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 الملخص
ة ضػػدة انوليػة فػػ  صػنالة المػواد ال اففػ  ىػذا الب ػث تػػـ معالجػة انكيػؿ بنػػزيف المسػتعيـ الػذا يعتبػػر المػا

مكف اف يكوف  ارج المواصػفات المطموبػة لالميػا  يلمشد السط   المست دمة ف  صنالة المنظفات والذا 
لكيػػؿ بنػػزيف المسػػتعيـ الػػذا يكػػوف ان يػػث  ف  ,نتيجػػة الظػػروؼ التشػػغيمية عيػػر ا لتياديػػة دا ػػؿ المصػػن 

 وليفينيػة نتيجػػة لػػدـ السػيطرة لمػػل  فػػاز البيتػيف الػػذا يعػػـو  ػارج المواصػػفات سػػببوئ الرويسػ  وجػػود مػػواد 
لكيػؿ بنػزيف المسػتعيـ, انىذه المواد تعط  لوف بن  عامؽ بعد لمميػة سػمفنة و بت ويؿ البرافيف الل  وليفيف, 

ستغيؿ المواد ا وليفينية بعػد ززالتيػا  لذلؾ تـ معالجتو بإست داـ  امض الكبريتيؾ المركز كعامؿ مسالد وا 
والطػػرؽ المجياديػػة ت سػػف ل ػػامض فػػ  زنتػػاج الك ػػونت,  يػػث  ظيػػرت النتػػاوغ بإسػػت داـ التغيػػر المػػون  با

مواصفات ىذه المادة ود وليا المواصفات المطموبة بعػد  ف كانػت  ػارج المواصػفات وبنتيجػة تفوقػت لمػل 
 لكيؿ بنزيف المستعيـ المنتغ ف  الظروؼ التشغيمية ا لتيادية ان

 اكلمقدمة
فػ  لمميػات التنظيػؼ ولسػنوات المست دـ الرويس  المنتغ لصابوف كاف ا

لديػػدة ولكػػف وبسػػبا ازديػػاد ال اجػػة الػػل المػػواد انوليػػة المسػػت دمة فػػ  
ت ضيره ليستعمانت البشرية اتجيت اننظار الػل التفكيػر بايجػاد بػديؿ 

والمنظفػػػات تعػػػرؼ لمػػػل انيػػػا  ,اسػػػا و كفػػػر فعاليػػػة فكانػػػت المنظفػػػاتمن
 ,  لنػد وجػوده فػ  الم اليػؿ الماويػةير م تػزؿ لمشػد السػط مواد ليا تػثف

ومػػػػف  ىػػػػـ مػػػػواد التنظيػػػػؼ المسػػػػت دمة فػػػػ  ا سػػػػواؽ الصػػػػابوف السػػػػاوؿ 
وم ػػػاليط تنظيػػػؼ ومنظفػػػات ا فػػػاث ال شػػػب  وسػػػواوؿ تنظيػػػؼ الزجػػػاج 

لعػػػػد تعػػػػددت فػػػػ   السػػػػجاد وم ػػػػاليط تنظيػػػػؼ الر ػػػػاـ والػػػػبيط     الػػػػ   
الم ػػػاليط الكيمياويػػػة البسػػػيطة  السػػػنوات ا  يػػػرة وسػػػاوؿ ال صػػػوؿ لمػػػ 

التػػػ  يمكػػػف اسػػػت داميا فػػػ  المنظفػػػات الصػػػنالية سػػػواء مػػػف الم ػػػاليط 
ة مػػػادؿ دوف ا ضػػػرار بمظيػػػر وطبيعػػػة الالعمويػػػة  و مػػػف م مفػػػات البتػػػرو 

مايػػة لممسػػتيمؾ قػػدر مػػف ال  لنظيفيػػا مػػ  مرالػػاة تػػوفير  قصػػالمطمػػوا ت
معيػػػاس   تػػػل اف لميػػػا  لعػػػد ازداد انتػػػاج المنظفػػػات لا  (1) فنػػاء انسػػػت داـ

