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 مدى فعالية فلتر الزيت المستعمل في المركبات الخاصة لالستعماالت المحلية في دولة الكويت
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الكوٌت - التابع للهٌئة العامة للتعلٌم التطبٌقً والتدرٌب - معهد التدرٌب المهنً

: ملخص
هناك مإشرات كثٌرة لقٌاس مدى فعالٌة فلتر الزٌت المستعمل فً المركبات الخاصة لالستعماالت المحلٌة فً دولة 

وللتؤكد من مدى فعالٌة فلتر الزٌت ومكوناته األساسٌة، فقد قمت بتجربة البحث بحٌث ٌتم تثبٌت كل المتؽٌرات . الكوٌت
الخاصة بالفلتر كنوع الزٌت المستخدم، وماركة السٌارة، وسنة الصنع، والمدة الزمنٌة، والمسافة المقطوعة وؼٌرها وذلك 

وتم . لفحص الكثافة، واللزوجة لزٌت المحرك لنوعٌن من الفالتر الشائعة االستعمال فً دولة الكوٌت والمقارنة بٌنهما
اختٌار كثافة الزٌت ولزوجة الزٌت ألنهما مإشران ٌمكن االعتماد علٌهما فً الحكم على جودة الفلتر من عدمه، والتفرٌق 

 الجدٌد والذي لم ٌتم Densityمن تحلٌل النتائج للتجربتٌن تبٌن أن كثافة الزٌت . بٌن هذا الفلتر وذلك من ناحٌة األفضلٌة
 ، وكثافة الزٌت  kg/m³ 885بعد االستعمال هً  ((A، فً حٌن أن كثافة الزٌت للفلتر رقم kg/m³  891استعماله هً

هو األفضل لالستعمال من فلتر  (  ( 2 ، مما ٌدل على أن الفلتر رقمkg/m³  888بعد االستعمال هً ((Bللفلتر رقم 
  161  للزٌت ؼٌر المستخدم تصل الىkinematic viscosityكما وتبٌن أن قٌاس اللزوجة الكنماتٌة  . ( (Aرقم

cSt .ونالحظ أن اللزوجة الكنماتٌة بعد االستعمال للفلتر رقم A)) ً127ه  cSt فً حٌن أن اللزوجة الكنماتٌة  بعد 
، فقد ((Aهو األفضل لالستعمال من فلتر رقم  ((B  مما ٌدل على أن الفلتر رقم cSt  154هً ((Bاالستعمال للفلتر رقم

هذا ٌدل على أن هناك فروق بٌن الفالتر الموجودة فً . ((Aاحتفظ باللزوجة الكنماتٌة العالٌة لمدة أطول من الفتر رقم 
كما ٌمكن األخذ باالعتبار عناصر أخرى تإشر على متانة الفالتر، وتوجد تفاضال مقنعا . السوق المحلً من ناحٌة الجودة

. ومقبوال بٌنها، مثل متانة األجزاء، وقوة الفلترة، وجودة القطع الداخلٌة والخارجٌة
 

 :المقدمة .1
فً المركبات الخاصة، وهً من األجزاء التً ٌمكن تبدٌلها ومراقبة  (الماكٌنات )تستخدم فالتر الزٌت فً المحركات 

وٌوجد فً محالت قطع ؼٌار السٌارات وأماكن . أدائها من خالل؛ الشكل الظاهري والتؽٌر الحاصل فً الزٌت المستخدم
هذا التنوع الكبٌر فرضه السوق . صٌانة أعطال السٌارات أنواع متنوعة من الفالتر المستخدمة محلٌا فً دولة الكوٌت

وبالتالً كان لزاما على الجهات المسإولة كوزارة . المفتوحة التً تتمتع بها الكوٌت كدولة تنتمً الى نظام السوق الحر
التجارة وضع أنظمة لضبط الجودة، والرقابة، وحماٌة المستهلك، حتى ال تنتشر مواد وقطع ؼٌار تضر فً السٌارات أو 

.   المحركات أو االجهزة المختلفة
وفً ظل الظروؾ البٌئٌة القاسٌة الموجودة فً الكوٌت من ارتفاع كبٌر فً درجات الحرارة فً فصل الصٌؾ قد تصل 

، وكذلك هبوب الؽبار فً مدار السنة مما ٌصؾ  %90 درجة مئوٌة، مع درجات عالٌة من الرطوبة قد تتعدى 50إلى 
. تماما الطبٌعة الصحراوٌة التً تعتبر بٌئة قاسٌة للمركبات والسٌارات

هل : ولعل اختٌار هذا النوع من البحث سببه أنه ٌهم قطاع كبٌر من مرتادي الطرق وراكبً السٌارات فقد ٌبرز السإال
األجواء والظروؾ الطبٌعٌة فً الكوٌت تإثر على جودة أداء فالتر السٌارات؟ وهل ٌمكن استخدام الفلتر لمدة أطول 

