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ABSTRACT                                                                               
   The basic idea for this research is summarized in preparing special formula 
consisting of cut  hydrocarbon petroleum with pure water and a combination of  
surface tension materials and the formula prepared in the form of  emulsion (diesel-
water) which is being stabilized in storage temperature and at temperatures and 
colliding  pressure during use .The prepared emulsion is used in the interior 
combustion engines to increase the efficiency of fuel and  reducing of toxic gases 
emissions and contaminated particles.                          
     Iraqi diesel fuel product in" Daura Refinery” was selected and the emulsion was 
prepared by mixing with gradual addition of water to the diesel containing small 
amounts of (surface- tension) material. In this research variables and optimum 
conditions of preparation and their impact on stability were studied such as 
water/diesel ratio, concentration of surfactants, mixing periods and mixing speeds. 
The physical properties of formula prepared were measured such as density, viscosity 
and surface tension.  The results show that the optimum conditions of preparation 
were: 5% water/diesel ratio; 0.2% concentration of surfactants; 3 min. mixing period 
and 4000 rpm mixing speed.     
                         
 Key words: Diesel Fuel, Emulsion, Surfactants, Chemical Additives                          
       

 كوقود دیزل الستخدامھا  خاصةتحضیر تركیبة 
  

  الخالصة 
نفطي ھایدروكاربوني  مقطع من تتكون تركیبة خاصةالفكرة األساسیة للبحث تتلخص في تحضیر   
 دی زل(  بشكل مستحلب التركیبة المحضرة تكونمن مواد الشد السطحي ، وان   مزیجماء النقي ومع ال
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حرارة الخزن  و عند درجات الحرارة والضغط المتصادم اثناء  ةوالذي یكون مستقر في درج ) ماء –
قلیل انبع اث یـستعمل فـي المحركات ذات االحـتراق  الداخـلي لزیـادة كفـاءة الوقود وت ـ حیثاالستعمال 
  .والجزیـئات  الملــوثة  السامة الغـازات  

االض  افة بت  م اعتم  اد وق  ود ال  دیزل العراق  ي المن  تج ف  ي مص  فى ال  دورة وت  م تحض  یر المس  تحلب   
ت م ف ي ھ ذا البح ث  التدریجیة للماء الى وقود الدیزل الحاوي على كمیات قلیلة من مواد الشد الس طحي ،

كمی ة الم اء ،تركی ز م ادة  مث ل االستقراریةعلى  وتأثیرھا ثالیة للتحضیرالمتغیرات والظروف الم دراسة
ت  م قی  اس الخ  واص الفیزیاوی  ة للمس  تحلب  ، كم  االش  د الس  طحي ، ال  زمن ال  الزم للخل  ط وس  رعة الخل  ط 

أن النت ائج الت ي ت م التوص ل إلیھ ا خ الل التج ارب  .المحضر وتشمل الكثافة واللزوج ة والش د الس طحي 
تركی  ز م  ادة الش  د الس  طحي  ،) %5(نس  بة م  اء  ھ  ي للتحض  یر الظ  روف المثل  ى ان المختبری  ة تظھ  ر

،حی  ث اعط  ت التركیب  ة االكث  ر ) rpm 4000(وس  رعة الخل  ط ) .min 3(زم  ن الخل  ط  ، )0.2%(
 .استقرار

 
  وقود الدیزل ، مستحلب ، مواد الشد السطحي ، مضافات كیمیاویة:  كلمات مفتاحیة

  
  المقدمة 

م ـن محرك ات  ھ يتطبیق ـات ص ناعیة ومدنی ة متع ـددة و ف يیزل بشك ـل واس ع تستخدم محركات الد
و یس تعمل  طاق ة حركی ة حیث تقوم بتحویل الطاقة الكیمیائی ة الكامن ة ف ي الوق ود ال ى االحتراق الداخلي

تت راوح ع دد وقود الدیزل لتشغیلھا  ، وھو من تج نفط ي ھی دروكاربوني ین تج م ن ت ـقطیر الزی ت الخ ام 
ف ي ھ ذه المحرك ات ی تم ادخ ال خل یط الھ واء والوق ود ال ى  ،C20 إل ى  C10 م ن  ون فی ھذرات الكرب

إن إنبعاث ات محرك ات  .غرفة االح ـتراق وبحس ب ج ودة ھ ذا الخل یط ی تم االحت راق الت ام او غی ر الت ام 
ن ال  دیزل تعتب  ر مس  الة مھم  ة فیم  ا یتعل  ق بنوعی  ة الھ  ـواء والمح  یط وان الملوث  ات األساس  یة النات  ـجة م  ـ

