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تقديم

يبدو أن هذه السئلة هي من السئلة المهمة التي تواجه مالك السيارة عند الرغبة في تغيير زيت المحرك، 
فهل هناك إجابة مباشرة وسريعة لها؟

 أو أكثر، 5000 كيلومتر" أو 3000قد يكون الرد بخصوص سؤال تغيير الزيت، في بعض الحيان "كل 
أو عندم7ا يشي7ر مؤش7ر الزي7ت إل7ى مشكل7ة م7ا يتوج7ب معه7ا تغييره، لك7ن ف7ي الحقيق7ة ل توج7د إجاب7ة بس7يطة 

وسريعة ومباشرة لهذا السؤال.

لهذا وقب7ل محاول7ة الجاب7ة دعون7ا نتعرف عل7ى الخص7ائص الكيمائي7ة للمركبات المس7تعملة هذه اليام كزيوت 
للمحركات بالضافة إلى معرفة وظيفتها، هذا سوف يسهل علينا اقتراح الجابة المناسبة.
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مكونات زيت محرك السيارة

يترك7ب زي7ت محرك الس7يارة م7ن زي7ت أس7اسي م7ع مجموع7ة م7ن الضافات الكيمائي7ة الخرى تختل7ف م7ن 
شركة إلى أخرى، وهي ذات فوائد متعددة لمكونات المحرك الميكانيكية، ومن هذه الضافات:

Detergentsالمنظفات ●
Anti-wear agentsإضافات مكافحة التآكل ●
Rust inhibitorsمثبطات أو مانعة الصدأ ●
Friction modifiersمواد تخفيض معدلت الحتكاك ●
Antioxidantsمضادات الكسدة ●

% للزي77ت الس77اسي، بينم77ا تمث77ل 90% إل77ى 75بع77ض الشركات المص77نعة لهذه الزيوت تعتم77د نس77بة م77ن 
%.25% إلى 10الضافات مانسبته من 

يمك7ن للزي7ت الس7اسي المس7تخدم أ7ن يكون زي7ت تقليدي أ7و ط7بيعي مشت7ق م7ن النف7ط الخام ويس7مى ف7ي هذه 
 ، لك7ن ف7ي أحيان أخرى يم7ر الزي7ت الس7اسي ببع7ض العمليات والمعالجات Conventional Oilالحال7ة 

الكيميائية الضافية والتي تحور من خصائصه التركيبية ليصبح في هذه الحالة زيت مخلق أو مصنع وهو 
.Synthetic Oilمايطلق عليه إسم 
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كان أول إنتاج للزيوت المصنعة، وكبديل للشحوم المعدنية، نهاية العقد الثالث وبداية العقد الرابع من القرن 
العشرين على يد مجموعة من العلماء اللمان، حيث امتازت هذه الزيوت بقدرتها على الحتفاظ بسيولتها 
في درجات الحرارة المنخفضة جدا  مقارنة بتلك المستخلصة من النفط والتي تتصلب في الطقس البارد 

بسبب إحتوائها على نسبة عالية من الشمع. 

للمواد المضافة دور كبير في المساعدة على منع التآكل أو تراكم الصلصال والمواد الضارة، بالضافة 
ا الحماية في درجات  إلى أنها تسمح للزيت بالتدفق بحرية في درجات الحرارة شديدة البرودة وتوفر أيض 
الحرارة العالية جد ا، وتظهر بعض الختبارات في المركز المتخصصة أنه بعد استخدام الزيت لمسافة 

 ميل، ل يزال الزيت نفسه يحتفظ بخواصه، لكن استنزاف المواد المضافة ربما لم يعد يسمح لهذا 3000
الزيت بتقديم نفس الحماية والفوائد المرجوة منه.