وبكٌلومترات أكثر فً المناطق الباردة والمعتدلة فً السٌارات عن مثٌالتها المستخدمة فً الكوٌت؟، دون أن نضطر إلى 
. تؽٌٌر فلتر الزٌت وبوقت قصٌر نسبٌا، ومسافة أقل

: وبالتالً سٌؽطً البحث عدة عناصر مختلفة وسوؾ ٌعالج عدد من الموضوعات المهمة منها
. اجراء تجربة على نوعٌة اثنٌن من الفالتر المستخدمة فً السٌارات فً الكوٌت .1
 .عمل الفحوصات الالزمة على الزٌوت المستخدمة فً الفالتر وبٌان النتائج المترتبة على ذلك .2
 .تحلٌل الفحوصات واستخالص النتائج والتوصٌات .3

 :اإلطار النظري للدراسة .2
تقوم الدراسة فً جانبها النظري على بٌان األدوات التً استخدمتها لتنفٌذ التجربة وهً نوعٌة الفلترٌن وزٌت المحرك 

فقد استخدم سٌارة من نوع جٌب ؼراند . والسٌارة هذا من جهة كذلك األجهزة العلمٌة المستخدمة فً فحص العٌنات
 وهً سٌارة دفع رباعً  LAREDOمن نوع الرٌدو (Jeep Grand Cherokee:باإلنجلٌزٌة)شٌروكً 
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، الؽراند شٌروكً Chrysler لالستعماالت المتعددة من الحجم المتوسط وتنتج من قبل قسم جٌب فً شركة كراٌسلر
فً مدٌنة 1992 كان أول ظهور للؽراند شٌروكً سنة  . بالمواصفات األوروبٌة تصنع فً النمسا بواسطة ماجنا ستاٌر

  (.1:شكل ). دٌتروٌت فً والٌة مٌشٌؽان األمرٌكٌة
 

 
 يوضح نوع السيارة المستخدمة فى الدراسة 1:شكل 

 

 أو أي نوع من األنواع K&N oil filter  هو  2001النوع المقترح  من فالتر الزٌت لسٌارة جٌب جراند شروكًأما 
  3000 على أن ٌتم التؽٌٌر فً حدود 10W30 or 10W40خاصة من نوعmulti viscosity الجٌدة متعدد اللزوجة 

.  أو أقل ( كم4828)مٌل 
 

ومن الجدٌر بالذكر أن فالتر الزٌت المستخدمة للسٌارات والشاحنات وسٌارات الدفع الرباعً والتى صنعت لتلبٌة مطالب 
وقد صممت هذه الفالتر على . األداء العالى لتطبٌقات السباق، قد أصبحت لدٌها شعبٌة كبٌرة بسبب قوة اسطوانتها ومتانتها

ؼرار اسطوانة للتعامل مع ضؽوط الزٌت فجدران االسطوانة أكثر سمكا لقوة اضافٌة مما ٌقلل من خطر تلفها من دقائق 
.  الصخور والشوائب ، وٌمكن استخدامها مع أحدث زٌوت المحركات االصطناعٌة

ومعدالت التدفق .  لها وسائل الترشٌح التً تسمح بارتفاع معدالت تدفق مع توفٌر الترشٌح المتمٌزK&Nفالتر الزٌت 
ومع دوران المحرك ٌنتشر الزٌت . العالٌة فً المرشح مهمة جدا فً سٌارات السباق حٌث ٌتم استخدام أثقل أنواع الزٌوت

.  عالٌة، ومصفاة الزٌت ارتفاع تتمٌز بتدفق ٌساعد فً تقلٌل فقدان الضؽط من خالل عملٌة التصفٌةGPMبمعدالت 
كما . ولضمان أداء أفضل للتدفق فً درجات الحرارة الباردة فً الوقت الذي ٌوفر حماٌة فائقة ضد أي تدهور حراري

. استخدم فلترٌن للتجربة موضوع الدراسة من نوعٌن تجارٌٌن مختلفٌن، ولكن متشابهٌن تقرٌبا فً المظهر الخارجً
( 2: شكل)

http://en.wikipedia.org/wiki/Chrysler
http://en.wikipedia.org/wiki/Chrysler
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زيت المحرك باسم  يوضح 3: شكل 
فيسكو المستخدم 

 يوضح مكونات الفلتر المستخدم  2:شكل

(. ) Visco 3000 Premium) برٌمٌوم 3000أما نوع الزٌت المستخدم فً التجربتٌن فهو زٌت محرك باسم فٌسكو 
 مع مواد مضافة عالٌة  (IP 346 DMSO extract < 3%)وهو زٌت محرك عالً الجودة والتكرٌر،.  (3:شكل

