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 شكر و عرفان
 

خمس سنوات مرت من الحب والعمل وهاهً تلوح فً األفك منارة الوصول 

الشاطئ ، باألمس فمط انطلمنا من شاطئ بعٌد اجتمعنا غرباء و تآلفت  إلى 

هً ذي السفٌنة ترسو وٌطوى الشراع وٌفترق  فً الرحلة الملوب وها

إال لحظات ما هً و ة سعٌدة ولكنها شالة ....... رحلالبحارة بعدما لضوا 

حرلة الدمع هامة من حٌاتنا محطة نودعها وفً العٌون منا ونودع محطة 

 .لم الحنٌنأو وفً الملب نار الشوق 

لحظات ونمف على حدود مرحلة جدٌدة ٌختلط فٌها الفرح واألمل بالمستمبل  

 .مع صور الذكرٌات الجمٌلة

لى توفٌمه إٌانا فً هذا المشوار البد وأن نتمدم بالشكر    بعد شكر هللا تعالى ع

 العرفان بالجمٌل إلى أساتذتنا الكرام فً كلٌة هندسة البترولو

 ونمف أمامهم ولفة احترام وتمدٌر شاكرٌن جهودهم وتفانٌهم فً العمل 
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                         كلفةة عنةد حفةر اربةارل وذلةن                                   الحرف فً الطبمات من أكثر المشاكل ت                       تعتبر ظاهرة تهرٌب سائل  

                                              حفةةر لبةةل الةةتمكن مةةن معالجةةة المشةةكلةل والةةزمن الةةذي  ل ا      ل                                 نظةةرال للكمٌةةات الكبٌةةرة المتسةةربة مةةن سةةائل

                                                               وتشٌر الدراسات اإلحصائٌة لمشاكل الحفر فً مدٌرٌةة حمةول الجبسةة إلةى    .                      ٌستغرله حل هذه المشكلة

                              الكلً لمشاكل الحفرل األمر الةذي             % من الزمن  80                               ائع على معالجة التهرٌب ٌصل إلى  ض           أن الزمن ال

                                                                                             ٌإدي إلى إطالةة زمةن الحفةر وبالتةالً زٌةادة كلفةة الحفةرل إضةافة إلةى التةؤثٌرات السةلبٌة الكبٌةرة لهةذه 

                                           ثبوتٌة جدران البئر واستمرارٌة عملٌة الحفر.     على                           المواصفات الخزنٌة للطبمات و     على        المشكلة 

                                      ط المنخفض للطبمات المتشةممة والمتكهفةةل                                 أن السبب الرئٌسً للتهرٌب هو الضغ            ومن المعروف  

                                             ٌكً للٌل ٌشكل المدخل الرئٌسً لحل هةذه المشةكلة  م ا نٌ  د                                      ولذلن فإن استخدام سوائل حفر بضغط هٌدرو

                           بؤلل تكالٌف وألل زمن ممكن.

                                                                          وتةةم التوصةةل مةةن خةةالل الدراسةةات التجرٌبٌةةة إلةةى التةةراح مكونةةات لسةةائل الحفةةر الختةةراق   

                                                          راكٌةب حمةول المنطمةة الوسةطى وتراكٌةب مماثلةة لهةا حٌةث سةاهمت فةً                         مجاالت التهرٌب الكلً فً ت

                  كمٌةات سةوائل الحفةةر                     إضةافة إلةى تةةوفٌر فةً   ل                                            تطةوٌر عملٌةات الحفةر وتحمٌةك مةةردود التصةادي كبٌةر

                                                                        سمنت الالزم لصب جسور إسمنتٌةل وتالفً ضٌاع الزمن المنتج علةى معالجةة المشةاكل             المتسربة واإل

                         تعصاءل االندفاع ... الخ(.                            الناجمة عن التهرٌب )تهدمل اس

                                                                                      ونهدف من خالل هذا البحث إلى حل مشكلة التهرٌب الكلً لسائل الحفر فً المنطمةة الوسةطىل وذلةن 

                                                                                          باستخدام تمنٌات سوائل الحفر المختلفةل والتً تإدي إلى خفض الةوزن النةوعً لسةائل الحفةر إلةى لةٌم 

                               ٌةر مإهلةة السةتمبال هةذا السةائل مةةع           ل                                          منخفضةة جةدالل وزٌةادة لزوجتةه الظاهرٌةة حٌةث تصةبة الطبمةة غ

                                    ولتحمٌك هذا الهدف فإن المشروع ٌتضةمن                                                         إمكانٌة لٌامه بالوظائف األخرى المطلوبة منه أثناء الحفر.

  .                    الوسطى وطرق معالجتها         المنطمة      آبار    فً                                       توصٌف مشكلة التهرٌب الكلً لسائل الحفر

  :                                                       وللوصول إلى هذا الهدف فإن المشروع ٌتؤلف من الفصول ارتٌة

                                                                            ونتناول فٌه سوائل الحفر: أهمٌتهال وظائفهةال وشةروط اسةتثمارها وخواصةها وتصةنٌفها            الفصل األول 

                   وأنواعها المختلفة.

