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ة    االختراع خلف
   مجال االختراع

ــ ت   قــات االختــراع تعل فصــل تطب ل عــام  شــ إلــى األطــوار  اإلنتــاجموائــع االختــراع الحــالي 
ل خاص  ش ة و ة والمائ ـة إجراء بالزت ـة الفصـلخـام بواسـطة زـوت الللك مسـتحلب ـتفعمل  عمل

. ز    الطرد المر
ة  وصف   ذات الصلةالتقن

ــه توزــع ســائل واحــد    ًا عــرف المســتحلب علــى أنــه نظــام یــتم ف ل تشــتیتهأو نســب ، علــى شــ
ل  ش ، فهناك نوعین جوهر آخرقطرات، في سائل غیر قابل لالمتزاج  . ولضمان اإلنتاج والتدف

-مســتحلب مــاءفــي الطــور الزتــي والمســمى  المشــتتة ات المــاءللمســتحلب األكثــر شــیوعًا وهمــا قطــر 
ان الزت هو الطور ) W/Oزت (-في سمى مستحلب زت المشتت،و إذا  . )O/W(مـاء -فـي-ف

ـًا مـا  ات وفي إنتاج الزت الخام من الحقول الخضـراء أو الزـت الثقیـل، فإنـه غال یـتم إنتـاج مسـتحل
  . زتال-في-ماءال

م خصــائص    ات المـــاءمســتحولتقیــ ط مخبرـــة، الزــت -فــي-ل ح ضــمن ضــوا ل صـــح شــ
ـــتم فصـــل  ـــت. و یـــب الز ات حتـــاج المـــاء إلـــى الفصـــل دون تغییـــر تر ـــتال-فـــي-مـــاءالمســـتحل  ز

اً  اد ـز جسـم اعت ضـع جهـاز الطـرد المر . و ـز دوران حـول  ًا فـي حالـةبواسطة جهاز الطـرد المر
ــة علــى المحــور ب وذلــكمحــور ثابــت،  ط قــوة عمود ــز تحیــث یتســل فصــل فــي ســبب التســارع المر

میــل الجــزء الســفلي مــن األنبــوب واألجســام  ثافــة علــى طــول االتجــاه اإلشــعاعي، و المــواد األكثــر 
ن  م ل حال، في معظم الحاالت، ال  األخف وزنًا لالنتقال إلى الجزء العلو من األنبوب. وعلى 

ــز  ــت بواســطة جهــاز الطــرد المر الطــور الزتــي فــرق فــي الكثفــة بــین حیــث ال یوجــد تنظیــف الز
  والطور المائي.

لة، فقـد طـورت المختبـرات طرقـ   ات تفصـل  ًا مدمجـة حیـثولحـل هـذه المشـ -مــاءالمسـتحل
ة. زــت ال-فــي ــة اضــاف ائ م ــة و/أو  االشــتراك مــع معالجــة فیزائ ــز  بواســطة جهــاز الطــرد المر

ــة ــز خــالل ــ الفصــل وعلــى ســبیل المثــال، عمل ــة الطرد المر ــت، وعمل الفصــل تســخین عینــة الز
ز بوجود مواد الطرد  ة خافضة للتوتر السطحيالمر الطرد ، أو عمل   الفصل 
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ات  ز بوجود مذی ـل حـال، تعـادل هـذه الطـرق إجمـاًال عینـة الزـت الثقیـل عـن المر مختلفة. وعلى 
ة مثل اللزوجة والكثافة  یبتها، تغییر خصائصها الفیزائ رونطر تغییر تر  اتوازالة أجزاء الهیدرو

فـــ رونات  ةالخف ـــذلك، تفـــي ا) 7C-1C(مثـــل، هیـــدرو ســـبب الطـــرق التـــي تســـتخدم الطـــرد تلعینـــة. و
رونات  فة (مثل، هیدرو رونات الخف االشتراك مع التسخین تقلیل الهیدرو ز  ) وتغییر 7C-1Cالمر

ا ات  یب الزت. وتعادل الطرق التـي تسـتخدم المـذی ـالطرد ك مـع إلشـتراتر یـب الفصـل  ـز تر المر 5 

التـالي، تفشـل هـذه الطـرق فـي  عینة الزت ممـا یجعـل العینـة عینـةً  ـة. و ـدغیـر تمثیل عینـة زـت  تزو
ة. ائ م ة والخصائص الجیو یب الزت، الخصائص الفیزائ ة لتحلیل تر   تمثیل

ـــالي هنـــاك حاجـــة للطـــرق التـــي تفصـــل    الت ات المـــاءو ـــت -فـــي-مســـتحل ط ضـــمن الز ضـــوا
فـــة  ـــة إلنتـــاج عینـــة زـــت ثقیـــل نظ ائ م ـــة والك ـــة دون تغییـــر خصـــائص الطـــور الزتـــي الفیزائ مخبر

ة.  10  تمثیل

  الكشف عن االختراع
قـــات    ـــ تطب فصـــل تتعل ل عـــام  شـــ ـــاجموائـــع االختـــراع الحـــالي  ـــة  اإلنت إلـــى األطـــوار الزت

ل خاص  ش ة و ة والمائ ـجهـاز زـوت الخـام للك مسـتحلب ـتفبإجراء عمل . الفصـل  ـز الطرد المر
قات ـد ، یـتموفي أحد التطب حتـو علـى مسـتحلب مـائع إنتـاج طرقـة السـتعادة الزـت الخـام مـن  تزو

شــتمل الزــت الخــام مــائي-زتــي ، أو القــاراألقــل مــن الزــت الخــام الثقیــل، علــى  واحــدعلــى ، حیــث  15 

فــ ــب وتشــتمل الطرقــة علــى إ ا.مــمنه اتتول یل مــائع اإلنتــاج ب إلــى صــلمحــب للمــاء ضــافة مر لتشــ
ط  ـب المحـب للمـاء الصـلب و -مـن مـائع اإلنتـاجخل ط مـائع اإلنتـاجفصـل المر ـب المحـب -خلـ المر

حتو على الزت الخـامللماء الصلب  حتـو علـى  إلنتاج طور زتي  ـب المحـب وطـور مـائي  المر
  . للماء الصلب

د وفي تطبی آخر، یتم    حتو على طرقة الستعادة الزت الخاتزو م من مائع إنتاج  20 

شتمل الزت الخام مائي، -مستحلب زتي األقل من الزت الخام الثقیل، على  واحدعلى حیث 
فالقار ب محب للماء صلب إلى مائع اإلنتاج وتشتمل الطرقة على  ا.ممنه ات، أو تول إضافة مر

ط من مائع اإلنتاج یل خل ب المحب للماء الصلب-لتش ب المحب یتم ؛ حیث المر ار المر اخت
برتات الكالسیوم ف ،طین لدن )،4CaSO( للماء الصلب من مجموعة تتكون من  ما منه اتوتول

ط مائع اإلنتاجفصل ٕاجراء و  ز لخل ب المحب للماء الصلب إلنتاج طور -الطرد المر  25 زتيالمر

ب المحب للماء الصلب مائيحتو على الزت الخام وطور     .حتو على المر
ــ آخــر،وفــي    ــد ، یــتم تطبی حتــو علــى تزو طرقــة الســتعادة الزــت الخــام مــن مــائع إنتــاج 

ب إ على وتشتمل هذه الطرقة .مائي-مستحلب زتي مـائع اإلنتـاج صلب إلى محب للماء ضافة مر
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ط  یل خل ـب المحـب للمـاء الصـلب و -من مـائع اإلنتـاجلتش ط مـائع اإلنتـاجفصـل المر ـب -خلـ المر
حتو على الزـت الخـامالصلب  المحب للماء حتـو علـى  إلنتاج طور زتي  ـب وطـور مـائي  المر

