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 إٌفظ اٌخبَ )اٌجزشٚي(

 اٌزعش٠ف:

 .ثُقخٞس د٤ٖ ٖٓ ٣٘ذغ ثُغجةَ ٛزث ألٕ ثُقخش ص٣ش ٓؼ٘جٛج هذ٣ٔز الص٤٘٤ز ًِٔز ثُذضشٍٝ

 فوٍٞ ك٢ هذ٤ؼ٤ج   صٞؽذ ثُض٢جصثس ثُـ إ٠ُ ثُ٘لو ص٣ش أٝ "ثُخجّ ثُذضشٍٝ" ًِٔز ٝصؾ٤ش

 رثةذز صٞؽذ ثُض٢ ثُقِذز ثُٔٞثد ًٝزُي ثُذضشٍٝ آدجس ٖٓ صغضخشػ ثُض٢ ثُغٞثةَ ٝث٠ُ ثُذضشٍٝ

 أ٣نج   ٣قض١ٞ ٌُٝ٘ٚ ث٤ُٜذسٝؽ٤٘٤ز ثُلقّٞ ٖٓ أعجعج   ثُذضشٍٝ ٣ٝضٌٕٞ .ثُٔزًٞس ثُغجةَ ك٢

 ٝثُ٘ضشٝؽ٤ٖ ثألًٝغؾ٤ٖ ػ٠ِ صش٤ًذٜج ك٢ صقض١ٞ ٓشًذجس ٖٓ ٓخضِلز ٤ًٔجس ػ٠ِ

 ٣ٌٕٞ كوذ .ٜٓ٘ج ٣غضخشػ ثُض٢ ُِٔ٘طوز صذؼج   ٝثُضش٤ًخ ثُؾٌَ ك٢ ثُذضشٍٝ ٣ٝخضِق .ٝثٌُذش٣ش

 فخش ؽٌَ ك٢ أٝ ؽالص٤٘٤ز ؽذٚ فجُز ك٢ أٝ ثُضطج٣ش عَٜ ثُِٕٞ، ػذ٣ْ عجةَ ػٖ ػذجسر

 ٣ٌٕٞ ثُـجُخ ػ٠ِ ٌُٖٝ أعٞد أٝ د٢٘ أٝ أفٔش أٝ أفلش ثُخجّ ثُض٣ش ٣ٌٕٞ هذ أٝ ثالعلِش

 ث٤ُٜذسٝؽ٤٘٤ز ثُلقّٞ إٔ ثُٔؼشٝف ٖٝٓ. ثُخنشر إ٠ُ ٓجةال   أعٞد أٝ ٓقٔش أخنش ُٞٗٚ

 ٝؽٞد إ٠ُ ثُخجّ ثُض٣ٞس دؼل ك٢ ثُِٔقٞظز ثٌُش٣ٜز ُشثةقزث صؼضٟ ُٝزث ةقزشثثُ ٓوذُٞز

 .دٜج ًذش٣ض٤ز ٓشًذجس

 ٔظشح ربس٠خ١خ:

ٝ ٣وجٍ إٕ أٍٝ دتش ٗلط٤ز فلشس ك٢  ػشف ثإلٗغجٕ ثُ٘لو ٝ ثعضخذٓٚ ٓ٘ز آالف ثُغ٤ٖ٘

( هذَ ث٤ُٔالد صوش٣ذج  ٝ ٣ضػْ دؼل ثُخذشثء إٔ أٍٝ  500ؽ٘ٞح إ٣شثٕ ػجّ ) ) ؽٞػ ( ك٢ 

ٝ ُْ صذذأ  ّ 1806دتش ٗلط٤ز صْ فلشٛج دجُوشح ٖٓ صؾجسُغغضٕٞ ك٢ ؿشح كشؽ٤٘٤ج ػجّ 

ّ ػ٘ذٓج فلش إد٣ٖٝ دس٣ي أٍٝ دتش دضش٤ُٝز ك٢  1859ف٘جػز ثُذضشٍٝ ثُؼقش٣ز إال ػجّ 

دٜزث ثُضوذّ ثُغش٣غ أخز ثُ٘لو ك٢ ثُغالع٤٘جس ٝ ر ثأل٤ٓش٤ًز ٝال٣ز د٘غِلج٤ٗج ك٢ ثُٞال٣جس ثُٔضقذ

٣ضقذٟ دٝس ثُلقْ ثُز١ ًجٕ ٣ِوخ دجُِٔي ألٗٚ ًجٕ ثُٔقذس ثُشة٤غ٢ ُِطجهز ك٢ ثُق٘جػجس 

ّ إ٠ُ  1915ثُؼج٤ُٔز ف٤ظ صضث٣ذ ثعضٜالى ثُؼجُْ ٓ٘ٚ ٖٓ ٗقٞ ٤ِٕٓٞ دش٤َٓ ك٢ ث٤ُّٞ ػجّ 

٤ِٕٓٞ دش٤َٓ ك٢  20كجم ثالٗضجػ ثإلؽٔج٢ُ  ٝ 1940 خٔغز ٓال٤٣ٖ دش٤َٓ ك٢ ث٤ُّٞ ػجّ 

صؤعغش ٓ٘ظٔز ثُذِذثٕ ثُٔقذسر ُِذضشٍٝ ) أٝدي ( ُضٌٖٔ ثُذٍٝ ٝدؼذٛج  1960ػجّ  ث٤ُّٞ 

ثألػنجء ٖٓ ثُضقٌْ ك٢ ثعضـالٍ ٓٞثسدٛج ثُطذ٤ؼ٤ز ُٔٞثؽٜز ثُنـو ثُٔضضث٣ذ ك٢ ثُطِخ 
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ٞعجهز أٗجد٤خ ثُخ٤ضسثٕ ٝ ثُؼج٢ُٔ ٝ ٣ؼضوذ إٔ ثُق٤٤٘٤ٖ ًجٗٞث ٣غضخشؽٕٞ ثُ٘لو ٝ ثُـجص د

فلجسثس ٖٓ ٓؼذٕ ثُذشٝٗض ٓ٘ز ثُوشٕ ثُغجُظ هذَ ث٤ُٔالد ًٝجٕ ٣غضخذّ ُٝٔتجس ثُغ٤ٖ٘ ك٢ 

ثألؿشثك ثُطذ٤ز ٝ ُٔ٘غ صغشح ثُٔجء ٝ ك٢ دؼل ثألف٤جٕ ُِضؾق٤ْ ٝ ثإلٗجسر ًٔج ثعضخذّ 

 ًؤعلِش ُِٔذج٢ٗ ٝ سفق ثُطشم ك٢ دجدَ ثُوذ٣ٔز 

ُ٘لو ٓغ ثخضشثع ٓقشًجس ثالفضشثم ثُذثخ٢ِ ٓقذسث  ُٞهٞد ٝ ك٢ ثُوشٕ ثُضجعغ ػؾش أفذـ ث

ٓخضِق ٝعجةَ ثُ٘وَ ٣ؼذ ثُ٘لو ك٢ ثُٞهش ثُقجمش ثُٔقذس ثُشة٤ظ ُِطجهز ك٢ ٓؼظْ دِذثٕ 

ثُؼجُْ كٔقشًجس ٝعجةو ثُ٘وَ ثُذش٣ز ٝ ثُذقش٣ز ٝ ثُؾ٣ٞز صؼَٔ ػ٠ِ ٝهٞد ٣قنش ٖٓ ثُ٘لو  

٤ذ ثٌُٜشدجء ٝ إهالم ثُقٞثس٣خ إ٠ُ ثُلنجء ًٔج إٔ إٗضجػ ثُطجهز ثٌُٜشدجة٤ز ك٢ ٓقطجس صُٞ

٣ضٔجٕ دٞعجهز ٝهٞد ٓقذسٙ ثُذضشٍٝ  إال إٔ ثُطش٣ن ثألكنَ العضـالٍ ثُ٘لو ٛٞ ثعضؼٔجُٚ 

٤ٔ٤ًجة٤ج  ًٔجدر أ٤ُٝز ك٢ ف٘جػز ثُٔٞثد ثُذالعض٤ٌ٤ز أٝ ٓج ٣ؼشف دجعْ ) ثُِذثةٖ ( ٝ ثُخ٤ٞه 

ة٤ز ٝ فض٠ ثُذشٝص٤٘جس ثُق٘جػ٤ز ٝ ثُق٘جػ٤ز ٝ ثُٔ٘ظلجس ٝ ثألعٔذر ٝ ثُٔذ٤ذثس ث٤ٔ٤ٌُج

 .ثُطذ٤ز ٝ ثألؿز٣ز

 :  )ٔظش٠بد رى٠ٛٓ اٌجزشٚي( اطً اٌجزشٚي

٣ؼضوذ ثُؼِٔجء ثٕ ثُ٘لو ثُز١ ٗغضؼِٔٚ ث٤ُّٞ هذ صٌٕٞ ٖٓ ٓال٤٣ٖ ثُغ٤ٖ٘ ٝ ٌُٖ ال ثفذ ٣ؼِْ 

صٔجٓج ٤ًق صٌٕٞ ٛزث ثُذضشٍٝ ٝٓج ٛٞ ثفِٚ ، ٖٝٓ ثُٔؼشٝف ثٗٚ ٣ٞؽذ ك٢ ه٤ؼجٕ ثُذقجس ٝ 

ش ٓ٘ٚ ثالٕ دؼ٤ذث ػٖ عطـ ثالسك ك٢ ثُٔ٘جهن ثُذش٣ز، ٝ ٛ٘جُي ٤ق٤طجس ٝ ٣غضوش ثٌُغثُٔ

 ٗظش٣ضجٕ ٜٓٔضجٕ صلغشثٕ ثفَ ثُذضشٍٝ ٝٛجصجٕ ثُ٘ظش٣ضجٕ ٛٔج : 

 :إٌظش٠خ اٌّعذ١ٔخ  : أٚلا 

ٝمؼش ٛزٙ ثُ٘ظش٣ز ٖٓ هذَ ثُؼجُْ ٓ٘ذ٤ُق ف٤ظ صؾ٤ش ٛزٙ ثُ٘ظش٣ز ث٠ُ ثٕ ثُٔشًذجس 

ث٤ُٜذسًٝجسد٤ٗٞز ثُض٢ ٣ضٌٕٞ ٜٓ٘ج ثُخ٤ِو ثُ٘لط٢ صضٌٕٞ ك٢ دجهٖ ثالسك دلؼَ دخجس ثُٔجء 

ثُغجخٖ ػ٠ِ ًجسد٤ذثس ثُٔؼجدٕ ، ٣غجػذ ك٢ رُي فشثسر دجهٖ ثالسك ٝ ػٞثَٓ ٓغجػذر 

جء ٛزٙ ثُ٘ظش٣ز ٗض٤ؾز ثٌٓج٤ٗز ثٗضجػ ؿجص ث٤ُٔغجٕ ٝٛٞ ٖٓ ثخشٟ . ٝهذ أ٣ذ دؼل ثُؼِٔ

 ثٌُٔٞٗجس ثُـجص٣ز ثالعجع٤ز ُِذضشٍٝ ٖٓ صلجػَ ًجسد٤ذ ثال٤ُّ٘ٔٞ ٓغ ثُٔجء 
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 ي ُألعذجح ثالص٤ز:ثال ثٕ ٛزٙ ثُ٘ظش٣ز ػجسمٜج ثٌُغ٤ش ٖٓ ثُؼِٔجء ٝرُ

 .ك٢ ٓ٘جهن ثعضخشثػ ثُ٘لو ػذّ ثًضؾجف آعجس ٌُجسد٤ذثس ثُلِضثس -1

 ثٕ ٓقضٟٞ ًجسد٤ذثس ثُٔؼجدٕ دثخَ ثالسك ال ٣ٌل٢ ُض٣ٌٖٞ ٛزٙ ث٤ٌُٔز ٖٓ ثُ٘لو. -2

دجالمجكز ث٠ُ ثٕ ٛزٙ ثُ٘ظش٣ز ُْ صلغش ٤ًل٤ز ص٣ٌٖٞ ًَ ٖٓ ثُ٘ضشٝؽ٤ٖ ٝ ثٌُذش٣ش ٝ  -3

 ثالًٝغؾ٤ٖ مٖٔ ثُضش٤ًخ ثُؼجّ ُِذضشٍٝ . 

 :ثب١ٔب : إٌظش٠خ اٌعض٠ٛخ

، صلغش ٛزٙ ثُ٘ظش٣ز ص٣ٌٖٞ ثُٔؼضٔذر فج٤ُج ًضلغ٤ش ػ٢ِٔ الفَ ص٣ٌٖٞ ثُذضش٢ٍٛٝٝ ثُ٘ظش٣ز 

ثُذضشٍٝ ٖٓ ثُ٘ذجصجس ث٤ُٔضز ٖٝٓ ثؽغجّ ًجة٘جس ده٤وز ال فقش ُٜج ٝصنٔ٘ش ٛزٙ ثُ٘ظش٣ز ثٕ 

ه٤ؼجٕ ثُذقجس ثُوذ٣ٔز ٝ  ٢ٓغَ ٛزٙ ثُذوج٣ج رثس ثالفَ ثُق٤ٞث٢ٗ ثٝ ثُ٘ذجص٢ هذ صشعذش ك

ثُقخٞس ثُٔقض٣ٞز ػ٠ِ ثُٔٞثد ثُؼن٣ٞز ٗلغٜج ثُض٢ صقِٜٔج ثالٜٗجس صشعذش كٞهٜج ثُٔض٣ذ ٖٓ 

ثُض٢ صقخ ك٢ ثالدقجس ٝالٕ ثُطذوجس ثُوذ٣ٔز هذ دك٘ش صقش ثػٔجم دؼ٤ذر كوذ صقِِش ثُٔٞثد 

ثُؼن٣ٞز دلؼَ ثُٞصٕ ٝ ثُنـو  ثُوجةْ كٞهٜج ٝٛزث ثُنـو ثُٜجةَ ٣ُٞذ ث٣نج فشثسر. ٝ دلؼَ 

ثُ٘ؾجه ثالؽؼجػ٢ ٝ ثُضٔغ٤َ ث٤ٔ٤ٌُجة٢ ٝ ثُذٌض٤ش١ صقُٞش ثُقشثسر ٝ ثُنـو  دجالمجكز ث٠ُ 

 ثُٔٞثد ثُؼن٣ٞز ث٠ُ ٌٓٞٗجس ث٤ُٜذسٝؽ٤ٖ ٝ ثٌُشدٕٞ ثُض٢ صضقٍٞ ك٢ ثُٜ٘ج٣ز ث٠ُ ثُذضشٍٝ . 

 زٙ ثُ٘ظش٣ز هذٞال ًذ٤شث ُألعذجح ثالص٤ز:ٝهذ الهش ٛ

 ٝؽٞد ٓضقؾشثس دقش٣ز ك٢ ٗلظ ٓ٘جهن ٝؽٞد ثُ٘لو ثُخجّ. -1

 وشح ٖٓ عٞثفَ ثُذقجس.ٝؽٞد ٓ٘جدغ ثُ٘لو دجُ -2

ثفضٞثء ثُ٘لو ثُخجّ ػ٠ِ دؼل ثُٔؼجدٕ ٓغَ ثُقذ٣ذ ٝثٌُجُغ٤ّٞ ٝثُٔـ٤٘غ٤ّٞ ٝٛزٙ  -3

 ثُٔؼجدٕ ٓٞؽٞدٙ ك٢ ثؽغجّ ثٌُجة٘جس ثُق٤ز.

صضٞثؽذ ثُضؾٔؼجس ثُ٘لط٤ز هش٣ذز ٖٓ هذوجس ٓقض٣ٞز ػ٠ِ ٤ًٔجس ًذ٤شر ٖٓ ثُٔٞثد  -4

 Sourceز ح)هذوجس ثُٔ٘ؾؤ ثُؼن٣ٞز صؼشف ٓغَ ٛزٙ ثُطذوز ثُـ٤٘ز دجُٔٞثد ثُؼن٣ٞ

Beds.) 
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 : ٚف١ّب ٠ٍٟ ِٛجض ٌٕظش٠بد اخشٜ الً لجٛلا 

 ثبٌثبا : إٌظش٠خ اٌجشوب١ٔخ:

ٝخالفضٜج دؤٗٚ ٣ٌٖٔ دلؼَ ثُٔجء ػ٠ِ ثٌُجسد٤ذثس صقش ثالسك ثٕ صضٌٕٞ ثٗلؾجسثس 

دشًج٤ٗز. ٝثُذ٤َُ ٝؽٞد ٤ًٔجس مت٤ِز ٖٓ ثُ٘لو ٓققٞدز دجُقخٞس ثُذشًج٤ٗز ك٢ ثٌُٔغ٤ي 

 ٝك٢ ؽجٝر.

 ساثعبا : إٌظش٠خ اٌى١ٔٛخ:

ك٢ ٛزٙ ثُ٘ظش٣ز ٣ؼضذش ثُ٘لو ٖٓ ثُ٘ٞثصؼ ثالف٤ِز ُضلجػَ ثٌُجسدٕٞ ٓغ ث٤ُٜذسٝؽ٤ٖ ك٢ ثٌُضِز 

ث٤ٌُٗٞز ثع٘جء صقِخ ثالسك. ٝثُذ٤َُ ػ٤ِٜج ٛٞ ٝؽٞد ٤ًٔجس ٖٓ ث٤ُٜذسًٝجسدٞٗجس ك٢ 

 دؼل ثالف٤جٕ ك٢ ثالفؾجس ث٤ُ٘ض٤ٌ٣ز.

 حُ ٚاٌّٛاد اٌىبسث١ٔٛخ الخشٜ:خبِسبا : ٔظش٠خ ٘ذسجخ اٌف

صضقٍٞ ثُٔٞثد  ثُؼن٣ٞز ثُقِذز ث٠ُ ٤ٛذسًٝجسدٞٗجس عجةِز دؼذ ثصقجدٛج ٓغ ث٤ُٜذسٝؽ٤ٖ 

صقش ظشٝف ػج٤ُز ٖٓ ثُقشثسر ٝثُنـو ٝدٞؽٞد ثُؼٞثَٓ ثُٔغجػذر ٓغَ ث٤ٌَُ٘. ثُذ٤َُ 

ٓجد ثُ٘لو ػ٠ِ ٛزٙ ثُ٘ظش٣ز ٛٞ ٛذسؽز ثُلقْ ك٢ ثُٔخضذشثس د٤ٌٔجس صؾجس٣ز ًزُي ثفضٞثء س

ػ٠ِ ٤ًٔجس ًذ٤شر ٖٓ ث٤ٌَُ٘، ٌُٖٝ ٣ؾخ دشٛ٘ز ٝؽٞد ث٤ُٜذسٝؽ٤ٖ ثُقش ك٢ ثُطذ٤ؼز. ُوذ 

ثًذس ثُذسثعجس ثُٔؼجفشر ػ٠ِ دٝس ثُؼٞثَٓ ثُٔغجػذر ثُٔٞؽٞدر ك٢ دجهٖ ثالسك ك٢ 

 ص٣ٌٖٞ ثُ٘لو ثُخجّ.

 

 اٌزشو١ت اٌى١ّ١بئٟ ٌٍجزشٚي:

٤ِو ٓؼوذ ٖٓ ثُغالعَ ث٤ُٜذسًٝجسد٤ٗٞز ثٕ ثُٔقضٟٞ ث٤ٌُٔجة٢ ُِ٘لو ثُخجّ كٜٞ ػذجسر ػٖ خ

ثُض٢ صقض١ٞ ػ٠ِ ػ٘قش١ ثٌُجسدٕٞ ٝث٤ُٜذسٝؽ٤ٖ كوو. ٣ٝقض١ٞ ثُ٘لو ثُخجّ ث٣نج ػ٠ِ 

ػ٘جفش ثٌُذش٣ش ٝثُ٘ضشٝؽ٤ٖ ٝثالًٝغؾ٤ٖ ٝػ٘جفش كِض٣ز ًٔج ٣قض١ٞ ث٣نج ػ٠ِ ٗغذز 

 ه٤ِِز ٖٓ ثالٓالؿ ثُالػن٣ٞز.

ٗٞثع ثُ٘لو ثظٜشس دؾٌَ ػجّ ٗغذز ثُؾذٍٝ ثُضج٢ُ ٣ٞمـ ثُضقج٤َُ ثُٞص٤ٗز ُٔخضِق ث

 ثُؼ٘جفش ثُٔٞؽٞدر ك٢ ثُ٘لو.
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 إٌسجخ اٌّئ٠ٛخ اٌشِض اٌعٕظش د

 C 83-87% اٌىبسثْٛ 1

 H 11-13% ا١ٌٙذسٚج١ٓ 2

 %٠7ظً اٌٝ  % ٔبدسا ِبS 1.1-3 اٌىجش٠ذ 3

 N 1.1-2% إٌزشٚج١ٓ 4

 وحذ اعٍٝ O 1.5 الٚوسج١ٓ 5

 ,Ni, Na, Pb, V عٕبطش فٍض٠خ اخشٜ 6

As,…. etc. 

 ppmٔسجخ ل١ٍٍخ جذا ٚرمبط ة 

 

  :ٌّٛجٛدح فٟ إٌفظ اٌخبَ ِب ٠أرٟ أُ٘ أطٕبف اٌّشوجبد ا

 اٚل : اٌّشوجبد ا١ٌٙذسٚوبسث١ٔٛخ ٌٍجزشٚي:

  Paraffinic hydrocarbons ا١ٌٙذسٚوشثٛٔبد اٌجبساف١ٕ١خ  -1

هذ صٌٕٞ عالعِٜج خط٤ز ثٝ  CnH2n+2ُٜزٙ ثُٔشًذجس ف٤ـز ػجٓز  ٝصغ٠ٔ دجالٌُجٗجس 

ٓضلشػز ٝ هذ صٌٕٞ ٛزٙ ثُٔشًذجس ؿجص٣ز ثٝ عجةِز ثٝ فِذز )ٓٞثد ؽٔؼ٤ز( ٝرُي ثػضٔجدث 

 ػ٠ِ ثُضش٤ًخ ث٤ٔ٤ٌُج١ٝ ٝ ثُٞصٕ ثُؾض٣ت٢ . 

 ٖٝٓ ثْٛ ثُـجصثس: 4-1ثُـجصثس ٣ٝضشثٝؿ ػذد رسثس ثٌُجسدٕٞ ك٤ٜج د٤ٖ  - أ

  ٕؿجص ث٤ُٔغجCH4  ٣غضؼَٔ ًٞهٞد ك٢ ثُٔقجك٢ ٣ٌٖٝٔ صق٣ِٞٚ ث٠ُ عجةَ دخلل :

 دسؽز ثُقشثسر ك٤قذـ عَٜ ثُ٘وَ ٝثُذ٤غ.

  ٕؿجص ثال٣غجC2H6  ٣ٝغضؼَٔ ث٣نج ًٞهٞد ك٢ ثُٔقجك٢ ًٔج ٣غضؼَٔ ألٗضجػ ؿجص :

 ثالع٤ِ٤ٖ ثُالصّ ُِق٘جػجس ثُذالعض٤ٌ٤ز.

  ٕؿجص ثُذشٝدجC3H8  دسؽز ثُقشثسر : ٣ٌٖٔ صق٣ِٞٚ ث٠ُ ثُقجُز ثُغجةِز دخلل

 (.LPGًٝزُي ٣ذجع ًـجص عجةَ دؼذ ٓضؽٚ ٓغ ؿجص ثُذ٤ٞصجٕ )ٌٓٞٗج ؿجص 
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  ٕؿجص ثُذ٤ٞصجC4H10  .٢ٛٝ ثًذش ؽض٣تز ؿجص٣ز ٝػذد ثال٣ضٝٓشثس ُٜج ثع٘جٕ كوو :

٣ٝغضؼَٔ ك٢ ثٗضجػ د٘ض٣ٖ ثُغ٤جسثس )ثٌُجص٤ُٖٝ( دؤصقجد ؽض٣تجس ؿجص ثُذ٤ٞصجٕ ألٗضجػ ؽض٣تز 

 ًذ٤شر ٝػ٠ِ ؽٌَ عجةَ.

رسر، دؼنٜج عٞثةَ ٓطج٣شر  17-5ُغٞثةَ : ٣ٝضشثٝؿ ػذد رسثس ثٌُجسدٕٞ ك٤ٜج د٤ٖ ث  - ح

. ٝصضٞثؽذ ثُغٞثةَ ثُذجسثك٤٘٤ز ك٢ ٓخضِق ,n-Pentan n-Octan, n-Hexanد٘ضجٕ-ٓغَ ٕ

كضضٞثؽذ ك٢ ص٣ٞس ثُضض٤٣ش.  12-5ثُٔؾضوجس ثُ٘لط٤ز. كئرث ًجٕ ػذد رسثس ثٌُجسدٕٞ د٤ٖ 

س دض٣جدر ػذد رسثس ثٌُجسدٕٞ كٜٔ٘ج عٞثةَ ٓضطج٣شر ك٢ ٝصضدثد دسؽز ؿ٤ِجٕ ثُذجسثك٤٘ج

ثٌُجص٤ُٖٝ ٜٝٓ٘ج عٞثةَ ٓضٞعطز ثُضطج٣ش ك٢ ث٤ٌُشٝع٤ٖ ٜٝٓ٘ج عٞثةَ عو٤ِز ك٢ ص٣ش 

 ثُذ٣ضٍ.

ٝثُذجسثك٤٘جس ؽذٚ  40-17ثُٔٞثد ثُقِذز: ٣ضشثٝؿ ػذد رسثس ثٌُجسدٕٞ ك٤ٜج د٤ٖ  - س

لِش. ثعضؼِٔش ثُٔٞثد ثُقِذز ك٢ ثُقِذز صٌٕٞ ك٢ ؽٔغ ثُذجسثك٤ٖ ٝثُقِذز ٓٞؽٞدر ك٢ ثالع

ثٗضجػ ثٌُجص٤ُٖٝ )د٘ض٣ٖ ثُغ٤جسثس( دؼ٤ِٔجس خجفز صؤد١ ث٠ُ صٌغ٤ش ٛزٙ ثُٔٞثد ثُغو٤ِز ث٠ُ 

 ٓشًذجس فـ٤شر فج٣ٝز ػ٠ِ ػذد ثهَ ٖٓ رسثس ثٌُجسدٕٞ.

ثُذجسثك٤٘جس صٔضِي عذٞص٤ز ػج٤ُز ٝال صضلجػَ ٓغ ثُقٞثٓل ثٝ ثُوٞثػذ ٝصوجّٝ ثالًغذر ٓوجٝٓز 

ٌُٜ٘ج صضلجػَ ٓغ ثُٜجٝؽ٤٘جس دؤصثفز ؽزس ث٤ُٜذسٝؽ٤ٖ ٝثٜٗج ال صضلجػَ ٓغ دؼنٜج ػج٤ُز ٝ

ثُذؼل دغُٜٞز ٝال ٓغ ؿ٤شٛج ٖٓ ثُٔشًذجس ُزُي ال ٣ٌٖٔ كقِٜج دجُطشم ث٤ٔ٤ٌُجة٤ز دَ 

 صغضخذّ ثُطشم ثُل٤ض٣جة٤ز ًجُضذخ٤ش ٝثُضٌغ٤ق ٝثُذِٞسر ٝؿ٤شٛج.

ٗلظ ثُؼذد ٖٓ رسثس ثٌُجسدٕٞ ُِذجسثك٤٘جس ػذد ٖٓ ثال٣ضٝٓشثس ٢ٛٝ ٓشًذجس ُٜج 

ٝث٤ُٜذسٝؽ٤ٖ ٌُٜٝ٘ج صخضِق ك٢ ثُق٤ؾ ثُضش٤ًذ٤ز ُٝزث صخضِق ك٤ٔج د٤ٜ٘ج ك٢ دسؽجس ثُـ٤ِجٕ 

 ٝثٌُغجكز ٝٓؼجَٓ ثالٌٗغجس ٝؿ٤شٛج . ٓغجٍ رُي ثُذ٘ضجٕ ُٚ عالط ث٣ضٝٓشثس :
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ثُذجسثك٤٘جس ك٢ ثُ٘لو ثُخجّ ٝػ٠ِ ٗٞع ٛزٙ ٝصضٞهق ؽٞدر ثُٔؾضوجس ثُ٘لط٤ز ػ٠ِ ٗغذز 

ثُذجسثك٤٘جس. ثٕ ٝؽٞد ثُذجسثك٤٘جس ثُٔغضو٤ٔز د٘غذز ػج٤ُز ك٢ د٘ض٣ٖ ثُغ٤جسثس )ثٌُجص٤ُٖٝ( 

صوَِ ٖٓ خٞثفٚ ثُٔقش٤ًز )ثالفضشثه٤ز( ك٢ ف٤ٖ ثسصلجع ٗغذز ثُذجسثك٤٘جس ثُ٘ضؾؼذز 

ٖٓ رُي ك٢ ٝهٞد ثُذ٣ضٍ  )ثُٔضلشػز( ك٤ٚ صضدثد ٖٓ صِي ثُخٞثؿ ثُٔقش٤ًز. ٝػ٠ِ ثُؼٌظ

كؼ٘ذ ثسصلجع ٗغذز ثُذجسثك٤٘جس ٗغذز ثُذجسثك٤٘جس ثُٔغضو٤ٔز صشكغ خٞثفٚ ثُٔقش٤ًز ٝصٜذو 

 دؤسصلجع ٗغذز ثُذجسثك٤٘جس ثُٔضؾؼذز.

