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 كلمة شكر

 

 مضت األيام والسنون سريعاً........... واقتربنا من نهاية المشوار.......

 ونحن نعد خطواتنا األخيرة..... ننظر إلى الوراء بعين الشكر واالمتنان.......

رف.... ذكريات الماضي والحاضر.. إلى النور الذي مهد طريق النجاح إلى منبر العلم والمعا 

 لنا وحققناه عبرها.. جامعتنا الفاضلة.....

 وعمادة كلية هندسة البترول بكوادرها العلمية واإلدارية كافة ..... 

 ونتوجه بخالص الشكر والعرفان إلى الذي كان لنا أباً وأخاً وصديقاً وتكرم علينا باإلشراف    

على المشروع  وكان لتوجيهاته ومتابعته الجدية والمستمرة األثر األكبر في إنجاز هذا البحث 

 بالصورة الالئقة

 ناجح يوسف العليالدكتور المهندس  

 لقد تعبت وعانيت وصبرت علينا نحن أبنائك..... 

 آملين رضاك واستحسانك لما قدمناه ببالغ االحترام والمودة والتقدير.....

 في مديرية الدراسات البترولية  للمهندس باسل عصفورأن نتقدم بالشكر الجزيل  وال بد

 على المعلومات القيمة التي قدمها  والذي ساهم بخبرته العملية والحقلية في إغناء هذا العمل 

 

 واليسعنا في أيامنا الدراسية األخيرة إال أن نتوجه بخالص االمتنان ألساتذتنا اللذين زودونا بالعلم

والمعرفة ولم يبخلوا علينا بوقت أو جهد, راجين أن نكون قد غرسنا غرسة صغيرة في حديقة 

 العلم تكون معها بداية أولى خطواتنا في طريق البحث العلمي .

 

 محمد –فاضل  –رؤيد 
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 :مقدمة

يعرف سائل الحفر بأنه المائع الذي يساعد المعدات في حفر اآلبار، ويستخدم لهذه الغاية منذ 

 زمن بعيد، وحتى قبل اكتشاف الصناعة النفطية.

ويعتبر الماء من أقدم سوائل الحفر المعروفة، وال يزال يستخدم حتى يومنا هذا كمكون أساسي 

 حتى اآلن. لمعظم أنواع سوائل الحفر المعروفة

إن أقدم تأريخ لحفر اآلبار يعود للقرن الثالث قبل الميالد, حيث حفر المصريين القدماء آبار 

ق.م( تم حفر اآلبار الستخراج الماء 196-1111وصل عمقها إلى عشرين قدما، وفي الصين )

المالح، كما وجدت آبار يصل عمقها إلى مئات األقدام في صحراء التيبت حيث استخدمت 

سيلة لذلك أداة حفر معلقة بحبل لترفع ويتم اسقاطها بشكل حر في الحفرة، وكان الماء يصب كو

في الحفرة لتسهيل عملية اقتالع أو تحطم الصخور وتتم إزالة النواتج على شكل طمي أو 

 معجون بواسطة أواني متنوعة األشكال تطورت لتصبح أداة أنبوبية مزودة بصمام من األسفل.

رئيس لحفر اآلبار يقتصر على تأمين مياه الشرب والغسيل والمياه المالحة، كان الهدف ال

واكتشف النفط بشكل عرضي لدى تكرار ظهوره كمادة غريبة ملوثة ضمن المياه في بعض 

 اآلبار المستخدمة للشرب.

ولم ينتشر حفر اآلبار من أجل النفط إال في مطلع القرن التاسع عشر، حيث تم حفر أول بئر 

 (.. Spindle topم في أول حقل نفطي )1261في تكساس عام نفطي 

( إن تبديل الماء بشكل مستمر من Fau Villieم أدرك المهندس الفرنسي )1166وفي عام 

الحفرة يحسن من فعالية أداة القطع ويقلل من الفترة الالزمة إلنجاز حفرة البئر، ولكنه لم يدرك 

 "..Fluids Drilling)وائل الحفر )"علم سأنذاك بأنه وضع األساس لما يسمى 

 ( على براءة اختراع في مجالSweeneyم حصل الباحث األمريكي سويني )1111وفي عام 

والتي تضمنت الكثير من خصائص الحفارات الدورانية الحديثة مثل الرأس  حفر الصخور

ظهرت م( 1116-1116الدوار والمحرك والدقاق الدوار في نهاية المواسير، وفي الفترة )

مجموعة اختراعات في الواليات المتحدة األمريكية حول تدوير سائل الحفر في حفرة البئر 

 للمساعدة في ترطيب الصخر وتسهيل حفره وإزالة نواتج الحفر الصخرية.



2 
 

ومن خالل المالحظات العملية تبين للحفارين أن مصادفتهم أثناء الحفر لطبقة غضارية أو 

والمارن يؤدي الزدياد ملحوظ في سرعة تعميق البئر حتى بعد تداخالت من الشيل والغضار 

 عبور هذه التشكيالت ويستمر لفترة طويلة.

م إلى أن إضافة 1116( أول من أشار وبشكل موثق عام Chapmanوقد كان األمريكي )

مادة طينية إلى ماء الحفر مع النخالة واإلسمنت يساعد على تشكيل قشرة واقية على جدران 

 ؤدي وظيفة حمايتها من التهدم مكتشفا بذلك وظيفة أخرى هامة لسائل الحفر. البئر ت

( في مطلع القرن التاسع عشر الذي تشبه Rotary Drillingانتشرت طريقة الحفر الدوراني )

آلية تحطيم الصخور فيها بطريقة خرق قطعة خشب بالمثقب الكهربائي اليدوي، ولكن بدال من 

عة الخشب فإن آبار النفط يمكن أن يصل عمقها آلالف األمتار ثقب بضعة سنتمترات في قط

ضمن التشكيالت الصخرية المكونة للقشرة األرضية، وقد رافق تطور هذه التقنية ظهور طريقة 

لتدوير سائل الحفر في حفرة البئر والتي بدورها ساهمت في تطور متسارع لعلم سوائل الحفر، 

ار والية اوكالهوما األمريكية وخطورتها إلى اكتشاف وقد قادت حوادث اندفاع الغاز في آب

م للتحكم بضغط البئر والسيطرة على االندفاعات الطبقية، وتم 1266أهمية الطين المثقل عام 

( مع  Baroidم إلى أن أنتجته شركة )1211اكتشاف أهمية إضافة مسحوق مادة البارايت عام 

 سائل الحفر.  الغضار البنتونيتي بشكل تجاري لتحضير وتثقيل

( والذي Stabilityم أنتجت أول مادة مرققة لسائل الحفر تحت االسم التجاري )1266في عام 

هو عبارة عن خالصة لحاء شجر الكستناء مع ألومينات الصوديوم فمكنت هذه المواد الحفارين 

 من تخفيض لزوجة سائل الحفر دون تقليل كثافته.

-1211لمعدات وتقانات الحفر حتى ما بين عامي )وهكذا تتابعت االكتشافات السريعة  

" حيث اعتمدت على الحفر التوربينيم( حيث استخدمت طريق حفر جديدة أال وهي" 1216

محركات مغمورة توضع بشكل مباشر فوق رأس الحفر وتعتمد على سائل الحفر في نقل الطاقة 

يقة الحفر الدوراني لتالئم ظروف الهيدروليكية لتشغيلها، كما تم اكتشاف تقنيات حديثة تتبع لطر

وشروط البئر المطلوبة نذكر منها تقنية الحفر الموجه واألفقي الذي استخدم في االتحاد السوفيتي 

م وتطورت تقانات هذه التقنية بشكل سريع إلنتاج الثروات البترولية في الرف 1291منذ عام 

الدوراني بشروط تحت التوازن م ظهرت طريقة الحفر 1221القاري لبحار العالم، وفي عام 

(Underbalanced Drilling والتي تنسب تسميتها إلى العالقة بين ضغط قاع البئر )
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والضغط الطبقي أثناء الحفر، ورافق ظهور هذه الطريقة تطور أنواع مختلفة وجديدة لسوائل 

 الحفر المخففة وأساليب متنوعة لتخفيض كثافتها. 

المتسارع وتزايد المتطلبات المرجوة منه وبشكل مواز تطورت ومع تطور أنواع سوائل الحفر 

معدات تحضيره وطرق اختباراته وقياس خواصه حقليا ومخبريا، وجرى تعميمها من خالل 

م )مجلة النفط 1266مجموعة من المجالت النفطية المتخصصة والتي بدأت بالظهور منذ عام 

( APIرات المعهد األمريكي للبترول )مجلة مهندس البترول...(، وعممت أيضا نش -والغاز

م انعقد 1266(، وفي عام AIMEوالمعهد األمريكي للمناجم والتعدين ومهندسي البترول )

المؤتمر األول للبترول والذي نوقشت فيه خمسة مواضيع متخصصة في علم سوائل الحفر، 

السطح  وأصبح سائل الحفر يحضر بشكل مسبق من الماء والغضار في خزانات خاصة على

( وينقل في صهاريج إلى موقع Mud Stationويضخ في البئر، أو يحضر في قاعدة خاصة )

وحدة الحفر ليتم تفريغه في تنكات وحدة الحفر ومن ثم تضاف إليه أثناء الحفر ما يلزم من مواد 

 كيميائية وغيرها لضبط مواصفاته بحيث يلبي جميع المتطلبات والوظائف المطلوبة منه.
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 وظائف سائل الحفر  -1-1

 إزالة بقايا الصخور واألتربة الناجمة عن عملية الحفر من حفرة البئر:   -1-1-1

من قبل رأس الحفر فور قطعها، ويقصد به اإلبعاد الفوري والتام للفتاتات الصخرية المحتة  

حت صخور جديدة في كل دورة له وفي حال عدم رفع الفتاتات من المهم أن تقوم أسنانه ب حيث

لن يكون اختراقه بالمسافة المرجوة إذا لم يقم بالدوران دون التقدم في التشكيلة وهذا ينتج عن 

عدم وجود تنظيف تام لقاع البئر من نواتج الحفر، وبالتالي سيقوم رأس الحفر بطحن هذه النواتج 

 طاقة وزمن انجاز البئر. مما يؤدي لضياع إضافي في ال

 القدرة على حمل الفتاتات وتحريرها عند فوهة البئر ضمن دورة سائل الحفر: -1-1-2

جيولوجية....( والتي  -ميكانيكية -يتم التحكم في هذه الخاصية عملياً بعدة عوامل )هيدروليكية

  ل متزامن على عملية رفع النواتج ، أما هذه العوامل فنذكر منها:كتؤثر بش

 تأثير كثافة سائل الحفر خالل عملية التنظيف:   -1-1-2-1

حيث استنتج ومن خالل التجارب الحقلية بأنه وبزيادة كثافة سائل الحفر ستنخفض سرعة الحفر 

لذلك ُينصح بتقليل كثافته إلى الحدود المسموحة حيث يكون هذا السائل مساعداً لتشكيل كعكة 

ة ممكنة وأعلى نفوذية كي نستعيد ضغط الشقوق بأسرع وقت حفر ارتشاحية في البئر بأقل سماك

 ممكن.

 تأثير لزوجة سائل الحفر خالل عملية التنظيف:   -1-1-2-2

إن االنخفاض الكبير في لزوجة سائل الحفر يعتبر عامال مهماً في تنظيف قاع البئر، حيث أكد 

عند السرعات العالية الباحثون على أن معامل التنظيف يتحسن بانخفاض اللزوجة، ألنه و

للجريان يسلك السائل سلوك السوائل النظامية باستثناء طبقة السائل الواقعة على تماس مع سطح 

الجريان حيث تتحول فيها السرعة بشكل خطي من الصفر عند السطح إلى قيمة كبيرة عند بداية 

لسرعة أقل من  االضطراب، ومنه نستنتج بأنه كلما قلت اللزوجة  فإن الفتاتة سوف تتعرض

 السرعة الالزمة لرفعها للسطح وبالتالي سوف تنخفض فعالية عملية التنظيف.

 تأثير فاقد الرشح على عملية التنظيف:  -1-1-2-3

إن زيادة معدل فاقد الرشح يؤدي الرتفاع الضغط في الشقوق مما يسرع في عودته لقيمة 

لضغط الطبقي وضغط قاع البئر مما الضغط الطبقي وبالتالي تنخفض قيمة فارق الضغط بين ا
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يسرع في عملية طحن الصخر، كما أن سماكة كعكة الحفر القليلة والكبيرة النفوذية يؤدي 

الزدياد كمية الراشح إلى الطبقة، وال ننسى أن فاقد الرشح يساعد في الطبقات المكونة من 

نتها وبالتالي تسريع طحن المارن..( حيث يؤدي إلى تقليل متا -الصخور الحساسة للماء )الغضار

 الطبقة المستهدفة. 

 

 المحافظة على استقرارية جدران البئر: -1-1-3

من الطبيعي أن يؤدي اختراق التشكيالت الجيولوجية للطبقات تحت سطحية لخلخلة في التوازن 

الذي ساد منذ نشوء الكرة األرضية، لذلك تنشأ مجموعة من االجهادات حول فتحة البئر في كل 

 قة تخترق من قبل رأس الحفر ساعية إلغالق البئر كي تستعيد استقرارها. طب

لذلك من مهام سائل الحفر إعادة التوازن لهذه االجهادات بشكل مؤقت )خالل عملية الحفر( 

ريثما تتم عملية السمنتة حيث تقوم هذه الصبة االسمنتية بإعادة هذا التوازن ولو بشكل جزئي 

عملية االستثمار، وفي حال حدوث إي خطأ في عملية المحافظة على هذه لكنه كاف ريثما تنتهي 

وانتفاخ الصخور الغضارية  -االستقرارية سيؤدي حتما إلى حوادث كارثية أهمها تهدم الطبقات

وانحالل الصخور الملحية وغيرها الكثير من المشاكل التي تساهم في  -زاحفة باتجاه البئر

ر وتكرير لعملية الكشط وكل هذا يؤدي لضياع كبير في الوقت حدوث االستعصاء لمواسير الحف

 وهدر اقتصادي غير مبرر.

 افية ضمن السائل أثناء التوقف عنالقدرة على المحافظة على نواتج الحفر ط  -1-1-4

 الدوران: 

ترتبط هذه الخاصية بعامل "التخثر" أي قدرة هذا السائل بالتحول في اتجاهين أحدهما تركيب 

ي حالة السكون والعودة إلى الحالة األولية عند معاودته الحركة وبالتالي هذه الخاصية مقاوم ف

تساهم في تعليق الطور الصلب في الفراغ الحلقي عند السكون ويمنعه من الهبوط إلى قاع البئر 

خوفا من تجمع هذه النواتج فوق رأس الحفر والذي قد يؤدي إلى استعصاء مجموعة المواسير، 

وبهبوط هذه النواتج سيعاود رأس الحفر طحنها من جديد دون التقدم في الطبقة ومنه  كما أنه

خسارة في الوقت واستهالك إضافي لمسننات رأس الحفر أي خسارة اقتصادية كبيرة باإلضافة 

 لهذا الوقت الضائع. 

 



11 
 

 تبريد وتزييت عناصر رأس الحفر ومجموعة المواسير:  -1-1-5

تفع مع ازدياد عمق البئر بالتالي تزداد أهمية الدور الذي سيؤديه سائل بما أن درجة الحرارة تر

الحفر عند دورانه في البئر حيث يقوم بالتبادل الحراري مع أجهزة ومعدات الحفر خالل هذه 

 الدورة. 

يقوم سائل الحفر بامتصاص الحرارة الناتجة عن احتكاك مواسير الحفر مع جدران البئر وكذلك 

مة عن احتكاك تروس رأس الحفر مع مساندها ومع صخور الطبقة المحفورة، الحرارة الناج

وعند خروج سائل الحفر إلى المعدات السطحية بانتهاء دورته يبرد جزئيا ثم يعاد ضخه ليقوم 

بالتبادل الحراري من جديد، وهذا التبادل يزيد من العمر االستهالكي واالستثماري لرأس الحفر 

 والمواسير.

