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االهداء

الى كل من يبحث عن المعرفة بين هذه الوريقات ويسعى لبناء بلده...
الوالدة  العطاء الذي يفيض بال حدود..  الياسمين و  لتفوح برائحة  التي تذبل  الى الزهرة 

العزيزة....
الى عائلتي الكريمة وكافة االخوة الزمالء واالساتذة واالصدقاء الذين شجعوا وشاركوا 

في هذا العمل....
الى روح اخي الطاهرة الذي استشهد اثناء كتابة هذا العمل...

اهدي هذا الجهد مع الود....
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المقدمة

مقدمة..

مــن اجــل فهــم االســس العلميــة ولتســهيل المهمــة علــى المبتــدء للعمــل فــي 

ــطحية  ــأت الس ــول المنش ــوء ح ــلط الض ــاب ليس ــذا الكت ــل ه ــم عم ــط ت ــاع النف قط

وطبيعة عملها في انتاج النفط....

و لتكوين فكرة عامة في ذهن القارئ قبل الشروع بالعمل ومن اجل ضمان عدم 

حصول االخطاء والحوادث وديمومة االنتاج بحالته المثالية لذلك البد من وضع اساسيات 

يستند عليها العامل في مجال النفط 

ومـن اجـل تسـهيل القـراءة وجعلهـا اكثـر سالسـة تـم تقسـيم البحث علـى عدة 

فصـول سـتكون كفيلـة بأيصال الحـد االدنى مـن المعلومـات الكافية لتوضيـح ميكانيكة 

انتـاج النفط مـن البئر وبصـورة متتابعة حتى وصول النفط للمنشـات السـطحية )محطة 

العـزل( حيـث يتـم معالجـة النفـط االوليـة وفصلـه عـن الغـاز للحصـول علـى نفط ذو 

مواصفات مقبوله عند تصديره..

وتم الحديث بصورة موجزة في بعض الفصول عن تحديد المكمن واحداثيات االبار 

الى عمل  اكمال وفحوصات باالضافة  االبار ومايرافقها من عملية  الشروع بحفر  ثم  ومن 

انعاش االبار.
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حيــث يتنــاول كل فصــل احــدى العمليــات بصــورة مختصــرة ووافيــة بعيــدا 

عــن االســهاب واالطنــاب والتركيــز علــى مســير النفــط مــن البئــر لحيــن التصديــر 

كما موضح بالمرتسم ادناه..

التصديرالمنشآت السطحيةالبئر ⇒ ⇒

خبرتي  على  اعتمد  الكتاب  كون  تقصبر  اي  عن  مسبقا  العذر  التمس  االخر  وفي 

المتواضعة واالمكانيات البسيطة.

ومن الله التوفيق

عقيل خيرالله نهار
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الفصل األول : المكمن النفطي

الفصل االول 

المكمن النفطي

اوال: نظرة عامة عن المكمن النفطي

ثانيا: الطبيعة الجيلوجية للمكمن

ثالثا: خصائص الصخور 

المسامية  .1

النفاذية  .2

االشباع  .3

االنضغاطية  .4

رابعا: الضغط الطبيعي للمكمن

الضغط المكمني  -

خصائص النفط في المكمن  -

حجم النفط في المكمن  -

GOR نسبة النفط الى الغاز  -

نسبة الغاز المذاب  -
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خامسا: ميكيانيكية حركة النفط داخل المكمن

سادسا: االحتياطي النفطي 

معامل االستخراج  -

سابعا: تصنيف المكامن النفطية

ثامنا: التكسير والدمج

تاسعا: مؤشر االنتاجية
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الفصل األول : المكمن النفطي

اوال: نظرة عامة عن المكمن النفطي

ذات  يتكون من صخور  تركيب جيولوجي  بانه  الغازي  او  النفطي  المكمن  يعرف 

مسامية ونفاذية حاوية على النفط والغاز وبعبارة اخرى فالمكمن هو المصيدة الحاوية 

على النفط او الغاز او كليهما معا.

ومن شروط االساسية لتكوين المكمن:

الصخور االم.  .1

تغيير التركيب الجزيئي بسبب الحرارة والضغط والزمن.  .2

هجرة النفط لصخور المكمن.)وجود السائل(  .3

امتالك الصخور خصائص معينة.  .4

حواجز منيعة لمنع الهيركاربونات من الهجرة لخارج المكمن.  .5

وعادة تكون مسامات الصخور المكونة للتركيب الجيولوجي المسمى بالمصيدة مملؤة 

بالمياه التي تزاح عند وصول الهيدوكاربونات المكونة للنفط او الغاز اليها اثناء هجرتها من 

الصخور المصدرية وبذلك تحبس الهيدروكاربونات داخل المصيدة وتبدا بالتجمع بمرور الزمن.

فانها  الهيدروكاربونية  المركبات  الماء وهذه  بين  الكثافة  وبالنظر لوجود فرق في 

سوف تتجمع في اعلى التركيب الجيولوجي )المصيدة( مزيحة الماء بذلك الى االسفل وفي 

حالة وجود المركبات الغازية مع النفط فانها تتجمع في الجزء العلوي من المكمن فوق 

النفط مكونة قبة غازية )gascal( فالقسم الذي يحتله الغاز الحر في المكمن يدعى بمنطقة 

الغاز)GAS ZONE( وتحته منطقة تجمع النفط )OIL ZONE( اما تحت منطقة النفط 

فتبقى مسامات الطبقة الخازنة مملؤة بالماء )WATER ZONE( وتعرف المنطقة الفاصلة 
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بين الغاز ومنطقة النفط بسطح تماس الغاز والنفط )GAS OIL CONTACT( المسماة 

 OIL( والمنطقة الفاصلة بين النفط والماء بسطح تماس النفط مع الماء )GOC( أختصارا

WATER CONTACT(. شكل )1( و)2(

ومن أهم أنواع المكامن النفطية هي:-

 )FAULTS( او الصدوع )FOLDS( آ – المكامن التركيبية وتكزن فيها القبة المحدبة

 )STRATIGRAPHIC TRAPS( ب- المكامن المتحورة

 )COMBINATION TRAPS( جـ - المكامن المركبة

وهي المكامن التي تكون مركبة من المكامن التركيبية و المتحورة.

شكل )1(

شكل )2(
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الفصل األول : المكمن النفطي

ثانيا: الطبيعة الجيولوجية للمكمن

وفي  االرضية  القشرة  منها  تتكون  الصخور  من  انواع  ثالث  توجد  عامة  بصورة 

المكامن النفطية هي:

الصخور الرسوبية  أ- 

الصخور النارية ب- 

الصخور المتحولة ت- 

ويمكن تصور دورة تكون الصخور من خالل المخطط التالي: 

شكل )3(



- 16 -

دليل المبتدئين في إنتاج النفط

واهم انواع الصخور التي تهمنا هنا للحديث عنها هي الصخور الرسوبية كونها تقوم 

بتجميع النفوط بداخلها وتنقسم الى نوعين 

• Clastic Rock ,(shale, sandstone siltstone(

• Nonclastic )limestone, Dolomite ,Salt ,Chert(

ثالثا: خصائص الصخور

من أهم الخصائص للصخور الرسوبية االتي:

)Porosity( المسامية  .1

)Permeability( النفاذية  .2

)Saturation( االشباع  .3

)Compressibility( االنضغاطية  .4

)Porosity( 1 - المسامية

هي الحجم المملوء بالمائع )من الصخرة( إلى حجم الصخرة الكلي. هذه المسامية 

هي المسامية المطلق )absolute porosity( اما الفعالة فتشمل حجم المسامات المتصلة 
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الفصل األول : المكمن النفطي

)interconnected pores( المشبعة بالماء او الهيدروكاربون القابل لإلنتاج. المسامية التي 

 )original or primary porosity( تتكون خالل عملية الترسيب هي مسامية أولية او أصلية

 )overburden pressure( هذه المسامية تقل مع عمق الدفن بسبب زيادة حمولة الصخور

هذا النقصان بصورة اسية. 

في الصخور الرسوبية تكون أعلى قيمة للمسامية هي %40 و اقل قيمة هي صفر.

المسامية األولية تتعرض إلى تغيير و تحول خالل تكوينها إثناء الترسيب و بعده 

 compaction, cementation, solution, recrystallization, هي:  العمليات  هذه 

 replacement and fracturing

عمليات االنحالل و االستبدال و التشقق قد تؤدي الى زيادة المسامية حيث يتكون ما 

)secondary porosity( يعرف بالمسامية الثانوية

الصخور الرملية فيها مسامية اولية فقط، اما الصخور الكلسية ففيها مسامية اولية 

و اخرى ثانوية، المسامية الثانوية تكون على اشكال مختلفة هي:

1- Fracture porosity.

2- Vugular porosity.

3- Cavernous porosity.

4- Channel porosity.

ان المسامية الثانوية ذات اهمية كبيرة من الناحية االنتاجية في المكامن الكلسية او 

الكاربونية.

وتقاس المسامية بواسطة المعادلة التالية:

Porosity =volume of interconnected void / total rock volume.
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)Permeability( 2 - النفاذية

هذه  تكون  بحيث  خاللها  من  بالمرور  للموائع  السماح  على  الصخرة  قابلية  هي 

الصخرة مشبعة %100 بالمائع و هذه النفاذية تعرف بالنفاذية المطلقة و تقاس بوحدة 

الدارسي و من خالل معادالت دارسي و كوزيني و ويلي و من خالل جس ال )SP log( اما 

اذا لم تكون الطبقة مشبعة %100 بالمائع او كان هناك موائع مصاحبة )نفط ,غاز, ماء( 

للموائع  السماح  على  الصخرة  قابلية  وهي  الفعالة  النفاذية  تكون  المقاسة  النفاذية  فان 

بالمرور من خاللها بوجود موائع اخرى و بذلك تكون قيمة النفاذية الفعالة محصورة بين 

الصفر و ال100%.

و اما النفاذية النسبية فهي نسبة النفاذية الفعالة الى المطلقة و بذلك تكون قيمتها 

محصورة بين الصفر و قيمة النفاذية المطلقة.
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الفصل األول : المكمن النفطي

تعتمـد نفاذيـة الصخـرة علـى النفاذيـة الفعالـة فكلمـا زادت المسـامية الفعالة 

كلما زادة النفاذية.

ذات  الرملية  الصخور  في  الحبيبات  حجم  زيادة  مع  الفعالة  المسامية  تزداد  و 

التصنيف الجيد well( sorted grain packing( لكن زيادت النفاذية مع زيادة المسامية 

الفعالة ليس دائمي و ان هذه العالقة ليست دائما صحيحة حيث من الممكن ان يقل حجم 

الحبيبات و تبقى المسامية ثابتة و لكن النفاذية تقل.

معامل التمعج )coefficient of tortuosity( يؤثر على النفاذية, قيمة هذا المعامل 

يساوي واحد اذا كانت مسارات المائع داخل الوسط المسامي مستقيمة, و هذا يعني ان 

النفاذية تكون عالية و تقل النفاذية بزيادة قيمة هذا المعامل)أي بزيادة تعرج مسار المائع 

داخل الوسط لمسامي(.

في الصخور المكمنية الكلسية تكون العالقة بين المسامية الفعالة و النفاذية متغيرة 

جدا و ال تعتمد على نوع و درجة التصنيف. قد نجد صخرة لها مسامية قلية و لكن حجم 

المسامات المتصلة كبير و لهذا السبب فان نفاذيتها عالية. و هنالك صخور مكمنية كلسية 

لها مسامات بين الحبيبات.

وتقاس بواسطة قانون دارسي التالي:

K=Qul / aΔp

حيث ان:

Q: معدل التدفق الحجمي للسائل عبر الصخور

Kgf /Cm الفرق في الضغط على طول عينة الصخور :ΔP

.)Cp( لزوجة السائل الديناميكية :μ

.)Cm(.المسافة الخطية بين نقطتي بدء الجريان وانتهائه :L
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3 - االشباع

للفراغات  الكلي  الحجم  الى  المائع  يشغله  الذي  الحجم  نسبة  بأنه  االشباع  يعرف 

ويعبر عنها كاالتي: 

درجة التشبع بالنفط = حجم النفط موجود في الفراغات/ الحجم الكلي للفراغات *100

Sw=Vw/Vw=Vo *100

وكذلك الحال بالنسبة للماء والغاز.

ويستفاد من قياس درجة التشبع لصخور المكمن في حسابات كميات النفط والغاز 

في المكمن قبل االستخراج واثنائه وبعده لتقدير االحتياطي الموجود والمكمن استخراجه.

شكل )4(

)Compressibility( 4 - االنضغاطية

قابلية  في  الخاصية  هذه  وتتلخص  المميزة  الخواص  أهم  من  االنضغاطية  تعتبر 

التربة )إلى درجة كبيرة أحيانا( لتغيير بنيتها تحت تأثير المؤثرات الخارجية إلى بنية أكثر 

اندماجا أو تراصا على حساب تقليل مسامية التربة.
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الفصل األول : المكمن النفطي

وتقاس باالمعادلة التالية:

Ct=Cf+SoCo+SwCw+SgCg

حيث

Cw:3E-6

Co: 3E-6)black oil(

Cg: 1/pressure

Cf: 4E-6

رابعا:الضغط الطبيعي للمكمن

من خالل ما تم استعراضه للمكن من طبيعة صخرية وباقي المكونات يمكننا حساب 

الضغط داخل المكمن من خالل المعادلة التالية:

Pressure = 0.433 *SG* h

حيث:

SG:الوزن النوعي للنفط

H: االرتفاع 

خصائص النفط في المكمن

يعرف البتروليوم بأنه سائل اصفر – اسود يوجد داخل باطن االرض بينما تعرف 

والهيدركاربون  الكاربون  عنصري  فيها  يكون  مركبات  بأنها  الهيدروكاربونية  المركبات 

الجزء االساسي في تكوينها وتشكل الهيدروكاربونات النسبة االكبر في البترول باالضافة 

.)WATER,H2S,CO2,N2,H2( الى
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لمقاييس  طبقا   )API( للنفط  النوعية  الكثافة  على  باالعتماد  النفط  جودة  ويقدر 

معهد البترول االمريكي )API( ويتم حسابه من خالل المعادلة التالية:

API=141.5/SG-131.5

SG:الكثافة النوعية

)Oil Formation Volume Factor Bo( حجم النفط في المكمن

يختلف حجم النفط في المكمن عن حجمه عند السطح حيث داخل المكمن تكون بعض 

)Bo( الغازات ذائبه بداخله وتعرف النسبة بين النفط داخل المكمن والنفط عند السطح ب

Bo=oil volume in place/oil volume at surface

)GOR( نسبة النفط الى الغاز

)GOR( تعرف نسبة النفط الى الغاز المتحرر عند سطح االرض ب

GOR= Gas Volume at surface / Oil Volume at Surface



- 23 -

الفصل األول : المكمن النفطي

Rs نسبة الغاز المذاب في المكمن

تحسب من خالل الفحوصات المختبرية بعد اخذ عينات من النفط ويمكن تصورها 

من خالل المخطط التالي:
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خامسا: ميكانيكية حركة النفط داخل المكمن

انتاج  اعداد خطة  التمكن من  يتم  المكمن كي  داخل  النفط  بد من معرفة حجم  ال 

متوازنة لفترة من الزمن تتناسب مع حجم المكن وتجري بصورة سليمة بدون استنزاف 

النفطي  االحتياطي  ومنها  الرئيسية  المصطلحات  بعض  معرفة  يجب  لذلك  للمكمن 

والمخزون.

لكن قبل ذلك كله يجب االطالع على القانون او النظام الذي ينظم حركة النفط داخل 

تمكن  المكمن...حيث  داخل  النفط  حركة  ميكانيكة  عن  واضح  تصور  ويعطينا  المكمن 

العالم الفرنسي هنري دارسي بعد سلسلة ابتكارات لعدة قوانين من ايجاد قانون نفاذية 

التربة وحركة الموائع بداخلها وسمي فيما بعد القانون بأسمه بالدارسي ويمثل عددا من 

وحدات القياس المختلفة فمثال الوسيط ذو نفاذية 1 دارسي، يسمح بسريان قدره 1 سم³/

ثانية لمائع لزوجته 1 سنتي بواز في الثانية تحت 1 ضغط جوي/سم في مقطع مساحته 

1 سم². يساوي المللي دارسي 0.001 دارسي.

تقيس النفاذية قدرة الموائع على السريان بين الصخور )أو أي وسيط ذو نفاذية 

أخر(. تعرف وحدة الدارسي باستخدام قانون دارسي والذي يمكن أن يكتب كالتالي:

:

حيث:

: معدل سريان المائع في الوسيط.  -
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: نفاذية الوسيط.  -

: اللزوجة الديناميكية للمائع.  -

: فرق الضغط.  -

: سمك الوسيط. او يكتب L ويمثل   -
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دليل المبتدئين في إنتاج النفط

سادسا:االحتياطي النفطي 

هي كميات النفط الخام المقدرة في مكامن النفط و التي يمكن استخراجها تحت 

النفط  كمية  بأنه  النفطي  المخزون  يعرف  بينما  الحالية.  التكنولوجية  و  المالية  القدرات 

الكلية في المكمن النفطي اي النفط المتواجد في المكان، و تشمل هذه الكمية على نفط 

غير قابل لالستخراج نتيجة لقصور في وسائل استخراج النفط الحديثة.

ويمكن حساب المخزون النفطي االولي )OIIP( من خالل المعادلة التالية:

OIIP= Ahβ)1-Sw(

A: area

H: Thickness

Β: Porosity

Sw: water saturation

بينما يحسب االحتياطي النفطي االساسي )STOIIP( من خالل المعادلة التالية:

)STOIIP(= Ahβ)1-Sw( / Bo
Bo: formation volume factor

Recovery factor معامل االستخراج

الى  السطح  في  المتراكم  النفط  بين  النسبة  انه  على  االستخراج  معامل  يعرف 

المخزون النفطي االساسي ويحسب من خالل المعادلة التالية:

RF= Np / N
N: stock tank oil originally in place.
Np: cumulative stock tank oil production



- 27 -

الفصل األول : المكمن النفطي

ويتاثر معامل االستخراج بعدة عوامل اهمها:

صخور المكمن  .1

خواص السائل  .2

استمرار تباين المكمن  .3

الظروف االقتصادية  .4

تكنلوجيا االستخراج  .5

- لماذا يتم تحديد االحتياط النفطي

لالسباب التالية

تلبية للمتطلبات الحكومية  .1

لحساب رأس مال االستثمار  .2

تحديد القيمة السوقية  .3

لتحديد نجاح االستكشاف  .4

تصميم المنشات السطحية للحقل  .5

ترتيب الوضع المالي  .6

معرفة قيمة ملكية البيع والستمالك  .7
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سابعا: تصنيف المكامن النفطية حسب الفائدة الربحية

الربحية  الفائدة  النفطية تختلف من مكمن الخر ويمكن تصنيفها حسب  المكامن 

منها من خالل المخططات التالية:
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اما فنيا فيمكن تصنيفها حسب القوة المحركة للنفط و هناك ثالث أنواع لتقنيات 

الدفع في المكامن 

1 - مكامن الدفع بالغاز المنحل:

المكمن يحوي على غاز منحل هذا  النفط في  المكمن،  تعتمد على ضغط وحرارة 

الغاز المنحل سوف يخرج من النفط فقط عندما يكون الضغط أقل من ضغط اإلشباع.

عندما يحفر البئر خالل المكمن وشروط الضغط أصبحت مالئمة لتشكيل ضغط أقل من 

التشكيل ويساعد في حمله  النفط خارج  المنتشر سوف يقود  الحر  الغاز  ضغط اإلشباع فإن 

بإتجاه السطح. المكامن الحاوية على طاقة الجريان والتمدد للغاز المنحل على أنها المصدر 

الوحيد لطاقة الحركة في المكمن تدعى )مكامن الدفع بالغاز المنحل( هذه اآللية هي األقل تأثيرا 

بين جميع آليات الدفع، وتعطي مردود وسطي ما بين 15 - 20% من النفط داخل المكمن.

2 - مكامن الدفع بالقبعة الغازية:

أكثر المكامن تحوي على قبعة غازية، تشكل هذه القبعة نتيجة لوجود كميات كبيرة 

من الغاز، الغاز الفائض يعزل بالجاذبية ليحتل الجزء األعلى من المكمن، تمدد الغاز في القبة 

مما يؤدي إلى دفع النفط إلى األسفل فيمأل الفراغات التي ُملئت سابقا بالنفط المنتج )الذي 
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خرج للسطح(. في معظم الحاالت، الغاز المنحل شارك أيضا في توجيه النفط خارج التشكيل 

تحت شروط خاصة، بعض الغاز المنحل يتجه الى القبعة الغازية مما يزيد حجمها وبالتالي 

تزداد قوة ضغطها. هذه اآللية تعطي مردود بين 50%-25 من النفط الموجود في المكمن. 

