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 لمساحبات الزراعية
 أركان محمد أمين صديق
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 الممخص
زمن  دراسة تأثيرل KOTIنوع  2013عمى ساحبات زراعية تابعة لشركة نفط الشمال/ كركوك موديل ت التجربة أجري

لزيت الييدروليكي لمساحبات ساعة عمل في بعض صفات ا 15000و  10000،  1000،  500،  100التشغيل بمستويات 

النسبة الحجمية لمرواسب،  ،الوميضنقطة  ، وى المائي لمزيتالمحت  ،المزوجة دليل ،الكيناماتيكيةالمزوجة  ،كثافة الزيت :وشممت

 3بواقع  CRD. تم تحميل البيانات باستخدام تصميمدرجة الحامضيةمحتوى الرماد، نقطة االنسكاب،  -نسبة المواد الصمبة

وصمت اعات العمل و عدد سادة يبز  قمت زيت الييدروليكيان كثافة البالبحث نتائج بين تمكررات لكل مستويات عامل الزمن. و 

ْم، اذ  100ظيرت عند  SWE20 الييدروليكي مزيتكيناماتيكية للزوجة واقل  ساعة عمل، 15000عند  3غم/سم 0.834الى 

اقل  ان في حين ساعة، 15000عند  cts 4.92مستوى ليا  ادنىبمغت  تىتدريجيا حساعات العمل ار بزيادة ييبدأت باالن

بمغ المحتوى الرطوبي و، و رغم انخفاضعمى زيت المما يدل عمى ثبات لزوجة ساعة عمل  15000عند  121بمغ لمزوجة دليل 

عند اظير الزيت ثبات نقطة الوميض و  المنظومة الييدروليكية.نسبة لمزيوت المستخدمة لتزييت  افضلىي و  nil ppmنسبة 

ساعة  15000% عند 0.079عات العمل سازيادة نسبة الرواسب بزيادة ارتفاع ساعات العمل، واشارت النتائج مع ْم  170

ساعة عمل.  15000% عند  0.328 ساعات العملزيادة مع  تزداداالرماد المواد الصمبة ومحتوى ان نسبة بتبين و  عمل،

ْم. في حين  30-نسكاب الدرجة الواطئة ومستقرة قيمو وحافظ عمى ساعات العمل ان الزيت لم يتاثر بزيادة بالنتائج  تظير وا

ساعة عمل، فضال  100/غم زيت عند KOHممغم  1.78كانت اقل قراءة ساعات العمل و بزيادة رجة الحامضية ازدادت د

 تاثر و لى رفع حامضية الزيت الييدروليكي ادت االغازي  التموثبشكل دائم داخل مناطق  تان المعدات التي عممعن ذلك ف

 السابقة. عمى جميع صفات الزيت الييدروليكي

 .نقطة االنسكاب ،كثافة الزيت ،مؤشر المزوجة ،نقطة الوميض ،SWE20زيت الييدروليك  الكممات الدالة:

mailto:arkanma@


Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS) 
Volume 13, Issue 3, September 2018 , pp. (289-309) 

ISSN: 1992-0849 (Print), 2616-6801 (Online) 

 

 
Web Site: www.uokirkuk.edu.iq/kujss   E-mail: kujss@uokirkuk.edu.iq 

 
922 

 

Effect of Working Hours on The Physical - Chemical 

Properties of Hydraulic Oil For Agricultural Tractors 

Arkan M. A. Seddiq 

Department of Agriculture Machines and Equipment’s, College of Agricultural & Forestry, 

Mosul University, Mosul, Iraq. 

arkanma@yahoo.com  

Abstract 

The experiment was carried out on tractors type KOTI model 2013 belongs to North Oil 

Company/Kirkuk to study the effect of operating time at several levels: 100, 500, 1000, 10000 

and 15000 hours of work in some hydraulic oil properties In the tractors. These properties 

included: oil density, kinetic viscosity, viscosity index, water content for oil, flash point, 

volumetric ratio of sediment, ratio of solids - ash content, spill point, acidity. The data were 

analyzed using CRD design with 3 replicates for all time factor levels. The results showed that 

the hydraulic oil density decreased by increasing working hours and reached 0.834 g/cm3 at 

15000 working hours. The less kinetic density of hydraulic oil SWE20 Appeared at 100 Co, as 

started to collapse gradually by increasing working hours until it reached  a minimum level for it 

4.92 cts at 15000 Hour, while the least viscosity index reached to 121 at 15000 hours of work 

despite its declining, The moisture content was nil ppm, which is the best ratio of oils used to 

lubricate the hydraulic system. The increasing of working hours showed stability in the flash 

point at 170 Co for the oil, The results indicated an increase in the percentage of sediment by 

increasing working hours by 0.079% at 15000 working hours, The ratio of solids and ash content 

increased with increasing working hours which is reached 0.328% at 15,000 hours. The results 

showed that the oil doesn't affected by increasing working hours and kept its spillage values low 

and stable at extent –30 Co. While the acidity increased by increasing working hours and the 

minimum value for acidity reached to 1.78 mg KOH/g oil at 100 working hours, In addition, the 

machines that works permanently within gas pollution zones led to increase the acidity in 

hydraulic oil and that affected to the all of the properties of hydraulic oil. 

