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 العزل؟ عملیة ھي ما
   

ً حرا   الغاز من قسم ویكون، عال ضغط وتحت وغاز سائل بطورین البئر من التدفق یكون  الجزء یكون حین في    
ً مذابا   اآلخر  من وذلك.. مستقر فصل على للحصول الخام النفط تدفق وسرعة ضغط تخفیض یجب،  السائل في      
 الضغط الى الضغط وتخفیض gas-Oil Separator Plant GOSP العزل محطة إلى النفط إدخال خالل

  . العزل من مراحل عدة خالل من الجوي
ً تبعا     لذا،  الغاز الى ستفقد النفط في الثمینة الخفیفة ربونیةالھیدرك المركبات بعض فأن الضغط تخفیض لمقدار     

 للقسم للسماح وذلك الخام النفط لمعالجة المراحل من طویلة سلسلة في األولى المرحلة ھي العزل محطة تعتبر
  . النفط استخالص زیادة وبالتالي الثمینة ربونیةالھیدروك المركبات ھذه من للتحرر الغاز من األكبر

 الغاز كمیة بسبب بل ، فقط یةئالفیزیا خصائصھ بسبب لیس آخر الى حقل من البئر من المنتج النفط یختلف 
  . النفط مع األمالح أو الماء ینتج ال الحقول بعض ففي. یحتویھ الذي المالح والماء

 من الخام النفط یرافق والذي المصاحب أو الحر الغاز من كبیرة كمیة على یحتوي الضغط عالي النفط أن 
 العازلة أسفل ویستقر الغاز عن النفط ینفصل العازلة وفي ، GOSP العزل محطة إلى سیصل الذي البئر رأس

 یمر أن یجب عالي GOR  ذو یكون الذي النفط أن.  العلوي الجزء في فسیكون النفط من األخف الغاز أما
  .العزل مراحل من العدید خالل

  :للنفط المكونة الثالث الرئیسیة المجموعات على التعرف یجب العزل عملیة على التعرف لغرض 
  .C2 واألیثان C1 المیثان من تتكون التي: الخفیفة المركبات. ١ 
  ).الھكسان/البنتان(و –) البیوتان/البروبان( ھي فرعیتین مجموعتین من وتتكون: المتوسطة المركبات. ٢ 
  .C7 وھي النفط مع وتبقى الثقیلة المركبات. ٣ 

  :التالیة النقاط في یتجسد العزل عملیة من نبتغیھ ما وجل   
  .C1 – C2 مثل النفط من الخفیفة الغازات عزل. ١  
  .الخام النفط من المتوسطة المركبات استخالص كفاءة زیادة. ٢  
  ).السائل الطور( النفط في الثقیلة المكونات على اإلبقاء. ٣  
  .الغازي الطور الى ستفقد المتوسطة المركبات مجموعة في ربوناتالھیدروك بعض فأن األمور ھذه ولتحقیق 
  : بھما القیام یجب میكانیكیتان ھناك السائل استخالص وزیادة الفقدان ھذا تقلیل ولغرض 
ّ  المحس ن أو التفاضلي الفصل. ١       Differential or Enhanced Separation .  
  Flash Equilibrium Separation المتوازن الفصل. ٢ 
  
 العازلة؟ داخل الضغط محددات ھي ما
 ثم ومن السائل الطور في الخفیفة المكونات بقاء الى سیؤدي ھذا فأن العازلة داخل الضغط ارتفاع حال في 

ً واطئا   الضغط كان وإذا. فیھ النفط ھذا خزن عند الخزان داخل فقدانھا ً نسبیا          سوف الخفیفة المكونات ھذه فأن      
  .الغازي الطور في موجودة تكون

 والذي partial Pressure الجزئي ضغطھ على یعتمد الغازي الطور الى التحول الى عنصر أي میل أن 
ـ رف ّ  یع ً مقسوما   الغازي الطور في المركب ھذا جزیئات عدد أنھ على      المركبات كل جزیئات الكلي العدد على       

