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 المقدمة

من التعبٌر عن أي تصمٌم ٌعد الرسم الصناعً بمثابة اللغة التً تمكن المتخصصٌن        

بطرٌقة تمكن اآلخرٌن من فهمه وتطوٌره وتصنٌعه. وٌكون هذا الرسم وفقا لمعاٌٌر متفق علٌها 

إلى استٌعاب  الصناعًبالنسبة للشكل والتسمٌة والمظهر والحجم وما إلى ذلك. وٌهدف الرسم 

 الصناعًمن الرسم  أو منتج ما بشكل واضح. والغاٌة األساسٌة لنظامكافة الخواص الهندسٌة 

ات سواء كانت أجهزة ، هً توصٌل المعلومات األساسٌة التً تمكن المصنع من إنتاج المكون

 مكابن او خطوط انتاج . 

سواء كان ذلك عن ، فنٌة وهندسٌة تستخدم فً التفاهم ونقل األفكار  ةلغ الصناعً هووالرسم 

اسة رسومات سبق تحضٌرها(. طرٌق الكتابة )تحضٌر رسومات( أو عن طرٌق القراءة )در  

 وٌعتبر ودقة  تامة مران كامل ودراسة سلٌمة  تحتاج الىله قواعد وأسس الصناعً والرسم 

التً تعتمد علٌها العملٌات اإلنتاجٌة والصناعٌة ، اذ ال ٌمكن تصنٌع مبادل الوسٌلة الوحٌدة 

الرسم لكل جزء من حراري الستخدامه فً الصناعات النفطٌة دون اجراء عملٌات التصمٌم و

 أجزاء المبادل 

الكتاب الحالً ) الرسم الصناعً للصف الثالث تخصص تكرٌر النفط ومعالجة الغاز( هو احد 

الكتب المتخصصة فً المجال المذكور. ٠ضؼّٓ ثٌىضجح ؽضأ٠ٓ ّ٘ج ، سعِٛجس ثألؽٙضر 

ٚثٌّؼذثس رثس ثٌؼاللز دؼ١ٍّجس صىش٠ش ثٌٕفؾ ِٚؼجٌؾز ثٌغجص عٛثء وجْ ثٌطذ١ؼٟ ثَ ثٌّظجفخ ، 

ٚثٌؾضء ثالخش ِخططجس صذفم١ز ٌذؼغ ثٌؼ١ٍّجس ثٌٕفط١ز ثٌضٟ صؾشٞ دثخً ثٌّٕشجس ٚثٌّظجفٟ 

 ثٌٕفط١ز ، ٚؽ١ّغ ثٌشعِٛجس ِضٚدر دششٚفجس صٛػ١ق١ز .

دضذس٠ظ ثٌىضجح ثال٘ضّجَ دششؿ ثٌشعِٛجس ٌألؽٙضر  ٓٔشؽٛ ِٓ ثالخٛر ثٌضذس٠غ١١ٓ ثٌمجة١ّ 

بالشكل الذي ٌإدي زٌادة معلوماته وبالتالً ٚثٌّخططجس ثٌضذفم١ز ٌىٟ ٠فُٙ ثٌطجٌخ ِج ٠شعّٗ 

تطوٌر الجانب المعرفً لدٌه . إضافة الى تزوٌدنا بمالحظاتهم واراءهم حول ما ٌحتوٌه الكتاب 

 طوٌر الكتاب .من مادة علمٌة وهذا جزء أساسً من عملٌة ت

 وهللا ولً التوفٌق 

 

 المإلفون
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عمود التقطٌر ذو الصوانً  -1  

ٚفذر ثٌضمط١ش ثعجط ػًّ ثٌّظفٝ ثٌٕفطٟ ثِج ثٌٛفذثس ثالخشٜ فٟٙ ثِج ٌضقغ١ٓ  صّغً       

ِجء ثٌضذش٠ذ أٚ ثٌذخجس أٚ ِؼجٌؾز ث١ٌّجٖ  إلٔضجػِٛثطفجس ِٕضؾجس ػ١ٍّز ثٌضمط١ش ثٚ ٚفذثس خذ١ِز 

ثٌٕفؾ ثٌخجَ فظً  ٝثٌ ثٌٕفؾ ِظجفٟ فٟ (ضىش٠شثٌضمط١ش )أٞ ثٌ ػ١ٍّز فٟثٌٕفؾ  وٌخضع. ثٌؼجدِز

ٔجس ثٌّخضٍفز إٌٝ ١٘ذسٚوشدٛٔجس رثس أؽٛثي عٍغٍز ٚصشثو١خ ِخضٍفز رٞ  ّٛ ثٌّض٠ؼ ثٌّؼمّذ ِٓ ثٌّى

غضخذَ ثٌمغُ ٠ٚ، ػٍٝ ثٌفشٚلجس فٟ دسؽجس ثٌغ١ٍجْ  د١ٓ ِىٛٔجس ثٌّض٠ؼ ثػضّجدث ػٓ دؼؼٙج

ّْ ثٌمغُ ثٌّضذمّٟ  ثألوذش ِٓ ثٌّشّوذجس ث١ٌٙذسٚوشد١ٔٛز ثٌّٛؽٛدر فٟ ثٌٕفؾ فٟ ثٌٛلٛد فٟ ف١ٓ أ

١ٌزً و٠ذخً  ّٚ  .ثٌّخضٍفز ثٌى١ّ١جة١ز ثٌظٕجػجس فٟ  ّجّدرً أ

 رٚ ثٌظٛثٟٔ ثٚ ػّٛد ػّٛد ثٌضمط١ش٠غضخذَ ٔٛػجْ ِٓ ثػّذر ثٌضمط١ش،  صىش٠ش ثٌٕفؾفٟ    

ذو الصوانً اما  عمود التقطٌرثٌٕفؾ ثٌخجَ فٟ  ٠ضُ ثؽشثء ػ١ٍّز صمط١ش. ػِّٛج ثٌقشٛر رٚ ثٌضمط١ش

ثٌٕفؾ ثٌخجَ الْ ثٌٕفؾ ثٌخجَ ٠قضٛٞ  ٠غضخذَ ألؽشثء ػ١ٍّز صمط١ش فال ثٌقشٛر رٚ ػّٛد ثٌضمط١ش

ٚدجٌضجٌٟ صٛلف  ػٍٝ ِشوذجس ثعفٍض١ز عم١ٍز لذ صؤدٞ ثٌٝ ثٔغذثد ِؾجسٞ ثٌٕفؾ ثٌخجَ د١ٓ ثٌقشٛثس

 ػ١ٍّز ثٌضمط١ش.

ِٓ ثٔذٛح ثعطٛثٟٔ ٠قضٛٞ ػٍٝ ِشثفً فظً د١ٓ ِىٛٔجس  رٚ ثٌظٛثٟٔ ػّٛد ثٌضمط١ش٠ضىْٛ 

ثٌفظً ثٌّشغٛدز ٚػذد ثٌّٕضؾجس   ٚوفجءرثٌّض٠ؼ ثٌٕفطٟ صغّٝ طٛثٟٔ ٠ؼضّذ ػذد٘ج ػٍٝ ٔٛػٙج 

 ذات الصوانً استنادا على نوع صٌنٌة التقطٌر. عمد ة التقطٌرأٌّطٍٛدز. ٚع١ضُ ثعضؼشثع أ

 

https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
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 (Bubble cap trayة غطاء الفقاعة )ٌذو صٌن عمود التقطٌر 1-1

عالٌة فً التقطٌر و  بكفاءةوهذا النوع هو االكثر استخداما فً عملٌات تقطٌر النفط الخام وٌتمٌز 

ة غطاء الفقاعة لتقطٌر النفط ٌذو صٌن ( ٌوضح عمود التقطٌر  1-1استقرارٌة عمله. الشكل ) 

النفطٌة مع درجات حرارة صٌنٌة كل مشتق نفطً. اما  المشتقاتالخام وٌالحظ فً الشكل 

مخطط  توضٌحً لصٌنٌة تقطٌر  ( فٌوضح عملٌة التقطٌر على كل صٌنٌة.  2-1الشكل ) 

 غطاء الفقاعة. ألجزاءحا علٌها منظر عام ضواحدة داخل عمود التقطٌر مو
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 )اثرابً( النفط الخامة غطاء الفقاعة لتقطٌر ٌذو صٌن عمود التقطٌرمخطط  (1-1) الشكل
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)لوحة( مقٌاس  مخطط  توضٌحً لصٌنٌة تقطٌر واحدة داخل عمود التقطٌر   2-1الشكل  

 1:  1الرسم 

 

 (2-1) مفتاح الشكل

 Bubble  1 فقاعة

 Cap  2 قبعة

 Vapor   3 بخار

 Flow  4 تدفق

 Riser  5 مصعد

 Weir 6 حاجز

 Slot  7 شق

 

  ( Sieve trayذو الصينية المنخلية )  عمود التقطير 1-1-2

ٚ٘زث ثٌٕٛع ِٓ ثػّذر ثٌضمط١ش ٠ض١ّض ػٓ ثٌٕٛع ثٌغجدك ثٔٙج ثالعًٙ صظ١ّّج ٚ صٕف١زث ٚ ٌٙج ؽجلجس 

-1ثٌشىً )ذو صٌنة غطاء الفقاعة.  عمود التقطٌرثٌفظً ف١ٙج ثلً ِٓ  وفجءرثٔضجؽ١ز ثػٍٝ أال أْ 

 ِغ ثالؽٙضر ثٌضشغ١ٍ١ز ثٌّغجػذر فٟ ػٍّٗ  ثٌّٕخ١ٍز ٛثٟٔرٚ ثٌظ ثٌضمط١ش ( ٠ٛػـ ِخطؾ ٌؼّٛد3

( ثٌغجةً ثٌشثؽغ ِغ خضثْ ثٌضؾ١ّغ ) condenser)   ِىغفٚ( Reboilerِغً ) ثٌّشؽً )  

Drum ( ًأِج ثٌشى .)ِخطؾ صٛػ١قٟ ٌظٛثٟٔ ِٕخ١ٍز دثخً ثٌؼّٛد4-1 ).  
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ِغ ثالؽٙضر ثٌضشغ١ٍ١ز ثٌّغجػذر فٟ  ثٌّٕخ١ٍز ٛثٟٔثٌظرٚ  ثٌضمط١ش ِخطؾ ٌؼّٛد (3-1)ثٌشىً 

 1:  1)ٌٛفز( ِم١جط ثٌشعُ  ػٍّٗ
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 (2-1) مفتاح الشكل

 Section  1 ِمطغ

 Rectifying 2 صىش٠ش

 Stripping 3 ثٔضضثع

 Reflux  4 سثؽغ

 Distillation column 5 ػّٛد صمط١ش

 Vapor from column 6 دخجس ِٓ ثٌؼّٛد

 Liquid from column 7 ثٌؼّٛدعجةً ِٓ 

 Reboiler 8 ِشؽً

 Drum  9 خضثْ

 Boil up 10 غٍٟ
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 دثخً ثٌؼّٛد ِغ ثٌغجةً ٠ّش ِٓ فٛلٙج ِخطؾ صٛػ١قٟ ٌظٛثٟٔ ِٕخ١ٍٗ ( 4-1)ثٌشىً 

 

 (4-1) مفتاح الشكل

 VAPOR 1 دخجس

 LIQUID 2 عجةً

 DOWNCOMER  3 ِؾشٜ ثٌٕضٚي

 OUTLET WEIR 4 فجؽض ثٌخشٚػ

 ACTIVE 5 فؼجي

 TRAY 6 ط١ٕ١ز 

 AREA 7 ِغجفز

 

 

 ذو الحشوة عمود التقطٌر- 0

ثٌٕفؾ ثٌخجَ الْ ثٌٕفؾ ثٌخجَ  ٠غضخذَ ألؽشثء ػ١ٍّز صمط١ش ال ثٌقشٛر رٚ ػّٛد ثٌضمط١ش ثْ          

ٚدجٌضجٌٟ  ٠قضٛٞ ػٍٝ ِشوذجس ثعفٍض١ز عم١ٍز لذ صؤدٞ ثٌٝ ثٔغذثد ِؾجسٞ ثٌٕفؾ ثٌخجَ د١ٓ ثٌقشٛثس

ٟ٘ فٟ صقغ١ٓ ِٛثطفجس  ثٌقشٛر رٚ ػّٛد ثٌضمط١شِؼظُ ثعضخذثِجس  ْضٛلف ػ١ٍّز ثٌضمط١ش. أص

 ػّٛد ثٌضمط١شٚفٟ ػ١ٍّجس صٕم١ز ث١ٌّجٖ.  وزٌهثٌّشضمجس ثٌٕفط١ز ٚ فٟ ثٌظٕجػجس ثٌذضشٚو١ّ١ج٠ٚز ٚ

طٍذز دالعض١ى١ز ٍِّٛء دى١ّجس وذ١شر ِٓ فشٛثس  ػذجسر ػٓ ثٔذٛح ثعطٛثٟٔ ػّٛدٞ رٚ ثٌقشٛر

. صُ ثعضخذثِٗ فٟ ثٌظٕجػجس ِٓ ِؼذ١ٔز أٚ خضف١ز صغضخذَ ٌض٠جدر ِغجفز ثٔضمجي ثٌىضٍز د١ٓ ثٌغجصأٚ 

٠ذخً ثٌغجةً ِٓ أػٍٝ ثٌذشػ  رٚ ثٌقشٛر  ؼّٛد ثٌضمط١شٌِذذأ ثٌؼًّ  ِٕضظف ثٌمشْ ثٌضجعغ ػشش.

ألعفً ػٍٝ ث ثٌٝ ِٓ خالي ِٛصع ثٌغجةً عُ ٠ضذفك فشٛثس ثٌؼّٛد٠ٚضُ صٛص٠ؼٗ دجٌضغجٚٞ ػٍٝ 

٠ٚٛصع دجٌضغجٚٞ ِٓ خالي ؽٙجص صٛص٠غ  ؼّٛد١ذخً ِٓ لجع ثٌف ٌغجص ث ثِضذثد و١ّز ثٌقشٛثس أِج

ثٌغجص  فشٛثس ثٌؼّٛد ف١ظ ٠ضُ صذجدي ثٌىضٍز د١ٓػٍٝ ١ٌٍضمٟ ٚ ٠الِظ ثٌغجةً ثٌغجص. ٠شصفغ ثٌغجص 

ٝ ٚ ثٌقشٛثس فٟ ثٌؼّٛد أِج صىْٛ ػٍٝ شىً لطؼز ٚ ثفذر ػٍٝ ثِضذثد ثٌؼّٛد أٚ ػٍ  .ٚثٌغجةً

أِج  ، ثٌقشٛر  رٚ ػّٛد ثٌضمط١ش ( ٠ّغ1ً-2ثٌشىً ). شىً لطؼض١ٓ ٠فظً د١ّٕٙج ِٛصع عجٟٔ

 . رٚ ثٌقشٛر أٔٛثع ِخضٍفز ِٓ فشٛثس ػّٛد ثٌضمط١ش( ف١ٛػـ  2-2ثٌشىً )
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  أ(6)
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 ب(6)

أ( ػّٛد صمط١ش رٚ فشٛر ػٍٝ شىً لطؼز ٚثفذر ٚ 6، )ػّٛد ثٌضمط١شرٚ ثٌقشٛر 1-2ثٌشىً 

 1:  1)ٌٛفز( ِم١جط ثٌشعُ  ح( لطؼض6ٓ١)
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 1:  1)ٌٛفز( ِم١جط ثٌشعُ  رٚ ثٌقشٛر أٔٛثع ِخضٍفز ِٓ فشٛثس ػّٛد ثٌضمط١ش 2-2ثٌشىً 

 )صشعُ ٠ذ٠ٚج(

 (2-2( ٚ )1-2) مفتاح الشكلٌن

 Gas outlet  1 شٚػ ثٌغجصخ

 Demister pad 2 ِجٔغ ثٌشرثر

 Liquid inlet 3 دخٛي ثٌغجةً

 Liquid distributor 4 ِٛصع ثٌغجةً

 Random packing 5 فشٛ ػشٛثةٟ

 Structured Packing 6 فشٛ ِشصخ

 Packing support 7 فجًِ ثٌقشٛ

 Liquid redistributor  8 ِؼ١ذ صٛص٠غ ثٌغجةً

 Packing bed 9 ٚعجدر فغٛثس

 Ring  10 فٍمز

 Saddle 11 عشػ فظجْ

 

 

 

 

 صواني التقطيرأنواع  3

 (Bubble cap trayغطاء الفقاعة ) ةٌصٌن 3-1

 مثبتة على كل فتحة (Riserتسمى )مدخنة ال ٌشبه ماحتوي صٌنٌة غطاء الفقاعة على ت         

 (hole )  غطاء الفتحة  ٌعلووفً الصٌنٌة (cover  )ٌٌتم تثبٌت الغطاء بحٌث ٌكون هاٌغط .

