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 Assignment of Field Geologistواجبات جيولوجي الموقع  

يعمل جيولوجي الموقع على اإلشراف والمتابعة ألعمال السيطرة الجيولوجية اثناء حفر اآلبار النفطية او 
 هذه األعمال :الغازية بأنواعها المختلفة ومن اهم 

 متابعة التتابع الطباقي والصخاري اثناء الحفر . .1

 تحديد اعالي التكوينات الجيولوجية . .2

 . casingتحديد مناطق ارساء البطانة  .3

لغرض اجراء الفحوصات الطباقية  packersتحديد األعماق التي تثبت عندها األحزمة المطاطية  .4
 والتكميلية .

 لتقييم المكمني .تحديد مناطق اخذ اللباب لغرض ا .5

 تحديد مناطق العطاء النفطي . .6

  Requirements of Field Geologist  اجات جيولوجي الموقعياحت

 ينجز العمل الجيولوجي اثناء الحفر في مختبر خاص يحتوي على ما يأتي :

 مجهر لفحص الفتات الصخري والشرائح الرقيقة . .1

 جهاز فلوروسكوب لفحص الشواهد النفطية . .2

 كالسي متري لتحديد الصخور الكاربوناتية .جهاز  .3

 رابع كلوريد الكاربون لتحديد الشواهد النفطية . .4

 حامض الهيدروكلوريك المخفف . .5

 صبغة األليزرين الحمراء . .6

 مرتسمات لحساب زمن وصول العينة . .7
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 التقارير النهائية والدراسات والمجسات لآلبار المجاورة . .8

حاويات صغيرة ألخذ الفتات الصخري واكياس لحفظ النماذج للدراسات حاويات ألخذ اللباب وكذلك  .9
 المستقبلية .

  دة عمل الشرائح الصخرية وتتضمن :ع .10

a) .شرائح زجاجية مع اغطيتها 
b) .) مسحوق تنعيم ) كاربوراندوم 
c) ) مادة الصقة ) كندا بلسم . 
d)      .مصدر حراري 
e)     .)كحول )سبرتو 
f) ابرة وملقط 

 Aims of Wells Drilling in the Oil Industry في الصناعة النفطيةالهدف من حفر اآلبار 

 تحفر اآلبار عادة لواحد او مجموعة من األهداف التالية:

 . إلنتاج الهيدروكربونات .1
 .لجمع المعلومات الجيولوجية .2
 لحقن الغاز او الماء للمحافظة على ضغط الخزان او للمساعدة في دفع النفط خارج البئر. .3

 Types of Oil Wellsاآلبار النفطية انواع 

 اقسام : بار في الصناعة النفطية الى خمسةتقسم اآل

  Exploration Wellsاآلبار استكشافية  .1
لغرض ر فيها سابقا نفطي في مناطق جديدة لم يتم الحفتحفر هذه اآلبار لغرض اإلستكشاف ال

التنقيب عن طبقات قد تكون حاملة للهيدروكربونات استدل عليها من نتائج المسوحات الجيولوجية 
وتكون عمليات حفر هذه اآلبار اكثر خطورة واكثر كلفة من بقية انواع اآلبار ، والجيوفيزيائية 

عن تراقها و األخرى لعدم توفر معلومات مؤكدة وملموسة عن طبيعة الطبقات الصخرية التي سيتم اخ
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تستخدم كافة اإلمكانيات المتاحة اثناء حفر اآلبار اإلستكشافية لذا  الضغوط المكمنية لهذه الطبقات
 على طول المقطع البئري المحفور وتسجيل مجموعة كاملة من  واخذ نماذج لبابية للصخور

 المجسات واجراء فحوصات طباقية وتكميلية اينما تطلب ذلك .
قد تعتبر بعض اآلبار المحفورة سابقا ابارا استكشافية بعد تعميقها لغرض  في بعض الحاالت    

 استكشاف طبقات عميقة لم يصل اليها الحفر السابق .
  Delineation Wellsاألبار التقييمية او التحديدية  .2

المحفورة فيه ستكشافية إلاطراف التركيب الجيولوجي بعد نجاح البئر ا ( آبار تحفر في5-3)وعددها 
   لغرض تقييم وتحديد الطبقات الحاملة للهيدروكربونات ضمن التركيب الجيولوجي المستكشف .

  Production Wellsاآلبار اإلنتاجية  .3
انتاج البترول بعد التأكد من النتائج المستحصلة من حفر اآلبار اعاله ووجود كميات تحفر لغرض 

 خراجها .تجارية من البترول تفوق فائدتها الربحية تكاليف است
 Observing Wellsابار المراقبة  .4

وجبهة  Oil-Water Conactماء  –رض مراقبة مستويات جبهة تماس نفط غتستخدم هذه اآلبار ل
 ومدى تغيرها مع استمرار عمليات اإلنتاج . Gas-Oil Contactغاز  –تماس نفط 

  Injection Wellsآبار الحقن  .5
الضغط فيها وذلك  الحفاظ على البئر اإلنتاجية عن طريقتحفر للمساعدة في استمرار اإلنتاج من 

بحقن الماء او كبس الغاز في هذه اآلبار وبالتالي رفع مسستويات النفط في الطبقات المنتجة ضمن 
. وقد تستخدم اآلبار اإلنتاجية الناضبة بعد انخفاض الضغط بسبب عمليات اإلنتاج اآلبار اآلنتاجية 

 لغرض عمليات الحقن .

 Designing of Wellتصميم البئر 

يعد مسبقا على ضوء المعلومات   Prediction Programيتم حفر البئر النفطية وفق برنامج تنبؤي     
التي تسبق الحفر او من المعلومات  ات الجيوفيزيائيةالتنقيبو المسوحات الجيولوجية المستحصلة من عمليات 

تحديد اقطار واطوال المقاطع التي سيتم حيث يشمل برنامج الحفر على المستحصلة من حفر اآلبار المجاورة 
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واماكن ارساء البطانات واماكن اجراء اختراقها  مالتي سيتتوقع اعماق اعالي التكوينات الجيولوجية حفرها و 
وانواع الفحوصات الطباقية والتكميلية ومناطق اخذ اللباب الصخري ومناطق اجراء عمليات الجس البئري 

 لمجسات المطلوبة واعماق المستويات المكمنية المنتجة .ا

تحفر البئر بثالث مقاطع )تجاويف( يكون المقطع المحفور األول اكبرها قطرا ثم يليه المقطع )التجويف( 
توضع انابيب حديدية لمسافات معينة داخل التجويف الثلني بقطر اقل بينما يكون المقطع الثالث اقلها قطرا ، 

د اكتمال حفر كل مقطع من مقاطع البئر لغرض حماية البئر من االنهيار ومنع اختالط الموائع البئري بع
ومنع خروج الهيدروكربونات الى التجويف البئري بشكل غير مسيطر عليه ومواجهة المشاكل الناجمة عن 

بدء بعمليات الحفر التبطين ويوضع منهاج التبطين قبل الالطبقات المحفورة ، وتسمى هذه األنابيب بانابيب 
ضمن البرنامج التنبؤي )التوقعي( مبينا عدد انابيب التبطين التي سيتم تنزيلها في البئر والعمق الذي ستنزل 

 عنده مع تحديد نوع األنابيب واقطارها وسمكها . 

  Methods of Drillingطرق الحفر 

 األقدم الى الطريقة األحدث :توجد ثالث انواع من طرق الحفر مرتبة في ادناه من الطريقة 

  Striking Drillingالحفر بالدقاقة  .1
 

تعتبر هذه الطريقة من اقدم الطرق وهي ال تستعمل حاليا في الصناعة النفطية وتتلخص فكرتها بعملية 
توليد ضربات عمودية على قعر الحفر بآلة قاطعة لسحق الصخور ثم رفع الصخور المحطمة من قاع 

 ملية التقطيع والتنظيف الواحدة منفصلة عن األخرى .الحفر ، اي تتم ع
 
 مساوئ الحفر بالدقاقة Disadvantages of Sriking Drilling 

معدات  ، وعدم امكانية استعمالها قلة معدالتبطئ عمليات الحفر و ان لهذه العملية مساوئ عديدة منها 
فوهة البئر للسيطرة على تدفق النفط ، وعدم صالحيتها لحفر اآلبار ذات األعماق الكبيرة باإلضافة الى 

  الكلفة العالية التي تتطلبها هذه الطريقة .  
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  Rotary Drillingالحفر الدوراني )الرحوي(  .2

تؤثران على الحافرة بفعل قوتين  تعتبرهذه الطريقة المألوفة حاليا واألكثر شيوعا ، إذ يتم تكسير الصخور
وقت واحد )وليس قوة شاقولية فقط كما في طريقة الحفر بالدقاقة( احداهما شاقولية تؤثر بشكل عمودي 
على الحافرة فوق الصخور المراد حفرها وتساعد على تغلغل اسنانها داخل الصخور والثانية هي العزم 

 ور وتساعد على سحق وتفتيت وطحن الصخور .الدوراني الناتج من دوران الحافرة داخل الصخ

 يمكن تلخيص عملية الحفر الدوراني بالخطوات اآلتية :

تدوير القاطعة بواسطة انابيب الحفر الدوارة المتصلة بها حيث تتصل انابيب الحفر في جزءها  -1
ويثبت  (Rotary Table)الذي يمر داخل المنضدة الدوارة  (Kelly)األعلى باألنبوب المضلع 

 . (Bushing)داخلها بوساطة قطع معدنية محملة 
ينظف قاع البئر من الفتات الصخري المحفور بفعل تيار طين الحفر الذي يضخ عبر مجموعة  -2

 األجهزة والمعدات المهيأة لدورة الطين .
بانبوب حفر  Stringمما يتطلب تزويد خيط الحفر  (Kelly)تعمق البئر بطول األنبوب المضلع   -3

يتسرب سائل الحفر في حيث تتوقف عملية الحفر وكذلك مضخات الطين ومكائن العمل كي ال اضا
فرة خاصة محفورة الى فيتم سحب انبوب حفر جديد من حامل األنابيب ويسند في حالى الخارج ، 
ويزاح جانبا بعد  (Kelly)ثم يغسل األنبوب المضلع  (Mouse Hole)سمى حفرة الفأرة جانب البئر ت

ويربط انبوب  (Rat Hole)ن خيط الحفر ويوضع في حفرة خاصة اخرى تسمى حفرة الجرذ فكه م
 . بعملية الحفر ويباشروقه األنبوب المضلع فالحفر الجديد في اعلى خيط الحفر ويربط 

يجب اخراج خيط الحفر من وقت آلخر من البئر لتبديل الحافرة بسبب تآكل اسنانها نتيجة احتكاكها  -4
 . (Round trip)على عملية استخراج خيط الحفر إلستبدال الحافرة مصطلح  بالصخور ويطلق

 
  مساوئ الحفر الدورانيDisadvantages of Rotary Drilling 

اإلستهالك الهائل للطاقة نتيجة احتكاك خيط الحفر بجدران البئر مما يتطلب استهالك الكثير من  (1
 الوقود .
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الهيدروليكية لطين الحفر في المعدات السطحية وفي داخل معدات الففقدان الكبير في الطاقة  (2
 الحفر خصوصا مناطق الربط واإلتصال .

شاقة لإلجزاء  (Fishing)رغوب في انابيب الحفر مما يتطلب عملية اصطياد مالتلف غير ال (3
 المفقودة داخل التجويف البئري .

 ي هذه الطريقة من الحفر .يولوجي السالب لألشخاص العاملين فالتعب والتأثير الفيس (4
 

  Turbine Drillingالحفر التوربيني  .3

الحركة الدورانية فوق الحافرة مباشرة ونقلها اليها بوساطة محور)عمود(    دكرته على اساس توليفقامت 
خاص وبذلك يتم التخلص من جميع انواع فقدان الطاقة التي تفقد نتيجة اإلحتكاك بين اجهزة نقل الحركة 

 على السطح وبين انابيب الحفر وجدران البئر .

ر عن تلك المستخدمة في طريقة الحفر الدوراني ال تختلف األجهزة المستخدمة في هذه الطريقة من الحف
عدا اضافة التورباين فوق الحافرة مباشرة في خيط الحفر ، لذا يالحظ ان مهمة كل جزء من اجزاء وحدة 
الحفر ال تختلف في كال الطريقتين إال ان عملية التشغيل في الحفر التوربيني ال تشمل دوران خيط الحفر 

لى تغذية وتوصيل طين الحفر بضغطه العالي نسبيا الى التورباين والمحافظة وانما يبقى ثابتا ليعمل ع
على اجزائه ثم يتحول ضغط الطين الجاري الى حركة دورانية بوساطة الصفائح العاكسة المائلة بمحور 

 الدوران والذي بدوره ينقل الحركة الى الحافرة .

  مميزات الحفر التوربينيAdvantages of Turbine Drilling  
 معدل اإلختراق العالي للحفر بسبب سرعة دوران بريمة الحفر. (1
 عدم دوران خيط الحفر وهذا يؤدي الى : (2
 رخيصة .و  خفيفة امكانية استعمال انابيب حفر -أ
 .فر المكسورة داخل التجويف البئري قلة عمليات األصطياد المطلوبة إلنتشال اجزاء خيط الح -ب
 الضوضاء .التشغيل الهادئ وتقليل  -ج
 ازدياد طول عمر األنابيب  عشر مرات بقدر عمرها في الحفر الدوراني . -د
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 اقتصاد كبير في الطاقة . -ه
  مساوئ الحفر التوربينيDisadvantages of Turbine Drilling 
دالكلفة العال (1  امته .ية لتورباين الحفر من حيث قيمته وا 
 . ة لمضخات طين حفر ذات ضغط وتدفق كبيرينجالحا (2
ال يستطيع التورباين العمل إذا كانت لزوجة طين الحفر عالية ألنه مصمم اصال للحفر بوساطة  (3

 الماء .
 التورباين . فالصلبة من الطين ألنها تسبب تآكل وتل دة إلزالة المواجالحا (4
 رق الضغط عبر التورباين .فالى  جةال يمكن استعمال الحافرة النفاذة مع التورباين بسبب الحا (5

 Rig Types and Rig selectionاع منصات الحفر واختيارها انو 

)كما  منصة الحفر اختياريعتمد  هناك عدة انواع من منصات الحفر المستخدمة في عمليات حفر اآلبار ، إذ
 على عدة معامالت اهمها: موضحة في الشكل ادناه(

 الكلفة وتوفرها . .1
 عمق ماء الموقع )عند الحفر في البحار( . .2
 وقابلية النقل على القارة .الحركة  .3
 عمق النطاق المستهدف والضغوط المكمنية المتوقعة . .4
 المناخ السائد واألحوال البحرية في منطقة العمل . .5
 خبرة فريق الحفر . .6
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  Swamp bargesالمستنقعات  )بوارج( مراكب .1
قدم ، إذ يمكن  20تعمل هذه المنصات في األعماق الضحلة جدا التي ال يزيد عمق المياه فيها على 
، وتستخدم هذه  ةرجاجرها الى الموقع ، ثم توازن بحيث ترسو على القاع وتثبت وحدة الحفر على الب

المنصة في المناطق المستنقعية كما في فنزويال ونيجريا وساحل الخليج في الواليات المتحدة 
 االمريكية .

 Drilling jacketsسترات الحفر  .2
تعمل في المياه الضحلة والهادئة حيث يمكن حفر عدد من اآلبار وهي منصات فوالذية صغيرة تس

من خالل منصة واحدة ، واذا كانت السترة صغيرة جدا توضع عندئٍذ منصة مرفوعة فوق السترة 
jack-up rig   ليتم اجراء عملية الحفر من خاللها وتسمح هذه السترات بتقدم مرن ومتدرج

هذه المنصات في مراحل تطوير الحقول في المياه الشاطئية بنشاطات تطوير الحقل ويشيع استخدام 
 الضحلة كما في بحر الصين الجنوبي وخليج المكسيك.

  Jack-up rigمنصات مرفوعة  .3
ُتسَحب هذه المنصات الى مواقع الحفر )مع سترة( او تكون مزودة بنظام َسوق  فتنزل األرجل الثالث 

قليال تعمل المنصة على رفع نفسها الى ارتفاع معين فوق  او األربع الى قاع البحر ، وبعد ان تنغرز
مستوى سطح البحر . ويتم احيانا وضع حصيرة كبيرة من المارل على قاع البحر عندما يكون القاع 

 مغطى بالرسوبيات للسماح بتوزيع افضل للوزن ، وتدمج كافة اجهزة الحفر في بنية كاملة.
عالميا ، إذ تعمل في مجال واسع من البيئات وجميع انواع وتعتبر هذه المنصات هي األكثر شيوعا 

 قدم( . 450 -15اآلبار وفي اعماق تتراوح من الضحلة الى العميقة )تتراوح ما بين 
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  Semi-submersibleمنصات نصف قابلة للغطس  .4
ات تستخدم هذه المنصات في عمليات اإلستكشاف والتقييم في المياه العميقة جدا نسبة الى المنص

المرفوعة ، وهي مركب مؤلف من ظهر واسع جدا مبني على اعمدة فوالذية يرتبط بها جسمان 
برجيان على األقل يسميان العوامات حيث ُتمأل هذه العوامات بالماء جزئيا قبل الشروع بالعمل في 

ب فوالذي قدم في الماء لتعطي ثباتا اكبر للمنصة . يتم انزال انبو  50الموقع المحدد وتغطس بحوالي 
من   Drill stringكبير القطر من المنصة ليرتبط بقاع البحر ويستخدم كقناة لمرور خيط الحفر 

 . Blowout preventer (BOP)عند القاع ايضا مانع اإلنفجار   خالله كما يربط به
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 Dynamic Positioning (DP)يستخدم عدد من المراسي ومعدات التثبيت بالموقع الديناميكي 
القابل  -ظة على ابقاء المنصة في موقعها وقد اصبح من الممكن اعادة المركب نصف للمحاف

 للغطس الى موقعه باستعمال زوارق او آلة دافعة.
متر  3000يمكن لمثل هذه المنصات العمل في اقسى الظروف البحرية في اعماق تصل الى 

 . (psi 15000)وتقابل ضغوط 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Drilling shipsسفن الحفر  .5
متر. يمكن ان تكون  3000تستعمل للعمل في المياه العميقة والعميقة جدا التي تصل امتارها الى 

قابلة للغطس في البحار المضطربة ومع ذلك فإن سفن الحفر  –اقل ثباتا من المراكب نصف 
قوية  (Thrusters)الحديثة وعالية المواصفات يمكنها ان تبقى ثابتة على الهدف بإستخدام دواسر 

تتحكم بها منظومة من معدات التثبيت بالموقع ، إذ تقاوم الدواسر قوى التيارات والرياح واألمواج 
 إلبقاء المركب فوق الهدف مباشرة.
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يتم تطوير حقول النفط والغاز في بعض الحاالت من عدد من المنصات التي يضم قسم منها معدات      
اإلنتاج والمعالجة الى جانب المساكن. وفي بعض األحيان قد تنجز األعمال على منصات منفصلة خاصة 

ة إذ يتم تجميع اجزاء برج في المياه الضحلة والمياه الهادئة ، ومن المرغوب به اقامة منصة الحفر عند الحاج
الحفر على المنصة بعد نقلها بواسطة مركب خاص ، بينما توضع كافة المعدات المساعدة مثل معدات 
التخزين وخزانات اطيان الحفر والمساكن على مركب اخر خاص يكون بجانب المنصة يسمى مقطورة 

تموين واحدة او اثنتين. وفي المياه التموين لذا يمكن خدمة حقل او اكثر من برج حفر مصحوب بمقطورة 
المضطربة كذلك في المناطق ذات الطقس المضطرب تصبح المنصات البرجية غير قادرة على العمل وغير 
آمنة إلن المنصة تكون ثابتة بينما يتحرك البرج صعودا وهبوطا متأثرا بحركة األمواج لذا يتم استخدام مركب 

 رة التموين .   قابل للغطس للقيام بعمل مقطو  -نصف 

 

حفر شكل يوضح سفينة  
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 إن كل برج حفر يتكون من أربعة أجزاء أساسية وهي: اجزاء برج الحفر:

I.  نظام الرفع والدوران Hoisting and Rotation System 
II. نظام تدوير طين الحفر Mud circulation System 
III. نظام السيطرة على البئرWell Control System  
IV.  نظام توليد الطاقةPower Generation System 

 
 
 
 
 
 
 

بمقطورة المصحوب شكل يوضح الحفر 

 التموين
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 وسوف يتم التعرف على عمل كل نظام من هذه األنظمة: 

I.  نظام الرفع والدوران Hoisting and Rotation System 

األعلى يتكون نظام الرفع والدوران من عدة اجزاء رئيسة واخرى ملحقة ، ويمكن وصف األجزاء الرئيسة من 
 الى األسفل وكما يأتي:

: ويكون مصنوعا من الفوالذ القوي ليعطي دعما بنويا لبرج  Derric (Mast)هيكل البرج )السارية(  .1
 إلى البرج أرضية من الحفر يؤهله من تحمل الظروف الشاقة واألحمال الثقيلة اثناء الحفر . ويمتد

 اآلبار حفر في المستخدمة األنابيب إسناد الطاقم ألعضاء ويسمح البرج نهاية إلى أو العلوي الجزء
 والخطاف. المتحركة البكرات وحمل النفطية
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الجزء السفلي  : وهي تمثلSubstructureيستند هيكل البرج على قاعدة حديدية صلبة تعرف بقاعدة البرج 
 يوالقاعدة القوية لبرج الحفر وهعتبر الجزء األساسي تو  (Cellarالسرداب ) فوق ةدنمن برج الحفر والمست

 ( Draw Work) اسطوانة السحب )دوالب الرفع(و  Derric (Mast)مجموعة من العوارض تساند السارية 
ويجب أن يكون ارتفاعها  وأنابيب الحفر والتثقيل والبطانة وكذلك المعدات األخرى الموجودة على برج الحفر

 .موانع االندالع بشكل يتناسب مع ارتفاع
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 . Monkey Boardيتواجد في الجزء العلوي من هيكل البرج منصة تسمى منصة التعليق 

المسؤول عن ترتيب أنابيب الحفر  المنصة التي يقف عليها العاملوهي  : Monkey Boardمنصة التعليق 
ألنابيب الحفر والتثقيل إسناد هذه األنابيب اثناء عمليات السحب والتنزيل ، إذ يقوم ب man derrickوالتثقيل 

 ((finger board  ويسند العامل االنابيب الى داخل منصة ذات حواجز يطلق عليها بمنصة األصابع
 .حاجز ألنابيب الحفر 12وتحتوي على  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 . Stabbing boardكما تتواجد منصة اخرى لغرض توصيل األنابيب تسمى منصة التوصيل 

فاعها يكون اقل وهي منصة تشبه في عملها منصة التعليق ولكن ارت: Stabbing boardمنصة التوصيل 
ب تساعد في تنزيل أنابيب البطانة حيث يعمل العامل عليها على توجيه أنبو  متر  (12-9)حيث يبلغ حوالي 

 ( .Power Tong ملقط الشد ) بواسطة هلشد اصحيحتوجيها البطانة 
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تسمى مجموعة البكرات الثابتة ويكون موقعها في أعلى قمة : Crown blockالبكرات التاجية  .2
وهي ثابتة ال تدور وال تتحرك ال صعودا وال هبوطا تمر من خاللها األسالك   (Mast )  السارية

الفوالذية المرتبطة بالساحبة وبالكرات المتحركة وتعمل على تسهيل حركة األسالك وتحمل ثقل 
الذي يربط مع (Drilling Line)  السماح بصعود وهبوط حبل الحفروظيفتها هو خيط الحفر ، و 
وهي (Sheave)   وتتكون البكرات الثابتة من مجموعة من البكرات المحزوزة ، البكرات المتحركة

رة تجهيز خيط ـــــــــــــــــــــــالقادمة من بك (Drilling Line) البكرات التي يثبت عليها حبل الحفر
وهي تزيد ببكرة واحدة  )عدد من البكرات المحزوزة  البكرات الثابتة لها، و   (Real Apply)رـــالحف

  السريع وهي تستعمل للخط (عن البكرات المتحركة تكون منفصلة وتقع إلى اعلى البكرات الثابتة 
Fast Line))  الذي يصل إلى دوالب الرفعD. W) )حزوز التسريع ىـــــدة تسمــــــــرة الزائـــــــوهذه البك 

( Fast Sheave )أي إنها خاصة بالخط السريع فقط .  
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التي   (Sheave)  تحتوي على مجموعة من الحزوز : Travelling blockالبكرات المتحركة  .3
نزال حبل الحفر  تدور حولها حبال الحفر وهي تعتبر مكملة لعمل البكرات الثابتة في تصعيد وا 

 ديديــــــــغالف حبكرات ــــــــــتغلف هذه البو (Hook)   افـــــــــــــمع الخطويكون عملها مرتبط 
(Housing Steal) ،  وترتبط الوصلة الدوارة  في اعلى األنبوب المضلع بالبكرات المتحركة التي

( تمر من خالل البكرات Block lineتتحرك صعودا وهبوطا دون دوران بواسطة اسالك فوالذية )
( في اعلى برج الحفر ثم الى اسطوانة السحب Crown blockالمتحركة الى البكرات التاجية )

(Draw works وتفيد الحركة نحو األعلى واألسفل للبكرات المتحركة في سحب خيط الحفر او . )
 في اضافة انابيب حفر مكملة اثناء استمرار الحفر.
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رأس التعليق يسمى الجزء األخر بو  Hookيرتبط بالبكرات المتحركة جزئين يسمى الجزء األول بالخطاف 
 : Swivel (القمعالدوار )

 .وبقية أجزاء خيط الحفر  Swivelالدوارالتعليق يستخدم لربط البكرة المتحركة برأس  : Hookالخطاف 
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 :وهذا الجزء يكون مسؤول عن:  Swivel)القمع(  التعليق الدوار رأس

a.  المشاركة في دوران خيط الحفر من خالل ربط األنبوب المضلع معه من جهة ومع المنضدة الدوارة 
 .بمساعدة الخطافمن جهة أخرى و حمل خيط الحفر 

b. الخرطوم الدوار من المسؤول عن نقل سائل الحفر (Rotary hose الذي يكون حر الحركة الى )
 ،(pipe wash)  والذي ينتهي بانبوب الغسل  (Goose neck)رقبة الوزةانبوب معقوف يسمى 

 الخرطوم الدوار ينقل سائل الحفر من (Goose neck)على جزء ثابت علوي القمع  حتوي وبذلك ي
(Rotary hose)  قمع وجزء متحرك سفلي مربوط في منتصف الجزء المتحرك الكبير لل (swivel) 

الحركة الدورانية ناقال معه سائل الحفر إلى داخل  هالدوارة التي تعطي حيث يدور مع دوران المنضدة
 .خيط الحفر
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 Top drive systemنظام القيادة المتقدمة )وحدة التدوير العلوية(  .4

تم استبدال المنضدة الدوارة بآلية قيادة لخيط الحفر   Top drive systems القيادة المتقدمة ةوفي انظم
تتحرك نحو األعلى واألسفل ضمن برج الحفر ، حيث يكون هذا النظام  Guide railsعلى سكك موِجهة 

مزود ببرجي حفر احدهما يستخدم في عمليات الحفر ، ويستخدم الثاني متزامنا مع األول في  التجميع 
وقد استعيض في هذا النظام بشكل كبير عن العمل اليدوي بمنظومات المسبق الجزاء خيط الحفر . 

هيدروليكية ترفع األنبوب من الرف وتضعه في ارضية البرج وتدخله في خيط الحفر ويتم التحكم بهذه العملية 
 عن طريق طاقم عمل في محطة متواجدة بجانب برج الحفر.