تعػػددت  مػػدا اسػػتييكيا مػػف المنظفػػات لػػذلؾب تطػػور انمػػـ اصػػب  يعػػدر
تبعػػػل مػػػادة الكيػػػؿ بنػػػزيف المسػػػتعيـ مػػػف   يػػػثمصػػػادر انتػػػاج المنظفػػػات 

, اف (2)اكفػػػػر واىػػػػـ المػػػػواد انوليػػػػة المسػػػػت دمة فػػػػ  صػػػػنالة المنظفػػػػات
 دـ فػػػػيف المنػػػػتغ بواسػػػػطة  فػػػػاز ززالػػػػة الييػػػػدروجيف البيتينػػػػ  يسػػػػتيا ول

 )ـ1887)فػػػػ  لػػػػاـ ف, (LABإلنتػػػػاج مػػػػادة ا لكيػػػػؿ بنػػػػزيف المسػػػػتعيـ )

تمكػف كػؿ مػػف كػارلس فريػدؿ وجػػيمس كرافػت مػف ت ضػػير  ميػؿ البنػػزيف 
(Amyl benzene) بعػد معاممػة ا ميػؿ كمورايػد (Amyl Chloride) 

زف   (3)فػػػ  البنػػػزيف( Aluminum Chloride) مػػػ  كموريػػػد ا لمنيػػػـو
و  ػػػامض لػػػويس الو يػػػد المسػػػت دـ بػػػؿ يمكػػػف كموريػػػد ا لمنيػػػـو لػػػيس ىػػػ

, لػيوة لمػل ذلػؾ يمكػف (BF3,  SbCl5, SnCl4,BeCl2 ) زسػت داـ
زسػػػػت داـ  ػػػػوامض برونشػػػػتد العويػػػػة مفػػػػؿ  ػػػػامض الكبريتيػػػػؾ و ػػػػامض 

  (4)الييدروفموريؾ
يمكػػػف اإلستعاضػػػة لػػػف ال فػػػاز فػػػ  لمميػػػة ا لكمػػػة بإسػػػت داـ درجػػػات و 

ة ا لكمػة بإسػت داـ درجػات  ػرارة  رارة لالية, كػذلؾ يمكػف  ف تػتـ لمميػ
كػػػػذلؾ  ,(5) ػػػػامض الييػػػػدروفموريؾ ك فػػػػازواطوػػػػة لػػػػف طريػػػػؽ زسػػػػت داـ 

-88)العػدد ا وكتػان  ارافيف ذايزوبػ ست دمت لممية ا لكمة إلنتػاج اآ
ضػافتو الػل الكػازوليف لػف طريػؽ مفالمػة انوليفػيف (95 مػ   (C3-C5)وا 
    (6)يزوبيوتاف بوجود ال امض ك فازاآ

رافيف بواسػػػػطة اسػػػػت داـ  فػػػػاز صػػػػما مػػػػف اوليفػػػػيف ينػػػػتغ مػػػػف البػػػػاف ان
ونبػد لنػا   (7)الييػدروجيف النعػ د الم موؿ لمػل انلومينػا وبوجػو البيتيف 

ف المػػادة انساسػػية لصػػنالة الكيػػؿ بنػػزيف المسػػتعيـ ىػػ  مػػادة ثاف نػػذكر بػػ
رافيف ال طػػ  وىػػذه ان يػػرة تنػػتغ مػػف مػػادة الكيروسػػيف االبنػػزيف ومػػادة البػػ

عة مػػػف الػػػنفط  يػػػث اف اعمػػػا مواصػػػفات الكيػػػؿ بنػػػزيف المسػػػتعيـ المشػػػت
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 رافيف ال طػػ ايعتمػد لمػل مواصػفات الكيروسػيف المسػػت دـ فػ  انتػاج البػ
رافينػػات ال طيػػة المست مصػػة مػػف الكيروسػػيف امػػف الب (%75)زف  يػػث 

تذىا إلنتػاج  لكيػؿ بنػزيف المسػتعيـ وذلػؾ بعػد ت ويميػا زلػل  وليفػيف لػف 
باسػػػػػت داـ ال ػػػػػرارة  (Dehydrogenation)جيف طريػػػػػؽ ززالػػػػػة الييػػػػػدرو 

