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Abstract 
The ash and residues of carbon materials, asphalt, water and dust are the main pollutants that result from 

the use of lubricating oils, which have serious effects on human health and the environment. The research 

aims to study the effect of various adsorption materials at different amount in purification of wastes 

lubricating oil, where the waste oil was treated with alumina, silica gel, Iraqi Attapulgite clay, where the 

results show that the last best in removing the ash materials from waste lubricating oil   .The research focus 

in study the optimum  conditions for adsorption by using Iraqi Attapulgite clay which include the amount 

of adsorbent temperature time of adsorption ,and speed of stirring during adsorption reaction. The results 

showed that the optimum conditions for adsorption 4g of adsorpant to 10 g of oil, at 60°C temperature for 

60 min, with 600 rpm speed of stirring.  The treated oil was viscosity, density, pour point, ash content, and 

total acid number were  tested for treated  oil and  compared  the  results  with  the  waste  oil  and  fresh  

oil Viscosity(21.484),density(0.8740),pour point ( -17),flash  point(192), acid  number (0.448). 

Keywords:  Waste lubricating Oil, Adsorbents, Purification, Optimum Conditions          

التزييت المستهلكةدراسة استخدام مواد امتزاز مختلفة في تنقية زيوت 

 الخالصة 

يوت التزييت ز من جراء استخدامالتي تنتج  األساسيةالملوثات من  واألتربةوالماء  اإلسفلتيةالرماد ومخلفات الكاربون والمواد يعد 

إلى دراسة تأثير مواد امتزاز متنوعة وبنسب مختلفة الحالي يهدف البحث   والبيئة.تأثيرات خطيرة على صحة االنسان  لهاوالتي 

وطين  االلومينا ،السليكا جل مثلتم معاملة الزيت المستهلك مع عدد من مواد االمتزاز  حيثفي تنقية زيوت التزييت المستهلكة 

لمستهلك نسبة الرماد من الزيت ا إزالةفي  األفضل هو طين االتبلكايت أند ـوج إذ ، األمثلاالتبلكايت العراقي لتحديد مادة االمتزاز 

دراسة  الظروف المثلى لالمتزاز للحصول على زيت منقى في  طين االتبلكايت ومن ثم تم استخدام(  0.8959 ) ت النسبة ـبلغ إذ

االمتزاز ، بينت النتائج  أثناءدرجة حرارة االمتزاز ، زمن االمتزاز وسرعة الحركة  بدرجة عالية وتشمل كمية المادة المازة ،

هو الزمن  30min) (لالمتزاز  األمثلهي درجة الحرارة  (C°60) من المادة المازة ،(  4g )الظروف المثلى لالمتزاز هي أن

تم معالجة نموذج من الزيت المستهلك بعد تطبيق ظروف االمتزاز  هي السرعة المثلى لالمتزاز . (rpm 600)لالمتزاز و األمثل

 كالكثافة،لجديد ا األصلييت مع كال" من الزيت المستهلك غير المعالج والز والفيزيائيةالمثلى عليه ومقارنة فحوصاته الكيمياوية 

لي: يكما  وكانت نتائج الفحوصات للزيت المعالج والرقم الحامضيالرماد  محتوى الوميض، نقطة االنسكاب، نقطة اللزوجة،

 (، الرقم0.301الرماد) ى(، محتو192الوميض ) ة(، نقط17-) االنسكاب نقطة(، 0.8740(، الكثافة )21.484) اللزوجة

. (0.448الحامضي )

المثالية  تنقية، الظروف امتزاز، مستهلكة، زيوت :الكلمات الدالة
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 المقدمة1.