 لييس وتحييد جدران البئر: ت  -1-1-6

يساهم سائل الحفر بتشكيل كعكة الحفر على جدران البئر والتي تمتاز بنفاذية ضعيفة ومقاومة 

 ميكانيكية عالية تساهم في تدعيم هذه الجدران من خالل: 

 تقليل معدل االرتشاح وتأثيره السلبي على ثبوتية الجدران  -1

 ذات متانة لمقاومة احتكاك مواسير الحفر بها، وهذا  تغليف جدران البئر النفوذة بطبقة -2

 الغالف يكون قابل لترميم نفسه في حال حدوث تلف ما وبالتالي نحد من توسع وتكهف      

 جدران البئر.      

 التحكم بتآكل المعدات المستخدمة في الحفر   -1-1-7

 القدرة على التحكم بنفوذية التشكيالت المحفورة   -1-1-8

 نقل الطاقة الهيدروليكية لمعدات ورأس الحفر   -1-1-9

 التقليل من مخاطر الطبقات المستهدفة بالحفر    -1-1-11

 تسهيل عملية سمنتة واستكمال اآلبار   -1-1-11

 التحكم بضغط الطبقة وضمان تقييم التكوينات بشكل كاف ومالئم  -1-1-12

 



11 
 

 تركيب سوائل الحفر:  -1-2

 امًة من: تتكون سوائل الحفر ع

 هواء((  -نفط -الطور المشتت )األساس(: وهو المائع الذي يشكل أساس سائل الحفر ))ماء -1

 الطور المتشتت )الصلب(: يكون فعاال كالغضار أو خامال كالمواد المثقلة أو السادة.  -1

 اإلضافات -6

ن الطور لتحديد أساس سائل الحفر يجب أن يكون أحد المائعين متشتت ضمن اآلخر، ويكو

نفط )أساس \ماء )أساس مائي( أو مستحلب ماء\المتشتت هو أساس سائل الحفر ؛ مستحلب نفط

 اذ ماء في الهواء )أساس هوائي(. نفطي( أو رذ

 : فرتصنيف سوائل  الح  -1-3

توجد في المراجع المختصة تصانيف متعددة لموائع الحفر يعتمد كل منها على معيار معين  

ومساوئه الخاصة مثال سوائل الحفر يمكن ان تصنف الى سوائل عادية )غير ولكل منها محاسنه 

فيه   PHمثقلة( وسوائل حفر مثقلة  عذبة أو مالحة معالجة أو غير معالجة أو بسائل خاصية 

 مرتفعة او منخفضة .....الخ 

لجزء التصنيف األكثر استعماالً هو ذلك الذي يعتمد على طبيعة السائل أو الغاز الذي يشكل ا

 األساسي لمائع الحفر وتبعاً له توجد االنواع التالية:

 سوائل حفر ذات اساس مائي:   -1-3-1

حيث يشكل الماء الجزء األساسي من سائل الحفر وضمن هذه المجموعة  يمكن وضع السوائل  

 اآلتية: 

 المياه الطبيعية  والتي يمكن ان تكون ماء عذبة او مالحة  - أ

ماء والبنتونايت الذي يمكن ان يأتي من الطبقات سوائل حفر محضرة من ال - ب

 المحفورة أو يضاف على السطح، وهذا النوع يمكن أن يقسم بدوره الى: 

 نايت تتألف من الماء مضاف إليه البنتوسوائل حفر طبيعية )غير معالجة( و -1

سوائل حفر معالجة وتتكون من الماء والغضار والمعالج بمقلالت اللزوجة وفاقد  -1

 الرشح.
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 سوائل حفر ممنعة )خاصة( ويمكن ان تكون على أحد األشكال التالية: -6

 سوائل حفر خاصة ذات أساس كلسي  - أ

 سوائل خاصه مالحة حيث يعالج سائل الحفر الطبيعي بالملح  - ب

 سوائل خاصة معالجة بكروم الليغنين أو بكبريتات الحديد والكروم والليغنين - ت

 ة )قليل من البنتو نايت (سوائل حفر بتركيز قليل من المعلقات الغروي - ث

( يمكن ان تكونا بشكل مستحلب وذلك عند إضافة النفط  1-1المجموعتان االخيرتان )

 % حجما بحيث يبقى الماء هو األساس في تحضير سائل الحفر .  16وبتركيز أعظمي 

 

 سوائل حفر ذات أساس نفطي -1-3-2

سائل االساسي اما الماء فيشكل الحالة وفيها يكون النفط او أحد مشتقاته )الديزل ( ويشكل ال 

 المبعثرة في النفط ويمكن أن تضم النوعين اآلتيين:

 سوائل ذات اساس نفطي مع اسفلت وتسمى بالسوائل السوداء  - أ

 سائل ذو اساس نفطي مستحلب من نوع الماء في النفط )مستحلب عكسي ( - ب

 سوائل حفر مهواة:   -1-3-3

حجم معين من الهواء )بواسطه ضاغط(  في جهاز خلط وهي التي يتم الحصول عليها بحقن 

يوضع على خط الضخ للمضخة )مابين المضخة والقائم ( او بإضافة مادة مولدة للرغوة في 

سائل الحفر ، والهدف من ذلك هو التقليل من الوزن النوعي لسائل الحفر للتخفيف من ضغط 

 ي تسرب السائل في الطبقة.داخل البئر عندما يكون الضغط الطبقي قليالً ويتسبب ف

 الرغوة الثابتة: -1-3-4

و يتم الحصول عليها بحقن كميه قليله من سائل الحفر او الماء في التيار من الهواء بوجود مولد 

 للرغوة.
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 دورة سائل الحفر خالل عملية حفر البئر (1-1) الشكل

 

 ( خروج سائل الحفر من فتحات الدقاق1-1الشكل )
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 ثانيالفصل ال

 

 أنواع سوائل الحفر

 ومجال استخدامها
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  سوائل الحفر:األنواع المختلفة ل

هناك عدة أنواع مختلفة للموائع التي تستخدم أثناء حفر اآلبار والتي تتراوح كثافتها  بين كثافه 

الهواء وحتى مرتين ونصف كثافه الماء . يعتبر اختيار سائل الحفر المناسب من أصعب وأدق 

مهام مهندس سائل الحفر الذي يجب ان يكون ملماً جيداً بوظائف وخواص السائل وذا خبرة 

حقلية واسعة تمكنه من وضع المعالجات الصحيحة للمشاكل الطارئة وبما يتوافق والتكاليف 

 الصغرى الممكنة مع تأمين إيصال البئر إلى هدفها المحدد بأقصر زمن ممكن.

 لمثالي الستخدام بعض موائع الحفر: فيما يلي سوف نبين المجال ا

 الغازات او الهواء الجاف -2-1

يستخدم لحفر الصخور القاسية والجافة أي التي ال تحوي أية موائع ويتميز استخدام الغازات 

والهواء بسرعة الحفر التي يتم الحصول عليها من خالل اإلبعاد الفوري لنواتج الحفر عن قعر 

التي تعمل على  تثبيتها )عدم وجود سائل حفر داخل البئر (إضافة الى  البئر نظراً لغياب  القوى

 أن الفتاتات الصخرية تصل نظيفة الى السطح وتمكن من تقييم صحيح للطبقات التي يتم حفرها.

 الرذاذ الذي يتكون من هواء وكمية  قليلة من الماء -2-2

 من الطبقة . يستخدم لحفر الطبقات القاسية مع وجود تدفق قليل للمياه  

 الرغوة وتتكون من  هواء مع ماء ووسائط رغوية  -2-3

وتعتبر مثالية لحفر الطبقات القاسية عند وجود تدفق متوسط للماء ألنها تؤمن سرعة حفر كبيرة 

 وكذلك في المناطق النفوذة ذات الضغط الطبقي المنخفض. 

 الرغوة الثابتة  -2-4

الماء المحتوي بوليمرات أو على غضار بنتونيتي  مع  وهي التي تتشكل من هواء مع قليل من 

مواد مشكلة للرغوة . تستخدم الختراق الطبقات ذات الضغط الطبقي القليل والتي تؤدي الى 

كبيرة وتعطي فتاتات  ،و تتميز بأنها تؤمن سرعة حفرتسرب سوائل الحفر األخرى فيها 

كلة للرغوة لتحقيق ثبوتية جدران البئر صخرية حيث يتم اختيار البوليمير وكذلك المادة المش

 والمساعدة على تحمل تأثير التلوث باألمالح التي تأتي من الطبقة.    
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 الماء العذب  -2-5

و يتميز بسرعة الحفر التي يؤمنها وكلفته الزهيدة، و يستعمل في حفر الطبقات ذات الثبوتية  

بالنسبة للماء العذب مثل : ادية الجيدة والتي ال تتأثر بالماء )المكونة من صخور حي

،الصخور االندفاعية .... الخ (  ويستخدم أيضاً لحفر المراحل السطحية من اآلبار وذلك الرمل

 لحماية المياه العذبة  من التلوث بالمواد الكيمائية التي يعالج بها سائل الحفر. 

 الماء المالح  -2-6

وخصوصاً في المكامن البحرية والطبقات التي  يستخدم للحفر في المراحل السطحية من االبار 

ال يستخدم فيها الماء العذب  ويتم ذلك بشرط معالجته بموانع تآكل لحماية معدات الحفر من 

 تأثيرها التآكلي الكبير.

 سائل ذو تركيز قليل بالجزء الصلب )السائل غير المبعثر ( -2-7

لج بالبوليمرات مع كمية قليلة من الغضار والذي يتكون كما ورد في السابق من الماء عذب معا 

 ومخفضات لفاقد الرشح .

يعتبر سائل حفر مثالياً الختراق مختلف الطبقات وخصوصاً القاسية منها ويؤمن سرعه حفر 

كبيرة لكونه يتمتع بخواص  قريبة من خواص الماء العذب ,لكن من عيوب هذا السائل 

جسام الصلبة والمراقبة المستمرة له اثناء الحفر ضرورة استخدام معدات ميكانيكية إلزالة األ

 ومقاومته الضعيفة للتلوث باإلسمنت واألمالح المحتملة.

 سائل حفر عادي )ماء +غضار بنتونيتي ( -2-8

يتميز بكلفته الزهيدة )يشابه الماء تقريباً ( لكون الغضار من المواد المتوفرة بكثرة ومستلزمات  

يها الماء العذب حيث يتميز بقدرته األكبر على رفع نواتج الحفر على تحضيره قليلة ، ويستخدم ف

 السطح.

 اساس مائي  مشبع بالملح  سائل حفر ذو -2-9

يتكون من ماء وملح حتى درجة اإلشباع ومن غضار اتابولغيت )يتبدد في الماء المالح ( 

 ومقلالت لفاقد الرشح.
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صرا , يمكن استخدامه لحفر الطبقات يستخدم هذا السائل لحفر طبقات الملح الصخري ح 

الغضارية الشديدة الحلمهة )القابلة لالنتفاخ ثم االنهيار( وفي هذه الحالة يجب معالجة السائل 

 بمواد مقلله للتآكل لحماية مجموعة مواسير الحفر.

 

 

 سوائل حفر ذات اساس كلسي  -2-11

تابولغيت عند استخدام  وأغضار الحاً( مع غضار بنتونييتي )وتتكون من ماء عذب )قد يكون م

 ماء مالح( جير , مخفضات اللزوجة ومقلالت فاقد الرشح.

يستخدم هذا السائل عند اختراق طبقات الغضار الصفحي )ينسلخ بسهوله عن جدران البئر(  

لذلك فان   )PH 11-11وكذلك الجص واالنهدريت . من عيوب هذا السائل أن قلويته مرتفعة )

 درجه مئوية.  196يفة عند درجات الحرارة المرتفعة والتي تزيد عن درجة ثبوتيته ضع

 سائل حفر ذو اساس كلسي جصي  -2-11

والذي يتكون  من نفس مركبات ذي األساس الكلسي الجيري لكن باستبدال الجير بالجص. 

يستعمل في حفر المجاالت التي يستخدم فيها السائل السابق ويتميز عنه بثبوتية جيدة عند 

كما أن درجة تاثره باألمالح   PH 16-2جات الحرارة المرتفعة ألن درجة قلويته اقل من در

 قليلة.

 سائل حفر ذو أساس ماء عذب معالج بمركب حديد وكروم الليغنوسلفونات:   -2-12

يتكون هذا السائل من ماء عذب غضار بنتونيتي  , ماءات الصوديوم حديد وكروم  

 .ليغنوسلفونات منشطات سطحية

يستخدم لحفر الطبقات الغضارية ويتميز بسهولة تحضيره وصيانته وثبوتيته عند درجات  

درجه مئوية وكذلك مقاومته للتلوث باألمالح والجص  116الحرارة المرتفعة التي تزيد عن 

 .PH 16- 2واالنهدريت , قلويته قليلة نسبياً وتتراوح بين 

 يه نفط او زيت الديزلسائل حفر ذو اساس مائي عذب مضافا ال -2-13

يستخدم لحفر الطبقات الغضارية التي تسبب مشاكل االستعصاء والتهدم تتراوح كمية النفط فيه 

 % من حجم سائل الحفر.19% وحتى 16بين 
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 سائل ذو اساس نفطي : -2-14

ويتكون من نفط خام , غضار مهدرج محب للزيت أو خام اإلسفلت , ماء , مواد مشكلة 

لطبقات الخازنة للنفط  ذات الضغط الطبقي القليل وذلك للتخفيف من يستخدم لحفر ا

 درجة تلوثها اثناء الحفر واالختراق.                                                         

 سائل حفر اسود: -2-15

نفس  ويتكون من نفط خام أو زيت أو ديزل، اسفلت ،مواد مستحلبة , ماء بنسبة قليلة،  ويستخدم

استخدام السوائل ذات األساس النفطي في حفر الطبقات الخازنة للنفط بضغط منخفض ويتميز 

مئوية(  619عنه بتحمله لدرجات حرارة مرتفعة ) تبقى ثبوتيته مقبولة حتى درجة حرارة 

ولذلك يستخدم في حفر اآلبار العميقة جداً ,و يمكن استخدامه مع النوع السابق لمعالجة أي 

فر في الطبقات ضعيفة التماسك عند تالمسها مع الماء إال أن كلفته المرتفعة حدت من عملية ح

 استخدامه.

 سائل حفر ذو اساس ماء عذب مهوى:  -2-16

وهو الذي يتم الحصول عليه من حقن كمية من الهواء ضمن سائل الحفر الذي يكتسب لزوجة 

قلل وزنه النوعي مخفضاً ضغط ظاهرية مرتفعة )تزداد قدرته على حمل نواتج الحفر ( وي

السائل داخل البئر , يستخدم هذا السائل الختراق الطبقات النفوذة غير الخازنة للمواد 

الهيدروكربونية  ذات الضغط الطبقي المنخفض،  أي تلك الطبقات التي يتسرب فيها سائل الحفر 

  العادي.
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 : مقدمة -3-1

إن تاريخ أول استخدام لهذه السوائل غير معروف لكن أول إشارة الستخدامها في الحفر كانت 

م ، وتكونت من سائل لزج غير مائي لحفر اآلبار مكون من القطران أو الراتنج مع 1216عام 

ف من الخارج قبل اإلسفلت المرقق بالبنزين، وكانت هذه المواد تستخدم طالًء لمواسير التغلي

انزالها في البئر لحمايتها من التآكل، والحقا تم استعمال سائل الحفر الزيتي إلنهاء اآلبار المنتجة 

 من الطبقات الرملية وأخذ العينات األسطوانية منها. 

م بدأ ظهور األشكال التجارية لسوائل الحفر الزيتية ))الطفلة السوداء(( 1241في عام 

آلبار ضعيفة النفوذية أو تحسين إنتاجيتها وأخذ العينات األسطوانية خالل وانتشرت إلنهاء ا

 عمليات الحفر التلبيبي. 