 COMPOSITION))ومكونات هذه الزٌت . كما ال توجد أي مواد فٌه تصنؾ على أنها خطرة. لضمان أداء ممتاز
 ( . 1: جدول )الفزٌائٌة والكٌمٌائٌة مفصلة فً الجدول التالى 

  يوضح التركيب الكيميائى والمواصفات الفيزيائية للزيت المستخدم1: جدول 
 

No. Typical Values Grades: 20W-50  

1. Density @ 20°C ASTM D 4052 kg/m³ 891 

2. Kinematic viscosity @ 40°C ASTM D 445 mm²/s 161 

3. Kinematic viscosity @ 
100°C 

ASTM D 445 mm²/s 18 

4. Flash point (PMC) ASTM D 93 °C 216 

5. Flash point (PMC) ASTM D 93 °C -27 

 

 تم فحص العٌنات موضوع البحث فً مركز متخصص ومعروؾ محلٌا وعالمٌا وهو مركز أبحاث ودراسات البترول
The Petroleum Research and Studies Center( PRSC) وهو جهة تابعة لمعهد الكوٌت لألبحاث ،

وكان . 2000وتم انشاإه فً عام  Kuwait Institute for Scientific Research (KISR)( KISR)العلمٌة 
.  (دائرة البترول والبتروكٌماوٌات والمواد)المركز فً األصل، دائرة تابعة للمعهد تحت اسم 

.  عاما25وتقوم دائرة البترول بتوفٌر خدمات ودراسات بحثٌة لدولة الكوٌت وصناعة النفط اإلقلٌمٌة ألكثر منذ أكثر من 
، وكان هدفها الرئٌسً وهو إجراء البحوث وتقدٌم االستشارات والدعم التقنً لصناعة 1967وقد تؤسست الدائرة فً عام 

. النفط
هو الذراع األٌمن لصناعة البترول فً البحث والتطوٌر فً دولة  (PRSC) ٌعتبر مركز أبحاث ودراسات البترول

مشارٌع بحثٌة تطبٌقٌة وخدمات تقنٌة لصناعة البترول، كما ٌعمل على اكتساب  (PRSC)وٌوفر المركز . الكوٌت
ٌعتبر المركز مصدرا للمعلومات وٌقوم . تكنولوجٌات جدٌدة لصناعة النفط من أجل تعزٌز التنمٌة الشاملة فً دولة الكوٌت
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فالمركز مزود بموظفٌن . بتوفٌر التدرٌب التقنً الرسمً أثناء العمل لموظفً المركز باإلضافة إلى موظفً القطاع النفطً
من ذوي المهارات والخبرة العالٌة فً نطاق واسع من المجاالت التقنٌة المتعلقة بإنتاج النفط وتكرٌر البترول والتآكل 

فً بحوثه ودراساته التقنٌة على الجوانب الرئٌسة  (PRSC)وٌركز مركز دراسات وأبحاث البترول . والبتروكٌماوٌات
ٌقع . إنتاج النفط، وتكرٌر النفط، والبولٌمر والبتروكٌماوٌات، والتآكل وعلوم المواد، والصحة والسالمة والبٌئة: التالٌة

كما قام المركز بإدارة .  مرفقا للبحث وقاعتٌن كبٌرتٌن للمحطات النموذجٌة16المركز فً مدٌنة األحمدي، وٌحتوي على 
باإلضافة إلى ذلك ٌدٌر المركز عدة .  م1997مختبرات التخزٌن المركزٌة األساسٌة التابعة لشركة نفط الكوٌت منذ 

 .مختبرات مٌدانٌة ومتنقلة
 

 :أهمية الدراسة .3
وأهمٌة الدراسة تكمن فً معرفة نتائج تجربة عملٌة كمقارنة بٌن فلترٌن تجارٌٌن، لتحدٌد أٌهما أفضل أداء، وجودة 

وبالتالً تإدي إلى مزٌد من التؤكٌد على المواصفات الخاصة . لالستعماالت الشائعة فً السٌارات الخاصة فً دولة الكوٌت
بقطع الؽٌار المستخدمة فً السوق المحلً، وحماٌة المستهلكٌن من الؽش التجاري بإدخال نوعٌات رخٌصة الثمن وقلٌلة 

وهذه الدراسة دعوة الى مزٌد من الرقابة والتفتٌش على قطع الؽٌار . الجودة، مما سٌإثر على األداء العام للمركبات
. التجارٌة والمخالفة للمواصفات العالمٌة والتً قد تتسبب فً حوادث وأعطال وكلفة مادٌة عالٌة

  
 :منهجية الدراسة .4

فً الدراسة تم اتباع اسلوب التجربة العلمٌة بالمقارنة بٌن نوعٌن من فالتر الزٌت المستخدمة محلٌا والشائعة فً السوق 
حٌث تم اختٌار نوعٌن من فالتر الزٌت، واستعمالهما فً ذات السٌارة وذات الزٌت الخاص بالمحرك، وبذات . التجاري