3 - مكامن الدفع بالماء:

النفط  على  حاوية  مسامية  مستمرة  كتشكيالت  توجد  األخرى  المكامن  من  العديد 

والغاز تمال جزئا صغيرا من التشكيل والباقي مملوء بمياه ملحية عالية الضغط، فعندما 

ينتج النفط أو الغاز بإنخفاض الضغط فإن ضغط المياه المالحة سينخفض وتتمدد المياه 

النفط والغاز  المياه تعمل إلزاحة  األعلى، حركة  بإتجاه  النفط والغاز  إلى دفع  مما يؤدي 

وهذه هي أكثر اآلليات تأثيرا وتعطي ممردودا أكثر من 50% من النفط الموجود.
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ثامنا: التكسير والدمج 

يحصل الدمج والتكسير نتيجة عدة اسباب منها:

swelling clays انتفاخ الطين  .1

migrating clays هجرة الطين  .2

scales حصول الترسبات  .3

اثناء اعمال الحقن في الحفر  .4

Perforations اثناء اعمال التثقيب  .5

سوائل االكمال  .6

   

swelling clays

صخور  في  تحصل  التي   )Damage & Skin( والتكسير  الدمج  حساب  ويمكن 

المكمن من خالل حساب )Skin factor and the productivity Index( خالل قانون 

 )skin( دارسي يمكن حساب كمية ال
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Q=KH)Pr-Pwf( / 141.2 µ Bo [ Ln )re/rw( + s]
Q: production 
K: permeability
H: height
Pr: reservoir pressure
Pwf: Bottomhole flowing
µ: oil viscosity
Bo: oil volume factor
Re: drainage radius
Rw: wellbore radius
S: skin factor
Skin Factor and Properties of the Altered Zone
S=[k/ka – 1 ] Ln [ra/rw]
Ka = k /1+ s/Ln)ra / rw(
If ka < k )damage(, skin is
positive.
If ka > k )stimulation(, skin
is negative.
If ka = k, skin is 0.
Effective Wellbore Radius:
S= - Ln )rwa/rw(

Rwa = rwe^-s

Productivity Index تاسعا:مؤشر االنتاجية

وكثيرا ما يستخدم مؤشر اإلنتاجية للتنبؤ كيف يمكن للمتغييرات في ضغط البئر 

السفلي تؤثر على معدل التدفق

J= q/ Ṕ-Pwf
Flow Efficiency
Eff = J actual / J ideal = P-Pwf –Δps / p – pwf
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الفصل الثاني : حفر االبار

الفصل الثاني

حفر االبار
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الفصل الثاني : حفر االبار

اوال: اختيار موقع البئر

يعد الحفر الوسيلة الوحيدة للتأكد من وجود مصيدة البترول، ما يتطلب الدقة في 

اختيار مواقع حفر آبار االستكشاف وتقويم الحقل، كما أن الحفر يحدد تتابع الطبقات التي 

يجري اختراقها وسمكها وصفاتها وامتدادها األفقي، ويعد مهما في تحديد حجم البترول 

بنوع  يرتبط  الذي  المنتظر  االستخالص  ومعدل  المتوقعة،  وإنتاجيته  البئر  في  المخزون 

البئر،  تجويف  في  والغاز  الزيت  تدفق  إلى  تؤدي  التي  الطبيعية  وطاقته  البترول،  مكمن 

وكلها تعد مؤشرات عملية على الجدوى االقتصادية والفنية لحقل البترول. ويتحدد موقع 

وعمق البئر طبقا لنوعها سواء كانت استكشافية، أو مساندة تحفر للحصول على مزيد من 

المعلومات الجيولوجية، أو لتطوير حقول البترول.

ويجري طبقا لنوعيات صخور الطبقات، وطبيعة تماسها سويا، وتقديرات السمك 

أنابيب  وأنواع  الحفر،  مقاطع  وأطوال  وأقطار  اآلبار،  لعمق  المبدئي  التحديد  التقريبي، 

التبطين التي يتم إنزالها بعد االنتهاء من حفر هذه المقاطع، وأنواع طين الحفر المستخدم 

وصوتية  وإشعاعية  كهربائية  من  المطلوبة  القياسات  تحدد  الحفر  وقبل  مقطع.  كل  في 

من  كانت  سواء  منها،  العينات  وأخذ  اختبارها  المطلوب  والمقاطع  وأعماقها،  وحرارية، 

الصخور الفتاتية المجروشة أو من اللباب أو السوائل، لتحديد نوعيات الصخور ومساميتها 

ونفاذيتها، إلى جانب اختيار مانعات االنفجار التي تركب على فوهة البئر.

الحفر  األمتار، وابتكر  إلى آالف  أعماقها  اآلبار لتصل  وقد تطورت تكنولوجيا حفر 

الذي  األفقي  الحفر  عمليات  واستحدثت  الرحوي طويال،  الحفر  استمر  أن  بعد  التوربيني 

يمتاز عن الحفر العمودي بإمكانية تجاوز كثير من العقبات الطبيعية والعمرانية للوصول 
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إلى مكامن البترول محدودة السمك وقليلة النفاذية. وتحفر بئر البترول عادة بقطر نحو 

ثالثين بوصة عند سطح األرض، ثم يتناقص قطرها تدريجيا كلما تعمقت البئر إلى أسفل، 

حتى يصل إلى حوالي أربع بوصات عند قاع البئر.

الحفر  عمود  وإسقاط  برفع  البئر  وتحفر  الصخور  تُفتت  بالدق،  الحفر  كان  وإذا 

والدقاقة المرتبطة به، وإخراج الفتات أوال بأول في عملية بطيئة، يكتنفها قدر كبير من 

الخطورة عند الوصول إلى طبقة بترولية أو غازية ذات ضغط عال. وفي الحفر الدوراني أو 

الواقع على  الثقل  تأثير  الحفر، وتحت  الدقاقة مع عمود  بدوران  الصخور  تُفتت  الرحوي 

التخلص من  التي تشكل جزءا من عمود الحفر، ويجري  الثقيلة  الدقاقة من قبل األنابيب 

فتات الصخور عن طريق ضخ طين معين في أنابيب الحفر بواسطة مضخات على السطح، 

ويخرج الطين محمالً بفتات الصخور من البئر من خالل حيز الفراغ الموجود بين األنابيب 

ويؤدي  أخرى.  مرة  تدويره  وإعادة  الطين  من  الصخور  فتات  يفصل  ثم  الحفر،  وجدار 

استخدام الطين إلى تبريد الدقاقة وعمود الحفر، ودعم جدران الحفرة بتكوين طبقة طينية 

عليها.

البئر  تبطين  عملية  تجري  الحفر  تقدم  أثناء  في  وأحيانا  الحفر،  انتهاء  وبعد 

للبئر  دائماً  جداراً  تشكل  الحفر،  عمود  حول  فوالذية  أسطوانة  بإدخال   )Well Casing(

يحميه من االنهيار، أو تداخل المياه الجوفية، والغازات والسوائل من الطبقات األرضية غير 

الطبقة الرئيسية التي سينتج البترول منها، وكذا لتوفير مسار لصعود طين الحفر محمال 

بفتات الصخور الناتجة عن حفر البئر. وعند الوصول إلى الطبقات المنتجة تثقب األسطوانة 

لتسمح بمرور السوائل البترولية والغازات إلى سطح األرض. ثم تبطن البئر بين الصخور 

السوائل  تسرب  وتمنع  للبئر،  دعامة  تكون  الخرسانة  من  بطبقة  الفوالذية  واألسطوانة 

إكمال  أو  الحفر  البئر، ويستأنف  المختلفة عن طريق جدار  وتداخلها من طبقات األرض 

البئر مع تقليل قطر تجويفه أسفل الدعامة الخرسانية. وبعد التبطين تجري عملية تركيب 
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وتقدير  باإلنتاج  للبئر  والسماح  واختبارها،  االنفجار،  ومانعات  البئر،  رأس  مجموعة 

وثلثي  وثانوي  أولي  إنتاج  إلى  الحاملة  الطبقة  من  البترول  إنتاج  إنتاجيته. ويصنف 

.Tertiary Recovery

وبعد التأكد من اكتشاف المكمن النفطي ووجود النفط يتم الشروع في نوعين من 

الحفر هما:

الحفر االستكشافي: وتهدف عمليات الحفر االستكشافي إلى التأكد من وجود  أ- 

النفط في المكمن بالكميات التي تم توقعها عن طريق المسوحات.

الحفرالنهائي: بعد تحديد موقع بئر النفط بدّقة يتم الشروع في حفر االبار  ب- 

المنتجة ويتم تحديد مواقع حفر اآلبار ومعدالت أنتاجها بالشكل الذي يضمن 

أقصى أنتاج من المكمن. أن تحديد مواقع حفر اآلبار يعتمد بشكل كبير على 

وعلى   )Structural shape of the reservoir( المكمن  تركيب  شكل 

ميكانيكية الدفع المكمني )Reservoir drive mechanism(. وكقاعدة عامة 

ال يمكن حفر اآلبار في المواقع المرشحة لألنغمار بالماء أو األنخراط الغازي 

اآلبار  لمواقع  توضيحاً  نجد  التالية  األشكال  وفي  األنتاج،  بعملية  البدء  بعد 

لتراكيب مكمنية مختلفة وميكانيكيات دفع مختلفة.
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مكمن يعتمد على الدفع بضغط القبة الغازية، ونجد فيه أن أغلب اآلبار قد تم أكمالها 

قرب قعر النطاق النفطي

قمة  في  أكمالها  تم  قد  اآلبار  أغلب  أن  فيه  ونجد  المائي،  الدفع  على  يعتمد  مكمن 

النطاق النفطي

قمة  في  أكمالها  تم  قد  اآلبار  أغلب  أن  فيه  ونجد  المائي،  الدفع  على  يعتمد  مكمن 

النطاق النفطي
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مكمن يعتمد على الدفع المائي، وقد تم أكمال اآلبار في القسم العلوي من التركيب

ويتم تحديد المسافات بين اآلبار ومعدل األنتاج لغرض زيادة األنتاج الممكنة وبأقل 

قدر ممكن من التكاليف. وهذا ليس باألمر السهل حيث أنه يستدعي دراسات مكمنية عميقة، 

قد  والتي  الكافية  المعلومات  التطوير وبتوفر  بعد مرحلة  الدراسات  تكون هذه  ما  وعادة 

تقود الى حفر آبار أضافية لتحقيق أنتاج أفضل.

ثانيا: خطوات حفر البئر

تستخدم  التي   )Rotary Drilling(الرحوي الحفر  بواسطة  النفط  آبار  حفر  يتم 

منصة الحفر التي يمكن وصفها باختصار فيما يلي:

 derrick:أ - برج الحفر

وهو عبارة عن برج معدني منتصب فوق منصة عريضة أفقية ويستخدم هـذا البرج في 

عملية تثبيت أعمدة الحفر رأسيا وتوصيلها ببعضها، ثم دفعها إلى أسفل بطريقة حلزونية 

tige de forage:ب - أعمدة الحفر

وهي أعمدة معدنية صلبة جداً تنتهي أطرافها بوصالت لتوصيلها ببعضها لتشكل 

عمود أطول، وتتميز أعمدة الحفر بأنها مجوفة لتسمح بمرور طين الحفر بداخلها. 

)bit ج - رأس الحفر )المثقاب

وهو عبارة عن كتلة معدنية مصنعة بأشكال هندسية مختلفة، ذات حواف حادة قـد 

تكون عـلى شكل مسننات تعمل على تفتيت الصخور وهـي مجوفة وتحتوي على فتحات 

فـي األسفل تسمح باندفاع طينة الحفر خاللها إلى تجويف الحفرة.
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mud :د – طينة الحفر

وهي عبارة عن مواد كيميائية مطحونة تخلط بالماء لتكون سائل غليظ. وأثناء عملية 

الحفريتم ضخ هذا السائل بواسطة مضخات ضخمة من خالل التجويف في داخـل أنابيب 

الحـفر ليصل إلى رأس الحفر، ويخرج من خالل فتحات ليندفع في قاع البئر صاعداً إلى 

أعلى حتى يصل إلى السطح حامـالً معه الفتات الصخري الناتج من عملية الحفر، وعلـى 

السطح يمرالطين على مرشح يفصل الفتات الصخري عن الطين. ومن ثم يدفع الطين مرة 

أخرى إلـى تجويف أنابيب الحفر ليعاود الكّرة ويكون ما يعرف بدورة طين الحفر ويمكن 

تلخيص فوائد استخدام طين الحفر فيما يلي: 

بالصخور  احتكاكها  بسبب  ترتفع درجة حرارتها  الحفر حيث  تبريد معدات   .1

أثناء الحفر.

قاع  من  الطين  اندفاع  أثناء  الحفر  عملية  من  الناتج  الصخري  الفتات  إخراج   .2

البئر إلى السطح.

يزيد من تماسك جدار الحفر ليمنع انهيار جدران الحفرة أثناء الحفر.  .3

تفادي خروج الغازات أو السوائل الموجودة تحت ضغوط عالية في باطن األرض، 

التي قد تؤدي إلى حالة انفجار في البئر وذلك عن طريق موازنة وزن عمود الطين الموجود 

في الحفر لضغط الغازات والسوائل في الطبقات الصخرية.

واثناء الحفر يتم تقسيم مناطق طول البئر الى عدة اقسام اهمها:

االولى: conductor casing هى هباره عن عمق محدد من البئر ذو القطر االكبر وهى 

تكون من سطح االرض الى عمق مسافه ال تزيد عن2000 الى2500 قدم وتستخدم للحفار 

على المياه الجوفيه من االختالط مع سوائل الطبقات التاليه لطبقه المياه الجوفيه من التلوث.

الثانيه: intermediate casingوهى المرحله المتوسطه فى عمق البئر وعندها يتم 

تقليل قطر البئر لتقيليل التكلفه 
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الثالثه liner or production casing: وهى القطاع االخير من البئر والقريب من 

المنطقه المعطيه )الطبقه المحمله بالنفط( وال يزيد طول هذا القطاع عن750 الى1500 

قدم ويكون ذو القطر االقل على عمق البئر

ثالثا: عملية اكمال البئر

جميـع العمليـات التـي تجـري علـى البئـر بعـد اتمـام عمليـات انـزال البطانـة 

االنتاجيـة بـدأ مـن اختيار وانـزال انابيـب االنتاج ومـرور بالسـدادات االنتاجيـة المنزلة 

مـع انابيب االنتـاج والمعـدات الملحقة واختيـار رؤوس االبار المناسـبة وانتهـاء بعملية 

تثقيب البئر واحيائا االنتاج...

لغرض  البئر  كان  فأذا  البئر  نوعية  على  يعتمد  لالكمال  المناسبة  الطريقة  اختيار 

المراقبة فيتم اختيار طرق اكمال بسيطة اما اذا كان الغرض من البئر هو لالنتاج فيتم اخذ 

العوامل التالية بنظر االعتبار:

طبيعة الطبقة المنتجة:  .1

ان طبيعة الطبقة المنتجة يقصد بها مواصفات الطبقة من نفاذية ومسامية   

وضغط مكمني

معدل االنتاج:  .2

ان قابلية البئ لالنتاج سواء بمعدل 2برميل يوميا او 2000برميل يوميا ستحدد   

لنا طريقة االنتاج. هل ننتج من انابيب االنتاج او من الفراغ الحلقي حيث يفضل 

تكون  ان  االعتبار  بنظر  اخذ  مع  الحلقي  الفراغ  من  االنتاج  يكون  ان  دائما 

الصمامات للفراغ الحلقي حجم 8عقدة او اكثر
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مواصفات المائع المنتج:  .3

الصلبة  المواد  من  نسبة  على  احتوائه  حيث  من  المنتج  المائع  مواصفات  ان   

عملية  في  المهمة  العوامل  من  )GOR(تعد  الغازالمذاب  من  ونسبة  )الرمل( 

سيفضل  الرمل  من  كبيرة  نسبة  على  المائع  احتوى  ما  اذا  فمثال...  االكمال 

الكبيرة  السرعة  الحلقي حيث تساهم  الفراغ  االنتاج وليس  انابيب  االنتاج من 

للمائع داخل انابيب االنتاج في رفع الحبيبات وعدم ترسيبها وتغطيتها للمناطق 

المثقبة

عدد الطبقات المنتجة:  .4

استعمال  فيتم  البئر  نفس  من  طبقة  من  اكثر  من  لالنتاج  الرغبة  حالة  في   

سدادات انتاجية مع انابيب االنتاج ونكون الطريقة هنا معقدة وغير تقليدية.

رابعا:طرق اكمال االبار

توجد طريقتين مهمتين وشائعتين في اكمال االبار االنتاجية وهي 

الطريقة االولى - طريقة االكمال المفتوح:-

 Sand(عندما تكون الطبقة المنتجة للنفط مكونة من صخور رملية متماسكة مثال

Stone( او حجر جيري )lim stone( فان الطبقة االنتاجية تنزل الى قمة الطبقة المنتجة 

الطريقة عندما اليحتوي  االنتاج وعادة ماتستعمل هذه  تبقى مفتوحة كلها لغرض  والتي 

المكمن على ماء جوفي او غاز حر او تكون المنطقة المنتجة سميكة بحيث ال يتوقع انتاج 

غاز او ماء جوفي اال بعد فترة طويلة 
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الطريقة الثانية: طريقة االكمال بتثقيب البطانة:-

من الطرق الشائعة الكمال االبار هو تنزيل البطانة االنتاجية الى قعر الطبقة المنتجة 

هذه  وتستعمل  خاصة  اطالقات  باستعمال  البطانة  تثقيب  يتم  يتم  وبعدها  تسميتها  ثم 

الطريقة عندما تكون اكثرمن طبقة واحدة منتجة تفصل بينهما مناطق رخوة او غير نفاذة.

خامسا: ممر الجريان

جميع االبار سواء كان االكمال مفتوح او من خالل البطانة االنتاجية المثقبة فان هذه 

او عدة طبقات وبالتالي فان طبقة تنتج سوائل بمواصفات  االبار تنتج من طبقة واحدة 

محددة ومعدالت محددة وظروف معينة وبالتالي كل هذا تساهم في تحديد نوع وطريقة 

)Flow path( أي ممر جريان السائل المنتج.... هل االنتاج من الفراغ الحلقي او من خالل 

انابيب االنتاج وهل هو من انبوب انتاج واحد او من انبوبين انتاج او من ثالث انابيب انتاج 

الخ ولذا يوجد نوعين من ممرات الجريان.

أ - ممر جريان احادي:- 

في االبار التي يكون ممر الجريان فيها احادي يكون االنتاج اما من انابيب االنتاج او 

من الفراغ الحلقي حيث يعمل الممر كموصل بين المكمن والسطح واالختيار بينهم يعتمد 

على عاملين اساسين هما:-

معدل االنتاج  .1

نوعية االنتاج  .2

من  بدال  الحلقي  الفراغ  خالل  من  االنتاج  يفضل  العالية  النتاجية  ذات  االبار  ففي 

انابيب االنتاج , كذلك ان نوع ومواصفات السائل المنتج من حيث احتوائه على نسبة الرمل 

اوGOR عالية يحدد ممر الجريان من انابيب االنتاج او الفراغ الحلقي 
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ب - ممر جريان متعدد:-

البئر تحوي عل عدة وحدات مختلفة فال بد من عدة ممرات لالنتاج  اذا كان نفس 

البطانة لخطين من  االنتاج وهذا بشرط سعة  النابيب  االنتاج من خالل خطين  يتم  حيث 

انابيب االنتاج حيث تكون عادة قياس )9(.

سادسا: منظومة االكمال

بعد اختيار مجرى الجريان)path flow( سيتم تحديد منظومة االكمال حيث يوجد 

اكثر من منظومة لكن الشائع منها هو المنظومة التقليدية:

وهذه المنظومة تكون عادة من بطانة مثقبة مع انابيب االنتاج مع واحد او اكثر من 

السدادات وهنا يوجد نوعين من المنظومات التقليدية 

ا - منظومة تقليدية احادية الطبقة:-

حيث يرسى السداد فوق مناطق التثقيب لعزل الفراغ الحلقي والاجبار جميع السوائل 

في البئر بالسير نحو رأس البئر من خالل انابيب االنتاج وتشكل هذه الطريقة جزء اساسي 

من معظم االبار المكملة

ب - منظومة تقليدية متعددة الوحدات:-

تستعمل هذه المنظومة اذا كنا نريد االنتاج من عدة وحدات او طبقات يوجد اختالف 

االنتاج  انابيب  عبر  انتاجها  ترسل  احداهم  طبقتين  عندنا  يكون  حيث  فيها  الضغط  في 

والثانية ترسل انتاجها من الفراغ الحلقي.
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الفصل الثالث 

 البئر بعد االكمال

فحص البئر  اوال: 

التحليل العقدي ثانيا:  
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الفصل الثالث : البئر بعد االكمال

)Well test( اوال: فحص البئر

فحــص جريــان الموائــع وهــو يجــري علــى اآلبــار النفطيــة أو الغازيــة لغــرض 

الحصــول علــى معلومــات تخــص البئــر والمكمــن والفحــص بصــورة أساســية يتألف 

ــة  ــن كدال ــى الزم ــبة إل ــط بالنس ــتجابة الضغ ــر واس ــان البئ ــدل جري ــر مع ــن تغي م

ــص  ــى الفح ــط ويدع ــات الضغ ــل بيان ــى التحلي ــد عل ــي تعتم ــات الت ــن البيان ولك

.)Transient Pressure Tests(

ومن خالل فحص البئر يمكن الحصول على المعلومات التالية:

.)K(حساب نفاذية الطبقة  .1

.)PI(2.  حساب الضغط المكمني عند الحدود الخارجية للمكمن

.)PV(حساب الحجم المسامي للمكمن  .3

.)SKIN FACTOR( 4.  معرفة درجة تضرر الطبقة أو درجة أنعاش الطبقة

ايجاد المسافة إلى الصدوع إن وجدت في المكمن.  .5

6.  تحديد طول الكسر.

معرفة إنتاجية الكسر.  .7

.)KH( 8.  حساب السعة اإلنتاجية للمكمن

.)C()Wellbore storage( 9.  معرفة السعة الخزنية للبئر

تحديد التكسرات والتطبقات الموجودة في المكمن.  .10
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أنواع فحص اآلبار:

فحص تصاعد الضغط )BUILD UP TEST(: هو فحص تنامي الضغط حيث   .1

الجريان تعتمد  الزمن بمعدل جريان ثابت حيث فترة  البئر لفترة من  يجري 

على استقرارية البئر وفي نفس اللحظة نقوم بتسجيل تغير الضغط وبعد ذلك 

نقوم بغلق البئر لجعل موجة الضغط تصل حدود المكمن.

عندما  يجري  الفحص  هذا   :)DRAWDOWNTEST( الضغط  تنازل  فحص   .2

يكون البئر مغلق في البداية اي ضغط قعر البئر مستقر وبعد ذلك يفتح البئر 

العامل  ولكن  الزمن  مع  الضغط  واستجابة  الجريان  معدل  ويسجل  للجريان 

الصعب في هذا الفحص هو صعوبة الحصول على معدل جريان ثابت وكذلك 

.)Reservoir limit test( يدعى هذا الفحص

المتداخل )INTERFERENCE TEST(: هو فحص يجري على أكثر  فحص   .3

من بئر حيث البئر الذي يعتمد فيه قياس معدل الجريان يسمى البئر الحقيقي 

أما البئر الذي يعتمد فيه قياس الضغط يسمى بئر المراقبة.

