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درجـة  ذاتالغرض تم تجميع عدد ثماني عينات مـن أصـناف مختلفـة مـن زيـوت محركـات السـيارات 
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20w50  هـــيمختلفـــة ســـماء تجاريـــة أالمعروفـــة بو:Ravenol  ،Custom ،Costrol-Gt ،Luk-

oil  ،Idriv102  ،Magma ،B-oil وSuper-Gt .  

 إضــافة.لجميعالعيناتمعامالللزوجــةو  0م 100و 40وقــد تــم قيــاس اللزوجــة عنــد درجــة حــرارة 

المشــتتة /المنظفــةو  بعــض العناصــر المضــافة المهمــة المانعــة لألكســدة ىذلــك تمــت دراســة محتــو إلــى 

 كـانتتتراوحبين0مـم 40وقـد أوضـحت النتـائج أن اللزوجـة عنـد  ،مثل الكالسيوم والماغنيسيوم والكبريت

وهـي مطابقـة  ،Cst 21.1إلـى  15.6 كـانتتتراوحبين0م 100بينما عند درجة  ،Cst 185إلى  128

حيث كانت اللزوجـة  Super-Gtو B-oilلمواصفات أغلب الزيوت ماعدا صنفين من الزيوت همـــا 

  . المطلوبة القياسية الليبية والعالمية مواصفاتغيرمطابقةلل0م100و 40حرارة  الكيناماتيكية عند درجة

المــواد المضــافة ماعــدا  أن معظــم العينــات يوجــد بهــا كميــة مناســبة مــن وبينــت النتــائج أيضــاً 

تكــاد  Super-Gtعينــة زيــت  بينما،ضــافاتنســبة قليلــة مــن هــذه اإلعلــى  فهــي تحتــوي ،B-oilعينــة 

  .تكون خالية من المواد المضافة نهائياً 

  :المقدمـــــــة .1
ـــة زيـــوت المحركـــات فـــي أفـــي عصـــرنا الحاضـــر تكمـــن  ـــل مـــن قـــوى االحتكـــاك أهمي نهـــا تقل

ميكــــانيكي للســــطوح المتحركــــة تخفــــض التآكــــل الأو  تمنــــعو  المتالمســــةو  جزاء المحــــرك المتحركــــةأبينــــ

  .)الحث/الخدش(

 ،نتيجـة االحتكـاكتظهـر الرطوبـة التـي و  امتصـاص الحـرارةعلـى  ن الزيوت تعملأفي الواقع 

تنظيــف علــى  نهــا تعمــلأكمــا  .المحيطةســطاو بتحمــي المعــدن مــن أثــر التآكــل و تبــرد اجــزاء المحــرك و 

تمتص الصدمات الناتجة و  ،المتحركة من األوساخ المترسبة الناتجة عن االحتكاك السطوح المعدنية

 منــع تســرب الغــازات مــن بــين حلقــات المكــبسعلــى  نهــا تعمــلأإلــى  ضــافةباإل. عــن ظــروف العمــل

  [1].سطوانة في المحركات جدران اإلو 



 وآخرون عمر سلطانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــت األ ساســــاً أزيــــوت المحركــــات تصــــنع  ــــي أهــــو و  ســــاسمــــن زي ــــة الت حــــد المشــــتقات النفطي

األخـرى إلعطـاء  ضـافاتكذلك تتكون زيـوت المحركـات مـن بعـض اإلو  ،تمنحاللزوجة الالزمة للزيت

ن يؤديوظيفتـــه فـــي مجـــال واســـع مـــن أالتي ال تتواجـــدفي زيـــت االســـاس مثـــل و لخواصـــالزيـــت بعـــض ا

 كذلك تضـــاف هـــذه المـــواد للزيـــت،كـــذلك أن يحافظالزيـــت علـــى خصائصـــه عنـــد االســـتخدامو  ،الحــرارة

  ]. 1,2[يكونعديم الرغاء،و ى السطوح المالمسة لهااليؤثر علحتى 

معينــة فلهــذا الســببقامت  ؛فيزيائيــةو  زيــوت المحركــات يجــب ان تتــوفر بهــا خــواص كيميائيــة