Keywords: SWE20 hydraulic oil; flash point; viscosity index; oil density; spill point. 
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 المقدمة .2
 مسائلل الكامنةتحويل الطاقة  عصرنا الحاضر وتقدمو التكنولوجي فبواسطتيا يمكن احد سماتتعد المنظومات الييدروليكية 

ات ولكونيا اساس عمل الساحبات الزراعية لذا استوجب االىتمام الخاص بسموك المنظوم طاقة ميكانيكية الييدروليك الى

ويمكن التحكم في مستويات ىذه التأثيرات من خالل دراسة العوامل المؤثرة عمى االستيالك الييدروليكية ومستويات تأثيرىا، 

 زيتاذ تبين بان ساعات العمل تؤدي الى تغيير مواصفات ال، او ساعات العملوخصوصا العوامل المتعمقة بالتشغيل 

ساعات العمل والمسافة المقطوعة من قبل مكائن الديزل كانت من عنصـري  بان [1]فقد ذكر ، SAE20الييدروليكي القياسية 

أن مشـكمة اسـتيالك وبين   تو،فاعميـو  وتغير مواصفاتو  عمى استيالك الزيتالسمبي فـي التـأثير  تسـاىمالتي عوامـل اىم ال

وبينت  .ياالقتصادفضال عن الجانب  عمى البيئة تـأثيرات سمبيةكانت ليا الثابتـة فـي مكـائن الـديزل وتدىور صفاتو الزيت 

ىـي بطانـة و عمى ىيئـة أبخـرة زيتيـة مـن أربعة مصادر المعدات الثقيمة في  وكاستيالعند نبعث يأن الزيت  الى [2دراسة لـ ]

 80نسبة أن و  المرفـق،موانع تسرب الزيت في سيقان الصمامات ونظـام تيويـة عمبـة  حمقـات المكـبس، شـاحن اليـواء التربينـي،

 نبعـــث مـــن بطانـــة حمقـــات المكـــبس.ت وت المســـتيمكو معظـم الزي% من 

الزيت تــأثر اذ الحظ  ،فــي المحركــات التــي تعمــل بوقــود الــديزلالييدروليكي ظــاىرة اســتيالك الزيــت [ بدراسة 3وقام ] 

 التصنيعيةالفنية مواصفات والحمــل وعوامــل متعمقــة بالمن حيث ساعات العمل ـة بالتشــغيل متعمقـمنيا بالعديــد مــن العوامــل 

من جميع  % 75ال يقل عن ما ان ب [4]ذكر . و العوامل المتعمقة بطريقة قياس االستيالكفضال عن لمماكينة والزيت المستخدم 

زيادة التسرب الداخمي مما ك ألسباب عديدةفييا وذلك دروليكية السوائل الييصفات األنظمة الييدروليكية تستيمك بسبب تدىور 

يقمل من الييدروليكية مما  المنظومةالزيت داخل تموث ب فضال عن تسببو سطواناتاليقمل من كفاءة المضخات والمحركات وا

 .دة في النظام الييدروليكيوبالتالي إضاعة القدرة  وتولد حرارة زائ داخميا ضغطمقدار الصمامات لمسيطرة عمى تدفق و القدرة 

تتشكل وتتراكم داخل النظام جزيئات صمبة ك او الماء ىو األكثر شيوعاكسوائل عمى ىيئة المموثات يمكن أن تكون ان  ثحي

 500000الذي يحتوي عمى السائل الييدروليكي اذ وجد بان . مع مرور الزمن مسائلل ةكيميائي تتفاعالالييدروليكي نتيجة 

، عمما من قبل معظم الشركات المصنعة االموصى بي ياتالمستو يعد خارج  مل 100ميكرون أو أكبر لكل  5و بقطر جسيم

األنظمة  رتضر تقد و . الييدروليكية لمعظم النظمعند تراكميا ميكرون يمكن أن تكون ضارة  0.5الجزيئات التي ىي بقطر ان ب

قابمة لمذوبان في الالمموثات  بسبب من خالل العملي االجزاء المنظومة فتآكل الذي يؤدي الى الالبيئي و  التأثيرالييدروليكية من 

 ل الرطوبةو والسوائل الييدروليكية التي تحتوي عمى مثبطات التآكل غالبا ما تشكل الرماد عندما يتم دخ ،السائل الييدروليكي
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 20ختبارات عديدة ألكثر من اإجراء [ ب5وقام مركز ] التآكل.مسببة تدىور عمل المنظومة نتيجة األنظمة الييدروليكية الى 

شيرًا من  22وفي غضون  في الواليات المتحدة األمريكية. الية 75ماركة زيت مختمفة عمى أساس معدني )نفطي( ألكثر من 

يغير يجب ان الزيت تبين بان ألف كيمو متر )تقريبًا عشرة أشير(،  96.540االختبارات وبعد أن قطع كل محرك مسافة قدرىا 

يزيد بمرتين عمى المدة التي ينصح بيا وىذا آالف كيمو متر تقريبًا أثناء استغالل المكائن في الظروف الصعبة  9654كل 

° درجة حرارة اشتغال تقل عن درجة صفر م عندالزيوت الييدروليكية  استعمال فضليال بصورة عامة و  مصنعي السيارات.

الوزن النوعي و  °م 9889عند درجة حرارة  48 - 45محصورة بين المزوجة  درجةالمقبولة يجب ان تكون فييا مواصفات الو 

. وتعد ىذه الدرجة من الدرجات الجيدة التي يجب ان تتوفر في الزيوت العالمية، اذ بينت °م 1586عند درجة حرارة  08876

لتصبح ضمن  ةزيادة المسافة المقطوعمع وذلك [ ضرورة 6]  Comparative Motor Oil Testing (GAPS)شركة

 232بمغت  Ravenol ،SAE 5W-x لزيت وميض النقطة [ اذ توصل الى ان 7النتائج اتفقت مع ] هوىذ المعايير القياسية.

