنيبت وٌٌسُ تمَيت افعٍزًي هَاز ٍ اؾت پبيِ ضٍغي ْٖسُ ثط ضٍغي

 .آٍضًس هي ٖول ثِ ظيبزي زلت تَضثيي ضٍغي زض اؾتفبزُ هَضز پبيِ

 اؾت؟ چمسض تَضثيي ضٍغي وبضوطز ظهبى ثجيٌين حبل

  

 

 زليل ثِ ّب تَضثيي زض ٍلي. وٌس هي نسق ًيع تَضثيي ّبي ضٍغي هَضز زض قس گفتِ اؾت؟ چمسض ّيسضٍليه ضٍغي وبضوطز ظهبى همبلِ زض آًچِ

 .اؾت قسُ آى ًگْساضي قطايٍ ٍ ضٍغي ثِ هطثٌَ هؿبيل ثِ تَضثيي ؾبظًسگبى َطف اظ ثيكتطي زلت ، وبض حؿبؾيت ٍ اّويت

 ضٍغي زض هثبل ثطاي ، گيطًس هي ًٓط زض تَضثيي ضٍغي ًگْساضي ثطاي ضا ذبني قطايٍ( آة ثربض، گبظ،) تَضثيي ًَٔ اؾبؼ ثط تَضثيي ؾبظًسگبى

 ايي گبظ ّبي تَضثيي زض وِ حبلي زض ، زاضز لطاض ثباليي اّويت زضخِ زض آة اظ خساپصيطي ذبنيت آة ٍ ثربض ّبي تَضثيي زض اؾتفبزُ هَضز

 ذَز تَليسي ّبي تَضثيي ثطاي ؾبظًسگبى ٍ زاضًس اّويت ّب تَضثيي توبم زض اؾيسي ٖسز هبًٌس ذهَنيتي ٍلي. ًساضز لطاض اٍلَيت زض ذبنيت

 .وٌٌس هي تٗطيف هكرهِ ايي ثطاي ضا هكرهي حسٍز

 CM ثطًبهِ زض ضٍاًىبضي هترههيي هكبٍضُ ٍ تَضثيي ؾبظًسگبى تَنيِ اظ اؾتفبزُ تَضثيي ضٍغي اظ ًگْساضي ثطاي وبض ثْتطيي نَضت ّط زض

 .اؾت

 ههطف ثِ تَضثيي ضٍغي آلَزگي اظ خلَگيطي ثطاي ضٍاًىبضي هترههيي وِ اؾت هَاضزي ضٖبيت تَضثيي ضٍغي ثب وبضوطز زض هْن ثؿيبض ًىتِ

 يبتبلبى ثِ ًيع خسي ّبي آؾيت ضٍغي، ضفتي ثيي اظ ثط ٖالٍُ هَاضز ايي ضٖبيت ٖسم زليل ثِ وِ قسُ زيسُ ثبضّب وِ چطا. زٌّس هي اضايِ وٌٌسُ

 .اؾت زاقتِ ظيبزي ّعيٌِ ٍ ٍلت ثِ ًيبظ آى وطزى ثطَطف وِ قسُ ٍاضز تَضثيي ّبي

 تجطيسي ووپطؾَضّبي ضٍغي

  

 

 ؟ ثبقس ووتط وٌس هي ايدبز ووپطؾَض وِ زهبيي اظ ثبيس تجطيسي ووپطؾَض ضٍغي يه زض ضيعـ ًمُِ زهبي آيب: پطؾف



 زض وِ اؾت زهبيي ثبالتطيي ًمُِ ايي. زاضز هْوي ثؿيبض اّويت (Floc Point) قسى تَزُ ًمُِ ًبم ثِ ذهَنيتي ووپطؾَض ّبي ضٍغي زض

 تَزُ ًمُِ ثَزى پبييي. وٌٌس هي ضاوس ضا ضٍغي ْبّط ٍ آيٌس هي زض خبهس حبلت ثِ آى زض هَخَز هَهي هَاز ضٍغي زض تجطيسي ؾيبل هدبٍضت

 ضٍغي آى زض وِ زهبيي تطيي پبييي) (Pour Point) ضيعـ ًمُِ ثب هكرهِ ايي. اؾت ثطٍزتي ؾيؿتن ضٍاًىبضّبي ثطاي هُلَثي هكرهِ قسى

  . اؾت ثبالتط ضيعـ ًمُِ اظ قسى تَزُ ًمُِ ٍالٕ زض. اؾت هتفبٍت( اؾت خبضي ٌَّظ

 .وٌين زلت تجطيسي ووپطؾَض ضٍغي اًتربة زض تَاًين هي هكرهِ زٍ ايي هفَْم زاًؿتي ثب حبل

 ثِ وبض حيي زض تب ثبقس، ووتط قَز هي ايدبز ووپطؾَض تَؾٍ وِ زهبيي اظ ضٍغي قسى تَزُ ًمُِ وِ قَز زلت ثبيس ووپطؾَض ضٍغي اًتربة زض

 وبض تَلف ٍ ووپطؾَض ثِ ذؿبضت قسى ٍاضز ثبٖث اتفبق ايي وِ چطا. ًيبيٌس زض خبهس ثهَضت هَهي هَاز تجطيسي، ؾيبل ثب ضٍغي اذتالٌ زليل

  .قَز هي

 .اؾت ووتط وٌس هي ايدبز ووپطؾَض وِ زهبيي اظ ووپطؾَض ضٍغي يه زض ضيعـ ًمُِ زهبي ًتيدِ

 

 ووپطؾَض ضٍغي

  

 

 .هيىٌس تجسيل فكطزُ َّاي يب گبظ تبهيي ثطاي تطاووي ثِ ضا هىبًيىي اًطغي وِ اؾت اي ٍؾيلِ ووپطؾَض

 :قًَس هي تمؿين انلي زؾتِ زٍ ثِ ولي ثَُض ووپطؾَضّب

 Rotating زٍاض ووپطؾَضّبي -1

 Reciprocating ثطگكتي ٍ ضفت ووپطؾَضّبي -2

 

 .قَز ًوي پطزاذتِ آًْب ثِ همبلِ ايي زض وِ قًَس هي ثٌسي تمؿين گًَبگَى اًَأ ثِ ذَز ًيع زؾتِ زٍ ايي

 :وٌس هي ثٌسي تمؿين ظيط زؾتِ ؾِ ثِ ضا آًْب وِ اؾت تطاون هَضز گبظ اؾبؼ ثط ووپطؾَضّب ثٌسي تمؿين اظ زيگطي ًَٔ

 َّا ووپطؾَضّبي -1

 گبظ ووپطؾَضّبي -2

 ؾطز ووپطؾَضّبي -3



 انلي خطيبى نٌبيٕ ايي زض ووپطؾَضّب ٍالٕ زض. زاضًس وبضثطز اي گؿتطزُ ثَُض گبظ ٍ پتطٍقيوي نٌبيٕ ثرهَل هرتلف نٌبيٕ زض ووپطؾَضّب

 ٍ هُلَة قطايٍ زض تدْيعات ايي ًگْساضي ضٍ ايي اظ. زاضًس نٌبيٕ ايي ثطاي ثباليي ثؿيبض اّويت ٍ وٌٌس هي حفّ هساٍم ثَُض ضا تَليس ذٍ

 .زاضًس لطاض ثباليي اّويت زضخِ زض هٌبؾت وبضايي

 ثرف زٍ اظ زيگط ّبي ضٍغي هبًٌس ًيع ووپطؾَض ضٍغي. اؾت آًْب زض هٌبؾت ووپطؾَض ضٍغي اظ اؾتفبزُ ووپطؾَضّب زض هْن ثؿيبض هَاضز اظ يىي

 ٍْبيف هْوتطيي اظ ؾبيف ٍ ذَضزگي اظ خلَگيطي ٍ ثٌسي آة ، وبضي ذٌه ، ضٍاًىبضي وِ اؾت قسُ تكىيل افعٍزًي هَاز ٍ پبيِ ضٍغي انلي

 .ضًٍس هي قوبض ثِ ّب ضٍغي ايي ٖوَهي

 ؾُح تطيي هٗطٍف ٍلي ًيؿت پصيط اهىبى اؾتبًساضز يه زض آًْب توبهي ثطاي ضٍغي ويفيت ؾَُح تٗطيف ، ووپطؾَضّب ظيبز تٌَٔ ثِ تَخِ ثب

 : اؾت ظيط قىل ثِ DIN 51506 اؾتبًساضز اؾبؼ ثط ثطگكتي ٍ ضفت ووپطؾَضّبي ثطاي قسُ تٗطيف ويفيت

VB , VBL , VC , VCL , VDL 

 .اًس وطزُ پيسا ثْجَز ضاؾت ثِ چپ اظ تطتيت ثِ خسيس ووپطؾَض ّبي ضٍغي َطاحي ثب ويفيت ؾَُح ايي ذهَنيبت

 :اظ ٖجبضتٌس ذهَنيت ؾِ ايي

 .اوؿساؾيَى يس هَاز همساض -1

 .نوغي هَاز ٍ وه تَليس ثِ توبيل -2

 پبيِ ضٍغي ويفيت -3

 .وطز تَخِ ثبيس ٖبهل چٌس ثِ زّس اًدبم ووپطؾَض يه زض ضا ٍْبيف ايي ثتَاًس وِ هٌبؾجي ضٍغي اًتربة ثطاي

 :ووپطؾَض ًَٔ -1

 .ثَز ًرَاّس يىؿبى ًيع ضٍغي ذَال ثط آًْب تبثيط ًتيدِ زض زاضًس ّن ثب هتفبٍتي وبضوطز قطايٍ ووپطؾَض هرتلف اًَأ

  :ووپطؾَض ٖولىطز ًَٔ -2

 .زاضز ثؿتگي ووپطؾَض وبضي قطايٍ ثِ

 :تطاون هَضز گبظ ًَٔ -3

 ثباليي ثؿيبض اّويت ووپطؾَض زض اؾتفبزُ هَضز گبظ ثب ؾبظگبض ضٍغي اًتربة ايٌطٍ اظ. ثبقٌس گصاض تبثيط ضٍغي ضٍي ثط تَاًٌس هي هرتلف گبظّبي

 ٍخَز وبذبًِ ثِ ؾٌگيي ذؿبضت زضًتيدِ ٍ ووپطؾَض ٍ ضٍغي ثطاي خسي ثؿيبض هكىالت ثطٍظ اهىبى ًكَز ضٖبيت ًىتِ ايي نَضتيىِ زض ٍ زاضًس

 .گيطز هي لطاض تَخِ هَضز هيىٌٌس وبض هرتلفي وٌٌسُ ؾطز گبظّبي ثب وِ تجطيسي ووپطؾَضّبي زض ٍيػُ ثَُض هَئَ ايي. زاضز

 :ؾبظًسُ تَنيِ -4

 .ضٍز هي قوبض ثِ هؿبيل هْوتطيي اظ يىي ضٍغي اًتربة زض هَئَ ايي



 تَضثيي ، هَتَض ، ووپطؾَض ّبي ضٍغي اظ تَاى هي وِ قَز، هي اؾتفبزُ ثبال ثؿيبض تٌَٔ ثب ّبيي ضٍغي اظ ووپطؾَضّب ثطاي ، نٌٗت زض ولي ثَُض

 ووپطؾَضّب اًَأ اظ ثطذي زض تَاًٌس هي زاضًس وِ ذبني ّبي ٍيػگي ثِ ثٌب ّطوسام ًبهجطزُ ّبي ضٍغي. ثطز ًبم تجطيسي ووپطؾَض ّبي ضٍغي ٍ

 .وٌٌس تبهيي ضا آًْب ضٍاًىبضي ًيبظّبي ٍ ثبقٌس زاقتِ وبضايي

 ّبي ضٍغي ثب ، آًْب وبضوطز زهبي زض وٌٌسُ ؾطز گبظّبي ٍيػگي ٍ وبضثطز ذبل ًَٔ زليل ثِ وٌٌسُ ؾطز ووپطؾَضّبي ثِ هطثٌَ ّبي ضٍغي

 .پطزاذت ذَاّين آًْب ثِ زيگط فطؾتي زض وِ. زاضًس تَخْي لبثل اذتالف زيگط ووپطؾَضّبي

 هَتَض ضٍغي

 :چيؿت هَتَض ضٍغي وبض

  

 

 ذَز ثِ ٍ حطاضت وبّف ثِ ووه ، فطؾبيف ٍ انُحىبن ضؾبًسى حسالل ثِ ، هَتَض هتحطن لؿوتْبي ؾبظي ضٍاى ؛ هَتَض ضٍغي انلي ٍْبيف