قدرة على  يكهربائي ذ كفاءة وهو عبارة عن موتور وغالي الثمن ولكنه فعال وذادة المتقدمة القينظام ان 
الحفر والدقاقة وهذه المجموعة بالكامل خيط تحريك عمود اإلدارة والمتصل بالمحرك العلوي والذي يوصل ب

 ال تدور في حالة  تعلق في الخطاف وتتحرك على قضبان كدليل وفى هذه الحالة نالحظ أن المنضدة الدوارة
الحفر ومن مميزاتها: يستطيع طاقم الحفر إضافة انابيب الحفر بسرعة وأمان ويحفرون البئر بأمان أكبر 

لمسافة أطول  البئر بالمقارنة بالمنضدة الدوارة. يستطيع الحفر وكفاءة اكبر دون التصاق عمود الحفر بجدار
 الوصالت . عمل في الوقت يوفر وبذلك Kelly عمود طول أضعاف بمقدار ثالث انابيب حفر أي ثالث

  

 

 

 

 

 

 

 شكل يوضح منظومة قيادة حفر متقدمة
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حيث أنها  وتعتبر من األجزاء الرئيسية المكونة لبرج الحفر:  Rotary tableالمنضدة الدوارة  .5
 : تعمل على نقل الحركة الدورانية إلى مجموعة خيط الحفر وتتكون من

a.  الرحى الدوارةRotary bushing table :  القاعدة األساسية للمنضدة الدوارةتمثل .  
b. Master Bushing : التي تحتوي أربع فتحات موزعة على أربع جوانب وتكون مربعة الشكل.يتم

لكي تتالئم مع حجم ماسكات أنابيب   Master Bushingداخل فتحة (Bowl)  وضع حلقتين
اسب مع الشكل ويكون شكل هذه الحلقات مخروطي الشكل من الداخل ليتن(Slips)  الحفر

بدالها بأخر   ى اصغر أو اكبر وكذلك يمكن رفعهاالمخروطي لماسك األنابيب ، يمكن فتح الحلقات وا 
ن ـــــــــــــــــص مــــــــلــــــرورة يمكن التخــــــــــــــــــضدة الدوارة وعند الضـــــــــــالل المنـــــــــة خــــــــــــر فتحــــــنهائيا لتوفير اكب

Bushing Master  وأيضا من.Rotary Table 
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 . Floorتتواجد المنضدة الدوارة ضمن ارضية منضدة واسعة تسمى األرضية 

ومكان تواجد العاملين على  Rotary Tableمكان تواجد المنضدة الدوارة يه:  Floorاألرضية 

تواجد الحفار وطاقم العمل وتوضع  عمليات الحفر وعمليات السحب والتنزيل وكافة المعدات ومكان

الضرورية للحفر على أرضية البرج وأيضا يوجد المكان الذي يعمل فيه الحفار حيث  المعدات

 .  Dog House ويسمى يراقب عمليات الحفر والتحكم في عمليات الحفر
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فتحة متصلة بممر لسطح يستخدم لتسهيل سحب األنابيب  Floorويتواجد على طرف األرضية 
 . Pipe Rampيسمى منصة األنابيب 

ويكون  (floor) وهو ممر لألنابيب المسحوبة إلى ارض البرج: Pipe Ramp منصة األنابيب 
 .بشكل مائل ليسهل عملية السحب والتنزيل لألنابيب

اذ يتم توضع األنابيب على ارضية حديدية خاصة قريبة جدا من الجزء السفلي لمنصة األنابيب 
 لغرض تهيأتها للسحب عبر منصة األنابيب. Cat Walkتسمى طريق القطة 

بعد اخذها من مكان والبطانات يساعد على وضع أنابيب الحفر والتثقيل :  Cat Walkطريق القطة 
عـــــــــــبر منصة األنابيب  Floor ة البرجــــــــــــــإلى أرضي ةرفعها مباشر  لغرض Pipe Rackتواجدها 

Pipe Ramp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pipeاألنابيب  رفترتب األنابيب حسب انواعها واحجامها مسبقا بمكان خاص مرفوع عن األرض يسمى 
Rack. 

 ال يمكن وضع األنابيبحيث األنابيب  هوهو المكان الذي تستند علي: Pipe Rack األنابيب  رف
 لوجود األوساخ ويستطيع طاقم العمل تنظيف وفحص األنابيب ةعلى األرض مباشر 

 .بسهولة
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حفرة ذات قطر صغير على األرض تسمى حفرة الفأرة  الى منها ارضية البرج يمتد في تواجد انبوبي      
Mouse Hole . 

وهي الحفرة التي يوضع في داخلها أنبوب الحفر وهي عبارة عن :  Mouse Hole حفرة الفأرة 
انبوب  التقاط ن طول أنبوب الحفر وذلك ليسهلطوله اقل م أنبوب يمتد إلى ارض البرج ويكون 

 الحفر وشده عند التوصيل .
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: وهي اسطوانة فوالذية كبيرة ملفوف عليها  Draw works  (دوالب الرفع ) اسطوانة السحب .6
وتمثل اسالك السحب ومزودة بمكابح كبيرة تحرك كل خيط الحفر صعودا ونزوال حسب الحاجة. 

خراجها منها وهي كذلك و  (Rig)لبرج قلب ا تساعد على إدخال المعدات إلى داخل حفرة البئر وا 
من المعدات المهمة الموجودة في برج تهيئ القوة الالزمة لربط وفك وصالت األنابيب ويعتبر 

 (.D .W ) القدرة الحصانية للبرج تعتمد على القدرة الحصانية لدوالب الرفع انو  ، الحفر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

: عبارة عن سلك ذي متانة عالية يرتبط باسطوانة السحب من جهة  Drilling Lineحبل الحفر  .7
وبالبكرات التاجية مرورا الى البكرات المتحركة من جهة اخرى يتم عن طريقه تسليط الوزن 
المطلوب على الحافرة عن طريق اعطاءه طوال )ارخاءه( عند استمرار الحفر كما يساعد على 

 وانة السحب .سحب األنابيب عند شده )لفه( على اسط
: هو الجزء الذي يرتبط به سلك ثابت متين وهو غير  Dead Line Anchorالمثبت األخير .8

 متحرك يساعد على ثبات برج الحفر ويقلل من تأثير الحركة الناتجة من عملية الحفر.  



 حفراآلبار                                             د. ياسين صالح كريمجامعة تكريت / كلية العلوم                                   تقنيات 
        المرحلة الرابعة                                           قسم علوم األرض التطبيقية                                                                                                     

 
27 

: غالبا ما يكون سداسي او رباعي األوجه يعمل على نقل  Kelly busherانبوب التدوير المضلع  .9
المتواجــــــــــــــــــــدة في المنــــــــــــضدة الدوارة  Rotary busherطاقة الحركية من الرحى الدوارة ال

Rotary table  الى خيط الحفر ومنه الى بريمة الحفر ، إذ يتولد عزم دوراني نتيجة لدوران الرحى
ان خيط الحفر . ينتهي األنبوب الدوارة  ويتم ارساله من األنبوب المضلع الى بريمة الحفر عبر دور 

لمرور طين  Swivelالتي ترتبط بقمع  Rotary subالمضلع في جزئه األعلى بالوصلة الدوارة 
الذي يعمل عمل الرافعة في سحب او   Hockالحفر من خالل األنبوب المضلع وكذلك الخطاف 

   اضافة اجزاء خيط الحفر.
لنقل الطاقة الحركية من الرحى الدوارة الى بريمة : يعد خيط الحفر وسيلة  Stringخيط الحفر  .10

الحفر . وكذلك نقل طين الحفر من منظومة اطيان الحفر على السطح الى بريمة الحفر. ويرتبط  
على ربطه  التي تعمل Kelly saver subبوصلة األنبوب المضلع السفلى   Stringخيط الحفر

 عدة اجزاء )كما موضح في الشكل ادناه( هي:  نويتكون م .Kelly busher بانبوب التدوير المضلع
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وتمثل المقطع األطول فيه وهي الجزء األعلى من خيط الحفر  : تشكل Drill pipesانابيب الحفر  .1
ترتبط لولبيا ببعضها. وعند  (inch 5-3.5)مصنوعة من الفوالذ تنحصر اقطارها الخارجية بين 

عند و   ( joint )بالوصلةكل قطعة من أنابيب الحفر وتسمى . معهاالحافرة  دورانها تعمل على تدوير
عملية الحفر  ما زاد الطول تصبحوكل  (Stand)ين او ثالث من انابيب الحفر تسمىربط وصلت

، أوزان الحديد ، أطوال  (النوعية )القطر ، المتانة  :علىا اعتماد اسرع، وتصنف أنابيب الحفر
 .األنابيب

توضع بين أنابيب التثقيل وأنابيب الحفر  : Heavy Wall Drill Pipes الوزن الثقيلة الحفر أنابيب .2
وهي تعمل على تقليل اإلجهاد الذي تتعرض له أنابيب الحفر وكذلك تساعد على إبقاء أنابيب الحفر 

 . مشدودة وتضع ثقاًل على الحافرة
 (inch 9.5-4.75): وهي انابيب ثقيلة وسميكة الجدران ذات اقطارها Drill collarانابيب التثقيل  .3

بقاء أنابيب الحفر في حالة شد لتسليط توضع دائما فوق الحافرة  الوزن المناسب على الحافرة وا 
ائع األخرى عن طريقها ويعتمد و وكذلك مرور سائل الحفر والم وكذلك تعمل على مركزة خيط الحفر

 . وهي على انواع منها: النوع لتكوينات الصخرية وكذلك نوع الحافرة وعمرهامقدار الثقل على نوع ا
سطحه الخارجي على قنوات الحتواء وهو المفضل  Spiral الحلزونيالنوع و ( (Slickس األمل

باألنابيب الثقيلة الملساء لكونها تمتلك مساحة  ةمقارن (50% )تقلل حوادث االلتصاق بنسبة حلزونية 
 . من مساحة تماس األنابيب الثقيلة الملساء (50% )تماس اقل بـ 

: وهي كثيرة ومتنوعة يتم اختيارها اعتمادا على صالبة التكوينات الصخرية  Drill bit  بريمة الحفر .4
وبريمة الحفر المخروطية  Rock bitالتي سوف يتم اختراقها ، واهمها بريمة الحفر الصخرية 

وبريمة الحفر األلماسية متعددة التبلور المضغوطة )مصنوعة من  Roller cone bitالمتدحرجة 
. إذ تعمل البريمة على  Polycrystalline Diamond Compact (PDC) األلماس الصناعي( 

بمساعدة تيار طين الحفر الذي يتم ضخه  Cuttingتكسير وتفتيت الصخور الى قطع فتاتية صغيرة 
 نب البريمة .بضغط عاٍل عبر فتحات موجودة على جوا
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 معدات ملحقة بخيط الحفر :

 تلحق بخيط الحفر معدات اخرى عديدة يتم ربطها حسب الحاجة اليها اهمها:

: تضاف الموازنات الى خيط الحفر في فترات عمقية لتقليل الحركة  Stabilizersالموازنات  .1
 الجانبية لخيط الحفر وتثبيت زاوية انحراف البئر اثناء الحفر .

 
 

 

 

 

 

شكل يوضح نوعين من بريمات الحفر )أ( بريمة حفر مخروطية متدحرجة. )ب( بريمة حفر 

  PDCالماسية متعددة التبلور مضغوطة 
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 تسببه عملية حفرتقليل االهتزاز الذي ل : تستخدم Shock Sub Toolآلة تقليل الصدمات  .2
يها قيمة الوزن المسلط علوتحديد  حافرةلل كله يؤدي إلى تقليل العزمالصلبة ومن مشا التكوينات

 حافرة .فوق ال )متر (30 -60  على بعد ةوتوضع عاد

البئر من الزوائد  اة تربط فوق الحافرة لتنعيم جداروهي أد:  Reamers البئر جدار منعمات .3
الموجودة على طول البئر تمهيدا إلنزال أنابيب البطانة أي إن هذه المعدة تنزل بعد إكمال 

انزال أنابيب البطانة  تسهيللملية حفر تجويف من تجاويف البئر أو بعد إكمال حفر البئر ع
  .الى التجويف البئري
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خالل عملية تحرير األنابيب المحشورة  هذه المعدة تستعمل:  Drilling Jarاسطوانة الحفر  .4
 قوة لألعلى واألسفل لغرض تحرير  عندما يراد تسليطوذلك   (Pipe Stuck) في خيط الحفر
 . عملها مشابه لعمل المطرقة وتوضع فوق أنابيب التثقيل األنابيب أي إن

 
 

 

 
 

 

 

 

 

ية وهي تقوم بعملية تنظيف البطانة من اإلسمنت بعد إكمال عمل:  Scrapersالقاشطات  .5
البطانة من والقاشطة تقوم بتنظيف جدار ، مع الحافرة ة تسميت البطانة حيث تنزل عاد

االسمنت العالق عليها وتستخدم في اغلب االحيان في البطانة اإلنتاجية وذلك لكون البئر 
او في حالة ، ال وجود لبطانات أخرى بعدها اإلنتاجية إذ  اجب تنظيف بطانتهوي ةمكتمل

الداخلي او الحاجة  معدات جس اآلصرة اإلسمنتية للبطانة وحسب القطر الى إنزالالحاجة 
القاشطات بدون تنزل  مطاطية لعزل التكوينات المنتجة أو لغرض الفحص . إلجالس حواجز
 . يؤدي إلى تمزق جدار البطانة هدوران للحافرة ألن

 تقوم حيث األسمنت حفر عملية خاللمباشرة  الحافرة فوق تنزل: ( junk sub)   الخردة سلة .6
 . اعتيادية غير أو صلبة مادة أي أو اإلسمنت طحن عن الناتجة الغريبة القطع بجمع
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تستعمل لربط أسنان الحافرة مع أنابيب التثقيل أو الممركزات أو : Bit Sub توصيلة الحافرة .7
وكون أنابيب (PIN)  اسنان لولبية خارجية فقط للربط  كون الحافرة تحتوي علىل معدات أخرى

أوال فالبد من وجود معدة تعمل على ربطهما  (PIN) التثقيل وبقية المعدات يجب ربطها من
أي إن عملها مرتبط فقط مع الحافرة ال غير أي أنها   Sub Bitمع بعض وهذه المعدة هي 

 .X (BOX ( BOX)) اسنان لولبية داخلية للربط من الجهتين تحتوي على
عمل وهي عبارة عن تحويله بديلة تست:  Cross over sub (X.O.Sتحويلة ربط األنابيب ) .8

 حجامها وأقطارها مع بعضها حيث يجب إن تتكونأف أنواعها و لربط أنابيب خيط الحفر بمختل
 ارــــــــــــــأقطو ة ــــــــــــــــــــيــــــــجب ان تختلف نوعـــــــوي  (PIN) & (BOX)من  (X.O.S)التحــــــــــويلة

(BOX ) &(PIN) بحيث قطر إل(BOX )  ال يشابه قطر  (PIN)ونوعية سن الربط .  

 الربط الرفع و ادوات ومعدات 

A. الرافعات Elevators : نزال يكون عملها مع الخطاف وهي تساعد ف ي عملية سحب وا 
والتثقيل والتبطين وتصنف أنواع الرافعات باالعتماد على نوع وقطر أنابيب  أنابيب الحفر

 ومن انواعها: الحفر والتثقيل والتبطين
: وتستخدم بشكل  Center latch Bottleneck Elevator المركزي ذات المزالقرافعة االلتقاط   .1

 شائع لمسك ورفع انابيب الحفر اثناء السحب والتنزيل .
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 : تستخدم مع انابيب التثقيل .Side Door Collar Elevator الجانبية الفتحة ذات الطوقية الرافعة .2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وتستخدم مع انابيب اإلنتاج :  Slip Type Tubing Elevatorرافعة اإللتقاط المركزي األنزالقية  .3
 عند اكمال اآلبار.
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 : وهي خاصة لعمليات إنزال البطانة وتكون على نوعين:  Casing Elevator رافعة البطانة  .4
a)  الرافعة العنكبوتيةSpider Elevator  : الثقيلة لمسك أنابيب البطانة أثناء تستخدم لألحمال

 . عمليات إنزال البطانة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b)  الرافعة الالقطةPick up Elevator عمل على حمل أنبوب بطانة واحد من والى أرضية : ت
 . البرج
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B.  معدات الربطConnection Tools  : معدات الربط تساهم بدور كبير في عملية الحفر
وشد األنابيب بكافة أنواعها إضافة إلى المعدات األخرى المتواجدة في حيث تعمل على فتح 

 :وهي على عدة أنواع وفيما يلي تفاصيل هذه المعدات برج الحفر
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تستخدم لربط وفتح أنابيب الحفر والتثقيل :  Tong Spinner المفتاح الالقط (1
في ربط الة لن للتبديل حسب قطر وصقابال )فكين( ىرى وتحتوي علوالمعدات األخ

 .اأنبوب الحفر واألقطار الخارجية ألنابيب التثقيل بكافة أنواعه
 

 

 

 

 

 

 

وشد أنابيب الحفر  تستعمل لفتحو  : Spinning Wrench الهوائية المفاتيح الدوارة (2
 ضاغطات الهواءفقط تحت عزم معين ويكون عملها بواسطة الهواء المجهز من 

 ح إلى الشد أو من الشد إلى الفتحالفتس اتجاهها في حالة تغيير عملها من كيع
 . Tong Spinnerوهي تعمل بمساندة 
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تستخدم لشد أنابيب البطانة  : Casing Spinner (Power Tong)مفتاح البطانة  (3
 . وهي على عدة أنواع وحسب قطر البطانة

 

 

 

 

 

 

 

 : منهاو قسم الى عدة أنواع تو : Slipsماسكات األنابيب  (4
a. الحفر أنابيب ماسكاتDrill Pipe Slips: داخل الحفر أنابيب مسك على تعمل 

 . الدوارة المنضدة
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b. التثقيل أنابيب ماسكات Drill Collar Slips : التثقيل أنابيب مسك على تعمل 
 إضافة ويمكن( الفك) القطع من مجموعة على ويحتوي الدوارة المنضدة داخل
 حسب هانقاص أو القطر زيادة لغرض( الفك)  القطع هذه من واحدة إزالة أو

 يسمى أمان أنابيب ماسك بمساعدة التثقيل أنابيب ماسكات تعمل األنبوب قطر
(Safety Calm) . 

 

c.  ماسك األمانSafety Calm :  على مسك أنابيب التثقيل ويوضع اعلى يعمل
 ماسكات أنابيب التثقيل ويكون على شكل شريط حلزوني ويربط حول أنبوب 
 التثقيل أي خارج المنضدة الدوارة ويوضع إلغراض األمان في حالة 

 هعلى مقبضين ليسهل حمل فشل ماسك األنبوب ويكون سميك الجدران ويحتوي
ه من خالل إضافة أو فتح تقليل والماسك ايمكن زيادة طول  همع مالحظة أن
 . اوموجودة أصال قطعة جديدة
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d. البطانة أنابيب ماسكات  (Spiders) :هذا ولكن أنابيب ماسك عن عبارة وهو 
 داخله هوضع المراد القطر حسب ويصغر ويكبر البطانة ألنابيب خاص النوع

 وصلة قياس يكون عندما ويستخدم مباشرة الدوارة المنضدة فوق ويوضع
 رفع يتم حيث المنزلة األنابيب لقياس موافق ليس الدوارة للمنضدة االزدواج
 كبيرة حموالت تحمل على القابلية ولها Spider وضع عند االزدواج وصلة
 .( طن 500)  من أكثر إلى تصل
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II. الحفر  طين نظام تدويرMud Circulation System: 

 mud pumps مضخات الطينو  pits (mud tanks)  mudخزانات الطين تتكون هذه المنظومة من    
عازالت الغاز و   Desilter عازالت الغرينو   desanderعازالت الرملو  shaker Shale المنخل الهزازو 

Degaser . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموعة من الخزانات المفتوحة مصنوعة من الفوالذ:  Mud pit (Mud Tank) الطين خزانات .1
طين الحفر ويخلط بداخلها وبذلك تساعد على عملية تدوير سائل الحفر اثناء عملية فيها يحضر 
 .حفر البئر
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عبر تقوم بعملية سحب طين الحفر من أحواض الطين  مضخات: Mud Pumpمضخات الطين  .2
ومنه  Discharge lineالحفر عبر خط التصريف  برجوضخه إلى  Suction lineخط السحب  

ثم األنبوب  Swivelوالقمع   Rotary hoseثم الخرطوم الدوار   Stand pipeالى األنبوب القائم
 . Drill well holeمرورا الى التجويف البئري  Stringوخيط الحفر  Kellyالمضلع 
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على سطح ويتواجد  ، يتكون من مجموعة من المشابك وهزاز:  Shale Shakerالمنخل الهزاز  .3
 ضمن شوائب الصلبة التي تدخلالو  Cuttingبعزل الفتات الصخري المحفور  يقوم،  خزانات الطين

يساعد ل .نتيجة تماسه مع الصخور المخترقةذي يجري حفره من التجويف الالحفر بعد عودته  طين
عادة تدويره مرة أخرىو من المواد الصلبة الطين تخليص على  ، حيث يعاد طين الحفر من التجويف  ا 

الى المنخل الهزاز ليتم اخذ النماذج الفتاتية المحفورة منه لغرض  Return lineعبر خط اإلرجاع 
وجي ثم يرمى الباقي الى خارج المنظومة بينما يمر طين الحفر عبر المشابك الى ساقية التقييم الجيول

  . Desandersحديدية تؤدي به الى عازالت الرمل 
 
 

 

 

 

 

 

أداة طاردة وهو عبارة عن  جهاز يقوم بإزالة الرمل من طين الحفر : Desandersعازالت الرمل  .4
 .من طين الحفر الرمل بإزالة جزيئات مركزية تقوم 

 desandersرمل العازالت أداة طاردة مركزية مشابهة لعمل : هي ايضا Desiltersعازالت الغرين  .5
 وبذلك ستبقى كمية الموادبعد مروره من عازالت الرمل تقوم بإزالة جزيئات الغرين من طين الحفر 

 في ادنى مستوياتها .الصلبة في طين 
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 . مرغوب فيها من طين الحفرالغير منظومة تقوم بإزالة الغازات  : Degaserعازالت الغاز  .6
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III.  اآلبار على السيطرةنظام Well Control System: 

يستخدم نظام السيطرة على االبار للحفاظ على الضغوط المكمنية في حالة عجز طين الحفر عن توليد 
طلوب تسليطه على جدار التجويف المحفور ألي سبب كان والتي تؤدي الى مالضغط الهيدروستاتيكي ال

وهو تدفق موائع الطبقة الى داخل التجويف البئري المحفور  Well Kickحدوث ما يعرف برفسة البئر 
ومنه الى السطح بطريقة غير متحكم بها بسبب الفرق بين ضغط الموائع المحصورة في الطبقة مع 

 يؤدي الى اندالع البئر . الضط الجوي مما قد 

مانع اإلنفجار هو سلسلة من عناصر اإلحكام القوية المصممة لغلق الفراغ الحلقي بين خيط الحفر 
والتجويف البئري او البطانة والذي يمثل الطريق الذي يسلكه سائل الحفر ليعود الى السطح من خالله ، 

ر المتدفقة الى التجويف البئري على المرور عبر إذ يمكن اجبار سائل الحفر او موائع التكوين المحفو 
وبالتالي مساعدة طاقم الحفر على التحكم بالضغط  Valveاو صمام قابل للتعديل  Chokeصمام خانق 

اي العودة الى  Killing the Wellالذي يصل الى السطح إلتباع الخطوات الضرورية لقتل البئر 
 المنظومة المتوازنة والتحكم بالضغوط . 
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 : وهي اساسية أجزاء ثالثة من المنظومة هذه تتكون

: وتشمل )الحلقة  Blow Out Preventer Stack (BOP stack)حزمة مانعة اإلندالع  .1
 والمانع المكبسي(

a) المانع الحلقي Annular Preventer  سدادة مطاطية تتكون من صمام كبير: عبارة عنLarge 
Valve  كبسيةمالمانعات الينصب فوق Ram Preventers   تنفخ هيدروليكيا لتنطبق بشدة حول

في المجال الحلقي بين األنابيب  Sealليعمل كمانع تسرب اي انبوب موجود في التجويف البئري 
 وفي حالة عدم وجود األنابيب فسوف يعمل كمانع تسرب لتجويف البئر نفسه .وجدار البئر ، 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

b) المانع المكبسي Ram Preventer ا: اما يكون منفرد Single Ram  امزدوجاو Double 
Ram  يستخدم في مانعات اإلندالع لمنع تسرب الضغوط من التجاويف البئرية سواء :

كانت تحتوي على األنابيب ام ال. ان المانعات هذه تكون قابلة للتبادل لتالئم األقطار 
حيث يقبض المانع المكبسي على تاج الخارجية ألنابيب الحفر والبطانات وانابيب األن

األنبوب بمكابس فوالذية مبطنة بالمطاط  ويغلق الفتحة بمكابس غير نفاذة عند عدم وجود 
انابيب في النجويف بينما يقوم بقطع األنابيب في حالة تواجدها بمكابس قصية هيدروليكية 

 .عند تواجد األنبيب في التجويف البئري إلغالق الفتحة
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عن جهاز لخزن النيتروجين  عبارة:  BOP Control Systemنظام سيطرة مانعات اإلندالع  .2
 كمائع هيدروليكي يستخدم في تشغيل مانعات اإلندالع . المضغوط
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جهاز يعمل على عزل الغاز من الطين  : Mud Gas Separators عن الطين عازالت الغاز .3
 القادم من البئر عندما خروج الغاز من التجويف البئري مع الطين .

 

 

 

 

 

 

 

 

:   Manifold Chokeالخانق المتفرع كما يوجد ضمن نظام السيطرة على اآلبار ما يعرف ب
تسمح لدوران طين الحفر من خاللها  Chokes (خوانقنابيب وصمامات خاصة )ألوهو ترتيب 

 .المكمنيةعند غلق مانعات اإلندالع للسيطرة على الضغوط 
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IV.  نظام توليد الطاقةPower Generation System : 
 وتتكون من : AC &DCعبارة عن محطة لتوليد الطاقة الكهربائية المستمرة والمتناوبة 

تقوم بتوليد الطاقة تعمل على الديزل مولدات كهربائية .  Generators Dieselمولدات كهرباء  .1
الكهربائية وتجهيزها الى كافة اجزاء برج الحفر التي تعمل بالطاقة الكهربائية وكذلك تجهيز موقع 

   Fuel Tanks . . تغذى هذه المولدات بالديزل من خزانات حفظ الوقود  العمل بالكهرباء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . Control Panelلوحات تحكم  .2
 . Transformersمحوالت للتيار  .3
 . DC Motorمولد تيار متناوب  .4
 . Digital Driller Consoleوحدة تحكم الحفر الرقمية  .5
 . Motor Control Center مركز سيطرة المولد  .6

 
 

خزانات حفظ الوقود                                                           مولدات الكهرباء                 
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 : Drilling Mudطين الحفر 

عالق يتكون نتيجة اضافة البنتونايت ومواد كيميائية اخرى الى سائل مثل الماء او غروي عبارة عن محلول 
وله خواص معينة مكوناته عند تركه ساكنا.  يحتوي على دقائق من الطين بحيث يكون عالقا ال تترسب النفط

التي يعبر عنها بدرجة  (PH) يةحامضال،  Viscosityاللزوجة ،   Densityيمكن التحكم بها مثل الكثافة 
التي يعبر عنها بدرجة تركيز ايون الهيدروكسيل  Alkalinityالقاعدية  ، H+تركيز ايون الهيدروجين الموجب 

 . Filtration والترشيح،   OH -السالب 

 الحفر:مكونات طين 

 يتكون سائل الحفر من المكونات التالية:

 :السوائل .1
 وايونات   Naclمن الملح مثل ةأو يحتوي على تراكيز معين اويكون إما عذب  :الماء -أ

 . والمغنيسيوم الكالسيوم
 . الخام والديزل النفط-ب

 : الصلبة لموادا .2
 :مواد صلبة غير متفاعلة -أ

 البارايت لزيادة كثافة الطين . 
  الدولومايت والرملو  المحفورة مثل حجر الكلس الفتات الصخرية  . 
 مواد طينية مضافة لزيادة اللزوجة والسيطرة على الراشح مثل البنتونايت. 

 : مواد صلبة متفاعلة -ب
  الفتات الصخرية الطينية المحفورة والتي تحتويها عادة صخور السجيل مثل 

 . اليتكلورايت و اإلوالنايت ليو ؤ كاال
 : وهي وتعتمد أنواعها وكمياتها على نوع الطين : المواد الكيمياوية المضافة .3

 للزوجة مثل البوليمر ةمواد مزيد . 
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 لمواد مخفضة للزوجة مث  (Lignosulfonate , Lignite Chrome)  
 صفائح المايكا مواد مقللة للراشح مثلcmc  والنشأ starch   وانواع اخرى من

  .البوليمر
  وسط قاعدي مثل االطين ذمواد لجعل  .  (NaOH) 
 المواد المانعة للتاكل ، المواد المبيدة للبكتريا ، ةواد المزيتممواد اخرى مثل ال ، 

 . وغيرها االستحالب عملية تسهل التي المواد ، للفقاعات المزيلةالمواد
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الحفر سوائل انواع    
 

 

 

 الطين ذو االساس النفطي

Oil base mud 

 الطين المستحلب

Emulsion Mud                                          الطين ذو االساس المائي                                                                                                       

Water base mud      

 

 

 

 مستحلب  الماء في النفط  

Water in oil emulsion       النفط في الماء مستحلب  

  (Invert emulsion)          Oil in water emulsion                                                                               طين الماء المالح  طين الماء العذب 

                                                                                          Salt water mud                                                       Fresh water mud 

 

 

 

 

البحر                 طين غير معالج              طين معالج جزئيا        الطين المقاوم             طين ماء           الطين المشبع بالملح                                   

                                Salt saturated mud                   sea water mud      inhibitive mud     lightly treated mud      untreated mud    

 

 

 

 

                                                   طين واطئ االس                     طين عالي االس                                                                              

         High PH mud                    Low PH mud         

 

 

 

                                                                 FCLالطين المعالج بالكالسيوم                           الطين المعالج ب                                            

                                                  Chrome lingo sulphonate                   Calcium treated mud                              

   

 

 

 

                                          الطين المعالج باالجير                              الطين المعالج باالجبس                                                     

                                                                         Gypsum treated mud                            Lime treated mud   
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 طين الحفر : (استخداماتوظائف )

قلل العزوم تقلل االحتكاك و تللطين  ةوان إضافة مواد مزيت،  وتزييت اسنانها Bitتبريد لقمة الحفر  .1
 . ةحافر زيد من عمر التو المتكونة 

فكلما زادت كثافة الطين كلما زادت نسبة بسبب ظاهرة الطفو  هتقليل وزنو تبريد وتزييت خيط الحفر  .2
 .والتي تساعد على التخفيف من المعدات السطحية والتي تقوم بإسناد األنابيبالمواد التي تطفو فيه 

يزيد قليال طرة على الضغط المكمني عن طريق توليد ضغط هيدروستاتيكي على الطبقة المحفورة يالس .3
، ويتم التحكم بالضغط عن طريق  )2kg/cm 20-15(على الضغط المكمني وغالبا ما تتراوح 

 التحكم بكثافة سائل الحفر .