وتعد نسبة  في تحسين نقطة الوميض. تسيماالتي  موادعمى العديد من الوعزا سبب ذلك الى احتواء الزيت درجة مئوية 

 [. 8ما ذكر ذلك ]نسبة مثالية ك 0.05الرواسب الحجمية 

 لذا فان مركبات فمزية عضويةك التشحيم والوقودالييدروليك و  في زيوتمحتوى الرماد(  - )نسبة المواد الصمبةتوجد و 

واضحا عمى مدى تأثير الحرارة الناتجة عن الضغوط العالية لممضخات الييدروليكية  يالدل يعطى كونواختبار الرماد ميم جدا 

التي تضم المخمفات  ونواتج الضغوط العالية عادة ما تنشأ من الغبار واألوساخوالتي  ن تراكم المموثاتكل التآكل فضال عامشو 

عمما  .[9ساعة عمل ] 15000بعد تشغيل  %0.45ليا مستوى المعدنية والمطاطية في المنظومة الييدروليكية، اذ تبمغ اعمى 

[. وبين كل 10الزيت الييدروليكي ]عمى لزوجة  سمبا ة مئوية توثردرج 20 - اقل منىي لالنسكاب والتي  اان الدرجات الدنيب

أكسد الزيت سوف تفعند  الييدروليكىي إحدى الخواص التشغيمية اليامة لمزيوت وخاصة لزيوت امضيو رقم ح[ ان 11من ]

تعمل عمى درجة الحرارة ارتفاع اذ ان كسجينية وىذه الظاىرة غير مرغوب بيا، و تجمع المركبات األوذلك ليزداد رقم حموضتيا 

يمكن معرفة عمر في رفع رقم الحامضية ومن خالل االخير التي تمعب دور الوسيط يا و نواتجلتأثير تنشيط االكسدة وظيور 

 . الزيت
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االجواء  تأثيرلمساحبات الزراعية تحت  ساعات العملتأثير  دراسـة ييدف الى والذيالبحث اجراء ىذا  ومن ىنا أتت اىمية

المستخدم في االنظمة الييدروليكية لمساحبات الزراعية  SAE 20الييدروليك الكيميائية لزيت و الخواص الفيزيائية  فيالمموثة 

 العراق. -في شركة نفط الشمال 

 الجزء النظري .9
تابعة عائديتيا الى مواقع مختمفة لشركة  2014موديل  KOTI دنيو ىوالنتم اجراء التجربة عمى ساحبات زراعية نوع 

عامل زمن التشغيل لمساحبات  دراسة تأثيرل، وذلك SAE 20الشمال في كركوك اخذت منيا نماذج لمزيت الييدروليكي  نفط

 ساعة عمل عمى بعض صفات الزيت الييدروليكي وتضمنت: 15000و  10000،  1000،  500،  100بعدة مستويات 

-الصمبةنسبة المواد  ،سبواالنسبة الحجمية لمر  ،الوميضقطة ن ،المحتوى المائي لمزيت ،المزوجة دليل ،المزوجة ،كثافة الزيت

مع االخذ بنظر االعتبار بان التبديل الدوري لمزيت الييدروليكي كانت تتم بعد  ،الحامضية، رقم االنسكاب درجة ،الرمادمحتوى 

الزيت اصة بالمواصفات الخساعة عمل حسب نظام الصيانة المعتمد في شركة نفط الشمال، عمما بان  20000كل 

لشركة  قسم مختبرات السيطرة النوعية المركزيةالعالمية والمعتمدة في القياسية اعتمادا عمى المواصفات  تحديدهتم الييدروليكي 

مزيج من زيوت . كما اتصف الزيت بانو 200والذي تميز بانو ذو مواصفات عالمية برقم داللـة  [12]كركـــــوك  / نفط الشمال

فضال عن تحتوي عمى مواد محسنة تكسبيا مواصفات خاصة مطابقة لممواصفات العالمية  الجودةية عالية أساسية ذات نوع

ضد الصدأ الى  تيامقاومتميزت بأن ىذه الزيوت عمما ب عمى مواد أضافية مقاومة لمتأكسد ومواد أخرى مانعة لمرغوةاحتوائيا 

، عمما بان الفحوصات المختبرية لمزيت الييدروليكي لم 2015و لسن (ISO- 9001)الجودة الحد الذي يجعميا تفي بمتطمبات 

 CRD تظير وجود اي نسبة لعنصر لمرصاص في مكوناتيا. تم تحميل بيانات البحث باستخدام التصميم العشوائي الكامل 

 متعدد المستوياتدنكن باستعمال اختبار  اختبر الفرق بين المتوسطاتمكررات لكل مستوى من مستويات عامل الزمن و  3بواقع 

  -كاالتي : المدروسة لمصفات الكيميائية  –الخواص الفيزيائية . وتم قياس [13] 0.05عند مستوى معنوية 

 :(3)غم/سم الكثافة 1.2
والمتبعـة فـي قسـم  [12]معـايير ( وفـق D-1298)بطريقـة  Hydrometerتم قياس الكثافة النوعية لمزيت بواسـطة المكثـاف 

بشــكل مباشــر الخــواص التشــغيمية تقيــيم  الكثافــة العممــا بــان مواصــفات . نوعيــة المركزيــة لشــركة نفــط الشــمالمختبــرات الســيطرة ال