من خالل (  vapor)والغطاء للسماح بمرور البخار. ٌتصاعد البخار مدخنةهناك مسافة بٌن ال

لكً ٌسٌر البخار مسافة اطول خالل السابل وب المدخنة وٌتم توجٌهه إلى أسفل بواسطة الغطاء 

 (slotsشقوق )من خالل ال البخار ٌتم تصرٌفبعدها ، التالً الحصول على تقطٌر اعلى 

صٌنٌة. وتعتٌر الموجود على ال ( liquid)   ل السابلٌتدفق من خاللالموجودة فً الغطاء ، 
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فً فصل مكونات النفط الخام من بقٌة االنواع ولكنها االكثر  كفاءةصٌنة غطاء الفقاعة أعلى 

( ٌمثل صورة لصٌنة غطاء الفقاعة موضوع علٌها اعداد من اغطٌة الفقاعة، 1-3كلفة. الشكل )

( 3-3خالل أجزاء غطاء الفقاعة . أما الشكل )( ٌوضح تفصٌل  مسار البخار 2-3و الشكل )

 فٌوضح التفاصٌل المٌكانٌكٌة )مقطع طولً( لغطاء الفقاعة

 

 صورة لصٌنة غطاء الفقاعة )أثرابً( 1-3الشكل 
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 )اثرابً( غطاء الفقاعة ألجزاء ًتفصٌل مخطط 2-3الشكل 

 

 

  1:  1مقطع افقً لغطاء الفقاعة )لوحة( مقٌاس الرسم  3-3الشكل 
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 (3-3( ٚ )2-3) مفتاح الشكلٌن

 

 Bubble cap 1 غطاء الفقاعة

 Vapour  2 بخار

 Riser  3 مصعد

 Slot  4 شق

 Tray  5 صٌنٌة

 Clearance  6 سماحٌة

 Details  5 تفاصٌل

 Skirt  6 حزام

 

  (Sieve trayصينية المنخل ) 3-2

ٌٛفجس ِؼذ١ٔز دٙج عمٛح. ٠ّش ثٌذخجس ألػٍٝ ِذجششر ِٓ خالي  ػذجسر ػٓطٛثٟٔ ثٌّٕخً       

ثٌفظً  وفجءرػٍٝ ثٌظ١ٕ١ز ػٍٝ  ٙجصشص١ذ ٠ٚؼضّذ فؾُ ثٌغمٛح ٚ ػذد٘ج ٚثٌغجةً ػٍٝ ثٌٍٛفز. 

ثٔٙج  ثالعًٙ صظ١ٕؼج ٚثاللً وٍفز ثال ط١ٕ١ز ثٌّٕخًٌٍؼّٛد ٚ ثٌطجلز ثالٔضجؽ١ز ثٌّطٍٛدز . ٚصؼضذش 

( ٌمثل صورة لصٌنة المنخل، و الشكل 4-3الشكل )فٟ ثٌضمط١ش ِٓ ثالٔٛثع ثالخشٜ.  وفجءرثلً 

( فٌوضح صٌنٌتً 5-3الشكل ) ( ٌوضح تفصٌل  مسار البخار خالل ثقوب الصٌنٌة .3-5)

( 6-3وٌالحظ فً المخطط العلوي للشكل )  منخل مثبتتٌن على الجدار الداخلً لعمود التقطٌر.

( فٌالحظ حالة التشغٌل غٌرطبٌعٌة 6-3، أما فً المخطط االسفل للشكل )حالة التشغٌل االعتٌادي

أذ عندما ٌكون تدفق البخار قلٌل ٌبدأ السابل بالنزول من الثقوب مما ٌقلل كفابة التقطٌر. وهذه 

 ( الصٌنٌة.   weepingالظاهرة تسمى بكاء )  
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 صورة لصٌنة المنخل )أثرابً( 4-3الشكل 

 

 

)لوحة( مقٌاس منخل مثبتتٌن على الجدار الداخلً لعمود التقطٌر ٌتًصٌنل مخطط 5-3الشكل 

 1:  1الرسم 
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  الشكل

3-6 

 تفصٌل  مسار البخار خالل ثقوب صٌنٌة المنخل

  ( Valve trayصينة الصمام ) 3-3

 حٌث ان قابل للرفع مزودة بجزء فً صوانً الصمام ، ٌتم تغطٌة الثقوب بؤغطٌة

 و تدفقات البخار ترفع األغطٌة ، وبالتالً إنشاء منطقة تدفق ذاتٌة لمرور البخار.

، وبعد ذلك ٌتصاعد الى االعلى البخار للتدفق أفقٌاً فً السابل الثقوبٌوجه غطاء 

منخل. ومقدار مما هو ممكن فً صوانً المع السابل وبالتالً توفٌر خلط أفضل 

ْٛ ثػٍٝ ِٓ ط١ٕ١ز ثٌّٕخً ٌٚىٓ ثلً ِٓ ط١ٕ١ز غطجء صى ط١ٕز ثٌظّجَكفابة التقطٌر فً  

، و جسثٌظّجِموضوع علٌها اعداد من  ثٌظّجَ( ٌمثل صورة لصٌنة 7-3الشكل ) ثٌفمجػز.

 ( ٌوضح تفصٌل  مسار9-3. الشكل )طّجَ ضٟط١ٕ( ٌوضح مسار البخار خالل 8-3الشكل )
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ستتحرك الصمامات ألعلى أو ألسفل  البخار خالل أجزاء الصمام اثناء حاالت تشغٌل مختلفة.  

استجابة لتغٌر معدالت تدفق البخار. عند معدل التدفق الطبٌعً ، ٌكون الصمام تقرًٌبا فً 

 ( 9-3()إلى الٌسار(. عند معدالت بخار منخفضة )الشكل  (9-3 )الوضع األوسط )انظر الشكل

فً المنتصف( ، ٌستقر القرص فوق الثقب وٌغطٌه لتجنب البكاء السابل. ٌجب أن تكون  -

 الصمامات ثقٌلة بما ٌكفً لمنع الفتح المفرط عند معدالت تدفق بخار منخفضة. مع زٌادة معدل

ا )الشكل   ًٌ األٌمن(. ٌتم تقٌٌد الحركة الصاعدة للقرص إما  -9-3البخار ، ٌرتفع القرص عمود

إذا  (weeping)    البكاءظاهرة تسمى حدث تق االحتفاظ بالساقٌن أو القفص. قد عن طرٌ

أما الشكل .صمامصٌنٌة ال كفابة  سٌقلل من انخفاض وهذا  للصمام قبل األوان كبٌرحدث انفتاح 

 جس.ٌظّجِأ( فٌوضح التفاصٌل المٌكانٌكٌة )مقطع طولً( ألحد انواع  3-11)

 

 

جس )أعشثةٟ(ثٌظّجِموضوع علٌها اعداد من  ثٌظّجَصورة لصٌنة  7-3الشكل   
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 فٟ ػّٛد ثٌضمط١ش طّجَ ضٟط١ٕخالل  ألبخار ( ٌوضح مسار8-3الشكل )

 

 

 

 تفصٌل  مسار البخار خالل أجزاء الصمام اثناء حاالت تشغٌل مختلفة 9-3الشكل  
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 جس طّجِالتفاصٌل المٌكانٌكٌة )مقطع طولً وعمودي( مع صورة ألحد انواع   11-3الشكل 

 ثٌظٛثٟٔ
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 (10-3( و )9-3مفتاح الشكلٌن )

 Schnitt 1 مقطع

 fließrichtung 2 اتجاه التدفق

 Teller 3 غطاء

 Käfig 4 قفص

 Offen 5 الصمام فً وضعٌة الفتح

 geschlossen 6 الصمام فً وضعٌة الغلق

 High  5 مرتفع

 Low 6 منخفض

 Normal  7 طبٌعً

 

 أعمدة االمتصاص - 4

ٌعرف االمتصاص بانه فصل غاز او اكثر من خلٌط الغازات عن طرٌق اذابة تلك       

المكونات فً مذٌب سابل . تستند العملٌة على مبدأ انتقال الغاز او الغازات بٌن طورٌن 

فٌما ادناه أنواع  المذابة واألخر هو طور المذٌب السابل .متالمسٌن احداهما هو خلٌط الغازات 

 األجهزة المستخدمة فً عملٌات االمتصاص :

من األجزاء االتٌة  (3-4و  2-4و  1 -4)األشكال  الحشوة عمدةتتكون أ :  أعمدة الحشوة 4-1

: 

مبطن بطبقة من مادة مقاومة للتآكل ، او من الزجاج  معدنالغالف االسطوانً : ٌصنع من  – أ

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

فتحة دخول الغازات : تقع فتحة دخول الغاز اسفل العمود لٌخرج من اعلى البرج ، وتكون  – ب

 . )من األسفل( اعلى من مستوى خروج السابل
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 المضطربلتحقٌق السرٌان  (3-4ات )الشكل وجد عدة أنواع من الحشوطبقة الحشوة : ت – ج

لتسمح بانتقال المادة بشكل جٌد مع تقلٌل الضغط داخل العمود . على سطحها ولها خواص البلل 

 أي ال تتفاعل معها ، كما ٌجب ان تكون خاملة كٌمٌاوٌا نسبة الى المواد التً تتالمس معها

  ورخٌصة الثمن وذات
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 )اثرابً( مجسم ثالثً االبعاد لعمود امتصاص 1-4الشكل 
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 1:  1مقٌاس الرسم  ( لوحةاالمتصاص ذو الحشوة )  عمود 1-4شكل 
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 1:  1مقٌاس الرسم  االمتصاص ذو الحشوة ) لوحة ( عمود 2-4شكل 

  1:  1)لوحة( مقٌاس الرسم  اشكال مختلفة من الحشوات 3 -4شكل 

 الطبقات االعمدة ذات0-4

 طبقات الحشوة وعادة ما ٌكون من النوع المتعدد  (4-4)الشكل ) ٌستعمل العمود ذو الطبقات

كل طبقة من طبقات  على، حٌث  )الغاز الى االعلى و السابل الى االسفل( والمتعاكس الجرٌان

  عند تركهما للطبقة.بتماس مباشر ومن ثم ٌتفصالن ٌكونان الغاز والسابل  عمودال
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 العمود ذو الطبقات 4-4الشكل 

 

 

 ( 3-4) مفتاح الشكل

 Gas outlet  1 شٚػ ثٌغجصخ

 Body flange 2 فٍؾز سدؾ ؽغُ ثٌؼّٛد 

 Liquid inlet 3 دخٛي ثٌغجةً

 Liquid distributor 4 ِٛصع ثٌغجةً
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 Packing 5 فشٛ 

 Maintenance 6 ثٌظ١جٔز

 Packing support 7 فجًِ ثٌقشٛ

 Excess  8 دخٛي

 Level 9 ِغضٜٛ ثٌغجةً

 Instruments  10 ؽٙجص ع١طشر

 

 االستخالص - 5

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

 عالقة على عموماً  باالستخالص الفصل مبدأ ٌعتمد. فصله المراد المرّكب هذا به ٌنحل مناسب

نات توزع  فً المكونات ذوبان قابلٌة اختالف على أو لالمتزاج قابلٌن غٌر سابلٌن بٌن المكوِّ

تشغل بطرٌقتٌن ، اما متقطعة او مستمرة ، وفٌما  سابل –أجهزة استخالص سابل  .ما مذٌب

 ادناه أنواعها :

 المركد–الخالط  5-1

لخلط االطوار مع  األولىاالستخالص بالمذٌب ، ٌتكون من مرحلتٌن ،  أجهزةهو نوع من 

بعضها لتحقٌق عملٌة انتقال المادة ، تلٌها مرحلة التركٌد الساكن بفعل الجاذبٌة لغرض فصل 

االطوار . تحتوي المنظومة على وعاء خلط مزود بخالط إلجراء عملٌة مزج السابل المغذي 

ٌنصب اسفل  )الطور الثقٌل( مع المذٌب )الطور الخفٌف( ، ثم انسٌاب الخلٌط الى المركد الذي

 الخالط ، وٌحتوي على صفابح تساعد فً عملٌة فصل االطوار بالتركٌد بفغل الجاذبٌة .

 ،(1-5)الشكل  واحدة وحدة والمركد الخالط من كل ٌكون المستمر غٌر التشغٌل حالة فً    

 عملة انتهاء وبعد السوابل لمزج هزازة مروحة او توربٌن ٌحتوي خزان من الجهاز تالفٌو

 الى الخلٌط ٌفصل الجاذبٌة االرضٌة على وباالعتماد،  الخلٌط وٌترك الهزاز توقٌف ٌتم الخلط

 حالة فً اما.  الخزان اسفل تقع فتحة خالل سحبهما وٌتم والمتبقً المستخلص هما طبقتٌن

 انجاز وبعد ،(  2-5) والمركد الخالط هما منفصلٌن جزأٌن من ٌتؤلف فالجهاز المستمر التشغٌل

الشكالن  . المتبقً عن المستخلص فصل ٌتم لكً المركد الى الخلٌط نقل ٌجري الخلط عملٌة

  المركد –االستخالص بالخالط ( ٌمثالن جهاز 2-5( و )5-1)
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 )اثرابً( المركد المتحد –الخالط  مخطط 1-5شكل 

 

 

 )اثرابً( المنفصلالمركد  –الخالط  2-5شكل 
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  1:  1المركد )لوحة( مقٌاس الرسم ( مخطط الخالط  3 – 5الشكل )

 

 

 (2-5( ٚ )1-5) ٌنمفتاح الشكل

 Heavy phase in 1 دخٛي ثٌطٛس ثٌغم١ً

 Light phase in 2 دخٛي ثٌطٛس ثٌخف١ف

 Settling chamber 3 غشفز ثالعضمشثس

 Mixing chamber 4 غشفش ثٌخٍؾ

 Heavy phase out 5 خشٚػ ثٌطٛس ثٌغم١ً

 Light phase out 6 خشٚػ ثٌطٛس ثٌخف١ف

 Agitator 7 خالؽ

 Dispersion  8 صشض١ش ثالؽٛثس
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 Feed  9 ثٌضغز٠ز

 Raffinate  10 ثٌٕمٟ

 Solvent  5 ِز٠خ

 Extract 6 ِغضخٍض

 ؽذمز ثٌّشوخ ثٌؼؼٛٞ

      ثٌّقٍٛي ثٌّشذغ                     

  Organic layer 

                     Pregnant aqueous                                                  

                                                

7 

 

 أبراج االستخالص الرذاذة ذات الحشوة  5-0

عند تشغٌل برج االستخالص الرذاذ ٌدخل السابل قلٌل الكثافة البرج من األسفل وٌوزع على 

توزٌع . تصعد قطرات السابل الخفٌف الى اعلى البرج شكل قطرات صغٌرة باستعمال فوهات 

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

األبراج الرذاذة بسٌطة وسهلة التشغٌل ،  الكتلة وٌتغٌر تركٌز كل طور على طول البرج .