 مػا النسػػبة المتبعيػػة مػػف , (8)و فػاز مػػف البيتػػيف الم مػوؿ لمػػل ا لومينػػا
رافينػػػػات ال طيػػػػة فسػػػػت دـ فػػػػ  زنتػػػػاج الراتنجػػػػات وا صػػػػباغ وزيػػػػوت االب

  (9)التش يـ و  بار الطابعات والبوليمرات وعيرىا
السػػػمفنة ىػػػو فيفػػػ  , ولامػػػؿ  ينػػػتغ  ػػػامض السػػػمفونيؾ بعمميػػػة السػػػمفنة

اوكسيد الكبريػت الػذا ينػتغ مػف مفالمػة الكبريػت مػ  انوكسػجيف بوجػود 
يػتـ التفالػؿ بػيف فيفػ  اوكسػيد و  مس اوكسيد الفناديـو كعامؿ مؤكسد ا

 (ـ 50)الكبريػػػت مػػػ  الكيػػػؿ بنػػػزيف المسػػػتعيـ فػػػ  مفالػػػؿ بدرجػػػة  ػػػرارة 
 : و سا المعادلة التالية

RC6H5 + SO3 →   RC6H4SO3H 
مػػػادة لديمػػػة المػػػوف ولكػػػف بعػػػد لمميػػػة الكيػػػؿ بنػػػزيف المسػػػتعيـ  مركػػػا اف

السػػمفنة يت ػػوؿ لػػوف الكيػػؿ بنػػزيف الػػل المػػوف البنػػ  الفػػات  فػػ   الػػة كػػوف 
( ولكػف فػ   ػانت 1كما فػ  الشػكؿ )مواصفات مادة الكيؿ بنزيف جيدة 

 كػػػوفبنػػ  عػػػامؽ بسػػػبا الكيػػػؿ بنػػػزيف سػػػمفونات كفيػػرة يظيػػػر لػػػوف مػػادة 
اف , (2ديوػػة وكمػػا فػػ  الشػػكؿ )الكيػػؿ بنػػزيف المسػػتعيـ ر مواصػػفات مػػادة 

ىػػذا المػػوف النػػاتغ بعػػد لمميػػة السػػمفنة سػػوؼ يظيػػر فػػ  المنػػتغ النيػػاو  
لمػػػػل مواصػػػػفاتو ممػػػػا يػػػػنعكس لمػػػػل مػػػػدا  والػػػػذا سػػػػوؼ يػػػػؤفر سػػػػمبيا  
ىػػػػػذه انلػػػػػواف يعػػػػػود الػػػػػل  اف اسػػػػػباا ظيػػػػػور  اسػػػػػتييكو فػػػػػ  انسػػػػػواؽ

والمركبػػػػات الموجػػػػودة فيػػػػو مواصػػػػفات الكيروسػػػػيف المسػػػػت دـ والشػػػػواوا 
اضػػافة الػػل مػػدا فعاليػػة ال فػػاز البيتينػػ  المسػػت دـ فػػ  لمميػػة ت ويػػؿ 

  تػػػؤدا الػػل انتػػػاج مركبػػات اوليفينػػػة متعػػػددة تػػػرافيف الػػػل اوليفػػيف والاالبػػ
زدوجػػػػػة ممػػػػػا يسػػػػػبا ظيػػػػػور ىػػػػػذه المركبػػػػػات فػػػػػ  المنػػػػػتغ مانواصػػػػػر ال

الة ال فػػػازات تسػػػت دـ العناصػػػر اننتعاليػػػة بكفػػػرة فػػػ  صػػػنو , (10)النيػػػاو 
عيػػػر المتجانسػػػة وتشػػػير ا دبيػػػات بػػػثف  فضػػػؿ العوامػػػؿ المسػػػالدة عيػػػر 
المتجانسػػػػػة ىػػػػػ  مػػػػػف ىػػػػػذه السمسػػػػػمة, مفػػػػػؿ البيتػػػػػيف والنيكػػػػػؿ والكػػػػػرـو 
زالػة  والكوبمت والبيديـو والتنكستف  يث تست دـ ف  لمميات اليدرجػة وا 