 . زيتالة او الحصول عمى درجة نق خالليا يتم التي منو لمزيوت ولكن بواسطتيا يمكن الحكم عمى التركيب الكيميائي لممادة الخام 

 



Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS) 
Volume 13, Issue 3, September 2018 , pp. (289-309) 

ISSN: 1992-0849 (Print), 2616-6801 (Online) 

 

 
Web Site: www.uokirkuk.edu.iq/kujss   E-mail: kujss@uokirkuk.edu.iq 

 
922 

 :/ثانية(2)ممم المزوجة 2.2
احدى طبقاتو بالنسبة لطبقة اخرى تحت تأثير قوى خارجية او بعبارة اخرى قياس مقاومة الزيت  زاحةإلىي مقاومة السائل 

تصنيف درجات من خالليا  مكني اذزيوت ال انتاج عندمن الخواص الميمة  المزوجة، وتعد لالنسياب او لالحتكاك الداخمي

 زيادة لزوجةعند اثناء االستعمال د الزيت وتدىور مواصفاتو فضال عن كونيا مؤشرا لتأكس لمجياز المستخدم، المالئمةت و الزي

ثالث درجات حرارية عند   Viscometerاللشوجةجياز قياس  مباستخدا. وتم اخذ قراءات المزوجة الكيناماتيكية [14]الزيت 

المثبت عمى  انونبتطبيـق الق [12]( وفق معايير D-445بطريقة )وتم حساب المزوجة درجة مئوية،  (100و  70،  40وىي )

 الجياز وكاالتي:

V = C × t                                                                                                                                       (1) 

 حيث ان

V  :المزوجة بوحدة سنتي ستوك CSt . 

t   ستغرقة نزول الزيت في الجيازوىو الزمن الذي ي) ثانية): الزمن 

C  : ثابتViscometer   ويعتمد عمى قطر االنبوب الشعري المستخدم في الفحص 

   Viscosity Index (V.I :) المزوجةدليل  3.2
ىي قابمية الزيت في الحفاظ و  [12]( وفق معايير D-2270بطريقة ) SAE20 الزيت الييدروليكيلزوجة  تم احتساب دليل

ويتم احتسابو من معرفة المزوجة  المئة او اكثرصحيح  ويكون اكبر من رقم  درجات الحرارة وىو تغييرخالل  لزوجتوعمى 

 يتم استخراج قيمة معامل المزوجة. وباستعمال جداول خاصةمئوية درجة  64 - 32الكاينماتيكية في 

V.I= [ (L-U)/D ] ×100                                                                                                                   (2) 

 حيث : 

L  100: المزوجة بدرجة CO  [12]ويستخرج من جدول. 

U  40: المزوجة بدرجة CO. 

D  100باالعتماد عمى المزوجة بدرجة   [21]: ثابت يستخرج من جدول C
o. 

 (:ppmالمحتوى المائي ) 4.2

 في الزيوت. PPMالذي يقاس فييا نسبة الماء كجزء بالمميون  [12]( وفق معايير D-95بطريقة )الفحص تم تقييم 
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 :)درجة مئوية( الوميض نقطة  5.2

أن وقطة وبما  ،عند تعرضو الى ليبالمنبعث من العينة  الزيت الييدروليكيعندىا بخار  يتوىجتمثل اوطأ درجة وىي 

تسجل  وتم يث لالححزاق لذا يفضل سيادة درجة حزارة وقطة الوميض لذى الشيوت.الوميض المىخفضة جشيذ مه اححمالية الش

حيث ومضة واحدة داخل الوعاء خالل  الزيت|اشتعال لحظة قراءة المحرار عند  [12]( وفق معايير D-92بطريقة )ىذه الحرارة 

Cووحدة القياس ليا ىي درجة مئوية عينو تمثل تمك الحراري درجة وميض ال
o. 

 لنسبة الحجمية لمرواسب )%(: ا 6.2

بحســاب النســبة  [12]( وفــق معــايير D-1796طريقــة )تــم حســاب النســبة الحجميــة لمرواســب بجيــاز الطــرد المركــزي حســب 

 المئوية بين وزن الرواسب الى وزن كل العينة.

 (:%)محتوى الرماد  -نسبة المواد الصمبة  7.2

رة الناتجــة مــن عمميــة حــرق المشــتقات النفطيــة حرقــا تامــا ويعبــر عــن ىــذا يقصــد بــالمحتوى الرمــادي المخمفــات غيــر المتطــايو 

-Dطريقــة )محتــوى الرمــاد حســب قيــاس ، اذ تــم مكــاربون المتخمــف مــن المــادة االصــميةل المحتــوى عــادة بالنســب الوزنيــة المختمفــة

 :حسب القانونالفصل بالطرد المركزي و وذلك ب [12]( وفق معايير 482

Ash content = (wt1/wto) × 100                                                                                                      (3) 

 حيث ان:

Ash content ( المحتوى النسبي لوزن الرماد :%) 

wt1 ( الوزن بعد الحرق :gm ) 

Wto ( الوزن قبل الحرق :gm) 

 )درجة مئوية(:االنسكاب نقطة  8.2

 واديضاف عادة الى بعض المشتقات النفطية م حيث ،باالنسيابالزيت درجة حرارية يستمر عندىا أ اوطىذه الصفة مثل ت

وتم حساب  الظروف الباردة في فصل الشتاء.تعمل عمى تحسين عمل ادائيا تحت ات درجة االنسكاب ضخاصة تعرف بخاف

