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  النفطیة اآلبارسوائل حفر  إلنتاجفي محافظة صالح الدین  أطیان تكوین الفتحة تقییم
  ناطق حسن محیمید،  عبدالسالم مهدي صالح،  هزاعسوسن حمید 

  العراق، تكریت ،   جامعة تكریت، كلیة العلوم ،  التطبیقیة  األرضقسم علوم 
  الملخص

منكشفة في طیة مكحول في محافظة صالح الدین إلنتاج سوائل حفر االبار النفطیة إذ تم اختیار تم من خالل البحث دراسة أطیان تكوین الفتحة ال
یولـوجیة، ثم الطبقات العلیا الحمراء والخضراء من تكوین الفتحة لهذا الغرض، وتم تحدید موقع منطقة الدراسة اعتمادا على المـحددات الحقلـیة والجـ

 ,SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, MnO, Na2O( میـائـیا الحتـساب نسب االكاسـید للعـناصر التالیـةبعدها تم تحلیل العینة تحلیال كیـ

TiO2, K2O and SO3باإلضافة إلى الفاقد من االحتراق ( )LOIوتم أیضا فحص النماذج بواسطة جهاز األشعة السینیة الحائدة ( )XRD (
عینة باإلضافة إلى إجراء الفحوصات المختبریة لتحدید خواص سائل الحفر من حیث الكثافة واللزوجة لمعرفة االنعكاسات القاعدیة للمعادن المكونة لل

ن خالل والراشح ونسبة ایونات الكالسیوم والدالة الحامضیة حیث بینت الدراسة انه باإلمكان استخدام تلك األطیان كسوائل حفر اآلبار النفطیة م
 .لدعم القوه الهالمیة المناسبةالظروف القیاسیة واستخدام المظافات 

   المقدمة
من التكاوین المهمة في  (المیوسین االوسط ) ن الفتحةیعتبر تكوی

من یشكل الغطاء الرسوبي للعدید من المكا كونه األوسطالعراق والشرق 
للكبریت في العراق وتستغل بعض  النفطیة، ویمثل المصدر الرئیس

ناعات كاالسمنت والجص الص في العدید من أولیةكمواد  صخوره
  .[1] وغیرها

النفط  آبارلعملیة حفر  األساسیةیعتبر سائل الحفر من المقومات 
من المهم توفیر بدائل عراقیة  أصبحوكون العراق من الدول النفطیة 

دراسة الطبقات الطینیة الحمراء  تمتمالئمة كسوائل حفر لذا 
 ظروفیة وذات منكشفة ونق أطیانوالخضراء لتكوین الفتحة كونها 

سوائل حفر  إلنتاج األطیانفي دراسة تلك  كلهجیدة یترتب هذا  مقلعیه
  النفط والغاز. آبار

تقع منطقة الدراسة في محافظة صالح الدین شمال مدینة بیجي على 
جانب الطریق المؤدي إلى قریة الزویة في قمة طیه مكحول المحددة 

 20'  00" - 33° 50' 00"(طول  خطيبین ضمن الموقع الجغرافي 
منطقة  )39° 00'  00" - 39°  10'  00"( عرض وخطي )" °34

قریة الزویة  إلىیبة من الطریق المؤدي ر الدراسة سهلة الوصول كونها ق
  .)1( واألشخاص شكلوسهولة وصول المعدات 

  

  
 ) خارطة موقعیة تبین منطقة الدراسة1شكل (
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النكشاف المقطع  ) تبعاً  Fatha Formation( تكوین الفتحة سمي
 [2]شمال مدینة بیجي ) km 10( المثالي له في منطقة الفتحة

من عدة دورات رسوبیة  امتكونینكشف التكوین في منطقة الدراسة 
تتمیز كل دورة بسلسلة من ترسبات الحجر الجیري والجبس 

  .[3] واالنهایدرایت والمارل االحمر واالخضر والملح
وحدات  إلى عدةتكوین الفتحة  and [6] ,[5] ,[4] كل من قسم

 ,(الطبقات االنتقالیة كما یأتي األحدث األقدم إلىصخریة وهي من 
 وتترسب .الطبقات العلیا الحمراء) ,الطبقات النزیزیة ,الطبقات الملحیة