وبعد كل استعمال ٌتم أخذ الزٌت المستعمل لفحصة ومعرفة الخواص الكٌمٌائٌة فٌه من . المسافة أي فً ظروؾ مشابهة
. ناحٌة الكثافة واللزوجة وهما خاصٌتٌن مهمتٌن لتحدٌد مدى قدرة فلتر الزٌت على األداء

: األجهزة التي استخدمت في عمل التحاليل المعملية .5
 : Density جهاز قياس الكثافة.  1.5

 DMA 4500M من نوع Anton Paar من تصنٌع شركة انتون بار Density Meterاستخدم جهاز  قٌاس الكثافة  
 هً تقنٌة لتحدٌد كثافة السوائل والؽازات على  U- The oscillating U-tubeاألنبوبة المتؤرجحة على شكل أنبوبة 

 ، the frequency of oscillationلوتٌرة التذبذب  Electronic Measurement أساس قٌاسات إلكترونٌة 
 أنظر the Mass-Spring Modelالزنبرك - وٌستند مبدأ القٌاس هذا على نموذج  الكتلة . ومن ثم حساب قٌمة الكثافة

 (.4,5,6: األشكال)
 

 

 
 يوضح جهاز قياس الكثافة 4،5:شكل

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Frequency
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 يوضح  جهاز قياس الكثافة ذو االنبوبة المتأرجحة 6:شكل

 :Kinematic Viscosity  جهاز قياس اللزوجة الكنماتية.  2.5
هو أداة تستخدم لقٌاس لزوجة السائل، بحٌث تكون لتدفق سائل  (viscosimeter) جهاز قٌاس اللزوجة ٌسمى فٌسكومٌتر

أما إذا اختلفت السوائل من ناحٌة اللزوجة والتً تختلؾ مع ظروؾ التدفق، فإن أداة القٌاس هً راهو مٌتٌر  . محدد
rheometer .  (. 7،8: الشكلٌن)أنظر

 

  
 يوضح  جهاز قياس اللزوجة 7 ، 8:شكل

http://en.wikipedia.org/wiki/Rheometer
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: التجربة العملية األولى .6
 : بداية التجربة األولى. 1.6

 Jeep Grand تم تؽٌٌر زٌت الماكٌنة والفلتر لسٌارة من نوع جٌب جراند شروكً 2014/02/27: فً ٌوم الخمٌس
Cherokee  وتم استخدام فلتر من نوع 2001 سنة االنتاج mopar mo-090  وزٌت من 05281090  رقم  

 وهو مالئم لجمٌع السٌارات التً تعمل بالبنزٌن أو 20W-50 API SL/CF رقم  visco 3000  نوعBPماركة 
 وفلوكس واجن Audi  وأودي Mercedes Benzالدٌزل  وهو معتمد لالستعمال فً السٌارات مثل مرسٌدس بنز 

VW وسٌارات فٌات  Fiat.  
 

 Jeep Grand Cherokee 2001 تغيير الزيت لسيارة جيب جراند شروكي . 2.6
، ثم البدء فً تركٌب فلتر Jeep Grand Cherokee 2001 تم تفرٌػ الزٌت القدٌم من سٌارة جٌب جراند شروكً 

حٌث . ومن ثم تعبئة السٌارة بالزٌت الجدٌدJeep Grand Cherokee 2001 الزٌت لسٌارة جٌب جراند شروكً 
نقوم هنا بتثبٌت جمٌع المتؽٌرات إال نوع فلتر الزٌت حتى ٌمكن قٌاس مدى كفاءة الفلتر ومدى مالئمته لالستعماالت 

(. 9:شكل ).العادٌة فً الظروؾ البٌئٌة فً الكوٌت

 
  يوضح  عملية تغيير الزيت9:شكل

 

 (:A)نوع الفلتر األول . 3.6
 وبرقم معٌن فً التجربة االولى، وهو من الفالتر الشائعة االستعمال فً  معٌن من نوعOil Filter(A)  زٌت استخدم فلتر

وبعد مدة شهرٌن تقرٌبا من االستعمال فً شهور الربٌع فً الؽالب فً شهر مارس وإبرٌل . السوق المحلً الكوٌتً
. (B)كما أن هذا الفلتر ال ٌختلؾ كثٌرا فً الشكل والتصمٌم والحجم والمواصفات المٌكانٌكٌة عن الفلتر الثانً . تحدٌدا
: هي (A)  للفلتر  Specificationsالمواصفات الخاصة. 4.6

 97.4) بوصة  3.836واالرتفاع ٌبلػ، مم (93.0) بوصة  3.660للفلتر Outside Diameterٌبلػ القطر الخارجً 
. (10:شكل ) .سم (6.25) بوصة 2.462  والقطر الداخلً للواشرة ٌبلػ، مم (