  الجزیئی         ة،ال         دقائق ) (NOXالنت         روجین  كاس         یدالع         ـادم لمحرك         ات ال         دیزل ھ         ي ا
molecularparticles) (، اوكسید الكاربون  ولأ ، الدخان االسود)CO(  اوكسید الكاربون  ثانيو

)CO2( . س   لبیة  مث   ل بیئی   ة لھ   ا ت   اثیرات  ارتف   اع نس   ب ھ   ذه الملوث   ات ف   ي الھ   واء الج   وي  ان
ھذه الملوثات فوق مس توى مع ین  إلىالتعرض  إن إلى إضافةدمیر طبقة األوزون االمطارالحامضیة وت

ھ  ذه الملوث  ات الناتج  ة ع  ن االحت  راق وان جھ  ود الب  احثین ترك  ز عل  ى تخف  یض یك  ون ض  ار بالص  حة 
م  ن بعض ال  وت م اختبارھ  ا لتحس  ین كف اءة االحت  راق و) م  اء  –دی  زل (مس تحلبات  وم ؤخرا ت  م اعتم  اد 

  .)EwaDluska,et.al.,2006( لت  تاثیر مستحلبات الماء على انبعاثات العادمتناو المھمةالبحوث 
وقود الدیزل من خ الل اض افة الم اء ت م تجربت ھ لس نوات لك ن تطبیق ھ بق ي مح دد ان تحسین احتراق 

ب  بعض االم  ور منھ  ا اللزوج  ة واالس  تقراریة وك  ذلك كیفی  ة ال  ربط ب  ین الم  اء وال  دیزل اثن  اء التحض  یر 
  .تحلب مستقر ومتجانس وضمان تطبیقھ بدون مشاكل للحصول على مس

تمث ل الط ور ( المستحلب عبارة عن خلط اثنان من الم واد الغی ر قابل ة لالمت زاج  ، واح دى الم ادتین 
یك  ون  ع  ادة والمس  تحلب ) .تمث  ل الط  ور المس  تمر(تنتش  ر بش  كل من  تظم خ  الل الم  ادة الثانی  ة ) المش  تت

المش  تتة ف  ي انح  اء  وتنتش  ر فی  ھ قط  رات الزی ت)   Water in Oil(زی ت ف  ي م  اء   بش كلین ھم  ا ام  ا
حی ث تنتش ر قط رات الم اء الت ي تمث ل الط ور  )   Water in Oil(ف ي زی ت م اء  او الط ور الم ائي 

  . (A.Alahmar,2009)الذي یمثل الطور المستمر  المشتت بشكل منتظم في كافة انحاء الزیت
ا مس تقرة لوق ت مح دد وتح ت م دى واس ع م ن درج ات متطلبات االستقراریة للمستحلبات بقائھ  منو

الستقراریة المستحلب ھ و احتفاظ ھ بھیئ ة  األساسيالمعیار  إن. )(Anna Lif,et.al,2006(الحرارة 
غی ر  یمك ن اعتب ارهم ن طبق ة  أكث ر إل ىواحد بعد تركھ بدون تحریك لفترة معینة وعن د انفص الھ  طور

وھي المسماة م واد الش د  خالل التحضیر "مواد فعالة سطحیاویمكن زیادة االستقراریة بإضافة  مستقر،
 النھ  ائيوان الش  كل ) Emulsified agents(او عوام  ل االس  تحالب ) surfactants(الس  طحي

  .یتحدد بواسطة الطبیعة الكیمیائیة لعوامل االستحالب للمستحلب 
ف ان قط رات )  shearing( أثناء عملیة المزج السریع لتحضیر المستحلب وبفعل میكانیكیة الق ص 

وھ ـي ) surfactant(وكل قطرة تغلف بطبـــقة من م ادة أل " الماء ستتحطم إلى قطرات صغیرة جدا
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مم ا یمن ع الم اء م ن إع ادة االلتئ ام  ) shell(م ادة الش د الس طحي، حی ث تش كل غ ـالف ش بیھ بالص دفة 
  ).Ewa Dluska,et.al.,2006 (وبالتالي یفصلھ عن الدیزل 

بس ھولة دون  احتراقھ امواد الشد السطحي المستخدمة في تحض یر مس تحلبات الوق ود من مواصفات 
تحت وي  أنحی ث یج ب عل ى الكبری ت والنت روجین  ف ي تركیبھ ا  وع دم احتوائھ ا) soot(تشكیل سخام 