كل مادة من المواد المضافة تقوم بتنفيذ مهمة معينة تحسن من إداء المحرك وتقوم بحمايته وهي مجتمعة 
تؤدي الغرض الساسي لضافة الزيت إلى المحرك، والذي من مهامه:

تشحيم القطع الميكانيكية أو الجزاء المتحركة داخل المحرك ومنع الحتكاك فيما بينها.●
●. التخفيف من الحرارة الناجمة عن الحتراق داخل المحرك 
التخلص من المواد الناتجة عن عملية الحتراق والتقليل من تأثيرها الضار على أجزاء المحرك.●
التقليل من مخاطر عملية الكسدة التي قد تحدث داخل المحرك نتيجة لوجود الكسجين كأحد العوامل ●

الضرورية للحتراق وتوليد الطاقة داخل المحرك.

مهام زيت محرك السيارة
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  ماذا تعني لك هذه الرقام؟

بالنظ7ر إل7ى تأث7ر الس7وائل والمواد بالحرارة، والزي7ت ل يش7د بالطب7ع ع7ن هذه القاعدة، دع7ت الحاج7ة إل7ى 
ايجاد نظام رقم77ي يمك77ن م77ن خلل77ه التعرف عل77ى درج77ة لزوج77ة الزي77ت ف77ي الطق77س البارد وكذل77ك عن77د 

 210 درج77ة مئوي77ة (100وص77ولها إل77ى أقص77ى درجاته77ا داخ77ل المحرك، والت77ي ق77د تص77ل تقريبا  إل77ى 
 The Society ofفهرنهاي7777ت) ، ولتوحي7777د وحدة القياس أص7777درت جمعي7777ة مهندس7777ي السيارات 

Automotive Engineers) والت7ي تكت7ب اختص7ارا  عل7ى عل7ب الزي7ت ف7ي بع7ض الحيان SAE ،(
وحدة قياس يمكن من خللها معرفة درجة لزوجة الزيت في الطقس البارد وكذلك عند وص7ول الحرارة 

إلى أقصاها داخل المحرك.

 وه7و Wيتكون الرق7م المدرج عل7ى علبة الزيت من جزئين؛ الول ويتكون م7ن رق7م بالضاف7ة إل7ى حرف 
 - شتاء) ويقي7س معدل أداء الزي7ت أ7و اللزوج7ة ف7ي الج7و البارد، بينم7ا يرم7ز Winterاختص7ار للكلم7ة (

 درجة مئوية.100الجزء الخير إلى معدل اللزوجة في درجة حرارة المحرك العالية والتي تقدر ب 

20W50 10 أوW40 ؟
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لظروف القيادة المختلف777ة دور مه777م كذل777ك ف777ي التأثي777ر عل777ى الزي777ت المس777تخدم م777ن حي777ث س777رعة فقدان777ه 
لخصائصه الملينة ومن هذه الظروف:

رحلت قصيرة متكررة لمسافات قصيرة (خاصة خلل الطقس البارد)●
السير والتوقف باستمرار خلل حركة المرورالمزدحمة داخل المدينة.●
القيادة في ظروف متربة، على طرق الحصى، وغير ذلك.●
القيادة بسرعة ثابتة على الطرق السريعة أثناء الطقس الحار●
أجهاد المحرك من خلل تحميل أو سحب بعض الوزان أو الثقال الكبيرة.●

متى يمكن تغيير زيت المحرك؟

المحرك هو بمثابة قلب السيارة، لذا فإن تغيير زيتها بناء  على توصية الشركة الصانعة قد يكون أهم شيء 
يمك777ن القيام ب777ه للحفاظ عل777ى تشغي777ل محرك س777يارتك لفترة أطول. وم777ع ذل777ك ، يج777ب علي777ك قراء777ة هذه 
التوص77يات ع7ن كث7ب لتحدي7د الفاص77ل الزمن77ي الص77حيح؛ الفاص77ل الزمن77ي الذي يتطاب7ق م7ع ظروف تشغي7ل 

سيارتك وعادات القيادة الخاصة بك والتي سبق الشارة إليها سابقا .

يمكنك السترشاد بخواص الزيت التي قد تتغير بعد استخدامه لمسافة معينة، وتغير هذه الخواص من حيث 
الكثاف77ة واللون ق77د تعن77ي أ77ن الوق77ت حان لتغيي77ر زي77ت المحرك م77ن أج77ل المحافظ77ة عل77ى عم77ر أطول وأداء 

أفضل له.

ظروف القيادة وزيت المحرك
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