  ورٌن ٌمأل البرج بالحشوات التً تزٌد من انتقالولزٌادة فعالٌة انتقال الكتلة فً البرج بٌن الط

 .برج استخالص رذاذ ذو الحشوة ٌوضح 3-5شكل الكتلة . 
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 1:  1)لوحة( مقٌاس الرسم  برج استخالص رذاذ ذو الحشوة (3-5)شكل 
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 أبراج الحواجز   5-3

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

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

 ( ٌمثل أبراج الحواجز4-5الشكل )
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 أبراج الحواجز 4-5شكل 

 

 أبراج الصوانً المثقبة   5-4

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

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

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

 .أبراج الصوانً المثقبة( ٌوضح 4-5لشكل )ا الكتلة .
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 أبراج الصوانً المثقبة 5-5شكل 
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 ( 5-5( ٚ )4-5( ٚ )3-5( ٚ) 2-5( ٚ) 1-5ِفضجؿ ثالشىجي ) 

 Pressure measuring port 1 ٔمطز ل١جط ػغؾ

 Pollution measuring port 2 ٔمطز ل١جط صٍٛط

 Mist eliminator 3 ِجٔغ ثٌشرثر

 Gas distributor 4 ِٛصع غجص

 Baffles 5 لٛثؽغ

 Perforated distributor 6 ِٛصع ِغمخ

 Impeller 7 دشجسر

 Organic phase 8 ؽٛس ػؼٛٞ

 Settling section 9 ِمطغ ثعضمشثس

 Aqueous phase 10 ؽٛس ِجةٟ

 pump 11 ِؼخز

 Pulsation pump 12 ِؼخز ٔذؼ١ز

 Central rod 13 ػّٛد ِشوضٞ

 Sampling point 14 ٔمطز ػ١ٕجس

 outlet 15 خشٚػ

 Sieve plate 16 طف١قز ِٕخ١ٍز

 Gear box 17 طٕذٚق صشٚط

 interface 18 ٚثؽٙز

 

 مفاعل الطبقة الثابتة - 6

او اكثر محشوا بدقابق العامل المساعد التً تكون بؤحجام  أنبوبٌتكون مفاعل الطبقة الثابتة من 

واشكال مختلفة ، فمنها كروي او اسطوانً او غٌر منتظم . كما ٌمكن ان تكون طبقة العامل 

( ٌوضح نوعٌن من مفاعل الطبقة 1-6المساعد على شكل شبكة معدنٌة من البالتٌن . الشكل )

واحد محشوا بدقابق العامل  أنبوبة الثابتة من أ( ٌمثل مفاعل الطبق 1-6الثابتة. الشكل )
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واحد محشوا بدقابق  أنبوبب( ٌمثل مفاعل الطبقة الثابتة من أكثرمن  1-6المساعد. أما الشكل )

 العامل المساعد.

 (1-6) مفتاح الشكل

 Reactant in 1 ِجدر ِضفجػٍز دثخٍز

 Product out 2 ِٛثد ِٕضؾز خجسؽز

 Reactants 3 ِٛثد ِضفجػٍز

 catalyst 4 ػجًِ ِغجػذ

 Catalyst bed 5 ٚعجدر ػجًِ ِغجػذ

 Heat in 6 فشثسر دثخٍز

 Heat out   7 فشثسر خجسؽز

 

 

ب( 6-5أ(                                 ) 5-6)                  

 مفاعل الطبقة الثابتة 1-6الشكل 
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 Fluidized bed reactorمفاعل الطبقة الممٌعة  -7

٘ٛ ٔٛع ِٓ ِفجػً ثٌؾٙجص ثٌضٟ ٠ّىٓ ثعضخذثِٙج ٌضٕف١ز ِؾٛػز ِضٕٛػٗ ِٓ ثٌضفجػالس   

ثٌى١ّ١جى١ز ِضؼذدر ثٌّشثفً . فٟ ٘زث ثٌٕٛع ِٓ ثٌّفجػً، ٠ضُ صّش٠ش ِجةغ )غجص ثٚ عجىً( ِٓ خالي 

ِجدر فذ١ذ١ز طٍذز صغضخذَ وؼجًِ ِغجػذ ٌٍضفجػً ثٌى١ّ١جٚٞ )ػجدر ِج٠ىْٛ ثٌؼجًِ ثٌّغجػذ ػٍٝ 

وشثس طغ١شر( دغشػجس ػج١ٌز دّج ٠ىفٟ ٌضؼ١ٍك ثٌّجدر ثٌظٍذز ٚصغذذٙج فٟ ثٌضظشف وّج ٌٛ شىً 

 وجٔش عجةٍز. ٘زٖ ثٌؼ١ٍّز ثٌّؼشٚفز دجعُ ثٌض١ّغ، ٚٔض١ؾز ٌزٌه فٟٙ صؼفٟ ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌّضث٠ج ثٌٙجِٗ 

ٌٍؼذ٠ذ ِٓ ثٌضطذ١مجس ثٌظٕجػ١ز ِٕٚٙج ثٌظٕجػز ثٌٕفط١ز، فّغال" ٠غضخذَ ٚفذر ثٌضىغ١ش 

ثٌضٟ ثفذ ثُ٘ ػ١ٍّجس   (FCC) (Fluidized Catalytic Cracking)جًِ ثٌّغجػذ ث١ٌّّغ دجٌؼ

ثٌضق٠ًٛ ثٌّغضخذِٗ فٟ ِظجفٟ ثٌٕفؾ. فٟ ٘زث ثٌّفجػً ٠ضُ صق٠ًٛ ثٌمطفجس رثس ثالٚصثْ ثٌؾض٠ت١ٗ 

 ثٌؼج١ٌز

ٚرٌه )ِخٍفجس ثٌغم١ٍز ٌٍضمط١ش ثٌفشثغٟ ٚثٌؾٛٞ( ثٌٝ ثؽضثء ثوغش ل١ّز وجٌىجص١ٌٚٓ ٚثٌغجصثس ،  

ػٓ ؽش٠ك ِالِغز ثٌّخٍفجس ثٌغم١ٍٗ ِغ ثٌؼجًِ ثٌّغجػذ ث١ٌّّغ دثخً ثٌّفجػً ثٌّقفض ثٌغجخٓ 

)ث١ٌّّغ( ٠مَٛ دضىغ١ش ؽض٠تجس ؽ٠ٍٛز ثٌغٍغٍز ِٓ ثٌغٛثةً ث١ٌٙذسٚوجسد١ٔٛز ػج١ٌز ثٌغ١ٍجْ ثٌٝ 

 ؽض٠تجصً ثلظش دىغ١ش، ٚثٌضٟ ٠ضُ ؽّؼٙج ػٍٝ شىً دخجس.

(٠ّغٍْٛ ثٌّغمؾ ثألِجِٟ  ٌّفجػً 4-7ٚ ثٌشىً ) ( 3-7ٌشىً )( ٚ ث2-7(ٚ ثٌشىً   )1-7ثٌشىً )

دخٌٛٙج ِٓ ثألػٍٝ  (Solid)ثٌطذمز ث١ٌّّؼز. ف١ظ ٠ظٙش ثٌشعُ ِذثخً ٚخشٚػ وً ِٓ ثٌّجدر ثٌظٍذز 

صىْٛ دجٌؼىظ. ٚوزٌه ٠ظٙش ثٌشعُ فٟ دثخً ثٌّفجػً  (Gas)ٚخشٚؽٙج ٌألعفً د١ّٕج ثٌّجدٖ ثٌغجص٠ٗ 

 Solid)ٚثٌّجدر ثٌظٍذز ػٍٝ شىً دلجةك طٍذز  (Gas bubble)ىً فمجػجس ثٌّجدٖ ثٌغجص٠ٗ صشعُ ػٍٝ ش

particle)  ٚثٌخؾ ثٌّمطغ فٟ ثألعفً ٘ٛ وّٛصع(Distributor)  
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 ( ثٌّغمؾ ثألِجِٟ  ٌّفجػً ثٌطذمز ث١ٌّّؼز1-7ثٌشىً )

 

 

 ( ثٌّغمؾ ثألِجِٟ  ٌّفجػً ثٌطذمز ث١ٌّّؼز2-7ثٌشىً )
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 ٌّفجػً ثٌطذمز ث١ٌّّؼز  ( ثٌّغمؾ ثألِج3ِٟ-7ثٌشىً )
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 ( ثٌّغمؾ ثألِجِٟ  ٌّفجػً ثٌطذمز ث١ٌّّؼز4-7ثٌشىً )

 

 3-7ٚ  2-7ٚ  1-7ِفضجؿ ثالشىجي 
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 Disengagement Zone 1 ِٕطمز خشٚػ ثٌغجصثس ثٌغ١ش ِضفجػٍز

 Catalyst Feed 2 دخٛي ثٌّجدر ثٌّقفضر

  Lighter polymer Catalyst particle ؽض٠تز د١ٌّٛش ثٌّقفض ثألخف

  Heavier polymer Catalyst particle ؽض٠تز د١ٌّٛش ثٌّقفض ثألعمً

  Bubbles فمجػجس

 Gas feed 3 دخٛي ِجدر ثٌضغز٠ز

 Product 4 خشٚػ ثٌٕجصؼ

 Polluted air 5 ٘ٛثء ٍِٛط

 Treated air 6 ٘ٛثء ِؼجٌؼ

 Nutrient addition 7 أػجفز ثٌّغز٠جس

 Catalyst 8 ػجًِ ِغجػذ

 Drain 9 صفش٠غ

 Fuel 10 ٚلٛد

 Fluidized bed 11 ٚعجدر ِض١ّؼز

 Distributor plate 12 طف١قز صٛص٠غ

 Ash  13 سِجد

 Fines  14 ؽض٠تجس طٍذز دل١مز

 Recirculation 15 صذ٠ٚش

 

 Flow diagram of isomerizationلمخطط التدفقً لعملٌة األزمرة أ -8

process  

٠ضُ فٟ ٘زٖ ثٌٛفذر ِؼجٌؾز ثٌذشثف١ٕجس ثٌّغضم١ّز ثٌّٛؽٛدر فٟ ثٌٕفغج ثٌخف١فز ثٚ ثٌذٕض٠ٓ ثٌطذ١ؼٟ      

ٚصق٠ٍٛٙج ثٌٝ ِشوذجس ث٠ضٚدشثف١ٕ١ز خف١فز ) ِضفشػز ( رثس ػذد ثٚوضجٟٔ ػجٌٟ ِغً ِشوذجس ثٌذٕضجْ ثالػض١جدٞ 

(nC5 ) ( ٞٚثٌٙىغجْ ثالػض١جدnC6( ٞثٚ ثٌذ١ٛصجْ ثالػض١جد  )nC4ف١ظ ) ْ٠ضُ صق٠ٍٛٗ ثٌٝ ثال٠ضٚد١ٛصج. 

ثٌض٠ٛال٠ش ثٌزٞ  (Zeolite) ػ١ٍّز ثالصِشر دثخً ِفجػً ٠قٛٞ ػٍٝ ػجًِ ِغجػذ ٔٛع صؾشٞ 

س ثٌؼجًِ ٚصؼش٠ٚغضخذَ ث١ٌٙذسٚؽ١ٓ ٌّٕغ ػ١ٍّز ثٌضفقُ ،  %3 ٠قٛٞ ػٍٝ ٔغذز ِٓ ثٌذالص١ٓ صظً إٌٝ 

( دؼذ ِضؽٗ دج١ٌٙذسٚؽ١ٓ ثٌٝ فشْ ٌشفغ دسؽز فشثسصٗ  nC4ف١ظ ٠ّشس ثٌذ١ٛصجْ ثالػض١جدٞ ) ثٌّغجػذ .
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ثٌذالص١ٓ   ٘ٛثٌٝ دسؽز فشثسر ثٌضفجػً ثٌّطٍٛدز ٚثٌضفجػً ع١قذط فٟ ثٌّفجػً ثٌقجٚٞ ػٍٝ ػجًِ ِغجػذ 

٠ٚؼذ ثٌّفجػً ٠ضُ صذش٠ذٖ ٠ٚشعً ثٌٝ ٚػجء ثٌؼغؾ ثٌؼجٌٟ ف١ظ ٠ضقشس ث١ٌٙذسٚؽ١ٓ ٠ٚؼجد ثعضؼّجٌٗ 

ثٌّجدر ثٌخجسؽز ِٓ ثعفً ثٌٛػجء ) ٚػجء ثٌفظً ( ثٌٝ دشػ ثٌضغذ١ش عُ صشعً ،دجٌضذ٠ٚش ِشر ثخشٜ 

(stabilizer ٌفجٌغجصثس ثٌّضقشسر ِٓ ثػٍٝ ثٌذشػ وجإل٠غجْ ٚث )شٚدجْ ٚل١ًٍ ِٓ غجص ث١ٌٙذسٚؽ١ٓ ذ

ثِج ثٌّجدر ثٌخجسؽز ِٓ لؼش دشػ ثٌضغذ١ش صشعً ثٌٝ دشػ ثٌضؾضةز   fuel gas netصشعً ثٌٝ شذىز ثٌغجص 

خٍؾ ِغ ثٌّجدر ثٌّغز٠ز ِشر ثخشٜ ٚػجدر ١( ٌؼضي ثال٠ضٚد١ٛصجْ ثٌزٞ ٠ؼجد لغُ ِٕٗ splitterٌثٚ ثٌفظً )

ثٌٝ ِجدر ثٌضغز٠ز ٌضغجػذ   (ppm( دٕغخ ل١ٍٍز ) Al Cl3صؼجف ِجدر ػؼ٠ٛز ٟ٘ وٍٛس٠ذ ثأل١ٌَّٕٛ )

 . ػٍٝ ثعضّشثس فؼج١ٌز ثٌؼجًِ ثٌّغجػذ

٠ٚظٙش فٟ ثٌّخطؾ ػذر   (Isomerization process)( ٠ظٙش ػ١ٍّز ثألصِشر 1-8ثٌّخطؾ )ثٌشىً 

ِؼذثس صشضشن فٟ ثٌؼ١ٍّز ٚثٌضٟ صشعُ ػٍٝ شىً سِٛص ٚوزٌه خطٛؽ دخٛي ٚخشٚػ ثٌّجدر ِغ ِشثػجر 

 شجسر.ثٌذلز ٚثٌٛػٛؿ ٌٍشعُ ألِجوٓ دخٛي ٚثٌخشٚػ ٔمطز ػذٛس ِٓ خؾ ثٌٝ ثخش ٚثألعُٙ ثال
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  Flow diagram of isomerization process( أٌّخطؾ ثٌضذفمٟ ٌؼ١ٍّز ثألصِشر 1-8شىً )

 

 

 (1-8) مفتاح الشكل

 Feed 1 ِجدر ثٌضغز٠ز

 Dryer 2 ِؾففز

 Hydrogenous gas  3 غجص ١٘ذسٚؽ١ٓ 

 Dryer 4 ِؾففز

 Normal 5 ِغضم١ُ

 Stabilization Column 6 ػّٛد ثٌضغذ١ش
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 Isomerization Reactor 7 ِفجػً ثألصِشر

 separator 8 ثٌفظً

 

 

  Flow diagram of Alkylation processلمخطط التدفقً لعملٌة األلكة أ -9

صؼضذش ػ١ٍّز ثالٌىٍز ِٓ ثٌؼ١ٍّجس أٚ ثٌٛفذثس ثٌّؼمذر ٚرٌه ٌقذٚط صفجػالس أ١ٌٚز ٚعج٠ٛٔز إلوّجي ػ١ٍّز 

ٚصؾشٞ صفجػالس ؽجٔذ١ز وجٌذٍّشر ٚثٌضىغ١ش ثٌضٟ صضىْٛ ٔض١ؾضٙج ثٌّشوذجس ثٌّخضٍفز ثٌضٟ صؤدٞ إٌٝ  ثالٌىٍز

ثٔخفجع ثٌؼذد ثالٚوضجٟٔ ٌّجدر ثالٌى١ٍش ِٚٓ أُ٘ ِضطٍذجس ٘زٖ ثٌٛفذر ٘ٛ ثٔخفجع ثٌشٛثةخ فٟ ثٌّجدر 

دٞ إٌٝ ثسصفجع و١ّز ثٌّغز٠ز ٚخظٛطجً ثٌّقضٜٛ ثٌىذش٠ضٟ ٚدم١ز ثٌشٛثةخ الْ ثسصفجع ٘زٖ ثٌشٛثةخ ٠ؤ

 ثٌقجِغ ثٌضؼ٠ٛؼ١ز ٌٍٛفذر دغذخ صى٠ٕٛٙج ِشوذجس فجِؼ١ز ػشػ١ز .

ِٚٓ ثُ٘ ثلغجَ ٘زٖ ثٌٛفذر ٟ٘ لغُ ثٌّفجػً ٚلغُ ثػجدر ٔشجؽ ثٌقجِغ فٟ فجٌز ثعضخذثَ فجِغ 

( ثِج فٟ فجٌز ثعضخذثَ فجِغ ثٌىذش٠ض١ه فال ٠ضُ ثػجدر ٔشجؽٗ السصفجع و١ّز HFث١ٌٙذسٚفٍٛس٠ه )

ثٌّغضخذِز ٚثّٔج ٠ضُ  صؾ١ّغ ثٌقجِغ ثٌّغضٍٙه ٚثػجدصٗ ثٌٝ ِؼًّ ثٔضجػ فجِغ ثٌىذش٠ض١ه ثٌقجِغ 

الػجدر ٔشجؽٗ ِٚٓ ثاللغجَ ثٌّّٙز فٟ ثٌٛفذر ٟ٘ لغُ ثٌضؼجدي ٌّؼجدٌز ثٌغجصثس ثٌقجِؼ١ز لذً دفؼٙج ثٌٝ 

ٓ ثٌّٕضؾجس ثٌشؼٍز ٚثٌمغُ ثالخ١ش فٟ ٚفذر ثالٌىٍز ٘ٛ لغُ ثٌضؾضةز ٚثٌفظً ٌفظً ِجدر ثالٌى١ٍش ػ

صذخً ِجدر ثٌضغز٠ز دؼذ ِضؽٙج ٟٚ٘ خ١ٍؾ ) ِجدص١ٓ ثال٠ضٚد١ٛصجْ ثال٠ضٚد١ٛص١ٍٓ ( ثٌٝ   ثٌؼشػ١ز ثالخشٜ .

