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 Sentetik ve Mineral Baz Ayrımının Ötesinde... Uygulamanız Ne Alemde? 

  

Yağ üreticileri karlılığını artırmanın yolunu ararken, büyük yağ üreticileri ve bağımsız ticari yağ 
karıştırıcılarından bir eğilim ortaya çıkıyor. Bu eğilim, yağ kullanıcılarına yönelik satış sunumlarında 
sıkça ortaya çıkacak olan sentetik yağlayıcıları vurgulamaktır. Eğilim, kullanıcıların bakış açısından 
geliştirilmiş yağlama için olduğu halde, sentetik esaslı bir yağlayıcının her zaman üstün performans 
sağlayacağı yanlışına yönlendirebilir. Bu yüzden, son kullanıcının doğru yolu seçmesine yardımcı 
olmak için, uygulamadaki performansa göre farklı yağlayıcı tiplerinin nasıl formüle edildiğine ilişkin 
bazı temel bilgiler verilmelidir. 

Yağ Çeşitleri 

Bugün üretilen bitmiş yağların dört temel türü vardır. İlk ve en eski olanı, katkı maddesi içermeyen 
mineral yağlardır. Bu yağlar, baz yağda herhangi bir iyileştirmenin gerekli olmadığı sınırlı 
uygulamalarda görülür. Bu türün uygulamalarına örnek; API SA motor yağı, bariyer yağları, 
sızdırmazlık yağları, teknik yağlar vb. 

İkinci tip ise katkılı mineral baz yağlardır. Bu yağlayıcılar bugün piyasada bulunan yağlayıcıların 
çoğunluğunu oluşturmaktadırlar. Bu tip yağlayıcıların uygulamalarına örnek; motor yağı, hidrolik 
yağı, türbin yağı, dişli yağı, hava kompresörü yağı vb. Bu tür yağlayıcılar, yüksek veya düşük sıcaklık 
haricinde veya yağlayıcıyı etkileyen agresif bir ortamın bulunduğu durumlarda kullanılırlar. 

Üçüncü tip, katkı maddeleri içeren sentetik baz yağlardır. Bu yağlar genel yağlayıcı pazarının küçük 
bir bölümünü oluşturur, ancak birçok son kullanıcının popülerlik algısı nedeniyle artmaktadır. 
Geçtiğimiz yirmi yılda, kullanıcılara motor yağı reklam kampanyalarında bu yağların mineral bazlı 
yağlara göre daha iyi performans gösterdikleri söylendi.  

Arabaların motor yağlarında insanlar için stratejik bir reklam politikası izlendi. Bu yüzden, çoğu araba 
sürücüsü sentetik kavramının diğer yağlara göre –uygulama ne olursa olsun- yüksek performans 
verdiğine inanır. 

Sentetik baz yağlar, birçoğu belirli özel uygulamalar ile sınırlı olmak üzere pek çok farklı bileşik türü 
olabilir. Büyük üreticilerin birincil sentetik ürünü PAO (poli-alfa-olefin) olduğundan, piyasaya bu baz 
yağı kullanımı ısrar edilmiştir. PAO, Amerika'daki iki büyük petrol şirketi tarafından üretilen temel bir 
üründür. PAO bazlı yağlar, madeni yağ bazlı yağlayıcılara göre ekstra karlılık sağladığı için yoğun bir 
şekilde pazarlanırlar. Buradaki karlılığı anlamak için, otomobil motor yağlarında sentetik yağ ile 
mineral yağ arasındaki fiyat farkına bakmanız yeterlidir. Bağımsız ticari yağ karıştırıcıları da sentetik 
bir çoğunluğa yöneldiler, çünkü onların da karlılıkları arttı. 

Sınırlı sayıdaki yüksek performanslı yağ üreticisi, üst düzey geliştirilmiş yağlayıcıları gerçekten 
formüle etmek için sentetik vs mineral yağ argümanının ötesine geçmektedirler. Bu yağlar, baz yağ 
türüne veya kullanılan performans katkılarına sınırlama getirmeksizin, belirli bir uygulama 
yelpazesinde üstün performans için formüle edilmişlerdir. Yüksek performanslı yağ üreticileri, 
uygulama için sentetik baz yağın katkı maddeleri ile birlikte gerekli olduğuna inanıyorsa, bunu  
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formulünde kullanır. Bununla birlikte, çoğu durumda, bu imalatçılar uygun seçilmiş ve dengelenmiş 
geleneksel ve özel katkı maddeleri ile mineral baz yağının, üstün uygulama performansı sağlamak 
için yüksek teknoloji gerektiren bir müdehale ile formüle edilebileceğini bilir. Böylece, yağın son 
kullanıcısı, uygulama için en ekonomik maliyetle üstün performans sağlayan bir yağlayıcı elde eder. 
Zaten son kullanıcılar üstün performans yağı arzusu nedeniyle, ilk etapta bir sentetik ürün arıyorlar. 

Geliştirilmiş Yağlar 

Uygulamaya özgü geliştirilmiş bir yağ formülasyonu kavramını tanımlamak için öncelikle mineral ve 
sentetik baz yağların güçlü ve zayıf yanlarına bakmalıyız. Sentetik bazlı yağların güçlü yönleri; yüksek 
veya düşük sıcaklıkların beklendiği veya madeni esaslı yağlar için zararlı olabilecek agresif bir ortam 
uygulamalarıdır. Madeni yağın güçlü yönleri ise, katkı çözünürlüğü, doğal oksidasyon direnci 
özellikleri, daha iyi sızdırmazlık uyumluluğu ve daha düşük taban yağ maliyetidir. 