،  Shale Shakerمن قاع البئر الى المنخل الهزاز  cutting المحفور رفع ونقل الفتات الصخري .4
 عتمد في ذلك على :وي

a.  لزوجة الطينViscosity من نقطة المطاوعة  المتأتيةYield point  اذ تعد هذه الخاصة األكثر :
 .قابلية على رفع الفتات الصخري وتنظيف قاع البئر

b.  كثافة الطينDensity  : بزيادة الكثافة بسبب ظاهرة الطفو صخريقابلية الطين لرفع الفتات التزداد. 
c.  سرعة الجريانFlow Rate  :تكون عادة الحلقي التجويف في للحفر المالئمة الجريان سرعة 

(100-200 ft/min) و(1-0.5 m/sec)  . 

التي تكون  mud cake يةكعكة الطينالبترسيب وذلك لى عدم حدوث تكهفات بجدار البئر الحفاظ ع .5
 ة بإضافة مادة البنتونايتلمنع دخول الموائع إلى الطبقة وتتكون هذه الكعك معدومةذات نفاذية شبه 

ضافة مواد أخرى مقللغالبا   كما إن معاملة  starchوالنشأ cmc  ل صفائح المايكاللراشح مث ةوا 
تحسين خواص كعكة الطين في مفيد الطين ببعض المواد الكيمياوية مثل المواد المخفضة للزوجة 

 . وزيع المواد الصلبة وانتشارهالضمان ت

 حافرة في الحفر الدوراني.إلى ال الحفر ية المتوفرة في خيطنقل القوة الحصان .6

 الطاقة الحركية الى التورباين في الحفر التوربيني . لنق  .7
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 مواصفات طين الحفر:

 يمتلك طين الحفر عدة ميزات تمكنه من تأدية وظائفه المبينة في اعاله منها :

 يعرقل تقييم الطبقات المخترقة اثناء عملية الحفر .ال  .1
ال يحتاج الى ضغط كبير لضخه الى داخل التجويف البئري ويجب ان تتناسب لزوجته وقوته  .2

 الجيالتينية مع متطلبات عملية الضخ والجريان المطلوبة اثناء الضخ .
مية للطبقة الحاملة ال يؤثر عكسيا على انتاجية الطبقة المنتجة وال يؤدي الى اضرار دائ .3

 للهيدروكربونات بحيث تحتاج الى اعادة تأهيل او حث مما يتطلب تكاليف اضافية .
 ال يحتفظ بالرمال الناعمة والفتات الصخري الناتجة من عمليات الحفر ضمن تركيبه. .4
 ال يؤدي الى تآكل خيط الحفر . .5
 معدل )سرعة( اختراق الطبقات . يقللال  .6
 للكثافة عالقة ويكون الطين الجيد ذو قوة جيالتينية  ةواد الصلبة والمواد المزيداء المالمحافظة على بق .7

مناسبة للمحافظة على بقاء المواد الصلبة عالقة ومنعها من الترسب وخصوصا في حاالت التوقف 
 .عن التدوير أو سحب األنابيب

 وقياسها حقليا ومختبريا: الخواص الفيزيائية والكيميائية لطين الحفر

تمتلك سوائل الحفر عدة خصائص يتم فحصها بشكل منتظم خالل عمليات الحفر لغرض التنبؤ 
بالتغيرات التي تطرأ على هذه الخواص بسبب تأثر سوائل الحفر بالطبقات المخترقة والتي تؤدي الى تغير 

لة عن وظيفة معينة تؤديها هذه و خواصها ، اذ ان كل خاصية من خواص سائل الحفر تكون مسؤ 
 ضرورية لتقييم مدى مالمتها للحفر ومطابقة الخواص مع الخواص يها لفحوصات الحقلية علالسوائل وان ا

 ومن هذه الخصائص :  APIالمبرمجة والفحوصات عادة حسب مقاييس

وهي المسؤولة عن توليد الضغط الهيدروستاتيكي لسوائل الحفر :  Density (mud weight) الكثافة .1
على الطبقات المخترقة للحفاظ على موازنة الضغوط المكمنية مع ضغط سائل الحفر ويجب ان يكون 

سائل الحفر صفرا لتالفي مشاكل تسرب الموائع من الطبقة المخترقة  الفرق بين ضغط المكمن وضغط 
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دما يكون ضغط الموائع في الطبقة المخترقة اعلى من ضغط سوائل الحفر الى داخل التجويف البئري عن
، وكذلك تجنب حدوث عملية فقدان سائل الحفر من التجويف البئري الى داخل الطبقات المخترقة 
خصوصا اذا كانت هذه الطبقات ذات نفاذية عالية وضغوط مكمنية واطئة . وتتم زيادة كثافة سائل 

بة ذات وزن نوعي اعلى من الوزن النوعي للماء مثل البارايت )كبريتات الباريوم الحفر بإضافة مواد صل
4BaSO  3( او الهيماتايتO2Fe  بينما يتم تقليلها باضافة سوائل ذات وزن لنوعي أقل من الوزن النوعي

 للماء مثل النفط او زيت الغاز . 

 مألحيث ي المتوفر في مواقع اآلبار  balance mudيتم قياس الكثافة باستخدام ميزان قياس الكثافة    
زالة الز  )الكوب(وعاء ال الغطاء في األعلى  يادة في الطين والتي تخرج من ثقببالطين ثم وضع الغطاء وا 

)حيث تكون  ثم موازنة الميزان بتحريك الجزء المتحرك على ذراع الميزان للمكان الذي يتوازن عند الميزان
 ثم اخذ القراءة وان مقاييس القراءة تكون عادةفي الذراع  األبرة متوسطة للفقاعة المائية الموجودة

 , (ppg) lb/gal3lb/ft , 3gm/cm. 
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وهي المسؤولة عن امكانية نقل الفتات الصخري من قاع البئر الى المنخل الهزاز ،  Viscosityاللزوجة  .2
وكذلك ابقاء سوائل الحفر متماسكة عند تعرضها الى اي مؤثر خارجي ، وايضا ابقاء سوائل الحفر 
بصورة عالقة عند دورانها او حتى عند بقائها ساكنة دون تحريك .ان تقليل اللزوجة عن القيم المسموح 
بها يؤدي الى مشاكل عديدة منها عدم قدرة السوائل ذات اللزوجة القليلة على رفع ونقل الفتات الصخري 

الفتات  Ballingمن قاع التجويف الى المنخل الهزاز كما ان زيادة اللزوجة تؤدي الى مشكلة تكور 
ر عمر الحافرة ويتم الصخري حول اسنان الحافرة مما يؤدي الى زيادة زمن اختراق الطبقات وكذلك تقصي

 التحكم بهذه الخاصية عن طريق التحكم بكمية مادة البنتونايت المضافة الى سائل الحفر .
الذي يمكن عن طريقه التنبؤ  Marsh Funnelيتم قياس هذه الخاصية حقليا باستخدام قمع مارش 

إلى مستوى  س بمأل القمعالقيابالتغيرات الحاصلة بهذه الخاصية انيا اثناء عملية الحفر ويتم القياس 
 وعاء قياسالى  د من الماءومراقبة وقت نزول لتر واح  (cc 1500)القمع  المنخل الموجود في أعال

يشار إلى عدد الثواني باللزوجة وتكون لذا بالثواني ويحسب زمن النزول Measuring Cup  بالستيكي
 . )ثانية 28)لزوجة الماء 
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التي و  ،(  Viscometerبينما يتم القياس الحقيقي للزوجة مختبريا باستخدام جهاز قياس اللزوجة )الملزاج 
تتمكن مــن  ، إذضوئها تتم معالجة سوائل الحفر  انخفاض اللزوجة وعلى يعتمد عليها بمعرفة سبب ارتفاع أو
بوضع يتم القياس و ،    Yield Point (YP) ونقطة المـطاوعة (.P.V)  خاللها معرفة اللــزوجة البالستيكية

الطين في وعاء إلى حد معين وغمر الجزء الدوار من الجهاز في الطين إلى عالمة معينة ثم تشغيل الجهاز 
) دورة/ دقيقة( واخذ 300ثم تحويل السرعة على   (600∅)  واخذ القراءة )دورة/ دقيقة 600 (على سرعة

 القراءة 
 :كالتالي وتكون الحسابات  (300∅)

Plastic Viscosity (P.V.) = ∅𝟔00 - ∅𝟑00 (in centipoises) 

Apparent Viscosity (A.V.) = ∅𝟔00/2 (in centipoises) 

Yield Point (Y.P.) = ∅𝟑00- P.V.  (in lb/100 ft2 ). 
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a.  (البالستيكيةاللدائنية )اللزوجة  Plastic Viscosity (P. V.): 
 الناتجة من االحتكاك بين جزيئات الطين وجزيئات الماء مع جزيئات المواد الصلبة أوهي اللزوجة 

 جزيئات الماء مع بعضها أو جزيئات المواد الصلبة مع بعضها وان ارتفاع اللزوجة البالستيكية يعني
ة ارتفاع نسبة المواد الصلبة لذا فانه عند ارتفاع لزوجة الطين الظاهرية نتيجة الرتفاع اللزوج

فتكون معالجة الطين بمحاولة تقليل نسبة المواد الصلبة وذلك بتشغيل أجهزة فصل المواد  البالستيكية
أن تكون بكفاءة عالية وهي المنخل الهزاز وعازل الرمل وغيرها أو بتخفيف الطين  الصلبة ويجب

 .باستعمال طين جديد
b. نقطة المطاوعة (Y.P.) Yield Point: 

 سائل عندها بالحركة وهي اللزوجة الناتجة عن تجاذب الجزيئات بعضها على وهي القوة التي يبدأ ال
 بعض نتيجة الشحنات الكهروكيمياوية الموجودة في الطين والتي قد تكون بسبب التلوث باألمالح أو 
 زيادة تركيز المواد الطينية مثل البنتونايت لذا فان ارتفاع اللزوجة نتيجة الرتفاع نقطة المطاوعة يجب 

والتي   Lignosulfonates افة المواد المخفضة للزوجة مثلأن تتم معالجتها كيمياويا وذلك بإض
 . بمعادلة الشحنات وتقليل قوى التجاذب أو بالتخلص من المواد الملوثة تقوم

c. الجالتينية القوة gel strength :  
 الجيالتينية ضرورية في طينهي قوى تجاذب جزيئات السائل عندما يكون في حالة سكون وان القوة 

  ملزاجالحفر للحفاظ على المواد الصلبة معلقة أثناء توقف التدوير . وتقاس القوة الجيالتينية بجهاز ال
Viscometer  ويقاس على مرحلتين القوة الجيالتينية االبتدائيةInitial Gel Strength بعد  وذلك

وذلك  Gel Strengthوالقوى الجيالتينية لجهاز على دوران سائل الحفر في اأول عشرة ثواني مرور 
 600) و (دورة / دقيقة 300 )دقائق وتكون كيفية القياس بعد االنتهاء من قراءات  عشر بعد مرور

 الجهازثم ترتيب  ( ثانية 15)لمدة  (دورة / دقيقة 600) دورة / دقيقة( بخيط الطين بسرعة عالية
 الجهازثم إيقاف الجهاز لمدة عشرة ثواني بعدها يتم تشغيل  (دورة / دقيقة (300 على وضع قراءة

وقراءة أقصى انحراف للمؤشر وهي القوة الجيالتينية في عشرة ثواني ثم إيقاف الجهاز لمدة عشرة 
 دقائق وقراءة أقصى انحراف للمؤشر وهي القوة الجيالتينية خالل عشرة دقائق وتكون وحد القوة



 حفراآلبار                                             د. ياسين صالح كريمجامعة تكريت / كلية العلوم                                   تقنيات 
        المرحلة الرابعة                                           قسم علوم األرض التطبيقية                                                                                                     

 
59 

 وتكون معالجة ارتفاع القوة الجيالتينية إلى محتويات غير طبيعية بنفس .  )2100lb/ft( الجيالتينية
 . (.Y.P)أساليب معالجة نقطة المطاوعة

وهي المسؤولة عن امكانية تقليل نفاذية الجزء المخترق من الطبقة ممثلة  Filtrationالترشيح  .3
بجدار البئر وبالتالي تعمل على تقليل ترشح وتغلغل المواد السائلة او ذات األحجام الناعمة الى 
داخل الطبقة عن طريق تكوين طبقة من المواد الصلبة الخشنة على جدار البئر تعرف بكعكة 

تعمل على تقليل نفاذ هذه السوائل والمواد الناعمة الى الطبقة كما تعمل  Filter cakeالراشح 
على اسناد جدار البئر تقليل حدوث التكهفات فيه . ان زيادة الترشيح الى داخل الطبقة يؤدي 
الى تشويه الخصائص المكمنية للطبقات المخترقة كما ان زيادة سمك كعكة الراشح يؤدي الى 

ئر مما يسبب مشاكل عمليات سحب او انزال خيط الحفر وقد تؤدي حدوث تضيق في قطر الب
 الى انحشاره .

 ويكون على نوعين : Filter Pressح ــــــــــاس الراشـــــــهاز قيـــــيتم قياس هذه الخاصية باستخدام ج
a. ـــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــراشــــــــــــــــــــــAPI ض الضـغـــــــــــــــــــــــــــــط ــــفـــــــــــــــــــــــــــــــرارة ومنخــــــــــــــــفض الحــــــــــــــــــــــمنـــــخـــــ

API-Low Temperature, Low Pressure Filtrate (LTLP) : 

رق في درجة الحرارة االعتيادية يوضع نموذج من الطين في خلية جهاز الترشيح بعد وضع و 
ويكون ( دقيقة 30) لمدة (100PSI) الترشيح ثم إحكام غلق الخلية وتسليط ضغط مقداره

 . )3cm(وحداتدقيقة ب )30( الكمية النازلة خاللالراشح هو 

b. ــــح ـــــــــــــــــــــــــــــــتتتراشـــAPI ــالـي ـــــــــــــــــــــط العــــــــــــــــــــة والضــغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــيـــــــــرارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي الح
API-High Temperature and High Pressure :  

ز الترشيح بعد وضع ورق الترشيح وتعريض الخلية إلى درجة هايوضع الطين في خلية ج
 ويكون الراشح هو الكمية النازلةدقيقة(  30) لمدة (PSI 500) وضغط ((300F  حرارة

 حفر للتلوث وحدوث تغيرات في خواصيزداد الراشح بتعرض طين ال.  ) ةدقيق 30)خالل 
كعكة الطين نتيجة للتلوث وخصوصا التلوث باألمالح وايونات الكالسيوم والمغنيسيوم 

ضافة م ، وااليونات األخرى ضافة وتكون المعالجة بالتخلص من التلوث وا  واد مقللة للراشح وا 
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خواص كعكة  لتحسين  Lignosulfonateو  Lignite Chrome مواد كيمياوية أخرى مثل
ى الراشح هي لمواد للسيطرة علا ضلـــــــومن أف الطين ولضمان توزيع المواد الصلبة وانتشارها .

 أماومة النفاذية معدو )ذات سمك قليل(  ية دقيقةطينمادة البنتونايت ألن بوجوده تتكون كعكة 
سميكة مما تسبب صعوبات فيه الطين الذي تقل فيه نسبة البنتونايت فتكون كعكة الطين 

 . أثناء الحفر وأثناء العمليات األخرى

هي األس اللوغاريتمي أليون الهيدروجين الفعال في السوائل المائية . ويستدل  PHالحامضية  .4
 عليها من المعادلة التالية

PH = log10 (1/H+)     Or       PH = −log10 H+ 

محيط (7-0)  و، محيط متعادل  (7)  قيمة تعتبر حيث (14-0)  من  PHوتتراوح قيمة الـ
 .  قاعديمحيط  (14-7)و، حامضي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لسوائل الحفر تؤدي الى ازدياد الحامضية وبالتالي تآكل وتلف خيط الحفر  PHان قلة ال 
تؤثر على قابلية  كما والمعدات التي تمر من خاللها هذه السوائل وزيادة تلوث سائل الحفر

 ذوبان معظم المواد العضوية المخفضة للزوجة وتساعد على انتشار 
ر على البوليميرات واختالل وظائفها في سوائل فتعمل على التأثي ، اما زيادتهاالمواد الطينية 
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 PHعلقة بلزوجة الطين . ان قيمة ال على نقطة المطاوعة المت PHوايضا تؤثر زيادة  الحفر
 ( .12.5-8.5المناسبة لسوائل الحفر تتراوح بين )

 مختبريا باستخدام :  PHتقاس ال
  ورقة الشمس لقياسPH (PH Paper Method)  :حسب الـ االذي يتغير لونهPH   وممكن

الطين وبعد مرور فترة مناسبة  على الها انج واحد من الشريط ووضعهبأخذ قطعة طو  اقراءته
 .  من الوقت تتراوح بين الثواني ولعدة دقائق تؤخذ القراءة

  استخدام شريط قياسPH (Strip Method)  ويتم القياس بأخذ راشح الطين واطئ الحرارة :
ثواني ثم اخراجه من  5وغمر نهاية الشريط في الراشح لمدة  API (LTLP)وواطئ الضغط 

ثواني ومقارنة التغير في اللون على الشريط مع األلوان المثبتة على الجدول  10الطين لمدة 
 في الصندوق .

  او استخدام جهاز قياسPH  الرقميDigital PH meter  يتم بأخذ نموذج من سائل :
مخففين يستخدمان لغرض تنظيم ومعايرة قيمة الحامضية لمسبار  نموذجين لسائلين الحفر مع

بينما تكون قيمة للسائل الثاني هي   7للسائل األول هي  PHجهاز القياس حيث تكون قيمة 
ودرجة الحرارة للسائلين يتم قياس قيمة  PHوبعد معايرة الجهاز استنادا الى قيمة ال  10

 .لسائل الحفر  PHالحامضية 
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 ظة عليها بالمستوى المطلوب يساعدإن السيطرة على القاعدية والمحاف : Alkalinityالقاعدية  .5
بالحصول على طين جيد مسيطر عليه من كافة الجوانب ويمكن تعريف القاعدية بأنها تركيز ايونات 

، وتفيد هذه الخاصية في التحكم بزيادة  كلما ازداد ايون الهيدروكسيل يكون الطين جيدافالهيدروكسيل 
نسبة الجبس والكلس في أطيان الحفر المقاومة المعالجة بالكالسيوم وكذلك تفيد في التحكم بتلوث 

ي اوكسيد ائنأو التلوث بغاز ثالبيكاربونات أو الكاربونات تلوث طين الحفر ب وعند الغاز الحامضي. 
وتكون المعالجة بإضافة عليه السيطرة  صعبوتستقر يكون الطين غير ماو السمنت فس الكاربون
ويتم  2Ca(OH)هيدروكسيد الكالسيوم أو مادة   HCaustic Soda (NaO(الصودا القاعدية مادة 

 قياس القاعدية عن طريق :
a. الراشح قاعدية قياس Filtrate Alkalinity قياس األيونات المذابة في الماء والتي تعمل على  : يتم

 -:التحليالت التاليةعلى  ااعتمادمعادلة الحامض 
 تركيز ايون  قياس– OH  لتصبح قيمةPH  باستخدام الحجم المطلوب من حامض   8.3مساوية

ه إلي واحد من الراشح وتضاف حجم سنتميتر مكعب يؤخذ،  حيث  (pf)بالرمز  الكبريتيك ويعبر عنها
حيح حامض سوباستعمال سائل التفتالين الحمراء ثم باستعمال السحاحة لعدة قطرات من عينة الفينو 

 .األحمر إلى لون الراشح  اللون صول لنقطة النهاية عند التحول منالو  إلى  4SO2H الكبريتيك
 تركيز أيونات  قياس– CO 3 -وHCO  تجعل قيمة  التيPH  باستخدام الحجم  4.3اقل من

على نفس النموذج ، حيث يتم القياس  (mf)المطلوب من حامض الكبريتيك ويعبر عنها بالرمز 
حيح إلى الوصول إلى نقطة سكسائل توباستعمال حامض الكبريتيك  تضاف عينة المثيل البرتقاليةو 

 mfو  pfلتالي يوضح قيم ي والجدول ان اللون األصفر إلى اللون الوردالنهاية عند التحول م
 واستقرارية اطيان الحفر ومسببات القاعدية :

 السيطرة استقراريته المسبب mfو pfقيمة 
Pf = 0 -

 3HCO تصعب السيطرة عليه غير مستقر 
Pf = mf -OH مسيطر عليه مستقر وجيد 

2pf = mf -
 3CO يمكن السيطرة عليه غير مستقر 

2pf > mf  -
 3& CO -OH يمكن السيطرة عليه مستقر 

2pf < mf -
 3& CO -

3 HCO تصعب السيطرة عليه غير مستقر 
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b.  الطين قاعديةقياس  Mud Alkalinity (Pm)  قياس القاعدية للمركبات المذابة وغير المذابة :
في اطيان الحفر يعمل على قياس وفرة ايونات الهيدروكسيل كدليل على الكلس او السمنت غير 

يؤخذ . حيث  8.3ر الى اقل من لطين الحف PHالمذاب باستخدام الحجم المطلوب لتقليل قيمة ال 
من الماء المقطر ثم يمزج جيدا لغرض انتشار مل  50 من الطين ثم يخفف بإضافةسنتيمتر مكعب 
 فتالين وباستعمال سائل التسحيح حامض الكبريتيكلف عليه عدة قطرات من عينة الفينو الطين ثم تضا

  .لون الطين نفساألحمر إلى  النهاية عند تغير اللون منالى الوصول الى نقطة 
  تحليالت الماء والراشح .6

a) يتم فيه حساب نركيز ايونات الكلوريد التي تدل على الملوحة ، إذ  : تعين تركيز ايونات الكلوريد
 ان مصدر األمالح في اطيان الحفر يكون إما من :

  اآلبار االرتوازيةمن البحر أو من  ماوالذي يؤخذ إالماء المستعمل لتحضير الطين . 
  ملحيةالطبقات الإضافة الملح للطين لغرض تحضير األطيان الملحية والذي يستعمل عند حفر. 
 أثناء الحفر والمرور بطبقات ملحية أو طبقات حاوية على ماء مالح . 

 ويخفف بإضافة  (dish titration)ح ـــوضع في وعاء تسحييمن الراشح أو الماء و  )ml 1)ذ ـــــــــؤخحيث ي
(40-50 ml)  النهاية ثم من كرومات البوتاسيوم كدليل لنقطة  (قطرات 5-4) ثم تضاف رالماء المقطمن

مع استمرار الى وعاء التسحيح  (gm/ml 0.001) سائل التسحيح نترات الفضة بتركيزمن  (ml 10)إضافة 
ثم تسجل حجم نترات الفضة  او الى البرتقالي المحمر إلى البرتقالي التحريك إلى أن يتغير اللون من األصفر

 التالية : ايون الكلوريد من المعادالتويحسب تركيز  وحدات المليلتربـ

is used 3) +ml filtrate... If 0.0282N AgNO3(mg/l) = (1000 * ml of AgNO -Cl 
OR:  

is used 3)+ ml filtrate….If 0.282N AgNO3(mg/l) = (10000 * ml of AgNO -Cl 
في سائل الحفر من حاصل ضرب تركيز الكلوريد المستخرج في  الملحوكذلك يحسب  تركيز 

 بثوابت معينة حسب نوع الملح وكما يأتي: المعادالت اعاله
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– Sea salt = 1.804 * mg/l Cl 

– Sodium Chloride (NaCl) =1,648 * mg/l Cl 

– Chloride (KCl) =2.103 * mg/l Cl Potassium 

– ) =1.565 * mg/l Cl2Chloride (CaCl Calcium 

b) هذه  مصادر تكون ، إذ  الكالسيوم والمغنيسيومايونات تتمثل العسرة الكلية بوجود  :تعين العسرة الكلية
 هي الحفر طين في يوناتاال

 االرتوازية اآلبار أو البحر أما الطين لتحضير المستعمل الماء . 
 الحفر المعالج بالجبس  في طينالجبس  إضافة مادةGypsum treated mud   والذي

 .  ةالحفر بطبقات انهايدراتييستعمل على األغلب لمعالجة مشاكل تكهف السجيل او توقع 
 أو طبقات حاوية على ماء حاوية على بطبقات الجبس او األنهايدرايت والمرور  الحفر أثناء

 . ايونات الكالسيوم والمغنسيوم

الراشح  تلوث الطين بايونات الكالسيوم والمغنسيوم يؤدي إلى زيادة اللزوجة والقوى الجيالتينية وزيادة
 كما يأتي : وتكون المعالجة. القاعديةبشكل كبير وانخفاض 

وبتركيز  3CO2Na إذا كان الماء المستعمل للتحضير عسر فانه يعالج بمادة رماد الصودا (1
)3gm/m 0.06( لكل )epm 1(  من ايونات الكالسيوم والمغنسيوم قبل البدء بتحضير 

 . الطين
 NaOH الكاوية الصودا ومادةايضا  الصودا رماد مادة تضافف الطبقات المصدر كان اذا اما (2

 مقاومة زيادة لغرض Lignosulfonateمادة  تضاف كما القاعدية على ألمحافظة لغرض
 . االيونات لهذه الطين

  يعالج بإضافة مادة بيكاربونات الصوديوم المصدر نتيجة لحفر األسمنت فأنهكان أما إذا  (3
3NaHCO . 
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 المقطر الماء من (ml 50)  ؤخذالمسببان للعسرة يولغرض حساب تركيز الكالسيوم والمغنيسيوم 
 او hardness buffer solution منظم محلـــولمن  (ml 2)  ليها يضافالتسحيح ثم  وعاء في
إلى أن يتغير اللون إلى   hardness indicator solution دال من محلولقطرة(  5-10)

ثم   (حساب كمية الكالسيوم والمغنيسيومية من محلول التسحيح عند مال تحسب هذه الك)األزرق  
الخمري  من الراشح أو الماء ويضاف إلى وعاء التسحيح فيتغير اللون إلى األحمر (ml 1) يقاس

عند وجود ايونات الكالسيوم أو المغنيسيوم ثم يضاف محلول التسحيح إلى أن يتغير اللون إلى 
 :  epm 20مل( من سائل التسحيح =  1عندما يكون كل ) األزرق وتحسب العسرة الكلية كاألتي

(mLs) titrating solution × 20 = epm Ca ++ & Mg++ 

 (mLs) titrating solution × 400 = ppm Ca ++ & Mg++  

If :      1 mL titrating solution = 20 epm 

رملية او التكوينات الجد الرمل في الطين بسبب حفر او تي:  Sand Contentقياس نسبة الرمل  .7
وكذلك يضر طين الحفر لتأثيره على خواص الطين بحاوية على الرمل وان وجود الرمل يضر ال
وتكون معالجته بتشغيل عازل الرمل ويجب ان للمعدات ، تخديش  منلما يسببه معدات الحفر ب

.ويتم القياس باستخدام جهاز قياس نسبة  (% 1) تكون النسبة المسموح بها من الرمل هي اقل من
، قمع ،   mesh 2.5 حجم فتحاته يتكون ثالثة أجزاء : منخل الذي Sand Content Kitالرمل 

كميات الطين والماء التي يجب أن تضاف لغرض قراءة تحدد وأنبوبة قياس زجاجية عليها عالمات 
يوضع الطين في األنبوبة .  (% 20-0) ةنسبة الرمل مباشرة في الجزء السفلي من األنبوبة المدرج

إلى عالمة حد الماء تغلق  الطين ثم يضاف إليها ماء حد الزجاجية لحد العالمة المؤشر عليها
جيدا ثم تسكب محتويات األنبوبة على المنخل ثم تضاف كمية أخرى من الماء في  رجاألنبوبة وت
على المنخل من جهته العريضة ثبت القمع مرة أخرى ويعاد سكبها على المنخل ثم ي رجاألنبوبة وت

في فوهة األنبوبة ثم يغسل من جهته الضيقة الجهة التي بقى عليها الرمل ثم وضع القمع بنفس 
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 المدرجة األنبوبة قعر في يترسب أن إلى تركهو  ةإلى األنبوبعبر القمع  الرمل من المنخل لكي ينزل 
 الرمل . نسبة وتقرأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تؤدي الى إن ارتفاع نسبة المواد الصلبة في الطين  : المواد الصلبة والسائلة في الطينقياس كمية  .8
زيادة اللزوجة ، زيادة سماكة كعكة الطين وزيادة  مشاكل عديدة في صفات وخواص طين الحفر مثل 

 تسبب مشكلة الفقدان وتقليل سرعة الحفر وتكون المعالجة بتشغيل معدات الراشح وزيادة الكثافة والتي
غرين الةوتشغيل عازلة الرمل ، عازل الصغيرة الفتحات فصل المواد الصلبة واستعمال المنخل الهزاز ذا

المواد  ترسيبويعتمد ،  أو التخفيف باستعمال طين جديد علما إن عملية التخفيف تزيد من كلفة الطين
 :في الخزانات على ة الصلب
 .نقطة المطاوعة .1
 .القوة الجيالتينية  .2
 .سرعة الجريان  .3
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 .سعة الخزانات  .4
 .طريقة تصميم خزانات الترسيب  .5
 .الوقت الذي يبقى فيه الطين في خزانات الترسيب   .6
 .استعمال بعض المواد الكيمياوية التي تساعد على تجمع المواد الصلبة  .7

مأل وعاء الجهاز حيث ي Retortرجاع ة وباستعمال جهاز اإلدقيقلغرض حساب نسبة المواد الصلبة بصورة 
زالة أي زيادة بالطين  الحفر بطين  (cc 10)  الذي سعته يثبت في موضعه و ثم يغطى بالغطاء الخاص وا 
ثم تشغيل الجهاز مباشرة بعد غلق الوعاء  wool steel وضع عدة قطرات من سائلتبعدها و في الجهاز 

والذي يقوم بتسخين النموذج وتبخير السوائل وبعد مرور السوائل من المكثف تتكثف السوائل لتنزل في أنبوبة 
لغرض الفصل بين النفط والماء بصورة تامة وتوضيح  aerosol  مدرجة وتضاف عده قطرات من محلول
انطفاء المصباح  تسخين أوتوماتيكيا بعدويتوقف ال (دقيقة (20  القراءات ، وتكون مدة التسخين عادة

 : وتحسب النسب المئوية كاألتي .األحمر

A. % oil by volume = ml oil × 10 
B. % water by volume = ml water × 10 
C. % solid by volume = 100 - (ml oil + ml water)×10 
D. Grams oil = Corrected ml oil ×0.8 
E. Grams water = ml water 
F. Grams mud = gm/ cc × 10 = lb/ gal mud weight ×1.2 
G. Grams solid = F- (D+E) 
H. ml solid = 10 – (ml oil + ml water) 
I. Average SP.gr. of solids = G/ H 
J. Solid % by weight = G/ F ×100 

 .فانه يستعمل معامل تصحيح ويعتمد على تركيز الملح   Salt Water أما في حالة الماء المالح
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 :  Mud Contaminationتلوث طين الحفر

يتعرض طين الحفر الى التلوث بانواع مختلفة من المواد اثناء عمليات الحفر والتسميت فعند اختراق الطبقات 
يكون التلوث بأحد الملوثات الصخرية المختلفة فإن طين الحفر يتأثر بالتركيب المعدني لهذه الطبقات ، وقد 

 التالية :

 : Sodium Chlorideكلوريد الصوديوم )ملح الطعام(  .1
يدخل كلوريد الصوديوم الى الطين اثناء حفر القباب الملحية وطبقات الصخور الملحية والمتبخرات . ان 

 PHتلوث طين البنتونايت بالملح يؤدي الى زيادة اللزوجة وكذلك القوة الجيالتينية للطين بينما تقل قيمة 
 لطين الحفر .