  .ثبقس هي احتطاق اظ حبنل لدٌي ضؾَثبت ٍ هٗلك شضات ، وثبفبت گطفتي

 ثطاي قوب اهب ، َلجس هي ضا پيچيسُ قيويبيي فطهَالؾيَى يه ، زّس اًدبم ّوعهبى ََض ثِ ضا پيچيسُ وبض چٌس ايي ثبيس هَتَض ضٍغي ايٌىِ ثسليل

 ثِ ًيبظ ، ثطگعيٌيس ذَزضٍيتبى ثطاي آًطا نحيح ًَٔ ثبيس چگًَِ ٍ قَز هي ثٌسي ضزُ چگًَِ ، وٌس هي ٖول چگًَِ هَتَض ضٍغي ثساًيس آًىِ

 اؾتفبزُ آى ثطاي وِ اذتهبضاتي ٍ ٖالئن ٍ آى ثٌسيْبي ضزُ ، هَتَض ضٍغي هرتلف اًَأ ثب اؾت وبفي. ًساضيس ، ثَزى قيوي هٌْسؼ يب ٍ قيويساى

  .ثبقيس آقٌب ، قَز هي

  :ضٍغٌْب اًَأ

  

 

  : قًَس هي تمؿين ولي ًَٔ 3 ثِ ذَزضٍّب هَتَض ضٍغٌْبي حبيط حبل زض

 (اضگبًيه)  هيٌطال:  الف

  ؾٌتتيه:  ة

  (Premium) ؾٌتتيه ًيوِ:  ج

  : هيٌطال الف

 آقٌبيي آى ثب هب ّوِ ٍ قَز هي ثطزُ ثىبض ذَزضٍّب زض ؾبلْبؾت وِ اؾت ضٍغٌي ّوبى ٍ قَز هي ؾبذتِ ذبم ًفت پبيِ ثط وِ اؾت ضٍغٌي

  .زاضين



  : ؾٌتتيه - ة

 اٍليي ، ضٍغي ًَٔ ايي ، ذبم ًفت تهفيِ ثب ًِ ٍ قَز هي تَليس ( Olefins) ّيسضٍوطثٌْب پَليوطاؾيَى يب قيويبيي تطويجبت اظ وِ اؾت ضٍغٌي

 زض آى ههطف اذيط ؾبليبى زض زاضاؾت هيٌطال ًَٔ ثِ ًؿجت ضٍغي ًَٔ ايي وِ هعايبيي ثسليل وِ قس گطفتِ ثىبض خت هَتَضّبي ثطاي ثبض

 ًَٔ ٍ ويفيت لحبِ اظ ضا آًْب اهط ايي وِ زاضًس هتفبٍتي زٌّسُ تكىيل هَاز ثب هرتلف اًَأ ؾٌتتيه ضٍغٌْبي. اؾت يبفتِ فعًٍي ًيع ذَزضٍّب

 زاضا ًيع ضا هٗبيجي ٍ هحبؾي يه ّط وِ هرتلف ّبي فطهَالؾيَى ثب ؾٌتتيه ضٍغي ًَٔ نسّب ثيي اظ ، ؾبظز هي هتوبيع يىسيگط ثب ًيع ههطف

 وبضآيي زاضاي ، زاضز ذَز زض Ester ّن ووي همبزيط ٍ قَز هي ؾبذتِ ( PAO ) اذتهبض ثِ يب Polyalphaolefins پبيِ ثط وِ ًَٖي ، ّؿتٌس

 .اؾت ثيكتطي همجَليت ٍ

  : وطز شوط ضا ظيط هَاضز تَاى هي ؾٌتتيه ّبي ضٍغي اوثط ّبي هعيت اظ

  ضٍغي ثيكتط ٖوط ثسليل ضٍغي ههطف وبّف -1

  ثَزى ؾوي غيط ٍ ذَضًسُ غيط -2

  پبييي قًَسگي تجريط -3

  ثبال ؾَذتي زهبي -4

  ثبال اوؿيساؾيَى ثطاثط زض همبٍهت -5

  ( زهب تغييطات همبثل زض ؾطيٕ الٗول ٖىؽ)  َجيٗي نَضت ثِ ثبال ٍيؿىَظيتِ قبذم ثَزى زاضا -6

  زضنس 2/4 تب ؾَذت ههطف وبّف -7

  پبييي قسى ضٍاى ًمُِ -8

  ( قس ذَاّس زازُ تَييح ازاهِ زض)  پليوطّب قىؿت اظ ًگطاًي ثسٍى ظيبز ٍيؿىَظيتِ گؿتطُ ثب ضٍغٌْبي اظ اؾتفبزُ لبثليت -9

  .اؾت لسيوي تىٌَلَغي ثب هَتَضّبي ثب وبهل تُبثك ٖسم ٍ آًْب ثبالي ليوت ، ًيع ضٍغٌْب ًَٔ ايي ٖيت

  : ؾٌتتيه ًيوِ - ج

 زهبّبي ًٓيط ؛ ؾرت قطايٍ زض اهب ًساضز ضا ؾٌتتيه ضٍغٌْبي ويفيت ضٍغي ًَٔ ايي ،(  اضگبًيه)  هيٌطال ٍ ؾٌتتيه ضٍغي اظ اؾت هرلََي

 اظ ثيكتط ووي ًيع آى ليوت ٍ قَز هي ههطف ّب SUV ٍ ٍاًتْب ثطاي ثيكتط ٍ زاضاؾت هيٌطال ًَٔ ثِ ًؿجت ثْتطي ٖولىطز ظيبز ثبض يب ٍ ثبال

  .هيٌطالْبؾت

 ثطچؿجْبي يب ذَزضٍ ضاٌّوبي زفتطچِ هأذص ٍ هٌجٕ ثْتطيي ، اؾت هٌبؾت قوب ذَزضٍي ثطاي فَق ضٍغٌْبي اظ وساهيه ايٌىِ اظ آگبّي ثطاي

 ضٍغي اظ اؾتفبزُ(.  اؾت هيٌطال لسيوي ًَٔ ّوبى اظ اؾتفبزُ آى هٌٗبي ، ًكسُ هكرم ضٍغي ًَٔ نَضتيىِ زض)  ثبقس هي هَتَض هحفِٓ زاذل

 زض اهب ، ثبقس آفطيي ذُط هَتَض ثطاي تَاًس هي ، قسُ تَنيِ آى زض ؾٌتتيه ضٍغي اظ اؾتفبزُ تٌْب وِ هَتَضي ثطاي ؾٌتتيه ًيوِ يب هيٌطال

 ثب(  لسيوي هَتَضّبي)  اًس قسُ َطاحي هيٌطال ًَٔ اظ اؾتفبزُ ثطاي وِ هَتَضّبيي ثطاي ؾٌتتيه ًيوِ يب ؾٌتتيه ضٍغٌْبي اظ اؾتفبزُ همبثل



 هي هًط ٍ اقتجبُ ًيع ضا وبض ايي ظيط ثساليل هترههيي اظ ثؿيبضي اهب. اؾت هبًٕ ثال ؾٌتتيه ضٍغٌْبي وٌٌسگبى تَليس ًٓط اظ ، ذبني توْيسات

  : زاًٌس

 زض ٍ ًساقتِ ضا االؾتَهطّب ٍ الؾتيىْب اًَأ ثطذي ثب تُبثك لبثليت ، قيويبيي فطهَل ثِ تَخِ ثب ؾٌتتيه ضٍغٌْبي هرتلف اًَأ اظ يه ّط -1

 ثبٖث قَز اؾتفبزُ ، ًجبقس ؾبظگبض ضٍغي فطهَل آى ثب وِ زضظثٌسّبيي ٍ ٍاقطّب ثب هَتَضي ثطاي ذبني فطهَل ثب ؾٌتتيىي ضٍغي اظ اگط ًتيدِ

 ؾٌتتيه ضٍغٌْبي اهب ، قًَس هي آًْب ًكتي اظ خلَگيطي ٍ ٍاقطّب تَضم ثبٖث هيٌطال ضٍغٌْبي)  قس ذَاّس لجيل ايي اظ هؿبئلي ٍ ضٍغي ًكتي

 ضاؾتب ايي زض(  قًَس هي ، ٍاقطّب اًَأ ثطذي قسى ذَضزُ ثبٖث ، آًْب اظ ثطذي حتي ٍ ًيؿتٌس ذبنيت ايي زاضاي ٍاقطّب اًَأ ثطذي هَضز زض

 ايي ثب وِ ذَزضٍّبيي ثطاي ، قسُ زضج ذَزضٍ ضاٌّوبي زفتطچِ زض آًچِ اظ هتفبٍت اي زٌّسُ تكىيل هَاز ثب ؾٌتتيه ضٍغي اظ اؾتفبزُ حتي

 هيٌطال ضٍغي اظ اؾتفبزُ پبيِ ثط وِ هَتَضّبيي زض ضٍغٌْب ًَٔ ايي اظ اؾتفبزُ ثِ ضؾس چِ ، ثبقس ؾبظ ذُط تَاًس هي ًيع وٌٌس هي وبض ضٍغي ًَٔ

 ولطيٌْب ًٍيل پلي ، ABS ، وطثٌيىْب پلي ، اؾتطّب پلي ثب Polyglycol پبيِ ثط ؾٌتتيه ضٍغي هثبل ثٌَٗاى ، اًس قسُ َطاحي

،Polyphenylene Oxide( ّؿتٌس پالؾتيه ّوگي  )ٍ Buna S ، ثَتيل ، Neoprene ٍ ّؿتٌس االؾتَهط ّوگي)  َجيٗي الؾتيه  (

 ظيبز قجبّت ثسليل)  ّؿتٌس پبيِ ايي ثط ثبظاض زض هَخَز ؾٌتتيه ضٍغٌْبي اوثط وِ ًيع PAO پبيِ ثط ؾٌتتيه ضٍغي يب ٍ ًساضز ذَثي ؾبظگبضي

 ليؿت ، زاضز يٗيفي ؾبظگبضي ، ّؿتٌس االؾتَهط ّوگي وِ Buna S ٍ ثَتيل ، EPDM ، َجيٗي الؾتيه ثب(  هيٌطال ضٍغٌْبي ذَال ثِ

 ثِ هَتَض لدي ٍ افعٍزًيْب زض وسام ّط حالليت ّوچٌيي ، الؾتيىْب ٍ االؾتَهطّب اًَأ ثب تُبثمكبى لبثليت ٍ ؾٌتتيه ضٍغٌْبي اًَأ اظ ثطذي

  ( قس ذَاّس ثطضؾي ازاهِ زض ) VI ٖسز ٍ ذَال ّوطاُ

 ٍ ثبثت لُٗبت فبنلِ ذبَط ّويي ثِ)  ًكيٌس هي هَتَض لُٗبت ضٍي ثط تطي ًبظن اليِ ثب هيٌطال ضٍغٌْبي ثب همبيؿِ زض ؾٌتتيه ضٍغٌْبي -2

 تىٌَلَغي ثب وِ هَتَضّبيي ثطاي ضٍغي ًَٔ ايي اظ اؾتفبزُ ايٌطٍ اظ(  ثبقس هي ووتط وٌٌس هي وبض ؾٌتتيه ضٍغي ثب وِ ّبيي هَتَض هتحطن

 ضز لجَلي لبثل زاليل ثب ؾٌتتيه ضٍغٌْبي ؾبظًسگبى َطف اظ هَضز ايي الجتِ. قس ذَاّس پيؿتَى ًكتي ثبٖث ، اًس قسُ َطاحي هيٌطال لسيوي

  .قسُ زيسُ لسيوي ذَزضٍّبي زضثبضُ ، هكىل ايي ٖول زض اهب ، قَز هي

 ضٍغٌْب ًَٔ ايي اظ اؾتفبزُ اظ ، اؾت لسيوي تىٌَلَغي زاضاي ذَزضٍيتبى ٍ وٌيس هي اؾتفبزُ هيٌطال ضٍغي اظ ؾبلْبؾت وِ نَضتي زض ضٍي ّط ثِ

 ًيوِ يب ؾٌتتيه ثِ هيٌطال اظ ضٍغي تَٗيى ثَزى ذُط ثي اظ ٍ ّؿتيس خسيس ًؿجتب تىٌَلَغي ثب ذَزضٍيي زاضاي زضنَضتيىِ اهب ، ثپطّيعيس

