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الإيزياايييئ  لمعرفييئ ميييى التحسييل فييي م انييإاتأ ليكيي ل نييالحاي ل سييتةيا  مييرث  ةييرى   تييت  ىمميييئ 
ة يييي اتج يييييي الترييييييم لاسييييتةيا  مميييي  ل ةعميييير  بيييي   يث تييييي ير الزيييييت المسييييتعمل فييييي بيييي ا ىييييا

اسييتةيا  ةمييي  مييل والت ليي يل  الميبيياع ل( كميي ي  ىايي ع   تتلعهمييا ىمميييئ اسييتة ن الزيييت ل
   ي ميييل ىميييو يييي ا الزييييت لالزييييت المسيييتر       ايييحت -لاسيييتةيا   كسييييي اول معيييي  - جامتيييزا

 لو  cst 6.21 العتااج  عأ مي ارتإعت لز  ئ الزيت المستةي  لعي ىمميئ المعال ئ حيا زايت مل
cst 6121 ىعييي ير ييئ حييرارث °C 611 فييي حيييل زايت المز  ييئ مييل    cst 6.121  لييو cst 

  حيييا نييارت مييي  المز  ييئ  كليير مييل البييي  المسيي مئ مييل ملييل  C .1°ىعييي ير ييئ حييرارث  61.21
مل لز  ئ زيت البريا ال ييي   ي ا مؤيير  ييي يييل  (  مريلئ  ياي SAE معيئ مهعيسي السيارات و

ى فيييي محييرت السييييارات   مييا ىيييل الكبافييئ الع ىييييئ ىمييو  مكاعييييئ اسييتةيا  الزييييت المييي ر ميييرث  ةيير 
  ليت لسييل   1.6 1ىيل الزييت ال يييي لمبييار  فالزييت المسيتعمل تيزياي ميميئ الكبافيئ الع ىييئ فيييأ

الييييي اا  التييييي فيييييأ   مييييا لعييييي المعال ييييئ ي  ييييي تحسييييل  يييييي فييييي ةانيييييئ الكبافييييئ الع ىيييييئ  حيييييا 
لتكييي ل لييييل البيميييئ المسييي مئ ميييل مليييل  معييييئ مهعيسيييي  .1289اعةإايييت الكبافيييئ الع ىييييئ  ليييو 

(  ميميييئ الكبافيييئ الع ىييييئ لزييييت البرييييا ال يييييي   ميييي ارتإعيييت ميميييئ عب يييئ الييي مي  SAEالسييييارات و
   ييييي تبيييار  عب يييئ الييي مي   C .11° ليييو  C .61°( لمزييييت المسيييتر   ميييل Flash Pointو

ميييييئ  ىييييايث تييييي ير الزيييييت المسييييتعمل الةانييييئ لزيييييت البريييييا ال ييييييي   لهيييي ا  كيييييت العتييييااج  ل ىم
ميل البيي   ةمي  الم يلات  يت  لو اسيتر ا     تعيافي يي ه الةي ان  ليو ميي  مريليئ  يياي   لاستةيا

المعر فئ لمزيت اللكير  البيي  المسي مئ ميل مليل  معييئ مهعيسيي السييارات  مميا يييل ىميو  مكاعييئ 
  حي  لن رث  ليعيئ كالزيت اللكر تماماي استةيا  الزيت المعاي تي يره مرث  ةرى ليؤيع مها  التي

ــة   -لز  ييئ الزيييت  -عب ييئ اليي مي  – ىييايث تييي ير  -الزييي ت المسييتعممئ الكممــات الدال
 زيت البريا 
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  المقـدمــة .1
يت   يزا  المحركيات  سي ا  كاعيت المحركيات يمل المعر ف  ل الزي ت المستةيمئ في تز 

لإتيرث  هاىعيي اسيتةيام يل العممييات النيعاىيئ فيي للييات العبيل    المسيتةيمئ فيي تييا ئالمسيتةيم
 سي ي نيلم ميل تلرييي المحيرت  معي  االحتكيات حييا ي المبييا  ل اااإهي ئلم غيير نيالحتن   يمئ