Sentetik esaslı yağların zayıf yönleri: sınırlı katkı çözünürlüğü, ester esaslı sentetik baz yağların bir 
çeşit aside dönüşümü, bazı sızdırmazlık malzemeleri ile uyuşmazlığı ve çoğu mineral bazlı yağa 
kıyasla galon maliyetinin önemli ölçüde daha yüksek olmasıdır. Mineral bazlı yağların yüksek ve 
düşük sıcaklık uygulamalarında ve bazı ortamlarda sınırlamaları vardır. 

Geliştirilmiş Yağ Formülasyonun Görevi 

Yüksek performanslı yağ üreticilerinin, ister mineral ister sentetik baz yağ olsun, son kullanıcıya 
yağların baz yağın ötesinde formüle edildiğini öğretmeleri gerekir. Yüksek performans yağı üreticisi 
tarafından formüle edilen ve üretilen geliştirilmiş yağlar, belirli bir uygulamada en üst düzeyde 
performans sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu performans hem laboratuar testleri hem de gerçek 
alan uygulamaları ile kanıtlanmıştır. Son kullanıcının aradığı şey, özel uygulamalarında gelişmiş 
performanstır. Sentetik bir yağ arayarak, sınırlı faydayla kullandıkları ticari sınıf yağlara kıyasla üstün 
performans sağlayacak bir yağlayıcı istiyor olduklarını düşünürler. 

Geliştirilmiş yağlar, ticari amaçlı mineral ya da sentetik baz yağlar için yapılan minimum 
formülasyonun çok ötesinde tasarlanmıştır. Bu geliştirilmiş yağları formüle ederken, araştırma ekibi 
temel yağ (sentetik veya mineral), konvansiyonel katkı maddeleri ve tescilli katkı maddeleri arasında 
sinerjik kombinasyonlar arar. İşte bu sinerji, ürünün uygulama için maksimum performansını sağlar. 

Geliştirilmiş Yağların Formülasyonu 

Daha önce de değindiğimiz gibi, formulasyonun ilk adımı, uygulamanın mineral veya sentetik baz 
yağına ihtiyacı olup olmadığına karar vermektir. Hangisinin üstün uygulama performansı 
sağlayacağını belirleyin. Araştırma görevlisi, katkı seçimini ve konsantrasyonunu sınırlayan sentetik 
bir baz yağ mı yoksa daha yüksek, daha sağlam bir işleme konsantrasyonunda daha geniş bir katkı 
kimyasalları aralığına izin veren bir mineral baz yağ mı kullanmalıdır? 
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İkinci adım, hangi geleneksel katkı maddelerinin ve hangi kalite düzeylerinin yağlayıcı maddenin 
çekirdeğini inşa etmek için mevcut olduğunu belirlemektir. Ticari sınıf yağlar yalnızca minimum bir 
performans seviyesine göre formüle edilirken, geliştirilmiş bir yağ bu noktanın çok ötesinde formüle 
edilmiştir. Bu, yağlayıcı maddenin performansını "arttıran" yüksek kaliteli katkı maddeleri kullanarak 
sinerji arayışıyla gerçekleştirilir. Daha sonra ilave katkı bileşenleri, iyileştirilmiş kayganlaştırıcı 
maddenin belirli bir uygulama için maksimum performansı sağlayacağından emin olmak adına 
optimum müdehale düzeyinde ilave edilir. Formülasyon sentetik baz yağ gerektiriyorsa, ana konu 
hala üstün performans için gereken katkı konsantrasyonudur. Çoğu zaman sentetik baz yağ, 
uygulama için gereken performansı sağlamak için yeterli miktarda katkı maddesi içermez. 

Geliştirilmiş yağların formüle edilmesinin üçüncü ve son basamağı, hangi tescilli katkı maddelerinin 
kullanılması gerektiğini seçmektir. Temel araştırma ve kendini kanıtlamış saha performansı 
sayesinde, yüksek performanslı yağ üreticileri, belirli uygulamalarda çalışan ve yağlayıcı 
performansını artıracak kanıtlanmış bir takım özel katkılar kullanırlar. Bu katkılardan bir veya daha 
fazlası, geliştirilmiş yağlayıcıya ince ayar yapmak için kullanılacaktır. 

Bilinçli Son Kullanıcı 

Bir son kullanıcı gelişmiş bir yağlayıcı formülasyonunda nelerin rol oynadığını anladığında, sentetik 
bir yağ maddesinin belirli bir uygulama için üstün ürün olmayabileceğini görmesi kolaylaşır. Ayrıca, 
gelişmiş yağların fiyatı, bu sayede daha anlaşılır hale geldi, çünkü müşteri, spesifik uygulamalarda 
kullanılan yağlarda daha yüksek bir teknoloji ve performans seviyesi olduğunu artık anlıyor. 

Elbette, sentetik yağ üreticisi bir sentetik yağ önerir. Kendisinin sattığı ticari mineral baz yağıyla 
karşılaştırıldığında daha iyi kar getiren sentetik önermesi normaldir. Lubricants World dergisinde 
yayınlanan ve sentetikleri tartışan bir makale, halkın sentetik konsepti nasıl kucakladığını ve 
harcadıkları fazladan para ile ne elde ettikleri konusunda neyi anlamadıklarını anlatıyor. Makale, 
tüketicilerin "sentetik" kelimesiyle daha "iyi" hissettiklerini ve izlenimlerinin geleneksel & ticari 
motor yağları ile elde ettiklerinden daha iyi performans olduğunu gösteriyor. Makale, "halk konsepti 
kabul etti ve fiyat yüksek olmasına karşın pazar büyüdü, "diyor. 
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