حفر لتقليل اللزوجة وكذلك اضافة مادة الصودا تتم معالجة هذه المشكلة باضافة مادة الثنر الى طين ال
 . PHلزيادة القاعدية  caustic Soda (NaOH)القاعدية 

 : Anhydrite and Gypsumاألنهايدرايت والجبس  .2
يتكون الجبس واألنهايدرايت من كبريتات الكالسيوم ويحتوي الجبس على جزيئتين من الماء في تركيبه 

O2.2H4CaSO 4نهايدرايت على الماء األ بينما ال يحتويCaSO   ، ود ايون الكالسيوم يعمل على تكتل جفو
تعمل على ترسيب  3CO2Na)اندماج( الطين ويزيد اللزوجة ، وتتم المعالجة باضافة كربونات الصوديوم 

 الكالسيوم كمادة غير مذابة .

 : Cementالسمنت  .3
بعد اجراء عملية التسميت وابتداء عملية الحفر قد يتلوث طين الحفر بالسمنت عندما تكون عملية التسميت 
رديئة فيعمل السمنت على زيادة اللزوجة والقوة الجيالتينية والقاعدية لذا يتم استبدال طين الحفر بعد انتهاء 

التي تعمل على  3NaHCOنات الصوديوم حفر السمنت المتبقي داخل البطانة او يمكن اضافة مادة بيكربو 
 كمادة غير مذابة . 3CaCOترسيب 
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 المشاكل التي تعالج بطين الحفر:

توسع قطر البئر بسبب ذوبان الملح اثناء حفر الطبقات الملحية باستخدام اطيان حفر ذات قاعدة  .1
البئر وعدم خروج مائية عذبة تؤدي الى اذابة الطبقات الملحية وزيادة حجم الفراغ الحلقي وقطر 

الفتات الملحي الى المنخل الهزاز بسبب ذوبانه مما يسبب عرقلة في اعمال السيطرة الجيولوجية 
وكذلك يتطلب زيادة في كمية السمنت المطلوبة لتسميت البطانة وزيادة فترة التسميت لذا يتم معالجة 

 األمالح.هذه المشكلة باستخدام اطيان حفر ذات اساس مائي مالحة او مشبعة ب
اندالع الغاز او النفط بصورة فجائية خارجة عن البرنامج المتوقع للحفر بسبب الضغوط المكمنية  .2

العالية او تسرب المياه الى داخل التجويف البئري في حالة عدم وجود الهيدروكربونات مما يتطلب 
او اعلى منه  تحضير سوائل حفر ذات كثافة تولد ضغطا هيدروستاتيكيا مقاربا للضغط المكمني

بقليل للحفاظ على موازنة الضغط المكمني مع ضغط طين الحفر وبقاء الموائع ضمن الطبقة ومنع 
 اإلندالع او التسرب.

تساقط السجيل حيث يؤدي تساقط السجيل واألطيان الى مشكلتين في عمليات الحفر تتمثل األولى  .3
البئري ، بينما تتمثل المشكلة الثانية  بحدوث تكهفات في جدار البئر وبالتالي زيادة قطر التجويف

بقابلية السجيل واألطيان األخرى على اإلنتفاخ نتيجة تشبعها بالمياه من سوائل الحفر مما يؤدي الى 
زيادة حجم هذه األطيان وبالتالي تولد ضغطا جانبيا على خيط الحفر وتعمل على اعاقته مسببة 

مما يضطر الى ايقاف  stuck of drill stringخيط الحفر في داخل التجويف البئري ر انحشا
عملية الحفر واجراء عمليات لتخليص خيط الحفر من اإلنحشار، ولغرض تجنب حدوث هذه المشكلة 
 يتم اضافة مواد كيميائية تمنع انتفاخ الطين اثناء مالمسته لسائل الحفر وكذلك تمنع زيادة اللزوجة .
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  Type of Drillingانواع الحفر 
 الحفر العمودي .1

من ثالث مقاطع )تجاويف(  Total Depth (TD)يتكون مقطع البئر من السطح الى العمق الكلي 
تختلف في قطرها حيث يبدأ الحفر بقطر كبير للتجويف األول ثم يكون التجويف الثاني بقطر اصغر 
وكذلك التجويف الثالث يكون قطره اصغر من التجويف الثاني ، وهذه التجاويف هي التجويف 

 ان( . السطحي )الضحل( ، التجويف المتوسط ، والتجويف اإلنتاجي )فواصل الخز 
A.    )التجويف السطحي )التجويف العلويSurface hole ( Top hole) : 

يتألف من رسوبيات غير هشة تقريبا وتكون معظم التكوينات المخترقة قليلة الصالبة لذا يجب اختيار 
 معامالت الحفر والمعدات بشكل جيد .

في المقطع األول من البئر  يتطلب الحفر عند البدء به ألول مرة انشاء قاعدة ينطلق منها الحفر 
قبل جلب برج الحفر الى الموقع ويوضع فيه انبوب مرشد  Cellarتتمثل بسرداب )قبو( اسمنتي 

Conductor  لتوجيه خيط الحفر عند البدء بعمليات الحفر وكذلك تنصب عليه شجرة الميالد
Christmas tree . حالما ينتهي حفر البئر وابعاد برج الحفر عن الموقع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سرداب )قبو( وشجرة ميالد في موقع حفر 
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األنبوب المرشد بإسقاط اثقال على األنبوب او بإستخدام مطرقة هيدروليكية حتى  Pilingيتم غرز 
 يتوقف عن النزول داخل األرض وحالما يبدأ الحفر تحت المرشد يقال عن البئر بأنها قد ُغِرست

Spudded . 
انج( تكون من نوع المخروط  27او  22يحفر التجويف السطحي عادة ببريمة حفر ذات قطر كبير )

لحفر الطبقات السطحية التي غالبا ما تكون هشة . وبسبب القطر   Roller cone typeالمتدحرج 
الكبير للتجويف السطحي ومعدل اإلختراق السريع يجب معالجة كميات كبيرة من الفتات المحفور 

زالتها من منظومة دوران الطين وذلك بتخفيض سرعة اإلختراق للسماح بإزالة الفتات وتنقية طين وا
انج(  12.5بقطر اصغر من ) Pilot holeفي بعض الحاالت يتم حفر حفرة مرشدة الحفر . و 

وذلك عندما  Hole openerليحفر المقطع ثانية بالقياس الكبير المطلوب باستخدام فاتح الحفرة 
انج( او عندما يتطلب  17.5اجراء قياس معظم ادوات التسجيل غير المصممة ألقطار فوق ) يتطلب

  القيام بحفر اتجاهي افقي .
يتم في النهاية تثبيت البطانة السطحية باألسمنت لمنع انهيار التجويف ومنع المياه الموجودة في 

 الطبقات الضحلة من  الخروج الى التجويف البئري . 
B.  متوسط التجويف الIntermediate hole 

يحفر هذا التجويف بين التجويف السطحي والتجويف اإلنتاجي بقطر اصغر من قطر التجويف 
السطحي واكبر من التجويف اإلنتاجي ، ونكون صخور هذا التجويف اكثر صالبة من صخور 

ف ،فإذا في هذا التجوي Well Deviation Degreeالتجويف السطحي وتزداد زاوية انحراف البئر 
درجات( فان ذلك يتطلب مراجعة  3كانت درجة انحراف التجويف عالية ) غالبا يجب ان ال تتجاوز 

 مسار البئر المخطط منذ البداية في التجويف المتوسط . 

يتم وضع البطانة الوسطى في هذا التجويف لحماية الطبقات الحاملة للماء والمضغوطة هيدروستاتيكيا 
هيدروكربونات من المكمن العالي الضغط اليها في وقت الحق وكذلك لضمان من احتمالية تدفق ال

سالمة البئر فوق المكمن المستهدف حفره وعدم حدوث خلط للهيدروكربونات مع المياه خصوصا في 
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الحقول الناضجة المنتجة لسنوات عديدة والتي ينخفض ضغط المكمن فيها انخفاضا شديدا ليكون 
 ا ذات الضغط الهيدروستاتيكي. اخفض من الطبقات العلي

C.  التجويف اإلنتاجيProduction hole  

ب يحفر هذا التجويف بقطر اقل من قطر التجويف المتوسط ، وتكون طبقاته ذات ضغوط مكمنية عالية لذا يج
تحديد كثافة طين الحفر ليسلط ضغطا هيدروستاتيكيا على الطبقات لموازنة الضغوط المكمنية مع ضغط الطين 

Over balance  داخل التجويف ومنع خروج الهيدروكربونات او انفجار البئر ، لكن يجب ان ال يتجاوز الضغط
للطبقات المخترقة فإذا كان   Fracture pressureالهيدروستاتيكي المسلط من قبل طين الحفر ضغط التشقق 

ضغط الطين اكبر من ضغط التشقق سيؤدي الى تشقق الطبقة وفقدان طين الحفر داخل المسامات وتدمير 
الصفات البتروفيزيائية للطبقة . يبطن التجويف بالبطانة اإلنتاجية او بالبطانة المختزلة  ويتم سمنتة المجال الحلقي 

ت والبطانة امام نطاق اإلنتاج وينزل في هذا التجويف انبوب األنتاج الذي تمر من خالله فيها كما يتم تثقيب السمن
الهيدروكربونات الى خطوط األنتاج .ان المكمن هو الهدف الرئيس لحفر البئر ومصدر القوة المستقبلي لشركات 

عه نهائيا ففي اآلبار النفط ، فإذا اتلف المكمن بسبب عمليات الحفر فقد يؤدي الى تأخر اإلنتاج او ضيا
 اإلستكشافية قد ال تكون المعلومات من الجس البئري واإلختبارات كافية لتقييم امكانيات النجاح تماما .

 

 

  

 

 

 

 

يجب ان يكون الضغط الهيدروستاتيكي لطين الحفر بين تدرج 

 الضغط المسامي للطبقة وتدرج ضغط التشقق للطبقة
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 الحفر الموجه .2

قد تتطلب احيانا بعض الظروف المتواجدة على السطح )مثل تواجد مناطق البناء فوق الحقل( او 
الظروف تحت السطح )مثل تواجد الغاز الضحل او وجود الفوالق او وجود المصائد العدسية( الى اتباع 

للتوجيه مسار خاص للبئر ، ويتم ذلك عن طريق الحفر الموجه الذي يجري عادة بمنظومة حفر قابلة 
Rotary steerable system   ومجموعة موازنات ، حيث توضع وحدة التوجيه والتحكم فوق الحافرة

توجيه  ىدوارة موازنة وموجهة الكترونيا تعمل عل Actuatorsوهي تتكون من وسائد منشطات )محفزات( 
موضحة في الشكل ادناه( قوة متواصلة على عمود القيادة الذي يوجه الحافرة باإلتجاه المرغوب فيه )كما 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

يدور خيط الحفر لتنظيف البئر ، وتقوم وحدة التحكم بالتأكد من بقاء زاوية انحراف حفر البئر ضمن الحدود 
والذي يسبب زيادة  Dog legالمسموح بها إلن زيادة او نقصان زاوية اإلنحراف يؤدي الى انعطاف الحفر 

تجعل من الصعب خدمة البئر بأدوات  (60)اوية اإلنحراف اكثر من عزم الدوران والمقاومة وان زيادة ز 
سلكية نظامية الحقا . كما يتواجد ضمن هذه المنظومة القابلة للتوجيه ادوات الجس ايضا والتي توضع ضمن 

 خيط الحفر فوق الحافرة للسماح بتوجيه مستمر لمسار البئر بالشكل األمثل .
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في الحفر الموجه . ان الحركة الدورانية لخيط  Mud turbinesتستخدم توربينات )عنفات( طين الحفر  
الحفر مقتصرة على جزء توربين الطين )العنفة( ، بينما تتحرك بقية اجزاء خيط الحفر باإلنزالق او قد تدار 

 Rotarبسرعة منخفضة لضمان نظافة البئر حيث يضخ طين الحفر في الفراغ الموجود بين الجزء الدوار 
 ولد حركة دورانية تنقل الى الحافرة . لي Statorوالجزء الساكن 

 

 

 

 

 

 

 

 

انواع من مجموعات الحفر 

 الموجه
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ينحصر عمل التوربينات والعنفات بالمنظومة الدوارة قابلة التوجيه بتطبيقات معينة مثل البدء بمسار  
او عندما يطلب القيام بتغيير حاد بالزاوية ببئر مستقيمة قصيرة نصف القطر وذلك  Kicking offجانبي 

 لتشغيل .إلسباب تتعلق بالكلفة وا

بانشاء آبار معقدة على مسارات  Completionتسمح لنا التطورات الحالية بتقنيات الحفر واإلكمال 
ثالثية األبعاد . ويسمح الحفر الموجه ببناء او الحفاظ على زاوية انحراف البئر وادارة الحافرة باتجاهات 

بالشكل األمثل فيما يتعلق بنوعية  مختلفة اضافة الى الحفر الشاقولي وهكذا يمكن توجيه مسار البئر
 المكمن ومتطلبات اإلنتاج او الحقن .  

  Horizontal Drillingالحفر األفقي  .3
 الدخول، نقطة عند النفطي المكمن موقع إلى توجيهه يتم الذي االتجاهي الحفر من العكس على
 الميل فزاوية ، النفط منطقة يوازي البئر من السفلي الجزء فيها يكون بئر أي بأنه األفقي الحفر يعرف
ويلجأ الى  .أفقية لتعتبر درجة 90 إلى تصل أن الضروري من ليس البئر حفر في تستخدم التي

الحفر األفقي )الجانبي( عند تواجد طبقات نحيفة تحمل الهيدروكربونات او عند تغير التوزيع الجانبي 
لصخور وموائع المكمن ، ويعتمد هذا الحفر على معدل انشاء زاوية الحفر وتفضل الزوايا المتوسطة 

يمكن التحكم بهدف الحفر  ألنه يمكن حفرها والتسجيل بها وانجازها بمعدات نظامية مناسبة ، إذ
 ضمن نافذة شاقولية تقل عن المترين . 

ويتم استخدام ادوات في هذا النوع من الحفر تقوم بتوجيه مسار الحفر اضافة الى تواجد ادوات الجس 
البئري لغرض جمع المعطيات البتروفيزيائية اثناء الحفر خصوصا عند حدوث تغيير جانبي في 

افرة في توجيه الح Resistivity logsالصفات الصخرية للمكمن فتفيد مجسات المقاومة الكهربائية 
 ماء  –او فوق حد تماس غاز  Oil – Water Contact (OWC)ماء  -فوق حد تماس نفط 

Gas – Water Contact (GWC) . 

الطريقة المفضلة السترداد  وهي فتطبيقات حفر اآلبار األفقية تشمل استغالل مكامن النفط ذات السمك الرقيق
، وألنها توفر أكبر منطقة اتصال مع الطبقة  فقيةالنفط والغاز من موائع المكامن التي تشغل الطبقات األ

مع أن عامل التكلفة لبئر أفقية قد يكون ضعفي أو ثالثة أضعاف مثيالتها في العمودية ، المنتجة من اآلبار 
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 عمليات الحفر األفقيف أفضلمرة  20أو  15ولكن يمكنها تعزيز عوامل اإلنتاج ألن تكون  العمودية اآلبار
 The Original Oil من النفط الموجود ٪  2بنسبة   Reserves in place االحتياطيات ؤدي إلى زيادةت

in Place  .  

يمكن استعمال حفر آبار النفط األفقية في كثير من الحاالت حيث يكون الحفر التقليدي إما مستحيل أو 
 .التكاليف ضباه

 هناك ثالثة أنواع رئيسية من اآلبار األفقية

a.  القوسقصيرة الشعاع أو Short Radius 
b. متوسطة الشعاع أو القوس Medium Radius 
c. ذات الشعاع أو القوس الطويل  Long Radius 

 

 

 

 

 

 

 

 :التاليةيمكن استخدام حفر اآلبار األفقية في الحاالت 

 .على السطح تحت المدن والمباني والطرق ، وغيرها من العراقيل الموجودة (1
 تحت المواقع النشطة حيث تمنع العمليات السطحية ومعدات الحفر )مثل المطارات والطرق السريعة (2

 اطوال وزوايا انحراف اآلبار في الحفر األفقي
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 استخراج بخار التربة بكفاءة (3
 لتحديد أسباب انخفاض أداء اآلبار (4
 لوضع أجهزة استشعار لكشف التسرب تحت مدافن النفايات الصلبة أو النفايات الخطرة (5
 من مقالب القمامة و مكبات النفايات أو ما يماثلها لتركيب نظم لجمع غاز  (6
على سفوح التالل من أجل تحقيق االستقرار في مقالب النفايات والمناجم غير المستقرة أو كتل التربة  (7

  Granular Soil Masse المبرغلة
 تكون االنهيارات الطينية تهدد التطور العمراني لسحب المياه من على سفوح التالل حيث  (8
 ع المياه الجوفية في الطبقات الجوفية الضحلةلجم (9

 لنقل السوائل بين اآلبار الرأسية ومرافق المعالجة (10

 

 
 
 

 

 

 

  Multilateral Wellsحفر اآلبار متعددة اإلتجاهات الجانبية  .4

 يتم اللجوء الى حفر عدد من اآلبار المتفرعة عن بئر مركزية في الحاالت التالية :

البئر منخفضة ولكن يمكن تحسينها بشكل كبير بزيادة مساحة سطح المكمن عندما تكون انتاجية  (1
 الذي تخترقه البئر .
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 في الخزانات عدسية الشكل التي تكون طبقاتها معزولة بواسطة طبقات غير نفاذة. (2

 

 

 

 

 

 

وتفيد هذه اآلبار في استنزاف الجيوب المتبقية من الهيدروكربونات وفي المناطق تحت البحرية قد 
ون هذه اآلبار اقل كلفة من حفر اآلبار التقليدية المتعددة . وللمباشرة بحفر كل فرع تستخدم تك

يتكون من اسفين فوالذي منحٍن يدخل الى  Whip stockمنظومة دورانية قابلة للتحكم مع موجه 
ح داخل التجويف البئري ليجبر خيط الحفر بالتوجه حسب الزاوية المخطط لها . والشكل ادناه يوض

 خطوات توجيه الحافرة عند حفر فرع من الفروع المتعددة اإلتجاهات الجانبية .

 

 

  
. 
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  Extended Reach Drillingالحفر بعيد المدى  .5

تعرف اآلبار بعيدة المدى بأنها اآلبار التي يكون انزياحها )طولها( األفقي اكبر بمرتين على األقل من 
صعوبة من الناحية التقنية ، ويؤخذ هذا النوع من الحفر بعين عمقها الشاقولي وحفرها يكون اكثر 

 اإلعتبار عندما :

 توجد العوائق السطحية . (1
توجد التجمعات الهامشية على بعد عدة اميال من المنصات او من التفرعات العنقودية لآلبار  (2

 القائمة .
 يقلل الحفر بعيد المدى منصات الحفر المطلوبة . (3

واإلنزياح األفقي الطويل يعرضان خيط الحفر الى مقاومة  (85)ان درجة اإلنحراف العالية التي تزيد على 
وعزم دوراني عاليين فتستغرق زمنا اطول بالحفر ، كما ان تنظيف البئر من الفتات الصخري وعمليات 

ثير قوى الجاذبية مقارنة باآلبار التبطين والتسميت تكون اكثر صعوبة في هذا النوع من اآلبار بسبب زيادة تأ
منخفضة زاوية اإلنحراف لذا تتطلب آبار الحفر بعيد المدى ابراج حفر اثقل وافضل تجهيزا مقارنة باآلبار 

 النمطية . 
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  Slim Hole Drillingحفر البئر النحيلة  .6

اخذت فكرة حفر اآلبار النحيلة من حفر المناجم وادخلت الى الصناعة النفطية بعد تطوير ابراج الحفر 
 Slimومعدات التسجيل البئري التي تسمح بحفر ابار صغيرة القطر واكمالها . يطلق مصطلح البئر النحيلة 

Hole  و اقل(  يكون حفر هذا النوع انج ا 7% من طولها قطرا مقداره ) 90على البئر التي تمتلك اكثر من
 من كلفة األنواع األخرى من الحفر وذلك بسبب: (% 60 - 40)من اآلبار منخفض الكلفة بنسبة 

 يتطلب تحضير موقع الحفر بمساحة قليلة .  (1
 سهولة تحريك المعدات بسبب خفة وزنها قياسا بالمعدات التقليدية . (2
 فر ، سمنت ، وقود( .انخفاض كمية المواد المستهلكة )حافرات ، طين ح (3
 كميات الفتات الصخرية التي يتطلب التخلص منها تكون قليلة . (4
يتطلب معدات صغيرة في الحفر حيث يزن برج حفر اآلبار النحيلة خمس وزن األبراج التقليدية ، وقد يفتح  (5

 .حجمه الصغير افاقا جديدة يجعل التنقيب اقتصاديا في مناطق حساسة بيئيا يصعب الوصول اليها
 والجدول التالي يسلط الضوء على امكانية حفر البئر النحيلة .

  
 البئر النحيلة البئر التقليدية نوع برج الحفر

 6 - 3 8.5 قطر البئر )انج(
 7 – 5 40 وزن خيط الحفر )طن(

 10 80 وزن البرج )طن(
 25 100 مساحة موقع الحفر )%(
 100 – 70 350 الطاقة المقامة )كيلو واط(

 30 500 سعة خزان طين الحفر )برميل(
 12 – 6 60 قدم( 1000حجم البئر )برميل / 

 15 - 12 30 - 25 عدد الطاقم
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  Coiled Tubing Drillingالحفر ملفوف األنبوب  .7

يقتصر الحفر ملفوف األنبوب على اآلبار النحيلة  ويستخدم انبوبا بدون دروز مصنوعا من فوالذ عالي 
انج ( ويلف خيط الحفر على بكرة كبيرة القطر بدال من  3.5 – 1.74الرتبة ، يتغير القطر بين )

 تقطيعه . ومن فوائد هذا النوع من الحفر :

 ال توجد معالجة لألنبوب تقريبا . (1
افضل للبئر يسمح بحفر متوازن مما ينتج معدل اختراق اكبر وتقليل احتمال تدمير تحكم  (2

 الصفات المكمنية للطبقات .
 تأثير اقل على البيئة . (3
 كلفة اقل لتحضير الموقع . (4
كسلسلة  Computerized Tomographyاكمال اسهل باستخدام تصوير طبقي محوسب  (5

 . Production stringانتاج 
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  Coring and Core Analysisاللباب الصخري وتحليله اخذ 

يتم اخذ اللباب الصخري لمعرفة التركيب الصخري للمكامن والمستويات الصخرية الحاملة للهيدروكربونات 
وما يفصل بينها من صخور غير نفاذة ، وكذلك لتعيين الخصائص الفيزيائية للصخرة عن طريق اجراء 

بالقياسات المباشرة في المختبر ، كما انها تساعد في وصف البيئات الترسيبية والمالمح التحاليل المختبرية 
 الرسوبية وتاريخ النشأة الالحقة للتابع الصخري .

 ،  اختبار مالءمة الموائع المحقونة في التكوين الجيولوجيمراحل ما قبل التطوير في  خالل يفيد اللباب 
يولوجي في انتاج جوط الحفر العديدة واحتمالية اخفاق التكوين الشر وللتخمين باستقرار البئر تحت 

يتم اخذ اللباب الصخري للتكوين الجيولوجي المراد تقييمه اثناء عمليات الحفر حيث يتم ، و الهيدروكربونات 
اخراج خيط الحفر كامال من داخل التجويف البئري واستبداله بجهاز وعدة اخذ اللباب الصخري والذي 

 مع اللباب .جأس حفر اللباب واسطوانة يتضمن ر 
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تت صخور التكوين الى قطع صغيرة فتلف رأس حفر اللباب الصخري عن رأس حفر الفتات العادي الذي ييخ
حيث انه يشبه األسطوانة المجوفة ذات قواطع مرتبة على الجهة الخارجية منها تعمل على حفر اخدود دائري 

خل الى داخل اإلسطوانة مع تقدم عملية الحفر ليكون الناتج لباب صخري دفي صخور التكوين التي ت
 Core) الداخلية يمأل اسطوانة حفر اللباب (قدم 30وطول ) (بوصة 7-3بقطر يتراوح من )اسطواني الشكل 

Barrle)  وتفصل العينة اللبابية وتمنع من الخروج من داخل ٍاالسطوانة بوساطة حلقة حجز اللباب وترفع الى
  (Catchers)السطح بواسطة مقابض فوالذية 

توضع مادة من الزجاج الليفي او من األلمنيوم في اإلسطوانة الداخلية بشكل ُكم )رداء( تساعد على استرداد 
العينة اللبابية من اإلسطوانة الداخلية حيث يحقن الفراغ بين الُكم والعينة اللبابية بمادة خاملة مثبتة تعمل على 

ويجرى تصوير)مسح( طبقي بوساطة األشعة السينية باستخدم الحاسوب ،في المكان وعدم تفتتها نة تثبيت العي
(CT Scan)  ، وتغلف بعض مقاطع اللباب لكل العينة لتحديد الموقع األفضل ألخذ العينات وتقطيع اللباب

او خروج الهيدروكربونات  الصخري احيانا برقائق األلمنيوم وتطلى بالشمع الحار لمنع جفاف العينة اللبابية 
التي قد تتسبب في احداث تغير في خصائص العينة األولية كتغير المعدنية او تركز الفلزات او تبخر الخفيفة 

. تقطع (Petrophysical Properties)موائع المسام وبالتالي حدوث اخطاء في القياسات البتروفيزيائية 
وترتب في حاويات خاصة لغرض وصفها ودراستها  سم( 100-90العينة اللبابية الى قطع يبلغ طولها )

، وقد تصور بالضوء العادي وكذلك باألشعة فوق البنفسجية لمالحظة زمة عليها واجراء التحليالت الال
 الهيدروكربونات غير المرئية بالضوء العادي .

