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ًحٍسري  ثناؤه ًحقدسج أمساؤه عهى عظٍى آالئو، ًكزٌى جٌده ًفضهو ًحٌفٍقو يل، ًعٌَوِ عهى إمتاو،أمحدُ اهلل جم 

 ىذا انبحث ابخداءً ًاَخياءً، ًنوُ احلًدُ يف األًىل ًاَخزة ًىٌ انسًٍع انعهٍى.

نو يف عِهًِوِ ًعًََهوِ أحٌجو جبزٌم انشكز ًينخيى اإلحرتاو إىل فضٍهت اندكخٌر ياىز سعادة أطال اهللُ يف عًزهِ ًبارك 

 عهى يا أسدا إيل يٍ حٌجٍياث ًَصائح.

يف  دارٌني ًيٌظفني دلا بذنٌه ًٌبذنٌاٌرٌت اخلاصت دكاحزة ًإًانعزفاٌ إىل إدارة اجلايعت انس اجلزٌمِ كزِبانشُ أحٌجوُثى  

نهطالب يف ىذا انصزح انعهًً انكزٌى، ًأسألُ اهللَ أٌ ٌُسدد خُطاي،  سبٍم رقً انعهى ًانعهًاء، ًعهى ياٌسزحوُ

 ًأٌ ٌٌفقين دلِا حيبوُ ًٌزضاه. 
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 المقدمة

ؼراض  مختلفة ومن المحتمل إل مصرٌون القدامى استخدموا النفطعرؾ اإلنسان النفط منذ زمن بعٌد فال

 ن القدماء استعملوا البترول كمرهم وكعازل ضد الماء وفً صناعة المشاعل وصناعة السفن .إ

الخام ٌنضح من اآلبار بواسطة الدالء وكان ٌخزن فً أوعٌة فخارٌة حتى القرن السابع عشر كان النفط 

وأكٌاس جلدٌة وفً القرن السابع عشر ظهرت خزانات النفط الخام األولى حٌث كان ٌخزن فً الحفر 

( متر فً التربة الؽضارٌة أو فً خزانات حجرٌة مبنٌة  5 - 4األرضٌة وكان عمق هذه الحفر من ) 

 هذا النوع من التخزٌن حتى النصؾ الثانً من القرن التاسع عشر . داخل األرض وقد استمر

( ق.م وقد صنع من 2722ن أول أنبوب معدنً لنقل السوابل كان من صنع المصرٌٌن القدماء عام )إ

النحاس واستخدم لنقل الماء ثم بعد ذلك بلػ طول أول خط أنابٌب ناجح لنقل البترول لمسافات بعٌدة 

سم ( وقد أنشا هذا الخط فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ؼرب  5قطره ما ٌقارب )كم( وكان  8حوالً )

 ( برمٌل فً الٌوم . 822( م بسعة  ٌصل قدرها إلى )5865والٌة بنسلفانٌا عام )

بعد ذلك تطورت طرق إنتاج ونقل وتخزٌن النفط حتى وصلت إلى ما هً علٌه الٌوم حٌث تستخدم أحدث 

 .التكنولوجٌا المبتكرة 

وتعتبر طرٌقة النقل باألنابٌب من أرخص الطرق لنقل السوابل فهً تإمن نقل كمٌات كبٌرة من النفط 

وبصورة مستمرة ، وتؤتً أهمٌة التخزٌن من الدور الهام الذي تلعبه هذه العملٌة فً مجال الصناعة 

نتجات النفطٌة ال ٌقل النفطٌة فً حقول اإلنتاج أو فً معامل التكرٌر أو موانا التصدٌر وأن تخزٌن الم

أهمٌة عن تخزٌن النفط الخام وٌسعى العالم الٌوم للوصول إلى الظروؾ المثالٌة  لعملٌة التخزٌن وبما 

 ٌتوافق مع الشروط االقتصادٌة ومع األمن البٌبً والصناعً. 

 أربعة فصول أساسٌة و هً 9  تم تناول ةدراسهذه ال فً 

و ٌتناول لمحة عن النفط وتركٌبه الكٌمٌابً خصائصه" :الفصل األول "التعرٌف بالنفط و أهم 

 وخصابصه الفٌزٌابٌة وسلوكٌة الخامات النفطٌة وخواصها االنسٌابٌة وتؤثٌرها على عملٌة نقل النفط.

و ٌتناول عملٌة تخزٌن النفط وأنواع الفصل الثانً "تخزٌن النفط و مشتقاته البٌضاء" :

 محاسنه ومساوبه .الخزانات وتصنٌفها وتفاصٌل كل نوع و

و ٌتضمن هذا الفصل عملٌات قٌاس حجم الخزانات الفصل الثالث"التشغٌل الروتٌنً للخزانات" :

النفطٌة  وطرق اخذ العٌنات للتحلٌل من الخزان النفطً باإلضافة إلى قٌاس درجة الحرارة النفط فً 

 الخزان .

ساب حجم السوابل الهٌدروكربونٌة ٌتناول هذا الفصل كٌفٌة حو الفصل الرابع"عوامل التصحٌح" :

 عوامل التصحٌح .استخدام بٌانات القٌاس األولٌة ووذلك بعد إجراء التصحٌحات المناسبة وذلك ب
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 لفصل األولا

 لمحة عن النفط و تركٌبه الكٌمٌائً

 مقدمة :

هذٌن ٌتداخل عنصرا الكربون والهٌدروجٌن فً تكوٌن جمٌع المكونات العضوٌة البترولٌة، وباتحاد 

تسمى بالهٌدروكربونات التً تمثل أكثر من  جموعة ضخمة من المركبات العضوٌةالعنصرٌن تتكون م

ثالثة أرباع المكونات البترولٌة، لذلك فإن الخواص الطبٌعٌة والكٌمٌابٌة للهٌدروكربونات تسود على 

ر األكسٌجٌن صفات المكونات األخرى وخصابصها، والتً تعد أٌضا  مشتقات هٌدروكربونٌة لعناص

 والكبرٌت والنٌتروجٌن . وال ٌزال البترول المنبع األساسً للهٌدروكربونات.

 التصنٌف الكٌمٌائً للهٌدروكربونات: -7-7

، التً تتمٌز (Saturated Hydrocarbons)الهٌدروكربونات المشبعة هناك نوعان أساسٌان هما 

، Sigma Bond))بترابط الكربون فٌها عن طرٌق الروابط األحادٌة من نوع سٌجما 

، التً توجد بـها الروابط ((Unsaturated Hydrocarbonsالهٌدروكربونات غٌر المشـبعة و

كالروابط الثنابٌة والثالثٌة. وطبقا للشكل الجزٌبً تصنؾ (π (Pi) Bond)المضاعفة من نوع باي 

، وهذه بدورها إما أن تكون مشبعة أو ؼٌر مشبعة، ((Aliphaticألٌفاتٌة الهٌدروكربونات إلى 

، وهً التً تحتوي  على األقل على حلقة سداسٌة ذات ثالث روابط ثنابٌة (Aromatic)وأروماتٌة 

متبادلة، أو حلقات خماسٌة أو سـداسٌة تحتوي كل منها على ستة إلكترونات ثنابٌة الرابطة من نوع باي 

(Pi)-Electrons)π) ووفق الشكل الجزٌبً أٌضا  تنقسم الهٌدروكربونات المشبعة إلى البارافٌنات أو ،

كانات ، والنافثٌنات أواأللكانات الحلقٌة المشبعة  وبوجه عام ٌعنى العاملون فً مجال البترول بتقسٌم األل

البارافٌنات ، والنافثٌنات ، واألروماتٌات . المكونات الهٌدروكربونٌة إلى ثالث مجموعات ربٌسٌة وهً 

ا  لمصدر اإلنتاج ، وتصنؾ تختلؾ نسبة المجموعات الهٌدروكربونٌة فً الخامات البترولٌة طبقهذا و

خامات البترول حسب نسب مكوناته الهٌدروكربونٌة إلى خامات بارافٌنٌة ونافثنٌة وأروماتٌة. وٌصنؾ 

من ناحٌة إنتاجه للؽازولٌن إلى خفٌؾ ومتوسط وثقٌل وفق نسب المقطرات  اقتصادٌاالبترول 

بونٌة المختلفة أؼلب مواصفات جودة الهٌدروكربونٌة الخفٌفة . كذلك تحدد نسب المجموعات الهٌدروكر

المنتجات البترولٌة وقٌاساتها ، وٌتناقص عامة المحتوى البارافٌنً مع ازدٌاد الوزن الجزٌبً للمنتجات 

فً  (%21)وتنخفض إلى أقل من  (%71)البترولٌة ، إذ ترتفع نسبة البارافٌنات فً الؽازولٌن إلى 

 زٌوت تزٌٌت خالٌة تماما من الشموع البارافٌنٌة. اإلسفلتٌةزٌوت التزٌٌت، وأحٌانا تنتج بعض الخامات 
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 :( (Paraffinالبارافٌنات  7-7-7

تشمل هذه المجموعة الهٌدروكربونات ذات السلسلة المستقٌمة، والتً تسمى باأللكانات أو البارافٌنات 

اسم الشموع البارافٌنٌة أو ذرة كربون، ٌطلق علٌها  (07 )العادٌة. وعندما تحتوي السلسلة على أكثر من

مرتبطة بذرة الكربون  (CH3)الشموع المعدنٌة. وقد تحتوي السلسلة المستقٌمة على مجموعة مٌثٌلٌة 

. وقد تشمل السلسلة الهٌدروكربونٌة مجموعة أو  ((Iso-Paraffinsالثانٌة ، و تسمى باألٌزوبارافٌنات 

، المتماثلة  أو المختلفة، موزعة على أماكن متفرقة من السلسلة وتسمى أكثر من المجموعات األلكٌلٌة

 . (CnH2n+ 2)البارافٌنات المتفرعة. وهـذه المجموعة من الهٌدروكربونات تتخـذ الصٌؽة الجزٌبٌة 

تتواجد البارافٌنات العادٌة فً معظم الخامات البترولٌة، حتى اإلسفلتٌة منها ولو بنسب صؽٌرة، وحتى 

. وتتناقص نسبة البارافٌنات العادٌة كلما ازداد مدى ؼلٌان المنتجات ( Residues)خلفات فً الم

 البترولٌة.

للمنتجات البترولٌة، وتزداد نسبة  لجزٌبًاكذلك تقل نسبة البارافٌنات المتفرعة مع ازدٌاد الوزن 

 األٌزوبارافٌنات على نسبة المتفرعات األخرى من السلسلة الخطٌة.

بالنسبة للخصابص الكٌمٌابٌة للبارافٌنات فإن روابط سٌجما تتمٌز بثباتها الحراري وقلة نشاطها 

الكٌمٌابً. والبارافٌنات ال تتفاعل مع األحماض ؼٌر العضوٌة مثل حامض الكبرٌتٌك، أو 

الهٌدروكلورٌك، والنٌترٌك، ولكنها تتفاعل مع األحماض فوق العالٌة مثل حمض الفلوروسلفونٌك. 

وتنتج  (Yeasts)حٌث تتؽذى علٌها بعض الخمابر  ،لبعض التفاعالت البٌولوجٌة تالبارافٌناوتتعرض 

بعض األحماض الدهنٌة والبروتٌنات. وال تتؤكسد البارافٌنات بعوامل األكسدة الشابعة مثل برمنؽنات 

من الضوء  البوتاسٌوم، أو ثنابً كرومات الصودٌوم، بل تتؤكسد بالهالوجٌنات تحت ظروؾ معٌنة

 والحرارة .

 :((Naphthenesالنافثٌنات  7-7-6

فً حلقة أو أكثر، وتحوي الحلقة  المثٌلٌنهً الهٌدروكربونات المشبعة المكونة بفعل ارتباط مجموعات 

الحلقٌة  ذرات كربون، وتندرج هذه الهٌدروكربونات ضمن الهٌدروكربونات األلٌفاتٌة (8 – 2)الواحدة 

أي أن نسبة الهٌدروجٌن إلى الكربون  CnH2n )) سٌطة هً، والصٌؽة الجزٌبٌة العامة للنافثٌنات الب

أما فً النافثٌنات متعددة الحلقات فإن الهٌدروجٌن ٌقل بما ٌعادل ذرتٌن منه لكل حلقة  (90  1)تعادل 

حٌث  (CnH2n-2x)متعددة الحلقات هً مضافة إلى الحلقة األصلٌة، والصٌؽة الجزٌبٌة العامة للنافثٌنات

(n ) ،تمثل عدد ذرات الكربون(X ) تمثل عدد الحلقات المضافة إلى الحلقة النافثٌنٌة األصلٌة. وتسمى

إلى األلكان مستقٌم السلسلة المماثل فً عدد ذرات الكربون مثل  (Cyclo)النافثٌنات بإضافة المقطع 

ى النافثٌنات التً تشمل خمس  أو ست ذرات من الكربون، السٌكلوبوتان  والبترول ال ٌحتوي إال عل

وتوجد النافثٌنات فً الخامات البترولٌة بنسب متفاوتة حسب نوع الخام ومصدر إنتاجه، كما توجد فً 

جمٌع المقطرات والمخلفات البترولٌة بكمٌات معقولة. وتوجد النافثٌنات البسٌطة ومشتقاتها المٌثٌلٌة فً 

ٌن، بٌنما توجد مشتقات النافثٌنات األلكٌلٌة واألروماتٌة فً المقطرات الوسطى مدى ؼلٌان الؽازول

فثا الثقٌلة. وتتقارب الصفات الكٌمٌابٌة ات متعددة الحلقات فً مقطرات النوالثقٌلة . وتوجد النافثٌن
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نافثٌنات والطبٌعٌة للنافثٌنات مع البارافٌنات، وتتؤثر مثلها بزٌادة المحتوى الكربونً، وإن تمٌزت ال

 بانخفاض معدل لزوجتها، وبارتفاع أرقامها األوكتٌنٌة، كما تتمٌز النافثٌنات بارتفاع حرارة االحتراق.

 :الهٌدروكربونات األلٌفاتٌة غٌر المشبعة 7-7-4

، وتسمى مركباتها ((Olefins، وتسمى كذلك باألولٌفٌنات (Cn H2n)تتخذ الصٌؽة الجزبٌة العامة 

" إلى المقطع الدال على عدد ذرات البرافٌن المماثل أو إلى المجموعة األلكٌلٌة . eneبإضافة المقطع "

من وزن  (%2)وتوجد الهٌدروكربونات ؼٌر المشبعة فً بعض الخامات البترولٌة بنسب قد تصل إلى 

الخام ، كما توجد بنسب بسٌطة فً بعض المنتجات البترولٌة نتٌجة للتكسٌر الحراري فً أثناء عملٌة 

تقطٌر. وتتماثل األولٌفٌنات فً خواصها الطبٌعٌة مع البارافٌنات  والنافثٌنات المماثلة فً الوزن الجزبً ال

درجة مبوٌة لكل إضافة من مجموعات ( 21 - 11)والشكل التركٌبً ، وتزداد درجة الؽلٌان بحوالً 

ألولٌفٌنات بؤرقام أوكتٌنٌة ، وكذلك تقل درجة الحرارة بالزٌادة فً درجة التفرع ، كما تتمٌز االمثٌلٌن

عالٌة نسبٌا عن البارافٌنات. والنشاط الكٌمٌابً لألولٌفٌنات ٌشمل تفاعالت اإلضافة اإللكتروفٌلٌة  

 والبلمرة، وتفاعالت األلكلة األلٌفاتٌة واألروماتٌة وتفاعالت األكسدة.

نتج بلمرات راتٌجٌة تعطى كسجٌنٌة ، وتووبسبب األكسجٌن الجوي تتعرض األولٌفٌنات إلى البلمرة األ

للمنتجات البترولٌة المحتوٌة على األولٌفٌنات لونا أصفر عند تعرضها للهواء فً أثناء التخزٌن، لذلك 

 تجري هدرجة الؽازولٌن وزٌوت التزٌٌت لرفع معدل ثباتها ضد األكسدة فً أثناء التداول والتخزٌن.

 :((AROMATIC HYDROCARBONSالهٌدروكربونات األروماتٌة  7-7-3

لها دور أساسً فً تقوٌم جودة المنتجات البترولٌة، وتعرؾ بؤنها الهٌدروكربونات المحتوٌة على حلقة 

أو أكثر من حلقات البنزٌن . والبنزٌن هو أبسط الهٌدروكربونات األروماتٌة ، وتتمٌز حلقته بتماثلها 

روماتٌة إلى البنزٌن ومشتقاته األلكٌلٌة، وإلى وثباتها الحراري والكٌمٌابً. وتنقسم الهٌدروكربونات األ

، ثم إلى األروماتٌات عالٌة (Pyrene)األروماتٌات المتكافبة مثل النافثالٌن، واألنثراسٌن والبٌرٌن 

عدد  (n)حٌث تمثل  (CnHn-2x) التكثٌؾ. وتندرج الحلقات األروماتٌة تحت الصٌؽة الجزٌبٌة العامة

 عدد الحلقات المضافة إلى الحلقة األصلٌة. ((xوتمثل  ذرات الكربون،

وتسمى المشتقات األروماتٌة بمشتقات البنزٌن، وكما ٌمثل البنزٌن أبسط الحلقات األروماتٌة فإن التولوٌن 

(Toluene)  هو أبسط المشتقات األلكٌلٌة. وقد تلتحم الحلقات األروماتٌة عبر ذرتٌن من الكربون مكونة

 (C14H10) ثم األنثراسٌن C10H8))لتً تبدأ بالنافثالٌن ذي الصٌؽة الجزٌبٌة األروماتٌات المتكاثفة ا

 .(C16H10)فالبٌرٌن 

فؤقل فً الخامات  (%01)وتوجد األروماتٌات بنسب متفاوتة فً الخامات البترولٌة، وتتراوح بٌن 

، وفً الؽالب ٌتزاٌد المحتوى األروماتً فً اإلسفلتٌةفؤكثر فً الخامات  (%41)البارافٌنٌة، وحتى 

المنتجات البترولٌة بزٌادة مدى ؼلٌان هذه المنتجات، وعادة توجد األروماتٌات البسٌطة التً ال تحتوي 

على سالسل بارافٌنٌة أو حلقات نافثٌنٌة  بصورة متزاٌدة فً المقطرات الخفٌفة، بٌنما تتركز األروماتٌات 

، وتزداد نسبة األروماتٌات المحتوٌة على حلقات نافثٌنٌة فً اإلسفلتٌةالبترولٌة المتكاثفة فً المخلفات 

 زٌوت التزٌٌت، وٌتمٌز البنزٌن بارتفاع درجة تجمده ، وانخفاض درجة ؼلٌانه عن التولوٌن والزاٌلٌٌن .
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  المكونات غٌر الهٌدروكربونٌة : 7-7-5

الهٌدروكربونٌة المحتوٌة على الكبرٌت والنٌتروجٌن تحتوي الخامات البترولٌة على العدٌد من المشتقات 

واألوكسجٌن بكمٌات تختلؾ حسب تنوع مصادر إنتاجها، كما تحتوي هذه الخامات على كمٌات صؽٌرة 

من المركبات العضوٌة الفلزٌة الذاببة فً الخلٌط الهٌدروكربونً واألمالح ؼٌر العضوٌة المعلقة فً 

نات ؼٌر الهٌدروكربونٌة حسب مدى ؼلٌانها فً كل المقطرات الؽروٌات المابٌة . وتوجد المكو

 البترولٌة، وتتركز فً المنتجات البترولٌة الثقٌلة .

ومن الضروري التخلص من هذه المكونات التً تإثر على جودة المنتجات البترولٌة، نتٌجة تؤثٌر 

فً تآكل المنشآت  حامض الهٌدروكلورٌك الناتج عن التحلل الحراري للكلورٌدات ؼٌر العضوٌة

المعدنٌة، وكذا المركبات الكبرٌتٌة الحامضٌة. وتسبب المركبات الكبرٌتٌة والنٌتروجٌنٌة والمشتقات 

فً أثناء  (Catalyst Poisoning)المعدنٌة وخاصة مشتقات النٌكل والفانادٌوم  تسمم الوسابط 

لنٌتروجٌنٌة لألكسدة فً أثناء النقل عملٌات التكرٌر والتصنٌع، كما تتعرض معظم المركبات الكبرٌتٌة وا

والتخزٌن، مثلما تساعد على أكسدة وبلمرة بعض الهٌدروكربونات، فتإدي إلى إنتاج الراتنجات فً 

 المقطرات الخفٌفة ، ما ٌخفض كفاءة تشؽٌل هذه المنتجات وأداءها.

 المحتوٌات الفلزٌة : 7-7-2

توجد آثار من الفلزات فً الخامات البترولٌة وتتركز فً المخلفات الثقٌلة، وتؤخذ صورة مشتقات 

عضوٌة فلزٌة ذاببة أو أمالح صابونٌة أو معلقات ، ولها تؤثٌر ضار على الوسابط فً صناعة البترول. 

كون والنٌكل والحدٌد ومن أهم هذه الفلزات النحاس والكالسٌوم والمؽنٌزٌوم والزنك واأللومٌنوم والسٌلٌ

 والفانادٌوم .

 أشكال تواجد الغاز الطبٌعً :  7-6

 وٌدعى أحٌانا  بالؽاز الطبٌعً وٌكون هذا الؽاز على نوعٌن 9 الغاز الحر :  -7

 حٌث ٌحوي على المٌتان مع كمٌات قلٌلة من اإلٌتان . جافاً :  

 حٌث ٌحتوي على كمٌات كبٌرة من الفحوم الهٌدروجٌنٌة األعلى من المٌتان رطباً : 

 وٌقسم الؽاز الحر بدوره إلى 9   

 .C1 - C3))وهو عبارة عن فحوم هٌدروجٌنٌة خفٌفة  : الؽاز الحر الطبٌعً -أ

 ؼازات القبعة الؽازٌة 9 ٌتواجد فوق النفط على شكل قبعة.  -ب

عبارة عن مزٌج من الؽازات حٌث ٌتواجد البروبان بنسبة  :(ت)المتكثفا:غاز الكوندنسات  -6

 .  (% 94-85)عالٌة
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 الغاز المرافق :  -4

إلى سطح األرض  غاز-نفط ٌكون هذا الؽاز منحال  فً النفط فً الشروط الطبقٌة ، وعند خروج المزٌج 

ونتٌجة النخفاض الضؽط تحت ضؽط اإلشباع ٌنفصل هذا الؽاز عن النفط. وٌتكون هذا الؽاز عادة من 

 وتتراوح وجود نسب كل منها حسب صفات النفط المنتج .  ( C1 - C7 )هٌدروكربونات ضمن المجال 

دا  منزلٌا ، ثم مصدرا  ٌستخدم الؽاز الطبٌعً وقودا  فً معامل التكرٌر، وفً صناعات أخرى، ووقو

فً اإلنتاج الثانوي للزٌت. وقد اسُتخِدم الؽاز  استخدامهلتحضٌر بتروكٌماوٌات عدٌدة، مثلما ٌمكن 

الطبٌعً حدٌثا  بنجاح وقودا  لمحركات آالت االحتراق الداخلً. وٌمكن عن طرٌق األكسدة إنتاج الكحول 

من الؽاز الطبٌعً، وعن طرٌق الكلورة إنتاج المٌثٌل كلورٌد ، والكلوروفورم،  المٌثٌلً والفلورم الدهاٌد

ورابع كلورٌد المٌثان، وعن طرٌق المعالجة الحرارٌة ٌمكن إنتاج الهٌدروجٌن ثم تثبٌته لتكوٌن األمونٌا 

 الالزمة لصناعة األسمدة.