ِٕظِٛز ثٌضذش٠ذ ف١ظ صّضػ ثال١ٌٚف١ٕجس ثٌذثخٍز ِغ ثال٠ضٚد١ٛصجْ ٚثٌؼجًِ ثٌّغجػذ ثٌّغضخذَ ٘ٛ فجِغ 

ِؼخز خجطز ثٌٝ دثخً ٘زٖ ثٌّٕظِٛز ثٌىذش٠ض١ه ثٚ فجِغ ث١ٌٙذسٚفٍٛس٠ه ثٌّشوض ٠ٚضُ ػخٗ دٛثعطز 

)  ٚفٟ ٘زٖ ثٌقجٌز ٠ؾخ ثْ صىْٛ ؽ١ّغ ِىٛٔجس ثٌضفجػً فٟ فجٌز عجةٍز ٚصىْٛ دسؽجس ثٌقشثسر دقذٚد

(4 
o
C . ًعُ ٠ذخً ثٌّض٠ؼ ثٌذجسد ثٌٝ ثٌّفجػً ف١ظ صٛؽذ  ٟٚ٘ دسؽز ثٌضذش٠ذ ثٌالصِز ٌقذٚط ثٌضفجػ

ثٌغٛثةً ٚخٍطٙج دشىً ؽ١ذ ٌٚؼّجْ فظٛي خالؽجس خجطز فٟ دثخً ٘زٖ ثٌّفجػالس ٚرٌه ٌّضػ 

ٚثخضالؽ وفٛء د١ٓ ؽض٠تجس ثال١ٌٚف١ٕجس ٚؽض٠تجس ثال٠ضٚد١ٛصجْ ٚدٛؽٛد ثٌقجِغ ثٌّشوض ٠ضُ  صّجط ؽ١ذ

 عُ ٠شعً ثٌّض٠ؼ ثٌّضفجػً دؼذ خشٚؽٗ ِٓ ثٌّفجػالس ثٌٝ ٚػجء صشو١ذ ثٌقجِغ ثٌضفجػً ثٌّطٍٛح .

سؽز ِٓ ثػٍٝ ٚػجء ثٌضشو١ذ ٌٍقجِغ ٌفظٍٗ ػٓ ثٌّشوذجس ٌفظٍٗ ػٓ ثٌّشوذجس ثٌذضش١ٌٚز ثٌٕجصؾز ٚثٌخج 

-95ثٌذضش١ٌٚز ثٌّضفجػٍز عُ ٠غقخ ثٌقجِغ ِٓ ثعفٍٗ ٌضٕم١ضٗ ٚثٌّقجفظز ػٍٝ صشو١ضٖ ثٌؼجٌٟ دقذٚد )

ٚثٌضٟ صضىْٛ ِٓ  (Alkylation process)( ٠ّغً سعُ ٌٛفذر ثألٌىز 1-9ثٌّخطؾ )ثٌشىً  ( .96%
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دخٛي ٚخشٚػ ثٌّٛثد ٚثػجدر ثٌضذ٠ٚش ٌزٌه ٠ؾخ ثٌّشثػجر دجٌذلز ػذر ثسثػ ٚوزٌه خطٛؽ صّغً ثٔجد١خ 

 ٚثٌٛػٛؿ ِٚٛثلغ وً ػ١ٍّز ِغ صغ١ّز ٚخؾ ثٌىضجدز. 

 

 

 ( أٌّخطؾ ثٌضذفمٟ ٌؼ١ٍّز ثألٌىز 1-9شىً )

 

 (1-9) مفتاح الشكل

 Feed 1 ِجدر ثٌضغز٠ز

 Fresh and Recycle Acid 2 ثٌقجِغ ثٌٕمٟ ٚثٌّؼجد

 Acid Settler 3 خضثْ ثٌضشو١ذ ثٌقجِغ

 Caustic Scrubber 4 غغً ثٌقجِغ

 isobutanizer Deisobutanizer  5ثصثٌز 
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 Alkylate 6 ثالٌى١ش

 Reactor 7 ِفجػً

 

 وحدة معالجة الغاز -12

معالجة الغاز الطبٌعً هً مجموعة من العملٌات االنتاجٌة ٌتم فٌها تنقٌة الغاز الطبٌعً الخام   

بعد استخراجه من آبار الغاز والذي بعد معالجته تصبح خصابصه  مختلفة الى حد كبٌر عن 

إضافة الى الغازات الحامضٌة الموجودة فً الغاز الطبٌعً والتً  .خصابص الغاز الخام

ها فً موضعها هناك شوابب اخرى اهمها الماء الذي ٌكون على شكل قطرات سابلة سنتطرق ل

 ·أوبخار حٌث تستخدم وحدة تجفٌف الغاز إلزالة الماء

من  (1-11)الشكل  تعتبر طرٌقة التجفٌف باالمتصاص وباستعمال سابل مجفف هو الكالٌكول  

 له المزاٌا التالٌة: احسن الطرق واكثرها شٌوعا واستعماالً خاصة وان الكالٌكول

 ·قابلٌته العالٌة المتصاص الماء .1

 ·ال ٌتؤثر بالحرارة العالٌة .2

 ·ضغطه البخاري واطا .3

 ·متوفر بسعر مناسب  .4

تبدأ العملٌة بدخول الكالٌكول النقً الى برج االمتصاص لٌالمس الغاز الطبٌعً الرطب لداخل   

بإزالة الماء من الغاز بعملٌة امتصاص فٌزٌابٌة وٌخرج  الى نفس البرج حٌث ٌقوم الكالٌكول

من اسفل البرج وٌسمى الكالٌكول المشبع اما الغاز الجاف ٌخرج من اعلى البرج بعدها ٌرسل 

(حٌث ٌقل الضغط وبالتالً تنفصل  flash drumالكالٌكول المشبع الى خزان ومضً  )

ل المشبع ٌرسل من اسفل الخزان الى الغازات والسوابل الهٌدروكربونٌة وٌتبقى الكالٌكو

 التسخٌن بواسطة مبادل حراري وبعدها الى برج النزع حٌث ٌّنشط الكالٌكول حرارٌاً إلزالة اي 

ماء منه لٌخرج كالٌكول نقً ساخن ٌتم تبرٌده عبر المبادل الحراري ثم الى مضخة للحصول 

دل حراري مع الغاز الجاف على الضغط المناسب لعملٌة االمتصاص ثم ٌبرد مرة اخرى بتبا

   .لٌعود من جدٌد لبرج االمتصاص
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  باالمتصاص وباستعمال سابل مجفف هو الكالٌكول الغاز الطبٌعً تجفٌف1-11شكل 

 

 

 (1-11مفتاح الشكل )

 Wet gas 1 ثٌغجص ثٌشؽخ absorber 2 دشػ ثِضظجص



 لث/ الصف الثاالرسم الصناعً                                                   تكرٌر النفط و معالجة الغاز  

 فً تكرٌر النفط و معالجة الغاز

 

54 
 

 

 هدرجة المنتوجات النفطٌة -11 

ان عملٌة هدرجة المنتوجات النفطٌة قد تطورت فً السنٌن االخٌرة الى حد كبٌر وشملت    

معظمها ابتداء من النفثا الخفٌفة والكٌروسٌن وزٌت الغاز وزٌوت التزٌٌت والشمع الصلب 

 ·وانتهاء بالنفط االسود وان كان استعمال العملٌة اقل شٌوعا 

 والهدف من عملٌة الهدرجة بصورة عامة هو: 

ازالة الكبرٌت والمواد االوكسجٌنٌة والنٌتروجٌنٌة وتحوٌلها الى غازات كبرٌتٌد الهٌدروجٌن 1- 

 ·وبخار الماء واالمونٌا على التوالً

تحوٌل الهٌدروكربونات غٌر المشبعة مثل االولٌفٌنات وثنابً االولٌفٌنات التً تكون مواد  2-

 ·صمغٌة الى هٌدروكربونات مشبعة ثابتة

المركبات العطرٌة وتحوٌلها الى نفثٌنٌات لضمان احتراق نظٌف ومنتظم وتحسٌن هدرجة  3-

 ·درجة الدخان

 ·ازالة العناصر الهالوجٌنٌة وتحوٌلها الى غازات غٌر عضوٌة مثل كلورٌد الهٌدروجٌن 4-

 (16)( وتمزج مع الهٌدروجٌن 2عبر مضخة ) 1)ٌتم ادخال التغذٌة ) (1-11)فً الشكل    

 

(  وتسخن فً فرن 3) عبر مبادل حراري (5) وٌستفاد من حرارة المواد الخارجة من المفاعل 

( الذي ٌحوي احد العوامل المساعدة  واهمها اكاسٌد الكوبلت 5( ثم الى المفاعل )4)

 (7( ثم الى فاصل )6والمولبٌدٌوم المحمولة على االلومٌنا ثم عبر المبادل الحراري الى مبرد )

ٌدروجٌن والغازات االخرى عن السوابل حٌث ٌفصل الهٌدروجٌن عن الغازات لفصل اله 

( إلعادة خلطه مع المادة 12االخرى بسهولة النه اخف منها كثٌرا وٌدفع الى ضاغط مناسب)

 Dry gas 3 غجص ؽجف Rich Glycol 4 وال٠ىٛي ِشذغ

 Flash drum 5 خضثْ ِٚؼٟ Flash gas 6 ١٘ذسٚوشد١ٔٛزغجصثس 

 ِذجدي فشثسٞ

 

Heat Exchanger 8 عٛثةً ١٘ذسٚوشد١ٔٛز hydrocarbon liquids 7 

 stripper 9 دشػ ٔضع condenser 10 ِىغف

 Reflux drum 11 خضثْ ثٌشثؽغ Water vapor 12 دخجس ثٌّجء

 Reflux 13 سثؽغ steam 14 دخجس

 Reboiler 15 ِؼ١ذ غ١ٍجْ condensate 16 ِضىغف

 pure glycol 17 وال٠ىٛي ٔمٟ Pump 18 ِؼخز
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الى وحدات لتنقٌتها من كبرٌتٌد الهٌدروجٌن اما  13) المغذٌة من جدٌد وتوجه الغازات االخرى)

( لفصل المواد الخفٌفة عن المادة الناتجة التً تمت 8نزع بخاري ) السوابل فتدفع الى جهاز

 ·(15معالجتها )

 

 

 

 

 

 

 

 (1-11مفتاح معدات الشكل )

 

         مضخة  

 

Pump 

 

 

2 

 

 التغذٌة

         

Feed 

 

 

1 

 Heat Exchanger 3 مبادل حراري   Furnace 4 فرن  

 Catalytic Reactor 5 عامل مساعد معمفاعل  Cooler 6 مبرد

 Separator      7 فاصل غاز عن سابل stripper 8 جهاز نزع

هٌدروجٌن وغازات 

 اخرى

H2 and gases 10 بخار Steam        9 

 Recycle H2      11 ر وهٌدروجٌن مد compressor 12 ضاغط

 Gases        13 غازات Water 14 ماء

 Hydrogenated النواتج المهدرجة H2 make up 16 هٌدروجٌن مضاف

product     

15 
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 عملٌة هدرجة المنتوجات النفطٌة 1-11شكل 

 

 

 



 لث/ الصف الثاالرسم الصناعً                                                   تكرٌر النفط و معالجة الغاز  

 فً تكرٌر النفط و معالجة الغاز

 

57 
 

 المخطط التدفقً لعملٌة التقطٌر التجزٌئً للنفط الخام -10

ة التقطٌرالتجزٌبً فصل مكونات النفط الخام بالطرق الفٌزٌابٌة الى مشتقات نفطٌة ٌتم فً وحد  

عن خلٌط واسع من المركبات الهدروكاربونٌة التً لكل  ثمٌنة وذلك لكون النفط الخام عبارة

 ·منها درجة غلٌان مختلفة )ضغط بخاري مختلف( والتً هً اساس عملٌة التقطٌر

حٌث ٌضخ النفط الخام بعد تسخٌنه فً فرن الى برج التقطٌرالذي ٌحوي على عدد من  

الصوانً فٌنفصل الى بخار ٌصعدالى االعلى وٌرسل الى مكثف فٌتحول معظمه الى سابل ٌعاد 

ٌإخذ كناتج اما الراجع فمهمته  جزء منه الى البرج مرة اخرى ٌسمى الراجع وجزء اخر

ة السوابل الثقٌلة التً الٌراد لها ان تخرج مع ابخرة المواد الخفٌفة االساسٌة  هً تكثٌف ابخر

 .وبذلك ٌعمل على تنقٌة المنتج العلوي اضافة الى انه ٌعمل على الحفاظ على حرارة اعلى البرج

اما القطفات السابلة الناتجة من برج التقطٌرترسل الى اجهزة النزع للتخلص من المكونات  

والذي )تحت الضغط الجوي(ثبوتٌتها اما المتبقً من عملٌة التقطٌرالجوي  الخفٌفةالتً تإثر على

 ·ٌعرف بالنفط الخام المختزل فٌسحب من اسفل البرج

وبوجه عام فؤن معظم المشتقات النفطٌة الناتجة من برج التقطٌر التجزٌبً للنفط الخام تكون  

 على النحوالتالً:

خفٌفة مثل المٌثان واالٌثان والبروبان  الغازات: وهو منتج ٌتؤلف من هدروكاربونات .1

والبٌوتان واالثٌلٌن وغٌرها وٌستخدم هذا المشتق فً انتاج غاز الطبخ وغاز االستٌلٌن 

 المستخدم فً اللحام كما ٌعتبرهذا المشتق مادة تغذٌة مهمة فً الصناعات البتروكٌمٌاوٌة

ر من اهم المشتقات النفطٌة السوابل الخفٌفة : واهمها الجازولٌن )وقود السٌارات( وٌعتب .2

 .وذلك الستخدامة على نطاق واسع فً العالم

الكٌروسٌن : ٌستخدم كوقود للطابرات والنوع الردئ منة ٌستخدم كوقود فً المنشآت  .3

 .الصناعٌة والمنازل

الدٌزل : وهو سابل اثقل من الكٌروسٌن وٌستخدم كوقود فً المصانع والمحركات  .4

 .الضخمة والشاحنات

الثقٌلة : وتعتبر مصدر مهم للصناعات النفطٌة حٌث ٌمكن تحوٌل جزء منها  السوابل .5

 الى مشتقات خفٌفة كالجازولٌن عن طرق عملٌات التكسٌر الحراري والتكسٌر الحفزي
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المتبقً : وهوعبارة عن مركبات عضوٌة )هدروكاربونات وغٌرها( وتستخدم فً طالء  .6

 .المنشآت الخراسانٌة والسفن وتعبٌد الطرق

 

 

 تحت الضغط الجوي التقطٌر التجزٌبً للنفط الخام 1-12الشكل 

 

 (1-12مفتاح معدات الشكل ) 

  Steam 2 َٔفؾ خج Crude oil 1 
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 Furnace 3 فشْ distillation tower 4               دشػ صمط١ش

 tray 5 ط١ٕ١ز Condenser 6     ِىغف

 pump 7 ِؼخز Gases 8 غجصثس

 Reflux Drum 9 خضثْ ثٌشثؽغ Reflux 10 سثؽغ

 stripper 11 ػّٛد ٔضع Water 12 ِجء ِضىغف

 Naphtha 13 ٔفغج Kerosene 14 و١شٚع١ٓ

 Light diesel 15 د٠ضي خف١ف Heavy diesel 16 د٠ضي عم١ً

 Residue 17 ِضذمٟ 

 

( بواسطة CO2, H2Sالمخطط التدفقً لعملٌة أزالة الغازات الحامضٌة ) -13

 محلول االمٌن

عادة ما ٌصاحب النفط الخام المستخرج من مصادر جٌولوجٌة غاز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن 

(H2S ٌتم فصل هذا الغاز عن بقٌة الزٌت فً وحدة التقطٌر الهوابً مع .)كرٌه الرابحة( )

الهٌدروكربونات األخف وٌسمى مجتمعة باسم "الغاز الحامضً" فً وحدة معالجة األمٌن، 

دٌثانوالمٌن  ( اوMDEA) مٌثٌل داٌثانوالمٌن(، عن طرٌق استعمال مذٌبات مثل   - الشكل ) 

(DEA)  وغٌرها، بدال عن تقنٌة االزالة باألغشٌة المكلفة جدا، إذ تتضمن وحدة معالجة األمٌن

مرحلتٌن، المرحلة األولى هً برج االمتصاص إذ ٌتم تجهٌز الغازات بالتواصل مع األمٌن وٌتم 

امتصاص كبرٌتٌد الهٌدروجٌن وثانً أكسٌد الكربون فً المرحلة السابلة. المرحلة الثانٌة هً 

األمٌن إذ ٌتم تجرٌد تلك الغازات من الطور السابل لتجدٌد محلول األمٌن إلعادة تدوٌره  ُمجدد

ٌتدفق محلول األمٌن من أعلى إلى أسفل فً برج االمتصاص فً حٌن  إلى برج اعادة التولٌد.