المحليــــة مثــــل جمعيــــة مهندســــي الســــيارات وجمعيــــة مصــــنعي الســــيارات و  بعــــض المؤسســــات الدوليــــة

لــــك بنــــاء علــــى متطلبــــات صــــناع وذ،[3]األوروبيــــة بوضــــع معــــايير األداء الخاصــــة بزيــــوت التزييــــت

أن هـذه المتطلبــات تختلـف بـاختالف تقنيــة التصـنيع والظـروف التشــغيلية حسـب نــوع ،ذلـك المحركات

 ،يوضح مواصفات اللزوجـة القياسـية الليبيـة الخاصـة بزيـت الثريـا) 1جدول (والجدول التالي  ،جالمنت

  .(SAE J300) [5,4]وكذلك المواصفات العالمية حسب

 (CST)واصفات اللزوجة حسب المواصفات القياسية الليبية لزيت الثريا والمواصفات العالمية م: 1جدول 

  
According to international 
specification according to 

SAE J300  

According to AL 
Thuraya a lubrication 

oil 20w50  
Viscosity Test 

160 to 198 

  154.5  
 

Kinematic Viscosity At 40 
0C  

16.3 to 21.9 

  17.9  Kinematic Viscosity At 
100 0C  

 
115 min  124  Viscosity Index 

  

للمنتجـــات غيـــر  اً مرتعـــو  ســـواق الليبيـــة خاليـــة مـــن الرقابـــةصـــبحت األأخيـــرة األ ةونـــوفـــي اآل 

هــذا نتيجــة للوضــع و  ،الســياراتالمحليــة الســيما بعــض زيــوت محركــات و  مطابقــة للواصــفات الدوليــةال
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ضـــرار جســــيمة لــــبعض محركــــات أو  خيـــرة حــــدوث مشــــاكلاأل ةونــــفقــــد لـــوحظ فــــي اآل. الـــراهن للــــبالد

رهــق كاهــل أما ،واصــفاتممطابقــة للالذلــك بســبب تــداول واســتعمال الزيـوت غيــر و  ؛السـيارات الحديثــة

ــــت اســــتهلكت فــــي فتــــرات زمنيــــة و  المــــواطن بســــبب تكــــاليف تصــــليح محركــــات ســــياراتهم التــــي تعطل

تقيـــيم الخــواص الكيميائيـــة و  جــراء دراســـة لتحديــدإصـــبح مــن الضـــروري أولهـــذا الســبب  ؛[3,2]وجيــزة

بمقارنتها ســـــواق الليبيـــــةنـــــواع زيـــــوت تزييـــــت المحركـــــات المتداولـــــة فـــــي األأالفيزيائيـــــة لجـــــودة بعـــــض 

متحصـــل عليهـــا مـــن التحاليـــل وكـــذلك مقارنـــة مواصـــفاتها ال ،بالمواصـــفات القياســـية الليبيـــة والعالميـــة

  .مواقع الشركات المصنعة لهذه العينات المختارةعلى  المعملية بالمواصفات المنشورة

دراســة تحليليــة لجــودة  ن الهــدف الرئيســي مــن هــذا البحــث هــوإمــا تقــدم ذكــره فــعلــى  وبنــاءً 

 ضــرارادي األوالتعريــف بهــا لتفــ ،ســواق الليبيــةنــواع زيــوت محركــات البنــزين المتداولــة فــي األأبعــض 

وذلـك عـن  ،مطابقـة للمواصـفات المطلوبـةالالتكاليف االقتصادية الناتجة عن اسـتخدام الزيـوت غيـر و 

تطابقهـا  ىالمضـافة لهـذه الزيـوت لمعرفـة مـد ضـافاتاإلو  ق دراسة الخواص الكيميائية والفيزيائيـةيطر 

  .مع المواصفات القياسية الليبية والعالمية

 :األجهزة المستخدمةو  المواد .1

  :جمع العينات. 1.2

مـن  صناف مختلفة من زيوت محركات السيارات عشوائياً أعينات من  تم تجميع عدد ثماني

كثـر الزيـوت أباعتبارهـا  SAE 20w50درجـة علـى  تـم التركيـزو  ،بعض المحالت في مدينـة الزاويـة