نفط( كسوائل حفر والتي تصل بها \م بدأ وألول مرة استخدام مستحلبات )ماء1216وفي عام 

 % وكان اقتصاديا وغير قابل لالحتراق وأكثر سهولة بالتعامل. 46نسبة الماء 

موعة من سوائل الحفر التي شكل النفط أو أحد مشتقاته الطور المشتت، والماء ضمت هذه المج

 مع اإلضافات الطور المتشتت ما يلي: 

 السوائل المستحلبة: وهي عبارة عن مستحلبات عكسية )ماء في النفط( حيث الجزء المشتت -1

 هو النفط أو المشتق المستخدم.          

 من النفط أو أحد مشتقاته وكمية قليلة جداً من الماء  السوائل السوداء: تتألف فقط -1

 وظائف سوائل الحفر ذات األساس النفطي:   -3-2

 التغلب على مشكلة انحالل األمالح في حال استخدام سوائل الحفر ذات األساس المائي.  -1

 فرالتغلب على تشتيت وانتفاخ الطبقات الغضارية ذات التأثير التآكلي على معدات الح -1

 والتغليف.    

 االستفادة من خواصه التزيتية لمعدات الحفر.  -6

 ارتفاع الثبوتية الحرارية لهذه السوائل يجعلها أفضل بالنسبة لرفع العمر االستثماري لمعدات  -4

 الحفر.    
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 تحسين االنتاجية في اآلبار ضعيفة النفوذية.  -9

 الرملية ذات الخواص الخزنية السيئة. يساهم في أخذ العينات االسطوانية من الطبقات -1

 

 مميزات استخدام سوائل الحفر ذات االساس النفطي :  -3-3

 التي هي  ةساس النفطي تنتج من خصائصها  المميزمجاالت استخدام السوائل ذات األ

وضغوط  ةفاقد الرشح هو نفط وقليل  بشكل عام حتى وجود درجات حراره مرتفع -1

 عماق السحيقة (والضغط في األ ةرتفاع درجات الحرازيتأثر كثيرا با )الةعالي

 والجص واالسمنت  لللغضار والمار حياديه السائل بالنسبة -1

 تحتوي على مركبات قابله للتصلب (  مقاومه لدرجات الحرارة العالية )ال -6

 لزوجه مرتفعة للسائل قياسا مع لزوجه الماء  -4

 زمن التخزين  كان رجات الحرارة المرتفعة ومهماثبوتيه مرتفعة عند د -9

 الكبيرة للتزييت  استطاعاتها -1

 :ساس النفطي يمكن استخدامها بنجاح في الحاالت التاليةن السوائل ذات األإوهكذا  ف

 نفوذالساس المائي حفر المكامن النفطية ذات الضغوط الطبقية المنخفضة أو ذات األ -1

% من 21كن ان تكون بعد حفرها بالسوائل ذات االساس الزيتي يم ةالمكامن النفطيب

% فقط عند استخدام 6بحدود   اً جد ةقياسا مع نفوذيه منخفض باقية  النفوذية االولوية

 ذات اساس مائي 

 تنشيط بعض االبار  -1

 حل بعض المشاكل  الحفر مثال : -6

 والثبوتية الضعيفةة الكبير اختراق الطبقات الغضارية والمارنية ذات الحلمهة -

سفلتية ذات درجات الحرارة لمتماسكة وكذلك الطبقات اإلحفر الطبقات الرملية غير ا -

 ةالمرتفع

 وكسيد الكربون أو ثاني أتحوي كبريت الهيدروجين  حفر بعض الطبقات التي -
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 ة:تيساس النفطي تعطيها المحاسن اآلخاصيه االنزالق  التي تتميز السوائل ذات األ

 مواسير الحفر  ةمجموع ستعصاءاتناقص احتماالت  -1

عدد  ةزل الفتل الذي تتعرض له مجموعه مواسير الحفر وبالتالي  زيادتناقص ع -1

 ساعات عملها 

التروس  ستناداوخصوصا من خالل زياده عمر مراكز س الحفر أزمن ر ةزياد -6

 ةالمخروطي

معها  حتكاكباالكل الذي تتعرض له المعدات التي يجري ضمنها او أتناقص الت -4

 سائل الحفر 

في  ةتحديد تركيز المياه التركيبي ةوامكاني ةولياأل رفع نواتج الحفر بوضعيتها -9

 الصخر 

 سلبيات سوائل الحفر ذات األساس النفطي -3-4

ن استخدامها يكون أال إساس النفطي مع كل المميزات والمحاسن التي تتميز بها السوائل ذات األ

 :ببعض العيوب والتي تحد من المجاالت استخدامها نذكر منها  مصحوباً 

ن  النفط  غير ناقل الكهربائية أل ةالبئري ةجراء القياسات الجيوفيزئيإ ةكانيمإعدم  -1

 للتيار الكهربائي

 ةثناء الحفر يودي الى ارتفاع كبير للزوجأالتلوث الشديد بالماء   -1

يفه عن ظتنة قبل عمال الحفر كونه يتصف بصعوب التعامل معه من ةصعوب -6

 مالبس العمال  المعدات وايضاً 

 ( ةمطاط الكاوتشوك التي يتالمس معها )حلقات صمامات المضختخريب قطع ال -4

 

 للمكامن ةحفاظ على الخواص االوليوقد استخدم النفط كنوع من انواع سوائل الحفر لل

 خدامه نذكر منها تاال ان له عدة مساوىء تحد من اس ةالنفوذي وخصوصاً 

نه ال يمتلك أال إئي مع ان لزوجته قد تكون اكبر من لزوجة السوائل ذات االساس الما -1

 خاصية التهلم التي تمكن من رفع الوزن النوعي لسائل الحفر بما يتطلبه الضغط الطبقي

ن يؤدي الى أيمكن  ةلدرج س جدران البئر وفاقد رشحه كبير جداً يييمتلك خاصية تل ال -1

 ةتسرب كامل في الطبق
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 دخول الماء العذب او المالح يؤدي الى استحالب النفط -6

خلطددات  ةعددد زاتدده واسددتبعاد مسدداوئه وتددم تحضدديرلدراسددات لتحسددين ميوقددد كثفددت ا

حددد أو أذي االسداس المددائي مددع بقداء الددنفط  مددن خدواص سددائل الحفددر ةبمواصدفات قريبدد

 ساسي . أمشتقاته كسائل 

 

 يمكن تصنيف هذه السوائل الى مجموعتين رئيسيتين  هما :

 سائل ذو اساس نفطي مع االسفلت :  -1

بالسوائل السوداء  ة% وتسمى هذه المجموع6قليال من الماء ودون  ركيزاً ويحتوي هذا النوع ت

 خذه بفعل االسفلت ( أمن اللون الذي ت يةخذت هذه التسمأ)

%   مع ان النوعين 66-16بين  حيث تركيز الماء يتراوح ما ةمستحلبات معكوس -1

نحصر عباره عن مستحلب من نوع ماء في النفط اال ان االختالف فيما بينها ال ي

 التهلم وفاقد الرشح  ةوخاصي ةتنظيم اللزوج ةبتركيز الماء بل في طريق
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 الفصل الرابع

 

 المستحلبات
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 رها واستخداماتها في سائل الحفر:المستحلبات ودو

 

  Emulsification :االستحالب -4-1

 اآلخر وتعتمد درجةشتت أحدهما في هو وجود سائلين ال يذوبان في بعضهما ، بل يت

حيث التركيب الكيمياوي  استقرارية المستحلب على طبيعة الخلط وعلى طبيعة السائلين من

مستحلب ستقرارية المستحلبات ولكي يتكون ، كما أن لدرجة الحرارة تأثير على اواللزوجة

يجب توافر سائلين ال يمتزج أحدهما مع اآلخر مع وجود عوامل االستحالب ومدة الخلط 

 .      المستمر الطور تشار الطور غير المستمر فيالن لكافيةا

 

 ي:        بقة المستحلب تبعا لعدة عوامل وهتختلف سماكة ومكونات ط

 

 كمية المواد المسببة لحدوث االستحالب الموجودة في النفط الخام-1

                     الشوائب الصلبة الموجودة في النفط الخام أو الماء.                      -1

 درجة استحالب الماء في النفط الخام.-6

 الشوائب الصلبة الموجودة في النفط الخام                                            -4

 الشمعية في النفط الخام    المكونات-9     

 

 مد استقراريةإن مدى صعوبة فصل الماء المستحلب تعتمد على استقرارية هذا المستحلب، وتعت

 المستحلب على العوامل التالية: 

 طفرق الكثافة بين الماء والنف -1

 حجم جزيئات الماء. -1

 اللزوجة  -6 

 

أن فرق الكثافة يعتبر من أهم العوامل التي تحدد سرعة نزول قطرات الماء من الطور المستمر 

د سرعة نزول وتزي المستحلب استقراريةلكثافتين ستقل للنفط. حيث كلما زاد الفرق بين ا

                                                           .ءالما قطرات واستقرار

 ستقرارهااكما يؤثر حجم القطرة على سرعة نزولها ، حيث كلما زاد حجمها زادت سرعة 

 ونزولها في الطور المستمر.
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يتعرض لها المستحلب قبل  درجة المزج التي وحجم قطرة المستحلب يعتمد بشكل أساسي على 

المعالجة ، حيث أن التدفق عبر المضخات ، الصمامات الخانقة ، الصمامات األخرى أو بعض 

 .حجم قطرات الماء من يقلل خرىالمعدات السطحية األ

 

زدادت اللزوجة فأن سرعة حركة افي هذه العملية حيث كلما  أساسياً  أما اللزوجة فتلعب دوراً 

وبالتالي الى صعوبة Coalescence ، مما يؤدي الى القليل من االندماجقطرات الماء ستقل 

  .المعالجة

 

 ستحالب ، فأن الشد السطحي بين النفط والماء سيزيد مما يسهلاوفي حالة عدم وجود أي عامل 

 سيلعب دوراً كبيراً و ستحالب فأن الشد السطحياندماج قطرات الماء أما عند وجود عامل ا

 ء  ى تقليل االندماج بين قطرات الماالسيقل مما يؤدي 

 

ستقرارية المستحلب ، أن بعض المستحلبات قد تستغرق اأن العوامل المذكورة أعاله تحدد 

أسابيع أو شهور لكي تنفصل إذا تركت لوحدها في خزان وبدون معالجة ، أما بعض 

 .المستحلبات غير المستقرة فقد تأخذ دقائق للفصل

 

ية تتكون من النفط ﴿كطور مستمر أو خارجي ﴾ والماء ﴿كطور داخلي أو أن المستحلبات العاد

منتشر﴾ وقد يحصل االستحالب بشكل عكسي في بعض الحاالت ﴿عند وجود نسبة عالية من 

به المصمم  الماء﴾. وهنا نجد السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هو الشيء الذي يمكن أن يقوم

 اإلمكان؟لتجنب المستحلبات  قدر 

 

 .تجاه الجرياناتقليل سرعة التدفق ، وتقليل التغيرات والتضيقّات المفاجئة في  :واب هوالج

 أنه القانون الذي يحكم كل عملياتحيث  Stock's Law قانون ستوك يجب علينا التعرف على

 :معالجة النفط الرطب ، ويكون كاآلتي
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 : حيث أن

ft/sec سرعة قطرات الماء : V 

 K : ثابت

micron ر القطرات المائيةقط  : D 

 (dw-do): فرق الكثافة بين الماء والنفط

 g  :تسارع الجاذبية األرضية

cp اللزوجة : μ 

 

 

 

 ؟Emulsifiersما هي عوامل االستحالب -4-2

 

ستقرارية المستحلب ، أدراك أن المزيج المتكون من النفط النقي اعند التفكير ب لعل من المهم جداً 

ستحالب وعدم وجود مزج ، سيؤدي الى تكون مستحلب سهل ان وجود عامل أو الماء النقي بدو

الفصل يمكن فصله بسهولة ، حيث أن طبيعة السوائل الممتزجة هو الحصول على أقل تماس 

ممكن أو أقل مساحة سطحية ممكنة ، ولذلك فأن الماء سينتشر على شكل قطرات كروية ، 

قطرات أكبر ، وفي حالة عدم وجود  بعضها لتكوينمع  االندماجوالقطرات الصغيرة ستميل الى 

  . ستحالب ستستقر هذه القطرات في األسفلاعامل 

 

ولها ميل للذوبان في  Active Surfactant اً أما عوامل االستحالب فهي مواد نشطة سطحي

أحد الطورين السائلين مما يؤدي الى زيادة تركيز الحد الفاصل ، وهناك العديد من الطرق التي 

نتشار في المستحلب ، ويمكن تصور فعل عامل ستحالب من نوعية االيغير بها عامل اال

 :ستحالب بواحد أو أكثر من األمور التاليةاال

يزيد من الشد السطحي لقطرة الماء ، مما يؤدي الى تكون قطرات صغيرة تأخذ وقتا أطول  -1

 فصلها في االندماج أو في تكوين قطرات كبيرة يسهل

ن غطاءاً لزجاً على القطرات مما يؤدي الى منعها من االندماج مع بعضها وبالتالي يكوّ . -1

 .استقرارهازيادة زمن 

 

الى تكوين  قد تكون المستحلبات جزيئات مستقطبة مما يجعلها ترص نفسها بطريقة تؤدي -6
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 قطرتين ستجتمعان هذه الشحنة فأن كل انخفضتعلى سطح القطرات ، وكلما  كهربائيةشحنة 

أن المواد النشطة سطحياً الموجودة .االندماجبقوة مناسبة وكافية للتغلب على التنافر قبل حصول 

،  Resins مثل : البارافينات ، الراتنجات استحالببشكل طبيعي في النفط ستعمل كعوامل 

، األمالح المعدنية ، المواد الغروية ، واألسفلتينات  Organic Acids الحوامض العضوية

األوكسجين﴾ ، باإلضافة الى  -النتروجين  –المركبات الكيمياوية الحاوية على الكبريت ﴿وهي 

 .ستحالباسوائل الحفر ، حيث يمكن ألي من هذه المواد أن تكون عوامل 

 

استقرارية له تأثير آني على  Emulsifying Agent االستحالبأن نوع وكمية عامل 

ستحالب نتقال عامل االاألخرى المؤثرة مثل سرعة المستحلب كما أن هناك عددا من العوامل ا

 .الى السطح الفاصل بين النفط والماء ومدى قوة الحد الفاصل

 

واألسفلتينات يمكن أن يكون أقل ثباتا وأسهل  أن المستحلبات )بعد المزج( وتكون البارافينات

دة أطول فيؤدي الى أن بالمعالجة إذا لم يكتمل وصولها الى الحد الفاصل ، أما بقاء المستحلب لم

ختصار فكلما تم اإلسراع بمعالجة المستحلب كان ذلك أفضل ، ايصبح أصعب في المعالجة. وب

 .ألن طول عمر المستحلب يؤدي الى ثباته

 : مستحلب مستقر بين سائلين ، يجب توفر ثالثة شروط من أجل الوصول إلى

 .يجب أن يكون السائلين غير ممتزجين -1

 .افية لحصول التشتت ألحدهما في اآلخرتوفر طاقة ك -1

 .emulsifying agent ستحالباتوفر عامل  -6

 

أن المستحلبات عادة ً ال توجد  ضطراب المؤدي الى التشتت؟ الجواب هوولكن ما هو نوع اال

ضطراب الحاصل في معدات اإلنتاج بدءاً من المكمن حيث ، ولكنها تتشكل بسبب اال في المكمن

مما يؤدي الى تعرض الموائع الى  choke valve لماء من خالل صمام خانقيتدفق النفط وا

 . التهيج بسبب اضطراب الجريان مما يؤدي الى تسرب قطيرات الماء الى النفط
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  emulsifierde االستحالبكاسر  -4-3

 مختلفددددددددة تجاريددددددددة سددددددددتحالب ويحمددددددددل أسددددددددماءوهددددددددي مددددددددواد تسددددددددتعمل لكسددددددددر اال

وهددددددي فددددددي الغالددددددب مددددددواد بوليمريددددددة ذات  TretoliteTM, ViscoTM, BreaxitTM ثددددددلم