 : : خصائص النفط الخام4 -7

مظهر واللزوجة وٌمكن تحدٌد نوعٌة النفط من خالل إجراء ٌختلؾ النفط الخام من مكان آلخر فً ال

 التالٌة9 االختبارات

 (. (APIالكثافة ، الكثافة النسبٌة ، والوزن النوعً    .1

 (viscosity) اللزوجة     .2

 (Vapor Pressure)الضغط البخاري      .3

  (Fire Point)ونقطة الحرٌق  (Flash Point)نقطة الومٌض      .4

 (Pour Point) االنصبابونقطة  (Cloud Point)نقطة الضباب      .5

 Sulfur Content)) محتوى الكبرٌت     .6

 (Basic Sediments & water) الرواسب والماء     .7

 (Carbon Residue).     متبقً الكربون 8

والمركبات  تالبارافٌناترتبط الخواص الفٌزٌابٌة للخامات النفطٌة بتركٌبها الكٌمٌابً ومحتواها من 

 العطرٌة والصموغ واالسفلتٌن والمركبات الكبرٌتٌة ،  فٌما ٌلً أهم هذه الخواص 9

 الكثافة : 7-4-7

 ρ "9ُتعرؾ الكثافة بؤنها كتلة واحدة الحجم وٌرمز لها بالرمز  "

(0-0) 
V

M
 

 … ( g , Kg )الكتلة  – Mحٌث أن :

V –  الحجم( cm3 , m3 )  … 
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وُتعتبر الكثافة من أهم الخواص تعبٌرا  عن النفط الخام وإحدى أهم الدالبل األساسٌة لجودته ، وهً 

ترتبط بالتركٌب الكٌمٌابً للنفط الخام فتزداد بازدٌاد نسبة الفحوم الهٌدروجٌنٌة الثقٌلة ) الهٌدروكربونات 

أنها تختلؾ باختالؾ درجة الحرارة  العكس ، كمابالمعقدة ( وخاصة  الصموغ أو الراتنجات واإلسفلتٌن و

 ، حٌث تتناقص بارتفاع درجة الحرارة وتزداد بانخفاضها، وُتعطى كثافة النفط الخام عند درجة الحرارة 

( t ) 9 معبرا  عنها بواحدات القٌاس المطلقة بالعالقة 

( 2-1 )  2020  tt  

 حٌث أن : 

t -  الكثافة عند درجة الحرارة ( t ) . 

 - 9 عامل التصحٌح الحراري ، وقٌمة هذا العامل ُتحسب من العالقة التالٌة 

 = 1.825 – 20 . ( 0.001351) 

 .  , (kg/m3 )(20C°ْ)كثافة النفط الخام عند درجة الحرارة - 20حٌث أن 9 

20كثافة النفط الخام عند درجة الحرارة )تتراوح قٌم  0C   وعند الضؽط الجوي االعتٌادي ، عادة ، )

 ( 1g/cm3 ) ، و بشكل عام فإن النفط ذو الكثافة األكبر من  ( g/ cm3 1.07– 0.7 ) ضمن المجال 

 . هو نادر الوجود 

 : ( API ) الكثافة النسبٌة للنفط ودرجات  7-4-6

ٌُستخدم فً الممارسة  وهً نسبة  ( (rالتطبٌقٌة مفهوم الكثافة النسبٌةللتعبٌر عن كثافة النفط ؼالبا  ما 

إلى كتلة نفس الحجم من الماء ( t )كتلة حجم معٌن من السابل ) النفط الخام (  عند درجة حرارة معٌنة 

t)( وٌرمز لها بالرمز4Cعند درجة الحرارة ) ْ 

Cr 4
) ة)ة النسبٌة للنفط عند درجة الحراروتعنً الكثاف (t 

,C°  4))بالنسبة للماء عند درجة الحرارةC° . 

طرٌقة أكثر شموال  للتعبٌر ً النفطٌة فً معهد البترول األمرٌكبتكر األخصابٌون فً مجال الصناعة اوقد 

ٌُسمى بدرجات الكثافة وفق   معهد المذكور وُتدعى اختصارا  العن كثافة النفط الخام وذلك باستعمال ما 

API))ًتربط بٌن الكثافة النسبٌة المعٌنة بواسطة أجهزة القٌاس المخبرٌة ،  ، وفق العالقة التالٌة الت

 (60F) أن تحدد الكثافة النسبٌة للسابل وللماء عند الدرجة علىبالمعادلة التالٌة  ( API )ودرجات الـ 

 C)0)9 5.6والتً تعادل 

( 3-1 )   
5.131

60

60

5.141


F

Fr

API



 

حٌث9 
r

F

F


60

60
 (0C5 =15.°60Fالكثافة النسبٌة للنفط بالنسبة للماء عند الحرارة) -
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 Specificفً الكثٌر من المراجع ٌعَبر عن الكثافة النسبٌة فً المعادلة السابقة بتعبٌر  الجاذبٌة النوعٌة 

Gravity : SG  9 5.131وتإول المعادلة السابقة إلى الشكل

.

5.141


GS

API 

 فإن النفط ٌقسم إلى 9  ( API )واعتمادا  على درجات الـ 

API > 40    :  ًنفط خفٌف جدا 

30<API<40    نفط خفٌف       : 

23<API<30   نفط متوسط       : 

10<API<23    نفط ثقٌل       : 

API <10        ًنفط ثقٌل جدا       : 

 ة :ـاللزوج 7-4-4

اللزوجة هً الصفة أو الخاصٌة الفٌزٌابٌة الممٌزة للسوابل الحقٌقة بؤنها تقاوم تؽٌر شكلها، وُتعرؾ بؤنها 

المٌوعة ، وٌقال عن سابل بؤنه لزج عندما ٌكون ؼلٌظ القوام وقلٌل الحركة ) ال ٌنسكب  عكس السٌولة أو

أثناء ارتشاحه فً  –بسهولة ( ، وتعتبر أهم خاصٌة فٌزٌابٌة للنفط وهً ُتعبر عن سلوكٌته وحركٌته 

األنابٌب عند  الطبقات المنتجة، وانتقاله ضمن مواسٌر اإلنتاج أثناء رفعه إلى السطح ، وأثناء تدفقه عبر

 نقله على السطح بواسطة خطوط األنابٌب.

بواحدة  (SI)( فً الجملة الدولٌة Dynamic Viscosityتقاس اللزوجة التحرٌكٌة ) الدٌنامٌكٌة ( )

( ، وعملٌا  تقاس اللزوجة بواحدة Deca poisse( وتسمى اصطالحا  ) دٌكابواز  Pa.s)باسكال.ثانٌة

 . ( Poisse = 10-1 pa.s 1 )حٌث 9 ( P )البواز 

ٌُدعى كل جزٍء منها سنتً بواز  ٌُقسم البواز إلى مابة جزء   وبذلك فإن 9 ( CP ) و

( 1CP = 10-2 P = 10-3 pa.s ) 

 درولٌكٌة بمعامل اللزوجة الحركٌةوفً أؼلب الحاالت ُتمٌز لزوجة السابل أثناء الحسابات الهٌ

وهً عبارة عن النسبة بٌن  (  ) والتً ٌرمز لها بالرمز ،(Kinematic Viscosity) (الكٌنماتٌكٌة)

 وكثافته أي 9 (  ) اللزوجة الدٌنامٌكٌة للسابل 

( 4-1 )   
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وفً الحٌاة العملٌة تقاس اللزوجة ، ( m2 / s )  فً الجملة الدولٌة هً (  )واحدة قٌاس اللزوجة 

ٌُرمز لها ( نسالـ ) ستوكس الحركٌة بواحدة ُتدعى  حٌث أن  ،(st)  بـبة  إلى مكتشفها ، و

)101( 4
2

st
s

m
، ٌقسم الستوكس إلى مابة سنتً ستوكسو   cst ))9 وبالتالً فإن 

( 1cts = 10-2 st = 10-6  m2 /s ) 

 تأثٌر درجة الحرارة على لزوجة النفط :  7-4-3

، وكؽٌره من السوابل فإن العالقة بٌن لزوجة النفط  ( t ) تتعلق اللزوجة إلى حد كبٌر بدرجة الحرارة 

الخام ودرجة الحرارة هً عالقة عكسٌة فكلما ارتفعت درجة حرارته كلما نقصت لزوجته والعكس 

 ( .0-0بالعكس كما هو موضح فً الشكل رقم )

 

 ودرجة الحرارة ( العالقة بٌن اللزوجة7-7الشكل رقم )

ٌُسخن النفط اللزج أثناء الضخ بهدؾ تخفٌض لزوجته وتعتبر هذه الطرٌقة من الطرق  لذلك عادة  ما 

الفعالة جدا  لنقل السوابل ؼٌر النٌوتونٌة بشكل عام لكنها مكلفة جدا ..، وكثٌرا  ما ٌتطلب العمل فً 

جات حرارة مختلفة على ؼرار ما ٌحدث الصناعة النفطٌة حساب لزوجة النفط الخام أو مشتقاته عند در

 عند إجراء الحسابات التكنولوجٌة لتصمٌم خطوط أنابٌب النقل .

 –لقد اقترحت لهذا الؽرض أكثر من معادلة "عالقة اللزوجة بدرجة الحرارة " وأهمها معادلة رٌنولدز 

 فٌلونوفا التالٌة 9

( 5-1 ) 
 


ttu

t e. 

 حٌث أن 9 

t  9 اللزوجة الكٌنماتٌكٌة المراد معرفتها عند درجة الحرارة ( t ) . 

  9 اللزوجة الكٌنماتٌكٌة عند درجة الحرارة ( t*) . وتكون معلومة 

u  ْ ( 1 9 معامل المٌل لمنحنً اللزوجة وواحدته/C 9 وٌحسب من العالقة اآلتٌة ، ) 
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11

ln.
1



 




tt
u 

 حٌث أن : 

t -  اللزوجة الكٌنماتٌكٌة عند الدرجةt1 . وتكون معلومة ، 

 االنضغاطٌة ومعامل المرونة الحجمً : 7-4-5

تعّبر االنضؽاطٌة عن قابلٌة السابل لالنضؽاط أي خاصٌة تؽٌر حجمه عند تؽٌر الضؽط المطبق علٌه ، 

جوي  الذي ٌعبر عن التؽٌر النسبً فً حجم السابل والناتج عن تؽٌر الضؽط بمقدار ضؽطوٌسمى العدد 

          ( Bv ) ، معامل االنضؽاط االٌزوترمً الحجمً  واحد عند ثبات درجة الحرارة

(Coefficient of Thermal Compression ) ًوواحدة قٌاسٌه ه ( pa-1 ) 9 

( 6-1 )            
constt

v
p

V

V
B

















1

1
 

 حٌث أن :

V = V1-V2  تؽٌر حجم السابل عند تؽٌر الضؽط بمقدارp=p2-p1   ًوتدل إشارة السالب ف .

 المعادلة السابقة إلى تناقص الحجم عند ازدٌاد الضؽط .

ٌسمى مقلوب معامل االنضؽاطٌة الحجمً ، معامل المرونة الحجمٌة للسابل 

(ModulusofElasticity )(Ef)  وواحدته هً واحدة الضؽط(pa ) . 

( 7-1 )         
V

F
B

E
1

 

ٌُعتبر هذا األخٌر أحد الصفات المرنة للسابل ، وٌظهر تؤثٌره بشكل واضح أثناء جرٌان السوابل  و

 كالنفط الثقٌل ( .ً حالة السوابل ؼٌر النٌوتونٌة )وخاصة  ف

 الكهربة :  7-4-2

ٌنتج عن احتكاك مادتٌن مختلفتٌن بصفاتهما الفٌزٌابٌة والكٌمٌابٌة شحنات كهربابٌة ُتدعى بالكهرباء  

ٌُفسر تشكل الكهرباء الساكنة فً كثٌر من حاالت نقل وتخزٌن النفط الخام ومنتجاته  الساكنة، وهذا 

خزانات الناقالت النفطٌة  المكررة ، وذلك نتٌجة لحركة السابل فً األنابٌب أو عند تعببة الصهارٌج أو

المختلفة ، أو خزانات التخزٌن . فإذا كان كمون األنابٌب المعدنٌة المعزولة أو الخزانات الملٌبة بالنفط 

كبٌرا  بالنسبة لألرض فإن أي عملٌة تماس خارجٌة ما بٌن هذه الشحنات واألرض تإدي إلى تشكل 

 لمواد البترولٌة . شرارة كهربابٌة قد تإدي إلى حرٌق أو انفجار فً ا
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لمكافحة هذه الظاهرة ٌجب تؤرٌض كل المنشآت الصناعٌة النفطٌة ، وكذلك شبكات خطوط األنابٌب 

ووسابط النقل األخرى المستخدمة لنقل النفط الخام ومنتجاته المكررة ومن هنا جاءت فكرة وضع سلسلة 

 ٌة وتتالمس مع األرض.معدنٌة تتدلى من الناحٌة الخلفٌة لجسم صهرٌج نقل المواد النفط

 التبخر :  7-4-1

إّن وجود النفط الخام أو المنتجات البترولٌة فً أوعٌة مفتوحة إلى الوسط الخارجً ٌتصؾ بانتقال 

ٌُسمى  جزٌبات السابل البترولٌة فً الشروط العادٌة من الطور السابل إلى الطور البخاري وهذا ما 

أو منتجاته إلى حد كبٌر بضؽط البخار المشبع فكلما كبر هذا بالتبخر، وتتعلق عملٌة تبخر النفط الخام 

األخٌر كلما زاد تعرض السابل ) النفط ( للتبخر، ومن ناحٌة أخرى ٌتعلق ضؽط البخار المشبع بدرجة 

حرارة السطح الخارجً للسابل ، فبزٌادة درجة الحرارة هذه ٌزداد ضؽط البخار المشبع ) الضؽط 

نه إذا ُخّزن النفط فً خزان مفتوح فسٌحدث له تبخر وسٌفقد جزءا  من مركباته البخاري ( ، وبالتالً فإ

الخفٌفة )المركبات الطٌارة( وستكون الكمٌة المفقودة أكبر كلما ارتفعت درجة حرارة الوسط المحٌط ، 

أن  ولتجنب فقدان األجزاء الخفٌفة من البترول خالل عملٌات اإلنتاج والنقل والتخزٌن فإنه من الضروري

 ٌكون الطرٌق من الببر وحتى معمل التكرٌر ) المصفاة ( محكما  ومعزوالُ عن الوسط الخارجً .

 :(Pressure Ried Vapor) ضغط رٌد البخاري  7-4-8

وفابدته معرفة ((F°100 وهو مقٌاس للضؽط البخاري المسلط بواسطة النفط أو المنتجات الخفٌفة فً

 . نالتخزٌالسلبٌة عند النقل وضؽط بخار النفط لمنع تؤثٌراته 

 : (content Salt) محتوى األمالح  7-4-9

ٌُعّبر عن محتوى  إلىالنفط الحاوي على أمالح ٌكون ؼٌر مرؼوبا  فٌه لحاجته  وحدات إزالة األمالح و

أو  (PTB)برمٌل من النفط وٌسمى  (1000)( لكل NaClاألمالح بوحدات )باوند من األمالح( مثل )

إن األمالح الموجودة فً .( (Part per million )) جزء من ملٌون  (ppm)بواحدات ٌعبر عنها 

الخزانات وأنابٌب النقل وخاصة   فً فً  النفط الخام والمنتجات الثقٌلة قد تسبب مشاكل تآكل خطٌرة

 األجزاء العلٌا من أبراج التقطٌر .

 :( content Sulfur)محتوى الكبرٌت    7-4-71

)جزء بالملٌون( لمحتوى الكبرٌت فً نموذج للنفط الخام أو أحد منتجاته، وٌجب  وزنٌهٌعبر عنه كنسبة 

لتحدٌد قٌمته التجارٌة. حٌث أن النفوط الثقٌلة تكون ذات محتوى  (API)إلىباإلضافة  االعتبارأخذه بعٌن 

 مشاكل التآكل . إلىكبرٌتً عال كما أن وجود الكبرٌت فً النفط الخام ٌإدي 
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 Typical Crude Oil Pipeline)المواصفات النمطٌة للنفط الخام عند الضخ

Specifications) 

Results Test 

 

 

0.025 WT % 

Max. 0.5 % water by 

distillation 

 الماء والرواسب

Basic Sediments & water  ،BS&W 

 نفط خفٌؾ ) ماء ورواسب (

 التقطٌر (نفط ثقٌل ) ماء بطرٌقة 

< 50 oF (Power Point) االنصبابنقطة   

 

4.2 % WT 

0.63 – 0.75 % WT 

 Sulfur))الكبرٌت

 نفط خفٌؾ

 نفط ثقٌل

 

< 9.5 PSIA ( AT 100oF) 

 

RVP 

 للنفط الكبرٌتً ضؽط األبخرة بطرٌقة رٌد

< 0.5 WT % Sulfur (Sweet Crude)النفط الحلو 

 

10.0 PSIA AT) 100oF ) 

 

RVP 

 األبخرة بطرٌقة رٌد للنفط الحلوضؽط 
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 سلوكٌة الخامات النفطٌة : -7-3

 

 ( :Classification of fluids)تصنٌف السوائل  7-3-7

 ( Flow behavior 9تقسم السوابل إلى مجموعتٌن طبقا  لسلوك تدفقها )

تكون لزوجتها تابعة فقط لدرجة الحرارة ولكنها ؼٌر تابعة  : (Newtonian fluids)سوائل نٌوتونٌة

 Newton’s Viscosityللزوجة  نٌوتن( أو للزمن وهً تحقق قانون shear rateلمعدل القص )

Law)9 ) 

                        
dn

du
                            

 حٌث:  

dn

du
 =( 9  معدل القصshear rate( )s1.) 

 9 إجهاد القصshear stress( ،2mN.) 

(    9 معامل اللزوجة التحرٌكٌةDynamic Viscosity)( Pa.s), 

 الماء ، المنتجات النفطٌة البٌضاء ، زٌوت التزلٌق الخفٌفة والنفط الخفٌؾ .كؤمثلة عن هذه السوابل ٌذكر 

9 تكون  لزوجتها لٌست تابعة لدرجة الحرارة  (Non-Newtonian fluids) سوائل غٌر نٌوتونٌة

فقط وإنما لمعدل القص و للزمن أٌضا  بالنسبة لبعض السوابل . وطبقا  لكٌفٌة تؽٌر اللزوجة بالعالقة مع 

 الزمن  فإن سلوكٌة تدفق هذه السوابل تصنؾ إلى 9

 سوابل ؼٌر نٌوتونٌة  متعلقة بالزمن9  -0

)Non-Newtonian fluids, time dependent  ) 

 سوابل ؼٌر نٌوتونٌة مستقلة عن الزمن 1-9

                       (Non-Newtonian fluids, time independent ) 

 9 (Bingham’s Lawبنؽهام ) تحقق قانون وهً

 ( 9-1)   o 

 : أن حٌث 

( ، 9 إجهاد القص or 
2cm

Dyne
pa.) 

http://www.livstek.lth.se/People_list/ulfb/ne_rheo.htm
http://www.livstek.lth.se/People_list/ulfb/ne_rheo.htm
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o 9 إجهاد  القص األولً للجرٌان أو إجهاد الخضوع ,(Pa)(o)yield stress value 

( 9 معدل القصshear rate( )s1 ) 

 متعلقة بالزمن :  سوائل غٌرنٌوتونٌةأوالً : 

على تؽٌر اللزوجة مع الزمن  اعتمادا .تكون  لزوجة السابل تابعة لدرجة الحرارة ولمعدل القص والزمن 

 9  إلىتصنؾ هذه السوابل 

 :(  Thixotropic  time thinningتكسوتروبٌة ) 

تترقق مثل هذه السوابل مع الزمن عند سرعة ثابتة بسبب تحطم بنٌتها الداخلٌة وبمعنى آخر تتناقص  

لزوجتها مع الزمن مع ثبات السرعة وٌنطوي تحت هذا التصنٌؾ السوابل التالٌة 9 سوابل الحفر ، الدم ، 

 الطالء وبعض النفوط .

 :( Rheopectic  time thickeningرٌوبكتٌكٌة ) 

مثل هذه السوابل مع الزمن عند سرعة ثابتة وبمعنى آخر تتزاٌد لزوجتها مع الزمن مع ثبات  تثخن

 السرعة وٌنطوي تحت هذا التصنٌؾ محلول الجبس المركز .

 9  سوائل غٌر نٌوتونٌة  مستقلة عن الزمنثانٌاً  : 

على تؽٌر  عتمادااتكون  لزوجة السابل مستقلة عن الزمن و تابعة لدرجة الحرارة ولمعدل القص و 

 9 إلىتصنؾ هذه السوابل  (shear rateمعدل القص )اللزوجة مع تؽٌر 

 : or pseudoplastic (shear thinning) سوائل تترقق  بالعالقة مع معدل القص  -

و مركز  حٌث تتناقص لزوجة هذه السوابل  بزٌادة معدل القص كالشامبو و الصلصة وبعض النفوط

 عصٌر الفاكهة وؼٌرها و تدعى سوابل بٌزوبالستسكٌة.

 :(shear thickening fluids or dilatant)سوائل تثخن بالعالقة مع معدل القص   -

حٌث تزداد لزوجة هذه السوابل  بزٌادة معدل القص كالرمل الرطب و المحالٌل النشوٌة المركزة  

 ومحلول الجبس .

