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 المقدمة

الصناعً القطاع وعموم والؽاز النفط مجال فً المتسارع النمو مع تماشٌا                             
، استحدثت المدٌرٌة العامة والعالمٌة المحلٌة السوق فً الكوادر الفنٌة على المتزاٌد والطلب  

 للتعلٌم المهنً تخصص تكرٌر النفط ومعالجة الؽاز .

م أسس عملٌات تكرٌر النفط فً ٌهدؾ التخصص الى بناء بٌبة معرفٌة للطلبة تمكنهم من فه
تعزٌز مهارات الخرٌجٌن  المصافً ومعالجة الؽاز فً المحطات الخاصة بذلك ، باإلضافة الى

من خالل اعتماد مناهج دراسٌة معدة تتالءم وقدراتهم  تهم على االبداع فً مجال عملهماوقدر
 .العلمٌة والمهنٌة 

ثالث سنوات ٌتمكن الخرٌجون من المشاركة  بعد انجاز المناهج النظرٌة والعملٌة وعلى مدى
ومحطات  المشتقات النفطٌة إنتاج ووحدات فً تشؽٌل الوحدات اإلنتاجٌة  فً مصافً النفط ،

فنً  ، كما ٌتمكن الخرٌج من العمل معالجة المٌاه ومعالجة النفاٌات ومحطاتالطاقة الحرارٌة، 
، باإلضافة الى العمل فً محطات  ناعٌةجودة فً مختبرات الجودة الصال مراقبة مختبرات وفنً

 معالجة الؽاز .

 وصٌانة فً مجال نقل وتخزٌن النفط والؽاز كما ٌتمكن الخرٌجون من العمل    
ومعاٌرة والمبادالت الحرارٌة والعازالت وؼٌرها من األجهزة  المضخات
فً ورش الصٌانة بكافة أنواعها فٌما ٌخص نقل النفط وكذلك العمل  الخزانات 
 . وتكرٌره

الكتاب الحالً )العلوم الصناعٌة / الصؾ الثالث / تخصص تكرٌر النفط 
ومعالجة الؽاز( ٌتضمن سبعة فصول ، كل واحد منها ٌمثل محورا أساسٌا من 
محاور الصناعٌة النفطٌة ، حٌث ٌتناول الفصل األول المضافات الكٌمٌاوٌة 

المختلفة . الفصل الثانً العملٌات الفٌزٌاوٌة  هلتحسٌن خواص الوقود بؤنواع
المعتمدة على انتقال المادة كالتقطٌر واالمتصاص واالستخالص والترشٌح 
واالمتزاز والتجفٌؾ ودراستها من ناحٌة الجوانب النظرٌة وأنواع األجهزة لكل 
منها . الفصل الثالث الؽاز الطبٌعً ، أهمٌته كمصدر للطاقة وخواصه وطرق 

ته وتحسٌنه . الفصل الرابع التلوث البٌبً التً تسببها الؽازات والسوابل معالج
الناتجة من عملٌات تكرٌر النفط وكذلك والسالمة المهنٌة فً الصناعات 
النفطٌة . الفصل الخامس عملٌات االزمرة ،االلكلة والبلمرة ودور هذه 

مٌاه ومحطاتها العملٌات فً انتاج البنزٌن المحسن . الفصل السادس معالجة ال
فً مصافً النفط والفصل السابع المفاعالت الكٌمٌاوٌة وانواعها ومواصفاتها 
واستخداماتها فً انتاج المركبات الوسطٌة والمركبات النهابٌة فً العملٌات 

 التصنٌعٌة .

نؤمل من االخوة القابمٌن بتدرٌس الكتاب تزوٌدنا بمالحظاتهم واراءهم حول ما 
لؽرض دراستها وتضمٌنها فً الطبعات القادمة من  ورد فٌه من معلومات

 الكتاب

 وهللا الموفق

 المإلفون
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 لفصل األولا

  ة للمشتقات النفطٌةئٌالمضافات الكٌمٌا

(Chemical Additives for Petroleum Products) 

 

 

 

 

 األهداف 

 ن:أمن دراسة الفصل ٌكون الطالب قادرا على االنتهاء بعد 

ٌة لتحسٌن خواص المشتقات النفطٌة وزٌادة كفاءتها بٌدرك أهمٌة المضافات الكٌمٌا – 1
 وخصوصا الخفٌفة منها.
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 ٌعرؾ أنواع المواد المضافة للمنتجات النفطٌة المختلفة. – 2

 وأهم الطرق المتبعة فً المصافً النفطٌة لتحسٌنه. ٌنٌفهم أهمٌة عدد االوكتان للبنز – 2

  تمهٌد 1-1

على الرؼم من ان األنسان عرؾ النفط الخام والؽاز الطبٌعً منذ نحو ستة االؾ عام، فان       
المشتقات النفطٌة الكثٌرة التً نستخدمها فً حٌاتنا الٌومٌة هً ولٌدة صناعة التكرٌر الحدٌثة 

 العهد نسبٌا، التً تعود بداٌاتها الى النصؾ الثانً من القرن التاسع عشر. 

عنها فً جمٌع أنحاء  ىم هو أحد أهم مصادر الحصول على الطاقة التً ال ؼنالنفط الخا      

نغشض العالم. هناك عدد كبٌر من المواد التً ٌتم استخراجها من النفط الخام بعدة طرق 

فً  المشتقات النفطٌةٌتم إنتاج سم مشتقات النفط. إفً أكثر من مجال وتعرؾ ب اسخخذامهب

ٌة ذات الخواص بالمركبات الكٌمٌاعدد كبٌر من الخام الذي ٌتكون من  النفط المصافً بتكرٌر

 الفٌزٌابٌة المختلفة. وتعتبر درجة الؽلٌان المختلفة للمشتقات النفطٌة من أهم هذه الخواص. 

للنفط الخام لفصله الى مجموعات تبدأ عملٌات التكرٌر بعملٌات التقطٌر او التجزبة      

ٌعة المنتج بطبٌعة النفط الخام المكرر، ومعظم نواتج التقطٌر تحول هٌدروكربونٌة، وتتعلق طب

تركٌبها الفٌزٌابً والجزٌبً عن طرٌق التكسٌر والتحسٌن  الحقا الى منتجات مرؼوبة بتؽٌٌر

حٌث تخضع هذه المنتجات الى عملٌات متعددة من  ،باإلضافة الى عملٌات تحوٌل أخرى

ة بوجود الهٌدروجٌن وصوال الى المنتجات النهابٌة. المعالجة والفصل كاالستخالص والمعالج

ٌقتصر عمل المصافً البسٌطة على التقطٌر الجوي والتقطٌر الفراؼً، فً حٌن ٌمتد العمل فً 

المصافً المتطورة والمتكاملة لٌشمل التجزبة، التحوٌل، المعالجة والمزج، تصنٌع الوقود الثقٌل 

البتروكٌمٌابٌة حٌث ٌشكل الؽاز الطبٌعً المادة  واالسفلت. كما ٌمكن ان تتضمن الصناعات

 الخام األساسٌة لهذه الصناعة العمالقة التً التزال تنمو وتتطور ٌوما بعد ٌوم.

تطورت صناعة التكرٌر بشكل كبٌر مع تزاٌد االحتٌاجات العالمٌة لهذه المادة الثمٌنة، وقد      

م، فً الحصول على 1890و 1860تمحورت فً البداٌة، أي خالل الفترة بٌن عامً 

الكٌروسٌن، حٌث أعتبر فً تلك الفترة المشتق األهم والذي كان ٌستعمل لإلنارة والتدفبة 

 والطهو.

لقد أدى التوسع فً انتاج الطاقة الكهربابٌة الى تقلٌص الطلب على الكٌروسٌن فً الثالثٌن      

 وقود على الطلب زٌادة إلى الداخلً االحتراق محركات إنتاجسنة التالٌة، كما ان التوسع فً 

 (.اثالنفبنزٌن )وال الدٌزل

 على تعتمد التً العربات عدد مثٌرة، وبصورة ازداد، األولى، العالمٌة الحرب بداٌة مع     

 لم حٌنهالتقنٌات الموجودة  وأن خاصة   المادة هذه من حتٌاجاتاال تضاعؾ إلى أدى مما بنزٌنال

 الفراؼً.  والتقطٌر الجوي تقطٌربال بنزٌنال من محددة كمٌات إال لتنتج تكن

 الثقٌل الوقودوفً التكسٌر الحراري ٌعرض  1913عام  حراري تكسٌر عملٌة أول طورت     

 صؽٌرة جزٌبات إلى وتحوٌلها الكبٌرة الجزٌبات تكسٌر إلى ذلك مإدٌا   عالٌة وحرارة ضؽط إلى

  المقطر. الوقود ومنبنزٌن ال من إضافٌة كمٌات على الحصول وبالتالً
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 بنزٌنال على الطلب نما عال، ضؽط بتطبٌق بنزٌنبال العاملة المحركات لتطوٌر كنتٌجة      

وحتى نهاٌته،  1930فً منتصؾ  والبلمرة الحفزي التكسٌرت عملٌا وبإدخال، األوكتان عالً

. وظفت األلكلة األوكتان من أعلى وبمحتوى المحسن بنزٌنال على المتزاٌدتم تلبٌة الطلب 

)استبدال الهٌدروجٌن بمركب ألٌفاتً( كعملٌة أخرى إلنتاج بنزٌن الطابرات ذا المحتوى 

األوكتانً العالً وإلنتاج مواد بتروكٌمٌاوٌة أولٌة ومواد أولٌة للمتفجرات ولتصنٌع المطاط، 

فٌة من وعلٌه تم تطوٌر عملٌات األزمرة لتحوٌل الهٌدروكربونات ومن ثم انتاج كمٌات إضا

 المواد الخاضعة لأللكلة.

 بنزٌنال جودة من حسن مما متنوعة اتحاد إعادة عملٌات أدخلت الثانٌة العالمٌة الحرب بعد    

 هذه بعض وٌتضمن .عالٌة نوعٌة ذات منتجات على الحصول إلى ذلك أدى كما إنتاجه ومردود

 عام خالل .الكبرٌت ولنزع الجزٌبات لتؽٌٌر الهٌدروجٌن أو/و المحفزات استخدام العملٌات

 الهٌدروجٌن بوجود كالتكسٌر المعالجة طرق تطوٌر وكذلك محسنة محفزات استخدام تم 1960

 وعملٌاتأفضل.  بمواصفات بنزٌنال إنتاج مردود على إٌجابا   ذلك وانعكس التحسٌن، وعملٌات

 الهٌدروكربونٌة المركبات فبة) المضاعفة الرابطة ذات األلكٌنات تولٌد إلى أدت هذه التحفٌز

 ونموذج عدد ٌعتمد.  المتطورة البتروكٌمٌابٌة للصناعة أسس مما (المشبعة ؼٌر الدهنٌة

 علىالمؽذي الى منشؤة التكرٌر و فً المصافً على نوع الخام النفطً الموظفة العملٌات

 .النهابً المنتج مواصفات

الكٌمٌابٌة فً مصافً النفط لكً ٌصبح وقودا ٌخضع البنزٌن لعدد كبٌر من المعالجات     

مناسبا للسٌارات بنوعٌه العادي والممتاز، أو كوقود للطابرات والطابرات المروحٌة، كما 

 ٌستعمل فً بعض أنواع الطابرات النفاثة المدنٌة والعسكرٌة.

المواصفات ٌعتبر الرقم األوكتانً )مانع الفرقعة( وقابلٌة التطاٌر وضؽط البخار من أهم      

الحرجة للبنزٌن وكما هو معروؾ، تستخدم اإلضافات لتحسٌن كفاءة البنزٌن وللوقاٌة من 

األكسدة والصدأ. أما عندما ٌتعلق األمر ببنزٌن الطابرات فؤنه عالً المحتوى األوكتانً 

 وممزوج بصورة استثنابٌة لضمان الكفاءة فً االرتفاعات العالٌة. 

زولٌنات(، عبارة عن مزٌج من مواد محسنة، ألكٌالت، بنزٌن التقطٌر خالبط البنزٌن ) الكا    

ضافات المناسبة. المباشر )البسٌط(، بنزٌن التكسٌر الحفزي والحراري، البٌوتان، واإل

واإلضافات عبارة عن مركبات كٌمٌابٌة ؼٌر نفطٌة تضاؾ للوقود لتساهم فً تحسٌن خواصه 

ورفع كفاءته بالشكل الذي ٌتالءم وطبٌعة استخدامه. تتضمن هذه المضافات محسنات األوكتان، 

 عوامل منع الفرقعة، موانع األكسدة، مثبطات التصمػ، مثبطات الرؼوة، مثبطات الصدأ،

منظفات المازج )الكاربورٌتر(، منظفات لتنظٌؾ المحقنة، بواعث رابحة الدٌزل، اصبؽة لونٌة، 

ٌثانول ومٌثٌل ثالثً بٌوتٌل مانعات الكهرباء الساكنة، عوامل أكسدة البنزٌن كالمٌثانول واإل

 األٌثر، مخمدات الفعالٌة الكٌمٌابٌة للمعادن ومضافات أخرى.

 (Crude oil)النفط الخام  1-2
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 تطرق بصورةقبل تناول موضوع المضافات للمشتقات النفطٌة والؽاز الطبٌعً، ال بد من ال    
حول مصفاة  مبسطةلنفط الخام والمشتقات النفطٌة، باإلضافة الى فكرة ألهم أساسٌات امختصرة 

 النفط.

وؼٌر النفط الخام عبارة عن خلٌط معقد من مركبات عضوٌة هٌدروكربونٌة )مشبعة       
)مركبات الكبرٌت والنٌتروجٌن واألوكسجٌن(،  هٌدروكربونٌةومركبات عضوٌة ؼٌر  (مشبعة

تختلؾ وسابل كثٌؾ، وقابل لالشتعال، وٌتمٌز بلونه األسود المابل لالخضرار،  والمعادن. وهو
  .مواصفاته الفٌزٌابٌة والكٌمٌابٌة من حقل الى اخر

كالصناعة،  ؛مة التً تستخدم فً العدٌد من المجاالتٌعتبر النفط أحد مصادر الطاقة الها     

وٌحتوي النفط الخام طاقة مخزونة فً  والنقل، وإنتاج الطاقة الكهربابٌة، وؼٌرها الكثٌر.

االواصر الكٌمٌابٌة التً تربط بٌن ذرات الهٌدروجٌن والكربون، مما ٌجعله مصدرا  مثالٌا  

 العدٌد من المنتجات.  للوقود والطاقة، ومادة خام تستخدم فً صناعة

الخام تإثر على جودة الوقود المنتج ونوع  ألنواع النفط ختالؾ فً الصفات العامةالان ا     

الملوثات المنبعثة منه وكمٌتها. وجدٌر بالذكر ان االختالؾ فً نوعٌة النفط الخام وخواصه ٌلقً 

ات التكرٌر من اجل انتاج عببا كبٌرا على مصافً النفط وخاصة عند ادخال تحسٌنات على عملٌ

 وقود أفضل وأنظؾ.

 الى األنواع األتٌة: الخامات النفطٌةصنف ت 

  (Heavy Crude) الثقٌلأوالً: الخام 

ووفق  .مما ٌسبب صعوبة انتاجه ،هو نفط ذو كثافة مرتفعة نسبٌا، بحٌث تقارب كثافة الماء   

أقل من  APIفان الخام الثقٌل له قٌم  (حسب معهد النفط األمرٌكً)مقٌاس الكثافة النوعٌة 

22.30o .( 1ٌحتوي النفط الخام الثقٌل عادة على نسب مرتفعة من الكبرٌت )أكثر من و%

وتراكٌز عالٌة من المعادن مثل النٌكل والفنادٌوم مما ٌتطلب عملٌات معالجة معقدة. كما ان 

 ا النوع منونقله. ان تسرب هذاللزوجة العالٌة للخامات الثقٌلة تإدي الى صعوبة انسٌابه 

والتً قد تإدي إلى موت  ،تسبب فً كوارث بٌبٌة بسبب تكون البقع الزٌتٌةٌقد النفطٌة الخامات 

الكثٌر من الكابنات الحٌة. ان هذه األسباب مجتمعة، إضافة الى النسب المنخفضة من المشتقات 

وانخفاض  ٌهالى تدنً الطلب عل إديمن هذا النوع من الخامات ٌ الخفٌفة والتً ٌمكن انتاجها

 . هأسعار

  (Light Crude) ثانٌاً: الخام الخفٌف

ٌصنؾ  .هو نفط ذو كثافة قلٌلة، ضبٌلة بالنسبة لكثافة الماء، لذلك ٌطفو على سطحه بسهولة    

 API ةكانت قٌم إذا (حسب معهد النفط األمرٌكً)خفٌفا وفق مقٌاس الكثافة النوعٌة  الخام النفط

المشتقات وانتاجٌته العالٌة من  ،سهولة معالجتهبالنفط الخام الخفٌؾ  ٌتمٌز. o31.10 من أكبر

ٌعد من أهم أنواع الخام استخداما  واألكثر استٌرادا  من قبل الدول الصناعٌة  ، لذلكالخفٌفة

 المستهلكة الكبرى. ومن األمثلة على هذا النوع من الخامات:

  (Brent Crude) خام برنتثالثا : 

خام برنت أو مزٌج برنت، خام نفطً ٌستخدم كمعٌار لتسعٌر ثلثً انتاج النفط العالمً.      

حقال مختلفا فً منطقتً برنت وتٌنٌان اللتان تنتجان نحو  15وٌتكون برنت من مزٌج نفطً من 
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بسبب وزنه النوعً )حسب معهد الحلوة  النفط الخفٌفة وٌعد من أنواعألؾ برمٌل ٌومٌا.   500

 .0.37التً تصل إلى % الكبرٌت وانخفاض نسبة، 38oالبالػ النفط األمرٌكً( 

  (American Crude) األمرٌكًالخام رابعا : 

)حسب معهد النفط  وزنه النوعًحٌث أن الخفٌفة الحلوة  لخاماتٌعد من أنواع ا       

 وٌنتج أؼلبه فً ؼرب تكساس .من الكبرٌت %0.24وٌحتوي على  ،o39.6 ٌبلػ األمرٌكً(

  وهو أحد خامات القٌاس العالمٌة التً تستخدم لتسعٌر الخامات األخرى.

  (Crude Oil Products) مشتقات النفط 1-3

النفط الخام هو خلٌط معقد من مركبات هٌدروكربونٌة متنوعة، ولفصل هذه المركبات عن     

بعضها البعض ٌتم تكرٌر النفط الخام، ومن أكثر طرق تكرٌر النفط شٌوعا  طرٌقة التقطٌر 

 التجزٌبً، التً تفصل مشتقات الّنفط اعتمادا  على اختالؾ درجة ؼلٌانها. 

تكرٌرها واستخراجها من المادة النفطٌة الخام بعملٌات التكرٌر إن مشتقات النفط مواد تم     

ابتداء  من التسخٌن ثم التقطٌر ثم فصل الؽازات، ثم مراحل متتالٌة للخروج بمنتج أو مشتق من 

 :(1-1كما موضح فً الشكل ) أحد مشتقات النفط، ومن أشهر مشتقات النفط

 (Liquefied Petroleum Gases)ؼازات النفط المسالة  -
  (Gasoline)البنزٌن أو النفثا  -
 (Kerosene)الكٌروسٌن  -
 (Jet Fuel)وقود الطابرات النفاثة  -
 (Diesel or Gas Oil) أو زٌت الؽاز الدٌزل -
  (Fuel oil) زٌت الوقود  -
  (Lubricating Oil & Greases) زٌوت التزٌٌت والشحوم -
  (Wax)الشمع -
  (Asphalt) األسفلت -
 (Coke)الكوك فحم  -

 :، من أبرزها ما ٌؤتً عدة فوابد لمشتقات النفطتوجد 

 .مصادر طاقة معتمدة وقوٌة، وخاصة فً مجال انتاج الطاقة الكهربابٌة   .1
 األساس للكثٌر من الصناعات الجدٌدة كالصناعات البتروكٌمٌاوٌة. .2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B7_%D8%AE%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA
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 ( أهم المشتقات النفطٌة واستخداماتها1-1شكل )

 (Liquefied Petroleum Gases)الّنفط الُمسالة  اتغاز 1-3-1

 كالبروبان مزٌج من المركبات الهٌدروكربونٌة ، من (LPG)المسال از النفطٌتكون ؼ    

-)ٌخزن وٌستعمل على شكل سابل تحت الضؽط، تتراوح درجة ؼلٌانه بٌن  ، والبٌوتان

وهو عدٌم اللون وبخاره أثقل من الهواء وسرٌع االشتعال الى درجة كبٌرة جدا.  (℃74−38

 روبان والبٌوتان:بلكل من ال خصابصال ٌؤتً أهمّ وفٌما 

  البروبان-أوال 

 لهالبروبان ؼاز عدٌم اللون، ٌستخرج من النفط الخام أو الؽاز الطبٌعً، والصٌؽة الكٌمٌابٌة     

(C3H8) .بسهولة تحت ضؽط مرتفع، ولذلك ٌوجد بشكله السابل فً  ٌمكن تسٌٌل البروبان

األسطوانات والصهارٌج، وٌستخدم منفردا  أو مخلوطا  مع البٌوتان السابل كوقود لالستخدامات 

 .المنزلٌة والصناعٌة، ومحركات االحتراق الداخلً

 البٌوتان –ثانٌا 

 .(C4H10)الصٌؽة الكٌمٌابٌة له من الهٌدروكربونات الؽازٌة، وهو عدٌم اللون والرابحة، و    

ه، والتحكم فً بنزٌن السٌارات لزٌادة درجة تطاٌرالى  ،(n-butane)العادي ٌضاؾ البٌوتان

 ضؽطه البخاري. 

     (Gasoline)بنزٌنال 1-3-2
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الكازولٌن" اإلنكلٌزي األصل، المعتمد فً الكثٌر من األسواق العالمٌة، فؤن إضافة الى اسم "    

الذي  بنزٌنوال البترول". أو النافثا أو "البنزٌن هً: األخرى لهذا المشتق نفسهمن األسماء 

مقطر نفطً ٌحتوي ٌشكل الٌوم الوقود األول المعتمد فً السٌارات فً معظم بلدان العالم هو 

، وهو 12و 5بٌن ما ربونٌة ٌتراوح عددها اذات ذرات ك هٌدروكربونٌةعلى خلٌط من مركبات 

ٌستخدم . 40)-205℃( ؼلٌان تتراوح بٌنفً مدٌات ٌنفصل عن الّنفط الخام سابل شفاؾ 

فً محركات االحتراق الداخلً التً تعمل بنظام الشرارة )السٌارات، الطابرات،  بنزٌنال

سبب الطاقة العالٌة الناتجة عن احتراقه، وقدرته على الضاؼطات، المولدات الكهربابٌة( ب

 االمتزاج السرٌع باألوكسجٌن.

اسُتخِدمت  ولقد، التجزٌبً المباشر عن الّنفط الخام بطرٌقة التقطٌرالبنزٌن )النفثا( ٌُفصل    

 الّتكسٌر الحرارّي الذي ٌعتمد على الحرارة والّضؽط المرتفع، وفٌما بعد ق مختلفة مثلطر

ٌّة؛ لتحفٌز إنتاج كمٌة  أكبر من طرٌقة الّتكسٌر الحفزّي التً تعتمد على الّتفاعالت الكٌمٌاب

 . بنزٌنال

ٌخضع البنزٌن لعدد كبٌر من المعالجات الكٌمٌابٌة فً مصافً التكرٌر لكً ٌصبح وقودا      

-95وكتان ))اوالممتاز  ((90-83)اوكتان ٌتراوح بٌن ) العادي ،مناسبا للسٌارات بنوعٌه

أو كوقود للطابرات والطابرات المروحٌة، كما ٌستعمل فً تحضٌر بعض أنواع وقود  ((100

 الطابرات النفاثة المدنٌة والعسكرٌة وفً انتاج بعض المذٌبات الصناعٌة. 

ٌحتوي البنزٌن المحسن على ألكٌالت، ونفثا ألٌفاتٌة، ونفثا عطرٌة وعلى المضافات لتحسٌن    

مر ببنزٌن الطابرات فانه عالً الوالصدأ. اما عندما ٌتعلق اكفاءته وللوقاٌة من األكسدة 

 المحتوى األوكتانً وممزوج بصورة استثنابٌة لضمان الكفاءة فً االرتفاعات العالٌة.

 

 
 (Kerosene)الكٌروسٌن  1-3-3

تم استخدامه فً مصابٌح اإلضاءة قبل اكتشاؾ الكهرباء، و ، الكٌروسٌن معروؾ منذ القدم     

ولكن منذ القرن التاسع عشر، أصبح الكٌروسٌن واحدا من أهم المشتقات النفطٌة الربٌسٌة 

سابل شفاؾ ذو لون أصفر باهت مابل للزرقة قابل لالشتعال، الكٌروسٌن و .االستخدامالشابعة 

وهو المنتج الربٌسً لعملٌة التكرٌر من حٌث حجم اإلنتاج، وٌمكن الحصول علٌه بواسطة 

. ٌشكل الكٌروسٌن مكونا   (℃250-150)جزٌبً للنفط عند مدى ؼلٌان ٌتراوح بٌنالّتقطٌر التّ 

أساسٌا  لوقود المحركات النفاثة؛ وذلك بفضل الخصابص التً ٌتمتع بها؛ مثل: جودة االشتعال، 

واالحتراق الّثابت داخل المحرك، وقابلٌة التطاٌر المنخفضة، ودرجة اللزوجة، والكثافة، كما انه 

وقود منزلً للطبخ والتدفبة، وٌدخل أٌضا فً صناعة بعض المذٌبات الصناعٌة ٌستخدم ك

التً هً عبارة عن مجموعة كبٌرة من المركبات  (Thinner)والمذٌبات المخففة فً األصباغ 

 :ومن أنواع الكٌروسٌنالكٌمٌابٌة التً ٌتم مزجها مع بعض بنسب متفاوتة لتخفٌؾ اللزوجة. 

 

  :ٌقسم اعتمادا  على درجة تجمده إلى عدة أنواع منها الّطائرات: كٌروسٌن-أوال 

ٌّة40-ٌتجمد على درجة حرارة ) :(JET A) الّنفاث الكٌروسٌن- 1   .( درجة مبو

ٌّة47-ٌتجمد على درجة حرارة ) :(JET A-1) الّنفاث الكٌروسٌن- 2   .( درجة مبو
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ٌّة58-) ٌتجمد على درجة حرارة :(JET B) النّفاث الكٌروسٌن- 3   .( درجة مبو

ٌّة60-ٌتجمد على درجة حرارة ) (JP-4) الّنفاث الكٌروسٌن- 4   .( درجة مبو

ٌّة70-ٌتجمد على درجة حرارة ) :(JP-5) الّنفاث الكٌروسٌن- 5   .( درجة مبو

  (JP-8) .الّنفاث الكٌروسٌن- 6

  (JP-8-100) .الّنفاث الكٌروسٌن- 7

  .هو وقود لمصابٌح االنارة اإلضاءة: كٌروسٌن-ثانٌا 

هو وقود المواقد المنزلٌة، والمدافا المستخدمة فً البٌوت التدفئة والتسخٌن:  كٌروسٌن-ثالثا 

  .والمعامل الصؽٌرة الزراعٌة،البالستٌكٌة 

هو وقود محركات المكابن الزراعٌة، والجرارات، وبعض  المحركات واآلالت: كٌروسٌن-رابعا 

 .المابًمكابن وسابط النقل 

  (Diesel Fuel) الدٌزلوقود  1-3-4

الدٌزل، هو أحد مشتقات النفط التً ٌمكن الحصول علٌها باستخدام الّتقطٌر الّتجزٌبً،       

. ٌستخدم وقود (℃350-250)عند درجة ؼلٌان تتراوح ما بٌن  الخام النفطًوٌنفصل عن 

الؽازٌة، ومحركات االحتراق الخارجً، كما ٌستخدم كوقود فً  الدٌزل لتشؽٌل التوربٌنات

بعض أنواع السٌارات، والحافالت، والشاحنات، والقاطرات، ان المحركات التً تعمل بوقود 

الدٌزل تعد اقتصادٌة أكثر من ؼٌرها، وذلك بسبب الترابط الداخلً فً تركٌب هذا النوع من 

 Cetane)ت. وتقاس جودة الدٌزل بالرقم السٌتانًالوقود وهذا ما ٌمٌزه عن باقً المشتقا

Number) ؛ وهو مإشر لسرعة احتراق وقود الدٌزل. 

 

 (Lubricating Oil & Greases)التزٌٌت والشحوم زٌوت  1-3-5
منخفضة ولزوجة  نسكابزٌوت التزٌٌت من نواتج عملٌة التقطٌر الفراؼً، وتتمتع بنقطة ا     

. (℃538-370)بٌن ومدى ؼلٌان وعطرٌة،  بارافٌنٌة ونفثٌنٌةعالٌة، وهً مزٌج من مركبات 

تستخدم للحد من االحتكاك بٌن سطوح األجسام المتصلة ببعضها البعض، وتستعمل أٌضا  كزٌت 

للمحركات، فتمنع التآكل والصدأ، وتعزز نقل الحرارة والطاقة، وتتمٌز باستقرارها حرارٌاّ 

 .وهٌدرولٌكٌا  

 بالشحوم، فهً مزٌج من زٌوت التزٌٌت ومضافات أخرى لضمان العزل أواما فٌما ٌتعلق 

 .شحٌمالت

 (Paraffin Wax)شمع البرافٌن  1-3-6

أسم شمع البرافٌن على هذه المادة نظرا الى انها تتشكل فً صورة شمع صلب فً  إطالقتم     

تسوٌقه الستعماالت ثانوي، وٌمكن كمنتوج درجة الحرارة العادٌة، وٌستخرج من النفط الخام 

 :متعددة منها

  .الشموع صناعة-1

  .األقالم الشمعٌة صناعة- 2

  .مستحضرات التجمٌل مثل الفازلٌن صنع- 3
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  .األطعمة وتؽلٌفها حفظ- 4

 المنتجات المطاطٌة والدهانات وحبر الّطباعة العادي أو الحجري. صناعة- 5

 

 (Fuel Oil)زٌت الوقود  1-3-7

. (℃600-370)ؼلٌان  مدىٌستخرج زٌت الوقود من النفط الخام بالتقطٌر التجزٌبً عند     

وٌستخدم لتشؽٌل مولدات الكهرباء االحتٌاطٌة، اضافة الى محطات تولٌد الطاقة الكهربابٌة، 

 ولتدفبة المنازل، وكوقود للسفن، والشاحنات، ولبعض أنواع السٌارات.

 

  (Asphalt) األسفلت 1-3-8

القطران، الذي ٌتم  المادة المتبقٌة فً قاع برج التقطٌر الفراؼً، ٌطلق علٌها البعض أسم     

استخالص األسفلت منه، وهو خلٌط من مركبات كٌمٌابٌة عالٌة اللزوجة، لونه أسود، وهو أثقل 

المشتقات وأعالها فً درجة الؽلٌان. ٌستخدم األسفلت لرصؾ الشوارع، وطالء أسطح المبانً 

 .ت المختلفة لمنع تسرب المٌاهوالمنشؤ

 

  (Petrochemicals)المنتجات البتروكٌمٌائٌة 1-3-9

ٌّة ٌمكن استخراجها من النفط الخام والؽاز الّطبٌعً عند درجة حرارة  هً     منتجات كٌمٌاب

 األولٌفٌنات هً . وتصنؾ المنتجات البتروكٌمٌابٌة إلى مجموعتٌن(℃200-30) تتراوح بٌن

ٌّة لصناعة العدٌد من المواد، وأهمها: األسمدة،  والمركبات العطرٌة. تستعمل المواد البتروكٌمٌاو

ٌّة والمنظفات، وؼٌرها  .الشمع، الناٌلون، االوعٌة البالستٌك

 

 

 

  (Crude Oil Refinery) مصفاة النفط 1-4  

إلى عدد كبٌر من المنتجات النفطٌة  وتحولهتستقبل النفط الخام  التً منشؤةال وهً      

االستهالكٌة كوقود السٌارات والدٌزل ووقود الطابرات والنفط األبٌض والقار والمبات من 

 :المنتجات األخرى. وتتكون المصفاة بشكل عام من

 .أبراج الفصل .1

 .مبادالت حرارٌة .2

 .مضخات كهربابٌة أو بخارٌة .3

 .ٌةبمفاعالت كٌمٌا .4

 .لتخزٌنأوعٌة وخزانات للفصل وا .5

 .صمامات ومسٌطرات آلٌة وٌدوٌة .6

 .باإلضافة إلى آالؾ األطنان من األسالك الكهربابٌة واألجهزة الدقٌقة

 :ٌمر النفط داخل المصافً بثالث مراحل وهً
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 (Separation) :الفصل-أوال  

 بنوعٌها تشمل عملٌة الفصل اجراء عملٌات التقطٌر التجزٌبً فً أبراج التقطٌر الجوي    

والفراؼً، حٌث ٌتم تجزبة النفط الخام الى مجموعات من الجزٌبات الهٌدروكربونٌة، بمدٌات 

أو (Cuts) مختلفة ومتعاقبة من درجات الؽلٌان، وتسمى هذه المجموعات بالقطفات 

  . (Distillates)المتقطرات

   (Conversion): التحوٌل–ثانٌا 

وذلك لتحوٌلها  تركٌب الجزٌبات الهٌدروكربونٌةٌتم توظٌؾ عملٌات التحوٌل لتؽٌٌر حجم و/أو 

هناك العدٌد من الجزٌبات الهٌدروكربونٌة ؼٌر الموجودة طبٌعٌا فً .  الى منتجات مرؼوبة

وٌتضمن ذلك ما النفط الخام لكنها هامة لعملٌات التكرٌر وٌمكن اٌجادها عبر عملٌات التحوٌل. 

 ٌلً:

التكسٌر الحراري والتكسٌر الحفزي والتكسٌر عملٌات التحطٌم )التقسٌم( مثل عملٌات  - 1

 بوجود الهٌدروجٌن.

 عملٌات االتحاد مثل البلمرة واأللكلة.- 2

 عملٌات إعادة الترتٌب مثل عملٌات التهذٌب الحفزي. - 3

 (Treatment) :المعالجة-ثالثا 

منتجات هناك العدٌد من المشتقات النفطٌة التً تتطلب المعالجة لٌصار الى تحوٌلها الى     

 صالحة لالستهالك. ومن األمثلة على هذه العملٌات:

كالكبرٌت  النفطٌة من الشوابب شتقاتتنقٌة الم( عملٌات المعالجة بالهٌدروجٌن ل1) 

 .والنٌتروجٌن واألولٌفٌنات

 .( وحدات معالجة الؽازات الحامضٌة باألمٌنات2) 

األكسدة وألنقاص تراكٌز ثانً أوكسٌد  ةواستقرارٌ( وحدات التحلٌة لتحسٌن اللون والرابحة 3) 

 الكاربون فً البنزٌن.

 ( ٌمثل مخطط مبسط ألهم العملٌات التً تجري فً المصافً النفطٌة الحدٌثة.2-1الشكل ) 
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 ( مخطط مبسط لمصفاة نفط حدٌثة2-1شكل )

 مضافات المشتقات النفطٌة والغاز الطبٌعً 1-5

 Additives for Petroleum Products and Natural Gas 

المفاهٌم األساسٌة حول النفط الخام والمشتقات النفطٌة سوؾ ٌتم بعض بعد استعراض     

التطرق الى المضافات للمشتقات النفطٌة التً تساهم فً تحسٌن خواصها ورفع كفاءتها بالشكل 

اصة الذي ٌتالءم وطبٌعة استخدامها. سٌتم شرح وتوضٌح المضافات الى البنزٌن فً فقرة خ

 ألهمٌة هذا النوع باعتباره وقود شابع االستخدام فً السٌارات.

 : (Additives)المضافات 

وتوسٌع هً مركبات كٌمٌابٌة ؼٌر نفطٌة تضاؾ الى الوقود لتحسٌن خواصه وتحقٌق ثباته، 
 هً: مجاالت استخدامها. تصنؾ المضافات الى ثالثة أصناؾ ربٌسٌة

النفطٌة وتساعد على ثباتها واستقرارها ومنعها من المضافات التً تحمً المشتقات  .1

 .ةكسدألو التفكك مثل المثبتات ومضادات اأً بالتحلل الكٌمٌا

وذلك بحماٌة المكابن من  شتقات النفطٌةالمضافات التً تحمً المكابن المستخدمة للم .2

 .التآكلالمواد المضرة الموجودة فً الوقود والزٌوت مثل حماٌتها من 

واالستخدامٌة للمنتجات النفطٌة مثل  الفٌزٌابٌةتً تحسن بعض الخواص المضافات ال .3

 الضؽط البخاري. رفعو التً تأوكتانً ألالمضافات التً تزٌد العدد ا

وتعتبر الكلفة االقتصادٌة لتحسٌن نوعٌة الوقود باستخدام اإلضافات مقبولة إذا ما قورنت 

فً مصافً النفط. وٌراعى خلط اإلضافات مع بالتعدٌالت المطلوبة لعملٌات التحوٌل والمعالجة 
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الوقود داخل مصافً النفط مما ٌحقق كفاءة المزج والخلط وال ٌترك األمر للمستهلك. وٌجب 

توصٌؾ مشاكل الوقود وحالته قبل تحدٌد نوع اإلضافة المطلوبة وكمٌتها، كما ٌلزم استٌعاب 

خدمة وما ٌترتب علٌها من اثار وٌجب ومعرفة االبعاد الفٌزٌابٌة والكٌمٌابٌة لإلضافات المست

 إدراك انه ال ٌمكن حل كل مشاكل الوقود عن طرٌق استخدام اإلضافات فقط.

 الخصائص العامة للمضافات 1-6

(General Properties of Additives) 

إضافة الى المواصفات الخاصة والنوعٌة للمضافات مثل معالجة الفرقعة ومنع التؤكسد        

توجد مواصفات وخصابص عامة ال بد من توفرها فً  ، استقرارٌة المنتجات النفطٌةوزٌادة 

 وهً كاالتً:المنتجات النفطٌة 
ذوبانها التام فً المنتوج النفطً: ٌجب ان تكون المضافات المستخدمة مع المنتجات  .1

 المنتوج الستخدامالنفطٌة ذاببة فٌه وان تكون قابلٌة ذوبانها فٌه ضمن المدى الحراري 

وٌجب ان ٌتم الذوبان بسرعة لكً ٌتجانس المنتوج دون الحاجة الى اللجوء الى استخدام 

 .إلذابتهاعملٌات إضافٌة 

عدم الذوبان فً المحالٌل المابٌة والتفاعل معها: ٌجب عدم ذوبان المضافات فً الماء  .2

فاذا  االستخدامء الن المشتقات النفطٌة الحاوٌة على المضافات قد تتالمس مع الماء اثنا

 كانت المضافات ذاببة فً الماء عندبذ ٌتم استخالصها تدرٌجٌا من المشتق النفطً.

ٌعتبر لون المضافات الخاصة بالمنتجات النفطٌة النهابٌة مهم جدا الن المنتجات  اللون: .3

فاتحة لذلك فان استخدام بعض  ألوانالنفطٌة النقٌة تكون عادة عدٌمة اللون او ذات 

التمٌٌز بٌن المشتقات الجدٌدة كما هو الحال  تإدي الىالمضافات ذات األلوان الؽامقة قد 

 السٌارات.مع زٌوت 

ن تعرض المشتق النفطً الحاوي ألٌجب ان تكون المضافات ؼٌر متطاٌرة التطاٌرٌة:  .4

المضافات وٌقل  على المضافات الى درجات حرارٌة مرتفعة قد تإدي الى تبخر

 كفاءتها.تركٌزها وبالتالً تقل 

و أو الخزن أثناء عملٌات المزج أٌجب ان تكون المضافات مستقرة نسبٌا  الثباتٌة: .5

االستخدام وٌجب ان تقاوم التحلل المابً وذات ثبات حراري تجاه التفكك عند الدرجات 

 كٌمٌابً.الحرارٌة العالٌة وان تكون ذات ثبات 

زٌج الناتج مد مزج المشتق النفطً مع المضافات ٌجب ان ٌكون العن االنسجامٌة: .6

منسجم وٌجب عدم حدوث أي تفاعل بٌنهما مثل تؽٌر اللون او ترسب بعض المواد 

 التفاعالت.وؼٌرها من 

 

       Additives for LPG مضافات غاز النفط المسال 1-6-1

والبٌوتان ٌنفرد عن باقً المشتقات النفطٌة  المتكون من البروبان النفط المسال،ان ؼاز         

كونه ٌنقل وٌخزن فً حالة السٌولة وتحت الضؽط وعلٌه بسبب متطلبات السالمة ال بد من 

لذلك تضاؾ الى  تمٌٌزه برابحة ممٌزة لكونه عدٌم الرابحة بؽٌة االستدالل علٌه عند تسربه.

من  (رة االؾ ؼالون من الؽاز السابلبكٌلوؼرام واحد لكل عش )تقدر الؽاز السابل نسبة قلٌلة
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وؼٌرها. ٌجب ان تكون المضافات  مركبتان االثٌل وكبرٌتٌد الثاٌوفان مثلالمضافات المؤلوفة 

ؼٌر سامة وؼٌر فعالة كٌمٌابٌا وؼٌر ذاببة فً الماء وٌجب ان تحترق كلٌا مع الؽاز دون تكوٌن 

 ترسبات.

  (Additives for Diesel Fuel) الدٌزلمضافات وقود  1-6-2

ومحسنات رقم السٌتان والعوامل المساعدة على  لالحتراقالمضافات المحسنة  تشمل     

االحتراق ومعدالت الرواسب وجمٌعها ذات تؤثٌر فعال على تخفٌض االنبعاثات للملوثات 

وخاصة الجزٌبات الدقٌقة والمركبات العضوٌة المتطاٌرة والدخان األسود ومضافات معدالت 

لى تنظٌؾ بخاخات الوقود والى الرواسب وتشتمل على المركبات العضوٌة للمعادن باإلضافة ا

 .بنزٌنجانب هذه المضافات تستخدم أنواع أخرى من مضافات ال

ان منظؾ منظومة وقود الدٌزل هو مادة مضافة تعمل على تحسٌن جودة وقود الدٌزل وتحقق 

 فضل.أال متجانسا بشكل ااشتع

 تشمل ممٌزات منظف منظومة وقود الدٌزل ما ٌؤتً:

 .اخاتٌنظؾ مضخة الوقود والبخ .1

 ٌرفع رقم السٌتان فً وقود الدٌزل، وٌحسن نوعٌة االشتعال فً المحرك. .2

 ٌقلل انبعاث جسٌمات السخام وتصاعد الدخان األسود. .3

 ٌمنع تلوث فلتر الدٌزل. .4

 ٌعوض نقص فاعلٌة التزٌٌت فً الوقود منخفض المحتوى من الكبرٌت. .5

 ٌقلل من ظاهرة الفرقعة لمحرك الدٌزل. .6

 من التآكل والصدأ.ٌحمً نظام الوقود  .7

 فهً كما ٌؤتً: هداف مضافات محسنات الوقوداما أ

 تحسٌن أداء المحرك. .1

 البٌبة. ىالتؤثٌر علتقلٌل  .2

 المستهلك.تقلٌل كلفة  .3

رفع الرقم السٌتانً وقود الدٌزل تإدي الى لمادة مضافة محسنة  مادة الداي اثٌل اٌثرتعتبر 

 الفعال وكذلك االستهالك النوعً للوقود.معدل الضؽط لوتحسن من الكفاءة والقدرة 

قة ٌالحدٌثة الى إمكانٌة تحسٌن مواصفات وقود الدٌزل باستعمال طر االبحاثتشٌر و

، حٌث دلت النتابج على إمكانٌة تحسٌن كفاءة جودة احتراق الفورفرالاالستخالص بمذٌب 

ربون المتخلؾ والنسبة د معامل الدٌزل ورقم السٌتان ونقصان نسبة الكاٌاازد من خاللالدٌزل 

كما تم استخدام مادة مضافة الى  المبوٌة للكبرٌت مع ازدٌاد القٌمة الحرارٌة الحتراق الوقود.

رقم السٌتانً للوقود مع خفض لادة اٌوالتً حققت ز هكسٌل –ثانً نترات اثٌل وقود الدٌزل هً 

 فً تراكٌز اكاسٌد النتروجٌن وأول أوكسٌد الكاربون.

  (Additives for Fuel Oil) الوقودمضافات زٌت  1-6-3

 الى ثالث مجموعات:مضافات زٌت الوقود تقسم      
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صماغ واألالمضافات المثبتة لخواص الوقود: وتشمل مضافات لمنع تكون الرواسب  .1

والمحسنة لتدفق الوقود عند درجة الحرارة والمضافات المنظفة والمانعة لتآكل المعادن 

 تكوٌن المستحلبات.عة لالمنخفضة والمان

حتراق: وتشمل محسنات االشتعال وتؽٌر حجم وخواص الالمضافات المحسنة ل .2

الجزٌبات الدقٌقة العالقة ومضافات تخفٌض انبعاث اكاسٌد الكبرٌت، واضافات تخفٌض 

 انبعاث اكاسٌد النتروجٌن.

هب مضافات معالجة اللهب: وتشمل مزٌالت الكاربون الدقٌق والتحكم فً شدة الل .3

فً المرسبات األلكتروستاتٌكٌة، ومضافات مساعدة على تجمٌع الجزٌبات الدقٌقة 

 ومضافات مجمعة ألكاسٌد الكبرٌت.

          Additives for Gasoline بنزٌنالمضافات  1-6-4

تشمل المضافات المنظفة والمشتتة وموانع االستحالب والزٌوت المسٌلة للرواسب وموانع     

األكسدة والتآكل ومثبطات المعادن واالصباغ والمواد الملونة والمركبات األوكسجٌنٌة لرفع رقم 

  :االوكتان

مركبات تضاؾ الى البنزٌن لزٌادة مقاومته  :     Anti-knockمضادات الفرقعة .1

األوكتانً وتوجد على ثالث أصناؾ ربٌسٌة هً  العددللفرقعة والتً ٌعبر عنها بداللة 

المركبات و األروماتٌة،الهٌدروكربونات ذات العدد األوكتانً المرتفع، األمٌنات 

 المعدنٌة.العضوٌة 

 مضادات األكسدة والتحلٌة المضادة لألكسدة: .2

 Antioxidants and sweetening antioxidants 

تضاؾ مضادات األكسدة الى البنزٌن لمنع تكوٌن الترسبات الصمؽٌة الناجمة من      

أكسدة أو بلمرة بعض مكوناته ؼٌر المشعبة وٌستخدم لهذا الؽرض المركبات الفٌنولٌة 

ستخدم عندما ٌحتوي فت لألكسدة،والمركبات األمٌنٌة األروماتٌة. أما التحلٌة المضادة 

البنزٌن على نسب واطبة من المركبتانات فعند إضافة مضادات األكسدة من نوع 

 تتحول المركبتانات الى مشتقات كبرٌتٌة اقل رابحة. )فنٌلٌن داي أمٌن(

ٌقوم هذا النوع من المضافات بتعطٌل  :  Metal deactivatorsالمعطالت الفلزٌة .3

فعل النحاس أو الفلزات األخرى، حٌث ان البنزٌن ٌتلوث بالنحاس أثناء عملٌات التحلٌة 

بالنحاس أو أثناء عملٌة التصفٌة نتٌجة استخدام سبابك او توصٌالت نحاسٌة. ان وجود 

مإدٌة الى تكوٌن النحاس أو ؼٌره من الفلزات له تؤثٌر محفز لبعض تفاعالت البلمرة ال

 صماغ او تحفٌز تفاعالت االكسدة.ألا

تضاؾ  :  Rust/Corrosion inhibitors  مضادات الصدأ ومضادات التآكل .4

بعض المركبات المستقطبة او شبه المستقطبة والتً ٌجب ان تكون ذاببة فً الوقود 

مكونة طبقة رقٌقة تحٌط بالسطوح المعدنٌة من خالل امتصاص جزٌباتها المستقطبة 

على سطح المعدن أو أوكسٌد المعدن مانعة بذلك حدوث التآكل أو الصدأ. ٌستخدم لهذا 

 ة العضوٌة والسلفونات العضوٌة.الؽرض بعض المركبات االمٌنٌ

: ٌعتبر تكون الثلج فً انابٌب شبكة الوقود المؽذي أحد   Antifreeze مانعات التجمد .5

األسباب األساسٌة فً توقؾ مكابن السٌارات اثناء الظروؾ الجوٌة الباردة والرطبة. 
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ثٌلً من أهم مضادات التجمد المضافة الى البنزٌن هً بعض الكحوالت مثل الكحول الم

 واألثٌلً واألٌزوبروبانول ولألخٌر كفاءة أعلى من الكحوالت األخرى.

من أهم المضافات  : Pre-ignition inhibitors مانعات االشتعال المسبق .6

 المستخدمة هً مركبات الفسفور والفوسفٌن وؼٌرها.

تمزج بعض مواد  :  Cylinder wall lubricants مزٌتات جدار األسطوانة .7

مع بنزٌن السٌارات والطابرات بؽٌة تحسٌن وتشحٌم األسطوانات العلٌا إلزالة  زٌٌتالت

الترسبات ومنع التصاق الصمامات والرنكات، وٌستخدم لهذا الؽرض بعض المذٌبات 

 الخاصة مثل المقطرات النفثٌنٌة وبعض المركبات العضوٌة األوكسجٌنٌة.

  (Gasoline)نزٌن الب 1-7

كمزٌج من أجزاء مصافً التكرٌر هو بنزٌن المحركات ان المنتوج األكثر أهمٌة فً     
بنزٌن مادة مزٌج اللؽلٌان مدى التراوح ٌنسبٌا ومنخفضة ؼلٌان ذات درجة هٌدروكربونٌة 

فً  وهو خلٌط ؼنً بالبرافٌنات العادٌة والمتفرعة والمركبات األروماتٌة، ، (℃205-40)بٌن
  .℃40-حٌن ان نقطة الومٌض )درجة اشتعال البخار المنطلق( اقل من 

ٌعتبر الضؽط البخاري، وهو مقٌاس تطاٌر البنزٌن، من الخواص المهمة التً تإثر فً      
جودته، حٌث ان تخفٌض الضؽط البخاري هو وسٌلة اقتصادٌة للتحكم فً المركبات العضوٌة 

ٌن هو رقم األوكتان؛ وهو مقٌاس لقدرة البنزٌن على مقاومة من أهم خصابص البنزو المتطاٌرة.
 .االحتراق المبكر )منع الفرقعة( مما ٌزٌد من كفاءته

 

    Octane Number األوكتانرقم  1-7-1

هو مقٌاس لمقدرة البنزٌن على مقاومة االحتراق المبكر المسبب لفرقعة المحرك. وهذا      

 ،(iso-octane)) أوكتان)أٌزو بنتان مٌثٌل ثالثً 4,2,2الرقم ٌقاس بالنسبة إلى خلٌط من 

له  بنزٌنال أوكتان تعنً أن 87فمثال  .(n-heptane)والهبتان العادي ،األوكتانأحد نظابر 

 % هٌبتان عادي. 13 ،% أٌزو أوكتان87كفاءة تشؽٌل مثل خلٌط من 

 

 ٌزوأوكتان والهبتان العادي(الصٌغة التركٌبٌة لأل)

وتحدث الفرقعة ، ان رقم األوكتان هو الذي ٌوضح إلى أي مدى ٌقاوم وقود المحرك الفرقعة  

 سرٌعا جدا. عندما ٌحترق آخر وقود فً أسطوانة المحرك فورا أو

ٌمكن الحصول على رقم أوكتان وقود المحرك بمقارنة مٌل الوقود للفرقعة مع مٌل وقود     

، )وقود مٌال إلى الفرقعة الهبتان العاديقٌاسً فً محرك اختبار. والوقود القٌاسً مزٌج من 

(. ولوقود المحرك 100، عدد أوكتان )وقود مقاوم للفرقعة اآلٌزوأوكتانو عدد أوكتان صفر(

https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86
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% 85إذا كان ٌنتج عنه نفس الفرقعة كالوقود القٌاسً المصنوع من  85عدد أوكتان 

 % هبتان عادي. 15آٌزوأوكتان و

 Knocking Phenomenon    ظاهرة الفرقعة 1-7-2

عن نوع خاص من أنواع االحتراق ؼٌر النظامً  (Knocking) او الفرقعة ٌنتج الدق    

لوقود المحركات، اذ ٌحترق قسم فقط من مزٌج الوقود والهواء من اشتعاله بالشرارة الكهربابٌة 

منه وهو  (%20-%15)احتراقا نظامٌا)كامال( بسرعة عادٌة، وٌحترق قسم اخر، وٌقدر بنحو 

تلقابٌا من دون تدخل الشرارة الكهربابٌة،  القسم الموجود أمام جبهة اللهب فً أسطوانة المحرك

وتتزاٌد لذلك سرعة انتشار اللهب وٌزداد الضؽط ازدٌادا حادا وؼٌر متناسق فٌشكل موجات 

انصعاق ضاربة تنفجر على الجوانب الداخلٌة لألسطوانة، وتنعكس عنها مرارا مما ٌإدي الى 

ظاهرٌة لالحتراق مع حدوث اهتزاز األسطوانة وحصول ضربة نوعٌة وهذه هً اإلشارة ال

الدق، كما ٌنطلق دخان أسود من مخارج الؽازات وترتفع درجة حرارة الجوانب الداخلٌة 

 لألسطوانة.

ان ظاهرة الدق مإذٌة للمحرك وتهبط كفاءته بسببها وٌزداد استهالك الوقود، وٌصبح عمل      

تفع درجة حرارة شموع المحرك ؼٌر متناسق، وتستهلك األسطوانات والصمامات بسرعة، وتر

االحتراق وتخرج من أماكنها. وهذا كله ٌإدي الى سرعة استهالك المحرك وازدٌاد اعمال 

صٌانته، واذا طال عمل المحرك مع الدق الشدٌد فقد تحصل عواقب تدهور وخٌمة، والسٌما فً 

 محركات الطابرات.

 (Injection)ام البخاخاتومع تطوٌر أسالٌب التؽذٌة بالوقود فً الوقت الحاضر أخذ نظ   

لحقن الوقود داخل المحرك، األمر الذي خفؾ كثٌرا  من  (Carburetor)المازجمحل  ٌحل

 مشكالت الفرقعة بسبب التسارع المفاجا.

 البنزٌن  طرق تحسٌن 1-7-3

Trends in Improving Gasoline Quality  

 :االتٌة البنزٌن تستخدم الطرق أوكتان  عددللحٌلولة دون حصول الفرقعة ولرفع 

 (C8H20Pb) اثٌل الرصاص تضاؾ مركبات تسمى مانعات الفرقعة ٌذكر منها رابع .1

ولما كانت هذه المادة شدٌدة السمٌة وجب تلوٌن   .(℃250-200)الذي ٌتفكك بٌن 

انواع البنزٌن التً تحوٌها للتحذٌر منها )تستعمل صبؽة حمراء عادة على أال تتجاوز 

 .% حدا  أقصى(2نسبتها فً البنزٌن 

ٌنتج عند االحتراق معدن الرصاص الذي  بنزٌنإن وجود رابع اثٌل الرصاص فً ال    

إنتاج أكاسٌد أخرى قد تزٌد الفرقعة، وٌكون الرصاص نفسه مركز أكسدٍة جاعال   ٌمنع

االحتراق متجانسا  وٌساعد على تقدم جبهة اللهب تدرٌجٌا . كما ٌحمً ضباب الرصاص 

رابع اثٌل  الجزء ؼٌر المحترق من الوقود فٌزٌابٌا  فٌقٌد انتشار اللهب. كذلك ٌإخر

 التً هً بواديء تفاعل الدق التسلسلً.(    ) الرصاص تشكل جذور الهدروكسٌل

، وٌسّهل (C2H4Br2)وقد ٌخلط رباعً اثٌل الرصاص بمادة ثنابً برومٌد االثٌلٌن 

برومٌد  المتكون فً األسطوانات على شكل (PbO)طرد أوكسٌد الرصاص 

https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A5%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5&action=edit&redlink=1
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اص التطاٌر. وتستعمل فً الوقت الحاضر مركبات رص شدٌد (PbBr2)الرصاص

أخرى منها رباعً مثٌل الرصاص أو مزٌج من رابع مثٌل الرصاص ورابع اثٌل 

  الرصاص بنسب مختلفة.

نظرا لألضرار التً ٌلحقها الرصاص بالصحة العامة ٌتجه العالم منذ أعوام نحو  .2

الخالً من الرصاص وذلك باستخدام مركبات أخرى ال تحتوي على الرصاص  بنزٌنال

ان ومنها مركبات عطرٌة تحتوي على النتروجٌن واالوكسجٌن كبدابل لرفع رقم االوكت

مثل األمٌنات واألسترات وؼٌرها، وكذلك مركبات ؼٌر عطرٌة تحتوي على 

وكسجٌنٌة، ألٌثرات وٌطلق علٌها عادة اسم المركبات األاالوكسجٌن مثل الكحوالت وا

والذي ٌنتج من تفاعل المٌثانول مع  (MTBE)واهمها مٌثٌل ثالثً بٌوتٌل اٌثر

 .110ٌقدر بـ عالً وتٌلٌن وله رقم أوكتان ٌٌزوبألا
ومن أهم سبل إزالة وتخفٌض تركٌز الرصاص فً البنزٌن وإنتاج البنزٌن مرتفع  .3

 Conversion)األوكتان فً المصافً الحدٌثة، فلقد تم تطوٌر عملٌات التحوٌل 

Processes) تراكٌب متفاوتة، وعند خلط هذه المكونات، مكونات أخرى لها  إلنتاج

 :(3-1وكما موضح فً الشكل ) ومن أهم هذه العملٌاتٌنتج بنزٌن بخصابص مختلفة، 

 )األصالح( ٌحول التهذٌب :(Catalytic Reforming) الحفزيالتهذٌب  -أوال

المنخفض،  األوكتانً العدد الجوي، ذاتالحفزي النفثا الثقٌلة الناتجة من عملٌات التقطٌر 

عطرٌة بتركٌز عالً جدا من التولوٌن والبنزٌن والزاٌلٌن وعطرٌات  هٌدروكربوناتالى 

، مفٌدة فً خالبط (Reformate) ”الرٌفورمٌت“أخرى ذات عدد اوكتانً عالٌة تسمى 

البنزٌن وفً العملٌات البتروكٌمٌابٌة، وذلك عن طرٌق إعادة ترتٌب جزٌبً وعن طرٌق 

 نزع الهٌدروجٌن.