شــتمل الزــت الخــام  األقــل مــن الزــت الخــام الثقیــل، علــى  واحــدعلــى المحــب للمــاء الصــلب، حیــث 
فالقار   ا.ممنه ات، أو تول

ــن تحقیــ    م قــات مختالمعــالمو ل مســتقل فــي تطب شــ ــا التــي نوقشــت  لفــة ، الوظــائف، والمزا 5 

،  مدمجـــةً أو قـــد تكـــون  قـــات أخـــر ـــن حیـــث فـــي تطب ـــالرجوع إلـــى  إدراكم ـــد مـــن التفاصـــیل  المز
  التالي.الوصف الرسومات و 

  الوصف التفصیلي
ـــات    ـــت الخـــام مـــن مـــائع اإلنتـــاج الـــذ  وتراكیـــبصـــف االختـــراع التـــالي عمل الســـتعادة الز
عض ال یتضمنعلى مستحلب  شتمل تم تعیین  تفاصیل الـواردة فـي الوصـف التـالي الماء والزت. و 10 

ــد قــات إدراك شــامل لمختلــف  لتزو ر . و االختــراعتطب تفاصــیل أخــر تصــف الطــرق واألنظمــة لــم تــذ
استعادة الزت الخام  ط عادًة  مائع اإلنتـاج وأخـذ عینـات مـن الزـت الخـام فـي  منالمعروفة التي ترت

ة  لتفاداالختراع التالي  قات وصف تغط .ة لمختلفاالتطب   الغیر ضرور
ونات تعتبر العدید من التفاصیل، و    حمجـرد تـم وصـفها هنـا التـي خـر المعالم األم ة توضـ

قــات معینــة. وفقــًا لــذلك، قــد  ونــات، و  تشــتمللتطب ، م قــات األخــر علــى تفاصــیل أخــر معــالم التطب 15 

ـــدأعـــن  الحیـــوددون  ـــن تطبیـــو ونطـــاق االختـــراع الحـــالي.  مب م ـــك،  ـــد مـــن ال اإلضـــافة إلـــى ذل مز
قات    أدناه. الموصوفةالختراع دون العدید من التفاصیل اتطب
ة    ما هو مستخدم هنا، فإن المصطلحات التال لهـا المعنـى المبـین أدنـاه مـا لـم یـنص ـون و

اق استخدامها.  طرقة أخر واضحة من س   علیها 
العناصــر الموجــودة فــي االختــراع الحــالي أو الجوانــب التم   قاتهــا، وعنــد التعرــف  ــة أو تطب ثیل 20 

قصـد بهـا أن تعـرف علـى أنـه هنـاك عنصـر  ورة"  ـرة أو المعرفـة مثـل مصـطلح "المـذ غ الن فإن الص
  واحد أو أكثر من العناصر.

ة مثــل مصــطلح   المصــطلحات التــي تحمــل معنــى الشــمول قصــد  ضــم"،  و شــتمل علــى"، " "
حتو على"  ورةإأنه هناك عناصر و" ة غیر العناصر المذ   .ضاف

ي" ("كثافة "ال مصطلحـُعّرف و    ـاس  أنـه )" APIالكثافة وفقًا للــ وفقًا لمعهد البترول األمر ق 25 

المـاء. وٕاذا بلـغ مقـدار  للبتـرول  API APIالكثافـة وفقـًا للــ لمـد خفـة أو ثقـل البتـرول السـائل مقارنـًة 
ون البترول السائل°10 السائل أكبر من طفو على المـاء. أخف من الماء و  ون  , فعندها  التالي 
ـون البتـرول السـائل أثقـل , °10أقـل مـن للبترول السائل  APIالكثافة وفقًا للـ وٕاذا بلغ مقدار  فعنـدها 
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التــالي ینــزل فــي المــاء.  ـــن حســاب و مــن المــاء و  RDالتــالي حیــث تمثـــل  APIالكثافــة وفقــًا للـــ م
ة للبترول السائل:   الكثافة النسب

  

شــیر    ثافــة زــت الخــام الــذ لــه لإلــى ا" الزائــد" أو "الزــت الخــام الثقیــل القــار" نالمصــطلحیو
ون  .°10مقدار أقل من  APIوفقًا للـ  ـة عنـد  الزائـد" أو "الزـت الخـام الثقیـل القار" و " لزوجـة دینام 5 

من ز.  10000 تزد عن ظروف الم ون سنتي بو النـاتج مـن رواسـب الزـت للمقـدار األكبـر مـن  و
من تزد عن ولزوجة  °10 مقدار أقل من APIوفقًا للـ ثافة ها التي ل ز.  10000م   سنتي بو

شــیر مصــطلح "   ي  الصلصــاللــدن" إلــى الطــین الو شــتمل عــادًة يالكــاولینیتالرســو ، والــذ 
الو  ا ،٪80-20مقدار یبلغ  نیتعلى    .٪65-6مقدار یبلغ  وارتز ، ٪25-10مقدار یبلغ  م
مـةالزـت الخـام الثقیـل" إلـى البتـرول السـائل الـذ تتـراوح شیر مصـطلح "و   الكثافـة وفقـًا للــ  ق 10 

API  ـة عنـد ظـروف  .°20 حـوالي إلـى °10له من حـوالي متلـك "الزـت الخـام الثقیـل" لزوجـة دینام و
من تتراوح من  ز إلى  100الم ز. 10000سنتي بو   سنتي بو

ط المـائال" إلـى مـائع اإلنتـاجشیر مصطلح "و   مـن الزـت، الغـاز، والمـاء فـي ي المتكـون عخلـ
ن من.  مائع التكو   الذ یتدف إلى سطح بئر الزت من الم

ـــ ةائـــع اإلنتـــاج المســـتعادو حتـــو متو    رونات (امـــن الم ط مـــن الهیـــدرو غـــاز المن علـــى خلـــ 15 

رونات (زـــتالو  ط الهیـــدرو ـــون عـــادة خلـــ ل مســـتحلب الغـــاز و ال) والمـــاء. و زـــت) والمـــاء علـــى شـــ
ـة-يزت فـة تمثیل ط إلـى  ،مائي. ومن أجل إنتاج عینة زت ثقیـل نظ فمـن الضـرور فصـل هـذا الخلـ

یب العینة. و  ـن تنظیـف أجزاء عن طر أخذ عینات دون التغییر في تر م في معظـم الحـاالت، ال 
ز  این فيالزت بواسطة جهاز الطرد المر الكثافة بین الطور الزتي والطـور  في حال عدم وجود ت

ــــة  ــــةر الطــــرق المخب، تســــتخدم القــــارك مســــتحلب الزــــت الثقیــــل و ــــتفلو  المــــائي. و/أو  ةحــــرار الالحال 20 

ـــات  ات أو مـــواد مر ـــة (مثـــل، المـــذی ائ ـــالطرد ) إلـــى جانـــب خافضـــة للتـــوتر الســـطحيم الفصـــل 
یـــب والخصـــائص  ـــ تغییـــر التر ـــت الثقیـــل عـــن طر ات عینـــة الز . وتعـــادل الحـــرارة والمـــذی ـــز المر

ـذلك الفی ة مثل اللزوجـة والكثافـة و ونـمـن أجـزاء  تقلیـلالزائ رونو الكبرـت  اتم فـ اتالهیـدرو  ةالخف
رونات  ـك ا في) 7C-1C(مثل، هیدرو قـات الموصـوفة هنـا، یـتم تحقیـ تف عـض التطب لعینة. وفـي 