 .[21] وفق معايير (D-97)طريقة حسب  Jarحسب طريقة ىذه الصفة 
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 :(/غم زيتKOHامضيه )ممغم رقم الح 9.2

يعرف رقـم الحموضـة بأنـو عبـارة عـن عـدد و ، [12]( وفق معايير D-664طريقة )حسب بالطريقة الكيميائية الحامضية تم قياس 

غــم مم 0.1يجــب أال تتعــدى  التــيالالزمــة لمعادلــة المركبــات الحمضــية الموجــودة فــي غــرام واحــد مــن الزيــت و  KOH ممميغرامــات

KOH:غم زيت  ويتم حسابو حسب القانون التالي/ 

ACIDITY=(N KOH × V KOH × Eqwt KOH)/(Wt oil)                                                                       (4) 
 حيث ان 

ACIDITY  :ممغم رقم الح( امضيوKOH)غم زيت/ 

N KOH  عيارية :KOH 

V KOH الحجم النازل من ال :( سحاحةml) 

Eqwt KOH  56.1: ثابت 

Wt  )وزن العينة الماخوذ )بالغرام : 

 النتائج والمناقشة .2
 في الساحبات الزراعية: الهيدروليكعمى كثافة زيت عدد ساعات العمل تأثير 1.3 
وتراوحت الزراعية  عدد ساعات العمل لمساحباتادة يبز  الزيت الييدروليكي انخفضان كثافة ب 1الشكل الحظ من نتائج ي

ساعة عمى التوالي، ويعزى سبب االنييار الواضح  15000و  100لساعات العمل  3غم/سم 0.834الى  0.879نسبيا بين 

في كثافة الزيت الييدروليكي الى طبيعة عمميا في المناطق المموثة بغازات شركة نفط الشمال في كركوك، حيث لوحظ ذلك 

االحتكاك بين االجزاء من  ناتجةدرجات الحرارة العالية الفضال عن ذلك فان  جميا في صفة الحامضية لمزيت الييدروليكي

انييار كثافة إلى حد كبير في  تساىمبفعل الضغط العالي لمضخات الييدروليك  المتحركةواحتراق األجزاء الصمبة المعدنية 

يجب  الييدروليكيةزيوت فال بتغييره ، لذانو إال األحماض والماء والسناج المتكونة في الزيت ال يمكن إزالتيا معمما بان الزيت، 

بحيث ال تتجاوز المدة التي المنظومة الييدروليكية من حيث تشغيل المنتج تعميمات مع تغييرىا بين فترة وأخرى بما يتناسب 

توسطات اما من الناحية االحصائية فم .[15]اآلالت بانقضاء ساعات العمل المحددة في سجالت الصيانة فرضيا مصنعي 

عند انخفاض ىذه الصفة مع ازدياد ساعات  بينيا ةمعنويوجود اي فروق  نتائجيا رصفة كثافة الزيت الييدروليكي لم تظي

 العمل.
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 .في الساحبات الزراعية  SAE 20 الييدروليككثافة زيت  :1شكل 

 
 في الساحبات الزراعية: الهيدروليكزيت  لزوجة تأثير ساعات العمل عمى 2.3 

  م   40عند  هيدروليكيزيت ال( لمcts) زوجة الكيناماتيكيةمال 1.2.3

ــادة ســاعات العمــل وتراوحــت قــراءات ىــذا  رالكيناماتيكيــة لمزيــت بــدأ باالنييــا المزوجــةبــان  2الشــكل يظيــر مــن  مــع زي

ارتفـاع درجـة بسـبب وحمولـة زائـدة  إلجيـادات الجياز الييدروليكيتعرض والسبب في ذلك ىو  ،17.94و  56.34المؤشر بين 

فــي  والتأكــلنســبة االحتكــاك فــي ارتفــاع ممــا يتولــد عــن ذلــك لســاعات طويمــة يــا عممالييدروليكيــة وخاصــة عنــد  المنظومــةالحــرارة 

اثــرًا اجــزاء الجيــاز الييــدروليكي، ولكــون طبيعــة عمــل الســاحبات فــي شــركة نفــط الشــمال ىــي بيئــة مموثــة بالغــازات فقــد كــان لــذلك 

واضحا في فقدان الزيت لخصائصو وذلك من خالل مالحظة صفة الحامضية لمزيت الييدروليكي فضال عن تأكيد لوجـود نسـب 

ــالمختبر. وتتفــق طبيعــة ال التــي  عكســية بــين المزوجــة ودرجــة الحــرارةالعالقــة واضــحة ألكســدة وبممــرة الزيــت عنــد فحــص الزيــت ب

سـاعة  100الصفة عند  افضل قيمة معنوية ليذهسجمت ومن الناحية االحصائية فقد  .[7]ظيرت في النتائج مع مسار ما ذكره 

 .cts 17.84ساعة عمل وبمغت  15000في حين سجمت اقل قيمة عند  cts 56.34عمل لمساحبات وبمغت قيمتيا 
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 .مْ  40حبات الزراعية عند في السا  SAE 20 الييدروليكيزيت المزوجة الكيناماتيكية لم :2شكل 

 م   70عند  هيدروليكيزيت ال( لمcts) مزوجة الكيناماتيكيةلا 2.2.3

انخفاض المزوجة بزيادة عدد ساعات العمل لمساحبات، حيث بمغت اعمى قراءات لمزوجة  3الشكل يتبين من قراءات 