 ثِ هيٌطال اظ ضٍغي تَٗيى ثب وِ ًجطيس يبز اظ ًيع ضا هَئَ ايي ٍ ًوَزُ اؾتفبزُ قسُ ؾبذتِ PAO ثطپبيِ وِ ًَٖي اظ ، زاضيس اَويٌبى ؾٌتتيه

 هَتَض هستي اظ پؽ ٍ گكتِ ٍض غََِ هَتَض زض ٍ قسُ وٌسُ هَتَض لُٗبت ضٍي اظ هيٌطال ضٍغٌْبي قسُ پرتِ ضؾَثبت قَيس هي ثبٖث ؾٌتتيه

 ) فالقيٌگ ضٍغٌْبي اظ ايٌىِ يب ٍ ًوَزُ ظزايي ضؾَة وبهل ََض ثِ يب ضا هَتَض ثبيس تَٗيى ايي اظ لجل ذبَط ّويي ثِ ، ثيٌساظز وبض اظ ضا

Flush Oil ) ُفيلتط تَٗيى ثسٍى ضا هيٌطال ضٍغي وِ تطتيت ايي ثِ(  ثبقس هي هَتَض وطزى تويع هرهَل فمٍ ضٍغي ًَٔ ايي)  ًوبييس اؾتفبز 

 ضا فالقيٌگ ضٍغي هيتَاًيس آى اظ پؽ ، وٌس وبض زضخب زليمِ 20 هست ثِ هَتَض زّيس اخبظُ ٍ ًوَزُ خبيگعيي ضا فالقيٌگ ضٍغي ٍ وطزُ ترليِ

  .ًوبييس خبيگعيي ضا ؾٌتتيه ًيوِ يب ؾٌتتيه ضٍغي ٍ ًوَزُ تَٗيى ضا فيلتط ، وطزُ ترليِ

  : ًىتِ چٌس

  

 



 ضا ؾٌتتيه ضٍغي هكىالت ّوبى تَاًٌس هي ٍ ؾٌتتيه ٍ هيٌطال ضٍغي اظ ّؿتٌس هرلََي قس شوط وِ ّوبًگًَِ ، ؾٌتتيه ًيوِ ضٍغٌْبي •

  .آٍضًس پسيس هيٌطال ضٍغٌْبي ثطاي قسُ ؾبذتِ هَتَضّبي ثطاي

 لطاضزاز خْت ثِ زضنَضتيىِ ٍ ًوبييس اؾتفبزُ قسُ هكرم ًَٔ اظ حتوب ، قسُ تَنيِ آًْب زض ؾٌتتيه ضٍغي اظ اؾتفبزُ وِ ذَزضٍّبيي زض •

 ، قسُ ذَززاضي آى هَضز زض ثيكتط تَييح اظ ٍ قسُ شوط ضاٌّوب زفتطچِ زض هطثََِ ضٍغي ًبم تٌْب ، ذبني ًفتي قطوت ثب وٌٌسُ تَليس قطوت

  .ًوبييس اؾتفبزُ ضٍغي ًَٔ ّوبى اظ تٌْب ، ًكسُ زازُ ، زٌّسُ تكىيل هَاز ًَٔ زضثبضُ تَييحي ّن ضٍغي آى ْطف ضٍي ثط ٍ

 ضا ثبظاض زض هَخَز ؾٌتتيه ضٍغٌْبي اوثط وِ ًَٖي ، زاضيس انطاض ذَز ذَزضٍي زض ؾٌتتيه ثِ هيٌطال اظ ضٍغي ًَٔ تَٗيى ثِ وِ نَضتي زض •

  .اؾت قجيِ هيٌطال ًَٔ ثِ ؾٌتتيه ضٍغٌْبي اًَأ زيگط اظ ثيف وِ چطا ، ًوبييس اًتربة ، ضا PAO يٌٗي ، قَز هي قبهل

  :ضٍغٌْب ٍيؿىَظيتِ

  

 

 زاضاي آة هثبل ََض ثِ. زاضز ثؿتگي يبفتي خطيبى ثطاثط زض آًْب همبٍهت ثِ وِ ، اؾت ؾيبالت فيعيىي هرتهط يه ، گطاًطٍي يب ٍيؿىَظيتِ

 ثب ٍ ون ٍيؿىَظيتِ زهب افعايف ثب وِ هٌٗب ثسيي ، زهب اظ اؾت تبثٗي هبيٗبت ٍيؿىَظيتِ ، اؾت ثباليي ٍيؿىَظيتِ زاضاي ٖؿل ٍ پبييي ٍيؿىَظيتِ

  .قَز هي قٌبذتِ ًيع ٍظى ًبم ثب ، ٖبهيبًِ ََض ثِ ضٍغي هَضز زض ٍيؿىَظيتِ. يبثس هي افعايف ٍيؿىَظيتِ زهب وبّف

 ضٍاًىبضي ؛ ظهؿتبى زض ثبال ٍيؿىَظيتِ ثب ضٍغي اظ اؾتفبزُ ، قًَس هي تَليس هرتلف َّايي ٍ آة قطايٍ ثطاي هرتلف ّبي ٍيؿىَظيتِ ثب ضٍغٌْب

 ثب ضٍغي اظ اؾتفبزُ ّوچٌيي ، ضؾيس ًرَاّس هَتَض لؿوتْبي توبهي ثِ ضٍغي هست ايي زض ٍ اًساذتِ تبذيط ثِ قسى گطم ظهبى تب ضا هَتَض

 تبثٕ وبهال ، ذَزضٍ يه هَتَض ضٍغي ثطاي هٌبؾت ٍيؿىَظيتِ اًتربة پؽ. گطزز هي هَتَض لُٗبت ؾبيف ثبٖث ًيع تبثؿتبى زض پبييي ٍيؿىَظيتِ

 ثِ ، ضٍغي تغييط ثِ ًيبظ ، ٍيؿىَظيتِ چٌس ّوبى يب ( Multi Grade ) فهل چْبض ضٍغٌْبي ٍخَز اذيطا الجتِ وِ ، اؾت َّايي ٍ آة قطايٍ

 ثطاي هيٌطال ًَٔ اظ فهل چْبض ضٍغي ًَٔ يه تٌْب اظ اؾتفبزُ اهب ، اؾت ًوَزُ ف َط ثط حسٍزي تب ضا َّايي ٍ آة قطايٍ يب فهل تغييط ًؿجت

  .قَز ًوي پيكٌْبز ، قس ذَاّس زازُ تَييح ازاهِ زض وِ زاليلي ثِ تَخِ ثب ًيع فهَل توبهي

 ثٌسي َجمِ ايي. ًوَزُ ثٌسي َجمِ ، اٖساز يىؿطي ثَؾيلِ ضا ضٍغٌْب ٍيؿىَظيتِ هيعاى ، وبض ضاحتي ثطاي ( SAE ) ذَزضٍ هٌْسؾيي اًدوي

 حس زض اي ٍيؿىَظيتِ اٖساز ، ّؿتٌس ثطذَضزاض وبفي غلٓت اظ ثبال زهبّبي زض وِ تبثؿتبًي ّبي ضٍغي. ثبقس هي 60 تب 0 ثيي هَتَض ضٍغي ثطاي

 زهبّبي زض وِ ظهؿتبًي ّبي هَتَض ضٍغي ٍ(  قَز اؾتفبزُ ثبالتط ٍيؿىَظيتِ ٖسز ثب ضٍغي اظ ثبيس ، ثبقس گطهتط َّا چِ ّط)  زاقتِ 60 تب 30

 ٍيؿىَظيتِ ٖسز ثب ضٍغي اظ ثبيس ، ثبقس ؾطزتط َّا چِ ّط)  ّؿتٌس زاضا ضا 25 تب 0 ثيي هب اي ٍيؿىَظيتِ اٖساز ، يبثٌس هي خطيبى ثطاحتي پبييي

 Winter هرفف وِ گطزز هي زضج W حطف ظهؿتبًي ضٍغٌْبي ٍيؿىَظيتِ ٖسز اظ ثٗس ٖبهِ تط ضاحت تكريم ثطاي(.  قَز اؾتفبزُ تط پبييي

 ٖسز زضج اظ لجل ّويكِ ، قسُ اثسأ Society of Automotive Engineers تَؾٍ ثٌسي َجمِ ايي آًىِ ثسليل ّوچٌيي ، ثبقس هي

  .هيكَز ًَقتِ ًيع ( SAE ) اًدوي ايي ًبم هرفف ٍيؿىَظيتِ

 ثب ٍ قيوي ٖلن ووه ثب اذيط ؾبلْبي زض وِ ضٍغٌْبيي اهب ، زاضًس ًبم ٍيؿىَظيتِ ته ، ثبقٌس هي ٍيؿىَظيتِ يه زاضاي تٌْب وِ ضٍغٌْبيي

 قَز هي ثبٖث اهط ايي ، ّؿتٌس زاضا ضا هرتلف زهبّبي زض هحتلف ّبي ٍيؿىَظيتِ زاقتي تَاًبيي ، قًَس هي تَليس پبيِ ضٍغي ثِ پليوط افعٍزى

 ههطف وبّف ثبٖث حسي تب ، هَتَض ٖوط افعايف ثط ٖالٍُ اهط ايي وِ ، ثبقس ثطذَضزاض الظم غلٓت اظ َّايي ٍ آة قطايٍ توبهي زض ضٍغي



 هَضز زض ضٍغٌْب ًَٔ ايي وبضثطز تٌْب ٍ ثبقٌس هي قسى ذبضج ضزُ اظ حبل زض ٍيؿىَظيتِ ته ضٍغٌْبي ضٍ ّويي اظ ، قس ذَاّس ًيع ؾَذت

  .ثبقٌس هي ضٍغي وي گطم يب Heater زاضاي وِ ثبقس هي Race ذَزضٍّبي هَتَض ثطاي ، ؾَاضي ذَزضٍّبي

 آى ٍيؿىَظيتِ تطيي پبييي ثِ هطثٌَ ، ثبقس هي W حطف ّوطاُ ثِ وِ اٍل ٖسز وِ ، اؾت خعئي زٍ نَضت ثِ فهل چْبض ضٍغٌْبي زض SAE وس

  .اؾت ضٍغي آى ٍيؿىَظيتِ ثبالتطيي هٗطف زٍم ٖسز ٍ ضٍغي

 تب زٌّس هي اخبظُ ضٍغي ثِ پليوطّب ايي ، قًَس هي ؾبذتِ ضٍغي ثِ پليوط افعٍزى ثَاؾُِ ٍيؿىَظيتِ چٌس ضٍغٌْبي ، قس شوط وِ ّوبًَُض اهب

 هي ضٍغي تط ضاحت يبفتي خطيبى ثبٖث ٍ قسُ خوٕ ذَز زض پليوطّب ؾطز َّاي زض ، ثبقس زاقتِ هرتلفي ّبي ٍيؿىَظيتِ هرتلف زهبّبي زض

 ٍيؿىَظيتِ وبّف ٍ افعايف ايي اهب ، گطزز هي غليّ ضٍغي ٍ ًوَزُ ثلٌس ّبي ظًديطُ نَضت ثِ قسى ثبظ ثِ قطٍٔ پليوطّب ًيع گطهب زض ٍ گطزًس

 اظ ٍيؿىَظتط قسى گطم ظهبى زض وِ 10 ٍيؿىَظيتِ ثب اؾت ضٍغٌي 10W-30 ضٍغي يه هثال ، اؾت ضٍغي ّوبى ثطاي قسُ هكرم حس تب تٌْب

 پيسا 30 اظ ثيف اي ٍيؿىَظيتِ ًيع ثبالتط زهبّبي زض ، ثطؾس 30 ٍيؿىَظيتِ ثِ زضخِ 100 زهبي زض ضٍغي ايي هثال اگط يٌٗي ؛ قس ًرَاّس 30

  .ثبقس هي 10W-30 ضٍغي ثطاي 30 حساوثط ٖسز ثِ زؾتيبثي ثطاي قسُ افعٍزُ پليوط همساض ثَاؾُِ اهط ايي وِ ، وطز ًرَاّس

 ؛ اؾت ٍيؿىَظيتِ فبنلِ ووتطيي ثب ضٍغي اًتربة ، گيطز لطاض ًٓط هس ؾطزؾيط هٌبَك زض ثرهَل ضٍغٌْب ًَٔ ايي اظ اؾتفبزُ زض ثبيس وِ آًچِ

 ٍ ًوبييس اًتربة ضا هُلَة ضٍغي ، زهب گطهتطيي ثِ تَخِ ثب تبثؿتبى زض ٍ ؾىًَتتبى هٌُمِ زهبي ووتطيي ثِ تَخِ ثب ظهؿتبى زض وِ هٌٗب ثسيي

