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Abstract

Three different of Iraqi motor oils have been chosen ,Baghdad, Al Rasheed and
Babylon. Using viscometer Redwood No.2 to check the best performance of these motor oils
has done many experimental works. In order to get the value of thermal viscosity index of



new and used motor oils, plotting the relationship between Temp and Time for each Type of
oils. The results shown that the lower value of T.V.I mean that oil was the best. By the
application of the World definition for V.I oils and compare all the types of our chosen oils
with the two standard types of oils at 100F and 210F then plot the relaon bet we en temp
and viscosity also the relation between log-temp and log-viscosity ,we can show that when
the slope of the curve decrease as the temp increase which mean that the of viscosity
decreases with the increases of temp. In order to get more information about the
performance of these oils, the I.R infrared instrument has been used to get the relation ship
between the transmittance and wave number, by analyzing and normalizing the data
obtained from the above relation-ship .it is concluded that no noticeable change occurred
on furfural extracon  ther e is in fact a cons i der abl e increase in the CH2/ CH3 final ly,  we  can
say Baghdad oil is the best one then Al-Rasheed oil and Babylon oil respectively.
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:المقدمة 

:نبذة تاریخیة وتعریف عام للزیوت . ١.١

اجة األولیة لتصنیع زیوت التزییت وكانت مواد التزییت المفضلة في الستینات من القرن التاسع عشر تتمثل في الحقیقة الم
.  1][الشحوم الحیوانیة والزیوت النباتیة المختلفة

) ١٩٥٥( . الحیواني في حین یمثل زیت الحوت نموذج للزیت ذات األصل.

و) ١٩٧٥( 
وبتزاید الطلب على الدھون  ازداد عدد المصافي في العراق وقد تم إنتاج ما یقارب الثمانین نوعا من مختلف أنواع زیوت 

.[2]التزییت 

:زیوت التزییت . ١.٢

ح 
C16-C183بین  اعدد ذرات كاربونھ والتي تعرف بالكلیسیریدات وھذه المركبات ھي أسترات الكلیسیرول وثالث ][

4حوامض دھنیھ وھي المكون الرئیسي للشحم المخزون في النبات والخالیا الدھنبة في الفقریات ][ .
وما نتج عنھا من تقدم  السبب الرئیسي في 

700-370( تنتج زیوت التزییت من قطفات النفط التي تغلي بین  C° ( والزیوت الناتجة من مصافي زیوت التزییت تكون
:على نوعین 

370زیوت متعادلة -أ C°-540 C°
.ضغط مخلخل 

540(زیوت البرایت ستوك -ب  C°-700 C° ( وھي الزیوت الثقیلة التي تبقى من الزیت المتخلف.

2008/6/3قبل في 2005/11/1في أستلم 



: الجانب العملي-٢

)Viscometer Red Wood
No.2 (
) Oil Cup() ٣سم١٠٠(لنزول 

مع تغیر درجة الحرارة في كل مرة وبالتالي نتوصل الى مجموعة قراءات تشمل Bath valveالزیت عن طریق استخدام 
 .

. من خالل تطبیق التعریف العالمي للزوجة) F٢١٠و F١٠٠( یتین قیاسیین عند درجات حرارة ز
I.R

.بة االمتصاصیة وعدد الحزم لكل نوع من ھذه الزیوت المستحصلة تمكنا من رسم العالقات البیانیة بین نس

:الحسابات والنتائج -٣

) Kinematics Viscosity(واللزوجة الكینماتیكیة ) Dynamic Viscosity(كیفیة حساب اللزوجة الدینامیكیة 

H2O =999.3 kg/m3 at temp. (15C) from table

Specific gravity for oil (S.g.)=0.915 at temp (15C) from table

water

cesubsgS

 tan.. 

So oil=914.39 kg/m3 at 15C from table

The density of Oil at different  temperature was calculated as :

oil =oil at 15C -0.000657(T-15) …(1)

P=gh  where h=64 mm head of oil in the cup

t
LV
RP .

8
( viscosityDynamic

4 
 [5]……………………….…(2)

Where



R=1.75 mm (jet dimension in the Red wood Viscometer)

L=5 mm

V=100 ml oil accumulang at  me ( t)

t  =time of accumulating in the glass at a choose temp.

Kinematics viscosity

 )( …(3)

ومن خالل القراءات المعتمدة في الجانب العملي لدرجات الحرارة والزمن لكل نوع من انواع الزیوت 
اللزوجة الدینامیكیة واللزوجة / یمكن حساب الكثافة ) 3,2,1(الموضوعة في البحث وباالعتماد على المعادالت 

) .3,2,1(المستعملة والغیر مستعملة وكما ھو مبین في الجداول الكینماتیكیة لزیوت بغداد ، الرشید ، وبابل 

ومن ثم یتم حساب المعامل الحراري للزوجة لكل نوع من الزیوت وذلك من خالل رسم العالقة البیانیة بین 
درجة الحرارة والزمن ومن ثم نجد 

معامل اللزوجة للزیت تحت االختبار تساوي

*100
VHVL
VxVL




[6]                                                 …(4)

:حیث 

VL:  The viscosity of Gulf Oil measured at 100°F , has the same viscosity at 210°F as indicated
for the viscosity Oil under the test mentioned in this work

VX : The Oil Viscosity under test .