18.53 cts  9.13ساعة عمل بينما اقل قراءة بمغت  100عند cts  عة عمل مسجمة بذلك انخفاضا في سا 10000عند

عوامل  الزيت بسبب مجموعةنييار لزوجة ال وذلك الزيت تبديلالتي يجب عندىا الدنيا و الى الحدود لزوجة الزيت الييدروليكي 

الييدروليكي الزيت ، حيث ان المنظومةتتغير تركيبة الزيت بفعل حرارة المنظومة الييدروليكية تساىم في داخمية وخارجية في 

يصبح لتستيمك ىذه المواد ويزول أثرىا فترة العمل طول ومع  ،تعمل عمى تجديد األحماضالتي مواد بعض اليحتوي عمى 

. وعند اختبار متوسطات ىذه الصفة [10] واستيالكيا ياوتآكماجزاء الجياز الييدروليكي احتكاك من الزيت أقل لزوجة مما يزيد 

 ساعة. 100لية بين مستوياتيا والتي كانت لصالح عدد ساعات العمل احصائيا تبين بان ىناك فروق معنوية عا
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 .مْ  70في الساحبات الزراعية عند   SAE 20 الييدروليكيزيت المزوجة الكيناماتيكية لم :3شكل 

 م   100عند  هيدروليكيزيت ال( لمcts) الكيناماتيكية المزوجة 3.2.3

يســمك منحــًا مختمفــا وبدرجــة معنويــة فــي  مْ  100درجــة حــرارة  بــان الزيــت الييــدروليكي عنــد 4الشــكل تبــين النتــائج فــي 

ْم لمتسـبب فـي  100ئـدة اْم السابقة الذكر لمزوجة الكيناماتيكيـة، اذ عممـت الحـرارة الز  70و  40 الحرارةمسارىا عن باقي درجات 

المتحركـــة فـــي جـــزاء البـــين اواالحتكـــاك االنزالقيـــة ممـــا ولـــد زيـــادة  التشـــغيميةالييـــدروليكي وفقـــدان خواصـــيا لزوجـــة الزيـــت  خفـــض

. حيـــث بمغــت اعمـــى قـــراءة [10]مــع زيـــادة ســـاعات العمــل لمســـاحبة  المنظومـــةالمنظومــة الييدرولييكيـــة بســـبب عوامــل اســـتيالك 

ة الزيــــت لمزوجــــعــــن مــــا ىــــو عميــــو  cts 47.77ســــاعة عمــــل اي بفــــارق  100عنــــد  cts 8.57لمزوجــــة الزيــــت الكيناماتيكيــــة 

 cts 12.92سـاعة عمـل اي بفـارق  15000عنـد  cts 4.92ْم، في حـين بمغـت اقـل قـراءة  40الكيناماتيكية عند درجة الحرارة 

وىذا الفرق المعنوي احصائيا بين القراءات دليل عمى درجة  مْ  40لمزوجة الزيت الكيناماتيكية عند درجة الحرارة عن ما ىو عميو 

 درجات الحرارة العالية والمتولدة اساسا نتيجة استيالك المنظومة.  تأثيرت انييار مواصفات الزيت تح
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 مْ  100في الساحبات الزراعية عند   SAE 20 الييدروليكيزيت المزوجة الكيناماتيكية لم :4شكل 

 زراعية:في الساحبات الالهيدروليكي زيت دليل لزوجة التأثير ساعات العمل عمى  3.3

مما يدل عمى ثبات دليل لزوجة الزيت  125بان متوسطات دليل المزوجة تراوحت قيميا بين  5الشكل لوحظ من 

الزيت تغير لزوجة الييدروليكي تم تحديده من خالل مزيت لمزوجة وبما ان دليل الالييدروليكي وعدم تأثره بعدد ساعات العمل. 

مع  الزيت األفضل ىو الذي تعرض ألقل حد من التغييرحيث لذا فان رجة مئوية د 100درجة مئوية الى  40من درجة حرارة 

مستويات فضال عن احتفاظيا ب ط دليل المزوجة بالييدروكربونات التي تدخل في تركيب الزيتارتبتغير درجة حرارتو وذلك ال

المزوجة العالية ولكون دليل  .[14] لتشغيلاالميكانيكي عند  التأثيرتحت مقاومة تامة لمتحمل مع  منخفضة جدا من البوليميرات

 توفير حماية أفضل لممحركبالنتيجة الى يعني فيذا درجة الحرارة تغيير  معفي المزوجة وجود تغيير طفيف ىو الذي يشير عمى 

ييرات المزوجة مع التغاستقرار اي  ،درجة الحرارة العظمىوخاصة عند تعرضيا لمعمل تحت ظروف قد تصل المزوجة فييا الى 

ساعة  100. فقد سجمت اعمى نتيجة لدليل المزوجة وبدرجة معنوية عالية عند [7]ويتفق مع  [15]ة وىذا ما ذكره اليو الحراري

 .121ساعة عمل وبمغت  15000، بينما كانت اقل قراءة مسجمة عند 128عمل وبمغت 
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 .في الساحبات الزراعية SAE 20 يالييدروليكزيت دليل المزوجة لم :5 شكل

 في الساحبات الزراعية:الهيدروليكي زيت لم المحتوى المائيتأثير ساعات العمل عمى  4.3
لم تسجل عينات الدراسة وجود اي كمية لممحتوى المائي في الزيت الييدروليكي خالل جميع مستويات عدد ساعات عمل 