 ًَٔ ايي زض هَخَز پليوطّبي وِ چطا ، ثپطّيعيس ، وٌٌس هي ؾبپَضت ضا پبييي ثؿيبض زهبّبي تب ثبال ثؿيبض زهبّبي اظ وِ ضٍغٌْبيي اظ اؾتفبزُ اظ

 تَاًس هي اهط ايي وِ ، قًَس هي تطويت ضٍغي زض هَخَز ضؾَثبت ثب ٍ قسُ قىؿتِ هستي اظ پؽ پليوطّب ايي ٍ ثبقٌس هي ظيبز ثؿيبض ضٍغٌْب

 ، 5W-50 ضٍغٌْبي ،(  اؾت ثيكتط زيعلي هَتَضّبي زض ضٍغٌْب ايي اظ اؾتفبزُ يطض)  قَز لجيل ايي اظ هكىالتي يب ٍ ضيٌگ چؿجيسى ثبٖث

5W-40 ، 5W-30 ٍ 10W-40 لبٖسُ ايي اظ ؾٌتتيه ًيوِ ٍ ؾٌتتيه ضٍغٌْبي)  ّؿتٌس ضٍغٌْب لجيل ايي اظ تبيي 45 تب 25 گؿتطُ ثب 

 20W-50 وِ چطا ، ًيؿت چٌيي اهب ، 10W-40 هكبثِ ، تبيي 30 گؿتطُ ثب اؾت ضٍغٌي ًيع 20W-50 ضٍغي ثگَييس قبيس(.  ّؿتٌس هؿتثٌي

 زاضاي وِ 10W-40 ضٍغي تب زاضز ووتطي ثؿيبض پليوط ثِ ًيبظ 50 ٖسز ثِ ضؾيسى ٍ قسى ٍيؿىَظ ثطاي ٍ قَز هي قطٍٔ 20 تط ؾٌگيي پبيِ اظ

 قَز هي تَنيِ ذَزضٍؾبظي ووتط تَؾٍ هيٌطال 10W-40 ضٍغٌْبي ، ايٌطٍ اظ. ثبقس زاضا ضا 40 ٖسز ثِ ضؾيسى تَاًبيي ثبيس ٍ ثبقس هي 10 پبيِ

  .زاًٌس هي گبضاًتي اظ ذَزضٍ قسى ذبضج ثب هؿبٍي آًطا اظ اؾتفبزُ وبضذبًدبت ثطذي حتي ٍ

 ٖسز زٍ ثيي ضا ووتطي فبنلِ ، ؾىًَتتبى هحل َّايي ٍ آة قطايٍ ًؿجت ثِ وٌيس ؾٗي هيٌطال ضٍغٌْبي هَضز زض اؾت هوىي وِ آًدب تب پؽ

SAE ثبالتط ٍيؿىَظيتِ اٖساز ثِ ضؾيسى ٍ قسى ٍيؿىَظ ثطاي ، ثبقس ووتطي ٖسز ظهؿتبًي ٍيؿىَظيتِ چِ ّط وِ ثساًيس ضا ايي ٍ ًوَزُ اًتربة 

  .اؾت هًط قوب ذَزضٍي هَتَض ثطاي ًيع ظيبز پليوط ٍ زاقتِ ثيكتطي پليوط ثِ ًيبظ

 ثيي زهبّبي ثطاي 20W-50 ضٍغٌْبي(  ٍيؿىَظيتِ ًٓط اظ)  وكَض زض هَخَز ضٍغٌْبي ثيي زض ، ايطاى ًمبٌ اوثط َّايي ٍ آة قطايٍ ثِ تَخِ ثب

 تبثؿتبى گطهبي زض 25W-50 ٍ 20W-50 ضٍغٌْبي.) ثبقٌس هي هٌبؾجي ٖولىطز زاضاي+ 40 تب - 5 ثيي زهبّبي ثطاي 25W-50 ٍ+ 40 تب -10

 پليوط زاضاي 25W-50 اهب يبثس هي خطيبى ثْتط 20W-50 ، - 5 حسٍز ٍ -10 ثيي ، ؾطز قطايٍ زض فمٍ ٍ ّؿتٌس يىؿبًي قطايٍ زاضاي

 ووتط وكَضهبى زض ضٍغي ًَٔ ايي هتبؾفبًِ اهب ، اؾت تطي هٌبؾت اًتربة ظهؿتبى ثطاي 20W-40 ضٍغي ثبال زاليل ثِ ثٌب الجتِ(.  اؾت ووتطي

  .قَز هي يبفت

 ؾبًتيگطاز زضخِ -10 ظيط زهبّبي)  وٌيس هي ظًسگي ثرتيبضي ٍ هحبل چْبض يب آشضثبيدبى هبًٌس ، وكَض ؾطزؾيط ًمبٌ زض نَضتيىِ زض ّوچٌيي

 ٖسز وِ ًوبييس اؾتفبزُ اي ٍيؿىَظيتِ چٌس ضٍغٌْبي اظ وٌيس ؾٗي حتوب ، ّؿتيس 5 يب 10 ظهؿتبًي پبيِ ثب ضٍغٌْبي اظ اؾتفبزُ ثِ ًبچبض ٍ( 

  .ًجبقس 30 اظ ثيكتط زٍهكبى



  : API وسّبي

  

 

  .اًس گطزيسُ افعٍزًي هَاز ًَٔ ٍ ويفيت ؾُح زض تغييط زچبض آًْب ثب ّوگبم ًيع هَتَض ضٍغٌْبي ، هَتَضّب ؾبذت تىٌَلَغي ضٍظافعٍى پيكطفت ثب

 ًوَزُ ذبني ثٌسي وس ثِ السام ، آًْب ؾبذت فٌبٍضي ٍ ويفيت حؿت ثط ضٍغٌْب خساؾبظي ٍ ثٌسي َجمِ ثطاي API آهطيىب ًفتي هَاز اًؿتيتَ

 ثٌعيٌي يب اؾت زيعلي ذَزضٍّبي زض اؾتفبزُ ثطاي هطثََِ ضٍغي وِ اؾت ايي ًكبًسٌّسُ اٍل حطف ، ثبقٌس هي حطف زٍ قبهل وسّب ايي. اؾت

 S حطف ثب اگط ٍ زيعلي ذَزضٍّبي زض اؾتفبزُ ثطاي هطثََِ ضٍغي ( Commercial هرفف)  قَز قطٍٔ C حطف ثب وس اگط ثيي ايي زض وِ ،

  .قسُ َطاحي ثٌعيٌي ذَزضٍّبي زض اؾتفبزُ ثطاي ضٍغي ( Service) قَزهرفف قطٍٔ

 هَضز زض وٌَى تب ٍ قسُ قطٍٔ A حطف اظ اًگليؿي الفجبي حؿت ثط ثبقس هي ضٍغي ؾبذت فٌبٍضي ٍ ويفيت ًكبًسٌّسُ وِ زٍم حطف اهب

 حطٍف اظ ثٗس زيعلي ذَزضٍّبي هَضز زض ، يبفتِ اضتمب I حطف تب زيعلي ذَزضٍّبي هَضز زض ٍ 2005 ؾبل ( M )حطف تب ثٌعيٌي ذَزضٍّبي

  .ظهبًِ 4 يب ، قسُ ؾبذتِ ظهبًِ 2 هَتَضّبي ثطاي ضٍغي آى ، وِ اؾت ايي ًكبًسٌّسُ وِ قًَس هي زيسُ ًيع 4 يب 2 اٖساز هَاضزي زض هصوَض

 ضٍغي تط لسيوي اًَأ وِ ذَزضٍّبيي زض ، آًْب اظ تَاى هي يٌٗي ؛ زاضاؾت ًيع ضا لجلي اًَأ ذَال ،(  ثبالتط وس ثب)  ضٍغي يبفتِ اضتمب ًَٔ ّويكِ

 وس ثب ضٍغٌي وِ هَتَضي ثطاي(  تط پبييي وس ثب)  تط لسيوي ضٍغي اظ اؾتفبزُ اهب. ًوَز اؾتفبزُ ، ًيع قسُ پيكٌْبز ضاٌّوبيكبى زفتطچِ زض

 ٍ ثبقٌس هي زاضا ضا ثٌعيٌي ٍ زيعلي هَتَض ًَٔ زٍ ّط ًيبظّبي تبهيي لبثليت ضٍغٌْب ثطذي. ثبقس هي هًط ثؿيبض ، قسُ تَنيِ آى ثطاي خسيستط

 ثٌعيٌي ذَزضٍّبي ثِ هطثٌَ زٍم وس ٍ زيعلي ذَزضٍّبي ثِ هطثٌَ اٍل وس ّويكِ وِ قَز هي ًَقتِ تبيي 2 نَضت ثِ ًيع ضٍغٌْب ًَٔ ايي وس

  .API CD/SH هبًٌس ؛ هيجبقس

 اظ ثؿيبضي ثب خسٍل ايي الجتِ وِ ، اًس قسُ ثٌسي َجمِ ذَزضٍّب ؾبذت ؾبل اؾبؼ ثط ثٌعيٌي ذَزضٍّبي ثطاي API وسّبي ظيط خسٍل زض

 هي تَليس(  2005)  83 هسل ثب پطايس هبًٌس لجل ؾبل 20 تىٌَلَغي ثب ذَزضٍّبيي ايطاى زض وِ چطا ، ًساضز تُبثك وكَضهبى تَليسي ذَزضٍّبي

  .قًَس

 اظ ، آًْب ووتط ضٍاج ثسليل وِ ، زاضًس ٍخَز ًيع ILSAC ٍ CCMC خولِ اظ ضٍغي اؾتبًساضزّبي اظ زيگطي اًَأ API ثط ٖالٍُ ، اؾت شوط ثِ الظم

  .وٌين هي ذَززاضي آًْب ثِ پطزاذتي

  : API ؾوجل

  

 

 وسّب ايي اظ ضٍغٌْبيكبى ؾبذت فٌبٍضي هٗطفي ثطاي ضٍغي تَليسوٌٌسگبى توبهي ، خْبى زض API اٖساز ثَزى اؾتبًساضز ثسليل ولي ََض ثِ

  .اؾت قسُ زضج آى ضٍي ثط API ؾوجل ثبقس گطفتِ لطاض تبييس هَضز API ذَز ثَؾيلِ قطوتي هَتَض ضٍغي اگط اهب ، وٌٌس هي اؾتفبزُ

  : اؾت ظيط هُبلت ًكبًسٌّسُ ؾوجل، ايي



  API وس ًكبًسٌّسُ ثباليي ًيوِ •

  ضٍغي ٍيؿىَظيتِ ًكبًسٌّسُ ٍؾٍ لؿوت •

 Energy ٖجبضت نَضتيىِ زض ؛ ًِ يب قَز هي ؾَحت ههطف وبّف ثبٖث ههطفي ضٍغي آيب وِ اؾت اهط ايي ًكبًسٌّسُ پبييٌي لؿوت •

Conserving 5/1 تب ضا ؾَذت ههطف هيعاى هَتَض زض انُحىبن وبّف ثب ضٍغي ايي وِ هٌٗبؾت ثصيي ، ثبقس قسُ ًَقتِ لؿوت ايي زض ? 