العلیا في موقع  الحمراء الطبقاتضمن تكوین الفتحة في وحدة  األطیان
  یصل  طى بطبقة من الجبس) تغ4m(إلىیصل سمكها والتي  ،الدراسة

منطقة الدراسة تابعة للرصیف غیر  بنیویة ،)1m(إلىسمكها 
التالل في الجزء الشمالي  أقدام) في نطاق unstable shelf(المستقر

  .لعراقمن ا
      طرق العملالمواد و 

ممثل  واحد اخذ نموذجحیث  2011انجز العمل الحقلي في عام 
 یر متعرض للتجویة وغ بقاتبشكل عمودي على مضرب الطللطبقات 

اقل من  إلىل صحجم ی إلىمناسبة وهذا النموذج تم طحنه بكمیة 
)72μm ،([7] األمریكيمعهد النفط  لكي تتوافق مع مواصفات 

 النموذج جاهز كونیوبذلك وبدون عملیة فصل لألطیان  لسوائل الحفر
  .ألمختبريللعمل 

  

  
  ات الطینیة المدروسة) تمثل المقطع الطباقي للطبق1( لوحة رقم

  

 السینیة الحائدة األشعةتقنیة  باستعمالالمعادن الطینیة  شخصت
)XRD(  في المختبرات المركزیة للهیأة العامة للمسح الجیولوجي

واهم الطرق للتعرف على  أفضلمن  تعتبرالتي بغداد  –والتعدین 
 إذ إن لكل معدن انعكاس قاعدي معین ،المعادن ومن ضمنها الطینیة
 وهي فیما بینهالغرض التمییز  مختلفةوعوملت النماذج بمعامالت 

)Bulk, Ethylene Glycol, Heated 350 and Heated 550( 
[8].   
تحلیل العینة تحلیال كیمیائیا لمعرفة نسب اكاسید العناصر  أیضاوتم 

 ,SiO2, Al2O3( المكونة لتلك المعادن واكاسید العناصر وهي

Fe2O3, CaO, MgO, MnO, Na2O, TiO2, K2O and SO3 (
) وان كل هذه LOI( باإلضافة إلى تعیین نسبة الفاقد من االحتراق

 للمسحالعامة  للهیأةاالكاسید تم تحلیلها في المختبرات المركزیة 
   باستخدام جمیع طرق التحلیل التالیة :.بغداد  –الجیولوجي والتعدین 

 بواسطة جهاز االمتصاص الذري. •

 .(EDTA)متصاص الذري والتسحیح مع بواسطة جهاز اال •

) والتسحیح مع U.V Spectrophotometerاستعمال جهاز( •
(EDTA). 

 استعمال الطریقة الجذبیة. •

 أما بالنسبة للفاقد من االحتراق فقد تم احتسابه عن طریق حرق •
ة ساعة وحساب الفارق لمد º)م1000( )غم من العینة الجافة إلى1(

  بالوزن.
لغرض تقییم خواص سوائل الحفر  مختبریةالأجریت الفحوصات 

للنموذج قید الدراسة وحسب المواصفات الخاصة بمعهد النفط 
 )72μmعلى النموذج المطحون الى حجم اقل من ( )APIاألمریكي(

  وطریقة الفحص كاآلتي
)غم من النموذج إلى 22.5إجراء الفحص على النموذج بإضافة ( - 1
) یبین 2) دقیقة وجدول(20() مل من الماء المقطر وخلط لمدة 350(

  النتائج (بدون إضافات)
)غم من النموذج إلى 22.5( إجراء الفحص على النموذج باضافة - 2
) دقیقة مع المضافات 20) مل من الماء المقطر وخلط لمدة (350(

 gm of caustic soda, 3.5gm of CMC, 0.75 0.25التالیة(

gm of XC-Polymer )یبین النتائج.2) جدول ( 

غم من البرایت 56راء الفحص على النموذج المثقل بإضافة إج  - 3
) مل من الماء المقطر مع 350غم من النموذج إلى ( 22.5إلى (

) gm of H.V  CMC, 0.25 gm of caustic soda 2.2إضافة(
 ) یبین النتائج.2) دقیقة جدول(20وخلط لمدة (

مل من الماء المقطر مع  350غم من النموذج إلى 25إضافة   - 4
غم 1.5دقیقة)  و 20غم من الصودا الكاویة وخلط لمدة (0.25ضافة إ
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دقیقة) النتائج مبینة  20) عالي اللزوجة وخلط لمدة (CMCمن مادة (
  ).2في الجدول (

هناك العدید من المحددات التي یمكن من خاللها اختیار سائل الحفر 
یة وهي تصمیم البئر والضغط المتوقع للتكاوین ومیكانیكیة وكیمیائ

الصخور ومدى التأثیر على التكوین المنتج والحرارة والمحددات البیئیة 
وتوجد خواص عدیدة لسائل الحفر تعرف  [9] ,والظروف االقتصادیة 

من قبل برنامج الحفر، ویجب السیطرة على تلك الخواص لضمان 
نجاح عملیة الحفر على الوجه السلیم وهي كاآلتي (الكثافة واللزوجة 

یالتینیة(الهالمیة) والراشح وایونات الكالسیوم والدالة والقوة الج
الحامضیة). تعرف (الكثافة واللزوجة والقوة الجیالتینیة(الهالمیة) 
والراشح) بالخواص الفیزیائیة و(وایونات الكالسیوم والدالة الحامضیة) 

اجري الفحص ، حیث [11] ,[10]بالخواص الكیمیائیة لسائل الحفر 
 نموذج لتحدید الخواص الفیزیائیة والكیمیائیة والتیاریةاالختباري على ال

حیث تم اختبار النموذج  كركوك-قسم الحفر  –في شركة نفط الشمال 
 ,[12] [7]باالعتماد على المواصفات الخاصة بمعهد النفط االمریكي 

المستعملة من قبل شركة نفط الشمال  اإلضافاتحیث استعملت بعض 
  سائل الحفر. خواصلتحسین 

  النتائج والمناقشة
) تم XRDالسینیة الحائدة ( من خالل دراسة مخططات األشعة

تشخیص كل من المونتموریلونایت والبالیغورسكایت والكاولینایت 
المعادن غیر  إلى باإلضافة وهي السائدة واالالیت كمعادن طینیة

 األشعةالطینیة الكوارتز والفلدسبار والدولومایت كما مبین في مخطط 
وكلما زادت نسبة المعادن  )2( قم سینیة الحائدة الكلیة للنموذج شكلال

الطینیة كالمونتموریلونایت والبالیغورسكایت زادت صالحیة استعمال 
  . تلك األطیان إلنتاج سوائل الحفر

تمیز معدن المونتموریلونایت من خالل االنعكاس القاعدي الذي یظهر 
 معدن، و )Aº 25. 14=d( بمسافة θ2=)6.25(عند الزاویة 
َ في النمالبالیغورسكایت  ذج وذلك من خالل االنعكاس القاعدي و شُخص

ومعدن  )Aº 5. 10=d( بمسافة θ2=)8.48(عند الزاویة  األول
كما في  Aº 10=d( [8]( بمسافة θ2=)8.88(عند زاویة  االالیت

  ).2الشكل رقم (
صعوبة المعادن الطینیة كما هي لیست سهلة التشخیص لذا فهناك  أن

 ,Bulk( بینها لذلك استعملت عدة معامالت وهي فیما في التمییز

Ethylene Glycol, Heated 350 and Heated 550( [13] 
لتداخل االنعكاسات القاعدیة  وذلك لغرض التمییز بین المعادن ،[8]

  .)2كما في الشكل رقم (  لبض المعادن الطینیة
د تعریض النموذج إلى بخار تغیر عنت االالیت ال إن قیمة شدة انعكاس

حیث  , [14] تزداد قیمة الشدة عند التسخینلكن االثیلین كالیكول 
تزداد الشدة قلیال  (Cº 350)عند تسخین النموذج إلى درجة حرارة 

وتظهر بالتمیز عن شدة االنعكاس لمعدن البالیغورسكایت وفي درجة 
 [8] االالیتنالحظ زیادة قیمة الشدة بوضوح لمعدن  (Cº 550)حرارة 

  .)3كما في الشكل رقم (
یمثل المونتموریلونایت (البنتونایت) واحدًا من نواتج التجویة وخاصة 
الرماد البركاني والصخور الناریة التي من خاللها تتكون المعادن 
الطینیة، ومن العوامل المحددة للتجویة هو كل من المناخ 

معدن االالیت في اما ، [15] والطوبوغرافیة والغطاء النباتي والزمن
ذات الطبقات  (Alteration)المایكا  تحللالغالب ناتج من عملیات 

الشائعة في الصخور أو ناتج عن  (Trioctahedral) الثمانالثالثیة 
، ومعدن البالیغورسكایت ناتج [16] التعریة المباشرة للصخور الرسوبیة

  .[17] عن التحول لسلیكات المغنسیوم في التربة او الرسوبیات
مكونة من  النموذج بأنوجد  العینةالتحلیل الكیمیائي على  إجراءبعد 

.وبنسب مختلفة )1اكاسید العناصر المدرجة في الجدول رقم (
 

  .) یبین نسب اكاسید العناصر المكونة لنموذج الزویة1( جدول رقم
   L.O.I Cl  المجموع

%  
SO3  

%  
P2O5  

%  
K2O  

%  
Na2O  

%  
MgO  

%  
CaO  

%  
TiO2  

%  
Al2O3  

%  
Fe2O3  

%  
SiO2  

%  
 االكاسید

  الزویة  43.14  5.22  11.59  0.63  5.0  14.8  0.98  2.78  0.06  0.20  0.18  14.11  98.51
99.2 7.55  n.a  n.a  n.a  0.62 1.89 2.49 2.43 0.13  19.18 5.69 59.22  API  

n.a: not analyzed 
 

ذج من خالل النتائج التي تم الحصول علیها من التحلیل الكیمیائي لنمو 
لسائل الحفر وجد  الممثلة الزویة ومقارنتها مع نسب االكاسید القیاسیة

 أعلىبان نسب االكاسید الرئیسة المكونة كاوكسید االلمنیوم والسلیكا 
المعادن غیر الطینیة عن المعادن  في وهذا دلیل على زیادةنسبیا 
التي تكون اقل نسبیًا والمعادن غیر  )APIبالمقارنة مع ( الطینیة

اما اوكسید الحدید واوكسید  لطینیة تعتبر كشوائب ضمن العینة،ا
اما ارتفاع نسبة  )APIالتیتانیوم فان نسبها متقاربة بالمقارنة مع (

، وزیادة اوكسید اوكسید المغنیسیوم یعد دلیل على تواجد الدولومایت
وارتفاع نسبة الكالسیوم یعد  ، [18] المغنیسیوم یدعم القوة الهالمیة

لى تواجد المونتموریلونایت من نوع كالسیوم، وایضا ارتفاع دلیل ع
وذلك لدخولة في تركیبة معدن االالیت والفلدسبار اما ارتفاع نسبة 

او میاة التبلور  الفاقد عن االحتراق فیشیر الى ارتفاع نسبة الكالسایت
[19].
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  الكلیة لنموذج الزویة )XRD() مخطط حیود االشعه السینیة2شكل رقم(

  

   
 لنموذج الزویة بمعامالت مختلفة )XRD( ) مخطط منحنیات األشعة السینیة الحائدة3شكل رقم(

  

هناك العدید من المضافات التي تستعمل لضبط ومعالجة خواص 
  سائل الحفر وتقسم المواد المضافة حسب الغرض الى:

مضافات السیطرة على الكثافة. (البرایت والهیماتایت والماغنتایت  - 1
  ).وغیرها

 ,Soda Ash, Bentonite, PAC Polymerمضافات اللزوجة( - 2

XC-Plymer, Starch & CMC      .( 

 )Starch, CMC and PACمضافات السیطرة على الترشیح( - 3

 ,NaoH, KoH(مضافات السیطرة على القاعدیة والحامضیة - 4

Ca(OH)2, NaHCO3 & Mg(OH)2 ([20], [21]. 

اللزوجة الظاهریة و الستیكیة (اللزوجة البالمعاییر التیاریة تتضمن  - 5
  ) التي تم حسابها عن طریق القوة الهالمیةو  ونقطة المطاوعة

مل من الماء المقطر  )350(مع  )غم من النموذج22,5( (خلط - 1
نتائج غیر مالئمة لالستعمال في  أظهرت دقیقة) )20( وخلط لمدة

ي الجدول كما ف )API( لمواصفاتوغیر مطابقة  النفطیة اآلبارحفر 
 هذه خواص لینا البحث عن محسنات تدعمع توجب ) لذا2(مرق

 .األطیان

أضیف إلى  والراشح والدالة الحامضیة لتحسین الخواص التیاریة - 2
أضیف  دقائق) 5وخلط لمدة ( ),0.25gm Caustic Sodaالنموذج (

) على gm CMC 3.5) و (0.75gm XC-Polymerإلى النموذج (
یة، ولوحظ أن فقط قیم الهالمیة دقیقة) إضاف 20التوالي وخلط لمدة (

)Gel Strength) ونقطة المطاوعة (Y.P غیر مطابقة لمواصفة (
)API) (MDS) 2) كما مبین في الجدول ،(  
ضافته إلى جدید غم  )22.5(تم اخذ  - 3 ٕ مل )350(من النموذج وا

للحصول على  البرایتمن gm )28(ثقل النموذج بو من الماء المقطر 
ولضبط قیمة دقیقة ) 20(مع خلط لمدة  3/سم) غم1.1كثافة مقدارها (

) Caustic Soda)غم من مادة (0.25الدالة الحامضیة ُأضیف (
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عالي  )CMCمن ( gm )2.2إضافة (مع  ) دقائق5وخلط لمدة (
) دقیقة 20اللزوجة لتقلیل الراشح ودعم الخواص التیاریة وخلط لمدة (

تحسنت جمیع  ،)2ظهر النموذج النتائج المبینة في الجدول رقم (أ
) بقیت غیر مطابقة Gel Strengthالخواص لكن قیمة القوة الهالمیة (

إن قیمة القوة الهالمیة لم تتغیر في جمیع الفحوصات سوى تغیرا 
طفیف.لكن قیمة اللزوجة والقوة الهالمیة تزداد باستمرار خالل عملیات 

 لذا ثقل النموذج بالبرایت لمعرفة مدى تأثیر) Asme,2007الحفر(
 التثقیل على تلك الخواص.

ضافته إلى )25(تم رفع التركیز بأخذ  - 4 ٕ غم من النموذج وا
 gm of Caustic 0.25)( إضافةمل من الماء المقطر مع )350(

Soda  1.5(  كذلك وأضیفدقیقة ) 20(وخلط لمدةgm من مادة (
)CMCلوحظ أن قیم الهالمیة  ,دقیقة) 20(وخلط لمدة ) عالي اللزوجة
)Gel Strength) ونقطة المطاوعة (Y.P غیر مطابقة لمواصفة (
)API) (MDS)  2) كما مبین في الجدول.(  

 قیم عالیة أعطتعلى النموذج  تاختبارات الترشیح التي اجریان 
التي تعمل كعامل  )CMC( (غیر مسیطر علیها) لذا استعملت مادة

 إلى إضافةالعذبة  األوساطفي  بصورة اساسیة مسیطر على الراشح
 Drilling Fluids( ها تدعم الخواص الریولوجیةكون

Technology.,2004( أضیف إذ)من ( غم)3,5CMC واطئ (
دقیقة  30\3سم)7,5( كمیة الراشح أصبحتالنموذج حیث  إلى اللزوجة

في حالة التثقیل  أماالقیمة جیدة جدا في عملیات الحفر  وهذه
 )7,4( الراشح وأصبحعالي اللزوجة )CMC(غم من)2,2(أضیفف

  .)2كما في الجدول رقم ( دقیقة30\ملم
انه كلما كانت الدالة ف وایونات الكالسیومالدالة الحامضیة  أما

ي البدایة كانت قیمة ف، ضیة عالیة أصبحت ظروف الحفر جیدةالحام
 Caustic(( مادة أضیفت) ولضبط تلك القیمة 6( الدالة الحامضیة