 
 قبل االستخدام (A) يوضح  شكل الفلتر 10:شكل

 

: إلى معهد الكويت لألبحاث العلمية (A)للفلتر ( 1 )أخذ العينة . 5.6
 تم أخذ العٌنات من زٌت محرك السٌارة الجٌب وهً عبارة عن الزٌت المستعمل فً 2014/04/29: فً ٌوم االثنٌن

 المتجمع حول الفلتر إلى مركز  كم، وخاصة3000 والمستعمل لمسافة 2014/04/24حتى  2014/02/27:  منالفترة
 فً مدٌنة االحمدي The Petroleum Research and Studies Center (PRSC)أبحاث ودراسات البترول 

.   Kuwait Institute for Scientific Research (KISR)التابع لمعهد الكوٌت لألبحاث العلمٌة
 



 
 

مدى فعالٌة فلتر الزٌت المستعمل فً المركبات الخاصة لالستعماالت المحلٌة فً دولة الكوٌت 

 

    

:  في التجربة األولى (A)للفتر  ( 1 )نتائج العينة . 6.6
: سلمت العٌنة مع الفلتر للمركز حٌث تم االتفاق على نوعٌة التحالٌل فتم االتفاق على تحلٌل التالً

 Densityتحلٌل الكثافة  .1
 Kinematic Viscosityتحلٌل اللزوجة  .2

 (:2: جدول )وكانت النتٌجة كما فً الجدول كالتالً 
  يوضح نتائج تحاليل العينة فى التجربة االولى2: جدول

Results Units Test No. 

885.01 kg/m3 Density @25  C 1 

126.59 cSt Kinematic Viscosity @ 40 C 2 

 
 

 

: التجربة العملية الثانية .7
: بداية التجربة الثانية. 1.7

 ، تم تؽٌٌر زٌت الماكٌنة والفلتر لنفس السٌارة وهً من نوع جٌب جراند شروكً 2014/04/24: فً ٌوم الخمٌس
Jeep Grand Cherokee  وباستخدام ذات الزٌت الذي استخدم فً التجربة األولى وهو من 2001 سنة االنتاج ، 

 وهو مالئم لجمٌع السٌارات التً تعمل بالبنزٌن أو 20W-50 API SL/CF رقم  visco 3000  نوعBPماركة 
 وفلوكس واجن Audi  وأودي Mercedes Benzالدٌزل  وهو معتمد لالستعمال فً السٌارات مثل مرسٌدس بنز 

VW وسٌارات فٌات  Fiat. 
  :(B)نوع الفلتر الثاني . 2.7

ٌبلػ القطر :  هذا الفلتر هSpecificationsًتم استخدام نوع آخر من الفالتر المنتشرة فً السوق المحلً، وموصفات 
.  مم ( 95.80) بوصة  3.77واالرتفاع ٌبلػ، مم (93.00) بوصة  3.660للفلتر Outside Diameterالخارجً 

(: PRSC)فحص العينة للتجربة الثانية في مركز أبحاث ودراسات البترول . 3.7
وهً عبارة عن الزٌت المستعمل خاصة  (B) تم أخذ العٌنات من الفلتر الثانً 2014/09/15: فً ٌوم االثنٌن

 The Petroleum Research and Studiesالقرٌب من الفلتر الى مركز ابحاث ودراسات البترول
Center (PRSC) فً مدٌنة االحمدي التابع معهد الكوٌت لألبحاث العلمٌة Kuwait Institute for 

Scientific Research (KISR) ًحٌث تم التسلٌم، ولقد تم تحدٌد نفس أنواع الفحوصات السابقة والتً تمت ف ، 
(. 12,13: الشكلٌن ).Kinematic Viscosity و تحلٌل اللزوجة Densityالتجربة األولى، وهً  تحلٌل الكثافة 

  
 يوضح  عينة الزيت المستخدمة 12:شكل يوضح  شكل الفلتر بعد االستعمال 13:شكل

 
: نتائج العينة للتجربة الثانية .  4.7

 (:3:جدول)سلمت العٌنة مع الفلتر  للمركز وكانت النتٌجة كما فً الجدول كالتالً
  يوضح نتائج تحاليل العينة فى التجربة الثانية3: جدول

Results Units Test No. 