فة اي فرق معنوي احصائيا اذ سجمت ولكل مستويات عامل زمن عمل الساحبات الساحبات الزراعية، لذا لم تظير في ىذه الص

. وتعد [16]جزء بالمميون وىي اقل نسبة يمكن القبول بيا لمزيوت المستخدمة لتزييت المحركات  150اي اقل من  nilنسبة 

استيالك ، مما تسبب التزييتى كفاءة تؤثر سمبا عم ىذه النتيجة مرغوبة فييا الن وجود المحتوى المائي في الزيوت الصناعية 

في الزيوت الييدروليكية تعد من  يمحتوى الرطوبالمراقبة تيا، وعميو فان وزيادة تكاليف صيانلممنظومات الييدروليكية  مبكر

بخر تالذي بين بان  [7]وىذه يتفق مع ما ذكره ، لمعمل يتياحالالتأكد من صو زالة الماء إلنظم الرصد ة في األساسي االمور

الزيت  عينةمن مل 25مل/ 0.01و الى اقل من انخفاضو  ألكثر من ساعة واحدة يساعد في الحد من محتوى الماء الماء

 .SAE 20الييدروليك 

 في الساحبات الزراعية:الهيدروليكي زيت لم الوميض نقطةتأثير ساعات العمل عمى  5.3
وجــود فــروق ســجل بانيــا لــم تالبحــث ليــذا  SAE 20دروليك الييــ نتــائج عينــات الزيــتمــن الصــفات الجيــدة التــي تميــز بيــا 

وكمـا ىـو موضـح فـي  درجـة مئويـة 170حيـث بمغـت نقطـة الـوميض فييـا، ثبـات معنوية لجميع مسـتويات سـاعات العمـل وذلـك ل

 [7]فقـت مـع النتـائج ات هرغم من ان ىذه الدرجة غير مثالية ولكنيا تعد ضمن الحدود المقبولة بيا عمميـا، وىـذ، وعمى ال6الشكل 
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نتيجـة تمـوث كانـت ىـذا االنخفـاض فـي نقطـة الـوميض و  درجـة مئويـة 158بمغـت  الييـدروليكيزيـت لموميض اذ توصل الى ان ال

 الزيت الييدروليكي.  واكسدة

 
 .في الساحبات الزراعية SAE 20 الييدروليكيزيت نقطة الوميض لم :6شكل 

 في الساحبات الزراعية:الهيدروليكي زيت النسبة الحجمية لرواسب العمل عمى تأثير ساعات ال 6.3
وجــود زيـادة معنويـة فــي نسـبة الرواسـب مــع زيـادة ســاعات  7الشـكل وكمــا ىـو موضـح فــي بينـت نتـائج الدراســة ليـذه الصـفة 

 100قـراءة سـجمت عنـد  نسبة حجمية، بينما اقل 0.0797ساعة عمل وبمغت  15000العمل وسجمت اعمى قراءة معنوية عند 

نســـبة حجميــة، ويعــزى ســـبب ذلــك الــى وجــود عوامـــل االحتكــاك الــداخمي التـــي ليــا دور فــي زيـــادة  0.023ســاعة عمــل وبمغــت 

، فضــال عــن وجــود عوامــل خارجيــة متمثمــة باألتربــة والغــازات المتواجــدة فــي اليــواء والتــي تــدخل المنظومــة [8]الرواســب المعدنيــة 

اوقات الصيانة عمما بان الصيانة الدوريـة المتبعـة فـي شـركة نفـط الشـمال تـتم فـي موقـع العمـل. وتعـد الييدروليكية خصوصا في 

 نسبة مثالية حسب نفس المصدر االخير. 0.05نسبة الرواسب الحجمية 
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 .يةفي الساحبات الزراع SAE 20 الييدروليكيزيت النسبة الحجمية لرواسب ال :7شكل 

 لمساحبات الزراعية:الهيدروليكي زيت محتوى الرماد في ال-نسبة المواد الصمبةتأثير ساعات العمل عمى  7.3

 مل حيث سجمت اقل قراءة ليذه الصفان نسبة الرماد تزداد بزيادة ساعات الع 8لمشكل  ةيتبين من القراءات البياني

ساعة العمل. ويعزى سبب  15000عند  0.328بينما بمغت  ساعة عمل، 100كنسبة مئوية من الوزن الكمي عند  0.239

االحتراق الداخمي لمزيت الييدروليكي نتيجة فرط االحتكاك بين اجزاء المضخة الييدروليكية والمكبس الييدروليكي  تأثيرذلك الى 

ن الناحية االحصائية فقد النسبة كانت تقع ضمن المديات المسموحة بيا. وم ىذهمما عممت عمى زيادة ىذه النسبة، عمما بان 

 بين مستويات عدد ساعات العمل.تفوقا عالي المعنوية  الصفة  ىذهسجمت 
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 .في الساحبات الزراعية SAE 20 الييدروليكيزيت محتوى الرماد لم-نسبة المواد الصمبة :8شكل 

 لساحبات الزراعية:وليكي في االهيدر زيت لم درجة االنسكابتأثير ساعات العمل عمى  8.3
عدم وجود فروق معنوية بن مستويات عدد ساعات العمل ليذه الصف وذلك  9الشكل الموضحة في تظير النتائج 

درجة  30 –عند وحافظ عمى درجة واطئة ومستقرة عدد ساعات العمل زيادة الييدروليكي مع مزيت لعدم تأثر درجة االنسكاب ل

لالنسكاب والتي  اان الدرجات الدنيعمما ب يا.المسموح ب ياتضمن المدو  يدة التي يتمتع بيا الزيتوىي من الصفات الجمئوية 