 

 (: عملٌات انتاج بنزٌن السٌارات عالً األوكتان فً المصافً الحدٌثة3-1الشكل )

أهم عملٌات التحوٌل وٌعد أحد  :Catalytic Cracking   التكسٌر الحفزي -ثانٌا

المشتقات  النفط. ان المواد الخام لعملٌات التكسٌر الحفزي هًالمستخدمة فً مصافً تكرٌر 

https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5&action=edit&redlink=1
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وزٌت الوقود الناتج من عملٌات التقطٌر مثل زٌت الؽاز المرتفعة النفطٌة ذات درجة الؽلٌان 

تستخدم عملٌات التكسٌر الحفزي فً المصافً لتصحٌح  . أكبرمنتجات أخرى ذات قٌمة الى 

حالة التوازن بٌن الطلب السوقً على بنزٌن السٌارات والمنتجات الفابضة ذات مدٌات 

 ة من تقطٌر النفط الخام.الؽلٌان المرتفع والتً تتسم بالقل والناتج

ٌتؤلؾ التكسٌر بوجود  : (Hydrocracking)التكسٌر بوجود الهٌدروجٌن -ثالثا

الهٌدروجٌن من مرحلتٌن، التكسٌر الحفزي والتكسٌر بوجود الهٌدروجٌن إلنتاج منتجات 

مرؼوبة أكثر. ٌمتاز التكسٌر بوجود الهٌدروجٌن عن التكسٌر الحفزي بمقدرته على معالجة 

اد األولٌة الحاوٌة على الكبرٌت دون الحاجة الى إزالة كبرٌت مسبقة. ٌنتج التكسٌر المو

بوجود الهٌدروجٌن كمٌات كبٌرة من األٌزوبٌوتان من أجل عملٌات األلكلة أضافة الى 

 بنزٌن عالً الجودة والى وقود الطابرات النفاثة.

ولفٌنات المنتجة من التكسٌر ألتجمع األكلة جزٌبات ا :  Alkylation  األلكلة -رابعا

األوكتانً لخالبط البنزٌن  والعدد,ٌزواولٌفٌنٌة وذلك لزٌادة الحجم الحفزي مع الجزٌبات األ

  (Alkylate)حٌث ٌتم خلق جزٌبات بارافٌنٌة ذات سلسلة متفرعة طوٌلة تسمى "األلكٌالت"

 وبنوعٌة استثنابٌة لمنع الفرقعة.

تحول االزمرة كال من البٌوتان العادي والبنتان  :(Isomerization)األزمرة  -خامسا

ان بعض المكونات البارافٌنٌة  ٌزوبارافٌنات.ألالعادي والهكسان العادي الى ما ٌوافق من ا

 ،لنفثا التقطٌر المباشر الخفٌفة ٌكون محتواها من األوكتان منخفضا ةذات السلسلة المستقٌم

تسمى  لٌة الرقم األوكتانً وبسلسلة متفرعةٌزومرات عاأهذه المكونات ٌمكن ان تحول الى 

عن طرٌق إعادة ترتٌب الروابط بٌن الذرات دون تؽٌٌر عدد  ،(Isomerate) المتزامرات

 وأنواع الذرات.

والزالت الشركات الكبرى والمإسسات البحثٌة تتسابق إلٌجاد بدابل تضاؾ للبنزٌن بؽٌة 

 ضررا  للبٌبة. رفع الرقم األوكتانً للحصول على أعلى جودة وأقل

 البنزٌنفوائد اضافة محسنات  1-7-4

 Advantages of Gasoline Additives 

 ى تحقٌق ما ٌؤتً:ضافات( بدرجات متفاوتة علالم)البنزٌن تقوم محسنات 

 .1ال تقل عن % ةتوفٌر استهالك الوقود بنسب .1
 .عمر المحرك النخفاض فترات الصٌانة ةزٌاد .2
 .الناتج من الحرٌق والرواسب والتآكلتقلٌل البري  .3
 .تقلٌل صوت المحرك واالهتزازات المصاحبة للتشؽٌل .4
كسٌد الكربون واكاسٌد الكبرٌت ومثل اول ا ةبٌبللخفض االنبعاثات الضارة الملوثة  .5

 .وؼٌرها
الجدران  ىالوقود من الترسبات الضارة مثل الكربون المترسب عل ةتنظٌؾ دور .6

 .الداخلٌة
 .لمحرك السٌارة لتباعد فترات الصٌانة ةتقلٌل تكلفة الصٌان .7
 .الجدران الداخلٌة للمحرك بدرجات متفاوتة ىتفتٌت الرواسب المتكونة عل .8
 .ةوالحدٌث ةالقدٌم ذات المودٌالت تعمل فً السٌارات .9
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تعمل مع كل انواع وقود البنزٌن سواء السٌا او الجٌد مع اختٌار الجرعة المناسبة مع  .10
 .كل نوع

 

  بنزٌنلبٌئً الناتج عن استخدام الالتلوث ا 1-7-5

Pollution Caused by Gasoline Usage 

عدٌد من الهٌدروكربونات، وخاصة الهٌدروكربونات العطرٌة، وهذه  بنزٌنتواجد فً الٌ    

الهٌدروكربونات مثل باقً المضافات المقاومة لفرقعة المحرك لها تؤثٌر مسرطن، ولهذا السبب 

تسبب تهدٌدا على الصحة العامة وخاصة فً حالة  بنزٌنفإن التسرٌبات الكبٌرة أو المستمرة لل

 صادر المٌاه العامة.ألي مصدر من م بنزٌنوصول ال

من السٌارات، ولكن من حوادث  ٌتؤتىمن هذه التسرٌبات ال  بنزٌنالخطر الربٌسً للان    

ومن التسرٌبات التً ٌمكن أن تحدث من مستودعات التخزٌن. ونظرا  بنزٌنصهارٌج نقل ال

من عدم  لوجود مثل هذا الخطر، فإم معظم مستودعات التخزٌن ٌتم متابعتها بصفة دورٌة للتؤكد

 حدوث أٌة تسرٌبات.

مادة متطاٌرة بطبٌعتها، فإن ذلك ٌستلزم أن تكون مستودعات التخزٌن  بنزٌنونظرا ألن ال    

ٌمكنه من أن ٌشتعل فً الجو  بنزٌنوصهارٌج النقل محكمة الؽلق. ولكن هذا التطاٌر العالً لل

ح بالتهوٌة الكافٌة حتى ال البارد، بعكس الدٌزل. وعموما، فإنه ٌجب عمل قٌاسات معٌنة للسما

 ٌرتفع الضؽط فً مستودعات التخزٌن وٌظل مساوي للضؽط خارج المستودع. 

ٌنتج عن احتراق البنزٌن ؼازات ملوثة للبٌبة، فحتى البنزٌن الذي ال ٌحتوى على    

سٌد ثانً أوك ،ثانً أوكسٌد الكربون ، فإنه ٌنتجالكبرٌت أو الرصاص مركبات

 فً السٌارات.  المحرك من عادم أول أوكسٌد الكربونو ،النٌتروجٌن

  Additives) Gasoline of (List البنزٌن ضافاتم قائمة 1-7-6

تعمل مضافات البنزٌن على زٌادة رقم األوكتان أو تعمل كمثبطات للتؤكل أو مواد التزٌٌت،     
مما ٌسمح باستخدام نسب ضؽط أعلى لزٌادة الكفاءة والقوة. تشمل أنواع المضافات معطالت 

 ومضادات األكسدة. كلآالتالمعادن ومثبطات 

عض البلدان وادناه قابمة بهذه بعض المضافات ضارة وٌتم تنظٌم استخدامها أو حظرها فً ب
 المضافات:

  (Antioxidants)ضادات االكسدةم -أوال
 بٌوتل هٌدروكسً تولوٌن. (1
 ثالثً بٌوتل فٌنول.-6-ثنابً مثٌل  4،  2 (2
 ثنابً بٌوتل فٌنول. 6،  2 (3
 فنٌلٌن ثنابً األمٌن. (4
 اثٌلٌن ثنابً األمٌن. (5

 
  (Ethers)االٌثرات -ثانٌا
 مثٌل ثالثً بٌوتل اٌثر. (1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83
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 ثالثً امٌل مثٌل اٌثر. (2
 ثالثً هكسٌل مثٌل اٌثر. (3
 ثالثً اثٌل بٌوتل اٌثر. (4
 ثالثً امٌل اثٌل اٌثر. (5
 ثنابً اٌزوبروبٌل اٌثر. (6

 
  (Alcohols)الكحوالت -ثالثا

 المٌثانول. (1
 االٌثانول. (2
 الكحول االٌزوبروبٌلً. (3
 البٌوتانول العادي. (4
 البٌوتانول الثالثً. (5

 
  (Detergents)المنظفات -رابعا
 متعدد البٌوتٌن امٌن. (1
 متعدد االٌثر امٌن. (2
 متعدد االٌزوبٌوتلٌن امٌن. (3

 
  (Anti-Knock)مضادات الفرقعة -خامسا
 رباعً اثٌل الرصاص. (1
 مثٌل ساٌكلو بنتادٌل منؽنٌز ثالثً الكاربونٌل. (2
 ثنابً مثٌل فوسفونٌت. (3
 تولوٌن. (4
 اٌزو اوكتان. (5

     (Lead Removals) الرصاصمزٌالت  -سادسا

 كرسٌل فوسفات.ثالثً  (1
 ثنابً برومو اٌثان. 2,1 (2
 ثنابً كلورو اٌثان. 2,1 (3

 (Additives for Lubricants)زٌوت المضافات  1-8

الكٌمٌابٌة دور هام فً المضافات مع التطور الذي تشهده صناعة زٌوت السٌارات، تلعب     
المزاٌا ووضع حلول إطالة عمر المحرك وحماٌة مكوناته المختلفة من خالل توفٌر العدٌد من 

لكثٌر من المشاكل التً تنشؤ نتٌجة لتشؽٌله، ومن خالل تعرفنا الى هذه اإلضافات فؤنه ٌمكننا 
 تخمٌن نوع الحماٌة التً توفرها هذه االضافات.

 معدالت تحسٌن بهدؾ األساسً الزٌت الى تضاؾ كٌمٌابٌة مركبات هً الزٌوت مضافات
 التجارٌة، العالمات بعض فً الزٌت وزن من تقرٌبا %5 بحدود المضافات هذه تشكل األداء.
 سواء المنتج للزٌت النهابً االستخدام على ٌتوقؾ ونوعٌاتها االضافات هذه تحدٌد أن حٌن فً
  المستخدمة. المحركات أنواع من وؼٌرها الدٌزل محركات أو بنزٌنال لمحركات أكان

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Chemical_compound&usg=ALkJrhiG8AyqvIQeDG6G4Zu4tEyLKG6Hlw
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  (Advantages of Additives)أهمٌة المضافات  1-8-1

 :مضافات المحرك الزٌتٌة لها ثالث أدوار رئٌسٌة
تعزٌز الخواص الموجودة للزٌت باستعمال مضادات األكسدة، ومضادات االحتكاك،  .1

 والعوامل المضادة للرؼوة، وعوامل إزالة الكبرٌت.
نقطة  الحد من خصابص الزٌت األساسٌة ؼٌر المرؼوب فٌها وذلك باستخدام مثبطات .2

 .ومحسنات معامل اللزوجة سكاباالن
إضافة خصابص جدٌدة للزٌوت األساسٌة مع مضافات ذات الضؽط الشدٌد،  .3

 .والمنظفات، وتثبٌط المعادن
 

 ٌؤتً: بما المحركات زٌوت الى المضافات أهمٌة تتلخصو

 درجة تؤثٌر من ٌقلل أي ،المرتفعة الحرارة درجات فً أعلى الزٌت وجةلز تجعل .1
 الحرارة درجات فً الزٌت سٌولة ٌحسن انه كما .الزٌت لزوجة على الحرارة

 ؼالبا .التشؽٌل حرارة درجة فً للتشحٌم ٌكفً بما لزجا كونه إلى باإلضافة المنخفضة
الت تكون ما ا الزٌوت جمٌع تتطلب بالستٌكٌة. بولٌمرات اللزوجة ُمعدِّ  نطاق ا تقرٌب 

ا  ألي مقبوال   الزٌت كان إذا ما ٌحدد الذي األساسً العامل انها حٌث اللزوجة من محدد 
 ٌتطلب مما لزوجتها، تنخفض االستخدام، بسبب الزٌوت تتحلل عندما معٌن. تطبٌق

 استبدالها.
 درجات عند التدفق على الزٌت قدرة تحسٌن على بعض المضافات تعمل .2

 ة.المنخفض حرارةال
 ، المولبٌدٌوم كبرٌتٌد ثانً مثل ، االحتكاك مخفضات أو االحتكاك عّدالتم ُتستخدم .3

    المتحركة. األجزاء بٌن االحتكاك تقلٌل طرٌق عن الوقود استهالك فً االقتصاد لزٌادة
 ٌساعد مما ، المعدنٌة باألجزاء الزٌت طبقة إحاطة فً تتسبب للبلى طةالمثب اإلضافات .4

 ثنابً أو الزنك فوسفات ثنابً كلورٌد ثنابً ٌستخدم ما وعادة منفصلة. إبقابها على
 . الؽرض لهذا الزنك فوسفات

 WF)6) التنكستن فلورٌد سداسً مثل للزٌوت المضافات بعض توفر .5
ا ا تزٌٌت  ا شدٌد   أو الشدٌد للضؽط مقاوما الزٌت من تجعل كذلك ،  لالحتكاك ومضاد 

 القابلٌة ولها جاؾ مسحوق شكل على المضاؾ هذا جسٌمات تكون ت.االجهادا
 كافة الى لوصولا الى الزٌت ٌساعد مما ، والمذٌبات والماء الزٌت فًالتشتت  على

 . المنظومة من المتحركة األجزاء
 فً معلقةال الكاربون جسٌمات ٌجعل مما تشتت كعوامل المضافات من أنواع تعمل .6

 . التكتل من منعها وبالتالً متشتتة الزٌت
 ٌمكن والتً الزٌت فً والرؼوة الهواء فقاعات إنتاج للرؼوة المضادة المضافات تمنع .7

 حٌث التآكل وحدوث  التشحٌمو التزٌٌت فقدان تسبب أن
 .المعدنٌة األسطح ،االحتراق وؼازات المحبوس الهواء ٌالمس

     Types of Additives أنواع المضافات 1-8-2

 زٌوتزٌادة كفاءة فٌما ٌلً األنواع الربٌسٌة من المواد الكٌمٌابٌة المضافة المستخدمة فً      
 الحدٌثة: المحركات

 :التفاعالت الكٌمٌائٌة داخل المحرك إضافات ذات العالقة بسٌر .1
  (Detergents) المنظفات •

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Viscosity_index_improver&usg=ALkJrhjE0uwuRlhEYmYSFSSkUu6YZjM9ZA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Operating_temperature&usg=ALkJrhhoRPQ3BLn74gG-OIQeVRepHqhrOQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Temperature&usg=ALkJrhh167M2xNggdVFoq7JWN8qTt_ggwA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Temperature&usg=ALkJrhh167M2xNggdVFoq7JWN8qTt_ggwA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Friction_modifier&usg=ALkJrhivjRZBKhbfAdaaP4prg4Yk0HYMlw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Molybdenum_disulfide&usg=ALkJrhhTV22ABmEDkb44xzrlYjWMRdH7wQ#Use_as_lubricant
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fuel_economy_in_automobiles&usg=ALkJrhiqVEQM4GPUvYbKzEPPVnr2k5WuXw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Friction&usg=ALkJrhivam9pILpCUqrj0pAy8ZE1SVwyuw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/AW_additive&usg=ALkJrhi3xorlfxkUv2KyUzmn0yJdd63a-w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/AW_additive&usg=ALkJrhi3xorlfxkUv2KyUzmn0yJdd63a-w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Zinc_dithiophosphate&usg=ALkJrhjwWfkNDqD_rHbTAbdEWBuJtzGyKA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Zinc_dithiophosphate&usg=ALkJrhjwWfkNDqD_rHbTAbdEWBuJtzGyKA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Zinc_dithiophosphate&usg=ALkJrhjwWfkNDqD_rHbTAbdEWBuJtzGyKA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lubricity&usg=ALkJrhgLlrXXlnRBhnL88m3ccpMvlEbwag
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lubricity&usg=ALkJrhgLlrXXlnRBhnL88m3ccpMvlEbwag
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lubricity&usg=ALkJrhgLlrXXlnRBhnL88m3ccpMvlEbwag
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Powder&usg=ALkJrhinYxZ6gYiGxqAHbLrMaWWx3yTfQQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Solvent&usg=ALkJrhjsjhwvE5DcKT2HroMt9YFVJmwdoQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Suspension_(chemistry)&usg=ALkJrhiKWJ-4m1m3BRUNBsG-WJab3yl9hA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Anti-foaming_agent&usg=ALkJrhj1QslYPhnnLjnJNF2Lg7tVJzfNQw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Foam&usg=ALkJrhjPX4u5p8nRWKc0x8YVRoo5D8z2ww
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lubrication&usg=ALkJrhgOO2oo3ZJJRwesse4QId0lD5AJdA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Corrosion&usg=ALkJrhh4siWh3Wf7Se8MrBkOdv1Sbqtsfw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Air&usg=ALkJrhjBVL-58FVZb16OnaMpLY6LufCtdQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Combustion_gases&usg=ALkJrhjCzF5ifH5t32pmwbDA71vgvcijcg
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  (Antioxidants) مضادات األكسدة •
  (Rust/Corrosion inhibitors) مانعات الصدأ •
  (Metal deactivators) نشاط المعادن مانعات •

 
 :اللزوجة معاملإضافات التحكم فً  .2

 Thickeners & viscosity) اللزوجة معاملمؽلظات القوام ومحسنات  •
index modifiers)  

  (Pour point depressants) مخفضات درجة سٌولة الزٌت •
  

 :إضافات التلٌٌن والحماٌة .3
  (Friction modifiers) معدالت االحتكاك •
  (Antiwear agents) مانعات التآكل •

  
 :إضافات التحكم فً الرواسب والمخلفات .4

  (Dispersants additives) المشتتات •
  (Foam inhibitors) مانعات تكون الرؼوة •
  (Wax crystal modifiers) معدالت بلورات الشمع •
 :بشًء من التفصٌل لمضافاتنستعرض هذه افٌما ٌلً 

  (Detergents) المنظفات -أوال 

 :كاالتً  قلوٌة األساس، ومهمتها المضافاتهذه     
المحافظة على نظافة المكونات المعدنٌة داخل المحرك من خالل العمل على منع تراكم  -

 .األسطح المعدنٌة لهذه المكونات المخلفات والرواسب وتجمعها على
إن هذه المنظفات تقوم بمعادلة األحماض )بسبب التؤثٌر القلوي لهذه المنظفات( التً  -

 .االحتراقتتكون داخل المحرك والناتجة عن عملٌات 
 .بعض أنواع المنظفات تعمل أٌضا  كمانعة لعملٌات األكسدة فً المحرك -
  (Antioxidants) مضادات األكسدة -ثانٌا 

  :ما ٌؤتً  على المضافاتتعمل هذه   
تؤخٌر تحلل الزٌت وتدهور خصابصه الكٌمٌابٌة الناتجة عن عملٌات األكسدة التً  -

تحدث داخل المحرك، إذ تشٌر بعض الدراسات إلى أن معدل األكسدة ٌتضاعؾ كلما 
 .℃10بمقدار ارتفعت درجة الحرارة 

فً درجات الحرارة ٌإدي إلى  االرتفاععدم التحكم فً زٌادة معدالت األكسدة نتٌجة  -
تكون الرواسب واألحماض التً تإدي بدورها مع مرور الزمن إلى حدوث الصدأ، 
لذلك فإن التحكم فً عملٌات األكسدة من خالل هذه اإلضافات ٌعمل على التقلٌل من 

 .تؤثٌر هذه الرواسب السلبً على األجزاء المختلفة للمحرك
هذه اإلضافات هً من نوع األحماض األمٌنٌة المستخدمة فً  ةٌابٌالمواد الكٌم -

 .ومركبات الفٌنول
 

  (Rust/Corrosion inhibitors) مانعات الصدأ -ثالثا 
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كما سبق اإلشارة، فإن معدالت األكسدة تتضاعؾ داخل المحرك مع كل ارتفاع ٌعادل    
هذه التفاعالت ، مما ٌسبب فً زٌادة كمٌة الرواسب واألحماض، وبالتالً فإن التحكم فً ℃10

 .ٌقلل من معدالت التؤكسد وبالتالً ٌحد من تكون الصدأ

معادلة األحماض الناتجة عن  ٌعمل البعض منها على تتفاوت آلٌة عمل مانعات الصدأ بحٌث    
ٌعمل بعضها اآلخر من خالل تكوٌن ؼشاء ٌحمً األجزاء المعدنٌة ؛ بٌنما عملٌات اإلحتراق

 .اتللمحرك من تؤثٌر هذه المخلف

  (Metal deactivators) مانعات نشاط المعادن - ارابع

تعمل هذه اإلضافات على توفٌر حالة من الثبات فً المعادن من خالل إٌقاؾ نشاط األٌونات فً 
  .هذه المعادن

وجود كمٌات قلٌلة من المعادن )الحدٌد والنحاس على سبٌل المثال( فً الوقود والزٌت ٌمكن ان 
األكسدة وما ٌترتب علٌها من أضرار، لذلك تعمل هذه اإلضافات وبصورة أن ٌسرع من عملٌة 

 .فاعلة على أٌقاؾ أو تقلٌل التؤثٌر التحفٌزي لبدء تفاعل ونشاط هذه المعادن

 ةمغلظات القوام ومحسنات اللزوج -خامسا 
(Thickeners & viscosity index improvers) 

إضافتها للزٌوت المعدنٌة فإنها تعمل على هذه اإلضافات هً من نوع البولٌمر، وعند  -
تقلٌل التؽٌرات التً تطرأ على كثافة الزٌت نتٌجة التفاوت فً درجة حرارة المحرك 

 .صعودا وهبوطا  
مع ارتفاع درجات الحرارة، تصبح الزٌوت المعدنٌة أقل كثافة  وتمٌل إلى أن تصبح  -

ؽشاء المؽلؾ الذي ٌفترض أن أكثر سٌولة، وبالتالً فإنها تفقد قدرتها على تكوٌن ال
 .ٌوفره الزٌت المستعمل لألجزاء المعدنٌة فً المحرك

مع استخدام هذه اإلضافات، ٌصبح الزٌت ذو قوام أكثر كثافة حتى مع تؽٌر درجات  -
، وبالتالً ٌعمل على تكوٌن الؽشاء الملٌن أو المؽلؾ والذي ٌساعد فً ارتفاعاالحرارة 

 .والتآكل االحتكاكمختلفة للمحرك من حماٌة األجزاء المٌكانٌكٌة ال
 تزٌٌتالمصممة لالستخدام فً صناعة وتحضٌر زٌوت ال من محسنات اللزوجة -

 وبولٌمر المهدرج نٌالستاٌر مادة اٌزوبرٌن والدٌزل الحدٌثة بنزٌنلمحركات ال
  .المشترك الستاٌرٌن

  (Pour point depressants) الزٌت انسكابمخفضات درجة  -سادسا 

فً درجات الحرارة ٌعمل على التؤثٌر بصورة سلبٌة على األساس الزٌتً  االنخفاض   

المستخدم فً الزٌوت المعدنٌة بصورة خاصة، إذ تعمل درجات الحرارة المنخفضة على زٌادة 

 ت.كثافة الزٌت ونقص فً خاصٌة السٌولة، وهنا ٌؤتً دور هذا النوع من اإلضافا

على سٌولة الزٌت وانسٌابٌته  بالمحافظة (Pour Point) االنسكابتقوم مخفضات درجة     

حتى فً حاالت انخفاض درجات الحرارة لٌساعد ذلك فً وصول أسرع للزٌت إلى األجزاء 

 .المختلفة فً المحرك وتلٌٌنها
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  (Friction modifiers) معدالت االحتكاك - اسابع

بٌن األجزاء الصلبة المختلفة بالمحرك،  االحتكاكهً منع  المضافاتالهدؾ الربٌس لهذه     
هذه لها  االحتكاكأن معدالت  من الرؼمعلى وهً تختلؾ عن مانعات التآكل التً سٌؤتً ذكرها 

 . خاصٌة منع التآكل أٌضا  

جزٌباتها الكٌمٌابٌة على األسطح المعدنٌة  التصاقتتلخص آلٌة عمل هذه المعدالت فً      
لألجزاء المختلفة للمحرك مكونة بذلك طبقة حماٌة رقٌقة تقاوم الضؽط وتقلل من عملٌات 

 .المعدنً داخل المحرك االحتكاك

  (Antiwear Agent) تمزق السطوحمانعات  -ثامنا 

على التفاعل مع السطح المعدنً لألجزاء الداخلٌة للمحرك لتكوٌن ما ٌشبه  المضافاتتعمل هذه 
 .بٌنها االحتكاكالؽشاء الذي ٌلٌن هذه األسطح وٌقلل من تؤثٌر 

األكثر شٌوعا  من هذا النوع تتكون من مركب من مادتً الزنك والفسفور )والكبرٌت  المضافات
، (dialkyldithiophosphate)ب اختصارا  للمرك ZDDP فً بعض األحٌان( تحت مسمى

 .وتعمل هذه المادة أٌضا  كمانع للصدأ واألكسدة

 وهً كما ٌؤتً :، لتمزق السطوحهناك أٌضا  العدٌد من المواد األخرى المستخدمة كمانعات 

 Zinc dithiophosphate (ZDP) - 1 
 Tricresyl phosphate (TCP) - 2 
 Halocarbons chlorinated paraffins - 3 
 Glycerol mono oleate - 4 
 Stearic acid - 5 

  (Dispersants Additives) المشتتات -تاسعا 

على منع تكون الرواسب وتجمعها على األسطح المعدنٌة الحساسة  المضافاتتعمل هذه     
المكونة لمحرك السٌارة، بحٌث تساعد هذه اإلضافات فً فصل هذه الرواسب عن الزٌت ومنع 

 .تجمعها وتكتلها

  (Foam inhibitors (Defoamants)) مانعات تكون الرغوة أو الفقاعات -عاشرا 

معدالت الشد على سطح الزٌت فً تكوٌن الفقاعات عند  تتحكم درجة لزوجة الزٌت وكذلك   
 .الرؼوة هما ٌشبحركته والتً تتجمع لتكوٌن 

ُتكّون الزٌوت ذات الكثافة المنخفضة فقاعات ذات حجم كبٌر تمٌل بدورها إلى التالشً، أما   
ة فً حاالت الكثافة العالٌة فإن الفقاعات تمٌل إلى ان تكون صؽٌرة الحجم مما ٌجعل عملٌ

 .تالشٌها صعبا  
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هنا ٌؤتً دور مانعات الرؼوة من خالل التؤثٌر على خاصٌة الشد على سطح الزٌت لتإدي   
بذلك إلى تكون فقاعات ذات جدار رقٌق ٌمكن أن تتالشى بسهولة لتحافظ بذلك على تماسك 

 .الزٌت المستعمل

  (Wax crystal modifiers) معدالت بلورات الشمع -حادي عشر 

هذه المعدالت على منع تكون الشمع وبالتالً المساعدة فً تحسٌن أداء منقً الزٌت  تعمل    
)الفلتر( الملحق بالمحرك فً فصل الرواسب الشمعٌة عن الزٌت، لٌظل دور هذه المعدالت 

 .المساعدة فً نقاء الزٌت وسهولة حركته

 تحقق المضافات المذكورة ما ٌؤتً:
 .البولٌمراتخفض محتوٌات الزٌت من  .1
 .مقاومة تامة للتؤثٌرات المٌكانٌكٌة .2
 تامة داخل المحرك. ثباتٌه .3
 بالتبخر.تقلل استهالك الزٌت وفقدان الزٌت  .4
 .سٌولة جٌدة فً درجات الحرارة المنخفضة .5
 .والدٌزل بنزٌنمقاومة جٌدة لعٌوب االحتكاك داخل االسطوانات فً محركات ال .6
 حرك.تمنع وجود الفراؼات فً دورة الزٌت حول أجزاء الم .7
 تلعب دورا مهما فً تحسٌن أداء عملٌات المحرك. .8
 تمنع تراكم الترسبات الصلبة. .9
 تطٌل العمر االفتراضً لزٌت المحرك ولمكونات المحرك الداخلٌة. .10
 تقلٌل ارتفاع درجة الحرارة، وتلؾ وتآكل مكونات المحرك بشكل عام. .11
 تساعد فً إٌقاؾ تسرٌب الزٌت، وفً تقلٌل استهالك الزٌت. .12
 المساهمة فً زٌادة كفاءة الوقود.  .13
 .تساعد فً تجنب مشاكل مٌكانٌكٌة مثل التسارع الضعٌؾ للمحرك أو تدخٌن العادم .14

 

  (Treatment of Natural Gas) معالجة الغاز الطبٌعً 1-9

الؽاز  ٌتم فٌها تنقٌة والتًمجموعة من العملٌات   معالجة الؽاز الطبٌعًتتضمن      

ودفعه للسطح بواسطة الزٌوت بعد معالجته. ٌكّون  آبار الؽاز الخام بعد استخراجه من الطبٌعً

معظم محتوى الؽاز الطبٌعً والذي تصبح خصابصه عند ذلك مختلفة إلى حد كبٌر  المٌثان ؼاز

لالستهالك البشري والتجاري  كوقود ص الؽاز الخام. ٌستخدم الؽاز الطبٌعً المعالجعن خصاب

 والصناعً.

وأقصرها، ٌحتوي الؽاز الطبٌعً  الهٌدروكربونات (، وهو أخؾCH4باإلضافة إلى المٌثان )

 الخام على كمٌات مختلفة من المركبات االتٌة:

 كاإلٌثان هٌدروكربونات ؼازٌة أثقل (C2H6،) والبروبان (C3H8 ومركبات ،)

كمنتج  أثقل. بعد معالجة الؽاز الخام وتنقٌته تجمع كل تلك المركبات كتل جزٌبٌة ذات

 .(Natural Gas Liquids) سوابل الؽاز الطبٌعً سمأوٌطلق علٌها  ثانوي

 كثانً أوكسٌد الكربون ؼازات حامضٌة (CO2) وكبرٌتٌد الهٌدروجٌن (H2S )

 (.CH5SH2) ن ثٌولوإٌثا (CH3SH) المٌثان ثٌول مثل المركبتانات وبعض

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%84_%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%AD%D9%85%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%AD%D9%85%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%86%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%86%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%84
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 :كالنٌتروجٌن ؼازات أخرى (N2) ٌوموالهٌل (He.) 

 والماء السابل. بخار الماء : على شكلالماء 

  الطبٌعً بنزٌنوالذي ٌعرؾ أحٌانا بال متكثؾ الؽاز الطبٌعً مسالة: مثلهٌدروكربونات 

(Natural Gasoline)، وذلك لتمٌٌزه عن البنزٌن المنتج فً وحدات التكرٌر. 

 قد ٌوجد الزببق بكمٌات ضبٌلة جدا معظمه بهٌبته الخام، وقد ٌكون متحدا مع الزببق :

 الكلور ومركبات أخرى. 

ب أن ٌنقى الؽاز الطبٌعً الخام لٌوافق المعاٌٌر المحددة من قبل قبل نقله ٌج    

. وتختلؾ تلك المعاٌٌر بٌن خطوط النقل بناءا النقل والتوزٌع عبر خطوط األنابٌب شركات

ق المستهدفة. بشكل عام، تحدد معاٌٌر امواصفات األنابٌب المستخدمة واألسو على

 مواصفات الؽاز من الجوانب االتٌة:و

 معٌنة.  قٌمة حرارٌة أن ٌحقق  .1

لذلك الؽاز،  كربونوة ندى الهٌدردرج أن تكون درجة حرارته عند التسلٌم أعلى من .2

الكابن فً خطوط  الضؽط والتً تتكثؾ بعدها بعض الهٌدروكربونات فً الؽاز تحت

 النقل مما قد ٌإذي أنابٌب النقل.

سابل لتفادي التعرٌة والتآكل أن ٌكون خالٌا من الدقابق الصلبة وحبٌبات الماء ال .3

 واألضرار األخرى التً قد تسببها لألنابٌب.

أن ٌكون مجففا من الماء بشكل كافً لتفادي تشكل مركبات المٌثان المابٌة سواء فً  .4

 منشؤة المعالجة أو فً خطوط النقل. 

 أن تكون نسبة كبرٌتٌد الهٌدروجٌن وثانً أوكسٌد الكربون والمركبتانات والنٌتروجٌن .5

 وبخار الماء ضبٌلة جدا.

جزء حجمً لكل  0.001أن تكون نسبة الزببق تحت النسبة الممكن قٌاسها )تقرٌبا  .6

ملٌار جزء من الؽاز( وذلك لتجنب اإلضرار بالمعدات فً منشؤة المعالجة وفً خطوط 

 والمعادن األخرى.  لأللمنٌوم النقل بسبب ما ٌحدثه الزببق من هشاشة

  (Gas Hydrates) هٌدرات الغاز 1-9-1

أساسٌا فً تركٌبها، وهً تشبه الثلج،  الماء ٌكون بلورٌة مواد عبارة عن   هٌدرات الؽاز     

. أي أن لجزٌبات الماء الروابط الهٌدروجٌنٌة مناؼلفة  داخل قطبٌة ال تنحبس فٌها جزٌبات ؼاز

ٌكون فٌها الجزيء المستقبل هو الماء، والجزيء المحجوز  مركبات هٌدرات الؽاز عبارة عن

ستنهار،  الشبكة البلورٌة هو الؽاز. لوال حدوث تؤثٌرات متبادلة بٌن جزٌبات الؽاز والماء، فإن

 وسٌتشكل إما بلورات أو ماء سابل.

صؽٌرة الوزن الجزٌبً مثل األوكسجٌن والهٌدروجٌن  نالؽازات المكونة للهٌدرات ؼالبا ما تكو

انا تتكون هٌدرات الؽاز لبعض وأوكسٌد الكاربون والمٌثان وكبرٌتٌد الهٌدروجٌن، اال انه احٌ

الهٌدروكربونات ذات األوزان الجزٌبٌة العالٌة والفرٌونات والتً تشكل الهٌدرات عند درجات 

 حرارة وضؽوط مالبمة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A6%D8%A8%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A6%D8%A8%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9_%D9%86%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%BA%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8_%D9%82%D9%81%D8%B5%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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تعد هٌدرات الؽاز نظرٌا  مصدرا مهما من مصادر الطاقة، لكنه ال توجد لحد اآلن طرٌقة     

لى النقٌض من ذلك، فإن تشكل هٌدرات اقتصادٌة الستخالص وتوظٌؾ هذا المصدر، فع

الهٌدروكربونات ٌعد من إحدى المشاكل فً الصناعة النفطٌة، إذ ٌإدي تشكل هذه الهٌدرات إلى 

 حدوث انسداد فً توصٌالت األنابٌب النفطٌة. 

 الهٌدروكربوناتوبصورة عامة فان الهٌدرات تتكون من مزٌج من الماء مع بعض جزٌبات     

 الخفٌفة )ؼالبا  ما تكون المٌثان واألٌثان وثانً أوكسٌد الكاربون( وهً بلورات ؼٌر محكمة.

وهو رخٌص نسبٌا   ،المٌثانول ٌة لمنع تكون الهٌدرات هوبالكٌمٌا المضافاتان أهم أنواع     

ٌتوجب إضافة  ((Condensate ثفاتا، وفً حالة وجود متكالهٌدروكربوناتوٌذوب فً 

المٌثانول ألن قسم منه سٌذوب فً المتكثفات، كما أن قسما  آخر منه سٌتبخر الى المزٌد من 

هو اآلخر شابع االستخدام فً هذه الحالة، ألنه أقل ذوبانٌة  الحالة الؽازٌة. أن األثٌلٌن كالٌكول

  وأقل تبخرا  من المٌثانول. الهٌدروكربوناتفً 

تكون الهٌدرات المذكورة أعاله، وبشكل عام زالة أحد عوامل اولتجنب تكون الهٌدرات ٌجب     

ال ٌمكن إزالة أحد العوامل المكّونة للهٌدرات )المٌثان واألٌثان وثانً أوكسٌد الكاربون( حٌث 

 أنها من المواد المرؼوبة فً الؽاز الطبٌعً لذلك ٌجب علٌنا محاولة معالجة العاملٌن اآلخرٌن.

 الحامضً وتحلٌة الغازمعالجة الغاز الطبٌعً  1-9-2

(Natural Gas Treatment and Sour Gas Sweetening)  

وثانً  H2S مثل كبرٌتٌد الهٌدروجٌن عادة على بعض الشوابب الؽاز الطبٌعً ٌحتوي

الثقٌلة مثل المركبتانات. تعرؾ هذه المركبات  والهٌدروكربونات (CO2) أوكسٌـــــد الكربون

 .(Acid gases) بالؽازات الحامضٌة

 مركبات كبرٌتٌة أخرى مثلأو  (H2S) كبرٌتٌد الهٌدروجٌن أما الؽاز الطبٌعً الحاوي على

، فٌسمى (RSH)والمركبتانات COS)وكبرٌتٌد الكاربونٌل ) (CS2ثانً كبرٌتٌد الكاربون )

فقط فٌسمى  CO2 ٌحتوي علىالؽاز الطبٌعً ، أما إذا كان (Sour Gas) الحامضًالؽاز 

لمنع حدوث مشاكل  CO2و H2S . وعادة   ٌجب إزالة كل من(Sweet Gas) بالؽاز الحلو

هً أحد أهم  (Sweetening) تآكل وزٌادة القٌمة الحرارٌة للؽاز. أن تحلٌة الؽاز الطبٌعًال

 الخطوات فً معالجة الؽاز، وترجع أهمٌة تحلٌة الؽاز لألسباب التالٌة:

وٌمكن  0.13ppmبالشم إذا كان تركٌزه  H2S المخاطر الصحٌة: ٌمكن تحسس ؼاز .1

فؤن حاسة  200ppmأما إذا زاد التركٌز عن  .4.6ppmشمه بشكل واضح بتركٌز 

تحدث مشاكل فً التنفس وٌتوقع أن ٌموت  500ppmالشم تتعطل. وفً تركٌز

 فٌإدي الى الوفاة فورا . 1000ppmالشخص خالل دقابق. أما بتركٌز 

 تؤثٌرها على تسعٌرة الؽاز.  .2

ال مواد ٌجب استعم 15psiaعن  CO2 مشاكل التآكل: إذا زاد الضؽط الجزبً لؽاز .3

 مانع للتآكل لمنع حدوث ذلك.

 طرق تحلٌة الغاز الطبٌعً 1-9-3

https://www.arab-oil-naturalgas.com/what-is-natural-gas-arabic/
https://www.arab-oil-naturalgas.com/h2s-in-oil-industry/


36 

 

(Natural Gas Sweetening Processes)  

وتضمن هذه الطرٌقة إزالة كلٌة  :(Solid Bed Adsorption) الصلبةبالطبقة  االمتزاز .1

 الحدٌد االسفنجً، المناخل الجزٌبٌة، أوكسٌد الزنك. بتراكٌز منخفضة وتستعمل H2S لـ

وهذه الطرٌقة مالبمة إلزالة كمٌة قلٌلة من الكبرٌت عندما ٌكون تدفق الؽاز قلٌال  أو 

 قلٌال  أو األثنان معا . H2S تركٌز

 ، مثل: (Reactive Solvents) الكٌمٌابٌةالمذٌبات استخدام  .2

 احادي اٌثانول امٌن -

 ثنابً اٌثانول امٌن -

 ثنابً كالٌكول امٌن -

 ثنابً اٌزو بروبانول امٌن -

 كاربونات البوتاسٌوم الحارة -

هذه  كما ٌمكن إعادة تنشٌط. (CO2) و (H2S)من كمٌات كبٌرة  إلزالةتستعمل هذه المحالٌل 

 المذٌبات.

 :مثل ، (Physical Solvents) الفٌزٌابٌةالمذٌبات  .3

  سلٌكسول -

  ركتٌسول -

  بٌورسول -

 أٌضا .كما ٌمكن إعادة تنشٌطها  (CO2) إلزالةستعمل توأؼلب هذه المذٌبات 

وهذه الطرٌقة سلفوروكس،  - : ستٌرتفوردتستعمل مواد مثل األكسدة المباشرة للكبرٌت: .4

 .(H2S) انبعاثاتتقلل من 

 .(CO2) األؼشٌة: تستعمل هذه الطرٌقة مع تراكٌز عالٌة من .5
 
 الطرٌقة المناسبة للتحلٌة اختٌار 1-9-4

(Selection of Sweetening Process) 

 طرٌقة تحلٌة الؽاز وهً: اختٌارعند  االعتبارهناك العدٌد من العوامل التً ٌجب أخذها بنظر 

 (.H2S ،CO2 ،RSH. نوع المركب المراد إزالته )1 

 .. تراكٌز الؽاز الحامضً الداخل والخارج2 

  وضؽطه. –درجة حرارته  –. معدل تدفق الؽاز 3 

 . مدى مالبمة الطرٌقة.4 

 للؽاز الحامضً المطلوب. . األنتقابٌة5 

 روماتٌة فً الؽاز.أل. وجود المركبات ا6 

 . موقع الببر.7 

 البٌبٌة. االعتبارات. 8 

 .االقتصادٌة. الجدوى 9 
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 أسئلة الفصل

 : عرؾ رقم األوكتان، ثم بٌن أهمٌته فً تقٌٌم البنزٌن؟1س 

 واالزمرة وبٌن اهمٌتهما فً تحسٌن البنزٌن؟ : عرؾ كال من األلكلة2س 

ألنواع الربٌسٌة من المواد الكٌمٌابٌة المضافة المستخدمة فً تصنٌع زٌوت ا: اذكر 3س 

 الحدٌثة؟ زٌٌتالت

 : ماهً األصناؾ الربٌسٌة للمضافات؟4س 

 : وضح ما المقصود بما ٌؤتً:5س 

 مضادات الصدأ ومضادات التآكل. – 1

 مانعات التجمد. – 2

 : اذكر وظابؾ المضافات لزٌت المحرك؟6س 

( ورابع اثٌل الرصاص كمواد مضافة الى MTBE: قارن بٌن مثٌل ثالثً بٌوتٌل اٌثر )7س 

 البنزٌن من اجل تحسٌنه؟

 : ما هً النقاط التً ٌجب اخذها بنظر االعتبار عند اختٌار طرٌقة تحلٌة الؽاز؟8س 

 المضافة للبنزٌن؟: وضح مخاطر المواد 9س 

 : عرؾ ما ٌؤتً:10س 

 الرٌفورمٌت-5المتزامرات،   – 4خام برنت،  – 3هٌدرات الؽاز،  – 2رقم االوكتان،  – 1
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 الفصل الثانً

 انتقال المادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 األهداف

 بعد االنتهاء من دراسة الفصل ٌكون الطالب قادرا على ان :

 لعملٌة انتقال المادة .ٌفهم االطار العام  – 1

ٌدرك أهمٌة العملٌات التً تعتمد على انتقال المادة واهمٌتها فً عملٌات تكرٌر النفط  – 2

 والعملٌات الصناعٌة األخرى .
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ٌفهم أسس عملٌات التقطٌر ، االمتصاص ، االستخالص ، االمتزاز ، التجفٌؾ والترشٌح  – 3

 والتً تستند الى أسس انتقال المادة .

 ٌعرؾ عمل األجهزة التً تحقق مفهوم انتقال المادة . – 4

 تمهٌد 1 – 2

تحدث ظاهرة انتقال المادة عندما ٌكون هناك اختالؾ فً تركٌز مادة معٌنة فً محلول ما       

بٌن موضعٌن من طور آلخر أو فً الطور نفسه، و نستطٌع أن نجدها فً العدٌد من المواقؾ 

المٌاه فً إناء و تركها معرضة للهواء الساكن ٌكون تركٌز  التً نمر بها ٌومٌا ، فعند وضع

البخار عند سطح المٌاه أكبر من تركٌزه فً الهواء المحٌط بالسطح فٌتبخر الماء، حٌث أن 

هنالك قوى دافعة أدت إلى انتقال البخار من السطح إلى الهواء و هً اختالؾ التركٌز، كما نرى 

ن القهوة و ٌنتشر فٌه حتى و إن لم ٌتم تقلٌبه لكن هذا أن السكر ٌذوب عند وضعه فً كوٍب م

سٌستؽرق بعضا  من الوقت، أٌضا  عندما ٌتم قطع األشجار ثم تترك فً الهواء الطلق لتجؾ 

ٌكون الخشب فً بادئ األمر رطبا  و ٌجؾ تدرٌجٌا  حٌث تنتقل المٌاه من الداخل إلى السطح ثم 

ر تتخلل العناصر الؽذابٌة مع األكسجٌن المذابٌن فً إلى الهواء المحٌط، و فً عملٌات التخمٌ

إلجراء تفاعل ما ٌحدث  مساعدالمحلول خالٌا الكابنات الحٌة الدقٌقة، و عند استخدام عامل 

بعد أن تنتشر جزٌبات المتفاعالت فٌه و تتخلله، كما  المساعدالتفاعل على سطح مادة العامل 

التنقٌة، كعملٌة معالجة الٌورانٌوم حٌث ٌتم استخراج  ٌحدث انتقال المادة فً العدٌد من عملٌات

ملح من أمالحه من المحلول باستخدام مذٌب عضوي، أو كفصل الكحول من المٌاه بالتقطٌر، أو 

 كإزالة ؼاز ثانً أكسٌد الكبرٌت من ؼازات المداخن بامتصاصه فً محلول قاعدي.

 

المادة كالتقطٌر و التجفٌؾ و االمتصاص  تقوم عملٌات الفصل بؤنواعها على ظاهرة انتقال      

و استخراج سابل من سابل و تبادل األٌونات و عملٌات الفصل باستخدام األؼشٌة، و  االمتزازو 

تكون آلٌة حدوث هذا االنتقال من طور آلخر أو فً نفس الطور متماثلة سواء كان الطور)حالة 

 المادة( ؼازا  أو سابال  أو صلبا .

 التشؽٌل التً تعتمد على انتقال المادة :ادناه عملٌات 

 الترشٌح  –6التجفٌؾ  –5االمتزاز  –4االستخالص  –3االمتصاص  –2التقطٌر  – 1

 التقطٌر  2 – 2

ٌعد التقطٌر احد اهم عملٌات انتقال المادة المستعملة بالصناعة النفطٌة ، وهً الطرٌقة       

مكوناته وذلك اعتمادا على االختالؾ فً الضؽط الربٌسٌة المستعملة لفصل مزٌج سابل الى 

 البخاري للمكونات أي اعتمادا على االختالؾ فً درجات ؼلٌانها.
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 ولفهم عملٌة التقطٌر ال بد من التعرؾ على بعض المصطلحات وكاالتً :

الخلٌط : هو عبارة مزٌج متجانس ٌحوي عدة مكونات بتراكٌز مختلفة . فً الصناعة النفطٌة 

خالٌط عبارة عن مخالٌط هٌدروكاربونٌة . ٌمكن تصنٌؾ المخالٌط الهٌدروكاربونٌة الى تكون الم

 تصنٌفٌن وكما ٌؤتً : 

 تصنؾ حسب المكونات الداخلٌة : – 1

 - a. خلٌط ثنابً المكونات : ٌتكون من مركبٌن فقط 

b- . خلٌط متعدد المكونات : ٌتكون من ثالثة مركبات او اكثر 

 لٌان الخلٌط :تصنؾ حسب درجة ؼ – 2

a-  مخالٌط حقٌقٌة : هو الخلٌط الذي تكون له درجة ؼلٌان ابتدابٌة ونهابٌة وٌحتفظ كل مكون فٌه

بدرجة الؽلٌان الخاصة به وٌكون البخار المتكون نتٌجة تبخر الخلٌط السابل مركزا بالمكونات 

ة التقطٌر ذات درجة الؽلٌان المنخفضة . والمخالٌط الحقٌقٌة ٌمكن فصل مكوناتها بعملٌ

 االعتٌادي ومثال ذلك خلٌط النفط الخام .

b-  مخالٌط اٌزوتروبٌة : هو الخلٌط الذي تكون له درجة ؼلٌان ثابتة ، والبخار المتكون نتٌجة تبخر

الخلٌط السابل ٌحتوي على نفس تركٌز المكونات الموجودة بالسابل ، أي ان درجة الؽلٌان ال 

بطرق التقطٌر االعتٌادٌة ، ومثال ذلك خلٌط االٌثانول تتؽٌر وهذه المخالٌط ال ٌمكن فصلها 

 والماء .

درجة الؽلٌان : هً درجة حرارة السابل التً ٌتساوى عندها الضؽط البخاري مع الضؽط الكلً 

المسلط على سطح السابل النقً وتتؽٌر بتؽٌر الضؽط المسلط على سطح السابل حٌث انها 

 . تتناسب تناسبا طردٌا مع الضؽط المسلط

التطاٌر : فً خلٌط ٌتكون من مادتٌن ، فان المكون ذو الضؽط البخاري العالً أي درجة الؽلٌان 

المنخفضة ٌسمى المركب األكثر تطاٌرا ، اما المكون ذو الضؽط البخاري المنخفض أي درجة 

 الؽلٌان العالٌة ٌسمى المركب األقل تطاٌرا .

لالزمة لتؽٌٌر وحدة كتلة من الحالة السابلة الى الحرارة الالزمة للتبخر : هً كمٌة الحرارة ا

 . KJ / Kmolالحالة البخارٌة دون تؽٌر فً درجة الحرارة ، وتقاس بوحدات 

الضؽط البخاري للسوابل النقٌة : لكل سابل خاصٌة تدعى )الضؽط البخاري( عند درجة حرارة 

ه . ان ضؽط بخار السابل معٌنة وهو الضؽط الذي ٌسلطه بخار السابل على الجدار الذي ٌحتوٌ

ٌعتمد على اصطدامات جزٌبات البخار مع جدار االناء ، لذلك فان كل ما ٌإدي الى زٌادة 

 سرعة حركة جزٌبات البخار سوؾ ٌإدي الى زٌادة الضؽط البخاري .

نقطة الفقاعة : هً درجة الحرارة التً ٌبدأ عندها المحلول السابل بالؽلٌان وظهور اول فقاعة 

 ٌط .فً الخل

نقطة الندى : هً درجة الحرارة التً ٌبدأ عندها الخلٌط البخاري بالتكاثؾ وظهور اول قطرة 

 فً الخلٌط .

 مبدأ عملٌة التقطٌر 1 – 2 – 2

عندما ٌتم تسخٌن سابل ٌتكون من مركبٌن او اكثر الى درجة الؽلٌان فان تركٌب البخار      

الناتج سوؾ ٌختلؾ عن تركٌب السابل ، وهذا االختالؾ فً التركٌز بٌن الطورٌن المتوازنٌن 

الناتج عن اختالؾ الضؽوط البخارٌة للمركبات المكونة للخلٌط هو األساس فً التقطٌر ، حٌث 
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ار ؼنٌا بالمركب األكثر تطاٌرا )المركب الخفٌؾ( وهو المركب ذو درجة الؽلٌان سٌكون البخ

الواطبة او الضؽط البخاري العالً . اما السابل المتبقً فسٌكون ؼنٌا بالمركب األقل تطاٌرا 

 )المركب الثقٌل( وهو المركب ذو درجة الؽلٌان العالٌة او الضؽط البخاري الواطا .

على ماء مقطر من ماء ؼٌر نقً ٌتم بواسطة تسخٌن الماء ؼٌر النقً مثال : عملٌة الحصول 

الى ان ٌصل الى درجة الؽلٌان فترتفع االبخرة لتصل الى المكثؾ حٌث تالقً سطح بارد 

 وبالتالً تحصل عملٌة التكثٌؾ والشكل االتً ٌوضح مخطط بسٌط للتقطٌر .

 

 
 ( مخطط التقطٌر البسٌط 1 – 2شكل )

 التقطٌر تصنٌف 2 – 2 – 2

 ٌصنؾ التقطٌر الى عدة أصناؾ وحسب العوامل االتٌة :

 عدد مكونات النظام : – 1

 -a تقطٌر ثنابً المكونات :هو عملٌة فصل خلٌط ٌحتوي على مركبٌن فقط مثل فصل االٌثانول

 عن الماء .

b-  تقطٌر متعدد المكونات : هو عملٌة فصل خلٌط ٌحتوي على ثالثة مركبات او اكثر مثل

 فصل خلٌط النفط الخام .

 طبٌعة العملٌة التشؽٌلٌة :  – 2

a- :  التشؽٌل المستمر 

حٌث تجهز العملٌة باستمرار بالمادة المؽذٌة )النفط الخام ( فً مصافً النفط وبكمٌات محدد ، 

ونفس الوقت ٌتم سحب الناتج من قمة البرج وٌسحب المتبقً من اسفل البرج وتعاد نسبة الى 

ع وذلك للسٌطرة على التدرج الحراري داخل برج التقطٌر . تحتاج الى البرج بشكل راج

 منظومة سٌطرة متكاملة .

 

 

b- : )التشؽٌل المتقطع )الدفعات 

حٌث توضع كمٌة من المادة المؽذٌة فً خزان التؽذٌة وٌتم تسخٌنه حتى تتبخر المادة ونحصل 

. ال تحتاج الى سٌطرة على المتقطر ، بعدها ٌوقؾ التسخٌن وٌفرغ الخزان من المتبقً 

 اوتوماتٌكٌة .

 طبٌعة الضؽط المسلط : – 3
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a-  التقطٌر الجوي : هو عملٌة التقطٌر التً تتم تحت الضؽط الجوي االعتٌادي كما فً تجزبة النفط

 الخام فً وحدات التكرٌر .

b-  التقطٌر الفراؼً : هو عملٌة التقطٌر التً تتم باستعمال الضؽط البخاري ، أي تجري تحت

اقل من الضؽط الجوي . ان تقلٌل الضؽط ٌإدي الى تقلٌل درجة ؼلٌان المواد المطلوب  ضؽط

 فصلها ، ٌستخدم فً تجزبة المواد الثقٌلة مثل مخلفات التقطٌر الجوي .

 نوع وطبٌعة الخلٌط : – 4

a-  تقطٌر خلٌط حقٌقً : ان الخلٌط الحقٌقً هو الخلٌط الذي تكون له درجة ؼلٌان أولٌة ودرجة

نهابٌة وٌحتفظ كل مكون فٌه بدرجة ؼلٌانه الخاصة ، وهذا الخلٌط ٌتم تقطٌره بالتقطٌر  ؼلٌان

 االعتٌادي .

b-  التقطٌر االٌزوتروبً واالستخالصً : بعض المخالٌط ال ٌمكن فصلها بالتقطٌر االعتٌادي او

لماء بالتجزبة ، وهذا النوع ٌعرؾ بالخلٌط االٌزوتروبً ، فمثال خلٌط من الكحول االثٌلً وا

( نسبة مولٌة كحول وتحت الضؽط الجوي االعتٌادي هو خلٌط 89والذي ٌحتوي على )% 

اٌزوتروبً ، وألجل تقطٌر هذا النوع ٌتم تؽٌٌر نسبة التطاٌر للخلٌط وذلك بإضافة البنزٌن 

(C6H6 لتكوٌن خلٌط ٌمكن فصله بالتجزبة حٌث ٌتكون الخلٌط الثالثً فً اعلى البرج  ، اما )

 ؾ ٌسحب من اسفل البرج .الكحول سو

 طرق التقطٌر 3 – 2 – 2

 التقطٌر التفاضلً  –أوال 

ٌوضع السابل فً الخزان المجهز بملؾ للتسخٌن ، حٌث تسخن مادة التؽذٌة ببطء وتسحب       

االبخرة بسرعة كلما تكونت الى مكثؾ ومنه الى وعاء التجمٌع حٌث تتجمع االبخرة المتكثفة . 

للمتقطر ؼنٌا بالمكون األكثر تطاٌرا ، وعند استمرار التقطٌر ٌصبح ناتج ٌكون الجزء االولً 

التقطٌر اضعؾ ، أي ان البخار المتكون من ؼلٌان السابل ٌزال حاال من النظام ، وبتكرار ذلك 

ٌصبح السابل المتخلؾ اقل محتوى للمكون المتطاٌر الذي ٌتركز فً البخار وٌإدي هذا الى 

كل مرة لذلك تكون نواتج التقطٌر بنقاوة مختلفة . ٌستعمل هذا النوع من  تؽٌٌر تركٌز البخار فً

 التقطٌر ألؼراض مختبرٌة وتجرٌبٌة .