تعمدددددددل علدددددددى معادلدددددددة   HighMolecularweightpolymersأوزان جزيئيدددددددة عاليدددددددة

سددددتحالب وتقليددددل الشددددد السددددطحي لقطددددرات المدددداء ، وتكددددون مددددواد نشددددطة تددددأثير عوامددددل اال

لدددالزم ممدددا يدددؤدي الدددى تكدددوين مسدددتحلبات أكثدددر ا بشدددكل أكثدددر مدددن واسدددتخدامهاسدددطحيا ، 

 .استقراراً 

 

ستحالب يجب أن تكون له الأن وجود هذه المواد يساعد على فصل الماء عن النفط . أن كاسر ا

القدرة على التنقل خالل طور النفط الى الحد الفاصل للقطرة ، حيث ستتعامل مع تركيز عال 

ستحالب ، وبهذا الشكل فأن مجاميع من القطرات تجتمع وفي هذه األثناء فأن غشاء من عامل اال

ن هذا سيؤدي الى إستحالب ضعيفاً فأن هذا فلمستحلب سيبقى مستمراً ، فإذا كان عامل االا

  .تجمع القطرات

 

ستحالب وسيساعد على ستحالب سيقوم بمعادلة عوامل االوفي أغلب الحاالت فأن كاسر اال

ستحالب في حالة غير كسر غشاء القطرة مما يساعد على التجمع. وعندما يكون عامل اال

 .رة فأن كسر غشاء القطرة يؤدي الى زيادة حجم قطرة الماءمستق

أن كبريتات الحديد وطين الحفر قد يكون مبلل بالماء مما يؤدي الى تركه للحد 

 وتشتته في قطرة الماء. interface الفاصل

واألسدفلتينات فمدن الممكدن أن تدذوب أو تتبددل لجعدل أغشديتها أقدل لزوجدة لكدي  أما البارافيندات 

خارجا أو قد تكون مبللة بالنفط ممدا يجعلهدا منتشدرة فدي الدنفط. أنده مدن غيدر الطبيعدي أن تتدفق 

، لهذا يستعمل خليط من المركبدات لتحقيدق لقيام بكل األفعال الثالثة اعالهيقوم مركب كيمياوي با

يجب التفكير بنوع المنظومة ، فإذا كانت  االستحالبمادة كاسر  اختيارالموازنة الصحيحة، عند 

-slow يددد فددأن المددادة المسددتعملة يجددب أن تكددون مركددب بطدديء الفعددلقخددزان تر عبددارة عددن

actingcompound   لكتروكيمياويددة اللحصددول علددى نتددائج جيدددة ، أمددا إذا كانددت المنظومددة

ضدطراب وتجمدع للقطدرات مقتدرن بوجدود مجدال كهربدائي كمدا يحصدل ا)حيث يتوجدب حددوث 
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  سدتحالب ذو فعدل سدريعاستعمال كاسر اة الى هناك حاج (dehydrator أو  Desalter)في

quickacting ختبددار ، وتتضددمن اسددتحالب فددي قندداني وغالبددا مددا يددتم فحددص مددواد كاسددر اال

الطريقة مزج العديد من المواد الكيمياويدة مدع نمداذج مدن المسدتحلبات ، ومدن ثدم مراقبدة النتدائج 

 .ختيار المناسب منهداالكيمياوية وحيث أن هذه الفحوصات تكون مهمة وفاعلة في تحديد المواد ا

 

 سدددددددددتحالبالمهمدددددددددة أيضدددددددددا فدددددددددي تقددددددددددير كميدددددددددة كاسدددددددددر ا ختبددددددددداراتالا أن هدددددددددذه

ختبارات على نموذج مثالي وبعد اال ، يجب أن تستخدم هذه deemulsifierdose لمستخدمةا

أخذ النموذج مباشرة ، كما يجب مراعاة أن تكدون الظدروف مقاربدة قددر اإلمكدان الدى الظدروف 

ية ، وال يجب أستعمال الماء الصناعي بدال عن الماء المنتج ألن األخير له خواص مختلفة الحقيق

تمامددا عددن أي مدداء آخددر ، وقددد يحتددوي علددى بعددض الشددوائب التددي ال تكددون موجددودة فددي المدداء 

 .الستعمالهاالصناعي. ويمكن تحديد المواد الكيمياوية المرشحة لالستعمال والجرعات التقريبية 

 

عة الديناميكية للمنظومة الحقيقية للمعالجة تتطلب ترشيح العديد من المواد الكيمياوية أن الطبي

ستحالب في وحدات المعالجة ، وفي الظروف الحقيقية فأن كاسر ستخدام كمواد كاسر االلال

باإلضافة  Controlvalvesستحالب سيخضع الى التغيير خالل مروره بصمامات السيطرةاال

ستحالب داخل وعاء المعالجة بسبب تراكيب تحدث في عوامل اال الى التغيرات التي

ال يمكن أن تمثل الظروف الديناميكية الحقيقية ،  رختباالأن قناني ا inletdiverter الدخول

الى كاسر  االحتياجختلفت الظروف التشغيلية )التدفق على سبيل المثال( يختلف احيث كلما 

البارافيني ،  ستحالبفقد تؤدي الى حدوث مشاكل االستحالب ، أما التغيرات الفصلية اال

 باإلضافة الى أن وجود المواد الصلبة يؤدي الى تغير ثباتية المستحلب.

ستعمال نفس النوعية استحالب للمنظومة وال يمكن الولذلك من المهم معرفة مدى مالئمة كاسر ا

 .ستحالب لمدة طويلة من الزمنمن كاسر اال
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 :وهي ستحالبن لحقن مادة كاسر االهناك ثالث أماك

لحدوث مزج شديد فيه مع انخفاض الضغط ، وتعتبر  chokevalve قبل الصمام الخانق -1

 .هذه النقطة هي المكان المثالي للحقن

في العازلة بسبب حدوث المزج في  Levelcontrol قبل صمام السيطرة على المستوى -1

 .الصمام المذكور عند انخفاض الضغط

 . Dehydrator متر عن عازلة الماء 69-16أن تكون نقطة الحقن على بعد  يجب -6

 

 :ستحالب وهيهناك ثالثة أنواع رئيسية من كاسر االو

 .Cationic ستحالب سالب اآليونيةكاسر اال -1

 . Ionic ستحالب موجب اآليونيةكاسر اال -1

 . Nonionic كاسر االستحالب غير اآليوني -6

 

الى أن المواد المستحلبة ذات طبيعة كيمياوية مختلفة ومن الضروري  وهذا التوزيع يعزى

للتعرف  االستحالبكاسر  استعمالإجراء الفحوصات المختبرية على الخليط المستحلب قبل 

على طبيعته اآليونية ويكون متوافق مع المواد األخرى فعلى سبيل المثال لو أستخدم كاسر 

 فصلهاية سالبة أي يحتوي على آيونات سالبة والمواد المراد استحالب طبيعته الكيميائية اآليون

تحتوي على آيونات موجبة فسيتم التفاعل بين اآليونات السالبة والموجبة ويُزال تأثير 

 .المستحلب

ألنه  PlungerPump عادة من خزان ومضخات ترددية االستحالبوتتألف منظومة كاسر 

 .دفق قليل وضغط عاليبوجود هذا النوع من المضخات نحصل على ت
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 :معالجة المستحلبات -4-4

 

  :تكون عملية معالجة المستحلبات على ثالث مراحل

كسر المستحلب: تتضمن تمزيق وتكسير الغشاء المحيط بقطرة الماء ، وتحتاج هذه العملية  -1

 .االستحالبالى تعزيز بواسطة الحرارة وكاسر 

ات الماء والتي تصبح حرة بعد كسر المستحلب ، القطرات: ويتضمن أتحاد قطر اندماج -1

 مكونة قطرات كبيرة. واألندماج دالة قوية للزمن حيث كلما زاد الزمن زاد

وعملية الغسل  electrostaticfield ويتم تعزيز هذه العملية بمجال ألكتروستاتيكي االندماج

 .WaterWashing بالماء

سوف تبدأ بالترسب  االندماجرة الناتجة من عملية الترسب بفعل الجاذبية أن القطرات الكبي -6

 .بفعل الجاذبية وتتجمع في األسفل

 

يجب أن تكون هذه الخطوات بالترتيب والخطوة المحددة للعملية هي التي تعتمد بشكل أساسي 

 .االندماجعلى الزمن )األبطأ( ، وهي خطوة 

 

( والطريقة الحرارية الستحالباويجب علينا أدراك أن كال من المعالجة الكيمياوية )كاسر 

 اندماجبتسريع  الكهربائية)التسخين( تعمل على كسر المستحلب فقط ، في حين تقوم الطريقة 

ال تقوم بكسر المستحلب  الكهربائية. وبتعبير آخر فأن الطريقة ترسيبهاالقطرات ومن ثم 

دالة للزمن لذا فأنه عند ال الخطوة الحاكمة و االندماجفيما سبق أن خطوة  نتجنااست، وكما لوحدها

أن تؤدي الى زيادة  شأنهاتصميم عازالت النفط الرطب يراعى وضع بعض الوسائل التي من 

 زمن المكوث ، كما أن زيادة تسهل العملية من خالل وضع تراكيب االندماجزمن 

residencetime  لن  بعدهايؤدي الى كبر حجم قطرات الماء، لكن الى حد معين فقط ، حيث

 -16لي هو )يفيد زيادة زمن المكوث بشيء ، أن التجارب العملية أثبتت أن زمن المكوث المثا

 ( دقيقة في حين يجب زيادة هذا الزمن بالنسبة للنفوط الثقيلة66

 

 

 

http://www.arab-oil-naturalgas.com/articles/oil/articleO_12.htm
http://www.arab-oil-naturalgas.com/articles/oil/articleO_12.htm
http://www.arab-oil-naturalgas.com/articles/oil/articleO_12.htm
http://www.arab-oil-naturalgas.com/articles/oil/articleO_12.htm
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 :خواص اإلضافات المستخدمة في هذا النظام  -4-5

يقدم هذا القسم معلومات عن المواد الرافعة للزوجة والمرققات وعوامل االستحالب وعوامل 

 ضبط الراشح 

 :(عوامل التعليق) المواد الرافعة للزوجة -4-5-1

يستخدم الغضار العضوي لزيادة الخواص الجريانية للطفلة الزيتية، وتستخدم األحماض الدسمة 

البوليميرية القابلة للتشتت في الزيت لدعم لزوجات الطفالت الزيتية ذات معدل القص المنخفض 

. 

 :وتتضمن المنتجات الرافعة للزوجة ما يلي 

 

 الوصف التطبيق المنتج
 المعالجة

lb/bbl(kg/m3) 

BARAPAK 
 يمنع انفصال النفط على السطح

 (سوائل العزل فقط  )

بوليمير قابل 

 لالنحالل في النفط
0-1.5 (0-4) 

GELETONE 

Π/V 

يحسن اللزوجة وخواص التعليق ، 

 يتطلب مادة اضافية قطبية

 (مثل الماء)

للحصول على انتاجية عظمى 

 محققة مع معدل قص أصغري

 (34-3)12-1 غضار عضوي

RM-63 

يحسن معدل القص المنخفض 

للجريان قوة الهالم ويحسن 

 الخواص الهالمية

حمض دسم 

 بوليميري
0.5-1.5(1.4-4) 

SUSPENTONE (17-3)6-1 غضار عضوي يؤمن التعليق مع لزوجة أصغرية 

X-VIS 

يحسن الخواص الجريانية وخواص 

الراشح في صيغ بدرجة حرارة 

 عالية

يدعم الجريان بمعدل قص منخفض 

 قوي الهالموي

حمض دسم 

 بوليميري
0.5-3.0(1.4-9) 

 المنتجات رافعة اللزوجة  (9-2)الجدول
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 :المرّققات -4-5-2

تتم إضافة زيت أساس إلى الطفلة لترقيق الطفالت الزيتية ، أو تتم معاملة الطفلة بمجموعة     

وتتضمن  .يميريمن السلفونات النفطية القابلة لالنحالل في النفط أو بمشتقات حمض دسم بول

 :المرققات المستخدمة 

 

 الوصف التطبيق المنتج
 المعالجة

lb/bbl(kg /m3) 

OMC (4-0.7)1.5-0.25 مشتق نفطي مسلفن مقلل لزوجة 

OMC 42 مقلل لزوجة 
مشتق حمض بولي 

 كاربوكسيلي
0.25-4(0.7-11) 

 المواد المرققة  (10-2)الجدول 

 

 عوامل االستحالب -4-5-3

 

دة استقرارية المستحلب في نظام الطفلة ولتقليل ميل المواد الصلبة غير المنحلة وتستخدم لزيا

 :وتضمن عوامل االستحالب  .للتبلل بالماء

 

 الوصف التطبيق المنتج

المعالجة   

lb/bbl 

(kg /m3) 

EZ-CORE 
مادة استحالب سلبية في 

 أنظمة الزيت بالكامل
 حمض دسم زيتي مكرر

1-4 

(3-11) 

EZ MUL 

EZ MUL NT 

مادة استحالب في نظام 

 الراشح الكبير

أميد جزئي لحمض دسم في 

 مذيب غير سام

1-10 

(3-29) 

INVERMUL       

INVERMUL NT 

عامل استحالب في هذه 

 األنظمة

مزيج من نفط مكرر مؤكسد 

 وحمض دسم بولي أميني

1-15 

(3-43) 

THERMOMUL  

THERMOPLUS 

مادة استحالب في 

 BAROID100 HTنظام

من نفط مكرر مؤكسد مزيج 

 وحمض دسم بولي أميني

1-15 

(3-43) 
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DRIL TREAT 

يقلل تبلل المواد الصلبة 

 بالماء

يقلل لزوجة الطفلة النفطية 

عند دمج كميات كبيرة من 

 المواد الصلبة

 لستين سائل مشتت
0.25-1.5 

(0.7-4) 

  االستحالبعوامل  (11-2)الجدول

 

 :عوامل ضبط الراشح 4-5-4

 

 .ة اللغنيت العضوي أو مواد إسفلتية متنوعة وذلك لضبط الراشحتتم إضاف    

 :وتتضمن منتجات ضبط الراشح 

 الوصف التطبيق المنتج
 المعالجة

lb/bbl(kg /m3) 

DURATIONE 

HT 

يضبط خسارة السائل عند 

درجات حرارة مرتفعة ويؤمن 

استقرارية بدرجات حرارة 

 :مالحظة " 400F"مرتفعة 

مة زيت عند استخدامه مع انظ

بالكامل يلزم استخدام منشط 

وذلك BARAACTIVEقطبي 

 DURATIONE HTلتنشيط  

 ليونارديت عضوي
1-25 

(3-71) 

AK-70 

يضبط خسارة السائل عند 

درجات حرارة حتى 

275Fº(135Cº) 

مزيج من االسفلت 

بالهواء مع  المنفوخ

الغضار مع عامل 

 مضاد لتشكل الكعكة

1-25 

(3-71) 

BARABLOK 

ارة السائل عند يضبط خس

درجات حرارة 

 350Fº(177Cº)حتى

مسحوق 

  ريزينهيدركربوني"

 "سفلتيتإ 

1-15 

(3-43) 
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BARABLOK400 

يضبط خسارة السائل عند 

درجات حرارة حتى 

400Fº(204Cº) 

مسحوق 

  ريزينهيدركربوني"

 "سفلتيتإ 

1-15 

(3-43) 

XP-10 

يضبط خسارة السائل عند 

درجات حرارة حتى 

500Fº(260Cº) 

عامل بوليميري 

 لضبط الراشح

1-15 

(3-43) 

 الجدول)( المواد مقللة فاقد الرشح

 

VERSA COAT : 

 سائل ذو اساس نفطي ()مادة تضاف إلى سائل الحفر 

 :ةلألهداف التالي

 ةالتقليدية لألنظمعامل ترطيب  -1

 )لمهدئة ا) ةالمسترخية نظمحلبه أوليه في األستماده م -1

وتتحكم بكمية فاقد الرشح عند الضغوط  في المستحلب ةالحراري تحسن االستقرارية -6

 ةالعالي والحرارات

 ةتخفيض األثر التلوثي في الماء كل هذه األثار ضمن نسب  وتراكيز محدده لهذه الماد -4

 