بواسطة  CO2و  H2Sٌتدفق الغاز الحامضً من أسفل العمود إلى األعلى، إذ ٌتم امتصاص 

وٌتم إخراج الغازات الهٌدروكربونٌة النظٌفة من البرج العلوي. ٌتم إخراج محلول األمٌن 

محلول األمٌن الغنً بـكبرٌتٌد الهٌدروجٌن وثانً أكسٌد الكربون من أسفل برج االمتصاص 

وٌتم نقله إلى أسطوانة الفاصل، وفٌه تتكثف الهٌدروكربونات إلى الطور السابل فً تدفق 

 لالتالمس األمٌنً مع المحلو
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األمٌنً، ثم ٌتم أخذ محلول األمٌن الغنً المنفصل ألعلى برج اعادة التولٌد وٌتم إخراج  

محلول األمٌن هذا من أسفل البرج وٌتم تغذٌته إلى مرحلة اعادة التسخٌن الذي ٌستخدم البخار 

ً لغلً كبرٌتٌد الهٌدروجٌن وثانً أوكسٌد الكربون من محلول األمٌن. ٌتم إدخال هذه األبخرة ف

أسفل العمود وتتدفق فً اتصال مع محلول األمٌن الغنً إلى أعلى برج إعادة التولٌد وٌتم 

إخراجها من اعلى العمود. ٌتم تغذٌة األبخرة من العمود العلوي إلى مكثف الستخراج أي أمٌن 

محتجز ٌعاد تدوٌره إلى أعلى العمود. وبهذه الطرٌقة ، ٌتم إعادة تولٌد األمٌن الخالً من 

ٌوت فً الجزء السفلً من عمود إعادة التولٌد وإعادة تدوٌره فً برج االمتصاص. تتم إزالة الز

 الغاز الحمضً  من اعلى مجمع الراجع ونقله إلى وحدة استخالص الكبرٌت.

 

( مخطط ثالثً االبعاد لعملٌة ازالة الغازات الحامضٌة بواسطة محلول األمٌن 1-13الشكل )

 )اثرابً(تستخدم فً المنشآت الصناعٌة 
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 وصف العملٌة

)لوحة( دخول الغاز الحامضً إلى الجزء  -( 2-13ٌبٌن المخطط التدفقً فً الشكل )

لٌلتقً من خالل ( ٌنتقل إلى الجزء العلوي من االسطوانة 1السفلً من برج االمتصاص )

المدفوع مع الماء ومادة المزٌل  بمضخة الشحن  Amine Solution األوعٌة بمحلول األمٌن

(. جهاز 18( نحو سطح أجهزة التالمس وتكون التعببة عشوابٌة أو متحكمة بصمام سٌطرة )2)

نً فً ( عالً الكفاءة ٌقلل من خسابر المذٌبات. إذ ٌتم التحكم فً األمٌن الغ3مزٌل الرغوة )

 (.4الجزء السفلً الجهاز، وٌتم نزع غازات الكاربون عن طرٌق فاصل ثالثً الطور )

( الذي ٌتدفق خالل 5ٌتم التحكم فً األمٌن الغنً من فاصل الى برج اعادة التولٌد )

(، 8(، والمرحلة الثانٌة من المبادل الحراري )7(، وامتصاص كربون )6مرشح الجسٌمات )

بشكل أكبر فً برج اعادة التولٌد عن طرٌق الحرارة لمرحلة اعادة وٌسخن األمٌن الغنً 

( ٌتصاعد البخار من 10( المجز بالحرارة بواسطة المسخن )9التسخٌن والتً ٌوفرها المرجل )

 إلعادة تولٌد األمٌن.  H2Oوالماء  CO2خالل البرج لٌحرر غاز ثانً اوكسٌد الكاربون  

ة المنفصلة عن األمٌن الغنً وتبرٌدها، على ٌتم تكثٌف البخار والغازات الحامضٌ

( ومن ثم 12) (، وٌفصل البخار المكثف فً مجمع الراجع11التوالً، فً المكثف الراجع )

( أو حرقها أو توجٌهها إلى 17إعادته إلى البرج، ومن الممكن تنفٌس الغازات الحامضٌة  )

 نظام استعادة الكبرٌت.

( وٌدور عن طرٌق مضخة التعزٌز 15مبرد هوابً )ٌبرد االمٌن المتجدد الساخن فً 

( إلى برج االمتصاص، وإلكمال الدورة ٌتم تسخٌن األمٌن الغنً بشكل أكبر فً برج 14)

التولٌد عن طرٌق الحرارة التً ٌتم توفٌرها من المرجل البخار وٌتصاعد وٌحرر األمٌن 

فً برج االمتصاص وٌخرج وٌتدفق ألعلى خالل مرحلة  (16) المتجدد. ٌخرج الغاز النظٌف

 من خالل المخرج العلوي.
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 ( 2-13مفتاح الشكل ) 

1 

 دشػ ثالِضظجص

Amine Contactor 

7 

 ِظفجر ثٌىجسدْٛ

Carbon filter 

13 

 ِؼخز ثٌشثؽغ

Reflux Pump 

2 

 ِؼخز شقٓ

Charge Pump 

8 

 ِذجدي فشثسٞ

Heat Exchanger 

14 

 ِؼخز صؼض٠ض

Boost Pump 

3 

 ؽٙجص ِض٠ً ثٌشغٛر

Make-up device 

10 

 ِغخٓ

Heater 

15 

 ِذشد ٘ٛثةٟ

Lean Cooler 

4 

 فجطً

Separator 

9 

 ِشؽً ثػجدر ثٌضغخ١ٓ

Reboiler 

16 

 غجص ٔظ١ف

Sweet Gas 

5 

 دشػ ثػجدر ثٌض١ٌٛذ

Regeneration tower 

11 

 ِىغف ثٌشثؽغ

Reflux Condenser 

17 

 غجص فجِؼٟ

Acid Gas 

6 

 ِششـ

Gas filter 

12 

 ِؾّغ ثٌشثؽغ

Reflux Accumulator 

18 

 طّجَ صقىُ

LC 
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مخطط لعملٌة ازالة الغازات الحامضٌة بواسطة محلول األمٌن تستخدم فً ( 0-13الشكل )

 المنشآت الصناعٌة
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 المخطط التدفقً لعملٌة التكسٌر بالعامل المساعد -14

العمل فً مصافً النفط مستمرة  (التحفٌزي) المابعبالعامل المساعد وحدات التكسٌر تكون 

)أي البنزٌن والدٌزل(، وهً قٌمة ذات لتحوٌل زٌوت الغاز منخفضة القٌمة إلى منتجات 

( وٌقصد به فصل أو دمج stacked( او المدمج side-by-sideامٌم مختلفة )المتجاور تصب

بحسب  زعلى المحف اً تعتمد عملٌة التكسٌر التحفٌزي اعتماداً ربٌساالجزاء الربٌسة للوحدة. و

والزٌولٌت  montmorilloniteوأهم المحفزات هً: المونتمورٌلونٌت  ،وشكله طبٌعته

zeolite  والمانٌزاMgO .وغٌرها 

 

 

 ( وحدة التكسٌر فً مصافً النفط موضح علٌها االجزاء الربٌسة للوحدة. 1-14الشكل ) 

إذ ٌبٌن  ،قلب وحدة التكسٌر ٌعدان(  regenerator)  نشطوالم (reactor)المفاعل  

مواد النفط الخام للنوع المتجاور حٌث تدخل  (   2-14)   مخطط التدفق التخطٌطً فً الشكل

تتحد مع النفط الطٌنً ل( C° 430 -315 درجات حرارة بحدود ٌسخن زٌت الغاز الثقٌل الى)

إلى  اوتكسٌره اٌتم تبخٌرهووُتحقن فً رافع المحفز  مرسب الطٌنالمعاد تدوٌره من أسفل 

الساخن القادم من  مسحوق المحفز جزٌبات أصغر من البخار بواسطة التالمس والخلط مع

ٌدخل إلى لألعلى لٌتدفق المحفز حٌث  جمٌع تفاعالت التكسٌر تتم فً رافع المحفزان . نشطالم

  .bar 1.72وضغط ٌصل إلى حوالً   C° 535المفاعل عند درجة حرارة تبلغ حوالً 
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المفاعل عبارة عن وعاء تكون فٌه أبخرة المنتج المسحوقة: )أ( منفصله عن ما ٌسمى  

عن طرٌق تدفقه عبر فواصل دوامٌة ثنابٌة المراحل  spent catalystالمحفز المستهلك 

طرٌق قطاع تعرٌة البخار إلزالة أي  داخل المفاعل و)ب( ٌتدفق المحفز المستهلك ألسفل عن

 catalystالمحفز  منشطل أن ٌعود المحفز المستهلك إلى أبخرة هٌدروكربونٌة قب

regeneratorصمام منزلق  عن طرٌق التدفق . ٌتم تنظٌمslide valve.  

 catalystالحافز  إرجاعلٌطفو داخل وعاء  نشط( المC° 715لمحفز الساخن )اٌترك  

withdrawal well رة أخرى والتدفق م خروجٌمكن ألي من غازات المداخن المحترقة الو

. ٌتم تنظٌم تدفق الحافز المجدد إلى نقطة حقن المادة الخام أسفل نشطإلى المنطقة العلوٌة من الم

صمام منزلق موجود جهة المحفز المجدد. ٌغادر الغاز المتدفق الساخن  عن طرٌقرافع المحفز 

لمراحل ثنابٌة ا Cyclists بعد مروره عبره مجموعات متعددة من الفواصل الدوامٌة نشطالم

 والتً تزٌل الحافز العالق من غاز المداخن.

( تتدفق من قمة المفاعل إلى bar 1.72 وضغط  C° 535عندٌنتج التفاعل أبخرة ) 

حٌث ٌتم تقطٌرها إلى  Distillation columnالتقطٌر  )عمود( القطاع السفلً من برج

، زٌت وقود، وغازات العادم. سرةمك المنتجات النهابٌة لعملٌة التكسٌر التحفٌزي المابع من نافثا

بعد المزٌد من المعالجة إلزالة مركبات الكبرٌت، تصبح النافثا المكسرة وقود سٌارات مزٌج 

 عالً األوكتان.

الربٌسً ٌحتوي على جزٌبات محفزات متبقٌة والتً لم ٌتم  المجزئالنفط المنتج فً قاع  

إزالتها بالكامل بواسطة الفواصل الدوامٌة فً قمة المفاعل. لهذا السبب، ٌشار للنفط المنتج من 

. بقٌة النفط الطٌنً ٌتم المجزئٌعاد تدوٌره مرة أخرى إلى  منه. جزء ٌنًالقاع باسم النفط الط

ٌحتوي على معظم جزبٌات محفز  المرسبط القاع القادم من . نفمرسب الطٌنضخه عن طرٌق 

 .وٌعاد تدوٌره إلى رافع المحفز عن طرٌق دمجها مع النفط الخام  ٌنًالنفط الط

وضغط  C° 715الغاز المحترق )أول وثانً أكسٌد الكربون( عند ٌتدفق التصمٌم هذا فً  

2.41 bar نابٌب حلزونٌة إلزالة الجزبٌاتٌمر عبر فاصل المحفز الثانوي الذي ٌحتوي على أ 

 . هذا مطلوب لمنع تآكل الشفرات الموجدة فًنشطالموجودة فً غاز المداخن الخارج من الم

 التً ٌمر غاز المداخن أمامها. turbo-expander ًالمدد التوربٌن

ٌوفر الطاقة الكافٌة لتحرٌك ضاغط هواء  turbo-expanderتمدد غاز المداخن عبر  

 لمجدد. مولد المحرك الكهربابً قد ٌستهلك أو ٌنتج طاقة كهربابٌة. إذا ما لم ٌولداالحتراق با
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تمدد غاز المداخن الطاقة الكافٌة لتحرٌك ضغط الهواء، ٌعطً مولد/المحرك الكهربابً الطاقة  

نتج عن تمدد غاز المداخن طاقة زابدة عن تلك المطلوبة لتشغٌل ضغط ٌاإلضافٌة المطلوبة. إذ 

صلها للنظام ٌحول مولد المحرك الكهربابً الطاقة الزابدة إلى طاقة كهربابٌة وٌو الهواء،

بخار )ٌشار إلٌها باسم  -بعد ذلك ٌمر غاز المداخن المتمدد عبر غالٌة تولٌد الكهربابً بالمصفاة.

ٌحترق فٌها غاز أول أكسٌد الكربون الموجود بغاز المداخن إذ ربون( اكسٌد الكوغالٌة أول أ

فً النهاٌة ٌمر غاز المداخن عبر المرسب ، لتوفٌر البخار المستخدم فً المصفاة كوقود

 المترسبة حفاظا على البٌبة.اإللكتروستاتٌكً  إلزالة الجسٌمات 

التوربٌن البخاري داخل منظومة معالجة غاز المداخن )موضح فً المخطط( ٌستخدم   

منذ بدء تشغٌل وحدة التكسٌر حتى ٌوجد ما ٌكفً من  نشطلتشغٌل ضاغط هواء االحتراق بالم

 غاز المداخن المحترق الكافً إلنهاء المهمة.

التحفٌزي بالعامل المساعد للمابع )لوحدة التكسٌر  ًتدفقالمخطط ( ال  2-14ٌبٌن الشكل )  

سماء ووصف مفتاح ال، )لوحة( وفً ادناه جدوال ٌوضح المستخدمة فً مصافً النفط (للموابع

 ألجزاء المكونة للوحدة.ا

 (  2-14الشكل )  مفتاح 

 

1 
 توربٌن بخاري لبدء الحركة

Start-up Turbine 
8 

 صمام منزلق لمنشط المحفز
Regenerated catalyst 

slid valve 
15 

برج )عمود( التقطٌر )المجزئ 
 الربٌس(

Distillation Column 

2 
 ضاغط هواء االحتراق
Air Compressor 

9 
 منزلق للمحفز المستهلكصمام 

Spent Catalyst slid valve 
16 

 مكثف
Condenser 

3 

 محرك كهربابً/مولد
Electric motor 

/Generator 
10 

 المنشط
Regenerator 

17 
 خزان الراجع

Reflux Drum 

4 
 ممدد توربٌنً

Turbo-Expender 
11 

 غالٌة اول اوكسٌد الكاربون
CO Boiler 

18 
 مضخة
Pump 

5 

دوامً )جهاز فصل فاصل 
 اعصاري(

Cyclones 
12 

 مرسب الكتروستاتٌكً
Electric Precipitator 

19 
 المجزئ

Sidecut Stripper 

6 
 وعاء ارجاع الحافز

Catalyst withdrawal well 
13 

 فاصل المحفز الثانوي
Catalyst Separator 

20 
 مرسب الطٌن

Slurry Settler 

7 
 رافع المحفز

Catalyst Riser 
14 

 مفاعل
Reactor 
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Single Stage Merox unit)15- وحدة المٌروكس )المرحلة الواحدة  

(. إنها عملٌة Mercaptan Oxidationمٌروكس هو اختصار ألكسدة مٌركابتان ) 

خاصة تستخدم فً مصافً النفط ومصانع معالجة الغاز الطبٌعً إلزالة  تحفٌزٌةكٌمٌابٌة 

المٌركابتان من غاز البترول المسال ومن البروبان والبٌوتان والنفثا الخفٌف والكٌروسٌن ووقود 

 .الطابرات عن طرٌق تحوٌلها إلى ثانً كبرٌتٌد الهٌدروكربونات السابلة

تتطلب عملٌة المٌروكس بٌبة قلوٌة، والتً ٌتم توفٌرها بواسطة محلول مابً من هٌدروكسٌد 

 (، وهو قاعدة قوٌة، ٌشار إلٌها عادًة باسم المادة الكاوٌة.NaOHالصودٌوم )

( المعدات ومسارات التدفق، إذ تدخل المواد  1-15ٌبٌن مخطط التدفق فً الشكل )   

( بعد اضافة 1ال )أو النافثا الخفٌفة( إلى وعاء الغسٌل المسبق )األولٌة لغاز البترول المس

الصودا الكاوٌة وتتدفق ألعلى من خالل مجموعة من المواد الكاوٌة التً تزٌل غاز كبرٌتٌد 

( الموجودة فً الجزء العلوي من الوعاء من 2. تمنع مرشحات التجمٌع )H2Sالهٌدروجٌن 

لوعاء. بعد ذلك تدخل المادة األولٌة إلى وعاء استخراج اختراق المادة الكاوٌة وخروجها من ا

( وتتدفق ألعلى من خالل صوانً التالمس حٌث ٌتصل غاز البترول المسال 3المركابتان )

 ارتباًطا وثًٌقا بمركبات الكاوٌة المتدفقة الستخراج المركابتانات من غاز البترول المسال.