VH: :  The viscosity of Pennsylvania Oil measured at 100°F , has the same viscosity at 210°F
as indicated for the viscosity Oil under the test mentioned in this work

)100 ( )zero (
-:یمكن حساب معامل اللزوجة للزیوت المراد اختباره كاألتي ) . ٤(العالمي للزیوت وكما في المعادلة رقم 

T
tIVT




...



100*= معامل اللزوجة للزیت تحت االختبار 
414774

774

Vx

معادالت التجریبیة التي تھتم بوصف إن عالقة اللزوجة بدرجات الحرارة ذات طابع خطي وھنك الكثیر من ال
.ھذه العالقة وتعتبر طریقة المعادلة اللوغارتمیة أفضل طریقة لوصف ھذه العالقة 

TnKTaking
ConsnK

where
KT n

10101010 loglogloglog
.,

:










logو log Tوبعد ذلك تكون العالقة بین   خط مستقیم ومن خالل ھذه العالقة نستخرج الثابتینK,n وكاألتي:

658.12.0  T

:المناقشة واالستنتاج–٤

[7]المائع وعلیھ فإنھا تعتمد على حجم وترتیب ھذه الجزیئات 
محدد خاصیة الزیوت 

[8]

[9]
 )SAE (

درجات الصفر الم

-(اختبار اللزوجة عند درجات حرارة اقل من       60 C° ([10].

,30W, 40W(الزیوت 
50W ()5W,10W,15W,20W ( وعلى

 )10W - 50W ([11]

.
) .100F. 210F(واللزوجة لزیت التزییت بین 

) (
) km١٠٠(  لمختارة وبعد استعمال الزیت مسافةزیت بغداد ھو األفضل  بین الزیوت الثالثة ا

ا
. لزوجة كإضافات من اجل زیادة كثافة الزیوت ولكن في بعض األحیان لھا تأثیر سریع في فقدان ال

.)١,٢,٣,٤,٥,٦,٧( الحرارة قلیال والعكس  صحیح وكما في األشكال   



بزیادة درجة الحرارة بینما زیت ) thin down( علما بان زیت بنسلفانیا لھ اقل ) 210F(نفس اللزوجة عند درجة حرارة 
100) ()zero ( وبالتالي

.  نستنتج ان زیت بغداد ھو األفضل سواءا كان مستعمال أو غیر مستعمال ویلیھ زیت الرشید ثم زیت بابل 

IR
:لوحظ مایلي  ) ٨,٩,١٠,١١(

(ظھور حزمة اھتزازیة قویة في الموقع.   ١
1

cmتعود إلى )٧٢٢CH2 التي تمثل السالسل المستقیمة الحاویة على
.أو أكثر نسبع ذرات كاربو

(ظھور حزمتي االمتصاص االنحنائیة في الموقع  .  ٢
1

cmو١٣٧٦
1

cmو التي تعود إلى مجموعة المثیل ) ١٤٦٢
)(2900 – 2924 cm-1

.االمتدادیة وكما في الجدول الموضح أدناه 

الحزمة

االمتصاصیة

زیت بغداد غیر 
زیت بابل غیر ستعملزیت بغداد   ممستعمل

زیت بابل   مستعملمستعمل

1 cm٧٢٢٠.٤٢٠.٣٨٨٠.٢٦٧٠.١٨٥

1 cm١٣٧٦٠.٩٥٨٠.٩٤٣٠.٩٥٥٠.٧٧٩

1 cm١٤٦٢١.٠٠٤٠.٩٦١٠.٨١٨٠.٨٠٢

1 2924cm١.٢١٢١.٠٩٠١.٣٣١.٢٣٨

CH2/CH3
.كل ما تقدم یمكن القول بان زیت بغداد ھو األفضل ثم الرشید ویلیھ بابلالمحركات التي استخدم الزیت فیھما وإشارة إلى 

١جدول رقم 

النوع األول 

Baghdad Oil Super Motor Oil (144/50)خصائص زیت بغداد غیر المستعمل              -١

Temp. Time Vol. ρ μ ν



(C °) (sec) (m3) ( kg/m3) (pa .s) (m2/sec)

55 56 100 x 10-6 914.37 2.37 x10-1 2.59 x10-4

65 44 100 x 10-6 914.365 1.86 x10-1 2.03  x10-4

75 32 100 x 10-6 914.360 1.35 x10-1 1.48 x10-4

80 30 100 x 10-6 914.357 1.27 x10-1 1.39 x10-4

85 28 100 x 10-6 914.354 1.18 x10-1 1.29 x10-4

90 26 100 x 10-6 914.350 1.10 x10-1 1.2 x10-4

95 24 100 x 10-6 914.344 8.45 x10-2 1.1 x10-4

100 20 100 x 10-6 914.344 8.45 x10-2 9.25x10-5

Baghdad Oil Super Motor Oil (144/50)كم١٠٠خصائص زیت بغداد  مستعمل لمسافة  –٢

Temp.