  .ًبهٌس هي Energy Conserving 2 آًطا زّس وبّف ? 7/2 تب ضا ؾَذت ههطف ثبقس لبزض ضٍغٌي اگط ّوچٌيي ، زّس هي وبّف

  : ضٍغي تَٗيى ظهبى

  

 

 وبضوطز هيعاى تٌْب ّويكِ اهب ، ثبقٌس هي هستي ثلٌس وبضوطزّبي زاضاي هرتلف افعٍزًيْبي ٍ پيكطفتِ تىٌَلَغيْبي ووه ثب خسيس ضٍغٌْبي

 اظ يه ّط افعايف ثب ثلىِ ، ًيؿت تَٗيى ظهبى هالن ضٍغي ْطف ضٍي ثط(  قَز ٍالٕ ظٍزتط وسام ّط ، ظهبى يب ويلَهتط ثطحؿت)  قسُ ًَقتِ

  : ثركيس تؿطيٕ ضا ضٍغي تَٗيى ظهبى ثبيس ، شيل هَاضز

  ظيبز ثبض يب هَتَض ثبالي زٍضّبي هبًٌس ؾرت قطايٍ زض وبضوطز -1

  ( ؾٌگيي ّبي تطافيه زض)  ذَزضٍ وبضوطزى زضخب هيعاى -2

  ؾطز َّاي زض اؾتبضتْب تٗساز -3

  هَتَض ًجَزى تٌٓين -4

  : افعٍزًيْب

  

 

? Zinc : 

 ، زّس اًدبم ذَثي ضاثِ ذَز وبض ضٍغي وِ ًطهبل حبلت زض ، گطزز هي ايبفِ ضٍغي ثِ فلع ثب فلع ؾبيف اظ خلَگيطي ثطاي افعٍزًي ثٌَٗاى ضٍي

 ?11 هيعاى. وٌس هي خلَگيطي فلع قسى ذطاقيسُ اظ ٍ زازُ ٍاوٌف فلع ثب ضٍي ، آى ثطٍظ نَضت زض اهب ، زّس هي ضٍي ًسضت ثِ اتفبلي چٌيي

 تَضثَقبضغض زاضاي يب وٌٌس هي وبض ثبال زٍضّبي زض وِ هَتَضّبيي زض ، اؾت ٖبزي ههبضف ثطاي وبفي همساضي(  افعٍزًي هَاز ?100 اظ)  ضٍي

 زض ٍ زاضز تطي ََالًي هحبفٓت ثلىِ وٌس ًوي ثيكتطي هحبفٓت ، ثيكتط ضٍي وِ ثساًيس ًيع ايٌطا ٍلي. ثبقس هي ثيكتطي ضٍي ثِ ًيبظ ، ّؿتٌس

  .گطزز ضؾَة ايدبز ثبٖث تَاًس هي ضٍي ثبالي هيعاى ، ثبقس ظيبز ثؿيبض فلع ثب فلع توبؼ هيعاى نَضتيىِ

? Detergent : 



Detergent زازى ضؾَة اظ ٍ قسُ ضٍغي خصة ، قًَس هي تَليس آة ٍ ؾَذت هرلٌَ اظ وِ اؾيسي ضؾَثبت قَز هي ثبٖث قَيٌسُ ّوبى يب 

 قَيٌسُ ثب يب)  لسيوي قَيٌسُ ثسٍى ضٍغٌْبي ثب هستْب وِ ذَزضٍّبيي هَضز زض الجتِ ، ًوبيس هي خلَگيطي لُٗبت ضٍي ثط چؿجيسًكبى ٍ آًْب

 هَتَض لُٗبت ثِ قسُ چؿجيسُ ضؾَثبت تب قَز هي ثبٖث پيكطفتِ ّبي قَيٌسُ زاضاي ضٍغٌْبي اظ اؾتفبزُ اًس وطزُ وبض ،(  لسيوي يٗيف ّبي

 وس ثب ضٍغٌْبي اظ اؾتفبزُ اهىبى ثط هجٌي ضٍغي تَليسوٌٌسگبى ٍ API تَنيِ ضغن ٖلي ، ايٌطٍ اظ ، گطزز هَتَض زض ذطاثي ايدبز ثبٖث ٍ قسُ وٌسُ

API وس زاضاي وِ ضٍغٌي اظ وٌيس ؾٗي ، لسيوي ذَزضٍّبي زض ثبال API اؾتفبزُ ، هيجبقس ذَزضٍيتبى ثطاي قسُ پيكٌْبز ًَٔ اظ ثبالتط ثؿيبض 

  .ًٌوبييس

 ضٍغي زٌّسُ تكىيل انلي هَاز

 ، وف ايدبز ؛ اظ خلَگيطي خْت ًيع زيگطي هَاز ، قًَس هي هحؿَة ضٍغي افعٍزًيْبي انلي ضوي اهطٍظُ وِ Detergent ٍ Zinc ثط ٖالٍُ

  .قًَس هي افعٍزُ ضٍغي ثِ.... ٍ ظزگي ظًگ ، ذَضزگي ، اوؿيساؾيَى

  : ضٍغٌْب هَضز زض ترههي اَالٖبتي

  

 

Viscosity Index:  

VI ٖولىطز ضٍغي ثبقس زاقتِ ثبالتطي ٖسز چِ ّط ٍ ثبقس هي زهب تغييطات همبثل زض ضٍغي ٍيؿىَظيتِ حؿبؾيت هيعاى ٍيؿىَظيتِ قبذم يب 

  .زاقت ذَاّس ثْتطي

Flash Point:  

. قَز هي زيسُ ضٍغي لََيْبي ثطذي ضٍي زض F پؿًَس ثب ٍ ؾبًتيگطاز زضخِ ثطحؿت ٍ. قَز هي گفتِ ، قَز هي ثربض ضٍغي آى زض وِ زهبيي ثِ

400F لجَل لبثل هيٌيون Flash Point ّويكِ ٍ ثبقس هي F اؾت ثْتط ضٍغي هٗطف ثيكتط.  

Sulfated Ash:  

 هبًسى ثطخبي ثبٖث هبزُ ايي ثبالي هيعاى ، هبًس هي خبي ثط ضٍغي قسى ؾَذتِ ٌّگبم زض وِ اؾت خبهسي هبزُ همساض ، ؾَلفبتِ ذبوؿتط

  .گطزز هي ؾَپبپْب ٖوط افعايف ثبٖث ّن آى ون هيعاى ٍ قسُ هَتَض لُٗبت ضٍي ثط ضؾَثبت

  : ًىتِ چٌس

  

 

  : قس ذَاّس آى ثْتط ٖولىطز ٍ هَتَض ٖوط افعايف ثبٖث ظيط ًىبت ضٖبيت

  .( آى وبضوطز هيعاى ثِ تَخِ ثسٍى)  ًوبييس تَٗيى حتوب ًيع ضا فيلتط ، ضٍغي تَٗيى ثبض ّط ثب -1



  .وٌيس پطّيع يىسيگط ثب ضٍغي چٌس تطويت اظ -2

  .ثطاًيس پبييي زٍض ثب هستي تب ؾپؽ ٍ وطزُ وبض زضخب ثبًيِ 15 حسالل هَتَض زّيس اخبظُ ظزى اؾتبضت اظ پؽ -3

 الظم ّطچِ وِ ثساًيس ًيع ضا ايي ٍ ، ًجبقٌس ؾبظگبض ضٍغي زض هَخَز افعٍزًيْبي ثب اؾت هوىي وِ چطا ، ًىٌيس اؾتفبزُ افعٍزًيْب اظ ّيچگبُ -4

  .اؾت هَخَز ضٍغي ذَز زض ثبقس

  .ًىٌيس اؾتفبزُ ، گصقتِ آى تَليس تبضيد اظ ؾبل 3 اظ ثيف وِ ضٍغٌي اظ -5

  .اؾت ًساقتِ ضا ًبذبلهيْب ٍ اؾيسي شضات خصة لبثليت ضٍغي وِ هٌٗبؾت ثسيي ثلىِ ، ًيؿت آى هطغَثيت ًكبًِ ، ضٍغي ًكسى ؾيبُ -6

 اظ اؾتفبزُ ثب حتي)  ًٌوبييس ؾٌتتيه ًيوِ يب ؾٌتتيه ًَٔ ثب آى تَٗيى ثِ السام ، وٌيس هي اؾتفبزُ هيٌطال ضٍغي اظ ؾبلْبؾت نَضتيىِ زض -7

 (Flush ضٍغي

 هَتَض ضٍغي هَضز زض غلٍ ثبٍضّبي

  

 

 

 اَالٔ ٍ آهَظـ ايٌىِ ثسٍى ٍ قس ٍاضز...  ٍ ضٍؾيِ هبًٌس تىٌَلَغي نبحت وكَضّبي اظ ًيع آى ههطفي هَاز قس ايطاى ٍاضز ذَزضٍ وِ ظهبًي اظ

 ثب ّوبٌّگ ٍ نحيح اؾتفبزُ فطٌّگ ظهبى هطٍض ثِ ٍ گطفت لطاض آى اذتيبض زض قَز اضايِ وٌٌسُ ههطف ثِ آى ذهَل زض هٌبؾجي ضؾبًي

 ثِ هطثٌَ زاضًس اٖتمبز هطزم ٖوَم حبيط حبل زض آًچِ وِ ثَُضي ، قس ؾپطزُ فطاهَقي زؾت ثِ وٌٌسگبى ههطف هيبى زض تىٌَلَغي پيكطفت

 ضا زضؾت ٍ ًبزضؾت ثبٍضّبي هُلت ازاهِ زض ايٌطٍ اظ. اؾت گطفتِ هي لطاض اؾتفبزُ هَضز وكَض زض پيف زِّ ؾِ اظ ثيف وِ اؾت ّبيي ضٍغي

 :زّن هي قطح ثطايتبى

 :هَتَض ضٍغي هَضز زض ًبزضؾت ّبي ثبٍض

  

 

 .ًجبقس قل ٍ ثبقس چطة ثبقس، غليّ وِ اؾت ذَة هَتَضي ضٍغي -1

 .قَز اؾتفبزُ هَتَض ضٍغي زض وٌٌسُ غليّ هَاز اظ -2

 .ًكَز ؾيبُ انال يب قَز ؾيبُ زيط هَتَض زض وبض ٌّگبم -3

 .ثبقس ٖؿلي آى ضًگ -4

 .قَز تَٗيى ويلَهتط ّعاض ّط -5



 .اؾت هٌبؾت هَتَضي ّط ثطاي ضٍغٌي ّط -6

 .اؾت ًبزضؾت وبهال تىٌَلَغي ؾُح پيكطفت ٍ وًٌَي زاًف اؾبؼ ثط ثبال هَاضز توبم

 چيؿت؟ هطغَة هَتَض ضٍغي يه ذهَل زض ضٍغي وبضقٌبؾبى ًٓط

  

 

 .ًجبقس ًبضٍاى ٍ غليّ ظيبز -1

 .ًيؿت هدبظ هَتَض ضٍغي زض ّب وٌٌسُ غلّ هبًٌس هىول هَاز وطزى ايبفِ -2

 :قَز قيبُ تسضيح ثِ هَتَض زض وبض ٌّگبم -3

 وطزى پبن ٍْيفِ وِ قَز هي ايبفِ افعٍزًي هَاز هَتَض ضٍغي زض هٌَٓض ايي ثِ ، اؾت هَتَض ًگْساقتي تويع هَتَض ضٍغي انلي ٍْبيف اظ يىي

 زليل ّويي ثِ ٍ ًساقت ٍخَز لسيوي ّبي ضٍغي زض ذبنيت ايي.  زاضًس ضا ضٍغي زض آًْب ًگْساقتي هٗلك ٍ هَتَض ثسًِ اظ ضا ضؾَثبت ٍ زٍزُ

 .قسًس هي ؾيبُ زيط ٍ ًساقتِ ضا هَتَض ًگْساقتي پبن تَاًبيي لسيوي ّبي ضٍغي

 .ًساضز ٍخَز آى ويفيت ثب ضٍغي ضًگ ثيي اضتجبَي ّيچ -4

 ويلَهتط 100000 تب 5000 ثيي قًَس هي اؾتفبزُ ذَزضٍيي چِ زض ايٌىِ ٍ ويفيت ؾُح ٍ ًَٔ حؿت ثط هَتَض ّبي ضٍغي حبيط حبل زض -5

 .وٌٌس هي وبض

 

 وطز اؾتفبزُ تَاى ًوي هَتَضي ّط زض ضا ضٍغٌي ّط ٍ زاضز ًيبظ هٌبؾجف ويفيت ثبؾُح ضٍغي ًَٔ يه ثِ َطاحي ًَٔ ٍاؾُِ ثِ هَتَضي ّط -6

 اؾت؟ چمسض ّيسضٍليه ضٍغي وبضوطز ظهبى

  

 

 ضٍغي ويلَهتطوبضوطز) وطز وبض ظهبى هَتَض ّبي ضٍغي ّوچَى ثبيس ًيع ّيسضٍليه ضٍغي هبًٌس نٌٗتي ّبي ضٍغي وِ ثبٍضًس ايي ثط افطاز ثيكتط

 ٍ وبضوطز گًَبگَى قطايٍ ٍ تدْيعات تٌَٔ ٍؾيٕ گؿتطُ ٍاؾُِ ثِ نٌٗتي ّبي ضٍغي زض هَئَ ايي حليىِ زض ، ثبقٌس زاقتِ هكرهي( هَتَض

 ظهبى ّب ؾيؿتن توبم زض ّيسضٍليه ّبي ضٍغي اًَأ توبم ثطاي تَاى ًوي ضٍ ايي اظ. زاضز ثؿتگي زّس هي اًدبم ؾيؿتن زض ضٍغي وِ وبضي ًَٔ