بعد اجراء الوصف الجيولوجي والدراسة المجهرية على اللباب الصخري يتم قطع عينات اسطوانية صغيرة منه 
(Plugs) ( تقريبا لغرض تحليلها واستنباط الصفات البتروفيزيائية  30سم( بمسافة فاصلة ) 5 – 3بقطر )سم

 بيبات والسمنتة والضغط الشعري( .المائي وكثافة الحة والتشبع الهيدروكربوني و مثل ) المسامية والنفاذي

على الرغم من دقة المعلومات المستحصلة من دراسة وتحليل اللباب الصخري إال ان حفر اللباب يتطلب     
فر ومختبرات خاصة للتحليل الذي قد يستغرق شهورا احيانا لذا يتم اللجوء حفي التكاليف عالية ووقت اطول 

من  دد، وتطبق تقنية حفر اللباب على فواصل مختارة في عتيادية الى طريقة حفر الفتات الصخري اإلع
 اآلبار لذلك ينبغي المحافظة على سالمة العينات اللبابية المحفورة بحيث يمكن اإلستفادة من كافة اجزاءها .
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  Side Wall Sampling (SWS)اخذ العينات الجدارية 

سم( او اقل من جدار البئر مباشرة  5سم( وطول ) 2يتم الحصول على عينات لبابية صغيرة الحجم بقطر )
 – 20الذي ينزلق على سلك بعد حفر البئر حيث تطلق ) (SWS)باستعمال جهاز اخذ العينات الجدارية 

من مسدس على اعماق مختلفة . ندخل الطلقة المجوفة داخل التكوين الجيولوجي  (Bullet)( طلقة 30
وتحجز عينة صخرية بداخل اسطوانة فوالذية في الجهاز ، وعند سحب الجهاز نحو األعلى تسحب األسالك 

  المتصلة بالمسدس والعينة الصخرية من جدار البئر .

تفيد العينات الجدارية في الحصول على الدالئل المباشرة على الهيدروكربونات باستخدام األشعة فوق    
، كما انها مفيدة جدا في الحصول على عينات المستحاثات الدقيقة البنفسجية والتمييز بين النفط والغاز 

(Microfossils)  واألبواغ(Pollens) باقي ذات األهمية الكبيرة في التحليل الط(tratigraphic 
Analysis)  والمضاهاة وتحديد األعمار واستنتاج البيئة البيئة الترسيبية ومعرفة انواع المسامية في العينات

 صورة عينة لباب صخري بالضوء اإلعتيادي )على اليسار( وباألشعة فوق البنفسجية )على اليمين(
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الجدارية غير المحطمة ألنه في كثير من األحيان تؤدي عملية اخذ العينات الجدارية الى تحطم العينات مما 
تم  جدار البئر ا ، ولغرض تجنب تحطم العينات اثناء اخذها منص المسامية والنفاذية امرا صعبيجعل تشخي

اخذ العينة اللبابية اداة حفر و تطوير اداة سلكية جديدة تحفر فعليا نموذج اسطواني من جدار البئر وبتطبيق 
المسبب لتحطيم العينة  (SWS)تم تخفيف األذى الحاصل من المسدس  (Side Wall Coring)الجدارية 

 ( عينة وتخزينها في وعاء اخل األداة .20مما يمكن من قطع عدد من العينات تصل حتى )

 

  DrillingProblems  مشاكل الحفر

معالجتها والتخلص منها والشروع  تواجه عمليات الحفر احيانا مشاكل عديدة قد تؤدي الى ايقاف الحفر لحين
 بعملية الحفر مجددا ومن هذه المشاكل :

A.  التصاق )انحشار( األنبوبStuck pipe  
تؤدي هذه المشكلة الى عدم امكانية حركة خيط الحفر نحو األعلى او األسفل او الدوران ، قد يلتصق 

المعامالت الفيزيائية والكيميائية  األنبوب نتيجة لمشاكل ميكانيكية خالل عملية الحفر نفسها او بسبب
 للتكوينات المحفورة ومن اهم اسباب التصاق األنابيب هي :

العينات الجدارية )على اليسار( واداة حفر العينات الجدارية اللبابية )على اليمين(مسدس اخذ   
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فروق ضغط زائدة بين البئر والتكوين ، على سبيل المثال اذا كان ضغط عمود الطين اعلى بكثير  .1
ا من ضغط التكوين فعندها يمكن ان يصبح انبوب الحفر ملتصقا )محشورا( بجدار البئر محدثا م

والذي يحدث غالبا عندما يبقى  Differential Stickingيعرف باأللتصاق )اإلنحشار( التفاضلي 
األنبوب ثابتا لبعض الوقت مثال في حالة قياس انحراف البئر وتتضمن طرق المعالجة لهذه المشكلة 

 الخطوات التالية :
 تخفيف كثافة )وزن( طين الحفر . (1
 طين الحفر. اضافة مركبات تخفيف اإلحتكاك الى  (2
 استخدام مواد مخفضة للفقدان الى  طين حفر. (3
 محاولة تدوير خيط الحفر بشكل مستمر . (4
 . Centralizersاضافة ممركزات  (5
لتقليل مساحة سطح التماس بين خيط   Spiral drill collarاستخدام انابيب تثقيل لولبية  (6

 الحفر والتكوين .
بسبب تأثره بالماء الموجود في طين الحفرمما يؤدي الى تضيق  Shale swellingانتفاخ السجيل  .2

جدار البئر مسببا التصاق خيط الحفر بجدار البئر وتتم معالجة هذه المشكلة من خالل اضافة ملح 
البوتاسيوم الى طين الحفر الذي يعمل على منع السجيل من اإلنتفاخ او استخدام طين حفر ذي 

 جيل .قاعدة نفطية لمنع انتفاخ الس
اختراق الطبقات غير المستقرة كما في الطبقات الملحية التي يمكن ان تنساب اثناء تقدم عملية الحفر  .3

لتتجمع حول انبوب الحفر مسببة التصاقه ، ولمنع حدوث هذه المشكلة يتم اضافة الموازنات 
 لحفر .الى مجموعة خيط ا Reamersومنعمات )موسعات( جدار البئر  Stabilizers)المثبتات( 

تشوه الطبقات المخترقة نتيجة القوى التكتونية سابقا قد يؤدي الى انهيار البئر او تشوهها مسببة  .4
التصاق خيط الحفر ولمعالجة هذه الحالة يتم زيادة كثافة طين الحفر التي تؤدي الى تأخير تشوه 

 البئر.
زاوية اإلتجاه( يؤدي الى  األنحراف الحاد إلتجاه حفر البئرعن خط الشاقول )التغير المفاجئ في .5

اصطدام خيط الحفر بجدار البئر مما يحدث ثلما في جدار البئر ومع استمرار الحفر يتوسع الثلم 
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)كما موضحة في   Key Seatingويسبب التصاق خيط الحفر وتدعى هذه العملية اقعاد المفتاح 
 الشكل ادناه( 

 

 ومن طرق معالجة هذه المشكلة :
 اد في مسار البئر .تجنب اإلنحراف الح (1
 تكرار عملية توسيع وتنعيم جدار البئر . (2
 ادخال الموازنات )المثبتات( فوق انابيب التثقيل . (3
 في خيط الحفر . Key Seat Wipersادخال ماسحات مقعد المفتاح  (4

في العديد من الحاالت يمكن تحديد النقطة التي التصق بها األنبوب بواسطة )اداة مؤشر النقطة 
 Electrical Strain( وهي مقياس اجهاد كهربائي  Free Point Indicator Toolالحرة 

 خاص يتحرك على سلك داخل انبوب الحفر ويقيس التشوه واإلنحراف المحوري والزاوي .

يمكن حساب تقدير اولي للمكان الذي التصق فيه خيط الحفر بتطبيق شد عالي على خيط الحفر 
حيث تستخدم هذه المعلومات في تحديد العمق الذي يجب فيه  ثم قياس مقدار التمدد في الخيط

سحب خيط الحفر اذا تعذر استرجاع الجزء العميق منه. وفي هذه الحالة يتم  انزال شحنة 
متفجرة او كيميائية في داخل البئر الى اعلى القطعة الملتصقة ويستعاد االنبوب الذي يعلو الجزء 

ا للكلفة العالية التي تسببها عملية تغيير مسار الحفر الملتصق بعد قطع خيط الحفر ، ونظر 
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لتجنب الجزء المقطوع من الخيط داخل البئر تجرى محاوالت اخرى إلستعادة الجزء المقطوع 
 . Fishingداخل التجويف والتي تعرف بعمليات اإللتقاط 

B.  توسع التجاويف البئريةhole enlargement . 

البئري بسبب تواجد الطبقات الملحية اذ يشكل تواجد هذه غالبا ما يحدث توسع قطر التجويف 
 الطبقات صعوبات عديدة اثناء الحفر اهمها :

a.  ذوبان الملح عند الحفر بأطيان ذات قاعدة مائية عذبة او قليلة الملوحة مما يؤدي الى
حدوث توسع في جدران البئر وبالتالي على شاقولية المقطع المحفور فضال عن حدوث 

 رقل سحب وتنزيل خيط الحفر .نتوءات تع
b.  بسبب ذوبان األمالح يحدث هدم للطبقات التي تعلوه مما يتطلب زيادة كثافة سائل الحفر

 إلسناد جدران التجويف اثناء حفر هذه الطبقات .
c.  تتأثر صالبة السمنت نتيجة لذوبان طبقات الملح وتوسع البئر وقد تحدث ظاهرة قنوات

 انة .خلف البط mud channelsالطين 
 ولمعالجة مشكلة التوسع تتخذ عدة اجراءات منها :

 .salt saturated mudحفر الطبفات الملحية بأطيان ذات قاعدة مائية مشبعة بالملح (1
بسبب صعوبة السيطرة على خواص الطين المشبع بالملح وصعوبة المحافظة على  (2

 . oil base mudاستقراريته يمكن الحفر بأطيان ذات قاعدة نفطية
 ع كثافة سائل الحفر لغرض تثبيت الطبقات الملحية .رف (3

C.  تكهف وهدم جدران البئرcaving & heaving . 
وكذلك  Loose Sand and Gravelيحدث التكهف في الطبقات الرملية او الحصوية الرخوة 

بشكل متكرر  Shaleالطبقات الجيرية المتشققة وغير المتماسكة ، كما تتهدم طبقات السجيل 
 ت الحفر مما يؤدي الى استعصاء خيط الحفر او عرقلة انزال البطانة في التجويف .في عمليا

 يمكن اإلستدالل على حدوث عملية الهدم من :
a- . ظهور كميات كبيرة من السجيل او الفتات الصخري على المنخل الهزاز 
b- . ازدياد في ضغط المضخات 
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c- . ارتفاع مفاجئ في كثافة طين الحفر 
d-  اثناء السحب او التنزيل .مقاومة خيط الحفر 
e- . احتمال ظهور الغاز في طين الحفر خاصة اثناء حفر السجيل الحاوي على الغاز 

 عديدة اهمها : مشاكلالى  التكهف والهدميؤدي 
a. . استعصاء انابيب الحفر بين فترة واخرى 
b.  ازدياد قطر البئر مما يؤدي الى استعمال كميات كبيرة من السمنت عند سمنتة

 .البطانة 
c.  حدوث امتالء في قعر البئرfill up . يؤثر على سحب وانزال البطانة 
d. يسبب موانع عرضية bridges . التي تؤثر على سحب وتنزيل األنابيب 
e.  زيادة كثافة طين الحفر التي تعمل على زيادة الضغط الهيدروستاتيكي وبالتالي

 فقدان سائل الحفر .
 ولمعالجة هذه المشكلة يتم :

a)  سحب وتنزيل االنابيب لتقليل ارتطامها بالجدار .تقليل سرعة 
b) . تقليل كمية راشح الماء من الطين لتقليل تميؤ السجيل الذي يساعد على الهدم واإلنهيار 
c) . تقليل سرعة جريان السائل في الفراغ الحلقي منعا من جرف الجدار 
d) . زيادة كثافة الطين ان امكن لتثبيت جدار البئر والطبقات المنهارة 
e) . زيادة لزوجة الطين لزيادة قابليته على رفع فتات الصخور المحفورة والمتهدمة 
f) . تقليل القوة الجيالتينية للطين لمنع عملية اإلمتصاص وحصول التهدم 
g) . زيادة كمية البنتونايت لغرض زيادة سمك كعكة الطين لتثبيت الجدار 
h) ء .اضافة نسبة معينة من النفط الخام للسيطرة على راشح الما 

 .في الحاالت التي ال تنفع معها طرائق المعالجة اعاله يتم استعمال طين نفطي لمنع انتفاخ السجيل
D.  اإللتقاطFishing  

يشير اإللتقاط الى استعادة جسم غريب من البئر حيث يجرى عندما يعمل الجسم على عرقلة تقدم 
ر . إذ تتألف هذه اإلجسام من مواد عملية الحفر وذلك بإعاقة خيط الحفر او تدمير اسنان لقمة الحف
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او مخاريط الخفارة  Bit Nozzlesمثل منافث الحفر  Junkصغيرة غير قابلة للحفر تعرف بالخردة 
او اجزاء مكسورة من المعدات بناء على الطبيعة المختلفة للخردة  Rock Bit Conesالصخرية 

 خرى إلجراء عمليات اإللتقاط :تستخدم انواع متعددة من ادوات اإللتقاط ، ومن األسباب األ
وجود انبوب حفر متروك في البئر إما نتيجة التدوير او سحب خيط الحفر او عمليات  (1

 السمنتة .
اشياء سقطت في البئر قد تؤدي الى مشاكل كبيرة في الحفر مثل ادوات من ارضية البرج او  (2

 من خيط الحفر او من معدات التسجيل والقياس.
دات مثل ادوات التسجيل البئري وادوات القياس اثناء الحفر غالية الثمن كما تكون كلفة بعض المع

تحتوي بهض ادوات التسجيل البئري على مواد مشعة وقد تتطلب اإلستعادة او العزل الى اسباب 
وقائية او قانونية ، ومع هذا يجب تقييم الكلفة والفائدة للمواد المراد التقاطها إلثبات ان الوقت 

 والمعدات المستخدمة في اإللتقاط مبررة بقيمة المواد الملتقطة او كلفة تغيير مسار الحفر.المصروف 

E.  فقدان طين الحفرDrilling Mud Lost  
في بعض األحيان تضيع كميات كبيرة من اطيان الحفر في الطبقات مما يصبح دوران طين الحفر 

تملة . ان عمليات فقدان  طين غير ممكن وينخفض مستواه في البئر مما يخلق حالة خطرة مح
 الحفر تحدث في الطبقات  الصخرية التالية :

 الطبقات عالية المسامية وخشنة الحبيبات او ذات الفجوات التي ال تسمح بتشكل الكعكة الطينية . .1
والتي تتواجد في الصخور الكلسية المتعرضة  Karst Structureالطبقات ذات البنية الكارستية  .2

 لعمليات التجوية والحت مكونة فجوة مفتوحة كبيرة الحجم معادلة للكهف .
التي يمكن ان يحدث فيها تشققات مفتوحة تحت تأثير الضغوط   low strengthالطبقات الهشة .3

 العالية لطين الحفر في البئر .
 انواع :يكون الفقدان في طين الحفر بثالثة 

a.  فقدان جزئيPartial mud lose  حيث يفقد جزء من طين الحفر في الطبقات المخترقة بينما :
يعود الجزء األكبر منه الى منظومة طين الحفر على السطح . وتتم معالجة هذه المشكلة بتقليل 

 مخترقة .كثافة طين الحفرليولد ضغطا هيدروستاتيكيا قليال يتالئم مع الضغط المكمني للطبقات ال
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b.  فقدان شديدSevere Mud lose  في هذا النوع يفقد معظم سائل الحفر في الطبقات بينما :
يعود جزء بسيط منه الى منظومة الطين على السطح . وتتم معالجته بإضافة مواد مانعة للفقدان 

Lost Circulation Material (LCM)  مثل صفائح المايكاMica Sheets  او نحاتة جوز
التي تشكل طبقة مانعة تسد  Cotton Seedsاو بذور القطن  Coconut Chippingsالهند 

وتمنع اي غزو الحق لطين الحفر الى داخل  Thief Zoneالمسامات في النطاق السارق  
 المسامات الصخرية ، ولكن المعالجة باضافة  المواد مانعة الفقدان لها مساوئ ايضا منها:

a)  المكونة لمنظومة طين الحفر .قد تعمل على انسداد األجزاء 
b)  قد تعمل على غلق منافث الحافرةBit Nozzles . 
c)  قد تعمل على غلق فتحات المنخل الهزازShale Shaker . 
d) . قد تضعف انتاجية البئر الحقا 
e) . قد تضعف قدرة حقن المستويات المكمنية المستهدفة 

c.  الفقدان الكليComplete Mud Lost ان يفقد كل طين الحفر الذي يتم : في هذا النوع من الفقد
ضخه الى البئر وال يعود شيئا منه الى منظومة تدوير الطين على السطح . وتتم معالجته بعمل 

وذلك بحقن مالط السمنت في النطاق السارق . لكن ان حدث  Cement Plugسدادة اسمنتية 
ة يكون امرا غير ذي الفقدان ضمن طبقات تمثل جزءا من المكمن فإن عمل السدادات اإلسمنتي

 جدوى وال تمثل حال للمشكلة . 
اذا حصل فقدان مفاجئ لطين الحفر في مستوى طباقي مضغوط هيدروستاتيكيا مثال في حجر 

قد يؤخذ قرارا بمتابعة الحفر دون استخدام طين الحفر  Karsitfied limestoneكلسي كارستي 
فرة لكن يتعذر اجراء تقييم مبكر للمكمن في هذه لكن مع استخدام كميات كبيرة من الماء لتبريد الحا

  الحالة بسبب عدم خروج فتات صخري الى المنخل الهزاز . 

 Overاما في حالة حدوث فقدان مفاجئ لطين الحفر امام مستوى طباقي مفرط الضغط 
Pressure  سيهبط عمود الطين في الفراغ الحلقي وبالتالي تنخفض الجبهة الهيدروستاتيكية

المسلطة على الطبقة المخترقة الى درجة يفوق فيها ضغط الطبقة على ضغط الطين وعندها يمكن 
للموائع الموجودة في الطبقة الدخول الى البئر والصعود نحو األعلى وفي هذه الحالة سيتمدد الغاز 
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د فقدان ضغطه األولي بسبب انخفاض الجبهة الهيدروستاتيكية فوق القبة الغازية وعندها كثيرا عن
 Blowيكون خط الدفاع األخير للسيطرة على خروج الغاز الى خارج البئر هو نظام مانع اإلندالع 

Out Preventer System  ولكن على الرغم من ان مانع اإلتدالع سيمنع الموائع المكمنية من
 الى السطح إال ان اغالق البئر قد يقود الى مشكلتين كبيرتين :الهروب 

انهيار التكوين الضعيف الذي يحتوي تشققات في األعماق الضحلة وبالتالي تدفق الحق خارج  .1
عن السيطرة من التكوين الحاوي على الموائع في األعماق الكبيرة الى التكوين في األعماق الضحلة 

  Interval Blow Outاي حدوث انفجار داخلي 
انهيار التكوين وتميع الحق للطبقات القريبة من السطح وبدء تشكل حفرة تحت برج الحفر مما  .2

 . Surface Blow Outيقود الى حدوث انفجار سطحي 
عند الحفر في طبقات ذات ضغط عادي يتم التحكم بوزن )كثافة( طين الحفر في البئر للحفاظ على 

ع تدفق موائع الطبقة الى البئر . وعندما يكون الضغط ضغط اكبر من ضغط الطبقة لمن
الهيدروستاتيكي المسلط من قبل طين الحفر اعلى من ضغط الموائع في الطبقة سيحدث فقدان في 
طين الحفر داخل الطبقة مما يبطئ الحفر وقد يحدث التصاق تفاضلي لخيط الحفر ، اما اذا كان 

ة تتسرب الموائع من الطبقة الى داخل البئر وعندها ضغط الطين اقل من ضغط الموائع في الطبق
ستؤدي موائع الطبقة الخفيفة الى تخفيض ضغط عمود الطين بشكل اكبر مما يساعد على تسرب 
المزيد من موائع الطبقة الى داخل البئر مسببة حالة من عدم اإلستقرار قد تؤدي الى اإلنفجار لذا من 

البئر باستعمال الوزن )الكثافة( الصحيح لطين الحفر في البئر المهم تجنب تسرب موائع الطبقة الى 
 بكل وقت .

يجب زيادة وزن الطين لمنع  Over Pressureعند الحفر في طبقات ذات ضغوط عالية جدا 
التسرب الى داخل البئر فإذا كان الوزن الزائد لطين الحفر يسبب فقدانا كبيرا من طين الحفر الى 

الضغط فمن الضروري عزل الطبقات عادية الضغط بواسطة البطانة قبل  الطبقات الضحلة وعادية
البدء بالحفر في الطبقات ذات الضغوط العالية جدا لذا فإن التخمين بالضوط العالية جدا امر مهم في 

 تصميم البئر .
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اما عند الحفر في طبقات ذات ضغطوط منخفضة فيجب تخفيض وزن طين الحفر لتجنب الفقدان 
طين الحفر في الطبقات المخترقة ، ومن ناحية اخرى قد يكون ضروريا وضع بطانة قبل البدء الزائد ل

 بالحفر في الطبقات ذات الضغوط المنخفضة .

في حالة دخول موائع الطبقة الى البئر تحدث زيادة في الحجم الكلي لطين الحفر كما قد تحدث زيادة 
ين الحفر فيفضل غلق البئر قبل دخول حجوم مفاجئة في معدل اإلختراق وهبوط في ضغط مضخة ط

كبيرة من مائع الحفر الى البئر ، وحالما يغلق مانع اإلنفجار يمكن حساب التدرج الجديد في ضغط 
الطين المطلوب إلعادة التوازن الى منظومة الطين فيضخ الطين األثقل عبرخيط الحفر الى داخل البئر 

 Chokeخارجة من الطبقة الى خارج البئر عبر صمام الخنق بينما يخرج الطين األخف مع الموائع ال
الموجود في مانعة اإلندالع وحالما يتم اعادة التوازن تفتح مانعة اإلندالع التي تم اغالقها لمنع اإلنفجار 

 للسماح بمتابعة عملية الحفر .

F.  جريان المياه الجوفيةgroundwater flow . 
الموائع وغالبا ما تحتوي على المياه التي تتميز بملوحة متغايرة تحوي الطبقات النفاذة المحفورة على 

اعتمادا على ذوبان األمالح وعلى عمق الطبقة وارتفاع درجة الحرارة ، وقد تحتوي المياه على مواد 
كبريتية او غازات ، ولمنع تدفق الموائع الى التجويف البئري يتطلب استعمال طين بكثافة مناسبة يعمل 

 ضغط هيدروستاتيكي مساٍو لضغط الموائع في الطبقة .على توليد 

عدادها إلنزال البطانة   Well Preparation for Running Casing تهيئة البئر وا 

بعد اكتمال حفر المقطع البئري المراد تبطينه يتخذ القرار من قبل جيولوجي الموقع بخصوص العمق المناسب 
عدادها إلنزال البطانة إلرساء البطانة ، ويتم اإليعاز إلى الحف ار بإيقاف عمليات الحفر والشروع بتهيئة البئر وا 

 وتكون كما يلي :

 : Mud Circulation تدوير طين الحفر .1
يتم تدوير سائل الحفر لفترة معينة لغرض تحسين مواصفات الطين وتنظيف البئر من بقايا الفتات 

 الصخري المحفور ومن المواد العالقة في طين الحفر .
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 : Deviation Record البئر إجراء عملية قياس انحراف .2
المتكون من ابرة ونابض وقرص معدني رقيق مدرج بدوائر متحدة المركز  TOTCOيتم باستخدام جهاز 

ويلقى القرص من األعلى  Bitة تمثل كل دائرة درجة زاوية واحدة ، اذ يوضع النابض واألبرة فوق الحافر
سقط سقوطا حرا  ويتحرك النابض بوقت معين ليسمح لإلبرة بالتحرك نحو الى داخل التجويف البئري لي

األعلى فتصطدم بالقرص تاركة اثر على احدى الدوائر في القرص لتمثل درجة انحراف البئر والتي يجب 
درجات وبخالفه يجب تعديل الحفر الى الوضع الشاقولي تالفيا لخروج البئر عن الهدف  3ان ال تتجاوز 

ي انحراف البئر عن العمود النفطي اما باتجاه الغاز او باتجاه الماء ، كما يتم قياس انحراف المطلوب أ
 . Dipmeterالبئر مع اتجاه اإلنحراف وكذلك معرفة ميل الطبقات باستخدام مجس قياس الميل 

 . سحب خيط الحفر كاماًل من التجويف البئري .3
  Logging اجراء عمليات الجس .4

غراض متعددة منها التقييم المكمني للطبقات باستخدام انواع متعددة من تجرى عمليات الجس أل
والمجسات  Electrical logsوالمجسات الكهربائية  Porosity logsالمجسات مثل مجسات المسامية 

 ، وكذلك لتحديد مناطق التكهفات والتضيقات باستخدام مجس قياس قطر البئر Radial logsاإلشعاعية 
Caliper log   والتي يتم على ضوءها اجراء عمليات التنعيمReaming   وحساب كمية السمنت وتوزيع

، كما يتم تحديد اتجاه ميل الطبقات وانحراف البئر قيمة واتجاها باستخدام   Centralizer الممركزات
 .Dipmeterمجس قياس االميل 

  Reaming التنعيم عمليات اجراء .5
منعا للتهدم الذي  Nozzleقطر مساٍو لقطر التجويف وبدون منفث تتم باستخدام لقمة حفر جديدة ذات 

 قد يسببه تيار الطين وتربط فوقها عدة التنعيم .
   Running Casing انزال البطانة .6

يتم انزال البطانة الى داخل التجويف البئري بعد اجراء الخطوات في اعاله ثم سمنتتها بمادة األسمنت 
الحلقي بين البطانة وجدار البئر والصاق البطانة بجدار البئر،  وتتميز كل الذي يعمل على ملء الفراغ 

بطانة بقطر ووزن معين وتكون مقاومة للتآكل السريع ومالئمة لظروف البئر من حيث تحملها للضغط 
 والحرارة ، والهدف من ارساء البطانات هو :



 حفراآلبار                                             د. ياسين صالح كريمجامعة تكريت / كلية العلوم                                   تقنيات 
        المرحلة الرابعة                                           قسم علوم األرض التطبيقية                                                                                                     

 
95 

a. . الحفاظ على الضغوط ضمن الطبقات المكمنية 
b. لط السوائل الموجودة في الطبقات المخترقة مع سائل الحفر المستخدم.الحفاظ على عدم خ 
c. . الحفاظ على جدران البئر من التكهفات 

 اقطار البطانات ومالئمتها مع اقطار التجاويف البئرية :

يتميز كل تجويف بئري بقطر معين يكون القطر األكبر للتجويف األول الذي يكون عند السطح  وبعد 
بالبطانة ذات القطر المناسب يتم حفر التجويف الثاني بقطر اصغر من قطر البطانة األولى تبطينه 

وهكذا الى ان يتم حفر اخر تجويف والذي يكون عند الطبقة المنتجة ، والجدول ادناه يمثل اقطار 
 التجاويف البئرية مع ما يالئمها من اقطار للبطانات النازلة ضمنها وكما يأتي :

Diameter of Drill pipe 
(inch) 

Diameter of Casing (inch) Diameter of Hole 
(inch) 

No. 

5 30 36 1 
5 20 26 2 
5 13 3/8 17 ½ 3 
5 9 5/8 12 4 
5 7 8 ½ 5 

3 ½ Open hole with production tube 3 inch 6 6 
 

 الخواص والمواصفات المطلوبة لسمنت اآلبار النفطية
Required Properties &Characteristics of Oil Wells Cement 

يجب فحص واختبار كل وجبة سمنت قبل استعمالها لتسميت اآلبار ، إذ يتم الفحص على سمنت 
 نقي بدون أي إضافة ويمكن تقييم نوعية السمنت بصورة غير مباشرة عن طريق المواصفات التالية:

  Viscosityاللزوجة  .1
وهي ناتجة من قوى اإلحتكاك مضافة اليها قوى الجذب  هي مقاومة السائل الداخلية للحركة

الكهروكيميائية ، يجب ان تكون لزوجة مالط السمنت منخفضة قدر اإلمكان لتسهيل عملية ضخه 
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وتحسين صفاته الجريانية للحصول على ازاحة كفؤة للسمنت في المجال الحلقي ) ومن الجدير 
 ( .-سرعة الجريان –ير بتغير معدل القص بالذكر ان لزوجة مالط السمنت غير ثابتة وتتغ

   Densityالكثافة  .2
يفضل ان تكون كثافة السمنت مقاربة لكثافة الطين في البئر لتفادي احتماالت اندالع ) انفجار ( 

 اآلبار عند انخفاض الكثافة ، او حدوث الفقدان عند الزيادة العالية لها .
كثافة المالط بصورة مبدئية ولكن ال يجوز اللجوء الى هذه تعتبرزيادة كمية الماء عامال فعاال في خفض 

الطريقة ألن تغير نسبة الماء في السمنت يؤدي الى تغير معظم مواصفات السمنت األخرى لذلك يتحتم 
استخدام مضافات اخرى للسيطرة على الكثافة مثل البنتونايت التي تعمل على تقليل كثافة المالط وذلك 

زج المستخدمة دون التسبب بزيادة حجم الماء الحر . تتراوح كثافات المالط الواطئة بزيادة نسبة ماء الم
( ، اما لزيادة الكثافة فتستعمل المواد المثقلة مثل البارايت والهيماتايت 3غم / سم 1.3-1.8بين )

 ( .3غم / سم 1.8-2.64للحصول على كثافات تتراوح بين )

 : Thickening Timeزمن التثخن )التخثر(  .3
 BC 100ا)مقداره consistencyهو الزمن الذي يستغرقه مالط السمنت للوصول الى تماسكية 

 ( .  Bearden Units of Consistencyوحدات بيردن لقياس التماسكية 
يجب ان يبقى مالط السمنت في حالة سائلة بحيث يمكن ضخه لمدة مناسبة لحين اإلنتهاء من 

 عملية السمنتة .
 : Filtrationالترشيح  .4

  Filter Cakeتؤدي عملية فقدان الراشح الى التكوينات ذات النفاذية العالية الى تراكم سريع لكعكة الراشح  
 وزيادة لزوجة المالط مما يؤثر سلبا على عملية اإلزاحة .