              ها ومسةةبباتهال     حةةدوث                                         مشةةكلة تهرٌةةب سةةائل الحفةةر فةةً الطبمةةات: شةةروط                      ونةةدرس فةةً الفصةةل الثةةانً 

                                                  طرق تالفً هذه المشكلة وطرق المعالجة فً حال حدوثها.                وتصنٌف التهرٌبل 
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                                                    الدراسة الجٌولوجٌة لتراكٌب المنطمة الوسطى فً سورٌا.                        أما الفصل الثالث فتضمن

              ل وذلةن مةن خةالل                                                                           وفً الفصل الرابع لمنا بدراسة تحلٌلٌة لمشكلة التهرٌب فةً آبةار المنطمةة الوسةطى

  .                                                      دراسة بعض اربار المحفورة فً حمول صدد وأبو رباح والبرٌج

          مةد لةدمنا                                           دراسةات للتغلةب علةى مشةكلة التهرٌةب الكلةً    ول                 فمةد لمنةا بةإجراء                     أما فةً الفصةل الخةامس

                                                        لحل مشكلة التهرٌب الكلً عند حفر اربار فً المنطمة الوسطى                      مجموعة من اإللتراحات 

                                                            وتوصلنا فً النهاٌة إلى جملة من النتائج والممترحات المفٌدة .

                                 طلبة وللعاملٌن فً الحمول النفطٌة                                                                ونحن إذ نمدم هذا العمل نؤمل أن ٌكون فٌه كل ماهو مفٌد لزمالئنا ال

                                                         والغازٌةل وذلن خدمة لصناعتنا النفطٌة والغازٌة المتنامٌة.
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 انفصم األول
 فرـــــــىائم احلـــــس

                   أهمٌة سائل الحفر : - 1- 1

       غازٌةةل                                                         رل كتعبٌر عن أهمٌته ودوره فً صناعة حفر اربار النفطٌةة وال ئ ُ  َّ                    ٌُشبَّه سائل الحفر بدم الب 

                                                                 ونه ٌموم بنفس الدور والوظائف التً ٌإدٌها الدم بالنسبة ألي كان حً.     ُ ّ        ولد ُشبّه بذلن ك

                                                                          بئةرل مهمةا كةان العمةك النهةائً المخطةط لهةال والهةدف النهةائً مةن حفرهةا    ة             ٌمكن إنجةاز أٌة    وال 

                  دون االسةتعانة بهةذا    (                    وآبةار الةنفط والغةاز  -                         وآبار للحصول على المٌةاه  -                        آبار األبحاث الجٌولوجٌة  ) 

        السائل.

                                                                                  وبما أن عملٌة حفر اربار ال ٌمكن مالحظتها وبالتالً مرالبتها مباشرةل فإنه ومةن خةالل فحةص  

   أي    ل                                                                               خواص سائل الحفةر الخةارم مةن البئةرل ٌمكةن أن نسةتدل علةى وظٌفةة البئةر وسةٌر عملٌةة الحفةر

                                                      ٌمكننا مرالبة سٌر حفر البئر من خالل مرالبة سائل الحفر.

                                                     فر الخارم من البئر سةوف ٌعمبةه بالممابةل تغٌٌةر فةً وضةعٌة                             إن أي تغٌٌر فً خواص سائل الح 

                                                                            ُ         البئةةر  وكٌفٌةةة سةةٌر عملٌةةة الحفةةرل ومةةا أشةةبه ذلةةن بالعمةةل الةةذي ٌإدٌةةه الطبٌةةب عنةةدما ٌُحضةةر إلٌةةه 

                                                                                   المرٌضل فٌطلب منه إجراء تحلٌل دمهل ومن خالل نتائج التحلٌل ٌستطٌع الطبٌةب تشةخٌص المةرض 

                  لداء وٌصف الدواء.                                 ووصف الدواء لهذا المرضل أي ٌعرف ا

            ائل الحفر : و س             وظائف وشروط - 2- 1

                                                                                        ٌموم سائل الحفر فً أثناء دورته فً البئر بوظائف ذات طبٌعة هٌدرودٌنامٌكٌةل هٌدروستاتٌكٌةل  

                                                                        كٌمٌائٌة متزامنةل تضمن استمرار عملٌة الحفر حتى تحمٌك الهدف النهائً لها.  –      وفٌزٌو

                                      ة من المواصفات )أو الخصةائص( والمإشةرات                                          وترتبط هذه الوظائف بعاللة متبادلة مع مجموع 

                                                                            اإلرتشاحٌة  ... الخل والتً ٌمكن لٌاسها والتحكم فٌها وفك ممتضٌات عملٌة الحفر. و           الجرٌانٌة

                 وهذه الوظائف هً: 

                              البئر من نواتج الحفر الصخرٌة:    اع       تنظٌف ل  - 1- 2- 1

                         ات الصةخرٌة المحتةة مةن لبةل                                                                ٌعرف معامل التنظٌف التام لمعر البئر اإلبعاد الفوري والتام للفتات 

                                                                                 رأس الحفر فور لطعهةا بحٌةث أن العناصةر الفعالةة لةرأس الحفةر تعمةل باسةتمرار علةى حةت صةخور 

       جدٌدة.