ـــــت و  طدون القـــــار مســـــتحلب الز ات و/أو ال إضـــــافة الحـــــرارة أو تســـــل ر المـــــواد الخافضـــــة للتـــــوتمـــــذی 25 

ـــت و الســـطحي ـــك مســـتحلب الز قـــات، یـــتم تحقیـــ تف عـــض التطب إضـــافة مـــن خـــالل القـــار . وفـــي 
ب المحب للماء الصلب عتقـد أنـه. المر ـالنظرن،  ـب المحـب للمـاء الصـلب یولـد  ودون التقیـد  المر
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ـــة  هرائ ـــة التكتـــلجزئـــات المـــاء الق بـــدمجتبـــدأ  حیـــثشـــحنة  عمل ـــة والبـــدء  . ووجـــد مـــن خـــالل طب
ــن المختــ م ــات لرعین أنــه  ــة للمــاءلمر ة العمــل علــى فصــل المــاء  المح ن الزــت حتــى فــي عــالصــل

ة إ بلغتالظروف الثابتة. و  ة نس ات الذا ة للماءمر ة في الماء  المح قل عالصل لـه ون و  ٪1نما 
ائي مع  م التالي ال یتم الحصول على تفاعل    .مائع اإلنتاجدرجة حموضة متعادلة و

عضو    قات الموصوفة هنا، یتم  في  ـدالتطب خطـوة واحـدة فـي ك المسـتحلب ـطرقـة لتف تزو 5 

قـــل عـــن  ـــن إجراؤهـــا خـــالل مـــا  م ـــة مـــن  30حیـــث  ـــالطرد ثان . الفصـــل  ـــز الطـــرق وتعمـــل المر
ة والمـاء  علـى إزالـة الموصوفة هنا قـل (BS&W)الرواسـب األساسـ قـل (مـثًال،  ٪2ن عـ إلـى مـا  مـا 

التــي م) للزــوت °20إلــى  15م أو أقــل (مــثًال، تتــراوح مــن °40 تبلــغ رة) عنــد درجــة حــرا٪0.5 عــن
ثافــة وفقــًا للـــ یــب الزــت األصــلي ، ممــا یتــرك 8تقــل عــن  API ــون لهــا  مثــل تر مًا ممــا  عینــة ســل

استخدام الزت ال ة. و ، الطرق التمثیل ز ة للطرد المر ن تنظیف التقلید م الـذ  ثقیـلالزت فإنه ال  10 

عد دورات عدة من  8تقل عن  API افة وفقًا للـثون له  الطرد حتى  .الفصل  ز    المر
قــات، یــتم    عــض التطب ــة للمــاء إلــى معــادن الضــافة إوفــي  عنــد مــائع اإلنتــاج مســتحلب المح

ط أو أقــل مات مــن ذلــك درجــة حــرارة الهــواء المحــ ــن لجســ م ــة للمــاء . و ة فــي الظــروف المح الصــل
ــالطرد المــائي عــن الطــور الزتــي دون اســتخدام الثابتــة أن تفصــل الطــور  . وقــد تــم الفصــل  ــز المر

ة بنجــاح للزــوت الثقیلــة المختلفــة و  مات الصــل ــار الجســ حصــل علیهــا مــن القــارتنفیــذ اخت نــدا  التــي  15 

ة والمـــاء  ـــع العینـــات مـــن الرواســـب األساســـ انـــت النتـــائج ممتـــازة، فقـــد تـــم تنظیـــف جم وخارجهـــا. و
)BS&Wة أقل م ة أقل من  ٪2ن ) بنس ط أو أقـل. ٪1.5(مثًال، بنس ) عند درجة حرارة الهواء المح

قات،  عض التطب مات لل ون وفي  ة للماء جس ةالمح ـان  الصـل ـة ذو ة أقـل مـن فـي المـاء قابل بنسـ
أنه ال یـتم حـدوث ألها درجة حموضة متعادلة. ون و  1٪ عتقد  أ نظرة،  تفاعـل  ودون التقید 

ـــائي ـــائيإن ،م هر ـــك المســـتحلب علـــى جهـــد  عتمـــد تف ي مـــا  عـــال وجـــذب جزئـــات المـــاء  اســـتات 20 

ة.    القطب
قات، یـتم تـوفیر طرقـة السـتعادة الزـت الخـام الثقیـل مـن مـائع اإلنتـاج الـذ    وفي أحد التطب

ـب المحـب للمـاء الصـلب-حتو على مستحلب زتي  مائي. وتشتمل هذه الطرقة على اضافة المر
ط مائع اإلنتاجنتاج لمائع اإل یل خل اإلضـافة أنـه تشـتمل هـذه -لتش ب المحب للماء الصـلب .  المر

ب المحب للماء الصلب  ط المر ة فصل لخل مـائع اإلنتـاج إلنتـاج الطـور الزتـي -الطرقة على عمل 25 

ـب المحـب للمـاء الصـلب  حـو علـى المر حو على الزت الخام الثقیل والطور المائي الذ  الذ 
ب المحب للماء الصلب . و  ط المر ن فصل خل ـة -م ـالطرد مـائع اإلنتـاج مـن خـالل عمل الفصـل 

ـب المحـب للمـاء الصـلب  ط المر ز لخل مـائع اإلنتـاج إلنتـاج الطـور الزتـي والطـور المـائي. -المر
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یــب الزــت،  ــن تحلیــل الطــور الزتــي لتحدیــد واحــد علــى األقــل ممــا یلــي: تر م ــة الفصــل،  عــد عمل و
ـــل،ال ـــة (مث ائ م ـــل جیو ـــة، و تحالی اع،  تحلیـــل خصـــائص الفیزائ ـــاتدرجـــة اإلشـــ ، ةالعطرـــ المر

  ).SARA ،(GC-MS/MS( االسفلتیناتات و الراتنج
ـب المحـب للمـاء الصـلب   ـة المر قـات، یبلـغ مقـدار اذا عض التطب ة أقـل مـن  وفي   ٪1بنسـ

ــ قــات، ی عــض التطب ــب المحــب للمــاء فــي المــاء ولــه درجــة حموضــة متعادلــة. وفــي  ــار المر تم اخت 5 

برتات الكالسیوم ( الصلب ونة من: الطین اللدن،  ف4CaSOمن المجموعة الم   منهما. ات)، وتول
برتـات الكالسـیوم (   قات، قد تكـون  عض التطب ل غامـا4CaSOوفي  أنهیـدرت، -) علـى شـ

فـهیدرت، أو أن-، بیتا)O2·2H4CaSO( ، ثنائي الهیدرات)O2·~0.5H4CaSO( نصف هیدرات  اتتول
  منها.