ايافئ زييت  المسيتعمل ي   التةمن مل الزيت ل ا  [6] الم ل  يحت ع ىمو م اي اارث لالمحرت  ا 
عميا ييت  اسييتر ا   فيالزي ت ال تسيتعإي كميياي   يييي  بعييا  االسيتعمال كميا يي  الحيال لالعسييلئ لم مي ي   ا 

   مييي يعيياي اسييتعمالها لعييي ىمميييات معال ييئ معبيييث تهيييف  لييو اسييتةراج الميي اي ه الزييي ت  زاييياي  ييي
ميايث  فيي ال امي  يي  ىليارث ىميوالزيت المستعمل ف .[6]مإييث ال ات البيمئ  فنمها ىل الم اي غير 

اافات مل م اي  اوحيالا  مع في عساامئ تحت   ت عيل  ئكيمياايىمو م اي اارث  معايل ببيمئ  ا 
 لهيي ا يعييي  معايي  التيييريعات الليايييئ تحييت ماامييئ المةمإييات الة ييرث  فييييعيييرج الزيييت المسييتعمل 

اليتةمن مييل زييي ت المحركييات المسييتعممئ  ميير غايييئ فيي الاييرر ىمييو اللياييئ  حيييا يييت  الييتةمن 
ىميو نيحئ كيل الكااعيات الحييئ      الهي ا   حييا ييؤبر يي ا سيملاي  معها ىل  ريل حرمهيا  تم ييت

يييت  رميهييا فييي يييلكات النييرف النييحي فتحيييا تميي ت كلييير فييي المييياه حيييا  ل  ييل  احييي مييل 
لتم ييت ميا يزييي ىيل مميي ل  يل ميل الميياه  حتيو يفعهيا فيي اور  ييؤيع  الزيت المسيتعمل كياف  

سيييتةيمئ فييييي تحسييييل ة انييييها ىعيييي تنييييعيعها   ليييو تميييي ا كليييير لمترلييييئ   عتي يييئ ل اييييافات الم
عيييا  بلاإلايييافئ  ليييو المركليييات المعيعييييئ المعبييييث العات يييئ ميييل   يييزا  المحركيييات التيييي ميييي تت كيييل  

   ليي لت كاعييت [6]ل ة يير ييي ه الزييي ت ىمييو اللياييئ  كليير لكبييير مييل ة يير الييعإ  الةييا  إالتيييايل فيي
ل الييتةمن مييل ييي ه الزييي ت ل ريبييئ  ىييايث تييي ير الزييي ت المسييتعممئ ييي  الحييل اومبييل حيييا يمكيي

ميي تكي ل  كبير ميل  ر  م  العم   ل  ىايث التي يمإييث  م فرث لم امئ  لمعئ لمليائ لل  مرلحئ  يااي 
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( فيي boilersمرث  احيث  حيا يمكل  ل يت   ىايث استةيامها كزيي ت تييحي     ك مي ي لممر يل و
   لتيايل محركات الييزل مناع  االسمعت    الحييي كما مي تستةي  في التيفائ  

ىييايث اسييتةيا  تمييت الزييي ت    معال تهيي ملييل  اكمييا  مامييت لعيي  الييي ل مراكييز لت مييي   ا 
حرمهييييا   اسييييتةيامها لمنييييير لم امييييئ    الييييتةمن العهييييااي معهييييا فييييي المحييييارل الييييي ارث لمنيييياع  

فيي  تعتلر اليالال  ال اليات المتحييث اومريكييئ  اليي ل او رلييئ ييي اوكبير تبييماي  االسمعت   حالياي 
ىييايث تنييعي   اسييتةيا  الزييي ت المسييتعممئ    ت ييا زت عسييلئ الت مييي   % مييل  81م ييال ت مييي   ا 

% مييل ال ميي  اوساسييي 61الزيي ت المسييتعممئ  يعيياي تنييعي  لعاييها لحيييا يإيي  لييت ليي كبر مييل 
   [4] ي لع  الي ل او رليئف تىمو زي ت التزيي