عل  ى حلق  ات اروماتی  ة ف  ي  ع  دم احتوائھ  ا واألفض  ل واألوكس  جینعل  ى الك  اربون ،الھی  دروجین فق  ط 
 Lif,et.al,2006(ف   اتي یالحاوی   ة عل   ى ذی   ل ھی   دروكاربوني ال أیونی   ة الغی   ر تركیبھ   ا وم   ن الن   وع

Anna(. 
إن اس تقراریة المس تحلب مھم ة لك ون المس تحلب عن د اس  تعمالھ س یمر خ الل أنابی ب قب ل ض خھ إل  ى 
غرف  ة االحت  راق وان المس  تحلب غی  ر المس  تقر س  یبدأ بعملی  ة الفص  ل قب  ل دخول  ھ ال  ى غرف  ة االحت  راق 

)2011,Orji-iA.N. Dibofor(.  
بنس ب  وم واد الش د الس طحي والماء الدیزل مؤلفة من وقودخاصة تحضیر تركیبة  إلىیھدف البحث 

ظ  روف التحض  یر الم  ؤثرة عل  ى  وم  ن ث  م دراس  ة ،المس  تقرالمناس  ب الم  زیج ال  ى مختلف  ة للوص  ول 
والش د كثاف ة اللزوج ة والك كذلك دراسة الخواص الفیزیاویة للمس تحلب   المحضرمستحلب ال یةاستقرار

 .حي طالس
  

  المواد وطرائق العمل 
  المواد االولیة 

یوض ح ) 1(مص فى ال دورة والج دول رق م / تم استخدام وقود الدیزل المنتج في شركة مصافي الوس ط  •
  .  یة لھوة والكیمیاویاھم الفحوصات الفیزیا

  
  فحوصات وقود الدیزل العراقي)   1(جدول رقم 

Diesel fuel Test 
0.8285  Sp.Gravity @ 15.6 Cº  

39.3  API Gr.@15.6Cº 
82.3  Flash point Cº  
-18  Pour point C º  
2.8  Vis Cst @40 Cº  

0.05  Carbon Res.Wt%  
0.99  Sulfur Wt% 
185  Distillation : I.B.P 
218  10 % 
235  20 % 
245  30 % 
254  40 % 
263  50 % 
271  60 % 
280  70 % 
290  80 % 
300  90 % 
335  E.P C 
99.0  T.D.% 
0.5  Rec . 
0.5  Loss  
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مناس ب وھ ذه  HLBوتتضمن مزیج من مادتین یتم خلطھم ا للحص ول عل ى  :مواد الشد السطحي  •

 :تشمل المواد 
• Polyoxyethylene sorbitan mono oleate  ، وھ ي م ن الن وع العض وي ،غی ر ایونی ة

     )2(سائلة ، واھم خواصھا مبینة في الجدول رقم 
  
  )(Polyoxyethylene sorbitan mono oleateمادة  خواص) 2(جدول رقم          
  

Value  Test  
1.06-1.09  Density at 15.6 C°  

100 C°  Boiling point (C°)  
300-500  Viscosity at   25C° (c.st.)  

113  Flash point (C°)  
1.473  Refractive index (C°)  

15 HLB 
 
 
• Glycerol mono stearate  واھ م خواص ھا وھي من الن وع العض وي ،غی ر ایونی ة ، ص لبة

  )3(مبینة في الجدول رقم 
  

  Glycerol mono stearateمواصفات مادة ) 3(جدول رقم 
Value  Test 
0.95  Density at 15.6 C°  

60-65  Melting point C°  
7.2  PH  

238-240  Boiling point C°  
3.8 HLB 

  
  

                                       طریقة العمل   
  المستحلبتحضیر /اوال 

وذل    ك بخل    ط م    واد االس    تحالب ) م    اء  - دی    زل( م    ن مس    تحلب  ع    ددةتمت    م تحض    یر نم    اذج 
)Emulsified agents (وذل ك للحص ول عل ى  مح ددة مع بعضھا بنس ب" أوالHLB  بح دود )9-

) 100-85  %(م ع وق ود ال دیزل بنس بة  ) % 1-0( بنس بة ، ت م إذاب ة خل یط م واد االس تحالب ) 12
ال  ى خل  یط )   %15-0 (یك  انیكي متغی  ر الس  رعة  ،ت  م اض  افة الم  اء المقط  ر بنس  بة باس  تعمال خ  الط م