 المـوزعين حسـب المعلومـات التـي تـم الحصـول عليهـا مـنعلـى  وذلـك ،في األسواق الليبيـة استخداماً 

من المراكـز التجاريـة أصناف العينـات التـي تـم جمعهـا يوضح) 1(الشكل . المسوقين لهذه المنتجاتو 

،  Ravenol ،Custom ،CostrolGt ،Lukoil  ،Idriv102  ،Magma:هـيو ،بالسوق الليبي

B-oil و .Super-Gt  

  



 وآخرون عمر سلطانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م2020 -مارس-األول

  

  أنواع الزيوت العينات التي تم تحليلها

فـــي مختبـــرات  0م 100و 40جـــراء اختبـــارات اللزوجـــة الكيناماتيكيـــة عنـــد درجـــة حـــرارة 

هـذه  ،)ASTM D445( طريقـة

عاليــــة و  ،)0م 40(الطريقــــة تســــتخدم لقيــــاس مقاومــــة الســــوائل للتــــدفق عنــــد درجــــات حــــرارة منخفضــــة 

جراء اختبـارات تحليـل العناصـر فـي مختبـر مصـنع الزيـوت بمصـفاة 

هــذا الجهــاز يســتخدم فــي القيــاس الكمــي 

 إضــافاتك(زيــوت التزييــت الجديــدة 

    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أنواع الزيوت العينات التي تم تحليلها) 1(شكل 

 :المستخدمة جهزةاألو  

جـــراء اختبـــارات اللزوجـــة الكيناماتيكيـــة عنـــد درجـــة حـــرارة 

طريقـةالغـاز باسـتخدام و  شركة الزاوية لتكريـر الـنفط/ مصنع خلط الزيوت 

الطريقــــة تســــتخدم لقيــــاس مقاومــــة الســــوائل للتــــدفق عنــــد درجــــات حــــرارة منخفضــــة 

جراء اختبـارات تحليـل العناصـر فـي مختبـر مصـنع الزيـوت بمصـفاة إكما تم . التوالي

هــذا الجهــاز يســتخدم فــي القيــاس الكمــي . ASTM 4294)(شــعة الســينية األمعيار 

زيــوت التزييــت الجديــدة لالكيميائيــة  ضــافاتساســية الموجــودة فــي الزيــوت واإل

  . الفوسفور والكبريت والزنك والكالسيوم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 53 -  

 

 االختبارات .2.2

ـــم  جـــراء اختبـــارات اللزوجـــة الكيناماتيكيـــة عنـــد درجـــة حـــرارة إت

مصنع خلط الزيوت 

الطريقــــة تســــتخدم لقيــــاس مقاومــــة الســــوائل للتــــدفق عنــــد درجــــات حــــرارة منخفضــــة 

التواليعلى  )0م100(

معيار الزاويةباســتخدام 

ساســية الموجــودة فــي الزيــوت واإلللمعــادن األ

الفوسفور والكبريت والزنك والكالسيومو  )معدنية عضوية
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 :المناقشة و  النتائج .3

  :معامل اللزوجةو  دراسة اللزوجة الحركية. 1.3

نتــائج ) 2(كــل العينــات الســابقة الــذكر حيــث يبــين الجــدول رقــم علــى  تــم إجــراء االختبــارات

  . العينات هذهلجميعمعامل اللزوجة و  ،0م 100و 40قياسات اللزوجة عند درجة حرارة 

 Cst 128للعيناتتتراوحمــابين0م 40ن قــيم نتــائج قياســات اللزوجــة عنــد درجــة حــرارة أنالحــظ 

اللزوجـة  ،SAE 20W50[6]لزيتالعالمية  المواصفات نإف)1(الجدول رقم حسبو  ،Cst 185إلى 

وحســـــــب زيـــــــت الثريـــــــا تكـــــــون ،198Cstإلـــــــى  160ن تكـــــــون مـــــــابينأيجـــــــب 0م 40الحركيـــــــة عنـــــــد 

154.5.Cst 20ن هنـــاك بعـــض العينـــات مثـــل أأيW50 Super-Gt 20وW50 B-oil  غيـــر