  Naphthene hydrocarbonsا١ٌٙذسٚوشثٛٔبد إٌفث١ٕ١خ   -2

ثُق٤ـز ثُؼجٓز  ُٜزٙ ثُٔشًذجسٝصغ٠ٔ ث٣نج دجُذجسثك٤٘جس ثُقِو٤ز )ثالٌُجٗجس ثُقِو٤ز( ٝ

CnH2n ثهَ ثعضوشثسث ٖٓ  ٢ٛٝ ػذجسر ػٖ ٤ٛذسًٝشدٞٗجس ٓؾذؼز ُٜج صشث٤ًخ فِو٤ز

ثُذجسثك٤٘جس. ٣ٝقض١ٞ ثُ٘لو ثُخجّ دقٞسر سة٤غ٤ز ػ٠ِ ٓشًذجس ثفجد٣ز ثُقِوز ٓغَ ثُذ٘ضجٕ 

ثُقِو٢ ٝثٌُٜغجٕ ثُقِو٢ ٢ٛٝ ثعجط ُؾ٤ٔغ ثُٔشًذجس ثُ٘لغ٤٘٤ز ٝصٞؽذ ك٢ ثُٔؾضوجس 

٘خلنز دسؽز ثُـ٤ِجٕ. ٝهذ صٌٕٞ ٓشًذجس ٛزٙ ثُغِغِز ع٘جة٤ز ثُقِوز ثٝ عالع٤ز ثُذضش٤ُٝز ثُٔ

 ثُقِوز ٌُٜٝ٘ج صٞؽذ د٘غذز ه٤ِِز ٓوجسٗز ٓغ ٓشًذجس ثفجد٣ز ثُقِوز
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دسؽز ٓت٣ٞز صٌٕٞ ٗغذز ثُ٘لغ٤٘جس  550-400ك٢ ثُٔؾضوجس ثُذضش٤ُٝز ثُض٢ صضذخش ػ٘ذ دسؽز 

ٖٓ ٓؾٔٞػز ث٤ُٜذسًٝجسدٞٗجس. ٝصض٤ٔض ٗلغ٤٘جصٜج دضش٤ًخ ٓضؼذد ثُقِوجس رثس % 70-80

عالعَ دجسثك٤٘٤ز ؽجٗذ٤ز ه٣ِٞز ثٝ هق٤شر. ٝدؾٌَ ػجّ صٌٕٞ ٛزٙ ثُ٘لغ٤٘جس ٓٞثد فِذز ثٝ 

ؽذٚ فِذز ػ٘ذ دسؽجس ثُقشثسر ثالػض٤جد٣ز. ٝصؾذٚ ك٢ خٞثفٜج ث٤ٔ٤ٌُجة٤ز )صلجػالصٜج( 

 ثُذجسثك٤٘جس ث٤ُٜذسًٝجسد٤ٗٞز.

    Aromtic hydrocarbonsا١ٌٙذسٚوشثٛٔبد السِٚبر١خ  -3

٢ٛ ٓشًذجس ٤ٛذسًٝجسد٤ٗٞز فِو٤ز ؿ٤ش ٓؾذؼز ٝ CnH2n-6 ُٜزٙ ثُٔشًذجس ثُق٤ؾ ثُؼجٓز 

ٝصٞؽذ ثفجد٣ز ثُقِو٤ز ٓغَ ثُذ٘ض٣ٖ ٝثُض٣ُٖٞٞ ٝثُضث٤ِ٣٘جس دؤٗٞثػٚ ثُغالعٚ )ثٝعٞ ٤ٓٝضج ٝدجسث(. 

ِوز ٝثدغطٜج ثُ٘لغج٤ُٖ ٜٝٓ٘ج ٓج ٣شصذو دٔؾٔٞػز ٝصٞؽذ ًزُي ٓشًذجس ثسٝٓجص٤ز ع٘جة٤ز ثُق

 ( ٓغَ :CH3ث٤ِ٤ٌُزثُض٢ ؿجُذج ٓج صٌٕٞ ٓؾٔٞػز ثُٔغ٤َ )

 

 ًٔج ثٜٗج هذ صٞؽذ عالع٤ز ٝسدجػ٤ز ثُقِوز ٓغَ :

 

 : ٝٛ٘جى ٓشًذجس ثسٝٓجص٤ز ٓشصذطز دقِوز ٗلغ٤٘٤ز ٓغَ
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   Multi cyclic hydrocarbonsا١ٌٙذسٚوشثٛٔبد اٌّزعذدح اٌحٍمبد   -4

 ٝصٌٕٞ ٛزٙ ثُٔشًذجس د٤ٜتز ٗلغ٤٘جس ثٝ ٓشًذجس ثسٝٓجص٤ز ٓضؼذدر ثُقِوجس .

  Olefinic hydrocarbonsاٌّشوجبد ال١ٌٚف١ٕخ   -5

٣ٝوغ مٖٔ ٛزث ثُق٘ق ثُٔشًذجس ثألفجد٣ز ث٥فشر  CnH2nُٜزٙ ثُٔشًذجس ثُق٤ـز ثُؼجٓز 

ثُٔضدٝؽز ٝ ثُٔشًذجس ع٘جة٤ز ث٥فشر ثُٔضدٝؽز ، ٝٗظشث ُلؼج٤ُز ٛزث ثُق٘ق ٖٓ ثُٔشًذجس 

٤ٌٔجس ًذ٤شر دٞعجهز د ٣ضْ ثٗضجؽٜجكؤٜٗج صٞؽذ ك٢ ثُذضشٍٝ دضشث٤ًض ه٤ِِز ٗغذ٤ج ؿ٤ش ثٗٚ 

ُِ٘لو ثُخجّ ٓغَ   Thermal cracking))ثُضٌغ٤ش ثُقشثس١ػ٤ِٔجس ثُقَ ثُقشثس١ 

ثالع٤ِ٤ٖ ٝثُذشٝد٤ٖ ٝثُذ٤ٞص٤ٖ ٝثال٣ضٝد٤ٞص٤ٖ. ٝٛ٘جى ث٤ُٝل٤٘جس صقض١ٞ ػ٠ِ ثفشص٤ٖ صغ٠ٔ 

 ثُذث٤٣٘جس ٝهذ صقض١ٞ ػ٠ِ عالعز ثٝثفش ٓضدٝؽز كضذػ٠ دجُضشث٤٣٘جس.

 ثب١ٔب : اٌّشوجبد غ١ش ا١ٌٙذسٚوبسث١ٔٛخ ٌٍجزشٚي:

   Sulfur compoundsِشوجبد اٌىجش٠ذ  -1

% ٖٓ  6ش٣ش ك٢ ثُ٘لو ثُخجّ دؾٌَ فش ثٝ دؾٌَ ٓضقذ ٝ د٘غخ هذ صقَ ث٠ُ ٣ٞؽذ ثٌُذ

ثُٔشًذجس ثُٔؤُٞكز ٌُِذش٣ش ك٢ ثُذضشٍٝ ٢ٛ ًذش٣ض٤ذ ث٤ُٜذسٝؽ٤ٖ ٝ ثُغج٣ٞك٤٘جس ٝ 

%  0.5ثُٔشًذضجٗجس ٝ ثٌُذش٣ض٤ذثس ٝ ؿ٤شٛج ، ٝ صق٘ق ثُ٘لٞه ثُض٢ صقض١ٞ ػ٠ِ ثهَ ٖٓ 

ٞح ك٤ٚ ؽذث ٝٗظشث ٌُٕٞ ٓشًذجس ثٌُذش٣ش عو٤ِز دجُ٘لٞه ثُٞثهتز ثٌُذش٣ش ٝٛزث ثُ٘ٞع ٓشؿ

 ٗغذ٤ج كضؼشف ثُ٘لٞه ثُقج٣ٝز ػ٠ِ ٗغخ ػج٤ُز ٖٓ ٓشًذجس ثٌُذش٣ش دجُ٘لٞه ثُغو٤ِز . 

   Oxygen compoundsاٌّشوجبد الٚوسج١ٕ١خ   -2

٣ٞؽذ ثألًٝغؾ٤ٖ ك٢ ثُذضشٍٝ دؾٌَ ٓضقذ ػ٠ِ ٤ٛتز ٓشًذجس ٓغَ ثٌُقٞالس ٝ ثُل٤٘ٞالس ٝ 

ٞثٓل ثُؼن٣ٞز ٝ صٞؽذ ٗغذز ثػ٠ِ ٖٓ ٛزٙ ثُٔشًذجس ك٢ ثُ٘لٞه ثُغو٤ِز هذ ثُشثص٘ؾجس ٝ ثُق

 % ٝصٗج .  2صقَ ث٠ُ فٞث٢ُ 

   Nitrogen compoundsاٌّشوجبد إٌزشٚج١ٕ١خ     -3

% ٝصٗج ٝ صؾَٔ ػ٠ِ ثُذ٤ش٣ذ٣٘جس ٝ  0.1ٝ صذِؾ ٗغخ ٛزٙ ثُٔشًذجس ك٢ ثُذضشٍٝ ثهَ ٖٓ 

 ث٣ٌُٞ٘ٞالس ٝ ثالٗذٝالس ٝ ثُذج٣شٝالس ٝ ؿ٤شٛج . 
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    inorganic compoundsاٌّشوجبد اٌالعض٠ٛخ   -4

ٝ ٣ؾَٔ ٛزث ثُق٘ق ػ٠ِ ثألٓالؿ ٓغَ ِٓـ ثُطؼجّ ، ف٤ظ ٣ٞؽذ صوش٣ذج ك٢ ًجكز أٗٞثع 

% ٝصٗج ٣ؾخ إصثُضٜج ًٔج ٛٞ ثُقجٍ ٓغ ٓشًذجس  0.7ثُ٘لٞه ٝ ػ٘ذٓج صض٣ذ ٗغذضٜج ػٖ 

 ثٌُذش٣ش ٝ ثُط٤ٖ ٝ ثُشَٓ ٝ ثُٔشًذجس ثألخشٟ . 

 فسفٍز١خ ٚاٌشارٕج١خ:اٌّشوجبد األ -5

س ٝصٕ ؽض٣ت٢ ػج٢ُ ؽذث ٝصٌٕٞ ٓضؼجدُز ٝصقض١ٞ ػ٠ِ ٢ٛٝ ٓشًذجس ٓضؼذدر ثُقِوجس رث

ثٌُذش٣ش ٝثالًٝغؾ٤ٖ ٝصضشًض ك٢ ثُٔضذو٢ ٖٓ ثُضوط٤ش. ٣ٝضغذخ ٝؽٞدٛج دؤػطجء ثُذضشٍٝ 

ُٞٗج ؿجٓوج ٣ٝغجػذ ٝؽٞدٛج ك٢ ثُٞهٞد ػ٠ِ ص٣ٌٖٞ كقْ ثٌُٞى ٝثُوؾٞس ك٢ ثعطٞثٗجس 

 ثُٔقشى.

 ٝصوغْ ث٠ُ هغ٤ٖٔ ٛٔج:

 ٝ٤ُٖ ثُخل٤ق.سثص٘ؾجس ٓضؼجدُز صزٝح دجٌُجص 

  ثالعلِض٤جس ٢ٛ ٗٞثصؼ دِٔشر ثُشثص٘ؾجس ثُٔضؼجدُز ٓغ ثُقٞثٓل ثٌُجسدًٞغ٤ِ٤ز الصزٝح

 ك٢ ثٌُجص٤ُٖٝ ثُخل٤ق ٌُٜٝ٘ج صزٝح ك٢ ثُذ٘ض٣ٖ ٝثٌُِٞسٝكٞسّ ٝثٌُذش٣ض٤ذ ثٌُجسدٕٞ.

 

ٝ ٣قض١ٞ ثُذضشٍٝ ثُخجّ ػ٠ِ ًجكز ثُؼ٘جفش ثُٔٞؽٞدر ك٢ ٓجء ثُذقش ِشوجبد أخشٜ :   -6

صٞثؽذٛج ك٤ٚ ٢ٛ ثُل٘جد٣ّٞ ٝ ث٤ٌَُ٘ ٝ ث٤ُٞسث٤ّٗٞ  ٝ  ثُٔؤُٞفثُؼ٘جفش  ثًغش ُٖٓٝؼَ 

 ثُضس٤ٗخ  ٝؿ٤شٛج . 

 

 رظ١ٕف اٌـجزشٚي : 

 Paraffin base إٌفظ اٌجشاف١ٕٟث٠ُ ف٘ل٤ٖ سة٤غ٤ٖ ٛٔج  دؾٌَ ػجّ ٣ق٘ق ثُذضشٍٝ     

Oil   ٣ٝق١ٞ ٛزث ثُق٘ق ػ٠ِ ث٤ُٜذسًٝشدٞٗجس ثُذشثك٤٘٤ز ك٢ ًجكز ثؽضثةٚ ثُٔوطشر

)ثٌُجص٤ُٖٝ ثُٔوطش ٖٓ ٛزث ثُخجّ ٣ٌٕٞ دجسثك٢٘٤ ثُضش٤ًخ رث خقجةـ ؿ٤ش ٓشؿٞح دٜج ( ، 

ٝ ثُز١   Naphthene base Oil الفسبط إٌفث١ٕٟٝ ثُق٘ق ثُغج٢ٗ كٜٞ ثُذضشٍٝ رٝ 
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جسر ػٖ ٓشًذجس فِو٤ز ٓؾذؼز هذ ٣ٌٕٞ ُٜج عالعَ ٣ضٌٕٞ ػجدر ٖٓ ثُ٘لغجس ٝثُض٢ ٢ٛ ػذ

ؽجٗذ٤ز ٗلغ٤٘٤ز ثٝ دجسثك٤٘٤ز ، ٝٛزث ثُق٘ق ٣قض١ٞ ػجدر ػ٠ِ ٤ًٔجس ال دجط دٜج ٖٓ ثُٔٞثد 

 ثالعلِض٤ز ثُغٞدثء ثُٜؾز ؿ٤ش ثُوجدِز ُالٗقٜجس . 

ٚعٍٝ إٌحٛ  Baseِٓ لجً اٌّظبفٟ ٔسجخ اٌٝ أفسبفسٗ  ا٠ضب ف إٌفظ اٌخب١َظٕر ٠ّىٓٚ 

 :   الرٟ

: ٣ٌٕٞ ػجدر ؿ٤٘ج دجُٔٞثد ثُؾٔؼ٤ز ٝص٣ٞس  ساف١ٕٟبإٌفظ اٌخبَ راد األفسبط اٌج -1

ثُضؾق٤ْ ٝ صقض١ٞ ػ٠ِ ٤ًٔجس ه٤ِِز ٖٓ ثُ٘لغ٤٘جس ٝ ثإلعلِش ٝصٌٕٞ ٗغذز ٓشًذجس 

 ثالًٝغؾ٤ٖ ٝ ثٌُذش٣ش ٝ ثُ٘ضشٝؽ٤ٖ ه٤ِِز ؽذث . 

ثُو٤ش٣ز ٝ  د: صؼط٢ ٛزٙ ٗغذز ػج٤ُز ٖٓ ثُٔٞث إٌفظ اٌخبَ راد األفسبط اإلفسفٍزٟ -2

 ثالعلِض٤ز ٝ ص٣ٞس ثُضؾق٤ْ .

: ُٜزث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُذضشٍٝ خقجةـ ٝ ٓٞثفلجس  اٌّخزٍظ إٌفظ اٌخبَ راد الفسبط -3

 صضٞعو صِي ثُخجفز دجُ٘لو ثُذشثك٢٘٤ ٝ ثُ٘لو ثالعلِض٢ ثالعجط . 

٤ًٔجس ًذ٤شر ٗغذ٤ج ٖٓ  : ٣قض١ٞ ٛزث ثُ٘ٞع ػ٠ِ إٌفظ اٌخبَ راد الفسبط السِٚبرٟ -4

ثُٔشًذجس ثالسٝٓجص٤ز رثس ثالٝصثٕ ثُؾض٣ت٤ز ثُٞثهتز ٝ ثُ٘لغ٤٘جس ٝ ٤ًٔجس ه٤ِِز ٖٓ ثالعلِش 

 ٝص٣ٞس ثُضؾق٤ْ . 

 رشو١ت اٌجزشٚي ) إٌفظ اٌخبَ (  : 

، ثُضوط٤ش ثُضؾض٣ت٢ ، ٣ضْ كقَ ث٤ٌُٔج٣ٝجس ثٌُٔٞٗز ُِ٘لو ػٖ هش٣نأع٘جء ػ٤ِٔجس ثُضقل٤ز

ثُ٘غذ٤ز )أٝ هجد٤ِز ثُضطج٣ش ثُ٘غذ٤ز( ُِٔٞثد  ٗوو ثُـ٤ِج٢ٕٛٝ ػ٤ِٔز كقَ صؼضٔذ ػ٠ِ 

ثُٔخضِلز ثُ٘جصؾز ػٖ صوط٤ش ثُ٘لو. ٝص٘ضؼ ثُٔ٘ضؾجس ثُٔخضِلز دضشص٤خ ٗوطز ؿ٤ِجٜٗج دٔج ك٤ٜج 

، ٝٛزٙ دذٝسٛج ث٤ُٜذسًٝشدٞٗجس ٣ٝضٌٕٞ ثُ٘لو ٖٓ،  ثإل٣غجٕ ،ث٤ُٔغجٕ :، ٓغَس ثُخل٤لزثثُـجص

ٝدؼل ثألؽضثء ؿ٤ش  ٝثٌُشدٕٞ ث٤ُٜذسٝؽ٤ٖ صضٌٕٞ ٖٓ ٓشًذجس ػن٣ٞز صقض١ٞ ػ٠ِ

ٝدؼل ث٤ٌُٔجس ثُنت٤ِز ٖٓ ثُلِضثس  ٝثألًغؾ٤ٖ ٝثٌُذش٣ش ث٤ُ٘ضشٝؽ٤ٖ ثٌُشد٤ٗٞز ٓغَ

 .% ٖٓ صش٤ًخ ثُ٘لو1ٝٓغَ ٛزٙ ثُؼ٘جفش ال صضؼذٟ   ث٤ٌَُ٘ أٝ ثُل٘جد٣ّٞ ٓغَ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%B7%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%B7%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9_%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%84
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 C4H10 د٤ٞصجٕ ،C3H8  ٕدشٝدج ،C2H6ٕ إ٣غج ،CH4 ٤ٓغجٕ : ْٛ أٌُجٗجس ٝأخق أسدؼز

ًِٜج خل٤لز، ٝصضطج٣ش دغُٜٞز ٣ٝضْ  C5-7 ٓ٘ضؾجس ثُغالعَ ثٌُشد٤ٗٞز .ْٝٛ ؽ٤ٔؼج ؿجصثس

صغضخذّ ك٢ ثُضؾل٤ق ثُغش٣غ ٝعٞثةَ ثُض٘ظ٤ق ثُؾجف ٝٓ٘ضؾجس  ًٔز٣ذجس ثعضخذثْٜٓ

ك٢ٜ صٌٕٞ ٓخضِطز دؼنٜج  C12H26 إ٠ُ C6H14 ثألخشٟ. أٓج ثُغالعَ ثألًغش صؼو٤ذث ٖٓ

ٖٓ ثُغالعَ  )ثُ٘لو ثألد٤ل( ث٤ٌُشٝع٤ٖ جص٤ُٖٝ(. ٣ٝضْ ف٘غٌثُ) ثُذ٘ض٣ٖ ثُذؼل ٝصٌٕٞ

 C20 إ٠ُ C10 ُٔٞثهذ ك٢ ثُٔذٟ ٖٓٝص٣ش ث د٣ضٍ عْ ٝهٞد C15 إ٠ُ C10 ثٌُشد٤ٗٞز

ٝؽ٤ٔغ ٛزٙ ثُٔشًذجس  ثُغلٖ ٓقشًجس ثألعوَ ٖٓ رُي ك٢ٜ صغضخذّ ك٢ ص٣ٞس ثُٞهٞد أٓج

 .ثُـشكز دسؽز فشثسر ك٢ عجةِز ثُ٘لط٤ز

٠ِ ثُغالعَ ثألػ C20  إ٠ُ C16 صضشثٝؿ ٖٓ جص٤ُٖص٣ٞس ثُضؾق٤ْ ٝثُؾقْ ؽذٚ ثُقِخ ٝثُل

ٖٓ  C20 ثألعلِش ، ثُوجس ،ثُوطشثٕ ، عْ دؼذ رُي سثك٤ٖجثُذ صٌٕٞ فِذز ، دذث٣ز ٖٓ ؽٔغ  ،

 .ٝصضٞثؽذ ٛزٙ ثُٔٞثد ثُغو٤ِز ك٢ هجع دشػ ثُضوط٤ش

 

ثُ٘جصؾز دقغخ صغِغَ دسؽز ؿ٤ِجٜٗج صقش صؤع٤ش  ٣ؼط٢ ثُضغِغَ ثُضج٢ُ ٌٓٞٗجس ثُ٘لو

 :ثُٔت٣ٞز ثُنـو ثُؾ١ٞ ك٢ ثُضوط٤ش ثُضؾض٣ت٢ دجُذسؽز

 70 – 40    )دضش٤ُّٝٞ إ٣غش( ش دضشٍٝغ٣إ C° : ًّٔز٣خ ٣غضخذ 

 ٖ60خل٤ق  :  د٘ض٣ C° –  100 ُِغ٤جسثس ٣غضخذّ ًٞهٞد 

 ٖ100عو٤َ  :  د٘ض٣ C°- 150   ٣غضخذّ ًٞهٞد ُِغ٤جسثس 

 ٖ120خل٤ق  :  ٤ًشٝع٤ C°  – 150   ُِٔ٘جص٣ٍغضخذّ ًٔز٣خ ٝٝهٞد 

 ٖ300 – 150   :  ٤ًشٝع٤ C° ُِٔقشًجس ثُ٘لجعز ٣غضخذّ ًٞهٞد 

 ٍ350 – 250  :    د٣ض C° ُِّٝضغخ٤ٖ / ًٞهٞد د٣ضٍ ٣غضخذ 

 ْ300 :ص٣ش صؾق٤ C° ˂ ّجسص٣ش ٓقشً ٣غضخذ 

 ٝهٞد ٓضذو٢  ؽٔغ ، أعلِش ، هجس   :ثألؽضثء ثُـ٤ِظز ثُذجه٤ز ،. 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B2%D9%84%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%81%D9%84%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%81%D9%84%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A6%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A6%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%8A%D8%AA_%D8%AA%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%8A%D8%AA_%D8%AA%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%81%D9%84%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%81%D9%84%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B9
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 رم١١ُ إٌفظ ٚ ِشزمبرٗ 

 ٖٓ ٓشًذجس ٓخضِلز دغذخ ثخضالف ٌٓٞٗجس ثُذضشٍٝ ك٢ ثُضش٤ًخ ث٤ٔ٤ٌُج١ٝ ٌُٝٞٗٚ ٓض٣ؾج  

٤ز ًجُِٕٞ ٝثُٞصٕ ثُ٘ٞػ٢ ٝ ثُِضٝؽز ٝ ؿ٤شٛج ٝ خٞثفٚ كضضـ٤ش صذؼج ُزُي خٞثفٚ ثُل٤ض٣جة

ثالفضشثه٤ز ) دسؽز ثالؽضؼجٍ، دسؽز ث٤ُٓٞل ٝ ؿ٤شٛج( ٝ ٗغخ ٌٓٞٗجصٚ ُزُي ٣خنغ 

ثُذضشٍٝ ثُخجّ ُلقٞفجس صو٤ٔ٤٤ز ٜٓٔز ؽذث ُِضؼجَٓ ٓغ ثُذضشٍٝ ٝ ٓؾضوجصٚ ثع٘جء ػ٤ِٔجس 

 ج٣ٝز ثُٞثؽخ ثعضؼٔجُٜج . ثُضقل٤ز ثٝ ثُ٘وَ ثٝ ثُخضٕ ٝ ك٢ صقذ٣ذ ثُؼ٤ِٔجس ث٤ٔ٤ٌُ

 

 ٚ ِشزمبرٗ ٟ٘ :  (اٌخبَ)إٌفظ اُ٘ اٌخظبئض اٌٛاجت رع١١ٕٙب ٚ رم١١ّٙب ٌٍجزشٚي 

   specific gravity: اٌٛصْ إٌٛعٟ   اٚلا 

ٛٞ ٗغذز ٝصٕ فؾْ ٓؼ٤ٖ ٖٓ ثُٔجدر ث٠ُ ٝصٕ ٗلظ ثُقؾْ ٖٓ ثُٔجء ٝ ٗظشث ُضـ٤ش فؾْ 

ٚ ٣وجط ٝصٕ فؾْ ٓؼ٤ٖ ٖٓ ثُذضشٍٝ ثُٔشثد ثُغٞثةَ دضـ٤٤ش دسؽز ثُقشثسر ٝ ثُنـو ػ٤ِ

ّ 16ه٤جط ٝصٗٚ ثُ٘ٞػ٢ ػ٘ذ ظشٝف ه٤جع٤ز ٢ٛٝ 
o 

ٝ مـو ؽ١ٞ ٝثفذ ٝ ٣غضخذّ ٓؼٜذ 

ٓو٤جعج خجفج دٚ  American Petroleum Institute (API)) ) ثُذضشٍٝ ثالٓش٢ٌ٣

ُِضؼذ٤ش ػٖ ثُٞصٕ ثُ٘ٞػ٢ ٝ هذ ؽجع ثعضؼٔجٍ ٛزث ثُٔو٤جط ك٢ ثُؼجُْ ُغُٜٞز ثُضؼجَٓ دٚ 

فغخ ٓو٤جط  10ف٤ظ ٣وجدَ ثُٞصٕ ثُ٘ٞػ٢ ُِٔجء ثُ٘و٢ ثُذجُؾ ٝثفذث فغخ ٛزث ثُٔو٤جط ح 

API  ًِٔج هَ ثُٞصٕ ثُ٘ٞػ٢ صثدس ه٤ٔز (API  . ) 

ِ٘لو ثُخجّ ٣وَ دجصد٣جد ػٔن ثدجس ثُذضشٍٝ ث١ ثٗٚ ُوذ ٝؽذ دؾٌَ ػجّ ثٕ ثُٞصٕ ثُ٘ٞػ٢ ُ

دجُشؿْ ٖٓ ٝؽٞد دؼل ثالعضغ٘جءثس ًٔج ٛٞ ثُقجٍ ث٠ُ فوَ دشًجٕ ك٢  APIصضدثد ه٤ٔز 

ث٣ٌُٞش ٝ فوَ دجًٞك٢ ك٢ سٝع٤ج ٝ ٣شؽغ ثُغذخ ك٢ رُي ث٠ُ ص٣جدر فؾْ ثُـجص ثُٔزثح ك٤ٚ 

ػ٠ِ ثُٞصٕ ثُ٘ٞػ٢ ف٤ظ  دجصد٣جد ثُنـو. ٖٝٓ ثُؾذ٣ش دجُزًش ثٕ عؼش ثُذضشٍٝ ٣ؼضٔذ

صض٤ٔض ثُ٘لٞه ثُخل٤لز دؤعؼجس ثػ٠ِ ٖٓ ثُ٘لٞه ثُغو٤ِز الٕ ثال٠ُٝ صقض١ٞ ػ٠ِ ٗغخ ثػ٠ِ 

ث٤ُٜذسًٝشدٞٗجس ٖٝٓ ٗجف٤ز ثخشٟ كجٕ  َٖٓ ثُٔؾضوجس ثُذضش٤ُٝز ثُٔطِٞدز ك٢ ثالعٞثم ٓغ

صٌٕٞ ف٤ظ  APIثُ٘لٞه رثس ثالُٞثٕ ثُلجصقز ثٝ ثُؼذ٣ٔز ثُِٕٞ صٔضجص دذسؽجس ثػ٠ِ ُـ 

 ًجُِٕٞ ثالعٞد .  ثُذثً٘ز ثُ٘لٞه ثُٔضٞعطز خنشثء ثُِٕٞ ثٓج ثُغو٤ِز كضضغْ دجألُٞثٕ
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٣ضْ ه٤جط ثُٞصٕ ثُ٘ٞػ٢ ثٓج دٞثعطز ه٘ج٢ٗ ثٌُغجكز ثٝ دٞثعطز ث٤ُٜذسٝٓضشثس ، ٣ٌٖٝٔ 

 دذالُز ثُؼالهز ثُضج٤ُز :  APIصق٣َٞ ه٤جعجس ثُٞصٕ ثُ٘ٞػ٢ ث٠ُ ٝفذثس 

    (
     

                       
)                                                    

٣ؾخ ثٕ صٌٕٞ ٝفذر دسؽز ثُقشثسر ُِٞصٕ ثُ٘ٞػ٢ ك٢ ٛزٙ ثُق٤ـز ثُش٣جم٤ز 

دجُلٜشٜٗج٣ش. ٣ٌٖٝٔ صق٣َٞ ثُٔت١ٞ ث٠ُ كٜشٜٗج٣ش ثٝ ثٌُِلٖ ث٠ُ كٜشٜٗج٣ش فغخ 

 ثُؼالهجس ثالص٤ز:

℃                                                                                                     

℉      ℃                                                                                           

 

ثُ٘لٞه ث٠ُ خل٤لز ٝٓضٞعطز ( ٣ٌٕٞ صق٤٘ق APIٝفغخ ٓو٤جط ٓؼٜذ ثُ٘لو ثالٓش٢ٌ٣ )

 ( ألف٘جف ثُ٘لٞه ًجُضج٢ُ :API gravityٝعو٤ِز ؽذث. ٝصضشثٝؿ ه٤ْ )

 API > 31.1  .َ٣ٌٕٞ صق٤٘ق ثُ٘لو خل٤ق ًِٝٔج صثدس ثُو٤ٔز ثفذـ ثكن 

 API (31.1-22.3) .٣ٌٕٞ صق٤٘ق ثُ٘لو ٓضٞعو 

 API < (22.3-10) .َ٣ٌٕٞ صق٤٘ق ثُ٘لو عو٤ 

 API < 10 و٤َ ؽذث .٣ٌٕٞ صق٤٘ق ثُ٘لو ع 

دسؽز ًغجكز ثُٔؾضن ثُ٘لط٢ دٔو٤جط ٓؼٜذ ثُذضشٍٝ  ثُؾذٍٝ ثالص٢ ٣ذ٤ٖ ه٤ٔز ثُٞصٕ ثُ٘ٞػ٢ ٝ

 ( ُذؼل ثُٔؾضوجس ثُ٘لط٤ز.APIثالٓش٢ٌ٣ )