 هي اؾتفبزُ ظيط ضٍـ زٍ اظ يىي اظ ّيسضٍليه ضٍغي ٖوط تٗييي ثطاي ايٌطٍ اظ. زاز لطاض ؾيؿتن وبض ثٌبي ضا آى ٍ ًوَز تٗطيف ضا يىؿبًي وطز وبض

 :قَز

 



 

  :زؾتگبُ ؾبظًسُ تَنيِ -1

 وٌٌسُ ههطف ثطاي ضا آى ويفيت ؾَُح ٍ هكرهبت ٍ ًيبظ هَضز ضٍغي ًَٔ ذَز تَليسي تدْيعات ضاٌّوبي وتبة زض ّب زؾتگبُ ؾبظًسگبى اغلت

 وِ اؾت ايي هْن ثؿيبض ًىتِ ، هٌبؾت ضٍغي تٗييي اظ پؽ ٍلي. ًكَز ؾطزضگوي زچبض هٌبؾت ضٍغي اًتربة ثطاي وبضثط تب ًوبيٌس، هي هكرم

 زليل ثِ ، هدبظ حس اظ تط ََالًي ظهبى زض ضٍغي اظ اؾتفبزُ نَضت زض چطاوِ زاضز، ضا هٌبؾت وبضوطز تَاًبيي ؾيؿتن زض ضٍغي ايي ظهبًي چِ تب

 ضا ؾيؿتن اخعاء اظ هحبفٓت ٍ ؾبيف اظ خلَگيطي تَاًبيي زيگط ذَز قيويبيي ٍ فيعيىي ذهَنيبت زازى زؾت اظ ٍ ضٍغي ؾبذتبض ترطيت

 وتبة زض هٗتجط ؾبظًسگبى ايٌطٍ اظ. قس ذَاٌّس خسي آؾيت زچبض لُٗبت ثبال وبضي فكبض زليل ثِ وَتبّي ظهبى هست زض ٍ زاقت ًرَاّس

 ههطف ثطاي ضا ضٍغي ٍيٗيت وٌتطل ثطًبهِ يب ٍ وٌٌس هي اٖالم ًيع ضا آى وبضوطز ظهبى ، هٌبؾت ضٍغي هٗطفي اظ پؽ ذَز تدْيعات ضاٌّوبي

 زض وِ ضٍغي ويفيت وٌتطل ّبي آظهبيف ًتبيح اؾبؼ ثط ضؾيس ؾيؿتن زض ذَز ٖوط پبيبى ظهبى ثِ ضٍغي ّطگبُ تب ًبهيٌس هي تٗطيف وٌٌسُ

 .ثطآهس آى تَٗيى ؾسز زض ٍ ثطز پي آى ثِ ثتَاى CM(Condition Monitoring) ثطًبهِ

 اظ اؾتفبزُ ثب وٌٌسُ ههطف قطايُي چٌيي زض. آٍضًس ًوي هيبى ثِ حطفي ضٍغي وطز وبض ظهبى اظ ضاٌّوب وتبة زض تدْيعات ؾبظًسگبى اظ ثطذي -2

 هترههيي ًٓط تحت ؾپؽ.  وٌٌس هي اًتربة ضا هٌبؾت ضٍغي( ّؿتٌس ضٍاًىبض هٗتجط ؾبظًسگبى هٗوَال وِ) ضٍاًىبضي هترههيي هكبٍضُ

 گطفتِ ويفي ّبي آظهبيف اًدبم ثطاي ّبيي ًوًَِ ؾيؿتن وبض حبل زض ضٍغي اظ هكرهي ظهبًي ّبي ثبظُ زض ؾيؿتن وطز وبض ظهبى زض ضٍاًىبضي

 ٖوط پبيبى ظهبى ّب اظهَى ايي اظ آهسُ ثسؾت ًتبيح اظ تَاى هي ضٍاًىبضي هترههيي زاًف اظ اؾتفبزُ ثب ، ًوبيٌس هي ثطضؾي ضا ضٍغي ٍيٗيت ٍ

  .آٍضز ثسؾت ًٓط هَضز ؾيؿتن زض ضا ّيسضٍليه ضٍغي

 ٍاضز ٍ تدْيعات ثِ خسي ّبي آؾيت ثطٍظ اظ خلَگيطي ٍ وبضذبًِ زض ضٍاًىبضي هسيطيت ثطاي نٌٗتي ّبي ؾيؿتن زض CM ثطًبهِ اظ اؾتفبزُ **

 .اؾت ضٍاًىبضي هترههيي تَنيِ تطيي انلي ّوَاضُ ؾيؿتن، ثِ ٌّگفت تٗويطاتي ّبي ّعيٌِ قسى

 اؾت هٌبؾت قوب ذَضزضٍ ثطاي ضٍغي وسام

 ثِ هٌَٓض ايي ثطاي. اؾت آى وبضوطز ظهبى اظ آگبّي ٍ ذَزضٍ ثطاي هٌبؾت ضٍغي اًتربة ، ّؿتٌس هَاخِ آى ثب ذَزضٍ زاضًسگبى اهطٍظ وِ آًچِ

 :ضؾيس هٌبؾت اًتربة ثِ تَاى هي ضٍـ چٌس

 

 :ذَزضٍ ضاٌّوبي زفتطچِ اظ اؾتفبزُ -1

 ٍ ويفيت ؾُح ذَزضٍؾبظ ايٌىبض ثطاي وٌٌس، هي هٗطفي ضا آى زض ههطفي ّبي ؾيبل ذَزضٍّب ضاٌّوبي زفتطچِ زض ؾبظّب ذَزضٍ هٗوَل ثَُض

 .وٌٌس هي هٗطفي ضا ذَزضٍ ثطاي هٌبؾت گطاًطٍي زضخِ

 .وٌيس هطاخِٗ چيؿت؟ API همبلِ ثِ تَاًيس هي ويفيت ؾُح ثب آقٌبيي ثطاي

 ,SAE40, SAE30 هبًٌس اٖسازي ثب وِ قَز هي تٗطيف SAE اؾتبًساضز اؾبؼ ثط هَتَض ّبي ضٍغي زض( ضٍاًىبضي اٍليِ تٗبضيف)گطاًطٍي خِ زض

SAE 15w40, SAE 20w50 ٍ  ....گطزًس هي اٖالم. 



 زضج آى ْطف ضٍي ثط هكرهبت ايي وِ ضٍغٌي اًتربة ٍ ثبظاض ثِ هطاخِٗ ثب تَاًين هي (SAE) گطاًطٍي زضخِ ٍ (API) ويفيت ؾُح زاًؿتي ثب

 .وٌين پيسا ضا ذَز ذَزضٍ هٌبؾت ضٍغي ، قسُ

  :هثبل

 :ثبقس قسُ هٗطفي ظيط نَضت ثِ هٌبؾت ضٍغي ذَزضٍ، زفتطچِ زض وٌين هي فطو

API SG 

SAE 20w50 

 API SG ويفيت ؾُح ذَزضٍ ايي هٌبؾت ضٍغي وِ زّس هي ًكبى ايي

 آى اظ تَاًين هي آى ثطضٍي فَق هكرهبت زيسى ٍ ضٍغي ْطف ثِ تَخِ ثب ضٍغي ذطيس ٌّگبم زض پؽ. زاضز ضا SAE 20w50 گطاًطٍي زضخِ ٍ

 .وٌين اؾتفبزُ ضٍغي

 ثطاي وبض تب وٌٌس، هي هٗطفي ذَز زفتطچِ زض ضٍغي هٗطٍف ؾبظًسُ يه اظ ضا هكرهي ضٍغي ذَزضٍ ؾبظًسگبى اظ ثطذي اؾت شوط ثِ الظم

 هي اؾتفبزُ زٍم ضٍـ اظ هحسٍزيت ايي ضفٕ ثطاي. قَز هي وٌٌسُ ههطف اًتربة قسى هحسٍز ثبٖث وبض ايي ٍلي قَز، ؾبزُ وٌٌسُ ههطف

 .وٌين

 

 ٍ ّب خسٍل زض يب زٌّس، ًوي اضايِ آى هٌبؾت هَتَض ضٍغي ذهَل زض وبهي اَالٖبت ذَزضٍ ضاٌّوبي زفتطچِ زض ؾبظًسگبى اظ ثطذي -2

 هي هوىي غيط ضٍغي هٗبزليبثي ٍ ؾرت، ثؿيبض وٌٌسُ ههطف ثطاي آى اَالٖبت اؾترطاج وِ وٌٌس، هي هٗطفي ضا ضٍغي اي پيچيسُ ًوَزاضّبي

 زض ضاحتي ثِ هحهَل ايي اؾت هوىي وٌس هي هٗطفي ضا ضٍغي وٌٌسُ تَليس يه اظ ذبل هحهَل يه ؾبظًسُ وِ هَاضزي زض ّوچٌيي گطزز،

 وبضقٌبؾبى هكبٍضُ اظ اؾتفبزُ هكىل ايي حل ثطاي ضاُ ثْتطيي هَاضز ايي توبم زض. وٌس هحسٍز ضا وٌٌسُ ههطف يب ًجبقس زؾتطؼ زض خب ّوِ

 .گطزز هي پيكٌْبز ضٍغي هٗتجط ؾبظًسُ ّبي قطوت زض ضٍغي

 

 (زا٘ ضٍغي) حطاضت اًتمبل ضٍغي

 :حطاضت اًتمبل ؾيبل

  

 

 .اؾت وٌٌسُ ههطف يه ثِ گطهبيي هٌجٕ يه اظ حطاضت اًتمبل ، حطاضت اًتمبل ضٍغي يه انلي ٍْيفِ

 .قَز ؾبذتِ هرتلفي پبيِ ّبي ضٍغي اظ تَاًس هي وطز وبض زهبي ٍ ههطف ًَٔ ثِ ثؿتگي ، زيگط ّبي ضٍغي ّوبًٌس حطاضت اًتمبل ضٍغي يه



 :قًَس هي تمؿين انلي زؾتِ 5 ثِ ولي ثَُض حطاضت اًتمبل ّبي ؾيبل

 گبظ -1

 آة -2

  ( ضٍغي هبًٌس) آلي ّبي ؾيبل -3

  ؾيليىَى حبٍي تطويجبت -4

  هصاة فلعات -5

 ثِ ثؿتِ تَاًس هي وِ اؾت هٗسًي پبيِ ثب ضٍغي يه گيطز هي لطاض اؾتفبزُ هَضز حطاضت اًتمبل ضٍغي ٌَٖاى ثِ نٌبيٕ زض هٗوَل ثَُض وِ آًچِ

 ؾيؿتن ثجيٌين اثتسا ثپطزاظين حطاضت اًتمبل ضٍغي ثِ ايٌىِ اظ پيف. گيطز لطاض اؾتفبزُ هَضز oC 300 زهبي تب( ثؿتِ يب ثبظ ؾيؿتن) ؾيؿتن ًَٔ

 .وساهٌس آًْب اًَأ ٍ ّؿتٌس چگًَِ حطاضت اًتمبل ّبي

 :حطاضت اًتمبل ّبي ؾيؿتن

  

 

 :وٌين تمؿين انلي زؾتِ زٍ ثِ تَاى هي ضا ضٍغي ثب حطاضت اًتمبل ّبي ؾيؿتن

  ثؿتِ يب فكبض تحت ّبي ؾيؿتن -1

 ثبظ يب فكبض ثسٍى ّبي ؾيؿتن -2

 ًتيدِ زض ٍ ًساضز توبؼ َّا ثب هؿتمين ثَُض حطاضت اًتمبل ضٍغي َطاحي ًَٔ ٍاؾُِ ثِ ٍ اؾت bar7-3 ثيي وبض فكبض ثؿتِ ّبي ؾيؿتن زض

 oC 300 زهبي تب هٗسًي ّبي ضٍغي اظ اؾتفبزُ ثب تَاى هي ّب ؾيؿتن ايي زض لصا آيس، ًوي پيف ضٍغي زض....  ٍ اوؿيساؾيَى ، تجريط هكىالت

 اظ ثيف زهب افعايف نَضت زض ايٌطٍ اظ زاضز ٍخَز َّا ثب ضٍغي اضتجبٌ اهىبى ٍ ثَزُ هحيٍ فكبض حس زض فكبض ثبظ، ّبي ؾيؿتن زض ٍلي. وطز وبض

oC 140 قَز ضٍغي وطزى ون ٍ اوؿيساؾيَى ٍ ضٍغي زيسى آؾيت ثبٖث تَاًس هي. 