ابار  يخص  الفحص  هذا   :)INJECTIVITY TEST( الحقن  قابلية  فحص   .4

الحقن حيث هذه اآلبار تعامل كمعاملة فحص اآلبار المنتجة وهو شبيه بفحص 

تنازل الضغط.

FALL OFF TEST: هذا الفحص أيضا يخص ابارالحقن وهو شبيه بفحص   .5

تصاعد الضغط.

STEP RATE TEST: هو من الفحوصات التي تجري على أبار الحقن لغرض   .6

.)Formation fracture gradient( حساب

DRILL STEM TEST DST(  .7(: هذا الفحص يستخدم لتقييم أو تحديد الطاقة 

اإلنتاجية للتكوين الحاوي على الهيدروكاربونات لغرض أكمال البئر.
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لتقييم  أيضا  يستخدم  الفحص  هذه   :PRODUCTION TEST االنتاج  فحص   .8

الطاقة اإلنتاجية للبئر وكذلك تحديد طاقة المكمن أي من خالل نتائج الفحص 

.)IPR( نحدد أدائية جريان البئر

المعدات الالزمة الختبارات اآلبار

األدوات أسفل البئر تستخدم لعزل ومراقبة المكمن.  .1

المعدات السطحية مصممة للسيطرة على الضغط والنفايات السائلة المنفصلة  .2

وأجهزة قياس تستخدم لقياس الضغط والحرارة ومعدل الجريان.  .3

التخلص الفعال من النفايات السائلة جيدا  .4

ثانيا: التحليل العقدي

جريان النفط من المكمن الى العازلة االولى يتم عن طريق التدرج في هبوط الضغط 

في مقاطع االنبوب المختلفة ومعرفة حساب معدل الجريان من المكمن الى العازلة االولى 

يعطي انطباع كامل عن االنتاج واي خلل او هبوط في ذلك يؤدي الى انخفاض االنتاج ومن 

اجل معرفة الخلل يتم دراسة كل نقاط )العقد( انتقال النفط من البئر الى العازلة االولى 

وهذا ما يعرف ب التحليل العقدي.
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 )Pr( والجراء التحليل العقدي للبئر البد من وجود معطيات عن الضغوط في المكمن

)Psep( وضغط العازلة االولى )Pwf( وضغط في اسفل البئر
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يشير التحليل العقدي الى اختيار النظام الذي يحدد فيه الضغط المناسب وفي هذه 

الحالة تسجل هذه النقطة كنقطة حل او عقدة حل.

ويبحث التحليل العقدي في اثنين من المكونات االساسية النتاج اي بئر

)inflow( االول: مخطط الجريان الداخلي

والذي يمكن حسابه من خالل معادلة دارسي 

ويمكن الحصول على المخطط التالي:
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outflow الثاني: مخطط الجريان

والذي ينتج من تقاطع ال inflow & outflow المخطط التالي:

ومن تلك المخططات يمكن حساب االمثلية النتاج اي بئر.
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الفصل الرابع 

 المنشأت السطحية لألنتاج

شجرة رأس البئر اوال: 

منظومة االنابيب ثانيا: 

محطة عزل الغاز ثالثا: 
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اوال: شجرة رأس البئر

)well head & Christmas tree( مكونات رأس البئر وشجرة الميالد

:)well head( رأس البئر

يمثل المعدات أو مجموعة الصمامات السطحية المتوضعة تحت الصمام الرئيسي 

للبئر )master valve( وهو يتضمن االجزاء التالية:
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 :)casing head( رأس مواسير التغليف  .1

حيث يعمل رأس مواسير التغليف على تعليق مواسير التغليف , ويتم تحديد   

األعلى  من  تجويف  الرأس  ولهذا  التغليف  برنامج  بحسب  الرؤوس  هذه  عدد 

التي   )casing hanger( المواسير  تعليق  بأداة  اإلمساك  على  يعمل   )bowl(

بدورها تمسك بمواسير التغليف اإلنتاجية بواسطة شرار على األغلب , وبناء 

على هذا يكو ن للبئر الذي يتكون برنامج تغليفه من ثالث مراحل )سطحية 

على  يعمل  العلوي  الرأس   , التغليف  لمواسير  رأسين  إنتاجية(   - -متوسطة 

اإلمساك  على  يعمل  السفلي  والرأس   , اإلنتاجية  التغليف  بمواسير  اإلمساك 

بمواسير التغليف المتوسطة , والرأس السفلي هو عبارة عن مواسير التغليف 

السطحية.

:)production tubing head( رأس مواسير اإلنتاج  .2

غالبا ما يتم اإلنتاج بواسطة مواسير إنتاجية وذلك لتالفي تلف مواسير التغليف,   

وإلمكانية استبدالها , لذلك يتم تركيب رأس مواسير اإلنتاج للعمل على اإلمساك 

بمواسير اإلنتاج بواسطة أداة تعليق , ويحتوي رأس مواسير اإلنتاج على صمام 

اإلنتاجية  التغليف  ومواسير  اإلنتاج  مواسير  بين  الحلقي  الفراغ  مع  متصل 

ويرتبط بالصمام من طرفه اآلخر مقياس للضغط لمراقبة حالة الفراغ الحلقي, 

على صمام

3.  شجرة الميالد )xmass tree(: هي مجموعة الصمامات الموضوعة فوق رأس 

 , البئر , والتي تعمل على التحكم بتدفق الموائع الخارجة والداخلة من البئر 

غاز(  إنتاج   - نفط  إنتاج   - )حقن  البئر  نوع  حسب  مختلفة  بتركيبات  تأتي 

وحسب احتواء هذه الموائع على مواد تسبب تآكل او ال.
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التام  اإلغالق  إغالقه في حال  يتم  الذي   )master valve( الرئيسي  والصمام   

للبئر أو في الحاجة إلجراء عمليات صيانة في الجزء العلوي من شجرة الميالد 

سد  يجب  الصمام  هذا  والستبدال  رئيسي,  صمام  من  أكثر  يوجد  أن  ويمكن 

 wing( مواسير اإلنتاج , كما يتوضع على جانبي شجرة الميالد صمامي الجناح

valve( أحدهما مرتبط مع الصمام الخانق )choke( يمر من خاللهما المائع 

المنتج , واألخر يستعمل في قتل البئر في حال الحاجة , تبقى الصمام العلوي 

أو صمام السحب )swabbing valve( الذي يتم فتحه في حال إنزال المعدات 

في البئر أو عند قياس الضغط في المقياس الموجود فوقه الذي يقيس ضغط 

.)THP( رأس البئر
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ثانيا:منظومة االنابيب

تستخدم منظومة انابيب مناسبة لنقل النفط من رأس البئر الى محطة العزل تتناسب 

مع معدل جريان انتاجية كل بئر... وتحتوي هذه االنابيب عادة على منظومات قشط وحقن 

الجريان. وافضل مميزات  الترسبات والتأكل وتحسين  االنبوب من  للحفاظ على  تستخدم 

لالنابيب يمكن ايجازها باالتي:

اقل كلفة لالنشاء.  .1

اقل طاقة لنقل المنتج.  .2

اقل كلفة للصيانة.  .3

يحقق اطول عمر.  .4

و خــالل الســنوات االخيــرة اتجهــت الشــركات المنتجــة للنفــط الــى اســتخدام 

نظــام التجمــع لــرءوس االبــار )Wellpad( حيــث يتــم حفــر االبــار بصــورة مائلــة او 
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افقيــة ويتــم تجميــع رؤوس االبــار فــي مــكان محــدد ومــن ثــم جمــع نفــوط هــذه 

االبــار بانبــوب رئيســي واحــد مــن خــالل مجمــع االبــار )Manifold( ومــن ثــم يتجــه 

ــل  ــة تقلي ــن ناحي ــة م ــة اقتصادي ــذه العملي ــر ه ــزل وتعتب ــة الع ــى محط ــط ال النف

االنابيب الناقلة وتقليص مساحة االرض المستخدمة.

ويتم التصميم والتحكم بكل تفاصيل العملية من خالل برنامج التصميم والمحاكاة 

)Pipesim(

ومن خالل ماذكر انفا يمكن تلخيص الحديث عن االنابيب بعدة محاور اساسية هي 

)مجمع االبار، منظومة الحقن، القاشطة باالضافة الى برنامج Pipesim( فضال عن جريان 

الموائع كمحور اساس سنتكلم عنه خالل فصل مستقل.

مجمع االبار 

اجريت تغييرات كثيرة على مجمع االبار وتطور مجمع االبار من الطور التقليدي الى 

المتخصص ومن ثم الى متعدد الوظائف فاصبح االن مجمع االبار يؤدي العديد من الوظائف 

في وقت واحد اهمها تجميع النفوط عبر انبوب واحد وايجاد الحالة المثالية لالنتاج اضافة 

 Multiphase( عبر عداد متعدد االطوار )Well test( الى اجراء عمليات فحص جريان االبار

meter( ومعرفة التفاصيل المطلوبة من خالل هذا الفحص واهمها معدل الجريان ونسبة 

.)GOR( الغاز الى النفط

منظومة الحقن

للمواد  الحاويات  من  مجموعة  من  وتتكون  االبار  رؤوس  عند  الحقن  منظومة  تقع 

الكيميائية مع مضخات حقن بضغوط عالية وعلى شكل جرعات يتم تثبيت المنظومة على 

اعدادات حقن لكمية المواد المطلوبة.
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واهم مواد الحقن 

)Anti corresion( مانع التأكل  .1

 )Anti foam( مانع الرغوة  .2

 )Anti hydrate( مانع تكدس الماء  .3

)PIG( القاشطة

واخرى  فترة  وبين  للعمل  االنبوب  دخول  قبل   )Pig( القشط  عملية  اجراء  من  البد 

للحفاظ على االنابيب. 

حيث ترتبط عملية القشط مع مراحل انشاء االنبوب المختلفة مثل:

Construction

Commissioning

Maintenance 

Operation

Repair 

De-commissioning
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حيث يتم التخلص من بقايا اعمال ال )Construction( في االنبوب من خالل عملية 

القشط كذل فأن عملية الفحص االولي واستالم االنبوب )Commissioning( يتطلب اجراء 

فحص هيدروستاتيكي بالماء واجراء عملية قشط بعده لتفريغ االنبوب من الماء.كذلك بقية 

المراحل فأنها تتطلب اعمال قشط للتخلص من الترسبت العالقة على جدران االنبوب التي 

تؤدي الى انسداد االنبوب او تقليل معدل جريانه.وتوجد العديد من االنواع من القاشطات 

منها البسيطة واخرى الذكية التي تعمل على تسجيل الكثير من المالحظات على االنبوب 

عند مرورها خالل االنبوب.
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للقيام  مختصة  شركات  الى  وتحتاج  والحسابات  التفاصيل  كثيرة  القشط  عملية 

بهكذا اعمال واي يخطأ فيها يؤدي الى اضرار وخسائر جسيمة لذلك البد من ضبط كافة 

التفاصيل والحسابات قبل القيام بها.

ثالثا: محطة العزل 

من  النفط  انتاج  عملية  في  واولها  االساسية  المفاصل  اهم  العزل  محطات  تعتبر 

الماء  النفط كذلك فصل  للنفط عن  الغازالمصاحب  فيها عملية فصل  الحقل حيث تجري 

المطلوبة....  للمواصفات  النفط وانتاج نفط مطابق  العالقة عن  الرواسب  واالمالح وباقي 

وتختلف محطات العزل في طاقاتها االنتاجية تبعا لخطة االنتاج وخزين المكمن النفطي 

وعادة تتالف المحطات من االجزاء االساسية التالية:

مجمع االبار   .1

ضفة العزل وتتكون من الوحدات التالية:  .2

 )Separator( العازلة أ- 

)Dehydrator( عازلة سحب الماء ب- 

.)Desalter( عازلة سحب االمالح ت- 

.)Heater( سخان النفط ث- 

.)Air cooler( وحدة تبريد النفط ج- 

)Wash water pump(.مضخات ماء الغسل ح- 

)Oil pump(.مضخات دفع النفط خ- 

)Production storge( خزانات االنتاج  .3

)pumping system( منظومة الضخ  .4



- 63 -

الفصل الرابع : المنشأت السطحية لألنتاج

)Produced water treatment( وحدة معالجة الماء المكمني  .5

)Metering( منظومة العدادات  .6

)Control room( غرفة السيطرة  .7

)Power Generator(مصدر الكهرباء  .8

)FLARE( شعالت الحرق  .9

بحيرات تبخر الماء المكني المعالج.  .10

المرافق المساعدة )Utilities( وتشمل:  .11

)Raw water( خزان الماء الخام أ- 

)Diesel( خزان وقود الديزل ب- 

)Service water(خزان ماء االستخدام ت- 

)Potobale water(خزان ماء صالح االستخدام ث- 

)Derear( وحدة معالجة الماء من االوكسجين المذاب ج- 

)Firewater generater(مولدات االطفاء ح- 

)N2 compressor(وحدة انتاج النتروجين خ- 

)Air compressor( وحدة انتاج الهواء د- 

وسيتم شرح االجزاء االساسية في محطة العزل )مجمع االبار، ضفة العزل بمكوناتها، 

السيطرة، الخزانات( وسيتم التركيز على مكونات ضفة العزل خاصة العازلة كونها القلب 

النابض لمحطة العزل... لغرض االختصار وعدم االطالة...

ويمكن تصور حركة النفط من خالل المخطط التالي الذي يوضح مسير النفط من 

البئر والى انبوب التصدير
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1 - مجمع االبار 

عبارة عن مجموعة من االنابيب والصمامات تستقبل النفوط القادمة من االبار وتقوم 

او  االنتاج  اليها كضفة  النفط  توجيه  المراد  الضفة  او  الوحدة  وتوجيها حسب  بتجميعها 

النفط  االبار جمع  لمجمع  الرئيسية  الوظيفة  اي وحدة...اذن تكون  الى  او  الفحص  ضفة 

 )valves( وتوجيهها نحو الجهة المطلوبة ويحتوي المجمع على مجموعة من الصمامات

.)check valve( وصمامات االتجاه الواحد
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2 - ضفة العزل 

وتتكون من الوحدات االساسية التالية:

العازلة )Separator( )عددها اكثر من واحدة( أ- 

)Dehydrator( عازلة سحب الماء ب- 

.)Desalter( عازلة سحب االمالح ت- 

.)Heater( خان النفط ث- 

.)Air cooler( وحدة تبريد النفط ج- 

)Wash water pump(.مضخات ماء الغسل ح- 

)Oil pump(.مضخات دفع النفط خ- 

وســنتكلم علــى االجــزاء االساســية االكثــر اهميــة فقــط التــي تعطــي تصــور 

واضح عن عمل الضفة.
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)Separator( أ - العازلة

يمكـن تصنيـف انـواع العـازالت فـي العمليـات الصناعيـة مـن خـالل المخطط 

المبسط التالي:

حيـث يوضـح المخطـط العـازالت النفطيـة التـي تظهـر كأحـد انـواع عـازالت 

العمليـات الصناعيـة... و عازلـة النفط عـن الغاز الصاحـب تعتبر اول مراحـل العمليات 

االنتاجيـة للنفـط الخـام فـي محطـة العـزل والهميـة الموضوع تـم عمل فقـرة خاصة 

بالعـازالت كـون العـازالت تمثـل روح محطـات العزل...وتختلـف انـواع واسـتخدامات 

العـازالت النفطية طبقـا للحاجة والغـرض فهناك عـازالت متنقلة يتم مـن خاللها اعمال 

الفحـص االولـي لالبار وهنـاك عازالت ثابتـه في المواقع منهـا في المنصـات البحرية او 

محطـات العـزل وبصـورة عامـة تكـون العـازالت امـا ثنائيـة الطـور )نفط , غـاز( او 

ثالثية الطور)نفط, ماء,غاز(...
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عازلة ثالثية الطور

وتوجد عدة انواع من العازالت النفطية اهمها:

االفقية  .1

العمودية  .2

الكروية  .3

الطرد المركزي  .4
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ولكل نوع محاسن ومساوئ اال ان مبدأ العمل هو واحد يعتمد على قانون الجاذبية 

االرضية وفرق الكثافة للخليط الداخل... لذلك سيتم اختيار العازلتين العمودية و االفقية 

كنموذج للحديث عنهما كونهما اكثر العازالت استخداما...
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الغرض من العازالت  -

فصل الغاز عن النفط   .1

فصل الماء عن النفط  .2

فصل الملوثات في الخليط  .3

المبادئ االساسية للعزل:  -

لعزل النفط عن باقي المركبات   

المخلوطه معه يجب ان يتوفر 

عاملين مهمين:

مستحلبة  السوائل  التكون  ان   .1

فيمابينها.

ان تكون السوائل مختلفة الكثافة لسهولة الفصل.  .2

في بدء عملية الفصل يبدأ رذاذ السائل باالنفصال عن الغاز والذهاب لالسفل بفعل 

الجاذبية بينما يبدأ الغاز بالتحرر من السائل والذهاب لالعلى لقلة كثافته..

ويكون تحرر الغاز نحو االعلى في البداية بطيئا كون السائل غير مستقر وتحدث 

توفر  لحين  السائل  داخل  محصور  الغاز  سيبقى  لذلك  اضطرابي  وجريان  دوامات  فيه 

ظروف استقرار السائل داخل العازلة...

والبد من معرفة ان كثافة الغاز األكثر تأثرا من بالضغط حيث 

وفي ضغط 52 بار فأن كثافة الغاز = 0.0036 كجم / لتر  -

وفي ضغط 1 بار فأن كثافة الغاز = 0.0016 كجم / لتر  -

االسفل  في  أسرع  بشكل  يستقر  النفط سوف  قطرات  بار   1 فأن في ضغط  لذلك 

ويزيد من سرعة تحرر الغاز اي سيتحرر الغاز بمعدل 5 قدم / ثانية )1.52 م / ث( اي 
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ان معظم الغاز سيتحرر بفترة زنية تتراوح مابين 30-60 ثانية ويطلق على هذه الفترة 

)Residence time( )Retention Time( .زمن االقامة او المكوث

بينما يمكن تصور العازالت النفطية بأنواعها من خالل الصور التوضيحية التالية
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العوامل المؤثرة على عملية الفصل  -

)Retention Time( زمن المكوث  .1

)Size of the particles( حجم الجزيئات  .2

)Density( الكثافة  .3
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)Viscosity( اللزوجة  .4

)Temperature( الحرارة  .5

)Retention Time( 1 - زمن المكوث

للتأكد من خليط الغاز والسائل داخل العازلة قد وصل الى مرحلة التوازن ال بد من 

بزمن  يعرف  ما  الماء وهذا  وانفصال  الغاز  لتحرر  العازلة  داخل  للخليط  كافي  اخذ وقت 

المكوث ويمكن حساب زمن المكوث من المعادلة التالية:

زمن المكوث = حجم العازلة / معدل جريان السائل الداخل للعازلة

ووجد من خالل التطبيقات العملية لعمليات الفصل ان زمن يتراوح بين 30 ثانية 

 CO
2
الى 3 دقائق يكون كافي العطاء عملية فصل مناسبة ماعدا حاالت وجود الرغوة او ال 

التالي يوضح نوع  الفصل.... والجدول  العازلة الكمال عملية  المكوث في  فأنه يتم زيادة 

النفط والزمن المناسب له 

2 - حجم الجزيئات للمخاليط

من خالل قانون ستوك)Stock( الخاص بسرعة ترسب السوائل في المخاليط يمكن 

تصور تاثير العوامل المؤثرة وخاصة حجم الجزيئات على عمل العازلة فقد طرح العالم 

)Stock( قانونه االتي:
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حيث يوضح قانون ستوك سرعة ترسب جزيئات السائل ومن ثم الفصل وبالتالي 

فأن كفاءة الفصل تزداد بزيادة حجم الجزيئات

)Density( 3 - الكثافة

البترول  دراسة  عند  المستخدمة  الخصائص  أهم  من  والكثافة  النوعي  الوزن  يعّد 

والمنتجات البترولية وتعرف الكثافة على انها كتلة المادة في حجم معين ومن اجل اعطاء 

صورة اكثر وضوحا في ذهن المتلقي تم ايجاد مصطلح الكثافة النسبية او الوزن النوعي 

وهوحاصل قسمة كثافة المادة الى كثافة الماء النقي بدرجة حرارة 4 سيليزية... وتعتبر 

الكثافة النسبية والوزن النوعي النسبي كميتان متساويتان عدديّا. وتقاس كثافة الماء عند 

درجة °4م، إذ أن أعلى كثافة للماء تكون عند هذه الدرجة... ولتمييزكثافة النفط عن باقي 

السوائل والهمية كثافة النفط كونه عامل اساسي في تحديد سعر النفط وبيان مدى الفائدة 

منه طور معهد البترول االمريكي)American Petroleum Institute( مصطلح الكثافة 

الوزن  مقلوب  )American Petroleum Institute( وهي  ل  )API( وهو مختصر  الى 

النوعي النسبي.
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ويقاس من المعادلة التالية

API=141.5/SG-131.5

SG:الوزن النوعي

والشيء المهم هنا هو معرفة كيف تؤثر الكثافة في عملية الفصل حيث المعروف ان 

كثافة اي سائل يتقل بزيادة درجة الحرارة نتيجة لزيادة في حركة الجزيئات عند ارتفاع 

درجة الحرارة وبالتالي تركها لمكانها في وحدة الحجم والمخطط ادناه يوضح العالقة بين 

الحرارة والوزن النوعي وبالتالي فأن فرق الكثافات سيزيد من سرع انفصال المخاليط عن 

بعضها.
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4 - اللزوجة

من العناصر الفيزيائية المهمة المؤثرة بصورة كبيرة على كفاءة الفصل في العازالت 

وتعرف اللزوجة عل انها مقاومة السائل للتدفق وتقاس بوحدة البويز وتزيد اللزوجة من 

فبمة الشد السطحي للسوائل وبذلك تقوم بمنع تحرر الغازات.. وتقل اللزوجة بزيادة درجة 

الحرارة وبالتالي اعطاء امكانية اكبر لتحرر الغازات.