 : Strength of Cementمقاومة السمنت  .5
يبدأ السمنت بعد تخثره بالتصلب التدريجي ويعتمد المعدل الزمني للتصلب على ظروف البئر من حرارة 
وضغط وعلى تصميم المالط نفسه ، وال يمكن المباشرة بأي عملية تعقب السمنتة إال بعد وصول السمنت 

الحقة مثل حفر الى صالبة مناسبة تؤهله ألداء وظائفه وتحمل اإلجهادات الناتجة من العمليات ال
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السمنت المتبقي داخل البطانة في بداية حفر التجويف التالي ، ويترك السمنت فترة من الزمن بعد اكتمال 
عملية اإلزاحة وتسمى الفترة ما بين نهاية عملية اإلزاحة وبداية عمليات الحفر الالحقة بفترة انتظار 

نتظار على قيمة الصالبة المطلوبة وتعتمد فترة اإل Waiting On Cement (WOC)تصلب السمنت 
 منت والتي يتم تعيينها مختبريا .للس

 : Heat of Hydrationحرارة التميؤ  .6
وتدعى  Exothermic Reactionعند تميؤ السمنت مع الماء يحدث تفاعل كيميائي باعث للحرارة 

ويجب ان   Heat of Reactionاو حرارة التفاعل  Heat of Hydrationالحرارة المنبعثة بحرارة التميؤ 
في اآلبار الضحلة حفاظا على زمن التخثر المطلوب  للسمنت داخل   (C˚8.2)ال تتجاوز حرارة التميؤ

 البئروكذلك عدم تبخر الماء وتصاعده بشكل فقاعات في المالط.

  Permeabilityالنفاذية  .7
تقاس بمقياس النفاذية  عند تصميم مالط السمنت يؤخذ بنظر اإلعتبار نفاذية السمنت المتصلب التي

Permeameter  ويمتلك السمنت المتصلب نفاذية واطئة جدا اقل بكثير من نفاذية التكوينات المنتجة
لكي يستطيع عزل هذه التكوينات ومنع حركة الموائع في المجال الحلقي تجنبا لحدوث اتصال بين 
الموائع المتواجدة في التجويف البئري ، لكن أي اضطراب اثناء تصلب السمنت كاستمرار خروج وتصاعد 

 قاعات الغاز يزيد من نفاذيته .ف

 0.1تكون نفاذية السمنت المتصلب المتوزع بانتظام حول البطانة والمتصلب بظروف مالئمة )اقل من 
ملي دارسي( وفي حالة حصول انخفاض في صالبة السمنت مثال نتيجة لتأثيرات الحرارة الجوفية العالية 

 .دارسي(  10-5تزداد النفاذية لتتراوح بين )

  Sulfate Resistanceقاومة لمركبات الكبريت الم .8
تؤثر مركبات الكبريت سلبا على صالبة السمنت حيث تؤدي الى زيادة التمدد واضعاف السمنت ويكون 

 . (c˚80)بينما يقل بدرجات الحرارة التي تزيد على  (c˚50-25) تأثير الكبريتات بدرجة حرارة بين
  Perforating Quality التحمل للتثقيب .9
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تؤدي عملية التثقيب الى تصدع السمنت شديد الصالبة وهذا قد يقلل من كفاءته في عزل التكوينات 
 ولهذا السبب يفضل القيام بعملية التثقيب قبل التصلب النهائي للسمنت .

يتصدع السمنت المنخفض الصالبة الحاوي على بعض مضافات تقليل الكثافة بدرجة اقل من باقي 
 استعماله في هذا المجال .األنواع لذا يفضل 

  Storage Stabilityاستقرارية الخزن  .10
يجب ان يبقى مسحوق السمنت محتفظا بخواصه وصالحا لإلستعمال وال يطرأ عليه أي تغير عند خزنه      

لفترات طويلة لذا يجب خزنه بمكان جاف ألن الرطوبة تؤثر على خواصه إذ تعمل على تغير زمن التخثر 
 نماذج السمنت المخزون قبل كل عملية سمنتة للتأكد من مواصفاته وصالحيته .لذا يفضل فحص 

  Cement Additivesمضافات السمنت 

تستعمل انواع خاصة من مضافات السمنت لغرض التحكم بخصائص مالط السمنت من حيث 
 الكثافة واللزوجة والراشح وزمن التثخن ، وتشمل المضافات :

  Thickening Time: هي المواد المستخدمة لتقليل زمن التثخن  Acceleratorsالمعجالت  (1
تكون السمنتة في األعماق الضحلة وتتطلب تصلبا سريعا للسمنت وتستخدم عادة في عندما  للسمنت

حيث ال تتطلب العملية زمن طويل   Surface Casingأعمال السمنت ألنابيب التبطين السطحية 
 NaClيستخدم الملح  Waiting On Cement (WOC)على السمنت للتخثر، ولتقليل زمن االنتظار 

 . 2CaClكمادة معجلة باإلضافة إلى كلوريد الكالسيوم 
: تضاف المبطئات لزيادة )اطالة( زمن التخثر عندما تكون السمنتة في اآلبار  Retardersالمبطئات  (2

لعالية تخثر وتصلب السمنت العميقة التي تتطلب مدة ضخ طويلة حيث تعجل درجة الحرارة والضغوط ا
فتعمل هذه المضافات على إطالة زمن التثخن ومن أشهر هذه اإلضافات السكر العادي وحمض 

 الهيدوكسي كربوكزيليك.
 : تستخدم لتقليل كثافة المالط عند سمنتة الطبقات الهشة والضعيفة . Extendersمقلالت الكثافة  (3
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: تستخدم إلضافة وزن إضافي لخليط  Weighting (Density) Agentsمزيدات الوزن )الكثافة(  (4
 السمنت وبالتالي زيادة كثافة المالط ومن اهم هذه المزيدات المضافة هي مثل البارايت والهيمتايت .

  Cementing of Wells تسميت األبار

بين حفرة البئر وأنابيب  annulusعملية التسميت هي إحالل كمية من السمنت في الفراغ الحلقي 
حكام عزل طبقات األرض المحفورة بعضها عن بعض .   Casingالتبطين لغرض تثبيت أنابيب التبطين وا 

من  drilling fluid ومائع الحفر cuttingsويتطلب إلتمام هذه العملية التأكد من إزالة بقايا الفتات المحفور
كد من ملئ هذا الفراغ بالكمية المناسبة من السمنت وتحوله للحالة الفراغ بين حفرة البئر وأنابيب التبطين والتأ

ألصلبة القادرة على دعم أنابيب التبطين وتحمل عمليات البئر المختلفة مثل التثقيب والمعالجة باألحماض 
 وعمليات اإلنتاج المختلفة طوال حياة البئر .

ها داخل التجويف البئري وحساب كمية السمنت تتم عملية التسميت بعد انزال البطانة الى العمق المقرر ل
الالزمة لهذه العملية اذ يضخ السمنت مع الماء فقط بشكل سائل الى داخل التجويف مع اضافة بعض 

لزمن تخثر  Acceleratorsاو المعجالت  Retardersالمطلوبة كالمبطئات  Additivesالمضافات 
 السمنت وحسب ظروف البئر الراد تبطينها. 

  The aim of cementing of casingمن تسميت البطانة  الهدف

 عزل الطبقات وتحديد حركة الموائع بين المناطق ذات النفاذية ضمن نفس البئر.  .1
 . تامين اسناد ميكانيكي العمدة البطانة واستالم الحمالت المحورية .2
 .حماية البطانة من التاكل من قبل مياه التكوينات الغنية بالكبريتات .3
 .  جدار البئر بالتعاون مع البطانة لمنع انهدامه ومنع جريان حبيبات الرمال مع الموائع المنتجة اسناد .4
  . حماية اعمدة البطانة من التردي اثناء التثقيب واالنتاج .5

 Type of Cemening Processesانواع عمليات التسميت 

  Primary Cementingاوال: عمليات تسميت اولية 



 حفراآلبار                                             د. ياسين صالح كريمجامعة تكريت / كلية العلوم                                   تقنيات 
        المرحلة الرابعة                                           قسم علوم األرض التطبيقية                                                                                                     

 
100 

 –الوسطية  –تجري مباشرة بعد اكمال تبطين البئر باحد اعمدة البطانة )السطحية هي عمليات تسميت 
 وتشمل :) االنتاجية

 .  Single Stage Cementالتسميت بمرحلة واحدة (1
 . Multi- Stage Cementingالتسميت متعدد المراحل  (2
 . Cementing through Stringالتسميت من خالل خيط الحفر  (3
 . Cementing by Reverse Circulationالتسميت بواسطة الدوران العكسي  (4
 . Liner Cementingتسميت عمود البطانة القاعي  (5
 . Cementing of Casing with Filterتسميت عمود بطانة مع مرشح  (6

  Secondary Cementingثانيا :عمليات التسميت الثانوية 

نجاح عمليات التسميت االولية والهدف منها اكمال وتصليح هي عمليات تسميت تجري في حالة عدم 
عمليات التسميت السابقة ويتم تنفيذها اما اثناء عمليات الحفر عند فحص االنتاجية او اثناء فترة االنتاج 

 :وتشمل

 . Cementing through Casing Shoeالتسميت من خالل حذوة البطانة  (1
 . Cementing through Perforationالتسميت من خالل الثقوب  (2

  Special Cementing ثالثا : عمليات التسميت الخاصة 

هي عمليات تسميت تنفذ في حاالت معينة وتختلف عن عمليات التسميت التي سبق ذكرها من ناحية المبدأ 
ى وكذلك من ناحية التنفيذ . ان هدف هذه العمليات هو اما عزل بعض الطبقات الواقعة قرب قاع البئر او عل

 طول البئر او سد جزء من البئر وتشمل :

 .Squeeze Cementing التسميت تحت الضغط  (1
 . Plugging Back Operationعمليات السداد التراجعي  (2
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   cementing equipmentsمعدات التسميت 

  cementing Headرأس التسميت  .1
السمنت ومضخات سائل مضخات  توجد عدة أنواع من رؤوس التسميت لتحقيق الربط بين أنابيب

التسميت  المطلوب تسميتها من جهة أخرى ولتأمين مدخل إلنزال سدادات الحفر من جهة والبطانة
، يحتوي رأس التسميت على غطاء سريع التسميت  (top and bottom plugs)العليا والسفلى 

ويربط رأس التسميت بحيث يمكن فتحه أو إبعاده إذا طلب إطالق أو إسقاط السدادات السمنتية يدويا 
 في الجهة العليا من البطانة المراد سمنتتها . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Guide Shoe الحذوة الدليلية  .2

ومهمتها هي توجيه األنابيب داخل البئر ومنع تخبطها بجدران Casing يتم وصلها بمقدمة أنابيب التبطين 
يعمل على منع عودة  shoe floatكروي يسمى حذوة الطفو البئر الخشنة . ويمكن أن تحتوى على صمام

مثل   Drillable materials يصنع من مواد قابلة للحفر ويجب أن .ضخه بعد السمنت داخل البطانة
 في حفرة جديدة . األلمنيوم حيث يتم حفرها بعد االنتهاء من أعمال السمنتة والبدء
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 .Float Collar طوق الطفو  .3
بأنبوب أو أنبوبين من   Guide shoesأعلى الحذوة الدليلية  Float Collarsيوضع طوق الطفو 

انابيب التبطين  والغرض منه هو منع السمنت من العودة داخل األنابيب بعد انتهاء عملية ضخه 
 .ومنع مائع الحفر من دخول أنابيب التبطين أثناء إنزال البطانة

 
 
 
 
 
 

 

 

 . stage cement (DV)طوق التسميت على مراحل  .4
يسمح بتسميت عمود بطانة طويل على مرحلتين او  (DV)ان استعمال طوق التسميت على مراحل 

اكثر االمر الذي يساعد على تقليل تلوث السمنت خالل المقطع الذي يتم تسميته وتقليل احتمال 
فقدان دورة السمنت بسبب الضغط الهايدروستاتيكي العالي ويصنع هذا الطوق من نفس نوعية الحديد 
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لتي تصنع منه البطانة . كما توجد فتحات جانبية في جسم الطوق تكون مغلقة في البداية بواسطة ا
ويتم فتحها بواسطة دفع سداد االغالق الى االسفل عن طريق قذيفة  Closing Plugسداد اإلغالق 

 .  Opening Bomb الفتح
  Casing Centralizers ممركزات البطانة  .5

لتبطين داخل حفرة البئر ومنعها من االتكاء على أحد جوانب حفرة البئر تستخدم لتمركز أنابيب ا
 لزيادة كفاءة عملية التسميت .

 

 

 

 

(  Bottom Plugوالسدادة السفلى  Top plug)السدادة العليا  Cement Plug سدادات السمنت .6
 مهمتها األساسية هي :

 عزل السمنت عن مائع الحفر أثناء الضخ . (1
 .أنابيب التبطين من السمنتقشط وتنظيف جدران  (2
 .التحكم فى كمية السمنت المضغوطة وعدم الحاجة الى ملىء كامل األنابيب بالسمنت (3

ويتم ضخها  Bottom Plug من المطاط ويوجد منها نوعين وهما السدادة السفلى  تصنع سدادات السمنت
 واألخرى هي السدادة العليا  أواًل حيث تحتوى على طبقة غير سميكة من المطاط تتمزق أثناء ضخ السمنت

Top Plug . وهي مصنوعة من المطاط المصمت ويتم ضخها بعد ضخ كمية األسمنت المطلوبة 

 

 
 السدادة السفلى باللون األحمر

 السدادة العليا باللون األصفر
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 والشكل التالي يوضح اهم معدات السمنتة.
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 خطوات التسميت :

  التسميت بمرحلة واحدةSingle Stage Cementing : 
 سائل الحفر داخل البئر لتنظيف حفرة البئر وللتأكد من عدم وجود  Circulation تدوير .1

 للتأكد من سالمة  Pressure Test عوائق تمنع ضخ السمنت ثم يتم عمل اختبار لوصالت الضخ
 . الوصالت

 Cementing Headربط عدة رأس التسميت  .2

ط عدة رأس التسميت على فوهة البطانة لغرض سدها وتوجيه مالط السمنت الى داخل البطانة وترب
وتحتوي في اعالها على غطاء يمكن رفعه إلدخال السدادة السفلى وكذلك السدادة العليا الى البطانة 

 إلستخدامهما اثناء عملية التسميت.

سب في أنابيب التبطين لفصل منا Spacerفاصل  مناسبة ويليها سائل Wash ضخ مادة غسل .3
 .وازاحة طين الحفر من البطانة

الى داخل البطانة لغرض ازاحة طين الحفر من داخل  Bottom Plugإسقاط السدادة السفلى  .4
البطانة وعدم حدوث الخلط بين سائل الحفر والسمنت حيث يكون الطين تحت السدادة بينما يضخ 

مع ما تحتها من سائل حفر نحو األسفل ومن ثم خروجه  السمنت بالكمية المطلوبة فوقها إلزاحتها
عبر المجال الحلقي الى انبوبة التجميع والى خزان طين الحفر على السطح . وتكون هذه السدادة 

 Floatطوق الطفو غالبا مصنوعة من المطاط او الخشب ومزودة بصمام قابل للتمزق عند مالمستها
Collar  الموجود اسفل البطانة . 

فوق السمنت الموجود في البطانة وضخ طين الحفــــــر فوقها إلزاحة  Top Plug ط السدادة العلياإسقا .5
من داخل انابيب التبطين الى المجال الحلقي بين جدار  Cement Displacementمالط السمنت 

 الطفو أمام طوقBottom Plug البئر وانابيب البطانة ، وتتم اإلزاحة إلى أن تتوقف السدادة السفلى 
Float Collar   ويظهر ذلك من خالل ارتفاع ضغط مائع الحفر خالل مقياس الضغط وتنزل
فوق السمنت الذي تم ضخه فوق السدادة السفلى ليكون السمنت محصورا  Top Plugالسدادة العليا 

ازاحة  بين السدادتين العليا والسفلى ثم يضخ طين الحفر الى التجويف فوق السدادة العليا ليعمل على
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السمنت من داخل البطانة وخروجه الى الفراغ الحلقي بين جدار البئر والبطانة وتستمر اإلزاحة الى 
ان تنطبق السدادة العليا على السدادة السفلى مؤدية الى الزيادة المفاجئة بالضغط  المقروءة من 

السدادة العليا  خالل جهاز قياس ضغط ضخ الطين على السطح والذي ينتج من انحصار الطين بين
وراس التسميت وذلك لكون السدادة العليا معدنية الصنع وليس بها صمام يسمح لسائل الحفر من 
المرور خاللها. وهذا يشير الى ان السمنت قد ازيح جميعه من داخل البطانة الى الفراغ الحلقي وان 

ليا بحفرها اثناء عملية حفر اغلب البطانة اصبحت ممتلئة بطين الحفر. ويتم التخلص من السدادة الع
 السمنت الالحقة.

والمرور من أنابيب التبطين إلى الفراغ  Bottom Plug يقوم السمنت باختراق السدادة السفلى  .6
 الحلقي  في حفرة البئر.

ويظهر   Bottom Plugعلى السدادة السفلى Top Plug يستمر الضخ حتى تنطبق السدادة العليا   .7
 ضغط سائل الحفر وبذلك تنهى عملية الضخ .ذلك من خالل ارتفاع 

على منع السمنت من العودة مرة أخرى  Float Collarيعمل الصمام الموجود في طوق الطفو   .8
 لداخل أنابيب التبطين .

 48إذ يتترك البئر لفترة من الزمن ال تقل عن ) Waiting on Cementانتظار تصلب السمنت  .9
 التالي تحمله للعمليات الالحقة من حفر او تثقيب و غيرها.ساعة( لغرض انتظار تصلب السمنت وب

لغرض التأكد من نجاح عملية التسميت وكذلك لضمان عدم  Casing Testingفحص البطانة  .10
حدوث تشققات وثقوب فيها اثناء انزالها الى التجويف البئري او وجود خلل في السمنت وذلك بضخ 

دقيقة( ومالحظة نزول  30فجار البطانة وتركها لمدة )سائل الحفر بضغط عال لكن اقل من ضغط ان
بار( فاذا كان كذلك يعني ان البطانة سليمة  5الضغط الذي يجب ان يكون تدريجيا وال يتجاوز )

بار( يعني وجود  5وكذلك السمنت الذي يغلفها ، اما إذا كان نزول الضغط كبيرا وسريعا وازداد على )
 خلل في البطانة.

البطانة بعملية التفريغ وذلك بفتح فوهة البئر لفترة من الزمن بحيث تسمح للموائع كما يمكن فحص 
بالخروج من التجويف البئري الى السطح فإن كانت الموائع الخارجة حاوية على هيدروكربونات يعني 
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وجود خلل في البطانة مما سبب عدم عزل الطبقات بشكل جيد اما اذا كانت السوائل الخارجة تتكون 
 طين الحفر فقط يعني ان البطانة سليمة وال خلل فيها. من

وذلك بانزال خيط الحفر الى  Drilling the Residual Cementحفر السمنت المتبقي في البطانة  .11
داخل التجويف البئري والبدء بحفر السمنت المتبقي داخل البطانة وبعدها يتم التأكد من مواصفات طين 

لسمنت واجراء المعالجات الالزمة لتحسن مواصفاته او استبداله بطين الحفر المستخدم في حفر هذا ا
 حفر اخر جديد.

والبدء بعملية الحفر خالل الطبقات   Resuming the Drillingالشروع بحفر التجويف الالحق .12
األقدم وصوال الى الطبقة المكمنية او الى برنامج تبطين ثاني حيث يتم اعادة نفس العملية ، على ان يتم 
تثقيب البطانة امام الطبقة المكمنية المنتجة للسماح للهيدروكربونات باإلنتقال من الطبقة المكمنية الى 

 اإلنتاج السطحي.انبوبة اإلنتاج والتوجه الى 
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 التسميت متعدد المراحل  Multi-Stage Cementing  
A.  بهدف : تسميت أعمدة البطانة الطويلة 

تقليل ضغط الضخ الكلي عند تسميت اآلبار العميقة التي تتطلب كميات كبيرة من مالط السمنت .  (1
عملية التسميت قد يتجاوز الحد في هذه الحالة إذا كان معدل الضخ قليل فان الوقت الالزم النجاز 

األعلى لوقت التثخن أما إذا استعمل معدل ضخ عالي فان ذلك يؤدي إلى سرع كبيرة للسوائل في 
الفراغ الحلقي األمر الذي يتطلب ضغط عالي على مضخات الضخ الذي باإلمكان أن يؤثر سلبيا 

ى ذلك فان الضغط العالي على جدار البئر وقد يسبب فقدان دورة مالط السمنت وباإلضافة إل
يتطلب مضخات ذات قابلية ضخ كبيرة وان عمود البطانة في جهته العليا يكون تحت تأثير 

 الضغط الداخلي الذي ربما يتجاوز مقاومة عمود البطانة للمطاوعة الداخلية .
لتشقق تقليل الضغط الهايدروستاتي الناتج من عمود مالط السمنت على الطبقات الضعيفة والقابلة ل (2

 وبهذا تقلل من احتمالية تشقق هذه الطبقات .
للتكوينات كما هو الحال في اآلبار التي يتم  Selective Cementin السماح بالتسميت االنتقائي  (3

فيها تسميت عمود البطانة اإلنتاجي في مناطق معينة فقط حيث توجد عدة طبقات منتجة من 
 التسميت .أعماق مختلفة وبينما توجد طبقات ال تتطلب 

 السماح بتسميت جميع طول عمود البطانة . (4
امكانية تسميت االبار التي من المتوقع ان يصادف فيها درجات حرارة عالية التي تقلل من وقت  (5

 التثخن .
B.  التسميت بمرحلتينTwo Stage Cementing  

يتم تركيبه في عمود البطانة . بعد تنزيل عمود  DV استعمل طوق تسميت ذو مرحلة واحدة 
البطانة إلى قاع البئر يتم تدوير سائل الحفر حجم مساوي لنصف سعة البئر والغرض الرئيسي من 

 Float وطوق الطفو  Float Shoeذلك للتأكد من العمل بصورة مالئمة لكل من حذوه البطانة 
Collar .وكذلك لتحديد ضغط التدوير 

يتم تنفيذ المرحلة األولى من عملية التسميت بنفس أسلوب تنفيذ عملية التسميت بمرحلة : األولى المرحلة   
 مباشرة . DVواحدة ولكن قمة عمود مالط السمنت تنتهي تحت طوق التسميت  ذي المرحلة  الواحدة 
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 : المرحلة الثانية  

من السطح ويسمح  Opening Bombتبدأ المرحلة الثانية من عملية التسميت بإسقاط قذيفة فتح  .1
 . DVلها بالتحرك او االنجذاب إلى مقعد الفتح الموجود في طوق التسميت ذي المرحلة الواحدة 

إضافة إلى  (psi 1500-1200) بعد جلوس قذيفة الفتح على مقعد الفتح يسلط ضغط بحدود .2
 لكم ألقاعيللسماح ل  Bottom Sleeveضغط التدوير بهدف قص مسامير الحجز)اإلرجاع( 

Retaining Pins  للتحرك نحو األسفل وهذا التحرك يكشف الفتحات وبذلك يحقق اتصال ما بين
 داخل البطانة وخارجها في الفراغ الحلقي .

بعد ذلك يباشر بتدوير سائل الحفر بهدف تجانسه ولتهيئة البئر قبل المباشرة بتسميت المرحلة  .3
فترض بان مالط السمنت في المرحلة األولى قد بدأ بالتصلب أثناء فترة المرحلة الثانية ي الثانية.

 واكتسب مقاومة اكبر .
وهنا يباشر بضخ حجم مالط السمنت الالزم للمرحلة الثانية وبعد إكمال ضخ حجم مالط السمنت  .4

يمر مالط السمنت من خالل الفتحات الموجودة في طوق  Upper Sleeve يتم إنزال سداد الغلق
 باتجاه الفراغ الحلقي آخذًا موقعه خلف البطانة . DVحلالتسميت على مرا

إضافة إلى الضغط  psi 1500 يسلط عليه ضغط مقداره DV عند وصول سداد الغلق إلى الـ .5
الالزم لتدوير مالط السمنت الذي يؤدي إلى دفع الكم العلوي نحو األسفل من قبل سداد اإلغالق 

تصال بين داخل البطانة والفراغ الحلقي وعليه يتم وبهذا يغطي الكم العلوي الفتحات ويمنع اال
 تسميت جميع عمود البطانة بانتهاء تسميت المرحلة الثانية .

 
 
 
 
 
 
 



 حفراآلبار                                             د. ياسين صالح كريمجامعة تكريت / كلية العلوم                                   تقنيات 
        المرحلة الرابعة                                           قسم علوم األرض التطبيقية                                                                                                     

 
110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 حفراآلبار                                             د. ياسين صالح كريمجامعة تكريت / كلية العلوم                                   تقنيات 
        المرحلة الرابعة                                           قسم علوم األرض التطبيقية                                                                                                     

 
111 

  Cement plugsالسدادات اإلسمنتية 

طريق ضخ للسدادات اإلسمنتية تطبيقات عديدة في معظم اآلبار النفطية والغازية إذ يتم عمل السدادات عن 
 وازاحة حجم صغير نسبيا من المالط ووضعه امام مقطع معين في تجويف البئر .

بسائل  Contaminationان المشكلة الرئيسة التي تواجه في تطبيقات السداد اإلسمنتي هو تعرضه للتلوث 
 الحفر اثناء تنفيذ العملية بسبب قلة حجم المالط المستخدم .

  Use of Cement Plugsاستعماالت السدادات اإلسمنتية 

 : Abandonmentغلق او ترك البئر  .1
أو بئر مستنزفة وذلك  dry holeتستخدم السدادات اإلسمنتية لعزل مناطق معينة في تجويف جاف 

بوضعها في العمق )المكان( المناسب لمنع تدفق وحركة الموائع من هذه المناطق وبالتالي تلويثها 
 او تأثيرها على المعدات السطحية عند غلق البئر أو تركه. Underground Waterلمياه الجوفية ل

 : Zone Isolationعزل مقطع معين  .2
من األسباب الشائعة لعمل السدادات اإلسمنتية هو عزل منطقة معينة في التجويف وذلك ألحد 

 األغراض التالية :
a.  منع جريان الماءShut off Water . ومصاحبته للنفط او الغاز المنتج 
b. . إعادة إكمال منطقة ما 
c. . حماية منطقة ذات ضغط واطئ في تجويف مفتوح قبل تنفيذ عملية التشقيق الهيدروليكي 
d.  يفضل في اآلبار التي تحتوي على مقطعين منتجين أو أكثر او عزل المنطقة المستنفذة او

 داخلها .غير اإلقتصادية ومنع دخول موائع البئر إلى 
  Side Trackingالحفر الجانبي  .3

يستخدم السداد اإلسمنتي في حالة حرف اتجاه بئر حول صيد تعذر إخراجه ، مثاًل في حالة 
استعصاء او انقطاع خيط الحفر بحيث يقوم السداد بتهيئة قاعدة صلبة إلسناد أسفين الحرف 

Whipstock التجويف . في حالة استخدامه لحرف وتوجيه البريمة بعيدا عن 
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  Lost Circulationالسيطرة على الفقدان  .4
تستعمل السدادات اإلسمنتية كإجراء أخير عادًة للسيطرة على فقدان سائل الحفر خالل عمليات 
الحفر حيث توضع السدادات أمام المناطق المسببة للفقدان وذلك على أمل تغلغل السمنت داخل 

ل على غلقها ومنع استمرار الفقدان ، ويتم حفر السداد بعد الشقوق لمسافة كافية من التجويف ثم العم
 تصلبه ثم يباشر بعدئٍذ بعمليات الحفر اإلعتيادية .

ـــــــــــدان ومـــــــــــــــــــــواد السيـــــــــــــــطرة على الفـــقـــــــــ Reinforcing Fibersتضاف الــــــــــــــــيـــــــــاف الـــتــــــــــــــــقوية 
Lost Circulation Controls  الى السداد اإلسمنتي لتقليــــــــــــــــــل تـــكــــــــــــســـــــر وتـحــــــــــــلل
Disintegration & Shattering . السمنت المتبقي داخل الشقوق عند حفر السداد 

  Formation Testingفحص الطبقات  .5
تستخدم السدادات اإلسمنتية في التجاويف المفتوحة اسفل المنطقة الخاصة للفحص والتي تكون بعيدة 

او ســــــدادة الغلــــــــــق  Side Wall Anchorعن قعر البئر عند تعـــــذر استـعمال المثبت الجانبي 
Bridge Plug  وذلك لتأمين قاعدة لغرض تثبيت واسناد معدات الفحص الطبقي. 