 :اًس قسُ تكىيل ظيط انلي اخعاء اظ ضٍغي، ثب حطاضت اًتمبل ّبي ؾيؿتن ولي ثَُض

 .زاضز ضا هُلَة زهبي ثِ آى ضؾبًسى ٍ ضٍغي وطزى گطم ثطاي زهب تَليس ٍْيفِ وِ(: ثَيلط)زهب وٌٌسُ تبهيي -1

 .قَز هي اًدبم َطيك ايي اظ ثطٖىؽ ٍ وٌٌسُ ههطف ثِ ثَيلط اظ زا٘ ضٍغي اًتمبل وِ: اًتمبل لَلِ ذٍ -2

 .ؾيؿتن زض ضٍغي اًتمبل ثطاي زثي تبهيي خْت: پوپ -3

 ًئَپبى تَليس ّبي پطؼ هبًٌس)اؾت زا٘ ضٍغي ٍؾيلِ ثِ هكرم زهبي يه ثِ آى زهبي ضؾبًسى ، ّسف وِ ؾيؿتن اظ لؿوتي: وٌٌسُ ههطف -4

 (.... ٍ آؾفبلت وبضذبًدبت ، ًؿبخي ّبي وي ذكه ،



 .زاضز ْٖسُ ثط ايُطاضي قطايٍ زض ضا ؾيؿتن زض ضٍغي وؿطي تبهيي ٍ فكبض تٌٓين ٍْيفِ وِ: اًجؿبٌ هٌجٕ -5

 

 :ّؿتٌس ظيط هَاضز زاضز اّويت حطاضت اًتمبل ضٍغي يه ذهَنيبت ٌَٖاى ثِ وِ آًچِ

 هٌبؾت اوؿيساؾيَى پبيساضي -1

 ظيبز حطاضتي ْطفيت -2

 ثبال حطاضتي ّسايت -3

 قسى پوپ لبثليت -4

 پبييي ثربض فكبض -5

  ؾيؿتن لُٗبت ثط ذَضزگي ٖسم -6

 ثبال اقتٗبل ًمُِ -7

 هي حطاضت اًتمبل ّبي ؾيؿتن زض اؾتفبزُ ثطاي هٌبؾجي ؾيبل ٍ ثَزُ زاضا ضا ثبال هَاضز توبهي تمطيجب هٗسًي ّبي ضٍغي ثبال هَاضز ثِ تَخِ ثب

 اًتمبل ؾيبل ٌَٖاى ثِ هٗسًي ّبي ضٍغي اظ وٌٌس هي وبض ّب ؾيؿتن ايي ثب وِ نٌبيٗي ثيكتط زض حبيط حبل زض زليل ايي ثِ قٌس ثب تَاًٌس

 .قَز هي اؾتفبزُ حطاضت

 وبض ٍ ًٓط هطز ٍ وطز وبض زهبي ثطاي هٌبؾت ضٍغي اًتربة زاضز اّويت ّب ؾيؿتن ًَٔ ايي زض هٗسًي ّبي ضٍغي اظ اؾتفبزُ هَضز زض وِ آًچِ

 ؾيؿتن زض هرتلف هكىالت ثطٍظ اظ خلَگيطي ٍ تط ََالًي ظهبى زض آى ذهَنيبت حفّ ثطاي ضٍغي اظ هطالجت ٍ اؾتبًساضز قطايٍ زض ؾيؿتن

 :وٌن هي اقبضُ حطاضت اًتمبل ّبي ضٍغي اظ اؾتفبزُ ذهَل زض هْن ًىبت اظ ثطذي ثِ ايٌطٍ اظ.  اؾت

 oC اظ ثبالتط زهبّبي زض هٗسًي ضٍغي اظ اؾتفبزُ نَضت زض وِ چطا. قَز اؾتفبزُ هٌبؾت ضٍغي اظ آى وطز وبض زهبي ٍ ؾيؿتن ًَٔ ثِ تَخِ ثب -1

 زض ٖول زض وِ قَز هي ضٍغي قسى اؾيسي ٍ ؾيؿتن زض وه يب لدي تكىيل ٍ ضٍغي اوؿيساؾيَى ثبٖث ؾطٖت ثِ ثؿتِ ّبي ؾيؿتن زض 300

 .اًساذت ذَاّس وبض اظ ضا ؾيؿتن وَتبّي ظهبًي فبنلِ

 .قَز اؾتفبزُ ؾيليىًَي حطاضت اًتمبل ّبي ضٍغي اظ ثبيس ثبالتط زهبّبي تبهيي ثِ ًيبظ نَضت زض اؾت شوط ثِ الظم

 وِ چطا. ًوبييس پطّيع قست ثِ ضٍغي تَٗيى يب تٗويطات ظهبى زض ؾيؿتن قؿتكَي ثطاي ؾَذت هبًٌس ًفتي ّبي حالل اظ اؾتفبزُ اظ -2

 ثٌس آة ًمبٌ اظ ًكتي يب ٍ ؾَظي آتف ثطٍظ احتوبل ثبال زهبّبي زض ًتيدِ زض ٍ قسُ ضٍغي زض اقتٗبل ًمُِ ٍ ٍيؿىَظيتِ وبّف ثبٖث ؾَذت

 قسُ ؾبذتِ وبض ايي ثطاي وِ ّبيي ضٍغي يس ثب قؿتكَي ظهبى زض هكىالتي چٌيي ثطٍظ اظ خلَگيطي ثطاي. زاضز ٍخَز پوپ ّبي فلٌح ثرهَل

  .گيطًس لطاض اؾتفبزُ هَضز ، ضٍز هي وبض ثِ ؾيؿتن زض وِ ضٍغٌي ّوبى يب( فالقيٌگ ضٍغي) اًس

 .قس ذَاّس پطزاذتِ وبهل ََض ثِ فطايٌس ايي هٌبؾت ّبي ضٍغي ٍ قؿتكَ ّبي ضٍـ ذهَل زض ثٗسي ّبي همبلِ زض

 



 .ثس ثَي ايدبز ٍ لدي تكىيل ٍ ضٍغي پوپ اظ ًكتي

 ثؿيبض حدن افعايف زچبض ، ثربض ثِ تجسيل ٍ زهب افعايف اثط زض فبظ تغييط زليل ثِ آة. زاضز ثباليي اّويت ؾيؿتن ثِ آة ٍضٍز اظ گيطي خلَ -3

 پسيسُ ثطٍظ ّچٌيي.  ثَز ذَاّين قبّس ضا ؾيؿتن فكبض زض اذتالل فكبض اثط زض ثربض ثَزى پصيط تطاون ٍاؾُِ ثِ ّوچٌيي قَز هي ظيبزي

 ههطف ، ضٍغي هٌبؾت چطذف ٖسم زليل ثِ ًْبيت زض ٍ اؾت، ؾيؿتن ثِ آة ٍضٍز ًتبيح اظ ًيع ؾيؿتن زض نسا ايدبز ٍ پوپ زض وبٍيتبؾيَى

 ؾيؿتن زض ظزگي ظًگ ذُط افعايف ٍ ضٍغي ترطيت ثبٖث ضٍغي زض آة ٍخَز هَاضز ايي ّوِ وٌبض زض. ضؾيس ًرَاز ًٓط هَضز زهبي ثِ وٌٌسُ

 .قس ذَاّس

 آلَزگي ٍضٍز احتوبال ٍ آى ٍيٗيت اظ تب وٌس ووه هب ثِ تَاًس هي اؾت وبض حبل زض وِ ضٍغٌي ضٍي ثط ؾبل ََل زض ويفي ٍيٗيت ثطضؾي -4

 .وٌين خلَگيطي ضٍغي ذطاثي ٍ ؾيؿتن اخعاي ثِ آؾيت اظ هكىلي ّط ثطٍظ اظ لجل ٍ قَين آگبُ ضٍغي ثِ. . .  ٍ ؾَذت ، آة هبًٌس ّبيي

 

 قَز؟ هي تَليس چگًَِ( ضٍاًىبض) ضٍغي

  

 

 َجك ًْبيت زض وِ اؾت هرتلف ًفتي هَاز اظ تطويجي زضٍالٕ گيطز هي لطاض اؾتفبزُ هَضز ذَزضٍ يب نٌٗت زض ضٍاًىبض يب ضٍغي ٌَٖاى ثِ آًچِ

 .آيس هي ثسؾت هتفبٍت وبضثطزّبي ٍ ّب تَاًبيي ثب ّبيي ضٍغي ، هرتلف ّبي فَضهَل

 :قًَس هي تكىيل انلي خعء زٍ اظ ّب ضٍغي ولي ثَُض

 پبيِ ضٍغي -1

 افعٍزًي هبزُ -2

 :پبيِ ضٍغي

  

 

 .زّن هي قطح ضا پبيِ ضٍغي تَليس هطاحل ظيط زض. آيس هي ثسؾت ذبم ًفت پباليف اظ وِ اؾت اي هبزُ پبيِ ضٍغي

 :ظيط هطاحل َي ذبم ًفت پباليف اظ پؽ

 اتوؿفطيه تمُيط -1

 ذالء زض تمُيط -2

 ضٍغي ثطج -3



 

 .اؾت ضٍغي پباليكگبُ ذَضان ٍالٕ زض هبزُ ايي وِ قَز هي حبنل LUBCUT يب ضٍغي ثطـ ًبم ثِ ثطقي

 :قَز هي اًدبم ضٍغي تَليس ثطاي ظيط هطاحل ضٍغي پباليكگبُ ثِ LUBCUT ٍضٍز اظ پؽ

 هي ذبضج آى اظ اوؿتطوت ٌَٖاى تحت آضٍهبتيه تطويجبت فَضفَضال حالل اظ اؾتفبزُ ثب ٍ قسُ فَضفَضال ثب اؾترطاج ٍاحس ٍاضز LUBCUT اثتسا

 ٍ MEK ٍ تَلَئي ّبي حالل اظ اؾتفبزُ ثب ٍاحس ايي زض ، قَز هي هٌتمل گيطي هَم ٍاحس ثِ زاضز ًبم ضافيٌيت وِ ٍاحس ايي انلي هحهَل. قَز

 اظ ضا ذَز ثَزى ضٍاى ضٍغي ، هحيٍ زهبي زض تب ، ثطٍز پبييي وبفي اًساظُ ثِ ضٍغي ضيعـ ًمُِ تب قَز هي خسا ضٍغي اظ هَم هرهَل ّبي فيلتط

 آى اظ نٌٗتي ٍ هَتَض ّبي ضٍغي ثطذي تَليس ثطاي تَاًس هي وِ ، آيس هي ثسؾت پبيِ ضٍغي ، گيطي هَم اظ پؽ ٍاحس ايي زض ، ًسّس زؾت

 ايي ثبال ويفيت ؾَُح ثب نٌٗتي ٍ هَتَض ّبي ضٍغي تَليس خْت پبيِ ضٍغي ّبي ًبذبلهي وبّف ٍ ويفيت افعايف ثطاي ٍلي. وطز اؾتفبزُ

 اقجبٔ ضا اقجبٔ غيط تطويجبت ، ّيسضٍغى افعٍزى ثب هرهَني ضاوتَض زض ثبال فكبض ٍ زهب زض تب فطؾتس هي ّيسضٍغى تهفيِ ٍاحس ثِ ضا پبيِ ضٍغي

 ضٍغي تَليس خْت ويفيت ثب ثؿيبض پبيِ ضٍغي يه ٍاحس ايي ًْبيي هحهَل. ؾبظًس ذبج پبيِ ضٍغي اظ ضا N,S,O هبًٌس ّبيي ًبذبلهي ٍ وطزُ

 .اؾت هَتَض خسيس ّبي ضٍغي ٍ ووپطؾَض ، تَضثيي ضٍغي لجيل اظ ثبال ويفيت ؾَُح ثب ّبي

 اي پبيِ ضٍغي گطاًطٍي زضخِ ٍ ًَٔ وِ اؾت شوط ثِ الظم.  اين آٍضزُ ثسؾت ضا پبيِ ضٍغي يٌٗي ، ضٍغي تَليس انلي اخعاء اظ يىي هطحلِ ايي زض

 LUBCUT اظ اؾتفبزُ ثِ ًيبظ هرتلف پبيِ ّبي ضٍغي تَليس ثطاي پؽ. زاضز ضٍغي پباليكگبُ ثِ ٍضٍزي LUBCUT ثِ ثؿتگي آيس هي ثسؾت وِ