 ( :(plastic fluids سوائل بالستٌكٌة -

وبمعنى آخر   (yield value)(o)حٌث تتصؾ بما ٌسمى اإلجهاد األولً للجرٌان أو إجهاد الخضوع 

فإنه ٌجب تطبٌق إجهاد أولً معٌن قبل أن ٌبدأ السابل بالحركة  أمثال هذه السوابل  معجون الطماطم ، 

 معجون األسنان ، كرٌمات األٌدي ، الشحوم وبعض النفوط الخام الثقٌلة.

 ( :Fluids Rheology)سلوكٌة السوائل 7-3-6

هو علم ٌهتم بتدفق وتشوه المادة وٌصؾ العالقة المتبادلة بٌن القوة والتشوه مع الزمن  وقد جاء هذا 

سنة وقد  (61)وٌعنً تدفق وٌقدر عمر هذا العلم فقط بحوالً  ((Rheosالمصطلح من التعبٌر الٌونانً 
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 ر و بنؽهام رٌنالعالمان أسس من قبل عالمٌن كانا بحاجة لتوصٌؾ خصابص تدفق السابل وهما 

(Prof.Marcus Reiner  ) و Prof. Eugene Bingham))  ًوقد وصؾ الفٌلسوؾ الٌونان

أي كل شًء ٌتدفق ترجمت  - ( - (Panta reiـ علم الرٌولوجٌا  ب  ((Heraclitusهٌركلٌتوس  

 انتظرتبعدها إلى مصطلح الرٌولوجٌا من قبل ماركوس رٌنر وٌعنً أن كل شًء سٌتدفق إذا أنت فقط 

 لمدة كافٌة  .

التً تعنى (properties Elastic)ٌصؾ سلوك السابل عادة إضافة إلى اللزوجة الخواص المرنة 

 بانسكاب المادة وتركٌبها البنٌوي . 

واإلسفلت  تبدي الكثٌر من الخامات البترولٌة الثقٌلة التً تحتوي على كمٌات كبٌرة من البرافٌن

خصابص انسٌابٌة تختلؾ عن تلك التً تبدٌها الخامات النٌوتونٌة ، وبشكل عام فإن هذه الخصابص تحدد 

 عند جرٌان النفط داخل األنابٌب من الدالبل التالٌة 9

 لدنة أوبالستٌكٌة ( ،نٌوتونٌة  ( اللزوجة  -1

 ( 0األولٌة التً تنشأ فً بداٌة حركة السائل )  اإلجهادات -2

 درجة تجمد الخامات البترولٌة  -3

)ٌعّبر عادة عن سلوكٌة جرٌان السابل بالعالقة 
dr

dV
~) القابمة ما بٌن إجهاد القص shear 

stress))(  ) تدرج السرعة  أو ومعدل القص (
dr

dv
   )(shear rate( )s1) وُتدعى المنحنٌات ،

(، التً تعّبر بشكل عام عن سلوكٌة جرٌان 0-2الناتجة عن هذه العالقة بالمنحنٌات االنسٌابٌة الشكل )

أو  (Rotational viscometer) بجهاز اللزوجة الدوار باالستعانةالسوابل  وتدرس 

(Rheometer)، ( وعلى هذا األساس تصّنؾ السوابل إلى سوابل 1-2الشكل ،) نٌوتونٌة

Newtonian fluids  وسوابل ؼٌر نٌوتونٌة(Non-Newtonian fluids) ٌُظهر السابل . حٌث 

 النٌوتونً النمط البسٌط لسلوك التدفق المحدد بتناسب خطً بٌن إجهاد القص ومعدل القص.

نة إلى إن الخامات البترولٌة الخفٌفة ذوات اللزوجة القلٌلة أو الخامات الثقٌلة عالٌة اللزوجة المسخ

 درجات حرارة عالٌة وكذلك المنتجات البترولٌة الخفٌفة تخضع فً سلوكٌتها لقانون نٌوتن التالً 9 

 (01-0) 









dr

dv
. 

 ( Dynamic Viscosityمعامل اللزوجة التحرٌكٌة    ) -حٌث 9    

dr

dv
 (  (Shear rateتدرج السرعة   -

ولذلك تدعى بالسوابل النٌوتونٌة وتتمٌز بؤنها تنطلق من المبدأ فً منحنً انسٌابها وبعالقة خطٌة ، 

 .) 0-1فً الشكل)  (2)المنحنً  
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وتتصؾ بسلوكٌة مختلفة فٌما  أما السوابل التً ال تخضع لقانون نٌوتن فتدعى بالسوابل ؼٌر النٌوتونٌة

 ( ، وٌمكن التمٌز بٌن عدة أنواع من هذه السوابل 09،  1،  3بٌنها ) المنحنٌات 

A-  السوابل البنؽامٌة(Pengham) ٌسمى  ( حٌث تتصؾ بما 0المنحنً ) أو البالستٌكٌة وٌمثلها

 ( .yield stress) value(o)اإلجهاد األولً للجرٌان أو إجهاد الخضوع 

  B-  السوابل البٌزوبالستٌكٌة(Pesdoplastic) ( ً1وٌمثلها المنحن ) هذه حٌث تتناقص لزوجة

 الفاكهة وؼٌرها.وبعض النفوط و مركز عصٌر السوابل  بزٌادة معدل القص كالشامبو و الصلصة

C - ( سوابل الـ Dilatant ( ًوٌمثلها المنحن )3 ) السوابل  بزٌادة معدل القص حٌث تزداد لزوجة هذه

 كالرمل الرطب و المحالٌل النشوٌة المركزة .

 

 ( : سلوكٌة السائل بحسب جهاز اللزوجة الدوار7-6الشكل)

 ( Plastic fluids)السوابل البنؽامٌة البالستٌكٌة  .0
 ((pezdoplastic السوابل البٌزوبالستٌكٌة .1
 (Newtonian السابل النٌوتونٌة )  .2
 (Dilatant or shear thickening)سوابل الـ  .3
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 جهاز اللزوجة الدوار نوع بروكفٌلد لدراسة سلوكٌة السوائل :) 7-4)  شكل

Brookfield Viscometer DV- II 

تمر جمٌعها من  Dilatant) والـ) البٌزوبالستٌكٌةٌالحظمن الشكل أن منحنٌات السوابل النٌوتونٌة و

المبدأ األمر الذي ٌعنً أن السوابل تبدأ الحركة عند تطبٌق أدنى فرق ضؽط بٌنما السوابل البالستٌكٌة 

وري للقضاء على فرق الجهد رض (Po)سوؾ ال تبدأ الحركة إال بعد أن ٌطبق علٌها فرق ضبٌل أولً 

لبالستٌكٌة ) البنؽامٌة ( تصفها عالقة لهذه السوابل والعالقة التً تصؾ سلوكٌة السوابل ا (0)األولً 

 بنؽهام التالٌة 9 

  o (00-0)  

 حٌث أن : 

o . 9 إجهاد القص األولً للجرٌان 

9 معامل اللزوجة التحرٌكٌة. 

( 9 معدل القصshear rate( )s1) 

تحتوي بعض السوابل النفطٌة على كمٌة كبٌرة من البرافٌن وهً تسلك عند جرٌانها فً الحالة العادٌة  

، أما عند تسخٌنها إلى درجة حرارة أعلى من درجة حرارة البالستٌكٌة أو البٌزوبالستٌكٌة سلوك السوابل

ٌوتونً . ٌلعب انخفاض انصهار البرافٌن فإن هذه السوابل سوؾ تسلك بحسب قانون نٌوتن أي كسابل ن

درجة الحرارة دورا  أساسٌا  فً ظهور بلورات البرافٌن فً النفط ، فعندما تنخفض درجة الحرارة تبدأ 

عملٌة ظهور البلورات ، وكلما ازداد انخفاض درجة الحرارة ازدادت نسبة انفصال البرافٌن وبقابه فً 

حرارة تجمد البرافٌن فإن عدد وحجم بلورات  النفط الخام وعندما تقترب درجة حرارة النفط الخام من

البرافٌن ٌزداد بصورة واضحة إلى أن تتشكل معها بنٌة شبكٌة فراؼٌة تؽطً كامل حجم النفط مما ٌعطً 

 للنفط السلوك البٌزوبالستٌكً .



 
 

 
23 

هناك بعض أنواع السوابل التً تتمٌز مع مرور الزمن بقابلٌتها إلعادة بناء الشبكٌة بعد أن تكون قد 

خربت نتٌجة الحركة أو التحرٌك وتدعى هذه السوابل بالسوابل التكسوتروبٌة . وتتمٌز بؤنها تتحول من 

إلى  ،سوابل ؼٌر نٌوتونٌة فً حالة السكون أو السرعة المنخفضة حٌث تجري هذه السوابل جرٌانا  كتلٌا  

 تٌجة الحركة .سوابل نٌوتونٌة عند السرعات العالٌة للجرٌان بسبب تحطم بنٌتها الشبكٌة ن

تعتبر طرٌقة النقل باألنابٌب من أرخص الطرق لنقل السوابل ، فهً تإمن نقل كمٌات كبٌرة وبصورة 

مستمرة ، إال أنه فً حالة نقل النفط ؼٌر النٌوتونً فإن الخصابص االنسٌابٌة للنفط الذي ٌحتوي على 

، تإثر سلبا  على ظروؾ ضخ هذا النفط عبر األنابٌب ، حٌث  سفلتٌناتواإل تالبارافٌناكمٌات كبٌرة من 

للنفط الخام ولدرجات  ًالبارافٌنأن مشكلة ترسب البرافٌن قد تكون صؽٌرة أو كبٌرة تبعا  للمحتوى 

عالً فإن تكلفة  ًالبارافٌن، ففً حالة كون المحتوى م للخام ولدرجة حرارة التشؽٌلاالنصباب والؽٌ

أقل فإن التكلفة سوؾ تكون أقل  ًالبارافٌنة ، وفً المواقع التً ٌكون فٌها المحتوى التحكم به تكون كبٌر

ذات نقطة االنصباب العالٌة عند نقلها باألنابٌب  ةالبارافٌنٌ، وتإدي ظاهرة انفصال البرافٌن من الخامات 

فاع قٌمة جهد ، وإلى ارتفاع قٌمة اللزوجة ، وارتهذه الخامات وإنقاص معدل التدفق إلى إعاقة تدفق

الخضوع ، وإلى زٌادة ضٌاع الضؽط ، وقد ٌصبح الضخ مستحٌال  مع انخفاض درجة الحرارة ، حٌث 

أنه عند انخفاض درجة الحرارة شتاء  تزداد لزوجة النفط إلى درجة ٌصعب عندها ضخ النفط عبر 

طلب إجراء عملٌة تسخٌن األنابٌب وقد ٌتوقؾ الضخ تماما  ، وهذا ٌتبعه عدد ؼٌر قلٌل من المشاكل قد ٌت

وقشط وتنظٌؾ لألنابٌب ، هذا باإلضافة إلى الهدر الكبٌر فً الوقت ، أضؾ إلى ذلك أنه نظرا  إلى تزاٌد 

الضؽط ) الحمل ( على المضخة قد ٌإدي إلى تعطلها جزبٌا  أو كلٌا  أو خروجها من العمل ، هذا وقد ٌتم 

مما ٌرتب زٌادة كبٌرة فً كلفة نقل النفط . ولذلك تالفٌا  اللجوء إلى نقل النفط الخام شتاء  بالصهارٌج 

للمشاكل المذكورة سابقا  فإنه من الضروري تحسٌن الصفات االنسٌابٌة للخامات النفطٌة ؼٌر النٌوتونٌة 

 بهدؾ تحسٌن ظروؾ نقل هذه الخامات ، وتخفٌض كلفة نقلها .

( op)( وفرق الضؽط )الطاقة ( o) (yield value)للربط بٌن كال  من اإلجهاد األولً للجرٌان

الالزمة للتؽلب على اإلجهاد األولً ومع األخذ بعٌن االعتبار أن اإلجهادات تإثر على السطح الداخلً 

( ٌإثر على مقطع األنبوبة، فإنه ٌمكن opلألنبوبة وعلى كامل الطول وتتجه بعكس جهة الجرٌان وأن )

كتابة الصٌؽة التالٌة التً تصؾ شرط توازن قوة الضؽط مع قوة االحتكاك لحظة بدء الجرٌان ) بدء 

 الحركة ( للسوابل ؼٌر النٌوتونٌة9

             (01-0                     )Lrrp oo   22
 

 r    .9 نصؾ قطر األنبوبة L.9 طول األنبوبة 

 وٌنتج بالتال9ً  

(02-0    )
r

L
p oo

2
  

اعتمادا  على ماذكر أعاله، ٌشار هنا أنه لكً ٌبدأ السابل ؼٌر النٌوتونً بالجرٌان ٌجب أن ٌصرؾ  

 . (0)للقضاء على اإلجهاد األولً للجرٌان   (1p)ضؽط مقداره
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الجدٌر بالذكر هنا أن السوابل ؼٌر النٌوتونٌة التحقق قوانٌن األوانً المستطرقة بشكل فوري بسبب 

 .(oوجود اإلجهاد األولً للجرٌان )

 :طٌة الثقٌلة عند نقلها باألنابٌبمشاكل سلوكٌة الخامات النف 7-3-4

إن سلوكٌة الخامات النفطٌة عالٌة اللزوجة ؼٌر النٌوتونٌة تإدي إلى صعوبات تقنٌة فً نقل النفط 

 باألنابٌب من جهة وارتفاع الكلفة االقتصادٌة لعملٌة النقل من جهة أخرى أهم هذه المشاكل 9

 ( : (Viscosityارتفاع قٌم اللزوجة أوالً :

ٌإدي ارتفاع قٌمة لزوجة النفط إلى ضٌاع كبٌر فً الضؽط باالحتكاك خالل األنابٌب  مما ٌستلزم توفر 

ضؽوطا  عالٌة األمر الذي ٌتطلب استخدام  عددا  كبٌرا  من المضخات وأنابٌبا  بسماكات كبٌرة مما ٌإدي 

 إلى وجوب توفر إمكانٌات تقنٌة كبٌرة وكلفة اقتصادٌة مرتفعة .

 :( (Pour pointدرجة االنصباب العالٌة  ثانٌاً :

إن ارتفاع درجة االنصباب ) فً حالة النفط الخام الثقٌل ( بسبب ازدٌاد محتوى النفط الخام من 

، ٌإثر سلبا  على ظروؾ ضخ هذه السوابل عبر األنابٌب وباألخص شتاء  ، وقد تصل إلى تالبارافٌنا

 ٌتوقؾ الضخ تماما  نظرا  لتجمد النفط داخل األنابٌب . درجة ٌصعب عندها ضخ النفط عبر األنابٌب وقد

 :( (Paraffin depositانفصال الشمع وترسبه  ثالثاً :

إن ظاهرة انفصال الشمع من الخامات النفطٌة الشمعٌة ذات نقطة االنصباب العالٌة عند نقلها باألنابٌب ، 

معدل التدفق وارتفاع قٌمة اللزوجة الظاهرٌة وزٌادة قٌمة ضٌاع الضؽط . عندما تكون  إنقاصتإدي إلى 

فإن الشمع ٌتبلور تدرٌجٌا  وٌنفصل من النفط (( Cloud Point درجة الحرارة أدنى من درجة الؽٌم

ؼٌر  (الخام مشكال  صفابح رقٌقة أو بلورات أبرٌة حٌث تتكتل هذه  البلورات وتشكل بنٌة هالمٌة ) لزجة

 ثابتة مما ٌعطً النفط الصفات االنسٌابٌة للسوابل ؼٌر النٌوتونٌة.

 طرق نقل الخامات النفطٌة الثقٌلة : 7-5

تنطلق جمٌع طرق نقل النفط الثقٌل من تحسٌن الخصابص الرٌولوجٌة له ومحاولة تحوٌله من نفط ؼٌر 

ق السابقة ٌإثر بشكل فعال على نٌوتونً إلى نفط نٌوتونً بؽٌة تسهٌل نقله . إن اللجوء إلى الطر

الخصابص االنسٌابٌة للخامات ، حٌث تخفض اللزوجة وإجهاد القص األولً ودرجة االنصباب مما 

ٌإدي إلى تحسٌن سلوكٌتها أثناء جرٌانها عبر األنابٌب وتحوٌلها من خامات ؼٌر نٌوتونٌة إلى خامات لها 

 نسٌاب عبر األنابٌب بدون أٌة مشاكل .سلوك السوابل النٌوتونٌة ، تبقى قابلة  للضخ واال

 ضخ النفط الثقٌل بمزجه مع المذٌبات الهدروجٌنٌة : 7-5-7

مع بعض المواد  ٌنو البرافاإلسفلتتعتبر طرٌقة مزج النفط الحاوي على كمٌات كبٌرة من 

ازوت ، كٌروسٌن ، م المنتجات النفطٌة الخفٌفة) إحدىالهٌدروكربونٌة الخفٌفة والتً ؼالبا  ما تكون 

سات ( من الطرق القدٌمة فً النقل وقد انطلقت من ضرورة تحسٌن الصفات السلوكٌة نبنزٌن ، كوند

للنفط المتمثلة فً لزوجة النفط وإجهاد القص األولً للجرٌان ، فمن المعروؾ أن إضافة مواد نفطٌة 
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ٌة الصفات السلوكٌة وقد خفٌفة ذات لزوجة خفٌفة إلى النفط الثقٌل ٌإدي إلى تخفٌض اللزوجة وتحسٌن بق

اعتمدت هذه الطرٌقة فً الحقول النفطٌة . فً الوقت الحاضر أصبحت مكلفة بالقٌاس مع الطرق األخرى 

 9وذلك لسببٌن 

 .بسبب وجوب مد خط خاص لجر المنتجات النفطٌة من أماكن تصنٌعها إلى الحقول -0

  بسبب كلفة فصل هذه المواد الخفٌفة من جدٌد . -1

لهذا السبب فقد أصبحت  هذه الطرٌقة تالقً صعوبة فً التطبٌق الحقلً رؼم أنها استعملت فً كل من  

أمرٌكا وكندا وروسٌا ٌمكن أن ٌبرر استعمال هذه الطرٌقة عند مزج نفط ثقٌل مع آخر خفٌؾ من نفس 

حقول السورٌة حٌث الحقل وبالتالً تختصر التكالٌؾ وتؽدو العملٌة اقتصادٌة وهذا ما ٌطبق اآلن فً ال

.  بشكل عام  (st 1.45)مع خام السوٌدٌة والرمٌالن ذو اللزوجة   (st) 2ٌمزج نفط كراتشوك لزوجته 

 كلما كانت كثافة ولزوجة المذٌب صؽٌرة كلما كان تؤثٌره أكثر إٌجابٌة على صفات المزٌج المتشكل .

تنعدم قٌمة اإلجهاد األولً . كمثال نبٌن تحدد النسبة المثالٌة للمزج تجرٌبٌا  بحٌث تنخفض اللزوجة و 

( ٌوضحان تؽٌر 3-2و) ) 2-2الشكلٌن)جه بنسب مختلفة من نفط آخر خفٌؾ عند مز ثقٌلسلوكٌة خام 

 إجهاد القص و اللزوجة  لنفط ثقٌل عند مزجه مع نفط خفٌؾ . 

 

 :عالقة إجهاد القص مع معدل القص عند مزج ( 4 -1)الشكل رقم 

 مع نسب مختلفة من نفط خام خفٌف ثقٌلنفط خام 
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 عالقة اللزوجة مع معدل القص عند مزج  (5-1 )الشكل رقم 

 مع نسب مختلفة من نفط خام خفٌف الخفٌف وعند سرعات مختلفة ثقٌلنفط خام 
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 الفصل الثانً

 تخزٌن النفط و مشتقاته البٌضاء

 : مقدمة

تؤتً أهمٌة التخزٌن من الدور الهام الذي تلعبه هذه العملٌة فً مجال الصناعة النفطٌة سواء فً حقول 

اإلنتاج أو فً معامل التكرٌر أو موانا التصدٌر . ففً الحقل ٌتم تجمٌع النفط الخام لمجموعة من اآلبار 

ٌجري تحدٌد إنتاجٌة كل ببر ، ضمن المحطة الفرعٌة أوال  حٌث ٌجري فصل أولً للؽاز والماء وأحٌانا  

ثم ٌنقل النفط إلى المحطة الربٌسة حٌث ٌتم إجراء فصل نهابً للؽاز والماء واألمالح الموجودة فً النفط 

الذي ٌتم تجمٌعه فً خزانات المحطة الربٌسة بعد إعطابه وقت كاؾ للترقٌد من أجل استمرارٌة ضخه 

 إلى مركز التكرٌر أو موانا التصدٌر . 

اكز التكرٌر ٌخزن النفط الخام بهدؾ إعطاء المرونة الكافٌة الستمرار عملٌة اإلنتاج وإعطاء فً مر

مصافً التكرٌر وقتا  كافٌا  واحتٌاطٌا  لضمان استمرارٌة التموٌن والتكرٌر . أما فً مرافا التصدٌر فال 

الذكر أن تخزٌن ٌمكن تصور استمرارٌة الضخ والتصدٌر دون وجود طاقة تخزٌنٌة كافٌة . الجدٌر ب

المنتجات النفطٌة إن كان فً المصافً أو فً أماكن التصدٌر فإنه ال ٌقل أهمٌة عن تخزٌن النفط الخام . 

العمل بالطاقة العظمى لمدة  الستمراروٌراعى أن تكون الطاقة التخزٌنٌة فً الحقول أو فً الموانا كافٌة 

 ثالثة أٌام كحد أدنى .

حطات الضخ الموزعة على طول خط الضخ من المحطة الربٌسة ٌمكن أن كما أننا نشٌر إلى أن بعض م

تحتوي على سعات تخزٌنٌة وذلك الستقبال النفط المضخوخ وتخفٌؾ الضؽط الناتج عن حدوث 

اضطرابات فً عملٌة تشؽٌل الخط وبالتالً تؤمٌن استقرار عملٌة الضخ وتجنب هدر المواد المنقولة . 

إلى الظروؾ المثالٌة لعملٌة التخزٌن وبهدؾ التقلٌل من الضٌاعات فً وٌسعى العالم الٌوم للوصول 

 الخزانات النفطٌة وبما ٌتوافق مع الشروط االقتصادٌة ومع األمن البٌبً والصناعً . 