 التقطٌر الومضً  –ثانٌا 

تتؤلؾ وحدة التقطٌر الومضً من مبادل حراري لتسخٌن المزٌج وصمام خنق وبرج فصل .     

ط وٌبقى البخار المتكون على تالمس تضخ مادة التؽذٌة الى المسخن حٌث ٌتبخر قسم من الخلٌ

مع السابل ثم ٌنقل الخلٌط الى صمام الختزال الضؽط ثم ٌدخل السابل والبخار المتوازن معه الى 

 جهاز الفصل حٌث ٌسحب السابل من األسفل والبخار من األعلى .

 التقطٌر بالتجزبة  –ثالثا 
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 ( التقطٌر التجزٌبً للنفط الخام 2 – 2شكل )

الشكل أعاله ٌمثل برج التقطٌر التجزٌبً للنفط الخام ، حٌث ٌتكون من أسطوانة عمودٌة      

مقسمة الى مراحل بواسطة مجموعة من الصوانً التً تسمح للبخار ان ٌنفذ من خاللها لٌصل 

الى اعلى البرج حٌث ٌتم تكثٌفه داخل مكثؾ حٌث ٌعاد قسم من المتكثؾ الى البرج كراجع ، اما 

خر فٌسحب كناتج . السابل الراجع ٌنزل من األعلى الى األسفل بتؤثٌر الجاذبٌة القسم اال

األرضٌة وٌنتقل من صٌنٌة الى األخرى من خالل مجرى خاص به ٌدعى أنبوب السابل النازل 

وال ٌنفذ السابل من خالل الثقوب بسبب الضؽط الناتج من البخار الصاعد وبسبب التركٌب 
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تم تسخٌن المزٌج فً قاعدة الجهاز بواسطة البخار )فً اؼلب األحٌان ( الهندسً لهذه الثقوب . ٌ

والبخار المتولد من الخلٌط فً القاعدة ٌحوي على نفس المركبات الموجودة فً السابل ولكن 

بنسب وتراكٌز مختلفة حٌث تكون نسبة المركبات الخفٌفة فً البخار اعلى العمود . عند دخول 

ح الصٌنٌة األولى سٌنتشر بشكل فقاعات خالل السابل ، وخالل البخار الى السابل على سط

عملٌة التالمس مع البخار سوؾ تحصل عملٌة تبادل مادي وحراري حٌث ٌتم تكثٌؾ جزء من 

البخار ونتٌجة لتكثٌؾ المادة الثقٌلة فً البخار فؤن تركٌز المادة الخفٌفة سوؾ ٌزداد بالبخار . ان 

خار سوؾ تإدي الى تبخر كمٌة من السابل وهذا السابل المتبخر الحرارة الناتجة من تكثٌؾ الب

 ٌكون محتوٌا على كمٌة من المركب الخفٌؾ اعلى مما فً السابل المتبقً فوق سطح الصٌنٌة .

 أنواع أبراج التقطٌر 4 – 2 – 2

 تقسم أبراج التقطٌر الى نوعٌن هما :

 برج الصوانً –أوال 

ٌحتوي على عدد من الصوانً المرتبة بشكل منتظم هو عبارة عن عمود اسطوانً الشكل 

وفابدتها توفٌر اكبر مساحة سطحٌة ممكنة للتماس المباشر بٌن حالتً البخار الصاعد والسابل 

النازل ، وتعتبر الصٌنٌة او الطبقة الواحدة مرحلة الفصل التً تتم فٌها عملٌتً التكثٌؾ الجزبً 

 والتبخٌر الجزبً .

 برج الحشوات –ثانٌا 

هو عبارة عن ؼالؾ اسطوانً مملوء بنوع من الحشوات ، وٌفضل استخدامه فً الحاالت 

 االتٌة :

 . m 0.5عندما ٌكون قطر البرج اقل من  – 1

 عند استعمال مواد تسبب التآكل . – 2

 عندما ال ٌوجد سحب جانبً من البرج . – 3

 عند استعمال مواد لها القابلٌة على تكوٌن الرؼوة . – 4

 عند التقطٌر الفراؼً حٌث ٌجب ان ٌكون الفقدان بالضؽط قلٌل . – 5

 االمتصاص 3 – 2

ٌعرؾ االمتصاص بانه فصل ؼاز او اكثر من خلٌط الؽازات عن طرٌق اذابة تلك المكونات    

فً مذٌب سابل . تستند العملٌة على مبدأ انتقال الؽاز او الؽازات بٌن طورٌن متالمسٌن احداهما 

 ات المذابة واألخر هو طور المذٌب السابل .هو خلٌط الؽاز

 : امثلة على امتصاص الؽاز

استرجاع االسٌتون من خلٌط ؼاز االسٌتون مع الهواء بإمرار الخلٌط فً الماء حٌث ٌذوب  – 1

 االسٌتون بٌنما ٌخرج الهواء خالٌا .

 لماء .فصل النشادر )ؼاز االمونٌا( من خلٌط النشادر مع الهواء بامتصاصها فً ا – 2

فً كل من هذٌن المثالٌن تعتبر عملٌة االمتصاص فٌزٌاوٌة أي دون حدوث تفاعل كٌمٌاوي بٌن 

 الؽاز الممتص والمذٌب السابل .

اما فً األمثلة االتٌة فان عملٌة االمتصاص تكون كٌمٌاوٌة النها مصحوبة بحدوث تفاعل 

 كٌمٌاوي :

 مض النترٌك .امتصاص اكاسٌد النتروجٌن فً الماء إلنتاج حا – 3
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 امتصاص اكاسٌد الكبرٌت فً الماء إلنتاج حامض الكٌرٌتٌك . – 4

ان وحدات انتاج الؽاز وتصنٌعه فً الصناعة النفطٌة تعتمد أساسا على مبدأ االمتصاص ، 

( تتم H2Sفعملٌات تجفٌؾ الؽاز تتم باستعمال محلول الكالٌكول وإزالة كبرٌتٌد الهٌدروجٌن )

 ٌن .باستعمال محلول األم

 مبدأ عملٌة االمتصاص 1 – 3 – 2

فً العملٌات الصناعٌة الكٌمٌابٌة والمجاالت المتعلقة بها مثل تكرٌر النفط، فإن       

االمتصاص ٌعنً عادة امتصاص الؽاز. فً هذه العملٌة ٌكون مزٌج الؽازات )أو البخار( على 

مكونات المزٌج الؽازي. والؽاٌة تماس مع السابل المذٌب المختار لٌمتص نوع واحد أو أكثر من 

هً إما استرجاع مركب من المزٌج الؽازي أو تخلٌص المزٌج من الشوابب. وتسمى العملٌة 

 األخٌرة بؽسل الؽاز .

 

ٌُمتص الؽاز فً السابل، ٌكون فً حالة منحلة تماما  وبالتالً ٌكون عضوا فً الطور       حالما 

فصل األكثر استخداما وتشمل تماس الؽاز مع السابل.  السابل. ٌعتبر امتصاص الؽاز ثانً علمٌة

تسبقه فقط عملٌة التقطٌر التجزٌبً وهً األكثر شٌوعا . ٌعتمد االمتصاص على انتشار 

الجزٌبات ، ولزٌادة معدل انتقال المادة ال بد من ان مساحة التالمس بٌن الطورٌن الؽازي 

بعٌن االعتبار فً أجهزة االمتصاص والسابل اكبر ما ٌمكن وٌجب ان ٌإخذ هذا المتطلب 

 الصناعٌة .

 أجهزة االمتصاص 2 – 3 – 2

 فٌما ادناه أنواع األجهزة المستخدمة فً عملٌات االمتصاص :

 أبراج الحشوة : تتكون أبراج الحشوة من األجزاء االتٌة : –اوال 

و من الزجاج الؽالؾ االسطوانً : ٌصنع من فلز مبطن بطبقة من مادة مقاومة للتآكل ، ا – 1

 او البالستك او السٌرامٌك . ٌراعى عند نصب العمود ان ٌكون رأسٌا .

فتحة دخول الؽازات : تقع فتحة دخول الؽاز اسفل العمود لٌخرج من اعلى البرج ، وتكون  – 2

 اعلى من مستوى خروج السابل .

ولها خواص البلل  طبقة الحشوة : توجد عدة أنواع من الحشو لتحقٌق السرٌان الدوامً – 3

لتسمح بانتقال المادة بشكل جٌد مع تقلٌل الضؽط داخل العمود . كما ٌجب ان تكون خاملة 

 كٌمٌاوٌا نسبة الى المواد التً تتالمس معها ورخٌصة الثمن وذات كثافة واطبة .

 تصنؾ الحشوات الى نوعٌن تبعا الى طرٌقة وضعها داخل البرج :

ملبه بالماء وتستعمل فً  هً التً تدار بالٌد فً فراغ البرج بعدالحشوة ؼٌر المنتظمة : و – 1

الصؽٌرة وتعطً سطح تماس كبٌر وفرق ضؽط عالً للؽاز وكلفة صناعتها عالٌة ،  األبراج

 وهً على عدة أنواع :

a- وهً عبارة عن شكل اسطوانً ٌكون طولها مساوٌا لقطرها . تصنع من مادة  حلقات راشنك :

 الخزؾ ، الكاربون ، المعدن او اللدابن .

b-  ًسرج بٌرل : تكون على شكل سرج الحصان ، تصنع من المواد الحجرٌة او الخزؾ وه

 مقاومة لالحتكاك .
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c- ها لولب حلزونً لزٌادة الحلقات اللولبٌة : تكون على شكل حلقات اسطوانٌة ، ٌوضع داخل

 المساحة السطحٌة بٌن الؽاز والسابل .

d- . الحشوة الصلدة : وهً عبارة عن حجر او حصى تحوي شقوق عمودٌة لتعمل كممر للؽاز 

e-  الصخور المكسورة : وهً مواد خاملة كٌمٌاوٌا ووزنها كبٌر ، وتستعمل عادة فً أبراج تصنٌع

 حامض الكبرٌتٌك .

f- ن خفٌؾ ورخٌص ومتوفر وله سطح واسع ، وٌكون سطحه مملوء فحم الكوك : وهو ذو وز

 بالحفر التً تمأل بالسابل وتقلل من فعالٌة السطح ، كما انه سهل الكسر .

الحشوة المنتظمة : وهً التً ترتب داخل فراغ البرج ومن محاسنها انخفاض فرق الضؽط  – 2

براج ذات األقطار الكبٌرة . تصنع مقارنة بالحشوة ؼٌر المنتظمة وكلفتها قلٌلة وتستخدم باأل

 بشكل صفابح بطبقات مختلفة المعدن ، وٌكن استعمال السٌرامٌك .

مسند الحشوة : هو عبارة عن طبقة قوٌة تحمل الحشوة ، وٌجب ان ٌكون ذو مساحة حرة  – 4

 تسمح بجرٌان الؽاز والسابل فً نفس الوقت ، وٌصنع عادة من المعادن ، السٌرامٌك واللدابن .

فتحة دخول السابل وموزع السابل : ٌدخل المذٌب من اعلى البرج وبعدها الى صٌنٌة  – 5

توزٌع السابل ، حٌث ٌتم توزٌع السابل على كل المساحة السطحٌة للحشوة لكً ٌبللها جمٌعها 

وال ٌتركها جافة او ٌتركز السابل فً منطقة دون أخرى وبالتالً ال تستؽل كل الحشوة فتقل 

 لسطحٌة للتالمس بٌن الؽاز والسابل وتقل كفاءة الفصل .المساحة ا

عند استعمال الحشوة ؼٌر المنتظمة تكون كثافة الحشوة عادة اقل بجوار جدار البرج وهذا ٌسبب 

انعزال السابل نحو الجدار وس=ٌستمر الؽاز بجرٌانه بمركز البرج مما ٌسبب ظاهرة القنوات  

 من مرة على طول البرج . ، لذلك ٌجب إعادة توزٌع السابل اكثر

مانع عبور الحشوات : هو عبارة عن تركٌب معدنً بشكل شبكة ٌستعمل لمنع خروج  – 6

الحشوات وخصوصا عندما تكون سرعة الؽاز عالٌة ، أي تعمل ضد رفع وحمل الحشوات 

 بواسطة مجرى الؽاز السرٌع والمفاجا .

ن مشبك معدنً ٌستفاد منه فً حالة مانع القطرات المحمولة مع الؽاز : وهو عبارة ع – 7

السرعة العالٌة للؽاز حٌث ٌحمل الؽاز الصاعد قطرات من السابل كرذاذ ، فٌقوم المشبك بإزالة 

 القطرات ومنعها من الخروج مع مجرى الؽاز .

 ممٌزات برج الحشوة 3 – 3 – 2

 انخفاض الضؽط لوحدة االرتفاع اقل من باقً أنواع األبراج .  – 1

 ل استعمال برج الحشوة لالبراج ذات األقطار الصؽٌرة لرخص ثمنه .ٌفض – 2

 ٌستعمل فً حالة كون المادة المؽذٌة تسبب تآكل . – 3

 ٌستعمل فً حالة كون المادة المؽذٌة تسبب رؼوة . – 4

 رخٌص الثمن وبسٌط نسبٌا . – 5

 مساوئ برج الحشوة  4 – 3 – 2

 ال تتوفر فٌه مرونة كبٌرة . – 1

 صعوبة توزٌع السابل وظهور مشكلة القنوات . – 2

 ال ٌعمل على مدى واسع من معدالت جرٌان السابل والؽاز . – 3

 االعمدة ذات الطبقات –ثانٌا 
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ٌستعمل العمود ذو الطبقات وعادة ما ٌكون من النوع المتعدد المراحل والمتعاكس الجرٌان ، 

بتماس مباشر ومن ثم ٌتفصالن . لبرج حٌث تجلب كل طبقة من طبقات البرج الؽاز والسابل 

 الطبقات ممٌزات عدٌدة وكاالتً :

 إمكانٌة وضع ملفات تبرٌد على الطبقات عند الحاجة الى تبرٌد داخلً . – 1

 ٌتحمل معدالت جرٌان عالٌة للسابل . – 2

ٌتحمل ترسبات المواد الصلبة واتً ٌجب ازالتها دورٌا ، وٌمكن ان ٌتم تنظٌؾ برج  – 3

 ات من خالل فتحة الصٌانة ، اما برج الحشوة فٌتطلب اخراج الحشوة للتنظٌؾ .الطبق

 ان الوزن الكلً لبرج الطبقات اقل من الوزن الكلً لبرج الحشوة المصمم لنفس الؽرض . – 4

 ال ٌعانً برج الطبقات من مشكلة القنوات . – 5

ثقل من الؽاز الطبٌعً حٌث ٌستعمل برج الطبقات المتصاص البروبان والبٌوتان والمكونات اال

 ٌفضل معاملتها ببرج الطبقات الذي ٌعمل تحت ضؽط معٌن .

 

 االستخالص 4 – 2

عملٌة االستخالص هً تقنٌة ٌتم بموجبها عزل مرّكب ما من مزٌج صلب أو سابل          

على بمذٌب مناسب ٌنحل به هذا المرّكب المراد فصله. ٌعتمد مبدأ الفصل باالستخالص عموما  

نات بٌن سابلٌن ؼٌر قابلٌن لالمتزاج أو على اختالؾ قابلٌة ذوبان المكونات  عالقة توزع المكوِّ

 فً مذٌب ما.

 ٌقسم االستخالص الى نوعٌن :

صلب : ٌتضمن استخالص مادة سابلة من مادة صلبة باستعمال مذٌب ،  –استخالص سابل  - 1

 ؼٌرها مثل استعمال مذٌب الهكسان .مثل الزٌوت النباتٌة من بذور القطن او الكتان و

سابل : هو عملٌة فصل مكونات محلول سابل بواسطة معاملتها  –استخالص سابل  – 2

وتالمسها مع مذٌب )سابل اخر( له القابلٌة على اذابة مكونات المحلول بنسب متفاوتة ، أي ان 

سابلٌن وٌكون واحدا او المواد المكونة للمحلول األصلً توزع نفسها بالتفاضل بٌن الطورٌن ال

اكثر من المركبات المراد استخالصها ذات قابلٌة على الذوبان بالمذٌب الجدٌد من المركبات 

األخرى . وبذلك ٌمكن الحصول على درجة من الفصل للمحلول األصلً ، وٌمكن زٌادة الفصل 

 باستخدام التالمس المتعدد المراحل او ما ٌكافبه .

 الص ٌجب ان تتوفر المتطلبات االتٌة :ولكً تتم عملٌة االستخ 

 توفر التالمس الجٌد بٌن المحلول المراد فصله والمذٌب الجدٌد . – 1

 فصل الطورٌن الناتجٌن . – 2

 إزالة واسترجاع المذٌب المضاؾ لالستخالص من كل طور . – 3

بً أي تستعمل عملٌة االستخالص للفصل اذا كانت عملٌة التقطٌر تإدي الى تكوٌن اٌزوترو

محالٌل ثابتة الؽلٌان ، وأخٌرا فان عملٌة االستخالص تستعمل بشكل واسع فً تنقٌة نواتج 

الصناعات الكٌمٌاوٌة العضوٌة وفً الصناعة النفطٌة وخصوصا فً فصل االسفلت عن الزٌت 

 وفً فصل المركبات العطرٌة من زٌوت التزٌٌت .

 تشغٌل أجهزة االستخالص 1 – 4 – 2

 تخالص بطرٌقتٌن :تتم عملٌة االس
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أجهزة االستخالص التً تشؽل على وجبات : ٌمكن ان تتالؾ من مرحلة واحدة او تكون  – 1

متعددة المراحل ، وفً عملٌة االستخالص بمرحلة واحدة ٌمتزج المحلول مع المذٌب فً خالط 

من وتركان لالنفصال الى طورٌن . اما فً أجهزة االستخالص متعددة المراحل فانها تتالؾ 

 سلسلة مرتبة من الخالطات والفاصالت لتعطً التالمس المتعدد

أجهزة االستخالص ذات التشؽٌل المستمر : ٌتم الحصول علٌه بالستخدام أبراج او وحدات  – 2

الطرد المركزي ، وٌكون عمل هذه األبراج مماثال لعمل أبراج االمتصاص والتقطٌر ، ولكن 

ومٌكانٌكٌة انتقال السابل من المذٌب األول الى المذٌب  فً هذه الحالة ٌوجد طورٌن سابلٌن ،

الجدٌد تكون بعملٌة االنتشار . العملٌة ككل مماثلة لعملٌة االمتصاص عدا ان الخلٌط الؽازي فً 

 االمتصاص استبدل بخلٌط من المواد السابلة .

 اختٌار المذٌب  2 – 4 – 2

استخدامها فً عملٌات االستخالص ولكن ال هناك عدد كبٌر جدا من المذٌبات التً ٌمكن       

ٌمكن ان تتوفر جمٌع الصفات المطلوبة لعملٌة االستخالص فً مذٌب واحد ، وانما ٌجب 

المقارنة بٌنهما واختٌار األفضل . ان اهم الشروط التً ٌجب مراعاتها عند اختٌار المذٌب هً 

 كاالتً :

 االنتقائٌة او معامل الفصل : – 1

( الى مركباته تقاس بمقارنة نسبة C( و )A( لفصل المحلول المتكون من )B)فعالٌة المذٌب 

( الى C( فً طبقة المستخلص الى تركٌز المذاب )A( الى تركٌز المذٌب )Cتركٌز المذاب )

( فً طبقة المتبقً .وفً جمٌع عملٌات الفصل ٌجب ان تكون قٌمة االنتقابٌة Aتركٌز المذٌب )

 ( فال ٌمكن فصل المحلول .1نت )( ، اما اذا كا1اكبر من )

 معامل التوزٌع : – 2

ٌعرؾ معامل التوزٌع بانه نسبة تركٌز المذاب فً المستخلص الى تركٌز المذاب فً المستخلص 

الى تركٌز المذاب فً طبقة المتبقً عندما تكونان فً حالة توازن . وال ٌشترط ان تكون قٌمة 

 ( .1معامل التوزٌع اكبر من )

 

 السطحً :الشد  – 3

كلما كان الشد السطحً للمذٌب قرٌب من الشد السطحً لمادة التؽذٌة كلمل تسهل عملٌات 

االختراق واالذابة ، وفً حالة وجود فرق بالشد السطحً ٌتوجب اجراء عملٌة الخلط المٌكانٌكً 

 حتى ٌسهل اختراق المذٌب للمادة المؽذٌة .

 قابلٌة استرجاع المذٌب : – 4

دابما فً عملٌات االستخالص استرجاع المذٌب الستخدامه مرة أخرى . من الضروري    

تستخدم عملٌة التقطٌر لذلك الؽرض ، بحٌث ال ٌكون المذٌب الجدٌد اٌزوتروبً مع المذاب 

 المستخلص .

 

 

 الكثافة : – 5
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كلما كان هناك فرق فً الكثافة بٌن الطورٌن سواء فً عملٌات االستخالص او التً تكون على 

 حل ، وكلما كان الفرق فً الكثافة اكبر كلما أصبحت عملٌة االستخالص اكثر جودة .مرا

اللزوجة ، الضؽط البخاري ونقطة االنجماد ٌجب ان تكون قٌمها واطبة لتسهٌل التداول  – 6

والخزن ، كما ٌجب ان ٌكون المذٌب ؼٌر سام ومستقرا من الناحٌة الكٌمٌاوٌة وخامال ال ٌتفاعل 

 لنظام وؼٌر قابل لالشتعال وكلفته واطبة مع مكونات ا

 

 سائل –أجهزة استخالص سائل  3 – 4 – 2

 أجهزة االستخالص تشؽل بطرٌقتٌن ، اما متقطعة او مستمرة ، وفٌما ادناه أنواعها :    

 المركد :  –الخالط  – 1

وحدة واحدة ، وتالؾ الجهاز من  فً حالة التشؽٌل ؼٌر المستمر ٌكون كل من الخالط والمركد

خزان ٌحتوي توربٌن او مروحة هزازة لمزج السوابل وبعد انتهاء عملة الخلط ٌتم توقٌؾ 

الهزاز وٌترك الخلٌط وباالعتماد على التعجٌل األرضً ٌفصل الخلٌط الى طبقتٌن هما 

التشؽٌل المستمر المستخلص والمتبقً وٌتم سحبهما خالل فتحة تقع اسفل الخزان . اما فً حالة 

فالجهاز ٌتؤلؾ من جزأٌن منفصلٌن هما الخالط والمركد ، وبعد انجاز عملٌة الخلط ٌجري نقل 

 الخلٌط الى المركد لكً ٌتم فصل المستخلص عن المتبقً .

 أبراج االستخالص الرذاذة وابراج االستخالص ذات الحشوة : – 2

ل الكثافة البرج من األسفل وٌوزع على عند تشؽٌل برج االستخالص الرذاذ ٌدخل السابل قلٌ

شكل قطرات صؽٌرة باستعمال فوهات توزٌع . تصعد قطرات السابل الخفٌؾ الى اعلى البرج 

خالل كتلة السابل األعلى كثافة الذي ٌدخل من االعلى وٌجري الى األسفل ، وٌحدث انتقال 

 الكتلة وٌتؽٌر تركٌز كل طور على طول البرج .

بسٌطة وسهلة التشؽٌل ، ولزٌادة فعالٌة انتقال الكتلة فً البرج بٌن الطورٌن ٌمأل األبراج الرذاذة 

 البرج بالحشوات التً تزٌد من انتقال الكتلة .  

 أبراج الحواجز : – 3

تكون على شكل أسطوانة بسٌطة تحوي عدة حواجز عرضٌة. ٌدخل السابل الخفٌؾ من اسفل 

 ٌنزل من األعلى حٌث تحدث عملٌة انتقال الكتلة . البرج وٌصعد الى األعلى والسابل الثقٌل

 أبراج الصوانً المثقبة : – 4

وفٌها ٌكون السابل الخفٌؾ هو طور القطرات والسابل الثقٌل الطور المستمر ، حٌث ٌنزل من 

اعلى البرج وعبر الصوانً لألسفل . تتجمع قطرات السابل الخفٌؾ على شكل طبقة سمٌكة 

تتدفق الى األعلى خالل طبقة السابل الثقٌل حٌث تجري عملٌة انتقال  تحت كل صٌنٌة ، بعدها

 الكتلة .

 أبراج االستخالص الهزازة :  – 5
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ٌعتمد هذا النوع من أبراج االستخالص على التعجٌل األرضً لجرٌان السوابل ومن ثم فصل 

مربوطة الى  السوابل وفصلها . لزٌادة كفاءة األبراج توضع سلسلة من التوربٌنات او هزازات

عمود دوار مركزي وتوضع بٌن الهزازات ، مما ٌإدي الى توسٌع مساحة التالمس وبالتالً 

 زٌادة معدل انتقال المادة .

 االمتزاز 5 – 2

هو عملٌة فصل ٌكون فٌها الطور المابع )سابل او ؼاز( فً حالة تالمس مع طور الدقابق       

ألخذ او لخزن واحد او اكثر من المكونات الموجودة فً المسامٌة الصلبة ذو الخاصٌة االنتقابٌة 

 الطور المابع ، حٌث ان المابع ال ٌذوب فً المادة الصلبة ولكن ٌلتصق على السطح .

ان المادة التً تعانً االمتزاز على سطح المادة الصلبة تدعى )المادة الممتزة( ، والمادة التً 

 تقوم باالمتزاز تدعى )السطح الماز( .

ر االمتزاز من اكثر طرق الفصل اقتصادٌة خصوصا عندما ٌكون تراكٌز المواد التً ٌجب ٌعتب

ان تزال من الطور المابع قلٌلة جدا ، وهً التقنٌة األوسع استعماال لفصل الجزٌبات فً صناعة 

 النفط والؽاز الطبٌعً والبتروكٌمٌاوٌات والصناعات الكٌمٌاوٌة والبٌبٌة .

متزاز بٌن طورٌن ، األول فً طور الصلب بٌنما االخر فً طور السابل تتوزع الجزٌبات فً اال

مكونا طورا او الؽاز ، وتنتشر الجزٌبات فً االمتزاز من طور المابع الى سطح المادة الصلبة 

 ممتزا واضح المعالم .

 أنواع االمتزاز 1 – 5 – 2

 ٌصنؾ االمتزاز الى صنفٌن هما :

ث عندما تكون القوى الجزٌبٌة البٌنٌة للتجاذب بٌن جزٌبات االمتزاز الفٌزٌاوي : ٌحد –أوال 

المابع وسطح المادة الصلبة اعظم من قوى التجاذب بٌن جزٌبات المابع نفسه . االمتزاز 

 . 0C 150الفٌزٌاوي مستقر فقط عند درجة حرارة اقل من 

والمادة الصلبة المازة ،  االمتزاز الكٌمٌاوي : ٌشمل التداخل الكٌمٌاوي بٌن المابع الممتز –أوال 

وفً معظم الحاالت ٌكون االمتزاز ؼٌر قابل للعكس ، وٌكون من الصعب فصل المادة المازة 

عن المابع الممتز . ان معظم تطبٌقات االمتزاز فً عملٌات الفصل والتنقٌة تعتمد على االمتزاز 

لى االمتزاز الكٌمٌاوي للمواد الفٌزٌاوي ، بٌنما العوامل المساعدة ؼٌر المتجانسة عموما تعتمد ع

المتفاعلة . كما ٌستخدم فً تنقٌة الؽازات ومنها إزالة الزببق ، حٌث ان الكمٌات القلٌلة منه 

الموجودة فً الؽاز الطبٌعً تسبب تؤكل سطوح المبادالت الحرارٌة المصنوعة من االلمنٌوم ، 

وي على الكبرٌت الذي ٌتفاعل مع حٌث ٌمكن ازالة الزببق من الؽاز باستعمال كاربون فعال ٌحت

 الزببق مكونا كبرٌتات الزببق .
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 أنواع المواد المازة 2 – 5 – 2

تم تطوٌر المادة الصلبة لفصل مدى واسع من المواد . ٌتم تجهٌز المادة الصلبة التجارٌة      

 على شكل حبٌبات او كرات صؽٌرة او تستعمل على شكل مسحوق .

 ازة:خواص المواد الصلبة الم

 سعة عالٌة لالمتزاز عند حالة التعادل . – 1

 تسمح بإعادة تنشٌطها . – 2

 انخفاض الضؽط لها ٌكون قلٌال . – 3

 سرعة الحركة فً االمتزاز . – 4

 مقاومة لالحتكاك . – 5

 خاملة كٌمٌاوٌا . – 6

 ال ٌتؽٌر حجمها عند التؽٌر فً درجات الحرارة وفً حالة التشبع . – 7

 تتكسر الى دقابق صؽٌرة بما ٌإدي الى انسداد المسامات وتقلٌل الكفاءة .ال  – 8

 أنواع المواد المازة التجارٌة

 تقسم المواد المازة التجارٌة الى أربعة اقسام ربٌسٌة وكما ٌؤتً :

 الزٌوالٌت ذو المناخل الجزٌبٌة . – 1

 الكاربون الفعال . – 2

 االلومٌنا الفعال . – 3

 .السلٌكا جل  – 4

 الزٌوالٌت ذو المناخل الجزٌئٌة  –اوال 

هو عبارة عن سلٌكات االلمنٌوم البلورٌة للصودٌوم والبوتاسٌوم والكالسٌوم والمؽنٌسٌوم ،      

وٌمكن ان تكون مواد طبٌعٌة او صناعٌة . ٌحتوي الزٌوالٌت فً تركٌبه على قنوات للمسامات 

نوعا من الزٌوالٌت  150ت لحد االن وفراؼات وفجوات تساعد فً عملٌة االمتزاز . عرف

 نوعا من الزٌوالٌت الطبٌعً وجمٌعها مقاوم لدرجات الحرارة العالٌة . 40الصناعً و 

 االستخدامات

 فصل االوكسجٌن من الهواء . – 1

 تجفٌؾ الؽازات . – 2

 إزالة الماء من المحالٌل االٌزوتروبٌة . – 3

 تحلٌة الؽازات والسوابل الحامضٌة . – 4

 تنقٌة الهٌدروجٌن . – 5

 فصل االمونٌا والهٌدروجٌن . – 6

 إزالة الماء . – 7

 فصل االستلٌن والبروبان والبٌوتان من الهواء . – 8

 فصل االوكسجٌن واالركون . – 9

 فصل الزاٌلٌن واثٌل بنزٌن . – 10

 فصل االولٌفٌنات والمواد االروماتٌة عن البارافٌنات . – 11

 االعتٌادٌة عن المتفرعة . فصل البرافٌنات – 12
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 فصل اول أوكسٌد الكاربون عن المٌثان والهٌدروجٌن . – 13

 السٌطرة على التلوث بإزالة اكاسٌد الكبرٌت واكاسٌد النتروجٌن والزببق من الؽازات . – 14

 تجفٌؾ السوابل العضوٌة . – 15

 الكاربون الفعال  –ثانٌا 

ٌصنع الكاربون الفعال من المواد المحتوٌة على الكاربون مثل الفحم ، الخشب ، اللٌكناٌت 

 والنسٌج النباتً المتفحم . تتضمن طرٌقة التصنٌع مرحلتٌن هما :

a-  مرحلة التفحٌم : وتشمل التجفٌؾ والتسخٌن والهدؾ هو إزالة عدة مركبات جانبٌة ؼٌر

رى . تسخن المادة اثناء عملٌة التفحٌم الى مرؼوبة مثل القطران وهٌدروكاربونات أخ

(400 – 600 0C. فً جو خال من االوكسجٌن ) 

b-  مرحلة التنشٌط : ولكون الفحم الناتج ؼٌر مسامً فانه ٌحتاج الى تنشٌط بمعاملتها مع

مواد كٌمٌاوٌة مثل كلورٌد الزنك وحامض الفوسفورٌك قبل عملٌة التفحٌم ثم اكسدتها 

( لتكوٌن نظام مسامً دقٌق . ان الكاربون الفعال له 0C 700عند درجة حرارة )

 ( .m2/gm 1500 – 300مساحة سطحٌة عالٌة لوحدة الوزن وتتراوح من )

 هنالك نوعٌن من الكاربون الفعال تم تمٌٌزهما تجارٌا :

كاربون الطور السابل او كاربون إزالة األلوان ، وٌكون على شكل مسحوق وله  – 1

( ، وٌستعمل إلزالة المركبات العضوٌة من مٌاه m2/gm 300حوالً )مساحة سطحٌة 

 الفضالت الصناعٌة .

كاربون طور البخار او الؽاز ، وٌكون على شكل حبٌبات خشنة او كروٌة وله  – 2

( ، وٌستعمل فً استخالص m2/gm 1200 – 800مساحة سطحٌة تتراوح من )

 المذٌبات العضوٌة .

 االستخدامات

 روجٌن عن الهواء .فصل النت – 1

 فصل االثلٌن عن المٌثان والهٌدروجٌن . – 2

 إزالة الروابح من الؽازات . – 3

 إزالة ابخرة المذٌبات . – 4

 إزالة اكاسٌد الكبرٌت والنتروجٌن . – 5

 تنقٌة ؼاز الهلٌوم . – 6

 تنقٌة المٌاه . – 7

 إزالة األلوان . – 8

 االلومٌنا الفعال  –ثالثا 

( ، وهً معدن (Al2O3االلومٌنا الفعالة ؼٌر متبلورة ، وتركٌبها الكٌمٌاوي تعتبر 

ابٌض او مابلة الى اللون الرمادي ومظهرها طباشٌري  ال تنحل ال فً الحوامض وال 

( ، ولؽرض (m2/gm 400 – 200القواعد، ولها مساحة سطحٌة تتراوح من 

ٌبات . وااللومٌنا مادة جاذبة استخدامها فً عملٌة االمتزاز فإنها تجهز على شكل حب

 ( محتوى الرطوبة . ppm 1للماء وٌمكنها تجفٌؾ الؽازات الى اقل من )

 االستخدامات

 تجفٌؾ الؽازات . – 1
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 تجفٌؾ المذٌبات العضوٌة . – 2

 تجفٌؾ زٌت المحوالت . – 3

 من الهٌدروجٌن .  HClإزالة  – 4

 عملٌات االلكلة .إزالة الفلورٌن ومركبات الفلورٌن والبورون فً  – 4

 السلٌكا جل –رابعا 

هً السلٌكا ؼٌر المتبلورة الصناعٌة والتً تتكون من شبكة محكمة ومتراصة من       

(  ، وٌتم تصنٌعها بتفاعل سلٌكات الصودٌوم SiO2جسٌمات السلٌكا الؽروٌة الكروٌة )

 ( . تجهز(m2/gm 850 – 300مع حامض الكبرٌتٌك. تتراوح مساحتها السطحٌة 

السلٌكا على شكل حبٌبات كروٌة ، وتستعمل بشكل أساسً فً عملٌة االمتزاز إلزالة 

 الماء .

 االستخدامات

 تجفٌؾ الؽازات وسوابل التبرٌد والمذٌبات العضوٌة وزٌت المحوالت . – 1

 كمجففات فً حفظ المواد للخزن . – 2

 السٌطرة على نقطة الندى للؽاز الطبٌعً . – 3

 سبق ذكره ، هناك مواد صلبة مازة أخرى مستعملة ومنها :باإلضافة الى ما 

 االطٌان المعدلة بواسطة مركبات عضوٌة : – 1

هً خلٌط من البنتوناٌت او االنثراساٌت ، حٌث ٌنشط الطٌن بعد معاملته مع مركبات  

 األمٌن الرباعٌة ، وتستخدم فً تنقٌة الؽاز .

 

 االستخدامات

 ( .PCB) إزالة بولً كلورو باي فنٌل – 1

 تصفٌة الزٌوت المعدنٌة . – 2

 معالجة زٌوت االٌدبل – 3

 . 

 المواد المازة الراتنجٌة : واشهرها :

a-  راتنجات التبادل االٌونً الكاربونٌة 

b- . المواد المازة من نوع ثنابً فنٌل بنزٌن 

 االستخدامات

 تنقٌة المٌاه من الفٌنول والكٌتون والكحوالت واالنٌلٌن . – 1

 لمواد االروماتٌة عن المواد االلٌفاتٌة .فصل ا – 2

 استخالص البروتٌنات واالنزٌمات . – 3

 إزالة األلوان من العصابر . – 4

 إزالة المواد العضوٌة عن بٌروكسٌد الهٌدروجٌن . – 5
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 أجهزة االمتزاز 3- 5 – 2

الصلبة او جرٌان تستعمل المواد الصلبة فً أجهزة االمتزاز الثابتة مع جرٌان متقطع للمادة 

مستمر للمادة الصلبة ، والشابع استخدام ؼرفة ثابتة تعمل بوحدات متقطعة ، او ؼرؾ للمواد 

 الصلبة حٌث تمر المواد المابعة )ؼازات او سوابل( من خاللها وبإعادة تنشٌط دورٌة .

 وعاء االمتزاز 4– 5 – 2

اوعٌة عمودٌة اسطوانٌة مع وضع صلب( فً  –تكون الطرٌقة المستعملة لعملٌات امتزاز )مابع 

المادة الصلبة بشكل ثابت وبترتٌب عشوابً للحشوات .عند تصمٌم أجهزة االمتزاز ٌإخذ بنظر 

االعتبار انخفاض الضؽط ، حٌث ان فرق الضؽط ٌإثر على تصمٌم وعاء االمتزاز . ان إعادة 

 ز كوعاء ضؽط .التنشٌط تحت ضؽط اعلى من الضؽط الجوي ٌإدي الى تصمٌم وعاء االمتزا

كما ٌجب ان ٌحتوي جهاز االمتزاز على وسابل إلسناد المادة الصلبة المازة ووسابل للتؤكد من 

التوزٌع الجٌد للمابع المراد معاملته خالل الؽرفة . وٌمكن ان ٌكون مسند المادة الصلبة على 

رٌان المابع شكل شبكة معدنٌة او على شكل كرات سٌرامٌكٌة خاملة . ولؽرض إعادة توزٌع ج

الذي ٌدخل الى الؽرفة بسرعة عالٌة جدا ، ٌنصب حاجز مكون من عدة صفابح متناسقة مع 

 فتحات الدخول والخروج .

ان أجهزة االمتزاز من نوع الكاربون الفعال والمستعملة فً معالجة المٌاه والمٌاه الثقٌلة مصممة 

 احواض كونكرٌتٌة . لتعمل تحت الضؽوط العادٌة ، وهً مجرد خزانات مفتوحة او

 إعادة التنشٌط – 5 – 2

 هنالك طرٌقتان ربٌسٌتان إلعادة تنشٌط المادة الصلبة :

 التنشٌط الحراري او بتؽٌٌر درجة الحرارة : – 1

تتضمن تنشٌط المادة المازة بواسطة ؼاز حار . تستعمل فً حالة المناخل الجزٌبٌة درجة 

وحسب مكونات ؼاز التنشٌط ونوع المناخل الجزٌبٌة المستعملة .  0C 300 – 200)حرارة )

 ٌتم تجهٌز الحرارة الى الؽرفة بواسطة البخار او الفرن . 

 التنشٌط بالضؽط او بتؽٌٌر الضؽط النسبً : – 2

تحدث عملٌة إعادة التنشٌط فً هذه الطرٌقة عند ضؽط اقل بكثٌر من ضؽط االمتزاز . عند 

للمادة الممتزة تتم إعادة االمتزاز وبالتالً إعادة التنشٌط ، وتحدث العملٌة  تقلٌل الضؽط الجزبً

 بثبوت درجة الحرارة .

 التجفٌف 6 –2

ٌعرؾ التجفٌؾ على انه عملٌة إزالة مادة سابلة من مادة صلبة او سابلة او ؼازٌة باستعمال 

اء بالتبخٌر مما ٌتطلب وسط خامل او الهواء الساخن . ان كل عملٌات التجفٌؾ تتضمن إزالة الم

 إضافة الحرارة . 
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ان المصطلح تجفٌؾ ال ٌعود بالضرورة على إزالة كمٌة قلٌلة من الماء فقط الن المواد الصلبة 

قد تحتوي على سوابل أخرى ؼٌر الماء ٌجب ازالتها ولكن بصورة عامة ، جرت العادة على 

تواءها على الرطوبة المابٌة هو األكثر اعتبار التجفٌؾ هو إزالة الماء من المادة الصلبة ال اح

 شٌوعا فً الصناعة .

 بصورة عامة فان إزالة الرطوبة تتم بعدة طرق وهً :

الطرٌقة المٌكانٌكٌة : مثل الطرد المركزي والترشٌح والعصر وهً طرق رخٌصة ولكن  – 1

 بعد اجراءها تبقى المادة تحتوي على نسبة عالٌة من الرطوبة .

ٌاوٌة والكٌمٌاوٌة : وفٌها تستعمل مواد تمتص الرطوبة ، وهً ؼٌر مالبمة الطرق الفٌز – 2

 لألؼراض الصناعٌة .

الطرق الحرارٌة : وٌتمن فٌها استخدام التسخٌن المباشر او بإمرار ؼازات ساخنة او  – 3

 باستعمال االشعة تحت الحمراء ، وجمٌعها ٌتضمن انتقال الحرارة والمادة .

 تعارؾ مهمة

 الرطوبة : هً كمٌة بخار الماء الموجودة فً المادة . - 1

( من الهواء الرطب )حٌث (1m3الرطوبة النسبٌة للهواء : هً كمٌة الماء التً ٌحتوٌها  – 2

ان بخار الماء ٌتوزع بصورة متساوٌة فً حجم الهواء الذي ٌحتوٌه( . الرطوبة المطلقة تساوي 

 ( .(Kg/m3س بوحدة كثافة بخار الماء تحت الظروؾ نفسها وتقا

الرطوبة النسبٌة : هً عبارة عن الوزن النوعً لبخار الماء تحت نفس الظروؾ . ان  – 3

كمٌة الرطوبة التً ٌمكن ان ٌحتوٌها الهواء هً مقدار محدد وبعد تجاوز هذه الكمٌة ٌصبح 

ر على الهواء مشبع وعند خفض الحرارة قلٌال ٌتكثؾ البخار الموجود بالهواء المشبع بالبخا

 شكل ندى .

 لظهور أوال عندما ٌبرد الهواء . نقطة الندى : هً درجة الحرارة التً ٌبدأ عندها التكثؾ با – 4

 األغراض من التجفٌف 1 – 6 – 2

 تقلٌل كلفة النقل . -1

 تسهٌل عملٌات تداول وحفظ المواد ) خزنها( . -2

 تجهٌز الناتج بخواص معٌنة لتثبٌت طبٌعة الجرٌان الحر للمادة . -3

 تجنب وجود الرطوبة التً تسبب التاكل . -4

 مبدأ عملٌة التجفٌف 2 – 6 – 2

تفقد المادة الصلبة رطوبتها عندما ٌصبح الضؽط البخاري الجزبً لبخار الماء بالمحٌط      

اصؽر من الضؽط البخاري الجزبً للبخار فً المادة الرطبة . وباستمرار عملٌة فقدان الرطوبة 

بالمحٌط ترتفع اكثر من داخل المادة الصلبة الى ان تصل الى الحد الذي  ، فؤن كمٌة بخار الماء

ٌتساوى فٌه الضؽطٌن ، فتتوقؾ عملٌة انتقال الرطوبة وعندها تسمى رطوبة التوازن ، وتعتمد 



56 

 

هذه الظروؾ على درجة الحرارة وطبٌعة الرابطة التً ترتبط بها الرطوبة بالجسم الصلب 

 لمحٌط من الرطوبة( .وعلى رطوبة المحٌط )محتوى ا

ان المحٌط الذي ٌتم فٌه التجفٌؾ هو عبارة عن الهواء الذي ٌحتوي على نسبة من بخار الماء 

وان معرفة خواص الهواء الرطب تساعد على دراسة عملٌة التجفٌؾ الن خواص الهواء 

 الرطب تتؽٌر اثناء عملٌة التجفٌؾ .

 معدل التجفٌف 3 – 6 – 2

تزال من وحدة السطوح للمادة المطلوب تجفٌفها خالل وحدة الزمن . هو كمٌة الرطوبة التً 

 وٌدعى أٌضا بسرعة التجفٌؾ .

ان معدل التجفٌؾ لٌس ثابتا خالل زمن التجفٌؾ وانما ٌتناسب مع تناقص محتوى المادة من 

 الرطوبة . ٌعتمد معدل التجفٌؾ على ما ٌؤتً :

 طبٌعة المادة المطلوب تجفٌفها . – 1

 الرطوبة االبتدابً والنهابً للمادة المطلوب تجفٌفها . محتوى – 2

 حجم المادة المطلوب تجفٌفها . – 3

 اتجاه حركة المادة المطلوب تجفٌفها داخل المجفؾ وسرعتها . – 4

 طبٌعة المحٌط الذي ٌتم فٌه التجفٌؾ وخواصه . – 5

بالتجربة ، حٌث ٌستخرج  ونتٌجة لكثرة العوامل المإثرة على معدل التجفٌؾ ، فانه ٌتم تحدٌده

بتعرٌض المادة الرطبة الى تٌار ؼاز )هواء مثال( بدرجة حرارة ورطوبة معٌنة ، ثم ٌحسب 

 محتوى الرطوبة بداللة الزمن .

 تجفٌف السوائل 4 – 6 – 2

تحتاج السوابل العضوٌة الرطبة للتجفٌؾ وذلك لمنع التاكل وتكون الثلج الذي ٌمكن ان ٌؽلق 

للسوابل ، وتجفؾ السوابل باستخدام طرق انتقال المادة المختلفة مثل التقطٌر او الخطوط الناقلة 

 االمتزاز وؼٌرها .

 تجفٌف الغازات 5 – 6 – 2

ان بخار الماء ٌكون ؼٌر مرؼوب به فً مجرى الؽاز . تجفؾ الؽازات باستعمال طرق عدٌدة 

مثل التبرٌد )ٌبرد الؽاز فٌتكثؾ( او باستخدام العوامل المجففة الصلبة مثل المواد المتمٌعة او 

العوامل المجففة السابلة مثل الكالٌكول )الذي ٌمتص الرطوبة( او باستخدام عملٌة االمتزاز 

 ؼٌرها من الطرق .و

 أجهزة التجفٌف 6 – 6 – 2

تصنؾ أجهزة التجفٌؾ حسب طرٌقة انتقال الحرارة وحسب الخواص الفٌزٌاوٌة للمادة الرطبة 

وطرٌقة وضعها بالمجفؾ . تقسم المجففات الى مجففات مباشرة وؼٌر مباشرة ، وكل منها ٌمكن 

 ان تعمل بصورة مستمرة او متقطعة :
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 لمباشرةخصائص المجففات ا

ٌحصل خاللها تماس بٌن الؽازات الساخنة والمادة الصلبة الرطبة التً تسخن ومن ثم تزال  – 1

الؽازات وهً تحمل بخار الماء الناتج عند تبخر كمٌة من الرطوبة الموجودة فً المادة الصلبة 

 المراد تجفٌفها .

 . 0C 750)ٌمكن ان تصل درجة الحرارة الى حوالً ) – 2

درجة حرارة الؽازات اقل من درجة ؼلٌان السابل المطلوب ازالته من المادة الرطبة تكون  – 3

وان تماس البخار مع الؽاز ٌإثر على معدل التجفٌؾ وبالتالً على المحتوى النهابً للرطوبة 

فً المادة الصلبة ، وعندما تكون درجة حرارة الؽازات اعلى من درجة الؽلٌان فان محتوى 

له تؤثٌر بسٌط على خفض معدل التجفٌؾ ومحتوى الرطوبة النهابً ، ولذلك  البخار فً الؽاز

 ٌمكن استخدام ابخرة السابل المسخنة تسخٌنا شدٌدا فً عملٌات التجفٌؾ .

عندما ٌتم التسخٌن فً درجات حرارة واطبة ٌقتضً إزالة الرطوبة من الهواء المستعمل  – 4

 ٌط عالٌة .فً التجفٌؾ ، وخاصة عندما تكون رطوبة المح

 تستهلك كمٌة وقود عالٌة بالنسبة الى وزن الماء المتبخر . – 5

تزداد كفاءة التجفٌؾ مع زٌادة درجة حرارة الدخول عندما تكون درجة حرارة الخروج  – 6

 ثابتة .

نظرا الستعمال كمٌات كبٌرة من الؽاز لذلك تكون معدات إزالة الؽبار الملحقة بالمجففات  – 7

رة الحجم وؼالٌة الثمن ، وخاصة عندما تكون دقابق المادة المراد تجفٌفها صؽٌرة المباشرة كبٌ

 جدا .

 خصائص المجففات غٌر المباشرة

تنتقل الحرارة الى المادة الرطبة بطرٌقة التوصٌل خالل جدار او صفٌحة مصنوعة من  – 1

 المعدن .

التجفٌؾ بالتجمٌد( الى درجة تتراوح درجة الحرارة بٌن اقل من درجة االنجماد )فً حالة  – 2

 ( فً حالة تجفٌؾ المواد التً ٌتم تسخٌنها بواسطة شعلة .(0C 550حرارة تتجاوز 

مالبمة للعمل تحت ضؽوط منخفضة )ضؽط مخلخل( ، وفً أجواء خاملة لمنع إزالة  – 3

 المذٌب او لمنع تؤكسد المنتجات سرٌعة االشتعال .

سط للتسخٌن ألنها اكثر اقتصادٌة ، حٌث ٌمكن تنقٌة تستعمل عادة السوابل المكثفة كو – 4

 الوقود حسب نوع المادة المطلوب تجفٌفها . 

 سهولة عملٌة إزالة الؽبار والنواتج العرضٌة ؼٌر المرؼوبة . – 5

 المجففات السطحٌة او ذات الصوانً 

، ثم ٌمرر  ٌحتوي المجفؾ على عدة صوانً او صفابح لوضع المادة المطلوب تجفٌفها علٌه     

الهواء الساخن على الصوانً فٌحمل بخار الماء معه ، وعندما تصبح المادة جافة تماما ، تخرج 

الصوانً ، ثم ٌتم ادخال وجبة جدٌدة من الصوانً التً تحوي على رطوبة .ٌمكن ان تتم العملٌة 

تستلم بصورة مستمرة وذلك بإدخال الصوانً التً تحوي مواد رطبة من احد طرفً المجفؾ ل

جافة من الطرؾ االخر ، حٌث تحمل الصوانً على عجلة متحركة وتوضع المادة الصلبة 
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بشكل طبقة رقٌقة على منخل لٌتمكن الؽاز ان ٌتخللها مما ٌعجل عملٌة التجفٌؾ ، وٌمكن ان 

توضع المراوح خارجا وتتصل بقناة ، وٌوجد منظم ٌقوم بتنظٌم تدوٌر الهواء ، كما ٌجب ترك 

 رور الهواء خالل المادة المطلوب تجفٌفها .مسافات لم

ترتفع رطوبة الهواء داخل المجفؾ مقارنة بالهواء خارج المجفؾ ، نتٌجة تدوٌر الهواء بكمٌات 

كبٌرة ، وعند استعمال حرارة عالٌة ٌتم الحصول معدالت تجفٌؾ اٌرع ، وٌجب ان ٌعزل 

 اظ على الحرارة من التسرب .المجفؾ جٌدا لمنع تكثؾ الرطوبة على الجدران وكذلك للحف

تكمن أهمٌة المجففات السطحٌة بكونها رخٌصة من حٌث تكالٌؾ االنشاء والصٌانة ، ولكن 

تكالٌؾ تشؽٌلها عالٌة لحاجتها الى استعمال كمٌة كبٌرة من الوقود لتجهٌز الحرارة ، كما انها 

جفؾ اثناء عملٌة الشحن تحتاج الى اٌدي عاملة كثٌرة إضافة الى فقدان الحرارة عند فتح الم

 والتفرٌػ .

 المجففات االسطوانٌة

تجهز الحرارة الى داخل أسطوانة دوارة لتجفٌؾ المادة السابلة بشكل طبقة رقٌقة على السطح 

الخارجً لألسطوانة اثناء دورانها لتجؾ فً دورة واحدة ، او تؽطس األسطوانة فً السابل 

 تؽطس مرة أخرى فً السابل . وتقشط المادة الجافة بواسطة شفرة قبل ان

 المجففات الدوارة

تتؤلؾ من سطح أسطوانة افقٌة تدور حول محور افقً . تدخل المادة المطلوب تجفٌفها من احد 

طرفً األسطوانة ، وتدخل الؽازات الساخنة منه الطرؾ االخر ، ونتٌجة الحركة الدورانٌة ترفع 

عل عملٌة التجفٌؾ اسرع . ان الطرؾ الثانً من المادة ثم تسقط فً تٌار الهواء الساخن مما ٌج

األسطوانة )الخروج( ٌكون مستواه اوطؤ من منطقة الدخول لكً ٌتم خروج المادة الجافة بفعل 

 الجاذبٌة .

 المجففات الرذاذة

ٌمكن ان تجؾ السوابل بكفاءة عالٌة وذلك بترذٌذ )رش( السوابل فً تٌارات الؽازات الساخنة 

صؽٌرة )الرذاذ( لتسقط خالل الؽازات الساخنة . ان عملٌة الترذٌذ تسمح وتترك القطٌرات ال

 بالحصول على مساحة انتقال حراري كبٌر مما ٌجعل معدالت التجفٌؾ عالٌة .

 المجففات الفراغٌة

عندما تجري عملٌة التجفٌؾ تحت الضؽط الفراؼً ، فان الرطوبة ٌمكن ان تزال بمعدالت 

 نسبٌا ، وهذه الطرٌقة مناسبة للمواد التً تتؤثر بالحرارة .عالٌة وبدرجات حرارة واطبة 

ٌمكن ان تكون المجففات الفراؼٌة ثابتة او دوارة وتصنع عادة من الفوالذ وتكون أبوابها محكمة 

الؽلق ، وتوضع المادة المطلوب تجفٌفها على رفوؾ مثقبة ٌمر خاللها هواء ساخن لتتبخر 

 الرطوبة وبالتالً جفاؾ المادة .
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 الترشٌح 7 – 2

ٌعرؾ الترشٌح على انه عملٌة فصل المادة الصلبة العالقة من المحلول وذلك باستعمال وسط    

 مسامً .

 

 مبدأ عملٌة الترشٌح

تعتمد عملٌة الترشٌح على سحب السابل بواسطة مضخة فراؼٌة فٌنتقل السابل خالل       

قبل المرشح وبعد المرشح ( حٌث تترسب الوسط المسامً )نتٌجة لفرق الضؽط بٌن الوسط ما 

المادة الصلبة على الوسط المسامً وٌمر السابل من خالله حٌث ٌحوي السطح المسامً على 

ثقوب اصؽر قطرا من دقابق المادة الصلبة العالقة فً المحلول . ان المادة الصلبة سوؾ تترسب 

سمك طبقة الكٌك وبالتالً تزداد بشكل طبقة )تدعى كٌك( ، وبازدٌاد معدل الترشٌح سوؾ ٌزداد 

 المقاومة لجرٌان السابل ، وعله ٌجب إزالة طبقة الكٌك باستمرار .

ان المرشح األكثر مالبمة ألي عملٌة فصل هو الذي ٌلبً االحتٌاجات مع اقل كلفة ممكنة وتكون 

للمرشح كلفة الجهاز مرتبطة ارتباطا وثٌقا مع مساحة الترشٌح . تعتمد الممٌزات االقتصادٌة 

 على ما ٌؤتً :

 لزوجة المابع وكثافته وقابلٌته الكٌمٌاوٌة على التفاعل . – 1

 حجم جسٌمات المادة الصلبة وشكلها وطبٌعتها . – 2

 تركٌز المادة الصلبة . – 3

 كمٌة المادة المطلوب فصلها . – 4

 معرفة سعر المادة الصلبة والسابلة . – 5

 معرفة مدى دقة عملٌة الفصل . – 6

تستعمل عملٌة الترشٌح فً الصناعة النفطٌة بصورة ربٌسٌة فً وحدة إزالة الشمع إلنتاج زٌوت 

 التزٌٌت . 

 الوسط المسامً

ان الؽاٌة األساسٌة الستعمال السطح المسامً هً انجاز عملٌة فصل المادة الصلبة حٌث تعمل 

 الراشح . كمانع مرور للجسٌمات الصلبة ، كما ٌعمل السطح المسامً مسندا لكٌك

 اهم مواصفات الوسط المسامً

 ان ٌكون مقاوم لفعل تاكل المابع . – 1

 قوي من الناحٌة المٌكانٌكٌة . – 2

 رخٌص الثمن . – 3

 ؼٌر مقاوم للجرٌان اثناء الترشٌح . – 4

 

 اهم المواد المستعملة كوسط للترشٌح

 مواد المنسوجة كالحرٌر والصوؾ والناٌلون والبالستك . – 1

 فابح مثقبة .ص – 2
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 مواد صلبة مسامٌة . – 3

 الرمل واالسبست . – 4

تجري بٌن فترة وأخرى عملٌة استبدال الوسط المسامً وخاصة اذا كان متاكل او تالؾ ، او اذا 

 كان ذو مقاومة عالٌة لمعدالت الجرٌان . 