887.7 kg/m3 Density @25  C 1 

154 cSt Kinematic Viscosity @ 40 C 2  
 

: دالالت االختبارات الرئيسية .8
 Density:الكثافة .  1.8

، وٌنظؾ Coolsأفضل زٌوت المحركات التً  لدٌها خصائص قوٌة مثل ٌبرد  ما هو أفضل زٌت المحرك لمحرك جدٌد؟
Cleans ٌزٌت ،Lubricates وٌؽلق المسام ،Seals وٌمتص االهتزازات ،Cushions . وٌمكن استخدام أي زٌت



 
 

مدى فعالٌة فلتر الزٌت المستعمل فً المركبات الخاصة لالستعماالت المحلٌة فً دولة الكوٌت 

 

    

وعادة جمٌع العالمات التجارٌة الكبرى هً مواد . أو استخدام ما ٌوصً به المصنع الخاص للسٌارة. محرك مناسب
وتعتمد الكثافة على .  أٌضا استخدام فلتر زٌت مناسب، وقم بتؽٌٌره مع كل تؽٌٌر للزٌت.  ممتازة جداlubricantsتزٌٌت 

جدول  )فكلما زادت درجة الحرارة  قلت الكثافة أي أن العالقة بٌنهما طردٌة كما فً temperature درجة الحرارة  
 ( .14: شكل)وكذا . (4:

 يوضح القيم المختلفة للكثافة مع درجة الحرارة 4: جدول

Density kg/m3 Temp. C No. 

899.0 0 1. 

888.1 20 2. 

876.0 40 3. 

863.9 60 4. 

852.0 80 5. 

840.0 100 6. 

828.9 120 7. 

816.8 140 8. 
 

 

 
  يوضح  عالقة الكثافة بدرجة الحرارة14:شكل

  :Kinematic Viscosityاللزوجة  .  2.8
كلما زادت لزوجة سائل ما، . اللزوجة هً مقاومة سائل ما للجرٌان، ومقدار مقاومته لضؽط ٌجبره على التحرك والسٌالن

فالعسل ثخن عال اللزوجة، والماء سلس متدنً . وكلما قلت اللزوجة، زاد مقدار مٌوعة هذا السائل. قلّت قابلٌته للجرٌان
وٌكبر . تكون جزئٌات سائل عالً اللزوجة مرتبطة ببعضها بشكل قوي، وبذلك تكون أقل قدرة على التحرك. اللزوجة

وهً خاصٌة مهمة .احتكاكها بالجسم الصلب المالمس لها، وٌمكن وصؾ اللزوجة بؤنها احتكاك داخلً بٌن جزٌئات السائل
.. من خصائص الموائع، وبها ٌقاوم المائع التؽٌر فً الشكل الناتج من تؤثٌر قوى القص المإثرة علٌه

: اللزوجة الحركٌة للسائل. 1. 2.8
عند حركته، وعالقة هذه  (السٌالن)لسائل ما مقدار مقاومة السائل للجرٌان  (اللزوجة الدٌنامٌكٌة)تبٌن اللزوجة الحركٌة 

ٌعود السبب فً . فكلما زادت الحرارة، تقل اللزوجة الحركٌة وٌصبح السائل أكثر مٌوعة. المقاومة بدرجة حرارة السائل
ذلك إلى قوى التماسك بٌن الجزٌئات والتً تطؽى على انتقال العزم الجزٌئً بٌن هذه الجزٌئات، وهذا أٌضاً بسبب تقارب 

عند تسخٌن السائل، فإن قوى التماسك بٌن . (هذا ٌفسر سبب صؽر حجم السوائل مقارنة بالؽازات)الجزٌئات بشكل كبٌر 
  .الجزٌئات تقل وبالتالً تقل قوى التجاذب بٌنها، مإدٌة بالنهاٌة إلى تقلٌل لزوجة السائل

 : The kinematic viscosityاللزوجة الكنماتٌة  . 2. 2.8 
 على the ratio of absolute or dynamic viscosity ( μ )فهً عبارة عن نسبة اللزوجة الدٌنامكٌة المطلقة  

 the Greek letter (نو  ) وعادة ما ٌرمز لها بالرمز االؼرٌقً the density of the fluid (ρ )كثافة  السائل 
nu (ν)  . وٌمكن الحصول على اللزوجة الكنماتٌة بقسمة اللزوجة المطلقة للسائل على كتلة الكثافة mass density :  

ν = μ / ρ  

http://en.wikipedia.org/wiki/Density
http://en.wikipedia.org/wiki/Nu_(letter)
http://en.wikipedia.org/wiki/Nu_(letter)
http://en.wikipedia.org/wiki/Nu_(letter)


 
 

مدى فعالٌة فلتر الزٌت المستعمل فً المركبات الخاصة لالستعماالت المحلٌة فً دولة الكوٌت 

 

    

 ρ = density وμ = absolute or dynamic viscosity وν = kinematic viscosity:   حٌث أن
 theوحدة قٌاس اللزوجة الكنماتٌة هً الستوكس .m2/s:  لقٌاس اللزوجة الكنماتٌة هً SI unitوالوحدة

stokes (St)  وسمٌت تٌمنا بالعالم جورج جابرٌٌل ستوكس George Gabriel Stokes . وفً بعض
 2 سم1=  ستوكس 1: والستوكس ٌعادل . centistokes (cSt)األحٌان ٌتم التعبٌر عن ذلك بسنتً استوك 

 cSt 1 .    درجة مئوٌة لدٌه لزوجة كنماتٌة حوالً  C° 20، والماء عند ( St = 1 cm2/s )ثانٌة /
: تحليل النتائج للتجربتين االولى والثانية   .9