5 - درجة الحرارة 

اجل  ومن  واللزوجة  الكثافة  عن  الحديث  خالل  من  الحرارة  درجة  تأثير  اتضح 

العازالت  في  الدخول  قبل  النفط  تسخين  يتم  النفط  كفاءة  من  قيمة  اكبر  عل  الحصول 

بواسطة االفران الحرارية.

- تصميم مكونات العازلة 

تلعب الخبرة دور كبير في تصميم العازالت باالضافة الى المعطيات المتوفرة من 

معلومات وبيانات عن النفط المراد فصل الغاز عنه كذلك خطة االنتاج المخطط لها لذلك 

عند تصميم اي عازلة فانه يتم التركيز على االجزاء االساسية التالية وكيفية التعامل معها 

من اجل ايجاد كفاءة فصل جيدة. ويمكن االستفادة من توصيات ومقررات المعهد االمريكي 

للبترول )American Petroleum Institute( )API()1) االمريكي في تصنيع العازلة

وبصورة عامة تتكون كل عازلة من االجزاء االساسية التالية:

)Vessel( وعاء العازلة أ- 

)Pressure valve control PVC( صمامات السيطرة على الضغط ب- 

)level valve control LVC( صمامات السيطرة على المستوى للسائل ت- 

)Safety valve( صمامات االضطرار ث- 

1-  المعهد االمريكي للبتروليوم )American Petroleum Institute( معهد يختص بالنفط ويعطي نشرات دورية 
تتضمن المعايير االساسية لتصنيع الوحدات والمعدات الخاصة بالنفط والتي تعطي المستخدم افضل حالة مثالية 

لالنتاج والجزء الخاص بتصنيع العازالت هو
 API spec 12j specification for oil and gas separators
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أ - وعاء العازلة: 

وعــاء العازلــة هــو الجســم الخارجــي للعازلــة ويصمــم وفــق معادالت هندســية 

يراعي فيها:

مقدار الضغط المسلط عل جدران الوعاء   .1

الطاقة االنتاجية المخطط لها   .2

)seam to seam( طول وقطر العازلة من المماس للمماس  .3

حجم جزيئات النفط والماء  .4

كمية الغاز المتحرر  .5

زمن المكوث  .6

باالضافـة الـى محددات تحرر الغاز نحو االعلى وترسـب السـوائل لالسـفل والتي 

يمكـن اخذهـا بالحسـبان يمكـن ايجـاد ابعـاد تصميـم العازلة مـن معـادالت التصميم 

التاليـة لعـازالت ثنائيـة الطـور وللتفصيـل اكثـر يمكـن االطـالع على معادالت حسـاب 

ابعاد العازلة في الملحق رقم )4(
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)Pressure valve control PCV( ب _ صمامات السيطرة على الضغط

توضع صمامات السيطرة على الضغط على مجرى الغاز الخارج من اعلى العازلة 

وتقوم هذه الصمامات بالحفاظ على الضغط المطلوب داخل العازلة حيث تقوم بتقليل او 

هذه  ترتبط  حيث  العازلة  داخل  الضغط  مقدار  على  للحفاظ  الخارج  الغاز  حجم  زيادة 

للسيطرة  الضغط  بيانات  بنقل  يقوم  العازلة  داخل  الضغط  لقراءة  بمتحسس  الصمامات 

ومن ثم يقوم برنامج السيطرة بأعطاء االيعاز المناسب للصمام لغرض زيادة الفتحة او 

تقليلها حسب مقدار الضغط داخل العازلة.

الكهربائية  االشارتين  وفق  الضغط  سيطرة  صمامات  عمل  مبدأ  يكون  ما  وغالبا 

االيعاز  نقل  على  السيطرة  لوحة  من  القادمة  الكهربائية  االشارة  تعمل  حيث  والهوائية 

قيام  الى  االشارة  بعد معرفة نوع  االيعاز  تنفيذ  الناقل لالشارة ويؤدي  للصمام  المطلوب 

مجرى الهواء الداخل للصمام بتنفيذ االيعاز اما بزيادة ضغط الهواء وبالتالي تقليل فتحة 

الصمام او تقليل ضغط الهواء وبالتالي زيادة فتحة الصمام.
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)level valve control LCV( صمامات السيطرة على المستوى للسائل  -

توضع هذه الصمامات على مجرى النفط الخاج من العازلة )Outlet oil( ويكون 

الصمامات  هذه  ترتبط  حيث  العازلة  داخل  النفط  مستوى  على  الحفاظ  هو  عملها  مبدأ 

مباشرة مع السيطرة وتتلقى االيعازات من هناك حيث تقوم متحسسات المستوى للعازلة 

بنقل قراءات المستوى من العازلة الىى السيطرة بصورة مباشرة ويقوم برنامج السيطرة 

 )level valve control LVC( بأعطاء االيعازات الى صمامات السيطرة على المستوى للسائل

مقدار  حسب  تقليلها  او  الفتحة  زيادة  لغرض  المستوى  على  للحفاظ  مستمرة  بصورة 

المستوى داخل العازلة.

و يكون مبدأ عمل صمامات سيطرة المستوى وفق االشارتين الكهربائية والهوائية 

حيث تعمل االشارة الكهربائية القادمة من لوحة السيطرة على نقل االيعاز المطلوب للصمام 

الناقل لالشارة ويؤدي تنفيذ االيعاز بعد معرفة نوع االشارة الى قيام مجرى الهواء الداخل 
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للصمام بتنفيذ االيعاز اما بزيادة ضغط الهواء وبالتالي زيادة فتحة الصمام او تقليل ضغط 

الهواء وبالتالي تقليل فتحة الصمام عكس مبدأ عمل صمامات السيطرة على الضغط ففي 

 Air to( بينما في صمامات الضغط)Air to open( حالة صمامات المستوى يكون المبدأ

.)close

)Safety( صمامات االمان -

في   )Safety( االمان  صمامات  توضع 

ليقوم  وضع  للغاز  مجرى  على  العازلة  اعلى 

عند  االضطرارية  الحاالت  في  الغاز  بتصريف 

به  المسموح  الحد  من  العلى  الضغط  زيادة 

سالمة  على  الحفاظ  يتم  وبذلك   )MOAP(

المعدة من التضرر.
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- العازالت العمودية: 

تستخدم عندما تكون نسبة الغازكبيرة جدا والنفط صغيرة جدا مقارنة بالغاز اي 

تكون نسبة النفط تتراوح مابين %10 الى %20 بالوزن.

- ميكانيكية عمل العازلة العمودية

سـيتم شـرح عمل كل جزء مـن اجـزاء العازلة العموديـة حيث تتألـف العازلة من 

االجزاء التالية:

جزء الفصل االساسي   .1

جزء الفصل الثانوي  .2

جزء استخالص الرذاذ  .3

جزء السائل المتراكم  .4

الغازات لالعلى  ففي الجزء االول يحصل استقرار للسائل في االسفل بينما تتحرر 

نتيجة لحصول المتغيرات التالية:

انخفاض في سرعة  -

تغيير في اتجاه وتدفق  -

انخفاض في ضغط  -

حيـث يتم تخفيض السـرعة نتيجة توسـع قطـر العازلة عـن قطر انبوب السـائل 

الداخـل اليها ويتـم تغيير االتجاه مـن خالل مصد السـائل الموضوع عـن نقطة الدخول 

بينمـا يتـم التحكـم بالضغط مـن خـالل صمامات السـيطرة علـى الضغـط الموضوعة 

على انبوب الغاز الخارج.

للكثافة وتبدأ قطرات  نتيجة  السائل  لرذاذ  الثانوي سيحصل سقوط  الجزء  اما في 

السائل بالهبوط نحو االسفل.
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ويعتمد ذلك على عدة عوامل اهمها:

كبر حجم قطرات السائل  .1

سرعة الغاز تعتمد سرعة الغاز على حجم العازلة وطاقتها التصميمية.  .2

وجود اضطرابات داخل العازلة يمكن تالفي الجريان االضطرابي للسائل داخل   .3

العازلة من خالل عمل منظومة انابيب )straightening vanes( لغرض جعل 

الجريان خطي 

بينما يبقى فرق الكثافة العامل االهم واالساسي في ترتيب المكونات داخل العازلة.  

بينما يعمل جزء استخالص الرذاذ على اصطياد جزيئات السائل العالقة بالغاز   

الرذاذ  استخالص  ويتم  النفط.  جزيئات  من  خالي  نقي  غاز  خروج  لضمان 

بواسطة:

حاجز اصطدام )مشبك معدني(  .1

قوة طرد مركزي  .2

ــرة  ــائل الصغي ــات الس ــك جزيئ ــدام بمس ــز االصط ــوم حاج ــث يق حي  

ــى  ــؤدي ال ــرة ت ــات كبي ــون جزيئ ــى تتك ــطحه حت ــى س ــا عل وتجميعه

الهبوط الى االسفل.

وهناك وضعيات يجب القيام بها في حالة اذا كان قطرات السائل كثيرة في مجرى 

الغاز الخارج منها تغيير اتجاه مجرى الغاز الن جمود االتجاه يؤدي الى استمرار خروج 

.)carry offer( النفط وبالتالي حصول ظاهرة ال
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قسم تراكم السائل  -

القسـم أدنـى الطبقـات و هـو المـكان الذي تتراكـم فيه األقسـام الثالثـة األخرى 

قبل تصريفها.

مثال: اذا كان لديك المعطيات التالية لنفط مستخرج من االبار كيف يمكنك تحديد 

اي عازلة ستختار:

Gas stream 100 MMscm/day 

Gas density 10kg/M3

condensate 2000 M3/d

Condensate density 750 kg/M3 

العازالت االفقية   -

تستخدم عادة العازالت االفقية للنفوط التي تكون فيها نسبة السوائل )النفط والماء( 

كبيرة الحجم بحيث تزيد نسبتها الوزنية عن 20%
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ومن محاسنها:

استيعابها للكميات الكبيرة من السوائل:  .1

سرعة اوطا مما في العازالت العمودية مما يعطي زمن مكوث كافي لترسب السوائل.  .2

امكانية اكبر لمعالجة الرغوة.  .3

وبصورة عامة يصمم حجمها على اساس الطاقة االنتاجية المخطط لها ويوجد عدة 

انواع مختلفة من العازالت االفقية يعتمد كل نوع منها على مكونات الخليط الداخل اليها 

فمثال تستخدم عازالت البوت )Boot( اذا كان النفط يحتوي على كمية قليلة من الماء 

بينمــا تســتخدم عــازالت الطــرد المركــزي 

ــاء  ــن الم ــرة م ــة كبي ــود كمي ــاالت وج ــي ح ف

ــل  ــى جع ــرد عل ــازالت الط ــل ع ــتحلب وتعم المس

ــى  ــؤدي ال ــة مماي ــة دائري ــدور بحرك ــط ي الخلي

ــطح  ــدران الس ــى ج ــائل عل ــات الس ــل جزيئ تكت

ــل  ــك الكت ــزول تل ــي ن ــة وبالتال ــي للعازل الداخل

الكبيرة لالسفل وانفصالها عن الغاز 
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)Inlet( مقطع الدخول للعازلة -

داخل  النفط  واستقرار  العزل  كفاءة  زيادة  في  اساسيا  دورا  الدخول  يلعب مقطع 

اجراء  تم  لذلك  الرغوة  للعازلة ومنع تكوين  الداخل  السائل  تقليل زخم  العازلة من خالل 

تم  الدخول والعمل على تحسين عمله وقد  اختيار شكل مقطع  التجارب على  العديد من 

التوصل الى العديد من االنواع اهمها:

Inlet device 

1- A deflector baffle 

2- A slotted tee distributor 

3- A half-open pipe 

4- A 90 ° elbow 

5- A tangential inlet with annular ring 

6- A schoepentoeter
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كاسر الدوامات  -

فوهة  عند  العزالت ويوضع  داخل  الدوامات  تكون  منع  على  الدوامات  كاسر  يعمل 

االنبوب الداخل ويكون على الشكل التالي:
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- مراحل العزل

في الحقول النفطية المختلفة يكون الهدف االساسي النتاج النفط هو الحصول على 

سيليزية   15 حرارة  ودرجة  الجوي  للضغط  قريب  بضغط  للتصدير  مهيء  مستقر  نفط 

الضغط  ارتفاع  مشاكل  عن  بعيدا  امنه  بصورة  الشحن  يتم  كي  المذاب  الغاز  من  وخالي 

وخطر ذلك في الشحن.

لذلك يتم امرار النفط على عدة مراحل من العزل للتخلص من كل الغازات المذابة 

انسيابية جريان  التي تسبقها لضمان  العازلة  اقل من  فيه. حيث يكون ضغط كل عازلة 

النفط وتحرر الغازات الذي يعتمد على درجة الفقاعة لتحرره ويعتمد عدد العازالت ومقدار 

ضغطها على ضغط المكمن وعدة يكون العدد من 2 الى 4.

- المعايير االساسية في اختيار العازالت

يعتمد اختيار العازاالت على عدة عوامل اساسية اهمها محاسن ومساوئ كل نوع من 

انواع العازالت:
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محاسن العزالت العمودية 

تشغل مساحة صغيرة  .1

تشغل حجم صغير  .2

كفاءة عالية في فصل المواد الصلبة  .3

كفاءة قليلة في فصل السوائل.  .4

النفط والماء  -

السوائل لفترة كافية في وعاء، وسيطفو  إذا تركت هذه  النفط والماء ال يختلطان. 

النفط فوق الماء بعد فترة نتيجة الختالف الكثافة 

والمتعارف مختبريا ان النفط والماء ينفصالن عن بعضهما اسرع من انفصال الغاز 

عن النفط.

لذلك يتم وضع حد فاصل في العزلة يسمح من فوقه مرور النفط بينما يحصر الماء 

للسيطرة  والنفط  للماء  المستوى  االسفل مع وجود متحسسات  قبله لغرض تصريفه من 

على العملية اما في حالة كون النفط والماء اندمجا مع بعضهما واصبحا في حالة استحالب 

عندئذ يتطلب استخدام عازالت النفط الرطب لغرض فصل الماء المستحلب.
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.)Desalter( ت عازلة سحب االمالح & )Dehydrator( ب - عازلة سحب الماء

وحدات النفط الرطب

بعـد جريـان النفـط الخـام مصحوبـا بالمـاء من االبـار الـى محطة العـزل فان 

جزيئـات المـاء تبـدأ بالتجمـع وبعـد فترة مـن 3-10 دقائـق فان كتـل المـاء المتكونة 

 Free-( تبـدأ بالترسـب اسـفل النفط وفي هـذه الحالة يسـمى المـاء هنـا بالماء الحـر

Water( وهـذا ابسـط تعريـف للمـاء الحر...امـا اذا بقـي المـاء عالقـا في النفـط وغير 

قابل للترسيب فيحصل هنا ما يعرف باالستحالب..

ويعرف األستحالب )Emulsification(: ھو وجود سائلین ال یذوبان في بعضھما، 

بل یتشتت أحدھما في اآلخر وتعتمد درجة أستقراریة المستحلب على طبیعة الخلط وعلى 

طبیعة السائلین من حیث التركیب الكیمیاوي واللزوجة، كما أن لدرجة الحرارة تأثیر على 

أستقراریة المستحلبات ولكي یتكون مستحلب یجب توافر سائلین ال یمتزج أحدھما مع 

في  المستمر  غیر  الطور  الكافیة ألنتشار  الخلط  األستحالب ومدة  عوامل  اآلخر مع وجود 

الطور المستمر. 

وفــي الصناعــة النفطیــة فــأن النفــط والمــاء ســائالن ال یمتــزج أحدھمــا مــع 

ــواد  ــة، الم ــات الصلب ــود الجزیئ ــو وج ــتحالب ھ ــل األس ــم عوام ــن اه ــر وم اآلخ

البارافینیــة Parrafins،المــواد األســفلتینیة Asphaltens، الحوامــض العضویــة 

الذائبــة، المركبــات الراتنجیــة Resinous substances، باألضافــة الــى المــواد الصلبــة 

المنتشــرة فــي النفــط مثــل الرمــل، الكاربــون، الكالســیوم، الســلیكا، الحدیــد، الزنــك، 

ســلفات األلومنیــوم فــي حیــن یحصــل المــزج فــي اآلبــار واألنابیــب وفــي الصمامــات 

.)Choke valves(الخانقة
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یختلف سمك ومكونات طبقة المستحلب تبعا لعدة عوامل وهي:

كمیة المواد المسببة لحدوث األستحالب الموجودة في النفط الخام.  .1

الشوائب الصلبة الموجودة في النفط الخام أو الماء.  .2

درجة أستحالب الماء في النفط الخام.  .3

.)Waxy components( المكونات الشمعیة في النفط الخام  .4

المستحلب.  ھذا  أستقراریة  على  تعتمد  المستحلب  الماء  فصل  صعوبة  مدى  أن 

وتعتمد أستقراریة المستحلب على العوامل التالیة:

فرق الكثافة بین الماء والنفط.  .1

حجم جزیئات الماء.  .2

)Viscosity( اللزوجة  .3

)Interfacial Tension( الشد السطحي  .4

وجود عوامل األستحالب.  .5
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من  الماء  قطرات  نزول  تحدد سرعة  التي  العوامل  أھم  من  یعتبر  الكثافة  فرق  أن 

المستحلب  الكثافتین ستقل أستقرارية  الفرق بین  للنفط. حیث كلما زاد  المستمر  الطور 

وتزید سرعة نزول وأستقرار قطرات الماء. كما یؤثر حجم القطرة على سرعة نزولھا، حیث 

قطرة  وحجم  المستمر.  الطور  في  ونزولھا  أستقرارھا  سرعة  زادت  حجمھا  زاد  كلما 

قبل  المستحلب  لھا  یتعرض  التي  المزج  درجة  على  أساسي  بشكل  یعتمد  المستحلب 

المعالجة، حیث أن التدفق عبر المضخات، الصمامات الخانقة، الصمامات األخرى أو بعض 

المعدات السطحیة األخرى یقلل حجم قطرات الماء. 

فأن  اللزوجة  أزدادت  كلما  العملية حیث  أساسیا في هذه  فتلعب دورا  اللزوجة  أما 

 )Coalescence( االندماج  من  التقليل  الى  یؤدي  مما  ستقل،  الماء  قطرات  حركة  سرعة 

وبالتالي الى صعوبة المعالجة. 

والماء  النفط  بین  السطحي  الشد  فأن  أستحالب،  عامل  أي  وجود  عدم  حالة  وفي 

سیزید مما یسھّل أندماج قطرات الماء أما عند وجود عامل أستحالب فأن الشد السطحي 

سیقل مما یؤدي الى تقلیل األندماج بین قطرات الماء.

أن العوامل المذكورة أعاله تحدد أستقراریة المستحلب، أن بعض المستحلبات قد 

إذا تركت لوحدھا في خزان وبدون معالجة، أما  تستغرق أسابیع أو شھور لكي تنفصل 

بعض المستحلبات غیر المستقرة فقد تأخذ دقائق للفصل.

أن المستحلبات العادیة تتكون من النفط )كطور مستمر أو خارجي( والماء )كطور 

داخلي أو منتشر( وقد یحصل االستحالب بشكل عكسي في بعض الحاالت )عند وجود نسبة 

عالیة من الماء(. وھنا نجد السؤال الذي یطرح نفسه ھو: ما ھو الشيء الذي یمكن أن یقوم به 

المصمم لتجنب المستحلبات قدر اإلمكان؟ الجواب ھو: تقلیل سرعة التدفق، وتقلیل التغیرات 

 Stock's Law والتضیّقات المفاجئة في أتجاه الجریان. یجب علینا التعرف على قانون ستوك

حيث أنه القانون الذي يحكم كل عمليات معالجة النفط الرطب، ويكون كاآلتي:
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حيث ان 

V: سرعة نزول قطرات الماء

K: ثابت

D: قطر الجزيئة

D: فرق الكثافة بين الماء والنفط
w
-d

o

G: التعجيل االرضي

Μ: اللزوجة

)Dehydrator( & )Desalter( مخطط يوضح مسير النفط خالل وحدتي النفط الرطب

)Dehydrator( مقطع عرضي ل
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المظهر الخارجي لوحدات النفط الرطب
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مخطط يوضح االجزاء الداخلية
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ومـن المھم جدا عند التفكیـر بأسـتقراریة المسـتحلب، أدراك أن المزیج المتكون 

مـن النفـط النقـي أو المـاء النقـي بـدون وجـود عامـل أسـتحالب وعـدم وجـود مزج، 

سـیؤدي الـى تكـون مسـتحلب سـھل الفصل یمكـن فصلـه بسـھولة، حیـث أن طبیعة 

السـوائل الممتزجـة ھـو الحصـول علـى أقـل تمـاس ممكـن أو أقل مسـاحة سـطحیة 

ممكنـة، ولذلـك فـأن المـاء سینتشـر على شـكل قطـرات كرویـة، والقطـرات الصغیرة 

سـتمیل الـى األندمـاج مـع بعضھا لتكویـن قطرات أكبـر، وفـي حالة عدم وجـود عامل 

أستحالب ستستقر ھذه القطرات في األسفل. 

أما عوامل االستحالب فھي مواد نشطة سطحیا ) Active Surfactant( ولھا میل 

للذوبان في أحد الطورین السائلین مما یؤدي الى زیادة تركیز الحد الفاصل، وھناك العدید 

من الطرق التي یغیر بھا عامل األستحالب من نوعیة األنتشار في المستحلب، ویمكن تصور 

فعل عامل األستحالب بواحد أو أكثر من األمور التالیة:

صغیرة  قطرات  تكون  الى  یؤدي  مما  الماء،  لقطرة  السطحي  الشد  من  یزید   .1

تأخذ وقتا أطول في االندماج أو في تكوین قطرات كبیرة یسھل فصلھا.

يكّون غطاءاً لزجاً على القطرات مما یؤدي الى منعھا من االندماج مع بعضھا   .2

وبالتالي زیادة زمن أستقرارھا.

المستحلبات جزیئات مستقطبة مما یجعلھا ترص نفسھا بطریقة  قد تكون   .3

تؤدي الى تكوین شحنة كھربائیة على سطح القطرات، وكلما أنخفضت ھذه 

الشحنة فأن كل قطرتین ستجتمعان بقوة مناسبة وكافیة للتغلب على التنافر 

قبل حصول األندماج.