(، 4وٌتدفق من خالل اسطوانة مرسب الكاوٌة ) ٌخرج غاز البترول المسال المحلى من البرج 

( وٌمر الغاز الى وعاء الملح الجاف 5وإلزالة أي مادة كاوٌة عالقة ٌستخدم وعاء غسٌل مابً )

( والذي ٌحتوي على طبقة من الملح الصخري إلزالة أي مٌاه عالقة، لٌتم الحصول بعدها 6)

 وكس.على غاز البترول المسال الصافً الجاف من وحدة مٌر

ٌتدفق المحلول الكاوي الذي ٌترك الجزء السفلً من وعاء االستخراج عبر صمام تحكم  

( الذي ٌنظم الضغط المطلوب للحفاظ على تسٌٌل غاز البترول، ثم ٌتم اضافة العامل المساعد 7)

( ٌسخن بالبخار ثم 8( بحسب الحاجة، وٌتدفق عبر مبادل حراري )Catalyst)محفز سابل 

( الذي ٌحتوي على 9ٌزود الغاز المتدفق بالهواء المضغوط قبل الدخول الى وعاء االكسدة )

حشوة لٌتم تحوٌل المركبات المستخلصة إلى كبرٌتٌدات ثنابٌة، ثم ٌتدفق الخلٌط إلى الفاصل 

صودا الكاوٌة وطبقة علٌا من ثنابً الكبرٌتٌد. ٌكون القسم ( إذ تتشكل فٌه طبقة سفلٌة من 10)
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الرأسً من الفاصل مخصص لفصل وتنفٌس الهواء الزابد، إذ ٌحتوي على طبقة من حلقات 

 ثنابً الكبرٌتٌد سحب بعدها ٌتم ( لمنع ترسب ثنابً الكبرٌتٌد فً الهواء الخارج. 11راشتنك  )

 

كاوٌة الخالٌة من المادة ال فٌما تضخ الهدرجة،ى وحدة الوقود أو إل مخزنل همن الفاصل وتوجٌه

 .إلى الجزء العلوي من النازع إلعادة استخدامها( 12عبر مضخة )الدهون 

 

 (1-15مفتاح الشكل )

1 

 وعاء الغسٌل بالكاوٌة

Caustic Prewash 

Vessel 

5 

 وعاء غسٌل مابً

Water Wash Vessel 

9 

 وعاء األكسدة

Oxidizer Vessel 

2 

 مرشحات التجمٌع

Coalescer 

6 

 وعاء الملح الجاف

Salt Bed Vessel 

10 

 الفاصل

Separator 

3 

وعاء استخراج المٌركابتان )ذو 

 الصوانً(

Mercaptan Extractor 

(Trayed) 

7 

 صمام تحكم

Control Valve 

11 

 حلقات راشٌنك

Rasching Rings 

4 

 مرسب الكاوٌة

Caustic Settler Vessel 

8 

 حراريمبادل 

Heat Exchanger 

12 

 مضخة

Pump 
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 Two Stages Merox unitوحدة المٌروكس ذات المرحلتٌن  -16

ٌستعمل للمرحلة الثانٌة من وحدة المٌروكس إذ  تدفقالمخطط (   1-16ٌبٌن الشكل )  

عن طرٌق  المٌروكس التقلٌدي لتنقٌة وقود الطابرات أو الكٌروسٌن او الدٌزل )كمرحلة ثانٌة(

( وهو عبارة عن وعاء عمودي ٌحتوي على طبقة من حبٌبات الفحم 3مفاعل المٌروكس )

( لتوفٌر بٌبة قلوٌة عن طرٌق ضخ alkaline catalysis المشربة بعامل مساعد )محفز قلوي

اوٌة فً المفاعل بشكل متقطع بحسب الحاجة، إذ ٌتم تغذٌة الكٌروسٌن الخام )او وقود المادة الك

بواسطة الهواء المضغوط  (1) الطابرات( المتدفق من أعلى وعاء الغسٌل المسبق بالكاوٌة

وٌدخل إلى الجزء العلوي من وعاء مفاعل مٌروكس مع الضخ ألٌة مادة كاوٌة لٌحدث تفاعل 

 ندما تتدفق المادة األولٌة لألسفل فوق المحفز. أكسدة المركابتان ع

( حٌث ٌشكل طبقة سفلٌة من محلول 4ٌتدفق تصرٌف المفاعل الى وعاء مرسب الكاوٌة ) 

قلوي مابً وطبقة علٌا من منتج نقً غٌر قابل للذوبان فً الماء، ٌبقى محلول الكاوٌة فً 

 ( للحفاظ على البٌبة القلوٌة.5المرسب و ٌتم ضخه بشكل متقطع الى المفاعل عبر المضخة )

( إلزالة أي مادة كاوٌة عالقة باإلضافة إلى أي 6ٌخرج المنتج الى وعاء غسٌل مابً ) 

( إلزالة 7مواد أخرى غٌر مرغوبة قابلة للذوبان فً الماء، ٌلٌه التدفق من خالل وعاء ملحً )

أي مواد قابلة  مرشح الطٌن(. ٌزٌل 8المٌاه العالقة وأخًٌرا من خالل وعاء تصفٌة الطٌن )

لبٌة ، مما قد ٌمنع تخاصة النحاس( والجسٌمات، والمركبات غٌر المعدنٌة )للذوبان فً الزٌت

وفً ادناه جدوال ٌوضح اسماء ووصف األجزاء المكونة ، مواصفات منتج وقود الطابرات

 للوحدة.

 

 (1-15مفتاح الشكل )

1 

 وعاء الغسٌل بالكاوٌة

Caustic Prewash 

Vessel 

4 

 مرسب الكاوٌة

Caustic Settler Vessel 

7 

 وعاء الملح الجاف

Salt Bed Vessel 

 وعاء تصفٌة الطٌن 8 مضخة تدوٌر الكاوٌة 5 مرشحات التجمٌع 2
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Coalescer Caustic circulation Pump Clay Bed Vessel 

3 

 مفاعل مٌروكس

Merox Reactor 

6 

 وعاء غسٌل مابً

Water Wash Vessel 

9 

 صمام غلق

Normally closed Valve 
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 Wastewater treatment معالجة المٌاه العادمة فً المصفىوحدة  -17

unit in Oil Refinery 

٠ضُ إٔضجػ و١ّجس وذ١شر ِٓ ١ِجٖ ثٌظشف فٟ ِظجفٟ طٕجػز ثٌٕفؾ ٚثٌغجص، عٛثء ِٓ ػ١ٍّجس 

ثٌضٕظ١ف أٚ ثٌضىش٠ش، أٚ وّٕضؼ ٔفج٠جس ِٓ ٔضع ثٌّجء ِٓ ثٌٕفؾ ثٌخجَ. ١ِجٖ ثٌظشف ٘زٖ ٠ّىٓ أْ 

صىْٛ ٍِٛعز دّغض٠ٛجس ػج١ٌز ِٓ ثٌٕفؾ ٚثٌّٛثد ثٌى١ّ١جة١ز، ٌٚىٓ وذذ٠ً ٌٍضخٍض ثٌّىغف ِٓ ف١ظ 

 ١ِجٖ أفٛثع أٚ دق١شثس فٟ ثٌضىش٠ش ػ١ٍّجس ػٓ ثٌٕجصؾز ثٌظشف ١ِجٖ ؽّغ ٠ضُ ِج غجٌذجٌضىٍفز، ث

 ػٍٝ ثػضّجدث وذ١شث ثخضالفج ثألفٛثع ٘زٖ فٟ ثٌظشف ٌضٚؽز صخضٍف أْ ٠ّٚىٓ ثٌظشف.

 .ثٌظٍذز ٚثٌّٛثد ٚثٌٕفؾ ث١ٌّجٖ ِقضٜٛ

 ثٌقجػش ثٌٛلش فٟ قثإلؽال ٍٝػ ثٌظٕجػ١ز ٛعجسٍثٌّ ثخطش ِٓ ١ذسٚوجسد١ٔٛزٙثٌ ثٌّٛثد صؼضذش

 :جِٕٙ أعذجح ٌؼذر هٚرٌ

 ِٛثدثً  صؼضذش جِٕٙ ثٌؼذ٠ذ ْأ ثٌٝ ثػجفز ثٌذىضش٠ج كؽش٠ ٓػ جٍٍٙصق ٚطؼٛدز جٙو١ّجص ػخجِز

 فٟ ٌٓٚى ٛعزٍثٌّ ثٌظٕجػ١ز ث١ٌّجٖ ٌّؼجٌؾز ثٌٛفذثس ِٓ ثٌؼذ٠ذ ثٌّظجفٟ ؽ١ّغ فٟ صضٛفش. ِغشؽٕز

 ثٌّٛثطفجس ٓػّ ثٌظٕجػ١ز ث١ٌّجٖ ًؽؼ ٍٝػ لجدسر غ١ش ثٌٛفذثس زٖ٘ ْصىٛ ْثألف١ج خٍثغ

 زٖ٘ ِٓٚ ١ذسٚوجسد١ٔٛز ،ٙثٌ ثٌّٛثد ِغً ثٌضؼجِ ج٠ّٙىٕ أخشٜ ٚفذثس إػجفز ٠ضُ ٛدزٍثٌّط

 ثٌّٕشؾ ْثٌىجسدٛ َدجعضخذث صضثثالِض ٚفذثس ثٌٛفذثس

 - :قؽش عالط إٌٝ ثٌفؼالس ١ِجٖ ِؼجٌؾز قؽش ُصمغ١ ٠ّىف

  .ثٌّؼجٌؾزثٌّضمذِز  -3   ثٌغج٠ٛٔز ثٌّؼجٌؾز  -2   ثأل١ٌٚز ثٌّؼجٌؾز -1

 زٖ٘ وجٔش عٛثء ثٌفؼالس ١ِجٖ ِٓ ثٌؼجٌمز ذزٍثٌظ ثٌّٛثد ٌزثص إل ثأل١ٌٚز ثٌّؼجٌؾز صغضخذ ف١ظ

 ِغ ثٌضشع١خ ١زٍدؼّ ثٌؼجٌمز ذزٍثٌظ ثٌّٛثد ٌزثص إ ٓف١ّى ًٍضقٌٍ زٍلجد أٚغ١ش ًٍضقٌٍ زٍلجد ثٌّٛثد

 ْصىٛ ثٌغج٠ٛٔز ٚثٌّؼجٌؾز ثٌّششقجس أٚ ًثٌّٕجخَ دجعضخذث جٌٙض ثصإ ُصض أٚ س شثثٌّخغ دؼغ إػجفز

 ٛعجسٍثٌّ ٌزثص دئ ثٌٛفذثس زٖ٘ َصمٛ ف١ظ ثٌّضمذِز ثٌّؼجٌؾز ٚفذثس ث شٚأخ١ .فثٌضط٠ٛ دطش٠مز

 ص ثضثالِض ١جسٍػّ ٟ٘ ثٌّضمذِز ثٌّؼجٌؾز قؽش ُ٘أ ِٓٚ ثٌغجدمز قدجٌطش جٌٙضثص إ ٠ضؼزس ثٌضٟ

  .ْٚثألٚصٚ ٛسٍثٌى ٚػخ ثٌؼىغٟ ٚثٌضٕجػـ ثأل٠ٟٛٔي ٚثٌضذجد

 وكمعالجة الصناعية وثةمالم المياه لمعالجة وفعالة مفيدة تقنية المنشط نالكاربو  بواسطة ازز االمت
 واسع  لبشك ازز االمت تقنيات متستخد . البايولوجية المعالجة وحدات نم  الخارجة موادمل متقدمة



 لث/ الصف الثاالرسم الصناعً                                                   تكرٌر النفط و معالجة الغاز  

 فً تكرٌر النفط و معالجة الغاز

 

75 
 

 معالجة متت . المائع نم كبير محج في الموجودة وثاتمالم نم صغيرة كميات لةاز  إ لمجا في 
 واالمونيا سامة وعناصر ا روالفورفو  لالفينو  ىمع تحتوي والتي النفط مصافي نم الخارجة المواد
( 7-71. الشكل )البايولوجية والمعالجة الفيزيائي لوالفص الكيميائية األكسدة لمث فةممخت قبطر 

 ثٌّشثفً ٟ٘ فغخ ثٌضغٍغً، ِؼجٌؾز ّٔٛرؽ١ز ١ٌٍّجٖ ثٌؼجدِز. ٚ٘زٌّٖشثفً يمثل مجسم 

ثٌّظفٟ   -4ثٌضشش١ـ دغشفز ثٌقظٝ.  -3ثٌفظً ث١ٌّىج١ٔىٟ دجٌشذىز.  -2خضثٔجس ثٌضؾ١ّغ.  -1

ٚفذر ثٌضؼم١ُ  -8ثٌّظفٟ ثٌغجٔٛٞ.  -7ثصثٌز ثٌّٛثد ثٌؼؼ٠ٛز.  -6ثفٛثع ثٌض٠ٛٙز.  -5ثالٌٟٚ. 

ؾ١ّغ ٚ ِؼجٌؾز ثٌقّأر ٚفذر ص -9دجٌىٍٛس )فٟ فجٌز ثٌقجؽز ثٌٝ ثالعضخذثَ ثٌذششٞ ٌٍّجء(. 

 ثٌّضؾّؼز ِٓ ثٌضشع١خ ثالٌٟٚ ٚ ثٌغجٔٛٞ.

 

 

 ِؾغُ ٌّشثفً ِؼجٌؾز ث١ٌّجٖ ثٌؼجدِز )ثعشثةٟ( 1-17شىً 
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 ( 3-17. أِج ثٌشىً )ٔفطٟ( ٠ّغً ِخطؾ ٌٛفذر ِؼجٌؾز ث١ٌّجٖ ثٌؼجدِز ٌّظفٝ 2-17ثٌشىً )

ف١ٛػـ ِخطؾ ٌٛفذر ِؼجٌؾز ث١ٌّجٖ ثٌؼجدِز ٌّظفٝ ثٌذٚسر فٟ دغذثد. ٚ ثٌّشثفً ثالعجع١ز 

 ثٌّشضشوز ٌٍشى١ٍٓ ٟ٘:

( الصثٌز ثٌض٠ش ِٓ ثٌّجء ٚ APIٚفذر ِؼجٌؾز ث١ٌٚز صضؼّٓ فٛػ١ٓ ِٓ ٔٛع ) -1

(API=American Petroleum Institute أٞ ثْ ثٌقٛع ِظُّ فغخ ػٛثدؾ ) ِؼٙذ

 ثٌٕفؾ ثالِش٠ىٟ.