 .[10] الزيت الييدروليكيعمى لزوجة  سمبا درجة مئوية توثر 20 - اقل منىي 
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 .في الساحبات الزراعية SAE 20 الييدروليكيزيت لم درجة االنسكاب :9شكل 

 لساحبات الزراعية:الهيدروليكي في ازيت امضيه التأثير ساعات العمل عمى رقم ح 9.3
الساحبات التـي تعمـل بشـكل دائـم داخـل منـاطق التمـوث الغـازي لشـركة نفـط بان  10الشكل الموضحة في نتائج اللوحظ من 

يـدروليك تقريبــا اذ بمغـت اعمـى قيمـة ليــا الشـمال بـان رقـم الحموضـة ازادت معنويــا وادت الـى التـأثير عمـى جميــع صـفات زيـت الي

ممغــم  1.78ســاعة عمــل وبمغــت  100ســاعة عمــل بينمــا اقــل قــراءة ســجمت عنــد  15000عنــد  /غــم زيــتKOHممغــم  1.905

KOH تجمـع المركبـات وذلـك ل/غم زيت. ويرجع السبب في ذلك الى ان أكسدة الزيت الذي بدوره يعمل عمى رفع رقم الحموضـة

تعمل عمى تنشيط  وخاصة مع ارتفاع نسبة التموث ارتفاع درجة الحرارةاذ ان ، [22] لظاىرة غير مرغوب بياكسجينية وىذه او األ

فـــي رفـــع رقـــم الحامضـــية والتـــي كانـــت واضـــحة فـــي النتـــائج الســـابقة التـــي تمعـــب دور الوســـيط يـــا و نواتجلتـــأثير االكســـدة وظيـــور 

 .يمكن معرفة عمر الزيتلمحامضية والتي ومن خالل االخير 
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 .في الساحبات الزراعية SAE 20 الييدروليكيزيت امضيو لمحالرقم  :10 شكل 

 االستنتاجات .2
لزوجة الزيت تدريجيا اال ان ىذا  تناقصمما تقدم نستنتج ان كثافة الزيت الييدروليكي قمت بزيادة عدد ساعات العمل مع 

دليل المزوجة اظير ثباتيا رغم تفاوت قيم ىذا المؤشر وعالقتو ت العالمية المقبولة. بينما ضمن المستويالمزوجة كانت  التناقص

العكسية مع عدد ساعات العمل مما يدل عمى ثباتيا وتحقيقيا لمستويات منخفضة جدا من البوليميرات مع مقاومة تامة لمتحمل 

 ppm 150اي اقل من  nilوبي في الزيت الييدروليكي كانت الميكانيكي عند التشغيل، بينما نسبة المحتوى الرط التأثيرتحت 

ولجميع مستويات عدد ساعات العمل، في حين اظير الزيت ثبات نقطة الوميض مع زيادة ساعات العمل  وىي من الصفات 

مت زيادة مع محتوى الرماد فقد سج –، اما النسبة الحجمية لمرواسب ونسبة المواد الصمبة رالجيدة التي تميز بيا ىذا المؤش

بزيادة ساعات العمل وحافظ عمى درجة واطئة  يتأثرزيادة ساعات العمل، كما اظيرت النتائج عمى ان درجة انسكاب الزيت لم 

ومستقرة وىي من الصفات الجيدة التي تمتع بيا الزيت، وفي صفة رقم الحامضية لمزيت الييدروليكي فقد أثبت البحث بان 

 التأثيرالى  ىالغازي عممت عمى رفع حامضية الزيت الييدروليكي مما اد التموثئم داخل مناطق المعدات التي تعمل بشكل دا

 عمى جميع صفات الزيت الييدروليكي السابقة الذكر وىذا يحتم عمى مسوؤلي الصيانة اخذ ذلك بالحسبان.
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جراء عمميات صيانة دورية الغازي في شركة  نفط الشمال ا التموثلذا ولما تقدم توصي الدراسة وخاصة في مناطق 

مضية الممعدات العاممة تحت ظروف نظيفة قدر االمكان لتجنب ارتفاع رقم الحساعة عمل  15000ال تتجاوز بجداول خاصة 

 دون حدوث مشاكل فنية 100الى المنتجة عراقيا معامل المزوجة لمزيوت الييدروليكية  وتوصي الدراسة الى خفضفي الزيت. 

يواجيون مشكمة ارتباط رفع االنتاج سالمصافي عميو فان المنتجين  مننتاج لمزيوت الاكمية في  او انخفاضيرافقاال ان ذلك س

، لكون النفط الخام االساس المنتج في العراق عمى نوعين )خفيف وثقيل(، حيث ان النفط الخفيف عند تكريره في بجودة المنتج

، في الوقت اذا تم 100في ان واحد من الزيت الييدروليكي بدليل لزوجة يبمغ المصافي العراقية سيقابمو منتج عالي الكم والنوع 

كما توصي . ان رغب المنتجون بذلكالتقيد بدليل المزوجة ىذا مع النفط الخام الثقيل فان ذلك سيكون عمى حساب الكم وىذا 

سرع دورانية واحمال مختمفة  تأثيرتحت  الزيوت الييدروليكية من أخرى الدراسة بتوسيع البحوث في ىذا المجال لتشمل أنواع

 صفات الييدروليكية.الاعطال المنظومات الييدروليكية عمى  تأثيرباستخدام معدات اخرى ودراسة 
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