من  فتتألالمتحركة للمكائن والمعدات وعادة  األجزاءسوائل لزجة ذات أصل نفطي تستعمل لحماية عبارة عن زيوت التزييت 

 وأثناء ، 1,2] [عن مضافاتعبارة فهي %10 ة  ـالنسبة الباقي أمامقاطع نفطية  نـارة عـوهي عب األساسزيوت  من 90%

مكن ان  ي الحوامض ، األوساخ وبقايا الفلزات والمواد الكيمياوية والتي ، الماء تتكون عدة شوائب مثل السخام ، الزيوت استعمال

 .] 3  [تختلط مع الزيت وتجعله غير صالح للعمل

المضافات تخلط و،( و الملوثاتwear) المضافات ، فلزات الحت هي كال" من المصدر الرئيسي للفلزات في زيوت التزييت ان  

طات مثب مضادات الحت، مضادات الصدأ ،هي  مضافات الزيوت شيوعا" وأكثر أدائهمن اجل تحسين  إنتاجهمع الزيت في نهاية 

انحالل وتلف  إن، التآكلمانعات ومضافات الضغط الشديد  مانعات الرغوة  المشتتات ، محسنات معامل اللزوجة ،، األكسدة 

كما في الزيت  (halogenated hydrocarbons )تكون هايدروكاربونات مهلجنة إلىاستعمال الزيت تؤدي  أثناءالمضافات 

والتي تتجمع في الزيت وهذه المركبات  (Aromatic Hydrocarbons)تتكون الهايدروكاربونات االروماتية متعددة الحلقات 

ركبات معروفة هذه الم إن إلى إضافةبالتدريج مما يسبب في تغيير خواصه الفيزياوية والكيمياوية وتدهوره تقلل من كفاءة الزيت 

الملوثات فتشمل الفلزات ، الوقود ، الكاليكول و الماء والتي يمكن ان تدخل الى الزيت  من الغبار او تتسرب  أمابسميتها العالية  

 [1,4] ,مخلفات الحت الفلزية فتحدث عند احتكاك السطوح المعدنية مع بعضها أمامن بقايا المعادن ،

الها بدون استعم إعادة أوالتخلص منها  حيث يتموفي العراق تنتج كميات ضخمة من الزيوت المستهلكة نتيجة استعمال المولدات 

ها وتحسينها والمحركات لذلك تكون عملية تنقيتوتحسين وتكون قد فقدت خصائصها التزييتية مما يسبب تلف للمكائن  تنقية إعادة

 وكذلك توفير كلف من الناحية االقتصادية.مهمة للتقليل من التلوث البيئي 

ديدة عوالبحيرات تسبب مخاطر بيئية وصحية  واألنهارالصرف الصحي  أماكنفي  بإلقائهاان التخلص من الزيوت المستهلكة 

صدي للمخاطر في الت األفضلالتدوير هي  إعادةبيئيا" للتخلص منها وحاليا" تعتبر تقنيات  آمنة وسائل إيجادوبالتالي البد من 

لتدوير للزيوت ا إعادةذلك تعتبر تقنيات  إلى باإلضافةسببها التخلص العشوائي من زيوت المحركات المستهلكة يالبيئية التي 

  [3,5]فرص عمل من خالل بناء وتشغيل محطات التدوير  دوإيجاالنفطية وسيلة فعالة للحفاظ على احتياط الخام في العالم 

 تمحيث ي ،أخرىمرة استخدامها  إلعادةمكوناتها تجديد  تها بهدفمعالج وتدوير الزيوت المستهلكة ه إعادةعملية ب إن المقصود

 (1930)م  تدوير الزيوت المستهلكة بمرور الوقت منذ بداياتها أواخر عام إلعادةوقد تطورت عدة طرق  [1] هاالملوثات من إزالة

. إن [3] طريقة الفحم المنشط / الطين وغيرها الطين،طريقة الحامض /  الطين،طريقة التقطير/  بالحامض،كطريقة المعالجة 

 لتقطير الفراغياطريقة مثل  عالية كلفتدوير الزيوت المستهلكة اما تتطلب  إعادةفي " حالياالتقليدية المتبعة  الوسائل البعض من