 .والقياسية الليبية مطابقة للمواصفات الدولية

  معامل اللزوجةو  0م 100و 40نتائج قياسات اللزوجة عند درجة حرارة :  2جدول 

Ravenol Costrol- Gtx  Idriv10
2  Custom Super- 

Gt  Lukoil  Magma  B-oil  
Samples 

 
Characteristics 

162.00 185.4  169.5  177.5  128.88  164.8  159.8  129.2  Viscosity at. 
40 0C  

19.48 20.08  18.66  19.86  19.92  21.06  19.06  15.59  Viscosity at. 
100 0C  

138 126  124  129  176  153  136  126  Viscosity 
Index  

  

من خالل المواصفات الفنيـة للشـركات المصـنعة للزيـوت التـي تـم دراسـتها مـن العينـات التـي 

لجميـــع الزيـــوت متطابقـــة مـــع النتـــائج 0م 40ن اللزوجـــة الحركيـــة عنـــد أنالحـــظ [7-12]تـــم اختيارهـــا 

لمواصــفات الفنيــة المنشــورة فــي موقــع لمطابقــة نهــا غيــر إف Super-Gtالمتحصــل عليهاماعــدا عينــة 

موقـع الشـركة الموزعـة لهـذا الزيـت ال و  ن موقـع الشـركة المنتجـةإفـ B-oilامـا بالنسـبةلزيت  .الشركة 



 وآخرون عمر سلطانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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للعينـات 0م 100قيم نتائج قياسـات اللزوجـة عنـد درجـة حـرارة  ماأ.يوفر المواصفات الفنية لهذا المنتج

حسـب المواصـفات العالميـة لزيـت ىعلو  ،تقريبـاً 21.1Cstإلـى  15.6تتراوح مـابين فالتي تمت دراستها 

SAE 20W50 ،21.1إلــى  16.3ن تكــون مــابين أيجــب  0م100ناللزوجــة الحركيــة عنــد إف Cst، 

  .B-oilن جميع العينات مطابقة للمواصفات الدولية ما عدا زيت أوهنا نالحظ 

كمـا هـو موضـح  176،  126ن قيم نتائج قياسـات معامـل اللزوجـة تتراوحمـا بـين أكما نجد 

وهـــذا  ،فـــي مواصـــفات زيـــوت المحركـــات عامـــل رئـــيس معامـــل اللزوجـــة هـــو. )2(فـــي الجـــدول رقـــم 

إذا كــان معامــل اللزوجــة  :خــرآبمعنــى ، معــدل تــأثر اللزوجــة بــالحرارة علــى  المعامــل يعمــل كمؤشــر

فــي  ئالً جــدا وســا اً فــي درجــات الحــرارة المنخفضــةوخفيف جــدا وثقــيالً  اً ، فــإن الزيــت يصــبح لزجــصــغيراً 

حســـب 115ال يقـــل عـــن أمعامـــل اللزوجـــة يجـــب . وهـــذا مضـــر بـــالمحرك ،درجـــات الحـــرارة المرتفعـــة

فكلمـــا كـــان معامــــل ، حســـب المواصــــفات الليبيـــة القياســـية لزيـــت الثريــــا 124المواصـــفات العالميـــة و

قـل أن أنالحـظ مـن النتـائج و  ،كانأفضل للزيت فـال يتغيـر كثيـرا بتغيـر درجـات الحـرارة اللزوجة مرتفعاً 

ن أفضـــــــل الزيـــــــوت جـــــــودة هـــــــو عينـــــــة زيـــــــت أو ،Idriv102و B-oilالزويـــــــوت جـــــــودة هـــــــو زيـــــــت 

Ravenol عينــة زيــت وLukoil  أن نتــائج عينــة زيــت وSuper-Gt  غيــر متطابقــة مــع المواصــفات

  . الفنية المنشورة في موقع الشركة

  المواد المضافة . 2.3

ن بعــــــض خــــــواص هــــــي مــــــواد كيميائيــــــة تضــــــاف بنســــــب معينــــــة بحيــــــث تحســــــ ضــــــافاتاإل

ســاس أعلــى  يــتم تقيــيم كفــاءة الزيــتو  ،تمنحهــا خــواص جيــدة لــم تكــن موجــودة فيهـاأو  الزيوتالتشـغيلية