 

 

 أنواع المرشحات  1 – 7 – 2

المرشحات المستمرة والمتقطعة ، تصنؾ المرشحات حسب طرٌقة التشؽٌل الى نوعٌن وهً 

 وفٌما ٌؤتً جدوال ٌوضح الفرق بٌن النوعٌن :

 المرشح المتقطع                              المرشح المستمر  ت                      

 ٌستعمل فً حالة طبقة الترشٌح ذاتاعلى ناتج من سطح         ٌمكن الحصول على  - 1 

 مقاومة عالٌة                                                                                   

 الترشٌح مع اقل ضؽط   

ٌتم اخراج طبقة الكٌك بسهولة وبطرق فٌزٌاوٌة بسهولة       ٌتم اخراج طبقة الكٌك  - 2

 بصعوبة

المادة المؽذٌة بصورة تدخل مادة التؽذٌة والناتج  بصورة مستمرة                   تدخل  - 3

 متقطعة

 ٌكون اخذ نماذج بسهولة                                          ٌكون اخذ نماذج بصعوبة - 4

 

 المرشح المكبسً – 1

هو عبارة عن مجموعة من الصفابح مربعة او دابرٌة الشكل ، وٌتم تثبٌت قماش الترشٌح       

الصفابح مع اطار ٌشكل وحدة ترشٌح كاملة وتربط مع على سطح الصفٌحة ، وكل زوج من 

 بعضها البعض بالبراؼً .

تدخل المادة المراد ترشٌحها تحت ضؽط وٌتم الترشٌح حٌث تتجمع المادة الصلبة على القماش 

وٌتم خروج الراشح من الطرؾ الثانً ، حٌث ٌسحب بواسطة أنبوب ٌدعى أنبوب التجمٌع ، 

ارتفاع ضؽط المرشح بصورة فجابٌة وعندها ٌجب إٌقاؾ ضخ  وتستمر عملٌة الترشٌح لحٌن

 المادة المؽذٌة .

 ممٌزات المرشح المكبسً

 بسٌط الصنع . – 1

 رخٌص الثمن . – 2

 سهولة صٌانته لعدم وجود أجزاء متحركة كثٌرة . – 3

 ( .lb/in2 20من الممكن استعمال ضؽط ترشٌح عالً ٌصل الى حوالً ) – 4

 الكٌك بزٌادة الصفابح واالطارات . ٌمكن تؽٌٌر سمك – 5
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 مساوئ المرشح المكبسً

 الكلفة التشؽٌلٌة عالٌة . – 1

 تلؾ الوسط المسامً بسبب ان العملٌة متقطعة . – 2

 ٌجب ملًء الؽرفة بالكٌك قبل بدء الؽسل . – 3

 ٌجب وضع ؼطاء لحماٌة الجهاز من المواد السامة التً تسبب التاكل . – 4

 الورقًالمرشح  - 2

ٌتكون من عدد من ؼرؾ الترشٌح على شكل ورٌقات متكونة من اطار سلكً مجوؾ مؽطى 

بكٌس من قماش الترشٌح .، وتعلق الورٌقات بصورة متوازٌة فً خزان مؽلق حٌث ٌدخل 

العالق الى الخزان تحت الضؽط وعبر وسط الترشٌح وهنا ٌتم ترسٌب المواد الصلبة على 

 ح داخل االطار المجوؾ والى الخارج .القماش بٌنما ٌدخل الراش

المرشح الورقً ؼٌر اقتصادي للتعامل مع الكمٌات الكبٌرة من المواد العالقة ، باإلضافة الى 

 استهالك كمٌات كبٌرة من سابل الؽسل للوصول الى كفاءة ؼسل عالٌة .

 المرشح الدوار – 3

وماتٌكٌا ، واهم أنواع المرشحات تجري عملٌات التؽذٌة وإزالة الكٌك والترشٌح والتجفٌؾ اوت

 المستمرة هو المرشح الدوار الفراؼً .

ان المرشح الدوار الفراؼً ٌحتوي على الجزء الدوار الذي ٌدور داخل حوض تتواجد فٌه المادة 

المؽذٌة المراد ترشٌحها ، حٌث تدخل عبر قماش الترشٌح نتٌجة لفرق الضؽط ، فعند دوران 

الترشٌح بعدها تتم عملٌة الؽسل ثم ضخ الهواء المضؽوط لتجفٌؾ طبقة المرشح ستحدث عملٌة 

 الكٌك ، ثم تجري عملٌة القشط .

 ممٌزات المرشح الدوار

 ٌعمل بصورة مستمرة واتوماتٌكٌة وبذلك ٌكون اقتصادي . – 1

 ٌمكن تؽٌٌر سرعة التدوٌر . – 2

 عالٌة .ٌستخدم فً حالة احتواء المادة المؽذٌة على رواسب بنسبة  – 3

ٌستخدم فً حالة حجم حبٌبات المادة الصلبة كبٌر نوعا ما ، اما اذا كان الحجم صؽٌر  – 4

 فٌحتاج الى جهاز ٌدعى المثخن وٌربط قبل المرشح لتركٌز العالق .

 مساوئ المرشح الدوار  

 ان فرق الضؽط فٌه محدد مما ٌإدي الى صعوبة فً ترشٌح السوابل الساخنة . – 1

 ح للمواد الجالتٌنٌة بسبب صعوبة ازالتها من القماش .ؼٌر صال – 2

 كفاءة الؽسل واطبة . – 3

 .ة انشاء المرشح والملحقات عالًكلف – 4

 

 أسئلة الفصل  8 – 2

 عرؾ كال مما ٌؤتً ::  1س 
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 التجفٌؾ  – 5االمتزاز  – 4االمتصاص  – 3االستخالص  – 2التقطٌر  – 1

 مراعاتها عند اختٌار المذٌب فً عملٌة االستخالص ؟اذكر الشروط التً ٌجب :  2س 

االمتصاص  عملٌات اذكر مع الشرح أنواع الحشوة ؼٌر المنتظمة المستعملة فً أعمدة:  3س 

 ؟والتقطٌر 

 : ما أصناؾ التقطٌر عددها مع الشرح ؟ 4س 

 ذو المناخل الجزٌبٌة ؟ : عدد خواص المواد الصلبة المازة ، ثم اشرح الزٌوالٌت 5س 

. ثم اشرح مبدأ : عرؾ كال من الرطوبة النسبٌة للهواء ، نقطة الندى ومعدل التجفٌؾ  6س 

 عملٌة التجفٌؾ ؟

 : قارن بٌن المرشح المستمر والمرشح المتقطع ؟ 7س 

 : اذكر ممٌزات ومساوئ برج الحشوة ؟ 8س 

 والتقطٌر الومضً ؟: قارن بٌن التقطٌر التفاضلً  9س 

 : اشرح مبدأ عملٌة التقطٌر ، ثم قارن بٌن برج الصوانً وبرج الحشوات ؟ 10س 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 الغاز الطبٌعً 
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 األهداف 

 بعد االنتهاء من دراسة الفصل ٌكون الطالب قادرا على ان :

 أنواع وخواص واستخدامات الؽاز الطبٌعً .ٌمٌز  – 1

 ٌعرؾ حقول الؽاز فً العراق . – 2

 ٌعرؾ مصادر الؽاز السابل فً المصافً . – 3

 ٌفهم عملٌات تحلٌة الؽاز . – 4

 ٌتعرؾ على مضافات الؽاز . – 5

 ٌتعرؾ على طرٌقة انتاج الؽاز الطبٌعً المسال . – 5

 

 تمهٌد    3-1

أن حاجة االقتصاد العالمً إلى الطاقة فً تزاٌد مستمر ،فقد توقع بعض الخبراء حصول عجز 

وللخروج من هذه  . وحدوث أزمة طاقة جدٌة  2010إمدادات الطاقة ٌبدأ من عام مستمر فً 

األزمة ، ٌجب االنتقال إلى استخدام الؽاز الطبٌعً لٌس ألهمٌته االقتصادٌة فحسب ، بل ألهمٌته 

فً الحفاظ على البٌبة ، ففً نهاٌة القرن العشرٌن أخذ الؽاز الطبٌعً مكان الفحم كمصدر ثان 

 23 -%نفط  39كان استهالك الطاقة العالمً كاآلتً: 2000د النفط ، ففً عام للطاقة بع

% فحم حجري ، وٌتوقع أن ٌكون التحول تدرٌجٌا من النفط إلى الؽاز  22 -%ؼاز طبٌعً 

الطبٌعً بداٌة القرن الحادي والعشرٌن وذلك لن ٌتحقق بسبب االعتبارات البٌبٌة فحسب بل 

  .بسبب التطورات التكنولوجٌة

على اهم مصدرٌن للطاقة هما النفط والؽاز الطبٌعً نتٌجة  استخداماتهٌعتمد العراق فً 

من خاللهما ٌتم تولٌد الطاقة الكهربابٌة التً تعد المحرك الربٌس لجمٌع ولتوفرهما بشكل كبٌر 

الحٌوٌة فً العراق وٌعد الؽاز الطبٌعً أحد اهم مصادر الطاقة ؼٌر المتجددة فً  المنشآت

للطاقة بعد النفط حٌث فرض  األساسٌةٌشكل قطاع الؽاز فً العراق احد أهم المصادر   .العراق

، كما ٌعد قطاع الؽاز عنصرا  حٌوٌا االقتصادٌةهذا القطاع نفسه لٌشكل محورا  داعما للسٌاسة 

احتٌاطه وزٌادة  تاجٌتهنإللبلد وعلٌه ٌجب العمل عل الرفع من   االقتصاديالمجا ل  ربٌسٌا فً

ولذلك اصبح من  .األسٌوٌة األسواقمن الموقع الجؽرافً القرٌب من  باالستفادةوصادراته 

 االهمٌة ادراج موضوع الؽاز الطبٌعً فً المناهج التعلٌمٌة التخصصٌة للطلبة.

 :Natural gasالخواص و االستخدامات   )  ع،األنواالغاز الطبٌعً:  3-2

types, properties & uses ) 

عالٌة الكفاءة  المحروقات وهومن النفط الؽاز الطبٌعً هو أحد مصادر الطاقة البدٌلة عن    

لكهرباء قلٌلة الكلفة. نحن بحاجة للطاقة باستمرار ، لتدفبة منازلنا ، وطهً طعامنا ، وتولٌد ا

 الؽاز الطبٌعً لمثل هذا المستوى من األهمٌة فً مجتمعنا وفً حٌاتنا. ارتقىولذلك  ،لدٌنا. 

الؽاز الطبٌعً من أنظؾ المواد الهٌدروكربونٌة فً األرض حٌث ال ٌنتج عن احتراقه ٌعتبر     

ضارة بالبٌبة من الؽازات ال تعتبرمخلفات الرماد وأكاسٌد الكبرٌت والنٌتروجٌن و هذه االكاسٌد 

 ٌمٌز الؽاز الطبٌعً عن جمٌع أنواع الوقود األحفوري األخرى. وهذا ما

https://www.marefa.org/%D9%86%D9%81%D8%B7
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
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تإكد النظرٌات العلمٌة ان الؽاز الطبٌعً تكون على مدى مالٌٌن السنٌن من تحلل المواد  

العضوٌة النباتٌة والحٌوانٌة المدفونة فً طبقات الصخور الرسوبٌة. وطبٌعته الؽازٌة تجعله ٌنفذ 

مسام والكسور والشقوق فً الرواسب والصخور.  بعض هذا الؽاز ٌظهر على السطح عبر ال

بشكل طبٌعً فً التسربات ، بٌنما تتحرك جزٌبات الؽاز األخرى حتى ٌتم حبسها فً طبقات 

من الصخور أو الصخر الزٌتً أو الملح أو الطٌن.  هذه الرواسب المحبوسة هً المكامن 

كٌلومترات تحت  7.5و  1از الطبٌعً ، والتً تقع عادة بٌن المستخدمة لخزن واستخراج الؽ

مستوى سطح االرض. و ٌتوجد الؽاز الطبٌعً بمفرده أو باالشتراك مع النفط الخام ، سواء 

حقال   31تحت األرض الجافة أو تحت قاع المحٌط. ٌبلػ عدد حقول الؽاز الطبٌعً فً العراق 

 ، عكاز،الؽاز الحر فً بعضها كحقل كورمور تحتوي جمٌعها على الؽاز المصاحب، ووجود 

والسٌبة ٌتباٌن توزٌعها الجؽرافً من منطقة الى اخرى وفقا لوجود النفط الخام  غدٌمردا ،كانة 

بالنسبة للحقول التً تحتوي   على الؽاز المصاحب ففً المنطقة الجنوبٌة ٌوجد الؽاز المصاحب 

فً كل من حقلً مجنون والرمٌلة والزبٌر وسٌبة و ؼٌرها من الحقول فً محافظة البصرة . 

التوزٌع الجؽرافً لحقول الؽاز الطبٌعً فً محافظات العراق.  و الشكل  ن( ٌبٌ  1-3جدول )

 ( ٌوضح مكامن تواجد الؽاز الطبٌعً فً العراق.3-1)

 ( التوزٌع الجؽرافً لحقول الؽاز الطبٌعً فً محافظات العراق1-3جدول )

 

ؾ االحتٌاط  ٌُعر  الكمٌة القابلة لحقل ما بؤنه  - ًمن البترول أو الؽاز الطبٌع –المإكد  ًو 

السابدة ، وطبقا   االقتصادٌةلالستخالص على مدى عمر الحقل فً ظل التكنولوجٌا واالعتبارات 

األمٌركٌة المتخصصة ٌتم  ( Oil And Gas Journal ) لتعرٌؾ مجلة البترول و الؽاز

ما  ٌمكن استخراجها فً ظل ً: الكمٌات الت بؤنه ًالمإكد من الؽاز الطبٌع ًتعرٌؾ االحتٌاط

 هو معروؾ حالٌا  من األسعار و التكنولوجٌا

كشفت وزارة النفط العراقٌة ،عن وصول احتٌاطٌات الؽاز الطبٌعً فً العراق  2013 عام فً

ترلٌون متر مكعب قٌاسً من خالل زٌادة الرقع االستكشافٌة للؽاز ، و ان هناك  137الى نحو 
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مناطق فً العراق واعدة باحتٌاطٌات من الؽاز الحر لم تكتشؾ بعد فً الصحراء الؽربٌة 

ومنطقة الجزٌرة والمناطق الشمالٌة واخرى فً محافظة دٌالى كلها مناطق واعدة باالحتٌاطات 

الؽازٌة مختلفة االعماق، وهذا ما اشارت الٌه دراسات المسح الزلزالً االولً التً جرت سابقا 

حدٌثها اآلن، حٌث هناك احتماالت كبٌرة الن ترتفع احتٌاطٌات الؽاز عما هً علٌه اآلن وٌتم ت

والتً ٌاتً اؼلبها من الؽاز المصاحب للنفط الى ان تكون احتٌاطٌات من الؽاز الحر. ان 

مشروع ؼاز البصرة قد ٌكون هو اللبنة االساسٌة فً ادارة واستثمار الؽاز المصاحب للنفط 

الؽاز الحر فً الحقول الؽازٌة والعمل على رفع احتٌاطٌات الؽاز فً الرقع  وكذلك استثمار

االستكشافٌة. كل هذه مإشرات تإكد انه اذا كان للعراق رٌادة نفطٌة طوال العقود الثمانٌة 

الماضٌة فستكون له رٌادة نفطٌة وؼازٌة فً العقد القادم وهذا ما أكدته الوكالة الدولٌة للطاقة فً 

الخٌر للعام الماضً، حٌث اشار التقرٌر الى امكانٌة ان ٌكون العراق بلدا منتجا تقرٌرها ا

 . 2020الطبٌعً فً العام  ومصدرا للؽاز
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 ( خارطة حقول النفط و الؽاز الطبٌعً فً العراق1-3الشكل )

 

ٌشكل تركٌب الؽاز الطبٌعً العامل الربٌسً األول المإثر على سلوكٌته عند تؽٌرات      

الضؽط و درجة الحرارة، لذلك تمثل المعرفة الكاملة و الصحٌحة لهذا التركٌب المرحلة األولى 

( Natural Gasو األهم فً كل العملٌات المرافقة للصناعة الؽازٌة. فالؽاز الطبٌعً )

بالتعرٌؾ هو مزٌج من مركبات هٌدروكربونٌة بارافٌنٌة خفٌفة )ألكانات(، ٌوجد فً حالة ؼازٌة 

 273جو ودرجة الحرارة =  1من الضؽط و درجة الحرارة )الضؽط =  ظروؾ القٌاسٌةالعند 

( باإلضافة إلى كمٌات متفاوتة من CH4كلفن(، و ٌشمل على نسبة عالٌة من ؼاز المٌثان ) 

( ومركبات هٌدروكربونٌة أثقل ) C4H10( و البٌوتان ) C3H8( و البروبان )C2H6اإلٌثان ) 

( و ٌمكن أن ٌحتوي على كمٌات ضبٌلة من ؼاز ثنابً أوكسٌد 5عدد ذرات الكاربون اعلى من 

(. ٌختلؾ  H2Sالهٌدروجٌن ) ٌد( و ؼاز كبرٌتN2)  النتروجٌن( وؼاز  CO2الكربون )

تالفا  ملحوظا  من حقل إلى آخر سواء من جهة تركٌب الؽازات الطبٌعٌة عن بعضها البعض اخ

ؼٌر الهٌدروكربونٌة أو من جهة تركٌز العناصر الداخلة فً وعدد العناصر الهٌدروكربونٌة 

ذلك نتٌجة لتفاوت أعماق الطبقات المنتجة لها و بالتالً نتٌجة الختالؾ ونوعا ( وتركٌبها )كما  

 ظروؾ و شروط إنتاجها.

ٌمكن أن تندرج جمٌع المركبات الهٌدروكربونٌة التً تتمتع بالصفات التالٌة فً عداد       

( . 0.7 -0.55(. الكثافة النسبٌة ) 0.710- 0.905)  kg / m3   الؽازات الطبٌعٌة: الكثافة 

( 2-3الجدول )وC0  (650- 750 .)( حجما. حرارة االشتعال %15 -5حدود االنفجار ) 

 ٌابً النموذجً للؽاز الطبٌعً.ٌوضح التركٌب الكٌم

 ( التركٌب الكٌمٌابً النموذجً للؽاز الطبٌع2ً-3الجدول )

 الوزن % المكّون

 70-90 (CH4) مٌثان

 5-15 (C2H6) إٌثان

 5 > (C4H10) و بٌوتان (C3H8) پروپان

  CO2, N2, H2S, الباقً .إلخ 

 

https://www.marefa.org/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
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حٌث ٌعتبر الؽاز الطبٌعً المصدر  الهلٌوم وٌمكن أن ٌحتوي الؽاز الطبٌعً أٌضا  على   

بكمٌات صؽٌرة فً الؽاز الطبٌعً  الزببق الهلٌوم فً السوق. كما وٌتواجد إلنتاجالربٌسً 

المستخرج من بعض الحقول. ان المكونات  التركٌبة الدقٌقة للؽاز الطبٌعً تتؽٌر من حقل ؼاز 

 إلى آخر.

 أشكال تواجد الغاز الطبيعي:  1 – 2 – 3

 ٌتواجد الغاز الطبٌعً بعدة أشكال: 

                                            (:Non-Associated Gasesالمرافقة ). غازات حرة  و تعرف أحٌاناً بالغازات غٌر 1

علٌها ؼالبا  فً الصناعة الؽازٌة اسم الؽازات الطبٌعٌة وهً عبارة عن مركبات ٌطلق 

هٌدروكربونٌة، توجد على شكل ؼازات حرة فً الشروط االبتدابٌة للمكمن الؽازي )الضؽط 

االبتدابٌة( حٌث ٌشكل ؼاز المٌثان النسبة العظمى فً تركٌب هذا  االبتدابً، درجة الحرارة

%( فً حٌن تساهم المركبات الهٌدروكربونٌة  بنسبة ضبٌلة 98النوع من الؽازات ) اكثر من 

جدا  فً تركٌبها، وٌمكن لهذا النوع من الؽازات أن تحتوي على كمٌات ضبٌلة من ؼاز ثنابً 

وتقسم (، H2S( و ؼاز كبرٌت الهٌدروجٌن )  N2) تروجٌنالنٌوؼاز  (CO2أوكسٌد الكربون) 

 و رطبة و سٌتم شرح هذٌن النوعٌن الحقا. الؽازات الحرة بدورها إلى نوعٌن: جافة 

و ٌطلق علٌها أحٌانا  ؼازات القبعة الؽازٌة  (:Associated Gases. غازات مرافقة )2

وهً عبارة عن مركبات هٌدروكربونٌة  توجد على شكل ؼازات حرة فً الشروط االبتدابٌة 

 للمكمن من ضؽط وحرارة و تتواجد فً المكامن النفطٌة على شكل قبعة فوق النفط. 

ونٌة ؼازٌة (: هً عبارة عن مركبات هٌدروكربDissolved Gases. ؼازات منحلة )3

منحلة فً النفط عند الشروط االبتدابٌة للمكمن النفطً، إذ تشكل المركبات الهٌدروكربونٌة 

بروبان و مركبات أثقل( المكونات الربٌسٌة لهذا النوع من الؽازات،  -إٌثان  -البارافٌنٌة )مٌثان 

ج المزٌج و ٌنفصل هذا الؽاز عن النفط نتٌجة النخفاض الضؽط عن ضؽط اإلشباع عند خرو

ؼاز( إلى سطح األرض، و ٌعتمد تركٌب هذا الؽاز بشكل ربٌسً على: شروط فصل  -)نفط 

 الؽاز من النفط. و التركٌب الكٌمٌابً للنفط المنتج.

 : التعبٌر عن تركٌب الغازات الطبٌعٌة  2 – 2 – 3

الؽازات الطبٌعٌة  بحالة ؼازات صرفة ) وحٌدة العنصر ( بل توجد فً  وجودمن النادر      

الواقع على شكل خالبط ؼازٌة ، والخلٌط الؽازي هو مجموعة من العناصر الؽازٌة المختلفة 

ٌمكن التعبٌر عن تركٌب الؽازات الطبٌعٌة عملٌا   .ومن دون حدوث أي تفاعل كٌمٌابً فٌما بٌنها

 ناصر الؽازٌة الداخلة فً تركٌبها وٌمكن أن تكون هذه النسبة إما كتلٌةمن خالل معرفة نسبة الع

(gi ( أو حجمٌة )ri ( أ و مولٌة )yiًوالتً ٌمكن تعرٌفها كما ٌل  ):   

وهو النسبة بٌن كتلة العنصر   ( giوٌرمز له عادة بـ  )  i الكسر الكتلً للعنصر الؽازي 

     :وكتلة المزٌج الؽازي i الؽازي

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A6%D8%A8%D9%82
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وهو النسبة بٌن الحجم الجزبً )(   riوٌرمز له عادة بـ )  ( riالكسر الحجمً للعنصر الؽازي )

 :والحجم الكلً للمزٌج i للعنصر الؽازي

 

وهو النسبة بٌن عدد موالت العنصر    yi ) وٌرمز له عادة بـ ) i الكسر المولً للعنصر الؽازي

 :والعدد الكلً لموالت المزٌج الؽازي i الؽازي

 

 

كتلة  . mi  : .عدد العناصر الؽازٌة الداخلة فً تركٌب مزٌج الؽاز الطبٌعً : N :حٌث أن

عدد كٌلوموالت العنصر  . ni: الحجم الذي ٌشؽله العنصر الؽازي : Vi : . العنصر الؽازي

   :وٌمكن التعبٌر عن العالقات بٌن هذه النسب كما ٌلً الؽازي

 

 : الوقود المثالً لألسباب التالٌة الحاضرٌعتبر الغاز الطبٌعً فً الوقت 

  .توفره بكمٌات كبٌرة جدا ً وبطاقة حرارٌة عالٌة - 

 .تمتعه بتركٌب كٌمٌابً بسٌط نسبٌا  -1

 .ٌتطلب عملٌات معالجة بسٌطة جدا  • .قبل استعماله مقارنة مع الفحم الحجري والنفط الخام -2

  .مع األوكسجٌن ذا احتراق سهل وكامل نتٌجة لسهولة اتحاده -3

 .ذا احتراق نظٌؾ )ال ٌعطً عند احتراقه أي رماد( وذلك لعدم احتواءه على مكونات معدنٌة -4

ٌستعمل الغاز الطبٌعً فً البٌوت واألماكن التجارٌة )الفنادق والمستشفٌات( لألغراض 

  :التالٌة

 

  .كوقود لألفران من أجل الطبخ وتحضٌر الطعام -1
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  .وذلك بهدؾ تدفبة المبانً الكبٌرةتسخٌن المٌاه  -2

  .تشؽٌل وحدات التدفبة المركزٌة -3

 االجهزة و المعدات .تبرٌد -4

  .المالبستجفٌؾ -5

 

 

 

 ٌستعمل فً الصناعة فً المجاالت االتٌة :

 . بهدؾ تزوٌد الحرارة الالزمة لذوبان المعادن والزجاج وإنتاج الكلس واإلسمنت -1

 .تولٌد الطاقة الكهربابٌة فً محطات انتاج الكهرباء التً تعمل بالؽاز الطبٌعً  فً -2

فً الصناعة البتروكٌمٌابٌة )صناعة األسمدة( إلنتاج الهٌدروجٌن الذي ٌعتبر مادة اولٌة  -3

 العدٌد من المواد البتروكٌمٌاوٌة. إلنتاج

 .مصدر مهم فً إنتاج الهٌدروجٌن  -4

 . فً تصنٌع العدٌد من المواد العضوٌة الكٌمٌابٌة )مثل الكحول المٌثٌلً( -5

ومن الجدٌر بالذكر أنه فً الوقت الراهن هناك حوالً أكثر من اربعة مالٌٌن سٌارة فً كافة 

 .أنحاء العالم تستخدم الؽاز الطبٌعً كوقود بدل  من البنزٌن 

 ( Dry natural gasالغاز الطبٌعً الجاف   )  3-2-3

المٌثان، فكلما زاد تركٌز المٌثان داخل الؽاز  ٌحتوي الؽاز الطبٌعً الجاؾ بالكامل على     

( فؤن الؽاز الطبٌعً EIAاصبح الؽاز أكثر جفافا. و وفقا إلدارة معلومات الطاقة األمرٌكٌة )

، األوكتان ، إلخ( والشوابب  الجاؾ هو ما ٌبقى بعد ازالة الهٌدروكربونات المسالة )الهكسان

ومن الجدٌر بالذكر  ؼٌر الهٌدروكربونٌة )الهٌلٌوم ، النٌتروجٌن ، إلخ( من تٌار الؽاز الطبٌعً.

انه عندما ٌتم مناقشة موضوع الؽاز الطبٌعً فً وسابل اإلعالم المربٌة و المكتوبة ، فإنها تشٌر 

تولٌد وفً أنظمة التدفبة والتبرٌد  .ادةعادة إلى الؽاز الجاؾ. والؽاز الجاؾ هو المستخدم ع

 الطاقة لكهربابٌة. كما ٌمكن للؽاز الجاؾ أن ٌستخدم كوقود للسٌارات

 ( Wet natural gasالغاز الطبٌعً الرطب   )  3-2-4

على نسبة أعلى من  وٌحتوي٪ المٌثان  85الؽاز الطبٌعً الرطب ٌحتوي على أقل من      

( مثل اإلٌثان والبٌوتان.  ان مزٌج الؽاز الطبٌعً والسوابل LNGالؽازات الطبٌعٌة السابلة )

الهٌدروكربونٌة هً التً تعطٌه صفة  "الرطوبة". الؽاز الطبٌعً المسال مثل البٌوتان ٌمكن 

استخدامه فً أنظمة التبرٌد وأنظمة التجمٌد ، و ألؼراض الطهً وكوقود للوالعات والشواٌات. 

والجاؾ ٌنتج أ انبعاثات ضارة بالبٌبة اقل مما ٌنتجه الفحم أو كال الؽاز الطبٌعً الرطب  ان

 النفط عندما تحترق.

 (  Acid gasالغاز الحامضً   ) 3-2-5

ات كبٌرة من كبرٌتٌد هو نوع من الؽاز الطبٌعً ٌحتوي على كمٌالؽاز الحامضً     

جزء فً  4ملػ أو  5.7( تقدر ب 2CO( و ثانً اوكسٌد الكاربون )S)  2Hالهٌدروجٌن

ٌإدي والملٌون )أجزاء لكل ملٌون( حجما فً ظل ظروؾ درجة الحرارة والضؽط القٌاسٌة. 
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ن اكاسٌد الكبرٌت التً تإدي الى مشاكل بٌبٌة. و لذلك قبل ٌاحتراق الؽاز الحامضً الى تكو

ب معالجة الؽاز الخام ٌج الهٌدروجٌن،ؽاز الطبٌعً الخام الذي ٌحتوي على كبرٌتٌد الاستخدام 

( إلى مستوٌات مقبولة ، وٌتم ذلك عادة بمعالجة S2Hصناعٌا لتقلٌل نسب كبرٌتٌد الهٌدروجٌن )

ا ما ٌتم تحوٌل  الؽاز الذي تم إزالته الحق ا إلى كبرٌت عنصري  S2Hبمحالٌل األمٌن. و ؼالب 

 .ثانوي أو تحوٌله بدال  من ذلك إلى حمض الكبرٌتٌك 

 (  Sweet gasالغاز الحلو   ) 3-2-6

ٌمكن تسمٌة الؽاز الطبٌعً بؤنه "ؼاز حلو" إذا كان ٌحتوي فقط على كمٌات ضبٌلة من     

H2S  وCO2ًانه ال ٌإدي الى تؤكل المعدات و االجهزة و  . ومن ممٌزات الؽاز الحلو النق

وتسوٌقه بؤمان. وتفرض  االنابٌب الناقلة كما وٌتطلب القلٌل من عملٌات التكرٌر، وٌمكن  نقله

السلطات ضوابط على منتجً الؽاز الطبٌعً لتقلٌل محتوى الكبرٌت فً منتجاتهم. لذلك ، ٌجب 

تحلٌة الؽاز الحامضً قبل إرساله من المصفاة أو محطة معالجة الؽاز. وهناك عدة طرق لتحلٌة 

وبالتالً ٌمكن االختٌار من بٌن مجموعة من الطرق القابمة على الكفاءة والتكلفة والطاقة  الؽاز

 االنتاجٌة. 

 Production of liquefiedالغاز الطبٌعً المسال و طرق انتاجه   )  3-3

natural gas ) 

تمت  ؼاز طبٌعً ( هو LNG (( أو Liquefied natural gasالؽاز الطبٌعً المسال  )    

والؽاز ثم ٌنقل عبر أنابٌب خاصة  حقول النفط منٌتم استخراج الؽاز  . بالتبرٌد معالجته وإسالته

إلى منشؤة المعالجة حٌث تتم عملٌات معالجة إضافٌة، تبرٌد، وإسالة الؽاز تحت الظروؾ 

 :تلخٌص العملٌات الالزمة إلنتاج الؽاز الطبٌعً المسال كما ٌلًٌمكن  .الجوٌة

تبدأ معالجة  .ٌمرر الؽاز المستخرج من األرض عبر أنابٌب لنقله إلى مركز المعالجة  - أوال

فً حرارة الجو العادٌة( بإزالة المواد  مضؽوطاٌكون  الؽاز عن الظروؾ القٌاسٌة )ؼالبا ما

ؼٌر الالزمة والمواد التً قد تشكل ضررا على المنشؤة والبٌبة. مثل هذه المواد الماء، 

الزٌوت النفطٌة، الؽازات والمواد الهٌدروكربونٌة المتكثفة، ؼاز ثانً أكسٌد الكربون لكون 

ا جمٌعا ستتجمد وتصبح مواد صلبة انسداد أنابٌب التبرٌد فٌما بعد )ألنه تسببهذه المواد 

قبل الوصول لدرجة تبرٌد وتسٌٌل الؽاز بكثٌر(.كذلك ؼاز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن والذي تم 

مضً( والزببق ألنه ٌتسبب فً تآكل وانهٌار احضره دولٌا )ؼاز سام وٌسبب المطر الح

 .األوانً واألنابٌب المصنوعة من األلمنٌوم

ٌد الؽاز على مراحل وهنا تختلؾ طرق التبرٌد من شركة بعدها تبدأ عملٌة تبر -ثانٌا 

ألخرى وحسب طبٌعة الموقع والجدوى االقتصادٌة. فً الؽالب تبدأ عملٌة التبرٌد بمبردات 

البروبان )التً ٌتم تبرٌدها بالماء أوال ثم بؽاز البروبان نفسه(. ٌتم فصل بعض الؽازات 

ثل المٌثان، اإلٌثان، البروبان، البٌوتان، البنتان المكونة للؽاز الطبٌعً وفقا لدرجة ؼلٌانها م

الجدٌر  من من بعضها فً عملٌة التبرٌد ومن البعض اآلخر كوقود ضمن المنشؤة. وٌستفاد

ذكره أن ؼاز البنتان وما فوقه تعّد ؼازات ثقٌلة وٌجب فصلها كً ال تتسبب فً عملٌة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
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 36فً درجات حرارة حوالً  سابالالتجمد واالنسداد. ٌصبح الؽاز الطبٌعً المضؽوط 

 .تحت الصفر

من التبرٌد وهً األهم حٌث ٌبرد الؽاز أكثر فؤكثر بمبردات  الالحقةتؤتً المرحلة  -ثالثا 

ؼازٌة مستخلصة من نفس الؽاز الطبٌعً عادة مثل المبرد المختلط والمكون من خلٌط من 

ٌّا باردا فً ؼاز اإلٌثان والبروبان. فً هذه المرحلة ٌصبح الؽاز الطبٌعً  المضؽوط نسب

 .تحت الصفر 150درجات أدنى من 

طه حتى ٌقترب من الضؽط الجوي وبسبب ؽوط ٌنخفض ضؽبمجرد تحرٌر الؽاز المض     

وتنخفض درجة ) قانون الؽاز المثالً (كفاءة العزل الحراري ٌحدث تحّول فً الطاقة

تحت الصفر وهً قرٌبة جدا من درجة اإلسالة. فً الحقٌقة  158الحرارة حتى حوالً 

ط أعلى من الضؽط ؽٌزال تحت ض ٌكون الؽاز قدا أصبح سابال عند هذه الدرجة لكونه ما

الجوي بقلٌل. تحدث أخٌرا عملٌة اإلسالة الطبٌعٌة فً إناء ٌعرؾ بإناء التبخٌر النهابً حٌث 

مبوٌة 161.5-ٌهبط ضؽط الؽاز للضؽط الجوي تقرٌبا وتهبط معه درجة الحرارة إلى 

وٌصبح الؽاز عندها سابال ٌمكن ضّخه إلى خزانات تبرٌد ذات عزل حراري عالً الكفاءة 

( ٌوضح 2-3سفن بحرٌة . الشكل )الى  ٌمكن ضّخه فٌما بعد إلى حاوٌات النقل أو كما

 مراحل انتاج الؽاز المسال.

 

 مراحل انتاج الؽاز المسال( 2-3الشكل )

 ( -Liquefied petroleum gas- LPGالغاز البترولً المسال   )  3-4

( أو خلٌط C4H10( أو البٌوتان )   C3H8الؽاز البترولً المسال : هو إما ؼاز البروبان)        

% بٌوتان. حٌث ٌكثر الطلب على البروبان فً الشتاء 40% بروبان و 60ٌتكون منهما بنسبة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%8A
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ؼاز البترول المسال عدٌم اللون والرابحة لذا عكس الصٌؾ حٌث الطلب فٌه على البٌوتان أكثر. 

 ورؼمفً حالة التسرب. ( للتعرؾ علٌه Mercaptan Ethylٌتم إضافة مادة المٌركبتان )

البترولً المسال ؼاز ؼٌر سام ولكنه قد ٌإدي إلى االختناق عندما ٌتم استنشاقه فً  الؽاز ان

نظرا  ألن كثافة بخار ؼاز البترول المسال أثقل من كثافة الهواء فإن الؽاز ومحٌط مشبع بالؽاز. 

المسال هو ؼاز المتسرب ٌتجه إلى المناطق المنخفضة. و حٌث ان الؽاز البترولً 

هٌدروكربونً قابل لالشتعال فانه ٌستخدم كوقود لسخانات الؽاز والمٌاه الساخنة والطهً بالؽاز 

 لمركبات. لوقود و

ٌتم تصنٌع الؽاز البترولً المسال من خالل تكرٌر النفط الخام أو الؽاز الطبٌعً الخام            

عزله عن تٌار الؽاز الطبٌعً الرطب أثناء ، وٌستمد حصرا من مصادر الوقود األحفوري. ٌتم 

( ٌوضح 3-3كذلك منتج مشترك لتكرٌر النفط الخام. الشكل ) معالجة الؽاز الطبٌعً وهو

مخطط لعملٌة انتاج الؽاز البترولً المسال من الؽازات الخارجة من المكمن النفطً وٌمكن 

ؼٌر المتكثفة الخارجة من ( من الؽازات  LPG)   إلنتاجاٌضا استخدام نفس مراحل المخطط 

 0Cحٌث تبرٌد خلٌط الؽازات الى درجات حرارة واطبة جدا )   اعلى عمود تقطٌر النفط الخام.

قوم بعملٌتً ضؽط ت التً(  Turboexpanders) الؽازٌة التوربٌناتطرٌق  نع (165-

للؽازات ثم تخفٌض ضؽطها لؽاٌة الوصول لدرجة الحرارة المطلوبة للتسٌٌل. الؽازات المسالة 

ٌتم ادخالها الى عمود تقطٌر حٌث ٌخرج ؼاز المٌثان من االعلى اما الؽازات الهٌدروكاربونٌة 

ثانً حٌث ٌعزل الؽاز  االثقل فٌتم سحبها من اسفل عمود التقطٌر و تدفع الى عمود تقطٌر

ولً المسال )البروبان و البٌوتان( عن الؽازات المسالة االثقل )عدد ذرات الكاربون اعلى البتر

 ( و التً تخرج من اسفل العمود.4من 

 

( من خلٌط ؼازات المٌثان و  LPGانتاج الؽاز النفطً المسال )   مخطط (3-3شكل )

 الهٌدروكاربونات الثقٌلة 

https://mimirbook.com/ar/b180889276f
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مٌجا جول / كٌلوجرام  46.1حرارٌة محددة تبلػ ٌحتوي ؼاز البترول المسال على قٌمة     

مٌجا جول / كٌلوؼرام للبنزٌن  43.5مٌجا جول / كٌلوؼرام لزٌت الوقود و  42.5مقارنة بـ 

 لتر \مٌجا جول 26عالً الجودة )البنزٌن(. ومع ذلك ، فإن كثافة الطاقة لكل وحدة حجم تبلػ 

 0.58 - 0.5حوالً  ،الكثافة النسبٌة لها أقلأقل من كثافة البنزٌن أو زٌت الوقود ، حٌث أن 

 . كجم / لتر للبنزٌن 0.77-0.71كجم / لتر  مقارنة بـ 

سابل تحت الضؽط اال انه ٌتحول الى الطور الؽازي  ( LPGالمسال )   البترولًالؽاز ان       

عند تخفٌض الضؽط الى الضؽط الجوي فً درجة حرارة الؽرفة.  بعد تسٌٌله ٌتم تخزٌنه ونقله 

على شكل سابل تحت ضؽط معتدل. الؽازات  LPGفً اسطوانات موضوع علٌها عالمة 

البروبان والبٌوتان ، مع وجود  از البترولً المسال هً فً األساسالمنتجة فً عملٌة إنتاج الؽ

  كسور صؽٌرة من ؼازات الؽاز الطبٌعً المسال األخرى.

ؼاز البترول المسال أثقل من الهواء ، على عكس الؽاز الطبٌعً ، وبالتالً عند تسربه        

سٌتواجد فً المناطق المنخفضة ، مثل الطوابق السفلٌة. ولذلك هناك نوعان من المخاطر 

ألول هو انفجار محتمل إذا كان خلٌط ؼاز البترول المسال والهواء داخل الحدود الربٌسٌة. ا

حجما( وكان هناك مصدر اشتعال. والثانً هو االختناق بسبب احالل ؼاز  2- 10%المتفجرة )

 .البترول المسال بدل الهواء، مما ٌإدي إلى انخفاض فً تركٌز األكسجٌن

 Storage and transportationخزن و نقل غاز البترول المسال )  3-5

of LPG ) 

ا ألن درجة ؼلٌان       تقل عن درجة حرارة الؽرفة ، فإن ؼاز  ؼاز البترول المسالنظر 

والضؽوط العادٌة ولذلك ٌتم تخزٌنه  الحرارة درجات البترول المسال سوؾ ٌتبخر بسرعة فً

من حجمها الكلً للسماح   80-85%ٌة فوالذٌة مضؽوطة ٌتم ملإها عادة إلى فً أوع

للسابل الموجود. وفً الخزانات الكبٌرة ٌتم استخدام شبكة تبرٌد لتقلٌل عملٌة  الحراري للتمدد

العاملٌن للخطر.  والتً تعرض سالمة المعدة والتبخٌر التً تإدي الى زٌادة ضؽط الخزان 

ا على التركٌب والضؽط  تختلؾ النسبة بٌن أحجام الؽاز المتبخر من الؽاز المسال اعتماد 

. الضؽط الذي ٌصبح عنده ؼاز 1: 250، ولكنها عادة ما تكون حوالً  الحرارة ودرجة

ل المسال سابال  ) وٌسمى ضؽط بخاره( ٌختلؾ حسب مكوناته وكذلك حسب درجة البترو

،  0C  20كٌلو باسكال للبٌوتان النقً عند 220الحرارة ؛ فعلى سبٌل المثال ، ٌكون حوالً 

 ألؼراض. هذه المعلومات مهمة C 0 55كٌلو باسكال  للبروبان النقً عند 2200وحوالً 

البترول المسال عادة عن طرٌق السفن والسكك الحدٌدٌة وخطوط  ٌتم نقل ؼازالتخزٌن و النقل. 

ٌمكن أن ٌكون ؼاز البترول المسال المنقول  و األنابٌب والشاحنات والمركبات األصؽر األخرى

( ٌوضح الوسابط 4-3عبارة عن ؼاز البروبان أو البٌوتان أو خلٌط من االثنٌن. الشكل )

 . المختلفة لنقل ؼاز البترول المسال

https://mimirbook.com/ar/62e505adbfc
https://mimirbook.com/ar/62e505adbfc
https://mimirbook.com/ar/8daa9984146
https://mimirbook.com/ar/8daa9984146
https://mimirbook.com/ar/3543c13a6ff
https://mimirbook.com/ar/3543c13a6ff
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 الوسابط المختلفة لنقل ؼاز البترول المسال( 4-3الشكل )
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 Sources of LPG inمصادر الغاز السائل فً المصافً   )  3-6

refineries ) 

وتان المخلوطان فً ؼاز البترول المسال من العدٌد من وحدات ٌٌؤتً البروبان والب      

 :االتٌة  المصادر الربٌسٌة داخل المصفاةتشمل التً العملٌات المختلفة فً المصفاة ، 

(  C3H8الخام كمٌة من البروبان )   انوع النفط حٌث تنتج جمٌع :وحدة التقطٌر الجوي  -أوال 

من قمة برج التقطٌر فً تٌار  ٌخرجان( عند التقطٌر. البروبان والبٌوتان ،  C4H10والبٌوتان)  

ؼاز رطب ٌتم إرساله إلى مصنع الؽاز المشبع لفصل البروبان والبٌوتان عن الؽازات األخؾ 

 وزنا )المٌثان واإلٌثان( التً تستخدم بعد ذلك لوقود المصفاة.

( -Fluid Catalytic Cracking- FCC)للموائعبالعامل المساعد  وحدة التكسٌر -ثانٌا 

لعملٌة ٌتم إنتاج كمٌات كبٌرة من البروبان المشبع والبٌوتان والبروبٌلٌن ؼٌر المشبع فً هذه ا :

والبوتٌلٌن. فً كثٌر من األحٌان ٌتم فصل األولٌفٌنات ؼٌر المشبعة لالستخدام كمادة خام لوحدة 

 األلكلة أو كمادة اولٌة لوحدات البتروكٌماوٌات. 

بإنتاج  التفحٌم، تقوم عملٌة  FCCوحدة ال  على ؼرار :( Cokerوحدة التفحٌم ) -ثالثا 

(المختلطة التً تحتوي على جزٌبات مشبعة وؼٌر  C4H10( والبٌوتان)   C3H8البروبان )  

 مشبعة. 

)من حٌث الحجم( لكل  5%وتنتج عادة حوالً  : (Reformingوحدة التهذٌب )   - رابعا

 .(المختلطة  C4H10( والبٌوتان)   C3H8من البروبان )  

لمكونات الؽاز النفطً المسال )   ة( ٌوضح مخطط مبسط لوحدات المصفى المنتج5-3الشكل )

LPG .) 

 

 ( LPG لمكونات الؽاز النفطً المسال ) ةمبسط لوحدات المصفى المنتج( مخطط 5-3شكل )
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 ( Production of LPG in refineriesانتاج الغاز السائل فً المصافً   )  3-6-1

% من كمٌة ؼاز البترول المسال أثناء عملٌة التقطٌر التجزٌبً للنفط الخام اما 40ٌتم إنتاج      

عملٌة تقطٌر الؽاز الطبٌعً الرطب.  و لؽرض نقله ، ٌجب وضع % منه فٌتم انتاجه أثناء 60

الن  ، علٌه سابال ظبار( للحفا 20بار الى  2ؼاز البترول المسال تحت ضؽط ٌتراوح من )

تبخر السابل ٌعتبر خسارة فً كمٌة انتاج ؼاز البترول المسال. وٌمكن بعد ذلك تخزٌنه ونقله فً 

( ٌوضح كمٌة مكونات برمٌل واحد من النفط 6-3كل )اسطوانات ؼاز البترول المسال. الش

من حجمه  4تم تقطٌره فً المصفى النفطً حٌث ٌتبٌن ان البرمٌل الواحد ٌحتوي على %ٌالخام 

( فٌوضح انتاج ؼازي البروبان و البٌوتان )وهما المكونان   7-3ؼازات بترولٌة.  اما الشكل )

مود عملٌة تقطٌر النفط الخام وكذلك تنتج هذه االساسٌان ل ؼاز البترول المسال( من اعلى ع

الؽازات بنسب مختلفة اثناء معالجة منتجات عملٌة التقطٌر )لتحسٌن مواصفات تلك المنتجات( 

 (.6-3فً بعض وحدات المصفى النفطً التً تم ذكرها فً الفقرة )

 

 لنفطً( نسب مكونات برمٌل واحد من النفط الخام ٌتم تقطٌره فً المصفى ا6-3شكل )
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 ( انتاج ؼازي البروبان و البٌوتان من اعلى عمود عملٌة تقطٌر النفط الخام.  7-3الشكل )

 Gas sweetening byتحلٌة الغاز السائل بمحالٌل االمٌن   )  3-7

amine solution ) 

ا       مختلفة ) مثل  التنقٌة باألمٌن ، وتحلٌة  بؤسماءالمعالجة االمٌنٌة للؽازات ، والمعروفة أٌض 

ة مضً تشٌر إلى مجموعة من العملٌات التً تستخدم المحالٌل المابٌاالؽاز ، وإزالة الؽاز الح

( H2Sامٌنات )ٌشار إلٌها عادة باسم األمٌنات( إلزالة كبرٌتٌد الهٌدروجٌن ) لمختلؾ األلكٌل

( من الؽازات. وهً عملٌة شابعة تستخدم فً المصافً وتستخدم CO2وثانً أكسٌد الكربون )

ا فً مصانع البتروكٌماوٌات ومحطات معالجة الؽاز الطبٌعً وؼٌرها من الصناعات. داخل  أٌض 

تكرٌر النفط أو مصانع المعالجة الكٌمٌابٌة،  ٌشار إلى العملٌات التً تزٌل كبرٌتٌد  معامل

الهٌدروجٌن بعملٌات "التحلٌة" ألن رابحة المنتجات المعالجة تتحسن بسبب عدم وجود كبرٌتٌد 

 الهٌدروجٌن. هناك انواع مختلفة من األمٌنات تستخدم فً معالجة الؽاز مثل:

(، MDEAامٌن ) ٌثانولا يا(، مٌثٌل دMEAامٌن ) (، مونوإٌثانولDEAامٌن ) ثانولاٌ ياد

 (DGAامٌن( ) جلٌكول ياوأمٌنوكسً إٌثانول )د

ا فً المنشآت الصناعٌة هً  . كما MDEAو  MEAو  s DEAواألمٌنات األكثر استخدام 

نات تستخدم هذه األمٌنات فً العدٌد من مصافً النفط إلزالة الؽازات الحامضة من الهٌدروكربو

 (. LPG)الؽاز البترولً المسال   السابلة مثل 

( ٌوضح مخطط لعملٌة معالجة الؽاز باألمٌن، تسمى صناعٌا بعملٌة 8-3الشكل )      

Girbotol  وكما هو موضح فً مخطط التدفق تشتمل على عمود امتصاص الؽاز ،



78 

 

(Column Gas Absorption ( وعمود تنشٌط محلول االمٌن )Column Amine 

Regeneration باإلضافة إلى معدات مساعدة فً االمتصاص و اعادة التنشٌط مثل )

 .السٌطرة  ومنظومات والصمامات المضخات و المبادالت الحرارٌة

جو،  205- 5مبوٌة و ضؽط  0C  50-35بدرجة حرارة تتراوح االمتصاصٌعمل عمود     

- 1.4و ضؽط  0C - 115    126اما عمود تنشٌط محلول االمٌن فٌعمل بدرجة حرارة تتراوح

الؽاز الحامضً الى أسفل عمود االمتصاص بٌنما ٌدخل  بإدخالجو. و تبدأ عملٌة التحلٌة  1.7

محلول االمٌن من االعلى وٌخرج تٌار الؽاز الطبٌعً من االعلى حاوٌا على تراكٌز قلٌلة جدا 

داخل عمود االمتصاص الى  من الؽازات الحامضٌة. اما محلول االمٌن فٌتم االستمرار بتدوٌره

ان ٌقل تركٌزه نتٌجة لتواجد مركبات الؽازات الحامضٌة المذابة، فٌرسل الى عمود تنشٌط 

محلول االمٌن حٌث ٌسخن الى درجات حرارة عالٌة تكون كافٌة لطرد مركبات الؽازات 

ز محلول الحامضٌة المذابة و التً تطرد اعلى وعمود تنشٌط محلول االمٌن  بٌنما ٌرتفع تركٌ

 االمٌن الذي ٌتم تبرٌده و اعادته الى عمود االمتصاص.

 

 

 االمٌنتحلٌة الؽاز الحامضً بمحالٌل ل  Girbotolعملٌة ( 8-3الشكل )
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 ( Dehydrationالتجفٌف  )  3-8

من حقول اإلنتاج إضافة إلى الؽازات الحامضٌة  المنتج الؽاز الطبٌعً ٌحتوي          

على شوابب أخرى كبخار الماء أو الماء الحر فً بعض األحٌان وتختلؾ  CO2 و H2S كؽاز

تبعا للضؽط ودرجة الحرارة والماء إما أن ٌكون على  كمٌة الماء فً الؽازات الهٌدروكاربونٌة

ان الؽاز الطبٌعً تنخفض حرارته اثناء مروره خالل انبوب  شكل قطرات سابلة أو بخار ماء.

والتً  رة الى المنطقة المحٌطة باألنبوبالضؽط وفقدان الحرا انخفاضالببر الى السطح بسبب 

المرؼوب فٌها فً الؽاز الطبٌعً ، وٌتم إزالة  . وٌكون الماء أكثر الشوابب ؼٌر باردةتكون 

 . Separators  العازالت قسم من الماء )الماء الحر( من النفط والؽاز عن  طرٌق

ألنابٌب ٌجب أن تتوفر فٌه شروط معٌنة من إن الؽاز الطبٌعً المطلوب نقله إلى األسواق با     

باوند من الماء لكل ملٌون قدم مكعب قٌاسً  8-6 حٌث احتوابه على الماء أو بخار الماء بحدود

والؽاٌة من وحدة تجفٌؾ الؽاز هً لتخلٌص الؽاز من الماء وتخفٌض نقطة  من الؽاز الطبٌعً

وذلك لتالفً االنجماد نتٌجة   plant   LPGالندى قبل إرساله بواسطة خطوط األنابٌب إلى

( وهً عبارة عن مواد صلبة تشبه الثلج أو بلورات Hydrates )الهٌدرات لَتكون سوابل تسمى

من درجة انجماد الماء النقً .أن  الؽاز الطبٌعً مع الماء فً درجة حرارة أعلى اتحادناتجة عن 

 درجة انخفاضالسبب الربٌسً إلزالة بخار الماء من الؽاز الطبٌعً هو أنه ٌتكثؾ عند 

و/ أو زٌادة ضؽط الؽاز. ومن العوامل التً تساعد على تكون هذه السوابل وانجمادها   الحرارة

 هً هبوط الضؽط الفجابً وانخفاض درجة الحرارة ووجود الماء ضمن مكونات الؽاز.

 ( Glycol dehydrationوحدة التجفٌف باستخدام الكالٌكول  )  3-9

وحدة و  Contactor التالمسج عادة   من قسمٌن : بر كولباستخدام الكالٌ تتؤلؾ وحدة التجفٌؾ  

، القسم األول ٌخص الؽاز ، أما القسم  Glycol Regeneration Unit إعادة تنشٌط الكالٌكول

الثانً فٌخص الكالٌكول حٌث أن عملٌة تجفٌؾ الؽاز تتم فً برج التالمس وٌخرج الؽاز منه خالٌا  

تنشٌط الكالٌكول فٌتم فٌها تخلٌص الكالٌكول من الرطوبة من  من الرطوبة الى حد كبٌر ، أما وحدة

 .من تركٌزه األصلً %99 خالل تسخٌنه حٌث ٌرجع الى حوالً

ٌضخ الكالٌكول من خزان الكالٌكول بواسطة المضخات الى أعلى برج التالمس فً      

س ، وٌحتوي برج التالم Contactor حٌن ٌدخل الؽاز الرطب من أسفل برج التالمس

 Bubble ٌحتوي كل منها على تراكٌب تسمى اكواب الفقاعة Trays عادة   على صوانً

Caps   ٌحصل فٌها التالمس بٌن الكالٌكول والؽاز الرطب حٌث أن الؽاز ٌكّون فقاعات

داخل الكالٌكول تتسرب الى األعلى لٌخرج الى الصٌنٌة التالٌة األعلى ، فً حٌن ٌتراكم 

ً لٌنزل الى الصٌنٌة التً باألسفل. وهناك بعض التصامٌم الحدٌثة الكالٌكول الى ممر جانب

 Mist ألبراج التالمس تكون فٌها المسافة بٌن آخر صٌنٌة ومستخلص الرذاذ

Extractor  كبٌرة لتقلٌل خسارة الكالٌكول والحصول على فصل أكبر بٌن الكالٌكول

للحصول على  Packing ةوالؽاز. كما أن بعض التصامٌم الحدٌثة تستخدم أبراج الحشو

 .مساحة سطحٌة أكبر للتالمس بٌن الؽاز الرطب والكالٌكول

 

https://www.arab-oil-naturalgas.com/what-is-natural-gas-arabic/
https://www.arab-oil-naturalgas.com/h2s-in-oil-industry/
https://www.arab-oil-naturalgas.com/degassing-stations-gosp/
https://www.arab-oil-naturalgas.com/what-is-lpg/
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ٌخرج الكالٌكول الرطب من برج التالمس حٌث ٌتم التحكم بمستوى الكالٌكول فً برج 

الى عازلة أفقٌة الؽاٌة منها  ٌذهب بعدها الكالٌكول المشّبع  .التالمس بواسطة مسٌطر مستوى

ثم منه ،  H2S ؼاز الوقود لنزع ؼاز استعمالالتخلص من المكثفات الموجودة فٌه ، مع 

لتخلٌص  المرشح الرطب ٌذهب بعدها الكالٌكول الى المرشحات وهً على نوعٌن : األول

ص الكالٌكول والذي ٌقوم بتخلٌ مرشح الكاربون الكالٌكول من المواد الصلبة ، أما الثانً فهو

 . من السوابل الهٌدروكاربونٌة أو كبرٌتٌد الحدٌد

 

 

ٌدخل بعدها الى مبادل حراري لتسخٌن الكالٌكول بشكل أولً قبل دخوله الى 

        0C  (200-195) حٌث ٌتم تسخٌنه فً المسخنة الى درجة تتراوح بٌن Reboiler المسخنة

 0C 204 ٌتم تخلٌصه من الماء ، مع وجوب المحافظة على درجة حرارة الكالٌكول أقل منل

)لضمان عدم تحلل الكالٌكول( ، فً حٌن ٌخرج الماء منه على شكل بخار ماء من أعلى 

ٌُسمى ، وتقوم بعض التصامٌم على طرٌقة إضافٌة  أنبوب التنفٌس المسخنة بواسطة أنبوب 

 .لتسخٌنه أنبوب التنفٌس داخل ملؾ من خالل أمرار الكالٌكول فًلتقلٌل فقدان الكالٌكول 

ومنه ٌضخ بواسطة مضخات الكالٌكول   ٌرجع الكالٌكول بعد تنشٌطه الى خزان الكالٌكول

لٌتم ضخه الى برج التالمس مرة ثانٌة .  مضخات االزاحة الموجبة والتً تكون عادة   من نوع

  .( ٌوضح مخطط لوحدة تجفٌؾ مثالٌة9-3)وهكذا تستمر دورة الكالٌكول. والشكل 

 

 ( مخطط لوحدة تجفٌؾ مثالٌة9-3الشكل )
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 ( LPG additivesاالضافات لغاز البترول المسال  )  3-11

هً مزٌج من المكون الربٌسً  الذي  المستخدمة الٌوم فً السٌاراتالعدٌد من أنواع الوقود    

)وٌسمى فً بلدنا خطؤ بالبنزٌن( أو الدٌزل أو الؽاز المسال  هو الوقود نفسه سواء كان الكازولٌن

و مواد كٌمٌابٌة اخرى عادة ما تسمى المضافات أو مضافات الوقود. هناك العدٌد من المضافات 

فً كل من الكازولٌن والدٌزل ألؼراض مختلفة مثل تقلٌل نقطة التجمد لمنع التجمد ، وزٌادة 

لمحرك ، وتحسٌن مواد التشحٌم وتنظٌؾ ؼرفة االحتراق عدد األوكتان لمنع القرقعة فً ا

ا  البنزٌنالمضافة فً  لتحسٌن األداء. ٌمكن أن تكون كمٌة المواد الكٌمٌاوٌة أو الدٌزل منخفض 

جدا مثال فً جزء صؽٌر من الملٌون )جزء مضاؾ فً ملٌون جزء من الوقود( أو بعض 

ؽاز البترول المسال ، فإنه لٌس من الشابع أن النسب المبوٌة الصؽٌرة. أما عندما ٌتعلق األمر ب

نسمع عن كلمة إضافات الوقود ولكن فً الواقع ٌحتاج ؼاز البترول المسال إلى مواد مضافة 

اخرى وهذه المواد متوفرة تجارٌا ، فمثال لٌست هناك حاجة إلضافات مضادة للتجمد لؽاز 

درجة مبوٌة. ومع  150-ٌتجمد تحت البترول المسال ألن ؼاز البترول المسال هو ؼاز مسال و

درجة مبوٌة  42-بلػ ت التً( LPGذلك ، فإن نقطة الؽلٌان مهمة بالنسبة لؽاز البترول المسال )

وتان )وٌتم تحسٌن نسبة خلٌط البروبان / البوتان المناسبة وفق ا ٌدرجة مبوٌة للب 1-للبروبان و 

 100( بٌن LPGً لؽاز البترول المسال )لالستخدام وظروؾ المناخ(. كذلك فؤن الرقم األوكتان

ا على محتوى البروبان ،  حٌث ان نسبة البروبان أعلى تعنً رقم أوكتان  120إلى  )اعتماد 

أعلى( أعلى بكثٌر من الكازولٌن الممتاز الخالً من الرصاص )الذي رقمه االوكتانً حوالً 

ا إلى مادة مضا90-95 فة معززة لألوكتان لؽاز ( ، وبالتالً فإنه لٌست هناك حاجة أٌض 

 البترول المسال. 