 بريت[الكملوثة تحوي مستويات عالية من  موادينتج عنها  والتي بحامض الكبريتيكمواد ذات سمية مثل المعالجة  تستخدم أو

[6,7 

ثل م هذا النوع من المعالجات باستخدام مواد مختلفةالفعالة في و الكفؤةعلى سطوح المواد الصلبة من التقنيات  ويعد االمتزاز

نواة  قالبيض، مسحوحوق قشور سطبيعية مثل مامتزاز إضافة إلى استعمال مواد البنتونايت المنشط بالحامض  البنتونايت،

  [8]التمر

دوير حثين في إعادة تمواصفات الزيوت وخاصة بطريقة الطين المنشط بالحامض ولدت اهتماما" متجددا من قبل البا ان تحسين

ة وبساطة تجديده بالمعالج على االمتزازالفحم الحبيبي بسبب قدرته المعروفة م اايضا استخد [3]زيوت المحركات المستهلكة 

إن معالجة الزيوت المستهلكة باالمتزاز تعتمد على قابلية المادة المازة على انتقاء المركبات الحاوية على ، [9]الحرارية 

 الزيت.بقايا الحوامض والمذيبات الموجودة في  الحلقات،المواد غير المشبعة والمتعددة  الكبريت، الراتنجات،

الزيوت المستهلكة باستعمال مواد امتزاز مختلفة للوصول الى المادة الممتزة  دراسة امكانية معالجةالـــى  يالحاليهـدف البحــث 

الصلي، انتيجة معالجة للزيت المستهلك مقارنة بالزيت  أفضلتعطي  يلالمتزاز التالظروف المثالية وتحديد  للمعالجة،االفضل 

 المعــالج ت ـــعمال الزيـن اعادة استـيمك وبالتـالي

 المستهلكة.ألغراض التزييت والتقليل من المشاكل البيئية التي تسببها الزيوت 

 

 الجزء العملي2.

.Iالمواد االولية 
 Perkin / شركةKVA) (400استعمل في مولدة كهربائية  Shell انتاج شركة freshمن زيت مولدات جديد  نموذج -1

company ساعة ثم اخذ الزيت المستهلك بعد التشغيل ، اجريت بعض الفحوصات الكيمياوية والفيزياوية  150 لمدة  هاتشغيل وتم

الديناميكية ،الكثافة ،نقطة االنسكاب ،نقطة الوميض ، الرقم الحامضي  اللزوجة المستهلك وتشمللكل من  من الزيت الجديد والزيت 

 توى الرمادحوم

   Sigma Aldrich/particle size 100 meshشركة     إنتاج( من  Alumina)  3O2Al االلومينا -2

  Sigma Aldrich  /60 mesh-particle size 35( من انتاج شركة  (2SiO Silica Gelسليكا جيل  -3

من وزارة الصناعة والمعادن / دائرة  تم تجهيزه  particle size 200 mesh( Attapalgiteطين االتبلكايت العراقي )--4

 1المسح الجيولوجي ومكوناته الكيمياوية مبينة في الجدول 
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 المكونات الكيمياوية لطين االتبلكايت :1جدول ال

 

Total Loss of 

ignition 

TiO2 SO3 Na2O MgO Fe2O3 CaO Al2O3 SiO2 

 

 

97.33 17.97 - 0.23 -    3.20 4.20 13.71 13.36 

 

44.66 

 

 

 

.II المعدات واالجهزة 
 استعملت األجهزة التالية :

 Koehler Instrumentشركة   /جهاز قياس نقطة الوميض نوع الكأس المفتوح  -

 Koehler Instrument/ شركة  Brookfieldجهاز قياس اللزوجة الديناميكية نوع    -

  Koehler Instrument –   جهاز قياس نقطة االنسكاب / شركة  

                                Pycnometerمقياس الكثافة    -

   محرار (  معدات التقطير الفراغي )عمود تقطير ، مضخة فراغية ،  دورق دائري ، -

 (Thickness : 0.33mm ,Weight : 55g/m² (ورق ترشيح  - 

 Center Fudge  (2000 rpm/min)جهاز الطرد المركزي    -

 ( C 775° muffle furnace)  فرن السع -

 

 طريقة العمل  2.