بي اهرت ىمميئ  ىايث تي ير  معال ئ الزي ت معي زمل   يل فلي ت لإكرث تعبيئ الزي ت ل
ب  ت ي رت  سياال التكريير  المعال يئ حتيو  نيلم اليي     مل الي اا   الر اس  النملئ لالترييم

مسيتعممئ ميل يي ه ال يرلج ي  ي لييعا العيييي ميل ال يرل التيي يمكيل اسيتةيامها لمعال يئ الزيي ت ال
كميا يمكيل   [5]( لاستةيا  مي اي  يعييئadsorptionالمعال ئ الحمايئ المتل ىئ لعمميئ االمتزاز و

س ا  كاعت ىمو ييايئ ةميي      [1]( لم يلات مةتمإئ extractionاستةيا  ىمميئ االستة ن و
المتعيييي  رمتبيمييئ كييالتب ي غيريييا مييل  ييرل المعال ييئ ال [7]معإييريث لعييي ىمميييئ المعال ييئ الحمايييئ 

المراحيييل  التب يييير تحيييت الايييا  المةمةيييل حتيييو لاتيييت  ييي يث الزيييي ت المكيييررث تنيييل  ليييو  ييي يث 
الزي ت ال يييث والزيت اللكر(   له ا  لمحا ئ المستمرث لزيت السييارات فيي السي ل المحميي الميليي 

ميل اليتةمن  ئ لييالي ليكل ةان  الس ل العالمي ليكل ىا    لمحا ئ لمعال يئ الزيي ت المسيتعمم
معها ل رل مارث لمليائ   لألرليا  الي فيرث التيي ميي تعي ي ىميو المسيتبمريل فيي يي ا الم يال  لي فرث 
الةامات  سه لئ التكرير  المعال ئ فمل يعا كاعت  يميئ ي ه اليراسئ الت ليبيئ  فإي ي ه اليراسئ 

ات  الييي ع تتلعيييأ ىممييييئ سييييت  اسيييتةيا   ريبيييئ االسيييتة ن لاسيييتةيا  ةميييي  معاسييي  ميييل المييي يل
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   يييي ه ال ريبيييئ تعتلييير  ات تييي بير  كلييير ميييل ال يييرل اوةيييرى فيييي  ىيييايث تيييي ير الزيييي ت جاالمتيييزا
 لمحنيي ل ىمييو عتييااج  ييييث يحيي   ل يكييل لمميي ي  المسييتةي  مالميييئ ىاليييئ لتيي  ي   [8]المسييتعممئ 

   [9]مل ميرث لت  ي  الم اي المم بئ لمزيت المستةي   الزيت اوساسي   
مكييييل تبسييييي   ريبييييئ االسييييتة ن لالميييي ي   لييييو مسييييميل  اسييييتة ن لميييي ي  فيييييريع  ي

 اسييتة ن لميي ي  متعيييي المركلييات  فييي ييي ا اللحييا تيي  اسييتةيا  ال ريبييئ الباعيييئ   لييت لمكإييا ث 
العاليئ في التةمن مل اليي اا    ميي تي  اسيتةيا  العيييي ميل المي يلات فيي  لحياا سيالبئ إلىيايث 

معها اللي تاع ل  االيباع ل كةمي   كي لت اللي تياع ل مي  اللر لياع ل لتكي يل تي ير الزي ت المةتمإئ 
الييي اا  فييي ال يي ر اوةيير  مييزيج مركيي  ىعيييما يمتييزج ميي  الزيييت ييي    الزيييت فييي المييزيج تاركيياي 

فييت  اسيتر اىأ ميل ميزيج المي يلات لتلةيير المي يلات  ت التي يت  فنمها  التةمن معهيا   ميا الزيي
لي تاع ل  الت ل يل م  االيباع ل في ىمميئ -6 ياا استةي  مزيج مل  [61]المر   . [1]    التب ير

مي يلات مإيريث  مركليئ  [7] اسيتة ن إلىيايث تيي ير زيي ت المحركيات  فيي حييل اسيتةي  المر ي 
ىايث تي ير زيت التيحي  المستعمل   لمبارعئ ميرتها إلحيا   ا 