حرق الوقود فً المحرك تحتاج الى تزٌٌت بٌن الصمام و قاعدته  أسطواناتان صمامات        

اجزاء الصمام اثناء العمل. و لذلك فؤن بعض محركات البنزٌن التابعة للشركات  تآكللمنع 

ٌُنصح  مبكرالمصنعة تبدأ فً التدهور فً وقت  عند استخدام ؼاز البترول المسال. نتٌجة  لذلك ، 

مقعد الصمام. وهذا سٌبقً المحرك  كلآتمادة تشحٌم إلى ؼاز البترول المسال لمنع  بإضافة

 99.4إلى  97.3و تتكون بعض مضافات الؽاز المسال من ٌعمل دون مشاكل لفترة أطول. 

هً مزٌج من النواتج المتوسطة لتقطٌر النفط  حجم فً المبة من الهٌدروكربونات البترولٌة التً

حجم فً  1.2إلى  0.3حجم فً المبة من المٌثانول، و  1.5إلى  0.3الخام والنفتا النفطٌة، 

 المبة من إٌثٌلوكسٌل ألكٌل الفٌنول. 

 ( LPG packagingتعبئة غاز البترول المسال  )  3-11

بالتالً ٌجب تصمٌم منظومات والخطرة والؽاز البترولً المسال من المركبات الحساسة      

التعببة بشكل ٌإمن موقع العمل من تسربات الؽاز الى الجو اثناء التخزٌن و العمل الن حدوث 

ذلك سٌإدي الى الحرٌق ثم االنفجار. و المحطات الحدٌثة لتعببة الؽاز المسال تجهز بمتحسسات 

از مرتبطة بشبكة انذار تعمل على توقٌؾ العمل لحٌن معالجة الخلل، وكذلك تسرب الؽ

العدٌد من التصامٌم المختلفة  لمحطات تعببة  الؽاز البترولً  هنالكمنظومات اطفاء الٌة . 

حٌث ٌتم سحب الؽاز  ،( ٌوضح فقط الشبكة االساسٌة للتعببة10-3(. الشكل ) LPGالمسال ) 
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اٌصاله الى محطة التعببة  التً تحقنه وء التخزٌن  عن طرٌق مضخة البترولً المسال من وعا

ٌجمع الجزء المتبخر من  بالسابل ،الفارؼة. و لكً ٌتم تؤمٌن ان القنانً تمال فقط    فً القنانً

( فً  خزان ذو ضؽط اقل من الضؽط الجوي  ثم ٌعاد الى وعاء التخزٌن بواسطة   LPGال)  

  .اؼط بخار ض

 

 ( LPG( الشبكة االساسٌة لتعببة )10-3)الشكل 

 ( LPG storageخزن غاز البترول المسال  )  3-12

مقدار الضؽط فً فً اوعٌة حدٌدٌة اسطوانٌة مضؽوطة . خزن ؼاز البترول المسال  ٌتم       

منطقة التخزٌن. حٌث ٌتؽٌر ضؽط  اسطوانة ؼاز البترول المسال ٌعتمد على درجة حرارة

. C 0 70بار عند 24.8إلى  C0 -43بار عند 0البترول المسال فً البار من أسطوانة ؼاز 

وٌتم تعٌٌر معظم صمامات تخفٌؾ الضؽط الموجودة فً اسطوانات او خزانات تخزٌن الؽاز 

ا ، بحٌث ٌتم حماٌة جدار أسطوانة ؼاز البترول المسال من ارتفاع  25المسال عند حوالً  بار 

 رارة وسط الخزن. الضؽط نتٌجة الرتفاع درجة ح

التخزٌن اآلمن لؽاز البترول المسال له أهمٌة قصوى ، سواء كان بكمٌات كبٌرة أو ان      

صؽٌرة. ٌتم تحقٌق ذلك بشكل أساسً من خالل ضمان السالمة المٌكانٌكٌة لألسطوانات او 

لتخزٌن بها بٌن موقع ا الموصًالشاحنات او سفن التخزٌن والمراعاة الصارمة لمسافات الفصل 

ولعل أكبر خطر من تخزٌن ؼاز البترول المسال هو خطر نشوب حرٌق. و والمبانً السكنٌة. 

تهدؾ مسافات األمان إلى فصل موقع التخزٌن عن الحرابق المجاورة المحتملة بحٌث ٌكون 

خطر نشوب حرٌق ال ٌإثر على التخزٌن. ومع ذلك ، فإن هذه المخاطر المتبقٌة ال بد من اخذها 

االعتبار اٌضا. لهذا السبب ، ٌتم تزوٌد اجهزة تخزٌن الؽاز البترولً المسال بصمامات بنظر 

حٌث تإدي الحرارة الناتجة عن مثل هذا الحرٌق إلى ارتفاع الضؽط  فً وعاء  ،تنفٌس للضؽط

التخزٌن الى فتح صمام التنفٌس وبالتالً الحٌلولة دون الوصول للضؽط االنفجاري ) نتٌجة 

المدنً من اتخاذ االجراءات  عع فً حجم المخزون السابل(. حتى تتمكن فرق الدفاللتمدد السرٌ
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المقاسة بالظروؾ ( Q, m3/minالمطلوبة. والعالقة الرٌاضٌة التً تربط بٌن تدفق الؽازات ) 

( ٌحتوي على ؼاز مسال ٌتعرض  A, m2المنبعثة من  خزان  مساحته السطحٌة )  االعتٌادٌة

 الى حرٌق هً: 

Q= 10.6552 A0.85 

،  KW / /m2   100حوالً  الحرارة إلى السابل من حرٌق قرٌبان مقدار انتقال       

 الناتج من هذا االنتقال كحرارةؼاز البترول المسال والصٌؽة الرٌاضٌة أعاله تعطً كمٌة  بخار 

 . التخزٌن(وعلى اساس هذه المعادلة ٌتم تحدٌد سعة صمام التنفٌس )صمام حماٌة معدة كامنة. 

 ( Cooling unitوحدة التبرٌد  )  3-13

(  LPG( فٌجب قدر االمكان تقلٌل عملٌة التبخر فً خزانات ) 5-3فً الفقرة )ذكرنا كما      

الموجودة فً المصانع او الشاحنات الكبٌرة المستخدمة على الطرق او خطوط السكك الحدٌدٌة 

السالمة و لتقلٌل الخسابر االقتصادٌة التً تزٌد كلما قلت  من اجل(وذلك  LPGاو سفن نقل ) 

( و  LPG( ٌمثل مخطط لمنظومة تكثٌؾ ابخرة ) 11-3الشكل ) (. LPGكمٌة سابل ) 

اعادتها الى خزان ؼاز البترول المسال .  حٌث ان االبخرة المتصاعدة من الخزان، نتٌجة 

 LPGؼاز البترول المسال )  الرتفاع جرجة حرارة الجو، ٌتم سحبها من قبل ضاؼط 

Compressor  ( الذي ٌرفع ضؽط االبخرة و ٌدفعها الى مكثؾ )LPG Condenser    )

( و تتجمع فً وعاء استالم  R22جة لتبرٌدها بسابل ؼاز الفرٌون )  ٌحٌث تتحول الى سابل نت

  (Receiver  ( الذي ٌعٌدها الى خزان ؼاز البترول المسال )Tankاما الفرٌو .)و  ن فٌتبخر

 ٌعاد الى دورة تسٌٌل الفرٌون وهكذا تستمر عملٌة التبرٌد.

 

 ( R22باستخدام دورة ؼاز الفرٌون )  LPG( مخطط تكثٌؾ ابخرة خزانات   11-3شكل ) 
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 ( The Merox unitsوحدات المٌروكس  )   3-14

(  Oxidation( واألكسدة )  Mercaptanالمٌروكس اختصار لكلمتً المركبتان )     

عملٌة تستخدم فً المصافً النفطٌة إلزالة المركبتانات ) نوع من مركبات الكبرٌت( من وهً 

، البروبان، البٌوتان ، النفثا ، الكٌروسٌن ووقود الطابرات ، بواسطة  ( LPG )الؽاز السابل 

المٌروكس تحوٌل المركبتان إلى مركب هٌدروكاربونً ثنابً الكبرٌت. فً بعض أنواع وحدات 

(  وفً أنواع أخرى تستعمل االمونٌا كقاعدة (NaOHٌتم استعمال الصودا كقاعدة قوٌة  

ضعٌفة حٌث تتطلب عملٌة التحلٌة هذه وسط قاعدي ، العملٌات المستخدمة فً المصافً النفطٌة 

 ( وذلك الن الناتج( sweeteningإلزالة المركبتان من المنتجات النفطٌة تسمى بعملٌة التحلٌة

ٌكون أوال ؼٌر حامضً وثانٌا ال ٌحتوي على روابح كرٌهة ٌسببها المركبتان أو كبرٌتٌد 

 الهٌدروجٌن

 -هناك عدة انواع مختلفة من وحدات المٌروكس هً:

 وحدات المٌروكس التقلٌدٌة ألزالة المركبتان من الغاز السائل و البروبان و البٌوتان. -1

 الكٌروسٌن و وقود الطائرات.وحدات المٌروكس التقلٌدٌة لتحلٌة  -2

 وحدات المٌروكس التقلٌدٌة ألزالة المركبتان من الغاز الطبٌعً -3

 وحدات المٌروكس لتحلٌة النفثا. -4

 وحدات المٌروكس التً ال تستعمل الصودا لتحلٌة الكٌروسٌن و وقود الطائرات. -5

 ى مركب  ثنائً الكبرٌت:و فً كل هذه الوحدات ٌكون تفاعل االكسدة هو تحوٌل المركبتان ال

4RSH + O2          2RSSR  + 2H2O 

( فً عملٌة معالجة الحقة. أما العامل  RSSRحٌث ٌتم أزالة مركب  ثنائً الكبرٌت )

المساعد المستخدم فً هذا التفاعل فٌكون سائال فً بعض الوحدات وفً وحدات اخرى ٌكون 

( ٌبٌن مواقع وحدات 12-3(. الشكل ) charcoal granulesحبٌبات من الفحم )

 المٌروكس فً مصفى نفطً حدٌث.
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 ( ٌوضح مواقع وحدات المٌروكس فً المصفى النفطً.12-3الشكل )

 

 (Single-stage Merox unitوحدة المٌروكس ذات المرحلة الواحدة ) 3-15

 Kerosene) الكٌروسٌنإلزالة المركبتان من   وحدة المٌروكس ذات المرحلة الواحدةتستخدم 

تحتوي هذه (.  aviation fuels( او وقود الطابرات ) Diesel fuelأ و وقود الدٌزل ) (

ت التً ال تذوب فً محلول الصودا نااألنواع من الوقود على سلسلة طوٌلة من المٌركابتا

مركبتان إلى ثانً كبرٌتٌد فً مفاعل واحد ٌحتوي على حبٌبات ال الكاوٌة. العملٌة تتضمن تحوٌل

حفاز المٌروكس و بوجود تٌار من الهواء  المضؽوط )ٌحتوي على األكسجٌن ( و اٌضا ٌضاؾ 

محلول الصودا الكاوٌة. التفاعالت الكٌمٌابٌة األساسٌة فً عملٌة ازالة المركبتان )عملٌة التحلٌة( 

 ( حٌث ٌترسب و ٌفصل عن المحلول. RSSRانً كبرٌتٌد )النتاج ث تفاعل المٌروكس  هً

4RSH + O2                  2RSSR + 2H2O 

محلول الصودا الكاوٌة مع ثانً كبرٌتٌد الهٌدروجٌن النتاج اما التفاعل الثانً فهو تفاعل  

 الذي ٌتم فصله اٌضا كراسب.  (NaSH)  كبرٌتٌد هٌدروجٌن الصودٌوم

NaOH + H2S               NaSH + H2O  

( ٌوضح مخطط وحدة المٌروكس اذات المرحلة الواحدة إلزالة المركبتان من 13-3الشكل )

 الكٌروسٌن او وقود الدٌزل
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( مخطط وحدة المٌروكس اذات المرحلة الواحدة إلزالة المركبتان من الكٌروسٌن 13-3الشكل )

 او وقود الدٌزل

 ( Double-stage Merox unitذات المرحلتٌن )   وحدة المٌروكس 3-16

 Merox)  إلستخالص المركبتان من الؽاز السابل  ذات المرحلتٌن تستخدموحدة المٌروكس 

for extracting mercaptans from LPG .) ( ٌوضح مخطط وحدة 14-3الشكل )

المركبتان من الؽاز السابل. وتتم عملٌة إزالة  المٌروكس اذات المرحلة الواحدة إلستخالص

 -المركبتان من الؽاز السابل بمرحلتٌن :

( الى الوعاء االولً  للؽسل  LPGٌتم ادخال الؽاز البترولً المسال)   -: المرحلة األولى

 بالصود 

Caustic  prewash vessel  باتجاه األعلى من خالل الصودا   وتجريمن اسفل الوعاء

التً تدخل من اعلً البرج حٌث تزٌل كبرٌتٌد الهٌدروجٌن الموجود فً الؽاز البترولً المسال 

  أما التفاعل الذي ٌحدث فً وعاء الؽسل فهو:

 

https://www.wikizero.com/en/File:ConvKeroMerox.png
https://www.wikizero.com/en/File:ConvKeroMerox.png
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بعد ذلك تدخل الؽازات المسالة إلى أسفل برج  (mercaptan extractor ) وتجري

  المركبتان استخالص

counter-current)  باتجاه األعلى حٌث تكون بتماس مع محلول الصودا الذي ٌضخ من

 األعلى

 ) من خالل صوانً البرج حٌث تقوم الصودا باستخالص المركبتان ( RSH ) من

 -: الؽازات المسالة وحسب التفاعل التالً

 
 حٌث ان :-    R :  مجموعة مثٌل ، اثٌل ، بروبٌل

من المركبتان تجري باتجاه األعلى وتخرج من أعلى  الخالی (LPG ) الؽاز السابل 

البرج ثم تدخل إلى وعاء  (caustic settler )إلزالة أي صودا عالقة فً الؽاز السابل  

 التركٌد

  ، ثم ٌدخل إلى وعاء الؽسل بالماء إلزالة المتبقً من الصودا العالقة ثم ٌدخل إلى البرج المحشو

اء العالق فً المادة الناتجة ثم ٌخرج إلزالة الم  ( rock salt) الذي ٌحتوي على حشوات ( 

salt bed 

  ( LPG ) جافا  من الوحدة

 . وفً هذه الخطوة ٌتم تسخٌن وأكسدة محلول الصودا - : المرحلة الثانٌة

ٌخرج محلول الصودا من أسفل برج االستخالص وهو ؼنً بالصودا حٌث ٌمر بصمام سٌطرة 

جبوهنا ٌ  

أن ٌكون الضؽط عالً لكً ٌبقى الؽاز السابل فً الحالة السابلة ،ثم ٌضخ العامل المساعد وبعد 

بمبادل حراري لؽرض تسخٌنه ثم ٌضخ ألٌه هواء و ٌدخل الخلٌط  ( oxidizerذلك  ٌمرر  

 إلى وعاء األكسدة 

اربونًوهو عبارة عن برج محشو حٌث ٌتم تحوٌل المركبتان المستخلص إلى مركب هٌدروك  ( 

vessel 

ٌدثنابً الكبرٌت ( RSSR )  اما التفاعل الذي ٌحدث فً برج األكسدة  

 

برج األكسدة وٌدخل إلى وعاء ثم ٌخرج الخلٌط من  (separator vessel ) وهنا ٌفصل إلى  

طبقتٌن أحداهما علوٌة هو المركب الهٌدروكاربونً الثنابً الكبرٌت حٌث تخرج من جهاز 

وطبقة سفلٌة هً الصودا فٌعاد ضخها إلى أعلى برج االستخالص وٌعاد  الفصل مناألعلى

 استعمالها مرة أخرى ،
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( مخطط وحدة المٌروكس اذات المرحلتٌن إلستخالص المركبتان من الؽاز 14-3الشكل )

 السابل

 ( تعرٌف الرموز و الكلمات الواردة فً الفصل الثالث2-3جدول )

 التعرٌف الرمز\الكلمة ت التعرٌف الرمز\الكلمة ت

1 infrastructure 28 بنٌة تحتٌة Condenser مكثف 

2 Crude oil 29 نفط خام Rich amine امٌن غنً بالمركبتان 

3 ipelineP 30 خط انابٌب Lean amine امٌن قلٌل المركتان 

4 field  31 حقل Sour gas ًغاز حامض 

5 apitalC 32 عاصمة TEG  الكالٌكولثالث اثٌلٌن 

6 ityC 33 مدٌنة Glycol كالٌكول 

7 Pump station 34 محطة ضخ Contactor وعاء تالمس 

8 eparatorS 35 وعاء فصل Absorber وعاء امتصاص 

9 ecycleR 36 راجع Alkylation وحدة الكلة 

https://www.wikizero.com/en/File:ConvLPGMerox.png
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unit 

10 demethanizer  وعاء فصل

 المٌثان

37 Steam بخار ماء 

11 debutanizer  38 البٌوتانفاصل Condensate متكثف 

12 Subcooler ً39 مبرد الفرع Top Tray صفٌحة علوٌة 

13 eboilerR 40 مرجل Bottom Tray صفٌحة سفلٌة 

14 Inlet Gas 41 مدخل الغاز Vapor بخار 

15 Distillation 

column 

 منشط Regenerator 42 عمود تقطٌر

16 Spent caustic 43 صودا فائضة Scrubber وعاء غسل 

17 Lubricating 44 تزٌت Feed تغذٌة 

18 Barrel 45 برمٌل Sat. LPG مشبع 

19 Refined crude oil 46 نفط خام مكرر Unsat. LPG غٌر مشبع 

20 Furnace 47 فرن Premium ممتاز 

21 Wax 48 شمع Regular عادي 

22 Makeup water 49 ماء تعوٌض CDU عمود وحدة تقطٌر 

23 CW(cooling    

water) 

-counter 50 ماء تبرٌد

current 

 باتجاه متعاكس

24 Packed bed 51 وسادة حشوة Extraction استخالص 

25 Salt bed 52 وسادة ملح Reaction تفاعل 

26 Layer 53 طبقة Chemical كٌمٌاوي 

27 Flash drum  خزان فصل

 السائل عن البخار

 Coalescer 

section 

 جامع القطرات مقطع

 

 أسئلة الفصل 3-17

 أشرح اهمٌة الؽاز الطبٌعً للعراق. : 1س 

 اشرح نظرٌة تكون الؽاز الطبٌعً و عدد اهم مكوناته.  : 2س 

 عدد واشرح بالتفصٌل انواع الؽاز الطبٌعً.: 3س 

 أشرح مراحل أنتاج الؽاز الطبٌعً المسال مػ الرسم. : 4س 

 ماهو الؽاز البترولً المسال؟ اشرح طرٌقة انتاجه مع الرسم.  : 5س 

عدد مصادر الؽاز السابل فً المصافً  مع رسم مخطط  مبسط لمواقع المصادر فً   : 7س 

 المصفى.

( لتحلٌة الؽاز  Girbotolما المقصود بتحلٌة الؽاز السابل. اشرح مع الرسم عملٌة )  : 8س 

 السابل.

 ماهً فابدة تجفٌؾ الؽاز الطبٌعً؟ اشرح طرٌقة تجفٌؾ الؽاز الطبٌعً. : 9س 

لماذا نحتاج الى التبرٌد عند خزن و نقل الؽاز البترولً المسال؟ ارسم مخطط لعملٌة : 10س 

 تبرٌد خزان لؽاز البترولً المسال.

 عدد انواع وحدات المٌروكس و اشرح وحدة المٌروكس ذات المرحلتٌن. -11س 
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 الرابعالفصل 

 التلوث البٌئً و السالمة المهنٌة فً الصناعات النفطٌة

 

 األهداف 

 بعد االنتهاء من دراسة الفصل ٌكون الطالب قادرا على ان :

 ٌفهم التلوث البٌبً . – 1

 ٌعرؾ أنواع التلوث . – 2

 ٌعرؾ مصادر التلوث فً المنشآت النفطٌة . – 3

 . النفطٌة المنشآتمخاطر الملوثات الناتجة فً ٌدرك  - 4

 . أسالٌب الحماٌة من تسرب النفط و الؽازٌفهم  – 5

 ٌعرؾ معاٌٌر قٌاس التلوث . – 6

 ٌعرؾ أنواع الملوثات النفطٌة . – 7

  . االجراءات و المعاٌٌر الدولٌة للسالمة فً مصافً تكرٌر النفط ٌفهم - 8

 

 ( Prefaceتمهٌد )   4-1

للنفط من مشكالت بٌبٌة عدٌدة وٌتمثل إحداها فً مجموعة من تعانً الدول المنتجة          

الؽازات الملوثة للهواء التً تطلقها الصناعات النفطٌة، والضارة كثٌرا بالصحة والبٌبة. ولهذا 

تتجه تلك الدول نحو الحد من خطر تلك الؽازات، بجانب تحدٌث المصافً إلنتاج وقود تحت 

بر التلوث من المشاكل الخطرة التً تواجه اإلنسان لما له من وٌعت عالٌة الصرامة. بٌبٌة قوانٌن

تؤثٌر ضار لٌس على الكابنات الحٌة فً البٌبة من نبات وحٌوان، فٌنتج مثال عن تلوث الهواء 

بالجسٌمات آثار ضارة بالؽة علً اإلنسان والحٌوان، وٌتوقؾ تؤثٌر سمٌة الجسٌمات العالقة 

ٌمٌابً لها، حٌث تتسبب فً كثٌر من أمراض الجهاز وعدد وحجم الجسٌمات والتركٌب الك

، إن الملوثات Asbestosisز سومرض األسبستو الحاد الربوي االلتهابالتنفسً مثل مرض 

المستخدمة هً ملوثات تتواجد فً الهواء نتٌجة ألنشطة األنسان وما ٌستحدثه من  الصناعٌة أو
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ولذلك اصبح من االهمٌة مشتقاته كالوقود. تقنٌات مثل نواتج استخدام الؽاز الطبٌعً والنفط و

فً المناهج التعلٌمٌة التخصصٌة    التلوث البٌبً و السالمة المهنٌة فً الصناعات النفطٌةادراج 

 للطلبة.

 

 ( Definition and types of pollutionتعرٌف التلوث وانواعه ) 4-2

ٌُعّرؾ التلوث  رٌعتبر التلوث ظاهرة  عالمٌة  واسعة االنتشار. وهناك اكث من تعرٌؾ للتلوث. ف

بؤّنه العملٌة التً تجعل األرض، أو الهواء، أو الماء ؼٌر آمنة لالستخدام، وٌمكن حدوث ذلك من 

خالل إدخال مادة ملوثة فً بٌبة طبٌعٌة، مثل المواد الكٌمٌاوٌة الضارة التً ٌمكن قٌاس 

لوث ؼٌر ملموس، مثل: الضوء، تراكٌزها فً األرض، أو الهواء، أو الماء  وقد ٌكون الم

،  ة.والصوت، ودرجة الحرار ًّ تتعّرض البٌبة من حولنا ألنواع مختلفة من التلّوث بشكٍل ٌوم

مع المكان الذي نعٌش فٌه مإّدٌة  تتالءموذلك بفعل نشاطات اإلنسان ؼٌر الصحٌحة، والتً ال 

ٌسّبب أمراضا  ومشاكل عدٌدة  إلى اختالل فً البٌبة، من تلّوث للماء، والهواء، والتربة، وذلك

 لإلنسان، والحٌوان، والنبات.

 ٌقسم التلوث إلى نوعٌن، هما: 

وهو التلوث الذي ٌحدث نتٌجة الظواهر التً تحدث فً الطبٌعة والتً  التلوث الطبٌعً:  -أوال 

ال ٌتدّخل اإلنسان فٌها مثل الزالزل، والرٌاح، واألعاصٌر، وؼٌرها من األمور التً تلّوث 

 ألجواء بالتراب والرمل.ا

وهو التلوث الناجم عن نشاطات اإلنسان المختلفة وسلوكٌاته، خاّصة   التلوث الصناعً:  -ثانٌا  

فً المجاالت الصناعٌة المختلفة، وتعد مخلفات المصانع من أهم مصادر هذا التلوث.  و بشكل 

 عام ٌمكن تقسٌم التلوث الصناعً الى االنواع التالٌة:

 االرضًالتلوث  -أوال 

ٌُعّرؾ التلوث األرضً بؤّنه تجمع النفاٌات الصلبة أو السابلة فوق األرض أو تحتها بطرٌقة      

 ٌمكن أن تلوث التربة والمٌاه الجوفٌة، وُتهّدد الصحة العامة، وُتسبب الظروؾ المعٌشٌة السٌبة.

 تلوث المٌاه  -ثانٌا 

ٌحدث تلوث المٌاه بسبب المواد المادٌة، مثل زجاجات المٌاه البالستٌكٌة، أو اإلطارات       

المطاطٌة، كما ٌمكن أن ٌحدث بسبب المواد الكٌمٌابٌة الناتجة عن المصافً والمصانع 

الكٌمٌاوٌة، والسٌارات، وأماكن معالجة مٌاه الصرؾ الصحً، حٌث تتلوث األنظمة البٌبٌة 

 لوثات وال ٌمكن إزالتها. المابٌة بهذه الم
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 تلوث الهواء  -ثالثا 

ٌشٌر مصطلح تلوث الهواء إلى إطالق الملوثات فً الهواء، التً تضر بصحة اإلنسان ،       

الطاقة الكهربابٌة ، حٌث ٌإدي حرق الوقود  نتاجإلوٌنتج تلوث الهواء من حرق النفط و الؽاز 

ٌُسّبب تلوث الهواء  األحفوري )النفط( إلى إطالق الؽازات والمواد الكٌمٌابٌة فً الهواء، و

أضرارا  عدٌدة ومنها أّن ثانً أكسٌد الكربون والمٌثان ٌرفع درجة حرارة األرض، وٌزٌد تؽٌر 

 ٌة بما فٌها العفن.المناخ من إنتاج ملوثات الهواء المسببة للحساس

 Sources of pollution inالنفطٌة )  المنشآتمصادر التلوث فً  4-3

oil installation and gas treatment plants ) 

تكمن مشكلة صناعة المشتقات النفطٌة فً أي دولة فً االنبعاثات الخطرة والمضرة       

الكثٌرة ولذلك كان البد من أن ٌتم تطبٌق احدث ما وصلت إلٌه التقنٌة للتخلص من الملوثات 

الناتجة عن تلك الصناعة، وتطبٌق المفاهٌم البٌبٌة فً عملٌة التخطٌط واختٌار الموقع المناسب 

مصادر تلوث البٌبة فً نع باإلضافة إلى خفض استخدام الوقود الملوث. ومن لقٌام المص

 النفطٌة: المنشآت 

 الوقود حرق   -أوال  

 ومحطات تولٌد التكرٌر، عملٌات أفران فً الوقود حرق عن الناتجة االنبعاثات تشكل     

 الكربون أكاسٌد المصفاة، وهً انبعاثات كمٌة من األكبرء الجز ،الماء وبخار الكهربابٌة الطاقة

 ؼٌر الهٌدروكربونات الى أضافة والجسٌمات الدقٌقة، الكبرٌت، وأكاسٌد النٌتروجٌن، وأكاسٌد

 .المحترقة

 التكرٌر عملٌات   -ثانٌا 

 مثل عملٌات للبٌبة، الملوثة االنبعاثات بعض تطلق وحدات على التكرٌر عملٌات تشتمل     

 التكسٌر مستمر كعملٌات بشكل العملٌات هذه تتم وقد Catalyst  المساعد العامل تنشٌط

 المترسب ربوناالك بحرق المساعد العامل تنشٌط ٌتم حٌث ، (FCC ) المابع المساعد بالعامل

 المستمر )  التنشٌط بطرٌقة المساعدالنفثا بالعامل  تهذٌب وحدة وفً مستمر، بشكل سطحه على

CCR ). من تتراوح زمنٌة فترات على بشكل متقطع المساعدالعامل  تنشٌط عملٌة تتم وقد 

 الهٌدروجٌنٌة، المعالجة أو الهٌدروجٌنً، التكسٌر عملٌات مثل عدة سنوات، وحتى أشهر بضعة

 .أو األزمرة
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 (Sulfur Recovery Processالكبرٌت ) استرجاع عملٌة  -ثالثا 

 الفرن، الوقود فً عن حرق الناتجة الؽازات من الكبرٌت استرجاع وحدة انبعاثات تتكون    

 وهً التنشٌط، عملٌة أثناء لمساعدا العامل سطح على المترسب الكربون حرق عملٌات ومن

 مركبات الى أضافة .الدقٌقة والجسٌمات وأكاسٌد الكبرٌت، النٌتروجٌن وأكاسٌد ربوناالك أكاسٌد

 التفاعل منالفابضة  الؽازات تصرٌؾ مدخنة من تنطلق ومركبات كبرٌتٌة طٌارة عضوٌة

(Tail Gasوانبعاثات ،) الصمامات  من الهٌدروكربونٌة المواد بتسر عن ناتجة متسربة

 .والضواؼط والمضخات والتوصٌالت

 النفطٌة والمنتجات الخام النفط وتفرٌغ وتحمٌل تخزٌن منظومة  -رابعا 

 المصادر المهمة من المصفاة فً المنتشرة النفطٌة والمنتجات النفط خزانات تعتبر      

 سطح الخزان من العوامل الجوٌة بتؤثٌر العادي التبخر حاالت فً تنتج التً الؽازٌة، لالنبعاثات

صمام  اجزاء من والتسرب التصفٌة، وعملٌات الخزان، وألى من التفرٌػ والتعببة وعملٌات ،

 .المضؽوطة الخزانات فً األمان

 

     Blowdown System الخطرة والسوائل الغازات تصرٌف منظومة  -خامسا 
 

 من من مجموعة التكرٌر عملٌات عن الفابضة والؽازات السوابل تصرٌؾ حدةو تتكون     

 فتنقل الخفٌفة الؽازات أما لٌعاد تكرٌرها، خاصة خزانات الى ونقلهاالسوابل  لفصل األوعٌة

 شعلة المصفى. فً لحرقها

 أكاسٌد من ؼازٌة تتكون انبعاثات الخطٌرة والسوابل الؽازات تصرٌؾ منظومة من تنطلق      

 الؽازات حرق نتٌجة الدقٌقة، وذلك والجسٌمات والنٌتروجٌن، ربوناوالك الكبرٌت

 المواد تسرب عن ناتجة طٌارة عضوٌة مركبات الى أضافة .الشعلة فً الهٌدروكربونٌة

 .والتوصٌالت من الصمامات الهٌدروكربونٌة

 

 التبرٌد مٌاه أبراج منظومة  -سادسا  

 المٌاه الساخنة، تبخر عن ناتجة الحجم دقٌقة ماء ذرات التبرٌد مٌاه أبراج أعلى من تنطلق      

 المٌاه، الى المواد الهٌدروكربونٌة تنتقل الحرارٌة المبادالت أحد فً تسرٌب ٌحدث وعندما

( 1-4والجدول ) .الجوي الهواء الى العضوٌة الطٌارة المركبات من انبعاثات مشكلة فتتبخر

 ومصادرها. النفط تكرٌر صناعة عن الناتجة االنبعاثات ٌوضح أهم

 ومصادرها. النفط تكرٌر صناعة عن الناتجة االنبعاثات ( أهم1-4جدول )
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 Risks of pollutantsالنفطٌة ) المنشآتمخاطر الملوثات الناتجة فً  4-4

produced in oil installation) 

نشاطاَت القطاع النفطً  فاناالقتصادٌة،  مرتكزاتهفً بلد تعتبر الصناعة النفطٌة من اهم     

تشكل أبرز ملوثات بٌبة الحٌاة وأكثرها قدرة على إحداِث خلل بالنظاِم البٌبً ومكوناته الحٌة 

ألثر على وؼٌر الحٌة بفعِل ما تخلفه العملٌات اإلنتاجٌة للمشروعاِت النفطٌة من أضراٍر بالؽة ا

مخاطر الملوثات الناتجة فً وبات من الضروري التعرؾ على انواع و  ،السكاِن المحلٌٌن

 .النفطٌة تآالمنش
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 النفطٌة الملوثات انواع 1 – 4 – 4

 

 الغازٌة النفطٌة الملوثات  -أوال   

 متناهٌة دقابق أو أبخرة أو روابح أو ؼازات شكل على النفطٌة اآلبار من تنفذ مواد هً    

 نتٌجة النفطٌة الصناعة عن الناتجة الملوثات أنواع أكثر من وتعد .فً الهواء معلقة تبقى الصؽر

 ومحركات المركبات محركات داخل أو النفطٌة داخل المواقع المستخدم الوقود حرق لعملٌات

 تنقسم وتكرٌره. النفط استخرج المرتبط بعملٌات الؽاز حرق لعملٌات نتٌجة أو الطاقة، إنتاج

 .: ٌلً ما الى الؽازٌة النفطٌة الملوثات

 

   COون الكرب اوكسٌد أول ( غاز1

 ما مكونا هٌموؼلوبٌن الدم مع االتحاد على لقابلٌته نظرا الممٌتة السامة الؽازات من ٌعد      

الوقود  حرق لعملٌة االساسٌة النواتج أحد الؽاز هذا ٌمثل .الدم هٌموؼلوبٌن بكاربوكسً ٌسمى

 والشاحنات كالسٌارات النقل وسابل فً تستعمل التً الداخلً االحتراق محركات فً النفطً

 الخمول الى استنشاقه حالة فً الكربون أوكسٌد أول ؼاز . ٌتسببوالطابرات رت والقطا

 ٌإدي أن وٌمكن التهوٌة، جٌدة وؼٌر الضٌقة المناطق فً آثاره وتتفاقم الذهنً،  والتلؾ الجسمً

 القدرة فً العجز الى تصل قد التً االؼماء وحاالت الرأس وصداع القلب خفقان زٌادة الى ذلك

 . الوفاة حد الى تصل وقد التنفس على

 

   CO2 الكربون أوكسٌد ثانً ( غاز2

 ،% 0.003 تتجاوز ال الهواء تركٌبة فً ضبٌلة نسبة سوى تمثل ال التً الؽازات أحد ٌعد     

 النقل وهو ووسابل والمنازل، المصانع فً الوقود قاواحتر الحٌوٌة، المواد تحلل مصادره وأهم

 ؼاز ٌمثل .باإلنسان المحٌط الهواء فً نسبته ارتفاع عند باالختناق ٌتسبب لكنه سام ؼٌر ؼاز

 أن زٌادة إذ الحراري االحتباس لظاهرة المسببة الدفٌبة الؽازات أحد الكربون أوكسٌد ثانً

 .  االرض حرارة درجة ارتفاع الى أدى الجو فً تركٌزه

 

   SO2الكبرٌت أوكسٌد ثانً غاز (3

 ٌتكون حامضً ؼاز وهو الصناعٌة والمنشآت المدن فً للهواء الخطرة الملوثات من هوو      

 النفط فً ٌوجد وهو والنفط كالفحم الكبرٌت على ٌحتوي الذي النظٌؾ ؼٌر الوقود احتراق من

 أحد هذا الؽاز وٌعد . منه ٌطلق ما إجمالً من %3 الى أحٌانا تصل قد متباٌنة بنسب الخام

الى  بعد فٌما ٌفضً التً والنباتات التربة تلوث التً الحامضٌة االمطار الى تإدي التً االسباب

 تآكل الى ٌإدي إذ المنشآت فً تؤثٌره خالل البٌبٌة وكذلك من التوازنات فً خلل إحداث ،

 على القدرة له ان كما ، االخرى البناء ومواد والكلسٌة الجٌرٌة االحجار لتحلل نتٌجة أساساتها
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 سمٌة من ٌرفع مما الجوفٌة المٌاه الى وصرفها سمٌة صورة الى وتحوٌلها المعادن الثقٌلة تذوٌب

  والنباتٌة. المابٌة االحٌاء سلبٌا فً التؤثٌر ثم ومن المٌاه هذه

 

  H2S الهٌدروجٌن كبرٌتٌد غاز (4

 أحد النواتج ٌمثل وهو الخام، النفط فً مذاب بشكل قلٌلة بكمٌات الؽاز هذا ٌوجد    

 اللون عدٌم ٌكون الملوثةالؽازات  من النوع . هذا الخام النفط تكرٌر لعملٌة العرضٌة

 الذي النفط تكرٌر عملٌة أثناء فً ٌتحرر السمٌة شدٌد ؼاز وهو كرٌهة، رابحة وذو

 الجهاز فً تهٌجا الهٌدروجٌن بكبرٌتٌد الهواء تلوث الكبرٌت وٌسبب على ٌحتوي

 على القدرة وعدم التفكٌر فً وخمول التنفس فً صعوبة ٌحدث كما ، والعٌون التنفسً

 .العصبً الجهاز فً تؤثٌره خالل من التركٌز

  NOx النتروجٌن أكاسٌد (5

 التً االحفورٌة الوقود أنواع لحرق نتٌجة عرضٌة كنواتج هذه الؽازات تتكون     

 النترٌك أوكسٌد ؼاز تكوٌن الى ٌإدي مما النتروجٌن مع االوكسجٌن  تفاعل الى تإدي

 وللنتروجٌن ، اللون عدٌمة بؤنها االكاسٌد هذه تتمٌز النتروجٌن. أوكسٌد ثانً وؼاز

 أوكسٌد وثانً النتروجٌن أوكسٌد أحادي وهً الجو فً توجد منها ثالثة أكاسٌد ثمانٌة

 االكاسٌد هذه فً النفط مساهمة قدرت وقد النتروز، واوكسٌد النتروجٌن

 أوكسٌد ثانً البشرٌة. وؼاز النشاطات عن الناجمة االنبعاثات مجمل من % 20 بحوالً

 ٌتفاعل الؽاز هذا فإن ذلك عن الهواء فضال من قلٌال أخؾ وهو مخدشة، رابحته ، النتروجٌن

 االمطار ٌسببان اللذٌن والنتروز النترٌك حامضً مكونا الجو فً الموجود الماء بخار مع

 . الحامضٌة

    Hydrocarbonsالهٌدروكربونات (6

تحت  تتكون مإكسدة مواد وهً والهٌدروجٌن، الكربون عنصري من تتكون مركبات هً     

 خزن أحواض من الشدٌد التبخر من الجو الى المركبات هذه وتنبعث الشمس، أشعة تؤثٌر

 عضوٌة مركبات الى النقل وتحولها وسابل ومن الصناعٌة، المحارق النفطٌة ومن المنتجات

 الهواء، تلوث من تزٌد

 

 الصلبة النفطٌة الملوثات  -ثانٌا 

 الصناعة ومنها التعدٌن أنشطة من الناتجة النفاٌات من األكبرالصلبة الجزء  النفاٌات تشكل     

 االخرى النفاٌات وتتضمن .النفاٌات هذه من مهما جزءا الصخري الؽطاء ٌشكل كما النفطٌة،
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 نحو توجٌهها ٌمكن التً الحفر أثناء فً المستخدمة والمٌاه الصخور، رت وكسا الحفر طٌن على

 صناعة عن الناتجة المخلفات فً الصلبة النفطٌة الملوثات مبطنة. تتمثل ؼٌر أو مبطنة حفر

 الملوثات أخطر من النفطً القطاع ٌطرحها التً المخلفات هذه تعد إذ والرواسب، التكرٌر

 عن فضال الحلقات، العطرٌات متعددة مثل الثقٌلة، الهٌدروكربونات على الحتوابها نظرا الصلبة

 بشكل الى تلوٌثها البٌبة فً المواد هذه طرح ٌإدي ثم الخام، النفط فً الموجودة الثقٌلة المعادن

 المواقع فً طمرها ثم ومن خاصة محارق فً وحرقها تجفٌفها ٌتطلب الذي االمر كبٌر،

  : اآلتً الى الصلبة النفطٌة الملوثات تقسٌم ٌمكن الصناعٌة. النفاٌات بطمر الخاصة 

 .الصلبة النفط تكرٌر عملٌات مخلفات  1- 

 .النفطٌة المشتقات معالجة وحدات من الناتجة الثقٌلة النفطٌة المواد 2- 

 .الصناعٌة المٌاه معالجة وحدات من المتخلفة واألطٌان االوحال- 3

 .الثقٌلة النفطٌة المواد من معظمها ٌتكون التً الخزانات قعر فً المتجمعة لترسباتا - 4 

 .الترشٌح عملٌات فً المستخدمة لرمالا - 5

 .الحفر أطٌان -6

 .الرصاص أثٌالت رابع مثل المحسنات أنواع ببعض الخاصة والتالفة الفارؼةالبرامٌل 7- 

 طن واحد لكل كؽم 5الى 3 بحوالً  تقدر التكرٌر عملٌات تطرحها التً الصلبة الملوثات إن إذ 

 %.80الى  المخلفات فً السمٌة نسبة الخام، وتصل النفط من

 

 السائلة النفطٌة الملوثات  -ثالثا 

 

 من النفطٌة والمنتجات الخام النفط لتسرب نتٌجة السابلة النفطٌة بالملوثات التلوث ٌحصل      

 الخزنات من تنساب التً السابلة النفطٌة المشتقات طفح وبسبب الخام، النفط ناقالت أو االنابٌب

 الضخ عملٌات فً تستعمل التً الصناعٌة المٌاه عن فضال .الخزنات من السوابل هذه ضخ عند

 المٌاه تتلوث ما ؼالبا التً السابلة النفطٌة المشتقات من تعد التً الخام النفط من عزلها ٌتم التً

 فً المٌاه استخدام خالل من الملوثات هذه وتنتج النفطٌة بالمواد الشبكات هذه من المتدفقة

 االنفاق إجمالً من % 39 على الملوثات هذه تستحوذ السابلة. واالنسٌابات االنتاجٌة الوحدات

 طن واحد كل أن إذ المٌاه، من كمٌات كبٌرة تستهلك التكرٌر عملٌة ألن التكرٌر صناعة على

 الناتجة الملوثة المٌاه حجم  ٌكون فٌما المٌاه، من مكعبا متر 15 نحو ٌتطلب المكرر النفط من

 أمتارمكعبة5الى  3.5 بحدود النفط تكرٌر مصفاة من المطروحة المضافة الكٌمٌاوٌة بالمواد
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 ( Pollution measurement standardsمعاٌٌر قٌاس التلوث )  4-5

، فإن ذلك ٌستوجب وجود معاٌٌر متفق علٌها تمكن من قٌاس فعالة  تحقٌق أهداؾ بٌبٌة ان    

التلوث، و كذلك ضرورة وجود أهداؾ أو مقاٌٌس ٌتم العمل وفقا لها أو فً إطارها. معدل 

وٌمكن أن تكون األهداؾ البٌبٌة أحد نوعٌن: إما مرتبطة بالمنطقة أو مرتبطة بالجودة. ٌعتبر 

سٌة للسٌطرة على التلوث ، وٌقصد به القٌاسات المتكررة رصد التلوث من المستلزمات األسا

لتراكٌز الملوثات لؽرض مالحظة أي تؽٌٌر ٌحصل فً فترة زمنٌة محددة ، وفً مدى أضٌق 

ٌستخدم مصطلح الرصد لوصؾ القٌاسات المنتظمة لمستوٌات التلوث نسبة إلى بعض المعاٌٌر 

عملٌات الرصد لؽرض الحصول على  تجري . أو لتخمٌن مدى فاعلٌة بعض مقاٌٌس السٌطرة

معلومات حول المستوى الحالً لبعض الملوثات الخطرة فً الفضالت المصروفة إلى البٌبة أو 

الموجودة فً الهواء أو فً المٌاه أو التراب أو فً أجسام الحٌوانات والنباتات واإلنسان . 

قبة مقدار االرتفاع وتساعد المعلومات المستحصل علٌها على تحصٌن مستوى التلوث ومرا

واالنخفاض فً مستوٌات الملوثات الخطرة ومقاٌٌس السٌطرة المستخدمة . ٌمكن التوصل إلى 

بعض التخمٌنات عن مقارنة نتابج قٌاسات الرصد مع بعض المعاٌٌر القٌاسٌة . وهناك أربعة 

  : أنواع من هذه المعاٌٌر

حد األقصى من المواد الصلبة والسابلة معاٌٌر االنبعاث : وتعبر هذه المعاٌٌر عن ال أوال :

 والؽازٌة التً تطرح إلى البٌبة.

المعاٌٌر الباٌولوجٌة :  وتعبر عن المستوٌات المسموحة لتراكمات الفضالت والتً ٌجب  ثانٌاً:

 عدم تجاوزها فً النظام الباٌولوجً مثل تراكٌز الزببق فً األسماك.

مستوى الملوثات التً ٌستوجب عدم تجاوزها نسبة إلى المعاٌٌر اإلنتاجٌة : وتعبر عن  ثالثاً :

المنتجات الصناعٌة ، مثل محتوى الكازولٌن من مركبات الرصاص ، أو نسبة المضافات إلى 

المواد الؽذابٌة أو المواصفات التً تحدد الخصابص التصمٌمٌة للمنتجات مثل مستوى 

 . الضوضاء فً السٌارات

وتعبر عن المستوٌات القصوى من التلوث والتً ٌجب عدم  معاٌٌر نوعٌة البٌبة : رابعاً :

وٌمكن التوصل إلى وضع معاٌٌر من النتابج العلمٌة  . تجاوزها فً منطقة أو وسط معٌن

المتوفرة والتؤثٌرات السرٌرٌة واألضرار التً تصٌب أنسجة الجسم نتٌجة لتعرضها لنوع محدد 
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قٌمة المعٌار عند مستوى معٌن ٌمنع األضرار وبعد إتمام هذه القٌاسات توضع  . من الملوثات

    .بالصحة نتٌجة للتعرض إلى التراكٌز الموجودة فعال  والتراكٌز البعٌدة المدى من الملوثات 

 Methods of أسالٌب الحماٌة من تسرب النفط و الغاز )  4-6

protection from oil and gas leakage) 

 بالتؤثٌرات الباحثون اهتم البٌبٌة وقد المشكالت تفاقم الى النفطً التلوث ظاهرة أدت      

من االنابٌب وكذلك عملٌات حرق الؽاز  ٌتسرب الذي الخام النفط واحترق تسرب عن الناجمة

 السطحٌة المٌاه فً السمٌة شدٌدة الؽازات وتؤثٌر الطبٌعً التً تتم فً المصافً النفطٌة،

 وانما فقط االنسان على تقتصر ال هذه االضرار وإن .لإلنسان التنفسً الجهاز وفً والجوفٌة

 من واحد جانب على ال ٌقتصر النفطً التلوث ان عن فضال والنباتات، الحٌوانات الى تمتد

 الؽاز حرق على وتربة. فمثال ٌترتب وهواء ماء من البٌبة عناصر كل ٌشمل وانما البٌبة جوانب

 اوكسٌد الكربون أول ؼاز أٌضا عنه ٌنتج وانما ، ربوناالك أوكسٌد ثانً ؼاز فقط لٌس الطبٌعً

 أحٌانا احتراق بال الؽاز من جزء ٌبقى أن ٌمكن ذلك عن فضال الهٌدروجٌن، كبرٌتٌد وؼاز

 وحسب الؽاز تركٌب حسب تختلؾ الحرق عملٌة نواتج فإن ثم ومن هو، كما الى الجو وٌنطلق

 وسرعة كالرطوبة المختلفة الجوٌة والعوامل االوكسجٌن بكمٌة التً تتؤثر الحرق عملٌة فعالٌة

 الكربون اكسٌد ثانً ؼاز ( ٌوضح كمٌات 2-4وؼٌرها. الجدول ) الحرارة ودرجة الرٌاح

 العراق فً الطبٌعً الؽاز حرق على المترتبة المالٌة والخسابر الطبٌعً الؽاز حرق عن الناتجة

( علما ان الكمٌات المحروقة تتزاٌد حتى الوقت الحاضر. 2011-2003) المدة خالل محسوبة

 .( فٌوضح منصة بحرٌة الستخراج النفط 1-4أما الشكل )

 
 والخسابر الطبٌعً الؽاز حرق عن الناتجة الكربون اكسٌد ثانً ؼاز ( كمٌات 2-4الجدول )

 (2011-2003) المدة خالل العراق فً الطبٌعً الؽاز حرق على المترتبة المالٌة
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 ( منصة بحرٌة الستخراج النفط1-4الشكل )

 

الناقلة  األنابٌبالنفطٌة او على التربة بسبب تكسر  تآالمنشبالنسبة لتؤثٌر تسرب النفط فً    

 ،مسببه فقدان خصوبة  التربة وتسمم المٌاه الجوفٌة فوق سطح االرض او تحتها للنفط التً تمر

 :بالطرق االتٌة فٌمكن تجنب ذلك 

أو  المرشحات( عند حدوث التلوث من تسرب النفط من المعدات أو من المضخات أو 1

الصمامات عند عملٌات الصٌانة  فإن الكمٌات المتسربة ٌجب استقبالها فً خزان المخلفات أو 

 األخرى،حٌث ٌمكن إضافته بعد ذلك بكمٌات بسٌطة إلى المواد  (  Slop Tank الفضالت) 

 .عند إضافته إلى النفط الخام اإلضافاتٌلة التً ال تتؤثر فً مكوناتها بمثل هذه الثق

خصوصا اذا ٌتطلب تصفٌة   ، فانه ( بالنفط  Water) Oily(  عند التعامل مع الماء الملوث 2

ٌمر عبر شبكة مخصصة له ثم ٌوجه إلى  فانه فً قاع الخزانات بالمٌاه المترسبةكان مختلطا 

(  الذي ٌتم فٌه فصل النفط العابم وسحبه إلى مستودع Interceptor  Oilحوض فصل النفط)

المخلفات أو الفضالت، أما المٌاه فٌمكننا التخلص منها فً مجاري الصرؾ الصحً بدال من 

 .رمٌها فً االنهار او  البحار

ٌحدث تسرب وٌنتج عن التسرب تلوث للتربة  األنابٌب ( عند حدوث كسر أو تآكل فً خطوط3

 اإلسراعوالمٌاه الجوفٌة القرٌبة من السطح فً حالة ارتفاع مستوى المٌاه الجوفٌة، فٌجب علٌنا 

فً عمل السدود والحواجز لمحاصرة التسرب وسرعة شفطه ونقله إلى خزان المخلفات أو إلى 

سرب، أما إذا كان مكان التسرب بعٌدا ومعدل حوض فصل النفط هذا فً حالة قرب منطقة الت

 بصمام األنبوبمع سد  األنبوبحتى ٌتم إصالح خط  واالنتظارالتسرب كبٌرة فٌجب تجمٌعه 



101 

 

ًّ إلى أما فً حالة انسكاب النفط فً البحر فإنه ٌتشتت فً البٌبة البحرٌة و ب النفط ي التسرُّ ٌإدِّ

ٌّة، والبٌ ًّ فً المٌاه البحر ث بٌب بة المحٌطة بها؛ لذا ظهرت الحاجة إلى البحث عن حدوث تلوُّ

ثات، ونذكر فً ما ٌؤتً أهّم هذه  طرق ُمتَقنة، من شؤنها المعالجة والتقلٌل من خطر هذه الُملوِّ

ُرق:  الطُّ

 ( استخدام المٌكروبات والبكتٌرٌا:1

ٌّة، والتً تمّثل معظمها       ٌّة الدقٌقة والمجهر البكتٌرٌا فً البٌبات تعٌش العدٌد من الكابنات الح

ًّ فً ُبقعة ما، قد تتعّرض بعض أنواع البكتٌرٌا  ب نفط ٌّة المختلفة، وعند حدوث تسرُّ الماب

سب، أّما  ٌّة إلى خلل فً النمّو، بٌنما البعض اآلخر ال ٌتؤثر بهذا الترُّ ٌّة المجهر والكابنات الح

ٌُساهم  النوع الثالث من البكتٌرٌا فهو الذي ٌتكاثر وٌنمو بشكل أسرع ، و ًّ ب النفط فً بٌبة التسرُّ

ٌُعَرؾ  ًّ من خالل ما  ب النفط هذا النوع من البكتٌرٌا بشكل كبٌر فً التقلٌل من تؤثٌر التسرُّ

ٌّة ؼٌر  ٌّة إلى ُمنَتجات ثانو ثات البٌب بالعالج الحٌوّي، فهً قادرة على استهالك أو تحوٌل الُملوِّ

ٌّة، مثل: السّكرٌات، والدهون، والبروتٌنات، باإلضافة  ضاّرة، حٌث تستهلك بعض المواّد العاد

ٌّة، كما تحتوي  بات البترول النفط ٌّة، والمعادن، وُمرك  ٌّة، والُمبٌدات الحشر إلى الُمذٌبات العضو

ٌُمِكن من خاللها تقطٌع الهٌدروكربونات  هذه البكتٌرٌا على جٌنات َتصنع البروتٌنات، التً 

نة للمواّد ال ٌّة إلى قَِطع صؽٌرة، وتحوٌلها إلى عناصر مفٌدة، مثل: ثانً أكسٌد الطوٌلة الُمكوِّ نفط

، إال أّنها ؼٌر  ًّ ب النفط ٌّة البكتٌرٌا فً ُمعالَجة التسرُّ الكربون، والماء، وعلى الرؼم من أهم

فّعالة على المدى القصٌر، فقد تؤخذ وقتا  طوٌال  )من أسابٌع إلى أشهر(؛ للتخلُّص من اآلثار 

ٌّة،  ها، مثل: النفط ٌّة التً تساهم فً نموِّ ٌات الربٌس كما أّن هذه البكتٌرٌا قد تعانً من َنْقص الُمؽذِّ

ٌّة  ٌة إضاف النٌتروجٌن، والفوسفور، واألكسجٌن؛ لذلك تقوم الجهات الُمخَتّصة بإضافة مواّد ُمؽذِّ

ٌّة )ال ٌُعَرؾ بعمل ٌّة، وهو ما  ٌّة؛ لتحسٌن الُمعالَجة الحٌو  تحفٌز الحٌوّي(.إلى البٌبة الماب

 ( استخدام األذرع العائمة: 2

ٌّة فً العقود األخٌرة من القرن العشرٌن بشكل كبٌر؛ لذا ظهرت       بات النفط لقد ازدادت التسرُّ

بات، والمساعدة على  الحاجة إلى البحث عن تقنٌات حدٌثة، من شؤنها التقلٌل من تؤثٌر هذه التسرُّ

ٌّة؛ حٌث تّم ابتكار استمرار النشاط االقتصادّي دون ض ٌّة للبٌبة البحر رر، واستعادة الحٌاة الطبٌع

، أو عند مداخل القنوات،  ًّ ب النفط ٌُعَرؾ باألذرع العابمة التً ٌتّم َوْضعها عند مكان التسرُّ ما 

ٌّة فوق سطح البحر، وَمْنع  ٌة هذه التقنٌة فً الحدِّ من انتشار الُبقعة النفط والموانا، وتكمن أهمِّ

ب ٌّة الُمجاِورة. تسرُّ  ها إلى األحواض، والقنوات الماب

 ( طرٌقة الَقْشط باستخدام أَذُرع الرافعة: 3

ٌّة والزٌت     ٌّة فً المٌاه الهادبة؛ حٌث تفصُل المواد  النفط ُرق فعال ُتَعّد هذه الطرٌقة من أكثر الطُّ

 ُمعالَجتها.عن الماء، وتضُع هذه المواد  فً خّزانات تجمٌع خاّصة؛ لتتّم إعادة 
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 ( استخدام المواد الماّصة المختلفة: 4 

تساعد على امتصاص النفط من الماء، ومن األمثلة على هذه المواّد: الَقّش،  ان هذه المواد    

، ونشارة البالستٌك الُمشتّقة من البالستٌك؛ وتتّم هذه الطرٌقة من خالل َنْشر  ًّ والرماد الُبركان

ًّ فً البحر.  ِتها الطبٌع ؛ لٌتّم تسرٌع تشتُّ ًّ ب النفط  إحدى هذه المواّد فً مكان التسرُّ

ٌّة: ( الط  5  ُرق الٌدو

ٌّة        ٌّة، والشواطا الصخر ًّ إلى الشواطا الرمل ب النفط فً بعض األحٌان ٌصُل التسرُّ

ُرق والتقنٌات السابقة؛ لذا تتّم االستعانة بعدد من  ب بالطُّ ٌَصُعب ُمعالَجة هذا التسرُّ الُمؽلَقة، و

ات ثقٌلة؛ للتخ ٌّة، أو معد  ٌّة، وإبعادها الُعّمال الذٌن ٌستخدمون أدوات ٌدو ثات النفط لُّص من الُملوِّ

 عن الشاطا.