( وتم °95-105 )C( وتم فصل أول مقطع منه بدرجة حرارة 5mbarتم تقطير الزيت المستهلك تقطير فراغي عند ضغط ) 1-

 عليه.بقية الخطوات  إلكمالأخذ المقطع المتبقي 

 وطين االتبلكايت العراقي 3O2Al ، االلومينا  2SiOجل  وهي السليكااختيرت ثالث مواد امتزاز للعمل  -2

(  : 89.4 1.1)( مع الماء الالأيوني بنسبة 2Mتم تخفيف حامض الكبريتيك المركز ) /بالحامض والغسل تنشيط المادة المازة-3

 2.5  من حامض الكبريتيك المخفف ، بعدها تم عمل تصعيد للمزيج لمدة   750mlمن المادة المازة مع 75g  ، ثم خلطت كمية  

( ومن ثم تم تجفيفه بدرجة pH 7بح الماء متعادال")ساعة ثم تم تبريده وترشيحه،  تم غسل المزيج  عدة مرات بالماء إلى إن أص

70°C   ساعات في فرن كهربائي ثم أعيد طحنه مرة ثانية 3لمدة. 

 المادة المازة مع زيت المولدات المستهلكة/  خلط -4

 ين.معمل من الزيت بعد تقطيره ووضع في بيكر واضيفت له المادة المازة بدرجة حرارة معينة وزمن تحريك  100تم اخذ 

  gتم دراسـة ظروف االمتزاز وذلـك بتغيير نـوع المادة المازة وتغيير كمية المادة المازة حيث اختيرت الكمـيات -5

(، وتغيير زمن  20,40,60,80,100)C°، وتغـيير درجات حرارة االمـتزاز حيث اختيرت درجـات الحرارة )  2,4,6,8,10)

(، وتغيير سرعة الحركة أثناء االمتزاز حيث اختيرت السرع 15,30,45,60,75) minالتحريك حيث اختيـرت االزمــان 

rpm(400,600,800,1000.1200.) 

جهاز الطرد المركزي حيث فصل المزيج إلى  الدراسة باستعمالالترشيح / تم ترشيح مزيج الزيت والمادة المازة لجميع نماذج -6

ائب ت المعالج والطبقة السفلية العكرة التي تحتوي على المادة المازة المترسبة والشوطبقتين ، الطبقة العلوية الرائقة التي تمثل الزي

التي تم امتزازها من الزيت ، تم فصل الطبقة العلوية الرائقة عن السفلية بالصب ومن ثم ترشيحها بواسطة ورق ترشيح ، اخذ 

 له.الزيت المرشح وتم عمل فحص نسبة الرماد 

( في تقييم نقاوة الزيت المرشح حيث اجري ASTM D482-03النسبة المئوية لمحتوى الرماد )قياس تم اعتماد فحص  -7

 الفحص لجميع نماذج الدراسـة

 

 /طريقة الفحص

 (، تتركburnerيحرق النموذج بواسطة مصباح بنزن ) من نموذج الزيت المراد فحصه ويوضع في جفنة خزفية، gm 2يؤخذ 

ن السع فرالدخان منه ثم تترك الجفنة لتبرد وتوضع في  الجفنة على اللهب الى حين احتراق النموذج بالكامل وتوقف ظهور

(muffle furnace)  231حرارة بدرجة°C  لمدة ساعتين، بعدها يتم اخراج الجفنة من الفرن وتترك لتبرد ويوزن الرماد المتبقي

 المئوية للرمادبل حرقه وبعدها يمثل النسبة ان الفرق في وزن النموذج ق داخلها.

 



 7112، 1، العدد الخاص 53مجلد                      مجلة الهندسة والتكنولوجيا                                                                        

131 

 

 
  ةالنتائج والمناقش3.