:  Densityالكثافة  االستنتاجات على. 1.9
(: 15:الشكل)هناك عدة مالحظات على النتائج الخاصة بالكثافة نوجزها فً النقاط التالٌة من 

 
 

 

 

 

  يوضح النتائج الخاصة بالكثافة فى التجربتين15: شكل 

 

أن الكثافة صفة فٌزٌائٌة لألجسام تعّبر عن عالقة وحدة الحجم بوحدة الكتلة لمادٍة أو جسٍم ما، فكلما ازدادت الكثافة ازدادت 
تساوي الكثافة لجسٍم ما كتلته الكلٌة مقسومة على . الكتلة لوحدة األحجام، وعلى هذا فهً كتلة وحدة الحجوم من المادة

: تعرؾ الكثافة بالعالقة. رمز الضؽط (p)  الذي اتخذ لمناسبة حرؾ بً (ρ)وٌرمز لها بحرؾ  رو . حجمه الكلً

 
 

الحجم   = Vالكتلة ، و  = mالكثافة ، و  = ρحٌث أن 
 أو  g /cm³ووحدات الكثافة هً الجرام فً السنتٌمتر المكعب  . درجة مئوٌة25أن قٌاس الكثافة ٌتم فً درجة حرارة 

ونالحظ أن الكثافة بعد .  kg/m³   891وأن كثافة الزٌت ؼٌر المستخدم تصل الى. kg/m³كٌلوجرام لكل متر مكعب 
 . kg/m³   6 مما ٌعنً أن هناك فارقا ٌصل إلى  kg/m³   885:هً ((Aاالستعمال للفلتر رقم 

. kg/m³   3 مما ٌعنً أن هناك فارقا ٌصل إلىkg/m³   888:هً ((Bفً حٌن أن  الكثافة بعد االستعمال للفلتر رقم 
وهذا ٌعنً أٌضا أن بقاء كتلة الزٌت  فً فلتر . ((Aهو األفضل لالستعمال من فلتر رقم  ((Bمما ٌدل على أن الفلتر رقم  

(. (Aأكبر من الكتلة فً فلتر رقم  ((Bرقم 
 :  Viscosityاالستنتاجات على اللزوجة .  2.9

(: 16: الشكل) من هناك عدة مالحظات على النتائج الخاصة باللزوجة  نوجزها فً النقاط التالٌة
 

891 885 888 Density@25 C 

Un used 1st 2nd Test 

kg/m

3 

Units 

http://en.wikipedia.org/wiki/George_Gabriel_Stokes
http://en.wikipedia.org/wiki/George_Gabriel_Stokes
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  يوضح النتائج الخاصة باللزوجة فى التجربتين16: شكل 
كلما زادت لزوجة سائل ما، . اللزوجة هً مقاومة سائل ما للجرٌان، ومقدار مقاومته لضؽط ٌجبره على التحرك والسٌالن

تكون جزئٌات سائل عالً اللزوجة مرتبطة . وكلما قلت اللزوجة، زاد مقدار مٌوعة هذا السائل. قلّت قابلٌته للجرٌان
وٌكبر احتكاكها بالجسم الصلب المالمس لها، وٌمكن وصؾ . ببعضها بشكل قوي، وبذلك تكون أقل قدرة على التحرك

 .اللزوجة بؤنها احتكاك داخلً بٌن جزٌئات السائل
عند حركته وعالقة هذه  (السٌالن)لسائل ما مقدار مقاومة السائل للجرٌان  (اللزوجة الدٌنامٌكٌة)تبٌن اللزوجة الحركٌة 

 . فكلما زادت الحرارة، تقل اللزوجة الحركٌة وٌصبح السائل أكثر مٌوعة. المقاومة بدرجة حرارة السائل
 على the ratio of absolute or dynamic viscosity ( μ )فهً عبارة عن نسبة اللزوجة الدٌنامكٌة المطلقة 

 the Greek letter nu (نو  )وعادة ما ٌرمز لها بالرمز االؼرٌقً the density of the fluid (ρ )كثافة  السائل 
(ν) . وٌمكن الحصول على اللزوجة الكنماتٌة بقسمة اللزوجة المطلقة للسائل على كتلة الكثافةmass density : 

ν = μ / ρ 
 ، وأن ν = kinematic viscosity ، μ = absolute or dynamic viscosity ، ρ = density: حٌث أن