  (11,12)الييدروجيف وانزمرة والكفير مف العمميات الصنالية
 

 
ين اكليي  بنزين اكلمنتجة من مادة اكليي  بنز سلفونات ( مادة 1اكلشي  )

 جيدةاكلاكلمستقيم 
 
 

 
  بنزين اكليي  بنزين اكلمنتجة من مادة اكلييسلفونات ( مادة 2) اكلشي 

 رديئةاكل اكلمستقيم
 

  كلعمليااكلجزء 
 Linear alkyl)ا ػػػػذ نمػػػػوذج مػػػػف مػػػػادة الكيػػػػؿ بنػػػػزيف المسػػػػتعيـ 

benzene) لشػػػػركة العربيػػػػة لكيمياويػػػػات المنظفػػػػات والمنػػػػتغ مػػػػف قبػػػػؿ ا
   (1يمتمؾ المواصفات التالية جدوؿ )والذا 

 

اكلمنتجة  ( LAB) اكلعراقي ( مواصفات مادة اكليي  بنزين اكلمستقيم1جدو  )اكل
 كللمنظفات من اكلشرية اكلعربية

Test Limits Test Method 

Appearance Clear  

                  

 kg/L 

0.8580 - 

0.8605 

ASTM  D-4052 

Composition   

Paraffins  Wt.  
% 

0.5 Max UOP 621 

C9 & lighter  Wt.  

% 

0.5 Max UOP 698 

C10 - lab  Wt.  
% 

8- 15 UOP 698 

C11 - lab  Wt. 

 % 

35 - 40 UOP 698 

C12 - lab  Wt. 

% 

26 - 32 UOP 698 

C13 - lab   Wt. 

 % 

10 - 20 UOP 698 

C14 - lab  Wt. 
% 

0.5 Max UOP 698 

Total lab  Wt.  

% 

92 Min UOP 698 

AV. Mol.  
Wt. 

240+/- 2 UOP 673 

2 - phenyl  Wt.  

% 

20 Max UOP 673 

Color Say bolt +29 Min ASTM D-156 

Br. Index mg / 100g 15 Max ASTM D- 1492 

Doctor Test Negative UOP - 41 

Biodegrability of  

Sodium Alkyl 
 Benzene Sulfonate,  

pct 

90 Min ASTM D-2667 

Completeness 

 of Sulfonation, 

 pct 

98 Min UOP - 429 

 

 Bromine)لػػػدد البػػػرـو  والػػػذا ييمنػػػا فػػػ  ىػػػذه الف وصػػػات ىػػػاف 

index ) اف لػدد البػرـو فػ  النمػوذج قبػؿ  نجػد, ومف مي ظػة الجػدوؿ
العميػؿ وىػذا سػػوؼ وىػػو لػدد لػيس ب (عػـ 100/ ممغػـ 15)المعالجػة ىػو 
لمػػػل مواصػػػفات الكيػػػؿ بنػػػزيف المسػػػتعيـ وبالتػػػال  لمػػػل منػػػتغ  يػػؤفر سػػػمبا  

 المنظفات النياو  
 :لمطريعة التالية ا لدد البرـو وفعا   س
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ومػػػػف  ػػػػيؿ  سػػػػاا لػػػػدد  (Titration)ـ تعنيػػػػة التسػػػػ ي  اسػػػػت دبا  1
 (Metrohm)فػ  جيػاز التسػ ي  نػوع  (Bromine-number)البرـو 

 ( الذا يبيف الجياز المست دـ 3وكما ف  الشكؿ ) ,ثسويسرا المنش
 

 
 ( اكلجهاز اكلمستخدم في حساب عدد اكلبروم3اكلشي  )

 

ويمكف تعريؼ لدد البرـو بثنو لدد الغرامات مف البرـو المستيمكة لكػؿ 
ىػو  (Titrant)ـ لامػؿ مسػ   اسػت د  يػث , مػف النمػوذج (عـ 100)

