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 TBN ییایلق ددع : لوا هسلج عوضوم

 1TBN عدد با را خاصيت اين که شودمی آن در قليايی خاصيت ايجاد باعث روغن، در مواد متفرق کننده وجود

 يدر گازهااسيدهاي مضر موجود  يسازیخنث در روغن توانائی مبين بازي عدد ديگر، عبارت به .دهندمی نشان

 .است از احتراق ناشی

 

مثال روغن مورد  طوربه يك روغن باالتر باشد، قدرت پاك کنندگی و تميز کنندگی آن باالتر است. TBNهرچه 

باالتر از ده باشد. مواد پاك کننده  TBNنياز براي موتورهاي ديزلی سوپر شارژ يا توربو شارژ، حتماً بايد داراي 

 باريم و منيزيم هستند. خاصيت قليائی ،هاي کلسيمها و فسفوناتها، سولفوناتشامل ترکيبات آلی فلزي، فنات

و  هالجناز طرف ديگر با  ؛کنندمیو از خوردگی ممانعت شده روغن  باعث خنثی شدن اسيدهاي موجود درآنها 

 . برندیمو از آنجا بيرون  کنندمیرا خنثی و در روغن حل آنها  و دهندمیرسوبات، واکنش انجام 

 

 يتقابل عنوانبه يژگی،و ين. اباشدمیموتور  يهاروغن ينفكاست که عموماً جزء ال یهايويژگی، از TBNعدد 

 يدياس يطمح يشترب يسازیخنث يیتوانا یباالتر به معن TBN. عدد گرددمی يفروغن تعر يدياس يسازیخنث

 يتفعال يزاندر روغن بوده که متناسب با م ماندهیباق يهاينآلکال ينمب ينپارامتر همچن ين. اباشدمیروغن 

 15تا  5از عدد  TBNعدد  ينو عموماً دارا ي. روغن موتورهاباشدمیروغن در طول مدت کاري  يهایافزودن

 باشند.  ريمتغ توانندیم يسی،که وابسته به کارخانه سازنده و فواصل سرو باشندمی

 

 ی، کاهش محسوسTBNروغن، عدد  يطشدن مح يديآن اس پیو در  هایآلودگ واسطهبهکارکرده،  يهاروغندر 

روغن موتور باشد.  يضتعو نشانهد توانمیکه  باشدمی يينپا ياربس 3، کمتر از TBNخواهد داشت. غالباً سطح 

. باشدمیبا سوخت سولفور باال  یآلودگ ياو  يينپا يفيت، استفاده از روغن با کTBNکاهش سطح  يلاز دال يکی

در اثر اختالط با بخار آب موجود در )ه شد يدسولفوريكبه اس يلاحتراق، سولفور سوخت تبد آيندفر یدر ط

شده در محفظه احتراق و  يداز حد تول يشب ي. گرمارديگیمشتاب  TBNآن کاهش سطح  یموتور( و در پ

 حصوالت. مگرددمیروغن  يداسيون( منجر به اکسيسسرو یفواصل زمان يش)افزا يعمر کارکرد يشافزا

 .يدروغن خواهند گرد TBNکه منجر به کاهش سطح  باشندمی يديغالباً اس يداسيون،اکس

 

  : هجوت

 .دييامن رورم ار هوزج نيا دعب هام كي و دعب زور هد ، دعب زور تفه ، دعب زور كي رتهب يراپس رطاخ هب يارب

 هقيقد 10 : هعلاطم يارب مزال نامز تدم

 هقيقد 1 :رورم يارب مزال نامز تدم
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