جة معالجة نتي أفضلالتي تعطي م دراسة معالجة الزيوت المستهلكة باستعمال مواد امتزاز مختلفة للوصول الى المادة المـمتزة ت

وتنقية الزيت  لالمتزازواستعماله كمؤشر الختيار الظروف المثلى  ((%ashالرماد  محتوى للزيت المستهلك باالعتماد على فحص

ا ومن المعروف ان نسبة الرماد تمثل بقايمن الفحوصات الهامة في تقييم نقاوة الزيوت محتوى الرماد  ويعتبر فحص المستهلك

 .ة من النقاوةالمواد المعدنية في الزيت وان انخفاض نسبتها دليل على وصول الزيت المعالج الى نسبة عالي

 

 /دراسة نتائج تأثير نوع المادة المازة-

هي وتم اختيار ثالث مواد امتزاز  المازة حيثيبين العالقة بين نسبة الرماد في الزيت المعالج باالمتزاز ونوع المادة  2الشكل 

( 0.8959) بلغت اقل نسبة رماد أعطى العراقي قدطين االتبلكايت  إنومن الشكل لوحظ  االلومينا، طين االتبلكايت والسليكا جل

 .لذا تم اعتماد مادة االتبلكايت كأفضل مادة مازة (1.3470بنسبة ) ثم االلومينا( 0.9704بنسبة )يليه السليكا جل  ثم
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A
sh

  %

 
 المازة( في الزيت المعالج باالمتزاز ونوع المادة % Ashالرماد) محتوىالعالقة بين  : 2الشكل 

 rpm 400سرعة خلط  وC°70 حرارة خلط ودرجة  min 60زمن خلط والمادة المازة من  4gكمية عند استخدام 
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 دراسة تأثير ظروف االمتزاز/ -

زمن االمتزاز  االمتزاز،درجة حرارة  ،المازةكمية المادة  االمتزاز وهيتأثير اربعة من المتغيرات التي تؤثر على تم دراسة 

 يلي  وكما لالمتزازلتحديد الظروف المثالية  باستعمال المادة الممتزة االفضل وهي االتبلكايت وذلك االمتزازوسرعة 

 دراسة تأثير كمية المادة المازة على محتوى الرماد-

نسبة الرماد الذي يبين العالقة بين كمية المادة المازة و 3ومن الشكل  من طين االتبلكايت ، ) g  (2,4,6,8,10اختيرت الكميات

 ( من المادة المازة االتبلكايت قد أعطت أوطأ نسبة رماد لذا تم اعتبارها الكمية المثلى لعملية االمتزاز.4gلوحظ إن الكمية )
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  %
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 min 60عند زمن خلط  باالمتزاز وكمية المادة المازة المعالج ( في الزيت% Ash)الرماد العالقة بين محتوى  :3الشكل 

 rpm 400وسرعة خلط  C°70ودرجة حرارة خلط 

 

 /على محتوى الرماد حرارة االمتزاز درجةتأثير دراسة  -

والذي يبين العالقة بين درجة حرارة االمتزاز ونسبة الرماد  1( ومن الشكل °20,40,60,80,100) Cاختيرت درجات الحرارة 

 أوطأ نسبة من الرماد لذلك تم اعتبارها الدرجة الحرارية األمثل لالمتزاز. ( قد أعطتC°60لوحظ ان درجة الحرارة )

 

 

 
 

 4gباالمتزاز ودرجة حرارة االمتزازعند كمية مادة مازة  المعالج ( في الزيت% Ash)الرماد بين محتوى  : العالقة4الشكل 

 400rpmوسرعة خلط  60minوزمن خلط 

 

 زمن االمتزاز على محتوى الرماد/ دراسة تأثير -

ومحتوى الرماد لوحظ ان زمن االمتزاز والذي يبين العالقة بين  3من الشكل  ، min (75 ,45,60 15,30,)األزمان اختيرت  