 ايػاذو  (0.5)لياريػة ذو  ((KBrO3برومػات  -KBr بروميػد )م موؿ 
 (KBrO3)مػػػػف مػػػػادة  (عػػػػـ 13.92)و   (KBr)مػػػػف مػػػػادة  (عػػػػـ 51)

ؿ فػػػـ اكمػػػ (لتػػػر 1)باسػػػت داـ المػػػاء المعطػػػر دا ػػػؿ قنينػػػة  جميػػػة سػػػعة 
امػػػػػػا المػػػػػػذيا المسػػػػػػت دـ فػػػػػػ  التسػػػػػػ ي  ,  ال جػػػػػػـ الػػػػػػل  ػػػػػػد العيمػػػػػػة

(Titration solvent) كػوف مػػف مػزيغ مػف  ػامض ال ميػؾ الفمجػػ  مف
والميفػػانوؿ  (مػػؿ 134)فيفػػ  كمػػورو ايفػػاف  -1,1,1ومػػادة  (مػػؿ 714)
ولنػػػد   (13)(مػػػؿ 18)وب جػػػـ  (%20)و ػػػامض الكبريتيػػػؾ  (مػػػؿ 134)

ؼ يضػػامػػف المػذيا دا ػػؿ ولػاء التسػػ ي  فػـ  (مػؿ 100) وضػػ  العيػاس
بػػػػرد اد قياسػػػػو بعػػػػد وزنػػػػو بميػػػػزاف  سػػػػاس و مػػػػف النمػػػػوذج المػػػػر  (مػػػػؿ 2)

( 0.5)% وؿمػػػػ  م مػػػػ ةمباشػػػػر سػػػػ   و  (˚ـ 5-0)الم مػػػػوؿ الػػػػل  ػػػػدود 
سػت داـ قطػا مػػف اوب تػـ التسػ ي  اتوماتيكيػػا  ث  يػػ, برومػات  –بروميػد 

تػػػـ ت ديػػػد نعطػػػة نيايػػػة و  (pt double wire)البيتػػػيف فنػػػاو  السػػػف 
  (End point)التفالؿ 

 Bromine)تػػـ  سػػاا لػػدد البػػرـو بعػػد ت ديػػد نعطػػة نيايػػة التفالػػؿ 

number)  مف  يؿ العيقة التالية: 
Bromine number = ( EP1 * 154.22 / Wt of sample) / 

100 
  يث اف :

EP1  نعطة نياية التفالؿ وتؤ ذ مف قراءة الجياز = 
Wt of sample  تعػػدير المركبػػات = وزف النمػػوذج المضػػاؼ المػػراد

 انوليفينية فيو 
الشػركات المصػنعة ليػذه ا لدد البرـو بطريعة فانية وشاوعة لدا  س 2

 ػذ نمػوذج بث (Lovibond)جياز  است داـب يةالطريعة المون المادة وى 
مػادة الكيػؿ  ال امض بعد معاممتو م  الكيؿ بنػزيف المسػتعيـ وفصػمو لػف

وضػػػ  ىػػػذه فػػػ   ميػػػة  اصػػػة مػػػف الكػػػوارتز و  وبنػػػزيف المسػػػتعيـ ووضػػػع
ومػف فػـ , (4كمػا فػ  الشػكؿ ) ال مية ف  الموق  ال اص بيا ف  الجياز

عاممػػة مػػ  المػػوف المػػوازا لػػو مطابعػػة المػػوف النػػاتغ مػػف ال ػػامض بعػػد الم
الجيػػاز مػػ  تػػـ مطابعػػة قػػراءة فػػ  الجيػػاز, ومػػف  ػػيؿ جػػداوؿ  اصػػة 

   عدد البرـوالجداوؿ والطاء قيمة ل
 

 
 باكلطريقة اكللونية ساكلمستخدم في اكلقيا (Lovibond)( جهاز 4اكلشي  )

 

اف لعػػػدد البػػػرـو اىميػػػة كبيػػػرة فػػػ  ت ديػػػد مواصػػػفات مػػػادة الكيػػػؿ بنػػػزيف 
اف ىنػػاؾ تناسػػا لكسػػ  مػػ  لػػدد البػػرـو ومػػدا مطابعػػة  المسػػتعيـ  يػػث