تدابٌر الوقاٌة و السالمة فً صناعة و تسٌٌل الغاز الطبٌعً   4-7

(Prevention and safety measures in the manufacture 

and liquefaction of natural gas  ) 

ؽً النظر فً القضاٌا البٌبٌة ٌنب لمعالجة المخاطر الخاصة بمنشآت الؽاز الطبٌعً المسال    

 :وحسب ما ٌلً ،الناجحة للمشروع واالدارةالتالٌة كجزء من التقٌٌم الشامل 

 . إدارة المواد الخطرة -أوال 

 . انبعاثات الغازات -ثانٌا 

 . تولد الضوضاء -ثالثا 

 

 إدارة المواد الخطرة  -أوال 

ا  ا من الخزانات واألنابٌب ،قد ٌنتج عن تخزٌن ونقل الؽاز الطبٌعً المسال تسرب   ٌ  عرض

والمضخات فً المنشآت األرضٌة أومن سفن النقل والمركبات. مما ٌشكل خطر نشوب حرٌق 

إذا كان الؽاز الطبٌعً المسال تحت الضؽط . تتضمن اإلرشادات العامة  وٌإدي الى االنفجار

 النوع من المخاطر ما ٌلً:بشؤن البٌبة والصحة والسالمة ، والتدابٌر الموصى بها إلدارة هذه 

ٌجب أن تخضع جمٌع الخزانات ومكونات تخزٌن الؽاز الطبٌعً المسال )مثل األنابٌب   - 1

ا لسالمة التصمٌم الهٌكلً واألداء   ٌ والصمامات والمضخات( الى المعاٌٌر المعترؾ بها دول

العادٌة و تشمل  التشؽٌلً لتجنب الفشل الكارثً ومنع الحرابق واالنفجارات أثناء العملٌات

المعاٌٌر المعمول بها دولٌا الحماٌة من الملء الزابد ، ، ومقاٌس التدفق والتحكم ، والحماٌة من 

 الحرابق )بما فً ذلك أجهزة مقاومة اللهب( ، والتؤرٌض )لمنع الكهرباء الساكنة(.
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ٌكلٌة ٌجب أن تخضع لفحص دوري للتآكل والسالمة اله ، الخزانات ومكونات التخزٌن  - 2

ٌجب أن ٌكون ووتخضع للصٌانة الدورٌة واستبدال المعدات )مثل األنابٌب والصمامات( .كما 

 نظام الحماٌة الكاثودٌة مثبتا لمنع أو تقلٌل التآكل 

من قبل  انجازهاٌتم  ان ٌجب LNGأنشطة التحمٌل / التفرٌػ بٌن الناقالت ومحطات   - 3

والضوابط المحددة مسبق ا لـمنع التسربات العرضٌة عمال مدربٌن بشكل صحٌح وفق ا لإلجراءات 

ومخاطر الحرٌق / االنفجار. ٌجب أن تشمل اإلجراءات جمٌع خطوات عملٌة التفرٌػ أو 

التحمٌل من الوصول إلى المؽادرة ، توصٌل أنظمة التؤرٌض ، التحقق من الربط الصحٌح 

 .المأل و التفرٌػ ، وااللتزام بتعلٌمات عدم التدخٌن ألنبوب

 انبعاثات الغازات  -ثانٌا 

استخدام  الؽاز الطبٌعً المسال )على  عادة  ما تشمل ملوثات الهواء الربٌسٌة من مصادر      

سبٌل المثال محطات تولٌد الطاقة الكهربابٌة والحرارة كالمراجل البخارٌة ، أو أنشطة التجفٌؾ 

( ، أول أكسٌد NOXالنٌتروجٌن )، والمحركات الترددٌة والمحركات األخرى(  أكاسٌد 

 .( SO2( ، ، وثانً أكسٌد الكبرٌت )CO2ربون )ا( ، وثانً أكسٌد الكCOربون )االك

 

 تولد الضوضاء -ثالثا 

بشكل ربٌسً من  وتشمل مصادر انبعاث الضوضاء فً منشآت الؽاز الطبٌعً المسال        

المضخات والضواؼط والمولدات ، مجففات الهواء ، مبردات الهواء، وأجهزة التبخٌر 

المستخدمة أثناء إعادة التحوٌل ، وعملٌات التحمٌل / التفرٌػ العامة للؽاز الطبٌعً المسال. أن 

ة فً حول المستوٌات المقبولة والتوصٌات العامة لوقاٌة ومكافحة الضجٌج موصوف االرشادات

 71حٌث حددت منظمة الصحة العالمٌة أن  ،اإلرشادات العامة بشؤن البٌبة والصحة والسالمة

دٌسبل ٌعد أعلى معدل ضوضاء خارجٌة ٌمكن أن ٌتعرض لها المجتمع كما تنص المواصفات 

(على أنه ٌجب اال ٌزٌد معدل الضوضاء العامة عن  ISOR 532 1999القٌاسٌة األوربٌة )

ك ٌجب ان تتولى فرق الفحص الهندسً و السالمة الصناعٌة بشكل دوري دٌسبل. ولذل 55

( ٌوضح الحدود   3 - 4قٌاس مستوٌات الضوضاء فً مصانع تسٌٌل الؽاز الطبٌعً.  الجدول )

 الصوت ضؽط فً بٌبة العمل عند مستوىاالفراد بهما لمكوث  المسموح و المدة

 

 فً بٌبة العمل عند مستوى االفراد ا لمكوث بهم المسموح ( الحدود و المدة 3 - 4الجدول ) 

  الصوت ضؽط
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 Prevention and control ofالوقاٌة من حرائق الغاز المسال )  4-8

liquefied gas fires ) 

كمٌات كبٌرة من المواد الملتهبة أو القابلة  ٌتخلل صناعة النفط والؽاز نقل وتخزٌن      

حرٌق عن السٌطرة فً منشآت النفط والؽاز إلى حوادث لالشتعال ، بحٌث ٌإدي خروج أي 

كارثٌة تمتد وال تقتصر على اإلصابات والوفٌات ، باإلضافة إلى توقؾ اإلنتاج والذي قد ٌإدي 

بدوره إلى خسابر اقتصادٌة كبٌرة ، كما أن تؤثٌر مثل تلك الحرابق على البٌبة ٌعد أسوأ من 

نظمة الرؼوة منخفضة االنتشار فً إطفاء حرابق األنواع األخرى من الحرابق ، وتستخدم أ

منشآت صناعة النفط والؽاز ، فٌما ٌشكل استخدام أنظمة الرؼوة عالٌة االنتشار حال للتعامل مع 

حوادث التسرب فً خزانات الؽاز الطبٌعً المسال ، وتستخدم أنظمة الرذاذ الموجه لحماٌة 

ام نظام اإلطفاء بالؽمر الكلى باستخدام الخزانات من التعرض لالشتعال بٌنما ٌمكن استخد

رشاشات الماء والرؼوة أو نظام اإلطفاء باستخدام الرؼوة ذات الهواء المضؽوط لحماٌة الؽرؾ 

الصؽٌرة فً هذه المنشآت من الحرابق الناتجة عن تسرب المواد الملتهبة أو القابلة لالشتعال ، 

ب من النوع الحساس لألشعة فوق وفٌما ٌخص اإلنذار من الحرٌق تستخدم كواشؾ الله

البنفسجٌة أو األشعة تحت الحمراء ، كما ٌتم استخدام كواشؾ الحرارة حماٌة الخزانات 

األرضٌة ، وقد تقتضً طبٌعة بعض المناطق فً هذه المنشآت من حٌث احتمالٌة حدوث تسرب 

منة ضد االنفجار لخلٌط من الؽازات القابلة لالشتعال استخدام كواشؾ خاصة مثل الكواشؾ المإ

وكواشؾ الؽازات ، وتلعب معدات الحماٌة من الحرابق دورا هاما فً عملٌات المكافحة األولٌة 

 .فً هذه المنشآت
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 Treatment ofمعالجة المواد الكٌمٌاوٌة فً حقول النفط و الغاز )  4-9

chemicals in oil and gas fields ) 

بب التلوث والؽاز أحد األنشطة التً من المحتمل أن تسٌعد استكشاؾ وإنتاج النفط        

المٌاه المنتجة عن هذا النشاط  من أكبر النفاٌات.  حٌث ٌحتوي الماء  والضرر البٌبً. وتعتبر

المنتج من ابار النفط على ملوثات خطرة من المواد العضوٌة وؼٌر العضوٌة بحٌث  ان هذه 

إلى البٌبة وان  التفرٌػ ؼٌر المنضبط ٌمكن أن ٌإدي المٌاه المنتجة ال ٌمكن تصرٌفها مباشرة 

إلى الضرر البٌبً الجسٌم ، مما ٌسفر عن مقتل النباتات و تلوث المسطحات المابٌة و المٌاه 

الجوفٌة. ولذلك ٌجب معالجة المٌاه المنتجة لتكون حسب متطلبات معاٌٌر الجودة قبل تصرٌفها 

 استخراج النفط  تتولد من حقن المٌاه الجوفٌة أو مٌاه البحرفً البٌبة.   المٌاه المنتجة من عملٌة 

لتسهٌل عملٌة استخراج النفط . الى  فً الببر النفطً لؽرض  المحافظة على الضؽط داخل الببر

جانب المٌاه المنتجة  ٌحتوي الماء المنتج على مركبات كٌمٌابٌة تضاؾ خالل عملٌة الحفر 

 :ما ٌؤتً  علىوعملٌة اإلنتاج. قد ٌحتوي الخلٌط 

 . . مانع التآكل ومزٌل األكسجٌن لتقلٌل خطر تآكل معدات الحفر والنقل و التخزٌن للنفط الخام1

 .. مانع القشرة الذي ٌحد من رواسب القشرة المعدنٌة2

لمكونات النفط  البكتٌرٌاالتً تضاؾ لتقلٌل التلؾ التً تإدٌه و. مركبات المبٌد البٌولوجً 3

 .الخام

 .ستحالب لؽرض منع تكون مستحلب بٌن الماء و النفط. كاسر اال4

 .إلزالة المواد الصلبة من النفط . مواد مخثرة تستخدم5

 انفصاله عن النفط.و. مذٌب لتقلٌل ترسب البرافٌن 6

بعض هذه المركبات سام جدا و ٌنبؽً فصلها عن الماء. هناك عدة دراسات تم إجرابها        

لملوثات الكٌمٌاوٌة فً المٌاه المنتجة. من بٌنها االعتماد على الجاذبٌة من قبل الباحثٌن للحد من ا

طرٌقة  ،وتقنٌة الفصل بٌن السابل و الجزٌبات الصلبة القابمة على الترشٌح ،لفصل الملوثات 

التعوٌم للفصل اٌضا بٌن السابل و الجزٌبات الصلبة والمعالجة البٌولوجٌة. وسٌتم شرح هذه 

 الطرق وكما ٌلً:

 فصل المواد بفرق الكثافة -أوال 

( . أذ ٌمكن فصل Gravity separationالفصل بالجاذبٌة ) تسمى هذه الطرٌقة اٌضا      

ٌتم تصرٌؾ السابل األثقل من  لهما كثافتٌن مختلفتٌن ، حٌثخلٌط من سابلٌن او سابل وصلب 

مختبري ٌعمل على  اسفل الجهاز ثم ٌتم تصرٌؾ السابل األخؾ إلى جهاز آخر. و ابسط جهاز

فصل الكٌروسٌن عن الماء  حٌث ٌتم ، (2-4هذا المبدأ هو قمع الفصل الموضح فً الشكل )

. g /cm3 (1.0( و كثافة الماء ) g / cm3 0.8باالعتماد على الفرق بٌن كثافة الكٌروسٌن ) 

 دورق آخر.فالماء االثقل  ٌستقر أوال  أسفل القمع ، ثم ٌتم تصرٌؾ الكٌروسٌن األخؾ إلى 
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 ( قمع الفصل2-4الشكل )

 (Separation by filtrationفصل المواد بالترشٌح ) -ثانٌا 

( 3-4الشكل )  ٌستخدم الترشٌح لفصل المواد الصلبة ؼٌر القابلة للذوبان من السابل.     

ٌوضح جهاز تجربة مختبرٌة لفصل خلٌط سابل مع جزٌبات مادة صلبة باستخدام ورق ترشٌح 

 حٌث ٌمر السابل من خالل ورقة الترشٌح بٌنما تترسب المادة الصلبة على ورقة الترشٌح.

 

 ( تجربة الترشٌح3-4الشكل )

 

 (Separation by coagulationالفصل بالتخثٌر)  -ثالثا 

كبرٌتات ( مثل  Coagulantمادة مخثرة ) إضافةبٌعتمد الفصل على مبدأ التخثٌر الذي ٌتم     

الى خلٌط من سابل  Al(OH)3أو هٌدروكسٌد االلمنٌوم  (Aluminum sulfateااللمنٌوم )

حٌث  تتحد المادة المخثرة مع الجزٌبات الدقٌقة  ،ٌحتوي على جزٌبات دقٌقة من مواد صلبة
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( 4-4الجزٌبات المتالصقة التً تنفصل عن السابل لزٌادة وزنها. الشكل )لتكوٌن كتلة من 

 ٌوضح تجربة التخثٌر.

 

 ( تجربة التخثٌر4-4الشكل )

 

 مرحلة المعالجة البٌولوجٌة -رابعا 

 

مرحلة المعالجة البٌولوجٌة تكون بعد مرحلة الترشٌح او مرحلة التخثٌر حٌث تدخل المٌاه      

المعالجة البٌولوجٌة المزودة بخالطات مٌكانٌكٌة تقوم بتؤمٌن التهوٌة لهذه الخارجة إلى أحواض 

األحواض وتزوٌدها باألكسجٌن الالزم لعملٌات األكسدة حٌث تعد هذه الطرٌقة من أكثر الطرق 

شٌوعا  ونجاحا  فً تحوٌل المواد العضوٌة سواء  كانت منحلة أو ذات حجوم دقٌقة استحال 

قة إلى مواد ؼٌر منحلة وذلك من خالل أكسدتها بفعل األحٌاء الدقٌقة فصلها بالمراحل الساب

)البكترٌا( التً تقوم بتحوٌلها عبر تحوالتها الحٌوٌة إلى ثانً أكسٌد الكربون وإلى أحٌاء دقٌقة 

جدٌدة تدعى بالمخثرات البكتٌرٌة القابلة للتموضع فً أسفل أحواض التركٌد الملحقة بالمفاعالت 

( .إن العدٌد من األحٌاء 5-4لموضحة فً المرحلة الثالثة فً المخطط شكل رقم )البٌولوجٌة وا

الدقٌقة ٌمكن أن تتؽذى على المواد العضوٌة المنحلة أو المعلقة وتفكٌكها شرٌطة المحافظة على 

كسجٌن. وٌقاس محتوى المٌاه من وشروط حٌاتها المناسبة وبصورة خاصة احتٌاجاته من األ

 (BOD) - كسجٌنً العضويوقابلة للتفكك بالبكترٌا بما ندعوه االحتٌاج األالمواد العضوٌة ال

Biochemical Oxygen Demand 

وتمثل هذه كمٌة األكسجٌن التً تستهلكها البكترٌا لتمثٌل هذه المواد العضوٌة وٌمكن تسمٌتها 

توفرت بالحمل العضوي للحوض البٌولوجً فعندما ٌكون هذا الحمل منخفضا  نسبٌا  وفً حال 

 األحواضمساحات كافٌة من األرض تصمم فً هذه الحالة األحواض البٌولوجٌة على نظام 

المفتوحة حٌث تإمن البكترٌا فٌها حاجتها من األكسجٌن مباشرة  من الجو الطبٌعً. أما إذا كان 

الحمل العضوي مرتفعا  فالبد فً هذه الحالة من إمداد تلك األحواض باألكسجٌن بالوسابل 

 .كانٌكٌة التً تقوم بشكل دوري بتؤمٌن التهوٌة المطلوبة لكامل الحوضالمٌ
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 المعالجة البٌولوجٌة فً مصفى نفطً مخطط (5-4شكل رقم )

 

 

  

االجراءات و المعاٌٌر الدولٌة للسالمة فً مصافً تكرٌر النفط   4-11

(International procedures and standards for safety in 

oil refineries ) 

تحظى المنشآت النفطٌة الٌوم بؤهمٌة حٌوٌة كبٌرة فً اقتصاد الدول المنتجة للنفط، ولكن      

نظرا  لكون النفط أو مشتقاته عبارة عن مزٌج من مواد هٌدروكربونٌة تستخرج من تحت سطح 

معها  األرض، والتً قد تكون على شكل ؼاز أو سابل أو رذاذ أو صلب؛ فإنه ٌكتنؾ التعامل

الكثٌر من المخاطر سواء على صحة وسالمة العاملٌن أو على سالمة المنشؤة نفسها. وكمثال 

المسماة ألفا، الذي  النفطٌة  حادثة حرٌق منصة ضخ الؽاز المنشآتعلى خطورة الحوادث فً 

عامال على متن  220شخصا من أصل  165فً بحر الشمال، وتسبب بوفاة  1988وقع عام 

ملٌار دوالر أمرٌكً، وقد تبٌن بعد  1.4رت الخسابر الناتجة عن الحادث بنحو المنصة، وقدّ 

لمنشؤة النفطٌة كانت وراء الحادث، اإجراء تحقٌقات شاملة أن الطرٌقة المتبعة فً إدارة سالمة 

ولٌس بسبب خطؤ فردي أو تقنً، ومن بٌن األشٌاء التً وردت فً التحقٌق أنه لم ٌكن لدى 

  .للتعامل مع األخطار المتوقعة لحوادث احتراق الؽاز عالً الضؽط اإلدارة خطة مسبقة
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أن الحوادث هً النتابج المباشرة لألنشطة والظروؾ ؼٌر اآلمنة، وكالهما ٌمكن أن تسٌطر 

بنظام إدارة السالمة والصحة المهنٌة  االلتزام و المعاٌٌر الدولٌة للسالمةبااللتزام بتطبٌق 

لتحسٌن وتعزٌز أداء السالمة وكذلك حصول المصافً على 

، وزٌادة الوعً لدى العاملٌن لمواضٌع السالمة والصحة  ISO45001 و ISO14001 نظام

المهنٌة ذات الصلة بعملهم من خالل الدورات التدرٌبة، والتحقٌق الدقٌق فً الحوادث أو 

 .لمعرفة األسباب الجذرٌة لتحسٌن أداء السالمةإصابات العمل 

 

 التدابٌر الوقائٌة فً المنشآت النفطٌة  1 – 11 – 4

 

تتخذ جمٌع المنشآت النفطٌة تدابٌر وقابٌة لمنع وقوع الحوادث وتوفٌر السالمة والصحة     

 :المهنٌة للعاملٌن فٌها، ومن هذه التدابٌر

المحتملة والوقوؾ على أفضل الطرابق لمواجهتها والتقلٌل إجراء دراسات تحلٌلٌة للمخاطر  -1

 .من أضرارها

 .توفٌر الصٌانة الدورٌة للمعدات واآلالت  -2

 .تقدٌم الرعاٌة الصحٌة والمطاعم النظٌفة فً األماكن المناسبة  -3

 .تقدٌم برامج التوعٌة والتثقٌؾ والتدرٌب المتعلقة بالصحة والسالمة المهنٌة  -4

 

 بٌئة العمل فً المنشآت النفطٌة  2 – 11 – 4

جد فٌه العامل فً أثناء تؤدٌته للعمل المكلّؾ اوتٌقصد بمصطلح )بٌبة العمل( المكان الذي ٌ      

به رسمٌا ، وٌجب أن تكون المواصفات الهندسٌة لهذه البٌبة بحٌث توفر الحماٌة للعاملٌن فٌها من 

وطبعا  قد ال ٌنطبق األمر تماما  على منشآت النفط، أمراض المهنة أو تعرضهم إلصابات العمل، 

وذلك ألن الموقع )فً الصحراء أو البحار( هو الذي ٌفرض نفسه، ومع ذلك فإن على المإسسة 

 :أن تعمل على توفٌر كل ما من شؤنه حماٌة العمال من المخاطر مثل

 .مخاطر االنفجارات  -

 الكهرباء الساكنة والمتحركة   -

 الضؽط الجويتؽٌرات   -

 إشعاعات الضارة والخطرة -

 .اإلضاءة  -

 الضجٌج واالهتزازات  -

 .أنظمة التكٌٌؾ  -

 

 احتٌاطات الصحة والسالمة للعاملٌن  3 – 11 – 4

ذكرنا أن بٌبة العمل فً المنشآت النفطٌة ٌكتنفها بعض المخاطر على صحة وسالمة    

ي خطؤ من أي نوع كان، ٌجب اتخاذ العاملٌن، وحتى ٌتجنب العمال أن ٌكونوا ضحٌة أ

 :اإلجراءات اآلتٌة
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تدرٌب العاملٌن على كٌفٌة التعامل مع المواد الكٌمٌابٌة بطرٌقة آمنة، ومعرفة كٌفٌة    -1 

 التصرؾ لدى حدوث حاالت طاربة

 .اطالع العمال على خطة الطوارئ وتحلٌل المخاطر الخاصة بالمنشؤة    -2

نتابج التقارٌر الفنٌة واإلدارٌة التً ترد للمنشؤة عن أنواع الحوادث اطالع العمال على    -3

 .التً وقعت وأسبابها

اطالع العمال على كمٌات المخزون من المواد الكٌمٌابٌة الخطرة التً ٌمكن أن تهدد     -4

 .المنشؤة

العمل  ٌجب إجراء مسوحات مٌدانٌة لمواقع العمل لقٌاس األبخرة النفطٌة، وتفتٌش مواقع   -5

للتؤكد من االلتزام باإلجراءات الصحٌة، والتخلص من المخلفات مباشرة، مع ضرورة إجراء 

 .كشؾ عن وظابؾ الربة لدى العاملٌن

 .توفٌر اإلسعافات األولٌة للعاملٌن فً مواقع العمل وتدرٌب العاملٌن على كٌفٌة القٌام بها   -6

فً مواقع العمل، كل حسب طبٌعة عمله، توفٌر تجهٌزات الوقاٌة الشخصٌة للعاملٌن    -7

والتزام العاملٌن على استخدامها، مثل أجهزة وقاٌة العٌن والوجه واألٌدي، وأجهزة وقاٌة التنفس 

 .والمالبس واألحذٌة الواقٌة وسدادات األذن والقفازات وؼطاء الرأس والنظارات الواقٌة

 .ها لتفادي المخاطر المحٌطة بهمتدرٌب العمال على اإلجراءات الصحٌة الواجب اتباع  -8

 

 

 Preventionالوقاٌة من االشعاع الطبٌعً اثناء استخراج النفط )  4-11

from natural radiation during refining of oil ) 

 

تنتشر النظابر المشعة فً القشرة األرضٌة وتتفاوت نسبة وجودها من مكان آلخر كؤي     

ثالث عابالت  الىعنصر من المواد ّ المشكلة لألرض، فمعظم النظابر المشعة الطبٌعٌة تنتسب 

وسلسلة الثورٌوم وسلسلة األكتٌنٌوم وفً كل سلسلة من  مشعة وهً سلسلة الٌورانٌوم و

النظابر الثقٌلة إلً نظابر متنوعة أخؾ بإطالق اإلشعاعات حتى تصل إلً السالسل تنحل فٌها 

لذلك فالماء الموجود فً بعض مكامن النفط ٌحتوي على كمٌة عالٌة من المواد  .حالة االستقرار

المشعة. وألن استخراج النفط ؼٌر ممكن من دون استخراج هذا الماء معه، فالماء الملوث ٌجب 

ٌُعاد ضخه فً األع ماق، وفق قوانٌن الدول المتقدمة، لذلك فقد أجِبرت شركات النفط على أن 

 تنقٌة التربة فً بعض الحقول، بسبب االرتفاع الشدٌد فً نسبة اإلشعاعات فٌها.

وتشٌر الدراسات إلى أن المضخات واألنابٌب التً تنقل هذه المٌاه تتلوث أٌضا ، إذ تتراكم 

راج النفط ٌتطلب خبرات ومهارات معٌنة ومراقبة الترسبات المشعة علٌها، لذا فإن استخ

المستوى االشعاعً المسموح به ( ٌوضح  3-4مستمرة لحماٌة اإلنسان والبٌبة. و الجدول )

و الٌورانٌوم الطبٌعً و  ( U238)   238-الٌورانٌوم كذلك ( ونظابره و Raللرادٌوم ) 

 . (Pb( و الرصاص )Poالبولونٌوم )
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-الٌورانٌوم كذلك ( ونظابره و Raالمستوى االشعاعً المسموح به للرادٌوم ) ( 3-4الجدول )
238   (U238 ) .ًو الٌورانٌوم الطبٌع 

 

 

 : بطرٌقتٌن هما لإلشعاعو ٌمكن أن ٌحدث التعرض 

 أي أن مصدر التلوث ٌكون خارج جسم اإلنسان التلوث الخارجً، 1 -

أي أن التلوث اإلشعاعً قد أصبح داخل الجسم، وذلك إما عن طرٌق  التلوث الداخلً، - 2

وان كان مستوى اإلشعاع  و االمتصاص، وهذا مكمن الخطر حتىاالستنشاق أو االبتالع أ

على مقدار الطاقة  لإلشعاعاتمنخفضا وٌعتمد مدى التؤثٌرات الصحٌة المرافقة للتعرض 

تصة وكذلك الشخص المتعرض.و لكً تكون المصاحبة لإلشعاع، زمن التعرض، الجرعة المم

 االتٌة :عملٌة إدارة االشعاع فعالة وناجحة ٌجب التركٌز على الجوانب األساسٌة 

  . رصد وتسجٌل االشعاع  فً المكامن النفطٌة بشكل دوري -1

 . باإلشعاعالمراقبة والتحكم فً النفاٌات الملوثة  -2

  .باإلشعاعالمراقبة والتحكم فً المعدات الملوثة  -3

 . حماٌة العمال وتوعٌتهم وتدرٌبهم على التعامل مع االشعاع -4

الحماٌة  واجراءاتوضع برنامج متكامل لتؤكٌد الجودة و الفاعلٌة فً نظم الرصد والقٌاس  -5

  . واألمان، واختٌار آلٌات مجربة لتوكٌد جودة قٌاسات التعرض لإلشعاع

 توجٌهٌة للتعامل مع االشعاع دارٌة وقانونٌة واوضع أسس و مبادئ  -6

االمتثال التام من جمٌع األطراؾ المتداخلة فً عملٌة اإلنتاج للمبادئ والتوجٌهات الالزمة  -7

  .لإلشعاععند رصد مستوٌات ؼٌر طبٌعٌة 

  . وضع خطة الطوارئ لمواجهة الحاالت الطاربة المتوقعة -8

كل ما سبق ذكره ٌجب أن ٌتم تحت إشراؾ ورعاٌة الخبراء المختصٌن فً مجال التلوث  

 . اإلشعاعً
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 Fire protection in the oilالوقاٌة من الحرٌق بالمنشؤة النفطٌة )  4-12

facility 

الصناعة النفطٌة أحد أهم   تعتبر مخاطر حدوث الحرابق واالنفجارات فً جمٌع مراحل       

تدرس إجراءات التحكم بها إدارٌا وهندسٌا قبل تؤسٌس أي مشروع نفطً  الجدٌة التً األخطار

مع   وهندسً ، وذلك ألن النفط ومشتقاته )أو الؽاز( من المواد التً ٌترافق استخدامه دابما

توفٌر كل   خطر االشتعال واالنفجار. لذلك تعمد الشركات المتخصصة فً الصناعة النفطٌة إلى

عملهم   فً أمكنة التجهٌزات الالزمة لحماٌة العمال كافة  ٌة من الحرٌق وتؤمٌنوسابل الوقا

ومستودعات  خزانات تجمٌع البترول القرٌبة من  وسكنهم من خطر حدوث الحرٌق . والسٌما

الؽاز فً الحقول النفطٌة أو تلك المجاورة لخطوط النقل ومرافا التصدٌر. وال تقتصر حوادث 

كما   كارثٌة،  ضرار المادٌة وٌمكن أن تترافق بؤضرار بشرٌة وبٌبٌةالحرٌق على إحداث األ

ٌحصل عندما تتحطم ناقالت النفط فً البحار والمحٌطات أو تنفجر آبار النفط أو الؽاز أثناء 

الوقاٌة من  وفٌما ادناه ابرز االحتٌاطات الواجب اتخاذها فً مجال . حفرها أو اإلنتاج منها

  النفطٌة :الحرابق فً المنشؤة 

 االحتٌاطات الوقائٌة عند إقامة المستودعات النفطٌة  -أوال 

 

ترك مسافات مناسبة بٌن الخزانات، وتحدد هذه المسافات حسب طبٌعة وخطورة السوابل    - 1

 متر(. 30-3حٌث تتراوح بٌن ) ،المخزونة من حٌث سرعة اشتعالها

 

تكون بمثابة حواجز لمحتوٌاتها  ،حواضإحاطة الخزانات بحواجز من البناء على شكل أ  - 2

كذلك تعمل هذه األحواض على عزل الخزانات عن بعضها البعض فً  ،لمنع حدوث أي تسرب

 حالة نشوب حرٌق.

 

توفٌر الموارد المابٌة) شبكة مٌاه ذات ضؽط عالً( الستخدامها فً اإلطفاء) للتبرٌد وإنتاج  - 3

 مختلفة. الخزانات وتؽذى من مصادربحٌث توجد بداخل الموقع وتحٌط ب ،الرؼوة(

 

تزود المستودعات بتجهٌزات أنتاج الرؼوة )الثابتة والمتنقلة( بؤعداد مناسبة، حٌث تعرؾ  - 4

 بؤكثرها فاعلٌة فً إخماد الحرابق النفطٌة

التفتٌش والفحص الدورى على أماكن العمل  إذ ٌعتبر التفتٌش بطرٌقة دورٌة على مواقع     - 5

ضد  ةالعمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرابق والوقاٌة منها من أهم اإلجراءات الوقابٌ

 .الحرابق

وضع إرشادات للسالمة الصناعٌة بؤكثر من مكان بالمبنى  أو المستودع وااللتزام بها     - 6

 .لحد من خطر نشوب الحرابقل

 

 



113 

 

 عند نقل المشتقات النفطٌة االحتٌاطات الوقائٌة الواجب اتخاذها  -ثانٌا 

 

التؤكد من إلمام قابدي المركبات الناقلة للمشتقات النفطٌة لقواعد وإرشادات األمن   - 1

 والسالمة، ومعرفتهم المخاطر المحتمل وقوعها وكٌفٌة معالجتها.

 

 التؤكد من عدم وجود أي مواد قابلة لالشتعال بالقرب من مرشحات عوادم المركبات.  - 2

 

المسال عن أي مصدر لهب أو شرر، ومن البدٌهً أنه  إبعاد المركبة التً تعمل بالؽاز  - 3

 ٌمنع على قابدي مثل هذه المركبات التدخٌن نهابٌا  أثناء قٌادتها.

 

ات النفطٌة باأللوان الفاتحة وذلك لعكس أشعة الشمس، خوفا  طالء المركبات الناقلة للمشتق  - 4

 من ارتفاع درجة حرارة المركبة وانتقالها إلى السابل المحمول.

 

وذلك بتوصٌل جسم  ،الوقاٌة من خطر الكهرباء االستاتٌكٌة وتولد الشحنات الساكنة  - 5

لتفرٌػ الشحنات الساكنة  ،المركبة )الخزان( بسالسل أو أشرطة معدنٌة تتدلى لتصل إلى األرض

 باألرض وذلك أثناء عملٌة تجمٌل المركبة بالسابل أو عند تفرٌؽها.

 

 تزود مثل هذه المركبات بمعدات إطفاء مناسبة ومالبمة من حٌث النوع والعدد.  - 6

 

التزام قابدي مثل هذه المركبات بالسرعات والمسارات المحددة على الطرقات، واالبتعاد   - 7

 خدام الكوابح )الفرامل( المفاجبة ما أمكن.عن است

 

 الوقاٌة من الحرائق بمناطق التخزٌن -ثالثا 

 

ال بد من توافر العدٌد من الشروط واالحتٌاطات الوقابٌة الالزمة  ،عند تخزٌن المنتجات النفطٌة

 :  لذلك ٌجب اتخاذ اإلجراءات الوقابٌة التالٌة لضمان سالمة المنتجات من االحتراق.

 

بحٌث ال ٌشكل خطر على الحٌاة والممتلكات فً حالة  ،االختٌار المناسب لموقع التخزٌن    - 1

 حدوث حرٌق.

 

تركٌب نظام اإلنذار تزوٌد أماكن التخزٌن بؤجهزة ومعدات إطفاء الحرٌق   - 2

 ًو المستودعات  و تستخدم أنظمة اإلنذار األتوماتٌكٌة ف ًالمبان ً( فً)التلقابًاألتوماتٌك

 .تتزاٌد احتماالت حدوث الحرابق بها وما قد تنجم عنه من خسابر ًاألماكن والقاعات الت

 

وتعمل أجهزة اإلنذار األتوماتٌكٌة حال وقوع حرٌق على اختصار الفترة الزمنٌة الواقعة بٌن 

لحظة وقوع الحرٌق ولحظة اكتشافه، ما ٌفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالٌة عملٌات 
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 .تقلٌل حجم الخسابر وبالتالًوالسٌطرة على الحرٌق المكافحة 

 

ٌفضل بناء المخزن )المستودع( من جدران مانعة للحرٌق وكذلك  ،بالنسبة للمخازن المؽلقة  - 3

 األبواب والنوافذ.

 

فصل أماكن تخزٌن المواد القابلة لالشتعال واالنفجار ذات األصل العضوي عن كافة  -  4

 المواد الكٌمٌابٌة المإكسدة.

 

المحافظة على منسوب درجات الحرارة داخل )المستودعات( بحٌث تكون أقل من درجة  -  5

ازن للمخ ومٌض واشتعال المواد المخزنة عن طرٌق وضع رشاشات ماء تبرٌد على جدرانها

 المؽلقة أو وضع مبردات هواء 

 

عند التخزٌن الخارجً)المناطق المفتوحة( ٌجب مراعاة ترك فراؼات مناسبة بٌن المواد  -  6

بحٌث تسمح بعملٌات المكافحة وانقاذ ما أمكن من هذه المواد فً حالة نشوب  ،المخزونة

 الحرابق.

 

دؾ وقاٌتها من التؤثٌرات الحرارٌة، تؽطٌة المواد الكٌمٌاوٌة المخزونة تخزٌن خارجً به - 7

 حٌث تؽطى بمواد ؼٌر قابلة لالشتعال.

 

 

 

السٌطرة على الحاالت الطارئة فً مصافً النفط و مصانع معالجة الغاز   4-13

(Control of emergency situation in oil refineries and 

gas processing plants  ) 

مواد مشتعلة و بعضها شدٌدة االنفجار مع ضؽوط  صناعة النفط ومعالجة الؽاز تتعامل مع

ودرجات حرارة عالٌة و بالتالً اي أخطاء تحدث اثناء التشؽٌل او التخزٌن او النقل قد تإدي 

النفط  وتقوم معظم شركات تكرٌركبٌرة فً االرواح و الممتلكات.  الى حوادث كارثٌة وخسابر

ل الخسابر المحتملة للحوادث الطاربة خطط طوارئ لتجنب او تقلٌ بإعداد ومعالجة الؽاز

 برنامج التؤهب وتحتوي الخطة على برنامج اجراءات ٌسمى 

( Emergency preparedness and response programواالستجابة للطوارئ )

قدرة أدارة المصفى وكفاءتها على االستجابة   برنامج هو ضمانالو الؽرض من  وضع هذا 

و ٌتضمن برنامج   اربة بهدؾ حماٌة العاملٌن والبٌبة والممتلكات.بفعالٌة وأمان للحوادث الط

 الطوارئ االجراءات التالٌة:
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 .( تنظٌم إجراء التدرٌب العملً فً تنفٌذ إجراءات الطوارئ مرة واحدة فً السنة على األقل 1

ارئ  وتحدٌد المسإولٌن و( توزٌع المسإولٌات على المجامٌع المخصصة لتنفٌذ اجراءات الط2

 عنها بؤوامر موثقة أدارٌا.

( االختٌار المسبق للموارد  المطلوبة ووضع خطط التعببة لألفراد والمعدات والمواد 3

 والخدمات بشكل نموذجً

( تنظٌم العاملٌن فً المنشؤة النفطٌة وتقدٌم اإلرشادات لهم  أثناء االستجابة للطوارئ وما 4

 بعدها.

توقؾ مفاجا فً الطاقة  ،انفجار ،طارئ ) حرٌق ( وضع خطة الطوارئ المناسبة لكل حادث5

 عطل احدى المعدات االساسٌة أو المساعدة( مع االلتزام بتنفٌذ الفقرات اعاله.وة ٌالكهرباب

المطلوبٌن  ؼٌر ( ٌجب ان تتضمن خطة الطوارئ اجراءات اخالء موقع الحادث من العاملٌن6

 .باألرواحلخسابر و بالسرعة المطلوبة لتقلٌل ا أعاله،( 2فً الفقرة )

( ٌجب ان تتضمن خطة الطوارئ اجراءات وخطوات التوقٌؾ االمن  لمعدات االنتاج فً 7

عطل احدى وة ٌتوقؾ مفاجا فً الطاقة الكهرباب ،انفجار ،حالة حدوث حادث طارئ ) حرٌق

 المعدات االساسٌة أو المساعدة(.

اجراءات  الفحص الٌومً لكافة اجهزة التنبٌه و االنذار   ( ٌجب ان تتضمن خطة الطوارئ8

 الموجودة فً الوحدة االنتاجٌة للتؤكد من سالمتها بشكل دابم.

 ( إجراءات إخطار هٌبات السلطات العلٌا عند الحاجة .9

 

 

 Safeالتشغٌل االمن للمراجل البخارٌة التً تعمل بالبروبان البٌتٌومٌن )  4-14

operation of propane and bitumen steam boilers ) 

الماء الذي ٌستخدم فً مختلؾ  نتاج بخارا )ؼالٌات( تخلو منشؤة نفطٌة من مراجل ال      

الوحدات االنتاجٌة وكذلك فً االبنٌة االدارٌة ألؼراض التدفبة. المراجل البخارٌة تعمل عادة اما 

بالنفط الثقٌل ) البتٌومٌن( او بالبروبان تحت ضؽط و درجة حرارة عالٌة و بالتالً ٌجب اتباع 

كذلك سالمة المعدات فً المنشؤة تعلٌمات تشؽٌلٌة صارمة للمحافظة على سالمة العاملٌن و

شعلة رإٌة ( ٌوضح مرجل صناعً ٌستخدم النفط الثقٌل كوقود، وٌمكن 6-4النفطٌة. الشكل )

 الوقود المحترق داخل االنابٌب التً ٌحٌط بها الماء خارج االنابٌب.  
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 مرجل صناعً متوسط الحجم ٌستخدم النفط الثقٌل كوقودل صورة (6-4الشكل )

 أسباب الحوادث والوقاٌة فً المراجل البخارٌة  1 – 14 – 4

 

 تنقسم أسباب الحوادث فً المراجل البخارٌة الى:.

 مععدم االلتزام بضوابط التشؽٌل وتعلٌمات السالمة الصناعٌة  وتشمل :أسباب تنظٌمٌة   - اوال

 . عدم وجود تدرٌب للعاملٌن

 وتشمل ما ٌؤتً :  :أسباب فنٌة   - ثانٌا

وجود خلل فً جهاز اإلشارة الصوتٌة لمستوٌات المٌاه المحددة داخل المرجل ،   - 1

 .ومتحسسات الضؽط و درجة الجرارة ، ومقاٌٌس كمٌة تدفق الوقود

 

 عمل اجهزة القٌاس و السٌطرة. لكفاءةمراجعة و فحص دوري  الوقاٌة:

تقع حوادث الؽالٌات البخارٌة بسبب ظروؾ المٌاه ؼٌر المطابقة للمواصفات )عند    - 2

الماء ؼٌر المعالج إلى المرجل ، أو ظهور الرمل و االطٌان فً أنابٌب  المرجل و  استخدام

 .انابٌب التدفبة ( 

التنظٌؾ مراقبة منتظمة لجودة مٌاه التؽذٌة ومعالجتها الكٌمٌابٌة والتطهٌر والؽسٌل و الوقاٌة:

 .المٌكانٌكً ألنابٌب الؽالٌات

المرجل و  ألجزاءتحدث الحوادث المرتبطة بظاهرة التآكل القلوي للمعادن المكونة    - 3

بالتالً ٌنهار المعدن نتٌجة التعرض للضؽوط المستمرة المتزاٌدة. وٌنشؤ الخطر عندما ٌكون 

جزاء ا لتآكل  المٌاه قابلٌةتزداد ٪ محلول حٌث 10، أي بنسبة  g / liter  100تركٌز القلوٌات

 المرجل.

سالمة  سمك جدران المرجل للتؤكد من عملٌات تفتٌش منتظمة وفحص هندسً لمقدار الوقاٌة:

 االجزاء المعدنٌة.
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 تعلٌمات بشؤن تدابٌر السالمة من الحرائق فً مرجل الغاز   2 – 14 – 4

 فً مرجل الؽاز ما ٌؤتً :بالسالمة من الحرابق الناتجة تشمل التعلٌمات الخاصة 

ٌجب الحفاظ على نظافة أرضٌة مرجل الؽاز ، وتنظٌفها على الفور من النفاٌات القابلة    - 1

 .لالحتراق ، والقمامة ، وما إلى ذلك

ٌجب أن ٌكون الطرٌق والمدخل والممرات لمرجل الؽاز سهلة الوصول بالنسبة للمشؽلٌن   - 2

و عمال الصٌانة ، وأن ٌتم الحفاظ علٌه فً حالة جٌدة ، كذلك ان ٌكون موقع المرجل سهل 

 .الوصول بالنسبة الى رجال االطفاء و االنقاذ عند حاالت الطوارئ  

إضاءة خارجٌة كافٌة لتحدٌد موقع مصدر مٌاه مكافحة ٌجب أن ٌكون لمنطقة مرجل الؽاز   - 3

 .الحرابق ومداخل مبنى المرجل بسرعة

بالنسبة لجمٌع ؼرؾ ؼرفة ؼالٌة الؽاز ، ٌجب تحدٌد فبات خطر االنفجار والحرٌق والتً   - 4

 و حول المراجل ٌجب أن تعلق عالمات السالمة القٌاسٌة .ٌجب تمٌٌزها على أبواب المبنى

 ا عالمٌا.المعمول به

ٌجب الحفاظ على أنظمة مكافحة الحرابق فً مبنى الؽالٌة فً حالة عمل جٌدة فً جمٌع    - 5

 .األوقات

ٌُسمح بتواجد  - 6 ؼٌر العاملٌن المسإولٌن عن تشؽٌل المرجل  ،  داخل مبنى المرجل ، ال 

 .وكذلك الورش ؼٌر المخصصة إلصالح معدات المرجل

ً بٌبة تعمل بالبروبان ، ٌجب استخدام األدوات المعدنٌة ؼٌر أثناء أعمال اإلصالح ف   - 7

الحدٌدٌة التً تستبعد إمكانٌة حدوث الشرارة. أما األدوات المعدنٌة الحدٌدٌة ٌجب تشحٌمها 

 .باستخدام الزٌت الصلب أو ؼٌرها من الشحوم

ا فً حالة ٌجب فحص أجهزة اإلطفاء ، وأنظمة إنذار الحرٌق التلقابً ، وإبقابه دورٌا  - 8

 .جٌدة

 اعتماد الفقرات االتٌة : باإلضافة الى ما تم ذكره فانه من غٌر المسموح

 

قبول العاملٌن الذٌن لم ٌحصلوا على تدرٌب خاص ولم ٌتلقوا شهادات التؤهٌل ذات   - 1

 .الصلة 

 .تخزٌن الوقود السابل فً ؼرؾ المراجل   - 2

، والتً  (LVH) استخدام زٌت الوقود التالؾ وكذلك السوابل القابلة لالشتعال األخرى  - 3

 .ال تنص علٌها الشروط الفنٌة لتشؽٌل المعدات 
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 .فً حالة تسرب الؽاز من أنظمة تؽذٌة الوقود  تشؽٌل محطات إنتاج البخار  - 4

 .عند وجود أجهزة التحكم والقٌاس العاطلة  العمل  - 5

 حالة اكتشاف حرٌق فتتبع الخطوات االتٌة : اما فً

إبالغ قسم اإلطفاء على الفور بهذا عن طرٌق الهاتؾ )من الضروري اإلشارة إلى   - 1

 .عنوان الكابن ومكان الحرٌق ، وكذلك اإلشارة إلى اسم المباغ بالحرٌق( 

 .اإلبالغ عن حدوث حرٌق إلدارة المصفى النفطً  - 2

 األساسٌٌن .اتخاذ التدابٌر السرٌعة إلجالء العاملٌن  ؼٌر   -3

  

     

 US OSHAقواعد االوشا االمرٌكٌة فً السالمة و الصحة المهنٌة )   4-15

rules on occupational safety and health) 

تشرٌعات رسمٌة فً معاٌٌر السالمة والصحة المهنٌة،  بدون 1970ظل العالم حتى عام       

معاٌٌر السالمة والصحة المهنٌة األمرٌكٌة التً  1971إلى أن عرؾ العالم فً عام 

والتً تتبع وزارة العمل  (OSHA) أوشا األمرٌكٌة المهنٌة والصحة السالمة هٌبة وضعتها

  OCCUPATIONALلعبارةمؤخوذة من الحروؾ األولى  )OSHA (وكلمة .األمرٌكٌة

SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION  ًوالصحة السالمة هٌبةوتعن 

تقوم هذه القواعد على ضمان سالمة وصحة ظروؾ العمل للعاملٌن وأصحاب العمل،  المهنٌة

وقد  .وذلك من خالل وضع المعاٌٌر وتطبٌقها، وتوفٌر التدرٌب والتوعٌة والتعلٌم والمساعدة

له بهذه المعاٌٌر األمرٌكٌة للسالمة والصحة المهنٌة أوشا والتً جاءت بعد أن انتفع العالم ك

وكان الؽرض من  .حصدت حوادث العمل التً وقعت قبل هذه التشرٌعات أرواح مالٌٌن البشر

  :تحقٌق ما ٌؤتً الـ )أوشا( 

 

 .تشجٌع أصحاب العمل والعاملٌن على تقلٌل مخاطر العمل  1- 

 .وبرامج للسالمة والصحة المهنٌةإعداد تشرٌعات -  2

 .فٌما ٌخص السالمة والصحة المهنٌة وتوعٌةإعداد برامج تدرٌبٌة - 3

 .االحتفاظ بسجالت لمتابعة اإلصابات واألمراض الناتجة عن العمل-  4

تحدٌد مسبولٌات وواجبات كل من أصحاب العمل والعاملٌن فٌما ٌخص السالمة والصحة - 5

 .المهنٌة

درت أوشا تعلٌمات وقوانٌن ومواصفات وطرق فحص أماكن العمل، وقوانٌن أص وقد     

للمخالفات والؽرامات بسبب هذه المخالفات، وكٌفٌة االعتراض، ووقت االعتراض، ومتى تكون 
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أسالٌب محددة ومعاٌٌر منضبطة   OSHAكما وضعت أوشا .اإلدانة وؼٌر ذلك من التشرٌعات

 :حسب أنشطة العمل المختلفة، نذكر منهافً مجال السالمة والصحة المهنٌة، 

 

وٌقوم هذا األسلوب على تحلٌل المخاطر التً ٌمكن أن  :المختلفة الوظابؾ مخاطر تحلٌل أوال :

ر ومنعها بعدة طرق مثل: إبعاد ٌتعرض لها من ٌقوم بوظٌفة ما، وكٌفٌة تجنب هذه المخاط

 .المخاطر ، التعوٌض ، العزل، التحكم الهندسً، التحكم اإلداري، استعمال مهمات الوقاٌة

وذلك من خالل استعمال مهمات سالمة وإرشادات خاصة   :الشخصٌة الوقاٌة معدات  ثانٌا :

والعٌنٌن، واألذنٌن، بها، بؽرض وقاٌة األشخاص، إذ حددت أوشا معدات وقاٌة للرأس، 

 .والقدمٌن، والجهاز التنفسً، والحزام الواقً وحبل اإلنقاذ، والٌدٌن، والجسم

 

مثل المناطق التً ٌكون خطر حدوث حرٌق أو   :الخطرة المناطق وتصنٌؾ تقسٌم  ثالثا :

انفجار بها كبٌر نظرا لوجود ؼازات أو أبخرة قابلة لالشتعال، أو سوابل مشتعلة، أو ألٌاؾ 

 .صناعٌة، وٌتم تقسٌم هذه المناطق إلى درجات، وتقسم الدرجات إلى أقسام حسب النشاط 

حٌث تعتمد الـ أوشا بخصوص السوابل الملتهبة  :لالشتعال والقابلة الملتهبة السوابل  رابعا :

والقابلة لالشتعال نفس مواصفات الجمعٌة الوطنٌة األمرٌكٌة لمكافحة الحرابق، فتضع شروطا 

 .ومعاٌٌر الستعمال وتداول تلك السوابل :خامسا 

سواء اإلشعاع المإٌن )ألؾ أو بٌتا أو جاما أو ؼٌرها( أو ؼٌر المإٌن  : اإلشعاعات من السالمة

 )أفران المٌكرووٌؾ( وكٌفٌة الوقاٌة من كل منها

 

وخزانات البترول و خطوط األنابٌب مثل األنفاق   :المؽلقة األماكن داخل العمل  سادسا :

واآلبار والخزانات األرضٌة، وما ٌمكن أن ٌحدث عنها من مخاطر مثل االختناق بسبب نقص 

ٌة والطبٌعٌة اباألكسجٌن، أو انبعاثات ؼازات سامة، وؼٌر ذلك من المخاطر المٌكانٌكٌة والكهرب

. 

 
االشتعال األربعة المعروفة؛ وهً إذا توفرت عناصر   :الحرٌق وطفاٌات الحرابق : سابعا

المادة القابلة لالشتعال، واألكسجٌن، ومصدر االشتعال، والتفاعل الكٌمٌابً المتسلسل، فؽالبا ما 

ٌحدث الحرٌق، ال سٌما مع توفر مصدر االشتعال؛ كالكهرباء، والتدخٌن، وأعمال القطع 

 .وؼٌر ذلكواللحام، واالحتكاك، والكهرباء الساكنة، واألسطح الساخنة، 

 

http://www.iso-tec.com/wp-content/uploads/2015/12/jobs-tisks.jpg
http://www.iso-tec.com/wp-content/uploads/2015/12/jobs-tisks.jpg
http://www.iso-tec.com/wp-content/uploads/2015/12/osha2.jpg
http://www.iso-tec.com/wp-content/uploads/2015/12/osha2.jpg
http://www.iso-tec.com/wp-content/uploads/2015/12/osha18.jpg
http://www.iso-tec.com/wp-content/uploads/2015/12/osha18.jpg
http://www.iso-tec.com/wp-content/uploads/2015/12/osha18.jpg
http://www.iso-tec.com/wp-content/uploads/2015/12/osha10.jpg
http://www.iso-tec.com/wp-content/uploads/2015/12/osha10.jpg
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 أسئلة الفصل 16 – 4

 

 عرؾ التلوث وأشرح انواعه.:  1س 

 عدد مصادر التلوث فً الصناعة النفطٌة واشرح ثالثة منها.:  2س 

عدد انواع الملوثات فً المصفى النفطً تم اشرح تؤثٌر اكاسٌد الكبرٌت و النتروجٌن :  3س 

 على البٌبة.

 االمثلة. ما هو معٌار التلوث؟ عدد انواعه مع:  4س 

 ماهً االسالٌب المتخذة للحماٌة من التسرب النفطً  البري و البحري؟ :  5س 

 أشرح بالتفصٌل طرق معالجة المواد الكٌمٌاوٌة فً حقول النفط و الؽاز :  6س 

 عدد اجراءات الوقاٌة من الحرٌق بالمستودعات النفطٌة:  7س 

 عدد مفردات خطة طوارئ.لماذا ٌحتاج المصفى النفطً الى خطة طوارئ؟ :  8س 

واشرح  التً تعمل بالبروبان البٌتٌومٌنعدد أسباب الحوادث فً المراجل البخارٌة :  9س 

 طرق الوقاٌة

 الؽرض من  تطبٌق الـ )أوشا( فً المنشؤة النفطٌة.هو  ما:  10س 

أسالٌب ال أوشا فً مجال السالمة والصحة المهنٌة، حسب أنشطة العمل ما هً  :  11س 

 تلفة فً المنشؤة النفطٌة.المخ
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 الفصل الخامس

 البلمرة – االلكلة –عملٌات االزمرة 

 

 

 

 

 األهداف

 بعد االنتهاء من دراسة الفصل ٌكون الطالب قادرا على ان :

ٌفهم عملٌات االزمرة ، االلكلة والبلمرة . – 1  

خواص البنزٌن .ٌدرك أهمٌة عملٌات االزمرة ، االلكلة والبلمرة فً تحسٌن  – 2  

ٌفهم تؤثٌر العوامل المساعدة وانواعها على عملٌات االزمرة ، االلكلة والبلمرة . – 3  

ٌتمكن من كتابة المعادالت الكٌمٌاوٌة الخاصة بعملٌات االزمرة ، االلكلة والبلمرة . – 4  
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 Prefaceتمهٌد    5 – 1

تستخدم كوقود للمحركات ونظرا نواتج عملٌات تكرٌر النفط الخام هً مواد مفٌدة         

لمتطلبات االحتراق الكفإ البد من معالجة منتجات التكرٌر للوصول الى وقود ذو مواصفات 

مرؼوبة ولتحسٌن نوعٌة الوقود تجري عدد من المعالجات لجزٌبات المركبات الهٌدروكربونٌة 

 الفصل. من خالل عملٌات االزمرة وااللكلة والبلمرة التً سٌتم توضٌحها فً هذا

وتتم هذه المعالجات الكٌمٌابٌة فً وحدات تحتوي على مفاعل تخضع فٌه المواد تحت       

ظروؾ محددة من ضؽط ودرجة حرارة وكمٌات محسوبة من المواد الداخلة فً التفاعل والمواد 

اعل المضافة لها كالهٌدروجٌن وكذلك المواد التً تجعل المركبات قابلة للدخول فً مٌكانٌكٌة التف

والتً تسمى العوامل المساعدة ولكل عملٌة لها مكوناتها المختلفة من حٌث المادة المؽذٌة 

والنواتج والعامل المساعد إضافة الى تصمٌم الوحدة الصناعٌة التً تجرى فبها. علما ان هذه 

 العملٌات ذو إنتاجٌة عالٌة وعدد اوكتانً عالً بالنسبة للكازولٌن )وقود البنزٌن( المنتج.

 

 ( أنواع الوقود ودرجة نقاوته2-5شكل )
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 ( وصؾ للعملٌات الثالث3-5شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجمٌع جزٌبات 
المركبات الصؽٌرة 
لتكوٌن مركبات ذو 
جزٌبات متفرعة 

 كبٌرة 

اضافة مجموعة 
الكٌل الى نواتج من 

 االزمرة

تحوٌل المركبات 
ذات السالسل 
المستقٌمة الى 

 متفرعة

البلمر االلكلة االزمرة

 ةة
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 Isomerizationاالزمرة    2-5

 

 ( وحدة االزمرة4-5شكل )
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 Definitionالتعرٌف  1.2.5

والروابط التً تربطها لتصبح تلك االزمرة هً عملٌة اعادة ترتٌب لجزٌبات الوقود           

 الجزٌبات اكثر اقترابا من بعضها البعض

  ( knocking)تستخدم للعدٌد من انواع الوقود لتحسٌن مقاومة الوقود ضد ظاهرة ةوهذه العملٌ

 ةوالتً تإدي الً العدٌد من المشاكل داخل محركات االحتراق الداخلً كاالهتزازات الكبٌر

  .لمحرك مما ٌودي الً فقد فً طاقة المحرك وتعطله عن الحركةهٌكل ا وتآكلوالضوضاء 

عملٌة تحوٌل البرافٌنات المستقٌمة الى برافٌنات متفرعة وتإدي إلى رفع عدد االوكتان للكازولٌن 

( والهكسان  n-C5(. كذلك معالجة خلٌط البنتان )  RON 82( إلى )  RON 70الخفٌؾ من ) 

(n-C6  وتحوٌلهما إلى المركبات المتفرعة. فٌتم تحوٌل البٌوتان ذو السلسلة المستقٌمة الى اٌزو )

 بٌوتان والذي ٌكون المادة المؽذٌة لوحدة األلكلة التً سٌتم توضٌحها فً هذا الفصل.