كعوامل  ستعمل  النفط  في  طبیعي  بشكل  الموجودة  سطحیاً  النشطة  المواد  أن 

 ، Organic Acids الحوامض العضویة ، Resins أستحالب مثل: البارافینات، الراتنجات

الحاویة على  الكیمیاویة  المركبات  الغرویة، واألسفلتینات )وھي  المواد  المعدنیة،  األمالح 
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الكبریت – النتروجین - األوكسجین(، باإلضافة الى سوائل الحفر، حیث یمكن ألي من ھذه 

المواد أن تكون عوامل أستحالب.

ــي  ــر آن ــه تأثی ــتحالب )Emulsifying Agent( ل ــل األس ــة عام ــوع وكمی أن ن

ــرة  ــرى المؤث ــل األخ ــن العوام ــددا م ــاك ع ــا أن ھن ــتحلب كم ــتقراریة المس ــى أس عل

مثــل ســرعة أنتقــال عامــل األســتحالب الــى الســطح الفاصــل بیــن النفــط والمــاء 

ومدى قوة الحد الفاصل.

أن المستحلبات )بعد المزج( مثل البارافینات واألسفلتینات یمكن أن یكون أقل ثباتا 

وأسھل بالمعالجة إذا لم یكتمل وصولھا الى الحد الفاصل، أما بقاء المستحلب لمدة أطول 

فیؤدي الى أن یصبح أصعب في المعالجة. وبأختصار فكلما تم اإلسراع بمعالجة المستحلب 

كان ذلك أفضل، ألن طول عمر المستحلب یؤدي الى ثباته.

لغرض تكون مستحلب مستقر بین سائلین، یجب توفر ثالثة شروط:

یجب أن یكون السائلین غیر ممتزجین  .1

توفر طاقة كافیة لحصول التشتت ألحدھما في اآلخر.  .2

 )emulsifying agent( توفر عامل أستحالب  .3

ولكن ما ھو نوع األضطراب المؤدي الى التشتت؟ الجواب ھو أن المستحلبات عادةً  

ال توجد في المكمن ، ولكنھا تتشكل بسبب األضطراب الحاصل في معدات اإلنتاج بدءاً من 

الى  يؤدي  مما   choke valve خانق  من خالل صمام  والماء  النفط  یتدفق  المكمن حیث 

تعرض الموائع الى التھیج بسبب اضطراب الجریان مما یؤدي الى تسرب قطیرات الماء 

الى النفط.
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deemulsifier كاسر األستحالب

مثل  مختلفة  تجاریة  أسماءا  ویحمل  األستحالب  لكسر  تستعمل  مواد  وھي 

أوزان  ذات  بولیمریة  مواد  الغالب  في  وھي   TretoliteTM, ViscoTM, BreaxitTM

جزیئیة عالیة )High Molecular weight polymers( تعمل على معادلة تأثیر عوامل 

األستحالب وتقلیل الشد السطحي لقطرات الماء ، وتكون مواد نشطة سطحیا، وأستخدامھا 

بشكل أكثر من الالزم مما یؤدي الى تكوین مستحلبات أكثر أستقرارا.

أن وجود ھذه المواد یساعد على فصل الماء عن النفط. أن كاسر األستحالب یجب أن 

تكون له القدرة على التنقل خالل طور النفط الى الحد الفاصل للقطرة، حیث ستتعامل مع 

تركیز عال من عامل األستحالب، وبھذا الشكل فأن مجامیع من القطرات تجتمع وفي ھذه 

األثناء فأن غشاء المستحلب سیبقى مستمراً، فإذا كان عامل األستحالب ضعیفاً فأن ھذا فأن 

ھذا سیؤدي الى تجمع القطرات. 

وفي أغلب الحاالت فأن كاسر األستحالب سیقوم بمعادلة عوامل األستحالب وسیساعد 

على كسر غشاء القطرة مما یساعد على التجمع. وعندما یكون عامل األستحالب في حالة 

غیر مستقرة فأن كسر غشاء القطرة یؤدي الى زیادة حجم قطرة الماء

للحد  تركه  الى  یؤدي  مما  بالماء  مبلل  یكون  قد  الحفر  الحدید وطین  كبریتات  أن 

الفاصل interface وتشتته في قطرة الماء. أما البارافینات واألسفلتینات فمن الممكن أن 

تذوب أو تتبدل لجعل أغشیتھا أقل لزوجة لكي تتدفق خارجا أو قد تكون مبللة بالنفط مما 

بكل  بالقیام  كیمیاوي  مركب  یقوم  أن  الطبیعي  غیر  من  أنه  النفط.  في  منتشرة  یجعلھا 

األفعال الثالثة اعاله، لھذا یستعمل خلیط من المركبات لتحقیق الموازنة الصحیحة، عند 

أختیار مادة كاسر األستحالب یجب التفكیر بنوع المنظومة، فإذا كانت عبارة عن خزان 

 slow-acting compound تركید فأن المادة المستعملة یجب أن تكون مركب بطيء الفعل

للحصول على نتائج جیدة، أما إذا كانت المنظومة ألكتروكیمیاویة )حیث یتوجب حدوث 
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أضطراب وتجمع للقطرات مقترن بوجود مجال كھربائي كما یحصل في )Desalter( أو 

 )quick acting ( ھناك حاجة الى أستعمال كاسر أستحالب ذو فعل سریع )dehydrator(

وغالبا ما یتم فحص مواد كاسر األستحالب في قناني أختبار، وتتضمن الطریقة مزج العدید 

ھذه  أن  حيث  النتائج  مراقبة  ثم  ومن  المستحلبات،  من  نماذج  مع  الكیمیاویة  المواد  من 

الفحوصات تكون مھمة وفاعلة في تحدید المواد الكیمیاویة وأختیار المناسب منھا.

المستخدمة  األستحالب  كاسر  كمیة  تقدیر  في  أیضا  مھمة  األختبارات  ھذه  أن 

أخذ  األختبارات على نموذج مثالي وبعد  أن تستخدم ھذه  )deemulsifier dose( یجب 

الظروف  الى  اإلمكان  قدر  مقاربة  الظروف  تكون  أن  مراعاة  یجب  كما  مباشرة،  النموذج 

له خواص  األخیر  المنتج ألن  الماء  عن  بدال  الصناعي  الماء  أستعمال  یجب  الحقیقیة، وال 

مختلفة تماما عن أي ماء آخر، وقد یحتوي على بعض الشوائب التي ال تكون موجودة في 

الماء الصناعي. ویمكن تحدید المواد الكیمیاویة المرشحة لالستعمال والجرعات التقریبیة 

ألستعمالھا.

من  العدید  ترشیح  تتطلب  للمعالجة  الحقیقیة  للمنظومة  الدینامیكیة  الطبیعة  أن 

المواد الكیمیاویة لألستخدام كمواد كاسر األستحالب في وحدات المعالجة، وفي الظروف 

السیطرة  بصمامات  مروره  خالل  التغییر  الى  سیخضع  األستحالب  كاسر  فأن  الحقیقیة 

)Control valves( باإلضافة الى التغیرات التي تحدث في عوامل األستحالب داخل وعاء 

أن تمثل  األختبار ال یمكن  قناني  أن   )inlet diverter( الدخول  تراكیب  المعالجة بسبب 

الظروف الدینامیكیة الحقیقیة، حیث كلما أختلفت الظروف التشغیلیة )التدفق على سبیل 

المثال( یختلف األحتیاج الى كاسر األستحالب، أما التغیرات الفصلیة فقد تؤدي الى حدوث 

مشاكل األستحالب البارافیني، باإلضافة الى أن وجود المواد الصلبة یؤدي الى تغیر ثباتیة 

یمكن  وال  للمنظومة  األستحالب  كاسر  مالئمة  مدى  معرفة  المھم  من  ولذلك  المستحلب. 

أستعمال نفس النوعیة من كاسر األستحالب لمدة طویلة من الزمن.
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ھناك ثالث أماكن لحقن مادة كاسر األستحالب وھي:

انخفاض  الخانق ) choke valve( لحدوث مزج شدید فیه مع  الصمام  قبل   .1

الضغط، وتعتبر ھذه النقطة ھي المكان المثالي للحقن.

بسبب  العازلة  في   )Level control( المستوى  على  السیطرة  صمام  قبل   .2

حدوث المزج في الصمام المذكور عند انخفاض الضغط.

الماء  عازلة  عن  متر   75-60 بعد  على  الحقن  نقطة  تكون  أن  یجب   .3

.)Dehydrator(

هناك ثالثة أنواع رئيسية من كاسر األستحالب وهي:

.Cationic كاسر األستحالب سالب اآلیونیة  .1

. Ionic كاسر األستحالب موجب اآلیونیة  .2

. Nonionic كاسر االستحالب غیر اآلیوني  .3

ومن  مختلفة  كیمیاویة  ذات طبیعة  المستحلبة  المواد  أن  الى  یعزى  التوزیع  وھذا 

كاسر  أستعمال  قبل  المستحلب  الخلیط  على  المختبریة  الفحوصات  إجراء  الضروري 

سبیل  فعلى  األخرى  المواد  مع  متوافق  ویكون  اآلیونیة  طبیعته  على  للتعرف  األستحالب 

المثال لو أستخدم كاسر استحالب طبیعته الكیمیائیة اآلیونیة سالبة أي یحتوي على آیونات 

سالبة والمواد المراد فصلھا تحتوي على آیونات موجبة فسیتم التفاعل بین اآلیونات السالبة 

والموجبة ویُزال تأثیر المستحلب.

ــة  ــات ترددی ــزان ومضخ ــن خ ــادة م ــتحالب ع ــر األس ــة كاس ــف منظوم وتتأل

ــق  ــى تدف ــل عل ــات نحص ــن المضخ ــوع م ــذا الن ــود ھ ــه بوج )Plunger Pump( ألن

قلیل وضغط عالي.
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تكون عملية معالجة المستحلبات على ثالث مراحل: 

كسر المستحلب: تتضمن تمزیق وتكسیر الغشاء المحیط بقطرة الماء، وتحتاج   .1

ھذه العملیة الى تعزیز بواسطة الحرارة وكاسر األستحالب.

بعد كسر  والتي تصبح حرة  الماء  أتحاد قطرات  القطرات: ویتضمن  أندماج   .2

زاد  كلما  للزمن حیث  قویة  دالة  واألندماج  كبیرة.  المستحلب، مكونة قطرات 

الكتروستاتیكي  بمجال  العملیة  ھذه  تعزیز  ویتم  األندماج  زاد  الزمن 

.Water Washing وعملیة الغسل بالماء electrostatic field

الترسب بفعل الجاذبیة أن القطرات الكبیرة الناتجة من عملیة األندماج سوف   .3

تبدأ بالترسب بفعل الجاذبیة وتتجمع في األسفل.

یجب أن تكون ھذه الخطوات بالترتیب والخطوة المحددة للعملیة ھي التي تعتمد 

بشكل أساسي على الزمن )األبطأ(، وھي خطوة األندماج.

والطریقة  األستحالب(  )كاسر  الكیمیاویة  المعالجة  أن كال من  أدراك  علینا  ویجب 

الحراریة )التسخین( تعمل على كسر المستحلب فقط، في حین تقوم الطریقة الكھربائیة 

بتسریع أندماج القطرات ومن ثم ترسیبھا. وبتعبیر آخر فأن الطریقة الكھربائیة ال تقوم 

بكسر المستحلب لوحدھا، وكما أستنتجنا فیما سبق أن خطوة األندماج ھي الخطوة الحاكمة 

النفط الرطب یراعى وضع بعض الوسائل  وأنھا دالة للزمن لذا فأنه عند تصمیم عازالت 

التي من شأنھا أن تؤدي الى زیادة زمن األندماج من خالل وضع تراكیب تسھل العملیة، 

كما أن زیادة زمن المكوث residence time یؤدي الى كبر حجم قطرات الماء، لكن الى 

حد معین فقط، حیث بعدھا لن یفید زیادة زمن المكوث بشيء، أن التجارب العملیة أثبتت 

أن زمن المكوث المثالي ھو )1-3( دقیقة في حین یجب زیادة ھذا الزمن بالنسبة للنفوط 

الثقیلة. 
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العوامل المؤثرة على معالجة النفط الرطب:

تأثير الحرارة :

أن تأثیـر الحـرارة یتجسـد فـي تقلیل لزوجـة النفط الخـام مما یؤدي الـى زیادة 

سـرعة الفصل فكلمـا زادت درجـة الحرارة قلـت لزوجة النفـط وبالتالي سـرعة الفصل 

ألن سـرعة الفصـل تتناسـب عكسـیا مـع لزوجـة النفط وفقـا لقانـون سـتوك. أن تأثیر 

الحـرارة قـد یؤدي الى تعزیـز األندماج مـن خالل زیادة حركـة جزیئات المـاء الصغیرة 

والتـي ستشـكل جزیئات كبیـرة نتیجـة لتصادمھا مع بعضھـا، وھذه القطرات سـتكون 

سـھلة الفصـل طبقـا لقانـون سـتوك، وتـؤدي الحـرارة أیضـا الـى إضعـاف غشـاء 

البارافینـات  إذابـة بلـورات  الـى  الحـرارة  المسـتحلب وبالتالـي كسـره، كمـا تـؤدي 

واألسفلتینات الصغیرة مما یقلل تأثیرھا كمواد تؤدي الى األستحالب.

بالرغم من التأثیرات االیجابیة للحرارة، فأن ھناك بعض السلبیات التي تسببھا، فقد 

تؤثر الحرارة تأثیرا مھما في فقدان المركبات الخفیفة في النفط مما یؤثر على حجم النفط، 

على سبیل المثال عند تسخین نفط ذو API مساٍو لـ 35 من F°100 الى F°150 فأن هذا 

قد يؤدي الى فقدان 1 % من حجم النفط وتقليل الحجم النوعي كما يجب أن نأخذ كلفة 

یستحسن  لذا  للتسخين  المستخدم   )Fuel Gas( الوقود  غاز  وكلفة  التسخين  معدات 

أستعمال القلیل من الحرارة في عملیة المعالجة.

العازالت أھمیة كبیرة وتأثیر كبیر  الى  الداخل  النفط  بأختصار فأن لدرجة حرارة 

وبالتالي  النفط  لزوجة  تقلیل  الى  تؤدي  التصمیمیة  الحرارة  أن درجة  العزل.  على عملیة 

زیادة فرق الكثافة بین النفط الخام مما یسرّع من عملیة الفصل. وتؤدي درجات الحرارة 

األعلى الى تأثیرات سلبیة. فقد تسبّب تحرر المكونات الھیدروكاربونیة الخفیفة مما یؤدي 

الى حدوث أضطراب یعرقل تجمع قطیرات الماء. كما أن قطرات البخار الصغیرة سوف 

تندفع الى أعلى، مما یعیق أستقرار قطرات الماء مع النفط الخارج.
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تأثير الضغط :

ال تتأثر العازالت بالتغیرات الطفیفة في الضغط، لكن مزیلة األمالح Desalter یجب 

أن توضع بدرجة حرارة فوق نقطة الفقاعة Bubble point لمنع تحرر الغاز. 

األستقرار :

أن تأثیر الجاذبیة ھو المیكانیكیة األساسیة في عملیة فصل الماء عن النفط الخام 

الخام،  الماء والنفط  العملیة أكثر سھولة في حالة وجود اختالف بین كثافة  وتكون ھذه 

وتزداد صعوبة الفصل كلما أزداد الفرق بین الكثافتین المذكورتین.

الطريقة الكيمياوية :

في ھذه الطریقة تدخل مادة كاسر األستحالب بین طبقة الماء والنفط وأثناء العملیة 

أستقراریة  أسباب  من  تكون  السابقة  السطح  مواد  )ألن  أخرى  بمواد  السطح  تستبدل 

المستحلب(، فالمستحلب یكون مستقرا عندما توجد طبقة من غشاء تعزل بین الماء والنفط 

التي تمنع عملیة األندماج، ویلعب الزمن وأضطراب الجریان دورا كبیرا في نشر جزیئات 

كاسر األستحالب في مواد المستحلب.

وفقا لقانون ستوك فأن حجم قطرات الماء العالقة في النفط یؤثر بشكل كبیر على 

سرعة الفصل فسرعة فصلھا أو أستقرارھا تتناسب طردیا الى مربع أقطارھا، فإذا تضاعف 

قطر القطرة فأن سرعة الفصل تزید أربع مرات، وھكذا فأن أندماج القطرات الصغیرة الى 

قطرات كبیرة سیعجّل عملیة الفصل.

الطريقة الكهربائية :

النفط  المنتشرة في  الماء الصغیرة  الدور األكبر في أندماج قطرات  لھذه الطریقة 

الخام والتي تنشط لغرض األندماج أثناء تسلیط مجال كھربائي عالي علیھا. حیث توجد 
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على عازلتي الماء واألمالح محوالت كھربائیة یتم فیھا تولید فرق جھد كھربائي ألستقطاب 

قطرات الماء الصغیرة العالقة في النقط وتتصل األقطاب بالمحوالت عادة بواسطة سلك 

. Bushing یمر خالل أنبوب مغلق بصورة كلیة یسمى

ولكن ما الذي يسببه التيار الكهربائي داخل العازلة؟

أن المجال الكھربائي العالي المتولد بواسطة محوالت )Transformer( داخل كل 

من عازلة المرحلة األولى )Dehydrator( وعازلة المرحلة الثانیة )Desalter( یتألف من 

شبكة من األقطاب من سبیكة )Carbon–steel( وتكون المحوالت منصوبة أعلى العازلتین. 

أن مستحلب النفط/الماء عند جریانه خالل ھذه األقطاب یصبح مشحوناً بشحنة كھربائیة 

لذا ستبدأ قطرات الماء المشحونة بالتجاذب والتنافر مع القطرات األخرى مما یؤدي الى 

تصادمھا وبالتالي تكون قطرات ماء كبیرة سھلة الفصل بالجاذبیة وذلك لثقل وزنھا وھذه 

الى مجال كھربائي ذو  النفطي(  المستحلب  )الماء في  بتعریض  العملیة یمكن تحقیقھا 

. )High Voltage electric field( فولتیة عالیة

عندما یكون سائل ما غیر موصل )النفط( یحتوي على سائل آخر موصل )الماء( 

ویتم تعریض ھذا المزیج الى مجال ألكتروستاتیكي فأن قطرات الماء ستتحد مع بعضھا 

بأحد الظواھر الفیزیاویة الثالثة اآلتیة:

أن ھذه القطیرات تصبح مستقطبة وتمیل الى صف نفسھا مع خطوط المجال   -

الكھربائي وبسبب العزم فأن القطرات الموجبة والسالبة تتصادم مع بعضھا 

مما یسھّل تجمعھا.

أن القطرات تنجذب نحو الشبكة بسبب المجال الكھربائي وبسبب العزم فأن   -

الى  یؤدي  مما  الكبیرة  القطرات  من  أكبر  لمسافة  تھتز  الصغیرة  القطرات 

تجمعھا.
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أن المجال الكھربائي یؤدي الى إضعاف وبالتالي كسر غشاء المستحلب حیث   -

بین قطرات  السطحي  الشد  زیادة  بسبب  وعمودیاً  أفقیاً  تستطیل  القطرة  أن 

النفط والماء المستحلب 

Wash Water Ratio نسبة ماء الغسل

أن الغرض من الغسل بالماء ھو إلزالة األمالح من النفط الخام حیث أن إضافة الماء 

سیؤدي الى خفض تركیز الملح في المحلول الملحي مما یساعد على أستخالص كمیات 

كبیرة من األمالح الموجودة في النفط الخام لذا یضاف ماء ذو درجة ملوحة أقل من ملوحة 

الماء الموجود في النفط الخام، وعادة ما تحدث عملیة المزج بین ماء الغسیل والمستحلب 

في صمام من نوع )globe valve( للحصول على خلط جید وال بد من األنتباه الى أن ھبوط 

الضغط الكبیر قد یؤدي الى استحالب ماء الغسل.

أن استعمال كمیة غیر كافیة من ماء الغسل تؤدي الى تقلیل )عملیة إزالة األمالح(. 

بسبب قلة الماء الالزم إلذابة األمالح.

أما زیادة كمیة ماء الغسل أكثر من الالزم تؤدي لزیادة في كمیة التیار أمبیریة عالیة 

)Excessive Current( أو حدوث )Short circuit ( بین األقطاب حیث أن زیادة الماء 

تؤدي الى خلق مسارات لتسرب الفولتیة مع حدوث )carryover( للماء مع النفط الخارج 

 )Oil(-Residence time النفط زمن مكوث  تقلیل  الى  یؤدي  أنه  كما   )Desalter من) 

داخل العازلة.

: Mixing Valve فرق الضغط خالل صمام المزج

أن  المزج.  الغسل ھي دالة لفرق الضغط خالل صمام  النفط وماء  أن درجة مزج 

psig )15-5( لفرق الضغط لھذا الصمام یجب أن یتراوح بین )setpoint( أفضل
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اندماج القطرات

أن عملية اندماج القطرات في عملية معالجة النفط الرطب تعتمد على الزمن. عند 

حدوث تشتت لسائلين ال يمتزج أحدهما في اآلخر، فأن األندماج الفوري نادراً ما يحصل 

الحركية  الطاقة  وكانت  الضغط،  تقلبات  الى  قطرتين  تعرض  عند  قطرتين.  تصادم  عند 

لألهتزازات التي تسبب تجمع القطرات أكبر من طاقة االلتصاق فلن يحصل تماس بينهما، 

بالمعادلة  حسابه  يمكن  األندماج  بسبب  القطرة  نمو  زمن  أن  أثبتت  العملية  التجارب  أن 

التالية:

حيث أن:

do = الحجم األولي للقطرة.

d= الحجم النهائي للقطرة.

ɸ = الكسر الحجمي volume fraction للطور المنتشر.