ً مضروبا     :وكاآلتي الوعاء ضغط في       
 Vessel الوعاء ضغط X)المركبات كل لجزیئات الكلي العدد/ الغازي الطور في المركب جزیئات عدد(

Pressure 
ً عالیا   الوعاء ضغط كان إذا لذلك  ً عالیا   یكون سوف للمركب الجزئي الضغط فأن       ً نسبیا          ھذا جزیئات وستمیل      

  .  السائل الطور الى المركب
 لھا والتي) البروبان – األیثان – المیثان( الخفیفة الھیدروكاربونات من ھي الجزیئات ھذه أغلب أن والمشكلة 

 الجزیئات من الضخم العدد ھذا ووجود ،) الجوي الضغط( الخزان في السائل الطور من للتحرر كبیر میل
 یكون والتي) الھبتان – البنتان – البیوتان( مثل المتوسطة الھیدروكربونات منخفض جزئي ضغط إلى یؤدي
 الجزیئات على الحفاظ فأن وھكذا. الجزئي الضغط في الطفیفة التغیرات تجاه حساس الخزان في للتحرر میلھا



٣ 
 

 الكثیر سنفقد ولكننا. كسوائل منھا صغیرة كمیة انتزاع من یمكننا Tank feed الخزان تغذیة خط في الخفیفة
  .الغازي الطور الى المتوسطة المركبات جزیئات من

 العزل من مراحل عدة خالل النفط من وكامل تدریجي بشكل الخفیفة الغازات فصل یتم التفاضلي الفصل في 
 تخفیض بسبب مباشرة تحررھا مع الخفیفة الغازات فصل ھو ھي ھذه الفصل عملیة   ّ  یمی ز ما أن. الضغط وتقلیل

ً طریقا   لھا تجد بل األثقل المركبات مع تتالمس ال الخفیفة المركبات فان آخر الضغط. وبتعبیر   .الخارج الى      
        توازن وسیحدث. السائل الطور مع تماس في وتبقى النفط من الغازات فتتحرر المتوازن الفصل أما 

  .المطلوب الضغط في الفصل ویتم الطورین بین میكياین ثرمود
  
 العزل؟ محطات ھي ما
 طویلة سلسلة عبر Crude Oil  الخام للنفط اإلنتاجیة العملیة حلقات أول الطبیعي الغاز عزل محطات تعتبر 

 المنتجات أو التصدیر منافذ عبر الطبیعي والغاز النفط خروج ولحین البئر من خروجھ لحظة منذ المراحل من
  .LPG Plants الغاز معالجة معامل أو Refineries المصافي من األخرى

 شجرة خالل من Well Head البئر رأس من المنتج النفط ألیھ یصل ما أول الطبیعي الغاز عزل ومحطات 
  Choke valve خانق صمام على یدخل المحطة إلى الجریان أنبوب دخول وعند X-mass Tree المیالد عید

 لمنع) الواحد االتجاه صمام أو( Check Valve عدم الرجوع  صمام وقبلھ  Flow Rate الجریان معدل لتحدید
 ، الصمامات ھذه وبعد قبل Pressure Gauges ضغط مقاییس وجود مع المعاكس باالتجاه إلى النفط رجوع
ً وفقا   العازالت على النفط بتوزیع یقوم والذي Manifold الصمامات مجمع إلى الخام النفط یدخل بعدھا      

 یبین التالي والمخطط Separator Capacity عازلة لكل التشغیلیة والسعة والغاز النفط من بئر كل إلنتاجیة
  :مثالي صمامات مجمع

  
  

  :یلي ما أعاله المخطط من یالحظ
  

                                    الطور ثالثیة فیھ الموجودة والعازالت ، العزل لمحطات نموذجي التصمیم ھذا  -
3-phase separators . 
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 منظومة إلى أو Production header اإلنتاج خط عبر اإلنتاجیة العازالت الى النفط توجیھ یمكن  -
 . Test Header االختبار خط عبر االختبار