( كعامل مساعد محموال على عدة أنواع من القواعد مثل المناخل الجزٌبٌة، Ptوٌستخدم البالتٌن )

ٌضاؾ إلٌها بعض الكلورٌدات بكمٌات صؽٌرة للمحافظة على نشاط العامل المساعد. وٌضخ  وقد

 الهٌدروجٌن بكمٌات قلٌلة لمنع ترسب الكربون على سطح العامل المساعد.

  

 Process Variablesمتغٌرات العملٌة  2.2.5

 -تإثر على معدل  تفاعالت االزمرة بصورة أو بؤخرى المتؽٌرات التالٌة:

 ة الحرارة.درج .1

 الضؽط. .2

 السرعة البٌنٌة لحركة المواد داخل المفاعل. .3

 كمٌة الهٌدروجٌن المضاؾ الى التفاعل.  .4

 200-150وتتراوح درجات الحرارة المستخدمة بٌن )
0
C واما الضؽوط المستخدمة فتتراوح )

( ونسبة LHSV 2.5-1.5( واما السرعة البٌنٌة للتفاعل فتتراوح بٌن ) 400psig-250بٌن ) 

روؾ حسب نوعٌة ظوٌمكن ان تتؽٌر هذه ال ، ( mole ratios 2:1الهٌدروجٌن الى الزٌت ) 

المواد الداخلة فً التفاعل للوصول الى اكبر نسبة تحول الى نواتج وعلى العموم فان عملٌة 
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( و ضؽط ٌكون C -  110°170ازمرة البنتان الى اٌزوبنتان فً درجة حرارة تكون فً المدى )

 (. bar – 20 bar 14المدى )فً 

اما فً عملٌة ازمرة مزٌج البٌوتان والهكسان ٌتم مزج الخلٌط مع الهٌدروجٌن وٌدخل الى 

 bar – 30 13وضؽط ٌتراوح بٌن )   (C -  231°285المفاعل بدرجة حرارة تتراوح بٌن )

bar وٌسمى المفاعل فً هذه الحالة هاٌزومر )Hysomer. 

  األولالمثال 

فً إنتاج تستخدم  هارفع رقم االوكتان لبنزٌن السٌارات حٌث أن ًتستخدم ف التً  النفثاازمرة 

  .بنزٌن ذو درجة أوكتان عالٌة

قطفة التكرٌر الخفٌفة التً تشمل المواد الهٌدروكربونٌة التً ٌتراوح عدد ذرات  تعتبر الفثا     

ذرة كربون. ولذلك فإن درجة 41 وقلٌل منها قد ٌحوي مواد تحتوي على  8 -6الكربون فٌها بٌن 

( وفً الوقت الحالً تعد قطفة النفثا أهم منتجات التقطٌر 0C-50 170ؼلٌان النفثا تتراوح بٌن )

وذلك ألن النفثا تستخدم فً انتاج بنزٌن السٌارات وبعض أنواع وقود الطابرات باإلضافة الى 

ة فً الصناعات البتروكٌمٌابٌة. ال ٌمكن استخدام النفثا الناتجة من برج التقطٌر كمادة أولٌ هااستخدام

بصورة مباشرة كوقود للسٌارات أو الطابرات والسبب هو أن النفثا الخارجة من برج التقطٌر 

تحتوي على نسبة عالٌة من مركبات الكبرٌت ولذلك ٌجب تخلٌص النفثا منها ألن احتراق الوقود 

مركبات الكبرٌت ٌنتج ؼاز ثانً أكسٌد الكبرٌت المعروؾ بؤضراره الصحٌة والبٌبٌة المحتوي على 

أن له خواص حمضٌة تإدي إلى التآكل. ناهٌك عن أن ثانً أكسٌد الكبرٌت ٌبطل باإلضافة إلى 

مفعول المواد الحافزة التً تستخدم فً تهذٌب النفثا وتطوٌرها.. لذلك فإن قطفة النفثا ٌجب أن تمر 

تخلصها من مركبات الكبرٌت، وبعد تلك المرحلة تصبح النفثا صالحة لالستخدام فً  بمرحلة

لكنها لٌست بالجودة الكافٌة لالستخدام كبنزٌن للسٌارات وهذا ٌستدعً أن  الصناعات البتروكٌمٌابٌة

التً ٌنتج عنها البنزٌن الصالح  واالزمرة تمر النفثا بمرحلة تصنٌع ثالثة تعرؾ بعملٌة التهذٌب

 .لالستعمال وهذه العملٌة من أهم العملٌات التً تتم فً مصافً التكرٌر
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 النفثا الخفٌفة زمرةاشكل )( مخطط عملٌة 

 المثال الثانً

 ، وهو مزامرالبنتان فعلى سبٌل المثال .لمركبات العضوٌةلفً أحوال كثٌرة  ٌحدث التزامر     

، البالتٌن من عامل مساعد فً هٌبة سلسلة مستقٌمة من الكربون. عندما ٌسخن البنتان فً وجود

: أحدهما فً سلسلة مستقٌمة واآلخر متفرعا فً شكل  على مخلوط من المركبٌنٌتم الحصول 

 الجزيء .نجمً. وكل منهم ٌحتوي على نفس عدد الذرات ولكن ترتٌبهم مختلؾ فً 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8_%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86
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 إلنتاج االٌزوبٌوتان بٌوتان – nشكل )( مخطط عملٌة ازمرة 

 

 

بٌنما فً االٌزوبٌوتان تكون سلسلة الكربون متفرعةفً البٌوتان تكون سلسلة الكربون مستقٌمة   
 

صدٌق للبٌبة وله أسماء عدٌدة ومادة كٌمٌابٌة من األلكانات وهو نظٌر للبٌوتان االٌزوبٌوتان 
. منها المٌثٌل بروبان  

 بؤضرارهوالذي ٌعرؾ  صناعة المبردات والثالجات حٌث ٌحل بدٌال  عن الفرٌون فً ٌدخلو 
  على طبقة االوزون

أجهزة التكٌٌؾ والتبرٌد المركزٌة ومازالت رقعة استخدامات األٌزو  ًكما استخدم حدٌثا  ف 
 اتساٍع مستمر ًبٌوتان ف

 

. 
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 Description of Isomerization Processوصف عملٌة االزمرة  3 - 0- 5

الكبرٌت الى اقل ٌتم معالجة المواد الداخلة لوحدة االزمرة بالهٌدروجٌن قبل ضخها لتخفٌض نسبة 

( مخطط عملٌة االزمرة حٌث 5-5ما ٌمكن حتى ال ٌسبب تسمم للعامل المساعد. وٌبٌن الشكل )

( حٌث ال  Isopentanizer( المسمى ) i-C5تضخ المادة المؽذٌة الى جهاز نزع اآلٌزوبنتان )

خل جزٌبٌة ضرورة لمعالجته وتمرر البرافٌنات المستقٌمة من قاع الجهاز على مجفؾ  ٌحتوي منا

وهً مواد ترابٌة ذات هٌكل مسامً محدد ٌسمح بمرور حجم معٌن من الجزٌبات وٌمنع 

 مثل الزٌوالٌت  المتزاز الماء.  األكبرالجزٌبات ذات الحجم 

ثم ٌسخن الخلٌط مع الهٌدروجٌن الجاؾ وٌدفع به الى المفاعل ذو الطبقة الثابتة. وتبرد نواتج 

 التفاعل ثم ٌفصل الهٌدروجٌن وٌعاد مرة اخرى وٌخلط مع المادة المؽذٌة الجدٌدة. 

( وٌإخذ ناتج  C3واما النواتج الهٌدروكربونٌة فتوجه الى جهاز تثبٌت لفصل الؽازات الخفٌفة ) 

( وقد ٌتم  Gasoline pool( بعد ذلك وٌوجه الى حوض الكازولٌن ) Isomerateرة )االزم

 ( واعادته الى المفاعل مع المادة المؽذٌة الجدٌدة .  n-C6فصل البنتان العادي )

 

 خصائص الزٌولٌت

 :ٌت بالخصائص التالٌةٌتمٌز الزٌوال

 :االٌونً التبادل 

، و هو استبدال كعامل مساعد هو عملٌة مهمة، ألنها تسمح لنا بإظهار خصابصه االٌونًالتبادل 

ٌت بؤٌونات موجبة أخرى ذات تكافإ مختلؾ. التبادل األٌونات الموجبة الموجودة داخل الزٌوال

 ٌمكن تحقٌقه بعدة طرق منها : التبادل باتصال مع محلول مابً أو محلول ؼٌر مابًاالٌونً 

 . الذاببالتبادل مع الملح 

 

 :التبادل عن طرٌق المركبات الغازٌة

مع  االٌونًالتبادل االٌونً عن طرٌق عملٌة كٌمٌابٌة دون وجود محلول )تقنٌة جدٌدة للتبادل 

 .(  الزٌولٌت

 :مسامٌة السطح

أساس  ىٌت تسمح له بفصل مكونات الخلٌط علالمسامٌة الموجودة فً البنٌة التركٌبٌة للزوال

ٌت كمنخل إذ ٌقوم بؽربلة المواد واختٌارها اختالؾ الحجم والشكل للجزٌبات ؛ لذا ٌعتبر الزٌوال

 .وفصلها عن الجزٌبات األخرى فهو ٌسمح بمرور المركبات الخطٌة وٌمنع المركبات المتفرعة
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 مضٌة السطحاح

 مادةعتبر وهو ٌ،مضٌة داخل بنٌته( احتوي مواقع حٌمضٌة )الها خاصٌة ح مادة الزٌوالٌت

 .مضٌة صلبةاح

مع نسب قلٌلة من  أساسًٌتركب العامل المساعد )الزٌوالٌت( من السٌلكون وااللمنٌوم بشكل 

( على سطحه Ptالمركبات مثل االوكسجٌن او النتروجٌن وٌتم تحمٌل المادة الفعالة البالتٌن )

الة تحفز المواد المتفاعلة على وتتواجد داخل التركٌب البنابً للعامل المساعد مواقع حامضٌة فع

ارتباط الذرات. كما ٌعمل العامل المساعد من خالل  وإعادةالدخول فً التفاعل وكسر االواصر 

حجمها  ٌتالءمالمسامات الموجودة فً تركٌبه عمل المناخل الجزٌبٌة التً تسمح بمرور مركبات 

وهذه  األكبرتسمح بمرور المركبات  الذري للمرور من خالل طبقات العامل المساعد بٌنما ال

الصفة االنتقابٌة جعلت من الزٌوالٌت ٌستخدم على نطاق واسع فً الصناعات كعامل مساعد 

( توضٌح لتركٌب وشكل البناء 9-5( و )8-5(، )7-5(، )6-5داخل المفاعالت وفً االشكال )

 البلوري والمسامات وتوزٌع طبقات الزٌوالٌت داخل مفاعل االزمرة. 

 

 

 

 للزٌوالٌت( التركٌب الكٌمٌاوي 6-5شكل )
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 ( التركٌب البنابً للزٌوالٌت7-5شكل )
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 ( المسامات الجزٌبٌة فً الزٌوالٌت8-5شكل )
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 (  طبقات العامل المساعد فً المفاعل9-5شكل )
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 Alkylationااللكلة  3.5

 

 ( وحدة االلكلة11-5شكل )

 Definitionالتعرٌف  1.3.5

   .إلى آخر جزيء وذلك من تفاعل كٌمٌابً بواسطة ألكٌل عملٌة نقل لمجموعةهً   األلكلة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A1
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الجذور  أو عبر أنٌون كربونً أو كاتٌون كربونً ٌمكن لمجموعة األلكٌل أن تضاؾ عبر

فً األلكٌل المضاؾ من حٌث المبدأ، ومن  السلسلة الكربونٌة تتفاوت طول .الكربٌنات أو الحرة

 .الركٌزة إلى مٌثٌل إضافة المٌثٌل، والتً تتم عند إضافة مجموعة  األمثلة على ذلك

وذلك من أجل تحسٌن  الصناعات النفطٌة تستخدم عملٌة األلكلة على نطاق واسع فً

مركبات   ، والذي ٌعطً كرافتس-تفاعل فرٌدل فً وحدات المعالجة، وذلك بواسطة النفط نوعٌة

C7–C8وقود السٌارات ، والتً تعد إضافات مهمة إلى 

 

 

 سطة تفاعل فرٌدل كرافتساالكلة حلقة البنزٌن بو

C3 تفاعل االولفٌنات الخفٌفة )
=

C4و
( لتكوٌن اٌزوبرافٌنات فً مدى  i-C4( مع االٌزوبٌوتان ) =

( الى  LPGالكازولٌن .ومعنى ذلك انه ٌمكن تحوٌل الؽازات الخفٌفة التً تستخدم عادة كوقود )

كازولٌن اكثر قٌمة وفابدة بهذه العملٌة. والتً هً نواتج عملٌات التقطٌر الجوي والتكسٌر بانواعه 

 H2SO4والتهذٌب وؼٌرها. وكلها تصلح كمادة مؽذٌة لعملٌة االلكلة.وٌستخدم حامض الكبرٌتٌك )

 ( كعوامل مساعده.  HF( او حامض الهٌدروفلورٌك )

 

 Reaction Mechanismمٌكانٌكٌة التفاعالت  2.3.5

 ٌمكن اٌجاز التفاعالت الربٌسٌة التً تتم خالل عملٌة االلكلة فٌما ٌلً :

 ( ٌتفاعل البروبلٌنn-C3
 ( . i-C7( وٌكون االٌزوهبتان ) i-C4( مع االٌزوبٌوتان ) =

 ( ٌتفاعل االٌزوبٌوتلٌنi-C4
 ( . i-C8( مكونا االٌزواوكتان ) i-C4( مع االٌزوبٌوتان ) =

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%86_%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86_%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B0%D8%B1_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B0%D8%B1_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B0%D8%B1_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%A9_(%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2%D8%A9_(%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%84-%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Friedel-Crafts-Alkylierung_1.svg
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 ( ٌمكن ان ٌتفاعل البروبلٌنn-C3
( وٌتكون خلٌط من  i-C4( مع االٌزوبٌوتان ) =

i-C4( واالٌزوبٌوتلٌن ) n-C4البروبان )
(  i-C4( ثم ٌتفاعل االخٌر مع االٌزوبٌتان ) =

 (. وتعتبر النواتح ذات عدد اوكتان مرتفع. i-C8وٌنتج االٌزواوكتان )

 -مبٌن فً بعض تفاعالت االلكلة التالٌة:وكما 
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وكما مبٌن فً مٌكانٌكٌة التفاعل أعاله ٌتم تكون اٌون الكاربونٌوم بكسر االصرة المزدوجة بتؤثٌر 

العامل المساعد )حامض الكبرٌتٌك المركز( وساعد الهدروجٌن من الحامض على جمع اٌونٌن 

البرافٌن المتفرع الذي ٌإدي الى رفع عدد االوكتان فً كاربونٌوم كما فً الخطوة الثالثة النتاج 

وقود الكازولٌن )البنزٌن( وٌعود الحامض الى تركٌبته حٌث ٌساعد على التفاعل وال تدخل ذراته 

 فً التركٌب النهابً للنواتج.

 العوامل المساعدة فً عملٌة االلكلة 3.3.5

 Catalysts in Alkylation Process 

كازولٌن عالً االوكتان  إلنتاجتستخدم احماض الكبرٌتٌك او الفلورٌك المركزة كعوامل مساعدة 

(، وٌعتبر تركٌز الحامض من العوامل االساسٌة لتحفٌز االلكلة .  Alkylate gasolineٌسمى )

ولكن عند استخدام  ( لهذه االحماض. %88ولذلك فال بد من المحافظة على تركٌز اعلى من )

بالنسبة لحامض الكبرٌتٌك فان ؼاز ثالث اوكسٌد الكبرٌت  -( وزنا %99.3اعلى من ) تركٌز

(SO3 .ٌتصاعد وٌإدي الى تكون منتجات ثانوٌة ؼٌر مرؼوب فٌها ) 

 االلكلة باستخدام حامض الكبرٌتٌك 4.3.5

 Alkylation by Sulpheric Acid 

بالمادة القلوٌة، والتجزبة وكما مبٌن  تتكون الوحدة من التبرٌد، المفاعالت، عزل الحامض، الؽسل

(. ان افضل درجة حرارة تتم فٌها تفاعالت االلكلة باستعمال حامض 5-11فً المخطط رقم )

4الكبرٌتٌك كعامل مساعد هً بحدود )
o
C لذلك ٌتم تبرٌد المواد التً تدخل التفاعل بواسطة )

ان وحامض الكبرٌتٌك وتضخ بمضخة معدات التبرٌد وٌتم مزج المركبات االولفٌنٌة مع االٌزوبٌت

خاصة الى وحدة التبرٌد وفً هذه الحالة ٌجب ان ٌكون جمٌع مكونات التفاعل فً حالة سابلة 

وبعد ذلك تدخل الى المفاعالت وتوجد خالطات داخل المفاعالت لمزج هذه السوابل مزجا جٌدا 

ٌزوبٌوتان وبوجود لضمان حصول تماس جٌد واختالط بٌن جزٌبات االولفٌنات وجزٌبات اال

 الحامض لٌتم التفاعل المطلوب. 

لفصل الحامض عن  Acid Settlerوبعد خروج الخلٌط المتفاعل ٌرسل الى وعاء التركٌز 

المركبات البترولٌة المتفاعلة وٌسحب الحامض من اسفل الوعاء لتنقٌته والمحافظة على تركٌزه 

العالً واعادته مرة ثانٌة الى المفاعالت. اما المركبات البترولٌة الخارجة من اعلى وعاء التركٌد 

ة قلوٌة ) الصودا الكاوٌة ( تحتوي على كمٌة ضبٌلة من الحامض العالقة بها والزالتها تؽسل بماد
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والبٌوتان  نوبعد ذلك ترسل إلى أبراج التجزبة وبثالث مراحل لعزل مادة االلكلٌت عن البر وبا

 .واالٌزوبٌوتان الذي ٌعاد تدوٌره مرة ثانٌة للوحدة
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 االلكلة باستخدام حامض الهٌدروفلورٌك -5.3.5

 Alkylation by Hydrofluoric Acid 

( الموضح فً الشكل  Phillipsتتم هذه العملٌة فً وحدة تحتوي على مفاعل فٌلٌبس )       

( من i-C4( حٌث تضخ المادة المؽذٌة الجافة التً تحتوي على االولفٌنات واالٌزوبٌوتان )12-5)

مض المبرد. وٌتم التفاعل فً األنبوبة أسفل وحدة التفاعل المكونة من أنبوبة راسٌة وٌخلط مع الحا

( ثم تدفع نواتج التفاعل مع الحامض المتبقً الى جهاز فصل حٌث ٌفصل 80F-70الراسٌة عند )

الحامض وٌعاد بفعل الجاذبٌة الى مبرد الحامض، ثم ٌخلط مع المادة المؽذٌة الجدٌدة فً االنبوب 

 الراسً .

ن ( وع C4( عن البٌتان ) C3اجهزة لفصل البروبان )واما النواتج الهٌدروكربونٌة فتوجه الى 

 الكازولٌن ناتج االلكلة .وجدٌر بالذكر ان ارتفاع درجات الحرارة ٌقلل من جودة الكازولٌن.



143 

 

 

 

 

 ( االلكلة بحامض الهٌدروفلورٌك5-12شكل )
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 Polymerization   البلمرة     4.5

 

 ( وحدة البلمرة13-5شكل )
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 Definition   التعرٌف    1.4.5

ًٍّ فكلمة            MERتعنً المتعدد والكثٌر، أما POLY إن مصطلح بولٌمر جاء من أصٍل ٌونان

تعنً الجزء، وتعنً كلمة بولٌمر متعدد األجزاء. وتفاعالت البلمرة هً عملٌاٌت كٌمٌابٌٌة ٌتم من 

الصؽٌرة والبسٌطة، والتً خاللها تجمٌع عدٍد كبٌٍر ٌتراوح بٌن مبٍة إلى ملٌون من الجزٌبات 

تسمى مونومرات، وترتبط هذه المونمرات مع بعضها البعض بشكٍل ٌشبه السالسل لتكوٌن 

جزٌباٍت عضوٌٍة ضخمٍة تدعى البولمٌرات، والتً تتمٌز بخواٍص فٌزٌابٌٍة فرٌدٍة من نوعها، 

 .تختلؾ عن الخصابص الفٌزٌابٌة والكٌمٌابٌة للمركبات المكونة لها

C4تحسٌن البنزٌن تحوٌل االولفٌنات الصؽٌرة ) وفً عملٌة
=

، C3
( الموجودة فً الؽازات  =

البترولٌة  إلى كازولٌن جٌد وذلك بتعرٌض هذه المركبات لعملٌة بلمرة حٌث تتجمع الجزٌبات 

الصؽٌرة وتعطً جزٌبات اكبر فً مدى الكازولٌن. وتعتبر البلمرة اقل كلفة من االلكلة ؼٌر إن 

ن الناتج من البلمرة ٌحتاج إلى حوالً برمٌل ونصؾ اولفٌنات بٌنما ال ٌحتاج برمٌل الكازولٌ

  البرمٌل الناتج من االلكلة إال إلى نصؾ هذه الكمٌة تقرٌبا .

 

كدلٌل على حٌوٌة النظم  steelٌعتبر إنتاج البولٌمرات فً الدرجة الثانٌة بعد إنتاج الفوالذ       

االقتصادٌة للدول حٌث تستعمل هذه المواد فً معظم األشٌاء من حولنا مثل المالبس والطالء 

وهٌاكل السٌارات واألكٌاس واللدابن وؼٌرها ونظرا لالستعماالت الواسعة لهذه المواد ٌجب أن 

ربطوا بٌن التركٌب الكٌمٌابً تكون قوٌة ومستقرة وخاملة كٌمٌابٌا  ولقد استطاع الكٌمٌابٌون أن ٌ

للجزئ المبلمر وبٌن خواصه الطبٌعٌة حٌث أمكن تؽٌٌر بعض الخواص بما ٌتوافق مع 

  .تهاستعماال

إن معظم هذه المواد ال تخضع للتحلل الحٌوي ألنها تنتج من عملٌات مخبرٌه أو صناعٌة        

ت صناعٌة حٌث ٌوجد مبلمرات ولٌست عملٌات تجري فى الطبٌعة ، ولكن لٌست جمٌع البولٌمرا

 طبٌعٌة مثل الحرٌر والصوؾ والبروتٌنات والنشا.

 

 تفاعالت البلمرة

 تنقسم تفاعالت البلمرة إلى نوعان هما :

 بلمرة اإلضافة وبلمرة التكثٌف . 
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 بولٌمرات االضافة –أوال 

الناتج الوحٌد هً عبارة عن تفاعالت ٌتم فٌها إضافة عدد كبٌر من جزٌبات األلكٌن بحٌث ٌكون 

 من التفاعل هو البولٌمر .

 

مثال : تحت ضؽط وحرارة مرتفعٌن وفً وجود األكسجٌن ٌتعرض اإلثٌلٌن للبلمرة باإلضافة 

 حٌث ُتضاؾ جزٌبات اإلثٌلٌن لبعضها وتنتج ألكانات طوٌلة السلسلة من نوع البالستٌك .

 

 

 
 

 االثٌلٌن إلنتاج البولً اثٌلٌنتوضح معادلة بلمرة معادلة كٌمٌاوٌة وفٌما ادناه      

 

 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-MoUXPyvfI3Q/WgH7cSCSrLI/AAAAAAAACuQ/IwoWQL680v40W9t4veuUcLxvbznCgD_SwCLcBGAs/s1600/2017-11-07_212432.png
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 ( المخطط التدفقً إلنتاج البولً اثٌلٌن عالً الكثافة14 - 5شكل )

 

 

 

 

 

 
 

 ( المخطط التدفقً إلنتاج البولً اثٌلٌن واطا الكثافة15 - 5شكل )
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العدٌد من السوابل الشابعة نظرا  لوزنه الجزٌبً  ًٌمتاز البولً إٌثٌلٌن بؤنه ؼٌر قابل للذوبان ف 

الكبٌر ومقاومته للهجوم الكٌمٌابً وبذلك حل مكان الزجاج والفوالذ واأللمونٌوم فً العدٌد من 

ٌبدأ تكوٌن البولٌمر بجذر حر أو أٌون ٌمكنه اإلضافة إلى المونمر وتنشٌطه  االستخدامات .

الخواص الطبٌعٌة للبولً إثٌلٌن )والبولٌمرات  حٌث ترتبط initiatorالبادئ  باسموٌعرؾ 

 -األخرى( بطول السلسلة أو متوسط الوزن الجزٌبً كما ٌلً :

 

إذا كان تركٌز البادئ عالٌا  فؤن العدٌد من سالسل المبلمر تبدأ بالتكون مباشرة وإذا كان  (1)

 تركٌز البادئ منخفضا فؤن عدد قلٌل من السالسل ٌبدأ فً التكون .

 

ند تساوي جمٌع العوامل وكان تركٌز البادئ عالٌا  ٌتكون العدٌد من السالسل القصٌرة ع (2)

منخفضة الوزن الجزٌبً وإذا كان تركٌز البادئ منخفضا فؤنه ٌتكون عدد قلٌل من السالسل 

 الطوٌلة مرتفعة الوزن الجزٌبً .

 

 

 

 

 

 

 مالحظات :

 

الربٌسً المتحكم بطول السلسلة فً تفاعل إن نسبة البادئ إلى المونمر هى العامل   - 1

  البلمرة.

ٌستمر تكوٌن السالسل بإضافة وحدات إٌثٌلٌن متتابعة إلى أن ٌتوقؾ نمو السلسلة باالتحاد   - 2

 .مع سلسلة متشابهة أو بالتوزٌع ؼٌر المتكافا 

 فى الجدول بعض األمثلة على بولٌمرات اإلضافة :
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 التكثٌفبولٌمرات  –ثانٌا 

 
عن بولٌمرات اإلضافة فً انفصال جزئ ماء أو جزئ آخر  التكثٌؾتختلؾ بولٌمرات     

حٌث  شكل من أشكال البلمرةان بلمرة التكاثؾ هً  صؽٌر ) مثل الكحول( إلى جانب البولٌمر.

النمو خطوة بخطوة، وتتكون العملٌة من انضمام جزٌبٌن معا، مما ٌإدي إلى فقدان  ٌحدث

نوع المركب الناتج عن بلمرة التكثٌؾ ٌعتمد على   الصؽٌرة التً ؼالبا ما تكون المٌاه.الجزٌبات 

وجود مونمرات مع مجموعة فعالة )مجموعة وظٌفٌة ( واحدة ال تؽلق سلسلة النمو، وبالتالً 

البولٌمرات الخطٌة باستخدام  المركبات النهابٌة تكون ذات وزن جزٌبً أقل . ٌتم إنشاء

مجموعتان وظٌفٌتان طرفٌتان والمونومرات التً تتكون من أكثر من  مونومرات تحوي

وتشمل  مجموعتٌن طرفٌتان تعطً مبلمرات ثالثٌة األبعاد التً تكون شبكة متصالبة الروابط.

ؼالبا المركبات الناتجة  .، ومتعدد األسٌتاالت والبروتٌنات متعدد األمٌد مبلمرات التكثٌؾ على

على أي  H+ هٌدروكسٌل( وأٌون حر) OH- مونومرات تحوي مجموعة  من التجفٌؾ تتضمن

عادة، ٌتم استخدام اثنٌن أو أكثر من مونومرات مختلفة فً التفاعل. الروابط بٌن . طرؾ 

مجموعة الهٌدروكسٌل وذرة الهٌدروجٌن متتابعة الذرات تتكسر مكونة  الماء من الهٌدروكسٌل 

 .تكون البولٌمرٌوالهٌدروجٌن، بالتالً 

 

 

   Nylon( الناٌلون 1)

 

 القاعدٌة مع ثنابً أمٌن وٌسمى بولً أمٌد.ٌنتج من تفاعل حامض عضوي ثنابً 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%AF
https://2.bp.blogspot.com/-gzwezMEmZFU/WgH7b9IxacI/AAAAAAAACuM/FnB4NrzyCRkpl3Hb1G_EsK1LGlCO_XdagCLcBGAs/s1600/2017-11-07_212619.png
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     : nylon 66:  66الناٌلون  - أ

حامض ٌتكون من البلمرة المشتركة ل حٌث ٌعتبر أكثر أنواع الناٌلون شٌوعا  وهو الذي  

 Diamino hexane-1,6 ثنابً امٌن الهكسان 6، 1 مع المركب Adipic acid االدٌبٌك

 .66ربون لذلك ٌسمى ناٌلون ذرات ك 6وكلٌهما ٌتكون من 

 

 

 

 

 
 

 

 

 nylon 6:  6الناٌلون  - ب

 

 

 

 

 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-HkollkfNyYk/WgH7crpVAxI/AAAAAAAACuc/zY9D0ZGUK0gmvYPXB4uO_yqOKNDqouKdwCLcBGAs/s1600/2017-11-07_212812.png
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 6ناٌلون ( المخطط التدفقً إلنتاج 16 - 5شكل )

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  Dacron( الداكرون 2)

 

 Mylarأو ماٌالر  teryleneوٌعرؾ كذلك باسم تٌرٌلٌن 

 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-sHUhSqhbFlM/WgH7b8TUIuI/AAAAAAAACuI/ofLW18r2DQMK4A2HST-0KiGzGm6dHtXXQCLcBGAs/s1600/2017-11-07_203436.png
https://4.bp.blogspot.com/-sHUhSqhbFlM/WgH7b8TUIuI/AAAAAAAACuI/ofLW18r2DQMK4A2HST-0KiGzGm6dHtXXQCLcBGAs/s1600/2017-11-07_203436.png
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 Description of Polymerization وصف عملٌة البلمرة    2.4.5

Process  

ٌن الحامض. ثم ؤ( الى المادة المؽذٌة لتنشٌط ت 400ppm-300ٌضاؾ الماء بكمٌة تعادل )       

( وتضخ الى المفاعل الذي ٌحتوي على العامل المساعد ) الحامض  400Fتسخن الى حوالً )

البلمرة باعثة للحرارة (. ان تفاعالت 5-14الصلب ( على هٌبة طبقة ثابتة ،كما مبٌن فً الشكل )

، لذلك ٌتم التحكم بدرجة الحرارة بضخ بروبان بارد. وتوجه نواتج التفاعل الى اجهزة  ةبشد

 ( . Polymer Gasolineتقطٌر لفصل البنتان والمواد الخفٌفة عن الكازولٌن المبلمر )

 

 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-ajUXKJFrmXY/WgH7cqgkSiI/AAAAAAAACuY/De-1_bfMxlcpizbtkmqkym6tAYOnsjWIgCLcBGAs/s1600/2017-11-07_212748.png
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 الفسفورٌك عامل مساعد لوحدة البلمرة( الكوارتز الحامل لحامض 15-5شكل )
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 اسئلة الفصل 5-5

 لماذا ٌتم معالجة الكازولٌن بعملٌات االزمرة وااللكلة؟:  1س 

 عرؾ عملٌة االزمرة؟:  2س 

 صؾ عملٌة االزمرة؟:  3س 

 ماهً العوامل المإثرة فً عملٌة االزمرة؟:  4س 

 عرؾ عملٌة االلكلة؟:  5س 

 االلكلة؟صؾ عملٌة :  6س 

 ماهً عملٌة البلمرة؟:  7س 

 صؾ عملٌة البلمرة؟:  8س 

 ماهً المادة الداخلة الى وحدة البلمرة؟:  9س 

 ماهً نواتج عملٌات االزمرة؟:  11س 
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 الفصل السادس 

 معالجة المٌاه فً مصافً النفط 

 

 

 

 األهداف 

 :بعد االنتهاء من دراسة الفصل ٌكون الطالب قادرا على 

 ٌعرؾ مصادر المشتقات النفطٌة فً المٌاه . -1

 ٌفهم عملٌة فصل المشتقات النفطٌة عن المٌاه . -2

 . ROٌفهم عملٌة التناضح العكسً  -3

 ٌدرك أهمٌة معدات االصطٌاد للنفط ومشتقاته فً عملٌات تنقٌة المٌاه . -4

 

 تمهٌد 6-1

توفٌر عناصر  علىتجمع   المنظمات والمجتمعات التً تدافع عن نقاوة وصفاء البٌبةكل       

الحٌاة السلٌمة للبشر والخالٌة من مسببات وتكوٌن بإر تلوث واسعة. إن المصافً النفطٌة 

ٌُعمد إلى بنابها وإقامتها على مقربة من األنهار وذلك للتخلص  وخاصة األنواع القدٌمة منها التً 
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فات فٌه من أكثر المصادر تلوٌثا للبٌبات البحرٌة نظرا  لكثرة المواد الضارة وتنوعها من المخل

والتً ٌتم وتصرٌفها منها والتً تجد طرٌقها فً نهاٌة المطاؾ إلى هذه البٌبات مما ٌزٌد من 

تتسم بتعقٌدها  نفطإن عملٌة تكرٌر ال .حجم مشكلة التلوث النفطً الناتج من هذه المصافً

هٌدروكاربونٌة ك إلى أن النفط نفسه هو خلٌط معقد من عدد ضخم من المركبات الوٌرجع ذل

 .ولتنوع المنتجات المطلوبة والتباٌن الكبٌر فً خواصها الفٌزٌابٌة والكٌمٌابٌة

 مصادر المشتقات النفطٌة فً المٌاه 2-6

التكرٌر المختلفة  ٌستخدم الماء فً العملٌات الصناعٌة التً تعالج النفط الخام فً وحدات       

بحالته السابلة فً ابراج التبرٌد والمبادالت الحرارٌة وٌستخدم بحالته البخارٌة فً ابراج التقطٌر 

او فً مناطق الضؽط العالً مثال تشؽٌل المضخات البخارٌة وؼٌرها وٌحدث اختالط للمشتقات 

المٌاه الخارجة من  نسبة منها مع وجود ٌإدي الى النفطٌة مع المٌاه فً تلك الوحدات مما

 -الوحدات وكما ٌلً:

  البخار: - 1

ٌستخدم على نطاق واسع فً مصافً النفط وذلك فً أجهزة الفصل وأجهزة إحداث       

الضؽط المنخفض وأبراج التقطٌر وؼٌرها هذا البخار ٌكثؾ بعد ذلك وٌفصل عن منتجات 

 بترولٌة على هٌبة مٌاه وتظل فً هذه المٌاه نسبة معٌنة من المواد الهدروكربونٌة والكبرٌتٌة. 

 مٌاه التبرٌد:-  2

ستخدم أنواع مختلفة من المٌاه بكمٌات كبٌرة جدا فً مصافً النفط التً تستعمل فً ت     

( ٌوضح احد انواع ابراج تبرٌد 1-6شكل )ال المكثفات والمبادالت الحرارٌة وابراج التبرٌد.

 المٌاه المستخدمة فً المصافً النفطٌة
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 ( ابراج تبرٌد المٌاه فً المصافً النفطٌة1-6شكل )

 

 مٌاه العملٌات:   - 3

أزالة الخام بما ٌسمى وحدة  نفطال الموجودة فًزالة األمالح تستخدم الوهً عبارة عن مٌاه     

النفط الخام ونظرا لطول خطوط األنابٌب وتعدد الصمامات والوصالت ٌحدث تسرب  امالح

لبعض المواد الهدروكربونٌة التً تصل إلى مٌاه التبرٌد فتلوثها وٌزداد تركٌز هذه الملوثات 

ٌوضح مخطط وحدة ازالة االمالح، حٌث ٌتم  2-6شكل . الباستمرار إعادة استخدام هذه المٌاه 

 ٌؾ  النفط الخام الداخل لوحدة ازالة االمالح من النفط الخام.اضافة ماء لتخف
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 مخطط وحدة ازالة االمالح 2-6شكل 

 ( 2-6) مفتاح الشكل

 Desalted oil 1 وفظ بذون امالذ

 Demulsifier 2 كبسش اسخسالة

 Dilution water 3 مبء حخفُف

 Mixer 4 خالط

 Effluent  5 خشوج

 Oil/water Interface 6 انمبء\خهُظ انىفظ

 Crude Oil Desalter 7 مضَم امالذ انىفظ انخبو

 

تشكل المركبات الهدروكربونٌة النسبة العظمى من الملوثات الموجودة فً مٌاه الصرؾ و      

الناتجة عن الصناعات البترولٌة ، وٌضاؾ لها بعض المركبات األخرى منها : المركبات 

 .وأمالح الصودٌوم  -والمركبات الكبرٌتٌة  -( العضوٌة ) كحمض السلفونٌك 

وٌحدث التلوث بالمواد البترولٌة بسبب المخلفات الناتجة عن الصناعات البترولٌة أو نتٌجة 

  الحوادث المإدٌة إلى تدفق كمٌات من النفط ، وٌمكن تجزبة مراحل الصناعات البترولٌة إلى :

د تسخٌن تنفصل تلك المٌاه بالتبخر عنحٌث الخام ٌحوي على نسبة من المٌاه  نفطكما أن ال  

-g / liter  (2على  ( وتحوي المٌاه الناتجة90 – 50)  0Cدرجة حرارة الماء الى\خلٌط النفط

 .( من المواد الهدروكربونٌة0.5

: ٌنتج عن عملٌة نقل النفط بواسطة الناقالت كمٌات كبٌرة من المٌاه الملوثة  نقل النفط  -ثانٌا 

بالمركبات الهٌدروكربونٌة ، وتكون تلك المٌاه متواجدة داخل النفط المنقول ، وتنفصل عنه أثناء 
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عملٌة النقل ، كما ٌتم تنظٌؾ ناقالت النفط بعد تفرٌؽها وٌكون ماء التنظٌؾ محمال  بالمواد 

  .العضوٌة

 

 

 ( ناقالت النفط البحرٌة3-6شكل )

: تتكون مٌاه الصرؾ الناتجة عن مصافً النفط من مٌاه صرف ناتجة عن مصافً النفط  -ثالثا 

 .أنواع مختلفة فً حمولتها من المركبات البترولٌة وفً نوعٌة تلك المركبات
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 ( تصرٌؾ المٌاه العادمة من مصفى نفطً الى مجرى ماب4ً-6شكل )

 

 

 مراحل معالجة المٌاه الملوثة بالمشتقات النفطٌة   6-3 

 مرحلة المعالجة الفٌزٌائٌة  1 – 3 – 6

 ( Oil separationعملٌة فصل المواد النفطٌة )  -أوال 

تتم عملٌة فصل المواد النفطٌة فً حوض الفصل باالعتماد على فرق الكثافة بٌن النفط         

( حٌث ٌتم بواسطتها إزالة oil skimmerوالماء وحوض الفصل ٌكون مزود بقاشطة النفط ) 

النفط العابم الى مستودع الفضالت النفطٌة حٌث ٌكون النفط حاوٌا على كمٌات قلٌلة جدا من 

( ٌوضح 5-6الشكل ) .الماء الذي تم فصله عن النفط ٌنساب الى حوض التجانسالماء ، أما 

النوع  حوض لفصل النفط عن المٌاه بواسطة كاشطة تزٌل النفط المتجمع على سطح المٌاه. هذا

من اجهزة  الفضل موجودة فً وحدات معالجة المٌاه العادمة فً المصافً قبل طرح هذه المٌاه 

ٌوضح  فاصل ف( 6-6تحت الضؽط الجوي االعتٌادي. أما الشكل )خارج المصفى وهً تعمل 

النوع من اجهزة  الفضل  ماء( الخارج من الببر النفطً و هذا\ؼاز مصاحب\خلٌط )نفط خام

موجودة قرب المكمن النفطً وال تحتوي على كاشطة و انما تعتمد فقط على فرق الكثافة لخلٌط 

 جو. 4-2الجهزة تعمل تحت ضؽط ٌتروح ماء( علما ان هذه ا\ؼاز مصاحب\)نفط خام
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 ( حوض لفصل النفط عن المٌاه بواسطة كاشطة أزالة النفط5 -6شكل ) ال
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 ماء( الخارج من الببر النفطً\ؼاز مصاحب\( فاصل خلٌط )نفط خام6 -6شكل ) 

 ( 6-6( و )5-6) مفتاح الشكلٌن

 Inlet  1 دخىل

 Grit trap 2 مصُذة انسصً

 Adjustable weir 3 قببم نهخعذَم زبخض

 Oil layer 4 طبقت انىفظ

 Sludge  5 زمأة

 Outlet  6 خشوج

 Oil globules 7 كشَبث انىفظ

 Parallel plate assembly 8 مدمع انصفبئر انمخىاصَت

 Well fluid inflow 9 دخىل انخهُظ مه انبئش

 Water outflow 01 خشوج انمبء

 Oil outflow 11 خشوج انىفظ

 Gas outflow 12 خشوج انغبص

 Instrument gas supply 13 خهبص حغزَت انغبص

 Pressure release 14 حىفُس انضغظ

 Typical separator 15 فبصم ومىرخٍ

 Natural gas 16 غبص طبُعٍ

 

 ( Equalization pitحوض التجانس )  -1

(  Agitatorsٌتم خلط الماء الذي تم تجمعٌه فً حوض التجانس بواسطة خالطات )          

وذلك للحصول على سابل مابً متجانس وعدم السماح بالمواد بالترسٌب، بعد ذلك ٌضخ الماء 

 الملوث إلى حوض التخثٌر.

 

 حوض التجانس( 7-6شكل )
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 ( flocculation - coagulation pit)  و التلبٌد حوض التخثٌر -2

ما ٌكرون (  100-1تتضمن هذه العملٌة إزالة  الدقابق العالقة المتناهٌة فً الصؽر )       

ٌمكن التخلص منها بعملٌة التركٌد الفٌزٌابٌة مثل دقابق السلٌكا والمواد العضوٌة  والتً ال

والبكترٌا وؼٌرها . حٌث ٌضاؾ مادة الشب وهو ملح مزدوج من كبرٌتات األلمنٌوم 

وم المابً وٌنتج من التحلل المابً لملح الشب مادة هٌدروكسٌد األلمنٌوم والتً تترسب والبوتاسٌ

ثر على إزالة المكونات الؽروٌة إعلى هٌبة اوكسٌد األلمنٌوم المابً مكونا مادة جٌالتٌنٌة ت

 :العالقة فً الماء ، وٌمكن تلخٌص فعل هٌدروكسٌد األلمنٌوم بالنقاط االتٌة 

a-  الؽروٌة بحصرها بٌن التكوٌن الجالتٌنً تدرٌجٌا امتصاص الدقابق. 

b   -امتزاز المواد الؽروٌة على السطح الخارجً لدقابق المادة الجالتٌنٌة . 

c- لسالبة لهٌدروكسٌد ا تعادل الشحنات الموجبة لدقابق المواد الؽروٌة العالقة بواسطة الشحنات

 .األلمنٌوم ومن ثم تخثٌرها إلى دقابق اكبر 

 

 و التلبٌد ض التخثٌراحو( أ8-6)شكل 

 

  floating processعملٌة التطوٌف ) التعوٌم (  -3

خذ جزء من الماء الملوث إٌدخل الماء مع العالق الؽروي الى أحواض التطوٌؾ ، حٌث ٌ      

فً حوض التطوٌؾ وٌشبع بالهواء المضؽوط فٌتحرر الهواء منه بعد دخوله مع الماء الى 

حوض التطوٌؾ نتٌجة لهبوط الضؽط الى الضؽط الجوي االعتٌادي مكونة فقاعات هوابٌة 
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لها  والتً تجذب نحوها دقابق المواد الصلبة العالقة بواسطة قوة الشد السطحً مكونة دقابق

وزن نوعً اقل من الماء فتطفو على سطح الماء ثم ٌتم قشطها من السطح وتجمٌعها فً حوض 

خزان جانبً تسحب منه بعد ذلك الى حوض التخثٌر .
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 ( وحدة التطوٌؾ9-6شكل )

 (( 9-6و ) 8-6) مفتاح الشكلٌن

 Coagulant 1 مبدة مخثشة

 Flocculent 2 مبدة مهبذة

 pH correction 3 حصسُر انسبمضُت

 Acid/base 4 قبعذة\زبمط

 Flocculated influent 5 انذخىل مه مشزهت انخهبُذ

 Oil/ scum 6 انشغىة\انضَج

 Discharge  7 انخشوج

 Treated effluent 8 مبء معبنح

 Recycle pump 9 مضخت حذوَش

 Vent 10 حىفُس

 Sludge 11 زمأة

 

 

 ( filtrationعملٌة الترشٌح )  -ثانٌا 

تعتبر عملٌة الترشٌح من أهم العملٌات التكنولوجٌة للتخلص من الجزء األكبر من المواد      

العالقة، وتنجز عملٌة الترشٌح فً الؽالب فً مرشحات رملٌة، تتكون المرشحات الرملٌة من 

 ، وكما ٌؤتً : ثالث طبقات

 

a  - ( القسم العلوي ٌحتوي على فحم حجريActivated carbon ) 

-  b ( القسم الوسطً ٌحتوي على الرملsand ) 

 -c (  القسم السفلً ٌحتوي على حصى ناعمPebbles ) 

 حٌث ٌدخل الماء من أعلى المرشحات وٌتجمع فً أسفلها فً حوض المراقبة

 ( Guard basinحوض المراقبة )  -ثالثا 

بعد أن ٌتجمع الماء فً حوض المراقبة ٌتم إشباع الماء بالهواء بواسطة أجهزة خاصة )      

Aerator  وبعد التؤكد من صالحٌة الماء وخلوه من المواد الملوثة وذلك من نتابج الفحوصات )

 المختبرٌة حٌنبذ ٌضخ الماء الى النهر . 

 ( incinerationعملٌة الحرق )  -4

المواد السابلة والصلبة والتً تم استخالصها من الماء الملوث فً  وهً عملٌة حرق جمٌع      

( والمتجمعة فً حوض التخثٌر فإنها تجفؾ  sludgeوحدة المعالجة فبالنسبة للمواد المترسبة ) 

( ومن ثم تجمع فً خزان خاص وٌسحب بواسطة  dehydratorsبواسطة أجهزة خاصة  ) 
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لمفصول من الرواسب فٌرجع مرة ثانٌة الى حوض مضخات خاصة الى المحرقة ، أما الماء ا

 التجانس .

 أما الفضالت التً تحرق بالوحدة فهً :

 spent causticفضالت صودا الكاوٌة    - أ

  disulphide oilالمركبات النفطٌة الكبرٌتٌة   - ب

   dehydrated sludgeالطٌن المجفؾ  - ت

 waste oilفضالت النفط    - ث

 activated carbonالكاربون الفعال   - ج

 organic wasteفضالت المواد العضوٌة      - ح

 

  

 محرقة النفاٌات النفطٌة  10-6شكل 
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 ( 01-6) مفتاح الشكل

 Sludge feeder 1 مغزٌ انسمأة

 Fluidizing air 2 هىاء انخمُع

 Fluidized sand 3 انشمم انمخمُع

 Bed gun  4 انقذازت

 Deflector 5 انمىخهت

 Secondary air 6 انهىاء انثبوىٌ

 Incinerator burner 7 مشعم انمسشقت

 Exhaust gas 8 انغبص انخبسج

 

 مرحلة المعالجة الكٌمٌائٌة 2-3-6

الزٌوت المستحلبة ال ٌمكن فصلها فٌزٌابٌا  لذلك ال بد من اللجوء إلى طرق المعالجة         

الناشبة بٌن قطرات الزٌت والوسط الكٌمٌابٌة والتً تسمح بإزالة حالة االستحالب واالستقرار 

 .المابً المحٌط بها المرحلة الثانٌة

  

 

 

 

 

 

 

 ( تجمٌع الزٌوت فً مستحلب النفط فً الماء11-6شكل )
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 مرحلة المعالجة الباٌولوجٌة 3-3-6

من أهم مراحل المعالجة التً ٌجب تطبٌقها على المٌاه  لمٌاه الصرؾ عتبر المعالجة البٌولوجٌةت

مٌاه الالموجودة فً المختلفة  المواد العضوٌة أكسدة فً المحطة وتهدؾ هذه المعالجة إلى

وبعض الكابنات  البكترٌا وتحوٌلها إلى مركبات مستقرة وكتلة حٌوٌة تتؤلؾ فً معظمها من

انفراد وبالتالً الحصول على مٌاه خالٌة  الدقٌقة التً ٌمكن فصلها عن المٌاه ومعالجتها على

والبكترٌا أهم عنصرٌن من العناصر  األكسجٌن عملٌا  من التلوث العضوي، وٌعتبر وجود

ووجود  درجة الحرارة لوجٌة إضافة إلى شروط أخرى مثلالمطلوبة إلنجاح المعالجة البٌو

 .بعض المؽذٌات المساعدة

 

 

 :    (Membrane Separation) باألغشٌة  الفصل 4-6

إن استعمال األؼشٌة النصؾ نفاذة ٌعد نقلة حدٌثة نسبٌا  فً تكنولوجٌا تجدٌد وتنقٌة المٌاه،       

وفً حٌن أن مهندسً التصمٌم ٌجدون فً استكمال وتطوٌر هذه التقنٌات الجدٌدة معتمدٌن فً 

ؼشٌة نفس الوقت على الطبٌعة التً تشتمل على أمثلة عدٌدة لفصل المحالٌل المابٌة بواسطة األ

النصؾ نفاذة ، وٌحاولون تصنٌع أجهزة فصل مماثلة لما ٌحدث فً العدٌد من األنظمة الطبٌعٌة 

فاألؼشٌة الطبٌعٌة تستعمل بواسطة جذور األشجار وأوعٌتها الخشبٌة وبواسطة األمعاء الدقٌقة 

 .والكلى عند الحٌوانات وذلك فً عملٌات نقل األؼذٌة إلى خالٌاها وفً طرح الفضالت

دما تستعمل األؼشٌة فً تنقٌة المٌاه فإن المٌاه تعبر عبر هذه األؼشٌة نتٌجة لقوة االستخراج فعن

أو نتٌجة الشتراك قوى استخراج عدٌدة تجعل المٌاه تترك ورابها جزءا  من شواببها األصلٌة 

كمحالٌل مركزة وإن نوع األؼشٌة وطرٌقة تطبٌق قوى االستخراج ومواصفات المٌاه المراد 

 .تها، جمٌع هذه العوامل تحدد نوع الشوابب التً ٌمكن فصلها ومردود التنقٌة أٌضا  تنقٌ

ففً الماضً كانت مشاكل انسداد وتخرب هذه األؼشٌة ومشكلة طرح مخلفات التنقٌة تجعل 

استخدام هذه األؼشٌة محدود بتكلفة عالٌة نسبٌا  ومقتصرا  على بعض المواقع التً تتوفر فٌها 

 .االستفادة تجارٌا  من المخلفاتإمكانٌة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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أما التطورات الحدٌثة فلقد جعلت من هذه األؼشٌة تكنولوجٌا  قابلة للتطبٌقات بصورة واسعة 

ومكنت من إنتاج مٌاه فابقة النقاوة وفً فصل ملوحة المٌاه الضاربة للملوحة وكذلك فً معالجة 

  :وللفصل باألؼشٌة تطبٌقات عدٌدة من أهمها الملوثةأنواع المٌاه 

 :(Microfilration )الترشٌح المٌكروي -1

أبسط عملٌة فصل تقوم بها األؼشٌة بوصفها تلعب دور الجدار والحاجز المابً حٌث  تعد    

ترؼم المٌاه على المرور عبره ٌفوق الضؽط وذلك من خالل مساماته التً ٌمكن أن تتراوح 

 . (مٌلً مٌكرون0.2-0.1بٌن)

عدد وتصنع األؼشٌة الصناعٌة من مواد مختلفة مثل البولً أمٌد أسٌتات السٌلٌلوز. إن 

المسامات فً واحدة السطح وشكلها ٌمكن أن تتنوع جدا  وتإثر على معدالت ومواصفات المٌاه 

 .الناتجة كما أن كٌمٌابٌة األؼشٌة وبنٌتها أٌضا  من العوامل الهامة

وخالل عملٌة الترشٌح تلتقط المواد المعلقة على سطح الؽشاء وإذا كانت هذه المعلقات من النوع 

ؽطها على سطح الؽشاء تإدي فً هذه الحالة إلى انسداد مساماته بصورة الطٌنً أو ٌسهل ض

أسرع بكثٌر من أٌة مواد ترشٌح أخرى وتإدي إلى انخفاض معدالت الترشٌح إلى حدود كبٌرة 

 .قد تإدي إلى إٌقاؾ عمل الؽشاء واستبداله، ونادرا  ما ٌمكن ؼسٌل هذه األؼشٌة عكسٌا  

رض الترشٌح تكون قدرتها قلٌلة على فصل المواد الؽروٌة إن األؼشٌة التً تستعمل بؽ     

والمنحلة ، وإن كمٌة فصل المواد الصلبة المعلقة إنما ٌعتمد بالدرجة األولى على حجم وشكل 

 .المسامات وعلى نزوع العجٌنة التً تنشؤ مع استمرار عملٌة الترشٌح

 ( وحدة الفصل باالؼشٌة12-6شكل )
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األؼشٌة بؤن نسبة المٌاه الناتجة كما وٌمتاز الترشٌح المٌكرونً عن طرق الفصل األخرى ب      

%، هذا ولجعل هذه الطرٌقة من الترشٌح باألؼشٌة طرٌقة عملٌة البد من فصل ؼالبٌة 100هً 

قبل أن تدخل المٌاه إلى األؼشٌة   Septum filters المواد المعلقة باستخدام مرشحات خاصة

  .وةالتً ٌجب أن تعد المرحلة األخٌرة فً إنتاج المٌاه عالٌة النقا

 

 

 

 

 

 :(Ultra Filtration )الترشٌح الفائق - 2

ً لمٌل 0.1كلما صؽر حجم المسامات فً األؼشٌة وأصبحت أصؽر بكثٌر من          

تطلب ذلك زٌادة فرق الضؽط الالزمة فٌها للحصول على معدالت تدفق مقبولة أي كلما  مٌكرون

بمسامات صؽٌرة وضؽط عالً دعونا هذه الطرٌقة من الترشٌح كان المطلوب استخدام أؼشٌة 

  kg / m2 1.4حٌث ٌكون عادة  فرق الضؽط المطلوب أعلى من (UF) بالترشٌح الفابق

وإن الؽرض من استعمال المسامات األصؽر هو فصل المواد الؽروٌة والمواد العضوٌة المنحلة 

ؼشٌة ذات المسامٌة الصؽٌرة أنها أكثر ذات األوزان الجزبٌة العالٌة، ومن محاذٌر هذه األ

 .عرضة لالنسداد من األؼشٌة المٌكرونٌة

 ( مرشح 13-6شكل )
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كما أن بعض أنواعها ٌمكن أن ٌؽسل عكسٌا  وٌمكن أن تتعطل بالحرارة والضؽط الزابدٌن 

 .دور أساسً على النتابج (UF) وٌلعب نوع وشكل ؼشاء

  والتناضح العكسً (UF) ابقوجد أربعة أنواع من التصامٌم األساسٌة لوحدات الترشٌح الف

(RO)   ًوه : 

 .(Large tube construction) األنبوبً .1

 .(Flat plate construction) التصمٌم ذو الصفٌحة المستوٌة .2

 .التصمٌم ذو اللفابؾ اللولبٌة .3

 .ٌبراالتصمٌم ذو األؼشٌة المجوفة المصنوعة من الف .4

 

  : Reverse Osmosis  التناضح العكسً 5-6

هً العملٌة التً ٌمر فٌها المذٌب عبر الؽشاء الفاصل بٌن  Osmosis إن عملٌة النضح        

محلولٌن ضعٌؾ وقوي بحٌث ٌكون اتجاه تدفق المذٌب باالتجاه الذي ٌخفؾ من تركٌز المحلول 

األقوى وٌمكن مالحظة ذلك من خالل مالحظة زٌادة الحجم فً حجرة المحلول األقوى وإذا 

نابٌب عمودٌة فإننا نالحظ أن التدفق إلى الحجرة األقوى ٌستمر حتى زودت هذه الحجرة بؤ

ٌصبح مستوى السابل فً هذه الحجرة أعلى من مستواه فً حجرة السابل األضعؾ بمقدار 

 .ٌساوي الضؽط الحلولً للسابل

 
فإنه تنشؤ قوة استخراج نتٌجة لفرق الضؽط على  (RO) أما فً التناضح أو الحلول العكسً

الؽشاء تإدي هذه القوة إلى تدفق جزٌبات الماء بعكس االتجاه العادي أي من جهة جانبً 

 .المحلول األقوى إلى األضعؾ

لذلك فإن الضؽط الواجب تطبٌقه فً هذه الحالة ٌجب أن ٌكون فً حده األدنى أعلى من الضؽط 

 المحلولً للسابل وٌعتمد أٌضا  على فرق التركٌز على جانبً الؽشاء. 