Ks = ثابت معين لكل نوع من العملية.

 j = ثابـت، ويكـون فـي الغالـب أكبـر مـن 3 ، حيـث كلما كانـت طاقـة األهتزاز 

قليلـة تقتـرب هـذه القيمة مـن 3، لذلـك إذا أعتبرناه مسـاوياً لــ 4 فـأن المعادلة أعاله 

ستكون بالشكل التالي:
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وبأفتــراض أن قيمــة d0 قليلــة جــداً بالقيــاس الــى قطــر القطــرة المطلــوب، 

لذا تصبح المعادلة:

عند التمعن في المعادلة األخيرة سنحصل على األستنتاجات التالية:

أن زيادة زمن األستبقاء )residence time( الى الضعف سيؤدي الى زيادة   .1

4 فأن نمو  j أكبر من  19 % ، وإذا كانت قيمة  حجم القطرة بنسبة أقل من 

حجم القطرة سيكون أبطء.

كلما كان الطور المنتشر مخففاً فأن زمن األستبقاء سيكون أكبر، ألن عملية   .2

األندماج تحدث بشكل أكبر في الطور المنتشر المرّكز. ولهذا السبب فأن الماء 

يمزج مع ماء الغسل عند دخوله الى الوعاء وأدخاله تحت الحد الفاصل بين 

الماء والنفط )oil/water interface( ولذلك فأن األندماج يحصل بشكل أكثر 

فعالية في منطقة الحد الفاصل.

تأثيرات الحرارة:

ما زالت الحرارة هي الطريقة التقليدية في فصل الماء عن النفط، حيث أنها تساعد 

البارافينات  من  الصغيرة  البلورات  إذابة  على  تساعد  أنها  كما  النفط،  لزوجة  تقليل  على 

واألسفلتينات مما يعادل تأثيرها كعوامل أستحالب، وتتراوح درجات حرارة المعالجة بين 

أن  الثقيلة،  النفوط  في  فهرنهايت  درجة   300 الى  تصل  وقد  فهرنهايت.   )160-100(

الحرارة قد تؤدي الى خسارة ملموسة في )الهايدروكاربونات الخفيفة ذات درجات الغليان 

الواطئة( الى الطور الغازي. كما أن زيادة الحرارة قد تؤدي الى جعل النفط المعالج أثقل 

وزناً بسبب فقده للقطفات الخفيفة كما ذكرنا، حيث يبقى سائل ذو API واطئ.
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أن الغاز المتحرر عند تسخين النفط الخام قد يسبب مشكلة في معدات المعالجة 

)في حال لم يتم مراعاة ذلك في التصميم(. ففي بعض التصاميم )وخاصة األوعية العمودية( 

فأن كثرة تحرر الغاز سيحدث أضطراباً كبيراً يكفي لمنع تجمع القطرات. ولعل من المهم 

أن نعرف أن فقاعات الغاز الصغيرة تميل الى المواد ذات الشد السطحي كقطرات الماء. 

مما يؤدي الى منع تجمع القطرات وقد يؤدي في بعض األحيان الى حدوث حمل أضافي 

للماء مع النفط )carry over with oil outlet(. أما األوعية األفقية فتميل الى التغلب على 

مشكلة تحرر الغاز حيث يتم الوصول الى التوازن عند التسخين قبل حقن كاسر األستحالب 

الى الوعاء.

وفي التصاميم الجيدة يتم المحافظة على النفط فوق نقطة الفقاعة من خالل وضع 

عازالت صغيرة أعلى أوعية المعالجة.

النفط،  الماء هي ضعف الحرارة المطلوبة لتسخين  أن الحرارة المطلوبة لتسخين 

نصب  يمكن  حيث  المستحلب،  من   Free water الحر  الماء  فصل  الضروري  من  ولذلك 

K.O.Drum قبل التسخين. وبافتراض أن كمية الماء الموجود في النفط ال يزيد عن 10% 

وأن الوعاء معزول لمنع تسرب الحرارة فأن الحرارة المطلوبة لتسخين النفط :

حيث أن:

q = heat input, Btu/hr

Q0 = oil flow rate, BOPD

AT = increase in temperature, °F

S.G.0 = specific gravity of oil relative to water
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:Retention Time ولحساب زمن األستبقاء

t,. = retention time, min

Qo = oil flow, bopd

h = height of the coalescing section, in.

F = short-circuiting factor )1.0 for d < 48 inches, and greater than 1.0 for 

d > 48 inches(

أن المجال الكهربائي العالي المتولد بواسطة محوالت Transformer داخل كل من 

عازلة المرحلة األولى Dehydrator وعازلة المرحلة الثانية Desalter يتـألف من شبــكة 

مــن األقطاب من سبيكة Carbon–steel وتكون المحوالت منصوبة أعلى العازلتين. أن 

مستحلب النفط / الماء عند جريانه خالل هذه األقطاب يصبح مشحوناً بشحنة كهربائية. 

لذا ستبدأ قطرات الماء المشحونة بالتجاذب والتنافر مع القطرات األخرى مما يؤدي الى 

تصادمها وبالتالي تكون كرة ماء كبيرة سهلة الفصل بالجاذبية وذلك لثقل وزنها. أن هذه 

العمليــة يمكـــن تحقيــقــها بتعريــض )الماء في المستحلب النفـطـي( الـــى 

.High Voltage electric field مجــال كهربائـــي ذو فولتيــة عاليــة

عندما يكون سائل ما غير موّصل مثل النفط يحتوي على سائل آخر موّصل ويتم 

تعريض هذا المزيج الى مجال ألكتروستاتيكي فأن قطرات الماء ستتحد مع بعضها بأحد 

الظواهر الفيزياوية الثالثة اآلتية:

أن هذه القطيرات تصبح مستقطبة وتميل الى صف نفسها مع خطوط المجال   -

مما  بعضها  مع  تتصادم  والسالبة  الموجبة  القطرات  فأن  ولهذا  الكهربائي 

يسّهل تجمعها.
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أن القطرات تنجذب نحو الشبكة بسبب المجال الكهربائي وبسبب العزم فأن   -

الى  يؤدي  مما  الكبيرة  القطرات  من  أكبر  لمسافة  تهتز  الصغيرة  القطرات 

تجمعها.

أن المجال الكهربائي يؤدي الى إضعاف وبالتالي كسر غشاء المستحلب حيث   -

بين قطرات  السطحي  الشد  زيادة  بسبب  وعمودياً  أفقياً  تستطيل  القطرة  أن 

النفط والماء المستحلب.

هناك العديد من التصاميم المختلفة لمحطات معالجة النفط الرطب، ولكن األختالف 

بينها ليس جوهرياً، بل هو أختالف ناتج عن فلسفة معينة تخص الشركة المصممة لمنظومة 

األساسية  والشروط  المحددات  في  تختلف  ال  النهاية  في  ولكنها  تلك،  أو  هذه  المعالجة 

للمعالجة وفي المباديء األساسية التي يحددها قانون ستوك، أو أساسيات عملية معالجة 

المستحلبات.

هناك ثالثة خطوات أساسية ألي عملية معالجة وهي:

.Heating التسخين  .1

.Chemical Treatment المعالجة الكيميائية  .2

.Electrical Treatment المعالجة الكهربائية  .3

المخطط التالي يبين محطة نموذجية لمعالجة النفط الرطب:
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حيـث يتـم تسـخين النفـط في بدايـة عمليـة المعالجـة وذلـك ألن للحـرارة دوراً 

كبيـراً فـي عمليـة الفصل حيـث أنها تقلـل اللزوجة ويتم التسـخين بواسـطة المسـخنة 

Heater والتـي قد تكون مسـخنة مـن النوع المباشـر Direct Heater أو مسـخنة من 

النـوع غيـر المباشـر Indirect Heater ، حيـث فـي النـوع المباشـر يتم إمـرار النفط 

خـالل ملـف coil ليتعـرض الى غـازات األحتـراق الحـارة hot flue gases . أمـا النوع 

غير المباشـر فيتم فيه تسـخين وسـط آخـر )مثل الماء( بواسـطة غـازات األحتراق ومن 

ثم تسـخين النفط بواسـطة المـاء الحار، حيـث أن أنابيـب النفط تمر خالل المـاء الحار 

)الحمام المائي(. 

 ، Free water ــة المــاء الحــر ــى كمي ــار طريقــة التســخين يعتمــد عل أن أختي

فــإذا كانــت نســبة المــاء الحــر تتــراوح بيــن )1-2( % لــذا يســتخدم مســخنة النــوع 

ــار  ــم أختي ــبة يت ــذه النس ــن ه ــر م ــى أكب ــه عل ــة أحتوائ ــي حال ــر، وف ــر المباش غي

ــن  ــخنة م ــل المس ــر قب ــاء الح ــة الم ــب إزال ــن يتوج ــر ولك ــوع المباش ــخنة الن مس

خالل أدخالها الى عازلة أفقية ثالثية الطور.

كاسر  بمادة  حقنه  بعد  ولكن  المائية  العازلة  الى  النفط  يدخل  التسخين  بعد 

األستحالب، باألضافة الى ماء الغسل Wash Water والذي يستخدم لغسل األمالح والذي 

يتم تجهيزه من خالل منظومة ماء الغسل التي تتكون من خزان ماء الغسل والمضخات 

المضخة  دخول  خط  في  حقنها  يمكن  األستحالب  كاسر  مادة  أن  حين  في  به،  الملحقة 

العازلة فأن  أما في داخل   Pump Discharge المضخة أو خط خروج   PumpSuction

وكاسر  الحرارة  أستخدام  أن  الكهربائي،  المجال  في  للدخول  أعلى  الى  يصعد  النفط 

األستحالب ومن ثم المجال الكهربائي، سيؤدي الى كسر أغشية القطرات ، ومن ثم تصادمها 

وأندماجها ونزولها بفعل الجاذبية، حيث يجب أن تعمل جميع هذه العوامل مجتمعة لغرض 

المعالجة.
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الكهربائية  األقطاب  من  ثالث  أو  مجموعتين  على  الرطب  النفط  عازالت  تحتوي 

خالل  من  النفط  دخول  ويكون   ،  Electric Transformer كهربائية  بمحولة  المرتبطة 

الى  ليصعد  العازلة  في  متساو  بشكل  النفط  لتوزيع  فتحات  على  يحتوي  تجميع  أنبوب 

المجال الكهربائي الذي تجهزه األقطاب الكهربائية، وبمساعدة مادة كاسر األستحالب التي 

تم حقنها مسبقاً قبل الدخول الى العازلة المائية Dehydrator يتم عزل القطرات المائية 

ونزولها الى األسفل ليتم عزل الماء ونزوله من اسفل العازلة، حيث يتم تجميعه مع الماء 

الماء  معالجة  وحدة  الى  يذهب  واحد  أنبوب  في   Desalter الملحية  العازلة  من  الخارج 

.Produced Water Treatment المنتج

أن ما يحصل في العازلة المائية Dehydrator أو العازلة الملحية Desalter يمكن 

تلخيصه بثالث خطوات:

كسر المستحلب - أندماج القطرات - الترسب بفعل الجاذبية.

وفي حالة حصول بعض المشاكل التشغيلية فأن النفط الخارج من الوحدة لن يكون 

بالمواصفات التصديرية المطلوبة من حيث نسبة الماء واألمالح، ولذا يجب تجهيز خط آخر 

إلعادة النفط الى المعالجة مرة أخرى.

ليتم  خزانات  في  المعالج  النفط  تجميع  يتم  الرطب،  النفط  معالجة  عملية  وبعد 

ضخها الى التصدير. 
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بعض المشاكل التشغيلية في النفط الرطب وحلولها: 

الحلولاألسباب المحتملةالمشكلة

نسبة الملح عالية في 

خط الخروج

 - نسبة الملح عالية في النفط الداخل الى الوحدة 

High salt content in the inlet crudeزيادة نسبة ماء الغسل

wash water قلة نسبة ماء الغسل 

 كمية النفط الخام الداخل الى الوحدة أعلى من 

الطاقة التصميمية

الداخل  النفط  كمية  تقليل 

الى الوحدة

 عـدم حصـول مـزج كاف بيـن النفـط الخام 

وماء الغسل

في  الضغط  فــرق  ــادة  زي

صمام المزج

في  عالية  ماء  نسبة 

النفط المنتج

الغسل  كمية ماء الغسل كبيرة جداً. ماء  كمية  تقليل 

كاسر  كمية  ــادة  ــ وزي

األستحالب
 نسبة الماء في النفط الداخل عالية

ً  أرتفاع الحد الفاصل Interface عال جدا

الفاصل  الحد  أرتفاع  تقليل 

صمام  مــن  التأكد  مــع 

تصريف الماء المنتج

األمالح  مزيلة  وعاء  مستوى  أنتظام  عدم   

 Desalter

وحاول  المسبب  من  تأكد   

حالة  فــي  الــوعــاء  جعل 

مستقرة

الماء  في  نفط  وجود 

المنتج

ً رفع مستوى الحد الفاصل أرتفاع الحد الفاصل Interface قليل جدا

 طبقة مستحلب عريضة
 - زيادة كمية كاسر األستحالب

- التخلص من المستحلب

 نوعية ماء الغسل رديئة
أي  حصول  عدم  من  التأكد 

فقدان في ماء الغسل

زيادة درجة حرارة النفط درجة حرارة النفط واطئة



- 113 -

الفصل الرابع : المنشأت السطحية لألنتاج

ما هي النسبة المثالية لماء الغسل Wash Water نسبة الى الوزن النوعي API ؟

Minimum Water Ratio )Vol%) Desalting Temp. )°C) Crude Gravity API

2 – 4 110 > 40

4 – 8 110
30 - 40

4 – 7 120

8 – 10 130
> 30

> 10 140

 )Heater( ج - سخان النفط

يتم تسخين النفط في وحدة التسخين )Heater( من اجل الحصول على مميزات 

االستحالب  كسر  اهمها  النفط  معالجة  عمليات  كفاءة  زيادة  في  تساهم  للنفط  جديدة 

والتخلص من الماء واالمالح وبقية الرواسب العالقة بالنفط حيث يعمل التسخين على تقليل 

الشد السطحي وبالتالي تقليل لزوجة النفط الذي يسهم مساهمة كبيرة في عملية تحرر 

االبخرة المذابة وكسر االستحالب في النفط.

وغالبا تتم عملية التسخين بطريقتين اعتمادا على نسبة الماء في النفط فو تجاوزت 

النسبة ال )%5( فيتم التسخين بالطريقة الماباشرة اما اذا اقل من ذلك فتتم بالطريقة غير 

.)coil( المباشرة المبادل الحراري

ومقابل الفائدة الكبيرة للتسخين فهناك مساوئ ينبغي االلتفات اليها اهمها:

فقدان كمية من حجم النفط.  .1

يساعد على التاكل في االنابيب والمعدات.  .2

استهالك كمية من الوقود للتسخين.  .3

ازدياد ميل السوائل الملحية في الترسب عند ارتفاع درجات الحرارة.  .4
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 )Heater( تصميم وحدة التسخين

 )Heater( للحصول على اهم التفاصيل الفنية االساسية في تصميم وحدة التسخين

يمكن من خالل االطالع على كود ال )ASME( جمعية األمريكية للمهندسين الميكانيكيين 

من خالل الفصول الخاص بالمسخنات واوعية الضغط وكأالتي:

Boiler and Pressure Vessel Code, Section )I(, for Equipment directly 

associated with boiler feed water heating, steam generating and for 

superheating steam. 

Boiler and Pressure Vessel Code, Section VIII, Division )I(, for equipment 

in which steam is generated incidental to the operation of a processing 

system, or for process coils and parts not covered by Section I. 

Boiler and Pressure Vessel Code, Section II, Material 

Specifications. Boiler and Pressure Vessel Code, Section IX, Welding 

Specification.
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Control السيطرة

تعتبـر السـيطرة احـدى أهم مكونـات محطـة العزل التي مـن خاللها يتـم عملية 

التشـغيل والتوقـف والسـيطرة علـى كافـة العمليـات التـي تجـري داخـل المحطة وقد 

تطورة السـيطرة بشـكل كبيـر في الفتـرة االخيرة واصبحـت تعمل على النظـام الرقمي 

)Digital( وتنقـل جميـع التفاصيـل في المحطـة ويتلخص عملها في اسـتقبال البيانات 

القادمـة مـن متحسسـات الظـروف فـي الوحـدات )ضغـط، حـرارة، تشـغيل، اطفـاء، 
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مسـتوى..الخ( الـى اللوحـة الرئيسـية ومن ثـم التعامل مع هـذه البيانات وحسـب ماتم 

ضبـط ظـروف العمل للوحـدات فـي اللوحـة االم )Set point( ومـن ثم نقـل االيعازات 

الصـادرة مـن البرنامـج او مدخـل البرنامـج المشـغل)Operator( الـى الوحـدات عبر 

شبكة من االسالك الناقلة لالشارة...

نستنتج من المقدمة اعاله ان مبدأ عمل السيطرة يتلخص بالنقاط التالية:

اوال: مراقبة عمل المحطة.

ثانيا: تعتبر نقطة اتصال بالداخل والخارج.

ثالثا: مصدر معالجة العمليات.

وفنيا تقوم السيطرة بالتعامل مع الدوال التالية:

INPUT االشارات الواردة  .1

OUTPUT االوامر الصادرة  .2

PROCESS معالجة المشاكل  .3

الواردة  واالشارات  والبيانات  التفاصيل  لكثرة  كثيرا  يطول  السيطرة  عن  الحديث 

والصادرة منها...لكن اهم ما يواجهه المشغل هو بعض االشارات االساسية التي في حال 

الغفلة عنها تسبب في مشاكل كبيرة واهمها:
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المعالجةالمعنىاالشارة 

LAHLevel Alarm High بأنزال معالجتها  وتتم  العازلة  في  المستوى  أرتفاع 

العازلة من خالل زيادة فتحة صمام  النفط في  مستوى 

التحكم  Oil Outlet valve من خالل لوحة  النفط  خروج 

للمسيطرأو زيادة ضغط العازلة بتقليل فتحة خروج الغاز 

.gas outlet valve من العازلة

LAHHLevel Alarm High High أشارة أرتفاع مستوى النفط في العازلة الى الحد األقصى

وال يمكن معالجة هذه الحالة آنياً ألن هذه األشارة تؤدي 

التوقف  صمامات  وغلق  بأكملها  المحطة  أيقاف  الى 

.ESDV األضطراري

PAHPressure Alarm High أشارة أرتفاع ضغط العازلة وتتم معالجتها بتقليل ضغط

 Gas الغاز  خروج  صمام  فتحة  زيادة  خالل  من  العازلة 

.Outlet valve

PAHHPressure Alarm High High يمكن األقصى وال  الحد  العازلة عن  أرتفاع ضغط  أشارة 

معالجة هذه األشارة آنياً ألن هذه األشارة تؤدي الى أيقاف 

.ESDV المحطة كلياً وغلق صمامات التوقف األضطراري

في حال ورود هذه االشارات وغيرها للسيطرة على المشغل ان يقوم بمعالجة الحالة 

وخالل فترة زمنية كافية ومحدودة يتم ضبط الوحدات عليها كي ال يصل لالشارة التي تليها 

ويدخل في مرحلة الخطر

خزانات االنتاج  -

تعتبر خزانات االنتاج في محطات العزل من المفاصل االساسية لمكونات المحطة 

وهي اخر محطات النفط اثناء معالجته قبل ضخه عبر انابيب النقل وتكون خزانات االنتاج 
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في محطات العزل من النوع ثابتة السقوف كون النفط المخزون ال يبقى لفترات طويلة 

داخل الخزان لذلك سيقتصر الحديث عن هذا النوع من الخزانات... حيث من أهم االمور 

العامة التي يجب مراعاتها في عمل الخزانات االمور التالية:

الغرض  معرفة  لسهولة  خزان  بكل  تعريفية  لوحات  ووضع  الخزانات  تنظيم   -  1

والهدف من كل خزان وكافة المعلومات عن السائل المخزون فية.

2 - ايجاد طرق للوصول للخزانات.

ونصف  لمرتين  يسع  مناسب  ومحيط  الخزانات  تلك  بين  مناسب  بعد  توفير   -  3

لحجم الخزان كحد ادنى في حال فيضان الخزان.
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4 - توفير خراطيم ماء االطفاء القريبة منها والسيطرة على مستوى االشعاع الحراري 

بوضع الخزانات على بعد مناسب لمنع انتقال النار من خزان الخر في حال الحريق.
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5 - االخذ بنظر االعتبار ان تكون معزولة عن منطقة العمليات او اي مصدر ناري 

كذلك يراعى في انشائها اتجاه الريح.

والمخطط التالي يحدد البعد المطلوب عن باقي وحدات المحطة 

6 - العمل على تقليل عدد االنابيب الداخلة والخارجة قدر االمكان.

 7 - نصب السدو والحواجز طبقا للكود  

والمواد  السوائل  كود   NFPA 30 )Flammable and combustible liquid code(

القابلة لالشتعال.

8 - يجب توفر المرونة لالنابيب وفواصل التمدد لمنع حصول االجهاد على االنابيب.

بالخزانات من ضغط سحب  المرتبطة  للمضخات  التشغيلية  الظروف  مراعاة   -  9

.)low level( وادنى مستوى
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اعمدة  وضع  ويتم  الخزان  عليها  يستند  صلبة  كونكريتية  قاعدة  عمل  يجب   -  10

تثبيت تربط الخزان بالقاعدة منعا لطفو الخزان في حال حصول الفيضان.

الفنية في انشاء الخزانات والتي تتحكم في اختيار الجدران والحجم  المعايير  اما 

وباقي الملحقات فيمكن تلخيصها باالتي:

حجم الخزان يعتمد على الطاقة االنتاجية المطلوبة لالنتاج يويميا.  .1

درجة حرارة المخزون والضغط والطور سائل ام غازي.  .2

 High level,()اعلى مستوى وادنى مستوى( القابلة للضخ  المستوى  حدود   .3

.)low level

ملحقات الخزان

التي تعمل على الحفاظ على الخزان من  الملحقات  يحتوي الخزان على جملة من 

المخاطر اهمها:

)Pressure transmeter( متحسسات الضغط  .1

)level transmeter( متحسسات المستوى  .2

)Temperature transmeter( متحسسات درجة الحرارة  .3

)safety valve( صمام االمان  .4

شافطة الهواء  .5

)Mixer pump( مضخة الخلط  .6
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وهناك معايير اخرى يعتمد عليها تصميم الخزانات منها المعايير البيئية حيث يعتبر 

الخزان مصدر النبعاث الغازات لذلك يجب تنظيم تلك االنبعاثات والسيطرة على ماهو سام 

او خطر.