 : أنواع الخزانات -6-7

 استعراضقبل البدء بالتعرؾ على أنواع الخزانات المستخدمة فً تخزٌن النفط ومشتقاته من المفٌد  

 9لٌة التخزٌن فً الصناعة النفطٌة طور عمت

 :تطور عملٌة التخزٌن  -6-7-7

عرؾ النفط الخام منذ األزمان الؽابرة ، حٌث كان ٌظهر على سطح األرض وكان اإلنسان ٌجمعه بطرق 

ثم ظهرت خزانات النفط األولً  واألكٌاس الجلدٌة لهذه العملٌة  بدابٌة ، فاستخدم األوانً الفخارٌة

( م ، أو الخزانات الحجرٌة 4-3باستخدام الحفر األرضٌة ضمن التربة الؽضارٌة بؤعماق تتراوح من ) 

المبنٌة داخل األرض ، واستمر هذا النوع من التخزٌن حتى النصؾ الثانً من القرن التاسع عشر  ومع 

عملٌات الحفر المتطورة ظهرت صناعة البرامٌل من بداٌة اإلنتاج الصناعً للنفط الخام والذي رافق 
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أجل عملٌات النقل والتخزٌن ومن ثم أقٌمت خزانات على سطح األرض بالقرب من اآلبار . إال أن 

الثورة الحقٌقٌة فً مجال التخزٌن كانت بإٌجاد طرق ومعدات لتخزٌن كمٌات كبٌرة من النفط الخام 

كبٌر فً مجاالت االستكشاؾ والحفر واإلنتاج ، فظهرت ومشتقاته والتً جاءت لتواكب التطور ال

الخزانات المعدنٌة بمختلؾ أنواعها والخزانات األسمنتٌة ، والخزانات فً الصخور األرضٌة ... وما 

زال البحث جارٌا  فً هذا المجال بهدؾ الوصول إلى الظروؾ المثلى لعملٌة التخزٌن وبما ٌتالءم مع 

  متطلبات الصناعة النفطٌة .

 : تصنٌف الخزانات -6-7-6

التصنٌؾ التالً الذي  ٌؤخذ بعٌن  داعتماتصنؾ الخزانات وفق معاٌٌر عدٌدة ، وٌمكن ٌشكل عام     

 االعتبار ) وبآن واحد ( 9 

 .، ترسٌب ، تخزٌن، معالجة ....( استقبال)  الخزان استعمال( من functionالهدؾ ) -0

 .شاقولً أو أفقً ، كروي أو نصؾ كروي  أسطوان9ً (Shape) الشكل الخارجً للخزان -1

 .(  Operation pressureالضؽط الذي ٌعمل عنده الخزان ) ضؽط تشؽٌل الخزان  -2

 سقؾ الخزان وتتضمن 9تصمٌم  -3

 Floating-roof) خزانات السقف العائمو (Fixed-roof-tanks) :السقف الثابت خزانات

tanks)  

  حٌث نمٌز ما ٌلً :

 خزانات تعمل عند الضغط الجوي أو عند ضغط قرٌب من الضغط الجوي وتشمل :-7

 .( (m bar 50 - 0خزانات ذوات سقوؾ ثابتة تعمل عند ضؽط ٌتراوح بٌن  -

 .خزانات ذوات سقوؾ عابمة -

 خزانات ذوات سقوؾ متحركة ) متنفسة ( .  -

 خزانات ذوات قبب مرنة ) قبعة ؼازٌة ( .  -

 وتشمل : يند ضغط أعلى من الضغط الجوخزانات تعمل ع -6

 ( أي ما ٌعادل (Psi 30 - 2.5خزانات تعمل عند ضؽط منخفض نسبٌا  ٌتراوح بٌن  -

( 0.16 - 2 Kgf / cm2 )     . وهً ذوات أشكال نصؾ كروٌة 

 أي ما ٌعادل ( Psi 200 - 30 )خزانات تعمل عند ضؽط عال نسبٌا  ٌتراوح بٌن  -

( 2 - 15 Kgf /cm2 )    . وهً ذوات أشكال كروٌة أو أسطوانٌة أفقٌة 
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 ، وتشمل : الخزانات الخاصة -4

 الخزانات المبردة والمعزولة .  -

 خزانات لتخزٌن النفط فً البحر ) تحت بحرٌة ( . -

 الخزانات العابمة  -

 ( 2-0-4-1) راجع الفقرة  الخزانات تحت األرضٌة : -3

 9من هذه األنواع بشًء من التفصٌل كل نوع  ٌتم إستعراضوسوؾ 

 :خزانات تعمل عند الضغط الجوي أو عند ضغط قرٌب من الضغط الجوي -6-7-4

 :(Fixed roof Tanks): الخزانات ذوات السقوف الثابتة 6-7-4-7

 ونمٌز هنا ثالثة أنواع :

a. ( خزانات غٌر ضغطٌةNon-pressure tanks):  مباشر و مفتوح  اتصالالتً تكون على
 ٌركب على سطح الخزان .  Ventمع الجو الخارجً عبر صمام 

b.  خزانات الضغط المنخفض(Low-pressure tanks) : تركب على سطحها صمامات
 6أعلى من الضؽط الجوي أو   mbar 20تفتح عند ضؽط  pressure valvesضؽط 

mbar  . تحت الضؽط الجوي 

c. خزانات الضغط العال ً(High- pressure tanks) :  تركب على سطحها صمامات ضؽط
pressure valves))  50تفتح عند ضؽط mbar))  6أعلى من الضؽط الجوي أو 

mbar)) . تحت الضؽط الجوي 

(  ( Flash pointٌستخدم هذا النوع من الخزانات لتخزٌن المواد النفطٌة التً تزٌد درجة ومٌضها  

المواد النفطٌة التً ال تحتوي على مركبات خفٌفة والتً ال تسبب ضٌاعات تلك أي  ( C 21 )عن 

كبٌرة فً أثناء التخزٌن وأٌضا  تجنبا  لخطر الحرٌق واالنفجار ، لذلك تصلح هذه الخزانات لتخزٌن 

وزٌوت التزٌٌت والكٌروسٌن ((Fuel oilاألنواع الثقٌلة من النفط الخام وزٌت الحرق الثقٌل 

(Kerosene)  ( تفاصٌل خزان ذي سقؾ ثابت . 1-0درجة االشتعال العالٌة . وٌبٌن الشكل رقم ) ذو 
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 Fixed roof tank( تفاصٌل خزان ذي سقف ثابت6-7شكل رقم )

 ؼرفة صرؾ رؼوة اإلطفاء . -1 طفاء .أنابٌب رؼوة اإل-0

 (إنش 11 ) وبقطر أصؽري فتحة اإلضاءة لتهوٌة وإضاءة الخزان فً أثناء الصٌانة واإلصالح -2

 بزٌادة قطر الخزان .  . وٌزداد عدد فتحات اإلضاءة (API)حسب معهد النفط األمرٌكً 

انخفاضه عن لتً تمنع ازدٌاد الضؽط أو9 وا(  ( valve breathingفتحة التنفس ) صمام تنفس( -3

 حد معٌن فً أثناء التعببة والتفرٌػ أو فً أثناء تنفس الخزان . 

فً أثناء تنفس وللحد من الضٌاع بالبخر  (C 55 )فً حالة المنتجات ذات درجة الومٌض أقل من  -4

ٌرتفع الضؽط داخل الخزان قلٌال  ام تنفس ال ٌفتح إال عندما الخزان ٌركب أٌضا  على السقؾ الثابت صم

السابل داخل ) وذلك فً أثناء ارتفاع مستوى تحدد قٌمته بحسب المنتج المخزن عن الضؽط الجوي

اء عندما ٌنخفض الضؽط قلٌال  عن الضؽط الجوي ) فً أثنأوالخزان أو عند ارتفاع درجة حرارته(،

صمام األمان . أما إذا أو عند انخفاض درجة حرارته ( ، وتسمى هذه الفوهة ب تفرٌػ السابل من الخزان ،

) صمام تنفس  ة التنفس الحركتفى عندبذ بفتحفٌ  ( C 55 ) مواد ذوات درجة ومٌض أعلى من  خزنت

 مباشر مع الجو الخارجً ( .

            الخارجً ل منع مرور اللهب ذي المصدر مانع اللهب 9 وٌركب أسفل صمام األمان وذلك من أج -5

مانع اللهب من خلٌة خزان . وٌتؤلؾ ) كالبرق مثال  ( وبالتالً تفادي حدوث حرٌق أو انفجار داخل ال

جدا  ال تسمح بمرور اللهب إلى داخل موجة والتً تحوي ممرات ضٌقة مثقبة أو ممصنوعة من صفابح 

 األبخرة الناتجة عن تنفس الخزان . لدخول الهواء الجوي أو خروج الخزان لكنها كافٌة 

 أنش  (( 8 - 6 بٌن فتحة قٌاس مستوى السابل داخل  الخزان وٌجب أن ٌكون قطر هذه الفتحة -6

0.15 - 0.2 m ) ) حسب(API)   واحدة لخزان ٌبلػ قطره  فتحة قٌاس، وبشكل عام ٌكفً وجود

 ٌزداد عدد فتحات القٌاس .  وبازدٌاد قطر الخزان   (m 9.15 )قدما   (21)

الخزان، وٌركب عر خاص لفصل المٌاه من أسفل  صنبور سٌفونً 9 حٌث تجهز قاعدة  الخزان بتق -7

 كون الصمام على هذا التقعر خط سحب خاص ) سٌفون ( ، وٌ
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 على خط السحب هذا مركبا  داخل الخزان لتفادي التجمد فً المناطق الباردة حٌث 

 تتم إدارته بواسطة ذراع ممتد إلى خارج الخزان . 

 فوهة الصٌانة 9 حٌث ٌجهز جدار الخزان بفوهة لدخول اإلنسان من أجل أعمال  -8

حسب معهد النفط األمرٌكً   (m 0.5)إنش  (11)الصٌانة واإلصالح والتنظٌؾ وبقطر أصؽري 

(API)  . وٌزداد عدد فوهات الصٌانة بزٌادة قطر الخزان ، 

 رافعة .  -01

 أنبوب االستقبال والتوزٌع .  -00

وٌجهز الخزان عادة  بنظام تبرٌد مابً )على السقؾ أو الجدار ( بهدؾ التقلٌل من تؤثٌر حرارة الجو  -

ٌُجَهز الخزان بنظام تسخٌن خاص ) وذلك عندما تكون المادة  الخارجً . وفً حاالت أخرى ٌمكن أن 

ٌُّسهل عملٌة تفرٌػ الخزان.   المخزنة ذات لزوجة عالٌة جدا  ( ، األمر الذي 

 (Dome)ةكل قبأو على ش (Cone roof)شٌر أخٌرا  أن السقؾ الثابت ٌكون إما مخروطً الشكل ونُ 

وٌصنع من صفابح فوالذٌة تكون مدعمة بعمود مركزي مع دعابم تنطلق من مركز السقؾ بشكل 

( ، أو بدعابم فقط تصل بٌن مركز و جدار 1-3( و)1-2)ٌنشعاعً إلى محٌط الخزان كما فً الشكل

 .بدون عمود مركزي ( الخزان )

 

 .( خزان ذو سقف قبة ثابت مزود بعمود مركزي 6-4شكل رقم )

وٌمتاز السقؾ ذي الدعابم عن السقؾ ذي العمود المركزي بعدم تعرضه لالنخفاض وذلك  فٌما إذا كان 

العمود مقاما  على أرض طرٌة ال تتحمل حموالت كبٌرة ولكن من جهة أخرى فإن السقؾ ذي الدعابم 

 ( m 45.7( قدم   )041( إذا كان قطر الخزان ) 11تكون كلفته أكبر حٌث تبلػ الزٌادة ) %
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 ( سقف ثابت مزود بدعائم وعمود مركزي6-3شكل رقم )

وٌكون السقؾ الثابت عادة  ملحوما  بلحام ضعٌؾ على الجدران لكً ٌطٌر السقؾ بكامله فً حالة حدوث  

 ن الخزان .انفجار مما ٌإدي إلى عدم تضرر جدرا

 (Disadvantages of fixed roof tanks) السقوف الثابتة الخزانات ذوات مساوئ

 ٌلً : ات مساوئ عدٌدة ٌمكن إجمالها بمالهذا النوع من الخزان

 . ٌكون الضٌاع بعملٌة البخر كبٌرا  ، خصوصا  عند تخزٌن المشتقات النفطٌة -0

إن دخول الهواء الجوي الرطب إلى الخزان وتالمسه مع المادة المخزنة ٌإدي إلى زٌادة نسبة المٌاه  -1

فٌها ، باإلضافة إلى إمكانٌة حدوث تفاعالت أكسدة للمادة المخزنة بفعل أوكسجٌن الهواء الجوي والتً 

 ٌنتج عنها صموغ تإدي إلى التقلٌل من ثباتٌة عملٌة التخزٌن . 

د المجال الؽازي فوق سطح السابل ٌعرض الخزان إلى التآكل الكٌمٌابً بفعل ؼاز كبرٌت إن وجو -2

 الذي ٌمكن أن ٌنطلق من النفط الخام أو مشتقاته .  (H2S)الهٌدروجٌن 

 إن الضٌاعات بسبب البخر تإدي إلى تؽٌر فً مواصفات المواد المخزنة .  -3

بما  فوق مستوى السابل على مزٌج من الهواء واألبخرة إن الخزانات ذوات السقوؾ الثابتة تحتوي دا -4

القابلة لالنفجار مما ٌعرضها لخطر االنفجار والحرٌق بفعل الصواعق أو الكهرباء الساكنة أو أي مصدر 

 كهربابً آخر . 

 ( :(Floating Roof Tanksالخزانات ذوات السقوف العائمة  :6-7-4-6

نظرا  للمساوئ الكثٌرة التً تتصؾ بها الخزانات ذوات السقوؾ الثابتة وخاصة عند تخزٌن المشتقات  

النفطٌة الخفٌفة فقد تم تطوٌر خزانات ذوات سقوؾ تعوم على سطح السابل المخزون مما ٌإدي إلى 

 ى المحاسن التالٌة 9 التقلٌل من الفراغ الؽازي الممتلا بؤبخرة الفحوم الهٌدروجٌنٌة وهذا بدوره ٌإدي إل
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 التقلٌل من الضٌاع بعملٌة البخر  -7

امتصاص السقف العائم ٌؤدي إلى عدم   إن عزل السائل المخزن عن الهواء الجوي بواسـطة -6

 مما ٌزٌد من ثباتٌة التخزٌن . لمنتجات النفطٌة بأوكسجٌن الهواءرطوبة الهواء وبالتالً عدم أكسدة ا

السائل فوق سطح  لالنفجارالقابل الهواء وأبخرة الفحوم الهٌدروجٌنٌة و إن عدم وجود مزٌج من -4

  ر.تقلٌل خطر االنفجار إلى حد كبٌٌؤدي إلى 

ر مواصفات المواد المخزنة بشكل إن التقلٌل من الضٌاع بعملٌة البخر ٌؤدي بدوره إلى عدم تغٌٌ -3

 ( تفاصٌل خزان ذي سقف عائم . 6-5وٌبن الشكل )  كبٌر

 : (Capacity) السعة6-7-4-6-7

إن العامل األساسً فً تقدٌر أبعاد الخزان هو بالطبع حجم السابل المطلوب تخزٌنه . بشكل عام تتراوح 

 من حجم  (vertical cylindrical tanks)السعات القٌاسٌة للخزانات األسطوانٌة العمودٌة 

(7m3) 3رخزان بقطm)) 1ارتفاعوm)  وهو أصؽر حجم وحتى حجم )(105,000 m3 ) بقطر

(78m) 22 ارتفاعوm) ). 

نوع الخزان لتخزٌن نوع معٌن من المنتجات أو عدة أنواع ٌرتبط بشكل أساسً بقابلٌة البخر  اختٌارإن 

 ( ٌبٌن العالقة بٌن نوع الخزان المطلوب وتصنٌؾ المنتج المخزن 9 1-0للمنتج . الجدول ) 

Petroleum Product Classes And Tank Types( 6-7الجدول )    

 

Product Class 

Standard Tank Diameter in Meters 

3- 12.5 15-20 22.5-39 42-78 

Class I 

 (Flash Point: 

F.P <21º C) 

Fixed Roof 

Preferably 

Floating 

Roof 

Floating 

Roof 

Class II  

(Flash Point: 

21º C ≤ F.P < 55º C) 

 
Fixed 

Roof 

Preferably 

Floating 

Roof 

Floating 

Roof 

Class III  

(Flash Point: 

F.P ≥ 55º C) 

Fixed Roof all Diameters 
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 tank Floating Roof )) ( تفاصٌل خزان ذو سقف عائم6-5شكل رقم ) 

 درج سٌار  -2 صندوق السقف العائم-7

 جدران الخزان  -1 القاعدة السفلٌة للسقف-6

 عمود توجٌه متحرك لقٌاس المستوى-8 أعمدة استناد-4

 متمفصلة                تصرٌف أنبوبة-9 درج  -3

 قاعدة الخزان-71 جوان للعزل – 5
 

 ( :Floating Roof) ف العائمةوأنواع السق 6-7-4-6-6

 ( :Pan Roof) السقف العائم بشكل الصحن وبطبقة واحدة من المعدن  -7

هذا النوع ال ٌحتوي على فواشات وٌعتبر من أرخص األنواع ألن ُصنعه ال ٌحتاج إلى مواد كثٌرة ، 

حٌث ٌتؤلؾ من طبقة واحدة من المعدن تعوم على سطح السابل ، وٌؤخذ هذا النوع شكال  مشابها  لشكل 

نشوء قوة دفع  الصحن حٌث ٌؽطس قسم كبٌر منه فً السابل مزٌحا  حجما  كبٌرا  منه ، مما ٌإدي إلى

( . لكن هذا النوع له بعض 1-5تإدي إلى عوم السقؾ فوق سطح السابل ، كما فً الشكل رقم  ) 

 المساوئ ، فهو عدٌم االستقرار ، إذ ٌمكن أن ٌؽرق تحت تؤثٌر أقل حمولة تسببها العوامل الجوٌة

 اؾ السقؾ ( . الثلوج مثال  ( كما ٌمكن أن ٌؽرق إذا حصل تهرٌب للسابل من الحواؾ ) أطر)
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 ( ٌبٌن خزاناً بسقف عائم وبطبقة واحدة من المعدن وال ٌحتوي على فواشات6-2شكل رقم ) 

وقد تتؽٌر أبعاده وشكله بسهولة بفعل الرٌاح والعوامل الجوٌة األخرى ، باإلضافة إلى ذلك فإن هذا 

األمر الذي ٌإدي إلى  السقؾ ؼٌر عازل حرارٌا  ، حٌث ٌنقل حرارة أشعة الشمس إلى سطح السابل ،

ارتفاع حرارة السابل وتبخر جزء منه وبالتالً تسرب البخار الناتج من أطراؾ السقؾ العابم التً ال 

 ٌمكن أن تمنع التهرٌب كلٌا  . 

 ( :(Pontoon Roofالسقف العائم الذي ٌحتوي على فواشات  -6

تؽطً جزءا  منه وتعطٌه استقرارا  أكثر وتحمال  أكبر لألثقال ، وٌنقسم  ٌحوي هذا السقؾ على فواشات

 9هذا النوع إلى عدة أنواع 

 :  (Minimum Pontoon Roof)السقؾ العابم الذي ٌحوي على أقل مساحة من الفواشات  -أ

من مساحة السقؾ العابم الذي ٌكون مستواه أدنى من مستوى  ((%30تؽطً الفواشات فً هذا النوع 

 ( .1-6السابل فً الخزان كما فً الشكل رقم )

 

 ( ٌبٌن خزاناً بسقف عائم بواسطة فواشات تغطً مساحة أقل ما ٌمكن منه .6-1شكل رقم )

 تؽطً مساحة أكبر وتكون صفابح السقؾ ؼٌر مالمسة لسطح السابل  السقؾ العابم بفواشات -ب

High-Deck Pontoon Roof ))  9 
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فً هذا النوع ٌكون السقؾ مرتفعا  عن سطح السابل وبذلك ٌتوفر عزل لسطح السابل عن حرارة أشعة 

والسقؾ العابم  الشمس . أما الؽازات واألبخرة المنطلقة من السابل المخزن فٌتم عزلها بٌن سطح السابل

 ( . 1-7، كما فً الشكل رقم )

 

( ٌبٌن خزاناً بسقف عائم بواسطة فواشات تغطً مساحة أكبر وصفائح السقف غٌر 6-8شكل رقم )

 . مالمسة لسطح السائل

وٌمتاز هذا النوع باستقرار أكبر ، ولكن معدن السقؾ العابم معرض للتآكل الكٌمٌابً إذا كانت المادة  

حٌث تنطلق هذه الؽازات فً الفراغ الكابن بٌن السقؾ   (H2S)ي على ؼازات حمضٌةالمخزنة تحتو

 وسطح السابل وتإدي بوجود الرطوبة إلى تآكل معدن السقؾ العابم . 

 بلبٌة وٌكون أخفض من مستوى الساالسقؾ العابم بفواشة فً المنتصؾ مع فواشات جان -ج

(Low-Deck Pontoon Reef) 

وٌتمٌز هذا النوع باإلضافة إلى استقراره بؤنه ٌمنع حدوث التآكل كون السقؾ أخفض من مستوى السابل 

 وهو موضح بالشكل رقم (H2S )وٌستخدم هذا النوع فً أثناء تخزٌن النفط الحاوي ؼازات حمضٌة 

(8-1. ) 

 

 جانبٌة  ( ٌبٌن خزاناً بسقف عائم بواسطة فواشة مركزٌة وفواشات6-9شكل رقم ) 
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 ( :Double Deck Roof)السقف العائم ذو الجدار المضاعف  -4

ٌعتبر هذا النوع من أفضل األنواع ، حٌث ٌتمتع باستقرار جٌد وعزل حراري ممتاز ، وٌمكن أن ٌتحمل 

من الثلج. وٌتؤلؾ هذا السقؾ من جدار مضاعؾ  ( cm 25 )إنش  (01)أثقاال  تتعدى وزن ارتفاع  

 ( .1-01الصفابح العلوٌة والسفلٌة دعابم قوٌة كما فً الشكل رقم  )حٌث ٌصل بٌن 

 

 منظر سفلً لسقف عائم ٌظهر الفواشات و الدعائم

 

 tank Double Deck Roof ( ٌبٌن خزاناً بسقف عائم ذي جدار مضاعف6-71شكل رقم )

 أنظمة إحكام السقف العائم :  6-7-4-6-4

إن جمٌع أنواع السقوؾ العابمة تترافق مع فراغ حلقً بٌن جدار الخزان واإلطار الخارجً للسقؾ  

 العابم ، األمر الذي ٌسمح بحركة السقؾ العابم ضمن الخزان . 