 .اؾت هتفبٍت

 ّبي ضٍغي هرتلف اًَأ اهطٍظُ ٍلي ، اؾت پبيِ ضٍغي ًَٔ تطيي ههطف پط وِ ثَز I گطٍُ پبيِ ّبي ضٍغي تَليس ضٍـ قس زازُ قطح ثبال زض آًچِ

 ظيط قطح ثِ پبيِ ّبي ضٍغي ثٌسي زؾتِ ولي ثَُض. زاضًس ضا ذَز ذبل تَليس ّبي ضٍـ ّطوسام وِ قًَس هي اؾتفبزُ ضٍاًىبضي نٌٗت زض پبيِ

 :اؾت

Sulfur , wt% 

 

  

 

Saturates , wt% 

 

Viscosity Index 

 

Group 

 



>0.03 

 

And/or 

 

<90 

 

80 – 119 

 

Group I 

 

≤0.03 

 

And 

 

≥90 

 

80 – 119 

 

Group II 

 

≤0.03 

 

And 



 

≥90 

 

120 min 

 

Group III 

 

ALL POLY ALPHA OLEFIN (PAO) 

 

  

 

Group IV 

 

ALL Base Stocks Not Included in Group I to IV 

 

  

 

Group V 

 

 

  API Group IV>Group III>Group II>Group I : ويفيت افعايف تطتيت

 :اؾت افعٍزًي هبزُ زٍم ثرف

  



 

 ثِ هَازي ايٌطٍ اظ ًساضز، وبهل ثَُض ضا ذَزضٍ يب ٍ نٌٗت زض اؾتفبزُ ثطاي الظم ّبي ٍيػگي ، آهسُ ثسؾت ذبم ًفت پباليف اظ وِ اي پبيِ ضٍغي

 هَاز پبيِ ّبي ضٍغي ثِ هٌَٓض ايي ثِ. قَز زاضا ضا هَتَض ٍ نٌٗت زض ذبل ّبي اؾتفبزُ ثطاي ًيبظ هَضز ّبي ٍيػگي ثتَاى تب قَز هي افعٍزُ آى

 :ظيطًس لطاض ثِ هَاز ايي اظ ثطذي. ثبقٌس ًٓط هَضز وبضثطزّبي ثطاي ّب ضٍغي هرتلف هكرهبت زٌّسُ ثْجَز وِ قَز هي ايبفِ افعٍزًي

 گطاًطٍي قبذم زٌّسُ ثْجَز -1

 اوؿيساؾيَى يس -2

 ؾبيف يس -3

 ضيعـ ًمُِ آٍضًسُ پبييي -4

 ظزگي ظًگ يس ٍ ذَضزگي يس -5

 وف يس -6

 وٌٌسُ هٗلك ٍ وٌٌسُ پبن -7

 پبيِ ضٍغي ثِ وطزُ تٗييي اؾتبًساضز آًچِ ثِ ضؾيسى ثطاي زاضز ًٓط زض ؾبظًسُ وِ ّبيي فَضهَل اؾبؼ ثط ، الظم همساض ثِ فَق افعٍزًي هَاز

 ٍاحس ايي زض هرتلف ّبي فَضهَل َجك ًْبيت زض. قَز هي اًدبم (Blending) وٌي هرلٌَ ٍاحس ًبم ثِ ٍاحسي زض ٖول ايي. قًَس هي ايبفِ

 .آٍضين ثسؾت گًَبگَى ههبضف ثطاي ضا هرتلف ّبي ضٍغي تَاًين هي

 ضٍاًىبضي اٍليِ تٗبضيف

  

 

  چِ؟ يٌٗي ضٍاًىبضي -1

 انُىبن وبّف يٌٗي ضٍاًىبضي. اؾت قسُ تٗطيف يىسيگط ثب توبؼ زض ؾَُح ًؿجي حطوت تؿْيل ٖلن ٌَٖاى ثِ ”Tribology“ يب ضٍاًىبضي

 .ضٍاًىبض هبزُ يه اظ اؾتفبزُ ثب ؾُح زٍ ثيي

 چيؿت؟ ضٍاًىبض -2

 ضٍغٌْبي آى هثبل هْوتطيت ٍ گيطز هي لطاض آًْب ثيي زض ؾُح زٍ ثيي انُىبن وبّف ثطاي وِ اؾت گبظ يب ٍ هبيٕ خبهس، ًيوِ خبهس، اي هبزُ

 .اؾت ضٍاًىبض

 زاضًس؟ هكرهبتي چِ ٍ ّؿتٌس ضٍغٌي ًَٔ چِ ضٍاًىبض ضٍغٌْبي -3



 اظ اًتٓبض هَضز ّبي ٍيػگي. ّؿتٌس نٌبيٕ زض اؾتفبزُ هَضز ضٍاًىبض تطيي ٖوسُ ٍ ّؿتٌس ًفتي هٌكبء زاضاي ٖوسُ ََض ثِ ضٍاًؿبظ ّبي ضٍغي

 :ّؿتٌس ظيط قطح ثِ ضٍاًىبضي ثطاي هٌبؾت ّبي ضٍغي

  .ثبقٌس ون ثؿيبض انُىبن يطيت ٍ هٌبؾت گطاًطٍي زاضاي

  .ًكًَس اوؿيسُ ٍ ثبقٌس همبٍم حطاضت همبثل زض

 لُٗبت الي الثِ زض ضؾَثبت ٍ لدٌي هَاز تكىيل ظيبز، حطاضت تبثيط تحت, هساٍم وبض اظ پؽ ٍ ثبقٌس زاقتِ هٌبؾت وٌٌسگي پبن ذبنيت

  .ًسٌّس

  .ثبقٌس ثبال گطاًطٍي قبذم زاضاي

  .ًوبيٌس خلَگيطي آًْب فطؾَزگي ٍ ؾبييسگي اظ ّؿتٌس، توبؼ زض يىسيگط ثب وِ هتحطوي ؾَُح ضٍي ثط ضٍغي اظ ًبظوي اليِ ايدبز ثب

  .ًٌوبيٌس وف ايدبز ٖوليبت حيي زض

 .ًىٌٌس ايدبز فلعي لُٗبت ضٍي ثط ذَضزگي ٍ ظزگي  ظًگ

 .ثبقٌس زاقتِ وبهل ؾبظگبضي پالؾتيىي ٍ الؾتيىي لُٗبت ثب

 چيؿت؟ زض ؾيٌتتيه ٍ هٗسًي ّبي ضٍغي ثيي تفبٍت -4

 ّبي ضٍغي ٖوسُ لؿوت ؾبذت زض ٍ آيٌس هي زؾت ثِ ضٍغي پباليكگبُ زض (Lub cut) ضٍغٌي ثطـ پباليف اظ( ًفتي يب)هٗسًي پبيِ ّبي ضٍغي

 ًؿجت ثبالتطي گطاًطٍي قبذم زاضاي هٗوَال ٍ ّؿتٌس پتطٍقيوي فطايٌس هحهَل ؾيٌتتيه ّبي ضٍغي ٍلي. ضًٍس هي وبض ثِ نٌٗتي ٍ هَتَض

 ظهبى زليل ايي ثِ ٍ زاقتِ هٗسًي ّبي ضٍغي ثِ ًؿجت ثبالتطي اوؿيساؾيَى همبٍهت ّب ضٍغي ايي ّوچٌيي ّؿتٌس، هٗسًي ّبي ضٍغي ثِ

 هحسٍزُ زض تَاًٌس هي زاضًس وِ ثباليي گطاًطٍي قبذم زليل ثِ ّب ضٍغي ايي زضيوي.  زاضًس هٗسًي ّبي ضٍغي ثِ ًؿجت تطي ََالًي وبضوطز

 .گيطًس لطاض اؾتفبزُ هَضز ٍؾيٗتطي زهبيي

 تط ََالًي ثؿيبض وبضوطز ظهبى زليل ثِ ٖول زض ٍلي زاضًس هٗسًي ّبي ضٍغي ثِ ًؿجت ثبالتطي ليوت ؾيٌتتيه ّبي ضٍغي ايٌىِ ٍخَز ثب:  ًىتِ

 .ّؿتٌس آٍض ؾَز ًيع التهبزي ًٓط اظ ، ّب ضٍغي ايي

 چِ؟ يٌٗي (Viscosity) گطاًطٍي -5

 هي ًبهيسُ( ٍيؿىَظيتِ) گطاًطٍي زّس، هي ًكبى ذَز اظ آى ّبي هَلىَل زاذلي انُىبن ٖلت ثِ قسى خبضي ثِ ًؿجت ضٍغي يه وِ همبٍهتي

 گطاًطٍي ثبيس ّوَاضُ ضٍ ايي اظ. گطزز هي ووتط آى گطاًطٍي, قَز گطهتط ضٍغي ّطچِ ٍ وٌس هي تغييط ضٍغي، زهبي تغييط ثب ضٍغي گطاًطٍي. قَز

 اًساظُ گطاز ؾبًتي زضخِ 100 ٍ 40 زهبي زض هٗوَالً ضٍغي گطاًطٍي. گطزز ليس قسُ، گيطي اًساظُ آى زض گطاًطٍي وِ زهبيي ثب ّوطاُ ضٍغي

 .قَز هي گيطي

 اؾت؟ ضٍغي ويفيت ثيبًگط (Viscosity Index)گطاًطٍي قبذم آيب -6



 اثط زض ثبقس، ثعضگتط ضٍغٌي گطاًطٍي قبذم ضلن ّطچِ. اؾت زهب تغييطات ثِ ًؿجت گطاًطٍي تغييطات هيعاى ًكبًگط (VI) گطاًطٍي قبذم

 تَاى هي ؾيؿتوْب ٖوَم زض گطاًطٍي تغييطات هحسٍزيت ثَزى هُلَة ثِ تَخِ ثب. ثطٖىؽ ٍ وٌس هي تغييط ووتط ضٍغي گطاًطٍي زهب تغييط

  .ثبقس ضٍغي ويفيت ثيبًگط تَاًس هي هكرهِ ايي گفت

 چِ؟ يٌٗي (Pour Point)ضيعـ ًمُِ -7

 .ًبهٌس ضيعـ ًمُِ ضا قَز خبضي تَاًس هي ٌَّظ زهب آى زض ضٍغي وِ زهبيي تطيي پبئيي

 چِ؟ يٌٗي (Flash Point)اقتٗبل ًمُِ -8

 ثِ ؾبظز، هي اقتٗبل لبثل هرلٌَ يه َّا ثب ٍ قَز هي تجسيل ثربض ثِ وبفي اًساظُ ثِ ضٍغي آى، زض وِ اؾت زهبيي تطيي پبئيي, اقتٗبل ًمُِ

 ٍ گيطي آتف هيعاى گيطي اًساظُ ثطاي آظهَى ايي. گطزز ذبهَـ ؾپؽ ٍ هكتٗل لحِٓ يه زض ضٍغي آتف، قٗلِ وطزى ًعزيه ثب وِ ََضي

 .گيطز هي نَضت ضٍغي ثَزى فطّاض

 وٌين؟ هي ايبفِ افعٍزًي هَاز ضٍغي ثِ چطا -9

 نٌٗتي آالت هبقيي ٍ هسضى ذَزضٍّبي هَتَض زض اؾتفبزُ ثطاي الظم ّبي ٍيػگي ٌَّظ آيس، هي ثسؾت ذبم ًفت پباليف اظ وِ پبيِ ضٍغي چَى

 ََض ثِ هَتَض، ظيبز فكبض ٍ حطاضت وبض، ؾٌگيي قطايٍ ثطاي الظم همبٍهت ضٍغي زض تب قَز هي افعٍزُ آى ثِ هَازي ًيؿت، زاضا وبهل ََض ثِ ضا

 قَز ايدبز ثْيٌِ

 :اظ ٖجبضتٌس, قًَس هي افعٍزُ پبيِ ضٍغي ثِ هٌبؾت ّبي ٍيػگي تبهيي هٌَٓض ثِ وِ هَازي تطيي هْن

  Dispersants & Detergents ّب وٌٌسُ هٗلك ٍ ّب وٌٌسُ پبن

  VI –Improvers گطاًطٍي قبذم زٌّسُ ثْجَز

  Anti-Oxidants يساوؿيساؾيَى هَاز

  Anti-Wear هَازيسؾبئيسگي

 Anti Rust & Oxidation ظزگي ظًگ يس ٍ ذَضزگي يس هَاز

  Pour Point Depressants ضيعـ ًمُِ آٍضًسُ پبييي هَاز

 Anti-Foam يسوف هَاز