:)Oil tank calibration( معايرة الخزان

المعايرة هي مجموعة من عمليات القياس التي تتم تحت ظروف محددة باستخدام 

أجهزة وأدوات قياس مسندة الي المعايير الدولية بوحدات النظام الدولي للقياس SI وتحدد 

ومدي  اجله  من  المستخدمة  للغرض  ومالءمتها  القياس  أجهزة  دقة  مدي  العمليات  هذه 

مطابقتها للنظام الدولي للقياس طبقا لمعايير دولية محددة ويتم تحديد خصائص أجهزة 

وأدوات القياس عن طريق إيجاد العالقة بين القيمة الحقيقية والقيمة المقاسة وفيما يخص 

معايرة الخزان فان المعايرة تحصل في حالتين هما:

 Oil tank( معايرة  عملية  له  تكون  ان  يجب  العمل  في  الخزان  دخول  قبل  اوال: 

)calibration

ثانيا: بعد اجراء اعمال الصيانة للخزان.

وحجم  الخزان  بسعة  المتعلقة  التفاصيل  كافة  لمعرفة  هو  المعايرة  من  والغرض 

الكميات بداخله حيث ينتج من عملية المعايرة مجموعة من الجداول التي من خاللها اجراء 

حسابات نقل الملكية التي سيتم الحديث عنها في الفصل الثامن.. حيث توفر عملية المعايرة 

الخزان  داخل  للمستوى  ارتفاع  كل  عن  الخزان  داخل  الموجودة  النفط  كميات  قياس 

وبالملمتر. وهي قراءات دقيقة للحجوم.

والحديث عن طريقة معايرة الخزانات واالجهزة والمعدات المستخدمة يحتاج الى 

حيز اكبر لذلك سنقتصر على ما تم ذكره لاليجاز.
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صيانة الخزان

والرواسب  الشمعية  المواد  ترسب  لمنع  مستمرة  بصورة  الخزان  مراقبة  يجب 

)scale, Paraffin, or Other substances( على جدران وقاع الخزان ألن ذلك يؤثر على 

حسابات نقل الملكية.

حيـث يتوجـب القيـام باعمـال الصيانـة والتنظيـف بصـور دورية للحفـاظ على 

الخـزان. واعمـال الصيانـة والتنظيـف تتطلب ظـروف عمل دقيقـة حفاظا على سـالمة 

العامليـن لخطـورة الغـازات والمواد فـي الخزان وبصـورة عامة فأن المخلفـات النفطية 

تصنـف نوعيـن الزيـوت البسـيط والزيـوت المتحجـرة )sludge( وتعتمـد كالهمـا على 

نسـبة الماء والنفـط والمواد الصلبة فـي تكوينها. وللقيـام بأعمال تنظيفهـذه المخلفات 

يجب اتباع خطوات اساسية اهمها:

اصدار تصريح العمل من اجهة المختصة.  .1

عزل الخزان عن باقي الوحدات الصناعية  .2

تفريغ الخزان من النفط.  .3

تفريغ الخزان من االبخرة النفطية.  .4

ابعاد جميع مصادر النار عن الخزان.  .5

غلق الطرق المؤدية للخزان.  .6

تهوية الخزان لفترة مناسبة  .7

اجراء فحص المواد المشعة للتأكد من خلو المواد المخزونة منها.  .8

تحديد اتجاه الريح لمنع تأثيرها بنقل االبخرة السامة.  .9

او  الساخن  البخار  التي غالبا ماتتم بواسطة  التظيف االولية  الشروع بأعمال   .10

بواسطة المواد الكيميائية.

تنظيف الخزان بواسطة اعملين بعد الدخول اليه.  .11
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)Produced water treatment( وحدة معالجة الماء المكمني  *

تقوم هذه الوحدة بمعالجة الماء المكمني المستخلص من النفط في وحدات النفط 

الرطب قبل بحيرات التبخير ويتلخص طبيعة عملها بعزل النفط العالق بالماء وباقي المواد 

المواد  من  الماء  خلو  من  للتأكد  التبخير  بحيرات  في  الماء  القاء  قب  واالمالح  الكيميائية 

الضارة بالطبيعة ويمكن تصور وحدة معالجة الماء المكمني من خالل المخطط التالي 
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خالصة الفصل الرابع

العملية  صلب  عن  الحديث  يمثل  الرابع  الفصل  في  الحديث  فان  مالحظ  هو  كما 

االنتاجية للنفط حيث يتطرق الى معالجة النفط بعد خروجه من البئر بينما كانت الفصول 

السابقة تتحدث عن النفط تحت االرض وهي مراحل تمهيدية لنقل النفط من تحت االرض 

لالعلى وقد تم التطرق فيه الهم االجزاء االساسية المكونة للمحطة من )مجمع االبار , ضفة 

وحدات  عن  للحديث  نتطرق  لم  بينما  الرطب  النفط  ووحدات  العازلة  ومكوناتها  العزل 

التسخين والتبريد لالختصار كذلك تم التطرق لغرفة السيطرة والخزانات بينما تركت باقي 

الماء  معالجة  ووحدة  الماء  وخزانات  والكهرباء  الضخ  منظومة  مثل  المساعدة  االجزاء 

المكمني الن الخوض فيهن يؤدي الى التعمق في اختصاصات اخر مثل الكهرباء والميكانيك 

وهذا ما اردنا االبتعاد عنه للتركيز حول االنتاج لضمان عدم تشتت االفكار وامكانية الحديث 

عن هذه المواضيع بصورة مستقلة لكثرة تفاصيلها.
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الفصل الخامس 

جريان الموائع
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ــداءا  ــط ابت ــائل النف ــع س ــل م ــم التعام ــط يت ــة للنف ــات االنتاجي ــالل العملي خ

مــن حركتــه داخــل المكمــن لحيــن وصولــه الــى محطــة العــزل ومــن ثــم تصديــر 

عبــر انابيــب التصديــر لذلــك كان لزامــا الحديث عــن جريــان الموائــع لالهميــة البالغة 

للوصــول للحاليــة المثاليــة لالنتــاج وكثــرة المشــاكل واالمــور الحاصلــة عنــد انتقــال 

السائل عبر المراحل التي ذكرت سابقا... 

تقسم سوائل المكمن إلى ثالث فئات واسعة؛

المحاليل المائية مع األمالح الذائبة،  .1

السوائل الهيدروكربونية،   .2

الغازات )الهيدروكربونية وغير الهيدروكربونية(  .3

ــا،  ــخ تكونه ــا، وتاري ــى مصدره ــد عل ــات تعتم ــاالت المكون ــع الح ــي جمي وف

والظــروف الحراريــة الحاليــة. وبصــورة عامــة تربــط الســوائل مجموعــة القــوى التي 

ــل  ــي، الحم ــار الجزيئ ــعرية، االنتش ــة، الش ــا الجاذبي ــوائل اهمه ــل الس ــر داخ تنتش

الحراري، وتدرجات الضغط.

ومــن المفتــرض عمومــا أن ســوائل المكمــن فــي حالــة ثابتــة عنــد اكتشــافها 

أو علــى األصــح أن الســوائل تتحــرك بصــورة بطيئــة جــدا نســبة إلــى الوقــت الــالزم 

الستخراج السوائل )10-50 سنة(.

ويعتبر النفط سائل قابل لألشتعال يتكون في االرض من مكونات هيدروكاربونية 

باالضافة الى نسب قليلة من النتروجين والفسفور والكبريت.
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وتقسم الصناعة النفطية التي تتعامل مع سائل النفط الى ثالث اقسام هي:

1. Upstream )Drilling, Workovers, and Completions Production 

Operations Construction, Final Well Abandonment, Maintenance

2. Midstream )Gathering Systems, Processing Plants, Treatment Plants(

3. Downstream )Refineries,Transportation,Terminals(

الكيميائية والفيزياوية  والحديث عن جريان السوائل يقودنا للحديث عن الخواص 

للنفط حيث يتدرج لون النفط من االصفر الى االخضر القاتم ويبدوا اسود بصورة عامة 

ومن اهم الخواص الفيزيائية:

1 - الكثافة: حيثت تعتمد كثافة النفط القياسية عند درجة حرارة )15C( وضغط 

 )BAR 1( جوي

ومن الكثافة يمكن حساب الوزن النوعي للنفط الذي يمثل النسبة بين الكثافة النوعية 

للنفط الى الكثافة النوعية للماء 

𝑺𝒑.𝑮𝒓.= 𝝆𝒔@𝟔𝟎𝒐𝑭 / 𝝆𝒘@𝟔𝟎𝒐𝑭

ومن ثم يمكننا حساب قيم ال )API( للنفط من 

المعادلة التالية:

𝑨𝑷𝑰 = (𝟏𝟒𝟏.𝟓 / 𝑺𝒑.𝑮𝒓.@ 𝟔𝟎/𝟔𝟎 𝒐𝑭) – 𝟏𝟑𝟏.𝟓

الى  النفط  يصنف   )API( ال  قيم  خالل  ومن 

االصناف التالية:
> 45 = Extra Light 
40 – 45 = Excellent )the highest price(
> 31.1 = Light
31.1 – 22.3 = Medium
< 22.3 = Heavy
< 10 Extra Heavy
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)Boiling point( 2 - درجة الغليان

لشعبة  الغليان  درجة  في  االختالف  يعتبر 

عليه  يعتمد  الذي  االساس  هو  الهيدروكاربونات 

للفصل وتجزئة المركبات عن بعضها... وبصورة 

ذرات  عدد  بزيادة  الغليان  درجة  تزداد  عامة 

الكاربون في المركبات. 

3 - اللزوجة: من اهم الصفات الفيزياوية التي 

والوحدات  االنابيب  تصميم  في  كبيرا  دورا  تلعب 

الصناعية وتعتد على نوع مركبات المزيج.

4 - الذوبانية: وتلعب دورا اساسيا في استخالص المواد العطرية التي تذوب في 

المذيبات القطبية.

امـا الخـواص الكيميائيـة للنفط فمـن الصعوبة معرفتهـا دون معرفـة المركبات 

المكونـة للنفط.ويسـتلوم ذلـك دراسـة الخـواص الكيميائيـة للهيدروكاربونـات الـذي 

يحتاج الى شرح مفصل.

هناك قانونان أساسيان في ديناميكية الموائع وهما:

.)Conservation of Mass (  قانون حفظ الكتلة )ويمثل بمعادلة األستمراريةa

.)Conservation of Energy (  قانون حفظ الطاقة )ويمثل بمعادلة برنوليb

:Flow Rate معدل التدفق

أن معدل التدفق هو كمية أنسياب المائع خالل وحدة الزمن خالل مقطع األنبوب أو 

المتدفقة في  بالكيلوغرامات  الفرنسي  بالنظام  Qm ويعبّر عنه  له بالحرف  سطح ويرمز 

 .)gm/sec( ( أو )غم / ثانيةkg/sec( )الثانية أو )كغم / ثانية
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يعتمد معدل التدفق على الكثافة وسرعة المائع ومقطع مساحة األنبوب، فكلما زادت 

السرعة أو الكثافة أو مساحة مقطع األنبوب زاد معدل التدفق لذا فأن:

معدل التدفق للمائع = السرعة x الكثافة x مساحة مقطع األنبوب

Qm = ρ. u.A

و إذا تدفق سائل بأستمرار خالل أنبوب فأن كمية السائل المارة خالل وحدة زمنية 

تكون متساوية في جميع النقاط، شرط عدم إضافة أو سحب أية كمية من السائل وهذه 

القاعدة تسمى )معادلة األستمرارية( 

 A1 ولتوضيــح هــذه المعادلــة، نأخــذ أنبــوب متغيــر القطــر، مســاحته تبلــغ

فــي البدايــة و A2 فــي النهايــة، وتكــون ســرعة الســائل فــي المقطــع األول U1 وفــي 

U2 المقطع الثاني

لذا ستكون كمية السائل المار خالل المقطع األول:

Q1 = ρ1. u1.A1

كمية السائل المار خالل المقطع الثاني:

Q2 = ρ2. u2.A

ولما كانت كمية السائل المار خالل وحدة الزمن متساوية بالمقطعين، لذا فأن:

Q1 = Q2

وحيث أن كثافة السائل هي نفسها فأن:

ρ1 = ρ2

:Continuity Law نحذفهما من المعادلة، فنحصل على معادلة األستمرارية

u1.A1 = u2.A2
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معدل التدفق التغير من الزمن:

فيما سبق كان األنسياب ثابتاً ال يتغير مع الزمن، ويمكن أن يتم التحكم به بواسطة 

المضخة مثالً، ولكن هناك حاالت أخرى يتغير فيها معدل التدفق مع الزمن، فمثالً لو تركنا 

سائالً يخرج من خزان.

فأن سرعة خروج السائل من الخزان تعتمد على 

أرتفاعه في الخزان ونعبر عن سرعة خروج السائل من 

الخزان بالمعادلة التالية:

u = √2gh

يتناقص  الخزان  في  السائل  أرتفاع  أن  وبما 

السرعة  فأن  السائل  كمية  أنخفضت  كلما  تدريجياً 

تنخفض ايضاً ومعدل التدفق ينخفض تدريجياً، وهذا يعني أن معدل خروج السائل يتغير 

بتغير الزمن وعليه ال يصح حساب الزمن الالزم لتفريغ الخزان بتقسيم وزن السائل على 

معدل خروجه، وهذا ال يجوز إال عندما يكون معدل الخروج ثابتاً، ومن خالل اشتقاق هذه 

المعادلة نحصل على هذه المعادلة:

حيث أن: 
Ab:مساحة قاعدة الخزان
A: مساحة مقطع الفوهة

h1: ارتفاع السائل عند البداية
t ارتفاع السائل بعد مرور زمن :h2 

g: التعجيل االرضي
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الفصل السادس

أنعاش االبار
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الفصل السادس : أنعاش االبار

-:)ACIDIZING عملية االنعاش )التحميض

تتفاعل مع  بمادة حامضية كيمياوية بحيث  الطبقة  انعاش وتحميض  وهي عملية 

الطبقة المراد انعاشها مما يزيد من ضغطها وانتاج الطبقة المنعشه. 

لكل طبقة حامض معين لالنعاش بحيث ال يؤثر على الطبقة سلبا"

غالبا" ما يضخ لكل متر تثقيب مقدار متر مكعب واحد من الحامض HCL وبتركيز 

10-%15 حسب اقتصاد الشركة.
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 Surfactant( التاكل  مانعة  مادة  منها  الحامض  الى  تضاف  اضافات  عدة  هناك 

وانبوب  البطانة  تاكل  عدم  على  للحفاظ  الحامض  حجم  من   0.5% بنسبة   )Inhibital

االستحالب  كاسر  مادة  الحامض  الى  ويضاف  الحامض  مالمسة  جراء  االنتاج 

 Formation بنسبة %0.5 من حجم الحامض وفائدته لعزل الموائع في )anti emulsion(

عن الحامض من التفاعل به فيفقد الحامض فاعليته.

بحيث   ،HCL بحامض  المشرف  طبقة  في   )Limestone( صخور  في  االنعاش 

يتفاعل مع كاربونات الكالسيوم كما في المعادلة:- 

CaCl
2
 + CO

2
 + H

2
O CaCO

3
 + 2HCL

غالي  وهو   )HF( بحامض  الزبير  طبقة  في   )Sandstone( صخور  في  االنعاش 

الثمن جدا لذا اليستخدم في الوقت الحاضر.

كيفية ضخ الحامض:- 

.)Pump track( بخزان الحامض الموجودة في سيارة الضخ TBG يتم ربط

بضغط  الضخ  سيارة  من  ضغط  تسليط  بواسطة  السطحية  التوصيالت  فحص 

)2500-2700( با/انج2 مع كون TBG و Ann مغلقة، عند عدم وجود leak فيها وعدم 

نزول الضغط نباشر بالعمل.

بعد عمل Bleeding في معدة pump track نفتح TBG و Ann لغرض ضخ الحامض.

يتم ضخ الحامض بمقدار حجم TBG وبعدها نغلق Ann لغرض حقن الحامض الى داخل 

الطبقة مع مالحظة حساب  داخل  كله  الحامض  ليدفع  الخام  النفط  بعدها بضخ  الطبقة ويكمل 

الحجم بين حذاء انابيب االنتاج ونهاية التثقيب ليتم حقن الحامض بشكل نهائي الى داخل الطبقة.

بالمحلول  للطبقة   )Injecting( حقن  قابلية  عملية  اجراء  انعاش  عملية  أي  قبل 

الملحي بضغط psi 1000 او اكثر ومالحظة هبوط الضغط فاذا هبط الضغط يعني بدات 
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الطبقة بتقبل الحقن ويتم حساب تقبل الطبقة للحقن بـ )لتر / دقيقة( من خالل معدة 

)pump track( بمليء الحوض بالمحلول الملحي والذي يشغل حجم 3m3 وحساب الوقت 

الذي يتم حقن المحلول الملحي ونستخرج الحجم لكل دقيقة.

اثناء حقن الحامض للطبقة يجب مراقبة الضغط من راس شجرة البئر حيث نالحظ 

ان الضغط يتذبذب بالصعود تاره والنزول تارة اخرى دليل ان الطبقة المراد انعاشها بدات 

تتقبل حقن الحامض لها.

حصول  على  دليل   psi  500-100 من  بحـدود  الضغط  في  الفجائي  الهبـوط 

مايسمى )Break Through( أي تفاعل الحامض مع الطبقة.

العكسي  التدوير  ويتم  الحرق  على جفرة   TBG من  البئر  يفتح  الحقن  اكمال  بعد 

بالنفط الخام بواسطة معدة )Pump Track( ويتم الحرق حيث يجب مالحظة لون الدخان 

للمائع المحترق فاذا اصبح لونه اصفر معناه خروج الحامض الى ان يصبح الدخان اسود 

اللون )crude oil( مع مالحظة الضغط الجرياني.

في االبار ذات مناطق التثقيب الطويلة )Long Interval( تقسم عملية االنعاش الى 

ثالث مراحل في كل مرحلة يضخ الحامض في منطقة تثقيب معينة يعقبة مادة موجهة 

)directing agent( تدعى )Benzoic acid( وهي مواد جيالتينية تكون لزجة عند خبطها 

مع الماء تضخ بعد الحامض كي تسد مناطق التثقيب التي اجري لها حقن الحامض مؤقتا" 

ونضمن نزول الحامض الى مناطق التثقيب السفلية وعند االنتهاء من عملية االنعاش وفتح 

البئر للجريان تذوب هذه المادة بمجرد مالمستها للنفط الخام وبذلك نضمن تحميض كل 

مناطق التثقيب بصورة منتظمة. 

هذه العملية من االنعاش تسمى )Matrix acid( حامض نسيجي.

هناك نوع اخر للتحميض يسمى )Fracture acid( حيث يتم الحقن بضغط عالي 

جدا مما يؤدي الى تشقق الطبقة )وهذا غير مستخدم(
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بعض مشاكل التحميض:-

تسرب قسم من الحامض الى المجال الحلقي نتيجة أنضغاط الغاز عند رأس البئر 

مما يؤدي الى تعرض البطانة للتأكل بفعل الحامض.

يفتح  عند مصادفة تكوين مكمني يحتوي على صخور متماسكة )Light( عندئذ 

صمام المجال الحلقي ثم نفتح الخانق )chock( بفتحة صغيرة جدا تساعد هذه العملية 

على تفادي حصر ضغط معاكس عالي يحاول ارجاع الحامض الى االنابيب مره اخرى بعد 

لحقن  تدريجي  ضغط  بتسليط  يبدأ  ثم  الخانق  يغلق  االنتاج  انبوب  من  الحامض  خروج 

الحامض الى داخل التكوين.

ترك أمكانية حقن الحامض بضغط اقل او مايقارب الى الضغط االقصى المسموح 

جدا  قليلة  بكمية  حامض  بضخ   )job small( اجراء  يمكن  عندئذ  العملية  نجاح  على  به 

))3m3 مثال ودفعه الى الطبقة واالنتظار قليال فاذا حصل هبوط بالضغط نوعا ما يتم ضخ 

العكسي ثم تنزل  بالتدوير  السطح  الى  الحامض  الحامض بصورة كاملة واال يتم اخراج 

انابيب االنتاج مقابل مناطق التثقيب ثم تعاد عملية االنعاش مرة اخرى.

باستعمال  االنعاش  عمليات  في  المناسبة  الفترة  عن  االنتظار  فترة  اطالة  تؤدي 

حامض HF الى تكوين رواسب من المواد الصلبة المتحررة نتيجة التفاعالت مع الحامض 

مما تؤدي الى غلق مسامات التكوين والحصول على نتائج عكسية , أما في حالة التحميض 

الى ضياع فرصة  الزبير  االنتظار في مكمن  اطالة فترة  HCL فتؤدي  بأستعمال حامض 

CO الناتج من التفاعل في المساعدة على تنظيف البئر عند اعادة البئر 
2
االستفادة من غاز 

للجريان اما في مكمن المشرف فيفضل اطالة فترة االنتظار الى اليوم االخر لكي يتم تفاعل 

حامضHCL مع صخور limestone بصورة تامه.
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الفصل السابع

الفحوصات المختبرية



- 142 -

دليل المبتدئين في إنتاج النفط



- 143 -

الفصل السابع : الفحوصات المختبرية

لتصدير النفط وتحديد قيمة سعر النفط، ومجال استخدامه البد من معرفة خواص 

النفط وتتم معرفة خواص النفط من خالل الفحوصات المختبرية التي تجري داخل المختبر 

ويعرف المختبر على انه الكيان أو المنشأة التي تقوم باالختبار على المواد المشتقة من 

مصدرها لغرض توفير ما يكفي من المعلومات لتحديد أفضل استخدام.

ويرتبط عمل المختبر بالجودة في كثير االحيان بالجودة...

ما هي الجودة؟

ما هو مراقبة الجودة )QC(؟

وتعرف الجودة على انها االمر المقبول من قبل الخبراء في هذا المجال هو:

درجة االمتياز أو قدرته على تلبية احتياجات وتطلعات العمالء.