Soda( )NaOH(( بمقدار)قیمة  أصبحتتى الخلیط ح إلىغم )0,25
بالنسبة الیونات الكالسیوم فان تركیزها  أما ،)12( الدالة الحامضیة

كما في الجدول رقم  القیمة مناسبة لعملیة الحفر وهذه) ppm 120(هو
)2.(

  مختلفة ) یبین خواص سائل الحفر لنموذج الزویة بمعالجات2جدول رقم(
API&MDS 25الخاصیة  بدون إضافات  ضافاتمع اإل  تثقیل مع اإلضافات  غم مع اإلضافات  

  الكثافة 1.04  1.04  1.1 1.05  حسب الحاجة
Ib/100ft2  

30≥ 34 48 36 12 θ600  
rpm  

≥23 23 34 22 7 θ300  
rpm  

15≥ 17 24 18 6 A.V  
CP  

7≥ 11 14 14 5 P.V  
CP  

16≥ 12 20 8 2 Y.P  
Ib/100ft2  

4 - 8  3 4 4 3 10 Sec Gel  
Ib/100ft2  

2 - 12  4 5 4 3 10 Min Gel  
Ib/100ft2  

9.5≥  10 12 12 6 pH  
≤250 40 200  120  120  Ca+  

Ppm  

≤15 14.4 7.3 7.4 High Filtrate  
Cm3/30 min 

 API: America Petroleum Institute  
MDS: Murchison Drilling School 

 االستنتاجات والتوصیات:
ج مالئمة نتائ تظهرلم  االعتیادیة الظروففي  تكوین الفتحة أطیان أن

تحسین تلك الخواص وجعلها  باإلمكانلكن  الحفر، اتحضیر وانتاج
مناسبة باستخدام المحسنات المتوفرة ومن النتائج التي حصلنا علیها 

حسین الخواص لت XC-Polymerكمیة من مادة  إضافةمن 
 Causticقیمة الدالة الحامضیة أضیفت مادة الریولوجیة، ولضبط 

Soda )NaOHان الحاصل في قیمة الراشح ) وان النقص
 CMCكمیة من مادة إضافةدقیقة كان نتیجة 30\ممل)7,4(إلى

)Carboxymethylcellulose(  كون قیمة القوة الهالمیة لم تطابق
 نوصي باستعمال طریقة التنشیط ألطیان المواصفات القیاسیة لذا

لغرض تحویل البنتونایت  )Na2CO3( المونتموریلونایت باستخدام مادة
دة ن نوع الكالسیوم الى الصودیوم الذي یتمیز بمواصفات ریولوجیة جیم

ذلك حساب عالیة حیث تدعم القوة الهالمیة، وك وسعة تبادل ایونیة
ن لغرض رسم خطة تصنیعیة لتلك األطیاو ، االحتیاطي لتلك األطیان

  .الخوض في تجریبها میدانیا
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Evaluation of Fatha Formation clays in Salahadeen Governorate for oil well 

drilling fluids Production 
Sawsan. H.  Al-Hazaa , AbdulSalam. M. Salih , Natiq. H. Al-Jumaily 

Applied Geology Department , College of Science , University of Tikrit , Tikrit , Iraq 
Abstract 
The Fatha Formation Clays have been studied from the layers in Makhul Anticline, salahdeen governorate  to 
product oil well drilling fluids, as well as the upper red beds were selected for this purpose, the location of the 
study area depend for many reasons such as field condition, geology of the area and purity. 
Chemical analysis were carried out to calculate the percentage of the following elements oxides (SiO2, Al2O3, 
Fe2O3, CaO, MgO, MnO, Na2O, TiO2, K2O and SO3), in  addition to the loss of ignition (LOI), the sample also 
studied by (XRD) to determine the basal reflects for each mineral content, laboratory tests on the sample were 
carried out to determine the rheological properties, Density, Viscosity (Apparent Viscosity, Plastic Viscosity and 
Yield Point, Gel Strength), filtration volume, calcium content, pH.  
This study shows that Fatha Formation Clays can gives a good character for production drilling fuids purpose in 
optimum condition and use other additives to enhance gel strength. 
Keywords: Montmorillonite; Drilling Fluids; Gel Strength; Soda Ash; CMC 

 