                                                                                   فً حال عدم وجود تنظٌف تام لمعر البئر من نواتج الحفرل سوف ٌموم رأس الحفر بإعادة طحن  

   [. 9 ]                                                            هذه النواتجل وبالتالً فإن جزء من الطالة ٌتم هدرها دون مردود
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                                                                               وتلعب العوامل الهٌدرولٌكٌة )غزارة ضخ سائل الحفرل سرعة خةروم السةائل مةن فتحةات رأس  

                                          ٌف لاع البئرل إضافة إلى خواص سائل الحفر(. ظ                              الدور الرئٌس فً تحدٌد معامل تن        الحفر(

                            تؤثٌر العوامل الهٌدرولٌكٌة:  - 1- 1- 2- 1

ل. إن ممطةع                                                     عندما ٌخرم السائل من الفالة ٌصطدم مع المعر بطالة عظم  ل          ىل ثم ٌفمد طالته تدرٌجٌا                         

                           تنظٌفهةا مةن خةالل حركةة السةائل     تم                                                            لعر البئر الممابل للفاالت ٌنظف بسهولةل أما بمٌة ممطةع المعةر فٌة

                                                                                       على المعرل أي كلما ازدادت سرعة تٌار سائل الحفر بعد لحظة التصادم كلما كان التنظٌف أفضل.

                                         المماسةٌة والشةالولٌة لتٌةار سةائل الحفةر علةى                        ( تةوزع مسةارات اإلجهةادات  1- 1  ُ           وٌُظهر الشةكل ) 

         .                                                               لعر البئر لدى خروجه من فالة محورها ٌشكل مع محور الدوران زاوٌة

  .r                                                                    نالحظ أن اإلجهادات المماسٌة والعمودٌة غٌر متساوٌة بالعاللة مع لطر البئر 

              فالةة عةن المةاع        وبعةد ال                                                                 ومع الدوران ٌتفالم عدم التساوي بٌن هةذه اإلجهةاداتل ومهمةا تغٌةرت  

 16-13)                                                                          فإن مجموع لٌم هذه اإلجهادات لن تزٌد عن ضٌاع الضغط الكلةً فةً فةاالت رأس الحفةر )

Mpa هةةذه المٌمةةة ألةةل بكثٌةةر مةةن لسةةاوة الصةةخر علةةى االنضةةغاطل بٌنمةةا ٌمكةةن ممارنتهةةا مةةع متانةةة .)                                                                                 

           هٌكةل الصةخر                                                                           الصخر على المص )االنعطاف( مما ٌفسر فعالٌتها فً حت والتالع الفتات بسهولة من

   [. 9 ]     األم

 

( لموة التصادم 4( 4( ومسار اإلجهاد الشالولً 3)tتوزع مسار اإلجهاد الماسً    (1-1) الشكل

 α( محورها ٌصنع زاوٌة 1( مع لعر البئرل لدى خروجه من فالة )2الهٌدرولٌكً لتٌار سائل الحفر )

 (.zمع محور دوران رأس الحفر )

  

 : ة     العالل                      وٌعبر عن لوة التصادم ب        

 

( 1 -1 )                                                                   FI=ρmud × Q × Vj 
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      حٌث :

Vj .سرعة خروم تٌار سائل الحفر من الفالة                                     

Q .غزارة ضخ سائل الحفر                     

Vp اع                                 سرعة تٌار السائل فً مستو مواز للم  .  

tp .لوى لص السائل على سطة الحبٌبة                               

-A rh , Arfوالموازي له على التوالً.    اع م              العمودي على ال   ة   بٌب                الممطع األعظم للح                         

                                               ل وذلةةن بفةةرض أن تٌةةار السةةائل الخةةارم مةةن فتحةةات رأس   اع                            سةةرعة السةةائل فةةً مسةةتو مةةواز للمةة 

                        ل تعطى بالعاللة التالٌة:  اع                      الحفر هو عمودي على الم

(1-2)                    vp = K1  
√    

    
 

               لعاللة التالٌة:        البئر با    اع                          وٌمكن تمدٌر لوى المص على ل 

(1-3)                          tp = K2

(    )
 

 ⁄

    
  

      حٌث :

K1 , K2:  بتركٌب وخواص سائل الحفر .   ن        ن مرتبطا ا    ثابت                          

D bit :  .لطر رأس الحفر               

                                                                                من خالل منالشة العاللات السابمة ٌتضة أنه ومن أ جل تحسٌن لةدرة سةائل الحفةر علةى تنظٌةف  

       ل وهمةةا   vj                                 وسةةرعة خةةروم سةةائل الحفةةر مةةن الفةةاالت  Q                                البئةةر ٌفتةةرض زٌةةادة كةةل مةةن الغةةزارة      لةةاع

                                                              معٌاران ٌمكن التحكم بهما إلى المٌم التً تضمن تنظٌف لاع البئر.