 ESDV اختصارا المسماة Emergency Shut Down valves اضطراري توقف صمامي وجود -
 Level Alarm مختصر وھي LAHH مثل معینة إشارات ورود عند اضطراریا المحطة بإیقاف تقوم

High High إلى باإلضافة ، عال ارتفاع إلى مستواھما صعود عند تحدث التي الماء أو للنفط بالنسبة 
  Level Alarm Low Low  مختصر وھي  LALL أشارة

 خسارة عدم یضمن الذي المثالي الضغط وھو psi) ٦٠- ٥٠( بین العازلة ضغط على الحفاظ یجب -
 .النفط في الثقیلة المكونات خسارة أو العالیة الضغوط في نخسرھا التي الخفیفة الغازات

 خالل من ذلك ویتحقق ، منھا الخارج الغاز بكمیة التحكم خالل من العازلة ضغط على السیطرة تتم -
 بتنظیم ویقوم PCV اختصارا المسمى Pressure Control Valve الضغط على سیطرة صمام

 .الغاز معالجة محطة إلى الغاز تصریف خالل من الضغط
 معایرتھ تتم PSV اختصارا المسمى Pressure Safety Valve أمان صمام وضع یتم األمان لزیادة -

ً وفقا   معین ضغط على  أو عال ضغط مكمن كونھ حیث من منھ اإلنتاج یتم الذي وللحقل المعالج للنفط     
 منخفض ضغط

ً نقیا   یكون ال العازلة من الخارج الماء أن -  شكل على النفط من قطرات على یحتوي بل% ١٠٠     
 التي اآلبار في حقنھ بعدھا ویمكن ، القطرات ھذه عزل لیتم الماء معالجة وحدة الى یرسل لذا مستحلب

  .اإلنتاج عن توقفت
  العزل؟ محطات من المنتج النفط یذھب أین الى: س 

  الرطب النفط معالجة محطة الى نقلھ یتم رطب نفط المنتج النفط كان إذا -
ً حاویا   كان إذا -  تحتوي والتي Processing Unit النفط معالجة وحدات الى النفط ینقل H2S غاز على      

 أشبھ تراكیب منھا كل على Trays صواني على یحتوي Stripping Column نزع برج على
 غاز من تخلیصھ لیتم الوقود وغاز النفط بین تالمس حدوث لتضمن Bubble Caps المقلوب بالفنجان

H2S الموجود الماء قطرات مع تفاعلھ بسبب التآكل مشكلة منھا مختلفة تشغیلیة مشاكل یسبب والذي 
ً مكونا   النفط في  .H2SO4 الكبریتیك حامض      

  .التصدیر منافذ الى مباشرة ینقل  H2S غاز أو الماء على یحتوي ال المنتج الخام النفط كان إذا -
  العزل؟ محطات من المنتج الغاز یذھب أین الى: س

 كبس محطات الى الغاز نقل یتم الطبیعي الغاز عزل محطات عن بعیدة الغاز معالجة محطات كانت إذا -
 .Gas Compressor Stations الطبیعي الغاز

 الطبیعي الغاز تجفیف وحدات إلى إدخالھ عبر الطبیعي الغاز من الماء قطرات إزالة یتم -
Dehydration Units تالمس برج في الكالیكول مع تالمسھ خالل من معالجتھ تتم حیث 

Contactor. المشعل إلى) قلیلة( معینة نسبة تذھب Flare توقف حاالت في ولألمان ، الحرق لغرض 
  .كان سبب ألي الكبس محطات أو الغاز معالجة وحدات الى الغاز نقل

  العزل؟ عملیة على المؤثرة العوامل ھي ما: س
 Peak األعلى الحد – Minimum Flowrate األدنى الحد( الطبیعي والغاز النفط تدفق معدل -