 .قد أعطى أوطأ محتوى للرماد لذا تم اعتباره الزمن األمثل لعملية االمتزاز   min  30الزمن
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 باالمتزاز وزمن االمتزاز المعالج ( في الزيت% Ash)الرماد بين محتوى  العالقة :5الشكل 

 rpm 400و سرعة خلط   C°60و درجة حرارة خلط   4gعند كمية مادة مازة

 

 محتوى الرماد الخلط علىسرعة  دراسة تأثير -

 محتوىو الخلطسرعة والذي يبين العالقة بين  1من الشكل  و rpm  (400,600, 800,1000,1200)حـيث اختيرت السـرع 

 االمتزاز لعملية األمثلنسبة رماد لذا تم اعتبارها السرعة  أوطأ أعطتقد  rpm 600السرعة  إن لوحظالرماد 

 

 

 
 

و   4g باالمتزاز و سرعة االمتزازعند  كمية مادة مازة  المعالج ( في الزيت% Ash)الرماد محتوى  بين : العالقة6الشكل 

 min 30زمن الخلط  و C°60درجة حرارة الخلط 

 

فحوصات تم دراسة ال للزيت المعالج ومقارنته مع الزيت المستهلك والزيت الجديد/ دراسة الفحوصات الفيزياوية والكيمياوية3-

لكثافة، درجة اللزوجة ، االفيزياوية والكيمياوية لنموذج الزيت المعالج بعد تطبيق ظروف االمتزاز المثلى عليه وتشمل فحوصات 

االنسكاب ، نسبة الرماد والرقم الحامضي ومقارنتها مع فحوصات الزيت المستهلك قبل المعالجة والزيت الجديد وحسب المواصفة 

 7وكما مبين في الجدول ASTM ية القياس
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 فحوصات زيت المولدات الجديد والمستهلك والمعالج باالمتزاز مع الطرق القياسية للفحوصات :2الجدول 

 

 Density) ) كثافة الزيت-

ان الكثافة ف للزيوت النفطيةبالنسبة  الماء،نسبة كتلة حجم معين من المادة الى كتلة نفس الحجم من هي كثافة الإن  من المعروف

الزيادة في المركبات  إنفي حين  كثافتها،تسبب زيادة في  افيهحيث زيادة كمية المركبات االروماتية  الهبالتركيب الكيميائي  تتأثر

 . [6]كثافتهاالمشبعة تسبب انخفاض في 

اكمة فيه المترمن الزيت الجديد اعتمادا" على نوع الملوثات  ادني أو أعلىتكون  إنيمكن فان الكثافة الزيت المستهلك  في حالة

تنتج من احتراق الوقود في المحرك فأن  قد التيوماء ووقود خفيف  متطايرة ، وادم ،تلوث الزيت بمقاطع خفيفة  عندف ، [10]

كون الزيت ملوث فقد ي الجديدكثافة الزيت من  أعلىوبالمقابل اذا كانت كثافة الزيت المستهلك  دالجديكثافته ستكون أقل من الزيت 

كثافة  2من الجدول  ، [1,6]، الفلزات وبقية الملوثات  األكسدةبمكونات ثقيلة تحتوي على نسبة عالية من ذرات الكاربون كنواتج 

وهذا يدل على ان الزيت ملوث بمكونات ثقيلة  (0.8810من كثافة الزيت الجديد ) أعلى( وهي 0.8980الزيت المستهلك كانت )

 . (0.8740) إلىالكثافة انخفضت الملوثات بمعالجة الزيت بمواد االمتزاز  ذه وبعد التخلص من ه ،

 (viscosityاللزوجة )-

يت حيث ان لزوجة الزيت هي مقياس لقوة غشاء الزيت يالتي يؤخذ بها عند اختيار زيوت التز االعتبارات أهماللزوجة من  تعتبر