   الكشف عن السمنت

 بعد االنتهاء من عملية التسميت الالزمة يجب ان يتم الكشف عن وجود السمنت ومدى نجاح عملية تثبيته 
مجس اصرة )تصلب(  داخل البئر وتستخدم العديد من الطرق للكشف عن السمنت واكثرها شيوعا هي

 Variable Density Log (VDL)ومجس الكثافات المتنوعة  Cement Bound Log (CBL)السمنت 
حيث يتم من خاللهما تحديد اماكن الضعف التي لم يتم تثبيت السمنت عليها وعليه يتم تثقيبها وضخ كمية 

 . Squeezeمناسبة من السمنت للمعالجة وهذا ما يعرف بالعصر 

 

 

 



 حفراآلبار                                             د. ياسين صالح كريمجامعة تكريت / كلية العلوم                                   تقنيات 
        المرحلة الرابعة                                           قسم علوم األرض التطبيقية                                                                                                     

 
113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حفراآلبار                                             د. ياسين صالح كريمجامعة تكريت / كلية العلوم                                   تقنيات 
        المرحلة الرابعة                                           قسم علوم األرض التطبيقية                                                                                                     

 
114 

 



 حفراآلبار                                             د. ياسين صالح كريمجامعة تكريت / كلية العلوم                                   تقنيات 
        المرحلة الرابعة                                           قسم علوم األرض التطبيقية                                                                                                     

 
115 

 Drill Stem Testing (DST) ص الطبقيحالف

 تقسم معدات الفحص الطبقي إلى : 

A. . معدات الفحص السطحية  

 من :  معدات الفحص السطحية تتكون

i.  ( رأس السيطرة على جريان البئرFlow Control Head  ).  

 

 

 

 ( Flow Head( أو ) Flow Control Headالشكل أعاله يبين موقع رأس السيطرة على الجريان ) 
( يقع مباشره على  Flow Headمقارنه بمعدات الفحص السطحية األخرى . رأس السيطرة على الجريان ) 

رأس البئر ويعتبر أول قطعه من المعدات السطحية التي تجري السوائل عن طريقها إلى داخل البئر وخارجه 
( .  Master Valve,2 Wing Valves and the Swab Valve. يتكون عاده من أربع صمامات ) 

كمال البئر ، هنالك مجموعه من الصمامات الدائمية يتم تنصيبها على السطح تدعى شجرة عيد  بعد فحص وا 
( والتي تعتبر البديل الدائمي لرأس السيطرة على جريان البئر والمسؤوله أيضا عن فتح  X-Treeالميالد ) 

 وغلق البئر للجريان فيما بعد. 

 يان رأس السيطرة على الجر فوائد 

 إسناد وزن خيط الفحص . -1

خراج خيط الفحص وحسب العمق المطلوب كما يسمح للجزء األسفل منه بالدوران  -2 السماح بإنزال وا 
 وهنالك رأس سيطرة اليوجد فيه مثل هذه الميزة الدورانية وحسب توجيهات مهندس الفحص. 



 حفراآلبار                                             د. ياسين صالح كريمجامعة تكريت / كلية العلوم                                   تقنيات 
        المرحلة الرابعة                                           قسم علوم األرض التطبيقية                                                                                                     

 
116 

 ( .  Master Valveي ) ــــــــــــالرئيس ريانـــــــــــام الجـــــــالسيطرة على جريان الموائع عن طريق صم -3

السماح لخط سائل قتل البئر باالرتباط فيه وبذلك يمكن قتل البئر بعد إنهاء عملية الفحص أو أثناء  -4
حدوث أي مشكله  خالل الفحص. خط قتل البئر ضروري جدا للسيطرة على الضغط داخل البئر وعند 

 ل عملية الفحص وهو أيضا عامل أمان مهم للبئر. سحب معدات الفحص إلى خارج البئر بعد إكما

 (.  Swab Valvبالنزول إلى داخل البئر عن طريق صمام السحب واإلنزال ) السماح لمعدات الفحص  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أجزاء رأس السيطرة على جريان البئر  

وهي تربط خيط الفحص مع رأس السيطرة على جريان البئر.  ( : Bottom Subألوصله السفلية )  -1
(. إن  Control Head أسفل رأس السيطرة    )(  Threadsباالضافه إلى إنها تحمي األسنان ) 

 عمليه استبدال هذه ألوصله غير مكلفه وسهله مقارنه بعمل أسنان لرأس السيطرة عند تلفه . 
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يستعمل لربط أعلى خيط الفحص وعزل المعدات  :(  Master valveصمام الفحص الرئيسي )  -2
السطحية عن خيط الفحص التحت سطحي . وهو أول صمام على السطح للسيطرة على جريان الموائع 

 القادمة من أعماق البئر. يعمل يدويا فقط .

 

 

 

 

 

في منتصف رأس السيطرة على الجريان بين الصمام الرئيسي  ويقع ( :  Swivelمحور الدوران )  -3
ومجموعه الصمامات العلوية. عن طريقه يمكن تدوير المعدات التحت سطحية بدون فصل خط الجريان 
وخط قتل البئر. لقد صمم هذا المحور للسماح بدوران خيط الفحص التحت سطحي مع إسناد وزن كل 
معدات الفحص التحت سطحية وكما مبين في الشكل المرفق.بعض رؤوس السيطرة على الجريان 

   ي على هذا الجزء ألدوراني.التحتو 
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 ( يسمح Outlet Wing Valve( : صمام الجناح الخارجي )  Wing Valves)  صمامات االجنحة -4
بجريان السوائل من البئر إلى معدات المعالجة السطحية . عاده يكون مغلق. ولفتحه هنالك مشغل 

بينما  الهايدرولكي مربوط بمنظومة إغالق طارئة.هيدروليكي يتم التحكم به لفتحه وغلقه . المشغل 
( والذي يعمل يدويا للسماح لسائل قتل البئر بالضخ إلى  Inlet Wing Valve) الصمام األخر يدعى 

داخل البئر . عن طريق هذا الصمام يتم ضخ طين الحفر إلى داخل الطبقة لكبح ضغط المكمن كما 
  من اجل زيادة إنتاجية الطبقة. انه عن طريقه يتم ضخ الحامض إلى الطبقة

 

 

 

 

 

 

 Outletوهو جهاز أمان لصمام التدفق الخارجي ) ( : Hydraulic Actuatorالمشغل الهيدروليكي )  -5
wing valve (    عاده يكون مغلق . يعمل عن طريق تسليط ضغط على النابض . )Spring  لفتح )

الصمام . ممكن توفير هذا الضغط عن طريق مضخة يدوية للحاالت الطارئة وممكن غلقه عن طريق 
تسريب الضغط المحصور فيه. وعاده هنالك منظومة إغالق طارئة يتم التحكم عن طريقها بهذا 

 الصمام.

 

 

 



 حفراآلبار                                             د. ياسين صالح كريمجامعة تكريت / كلية العلوم                                   تقنيات 
        المرحلة الرابعة                                           قسم علوم األرض التطبيقية                                                                                                     

 
119 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 inletو   outlet wing valveكل من  ( : Wing Union Connectionوصله ربط الجناح )  -6
wing valve  يحتوي على هذه ألوصله وذلك للربط والحل السريع لألنابيب المستعملة مع إمكانية

 طرقها إلحكام غلقها باستخدام المطرقة. 
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خراج معدات  ( : Swab Valveصمام السحب واإلدخال )  -7 يعمل يدويا وممكن عن طريقه إدخال وا 
 الوايرالين . 

 

 

 

 

 

 

( وممكن عن  Swab Valveتقع أعلى صمام السحب واإلدخال )  ( : Lifting Subوصله الرفع )  -8
( . من األعلى فيها أسنان تناسب معدات  Flow headطريقها يتم تعليق رأس السيطرة على الجريان ) 

 فحص الضغط عند ربطها مع رأس السيطرة على الجريان. 

تخدم في كل عمليات الحفر وهنا يتم ربطه برأس السيطرة على رأس يس ( : Elevatorرافعه اإلثقال )  -9
 البئر لرفع وتنزيل خيط الفحص داخل وخارج فتحه البئر.

ii.  ( منظومة الخانقChoke Manifold  ) 

هذه المنظومة لها القابلية على السيطرة على السوائل ألخارجه من البئر عن طريق تقليل ضغط الجريان و 
تحقيق نسبه جريان ثابتة قبل أن يدخل السائل المنتج إلى المعدات السطحية. إن الهدف من استخدام هذا 

يقع الخانق على خط الجريان  الخانق للسيطرة على معدل الجريان والضغط عند رأس البئر. أثناء اإلنتاج
الذي يسلكه السائل المنتج بعد مغادرته شجره عيد الميالد. وهو يحتوي على خوانق ثابتة ومتغيره ) 

Adjustable and fixed chokes  ( قياس ألفتحه . )Orifice  .في الخانق المتغير ممكن التحكم به )
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(  Fixed Choke( يسمح للخانق الثابت )  Adjustable Chokeباالضافه إلى انه الخانق المتغير) 
 منظومة الخانق.  بالتبديل عند الحاجة بدون توقف إنتاج البئر و أيضا يزيد من مرونة 

 

 

 

 

 وائد استخدام الخانقف

( تستخدم لتوجيه تقسيمات الخانق على أي  Gate Valvesيحتوي على أربع صمامات بوابيه )  -1
 جانب من المنظومة. 

( للحصول على سيطرة سريعة على البئر ولتغيير  Adjustable Chokeهنالك خانق متغير )  -2
 ( بدون انقطاع للجريان.  Fixed Chokeالخانق الثابت ) 
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( إلدخال خانق ذو قياس معين ولمختلف  Fixed Choke Boxيحتوي على صندوق خانق ثابت )  -3
 ن المطلوب. األقطار اعتمادا على الضغط ومعدل الجريا

 

 

 

 

 

 

( على خط ضغط الجريان العلوي والسفلي Tapping points for measurementنقاط التوجيه )  -4
 (Upstream and downstream pressures   . ) 

( : يتم إدخاله داخل مسار جريان الموائع والذي يسمح  thermometerمقياس درجه الحرارة )  -5
 بقياس درجه حرارة السوائل المنتجة. 

B.  سطحية التحت معدات الفحص 

  متطلبات عملية الفحص الطبقي داخل البئر كما في ادناه : يتم اختيارها حسب 

  Drill Stem Testing  (D.S.T  )الفحص الطبقي 

ع سدادة مطاطيــــة واحدة أو ص مـــالبئر بشكل مؤقت وذلك بانزال صمام الفح الـــــــة إكمـهي عملي       
( بواسطة أنابيب الحفر إلى العمق المراد فحصه لعزلها عن بقية الطبقات المحفورة داخل  Packer) أكثر

كمال تجويف البئر وهي أيضا طريقة جمع المعلومات عن اإلمكانية اإلنتاجية للمكمن قبل تنصيب معدات اإل
 الثابتة. 
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  في اآلبار المبطنة أو المفتوحة يالوظائف الرئيسية للفحص الطبق

 عزل الطبقة المكمنية المستهدفة .  -1

 السيطرة على جريان البئر .  -2

 نقل السوائل إلى سطح البئر .  -3

 ضغط المكمن ، النفاذية ،اإلنتاجية للطبقة  ت المكمنية بشكل كامل ومنها السعةالحصول على البيانا -4
تحليالت الضغط والحجم والحرارة لسوائل المكمن ونوعية السوائل أو الغازات  ،درجة حرارة المكمن الفعلية ، 

 المنتجة .   

( العائد إلى السطح، يتم إيقاف الحفر   Drill Cuttingعند اكتشاف شواهد نفطية في الفتات الصخري ) 
وهذا يدل على إن البئر قد اخترق الطبقة المكمنية الحاوية على النفط لذلك ترفع معدات الحفر إلى السطح 

 ويتم إنزال معدات الفحص الطبقي لفحص إنتاجية الطبقة وقتيا قبل إنزال معدات اإلكمال الثابتة فيه . 

هي من يقة فحص البئر الرئيسية و ( هو طر  The downhole test stringيعتبر خيط فحص قاع البئر ) 
 أكثر الطرق اآلمنة التي يمكن االعتماد عليها للتحري والتحقق من المكمن الموجود في منطقة الفحص. 
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 أهداف الفحص الطبقي

تلعب الكلفة ومعدات الفحص المستخدمة دورا مهما في إقرار نوعية المعدات المستخدمة أثناء فحص البئر . 
( هي من أكفا الوسائل المستخدمة إلكمال البئر   The downhole test stringخيط فحص قاع البئر ) 

 بشكل مؤقت من حيث المحافظة على أعلى درجة من المرونة أثناء الفحص . 

(  Test stringمعدات الفحص الطبقي، لذلك من المستطاع تصميم امثل خيط فحص )  لتوفر كافة نظرا
 ( .  Production-type tubing( أو مع أنابيب اإلنتاج)  Drill stringمع خيط الحفر ) 

إن صمامات السيطرة في معدات الفحص الطبقي تضمن المحافظة على استقرار البئر إذا حدثت أي مشكلة 
. في الحقيقـــة  ناء الفحص داخل البئر وهذا يحدث بأقل معالجة لألنابيب أو بتعديل الضغط المسلطأث

مـــــــــة أعـــــادة التشغيل ج أنظــــــع أن تدمــــت الحاضر تستطيــــــفي الوقخيـــــــــوط الفحــــص الطبقـــــي المستعـمـــــلة 
(fail-safe systems والتي لها إ ) .مكانية غلق البئر أوتوماتيكيا عند حصول أي خلل أو عطل 

 المؤثرة على عملية الفحص الطبقي الضغوط 

   -هنالك ثالث ضغوط تؤثر على هذه العملية وهي :

هو الضغط الناتج من عمود سائل الحفر داخل أنبوب (   Cushion pressureضغط الوسادة )  -1
( .  يسيطر على هذا الضغط إما بتعديل االرتفاع إلى  Pcالحفر أو اإلنتاج . يرمز له بالرمز ) 

الحد الذي يمال فيه األنبوب أو بمليء األنبوب بسائل خفيف جدا كالديزل ، الماء أو غاز النيتروجين 
( وتمكين البئر من الجريان   Pf>Pcلكي يكون ضغط الوسادة اقل من ضغط التكوين       ) 

  ( مفتوح. Tester valveعندما يكون صمام الفحص ) 

وهو الضغط المسلط من قبل الطبقة (   Formation Pressure Pfضغط التكوين الصخري )  -2
المكمنية الحاوية على الهايدروكاربونات. عندما يكون البئر غير مفتوح للجريان فان هذا الضغط 

ه البئر يكون اقل يكون موجود داخل الطبقة المكمنية بأكملها . عند جريان البئر فان الضغط في فتح
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من ضغط التكوين الصخري نتيجة لفقدان الضغط المتسبب من حركه السوائل خالل المسامات 
 المكمنية إلى داخل البئر . 

هو الضغط الناتج من عمود سائل (  Hydrostatic pressure Phالضغط الهايدروستاتيكي )  -3
الحفر في الفراغ الحلقي . هذا السائل ) سائل الحفر أو سائل اإلكمال ( يمليء كل البئر قبل إنزال 
معدات الفحص الطبقي . كثافة السائل يتم تعديلها أثناء الحفر للسيطرة على ضغط المكمن بحيث 

 ( بنسبة قليلة مناسبة .   Pf<Phصخري ) يكون الضغط الهايدروستاتيكي اكبر من ضغط التكوين ال

  ( .ادناه الحظ الشكلأثناء الفحص الطبقي )  Ph>Pf >Pc العالقة مابين الضغوط الثالثة هي: ،بشكل عام 

 

 

 

 

 

 

 

 معدات الفحص الطبقي 

 (  DOWN HOLE TOOLS) المعدات المستخدمة داخل تجويف البئر  -1

 السداد المطاطيPacker  

 صمام الفحص   Tester Valve           

 لتدوير العكسيصمام ا  RDS   Reverse circulation valve    



 حفراآلبار                                             د. ياسين صالح كريمجامعة تكريت / كلية العلوم                                   تقنيات 
        المرحلة الرابعة                                           قسم علوم األرض التطبيقية                                                                                                     

 
126 

 مقياس درجة الحرارة والضغط  Pressure and temperature gauge 

 صمام الجريان الجانبيBypass valve  

 عدة مضاعفة القوةHydraulic Jar  

 ألمانا وصلةSafety Joint  

 أنابيب التثقيل المثقبة perforated Anchor 

 انعازل األمOverpressure safety valve             

 

 

 

 

 

 

 

 

 Packerالسداد المطاطي 

( من األعلى واألسفل لتثبيت السداد connectionsعبارة عن اسطوانة مطاطية تحتوي على وصلتي ربط )  
في خيط الفحص الطبقي. عاده يكون قطر الجزء المطاطي قبل فتحه اقل من قطر التجويف بحوالي انج 
واحد وتختلف سدادات التجاويف المبطنه عن التجاويف المفتوحة . تمتاز السدادات المستعملة للتجويف 
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والتي تثبت السدادة بالسطح الداخلي النابيب التبطين وبذلك  (Slipsالمبطن باحتواها على االسنان المثبته)
( المستعملة في فحص التجاويف الغير مبطنه. تعزل Perforated Anchorيستغنى عن الركائز المثقبة )

 .  فحصها عن بقية الطبقات المحفورة الطبقة المراد

 (  Reverse circulation valveصمام التدوير العكسي )

وهو عبارة عن وصله ربط ذات فتحتين جانبيتين مسدودتين بواسطة سداد خاص قابل للكسر . هذا الصمام 
 Goيعمل فقط عند االنتهاء من عملية الفحص وغلق الجريان عن طريق رمي قضيب حديدي يدعى ) 

Devil  ( من السطح داخل أنابيب الحفر لكسر السداد المعدني )Plugتدوير الطين ( لفتح فتحتي الصمام ل
بشكل عكسي ألزاحه النفط المتواجد داخل هذه األنابيب ويجب السيطرة بإبطاء التدوير لمنع تأكل فتحتي 
الصمام و لمنع تسليط ضغط عالي على الطبقات نتيجة لهذا التدوير. من الضروري جدا ازاله 

 لطبقي الى الخارج. الهايدروكاربونات المنتجة بتدوير سائل الحفر عكسيا قبل سحب خيط الفحص ا

  

 

 

 (  Pressure and temperature Recorder)  مقياس الضغط ودرجة الحرارة

هو جهاز مقاوم لدرجة الحرارة والضغط العاليتين داخل تجويف البئر. عن طريقه يتم حساب الضغط ودرجة 
الحرارة اثناء عملية التنزيل والجريان وكذلك أثناء سحب األنابيب.يحتوي على مسجل للضغط يعمل لمدة 

 .  ساعة. ويحتوي على محرار لقياس درجة الحرارة القصوى داخل البئر 96تصل إلى 

 (  Bypass valveصمام الجريان الجانبي )

هو جهاز هيدروليكي يسمح بمرور سوائل الحفر خالل السدادة المطاطية بحيث يكون الضغط متعادال فوقها 
وتحتها اثناء انزال معدات الفحص في البئر واخراجها . أضافه إلى انه يمنع حدوث عملية        

(Swapping and surging pressure هذا الصمام يكون مفتوح اثناء انزال او سحب المعدات من . )



 حفراآلبار                                             د. ياسين صالح كريمجامعة تكريت / كلية العلوم                                   تقنيات 
        المرحلة الرابعة                                           قسم علوم األرض التطبيقية                                                                                                     

 
128 

البئر ويغلق عند تسليط ثقل عليه ويبقى مغلقا طوال فترة الفحص. يفتح عند انتهاء الفحص بسحب االنابيب 
 طن.  10بقوة شد مقدارها 

 ( Hydraulic Jarعده مضاعفة القوة)

يب المستعصية داخل تجويف البئر وذلك بتسليط تعتبر من معدات االصطياد المستعمله لتحرير االناب
ضربات قوية ومفاجئة الى االعلى . عاده تستخدم عده صدمات او ضربات الى حين تحرير االنابيب 

 المستعصية. معظم خيوط الفحص الطبقية تحتوي على هذه العدة واغلبها هايدروليكية . 

 ( Safety Jointوصلة األمان )

التي يمكن بواسطتها فتح المعدات غير المستعصية والواقعه فوقها في حالة  ايضاوهي من معدات االصطياد 
 .  (Hydro. Jarيرها بواسطة عدة مضاعفة القوة )حدوث استعصاء للسدادات او الركائز وعدم امكانية تحر 

 ( Overpressure safety valveعازل األمان )

( عند Setفائدة هذا الجهاز هو للمحافظة على السدادات المطاطية للتجاويف المفتوحة في حاله اجالس ) 
حيث انها تحافظ على الثقل المسلط على السدادات  M.F.Eرفع أنابيب الحفر لغرض تشغيل صمام الفحص 

ح صمام الجريان الجانبي المطاطية هيدروليكيا بالرغم من رفع الثقل عنها. يلغى عمل هذا الجهاز عند فت
 بسبب تساوي الضغط فوق وتحت السدادة المطاطية . 

  Multi Flow Evaluator صمام الفحص 

مسؤول عن فتح وغلق البئر لعدة مرات في التجاويف الغير المبطنه ، وتتم عملية الفتح والغلق عن صمام 
تم فتح الصمام عن طريق تسليط ضغط طريق تحريك أنابيب الحفر إلى األعلى واألسفل بدون تدويرها. وي

ولمدة ثالث دقائق عن طريق جهاز تنظيم هيدروليكي. يحتوي على حاوية مكمنيه للنماذج تتراوح سعتها من 
فحـــــــــص المستخـــــــــدم في التجـــــــــاويف المبطنـــــــة فيدعـــــى اما صمام ال . 3سم 2500إلى  3سم 2050

(Tester Valve LPR N الذي يقع ايضا اعلى السداد المطاطي في خيط الفحص الطبقي ونظام عمله )
 .  M.F.Eمشابه لل 
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 (Perforated Anchorأنابيب التثقيل المثقبة )

من االنابيب المثقبة يعتمد طولها وعددها على المنطقة المراد فحصها. تجري السوائل من خالل  هي مجموعة
هذه األنابيب إلى خارج البئر وتستعمل كركيزة لمعدات الفحص في التجاويف غير المبطنه كما يمكن التحكم 

 ملم .   4-3ن بواسطتها في طول منطقة الفحص . تتراوح اقطار الثقوب المتواجدة على جدرانها م

 فتح البئر للجريان 

تعتبر هذه العملية إلى حد بعيد من اهم العمليات المتبعه اثناء فحص بئر استكشافي الن هنالك معرفة 
 LPR N Testerبسيطة جدا عن سلوك البئر وطبيعة السوائل الداخلة إليه. عند فتح صمام الفحص،   

valve   (فان ضغط المكمن يصبح قادر على التغلب على ضغط الوسادة )الحظ الشكل المرفق (Pc<Pf  
 ( وبذلك يصبح من السهل جدا إن تتدفق السوائل من داخل البئر. 

في المرحلة األولى من الفحص، سوائل البئر و بعد ذلك سائل الحفر الذي اخترق الطبقة المكمنية سوف 
لمرحلة تسمى بفترة تنظيف البئر . تنتهي فتره التنظيف هذه عندما تتدفق  سوائل يتدفق الى السطح . هذه ا

 المكمن الغير حاوية على اجزاء من سائل الحفر او الفتات الصخرية إلى السطح. 

بعض االحيان يواجه البئر صعوبة لحمل الطين الثقيل الذي اخترق الطبقة المكمنية اثناء الحفر. في هذه 
انج يسمى باالنبوب  1,75 – 1,25غاز النتروجين عن طريق انبوب قطره يتراوح من الحالة يتم ضخ 

( . يمرر داخل خيط الفحص ويضخ داخله لتخفيف الهايدروكاربونات داخل   coiled tubingالملفوف ) 
خيط الفحص مما يؤدي الى انخفاض الضغط الهايدروستاتيكي وزيادة ضغط جريان المكمن وبالتالي يتم 

( من داخل  Coiled Tubingالبئر بشكل طبيعي إلى الخارج. عند ذلك يسحب األنبوب الملفوف  )  جريان
 خيط الفحص الى السطح. 

عند االنتهاء من تنظيف البئر، فتره الجريان الرئيسية ممكن ان تاخذ بنظر االعتبار وحسب الفتره المطلوبة 
  السطحي.ومن ثم يتم تدوين قياسات ضغط المكمن ومعدل الجريان 
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 نهاية الفحص الطبقي

ألسباب بيئية وأمنية فان الهايدروكاربونات المتواجدة اعلى صمام الفحص المغلق في انابيب الحفر او االنتاج 
( ، الحظ الشكل  Packerيجب التخلص منها عن طريق تدوير سائل الحفر قبل رفع العازل المطاطي ) 

 .  المرفق
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واال فان الهايدروكاربونات القابلة لالشتعال قد تتسرب الى ارضية برج الحفر او تشتعل عند سحب او تفكيك 
خيط الفحص. صمام التدوير العكسي يكون مسؤول عن هذه العملية فعند فتح هذه الصمام فانه يسمح 

االنتاج طاردا الهايدروكاربونات  لسوائل الحفر الموجودة في الفراغ الحلقي بالدخول إلى أنبوب الحفر او انبوب
الى السطح مما يمكن السيطرة عليها والتخلص منها سطحيا. عند التخلص من جميع الهايدروكاربونات في 

 خيط الفحص يتم سحبه بشكل امن الى السطح . 

  اتباعها عند انتهاء عملية الفحص الخطوات الرئيسية الواجب

 فتح صمام التدوير العكسي .  -1

 التخلص من الهايدروكاربونات المتواجده في انبوب الحفر او االنتاج عن طريق التدوير العكسي.  -2

 غلق صمام التدوير العكسي.  -3

 فتح صمام الفحص .  -4

 ضخ سائل الحفر الى داخل خيط الفحص لقتل البئر .  -5

  فك العازل المطاطي وسحبة للخارج بشكل امن بعد قتل البئر . -6

 أنواع الفحص الطبقي 

مكن تصنيف الفحص الطبقي بشكل واسع حسب نوع البئر ونوعية العازل للطبقة المكمنية وموقع البئر ي
االساسية المطلوبة  وتشكيله إلى أربعة أنواع . هذه العوامل عن طريقها ممكن تحديد نوع معدات الفحص

 اثناء الفحص
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 أنواع الفحص في اآلبار

 ( .  Cased Hole Test الفحص في اآلبار المبطنة ) -1

 ( .  Openhole Testالفحص في اآلبار الغير مبطنة )  -2

 ( . Barefoot type)  الفحص في االجزاء المفتوحة اسفل البطانة -3

  ( . Straddle Testالفحص بالسدادات المنفرجة )  -4

 (  Open hole well)  مبطنةالالفحص في اآلبار غير  -1

في ( Multi Flow Evaluatorمبطنة يتم استخدام صمام الفحص الذي يسمى ) العند فحص اآلبار غير 
 . Tester valveالرسم المرفق مشار له باالسم 

الفحص وهي السدادات االنضغاطية في هذا  ( المستخدمةPackersلك نوعين من السدادات المطاطية )هنا
(Compression Packers( والسدادات القابلة للنفخ )Inflatable Packers . ) 

( مغلقا وذلك لمنع دخول سوائل  M.F.E)  هذه اآلبار يكون صمام الفحص عند إنزال معدات الفحص في
( مفتوحا للسماح بمرور Bypass Valveنما يكون صمام الجريان الجانبي )الحفر الى داخل االنابيب بي

طين الحفر الموجود تحت السدادة المطاطية الى مافوقها لكي يتساوى الضغط عبرها حتى اليتسبب في تشقق 
 اي من الطبقات الضعيفة التي من الممكن فقدان طين الحفر فيها. 

 Perforated Anchorاز على انابيب التثقيل المثقبة )عند وصول معدات الفحص الى قعر البئر يتم االرتك
. عند ذلك  (setدادة المطاطية في حالة اجالس )، ويتم بعد ذلك تسليط الضغط الكافي عليها لجعل الس (

دقيقة(  3-2) ( بالعمل . بعد مرور من Safety Sealيان الجانبي ويبدا عازل االمان )ينغلق صمام الجر 
انابيب الحفر لمسافة انج واحد ولهذا ( ويمكن مالحظة ذلك عن طريق هبوط M.F.Eينفتح صمام الفحص )

ضغط الوسادة او ضغط يكون ضغط سائل الحفر المسلط على طبقة الفحص قد تم عزله بالكامل واصبح 
على الطبقة الحفر هو الضغط الوحيد المؤثر ( الموجود داخل انابيب Water Cushionعمود الماء )

دفع خالل معدات الفحص الى داخل انابيب الحفر . نتيجة لفرق الضغط فان سوائل المكمن ستن المكمنية
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( يمكن غلقه لرفع  M.F.E. يجب االنتباه الى ان صمام الفحص )  زائحة الماء الموجود فيها الى الخارج
 ضغط الجريان لعدة مرات خالل عملية الفحص الواحدة. 

-2طن لفتح صمام الجريان الجانبي بعد )  10في نهاية الفحص، تسحب االنابيب لالعلى بقوة شد مقدارها 
( ويلغى عمل عازل  Packerدقيقة( مما يؤدي الى تساوي الضغط فوق وتحت الوسادة المطاطية)  3

ذلك يتم رمي قضيب  ( وبذلك تعود الساداة المطاطية الى حالتها قبل االجالس . بعد Safety Sealاالمان) 
 Reverseاد فتحات صمام التدوير العكسي )( داخل انابيب الحفر لكسر سد Go Devilحديدي ) 

Circulation Valve ويتم تدوير الطين عكسيا من الفراغ الحلقي الى داخل انابيب الحفر مزيحه بذلك )
اكد من ازاحة كل السوائل المكنية من السوائل الموجودة داخل االنابيب من الطبقة التي تم فحصها . عند الت

 االنابيب، تسحب المعدات للخارج .