، وتم ت االض افة بش كل ت دریجي م ع الم زج والس رعة العالی ة وت م الخل ط ) الدیزل ومواد االستحالب(
، وعند اضافة الماء لوحظ تحول اللون الى   بدرجة حرارة المختبر وبعدة سرع وباوقات خلط مختلفة 

  .) 1 (كما في الشكل رقم، ابیض  -حلیبي 
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  .رماء اثناء التحضی - مستحلب دیزل) 1(شكل رقم 

  
  على استقراریة المستحلب  ظروف التحضیرتاثیر دراسة  /ثانیا 

المطلوب ة لبق اء المس تحلب ) optimum condition(تم ف ي ھ ذا البح ث دراس ة الظ روف المثالی ة 
وتش مل ، النق ل واالس تھالك  التحض یر، الخ زنلمختلفة من مستقر لفترة زمنیة معقولة تغطي المراحل ا

  .زمن الخلط ،سرعة الخلط ، تركیز مادة الشد السطحي ،  المضاف الماء نسبة
 الم اء الت يتم وضع نماذج المستحلب المحضرة في حاویات زجاجی ة مدرج ة لمراقبتھ ا ولقی اس كمی ة 

وتم حس ابھ  )2(كما في الشكل رقم ره من كل نموذج تم تحضی) .time min (الزمن تنفصل بمرور 
  من المعادلة التالیة 

ف   ي محت   وى الم   اء النھ   ائي  –المس   تحلب  محت   وى الم   اء االول   ي ف   ي{%=نس   بة الم   اء المفص   ول
  .)Mohamed Y.E.Selim,2007(   )محتوى الماء االولي في المستحلب/(100* }المستحلب

  

  
  .حلب المحضر بمرور الزمنقیاس كمیة الماء المفصولة من المست )2(شكل رقم 

  
  یة للمستحلب ئدراسة الخواص الفیزیا"/ثالثا 

الكثاف ة وھذه الخواص تشمل االكثر استقرار المحضر یة للمستحلب ئالفیزیاتم دراسة عدد من الخواص 
  .،اللزوجة ،الشد السطحي 

   طریقة الفحص
  :سیة التالیة یاتم فحص المستحلب المحضر وفق الطرق الق

  ASTM  D941-5حسب المواصفة القیاسیة  وتقاس  specific gravityنوعي الوزن ال-1
 ASTM وتق   اس حس   ب المواص   فة القیاس   یة viscosity  dynamic الدینامیكی   ة  اللزوج   ة-2

D 4300-83   
  ASTM D1331 – 11وتقاس حسب المواصفة القیاسیة  surface tensionالشد السطحي -3
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  النتائج والمناقشة 

نس بة عل ى اس تقراریة المس تحلب وھ ي  ؤثرم ن المتغی رات الت ي ت  اربع ة ت أثیردراس ة ث تم في البح
  .سرعة الخلطوزمن الخلط  تركیز مادة الشد السطحي ، الماء المضاف ،

  
  الماء المضاف كمیة  تأثیر

 الت ي األفض ل النس بةلغ رض تحدی د  المحض ر الم اء المض اف ال ى المس تحلب نس بةتم دراس ة ت اثیر 
 حی ث  )%15,%10,%7,%5(بأستخدام نسب مختلف ة م ن الم اء  "ااستقرار األكثرتحلب المس تعطي

رق م كما موضح في الش كل  الالزم لفصل الماء  مع حساب الزمن (%) تم حساب نسبة الماء المفصول
مقاب     ل ال     زمن ال     الزم لفص     ل (%) نس     بة الم     اء المفص     وللبی     اني  مخط     طیمث     ل ال     ذي و) 3(

  )..time,min(الماء
  

  
  المحضرمستحلب العلى استقرار  الماءتأثیر كمیة ) 3(شكل رقم 

  
عن المس تحلب "ماء قد تطلب زمن اكثر لینفصل كلیا)  (%5ومن الشكل نالحظ ان المستحلب ذو نسبة 

كافض ل نس بة م اء ) %5(، ل ذلك یمك ن اعتم اد النس بة م ع زی ادة كمی ة الم اء " تدریجیا الزمن یقلبدأ و
 .مضافة 

  
   مادة الشد السطحيتاثیر تركیز 

تم دراسة تاثیر تركیز مادة الشد السطحي المضافة  الى المستحلب  المحضر لغرض تحدی د التركی ز 
 %0.2, %0 %1,%0.75( بأستخدام نس ب مختلف ة  "االفضل الذي یعطي المستحلب االكثر استقرارا