 API ثُٞصٕ ثُ٘ٞػ٢ ثُٔجدر س

 18 0.95 ٗلو عو٤َ 1

 36 0.84 ٗلو خل٤ق 2

 60 0.74 د٘ض٣ٖ )ًجص٤ُٖٝ( 3

 11 0.99 ثعلِش 4
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( ثرث ًجٕ APIًغجكز ثُٔؾضن ثُ٘لط٢ دٔو٤جط ٓؼٜذ ثُذضشٍٝ ثالٓش٢ٌ٣ )ط/ ثفغخ دسؽز 

 كٜشٜٗج٣ش. 60دسؽز ( ػ٘ذ  0.80،  0.86ثُٞصٕ ثُ٘ٞػ٢ ُِٔؾضن ثُ٘لط٢ ) 

 دسؽز 0.86ثرث ًجٕ ثُٞصٕ ثُ٘ٞػ٢ ُِٔؾضن ثُ٘لط٢ =  .1

    (
     

                       
)        

    (
     

    
)               

 دسؽز 0.80ثرث ًجٕ ثُٞصٕ ثُ٘ٞػ٢ ُِٔؾضن ثُ٘لط٢ =  .2

    (
     

                       
)        

    (
     

    
)               

 

 ُٔو٤جط ُِ٘لو ثٗخلنش دسؽز ًغجكضُٚ ٝكوج  ثُٞصٕ ثُ٘ٞػ٢  ٛزث ٣ؼ٢٘ ًِٔج صثد

(APIأ١ ٛ٘جى ص٘جعخ ػٌغ٢ ٣ؼٌظ ثُو٤ٔز ثُغٞه٤ز ُِ٘لو ،)،  كٌِٔج صثدس دسؽز

 ( صضدثد ه٤ٔضٚ ثُغٞه٤ز.APIًغجكز ثُٔؾضن ثُ٘لط٢ دٔو٤جط )

( ثرث ًجٕ ثُٞصٕ APIط/ ثفغخ دسؽز ًغجكز ثُض٣ش دٔو٤جط ٓؼٜذ ثُذضشٍٝ ثالٓش٢ٌ٣ )

 كٜشٜٗج٣ش. 60دسؽز ػ٘ذ  0.92ثُ٘ٞػ٢ ُِٔؾضن ثُ٘لط٢ 

 

،  22.4(  APIثرث ًجٗش دسؽز ًغجكز ثُٔؾضن ثُ٘لط٢ دٔو٤جط ٓؼٜذ ثُذضشٍٝ ثالٓش٢ٌ٣ )ط/ 

 كٜشٜٗج٣ش؟ 60كٔج ٛٞ ثُٞصٕ ثُ٘ٞػ٢ ُِٔؾضن ثُ٘لط٢ ػ٘ذ 

 

  viscosityثب١ٔب : اٌٍضٚجخ 

صؼشف ُضٝؽز ثُغجةَ دجٜٗج ثُٔوجٝٓز ثُض٢ صذذ٣ٜج هذوجس ثُغجةَ ُـ٤شٛج ثع٘جء ٓشٝسٛج ػذش 

ثٗذٞح ؽؼش١ ػ٘ذ فشثسر ٝ مـو ٓؼ٤٘٤ٖ ٝ صؼضٔذ ُضٝؽز ثُذضشٍٝ ثُخجّ ثػضٔجدث ًذ٤شث 
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ًَ ٖٓ ثُٔقضٟٞ  ر٣جدصثس ثُٔزثدز ك٤ٚ ٝ دسؽز فشثسصٚ كؼ٘ذ صػ٠ِ ٓقضٟٞ ثُذضشٍٝ ٖٓ ثُـج

 ثسر صوَ ُضٝؽضٚ . ثُـجص١ ٝ دسؽز ثُقش

ثٕ دسؽز فشثسر ثُطذوجس ثالسم٤ز صضلجٝس فغخ ػٔوٜج ػٖ عطـ ثالسك ٝ ٓؼذٍ ٛزث 

 30ٌَُ  6ثُضذج٣ٖ ٣خضِق ٖٓ ٓٞهغ ث٠ُ ثخش ٝ ٌُٖ دؾٌَ ػجّ ٣ٌٕٞ ٛزث ثُضـ٤٤ش دٔوذثس 

 ٝٗظشث ُضـ٤ش ثُِضٝؽز ٓغ دسؽز ثُقشثسر كجٗٚ ٣ؼ٢٘ ثٕ ُضٝؽز ثُذضشٍٝ ك٢ ٓضش

صقش عطـ ثالسك صضدثد ًِٔج صثد ػٔن ثُذتش. ٝ ٖٓ ٗجف٤ز ثخشٟ ثُٔغضٞدػجس ثُقخش٣ز 

ثٕ ثصد٣جد ػٔن ثالدجس ثُ٘لط٤ز ٣شثكوٚ ثصد٣جد ك٢ ثُنـو ثُٔغِو ػ٠ِ ثُـجص ثُٔٞؽٞد ك٢ 

ث١ ثخضالف د٤ٌٔز ثُـجص ثُٔزثح ك٢ ثُذضشٍٝ  و ثُٔٞؽٞد ك٢ ثُٔغضٞدػجس ثُقخش٣زثُ٘ل

ؾٔٚ ك٢ ثٌُٖٔٔ ثالسم٢ ٝ دلوذثٕ ٗغذز ٣ٝوَ صذؼج ُزُي فؾْ ثُ٘لو ثُٔغضخشػ ٗغذز ث٠ُ ف

 ٖٓ ثُـجصثس ثُزثةذز ك٤ٚ صضدثد ًَ ٖٓ ًغجكضٚ ٝ ُضٝؽضٚ . 

 

   Flash pointثبٌثب : دسجخ ا١ٌِٛض 

ٛزٙ  ، صؼضذشصٔغَ ثٝهؤ دسؽز ٣قضشم ػ٘ذٛج دخجس ثُٔؾضن ثُ٘لط٢ ػ٘ذ صؼشمٚ ث٠ُ ُٜخ

ف٤ظ ثُغالٓز ُخضٕ ثُخجف٤ز ٖٓ ثُخقجةـ ثُٜٔٔز ٖٓ ٗجف٤ز ثخض٤جس ثٗغخ ثُظشٝف ٖٓ 

ٝٗوَ ٝثعضخذثّ ثُٔؾضوجس ثُ٘لط٤ز ثُٔخضِلز ٝصغضخذّ ػذر ثٗٞثع ٖٓ ثؽٜضر ه٤جط ٝ صق٘ق 

. ٝ ٣غضخذّ ٓغ دؼل ثُٔؾضوجس ثُ٘لط٤ز ػذث ثُٔؾضن ثُ٘لط٢ ثُٔشثد كققٚ فغخ صطج٣ش٣ٚ

ٝثُض٢ صٔغَ  ثذسجخ اٌحش٠كثُض٣ٞس ثُٞهٞد٣ز كقـ ثخش ٓؾجدٚ ُذسؽز ث٤ُٓٞل ٣ؼشف 

ثس٣ز ٣ضذخش ػ٘ذٛج ثُٔؾضن ثُ٘لط٢ ٤ُضؾٔغ كٞم عطـ ثُغجةَ ًٔض٣ؼ ٓغ ثٝهؤ دسؽز فش

ثُٜٞثء هجدال ُالؽضؼجٍ دؾٌَ ٓغضٔش ػ٘ذ ثؽؼجُٚ دٔقذس خجسؽ٢. ٝ ٣غضخذّ كقـ ثخش 

ٝ ثُض٢ صٔغَ ثٝهؤ دسؽز فشثس٣ز  ثذسجخ الحزشاقٓؾجدٚ خجؿ دلقـ ث٤ٌُشٝع٤ٖ ٣ؼشف 

 ٝ ثُٔٞؽٞدر ك٢ ٝػجء ٓلضٞؿ ػ٘ذٛج ثالدخشر ثُٔضطج٣شر ٖٓ ثُٔؾضن ثُ٘لط٢ش صغضٔ

 دجالفضشثم ػ٘ذ ثؽؼجُٜج دٔقذس ُِ٘جس ك٢ ٓٞمغ هش٣خ ٖٓ عطـ ثُغجةَ . 

ّ، ٝهٞد  50-40)ثٌُجص٤ُٖٝ ثهَ ٖٓ فلش، ث٤ٌُشٝع٤ٖ  ٖٓ ثالٓغِز ػ٠ِ دسؽز ث٤ُٓٞل

 ّ( 320-130ّ، ص٣ٞس ثُضض٤٣ش  90-30ثُذ٣ضٍ 
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 ساثعبا : ٔمطخ الشزعبي ٚدسجخ الشزعبي اٌزارٟ 

ثالؽضؼجٍ : ٢ٛ دسؽز ثُقشثسر ثُض٢ صغخٖ ث٤ُٜج ثُٔجدر صقش ظشٝف ٓؼ٤٘ز ٢ً صؾضؼَ ٗوطز 

 ٝصغضٔش دجالؽضؼجٍ ػ٘ذ صوش٣خ ُٜخ ث٤ُٜج دؼذ ثٓضضثػ دخجسٛج ٓغ ثُٜٞثء.

دسؽز ثالؽضؼجٍ ثُزثص٢ : ٢ٛٝ ثُذسؽز ثُقشثس٣ز ثُض٢ صؾضؼَ ػ٘ذٛج ثُٔجدر ػ٘ذ صاله٤ٜج ٓغ 

 ثُٜٞثء ٖٓ دٕٝ صوش٣خ ُٜخ ث٤ُٜج. 

ؽز ثالؽضؼجٍ ثُزثص٢ كؤٜٗج صؼضٔذ ػ٠ِ عذجس ثُٔ٘ضؼ ُضؤع٤ش ثالًٝغؾ٤ٖ كذسؽز ثالؽضؼجٍ دس

ثُـ٤ِجٕ ثػ٠ِ ٖٓ صِي ثُٔ٘ضؾجس ػج٤ُز ثُـ٤ِجٕ ثُزثص٢ ُِٔ٘ضؾجس ثُذضش٤ُٝز ٓ٘خلنز 

ّ( ثٓج دو٤ز ثُٔ٘ضؾجس ثُٔضذو٤ز  400ّ ، ث٤ٌُشٝع٤ٖ ثػ٠ِ ٖٓ  500)ثٌُجص٤ُٖٝ ثػ٠ِ ٖٓ 

 ّ(. 350-300ثُذضش٤ُٝز صضشثٝؿ د٤ٖ 

 

 Molecular Weightخبِسبا : اٌٛصْ اٌجض٠ئٟ 

٣ضٞهق ثُٞصٕ ثُؾض٣ت٢ ُِذضشٍٝ ٝثُٔؾضوجس ثُذضش٤ُٝز ػ٠ِ ثُٞصٕ ثُؾض٣ت٢ ُِٔشًذجس 

 300-250ثٌُٔٞٗز ٌَُ ٜٓ٘ج ٝػ٠ِ ثُ٘غذز د٤ٜ٘ج ٣ٝضشثٝؿ ثُٞصٕ ثُؾض٣ت٢ ُِ٘لو ثُخجّ د٤ٖ )

ٓغ ص٣جدر دسؽز ؿ٤ِجٜٗج ٝدغذخ ؿْ/ٍٓٞ( ٣ٝضدثد ثُٞصٕ ثُؾض٣ت٢ ُِٔؾضوجس ثُ٘لط٤ز 

ثخضالف ثُضش٤ًخ ث٤ٔ٤ٌُجة٢ ُِٔؾضوجس ثُ٘لط٤ز صٌٕٞ ثٝصثٜٗج ثُؾض٣ت٤ز ؿ٤ش ٓضغج٣ٝز 

كجُٔؾضوجس ثُذجسثك٤٘٤ز صٌٕٞ رثس ثٝصثٕ ؽض٣ت٤ز ػج٤ُز د٤٘ٔج ثُٔؾضوجس ثُ٘لط٤ز ثالسٝٓجص٤ز 

 .صٌٕٞ رثس ثٝصثٕ ؽض٣ت٤ز ٝثهتز ثٓج ثُ٘لغ٤٘٤ز كضٌٕٞ دؤٝصثٕ ؽض٣ت٤ز ٓضٞعطز

 

    Volatility: اٌزطب٠ش٠خ  فسبدفسبا 

عجةَ ػ٠ِ مـطٚ  ٣وقذ دضطج٣ش٣ز ثُٞهٞد هجد٤ِضٚ ػ٠ِ ثُضذخش ٝ ٣ؼضٔذ ٓذٟ ثُضذخش أل١

، ث١ ثُنـو ثُز١ صُٞذٙ ؽض٣تجس دخجس ثُغجةَ ثُٔضطج٣شر ٝ ثُٔٞؽٞدر كٞم عطـ ثُذخجس١

دجسصلجع . ٣ضدثد ثُنـو ثُذخجس١ ػجدر ٣قذـ ك٢ فجٍ صٞثصٕ ٓغ ثُنـو ثُؾ١ٞ ثُغجةَ

دسؽز ثُقشثسر ف٤ظ ٣ذذأ ثُغجةَ دجُـ٤ِجٕ ػ٘ذٓج ٣ضغجٟٝ مـو دخجسٙ ٓغ ثُنـو ثُؾ١ٞ ٝ 

ٌُٕٞ ثُٔؾضوجس ثُذضش٤ُٝز عجةَ دذالُز دسؽز ؿ٤ِجٗٚ ٝ ٣ؼذش ػٖ ثُنـو ثُذخجس١ أل١
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ٓغال ٣ذذث )ٓضٌٞٗز ٖٓ ٓض٣ؼ ٖٓ ث٤ُٜذسًٝشدٞٗجس ٌَُ ٜٓ٘ج دسؽز ؿ٤ِجٕ ٓقذدر دٚ 

ّ 50دسؽز  ثٌُجص٤ُٖٝ دجُـ٤ِجٕ ػ٘ذ
o

(  ُزُي كٌَِ
 

 . ٓؾضن ٗلط٢ دسؽز ثُضطج٣ش٣ز ثُخجفز دٚ

 

 Aniline point: دسجخ ال١ٍ١ٔٓ  فسبثعبا 

ثٝهؤ دسؽز فشثسر ٣ٔضضػ ػ٘ذٛج فؾٔجٕ ٓضغج٣ٝجٕ ٖٓ ثُٔؾضن ثُ٘لط٢ ٝ ثال٤ِ٤ٖٗ ٝ 

٣غضخذّ ٛزث ثُلقـ ُٔؼشكز ثُٔقضٟٞ ثالسٝٓجص٢ ك٢ ثُٔؾضن ثُ٘لط٢ ًج٤ٌُشٝع٤ٖ ٝ 

٣غضلجد ٖٓ ٛزٙ ثُخجف٤ز ثُٜجٓز ك٢ فغجح فشثسر ثالفضشثم ُِٞهٞد . صضدثد ثُض٣ٞس ٝ 

 سثك٢٘٤ .جدسؽز ثال٤ِ٤ٖٗ دجٗخلجك ثُٔقضٟٞ ثالسٝٓجص٢ ُِٔؾضن ثُ٘لط٢ ٝ ص٣جدر ثُٔقضٟٞ ثُذ

 

صغضخذّ دسؽز فشثسر ثال٤ِ٤ٖٗ ك٢ صؼ٤٤ٖ خجف٤ز ثخشٟ ٜٓٔز ُِضؼذ٤ش ػٖ ثُٔقضٟٞ 

ثُز١ ٣شدو  ثّعبًِ اٌذ٠ضيثُٞهٞد ٝ ٛزث ٓج ٣ؼشف  ك٢٘٤ ٝ ثالسٝٓجص٢ ُذؼل ٓؾضوجسثثُذجس

  APIثُؼالهز د٤ٖ دسؽز فشثسر ثال٤ِ٤ٖٗ ٝ دسؽز ثُؾجرد٤ز 

              
               ℉     

   
                                

 

 ( ٣ؾخ صق٣َٞ دسؽز ثال٤ِ٤ٖٗ ٖٓ ثُٔت١ٞo
C( ثٝ ثُٔطِن )K( ث٠ُ ثُلٜشٜٗج٣ش )F.) 

 

 Refractive indexبا : ِعبًِ الٔىسبس ثبِٕ

ظجٛشر ثالٌٗغجس ٢ٛ صـ٤ش عشػز ثالؽؼز ثُنٞة٤ز ٝأصؾجٜٛج ػ٘ذ ثٗضوجُٜج ٖٓ ٝعو ث٠ُ 

ٝعو ثخش ٣خضِق ػ٘ٚ دجٌُغجكز ٣ٝطِن ػ٠ِ ثُ٘غذز د٤ٖ صـ٤ش ثُغشػز ك٢ ثُٞعط٤ٖ دــ 

)ٓؼجَٓ ثالٌٗغجس( ثٝ ٛٞ ثُ٘غذز د٤ٖ صث٣ٝز عوٞه ثُؾؼجع ٝصث٣ٝز ثٌٗغجسٙ، ٝدغذخ 

ثُخجّ ٣ٌٕٞ دٔؼجٓالس ثٌٗغجس ٓخضِلز ٝثُذجسثك٤٘جس  ثخضالف ٌٓٞٗجس ثُذضشٍٝ كئٕ ثُ٘لو

صٌٕٞ رثس ٓؼجٓالس ثٌٗغجس ه٤َِ د٤٘ٔج ثُٔشًذجس ثُ٘لغ٤٘٤ز ٝثالسٝٓجص٤ز ٣ٌٕٞ ٓؼجَٓ 

ثٌٗغجسٛج ثػ٠ِ ٗغذ٤ج  ٣ٝضدثد ٓؼجَٓ ثالٌٗغجس ٓغ ص٣جدر ثُٞصٕ ثُؾض٣ت٢ ٤ُِٜذسًٝجسدٞٗجس 

 (.Refractometerغجس ثالؽؼز ٣ٝغضخذّ ؽٜجص ُو٤جط ٓؼجَٓ ثالٌٗغجس ٣غ٠ٔ )ٓو٤جط ثٌٗ
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  اٌخظـــبئض اٌّــــزٕٛعـخ ٌٍّشزمبد إٌفط١خ

صٞؽذ ثٕ ثُخقجةـ ثٗلز ثُزًش صطذن ػ٠ِ ثُ٘لو ثُخجّ دؾٌَ ػجّ. ٖٝٓ ٗجف٤ز ثخشٟ 

خقجةـ ثخشٟ ػذ٣ذر ٝٓض٘ٞػز ٝ ثُذؼل ٜٓ٘ج ٓضخققز ُذؼل ثُٔؾضوجس ثُذضش٤ُٝز 

ثُخٞثؿ ٝ ثالعضلجدر ٖٓ ٗضجةؾٜج دٕٝ ؿ٤شٛج ٝ صٞؽذ هشم ه٤جع٤ز ُو٤جط ث١ ٖٓ ٛزٙ 

الؿشثك خضٕ ٝ ٗوَ ٝ ثعضخذثّ ثُٔؾضوجس ثُ٘لط٤ز ثُٔخضِلز ٖٝٓ ثْٛ ٛزٙ ثُخٞثؿ ٓج 

 ٣ؤص٢ : 

   Ash Contentِحزٜٛ اٌشِبد  -1

٣وقذ دجُٔقضٟٞ ثُشٓجد١ ثُٔخِلجس ؿ٤ش ثُٔضطج٣شر ثُ٘جصؾز ٖٓ ػ٤ِٔز فشم ثُٔؾضوجس 

ثُ٘لط٤ز فشهج صجٓج ٝ ٣ؼذش ػٖ ٛزث ثُٔقضٟٞ ػجدر دجُ٘غخ ثُٞص٤ٗز ثُٔخضِلز ٖٓ ثُٔجدر 

ثالف٤ِز دؼذ ثُقشم ٝ ُٜزث ثُلقـ ث٤ٔٛز خجفز ُٞهٞد ثُذ٣ضٍ ٝ ص٣ش ثُٞهٞد ٝ ص٣ٞس 

 .  ASTM 482ثُضؾق٤ْ ٝ صوجط فغخ ه٤جط 

 

    Bleedingاٌزذاِٟ  -2

٣وقذ دٜزٙ ثُخجف٤ز هجد٤ِز ثٗلقجٍ ثٌُٔٞٗجس ثُغجةِز ػٖ ثُقِذز ُِٔؾضن ثُ٘لط٢ ثُٔٞؽٞد 

د٤ٜتز ٓض٣ؼ ٖٓ ثُٔٞثد ثُقِذز ٝ ثُغجةِز ثٝ ثُٔٞثد ؽذٚ ثُقِذز ًٔج ٛٞ ثُقجٍ ٓغ ص٣ٞس 

 ثُضؾق٤ْ ثٝ ثُؾقّٞ ثُذضش٤ُٝز ثُقِذز. 

 

   Burning Qualityِٛاطفبد الحزشاق  -3

ٝ صؾَٔ ٛزٙ ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُخقجةـ ثالفضشثه٤ز ُِٞهٞد ٓغَ دسؽز ثالفضشثم ٝ ثُض٢ صٔغَ 

ثٝهؤ دسؽز فشثس٣ز صغضٔش ػ٘ذٛج ثالدخشر ثُٔضطج٣شر ٖٓ ثُٔؾضن ثُ٘لط٢ ٝ ثُٔٞؽٞدر ك٢ 

ٝػجء ٓلضٞؿ دجالفضشثم ػ٘ذ ثؽؼجُٜج دٔقذس ُِ٘جس ك٢ ٓٞمغ هش٣خ ٖٓ عطـ ثُغجةَ ٝ 

 الف٤ز ثُٞهٞد ُالفضشثم دذالُز ٓج ٣ؼشف دٔؼجَٓ ؽٞدر ثالفضشثم .٣ؼذش ػٖ ف
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   Cetane Index and Cetane Numberاٌعذد اٌس١زبٟٔ ٚ ِعبًِ اٌس١زبْ  -4

ثُؼذد ثُغ٤ضج٢ٗ ٓقطِـ ٣غضخذّ ُِضؼذ٤ش ػٖ ثُؾٞدر ثالفضشثه٤ز ُٞهٞد ثُذ٣ضٍ ف٤ظ ٣ٔغَ 

ٓغ٤َ ٗلغج٤ُٖ ك٢  –ثُض٢ ٣ؾخ ٓضؽٜج ٓغ ثُلج  C16H34ٛزث ثُؼذد ثُ٘غذز ثُقؾ٤ٔز ُِغ٤ضجٕ 

ٛزث ٝهٞد ه٤جع٢ ُضؼط٢ ثٌُلجءر ثالؽضؼج٤ُز ٗلغـــٜج ُِٞهــٞد ه٤ذ ثُلــقـ ف٤ظ ٣ضْ هـ٤ـجط 

ِعبًِ ، ثٓج   ASTM D613غخ هش٣وــز ثُلقـــ ثُؼــذد ػ٘ذ ظـشٝف ه٤جع٤ز ٝ ف

د ثُغ٤ضج٢ٗ ٖٓ ك٤وقذ دٚ ثُٔؼجَٓ ثُقغجد٢ ثُز١ دٞثعطضٚ ٣ٌٖٔ فغجح ثُؼذ اٌس١زبْ

 ٝ ٗوطز ٓ٘ضقق ثُضوط٤ش .  APIخقجةـ ثخشٟ ٢ٛٝ دسؽز ثُؾجرد٤ز 

 

   Cloud pointدسجخ اٌزغ١١ُ  -5

٢ٛٝ ثُذسؽز ثُقشثس٣ز ثُض٢ صضذِٞس ػ٘ذٛج ثُٔؾضوجس ثُؾٔؼ٤ز ٝ ثٌُٔٞٗجس ثُقِذز ُِ٘لو 

ػ٘ذ صذش٣ذ ثُٔؾضن دؾٌَ ٓلجؽب ٣ٝضْ ٛزث  ثُخجّ ٝ ٓؾضوجصٚ ٝ ص٘لقَ ػٖ ثٌُٔٞٗجس ثُغجةِز

 ASTM D97ثُلقـ هذوج ُِٔٞثفلز 

 

  Color Typeل١بط اٌٍْٛ  -6

٣ضْ ه٤جط ثُٞثٕ ثُٔؾضوجس ثُ٘لط٤ز دٔوجسٗضٜج دجُٞثٕ ه٤جع٤ز ثٝ دجعضخذثّ ٓو٤جط ثُِٕٞ 

ف٤ظ ٣ؼضذش ثُِٕٞ خجف٤ز ك٤ض٣جة٤ز  ASTM D976ثُٔؼشٝف ٝ فغخ ثُٔٞثفلز ثُو٤جع٤ز 

 س ثُ٘لط٤ز ثُٔخضِلز .٤ٔٓضر ُِٔؾضوج

 

   Doctor Testفحض اٌذوزٛس  -7

٣ؼضذش ٛزث ثُلقـ ٖٓ ثُطشم ثُو٤جع٤ز ثُٔغضؼِٔز ك٢ ثُؼذ٣ذ ٖٓ ٓقجك٢ ثُ٘لو ُِضؤًذ ٖٓ 

خِٞ ثُٔؾضن ٖٓ ٓشًذجس ثٌُذش٣ش ًجُٔشًذضجٗجس ٝ خجفز دجُ٘غذز ُذؼل ثُٔز٣ذجس ثُٔؾضوز 

ُشفجؿ ٝ ٤ٛذسًٝغ٤ذ ٖٓ ثُ٘لو ٝ ٣ؾش١ ٛزث ثُلقـ دجعضخذثّ ٓض٣ؼ ٖٓ ثًغ٤ذ ث

ثُقٞد٣ّٞ ٝ ٣غضخذّ ٛزث ثُٔقٍِٞ ك٢ دؼل ػ٤ِٔجس ثُضق٤ِز ف٤ظ ٣ضْ صق٣َٞ ثُؾٞثةخ 

ثُٔغذذز ُِشٝثةـ ٓغَ ثُٔشًذضجٗجس ث٠ُ ٓؾضوجس دث١ عِلج٣ذ ثالهَ سثةقز ٝ ثصثُز ثٌُذش٣ش 

 ٜٓ٘ج . 
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   Dropping Pointدسجخ اٌزمطش  -8

صؼضذش ٛزٙ ثُخجف٤ز ٖٓ ثُخقجةـ ثُٜٔٔز ُِؾقّٞ ثُذضش٤ُٝز ف٤ظ صٔغَ ثُذسؽز ثُقشثس٣ز 

ثُض٢ صضقٍٞ ػ٘ذٛج ثُؾقّٞ ثُذضش٤ُٝز ٖٓ ٓٞثد ؽذٚ فِذز ث٠ُ عٞثةَ ُضؽز ٝ ٣ؾشٟ ٛزث 

 .  ASTM D566ثُلقـ صقش ظشٝف ٓقذدر ٝ فغخ ثُٔٞثفلز 

 

   Dry Point and End Pointدسجخ الٔزٙبء ٚ دسجخ اٌجفبف  -9

٣وقذ دذسؽز ثالٗضٜجء ُِٔؾضوجس ثُ٘لط٤ز ثػ٠ِ دسؽز فشثس٣ز ٣قِٜج ثُٔقشثس ك٢ ػ٤ِٔز 

ثُضوط٤ش ٝ صٔغَ ٛزٙ دسؽز ثُـ٤ِجٕ ثُٜ٘جة٤ز ٝ صؼضٔذ ػ٠ِ ٛزٙ ثُذسؽز ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُخقجةـ 

ثُل٤ض٣ج٣ٝز ثالخشٟ ٓغَ ثُضطج٣ش٣ز ٝ ثُنـو ثُذخجس١ ٝ ؿ٤شٛج . ثٓج دسؽز ثُؾلجف ك٢ٜ 

 ثُض٢ صضذخش ػ٘ذٛج ثخش هطشر ٖٓ ثُغجةَ ثُٔٞؽٞد ك٢ ٝػجء ثُضوط٤ش . ثُذسؽز ثُقشثس٣ز 

 

   Heat of Combustionحشاسح الحزشاق  -11

٢ٛٝ ثُقشثسر ثالؽٔج٤ُز ثُ٘جصؾز ػٖ ثفضشثم ٝفذر ٝصٕ ٖٓ ثُٔؾضن ثُذضش٢ُٝ فشهج صجٓج ٝ 

F 60ٌَُ دجٝٗذ ػ٘ذ دسؽز  )) ٝفذر فشثس٣ز دش٣طج٤ٗز  B.U.Tثُض٢ صوجط دٞفذر 
o

ٝٛزٙ  

صٔغَ ٤ًٔز ثُقشثسر ثُالصٓز ُشكغ دسؽز فشثس٣ز دجٝٗذ ٝثفذ ٖٓ ثُٔجء دسؽز كٜشٜٗج٣ض٤ز 

 ٝثفذر ٝ ٣ؼضذش ٛزث ثُلقـ ٜٓٔج دجُ٘غذز ُض٣ٞس ثُضغخ٤ٖ . 