Flowrate – المعدل Average Flowrate .( 
 .Operating Temperature التشغیلیة والحرارة Operating Pressure التشغیلي الضغط -
 واألنضغاطیة Density الكثافة مثل Fluids' Physical Properties للموائع یةئالفیزیا الخواص -

Compressibility. 
 ١٠ عن حجمھا یزید التي الجزیئات من% ١٠٠ إزالة: المثال سبیل على( للعزل التصمیمیة الكفاءة -

Micron.( 
 .ألخ..  Sand والرمل Paraffin البارافین مثل الشوائب وجود -
 .Foam الرغوة تكوین الى الخام النفط میل -
  .التآكل أحداث الى السائل میل -
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  ؟Test Separator االختبار عازلة ھي وما Production Separator اإلنتاجیة العازلة ھي ما: س
 افقیة او عمودیة تكون ان ویمكن ، البئر من الخارجة الموائع وقیاس لعزل تستخدم:   االختبار عازلة -

 وتستعمل محمولة أو ثابتة تكون أن یمكن كما ، أطوار ثالثة أو بطورین تكون ان یمكن ، كرویة أو
 .البئر من المنتج والغاز النفط كمیات الحتساب

 ، قدم) ٣٠-١٢( بین قطرھا ویتراوح ، أطواره الى المنتج المائع لعزل تستعمل:   االنتاجیة العازلة -
  .قدم) ٧٠- ٦( بین یتراوح وارتفاع

  العازلة؟ سعة اختیار على المؤثرة العوامل ھي ما: س
 .للعازلة) االرتفاع -  القطر( الحجم -
 .للعازلة الداخلیة األجزاء وترتیب تصمیم -
 .العزل مراحل عدد -
 .التشغیلیة والحرارة التشغیلي الضغط -
 توازن -  اللزوجة - النوعي الوزن( النفط من الخارجة ائعوللم والفیزیائیة الكیمائیة الخواص -

 ).ألخ..األطوار
 .GOR النفط إلى الغاز نسبة  -
 .الرغوة إحداث إلى النفط میل -

 قلیلة الجریان سرعة تبدأ تكون حین في والغاز السائل قطرات فصل یحقق والغاز السائل بین الكثافة فرق أن
ً أوال   الكبیرة القطرات تنزل حیث. العزل لحصول كاف زمن على للحصول الكفایة فیھ بما  تتأخر حین في.     

ً حجما   األكبر القطرات  تكون القیاسیة والحرارة القیاسي الضغط في الھیدروكاربونیة السوائل قطرات أن.     
 ضغط ففي الكثافة، فرق یقل الحرارة ودرجة الضغط وبزیادة. الغاز كثافة من مرة) ١٦٠٠- ٤٠٠( أكبر كثافتھا
 لذا. الغاز كثافة من أكبر مرات) ١٠- ٦( تكون الھیدروكاربونیة السوائل كثافة فأن PSIG  ٨٠٠  یبلغ تشغیلي

  .المطلوب الرذاذ مستخلص وحجم العازلة حجم على یؤثر التشغیلي الضغط فأن
  Separators' Types العازالت أنواع

 Horizontal أفقیة وعازالت Vertical Separators عمودیة عازالت: الشكل حسب العازالت تصنیف
Separators.  

  
  واألفقیة العمودیة للعازالت الصور أنظر
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 العمودیة العازالت  األفقیة العازالت  

  منخفضال الضغط محطات  العالي الضغط محطات     Pressure الضغط
GOR  أقل  أعلى 
 أعلى فصل مساحة توفیرھا بسبب    interface الفاصل الحد

ع فأنھا ّ  تسر   یكون لذا الفصل عملیة   
  أسھل الغازات تحرر

 مناسبة غیر فھي لذا قلیلة فصل مساحة
 الفاصل الحد مع للتعامل

ً جدا   مھم العامل ھذا(  الحجم  بالنسبة    
  )off-shore البحریة للمنصات

  أقل  أكبر

 أكبر  أقل    الكلفة
  أقل  أكبر    السعة

  كفاءة أكثر  كفاءة أقل  الصلبة المواد مع التعامل
  كفاءة أكثر  كفاءة أقل  متغیر تدفق معدل مع التعامل 