 .min(بم رور ال زمن  یبین النس بة المئوی ة للم اء المفص ول م ن المس تحلب) 4(والشكل رقم ), 0.5%,
time(.  
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 المحضرمستحلب العلى استقرار مادة الشد السطحي تاثیر تركیز ) 4(شكل رقم 

  
ان تحض  یر المس  تحلب ب  دون اض  افة م  واد الش  د الس  طحي ق  د اعط  ى  م  ن التج  ارب المختبری  ة تب  ین

الخل ط  مستحلب غیر مستقر حیث حصل فصل كامل للماء بعد ایقاف الخلط مباشرة وعند زیادة س رعة
وزم  ن الخل  ط ف  ان االس  تقراریة ل  م تتحس  ن وھ  ذا یب  ین ان وج  ود م  ادة الش  د الس  طحي ام  ر مھ  م ف  ي 

حیث ان إضافة مادة الشد السطحي إلى خلیط الماء والدیزل ستعمل على تخف یض استقراریة المستحلب 
 .M. T(ال  دیزل ب  ین الم  اء وال  دیزل وك  ذلك تعم  ل عل  ى تثبی  ت قط  رة الم  اء ض  من وق  ود  الش  د

Ghannam,2009.(  
" تطل ب زم ن اكث ر لینفص ل كلی افان الماء من مادة الشد السطحي ) 0.2 (%تركیز  وعند استعمال

 ،اي االس تقراریة انخفض ت "ت دریجیا یق ل أوعند زیادة التركیز اكثر فان الزمن الالزم لفصل الماء ب د
ة حی ث ان زیادتھ ا اضافة م واد الش د الس طحي یج ب ان تك ون ض من ح دود معین  بةوھذا یعني ان نس

یمكن ان تؤدي الى حدوث تراجع في استقرار المستحلب وذلك بسبب ت أثیر التش تت المث بط لجس یمات 
  .)M. T. Ghannam,2009( المستحلب

  
   زمن الخلط تاثیر •

ال  ذي یعط  ي ال  زمن االفض  ل  لغ  رض تحدی  دتحض  یر المس  تحلب ل ال  الزمزم  ن الخل  ط  ت  م دراس  ة ت  اثیر
) 5(والش كل رق م  )min.)3,10,15,30  تع ددةبأس تخدام فت رات خل ط م "راالمستحلب االكثر اس تقرا

  .  ) .time min(یبین النسبة المئویة للماء المفصول من المستحلب بمرور الزمن 
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  ماء -زمن الخلط على استقرار مستحلب دیزل تأثیر )5(شكل رقم 

  
حی ث تطل ب " كثر اس تقرارھو اال) .min 3(ومن الشكل نالحظ إن المستحلب المحضر بزمن خلط 

وعند زیادة زمن الخلط  فان الزمن ال الزم لفص ل الم اء ب دأ یق ل عن المستحلب "زمن اكثر لینفصل كلیا
  .،وھذا یشیر الى ان لیس ھناك ضرورة لزیادة زمن الخلط اي االستقراریة انخفضت  "تدریجیا

  
  سرعة الخلط  تاثیر •

الت  ي تعط  ي  األفض  لالس  رعة  لغ  رض تحدی  دس  تحلب تحض  یر الم أثن  اءس  رعة الخل  ط  ت  أثیرت  م دراس  ة 
 )rpm 1000,2000,3000,4000(س  رع خل  ط مختلف  ة  باس  تخدام "اس  تقرارا األكث  رالمس  تحلب 

  )min. time(یبین النسبة المئویة للماء المفصول من المستحلب بمرور الزمن ) 6(والشكل رقم 
 

  
  .لمحضرامستحلب السرعة الخلط على استقرار  تأثیر )6(شكل رقم 
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حی ث " ھ و االكث ر اس تقرار) rpm 4000(ومن الشكل نالحظ إن المستحلب المحض ر بس رعةخلط 
  .، اي ان االستقراریة تزداد مع زیادة سرعة الخلط عن المستحلب "تطلب زمن اكثر لینفصل كلیا

ة وان الشكل النھائي للتركیبة تعتمد عل ى طریق  ان خطوات التحضیر تمت في درجة حرارة المختبر
م  زج المكون  ات م  ع بعض  ھا حی  ث ان الطریق  ة االفض  ل ھ  ي اض  افة الم  اء بش  كل ت  دریجي ال  ى ال  دیزل 