 

  Octane Numberوزبٟٔ ٚاٌعذد ال -11

صؼذش ٛزٙ ثُخجف٤ز ػٖ ؽٞدر ثٌُجص٤ُٖٝ ) ثُذ٘ض٣ٖ ( ٝ خجفز ٓج ٣ؼشف دجُخجف٤ز ثُٔنجدر 

ثُض٢ صقذط ك٢ ثٌُٔجةٖ ثُٔغضخذٓز ٌُجص٤ُٖٝ ثُغ٤جسثس ٝ ثُطجةشثس   Antiknockُِوشهؼز 

ف٤ظ ٣ٔغَ ثُؼذد ثالًٝضج٢ٗ ثُ٘غذز ثُٔت٣ٞز ُال٣ضٝثًٝضجٕ ك٢ ثُٔض٣ؼ ثُٔضٌٕٞ ٖٓ 

ُز١ ٣ؼط٢ ثٌُلجءر ثالفضشثه٤ز ٗلغٜج ُِٞهٞد ثُٔشثد كققٚ ف٤ظ ًضجٕ ٝ ثُٜذضجٕ ثٝثال٣ضٝث

ًضج٢ٗ ُِٜذضجٕ ثالػض٤جد١ ٓغج٣ٝج ُِقلش ث١ ٖٓ ثٌُٔٞٗجس ثُٔغذذز ُِوشهؼز ٣ٝؼضذش ثُؼذد ثال

 . ًٝضجٕ ٓغج٣ٝج ُِٔتزًضج٢ٗ ُال٣ضٝثٝثُؾذ٣ذر ٝ ٣ؼضذش ثُؼذد ثال
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 طش٠مخ اٌّحشنٝ جحثطش٠مخ اًٌضج٢ٗ ٢ٛٝ ٝصغضخذّ ػ٤ِٔج هش٣وضجٕ ُو٤جط ثُؼذد ثال

دٝسر /  600ٝصؾش١ ثُطش٣وز ثال٠ُٝ ػ٘ذ ظشٝف ٓؼضذُز ٖٓ دسؽز ٝ عشػز دٝسثٕ صذِؾ 

ّ  50ده٤وز ٝ ػ٘ذ دسؽز فشثسر 
o
، ثٓج ثُطش٣وز ثُغج٤ٗز كضؾش١ ػ٘ذ ظشٝف ثًغش ؽذر ث١  

ّ 300دٝسر / ده٤وز ٝ   900
o
ٝ ػ٠ِ ثُٔغضٟٞ ثُق٘جػ٢ صلنَ ثُطش٣وز ثال٠ُٝ ُضؼ٤٤ٖ  

 ًضج٢ٗ .   ٝثُؼذد ثال

 

   Penetration Numberعذد الخزشاق  -12

٣ؼذش ٛزث ثُلقـ ػٖ خجف٤ز ثُضٔجعي ُذٟ دؼل ثُٔؾضوجس ثُ٘لط٤ز ٓغَ ثُؾقّٞ ثُ٘لط٤ز ٝ 

ثالعلِش ٝ ثُٔٞثد ثُو٤ش٣ز ثالخشٟ ٝ ٣ؼذش ػٜ٘ج ػجدر دذالُز ثُٔغجكز ثٝ ثُؼٔن ثُض٢ صخضشهٚ 

ٔشثد كققٜج ٝ صؾش١ ٛزٙ ثدشر ه٤جع٤ز ػٔٞد٣ز صقش ظشٝف ٓقذدر ك٢ ثُٔجدر ثُ

ٝ  D937ٝ ثالعلِش  ASTM D127ثُلقٞفجس فغخ ثُٔٞثفلجس ثُو٤جع٤ز ُِؾقّٞ 

 .  ASTM D1321ُِٔٞثد ثُؾٔؼ٤ز 

 

   Pour Pointدسجخ الٔسىبة  -13

صٔغَ ثٝهب دسؽز فشثس٣ز ٣غضٔش ػ٘ذٛج ثُٔؾضن ثُ٘لط٢ دجالٗغ٤جح ٝ ٣ؾش١ ٛزث ثُلقـ 

ٝ ٣نجف ػجدر ث٠ُ دؼل ثُٔؾضوجس ثُ٘لط٤ز ٓغَ ص٣ٞس   ASTM D97فغخ ثُٔٞثفلز 

ثُضؾق٤ْ ٓنجكجس خجفز صؼشف دخجكنجس دسؽز ثالٗغٌجح ٝ خجفز ك٢ ثُظشٝف ثُذجسدر 

 ٝك٢ كقَ ثُؾضجء . 

 Coefficient of viscosity ِعبًِ اٌٍضٚجخ  -14

٢ٛ فلز ٜٓٔز ُذٕٛٞ ثُضض٤٣ش ٝثُض٢ صٔغَ ٓوذثس ثُضـ٤ش ك٢ ثُِضٝؽز ػ٘ذ صـ٤ش دسؽز 

 ثسر كجُذٕٛٞ رثس ثُؾٞدر ثُؼج٤ُز ٣ٌٕٞ ُٜج ٓؼجَٓ ُضٝؽز ػج٤ُز.ثُقش
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 ِعبٌجخ إٌفظ اٌخبَ ٚاعبدح رىش٠شٖ 

Treatment of Crude Oil and Re-refining 

 عملٌات معالجة النفط الخام 

غازات وأمالح ومٌاه وشوائب مٌكانٌكٌة  النفطً ٌصاحب البترول أثناء خروجه من البئر

ا فً الحقل ًٌ ، وكلٌاً "رمال وطٌن" فً بعض األحٌان، ولذا ٌجب فصل هذه األشٌاء جزئ

 ر.التكرٌ وحداتبعد ذلك فً 

 ومن اهم المعالجات التً تجري على النفط الخام قبل التكرٌر هً :

 فصل الغازات وتثبٌت البترول فً الحقول (1) 

ي ٌصاحب البترول أثناء خروجه من البئر ٌجب فصله عن البترول. وٌتم إّن الغاز الذ

وذلك بواسطة  ،(Trapsاجهزة خاصة تسمى المصائد )الفصل فً حقول البترول فً  هذا

وللمحافظة على محتوى البترول من  البترول والغاز. زٌجم جرٌانخفض سرعة 

ء تخزٌنها لذلك ٌجب تثبٌت البترول المشتقات الخفٌفة والغازات الذائبة التً قد تتبخر اثنا

حٌث ٌفصل  (Gas separatorفً الحقل من خالل امراره خالل مكثف فاصل الغاز )

 الغاز وٌنقل الى وحدات تنقٌة الغاز بٌنما ٌوجه البترول المثبت الى مصانع التكرٌر.

 

 نزع الماء واألمالح من البترول (2) 

والرمل والطٌن" تصاحب البترول دائًما أثناء  إن الماء والشوائب المٌكانٌكٌة "األمالح

ترول فً بعض األحوال بسهولة من الب Free Water استخراجه. وٌفصل الماء الحر

  .، ولكنه ٌكون مستحلبات ثابتة مع البترول فً البعض اآلخراً نسبٌ

وٌجب أن ٌخضع البترول الذي ٌحصل علٌه على صورة مستحلب، لمعالجة خاصة 

وٌإدي بقاء الشوائب المٌكانٌكٌة فً  فصله عن الماء والشوائب المٌكانٌكٌة،معقدة نسبٌاً ل

المتبقٌات البترولٌة الى خفض جودة هذه المتبقٌات. ومن االمالح الموجودة فً 

 ,NaClالمستحلبات البترولٌة هً امالح المغنٌسٌوم والصودٌوم وعلى شكل كلورٌدات )

MgCl2) وعند تحلل هذه االمالح مائٌا .( ٌنتج حامضHCl والذي ٌإدي الى تؤكل )

  المعدات واالجهزة.
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 المستحلبات البترولٌة (3) 

 هناك نوعان من المستحلبات البترولٌة: 

  كارهه للماء مستحلبات ) وتسمى اٌضا الماء فً البترولمستحلبات

hydrophobic Emulsions.)  

  للماءمحبة مستحلبات )وتسمى اٌضا  البترول فً الماءمستحلبات 

(hydrophilic Emulsions . 

ٝٓغضقِذجس ثُ٘ٞع ثألٍٝ أًغش ثٗضؾجسث  ٖٓ ثُ٘ٞع ثُغج٢ٗ. ٝك٢ ٓغضقِذجس ثُ٘ٞع ثألٍٝ ٣ٞؽذ 

ُٜج ٖٓ ثُوطشثس ثُٔض٘ج٤ٛز ك٢ ثُقـش. أٓج ك٢  ال فقشثُٔجء ك٢ ثُذضشٍٝ ػ٠ِ فٞسر ٤ًٔز 

 .ك٢ ثُٔجء ٓغضقِذجس ثُ٘ٞع ثُغج٢ٗ ك٤ٌٕٞ ثُذضشٍٝ ػ٠ِ فٞسر هطشثس ٓلشدر ٓؼِوز

ػ٘ذ دٓؼ عجة٤ِٖ ال ٣خضِو ثفذٛٔج دجألخش : ب٢رٟوٚرزٍخض ع١ٍّخ رى٠ٛٓ اٌّسزحٍجبد 

ٝثفذٛٔج ٓؾضش ك٢ ثالخش ػ٠ِ فٞسر ؽغ٤ٔجس فـ٤شر ؽذث ٣ؾخ صٞكش ٓجدر عجُغز 

( Emulsifying factor مشٝس٣ز ُض٣ٌٖٞ ثُٔغضقِخ صذػ٠ ٛزٙ ثُٔجدر )ػجَٓ ثالعضقالح

ثُٔٞثد ثُشثص٘ؾ٤ز ثالعلِض٤ز ٝثالفٔجك ثُ٘لغ٤ز ثُٔٞؽٞدر ك٢ ثٝ ٓغذش ثُٔغضقِخ. ٝصؼذ 

. ثٓج ثُقٞثد٤ٖ (٤ٛذسٝكٞد٤ز)ًجسٛز ُِٔجء  ثُذضشٍٝ ٓشًذجس هذ٤ؼ٤ز ٝػٞثَٓ ٓغضقِذز

ُذضشٍٝ ثثُض٢ صضٌٕٞ ٖٓ صلجػَ ثُقٞثٓل ثُ٘لغ٤ز ثُٔٞؽٞدر ك٢ ثُقٞد٤ٓٞ٣ز ٝثُذٞصجع٤ٓٞ٤ز 

 (.٤ٛذسٝك٤ِ٤ز) ٓقذز ُِٔجء ٞثَٓ ٓغضقِذزٓغ ثٓالؿ ثُٔؼجدٕ ثُزثةذز ك٢ ٓجء ثُقلش ك٢ٜ ػ

 .٤ّ٘ٞ ٝثٌُجُغ٤ّٞ دخٞثؿ ًجسٛز ُِٔجءلغ٤٘جس ثُٔـ٤٘غ٤ّٞ ٝثُقذ٣ذ ٝثالُٔٗٝصضٔضغ 

 

 وٌمكن ازالة حالة االستحالب بالطرق األتٌة:

 وتتم بالتروٌق أو الطرد المركزي أو الترشٌح، ولكن ال: الطرق المٌكانٌكٌة 

 .تستخدم هذه الطرق على نطاق واسع

 ذلك تتمدد الطبقة المثبتة  وخالل تتم بتسخٌن المستحلب: الطرق الحرارٌة

للمستحلب وتتكسر وبالتالً تتجمع القطرات المائٌة وتندمج مع بعضها. تستخدم 

هذه الطرٌقة لمعالجة المستحلبات غٌر الثابتة فقط من خالل تسخٌن البترول فً 
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ة من المشتقات البترولٌة الخفٌفة الخزانات. وتإدي هذه الطرٌقة لفقدان كمٌة كبٌر

 فً حالة عدم السٌطرة على العملٌة.

 

 باستخدام مواد كٌمٌائٌة مانعة لالستحالب تكون رخٌصة وذات : الطرق الكٌمٌائٌة

بمجرد التماس  فعالٌة كافٌة، وهذه المواد تضعف الغشاء المغلف لقطرات الماء

معه وبالتالً ٌتكسر هذا الغشاء مسبب تجمع القطرات المائٌة مع بعضها وبالتالً 

 .ازالتها على شكل كتلة مائٌة اكبر

 

 وفً هذه الحالة ٌتم التخلص من المستحلبات منالطرق الكٌمٌائٌة الحرارٌة : 

المانعة الممتزج مع المادة الكٌمٌائٌة  خالل عملٌة تسخٌن المستحلب البترولً

. وٌمكن استخدام الطرٌقة الكٌمٌائٌة الحرارٌة إلزالة االستحالب لالستحالب

بنجاح، إذا وجدت مادة مانعة لالستحالب تكون رخٌصة وذات فعالٌة كافٌة 

أن  الكٌمٌائً لألجهزة. كما ٌجب آكلوٌسهل الحصول علٌها ونقلها وال تسبب الت

الذي توضع فٌه لكً تستطٌع أن تتفاعل تختلط المادة المانعة لالستحالب بالسائل 

 .بسهولة مع الغشاء الواقً لقطرات الماء

 

 وٌستخدم مجال كهربائً ذو جهد عالً فتتحرك القطرات : هربائٌةالطرق الك

جاه حركة وٌتغٌر ات المائٌة المشحونة تحت تؤثٌر هذا المجال وتتجه نحو االقطاب.

مما  باألقطابى تصادم القطرات ي إلاألمر الذي ٌإد القطرات مع تردد المجال

وتطبق حالٌا على نطاق واسع لنزع الماء واالمالح من  .ٌساعد على اندماجها

 البترول.
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 إزالة األمالح( 4)

تإدي عملٌة إزالة استحالب البترول فً الحقول إلى تخلصه من الكتلة األساسٌة من الماء 

استحالبه ٌحتوي على األمالح فً حالة  والشوائب المٌكانٌكٌة، إال أن البترول الذي أزٌل

 .معلقة. وهذه األمالح هً أساًسا كلورٌدات الصودٌوم والكالسٌوم والمغنسٌوم وغٌرها

ٌد نسبة األمالح فٌه وقد أثبتت التجربة العملٌة أنه لكً ٌمكن تكرٌر البترول ٌجب أال تز

عملٌة إزالة االستحالب، . وتشبه عملٌة نزع األمالح م/ لتر، بل وأقل من ذلكغمل 50عن 

إال أنه فً عملٌة نزع األمالح ٌحطم المستحلب االصطناعً الذي ٌتكون من البترول 

ن ع الح من البترول فً مصانع التكرٌر بصورة أساسٌةوٌتم نزع األم .وماء غسٌله

ثم نزع الماء بعد ذلك من البترول. وٌعالج البترول  طرٌق غسل األمالح بالماء العذب

% من الماء مرتٌن أو ثالث 15 – 10على نسبة كبٌرة من األمالح بواسطة  المحتوي

وتجري عملٌة نزع األمالح من البترول فً وحدات نزع األمالح بالكهرباء، أو  .مرات

 .فً وحدات مركبة من وحدة كٌمٌائٌة حرارٌة ووحدة نازعة لألمالح بالكهرباء
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 ع١ٍّبد رىش٠ش اٌجزشٚيPetroleum Refining Processes                   

ز ٝثُٔوقٞد دجُضٌش٣ش صؾضةز ثُ٘لو ثُخجّ ث٠ُ ٌٓٞٗجصٚ ثالعجع٤ز ٝصق٣ِٜٞج ث٠ُ ٓ٘ضؾجس ٜٗجة٤

ٓ٘ضؾجس ؿجص٣ز ٝعجةِز ٝفِذز. ٝٛ٘جى عالط ػ٤ِٔجس  فجُقز ُألعضخذثّ ٝثُض٢ صٔغَ

 سة٤غ٤ز ُِضٌش٣ش ٢ٛ: 

 (.Separationثُؼ٤ِٔجس ثُل٤ض٣جة٤ز  )ثُلقَ  .1

 (.Conversionثُؼ٤ِٔجس ث٤ٌُٔجة٤ز  )ثُضق٣َٞ  .2

 (.Treatmentثُٔؼجُؾز ثٝ ثُض٘و٤ز  ) .3

 

 (:Separationاٚل: اٌع١ٍّبد اٌف١ض٠بئ١خ )اٌفظً 

 ع١ٍّبد اٌفظً الوثش ش١ٛعب ٟ٘ :

 Distillation اٌزمط١ش  -1

ثُٔشًذجس ٝصؼضٔذ ػ٠ِ ثالخضالف دذسؽجس ثُـ٤ِجٕ ٌُٔٞٗجس ثُ٘لو ثُخجّ ٝخقٞفج صِي 

ثُض٢ صٔضِي دسؽجس ؿ٤ِجٕ ٓ٘خلنز. عْ دؼ٤ِٔز ثُضٌغ٤ق ٣ضْ صق٣َٞ ثُذخجس ث٠ُ ٓشًخ 

٣ٝضْ ثُضوط٤ش دٞثعطز ثؽٜضر ثُضوط٤ش ٢ٛٝ ػذر  عجةَ ٣ٔغَ ثفذ ٓؾضوجس ثُ٘لو ثُخجّ.

 ثٗٞثع :
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: ك٢ ثؽٜضر ثُضوط٤ش ثالدضذثة٢ صضْ ػ٤ِٔز ثُضذخ٤ش ٝثُضٌغ٤ق ك٢ اٌزمط١ش اٌزجض٠ئٟ - أ

ثُضؾضةز صقش مـو ٓغج١ٝ ُِنـو ثُؾ١ٞ ٝصؼط٤٘ج ٛزٙ ثالؽٜضر عضز ثدشثػ 

ٓ٘ضؾجس سة٤غز ٢ٛٝ: ثُذ٤ٞصجٕ )ثُذ٤ٞصج ؿجص(، ثٌُجص٤ُٖٝ، ث٤ٌُشٝع٤ٖ، ص٣ش ثُـجص 

 )ثُذ٣ضٍ(، ثُؾٔٞع ٝثُٔٞثد ثالعلِض٤ز.

 

: ٣ٝغضخذّ ٛزث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُضوط٤ش ُِققٍٞ اٌزمط١ش اٌزجض٠ئٟ رحذ ضغظ ِخٍخً - ح

ؿ٤ِجٕ ٝثهتز ٝرُي ُنٔجٕ ػذّ صؾضأ ثُٔؾضن ثُ٘لط٢  ػ٠ِ ثُٔ٘ضؾجس دذسؽجس

ثُٔغضخِـ. ثٓج ٗٞثصؼ ثُضوط٤ش ثُضؾض٣ت٢ صقش ثُنـو ثُٔخِخَ ٢ٛ ػذجسر ػٖ ص٣ش 

ؿجص عو٤َ، ص٣ٞس ثُضض٤٣ش، ثالعلِش ٝثُٔؾضوجس ثُغو٤ِز ثُض٢ صغضخذّ ًٔٞثد ث٤ُٝز 

 ُؼ٤ِٔجس ثُضٌغ٤ش ثُقشثس١ )ثُقَ ثُقشثس١(.



 اٌجزشٚو١ّ١ب٠ٚبد                                                                  اٌظٕبع١خاٌى١ّ١بء 
 

 

 ّ. ٗٞس فذجؿ ثفٔذ                                                                     ّ.د ػذذثُٞٛجح ف٤ٔذ ٓؾ٤ذ   

29 

خذّ ُلقَ ثُٔؾضوجس ثُٔضوجسدز ؽذث ك٢ دسؽجس ثُـ٤ِجٕ : ٣غضاٌزمط١ش ال٠ضٚرشٚثٟ - س

 ف٤ظ ٣نجف ٓز٣خ عجُظ صضٞكش ك٤ٚ فلجس ٓؼ٤٘ز ٓغَ:

 .ثٕ ال ٣ضلجػَ ٓغ ثُٔض٣ؼ 

 .)رٝ ثٗضوجة٤ز ػج٤ُز )ث١ ٣ٔضضػ ٓغ ثفذ ثُٔشًذ٤ٖ كوو دٕٝ ثالخش 

 .ُٚ٣ٌٖٔ ثعضشؽجػٚ دغُٜٞز ٝأػجدٙ ثعضؼٔج 

 .ٓشًخ ػن١ٞ 

 .ثٕ ٣ٌٕٞ ٓغضوش فشثس٣ج 

( ػٖ ثُغج٣ٌٌِِٞٛغجٕ )دسؽز ᵒّ ٠80 رُي ٛٞ كقَ ثُذ٘ض٣ٖ )دسؽز ؿ٤ِجٗٚ ٓغجٍ ػِ

( ٣ٌٖٝٔ ثعضخذثّ ثٌُقٍٞ ثُٔغ٢ِ٤ )ث٤ُٔغجٍٗٞ( ٣لقَ ثُٔض٣ؼ ثػالٙ دٜزٙ ᵒّ 81ؿ٤ِجٗٚ

( د٤٘ٔج صٌٕٞ دسؽز ᵒّ 54.5ًقٍٞ ) -ثُطش٣وز ف٤ظ صٌٕٞ دسؽز ؿ٤ِجٕ عج٣ٌٌِٞٛغجٕ

ء ٌَُ ٓض٣ؼ ػ٠ِ فذر ٣ٌٖٔ كقَ ثُطذوز ( ٝدؤمجكز ثُٔجᵒّ 58.3ًقٍٞ ) -ؿ٤ِجٕ ثُذ٘ض٣ٖ

ثُؼن٣ٞز ػٖ ثُطذوز ثُٔجة٤ز ُِققٍٞ ػ٠ِ ًَ ٖٓ ثُذ٘ض٣ٖ ٝثُغج٣ٌٌِٞٛغجٕ دقٞسر ٗو٤ز 

 عْ ٣ضْ ثعضشؽجع ثٌُقٍٞ ثُٔغ٢ِ٤ ٖٓ ثُطذوز ثُٔجة٤ز دغُٜٞز.

 

: ٣ؾذٚ ثُضوط٤ش ثال٣ضٝصشٝد٢ ٌُٖٝ صٌٕٞ دسؽز ؿ٤ِجٕ ثُٔز٣خ اٌزمط١ش الفسزخالطٟ - ط

ٖٓ دسؽز ؿ٤ِجٕ ٌٓٞٗجس ثُٔض٣ؼ ٝرٝ صطج٣ش٣ز ه٤ِِز. كٔغال ُلقَ ثُٔغضخذّ ثػ٠ِ 

ثُذ٘ض٣ٖ ػٖ ثُض٣ِٖٞ ٣غضخذّ ثُل٤ٍ٘ٞ ثُز١ صٌٕٞ دسؽز ؿ٤ِجٗٚ ثػ٠ِ ٖٓ ثُٔض٣ؼ 

 ٝصطج٣ش٣ضُٚ ٝثهتز.

 

   Solvent Extraction الفسزخالص ثبٌّز٠جبد -2

٣ضْ كقَ ٌٓٞٗجس ثُ٘لو ثُخجّ ك٢ ػ٤ِٔز ثُضوط٤ش فغخ دسؽز ثُـ٤ِجٕ ٌَُ ٓؾضن ٓٞؽٞد 

ك٢ ثُ٘لو ثُخجّ ٝفغخ فؾْ ثُؾض٣تجس ٤ُٝظ فغخ ٗٞػٜج )ث١ صش٤ًذٜج ث٤ٔ٤ٌُج١ٝ(. ثٓج 

ك٢ ػ٤ِٔز ثالعضخالؿ دجُٔز٣ذجس ك٤ضْ ثُلقَ فغخ ثُضش٤ًخ ث٤ٔ٤ٌُج١ٝ ُِؾض٣تجس ٓغَ 

ثٝ ٗلغ٤٘جس. كٔغال ٣ضْ ص٘و٤ز ث٤ٌُشٝع٤ٖ ٖٓ ثُٔشًذجس دجسثك٤٘جس ثٝ ٓشًذجس ثسٝٓجص٤ز 

ث٤ُٜذسًٝجسد٤ٗٞز ثالسٝٓجص٤ز الٕ ٝؽٞدٛج ٣ؾؼَ ث٤ٌُشٝع٤ٖ ٣قضشم دذخجٕ ٝسٝثةـ ؿ٤ش 
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ٓشؿٞح دٜج ك٢ ف٤ٖ ٣لنَ ٝؽٞد ثُٔشًذجس ثالسٝٓجص٤ز ث٤ُٜذسًٝجسد٤ٗٞز ك٢ ثٌُجص٤ُٖٝ 

ٝ ٣ؾخ ثٕ ٣ضغْ ثُٔز٣خ  ص٤ُٖٝ.ألٜٗج صشكغ ثُؼذد ثالًٝضج٢ٗ ٝصقغٖ ثُقلز ثالفضشثه٤ز ٌُِج

  : دذؼل ثُخقجةـ ك٢ ػ٤ِٔز ثالعضخالؿ دجُٔز٣ذجس ثُٔغضخذّ

  .ثٗضوجة٤ز ػج٤ُز - أ

  .ُِضؤًَؿ٤ش ٓغذخ  - ح

 .ؿ٤ش كؼجٍ - س

  .ٓغضوش فشثس٣ج - ط

 .٣٘لقَ ػٖ ثُ٘ظجّ ك٢ ٓذٟ فشثس١ ٓؼوٍٞ - ػ

 

   Absorption and Stripping الِزظبص ٚ اٌزجش٠ذ -3

ثُؼ٤ِٔضجٕ ُلقَ ثُٔؾضوجس ثُخل٤لز ٓغَ ثُذشٝدجٕ ٝ ثُذ٤ٞصجٕ ٖٓ ثدخشر صغضخذّ ٛزٙ 

ثٌُجص٤ُٖٝ ثُخجسؽز ٖٓ ثػ٠ِ ػٔٞد ثُضؾضةز كل٢ ػ٤ِٔز ثالٓضقجؿ صٔشس ثدخشر 

ثٌُجص٤ُٖٝ خالٍ ص٣ش ثالٓضقجؿ ٓغَ ث٤ٌُشٝع٤ٖ ٝ ثُ٘لغج ثُغو٤ِز ك٢ ٓؼذثس صؾذٚ 

ػ٘ذ ثؽشثةٜج صقش مـٞه  ثػٔذر ثُضؾضةز ف٤ظ صزٝح ٝ صٌٕٞ ػ٤ِٔز ثالٓضقجؿ ثًغش

ًـْ / عْ 11.2 – 10.5
2
٤ِز ٔؼؾضوجس ثُخل٤لز ٖٓ ص٣ش ثالٓضقجؿ د، ٣ٝضْ كقَ ثُٔ 

ثُضؾش٣ذ ف٤ظ ٣ضْ صغخ٤ٖ ص٣ش ثالٓضقجؿ ثُٔؾذغ دجُٔؾضوجس ثُخل٤لز فض٠ ثُـ٤ِجٕ 

دٞثعطز دخجس ثُٔجء عْ ٣ٔشس ث٠ُ ػٔٞد ثُضؾش٣ذ كضضقجػذ ثُٔ٘ضؾجس ثُخل٤لز ث٠ُ ثػ٠ِ 

دضذش٣ذٛج دجُٔجء صقش مـو ثٓج ثُض٣ش ؿ٤ش ثُٔضذخش ك٤٘غجح ٖٓ ثعلَ  ثُذشػ ٝ صٌغق

  . ثعضخذثٓٚ إلػجدرثُذشػ 

 

   Adsorption () الِزضاص الِذطبص -4

جالٗضوجة٤ز ثُؼج٤ُز الٓذفجؿ ٓشًذجس ٓؼ٤٘ز دصضقق دؼل ثُٔٞثد ثُقِذز ثُؾذ٣ذر ثُٔغج٤ٓز 

ؽَ ُلقَ ٓغال ثُغ٤ٌِجزٙ ثُطش٣وز ك٤غضخذّ ٝ دزُي ٣ٌٖٔ كقَ دؼل ثُٔشًذجس دٜ

ثُٔشًذجس ثالسٝٓجص٤ز ٖٓ ث٤ُٜذسًٝشدٞٗجس ثالخشٟ ٝ ٣غضخذّ ثُلقْ ثُق٤ٞث٢ٗ ثُٔ٘ؾو 
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الصثُز ثٌُٔٞٗجس ثُغجةِز ٖٓ ثُٔؾضوجس ثُـجص٣ز ٝ صؾذٚ ػ٤ِٔز ثالٓذفجؿ ػ٤ِٔز 

  . ثالٓضقجؿ دجُض٣ش ث٠ُ فذ ٓج ٖٓ ف٤ظ ثُٜذف ثال ثٜٗج صخضِق ػٜ٘ج ٖٓ ف٤ظ ثالعجط

 

   Thermal diffusion اٌحشاسٞالٔزشبس  -5

عْ د٤ٖ عطق٤ٖ  0.025ػ٘ذ ثٓشثس ٓض٣ؼ ٖٓ ث٤ُٜذسًٝشدٞٗجس ػذش كضقز م٤وز دقذٝد 

ثفذٛٔج عجخٖ ٝ ثالخش دجسد كجٕ دؼل ثٌُٔٞٗجس صضشًض دجُوشح ٖٓ ثُغطـ ثُغجخٖ ٝ 

ثالخشٟ صضشًض دجُوشح ٖٓ ثُغطـ ثُذجسد ٝ صؼشف ٛزٙ ثُظجٛشر ك٢ ثُلقَ دجالٗضؾجس 

  ثُقشثس١ .
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 :(Conversionاٌع١ٍّبد اٌى١ّ١ب٠ٚخ فٟ رظف١خ إٌفظ  )اٌزح٠ًٛ ثب١ٔبا: 

ثُقشثسر ٝثُنـو ثٝ  صؤع٤شثُؼ٤ِٔجس ث٤ٔ٤ٌُج٣ٝز ٢ٛ ػ٤ِٔجس صق٤ِ٣ٞز ٝصؾش١ صقش 

دجُؼٞثَٓ ثُٔغجػذر ٝثُـشك ٜٓ٘ج ٛٞ ص٣جدر ٤ًٔز ثُٔؾضوجس ثُ٘لط٤ز ثُٔطِٞدز ثٝ ثٌُغ٤شر 

ثالعضخذثّ ٓغَ ٝهٞد ثُغ٤جسثس )ثٌُجص٤ُٖٝ( ٝصقغ٤ٖ ٗٞػ٤ضٚ )ث١ ُضقو٤ن ٓذ٤ؼجس ثًغش 

دجُغٞم ٝدجُضج٢ُ ص٣جدر ث٤ٌُٔز ثُشدق٤ز ُزُي ثُٔ٘ضٞػ ػ٠ِ فغجح ٓ٘ضٞػ ثهَ هِذج  

 ٞم(.ٝصؾَٔ ٛزٙ ثُؼ٤ِٔجس ثُضق٤ِ٣ٞز ٓج ٣ؤص٢:دجُغ

    Thermal Crackingاٌزىس١ش اٌحشاسٞ  -1

ثُٔؾضوجس  الٗضجػّ  1913صؼضذش ٖٓ ثُطشم ثُوذ٣ٔز ف٤ظ ثعضخذٓش ألٍٝ ٓشر ػجّ 

ثُٔطِٞدز دقٞسر صؾجس٣ز ٝصضِخـ ثُؼ٤ِٔز دضؼش٣ل ثؽضثء ٓؼ٤٘ز ٖٓ ثُض٣ش ثُخجّ )ص٣ش 

ج٤ُز ٝصقش مـٞه ٓشصلؼز ٝدذٕٝ ٝؽٞد ػجَٓ ٓغجػذ ثُـجص ثُغو٤َ( ث٠ُ دسؽجس فشثسر ػ

ف٤ظ صقذط ػ٤ِٔز صٌغش ثُؾض٣تجس ثٌُذ٤شر ث٠ُ ؽض٣تجس ثفـش ٝدزُي ٣ٌٖٔ ثُققٍٞ ػ٠ِ 

ٓ٘ضؾجس خل٤لز ٖٓ ثُخجٓجس ثُغو٤ِز. ٝثُٔغجٍ ثدٗجٙ ٣ٞمـ ػ٤ِٔز صٌغ٤ش دجسثك٤ٖ رٝ ٝصٕ 

أل٤ُٝل٤٘جس )٣ؾش١ ؽض٣ت٢ ػج٢ُ ث٠ُ دجسثك٤٘جس دؤٝصثٕ ؽض٣ت٤ز ٝثهتز ٜٝٓ٘ج صضٌٕٞ ث

 ثُضلجػَ عش٣ؼج ٝد٤ٌٔج٤ٌ٤ٗز ثُؾزٝس ثُقشر( ًٝٔج ٓٔغَ دجُٔؼجدالس ثالص٤ز :

 

 

    Catalytic Thermal Crackingاٌزىس١ش اٌحشاسٞ ثبٌعبًِ اٌّسبعذ  -2

٣ٝغ٠ٔ ث٣نج دجُضٌغ٤ش ثُقلجص١ ٝهذ أعضخذٓش ٛزٙ ثُطش٣وز ألٍٝ ٓشر صؾجس٣ج ػجّ 

ّ. كٜزٙ ثُطش٣وز صٔضجص دجٌُغ٤ش ٖٓ ث٤ُٔٔضثس ثُض٢ ؽؼِضٜج ٓلنِز ػ٠ِ ػ٤ِٔز ثُضٌغ٤ش 1936

ثُقشثس١ ًٔج رًشٗجٛج عجدوج  كذٞثعطز ٛزٙ ثُطش٣وز ٗققَ ػ٠ِ د٘ض٣ٖ رٝ ٗٞػ٤ز ثكنَ 

ٝدذٕٝ ثُقجؽز ث٠ُ مـو ػج٢ُ ف٤ظ ٣غضخذّ ػجَٓ ٓغجػذ ٓ٘جعخ ٝثُز١ ٣ٌٕٞ دٝسٙ كوو 

 ؽضشثى ك٤ٚ.ٛٞ صغش٣غ ثُضلجػَ دٕٝ ثال

 ٛ٘جى ٗٞػجٕ ٖٓ ثُضٌغ٤ش ثُقشثس١ دجُؼجَٓ ثُٔغجػذ :
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 : ٣غضخذّ ك٤ٚ ثُؼجَٓ ثُٔغجػذ كوو ٣ٝغ٠ٔ ثُضٌغ٤ش ثُقشثس١ ثُـجص١.األٚي

: ٣غضخذّ ك٤ٚ ثُؼجَٓ ثُٔغجػذ دٞؽٞد ث٤ُٜذسٝؽ٤ٖ ٣ٝغ٠ٔ ثُضٌغ٤ش ثُقشثس١ اٌثبٟٔ

ٔؾذؼز ًٝزُي صق٣َٞ ث٤ُٜذسٝؽ٢٘٤ ف٤ظ صغضخذّ ٛزٙ ثُطش٣وز ُٜذسؽز ثُٔشًذجس ؿ٤ش ثُ

ٝؿجص  H2Sثُٔشًذجس ثُقج٣ٝز ػ٠ِ ًذش٣ش ٝٗضشٝؽ٤ٖ ث٠ُ ٓشًذجس ٓل٤ذر ٝهشد ؿجصثس 

 ثال٤ٗٞٓج.