 أن كما ، أرتفاعھا قلة بسبب كفاءة أقل    السائل مستوى مع التعامل
 أرباك الى سیؤدي التدفق معدل تذبذب

  Level Control المستوى مسیطر

 أرتفاعھا بسبب كفاءة أكثر

 أصعب  أسھل    الصیانة أعمال
والرغوة المستحلبات مع التعامل

    
 كفاءة أقل  كفاءة أكثر

 two  -phaseالطور ثنائیة عازالت الى تقسم حیث: األطوار عدد حیث من العازالت تصنیف -
separator   الطور وثالثیة three – phase separator العمودیة العازالت استعمال ویكن 

 .الغرضین لكال واألفقیة
 بین یتراوح تشغیلي بضغط تعمل العازالت أن حیث:  التشغیلي الضغط حیث من العازالت تصنیف -

١٥٠٠- ٢٠  psi ، أنھا على تصنیفھا ویمكن :  
 ) psi ١٥٠٠-٧٥٠(  عالي ضغط عازالت -١
 ) psi ٧٠٠-٢٣٠(  متوسط ضغط عازالت -٢
   ،) psi ٢٢٥-١٠( منخفض ضغط عازالت -٣

  
  :التصمیمیة الناحیة من الغاز عازالت  
  
ً كبیرا        ً تطورا   الغاز عازالت تصمیم شھد لقد   التصمیمیة األمور بعض ھناك تبقى ولكن األخیرین العقدین في      

  :ھي األمور وھذه التصامیم أغلب في البدیھیة األمور من تعتبر ألنھا عنھا الحیاد یمكن ال التي
  
  :Inlet Momentum  الدخول زخم من االستفادة 
  
 الداخل للمائع العالیة السرعة وتقلیل المسار لتغییر Inlet Diverter میكانیكیة تراكیب العازالت أغلب تستخدم 

. النفط من الغاز ھروب على یساعد بشكل النفط تشتت أنھا حیث والغاز السائل بین كبیر عزل تحقیق في تساعد
  :مثل التراكیب من العدید الستخدام واسع مجال فھناك األفقیة العازالت في أما
 تقوم التراكیب ھذه أغلب أن حیث ، Dished Heads المقعرة الرؤوس – Splash Plates الصفائح 

 Energy of the inlet الداخل المائع طاقة وتشتیت السائل مسار تغییر خالل من الداخل العزم على بالسیطرة
fluid.  
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 مما) واالتجاه السرعة( العزم في مفاجئ تغیر إحداث ھي  diverter العازلة في الدخول تراكیب فائدة أن

  .السائل عزل إلى) الكثافة اختالف إلى باإلضافة( یؤدي
  

  :Vapor Demisting  الرذاذ مستخلص
  
 Wire سلكیة شبكة استعمال خالل من ذلك ویتحقق الغاز مع المحمولة النفط قطرات الستخالص ویستعمل 

Mesh الشمع على یحتوي أو     ً ثقیال   المعالج النفط یكون عندما ولكن Waxy Crude بریش الشبكة ھذه تستبدل 
ّ ملتـف ة       Serpentine Vanes تدفق أن حیث التدفق اتجاه على عمودي بشكل توضع األنواع ھذه جمیع ولكن 
  .عملھا في المصیدة الى أقرب وھي القطرات فصل عملیة على یساعد متعرج بشكل الغاز

ً أحیانا   صدفیو   استخالصھا یمكن ال للتكثیف القابلة األبخرة بعض ألن الغاز، في السوائل قطرات بعض وجود       
 ال المتكاثفة األبخرة ھذه وجود أن ، الحرارة درجة تقلیل بسبب التكثیف ھذا ویحصل الرذاذ مستخلص بواسطة