المػػػادة تصػػػب   ػػػارج المواصػػػفات ف ,يػػػؿ بنػػػزيف المسػػػتعيـ لممواصػػػفاتالك
(Off specification)  100ممغػػـ /  40)لنػػدما يصػػب  لػػدد البػػرـو 

  (9)(عـ
مػػؿ مػػ   ػػامض الكبريتػػؾ و للنمػػوذج بعػػد  سػػاا لػػدد البػػرـو لػػو و ا ػػذ ا

ومػػف فػػـ  (مػػؿ 250)( فػػ  قمػػ  فصػػؿ سػػعة w/w) 1:1 ةالمركػػز بنسػػب
ي ظ تكػػػوف طبعتػػػيف  يػػػػث يويػػػات العمػػػ  لمػػػػدة دقيعػػػة وا ػػػدة سػػػػرج م ت

المسػػػػتعيـ والسػػػػفمية ىػػػػ  تكػػػػوف الطبعػػػػة العمويػػػػة ىػػػػ  مػػػػادة الكيػػػػؿ بنػػػػزيف 
 تفصػػػػم,  صػػػػفر الغػػػػامؽ ظ تمػػػػوف ال ػػػػامض بػػػػالموف انو ال ػػػػامض ولػػػػ

امض كميػػة فانيػػة مػػف ال ػػ ةولنػػد اضػػاف الطبعتػػيف لػػف بعضػػيـ الػػبعض
مػػادة  ا ػػذ نمػػوذجو  ,ظ لػػدـ تمػػوف ال ػػامض بػػالموف انصػػفر و لػػالجديػػد 

( مػػػؿ 250)فػػػ  قمػػػ  فصػػػؿ فػػػان  سػػػعة  الكيػػػؿ بنػػػزيف المسػػػتعيـ ووضػػػ 
( Deionization Waterيػػػون  ) ؼ لػػػو كميػػػة مػػػف المػػػاء الييضػػػاو 

تػرؾ الم مػوؿ لمػدة ربػ  , تكػوف طبعتػيف لغرض عسؿ ىذه المادة ومف فـ
  دتيف لف بعضالما تفصمكيد وبعدىا ك  تتـ لممية التر سالة ل

عسػػؿ الكيػػؿ بنػػزيف طبعػػة ال ػػامض المسػػت دمة فػػ  لمميػػة  ت ػػذىا  بعػػد
  التسػػػ يف لغػػػرض اجػػػراء ت مػػػؿ مػػػاو  المػػػاء الييػػػا مػػػؼ اضػػػيالمسػػتعيـ و 

, ومػػف فػـ تبريػد النػػاتغ وا ػذ نمػوذج منػػو  ننتػاج الك ػونت والكييكػونت
ضػافة الػل الك ػونت ا تنتجػااف لممية الت مػؿ المػاو  , لغرض الف ص

ة سػػػمؾ ال ػػػامض  ػػػامض الكبريتيػػػؾ  يػػػث انػػػو فػػػ  ىػػػذه ال الػػػ سػػػتعادةا
    الل انجاح العممية مف النا ية انقتصادية اداكعامؿ مسالد وىذا 
 اكلنتائج واكلمناقشة

 Bromine)اف لعيػػػػاس قيمػػػػة لػػػػدد البػػػػرـو او مايسػػػػمل بػػػػالبروميف 

index) ؿ بنػػزيف المسػػتعيـ,  ىميػػة كبيػػرة فػػ  ت ديػػد مواصػػفات مػػادة الكيػػ
 يػػث انػػو كممػػا قمػػت قيمػػة لػػدد البػػرـو واقتربػػت مػػف الصػػفر كممػػا كانػػت 

 (Linear alkyl benzene)مواصػػفات مػػادة الكيػػؿ بنػػزيف المسػػتعيـ 
كممػػػا  (Bromine index)ممتػػػازة, وكممػػػا ازدادت قيمػػػة لػػػدد البػػػرـو 

