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 خصائص النفط الخام

Crude Oil Properties 

 
 

مكن وی ،للمستھلكفي المظھر واللزوجة وقد یختلف في فائدتھ  أخرمن مكان الى النفط الخام قد یختلف 

  :التالیة االختباراتجراء إتحدید نوعیة النفط من خالل 

 والوزن النوعي  ،النسبیةالكثافة  ،الكثافةAPI. 

 اللزوجة )Viscosity(. 

  الضغط البخاري)Vapor Pressure(. 

  نقطة الومیض)Flash Point ( ونقطة الحریق)Fire Point(. 

 نقطة الضباب )Cloud Point ( االنسكابونقطة )Pour Point(. 

 اللون )Color(. 

 محتوى الكبریت )Sulfur Content(. 

 المخلفات والماء )Basic Sediments  &water.( 

 متبقي الكاربون )Carbon Residue(. 

 نقطة األنیلین )Aniline Point(. 

 التقطیر )distillation.( 
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 الوزن النوعي )API(: 
،ً النفط  وقد كانت العالقة بین الكثافة ومكونات الخام،كانت الكثافة ھي العنصر الرئیس في تقییم النفط  سابقا

ھي العالقة الوحیدة الساریة لتحدید نوعیة البترول. وتُعّرف الكثافة على أنھا كتلة وحدة الحجوم في درجة 

أما الخاصیة األخرى المھمة فھي الكثافة النسبیة التي تكون عبارة  )،g/cm3(وتكون وحداتھا  معینة،حراریة 

ً بكثافة الماء في درجة حراریة معینة.  عن كثافة النفط   قیاسا

من  )1g(فأن الكثافة النسبیة تكون مساویة للكثافة ألن حجم  )C  4°( وفي حالة كون حرارة الماء تساوي  

ً لدرجة الحرارة في حین أن الكثافة  ،)ml 1( الماء في تلك الدرجة یساوي كما أن كثافة الماء تختلف وفقا

  النسبیة واحدة لنفس درجة الحرارة. أن درجة الحرارة القیاسیة للكثافة النسبیة في الصناعة النفطیة ھي

)F 60/60(.  

والذي یتم  APIلكن األھمیة الكبرى تكون للوزن النوعي  بكثرة،ورغم أن الكثافة والكثافة النسبیة تستخدم 

  التعبیر عنھ بالمعادلة التالیة:

 
ـ  ً ل ویكون الوزن  درجات، 10فأن الوزن النوعي سیساوي  1لذلك فأن السائل الذي تكون كثافتھ النسبیة مساویا

ً على نوع  ً فھذا یشیر الى أن النفط  النفط،النوعي مؤشرا ان أما إذا ك خفیف،أن الوزن النوعي إذا كان عالیا

 فھذا یدل على أن النفط ثقیل. ذو قیمة قلیلةالوزن النوعي 

 متبقي الكاربون )Carbon Residue(:  
ظروف المختبریة فط في الوھو النسبة الوزنیة للكاربون واألسفلت والمحروقات الثقیلة التي توجد بعد تبخیر الن

وھو مؤشر جید على المركبات  .)CCR )Conradson Carbon Residue اختصاراویسمى   ،القیاسیة

  السلیكون. توأوكسیدااألسفلتینیة والمواد التي ال تتبخر تحت الظروف المختبریة مثل المعادن 

  اللزوجة)Viscosity(:  
  ولذا فھو تعبیر عن قابلیة النفط للضخ. للجریان،وھي تعبیر عن مقاومة السائل 

  االنسكابنقطة )Pour Point(:  
ني أقل فأن المحتوى البارافی االنسكابوھي أدنى درجة حراریة یحصل فیھا جریان للسائل. وكلما كانت نقطة 

  أقل.
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 محتوى الرماد )Ash Content(:  
أمالح  الحدید،ویكون عادة ً على شكل أكاسید  النموذج،وھو مؤشر على كمیة المعادن واألمالح الموجودة في 

ویتم حرق نموذج النفط في الضغط الجوي ویكون المتبقي (غیر المحترق) ھو  السلیكون،وأكاسید  ثابتة،

  محتوى الرماد. ولھذا الفحص أھمیة كبیرة لمعرفة البقایا المتخلفة الالعضویة.

  محتوى الشمع)Wax Content(:  
كز في رأن النفط الحاوي على نسبة شمع عالیة نفط خفیف ولكن ھذا الشمع یعطیھ تأثیرات سلبیة لكونھ سیت

  واطئة. انسكابالمشتقات النفطیة التي تعطي درجة 

 ضغط رید البخاري )Ried Vapor Pressure(:  
. وفائدتھ معرفة ضغط )F 100°( وھو مقیاس للضغط البخاري المسلط بواسطة النفط أو المنتجات الخفیفة في

ى ھذا الضغط ھو أن النفط یحتوي عل ارتفاعبخار النفط لمنع تأثیراتھ السلبیة عند النقل والخزن. وسبب 

  .C3-C1مستقرة غازات غیر 

 محتوى األمالح )Salt Content(:  
والنفط الحاوي على أمالح یكون غیر  ،الماءوھو من الشوائب غیر الذائبة وتكون عادة ً ذائبة في قطرات 

ً فیھ لحاجتھ الى وحدات إزالة األمالح   ویُعّبر عنھ بوحدات (باوند من األمالح) مثل) Desalters( مرغوبا

  .  PTBبرمیل من النفط ویسمى  1000) لكل NaCl(كلورید الصودیوم 

ن األمالح الموجودة في النفط الخام والمنتجات الثقیلة قد تسبب مشاكل تآكل خطیرة وخاصة ً في األجزاء إ

  .)condensers( العلیا من أبراج التقطیر والمكثفات

 بریتمحتوى الك )Sulfur Content(:  
ویكون نسبة وزنیة (جزء بالملیون) لمحتوى الكبریت في نموذج للنفط الخام أو أحد منتجاتھ. ویجب أخذه 

لتحدید قیمتھ التجاریة. حیث أن النفوط الثقیلة تكون ذات محتوى كبریتي  APIالى  باإلضافة االعتباربنظر 

  درجة غلیان النفط. وارتفاعووجود الكبریت في النفط الخام یؤدي الى مشاكل التآكل  عال.

  

  المعادن:محتوى  
  عنھا.یر ویتم التعب ،المساعدوكلھا تُسبب التسمم للعامل  ،والفنادیوم ،النحاس ،النیكل ،الزرنیختكون مثل و
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  الھیدروجین:كبریتید  
ً في النفط الخام أو أحد و وھو غاز سام ینبعث أثناء الخزن  ،الملیونوتقاس بوحدات من  ،منتجاتھیكون ُمذابا

  أو المعالجة. 

  

یتم قیاسھا ألنھا تؤثر على نقل وخزن النفط الخام ومنشآتھ. كما  ،الخامأن الفحوصات المذكورة أعاله للنفط 

ا تؤثر ھذه كم البیئیة. االعتباراتوتؤثر على  الخام،أنھ تحدد نوع المنتجات التي یمكن تحصیلھا من النفط 

الخواص على سعر النفط الخام حیث أن النفط الخفیف قلیل الكبریت یكون سعره أعلى من النفط الثقیل عالي 

 المحتوى من الكبریت.