يل م  الميباع ل في ىمميئ االستة ن   تهيف ي ه ال رمئ  لو استةيا  مزيج مل الت ل  
 التي تتل  لعمميئ امتزاز لاستةيا   كسيي اولم عي    ل ستإايث مل الزي ت المستعممئ  التي فبييت 
كامل    لع  ة انها  بعا  التيايل  حيا تيعت   يتها لتاير لز  تها  عبن ير ئ  مياها 

حم ايتها  عسيلئ الر اسي     اليي اا  المعيعيييئ لزييايث عسيلئ اليي اا  المت يايرث لهيا  كي لت زييايث 
فيهييا  التييي تسييل  فييي زيييايث الكبافييئ الع ىيييئ لزييي ت  تايييير ل عهييا  لييو اوسيي ي الييياكل  كييل ييي ه 

 الع امل ت عمها غير نالحئ ل ستةيا  
 
 



   يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالمحركات  في المستعمل الزيوت تدوير عممية تقييم

 

 م0202 -ديسمبر -الرابعالمجمد  -والعشرونالثالث العدد  –المجمة الجامعة  11
 

 الجانب العممي المواد المستخدمة و   .2
 المواد المستخدمة  - أ

 يي   حيي  (Thuraya (20W-50)ييت البرييا و( الزي ت  ت  في ي ه اليراسيئ اسيتةيا  ز 6
زي ت المحركات المعيعيئ المةنن لمحركات ال از ليل  المنع  مل ملل يركئ منإاث الزا يئ 
لتكرير العإ   ليليا   مي ت  يراسئ لع  ة انأ مليل  لعيي االسيتعمال كميا سييت  ت اييحها الحبيا 

 في العتااج 
ت ل يل  الميباع ل   مي ت  يرا  كي  المي يليل ( الم يلات  ت  استةيا  مزيج مل م ي  ال.

   ميييي ايييمعت  يييي  م انيييإات يييي ه (ALDRICH)  تلعبيييا ث ىالييييئ ميييل  حييييى ييييركات الكيما ييييا
 ( 6الم يلات في ال ي ل و

   ميي (ALDRICH)مل ييركئ   ( المايث الممتزث   كسيي اولم عي     مي ت  يراؤيا  يااي 1
 ( 6وامعت  ي  م انإاتها في ال ي ل 

 (  أهم مواصفات المذيبات والمادة الممتزة المستخدمة في التجربة1الجدول )

  كسيي اولم عي   الت ل يل الميباع ل الة ان

 CH3-OH C7H8 Al2O3 النيائ ال زيايئ

 % اكسيي اولمعي   ع    99 % 9991 % 9996 عسلئ العبا ث
 616991 96966 66916 الكتمئ الم ليئ و  / م ل(
 مسح ل الي  عاى  ساال ىيي  الم ل ساال ىيي  الم ل الماهر   اليكل الةار ي

 6915 1987 1979 (6الكبافئ و  /س 
 6156 98 - 95 - ير ئ االعنهار وما ع(
 6981 15 666 ير ئ الاميال وما ع(
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 خطوات إعادة التدوير  - ب
 ة  ات  يي   تتامل ىمميئ  ىايث التي ير ب ا

 1.يييييت  ترييييييم الزيييييت إلزالييييئ الييييي اا  النييييملئ التييييي يزيييييي م ريييييا ىييييل   الترييييييم    الي 
( Buchner Funnelميكر ميتر س ا  كاعت معيعيئ    غير معيعيئ   لت لاستةيا  مم  ل ةعر و

مل  .7.مل  ت م  ح الي  111ميكر ميتر حيا ت  ترييم  1.  رل ترييم  ا مسامات لب ر 
 م  ل ةعر مل الزيت في  سإل ال رل المبلت ىميأ م

عتيياج زيييت ماىيييع معيياي التكرييير يييت  باعييياي    االسييتة ن  إلزالييئ او ييزا  الباريييئ الببيمييئ  ا 
ايافئ  11. ا   مل مل الزيت المستعمل  العياتج ميل الة ي ث السيالبئ فيي ي رل االسيتة ن  ا 