شتمل    قات،  عض التطب یبلـغ  مقـدار )5O2Si2Al(OH)4( على الكالونیـتالطین اللدن وفي  10 

ـــا ، 20-80٪ مقـــدار2SiO( ـــوارتز ، ٪25-10 یبلـــغ مقـــدار م عـــض  . ٪65-6 یبلـــغ )  وفـــي 
شـــتمل  قـــات، قـــد  ار علـــى واحـــدة علـــى األقـــل مـــن: الكـــوارتز، الكالونیـــالطـــین اللـــدن التطب ت، فلســـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــت)2TiO( ، األناتــــــــــــــــــــــــــــــــاز)8O3KAlSi( البوتاســــــــــــــــــــــــــــــــیوم ، اإلیلیــــــــــــــــــــــــــــــــت  )2FeS( ، البیر
2(OH)10AlO3Si2O)Al3(K,H 8، الكلورـت(OH)10O4(Si,Al)6(Mg, Fe, Al) فـة تیت أو تول ، السـم

شــتمل  قــات، قــد  عــض التطب ة الطــین اللــدن منهــا. وفــي  علــى األقــل واحــد ممــا یلــي: الكــوارتز بنســ 15 

ة ، الكال61.5٪ ة ٪28.3ونیـــــت بنســـــ ار البوتاســـــیوم بنســـــ ة ٪2.5، فلســـــ ار الصـــــودیوم بنســـــ ، فلســـــ
ة 1.5٪ ة ٪0.4، السیدرت بنس ة ٪2.6، األناتاز بنس ة ٪0.7، البیرت بنسـ ، ٪1.7، اإلیلیـت بنسـ

ة    . ٪0.8والكلورت بنس
م   قات، قد یتراوح متوسط قطر الجس عض التطب ب المحـب للمـاء الصـلوفي  ب ات في المر

رومترٕالــى حــوالي  0.01مــن حــوالي  رومتر  1رومتــر ( مــثًال، أن یتــراوح مــن حــوالي م 10م ٕالــى م 20 

رومتر  5حوالي  رومتر  1؛ أو أن یتراوح من حوالي م رومتر 3إلى حوالي م   ).م
ــــن    م ــــب المحــــب للمــــاء الصــــلب إلــــى مــــائع اإلنتــــاج إو فعالــــة لفصــــل مقــــدار ضــــافة المر

ــت ــب لمــائع اإلنتــاج  المــاء-المســتحلب الز ــن اضــافة المر م إلــى الطــور المــائي والطــور الزتــي. و
وزنـًا (مـثًال، أن تكـون أكبـر مـن  ٪5أكبـر مـن حـوالي مقـدار إلى مائع اإلنتـاج  المحب للماء الصلب

ــون أكبــر مــن حــوالي  ٪25وزنــًا؛ أن تكــون أكبــر مــن حــوالي  ٪10حــوالي وزنــًا؛ أن  ٪30وزنــًا؛ أن  25 

ـب  لمائع اإلنتاجوزنًا)، اعتمادًا على الوزن الكلي  ٪35لي ون أكبر من حوا ن اضـافة المر م . و
ــون أقــل مــن  ٪40أقــل مــن حــواليمقــدار المحــب للمــاء الصــلب إلــى مــائع اإلنتــاج  وزنــًا (مــثًال، أن 

ــون أقــل مــن حــوالي  ٪35حــوالي  ــون أقــل مــن حــوالي  ٪30وزنــًا؛ أن  ــًا؛ أن  ٪25وزنــًا؛ أن  وزن
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ـــون أقـــل مـــن  ٪20ن حـــوالي ـــون أقـــل مـــ ـــون أقـــل مـــن  ٪15وزنـــًا؛ أن  وزنـــًا)،  ٪10وزنـــًا؛ أن 
ــن  لمــائع اإلنتــاجاعتمــادًا علــى الــوزن الكلــي  م ــإ. و إلــى مــائع ب المحــب للمــاء الصــلب ضــافة المر

وزنـًا  ٪10وزنـًا (مـثًال، أن تتـراوح مـن حـوالي  ٪40إلـى حـوالي  ٪5تتراوح من حـوالي مقدار اإلنتاج 
وزنـًا؛ أن تتـراوح مـن حـوالي  ٪25وزنًا إلى حوالي  ٪15وزنًا؛ أن تتراوح من حوالي  ٪30الي إلى حو 

 5  . لمائع اإلنتاجوزنًا) اعتمادًا على الوزن الكلي  ٪22وزنًا إلى حوالي  10٪

قــات،   عــض التطب ــب المحــب للمــاء مقــدار تعتمــد  وفــي  علــى لمــائع اإلنتــاج المضــافة المر
متلـك الزـت مـائع اإلنتـاج ت الخام الوارد فـي للز  APIثافة وفقًأ للـ  ـان  . وعلـى سـبیل المثـال، إذا 

ــب المحــب للمــاء الصــلب ْ 8 إلــى  ْ 5تتــراوح مــن  APIثافــة وفقــًأ للـــ الخــام  ــن اضــافة المر م  ، فإنــه 
ــًا إلــى حــوالي  ٪15تتــراوح مــن حــوالي مقــدار إلــى مــائع اإلنتــاج  ــًا اعتمــادًا علــى الــوزن  ٪25وزن وزن

متلــك الزــت الخــام مــائع اإلنتــاج للزــت الخــام فــي  الكلــي ــان  ثافــة وفقــًأ للـــ . وفــي مثــال آخــر، إذا  10 

API  ــب المحــب للمــاء الصــلب ْ 12 إلــى  ْ 8تتــراوح مــن ــن اضــافة المر م إلــى مــائع اإلنتــاج  ، فإنــه 
الخـام فـي  وزنًا اعتمادًا على الوزن الكلي للزت ٪22وزنًا إلى حوالي  ٪10تتراوح من حوالي مقدار 

  .مائع اإلنتاج 
مـائع اإلنتـاج لعمـل تجـانس    ـب المحـب للمـاء الصـلب  قات، یتم خلط المر عض التطب وفي 

ــب المحــب للمــاء الصــلب ب ــع أنحــاء توزــع المر ــن الحصــول علــى الخلــط مــائع اإلنتــاجفــي جم م . و 15 

ــن الحصــول علــى  م ــة، أو  ــات فعالــة، مثــل التحرــك أو خالطــة دوام ل مــن خــالل عمل شــ الخلــط 
ب المحب للماء الصـلب إلـى  سـمح مـائع اإلنتـاج سلبي، مثل اضافة المر ـة الخلـط، قـد  عـد عمل . و

ب المحب للماء  ط المر قاء لفترة من الزمن.-لخل ال   مائع اإلنتاج 
ــب المحــب للمــاء الصــلب    ط المر ــن أن یتعــرض خلــ م ــة الخلــط،  عــد عمل مــائع اإلنتــاج -و

ــة الفصــل. وت ــة، ولكنهــا غیــر محــدودة علــى إلــى عمل ــات الفصــل التمثیل ــالطرد تضــمن عمل الفصــل  20 

ط  قـــات، یتعـــرض هـــذا الخلـــ عـــض التطب فـــة منهـــا. وفـــي  ـــة الصـــب أو تول ح، عمل ، الترشـــ ـــز المر
ة  الطرد لعمل ـب المحـب للمـاء الفصل  ط المر ز لفصل الطـور الزتـي والطـور المـائي لخلـ -المر

  . مائع اإلنتاج
ـن تنف   م ـب المحــب للمــاء و ط المر ــة الفصــل دون تســخین خلــ . وقــد مــائع اإلنتــاج -یــذ عمل

ــب المحــب للمــاء  ط المر ط (مــثًال، أن -یــتم فصــل خلــ مــائع اإلنتــاج عنــد درجــة حــرارة الهــواء المحــ 25 

ـــون أقـــل مـــن °35تكـــون  م؛ أقـــل مـــن °25م؛ أقـــل مـــن °30م؛ أقـــل مـــن °35م) أو أقـــل (مـــثًال، أن 
ـة الفصـ20° ـب المحـب للمـاء ل. وقـد م) خالل عمل ط المر مـائع اإلنتـاج عنـد درجـة -یـتم فصـل خلـ
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م؛ °25م إلــى °20م؛ مــن °30م إلــى °15م (مــثًال، أن تتــراوح مــن °35م إلــى °20حــرارة تتــراوح مــن 
ة الفصل.°25م إلى °18من    م) خالل عمل