 

VERA WET : 

وتعمل  ةفي المحاليل قليلة القلوي (مبلل رطب(موعامل  ةمقلل للزوج(هي مرقق للمستحلب 

الخليط يكون   PHذاً حسب قيمة إ ةالعالية في القلوي (تزيد لزوجة المستحلب )المعاكس باالتجاه

 إما يقلل او يزيد  V ERAWET 7 أعلى من

 

 

 

  V-G 69:  تبنتوناي

 ةكمواد جيلي وكذلك ةوليأ حلباتستكم يستعملة ماده غضاريه محبه للمواد العضوي معامل آمينياً 

داءه عندما أتحسين  شكيل كعكة الحفر وكمية فاقد الرشحتساعد في ت تزيد لزوجة المستحلب ال

 تزيد نسبة الماء الى النفط في المستحلب



37 
 

 

 VG-69 : ًبنتونايت معامل أمينيا 

لزيادة لزوجة  وكذلك كمواد جيليه تستعمل ةوليأ حلباتستتستعمل كم( )الغضار المهدرج

تحسين أداءه ب هاتقليلو الرشح تساعد في تشكيل كعكة الحفر والتحكم بكمية فاقد,  المستحلب

 لى النفط في المستحلبإ عندما تزداد نسبة الماء

 

VG-PLUS : 

 ةالتالي غراضلألة ماده مضافه الى جميع انواع سوائل الحفر الزيتي

 يزيد لزوجة السائل -1

 ةالطينية تحسين نوعية الكعك -1

 تحسن قدرة رفع الفتات-6

 

CACL2 : 

 ةكل السوائل الزيتيكلوريد الصوديوم يستخدم في 

 في مستحلب سائل الحفر ةكمصدر لزيادة القلوي كمالهاإو اآلبار صالحإعمليات يستخدم في 

 

CA(OH)2  : 

 ماءات الكالسيوم

زيادة كمية الكلس في المستحلب وذلك  ةللتحكم بالقلوي ةتستعمل ايضا في كل سوائل الحفر الزيتي

في سائل الحفر مثل  ةغازات الحمضيالد وجود عن ةلتشكيل الصابون الكلسي ويستعمل للقلوي

(H2S,CO2 )  : 

 

 اوكسيد الكالسيوم او التكلس السريع 

     لتشكيل الصابون الكلسي  ةحلبستيتفاعل مع المواد الم-

 ةمضاعند وجود الغازات الح ةكمصدر للقلوي-

 ألنها قد تسبب حرائقة والممطرة يمكننا استخدامه في البيئات الرطب ولكن ال

 O2تنتج االوكسجين  ألنهابتفاعلها مع الماء  
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H.R.P. : 

 ماده تضاف الى سائل الحفر الزيتي لعدة اهداف

 ةوالمسترخية التقليدية نظماأل د نقطة الخضوع وقوى التهلم في كلتزي -

 للمزيج ةتؤثر على اللزوجة البالستيكي ال -

S.W.A. : كما يعكس  )لمبل(مرطب  وهو مادة تنشيط التوتر السطحي  كما تعتبر عامل

 ترطيب الماء في حاالت تلوث السائل 

 

VERSA TROL : 

 

 مادة اسفلتيه مستقرة حرارياً تتحكم بكمية فاقد الرشح 

 عند درجات حراره عالية وكمواد ساده في القاع البئر

 وتزيد لزوجة السائل الزيتي

 

VERSA LIG : 

 ةدم لألهداف التاليخليغنيت معامل أمينياً يست

 مل للتحكم وتقليل فاقد الرشحعا •

تقليل فاقد )للغرض السابق  االستخدامالشائعة  (أسفلت  \تستعمل في خلطة جيلزونايت •

 الرشح

 VERSATROL OR STALAL HOLEيستعمل في خلطه كبديل للمواد مثل  •

VERSA THIN 

 مضافه الى سوائل الحفر الزيتية ةيضاً مادأو هي 

 التهلمنقاص نقطة الخضوع وقوى تستخدم إل
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 ةخواص السوائل الزيتي -4-6

 ةالبالستيكية مثل اللزوج ةأنه من الصعب أن نضع مجاالت محدده بدقه لخواص السوائل الزيتي

قد تؤثر عليها وألن هنالك مجاالً واسعا  ةونقطة الخضوع وقوى التهلم وذلك ألن تغيرات متعدد

 . ةوفها المختلفتبعاً لظر ةمن التطبيقات أثناء عملية الحفر المختلف

 :ومن أهم هذه الشروط

 ةدرجة الحرار -1

 النفط /بنسبة الماء  ةوتركيزها المضاف ةنوع وحجم المواد الصلب -1

 تركيز األمالح ونوعها  -6

 وأخيراً استقرارية المستحلب المطلوب-4

 

ات األقطار ذ باراآلفي  ةمطلوبة الشديد وقوى التهلم ةن نقطة الخضوع العاليإعلى سبيل المثال ف

ذات القطر الصغير  اآلبارفي  ةبعلى رفع الفتات ولكنها غير مطلو لتحسين قدرة السائل ةالكبير

 )نفس الوزن النوعي(لنفس سائل الحفر 

على قيمتها الدنيا وذلك للحصول على افضل معدل اختراق  ةينبغي المحافظ ةاللزوجة البالستيكي

 .لرؤوس الحفر ضمن هذا السائل

 ةالبالستيكية في السائل الزيتي سيزيد من اللزوج)ةالحبيبات الصلب(ة المواد الصلبإن زيادة 

 وكذلك نسبة الماء الى النفط أيضا ستزيد منها 

 :نقطة الخضوع وقوى التهلم ينبغي التحكم بها في المستحلب الزيتي لسببين رئيسين

 حمل الفتاتات نحو األعلى  المحافظه على القوام الهالمي للمستحلب الزيتي لرفع قدرته على-1

لعدم )الضغط في الفراغ الحلقي أثناء دوران السائل  ضياع(الضغط  بغية تخفيض فقدان-1

 بسائل الحفر ةة المضخات الخاصقإهدار طا

 

 

 : :EMULSION STABILITYاالستقرارية الكهربائية للمستحلب  -4-7

 

ر يطبق عليها لتكسير إن المستحلبات القوية تحتاج إلى فرق كمون كهربائي كبي

 )الطور المشتت(المستحلب اندماج قطرات الماء الصغيرة معاً منفصلة عن الزيت 

وعدم تكسر  ةالكهربائي اهللحفاظ على استقراريت ةكيفية معالجة المستحلبات الزيتي

 .المستحلب 
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 :على استقرارية المستحلب الزيتي  ةإن من أهم العوامل المؤثر

ة ط في المستحلب إذ كلما زاد المحتوى المائي نقصت االستقرارينسبة الماء إلى النف •

 .للمستحلب  ةالكهربائي

في المزيج   ةحلبستأو العوامل الم ةإن زيادة درجة  الحرار :درجة االستحالب •

 .المستحلب تنقص من حجم قطرات الماء فتزيد من استقراريته

زيادتها تنقص  (مبعثرالطور ال)في الماء  ةالمحمول الفتاتاتة المواد الصلب •

 .المستحلب  ةاستقراري

استقرارية المستحلب  يجب أن تسجل  عامل مهم جداً لقراءة درجة ةدرجة الحرار •

 .دوماً 

 على سبيل المثال الهيماتيت أوكسيد الحديد)في المستحلب  ةالمواد الصلب )وجود •

 .يسبب نقصان في استقرارية  المستحلب

والقيام بالمطلوب عند  ةالكهربائية االستقراريبر عن يجب  دوماً  رسم المنحني المع •

 .معرفة اسباب الهبوط عن طريق تحليل المستحلب

بشكل دوري بمعايرة  ةالمضافCACL2يجب اختيار المحتوى من الملح  ةالملوح •

  ينصح بزيادة تركيز هذا الملح فوق  إذ ال لفتات الناتجل )الكمون الكهربائي(النشاط 

 ةوماء الطفل ةفرق كمون شبه معدوم بين التشكيالت الغضاريللحفاظ على  38% 

 ةالمواد المانعب )ةمعالجة انتفاخ الطبقات الغضاريل ضافاتاإلب ةالمستحلب ةالزيتي

 (بعد شرح ألية االستحالب (ةالمضاف

 

ة حاوية المستحلب تستخدم عدة مواد عضوي في لطور المائيلنشاط  هو نتفاخاال

وتاسيوم والكالسيوم بمثل كلوريد الصوديوم وال)للكلور  ةمعدنيأو أمالح  على الكلور

 )والمغنيزيوم 

بين  ةائي عند اختراق الطبقات الغضارييالمطلوب محاولة إنقاص فرق الكمون الكيم

 إلى ادمصاصهإلى الصفر بحيث أن انتقال الماء   SHALEماء المستحلب و

وهي عباره    OSMOSISمى طبقات الشل أثناء حفر هذه الطبقات يقارن بما يس

عن غشاء نصف نفوذ يمرر من خالله الماء المالح من تركيز منخفض لألمالح إلى 

وتبعاً لنظرية النشاط المتحكم به لسائل الحفر  تركيز عاٍل وذلك لموازنة التراكيز

المستحلب ذي األساس النفطي فأنه يغلف قطرات الماء مثل غشاء نصف نفوذ كل 

اختراقه سائل الحفر االضرار والتحكم لعدم انتفاخ الغضار أثناء هذا يستخدم لتجنب 
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استخدامه لذاك الغرض تتم عادًة أضافة ملح الزيتي المستحلب واالكثر شيوعاً هو 

وكذلك ملح كلوريد الصوديوم   ( 0.1-0.4)وكلوريد الكالسيوم بتراكيز من

NACL  ةلنتيجللحصول على نفس ا ةواسع ةكيميائي وكذلك هناك خبرات. 

 

 

 ةقاعدة عام

أثناء   ةالزيتي ةبطفل  ةهناك عامالن رئيسيان يجب االنتباه لهما عند استبدال الطفل 

 الحفر 

اثقل بقليل  ةزيتي ةاستخدام طفل بحيث يجب ةعملي : ((ةالكثاف) الوزن النوع •

سوف يغرق  دديجال بسائل موجود ضمن البئر وذلك ألن الثقيل الستبدالها

 .(وواألخر سوف يطف

وتزيد من  (تقلل لزوجته  (يجب أن ترقق السائل المستبدل ةالمثالي اتقرقالم •

من خالل الجريان المضطرب الذي يساعد  ةالزيتية لزوجة السائل البديل للطفل

الواضح بين  ةزوجللي وبسبب فرق الالتاعلى تمتين المستحلب الزيتي وب

إنما يطفو  يمتزج الة يالمستحلب الزيتي والسائل السابق على السطوح البين

 .الخفيف إلى السطح ويحل محله الثقيل 
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 استبدال سوائل الحفر -4-6

 

يفضل عند استبدال سائل الحفر  بسائل الحفر ذو األساس الزيتي  أن يكون ذا وزن نوعي  أثقل  

 قليالً من سابقه 

 

 :لاالستبداهناك عدة مبادئ ألجراء هذا 

 التي  اإلجراءات ةلمناقش ةل مع رجل الشركومع الفني المسؤ ةاجتماع مهندس الطفل

 ستتبع 

 بعد توقف الحفر ةالمخترقة جراء اختبارات  على التشكيلإ 

 وقوى التهلم ةقبل االستبدال مالءمة السائل للحصول على الحد األعلى من اللزوج 

 وضع كل كمية سائل الحفر ذو االساس الزيتي في المكن المخصص له 

 على القاع أو قريباً منه عند ضخ السائل من خالله) الدقاق(الحفر  وضع رأس 

 خالل عملية االستبدال والقيام  ةبعاد كبيرة على المناخل الهزازأذات  ةاستخدام شبك

 أو من دورتين لسائل الحفر ةبدور

 500-200 )في البئر يجب أال يزيد طولها عن) اتقالمرق بشكل عام(ft 

 والً ثم  السائل النفطي اللزج ضع الماء أيو          

 نستخدم مضخات باستطاعات كبيرة لتحقيق الجريان المضطرب 

 عدم ايقاف المضخات ألي سبب كان 

  إعادة تدوير مواسير الحفر أثناء االستبدال 

 

 :أثناء عملية االستبدال للطفله يجب األنتباه إلى األمور التالية

يكون موقع مواسير الحفر في مركز  الة وليقالشا اآلبارحتى في  .حركة وموقع مواسير الحفر 

يوجد تناظر بالجريان لسوائل الحفر حول هذه المواسير في البئر لذا يجب  البئر تماماً وبالتالي ال

حيث أن تدوير  ةجراء عملية تدوير للسائل أثناء عملية االستبدال للطفلإتحريكها أماماً وخلفاً و

على من مقطع  ةالضيقة لسائل على خلف المواسير في المنطقيجبر هذا ا ةالسائل قليل الحرك

 ةالسريع ويجبرها على الحرك عن الدوران ةالناتج نتيجة القوى النابذة ةالبئر على الحرك

 ة.ستبدال منتظم للطفلاالمستمرة للسائل مما يسمح ب
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طع مقمعدل الضخ يجب أن يكون عالياً لكي يسبب الجريان المضطرب الذي سوف يغطي كافة 

حد أدنى من التداخل البئر وذلك بزيادة سرعة الضخ وذلك سيترافق مع عدة اشياء منها 

ة الحفر على كعكينظف . ضمن البئر ةشامالً للطفلينمي استبداالً  بين الطورين واالمتزاج

 .جدران البئر بشكل أفضل في حالة البئر المفتوح

من كعكة جدران البئر  يجب أن يعامل بمواد أو  ةالسابقة من الطفل ءبجزة الزيتية تلوث الطفل

 ةلناجماة حلبه وعوامل  مرطبه تضمن استحالبها مع السائل الجديد بما فيها المواد الصلبستم

ودعم  المالئمة ةالجديدة هذه المواد مسبقاً قبل فحص الطفل بإضافةوال ينصح  ةعن الكعك

 :استقرارية المستحلب الجديد

يجب علينا تدوير دوره كامله لسائل الحفر ضمن  باالستقرارلجديد هذا المستحلب ا أحتى يبد

رارية قى الفحص الدوري للغضار وتمام استويجب في األيام األول هالبئر لتمام استقراريت

 ةالكعك لفتاتة لعوامل االستحالب  والعوامل المرطب ةالفورية المستحلب الجديد والمعالج

 

 )االستبدال للطفله بنجاح تام(بدالعملية االست تماممؤشرات على  -4-7

 

ال يمكن مشاهدته على المناخل  ةالسابقة بالطفلببقايا  ةالزيتية بما أن حداً أدنى لتلوث الطفل

التي  االختباراتمكون شد للسائل الجديد وكذلك هناك الكثير من  LMCلذا تضاف ماده  ةالهزاز

 :تجري لمعرفة تمام االستبدال بنجاح  مثل 

 ةالجديدة نوعي للطفلالوزن ال •

   PH  أو درجة  ةالكهربائية قياس االستقراري •

 ةقياسات تغير اللزوج •

 لزج +تغير الون أو شكل  سطح السائل من حبيبي إلى لماع  •

 VERSAأنظمة ة على المناخل الهزاز (ةمواد صلب) ءللما ةالمواد المرطبوجود  •

ذات معدل قص  ةزوجات مرتفعل ةتستعمل هذه األنظم لتحسين سلوكية السائل ةالمدعم

بزوايا كبيره  في نظامي  ةأو المائل ةاالفقي اآلبارمنخفض وذلك لمالءمة حفر 

VERSA السابقين. 