(C °)

Time

(sec)

Vol.

(m3)

ρ

( kg/m3)

μ

(pa .s)

ν

(m2/sec)

50 40 100 x 10-6 914.377 1.69 x10-1 1.844 x10-4

67 32 100 x 10-6 914.365 1.35 x10-1 1.479  x10-4

80 26 100 x 10-6 914.357 1.099 x10-1 1.202 x10-4

85 20 100 x 10-6 914.354 8.45 x10-2 9.24 x10-5

92 18 100 x 10-6 914.349 7.61 x10-2 8.32 x10-5

98 17 100 x 10-6 914.345 7.18 x10-2 7.85  x10-5

103 16 100 x 10-6 914.342 6.76 x10-2 7.39  x10-5

٢جدول رقم 

النوع الثاني 

Al Rasheed Oil     (20w/50)خصائص زیت الرشید  غیر  المستعمل    –١



Temp.

(C °)

Time

(sec)

Vol.

(m3)

ρ

( kg/m3)

μ

(pa .s)

ν

(m2/sec)

46 56 100 x 10-6 897.372 2.32 x10-1 2.59 x10-4

55 52 100 x 10-6 897.37 2.16 x10-1 2.41 x10-4

65 42 100 x 10-6 897.363 1.74 x10-1 1.94 x10-4

75 36 100 x 10-6 897.351 1.5 x10-1 1.66 x10-4

85 28 100 x 10-6 897.346 1.16 x10-1 1.293 x10-4

90 24 100 x 10-6 897.340 9.95 x10-2 1.1x10-4

100 19 100 x 10-6 897.334 7.88 x10-2 8.79 x10-5

Al Rasheed Oil     (20w/50)كم ١٠٠خصائص زیت الرشید    المستعمل مسافة –٢

Temp.

(C °)

Time

(sec)

Vol.

(m3)

ρ

( kg/m3)

μ

(pa .s)

ν

(m2/sec)

٥٠ ٥٨ 100 x 10-6 893.351 2.396 x10-1 2.682 x10-4

٥٥ ٤٣ 100 x 10-6 893.348 1.776x10-1 1.987  x10-4

٦٥ ٣٦ 100 x 10-6 893.341 1.487 x10-1 1.665 x10-4

٧٥ ٢٦ 100 x 10-6 893.335 1.02x10-1 1.202x10-4

٨٥ ٢٢ 100 x 10-6 893.328 9.087 x10-2 1.017 x10-4

٩٥ ١٧ 100 x 10-6 893.317 7.023 x10-2 7.862 x10-5

١٠٠ ١٤ 100 x 10-6 893.314 5.784 x10-2 6.475 x10-5



٣دول رقم ج

النوع الثالث

Babylon Oil     (30w/40)خصائص زیت بابل  غیر  المستعمل–١

Temp.

(C °)

Time

(sec)

Vol.

(m3)

ρ

( kg/m3)

μ

(pa .s)

ν

(m2/sec)

60 42 100 x 10-6 897.37 1.74 x10-1 1.94 x10-4

73 28 100 x 10-6 897.36 1.116 x10-1 1.295  x10-4

77 24 100 x 10-6 897.354 9.96x10-2 1.11 x10-4

85 19 100 x 10-6 897.350 7.88  x10-2 8.787 x10-5

90 18 100 x 10-6 897.349 7.47 x10-2 8.32 x10-5

100 14 100 x 10-6 897.340 5.81 x10-2 6.475x10-5

Babylonكم ١٠٠مستعمل لمسافة  بابلخصائص زیت –٢ Oil     (30w/40)

Temp.

(C °)

Time

(sec)

Vol.

(m3)

ρ

( kg/m3)

μ

(pa .s)

ν

(m2/sec)



52 55 100 x 10-6 914.375 2.32 x10-1 2.542 x10-4

55 54 100 x 10-6 914.373 2.83 x10-1 2.496  x10-4

64 42 100 x 10-6 914.367 1.776 x10-1 1.942 x10-4

72 33 100 x 10-6 914.362 1.395x10-1 1.526x10-4

82 28 100 x 10-6 914.355 1.189 x10-1 1.294x10-4

95 19 100 x 10-6 914.347 8.03 x10-2 8.78 x10-5















المصادر- ٥

لتركیب والتكنولوجیا ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة النفط ، المنشا وا) ١٩٨٦(ج ، الدبوني ، عزع ، . علي ، ك-١
.العراق -الموصل 

.دلیل المواصفات التسویقیة للمنتوجات النفطیة العراقیة -٢

.العراق –مقدمة في البتروكیمیاویات ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ) ١٩٩١(ع ، .الدبوني ،ع-٣
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