ب المحب للماء    ط المر قى لفترة من ا-ولفصل خل ضًا أن ی ن أ م لـزمن فـي مائع اإلنتاج 
ـب المحـب للمـاء  ط المر قـاء لخلـ ـن أن یبلـغ زمـن ال م مـائع -معدات الفصل. وعلى سبیل المثـال، 

قـــة (مـــثًال، أن یبلـــغ علـــى األقـــل حـــوالي  20علـــى األقـــل حـــوالي اإلنتـــاج فـــي معـــدات الفصـــل   5 30دق

قــة، علــى األقــل حــوالي ســاعة، علــى األقــل حــوالي ســاعتین، علــى األقــل حــوالي  ســاعات، علــى  3دق
ســاعات، علــى األقــل  6ســاعات، علــى األقــل حــوالي  5ســاعات، علــى األقــل حــوالي  4األقــل حــوالي 

سـاعات، علـى األقـل حـوالي  9سـاعات، علـى األقـل حـوالي  8ساعات، على األقل حـوالي  7حوالي 
 24ساعة، أو على األقـل حـوالي  15ساعة، على األقل حوالي  12ساعات، على األقل حوالي  10

ب المحب للماء  ط المر قاء لخل ن أن یتراوح زمن ال م مائع اإلنتاج في معـدات الفصـل -ساعة). و 10 

قــة إلـــى  20مــن   8ســـاعة؛ أن یتــراوح مـــن  15ســـاعات إلــى  7اوح مــن ســاعة (مـــثًال، أن یتــر  48دق
  ساعة). 11ساعات إلى  10ساعة؛ أن یتراوح من  12ساعات إلى 

ـن أن    م ز وحجمهـا، فـإن سـرعات التشـغیل  ن أجهزة الطرد المر عة تكو واعتمادًا على طب
قة (مـثًال، مـن حـوالي  14000إلى  500تتغیر من  قـة؛ دورة/ 13000إلـى حـوالي  5000دورة/دق دق

نـــات جهـــاز الطـــرد  12000إلـــى حـــوالي  10000مـــن حـــوالي  ل العدیـــد مـــن تكو قـــة). وتشـــ دورة/دق 15 

ة. ة المعروفة في التقن ة والمائ ز فصل لألطوار الزت   المر
یـــب، الحجـــم،    اء أخـــر مـــن بینهـــا، التر ـــز أشـــ عتمـــد وقـــت التشـــغیل لجهـــاز الطـــرد المر و

، ــز ــب مقــدار خصــائص مــائع اإلنتــاج المــراد فصــله، و  وســرعات التشــغیل لجهــاز الطــرد المر المر
ــز لمــائع اإلنتــاجالمحــب للمــاء المضــافة  ــن تشــغیل جهــاز الطــرد المر م قــات،  عــض التطب . وفــي 

قـة أو أقـل،  90لفترة من الزمن تبلغ ساعتین أو أقل (مثًال، أن تبلغ  قـة أو أقـل،  60دق قـة  45دق دق 20 

قة أو أقل، أو  30أو أقل،  قة أو أقل).د 20دق   ق
ــة الفصــل    عــد عمل حتــو علــى الزــت الخــام و لمــائع اإلنتــاجو ظهــر الطــور الزتــي الــذ   ،

ــب المحــب للمــاء الصــلب والرواســب.  حتــو علــى المر تواجــد الطــور المــائي و الطــور المــائي الــذ 
ـة ا عـد عمل ـذلك الرواسـب علـى الجـزء السـفلي. و ـب المحـب للمـاء و حتو على المر لفصـل، الذ 

ة والماء  ة أقل من  (BS&W)شتمل الطور الزتي على الرواسب األساس حجمـًا (مـثًال، أن  ٪2بنس 25 

ة أقـــل مـــن  BS&Wتكـــون  حجمـــًا؛ أن تكـــون  ٪1.2أقـــل مـــن  BS&Wحجمـــًا؛ أن تكـــون  ٪1.8بنســـ
BS&W  حجمًا). ٪0.5أقل من  



 9

ـن تحلیـل الطــور الزتـي لت   م ـة الفصــل،  عـد عمل قــات،  عـض التطب حدیـد الخصــائص وفـي 
ة للطور الزتي. ائ م ة و/أو الك   الفیزائ

  األمثلة:
ــة. وال یجــب    قــات الموصــوفة هنــا مــن خــالل األمثلــة التال ــا التطب ح أهــداف ومزا یــتم توضــ

ـذلك التفاصـیل والظـروف األخـر الـواردة فـي هـذه االمثلـة  اتهـا، و م ل خـاص و شـ استخدام المواد  5 

قـات الموصـوفة ـز  للحـد مـن التطب اسـتخدام جهـاز الطـرد المر  ™Sorvallهنـا. وتـم تنفیـذ األمثلـة 

RC 6 Plus  فر تجارــًا مــن المتــوThermo SCIENTIFIC  14000أقصــى ســرعة تبلــغ حـــوالي 
قة.   دورة/دق

مقــدار ضــافة إ مــن العینــة و  جــزء متســاٍو صــغیرمــن خــالل أخــذ  BS&Wتــم حســاب محتــو و   
نمــن المــذیب القــو (مثــل،  معــروف ــك المســتحلب وفصــل المــاء والرواســب لل) تولــو مســاعدة فــي تف 10 

عــدها، تــم حســاب حجــم  اســتخدام أســالیب معروفــة. وتــم تنفیــذ األمثلــة  BS&Wمــن الطــور الزتــي. و
ات أو حرارة.خافضة للتوتر السطحيدون اضافة مواد    ، مذی

التالي:ألوصف المواد الخام المستخدمة في اوتم      مثلة 
ـــــالونیتي لـــــه متوســـــط قطـــــر صلصـــــال ر   الطین اللدن  ي  ســـــو

ــــراوح مــــن حــــوالي  مات یت ــــى حــــوالي  1جســــ  3إل
رومتر   م

برتــات الكالســیوم، أنهیــدرت، لــه متوســط قطــر   )4CaSOبرتات الكالسیوم (
مات یتـراوح مـن حـوالي   3إلـى حـوالي  0.01جس
رومتر متوافر تجارًا من    .Fisher Scientificم

  :1المثال
تات ال بر وت CaSO)4(كالسیوم استخدام  ثافـة وفقـًا للــ  للز إلـى  5.1تتـراوح مـن  APIالتي لهـا  15 

8:  
برتــات الكالســیوم ٪25إلــى  15تــم اســتخدام مــن    ــًا مــن  اعتمــادًا علــى ) 4CaSO( وزنــًا تقر

مـن مسـتحلب  مغـ 1الوزن الكلي لكبرتات الكالسیوم. وتم اضـافة عینـة مسـتحلب الزـت الثقیـل إلـى 
ثافة وفقًا للـا الزت الثقیل مات ال. وتم خلـط 8إلى  5.1مقدار یتراوح من  API لذ له  ـة جسـ المح

ـــًا وذلـــك لعمـــل تجـــانس فـــي توزـــع  5الصـــلب فـــي مســـتحلب الزـــت الثقیـــل لمـــدة للمـــاء  دقـــائ تقر 20 