ٝأْٛ ػجَٓ ٓغجػذ ٣غضخذّ ك٢ ثُضٌغ٤ش ثُقشثس١ ثُقلجص١ دؾٌَ ػجّ ٛٞ ٗٞع ٖٓ 

% ع٤ِ٤ٌج. ٝٛ٘جى 88% أ٤ُٓٞ٘ج ٝ 12أ٤ُٓٞ٘جس ع٤ِ٤ٌجس ثُٔخِلز )ثُض٣ٞال٣ش( ثٌُٕٔٞ ٖٓ 

 ٗٞثع ٖٓ ثُؼٞثَٓ ثُٔغجػذر ثُٔغضخذٓز ٢ٛٝ :عالعز ث

 ف٤ظ ٣ٞمغ ثُؼجَٓ ثُٔغجػذ ػ٠ِ ؽٌَ سكٞف ك٢ ػٔٞد اٌعبًِ اٌّسبعذ اٌثبثذ :

ثُضؾضةز إ٠ُ ثٕ ص٘ض٢ٜ كؼج٤ُضٚ ف٤ظ ٣لوذ كؼج٤ُضٚ دٔشٝس ثُضٖٓ الٕ عطـ ثُؼجَٓ 

ثُٔغجػذ عٞف صـط٠ دطذوز ٖٓ ثٌُجسدٕٞ )ثُلقْ ثُ٘لط٢ ثٝ كقْ ثٌُٞى( ُِٝضخِـ 

ثُلقْ ٣ٔشس ص٤جس ٖٓ ثُٜٞثء ثُقجس ك٤ضقٍٞ ثُلقْ ث٠ُ ؿجص ع٘جة٢ ثًٝغ٤ذ ٖٓ 

 ثٌُجسدٕٞ ٝدزُي ٣ضْ ص٘ؾ٤و ثُؼجَٓ ثُٔغجػذ.

 ٣ٌٕٝٞ ثُؼجَٓ ثُٔغجػذ ػ٠ِ ؽٌَ ًشثس صغوو ث٠ُ اٌعبًِ اٌّسبعذ اٌّزحشن :

 دثخَ ثُٔلجػَ ُِٝضخِـ ٓ٘ٚ ٣غقخ ٖٓ ثالعلَ عْ ٣غوو ػجَٓ ٓغجػذ ثخش.

 ٌّثُ٘ٞع ثالًغش ؽ٤ٞػج  ٝأعضؼٔجال  ٝك٤ٚ ٣ٌٕٞ ثُؼجَٓ سبياٌعبًِ اٌّسبعذ ا ٞٛ :

ثُٔغجػذ ثُٔغضخذّ ٓغقٞم ده٤ن ٣ؾذٚ ثُغجةَ ػ٘ذ صؼشمٚ ُض٤جس ٛٞثء. ٣ٝلوذ 

ثُؼجَٓ ثُٔغجػذ ٗؾجهٚ دغذخ صشثًْ ثُلقْ ػ٤ِٚ ٗض٤ؾز ثالعضخذثّ ثٌُغ٤ش ك٢ ثُضٌغ٤ش 

ؾ٤طٚ ػٖ هش٣ن ثُقشثس١ ٝصغ٠ٔ ٛزٙ ثُظجٛشر )صغْٔ ثُؼجَٓ ثُٔغجػذ( ٣ٝضْ ص٘

 عقذٚ ٝأٓشثس ص٤جس ٛٞثء عجخٖ ك٤ؼٞد ُٚ ٗؾجهٚ ٖٓ ؽذ٣ذ ٤ُغضخذّ ٓشر ثخشٟ.

 

ثٕ ثعضخذثّ ثُؼجَٓ ثُٔغجػذ ك٢ ػ٤ِٔز ثُضٌش٣ش ٤ُظ كوو ُض٣جدر عشػز ثُضلجػَ ٌُٖٝ 

ُضقغ٤ٖ ثُخٞثؿ ثُٔ٘ضؼ ث٣نج ٝصو٤َِ ٖٓ ص٣ٌٖٞ ث٤ُٜذسًٝجسدٞٗجس ػذ٣ٔز ثُلجةذر ٝص٣ٌٖٞ 

ٖٓ خالٍ ص٣ٌٖٞ دجسثك٤٘جس ٓضلشػز ٝٓشًذجس ثسٝٓجص٤ز ُضقغ٤ٖ  د٘ض٣ٖ رٝ ؽٞدر ػج٤ُز

 ثُؼذد ثالًٝضج٢ٗ.
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ٖٓ ثُٔٞثد ثال٤ُٝز ثُٔغضخذٓز ك٢ ٛزث ثُضلجػَ ٛٞ ص٣ش ثُـجص ٝدؼل ثالؽضثء ثُغو٤ِز 

ثُٔخضِلز ٖٓ ػ٤ِٔجس ثُضوط٤ش ثال٤ُٝز ُِذضشٍٝ ثُخجّ. ثٕ ثٌُجص٤ُٖٝ ثُ٘جصؼ ٣قض١ٞ ػ٠ِ 

ضٝدجسثك٤٘جس، ثُ٘لغ٤٘جس ٝثُٔشًذجس ثالسٝٓجص٤ز ثُذغ٤طز صشث٤ًخ د٘غذز ػج٤ُز ٖٓ ثال٣

ٝدجُضج٢ُ ٣ٌٕٞ ػذد ثًٝضج٢ٗ ػج٢ُ ٓوجسٗز ٓغ ٗٞثصؼ ثُضٌغ٤ش ثُقشثس١ ثُض٢ صؾضَٔ دؾٌَ 

 ثعجع٢ ػ٠ِ ثال٤ُٝل٤٘جس.

 

 ِمبسٔخ ث١ٓ اٌزىس١ش اٌحشاسٞ ٚاٌزىس١ش اٌحشاسٞ اٌحفبصٞ )اٌغبصٞ(

 اٌحفبصٞاٌزىس١ش اٌحشاسٞ  اٌزىس١ش اٌحشاسٞ د

٣ضْ ثُضٌغ٤ش ثُقشثس١ دذسؽجس  1

 فشثس٣ز ػج٤ُز ٝدذٕٝ ػجَٓ ٓغجػذ

٣ضْ ثُضٌغ٤ش ثُقشثس١ دذسؽجس فشثس٣ز 

 ٓ٘خلنز ٝدٞؽٞد ثُؼجَٓ ثُٔغجػذ

 ٣ضْ ك٢ ثُطٞس ثُغجةَ كوو ٣ضْ ك٢ ثُطٞس ثُغجةَ ٝثُـجص١ 2

ال ٣غضخذّ ػ٠ِ ٗطجم ثٗضجؽ٢ ًذ٤ش  3

 ألٗٚ ٣قضجػ ث٠ُ ٓؼذثس ٌِٓلز

 ػ٠ِ ٗطجم ثٗضجؽ٢ ًذ٤ش٣غضخذّ 

ثُذ٘ض٣ٖ ثُ٘جصؼ ٣قض١ٞ ػ٠ِ ثال٤ُٝل٤٘جس  4

 ٝثٌُٞى

ثُذ٘ض٣ٖ ثُ٘جصؼ ٣قض١ٞ ػ٠ِ ٤ًٔز ثهَ ٖٓ 

 ثُذ٘ض٣ٖ ٝثٌُٞى

 صؾش١ ثُؼ٤ِٔز صقش مـٞه ثػض٤جد٣ز صؾش١ ثُؼ٤ِٔز صقش مـٞه ٓشصلؼز 5
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   Catalytic Reforming Processع١ٍّخ اٌزحٛي اٌزشو١جٟ اٌحفبصٞ  -3

صغضخذّ ٛزٙ ثُؼ٤ِٔز ُضقغ٤ٖ خٞثؿ دؼل ثُٔؾضوجس ثُٞهٞد٣ز ٓغَ ثٌُجص٤ُٖٝ ثُ٘جصؼ 

ٓذجؽشر ٖٓ صوط٤ش ثُ٘لو ثُخجّ ٝ ثُ٘لغج ثُض٢ صقض١ٞ ػ٠ِ ٗغذز ػج٤ُز ٖٓ ثُ٘لغ٤٘جس ٝدجُضج٢ُ 

( ٝدزُي ٣ٌٖٔ ثالعضـ٘جء ػٖ 90ثُققٍٞ ػ٠ِ ٗٞثصؼ رثس ػذد ثًٝضج٢ٗ ػج٢ُ ثًغش ٖٓ )

 جؿ ثُض٢ صغذخ صِٞط ثُذ٤تز دلؼَ ػ٘قش ثُشفجؿ ثُضشث٢ًٔ.ثمجكز سثدغ ثع٤الس ثُشف

صؾش١ ٛزٙ ثُؼ٤ِٔز دضلجػَ ثُٔٞثد ثال٤ُٝز ك٢ فجُضٜج ثُضؾجس٣ز دٞؽٞد ػٞثَٓ ٓغجػذر 

ٓضدٝؽز ثُلؼج٤ُز ف٤ظ صٔضِي فلجس ثُقجٓن٤ز ٝثُٜذسؽز ٝثالصثُز ث٤ُٜذسٝؽ٤٘٤ز ٓغَ 

ثُؾضء ثُٔغؤٍٝ ػٖ ثُٜذسؽز ٝثالصثُز ثُذالص٤ٖ ثُٔغذش ػ٠ِ ثال٤ُٓٞ٘ج ف٤ظ ٣ؼضذش ثُذالص٤ٖ 

ث٤ُٜذسٝؽ٤٘٤ز، أٓج ثُقجٓن٢ كٜٞ ثال٤ُٓٞ٘ج ٝثُٔغذخ ُؼ٤ِٔز ثُضقٍٞ ثال٣ض٤ٓٝش١، ثٕ ثُٔجدر 

 ثال٤ُٝز ُِؼ٤ِٔز صؼج٢ٗ ٖٓ ثُضلجػالس ثُشة٤غ٤ز ثُضج٤ُز:

 :ٖثصثُز ث٤ُٜذسٝؽ٤ٖ ُِ٘لغجٗجس ثُغذثع٤ز ثُقِوز دضؤع٤ش ثُذالص٤ 

 

  َصلجػالس ث٣ض٤ٓٝش٣ز ُألٌُجٗجس ثُقِو٤ز: ف٤ظ صؾضَٔ ثُخطٞه ثال٠ُٝ ٖٓ ثُضلجػ

ػ٠ِ ثصثُز ؽض٣تز ٤ٛذسٝؽ٤ٖ ُض٣ٌٖٞ ث٤ُٝل٤ٖ ثفجد١ فِو٢ ٣ضذؼٚ صلجػَ ث٣ض٤ٓٝش١ 

ُض٣ٌٖٞ ث٤ُٝل٤ٖ ثفجد١ عذثع٢ فِو٢ ٝثُز١ ٣ذخَ ك٢ صلجػَ ثصثُز ٤ٛذسٝؽ٤ٖ 

 ُض٣ٌٖٞ ثُٔشًخ ثالسٝٓجص٢ ثُٔوجدَ:

 

  صق٣َٞ ثُذجسثك٤٘جس ث٠ُ ٓشًذجس ثسٝٓجص٤ز: ف٤ظ صضقٍٞ ثُذجسثك٤٘جس ثُٔ٘جعذز

 دٞثعطز ثُضلجػَ ثال٣ض٤ٓٝش١ فِوز عج٣ٌِٞد٘ضجٕ دضؤع٤ش ثال٤ُٓٞ٘ج ًٝٔج ٓٞمـ ثدٗجٙ:
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ٖٓ ثُٔالفع دؤٕ ثُخطٞر ثالخ٤شر صؾضَٔ ػ٠ِ عِغِز ٖٓ صلجػالس ثصثُز ث٤ُٜذسٝؽ٤ٖ، ف٤ظ 

ك٢ ثُذذث٣ز ٣ٌٕٞ ثُضلجػَ ث٣ض٤ٓٝش١ عْ ثصثُز ٤ٛذسٝؽ٤ٖ ًٔج ك٢ ثُضلجػَ ثُغجدن. ٣وضقش 

( ثر  C6 ,C5ثُضلجػَ كوو ػ٠ِ ثُٔشًذجس ثُض٢ صقض١ٞ ػ٠ِ خٔظ ثٝ عش رسثس ًجسدٕٞ ) 

 ؼ ثُذجسثك٤٘جس ثألػ٠ِ ٣ٌٕٞ ٝثهتج .ثٕ ػذد ثالًٝضجٕ ُ٘ٞثص

ثٕ ثٌُجص٤ُٖٝ ثُ٘جصؼ ٣ٌٕٞ رث ػذد ثًٝضج٢ٗ ػج٢ُ ٝدزُي ٣ٌٖٔ ثالعضـ٘جء ػٖ سثدغ ثع٤الس 

ثُشفجؿ ثُز ٣ؼضذش ٖٓ ٓغذذجس ثُضِٞط ثُذ٤ت٢ ٣ٝغ٠ٔ ثٌُجص٤ُٖٝ ثُ٘جصؼ دجٌُجص٤ُٖٝ ؿ٤ش 

 ثُٔشفشؿ )ث١ خج٢ُ ٖٓ ثُشفجؿ(.

 

 :   Catalytic alkylation Processع١ٍّخ الٌىٍخ اٌحفبص٠خ  -4

صؼضذش ػ٤ِٔز ثالٌُِز دٞؽٞد ثُؼٞثَٓ ثُٔغجػذر هش٣وز ٜٓٔز الٗضجػ ٓؾضوجس ٝهٞد٣ز عجةِز 

رثس ػذد ثًٝضج٢ٗ ٓشصلغ ٖٓ دؼل ثُ٘ٞثصؼ ثُـجص٣ز ُؼ٤ِٔجس ثُضقل٤ز. ك٢ ٛزٙ ثُؼ٤ِٔز صضْ 

دجسثك٢٘٤ ث٠ُ ٓشًخ ث٤ُٝل٢٘٤ دٞؽٞد ػجَٓ ٓغجػذ. ٓغَ صلجػَ ثال٣ضٝد٤ٞصجٕ  خثمجكز ٓشً

ٓغ ثال٤ٌُ٘جس ٓغَ ثُذ٤ٞص٤ٖ دٞؽٞد ػجَٓ ٓغجػذ فجٓن٢ ٓغَ فجٓل ثٌُذش٣ض٤ي دضش٤ًض 

 % ثٝ كِٞس٣ذ ث٤ُٜذسٝؽ٤ٖ ثُالٓجة٢.   98

 

غذز ػج٤ُز ٗغذ٤ج  ٖٓ ثال٣ضٝدجسثك٤٘جس ثُض٢ ٖٓ ثُٔالفع دؤٕ ثُٔض٣ؼ ثُ٘جصؼ ٣قض١ٞ ػ٠ِ ٗ

 صوش٣ذج  ُٜزث ثُٔض٣ؼ. ٣90ٌٕٞ ُٜج ػذد ثًٝضج٢ٗ ٓشصلغ ٝٛٞ ٣غج١ٝ 
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   Catalytic isomerization processٌزحٛي ال٠ض١ِٚشٞ اٌحفبصٞ ا خع١ٍّ -5

 ُٜـــزث ثُضلجػـــَ أ٤ٔٛز ًذ٤ـــشر ألٗـــٚ ٣ؾضَٔ ػِـــ٠ صق٣َٞ ثُذ٤ٞصجٕ ثالػض٤جد١ إُـــ٠ 

ثأل٣ضٝد٤ٞصجٕ ٢ٛٝ ثُٔجدر ثألعجع٤ز ثُٔغضخذٓز ك٢ ػ٤ِٔز ثألٌُِٚ، ػِٔج  دـؤٕ ثُٔشًذـجس  

ثألػ٠ِ ٖٓ ثُذ٤ٞصجٕ ثالػض٤جد١ صؼطـ٢ ٗـٞثصؼ عج٣ٞٗز ؿ٤ش ٓشؿـٞح ك٤ٜج ٓغـَ ثُوطـشثٕ، ٣ضْ 

 إعضخذثّ ًِٞس٣ذ ثأل٤ُّ٘ٔٞ ثُٔ٘ؾو دٞثعطز ًِٞس٣ذ ث٤ُٜذسٝؽ٤ٖ ًؼجَٓ ٓغجػذ.

 

ف٤ظ ٣ٌٕٞ ك٤ٜج ثُٔؼوذ ثُ٘جصؼ ٛٞ ػجَٓ ٓغجػذ ٝٓؾجسى ك٢ ثُضلجػَ ك٢ ٗلظ ثُٞهش ًٝٔج 

 ٓٞمـ ثدٗجٙ:

 

 

 

 

 

 

 

   Catalytic polymerization processع١ٍّخ اٌجٍّشح اٌحفبص٠خ  -6

 . ثٌُجص٤ُٖٝدؼل ٌٓٞٗجس  ُضقن٤ش ٤ُٝزثُذضشك٢ ثُق٘جػز  ثُؼ٤ِٔزذّ ٛزٙ صغضخ
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   (Treatment) ٚاٌزٕم١ـٗ اٌّعبٌجخ :ثبٌثبا 

كـ٢ ثُـ٘لو  ثُؾجةذزثُٔشًذـجس هذَ صغ٣ٞن ثُٔؾضوجس ثُذضش٤ُٝز ثُٔخضِلز الدذ ٖٓ ثصثُز دؼل 

ٛــزٙ  ٓؼجُؾـز ثُخـجّ ُِـضخِـ ٓـٖ ٣ؾخُـزث (1-4 %). صذِـؾ ٗغـذضٜج  ٝثُض٢ثُخـجّ 

ثُخــجّ  ش ثُــ٘لو٣ظ صذــزٍ ٓؼجٓــَ صٌش٤ٝثُض٘و٤ــٚ ف ثُٔؼجُؾز دؼ٤ِٔجسرُــي  ٣ضْثُؾــٞثةخ ٝ

 ٝرُــي ُِضـِــخ ػِــ٠ صغ٣ٞوٜجٓ٘ضٞؽجصٜــج ٓــٖ ثُؾــٞثةخ هذــَ  ُض٘و٤ز ًذ٤شر ؽٜــٞدث  

ٖٝٓ ثُؾٞثةخ ثُٔؤُٞكز ٓغ ثُٔؾضوجس ثُ٘لط٤ز  .ٝصِٞط ثُٜٞثء ثألؽٜضرًَ ؤٓؾٌالس ص

 : ثُٞثؽخ ثصثُضٜج ٢ٛ

، ُٜج صؤع٤ش ك٢ صو٤َِ ثُٔنجكجس ثُٔنجدر ثٌُذش٣ض٤ز ثُض٢ صغذخ سثةقز ًش٣ٜزثُٔشًذجس  .1

، ثُطجةشثس ٓغَ سثدغ ثع٤الس ثُشفجؿُِوشهؼز ثُض٢ صنجف ث٠ُ د٘ض٣ٖ ثُغ٤جسثس ٝ 

٣ٝٞؽذ صٞؽٚ ػجّ ك٢ ثُؼجُْ ُِضو٤َِ ٖٓ ٓشًذجس ثٌُذش٣ش ك٢ ثُٔؾضوجس ثُ٘لط٤ز دغذخ 

 ٓؾجًَ صِٞط ثُذ٤تز . 

 ، ثُقٞثٓل ثُ٘لغ٤٘٤ز .ًٝغؾ٤٘٤ز ٓغَ ث٤ٌُالس ثُل٤٘ٞالسثُٔشًذجس ثال .2

 ثُوٞثػذ ثُ٘ضشٝؽ٤٘٤ز . .3

 فٔجؽ .ثُٔؾضوجس ثٌُٔٞٗز ُأل .4

 ٔؾضوجس ثُ٘لط٤ز . ثُٔشًذجس ؿ٤ش ثُٔغضوشر ثُض٢ صؤد١ ث٠ُ ص٣ِٖٞ ثُ .5

 

  ٚف١ب ٠ٍٟ فسٕٛضح ثعض اٌع١ٍّبد اٌّسزخذِخ فٟ رٕم١خ إٌّزجبد إٌفط١خ ٟٚ٘ وّب ٠ٍٟ :

 :  Sulfuric acid treatmentاٌّعبٍِخ ِع حبِض اٌىجش٠ز١ه  .1

٣ؼضذش فجٓل ثٌُذش٣ض٤ي ثُٔشًض ٖٓ ػٞثَٓ ثُضقل٤ز ثُٜٔٔز ، ف٤ظ ٣ٌٖٔ دٞثعطضٚ ثصثُز 

ثُلؼجُز ٝ ٣ؼجدٍ ثُوٞثػذ ثُ٘ضشٝؽ٤٘٤ز  دِٔشر ث٤ُٜذسًٝشدٞٗجسٓشًذجس ثٌُذش٣ش ٝ ٣ؤد١ ث٠ُ 

٣ٌٖٝٔ دٞثعطضٚ ثصثُز ثٌُٔٞٗجس ثالعلِض٤ز ثُغِٜز ثالًغذر ، ٖٓ ٗجف٤ز ثخشٟ كجٕ ثُٔؼجِٓز 

دقجٓل ثٌُذش٣ض٤ي ٣قغٖ ُٕٞ ثٌُجص٤ُٖٝ ثُ٘جصؼ ٖٓ ػ٤ِٔجس ثُقَ ثُقشثس١ ٝ ٣ٔ٘غ ص٣ٌٖٞ 

ْٜٓ ؽذث ك٢ ص٘و٤ز ثُٔز٣ذجس رثس دسؽجس ثُـ٤ِجٕ ثُٔٞثد ثُقٔـ٤ز ثع٘جء كضشر ثُخضٕ ، ٝٛٞ 

 . ٓشًذجس ثٌُذش٣ش ثُٔقذدر ٝ ثُ٘لو ثالد٤ل ثُِز٣ٖ ٣ضطِذجٕ ٝؽٞد صشث٤ًض ه٤ِِز ؽذث ٖٓ
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 :   Sweeteningاٌزح١ٍخ  .2

٣وقذ دؼ٤ِٔز ثُضق٤ِز ك٢ ثُق٘جػجس ثُ٘لط٤ز صق٣َٞ ٓشًذجس ثٌُذش٣ش ثُٔشًذضج٤ٗز رثس 

ثالهَ مشسث .   Disulphideَ ث٠ُ ٓؾضوجس دث١ عِلج٣ذ ثُشثةقز ثٌُش٣ٜز ٝ ثُٔغذذز ُِضؤً

، ثٓج ك٢ ػ٤ِٔز ثُضق٤ِز ك٤ضْ ل٤لز ؽضة٤ج دجُٔؼجِٓز ٓغ ثُوٞثػذصضْ ثصثُز ثُٔشًذضجٗجس ثُخ

ثُضخِـ ٜٓ٘ج ػٖ هش٣ن ثًغذصٜج دٞؽٞد دؼل ثُؼٞثَٓ ثُٔغجػذر ٝ صؼشف ٛزٙ ثُؼ٤ِٔز 

Doctor process oxidation  ضخذٓز ػجدر ٢ٛ ٓقٍِٞ ٝ ثُؼٞثَٓ ثُٔغجػذر ثُٔغ

 سفجف٤جس ثُقٞد٣ّٞ  ثُز١ ٣قنش دئرثدز ثًغ٤ذ ثُشفجؿ ك٢ ثُقٞدث ثٌُج٣ٝز .

 

  :   Mercaptan extractionافسزخالص اٌّشوجزبْ  .3

ثٕ ػ٤ِٔز ثُضق٤ِز ثُغجدوز ثُزًش هذ صل٢ دجُـشك ُٔؼظْ ثالعضخذثٓجس ؿ٤ش ثٕ ثالصثُز ثُضجٓز 

ُٔشًذجس ثٌُذش٣ش صقضجػ ثعضخذثّ هشم ثخشٟ ٓغَ ثعضخالؿ ثُٔشًذضجٕ دئمجكز ٓٞثد 

ٓغَ ث٣ضٝد٤ٞص٤شثس ثُذٞصجع٤ّٞ ٝ ًش٣غ٤الس ثُق٣ّٞٞ  ٤ٔ٤ًsolutisersجة٤ز خجفز صذػ٠ 

٣ٝز كضضدثد صذؼج ُزُي هجد٤ِز رٝدجٕ ثُٔشًذضجٗجس ثُؼج٤ُز ٝ دزُي ٣ٌٖٔ ث٠ُ ٓقٍِٞ ثُقٞدث ثٌُج

ثعضخالفٜج ٖٓ ثُٔؾضوجس ثُ٘لط٤ز . ٝصؼجَٓ ثُٔؾضوجس ثُ٘لط٤ز ٓغذوج دٔقٍِٞ ثُقٞدث 

ث٤ُٜذسٝؽ٤ٖ ٝ ث٤ٌُالس ثُل٤ٍ٘ٞ عْ ٣ؼجَٓ ثُٔؾضن ثُ٘لط٢ ٓغ  ًذش٣ض٤ذثٌُج٣ٝز الصثُز ثعجس 

دثخَ ثػٔذر ثٝ دٞثعطز ث٣ز ٓؼذثس ٓضػ ثخشٟ عْ ثٓج  solutisersٓقٍِٞ ثالعضخالؿ 

٣ضشى ثُٔض٣ؼ ٤ُشًذ ف٤ظ ٣٘لقَ ثُٔؾضن ثُ٘لط٢ ٝ ٣ـغَ دجُٔجء ٝ ٣ؾلق ٤ٌُٕٞ ؽجٛضث 

 ُِخضٕ . 

 :   Clay treatmentاٌّعبٍِخ ثبٌط١ٓ  .4

ك٢ ثُق٘جػز ثُ٘لط٤ز الصثُز   Activatedصغضخذّ ثٗٞثع ٖٓ ثُط٤ٖ ثُطذ٤ؼ٤ز ٝ ثُٔ٘ؾطز 

ؼ٤ذ ػ٤ِٔز ثُلقَ دٞثعطز ٖ ثُؾٞثةخ ٝ صؾذٚ ٛزٙ ثُؼ٤ِٔز ث٠ُ فذ دثالعجس ثُو٤ِِز ٓ

، ٝصقض١ٞ ثاله٤جٕ ثُطذ٤ؼ٤ز ػ٠ِ ؽض٣تجس ًذ٤شر رثس عالعَ ه٣ِٞز ٝ ثالٓذفجؿ

صشث٤ًخ ٓغج٤ٓز ػج٤ُز ٣ٝضْ ص٘ؾ٤و ٛزٙ ثاله٤جٕ ثٓج دضغخ٤ٜ٘ج ثٝ دٔؼجِٓضٜج دجُذخجس ثٝ 

الصثُز دؼل ثالفذجؽ ثٝ ثُٔٞثد ثٌُٔٞٗز دجُقٞثٓل. ٝ صغضخذّ ثُٔؼجِٓز دجُط٤ٖ ثف٤جٗج 
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ُالفٔجؽ ًٔج ٛٞ ثُقجٍ ٓغ ثٌُجص٤ُٖٝ ثُ٘جصؼ ٖٓ ػ٤ِٔجس ثُقَ ثُقشثس١ ثٝ ػ٤ِٔجس ثػجدر 

 ثُضش٤ًخ ك٢ ثُطٞس ثُذخجس١ .