ســاس نســبة المعــادن أعلــى  ضــافاتويــتم تحديدنســبة هــذه اإل ،الموجــودة فــي الزيــت ضــافاتنســبة اإل

  .[14,13]في الزيت  ةالموجود
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  :المانعة لألكسدة ضافاتاإل .1.2.3

  أكســــــدةو  للتكســــــر الحــــــرارى يفــــــي درجــــــات الحــــــرارة المرتفعــــــة يــــــؤد دخــــــول األكســــــجينللزيت

ــــــداً ،الزيت ــــــة فيصــــــبح فاق ــــــى ، لخواصــــــه المطلوب   لكــــــن وجــــــود المــــــادة المانعــــــة للتأكســــــد ســــــتعمل عل

كســــــدة مثلــــــة المركبــــــات المضــــــادة لألأمــــــن . تطيل عمــــــرهو ،تــــــأخير تفاعــــــل الزيــــــت مــــــع األكســــــجين

 Pالفوسفاتو  Znعنصري الزنك لى ع وهو مركب يحتوي]. Zincdithiophosphat]15,16مركب

ـــات مناســـبة داللـــةو  ـــى  وجـــوده بكمي جـــزء مـــن  1356و 1217وهـــي  ،ن الزيـــت ذو جـــودة عاليـــةأعل

  . المليون حسب مواصفات زيت الثريا

حيثـــنالحظ ان عينـــات ، يبـــين نتـــائج قياســـات العناصـــر المضـــافة للزيـــوت) 3(الجـــدول رقـــم 

بالترتيــب مــن  Zinc dithiophosphate كميــات مناســبة مــن مركــبعلــى  الزيــوت التــي تحتــوي

، Ravenol ،Custom ،Costrol-Gt ،Lukoil ،Idriv102: قـل هـي كالتـالي األإلى  فضلاأل

Magma  ،B-oil، ن زيت أبينما نجدSuper-Gtأي كمية من هذا المركبعلى  ال يحتوي .  

  نتائج قياسات عناصر المركبات المضافة للزيوت:  3جدول 

Ravenol  Costrol-Gtx  Idriv102  Custom  Super-Gt  Lukoil  Magma  B-oil  

Samples  
 

Components 
per ppm 

1037 939  881  1058  Nil  909  632  227  Zn ppm  

1048 777  1090  1149  Nil  970  646  241  P ppm  

7510 2410  Nil  3742  4195  4701  4300  845  S ppm  

3463  3055  2050  2326  15  2528  4945  2063  Cappm  

83  Nil  Nil  102  125  79  88  138  Mg ppm  

  

  :المشتتةو  المنظفة ضافاتاإل. 2.2.3



 وآخرون عمر سلطانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م2020 -مارس-األولالمجلد  -والعشرون الثانيالعدد  –المجلة الجامعة   - 57 -

 

نتيجة للتحوالت الكيميائية التي تخضع لهـا الهيـدروكربونات عنـد و عند درجات الحرارة العالية

وهـذا يـؤدي إلـى إعاقـة عمـل  ،الرواسب الكربونيـة فـي الزيـتو  حماضتأكسد الزيوت سوف تتشكل األ

 منحلةالالتي تمنع ترسب المواد غير  ضافاتولهذا البد من استخدام اإل ،خدمته تقصير فترةو  المحرك

فتبقـى أجـزاء المحـرك نظيفـة  ،ها على شكل دقائق صغيرة معلقة في الزيتئالمتشكلة في الزيت وٕابقاو 

 .  

 الكالسـيومو  المشتتة هي عبارة عن أمالح قلوية مـثأل ملـح البـاريومأو  المنظفة ضافاتن اإلإ

شـــائعة االســــتعمال وتضــــاف إلــــى زيـــوت المحركــــات بكميــــات كبيــــرة  ضــــافاتســـيوم وهــــذه اإلالماغنيو 

%) 20 – 5(مـــا بـــين  ضـــافةحيـــث تتـــراوح نســـبة اإل ضـــافاتألنـــواع األخـــرى مـــن اإلابالمقارنـــة مـــع 

]13,14.[  

وهمــا  Mgوالماغنيســيوم Caيبــين نتــائج قياســات نســبة عنصــري الكالســيوم) 3(الجــدول رقــم 