كانػت مواصػػفات مػػادة الكيػؿ بنػػزيف المسػػتعيـ رديوػة,  يػػث اف زيػػادة ىػػذه 
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كمػػا اشػػرنا سػػابعا فػػثف مػػادة الكيػػؿ   (عػػـ 100ممغػػـ / 40 )العيمػػة لػػف 
اف زيػادة لػدد البػرـو فػ  الكيػؿ , يف المستعيـ تكوف  ارج المواصفاتبنز 

بنػػزيف المسػػتعيـ سػػوؼ يجعػػؿ مػػف مػػادة الكيػػؿ بنػػزيف سػػمفونات ذات لػػوف 
بن  عامؽ وىذا يجعؿ مف المنتغ النيػاو  ذو لػوف اسػمر وعيػر مرعػوا 

ىنػػاؾ لػػدة اسػػباا تجعػػؿ مػػف لػػدد البػػرـو يػػزداد فػػ  , و  مؾلػػدا المسػػتي
, ومػف  مادة الكيؿ بنزيف المستعيـ بعضيا مجيوؿ والػبعض ان ػر معمػـو

رافيف اانمور المعمومة ى  مواصفات الكيروسيف المست دـ ف  انتػاج البػ
يػػة الصػػغيرة وبعػػض ا تواوػػو لمػػل بعػػض المػػواد انليفاتال طػػ   يػػث اف 

فػػػيف التػػػ  مػػػف الصػػػعا فصػػػميا لػػػف الكيروسػػػيف مركبػػػات السػػػايكمو اولي
رافيف الػػػػل ارافيف ال طػػػػ  الػػػػل و ػػػػدة ت ويػػػػؿ البػػػػاسػػػػوؼ تػػػػذىا مػػػػ  البػػػػ

كػػػػػذلؾ فػػػػػاف وجػػػػػود ال فػػػػػاز البيتينػػػػػ  المسػػػػػت دـ فػػػػػ  ت ويػػػػػؿ  ,اوليفػػػػػيف
فػػاف ىػػذا  رافيف الػػل اوليفػػيف وفػػ   الػػة كػػوف ىػػذا ال فػػاز نشػػط جػػدا  االبػػ

وجػػة اضػػافة الػػل بعػػض يػػؤدا الػػل تكػػويف مركبػػات فناويػػة انصػػرة المزد
وكمػػا ىػػو معمػػـو فػػاف  ػػامض , (3)تركيػػامركبػػات انوليفينيػػة مجيولػػة الال

يتفالػػؿ مػػ   (Concentration Sulfuric acid) الكبريتيػػؾ المركػػز
فػػ  تنعيػػة مػػادة الكيػػؿ  يػػزةنيػػة لػػذلؾ تػػـ اسػػتغيؿ ىػػذه المالمركبػػات انوليفي

الك ػونت  طػرؽ ت ضػير ااف ا ػد   بنزيف المستعيـ مػف ىػذه المركبػات
ى  مفالمة انوليفيف م   امض الكبريتيؾ المركز ومف فػـ اجػراء ت مػؿ 

لػػذلؾ قمنػػا بػػاجراء لمميػػة عسػػؿ لمػػادة ,  مػػاو  ننتػػاج الك ػػونت المعابمػػة
الكيػػػػؿ بنػػػػزيف المسػػػػتعيـ باسػػػػت داـ  ػػػػامض الكبريتيػػػػؾ المركػػػػز ومػػػػف فػػػػـ 

ة افػار س ا ىذه الطبعة وعسػؿ مػادة الكيػؿ بنػزيف بالمػاء اليايػون  نزالػ
 ال امض منو وقياس لدد البرـو لو بعد المعاممة م  ال امض  

 فاف قياس لدد البرـو تـ بطريعتيف : كما اشرنا سابعا  
 Pt – double)طريعػػة التسػػ ي  وباسػػت داـ قطػػا مػػف البيتػػيف  1

wire)   

   (Lovibond)الطريعة المونية وباست داـ جياز  2

يف تػػػـ ال صػػػوؿ لمػػػل النتػػػاوغ ولنػػػد  سػػػاا لػػػدد البػػػرـو بكػػػي الطػػػريعت
 : التالية

 

 ( نتائج قياس عدد اكلبروم بطريقة اكلتسحيح2جدو  )اكل
Bromine index 

 mg/100g 

Samples No. 