  . في التحضیر" تلعب دورا مھما التيالحاوي على مواد الشد السطحي 
  ، %5  ذو نس بة م اء"( األكث ر اس تقرارا مس تحلب  المحض رلی ة لئدراسة الخواص الفیزیا بعدھا تم

لتقی یم دور  ).min 30وزم ن خل ط  rpm 4000، س رعة خل ط    %0.2تركیز مادة الشد الس طحي 
  .الماء ضمن مستحلب الدیزل 

المحض ر الت ي اجری ت عل ى نم وذج المس تحلب الفیزیاوی ة یوضح اھم الفحوص ات ) 4(الجدول رقم 
  :ومقارنتھا مع نموذج الدیزل النقي وكما تدرج ادناه 

  
  

  .المحضر مستحلبالفیزیاویة للفحوصات ال) 4(جدول رقم 
5/95 emulsion Diesel fuel Test  

0.88  0.8285  Density at  15.6 C˚  
12 10 Viscosity,mPas 

26.2 3  27.5  Surface 
tension,mN/cm  

  
 

عند اضافة الماء وتحویل ھ ال ى مس تحلب قد ازدادت  لدیزل اوقود من الجدول اعاله نالحظ ان كثافة 
حي لوق ود ال  دیزل عن  د اض افة الم  اء وتحویل ھ ال  ى مس  تحلب انخف اض ف  ي ق  یم الش د الس  ط كم ا نالح  ظ،

ب ین   الش د ویمكن تفسیر ذلك بان اضافة مادة الشد السطحي الى مزیج المس تحلب ق د ادى ال ى تخف یض
طبقات الم اء وال دیزل وھ و ال ذي ادى ال ى تك ون المس تحلب وك ذلك ادى ال ى اس تقرار قط رات الط ور 

ج  ة وق  ود ال  دیزل  فق  د ازدادت عن  د اض  افة الم  اء  وتحویل  ھ ال  ى ام  ا لزو. الم  ائي خ  الل ط  ور ال  دیزل 
اثن اء تدفق ھ وعن د ) Newtonian(مستحلب ،یمكن تفسیر ذلك ان وقود ال دیزل یس لك س لوك نیوت وني 

) non-Newtonian(تحویل        ھ ال        ى مس        تحلب تح        ول س        لوكھ ال        ى غی        ر نیوت        وني  
)M.T.Ghannam,2009.(  
  

  االستنتاجات 
  :النقاط التالیة نستنتجتركیبة الدیزل والماء تحضیر  ومنفي البحث الحالي 

ت ـكون مــ ـادة الشـ ـد الس طحي داخل ة حیث تحضیر الان مواد الشد السطحي  تكون ذات اھمیة في  •
، وان الطبیعة الكیمیائی ة لم ادة الش د الس طحي " في حالة اكثر استقرارا بقائھوذلك ل التركیبةضمن 

  .وطور الدیزل الماءور یجب ان تكون منسجمة مع كل من ط
تحض  یر وف  ي اختی  ار عوام  ل االس  تحالب وھ  و مص  طلح یش  یرالى المھم  ة ف  ي  HLBإن قیم  ة  •

)hydrophil-lipophil balance ( لم ادة الش د الس طحي تج اه الم اء والزی ت  الت وازناي قیمة
 ). 9- 12(بین  HLB ھي التي تملك  تركیبة الدیزل والماءوالمـواد المفضلة في تحضیر 

حی  ث اعط  ت ) %5(افض  ل نس  بة للم  اء ھ  ي تحض  یر وج  د انالم  ن التج  ارب الت  ي اجری  ت اثن  اء  •
كم ا ان  افض ل زم ن ) % 0.2( التركیبة االكثر استقرارو افضل تركیز لمادة الش د الس طحي ھ ي

 ) .rpm 4000(افضل سرعة خلط كانتبینما )  min.  3(خلط  
الى مستحلب بینما ح دث انخف اض  یلھت عند تحومن الكثافة واللزوجة لوقود الدیزل ازداد" ان كال •

 .السطحي  في قیم الشد
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والم اء بنس ب معین ة وتح ت ظ روف وقود ال دیزل العراق ي من  مستقرة ان إمكانیة تحضیر تركیبة •
دراس  ة أمكانی  ة االس  تفادة م  ن التركیب  ة المحض  رة ف  ي محرك  ات  "مس  تقبال تحض  یر خاص  ة تمكنن  ا

  .الوقود العراقي وتقلیل االنبعاثات الناتجة عن االحتراق االحتراق الداخلي لزیادة كفاءة  
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