  . للمركباتالمضافة للزيوت كمواد منظفة ساسيانالمكونان األ

، المشــتتة و  المنظفــة ضــافاتكميــات مختلفــة مــن اإلعلــى  ن عينــات الزيــوت تحتــويأنالحــظ 

 ضــافاتعلــي نســبة مــن اإلأعلــى  يحتويــان Ravenolعينــة زيــت و Magmaفــنالحظ ان عينــة زيــت

تكاد تكـون خاليـة مـن  Super-Gtن عينة زيتأيضاً أنالحظ و  ى،خر نواع األالمنظفة مقارنة ببقية األ

  .المنظفة ضافاتاإل

  :الكبريتعلى  التي تحتوي ضافاتا�. 3.2.3
ويـدخل  ،]2,3[الماغنيسيوم و  الكبريت هو ثالث أهم عنصر موجود في الزيت بعد الكالسيوم

 ضـافاتفي تركيب العديـد مـن المـواد المضـافة للزيـت حيـث تـدخل المركبـات الكبريتيـة فـي تركيـب اإل

 كمية المركبــات الكبريتيـة تضـاف اعتمــاداً ،و ساسـيأالتآكـل المضــافة للزيـوت بشـكل و  كسـدةالمانعـة لأل

يمكـن أن يكـون محتـوى الكبريـت فـي زيـوت التشـحيم و  ى،خر األ ضافاتنسبة اإلو  االستخداماتعلى 

أو  القويــة مـــع وجــود المـــاءأو  حمــاض الضـــعيفةحيــث يميـــل الكبريــت إلـــى تشــكيل بعـــض األ، ضــاراً 
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فـي بعـض الظـروف عنـد ارتفـاع درجـة أو  ،تلـف الزيـت و  يمكـن أن يـؤدي إلـى التآكـلفهـذا  ،الرطوبة

  ]. 3,4[الحرارة يترسب الكبريت الحر على سطح المعدن في شكل شرائح رقيقة 

ن قياســــات نســــبة عنصــــر الكبريــــت أنجــــد ) 3(مــــن خــــالل النتــــائج الموضــــحة فــــي الجــــدول 

نسب على  تحتوي Ravenolسبيل المثال عينة زيت  ىفعل ؛ودة في العينات المختلفة متفاوتةالموج

مــن عنصــر  اً يعتبــر خاليــ Idriv 102بينمــا  ،األخــرىعاليــة مــن عنصــر الكبريــت مقارنــة بالعينــات 

نســبة علــى  التــي تكــاد تكــون خاليــة مـن جميــع العناصــر فهــي تحتــوي Super-Gtمـا عينــة ،أالكبريت

ن هـذا الزيـت أعلـى  ن يكـون داللـةأهـذا يمكـن و  ،األخـرىعالية مـن الكبريـت مقارنـة بعينـات الزيـوت 

نســبة الكبريــت تكــون إلــى  بعــض الدراســات تشــير؛ذلك أن زيــت مســتخدمزيــت معــاد ومكــرر مــن هــو 

   .مرتفعة في الزيت المستخدم

  :االستنتاجات .4

 تحليــل الخــواص الديناميكيــة وعامــل اللزوجــةإلــى  التــي تطرقــتعمليــات التحليــل ومـن خــالل 

لتحديد أفضل جودة زيت من عينات الزيوت المختارة في هذه  األخرىالكيميائية  ضافاتاإلو  الكثافةو 

 كل العينات المختارة من الزيـوت وتقييمهـا وفقـا للمعـاييرعلى  وبعد إجراء التجارب والتحاليل،الدراسة

  :لمحلية تم استنتاج النقاط اآلتيةاو  المواصفات القياسية الدوليةو 

ــــــائج  .1 ــــــين النت ــــــد درجــــــة حــــــرارة ن اللزوجــــــة الحأتب ــــــة عن ــــــوت  0م 100و0م 40ركي  Ravenolلزي

،Custom ،CostrolGt ،Lukoil  ،Idriv102  ،Magmaللمواصــــــفات الدوليــــــة ةمطابقــــــ 