17 mg/ 100g Linear alkyl benzene before  

treatment with sulfuric acid 

1 

1 mg/ 100g Linear alkyl benzene after  

treatment with sulfuric acid 
2 

 

 ( نتائج قياس عدد اكلبروم باكلطريقة اكللونية3جدو  )اكل
Bromine index  

mg/100g 

Samples No. 

19 mg/ 100g Linear alkyl benzene before 

treatment with sulfuric acid 

1 

0 mg/ 100g Linear alkyl benzene after 

 treatment with sulfuric acid 
2 

 

اممػة مػ  يعتيف ان فاض قيمة البػروميف بسػبا المع يث ني ظ مف الطر 
وى  مستويات نتتوفر فػ  اا منػتغ  جدا   واطوةال امض الل مستويات 

يعػػػزا سػػػبا ىػػػذا انن فػػػاض فػػػ  قيمػػػة ,  لمػػػادة الكيػػػؿ بنػػػزيف المسػػػتعيـ
الػػػل اف ال ػػػامض قػػػاـ بسػػػ ا جميػػػ  ( Bromine index)البػػػروميف 

تسػتيمؾ فػ  لمميػة انلكمػة  لػـ رعوبػة والتػ مالمركبات انوليفينيػة عيػر ال
  (Linear alkyl benzene)ير مػادة الكيػؿ بنػزيف المسػتعيـ ضلند ت 

ؼ يػػؤدا زف زجػراء لمميػة الت مػؿ المػاو  لطبعػػة ال ػامض المفصػولة سػو 
 ػػامض الكبريتيػػؾ المسػػت دـ فػػ  لمميػػة  سػػتعادةالػػل زنتػػاج الك ػػونت وا

معاجػػػة الوجبػػػة  سػػػ ا المركبػػػات انوليفينيػػػة واسػػػت دامو مػػػرة فانيػػػة فػػػ 
 ةفصػػػػػؿ ال ػػػػػامض لػػػػػف الك ػػػػػونت المتكونػػػػػ الفانيػػػػة والفالفػػػػػة  يػػػػػث يػػػػػتـ

نف ارتفػػاع درجػة ال ػرارة الػػل اكفػر مػػف  ت ػت الضػػغط الم مػؿ بػالتعطير
,  يػػػػػؤدا الػػػػػل ت طػػػػػـ الك ػػػػػوؿ وتكػػػػػويف انوليفػػػػػيف المعابػػػػػؿ (ـ 150)
 التفالؿ يتـ  سػا الميكانيكيػة التاليػة )تػـ   ػذ انيزوبيػوتيف لمػل سػبيؿو 

 : المفاؿ وليس بالضرورة اف يكوف ىو الك وؿ المتكوف(
 

 
تـ الكشؼ لف وجود الك ونت بثضافة قطرة مػف م مػوؿ فيفػ   وكسػيد 

 امض الكبريتيؾ الػل النمػوذج  (ليارا 5)المذاا ف   (CrO3) الكرـو
زلػػػػل ا  ضػػػػر  , وبعػػػػد التسػػػػ يف يتغيػػػػر المػػػػوف مػػػػف البرتعػػػػال  المػػػػا وذ

 المزرؽ وىذا دنلة لمل وجود الك ونت ا ولية والفانوية 
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Abstract  
In this research, Iraqi linear alkyl benzene was treated, which is the raw material in the manufacture of surface 

tensile strength surfactants used in the detergents industry, which could be outside the specifications required 

globally as a result of non-routine operational conditions inside the factory, As the linear alkyl benzene, which is 

outside the specifications due to the main presence of olefin substances due to lack of control on the platinum 

catalyst, which converts paraffin to Olefin, These materials give a dark brown color after the sulfonation process 

of the linear alkyl benzene, It has been treated with concentrated sulfuric acid as a catalyst and exploitation of 

olefinous substances after remove it by acid in the production of alcohols, The results showed using color change 

and potentiometer methods improving the specifications of this material and entry specifications required after 

they were outside the specifications and result exceeded the linear alkyl benzene produced in the normal 

operating conditions. 

 

 

 