 

 :   Molecular sieves treatmentاٌّعبٍِخ ثبٌّٕبخً اٌجض٠ئ١خ  .5

ثُ٘لط٤ز ٝرُي ٤ُِٜٔج ثٌُذ٤ش ٗقٞ صغضخذّ ثُٔ٘جخَ ثُؾض٣ت٤ز ث٣نج ُض٘و٤ز دؼل ثُٔؾضوجس 

ثُٔشًذجس ثُٔغضوطذز ٓغَ ثُٔجء ٝعج٢ٗ ثًٝغ٤ذ ثٌُشدٕٞ ًٝذش٣ض٤ذ ث٤ُٜذسٝؽ٤ٖ ٝ 

 13ثُٔشًذضجٗجس ٝ ٣غضخذّ ُٜزث ثُـشك ثُٔ٘جخَ ثُؾض٣ت٤ز رثس ٓغجفجس ٣ذِؾ فؾٜٔج 

ثٌٗغضشّٝ ٝ صضْ ػ٤ِٔز ثُض٘و٤ز دئٓشثس ثُٔؾضن ثُ٘لط٢ ػ٠ِ ػذر هذوجس ٖٓ ػجَٓ 

. ٣ٌٖٝٔ صخ٤ِـ ػ٠ِ ٤ًٔز ثُؾٞثةخ ثُٔٞؽٞدر  ك٤ٚ ؿ ُلضشر ص٤٘ٓز ٓقذدر ثػضٔجدثثالٓذفج

ثُٔـ٘جخَ ثُؾض٣ت٤ز ٖٓ ثُٔشًذجس ثُٔٔذفز ك٤ٜج دضغخ٤ٜ٘ج دٞثعــطز ص٤جس ٖٓ ؿجص ٓغــخٖ 

ّ 350-200)ث٠ُ 
o 
 ف٤ظ ٣ؼجد ثعضخذثّ ثُٔ٘جخَ ثُؾض٣ت٤ز عج٤ٗز .  (

 

 :   Hydrogen treatmentاٌّعبٍِخ ثب١ٌٙذسٚج١ٓ  .6

ثُٔخضِلز ف٤ظ  دؤٗٞثػٜجثْٛ ثعضخذثّ ُِٔؼجِٓز دج٤ُٜذسٝؽ٤ٖ ٛٞ ثصثُز ٓشًذجس ثٌُذش٣ش 

٣ٌٖٔ ثصذجع ٛزٙ ثُطش٣وز ٓغ ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُٔؾضوجس ثُ٘لط٤ز ٝ صؼشف ٛزٙ ثُؼ٤ِٔز ػجدر 

، ٣ٝضْ ٓضػ ثُٔؾضن ثُ٘لط٢ ثُٔشثد ٤ٖ ثٝ ثصثُز ثٌُذش٣ش دج٤ُٜذسٝؽ٤ٖدجُضقل٤ز دج٤ُٜذسٝؽ

ثُؼجَٓ  ؽ٤ٖ ٣ٝقٍٞ ثُٔض٣ؼ ث٠ُ دخجس عْ ٣ٔشس كٞم ثُؼجَٓ ثُٔغجػذ )ص٘و٤ضٚ دج٤ُٜذسٝ

ثُٔغض٘ذر ػ٠ِ  ثُُٔٞذ٤ذ٣ّٞثُٔقلض ( ٓغَ ثُضٌ٘غضٖ ثٝ ث٤ٌَُ٘ ثٝ ٓض٣ؼ ٖٓ ثًجع٤ذ ثٌُٞدِش ٝ 

ّ 425 – (260ثال٤ٗٞٓج ػ٘ذ دسؽجس فشثس٣ز ٓؼضذُز ٗغذ٤ج صضشثٝؿ 
o
ٝ صقش مـو  (

ًـْ/عْ  70 – ٣56ضشثٝؿ د٤ٖ 
2
ف٤ظ ٣ضْ صق٣َٞ ثٌُذش٣ش ث٠ُ ًذش٣ض٤ذ ث٤ُٜذسٝؽ٤ٖ  ثُز١  

٣ضْ كقِٚ ػٖ ص٤جس ث٤ُٜذسٝؽ٤ٖ ثُٔضذثٝس ػٖ هش٣ن ثالٓضقجؿ دٞثعطز ٓقٍِٞ دث١ 

ث٣غجٍٗٞ ث٤ٖٓ ثُز١ ٣ٌٖٔ دؼذةز صغخ٤٘ٚ الصثُز ًذش٣ض٤ذ ث٤ُٜذسٝؽ٤ٖ ثُٔٔضـ ٝ ثػجدر 

ش ثُ٘و٢ . ٝ صغضخذّ ثُٔلقٍٞ دضق٣ِٞٚ ث٠ُ ػ٘قش ثٌُذش٣ H2Sثعضخذثّ ثُٔز٣خ ٣غضـَ 

ػ٤ِٔجس ثُٔؼجِٓز دج٤ُٜذسٝؽ٤ٖ إلصثُز ثٌُذش٣ش ٝ ٓؾضوجصٚ ٖٓ ثٌُجص٤ُٖٝ ٝ ثُ٘لغج ٝ 
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ث٤ٌُشٝع٤ٖ ٝ ص٣ٞس ثُـجص ٝ صققَ ك٢ ٛزٙ ثُؼ٤ِٔز ث٣ز صؾضةز ُِٔؾضن ثُ٘لط٢ ٝ دزُي ال 

 صضـ٤ش ٓٞثفلجس ثُٔؾضن ثُ٘لط٢ ك٤ٔج ػذث ص٘و٤ضٚ .

 سٝؽ٤ٖ ػ٠ِ ثُخطٞثس ثُضج٤ُز :ٝ صضنٖٔ ٓؼظْ ػ٤ِٔجس ثُٔؼجِٓز دج٤ُٜذ

 صغخ٤ٖ ثُض٤جس ثُٔـز١ ٝ ث٤ُٜذسٝؽ٤ٖ ث٠ُ دسؽز فشثسر ثُٔلجػَ . - أ

صالٓظ ثُض٤جس ثُٔـز١ ٓغ ثُؼجَٓ ثُٔغجػذ ثُٔٞؽٞد ك٢ ثُٔلجػَ ٝ ثُز١ ٣ٌٕٞ ػجدر  - ح

 د٤ٜتز ٓلجػَ ثفجد١ ثٝ ع٘جة٢ ثُٔشفِز رثس ثُطذوز ثُغجدضز .

 ثُغ٘جة٤ز ثُٔشفِز .ٝفذر كقَ ثُغٞثةَ ٝ ثُـجصثس ثالفجد٣ز  ثٝ  - س

صوط٤ش ٝ صؾضةز ثُ٘ٞثصؼ ثُغجةِز فغخ ثُٔٞثفلجس ثُٔطِٞدز ُالعضخذثٓجس  - ط

 ثُٔخضِلز .  
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 إٌّزجبد اٌجزش١ٌٚخ

Petroleum products 

ثُٔ٘ضؾجس ثُ٘لط٤ز أٝ ثُٔ٘ضؾجس ثُذضش٤ُٝز ٢ٛ ٓٞثد رثس ثعضخذثٓجس ٓضؼذدر ٓؾضوز ٖٓ ثُ٘لو 

٣ٌٖٔ  جس ثُغٞمطِذٓضُضش٤ًخ ثُض٣ش ثُخجّ ٝ ج  ٝهذو. ٓقجك٢ ثُ٘لوٛج ك٢ شثُخجّ ػ٘ذ صٌش٣

ُِٔقجك٢ إٔ ص٘ضؼ ٗغخ ٓخضِلز ٖٓ ثُٔ٘ضؾجس ثُذضش٤ُٝز. ٝأًذش ٗق٤خ ُِٔ٘ضؾجس ثُذضش٤ُٝز 

. ًٔج إٔ (ثُذ٘ض٣ٖثٌُجص٤ُٖٝ )٣غضخذّ ك٢ إٗضجػ ثُطجهز دذسؽجس ٓخضِلز ٖٓ ص٣ش ثُٞهٞد ٝ

ٜج ك٢ ثُؼ٤ِٔجس ث٤ٔ٤ٌُجة٤ز إلٗضجػ ثُِذثةٖ ثُٔقجك٢ ص٘ضؼ ٤ًٔج٣ٝجس أخشٟ ٣غضخذّ دؼن

٣ؼضذش ثٌُذش٣ش ٖٓ ثُٔ٘ضؾجس  ُزث ٝؿ٤شٛج ٖٓ ثُٔٞثد ثُ٘جكؼز. ٝالفضٞثء ثُ٘لو ػ٠ِ ثٌُذش٣ش،

ألٗٚ ٣٘ضؼ د٤ٌٔجس ًذ٤شر أع٘جء ثُضٌش٣ش. ًٔج ٣٘ضؼ ثٌُشدٕٞ ٝث٤ُٜذسٝؽ٤ٖ  ثُ٘لط٤ز ٗظشث  

٤ُٜذسٝؽ٤ٖ ثُ٘جصؼ ًٞع٤و ًٔؾضوجس ٗلط٤ز ػ٠ِ ؽٌَ ٓج ٣غ٠ٔ ًٞى ثُ٘لو. ٣ٝغضخذّ ث

 ُؼ٤ِٔجس ثُضقل٤ز ثألخشٟ ُِ٘لو ٓغَ ثُضٌغ٤ش ثُقلض١ ٗضع ثٌُذش٣ش دجعضخذثّ ث٤ُٜذسٝؽ٤ٖ.

 

 :إٌّزجبد اٌشئ١س١خ ٌّظبفٟ إٌّفظ

 

 ثألٓش٢ٌ٣ ثُخجّ صٔغ٤َ د٤ج٢ٗ ُِٔ٘ضؾجس ثُ٘لط٤ز ثُٔغضققِز ٖٓ دش٤َٓ ٝثفذ ُِ٘لو
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 ثٕ ٖٓ ثْٛ ثُٔؾضوجس ثُذضش٤ُٝز ثُض٢ ٣ٌٖٔ ثعضخشثؽٜج ٖٓ ثُ٘لو ثُخجّ ٢ٛ : 

   Petroleum Gasاٌغبصاد اٌجزش١ٌٚخ  -1

، ثُٔقذس ثالٍٝ ٝ ثُشة٤غ٢ ٛٞ ثُـجص ثُطذ٤ؼ٢ ثُٔشثكن ٣ٞؽذ ٓقذسثٕ ُِـجصثس ثُذضش٤ُٝز

ُذ٤ٞصجٕ ٝ شٝدجٕ ٝ ثُِ٘لو ثُخجّ ٝ ثُز١ ٣ضٌٕٞ ٖٓ ث٤ُٜذسٝؽ٤ٖ ٝ ث٤ُٔغجٕ ٝ ثال٣غجٕ ٝ ثُذ

ثُٔقذس ثُغج٢ٗ ٣ؾَٔ ثُـجصثس ثُ٘جصؾز ٖٓ دؼل ػ٤ِٔجس ثُضقل٤ز ٝ ثُض٢  .دؼل ثُؾٞثةخ

 صؼشف دـجص ثُٔقجك٢ ًٔج ٛٞ ثُقجٍ ك٢ ػ٤ِٔجس ثُقَ ثُقشثس١ ٝ ثُقَ ثُقشثس١

ثعجع٤ز ُِق٘جػجس  ًٔٞثدخذّ ٛزٙ ثُـجصثس ًٞهٞد ُِضغخ٤ٖ ٝصغضثُقلجص١. ٝ

دجالمجكز ث٠ُ  ١ثُ٘جصؾز ٖٓ ػ٤ِٔجس ثُضقل٤ز كجٜٗج صقضٞ. ثُـجصثس ثُذضش٤ُٝز ثُذضش٤ٔ٤ًٝج٣ٝز

شثد ثُققٍٞ ٣٣غ٤ِٖ ٝ ثُذشٝد٤ِٖ ٝ ثُذ٤ٞص٤٘جس. ٝ ػ٤ِٚ كؼ٘ذٓج ثٌُٔٞٗجس ثُغجدوز ػ٠ِ ثال

ػ٠ِ ثال٣غجٕ ٝ ثُذشٝدجٕ دقٞسر ٗو٤ز ُِق٘جػجس ث٤ٔ٤ٌُج٣ٝز الدذ ٖٓ ثعضخذثّ ٓؼذثس صوط٤ش 

 . ثُذشٝد٤ِٖ ٖٓ ثُذشٝدجٕثال٣غجٕ ٝ ثمجك٤ز ُلقَ ثال٣غ٤ِٖ ٖٓ 

ٓ٘جعذج ُالعضخذثٓجس ثُٔ٘ض٤ُز ٝ ُالعضخذثٓجس ثُق٘جػ٤ز  ث  ٝ صؼضذش ثُـجصثس ثُذضش٤ُٝز ٝهٞد

 (LPG)ثُخل٤لز ٝ صؼشف ثُـجصثس ثُذضش٤ُٝز ثُٔغضخذٓز ُٜزث ثُـشك دـجص ثُذضشٍٝ ثُٔغجٍ

٤ؼ٢ ثٝ ؿجص ٝ ثُض٢ صلقَ ٖٓ ثُـجص ثُطذ (ثُذشٝدجٕ ٝ ثُذ٤ٞصجٕ)ثُز١ ٣ضٌٕٞ ٖٓ ٓض٣ؼ ٖٓ 

ثُٔقجك٢ ف٤ظ ٣ٌٖٔ صغ٤٤َ ٛزٙ ثُٔؾضوجس ثُـجص٣ز صقش صجع٤ش ثُنـو كوو ٝك٢ ثُذسؽجس 

 ٝصؼذؤ ٖٓ ثُغٞثةَ ثُقشثس٣ز ثالػض٤جد٣ز ٝ صق٣َٞ فؾّٞ ًذ٤شر ٜٓ٘ج ث٠ُ فؾّٞ فـ٤شر

٣ٝغ٠ٔ ٛزث ثُـجص ػجدر )ثُذ٤ٞصج ؿجص(. ٝٗظشث  ٌُٕٞ  عطٞثٗز ثُـجصؤدثخَ ثعطٞثٗز صؼشف د

عش٣ؼز ثالؽضؼجٍ ٝ ػذ٣ٔز ثُشثةقز ُزُي صنجف ُٜج دؼل ثُٔشًذجس رثس ٛزٙ ثُـجصثس 

( CH3-SHٓغَ ث٤ُٔغجٗغ٤ٍٞ ) (SH-)ثُطذ٤ؼز ثٌُذش٣ض٤ز ثُض٢ صقض١ٞ ك٢ ٜٗج٣ضٜج ػ٠ِ 

( ثُض٢ صقض١ٞ ػ٠ِ سثةقز ه٣ٞز ٢ٌُ صٌٕٞ ص٘ذ٤ٜج  ػ٠ِ ٝؽٞد CH3CH2-SH) ٣غجٗغ٤ٍٞٝثإل

 صؾ٘خ ثالفضشثم.  صغشح ؿجص١ ك٢ ثعطٞثٗجس ثٝ ثٗجد٤خ ثُـجص ُـشك

ِــ٠ ث٥الس ٝثُٔؼــذثس ػثُضــآ٢ًِ  صؤع٤شٙ ٜٓ٘ـج دغـذخ ٣ٝH2Sؾـخ إصثُـز ؿـجص 

 ثُِٔٞط ُِذ٤تز كنال  ػٖ سثةقضٚ ثٌُش٣ٜز. ثٌُذش٣ش أًٝغ٤ذٝثفضشثهــٚ ٣٘ــضؼ ؿــجص عــج٢ٗ 
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      Gasolineاٌىبص١ٌٚٓ  -2

 ؿ٤ِج٣ٚٗقـَ ٓـذٟ  ُٝـ٢ضشٓـض٣ؼ د ثُز١ ٣ٔغ٣َؼضذش ثٌُجص٤ُٖٝ ثفذٟ ثْٛ ثُ٘ٞثصؼ ثُذضش٤ُٝز 

ؿ٘ــ٢  ثٌُجص٤ُٖٝ C4 -  C12ٝٓــٖ  ثُٔخضِلز ث٤ُٜذسًٝجسدٞٗجسٓــٖ  خ٤ِوٝٛــٞ . 150ّᵒ  إُـ٠

ثُقِوـز ٝثُضـ٢ هـذ صقضـ١ٞ  ٝف٤ذر ثُ٘لغ٤٘جسثُغِغـِز ًٝـزُي  ٝثُٔغضو٤ٔزثُٔضلشػز  دجُذجسثك٤٘ــجس

 ٝثُضُٞـ٣ٖٞ ثُذ٘ض٣ٖٓغـَ  ثالسٝٓجص٤زدجالمـجكز إُـ٠ ثُٔشًذـجس  فـ٤شر ؽجٗذ٤زعالعـَ  ػِـ٠

ًٞهٞد ُِٔقشًجس ٓغَ  ثٌُجص٤ُٖٝ غضخذ٣ّٝ .ثٌُذش٣ض٤زٝثُــضث٤ِ٣ٖ ٝدؼــل ثُٔشًذــجس 

 . ٣ٝوغْ ث٠ُ:ثُغ٤جسثس ٝ ثُطجةشثس دؼذ ثٕ صؾش١ ػ٤ِٚ ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُؼ٤ِٔجس ٝ ثُٔؼجُؾجس

   Natural gasolineاٌىبص١ٌٚٓ اٌطج١عٟ  - أ

ثُطذ٤ؼ٢ ٖٓ ث٤ُٜذسًٝشدٞٗجس ثُٔؾذؼز ٓغَ ثُذ٤ٞصجٕ ٝ ثُذ٘ضجٕ ٝ ثُض٢ صٔغَ  ٌجص٣ٖ٤ُٝضٌٕٞ ثُ

ػ٠ِ ؽضءث ٖٓ ٌٓٞٗجس ثُـجص. هذ ٣قض١ٞ ثٌُجص٤ُٖٝ ثُطذ٤ؼ٢ ثُٔلقٍٞ ٖٓ ثُـجص ثُطذ٤ؼ٢ 

ٓغ  ثُطذ٤ؼ٢ ٔضػ ثٌُجص٣ٖ٤ُٝ .ٝدؼل ثُٔشًذضجٗجس ثُض٢ ٣ؾخ ثصثُضٜج ٓ٘ٚ H2Sؿجص 

ًجص٤ُٖٝ ثُغ٤جسثس ثُٔ٘ضؼ دـ٤ز صقغ٤ٖ دسؽز صطج٣شٙ ٝثُض٢ صؼضذش ٖٓ ثُخقجةـ ثالعجع٤ز 

. ٝ ٣ٌٖٔ صقغ٤ٖ ٢ ثُٔغؤُٝز ػٖ ػ٤ِٔز دذء ثُضؾـ٤ٌَُِجص٤ُٖٝ الٕ ٛزٙ ثُخجف٤ز ٛ

ؼ٤ِٔجس ٓغَ ثُضق٣َٞ ثال٣ض٤ٓٝش١ دـ٤ز ثُٓٞثفلجس ثٌُجص٤ُٖٝ ثُطذ٤ؼ٢ دٞثعطز دؼل 

٤ٞصجٕ ٝثُذ٘ضجٕ ث٠ُ ٤ظ ٣ضْ صق٣َٞ ثُذ٤ٞصجٕ ث٠ُ ثال٣ضٝدُٚ ف ثالًٝضج٢ٗص٣جدر ثُؼذد 

 3 ػ٘ذ ثمجكزٝ . 92د٤٘ٔج ُال٣ضٝد٘ضجٕ  62ُِذ٘ضجٕ ثالًٝضج٢ٗ، كٔغال ٣ذِؾ ثُؼذد ثال٣ضٝد٘ضجٕ

 . 106ث٠ُ  ثالًٝضج٢ٖٗٓ ثع٤الس ثُشفجؿ ٣ضدثد ثُؼذد  ِْٓ

          Motor gasolineوبص١ٌٚٓ اٌس١بساد  - ة

ٗظشث ُضطٞس ف٘جػز ثُغ٤جسثس ك٢ ثُؼجُْ ثصدثد ثُطِخ ػ٠ِ ًجص٤ُٖٝ ثُغ٤جسثس ٝ   

ص٘ٞػش ٓقجدسٙ ٖٓ ثُٔؾضوجس ثُ٘لط٤ز ف٤ظ ثدخِش ثُؼذ٣ذ ٖٓ ػ٤ِٔجس ثُضقل٤ز الٗضجػ 

 ثٗٞثع ٓقغ٘ز ٓغَ ػ٤ِٔجس ثُذِٔشر ٝ ثالٌُِز ٝ ثُضقٍٞ ثال٣ض٤ٓٝش١ . 

 اٌّٛاطفبد الفسبفس١خ ٌىبص١ٌٚٓ اٌس١بساد :

 ٕق ك٢ ثُٔقشًجس دٕٝ فذٝط ث١ هشهؼز٣قضشم ثٌُجص٤ُٖٝ دِط ٣ؾخ ث. 

 خ ثٕ ٣ضغْ دذسؽز ٓؼ٤٘ز ٖٓ ثُضذخش٣ؾ. 

 ٣ذث دق٤ظ ٣ٔأل دخجسٙ ٓؾشٟ ثُٞهٞد٣ٌٕٞ صطج٣شٙ ؽذ ٣ؾخ ثٕ ال. 
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 ش دق٤ظ ٣قؼخ صذخشٛج ػ٘ذ ثالفضشثم٣ؾخ ثٕ ٣ٌٕٞ خج٤ُج ٖٓ ثٌُٔٞٗجس ثُٞثهتز ثُضذخ. 

  صشى ث١ ٓخِلجس فِذز ثٝ فٔـ٤زدٕٝ ٣ؾخ ثٕ ٣ٌٕٞ صذخشٙ صجٓج ٝ ٗظ٤لج . 

 : طشق رحس١ٓ اٌىبص١ٌٚٓ

دجُؼٞثَٓ ثُٔغجػذر ٜٓٔز ك٢ سكغ ثُؼذد ثألًٝضج٢ٗ ُٞهٞد  ثُقشثس١ صؼضذش ػ٤ِٔز ثُضٌغ٤ش

ًِٔج صثد ثُؼذد ثألًٝضج٢ٗ ًِٔج صثدس ) ثُغ٤جسثس إمجكز ث٠ُ ًٜٞٗج ٝع٤ِز ٛجٓز ُض٣جدصٚ

دشكغ سهٔٚ  ثٌُجص٤ُٖٝٝهذ دخِش ػ٤ِٔجس أخشٟ ك٢ صقغ٤ٖ ؽٞدر ؽٞدر ثٌُجص٤ُٖٝ(. 

 : ثألًٝضج٢ٗ ٝصضِخـ ٛزٙ ثُؼ٤ِٔجس ًج٥ص٢

 الرصاص الى الكازولٌن  اثٌالتٌضاف رابع : معدنً ٌةإضافة مواد كٌمٌائٌة عضو

سم 5 وتبلغ نسبته
3

لكل غالون من الكازولٌن، ونظرا لكون الكازولٌن الناتج من هذه  

اإلضافة ذو درجة عالٌة من السمٌة فإنه ٌضاف الٌه صبغة عضوٌة تمٌزه عن بقٌة 

  .أنواع الكازولٌن

 فً هذه العملٌة ٌتم تسخٌن الكازولٌن ذو : حفزةمبالمواد ال تحسٌن جودة الكازولٌن

جة حرارة متوسطة وتحت ضغط مرتفع بوجود الرقم األوكتانً المنخفض الى در

 . ، وبالتالً ٌرتفع الرقم األوكتانًمنٌوماألل سٌلٌكاتعامل مساعد مثل 

 ٌاٌزّبوت زحٛي ال٠ض١ِٚشٞا ( :(Isomerization  فً هذه العملٌة تتحول السالسل

امل مساعد بالتسخٌن فً وجود ع تفرعةتقٌمة الى سالسل بارافٌنٌة مالبارافٌنٌة المس

 (.) وهذه العملٌة مكلفة مثل كلورٌد األلومنٌوم

 أللكلها Alkylation : فً هذه العملٌة تتحول األلكٌنات الصغٌرة الى سالسل 

تبلمر ٌقد  المكون الناتج ومن عٌوب هذه العملٌة ان . متفرعة فً وجود عامل مساعد

 . (Carburetor) شض٣ٌجسدشك٢ ثُ دأثناء التشغٌل فتسبب انسدا

  مثل التولوٌن والبنزٌن  االروماتٌةتعمل المواد : مواد أروماتٌة الى الكازولٌنإضافة

 . على زٌادة الرقم األوكتانً للجازولٌن

 تتمٌز هذه المادة بقدرتها على رفع رقم اوكتان : وتٌل األٌثرٌإضافة مٌثٌل ثالثً ب

ات الرصاص ب% وبذلك حلت محل مرك 10 - 5الكازولٌن عند اضافتها بنسبة 

 ملوثة للجو.ال



 اٌجزشٚو١ّ١ب٠ٚبد                                                                  اٌظٕبع١خاٌى١ّ١بء 
 

 

 ّ. ٗٞس فذجؿ ثفٔذ                                                                     ّ.د ػذذثُٞٛجح ف٤ٔذ ٓؾ٤ذ   

46 

  Keroseneاٌى١شٚفس١ٓ  -3

 ثُٔقشًــجس ُٞهــٞد یُِطـذخ ٝثُضذكتـز ٝثالمجءر ٝٛـٞ ٌٓـٕٞ ثعجع ج  ٤ٓ٘ضُ ٝهـٞدث   ؼضذـش٣ٝ

 C12-  C16  ٖٓ جس٤٘ثُذجسك ػِــ٠ ١ٞقض٣ٝ ᵒّ 250 -150ٓــٖ  ٚجٗؿ٤ِذٟ ٓ َق٣ز ٝثُ٘لجع

ٓؾذؼز  ش٤أٝ ٓشًذجس ؿ ز٤ثسٝٓجص ٓشًذجس ٠ػِ ١ٞقض٣ز ٝال ثُقِو ع٘جة٤ز جس٘ثُ٘لغ٤زُي ًٝ

دجُشؿْ ٖٓ ثٕ ثعضخذثّ ث٤ٌُشٝع٤ٖ الؿشثك ثالمجءر ٝ ثالؿشثك ٝ .ثٌُذش٣شٓشًذجس  ٝأ

ٕ ثُؼجُْ ثُٔ٘ض٤ُز هذ ثٗخلل دؾٌَ ًذ٤ش ثال ثٗٚ ال ٣ضثٍ ٣غضخذّ ك٢ ثٌُغ٤ش ٖٓ ثُذِذث

ػ٘ذ ثعضخذثّ ث٤ٌُشٝع٤ٖ دٔغجدز ٝهٞد ُالفضشثم ٣ؾخ ثٕ ال ٝ. الؿشثك ثُضذكتز ٝ ؿ٤شٛج

٣ققخ رُي صُٞذ دخجٕ ثعٞد ثٝ ٗٞثصؼ ؿ٤ش ٓوذُٞز ٝ ٣ضطِخ ُٔغَ ٛزٙ ثالعضخذثٓجس 

ٓت١ٞ ٝرُي ُِضو٤َِ ٖٓ خطٞسر  50ثُٔ٘ض٤ُز ٝهٞد رٝ دسؽز ٤ٓٝل ٓشصلؼز ٗغذ٤ج دقذٝد 

ٗج   .ثُِٜخ دجُوشح ٖٓ ٓغضٞدع ثُٞهٞد ٗؾٞح ثُقشثةن دغذخ ٝؽٞد ّٞ ٌَِّ ث٤ٌُشٝع٤ٖ ٌٓ ٣ؾ

ٓغَ: ؽٞدر  رُي دلنَ ثُخقجةـ ثُض٢ ٣ضٔضغ دٜجٝ جعزُٔقشًجس ثُّ٘لأعجع٤ج  ُٞهٞد ث

دسؽز ثُِضٝؽز، ثالؽضؼجٍ، ٝثالفضشثم ثُغّجدش دثخَ ثُٔقشى، ٝهجد٤ِز ثُضّطج٣ش ثُٔ٘خلنز، ٝ

 ٖٝٓ أٗٞثع ث٤ٌُشٝع٤ٖ: .ٝثٌُغجكز ثُٔ٘جعذز

ذٙ إ٠ُ ػّذر أٗٞثع ٜٓ٘ج ٝع٤ٖ ثُطّجةشثس: ٣ُوَغْ ثػضٔجدثَ ٤ًش - أ ّٔ  :ػ٠ِ دسؽز صؾ

o  ٖثُّ٘لجطث٤ٌُشٝع٤ (JET A): ِ( 40-٠ دسؽز فشثسر )٣ضؾٔذ ػّᵒ. 

o ث٤ٌُشٝع٤ٖ ثُّ٘لجط (JET A-1): ( 47-٣ضؾٔذ ػ٠ِ دسؽز فشثسر) ّᵒ. 

o ث٤ٌُشٝع٤ٖ ثُ٘لّجط (JET B): ِ( 58-٠ دسؽز فشثسر )٣ضؾٔذ ػّᵒ. 

o ث٤ٌُشٝع٤ٖ ثُّ٘لجط (JP-4) ِ( 60-٠ دسؽز فشثسر )٣ضؾٔذ ػّᵒ. 

o ث٤ٌُشٝع٤ٖ ثُّ٘لجط (JP-5): ِ( 70-٠ دسؽز فشثسر )٣ضؾٔذ ػّᵒ. 