ط ة. وتــم الســماح لخلــ مات الصــل ــًا مــن -الجســ قــاء لمــدة تتــراوح تقر ال ســاعة  12إلــى  8المســتحلب 
ــ ــالطرد ة قبـل عمل . وتـم تعبئــة الفصـل  ــز الكامـل فــي 6المر ــز بــ أقــداح   160 ِـ جهــاز الطـرد المر
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طالمــن  3ســم ــز عنــد ســرعة تبلــغ حــوالي -خلــ ــدأ تشــغیل جهــاز الطــرد المر  12000المســتحلب. و
قــة لمــدة  ــًا عنــد درجــة حــرارة  40دورة/دق قــة تقر ــاس °20دق ــز وق قــاف جهــاز الطــرد المر م. وتــم ا

ة والمـاء (محتو ا تـم اعـالن النتـائج فـي مقـدار الرواسـب والمـاء. و ) لتثبیـت BS&Wلرواسب األساسـ
  .1الجدول 
 5  1الجدول 

ثافة وفقًا للـ  وت التي لها  ة للز انات المخبر   8إلى  5.1تتراوح من  APIالب
تات الكالسیوم مقابل بر یز  ة والماء)BS&W تر  (محتو المواد الصل

ز األولىف ٪2أقل من BS&W لجعل الطرد المر  ي تجرة الفصل 

 م°20درجة الحرارة 

وزنًا  ٪
 من

4CaSO

 محتو الماء المستحلب

BS&W 
API الحقل للزت 

BS&W  عد
الفصل 
الطرد 
ز    المر
٪ 

15 15 8 Patos-Marinza >1 

16 16 8 Driza 1 >1.2  
18 20 7 Driza 2 >1.5 

22 28 6 Driza 3 >1.5 

24 35 5.2 Gorani >1.8 

25 42 5.5 Christina-Lake >1.8 

25 45 5.1 Mc.Murray >2 

  :2 المثال
ثافة وفقًا للـ الطین اللدن استخدام  وت التي لها    :8إلى  5.1تتراوح من  APIللز
ــًا مــن  ٪25إلــى  15مــن تــم اضــافة    لعینــة اعتمــادًا علــى الــوزن الكلــي الطــین اللــدن وزنــًا تقر

ثافــة وفقــًا للـــ المســتحلب الزــت الثقیــلعینــة مـن  مغــ 1ى إلــ الزـت الثقیــل المســتحلب  API الـذ لــه 
مات ال. وتــــم خلــــط 8إلــــى  5.1مقــــدار یتــــراوح مــــن  ــــة للمــــاء جســــ ــــت الثقیــــل المح الصــــلب فــــي الز 10 

ــًا وذلـك لعمــل تجــانس فــي توزــع  5لمــدة مسـتحلب ال ط المـواددقــائ تقر ة. وتــم الســماح لخلــ -الصــل
قاء لمدة ت ال ـًا مـن المستحلب  ـة  12إلـى  8تـراوح تقر ـالطرد سـاعة قبـل عمل . وتـم الفصـل  ـز المر
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الكامل في 6تعبئة  ـز بـ أقداح  طالمـن  3سـم 160 ِـ جهـاز الطـرد المر ـدأ تشـغیل -خلـ المسـتحلب. و
ــز عنــد ســرعة تبلــغ حــوالي  قــة لمــدة  12000جهــاز الطــرد المر ــًا عنــد درجــة  40دورة/دق قــة تقر دق

ـــز  م. وتـــم°20حـــرارة  قـــاف جهـــاز الطـــرد المر ة محتـــو  مـــن للتحقـــ) BS&W(و ا  المـــواد الصـــل
  .2تم اعالن النتائج في الجدول والماء. و 
 5  2الجدول 

ثافة وفقًا للـ  وت التي لها  ة للز انات المخبر   8إلى  5.1تتراوح من  APIالب
یز  ة والماء)BS&W مقابلالطین اللدن تر  (محتو المواد الصل

ز األولى ٪2من  أقلBS&W لجعل الطرد المر  في تجرة الفصل 

 م°20درجة الحرارة 

وزنًا من  ٪
الصلصال 
 اللدن

 محتو الماء المستحلب

BS&W 
API الحقل للزت 

BS&W 
عد الفصل 

الطرد 
ز    المر
٪ 

15 15 8 Patos-Marinza >1 

16 16 8 Driza 1 >1.4  
18 20 7 Driza 2 >1.5 

22 28 6 Driza 3 >1.6 

24 35 5.2 Gorani >1.8 

25 42 5.5 Christina-Lake >2 

25 45 5.1 Mc.Murray >2 

  :3 المثال
تــات الكالســیوم بر ثافــة وفقــًا للـــ  )4CaSO( اســتخدام  ــوت التــي لهــا  إلــى  8تتــراوح مــن  APIللز

12:  
ًا من ٪22إلى  10تم اضافة من    ـت لعینـة الز اعتمـادًا علـى الـوزن الكلـي  4CaSO وزنًا تقر

ثافـة وفقـًا للــ المسـتحلب الزـت الثقیـلعینـة مـن  مغـ 1إلى  الثقیل المستحلب مقـدار  API الـذ لـه  10 

مات ال. وتـم خلـط 12إلى  8یتراوح من  ـة للمـاء جسـ مسـتحلب لمـدة الالصـلب فـي الزـت الثقیـل المح
ًا وذلك لعمل تجـانس فـي توزـع  5 ط المـواددقائ تقر ة. وتـم السـماح لخلـ قـاء الم-الصـل ال سـتحلب 

ــًا مــن  ــة  12إلــى  8لمــدة تتــراوح تقر ــالطرد ســاعة قبــل عمل . وتــم تعبئــة الفصــل  ــز أقــداح  6المر
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ــز بــ الكامــل فــي طالمــن  3ســم 160 ِـ جهــاز الطــرد المر ــدأ تشــغیل جهــاز الطــرد -خلــ المســتحلب. و
ز عنـد سـرعة تبلـغ حـوالي  قـة لمـدة  12000المر ـًا عنـد  40دورة/دق قـة تقر م. °20درجـة حـرارة دق
ز  قاف جهاز الطرد المر ة والمـاء. و  للتحق من) BS&W(و وتم ا تـم اعـالن محتـو المـواد الصـل

  .3النتائج في الجدول 
 5  3الجدول 

ثافة وفقًا للـ  وت التي لها  ة للز انات المخبر   12إلى  8تتراوح من  APIالب
یز  ة والماء)BS&W مقابل 4CaSOتر  (محتو المواد الصل

ز األولى ٪2أقل من BS&W لجعل الطرد المر  في تجرة الفصل 

 م°20درجة الحرارة 

 وزنًا من ٪
4CaSO 

 محتو الماء المستحلب

BS&W 
API الحقل للزت 

BS&W 
عد الفصل 

الطرد 
ز    المر
٪ 

10 18 12 Driza well 5190 >1 

12 20 11 Driza well 5358 >1.2  
15 22 10.5 Encana Oil >1.5 

18 25 10 CNRL Oil >1.5 

20 26 8.8 Suncor Oil >1.8 

22 30 8.2 Cenovus Oil >1.8 

22 40 8 Husky Oil >2 

  :4المثال 
ثافة وفقًا للـ الطین اللدن استخدام  وت التي لها    :12إلى  8تتراوح من  APIللز
ــًا مــن  ٪22إلــى  10تــم اضــافة مــن    لعینــة زن الكلــي اعتمــادًا علــى الــو الطــین اللــدن وزنــًا تقر

ثافــة وفقــًا للـــ المســتحلب الزــت الثقیــلعینــة مـن  مغــ 1إلــى  الزـت الثقیــل المســتحلب  API الـذ لــه 
مات ال. وتم خلط 12إلى  8مقدار یتراوح من  ة للماء جس مسـتحلب الالصلب في الزت الثقیل المح 10 