VERSAMOD 

ذات معدل قص منخفض وتزداد  ةتزيد من اللزوج ةمضاف  ةمهلمه ةوهي ماده عضوي

وهي بحاجة  (التقليدي  versa زدياد حجم الماء المستحلب وكذلك الكلس افعاليتها ب

هذه  )لتحصل على مفعولها الكامل  ةودرجات حراره ايضاً مرتفع ةلعملية  تدوير عالي
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لذا يجب الحذر  (تحقيقها  ةللمواد المضاف ةعنيمكن في معظم الشركات الصا الشروط ال

 ضافتها لتحقيق فعاليتهاإعند 

ماده لزيادة   ( HRP )يمكن تحقيق هذه الشروط داخل البئر أما  ةبينما على الحفار

لرفع الفتاتات  ةالالزم والوزن النوعي للمستحلب وهي ماده تزيد من قوة التهلم ةاللزوج

الذي يتداخل مع الطور   VERSAMODإلى السطح داخل البئر معن وهي التشبه 

 لسائل الحفر ومضافاتها ةالمائي المبعثر في المستحلب وحتى نختبر الصفات السلوكي

ترتيب التالي لعمل النظام وينصح بال ةلى مقياس سرعات مختلفنحن بحاجه إ ةلسابقا

 .السابق

 حسنة الخواص مال ةالزيتية خلطة الطفل

 نفط 

  مادة عضويه كارهه للغضارVG69 

 كلس 

 ةماده مهلمه HRP 

 VERSALCOAT  20ـتمزج ب MIN    أو مرطبه  حلبهستمماده 

 ملح كلوريد الكالسيوم بالتدريج 

 مواد مثقله 

 VERSATROL 

 تمزج نصف ساعه على األقل          

 

 ( TRUCRE )أنظمة  -4-8

 

 ةفي هذه األنظم ولكن أصعب ما ,اتذات حد أدنى من المستحلب ةزيتي ةهي أنظمة طفل

هي اضافة ة المطلوبة اللزوجة أحد حلول هذه المشكلة الحصول على لزوجات المطلوب

أو المواد    HRPة أو أضاف  LB\BBL ( TO 30 15)بتركيز  ةاإلسفلتيالمواد 

للغضار أو مواد  ةالكارهة سفلتينات مع المواد العضويأو اإلللغضار  ةالكارهة العضوي

ألنها  ةالمحلبات والمواد المرطب لىإليست بحاجه  ةنظمهذه األ ةاللزوجتزيد  ةبوليميري

تأتي عند استبدال  ةوهذه النسب   TO 3% 5فيها ءماالمن  قليل جداً  ذات حد أدنى
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على بعض ة الحاوية ذات اساس مائي أو من التشكيالت المخترق ةبطفل ةالزيتية الطفل

 .الماء

 

 ةفعالية هذه الطفل  على حسن اتعتبر مؤشراً ممتاز  HTHPمن  ةالمنخفض ةإن القيم

وكذلك   VERSATROLبأخذ العينات ولتخفيف ذلك يضاف تركيز عالي من ةالخاص

 BARITE . CACO3مثل    BRIDGING AGENTعوامل تدعى 

 

 الزيتيه نفوط قاعدة الطفله منتجات

 VERSAمن النوع   ةالزيتية لنفوط قاعدة الطفلة يصف هذا المقطع الخواص المثالي

 المذكورة سابقاً 

 2ةرى بالتركيب ولكن معظم الديزل من الدرجخيختلف من مصفاة إلى أ :نفط الديزل 

ف له مواد لزيادة نقطة هناك بعض المصافي التي تضي ةمقبول في هذه االنظم

وبالتالي قد يؤثر على خواص السائل ومعالجته الحقاً  ةفي األجواء البارد االنصباب

 دامه دوماً خولذك يجب أن يفحص قبل است

 وكذلك متنوعة التراكيب بحسب أصلها الخام ونوع الفتاتات :نفوط فلزيه 

 

األروماتي لها وتعتبر  العطري ىالنفوط هي المحتوه هناك طريقه واحدة لمقارنة هذ

مخبرياً  المتعددة الحلقات أو النواة ةلفحص هذا المحتوى هي الطريق ةالمعتمدة الطريق

  %0.35لها حوالي ةالقياسية حيث تعتبر النسب

:PAH 

ة وهناك منها بعض األنظم ةالعطرية يدروكربونيالهة الحلقية المركبات البوليوميري

 (  حلبهستملصابون الكلسي ضمن السائل كماده ) يتصرف اةالسمية المخفضة المحسن

 ( VERSAMULلهذا النظام هي مادة ) اإلضافاتومن أهم 

وعوامل  ةنات المواد المهلموالجيالتية والعوامل المحلب المرطبةمزيج من المواد 

ة مكون ةالزيتية وهي تتفاعل مع الكلس في النظام التقليدي للطفل ةالكهربائية رارياالستق

حلبه تعمل على ضمان استقرارية المستحلب ستبون الكلسي  التي تعمل كماده ممن الصا

 بشده  

 

4-9-Versa Oil Base System 
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وهي أنظمة سوائل الحفر الالمائية )مستحلبات( حيث يعمل النفط فيها كطور خارجي )مشتت( 

 مستمر وتسمى هذه األنظمة تبعاً لعاملين اثنين:

 ا.النفط المستخدم في تكوينه -1

 الوظيفة المنوطة والطفلة الخاصة. -1

 وكأمثلة على ذلك:

Base Oil System Name 

Diesel VersaDril 

Mineral Oil VersaClean 

Ultra Low-Tox Mineral Oil VersaVert 

 

 "Table-1"أنظمة الطفلة الزيتية 

بغض النظر عن وهناك أسماء تجارية أخرى يختلف فيها أساس هذه المستحلبات الزيتية ولكن 

اختالفات أساساتها الزيتية إال أنها يمكن أن تعامل بطريقة متشابهة لتالئم عمليات الحفر 

 المستهدفة. 

 : Versaهناك تطبيقان خاصان ألنظمة الطفلة الزيتية من نوع 

1-VersaPort تستعمل هذه األنظمة كمواد لزيادة اللزوجة ذات معدل القص المنخفض : 

  (LSRV-Low Shear Rate Versa وتستعمل لحفر اآلبار الموجهة ذات الزوايا )

 الكبيرة )ميل كبير( ولحفر اآلبار األفقية. 

1-VersaCore تستعمل هذه األنظمة للمحافظة على عدم تغيير العينات المأخوذة من :

 ( بالحد األقصى الممكن . Coresالتشكيالت المخترقة )

" تتكون أوالً من منتجات النفط الخام )المصفاة( أو Versa*كل هذه السوائل الزيتية من النوع "

 " يختلف بأساسه الكيميائي الصناعي. Novaال يمكن تمييزها عنه ،بينما النوع "

 ": Versaهناك صنفان رئيسيان لهذا النوع من الطفلة الزيتية "
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لبة حمست": تستعمل مادة Conventional-Oil Base Mudالطفلة الزيتية التقليدية "-1

" ،ومن المالحظ أنه وعند استخدام VersaCoat" ومواد مرطبة تدعى "VersaMulتدعى "

هذه األنظمة يكون فاقد الرشح منخفضاً جداً، ويبقى هذا المستحلب مستقراً حتى في شروط 

 (.T=300F , P=500psiالحرارة والضغط العاليين )

1-Relaxed-Filtrate" في هذه األنظمة يستخدم :VersaCoat كمادة محلبة و "

"VersaWet كمادة مرطبة، ويعتمد على منشطات التوتر السطحي لتشكيل المستحلب "

 المطلوب )ال يستخدم فيه الكلس(. 

يالحظ في هذه األنظمة أن فاقد الرشح كبير كما أنه أقل استقرارية من سابقه التقليدي ولكنه قابل 

تقليدي، وصمم ليزيد من معدل اختراق لالستعمال في شروط حرارة وضغط أعلى منه في ال

 الدقاق للتشكيالت المختلفة. 

 *ال تضاف لهذه األنظمة المواد المقللة للرشح.

 *تكلفته المادية أقل من سابقه التقليدي. 

 يدية لكن ال تصح العملية عكساً. *يسهل تحويل هذه األنظمة إلى األنظمة التقل

s System  األنظمة                            

" للطفلة الزيتية هي مستحلبات عكسية ذات تطبيقات متنوعة ،ولها نوعان Versaأنظمة "

 رئيسان: 

  األنظمة التقليدية: -1

وهي مستحلبات زيتية شديدة االستقرار مهما ارتفعت درجات الحرارة ولها أسماء تجارية 

 ".Ecogreenمتعددة من أهمها..."

 ألنظمة: ومن أهم المواد المضافة لهذه ا

a- حلبة األولية "ستالمواد المVersaMul إذ يجب أن تتفاعل مع الكلس المضاف إلى :"

 حلبة.ستالمستحلب لتشكيل ما يدعى بالصابون العكسي والذي يتصرف كمادة م

 ويجب أن يبقى هذا المستحلب ذا قلوية عالية في جميع األوقات للقيام بجميع وظائفه المطلوبة.
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التجارية المستعملة في بعض حقول النفط العالمية كما في بحر الشمال إذ  هناك بعض األسماء

 " كمادة محلبة ثانوية. VersaCoatكمادة محلبة أولية و " VersaVertيستخدمون 

b- VG-69  الغضار المهدرج: وهو مادة ملزجة لزيادة الوزن النوعي للطفلة، ويوجد عدة

 "وغيرها. VG-Plus..VG-HTمواد أخرى مشابهة بالتأثير مثل:" 

 HRPأو  VersaModوإذا كان مطلوباًمن هذا المستحلب لزوجة متزايدة تضاف له مادة 

 لتحقيق ذلك. 

c- ملح كلوريد الكالسيومCaCl2   المنحل بالماء: وهو الطور الداخلي للمستحلب العكسي

 وزناً..  %38ويستخدم بتراكيز فوق 

عدل متدني جداً لفاقد الرشح وعند إضافة مادة إجماالً كل هذه األنظمة التقليدية ذات م

"VersaTrol أكبر فأكبر، وينصح دائماً " فإن هذه الكمية من فاقد الرشح ستنخفض بشكل

بإجراء اختبارات على جميع هذه اإلضافات لتحديد الكميات بدقة تبعاً للحالة المطلوبة، وتنصح 

كيل خلطة مناسبة من النظام التقليدي للطفلة العالمية باتباع الخطوات التالية لتش M-Iشركة 

 الزيتية: 

 نفط  -1

1- VG-69  غضار مهدرج 

6-HRP  

 كلس  -4

9- VersaMul 

1- VersaCoat  دقيقة لتمام المزج ( 16)يترك 

6- CaCl2 ) يضاف ببطء( 

 مواد مثقلة "بارايت"  -1

2-VersaTrol  دقيقة لتمام المزج(  16-66)يترك من 
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Conventional Versa System Formulation Charts (25%By wt CaCl2 

Brine: 96% Salt Purity): 

90:10 80:20 70:30 Oil:Water Ratio 

8-10 8-10 6-8 VersaMul (Lb\bbl) 

6-1 1-2 1-2 VersaCoat (Lb\bbl) 

16-1 8-10 6-8 Lime (Lb\bbl) 

1-1.5 2-3 2-4 VG-69 (Lb\bbl) 

16-1 6-8 4-6 
VersaTrol (Lb\bbl) "if 

required" 

 "Table-2"مثال عن نسب مواد تحضير الطفلة الزيتية بنسب مختلفة للماء والنفط 

 

M-I Bar 

(Lb\bbl) 

CaCl2 

(Lb\bbl) 

 

Water 

(bbl) 

 

Oil (bbl) 

Mud 

Weight 

(Lb\gal) 

Oil: Water 

Ratio 

22.7 32.6 0.265 0.625 8.5 

 

70:30 

49.7 31.9 0.259 0.613 9 

166.1 30.6 0.249 0.588 10 

196.1 29.3 0.235 0.563 11 

226.3 18.5 0.150 0.609 12 

 

80:20 

.6162 17.7 0.143 0.581 13 

2.966 16.8 0.136 0.552 14 

.2611 15.9 0.129 0.524 15 

451.9 7.5 0.061 0.555 16 
 

90:10 
504.4 7.1 0.057 0.523 17 

557,1 6.6 0.054 0.491 18 

"Conventional  System _ barite formations" Table-3: 

 نسب مواد الطفلة الزيتية عند إستخدام البارايت كمثقل 
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 (: Relaxed-Filtrate Versa Systemمتدرجة فاقد الرشح ) "Versa"أنظمة  -2

ث تنتج كميات كبيرة هي أنظمة مستحلبات الطفلة الزيتية األقل استقراراً من األنظمة التقليدية حي

 من فاقد الرشح الذي يساعدنا في زيادة سرعة الحفر )معدل االختراق(. 

 من أهم المواد المضافة لهذا النظام:

a-  محلب أوليVersaCoat 

b-  عوامل مرطبةVersaWet 

c- ( :مواد ملزجة لرفع لزوجة الطفلة مثلVG-69,HRP ) 

d- CaCl2  38ويمكن استعمال نسبة وزنية  تحلبمن وزن المس %25طور داخلي بنسبة%  

 وزناً.. 

 *ال تستعمل إضافات لتقليل فاقد الرشح في هذا النظام. 

 العالمية باتباع الخطوات التالية لتحقيق الخلطة المطلوبة من هذا النظام:   M-Iتنصح شركة 

 نفط  -1

 " VG-69غضار مهدرج " -1

3- HRP   أوVersaMod 

4- VersaCoat  دقيقة لتمام المزج(  16)يترك 

9- VersaWet 

 دقيقة( 16كلس )يترك أكثر من  -1

6- CaCl2   )يضاف ببطء( 

 دقيقة لتمام المزج(  16-66مواد مثقلة )تترك من  -1

 " :MIفيما يلي جدول يبين نسب خلطة هذا النظام وفق "
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Relaxed Versa System Barite Formation Chart (25% By wt CaCl2 

Brine: 96% Salt Purity):                                                                      

90:10 85:15 80:20 75:25 
Oil: Water 

Ratio 

1-9 4-5 3-4 2-3 
VersaCoat 

(Lb\bbl) 

4-6 2-3 2-3 1-2 
VersaWet 

(Lb\bbl) 

1-4 6-8 6-8 8-10 
VG-69 

(Lb\bbl) 

1-1 1-2 1-2 1-2 
Lime 

(Lb\bbl) 

 "Table-4"مثال عن نسب إضافة مواد الطفلة الزيتية المتدرجة فاقد الرشح 

M-I Bar 

(Lb\bbl) 

CaCl2 

(Lb\bbl) 

Water 

(bbl) 

 

Oil (bbl) 

Mud Weight 

(Lb\bbl) 

Oil: Water 

Ratio 

21.5 28.5 0.231 0.703 8.5 
75:25 

49 27.9 0.227 0.690 9 

111.7 21.4 0.173 0.703 10 

 

80:20 

166.1 20.5 0.166 0.675 11 

220.5 19.6 0.159 0.646 12 

274.9 18.8 0.152 0.617 13 

335.8 13.3 0.108 0.622 14 
85:15 

389.9 12.7 0.103 0.591 15 

449.8 8 0.065 0.590 16 
 

90:10 
503.5 7.5 0.061 0.558 17 

557.3 7.1 0.058 0.526 18 

"Table-5: Relaxed System_ brite formulations 

 البارايت كمثقل  استخداممثال عن أنظمة الطفلة الزيتية البسيطة مع 
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4-11- Trouble shooting Oil Muds حل مشاكل الطفلة الزيتية 

 

  المستحلب األولي عامل الترطيب

VersaCoat VersaMul 
Conventional 

System 

VersaWet VersaCoat Relaxed System 

  

 األولى: اللزوجة غير كافية المشكلة

 المسبب الحل

 عدم كفاية المواد الملزجة )تزيد اللزوجة( VG-69إضافة الغضار المهدرج أو 

قلة الدقة في التوزع الجزيئي )الطور المشتت  HRPإضافة *

غير موزع بشكل كافي ضمن الطفلة  -الماء–

 الزيتية(
 VersaModإضافة 

 ئي قليلمحتوى ما إضافة الماء المالح

 زيادة معدل القص بواسطة رأس الحفر
طين جديد )استبدال الطفلة(، ضعف عملية 

 القص

  زيادة وزن الطفلة

التعرية الغازية )ازدياد نسبة الغاز المنحل في 

 الطفلة(

 إضافة عامل الترطيب

 أولية و كلس حلبةستمإضافة مواد 

 

 المشكلة الثانية: اللزوجة مفرطة 

 المسبب الحل

  التخفيف باستخدام النفط

احتواء مائي كبير )تدفق ماء مالح غريب عن 

 المستحلب(

 أولية وكلس حلبةستمإضافة مواد 

 إضافة عامل الترطيب
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 "VersaThinإضافة المرققات "

 التحكم بكمية األتربة \الطرد المركزي 

 

 نسبة المواد الصلبة عالية )الناتجة عن الحفر(

 تإضافة المخففا

 إضافة عامل الترطيب

 إضافة المرققات

 التحكم بكمية األتربة \الطرد المركزي 

 

 مشاكل األتربة الناعمة

 إضافة المخففات

 إضافة عامل الترطيب

 إضافة المرققات

 أولية وعامل ترطيب حلبةستمإضافة مادة 
 نواتج حفر منحلة بالماء )تعكس المستحلب(

 *SWAإضافة 

  أولية حلبةستمامل الترطيب ومادة إضافة ع

عدم استقرار المستحلب بسبب ارتفاع درجة 

 الحرارة

 تخفيض المحتوى المائي

 تقليل محتوى المواد الصلبة

 إضافة الكلس )النظام التقليدي(
 

 الغازات اآلكالة )الحامضية(
 أولية وعامل الترطيب حلبةستمإضافة مواد 

 رفع وزن الطفلة

 تجاوز حد المعالجة بالنفط التخفيف

 

*SWA: should be used Sparingly and only when other treatments 

are ineffective 

 المشكلة الثالثة: الزيادة في فاقد الرشح نتيجة الضغوط والحرارات العالية

 المسبب الحل

 إضافة مواد محلبة أولية
 مستحلب ضعيف

 إضافة الكلس )النظام التقليدي(

  "VersaTrolإضافة "
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نقص في توزع الجزيئات المائية ضمن الطور  "VersaLigإضافة "

 "VG-69إضافة " المستمر )الطفلة الزيتية(

 

  أولية وعامل الترطيب حلبةستمإضافة مواد 

عدم استقرار المستحلب بسبب ارتفاع درجة 

 الحرارة

 إضافة الكلس )النظام التقليدي(

 "VersaLig" أو "VersaTrolإضافة "

 

 Relaxed-Filtrateالمشكلة الرابعة: ارتفاع نسبة فاقد الرشح في النظام 

 المسبب الحل

 أولية وعامل ترطيب حلبةستمإضافة مواد 
 المستحلب ضعيف

 إضافة الكلس )النظام التقليدي(

  أولية حلبةستمإضافة مواد 

عدم استقرار المستحلب بسبب ارتفاع درجة 

 ةالحرار

 إضافة الكلس )النظام التقليدي(

 "VersaLim" أو "VersaTrolإضافة "

 

 المشكلة الخامسة: فتاتات ناجمة عن الحفر منحلة في الماء )تعكس المستحلب( 

 المسبب الحل

 إضافة مستحلب وعامل الترطيب
 

 نسبة المواد الصلبة أكبر من حد االشباع
 *SWAإضافة 

 ضمان االنحالل جيداً إضافة الماء تدريجياً ل

 التحكم بكمية األتربة و استخدام المخففات
 

 مواد صلبة كثيرة
 إضافة عامل الترطيب

 *SWAإضافة 

األولية وعامل  حلبةستالمإضافة المواد 

 معالجة غير كافية الترطيب

 *SWAإضافة 
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 المشكلة السادسة: انسداد الشبكات الخاصة بالمناخل الهزازة

 ببالمس الحل

 إضافة عامل الترطيب
 

 أتربة منحلة بالماء
 األولية حلبةستالمإضافة المواد 

 *SWAإضافة 

 

 

 المشكلة السابعة: تدفق مائي متزايد )غريب عن الطفلة(

 المؤشر الحل

 ازدياد معدل الماء إلى النفط في المستحلب رفع وزن الطفلة

 رفع وزن الطفلة

 

 

 انخفاض وزن الطفلة

األولية وعامل  حلبةستالمالمواد إضافة 

 الترطيب

 إضافة الكلس )النظام التقليدي(

 إضافة النفط لرفع نسبته في المستحلب

 إضافة الملح لمعادلة الملوحة المائية

 

 المشكلة الثامنة: التلوث بثنائي أوكسيد الكربون 

 المؤشر الحل

 رفع وزن الطفلة
 انخفاض ضغط الطفلة الزيتية

 الكلس إضافة

األولية وعامل  حلبةستالمإضافة المواد 

 الترطيب

 

زيادة التشوه المادي للمستحلب )نوعية 

 إضافة النفط للتخفيف الجزيئات وحجمها(
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 زيادة وزن الطفلة

 إضافة الكلس

 

 المشكلة التاسعة: التلوث بكبريتيد الهيدروجين 

 المؤشر الحل

 زيادة وزن الطفلة

 

 الطفلةانخفاض في ضغط 

 إضافة الكلس

األولية وعامل  حلبةستالمإضافة المواد 

 الترطيب

إضافة أكسيد الزنك أو الزنك كمزيل لكبريتيد 

 الهيدروجين

 زيادة وزن الطفلة

 

 رائحة كريهة

 إضافة الكلس

حلبة األولية وعامل ستإضافة المواد الم

 الترطيب

يد إضافة أكسيد الزنك أو الزنك كمزيل لكبريت

 الهيدروجين

 زيادة وزن الطفلة

 

 تحول الطفلة للون األسود

 إضافة الكلس

حلبة األولية وعامل ستإضافة المواد الم

 الترطيب

إضافة أكسيد الزنك او الزنك كمزيل لكبريتيد 

 الهيدروجين

 زيادة وزن الطفلة
 

 

 تلون أنابيب الحفر باللون األسود

 إضافة الكلس

 واد المحلبة األولية وعامل الترطيبإضافة الم

إضافة أكسيد الزنك أو الزنك كمزيل لكبريتيد 
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 الهيدروجين

 

 المشكلة العاشرة: ضعف دورة الطفلة الزيتية 

 

 المسبب الحل

 خفض وزن الطفلة )إن أمكن(
 

 ضغط هيدروستاتيكي فوق المتوازن
 *LCMاستخدام أقراص 

 تغليف البئر

 تخفيض قوى التخثر
 خسارة كبيرة في الضغط الحلقي

 تخفيض سرعة دوران السائل

 تخفيض قوى التخثر

 

 ضغوط اندفاعية

 تخفيض قوى التهلم

تحديد معدالت منخفضة تدريجية لسرعة 

 دوران السائل

 *LCMاستخدام أقراص 
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 الفصل الخامس

 

 استخدام الطفلة الزيتية

 في الحقول السورية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رض في هذا الفصل أهم التطبيقات الستخدام الطفلة الزيتية في حل مشاكل الطبقة المنتجة نستع

 الحقول السورية ويمكن تلخيصها بالعناوين التالية: 
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 سهولة اختراق الطبقة المنتجة -5-1

ولها أهمية كبيرة من حيث تفادي المشاكل الناجمة عن طول مدة الحفر أمام الطبقة، وكان 

 ( األثر األكبر في زيادة سرعة الحفر.6، 1، 1في آبار حقل القليالت )الستخدامها 

 

وذلك بعزل جزيئات الماء المالصقة  زيادة النفوذية النسبية للطبقة بالنسبة للنفط -9-2

لحبيبات الصخر ويترك الطريق مفتوحاً أمام النفط للدخول إلى البئر والتي يحددها فروق عامل 

 المياه الطبقية  -6النفط  -1الطفلة الزيتية  -1ئل الثالث في الطبقة التوتر السطحي بين السوا

 1-حفورل على هذه الحالة هي بئر شمال الوأهم مثا

 

وبالتالي تنظيف حفرة البئر تغليف الفتات بطبقة زيتية تقلل من االحتكاك بين فتات الحفر  -5-3

الحفر وبالتالي يقل زمن الحفر  يتم بسرعة أكبر عند نفس الغزارةالمعطاة أصالً لمضخات سائل

 أمام الطبقة المنتجة ويقل بالتالي معه خطر تلوث الطبقة

 .11و  14ومثال تحقق هذه النتيجة كان في آبار حقل األرك 

 

وتمنع  عزل جدران البئر أمام الطبقة المنتجة بطبقة زيتية تمأل مسامات كعكة الحفر -5-4

ة المنتجة وبالتالي الحفاظ على مساماتها نظيفة ومن نواتج التبادل الهيدروليكي بين البئر والطبق

سائل الحفر ) فاقد الرشح ( وبالتالي عدم تلوث الطبقة ويكون عامل القشرة أو الظاهرة الجلدية 

 بأدنى حدوده.

 وحصلنا على هذه النتيجة بكافة اآلبار التي تم حفرها باستخدام الطفلة الزيتية.

 الظاهرة الجلدية:

لعوامل الهامة أثناء اختراق الطبقات المنتجة في نهاية عملية الحفر هي ما يسمى من أهم ا

من سائل الحفر ء بالظاهرة الجلدية التي تحيط بجدار البئر في الطبقة المنتجة نتيجة دخول جز

في الطبقة المنتجة والتي تؤثر على إنتاجيتها ألن هذه الظاهرة تؤثر على مسامية الطبقة المنتجة 

على االتصال بين وقاع البئر وذلك بدخول الجزء الصلب وترسبه في مسامات هذه الطبقة  فتؤثر

 مما يؤدي إلى انسدادها كلياً أو جزئياً وبالتالي إعاقة جريان السوائل إلى البئر

S=(k\ks-1).ln rs\Rw                                                                 
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S ةالجلدية الظاهر 

 Kالنفوذية الحقيقية للطبقة 

rS نصف قطر المنطقة المحيطة بالبئر 

KS نفوذية المنطقة المتضررة 

RW نصف قطرالبئر 

1- S<1                                          

هذا يعني أن النفوذية سيئة ونحن بحاجة إلى تحسين في نفوذية المنطقة المتضررة بعدة طرق 

 النفوذية . )مثالً التحميض( لزيادة

    1 -S=0 , K= KS                                                            

لسنا بحاجة لتحسين في النفوذية ألنه المتضرر بدخول سائل  الحفر في حيث تبقى النفوذية بعد 

 دخول سائل الحفر كما كانت قبله.

     6-S>1                                               

هذا يعني أن النفوذية األصلية للطبقة أكبر من نفوذية المنطقة حول جدار البئر ويجب علينا عند 

حدوث مثل هذه الحالة في الطبقة المنتجة تقليل سرعة تدفق السوائل القادمة من الطبقة باتجاه 

قة والرمال في من الطب فتاتالالبئر ألنه حين يتدفق السائل من الطبقة يكون قادراً على حمل 

تياره وعندما يصل إلى المنطقة المجاورة للبئر يصطدم التيار بها مقلالً من سرعته مؤدياً في 

التيار وبقائها في مسامات هذه المنطقة مقلالً بذلك من نفوذية هذه ة الوقت نفسه إلى ترسب حمول

الطبقة بتدفق عالي  الطبقة بسبب تراكم هذه الترسبات مع استمرار العملية اإلنتاجية من هذه

 ..للسوائل
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 ( نصف قطر تأثير الظاهرة الجلدية1-9الشكل )

 

 

k  = md 

h  = ft 

q  = STB/D 

B       =    bbl/STB 

p
s
 = psi 

  = cp 
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 ( قيمة فاقد الضغط بسبب الظاهرة الجلدية1-9الشكل )

 

سبة ماء محددة بقوانين محددة بإضافة نإمكانية رفع لزوجة سائل الحفر بسرعة كبيرة  -5-5

لتجاوز مجاالت التهدم بأقصى سرعة ممكنة كما حدث عند استخدام الطفلة الزيتية في حفر بئر 

 .6، 1، 1القليالت 

 

المستخدم   Base oilبإضافة المازوت أو ال  تقليل لزوجة سائل الحفر لقيم قليلة جداً  -5-6

حفر ألقل قيمة ممكنة أمام مجاالت التهريب وبالتالي في الطفلة وبالتالي تقليل التهريب لسائل ال

 تفادي مشكلة استعصاء تشكيلة الحفر ويؤدي أيضاً إلى زيادة سرعة الحفر.

 تم استخدام هذا التطبيق في كل اآلبار التي استخدمنا فيها الطفلة الزيتية.

 

تشكيلة في مجاالت تزليق عالي لل وبالتالي التشحيم المستمر لرأس الحفر وتشكيلة الحفر -5-7

الزحف الطبقي وفي مجاالت تضيق قطر البئر وبالتالي تخليص التشكيلة بالسرعة القصوى عند 

حدوث مشكلة متفادياً بذلك بقاء رأس الحفر مدة أطول إلنجاز عملية الحفر وبالتالي عدم إعطاء 

 فترة زمنية كبيرة تساهم في تلوث الطبقة واإلساءة إلى نفوذيتها.

 

بالتزييت المستمر لمقطعها الداخلي وبالتالي تقليل كلفة عملية  فاظ على معدات الحفارةالح -5-8

 الحفر ويمكننا بالتالي االستفادة من التوفير في عمليات التحسين أمام الطبقة المنتجة.
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 اختراق المجاالت االسفلتية -5-9

الحفر ويجنب  تشكيلةباتجاه تعتبر الطفلة الزيتية كمحل عضوي يقوم بحل كتل اإلسفلت المندفعة 

استعصاء تشكيلة الحفر نتيجة تراكم الكتل اإلسفلتية التي تتحول إلى فتات حفر بحجم صغير 

ومبللة ضمن الطفلة الزيتية نتيجة عوامل التبليل التي تلعب على عامل التوتر السطحي لسطح 

لسطح وعزلها كفتات عادي الفتات اإلسفلتية، وبالتالي يسهل نقلها باستخدام سائل الحفر إلى ا

 على الهزاز.

عليها  اإلسفلتيةكما تساهم بعزل السطح الخارجي لتشكيلة الحفر وتمنع بالتالي التصاق الكتل 

على التشكيلة مرتبط ببرودة سطح التشكيلة بشكل  اإلسفلتيةوتسهل انزالقها, وإن التصاق الكتل 

جة حرارة عالية لهذا الجدار وبالتالي مباشر ويتجلى دور الطفلة الزيتية بالمحافظة على در

ينخفض الفارق بينها وبين الطبقة المخترقة ليصبح تقريباً متساوياً وبالتالي نقوم بحذف السبب 

 األساسي اللتصاق اإلسفلت بالتشكيلة.

وتم استخدام هذه التقنية في آبار كراتشوك ونوضح فيما يلي بالجداول فعالية استخدام الطفلة 

حل هذه المشكلة وذلك برفع عامل كنس الفتات اإلسفلتي في المجاالت اإلسفلتية الزيتية في 

 المخترقة.

 

 

 ( موقع حقل كراتشوك6-9الشكل )

KARATCH. 