 الغاز خروج حال التكثیف ھذا یحصل وقد ، الطبیعي الغاز خصائص تمتلك ألنھا العازلة كفاءة عدم على یدل
  والحرارة الضغط في التغیر بسبب العازلة من

  

  الرذاذ؟ مستخلص في یحصل الذي ما ولكن

 قطرات تماسك إلى سیؤدي ، الرذاذ مستخلص بسطح قطرات على المحتوي الغاز ارتطام أن: االرتطام. ١ 
  .السوائل تجمیع مقطع الى لتنزل كبیرة قطرات شكل على ستكون اندماجھا وعند السطح على وتجمعھا السائل
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 القطرات فأن مفاجئ بشكل قطرات على الحاوي الغاز جریان اتجاه تغیر حالة في: التدفق اتجاه في التغیر. ٢ 
ً بعیدا   الغاز جریان یكون حین في االستمراریة بسب االتجاه بنفس بالجریان تستمر سوف  ھذه جریان عن      

  .السوائل تجمیع قسم في تسقط ثم ومن السطح على ستتجمع القطرات ھذه أن حیث ، القطرات

 مستخلص سطح على السائل قطرات تجمع  ُ    سی سبب الغاز سرعة في التغییر أن: الجریان سرعة في التغیر. ٣ 
  .السوائل تجمیع مقطع إلى القطرات سقوط إلى یؤدي مما الذاتي القصور بسبب الرذاذ

 فأن عالیة وبسرعة دوراني بشكل النفط قطرات على الحاوي الغاز جریان عند:  المركزیة الطاردة القوة. ٤ 
ً بعیدا   السائل قطرات سترمي centrifugal force المركزیة الطاردة القوة  یؤدي مما. العازلة جدران باتجاه      
 الطاردة القوة أن. السوائل تصریف مقطع الى ونزولھا كبیرة قطرات في وتجمعھا القطرات ھذه تصادم الى

 سرعة بزیادة كفاءتھا وتزداد ، الغاز من السوائل قطرات عزل فيً  ◌   فاعلیة الطرق أكثر من ھي المركزیة
  الداخل الغاز

  Vortex Breaker   التموج مانعات  

 النفط بین الفاصل الحد في تموجات لحصول احتمال ھناك حیث األفقیة العازالت في بالذات استعمالھا ویتم 
 مسیطر أداء على التأثیر وبالتالي السائل مستوى في تقلبات الى یؤدي مما  gas-oil interface والغاز

 تراكیب عن عبارة یكون الذي التموج مانعات تركیب یتم الحالة ھذه ولتجنب  level controller المستوى
  .الجریان اتجاه على عمودیة موانع شكل على میكانیكیة

  :Liquid Residence Time)  المكوث زمن( السائل بقاء زمن

 فرق بطریقة بعضھما عن ینفصال أن والنفط للماء یتسنى كي الطور ثالثیة العازالت في األمر ھذا أخذ یتم
 من بالعدید البقاء زمن ویتأثر العازلة في السوائل ھذه بقاء زمن على التراكیب من العدید وتستخدم.  الكثافة

 Operating التشغیلیة الحرارة درجة – Specific Gravity للنفط النسبیة الكثافة: مثل العوامل
Temperature .منطقة زیادة أو العازلة حجم زیادة یتطلب فھذا المكوث زمن زیادة في الرغبة حال وفي 

  .السائل

  

  Heat  الحرارة

 فاعلیة الطرق وأكثر ، الغاز تحرر على یساعد مما النفط ولزوجة السطحي الشد تقلیل إلى تؤدي الحرارة أن 
 فقاعات إزالة على الحرارة تساعد كما ،  water bath  مائي حمام خالل إمراره خالل من النفط تسخین ھي