(   Alkyl Phosphoric acidخضثٔجس الػجفز ثٌّٛثد ثٌى١ّ١ج٠ٚز الغشثع ثٌضط٠ٛف )ِغً   -2

 (  Ferric Chlorideأو  Aluminum Sulfateٚ ثٌضخغ١ش)ِغً 

 أٚػ١ز صظف١ز ثٌّجء ث١ٌّجٖ ثٌؼجدِز -3

 أفٛثع ثٌض٠ٛٙز ٚ ثٌضط٠ٛف -4

 (1-17مفتاح معدات الشكل )

 Influent دخول الماء

water  

 

2 

          نظام التجمٌع

Collection system 

 

 

1 

غرفة الحصى 

 )للترشٌح(
Grit chamber  4 ًغربال شرٌط Bar screen 3 

 Aeration حوض التهوٌة

basin 

 Primary clarifier 5 ثٌّظفٟ ثالٌٟٚ 6

 Nutrient ازالة المواد العضوٌة

removal 

 Secondary clarifier 7 ثٌّظفٟ ثٌغجٔٛٞ 8

 Primary الحمؤة االولٌة

sludge 

 Disinfection  9 التعقٌم 10

 Sludge الحمؤةخزان تجمٌع 

holding tank 

 Secondary sludge 11 الحمؤة الثانوٌة 12

 Sludge treatment 13 معالجة الحمؤة Final effluent 14 الخروج النهابً

 Receiving  body of استالم الماء 16  

water  

15 
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 أفٛثع ثٌضخغ١ش -5

  ثفٛثع صشع١خ ثٌقّأر -6

 

 

 

 

 1:  1)ٌٛفز( ِم١جط ثٌشعُ  فٟ ِظفٝ ٔفطِٟخطؾ ٌٛفذر ِؼجٌؾز ث١ٌّجٖ ثٌؼجدِز  ( 2-17شىً )
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 (3-17( و الشكل )2-17مفتاح الشكل )

   Oil separator فاصل الزٌت

2 

 

 المعادلة

 

         

Equalizing 

 

 

1 

التطوٌف بالهواء 

 المذاب
Dissolved air 

floatation   

4  Sampling point 3 

 Flocculation  5 التخثٌر Aeration basin 6 حوض التهوٌة

 Activated sludge عملٌة الحمؤة المنشطة Sedimentation  8 الترسٌب

process 

7 

 أزالة الماء من الحمؤة

 

Sludge 

 dewatering 

 

 Sludge thickening 9 تثخٌن الحمؤة 11

 

 

 Primary 

treatment unit 

12  Influent  

11 

 

 Secondary 

treatment unit 

14  Intermediate 

treatment unit 

 

13 

 

 Sludge 

treatment unit 

16  DAF unit  

15 
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 Recycle line 18  Aeration tank  

17 

 

 Sludge thickener  20  Operation line 19 

 

 

 Wastewater 

collection tank 

22  Sludge treatment by 

CaO and CO2 

21 
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 )ثعشثةٟ( ٌٛفذر ِؼجٌؾز ث١ٌّجٖ ثٌؼجدِز ٌّظفٝ ثٌذٚسر فٟ دغذثد  ( ِخطؾ3-17شىً )
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 ٚفذر ثٌضمط١ش ثٌفشثغٟ  -18

ثٌّؼشٚفز ،ُ صمط١ش ثٌٕفؾ ثٌخجَ فٟ ٚفذص١ٓ ، أٚالً فٟ ٚفذر ثٌضمط١ش ثٌؾٛٞ فٟ ثٌّظفٝ ثٌٕفطٟ، ٠ض

فٟ ٠ىْٛ ثٌضمط١ش ثٌؾٛٞ ثعفً ِٓ  خجسػِؼجٌؾز ثٌ أِج( ، CDU)أ٠ًؼج دجعُ ٚفذر صمط١ش ثٌخجَ  

 1-18( ، وّج ٘ٛ ِٛػـ فٟ ثٌشىً VDUٚفذر ثٌضمط١ش ثٌفشثغٟ )

 

)ٌٛفز( ِم١جط  ٚفذر ثٌضمط١ش ثٌفشثغٟ ٚ ٚفذر ثٌضمط١ش ثٌؾِٛٞخطؾ ٌضشثدؾ ٚفذصٟ  1-18شىً 

 1:  1ثٌشعُ 
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ػغؾ دخجس ثٌغجةً ثٌؼغؾ  ٠ؼًّ ثٌضمط١ش ثٌفشثغٟ ػٍٝ ِذذأ أْ ثٌغ١ٍجْ ٠قذط ػٕذِج ٠ضؾجٚص

ثٌّشثد صمط١شٖ إٌٝ  غم١ً. فٟ ثٌضمط١ش ثٌفشثغٟ ، ٠ضُ صم١ًٍ ثٌؼغؾ فٛق ثٌخجَ ثٌغٍؾ ػٍٝ ثٌغجةًثٌّ

ثٌذخجس ، ِّج ٠ؤدٞ إٌٝ صذخش ص٠ٛس ثٌغجص دذًءث  عقخألً ِٓ ػغؾ دخجسٖ ، ػٓ ؽش٠ك ثٌضفش٠غ ٚ

ص٠ٛس ثٌغجص ثٌم١ّز ثٌضٟ ال ٠ضُ  ِٓ ثٌض٠ٛس رثس ألً ٔمطز غ١ٍجْ. صغجػذ ٘زٖ ثٌؼ١ٍّز فٟ ثعضؼجدر

 1-٠18ٛػـ ِخطؾ ٌؼ١ٍّز ثٌضغط١ش ثٌفشثغٟ أِج ثٌؾذٚي  2-18ثٌشىً  فظٍٙج دجٌضمط١ش ثٌؾٛٞ.

 ف١ٛػـ ثٌظشٚف ثٌضشغ١ٍ١ز ٚ ثلطجس ثالٔجد١خ ثٌّغضخذوز فٟ ٚفذر ثٌضمط١ش ثٌفشثغٟ.

 

 دذْٚ ثٌٛثْ( )٠ّىٓ سعّٙج 1:  1)ٌٛفز( ِم١جط ثٌشعُ  ٚفذر ثٌضمط١ش ثٌفشثغٟ 2-18شىً 

 

  2-18فٟ ثٌشىً  ثٌظشٚف ثٌضشغ١ٍ١ز ٌٛفذر ثٌضمط١ش ثٌفشثغٟ 1-18ؽذٚي 



 لث/ الصف الثاالرسم الصناعً                                                   تكرٌر النفط و معالجة الغاز  

 فً تكرٌر النفط و معالجة الغاز

 

83 
 

Valve 

number 

Applications Temp range (°F) Pressure (psi) Size (in) 

1 Feed isolation 200 – 320 100 – 200 6 – 10 

2 Heavy vacuum gas oil pump 

emergency block valve 

200 – 320 0 – 20 4 – 8 

3 Vacuum tower bottoms 

emergency block valve 

350 – 500 0 – 20 8 – 14 

4 Vacuum bottoms pump 

isolation 

350-500 0 – 20 6 – 10 

5 Vacuum bottoms exchanger 

isolation 

500 150 6 – 10 

 

ثٌضمط١ش ثٌفشثغٟ ثٌؾجف  ( ٠ذ١ٓ  صظ١ُّ ثخش ٌؼّٛد ثٌضمط١ش ثٌفشثغٟ ٠غّٝ ػّٛد 3-18ثٌشىً )

(Dry vacuum  distillation column  ف١ظ ال٠غضخذَ ثٌذخجس فٟ ػ١ٍّز ثٔضضثع ثٌّىٛٔجس )

أِج   صؼًّ دجٌذخجس. (ejectorsِٓ ثٌخ١ٍؾ. ٠ٚضُ صقم١ك ثٌضفش٠غ فٟ ثٌؼّٛد ػٓ ؽش٠ك ِجطجس )

 Wet)( ف١ٛػـ ػّٛد صمط١ش فشثغٟ ٠غّٝ ػّٛد ثٌضمط١ش ثٌفشثغٟ ثٌشؽخ  4-18ثٌشىً )

vacuum  distillation column  ِٓ ف١ظ ٠غضخذَ ثٌذخجس فٟ ػ١ٍّز ثٔضضثع ثٌّىٛٔجس )

صؼًّ  (ejectorsثٌخ١ٍؾ. ٚأ٠ؼج ٠ضُ صقم١ك ثٌضفش٠غ فٟ ثٌؼّٛد ػٓ ؽش٠ك ِجطجس )

 دجٌذخجسِٛؽٛدر خجسػ ثٌؼّٛد
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 1:  1)ٌٛفز ( ِم١جط ثٌشعُ  ٚفذر ثٌضمط١ش ثٌفشثغٟ ثٌؾجفز 3-18شىً 
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 ()ثعشثةٟ ػّٛد صمط١ش فشثغٟ )٠ؼًّ ِغ ثٌذخجس ( ِغ ٍِقمجصٗ 4-18شىً 

 

 

 (3-18( و )2-18( و )1-18مفتاح االشكال )

ِخٍفجس ػّٛد 

 صمط١شثٌضفش٠غ

Vacuum residue  

2 

ِخٍفجس ػّٛد ثٌضمط١ش 

 ثٌؾٛٞ

Atmospheric residue  

1 

 demister 4  Wash zone  3 فجطً لطشثس

 Heat exchange zone 5 ِٕطمز صذجدي فشثسٞ Ejector  6 ِجطز ثدخشر

 Noncondensabels 7 ِٛثد غ١ش ِضىغفز Overhead drum 8 خضثْ ػٍٛٞ

 Pump around 9 ػخ ثٌٝ ثٌؼّٛد Vacuum tower 10 ػّٛد صفش٠غ ػؼؾ

 

 Feed 11 صغز٠ز Process water 12 ِجء ٌٍؼ١ٍّز ثالٔضجؽ١ز

  Emergency block valve طّجَ ؽٛثسا ٌٍغٍك Isolation  14 ػضي

13 

 

   Bottoms ٔٛثصؼ ثعفً ثٌؼّٛد Desalter  16 ِض٠ً ثالِالؿ
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 شثكة اناتية النفط و الغاز -11

الغشثع ِٕجلٍز ٘جةً ِٓ ِخضٍف ثٔٛثع ثالٔجد١خ صغضخذَ  صقضٛٞ ثٌّظجفٟ ثٌٕفط١ز ػٍٝ وُ 

( 1-19ثٌّٛثد ثٌى١ّ١ج٠ٚز د١ٓ ثٌّؼذثس ٚ ثٌٛفذثس ثالٔضجؽ١ز  ٚوزٌه ثٌذخجس ٚ ثٌّجء ٚ ثٌشىً )

 ٠ٛػـ ؽضء ِٓ شذىز ثالٔجد١خ فٟ ٚفذر ثٔضجؽ١ز فٟ ثٌّظفٝ.

15 

 

   Heater ِغخٓ Reflux  18 سثؽغ

17 

 

 Accumulator  19 خضثْ صؾ١ّغ Water to treating 20 ِجء ٌٍّؼجٌؾز

 

 

  Kerosene و١شٚع١ٓ Crude oil 22 ٔفؾ خجَ

 

21 

 

 

 Heavy vacuum وجصث٠ًٚ عم١ً صخٍخٍٟ

gasoil 

 Light vacuum gasoil وجصث٠ًٚ خف١ف صخٍخٍٟ 24

 

 

23 

  Cracking kerosene صىغ١ش و١شٚع١ٓ 26  

 

 

25 

 Atmospheric distillation صمط١ش ؽٛٞ 28  

 

27 
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 )ثعشثةٟ( ( شذىز ثٔجد١خ فٟ ٚفذر ثٔضجؽ١ز ٌّظفٝ ٔفط1ٟ-18شىً )

صُ ألٚي ِشر فٟ ثٌٛال٠جس ثٌّضقذر ثألِش٠ى١ز ػجَ ٠ؼضمذ أْ ثعضخذثَ ثألٔجد١خ فٟ ٔمً ثٌذضشٚي 

ػٕذِج ثعضغٍش دؼغ ثألٔجد١خ ثٌخشذ١ز فٟ ٔمً و١ّجس ِٓ دضشٚي دٕغٍفج١ٔج ثٌٟ ثٌّٕجؽك  1865

( ٚصّضٍه ثٌٛال٠جس ثٌّضقذر 1ثٌّق١طز دج٢دجس ثٌّٕضؾز، عُ ثعضذذٌش دؼذ رٌه دأخشٞ فذ٠غز)

خ ثٌّخظظز ٌٕمً ثٌذضشٚي ٚ ِشضمجصٗ ٚ ثٌغجص ثألِش٠ى١ز فٟ ثٌٛلش ثٌقجػش أػخُ شذىجس ثألٔجد١

ثٌطذ١ؼٟ فٟ ثٌؼجٌُ، ٚسدّج ٠شؽغ رٌه ثٌٟ ؽٛي ثٌّغجفجس ثٌفجطٍز د١ٓ فمٛي ثالٔضجػ ثٌشة١غ١ز 

ٚال٠ز ثالعىج( ِٕٚجؽك  ثٌذق١شثس ثٌؼظّٟ، ثٌشٚوٟ، وج١ٌفٛس١ٔج، )ٚخجطز فمٛي ثٌٛعؾ،

غشح، ٌزث ٠ذٍغ ؽٛي شذىز خطٛؽ ثالعضٙالن ثٌشة١غ١ز ٚخجطز فٟ ثٌششق ٚ ثٌشّجي ثٌششلٟ ٚثٌ

أٌف ١ًِ صمش٠ذج(، فٟ ف١ٓ ٠ذٍغ 200أٌف وُ)320ثألٔجد١خ ٌذّخظظز ٌٕمً ثٌذضشٚي ٚ ِشضمجصٗ 

( ٠ٛػـ  2-19(.  ثٌشىً )أٌف 600ً١ِأٌف وُ)960ؽٛي أٔجد١خ ٔمً ثٌغجص ثٌطذ١ؼٟ ٔقٛ 

داخل و خارج العراق. و ٌصل طول انابٌب النفط  العراقٌة  خطوط االنابٌب لنقل النفط الخام

 االف كٌلومتر. 5المنفذة الى تقرٌبا 



 لث/ الصف الثاالرسم الصناعً                                                   تكرٌر النفط و معالجة الغاز  

 فً تكرٌر النفط و معالجة الغاز

 

88 
 

 

  داخل و خارج العراق ( ٌمثل خطوط االنابٌب لنقل النفط الخام2-19الشكل )

 

خطٛؽ أٔجد١خ ثٌٕفؾ  ) ٕ٘جن فتضجْ سة١غ١ضجْ ِٓ خطٛؽ ثألٔجد١خ ثٌّغضخذِز ٌٕمً ِٕضؾجس ثٌطجلز

 (ٚخطٛؽ أٔجد١خ ثٌغجص ثٌطذ١ؼٟ

ثٌٕفؾ ثٌخجَ أٚ عٛثةً ثٌغجص ثٌطذ١ؼٟ ، ٕٚ٘جن عالعز أٔٛثع سة١غ١ز ٌٕمً  ٔجد١خثألخطٛؽ  ثالٌٚٝ :

ٌٍٕفؾ ثٌخجَ فٟ ِٕطمز أٔظّز ثٌضؾ١ّغ  -1 ثٌّشجسوز فٟ ٘زٖ ثٌؼ١ٍّز: ٕفؾِٓ خطٛؽ أٔجد١خ ثٌ

 -3،  ِٓ ِٕطمز ثٌضؾ١ّغ ثٌٛ ِظجفٟ ثٌضىش٠ش ثٌخجَ ثٌٕفؾٔمً  أٔظّز خطٛؽ  -2 ،ثالعضخشثػ

)ثٌىجص١ٌٚٓ ٚ ثٌى١شٚع١ٓ، ثٌخ....( ِٓ ثٌّظفٝ ثٌٝ ِقطجس  ثٌّٕضؾجس ثٌّىشسرٔمً أٔظّز خطٛؽ 

 ثٌٛلٛد ٚ ثٌّٕجصي.