المحافظة على الضؽط التصمٌمً لها أي على  (RO) ن المهم جدا  فً تشؽٌل وحداتوم      

معدل انخفاض الضؽط عبر األؼشٌة، وذلك ألن انخفاضه عن هذا الحد ٌإدي إلى انخفاض 

اإلنتاج من جهة وإلى سوء مواصفات المٌاه الناتجة من جهة ثانٌة وكذلك إذا تم رفع قٌمة 

منتج كؤن ٌتم اإلؼالق المتعمد على خط "المنتج"، فإن ذلك أٌضا  الضؽط المعاكس أي فً جهة ال

ٌإثر على مواصفات المنتج ولذلك فإن المحافظة على الضؽط عبر األؼشٌة ٌعد عامل حرج 

 .للحصول على األداء األمثل لهذه األؼشٌة
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 ( مخطط عملٌة التناضح العكسً 14- 6شكل )

 

ألكثر قدرة على إمرار الماء من خالله ٌكون أقل قدرة على العموم ٌمكن أن نقول أن الؽشاء ا

على احتجاز األمالح وبالتالً ٌكون منتجه ملوثا  والعكس صحٌح وذلك عند نفس معدالت 

انخفاض الضؽط على األؼشٌة وإن هذه الصفات لألؼشٌة تتؽٌر بتؽٌٌر نوع البولٌمٌر المصنوع 

 . منه وطرق صناعته ومعالجته

 

 المنتجات البترولٌةمصائد   6-6

تمر مٌاه الصرؾ الصناعً على مجمع تٌارات مٌاه الصرؾ، وعلى المصفاة، ومصٌدة       

الرمل ثم تدخل فً مصٌدة البترول، حٌث تروق الكتلة االساسٌة من المنتجات البترولٌة 

 والشوابب المٌكانٌكٌة، وتسٌل مٌاه الصرؾ من مصٌدة البترول الى بركة التروٌق االضافً

مرة اخرى، او قبل دخولها فً وحدة  الستخدامهاللمنتجات البترولٌة، قبل دخول المٌاه الصناعٌة 

اتمام التنقٌة. وتجمع المنتجات النفطٌة، الملتقطة فً مصٌدة البترول، وفً بركة التروٌق، فً 

ماء، عملٌة نزع ال إلجراءخزانات تجمٌع النفط، ثم تدفع بواسطة المضخات الى خزانات مختلفة 

وتدخل بعد ذلك فً وحدة لنزع الماء من المنتج الملتقط وٌذهب المنتج المنزوع منه الماء الى 

 خزانات الخام.
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وٌضخ الراسب الموجود فً مصٌدة الرمل الى ساحة خاصة، اما الراسب الموجود فً مصٌدة 

ن، وٌجفؾ ٌجمع ، وٌدفع بواسطة المضخات الى مجمعات الؽرٌن، او الى ساحات الؽرٌفالنفط، 

 فً الساحات ثم ٌنقل الى المصنع.

وال تستطٌع منشآت التنقٌة لمجاري المصنع، فً حالة االمطار الؽزٌرة ان توفر عمال طبٌعٌا، 

لذلك ٌذهب الماء الزابد من ؼرفة تجمٌع السٌول الى مخزن احتٌاطً متخصص كذلك الستقبال 

 المنتجات النفطٌة فً حال عطل الخزانات الي سبب.

دة البترول المستخدمة فً مصافً النفط هً خزان افقً فً االرض مقسم بواسطة ومصٌ

 جدران طولٌة الى قسمٌن او اكثر، وتعمل هذه االقسام بالتوازي.

 

 

 

 

الٌها من وتبنى مصابد النفط من الكونكرٌت وؼالبا على شكل مستطٌل. وتدخل مساه الصرؾ 

ؼرفة خاصة، عن طرٌق مجاري مابٌة، فً كل قسم من المصٌدة تدخل الى ؼرفة التروٌق، عن 

طرٌق شبكة رأسٌة. وتنفصل المٌاه والمنتجات النفطٌة والشوابب، نتٌجة الختالؾ كثافاتها 

 فٌطفو المنتج النفطً على السطح وتترسب المواد المعدنٌة الصلبة فً قاع المصٌدة.

للتخلص تج النفطً من سطح الماء بواسطة انابٌب دورانٌة ذات شقوق وٌمر الماء وٌجمع المن

من المنتجات النفطٌة اسفل جدار احتجاز النفط، وٌصب فً فتحة صرؾ الماء ثم ٌدخل مجمع 

وتزود مصابد البترول بآلٌة كاشطة ناقلة مزودة بكاشطات خشبٌة، تعمل بواسطة  الصرؾ.

 ( حوض الترسٌب وازالة المنتجات النفطٌة 15-6شكل )
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محرك كهربابً، وتشؽل آلٌة الكشط دورٌا لدفع المنتج النفطً الى انابٌب التجمٌع، ومنها الى 

خزانات التجمٌع ومن ثم ٌسحب الى خزانات الخام. اما الرواسب فً قاع المصٌدة تجمع فً 

 منطقة منخفضة ٌسحب منها الراسب عن طرٌق انبوب الؽرٌن الى مجمع الؽرٌن. 

النفطٌة التً لم تسحب فً المصابد ممزوجا مع الماء الخارج من  وٌبقى جزء من المنتجات

المصٌدة على صورة مستحلب ثابت، وٌتجه هذا الماء الى بركة تنقٌة اضافٌة  وٌمر خالل 

المنتجات النفطٌة المتجمعة فً المصابد تمرر الى  عملٌة تنقٌة اكثر دقة. إلجراءمرشح رمل 

، حٌث ٌتم  0C 80 - 65 ن بدرجة حرارة تتراوح بٌنوحدات تنقٌة بواسطة البخار الذي سكو

فصل الماء العالق عن المنتج النفطً الذي ٌذهب الى خزانات النفط الخام لٌتم اعادة  تكرٌره فً 

 وحدات تقطٌر النفط الخام فً المصفى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسئلة الفصل 6-7

 ماهً مصادر المنتجات النفطٌة فً مٌاه الصرؾ الصناعٌة؟:  1س 

 عدد طرق معالجة مٌاه الصرؾ؟: 2س 

 ماهً اجزاء المعالجة الفٌزٌابٌة؟:  3س 

 ٌتم حرقها؟ما هً الفضالت التً :  4س 

 عدد انواع الترشٌح؟:  5س 

 ماهً فابدة القاشطة الخشبٌة؟:  6س 

 ( تنقٌة المنتج المسحوب من المٌاه الذاببة16-6شكل )

 

 دخول المنتج النفطً

 دخول بخار الماء

 سحب المنتج الخالً من الماء

الذابب خروج الماء 

 مع البخار
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 اذكر اجزاء من مصابد المنتجات النفطٌة؟:  7س 

 ؟ ROكسً ع: اشرح عملٌة التناضح ال 8س 

 اشرح دور هٌدروكسٌد االلمنٌوم فً عملٌة التركٌد ؟:  9س 

 المٌاه ؟قات النفطٌة فً مصادر المشت مع الشرح  اذكر:  10س 

 

 

 

 

 الفصل السابع 

 الكٌمٌاوٌة المفاعالت 

 

 

 

 األهداف 

 بعد االنتهاء من دراسة الفصل ٌكون الطالب قادرا على ان :

 ٌعرؾ مفهوم مٌكانٌكٌة التفاعل الكٌمٌاوي . – 1

 ٌصنؾ المفاعالت الكٌمٌاوٌة . – 2

 ٌعرؾ العوامل المإثرة فً التفاعالت الكٌمٌاوٌة . – 3
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 معدل سرعة التفاعل الكٌمٌاوي .ٌفهم  – 4

 ٌدرك أهمٌة العوامل المساعدة فً التفاعالت الكٌمٌاوٌة . – 5

 ٌستخدم بعض العالقات الرٌاضٌة الخاصة بالتفاعالت الكٌمٌاوٌة فً حل بعض المسابل . – 6

 

 تمهٌد 1 - 7

و البتروكٌماوٌاة أالكٌماوٌاة  ةالصاناع ساواء فاً نتاجٌاةاال ةالوحاد قلابعتبار ٌالمفاعل الكٌمااوي 

حٌااث ٌااتم فٌااه تحوٌاال المااواد الكٌمٌاوٌااة الداخلااة للمفاعاال الااى مااواد اخاارى ، النفطٌااةصااناعة الوأ

 تختلؾ فً مواصفاتها الكٌمٌاوٌة و الفٌزٌاوٌة.

الكٌمٌاوٌااة التااً تسااتخدم فااً الصااناعات اعاااله وخاصااة فااً ماان المفاااعالت عدٌاادة أنااواع  هناااك

ى العاملٌن فً مجاال تشاؽؾ المصاافً النفطٌاة التعارؾ علاى الصناعة النفطٌة، ولذلك ٌنبؽً عل

  اجزاء المفاعل الداخلٌة و الضوابط لعملٌة تشؽٌل المفاعل و التً تإمن سالمة اجزابه.

إن هناك عددا كبٌرا من األنواع المختلفاة مان المفااعالت الكٌماوٌاة مان حٌاث الحجام والشاكل و 

مسااتخدم فااً المختباار الكٌمٌااابً فااً تفاااعالت ظااروؾ التشااؽٌل، وماان أكثرهااا شااٌوعا الاادورق ال

الطور السابل، ومن جهة أخرى نالحظ  بان الوعاء االسطوانً المستخدم فاً الصاناعة النفطٌاة 

 متر. 12)مثال عملٌات تكسٌر الهدروكاربونات( قد ٌصل قطره إلى 

 

 

   Chemical Kineticsمٌكانٌكٌة التفاعل )الحركٌات الكٌماوٌة(  2-7

سرعة  ٌدرسالعلم الذي  ؤنهاب ( تعرؾ  Chemical Kineticsالحركٌات الكٌماوٌة )         

أن اي مفاعال فاً  .آخار اتإلاى مركباأو الماواد المتفاعلاة و تحولهاا الماادة  اساتهالك خطواتو 

ٌمكاان تصاامٌمه اي اٌجاااد الحجاام و االبعاااد المطلوبااة باادون معرفااة حركٌااة  الصااناعة النفطٌااة ال

من لتفاعل مواد معٌنة الحركٌات الكٌماوٌة ٌتم الحصول على معلومات  عادة ماو التفاعل داخله.

تحت ظاروؾ تشاؽٌلٌة مختلفاة مان )درجاة الحارارة و الضاؽط و تركٌاز الماواد  مفاعل مختبري

لالستفادة منهاا  المتفاعلة و سرعة جرٌانها داخل المفاعل و تركٌز و مواصفات العامل المساعد(

عالت الصااناعٌة أو المسااتخدمة فااً الصااناعات النفطٌااة والتااً ٌكااون فااً حسااابات تصاامٌم المفااا

 ةتؽٌر الظروؾ التشؽٌلٌ حجمها مبات المرات اكبر من المفاعل المختبري. مع االنتباه ان اختٌار

اعاله فً المفاعل المختبري ٌجب ان تتداخل مع الظروؾ التشؽٌلٌة التاً تعمال فٌهاا المفااعالت 

 رة و الضؽط و تركٌز المواد المتفاعلة.الصناعٌة وخاصة درجة الحرا

 

 

 أنواع التفاعالت الكٌماوٌة 3-7

 ٌتم تقسٌمها:التفاعالت الكٌماوٌة كل 

 -حسب طبٌعة المواد الداخلة فً التفاعل الى: -1
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أو  ةسابل بٌن أطوار متشابهةوٌحدث   -:  Homogenous Reactionالتفاعل المتجانس  -أ

 .ةؼازٌ

 باٌن أطاوار ؼٌاروٌحادث   -: Heterogeneous Reactionالتفاعال ؼٌار المتجاانس  -ب

 مثال طور سابل ٌتفاعل مع طور ؼازي. متشابهة

 -حسب اتجاه التفاعل الى:كذلك تصنؾ  وأ -2

تكاوٌن  ههاو الاذي ٌحادث فاً اتجاا -: Irreversible Reactionالتفاعال ؼٌار االنعكاساً  -أ

 عل عندما ٌتم استهالك المواد المتفاعلة كلٌة.وٌتوقؾ هذا التفا النواتج فقط

+ D A + B                     C 

                 

 ٌنفاً اتجااه  : هاو التفاعال الاذي ٌحادث Reversible Reactionالتفاعال االنعكاساً  -ب

وٌتوقاؾ  تكاوٌن الماواد المتفاعلاة إلعاادة العكساً باالتجااهٌحادث  و الثانًتكوٌن النواتج االول ل

وٌمكاان الااتحكم بنقطااة تااوازن (   Equilibriumٌصاال إلااى حالااة االتاازان ) التفاااعلٌن عناادما 

 ظروؾ التفاعل من ضؽط أو تركٌز و درجة حرارة فً التفاعل عن طرٌق التحكم

 + D A + B                     C 

 

 العوامل المإثرة فً التفاعل الكٌمٌابً:

 مجموعة من العوامل ، وهً:ب تتؤثرطبٌعة التفاعل الكٌمٌابً 

،  تبرتع :درجة الحرارة  -1 ًّ حٌاث أن اي تفاعال كٌمٌااوي أهّم عامل مإّثر فً التفاعل الكٌمٌااب

بٌن مادتٌن أو أكثر ال ٌحدث أال أذا تم تجهٌز و سط التفاعل بطاقة حرارٌة تسمى طاقة التنشاٌط 

(Activation Energy كماا ٌالحاظ ان سارعة التفاعال ال ) كٌمٌاابً تبادأ بالزٌاادة كلماا تازداد

 درجة الحرارة.

وكمثال على ذلك، احد طارق تحوٌال اول اوكساٌد النتاروجٌن الاى ثاانً أوكساٌد النتاروجٌن هاً 

بمفاعلة  اول اوكسٌد النتروجٌن ماع االوزون، و لكاً ٌاتم ذلاك ٌجاب ان نضاٌؾ طاقاة حرارٌاة 

 جٌنكٌلو جول لكل مول من اول اوكسٌد النترو 9,6مقدارها 

 

اة،  :سطح التتالمس -2  ٌّ وجاود  ظو لاذلك نالحاٌعاّد مان العوامال المهّماة فاً التفااعالت الكٌمٌاب

سااابل ( او ؼٌاار المتجانسااة -( فااً مفاااعالت االطااوار المتجانسااة )سااابل Mixersخالطااات ) 

ؼاز( أو )سابل صلب( والؽرض من الخاالط هاو لزٌاادة مسااحة الاتالمس باٌن جزٌباات  -)سابل
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هااو حاادوث عملٌااة تاكاال الحدٌااد )  : سااطح الااتالمسى تااؤثٌر وماان األمثلااة علاااالطااوار المتفاعلااة. 

Fe ( عند تعرضه الى الهواء الرطب، حٌث بعد فترة زمنٌة ٌبدأ تكون اوكسٌد الحدٌد )Fe2O3 

( على سطح الحدٌد وهو ما ٌسمى بالصدأ. و فً حالة عزل الحدٌد عن التالمس بالهواء الرطب 

 الحدٌد. تآكلتحدث عملٌة  ال -كطالء الحدٌد مثال –

 

هو عبارة عن اختالط مرّكبات من أكثر من عنصٍر معا ، مما ٌإّدي  :المواد المتفاعلة زتركٌ -3

، فٌناتج عناه تفاعاٌل باٌن مرّكباات العناصار، وقاد  ًّ إلى حدوث تركٌب جدٌد فً مزٌجهاا الكٌمٌااب

ٌكون شبه كامٍل، وؼٌر تاّم، وٌعتمد على العدٌد من العوامل ٌكون هذا التفاعل كامال ، وتاما ، وقد 

، ومن األمثلة علٌه تفاعل ؼاز المٌثان مع الهواء، ومعادلة التفاعال  ًّ المإثرة فً التفاعل الكٌمٌاب

  :الكٌمٌابً بٌن ؼاز المٌثان، والهواء هً

O2+ H 2CO           2+ 2O 4CH 

 

 

  Rate of Chemical Reactionسرعة التفاعل الكٌمٌاوي معدل  4-7

عادد ماوالت الماواد  معادل انتااجعادد ماوالت الماواد المتفاعلاة أو  معدل استهالكهو مقدار      

سارعة التفاعال لمعادل  و ٌرمز  .الوحدة الحجمٌة لمزٌج التفاعل علىالزمن  خالل وحدةالناتجة 

 (. rبالرمز )  الكٌمٌاوي

  ٌحدث فً الوسط الؽازي، التفاعل التالً :على سبٌل المثال

aA + bB         cC + dD 

 سرعة التفاعل للمواّد المتفاعلة: معدل  حٌث تكوُن الصٌؽة العامة لقانون

 كٌز المواد المتفاعلةاتر× سرعة التفاعل= ثابت التفاعل 

r = K [A]a [B]b 

علاى وبشاكل اساساً اعلاة ، وٌعتماد علاى طبٌعاة الماواد المتف K ٌرماز لثابات التفاعال باالرمز 

ترمز الى معامالت موازنة المعادلة الكٌمٌاوٌة، ، وهً تدّل على  b،aودرجة الحرارة. الرموز 

 .مااااااااااااااااا ٌاااااااااااااااادل علااااااااااااااااى درجااااااااااااااااة التفاعاااااااااااااااالهرتبااااااااااااااااة التفاعاااااااااااااااال ومجموع

 وٌمكن كتابة التعرٌؾ بالصورة الرٌاضٌة البسٌطة التالٌة :
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 حٌث

A متفاعلة اللمادة ل= رمز 

n عدد موالت = A 

  =V حجم وسط التفاعل 

tزمن التفاعل = 

 علما أن:

 (X -1تركٌز المادة المتفاعلة فً اي فترة زمنٌة من التفاعل = )المادة المتفاعلة االبتدابٌة( ) 

[A] = [A]O (1- X) 

 

 سرعة التفاعل الكٌمٌاوي معدل العوامل المإثرة فً 1 – 4 – 7

أو ٌقال حساب تؽٌار العوامال  تؤثر بعدة عوامل، والذي ٌزداد ٌالتفاعل الكٌمٌابً  سرعة معدل   

 التالٌة:

ٌااإدي زٌاادة تركٌاز الماواد الُمتفاعلااة إلاى المزٌاد مان تصااادمات  : تركٌتز المتواد الُمتفاعلتة  -1

 خالل وحدة الزمن، مما ٌزٌد من معدل التفاعل، جزٌبات المواد المتفاعلة 

 

ٌترافاق ارتفااع درجاات الحارارة بزٌاادة معادل التفاعال عاادة ، حٌاث ٌزٌاد  : درجة الحترارة  -2

ارتفاع الحرارة من معدل الطاقة الحركٌة لجزٌبات المادة، وبالتالً زٌادة التصادمات بٌنها خالل 

 وحدة الزمن، 

ٌتؤثر معدل التفاعل الكٌمٌابً بالوسط الذي ٌحدث فٌه، حٌاث ٌختلاؾ  : طبٌعة وسط التفاعل  -3

معدل التفاعل إذا كان الوسط سابال ، أو صلبا ، أو ؼازٌا ، أو مابٌا ، أو عضوٌا ، ، كما ٌتؤثر معدل 

، باإلضااافة إلااى مساااحة السااطح بالنساابة  التفاعاال بشااكل وحجاام المااواد المتفاعلااة إذا كاناات صاالبة 

 والصلبة. للمواد السابلة 

ٌإدي زٌادة الضؽط فً التفاعل إلى تحسٌن احتمالٌة تفاعل الماواد المتفاعلاة معاا ، :   الضغط -4

وبالتالً زٌادة معدل التفاعل، وٌعّد هذا العامال مهّماا  فاً التفااعالت التاً تحتاوي ؼاازات، علاى 

 عكس تفاعالت المواد الصلبة والسابلة، حٌث ال ٌعتبر حٌنها عامال  مهّما . 
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ٌُسااعد علاى  :المزج -5 ٌزٌد معدل التفاعال الكٌمٌاابً نتٌجاة مازج الماواد المتفاعلاة معاا ؛ حٌاث 

 زٌادة قدرتها على التفاعل. 

   Catalysts)) العوامل المساعدةوجود  -6

 

كاإلنزٌمات مثال  على تقلٌل طاقة تنشٌط التفاعل الكٌمٌابً وزٌادة معدل التفاعل، وذلك من خالل 

زٌااادة معاادل التصااادمات بااٌن المااواد المتفاعلااة، وزٌااادة فعالٌتهااا، وبالتااالً تقلٌاال التاارابط بااٌن 

 عة أكبر، جزٌبات المواد المتفاعلة أو منح كثافة إلكترونٌة لها لٌصل التفاعل إلى اإلتزان بسر

 

التاً المحالٌال الكٌمٌابٌاة  حامضاٌةدرجاة باإلضافة إلى وجود تؤثٌر لعوامل كٌمٌابٌة أخرى مثال 

اار  ٌِّ اار معاادل التفاعاال، وبعااض الجزٌبااات الكٌمٌابٌااة التااً تتنااافس مااع المااواد المتفاعلااة، أو تؽ ٌِّ تؽ

 .معدل التفاعلاالتجاه أو الكثافة االلكترونٌة أو الترابط أو ؼٌرها، وبالتالً تقلِّل 

 

 -:Catalystالعامل المساعد  5-7

 

كٌماوٌاة ة عارؾ بؤناه عباارة عان مااد ٌو   وٌسمى فً بعض المصاادر العلمٌاة ب )الحفااز(     

تضاؾ بكمٌات قلٌلة إلى التفاعل الكٌمٌاوي بهدؾ تسرٌعه دون أن ٌحدث لها تحول فً خواصها 

وذلاك عان طرٌاق خفاض طاقاة التنشاٌط  الكٌمٌاوٌةالكٌماوٌة . وتسرع المادة المحفزة التفاعالت 

 ٌستترع التفاعتتل الكٌمٌتتاوي ولكتتن ال العامتتل المستتاعدأي أن لتفاعاال . الالزمااة لحاادوث ا

علتى تخفتٌض  ٌوضح تؤثٌر العامال المسااعد أو الحفااز  (1-7) رقم شكلٌشترك فً التفاعل. 

 طاقة التنشٌط مما ٌساعد على بدأ التفاعل فً درجات حرارة اقل.
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فً تحسٌن نوعٌة المنتج وتخفٌض كلفة إنتاجه .و تدخل  (المحفزات العوامل المساعدة ) وتساهم 

تحسااٌن المشااتقات النفطٌااة الخارجااة ماان اعماادة التقطٌاار عاان  المحفاازات فااً كثٌاار ماان عملٌااات 

  الى مفاعالت تحتوي على العوامل المساعدة. بإدخالهامنها  النٌتروجٌنطرٌق ازالة الكبرٌت  و 

 

 -خصابص العوامل المساعدة:

تنشااٌط منخفضااة بالمقارنااة مااع الطاقااة  تخفااٌضرفااع ساارعة التفاعاال عاان طرٌااق  .1

 التفاعالت ؼٌر المحفزة.

المحفازة إلنتااج كمٌاات كبٌارة  العوامالؼالبا ما ٌتطلب وجود كمٌات قلٌلة نسبٌا مان  .2

 ن نواتج التفاعل. م

تإثر الماادة المحفازة بشاكل فً التفاعالت الكٌمٌاوٌة المعقدة وخاصة العضوٌة منها،  .3

تسارع  العوامل المسااعدةاي أن (   Selectivityجذري على االنتقـابٌة للنواتـج  ) 

من انتاج مادة مرؼوبة و تقلل انتاجٌة مادة ؼٌر مرؼوب بها فً نفس نواتج التفاعال 

 الكٌمٌاوي

 

 

 ٌوضح مسار التفاعل بوجود العامل المساعد وبدونه ( 1-7شكل رقم )
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 -:Catalyst Poisoningتسمم العامل المساعد  1-5-7

ٌحتاج العامل المساعد الى اعاادة فعالٌتاه بصاورة مساتمرة وذلاك لترساب الساموم علٌاه ماا ٌمناع 

عملٌة و صول المواد المتفاعلة الى المناطق الفعالة فً العامل المساعد مما ٌقلل حدوث التفاعال 

علاى ساطح العامال المسااعد و خاصاة علاى المنااطق  وٌحدث التسمم نتٌجة ترسب بعض الماواد

الفعالة منه  ومن المواد المسممة للعامل المساعد المواد الكاربونٌة وبعاض مركباات المعاادن، و 

 ٌظهر تاثٌر التسمم فً:

 

 تؽطٌة المناطق الفعالة للعامل المساعد . .1

 تؽٌٌر انتقابٌة العامل المساعد . .2

 مرؼوب بهازٌادة التفاعالت الجانبٌة ؼٌر ال .3

 انسداد المسامات للعامل المساعد. .4

 تؽٌر شكل العامل المساعد. .5

 

 -:Types of Reactorsمفاعالت الانواع  6-7

الختٌاار ناوع المفاعال هناك اناواع عدٌادة مان المفااعالت التاً تساتخدم فاً الصاناعة النفطٌاة و 

 -المناسب البد من مراعاة ماٌلً:

 (.معرفة نوع التفاعل ) بسٌط أو معقد  -1

 التفاعل الى العامل المساعد أو عدمه. احتٌاج -2

 ) سابلة أو ؼازٌة أو صلبة (. أطوار المواد المتفاعلة -3

 كٌفٌة السٌطرة على درجة الحرارة والضؽط. -4

 .اإلنتاجسعة  -5

 الخواص الفٌزٌاوٌة والكٌمٌاوٌة للمكونات الداخلة فً التفاعل والناتجة منه. -6

عناد تصامٌم المفاعال الصاناعً فاؤن أهام العوامال الماإثرة علاى : الكلفة والربح -7

أقال كلفاة وأعلاى رباح  اختٌاارنوع المفاعل هً الكلفة والاربح حٌاث ٌاتم  اختٌار

وٌااادخل فاااً ضااامنها كلفاااة التؤساااٌس والتشاااؽٌل والعوامااال العملٌاااة الكٌمٌاوٌاااة 

 والفٌزٌاوٌة والتً تسٌطر على كمٌة الناتج والجودة.

 -:ٌلً ت ماومن انواع المفاعال

  مفاعالت الطور المتجانس -اوال":
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 –ؼااز( او   )ساابل -تكون المواد فً مفاعالت الطور المتجانس ذات طور واحد فقاط )ؼااز    

 (2)و -PFR)   flow  Tubular Reactor (Plug   المفاعالت االنبوبٌة (1مثل )سابل( 

  Stirred)  (Tank Reactor     خلطمفاعالت  خزان ال 

( والتااً تمتلااك ثااالث انااواع ماان طاارق  CSTRتعتباار مفاااعالت خاازان التحرٌااك المسااتمر ) 

عناد ادخااال المااواد ف (Batch reactor) الوجبااةمفاعال خاازان التشاؽٌل حٌااث ٌمكان ان ٌكااون 

واحادة وتركهاا لتتفاعال ومان ثام ٌاتم ساحبها مان المفاعال، او مساتمرا حٌنهاا  كلها مارةالمتفاعلة 

 الوجبااةمفاعاال خاازان شاابه ول وخااروج للمااواد المتفاعلااة والناتجااة، او ٌكااون ماازود بؤنابٌااب دخاا

Semi - Batch reactor) عندما ٌدخل احد المواد المتفاعلة باستمرار الى المفاعل بوجاود )

 تشاؽٌل فٌعمل دابماا كمفاعال (PFR) مفاعل التدفق االنبوبً واحد مواد التفاعل داخل الفاعل، ا

 مستمر. 

 

 وفً بعض االحٌان ٌسمى  Tubular-flow Reactor -:نبوبًمفاعل التدفق األ -1

 (Plug-flow Reactor, PFR) 

( تدخل المواد المتفاعلة إلى األنبوب االسطوانً من احد  PFRفً مفاعل التدفق األنبوبً )     

وٌكثار هاذا الناوع مان المفااعالت فاً نهاٌتٌه، بٌنماا تتادفق الماواد الناتجاة مان نهاٌتاه األخارى . 

الصناعٌة لتحمله الظروؾ التشؽٌلٌة القاسٌة من درجة حرارة و ضؽط. و عاادة ماا ٌاتم اساتخدام 

اعلى  مفاعل التدفق األنبوبًالتحوٌلٌة ل الكفاءةالعوامل المساعدة فً هذا النوع من المفاعالت. و 

مفاعال التادفق  ٌوضاح  (2-7لشكل رقام )ا من مفاعل الخلط المستمر لنفس الظروؾ التشؽٌلٌة. 

 مزود بعامل مساعد األنبوبً
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 ( ٌوضح مفاعل التدفق األنبوبً المثال2ً-7شكل رقم )

 

 (2-7) مفتاح الشكل

 Reactants 1 مىاد مخفبعهت

 Diffuser 2 مىصع

 Catalyst  3 عبمم مسبعذ

 Support 4 زبمم

 Products 5 وىاحح

 Unreacted material 6 مىاد غُش مخفبعهت

 Separation 7 فصم

 

 

تإثر درجة المزج على مقدار التؽٌر الحاصل فً خواص مزٌج التفاعل مان موقاع إلاى آخار، و 

الخاصٌتان اللتان تهمنا هنا التركٌز و درجة الحرارة وذلك ألنهما اللتان تحددان سرعة التفاعل . 
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إجراء بعض االفتراضات المحددة حول طبٌعة المزج ، وعند مفاعل التدفق األنبوبً المثالً ٌتم 

 و هً :

 ) انعدام المزج باالتجاه المحوري ) اتجاه التدفق 

  المزج التام باتجاه القطر 

  انتظام السرعة خالل مقطع األنبوب 

وٌعتبر ؼٌاب المزج الطولً خاصٌة فرٌدة لهذا النوع مان المفااعالت والاذي ٌطلاق علٌاه أحٌاناا 

 (. Plug-flow Reactor ق الكتلً  )بمفاعل التدف

 Stirred Tank Reactor  :-   المستمر خلطمفاعل خزان ال -2

(  هاً كاون  3-7إن المٌزة األساسٌة لهذا الناوع مان المفااعالت كماا هاو موضاح فاً الشاكل ) 

و هً مساوٌة  المزج فٌه تاما بحٌث تصبح خواص مزٌج التفاعل فٌه متجانسة عند جمٌع أجزائ

إضافة إلى ذلك فان تركٌب مزٌج التفاعل  خروج المفاعلمجرى  عندخواص مزٌج التفاعل  الى

 و درجة حرارته هما نفسٌهما عند المجرى الخارج من المفاعل.   

 -( ٌمكن تشؽٌله حسب ما ٌلً : CSTR)  خلط المستمرمفاعل خزان الو  

 (. Steady-state flow reactor) لتشؽٌل المستقرمفاعل تدفق فً حالة ا - أ

 (. Batch reactor)  وجبةمفاعل   - ب

 (. Semi-batch reactor)  وجبةشبه   -جـ

   ( ٌوضح مفاعل خزان التحرٌك المستمر  3-7الشكل )
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   المستمر  خلط( مفاعل خزان ال 3-7الشكل )

 

 (3-7) مفتاح الشكل 

 Stirrer 1 خالط

 Coolant 2 مبدة حبشَذ

 Vent 3 حىفُس 

 Reactant 4 مخفبعهتمبدة 

 Product outlet 5 خشوج انمىخح

 Floor level 6 مسخىي انطببق

 Control valve 7 صمبو سُطشة
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 التشؽٌل المستقرفً حالة  خلط المستمرلمفاعل خزان الالمعادلة التصمٌمٌة  -أ

خلااط لمفاعاال خاازان الوهااً ( المبااٌن أعاااله 3-7لناادرس الحالااة المبسااطة المبٌنااة فااً الشااكل )  

 :التشؽٌل المستقرفً حالة  المستمر

حٌث ٌوجد مجرى واحد للتؽذٌة ومجارى واحاد للناواتج وال تتؽٌار خاواص هاذٌن المجارٌٌن ماع 

 الزمن .

 واحدا فقط بسٌطا لنفترض أن العملٌة تتضمن تفاعال    

A             B 

 X= 0) للماادة المتفاعلاة عنادما ٌكاون التحاول صافرا الاوزنً . وعلٌه إذا كانات سارعة التادفق 

وعند المجارى  XF)) دخول المفاعل، وكانت نسبة تحول المادة المتفاعلة عند مجرى  (F)هً (

. و نظرا لتجانس درجة الحرارة وتركٌب مزٌج التفاعل خالل جمٌع  XE)الخارج من المفاعل ) 

فان سارعة التفاعال ساتكون ثابتاة وٌجاب أن تحتساب عناد  خلٌط التفاعل )كما ذكر سابقا(أجزاء 

المجرى الخارج من المفاعل فإذا كانت سرعة تحول المادة المتفاعلة هً  زدرجة حرارة و تركٌ

(rF )   ( و تسااوي معادل سارعة التفاعاال عناد خاروج المفاعالrE)  عندبااذ ٌمكان كتاباة المعادلااة

 الً:ٌة للمفاعل فً هذه الحالة بالشكل التصمٌمالت

 

 -حٌث أن:       

    (XE  = )ًخروج المفاعل مقدار التحول ف 

    (XF  = )ًدخول المفاعل مقدار التحول ف 

   (rF  = )سرعة تحول المادة المتفاعلة. معدل 

   (rEمعدل سرعة التفاعل = ) عند خروج المفاعل 

 

 

إلٌجاااد حجاام المفاعاال المطلااوب للحصااول علااى تحااول مقااداره  معادلااةال هٌمكاان اسااتخدام هااذ    

(XE( بعد تحدٌد ظروؾ التصمٌم  )(XF  (وF . ) 
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هناك أنواع مختلؾ و متعددة منها الشكل البسٌط لمفاعل خزان التحرٌك. فقد ٌتكون النظاام مان  

ل وحاادات متعااددة مربوطااة علااى التااوالً أو التااوازي، أو قااد تتضاامن العملٌااة لكثاار ماان تفاعاا

واحد..الخ. ومن الضروري معرفة درجة الحرارة عند المجرى الخارج من المفاعل لكً ٌمكنناا 

 ( .rEحساب ) 

 مثال:

التشؽٌل فً حالة  خلط المستمرمفاعل خزان التفاعل كٌمٌاوي من الدرجة االولى ٌحدث فً  

( نقٌة الى المفاعل بتدفق مولً  مقداره  A.  ٌتم ادخال مادة ) A             Bالمستقر          

. 0.9( فً منطقة خروج المفاعل تساوي  XEدقٌقة وٌتم الحصول على نسبة تحول ) \مول 10

لتر احسب  \مول  O  =1[A]دقٌقة، و التركٌز االبتدابً لمادة  \ 1أذا كان ثابت التفاعل ٌساوي 

 حجم المفاعل المطلوب.  

 الحل:

التشؽٌل المستقر: فً حالة  خلط المستمرلمفاعل خزان الالمعادلة التصمٌمٌة 

 

 القٌم المعطاة فً منطوق السإال هً: 

F= 10 mol/min; XE = 0.9; XF = 0;  K= 2/min;  [A]O = 1 mol/liter 

  XF = 0        ( الن مادةA  نقٌة ) 

 و حٌث ان التفاعل من الدرجة االولى، ادن :  (rE)المطلوب اٌجاد قٌمة  

 rE = K [A]1  

rE = K [A]O (1- XE) 

rE = 2 (1) (1- 0.9) = 0.2 mol/ min. liter 

 نعوض هذه القٌم فً المعادلة التصمٌمٌة الٌجاد حجم المفاعل

V = F (XE – XF)/ rE = 10 (0.9 – 0) / 0.2 = 5 liter 

 

 

 -( : Batch reactor)  الوجبةلمفاعل المعادلة التصمٌمٌة  -ب
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أي مجارى لادخول الماواد المتفاعلاة أو لخاروج  فاً االستمرار ٌعنً عدم وجبةإن التشؽٌل بال   

 .عند بداٌة التفاعل المواد الناتجة

 واحد فقط،بسٌط لنفترض مرة أخرى بان للمادة المتفاعلة المحددة تفاعل  

A             B 

 

للتحاول بعاد  هاً dx)و ) . حدوث أي تحولمادة المتفاعلة قبل المولٌة لللكتلة ل(  (mفإذا مثلنا  

( ، فان تراكم الماادة المتفاعلاة داخال المفاعال بعاد فتارة زمنٌاة مقادارها dtفترة زمنٌة مقدارها )

(dt)  سٌكون(-mdx) : ًو علٌه فٌمكن كتابة موازنة للكتلة كما ٌل 

عااادل سااارعة )م -= (dt)راكم الماااادة المتفاعلاااة داخااال المفاعااال بعاااد فتااارة زمنٌاااة مقااادارها تااا 

 التفاعل()حجم خلٌط التفاعل(

-r V = (mdx) /dt 

dt = (mdx) /(-r) V 

 ( tو بؤخذ تكامل الطرفٌن ٌمكن اٌجاد الزمن ) 

[A]o = m/V 

t =      ∫ (
  

 
dx) /(-r) dt 

 

 ( Batch reactor) الوجبة ومن المعادلة اعاله ٌمكن اٌجاد الزمن الالزم فً مفاعل 

 : (XEللوصول الى )

 

 (:اثرائًمثال) 

ٌتم .   الوجبةمفاعل خزان ٌحدث فً  A             B    تفاعل كٌمٌاوي من الدرجة االولى 

لتر. أذا كان ثابت  \مول  O  =1[A]( نقٌة الى المفاعل بتركٌز ابتدائً  Aادخال مادة )

( فً منطقة  XEدقٌقة، احسب الزمن الالزم للحصول على نسبة تحول ) \ 2التفاعل ٌساوي 

 1.8خروج المفاعل تساوي 

 الحل:

 الوجبة:لمفاعل المعادلة التصمٌمٌة 

t = [A]o ∫ (
  

 
dx) /(-r)  

 القٌم المعطاة فً منطوق السإال هً: 
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XE = 0.8;  K= 2/min;  [A]O = 1 mol/liter :  XF = 0   ( الن مادةAنقٌىة ) 

 المفاعل نعوض هذه القٌم فً المعادلة التصمٌمٌة الٌجاد حجم

t =     ∫ (
   

 
dx) /(-r)  

r = K [A]O (1- X) = 2 (1) (1-x) = 2 (1-x) 

 ( فً المعادلة التصمٌمٌة rٌتم تعوٌض معادلة )

t =  ∫ (
   

 
dx) /2 (1-x)  

V = 0.5 [ - ln (1-x)   
    =  0.8  liter 

 -:  Semi-batch Operation  وجبةمفاعل شبه ال -جـ

ال تتساوى سرعة تدفق المواد الداخلة إلى المفاعل مع سرعة تدفق  لوجبةعند التشؽٌل بشبه ا    

وذلاك بإضاافة  خلاطلة البنزٌن بالكلور فاً مفاعال خازان العافالمواد الخارجة منه. فمثال ٌمكن م

أن ٌتم شحنة البنزٌن السابل مع المادة المحفزة أوال، من ثم إضافة ؼاز الكلور بشكل مستمر إلى 

علاى  وجباةالحصول على النسبة المطلوبة من الكلور فً البنزٌن. وٌمكن اعتبار ذلاك تشاؽٌال بال

التفاعل ٌتؽٌر باستمرار مع الزمن. ومع ذلك ٌالحظ من جهة أخرى بان  خلٌطأساس أن تركٌب 

 العملٌة استمرارٌة حٌث ٌتم إضافة الكلور بشكل مستمر. 

هو انه ٌمكن إبقاء تركٌز احد المواد المتفاعلة منخفضا دابما  بةوجإن احد مٌزات التشؽٌل بشبه ال

) كما تحصل للكلور فً المثال أعاله (. وقد ٌكاون ذلاك مهماا إذا كاان المطلاوب الحصاول علاى 

من احد المواد بالمقارنة مع المواد الناتجة األخرى. فالتركٌز العالً للكلاور  ساٌإدي  أعلىكمٌة 

ثنابً وثالثاً كلورٌاد البنازٌن بٌنماا تكاون معظام التحاول إلاى أحاادي  من جٌدةإلى تولٌد كمٌات 

 عند التراكٌز المنخفضة للكلور. فقط كلورٌد البنزٌن 

 

      

 Non homogenousالطتتتتور غٌتتتتر متجانستتتتةالمفتتتتاعالت   -ثانٌتتتتا":  

Reactors  

سااعدة م عوامالر من مواد أولٌة عبار تفااعالت كٌماوٌاة بوجاود ضجمٌع المواد الكٌماوٌة تح   

صلبة. ونظرا الن سرعة التفاعل العالٌة تتطلب درجات حرارة مرتفعة، فان مزٌج التفاعل ؼالبا 

المحفاازة بااٌن  والنفطٌااة مااا ٌكااون فااً الحالااة الؽازٌااة. وماان األمثلااة المهمااة للتفاااعالت الصااناعٌة

أثنااء ات النفطٌاة فاً معالجاة المشاتقالمواد الصلبة والؽازٌة هً التفاعالت األساسٌة التً تحدث 

 Reforming(، التهااذٌب )  Crackingتحااول الهٌاادروكاربونات المختلفااة مثاال: التكسااٌر ) 

( )للحصول مثال على البٌوتادٌٌن و البٌوتٌن مان  Dehydrogenation(،نزع الهٌدروجٌن ) 

(، وناااااااااازع الكبرٌاااااااااات                        ) Isomerizationالبٌوتااااااااااان(، االزماااااااااارة )

Desulphurization الخ ...  ) . 
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قاد تكاون التفااعالت ؼٌار المتجانساة التاً تحادث باٌن الماواد الصالبة و الؽازٌاة ؼٌار مع ذلك، و

 UO2)  محفزة. و من األمثلة على ذلك ما ٌحدث أثناء معالجة كرٌات ثاانً اوكساٌد الٌورانٌاوم

و  . ونظارا الن الماواد المتفاعلاة هاً ماادة صالبة ( HF)  الصلب  بؽااز فلورٌاد الهٌادروجٌن (

 UO2بتؽٌر تركٌز )  فان سرعة التفاعل ستتؽٌر مع الزمن باستمرار التفاعلٌتم استهالكها التً 

) . 

  

     FIXED BED REACTOR مفاعل الطبقة الثابتة -ثالثا": 

 

بالعامال كاون ٌ، و المسااعدبالعامال ٌتكون مفاعل الطبقة الثابتة من أنبوب أو أكثر محشاوا       

لفااة ، فمنهااا حبٌبااً أو كااروي الشااكل أو اسااطوانً الشااكل . وفااً تبؤحجااام وأشااكال مخ المساااعد

احاد المعاادن الثمٌناة كاالبالتٌن علاى  مان بالعامل المسااعد ٌصنعبعض الحاالت وبخاصة عندما 

جموعاة مان مان م مان العامال المسااعدشابكات ، وفاً هاذه الحالاة تتكاون طبقاة  شكل أساالك او

الشاابكات الساالكٌة . و اسااتخدام الشاابكات المعدنٌااة للمااادة المحفاازة شااابع لاادى عاادد ماان العملٌااات 

ونظاارا الن تشااؽٌل  الصااناعٌة مثاال أكساادة االمونٌااا و أكساادة االسااتلدٌهاٌد إلااى حااامض الخلٌااك.

احاد لاه مفاعل الطبقة الثابتة ٌتطلب إزالة أو إضافة كمٌات من الحارارة ، فاان اساتخدام أنباوب و

لاذا ٌفضال فاً مثال هاذه الحالاة  ،ؼٌر كااؾ  (  4-7بالعامل المساعد ) الشكل قطر كبٌر محشو 

-7)كما هو مبٌن فً الشكل  ( shellٌسمى )  بناء المفاعل من عدد من األنابٌب ٌحٌطها ؼالؾ

4 ) : 

 



194 

 

 

 

 

 أنبوب واحد ( ٌوضح مفاعل ذو 4-7الشكل )
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 متعدد األنابٌب( ٌوضح مفاعل  5-7الشكل )
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 (5-7( و )4-7) مفتاح الشكلٌن

 Catalyst  1 عبمم مسبعذ

 Coolant in 2 دخىل مبدة انخبشَذ

 Coolant out 3 خشوج مبدة انخبشَذ

 Reactant in  4 دخىل انمبدة انمخفبعهت 

 Product outlet 5 خشوج انمىخح

 Bed 6 وسبدة

   

 

 المحٌط الخارجً عن طرٌق إمرار مابع خالل الفراغوٌتم الحصول على تبادل حراري جٌد مع 

) و خاصاةالموجود بٌن األنابٌب ، لمنع حادوث ارتفااع كبٌار فاً درجاة حارارة مازٌج التفاعال  

(. و تعتباار مساابلة تحدٌااد قطاار وعاادد  Exothermic reactionللتفاعاال الباعااث للحاارارة 

ا فاً تصامٌم مثال هاذا الناوع مان أمارا هاما طلوباةإنتااج مكمٌاة الزمة للحصول على لاالنابٌب ا

 المفاعالت.

 

 -ومن األمثلة األخرى لهذا النوع من المفاعالت هً:

 

 Monolithic Bed Reactorالمتؤلفة  العامل المساعد قطع وذ مفاعل -أ

السبب فً تسمٌة المفاعل هو تكون  العامل المساعد داخل المفاعل من  قطع اسطوانٌة مترابطة 

كل قطعة تحتوي على مجاري ذات اشكال هندسٌة تسمح للماواد المتفاعلاة على طول المفاعل و 

( النتاااج  Monolithic Bed( ٌوضااح تركٌااب مفاعاال ال )6-7بااالمرور خاللهااا. الشااكل )

االٌثااانول ماان تفاعاال  ؼااازات الهٌاادروجٌن و ثااانً اوكسااٌد الكاااربون. و حسااب مااا ٌالحااظ ان 

ابٌاب مصانوعة  مان العامال المسااعد. وٌمتااز هاذا المجرى للمواد المتفاعلة عبارة عن قوالاب ان

النوع من المفاعالت بكفابة تحوٌلٌة عالٌة و عمر تشؽٌلً اطول من المفاعل الاذي ٌحتاوي علاى 

 كرٌات صلبة من العامل المساعد.
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 ( Monolithic Bed( تركٌب مفاعل ال )6-7الشكل )

حماٌة البٌبة من انبعاث ؼازات اول أحد التطبٌقات الهامة لهذا النوع من المفاعالت هو فً 

( و  HC( و الهٌدروكاربونات )  NOx( و اكاسٌد الناٌتروجٌن )  COاوكسٌد الكاربون ) 

 Smallحٌث ٌوضع مفاعل صؽٌر ) بتراكٌز سامة من عوادم محركات السٌارات.

monolithic reactor  قبل خروج الؽازات ٌثوم بتخفٌض تراكٌز هذه الؽازات الى )

الذي ٌبٌن موقع المفاعل فً  ( 7-7كما مبٌن بالشكل )ات تراكٌز ؼٌر ضارة بالبٌبة. مستوٌ

 فٌوضح مكونات مفاعل انبوب عادم السٌارة  8-7انبوب عادم السٌارة أما الشكل 

 

 

 موقع المفاعل فً انبوب عادم السٌارة  7-7شكل 
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 مكونات مفاعل انبوب عادم السٌارة  8-7شكل 

 (  8-7( و )7-7( و )6-7) مفتاح االشكال

 Engine-out gases 1 خشوج غبصاث انمسشك

 Acceptable levels 2 مسخىَبث مقبىنت

 Other gases 3 غبصاث اخشي

 Catalytic converter 4 مسىل مضود بمسفض

 can 5 عهبت

 Ceramic substrate  6 مبدة سُشامُكُت

 Wall  7 خذاس

 Mat 8 زصُشة

 Precious metal 9 معذن ثمُه

 Porous  01 مسبمٍ

 Alumina washcoat 11 غطبء مه االنمىُىو

 

 

      Auto Thermal Reactorsالمفاعالت ذاتٌة الحرارة -ب

وفر درجااات حاارارة عالٌااة  ) مثاال تفاعاال االمونٌااا و االٌثااانول ٌااالتفاعاال الباعااث للحاارارة     

خااط التؽذٌااة ٌمكاان االسااتفادة ماان حاارارة التفاعاال لتسااخٌن  و( تهااذٌب البخااارصااناعٌا، و تفاعاال 

و ذلك بطرق مختلفة. فقاد ٌمكان اساتخدام مباادل حاراري خاارجً لنقال حارارة التفاعال  للمفاعل
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أ ( وقاد ٌكاون    9-7الموجودة فاً المجارى المنبعاث مان المفاعال إلاى مجارى التؽذٌاة  الشاكل)

ب(، وٌمكاااااان إعااااااادة   9-7كل )المبااااااادل الحااااااراري جاااااازءا متكااااااامال مااااااع المفاعاااااال الشاااااا

ج(. وٌطلاق    9-7( جزء من الناتج الاذي لاه درجاة حارارة عالٌاة الشاكل ) Recycleدوران)

(، والتاً تتمٌاز باكتفابهاا   Auto Thermalعلى األنظمة المذكورة باألنظماة ذاتٌاة الحارارة )

رة عالٌاة. الذاتً من الطاقة حتى وان تطلب حادوث التفاعال بسارعة معقاول تاوفر درجاات حارا

وبالتؤكٌد سٌكون من الضروري توفٌر مصدر خارجً للحرارة فً المراحل األولى من التشؽٌل 

 فقط لٌدفع التفاعل نحو حالة التوازن الحراري. 

 

 

 ( ٌوضح مفاعالت ذاتٌة الحرارة9-7الشكل )
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   Fluidized Bed Reactor مفاعالت الطبقة المتمٌعة   -ج

 100)اقال مان  المساتخدمة فاً مفااعالت الطبقاة المتمٌعاة بصاؽر حجمهاا الصالبة تتمٌز الدقابق

لتركٌز ودرجة الحارارة الحاصالة فاً داخلهاا. معظام تؽٌرات ا ٌساعد على اهمالمما  ماٌكرون(

 Bubblingمنطقااة الفقاعااات  ) مااا ٌساامى بمفاااعالت الطبقااة المتمٌعااة تعماال ضاامن حاادود 

Regime ) عناادما و ٌتصاااعد الااى االعلااى مثاال الفقاعااات حٌااث ان الهااواء الااداخل ماان االساافل

تكون سرعة تدفق المابع منخفضة جدا ٌالحظ عدم تؤثر الدقابق بحركة المابع حٌث تبقى الدقابق 

ومن جهة أخرى عندما تكون سرعة تدفق المابع عالٌة ٌالحاظ انتقاال الادقابق  ضمن طبقة ثابتة،

الظاروؾ تسابب حركاة فقاعاات الؽااز إلاى مع المابع عبر الجزء العلوي من المفاعل. تحت هذه 

(   ٌكفااً لجعاال درجااة الحاارارة  Dense phaseاألعلااى مزٌجااا" فااً الطااور الكثٌااؾ   ) 

متجانسة فً جمٌع أجزاء المفاعل .وان التؤثٌر المذكور لفقاعات الؽاز أمر مرؼاوب فٌاه، إال إن 

ابق الماادة المحفازة(. لاذا التفاعل فً هذه الفقاعات سٌكون محدودا )بسبب التركٌز المنخفض لادق

ٌصبح وجود الفقاعات ؼٌر مستحسن، فهً تعمل على توفٌر مجرى أخر للؽاز ٌمنع تماس الؽاز 

الذي ٌوضاٌح تاؤثٌر سارع الؽاازات  (10-7كما هو مبٌن فً الشكل ) مع دقابق العامل المحفز و

 : الداخلة على شكل توزٌع الدقابق الصلبة داخل العمود.

 

 الطبقة المتمٌعة عمدةٌوضح مخطط ال (10-7الشكل ) 

، من الممٌزات المهمة لمفاعالت الطبقة المتمٌعة أنها تشتؽل بظروؾ قرٌبة من ظروؾ درجة 

التحكم. إضافة إلى ذلك السٌطرة ومما ٌسهل عملٌة بٌن جمٌع االجزاء الداخلٌة الحرارة الثابتة 

( قد تإدي الى أضعاؾ معدن جدار Hot spot)فلٌس هناك احتمال لظهور بقع ساخنة 

فً مفاعالت الطبقة الثابتة. و فً ما ٌتعلق بطرق إضافة أو سحب الحرارة ٌحدث كما المفاعل، 
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من اهم  فان مفاعل الطبقة المتمٌعة ال ٌمتلك نفس المرونة الموجودة فً مفاعل الطبقة الثابتة.

حفز المتكسٌر النفطٌة هً فً وحدة ال فً الصناعة مفاعل الطبقة المتمٌعة التطبٌقات الحدٌثة  ل

 حسٌن مواصفات بت هذه الوحدة تقوم (.حٌث Fluid Catalytic Cracking) للسوابل

 الجزٌبات الكبٌرة إلى منتجات أخؾ وزنا وأكثر قٌمة من خالل تكسٌر  الهٌدروكربونات الثقٌلة

ٌظهر الرسم ( 11-7)لشكل فً المصافً. ا الممتاز المنتج الربٌسً للبنزٌن  ةدتعتبر هذه الوحو

النفط الثقٌل الداخل  ،(11-7كما هو مبٌن فً الشكل التالً رقم )  . التخطٌطً للعملٌة المبسطة 

العامل المساعد القادم من عمود اعادة تنشٌط العامل المساعد ) مس مع ٌتال الى المفاعل

Regenerator فً أنبوب الرفع النفط الثقٌلٌتبخر   ( حٌث   (Riser) أثناء تدفقه إلى  كسروٌت

نتٌجة للحرارة العالٌة ٌن(. كازول، مما ٌإدي إلى تكوٌن هٌدروكربونات أخؾ )جزء ال المفاعل

 ٌترسبكمٌات كبٌرة من فحم الكوك كمنتج ثانوي.  ٌة وتكونهٌدروكربونتتفحم بعض المواد ال

منتجات وٌقلل من نشاطه. ٌتم فصل  فاعلفً المعلى العامل المساعد  فحم الكوك 

أي فً "المفاعل". ( Spent catalyst)   المستهلك  عامل المساعدالهٌدروكربون األخؾ من ال

إلزالة  الى المفاعلالبخار أدخالفاصل. ٌتم ك نفس الوقت ٌعملإن "المفاعل" هو فً 

ٌُعاد العامل المساعدالهٌدروكربونات المتطاٌرة من ال نشط الذي بعد ذلك إلى الم عامل المساعد. 

عادة ما ٌتم ذلك عن طرٌق االحتراق الحارو ق فحم الكوك عند مالمسة الهواءاحربؤ ٌقوم

 الجزبً ،
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 (FCCUموابع )حفز للالمتكسٌر ( وحدة ال11-7شكل )

 

    SLURRY REACTORمفاعل المحلول العالق  -د

الطبقاة ( ومفاعال 12-7هناك تماثل واضح بٌن مفاعل المحلاول العاالق المباٌن فاً الشاكل )     

المتمٌعااة ٌتمثاال فااً تاادفق الؽاااز عباار الاادقابق المعلقااة فااً المااابع الااذي ٌكااون سااابال فااً مفاعاال 

 المحلول العالق، بٌنما ٌمثل الؽاز المتفاعل نفسه فً مفاعل الطبقة المتمٌعة.
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( مفاعل المحلول العالق المتضمن إضافة السابل بدفعات وتدفق الؽاز بشكل  12-7الشكل )
 مستمر

و بالمقارنااة مااع مفاعاال الطبقااة الثابتااة ٌالحااظ بااان بالتشااؽٌل فااً مفاعاال المحلااول العااالق نفااس 

 ممٌزات التشؽٌل فً مفاعالت الطبقة المتمٌعة وهً:

 

 انتظام درجة الحرارة 

 جة حرارة التفااعالت التاً لهاا حارارة تفاعال إمكانٌة التحكم بشكل أفضل فً در

 عالٌة

  انخفاض مقاومة االنتشار داخل الدقابق 

و إذا كااان للمااادة المحفاازة فعالٌااة عالٌااة جاادا فٌمثاال العاماال األخٌاار ارتفاااع الساارعة الشاااملة    

دم للتفاعالت إلى معدالت تزٌد بكثٌر عما هً علٌه فً مفاعالت الطبقة الثابتة. و ؼالبا ما تساتخ

دقابق صؽٌرة جدا من المادة المثارة لمنع ما قاد ٌساببه االنتشاار داخال الادقابق مان انخفااض فاً 

 السرعة الشاملة.

من مساوئ التشؽٌل بمفاعالت المحلول العالق صعوبة إبقاء دقاابق العامال السااعد فاً المفاعال. 

فصااال الااادقابق فؽالبااا ماااا ٌوافاااق اساااتخدام المشااابكات أو بعاااض األجهااازة األخااارى المساااتخدمة ل

المحمولة مع النااتج حادوث انساداد فاً خطاوط النقال. كماا قاد ال تكاون عملٌاة الفصال مضامونة 

دابما.  و فً بعض الحاالت تكون المادة المحفزة فعالة جدا بحٌث ال ٌشترط إبقابها فً المفاعل. 

 دخول السابل
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ون ضارورٌا كما انه إذا كانات سارعة المعاالج لوحادة كتلاة الماادة المحفازة عالٌاة جادا فقاد ال ٌكا

فصل الكمٌات القلٌلة من الدقابق الصؽٌرة المحمولة مع المجرى التاارك للمفاعال، حٌاث ساٌكون 

تركٌااز دقاابق المااادة المحفازة مانخفض فااً النااتج بمااا ال ٌسابب مشاااكل  -فاً مثال هااذه الحالاة –

 تذكر. 

 

 

 اسبلة الفصل

 عرؾ التفاعل الكٌمٌابً؟:  1س 

 الكٌمٌابٌة؟عدد انواع التفاعالت :  2س 

 ماهً العوامل المإثر على التفاعل الكٌمٌابً؟:  3س 

 هو العامل المساعد؟ ما:  4س 

 المقصود بتسمم العامل المساعد؟ ما:  5س 

 اكتب قانون معدل التفاعل وعرؾ الرموز المستخدمة.:  6س 

 هو المفاعل الكٌمٌابً وماهً انواع المفاعالت؟ ما:  7س 

 مل المساعد فً المفاعل؟عدد طرق وضع العا:  8س 

 ماهً ممٌزات مفاعل الطبقة الممٌعة؟:  9س 

 ماهً ممٌزات مفاعل المحلول العالق؟:  10س 

 

 

 

 

 

 

 