  .الحراریة المبادالت أو indirect heaters المباشرة غیر المسخنات وتستخدم ، الرغوة

  :العزل محطات في التشغیلیة المشاكل أھم

 مستوى مسیطرات فوجود االعتبار بنظر التشغیلیة المشاكل أخذ تم الغاز لعازالت الحدیثة التصامیم تطور مع 
Level Controls مسیطرات وجود إلى باإلضافة العازالت في عالیتین ودقة كفاءة ذات Press. Control 

 المشاكل أغلب فأن لذا. ممكن حد أقصى الى التشغیلیة المشاكل تقلیل على ساعد الحساسیة من عالیة درجة على
  ھي المشاكل ھذه وأھم. Bad Operation التشغیل سوء أو المسیطرات ھذه عطل سببھا یكون اآلن التشغیلیة
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  :Over Carry اإلضافي الحمل  - أ

 كبیرة بكمیة الغاز مع نفط بخروج وتتلخص العزل محطات في تحصل التي التشغیلیة المشاكل أبرز من وھي
 من تبقى ما لعزل أولیة عازلة على تحتوي أن یفترض والتي( الغاز معالجة محطات الى عبوره الى یؤدي مما
 دخان شكل على یكون والذي Flare المشعل الى عبوره األحیان بعض في أو) الغاز في النفط قطرات من

 المشعل عبر المحترق النفط من كبیرة كمیة خروج الى یؤدي قد ذلك فأن ذلك الى المشغل ینتبھ لم وإذا أسود
  .الحریق إلى وتؤدي

  األسباب

 .Manifold الصمامات مجمع تنظیم سوء خالل من وذلك التشغیلیة طاقتھا من أكثر العازلة تحمیل -١
 النفط أستالم وحدة في تصریف وجود عدم أو. عطلھ أو Oil Outlet Valve النفط خروج صمام غلق -٢

Oil Storage. 
 .العازلة في النفط مستوى أرتفاع الى یؤدي مما Level Control المستوى على المسیطر عطل -٣
 ضغط أنخفاض الى یؤدي الذي بالشكل Pressure Control Valve الضغط صمام تنظیم في خلل -٤

  .العازلة في النفط مستوى ارتفاع وبالتالي العازلة

  المعالجة

  .عازلة كل الى الداخلة النفط كمیات وتنظیم الصمامات مجمع تنظیم األولى الحالة في. ١    

  .استبدالھ أو النفط صمام تصلیح یجب الثانیة الحالة في. ٢    

  .السیطرة صمامات معایرة أو تصلیح لحین العمل عن العازلة إیقاف یجب ٤و ٣ الحالتین في. ٣    

  :Gas Pockets الغازیة الجیوب  - ب

ً نسبیا   طویلة الخطوط ھذه كانت إذاً  ◌   وخاصة) الغاز یملئھا( للنفط الناقلة األنابیب في فراغات تولد وھي   أو ،      
 الى یؤدي األمر وھذا ، التصمیمیة طاقتھا من بكثیر أقل بكمیات بتحمیلھا الناقلة الخطوط سعة مراعاة عدم عند

 مستوى وارتفاع العازلة ضغط وصعود العازالت على وبالذات العزل محطات على معاكس ضغط إحداث
  .  الوقت نفس في النفط

  :األسباب

                 أو Level Control المستوى مسیطر عطل بسبب العازلة داخل النفط مستوى انخفاض -١
 .مقصود غیر بشكل بھ الخاص Set point تغییر

 غیر بشكل بھ الخاص Setpoint تغییر أو PCV عمل انتظام عدم بسبب العازلة داخل الضغط ارتفاع -٢
  مقصود

 ومن ، للنفط الناقل الخط من الغازیة الجیوب تصریف لحین العمل عن المحطة إیقاف یجب الحالتین كلتا وفي 
  .العاطلة الصمامات استبدال أو تعییر أو معالجة ثم