ــًا وذلــك لعمــل تجــانس فــي توزــع  5لمــدة  ة. وتــ المــواددقــائ تقر طالصــل المســتحلب -م الســماح لخلــ
ــًا مــن  قــاء لمــدة تتــراوح تقر ــة  12إلــى  8ال ــالطرد ســاعة قبــل عمل . وتــم تعبئــة الفصــل  ــز  6المر

الكامــل فــي ــز بــ أقــداح  طالمــن  3ســم 160 ِـ جهــاز الطــرد المر ــدأ تشــغیل جهــاز -خلــ المســتحلب. و
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ــز عنــد ســرعة تبلــغ حــوالي  قــة لمــدة  12000الطــرد المر ــًا عنــد درجــة حــرارة  40دورة/دق قــة تقر دق
ز 20° قاف جهاز الطرد المر ة والمـاء. و  للتحق من) BS&W(و م. وتم ا تـم محتو المواد الصـل

  .4اعالن النتائج في الجدول 
  4الجدول 

ثافة وفقًا للـ  وت التي لها  ة للز انات المخبر   12إلى  8تتراوح من  APIالب
یز  ة والماء)(محتBS&W مقابلالطین اللدن تر  و المواد الصل

ز األولى ٪2أقل من BS&W لجعل الطرد المر  في تجرة الفصل 

 م°20درجة الحرارة 

وزنًا من  ٪
الصلصال 
 اللدن

 محتو الماء المستحلب

BS&W 
API الحقل للزت 

BS&W 
عد الفصل 

الطرد 
ز    المر
٪ 

10 18 12 Driza well 5190 >1 

14 20 11 Driza well 5358 >1.5  
18 22 10.5 Encana Oil >1.5 

22 25 10 CNRL Oil >1.5 

22 26 8.8 Suncor Oil >2 

22 30 8.2 Cenovus Oil >2 

22 40 8 Husky Oil >2 

 5  :5المثال 

 5جدول ال

    

 اســـــــتخدامك المســـــــتحلب دون ـــــــتف

  معدن محب للماء

معــدن  اســتخدامك المســتحلب ــتف

 محب للماء

ــــــــــــــــــــــــة  ماه

ــــــــــــــــــــــــت  الز

 الثقیل

ــــــــــــــــــــةما  ه

 البئر

API 

 للزت

BS&W 

  االبتدائي

وقــــــــــــــت دوران 

جهـــــاز الطـــــرد 

ــــــز   المر

الساعات) ) 

ــــــــــــــت ال ــــــــــــــكز  مف

المســــــــــــــــــــــــــــــــــــتحلب

BS&W 

وقـــــــــــــــــــــــــت دوران 

جهــــــــــاز الطــــــــــرد 

ــــــــز   المر

الساعات) ) 

ــــــك  ــــــت مف الز

المســـــــــــــــــــــتحلب

BS&W 

Driza 1 5091  40٪ 4 5٪ >1 1٪ 
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Driza 1 5093 7.1 35٪ 5 6.5٪ >1 1.5٪ 

Driza 1 5121 6.0 34٪ 5 10٪ >1 1.5٪ 

Driza 1 5128 6.8 30٪ 5 7٪ >1 1.2٪ 

Driza 1 5135 6.3 36٪ 5 8٪ >1 1.5٪ 

Driza 1 5154 6.2 34٪ 5 12٪ >1 2٪ 

Cristina 

Lake 
 ال یوجد

7.6 35٪ 

5 

10٪ 

>1 

1.5٪ 

Statoil 1.8 1< ٪6.5 5 ٪34 8.2 ال یوجد٪ 

McMurr

ay 
 ال یوجد

8.0 30٪ 

5 

6.5٪ 

>1 

1.5٪ 

Suncor 2 1< ٪6.5 5 ٪28 7.8 ال یوجد٪ 

صور الجدول    الثقیل التي تم معالجتها وفقًا  الخام ك المستحلب لعینات الزتنتائج تف 5و
قــات الموصــوفة هنــا مقابــل نتــائج تف الثقیــل التــي لــم یــتم  الخــامك المســتحلب لعینــات الزــت ــللتطب

معــادن دون اســتخدام الو ــة للمــاء المحمعــادن ال اســتخدامك المســتحلب ــمعالجتهــا. وقــد تــم تنفیــذ تف
ة ات أو ال، المواد الخافضة للتوتر السطحيدون إضافة  المح مـا وصـف فـي الجـدول المذی حرارة. و

قـــات الموصـــوفة هنـــا تحســـینات 5 ـــت الثقیـــل التـــي تـــم معالجتهـــا وفقـــًا للتطب  5 فـــي، حققـــت عینـــات الز

BS&W .العینات الغیر معالجة   فترة قصیرة مقارنة 
قات وفقًا لالختراع الحالي، یوجه ما سب نحو في حینو    ن  فإنه التطب ام المزد مـن  است

قــات األخــر لالختــراع دون  ــتم تحدیــد نطاقهــا مــن خــالل  الحیــودالتطب عــن النطــاق األساســي لهــا، و
ة ة التال    .عناصر الحما

10 
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ة  عناصر الحما

  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7 

حتو على مستحلب زتطرقة الستعادة الزت الخام من مائع إ - 1 ماء، حیث تشتمل - نتاج 
  الطرقة على: 

ط من مائع اإلنتاج یل خل ب محب للماء صلب إلى مائع اإلنتاج لتش -إضافة مر
ب المحب للماء الصلب؛ و   المر
ط مائع اإلنتاج حتو على -فصل خل ب المحب للماء الصلب إلنتاج طور زتي  المر

شتمل الزت الخام الثقیل وطور مائي  ب المحب للماء الصلب، حیث  حتو على المر
فات منهما.  الزت الخام على واحد على األقل من الزت الخام الثقیل، القار، وتول

  

1  
2 

ة  - 2 ب المحب للماء الصلب من مجموعة 1الطرقة وفقًا لعنصر الحما ار المر ، حیث یتم اخت
برتات الكالسیوم ( فات منهما.طین لد)، 4CaSOتتكون من   ن، وتول

 

1  
2  
3 

ة  - 3 شتمل فصل 1الطرقة وفقًا لعنصر الحما ط مائع اإلنتاج، حیث  ب المحب للماء -خل المر
حتو  ز لمائع اإلنتاج إلنتاج الطور الزتي الذ  الطرد المر الصلب على إجراء فصل 

ب المحب للما حتو على المر  ء الصلب.على الزت الخام والطور المائي الذ 

 

1  
2 

ة  - 4 شتمل الطور الزتي الذ تم فصله على رواسب 1الطرقة وفقًا لعنصر الحما ، حیث 
ة وماء   الحجم. ٪2محتو أقل من  )BS&W(أساس

 

1  
2 

ة  - 5 ب المحب للماء الصلب 1الطرقة وفقًا لعنصر الحما ذلك على خلط المر ، التي تشتمل 
ب المحب للماء الصلب-ط مائع اإلنتاجومائع اإلنتاج قبل فصل خل  .المر

 

1  
2 

ة  - 6 ط مائع اإلنتاج1الطرقة وفقًا لعنصر الحما ب المحب للماء - ، حیث یتم فصل خل المر
 أو أقل. م°40عند درجة حرارة تبلغ  الصلب

 

1  
2 

ة  - 7 ط مائع اإلنتاج6الطرقة وفقًا لعنصر الحما ب المحب- ، حیث یتم فصل خل للماء  المر
 .م°35إلى  م°20عند درجة حرارة تتراوح منالصلب 
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1  
2  
3 

ة  - 8 ب المحب للماء الصلب إلى مائع 1الطرقة وفقًا لعنصر الحما ، حیث یتم اضافة المر
مقدار یتراوح من حوالي  وزنًا اعتمادًا على الوزن الكلي لمائع  ٪30إلى حوالي  10اإلنتاج 

 اإلنتاج.