ومن أجل الحصول على مردود أعظمً للسقؾ العابم كؤداة للتحكم بعملٌة الضٌاع بالبخر فإنه ٌجب أن 

هذا على نظام إحكام فعال تماما ، حٌث ٌؽلق الفراغ الحلقً وٌساعد على مركزة ٌحتوي الفراغ الحلقً 

السقؾ العابم وبالتالً ٌسمح بالحركة الطبٌعٌة للسقؾ العابم ضمن الخزان وبشكل عام تقسم أنظمة إحكام 

 السقؾ العابم إلى 9 

 ( :(Primary Sealإحكام أولً  -أ

 ن فً ثالثة نماذج 9 وٌستخدم فً الوقت الحاضر بشكل واسع وٌكو

 إحكام أولً مٌكانٌكً بنعل ) معدنً ( .  -0
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 إحكام أولً مرن ومملوء ) بسابل ، بخار ، رؼوة ( ) ال معدنً ( .  -1

 إحكام أولً مزود بماسح مرن .  -2

 Secondary Sealإحكام ثانوي :  -ب

 ٌركب فوق اإلحكام األولً وٌكون فً نموذجٌن 9 

 إحكام ثانوي  مزود بنعل  -7

 إحكام ثانوي  مزود بإطار -6

 من الجدٌر بالذكر أن هناك أنواع أخرى لإلحكام لكنها ؼٌر مستخدمة بشكل واسع . 

من ناحٌة أخرى فإن بعض أنظمة اإلحكام تجهز بؽطاء واقً من الطقس ) العوامل الجوٌة ( مما ٌزٌد 

ذا المجال أن نستعرض وبشًء من االختصار كال  من األنواع من عمر نظام اإلحكام  . ومن المفٌد فً ه

 الواردة سابقا  ألنظمة اإلحكام . 

 أنظمة اإلحكام األولً :  -أ

 : (Mechanical Shoe Primary Seal) نظام اإلحكام األولً المٌكانٌكً بنعل -0

ٌتؤلؾ هذا النوع من إطار معدنً خفٌؾ نسبٌا  ٌتصل بشكل مٌكانٌكً منزلق مع جدار مع جدار الخزان ، 

وبتالؾ هذا اإلطار من مجموعة صفابح معدنٌة ترتبط مع بعضها البعض بشكل حلقً وتدعى  )نعل( 

جدار مما ٌزٌد من منطقة االتصال الممكن مع   ( m 1.5 - 0.9 )(قدم 4-2)وهً تكون بارتفاع 

 الخزان . 

وٌكون السقؾ العابم وسطح السابل فً مؤمن من تؤثٌر الجو الخارجً باستخدام نسٌج أو بناء مؽلؾ 

خارجٌا  ٌربط بٌن اإلطار المعدنً ) مجموعة الصفابح ( والسقؾ العابم وهذا ما ٌدعى ) بنسٌج  اإلحكام 

بالقرب من سطح السابل مما ٌإدي إلى األولً ( وتتم عملٌة الربط إما من األعلى أو من األسفل ) أي 

 ( . 1-00فراغ بخاري أقل ( كما هو مبٌن فً الشكل رقم ) 

 

 ( نظام إحكام مٌكانٌكً أولً ) بنعل ( .6-77شكل رقم )
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وٌزود اإلطار المعدنً ) مجموعة الصفابح ( عادة بمرونة كافٌة للتؤقلم مع عدم انتظام جدار الخزان إن 

نظام اإلحكام األولً المٌكانٌكً ٌمتلك ٌشكل عام عمرا  زمنٌا  جٌدا  وٌستخدم فً أثناء تخزٌن المنتجات 

للسطح العابم للهواء وباستمرار األكالة أو فً ظروؾ التشؽٌل ؼبر العادٌة ) مثل تعرٌض القسم السفلً 

 مما قد ٌإدي إلى تآكل شدٌد ( . 

 :نظام اإلحكام األولً بغالف مرن ومملوء ) بسائل ، رغوة ، بخار (   -6

(Resilient Filled Primary Seal ) 

فً هذا النوع ٌتم استخدام ؼالؾ مرن على اتصال  انزالقً مع جدار الخزان وٌمكن أن ٌمأل هذا  

ما بـ ) سابل ، رؼوة ، بخار ( األمر الذي ٌسمح بتمدد الؽالؾ المرن وبالتالً ٌحقق االتصال الؽالؾ إ

المناسب مع الجدار الداخلً للخزان . وؼالبا  ما ٌترافق هذا النظام مع وجود ؼطاء واق من الظروؾ 

 ( . 1-01الجوٌة أو مع نظام إحكام ثانوي كما هو فً الشكل رقم ) 

لهذا النظام هً مرونته الكبٌرة ، كما أنه أقل خدشا  لجدار الخزان بالمقارنة مع نظام والمٌزة األساسٌة 

اإلحكام المٌكانٌكً . لذلك فإن نظام اإلحكام المرن والمملوء ٌستخدم بشكل نموذجً عندما ٌتم استخدام 

 ؼطاء داخلً لجدار الخزان .

 9 وهذا النوع من اإلحكام ٌركب على السطح العابم بطرٌقتٌن  

 

 ( إحكام أولً بغالف مرن ومملوء6-76شكل رقم )

 نظام اإلحكام المرن والمملوء على اتصال مع البخار :  -أ

حٌث تسمح هذه الطرٌقة بوجود فراغ بخاري محٌطً ) وسادة ؼازٌة محٌطٌة ( بٌن السابل المخزن 

ونظام اإلحكام ، وهذا الفراغ المحٌطً ٌمٌل إلى المساهمة بعملٌة الضٌاع بالبخر . كما أن نظام اإلحكام 

بالمقارنة مع نظام هذا ٌمتلك مساحة اتصال عمودٌة صؽٌرة نسبٌا  مع الجدار الداخلً للخزان ) وذلك 

اإلحكام المٌكانٌكً ( وبالتالً فإن الفجوات أو الفراؼات بٌن نظام اإلحكام وجدار الخزان والتً تكون 

 على اتصال مع المجال البخاري تإدي إلى ضٌاع إضافً بعملٌة البخر. 

 نظام اإلحكام المرن والمملوء على اتصال مع السائل المخزن : -ب

فق مع فراغ بخاري محٌطً مما ٌقلل بشكل كبٌر من الضٌاع بالبخر ، ولكن ٌكون وهذه الطرٌقة ال تترا

نسٌج الؽالؾ المرن فً هذه الحالة على اتصال مع المنتجات الهٌدروكربونٌة التً تإدي ) وبشكل خاص 
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فً بعض الحاالت إلى زٌادة أعمال الصٌانة والتقلٌل  توي على محتوى عاٍل من العطرٌاتتلك التً تح

 كما أثبت تجرٌبٌا  ( . ) مر نظام اإلحكاممن ع

( أدت إلى تراكٌب أو نسج أكثر توافقا  أو انسجاما  ً المركبات الصناعٌة )التركٌبٌةواالتجاهات الحدٌثة ف

مع المنتجات الهٌدروكربونٌة قٌد التخزٌن . وبالرؼم من أن أنظمة اإلحكام ذوات الؽالؾ المرن والمملوء 

 رنة مع أنظمة اإلحكام المٌكانٌكً إال أنها بشكل عام تمتلك عمر خدمة جٌدا  نسبٌا  . ال تعمر طوٌال  بالمقا

 (Flexible Wiper Primer Seal) نظام اإلحكام األولً مع ماسح مرن : -4

فً هذا النوع ٌتم استخدام طرؾ حاد مرن ٌكون على تماس انزالقً مع جدار الخزان ، وهذا الطرؾ 

والجدٌر بالذكر العابم والجدار الداخلً للخزان.المرن ) الماسح المرن ( ٌؽطً الفراغ الحلقً بٌن السقؾ 

 را ٌنعكس مساوضعا  معاكسا  عندم أن بعض أنظمة اإلحكام ذوات الماسح المرن تصمم بحٌث تؤخذ

 ( 1-02( السقؾ العابم ضمن الخزان كما هو مبٌن فً الخط المنقط فً الشكل رقم ))اتجاه حركة

 مما ٌجعله أكثر انسجاما  وتوافقا  مع جدار الخزان هذا النظام بمرونة كبٌرة وٌمتاز

 ) بالمقارنة مع نظام اإلحكام المٌكانٌكً ( . 

( والذي ٌمٌل إلى المساهمة بعملٌة الضٌاع بالبخر )وسادة ؼازٌةنه ٌترافق مع فراغ بخاري محٌطً كما أ

. 

 

 ( إحكام أولً بماسح مرن6-74شكل رقم )

كذلك ، وباالعتماد على مقدار كبر مساحة االتصال العمودي بٌن الماسح المرن والجدار الداخلً للخزان  

شر إلى الفراغ البخاري المحٌطً فإن الفوهات بٌن نظام اإلحكام وجدار الخزان والتً تفضً  بشكل مبا

 خر وٌمكن أن تإدي إلى ضٌاع إضافً بالب
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 أنظمة اإلحكام الثانوي :  -ت

 وتكون فً نموذجٌن كما ذكرنا سابقا   9                                          

 ( :(Shoe-Mounted Secondary Sealإحكام ثانوي مزود بنعل  -

 

 أولً مٌكانٌكً مزود بإحكام ثانوي ) بنعل (( إحكام 6-73شكل رقم )

 ( :Rim-Mounted Secondary Seal)إحكام ثانوي مزود بإطار :  -

ذلك أنه ٌؽطً الفراغ الحلقً  أكثر فعالٌة فً تخفٌض الضٌاع بالبخر) المزود بإطار ( والنظام األخٌر 

 السقؾ  العابم وجدار الخزان تماما  ، أما النظام اآلخر  بٌن

فإنه ٌعمل على تخفٌض الضٌاع بالبخر من الفوهات بٌن نظام اإلحكام وجدار الخزان ،  المزود بنعل () 

لكنه ال ٌضبط تماما  الضٌاعات الحاصلة من خالل البنٌة التركٌبٌة لنظام اإلحكام األولً . والجدٌر بالذكر 

تؽٌر اتجاه حركة السقؾ العابم أن بعض أنظمة اإلحكام الثانوي تصمم بحٌث تؤخذ وضعا  معاكسا  عندما ٌ

 ( . 1-04ضمن الخزان كما هو مبٌن فً الخط المنقط فً الشكل رقم ) 

 

 ( إحكام أولً مرن مملوء مزود بإحكام ثانوي ) بإطار ( .6-75شكل رقم )
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ونشٌر أخٌرا  إلى إن نظام اإلحكام الثانوي ) بنعل ( ٌتمٌز بعمر خدمة جٌد نسبٌا . أما عمر النظام الثانوي 

 بإطار فلم ٌحدد حتى اآلن بسبب استعماله الحدٌث . 

بعد استعراض الخزانات ذوات السقوؾ الثابتة والخزانات ذوات السقوؾ العابمة، ٌمكن أن نشٌر إلى 

كنه ثابت ٌعلو األول لافة إلى السقؾ العابم سقفا  آخر خزانات والتً تمتلك باإلضوجود نوع آخر من ال

وٌحمٌه من الثلوج واألمطار والعوامل الجوٌة األخرى ، وبالتالً ٌمكن تالفً ؼرق السقؾ العابم ضمن 

 ( .1-05السابل المخزن ، انظر الشكل )

 

 

 مخروطً ثابت( ٌبٌن خزاناً بسقف عائم ٌعلوه سقف a-6-72شكل رقم )

 

 

 ( ٌبٌن خزاناً بسقف عائم ٌعلوه سقف مخروطً ثابتb-6-72شكل رقم )
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 ) الُمتنفسة ( :  ت ذوات السقوف المتحركةاالخزان6-7-4-4

فً عملٌة البخر ، لجؤت بعض الشركات  بهدؾ التخفٌض من تنفس الخزانات وما ٌصاحبه من ضٌاعات

إلى تصمٌم سقؾ خاص على شكل ناقوس منزلق ٌتحرك عمودٌا  إلى األعلى إذا ارتفع مستوى السابل فً 

الخزان والذي ٌنتج عنه ارتفاع قلٌل فً ضؽط الوسط الؽازي فوق سطح السابل . ومن أجل اإلحكام 

محٌط الخزان ٌحتوي على سابل هٌدرولٌكً  وسهولة االنزالق ٌتحرك جدار السقؾ ضمن مجرى على

)متنفس( فً حٌن ٌوضح الشكل رقم  ( تفاصٌل خزان ذي سقؾ متحرك1-06خاص . وٌوضح الشكل )

. وتعمل الخزانات ذوات السقوؾ المتحركة ا  خارجٌا  لخزان ذو سقؾ متحرك )متنفس(( مظهر07-1)

   4,5mقدم (04)عها سقؾ الخزان إلى بضؽط خفٌؾ أعلى من الضؽط الجوي وتصل المسافة التً ٌرتف

ومن الجدٌر بالذكر أنه إذا كان حجم الخزان كاؾ و كفاءة  السقؾ المتحرك جٌدة توصل فوهات التنفس  

بشكل  لعدة خزانات ذوات سقوؾ ثابتة إلى خزان ذي سقؾ متحرك )متنفس( ، وهذا ٌقلل من الضٌاعات

 (5000ةمن خمسة خزانات للبنزٌن ذات سع كبٌر.  فعلى  سبٌل المثال 9 ٌوضع لكل مجموعة مكونة

m3( سعته )6000( خزان واحد ذو سقؾ )متنفس m3 ٌتصل بالخزانات األخرى بواسطة توصٌالت )

 خاصة بالؽاز .

 

 ((Lifter Roof Tanks( مقطع فً خزان ذو )سقف متنفس ( 6-71شكل رقم )

 

   أنبوب ملء مانع للتسرب  -0
 الهٌدرولٌكً

 سلسلة -2 السقؾ  -1

هٌكل مانع  -4 جهاز واق -3
 التسرب

 ناقوس منع التسرب-5

           ج العلٌا ٌالدحار -8 قارنة شد -6 ساحب – 7
 الموجهة

األنابٌب  - 00 الدحارٌج السفلى -01
 الموجهة
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 (Lifter Roof Tanks)متنفس (( خزان ذو سقف متحرك ) 6-78شكل رقم )

 ( :Vapor Dome Tanks)الخزانات ذوات القبب المرنة )القبعة الغازٌة(  6-7-4-3

ٌوجد فً السقؾ الثابت لهذا النوع من الخزانات قبة مرنة تعمل كربة للخزان مإلفة من ؼشاء مرن 

القبة المرنة إذا ارتفع مستوى مؽطى بقبة معدنٌة ثابتة مما ٌإدي إلى تنفس مؽلق للخزان حٌث تنتفخ هذه 

 إذا هبط مستوى السابل فً الخزان السابل فً الخزان ) ارتفاع الضؽط داخل الخزان ( وتنكمش

) انخفاض الضؽط داخل الخزان ( . وبمعنى آخر ٌسمح الؽشاء المرن فً هذا النوع من الخزانات بتمدد 

 جً . وانضؽاط الؽازات فً الخزان دون خروجها إلى الوسط الخار

 

 ( خزان ذو قبة مرنة ) قبعة غازٌة (6-79شكل رقم )
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 :خزانات تعمل عند ضغط أعلى من الضغط الجوي 7-3

 : خزانات تعمل عند ضغط منخفض نسبٌاً  -7

 9 (Kgf / cm2 2 - 1.1)أي ما ٌعادل  ( Psi 30-2.5)ٌتراوح الضؽط نسبٌا  بٌن 

وهً ذات شكل نصؾ كروي ، وتستخدم لتخزٌن المنتجات النفطٌة )التً ضؽط أبخرتها المشبعة عال ( 

تحت الضؽط وفً درجات الحرارة العادٌة ، مما ٌإدي إلى تقلٌص مقدار الضٌاع بالبخر فً الخزانات 

 التً تعمل عند الضؽط الجوي . 

ثٌر من كلفة خزان نصؾ كروي له نفس ؼٌر أن كلفة الخزان الذي ٌعمل تحت الضؽط الجوي أقل بك

الحجم ، بسبب صعوبة تصنٌع جدران الخزان النصؾ كروي، لذلك فإن استخدام هذا النوع بهدؾ 

 تخفٌؾ الضٌاع بالبخر ٌجب أن ٌكون مبررا  بالحسابات الفنٌة و االقتصادٌة 

 .  ( hemispheroid tanks )( مخططا  لخزان نصؾ كروي 1-11وٌبٌن الشكل رقم )

 

 ( خزان نصف كروي6-61شكل رقم )

 منطقة أجهزة الخزان -3  السلم -4  الهٌكل -6  القعر -7

6-  ًخزانات تعمل عند ضغط عاٍل نسبٌا: 

 ، وتشمل 9 (Kg F/ Cm3 15 – 2)أي ما ٌعادل  (Psi 200 – 30)ٌتراوح الضؽط بٌن  

a-  الخزانات الكروٌةSpheres  Storage tanks ) )  : 

لخزاناتلتخزٌن المنتجات النفطٌة ذوات الضؽط البخاري العالً مثل الؽازات السابلة ) ا وتستخدم هذه

 بدرجات الحرارة العالٌة .   (L.P.G)بروبان ، بوتان ( 
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وٌعطً الشكل الكروي للخزان إجهادات متساوٌة فً كل الجدار ، كما ٌعطً أقل سطح ممكن  والجدٌر 

قص كلما زاد قطر الخزان . وٌجب أن تجهز الخزانات بالذكر أن الضؽط األعظمً المسموح به ٌن

الكروٌة بصمامات أمان وبؤنظمة تبرٌد مابً بهدؾ التقلٌل من تؤثٌر حرارة الجو الخارجً وتالفً 

 ( مخططا  لخزان كروي . 1-10ارتفاع الضؽط داخل الخزان عن الحد المسموح به . ٌبٌن الشكل رقم  )

 

 ( الخزان الكروي6-67شكل رقم )

b- الخزانات األسطوانٌة األفقٌة (Horizontal cylindrical tanks : ) 

من السعة بالمقارنة مع  (m3 1)وهً ذوات استخدام محدود نظرا  لزٌادة االستهالك النوعً للمعدن لكل 

البنزٌن والؽازات السابلة تحت ضؽط  الخزانات القابمة . وتستخدم الخزانات األفقٌة لتخزٌن قطفات

 18)وتعمل تحت ضؽط  (m3 50 )مرتفع ، وتستخدم فً المصانع خزانات أفقٌة تصل سعتها إلى 

atm) ىتصل سعتها إل وخزانات (100 m3)  ( 7وتعمل تحت ضؽط ) وتزود الخزانات ضؽط جوي .

كعامل أمان من جهة ولتؤمٌن العزل األفقٌة عادة بصمامات أمان وأحٌانا  تطمر فً الرمال واألتربة 

 ( مجموعة من الخزانات األسطوانٌة األفقٌة . 1-11الحراري من جهة أخرى . وٌبٌن الشكل رقم )

 

 ( الخزانات األسطوانٌة األفقٌة .6-66شكل رقم )
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 الخزانات الخاصة :  وتشمل ما ٌلً : -6-7-5

 ( Refrigerated  tanks ) :الخزانات المبردة والمعزولة  -6-7-5-7

 لؽازات السابلة تبرد هذه الؽازاتمن أجل تخفٌض الضؽط داخل الخزانات المخصصة لتخزٌن ا

( وذلك باالستفادة من األبخرة المتبخرة من سطح السابل وإعادة الؽازالطبٌعً السابل البوتان، البروبان ،)

ضؽطها وتمٌٌعها وتبرٌدها وإعادتها إلى الخزان ، وٌإدي التبرٌد إلى خفض الضؽط التخزٌنً إلى 

ضؽوط خفٌفة أو إلى الضؽط الجوي العادي . ومن أجل العزل الحراري ٌكون جدار الخزان مضاعفا  فً 

 فً الفراغ الكابن بٌن الجدار الداخلً والخارجً للخزان .حٌن تتوضع مادة عازلة 

( نموذجا  للخزانات المبردة ، مع العلم أن هذا النوع من الخزانات ٌمكن أن ٌكون 1-12) وٌبٌن الشكل 

 كروٌا  أٌضا  . 

 

 

 ( الخزانات المبردة6-64شكل رقم )

 : خزانات لتخزٌن النفط فً البحر )تحت بحرٌة (6-7-5-6

خزانات لتخزٌن النفط الخام بعرض   ( Chicag Bridge International )صممت وبنت شركة 

) فً دبً ( مما ٌوفر خام المستخرج من الحقول البحرٌة البحر وأسفل المٌاه من أجل تخزٌن النفط ال

ت ضخ النفط إلى مسافات بعٌدة حتى الشاطا ثم إعادة شحنه من المرافا النفطٌة ذلك كماأن الناقال

ة ، حٌث تبلػ سعة البحرٌة ٌمكنها أٌضا  وبسهولة أن تشحن النفط الخام من هذه الخزانات تحت البحرٌ

( تقرٌبا  ، وٌكون الخزان كالجرس المقلوب وبداخله ما ٌشبه القارورة برمٌل 500,000 )الخزان الواحد

إذا فرؼت كمٌة من النفط من التً ٌخزن فٌها النفط الخام وتتصل مع ماء البحر بؤنابٌب مفتوحة بحٌث 

أعلى الخزان تدخل مٌاه البحر من هذه الفتحات لتحل محلها . وٌوجد فً أعلى الخزان منصة علٌها 

( 1-13منشآت فصل الؽاز عن النفط الخام باإلضافة إلى منشآت الضخ والتحمٌل . وٌوضح الشكل رقم )

 المظهر الخارجً للخزانات تحت البحرٌة . 
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 ( خزانات تحت بحرٌة. 6-63شكل رقم )

 

 :الخزانات تحت األرضٌة   6-7-5-4

انتشر فً العالم بنجاح إنشاء سعات تخزٌنٌة داخل األرض ، وٌتم ذلك بإحداث فجوات داخل صخور 

األرض ذاتها ، وٌمتاز هذا النوع من السعات التخزٌنٌة بحجومها الكبٌرة مما ٌسمح بتخزٌن كمٌات كبٌرة 

 من المواد النفطٌة . ولهذا النوع من التخزٌن محاسن عدٌدة ، نذكر منها 9 

 استبعاد مخاطر الحرٌق واالنفجار  -2تجنب التلوث البٌبً  -1.   إستراتٌجٌةاٌا مز -0

 الضٌاع بالبخر شبه معدوم .  -4ال ٌتطلب إنشاإها مساحة واسعة من األرض .  -3

الرأسمال الموظؾ ونفقات التشؽٌل وكمٌة المعدن الالزمة إلنشاء هذه السعات أقل بكثٌر من كلفة  -5

 المبنٌة على سطح األرض .  الخزانات المعدنٌة

 ونذكر من أنواع هذه الخزانات : 

 المناجم الناضبة .  -

 إحداث فجوات فً الصخور الؽضارٌة والصخور األرضٌة األخرى عن طرٌق التفجٌر .  -

 إذابة الصخور الملحٌة .  -

المسلح ونشٌر فً هذا المجال إلى الخزانات الموجودة فً باطن األرض والمصنوعة من األسمنت 

والمستخدمة لحفظ األنواع المتطاٌرة من النفط والمشتقات النفطٌة ، حٌث ٌكون استهالك المعدن فً هذا 

النوع من الخزانات أقل ما ٌمكن ، كما أنها فعالة من وجهة نظر تقلٌل فقد المنتجات النفطٌة  . الشكل رقم 

(14-1-a .   ) 
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 :الخزانات العائمة6-7-2

Tankers Floating  production storage and Offloading (FPSO) 

بسبب الحاجة الماسة إلى تخزٌن النفط المنتج فقد دأبت بعض الشركات التً تستثمر فً عرض البحر أن 

وتثبت بنظام معٌن إلى سرٌر البحر لمواجهة األحوال تبنً خزانات عابمة ) مبدأ النواقل النفطٌة ( 

(  b-1-14. الشكل ) (Shell Spain)فً بعض الشركات األجنبٌة وقد طبقت بنجاح البحرٌة الطاربة .