  Foaming  الرغوة  - ت
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 بسبب gas-liquid interface   والغاز النفط بین الفاصل الحد في  foam الرغوة من طبقة تحصل قد 
 تتولد حیث الشوائب بعض ووجود واللزوجة السطحي الشد بسبب أو) النفط من معینة أنواع في( الضغط نزول

  :التالي حدوث الى یؤدي مما الذوبان حالة من الغاز خروج عند النفط من خفیف بغشاء مغطاة صغیرة قطرات

ً حجما   تحتل أنھا حیث للعازلة السطحیة المساحة تقلیل إلى الرغوة تؤدي - ً كبیرا         وبالتالي ، العازلة من      
 العازلة تكن لم ما ، Retention Time    المكوث زمن تقلیل خالل من العازلة كفاءة على تؤثر فھي

ً أصال   مصممة  .الظاھرة ھذه حدوث مع یتناسب حجم على    
 المستوى مسیطر عمل في اضطراب إلى یؤدي مما والغاز السائل كثافة بین تكون الرغوة كثافة أن -

level controller. 
 مما ، العازلة من الخارج الغاز أو النفط مع خروجھا الى سیؤدي ھذا فأن الرغوة حجم زیادة عند -

 مع النفط خروج أو   carryover اإلضافي الحمل ظاھرة حدوث أو العزل فاعلیة تقلیل إلى سیؤدي
 عند یحصل الذي العازلة من الخارج النفط مع غاز خروج العكس أو العازلة من الخارج الغاز

 حدوث أو الغاز كمیة مع العازلة حجم تناسب عدم بسبب یحصل قد وھذا السائل مستوى انخفاض
 .العزل كفاءة تقلیل إلى سیؤدي  وبالتالي.  liquid outlet السائل مخرج في التموج

  .الرغوة عوامل بوجود إال ، وجودھا یدوم وال ، مستقرة تكون ال النفطیة الرغوة أن -

  :الرغوة تولد إلى تؤدي التي العوامل أن 

 .درجة ٤٠ من أقل النوعي الوزن یكون عندما -
 . F° ١٦٠  من أقل التشغیلیة الحرارة درجة تكون عندما -
ً لزجا   النفط یكون عندما -   . cp ٥٣ من أكثر لزوجتھ تكون حیث     

  :الظاھرة ھذه على التغلب كیفیة

 من مجموعة وھي  Defoaming Plates الرغوة منع صفائح بنصب الظاھرة ھذه على التغلب یمكن 
ّ  تجم ع الى سیؤدي الصفائح ھذه خالل من الرغوة مرور أن حیث بعضھا من القریبة والمتوازیة المائلة الصفائح    
 بعض بإضافة الظاھرة ھذه معالجة یتم الحاالت بعض وفي.المصاحب الغاز عن فصلھا بعد النفط قطرات
ً علما    Foam depressants للرغوة الخافضة المواد ً نسبیا   غالیة أسعارھا تكون المواد ھذه أن       إلى باإلضافة      
  .المركزي الطرد أو ، الحرارة مثل الرغوة كسر أو تقلیل الى تؤدي التي األخرى العوامل بعض وجود

  : Paraffin البارافین

 ، ما حد إلى فعالة فیر جعلھا إلى تؤدي وقد ، كفاءتھا تقلیل إلى یؤدي الغاز عازالت في البارافین تفكك أن 
 إزالتھ ویتم. النفط ومدخل الرذاذ مستخلص انسداد حصول أو ، العازلة من أجزاء على منھا قسم تراكم بسبب

 أن كما ، الحرارة مع الكیماویة المعالجة ھو الظاھرة ھذه لمنع األفضل والطریقة. البخار أو المذیبات بواسطة
 حیث ، بینھما الكیماوي التآلف عدم بسبب بالبالستك للعازلة الداخلیة السطوح تغلیف وھي أخرى طریقة ھناك

  .أجزاءھا من أي أو العازلة جدران على تراكمھ وعدم انزالقھ إلى سیؤدي البارافین وزن أن

  

  
  
 