ح ميي / ت ليي يل  ميبياع ل( يحييرت الةميي   ييييا  11:11ح ي  مسييا ع ميل مييزيج المي يلات وعسييلئ 
سيياىئ حيييا يعإنييل ل لبتيييل  ال ييز   1.يميبييئ بيي  يتييرت المييزيج لميييث  11ريبييئ ميكاعيكيييئ لميييث ل 

العم ع يحت ع ىميو ميزيج المي يلات مي  الزييت   يز  سيإمي يحتي ع ىميو الميايث البارييئ الببيميئ  بي  
مييل  6..يعبييل المييزيج العميي ع  لييو ي رل الملةيير لمييتةمن مييل الميي يلات  الحنيي ل ىمييو حيي الي 

  ل اس ي ياكل زيت  ا ل
 كسيي اولم عيي     را  مل  11  االمتزاز  إلزالئ الم ل اوس ي مل الزيت يت   اافئ بالباي 

مييل مييل الزيييت العيياتج مييل الة يي ث السييالبئ ميي  التحريييت المسييتمر لميييث كافيييئ  بيي  يتييرت  11. لييو 
 مييل بيي  يريييم الةمييي  لميييث سيياىتيل    بيي ا سيياىات لمسييما  لترسييي  االل ميعييا  معهييا الييي اا  

 الةمي  ل رل ترييم الستعايث الزيت اوساسي مل لامي الةمي  

 التحاليل المستخدمة -ج

 (  Specific Gravity( قياس الكثافة النوعية )1
الكبافئ الع ىيئ يي ىليارث ىميو عسيلئ كبافيئ الزييت  ليو كبافيئ ح ي  مسيا ع ليأ ميل الميا   

 لت الزيت المعاي تي يره    ليت  فبيا ليير   ال ريبيئ  ك ل ت  مياسها لمزيت اللكر  الزيت المستعم
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 C 6121°  ليييت ىعييي ير ييئ حيييرارث   ASTM D-1298 )[66]البياسيييئ المعنيي ن ىميهييا ليييرم  و
( حيييا تيي  مييياس  زل كييل Specific Gravity Cylinder لاسييتةيا  اسيي  اعئ اليي زل العيي ىي و

سيا  الكبافيئ الع ىييئ لكيل ىيعيئ   حبيىيعئ  اعت يح   بالت مل الزيت في ز ا ئ اوسي  اعئ  
 مل عسلئ  زل الزيت  لو  زل الما  

 (Kinematic Viscosity):  الكيناماتيكية المزوجة ( قياس2
   C .1   °C 611°ث حيرار  ير تيي ىعيي الزيي ت ىيعيات ىميو المز  يئ راتااةتلي   رييت

 -Saybolt)المز  ئ ع   مياس زا ه تةيا سلا [66] (ASTM D2270) ييرلير    معا يلت  فباي   

Viscometer)    ز  الي لاليزم لبيياس   ليت  اليعإ  لتكريير الزا ييئ لييركئ الزيي ت ةتليرم فيي  ليت 
 ىعيي ز ا ييئ ييعريئ  ل  عل ييئةي لمي اوراييئ ال ا لييئ تي بير تحيت الزييت لمي لمعيي ح ي  تييفلل

  عإسها ال ريبئل C 611°   ك لت ىعي ير ئ حرارث C   40°ث حرار  ير تي

 ( Flash Pointقياس نقطة الوميض )  3)
ل يسييةل الزيييت  ليهييا فييي ايير ف محييييث  عب ييئ اليي مي  يييي ير ييئ الحييرارث التييي ي يي  

إل  ل لةار كاف لتك يل ةمي  مالل ل يتعال م  الهي ا    يع يي اعةإيا  يي ه العب يئ مؤييرا 
المبيياييس العسييليئ ىمييو   يي ي مركلييات مت ييايرث مم بييئ لمزيييت  كمييا تعتليير عب ييئ اليي مي  مييل  ييي  

لمةناان اومعيئ الستةيا  اوع ا  المةتمإئ مل زي ت التييحي    ميي تي  مياسيها فيي يي ا اللحيا 
مل مل كل زييت فيي ي رل  1.  لت ل ا    ASTM D92) [11]ال ريبئ البياسيئ رم  و  لاستةيا