 ٌبٌن نموذج الخزانات العابمة .

 وهو تخزٌن النفط بتطوٌفه على الماء التخزٌنونشٌر أخٌرا  إلى نوع آخر من 

( Storing oil by floating it on water )  حٌث ٌقوم السوٌدٌون ببناء واحد من أكبر المشارٌع ،

المعروفة لتخزٌن النفط فً باطن الجبال ، والمشروع الذي ٌبنى لحساب شركة النفط النروٌجٌة ) ستات 

أوٌل ( ٌتكون من ست حجرات فً باطن الجبال النروٌجٌة بالقرب من مٌناء ) بٌرجن ( على الساحل 

 الؽربً . 

زانات حسب طرٌقة سوٌدٌة مبتكرة تتلخص فً تخزٌن النفط داخل المؽارات الجبلٌة وٌتم بناء هذه الخ

 وذلك على حوض من الماء بارتفاع نصؾ متر تقرٌبا  . 

وانطالقا  من كون النفط أقل كثافة من الماء فإنه ٌطفو علٌه وٌصبح الماء بمثابة عازل ٌمنع تسرب النفط 

عبر المسامات والتشققات األرضٌة . علما  بؤن السوٌدٌٌن قاموا بتجربة مثل هذه المستودعات ألول مرة 

ع النروٌجً الذي ٌعتبر من م . وبعد أن ثبت نجاح الفكرة ٌتم تطبٌقها اآلن فً المشرو (0871)عام 

 أضخم المشارٌع فً اسكندنافٌا على اإلطالق . 

 

 ( مخطط الخزان المغطى المصنوع من األسمنت المسلح . a-6-65شكل رقم ) 

 هٌكل الجدران من األسمنت المغطى من الداخل بألواح من الصلب -7

 لوح من األسمنت المسلح  -6

 المسلح المغطى بألواح من الصلب  اع الخزان من األسمنتق -4
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 عائم( نموذج الخزان الa-6-65شكل رقم ) 

Tankers Floating, production, storage and Offloading (FPSO) 
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 الفصل الثالث

 التشغٌل الروتٌنً للخزان

( ROUTINE OPERATION) 

 : مقدمة

 :ٌمر النفط  بعد قدومه من الحقول بثالث مراحل 

 : (Receiving stage) ماالستالمرحلة 

بصورة منتظمة  (sampling)فً هذه المرحلة ٌقاس حجم النفط الداخل وتراقب نوعٌته بؤخذ العٌنات 

األمر الذي ٌسمح بتقدٌر كمٌة النفط المستلمة و طبٌعة عمل الحقول إضافة إلى معرفة زمن إؼالق 

 الخزان.

  (Treating stage) :مرحلة المعالجة

فً هذه المرحلة ٌعالج النفط بؽٌة تخلٌصه من المٌاه والرواسب و إعداده للتصدٌر وٌرسل الماء الناتج 

 والرواسب للمعالجة.

 (Exporting stage) : رمرحلة التصدٌ

فً هذه المرحلة ٌضخ النفط إلى خزانات الزبون) ناقالت نفط ، خزانات ،...( وٌراعى فً أثناء ذلك 

مراقبة عملٌة  التحمٌل مراقبة دقٌقة من حٌث الكمٌة   ) بقٌاس دقٌق لحجم النفط المرسل ( ومن حٌث 

ام والتحكم به من حٌث بعبارة أخرى ٌجب مراقبة النفط الخالنوعٌة وذلك بؤخذ عٌنات ومراقبة النوعٌة . 

 النوعٌة والكمٌة من مانٌفولد الدخول إلى الخزانات وحتى مخرج الخزانات باتجاه التصدٌر .

 : Volume Measurement)) قٌاس الحجم 4-7

تعتبر عملٌتً قٌاس الحجم و أخذ العٌنات للتحلٌل من أهم العملٌات خالل المراحل الثالثة السابقة ألن ذلك 

بنوعٌة وكمٌة النفط الوارد إلى الخزان فالنتابج الناجمة عن القٌاسات الدورٌة للحجم  ٌمكن من التحكم

( وبالتالً  BS & Wوتحلٌل العٌنات ٌشٌر إلى التؽٌرات النوعٌة والكمٌة وإلى زٌادة المٌاه و الرواسب )

 معرفة برنامج معالجة المستحلبات  .

                       ت التصدٌر ٌستند إلى قٌاس الخزانإن مبدأ قٌاس الحجوم بهدؾ التحكم أو بهدؾ عملٌا

(tank gauging ( إضافة إلى القٌاس المباشر لحجم النفط على الخط )in-line metering  بما )

 ٌتوافق مع الطرق القٌاسٌة التالٌة 9
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ASTM D 1085, API Standard 2545))   تجرى قٌاسات الخزانات إما ٌدوٌا  أو أوتوماتٌكٌا . 

       أما القٌاسات المباشرة على الخط فتجرى عادة باستخدام أجهزة تدفق ذات إزاحة موجبة 

(positive-displacement meters( أو بتركٌب مقاٌٌس توربٌنٌة )turbine meters . ) 

اس لسنوات طوٌلة بقٌت الطرٌقة الٌدوٌة هً الطرٌقة الوحٌدة المعتمدة أما حدٌثا  فقد أصبحت طرٌقة القٌ

 المباشر للحجم من الطرق العملٌة المعتمدة أٌضا  .

 :( Manual Tank Gaugingقٌاس الخزان ٌدوٌاً )  4-7-7

( وهناك طرٌقتٌن للقٌاسات الٌدوٌة tank dippingتستند هذه الطرٌقة بشكل عام إلى قٌاس الخزان )

وفً كلتا الطرٌقتٌن ٌستعمل شرٌط قٌاس  (outage( وخارجٌة )innageللخزانات داخلٌة )

(measuring tape)  ًمادته من الفوالذ المرن أو من الفٌبر كالس بعرض حوال(12 mm)  و

 (mm0.2- 0.3)سماكة ضمن المجال 

- A القٌاسات الداخلٌة (Innage Measurement) 9 

ٌنتهً بثقل فً نهاٌته ٌدعى ( الذي measuring tapeعند القٌاس بهذه الطرٌقة فإن شرٌط القٌاس )

( وتدعى أحٌانا  صفٌحة datum plate( ٌنزل فً الخزان حتى صفٌحة الداللة ) bob) ثقل التوازن

األساس فً قعر الخزان ، والتً تعتبر نقطة الصفر فً الخزان، ثم ٌلؾ الشرٌط بعد ذلك والقراءة األعلى 

 نفط فً الخزانتوى المن الشرٌط  عند تبلله بالنفط ٌسجل على أنه مس

 (. 2-0الشكل )

أو قعر الخزان وأن  الداللةعند تطبٌق هذه الطرٌقة ٌجب الحرص والتؤكد من أن الثقل قد المس صفٌحة 

اإلضافٌة لتفادي الخطؤ فً القٌاس  االحتٌاطاتال تكون منحرفة عن الوضع الشاقولً. هناك بعض 

 أهمها9

 لمستوى إلى أن ٌتطابق قٌاسٌنأخذ قٌاسٌن أو أكثر فً أثناء كل عملٌة قٌاس ل -0
 تسجٌل القٌاسات مباشرة بعد كل سلسلة قٌاس. -1
 وال توجد أمواج. هادئقبل أخذ القٌاس ٌجب التؤكد من خلو سطح السابل من الرؼوة وأن السطح  -2
 ترك زمن كاؾ قبل القٌاس من أجل تطاٌر الؽازات والهواء من السابل. -3
الثقل أو على الشرٌط إذا كانت القراءة ؼٌر ( على indicating pasteوضع معجون كاشؾ ) -4

 واضحة
 فً كل قٌاس . (hatchأخذ القٌاس أقرب ما ٌمكن إلى نقطة مرجعٌة واحدة  من فتحة القٌاس) -5
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 بالترسبات الداللةٌجب التنوٌه أٌضا  أن هذه الطرٌقة لن تكون دقٌقة إذا ؼمرت صفٌحة 

 

HAND GAUGING TAPE AND ACCESSORIES 

 ( : القٌاس الٌدوي للخزانات مع اإلكسسوارات 4-7الشكل )

B - القٌاسات الخارجٌةOutage Measurement) ) : 

          مقارنة( ثابتة) ٌتم القٌاس بهذه الطرٌقة من سطح السابل داخل الخزان إلى نقطة مرجعٌة 

(fixed reference point)   ومحددة مسبقا  من الخزان . المسافة الحقٌقٌة من النقطة المرجعٌة

وحتى قعر الخزان معروفة ومثبتة على سطح الخزان قرب فتحة القٌاس . ٌنزل شرٌط القٌاس فً النفط 

( حتى ٌنؽمس الثقل وهو على شكل مسطرة أسفل الشرٌط جزبٌا  فً  24-5كما هو مبٌن فً الشكل )

 ارتفاعهاءة على شرٌط القٌاس عند شفة فتحة القٌاس عند النقطة المرجعٌة والتً ٌكون النفط . تإخذ القرا
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النقطة المرجعٌة ناقص قراءة الشرٌط  ارتفاع عن قعر الخزان مقاس ومعروؾ ومثبت مسبقا ، وٌكون

 .النفط فً الخزان ارتفاعالثقل داخل النفط ٌساوي  انؽماسعند تلك النقطة زابد مقدار 

 النصائح عند القٌاس بهذه الطرٌقة :بعض 

 محددة ومثبتة قرب فتحة القٌاس .نقطة مرجعٌة  استعمال .0
 عدم الوقوؾ على أي مكان فوق سطح الخزان عند إجراء القٌاس . .1
 وقعر الخزان . الداللةأخذ القٌاس بطرٌقة تمنع تؽٌر المسافة بٌن نقطة  .2

 (:Accuracy and Errorsاألخطاء والدقة عند القٌاس الٌدوي  ) 4-7-4

تدل تحلٌل القٌاسات الٌدوٌة على وجود بعض العوامل المإثرة على دقة القٌاس . ٌمكن مواجهة نوعٌن 

 من األخطاء عند إجراء القٌاس الٌدوي للخزان 9

 ( أخطاء ثابتةconsistent( أو تراكمٌة )cumulative وأحٌانا  تدعى منهجٌة )
(systematic ) 
 ( أخطاء متؽٌرةvariable( أو ؼٌر تراكمٌة )non-cumulative.) 

 ال ٌمكن تالفً األخطاء الثابتة بتكرار القٌاس فً حٌن ٌمكن ذلك بالنسبة لألخطاء المتؽٌرة .

9(cumulative errors األخطاء التراكمٌة ) - a 

 لنوع األول من الخطؤ فً أثناء القٌاس الٌدوي للخزانات هو خطؤ ثابت وٌمكن أن ٌكون سببه9ا

بٌن مقٌاسً حرارة مختلفٌن  االختالؾخطؤ قٌاس الحرارة 9 إن الخطؤ فً قٌاس درجة الحرارة أو  – 0

 ((F°1.0لشحنة واحدة ٌقود إلى خطؤ فً قٌاس الحجم . مثال ذلك أن خطؤ فً قٌاس الحرارة مقداره  

 هرٌإدي إلى خطؤ مقداbbl 000 180))من خزان سعته   (barrel 000 50)فً شحنة مقدارها 

0.18% or 90 barrels)) 

تشكل جداول المعاٌرة فً أحسن حالتها حال  وسطا   9(Calibration of tankمعاٌرة الخزانات ) -1

بٌن القٌمة المثالٌة لحجم الخزان والقٌمة التجرٌبٌة . تجري معاٌرة الخزانات بطرق معتمدة تتراوح دقتها 

 من الحجم الحقٌقً. ((0.05%

بسبب الضؽط  (Expansion of tank due to liquidالسابل )تمدد الخزان بسبب  -2

الهٌدروستاتٌكً للسابل المخزن فإن كل نطاق من صفابح الخزان ستقع تحت تؤثٌر قوى الضؽط وبالتالً 

ستكون فً حالة شد نحو الخارج مما ٌؽٌرقلٌال  فً قطر الخزان . هذا الخطؤ ٌكون صؽٌر عادة وٌتراوح 

 . )+ (% 0.002 بحدود

( 9 ٌتراوح تآكل صفابح الخزان ضمن الحدود المسموح Corrosion allowanceتسامح التآكل ) -3

([ وعلٌه فإن التآكل ؼٌر mm (1/16 in) to 4.8 mm (3/16 in) 1.6بها ضمن المجال ]

بالنسبة  (%0.025)ٌقود إلى خطؤ الٌقل عن  (barrel (000 180المتجانس فً صفابح خزان سعة 

 سابقا . للسعة المعاٌرة

 Expansion and contraction of tank steelتمدد وتقلص معدن الخزان بفعل الحرارة ) –4

with temperature ) : 
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وحجم السابل فقط ٌحول إلى تلك  (C)60°F°15.6 =ٌحسب حجم النفط ومشتقاته عادة عند الدرجة

سٌإدي إلى تؽٌر فً قطر الخزان   C°15))درجة الحرارة إلى أعلى من  ارتفاعالدرجة وبالتالً فإن 

وكذلك فً طول شرٌط القٌاس المعدنً مما ٌقود إلى خطؤ  وبالتالً فالحجم سٌكون أكبر من  ارتفاعهو

فإن ذلك سٌإدي إلى خطؤ ٌتمثل  C° 20))متوسط درجة الحرارة  افترضناالحجم المعاٌر سابقا  وإذا 

 . )+ (%0.048بزٌادة  فً قٌاس الحجم مقداره 

 F) )  (ASTM/IP Tables for°60للتصحٌح للدرجة  (ASTM/IP)جداول استخدام – 5

correcting to 60°F). 

الدرجة  إلىمعامل تصحٌح الحجم من درجة حرارة النفط الفعلٌة  استخدامهناك خطؤ بسٌط ٌحصل بسبب 

(60°F)  من جداول خاصة بذلك بسبب أن تلك الجداول هً عبارة عن متوسطات حسابٌة

(arithmetical averages لعدة خامات نفطٌة متماثلة فً الكثافة ولكنها لٌست متماثل ) ة بالضرورة

 (volumetric coefficient of expansion)بعامل التمدد الحجمً

:American Society for Testing and Materials / institute of Petroleum( 

ASTM/IP) 

 -b( األخطاء غٌر التراكمٌةNon-cumulative errors: ) 

لنوع الثانً من الخطؤ الذي ٌدخل فً مجال القٌاس الٌدوي للخزانات هو خطؤ ؼٌرثابت وٌمكن أن ٌكون ا

 سببه9

9إن أشرطة (Incorrect reading of the tapeالقراءة ؼٌر الصحٌحة لشرٌط القٌاس ) -0

األمر الذي ٌتٌح خطؤ  in 1/8))تقٌس إلى أقرب  ( non-metric tapesالقٌاس ؼٌر المترٌة )

خطؤ ٌقود إلى ((barrel 000 180، هذا الخطؤ فً قٌاس خزان سعته  in 1/4))قٌاس مقداره 

وفً شحنة قدرها  (barrel 50,000)لشحنة قدرها  (or 80 barrels %0.16)مقداره 

((130,000 barrel   0.06سٌكون  مقدار الخطؤ% or 78 barrels)) . 

 ( :Incorrect reading of temperatureلدرجة الحرارة )القراءة ؼٌر الصحٌحة  -1

تقٌس مقاٌٌس الحرارة إلى أقرب درجة ، والخطؤ ٌحصل من تدوٌر القراءة إلى أقرب قٌمة أو من خطؤ 

فً القراءة نفسها ، كما ٌمكن أن ٌحدث الخطؤ بسبب تؽٌر فً درجة الحرارة وتطبق السابل نفسه ) 

 or 90 %0.18)ٌإدي إلى خطؤ مقداره  ((F°1.0إن خطؤ مقداره  الحرارة بحسب الطبقة(. اختالؾ

barrel)  50,000فً شحنة قدرها barrel)) 

 : (( Equipment inaccuracyعدم دقة المعدات  -4

بٌنما تبلػ دقة مقاٌٌس الحرارة  (to 1.5 mm or 1/32 to 1/16 in 1)تبلػ دقة أشرطة القٌاس 

(0.5 degree)  ففً شحنة قدرها(50,000 bbl)  من خزان سعته(000 180 bbl)  ٌقودعدم دقة

سٌكون   barrel 130,000))وفً شحنة قدرها  (or 95 bbl %0.19)خطؤ مقداره المعدات إلى 

 .  (or 117 barrels %0.09)مقدار الخطؤ 
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 :( (F°60تصحٌح حجم المنتجات النفطٌة الخفٌفة من الحرارة الفعلٌة إلى درجة الحرارة  4-6

Correct the volume of light fuels from actual temperature to a base 

of 60°F: 

            إن األساس المتفق علٌه عالمٌا  فً تجارة النفط الخام هو بٌع أو شراء النفط بالحجم ولٌس بالوزن

فهرنهاٌت بالمقاٌٌس اإلنكلٌزٌة أو  (°60)الكتلة( وقد اتفق أن ٌكون الحجم مقاسا  عند درجة الحرارة )

 االعتٌاديمبوٌة بالمقٌاس المتري وذلك تحت الضؽط الجوي   15.6) )بدرجة الحرارة

 (1at = 14.7 psi)عند مستوى سطح البحر  (absolute)المطلق

ٌبلػ التعامل الٌومً فً تجارة النفط ومشتقاته عشرات المالٌٌن من البرامٌل أو ما ٌعادلها من األمتار 

المكعبة األمر الذي ٌتطلب دقة متناهٌة فً قٌاس الحجم وأن أي نسبة خطؤ ولو كانت قلٌلة فً المقاٌٌس 

 .ٌنتج عنها فروقات كبٌرة فً الحجم و هذا ما ٌرتب أٌضا  مبالػ كبٌرة 

 العوامل المؤثرة على حجم السائل : 4-6-7

 (CTL)معامل تأثٌر درجة الحرارة على حجم النفط -0

(CTL )temperature on liquid Correction factor for 
درجة الحرارة وٌنكمش بنقصانها وٌدعى العدد الذي ٌدل على تؽٌر الحجم  بارتفاعٌزداد حجم السابل 

ثبات الضؽط بمعامل التمدد الحراري وٌتعلق بطبٌعة عند تؽٌر درجة الحرارة بمقدار درجة واحدة مع 

 السابل وبالتالً بكثافته كما ٌتعلق ببنٌة السابل وسلوكٌة هذه البنٌة بالعالقة مع الحرارة وٌإخذ من جداول

 خاصة.

 ((CTSالخزان حدٌدمعامل تأثٌر درجة الحرارة على  -6

Correction factor for temperature on steel(CTS) لخزان قلٌال  ا حٌث تتؽٌر أبعاد
 .المعدة مسبقا   وبالتالً تتؽٌر معاٌرته الحجمٌة

  (CPL)أثٌر الضغط على حجم السائلت -4

Correction factor for pressure on liquid(CPL) 
من المعروؾ أن حجوم السوابل تتؤثر بالضؽط لهذا السبب تحسب الحجوم فً الضؽط الجوي الطبٌعً 

 المطلق.