 

 

 

 

 

 

 

 (Cased Hole Test)الفحص الطبقي في اآلبار المبطنة  -2

 : تفيد في امكانية الفحص الطبقي في االبار المبطنة ان عملية 

 تحليل دقيق و كامل للمكمن.   -1
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 الحصول على نماذج جيدة من داخل المكمن . -2

 معدالت جريان وضخ عالية. الحصول على  -3

 المحافظة على معدات الفحص لفترة زمنية اطول.  -4

ايضا وهي من الفوائد التي يتم الحصول  امن الممكن معرفة القطر الداخلي للبطانة وشكلهفي االبار المبطنة 
الفحص. فترة عليها اثناء انزال معدات الفحص الجالس السدادة المطاطية مما تؤدي الى ضمان نجاح 

الفحص هنا تكون اطول من فترة الفحص في االبار الغير مبطنه الن مخاطر االلتصاق التفاضلي في 
الفحص تكون اقل من االبار الغير مبطنة . تصميم الفحص وبرنامج الفحص في االبار المبطنة يكون اكثر 

ل على تحليل دقيق وكامل مرونة من الفحص في االبار الغير مبطنة.  في هذا الفحص يمكننا الحصو 
للمكمن وهذا الشي يحدث فقط اذا تم تنظيف المكمن بشكل جيد وبهذا فان البئر ممكن ان ينتج لفتره اطول 
من الزمن باالضافة الى امكانية الحصول على نماذج مكمنية جيدة ونظيفه ) خالية من االوساخ( حيث ان 

 النماذج الغير نظيفة من الصعب جدا تحليلها .
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 (  Barefoot)  الفحص الطبقي في األجزاء المفتوحة اسفل البطانة -3

(. معدات الفحص في هذه  Casing Shoeيستخدم عند فحص مقطع غير مبطن أسفل قاعدة البطانة ) 
 . (Float Collar)اطية في الجزء المبطن فوق طوق الطفو الحالة تنزل إلى داخل البئر وتجلس السدادة المط

الطبقة  هذه الطريقة شائعه االستعمال في االبار االنتاجية حيث ان الطبقة المكمنية المراد فحصها تقع اعلى 
  المنتجة المستهدفة والتي يجب فحصها بادئ األمر.

 (  Straddle Testالفحص بالسدادات المنفرجة )  -4

في هذا النوع من الفحص تعزل الطبقة المراد فحصها بواسطه السدادات المطاطية من االعلى ومن االسفل 
 في ان واحد . هذا الفحص ممكن إجراءه في اآلبار المبطنة وغير المبطنة. 
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 مكونات خيط الفحص الطبقي

 ستخدم في الفحص الطبقي لآلبار من المعدات التالية : ميتكون خيط الفحص ال

 80S-3crباون لكل قدم نوع  9.2( وزنها  Tubing 3 1/2 inانج )  3.5أنابيب إنتاجية قطر  -1
EUE . 

( / وهي عبارة عن معده تحتوي  RD Sampler or Rupture Disk Samplerحاوية النماذج )  -2
لمستوى معين لتحريك   ط ضغط من الفراغ الحلقيالذي يعمل بواسطة تسلي Rupture Diskعلى 
. يتم ربطه في أعلى خيط 3سم 1200( الموجود داخلها لغلق حاوية نموذج حجمها Pistonألبستم)

الفحص واحيانا في اعماق اكبر. لهذه المعده وقت تاخير معين تسمح للنموذج بالتجمع وفقا لهذا 
( المتواجد في حاوية النماذج ممكن كبسه لألعلى Pistonالوقت. عند انتهاء الفحص فان ألبستم ) 

 لتصريف النموذج وأخذه للمختبر. 

سم تقريبا  18(: وهو عبارة عن وصله حديدية طولها  Radioactive Subوصلة راديواكتفية )  -3
وفيها ماده مشعه تصدر إشعاعات راديواكتفية تلتقط من قبل مجس أشعه كاما عند إنزالها داخل البئر 

 تصحيح العمق قبل إجراء عمليه إجالس السدادة المطاطية والتثقيب.  لفحص و 

RDS Cir. Valve (Rupture Disk Safety Circulation Valve :)صمام التدوير عكسي  -4
عن طريقه تتم عملية تدوير سائل الحفر لموازنة الضغط في الفراغ الحلقي وخيط الفحص عند 
االنتهاء من عمليه الفحص ومحاوله إخراج خيط الفحص إلى خارج البئر. يمكن التحكم بالضغط 

(. هنالك عده Rupture diskالتشغيلي لهذه المعدة عن طريق وضع قياس معين لقرص التمزيق ) 
ت لقرص التمزيق لها عالقة بالضغط الالزم تسليطه لكسر هذا القرص.  هنا تم استخدام قرص قياسا

دقيقتين لكسره والسماح بتدوير  ولمدة PSI 2692يعمل بضغط تشغيلي مقداره  K  7.5تمزيق قياس
( يعمل كصمام أمان  Ball valveسائل الحفر عن طريقه. تحتوي هذه المعده على صمام كروي ) 

وهو بدون صمام األمان الكروي )  RD Cir. Valveهنالك نوع اخر من الصمامات يدعى ملحق. 
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Ball valve  استعمل أيضا في عملية الفحص وحسب توجيهات شركة الفحص الختيار أيهما ،)
 انسب أثناء الفحص.  

(: يسمح للضغط المحصور مابين صمامي الفحص وصمام  Drain Valveصمام تصريف )  -5
كسي المغلقين بالتسرب بأسلوب مسيطر عليه وغير مؤثر عند سحب المعدات التدوير الع

 للسطح.باالضافه إلى إمكانية الحصول على نموذج للنفط المحصور في هذه المعدة. 

وهو الصمام الرئيسي الذي عن طريقه يتم فتح  -(: Tester Valve LPR-Nصمام الفحص نوع ) -6
( في اآلبار الغير مبطنه ويعمل بتسليط ضغط  M.F.Eوغلق أنبوب الفحص وهو مشابه لعمل إل ) 

 OMNIولمدة خمس دقائق.وهنالك نوع آخر من هذه الصمامات يدعى  PSI 1450تشغيلي مقداره  
Tester Valve  وعمله مشابه لألول ولكن مدة التشغيل اقل حوالي دقيقتين أو اقل عند تسليط
 الضغط عليه.

 هما اسما الشركات التي تصنع هذه الصمامات.  OMNIو  LPR   مالحظة:

 Downhole Data Instrument Gauge "5حامل مقاييس الضغط ودرجات الحرارة )  -7
Carrier  عبارة عن جهاز رقمي : )

اسطواني الشكل من خالله يمكن الحصول 
على الضغط ودرجه الحرارة من قاع البئر عن 
طريق ربط المقياس االسطواني المبين 

صورة بجهاز الكمبيوتر وتستلم بذلك منه البيانات. يربط هذا الجهاز داخل معدة خاصة به ويتم بال
تنصيب هذه المعدة فوق صمام الجريان الجانبي وأحيانا يتم ربط معدتين لحمل هذا المقاييس 

 LPR N Testerواألخر فوق صمام الفحص  Hydro. Bypassاحدهم فوق الصمام الجانبي 
Valve  على قراءات دقيقة جدا عند الفحص. بعض األحيان يتم إنزال هذه المقاييس عن للحصول

 (.      Wire lineطريق الواير الين ) 
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نفس مبدأ عمله في اآلبار الغير  -(: Hydraulic Bypassالصمام الجانبي الهيدروليكي)  -8
 مبطنه. 

 -(: Big John Jarعده مضاعفة القوة )  -9
 نفس مبدأ عمله في اآلبار الغير مبطنه . 

 Safetyانج )  7وصله أمان   -10
Joint  RTTS :)-  وهي من معدات الصيد

عن طريقها يتم تحرير خيط الفحص إذا حدث 
أي استعصاء أسفل السدادة المطاطية عن طريق كسره وذلك عن طريق سحب ودفع خيط الفحص 

 ين كسره . مع التدوير عند كل عمليه دفع وسحب لح

 Packer RTTS  (Retrievable Test-treat انج  7السدادة المطاطية حجم   -11
Squeeze  Packer : )-  يعتبر سهل االستعمال وهو احد منتجات شركة هلبرتون وممكن

استعماله عده مرات في الفحص ولعزل الضغط الهايدروستاتيكي عن بقية أجزاء معدات الفحص. 
 ات، هيدروليكية وميكانيكية. يتم إجالسها حسب توجيهات فريق الفحص.  وهنالك نوعين من السداد

مخمد الصدمة التي تحدث إثناء عمليه  -(: Shock Absorberمخفف الصدمات )   -12
 التثقيب حيث انه يقلل من اثر االهتزاز الناجم عن عمليه التثقيب على خط الفحص  . 

أنبوب مثقب عن طريقه تدخل الموائع  -(: perforated pipeأنبوب التثقيب )   -13
 المكمنية إلى داخل أنبوب الفحص ومنها إلى السطح. 

وهو جهاز ميكانيكي يتم التثقيب عن طريقه بإنزال  -(: Firing Headرأس التثقيب )   -14
ق
ض
ي
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 ب معدني من السطح باتجاه ابره االنفجار الموجودة داخله. 

دم المتصاص الصدمات الناتجه من انفجار (/ يستخ safety gunمسدس األمان )   -15
 االطالقات داخل انبوب التثقيب .  

هي  -(:  Tubing Conveyed Perforatorالمثقاب المربوط بنهاية األنبوب )   -16
عملية تثقيب للبطانة أمام الطبقة الحاوية على الهايدروكاربونات وذلك عن طريق جهاز تثقب 

ة مثبته على اسطوانة داخل أنبوب التثقيب لها القابلية على كبير نسبيا يتكون من أطالقات ناري
االنفجار عند إسقاط قضيب معدني على 
رأس التثقيب أمام الطبقة المراد تثقيبها. 
هذه التقنية الجديدة لها القابلية على 
تثقيب مقطع كبير ولمسافة طويلة جدا 
عند إنزال أنابيب التثقيب بالبئر. تصميم 

ف حسب نوع اإلكمال ) هذه التقنية تختل
مؤقت أو دائمي( حيث إن لكل عملية 

 إكمال تصميم معين خاص بها. 

 

 Ported Bullسدادة اإلغالق السفلية )  -17
Plug :)-  ( وهي عبارة عن موجهGuide  يستخدم )

لعدم السماح بسقوط مخلفات التفجير إلى داخل البئر أو 
عند دخول سائل الحفر إلى داخل المعدات لكونه مغلق 

نهايته السفلية مما يحافظ على معدات التثقيب عند 
 إنزالها إلى داخل البئر) الحظ الشكل المرفق( . 
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 طريقة الفحص/   

( مغلقا وذلك  LPR-N Tester Valveعند إنزال معدات الفحص في هذه اآلبار يكون صمام الفحص ) 
 Hydro. Bypassصمام الجريان الجانبي   )لمنع دخول سوائل الحفر إلى داخل األنابيب بينما يكون 

Valve مفتوحا للسماح بمرور طين الحفر الموجود تحت السدادة المطاطية إلى مافوقها لكي يتساوى )
الضغط فوق وأسفل السدادة المطاطية 

(Packer ويتم بعد ذلك يتم تسليط .)
ضغط مناسب مع التدوير لجعل السدادة 

(. ثم  setالمطاطية في حالة اجالس ) 
يغلق صمام الجريان الجانبي بعد تسليط 

طن او اكثر حسب  10ضغط حوالي 
 Safetyالتوجيهات ويبدأ عازل األمان ) 

Seal  بالعمل. بعد تحديد المنطقة المراد )
جالس السدادة المطاطية يتم  تثقيبها وا 

لك بإنزال قضيب ( وذ Perforated gunتثقيب ألطبقه الهدف باستخدام جهاز التثقيب الخاص بها  ) 
( لإليعاز بالتفجير. بعد انتهاء عملية التثقيب بنجاح يتم تسليط Firing Gunمعدني على رأس المفجر )

او أكثر، حسب التوجيهات وبرنامج الفحص، لكي يفتح صمام الفحص )  PSI 1450ضغط أعلى من 
Tester valve )  يجب االنتباه إلى  البئر. للسماح للسوائل وكنتيجة لفرق الضغط بالجريان إلى خارج

( يمكن غلقه وفتحه لرفع ضغط الجريان ولعدة مرات خالل عملية  Tester Valveإن صمام الفحص ) 
 الفحص. 

او اكثر حسب برنامج الفحص  PSI 2700عند نهاية الفحص يتم تسليط ضغط في الفراغ الحلقي حوالي 
ذلك يتم تدوير السائل بالفراغ الحلقي لحين ( وب RDS Circulation valveولمدة دقيقتين لكسر إل ) 

تساوي الضغط فوق السدادة المطاطية داخل وخارج األنابيب وبعد ذلك يتم سحب السدادة المطاطية بقوة 
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طن او اكثر حسب برنامج الفحص لفتح الصمام الجانبي مما يؤدي إلى تساوي الضغط فوق  10شد 
ل األمان وتعود السدادة المطاطية إلى حالتها قبـــل االجالس وتحت السدادة المطاطية وبذلك يلغى عمل عاز

( المربوط   DDI Gauge Carrier.عند سحب معدات الفحص يؤخذ جهاز حامل البيانات الرقمية ) 
بخيط الفحص إلى المختبر ويتم تحميل البيانات وقراءة الضغط ودرجة الحرارة من هذا الجهاز وذلك عن 

 وتر وباستخدام برنامج مخصص لقراءة  وحفظ هذه البيانات .طريق ربطه بجهاز الكمبي

 (  Test Cushionفوائد عمود سائل الحفر داخل االنابيب ) 

( عند اجراء الفحص الطبقي في كل االنواع اعاله  Cushionيستعمل الماء او الطين او الهواء كعمود ) 
حيث تمأل انابيب اإلنتاج أو الحفر كليا او جزئيا بالماء وذلك لتقليل الضغط الساكن           ) 

Hydrostatic Pressure  المؤثر على طبقة الفحص بعد عزلها بالسداد المطاطي. ومن فوائد )
 استعمال هذا العمود هي: 

 غط بين ضغط المكمن وضغط العمود.معرفة فرق الض -1

( داخل أنابيب اإلنتاج أو الحفر لمنع حدوث  Hydrostatic Pressureتوليد ضغط ساكن )  -2
 ( لألنابيب و خاصة في اآلبار العميقة .  Collapseاالنهيار   ) 

منع تدفق سوائل المكمن بشكل مفاجيء الى داخل االنابيب في حاله فراغها ووجود فرق عالي  -3
 ضغط حيث ان ذلك يؤدي الى حدوث نضح حول السدادة المطاطية . بال

 الفوائد التي نحصل عليها من تدوير سائل الحفر       

عند االنتهاء من عملية الفحص يتم تدوير سائل الحفر الزاحة موائع الفحص الموجودة داخل االنابيب 
ف البئر ليدخل من صمام التدوير حيث يضخ طين الحفر في الفراغ الحلقي بين انابيب الحفر وتجوي

 Ruptureفي االبار الغير مبطنه او             )   ( Reverse Circulation Valveالعكسي ) 
disk circulation valve  . في اآلبار المبطنة مزيحا بذلك النفط او الغاز الموجود داخل االنابيب ) 

 أهم الفوائد التي نحصل عليها من اجراء هذه العملية هي : 
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 منع تلوث ارضية جهاز الحفر او المحركات بالنفط مما قد يسبب خطر الحريق. -1

 منع انتشار الغاز المصاحب للنفط المنتج بالجو . -2

 ( من السوائل المنتجة.  Samplesسهولة اخذ العينات )  -3

 االحتياطات الواجب اتخاذها قبل واثناء وبعد اجراء عمليات الفحص الطبقي     

التاكد من ان اجالس السدادة المطاطية قد تم بشكل صحيح وسليم ويتم ذلك عن طريق اجراء  -1
 عمليات الجس قبل اجراء الفحص .

 فحص تجويف البئر لضمان وصول معدات الفحص الى الموقع المطلوب بدون عائق . -2

 انعات االندالع قبل اجراء الفحص بشكل جيد لضمان اجراء الفحص بدون مشاكل .فحص م -3

 فحص مضخات الطين بشكل جيد وتهيئتها للعمل . -4

تجهيز طين حفر مناسب وجيد من حيث الكثافة وخزنه في خزانات الطين المتوفرة مع االخذ بنظر  -5
 االعتبار وجود خزين كافي من مواد تحظير طين الحفر.

االحتراق للتاكد من نظافته مع اجراء فحص للضغط عليه الختبار تحمله بصورة  فحص انبوب -6
 امنه. 

مراقبة مستوى الطين في المجال الحلقي حيث يجب ان يكون مملوءا بالطين طيلة فترة الفحص  -7
.جراء عملية التدوير العكسي للطين بعد اكمال عملية الفحص بمعدل ضخ واطيء لمنع تاكل فتحه 

 ر العكسي. صمام التدوي

 توفير عدد كافي من مطافيء الحريق توزع في مكان مناسب حول البئر الستعمالها عند الحاجة. -8

التأكد من انغالق مانعات االندالع حول االنبوب اثناء التدوير العكسي لطين الحفر واليتم فتحها  -9
 اال بعد وصول طين الحفر ذو الكثافة المناسبة الى السطح .
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 Oil Wells exhortation حث االبار النفطية

عبارة عن طرق تستخدم لزيادة نفاذية الطبقات المنتجة في اآلبار النفطية مما يؤدي الى زيادة انتاجها من 
 النفط والغاز وتتم كما يأتي :

والحواجز المتواجدة بالقنوات الشعرية في الطبقة المنتجة كالمواد الشمعية والتي تعرقل ازالة المسببات  .1
 انسياب النفط الى داخل البئر.

 فتح قنوات جديدة في الطبقة المنتجة وتوسيع القنوات الشعرية الموجودة اصال . .2

منها اعتمادا على نوعية هنالك اربعة طرق متبعة في حث اآلبار النفطية ويتم اختيار الطريقة المناسبة 
 وطبيعة صخور المكمن .

 Methods of Oil Wells exhortation طرق حث اآلبار النفطية

   Acidizing Methodطريقة التحميض  .1

تستخدم هذه الطريقة في معالجة المكامن الكلسية وكذلك في المكامن الرملية الحاوية على الكربونات 
. اذ يتم استخدام هذه الطريقة على اساس قابلية تفاعل الحامض  HClباستخدام حامض الهيدروكلوريك 

 مع كربونات الكالسيوم المكونة للصخور الجيرية )الكلسية( كما في المعادلة ادناه:
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2O + CO2+ H2 +2HCl         CaCl 3CaCO 

الهيدروكلوريك والملح الناتج من التفاعل هو ملح ذائب في الماء غير راسب وهذا يفسر استخدام حامض 
دون غيره من الحوامض التي تترك األمالح الناتجة من التفاعل بشكل رواسب غير ذائبة او تنتج موادا 

 صلبة تؤثر سلبا على الفراغات في الصخور المكنية.

ان طريقة التحميض تؤدي الى تكوين قنوات متعددة في صخور المكمن تزيد من كفاءة البئر على 
%( باإلضافة الى الحفاظ على  14-8تركيز الحامض على ان يتراوح بين ) اإلنتاج ويجب مراعاة

 درجات الحرارة ضمن مدى معين لغرض اعطاء اعلى فاعلية لعملية التحميض .

  The Additives to the Acidالمضافات التي يتم اضافتها الى الحامض 

ميض بصورة ايجابية دون اإلعاقة او يتم اضافة بعض المواد الى الحامض للمساعدة في اجراء عملية التح
 اإلضرار بالبئر وملحقاته . ومن هذه المضافات :

 لمنع التآكل الذي قد يحدث في خيط الحفر.Corrosion Inhibitors مانعات التآكل  .1
ممزوجا مع  HClيتم اضافة هذه المادة عندما يكون حامض الهيدروكلوريك  2BaClكلوريد الباريوم  .2

اذ يؤدي تواجد حامض الكبريتيك الى تكون جذر الكبريتات   ، 4SO2Hنسبة من حامض الكبريتيك 
 التي تترسب في القنوات لذا يتم استخدام كلوريد الباريوم ليتفاعل مع الكبريتات والتخلص منها .

لسطحي لناتج عبارة عن مضافات تعمل على تقليل الشد ا Surfacantsمواد تقليل الشد السطحي  .3
التفاعل بين الحامض والصخور وكذلك تمتص من قبل الصخور في داخل المكمن فتفصل الماء عن 

 الصخور.

  Methodologyطريقة العمل 

يتم ضخ كمية معينة من الماء اواًل الى داخل البئر خالل انبوبة اإلنتاج مع غلق صمام المجال الحلقي وبعد 
ذلك يضخ الحامض من خالل انبوبة اإلنتاج وعند اإلنتهاء من ضخ كمية الحامض المقررة يعقبها اضافة 

لك يقفل صمام انبوبة اإلنتاج ويفتح كمية مقررة من الماء إلزاحة الحامض ونقله الى الطبقة المكمنية وبعد ذ
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صمام المجال الحلقي حيث يبدأ بضخ الماء هذه المرة خالل المجال الحلقي لدفع المتبقي من الحامض 
والمحصور الى  ذلك المكمن ألن تواجد الحامض داخل انبوبة اإلنتاج وداخل المجال الحلقي يؤدي الى تآكل 

 السطوح المعدنية .

داخل البئر لفترة مناسبة لزيادة كفاءة عمل الحامض ثم يفتح بعدها صمامي انبوبة يترك الضغط محصورا 
زاحة الحامض والماء الممزوج بالنفط  اإلنتاج والمجال الحلقي للسماح بالهيدروكربونات في المكمن بالخروج وا 

الممزوج بمواد  ودفعه الى خارج البئر وصوال الى حفرة الحرق عبر انبوب معد لهذا الغرض وبعد حرق النفط
التحميض ونواتجها يترك البئر مفتوحا للجريان لفترة مناسبة حيث ينظف تماما بعده يغلق الصمامان وتصبح 

 البئر جاهزة لإلنتاج .

 Chemical treatments Methodطريقة المعالجات الكيميائية  .2

عملية انسياب النفط والغاز  تستخدم هذه الطريقة في حث اآلبار عادة بإستخدام مواد كيميائية خاصة تسهل
الى داخل البئر وبالرغم من ان هذه المواد الكيميائية غالبا ما تستعمل مصاحبة لعمليات التكسير الهيدروليكي 
وعمليات التحميض إال انها لها تطبيقات خاصة بها حيث تستعمل احيانا موادا كيميائية لتقليل الشد السطحي 

انسياب النفط والغاز الى داخل البئر ، وفي حاالت عديدة عندما يمتزج النفط  للماء والذي يعيق احيانا عملية
والماء فإنهما يكونان محلوال مستحلبا غليظ القوام يعيق حركة النفط والغاز بإتجاه البئر ولغرض تالفي هذه 

 الظاهرة يرجع الى المعالجة الكيميائية باستخدام مواد تمنع تكون المستحلب .

في عمليات حث وتأهيل اآلبار لإلنتاج اكثر من طريقة واحدة في آٍن واحد فمثال في معالجة  تستعمل غالبا
اآلبار بالتحميض يتم احيانا استخدام التكسير الهيدروليكي لصخور المكمن للمساعدة في زيادة تماس 

 الحامض بالصخور .

  Hydraulic blasting Methodطريقة التكسير الهيدروليكي  .3

الطريقة غالبا في حث وتأهيل المكامن ذات الصخور الرملية وذلك بزيادة نفاذية الطبقة المنتجة  تستخدم هذه 
بإحداث شقوق جديدة في الصخور بتسليط ضغط عال عليها ، ثم يوضع رمل خاص يالئم طبيعة المكمن 
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قات على انسياب لمنع انسداد الشقوق او تضّيقها عند ازالة الضغط المسلط على الطبقة ، لتعمل هذه التشق
 النفط من المكمن الى التجويف البئري .

 Methodologyطريقة العمل 

 تتم المعالجة بهذه الطريقة بثالث مراحل :

يضخ السائل المستخدم في عملية التكسير كالماء او األلكتروليت بضغٍط عاٍل جدا باستعمال  .1
حداث تشققات ضمن صخور مضخات لها القابلية إلعطاء ضغوط عالية تعمل على تكسير الطبق ة وا 

 المكمن مع مراعاة ان يكون الضغط المستخدم اقل من ضغط انفجار البطانة وانبوب اإلنتاج .
يضخ السائل الحاوي على كمية مناسبة من الرمل والفتات الناعم من اجل ملء الفراغات المستحدثة  .2

 في الصخور ومنع انطباقها بعد ازالة الضغط عنها الحقا .
بئر للجريان للسماح للنفط بالخروج من المكمن ودفع السوائل المستخدمة في عملية التكسير تفتح ال .3

الهيدروليكي والتي تمزج بالنفط الى خارج التجويف البئري عبر انبوب موصل الى حفرة الحرق 
 لحرقها والتخلص منها لحين الحصول على نفط نقي خاٍل من هذه السوائل .

 
 Injection Methodطريقة الحقن  .4

تستخدم هذه الطريقة للحفاظ على الضغط المكمني بواسطة ضخ الماء والغاز الى المكمن من ابار اخرى 
 مجاورة لآلبار اإلنتاجية عندما تنخفض الضغوط المكمنية بسبب عمليات اإلنتاج .

ان انتاج النفط من اآلبار يتم بادئ األمر غالبا اعتمادا على الضغط المكمني اي يكون اإلنتاج بفعل 
طاقات المكمن الذاتية  ويسمى اإلنتاج في هذه المرحلة باإلنتاج األولي ، وعند استمرار اإلنتاج فإن 

المكمن سوف تقل بسبب  انتاجية 
العالي بالضغط المكمني  اإلنخفاض 
من النفط مخزونة داخل   وتبقى كمية

يمكن انتاجها اعتمادا على  المكمن ال 
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الطاقة الذاتية للمكمن مما يتطلب المعالجة للحفاظ على الضغط المكمني  عن طريق ضخ الماء او 
بخاره مع الغاز لرفع الضغط المتدني للمكمن  رفع مستوى النفط في المكمن اي الحفاظ على الضغط 

نتاج وهذا ما يعرف بالطرق الثانوية في اإلنتاج والتي تعتمد على ضغط المكمني لغرض استمرار اإل
 الغاز او الماء عبر ابار الحقن .

 

 

 

 

 

ان اغلب الطرق الثانوية الواسعة اإلنتشار هي حقن الماء ألن الماء يكون رخيص الثمن وال يحدث اضرار 
مل على زيادة قابلية انتاج الطبقة الذي يع floodingوكثير التواجد وتعرف عملية ضخ الماء بالطوفان 

المكمنية . ويجب ان تتوزع 
اآلبار المستخدمة في عملية 

الحقن بشكل منتظم في 
المكمن اعتمادا على مسامية الصخور 

متر( ، حيث ان  200-50وكمية الضخ )اإلنتاج( وعلى الضغط وفي اغلب الحاالت تكون المسافة بمعدل )
اي  (Spots 5)ل انتاج ويتمثل ذلك بتوزيع ابار الحقن بشكل خماسي اكبر واحسن توزيع يؤدي الى افض

تتوزع اربع ابار حقن في طرفي التركيب وواحد في منتصفه مع مراعاة ان يكون الماء المستخدم ألغراض 
مواد الحقن خال من الشوائب والمواد العالقة ألنها تؤدي الى تقليل النفاذية ، كما يجب ان ال تحتوي على 

 مخدشة او مواد عضوية او بكتيريا ألنها تغلق المسامات .

               

ابار انتاجية                   + 
 # ابار حقن
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تستخدم هذه الطريقة في العراق في مكامن حقل كركوك  للحفاظ على الضغوط المكمنية في قبة بابا حيث 
الدبس عبر ابار الحقن الى المكمن النفطي في قبة بابا يتم ضخ الماء من نهر الزاب الصغير قرب مدينة 

 لرفع مستوى النفط .

ان اآلبار النفطية والغازية قد تعالج بالطرق المذكورة اعاله قبل البدء بعملية اإلنتاج او بعدها عندما يسجل 
ه ال يتم انتاج اإلنخفاض في اإلنتاج النفطي . وان استخدام هذه الطرق في تأهيل المكامن النفطية يثبت ان

 floodingجميع النفط الموجود في المكمن وتعتمد كمية المادة المنتجة على معامل يسمى بمعامل الطوفان 
index  وهو يمثل النسبة بين حجم الجزء الذي يكتسحه الماء الى الحجم الكلي للمكمن وتكون قيمة هذه

 لزوجة النفط ولزوجة الماء المستخدم في الحقن النسبة عادة اقل من واحد اذ يعتمد معامل الطوفان على على

وفي حالة عدم التمكن من اجراء طرق المعالجة هذه فيتم اللجوء الى سحب النفط مباشرة من المكمن بالطرق 
الصناعية باستخدام مضخات مجهزة بصمام يفتح ويغلق اعتمادا على الحركة المؤثرة عليه  لتوجيه انتاج 

 الطريقة تتطلب بعض الشروط منها : النفط الى السطح لكن هذه
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