 

1  
2  
3 

ة الطر - 9 ب المحب للماء الصلب إلى مائع ، 8قة وفقًا لعنصر الحما حیث یتم إضافة المر
مقدار یتراوح من حوالي  وزنًا اعتمادًا على الوزن الكلي لمائع  ٪25إلى حوالي  15اإلنتاج 

 اإلنتاج .

 

1  
2 

ة  -10 ب المحب للماء الصلب إلى م، 8الطرقة وفقًا لعنصر الحما ائع حیث یتم اضافة المر
ة تتراوح من  م  وزنًا اعتمادًا على الوزن الكلي لمائع اإلنتاج . ٪22إلى  10اإلنتاج 

  

1  
2 

ة  -11 ثافة وفقًا لمعهد البترول 1الطرقة وفقًا لعنصر الحما ون للزت الخام  ، حیث 
ي (  .°12إلى  5تتراوح من  )APIاألمر

 

1  
2 

ة  -12 ثافة وفقًا للـ ، ح1الطرقة وفقًا لعنصر الحما ون للزت الخام   8تتراوح من  APIیث 
 .°12إلى 

 

1  
2  
3 

ة  -13 ذلك على:1الطرقة وفقًا لعنصر الحما   ، التي تشتمل 
یب الزت، الخصائص  تحلیل الطور الزتي لتحدید واحدة على األقل من: تر

ة. ائ م ة، والخصائص الجیو  الفیزائ

 

1  
2  
3  
4 

ة الطرقة وف -14 ز ل3قًا لعنصر الحما الطرد المر ة الفصل  ط مائع ، حیث تشتمل عمل خل
ب المحب للماء الصلب-اإلنتاج حتو على الزت الخام  المر إلنتاج الطور الزتي الذ 

ز  ب المحب للماء الصلب على إجراء الطرد المر حتو على المر والطور المائي الذ 
قة لمدة  12000إلى  10000معدل یتراوح من  قة أو أقل. 45دورة/دق  دق

 

حتو على مستحلب زت -15 1 ماء، حیث تشتمل - طرقة الستعادة الزت الخام من مائع إنتاج 
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2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9 

  الطرقة على: 
ط من مائع اإلنتاج یل خل ب محب للماء صلب إلى مائع اإلنتاج لتش -إضافة مر

ب المحب للماء الصلب؛ حیث  ب المحب للماء الصلب من مجموعة  یتمالمر ار المر اخت
برتات الكالسیوم ( فات منهما؛ و)، 4CaSOتتكون من    طین لدن، وتول

ط مائع اإلنتاج ز لخل الطرد المر ب المحب للماء الصلب إلنتاج - إجراء فصل  المر
ب المحب للماء الصل حتو على المر حتو على الزت الخام وطور مائي  ب، طور زتي 

فات  شتمل الزت الخام على واحد على األقل من الزت الخام الثقیل، القار وتول حیث 
 منهما. 
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ة  -16 ذلك على: تحلیل الطور الزتي لتحدید 15الطرقة وفقًا لعنصر الحما ، التي تشتمل 
ة ائ م ة، والخصائص الجیو یب الزت، الخصائص الفیزائ  .واحدة على األقل من: تر
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ة  -17 ثافة وفقًا للـ  ،15الطرقة وفقًا لعنصر الحما ون للزت الخام  تتراوح من  APIحیث 
ضاف  °8إلى  5.1 ب المحب للماء الصلب إلى مائع اإلنتاج و مقدار یتراوح من المر

 وزنًا اعتمادًا على الوزن الكلي لمائع اإلنتاج. ٪25إلى حوالي  15حوالي 
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ة  -18 ثافة وفقًا للـ  ،15الطرقة وفقًا لعنصر الحما ون للزت الخام   8تتراوح من  APIحیث 
ضاف  °12إلى  ب المحب للماء الصلب إلى مائع اإلنتاج و مقدار یتراوح من حوالي المر
 وزنًا اعتمادًا على الوزن الكلي لمائع اإلنتاج. ٪22إلى حوالي  10
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ة الطرقة وفق -19 ز ل15ًا لعنصر الحما الطرد المر ة الفصل  ط مائع ، حیث تشتمل عمل خل
ب المحب للماء الصلب-اإلنتاج حتو على الزت الخام  المر إلنتاج الطور الزتي الذ 

ز  ب المحب للماء الصلب على إجراء الطرد المر حتو على المر والطور المائي الذ 
قة لمدة  12000إلى  10000معدل یتراوح من  قة. 30دورة/دق  تقل عن دق

 

ة  -20 1 شتمل الزت الخام على القار.15الطرقة وفقًا لعنصر الحما  ، حیث 
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ت/القار   فصل مستحلب الز
  

  الملخص
  

قات،    دفي أحد التطب طرقة الستعادة الزت الخام من مائع  یتعل االختراع الراهن بتزو
حتو على ب محب للماء -مستحلب زت إنتاج  ماء. وتشتمل هذه الطرقة على إضافة مر

ط من مائع اإلنتاج یل خل ب المحب للماء الصلب. وتشتمل -صلب إلى مائع اإلنتاج لتش المر
ط مائع اإلنتاج ذلك على فصل خل ب المحب للماء الصلب إلنتاج طور -هذه الطرقة  المر

حتو على الزت الخام الثقیل  ب المحب للماء الصلب. وقد زتي  حتو على المر وطور مائي 
ط مائع اإلنتاج الطرد -یتم فصل خل ة الفصل  ب المحب للماء الصلب من خالل عمل المر
ط مائع اإلنتاج ز لخل ب المحب للماء الصلب إلنتاج الطور الزتي والطور المائي. -المر المر

ن تحلیل الطور الزتي م ة الفصل،  عد عمل یب الزت،  و لتحدید واحد على األقل من: تر
شتمل الزت الخام على واحد على األقل من  ائي. و م ة، والتحلیل الجیو الخصائص الفیزائ

فة منهما.   الزت الخام الثقیل، القار، أو تول
 

  



عارتخالا تاءارب  بتكم 
ةيبرعلا جيلخلا  لودل  نواعتلا  سلجمل 

GC0008205 مقر : عارتخا  ةاءارب 

ة: ــ يا بـنـهـ يهتنتو  م  ،  12/11/2015 نم ًاراــب  ــــ تعا ًا  ــــ ما ــ نـير ع ــــ ــش ةد عـ ــــ مل لو  ــــ ـع فملا ةــيرا  ـــ ــس ةءارب  ــ لا هذ  ــ رب ه ـ تع تـ
نم يأل  اهتفلاخمل  اهطوقـس  وأ  اهنالطب  مد  ـــ عو ةءارب  ــ لل ةـيو  ــ ن ــ ـسلا مو  ـــ ـسرلا دـيد  ـــ ـست طر  ـــ ـشب كلذو  12/11/2035 م 

ةيذيفنتلا ةحئاللا  وأ  عارتخالا  تاءارب  ماظن  ماكحأ 

 : تاظحالم
�بلطلا صحف  هساسأ  ىلع  مت  يذلا  صنلاب  دشرتسيف  ةقفرملا  ةفصاوملا  صن  يف  حوضو  مدع  ثودح  دنع 