ٌعود األثر األكبر فً تؽٌر الحجم إلى البند األول "تؤثٌر درجة الحرارة على حجم السابل" فً حٌن ٌكون 

بضرب الحجم  (F    )جة القٌاسٌة تؤثٌر البندٌن اآلخرٌن قلٌال  جدا  لذلك اتفق أن ٌصحح الحجم إلى الدر

بالوزن النوعً  باالستعانة(CTL)المقاس بمعامل التصحٌح الحراري المناسب الذي ٌإخذ من جداول 

تتبع (F    )القٌاسً للنفط و بدرجة الحرارة المقاسة . مثال9 لحساب حجم النفط فً خزان عند الدرجة 

 الخطوات التالٌة9

a –  عمق النفط ) احتسابٌتمDip ( فً الخزان ومن جداول الحجوم الخاصة بالخزان )جداول معاٌرة

 (. GNV)( Gross Natural Volumeحجم النفط الطبٌعً ) احتسابالخزان( ٌتم 

b-  فهرنهاٌت  ) (51)ٌستخرج معامل تصحٌح الحجم إلى الدرجة(VCF  
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 (volume factor correction  )( وٌإخذ من جداول خاصةASTM and IP وٌتعلق بدرجة )

كثافة السابل وبما أن المنتجات المتساوٌة الكثافة لٌس  بارتفاعالحرارة وكثافة السابل حٌث تزداد قٌمته 

لها بالضرورة معامل تصحٌح واحد فإنه توجد جداول خاصة لمعالجة هذه الحاالت إذا أثبت المنتج 

 المقاس شذوذا  عن الحالة الطبٌعٌة 

c- ًٌحسب الحجم القٌاس ( (Gross standard Volume)(GSV فهرنهاٌت من  ( 51)بدرجة

 GSV =VCF x GNVالمعادلة 9            

وذلك  ((60Fالجدٌر بالذكر وجود طرٌقة تقرٌبٌة وسرٌعة لتحوٌل حجوم النفط ومشتقاته إلى الدرجة 

 على المعادلة التالٌة 9 باالعتماد

Va – V60 = 0.0006 (Ta – 60) V60 

( Va = volume at actual temperature) الحجم عند درجة الحرارة الفعلٌة 

 (V 60= volume corrected to 60º F) (ؾ 51)الحجم المصحح إلى الدرجة 

(Ta = actual temperature of oil) درجة حرارة النفط الفعلٌة 

 مثال :

ودرجة  ((0.850فإذا علمت أن كثافته القٌاسٌة  نفط خام m3 14543.081)) خزان ٌحتوي على

 (.(60º Fب حجم النفط فً الدرجة احسو المطلوب 70º F)) . 9حرارة الخزان لحظة القٌاس  

 الحل :

 أوالً: الحل بالطرٌقة العادٌة :  

( و بدرجة الحرارة  0.850بالوزن النوعً القٌاسً للنفط ) باالستعانةو ((CTLمن جداول التحوٌل  

 :( نجد أن معامل التحوٌل الموافق70º F) المقاسة

=0.9953VCF 

 9(60º F)وٌكون الحجم فً الدرجة 

V= 0.9953 x  14543.081 = 14474.728 m3 

 ثانٌاً : الحل بالطرٌقة السرٌعة :

Va – V60 = 0.0006 (Ta – 60) V60 

14543.081- V60=0.0006(70-60)V60 

V60 =14456.343 m3 
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 (%0.12) بما ٌعادل m3 18.385))بمقارنة النتابج ٌتضح التقارب الكبٌر فً النتابج فقد بلػ الفرق 

 ومع ذلك فالطرٌقة األولى هً المعتمدة .

 : ((Samplingأخذ العٌنات  4-4

( من النفط الخام بشكل samplesوالمعالجة والتصدٌر تإخذ العٌنات ) االستالمخالل كافة مراحل 

( والكثافة النوعٌة أودرجة الكثافة األمرٌكٌة temperatureمن أجل تقدٌر درجة الحرارة )منتظم 

(specific/API gravityومحتوى النفط من الماء والرواسب ) (water/sediment content . )

 ( .automatically(  أو أوتوماتٌكٌا  )manually) ٌتم ذلك ٌدوٌا   أنوٌمكن 

 ( :(Manual Tank Samplingأخذ العٌنات من الخزان ٌدوٌاً  4-4-7

هو  ((ASTMؼٌر أن  (or IPAPI 2546, ASTM D270 )تإخذ العٌنات بحسب الستاندرات 

 .نسبة المٌاه العالٌة فً الطبقات السفلى للخزان االعتبارالستاندر المفضل كونه ٌؤخذ بعٌن 

 : (tank thief) أخذ العٌنات باستعمال سارق العٌنات 4-4-6

من أجل الحصول على عٌنة تمثل نموذج عن محتوى الخزان من النفط الخام تستخدم أداة تسمى سارق 

 ةأسطوانٌٌتؤلؾ من أنبوبة  االستخدام( والنموذج األكثر شٌوعا  فً tank thiefالنماذج )

(TUBULAR TANK THEIF بطول )(450 mm) (18")  50و قطر على األقل mm) (2") 

in)  كما أن هناك نموذج آخر مإلؾ من أنبوبة مربعة )( . 0-2-1الشكل   )أنظرSTALLARD 

SPECIAL TANK THEIF)( 1-2-1الشكل). 

TUBULAR TANK THEIF -72- STALLARD SPECIAL TANK THEIF 
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3 -BOTTLE SAMPLERS 

 BOTTLEو زجاجة العٌنات TANK THEIF(1,2 )( سارق النماذج 4-6الشكل )

SAMPLERS(4) 

ٌنزل سارق العٌنات داخل السابل بواسطة خٌط أو سلسلة، وفً أسفل خزان سارق العٌنات ٌوجد صمام 

ٌكون مؽلقا  بالحالة العامة بواسطة نابض . عندما ٌنزل سارق العٌنات داخل السابل ٌكون الصمام مفتوحا  

ٌصل الجهاز إلى العمق  وٌمر السابل فً أثناء الحركة من خالل أنبوبة السارق األسطوانٌة وعندما

المطلوب ٌحرر نابض الصمام وٌؽلق من األسفل على العٌنة المطلوبة التً ترفع إلى األعلى  للتحلٌل . 

 ٌمكن أن ٌجهز السارق بما ٌلً 9

a. ( صنبور ألخذ عٌنة لتحلٌل المٌاه والرواسبBS&W tests) 
b.  الماء والرواسب داخل سارق العٌنات. ارتفاعمقٌاس المٌاه والرواسب لتحدٌد 
c.  بدقة . العٌنةسلسلة الجهاز مدرجة وبالتالً ٌمكن تحدٌد عمق 

ٌمكن أن تستعمل قارورة العٌنات سعة لٌتر : ( bottle sampleأخذ العٌنات باستعمال القارورة ) -1

    وم للشررأو لٌتر وربع بدال  من سارق العٌنات وهً مصنوعة إما من الزجاج أو من معدن مقا

(spark-resistant metal)  5داخل النفط أو الزٌت الشكل) إلؼراقهاومزودة بثقل من الرصاص-

( تربط كال  من القارورة وسدادتها بطرٌقة تسمح بالتحكم بالسدادة من على السطح وتنزل القارورة 25-2

اسطة السلسلة وٌحافظ علة داخل السابل وهً مقلقة وعند وصولها إلى العمق المطلوب ترفع السدادة بو

 .ثم ترفع بهدوء وٌإخذ محتواها للتحلٌل تمتلاحتى  استقرارالقارورة بحالة 

 ( :Sampling Pointsنقاط أخذ العٌنات ) 4-4-4

( gauging hatchesتكون الخزانات مجهزة بفتحة أو أكثر على سقؾ الخزان تدعى فتحات القٌاس )

بؤخذ عٌنات منفصلة من فتحات  (composite sample) المركبةومن هذه الفتحات تإخذ العٌنات 

 مختلفة. بشكل عام تإخذ العٌنات من الخزانات على النحو التالً 9

  العٌنات الموضعٌة(spot sample ) 
  العٌنات المركبة(composite sample) 
  كافة المستوٌات(all- levels) 
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  عٌنة متوالٌة أو متتالٌة(running) 
  الصنابٌرعٌنات(cock sample) 

 ( العٌنات الموضعٌةspot sample ) 

تإخذ عٌنات موضعٌة بواسطة السارق أو القارورة من أعماق مختلفة  وكلما كان حجم النفط كبٌرا  كلما 

عدد العٌنات الموضعٌة  وكل عٌنة ٌجب أن تإخذ من عمود شاقولً واحد بعد ذلك إما أن تمزج  زدادا

وٌإخذ  حداالعٌنات بكمٌات متساوٌة لتشكٌل عٌنة واحدة نموذجٌة ترسل للتحلٌل أو تحلل كل عٌنة على 

 9متوسط نتابج التحلٌل أما عدد العٌنات المطلوبة بالعالقة مع حجم النفط فتكون كما ٌلً

A–  عٌنات موضعٌة متوسطة(middle spot عندما ٌكون )النفط فً الخزان  ارتفاع((10 ft) (3m 

 (-a 2-2الشكل(أو أقل تإخذ عٌنة من نقطة المركز 

B – ( عٌنات ثنابٌةtwo-way Sample9 )ا ٌكون مستوى النفط فً الخزانعندم (15 ft) (4.5m) 

 or lower outlet)( األسفل ) قسم التصرٌؾاألعلى ومن تإخذ عٌنتان من موقعٌن من 

connections (top and bottom)) 2-2الشكل b-) 

C – ( عٌنات ثالثٌةthree-way Sample9 عندما ٌكون مستوى النفط فً الخزان أكبرمن )(15ft) 

(4.5m) (واألسفل األعلى والمتوسط) تإخذ ثالث عٌنات من ثالثة مواقع                                 

(middle and bottom top ) )2-2الشكل c-). 

 عٌنات كافة المستوٌات (all- levels ): 

قارورة بسدادة تنزل من أعلى النفط إلى مستوى التصرٌؾ أسفل الخزان ثم تنزع السدادة وتترك 

بشكل  ((% 85القارورة ترتفع بمعدل سرعة ثابت وعندما تصل إلى سطح السابل تكون ممتلبة بمعدل 

 العٌنة الناتجة تمثل عٌنة وسطٌة لمحتوى الخزان من نفس عمود السابل. maximum 85%)أعظمً )

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
65 

 عٌنة متوالٌة أو متتالٌة (running sample9 ) 

قارورة بدون سدادة تنزل من أعلى النفط إلى مستوى التصرٌؾ أسفل الخزان ثم تعود إلى سطح السابل 

 .maximum 85%)بشكل أعظمً ) (% 85)بمعدل سرعة ثابت وعندها تكون ممتلبة بمعدل 

 SPOT SAMPLING( : العٌنات الموضعٌة4-4الشكل )

 (عٌنات الصنابٌرcock sample: ) 

ما تكون الخزانات مجهزة بصنابٌر مثبتة على جدران الخزان ، ٌجب أن تإخذ دتطبق هذه الطرٌقة عن

 ثالثة عٌنات على النحو التال9ً

a. 45 cm) (18 in)) ) تحت سطح الخزان .) العٌنة العلوٌة 
b.  السفلٌة (من النقطة الوسطٌة ) بٌن العٌنة العلوٌة والعٌنة 
c. ) من مستوى منطقة السحب ) العٌنة السفلٌة 
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الجدٌر بالذكر أن بعض الخزانات مجهزة بهذه الصنابٌر إلى نقطة محددة عند قعر الخزان ولذلك ٌجب 

 (2-3ؼسل األنابٌب عن طرٌق تمرٌر السابل من الخزان لفترة وجٌزة قبل أخذ العٌنة. الشكل )

 

 SAMPLING TAPSالعٌنات( : صنابٌر أخذ 4-3الشكل )

 

 قٌاس درجة الحرارة فً الخزانات النفطٌة 4-3

(Temperature Measurement In tanks)  

( أن تتم التعامالت التجارٌة بالنفط برودة فإنه أتفق) كما ذكر سابقا  بال انكماشهنظرا  لتمدد النفط بالحرارة و

األمر الذي ٌتطلب تحوٌل الحجم دابما  إلى تلك الدرجة ،ومن   F  15.  C    )) ومشتقاته عند الدرجة

 أجل ذلك ال بد من قٌاس ما ٌلً 9

 (temperature of crude oil in the tank)درجة حرارة النفط فً الخزان    (0
 (specific gravity of crude oil)الكثافة النسبٌة للنفط الخام       (1
 (water and salt content incrude oil)محتوى الماء واألمالح فً النفط   (2

 ٌمكن قٌاس درجة الحرارة ٌدوٌا  أو أوتوماتٌكٌا  

 :(Manually measuring) أوالً: القٌاس الٌدوي

 (caseٌجري قٌاس درجة الحرارة ٌدوٌا  فً الخزانات النفطٌة إما باستخدام مقٌاس الحرارة الفنجانً

thermometer cup-(الشكل )الحرارة القٌاسً الزجاجً ) أومقٌاس (2-4standard glass 

thermometer باستخدام وعاء عٌنات .وٌجب أن تكون دقة المقاٌٌس من النوعٌن )(0.5C°)  ًوف
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حالة استعمال المقٌاس الزجاجً ٌجب أن ال ٌتجاوز الفرق فً درجة الحرارة بٌن محتوى الخزان 

ن الحرارة المقاسة للعٌنة الخارجٌة األمر الذي ٌإكد أ (°17C)والهواء الخارجً المحٌط 

(withdrawn sample لن ٌإثر . ٌنزل المقٌاس الفنجانً إلى العمق المطلوب وٌترك لمدة ال تقل )

دقابق ثم ٌرفع بسرعة وتقرأ درجة الحرارة إلى أقرب درجة مبوٌة واحدة . إذا كان الفرق فً  (4)عن 

عندبذ ٌجب أن ٌستخدم  (°17C)درجة الحرارة بٌن محتوى الخزان والهواء الخارجً المحٌط اكبر من  

 وعاء عٌنات بجدار مضاعؾ .

 

 

 

 (مقٌاس الحرارة الفنجان4ً-5الشكل )
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 درجة الحرارة( قٌاس 4-2الشكل)

 

 9(2-5الشكل)ٌعتمد عدد قراءات درجة الحرارة على كمٌة النفط كما ٌلً 

- A  النفط   ارتفاعقراءة واحدة عندما ٌكون(10 ft) (3m) ٌوسط العمود نقطة أو أقل تإخذ القراءة  ف
 المركز .

B -  مستوى النفط   ارتفاعقراءتٌن عندما ٌكون(15 ft) (3-4.5m) 9 ًكما ٌل 

 The first 1m (3 ft) from the topمن سقؾ الخزان  (1m=3 ft)على عمق  : األولى

 The second 1m (3 ft) from theمن أسفل الخزان  1m=3 ft)) ارتفاععلى  :الثانٌة

bottom  وبشرط أن ال تكون أقرب من(30 cm) فوق مستوى الماء والرواسبBS&W ) )  وتكون

 الوسطٌة للقٌاسٌن .حرارة النفط هً القٌمة  درجة

C -  النفط فً الخزان ٌساوي أو أكبرمن  ارتفاعثالثة قراءات عندما ٌكون(15 ft) 4.5mهوفً هذ 

 تإخذ ثالثة قٌاسات على النحو التالً 9 الحالة

 متر واحد من سقؾ الخزان 9 على عمق القراءة األولى

The first 1m (3 ft) from the top)) 

 منتصؾ العمود النفط9ًفً  القراءة الثانٌة

The second in the middle of the vertical column of the) oil) 

 متر واحد من قعر الخزان9 ارتفاععلى  القراءة الثالثة

The third 1m (3 ft) from the bottom)) 
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 وتكون درجةحرارة ( (BS&Wفوق مستوى الماء والرواسب (cm 30)وبشرط أن ال تكون أقرب من 

 النفط هً القٌمة الوسطٌة للقٌاسات الثالث .

فً بعض الحاالت وبهدؾ الدقة تإخذ قٌاسات حرارٌة عرضانٌة ) فً مستوى أفقً ( لنفس الخزان حٌث 

تإخذ قراءتٌن أو أكثر وتكون الحرارة الناتجة هً القٌمة المتوسطة للقراءات السابقة ، وفً هذه الحالة 

 ً المتوسط الحسابً للقراءتٌن العمودٌة واألفقٌة .تكون الحرارة الفعلٌة للخزان ه

تركب أنظمة خاصة على الخزانات  :( measuring Automatic) ثانٌاً: القٌاس األوتوماتٌكً

 ومن أشهر هذه األنظمة  الكنترولالنفطٌة تقٌس درجة الحرارة وتبٌنها مباشرة فً ؼرفة 

 {ENRAF TRITEMP system supplied by ENRAF-NONIUS} 
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 الفصل الرابع

 حساب كمٌات السوائل البترولٌة

 : مقدمة

و نقلها بمراعاة عنصرٌن أساسٌٌن ٌجب أ، بٌعها م شراء الهٌدروكربوناتفً الصناعة البترولٌة ٌت

 تعٌٌنهما هما الكمٌة والنوعٌة.

 ٌمكن أن ٌقسم تعٌٌن كمٌة الهٌدروكربونات إلى 9

 . تعٌٌن الكمٌة السكونٌة -7

 . تعٌٌن الكمٌة الدٌنامٌكٌة -6

 .ٌتم تعٌٌن الكمٌة السكونٌة عندما ٌقاس الهٌدروكربون تحت شروط ؼٌر جرٌانٌة

 . 9عندما ٌكون الهٌدروكربون محتوى فً خزان أو سٌارة أو شاحنة أو مركب بحري مثال  

 .وعلى العكس ٌتم تعٌٌن الكمٌة الدٌنامٌكٌة عندما ٌقاس الهٌدروكربون تحت شروط جرٌانٌة

عالج إجراءات حساب الكمٌات البترولٌة تحت شروط جرٌانٌة وؼٌر نسوؾ  و نحن فً هذا الفصل 

 .رارة(جرٌانٌة مع االنتباه إلى التفاصٌل والدقة فً تعٌٌن معاٌٌر القٌاس األولٌة )مثل الضؽط ودرجة الح

 ((APIطورت الصناعة البترولٌة طرق حسابٌة متحدة والتً ٌعبر عنها فً المعهد األمرٌكً للنفط 

 .كتٌب معاٌٌر القٌاس البترولٌة

وقد خضعت هذه المعاٌٌر لتؽٌٌرات واسعة ستلزمها االنتقال من الكمبٌوترات السرٌعة جدا إلى 

 الشبكات.... الكمبٌوترات الشخصٌة،

تعالج القواعد  ((Fortranولؽاتها البرمجٌة الصارمة مثل  Mainframes)) ا  سرٌعة جدالكمبٌوترات ال

بشكل متعاقب أو تقرٌبً ومقتطع بٌنما استخدام لؽات برمجٌة مختلفة على أجهزة كمبٌوتر مختلفة ال 

ٌعطً دابما نفس النتابج التً نحصل علٌها باستخدام نفس معاٌٌر القٌاس األولٌة ولذلك فؤن المعاٌٌر 

تقرٌب وسلسلة الحساب ومستوٌات المعدلة تعٌن المعادالت من أجل حساب عوامل التصحٌح وقواعد ال

التمٌٌز بدون أي انحراؾ وهذا ٌسمح بتحقٌق الهدؾ المتمثل بالسماح لمختلؾ العاملٌن باستخدام أجهزة 

كمبٌوتر مختلفة ولؽات برمجٌة مختلفة بالحصول على نتابج متشابهة انطالقا من نفس بٌانات القٌاس 

 األولٌة لٌتم انجازها.

 الشروط المرجعٌة: 3-7

لهدؾ هو حساب حجم السوابل الهٌدروكربونٌة فً عملٌة النقل وذلك عند الشروط المرجعٌة وقد ا

 توصلنا إلى أنه إلكمال العملٌات الحسابٌة فإننا نحتاج إلى بٌانات القٌاس األولٌة وعوامل التصحٌح.
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عً للدقة فً فهم العالقة بٌن الشك والدقة وهناك تسلسل هرمً طبٌ إلىإن المعاٌٌر الصناعٌة توجه 

 القٌاسات البترولٌة هذا التسلسل الهرمً ٌتضمن كل من مركبات الدقة العشوابٌة والمنحرفة.

عدم الدقة ال ٌعتمد على األجهزة والمعدات فحسب بل على أداء األجهزة وأداء البرامج وطرٌقة  إن

 مل البشري.المعاٌرة والعا إجراءاتإجراء الحسابات وطرٌقة المعاٌرة وأجهزة المعاٌرة و 

 .الحسابات تعتمد على عتبة التمٌٌز فً جهاز القٌاس األساسً إجراءٌجب مالحظة أن عتبة التمٌٌز عند 

 بطاقة )شهادة(القٌاس: 3-6

هً الوثٌقة القانونٌة التً تسلم أو تعترؾ بعملٌة النقل وٌجب أن تحتوي على كل البٌانات األولٌة التً 

، (NSV))النهابً(  الحجم المعٌاري الصافً إلىرٌة وتشٌر أٌضا تتطلبها عملٌة قٌاس الكمٌات المت

ذات العالقة بالكمٌات التً ٌتم قٌاسها ونوعٌة  األطراؾذلك فهً توثق االتفاق بٌن وكالء  إلى باإلضافة

 الكمٌات المنقولة

 تعٌٌن حجم السوائل: 3-4

وهو الحجم المكافا من  (NSV)فً الحسابات الحجمٌة هو تعٌٌن حجم النفط الصافً  األساسًالهدؾ 

سابل عند الشروط القٌاسٌة والذي ال ٌحتوي على مواد ؼٌر تجارٌة مثل الرواسب والماء وٌؽبر عنه 

 بالعالقة9

NSV = GSVm x CSW 

مضروبا بعامل  ((IVmبالمتر هو الحجم المتري المحدد أو المسجل  مقدرا   (GSVm)حجم النفط الطبٌعً 

على  (CPL)وتؤثٌر الضؽط  (CTL)مضروبا بتؤثٌر درجة الحرارة  ((MFتصحٌح ألداء جهاز القٌاس 

 كثافة السابل ونعبر عن ذلك بالعالقة9

GSVm  = IVm (CTL x CPL x MF) 

على الفرق بٌن القراءات المترٌة البدابٌة والنهابٌة وفق العالقة  9                             ٌحدد اعتمادا   (IVm)الحجم المحدد 

IVm  = MRc  - MRo 

 وبالتالً فان الحجم المعٌاري الصافً المكافا ٌعبر عنه بالعالقة9

NSVm  =  [IVm (CTL x CPL x MF)] x CSW 

هو حجم الخزان المحدد  (GSVt) حجم النفط الطبٌعً من اجل الخزانات أو المراكب البحرٌة الساكنة

(IVt)   ذلك فان عوامل  باإلضافةإلىبعامل تصحٌح تؤثٌر درجة الحرارة على كثافة السابل  مضروبا

 (CTSH)وتؤثٌر درجة الحرارة على ؼالؾ الخزان  (CFW)التصحٌح قد تتضمن كمٌة المٌاه الحرة 

 ٌعبر عن ذلك بالعالقة التالٌة9( و (CTTوتؤثٌر درجة الحرارة على طول شرٌط القٌاس 

GSVt  = IVt (CTL) 
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Or 

GSVt  = GOV (CTL) 

على الحجم الكلً الذي تتم مالحظته أو قراءته فً  اعتمادا   ((IVtٌحدد حجم الخزان المحدد  أنٌمكن 

الخزان مع تصحٌح حجم الماء الحر وانزٌاح سطح الطفو وتؤثٌر درجة الحرارة على ؼالؾ الخزان كما 

 ٌل9ً

IV  = TOV (x Ctsh)  (± Cfr)  (-Cfw)  

Or 

GOV = TOV (x Ctsh)  (± Cfr)  (-Cfw) 

الحجم  إلىومن اجل االنسجام الدقٌق مع الحسابات القٌاسٌة )المعٌارٌة( فان هذه القٌمة تشٌر بشكل دقٌق 

ٌتم تحدٌده بتعدٌل سعة  (TOV)الحجم الكلً الذي تتم مالحظته  (GOV)الطبٌعً الذي تتم مالحظته 

 (Ctt)ٌر درجة الحرارة على طول شرٌط القٌاس مستوى تعٌٌن السابل اعتمادا على تؤث أوالخزان 

وبالتالً فان الحجم المعٌاري  (TOV)واعتمادا على هذا المستوى المعدل وسعة الخزان ٌتم تحدٌد 

 الصافً نعبر عنه بالمعادلة9

NSVt  = GSVt x CSW 

 عوامل التصحٌح: 3-3

حجمها  إلىكما تم مناقشته فان عوامل التصحٌح ضرورٌة لتصحٌح الحجم المقاس من السوابل البترولٌة 

 إذاتستخدم نماذج عدٌدة من عوامل التصحٌح اعتمادا على ما  ((NSVمعادلة  إنعند الشروط المرجعٌة 

 كان احدها ٌستخدم للقٌاس فً الوضع السكونً أو الدٌنامٌكً وهذه العوامل ه9ً

 .الشروط القٌاسٌة إلىتعدٌل الحجم المتري  -0

 .الشروط القٌاسٌة إلىتعدٌل حجم الخزان  -1

 .تعدٌل أداء جهاز القٌاس المتري -2

 (Cfr)أو  (Ctsh)تعدٌل بارامترات الخزان مثل  -3

 .تعدٌل الكمٌات ؼٌر التجارٌة -4

 : عوامل تصحٌح كثافة السائل:3-3-7

الشروط القٌاسٌة وذلك لعكس التؽٌرات فً الكثافة  إلىعوامل تصحٌح كثافة السابل تعدل الحجم المتري 

 بتؤثٌر درجة الحرارة والضؽط على السابل وهذه العوامل ه9ً

CTL)) 9 تصحٌح تؤثٌر درجة الحرارة على كثافة السابل. 