عييييا لتحييييي ير ييئ الحييرارث التييي سييياهر ى (Bunsen burner)بيي  تسييةيعها ىمييو لهيي  لعييزل 
 ميييي  ىميييو سييي م ىيعيييئ الزييييت الم اييي   فيييي اليييي رل  اىتليييرت ييييي ير يييئ الييي مي     عب يييئ 

 ال مي  
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   النتـائـج والمناقشة .3
ي    ل تمتمت الزي ت المعاي تي يريا ةناان معيعئ مل   يل  . الكثافة النوعية 3-1

المحركييات   ل تملييي مت ملييات التيييحي  فييي المحييرت  لهيي ا تيي  مييياس ب بييئ ةيي ان مةتمإييئ لزييي ت
المستةيمئ في ي ا اللحا  س ا  مسيتعممئ    مسيتر عئ  مبارعتهيا لالزييت اللكير كميا يي  م ايم 

(   مي يلت العتااج المتحنيل ىميهيا ىميو تحسيل فيي كيل الةي ان المير سيئ لمزيي ت .لال ي ل و
  المستر عئ 

 (.SAEالنوعية لجمعية مهندسي السيارات )(  نتائج حساب الكثافة النوعية لمزيوت المدروسة ورقم الكثافة 2الجدول )

Properties 
Standard test 

method 
 SAE الزيت المعاي تي يره الزيت المستعمل الزيت اللكر

sp.gr at 15.6 C ASTM D-1298 0.894 0.915 0.892 0.883 

 
( ع حييا  ل الكبافييئ الع ىيييئ لمزيييت المسييتعمل تزيييي ىييل الكبافييئ الع ىيييئ 6فإييي اليييكل و 

  ياا تزيي ل كبر مل  لت ىل ميمئ الكبافئ الع ىيئ المس ل مل مليل  121.6اللكر لمبيار لمزيت 
 ييير م ييي ا الإييارل ليعهمييا  لييو   يي ي  .1211  لييت لحيي الي  SAE)[7] معيييئ مهعيسييي السيييارات و

الكبافئ الع ىييئ لمزييت  ثالمم بات في الزيت المستعمل حيا لها ببل ع ىي كلير مما  يى  لو زياي
مييل مييل الزيييت المسييتعمل  المسييتعمل   الم حييا  ل الزيييت المعيياي تييي يره  نييلم لييأ كبافييئ ع ىيييئ 

 بعا  ىمميئ التي ير   ي ا مؤيير  لعارا إلزالئ المم بات الببيمئ مل الزيت المستعم 121.1لمبيار 
حرت السيارات حيا ي  ي تحسيل  يي ييل ىمو  مكاعيئ استةيا  الزيت المعاي تي يره في تيحي  م

ىايث تي يره    يي في ةانيئ الكبافئ الع ىيئ لمزيت المستعمل لعي معال تأ  ا 
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 (.SAE(  مقارنة الكثافة النوعية لمزيوت المدروسة والكثافة النوعية لجمعية مهندسي السيارات )1الشكل )
 

 كييي لت  [66]لتنيييعيف اليييعإ  الةيييا   تعتلييير المز  يييئ ةانييييئ مهميييئ  يييياي  . المزوجـــة 3-2
فالمز  ييئ تمبييل مبييياس لمبا مييئ السيي اال لمتيييفل  اليي ع    ميييتباتأ  التييي مييل ليعهييا ميي اي التيييحي  

لتايير ير يئ الحيرارث   لميا  ل ير يئ  اي كليير  يعتمي لييث ىمو ير ئ الحرارث لك ل المز  ئ تت بر ت براي 
فبي ت  مياس المز  ئ ل مي  العيعات  C .1   °C 611°حرارث المحرت  بعا  االيتاال تترا   ليل 

( 1م اييييحئ لال ييييي ل و يييييي  كمييييا C 100°   ىعييييي ير ييييئ حييييرارث  C° 40ىعييييي ير ييييئ حييييرارث 
 ( .وال ي ل  

 .C 44°(  يبين نتائج قياس خاصية المزوجة لمزيوت قيد الدراسة عند درجة حرارة 3جدول )