(oil film) ، درجة حرارة زيت المحركات بين عكسية عالقة  كما ان هناك حيث زيادة اللزوجة تشير الى قوة غشاء الزيت

سبب  قد يكون تهزيادة لزوجفعند وجود الملوثات في الزيت المستهلك  على مؤشريكون  أن، ان قياس اللزوجة يمكن  ولزوجته

ة الزيت في لزوجحين ان النقص  والتي تؤدي الى زيادة اللزوجة ، في هوالبلمرة الذائبة والمشتتة في األكسدةنواتج وجود ذلك 

وهي اوطأ من لزوجة الزيت الجديد التي  (94ان لزوجة الزيت المستهلك كانت ) 7، لذا نجد في  الجدول  بالوقود تلوثه إلىتشير 

 .1,10] [ (21.484) إلى( وبعد المعالجة بمادة االمتزاز انخفضت 145كانت )

 (Flash point) نقطة الوميض-

،ان نقطة الوميض لزيت المحركات لهب  إلىيحترق عندها الزيت النفطي عند تعرضه درجة حرارة  أوطأهي نقطة الوميض  

 نإالزيت أصبح ملوث بالمواد المتطايرة مثل وقود الكازولين ، كما  إن إلىيعتبر مؤشر على تلوث الزيت حيث انخفاضها يشير 

( أما  C°178)للزيت المستهلكحيث كانت نقطة الوميض  2يمكن ان تنتج مواد متطايرة كما ورد في  الجدول  األكسدةعملية 

 وسبب ذلك احتواء الزيت الجديد على مضافات تسهم في تحسين نقطة الوميض( C°218الوميض للزيت الجديد كانت ) نقطة

لكن بقيت أوطأ من نقطة وميض  عن الزيت المستهلك %7أي زادت بنسبة  (C°192نقطة الوميض ) اصبحتمعالجة الوبعد 

 .[6 ] الزيت الجديد الحتواء الزيت الجديد على مضافات تحسن من نقطة وميضه

  (Total Acid number)الرقم الحامضي الكلي -

 .من الزيتغرام واحد الحوامض الموجودة في وزن هيدروكسيد البوتاسيوم بالملغرام الالزم لمعادلة  الكلي هو الرقم الحامضي

تتعرض زيوت أثناء التشغيل اثناء االستخدام ،  ه يعتبر الرقم الحامضي مؤشرا هاما لجودة زيت المحرك ومقياس لتدهور

عملية األكسدة التي تؤدي إلى تكوين األحماض العضوية في الزيت ، ان وجود  تحدثالمحركات لدرجات حرارة مرتفعة وبالتالي 

األوكسجين في بيئة عمل زيوت المحركات كذلك وجود الهيدروكربونات يسبب حدوث بعض التفاعالت التي يؤدي إلى تشكيل 

األحماض  تنتجوتتعرض لمزيد من األكسدة عد والتي فيما بالمواد الحاوية على الكربونيل )وهي من النواتج االولية لعملية األكسدة( 

لوحظ  7ومن الجدول  الكربوكسيلية )وهي من النواتج الثانوية( مما يؤدي إلى زيادة في قيمة الرقم الحامضي للزيت المستهلك 

( 1.631( وهي أعلى من قيمة الرقم الحامضي للزيت الجديد )2.893زيادة قيمة الرقم الحامضي للزيت المستهلك حيث كانت )

وبعد  .[6]ويعود سبب ذلك الى وجود نواتج االكسدة كالمواد العضوية وغير العضوية ،الراتنجات ، الماء والمواد المسببة للتاكل 

( ويعود سبب ذلك الى إن طين االتبلكايت فعال 0.448استخدام مواد االمتزاز لتنقية الزيت انخفض الرقم الحامضي الكلي الى )

 التي سببت ارتفاع الرقم الحامضي.  في إزالة الملوثات

 (Pour point انسكاب الزيت ) نقطة-

ان معظم زيوت المحركات النفطية تحتوي على الشمع  تدفق،عندها الزيت في حالة  أدنى درجة حرارية يبقىاالنسكاب هي  نقطة