CPL)) 9 تصحٌح تؤثٌر االنضؽاطٌة على كثافة السابل. 
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 : ((CTL:تصحٌح تأثٌر درجة الحرارة على كثافة السائل 3-3-7-7

تنقص مع زٌادة أو  أوعندما ٌكون السابل تابع للتؽٌرات فً درجة حرارته فان كثافته سوؾ تزداد 

انخفاض درجة الحرارة ، هذا التؽٌر ٌتناسب مع المعامل الحراري لتمدد السابل والذي ٌتؽٌر مع الكثافة 

ارة السابلمعامل التصحٌح المستخدم لتعدٌل تؤثٌر درجة الحرارة على الحجوم األساسٌة و درجة حر

 (.( CTLالمترٌة ٌدعى 

 :( (CPLتصحٌح تأثٌر الضغط على كثافة السائل  :3-3-7-6

عندما ٌكون السابل تابع للتؽٌرات فً الضؽط فان كثافته سوؾ تزداد أو تنقص مع زٌادة أو انخفاض 

 . (CPL)الضؽط ، هذا التؤثٌر ٌتطلب تعدٌل ٌعكس الشروط المرجعٌة هذا التعدٌل ٌدعى 

والضؽط البخاري  (Pb)، الضؽط القٌاسً  ((Fهذا العامل هو عبارة عن دور انضؽاطٌة السابل  إن

هً عبارة عن دور كثافة السابل  ((Fواالنضؽاطٌة  ( (PWAوالمعدل المتوسط للضؽط ((Peالمتوازن 

 (TWA)والمعدل المتوسط لدرجة الحرارة  (RHObاألساسٌة)

 الضؽط على السابل ٌتم حسابه من المعادلة التالٌة9 لتؤثٌر األساسًعامل التصحٌح 

CPL = 1/(1 – [PWA – (Pe – Pb)] x [F]) 

 حٌث9

Pb  ً9 الضؽط القٌاس(PSI.) 

Pe  9 الضؽط البخاري المتوازن عند درجة الحرارة التشؽٌلٌة(PSIA.) 

PWA  9 المعدل المتوسط للضؽط(PSIG.) 

F 9 عامل انضؽاطٌة السابل. 

 عوامل جهاز القٌاس: 3-3-6

تؽٌر فً الخصابص  إلىالتآكل المٌكانٌكً أو  إلىٌتؽٌر أداء جهاز القٌاس مع الزمن وهذا التؽٌر ٌعزى 

الفٌزٌابٌة للسابل المقاس ، ولذلك ٌتم اختبار جهاز القٌاس والتؤكد من صحته لتعٌٌن عامل القٌاس الخاص 

 به والذي ٌستخدم لتعدٌل الحجم المتري المحدد خالل عملٌة النقل.

جم المعروؾ بدقة فً جهاز االختبار خالل عملٌة االختبار فان الحجم المتري المحدد ٌقارن مع الح

(prover وكالهما مصحح )الشروط القٌاسٌة وهذه النسبة تدعى عامل جهاز القٌاس  إلى(MF) . 

تعتبر عملٌة  ((%0.05نموذجٌا فان كل ثالث جوالت متتالٌة أو أكثر للمزٌح تتفق ضمن مجال 

ٌصحح عامل جهاز القٌاس فً كل جولة وحتى ضمن التفاوت المحدد المسموح مٌكانٌكٌا ،  حٌث،اختبار
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وٌكون المعدل المتوسط هو عامل جهاز القٌاس الناتج والذي ٌستخدم فً عملٌة النقل ولذلك فان عامل 

 جهاز القٌاس ٌعبر عنه بالمعادلة األساسٌة التالٌة9

MF  = NPV ÷ NMV 

 حٌث9

MF : عامل جهاز القٌاس 

:NPV ًالحجم االختباري النهاب 

NMV: ًالحجم المتري النهاب 

تطور الحجم االختباري النهابً و الحجم المتري النهابً واألجزاء التً تتكون منها عادة  إلىبالنظر 

رة و السوابل التً ٌتم اختبارها والسوابل التً ٌتم قٌاسها ال تكون عند نفس الشروط التشؽٌلٌة من حرا

الحجم الذي ٌمثلها عند الشروط المرجعٌة حتى نستطٌع نسبتها أو  إلىضؽط ولذلك ٌجب تصحٌحها 

 مقارنتها مع بعضها.

وهو الحجم المعٌن  (BPVاألساسً)تبدأ حسابات الحجم االختباري النهابً اعتبارا من الحجم االختباري 

 .جهاز االختباربدقة عند الشروط المرجعٌة وذلك من اجل القسم المعاٌر من 

هً طرٌقة المعاٌرة عن طرٌق جرٌان الماء وفً هذه  ((BPVالطرٌقة األساسٌة المستخدمة لتعٌٌن 

مصدقة من قبل المإسسة العالمٌة  حجمٌهالطرٌقة ٌتم تعٌٌن الحجم باستخدام معاٌٌر اختبار قٌاسٌة حقلٌة 

 . ((NISTللمعاٌٌر والتكنولوجٌا 

 المتبعة. اإلجراءاتمعاٌرة جهاز االختبار هً عملٌة دقٌقة ومضبوطة جدا فً كل من الحسابات  إن

)كل من  ((BPVفً هذا البحث سٌكتفى باستخدام النتٌجة النهابٌة وهً الحجم االختباري األساسً 

 الحسابات والعملٌة ٌتم تحدٌدها فً المعاٌٌر الصناعٌة(.

التشؽٌلٌة قد ٌكون أكبر أو أقل من حجمه األساسً وذلك بسبب تؤثٌر ان الحجم االختباري عند الشروط 

كل من الضؽط ودرجة الحرارة على الفوالذ فً جهاز االختبار وعلى السابل وعوامل التصحٌح تستخدم 

 لتعدٌل الحجم االختباري األساسً من اجل هذه التؤثٌرات.

 9 إلىتقسم عوامل التصحٌح 

 .عوامل تصحٌح الفوالذ-

 .ل تصحٌح السائلعوام-
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 كما ٌل9ً

 عوامل تصحٌح الفوالذ:-7

A  9العامل(CTSP )أو انقباض)تقلص(الفوالذ فً ؼطاء جهاز االختبار والذي /9ٌصحح التمدد الحراري و

 المعدل الوسطً لدرجة حرارة السابل الذي ٌتم اختباره إلىٌعزى 

B  9 العاملCPSP)) أو انقباض)تقلص(الفوالذ فً ؼطاء جهاز االختبار /9 ٌصحح التمدد بفعل الضؽط و

 .المعدل الوسطً لضؽط السابل الذي ٌتم اختباره إلىوالذي ٌعزى 

 عوامل تصحٌح السائل:-6

A 9 العاملCTLP) )9 ٌصحح تؤثٌر المعدل الوسطً لدرجة حرارة جهاز االختبار على كثافة السابل. 

B 9 العامل((CPLPالمعدل الوسطً للضؽط فً جهاز االختبار 9 ٌصحح تؤثٌر االنضؽاطٌة أو. 

 :( (CTSPتصحٌح تأثٌر درجة الحرارة على الفوالذ  -7

وعاء معدنً سوؾ ٌتؽٌر حجمه عندما ٌكون هذا الحجم تابعا للتؽٌرات فً درجة الحرارة هذا التؽٌر  أي

لجهاز  ((CTSPفً الحجم ٌتناسب مع المعامل التكعٌبً للتمدد الحراري للمادة ولذلك فان المعامل 

 االختبار ٌمكن حسابه من المعادلة9

CTSp  = 1 + [(T – Tb) x Gc] 

 9أن  حٌث

Gc:  لمكعب التمدد الحراري للمادة عند كل درجة حرارة من  األساسًالمعاملTb))  وحتى(T.) 

T:  األساسٌة.درجة الحرارة 

Tb:  فً جهاز االختبار األساسٌةدرجة حرارة السابل. 

من المادة الفعلٌة التً تدخل فً البناء أو من الجداول  إماٌعٌن  (GC)المعامل التكعٌبً للتمدد الحراري 

 االسمٌة الموجودة فً المعاٌٌر الصناعٌة.

االختبار والتً  ألجهزةتعدٌل طفٌؾ الستخدامها مع األحجام الصؽٌرة  إلىالسابقة تحتاج  ((CTSPمعادلة 

ارجٌا وذلك الن هذه الكواشؾ تثبت عادة على نوع معدن مختلؾ عن معدن تستخدم الكواشؾ المثبتة خ

 ؼطاء جهاز االختبار وبالتالً فان هذا المعدن سوؾ ٌتمدد أو ٌتقلص بشكل مختلؾ.

 والمعادلة المعدلة هً التالٌة9

CTSp = (1 + [(Tp – Tb) x (Ga)]) x (1 + [(Td – Tb) x (Gl)]) 

 9أن  حٌث

Ga9  التمدد الحراري لؽطاء جهاز االختبارمعامل منطقة. 
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Gl9 المعامل الخطً للتمدد الحراري على عمود المزٌح. 

Tb9  األساسٌة.درجة الحرارة 

Td9 درجة حرارة عمود تثبٌت الكاشؾ أو عمود المزٌح. 

Tp9 المعدل الوسطً لدرجة حرارة ؼطاء جهاز االختبار. 

 :( (CPSPتصحٌح تأثٌر الضغط على الفوالذ  -6

أي وعاء معدنً سوؾ ٌتؽٌر حجمه عندما ٌكون هذا الحجم تابعا للضؽوط الداخلٌة وذلك الن الجدران  إن

ٌمكن و  تتمدد بشكل مرن ومقدار التؽٌر ٌعتمد على معامل مرونة المادة وسماكة الجدران والضؽط

 حساب هذا المعامل من المعادلة9

CPSp = 1 + ([(P – Pb) x (ID)] ÷ (E x WT)) 

 9أن  حٌث

P9 الضؽط التشؽٌلً الداخلً لجهاز االختبار. 

Pb9  ًاألساسً.الضؽط القٌاس 

ID9 القطر الداخلً لجهاز االختبار. 

E9 معامل المرونة لمادة جهاز االختبار. 

WT9 سماكة جدار ؼطاء جهاز االختبار. 

 الصناعٌة.ٌعٌن معامل المرونة من اجل جهاز اختبار محدد أو من القٌم الموجودة فً المعاٌٌر 

 ( .(CTLPتصحٌح تؤثٌر درجة الحرارة على سابل االختبار -

 (.CPLP)تصحٌح تؤثٌر الضؽط على سابل االختبار  -

ٌتم تحدٌد عوامل التصحٌح هذه بنفس الطرٌقة السابقة وبالنسبة للضؽوط ودرجات الحرارة المستعملة 

تكون المعدالت المتوسطة المرجحة المؤخوذة من متؽٌرات جهاز االختبار أثناء عملٌة  أنفٌجب 

 االختبار.

 :( (NPVحسابات الحجم االختباري النهائً 3-5

وفً تسلسل و  و تكرارا   قد تحدث أخطاء وانخفاض فً الدقة عند ضرب عدد كبٌر بعدد صؽٌر مرارا  

و البرامج المختلفة ولذلك فان المعاٌٌر الصناعٌة  األجهزةتقرٌب اختالفات الحسابات الرٌاضٌة بٌن 

 حددت طرٌقة تقوم بدمج عوامل التصحٌح فً سلسلة محددة ومستوٌات تمٌٌز عظمى.

العدد المطلوب  إلىهذه الطرٌقة تقوم على مضاعفة عوامل التصحٌح بشكل متسلسل ومن ثم تقرٌبها 

 .المكون من منازل عشرٌة قبل ضربها بمكون الحجم
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 مثال:

NPV = BPV x (CTSp x CPSp x CTLp x CPLp) 

 ٌتم تعٌٌن الحجم المتري النهابً بنفس الطرٌقة تقرٌبا و المستعملة فً تعٌٌن الحجم االختباري .

ٌصحح من اجل تؤثٌرات درجة الحرارة و  أوومن ثم ٌعدل  أوال   ٌتم تعٌٌن الحجم المتري المحددحٌث 

 الضؽط على السابل.

الحجم المتري المحدد ٌتم حسابه بتقسٌم النبضات المتولدة أثناء عملٌة اختبار على النبضة المترٌة 

 ونعبر عن ذلك بالمعادلة التالٌةK) )9االسمٌة الواحدة لكل واحدة حجم أو العامل 

IVm  = N ÷ KF 

 9أن  حٌث

IVm9 حجم السابل المحدد على طول المتر. 

N9  عملٌة اختبارالنبضات المتولدة أثناء. 

KF9 العامل  النبضة االسمٌة لكل واحدة حجم(K). 

 (.(CTLmتصحٌح تؤثٌر درجة الحرارة على السابل فً المتر  -

 (.CPLm)تصحٌح تؤثٌر الضؽط على السابل فً المتر  -

ٌتم تحدٌد عوامل التصحٌح هذه بنفس الطرٌة السابقة وبالنسبة لدرجات الحرارة والضؽوط المستعملة 

 تكون المعدالت المتوسطة المرجحة المؤخوذة من المتؽٌرات المترٌة أثناء عملٌة اختبار. أنفٌجب 

 :( (NMVحسابات الحجم المتري النهائً 3-2

جم المتري النهابً هً نفسها من اجل حساب الحجم القوانٌن والطرق المستخدمة لحساب الح إن

 االختباري النهابً ولذلك ٌتم ضرب عوامل التصحٌح بشكل متسلسل وتقرٌبها قبل ضربها بمكون الحجم.

NMV  = IVm x [CTLm x CPLm] 

 حسابات عامل جهاز القٌاس:3-1

حساب أداء جهاز القٌاس  اآلننفس القاعدة ٌمكن  إلىوتصحٌحها  االختٌارٌةبعد حساب الحجوم المترٌة و

 كما ٌلً:

MF  = NPV ÷ NMV 

MF  = [BPV x (CTSp x CPSp x CTLp x CPLp)] ÷ [IVm x (CTLm x CPLm)] 

  



 
 

 
74 

 :( (Ctshتصحٌح تأثٌر درجة الحرارة على فوالذ قشرة الخزان  3-8

اي وعاء معدنً سوؾ ٌتؽٌر حجمه عندما ٌكون هذا الحجم تابعا للتؽٌرات فً درجة الحرارة هذا التؽٌر 

 للخزان ٌحسب من المعادلةCtsh)) 9فً الحجم ٌتناسب مع معامل تمدد المادة ولذلك فان المعامل 

Ctsh  = 1 + [(T – Tb) x Ga] 

 حٌث9

Ga9  معامل التمدد الحراري للمادة من اجل كل درجة حرارة من المجال(Tb)  وحتى((T 

 (.Ga=0.0000124)من اجل الفوالذ المكربن 9 

 (.Ga=0.0000177) من اجل الفوالذ )ستانلس ستٌل( 9

Tb9  األساسٌة.درجة الحرارة 

T9 متوسط درجة حرارة جدران الخزان. 

 وتحدد كما ٌلً:

T = [(Tl x 9) + Ta] / 10 

 9أن  حٌث

TI9 المعدل المتوسط لدرجة حرارة السابل ضمن الخزان عند القٌاس. 

Ta9 المعدل المتوسط لدرجة الحرارة المحٌطة بالخزان عند القٌاس. 

 :CSW))تصحٌح الرواسب والمٌاه  3-9

الهٌدروكربونً عامل التصحٌح األخٌر الذي ٌجب تعٌٌنه هو تعدٌل المركب الؽٌر تجاري من السابل 

 كالنفط الخام أو زٌت الوقود.

عامل التصحٌح هذا ٌستخدم لتعدٌل الحجوم التً ٌتم نقلها عند الشروط المرجعٌة من اجل الكمٌات الؽٌر 

 تجارٌة وٌعبر عن هذا العامل كما ٌل9ً

CSW  = 1 – (%S&W/100) 

 الصة:الخُ 

وتصحٌح أداء جهاز القٌاس وتؤثٌر درجة الحرارة والضؽط  (IVm)بعد تعٌٌن الحجم المتري المحدد 

بالحجم القٌاسً  إلٌهٌشار  أنعلى كثافة السابل ٌمكن حساب الحجم عند الشروط القٌاسٌة والذي ٌمكن 

 والذي ٌعبر عنه بالمعادلة التالٌةGSVm)) 9الطبٌعً 

GSVm  = IVm (CTL x CPL x MF) 
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 اآلنوتصحٌح تؤثٌر درجة الحرارة على كثافة السابل ٌمكننا  (IVt)وبعد تعٌٌن حجم الخزان المحدد 

عوامل التصحٌح قد تتضمن كمٌة الماء الحر  أن إلى باإلضافةحساب الحجم عند الشروط القٌاسٌة 

(cfw)  سطح الطفو إزاحةوعامل (cfr)  وتؤثٌر درجة الحرارة على قشرة الخزان(ctsh)  وتؤثٌر درجة

 (.Ctt) اسالحرارة على طول شرٌط القٌ

 والذي ٌعطى بالمعادلة التالٌةGSVt 9))بالحجم القٌاسً الطبٌعً إلٌهٌشار  أنوهذا الحجم أٌضا ٌمكن 

GSVt  = IVt (CTL)  

Or 

GSVt  = [TOV (x Ctsh  ± Cfr  -Cfw)] (CTL) 

هذا الحجم ٌمثل الحجم الكلً للهٌدروكربونات المنقولة عند الشروط المرجعٌة بما ٌتضمن المكونات  أن

 .التجارٌة وؼٌر التجارٌة

دفع  أنفً النهاٌة ٌراٌد  ألنهالوحٌد ٌنصب على الجزء التجاري فقط من العملٌة وذلك  االهتمامولكن 

والذي ٌعٌن الحجم القٌاسً النهابً  آخرؾ حساب القٌمة فقط مقابل الهٌدروكربونات ولذلك ٌجب ان ٌضا

(NSV)  وهو الحجم المكافا للسابل والذي ال ٌحتوي على مكونات ؼٌر تجارٌة كالرواسب و المٌاه

 ونعبر عن ذلك بالمعادلة التالٌة9

NSV  = GSV x CSW 

Or 

 NSV = [IV x (CTL x CPL x MF)] x CSW 9من اجل األمتار

 NSV = [[TOV (x Ctsh  ± Cfr  -Cfw)] (CTL)] x CSW من اجل الخزانات 9 

حساب الكمٌات البترولٌة ٌتطلب انتباها دقٌقا للتفاصٌل و الدقة الحسابٌة لٌس فقط فً العملٌة الحسابٌة  إن

مثل نواقل  األدواتللقٌاس ومعاٌرة مجموعة  األولٌةمثل تعٌٌن القٌم  األساسٌةبل وفً العملٌات المساعدة 

أو /الضؽط ودرجة الحرارة ومعاٌرة الخزان ومعاٌرة أو التحقق من شرٌط القٌاس و مقاٌٌس الكثافة و

 مقاٌٌس الكثافة الحرارٌة و أجهزة قٌاس األمتار.

الناتج النهابً لعملٌة حساب الحجوم دابما ٌتضمن عملٌة حسابٌة أضافٌة وهً االنتقال من التعبٌر  إن

المعنٌة على إدراك تام  األطراؾلى تعبٌر مالً نقدي وهذا ٌوضح األهمٌة الحرجة بان الحجمً للعملٌة ا

فحص ومراقبة الحسابات التجارٌة وضمانة تامة لكافة البٌانات والعملٌات  إلىباتفاقاتهم المتبادلة والحاجة 

 الحسابٌة.
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 ات :النتائج والمقترح                                                

 تم التوصل فً هذه الدراسة إلى النتابج  التالٌة 9

ٌجب مراقبة النفط الخام والتحكم به من حٌث الكمٌة والنوعٌة من مانٌفولد الدخول إلى الخزانات  -0

 وحتى مخرج الخزانات باتجاه التصدٌر.

الخزانات تعتبر عملٌتً قٌاس الحجم و أخذ العٌنات للتحلٌل من أهم العملٌات فً أثناء قٌاسات  -1

 النفطٌة.

إن اختٌار نوع الخزان لتخزٌن نوع معٌن من المنتجات أو عدة أنواع ٌرتبط بشكل أساسً بقابلٌة  -3

للمنتج وبالتالً ٌجب اختٌار نوع الخزان المناسب بهدؾ التقلٌل من ضٌاع المنتجات البخر 

 النفطٌة بعملٌة البخر قدر اإلمكان.

الحجم القٌاسً النهابً للنفط عند الشروط المرجعٌة )و  ما ٌهم فً الحسابات الحجمٌة هو تعٌٌن -4

وٌتم ذلك باستخدام بٌانات القٌاس األولٌة وعوامل التصحٌح ( وهو الحجم المكافا للسابل والذي 

 ال ٌحتوي على مكونات ؼٌر تجارٌة كالرواسب والمٌاه.
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