Properties 
Standard test 

method 
 SAE الزيت المعاي تي يره الزيت المستعمل الزيت اللكر

Viscosity at 40 C ASTM D-445 157.98 145.5 152.6 154 
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sp.gr at 15.6 C 
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 .C 144°(  يبين نتائج قياس خاصية المزوجة لمزيوت قيد الدراسة عند درجة حرارة 4جدول )

Properties 
Standard test 

method 
 SAE الزيت المعاي تي يره الزيت المستعمل الزيت اللكر

Viscosity at 100 

C 
ASTM D-445 17.69 12.6 16.31 13.5 

 
 C( ع حا  ل لز  ييئ الزييت المسيتةي  ىعيي ير يئ حيرارث . كما ي  م ام في اليكل و

(( اعةإاييت ىييل الزيييت اللكيير  ييييير ييي ا 1واليييكل و C 611((    ير ييئ حييرارث .واليييكل و 1.
االعةإييا  فييي لز  ييئ زيييت المحييرت  لييو  ل الزيييت مميي ا كمييا ييي  م اييم فييي لعيي  اللحيي ا 

   [66]المعي رث مؤةرا 

 
 (SAE(  مقارنة خاصية المزوجة لمزيوت قيد الدراسة والمزوجة لجمعية مهندسي السيارات )2الشكل ) 

 .C 44°عند درجة حرارة 
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 (SAE(  مقارنة خاصية المزوجة لمزيوت قيد الدراسة والمزوجة لجمعية مهندسي السيارات )3الشكل )

 .C 144°عند درجة حرارة 
 

( حيا اعأ SAE يت  تحييي لز  ئ زي ت التيحي  ل اس ئ رم   معيئ مهعيسي السيارات و
 مي لي حا  ل ميي  المز  يئ لمزييت اللكير مةتمإيئ لعي   .[66]كمما زاي الرم  كال الزيت  كبر لز  ئ 

 ميي يكي ل السيل  فيي يي ا االةيت ف  يي    ي ي  SAEاليي  ىل ميمئ المز  ئ المير ئ مل مليل 
اوة ييا  الليييريئ  الةييت ف او هييزث المسييتةيمئ فييي مييياس المز  ييئ  اةييت ف الزيييت المييير س   

 cstلعيييي ىممييييئ المعال يييئ حييييا زايت ميييل ( ع حيييا  ل لز  يييئ الزييييت ميييي ارتإعيييت .فيييي الييييكل و
 ليو  cst 6.21   فيي حييل زايت المز  يئ ميل C .1°ىعي ير ئ حيرارث  cst 61.21  لو 6.121

cst 6121  ىعييي ير ييئ حييرارث°C 611 ىمييو الييرغ  مييل   يي ي ييي ا 1كمييا م اييم فييي اليييكل و   )
كلر مل لز  ئ الزيت المعاي التحسل    الزيايث في مي  الز  ئ  ال  ل لز  ئ الزيت اللكر مازالت  

تي يره في كمتا ير تي الحيرارث   لكيل الم حيا ميل الييكل  ل ميي  المز  يئ نيارت  كلير ميل البيي  



 وآخرون عبداهلل البشير عبدالمجيد ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 

 م0202 -ديسمبر -الرابعالمجمد  -والعشرونالثالث العدد  –المجمة الجامعة  76
 

(   ييي ا مؤييير  يييي  ةيير ييييل ىمييو  مكاعيييئ SAEالمسيي مئ مييل ملييل  معيييئ مهعيسييي السيييارات و
كاعت م انإات يي ا الزييت المسيتر    استةيا  الزيت المي ر في تيحي  محرت السيارات   ا  ا ما

لم انإات الزيت اللكر  فإل يعات  مكاعيئ ال ن ل  لو عإس الم انإات   ا  ليست م البئ تماماي 
مييييا تيييي   اييييافئ لعيييي  الميييي اي الماييييافئ لمزييييي ت اللكيييير  التييييي مييييل اييييمعها الليييي ليمرات المحسييييعئ 