غيـر مطـابق  Super-Gtبينما زيـت ،موقـع الشـركةعلى متطابقة مع المواصفات الفنيـة المنشـورةو 

موقـع علـى  المواصـفات الفنيـة المنشـورةغيـر متطـابق مـع و  ،الدوليـةو  القياسية الليبيـة للمواصفات

غيــــر مطابقــــة  0م 40ن قــــيم اللزوجةعنــــد درجــــة حــــرارة إفــــ ،B-oilأمــــا بالنســــبة لزيــــت  ،الشــــركة

الدولية وال يوجد موقع للشركة المنتجـة وموقـع الشـركة الموزعـة لهـذا و  القياسية الليبية للمواصفات

 .الزيت ال توفر المواصفات الفنية لهذا المنتج
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-Bقـــــل الزيـــــوت جـــــودة مـــــن حيـــــث معامـــــل اللزوجـــــة هـــــو زيـــــت أن أيضـــــا أن النتـــــائج كمـــــا تبـــــي .2

oilوIdriv102، فضــل الزيــوت جــودة هــو عينــة زيــتأن أوRavenol عينــة زيــتوLukoil،  ن أو

مـع قـيم معامـل اللزوجـة فـي المواصـفات  غيـر متطـابق Super-Gtنتائج معامـل اللزوجـة لزيـت 

 .الفنية المنشورة في موقع الشركة

ج تحليـــل المـــواد المضـــافة للزيـــوت المدروســـةفتبين أن معظـــم العينـــات يوجـــد بهـــا كميـــة أمـــا نتـــائ .3

المشــــتتة مثــــل الكالســــيوم و  المنظفــــة ضــــافاتاإلو  كســــدةمناســــبة مــــن المــــواد المضــــافة المانعــــة لأل

نسـبة قليلـة مـن علـى  تحتـوي B-oilبينما عينـة .األخرىضافاتبعض اإلو  والماغنيسيوم والكبريت

تكــاد تكــون خاليــة مــن المــواد  Super-Gtن عينــة زيــت أيضــاً أتوضــح النتــائج و  ،ضــافاتهــذه اإل

 .المضافة

 لما قد يسببانه من مشاكلB-oilوSuper-Gt:ننصح بعدم استخدام هذين المنتجين وهما وأخيراً  .4

 . السيارات اتأضرار كبيرة لمحركو 

  :المراجع و المصادر
إســتخالص مقــاطع بــرج التقطيــر الفراغــي باســتخدام مــذيب ،حــارث شــعالن الصايل، عطــا اهللا خلــف .1

دار النشـر  ،)مجلـة البحـوث والدراسـات النفطيـة(،مثيـل بريليـدون –ن  (NMP) كبديل عن الفرفـرال
  . 42-30صفحة ،  2010لسنة  86العدد . الغاز العراقيةو  بوزارة النفط

ــــــى  عصــــــام .2 ــــــد الرضــــــا هــــــادي  ،شــــــاهعل ــــــي حســــــين ،زينــــــة عب تحســــــين العــــــدد  ، راشــــــدعلــــــى  عل
مجلــــة البحــــوث والدراســــات (،UVشــــعة أوكتانيللكــــازولين بواســــطة التحلــــل الضــــوئي باســــتخدام األ

  . 10-01صفحة ،  2013لسنة  124العدد . الغاز العراقيةو  دار النشر بوزارة النفط. )النفطية
تقيــيم الخــواص الفيزيائيــة . إشــراقة التــوم عبــداهللا ، حمــدأعــوض اهللا بــدور ، علــى ســعيد مدينــة ســعيد .3

جامعـة ). رسـالة ماجسـتير/ (المسـتخدمة فـي السـودان ) بنزين(المحركات ائية لبعض زيوت والكيمي
 . 2014 ،قسم المختبرات الكيميائية/ كلية العلوم/التكنولوجيا و  السودان للعلوم

تعيين جـودة مواصـفات زيـوت تزييـت ،عبـد الحفـيظ العكـركعلى،عثمـانعلـى  مراد،أنيس رجب الشدية .4
 .2016-2015،مشروع تخرج دبلوم،ليبيا،الزاويةالمحركات بمصنع خلط الزيوت المعدنية ب
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