وتوجد فحوصات كثيرة على النفط اهمها هي التي تكون لها عالقة مباشرة بتحديد 

معايير  اساس  على  النفطية  والصناعة  االختبارات  عمل  طريقة  وتحدد  النفط  مواصفات 

دولية تنظم طريقة الفحص ومن اهم تلك المعايير الدولية:
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1. American Society For Testing and Materials )ASTM(

2. American Petroleum Institute )API(

3. Institute of Petroleum )IP(

4. Universal Oil Products )UOP(

5. International Organization for Standardization )ISO(.

6. ISO/IEC17025 Testing/Calibration Laboratories

7. ISO/IEC17020 Inspection Bodies

8. ISO/IEC17043 Proficiency Testing Providers

9. ISO/IEC17065 Product Certification Bodies.

10. ISO Guide 34 Reference Materials Producers.

العمل في المختبر

بعد اكمال انشاء المختبر وقبل الشروع في العمل يتطلب من العاملين في المختبر 

مجموعة من اللوازم واالجراءات لضمان العمل في بيئة سليمة اهمها:

دراية العاملين بكافة الطرق السليمة للعمل.  .1

.)MSDS( دراية كاملة بكافة المواصفات العلمية للمواد المستخدمة  .2

توفير مسـتلزمات السـالمة مـن مطفـأة حريق الى مرشـاة المـاء الى طرق   .3

طوارئ بديلة.

عدم السماح بالدخول اال االشخاص المخولين.  .4

توفير مفرغات االبخرة والهواء )FUME HOOD( واقنعة الوجه.  .5
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توفير مخزن للمواد الكيميائية واالخذ بنظر االعتبار خطورة المواد وقابليتها   .6

لالشتعال.

توفير ثالجات لحفظ النماذج ومحطات لغسل العين.  .7

معدات سالمة االشخاص من واقيات العين والوجه واالحذية المناسبة وصدرية   .8

وغيرها من المستلزمات. 

ويجب  خطرة  غير  ومواد  خطرة  مواد  الى  الكيميائية  المواد  تقسم  عامة  وبصورة 

 )AC( ال  نظام  تصنيف  لوائح  ضمن  تقع  التي  الخطرة  المواد  مع  شديد  بحذر  التعامل 

)النظام األصلي في لوائح السالمة والصحة OSH المهنيتين 1996(
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وتصنف المواد الخطرة حسب الخطورة كاالتي:

Class 1: Explosive 

Class 2: Gasses )Compressed, liquefied or dissolved under pressure( 

Class 3: Flammable Liquids 

Class 4: Flammable Solids or Substances

Class 5: Oxidizers 

Class 6: Poisonous or Infectious Substances

Class 7: Radioactive Substances

Class 8: Corrosives

Class 9: Miscellaneous Dangerous Substances
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Sample نماذج المختبر

يتم اخذ النماذج من العديد من االماكن للمنشأت السطحية للمختبر ويتم االحتفاظ 

بالعينة بعد اجراء التجربة ويتم وضع عليها كافة المعلومات المناسبة مثل مكان اخذ العينة 

وطبيعة المادة والغرض منها كالنموذج ادناه
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اهم الفحوصات المختبرية

1 - فحوصات النفط

)Density( الكثافة  -

API Gravity  -

)Viscosity( اللزوجة  -

)Salt( الملح  -

)Water & Sedment( الماء والرواسب  -

)Pour point( درجة االنسكاب  -

2 - فحوصات الغاز

)Gas density( الكثافة أ- 

)Viscosity( اللزوجة ب- 

)LPG( اما للغاز المسال

)Density by Pressure Hydrometer( الكثافة أ- 

)Volatility( التطايرية ب- 

التأكل ج- 

الغاز الطبيعي

)Heating Value by Stoichiometric Combustion( كمية الحرارة أ- 

)Chromatographic Analysis( تحليل المكونات ب- 
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تراكيب المكونات الكيميائية

الكبريت أ- 

)Calculated Properties by GC( ب- 

3 - فحوصات الماء 

وتشمل الفحوصات التالية:

1. pH

2. Density

3. Turbidity

4. Total Hardness

5. Specific Conductance

6. Total Dissolved Solids)TDS( \Total Suspended Solids)TSS(

7. Dissolved Oxygen )DO(

8. Oxygen Demand )COD& BOD(

9. Chloride

10. Cyanide

11. Sulphite

12. Phosphate

13. Oil and Grease in Water

وسـيتم الحديث علـى فحوصات النفـط فقط التي لهـا عالقة بعملية نقـل الملكية 

وتحديد السعر..
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فحوصات النفط 

أ – فحص الكثافة 

بواسطة   )API( النوعي  الوزن  او  الكثافة  قياس  يتم 

 )ASTM 5002( وبالطريقة   )HYDROMETER(ال جهاز 

وهناك اجهزة اخرى تستخدم للكثافة لكن الشائع ماذكرناه.

قيمة  ايجاد  خالل  ومن   :)API( ال  فحص   - ب 

الكثافة يتم حساب الكثافة النسبية نسبة الى كثافة الماء 

ومن ثم ايجاد قيمة API من خالل المعادلة التالية:

API=)141.5/SP.GR AR 60F( - 131.5

ت - فحص اللزوجة

من الخواص المهمة جدا للنفط التي يتوقف عليها تصميم االنابيب وبقية الوحدات 

الصناعية...

وتعرف اللزوجة بأنها مقاولمة السائل للجريان تتأثر باالحتكاك ومساحة المقطع 

العرضي وكأالتي:
F= Frictional force between two layers.
S= Area of interface between two layers.
dv/dx=Velocity gradient between two layers.
F α S α dv/dx
F α S. dv/dx
F = η S. dv/dx 
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وتقسم اللزوجة على قسمين هما:

مقاومة  انها  وتعرف  المطلقة  او   )Dynamic viscosity( الديناميكية  اللزوجة 

.)Poise( السائل للجريان اثناء حركته وتقاس ب

اللزوجة الكينماتية )Kinematic viscosity( هي اللزوجة اليناميكية مقسومة على 

.)cm2/s( الكثافة وتقاس ب

معامل اللزوجة 

السرعة  ان  اذا فرضنا  اللزوجة  السابقة يمكن اشتقاق معامل  المعادالت  من خالل 

تساوي 1 سم/ثا

F = η. dv/dx

if η is low Liq. Is Mobil and

if η is high Liq. Is Viscous

1/η = φ Fluidity

)F/S(/)dv/dx( =dynes/cm2 * 1/)cm/sec( * 

1/)1/cm(

η= Dynes cm-2 Sec = Poise “P”

cp= 10-2 P

 )ASTM D 445( وبصورة عامة يتم استخدام الطريقة

في حساب قيمة اللزوجة. 

 )Salt( ث - فحص الملح

يتم عملية حساب كمية الملح في النفط وفق الطريقة 

)D 3230( حسب معايير نظام ال )ASTM( الدولي
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لوجـود  نتيجـة  الكهربائيـة  الموصليـة  قيـاس  علـى  الطريقـة  هـذه  وتعتمـد 

الكلوريـدات العضويـة وبقيـة المـواد الموصولـة للكهربـاء. حيـث يتـم تسـليط جهـد 

كهربائـي مـن خـالل اقطـاب الجهـاز ومـن ثـم يتـم حسـاب قيمـة التيـار المتولد من 

تسـليط الجهـد بعـد ذلـك يتـم ايجـاد قيمـة كميـة الملـح مـن خـالل منحنـي العالقة 

)Curve( بين التيار وكمية الملح.

)Water & sedment( ج - الماء والرواسب

الصناعة  في  الصعوبات  الى  النفط  في  والشوائب  الماء  كمية  معرفة  اهمية  تاتي 

النفطية والناتجه من الماء والرواسب واهم تلك المشاكل:

التأكل في االنابيب.  .1

االنسداد في المبادالت الحرارية.  .2

تراكم المتحجرات )sluge( في الخزانات.  .3

اضطراب في وحدات التقطير  .4

التقليل من حجم النفط الصافي.  .5

 )Water & sedment( وتوجد اكثر من طريقة لحساب كمية ج - الماء والرواسب

في النفط حسب معايير نظام ال )ASTM( الدولي أهمها:

تحديد  في  المركزي  الطرد  ألية  تعتمد  التي   )ASTM D 4007( طريقة   .1

نسبةالماء والرواسب )Water & sedment( في النفط.

حساب  يتم  خاللها  من   )ASTM D 4928(  FISHER فشر  كارل  طريقة   .2

 .)WATER CONTENT( المحتوى المائي فقط

 ASTM D 4807( )Standard Test Method for Sediment in( طريقة  .3

Crude Oil by Membrane Filtration( وتعتمد على ألية استخدام االغشية.



- 153 -

الفصل السابع : الفحوصات المختبرية

 ASTM D 473( )Standard Test Method for Sediment in( طريقة   .4

Crude Oils and Fuel Oils by the Extraction Method( وتعتد على 

الية االستخالص.

)Pour point( ح - درجة االنسكاب

هـي درجـة الحـرارة التـي عندهـا تصبـح المـادة السـائلة شـبه الصلبـة وتفقد 

خصائص تدفقها. 

.)ASTM D 5853( ويتم حساب درجة االنسكاب من خالل الطريقة

وسيتم شرح طريقة عمل الفحوصات بملحق رقم )2(.
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الفصل الثامن

عملية نقل الملكية
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تعتبر عملية تسليم النفط من شركة الى اخرى من اهم العمليات التي يتوقف عليها 

حسابات سعر النفط وكلفة استخراج النفط وغيرها من االمور المالية التي يطول الحديث 

عنها ومن اجل ضمان سير العملية بيسر وسهولة فأنه غالبا ما تعمد الشركات النفطية الى 

عقد بروتوكواالت تحاسب تجاري بينها لكي يكون دستور يمكن االحتكام اليه في حالة اي 

البديلة  والطرق  الحساب  طرق  البروتوكول  في  النفط...ويثبت  نقل  عمليات  اثناء  اشكال 

طريقتين  هناك  الواقع  في  التجاري....  التحاسب  عملية  اثناء  تقع  مشكلة  لكل  والحلول 

مختلفتين للقياس والتي يمكن استخدامها لقياس النفط الخام التي سيتم نقلها إلى خط 

أنابيب تصديرالنفط الخام عند نقطة التسليم بين الشركة المنتجة والشركة الناقلة للنفط 

سيتم شرحهما الحقا....

إن الناقل يأخذ عهدة نقل النفط الخام من حقل المشغل بعد ان تجاوز النفط نقطة 

للقياس تستخدم لقياس  التحويل)Transporter point( وكذلك هناك طريقة احتياطية 

نقل النفط الخام عندما تكون هناك مشاكل في منظومة العدادات والسباب تشغيلية. 

طرق القياس:

توضع الطرق غالبا كي تتناسب مع القانون الوطني لقياس السوائل الهيدروكربونية 

)National code( للبلد التي تعمل فيه الشركات.
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الطريقة 1: قياس كمية النفط بواسطة العداد

هذا هو القياس االساسي الذي يجب أن تستخدم لتقدير حجم النفط الخام الذي تم 

تحويله إلى الناقل عند نقطة التحويل.ويصف هذا االجراء طرق حساب كمية النفط الخام 

حين تسليمها عند نقطة التحويل.

الهدف من هذا االجراء هو لتوحيد حسابات كمية صادرات النفط الخام في صهاريج 

التخزين وحركة النفط الخام وتتم هذه العملية باستخدام مدخالت من نظام القياس، خزان 

بقياس، وأخذ العينات، وقياسات درجة الحرارة، والتحاليل المختبرية، والجداول

والتمــام العمليــة يجــب االرتــكاز علــى مجموعــة مــن العوامــل االساســية فــي 

الحسابات اهمها:

اوال: المراجع والمعايير

كود قياس السوائل الهيدروكربونية.  .1

معايير API القياس.  .2

جداول ASTM-IP القياس البترولية  .3

ثانيا: وحدة القياس والعوامل الهامة

وعوامل  المتري  النظام  من  المأخوذه  الوحدات  تلك  هي  االساسية  القياس  وحدات 

التحويل مأخوذه من جداول )ASTM D1250( ومن اهم العناصر ووحداتها:

1. Tank Gauges in centimeters or millimeter.

2. Volumes in cubic meters )m3(, to three )3( decimal places 

3. Temperature in degrees C, to onetwo )21( decimal place 

4. Density at 15°C in kg/L, to four )4( decimal places 
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5. Sediment and Water )S&W( in percentage )%(, to threetwo )23( 

decimal places.

حيث يعطي التقرير اليومي للعداد قيمة ال totalized من النفط الخام للنفط الخام 

المار خالل ال 24 ساعة التي مضت والتي تمثل اليوم. حيث يتم تثبيت الكمية على انها 

والشوائب  الماء  المار مع  الكلي  النفط  اي حجم   )Total Oil Volume( )TOV(ال تمثل 

وبالظروف االعتيادية.

من خالل ال)TOV( يمكن حساب ال )GSV( )Gross Standard Volume( حيث 

يمثل ال )GSV( الحجم االجمالي القياسي اي كمية النفط المارة فعليا من خالل العداد مع 

بعد  القياسية  الظروف  في  كمية  يعادلها من  ما  الى  تحويلها  تم  ان  بعد  والشوائب  الماء 

ادخال معامل تأثير الضغط والحرارة ومعامل تصحصح العداد.

 )Net Standard Volume( )NSV(بعدها يتم الحصول على كمية النفط الصافي

من خالل طرح كمية الماء والشوائب من كمية النفط القياسية ويمكن تصور العملية اكثر 

من خالل المخطط التالي:

ويتم حساب قيم معامل تأثير درجة حرارة على النفط من خالل قيم جداول حسابات 

 )ASTM D1298 Table 53A( والخاص بالنفط ،)ASTM( فحوصات المواد االمريكي

بينما يتم حساب معامل تصحيح العداد )MF( من اعمال المعايرة الدورية للعداد 

)Prover( التي سيتم التطرق اليها ببحث مستقل بسبب كثرة التفاصيل.
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بينمـا يتـم حسـاب معامـل تصحيح نسـبة المـاء والشـوائب )CSW( مـن خالل 

المعادلة التالية: 

CSW = 1 – )%BS&W/100(

حيث يتم الحصول على قيمة الماء والشوائب )BS&W( من الفحوصات المختبرية.

يمكن تصور العملية اكثر من خالل المعادالت التالية:

TOV From Metering

CTL & CPL From ASTM Tables

MF meter facter from proving

BS&W From lab test

CSW = 1 – )%BS&W/100(

GSV = TOV * CTL *CPL * MF

NSV = GSV * CSW

طريقة حساب كميات النفط الخلم باستخدام خزان القياس

1 - يصف هذا االجراء طريقة لحساب كمية الخام حالة الحساب بالطرق الثانوية

يحدث سوء القياس في العداد مما يعطي نتائج قياسات غير موثوقة بسبب فشل في 

منظومة العداد، والحاالت التي تؤدي الى ذلك كثيرة

وعلى سبيل المثال ال الحصر ما يلي:-

اوال: )FC(تجميد القراءة للعداد

ثانيا: توقف مقياس الكثافة

ثالثا.: توقف مرسالت الحرارة او الضغط
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قبل  العدادات  قراءات  الحسابات مستمدة من متوسط  تكون  الحدث،  هذا  مثل  في 

سبعة )7( أيام، أو استنادا إلى أفضل البيانات المتاحة

للمدة التي سبقت التضرر، أو على طريقة أخرى متفق عليها.

والتحاليل  الحرارة،  درجة  المعلومة  االنتاج  خزانات  لمعلومات  طبقا  المصدرة 

المختبرية،

حيث يتم حساب كمية النفط في الخزان بعد ان يتم ادخال معامل تأثتير الحرارة 

على الخزان. ويتم القياس بواسطة معادالت موازن المادة على الخزان لمعرفة كمية النفط 

الخارجة من الخزان.

منظومة عدادات نقل الملكية 

 Volumetric( تعتمد بصورة عامة عدادات القياس على احدى الطريقتين الحجمية

meters( أو الكتلية )Gravimetric Meters( في القياس والشائع استخدامه في النفط 

يعتمد الطريقة االولى طريقة القياس الحجمية لقياس كمية الموائع وتعتبر اجهزة القياس 

الحجمية ابسط تركيبا وارخص تكاليف من اجهزة القياس الكتلية. ويمثل معدل التدفق أو 

السريان )Flow Rate( بمقدار الحجم لكل وحدة زمن.

في عمل العدادات تؤخذ بنظر االعتبار الخواص التالية:

الضغط  .1

الحرارة  .2

اللزوجة  .3

الكثافة  .4

السرعة  .5
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توجد العديد من انواع عدادات نقل ملكية النفط والشائع منها 

1 - العداد التوربيني

Ultrasonic 2 - عداد االمواج فوق الصوتية

 Vortex Meter 3 - عدادات فورتكس
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4 - عدادات الكهرومغناطسية 

Electromagnetic Meters

وبصورة عامة يعمل العداد مع مجموعة من المكونات االخرى كمنظومة واحدة في 

وليست  اولية  بيانات  تعتبر  منه  الصادرة  والقراءات  معلومة...والبيانات  تشغيلية  ظروف 

نهائية تدخل في عملية حسابات تم ذكرها مسبقا للحصول على النتائج النهائية.
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ويحتاج بصورة مستمرة الى اعمال التحقق من دقة البيانات والقراءات التي يعطيها 

كي يتم استخدامها في عملية الحسابات وهذا ما يسمى بالمعايرة.

فالمعايرة هي عملية التحقق من صحة عمل مكونات العداد والقراءات التي يعطيها. 

وسنأخذ العداد التوربين كمثال على ذلك حيث يتكون من المكونات التالية:

)Stainless Steel( وذلك  الفوالذ  )Meter Body(. يصنع من  العداد  جسم   .1

لمقاومته العالية للتآكل.

2.  الجزء الدوار )Rotor(. تتكون من ريش دوارة )Rotor Blades( مصنوعة 

بشكل لولبي حلزوني لتعطي أداء دوراني مستقر وفي العدادات الكبيرة تربط 

ومتانة  صالبة  الضافة  وذلك  حرة  اإلطراف  وبقاء  الريش  مع  اضافية  حلقة 

وجعل العداد مستقر عند الزوجات العالية.

3.  الدعامة االمامية )Front Support(. وهي عبارة عن صفائح دوارة تقلل من 

حدة الجريان )Defuse( وتهدئ حركة السائل.

دوامة  تكوين  على  تعمل  دعائم  وهي   .)Rear Support( الخلفية  الدعامة   .4

)Swirl( من السائل في بداية حركة الصفائح الدوارة قبل خروج السائل وذلك 

لتخفيف الضغط.

تستخدم   )Sensors( متحسسات  عن  عبارة  وهي   .)Pickup( المتحسس   .5

معدل  مع  تتناسب  فولتية  نبضات  لتّكون  الدوارة  الصفائح  بحركة  لتحسس 

الجريان, ويكون هنالك متحسسين للعداد حسب متطلبات القياس. 

التي تتكون في  الفولتية  محولة االشارة )Converter(. وهي محولة إلشارة   .6

المتحسس الكهرومغناطيسي )Electromagnetic Pickup( وتضخم وتعّدل 

ثم ترسل إلى أجهزة اإلرسال الخاصة بمقاييس التدفق. 

متحسسات الضغط والحرارة والكثافة.  .7
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لذلك فاالجزاء التي تقوم بتجهيز وحدة المعالجة وحساب الجريان بالبيانات تحتاج 

الى التحقق من صحة المعلومات التي تعطيها من خالل اجراء المعايرة الدورية لها حيث 

تجري المعايرة من خالل اجهزة خاصة سيطول الكالم اذا تطرقنا لها لذلك سنكتفي بذكر 

اهم طرق العمل لمعايرة متحسسات الضغط والحرارة والكثافة ومعدل الجريان من خالل 

او  الدولية  النشرات  المعايرة من خالل  اعمال  تنظيم جدول  يتم  بينما   .)3( رقم  الملخق 

الكود الوطني)1) لنقل السوائل الهيدروكاربونية الخاص بكل دولة.

1-  في العراق يوجد الكود العراقي )الكود العراقي لنقل ملكية السوائل الهيدروكاربونية – اجراءات تحويل المسؤولية 

المالية والرعاية(

 Iraqi code of custady transfer metering for hydrocabonic liquid 2007 
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المالحق
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المالحق

ملحق رقم )1( رموزالوحدات الصناعية
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ملحق رقم )2( طريقة عمل الفحوصات المختبرية للنفط

) Salt , Water , Density , Vapour pressure (
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المالحق

 ملحق رقم )3( طريقة عمل معايرة متحسسات الضغط والحرارة للعدادات
)الملحق كان من المفترض ان يكون من اليسار الى اليمين كونه باللغة االنكليزية ولكن تماشيا مع 

اتجاه الكتاب تم ابقاءه من اليمين لليسار(
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ملحق رقم )4( معادالت تصميم العازالت النفطية 

وهذا الملحق منقول من كتاب )Surface production operation ( وودت ان اضيف 
 الملحق باللغة االنكليزية بدون ترجمه وكما هو ليكون اكثر وضوحا و فائدة .

)الملحق كان من المفترض ان يكون من اليسار الى اليمين كونه باللغة االنكليزية ولكن تماشيا مع 

اتجاه الكتاب تم ابقاءه من اليمين لليسار(

م ق    ی زال یم ال) 4( ر

 بدون االنكلیزیة باللغة الملحق اضیف ان وودت)  Surface production operation( كتاب من منقول الملحق وھذا
. فائدة و وضوحا اكثر لیكون ھو وكما ترجمھ
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مواضيع متفرقة من الموقع االلكتروني النفط والغاز الطبيعي العربي  .12
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الخاتمة

الخاتمة

ــر  ــره وخي ــن آخ ــا حس ــل م ــر العم ــة، وخي ــة نهاي ــكل بداي ــذا ل وهك

ــكالم مــا قــل ودل وبعــد هــذا الجهــد المتواضــع أتمنــى أن أكــون موفقــا  ال

فــي ســردي للعناصــر الســابقة ســردا ال ملــل فيــه وال تقصيــر موضحــا 

اآلثــار اإليجابيــة والســلبية لهــذا الموضــوع المفيــد، وفقنــي اللــه وإياكــم لمــا 

فيه صالحنا جميعا.
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