                                                                               أما إذا تجاوزت سرعة خروم سائل الحفر مةن الفةاالت حةدود تنظٌةف المةاعل فإنهةا سةوف تةإثر  

ل فً سرعة الحفرل بسبب توسع لطر  ل                              سلبا                                                        البئر الناجم عةن الفعةل الحتةً لتٌةار سةائل الحفةرل أو تشةكٌل     

                                                                                       تٌارات مرتدة تعاكس تٌار السائل األساسً وتعٌك حركة الفتاتة وبالتالً تملل فعالٌة التنظٌف.

                                           تؤثٌر خواص سائل الحفر على تنظٌف لاع البئر:  - 2- 1- 2- 1

ل بمجموعةةة  ل        إن وظٌفةةة سةةائل الحفةةر فةةً تنظٌةةف لةةاع البئةةر مرتبطةةة عملٌةةا                  كبٌةةرة مةةن العوامةةل                                                      

                                                                                       الهدرولٌكٌة والمٌكانٌكٌة والجٌولوجٌةل والتً تإثر بشكل متزامن ٌصعب دراستها بشكل متكامل.

                                                                             لةةذلن سةةوف ننةةالر تةةؤثٌر بعةةض هةةذه العوامةةل علةةى وظٌفةةة سةةائل الحفةةر فةةً تنظٌةةف لةةاع البئةةر  

       الرشة.   د                       كالكثافةل واللزوجة وفال

  ٌف لاع البئر:تؤثٌر كثافة سائر الحفر على تنظ -1-2-1-2-1
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             البئةر )العمةك     اع       ( علةى لةPc                                                               إن تؤثٌر الكثافة ٌظهر من خالل الضغط الذي ٌشكله عمود سائل الحفر )

Hc:ل بالعاللة التالٌة ل                 (ل والذي ٌحدد دائما                     

( 1 -4                                  )                                  Hc   .  g   .  mudρ      =    Pc 

 

    ئر:                                        تؤثٌر لزوجة سائل الحفر على تنظٌف لاع الب  - 2- 2- 1- 2- 1

                                                                                 من المعروف أن لزوجة سائل الحفر تمل بازدٌاد سرعة المصل والذي ٌحمك لٌمةه العظمةى عنةد  

                                                                                          خروم السائل من فتحات رأس الحفرل حٌث تمترب لٌم اللزوجة الفعالة لسائل الحفر من لزوجة الماء.

ل فً تنظٌف ل  ل           بٌد أن انخفاض اللزوجة الكبٌر ٌعتبر عامالل مهما         لدراسةات                     ع البئرل حٌث أجمعت ا ا                                       ل     

                                                  على أن معامل تنظٌف الماع ٌتحسن مع انخفاض اللزوجة.

                                                                                     وٌفسر ذلن وفك نظرٌة الطبمة الحدٌة للسوائل المضطربةل حٌث أنه عند سرع الجرٌةان الكبٌةرة 

                                                                                        ٌسلن السائل سلون السوائل النظامٌةل باستثناء طبمة السائل الوالعة على تماس مع سطة الجرٌان      ل جدال 

               بداٌة االضطراب.                                                 ة بشكل خطً من الصفر عند السطة إلى لٌمة عظمى عند                    حٌث تتحول فٌها السرع

                    البئر تعطى بالعاللة:    اع                      سماكة هذه الطبمة عند ل 

(1-5)                   =   
   

√  
a = √

ɳ     

        
σ 

     حٌث:

Vmax -   االضطراب                       السرعة العظمى فً منطمة       .  

Re -  : رلم رٌنولدس وٌحسب من العاللة                                                           Re = √
        

ɳ 
 

                                               تؤثٌر فالد رشح سائل الحفر على تنظٌف لاع البئر:  - 3- 2- 1- 2- 1

                  حٌةث أن زٌةادة فالةد                  ة لطةع الفتاتةة                                                   إن تؤثٌر فالةد رشةة سةائل الحفةر ٌمكةن فهمةه مةن خةالل آلٌة 

                                             سرع استعادة الضغط فٌها إلى لٌمةة الضةغط الطبمةً     ل وٌ  Pt                                   الرشة ٌزٌد من لٌمة الضغط فً الشموق 

fP   وبالتالً ٌملل من لٌمة                      tP - c= P 1ΔP.ل وما ٌنجم عن ذلن من تسرٌع عملٌة لطع الفتاتة                                              

                                          وظٌفة رفع نواتج الحفر إلى األجهزة السطحٌة:  - 2- 2- 1

            انً والمكمل                                                                             إن رفع نواتج الحفر إلى السطة بعد إبعادها الفوري عن لاع البئرل تشكل الجزء الث 

                                       ألهم وظائف سائل الحفر المعروفة حتى ارن.
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       ( ترفةةع mm> dr 0.25                                                            إن الحبٌبةةات الغضةةارٌة أو الرملٌةةة الناعمةةة )ذات األبعةةاد الصةةغٌرة  

                                                                   الحفةر الصةاعد فةً الفةراح الحلمةً. أمةا الحبٌبةات ذات األبعةاد الكبٌةرة فةإن                          بسهولة من لبل تٌار سائل

                                                         ام إلى تؤمٌن خواص تدفمٌة ونظام جرٌان مناسبٌن لنوعٌةة وشةكل                                 رفعها من لبل تٌار سائل الحفر ٌحت

                          وأبعاد الحبٌبات وكثافتها.

