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حل واحد لجمیع التحدیات
مصدر واحد لجمیع احتیاجات األعمال

خیار واحد للجودة واملالئمة واملوثوقیة

زیوت أساس أرامکو 

زیوت أساس أرامکو
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رد موثوق للنفط ومنتجاته علی الصعید العاملي  أرامکو السعودیة مَوّ
منذ أکثر من 80 سنة، وعلی مدى األربعین سنة املاضیة، کانت 

ردین حول العالم  الشرکات التابعة ألرامکو السعودیة من أکبر املَوّ
لزیوت األساس فائقة الجودة من الفئات 1و2و3. حیث عملنا بالتعاون 

مع کبار العمالء إلیجاد حلول مبتکرة تلبي احتیاجاتهم واحتیاجات أسواق 
زیوت األساس الناشئة عن طریق توفیر إمدادات موثوقة وذات جودة 

فائقة من مصافینا ذات املوقع االستراتیجي حول العالم.

وفًقا لبروتوکوالت معهد البترول األمریکي والجمعیة األوروبیة ملصنعي 
السیارات، نجحت أرامکو السعودیة في إنجاز برامج االختبار التي أثبتت 

قابلیة التبادل واالرتباط بین الزیوت األساس للمجموعة الثانیة من مواقع 
شرکاتنا املتعددة. وشملت برامج االختبار الواسعة زیوت التروس 

والزیوت الصناعیة وزیوت محرکات السیارات باستخدام إضافات تغطي 
بروتکول اختبارات API SN/GF-5 وAPI CJ-4  وACEA A3/B4. وتجري 

حالًیا اختبارات محرکي ACEA E7 وE9، ومن املتوقع إنجازها بحلول الربع 
األول من عام 2019.
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*) Scales of each data adjusted for visualization
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العالمات التجاریة لزیوت أساس أرامکو 
تفخر أرامکو السعودیة باإلعالن عن أنواع زیوت األساس التي تشمل 

املجموعة األولی واملجموعة الثانیة واملجموعة الثالثة.

أرامکودورا

أرامکوبریما

أرامکو ألترا

ُیصنف ضمن الفئة 1 حسب معهد البترول األمریکي
جودة متناسقة ومنتج من مصدر واحد من النفط الخام
جودة تشتیت عالیة وتوافق ممتاز مع املواد املضافة
االستخدامات الرئیسة: املحرکات الصناعیة ومحرکات 

السفن والسیارات من الفئة املتوسطة

یصنف ضمن الفئة 2 حسب معهد البترول األمریکي
عالیة النقاء مناسبة لزیوت املعالجة/الزیوت البیضاء

مت لتوافق نطاًقا واسًعا من درجات اللزوجة  ُصِمّ
املطلوب توافرها في زیوت املحرکات 

االستخدامات الرئیسة: السیارات والتطبیقات الصناعیة 
عالیة األداء

یصنف ضمن الفئة 3 حسب معهد البترول األمریکي 
مصممة ألحدث زیوت املحرکات منخفضة اللزوجة 

وطویلة األجل وسوائل نقل الحرکة
االستخدامات الرئیسة: زیوت املحرکات عالیة األداء 

ذات املستوى الرفیع

الزیوت األساس من املجموعة 
الثانیة القابلة للتبادل واالرتباط

80 سنة من اإلرث والخبرة 
واملعرفة

اختبارات محرك السیارة

(API SN/GF-5) اختبار املحرك بالتسلسل 3 إتش

(API CJ-4) اختبار املحرك بالتسلسل 3 إتش
ترسب املکبس املوزون (تصنیف الخصائص)

املتطلبات

نتیجة االختبار

(ACEA A3/B4) االختبار األوروبي للمحرك

TDi فولکسفاغن(CEC L-78-T-99)
أربع دورات، 1.9 ل، شحن دوامي، حقن مباشر 

OHC، أربع دورات، بنزین، 1360 سي سي
TU3M بیجو(CEC L-38-A-94)

VTG أربع دورات، 2.2 ل، شحن دوام
OM646LA مرسیدس(CEC L-099-08)

تظهر زیوت أساس الفئة 2 أداء مرضًیا في مختلف اختبارات محرکات معهد البترول 
األمریکي والجمعیة األوروبیة ملصنعي السیارات عبر عدد من املقاییس بما في 

ذلك األکسدة ومقاومة التآکل ونظافة املکبس ومقاومة تشکل الرواسب 
باستخدام تقنیات املواد املضافة املالئمة.

التسلسل 3إتش
(API SN/GF-5)

TU3M بیجو
(ACEA A3/B4)

املتطلبات

نتیجة االختبار

TDi فولکسفاغنTUSJP-L4 بیجو
(API SN/GF-5)(ACEA A3/B4)
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