62 
 

يقع تركيب كراتشوك إلى الطرف الشمالي الشرقي من القطر العربي السوري ، إذ يبعد عن 

اه الشمال الشرقي .ويقع كم باتج19كم باتجاه الشرق وعن مدينة الرميالن  26مدينة القامشلي 

 ضمن االحداثيات الستريوغرافية التالية:  

  614 666إلى  611 666ع=  – 161 666إلى 191 666س =     

ويظهر تركيب كراتشوك على السطح على شكل طية ضيقة متطاولة يصل ارتفاع قمتها إلى 

كم 16ا حوالي غرب ويبلغ طوله-( عن سطح البحر ويأخذ محورها اتجاه شرق 16-م  )ك614

م على مستوى تشكيلة الشيرانيش وتقع ضمن الوحدة  1166–كم حسب كونتور 6واتساعها 

 النهرين وتتمثل آثارها على السطح بجبل كراتشوك نما بيالتكتونية لمنخفض 

 

 

 ( الخريطة التركيبية لحقل كراتشوك4-9الشكل )

 

الحفر صعوبات كبيرة أثناء اختراق  فلقد اعترضت عمليات –والذي يهمنا هنا تشكيلة الكيرماف 

رسوبيات تشكيلة الكيرماف  التي تشكل غطاء لمكمن الشيرانيش  بسبب السماكة الكبيرة للشيل 

 -1–واحتواء هذه الرسوبيات  على اإلسفلت و المواد البيتومينية بدءا من حفر بئر كراتشوك 

اف ثم تاله حفر آبار عديدة و الذي بين وجود مقطع إسفلتي خطر في طبقة الكيرم 1216عام 

الذي يقع جنوب الفالق  166(و البئر ك 12-46-61-11في هذه المنطقة منها آبار ) ك

الرئيسي الجنوبي حيث حدث استعصاء في المقطع الحاوي على اإلسفلت مما أدى إلى تمييل 
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فلت و تم اوي على اإلسالبئر و من ثم عدم التمكن من االستمرار بالحفر و اختراق المقطع الح

 .هجر البئر 

يتواجد اإلسفلت في طبقة الكيرماف في حقل كراتشوك بشكل رئيسي ضمن شقوق مختلفة 

المواد والحجر الكلسي أحيانا ممزوجة ب  ما تكون طبقات الشيل و الغضاراألبعاد و االتجاهات ك

 .االسفلتية و البيتومينية 

 ن النوعي المستخدمالوز -مصادفةمجاالت الشواهد االسفلتية والمشاكل ال  (1-9ول)جد
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 خريطة توزع النطاقات االسفلتية ضمن تشكيلة الكيرماف في تركيب كراتشوك(9-9) الشکل

 

 

 تركيب كراتشوك –سماكات النطاقات االسفلتية األربعة في تشكيلة الكيرماف  (1-9)جدول
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 كيرماف في تركيب كراتشوكمقطع جيولوجي يوضح النطاقات االسفلتية ضمن تشكيلة ال(1-9) الشکل

 

ين االبار مقارنة بعض البارامترات الخاصة باختراق المجاالت االسفلتية الخطرة ب(6-9دول )الج

 ( افقي في تركيب كراتشوك ) منطقة االسفلت الخطر (9و4و6و1المحفورة حديثا )  المحفورة سابقا و
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السفلتية الخطرة بين االبار المحفورة سابقا مقارنة اقتصادية لتكلفة اختراق المجاالت ا(4-9الجدول )

 ( افقي في تركيب كراتشوك ) منطقة االسفلت الخطر (9و4و6و1واآلبار المحفورة حديثا ) 
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تدقيق التركيب الكيميائي والوزن النوعي لسائل الحفر حيث تم تغيير مواصفات سائل الحفر  في 

( باستخدام سائل الحفر  111كراتشوك  – 164كراتشوك  –افقي  1بعض اآلبار ) كرا تشوك 

ملغ/ل (  166666 -196666على اساس ملحي حيث وصلت فيه قيم شوارد الكلور الى )

ومن  6غ / سم 1.19 – 1.66% والوزن النوعي   16% والمازوت  16وكانت نسبة النفط  

اضافة البارايت ثم اذا تطلب األمر زيادة الوزن النوعي لسائل الحفر كانت تتم زيادته من خالل 

 حتى الوزن النوعي المطلوب

 

وباستخدام هذه التقنية الجديدة استطعنا التوصل الى حل مشكلة كبيرة كانت موجودة سابقاً وهي 

مشكلة اختراق نطاقات االسفلت ضمن تشكيلة الكيرماف وبالتالي حل مشكلة انزال مواسير 

بدء  ذسنة من 66-19عاني منها خالل التغليف وسمنتتها  والتي بقيت مديرية حقول الحسكة ت

 الحفر في حقل كراتشوك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

 

 الفصل السادس

 

 الطفلة الزيتية 

 البيئةأثرها على و
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يعتبر التحدي األكبر اليوم فيما يتعلق بتركيب موائع الحفر هو مواجهة ارتفاع الضغط ودرجة 

واآلبار األفقية مع تجنب إحداث أضرار بيئية.  الحرارة اللذان يوجدان في بعض اآلبار العميقة

ويجب اختيار مكونات مائع الحفر بحيث يؤدي أي تصريف للطين أو فتات الصخور إلى أقل 

ضرر ممكن للبيئة. وتعتبر االهتمامات البيئية هي العامل المحرك الرئيسي لألبحاث الخاصة 

لحفر تأثير هام عند اختيار الموائع، بتطوير موائع الحفر. كما أن لصحة العاملين على جهاز ا

 التي لها حد ادنى من الضرر على الصحة . حيث يتم اختيار المنتجات

 آلبار ةالحفر الناجحة في عمليات وبالرغم من أن الموائع هي مواداً أساسي

تصبح أحد أكثر مسببات الفوضى واألوساخ الناتجة عن عملية الحفر. يجب  قد ولكنها النفط،

من حفرة البئر، وكذلك أي مائع حفر يظل عالقا  ن قطع الصخور المستخرجةم التخلص

وبينما يكون التأثير البيئي في موقع البئر صغيراً نسبياً ومحدوداً في المنطقة المحيطة  بها.

بعملية الحفر، فيمكن أن يكون التأثير البيئي حول جهاز الحفر كبيراً. وتعتمد درجة تأثير موائع 

بيئة, على نوع طين الحفر المستخدم والظروف البيئية السائدة. وتعتبر موائع الحفر الحفر على ال

مع تلك التي   التي أساسها الماء والمستخدمة في عمليات الحفر البحرية أقل تلويثا بالمقارنة

اليابسة تكون  أساسها الزيت. )وعلى العكس ، فإن التصريفات الناتجة من الحفر الذي يتم على

على خلق مشكالت أخرى  في طين الحفر يرات مختلفة، ويمكن أن يتسبب محتوى الملحلها تأث

 غير التي يسببها محتوى الهيدروكربون في الطين(.

 

 ( تأثير مخلفات الطفلة الزيتية على البيئة المحيطة1-1الشكل )
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 (Biodegradationالتحلل الحيوي ) -6-1

نات حية، تعرف باسم مثل البترول، بتأثير كائالتحلل البيولوجي هو تكسير مادة عضوية، 

(وخصوصا البكتريا. وتتحلل بعض المواد حيويا بصورة Microorganism) الحية الميكروبات

المطلق ثاني أكسيد الكربون وماء.  أسرع وبدرجة أكبر من المواد أخرى. وينتج عن التحلل الحيوي

. ويسمي ذلك بالتحلل االبتدائي . وعادة ما ويمكن أن تتحلل بعض المواد إلى جزيئات وسطية أصغر

تكون تلك الجزيئات مركبات وسيطة في عملية التحلل الحيوي المطلق، ولكن يمكن في بعض 

 الحاالت أن تكون قادرة على البقاء أو تكون أكثر سمية من المادة الملوثة األصلية .

( وظروف ال aerobicجين ويمكن أن يحدث التحلل الحيوي في ظروف هوائية )في وجود األكس

( . وإذا كانت الملوثات مشتتة تشتيتا جيداً في الماء يكون هناك anaerobicهوائية )بدون أكسجين 

كمية وافرة من األكسجين المطلوب للتحلل الهوائي . ويتحلل الطين الذي أساسه الماء بسرعة ألنه 

ن تميل إلى االستقرار في منطقة يذوب في الماء . وال تتشتت قطع الصخور الملوثة بالنفط ولك

صغيرة من قاع البحر بالقرب من جهاز الحفر. يمكن أن يؤدي هذا التركيز المرتفع للمواد العضوية 

إلى خلق ظروف ال هوائية عند ما يستهلك النشاط البكتيري السريع األكسجين المتوفر في المنطقة 

 تجمع حيوي

 (Bioaccumulationحيوي )التجمع ال -6-2

مى تراكم الكيماويات في خاليا الكائنات الحية بالتراكم الحيوي . ويعتمد مقدار التراكم الحيوي يس

على النسبة بين معدل دخول المادة إلى خاليا الكائن الحي ومعدل تكسيرها أو التخلص منها . فإذا قام 

منها بدون حدوث  كائن حي باستيعاب كمية قليلة من المادة الملوثة فقد يكون قادراً على التخلص

تراكم ملحوظ ومع ذلك فإذا لم تكن الكائنات الحية قادرة على إزالة التلوث من جسمها فسوف يحدث 

تراكم حيوي. كما يمكن أيضا ، عندما تكون البيئة ملوثة تلوثا شديدا،ً أن يقوم كائن حي بامتصاص 

ية. وسوف يحدث التراكم الحيوي كمية من المادة أكثر مما يمكنه التخلص منها في نفس الفترة الزمن

 ما لم يقل تركيز الملوثات .
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ومع العديد من الملوثات يتغير التأثير على البيئة طبقا لنوع المادة الملوثة التي يتم تصريفها 

، الصخور الملوثة بالنفط تحت الماءفي البيئة المحيطة. وعند تصريف قطع  والتي تتشتت بالتالي

لقدر الذي تتشتت به أنواع الطين التي أساسها الماء، وقد تكّون أكواما من فإنها ال تتشتت بنفس ا

جزءا من قاع البحر. ويمكن أن يكون للتركيزات الكبيرة من المواد العضوية  الصخور لتغطي

مثل النفط، تأثيرا كبيرا على النباتات والحيوانات التي تعيش في قاع البحر. وعند تحلل المواد 

إبادة  ستهالك األكسجين وإنتاج كبريتات سامة. وهذه الظروف يمكن أن تسببالعضوية ، يتم ا

 تامة لمعظم مظاهر الحياة في قاع البحر قريباً من جهاز الحفر .

وفي المنطقة المحيطة مباشرة بجهاز الحفر توجد منطقة استخالص توجد بها نباتات وحيوانات 

الحية األقل تحمال والتي تعيش بجوار  قادرة على تحمل بعض درجات التلوث. أما الكائنات

أن   بالتدريج بالقرب من جهاز الحفر كلما استعاد الموقع طبيعته. مصدر التلوث فتعود للظهور

مترا من موقع جهاز الحفر، ولكن هناك  966تتركز في دائرة قطرها  معظم التشويشات للبيئة

كم. وعند الحفر داخل الماء 16إلى بعض التأثيرات البيولوجية تم اإلعالن عنها عن بعد يصل 

في مناطق تكون بها تيارات مائية قوية ، تميل القطع التي تم التخلص منها إلى االنتشار مكونة 

على قاع البحر بالقرب من موقع التصريف. مما يجعلها خاضعة بصورة أكبر  أغشية أرق

تحليل مائع الحفر العالق بها، الدقيقة التي تعمل على  لتأثير الميكروبات والبكتيريا المجهرية

 واإلسراع بتنظيف قاع البحر .

 

 نعة كيميائيا؟لماذا نستخدم موائع حفر مص -6-3

شديدا على البيئة في أجزاء  بالزيت وقعا المرّكبة لقطع الصخور الملوثة بموائع الحفر لقد كان

مصطنعة كيميائيا  كثيرة من العالم، وأدى ذلك إلى تطوير موائع حفر

(Syntheticتكون) ألداء جيد فحسب، ولكنها أقل ُسمّية أيضاً، وفي معظم  لطيفة للبيئة ليس

 الحاالت تكون أكثر قابلية للتحلل الحيوي.

 كيف يتم اختبار موائع الحفر وضبط شرائعها؟ -6-4

يتفاوت تنظيم شرائع موائع الحفر حسب الموقع الجغرافي والتشريع المحلي لكل بلد. ُتجرى 

ويتم عمل اختبارات إضافية لجمع  المختلفة. ُسمية المواد الكيماوية لتحديد مقدار اختبارات

 البيانات حول التحلل الحيوي والتراكم الحيوي.
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 (Toxicityاختبارات الُسِمّية ) -6-5

تستخدم اختبارات السمية للتنبؤ بتأثير المادة الملوثة على البيئة المستقبلة لها. وتستخدم نتائج تلك 

رب في تقدير أقصى كمية من المادة يمكن تصريفها بدون أن يكون لها تأثير سام مباشر التجا

على البيئة . ويعتمد نوع االختبار الذي يتم إجراؤه على التشريعات المحلية وعلى مستقبلية 

الملوث المحتملة. فعلى سبيل المثال في بعض األماكن يتم اختبار موائع الحفر التي أساسها 

-sediment re) تعرف باسم "معيدات استخدام الرسابه" كائنات تقطن قاع البحر الزيت على

workers)  وهذه الحيوانات تحصل على غذائها بأكل الرواسب ويحتمل أن تتأثر بالقطع .

الملوثة بالزيت التي تتجمع في قاع البحر . أما موائع الحفر التي أساسها الماء ، فيتم اختبار 

 الذي يتعرض غالباً للمواد القابلة للذوبان في الماء .تأثيرها على السمك 

 تقليل التأثيرات على البيئة -6-6

يعتبر التحلل الحيوي عامالً حاسماً في تقليل التأثير البيئي طويل المفعول لموائع الحفر. وهناك 

بة اعتبار آخر يحكم تصميم مائع الحفر وهو تقليل السمية على السمك ومعيدات استخدام الرسا

والطحالب والعوالق الحيوانية. ولكن من المهم بنفس القدر تقليل كمية الصرف في المقام األول. 

ويتم تحقيق ذلك بإعادة تدوير موائع الحفر بقدر ما يمكن وبتصميمها بطريقة يسهل معها تحقيق 

لزوجة تنفصل الموائع ذات ال ذلك. وعلى سبيل المثال فإنه في المناخل الهزازة للطين الصفحي

المنخفضة بسهولة من قطع الصخور. األمر الذي يؤدي إلى استخالص مائع الحفر وتقليل كمية 

 المواد العضوية المنصرفة إلى البحر .
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 نتائج ومقترحات 

يفضل استخدام الطفلة الزيتية في حفر الطبقات المنتجة والزاحفة واالسفلتية والمتهدمة )  -1

 الشيلية (

يتم بحذر بإضافة مكوناتها وخلطها بمعدالت ضخ عالية جدا  ةة الزيتيالتعامل مع الطفل -2

 وخالل زمن طويل ليتم امتزاج الطور المائي فيها بشكل جيد

 تساهم في زيادة سرعة الحفر بمختلف أنواع الطبقات المحفورة -3

هناك طريقة جديدة مبتكرة محليا لتحضير الطفلة الزيتية بالكامل في تانك واحد وبثباتية  -4

 هربائية عالية )م.باسل عصفور(ك

تتكون سوائل الحفر الزيتية من مواد سامة في معظمها وتضر بصحة العاملين على   -5

تحضيرها وتشغليها، لذلك نقترح استخدام وسائل الوقاية الشخصية المناسبة والمقترحة مع 

 بيانات كل مادة عند تحضير هذه السوائل  . 

 دام سوائل الحفر الزيتية:عند استخيوصى باإلجراءات التالية  -6

  تتخذ جميع التدابير التي تنذر بالتلوث والتغوز حول الطاحونة والساقية وحول

لكل متر  mg 300   وعند وصول نسبة البخار إلى المضخات والقطاعات الساخنة .

 العمال بالخروج من منطقة الخطر .عندها ينذر مكعب 

 الحفر الزيتي دون حماية تنفسية تكفي  يمنع تجول العمال فوق الساقية وتنكات سائل

 إلنجاز العمل .

أن تكون حرارة الوميض لبخار سائل الحفر بالندالع الحرائق واالنفجارات  يشترط تالفياً  -7

 الزيتي أعلى من أية درجة حرارة متوقعة حول فوهة البئر . 

سوائل التي باستثناء ال ،تنتهي القليل من حاالت طرح نواتج هذه السوائل بتفكك موادها -8

 تحوي مضادات بكتيرية هيدروكربونية مكلورة.

يجب عدم طرح سوائل الحفر التي تحتوي على مضادات بكتيرية هيدروكربونية مكلورة في  -9

 المياه البحرية.

 300mيجب توفير معدات تضمن نقل مخلفات الحفر المطروحة إلى مسافة ال تقل عن  -11

 عن موقع الحفر.
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