  للزٌت kinematic viscosityوإن قٌاس اللزوجة الكنماتٌة  .  درجة مئوٌة40قٌاس اللزوجة ٌتم فً درجة حرارة 
 . cSt   161ؼٌر المستخدم تصل إلى

 ،cSt  34 مما ٌعنً أن هناك فارقا ٌصل إلىcSt  27:هً ( (Aونالحظ أن اللزوجة الكنماتٌة بعد االستعمال للفلتر رقم
 ،cSt  7 مما ٌعنً أن هناك فارقا ٌصل إلىcSt  154:هً ((Bفً حٌن أن اللزوجة الكنماتٌكٌة بعد االستعمال للفلتر رقم

، فقد احتفظ باللزوجة الكنماتٌكٌة العالٌة لمدة ((Aهو األفضل لالستعمال من فلتر رقم ((Bمما ٌدل على أن الفلتر رقم
 (.(Aأطول من الفتر رقم

: الخاتمة
وبرزت مع الفكرة السإال عن مدى .   المهمة فً تركٌب السٌارات أال وهو فلتر الزٌتاألجزاءبرزت فكرة االهتمام بؤحد 

وأهمٌة . توفر نوعٌات من الفالتر التجارٌة وكذلك مدى مالئمتها وكفاءتها للعمل فً الظروؾ المناخٌة فً الكوٌت
الموضوع  تتجلى من خالل الظروؾ البٌئٌة القاسٌة الموجودة من ارتفاع كبٌر فً درجات الحرارة فً فصل الصٌؾ قد 

 وكذلك هبوب الؽبار على مدار السنة مما 90 درجة مئوٌة، مع درجات عالٌة من الرطوبة قد تتعدى 50تصل الى  
. ٌصؾ تماما الطبٌعة الصحراوٌة التً تعتبر بٌئة قاسٌة للمركبات والسٌارات

  معنى االختبارات الرئٌسٌة، والتعرؾ على االجهزة المستخدمة فً الفحص، وتحلٌل النتائج للتجربتٌن أوضحتوالدراسة 
 3 مما ٌعنً أن هناك فارقا ٌصل إلى kg/m³  888:هً ((Bاالولى والثانٌة حٌث أن الكثافة بعد االستعمال للفلتر رقم

kg/m³ . مما ٌدل على أن الفلتر رقمB))  هو األفضل لالستعمال من فلتر رقمA)) . ونالحظ أن اللزوجة الكنماتٌكٌة  بعد
فً حٌن أن اللزوجة الكنماتٌكٌة  . cSt  34 مما ٌعنً أن هناك فارقا ٌصل إلىcSt  127:هً ((Aاالستعمال للفلتر رقم 

مما ٌدل على أن الفلتر .  kg/m³  7  مما ٌعنً أن هناك فارقا ٌصل إلى cSt 154: هً ((Bبعد االستعمال للفلتر رقم 
. (A)، فقد احتفظ باللزوجة الكنماتٌكٌة العالٌة لمدة أطول من الفتر رقم((Aهو األفضل لالستعمال من فلتر رقم ((Bرقم
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new 1st 2nd Test 

cSt 

Units 

http://en.wikipedia.org/wiki/Density
http://en.wikipedia.org/wiki/Nu_(letter)
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 معهد التدرٌب إدارة التفرغ العلمً بدءا من وإجراءاتوأود أن أتقدم بالشكر الجزٌل لكل من ساهم فً تسهٌل البحث 
المهنً، ونائب المدٌر العام لشإون التدرٌب، وعمٌد كلٌة الدراسات التكنولوجٌة، ورئٌس قسم تكنولوجٌا السٌارات 

 . والبحرٌة فً الكلٌة
والباحثة فً مركـز أبحاث ودراســات البترول Division Director خالدة الدالمة رئٌسة المركز.  دإلى بالشكر وأتقدم

The Petroleum Research and Studies Center (PRSC) التــابع لمعهــد الكوٌت لألبحــاث العلمٌة 
(Kuwait Institute for Scientific Research (KISR . 

 مهمة فً مجال مٌكانٌكا السٌارات، والبحث العلمً الخاص فً معرفة كفاءة إضافة أن ٌكون هذا البحث أتمنى وأخٌرا
. أجزاء السٌارة

 
: المراجع
 http://www.knfilters.com  لصناعة الفالتر K&N موقع شركة كً أند أن للهندسة   .1
( KISR)موقع مركز أبحاث ودراسات البترول التابع لمعهد الكوٌت لألبحاث العلمٌة  .2

(PRSC)http://www.kisr.edu.kw. 
 http://www.saudifilter.comموقع الشركة السعودٌة لصناعة الفالتر  .3
 .http://www.jeep.com/enموقع سٌارات جٌب  .4
 http://www.bplubricants.com/en/products/viscoموقع زٌت السٌارات فٌسكو  .5
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