 نقطة تعتبر ت.الزييسبب زيادة في لزوجة  مما الزيتانسكاب  نقطة ترتفعفواطئة الحرارة العند درجات  تنجمدوالبرافينات والتي 

Testing method 

ASTM 

Reclaimed generator 

Oil 

Used 

generator  oil 

Fresh 

generator oil 

Property 

D 2196 21.484 94 145 Dynamic viscosity at 

20°C, cP 

D 854 0.8740 0.8980 0.8810 

 

Density at 15.6°C, 

g/cm³ 

D 97 -  17 -13 17- Pour point °,C 

 

D 92 192 178 218 Flash point ,°C 

D 482 0.301 1.175 0.8597 Ash Content ,wt% 

D 644 0.448 2.983 1.613 Total acid number 

mgKOH/g 
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 أجزاء في هضخ إثناءيملك القدرة على التدفق  ويجب انمهم للزيت خاصة عند تشغيل المحرك في جو بارد  مقياساالنسكاب 

لوحظ إن نقطة انسكاب الزيت الجديد و المستهلك كانت  7من الجدول  .[6]تى عند درجات الحرارة المنخفضةحالمحرك المختلفة 

( على التوالي، إن انخفاض نقطة االنسكاب مؤشر على وجود ملوثات في الزيت المستهلك وان معالجة الزيت 13-( و)-17)

 .[3]( وسببه تنقية الزيت من الملوثات (17  -إلى المستهلك بمواد االمتزاز أدى إلى زيادة درجة االنسكاب لتصل 

 ( (Ash Contentالرماد  محتوى -

وعند ( 0.8597نسبة الرماد للزيت الجديد كانت ) وجد ان 7من الجدول زيت التزييت على محسنات عضوية فلزية ولذلك  يحتوي

( والسبب هو الملوثات الداخلية الناتجة من تلف المضافات كذلك 1.175فان نسبة الرماد زادت حيث كانت ) الزيت استعمال

 إلىبة هذه الملوثات فانخفضت النس إزالةالمعالجة تم  بالزيت وبعد المحركالملوثات الخارجية الناتجة من االتربة ونواتج احتكاك 

(0.301.) 

 

 االستنتاجات 4.

)طين هي  تجربة ثالث مواد في البحثتم حيث مواد امتزاز مختلفة على تنقية زيوت التزييت المستهلكة  استخدام تم دراسة تأثير

تبلكايت حيث طين اال مادة امتزاز من بين المواد الثالثة المستخدمة هي أفضل أنالنتائج  وأثبتتسيليكا جل(  ألومينا، االتبلكايت،

المستهلك باستخدام مادة االمتزاز األفضل  معالجة الزيتراسة الظروف المثلى في كما تم د المعالج.أعطت اقل نسبة رماد للزيت 

من المادة  (g 4كمية )وهي طين االتبلكايت وبينت نتائج فحص نسبة الرماد للزيت المعالج أن الظروف المثلى لالمتزاز هي 

 ( .rpm )  600( وسرعة حركة إثناء االمتزاز  min 30امتزاز ) ن ـ( وزمC°60 رارة ) ـح المـازة بدرجة

فحوصات الزيت المستهلك والمعالج باالمتزاز ومقارنتها مع فحوصات الزيت الجديد وهي الكثافة واللزوجة ودرجة تم دراسة 

عملت  ات اذاالنسكاب والرقم الحامضي ودرجة الوميض ونسبة الرماد وبينت النتائج ان طريقة االمتزاز فعالة في ازالة الملوث

في تقييم واختيار المادة االفضل لالمتزاز و الظروف المثلى فحص نسبة الرماد ويمكن اعتماد على تحسين خواص الزيت المعالج 

 ثمنها.لبساطة الطريقة وسرعتها ورخص  لالمتزاز وذلك
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