   [66] لمز  ئ

لةانيييئ اومييال لزييي ت  عسييلياي  تع ييي عب ييئ اليي مي  مبياسيياي . نقطــة الــوميض  3-3  
التيييحي  حيييا  ل اعةإييا  ميمتهييا ييييل ىمييو   يي ي مركلييات مت ييايرث مالمييئ ل يييتعال ىعييي ير ييئ 

(  الييكل 1حرارث معةإائ م  ي يث فيي الزييت  عتيااج البيياس لعب يئ الي مي  م ايحئ لال يي ل و
ي اليراسيئ واللكير ( ي ام ير ئ حرارث ال مي     ما يعيرف لعب يئ الي مي  ل ميي  الزيي ت ميي.و

 المسييتعمل  المعييالج المسييتر  (   لييت مبارعييئ ميي  مييي  عب ييئ االيييتعال المسيي مئ مييل ملييل  معيييئ 
 ( SAEمهعيسي السيارات و

 (  يبين نتائج قياس خاصية نقطة الوميض لزيوت قيد الدراسة.5جدول )

properties 
Standard test 

method 
 SAE تي يره يالزيت المعا الزيت المستعمل الزيت اللكر

Flash point °C ASTM D-92 260 216 255 262 

 
 C .61°لمزيييت اللكيير  لييو  C .11° ع حييا  ل عب ييئ اليي مي  لمزيييت اعةإاييت مييل  

لمزيت المستعمل  يكيف ي ا االعةإا  في عب ئ ال مي  في ىيعات الزييت المسيتعمل ىميو  ل 
 يحتي ع ىميو مي اي غريليئ  مم بيئ   ميي يكي ل  ليت ميل ةي ل تةإييف زيي ت  يي ا الزييت غيير عبي

   ]61[ عا  تيايل المحرت لن رث غير نحيحئبالتيحي  ل م ي غير محترل  
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(  مقارنة نقطة الوميض لمزيوت قيد الدراسة ونقطة الوميض المسجمة من قبل جمعية مهندسي 4الشكل )

 (.SAEالسيارات )

 
ىايث تيي ير يي ا الزييت ارتإعيت ميميئ عب يئ الي مي  لمزييت المسيتر    مل ة ل ىمميئ  

عب يييئ     ييييي تبيييار  عب يييئ الييي مي  الةانيييئ لالزييييت اللكييير   ييييي تبيييار   ياييياي  C .11° ليييو 
(  ميييا يييييير  ليييو تحسيييل فيييي يييي ه SAEاالييييتعال المسييي مئ ميييل مليييل  معييييئ مهعيسيييي السييييارات و

  ير الزيت المستعمل مرث  ةرى  الةانيئ المهمئ لزيت المحركات المستر عئ لتي
 الخاتمة والتـوصيـات .4

 ل ىمميئ  ىايث تي ير الزي ت المستعممئ تهيف في اوساس  لو فنل الم اي الاارث مل 
الزيت  التةمن معها   لت إلىايث اسيتةيا  الزييت ميرث  ةيرى   ميل ةي ل يي ه اليراسيئ تي  يراسيئ 

التنعي   المستةي  فيي محركيات السييارات   ليت فيي  يلع  الة ان اوساسيئ لزيت البريا الميل
ىييايث تييي يره لينييلم زيتيياي    مسييتر عاي  نيي رتأ اللكيير    لعييي تمييا  اسييتعمالأ  كيي لت لعييي معال تييأ  ا 
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  لت لاستةيا  ةمي  مل الم يلات العا يئ تحيييا الت ل يل  الميباع ل   مي يلت العتااج المليايئ 
اليتعال ىمو  مكاعيئ استر ا  الزييت المسيتعمل  ميل بي   ىيايث لةانيئ المز  ئ  الكبافئ  عب ئ ا

 ياسييتةيا  الزيييت المعيياي تييي يره كزيييت تزليييل    تيييحي  فييي محييرت السيييارات مييرث  ةييرى   ت نيي
ىيايث تييي يره لميا لييأ  اليراسيئ لإمكاعييئ اسييتعايث الزييت المسييتعمل لمتييايل مييرث  ةيرى لعيي معال تييأ  ا 

 مل مري ي لياي  امتنايع كلير 
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