                                                               الموى التً تتعرض لها الحبٌبة أثناء وجودها فً الفراح الحلمً هً: 

        ل محصلة   ↑FA                                                              الناتجة عن وزن الحبٌبة )المتجهة نحو األسفل( وتعاكسها لوة الطفو   ↓FG      الموة  -   1

  . ( 7- 1 ل            فل انظر الشك س  أ األأ            )تتجه نحو  ↓R        الموتٌن 

                              ٌمكن أن تحدد بالعاللة التالٌة:  ↓R                                    لو فرضنا أن الحبٌبة كروٌة الشكل فإن  

(1-6)                    R = FG – FA = VrYr – Vr Y mud 

R = Vr ( Pr – Pmud ) g                                           

      حٌث : 

Yr, Vr -  حجم الحبٌبة ووزنها النوع                        .ً   

                                                                                      الموة الناتجة عن تماس السائل المتحرن باتجاه األعلى مع سطة الحبٌبة )لوة المماومة( ونرمز  

   (. 3- 1 )          انظر الشكل   (              تتجه نحو األعلى   )  ↑ωf    لها 

 

 (bمخطط ٌمثل الموى المإثرة على الحبٌبة ) (2-1)الشكل 

 (aومخطط مساري سرعتً تٌار سائل الحفر والحبٌبة )

                           ة على استمرار جدران البئر:             وظٌفة المحافظ  - 3- 2- 1

                                                                                   إن اختراق التشكٌالت الجٌولوجٌة بةالحفر ٌةإدي إلةى خلخلةة التةوازن الطبٌعةً السةائد منةذ آالف  

        بةالحفرل           اخترالها                                                                          السنٌن ونتٌجة لذلن تنشؤ مجموعة من االجهادات حول فتحة البئرل فً كل طبمة ٌتم 

                         لهذه التشكٌالت استمرارها.                                                وتسعى اإلجهادات الناتجة إلغالق فتحة البئرل كً تعٌد 
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                                                                                    إن إحدى مهام سائل الحفر فً البئر هً إعادة التوازن لهذه اإلجهادات ٌشةكل مإلةت طٌلةة فتةرة  

                                                                                          الحفرل ورٌثما ٌتم تةدعٌم جةدران البئةر  بةالتغلٌف والسةمنتةل حٌةث ٌمةوم الحجةر اإلسةمنتً بإعةادة هةذا 

     بئر.                          للل لفترة كافٌة الستثمار ال                         التوازن بشكل جزئًل على األ

                                                                                 ٌنةةتج عةةدم اسةةتمرار جةةدران البئةةر أثنةةاء الحفةةر عةةن أسةةباب متعةةددةل بعضةةها ذا طةةابع مٌكةةانٌكً  

Mechanical effects   ل ناجم عن ضعف مماومة الصخور لإلجهادات والضغوط المتشةكلة حةول                                                          

                    ل أو الفٌزٌائٌةةل أو   Chemical effects                                                   فتحة البئرل وبعضها ارخر ناجم عةن الظةواهر الكٌمٌائٌةة 

                                                                                   همةةا )الظةةةواهر الفٌزٌوكٌمٌائٌةةةة( تفرضةةةها العاللةةةة المتبادلةةةة بةةةٌن سةةةائل الحفةةةر وبةةةٌن التشةةةكٌالت   كال

                                              الصخرٌة الحساسة للماء )كالغضار والجص والملة(.

                                                                                   وٌةةإدي عةةدم اسةةتمرار جةةدران البئةةر إلةةى جملةةة مةةن التعمٌةةدات )تهةةدم الطبمةةات المصةةفٌة الماسةةٌةل  

                                                 ئرل انحالل الصةخور الملحٌةة ... الةخ(. والتةً ٌةنجم عةن                                         انتفاخ الصخور الغضارٌة وزحفها باتجاه الب

                                                                                   معظمها مشاكل كاستعصةاء مواسةٌر الحفةر وتكةرار لشةط جةدران البئةرل وهةذا بةدوره ٌعٌةك اسةتمرار 

                                                   عملٌات الحفرل وبالتالً زٌادة زمن وتكلفة حفر البئر.

                                              الضغط الجٌولوجً السكونً )الضغط الجٌوستاتٌكً(:  - 1- 3- 2- 1

                                                                    ترسبة عند عمك معٌن وزن جمٌع الطبمات المترسبة فولها. وٌعبر عن اإلجهاد                 تتحمل الطبمة الم 

                                                                         الناتج عن جمٌع الحموالت )صخرل مةاء ...( بالضةغط الجٌولةوجً )أو الجٌوسةتاتٌكً(   PG        اإلجمالً 

                 بالعاللة التالٌة:

(1-7 )                   PG = Prg x Z 

     حٌث:

Prg -  وق الطبمة المدروسة.                                  الكثافة الوسطٌة للترسبات الوالعة ف                    

Z - الطبمة المدروسة.   ك  عم                 

                                                                           وتتراوح كثافة الصخور فةً مجةاالت واسةعة وتكةون منخفضةة علةى السةطة وتةزداد مةع العمةك  

                                                                                    بسبب االنضغاط والتراص والتحوالت الفلزٌة والكٌمٌائٌةة التةً تحةدث بوجةود الضةغط والحةرارة فةً 

        األعماق.