ٕمً أٔجد١خ ثٌغجص ثٌطذ١ؼٟ ِٓ ثٌّشثفك ثٌغجدضز ِغً آدجس ثٌغجص أٚ ِشثفك ثالعض١شثد / ٌ ثٌغج١ٔز:

إٌٝ ِٛثلغ ِضٕٛػز ، ِغً ثٌّٕجصي أٚ ِذجششر إٌٝ ِشثفك ثٌضظذ٠ش ثألخشٜ.  ثٌضظذ٠ش ٚصٛط١ٍٙج

أٔظّز ثٌضؾ١ّغ ٚأٔظّز  -1صضؼّٓ ٘زٖ ثٌؼ١ٍّز أ٠ًؼج عالعز أٔٛثع ِخضٍفز ِٓ خطٛؽ ثألٔجد١خ: 

، ٠ؾّغ ٔظجَ خؾ أٔجد١خ صؾ١ّغ ثٌغجص  ٕفؾثٌٕمً ٚأٔظّز ثٌضٛص٠غ. ػٍٝ غشثس أٔظّز صؾ١ّغ ثٌ

عُ ٠ضُ ٔمٍٗ دخطٛؽ أٔجد١خ ٔمً وذ١شر صٕمً ثٌغجص ثٌطذ١ؼٟ  -2 ِٓ آدجس ثإلٔضجػ. ثٌطذ١ؼٟ ثٌّٛثد ثٌخجَ
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صضىْٛ أٔظّز  -3ِٓ ثٌّشثفك إٌٝ ثٌّٛثٔب ٚثٌّظجفٟ ٚثٌّذْ فٟ ؽ١ّغ أٔقجء ثٌذالد. ٚأخ١ًشث ، 

ثٌضٛص٠غ ِٓ شذىز صٛصع ثٌّٕضؼ ػٍٝ ثٌّٕجصي ٚثٌششوجس. ثٌٕٛػجْ ِٓ أٔظّز ثٌضٛص٠غ ّ٘ج خؾ 

غٟ ، ّٚ٘ج ػذجسر ػٓ خطٛؽ أوذش صٕمً ثٌّٕضؾجس دجٌمشح ِٓ ثٌّذْ ، ٚخطٛؽ ثٌضٛص٠غ ثٌشة١

ثٌشىً   . صٛص٠غ ثٌخذِز ، ٟٚ٘ خطٛؽ أطغش صظً ثٌخطٛؽ ثٌشة١غ١ز إٌٝ ثٌّٕجصي ٚثٌششوجس

( ف١ٛػـ ػ١ٍّز صٛص٠غ ثٌغجص 4-19( ٠ٛػـ ػ١ٍّز صٛص٠غ ثٌٕفؾ  ٚ ِشضمجصٗ أِج ثٌشىً )19-3)

 ثٌطذ١ؼٟ.

 

 صٛص٠غ ثٌٕفؾ  ٚ ِشضمجصٗ )ثعشثةٟ(( شذىز 3-19شىً )
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 صٛص٠غ ثٌغجص ثٌطذ١ؼٟ )ثعشثةٟ(( شذىز 4-19شىً )

 

النفط الخام الى ٌتم نقل ( ٠ّغً ِخطؾ  ٌّٕظِٛز ثٔجد١خ  ثعضخشثػ ثٌٕفؾ ثٌخجَ. 5-19ثٌشىً )

مصممة لتكون قادرة على استٌعاب آبار اإلنتاج بضغوط تشغٌل مختلفة:  االنابٌبمجموعة من ا

إذا كان الببر  .( LP)  ، والضغط المنخفض ( MP)  ، الضغط المتوسط(HP) الضغط العالً 

عالً الضغط. إذا انخفض الضغط إلى  شبكة انابٌبٌنتج بضغط عاٍل ، فسوف ٌتدفق السابل إلى 

الشبكة المحددة. و تتؤلف إلى  نفط الخاممنخفض ، فسوف ٌتدفق الأو الضغط الالضغط المتوسط 

وهً تستخدم لفصل الغاز و الماء عن   وحدة الفصل -1بقٌة المنظومة من االجزاء التالٌة : 

النفط الخام وهً تتكون من ثالثة فواصل  حسب درجة الضغط للببر النفطً. كما ٌرتبط بكل 

ف الغاز ارساله الى مجطات تولٌد الكهرباء. الماء فاصل غاسل للغازات. وٌمكن بعد تجفٌ

خزانات تجمٌع النفط  -2المفصول ٌتم تجمٌعه فً حوض  ثم ٌضخ الى خزان تجمٌع خاص. 
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 -3الخام و هً مزودة بمسخنات تعمل بالبخار للحفاض على درجة حرارة النفط الخام. 

 مضخات دفع النفط الخام الى مصفى التكرٌر.

 

 

 

 ىز خطٛؽ  دتش ثعضخشثػ ثٌٕفؾ ثٌخجَ( شذ5-19شىً )
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 (5-19( و )4-19( و )3-19مفتاح االشكال )

  Jack pump ِؼخز ثعضخشثػ ٔفؾ

2 

 Crude oil 1 ٔفؾ خجَ

 Gathering lines 3 خطٛؽ صؾ١ّغ Transmission lines 4 خطضؽ ٔمً

 Overseas tankers ٔجلالس ػذش ثٌذقجس

 

 Offshore drilling ِٕظز ففش دقش٠ز 6

platform 

5 

 Treatment and storage خضثٔجس ِؼجٌؾز ٚ صخض٠ٓ wells 8 ثدجس

tanks 

7 

 Wellhead  9 سأط ثٌذتش Tank farm 10 ِٕطِٛز خضثٔجس

 

 Local gasoline صغ١ٍُ ثٌذٕض٠ٓ ثٌّقٍٟ

delivery 

 Home heating oil 11 ٔفؾ صغخ١ٓ ِٕضٌٟ 12

 Chemicals and ٚ ِٛثد خجَ ١ّ١ٔج٠ٚجس Manufacturers 14 ِظٕؼْٛ

feedstocks 

13 

 

 Products deliveries 15 صغ١ٍُ ثٌّٕضؾجس Pump station 16 ِقىز ػخ

 

 Distribution terminals 17 ٔمجؽ صٛص٠غ Storage facility 18 ِٕشأر صخض٠ٓ

 

 Compression ِقطز ػغؾ

station 

 Producing wellhead 19 سأط دتش ِٕضؼ 20

 

 

 Underground storage 21 خضثْ صقش ثالسع Processing plant 22 ِؼجٌؾزِظٕغ 

 

 

 Electricity generation 23 ص١ٌٛذ وٙشدجء City gate 24 دٛثدز ثٌّذ٠ٕز

 Residential customers 25 ِغجوٓ ِذ١ٔز commercial 26 صؾجسٞ

 Cluster manifold 27 صؾّغ ِٛصع ثالٔجد١خ Separator 28 فجطً
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 Gas scrubber غجعً ثٌغجص Block station 30 غٍكِقطز 

 

29 

 LP ػغؾ ل١ًٍ MP 32 طغؾ ِضٛعؾ

 

31 

 Water produced خضثْ ثٌّجء ثٌّٕضؼ

tank 

 HP ػغؾ ػجٌٟ 34

 

33 

 CW ِجء صذش٠ذ Closed drain pump 36 ِؼخز خؾ ثٌضظش٠ف

 

35 

 Crude oil storage خضثْ صؾ١ّغ ثٌٕفه ثٌخجَ

tank 

 Water transfer pump 37 ثٌّجءِؼخز ٔمً  38

 Crude oil transfer pump 39 ِؼخز ٔمً ثٌٕفؾ ثٌخجَ Oil heater 40 ِغخٓ ثٌٕفؾ

 

 

ٌٚزٌه صغّٝ  دؼغ ِخططجس ثالٔجد١خ ٠ضُ سعّٙج ٌغشع صٕف١ز٘ج فٟ صٕظ١خ ثٌّؼذثس فٟ ثٌّظفٝ ثٌٕفطٟ

٘زٖ ثٌّخططجس ح )ثٌّخططجس ثٌضٕف١ز٠ز(. صقضٛٞ ٘زٖ ثٌّخططجس ػٍٝ ؽٛي ثالٔجد١خ ٚ لطش٘ج ٚ ثٌّجدر 

( ٠ٛػـ ِخطؾ صٕف١زٞ ٌشذىز ثٔجد١خ  6-19ثٌّظٕٛػز ِٕٙج ٚ ثسصفجػٙج ػٓ ِغضٜٛ عطـ ثالسع. ثٌشىً )

( ف١ضؼّٓ 1-19. أِج ثٌؾذٚي )صشدؾ ػّٛد ثٌضمط١ش ثٌذٚٞ ٌٍٕفؾ ثٌخجَ دّؼخجس ثٌضذ٠ٚش ثٌخجطز دجٌؼّٛد

 ِفضجؿ سِٛص ثالٔجد١خ.
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 1:  1)ٌٛفز( ِم١جط ثٌشعُ  ِخطؾ صٕف١زٞ ٌشذىز ثٔجد١خ  6-19شىً 

 

 

 

 

 (6-19مفتاح الشكل )

1 EL 2 أرتفاع Suc, سحب المضخة 

3 Nozzle  4 Dis.  طرد المضخة 

5 Ecc. Red.  6 Pump  مضخة 

7 Column  8 عمود Line number  خط االنبوبرقم 



 لث/ الصف الثاالرسم الصناعً                                                   تكرٌر النفط و معالجة الغاز  

 فً تكرٌر النفط و معالجة الغاز

 

95 
 

)CD - PL - 101 - 12 - C300 - T2 - I2  ( تفسٌر الرموز لالنبوب رقم 

CD )ٌحدد موقع الخط ): عند منطقة عمود التقطٌر C300 

  C      :نوع معدن االنبوب

 مقدار الضغط :300

PL )الفابدة من الخط ): ضخ سوابل عمود التقطٌر T2 طرٌفة تسخٌن االنبوب 

 نوع العزل الحراري 12 التسلسلً للخطالرقم  101

   مقدار قطر االنبوب )أنج(  12

 

        Mixing processes  عمليات الخلط  -22

فً كل خطوة من خطوات صناعة النفط من االستكشاف إلى تسوٌق  خلطشترك الٌ      

ٌتكون السابل من و. فً الببر سابل الحفر أدخالأثناء حفر آبار النفط والغاز ، ٌتم  .المنتجات

على  هتحضٌرٌتم  تحضٌر المستحلب هذاومستحلب الماء فً الزٌت المستقر.  خلٌط من الطٌن

زٌت فً خزانات مضغوطة. الوظابف الربٌسٌة لطٌن  عن طرٌق تشتٌت المٌاه فً شكل وجبات

، منع سوابل التكوٌن من الدخول إلى تجوٌف الببر  الحفر تشمل توفٌر الضغط الهٌدروستاتٌكً

. و فً المصفى النفطً قبل ادخال النفط الخام أثناء الحفر باردة ونظٌفة ببرال رأسمع إبقاء 

فً  التآكللعملٌة التقطٌر الجوي ٌتم ازالة االمالح المتواجدة فً النفط الخام و التً تسبب 

خلط و المعدات و تسمم العوامل المساعدة المستخدمة فً المصفى النفطً و عملٌة االزالة تتم بال

الترسٌب. و لرفع العدد االوكتانً للكازولٌن المستخدم كوقود للسٌارات ٌتم خلطه بكمٌة من النفثا 

 الخلطالعدٌد من وحدات المعالجة التً تحتوي على خزان   فًالمنتجة من قمة عمود التقطٌر. و

)   التكسٌر الحفزي الممٌع، و (coking unitالتفحٌم )   وحدات، مثل  (STR) مستمرال

FCC)   ( وحدة كسر اللزوجة ،Visbreaking unit) ,  وحدة كسر االستحالب لخلٌط  و

ا عملٌة الخلط تإدي( Oil-water demulsifying unitالماء )-الزٌت ًٌ . وبالتالً ،  .دوًرا حٌو

 الصناعة النفطٌة.دوًرا مهم فً  ( لهاMixing processesفؤن عملٌات الخلط )  

(. عملٌة فصل الماء عن النفط Emulsionٌكونان مزٌج ٌسمى مستحلب ) النفط الخام و الماء

( ٌوضح  1-21(. الشكل ) De-emulsion الخام أو الزٌوت االخرىتسمى كسر االستحالب )   

. ر ، الترسٌب ، والترشٌحٌالستحالب ، التخثوحدة كسر االستحالب و تتكون من مراحل كسرأ

 ألكٌل ثالثً مٌثٌل األمونٌوماضافة مواد كٌمٌاوي مثل ) وفً المرحلة االولى و الثانٌة ٌتم 
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( لكسر االستحالب و) كلورٌد االلمنٌوم( للتخثٌر. و فً كال المرحلتٌن تإدي اجهزة البرومٌد

 الخلط دورا مهما لغرض زٌادة كفابة العمل.

 

 

 

 

 

 

 

 ماء -وحدة كسر االستحالب لمزٌج نفط  1-21شكل   

 1:  1)لوحة( مقٌاس الرسم  ( وحدة كسر االستحالب 1 – 21شكل ) 

 (1-20) مفتاح الشكل

 PW 1 الماء المنتج مع النفط الخام

 Demulsification tank 2 كسر االستحالبخزان 

 Coagulation tank 3 التخثٌرخزان 

 Filtration tower 4 برج الترشٌح

 Demulsifier 5 االستحالب كاسر

 Coagulant  6 مادة التخثٌر

 Effluent  7 خروج

 

ٕ٘جن ثٔٛثع ػذ٠ذر ِٓ ثٌخالؽجس ث١ٌّىج١ٔى١ز ٚ ٌىٓ عٕغضؼشع فمؾ ثالٔٛثع ثٌّغضخذِز فٟ 

-20أ، ح ( ٠ٛػـ ٔٛػ١ٓ ِٓ ثؽٙضر ثٌخٍؾ ثٌّغضّش. ثٌشىً ) 2 -20ثٌشىً ) ثٌظٕجػز ثٌٕفط١ز.

ف١ٛػـ ثٌّخطؾ ( 4-20( ٠ٛػـ ِؾغُ ٌق١ّغ أشىجي ؽضء خٍؾ ثٌغٛثةً، أِج ثٌشىً )3

 ث١ٌّىج١ٔىٟ ٌؾضء ثٌخٍؾ.

 



 لث/ الصف الثاالرسم الصناعً                                                   تكرٌر النفط و معالجة الغاز  

 فً تكرٌر النفط و معالجة الغاز

 

97 
 

 

 ( Propeller( ٚػجء خٍؾ ِغضّش رٚ خالؽ ٔٛع ثٌذشجسر ) أ2 -20شىً )
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   1:  1ٌٛفز( ِم١جط ثٌشعُ (   خٍؾ ِغضّش رٚ خالؽ ٔٛع ثٌضٛسد١ٓ ( ٚػجءب2 -20شىً )
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 ( ِؾغُ ٌق١ّغ أشىجي ؽضء خٍؾ ثٌغٛثة3ً -20شىً )
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 1:  1)ٌٛفز( ِم١جط ثٌشعُ  ث١ٌّىج١ٔىٟ ٌؾضء ثٌخٍؾ( ثٌّخطؾ 4-20شىً )

 (4-21( و )3-21( و )2-21مفتاح االشكال )

  Bladed disc ٚ شفشرلشص 

2 

 Open blade 1 شفشر ِفضٛفز

دثفغ رٚ عالط شفشثس 

 ِفضٛفز

Open three bladed 

propeller 

 Guarded propeller 3 دثفغ  ِمفٛي 4

 Gate agitator 5 ح ثٌذٛثدزلال Flat paddle 6 ِؾذثف ِغطـ

 Ribbon blade 8  Gate blade 7 ١زشفشر شش٠ط

 Dispersing ِؾجٔغز ٚ شفشر صشض١ش

homogenizing 

blade 

 Screw type 9 ٔٛع دشغٟ 10
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 Anchor blade 12 دثفغ Propeller 11 

 Spiral propeller شفشر ٌٌٛذ١زدثفغ رٚ

blade 

 Curved blade paddle 13 ِؾذثف شفشر ِمٛعز 14

 

 Baffle  15 ِظذ Agitator  16 حلال

 

 Mixed product 17 ِٕضؼ ِخضٍؾ Cooling jacket 18 ثٌضذش٠ذ غالف

 

 Feed  19 صغز٠ز Motor  20 ِقشن

 

 

ِضظً دّقشن ِضغ١ش  Rotates  22 ٠ذٚس

 ثٌغشػز

Connected to variable 

speed motor 

21 

 

 

 Liquid level 23 ِغضٜٛ ثٌغجةً Six-blade impeller 24 عش شفشثسرٚ دثفغ 

 Floor level 25 ِغضٜٛ ثٌطجدك Coolant  26 ٚعؾ  صذش٠ذ

فجةغ ثٌّٕضؾجس ِٓ  To vent system 28 صٕف١ظ ثٌٕظجَثٌٝ  

 ثٌّفجػً

Products overflow from 

reactor 

27 

 Reactant  29 زِضفجػٍِجدر  Level gauge 30 ِم١جط ثٌّغضٜٛ

ثٌضقىُ ثإلٌىضشٟٚٔ فٟ  32  

 ثٌظّجَ

Electronic valve control 31 

      

  


