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 المقدمة : 

التً تشكل  أن النفط الخام هو  عبارة عن خلٌط متجانس من عدد كبٌر من الهٌدروكاربونات 

الجزء الرئٌسً منه والباقً مواد ؼٌر هاٌدروكاربونٌة ) نتروجٌن واوكسجٌن وكبرٌت ونسب 

ثقٌل (, تتراوح كثافه الالى االسود ) ) الخفٌؾ (ٌتراوح لونة من االصفر  (مختلفة من المعادن

 .    3سم  ؼم / 1الى  0.73من 

هذة  لحصول على منتجات مفٌدة ووذلك لالمصافً  فً النفط الخام   تصفٌةتتم عملٌة  

 المصافً تكون على عدة انواع حٌث تختلؾ حسب نوع العملٌات التشؽٌلٌة التً تجري فٌها , 

 والحصول على منتجات مفٌدة تجزئة عدة معالجات على النفط الخام بهدؾ ٌتم حٌث 

د بها وٌمكن تصنٌؾ المصفى الى صنفٌن االول ٌهتم بؤنتاج  الزٌوت الخفٌفة والتً نقص

المنتجات الخفٌفة والوسطٌة أي بتعبٌر أخر هً مصافً الوقود ) وهذا ماتعلمناه  فً السنة 

الدراسٌة  االولى / أختصاص التشؽٌل والسٌطرة ( والصنؾ الثانً ٌهتم بؤنتاج الزٌوت الثقٌلة 

ا ) زٌوت التزٌٌت االسفلت والشحوم) زٌوت التزلٌق ( والشموع وبقٌة المواد الثقٌلة ( وهذ

  . / أختصاص التشؽٌل والسٌطرةالذي سنهتم به خبلل السنة الدراسٌة الثانٌة
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 انفظم االول

ىد انزضَُذطُبػخ صَ  
Industrial 

 of lubricaring oil  
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 صَىد انزضَُذ 

وذلك من الصناعات االستراتٌجٌة   ( lubricating oil)تعتبرصناعة زٌوت التزٌٌت 

ت بؤنواعها البرٌة , فوسائل المواصبللكون منتجاتها تستعمل فً معظم االنشطة والفعالٌات 

والجوٌة والبحرٌة ومداولة المواد فً الوحدات االنتاجٌة المختلفة الٌمكنها القٌام بواجباتها على 

 لم تتوفر النوعٌات المطلوبة من زٌوت التزٌٌت . أذا الوجة االكمل 

  : انزضَُذ انغشع يٍ ػًهُخ

رك إحداهما بالنسبة سطحٌن متبلصقٌن ٌتح من الزٌت بٌن ( film) ؼشاء رقٌقعمل هو 

التً تنشؤ بٌنهما  اك الحركة وتقل مقاومة االحتك لآلخر حتى ٌحول الزٌت دون تبلمسهما أثناء

إذا كان هناك تبلمس معدنً مباشر دون ؼشاء أو طبقة من  تبلفٌاً للتآكل الذي ٌحدث حتماً 

صقه م  وٌفضل الزٌت كؤداة للتزٌٌت بسبب خاصٌة تبل الزٌت بٌنهما وٌإدى إلى تلفهما

ؼشاء الزٌت المتواجد بٌن السطحٌن من عدة طبقات  السطوح وخاصٌة لزوجته حٌث ٌتكون

بٌنما تتماسك  –المجاور لها بخاصٌة االلتصاق  تلتصق طبقاته الخارجٌة م  سطح المعدن

حُِضٝؿش ٝ حُظ٢ طلٍٞ دٕٝ حٗلظخٍ أٝ هطغ ٛزٙ حُطزوخص  ٓغ رؼؼٜخ رخخط٤ش  طبقاته الداخلٌة

طذكشؿٜخ كٞم رؼؼٜخ طلض ػـؾ أػ٘خء كشًش حألؿضحء حُٔظلشًش  أٝ ٘ذ حصالهٜخػٖ رؼؼٜخ ػ

 . ر٤ٖ حألعطق ًٔخ ك٠ حُغٞحثَ حألخشٟ ًٔخ طلٍٞ دٕٝ ٛشٝرٚ ٖٓ

  :انزضَُذ وظبئف صَذ

حألعطق حُٔؼذ٤ٗش رزؼؼٜخ ك٤ٔ٘غ  ٣لٍٞ حُض٣ض دٕٝ حكظٌخى  ( lubrication )  حُظض٤٣ض  -1

 . ػ٤ِٜخ طآًَ عطٞكٜخ أٝ كذٝع خذٝػ

٣ٔظض حُض٣ض حُلشحسس ٖٓ أؿضحء حُٔلشى ٝ ٣لٍٞ دٕٝ طٔذدٛخ  (  cooling ): حُظزش٣ذ -2

  ٝطٔخعٌٜخ ٗظ٤ـش السطلخع دسؿش كشحسطٜخ

ٝر٤ٖ كِوخص حٌُٔزظ  ٣ِٔت حُض٣ض حُلشحؽ ر٤ٖ حالعطٞحٗخص ٌٝٓخرغٜخ ( sealing ): حإلكٌخّ  -3

  ؽٝٓـخس٣ٜخ ٝرزُي ٣لٍٞ دٕٝ طغشد ؿخصحص حالكظشحم ا٠ُ حُخخس
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ٝؿ٤شٛخ ٖٓ  ٣خظِؾ حُض٣ض رخٌُشرٕٞ ٝ حُظشرش ٝ حُٔٞحد حُظٔـ٤ش ( cleaning ): حُظ٘ظ٤ق -4

٣ٝلِٜٔخ ٓؼٚ ا٢ُ خضحٕ حُض٣ض ك٤غ حٝ حُٔخً٘ش  حُٔٞحد حُـش٣زش حُظ٢ طظٌٕٞ دحخَ حُٔلشى 

حُؼخُوش رٚ رٞحعطش  طظشعذ حُـض٣جخص حٌُز٤شس ك٠ هخػٚ ٣ٝظْ حُظخِض ٖٓ حُـض٣جخص حُظـ٤شس

  ضٓششق حُض٣

 ٣ؼَٔ ًٞعخدس طشدع حألطٞحص حُ٘خطـش ػٖ كذس ( inhibit ): حُظذٓخص ًزض ) سدع (  -5

حالكظشحم  حُظذٓخص حُظ٢ طلذع ر٤ٖ حألؿضحء حُٔظلشًش ٖٓ ؿشحء حُظـ٤ش حُلـخث٢ ك٠ حُؼـؾ ػ٘ذ

 .ٓٔخ ٣غخػذ ػ٠ِ حألدحء حُٜخدة ُِٔلشى

  : رىفشهب فً صَىد انزضَُذ انخظبئض انىاخت

٣الثْ ؿ٤ٔغ ظشٝف حُظشـ٤َ حُٔخظِلش  أ١ رٝ هٞحّ ػخرض   ػخرظشٝش ٓ٘خعزش ُضٝؿإٔ طٌٕٞ  -1

حُظشـ٤َ ُٔغخكخص ؽ٣ِٞش –ٝ حُـخف  حُطوظ حُشؽذ –)دسؿخص حُلشحسس حُؼخ٤ُش ٝ حُٔ٘خلؼش 

  .ٝهظ٤شس ٝػ٠ِ عشػخص ػخ٤ُش ٝرط٤جش

حُظ٢  ؼشار ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ هخدسحً ػ٠ِ طلَٔ حُلشحسس حُٔشطل ًز٤شس ُالكظشحم ظٚٓوخٝٓ طٌٕٞ  -2

حُٔلشى دٕٝ إٔ  أػ٘خء طشـ٤َ  ٣ظؼشع ُٜخ ًذسؿش كشحسس ؿذسحٕ حالعطٞحٗخص ٝ حٌُٔخرظ

ٝطظشعذ ػ٠ِ أهطخد  ٣لظشم كظ٠ ال طظٌٕٞ ٗغزش ًز٤شس ٖٓ حٌُشرٕٞ طظشحًْ ك٠ ؿشف حالكظشحم

  .شٔؼش حالشظؼخٍ

حُض٣ض  طـِن ٓٔشحصحُظؤًغذ ا٠ُ طٌٕٞ ؽزوش ؿش٣ٝش  كظ٠ ال ٣ئدٟ ٛزح  ٓوخٝٓش ُِظؤًغذ  -3

ػ٠ِ  طٔـ٤ش طؼٞم كِوخص حٌُٔزظ ٝ حُظٔخٓخص ٝطٌٕٞ ٓٞحد كؼخُش ٤ًٔخ٣ٝش طؼَٔ ٝطٌٕٞ ؽزوش

 . طآًَ حألؿضحء حُٔظلشًش

 ر٤خع  ا٠ُ كذٝع سؿٞس طشزش سؿٞس ٣ئد١ار ٣ـذ أال   ٓوخٝٓش ُِشؿٞس  -4

 .حػ٘خء حالشظـخٍ ٝال٣ظلخػَ ٓغ حُٔخً٘ش ٝال٣ظزخش ٣ٌٕٞ رحص دسؿش حٗـٔخد ٝحؽجش  -5
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  -(:composition of lubricant (كُت انضَذرش

  -ٛٔخ :ٖٓ ؿضث٤ٖ حعخع٤ٖ ػخدس  ٌٕٞحٕ حُض٣ٞص حُظ٢ ٗغظخذٜٓخ طظ

  additivesحُٔؼخكخص ) حُٔلغ٘خص ( ,    base oilحُض٣ض حالعخط 

% ٖٓ حُض٣ض  90ك٤غ ٣شٌَ كٞح٢ُ  حالًزش ٖٓ حُض٣ض: ٝٛٞ حُز١ ٣شٌَ حُـضء  انضَذ االعبط

  -:ٗٞػ٤ٖ ٣ٌٕٝٞ ػ٠ِ حُٜ٘خث٢ 

: ٝٛٞ حُض٣ض حُٔ٘ظؾ ٖٓ ػ٤ِٔخص طٌش٣ش حُ٘لؾ ( mineral oil)حُض٣ض حُٔؼذ٢ٗ  .1

ٝٛزح حُ٘ٞع ٛٞ حُز١ ٣ٜٔ٘خ ك٢ دسحعظ٘خ أ١ أٗش ص٣ض رحص حعخط ٗلط٢ .   حُخخّ

 ُٜزس حُغ٘ش 

: ٝٛٞ حُض٣ض حُٔظ٘غ ٗظ٤ـش طلخػالص ٤ٔ٤ًخ٣ٝش  (synthetic oil)حُض٣ض حُٔخِن  .2

حُ٘ٞػ٤ش ٖٓ حُض٣ٞص ٝحُظ٢ طٌٕٞ ػخدس رحص ٓٞحطلخص ٓؼ٤٘ش ك٤غ ٣ظْ حٗظخؽ ٛزس 

 ػخ٤ُش حُـٞدس ٝطظلَٔ ظشٝف هخع٤ش ًض٣ٞص حُطخثشحص ٓؼال . 

٢ٛٝ ٓٞحد ٤ٔ٤ًخ٣ٝش طؼخف ح٠ُ حُض٣ض حالعخط ر٘غذ ٓخظِلش ٝرُي  الٗظخؽ ص٣ض  انًؼبفبد :

 ٜٗخث٢ رحص ٓٞحطلخص ػخ٤ُش حُـٞدس ٝطخظِق ٗغذ حالػخكش رؤخظالف ٗٞع حُض٣ض ٝٓظطِزخص

ح٠ُ  0حعظؼٔخُش ٝحُظشٝف حُظشـ٤ِ٤ش حُظ٢ ع٤ؼَٔ رٜخ حُض٣ض حُٜ٘خث٢ ٝطظشحٝف ٗغذ حالػخكش ر٤ٖ  

 . % ٖٓ حُض٣ض حُٜ٘خث٢  10

 يشاحم أَزبج صَىد انزضَُذ:

أػخكش   ٝحُؼخ٤ٗش٢ٛ حٗظخؽ حُض٣ض حالعخط  حال٠ُٝإٔ  ص٣ٞص حُظض٤٣ض حُٜ٘خث٤ش ط٘ظؾ رٔشكِظ٤ٖ 

   نوع من انواع الزيوت 100 ٓخ٣وخسد ؽ ٣ٌٖٝٔ أٗظخ حُٔؼخكخص ح٤ٔ٤ٌُخ٣ٝش .

 ٣ٌٖٔ طِخ٤ض ػ٤ِٔخص حٗظخؽ حُض٣ض حالعخط رٔخ ٢ِ٣ :يشاحم اَزبج انضَذ االعبط : 

ػ٤ِٔش أصحُش  - ػ٤ِٔش حُظؼخَٓ رخُلٞسكشحٍ - ػ٤ِٔش حصحُش حالعلِض -ػ٤ِٔش حُظوط٤ش حُلشحؿ٢ 

 ؼخَٓ رخ٤ُٜذسٝؿ٤ٖ ظحُ -حُشٔغ 
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 ىد انزضَُذ : انًبدح انًغزَخ نىحذاد أَزبج صَ

ٝٛٞ    (.R.C )( reduce crud oil)حُ٘لؾ حُخخّ حُٔخظضٍ ) حُ٘لؾ حالعٞد(إٔ حُٔخدس حُٔـز٣ش ٢ٛ 

  425حُـ١ٞ ٝ طٌٕٞ دسؿش ؿ٤ِخٗش أػ٠ِ ٖٓ ٣غلذ ٖٓ حعلَ رشؽ حُظوط٤شحُٔوطغ حُز١ 

 

 انزشكُت انكًُُبوٌ نهُفؾ انخبو انًخزضل : 

 ٓشًزخص ٤ٛذسًٝخسر٤ٗٞش رشحك٤٘٤ش  .1

 ٤ٛذسًٝخسر٤ٗٞش ٗلؼ٤٘٤ش  ٓشًزخص .2

ٓشًزخص ٤ٛذسًٝخسر٤ٗٞش ػطش٣ش ٝٛزس ٓشًزخص ه٤ِِش حُؼزخط٤ش ٝطظؤًغذ رغشػش ٝرحص  .3

 ٓؼخَٓ ُضٝؿش ٝحؽت . 

ح٠ُ  50حالطٔخؽ  ٢ٛٝ ٓٞحد رحص ٝصٕ ؿض٣ج٢ ػخ٢ُ ٝػذد رسحص حٌُشرٕٞ طظشحٝف ٖٓ  .4

ٞحد ؿ٤ش ٝطل١ٞ ك٢ طش٤ًزٜخ ػ٠ِ ٓٞحد حٌُزش٣ض ٝحُ٘ظشٝؿ٤ٖ ٝحالًٝغـ٤ٖ ٝٛزس حُٔ 60

 ٓشؿٞد ك٤ٜخ ص٣ٞص حُظض٤٣ض .

 حُٔٞحد حالعلِظ٤ش ٢ٛٝ ٓٞحد ػو٤ِش ؿذح ٝرحص ٝصٕ ؿض٣ج٢ ػخ٢ُ  .5

 رخالػخكش ح٠ُ رُي طٞؿذ حُٔؼخدٕ حُٔٞؿٞدس رخُ٘لؾ حُخخّ حطال 

 حُشٌَ أدٗخٙ ٣ٞػق ٓخطؾ ٓظٌخَٓ ُٞكذس حٗظخطؾ ص٣ٞص حُظض٤٣ض  

 

 

 

 

 

 

 

  إٔ ٛزس حُٔشًزخص ٢ٛ حُٔل٤ذس ك٢ حٗظخؽ ص٣ٞص حُظض٤٣ض حالعخط {
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 انزقطُش انفشاغٍ

Vacuum distillation 

خضاٌ انـُفؾ انخبو 

 انًخزضل

R.C. Tank 

 إصانخ االعفهذ ثبنجشوثبٌ

Propane 

de asphalting 

 االعزخالص ثبنفىسفشال

Furfural extraction 

االعزخالص ثبنًُثم االثُم 

 كُزىٌ

M.E.K 

Extraction 

 

 انهذسخخ

Hydro treating انهذسخخ 

Hydro treating 

 

 يخهفبد

 انزقطُش انفشاغٍ

. اغٍصَذ انغبص  انفش  

Vacuum gas oil 

  40صَذ  دسخخ 

60صَذ دسخخ   

 

 أعفهذ 

raffinate  

Extract to 

fuel  

 شًغ سخى 

 شًغ طهت  

شًغ طهت 

 يهذسج  

ٍ انشًغ   صَذ خبل ي

  يخطؾ يخطؾ 

يزكبيم نىحذاد أَزبج يزكبيم نىحذاد أَزبج 

  صَىد انزضَُذصَىد انزضَُذ

 انًؼبفبد 

Additives  

صَذ  

 يهذسج  
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 انفشاغٍ انزقطُش  وحذح 

Vacuum distillation unit  

ٗوظذ رخُظوط٤ش حُلشحؿ٢ ٛٞ حُظوط٤ش طلض ػـؾ أهَ ٖٓ حُؼـؾ حُـ١ٞ حالػظ٤خد١ ٝحُز١ 

 . atm  ٣1زِؾ 

إٔ حُٜذف ٖٓ ٝكذس حُظوط٤ش حُلشحؿ٢ ٛٞ طـضثش حُ٘لؾ حُخخّ حُٔخظضٍ ح٠ُ ٓشظوخص ٣ٌٖٔ 

 أعظؼٔخُٜخ ًض٣ٞص أعخط 

  انًبدح انًغزَخ

 (.reduce crude oil R.C )حُلشحؿ٢ ٛٞ حُ٘لؾ حُخخّ حُٔخظضٍُٞكذس حُظوط٤ش ٣ش إٔ حُٔخدس حُٔـز

, ّ  طلض حُؼـؾ حُـ١ٞ حالػظ٤خد١ (  540 – 315حُ٘لؾ حُخخّ حُٔخظضٍ دسؿش ؿ٤ِخٗش ر٤ٖ )  

ٓٔخ ٣ؼشػش ح٠ُ ح٠ُ دسؿخص كشحسس ػخ٤ُش طغخ٤٘ٚ ٖٝٓ أؿَ طوط٤شس طلض حُؼـؾ حُـ١ٞ ٣ـذ 

ك٢ حُٔٞحطلخص ُزُي ِٗـؤ ح٠ُ ػ٤ِٔش حُظوط٤ش طلض حُؼـؾ حُلشحؿ٢  للْ ٝطـ٤شطػ٤ِٔخص طٌغ٤ش ٝ

ك٤غ ٣ظَ حُؼـؾ دحخَ رشؽ حُظوط٤ش حُلشحؿ٢ ح٠ُ ك٤غ ٗغظؼَٔ ػـؾ أهَ ٖٓ حُؼـؾ حُـ١ٞ 

 ّ  160 – 325  ٝٗظ٤ـش ُزُي طوَ دسؿش ؿ٤ِخٕ حُ٘لؾ حُخخّ حُٔخظضٍ ح٠ُ كٞح٢ُ  psi 1.5كٞح٢ُ 

 :  انُىارح

 : ٢ٛ حُلشحؿ٢ ٗٞحطؾ ٝكذس حُظوط٤ش إٔ 

  .V.G.O( vacuum gas oil )ص٣ض حُـخص حُلشحؿ٢  .1

  ( first side stream (1 S S ) ) ( 40)ص٣ض دسؿش حُٔ٘ظؾ حُـخٗز٢ حالٍٝ .2

  ( second  side stream (2 S S ) )  ( 45)ص٣ض دسؿش حُٔ٘ظؾ حُـخٗز٢ حُؼخ٢ٗ .3

  ( third  side stream (3 S S ) )  ( 60)ص٣ض دسؿش حُٔ٘ظؾ حُـخٗز٢ حُؼخُغ .4

  .V.R( vacuum residue)ٓخِلخص حُظوط٤ش حُلشحؿ٢  .5

 ط/ كُف َزى رىنُذ انؼغؾ انفشاغٍ ؟ 

طغظؼَٔ رخخس  ك٤غ   ejectorsرؤعظؼٔخٍ شخكطخص خخطش  ط٤ُٞذ حُؼـؾ حُلشحؿ٢ ٣ظْ ج/ 

 ُغلذ حُـخصحص ٝحالرخشس ٖٓ أػ٠ِ رشؽ حُظوط٤ش  أٝ ٓظٞعؾ  ٓخء رحص ػـؾ ػخ٢ُ
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 :  ( process) انؼًهُخوطف 

كشحسطٜخ  طؼخ ٓخدس حُظـز٣ش ٖٓ حُخضحٗخص ٝطٔشس ك٢ ٓزخدالص كشحس٣ش ُشكغ دسؿش          

ٓج١ٞ ٖٝٓ ػْ طذخَ ح٠ُ حُلشٕ ُشكغ دسؿش كشحسطٜخ ح٠ُ كٞح٢ُ (205-175)٢ُ ح٠ُ كٞح

ٓج١ٞ ٝطٌٕٞ حُٔخدس حُخخسؿش ٖٓ حُلشٕ ػزخسس ػٖ ٓض٣ؾ ٖٓ حُغٞحثَ حُؼو٤ِش  (350-360)

 26ٛزح حُٔض٣ؾ ح٠ُ رشؽ حُظوط٤ش حُلشحؿ٢) حُز١ ٣ظٌٕٞ ٖٓ كٞح٢ُ ش ك٤غ ٣ٔٝحالرخشس  

ك٢ حػ٠ِ  26ك٤غ طٌٕٞ حُظ٤٘٤ش  valve tray ,bubble cup )ش ٗٞع ـــــــــــــــــط٤٘٤

 ك٢ حعلَ حُزشؽ  1حُزشؽ ٝحُظ٤٘٤ش سهْ 

ٖٓ خالٍ ٓ٘طوش حُظزخ٤ش ٝطلظَ ػ٤ِٔش حُظوط٤ش طلض ػـؾ ٣ظَ ح٠ُ  طذخَ حُٔخدس حُٔـز٣ش 

 ط٤ُٞذ ٛزح حُؼـؾ رؤعظؼٔخٍ شخكطخص خخطش ٓؼذس ُٜزح حُـشع  ْ ( ٣ٝظpsi 1.5عْ صثزن ) 8

( ٓج١ٞ , حالرخشس 325 ---160ٝرزُي ط٘خلغ دسؿش ؿ٤ِخٕ حُ٘لؾ حُخخّ حُٔخظضٍ ح٠ُ ) 

عٞف طشطلغ ح٠ُ حالػ٠ِ أٓخ حُغٞحثَ كظ٘ضٍ ح٠ُ حالعلَ ٣ٝغظؼَٔ حُزخخس حُٔلٔض ٝحُز١ 

٤ش حُلشحؿ٢ ٝرُي ُظخ٤ِض حُغٞحثَ حُؼو٤ِش ٖٓ حُـخصحص ٝحُٔٞحد ٣ذخَ ٖٓ حعلَ رشؽ حُظوط

 حُخل٤لش ٝطـ٘ذ ػ٤ِٔش حُظلل٤ْ . 

حُٔشظوخص حُـخٗز٤ش  طخشؽ حُٔشظوخص ٖٓ حُزشؽ ٝرُي كغذ ًؼخكظٜخ ٝدسؿش ؿ٤ِخٜٗخ  ٝٛزس 

هزَ أسعخُٜخ ح٠ُ حُخضحٗخص ٝرُي  (  stripping) ٗضع ( ) حُ٘خطـش طٔش خالٍ أرشحؽ طؼش٣ش

 دسؿش ٤ٓٝؼٜخ ُٝضٝؿظٜخ ٖٓ خالٍ حصحُش حُٔٞحد حُخل٤لش . ُظ٘ظ٤ْ 

 

 َقغى ثشج انزقطُش انفشاغٍ انً ثالثخ أقغبو وهٍ : 

ٓخِلخص حُظوط٤ش  ٖٓٝك٤ش ٣ظْ ٗضع حُٔٞحد حُخل٤لش حُٔظخِلش  هغْ حُ٘ضع ) حُوغْ حُغل٢ِ ( :

 ٢ طٞحٗ 4ٛزح حُوغْ ,  ٣ٝل١ٞ رٝ ػـؾ ٝحؽ٢ءحُلشحؿ٢ رٞحعطش رخخس حُٔخء حُٔلٔض 

ٝك٤ش طظْ ػ٤ِٔش حُظزخ٤ش ٝطٌؼ٤ق حالرخشس حُظخػذس ٖٓ ٓ٘طوش   هغْ حُظـضثش ) حُوغْ حُؼ١ِٞ ( :

  22حُظزخ٤ش , ٣ٝل١ٞ 

) حُظ٢  ٝك٤ٜخ ٣ظْ ػضٍ حالرخشس٢ٛٝ ٓ٘طوش دخٍٞ حُ٘لؾ حُخخّ حُٔخظضٍ  ٓ٘طوش حُظزخ٤ش :

طٌٕٞ دسؿش  حُغل٢ِ ( ) حُظ٢ ط٘ضٍ ح٠ُ حُوغْ حُؼو٤ِش حُغٞحثَٖٓ  طشطلغ ح٠ُ حُوغْ حُؼ١ِٞ ( 

  ٓج١ٞ   360حُلشحسس ك٤ٜخ كٞح٢ُ 
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 يُزدبد ثشج انزقطُش انفشاغٍ : 

ّ  120:  ٣ظوطش رذسؿش .V.G.O( vacuum gas oil )صَذ انغبص انفشاغٍ  .1

 ك٤غ ٣زشد ٣ٝشعَ ح٠ُ ٝػخء ػْ ٣وغْ ح٠ُ هغ٤ٖٔ:  ٣ٝ23غلذ ٖٓ حُظ٤٘٤ش سهْ 

ٝرُي  ُظ٘ظ٤ْ  ( 26ط٤٘٤ش  ش حُزشؽ )هٔ ك٤غ ٣ؼٞد ح٠ُ  reflux: ٣غ٠ٔ حُشحؿغ   حالٍٝ

شحسس حػ٠ِ حُزشؽ حُظ٢ طٌٕٞ ٝحُٔلخكظش ػ٠ِ دسؿش كدسؿش كشحسس أػ٠ِ رشؽ حُظوط٤ش 

 . ٓج١ٞ  50كٞح٢ُ 

 ُخضٗش ٝحُزخه٢ ٣زٛذ ح٠ُ حُخضحٗخص  ٣22ظٞصع ح٠ُ هغ٤ٖٔ حالٍٝ ٣ؼٞد ح٠ُ حُظ٤٘٤ش : حُؼخ٢ٗ 

أٗظخؽ ص٣ض حُـخص أٝ ٣غظؼَٔ ( ظؼظ٤ْ ُ )ك٤غ ٣ؼخد ػخش ح٠ُ ٝكذحص حُض٣ٞص حُخل٤لش ُض٣خدس

 .ك٢ ػ٤ِٔش أصحُش حٌُزش٣ض رخُظ٘ش٤ؾ 

 

٣ظوطش  :( first side stream (1 S S ) ) ( 40)صَذ دسخخ انًُزح اندبَجٍ االول .2

ٖٝٓ ػْ  ٣شعَ ح٠ُ رشؽ حُ٘ضع ُظلغ٤ٖ  18لذ ٖٓ حُظ٤٘٤ش غّ ٣ٝ 240رذسؿش 

 ٗخص .ٓٞحطلخطٚ ٖٝٓ ػْ ح٠ُ ٓزشدس ٓخث٤ش ٖٝٓ ػْ ح٠ُ حُخضح

 

:  ( second  side stream (2 S S ) )  ( 45)صَذ دسخخ انًُزح اندبَجٍ انثبٍَ .3

٣ٝزٛذ ح٠ُ رشؽ حُ٘ضع ٖٝٓ ػْ ح٠ُ  12, ٣غلذ ٖٓ حُظ٤٘ش ّ  ٣ٝ280ظوطش رذسؿش 

ص٣ٞص حُظض٤٣ض رَ ٓزشدس ٖٝٓ ػْ حُخضحٗخص , ٛزح حُٔشظن ال٣غظلخد ٓ٘ش ك٢ حٗظخؽ 

ظخ٤ْٓ حُلذ٣ؼش ُٞكذحص ص٣ٞص حُظض٤٣ض طغظل٤ذ ٣غظؼَٔ ك٢ حٗظخؽ ٝهٞد حُذ٣ضٍ , ٝحُظ

 1 حُٔ٘ظؾ حُـخٗز٢ حالٍٝ ك٤غ ٣غظؼَٔ ُشكغ ُضٝؿش ٖٓ ٛزح حُٔ٘ظٞؽ الٗظخؽ حُض٣ٞص 

S S  3 حُٔ٘ظؾ حُـخٗز٢ حُؼخُغ  أٝ ُظخل٤غ ُضٝؿش S S . 

 

:  ( third  side stream (3 S S ) )  ( 60)صَذ دسخخ انًُزح اندبَجٍ انثبنث .4

٣ٝزٛذ ح٠ُ رشؽ حُ٘ضع ٖٝٓ ػْ ح٠ُ  7ّ ,  ٣غلذ ٖٓ حُظ٤٘ش  ٣ٝ320ظوطش رذسؿش 

 ٝحُوغْ حالخش ٣زٛذ ً٘خطؾ .   8هغ٤ٖٔ حالٍٝ ٣ؼٞد ًشحؿغ ح٠ُ حُظ٤٘٤ش سهْ 
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5. C ٍيخهفبد انزقطُش انفشاغ(vacuum residue )V.R.ٓخِلخص  : طغلذ

) ٖٓ حعلَ رشؽ حُظوط٤ش حُلشحؿ٢  ٝطزٛذ ح٠ُ حُٔزخدالص حُلشحس٣شحُظوط٤ش حُلشحؿ٢ 

ٖٝٓ ػْ ح٠ُ ٓزشدحص ٓخث٤ش ٝح٠ُ حُخضحٗخص ٖٝٓ  حُظ٢ طغظخذّ ُظغخ٤ٖ حُٔخدس حُٔـز٣ش (

 أٝ ٝكذحص حُظٌغ٤ش رخُؼخَٓ حُٔغخػذ . ػْ ٣شعَ ح٠ُ ٝكذس حصحُش حالعلِض 

 

 ٣ٞػق ٝكذس حُظوط٤ش حُلشحؿ٢أدٗخس ٝحُشٌَ 

 

 

 

VGO 

1SS  

2SS  

3SS 

VR 

انغبصاد غُش 

 انًزكثفخ 

 

 خضاٌ

يزجقٍ انزقطُش 

 اندىٌ

 انفشٌ

ثشج انزقطُش 

 انفشاغٍ 
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  -" وَىػب"( :)كًبفٍ وحذح انزقطُش انفشاغٍ انؼىايم انًؤثشح ػهً االَزبج 

 دسخخ حشاسح انًبدح انخبسخخ يٍ انفشٌ : .1

حُذسؿش ٣غزذ ُٜزس ص٣خدس  أ١ّ , إٔ  370رلذٝد دسؿش كشحسس حُٔخدس حُخخسؿش ٖٓ حُلشٕ  طٌٕٞ 

ًٝزُي كظٍٞ ٝطشعزٜخ ػ٠ِ حُـذسحٕ حُذحخ٤ِش الٗخر٤ذ حُلشٕ   ( cooking)طللْ حُٔخدس حُٔـز٣ش 

 ٛزس حُظشعزخص حُٔٞؿٞدس رخالكشحٕ  طغزذ ٓخ٣غ٠ٔ رخُزوغطشعزخص ك٢ هؼش رشؽ حُظوط٤ش حُلشحؿ٢ ٝ

حُظ٢  طوَِ ٖٓ ًلخءس حُظزخدٍ حُلشحس١ الٜٗخ ػزخسس ػٖ   ( red hot spot)حُلٔشحء  ) حُ٘وؾ ( 

الٕ حٌُخسرٕٞ ٓٞطَ سد١ء ُِلشحسس ٝحٕ روخء ٛزس حُظشعزخص ُلظشس ؽ٣ِٞش  ًخسرٕٞ ٓظشعذ 

  ٣ئد١ ح٠ُ كظٍٞ كش٣ن رخُلشٕ .

 انجشج : انؼغؾ داخم .2

أٗخلخع دسؿش حُـ٤ِخٕ حال٤ُٝش ُِٔخدس حُ٘خطـش ٝٛزح ٣غزذ  ع٤غزذ  دحخَ حُزشؽ حُؼـؾ هَ  أرح 

 أ٣ؼخ ص٣خدس رخُِضٝؿش .

 كًُخ انًغحىثبد يٍ انًشزقبد اندبَجُخ : .3

إٔ أ١ ص٣خدس أٝ ٗوظخٕ ك٢ ٤ًٔش حُٔشظوخص حُٔغلٞرش ٖٓ حُظٞح٢ٗ حُٔخظظش ُٜخ دحخَ رشؽ 

٤ًٔش ص٣ض حُـخص حُلشحؿ٢ ٠ِ ُضٝؿش حُٔغظن حُز١ ٤ِ٣ش . كٔؼال ص٣خدس حُظوط٤ش حُلشحؿ٢ ٣ئػش ػ

 ُٔشظن حُـخٗز٢ حالٍٝ ٝطو٤َِ ٤ًٔظ٣ٚئد١ ح٠ُ ص٣خدس ك٢ ُضٝؿش ح 22حُٔغلٞد ٖٓ ط٤٘٤ش سهْ 

ٝحُؼٌظ طل٤ق . ٝالطئػش ػ٠ِ رخه٢ حُٔ٘ظـخص , ٌٝٛزح رخُ٘غزش ُِٔ٘ظٞؽ حُـخٗز٢ حُؼخ٢ٗ كض٣خدس 

 ٤ٔش حُٔشظن حُـخٗز٢ حُؼخُغ ٝص٣خدس ُضٝؿظٚ ع٤غزذ ٗوظخٕ  ٤ًًٔٝش علزش 

 " : 26دسخخ حشاسح أػهً انجشج " طُُُخ سقى  .4

ّ ٝحُظلٌْ رٜزس حُذسؿش ٣ٌٕٞ ػٖ ؽش٣ن حُظلٌْ ر٤ٌٔش حُشحؿغ , إٔ  60ٛزس حُذسؿش طٌٕٞ رلذٝد 

أ١ ص٣خدس ك٢ ٛزس حُذسؿش ٣غزذ ص٣خدس ك٢ دسؿش كشحسس حُـخصحص حُخخسؿش ٖٓ أػ٠ِ حُزشؽ 

ذّ ًلخءس حُظٌؼ٤ق ك٢ حٌُٔؼلش ٓٔخ ٣غزذ ؽلق ك٢ ص٣ض حُـخص حُلشحؿ٢ , ٝإٔ ٗوظخٕ ٝرخُظخ٢ُ  ػ
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ٛزس حُذسؿش ٣غزذ طٌؼق رخخس حُٔخء ك٢ حُـضء حُؼ١ِٞ ٖٓ حُزشؽ ٝرخُظخ٢ُ ٣غزذ كظٍٞ طخًَ 

 ُِـضء حُؼ١ِٞ ُِزشؽ . 

 :  22دسخخ حشاسح انظُُُخ سقى  .5

ُضٝؿش ٤ًٔٝش ص٣ض  س ٣غزذ ٗوظخٕ ٗوظخٕ دسؿش حُلشحسإٔ  ٝ ّ 126رلذٝد ٛزٙ حُذسؿش طٌٕٞ 

 ٝحُؼٌظ رخُؼٌظ .  1SSحُٔ٘ظؾ ٝرخُظخ٢ُ ص٣خدس ٤ًٔش حُـخص حُلشحؿ٢ 

 : ( super heated steam)كًُخ انجخبس انًحًض .6

 ٣غظؼَٔ ك٢ :  حُٔلٔض  إٔ حُزخخس

ٝرُي ُظخ٤ِض حُغٞحثَ حُؼو٤ِش ٖٓ :ك٤غ ٣ذخَ ٖٓ أعلَ حُزشؽ  أ / رشؽ حُظوط٤ش حُلشحؿ٢

ٌُٖٝ ص٣خدس ٤ًٔظش ػٖ حُلذ حُٔغٔٞف  ٞحد حُخل٤لش ٝطـ٘ذ ػ٤ِٔش حُظلل٤ْ حُـخصحص ٝحُٔ

ٝص٣خدس ه٤ِِش .V.R) حُٔظخِق حُلشحؿ٢ ( ٣غزذ ص٣خدس ك٢ ُضٝؿش ٓظزو٢ حُظوط٤ش حُلشحؿ٢ 

 . ك٢ ٤ًٔخص حُٔشظوخص حُـخٗز٤ش حالخشٟ 

ٞحد طئد١ ح٠ُ ص٣خدس ٤ًٔش حُٔ ٤ًٔش حُزخخس حُٔلٔض ك٤غ إٔ ص٣خدس  د / أرشحؽ حُ٘ضع :

ٔشظوخص حُ٘خطـش ٖٓ رشؽ ٝدسؿش ح٤ُٓٞغ  ُِ حُخل٤لش حُٔضحُش ٝرخُظخ٢ُ ص٣خدس ك٢ ُضٝؿش

 . ( 1SS ,2SS , 3SS) حُ٘ضع 

 3-2ػـؾ حُزخخس حُٔغظؼَٔ ك٢ أرشحؽ حُظوط٤ش حُلشحؿ٢ ٝأرشحؽ حُ٘ضع ٣وذس رلٞح٢ُ إٔ 

kg/cm
2 

رغوٞؽ حُظٞح٢ٗ الٜٗخ ٓظٔٔش ػـؾ أػ٠ِ ع٤ظغزذ رُي  أعظؼٔخٍ ُٝٞ طْ  

 ػ٠ِ ػـؾ ٓؼ٤ٖ . 
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 يىاطفبد انًبدح انًغزَخ وانًُزدبد نجشج انزقطُش انفشاغٍ

 R . C 1 SS 2 SS 3SS V.R. 

 1.02 0.92 0.9 0.89 0.95 انىصٌ انُىػٍ 

 SUV 108 40-39 44-47 62-64 450دسخخ انهضوخخ 

 40 37 33 21  دسخخ االَغكبة و 

 320 250 220 196  دسخخ انىيُغ و 

 

 

 الَزبج نجشج انزقطُش انفشاغٍ ) ثظىسح رقشَجُخ (َغت ا
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VGO= 12% 

1SS= 8% 

2SS= 15% 

3SS= 21% 

VR= 44% 

RC= 100% 
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 وحذح اصانخ االعفهذ ثبنجشوثبٌ

 Propane Deasphalting Unit 

(P.D.A.) 

 

 انهذف يٍ وحذح اصانخ االعفهذ : 

 (de asphalted oil)حُلظٍٞ ػ٠ِ ص٣ض خخ٢ُ ٖٓ حالعلِض ٝحُٔغ٠ٔ إٔ ٛذف حُٞكذس ٛٞ 

    . (bright stock )   حٝ ٣غ٠ٔ(.D .A .O ) ٣ُٝٚشٓض 

 

 انًبدح انًغزَخ : 

حٕ    ,  .V. R  ٓج١ٞ 1000ٓخِلخص حُظوط٤ش حُلشحؿ٢ ٝحُظ٢ طض٣ذ دسؿش ؿ٤ِخٜٗخ ػٖ  .1

ٓظزو٢ حُظوط٤ش حُلشحؿ٢ ػزخسس ػٖ ٓخدس رحص ٝصٕ ؿض٣ج٢ ػخ٢ُ ًٝؼخكظش ػخ٤ُش ٣ٝل١ٞ 

ػ٠ِ ٗغزش  ٤ٗٚش حػخكش ح٠ُ حكظٞحثشًزخص حُٔؼذػ٠ِ ٗغزش ػخ٤ُش ٖٓ حُٔٞحد حالعلِظ٤ش ٝحُٔ

 ه٤ِِش ٖٓ حٌُٔٞٗخص حُزشحك٤٘٤ش .

ك٢ ٛزس حُٞكذس ٛٞ ػزخسس ػٖ خ٤ِؾ ٖٓ حُٔشًزخص ٣شٌَ : إٔ حُٔز٣ذ حُٔغظؼَٔ ٔز٣ذ حُ .2

%  7% , حُزشٝر٤ِٖ  86حُزشٝرخٕ حُ٘غزش حالًؼش ك٤غ إٔ ٌٓٞٗخص حُخ٤ِؾ ٢ٛ } رشٝرخٕ 

ُٚ هخر٤ِش ػخ٤ُش إٔ ٛزح حُٔز٣ذ % {4ر٤ٞط٤ِٖ  % , حُز٤ٞط٤ِٖ  + ر٤ٞطخٕ +أ٣ضٝ 3, حال٣ؼخٕ 

) حُٔشًزخص حُ٘لؼ٤٘٤ش ٝحُزشحك٤٘٤ش رخُذسؿش حالعخط ًٝزُي ػ٠ِ حرحرش حُٔشًزخص حُض٣ظ٤ش 

 حالعلِظ٤ش . حُظٔـ٤ش ٝ ٝهخر٤ِش حرحرش ٓ٘خلؼش ُِٔٞحد  حُٔشًزخص حُؼطش٣ش ( 

ثَ ٝٛزس طغزذ ص٣خدس ك٢ :٣ٌٖٔ أعظؼٔخٍ ٓز٣زخص أخشٟ ٓؼَ حُز٤ٞطخٕ أٝ حُز٘ظخٕ حُغخ ٓالكظش

٤ًٔش حُض٣ض حُٔغظخِض ٌُ٘ش ٣ظ٤ٔض رٞؿٞد ٗغزش ػخ٤ُش ٖٓ حُشٞحثذ ًخٌُزش٣ض ٝحُل٘خد٣ّٞ ٝح٤ٌَُ٘ 

 . 
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 :  انُىارح

  150ص٣ض دسؿش raw    ٝ230ص٣ض دسؿش أ  raw    ( ك٤غ ٣ؼظٔذ رُي ػ٠ِ ٗغزش

 (حُٔز٣ذ حُٔغظؼَٔ 

  حعلِض حعخطbase asphalt  

  -يالحظبد :

 دسؿش ؿ٤ِخٕ ٝرُي الَٕ حُض٣ض ػٖ حالعلِض رؤعظؼٔخٍ حُظوط٤ش حُلشحؿ٢ ال٣ظْ كظ 

ُزُي ال٣ٌٖٔ أعظؼٔخٍ حُظوط٤ش   ٓج١ٞ 1000ٓخِلخص حُظوط٤ش حُلشحؿ٢ طض٣ذ ػٖ 

 حُلشحؿ٢ ك٤غ طظؼشع ُِظللْ ٝحُظٌغش . 

  ٓج١ٞ ) أ١ أٗش ٣ٌٕٞ   -41حالػظ٤خد١  ١حُـٞرخُؼـؾ ٓز٣ذ حُزشٝرخٕ ؿ٤ِخٕ طزِؾ دسؿش

٣ٌٕٞ طلض ٣ش (  ٌُٖٝ ك٢ ٝكذس أصحُش حالعلِض ٣غظؼَٔ ًٔز٣ذ عخثَ ك٤غ رلخُش ؿخص

 ػـؾ ػخ٢ُ ؿذح ٢ٌُ طشطلغ دسؿش ؿ٤ِخٗش ٝرخُظخ٢ُ ٣زو٠ ك٢ كخُش عخثِش 

 

 :  ( process) انؼًهُخوطف 

 إٔ حُؼ٤ِٔش طظْ رخُٔشحكَ حُظخ٤ُش : 

العظخالص ٖٓ حػ٠ِ رشؽ ح .V. Rطذخَ حُٔخدس حُٔـز٣ش :  انزؼبيم فٍ ثشج االعزخالص .1

 عخثَ حُزشٝرخٕحُٔز٣ذ ) ٓج١ٞ  ٣ٝذخَ  55ٝرُي رؼذ طغخ٤ٜ٘خ ح٠ُ دسؿش كشحسس كٞح٢ُ 

ٓج١ٞ ٝطلظَ ػ٤ِٔش حالعظخالص ٗظ٤ـش  55كٞح٢ُ  كشحسس ٖٓ حعلَ حُزشؽ ٝرذسؿش  (

طالٓظ حُزشٝرخٕ حُظخػذ ٓغ حُٔخدس حُٔـز٣ش حُ٘خصُش , ٝٗظ٤ـش ُزُي طخشؽ ص٣ٞص حُظض٤٣ض 

ٝطغ٠ٔ ٛزس حُطزوش  ٓغ حُزشٝرخٕ ٖٓ حػ٠ِ حُزشؽ  (DAO) حالعلِض خحُٔضحٍ ٜٓ٘

 أٝ حُطزوش حُـ٤٘ش رخُٔز٣ذ .   ( extract)رخُٔغظخِض 

ٓلظ٣ٞش ػ٠ِ ٤ًٔش ه٤ِِش ٖٓ حُٔز٣ذ  ٝحُشحط٘ـ٤ش  طخشؽ حُٔٞحد حالعلِظ٤ش ٝحُظٔـ٤ش     

     ( raffinate)ٝطغ٠ٔ ٛزس حُطزوش رخُٔظزو٢ 
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خالؽ ) خزخؽش ( ٝرُي ُض٣خدس ًلخءس حُظالٓظ ر٤ٖ إٔ رشؽ حالعظخالص ٣ٌٕٞ ٓضٝد ر    

 ٣ٝؼَٔ رشؽ حالعظخالص ػ٘ذ ػـؾ  حُٔخدس حُٔـز٣ش ٝحُٔز٣ذ   ٝ  رخُظخ٢ُ ص٣خدس ًلخءس حُلظَ

 ؿٞ  40 كٞح٢ُ 

 حُٔز٣ذٓ٘ظٞٓش حعظشؿخع ٣ٔشس ٓض٣ؾ حُٔغظخِض ح٠ُ  ػًهُخ فظم انضَذ ػٍ انًزَت:  .2

  DAOأٓخ حُض٣ض حُخخ٢ُ ٖٓ حالعلِض   ٣ٝؼخد حعظؼٔخُٚ ٓشس حخشٟ  حُٔز٣ذ ك٤غ ٣لظَ 

ٝطل١ٞ حُٔ٘ظٞٓش ػ٠ِ ) ٓزخدالص كشحس٣ش  ,  ك٤ٔشس خالٍ ٓزشدس ٣ٝشعَ ح٠ُ حُخضحٗخص 

 رشؽ ٗضع (  –رشؽ طزخ٤ش  –

 رخالػخكش ح٠ُ ٓٞحد حالعلِظ٤ش إٔ ؽزوش حُٔظزو٢ طل١ٞ   ػًهُخ فظم االعفهذ ػٍ انًزَت:  .3

ك٤غ ٣لظَ حُزشٝرخٕ  حُٔز٣ذ ٓش حعظشؿخع طٔشس ح٠ُ ٓ٘ظٞ حُٔز٣ذػ٠ِ ٤ًٔخص ه٤ِِش ٖٓ 

حٓخ حالعلِض ك٤خشؽ ٖٓ هخع رشؽ حُ٘ضع ك٤غ ٣غظؼَٔ الٗظخؽ ٣ٝؼخد حعظؼٔخُٚ ٓشس حخشٟ , 

 رشؽ ٗضع ( –رشؽ طزخ٤ش  – أكشحٕ ٝطل١ٞ حُٔ٘ظٞٓش ػ٠ِ ) حالعلِض رؤٗٞحػش. 

ٖ رشؽ إٔ حُـخُز٤ش حُؼظ٠ٔ ٖٓ حُٔز٣ذ ) حُزشٝرخٕ ( طؤط٢ ٓ:  ػًهُخ أعزشخبع انًزَت .4

حُظزخ٤ش حُؼخثذ ُطزوش حُٔغظخِض  ًٝزُي ٤ًٔخص ه٤ِِش طؤط٢ ٖٓ رشؽ حُظزخ٤ش حُؼخثذ ُطزوش 

حُظ٢ ٣خلغ ك٤ٜخ حُؼـؾ ٝرخُظخ٢ُ  حُظزخ٤شحُٔظزو٢ ك٤غ إٔ حُٔز٣ذ ٣لظَ ك٢ أرشحؽ 

 ٣لظَ حُزشٝرخٕ ٣ٝـٔغ ٣ٝؼخد أعظؼٔخُش ٓشس أخشٟ 

 ٝكذس أصحُش حالعلِض رخُزشٝرخٕٙ ٣ٔؼَ ٗخٝحُشٌَ حد 
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V.R. 

 أثشاج انُضع 

 أثشج انزجخُش 

 فشٌ

 

D.A.O. 

 ؽجقخ انًزجقٍ

 ) االعفهذ + انًزَت (

 ؽجقخ انًغزخهض
 ) انضَذ + انًزَت (

ثشج 

 االعزخالص 
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 انؼىايم انًؤثشح ػهً االَزبج : 

 : انًبدح انًغزَخ دسخخ انحشاسح  .1

حٕ ص٣خدس دسؿش كشحسس حُٔخدس  , ٓج١ٞ  55حٕ دسؿش كشحسس حُٔخدس حُٔـز٣ش كٞح٢ُ            

وَِ أٗظخؽ حُض٣ض ٣ُظخ٢ُ ٝرخ ) ًلخءس حُٔز٣ذ ( حُض٣ض ك٢ حُٔز٣ذ  حُٔـز٣ش ٣غزذ طو٤َِ هخر٤ِش رٝرخٕ 

 ُضٝؿظش طوَ ًٝزُي 

 أػهً ثشج االعزخالص  :دسخخ انحشاسح  .2

حٕ ٗوظخٕ دسؿش كشحسس حػ٠ِ حُزشؽ , ٓج١ٞ  70كشحسس حػ٠ِ حُزشؽ كٞح٢ُ دسؿش  إٔ      

ٝص٣خدس ُضٝؿظش ٝص٣خدس ك٢ سٝحعذ حٌُشرٕٞ ٣ٝظْ ػخدس ط٘ظ٤ْ ٛزس   ٣غزذ ص٣خدس حٌُؼخكش ُِض٣ض

 رخخس١ ك٢ أػ٠ِ رشؽ حالعظخالص حُذسؿش رٞحعطش ِٓق 

 أعفم  ثشج االعزخالص  :دسخخ انحشاسح  .3

طو٤َِ دسؿش كشحسس حعلَ حُزشؽ ٣غزذ ص٣خدس ك٢ ُضٝؿش حُض٣ض ٝرخُظخ٢ُ ٣ٌٕٞ حالعلِض  إٔ

٣ٝظْ ط٘ظ٤ْ ٛزس ٣ل١ٞ ػ٠ِ ٤ًٔخص ه٤ِِش ٖٓ حُض٣ض أ١  إٔ حالعلِض  حالعخط طِزخ 

 حُذسؿش رٞحعطش طزش٣ذ أٝ طغخ٤ٖ حُٔز٣ذ .

 نزذسج انحشاسٌ داخم ثشج االعزخالص : ا .4

٣ٝـذ حُللخظ ػ٠ِ ٝٛٞ حُلشم رذسؿخص حُلشحسس ر٤ٖ أػ٠ِ ٝأعلَ رشؽ حالعظخالص     

كشم ٓ٘ظظْ ػ٠ِ ؽٍٞ رشؽ حالعظخالص الٕ طـ٤ش حُلشحسس ٣ئػش عِزخ ػ٠ِ ًلخءس ػ٤ِٔش 

 دسؿش ٓج٣ٞش . 15حالعظخالص , ػخدس ٣ٌٕٞ حُلشم كٞح٢ُ 

 :مانؼغؾ داخم ثشج انزؼبي .5

٣ـذ حٕ ٣ٌٕٞ حُؼـؾ حػ٠ِ ٖٓ حُؼـؾ ؿٞ (ٝ ٣40لؼَ إٔ ٣ٌٕٞ ػخرض ) ٝٛٞ كٞح٢ُ            

 حُزخخس١ ُـخص حُزشٝرخٕ ك٢ دسؿش كشحسس حػ٠ِ حُزشؽ ٝرُي ٢ٌُ ٣زو٠ حُٔز٣ذ رخُلخُش حُغخثِش . 

 :َغجخ انًزَت انً انًبدح انًغزَخ .6

ٝإٔ ص٣خدس ٛزس حُ٘غزش ٣ئد١ ح٠ُ  1:6إٔ ٗغزش حُٔز٣ذ ح٠ُ حُٔخدس حُٔـز٣ش طٌٕٞ كٞح٢ُ      

ص٣خدس رٝرخٕ حُٔشًزخص رحص حُٞصٕ حُـض٣ج٢ حُؼخ٢ُ ) ح٤ُٜذسًٝخسرٞٗخص حُؼو٤ِش (رخُٔز٣ذ  ٓٔخ 

أٗخلخع  ٣غزذ  ص٣خدس ٤ًٔش  ؽزوش حُٔغظخِض ٝص٣خدس ُضٝؿظش ٝك٢ ٗلظ حُٞهض ٣ئد١ ح٠ُ 

أٓخ أرح هِض حُ٘غزش  ٗٞػ٤ش ؽزوش حُٔغظخِض أ١ طٌٕٞ حُض٣ٞص حُ٘خطـش رحص ٓٞحطلخص سد٣جش ,
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إٔ دسؿش حُض٣ض حُٔ٘ظؾ طؼظٔذ رظٞسس حعخع٤ش ػ٠ِ ٗغزش حُٔز٣ذ  .كظٌٕٞ ػ٤ِٔش حُلظَ سد٣جش 

أٓخ ُٞ سكؼ٘خ  150حُٔغظؼَٔ كِٞ أعظؼِٔ٘خ ٗغزش حُٔز٣ذ حالػظ٤خد٣ش ع٘لظَ ػ٠ِ ص٣ض دسؿش 

    . 230ٗغزش حُٔز٣ذ كغ٘لظَ ػ٠ِ ص٣ض دسؿش 

 : )انخجبؽخ (عشػخ انخهؾ  .7

حخَ رشؽ حُظؼخَٓ ًِٝٔخ صحدص ػذد حٕ كخثذس حُخِؾ ٛٞ حُلظٍٞ ػ٠ِ ٓض٣ؾ ٓظـخٗظ د          

, ٌُٖ ص٣خدس حُخِؾ ػٖ ٗظ ٝرخُظخ٢ُ طضدحد ًلخثش حُلظَ ًِٔخ صحدص دسؿش حُظـخ حُخزخؽش  دٝسحص

 .حُلذ حُٔوشس هذ ٣غزذ كخُش ؽٞكخٕ ُِٔٞحد ٖٓ أػ٠ِ حُزشؽ 

 

انزبثغ نًُظىيخ فظم االعفهذ ػٍ  دسخخ حشاسح ؽجقخ انًزجقٍ انخبسخخ يٍ انفشٌ .8

 انًزَت:

ٓج١ٞ , إٔ أ١ أٗخلخع ك٤ٜخ ٣غزذ كظٍٞ ظخٛشس حُشؿٞس  270رلذٝد  ٛزس حُذسؿش           

foaming   َُٝٔ٘غ كظٍٞ رُي طؼخف ٓخدس ٓ٘غ حُشؿٞس ,أٓخ أرح أسطلؼض ٛزس حُذسؿش كظلظ

  طشعزخص ًخسر٤ٗٞش دحخَ أٗخر٤ذ حُلشٕ .

 

 .D.A.Oيٍ االعفهذ يىاطفبد انضَذ انخبنٍ 

 0.92 انىصٌ انُىػٍ

 SUV 162دسخخ انهضوخخ 

 55 دسخخ االَغكبة )االَدًبد (و

 312 دسخخ انىيُغ و

 1.4 َغجخ انكشثىٌ انًزجقٍ %
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إٔ دسؿش حُض٣ض حُٔ٘ظؾ طؼظٔذ رظٞسس حعخع٤ش ػ٠ِ ٗغزش حُٔز٣ذ  .كظٌٕٞ ػ٤ِٔش حُلظَ سد٣جش 

أٓخ ُٞ سكؼ٘خ  150حُٔغظؼَٔ كِٞ أعظؼِٔ٘خ ٗغزش حُٔز٣ذ حالػظ٤خد٣ش ع٘لظَ ػ٠ِ ص٣ض دسؿش 

    . 230ٗغزش حُٔز٣ذ كغ٘لظَ ػ٠ِ ص٣ض دسؿش 

 : )انخجبؽخ (عشػخ انخهؾ  .7

حخَ رشؽ حُظؼخَٓ ًِٝٔخ صحدص ػذد حٕ كخثذس حُخِؾ ٛٞ حُلظٍٞ ػ٠ِ ٓض٣ؾ ٓظـخٗظ د          

, ٌُٖ ص٣خدس حُخِؾ ػٖ ٗظ ٝرخُظخ٢ُ طضدحد ًلخثش حُلظَ ًِٔخ صحدص دسؿش حُظـخ حُخزخؽش  دٝسحص

 .حُلذ حُٔوشس هذ ٣غزذ كخُش ؽٞكخٕ ُِٔٞحد ٖٓ أػ٠ِ حُزشؽ 

 

انزبثغ نًُظىيخ فظم االعفهذ ػٍ  دسخخ حشاسح ؽجقخ انًزجقٍ انخبسخخ يٍ انفشٌ .8

 انًزَت:

ٓج١ٞ , إٔ أ١ أٗخلخع ك٤ٜخ ٣غزذ كظٍٞ ظخٛشس حُشؿٞس  270رلذٝد  ٛزس حُذسؿش           

foaming   َُٝٔ٘غ كظٍٞ رُي طؼخف ٓخدس ٓ٘غ حُشؿٞس ,أٓخ أرح أسطلؼض ٛزس حُذسؿش كظلظ

  طشعزخص ًخسر٤ٗٞش دحخَ أٗخر٤ذ حُلشٕ .

 

 .D.A.Oيٍ االعفهذ يىاطفبد انضَذ انخبنٍ 

 0.92 انىصٌ انُىػٍ

 SUV 162دسخخ انهضوخخ 

 55 دسخخ االَغكبة )االَدًبد (و

 312 دسخخ انىيُغ و

 1.4 َغجخ انكشثىٌ انًزجقٍ %
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 وحذح انزؼبيم ثبنفىسفشال

 Furfural Extraction Unit    

 

 انهذف يٍ وحذح انزؼبيم ثبنفىسفشال : 

حُٔشًزخص حُ٘لؼ٤٘٤ش ٝحُٔشًزخص ؿ٤ش حُٔشزؼش ٝؿ٤ش حُٔغظوشس ٝرؼغ ,كظَ حُٔشًزخص حُؼطش٣ش 

الكظوخسٛخ ُخٞحص حُظض٤٣ض حُـ٤ذس ٝهخر٤ِظٜخ حُؼخ٤ُش ٝرُي ٓشؿٞد ك٤ٜخ ٢ٛٝ ٓشًزخص ؿ٤ش 

ٖٓ ك٤غ ٓؼخَٓ طؾ خُالًغذس ٝٗظ٤ـش ٛزس حُؼ٤ِٔش طظلغٖ خٞحص حُظض٤٣ض رخُ٘غزش ُِض٣ض حُ٘

 . ػذ حالًغذس  خ ػزخطٜ ُضٝؿظٜخ  ٝ

ػ٠ِ ػخ٤ُش  رُي طغظؼَٔ ؽش٣وش حُلظَ رخالعظخالص ك٤غ ٣غظؼَٔ ٓز٣ذ ُٚ هخر٤ِشٖٝٓ أؿَ 

 حُٔشًزخص ؿ٤ش حُٔشؿٞرش  ك٢ ك٤ٖ طٌٕٞ هخر٤ِظش ػ٠ِ أرحرش حُٔشًزخص حُض٣ظ٤ش ه٤ِِش ؿذح . أرحرش 

 

 انًبدح انًغزَخ : 

 حُـخٗز٢ حالٍٝ  حُٔشظن( 40 raw )  

 حُـخٗز٢ حُؼخ٢ٗ  حُٔشظن( 60 raw )  

 ٢ُ230 ٖٓ حالعلِض حُض٣ض حُخخ raw,150 raw ) )   حُ٘خطؾ ٖٓ ٝكذس أصحُش حالعلِض 

 

 انًزَت : 

إٔ ٝظ٤لش حُٔز٣ذ ٛٞ أصحُش حُٔشًزخص ؿ٤ش حُٔشؿٞرش ك٤غ طزٝد ٛزس حٌُٔٞٗخص رخُٔز٣ذ , 

٣ٌٖٝٔ أعظؼٔخٍ أٗٞحع ػذ٣ذس ٖٓ حُٔز٣زخص ٓؼَ  حُلٞسكشحٍ , حُل٤ٍ٘ٞ  , ٤ٓؼ٤َ ر٤ش٤ُٝذٕٝ 

ٕ أخظ٤خس حُٔز٣ذ ٣ؼظٔذ ػ٠ِ ػذس ػٞحَٓ ٜٓ٘خ طٞكشس ٝٓٞحطلخطش ًٝٔخ ٝأ  (NMP)حالػظ٤خد١ 

 ٓٞػق ك٢ أدٗخس : 

   حُلٞسكشحٍ : ٝٛٞ ٓخدس ػذ٣ٔش حُِٕٞ سأثلظٜخ ػطش٣ش ٣٘ظؾ ٖٓ ػشح٤ٗض حُزسس ٣زِؾ ٝصٗش

ّ , ُش هخر٤ِش ٓ٘خلؼش ُالعظلالد ٓغ حُٔخء ٣ٌٖٝٔ  162ٝدسؿش ؿ٤ِخٗش  1.16حُ٘ٞػ٢ 

 

حُ٘خطـش ٖٓ ٝكذس حُظوط٤ش حُلشحؿ٢ }  
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ؼظزش ٖٓ حُٔٞحد ؿ٤ش حُغخٓش ٖٝٓ ٓغخإس أٗش ٣ظؤػش رؤسطلخع دسؿش حُظؼخَٓ ٓؼش رؤٓخٕ ك٤غ ٣

   كشحسطش ٝػذّ ػزخطش أػ٘خء حُخضٕ . 

 

  حُل٤ٍ٘ٞ : ٝٛٞ ٓخدس ٤ٔ٤ًخ٣ٝش رحص ع٤ٔش ػخ٤ُش ٣ٝغزذ كشٝم رخُزششس ػ٘ذ حُظالٓظ ٓؼش

ُٝش حُوخر٤ِش ػ٠ِ طٌٕٞ ٓغظلِذ ٓغ حُٔخء ٣ٝغزذ طِٞع ح٤ُٔخس حُظ٘خػ٤ش رخُٔظخك٢ ٣زِؾ 

رؼزخطش ح٤ٔ٤ٌُخ١ٝ ٝال٣ظؤػش رخُلشحسس ّ ٣ٝظ٤ٔض  182ٝدسؿش ؿ٤ِخٗش  1.07حُ٘ٞػ٢  ٝصٗش

 . C6H5OHٓٔخ ال٣غزذ كوذحٕ ًز٤ش ك٤ش أػ٘خء أعظؼٔخُش سٓضس ح٤ٔ٤ٌُخ١ٝ ٛٞ

  

 NMP   ٓخدس ٤ٔ٤ًخ٣ٝش طٔظخص رخٞحص طذح٤ُٝش ؿ٤ذس ٝػزخط٤ش ػذ حُظؤًغذ ٝحُلشحسس ٓٔخ:

 ٌخ٤ُق ششحءس ػخ٤ُش . ٣وَِ أعظٜالًش أػ٘خء أعظؼٔخُش ٌُٖٝ  ط

 

 انُىارح :

, ٝطٌٕٞ رحص ٓؼخَٓ ُضٝؿش ٓخظِق كغذ حُظشٝف حُظشـ٤ِ٤ش ٖٓ حُٔٞحد حُؼطش٣ش  ش خخ٤ُ ٣ٞصص

 : ٢ٛٝ 

  HVI 40 رحص ٓؼخَٓ ُضٝؿش ػخ٢ُ  40ص٣ض دسؿش 

 40LVI ,  60 HVI ,رحص ٓؼخَٓ ُضٝؿش ػخ٢ُ أٝ ٝحؽت   60ص٣ض دسؿش 

 150LVI ,  150 HVI ,أٝ ٝحؽت  رحص ٓؼخَٓ ُضٝؿش ػخ٢ُ  150ص٣ض دسؿش 

 LVI 230  ٝحؽترحص ٓؼخَٓ ُضٝؿش  230ص٣ض دسؿش 
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 :  ( process) انؼًهُخوطف 

 إٔ حُؼ٤ِٔش طظْ رخُٔشحكَ حُظخ٤ُش : 

 de)طذخَ حُٔخدس حُٔـز٣ش  ح٠ُ ٓض٣ِش حُٜٞحء : ػًهُخ أصانخ انهىاء يٍ انًبدح انًغزَخ .1

aerator)   طغظؼَٔ شخكطخص خخطش ُزُي الٕ الصحُش حالًٝغـ٤ٖ ٜٓ٘خ ك٤غ

 حالًٝغـ٤ٖ ٣ئًغذ حُلٞسكشحٍ ٣ٌٕٝٞ ٓٞحد كخٓؼ٤ش ٝحُظ٢ طغزذ حُظخًَ ك٢ حُٔؼذحص

 ًزُي ٣ظٌٕٞ حٌُشرٕٞ ٗظ٤ـش طلخػالص حالًغذس . 

ُـشع ط٘ظ٤ْ ٓخدس حُظـز٣ش ح٠ُ ٓزخدالص كشحس٣ش طؼخ  رؼذ رُي  : ػًهُخ االعزخالص .2

,  ٖٓ حالعلَ  ح٠ُ رشؽ حالعظخالص ز٣ش دسؿش كشحسس حُذخٍٞ ػْ طذخَ حُٔخدس حُٔـ

٣ٝذخَ ٓز٣ذ حُلٞسكشحٍ  ٖٓ حػ٠ِ حُزشؽ ٝرُي رؼذ طغخ٤ٜ٘خ ح٠ُ دسؿش كشحسس ٓؼ٤٘ش 

ٗظ٤ـش طالٓظ حُٔز٣ذ حُ٘خصٍ  ٓغ حُٔخدس حُٔـز٣ش حُظخػذس   ٝطلظَ ػ٤ِٔش حالعظخالص

 ٞس٣ٖ :,ك٤غ ٣وّٞ حُٔز٣ذ رؤرحرش حُٔٞحد ؿ٤ش حُٔشؿٞرش  ٝٗظ٤ـش ُزُي  ٣٘ظؾ ُذ٣٘خ ؽ

 rafinate ) حُٔظزو٢حالٍٝ ٛٞ ؽٞس ص٣ظ٢ خل٤ق ٣ل١ٞ ٗغزش ه٤ِِش ٖٓ حُٔز٣ذ ٣غ٠ٔ 

٣ٝخشؽ ٖٓ حػ٠ِ رشؽ حُظؼخَٓ ٝحُؼخ٢ٗ  ٛٞ حُطٞس حُؼو٤َ ٝحُز١ ٣خشؽ ٖٓ حعلَ   (

ٝٛٞ حُطٞس حُز١ ٣ل١ٞ ػخٟ ٗغزش ػخ٤ُش   ( extract) حُٔغظخِضحُزشؽ ٝٛٞ ؽٞس 

ٗخص حُؼطش٣ش حٕ حُ٘ٞحطؾ حػالٙ طزٛذ ح٠ُ ٝكذحص ٖٓ حُٔز٣ذ ٓزحرش ك٤ٜخ ح٤ُٜذسًٝخسرٞ

 ٓشس أخشٟ . خع حُٔز٣ذ حعظشؿ ٝ ػخدسالحُٔز٣ذ ٝرُي  كظَ

 إٔ  دسؿش كشحسس حُزشؽ طٌٕٞ ًٔخ ٢ِ٣ :

ّ ,  إٔ  55- 75ّ , أعلَ حُزشؽ  70 -90ّ , ٝعؾ حُزشؽ :  110 – 95أػ٠ِ حُزشؽ :   

طضدحد حالرحرش رض٣خدس دسؿش حُلشحسس  ُذسؿش حُلشحسس طؤػ٤ش ًز٤ش ك٢ ػ٤ِٔش حالعظخالص ك٤غ

ح٠ُ إٔ ٗظَ ح٠ُ حُلذ حالػ٠ِ ُالرحرش رؼذٛخ ٣ظزق طؤػ٤شص٣خدس دسؿش  حُلشحسس عِز٢  ك٤غ 

 طوَ حالرحرش ٝطغ٠ٔ دسؿش حُلشحسس حُظ٢ طلظَ ك٤ٜخ أػ٠ِ أرحرش رذسؿش حُلشحسس حُلشؿش .

ٖٓ حُٔز٣ذ  طل١ٞ ؽزوش حُٔظزو٢ ػ٠ِ ٤ًٔش ه٤ِِش:  ػًهُخ فظم انضَذ ػٍ انًزَت .3

كشٕ ٖٝٓ ػْ ح٠ُ  ح٠ُ  % ك٤غ طٔشس ٛزس حُطزوش ح٠ُ ٓزخدالص كشحس٣ش ػْ 12كٞح٢ُ 

حُز١ ٣ؼخد أعظؼٔخُش ٓشس أخشٟ رشؽ حُظزخ٤ش ٝحُ٘ضع ك٤غ ٣لظَ حُض٣ض ػٖ حُٔز٣ذ 

 أٓخ حُض٣ض ك٤زٛذ ح٠ُ خضحٗخص خخطش ك٤غ ٣زشد ػْ ٣شعَ ح٠ُ ٝكذس أصحُش حُشٔغ . 
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طل١ٞ ؽزوش حُٔغظخِض ػ٠ِ ٤ًٔش  : ػٍ انًزَت  ثخانًىاد غُش انًشغىػًهُخ فظم  .4

% ك٤غ طٔشس ٛزس حُطزوش ح٠ُ ٓزخدالص كشحس٣ش ػْ ح٠ُ  90ًز٤شس ٖٓ حُٔز٣ذ كٞح٢ُ 

ح٠ُ كشٕ ػْ ح٠ُ رشؽ ػـؾ ػخ٢ُ   ػـؾ ؿ١ٞ ) ٣ذػ٠ ػـؾ ٝحؽ٢ ( ٣ٝٔشرشؽ 

ح٠ُ رشؽ ٗضع ك٤غ ٣لظَ  حُٔز٣ذ حُز١ ٣ؼخد أعظؼٔخُش ٓشس أخشٟ أٓخ حُٔٞحد أخ٤شح ٝ

خخطش ك٤غ كظغلذ ٖٓ أعلَ رشؽ حُ٘ضع ٝطزٛذ ح٠ُ خضحٗخص ؿ٤ش حُٔشؿٞرش 

 طغظؼَٔ ك٢ أٗظخؽ حالعلِض حُغ٤خٍ أٝ طغظؼَٔ ًٞهٞد .

 

  : يالحظبد ػبيخ 

  ٣12خِؾ ٓغ ٓض٣ؾ حُٔغظخِض ٓخدس ًخسرٞٗخص حُظٞد٣ّٞ ٝرظش٤ًض كٞح٢ُ  %

ًَ ٝرُي ُٔؼخدُش حُلٞحٓغ حُ٘خطـش ٖٓ أًغذس حُلٞسكشحٍ ُٝظـ٘ذ كظٍٞ طخ

 رخُٔؼذحص . 

  ) إٔ خضحٗخص حُٔز٣ذ ٣ـذ إٔ طٌٕٞ ٓـطخس رـخص خخَٓ ) ًخُ٘ظشٝؿ٤ٖ ٓؼال

حُٜٞحء ٝرُي ُٔ٘غ حًغذس حُٔز٣ذ ٝرخُظخ٢ُ ٓ٘غ طٌٕٞ ٝرُي ُٔ٘غ دخٍٞ 

 حُلٞحٓغ ٝٓ٘غ حُظخًَ .

 ٣ذ ٣ٌٞٗخٕ خخ٤ُخٕ ٖٓ حُٔخء ُٔ٘غ ٣ـذ حُظؤًذ ٖٓ إٔ حُٔخدس حُٔـز٣ش ٝحُٔز

 كظٍٞ كخُش حالعظلالد 

 ٗظ٤ـش عشػش حُخِؾ حُؼخ٤ُش ٘ذ كظٍٞ حُطٞكخٕ دحخَ رشؽ حالعظخالص طـ

ٝحُذ٤َُ ػ٠ِ كظٍٞ ظخٛشس حُطٞكخٕ طـ٤ش ُٕٞ ؽزوش حُٔظزو٢ ح٠ُ حُِٕٞ 

 حالعٞد . 

 

 

  

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                      انثقُهخرقُُخ انضَىد 

 - 28 - 

 شحٍ كحُشٌَ أدٗخس ٣ٞػق ٝكذس حُظؼخَٓ رخُلٞس
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ؽزوش 

 حُٔغظخِض

 

 ؽزوش

حُٔظزو٢    

 

ٓخدس حُظـز٣ش 

   

    حُٔغظخِض   حُٔظزو٢    
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 :   فٍ وحذح انزؼبيم ثبنفىسفشال انؼىايم انًؤثشح ػهً االَزبج

 : انًبدح انًغزَخ دسخخ انحشاسح  .1

٤ًٔش ؽزوش حُٔظزو٢ ) إٔ طو٤َِ دسؿش كشحسس حُٔخدس حُٔـز٣ش ٣ئد١ ح٠ُ ص٣خدس ك٢ 

حُشحك٤٘خص ( ٝص٣خدس ُضٝؿظٜخ ٝرُي الٕ طو٤َِ حُلشحسس ٣غزذ طو٤َِ أرحرش حُٔٞحد 

 .ٝرخُظخ٢ُ طوَ ٓٞحطلخص ؽزوش حُٔظزو٢  حُؼطش٣ش رخُٔز٣ذ 

 :   ج االعزخالصأػهً ثشدسخخ انحشاسح  .2

هخر٤ِش رٝرخٕ حُٔٞحد ؿ٤ش حُٔشؿٞرش إٔ , ّ 110 – 95كشحسس حػ٠ِ حُزشؽ إٔ  دسؿش          

 طضدحد رض٣خدس دسؿش حُلشحسس ٝٛزح ٣ئد١ ح٠ُ طلغٖ ٓٞحطلخص ؽزوش حُٔظزو٢ ٖٓ ك٤غ

حُٔظزو٢ ٌُٖٝ ك٢ ٗلظ حُٞهض طوَ ٤ًٔش ؽزوش حُٔظزو٢ ) حُِضٝؿش ٝٗغزش حٌُشرٕٞ  أٗخلخع

كشحسس  رٞحعطش حُغ٤طشس ػ٠ِ دسؿش  ذسؿشٛزس حُ ٤٘خص ( حُٔ٘ظـش ٝطظْ حُغ٤طشس ػ٠ِحُشحك

 .حُذحخَ  حُٔز٣ذ

 أعفم  ثشج االعزخالص  :دسخخ انحشاسح  .3

أٗظخؽ ؽزوش حُٔظزو٢ ٝأٗخلخع ك٢ طو٤َِ دسؿش كشحسس حعلَ حُزشؽ ٣غزذ ص٣خدس  إٔ

 . ٓٞحطلخطش 

 انزذسج انحشاسٌ داخم ثشج االعزخالص :  .4

حُلشم رذسؿخص حُلشحسس ر٤ٖ أػ٠ِ ٝأعلَ رشؽ حالعظخالص  ظذسؽ حُلشحس١ ٣ٔؼَ إٔ حُ    

٣ٝـذ حُللخظ ػ٠ِ كشم ٓ٘ظظْ ػ٠ِ ؽٍٞ رشؽ حالعظخالص الٕ طـ٤ش حُلشحسس ٣ئػش عِزخ 

 ػ٠ِ ًلخءس ػ٤ِٔش حالعظخالص .

 :َغجخ انًزَت انً انًبدح انًغزَخ .5

) أ١ ص٣خدس ٝإٔ ص٣خدس ٛزس حُ٘غزش 2.5:1إٔ ٗغزش حُٔز٣ذ ح٠ُ حُٔخدس حُٔـز٣ش طٌٕٞ كٞح٢ُ      

٤ًٔش  ؽزوش  أٗخلخع ٣ئد١ ح٠ُ ص٣خدس رٝرخٕ حُٔشًزخص رخُٔز٣ذ  ٓٔخ ٣غزذ   ٤ًٔش حُٔز٣ذ ( 

رحص أ١ طٌٕٞ  حُٔظزو٢ٗٞػ٤ش ؽزوش  طلغٖ  ٝك٢ ٗلظ حُٞهض ٣ئد١ ح٠ُ حُٔظزو٢ ) حُشحك٤٘خص (

 .  ُضٝؿش ه٤ِِش ٝٗغزش ٓظزو٢ حٌُشرٕٞ ه٤ِِش ٝطلغٖ ك٢ حُِٕٞ 
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 : )انخجبؽخ (عشػخ انخهؾ  .6

إٔ ص٣خدس عشػش حُخِؾ ٣ئد١ ح٠ُ طلغٖ حُٔضؽ ٝحُظـخٗظ ٝرخُظخ٢ُ طلغٖ ًلخءس حُلظَ           

ٝحالعظخالص ٝٛزح ٣غزذ طو٤َِ ٤ًٔش ؽزوش حُٔظزو٢ ) حُشحك٤٘خص ( ٝطلغ٤ٖ ٓٞحطلخطش ٌُٖٝ ٣ـذ 

ٝحٕ حُذ٤َُ ػ٠ِ كظٍٞ   . ػذّ ص٣خدس حُغشػش ػٖ حُلذ حُٔوشس كظ٠ الطلذع كخُش حُطٞكخٕ 

 كخُش حُطٞكخٕ ٛٞ طـ٤ش ُٕٞ ؽزوش حُٔظزو٢ ) حُشحك٤٘خص ( ح٠ُ حُِٕٞ حالعٞد 

 يالحظبد ػبيخ  :

  ٣ـذ حُغ٤طشس ػ٠ِ دسؿش كشحسس حُٔٞحد حُخخسؿش ٖٓ حالكشحٕ ك٢ ٓ٘ظٞٓش

حُض٣خدس رٜزس حُذسؿش ّ ٝرُي الٕ  225حُٔظزو٢ ٝحُٔغظخِض ٢ٛٝ طٌٕٞ رلذٝد 

 ػ٠ِ أٗخر٤ذ حالكشحٕ ٓٔخ٣ئد ١ ح٠ُ ٓشخًَ طشـ٤ِ٤ش ٣غزذ طشعذ حٌُشرٕٞ 

 ك٢ ؽزوش حُٔغظخِض ٝحُٔظزو٢ رؼذ  ) حُلٞسكشحٍ ( ٣ـذ إٔ طٌٕٞ ٗغزش حُٔز٣ذ

% ) أ١ طٌٕٞ حُ٘ٞحطؾ حُٔشعِش ح٠ُ  0.003ك٢ ٓ٘ظٞٓش حُلظَ الطظـخٝص كظِش 

٣ئػش ػ٠ِ حُٔؼذحص ٝػ٠ِ حُخضحٗخص  طوش٣زخ خخ٤ُش ٖٓ حُٔز٣ذ ( الٕ ٝؿٞد حُٔز٣ذ 

 ٓٞحطلخص حُٔ٘ظٞؽ .

 

 " 150أحذ يُزدبد وحذح انزؼبيم ثبنفىسفشال " صَذ دسخخ يىاطفبد 

 0.88 انىصٌ انُىػٍ

 SUV 164دسخخ انهضوخخ 

 316 دسخخ انىيُغ و

 96 يؼبيم انهضوخخ 
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 وحذح اصانخ انشًغ 

De Waxing Unit  

 انهذف يٍ وحذح اصانخ انشًغ  : 

ػ٠ِ ك٢ طش٤ًزٜخ ذس حُظؼخَٓ رخُلٞسكشحٍ طل١ٞ إٔ حُٔوخؽغ حُض٣ظ٤ش حُ٘خطـش ٖٓ ٝك

 ّ  20ح٠ُ كٞح٢ُ  طشطظـٔذ  أرح أٗخلؼض دسؿش كشحس ) ٓوخؽغ شٔؼ٤ش (رشحك٤٘٤ش ٤ٛذسًٝخسرٞٗخص 

ٓٔخ ٣ـؼَ حُض٣ض ؿ٤ش طخُق  ُالعظؼٔخٍ ًٔخدس طض٤٣ض ك٤غ ٣ظـٔذ ٣ٝلوذ كشًظش  ُزُي ٣ـذ 

 .أصحُش حُٔوخؽغ حُشٔؼ٤ش ٖٓ حُض٣ض 

ٖٓ  ) حُشٔؼ٤ش ( كظَ حُٔشًزخص  ح٤ُٜذسًٝخسر٤ٗٞش حُظِزش س حُٞكذس ٛٞ أ١ إٔ حُٜذف ٖٓ ٛز

ٓوخؽغ ص٣ض حُظض٤٣ض رٜذف حُلظٍٞ ػ٠ِ ص٣ض ٣ٔظخص رغ٤ُٞش ًخك٤ش ك٢ دسؿخص حُلشحسس 

حٝ رٔؼ٠٘ أخش حُلظٍٞ ػ٠ِ ص٣ض ٣ل١ٞ ٗغزش شٔغ  .)دسؿش أٗغٌخد ٝحؽجش (حُٔ٘خلؼش 

رٞكذحص حُٔؼخِٓش رـ  أ٣ؼخ  س حُٞكذحصٝطغ٠ٔ ٛز ٓ٘خلؼش ٝشٔغ ٣ل١ٞ ٗغزش ص٣ض ٓ٘خلؼش . 

MEK  حُٞكذسٗغزش ح٠ُ حُٔز٣ذ حُٔغظؼَٔ ك٢ ٛزس  ٝرُي   . 

 

 انًبدح انًغزَخ: 

رحص ٓؼخَٓ ُضٝؿش  40دسؿش ٢ٛٝ  ٖٓ ٝكذس حُظؼخَٓ رخُلٞسكشحٍ حُض٣ٞص حُٔؼخُـش  حُٔ٘ظـش 

  HVI 40 ػخ٢ُ 

 40LVI ,  60 HVI ,رحص ٓؼخَٓ ُضٝؿش ػخ٢ُ أٝ ٝحؽت   60ص٣ض دسؿش 

 150LVI ,  150 HVI ,رحص ٓؼخَٓ ُضٝؿش ػخ٢ُ أٝ ٝحؽت   150ص٣ض دسؿش 

 LVI 230 رحص ٓؼخَٓ ُضٝؿش ٝحؽت  230ص٣ض دسؿش 

 

 انًزَت : 

ٝهخر٤ِش ٓ٘خلؼش  حُض٤٘٣ش ُش هخر٤ِش ػخ٤ُش ػ٠ِ  أرحرش حُٔوخؽغ حُٔغظخذّ ك٢ ٛزس حُٞكذس  إٔ حُٔز٣ذ 

 ,  ػ٠ِ أرحرش حُٔوخؽغ حُشٔؼ٤ش
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% ط٣ُٖٞٞ  , ٝك٢  50ٓؼ٤َ حػ٤َ ٤ًظٕٞ ٝ (   MEK) %  ٣50ظٌٕٞ ٖٓ  ٓز٣ذ ٣غظؼَٔ ػخدس 

 81 – 78(طزِؾ   MEKإٔ دسؿش ؿ٤ِخٕ حُـ ) رؼغ حالك٤خٕ ٣غظؼَٔ حُز٘ضٍٝ رذٍ حُظ٣ُٖٞٞ .

ٓج١ٞ ٝ ٝصٗش حُ٘ٞػ٢  111أٓخ دسؿش ؿ٤ِخٕ حُظ٣ُٖٞٞ ك٢ٜ  0.8ٓج١ٞ ٝ ٝصٗٚ حُ٘ٞػ٢ كٞح٢ُ 

0.86  

 ٝهذ طظـ٤ش كغذ ؽز٤ؼش حُٔخدس حُٔـز٣ش  1/  3ٔخدس حُٔـز٣ش كٞح٢ُ ٌٕٝٗٞ ٗغزش حُٔز٣ذ ح٠ُ حُ

 انُىارح :

 .  رحص دسؿش أٗغٌخد ) أٗـٔخد ( ٝحؽجش حُشٔؼ٤ش  حُٔشًزخصٖٓ  ش خخ٤ُص٣ض أعخط  .1

 شٔغ طِذ  .2

  شٔغ سخٞ  .3

 

 :( process) انؼًهُخوطف 

 إٔ حُؼ٤ِٔش حالٗظخؿ٤ش طٔش رخُٔشحكَ حُظخ٤ُش : 

 ُِٔخدس حُٔـز٣ش ػ٤ِٔش حُظشش٤ق ٝحُظزش٣ذ  .1

 ػ٤ِٔش أعظخالص حُض٣ض ٖٓ حُشٔغ حال٢ُٝ  .2

 ػ٤ِٔش طـضثش حُشٔغ ح٠ُ شٔغ طِذ ٝسخٞ .3

 ػ٤ِٔش كظَ حُٔز٣ذ ػٖ حُض٣ض حُخخ٢ُ ٖٓ حُشٔغ  .4

 ػ٤ِٔش كظَ حُٔز٣ذ ػٖ حُشٔغ حُظِذ  .5

 ػ٤ِٔش كظَ حُٔز٣ذ ػٖ حُشٔغ حُشخٞ  .6

 ػ٤ِٔش أعظشؿخع حُٔز٣ذ حُشؽذ ٝحُـخف  .7

 شٔؼ٤ش خِن ظشٝف طغٔق رخُلظٍٞ ػ٠ِ رِٞسحص ُلظَ ٣ظْ رٞحعطش : إٔ ٓزذأ ػ٤ِٔش ح يالحظخ

 ًٔخ ع٘الكع الكوخ . ٔشحكَ رطلظَ  ٝرخالعظخالص ٝحُظزش٣ذ  ٝطظْ ٛزٙ حُؼ٤ِٔش  ٗغز٤خ  ًز٤شس
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 ػًهُخ انزجشَذ وانزششُح نًبدح انزغزَخ :  .1

 حُؼ٤ِٔش رؼذس ٓشحكَ ٢ٛٝ : طظْ ٛزس 

ٔز٣ذ ٣ٝٔشس خالٍ ٓزخدُش كشحس٣ش ُظل٤ٌي حُزِٞسحص ٣ٔضؽ حُض٣ض ٓغ حُأ /  ٓشكِش حُٔضؽ : ك٤غ 

 حُشٔؼ٤ش ٝؿؼَ حُخ٤ِؾ ٓظـخٗغخ ٖٝٓ ػْ ح٠ُ ٓزشدس ٓخث٤ش 

 double pipe)ح٠ُ ٓـٔذحص رحص حٗخر٤ذ ٓضدٝؿش د / ٓشؿِش حُظـ٤ٔذ : ك٤غ ٣ذخَ حُٔض٣ؾ 

chillers )   ًغخثَ ُِظزش٣ذ  ٓز٣ذ حُزشٝرخٕ ) ٣ٝغظؼَٔ طزش٣ذ طذس٣ـ٢  حُٔض٣ؾك٤غ ٣زشد

 ـض٣جخص حُشٔغ ٣ُلظَ ك٢ ٛزس حُٔشكِش طزِٞس  أػخدس طٌؼ٤لش ٓشس أخشٟ (ٝرٞحعطش طزش٣ذس 

ٔششق حُذٝحس حُلشحؿ٢ ح٣ُذخَ حُٔض٣ؾ ح٠ُ  ؽ / ٓشكِش حُظشش٤ق : ٖٓ أؿَ كظَ رِٞسحص حُشٔغ 

(rotary vacuum filter )   ٣ظٌٕٞ حُٔششق ٖٓ ٝػخء دٝحس ٓـط٠ رؤخػ ٖٓ ٗٞع خخص{} 

٣٘غخد حُض٣ض ك٤غ  ٗظ٤ـش كشم حُؼـؾ ٣لظَ حُظشش٤ق ششل٤ٖ حػ٤ٖ٘ ك٤غ ٝؿخُزخ ٓخ٣غظؼَٔ ٓ

ٝحُٔز٣ذ ٖٓ خالٍ ٓغخٓخص هٔخػ حُٔششق ٤ُزٛذ ح٠ُ ٝػخء طـ٤ٔغ ػْ ح٠ُ ٓ٘ظٞٓش حعظخالص 

حُٔز٣ذ ٖٓ حُض٣ض حُخخ٢ُ ٖٓ حُشٔغ , حٓخ حُشٔغ ك٤ظـٔغ ػ٠ِ عطق حُؤخػ ٣ٝـغَ رٞحعطش 

ٝطـ٤ٔؼش ك٢ ٝػخء خخص ٝٛز  س حُغ٤ٌٖ روشطٚ ؿخص خخَٓ ُٔغخػذ ٓز٣ذ ؿخف ػْ ٣غِؾ ػ٤ِش

 . ( primary wax ) ٣غ٠ٔ شٔغ ح٢ُٝحُشٔغ 

 

 

 

 

 

 

 

ػ٤ِٔش حٗظوخٍ حُٔض٣ؾ 

ٖٓ حُٞػخء ح٠ُ دحخَ 

 حُٔششق ػزشحُـشخء 

طـٔغ حُشٔغ ػ٠ِ 

عطق حُـشخء ٓغ 

 طغ٤ِؾ ٓز٣ذ  

طـٔغ حُشٔغ ػ٠ِ 

عطق حُـشخء ٓغ 

 طغ٤ِؾ ؿخص خخَٓ   

هشؾ  حُشٔغ رٞحعطش 

 ع٤ٌٖ   
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 فٍ انشًغ االونٍ :  ٍ ػًهُخ اصانخ انضَذ انًزجق .2

ك٤غ ٣لظَ حُشٔغ ػخُغ  حُشٔغ حال٢ُٝ ٣ٔشس ح٠ُ ٓـٔذحص رحص حٗخر٤ذ ٓضدٝؿش ػْ ح٠ُ ٓششق 

٣غظخذّ ك٢ ػ٤ِٔخص حُظخل٤ق , ٝٛزح حُض٣ض  حُض٣ض  ػٖ( حُخخّ) حُشٔغ    slack waxحُٔغ٠ٔ 

 ٝحُـغَ حُزخسد ُِٔششق . 

 

 :( soft)و سخى ( hard)انً شًغ طهت   slack wax.ػًهُبد فظم انشًغ  3

٣ٔشس حُشٔغ ح٠ُ ٓزخدالص كشحس٣ش ٖٝٓ ػْ ح٠ُ ٓـٔذحص رحص حٗخر٤ذ ٓضدٝؿش ٝحخ٤شح ح٠ُ ٓششق 

ُشٔغ حُظِذ ٣ظـٔغ ػ٠ِ هٔخػ حُٔششق ٣ٝوشؾ ػٖ حُظِذ , ح ٞك٤غ ٣لظَ حُشٔغ حُشخسحرغ 

رٞحعطش ع٤ٌٖ خخطش ػْ ح٠ُ ٓ٘ظٞٓش حعظخالص حُٔز٣ذ ٖٓ حُشٔغ حُظِذ , حٓخ حُشٔغ حُشخٞ 

 كؤٗٚ ٣٘غخد دحخَ حُٞػخء ٖٝٓ ػْ ح٠ُ ٓ٘ظٞٓش حعظخالص حُٔز٣ذ ٖٓ حُشٔغ حُشخٞ .

 

 انضَذ :  ػٍانًزَت  فظم. ػًهُخ 4

ٓزخدالص كشحس٣ش ٖٝٓ ػْ ح٠ُ رشؽ ٓ٘ظٞٓش طل١ٞ ػ٠ِ حُٔز٣ذ ٣ٔشس حُخ٤ِؾ ػ٠ِ  العظشؿخع

حُؼـؾ حُـ١ٞ ٣ٝؼخ ح٠ُ كشٕ ٖٝٓ ػْ ح٠ُ رشؽ حُؼـؾ حُؼخ٢ُ ٖٝٓ ػْ ح٠ُ رشؽ حُ٘ضع ك٤غ 

حُٔظزخش ك٤خشؽ ٖٓ حالػ٠ِ ٣ٝؼخد حُـخف  ٝحُشؽذ أ ٣غلذ حُض٣ض ٖٓ حالعلَ حٓخ حُٔز٣ذ 

 حعظؼٔخُٚ ٓشس حخشٟ .

  

 خى  : انشًغ انش ػٍانًزَت  فظم. ػًهُخ 5

حُض٣ض , ك٤غ ٣غلذ حُشٔغ حُشخٞ ٖٓ هؼش رشؽ  ػٖحُٔز٣ذ  كظَحُٔ٘ظٞٓش ٓشخرٜش ُٔ٘ظٞٓش 

حُٔظزخش ك٤خشؽ ٖٓ حُشؽذ أٝ حُـخف  حٓخ حُٔز٣ذ حُ٘ضع ٣ٝزٛذ ح٠ُ خضحٗخص حُلؼالص . 

 حالػ٠ِ ٣ٝؼخد حعظؼٔخُٚ ٓشس حخشٟ .

 

 :   انظهتانشًغ  ػٍانًزَت  فظمػًهُخ . 6

ٓزخدالص كشحس٣ش ٖٝٓ ػْ ح٠ُ ٓ٘ظٞٓش طل١ٞ ػ٠ِ ػ٠ِ  حُشٔغ حُظِذ حُٔز٣ذ ٣ٔشس العظشؿخع 

٣ٝزشد  ٖٓ حالعلَ حُظِذ حُشٔغ رشؽ حُؼـؾ حُـ١ٞ ٣ٝؼخ ح٠ُ رشؽ حُ٘ضع ك٤غ ٣غلذ 
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حُٔظزخش ك٤خشؽ ٖٓ حالػ٠ِ ٣ٝؼخد حعظؼٔخُٚ ٓشس حُـخف  حٓخ حُٔز٣ذ ٣ٝخضٕ ك٢ خضحٗخص خخطش 

 حخشٟ .

 

 بف : . ػًهُخ أعزشخبع انًزَت انشؽت واند7

 إٔ حُٔز٣ذ حُز١ ٣ؤط٢ ٖٓ حرشحؽ حُ٘ضع ٣ٌؼق ٣ٝـٔغ ك٢ خضحٗخص خخطش ك٤غ طظٌٕٞ ؽزوظ٤ٖ : 

 ٝطغظؼَٔ ُؼ٤ِٔخص حُظخل٤ق حال٢ُٝ ك٢ حُٔششلخص حال٠ُٝ ؽزوش طل١ٞ ٓز٣ذ ر٤ٌٔش ًز٤شس 

ك٤غ ٣لظَ حُٔز٣ذ , ك٤غ طشعَ ح٠ُ رشؽ ٗضع ُلظَ حُٔز٣ذ ٝحُؼخ٤ٗش طل١ٞ ٓخء ر٤ٌٔش ًز٤شس 

٣ٌٝؼق ٣ٝؼخد أعظؼٔخُش أٓخ حُٔخء ك٤خشؽ ٖٓ حالعلَ ٣ٝزٛذ ح٠ُ ٓ٘ظٞٓش حُٔـخس١ ٖٓ حالػ٠ِ 

sewer system    

 

 صحُش حُشٔغاكذس ٓخطؾ رغ٤ؾ ُٞ حُشٌَ أدٗخس ٣ٞػق

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ػ٤ِٔش

 حُظزش٣ذ

ٝ 

 حُظشش٤ق

ػ٤ِٔش كظَ حُٔز٣ذ 

 ػٖ حُض٣ض

ػ٤ِٔش حعظخالص حُض٣ض 

 ٖٓ حُشٔغ حال٢ُٝ

حُشٔغ ػ٤ِٔش طـضثش  

 ح٠ُ سخٞ ٝطِذ

ػ٤ِٔش كظَ حُٔز٣ذ 

 ػٖ حُشٔغ حُشخٞ 

ػ٤ِٔش كظَ حُٔز٣ذ 

 ػٖ حُشٔغ حُشخٞ

 حُٔز٣ذ

  

 
ٓخدس 

 حُظـز٣ش

  

 

ص٣ض 

 ُِظخل٤ق 

  

 

 ٞ  شٔغ سخ

  

 

 ٓز٣ذ 

 ٓز٣ذ 

 ٓز٣ذ 

 شٔغ طِذ  

  

 

 ص٣ض  خخ٢ُ ٖٓ حُشٔغ 

W.F.O. 
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 يُظىيخ انزجشَذ : 

ٖٓ ػْ ٣ظْ حُظخِض ٖٓ ك٤ظْ طـ٤ٔؼٚ ك٢ ٝػخء ٝرؼذ حعظؼٔخٍ حُزشٝرخٕ رخُٔؼِـخص ٣ظزق عخخ٘خ 

حُٔٞحد حُؼخُوش ك٤ٚ ) حُٔخء ( ٣ٝظْ طزش٣ذ حُزشٝرخٕ حُلخس ) ٣ذخَ رخالٗخر٤ذ ( رٞحعطش ٓؼِـخص 

 طغظؼَٔ رشٝرخٕ رخسد ) ٣ذخَ رخُـالف ( 

 نىحذح أصانخ انشًغ  انظشوف انزشغُهُخ

رحص دسؿش حٗغٌخد ٝحؽجش ُزُي ٣ـذ  ص٣ٞص ٝكذس اصحُش حُشٔغ ٛٞ حُلظٍٞ ػ٠ِ  ٛذفإ 

 حُٔ٘ظـش ك٢ ٝكذس اصحُش حُشٔغ ًٝٔخ ٢ِ٣  حُض٣ٞصٓؼشكش حُؼٞحَٓ حُظ٢ طئػش ػ٠ِ دسؿش حٗغٌخد 

 -: Chilling tempدسؿش كشحسس حُظزش٣ذ : -1

حُٔ٘ظـش ٖٓ ٛزٙ حُٞكذس رحص دسؿش حٗغٌخد ٝحؽجش ػ٘ذٓخ طٌٕٞ دسؿش كشحسس  حُض٣ٞصطٌٕٞ 

ٝرُي الٕ حٗخلخع دسؿش كشحسس  حُظزش٣ذ ُٔض٣ؾ حُشحك٤٘خص ٝحُزشٝر٤ٖ ك٢ أرشحؽ حُظزش٣ذ ٝحؽجش

أرح ًخٗض  ُٚزح كخٗ حُٔض٣ؾ حُظزش٣ذ ٣غخػذ ػ٠ِ طزِٞس حًزش ٤ًٔش ٌٓٔ٘ش ٖٓ حُشٔغ حُٔٞؿٞد ك٢ 

ٓج١ٞ  23-دسؿش حُلشحسس حهَ ٖٓ ) 
 

ٔض٣ؾ  حُٔٞؿٞد ك٢ أرشحؽ حُظزش٣ذ حُ( كخٗٚ ٣ـذ إ ال ٣لشؽ 

 ا٠ُ ٝػخء طـز٣ش حُٔششلخص .

  Chilling Rateٓؼذٍ حُظزش٣ذ :  -2

 5 إ ٓؼذٍ ٗضٍٝ دسؿش كشحسس حُٔض٣ؾ ك٢ أرشحؽ حُظزش٣ذ ٣ـذ إ ٣ٌٕٞ ٓ٘ظظْ ٝك٢ كذٝد ) 

( ك٢ حُذه٤وش حُٞحكذس ٝرُي الٕ أٗظؼخّ ٗضٍٝ دسؿش كشحسس حُظزش٣ذ ٣غخػذ ػ٠ِ ط٣ٌٖٞ ٓج١ٞ

أٝ  شرِٞسحص شٔؼ٤ش ٓ٘ظظٔش ٝٓظـخٗغش ٝك٢ كخُش ٗضٍٝ دسؿش كشحسس حُظزش٣ذ رظٞسس ؿ٤ش ٓ٘ظظٔ

٣ئد١ ا٠ُ ط٣ٌٖٞ رِٞسحص شٔؼ٤ش ؿ٤ش ٓظـخٗغش طئػش ػ٠ِ دسؿش حالٗغٌخد  عش٣ؼش ٕٝ رُي

 ُِذٕٛٞ حُخخ٤ُش ٖٓ حُشٔغ حُٔ٘ظؾ .

 -كشم حُؼـؾ ػ٠ِ هٔخػ حُٔششلش : -3

ٔض٣ؾ ا٠ُ ٝػخء حُٔخدس حُٔششلش ٣ظْ رٞحعطش كشم حُٖٓ حُشٔٞع ٖٓ  حُخخ٤ُش حُض٣ٞصإ حٗظوخٍ 

خ٤ِش ُِٞػخء حُذٝحس ٣ٌٕٝٞ ٛزح حُلشم ػخدس حُؼـؾ حُٔٞؿٞد ر٤ٖ ٤ٌَٛ حُٔششلش ٝحألٗخر٤ذ حُذح

( ك٢ كخُش حصد٣خد ٛزح حُلشم أل١ عزذ ٖٓ حألعزخد كخٕ ؽزوش ع٤ٌٔش Psi 8-5ك٢ كذٝد ٖٓ ) 
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ٖٓ حُشٔغ طظٌٕٞ ػ٠ِ عطق هٔخػ حُٔششلش ٝطضدحد حكظٔخ٤ُش ٗلخر ٓٞحد شٔؼ٤ش ٓغ حُذٖٛ ٣ٝئد١ 

كخٕ حكظٔخ٤ُش روخء ٓٞحد د٤٘ٛش ٓغ  رُي ا٠ُ حصد٣خد دسؿش حالٗغٌخد كبرح ًِٖ كشم حُؼـؾ ه٤َِ

حُشٔغ حُٔششق طضدحد ٝرخُظخ٢ُ ٣ئد١ رُي ا٠ُ خغخسس ك٢ حُٔٞحد حُذ٤٘ٛش حُٔ٘ظـش أ١ ٗوظخٕ ك٢ 

 اٗظخؿ٤ش حُٜٕٞ حُخخ٤ُش ٖٓ حُشٔغ ُزح ٣ـذ حُٔلخكظش ػ٠ِ كشم ػـؾ ٓ٘خعذ .

 .W.F.Oأعجبة قهخ أَزبج انضَذ انخبنٍ يٍ انشًغ 

 س حُٔـز٣ش ٣ٝؼٞد رُي ح٠ُ ؽز٤ؼش حُ٘لؾ حُخخّ حُٔغظخذّ ص٣خدس ٤ًٔش حُشٔغ ك٢ حُٔخد .1

ص٣خدس ٗغزش حُض٣ض ك٢ حُشٔغ حال٢ُٝ ٣ٝؼٞد رُي ح٠ُ سدحءس ػ٤ِٔش كظَ حُشٔغ ػٖ حُض٣ض  .2

ُزُي ٣وَ اٗظخؽ حُض٣ض حُخخ٢ُ ٖٓ حُشٔغ ٝٛزح ٣ؼٞد ح٠ُ ص٣خدس عٔي حُطزوش حُشٔؼ٤ش ػ٠ِ 

  -ًٔخ ٢ِ٣ :هٔخػ حُٔششلخص ٝطٌٕٞ حُٔؼخُـش 

 خدس عشػش دٝسحٕ حُٔششق ص٣أ/ 

 ص٣خدس ٤ًٔش حُـغَ  د/

 ؽ /طخل٤غ حُلشحؽ ك٢ حالٗخر٤ذ ٝحالٝػ٤ش حُذحخ٤ِش 

: ك٤غ إٔ ص٣خدس ٛزس حُ٘غزش ػٖ حُلذ حُٔوشس ٣غزذ  ك٢ ٓض٣ؾ حُٔز٣ذ  MEKص٣خدس ٗغزش  .3

) ٝخظٞطخ حُٔٞحد حُزشحك٤٘٤ش ( ك٢ حُٔز٣ذ ٝرخُظخ٢ُ طو٤َِ هخر٤ِش رٝرخٕ حُٔٞحد حُض٣ظ٤ش 

ٛزس حُٔٞحد حُزشحك٤٘٤ش ٓغ رِٞسحص حُشٔغ أ١ طظزق ؽزوش حُشٔغ ؿ٤٘ش رخُٔٞحد عظزو٠ 

 حُض٣ظ٤ش . 

ص٣خدس ٓغظٟٞ حُٔخدس حُٔـز٣ش ك٢ حُٔششلخص : ٝٛزح ٣غزذ طغشد حُض٣ض ٓغ ؽزوش حُشٔغ  .4

 حُٔـز٣ش ػ٘ذ حُلذ حُٔوشس  حُٔخدس ُزُي ٣ـذ حُغ٤طشس ػ٠ِ ٓغظٟٞ 

ٖٝٓ حُٔٞحد أٝ ٖٓ حُض٣ض  ٖٓ حُشٔغ  ٗوخٝس ٓز٣ذ حُـغَ : ك٤غ ٣ـذ حٕ ٣ٌٕٞ خخ٢ُ .5

 الٕ ٛزح حُظِٞع ٣وَِ ٖٓ ًلخءس ػ٤ِٔش حُـغَ ٝرخُظخ٢ُ ٣وَِ ٖٓ حٗظخؽ حُض٣ض حُِٔٞػش 

رُي ح٠ُ ػخخٓش ًٝزش حُزِٞسحص  ٣ئد١ص٣خدس ٗغزش حُٔز٣ذ ح٠ُ حُٔخدس حُٔـز٣ش : ك٤غ  .6

ٖ حُض٣ض ٓغ حُشٔؼ٤ش ٝرخُظخ٢ُ عظضدحد طؼٞرش حُـغَ رخُٔششلخص ٝرخُظخ٢ُ كوذحٕ ٤ًٔش ٓ

 حُشٔغ .
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: أر ُْ ٣ٌٖ حُظزش٣ذ طذس٣ـ٢ ٝٓ٘ظٔخ ٣غزذ رُي  chillersٓؼذٍ حُظزش٣ذ ك٢ حُٔـٔذحص  .7

 سدحءس ػ٤ِٔش حُلظَ ٝحُظشش٤ق ٝػذّ أٌٓخ٤ٗش كظَ حُض٣ض ٖٓ حُٔٞحد حُشٔؼ٤ش . 

 :W.F.Oأعجبة صَبدح دسخخ إَغكبة ) إَدًبد ( انضَذ انخبنٍ يٍ انشًغ 

ض ٣ؼ٢٘ أٗٚ ٣ل١ٞ ػ٠ِ ٗغزش ٖٓ حُشٔغ أ١ إٔ ًلخءس كظَ حُشٔغ إٔ ص٣خدس دسؿش حٗغٌخد حُض٣

  -ٖٓ حُض٣ض ًخٗض سد٣جش ٝٛزح رغزذ ٓخ٢ِ٣ :

 ص٣خدس ٗغزش حُظ٣ُٖٞٞ رخُٔز٣ذ ػٖ حُلذ حُٔوشس ك٤غ ٣غزذ سدحءس حُلظَ  .1

٤ًٔش ٖٓ حُشٔغ ٖٓ خالٍ هٔخػ حُٔششلخص ح٠ُ حُض٣ض ٣ٝلذع ٛزح   ( leak)طغشد  .2

 ُزُي ٣ـذ ٓالكظش حُٔششلخص رظٞسس ٓغظٔشس ُٔششلخص ٗظ٤ـش ٝؿٞد ػوذ أٝ شن ك٢ ح

ػذّ اٗخلخع دسؿش كشحسس حُٔخدس حُٔـز٣ش ح٠ُ حُلذ حُٔطِٞد ٝرخُظخ٢ُ ال٣ظزِٞس ًَ  .3

 حُشٔغ ٣ٝظزق ٛ٘خُي سدحءس رخُلظَ . 

حسطلخع دسؿش كشحسس ٓز٣ذ حُـغَ أٝ حُـخص حُخخَٓ ٓٔخ ٣غزذ رٝرخٕ حُطزوش حُشٔؼ٤ش ٖٓ  .4

 حُلظَ ك٤ـذ حُٔشحهزش حُٔغظٔشس ُذسؿش حُلشحسس  ػ٠ِ هٔخػ حُٔششق ٝسدحءس
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  وانشًغ وحذح هذسخخ انضَذ

Hydro treating of lubricant & Wax  

 

أن عملٌة الهدرجة هً عملٌة تفاعل الزٌت أو الشم  م  الهٌدروجٌن وذلك فً مفاعبلت 

 خاصة وبظروؾ تشؽٌلٌة معٌنة وبوجود العامل المساعد .

 وحدة الهدرجة:  الهدف من

واهمها الكبرٌت و المركبات أو الشم  ازالة  جمٌ  الشوائب من الزٌت  .1

 النتروجٌنٌة واالوكسجٌنٌة 

ضد أو الشم  اشباع المركبات ؼٌر المشبعة وبهذا تتحسن درجة ثباتٌة الزٌت  .2

 االكسدة 

 تحسن اللون والمواصفات التزٌٌتٌة .  .3

 تقلٌل نسبة متبقً الكربون . .4

 غزَخ: انًبدح انً

 أو الشم   .W.F.Oالزٌت الخالً من الشم   .1

الهٌدروجٌن ) والذي ٌجهز عادة  من وحدة تحسٌن البنزٌن وهو عادة ٌحوي على  .2

المٌثان واالٌثان والبروبان هٌدروجٌن والبقٌة عبارة عن خلٌط من ؼازات  70%

 والبٌوتان والبنتان والهكسان (

 ( :  catalystالعامل المساعد )

مولبٌدٌوم  –ت الهدرجة تحوي على العامل المساعد والذي ٌكون من نوع النٌكل أن  مفاعبل

(Ni- Mo )    مولبٌدٌوم  –وهذا ٌستعمل الزالة المواد النتروجٌنٌة أو من نوع الكوبلت(Co- 

Mo )  . وهذا ٌستعمل الزالة المواد الكبرٌتٌة 
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 :  (process) العملٌة وصف 

م  الهٌدروجٌن ذو النقاوة العالٌة وٌمرر الزٌت  خبلل مبادلة   ٌمزج الزٌت الخالً من الشم 

حرارٌة ومن ثم خبلل فرن وذلك لرف  درجة الحرارة الى درجة حرارة التفاعل المطلوبة ثم 

ٌتم التفاعل بٌن و وبوجود العامل المساعد المناسب ) من االعلى ( ٌدخل المزٌج الى المفاعل

خرج المزٌج من االسفل وٌدخل الى مجموعة المبادالت ثم الهٌدروجٌن والمادة المؽذٌة  لٌ

للعازلة حٌث ٌفصل الزٌت عن الؽاز ثم ٌذهب الزٌت الى برج النزع ومن ثم الى المجفؾ 

أما الؽاز فٌذهب قسم منة الى لتحسٌن درجة الومٌض وازالة البخار ومن ثم الى الخزانات .

 الة مرو أخرى . منظومة ؼاز الوقود أما القسم االخر فٌعاد أستعم

 هدرجة الوحدة مخطط بسٌط ل ٌوضح  إدناة الشكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يجبدل حشاسٌ 

 

ٌفش  

 

 

 

 

 

 

 يفبػم 

 

 

 

 

 

 ثشج 

 انُضع 

 وػبء فظم 

يشكجبد 

 خفُفخ 

 

H2 

يبدح 

 يهذسخخ

H2 

انًبدح 

 انًغزَخ 
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 شكل ٌوضح التفصٌل الداخلً للمفاعل 

 

 

 

 التفاعالت الكٌمٌاوٌة فً وحدة الهدرجة : 

 أزالة المركبات الكبرٌتٌة وذلك بتحوٌلها ؼاز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن :  (1

 

 

 

 

 ؼاز االمونٌا :  ها الى تحوٌلأزالة المركبات  النتروجٌنٌة وذلك ب (2

 

انًبدح انًغزَخ 

+H2 

 ٓٞصع 

 حُ٘ٞحطؾ 

 حُؼخَٓ حُٔغخػذ 

 ٓغ٘ذ 
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 الى بخار الماء :  وذلك بتحوٌلها االوكسجٌنٌة أزالة المركبات   (3

 

 

 :  أزالة المركبات الهلوجٌنٌة  (4

R.CL  + H2                 RH + HCL   

 

ركبات الؽٌر مشبعة الى ) أي تحوٌل المتحوٌل المركبات االلوفٌنٌة الى برافٌنٌة  (5

 : مشبعة (
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  -ػًهُخ رُشُؾ انؼبيم انًغبػذ :

إٔ حُؼخَٓ حُٔغخػذ ٣لظخؽ ح٠ُ ػ٤ِٔش ط٘ش٤ؾ ٝأػخدس ُِل٣ٞ٤ش ٝرُي رؼذ ٓشٝس كظشس ص٤٘ٓش 

ك٤غ ٣ؼَٔ حٌُشرٕٞ ٓؼ٤٘ش ػ٠ِ أعظخذحٓش  ٝرُي ٗظ٤ـش طشعذ حُللْ ٝٓشًزخص حٌُشرٕٞ ػ٤ِش 

ٓٔخ ٣ئػش ػ٠ِ  رخُؼخَٓ حُٔغخػذ ٓٔخ ٣غزذ ك٢ أٗخلخع كؼخ٤ُظش ػ٠ِ ؿِن حُٔٞحهغ حُلؼخُش 

ًلخءس حُؼ٤ِٔش , ًزُي ٣ظطِذ حالٓش ط٘ظ٤ق أٗخر٤ذ حُلشٕ ٝرُي الصحُش حُٔٞحد حُٔظزو٤ش ػ٠ِ 

 عطق حالٗخر٤ذ ًخُللْ ٝأًخع٤ذ حُٔؼخدٕ ٝؿ٤ش رُي ٖٓ حُشٞحثذ . 

رؤعظؼٔخٍ دسؿخص كشحسس  ٝٛزس حُؼ٤ِٔش طظْ ػٖ ؽش٣ن أٓشحس ٛٞحء أٝ رخخس ٓغ ٛٞحء ٝرُي

 ػخ٤ُش ٝرٜزح ٣ظْ طلٍٞ حٌُشرٕٞ ح٠ُ ػخ٢ٗ أًٝغ٤ذ حٌُخسرٕٞ 

C + O2                      CO2 

C + 2H2O                  CO2 +2H2 

  -انؼىايم انًؤثشح ػهً االَزبج :

ك٤غ ًِٔخ صحدص ٛزس غبص انهُذسوخٍُ انً انًبدح انًغزَخ ) انضَذ أو انشًغ ( : َغجخ  .1

حُ٘غزش طضدحد ًلخءس ػ٤ِٔش  حُٜذسؿش ًٔخ أٜٗخ طغخػذ ك٢ ػ٤ِٔش أؽخُش ػٔش حُؼخَٓ حُٔغخػذ 

 . 

ك٤غ ًِٔخ طضدحد ٗوخٝس ح٤ُٜذسٝؿ٤ٖ طضدحد ًلخءس ػ٤ِٔش   َقبوح انهُذسوخٍُ وكًُزخ : .2

 .  حُٜذسؿش

ػ٘ذٓخ طٌٕٞ دسؿش كشحسس حُٔخدس حُخخسؿش ٖٓ دسخخ حشاسح انًبدح انخبسخخ يٍ انفشٌ :   .3

 :  ّ ٣ئد١ رُي ح٠ُ كظٍٞ ػذس ٓشخًَ ٜٓ٘خ 400ٕ أًؼش ٖٓ حُلش

 أ/ طشعذ حُٔؼخدٕ ػ٠ِ عطق حُؼخَٓ حُٔغخػذ 

 د/ حُظٌغش حُلشحس١ ُِٔخدس حُٔـز٣ش ٝرخُظخ٢ُ طشعذ حٌُشرٕٞ ػ٠ِ عطق حُؼخَٓ حُٔغخػذ 
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 ؽ/ أعظٜالى ح٤ُٜذسٝؿ٤ٖ 

 د/ هِش حالٗظخؽ 

٣خدس ًلخءس ػ٤ِٔش حُٜذسؿش إٔ حُض٣خدس رخُؼـؾ ٣غزذ رض انؼغؾ داخم انًفبػم : .4

ٝحُٔلخكظش ػ٠ِ حُؼخَٓ حُٔغخػذ ٝػخدس طـش١ ػ٤ِٔش حُٜذسؿش طلض ػـؾ ػخ٢ُ ٝػخرض ) 

ٝك٢ ٝكذس ٛذسؿش   psi 750ك٤غ ٣ظَ حُؼـؾ ك٢ ٝكذس ٛذسؿش حُض٣ض ح٠ُ كٞح٢ُ 

 (   psi 550 حُشٔغ ح٠ُ 

حُٔـز٣ش ٢ٛٝ ٓوِٞد صٖٓ حُظالٓظ ٓخر٤ٖ حُٔخدس انغشػخ انحدًُخ ) انفشاغُخ ( :  .5

 ٝحُؼخَٓ حُٔغخػذ 

 

 حُضٖٓ xحُغشػش حُلشحؿ٤ش = كـْ حُٔخدس حُٔـز٣ش) حُض٣ض أٝ حُشٔغ (  / كـْ حُؼخَٓ حُٔغخػذ 

  

رٔخ حٕ كـْ حُؼخَٓ حُٔغخػذ ػخرض كؤٕ حُغشػش طظ٘خعذ  ؽشد٣خ ٓغ ٓؼذٍ ؿش٣خٕ حُٔخدس 

   حُٔـز٣ش

ٌٖ ك٢ ٗلظ حُٞهض هذ ٣غزذ ُٝإٔ أٗخلخع حُغشػش حُلشحؿ٤ش ٣غزذ ص٣خدس ك٢ ػ٤ِٔش حُٜذسؿش 

ص٣خدس ك٢  طلخػالص حُظٌغ٤ش ًٝزُي  ٣غزذ ٛذسؿش حُٔٞحد حُؼطش٣ش ٝرخُظخ٢ُ أعظٜالى ٤ًٔش أًزش 

 ٖٓ ح٤ُٜذسٝؿ٤ٖ . 
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 انفحىطبد انًخزجشَخ نضَىد انزضَُذ

Laboratory Test of Lubricating Oil  

 

 : (viscosity)انهضوخخ  .1

 كٌِٔخ صحدص  حُغخثَ   ,  ك٤غ طظُٞذ ٖٓ طٔخعي ؿض٣جخص حُغخثَ ,  ٢ٛٝ ٓوخٝٓش حُظذكن حُظ٢ ٣زذ٣ٜخ

 .أ١ صحدص ُضٝؿش  حصدحدص ٓوخٝٓظٚ ُِـش٣خٕ هٟٞ حُظٔخعي ُِغخثَ 

 

 ٓخرح ٣غظلخد ٖٓ ٓؼشكش حُِضٝؿش ؟ ط/

٣ؼظٔذ ػ٤ِٜخ ك٢ طظ٤٘ق حُض٣ٞص ًٝزُي ك٢ ٓؼشكش حُظـ٤شحص حُظ٢ طلظَ ػ٠ِ حُض٣ض ٗظ٤ـش  ج  /

 حُض٣ض طشطلغ ُضٝؿظش ػ٘ذ حالعظؼٔخٍ. حالعظؼٔخٍ ) ك٤غ حٕ

 اَىاع انهضوخخ :

  ٌانهضوخخ انًطهقخ : وهٍ َىػب 

  dynamic viscosity : انذَُبيُكُخ انهضوخخ أ/ 

 ٢ٛٝ طوخط رؤعظؼٔخٍ أؿٜضس خخطش ٝػالهخص س٣خػ٤ش ٓؼ٤٘ش 

 .٢ٛٝg/cm.s   (poise)ٝطوخط رٞكذحص حُز٣ٞض

Poise = 100 centipoise 

 حُذ٣٘خ٤ٌ٤ٓشىي النسبة بين المزوجة   kinamatic viscosity: ًُُبرُكُخانهضوخخ انكة / 

 الزيت كثافة  و

s/وىي   (stoke)وتقاس بوحدات الستوك
2

cm. 

Stoke= 100 centistoke  
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   : المزوجة النسبية 

ٛ٘خى حؿٜضس ه٤خع٤ش طغظؼَٔ ُظلذ٣ذ حُِضٝؿش ك٢ حُظ٘خػش حُ٘لط٤ش طؼَٔ ؿ٤ٔؼٜخ ػ٠ِ ٓزذأ ه٤خط 

ض خالٍ ؿٜخص حُو٤خط ٝٛزس  طغ٠ٔ حُِضٝؿش حُ٘غز٤ش ُالصّ ُـش٣خٕ ٤ًٔش ٓؼ٤٘ش ٖٓ حُض٣حُضٖٓ ح

  ٝٛزس طوخط رؼذس ٓوخ٤٣ظ ٜٓ٘خ
, جياز ريد وود , جياز درجات   saybolt universal viscosity( suvجياز سايبولت )

 انكر 

 (  : viscosity indexمعامل المزوجة). 2

حًؼش ٣غظذٍ ٓ٘ٚ ػ٠ِ ٓذٟ طـ٤ش ُضٝؿش حُض٣ض ٓغ دسؿش  حٝ 150 ح٠ُ  0ٝٛٞ سهْ ٣ظشحٝف ٖٓ 

 حُلشحسس . 

ًِٔخ ٣ٌٕٞ ٓؼخَٓ حُِضٝؿش ػخ٢ُ ًِٔخ ٣ؼ٢٘ رُي حٕ طـ٤ش ُضٝؿش حُض٣ض رؤسطلخع دسؿش حُلشحسس 

 ٣ٌٕٞ ه٤َِ ٝٛزح ٣ؼ٢٘ حٕ ٛزح حُض٣ض ٣ٌٕٞ ؿ٤ذ .

 ( :pour pointدرجة االنسكاب ) االنجماد ( ). 3

ٕ ػ٘ذٛخ حُض٣ض عخثَ أ١ هخرَ ُِـش٣خٕ ٣ٝظْ طلذ٣ذٛخ رٞحعطش طزش٣ذ ٢ٛٝ حهَ دسؿش كشحسس ٣ٌٞ 

 ٗٔٞرؽ ٖٓ حُض٣ض ػ٘ذ ظشٝف ٓؼ٤٘ش . 

إٔ ُ٘وطش حالٗغٌخد أ٤ٔٛش  ًز٤شس ٝخخطش رخُ٘غزش ُ٘وَ حُٔ٘ظٞؽ ح٠ُ حُٔغظِٜي ٝخخطش ك٢ كظَ 

ص حُشظخء أر ٣ـذ طو٤َِ دسؿش حالٗغٌخد ٣ٝظْ رُي رؤػخكش ٓز٣ذ سخ٤ض حُؼٖٔ ٓؼَ ص٣ض حُـخ

 ٝرُي ُٔ٘غ طـٔذ حُض٣ض 

ٓالكظش : حٕ ٝكذس حصحُش حُشٔغ ٝحُظ٢ ٣ظْ رٞحعطظٜخ كظَ حُشٔغ ٓٔخ ٣ئد١ ح٠ُ حٗظخؽ ص٣ض رحص 

 دسؿش حٗغٌخد ٝحؽجش الٕ ٝؿٞد حُشٔغ ٣غزذ ص٣خدس ك٢ دسؿش حالٗغٌخد .
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 ( :cloud pointدرجة الضباب ). 4

ٞسحص أٝ حُٔٞحد حُظِزش ػ٘ذٓخ ٣زشد ٢ٛٝ حُذسؿش حُلشحس٣ش حُظ٢ ٣الكع ػ٘ذٛخ ؿٔخٓش ٖٓ حُزِ 

 ٗٔٞرؽ حُض٣ض ػ٘ذ ظشٝف ٓؼ٤٘ش . 

 ط/ ٓخرح ٣غظلخد ٖٓ ٓؼشكش دسؿش حالٗغٌخد ٝدسؿش حُؼزخد ؟ 

ٛزح  ٣ـش١ ؽ  / ٝرُي ُٔؼشكش حٝؽؤ دسؿش كشحسس ٣ٌٖٔ ػ٘ذٛخ خضٕ ٝٗوَ ٝػخ حُض٣ض ًزُي 

صحُش حُشٔغ هذ طٔض ( ٝرُي ُِظؤًذ ٖٓ حٕ ػ٤ِٔش حWFOحُللض ُِض٣ٞص حُخخ٤ُش ٖٓ حُشٔغ )

 ًلٞءس . رظٞسس

  ( : colorالمون ) . 5

٣غظلخد ٖٓ ٓؼشكش ُٕٞ حُٔ٘ظـخص حُ٘لط٤ش  ػ٠ِ  ٓذٟ ًلخءس ػ٤ِٔش حُٔؼخُـش ٝحُلظَ ٝٓذٟ ٗوخٝس 

٘ظٞؽ حُٜ٘خث٢ ك٤غ ػ٘ذٓخ ٣ظزق حُٔ٘ظٞؽ حُٜ٘خث٢ ؿخٓن كٜزح د٤َُ ػ٠ِ ٝؿٞد ٓٞحد ٗظشٝؿ٤٘٤ش ٔحُ

 ٝحًٝغـ٤٘٤ش ٝشٞحثذ حُخ ...  .

ظؼ٤٤ٖ حُِٕٞ ُ٘ٞحطؾ حُظوط٤ش حُلشحؿ٢ ٣غظذٍ ٓ٘ش ػ٠ِ ًلخءس حُؼ٤ِٔش ًزُي ٣لظَ ه٤خط حُِٕٞ ك

( ُٔؼشكش ًلخءس ػ٤ِٔش كظَ حُٔٞحد حالعلِظ٤ش ٝحُظٔـ٤ش ًزُي ٣ظلغٖ حُِٕٞ DAOُِض٣ض )

ػ٘ذ خشٝؿٜخ ٖٓ ٝكذس حُظؼخَٓ رخُلٞسكشحٍ ٝال٣لظَ طـ٤ش رخُِٕٞ ك٢ ٝكذس  ٙظوخص حػالشُِٔ

٣ٝظْ طؼ٤٤ٖ حُِٕٞ رؼذس ٌُٖ ٣ظلغٖ حُِٕٞ ُِٔشظوخص حُ٘خطـش ٖٓ ٝكذس حُٜذسؿش . حصحُش حُشٔغ ٝ

 ٝ ؽش٣وش ع٤زُٞض ٝؽش٣وش ُٞك٢ رٞٗذ   ASTMؽشم ٜٓ٘خ 

  المتبقي الكربوني :. 6

 ٝٛٞ ٣ظْ طلذ٣ذس ػ٘ذ ؽش٣ن كشم ٗٔٞرؽ ٖٓ حُض٣ض رظشٝف ٓؼ٤٘ش 

 حالكظشحم ٝحُظزخش . ٣ٝغظلخد ٓ٘ش ك٢ ٓؼشكش هخر٤ِش حُض٣ض ػ٠ِ ط٣ٌٖٞ سٝحعذ ٗظ٤ـش 

) ؽش٣وش حُٔظزخف , حٗزٞرش  ؽشم ه٤خع٤ش ٓؼ٤٘ش ػذس  حُٔلظٟٞ حٌُزش٣ظ٢ : ٣ٝظْ رخعظؼٔخٍ-7

٣ٝغظؼَٔ ٛزح حُللض ُظلذ٣ذ ٗغزش ٓشًزخص حٌُزش٣ض ك٢  حٌُٞحسطض , حُو٘زِش , حالشؼش حُغ٤٘٤ش ( 

 حُض٣ض .
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طخًَ حُٔؼذحص , طِٞع حُز٤جش حٕ ٝؿٞد حٌُزش٣ض ٣غزذ : خلغ حُو٤ٔش حُلشحس٣ش ُِٔشظن حُ٘لط٢,  

 رؤًخع٤ذ حٌُزش٣ض , طٌٕٞ حُظشعزخص أػ٘خء حُخضٕ .

  الثبات ضد االكسدة :. 8

٣ـش١ ٛزح حُللض ُٔؼشكش هخر٤ِش حُض٣ض ُِظِق رخُظؤًغذ طلض ظشٝف ٓؼ٤٘ش ٣ٝوخط حُظِق 

 رٔوخسٗش حُِضٝؿش  ٝ حُٔظزو٢ حٌُشر٢ٗٞ هزَ ٝرؼذ حُظخًغذ 

( : ٝٛٞ أػ٠ِ كَٔ ٣ظلِٔش حُض٣ض دٕٝ حٕ  Timken o.k. loadحًم رًكٍ أوكٍ ). 9

٣ٝـش١ ٛزح حُللض ُِض٣ٞص ٝحُشلّٞ  ٣ظؼشع ُِلشَ ) طٌغش حُـشخء حُشه٤ن حُز١ ٣ٌٞٗش ( 

 . حُٔوخٝٓش ُِؼـؾ حُؼخ٢ُ ٣ٝوخط ػخدس رخُزخٝٗذ أٝ ح٤ٌُِٞؿشحّ

 :درجة الوميض واالشتعال  . 10

رذسؿش  "inflammability الُظٜخر٤شحُٔ٘ظـخص حُزظش٤ُٝش ُالشظؼخٍ "ح ٣لٌْ ػ٠ِ هخر٤ِش 

  .٤ٓٝؼٜخ

دسؿش حُلشحسس حُظ٢ طٞٓغ ػ٘ذٛخ  ػ٠ِ flash point ح٤ُٓٞغ ٣طِن حعْ دسؿش       

ٝط٘طلت ػ٘ذ أرؼخد  .ٓلذدس ػ٘ذ طوش٣ذ ُٜذ ٜٓ٘خ ؽ حُزظش٢ُٝ حُٔغخٖ ك٢ ظشٝفٞأرخشس حُٔ٘ظ

 حُٜذ 

ظ٢ طشظؼَ ػ٘ذٛخ حرخشس : ٢ٛ حُذسؿش حُلشحس٣ش حُ  Ignition point " دسؿش حالشظؼخٍ

 ٝالط٘طلت ػ٘ذ ارؼخد حُٜذ ػ٘ٚ حُٔ٘ظٞؽ حُظلط٢ ػ٘ذ طوش٣ذ ُٜذ ٓ٘ٚ 

  .أػ٠ِ ٖٓ دسؿش ح٤ُٓٞغطٌٕٞ دحثٔخ   ٝدسؿش حالشظؼخٍ 

حألرخشس حُوخرِش ُالشظؼخٍ، ٣ـذ إٔ طوغ ٗغزش طش٤ًضٛخ ك٢ حُٜٞحء ك٢  ٢ٌُٝ ٣ظْ ٤ٓٝغ       

حألد٠ٗ ٛٞ أهَ  حألد٠ٗ ُظش٤ًض حألرخشس. ٝحُلذ ٓؼ٤٘ش، ٣ٝلشم ر٤ٖ حُلذ حألػ٠ِ ٝحُلذ كذٝد

طوش٣ذ حُِٜذ، أٓخ حُلذ حألػ٠ِ  ٗغزش ُظش٤ًض حألرخشس ك٢ حُٜٞحء ٣الكع ػ٘ذٛخ ح٤ُٓٞغ ػ٘ذ

٣لذع ح٤ُٓٞغ رؼذٛخ ُؼذّ ًلخ٣ش حألًغـ٤ٖ. ٝحُلذ  كٜٞ طِي حُو٤ٔش ُظش٤ًض حألرخشس حُظ٢ ال

 حالػظزخس ػ٘ذ طؼ٤٤ٖ دسؿش ح٤ُٓٞغ حُزظش٤ُٝش ٛٞ حُز١ ٣ئخز ك٢ حألد٠ٗ ُظش٤ًض حألرخشس

  .ّ 320ا٠ُ  130ص٣ٞص حُظض٤٣ض ٖٓ ٝطٌٕٞ دسؿش ٤ٓٝغ 



                                                                                                                                                                                                                                                                      انثقُهخرقُُخ انضَىد 

 - 49 - 

حُظخٛشس حُظ٢  ،أSelf Ignition١ "حُزحط٢ طؼشف  "حالشظؼخٍٝٛ٘خُي ظخٛشس               

رذٕٝ طوش٣ذ حُِٜذ ا٤ُٚ. ٣ٝطِن  ٣ـش١ ػ٘ذٛخ حشظؼخٍ حُٔ٘ظؾ حُٔغخٖ ػ٘ذ حُظالٓظ ٓغ حُٜٞحء

دسؿش حُلشحسس حُظ٢ ػ٘ذٛخ ٣شظؼَ حُٔ٘ظؾ حُزظش٢ُٝ رحط٤ًخ ػ٘ذ  شظؼخٍ حُزحط٢  ػ٠ِحعْ دسؿش حال

ٝأًؼش  .حُٜٞحء. ٝطؼظٔذ دسؿش حالشظؼخٍ حُزحط٢ ػ٠ِ ػزخص حُٔ٘ظؾ ُظؤػ٤ش حألًغـ٤ٖ ٓالٓغش

حُؼو٤ِش "حُوخس ٝحُغ٘خؽ  حُٔ٘ظـخص طؼشًػخ ُالشظؼخٍ حُزحط٢ ٢ٛ ٓظزو٤خص طٌش٣ش حُزظشٍٝ

حُزظش٤ُٝش حُٔ٘خلؼش حُـ٤ِخٕ أػ٠ِ ٖٓ دسؿش  ظؼخٍ حُزحط٢ ُِٔ٘ظـخصٝؿ٤شٛخ". كذسؿش حالش

حُؼخ٤ُش حُـ٤ِخٕ. ٝطزِؾ دسؿش حالشظؼخٍ حُزحط٢ ُِٔظزو٤خص حُزظش٤ُٝش  حالشظؼخٍ حُزحط٢ ُِٔ٘ظـخص

300ّ-  - 350 

  

ُظلذ٣ذ حُظشٝف حُغ٤ِٔش ُِخضٕ ٝحُ٘وَ ًٝزُي طلذ٣ذ  ٝػخدس ٓخ٣غظلخد ٖٓ ٓؼشكش دسؿش ح٤ُٓٞغ 

 ٤ِٔش كظَ حُٔ٘ظـخص . ًلخءس ػ

 

 

 

  -:  estimation of lubricantsتقييم الزيوت

أػخكش ُِللٞطخص حُٔخظزش٣ش حُظ٢ طـش١ ػ٠ِ ًَ ٖٓ حُض٣ض حالعخط ٝحُٔؼخكخص , كؤٕ 

 ٣ظْ طو٤ٜٔخ رٌٔخثٖ أدحء ٓخظظش ٌَُ ٗٞع ٖٓ ٛزس حُض٣ٞص , حُض٣ٞص حُٜ٘خث٤ش 

ٜ٘خ ٓٞحطلخص ٓؼٜذ حُزظشٍٝ ٝإٔ حُض٣ٞص ٣ـذ إٔ طخؼغ ُٔٞحطلخص ػخ٤ُٔش ٓؼ٤٘ش ٓ

ٝؿٔؼ٤ش ٜٓ٘ذع٢ حُغ٤خسحص  ASTMٝحُـٔؼ٤ش حالٓش٤ٌ٣ش ُِللض ٝحُٔٞحد   APIحالٓش٢ٌ٣ 

SAE  ٝح٤ُٜجش حُؼغٌش٣ش حُٔٞكذسMIL.  ٝؿ٤شٛخ ٖٓ حُٔٞحطلخص حُؼخ٤ُٔش 
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  انثبٍَانفظم 

 وحذاد انًضج وانزؼجئخ

Mixing & packing 

units  
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ؼَ حُـضء حالًزش ( حٕ حُض٣ٞص حُٜ٘خث٤ش طظؤُق ٖٓ ؿضث٤ٖ ٝٛٔخ حُض٣ض حالعخط )ٝحُز١ ٣ٔ

ٝحُٔؼخكخص أٝ حُٔلغ٘خص . حٕ حُض٣ٞص حالعخط  حُ٘خطـش ٖٓ ٝكذحص حُلظَ ٝحُٔؼخُـش طزِؾ 

حٗٞحع ٝٛزس حُض٣ٞص الطضحٍ طلظخؽ ح٠ُ ٓٞحد طؼخف ح٤ُٜخ ُشكغ ًلخثظٜخ رل٤غ طٌٕٞ طخُلش  7

ٗٞع  100ُالعظؼٔخٍ ٝٛزس حُؼ٤ِٔش طـش١ ك٢ ٝكذحص حُٔضؽ , ك٤غ ٣ظْ ك٤ٜخ حٗظخؽ ٓخ٣وخسد 

 ٖٓ حٗٞحع حُض٣ٞص 

  ح٠ُ ػذس حٗٞحع ٢ٛٝ : طزؼخً ُإلػخكخص حُٔؼخكش ُِض٣ض طوغْ حُض٣ٞص 

     Regular صَذ ػبدي

ٝٛٞ ص٣ض دٕٝ اػخكخص ًلخءطٚ ػؼ٤لش ٝطظؤػش ُضٝؿظٚ رخسطلخع دسؿش كشحسطٚ ٣ٝظؤًغذ ك٠ 

 حإلٗؼـخؽحُلشحسس حُؼخ٤ُش أػ٘خء حُظشـ٤َ ٣ٝغظخذّ ٛزح حُض٣ض ػ٠ِ حُٔلشًخص رحص ٗغذ  دسؿخص

 .حُٔ٘خلؼش أٝ حُٔلشًخص حُوذ٣ٔش

   Super   صَذ خبص 

٤ًٔخ٣ٝش طٔ٘غ حُظؤًغذ ٝطز٣ذ حُشٝحعذ ٗٞحطؾ حالكظشحم ٝطلٍٞ  ٝٛٞ ص٣ض أػ٤لض ا٤ُٚ اػخكخص 

ػ٠ِ حُٔلشًخص حُخل٤لش )ر٘ض٣ٖ ( ػ٘ذ رذح٣ش  شٔؼ٤ش ٣ٝغظخذّ دٕٝ طٌٕٞ ٓٞحد طٔـ٤ش أٝ

 . حعظؼٔخُٜخ

 Heavy Duty H.D    صَذ انزشغُم انشبق

 . ُالعظخذحّ حُخخص ػ٠ِ ٓلشًخص حُذ٣ضٍ رحص حُوذسحص حُؼخ٤ُش ٣ؼذ ٛزح حُض٣ض ربػخكخص خخطش

  : طوغْ حُض٣ٞص كغذ حعظخذحٜٓخ ح٠ُ ػذس حٗٞحع ٢ٛٝ 

 ص٣ٞص ٓلشًخص حالكظشحم حُذحخ٢ِ ) ٓلشًخص حُز٘ض٣ٖ , ٓلشًخص حُذ٣ضٍ ( .1

٤ٔذ ٝحُظؼ٤ِؾ , ٓؼخخص حُض٣ٞص حُظ٘خػ٤ش ) حُظٞسر٤٘خص , حُؼخؿطخص , ٌٓخثٖ حُظـ .2

 حُخ ( ط٘خد٣ن حُظشٝط حُلشحؽ حُؼخ٢ُ , حٌُٔخثٖ حُظشدد٣ش ,

 ص٣ٞص ٗوَ حُلشًش ) ح٤ُٜذس٤ٌ٤ُٝش ( .3

 ) عٞحثَ حُوطغ , علذ حالعالى ,دسكِش حُٔؼخدٕ , حُخ ( ص٣ٞص طشـ٤َ حُٔؼخدٕ  .4

 ص٣ٞص حُٔلٞالص حٌُٜشرخث٤ش  .5

 ص٣ٞص ٗوَ حُلشحسس  .6
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 ُطز٤ش ٝٓٞحد حُظـ٤َٔ حُض٣ٞص حُظ٢ طغظؼَٔ ُالعظخذحٓخص ح .7

 

حٕ ٛزس حالعظخذحٓخص حُٞحعؼش ُِض٣ٞص طٞػق عزذ حالخظالف حٌُز٤ش ك٢ حُٔٞحطلخص حُظ٢ 

 ٣ـذ حٕ طظٞكش ك٢ حُ٘ٞع حُٔلذد ٖٓ حُض٣ض 

كض٣ٞص ٓلشًخص حالكظشحم حُذحخ٢ِ ٣ـذ حٕ طٌٕٞ رحص  ٓؼخَٓ ُضٝؿش ػخ٢ُ ٝٓوخٝٓش 

٣ـذ حٕ طٌٕٞ ص٣ٞص ط٘خد٣ن حُظشٝط  ُِظؤًغذ ٝالطظـ٤ش خٞحطٜخ رخُلشحسس حُؼخ٤ُش , أٓخ

ٓوخٝٓش ُِؼـؾ حُؼخ٢ُ ٝحُظخًغذ ٝص٣ٞص حُٔلٞالص حٌُٜشرخث٤ش ٣ـذ حٕ طوخّٝ دسؿخص 

 حُلشحسس حُٞحؽجش ٝطٞكش ػخص٤ُغش كخثوش ُٔ٘غ كٞحدع حُظلش٣ؾ حٌُٜشرخث٢ . 

ٓٔخ طوذّ حػالٙ ٗالكع حٗش ٣ـذ حعظؼٔخٍ حٗٞحع ٓؼ٤٘ش ٖٓ حُٔؼخكخص ح٤ٔ٤ٌُخ٣ٝش ُـشع 

 ٍ ػ٠ِ حُ٘ٞع حُٔطِٞد ٖٓ حُض٣ض ًٝٔخ ع٘الكع الكوخ . حُلظٞ

 Society Of رخُذسؿخص حُظ٢ كذدطٜخ ؿٔؼ٤ش ٜٓ٘ذع٢ حُغ٤خسحص ٝأطزلض حُض٣ٞص ح٥ٕ طؼشف

Automotive Engineers    ( ّ110، 90،  60، 40،  30،  20،  ٠ٛٝ10 أسهخ )  ٙ٣غزن ًَ ٖٓ ٛز

حألطـش ػ٠ِ إٔ  حُز١ ٣لذد ٗٞع حُخذٓش ٣ٝذٍ حُشهْرخإلػخكش ا٠ُ حعْ حُض٣ض   S A E حُشٓض حألسهخّ

ٓؼال حُض٣ض    .ُضٝؿش ًز٤ش رٝ ٓؼخَٓ حُض٣ٞص رٝ ٓؼخَٓ ُضٝؿش طـ٤ش ٝ حُشهْ حألًزش ػ٠ِ إٔ حُض٣ض

SAE 20W   ٣غظؼَٔ شظخء ٝحُض٣ضSAE 40  . ٓؼال ٣غظؼَٔ ط٤لخ ٌٝٛزح 

ش طؼخف ح٠ُ حُض٣ض ( : ٢ٛٝ ٓٞحد ٤ٔ٤ًخ٣ٝ additives حُٔٞحد حُٔلغ٘ش ) حُٔؼخكخص ( )

حالعخط ر٘غذ ٓخظِلش ٝرُي  الٗظخؽ ص٣ض ٜٗخث٢ رحص ٓٞحطلخص ػخ٤ُش حُـٞدس ٝطخظِق ٗغذ 

حالػخكش رؤخظالف ٗٞع حُض٣ض ٝٓظطِزخص حعظؼٔخُش ٝحُظشٝف حُظشـ٤ِ٤ش حُظ٢ ع٤ؼَٔ رٜخ 

 % ٖٓ حُض٣ض حُٜ٘خث٢ 10ح٠ُ  0حُض٣ض حُٜ٘خث٢ ٝطظشحٝف ٗغذ حالػخكش ر٤ٖ  

  -: حغُخانًىاد انً أَىاع 
   dispersants and detergent انًُظفخو  اإلػبفبد انًشززخ -1

طؼَٔ ٛزس حُٔؼخكخص رٔؼخدُش حالكٔخع حُٔظٌٞٗش ٗظ٤ـش ػَٔ حُض٣ٞص ) ك٤غ حٕ حالكٔخع 

طِؼذ دٝس حُؼخَُٔ حُٔغخػذ ك٢ ط٣ٌٖٞ حُظشعزخص ػ٠ِ عطق حُٔلشى ٝرخُظخ٢ُ  طو٤َِ ًلخثظٚ 

حُٔلشى، ٝطٔ٘غ حُظظخم  ظ٤ض حُشٝحعذ ٖٓ أؿضحءظشٝػٔشٙ ( ُزُي طوّٞ ٛزس حُٔؼخكخص ر

ٝال طٔ٘غ ؿشكش حالكظشحم ٝاخشحؿٜخ  حُوشٞس ك٢أصحُش حُشٝحعذ رخُٔؼذٕ، ٝطغخػذ ػ٠ِ 
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ٕ حُشٝحعذ، ٝاٗٔخ طغخػذ ػ٠ِ روخثٜخ ك٢ حُض٣ض ػ٠ِ  اػخكش حإلػخكخص حُٔ٘ظلش ّٞ حُٔشظظش طٌ

 ٓؼِن.  طٞسس

   antiwear:بَُكٍ (نهجشٌ وانحذ ) انزبكم انًُكاإلػبفبد انًقبويخ  -2

حُض٣ض  حُٔظٌٞٗش ك٢ حُٔٞحد حُلخٓؼ٤ش حُز١ طغززٚ حُظخًَ ح٤ٌُٔخ٢ٌ٤ٗ ٖٓ  ٔؼذٕحُطل٢ٔ         

  .أػ٘خء ػ٤ِٔش طشـ٤ِٚ.

ٕ ػ٠ِ عطق حُٔؼذٕإٔ حعخط ػَٔ ٛزس حُٔؼخكخص          ّٞ ؽزوش سه٤وش،  ٣ظِخض ك٢ أٜٗخ طٌ

ٕ حُلض ٝ حُزش١طل٤ٔٚ ٖٓ  ّٞ   .حألًغذس ٓ٘ظـخص، ًٝزُي طو٢ حُض٣ض ٖٓ طٌ

 

 :  antioxidant يبَغ االكغذح -3

حإلػخكخص ال طٔ٘غ ٜٗخث٤خً ػ٤ِٔخص ٝٛزس حُض٣ض أػ٘خء ػ٤ِٔش حُظشـ٤َ ،  ُٔ٘غ طؤًغذٝطغظؼَٔ  

حإلعلِظ٤ش ٝحُشحط٘ـ٤ش حُٔظشعزش ػ٠ِ أؿضحء حُٔلشى،  حألًغذس حُظ٢ طئد١ ا٠ُ طٌٕٞ حُٔٞحد

طٌٕٞ ؽزوش حُٔلشى أٗٔخ طؼَٔ ػ٠ِ  ؿضحءحطغزذ طخًَ حُظ٢ ٝحُلٔؼ٤ش  ٝا٠ُ طٌٕٞ حُٔشًزخص

  . طؼطَ ٗشخؽ حُٔؼخدٕ حُظ٢ طغخػذ ػ٠ِ عشػش حُظلخػَ  ٝحه٤ش ػ٠ِ عطق حُٔلشى أ١ حٜٗخ 

 : viscosity index improverيحغُبد يؼبيم انهضوخخ  -4

, أ١ أٜٗخ طؼَٔ ػ٠ِ حإلػخكخص حُِضٝؿش ٝطلغٖ حُخٞحص حُلشحس٣ش ُِضٝؿش طشكغ ٛزٙ        

طظٔظغ رٞصٕ ػزخسس ػٖ ر٤ُٞٔشحص  ٢ٛٝ  طـ٤ش حُِضٝؿش ٓغ دسؿش حُلشحسس  طو٤َِ ٓؼذٍ

ٍٍ ُٝضٝؿش ٓشطلؼش ٝٓوذسس ػ٠ِ سكغ ُضٝؿش حُض٣ٞص ػ٘ذ اػخكظٜخ ر٤ٌٔخص ؿض٣ج٢  ػخ

ػ٘ذ ص٣خدس دسؿخص حُلشحسس ُظظـِذ ػ٠ِ أٗخلخع ُضٝؿش ٛزس حُٔؼخكخص  ط٘ظلخك٤غ  .طـ٤شس

 حُض٣ض 

حُظ٢ طظٔظغ  ظٍٞ ػ٠ِ حألٗٞحع حُشظ٣ٞش ٖٓ حُض٣ٞص،اػخكخص حُِضٝؿش ُِل ٝطغظخذّ        

  .ٓ٘خلؼشأٗغٌخد ، ٝدسؿش 120ٝؿش ٓشطلغ كٞح٢ُ رٔؼخَٓ ُض

  : pour point decreserخبفغ دسخخ االَغكبة  -5

حٕ دسؿش حالٗغٌخد ُٜخ ػالهش رخُٔلظٟٞ حُشٔؼ٢ رخُض٣ض كٌِٔخ طْ حصحُش حُشٔغ ر٘غزش ػخ٤ُش 

ٖٓ  حٕ ػ٤ِٔش حصحُش حُشٔغ حكذٟ حُٔشحكَ حُٜٔٔش  ًِٔخ حٗخلؼض دسؿش حالٗغٌخد ٝرخُشؿْ

ك٢ حٗظخؽ حُض٣ٞص حال إٔ هغٔخ ٖٓ حُشٔغ ٣زو٠ ػٖٔ طش٤ًذ حُض٣ض ٓٔخ ٣غزذ حٗـٔخد حُض٣ض 



                                                                                                                                                                                                                                                                      انثقُهخرقُُخ انضَىد 

 - 54 - 

ك٢ دسؿخص حُلشحسس حُٔ٘خلؼش ٗظ٤ـش ُظـٔغ ؿض٣جخص حُشٔغ ٓغ رؼؼٜخ حُزؼغ ٝط٣ٌٖٞ 

 غ دسؿش٤طخل ؽزوش شٔؼ٤ش كٞم حُض٣ض طؼ٤ن كشًظٚ ُزُي طؼخف ٓؼخكخص طؼَٔ ػ٠ِ

أ١ طؼَٔ ػ٠ِ حُللخظ ػ٠ِ  حُشظخء حُٔلشًخص ك٢ كظشس طشـ٤َ  ٝخخطش ػ٘ذ حُض٣ٞص  حٗـٔخد

ك٤غ طؼَٔ ٛزس ػ٠ِ طـ٤ِق رِٞسحص حُشٔغ ٝٓ٘غ ع٤ُٞش حُض٣ض ػ٘ذ دسؿخص حُلشحسس حُٞحؽجش 

  حُض٣ض  كشًشحُظظخهٜخ رزؼؼٜخ ٝرخُظخ٢ُ ٓ٘غ ط٣ٌٖٞ طش٤ًذ شٔؼ٢ ٣ؼ٤ن 

  antifoam:يبَغ انشغىح  -6

ك٤غ طؼَٔ ػ٠ِ طو٤ِض ػٔش ك٢ حُض٣ٞص أػ٘خء حُؼَٔ.  ٞسطٌٕٞ حُشؿ طغظخذّ ُٔ٘غ        

 حُلوخػش حُٜٞحث٤ش  ٝ طو٤َِ حُشذ حُغطل٢ 

 :  anticorrosiveانظذأ يبَغ  -7

طلذع ظخٛشس حُظذأ ػ٘ذ ٓالٓغش حالعطق حُٔؼذ٤ٗش ُِٔخء ٓغ ٝؿٞد حالًٝغـ٤ٖ ُٝٔ٘غ ٛزس 

( طٌٕٞ ؽزوش  سه٤وش ٓظٔخعٌش ٗظ٤ـش طلخػِٜخ ٓغ   polarحُظخٛشس ٣ؼخف ٓشًزخص هطز٤ش ) 

 حُظذأ  ُٞهخ٣ش حألؿضحء حُٔؼذ٤ٗش ٖٓ حُغطٞف حُٔؼذ٤ٗش ٝٓ٘غ طالٓغٜخ ٓغ حُٔخء ٝحُٜٞحء  ٝرُي 

 يحغُبد رحًم انؼغؾ انؼبنٍ : -8

٢ٛٝ ػزخسس ػٖ ٓشًزخص ًزش٣ظ٤ش ٝكغلٞس٣ش ًِٝٞس٣ش ٢ٛٝ طؼَٔ ػ٠ِ ٓ٘غ حالُظلخّ أٝ 

ش ػ٘ذ ٝؿٞد حُلشحسس ٝحُؼـؾ ك٤غ طظلخػَ ٓغ عطٞف  حُٔؼخدٕ أُظظخم حُغطٞف حُٔؼذ٤ٗ

 ٝرخُظخ٢ُ طٔ٘غ حُِظلخّ حالعطق ٌٓٞٗش ؽزوش ًزش٣ظخص أٝ ًِٞس٣ذحص حُٔؼخدٕ 

ٝهض ٝحكذ. ٣ٝطِن ػ٠ِ  ؼخكخص طلغٖ ػذس خٞحص ُِض٣ض ك٢طغظؼَٔ ٓحُل٤خس حُؼ٤ِٔش  ك٢

٣ذس". ٝك٢ حُغ٘ٞحص حُٞظ٤ل٤ش حُؼذ ٓؼَ ٛزٙ حإلػخكخص حعْ "حإلػخكخص رحص حُٔـٔٞػخص

حُظش٤ًذ حُٔ٘ظق حُٔشظض حُٔوخّٝ ُألًغذس حعظخذحٓخً  حألخ٤شس حعظخذّ طش٤ًذ حإلػخكخص ٓؼَ

 ٝحعًؼخ. 

 ٓؼال : طظْ طؼزجش حُض٣ٞص ك٢ ػزٞحص خخطش ٓخظِلش حُلـْ  

 ُظش  200رشح٤َٓ ٓؼذ٤ٗش عؼش 

 ُظش  25رش٤َٓ عؼش 

 ُظش  5ػزٞس رشعظ٤ٌ٤ش عؼش 

 ُظش ػزٞس رالعظ٤ٌ٤ش عؼش ٝحكذ 
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 أهم أنواع الزٌوت العراقٌة الجاهزة وشهادات األداء المعتمدة التً تنتج بموجبها هً. أن 

 ( premium .H.D.motor oilزٌت المحركات للخدمات الشاقة  ) -8

 هناك نوعان من هذا الزٌت :

 زٌت بابل 

نظفات والمواد المحسنة التً وهً زٌوت معدنٌة عالٌة الجودة تحتوي على نسبة مبلئمة من الم  

تمن  األكسدة والصدأ وتحمً الحوامل من التآكل وٌنتج حسب شهادة األداء العالمٌة البرٌطانٌة 

43/91 Stan  كٌلومتر. 3000وتستعمل هذه الزٌوت فً محركات سٌارات البنزٌن ولمسافة 

 زٌت بغداد

سدة والصدأ وكذلك تحتوي هذه زٌوت معدنٌة عالٌة الجودة تحتوي على مواد محسنة تمن  األك

الزٌوت على نسبة عالٌة من المنظفات والمشتتات التً تعمل على حمل ذرات الكاربون وتجعله 

 بحالة عالقة فً الزٌت وتمن  ترسبه على أجزاء الماكنة . 

كٌلومتر وتنتج حسب الشهادة  8000وتستعمل هذه الزٌوت فً محركات البنزٌن ولمسافة 

 .Mil-L-46152 Bالعالمٌة 

 

 (S-1- Diesel oil)  8س8زٌت الدٌزل  -2

زٌوت معدنٌة عالٌة الجودة تحتوي على نسبة عالٌة من المواد المنظفة والمشتتة إضافة إلى  

 .(Mil-L-2104 B)مواد مانعة الصدأ والتؤكسد وتنتج حسب الشهادة العالمٌة 

كٌلومتر فً  5000فة تستعمل هذه الزٌوت فً محركات الدٌزل ذات السرعة الواطئة ولمسا 

 الساعة وٌمكن استعماله فً محركات البنزٌن ولنفس المسافة.
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 (( S-3- Diesels oils  3س1زٌت الدٌزل  -3

زٌوت معدنٌة عالٌة الجودة تحتوي على نسبة عالٌة من المواد المحسنة   )المنظفات    

ٌوت فً مكائن الدٌزل والمشتقات ( باإلضافة إلى مواد مانعة الصدأ واألكسدة وتستعمل هذه الز

(  MiL-2104ذات السرعة العالٌة      ) مكائن الدٌزل الثقٌلة ( وٌنتج حسب الشهادة العالمٌة) 

 كٌلومتر. 8000وتستعمل لمسافة 

 ( multi- grade oilزٌوت متعدد الدرجات )  -4

الزٌوت جمٌ  الزٌوت المنتجة حالٌا هً من نوع احادي الدرجة ، إن االتجاه العالمً فً تصنٌ  

قد تحول وبشكل واس  نحو إنتاج زٌوت متعددة الدرجات وٌعبر عن درجة لزوجته باثنٌن من 

 لزٌت احادي الدرجة . SAE)درجات       ) 

( وكلما كان معامل اللزوجة للزٌوت  155إن معامل اللزوجة لزٌت متعدد الدرجة ٌزٌد على )

لدرجات وهذه الزٌادة فً معامل اللزوجة األساس عالٌا كلما سهلت عملٌة تصنٌ  الزٌت متعدد ا

 تعمل على تقلٌص نسبة المادة المحسنة المضافة لرف  معامل اللزوجة للزٌت.

إن زٌوت متعدد الدرجات ٌمكن استعماله فً المحركات والمكائن لفترات طوٌلة إضافة إلى 

 مختلؾ الفصول .المرونة التً ٌوفرها هذا الزٌت مما ٌساعد على استعماله على مدار السنة وب

( ٌجعله فً  low pour pointكما إن انخفاض درجة حرارة انجماده إلى مستوى واطئ ) 

 حالة سائلة عند انخفاض درجات الحرارة فً فصل الشتاء .
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 ل) جمعٌة المهندسٌن األمٌركٌة ( بالشك SAEٌتم تصنٌؾ زٌوت متعدد الدرجات بدرجات 

 األتً : 

SAE 10W/30 

SAE 10W/30 

SAE 10W/30 

أعبله تبعا لظروؾ االستعمال أي ٌمكن إنتاج زٌوت محركات  SAEوٌمكن تؽٌٌر درجات ال 

 ممتازة متعددة الدرجات بالدرجة مثبل : 

SAE 10W/30 

 تعلٌل ظاهرة اسوداد الزٌت بعد االستعمال 

سبق عند استخدام زٌت التزٌٌت ) أحادي أو ثنائً (  الدرجة ذو المواصفات المطلوبة والتً 

وان تم شرحها وتفصٌلها فً محرك عالً الكفاءة فؤ ن هذا الزٌت ٌجب أن ٌتؽٌر لونه طٌلة فترة 

االستخدام ، أي ٌجب أن ٌصبح ؼامقا أو مائبل إلى السواد فً نهاٌة الفترة المحددة ألستخدامه ، 

ت دورها إن السبب فً ذلك ٌعود إلى أن المواد المحسنة من نوع ) المنظفة والمشتتة ( قد أخذ

فً تنظٌؾ المحرك من المواد الكربونٌة وإبقائها عالقة ومشتتة فً الزٌت لحٌن تبدٌله ، وهذا 

ٌدحض االعتقاد السائد لدى بعض أصحاب السٌارات انه بعد استخدام الزٌت لفترة قلٌلة ٌسود 

لى لون الزٌت وٌصبح ؼٌر صالح لبلستخدام وهو اعتقاد خاطئ ، حٌث إن اسوداد الزٌت دلٌل ع

ٌقوم بوظٌفته على جودته وفعالٌته وكفاءته ، علما إن الزٌت الذي الٌتؽٌر لونه بعد االستعمال ال

 الوجه األكمل 
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انشاثغانفظم   

رظُُغ    

 اإلعفهذ وانشًىع وانشحىو

Manufactuer of 

Asphalt ,wax & greases   
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 اإلعفهذرظُُغ 

ٌحتوي النفط الخام على  نسب مختلفة من مادة اإلسفلتٌن وهو عبارة عن مركبات ذات تركٌب 

لعطرٌة ولكنها تحوي العدٌد من الحلقات السداسٌة فً كل جزٌئً معقد ٌشبه تركٌب المركبات ا

جزٌئه وتكون فٌها نسبة ذرات الكربون إلى الهٌدروجٌن عالٌة . حٌث ٌكون عدد ذرات الكربون 

 تعتبر المواد اإلسفلتٌة شدٌدة التماسك وقوٌة . أكثر من خمسٌن لذلك 

وٌمكن تصنٌ  هذه المواد من  ٌعتبر اإلسفلت من المنتجات الرئٌسٌة فً العدٌد من المصافً

مخلفات التقطٌر الجوي للنفط الخام وكذلك من مخلفات عملٌات التكرٌر األخرى التً قد تتضمن 

تؽٌرات كٌمٌائٌة فً اثناء المعاملة  وٌمكن إن نحصل على اإلسفلت بنسبة عالٌة فً حالة كون 

-Asphalt)ساس او إسفلتً األ (mixed-base)النفط الخام من النوع  مختلط االساس

base)  

 

 

 عملٌة التصنٌع 

إٔ حُخطٞس حأل٠ُٝ ك٢ طظ٤٘غ حإلعلِض ٢ٛ حُظوط٤ش  حُـ١ٞ ُِ٘لؾ حُخخّ ٝ حُلظٍٞ ػ٠ِ ٓخِلخص 

ُٜخ خٞحص ٓؼ٤٘ش ٓشؿٞد ك٤ٜخ ك٢ طظ٤٘غ حإلعلِض أ١ حُلظٍٞ ػ٠ِ حُ٘لؾ حُخخّ حُٔخظضٍ  

(reduced crude)  ِخَ( ٝطظوطش حُض٣ٞص ك٢ ػْ ٣ـش١ ػ٤ِٚ طوط٤شح كشحؿ٤خ )طلض ػـؾ ٓخ

 ٛزٙ حُؼ٤ِٔش  ٣ٝظخِق ٓظزو٢ حُظوط٤ش حُلشحؿ٢ حُز١ ٣ؼظزش حُٔخدس حُٔـز٣ش ُٞكذس طظ٤٘غ حإلعلِض 
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 يٍ انًًكٍ رظُُغ خًغخ أَىاع يٍ اإلعفهذ وهٍ

 

ٝٛٞ حإلعلِض حُ٘خطؾ ٖٓ ٝكذس اصحُش حإلعلِض   (Base Asphalt) اإلعفهذ األعبط: .1

عٞد ر٢٘ ؿخٓن ٣ٌٕٝٞ ٓظٔخعي ٝرحص ُضٝؿش ػخ٤ُش ٝطِذ ك٢ ٝٛٞ رحص ُٕٞ ح ٕرخُزش ٝرخ

ٝطٌٕٞ  (pitch)حإلعلِض حألعخط ٣طِن ػ٤ِش  حعْ حُزؾ  دسؿخص حُلشحسس حالػظ٤خد٣ش  إٔ 

طؼظٔذ ػ٠ِ ٤ًٔش حُض٣ٞص حُٔضحُش ك٢ ٝكذس   (softining point)ُٜزٙ حُٔٞحد دسؿش ٤ُٞٗش 

حُظوط٤ش حُلشحؿ٢ ) ًِٔخ حص٣ِض ٤ًٔش حًزش ًِٔخ حسطلؼض دسؿش ح٤ُِٞٗش(ٝٛٞ ٣ؼظزش ٓخدس 

 ٓـز٣ش ُزو٤ش حالٗٞحع

هناك نوع من اإلسفلت ٌسمى اسفلت ابتدائً ) أولً ( ٌصن  عند بداٌة تشؽٌل وحدة ٓالكظش : 

ألساس المنتج م  كمٌة معٌنة من زٌت الؽاز وترسل إزالة اإلسفلت حٌث ٌتم مزج اإلسفلت ا

إلى خزان الفضبلت وعند الوصول للمواصفات المطلوبة ٌرسل اإلسفلت األساس إلى خزانات 

 خاصة به الستعماله فً إنتاج بقٌة أنواع اإلسفلت 
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 حسب المواصفات التسوٌقٌة المبٌنة أدناه .  وٌنتج االسفلت االساس 

 ( 50 – 40)  ( 70 – 60)  ( 100 – 85)  حُذسؿش

 25ّحُ٘لخر ػ٘ذ 

 ِْٓ  0.1ػخ٤ٗش ، 5ؿْ ، 100

85 – 100 

 

 

60 – 70 

 

 

40 – 50 

 

 

 1.04 1.04 حُٞصٕ حُ٘ٞػ٢ 

 

0.04 

 

 ٗوطش ح٤ُٓٞغ

 ى  ى ّ ّ   حد٠ٗ

230 

 

230 

 

230 

 

 هخر٤ِش حُغلذ

 ّ . عْ حد٠ٗ 25ػ٘ذ 

100 

 

100 

 

100 

 

 حُ٘لخر حُٔظزو٢

 حُلوذحٕرؼذ كلض 

47 

 

52 

 

55 

 

 99 هخر٤ِش حُزٝرخٕ

 

99 

 

99 

 

 60 – 47 55 – 42 50 -40 ٗوطش ح٤ُِٞٗش ّ

 1 1 1 كوذحٕ رخُظغخ٤ٖ %
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حألعخط اإلسفلت حُ٘خطؾ ٖٓ ٓضؽ اإلسفلت ٝٛٞ  (liquid  Asphalt) انغُبل :اإلسفلت  .2

حٍ  ٖٓ حُ٘ٞع ٓغ  ؽزوش حُٔغظخِض)   حالًغظشحًض ( حُ٘خطـش ٖٓ ٝكذس حُظؼخَٓ رخُلشكٞس

( ٝر٘غزش ٓؼ٤٘ش   V.R( أٝ ٓغ ٓخِلخص حُظوط٤ش حُلشحؿ٢ ) 150حُٔظخكذ ُض٣ض دسؿش ) 

حُغ٤خٍ رحص دسؿخص ٗلخر٣ش ٓخظِلش أٜٛٔخ ٝأًؼشٛخ ش٤ٞػخً اإلسفلت إلٗظخؽ ػذس أٗٞحع ٖٓ 

 Pentration  (85- 100  ( )60-70 ( )40-50  )ٝحعظؼٔخال ٢ٛ : 

 استعماالته : 

( نفاذٌة بصورة رئٌسٌة لتبلٌط  100 – 85( )  70 – 60سفلت درجة  ) ٌستعمل اإل      

 الطرق بعد مزجه م  مواد أخرى وأجتٌاز بعض الفحوصات المختبرٌة. 

 التعبئة :  

 ( كؽم أو ٌجهز بشكل فل )سٌارات حوضٌة ( 200ٌعبؤ اإلسفلت السٌال ببرامٌل معدنٌة زنة )  

  (Cut Back Asphalt)اإلعفهذ انًخفف  .3

هو عبارة عن مزٌج من اإلسفلت المإكسد ) سٌتم شرحه الحقا ( م  مذٌبات مخففة للزوجة 

(thinner    (  ( حٌث ان بعض  50 – 30كالنفثا والكٌروسٌن وبنسب معٌنة ) %

استعماالت اإلسفلت تتطلب ان تكون لة  خاصٌة سٌولة وإمكانٌة انسكاب معٌنة فعند استعماله 

لب إن ٌؽطً الحصى او الصخر الناعم بشكل كامل وٌتطلب ذلك فً إنشاء الطرق مثبل ٌتط

تسخٌن اإلسفلت الى درجة حرارة تجعله فً حالة سٌولة وتمكنه من االنسكاب بسهولة ومن 

اجل تجنب التسخٌن الشدٌد فً موق  العمل م  المحافظة على الصبلبة بعد إكمال العمل ٌلجؤ 

ة المخففة بعد سكب اإلسفلت وٌعود اإلسفلت صلب إلى استعمال هذة المذٌبات حٌث تتبخر الماد

وثابت . وسرعة التبخر تعتمد على نوع المادة المخففة فالنفثا الخفٌفة تتبخر بسرعة بعد 

 االكساء أما الكٌروسٌن فٌبقى عدة اٌام قبل ان ٌعود اإلسفلت الى صبلبته .  

 (    Emulsion Asphaltاإلعفهذ انًغزحهت )  .4

%  50 – 30% من اإلسفلت المإكسد م    70 – 50المستحلب بمزج ٌصن  اإلسفلت     

( بنسبة ال تزٌد عن   Emulsifying Acentماء وإضافة مادة تساعد على االستحبلب )

1 . % 
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وٌستعمل اإلسفلت المستحلب  فً حالة كون اإلسفلت المخفؾ ؼٌر محبذ لتؤثٌراته على البٌئة   

 ى المادة المذٌبة طافٌة .وعدم تداخل المذٌب م  اإلسفلت فتبق

واإلسفلت المستحلب عند استعماله فً إنشاء الطرق ٌتبخر الماء وٌبقى اإلسفلت قوٌا صلبا 

 متماسكا وال ٌحتاج الى التسخٌن فً درجات الحرارة العالٌة عند االكساء للطرق . 

-MC), (MC-250) 250 ودسخخ 30أو عٍ دسخخ ,   (S-125)  125-قبس يخفف أط  -5

30) 

 ٝٛٞ ٓض٣ؾ ٖٓ حُو٤ش ٝٓٞحد ٗلط٤ش ٓز٣زش    

 (blown asphalt)اإلعفهذ انًؤكغذ أو اإلعفهذ انًُفىخ   -6

هو إسفلت ذات مقاومة عالٌة للظروؾ المناخٌة والرطوبة العالٌة والضؽوط العالٌة  أي انه 

 ٌتمٌز بالمواصفات التالٌة :

  (Low penetration)ذات صبلدة عالٌة أي درجة اختراق  واطئة  -1

 (High softening point)ذات مطاطٌة جٌدة أي درجة لٌونة عالٌة  -2

 Ductile)ان ٌتمدد فً درجات الحرارة الواطئة)  -3

 المادة المغذٌة للوحدة   

ؽزوش حُٔغظخِض)   حالًغظشحًض ( حُ٘خطـش ٖٓ ٝكذس حُظؼخَٓ رخُلشكشحٍ  ٖٓ  -1

 (150حُ٘ٞع حُٔظخكذ ُض٣ض دسؿش ) 

 ( VR)متبقً التقطٌر الفراؼً  -2

 هواء  -3

 

 وطف انؼًهُخ 

تجري فً هذه الوحدة  عملٌة األكسدة وذلك بضخ )نفخ( الهواء خبلل المادة اإلسفلتٌة المسخنة 

م  وتتم العملٌة فً عمود أكسدة عادة وٌكون العمود مزودا بؤنبوب مثقب ٌثبت فً 260إلى 

(  exothermicارة )قعر العمود وٌضخ الهواء فٌه وتكون التفاعبلت التاكسدٌة باعثة للحر

ولهذا تتطلب العملٌة نوع من السٌطرة على درجة الحرارة بعد ابتداء التفاعبلت وتتم السٌطرة 
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على درجة الحرارة ، أما بالسٌطرة على كمٌة الهواء الداخلة أو بتزوٌد عمود األكسدة بشبكة 

الحرارة  من أنابٌب التبرٌد حٌث ٌمرر ماء أو أي سائل آخر خبللها المتصاص جزء من

الزائدة .  ونتٌجة التفاعبلت الكٌماوٌة ستدخل ذرات األوكسجٌن وترتبط بؤواصر جزٌئات 

اإلسفلت أو ٌتحد األوكسجٌن م  ذرات األوكسجٌن الموجود باإلسفلت  ونتٌجة االكسدة سٌحدث 

لٌة تحوٌل األجزاء الزٌتٌة الى راتنجات واسفلتٌنات وبالتالً ٌمكن إنتاج إسفلت بدرجة تلٌن عا

  180والى حد 

اإلسفلت المإكسد الناتج ٌتجم  فً وعاء التجمٌ  بطرٌقة السٌفون ومن ثم إلى الخزانات 

المخصصة لخزن اإلسفلت المإكسد , أما الؽازات واألبخرة الهٌدروجٌنٌة التً تخرج من أعلى 

برج األكسدة تمرر على وعاء فصل لفصل الزٌت الرطب واألبخرة الخارجة من أعلى هذا 

 الوعاء ثم تحرق فً فرن 

, النوع  15-5، 12-7،  3 0-20وٌتم فً هذه الوحدة إنتاج إسفلت مإكسد ذو درجات نفاذٌة 

األول هو األكثر إنتاجا أما األنواع األخرى فقلما تنتج فً العراق لقلة الطلب علٌها فً الوقت 

 الحاضر 

 

 انظشوف انزشغُهُخ نىحذح أكغذح اإلعفهذ 

 (م 260تفاعل ). درجة حرارة ال1

 ( ساعات 6. زمن التفاعل)2

 /طن/دقٌقة  ب( م متر مكع0,7. كمٌة الهواء )3

 . الضؽط: تحت ظروؾ الضؽط الجوي االعتٌادي 4
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 وحذح أكغذح اإلعفهذ

 

 80/100 60/70 40/50 20/30 دسخخ انُفبرَخ

 030.1 033.1 630.1 038.1 انىصٌ انُىػٍ

 000.95 65س000 45س000 25س000 انُفبرَخ

 50.45 005.49 000.55 000.30 دسخخ انهُىَخ

 00.14 000.11 000.10 000.70 دسخخ االَكغبس

 990 1550 2330 3600 كًُخ انهىاء/ؽٍ و

 

 علما بان هذا النوع من اإلسفلت المإكسد ٌفً بمتطلبات تبلٌط الطرق الحدٌثة 

 

 اصفات تسوٌقٌة معٌنة وعلى سبٌل المثال: كما انه تنتج أنواع أخرى من اإلسفلت وبمو 

يبء 

 نهزجشَذ

يبدح انزغزَخ 

  

ٍ يبء صَز هىاء 

  

 يحشقخ 
  ثشج انزؼبيم

 ) االكغذح ( 

  األعفهذ 
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 اعزؼًبالد اإلعفهذ انًؤكغذ

 (  (Roofing  ةٌستخدم لملًء الفواصل فً الطرق الخراسانٌ -1

 من  تسرب الرطوبة  -2

 ٌكون مادة عازلة للكهرباء )فً البطارٌات(  -3

 تؽطٌة األسطح الداخلٌة لؤلنابٌب والخزانات  لوقاٌتها من التآكل   -4

 الؽ حُٔغظخذّ ك٢ ؿشف حُظزش٣ذ ٝؿ٤ش رُي ٓخدس الطوش ُِز -5

 انزؼجئــــــخ 

 لتر200فً أكٌاس ورقٌة خاصة أو فً برامٌل معدنٌة سعة  حُٔئًغذٌعبؤ اإلسفلت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخطط ٌوضح أنواع اإلسفلت

 

انُفؾ 

انخبو 

 انًخزضل 

ثشج 

انزقطُش 

 انفشاغٍ 

 

يفبػم 

 أكغذح 

 صَذ انغبص 

 

 

 

 صَىد

 

V R  

  هىاء 

 أعفهذ يؤكغذ 

 

 أعفهذ يغزحهت 

 

 أعفهذ يخفف

 يزَت

 يبء

وحذح 

اصانخ 

 االعفهذ

اعفهذ 

 اعبط
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 أهم الفحوصات المختبرٌة لإلسفلت بجمٌع أنواعه: 

 

    (PENTERATION)االختراقٌة ) النفاذٌة(   -8

 

جرى هذا الفحص لئلسفلت والشحوم والشموع . واالختراقٌة مقٌاس لتماسك المادة القٌرٌة أو ٌ

الشمعٌة أو الشحمٌة وٌعبر عنها بالمسافة باعشار الملٌمتر التً تخترقها إبرة قٌاسٌة )القٌر أو 

الشم ( أو القم  القٌاسً )للشحوم( عمودٌا فً نموذج للمواد أعبله تحت ظروؾ قٌاسٌة وهً 

 ؼرام ( 100ثوانً وثقل  5موزمن 25حرارة )

 انهذف

ٌجرى الفحص أعبله للمواد الصلبة وشبه الصلبة لتعٌٌن مدى صبلبة تلك المواد تحت ظروؾ 

 معٌنة 

 

 (   softening pointدرجة اللٌونة )   -2

هً الدرجة الحرارٌة التً عندها تصل المادة إلى حد معٌن من اللٌونة تحت ظروؾ معٌنة من 

 ار االختب

أو هً الدرجة الحرارٌة التً ٌتحول عندها الشكل الفٌزٌاوي من حالة الصبلبة إلى حالة 

   ( Ring and Ball Method )اللٌونة ،وٌتم تعٌٌن درجة اللٌونة بطرٌقة الحلقة والكرة 

 

    ( Ductility )االستطالة   -3

تً ٌصل إلٌها طول صٌؽة هً قابلٌة المواد القٌرٌة للسحب وتقاس المسافة بالسنتمترات ال   

 قٌاسٌة من القٌر عند سحبها تحت ظروؾ معٌنة قبل أن تنقط  ، وظروؾ الفحص هً : 

 درجة مئوٌة 25درجة الحرارة  -ا

 سم/الدقٌقة  0ر5-سرعة السحب +/-ب
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 تصنٌع الشمع  

    

  الشم  الصلب بجمٌ  أنواعه هو ناتج ثانوي فً وحدة إزالة الشم  ٌهدرج منه فقط :   

  60الشم  البارافٌنً المصاحب لزٌت درجة  -1

 1500الشم  البلوري المصاحب لزٌت درجة  -2

فً المصافً العراقٌة ٌنتج نوعان من الشم  هما شم  البرافٌن وشم  

الماٌكروكرٌستالٌن)البلوري( وبثبلث درجات من النوع األول وبدرجتٌن من النوع الثانً 

 وبالمواصفات المبٌنة أدناه:
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 شمع التبلور الدقٌق/شمع البرافٌن

      الدرجة     

  12 12 12 12 12 م25النفاذ عند 

  9.0 0.2 0.5           0.5 0.2 محتوىالزٌت% وزنا

 (75-71) درجة االنصهار   م

 

-                

 

(60-68 (64-68 ) (60-68) 

 اسود اللون

 

0.4 

 

0.5 

 

0.3            

 

 

 

 عملٌة صب الشمع  

ٌؤتً الشم  البارافٌنً والبلوري من الخزانات المخصصة لخزنه بواسطة فتحة وتحت ضؽط 

ؾ( ثم ٌمرر على مبادلة حرارٌة لرف  درجة حرارته 160مناسب وفً درجة حرارة )

  ؾ( ثم ٌضخ من خبلل أنابٌب خاصة فً صندوق صب الشم180)التسخٌن بالبخار( إلى )

لؽرض ملًء القوالب اوتوماتٌكٌا وهذه القوالب محمولة على حزام ٌتحرك بصورة بطٌئة جدا 

لؽرض إعطائها الوقت الكافً للتجمد ثم تخرج من الجهة األخرى للصندوق الكبٌر على شكل 

 داخل الؽرفة الصندوقٌة  ةقوالب متجمدة نتٌجة تعرضها للبرودة الشدٌد

ل االمونٌاالمتبخر ن ان الشم  المتجمد ٌكون على شكل ألواح التبرٌد هنا ٌتم باستعمال سائ

( 018انج(  ووزنها  2انجا( وسمكها حوالً )18)قوالب( مستطٌلة ٌبلػ طول الواحدة منها )

 كٌلو ؼرام 

 

 

 

 

 الخواص واالستعماالت 
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 الخواص -أوال 

ؼٌر مباشرة تعتبر درجة انصهار الشم  أهم صفة فٌه ، وتستؽل بصورة مباشرة أو        

 لتحدٌد استعماالت الشم  

 ٌستعمل الشم  فً مجاالت صناعٌة مختلفة منها :  حبث 

 صناعة الورق -1

 اصباغ األحذٌة  -2

 المواد الؽذائٌة ألؼراض التؽلٌؾ معامل -3

   انتاج الحوامض الشحمٌة -4

 وفً صناعات كٌمٌاوٌة مختلفة   -5

 

 التعبئة  

ب ؼالبا بصنادٌق كاربونٌة ذات سعة معٌنة تعبؤ المواد الشمعٌة والتً تكون على شكل قوال

وتختم وتعبؤ فً أقفاص حدٌدٌة لؽرض شحنها لؤلسواق المحلٌة أو العالمٌة وتعبؤ أحٌانا ببرامٌل 

 كؽم أو ٌجهز بشكل فل )مفرد( وحسب الطلب 200زنة 

 

 الفحوصات المختبرٌة للشمع البرافٌنً والشمع البلوري 

 

 درجة النفاذٌة    -8

 كما هو الحال فً اإلسفلت    Neadle penetrationإلبرة القٌاسٌة  تقاس بطرٌقة ا

 

     (%oil contenant )نسبة الزٌت فً الشمع  -2

   م  30ن كمٌة الزٌت فً الشم  عند ٌجرى هذا الفحص لتعٌٌ
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 درجة االنصهار -3

 هً الدرجة الحرارٌة التً تصبح عندها المادة سائلة بما فٌه الكفاٌة لتتساقط من المحرار

المستعمل فً تعٌٌن درجة االنصهار وتحت ظروؾ محددة ، أو هً الدرجة الحرارٌة التً 

 ٌتحول عندها الشكل الفٌزٌاوي من حالة الصبلبة إلى حالة السٌولة 

    Colorاللون   -4

 نم ذكر طرٌقة قٌاسه سابقا          

 مبلحظة  

 ري الماٌكروكرٌستالٌن بطرٌقة والشم  البلو    (sybolt)للشم  البرافٌنً قٌاس لون بطرٌقة 

(ASTM)   

 

 

 

 تصنٌع الشــحوم   

 )هً زٌوت تزٌٌت أضٌفت لها مواد مثخنة   (greases)إن مواد التشحٌم البترولٌة 

Thickening agents)  والؽاٌة من التثخٌن هً إبقاء مادة التزٌٌت ملتصقة بسطح المعدن

ألجزاء المتحركة فً الماكنة وبنفس الوقت الحفاظ المراد تزٌٌته لتقلٌل االحتكاك وزٌادة كفاءة ا

 على سطح المعدن من السوفان 

إن أهم المواد المثخنة المستعملة فعلٌا فً تحضٌر الشحوم البترولٌة هً صوابٌن من مختلؾ 

األنواع وٌمكن تلخٌص صناعة الشحوم البترولٌة بؤنها وببساطة عملٌة مزج دهون التزٌٌت م  

 ئمةبعض الصوابٌن المبل

والزالت هً الطرٌقة الؽالبة  (Batch)بدأت صناعة الشحوم البترولٌة بطرٌقة الطبخة 

واألساسٌة فً معظم المصافً ، وٌتم فٌها مزج المادة الصابونٌة م  زٌوت التزٌٌت فً برامٌل 

خاصة أو فً أوعٌة معدة لهذا الؽرض تتكون من جدارٌن بٌنهما ماء ساخن أو بخار ماء 

م  150ة حرارٌة معٌنة ،وعندما ٌتطلب المزج درجة حرارٌة أعلى من مسخن إلى درج
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 درجة االنصهار -3

 هً الدرجة الحرارٌة التً تصبح عندها المادة سائلة بما فٌه الكفاٌة لتتساقط من المحرار

المستعمل فً تعٌٌن درجة االنصهار وتحت ظروؾ محددة ، أو هً الدرجة الحرارٌة التً 

 ٌتحول عندها الشكل الفٌزٌاوي من حالة الصبلبة إلى حالة السٌولة 

    Colorاللون   -4

 نم ذكر طرٌقة قٌاسه سابقا          

 مبلحظة  

 ري الماٌكروكرٌستالٌن بطرٌقة والشم  البلو    (sybolt)للشم  البرافٌنً قٌاس لون بطرٌقة 

(ASTM)   

 

 

 

 تصنٌع الشــحوم   

 )هً زٌوت تزٌٌت أضٌفت لها مواد مثخنة   (greases)إن مواد التشحٌم البترولٌة 

Thickening agents)  والؽاٌة من التثخٌن هً إبقاء مادة التزٌٌت ملتصقة بسطح المعدن

ألجزاء المتحركة فً الماكنة وبنفس الوقت الحفاظ المراد تزٌٌته لتقلٌل االحتكاك وزٌادة كفاءة ا

 على سطح المعدن من السوفان 

إن أهم المواد المثخنة المستعملة فعلٌا فً تحضٌر الشحوم البترولٌة هً صوابٌن من مختلؾ 

األنواع وٌمكن تلخٌص صناعة الشحوم البترولٌة بؤنها وببساطة عملٌة مزج دهون التزٌٌت م  

 ئمةبعض الصوابٌن المبل

والزالت هً الطرٌقة الؽالبة  (Batch)بدأت صناعة الشحوم البترولٌة بطرٌقة الطبخة 

واألساسٌة فً معظم المصافً ، وٌتم فٌها مزج المادة الصابونٌة م  زٌوت التزٌٌت فً برامٌل 

خاصة أو فً أوعٌة معدة لهذا الؽرض تتكون من جدارٌن بٌنهما ماء ساخن أو بخار ماء 

م  150ة حرارٌة معٌنة ،وعندما ٌتطلب المزج درجة حرارٌة أعلى من مسخن إلى درج
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ؾ( فؤن وعاء المزج ٌسخن بواسطة مسخن ؼازي مبلئم حٌث ٌتم المزج عادة بواسطة  300)

 اذرع أفقٌة تتفرع من شفت مركزي 

تحضر المادة الصابونٌة عادة فً نفس وعاء المزج وذلك باضافةمادة هٌدروكسٌدٌة معدنٌة إلى 

 ة شحمٌة طبٌعٌة )أو حامض شحمً ( وكما هو موضح أدناه : ماد

                                     +H2O RCO2H + NaOH  →  RCO2Na    

 حامض شحمً        صابون                                                                

                                                                                                                           

أهم هٌدروكسٌدات المعادن المتداولة هً هٌدروكسٌد الكالسٌوم وهٌدروكسٌد اللٌثٌوم 

 وهٌدروكسٌد البارٌوم 

 أما الشحوم الطبٌعٌة فتتكون من اتحاد الحوامض الشحمٌة م  الكلٌسرٌن  

ن مزج الصوابٌن م  أي زٌت تزٌٌت سواء كان خفٌفا أو ثقٌبل ،وتعتمد وبصورة عامة ٌمك

خواص الشحم الناتج على نوعٌة ولزوجة زٌت التزٌٌت ، وباإلضافة إلى زٌوت التزٌٌت 

والصوابٌن ٌمكن أن تحتوي الشحوم على مضافات أخرى إلكسابها خواص مرؼوب فٌها مثل 

تقلٌل احتماالت تؤكسد السطوح المعدنٌة ولزٌادة زٌادة مقاومتها لظروؾ االستعمال الشدٌدة ول

زٌت التزٌٌت من جسم الشحم وقد تضاؾ نسبة معٌنة   (bleeding)مقاومة الشحم ضد نزٌؾ

لمساعدة الشحم لمقاومة الصدمات المفاجئة   (talc) والتلك (mica)من الكرافٌت والماٌكا 

تؤكسد ولتحسٌن قوام الشحم فقد وامتصاصها أو لتحقٌق مزاٌا أخرى كزٌادة المقاومة ضد ال

 تضاؾ مواد أخرى مناسبة لذلك                                                                       

    (specification)  عملٌة الصوبنة 

 تعنً التحلٌل القلوي للحوامض الشحمٌة أو الشحوم الحٌوانٌة 

التً     (KOH)ؽرامات من هٌدروكسٌد البوتاسٌوم ودرجة الصوبنة هً الكمٌة المقاسة بالمل

 تحتاج إلى إكمال عملٌة التحلٌل القلوي لؽرام واحد من الشحم 

وأهمها حامض السترٌك   cooH cnH2n+1أن الصٌؽة الكٌماوٌة للحوامض الشحمٌة هً 

 المستعمل فً تحضٌر شحم اللٌثٌوم
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 المادة المغذٌة          

 زٌوت أساس   -1

  40س درجة زٌت أسا-ا  

 ذو معامل لزوجة واطئ  60زٌت أساس درجة -ب

 ( ذو معامل لزوجة واطئ 150زٌت أساس درجة )-ج

 ( فً تحضٌر شحم الكالسٌوم 150( و)430حٌث ٌستعمل كل من زٌت أساس )

 ( فً تحضٌر شحم اللٌثٌوم 0150( ودرجة 60وزٌت أساس درجة )

 مواد قلوٌة    -2

 حم الكالسٌوم لتحضٌر ش –هٌدروكسٌد الكالسٌوم 

 لتحضٌر شحم الصودٌوم  –هٌدروكسٌد الصودٌوم 

 لتحضٌر شحم اللٌثٌوم  –هٌدروكسٌد اللٌثٌوم 

  (Tallow)شحوم حٌوانٌة  -3

 كمٌة قلٌلة من الماء  -4

    (Additives)مواد محسنة  -5

 أصباغ   -6

 النواتج

 

 شحم الكالسٌوم  -1

 شحم اللٌثٌوم -2

 شحم األلمنٌوم  -3

 شحم الصودٌوم -4

 لمقاوم للضؽط العالً  شحم الكالسٌوم ا -5

 شحم اللٌثٌوم المقاوم للضؽط العالً  -6

 شحم الكرافٌت   -7

 شحم المولبٌدٌوم    -8
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 أهم األجهزة والمعدات المستعملة فً صناعة الشحوم 

أوعٌة الضؽط المؽلقة  -1  

 أوعٌة المزج والقشط  -2

فرن لتدوٌر الزٌت الساخن  -3  

ٌوم للتخلص من الهواء فً تحضٌر شحم اللٌث ومفرؼة الهواء والماء وتستعمل فقط طاحونة -4

 والماء

 الشكل التالً ٌوضح عملٌة تصنٌ  الشحوم 

                         

                                     

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                      انثقُهخرقُُخ انضَىد 

 - 76 - 

 

 

 

 الشكل التالً ٌوضح عملٌة تصنٌ  شحم اللٌثٌوم
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 تعبئة الشحوم  

 ة مختلفة الحجوم منها : تعبؤ الشحوم فً أوعٌ

 ( كؽم 180برامٌل ذات وزن ) -1

 ( كؽم 16برامٌل ذات وزن ) -2

 

 

 

 

 

 

 

 

انهُثُىوشحى رظُُغ يخطؾ   
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 تصنٌف الشحوم  

( ضربة وفً درجة حرارة 60ٌتم تصنٌؾ الشحوم عادة حسب درجة النفاذٌة المشؽولة بعد )

 ( فهرنهاٌت وكما مبٌن فً الجدول أدناه :  77( درجة مئوٌة )25)

 الدرجة ولةالنفاذٌة المشغ

(445-475) 000 

(430-400) 00 

(355-385) 0 

(310-340) 1 

(265-295) 2 

(220-250) 3 

(175-205) 4 

(130-160) 5 

(85-115) 6 

 

 علما إن الدرجة السادسة هً األكثر صبلبة 

أما األسباب التً ٌفضل فٌها استعمال زٌوت األساس ذات معامل لزوجة واطًء وؼٌر 

 :  مهدرجة هً 

 ائها على نسبة عالٌة من الكبرٌت الحتو -1

  تتحمل ثقل أكثر -2

 المواد المحسنة )اإلضافات ( المستعملة فً الشحوم :   -3

  ٌوم( مواد مانعة األكسدة  م  شحم الكالسٌوم واللٌث-ا 

 مواد مقاومة للضؽط العالً ) شحم المولٌبٌدٌوم والكالسٌوم واللٌثٌوم ( -ب

  االلتصاق مواد تساعد على-ج

 مواد تكسبها رائحة مقبولة   -د
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 أسباب دخول الماء فً صناعة الشحوم  

ٌدخل الماء فً صناعة الشحوم وذلك الستقرارٌة المزٌج والتحلل االٌونً للمواد القلوٌة ،وبهذا 

ٌتم تسرٌ  عملٌة الصوبنة وبكمٌات محددة وفً حالة إضافة ماء أكثر من المقرر ٌوءدي إلى 

   (Appearance)هر الخارجً للشحوم تركٌد المظ

 أهم أنواع الشحوم العراقٌة واستعماالتها  

 شحم الكالسٌوم  -8

شحم أساسه الكالسٌوم ، وهً شحوم خضراء اللون مائلة إلى االصفرار ذات بنٌة ناعمة ولها   

قابلٌة المقاومة للماء وتستعمل فً شاصً السٌارات والمضخات المائٌة ) أي فً حالة 

 0جاالت الرطبة (الم

( درجة مئوٌة حٌث أعلى من هذه الدرجة تحدث ظاهرة 60وفً درجة حرارة أقصاها )

 ( م 100انفصال الماء عن الشحم ، ودرجة السقوط )

 

 شحم اللٌثٌوم   -2

( م 120وهً شحوم أساسها اللٌثٌوم وذات بنٌة ناعمة وتستعمل فً درجة حرارة أقصاها )  

ى مواد محسنة )مانعة التؤكسد ( وٌوصى باستعمالها لؤلؼراض ،وتقاوم الماء وتحتوي عل

المتعددة وكذلك فً الحوامل الكروٌة واالسطوانٌة  وتقاوم درجة الحرارة الواطئة لذا ٌستعمل 

 ( م 190فً تزٌٌت مكائن الطائرات لهبوط الحرارة فً أعالً الجو ، درجة السقوط )

 

 شحم الصودٌوم    -3

صودٌوم ولونها ازرق وذات بنٌة لٌفٌة وتستعمل لتزٌٌت الهٌكل وهً شحوم أساسها ال  

واألجزاء األخرى والحوامل ؼٌر الرطبة وكذلك عجبلت الحوامل والٌصلح استعماله فً 

المجاالت الرطبة وٌحتوي على مواد مانعة التؤكسد وٌوصى باستعمالها فً درجة حرارة 

 ( م 150( م ودرجة السقوط فً )93أقصاها )

 

 المولً ) المولٌبٌدٌوم  (   شحم -4
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وهً شحوم ذات أساس لٌثٌوم تضاؾ إلٌها مادة محسنة ثنائً كبرٌتٌد المولٌبٌدٌوم   

(MOS2)  والؽرض من إضافة هذه المادة هو لجعل الشحوم ذات طبٌعة جٌدة لمقاومة

اء الضؽط العالً والحرارة العالٌة والواطئة ، وتستعمل فً األجهزة التً هً بتماس م  الم

اوبخار الماء والمحالٌل الكٌماوٌة ، وتستخدم أٌضا فً صناعة النسٌج ولها خاصٌة جٌدة ضد 

 ( م  0190التآكل والصدأ ، ودرجة السقوط لها هً 

 

 شحم الكرافٌت   -5

هً شحوم ذات أساس كالسٌوم مضافا إلٌها نسبة معٌنة من مادة الكرافٌت السوداء وتستعمل 

وتحت   (slide and plain bearing)ل البسٌطة المنزلقة  لتشحٌم جمٌ  أنواع الحوام

ضؽط قلٌل وتستعمل أٌضا فً حشوات المضخات وكذلك لتشحٌم جمٌ  األجهزة التً هً 

 (م 100بتماس م  الماء )األحوال الرطبة( ودرجة السقوط لها هً )

 

         أهم الفحوصات المختبرٌة للشـــــحوم                                    

 االختراقٌة )النفاذٌة(  -8 

 ورد ذكرها سابقا       

 

    (worked penet)النفاذٌة المشغولة )نفوذٌة العجن(    -2

 25وهً درجة نفوذ قم  قٌاسً فً نموذج من الشحم حاال بعد وصوله إلى درجة حرارة   

لعجن  ضربة فً جهاز خاص ل 60وبعد أن ٌعجن ب  9فهرنهاٌت  77درجة مئوٌة  )

Grease worker )   

 

    (Drop point)درجة السقوط  -3

وهً الدرجة التً تنفصل عندها قطرة من النموذج عن الكتلة األصلٌة عندما تسخن تدرٌجٌا 

القطرة بل ٌجري النموذج جرٌانا مستمرا  لتحت ظروؾ معٌنة وفً بعض الحاالت ال تنفص

 مسجلة عند جرٌان المادة لمسافة معٌنة وعندها تكون درجة السقوط هً درجة الحرارة ال
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 تعٌٌن الحامض الحر فً الشحم   -4

ٌعبر عن الحموضة الحرة للشحوم بالنسبة المئوٌة بالوزن لحامض االولٌك وٌعبر عن القاعدة   

الحرة بالنسبة المئوٌة بالوزن لهٌدروكسٌد العنصر الرئٌسً والكاربونات الؽٌر الذائبة بالنسبة 

زن لكاربونات الكالسٌوم ، وٌحسب الحامض كنسبة مئوٌة بالوزن حسب معادلة المئوٌة بالو

 خاصة  
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تعتبر الزيوت من أكثر المنتجات أستخداما  عمى المستوى العالمي وتستخدم لفترة زمنية 

تعتمد عمى نوعية الزيت وطريقة االستخدام ونوع المحركات والمعدات المستخدمة بيا محددة 

 

  انخبيظانفظم 

 أعادة 
الزيوت المستعممةتكرير   

Re-reffining 

 of used lubricants  
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ويتم تغيير الزيوت طبقا لمعدالت زمنية أو حسابية متعارف عمييا , ومن ىنا نشأت مشكمة 

 كيفية التعامل مع الزيوت المستعممة . 

 أن إعادة تكرير الزيوت المستعممة لة ىدفين رئيسيين : 

ف أقتصادي حيث يقمل من كمية النفط الخام الذي يستيمك في انتاج الزيوت ) االول : ىد

% من الزيوت  70بمغت نسبة إعادة تكرير  الزيوت لبعض الدول المتقدمة مثل المانيا 

 % من مصادر انتاج زيوت جديدة70المستخدمة أي تم توفير 

البيئة ورمييا بصورة  الثاني : ىدف بيئي حيث تعتبر الزيوت المستعممة من مصادر تموث

 عشوائية يؤدي الى  أضرار  عمى التربة والمياة واالنسان 

      -المستعمل:  الزيت

نقصد بالزيت المستعمل ىو ذلك الزيت الذي تغيرت مواصفاتة نتيجة االستعمال و أصبح غير 

 مالئم لمغرض الذي إنتج من أجمو . 

مستيمك وزيت أساس مستيمك ومضافات  أن الزيت المستعمل عادة يتكون من زيت اساس غير

مستيمكة ومتأكسدة ونواتج االكسدة ودقائق معدنية وصمبة ومواد كاربونية وحامضية , أن كل 

 -ىذة الشوائب تحصل نتيجة مايمي :

التغيرات الفيزياوية والتفاعالت الكيمياوية التي نحصل نتيجة االستعمال حيث تحصل  -1

 الضغط العالي الذي يتعرض لة الزيت عمميات اكسدة نتيجة الحرارة و 

 الزيت يتعرض لمتموث بعدة عوامل خارجية وىي:  -2
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الماء : حيث نتيجة أحتراق الوقود يتكون بخار الماء الذي يخرج غالبيتو من عوادم السيارات  -أ

 لكن قسم منة يتكثف عمى جدران المكابس ويدخل الى حافظة الزيت ويسبب تموث الزيت 

لناتجة من أحتراق الوقود حيث ان الكبريت يكون حوامض كبريتية والكمور الحوامض ا -ب

والبروم الموجوذ في رابع اثيالت الرصاص يكون حوامض ىاليجونية والكاربون يكون حامض 

 الكاربونيك 

 الوقوذ غير المحترق والغير كامل االحتراق يسبب تموث الزيت   -ج

رات تحصل بالزيت حيث ترتفع لزوجة الزيت أن كل ىذة الشوائب ستؤدي الى مجموعة تغي

ويزداد المحتوى الكربوني والرمادي والمعدني  كذلك تتغير المواصفات الفيزياوية لمزيت مثل 

 درجة االنجماد ودرجة الوميض وغيرىا من المواصفات الفيزياوية 

اع أن مجمل ىذة التغيرات سيؤدي الى حصول عدة مشاكل في عممية التزييت حيث أن أرتف

المزوجة يؤدي الى عرقمة عممية التزييت وكذلك يسبب عممية بري  في أجزاء المحرك نتيجة 

التزييت السيء وكذلك يسبب عممية تاكل كيمياوي نتيجة تكون الحوامض لذلك من الواجب 

 أجراء تبديل لمزيت بعد فترة زمنية معينة من أستعمالة .

 لبعض انواع الزيوت العراقية:  والجدول أدناة يوضح فترات التبديل المناسبة

 كم كحد أعمى  5000 زيت بابل

 كم كحد أعمى  12000 زيت بغداد

 كم كحد أعمى  8000 3زيت الديزل اس
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 كم كحد اعمى 5000 1زيت الديزل اس

 

 المستعممة تنقية الزيوت 

ق والمواد ونواتج االكسدة واالحتراأن تنقية الزيوت المستعممة معناه إزالة المواد المموثة 

 الحامضية  والمضافات المستيمكة والشوائب الكاربونية والمعدنية والزيت االساس المستيمك 

 أو بمعنى أخر ىي عممية أسترجاع لمزيت االساس غير المستيمك . 

 أن عممية تنقية زيوت التزييت تتوقف عمى عدة عوامل منيا :

 طبيعة الزيت االساس  ) معدني أم مخمق (  -1

 مال الزيت في المحرك فترة أستع -2

مواصفات الزيت المستعمل ) المزوجة , درجة الوميض , درجة االنجماد , الحامضية ,  -3

 الخ (

 طبيعة االستعمال النيائي لمزيت بعد التنقية  -4

 

عمى عممية تنقية الزيوت منيا عممية االستصالح ىنالك عدة مصطمحات عممية تطمق 

reclamation  
والزيت المستصمح يستعمل مميات فصل المواد الصمبة واتمماء وىذا المصطمح يطمق عمى ع

وىذة   re-refiningأما المصطمح االكثر انتشارا فية يسمى بأعادة التكرير  fuelعادة كوقود 



                                                                                                                                                                                                                                                                      انثقُهخرقُُخ انضَىد 

 - 86 - 

تضاف الية والزيت الناتج من ىذة العممية معقدة ومختمفة  الحقا معالجة العممية تشمل طرق 

أو أستعمالو في مجال أخر حسب رض الذي إنتج من أجمو المضافات ليمكن استعمالة لنفس الغ

 مواصفاتو الجديدة . 

 ىنالك طرق عديدة لمتنقية وكما يمي :   

 :حامض الكبريتيك المركز التنقية بأستعمال أوال" : 

  -وتتم ىذة العممية بالمراحل التالية : 

اء والوقود والمواد عممية التبخير : حيث تستعمل ابراج التقطير االعتيادي لتبخير الم -1

 مئوي  260المتطايرة االخرى وبدرجة حرارة حوالي 

% ( : حيث يمزج الحامض  98 -%  93المعاممة بحامض الكبريتيك المركز )   -2

مع الزيت وذلك لفصل المواد االسفمتية والمواد غير المشبعة %(  12 – 9بنسبة ) 

اركا الزيت حيث ينفصل والمحسنات وغيرىا حيث يتفاعل الحامض مع ىذة المواد ت

 الخميط الى طبقتين بعدىا يتم سحب طبقة الزيت المعالج 

عممية معادلة الزيت : حيث يتم معالجة الزيت مع مادة قاعدية مثل مادة ىيدروكسيد   -3

وذلك لغرض معادلة المواد الحامضية بعدىا تستعمل   ( lime)الصوديوم أو مادة النورا 

وكذلك يتم استعمال اتربة خاصة وذلك الزالة الشوائب عممية المعالجة بأتربة خاصة 

clay حيث  راحل السابقة ) كالماء  وغيرىا (مالزالة ماتبقى من الشوائب التي تكونت بال

 %6يمزج التراب مع الزيت بنسبة حوالي 



                                                                                                                                                                                                                                                                      انثقُهخرقُُخ انضَىد 

 - 87 - 

عممية التقطير الفراغي : حيث تستعمل لمحصول عمى مقاطع مختمفة من الزيت   -4

, زيت اساس  60, زيت اساس درجة  10زيت اساس درجة المعالج حيث نحصل عمى 

  150درجة 

تتميز ىذة الطريقة بوجود مساوئ حيث تتولد كميات كبيرة من المخمفات الحامضية وكميات من 

االتربة المموثة مما يسبب حصول تموث كبير بالبيئة وكذلك مواصفات الزيت المنتج ليست 

(% لذلك تم استبداليا بطرق ذات   75 – 70والي ) بالمستوى المطموب ونسبة انتاج الزيت ح

فائدة اقتصادية اكثر وغير مؤثرة عمى البيئة ويتم فييا الحصول عمى زيت ذات نقاوة اكبر 

 ومواصفات ممتازة . 

 التنقية بأستعمال البروبان :ثانيا " : 

  -وتتم ىذة العممية بالمراحل التالية :

التقطير االعتيادي لتبخير الماء والوقود والمواد عممية التبخير : حيث تستعمل ابراج  -1

 مئوي  260المتطايرة االخرى وبدرجة حرارة حوالي 

يستعمل البروبان كمادة مذيبة لمشوائب العالقة بالزيت وكذلك حيث وبان : ر بالبالمعاممة   -2

الزالة المعادن وغيرىا من المواد غير المرغوب فييا , ويمكن استعمال مذيبات أخرى 

) طبقة الزيت وطبقة البروبان والشوائب طبقتين  البيوتان والبنتان حيث تنفصل  مثل

 بعدىا يتم سحب طبقة الزيت المعالج (

% ( : حيث يمزج الحامض بنسبة   98 -%  93المعاممة بحامض الكبريتيك المركز )  -3
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 بقية الشوائب المتبقية % مع الزيت المعالج وذلك  2

حيث يمزج التراب مع الزيت بنسبة  الزالة ماتبقى من الشوائب المعاممة باالتربة :عممية  -4

 %2حوالي 

عممية التقطير الفراغي : حيث تستعمل لمحصول عمى مقاطع مختمفة من الزيت   -5

, زيت اساس  60, زيت اساس درجة  10المعالج حيث نحصل عمى زيت اساس درجة 

  150درجة 

يث ان كمية الحامض واالتربة تكون قميمة وتتميز ىذة الطريقة بكون المخمفات تكون أقل ح

% كما ان مواصفات الزيت المنتج تكون افضل من الطريقة  80ونسبة االنتاج عالية حوالي 

 االولى 

 

 

 

 

 :باليدرجة ثالثا " : التنقية 

  -وتتم ىذة العممية بالمراحل التالية :

لماء والوقود والمواد عممية التبخير : حيث تستعمل ابراج التقطير االعتيادي لتبخير ا -1

 مئوي  260المتطايرة االخرى وبدرجة حرارة حوالي 



                                                                                                                                                                                                                                                                      انثقُهخرقُُخ انضَىد 

 - 89 - 

المعاملة بالبروبان : حٌث ٌستعمل البروبان كمادة مذٌبة للشوائب العالقة بالزٌت   -2

وكذلك الزالة المعادن وغٌرها من المواد غٌر المرغوب فٌها , وٌمكن استعمال مذٌبات 

صل  طبقتٌن ) طبقة الزٌت وطبقة البروبان أخرى مثل البٌوتان والبنتان حٌث تنف

 والشوائب (بعدها ٌتم سحب طبقة الزٌت المعالج 

عممية التقطير الفراغي : حيث تستعمل لمحصول عمى مقاطع مختمفة من الزيت المعالج  -3

, زيت اساس درجة  60, زيت اساس درجة  10حيث نحصل عمى زيت اساس درجة 

150 

  االستخالص بالبروبان مرة أخرى -4

حيث تحصل عممية اليدرجة الزالة المركبات االوكسجينية والكبريتية عممية اليدرجة :  -5

والنايتروجينية وتجري عممية اليدرجة في مفاعالت خاصة وبأستعمال عامل مساعد مثل 

مولبيديوم حيث يدخل الييدروجين والزيت بنسبة معينة وبظروف تشغيمية معينة  –نيكل 

 .وتحصل عممية التفاعل 

ونسبة تمتع ىذة الطريقة بميزات كثيرة حيث ان الزيت المنتج يكون بمواصفات عالية جدا ت

 االنتاج عالية والمموثات الناتجة أقل جدا من الطرق السابقة 

أضافة لمطرق السابقة توجد طرق اخرى تجمع بين اكثر من طريقة لكن يبقى اختيار 

 القتصادية لكل طريقة الطريقة المناسبة مرىون بنوعية الزيت والجدوى ا

أن المشكمة اليامة في عممية تنقية الزيت المستعمل ىي عممية جمع الزيت المستعمل حيث 

يتطمب ىذا االمر وجود شركات خاصة تقوم بتمك الميمة , ومن الطرق المتبعة بالدول 

يتم تحفيز المواطنين لجمب الزيت المستعمل وذلك بأعطائيم زيت جديد بسعر االوربية 
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إن خدمات الطاقة الممنوحة لموحدات التشغيمية في المصافي النفطية تعتبر من الخدمات 

الى حيث ان توقف احد ىذه الخدمات يؤدي الميمة والظرورية الدامة عمل تمك الوحدات ،

 0التشغيمية عن العمل  داتالوحتوقف 

 واىم الخدمات التي تمنحيا اقسام الطاقة في المصافي ىي : 

 

 اليواء  ,النتروجين     ,الوقود الغازي     ,الوقود السائل    ,   التبريدماء  ,بخار الماء     



                                                                                                                                                                                                                                                                      انثقُهخرقُُخ انضَىد 

 - 92 - 

 

 أوال : بخار الماء 

لتي ىي عبارة عن وعاء ينتج البخار في المصافي في أجيزة خاصة تسمى المراجل البخارية  وا

مغمق تحتوي عادة عمى غرفة احتراق يشتعل فييا الوقود وتستخدم الحرارة الناتجة من االحتراق 

 لتحويل الماء الى البخار داخل المرجل .

 وتصنف المراجل البخارية بصورة رئيسية إلى نوعين .

  fire tube boilerمراجل أنابيب النار :  -1

من المراجل داخل الوعاء االسطواني مالمسا ألنابيب النار من يكون الماء في ىذا النوع 

الخارج ويمر نواتج االحتراق الساخنة داخل أنابيب النار ، وتستخدم ىذه المراجل عند 

جو وتستخدم  15الحاجة إلى طاقات صغيرة أو متوسطة من بخار الماء ولضغوط تصل 

 في تشغيل التوربينات البخارية المتحركة .

 

   water tube boilerنابيب النار مراجل أ -2

يكون الماء في ىذا النوع من المراجل داخل األنابيب بينما يالمس الميب وغازات االحتراق 

الساخنة سطح األنابيب الخارجي ويستخدم ىذا النوع من المراجل إلنتاج طاقات كبيرة من 

ر نسبيا وبسبب حجم بخار الماء ، وفي مرجل أنابيب الماء تكون األوعية واألنابيب اصغ

 الوعاء الصغير باإلمكان إنتاج بخار الماء تحت ضغوط عالية ودرجات حرارة مرتفعة .



                                                                                                                                                                                                                                                                      انثقُهخرقُُخ انضَىد 

 - 93 - 

 إن اغمب المصافي تنتج األنواع الثالثة االتية من البخار .

 (ºم 380( ) 2كغم/سم HPS( )40بخار ذو ضغط عالي )  -1

 (ºم 235( )2كغم/سم MPS( )17بخار ذو ضغط متوسط ) -2

 (ºم 165( )2كغم/سم LPS( )5.5واطئ )بخار ذو ضغط  -3

 

 استعماالت البخار:

 في ابراج التقطير لفصل بعض المنتجات النفطية عن بعضيا . -1

 في المبادالت الحرارية لتسخين المواد النفطية .  -2

 في تذرية الوقود السائل الغراض االحتراق وفي التدفئة المركزية . -3

 مواد الثقيمة .في ابراج النزع لفصل المواد الخفيفة عن ال -4

 كوسط مناسب لعمميات التنظيف والقشط لألوعية من الداخل . -5

 

 يوضح نوعين من المراجل البخارية .والشكمين أدناة  
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 ( Shell & Tupe )ٓــــــشؿـــَ رخـــــــخس ٗٞع 

 

 

 
 ٓشؿَ رخخس١

 )   إلٗظخؽ رخخس رؼـٞؽ ٓخظِلش   (
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    cooling waterثانيا: ماء التبريد 

بر الماء عنصرا أساسيا في المجال الصناعي ويستعمل بنطاق واسع وإلغراض متعددة يعت

وخاصة في أغراض التبريد لمتخمص من الحرارة الناتجة من طبيعة عمل ىذه الصناعات، حيث 

أن لمماء صفات نادرة كوفرتو بأسعار معتدلة وارتفاع حرارتو النوعية وانخفاض معامل ضغطو 

 وتمدده.

ز المنشات الصناعية بالماء احد العوامل األساسية التي توخذ بنظر االعتبار عندما ويعتبر تجيي

يراد إنشاء وحدة صناعية حيث إن معضم المنشات الصناعية في العالم تقع بالقرب من المياه 

 الطبيعية .

 يتكون منظومة ماء التبريد من األجزاء اآلتية .

      cooling towerابراج التبريد  - أ

 circulating pumpsالتدوير  مضخات-ب

 chemical injection equipmentsأجيزة حقن المواد الكيمياوية   - ج

     filtersالمرشحات  - ح

 

 أبراج التبريد  - أ

إن تبريد المواد النفطية في المبردات المائية تؤدي إلى رفع درجة حرارة الماء المستعمل     

د ثانية ، وتستعمل طريقة التدوير المفتوح المدور    لمتبريد وبالتالي يتطمب تبريدىا في أبراج التبري
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 (open recirculating system   حيث  يتم في ىذه الطريقة ضخ الماء من أحواض )

ضافة  التبريد إلى المبادالت الحرارية المراد تبريدىا ومن ثم إرجاعيا ثانية إلى أحواض التبريد وا 

األسباب المؤدية إلى فقدان الماء أثناء عممية ما فقد من الماء نتيجة التبخر أو غيرىا من 

 التبريد ومن ثم ضخيا مرة ثانية إلى الوحدات . 

 

 يوضح النظام ذو الدائرة المفتوحة مع التدوير أدناه شكل ال

 

 

 

 
 أرــــشحؽ حُظزــــــــش٣ذ حُٔلظٞكش
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 المشاكل التي تحدث في ابراج التبريد 

 

   scale formationالتكمس  ظاىرة -1

عند تبخر قسم من الماء يترك األمالح الموجودة فيو لمتركيز في حوض التبريد وفي حالة 

ازدياد التركيز إلى حد معين تأخذ ىذه األمالح بالترسب داخل األنابيب والمبادالت الحرارية 

لتآكل وغيرىا واألمالح والبرج نفسو مما ينتج عنو مشاكل تشغيمية عديدة كانسداد األنابيب وا

ىذه عادة تكون مواد غير ذائبة في الماء ويترسب خالل التشغيل ) تدوير الماء ( داخل 

 األنابيب مسببا ضعف عممية انتقال الحرارة .

والمياه عادة ميما كانت درجة نقاوتو فانو يمتمك خاصية الميل لتكوين األمالح وعند تعرضو 

 caco3ىذه الخاصية ، وتعتبر مادة كاربونات الكالسيوم ) لمحرارة يصبح أكثر ميال لتكوين

( من المواد الكيمياوية الرئيسية التي تسبب تكون الترسبات وتمتاز ىذه األمالح بانخفاض 

 ذوبانيتو بارتفاع درجة الحرارة .

والطريقة المتبعة لمحد من ىذه التمكسات تتضمن تحويل األمالح القميمة الذوبان إلى أمالح 

 ة الذوبان باستعمال حامض الكبريتيك المركز . عالي
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  corrosionظاىرة التآكل  -2

المياه غير المعالجة قد تحتوي عمى مواد تسبب التآكل ويعتبر األوكسجين من المواد الرئيسية 

بالمتر الواحد وكذلك ثاني  3سم 7المسببة لمتآكل حيث يذوب األوكسجين بالماء اعتياديا بنسبة 

ن الذي يكون ذائبا في الماء بكميات مختمفة . والحديد يتأثر بوجود األوكسجين اوكسيد الكاربو 

 المذاب في الماء مما يودي إلى تأكسد الحديد .

وتستعمل في المصافي مواد كيماوية لمنع التآكل في منظومة التبريد مثل مركبات بولستر ) 

polyesters ع التآكل وتضاف بنسبة معينة ( التي تقمل الترسبات الكمسية وفي نفس الوقت تمن

 ( . ppmفي مياه التبريد ) 

 

 

 أما العوامل الموثرة عمى سرعة التاكل فعديدة منيا :

 نسبة ونوعية األمالح المذابة في الماء. -1

 األوكسجين المذاب في الماء . -2

 درجة حرارة الماء . -3

 () األس الييدروجيني ( PHقيمة قاعدية الماء)  -4

 جريان.معدل ال -5

 الترسبات الناتجة عن التكمس . -6
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 المزدوج الكمفاني . -7

 

  slime formationظاىرة تكوين المواد الطينية   -3

إن الترسبات التي تسببيا المواد العضوية الحية ) االشنات ( تمتاز بطبيعتيا الجيالتينية والتي 

تسب التآكل كما في البكتريا تؤدي إلى خفض كبير في عممية التبادل الحراري كما إن بعضيا 

 ( . sulphate reducing bacteriaالمسماة ) 

وتستعمل مادة الكمورين لقتل ومنع تكاثر ىذه االشنات في شبكة ماء التبريد وىناك مواد 

( والتي تضاف بفترات chlorophenateكيمياوية أخرى تستعمل لنفس الغرض مثل مركبات ) 

 ( ppmمتقطعة وبنسب قميمة) 

 

         circulating pumpخات التدوير مض - ب

إن عدد مضخات التدوير يتوقف عمى كمية الماء المدور قسم منيا تدار بواسطة البخار والقسم 

األخر بواسطة الكيرباء وتكون واحدة باالحتياط تحسبا لمحاالت الطارئة ، ويوجد عمى األنابيب 

( إضافة إلى ذلك فان  butterfly ( الداخمة والخارجة لكل مضخة صمامات كيربائية من نوع

ىناك عمى أنبوب الماء الخارج أجيزة مقياس وتنبيو المشغل بدرجة حرارة الماء وكمية جريان 

 الماء .
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        chemical injection equipmentأجيزة حقن المواد الكيمياوية   -ج

التي قد تحدث في منظومة  يتم حقن المواد الكيمياوية أدناه في حوض التبريد لتالفي المشاكل

 التبريد ) مشاكل تشغيمية ( والتي تم ذكرىا سابقا .

     corrosion inhibitor مانعة التآكل   -1

       scale dispersantمشتتة التمكسات      -2

               sulphuric acidحامض الكبريتيك  -3

   chlorineالكمورين                 -4

 

            filtersات المرشح –د 

تنصب عادة قرب أبراج التبريد والغرض منيا لمتقميل وبقدر اإلمكان من المواد الطينية 

 العالقة مع ماء التبريد أما أىم أنواع المرشحات فيي .

 المرشحات الرممية  -1

 المرشحات الميكانيكية  -2

 مرشحات الكاربون والحديد  -3

 المرشحات الميكرونية -4

 المرشحات الدوارة  -5
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   fuel oilثالثا : الوقود السائل     

‘ %نفثين 45،  ن% بارا في15الوقود السائل يتكون من مزيج من المركبات الييدروكاربونية )   

% مركبات غير ىيدروكاربونية ( المقطرة والتي تكون درجة غميانيا اكبر 15% اروماتي ، 25

 . Fº 400من 

 أدناه توليد الحرارة وفي المكائن لتوليد الطاقة ، والشكل يستخدم الوقود السائل في األفران لغرض 

يوضح مدى االحتياج العالمي ليذا المصدر كوقود حيث يحتل الوقود السائل المرتبة الثالثة بعد 

 .          2002( لمعام Gas oilالكازولين والمقطرات  )

 
 

زيوت الخفيفة ويتكون في الغالب ( من قسم ال  fuel oilيستمم قسم توليد الطاقة زيت الوقود ) 

( وبدرجة حرارة  reduced crude oilمن النفط المختزل األتي من قعر برج التكرير الجوي ) 

معينة وضغط معين ويخزن ىذا الوقود في خزانات خاصة ومن ثم يضخ إلى مناطق االستعمال 
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من الوقود  بضغط ودرجة حرارة حسب حاجة المصفى . ويمكن إنتاج مركبات أخرى ثمينة

  أدناه السائل وذلك بإجراء عممية التقطير الفراغي والتكسير المحفز  وكما مبين في المخطط 

 
  

 شكل يوضح كيفية الحصول عمى مركبات ثمينة من عممية التقطير الفراغي لموقود السائل

 

          fuel gasرابعا: الوقود الغازي

وقود الحجري ىي الوقود الصمب وىو الفحم الحجري تنتج غازات الوقود من ثالثة أنواع من ال

والوقود السائل وىو البترول والوقود الغازي وىو الغاز الطبيعي . وغازات الوقود الرئيسية من 

الفحم الحجري ىي غاز فرن الكوك وغاز الماء والغاز المنتج ، وغازات البترول ىي غاز نفط 

 الشمال وغاز نفط الجنوب والغاز المسال .
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من الوقود  بضغط ودرجة حرارة حسب حاجة المصفى . ويمكن إنتاج مركبات أخرى ثمينة

  أدناه السائل وذلك بإجراء عممية التقطير الفراغي والتكسير المحفز  وكما مبين في المخطط 

 
  

 شكل يوضح كيفية الحصول عمى مركبات ثمينة من عممية التقطير الفراغي لموقود السائل

 

          fuel gasرابعا: الوقود الغازي

وقود الحجري ىي الوقود الصمب وىو الفحم الحجري تنتج غازات الوقود من ثالثة أنواع من ال

والوقود السائل وىو البترول والوقود الغازي وىو الغاز الطبيعي . وغازات الوقود الرئيسية من 

الفحم الحجري ىي غاز فرن الكوك وغاز الماء والغاز المنتج ، وغازات البترول ىي غاز نفط 

 الشمال وغاز نفط الجنوب والغاز المسال .
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ن كمية اإلنتاج من غازات الفحم الحجري وكذلك استخداميا وقودا قد انخفض انخفاضا كبيرا إ

 بسبب استخدام النفط الخام ومشتقاتو كوقود .

 

 ومن أنواع الغازات 

 

       natural gasالغاز الطبيعي  -1

% 8.8ثان % واإلي90يتكون الغاز الطبيعي من المركبات الييدروكاربونية وتكون نسبة الميثان 

ونسب قميمة من بخار الماء وغاز كبريتيد الييدروجين وغاز البروبان والبيوتان وتختمف نسب 

ىذه المكونات حسب طبيعة النفط الخام والعمميات التكريرية الالحقة . حيث تطرح ىذه الغازات 

 كمنتوج عرضي من الوحدات اإلنتاجية في المصافي والمنشات النفطية .

 

     coke-oven gas غاز الفحم  -2

غاز الفحم ينتج عادة من تسخين الفحم الحجري النقي في معزل عن اليواء ) التقطي االتالفي 

وتستخدم في الوقت الحاضر أنواع أخرى من الفحم الذي  ºم 982( إلى درجات حرارة عالية 

 يحتوي عمى نسبة عالية من الرماد .

 

     water gas ( blue gas )غاز الماء  -3
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ويسمى بالغاز األزرق بسبب لون الشعمة عند احتراقو ويتكون غاز الماء نتيجة تفاعل بخار 

 أو أعمى . ºم 1000الماء مع الفحم المتوىج عند درجة 

 

 C + H2O (g)                                           CO      + H2 (g)                          

                                

 

وبما إن ىذا التفاعل ماص شديد لمحرارة فانو يودي إلى انخفاض درجة الحرارة وقمة سرعة 

تتكون كمية من غاز  ºم 900التفاعل تمقائيا ، فعندما يصل درجة حرارة  التفاعل إلى اقل من 

 ثاني اوكسيد الكاربون . 

            C + 2H2O                                 CO2     +    H2                         
 

 

 

  producer gasالغاز الصناعي  -4
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يحضر ىذا الغاز صناعيا بإمرار كميات محدودة من اليواء الساخن وبخار الماء خالل طبقات 

من الفحم المتوىج ، وان الغرض الرئيسي الستخدام البخار ىو لالستفادة من الطاقة المنبعثة 

 لكاربون واألوكسجين إلعطاء تفاعل ماص لمحرارة بين الكاربون والبخار .من التفاعل بين ا

 وعند امرار ىواء ساخن عمى الفحم المتوىج يتكون أوال غاز ثاني اوكسيد الكاربون 

 

 تفاعل باعث لمحرارة 

C + O2                                   CO2                                   

2C + O2                                   2CO                                     
 

وىو تفاعل سريع جدا ويتوقف مدى تحول  ºم 1200ويحدث التفاعل الثاني عند درجة حرارة 

CO2  إلىCO  عمى طبيعة الفحم ودرجة حرارة التفاعل وبخار الماء المستخدم لتوليدH2   ،

CO  ،CO2  

 

                              CO2 + C                                     2CO 
C + H2O (g)                                     CO (g) + H2                             

C + 2H2O (g)                                     CO2 (g) +   2H2 (g)                 
CO + H2O (g)                                    CO2 (g) +   H2 (g)                     

 

 وىذا النوع من الوقود الغازي ىو اقل األنواع جودة من ناحية القيمة الحرارية.
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 خامسا: النتروجين 

ىو سائل عديم المون والطعم والرائحة غير سام تحت الظروف القياسية ، شخص ىذا الغاز عام 

، يعد  1776ن قبل العالم رزفورد وقد أكد ىذا االستنتاج من قبل العالم الفوازيو عام م 1977

النيتروجين احد المكونات الرئيسية لميواء وىو كاألوكسجين يشكل مادة أساسية لدوام الحياة 

لكافة إشكال وصور الحياة عمى األرض خاصة فيما يتعمق بالغذاء ومخصبات التربة وكذلك 

ة المواد الكيمياوية الميمة كاألسمدة وصناعة النايمون والمطاط بأنواعو المختمفة يدخل في صناع

. 

( بينما  0.967يعتبر النتروجين اخف من اليواء بقميل حيث أن الكثافة النسبية لمنتروجين )

 (  1اليواء ) 

الحرة من الناحية الكيمياوية يكون النيتروجين خامال تماما وغير قابل لمتفاعل مع العناصر 

تحت الظروف االعتيادية ، إال إن فعاليتو الكيمياوية تزداد بشكل كبير عند تعرضو لدرجات 

الحرارة العالية ، فعمى سبيل المثال يتفاعل النتروجين مع األوكسجين عند تعريضو لشرارة 

 . نكيربائية مكونا اكاسيد النتروجي

 

 إنتاجو:

 خالل عممية إسالة اليواء ألوكسجين النقي وذلك ينتج النيتروجين كناتج عرضي لعممية إنتاج ا
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 :  استخداماتو

تعد االمونيا من أىم المواد التي تنتج اعتمادا عمى استخدام النيتروجين ، وتستخدم االمونيا في 

العديد من األغراض الصناعية لعل من أىميا إنتاج اليوريا التي تستخدم كسماد ، ويستخدم 

ج العديد من المركبات الكيميائية المتنوعة األخرى العضوية وغير النتروجين كذلك في إنتا

العضوية ، كذلك يستخدم ىذا الغاز في لمحصول عمى أجواء خاممة في العديد من العمميات 

الصناعية التي تتطمب مثل ىذه الظروف حيث يؤدي استخدام ىذا الغاز إلى التقميل من سرعة 

ا يقوم بالتقميل من قابمية التياب ىذه الغازات وتقميل ضغطيا تفاعل الغازات الفعالة الموجودة كم

 البخاري الجزئي .

 

 سادسا: اليواء 

 

 يتألف وحدة اليواء المضغوط ) ىواء االالت الدقيقة ( من األجزاء اآلتية :

 

  air compressorsضاغطات اليواء  -1
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 :  استخداماتو

تعد االمونيا من أىم المواد التي تنتج اعتمادا عمى استخدام النيتروجين ، وتستخدم االمونيا في 

العديد من األغراض الصناعية لعل من أىميا إنتاج اليوريا التي تستخدم كسماد ، ويستخدم 

ج العديد من المركبات الكيميائية المتنوعة األخرى العضوية وغير النتروجين كذلك في إنتا

العضوية ، كذلك يستخدم ىذا الغاز في لمحصول عمى أجواء خاممة في العديد من العمميات 

الصناعية التي تتطمب مثل ىذه الظروف حيث يؤدي استخدام ىذا الغاز إلى التقميل من سرعة 

ا يقوم بالتقميل من قابمية التياب ىذه الغازات وتقميل ضغطيا تفاعل الغازات الفعالة الموجودة كم

 البخاري الجزئي .

 

 سادسا: اليواء 

 

 يتألف وحدة اليواء المضغوط ) ىواء االالت الدقيقة ( من األجزاء اآلتية :

 

  air compressorsضاغطات اليواء  -1
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  instrument air dehydration systemمنظومة تجفيف ىواء االالت الدقيقة  -2

  storage system instrument airمنظومة خزن ىواء االالت الدقيقة     -3

 

 air compressorsضاغطات اليواء  -1

 rotaryتوجد في الوحدة ثالث ضاغطات ىواء رئيسية من نوع الكابسة الموبية الدوارة )

screw compressors  ( ذات مرحمتي ضغط ) الواطئ والعالي ( اثنتان منيا كيربائية

( طاقة كل  2كغم / سم 14.4االخرى توربينية تعمل بواسطة بخار الضغط المتوسط  )و 

/ساعة( وفي حالة التشغيل االعتيادية تكون الضاغطتين 3م 3390إلى  2600منيا ) 

الكيربائيتين عاممة بينما البخارية تبقى احتياطية إلنتاج حاجة المجمع من اليواء بمقدار 

 ي :محسوبا كاالت 2/سم 3م 5150

 / ساعة الغراض االالت الدقيقة  3م  1550

 / ساعة من اليواء الغراض الخدمات 3م 1000

 / ساعة من اليواء لوحدتي النتروجين ) الغاز الخامل ( 3م 2600

 

أما عمل الكابسة فيكون بدخول اليواء المسحوب من الجو خالل مرشحة إلى الكابسة ) المرحمة 

( لتبريده قبل دخولو إلى  inter coolerلى مبردة مائية ) األولى ( وبضغط واطئ ثم يدخل إ

المرحمة الثانية ) مرحمة الضغط العالي ( ثم يمرر بكاتمة الصوت لميواء الخارج ويمر من 



                                                                                                                                                                                                                                                                      انثقُهخرقُُخ انضَىد 

 - 109 - 

ليبرد إلى درجة after cooler) ( وأخيرا إلى مبردة)  check valveخالل صمام الالرجوع ) 

 وبعد ذلك يتفرع إلى :º م 9حرارة  

 ظومة التجفيف ) ىواء اآلالت الدقيقة (من -ا

 منظومة ىواء الخدمات الرئيسي . - ب

 

 إما الممحقات بالكابسة فيي:

 محرار لقراءة درجة حرارة اليواء الخارج من المرحمة الثانية . -1

 مفتاح يعمل عمى توقيف الحاسبة في حالة ارتفاع درجة حرارة اليواء بشكل غير طبيعي. -2

 مقياس ضغط لكل مرحمة. -3

 م أمان عمى كل مرحمة يفتح في حالة ارتفاع الضغط أكثر من المقرر.صما -4

 منظومة سيطرة عمى االىتزاز. -5

 

 instrument air dehydration systemمنظومة تجفيف ىواء االالت الدقيقة   -2

  

تتكون ىذه المنظومة من وحدتين ) ا، ب ( مشابيتين بالعمل والتصميم وكل منيما تتألف 

 ات اآلتية: من األجيزة والمعد

  Adsorber towersبرجي االمتزاز     -1
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  coolerمبردة مائية  -2

   separatorوعاء فصل السوائل   -3

  steam heaterالبخار   ةمسخنة اليواء بواسط -4

 

 كيفية عمل الوحدة :

تعمل الوحدة أوتوماتيكيا وباستمرار بدورتين في أن واحد فبينما يكون إحدى برجي االمتزاز 

( ساعات يكون البرج األخر في دورة إعادة تنشيط فعالية  8ال في دورة التجفيف لمدة ) مث

ساعات  6( ساعات أيضا مقسمة إلى  8( ولمدة )  activated aluminaالمادة المجففة  

 ساعة لتبريدىا .2لغرض تسخينيا و 

 

 سير العممية :

 – 37يده إلى درجة الحرارة المطموبة )اليواء الخارج من الكابسات يمرر خالل مبردة مائية لتبر 

( حيث ينفصل الماء ويخرج من قعر الوعاء   seperatorومنيا إلى وعاء الفصل )  º( م 38

، ويخرج اليواء من أعمى الوعاء ليدخل إلى   برج االمدصاص ) مجفف لميواء ( الحاوي عمى 

متصق الماء المصاحب لميواء ( لتجفيفو حيث ي activated aluminaمادة االلومينا الفعالة ) 

بمادة االلومينا ويخرج اليواء من أسفل برج االمدصاص جافا صالحا لالستعمال في أجيزة 

 اآلالت الدقيقة . 
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 storage system instrument airمنظومة خزن ىواء االالت الدقيقة :  -3

 

-40طو إلى إلى كابسة كيربائية إضافية فتضغ 2( كغم/سم 10-7يمرر اليواء المضغوط ) 

ليذىب إلى خزان اليواء فيخزن فيو تحسبا لمظرف الطارئة التي قد تحدث مثل  2كغم/سم 45

انقطاع التيار الكيربائي أو توقف ضاغطات اليواء الرئيسية أو انخفاض ضغط ىواء االالت 

ففي ىذه الحالة ينفتح  2( كغم/سم 6-5الدقيقة في األنبوب الرئيسي إلى اقل من المقرر    )

لينفذ اليواء المضغوط من الخزان إلى األنبوب الرئيسي إلرجاع  PICمام أوتوماتيكي ص

دقيقة ( يتم خالليا معالجة المشكمة ومنع  40الضغط إلى حالتو االعتيادية ولمدة معينة ) 

التوقف الفجائي ألجيزة االالت الدقيقة وتجنب الخطورة الناجمة عن ذلك كما أن ىناك صمام 

اليواء ينفتح إلى الجو في حالة ارتفاع ضغط اليواء في الخزان أكثر من الحد  أمان عمى خزان

 ( وذلك لمحفاظ عمى الخزان والضاغطة . 2كغم / سم 45المقرر ) 

 

 وحدة إنتاج النتروجين:

 من : نيمكن إنتاج النتروجي

 اليواء المسيل  -1

  يالغاز الطبيع -2
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 عممية إنتاج النتروجين من اليواء المسيل : -1

 ريقتان إلنتاج النتروجين من اليواء المسيل وىما:يوجد ط

 pressure swing adsorption)  )PSAاالمتزاز بإزاحة الضغط   -ا

إن عممية فصل النتروجين من اليواء يعتمد عمى مبدأ اختالف معدل امتزاز كل من غازي 

بعممية األوكسجين والنتروجين عمى سطح الجزيئات المنخمية في برج االمتزاز ويتم ذلك 

( وبيذه الطريقة يمكن (PSA pressure swing adsorptionاالمتزاز بإزاحة الضغط 

 (N2 99.99  ،O2  PPM 10إنتاج غاز يحتوي عمى ) 

    distillation processطريقة التقطير  -2

يتم في ىذه الطريقة فصل النتروجين عن األوكسجين بعممية التقطير اعتمادا عمى اختالف 

ودرجة  ºم 195.8 –بين المكونين حيث إن درجة غميان النتروجين ىي  درجات الغميان
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وكما ىو موضح بالمخطط.   ºم 183 –غميان األوكسجين ىي 

 
 

 

 سير العممية :

إلى  2كغم / سم 8-7وبضغط  ºم 44يتم امرار اليواء األتي من األنبوب الرئيسي بدرجة حرارة 

ى وعاء الفصل لعزل السوائل والماء ثم يدخل بعد ثم يدخل إل ºم 5مبردة الفريون لتبريده إلى 

( عادة يكون عددىا اثنان احدىا absorption tower ذلك إلى برج االمتصاص          ) 

في العمل واألخر في عممية إعادة التنشيط ( حيث يتم امتصاص ثاني اوكسيد الكاربون وبخار 

لتبريده  ºم 8بدرجة حرارة  1لة الحرارية رقم الماء بواسطة الجزيئات المنخمية ثم يدخل إلى المباد

لتبريده إلى )  2( ثم يدخل إلى المبادلة الحرارية رقم ºم 152-بواسطة سائل األوكسجين إلى ) 
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( وبعدىا يدخل إلى برج الفصل والذي يتم فيو عزل غاز النتروجين عن سائل ºم 168-

قسم إلى قسمين القسم األول وين T1األوكسجين ، يخرج النتروجين من اعمي برج الفصل 

 -( حيث يتم تبريده بواسطة سائل األوكسجين إلى  ) overhead condenserالمكثفة   ) 

( فالقسم األكبر منو يرجع إلى قمة برج  reflux drum( ومن ثم إلى وعاء الترجيع )  ºم 173

 مخصصة لخزنو .الفصل لمسيطرة عمى درجة حرارة أعمى البرج والباقي يرسل إلى الخزانات ال

وثم إلى المجمع لخزنو  1أما القسم الثاني من غاز النتروجين فيرسل إلى المبادلة الحرارية رقم 

 أو وحدة تسييل النتروجين .

( ثم يمرر بصمام  ºم 168 -أما سائل األوكسجين فيخرج من قاع برج الفصل بدرجة حرارة )

ومن ثم إلى  2كغم / سم 4 إلى 7( لتخفيض الضغط من  expansion valveتوسعي ) 

 2( لتبريد النتروجين ومن ثم إلى المبادلة الحرارية رقم  overhead condenserالمكثفة ) 

)  1ثم إلى المبادلة الحرارية رقم  2ويخرج ليشغل التوربين ومرة ثانية إلى المبادلة الحرارية رقم 

 ويستفاد منو في . 2/ سم كغم 0.2وضغط   ºم 4لتبريد اليواء (  يكون األوكسجين بدرجة 

 في عممية التنشيط في برج االمتصاص  -1

 لتقميل سرعة التوربين  -2

 

 عممية التنشيط في برج االمتصاص :
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 8تتم عممية التنشيط لمجزيئات المنخمية في برج االمتصاص بإمرار األوكسجين الفائض ولمدة 

ومن ثم يبرد برج  ºم 300ساعات بعد تسخينو بواسطة مسخنة كيربائية إلى درجة حرارة 

 ساعات أخرى .   4بواسطة األوكسجين أيضا ولمدة  ºم 5االمتصاص إلى 

 عممية إنتاج النتروجين من الغاز الطبيعي : -3

% من غاز  15يمكن إنتاج النتروجين من الغاز الطبيعي الذي يحوي عمى نسبة التقل عن 

 النتروجين ومكونات الغاز الطبيعي تكون كاألتي :

 % 15ين                  النتروج -1

 % 13الميثان                       -2

 %6االيثان                        -3

 %4البروبان                      -4

 % 2البيوتان                      -5

 

 وحدة تسييل النتروجين :

 50الى  6.50يتم تسييل النتروجين بواسطة كابسات بثالث مراحل لرفع الضغط من 

 والتبريد يتم خالل ىذه المراحل بواسطة الماء . 2كغم/سم

 

 نالتبريد بالفر يو
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 يتم تدوير الفريون في منظومة التبريد  عمى الشكل األتي :

 ºم  40ودرجة حرارة   2كغم /سم 8.8يرسل النتروجين من الخزان عمى شكل سائل وضغط 

مبردة الخاصة بتبريد اليواء الداخل إلى الوحدة يمرر بالفمتر ثم إلى مبادالت حرارية ثم إلى ال

ويخرج منيا عمى شكل غاز من أعمى المبردة إلى المبادالت الحرارية السالفة الذكر ويمر 

مرة أخرى ثم يدخل إلى وعاء لعزل الدىن  2كغم/ سم    8.8إلى ضاغطة لرفع ضغطو إلى

يعاد تدويره في المنظومة مرة من الفريون والى مكثفة الفريون فيكثف ويرجع الى الخزان ل

 أخرى . 

 

 وحدة معالجة المياه

مقدمة : تغطي المياه ثالثة أرباع سطح الكرة األرضية وىي منتشرة في المحيطات واألنيار 

والبحيرات ، ولمماء دور وأىمية في جميع الصناعات وخاصة الصناعات الكيمياوية التي تحتاج 

أىمية الماء في الصناعات فان مصفاة البترول تستيمك الى كميات ىائمة منو ، ولتوضيح مدى 

 300أربعة أطنان من الماء لتصنيع برميل واحد من البترول ، ويتطمب طن واحد من الفوالذ 

طن من الماء وعمى ىذا المنوال يستعمل الماء في الصناعات المختمفة ومرافقيا وتحت 

 مواصفات متباينة وإلغراض مختمفة .

 

 لذائبة في الماء :أىم  األمالح ا
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 يتم تدوير الفريون في منظومة التبريد  عمى الشكل األتي :

 ºم  40ودرجة حرارة   2كغم /سم 8.8يرسل النتروجين من الخزان عمى شكل سائل وضغط 

مبردة الخاصة بتبريد اليواء الداخل إلى الوحدة يمرر بالفمتر ثم إلى مبادالت حرارية ثم إلى ال

ويخرج منيا عمى شكل غاز من أعمى المبردة إلى المبادالت الحرارية السالفة الذكر ويمر 

مرة أخرى ثم يدخل إلى وعاء لعزل الدىن  2كغم/ سم    8.8إلى ضاغطة لرفع ضغطو إلى

يعاد تدويره في المنظومة مرة من الفريون والى مكثفة الفريون فيكثف ويرجع الى الخزان ل

 أخرى . 

 

 وحدة معالجة المياه

مقدمة : تغطي المياه ثالثة أرباع سطح الكرة األرضية وىي منتشرة في المحيطات واألنيار 

والبحيرات ، ولمماء دور وأىمية في جميع الصناعات وخاصة الصناعات الكيمياوية التي تحتاج 

أىمية الماء في الصناعات فان مصفاة البترول تستيمك الى كميات ىائمة منو ، ولتوضيح مدى 

 300أربعة أطنان من الماء لتصنيع برميل واحد من البترول ، ويتطمب طن واحد من الفوالذ 

طن من الماء وعمى ىذا المنوال يستعمل الماء في الصناعات المختمفة ومرافقيا وتحت 

 مواصفات متباينة وإلغراض مختمفة .

 

 لذائبة في الماء :أىم  األمالح ا
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 أمالح الصوديوم  - أ

يوجد الصوديوم في الماء عمى ىيئة كموريد وكبريتات ونترات وبيكربونات الصوديوم وان 

 قابمية ذوبان ىذه األمالح في الماء تكون عالية .

 أمالح العسرة  - ب

لى ترجع عسرة الماء الى إلى وجود أمالح الكالسيوم والمغنيسيوم الذائبة أساسا في الماء وا

أمالح الحديد والمنغيز بدرجات متفاوتة ، يوجد الكالسيوم والمغنسيوم في الماء عمى ىيئة 

بيكربونات وكبريتات وكموريدات ونترات ، وتتحمل البيكربونات بالحرارة الى ثاني اوكسيد 

 الكاربون وكربونات الكالسيوم مكونة الترسبات القشرية .

 

تسخين ولكنيا تكون ترسبات قشرية من كبريتات بال لإما كبريتات الكالسيوم ال تتحم

الكالسيوم الالمائية  عند درجات الحرارة العالية . الن قابمية ذوبانيا تقل بارتفاع درجة 

الحرارة وحتى تصل الى إذابة كاممة . أما كموريد ونترات الكالسيوم والمغنيسيوم فيسببان 

 التآكل الكيمياوي .

 ى نوعين :ويمكن تصنيف أمالح العسرة إل

 أمالح العسرة الموقتة : -1

عبارة عن بيكربونات الكالسيوم والمغنيسيوم ، وتتحمل ىذه االمالح عند تسخين الماء مكونة 

 كربونات عديمة الذوبان ومسببة تكوين راسب كمسي في المرجل .
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 أمالح العسرة الدائمية : -2

ال تتحمل أمالح العسرة الصوديوم ،  تعبارة عن كموريد وكبريتات الكالسيوم مع سيميكا

الدائمية بالحرارة لكنيا قد تترسب خاصة الكبريتات منيا مكونة قشور الصقة عمى أنابيب 

 المراجل .

 

 أمالح الحديد : -ج

يتواجد الحديد في الماء بكميات ضئيمة عمى ىيئة بيكربونات أو كبريتات الحديدوز الذائبة ، 

حديديك المائي . ويساعد وجود الحديد في الماء يتأكسد ايون الحديدوز ويتحول الى ايون ال

عمى نمو بعض الكائنات الحية المائية مثل الطحالب والفطريات ويؤدي النمو الزائد ليذه 

 الكائنات الى إعاقة بعض العمميات الصناعية ومنيا انسداد األنابيب وغيرىا .

 

 السميكا ) ثنائي اوكسيد السميكون ( : -د

مواد الشائعة الموجودة في التربة والصخور وبالتالي في الماء ، وىي من تعتبر السميكا من ال

المواد عديمة الذوبان في الماء تقريبا وتزداد قابمية ذوبانيا في الوسط القاعدي وتذوب عمى 

في الماء في الغالب عمى ىيئة دقائق غروية  تالصوديوم ، تتواجد السيميكا تىيئة سيميكا
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لمشاكل الصناعية  وخاصة تكوين الترسبات القشرية عمى ىيئة ويسبب وجودىا كثير من ا

 الكالسيوم أو األلمنيوم . تسيميكا

 كيفية معالجة المياه المموثة:

 ( oil separationعممية فصل المواد النفطية )  -1

تتم عممية فصل المواد النفطية في حوض الفصل باالعتماد عمى فرق الكثافة بين النفط 

( حيث يتم بواسطتيا oil skimmerالنفط )  ةيكون مزود بقا شط والماء وحوض الفصل

إزالة النفط الطائف الى مستودع الفضالت النفطية حيث يكون النفط حاويا عمى كميات 

 قميمة جدا من الماء ، أما الماء الذي تم فصمو عن النفط ينساب الى حوض التجانس .

 ( Equalization pitحوض التجانس )  -2

(  Agitatorsء الذي تم تجمعيو في حوض التجانس بواسطة خالطات ) يتم خمط الما

وذلك لمحصول عمى سائل مائي متجانس وعدم السماح بالمواد بالترسيب، بعد ذلك يضخ 

 الماء المموث إلى حوض التخثير.

 ( flocculation or coagulation pitحوض التخثير )  -3

(  نما يكرو  100-1متناىية في الصغر ) تتضمن ىذه العممية إزالة  الدقائق العالقة ال

والتي اليمكن التخمص منيا بعممية التركيد الفيزيائية مثل دقائق السميكا والمواد العضوية 

والبكتريا وغيرىا . حيث يضاف مادة الشب وىو ممح مزدوج من كبريتات األلمنيوم 

كسيد األلمنيوم والتي والبوتاسيوم المائي وينتج من التحمل المائي لممح الشب مادة ىيدرو 
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تترسب عمى ىيئة اوكسيد األلمنيوم المائي مكونا مادة جيالتينية توثر عمى إزالة المكونات 

 الغروية العالقة في الماء ، ويمكن تمخيص فعل ىيدروكسيد األلمنيوم بالنقاط االتية .

 امتصاص الدقائق الغروية بحصرىا بين التكوين الجالتيني تدريجيا . - أ

 مواد الغروية عمى السطح الخارجي لدقائق المادة الجالتينية .امتزاز ال - ب

تعادل الشحنات الموجبة لدقائق المواد الغروية العالقة بواسطة الشحنات لسالبة  - ت

 اكبر . قلييدروكسيد األلمنيوم ومن ثم تخثيرىا إلى دقائ

  floating processعممية التطويف ) التعويم (  -4

الى أحواض التطويف ، حيث يوخذ جزء من الماء المموث  يدخل الماء مع العالق الغروي

في حوض التطويف ويشبع باليواء المضغوط فيتحرر اليواء منو بعد دخولو مع الماء الى 

حوض التطويف نتيجة ليبوط الضغط الى الضغط الجوي االعتيادي مكونة فقاعات ىوائية 

قوة الشد السطحي مكونة دقائق ليا والتي تجذب نحوىا دقائق المواد الصمبة العالقة بواسطة 

وزن نوعي اقل من الماء فتطفو عمى سطح الماء ثم يتم قشطيا من السطح وتجميعيا في 

 حوض خزان جانبي تسحب منو بعد ذلك الى حوض التخثير .

   

 

 

 ( filtrationعممية الترشيح )  -5
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األكبر من المواد تعتبر عممية الترشيح من أىم العمميات التكنولوجية لمتخمص من الجزء 

العالقة، وتنجز عممية الترشيح في الغالب في مرشحات رممية، تتكون المرشحات الرممية من 

 ثالث طبقات.

 ( Activated carbonالقسم العموي يحتوي عمى فحم حجري )  - أ

 ( sandالقسم الوسطي يحتوي عمى الرمل )  - ب

 ( Pebblesالقسم السفمي يحتوي عمى حصى ناعم  )  - ج

 الماء من أعمى المرشحات ويتجمع في أسفميا في حوض المراقبة حيث يدخل 

 ( Guard basinحوض المراقبة )  -6

بعد أن يتجمع الماء في حوض المراقبة يتم إشباع الماء باليواء بواسطة أجيزة خاصة ) 

Aerator  وبعد التأكد من صالحية الماء وخموه من المواد المموثة وذلك من نتائج )

 رية حينئذ يضخ الماء الى النير . الفحوصات المختب

 

 ( incinerationعممية الحرق )  -7

وىي عممية حرق جميع المواد السائمة والصمبة والتي تم استخالصيا من الماء المموث في 

( والمتجمعة في حوض التخثير فإنيا  sludgeوحدة المعالجة فبالنسبة لممواد المترسبة ) 

( ومن ثم تجمع في خزان خاص ويسحب  dehydratorsتجفف بواسطة أجيزة خاصة  ) 
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بواسطة مضخات خاصة الى المحرقة ، أما الماء المفصول من الرواسب فيرجع مرة ثانية 

 الى حوض التجانس .

 أما الفضالت التي تحرق بالوحدة فيي :

 spent causticصودا الكاوية    فضالت - أ

  disulphide oilالمركبات النفطية الكبريتية   - ب

   dehydrated sludgeمجفف الطين ال - ت

 waste oilالنفط    فضالت - ث

 activated carbonالكاربون الفعال   - ج

 organic wasteفضالت المواد العضوية      - ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