المدافئ ة )المنزلٌّ  الزٌتٌةمواقد الالّتدفئة والّتسخٌن: هو وقود االضاءة وكٌروسٌن  - ب

 والمعامل الصغٌرة.  المنزلٌة( ومعدات االضاءة الزٌتٌة )اللوكس(

ٌّة،  كٌروسٌن المحّركات واآلالت: - ت هو وقود محركات المعّدات الزراع

ٌّة.والجّرارات، وبعض اآلالت   المائ
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    Gas oil ( Diesel Oilsٚلٛد اٌذ٠ضي ) ص٠ذ اٌغبص  -4

رثس ٓـــذٟ ؿ٤ِـــجٕ دـــ٤ٖ  ثُذضش٤ُٝزثُٔؾـــضوجس  ثُغــٞالس ٝٛــٞ ٓــض٣ؼ أ٣نج  ٣ٝغــ٠ٔ 

350 – 250 ّᵒ ثُغِغـِز ٝػـذد رسثس  ٓغضو٤ٔزٓؾـذؼز  ٤ٛذسًٝشدٞٗجس ػِـــ٠ ٣ٝقض١ٞ

ثُقِوـز ًٔـج ٣قضـ١ٞ ػِـ٠ ٓشًذـجس  ع٘جة٤زٝٗلغ٤٘ـجس  C20إُـ٠ C17 ًـجسدٕٞ صضـشثٝؿ دـ٤ٖ 

ٝ صؼضذش ث٤ُٜذسًٝشدٞٗجس رثس . هجػذ٣زٝؿ٤ـش  هجػذ٣زٗضشٝؽ٤٘٤ـز  ٝٓشًذـجس ًذش٣ض٤ز

ثُغالعَ ثُٔغضو٤ٔز ؿ٤ش ثُٔضلشػز ٖٓ ثٌُٔٞٗجس ثُٜٔٔز ٝ ثالعجع٤ز ُٞهٞد ثُذ٣ضٍ ثُؾ٤ذ ٝ 

٢ ف٤ظ ٣ذِؾ ثُؼذد ثُغ٤ضج٢ٗ ُٞهٞد ٣ؼذش ػٖ ؽٞدر ٝهٞد ثُذ٣ضٍ دٔج ٣ؼشف دجُؼذد ثُغ٤ضجٗ

ٗلغج٤ُٖ  ٓغ٤َٝ ثُلج  C16H34ٝٛزث ٣ٌجكب ٓض٣ؾج ٣ضٌٕٞ ٖٓ ثُغ٤ضجٕ  50ثُذ٣ضٍ ثُؾ٤ذ فٞث٢ُ 

ٗضشثس ٝ ٓغَ ٗضشثس ثال٤َٓ ُـٚ ثُغ٤ضج٢ٗثُؼـذد  ُضقغ٣ٖٝ٤نـجف ُـٚ ٓـٞثد  %. 50د٘غذز 

ٝ ٣غضخذّ ص٣ش ثُـجص دٔغجدز ٝهٞد  .ٕٝد٤شًٝغ٤ذ ثالع٤ضٞ ٞص٤َ٤ًغ٤ذ ثُذٝٝعجُظ أ  ثال٤ٌَُ

. ٝصؾش١ ػ٠ِ ٝهٞد ثُذ٣ضٍ ثُؼذ٣ذ ٝ ٌٓجةٖ عقخ ثُوجهشثس ٝ ثُ٘جهالسُِؾجف٘جس ثٌُذ٤شر 

ٗغذز  ،، ٗغذز ثُٔجءٖٓ كقٞفجس ثُغ٤طشر ثُ٘ٞػ٤ز ٓغَ دسؽز ث٤ُٓٞل، دسؽز ثالٗغٌجح

 ثُشٝثعخ  ٝ ثُٔخِلجس ثٌُشد٤ٗٞز ٝ ثُٔقضٟٞ ثُشٓجد١ ٝ ثٌُذش٣ض٢ . 

 

   Fuel oilsص٠ٛد اٌٛلٛد   -5

صضٌٕٞ ص٣ٞس ثُٞهٞد ثٝ ٓج صؼشف دض٣ٞس ثالكشثٕ ٖٓ ٓخِلجس ػ٤ِٔجس صوط٤ش ثُ٘لو ثُخجّ 

ٔ٘جعذز ُض٤٤ٌق ُضٝؽضٜج فغخ ثُطِخ. ٝ ف٤ظ ٣ضْ ٓضؽٜج ٓغ دؼل ثُٔؾضوجس ثُ٘لط٤ز ثُ

% ٖٓ ٛزٙ ثُٞهٞد ُض٤ُٞذ ثُذخجس ك٢ ٓقطجس ص٤ُٞذ ثُطجهز ثٌُٜشدجة٤ز ٝ  ٣70غضخذّ فٞث٢ُ

، ف٤ظ صذِؾ عؼشثصٜج ثُقشثس٣ز فٞث٢ُ ثُق٘جػ٤ز ُألؿشثكك٢ ثُٔقجٗغ ثُٔغضخذٓز 

( ُِٞهٞد ثُخل٤ق ٝ  ( Btu/Ibٝفذر فشثس٣ز ٌَُ دجٝٗذ فغخ ثُٔو٤جط ثُذش٣طج٢ٗ  19000

( ٝفذر فشثس٣ز دش٣طج٤ٗز ٢ٛٝ صٔغَ (Btu/Ib  18300صذِؾ ه٤ٔضٚ ُِٞهٞد ثُغو٤َ فٞث٢ُ 

 ٤ًٔز ثُقشثسر ثُالصٓز ُشكغ دسؽز فشثسر دجٝٗذ ٝثفذ ٖٓ ثُٔجء دسؽز كٜشٜٗج٣ض٤ز ٝثفذر . 
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    Lubricating oils اٌزض١٠ذ ص٠ٛد -6

 ٜٔج٤صوغــ ٌٔــ٣ٖٝ ᵒّ( 500– 350) ضــشثٝؿ٣ ـج٤ٕدٔذٟ ؿِ ز٤ثُٔؾضوجس ثُذضشُٝ ؼ٣ٓض

 :إُــ٠

 م (350 – 400) فــةٌخف ــوتٌزᵒ  . 

  (  450– 400)ٓضٞعــــطز  ــــٞس٣صّᵒ . 

  ( 500– 450 ) ِــــز٤عو ــــٞس٣صّᵒ . 

 ٝثُؾـٔٞع ٝثالعـلِش ٝصخضِـق ٗغـخ ـٞس٣ٓـٖ ثُض و٤صقضـ١ٞ ػِـ٠ خِـ ثُٔؾـضوجس ٝٛــــزٙ

% ٖٓ  2فٞث٢ُ  ضض٤٣شصٔغَ ص٣ٞس ثُفغخ ٗٞع ثُخجّ .  ش٤٣ثُضض ٞس٣ثُٔشًذجس ك٢ ص ٛزٙ

ٌٓٞٗجس ثُ٘لو ثُخجّ ٝ صؼضذش ٖٓ ثُٔؾضوجس ثُ٘لط٤ز ثُٔش٣قز ٗغذ٤ج ف٤ظ ٣شثكن ػ٤ِٔجس 

صقل٤ضٜج كقَ ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُ٘ٞثصؼ ثُؼشم٤ز ثُٜٔٔز ٓغَ ثُٔٞثد ثُؾٔؼ٤ز ٝ ثالعلِش ٝ ؿ٤شٛج. 

 ثُضض٤٣ش ٢ٛ : ص٣ٞس ك٢ثُخقجةـ ثُٞثؽخ صٞثكشٛج  ٖٝٓ

 صٞكش ثُِضٝؽز ثُٔ٘جعذز ٝثُغجدضز. 

  ثُؾذ٣ذر ُالفضشثمثُٔوجٝٓز. 

  ُألًغذرثُٔوجٝٓز. 

 ٟٝٓوجٝٓز ثُشؿج. 

ثُٔٞثد  ُِض٣ٞس ُٝضقو٤ن ٓؼذالس ثكنَ ٝثًغش ًلجءر كجٕ ٓؼظْ ٓقجٗغ ثُض٣ٞس صن٤ق

ٓجٗؼز ُِضآًَ  زإمجك -ٗؼز ُِؾٔؼ٤جس ٝ ثُقٔـ٤جس ٓج زإمجك -ثُضؤًغذ  جسٓجٗؼ زإمجك  ث٥ص٤ز

 .إمجكجس ثُض٘ظ٤ق ٝثخشٟ ٓجٗؼز ُِقذأ -إمجكجس ُضقغ٤ٖ ٓؼجَٓ ثُِضٝؽز  -

 

    Lubricating greasesاٌشحَٛ إٌفط١خ  -7

ثُؾقّٞ ثُ٘لط٤ز ٢ٛ ؽقّٞ فِذز ثٝ ؽذٚ فِذز صقض١ٞ ػ٠ِ ٗغخ ًذ٤شر ٖٓ ثُٔٞثد ثٌُٔغلز 

ص٣ٞس رثس ٓؼجَٓ ٓنجكز ث٠ُ ثٗٞثع ًغ٤لز ٖٓ ص٣ٞس ثُضؾق٤ْ ٝ ٣لنَ ُٜزث ثُـشك 

، ٖٝٓ ثْٛ ثُٔٞثد ثٌُٔغلز در ثُٔذٟ ثُقشثس١ ثُٔ٘جعخ ُِؾقُّٞضٝؽز ٓشصلغ دـ٤ز ص٣ج

ثُٔغضخذٓز ٢ٛ فٞثد٤ٖ ثال٤ُّ٘ٔٞ ٝ ثُذجس٣ّٞ ٝ ثٌُجُغ٤ّٞ ٝ ؿ٤شٛج. ٝ صغضخذّ ك٢ دؼل 
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ثالف٤جٕ دؼل ثُؼٞثَٓ ثٌُٔغلز ؿ٤ش ثُقجد٤ٗٞز ٝ ؿ٤ش ثُؼن٣ٞز ٓغَ ثٗٞثع ثُط٤ٖ ثُٔقٞس 

٢ ث٣غ٤ِٖ ٝ ثُغ٤ٌِج ثُ٘جػْ ٝ ثٌُجسدٕٞ ثٝ دؼل ثُٔؾضوجس ثُؼن٣ٞز ٓغَ ثس٣َ ٣ٞس٣ج ٝ ثُذُٞ

ٝ صنجف ث٣نج ث٠ُ ٛزٙ ثُؾقّٞ ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثٗٞثع ثُٔنجكجس ٓغَ ٓجٗؼجس ثالًغذر ٝ 

 .  ثُضآًَٓجٗؼجس 

 

    Petroleum waxاٌشّع إٌفطٟ  -8

ك٢ ثُق٘جػجس ثُقذ٣غز ٖٓ ٗجف٤ز  أل٤ٔٛض٣ٚؼضذش ثُؾٔغ ٖٓ ثُٔؾضوجس ثُذضش٤ُٝز ثُٜٔٔز ٝرُي 

٘ذجص٤ز دج٤ٌُٔز ثُٔطِٞدز ثمجكز ث٠ُ ًٕٞ فؼٞدز ثُققٍٞ ػ٤ِٚ ٖٓ ثُٔقجدس ثُق٤ٞث٤ٗز ٝ ثُ

. د٤٘ٔج ٣ٌٖٔ كقَ ثُؾٔغ ثُذضش٢ُٝ ٖٓ ٤ؼ٤ز ؿ٤ش ثُ٘لط٤ز ٌِٓلز ثهضقجد٣جٓقجدسٙ ثُطذ

ثُذضشٍٝ ثُخجّ دغُٜٞز ٝ د٘وجٝر ػج٤ُز ثمجكز ث٠ُ ٓوجٝٓضٚ ثُؼج٤ُز ؽذث ُِٔجء ٝ ثُشهٞدز 

ثُذشثك٢٘٤ ك٢ ٓؼظْ  ًٝٞٗٚ ػذ٣ْ ثُطؼْ ٝ ثُشثةقز ٓٔج ثدٟ ث٠ُ صٞعغ ثعضخذثٓجس ثُؾٔغ

 ٓـِلجس ثالؿز٣ز ٝ ثالد٣ٝز ٝ ثُؼطٞس ٝ ثعضخذثٓجس ثخشٟ ٓ٘ض٤ُز ٝ ف٘جػ٤ز ػذ٣ذر . 

 

     Petroleum asphaltsالفسفٍذ اٌجزشٌٟٚ  -9

٣ٞؽذ ثالعلِش دؾٌَ هذ٤ؼ٢ ٓغ ٓؼظْ ثف٘جف ثُ٘لو ثُخجّ ف٤ظ ٣ضْ كقِٚ ٜٓ٘ج دٞثعطز 

خَ ثُضوط٤ش صقش ثُنـو ثُٔخِػ٤ِٔجس ثُضقل٤ز ف٤ظ ٣ضخِق ثالعلِش دؼذ ػ٤ِٔجس 

. صٌٕٞ ٛزٙ ثُٔخِلجس فِذز ثٝ ؽذٚ فِذز ٌُٖٝ ػ٘ذ صشى ٗغخ ُِٔؾضوجس ثُغو٤ِز ُِ٘لو ثُخجّ

ثٝ ػ٘ذ ٓضؽٚ د٘غخ ٓقذدر ٓغ دؼل ثُوطشثس  ثألعلِشٓقذدر ٖٓ ثالؽضثء ثُ٘لط٤ز ٓغ 

٣غضخذّ ك٢ سػ  ك٘ققَ ػ٠ِ ٗٞع ٖٓ ثالعلِش ثُغجةَ ٣ؼشف دض٣ش ثُطشم ثُز١ ثُض٣ض٤ز

. ٝػ٘ذ ٓضػ ثالعلِش ٓغ ٓؾضوجس ٗلط٤ز ثخشٟ ٓغَ ثُ٘لغج ٝ ثٌُجص٤ُٖٝ ثُطشم ػ٘ذ ثُضذ٤ِو

ثُٔؼجد ٝ ػ٘ذ ثرثدز  دجألعلِشثٝ ث٤ٌُشٝع٤ٖ ك٤٘ضؼ ػجدر ٗٞع عجُظ ٖٓ ثالعلِش ٣ؼشف 

 ثُٔغضقِخ .  دجألعلِشثالعلِش ك٢ ٓغضقِخ ُِٔجء ٣٘ضؼ ٗٞع سثدغ ٣غ٠ٔ 
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   Solvents and industrial naphthaاٚ إٌفثب  اٌّز٠جبد اٌجزش١ٌٚخ -11

٣وقذ دجُ٘لغج ثُق٘جػ٢ صِي ثُٔؾضوجس ثُق٘جػ٤ز ثُٔغضخذٓز دٔغجدز ٓز٣ذجس ثٝ عٞثةَ ٓؾللز 

ثٝ عٞثةَ ٓشهوز ٝ ٣ٞؽذ ثخضالف ًذ٤ش د٤ٖ ثالٗٞثع ثُغالعز ف٤ظ ٣ٌٕٞ ثُق٘ق ثالٍٝ هجدسث 

ػ٠ِ ثرثدز ثُٔٞثد ثرثدز صجٓز كجُ٘لغج ثُذضش٢ُٝ ٓز٣خ ؽ٤ذ ُالفٔجؽ ٝ ثُشثص٘ؾجس ٝ ثُؾقّٞ 

ثٓج ثُٔٞثد ثُٔخللز ك٢ عٞثةَ صنجف ث٠ُ ثُٔقج٤َُ ُضخل٤لٜج ٓؤد٣ز دزُي ث٠ُ صو٤َِ ثُذضش٤ُٝز 

هٞر ثالرثدز ُِٔز٣خ ثُقو٤و٢ ثٓج ثُٔٞثد ثُٔشهوز ك٢ٜ عٞثةَ صنجف ث٠ُ ثُٔقج٤َُ ٖٓ دٕٝ 

، ُٜٝزٙ ثُغٞثةَ ثعضخذثٓجس ف٘جػ٤ز ٓضؼذدر ك٢ ثالفذجؽ ٝ ػ٠ِ هٞر ثرثدز ثُٔز٣خ ثُضؤع٤ش

 ٝؽز ثُٔقج٤َُ . ثُٞثس٤ٗؼ ُضو٤َِ ُض

ٗو٤ز ثٝ ٓض٣ؼ ٖٓ ث٤ُٜذسًٝشدٞٗجس صلقَ ٛزٙ  ٤ٛذسًٝشدٞٗجسصقض١ٞ ثُ٘لغج ثُق٘جػ٤ز ػ٠ِ 

ثُٔؾضوجس ٖٓ ثُذضشٍٝ ثُخجّ ثٝ ثُـجص ثُطذ٤ؼ٢ ٓغَ ثُذ٘ضجٕ ٝ ثٌُٜغجٕ ٝ ثُٜذضجٕ ٝ ثُضث٤ِ٣ٖ 

ث٠ُ ٝ ثُذ٘ض٣ٖ ٝ دؼل ثُٔشًذجس ثُقِو٤ز ٓغَ ثٌُٜغجٕ ثُقِو٢ ٝ صق٘ق ثُ٘لغج ثُق٘جػ٤ز 

 ثسدؼز ثف٘جف سة٤غ٤ز ٢ٛٝ : 

 ثُ٘لغج ثالُلجص٤ز  - أ

 ثُ٘لغج ثالسٝٓجص٤ز  - ح

 ثُ٘لغج ثُٞعط٤ز  - س

 ثُ٘لغج ثُؼذ٣ٔز ثُشثةقز  - ط

، ف٘جػز ٘جػجس ٓضؼذدر ٓغَ ثعضخالؿ ثُض٣ٞس، ثالفٔجؽصغضخذّ ثُ٘لغج ثُذضش٤ُٝز ك٢ ف

 ثُٞسم ، ثُق٘جػجس ثُق٤ذال٤ٗز ٝ ؿ٤شٛج .   
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 اٌظٕبعبد اٌجزشٚو١ّ١ب٠ٚخ

Petrochemical Industries 

 

صٜــذف ػ٤ِٔــجس ثُضٌغــ٤ش كــ٢ ثُقــ٘جػجس ثُ٘لط٤ــز إُــ٠ ص٣ــجدر ٗغــذز ثُٔؾــضوجس 

ثُخل٤لــز ػ٠ِ فغجح ثُٔؾضوجس ثالخشٟ ُض٣ٌٖٞ ٓض٣ؼ ٖٓ ثُٔؾضوجس ثُغجةِز ثُٔضذسؽز ك٢ 

ُذضش٤ٔ٤ًٝج٣ٝــز . أٓــج كــ٢ ٓؾــجٍ ثُقــ٘جػجس ثثُـ٤ِــجٕ ٝصٜٗـج ثُؾض٣تــ٢ ٝدسؽــجس

كجُٜــذف ٛــٞ ثُققٍٞ ػ٠ِ ٓشًذجس ٤ٔ٤ًج٣ٝز ٓقـذدر ٗو٤ـز دذسؽـز ػج٤ُـز ُؾؼِٜـج فـجُقز 

٣ٝؼضذش ثالع٤ِ٤ٖ ٝ ثُذشٝد٤ِ٤ٖ ٝثُذ٤ٞص٤٘ـجس  .ٞثد أ٤ُٝز ُق٘جػجس ٤ٔ٤ًج٣ٝز ٜٓٔزُالعـضؼٔجٍ ًٔ

ثٗٞثػٜـج ٝثالعـض٤ِ٤ٖ ٓـٖ ٛـزٙ ثُٔـٞثد ٝثُضـ٢ صؼضذـش ٓـٞثد أ٤ُٝـز ٜٓٔـز كـ٢ صقـ٤٘غ  ػِـ٠

  .ٝثٗضـجػ ثٌُغ٤ش ٖٓ ثُٔٞثد ثُٔل٤ذر ك٢ ٓخضِق ثُٔؾجالس

 

  Ethylene : أٚل: األث١ٍـ١ٓ

ثُو٤جع٤ز ٖٓ مـو ٝدسؽز فشثسر  الع٤ِـ٤ٖ ؿـجص ػـذ٣ْ ثُِـٕٞ هجدـَ ُالؽـضؼجٍ كـ٢ ثُظـشٝفث

٣غــضخذّ كــ٢ ثُؼذ٣ــذ ٓــٖ  ثْٛ ثُ٘ٞثصؼ ثال٤ُٝز ُؼ٤ِٔـجس ثُضٌغـ٤ش ٝثُـز١ ٣ٝؼذ ٖٓ

ثًٝغـ٤ذ ثالع٤ِـ٤ٖ ٝثع٤ـَ   ثُقــ٘جػجس ث٤ٔ٤ٌُج٣ٝــز ثُٜٔٔــز ف٤ــظ ٣غــضؼَٔ كــ٢ فــ٘جػز

. ٣ٌٖٝٔ ٝثُذ٢ُٞ ثع٤ِ٤ٖ ثُذ٘ـض٣ٖ ًِٝٞس٣ـذ ثالع٤ـَ ٝع٘ـجة٢ ًِٞس٣ـذ ثالع٤ـَ ٝثٌُقـٍٞ ثالع٤ِـ٢

 :ٍ ػ٤ِٚ ف٘جػ٤ج ٖٓ ثفذٟ ثُطشم ث٥ص٤زثُققٞ

 

 صغـضخذّ ٛـزٙ ثُطش٣وـز كـ٢ ثُذِـذثٕ ثُضـ٢ ٣ضـٞكش ك٤ٜـج: اٌزىسـ١ش اٌحـشاسٞ ٌال٠ثـبْ -أ

 ثُـجص ثُطذ٤ؼ٢ ٝصضْ ػٖ هش٣ن ثٓشثس ثال٣غجٕ ٓغ دخجس ثُٔـجء كـ٢ ثٗجد٤ـخ صقـَ

 ؾزٝس ثُقشرُٝلضشر ص٤٘ٓز هق٤شر ؽذث ف٤ظ صضٌٕٞ ثُ ᵒ)ّ(830 دسؽز فشثسصٜج إ٠ُ 

 صؾـطش ث٥فـشر دـ٤ٖ رسصـ٢ ثٌُشدـٕٞ ُال٣غـجٕ ٣ٝضٌـٕٞ ؽـزس٢ ضثُدلؼـَ ثُقـشثسر ثُؼج٤ُـز 

 ثُٔغ٤ـَ ثُقـش ثُـز١ ٣ٜـجؽْ ؽض٣تـز ثال٣غـجٕ ُضق٣ِٜٞـج إُـ٠ ؽـزس ثالع٤ـَ ثُقـش ثُـز١

 ك٤ٜــجؽْ ٛــزثهــذ ٣لوــذ رسر ٤ٛــذسٝؽ٤ٖ ُضٌــ٣ٖٞ ثالع٤ِــ٤ٖ ٝؽــزس ٤ٛــذسٝؽ٤ٖ فــش 



 اٌجزشٚو١ّ١ب٠ٚبد                                                                  اٌظٕبع١خاٌى١ّ١بء 
 

 

 ّ. ٗٞس فذجؿ ثفٔذ                                                                     ّ.د ػذذثُٞٛجح ف٤ٔذ ٓؾ٤ذ   

52 

 ثُؾــزس ثالع٤ــَ ثُقــش ٌٓٞٗــج ثالع٤ِــ٤ٖ ٝث٤ُٜــذسٝؽ٤ٖ ًٝٔــج ٓٞمـــ كــ٢ ثُٔؼجدُــز

 : ث٥ص٤ـز

 

 

 ٍٝ ٣ـِـ٢ كــ٢ ٓـذٟضشثُ٘لغـج ٛـٞ ؽـضا ٓضطـج٣ش ٓـٖ ثُذـ :اٌزىسـ١ش اٌحـشاسٞ ٌٍٕفثـب  -ة

150ّ – 120  )خل٤لــز ثُؽــز ؿ٤ِــجٕ ثٌُــجص٤ُٖٝ ٝٛــ٢ ػِــ٠ ٗــٞػ٤ٖ دس
o
 ٝثُغو٤ِــز (

ّ(200 ُـج٣ــز ْ 
o
 ثُضــ٢ ال ٣ضــٞكش ك٤ٜــج ثُـــجص ُٔ٘جهنٝصغــضخذّ ٛــزٙ ثُطش٣وــز كــ٢ ث (

 ثُطذ٤ؼ٢ ٝصؾش١ ػٖ هش٣ن ثٓشثس دخجس ثُٔجء ٝثُ٘لغج دثخَ ثٗجد٤ـخ ٓغـخ٘ز إُـ٠

ّ 750 – 830)ر صقـَ إُـ٠ دسؽـز فـشثس
o
 ٝٗض٤ؾـز ثُقـشثسر ثُؼج٤ُـز صضٌـٕٞ ثُؾـزٝس (

 .ثُقشر ًٝٔج ٓٞمـ ك٢ ثُٔؼجدالس ثدٗجٙ ٤ٌُٕٞ ثُ٘جصؼ ثُٜ٘جة٢ ٛٞ ثالع٤ِ٤ٖ

 

 :اُ٘ افسزخذاِبد الث١ٍ١ٓ

االولــى باســتخدام ٌنــتج الكحــول االثٌلــً بطــرٌقتٌن  : لكحـــول االثٌلـــًا .1

وذلـك بمفاعلـة  (التحلـل المـائً)الكبرٌتٌـك وتسـمى طرٌقـة التمٌـإ  حــامض

م 60 – 90)الكبرٌتٌـك ومـن ثـم مـع المـاء عنـد درجـة  االثٌلـٌن مـع حـامض
o

) 

الحـامض مـع االثٌلـٌن لـبعض كبرٌتـات االثٌـل  ٌتفاعـل (جـو(17 – 35 وضـغط 

 : فً المعادالت اآلتٌة وكبرٌتـات ثنـائً االثٌـل كمـاالحامضـٌة 
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 ُِققٍٞ ػ٠ِ ثٌُقٍٞ ثالع٢ِ٤ (صقَِ ٓجة٢)ٝثُخطٞر ثُضج٤ُز ٢ٛ إمجكز ثُٔجء 

 

 ًذ٤ـشر ٓـٖ فـجٓلٓـٖ ٓغـجٝا ٛـزٙ ثُطش٣وـز صٌـٕٞ ٗـٞثصؼ ػشمـ٤ز ػذـجسر ػـٖ ٤ًٔـجس 

 .ُزثُي ٣ؾخ ثُغ٤طشر ػ٠ِ ث٤ٌُٔجس ثُٔضقشسر ٓ٘ٚ ،ُِضؤًَثُٔخلق ثُٔغذخ ي ثٌُذش٣ض٤

 

 ثُلٞعلٞس٣يأٓج ثُطش٣وز ثُغج٤ٗز كضغ٠ٔ دطش٣وز ثُؼجَٓ ثُٔغـجػذ ف٤ـظ ٣غـضخذّ فـجٓل 

ّ (300ًؼجٓــَ ٓغــجػذ ٣ٝؾــش١ ثُضلجػــَ ػ٘ــذ دسؽــز فــشثسر 
o
 (ؽــٞ(70 ٝمـــو  (

 ًذ٤شر ٖٓ ثُٔجء ٤ًٔجس ٝدٞؽــٞد

 

 ٌُِٝقـٍٞ ثالع٤ِـ٢ ثعـضخذثٓجس ًغ٤ـشر ف٤ـظ ٣غـضخذّ كـ٢ صقنـ٤ش ثٌُغ٤ـش ٓـٖ ثُٔشًذـجس

 ثُؼن٣ٞز ٓغَ ًِٞس٣ذ ثالع٤َ ٝثالعضجُذ٣ٜج٣ذ ًٔج ٣غضخذّ ًٔز٣خ كـ٢ فـ٘جػز ثُٔ٘ظلـجس

ثُٔطٜـشثس ٝثٌُغ٤ـش ٓـٖ ٝٝٓـٞثد ثُضؾ٤ٔـَ ٝثُؼطـٞس ٝٓـٞثد ثٌُٜ٘ـٚ ٝثُٔذ٤ـذثس 

 .ثألخشٟ ثُقــ٘جػجس

 

حٌـث ٌسـتخدم الجـزء االكبـر مـن االثٌلـٌن المنـتج عالمٌـا  :البـولً اثٌلـٌن  .2

مــادة البــولً اثٌلــٌن بنوعٌهــا واطــئ الكثافــة وعــالً الكثافــة عــن  لتصـنٌع

 . االثٌلٌن ٌــق عملٌــا بلمــرةطر

 

ثُ٘ــجصؼ ػِــ٠ ظــشٝف ثُضلجػــَ ٓــٖ مـــو دسؽــز فــشثسر  ثُذ٤ُٞٔش ٗٞػ٤زصؼضٔــذ 

٣ٌٖٔ ٓؼشكز خٞثؿ ًَ ٖٓ ثُ٘ٞػ٤ٖ ٖٓ خـالٍ  ثُؼٞثَٓ ثُٔغجػذ ثُٔغضخذٓز ٝ ًٝــزُي

 دٗجٙ:ث ثُؾـذٍٝ
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 ٚاطئ اٌىثبفخاٌجٌٟٛ اث١ٍ١ٓ  د

(LDPE) 

 اٌىثبفخ عبٌٟ اٌجٌٟٛ اث١ٍ١ٓ

(HDPE) 

 د٤ُٞٔش خط٢ ٝرٝ دِٞس٣ز ػج٤ُز ًغ٤ش ثُضلشع ٝؿ٤ش دِٞس١ 1

ؿْ/عْ 0.92-0.91ًغجكضٚ ٝثهتز  2
3
ؿْ/عْ 0.96-0.94ًغجكضٚ ػج٤ُز  

3
 

ؽٞ 3000-٣1500غضخذّ مـو ػج٢ُ  3

300ّ-150ٝفشثسر 
o
ٝػجَٓ ٓغجػذ  

 ٝثُذ٤شًٝغ٤ذثس O2ٓغَ 

ؽٞ  13.4-٣3.4غضخذّ مـو ٝثهب 

ّ 180ٝفشثسر 
o
ٝػجَٓ ٓغجػذ ث٤ٌُالس  

 ٝٛج٤ُذثس ٓؼذ٤ٗز.

 ٣ٔضجص دجُٔشٝٗز ٝهجد٤ِز ثُؾذ ثُو٤ِِز ٣ٔضجص دجُٔشٝٗز ثُؼج٤ُز ٝهجد٤ِز ثُؾذ 4

ّ ٣93٘قٜش ػ٘ذ دسؽز فشثسر  5
o

ّ ٣135٘قٜش ػ٘ذ  
o

 

٣ٔضجص دؼضُٚ ثٌُٜشدجة٢ ثُؾ٤ذ ٝػذّ صؤعشٙ  6

 ث٤ٔ٤ٌُجة٤ز ؿ٤ش ثُٔؤًغذردجُٔٞثد 

 ٣ٔضجص دجُٔوجٝٓز ثُؼج٤ُز ٝػٔش خذٓز ثهٍٞ

٣قضجػ صلجػَ ثُذِٔشر ث٠ُ صذش٣ذ ألٗٚ  7

 دجػظ ُِقشثسر

 ٣قضجػ ث٠ُ صذش٣ذ ثهَ

٣غضخذّ ك٢ ف٘جػز ثكالّ ثُذ٢ُٞ ثع٤ِ٤ٖ  8

ثُشه٤وز ثُٔغضخذٓز ك٢ ثُضـ٤ِق ٝثُضؼذتز 

ٝك٢ ثؿشثك ثُذ٘جء ٝثُضسثػز ٝف٘جػز 

ض٤ُز ٝك٢ صـ٤ِق ٝػضٍ ثالدٝثس ثُٔ٘

ثالعالى ثٌُٜشدجة٤ز ٝك٢ ثٗضجػ ثالٗجد٤خ 

ثُذالعض٤ٌ٤ز ُٝؼخ ثالهلجٍ ٝثؽضثء 

 ثُغ٤جسثس

٣غضخذّ ك٢ ف٘جػز ثُؼِخ ثُٔخضِلز ثُض٢ 

صضطِخ ٓوجٝٓز ًذ٤شر ك٢ ػ٤ِٔجس ثُضؼذتز 

 ثُٔخضِلز.
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 :ٌمكن الحصول علٌه من االثٌلٌن بطرٌقتٌن :اوكسٌد االثٌلٌن .3

م50  : حٌث تتم مفاعلة االثٌلٌن مع الكلور عنـد درجـة حـرارةالكلوروهٌدرٌنطرٌقة  -أ
o

 

فتكــون أوال الكلوروهٌــدرٌن ثــم ٌعامــل مــع الجٌــر الحــً أو الصــودا الكاوٌــة 

 أوكسٌد االثٌلٌن فٌتكــون

 ثًغـذر ثالع٤ِـ٤ٖ دـجُٜٞثء أٝ ثالًٝغـؾ٤ٖ ػ٘ـذأٓـج ثُطش٣وـز ثُغج٤ٗـز كٜـ٢ ػـٖ هش٣ـن  -ح

ّ 250 – 300)دسؽـز فــشثسر 
o
دٞؽـٞد ػجٓــَ ٓغـجػذ ٣ضٌــٕٞ ٓـٖ ثُلنــز ثُٔقُٔٞـز  (

 ثًٝغ٤ذ ثال٤ُّ٘ٔٞم كــٞ

 

 ثُٞعـط٤ز ٝسخــٝصؼضذـش ثُطش٣وـز ثُغج٤ٗـز ٛـ٢ ثُٔلنـِز فـ٘جػ٤ج دغـذخ هِـز ثُٔشًذـجس 

 ًِلضٜج . ٣غضخذّ ثًٝغـ٤ذ ثالع٤ِـ٤ٖ كـ٢ ثٗضـجػ ثٌُال٣ٌـٍٞ ٝع٘ـجة٢ ثع٤ِـ٤ٖ ًال٣ٌـٍٞ ٝعالعـ٢

 .ثع٤ِ٤ٖ ًال٣ٌٍٞ ٝث٤ٓ٘جس ثال٣غجٍٗٞ

 

 وهً مـن المـواد االكثـر تصـنٌعا مـن اوكسـٌد االثٌلـٌن وٌسـتخدم  ل:االثٌلٌن كالٌكو .4

 الماء فً رادٌترات السٌارات وٌستخدم فً انتـاجاالثٌلٌن كالٌكول كمادة مضادة لتجمد 

 مادة البولً اثٌلٌن ترفثاالت المستخدمة فً انتاج الٌاف البولٌستر الصـناعٌة . وٌمكـن

 الحصول على االثٌلٌن كالٌكـول صـناعٌا مـن مفاعلـة اوكسـٌد االثٌلـٌن مـع المـاء وكمـا

 فً المعادالت
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ٝٓــٖ ثُ٘ــٞثصؼ ثُؼشمــ٤ز ُٜــزٙ ثُطش٣وــز ثُققــٍٞ ػِــ٠ ع٘ــجة٢ ٝعالعــ٢ ثع٤ــ٤ِٖ 

ُٝضو٤ِـَ ٗغـذز ٛـزٙ ثُٔـٞثد دئمـجكز ٤ًٔـز ثمـجك٤ز ٓـٖ ثُٔـجء ٣ٝـضْ ص٘و٤ـز ثُ٘ـجصؼ  ًال٣ٌــٍٞ

 دؼ٤ِٔز ثُضوط٤ش ثُشة٤غـ٢

 

ـر الســتاٌرٌن مــن المــواد المهمــة فــً صــناعة المــواد ٌعتبـ:  ٌنالســـتاٌر .5

والمطــاط الصــناعً عــن طرٌــق بلمــرة الســتاٌرٌن وهــو بــولٌمر  البالســتٌكٌة

 –حـراري عـالً. وٌسـتخدم اٌضـا ألنتـاج مطـاط السـتاٌرٌن  عــدٌم اللــون وذو عــزل

السـتاٌرٌن مـع البٌوتـاداٌٌن المسـتخدم فـً صـناعة  بٌوتـاداٌٌن عـن طرٌـق بلمـرة

بنــزٌن هــً المــادة الرئٌســٌة المســتخدمة فــً  اطـارات السـٌارات . إن مـادة االثٌـل

االثٌل بنزٌن من خالل الكله البنزٌن  انتــاج الســتاٌرٌن وٌمكــن الحصــول علــً

علـى كمٌـات قلٌلــة مـن كلورٌــد  الحـاوي باالثٌلٌن وتتلخص الطرٌقة بمـزج االثٌلـٌن

البنـزٌن حٌـث ٌسـخن المـزٌج  االثٌـل الـذي ٌعمــل كمصـدر الكلورٌــد الهٌـدروجٌن مــع

وٌستخدم عادة زٌادة من  م بوجـود كلورٌـد االلمنٌـوم كعامـل مسـاعد100إلـى حـدود ْ

 عرضٌا ذي ٌتكـونالبنزٌن إلى االثٌلٌن لتقلٌل البنزٌن متعدد االكلٌل ال

 

ٝػ٘ــذ ثًضٔــجٍ ثُضلجػــَ ٣ــضْ كقــَ ثُؼجٓــَ ثُٔغــجػذ ٝصــضْ ص٘و٤ــز ثالع٤ــَ د٘ــض٣ٖ 

ٛ٘جُي ػذر هشم ُِققٍٞ ػ٠ِ ثُغضج٣ش٣ٖ ٖٓ ثالع٤َ د٘ض٣ٖ ٖٝٓ ثٛـْ ٛـزٙ  دــجُضوط٤ش

دٞؽـٞد ػجٓـَ ٓغـجػذ كـ٢ ثُطـٞس ثُذخـجس١ ٝػ٘ـذ ػ٤ِٔـز إصثُـز ث٤ُٜـذسٝؽ٤ٖ  ثُطـشم ٛـ٢

630ّ ) دسؽـز فـشثسر
o
 . ٝدٞؽٞد ثُضٗي ًؼجَٓ ٓغجػذ ٣ٝ٘و٠ ثُ٘جصؼ دجُضوط٤ش (

 

 



 اٌجزشٚو١ّ١ب٠ٚبد                                                                  اٌظٕبع١خاٌى١ّ١بء 
 

 

 ّ. ٗٞس فذجؿ ثفٔذ                                                                     ّ.د ػذذثُٞٛجح ف٤ٔذ ٓؾ٤ذ   

57 

 ٝدقـٞسر ٝثعـؼز ٓـٖ خـالٍ ػ٤ِٔـجس ٣ـضْ ثُققـٍٞ ػ٤ِـٚ فـ٘جػ٤ج   ١با: اٌجشٚث١ٍ١ٓ:ثبٔ

 ٓــغ ثالع٤ِــ٤ٖ عج١ٞٗس ثُ٘لط٤ــز ف٤ــظ ٣ٌــٕٞ ٗجصؼ ٤ُِٜــذسًٝجسدٞٗجثُضٌغــ٤ش ثُقــشثس١ 

 ٓـغ ص٣ـجدر ٤ٖـجّ ف٤ـظ صـضدثد ٤ًٔـز ثُذـشٝد٤ِػ٠ِ ٗٞػ٤ز ثُـ٘لو ثُخ ٝصخضِق ٗغذضٚ ثػضٔجدث  

ٝصوـــَ ٗغــــذضٚ ٓــــغ ص٣ــــجدر دسؽــــز ثُقــــشثسر  ثُٞصٕ ثُؾض٣ت٢ ُِخجّ ثُٔغضخذّ

ث٤ُٜــذسًٝجسدٞٗجس ثُذجسثك٤٘٤ــز ٗغــذز  ضٌغــــ٤ش ثُقــــشثس١ ٝصؼطــــ٢ثُٔغــــضخذٓز ُِ

 .ثال٤ُٝل٤٘٤ز ٝثالسٝٓجص٤ز ػٔــج ص٘ضؾــز ث٤ُٜــذسًٝجسدٞٗجس ثُذشٝد٤ِ٤ٖأػِــ٠ ٓــٖ 

 اٌجشٚث١ٍ١ٓأُ٘ افسـزخذاِبد 

 بطرٌقـة مشـابهة لطرٌقـة تصـنٌع دشٝد٤ِ٤ٌٖتم تصنٌع البـولً  :ثشٚث١ٍ١ٓلبولً ا -1

 ناتــا. إن -كلــرٌالبــولً اثٌلــٌن عــالً الكثافــة وباســتخدام عوامــل مســاعدة نــوع ز

 علـى ٌجعـل مـن الممكـن الحصـول ثُذشٝد٤ِ٤ٖوجود مجموعة المثٌـل فـً جزٌئـة 

 أو شــــــبه منــــــتظمIsotactic) ) اٌزومـرات فراغٌـة ذات توزٌـع منــتظم

(Syndiotactic) .درجــة  وٌلـٌن عنـد 90%ٌكـون متبلـور بدرجـة  دشٝد٤ِ٤ٖبـولً وال

تسـتعمل  وصــناعة الرقــائق التــً األلٌاف. وٌســتخدم فــً صــناعة  ᵒم150حــرارة 

وفً إنتاج  فـً صـناعة االكٌـاس المنسـوجة والمسـتخدمة لتعبئـة الفواكـه والخضـر

  .السـجاد

 مــع ثُذشٝد٤ِ٤ٖبعملٌــة اكســدة مــزٌج  االكرٌلوناٌتراٌلٌنــتج  :االكرٌلوناٌتراٌل -2

 وبوجـود ᵒم400 – 500  االمونٌـا بواسـطة الهـواء وعنـد درجـة حـرارة تتـراوح بـٌن

فً  عامل مساعد من مولبٌـدات او فوسـفات البزمـوث المحمـول علـى السـلٌكا وكمـا

  : المعادلة

 

 ٝرُـي ُقـذٝط صلـجػالس ؽجٗذ٤ـز ثًش٣ِٞٗج٣ضشث70َ٣% صذِؾ فقـ٤ِز ٛـزٙ ثُطش٣وـز فـٞث٢ُ 

 . صؤد١ ُض٣ٌٖٞ ٓشًذجس أخشٟ
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 ثُٔغـضخذٓز كـ٢ فـ٘جػز يث٤ُٝـز الٗضـجػ ث٤ُـجف ثالًش٤ِ٣ـًٔـجدر  ثالًش٣ِٞٗج٣ضشث٣َ٣غـضخذّ 

 ثُطذ٤ؼ٢ ٝك٢ إٗضجػ ٓطجه ثُ٘ضش٣ـَ ثُـز١ ٣ٔضـجص دٔشٝٗضـٚثُٔ٘غٞؽجس ثُٔؾجدٜز ُِقٞف 

ثُؼج٤ُز ٝٓوجٝٓضٚ ُِٔز٣ذجس ٝثُض٣ٞس ٣ٝغـضخذّ ث٣نـج كـ٢ ثٗضـجػ سثص٘ؾـجس 

ًٝـزُي  (ثًش٣ِٞٗج٣ضشث٣َ -ثُغـضج٣ش٣ٖ)ٝسثصـ٘ؼ  (عـضج٣ش٣ٖ -د٤ٞصـجدث٤٣ٖ -َثالًش٣ِٞٗج٣ضشث٣)

 .ثالًش٣َ ثٓج٣ذ ٣غـضؼَٔ كـ٢ ثٗضـجػ

 علــى حــامض ثُذشٝد٤ِ٤ٖوٌنــتج عــن طرٌــق امــرار  :ٌزوبروبٌلــــًالكحــــول اال -3

الكبرٌتٌــك فتتكــون كبرٌتــات البروبٌــل التــً تتحــول إلــى الكحــول االٌزوبروبٌلــً 

  :أٌضاً  ةمض الكبرٌتٌك المخفف بهذه الطرٌقإضافة الماء الٌها وٌتكون حا بعــد

 

٣غــضخذّ ثٌُقــٍٞ ثال٣ضٝدشٝد٤ِــ٢ كــ٢ فــ٘جػز ثالعــ٤ضٕٞ ًٔــز٣خ ػنــ١ٞ ٣ٝــذخَ 

 .ف٘جػز ثُؼوجه٤ش ثُطذ٤ز ٝٓٞثد ثُضؾ٤َٔ كــ٢

 بتفاعـل ثُذشٝد٤ِ٤ٌٖـتم الحصـول علٌـه صـناعٌا مـن تفاعـل البنـزٌن مـع  :الكٌـومٌن -4

حـامض الفوسـفورٌك الصـلب كعامـل مسـاعد وتحـت ظـروف  الكلـة ٌسـتخدم فٌـه

م250  حـرارة
o

جـو وٌجـب اسـتعمال كمٌـة وفٌـرة مـن البنـزٌن لتجنـب 25 وضـغط  

 . عرضٌة لاللكلة تكـوٌن نـواتج

 

ثُل٤٘ــٍٞ ٝثالعــ٤ضٕٞ ٓــٖ ثٛــْ ثعــضخذثٓجس ث٤ٌُــ٤ٖٓٞ ٛــٞ ثًغــذصٚ ُِققــٍٞ ػِــ٠ 

 ثالًغذر دٞؽـٞد ػجٓـَ ٓغـجػذ ٓ٘جعـخ . ٝصــضْ

 ٌنـتج الكحـول البٌـوتٌلً واالٌزوبٌـوتٌلً بطرٌقـة :الكحول البٌوتٌلً واالٌزوبٌـوتٌلً  -5

 ٣ٝضْ ثُضلجػَ ػ٠ِ ٓشفِض٤ٖ: (تفاعل االوكزو)الفورملة الهٌدروجٌنٌة 
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ثالُذ٣ٜج٣ــذثس ػــٖ هش٣ــن صلجػــَ ثُذشٝد٤ِ٤ٖ ٓــغ ثألُٝــ٠: ٣ــضْ خــالٍ صٌــ٣ٖٞ ثُٔشفِز 

ثُق٘جػ٢ ثُز١ ٣قض١ٞ ػ٠ِ أٍٝ ثًٝغ٤ذ ثٌُـجسدٕٞ ٝث٤ُٜـذسٝؽ٤ٖ د٘غـخ ٤ُٞٓـز  ثُـــجص

ؽٞ ٝدٞؽٞد ثٌُٞدِش 300  150-ٝمــو  11ّᵒ-0180ػ٘ـذ دسؽـز فـشثسر  ٓضغـج٣ٝز

  .ًؼجَٓ ٓغجػذ

 

 ألٗخلـجك ٗغـذز ثالُذ٣ٜج٣ـذ ثُٔضلـشع ثُ٘ـجصؼ كـؤٕ ٛـزٙ ثُطش٣وـز ال صقـِـ فـ٘جػ٤جٝٗظـشث 

 .ألٗضجػ ثٌُقٍٞ ثال٣ضٝد٤ٞص٢ِ

  ٣ــضْ صق٣ٞــَ ثالُذ٣ٜج٣ــذثس إُـ٠ ًقـٞالس دطش٣وـز ثُٜذسؽــز :ثُٔشفِــز ثُغج٤ٗــز

 أٝ أًٝغـ٤ذضٌـٕٞ ٓـٖ ثًٝغـ٤ذ ثٌُـشّٝ ٣ؽـٞ ٝػجٓـَ ٓغـجػذ  100ٝصؾـش١ صقـش مــو 

 . ثُ٘قجط ثُٔقٍٔٞ ػ٠ِ ثُغ٤ٌِج

 

 .س ثُؼن٣ٞزج٢ ثٗضجػ دؼل ثُٔشًذك خ٣ٝغضخذّ ثٌُقٍٞ ثُذ٤ٞص٢ِ٤ ًٔز٣

مـــع  ثُذشٝد٤ِ٤ٌٖنـــتج عـــن طرٌـــق مفاعلـــة لٌن: أوكســــٌد البروبٌ -6

الهاٌـــدروبٌروكسـٌدات التـً تنـتج مـن اكســدة هوائٌـة فـً الحالـة السـائلة 

تكـوٌن ل بٌوتٌل الكحول اثٌـل بنـزٌن أو ثالثـً نالمطلوب وغالبا ما ٌكـو للهٌــدروكاربون

 : بنزٌن وهٌدروكسٌد ثالثً البٌوتٌل وكما فً المعادالت هٌدروكسـٌد اثٌـل

 

 كــ٢ ثٗضــجػ ثٌُغ٤ــش ٓــٖ ثُٔــٞثد ثُٞعــط٤ز ثُٔغــضؼِٔز كــ٢ ثُذشٝد٣ٖٝ٤ِ٤غــضخذّ ثًٝغــ٤ذ 

ٓؾــجالس ٝثؿــشثك ٓضؼــذدر كٜــٞ ٣ــذخَ ًٔــجدر ٝعــط٤ز ًال٤ٌُٞ٣ــز كــ٢ صقــ٤٘غ 
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ثُذــ٢ُٞ ثعــضش ٣ٞس٣غــجٕ ٝعــٞثةَ ثٗظٔــز ًــٞثدـ ثُغــ٤جسثس ٝسثص٘ؾــجس  ثُذــ٢ُٞ

  . ثُق٘جػز ٝٓٞثد ًغ٤شر ثخشٟ ٝثُِٔٞٗــجس ٝثفذــجس

 ᵒم350  فـً درجـة حـرارة ثُذشٝد٤ِ٤ٖدة ٌنـتج االكرولٌن عن طرٌق اكس :االكــرولٌن -7

 المعادلة وٌضـاف بخـار المـاء لتخفٌـف تركٌـز النـاتج وكمـا فـً محفزك CuOوباستخدم 

 

 ٣ٝغضخذّ ثالًش٤ُٖٝ الٗضجػ ث٤ٌُِغشٍٝ ًٔج ك٤ٔج ٣ؤص٢ ٝدٔٞؽخ ثُطش٣وز ثُٔغـضخذٓز ٓـٖ

 : هذَ ثُؾشًجس ثالٓش٤ٌ٣ز

 

ًٔــج ٣غــضخذّ ثالًــش٤ُٖٝ كــ٢ صقنــ٤ش فــجٓل ثالًش٤ِ٣ــي ٝكــ٢ ثٗضــجػ دؼــل 

 ٓضؼذدر ث٤ُٜشًٝغ٤َ ثُؼِق ثُق٤ٞث٢ٗ ٝألٗضجػ ًقٞالس ٌٓٞٗــجس

 : هناك ثالث طرق ألنتاج االسٌتون هً :االسٌتون  -8

 :فً المعادلة اً وقد تم ذكرها سابق :أكسـدة الكٌومٌن - أ

 

لــذي ٌنــتج مــن ا :انولبلهٌـــدروجٌن مـــن االٌزوبروطرٌقـــة ســـحب ا  - ب

وٌسـتخدم فـً هـذه الطرٌقـة عامـل مسـاعد ٌتكـون مـن اوكسـٌد  ثُذشٝد٤ِ٤ٖ

المحمولــة علــى مــادة البــومٌس 2% الصــودٌوم  وكاربونـات 7% الزنـك 

  اسٌتون 90%وتعطــً هــذه الطرٌقــة حصــٌلة مقــدار
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باســتخدام عوامــل مســاعدة مــن الفضــة  :بـــانولبروطرٌقـــة أكســـدة االٌز  - ت

وٌختلـف  ᵒم 400-600ه فـً حـدود إلتحفٌز التفاعل الذي ٌـتم اجـرا النحاس او

 .تونٌالتفاعل عن سابقه بكونه اقل انتقائٌة باتجاه االس هـذا

الطبٌعـً وٌمتـاز بفاعلٌتـه  وٌعتبــر الوحــدة البنائٌــة للمطــاط ن:االٌزوبــرٌ -9

 الكٌمٌاوٌـة الشـدٌدة نظـرا ألحتوائـه علـى آصـرتٌن مـزدوجتٌن

متبــادلتٌن باالضــافة إلــى امكانٌــة الحصــول علٌــه بــدرجات نقــاوة عالٌــة مــع 

السٌطرة على درجة انتقائٌة ترتٌبه الفراغً االمر الذي اولـى إلـى احتاللـه مكانـة  امكانٌــة

. أهمهــا ك طــرق عدٌــدة للحصــول علٌــه. وهنــاالبــولٌمرات تكنولوجٌــافــً  مهمـة

عدة تفاعالت وتحت ضغط  مـن خـالل ثُذشٝد٤ِ٤ٖالطرٌقة المعتمـدة علـى  صــناعٌا

فــة تشــغٌلها وتعتبــر هــذه الطرٌقــة مفضــلة صــناعٌا بســبب كل، وحرارة عالٌٌن

 . األولٌةموادها  تــوفررخص وو الواطئــة
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٣ؼضذــش ٓــٖ ثُٔشًذــجس ثُؾــذ٣ذر ثُلؼج٤ُــز ألفضٞثةــٚ ػِــ٠  :ج١ٛرــبدا١٠ٓ: اٌثبٌثــبا 

ٓـــضدٝؽض٤ٖ ٓضذـــجدُض٤ٖ ُـــزُي ٣غـــضخذّ دقـــٞسر ٝثعـــؼز كـــ٢ ثٗضـــجػ  آفــشص٤ٖ

ٝثٗٞثع ثخشٟ ٖٓ ثُٔطجه ٝٛ٘ـجى هـش٣وض٤ٖ  (د٤ٞصجدث٤٣ٖ –عضج٣ش٣ٖ (  ثُٔطـــجه ثُقـــ٘جػ٢

ػ٤ِٔجس ثصثُز ث٤ُٜذسٝؽ٤ٖ ٖٓ ثُذ٤ٞص٤ٖ ٝ ثُضٌغ٤ش ثُذخجس١ ُِ٘لغج ُِققـٍٞ ػ٤ِـٚ ٛٔـج

 .ٝثُذ٤ٞصجٕ

 ف٤ـظ ٣ؼضذـش ثُذ٤ٞصـجدث٤٣ٖ ٓـٖ :اٌزىســ١ش اٌجخــبسٞ ٌٍٕفثــب لٔزــبج اٌج١ٛرــبدا1ٓ١٠. 

 ػ٤ِٔــز ثُضٌغــ٤ش ثُذخــجس١ ُِ٘لغــج ُِققــٍٞ ػِــ٠ثُٔــٞثد ثُٔضٌٞٗــز ػشمــ٤ج ثع٘ــجء 

 . ٝصضدثد ٗغذضٚ ٓغ ثصد٣جد ثُٞصٕ ثُؾض٣ت٢ ُِ٘لغج ثُٔغضخذٓز ثُذشٝد٤ِ٤ٖثالع٤ِ٤ٖ ٝ

 ٝصؼضٔـذ :ربْ ٚاٌج١ٛر١ٓٛأزبج اٌج١ٛربدا١٠ٓ ِٓ ع١ٍّبد إصاٌخ ا١ٌٙذسٚج١ٓ ٌٍج2١. 

 : ج٤ُزٛزٙ ثُطشم ػ٠ِ صلجػالس إصثُز ث٤ُٜذسٝؽ٤ٖ ثُٔقلض ثُضـ

 

  600-رَ ػ٠ِ ثال٤ُٓٞ٘ـج ًؼجٓـَ ٓغـجػذ ٝدذسؽـز فـشثس٣غضخذّ أًٝغ٤ذ ثٌُشّٝ ثُٔقٔ

 650ّᵒ ٌُٕٞ   دض٣ـجدر ثُنــو ثُٔغـِو ػ٤ِـٚ ُـزُي ثُضلجػـَ ٓـجؿ ُِقـشثسر ٣ٝضـؤعش عـِذ٤ج 

ثالٓـج٢ٓ ًٔـج ٣ـؤد١ إُـ٠  صؾـجٙ ثُضلجػـَدئثُضـٞثصٕ  إلصثفز٣ؾش١ صقش مــو ٝثهـب 

  ز.لجػالس ثُضٌغ٤ش ٝثُضوق٤ْ ثُؾجٗذ٤ص صو٤ِـَ
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 ٣ؼضذش ثالعض٤ِ٤ٖ ثفذ ثُٔٞثد ثُذضش٤ٔ٤ًٝج٣ٝز ثُٜٔٔز ثُض٢ صغـضخذّ كـ٢ :فسز١ٍ١ٓأل: اساثعبا 

 : ثٗضجػ ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُٔٞثد ث٤ٔ٤ٌُج٣ٝز ٣ٌٖٝٔ صقن٤شٙ ف٘جػ٤ج دؼذر هشم

 سد٤ـذ ثٌُجُغـ٤ّٞ ٓـٖ صلجػـَ كقـْ ثٌُـٞى ٓـغ ثًٝغـ٤ذج٣قنـش ً :سث١ــذبطش٠مــخ اٌى 1.

 : ًٝٔج ٢ِ٣ ᵒّ 200 – 2100))ثٌُجُغ٤ّٞ ػ٘ذ دسؽز فشثسر صضشٝثؿ ٓج د٤ٖ 

 

 )ثُطش٣وز ثُشهذز ٝثُطش٣وز ثُؾجكز٤ذ )سدجٛ٘جى هش٣وض٤ٖ الٗضجػ ثالعض٤ِ٤ٖ ٖٓ ثٌُ

٤ًٔــجس ًذ٤ــشر ٓــٖ ثُٔــجء إُــ٠ ًجسد٤ــذ ثٌُجُغــ٤ّٞ  صنــجف :اٌطش٠مـــخ اٌشطجـــخ

 : ثالعض٤ِ٤ٖ ٤ٛٝذسًٝغ٤ذ ثٌُجُغ٤ّٞ ف٤ظ ٣لقَ ثالعض٤ِ٤ٖ ًٝٔج ٢ِ٣ ك٤ضٌــٕٞ

 

٤ًٔــجس ٓقــذدر ٓــٖ ثُٔــجء إُــ٠ ًجسد٤ــذ ثٌُجُغــ٤ّٞ  صنــجف :اٌطش٠مـــخ اٌجبفـــخ

ثُغ٤طشر ػ٠ِ دسؽز ثُقشثسر كؼ٘ذ دسؽجس ثُقشثسر ثُؼج٤ُـز ٣ضذِٔـش ثالعـض٤ِ٤ٖ أٝ هـذ  ٣ٝؾــخ

  .ثٗلؾجس ٣قـذط

 : سث١ذ غ١ش الزظبد٠خ ٌالفسجبة ا٢ر١خبرعزجش طش٠مخ اٌى

 .صقضجػ ثُطش٣وز إ٠ُ ٤ًٔجس ًذ٤شر ٖٓ ثُطجهز ثٌُٜشدجة٤ز -أ

 عــْ صقنــ٤ش ثالعــض٤ِ٤ٖ ًِٝٔــجصضٌــٕٞ ٓــٖ ٓــشفِض٤ٖ ٛــ٢ ثٗضــجػ ثٌُشد٤ــذ ٝٓــٖ   -ح

 .صثدس ثُٔشثفَ ثسصلؼش ثٌُِلز

 COثُخغجسر ك٢ ه٤ٔز ثُٔٞثد ثال٤ُٝز ف٤ـظ ٣ضقـٍٞ عِـظ ثُلقـْ ثُٔغـضخذّ إُـ٠  -س 

 .٣ٝCa(OH)2ضقٍٞ ثًٝغ٤ذ ثٌُجُغ٤ّٞ إ٠ُ 

 .ٝؽٞد هشم أخشٟ صٌٕٞ ًِلز ثالٗضجػ أهَ -ط

٣٘ــضؼ ثالعــض٤ِ٤ٖ ٓــٖ ػ٤ِٔــز : اٌجبساف١ٕ١خطش٠مخ اٌزىس١ش اٌحشاسٞ ١ٌٍٙذسٚوبسثٛٔبد  2.

ٝثال٣غجٕ ٝثُذشٝدجٕ  ثُضقِــَ ثُقــشثس١ ٤ُِٜــذسًٝجسدٞٗجس ثُذجسثك٤٘٤ــز ٓغــَ ث٤ُٔغــجٕ

.ّ  1000 ٝثُذ٤ٞصجٕ. ٝصؾش١ ثُؼ٤ِٔز دثخَ كشٕ صذِؾ دسؽز فشثسصٚ
o
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٣غــضخذّ الٗضــجػ ثٌُغ٤ــش ٓــٖ ثُٔشًذــجس ثُٜٔٔــز ٜٓ٘ــج  :افســزخذاِبد الفســز١ٍ١ٓ

، ٝثالعـضجُذ٣ٜج٣ذ ٝثالًش٣ِٞٗج٣ضشث٣ـَ ٝؿ٤شٛـج ٝدغـذخ ثُلج٤٘٣َ ٝخالس ثُلج٤٘٣ـَ ًِٞس٣ــذ

 . ثٗضجؽٚ كِوذ ثعضؼ٤ل ػ٘ٚ دٔٞثد أخشٟ ثسصلـجع ًِلـز

 