                                      وٌعبر عن التدرم الجٌوستاتٌكً بالعاللة: 

(1-8)                     ΔPG = 
  

 
   

                               الضغط المسامً أو الضغط الطبمً:  - 2- 3- 2- 1

         بالعاللة:     ٌعطى  
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(1-9)             PG = 𝜎      

      حٌث :

𝜎  -  .ًالجهد الحبٌبً الصخري الداخل                              

Pf -  .ًالضغط الطبمً أو الضغط المسام                               

                                 بالضةغط النةاتج عةن وزن هةذا العمةودل   Z    عمةك                     فً نمطة ما تمع علىPf                    وٌمدر الضغط الطبمً  

     ّ                      وٌعبّر عنه بالعاللة التالٌة:

(1-10)                     Pf = pf x Z 

                                  كثافة السائل فً المسامات الصخرٌة.  - pf      حٌث : 

                                                                          وتتةةراوح لٌمةةة الضةةغط الطبمةةً فةةً مجةةاالت واسةةعةل وٌعتبةةر الضةةغط الطبمةةً السةةكونً )أو  

ل  ل أو طبٌعٌةةةةةا ل المسةةةةةامً( عادٌةةةةةا ل                                                                                                      إذا نجةةةةةم عةةةةةن وزن عمةةةةةود المٌةةةةةاه الطبمٌةةةةةة المالحةةةةةة ذات الكثافةةةةةة               

Pf = 1050…. 1080 kg/m3
  .  

                                                                                  وفً حال ارتفاع الضغط ألطبمً إلى لٌم ال ٌمكن وصفها كوزن عمود من المٌةاه الطبمٌةة ٌسةمى  

ل(. ل أو هبوطا ل  الضغط الطبمً غٌر العادي )أو الضغط الطبمً الشاذ ارتفاعا ل                                                                 

                          ل                                         ف ظاهرة الضغط الشاذ صعودال )على سبٌل المثال( فً الحالتٌن التالٌتٌن:     وتصاد 

   ل                                                                             أوالل : تنشؤ فً الطبمات الغضةارٌة السةمٌكة عنةدما تكةون علةى تمةاس مةع طبمةة رملٌةةل وبسةبب  

 2x10-6mD                                                                                انخفاض نفاذٌة الغضار بالممارنة مع نفاذٌة الرمل على نفس العمك )نفاذٌة الغضار تبلغ

   (.  mD 1000 ...1                                       ما الرمل على ذات العمك فتتراوح نفاذٌته  أ  2600m        على عمك   

ل( فتنجم مثاللل عن استهالن المٌةاه ضةمن مسةامات   ل           ل                              أما الضغوط الطبمٌة المنخفضة )الشاذة هبوطا                                          

                                                                                      التشكٌالت المحصورة ضمن طبمات كتٌمةل حٌث تتحول المٌةاه الحةرة إلةى متبلةورة أو مترابطةةل ألةل 

ل من المٌةاه الحةرةل ٌةنجم ل                      حجما                                                     عةن ذلةن انخفةاض محلةً فةً الضةغط ٌصةعب تعوٌضةه بسةرعة كافٌةة       

                                            ّ                                    باالتصال الهٌدرولٌكً مع الطبمات المجاورةل إالّ بعد مرور زمن جٌولوجً كاف لحدوث ذلن.

                        الضغط السكونً فً البئر:  - 3- 3- 2- 1

                                                                                    ٌتم اختٌار كثافة سائل الحفر الذي ٌجب أن ٌمأل فتحة البئر بحٌةث تكةون لٌمةة الضةغط السةكونً  

ل على األ ا ل       لناتج عن وزن هذا العمود مساوٌا                                                   لل لمٌمة الضغط الطبمةًل وأن ال ٌتجةاوز لٌمةة اإلجهةادات                               

                                              التً تإدي إلى تمزق الصخر المحٌط بجدران البئر.

:                                                                                   لٌمةةةةةةةةةةة الضةةةةةةةةةةغط الهدروسةةةةةةةةةةتاتٌكً لعمةةةةةةةةةةود سةةةةةةةةةةائل الحفةةةةةةةةةةر تحةةةةةةةةةةدد بالعاللةةةةةةةةةةة  

v=Q/A  = k/η  x ΔP/Lدرم ضغط السائل داخل البئر فتعطى بالعاللة:           أما ممدار ت   ل                                         

(1-11)              Pmud x g =     
       

 
  =ΔPc = 
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                                                                           وتحدد لٌمة كثافة سائل الحفر بحٌث تتحمك المتراجحة التالٌة طٌلة فترة الحفر : 

(1-12)                              Pfr Pc<Pf 

                                              الضغط المإدٌة لتشمك الصخر المحٌط بفتحة البئر.      لٌمة  -Pfr      حٌث : 

                                                                                وبشكل عام تختار كثافة سائل الحفر بحٌث ٌكةون الضةغط السةكوتً فةً البئةر أكبةر مةن الضةغط  

     أي :  at10 … 15         الطبمً ب 

(1-13)                           Pmud =    
      

    
 

                                              بٌن الطبمة والبئر والذي ٌختار كعامل أمةان لمنةع                هً فارق الضغط  ΔPcf =  10 …… 15 at     لٌمة 

                                   اندفاع المائع الطبمً باتجاه البئر.

                                                 وظٌفة تعلٌك نواتج الحفر أثناء التولف عن الدوران:  - 4- 2- 1

                                  ( )وهةو لةدرة بعةض السةوائل فةً التحةول gelation                                     إن هذه الوظٌفة مرتبطة بخاصةٌة التخثةر ) 

                ولٌةةة عنةةد معةةاودة                                 بحالةةة سةةكون والعةةودة إلةةى حالتهةةا األ                                      باتجةةاهٌنل تشةةكٌل تركٌةةب ممةةاوم عنةةد تركهةةا 

         الحركة(.

                                                                                     إن تمٌز سوائل الحفر بهذه الخاصة تجعلها تإدي وظٌفة تعلٌك الطور الصلب فً الفراح الحلمةً  

                                                               عند التولف عن دوران سائل الحفر ومنعها من الهبوط إلى لاع البئر.

                                     كةةن أن ٌتسةةبب بالمعولةةات التالٌةةة لعملٌةةة                                                 إن هبةةوط نةةواتج الحفةةر إلةةى لةةاع البئةةر عنةةد التولةةفل ٌم 

       الحفر:

                                                                                تجمع نواتج الحفر فوق رأس الحفر والعمل على أسفنة رأس الحفر وأعمةدة الحفةر مةع جةدران  -   1

                                                    البئرل وتإدي إلى مشكلة استعصاء مجموعة مواسٌر الحفر.

       البئةرل                                                                        إعادة طحن النةواتج المتجمعةة علةى المةاع واسةتهالن إضةافً لةرأس الحفةر وزمةن حفةر  -   2

                               ٌنعكس على كلفة البئر اإلجمالٌة.

                                                                           فر فً الجزء السفلً ٌإدي إلى تباٌن كثافة سائل الحفر فً الفراح الحلمًل والذي  ح             تجمع نواتج ال  –   3

                                        دران البئةرل واحتمةال حةدوث انةدفاع الموانةع  جة                                        لد ٌإثر فةً اسةتمرار بعةض الطبمةات المكونةة ل

         الطبمٌة.

                    ر ومجموعة المواسٌر:                           تبرٌد وتزٌٌت عناصر رأس الحف  - 5- 2- 1

                                                                                من المعروف أن درجة الحةرارة تةزداد مةع ازدٌةاد عمةك البئةرل وذلةن بعةد تجةاوز عمةك المشةرة  

                                               فر تزداد أهمٌة الدور الذي ٌإدٌه سائل الحفر عنةد  ح                         متر(. ومع ازدٌاد أعماق ال    30  –    15         السطحٌة )

                    ً جمٌع عناصر دورته.                                                                 دورانه فً البئر حٌث ٌموم بالتبادل الحراري مع أجهزة ومعدات الحفر ف
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                 بالعاللة التالٌة:                                                 وٌمكن تمدٌر درجة الحرارة المتولعة على عمك محدد  

(1-14)                         T = Ta – b (h – ha) 

      حٌث :

T -   درجة الحرارة عند العمك                       h  ـ          ل ممدرة بCº 

h -  ـ                                      عمك البئر عند النمطة المدروسة ممدرة بm 

ha -    ل                    عمك المشرة السطحٌة m 

B   -ـ                              ّ       التدرم الحراري الجٌولوجً وٌعبّر عنه ب  C / m 

ل مسةجالل    b = 0.03 …. 0.05  C / m                                التدرم الحراري ٌتراوح فً المجال   ل     ل ل وٌزداد أحٌانةا                

ل  غٌر طبٌعًل كما ٌمكن أن ٌنمص بشكل غٌر طبٌعً. ل جٌوحرارٌا ل                                             تدرجا ل                 

    ئر:                                                          وتستخدم العاللة التالٌة لتمدٌر درجة الحرارة الوسطٌة  فً الب 

(1-15)                           Tmed = 0,53T + 0.45Ta 

                                                                      ٌستفاد من هذه العاللة فً تمٌٌم مجال عمل المواد المضافة إلى سائل الحفر. 

                          تلٌٌس وتحٌٌد جدران البئر:  - 6- 2- 1

                                                                                       إن سائل الحفر ٌشكل على جدران البئر النفوذة كعكة الحفر التً تمتةاز بنفاذٌةة ضةعٌفة ومماومةة  

                                               نٌكٌة عالٌة تساهم فً تدعٌم جدران البئر من خالل:    مٌكا

                                                                                  تملٌل معةدل اإلرتشةاح وبالتةالً الحةد مةن التةؤثٌر السةلبً للراشةة المةائً علةى ثبوتٌةة جةدران   - 1

       والجص.  ل                                                        البئرل خاصةل المكونة من صخور حساسة للماء كالغضار والمار

                            ن مواسةٌر الحفةر بجةدران البئةر                                                            تغلٌف جدران البئر النفوذة بطبمة ذات متانة كافٌة تماوم احتكةا 

                                                     إلى ترمٌم نفسهال وتحد بذلن من توسع وتكهف جدران البئر  –             فً حال التلف   –       ولابلة 

             سوائل الحفر:              شروط استثمار - 3- 1

                                                 أن ال ٌإدي إلى انتفاخ الغضةار وكةذلن أن ال ٌحةل الملةة                                   أن ال ٌإثر على الطبمات المخترلة ) -   1

   (.                    من الطبمات الملحٌة

                            نهةةدرٌت(ل وكةةذلن الغةةازات وتحةةت  أ  –                                     ر بالصةةخور المخترلةةة التةةً ٌصةةادفها )ملةةة          أن ال ٌتةةؤث -   2

                                              شروط درجة الحرارة والضغط المتواجدة فً الطبمة.

                                                  أن ال ٌسبب تآكل معدات الحفر داخل البئر وعلى السطة. -   3

                                                                أن ٌكون سهل التحضٌر والحفظ والتنظٌف من الرمل والفتاتات الصخرٌة. -   4

                                                          ء المٌاسات الجٌوفٌزٌائٌة داخل البئر )ذي ناللٌة كهربائٌة(.              أن ال ٌعٌك إجرا -   5
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       تراق(. ح                                              أن ٌتمتع بدرجة أمان جٌدة )غٌر سامل غٌر لابل لال -   6

                                                                          أن ال ٌإدي إلى تلوث البٌئة والمٌاه الجوفٌة والسطحٌة والتربة الزراعٌة ... . -   7

ّ                                                أن ٌُسّهل عملٌات رفع وتنزٌل مواسٌر الحفر والتغلٌف وعملٌ   -   8             ات االصطٌاد.    ُ 

                                لٌف تحضٌره وصٌانته ألل ما ٌمكن. ا                          أن تكون مكوناته متوفرة وتك -   9

                                                          ذٌة الطبٌعٌة للطبمة المنتجةل وأن ٌسهل عملٌات إحٌاء البئر.  فو                أن ال ٌإثر فً الن  –    10

                ( لسوائل الحفر:           الجرٌانٌة                   الخواص التدفمٌة )  - 4-   1

                                       لسجل األهم الذي ٌرصد التغٌرات التةً تحةدث                                                تعتبر الخواص التدفمٌة )الجرٌانٌة( لسائل الحفر ا 

                                                                                          فً البئر خالل عملٌة الحفرل وهً المفتةاح الةذي ٌمكننةا مةن حةل معظةم المسةائل التكنولوجٌةة المتعلمةة 

                                                           بتحسٌن أداء سائل الحفر لوظائفه أثناء دورانه فً حفرة البئر.

        ومةةن أهةةم    .   انةةه                                                                 وتختلةةف المعةةاٌٌر التدفمٌةةة للسةةائل حسةةب نوعةةهل ودرجةةة تجانسةةهل وشةةروط جرٌ 

  :    نذكر                                                        المعاٌٌر المستخدمة فً تمٌٌم الخواص التدفمٌة لسائل الحفر 

  :Viscosity        اللزوجة     - 1- 4- 1

                     والمحددة بموى التصاق    ل                               المماومة الداخلٌة لطبمات السائل                                   تعرف لزوجة السوائل بؤنها ممٌاس لوة           

                              السةائل عنةد جرٌةان طبماتةه بعضةها                      المماومةة التةً ٌبةدٌها                                         جزٌئات السائل عند إجبارها على الحركة.)

ل بؤن طبمة السائل األسرع تحاول تسرٌع الطبمة المجاورة   (.               بالنسبة لبعض ل                                                  وٌفهم من ذلن أٌضا                  . ]4 [.  

لل بؤن  ل     وٌمكن فهم اللزوجة فٌزٌائٌا ّ  هةا النسةبة بةٌن لةوى المةص التةً تةإّمن                                  ( وبةٌن t             حركةة السةائل )                                

 )                         تدرم السرعة الناتجة عنها 
    

    
) .  

          على أنواع                                                                     اللة بٌن إجهاد المص وتدرم سرعة السائل درست من لبل العدٌد من الباحثٌن       إن الع 

                                          ّ            ّ                                  متعددة من السوائلل ولادت هذه البحوث إلى عدّة نماذمل سمٌّت بؤسةماء البةاحثٌنل سةندرس أكثةر هةذه 

              ل              النماذم تمثٌالل لسوائل الحفر.

 Newtonian fluids)                    السوائل النٌوتونٌة )  - 1- 1- 4- 1

                                     (ل والةذي ٌعتبةر أول مةن درس هةذه الخاصةة Newton                         ن نسبة إلى الباحث نٌةوتن )         وسمٌت كذل 

                                                         )ماء  كحول  محالