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  ملخص

یشكل النفط الثقیل نسبة كبیرة من إجمالي النفط السوري ، وهذا ما یحمل في مضمونه     

العدید من المشاكل المتعلقة بعملیات إنتاجه ونقله وتخزینه ، حیث ترتبط هذه المشاكل 

  بشكل أساسي بالخواص السلوكیة والجریانیة له . 

ط غیر نیتوني إلى نفط یتطرق البحث إلى سبل تحسین هذه الخواص لتحویله من نف

نیوتوني ، مع التركیز على استخدام المضافات الكیمیائیة ، وذلك نظرًا للتكلفة اإلقتصادیة 

القلیلة ولسهولة التنفیذ فنیًا . وتم التوجه إلى إیجاد بدیل محلي عوضًا عن المواد الكیمیائیة 

مخبریة ، تضمنت  المستوردة بالقطع األجنبي . من أجل ذلك تم إجراء دراسة تجریبیة

سلسلة من التجارب تهدف إلى تقییم الخواص السلوكیة والجریانیة للنفط المنتج من حقل 

  D-100و  F-50تشرین ، وٕالى تقییم مدى تأثیر بعض المضافات الكیمیائیة المستوردة

، سیما وأن هذه  Fusel Oilومقارنة ذلك مع فعالیة وتأثیر إحدى مخلفات معامل السكر 

ت تطرح في األنهار المجاورة مسببة تلوثًا كبیرًا للبیئة . وقد أظهرت الدراسة فعالیة المخلفا

هذه المادة في التقلیل من لزوجة النفط ومن إجهادات القص ، وبالتالي تحویله إلى نفط 

نیوتوني عند تركیز یوازي تقریبًا تراكیز المواد المستوردة وبالتالي تم التوصل إلى اقتراح 

كبدیل عن المواد المستوردة ، مما یحقق فوائد إقتصادیة وفنیة  Fusel Oilادة استخدام م

  وبیئیة .
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Abstract 
    Heavy oil constitutes a large proportion of the total Syrian crude 
oil, and this is what holds many problems relating to production, 
transportation and storage, where these problems are mainly related 
to its rheological properties.  
The main goal of this study is to improve rheological properties of 
Teshreen crude oil to convert it from non-Newtonian oil to 
Newtonian, with a focus on the use of chemical additives, due to its 
economic cost and for ease of technical procedures  
It was going to find a local additive instead of imported chemicals. 
For it has been conducting laboratory experimental study, which 
included a series of experiments designed to assess the rheological 
properties oil produced from Teshreen field, and to assess the impact 
of some imported chemical additives F-50 and D-100 and compared 
with the effectiveness of " Fusel Oil" as one of the remnants of the 
Sugar factories, especially it wasted in nearby rivers, causing 
significant pollution of the environment. The study showed the 
effectiveness of this additive in reducing crude oil viscosity and 
shear stress, and thus converted into Newtonian crude at a 
concentration equivalent to almost concentrations of imported 
additives.  
 Therefore it has been reached to propose usage of Fusel Oil as a 
substitute for imported materials, to achieving economic, technical 
and environmental benefits. 
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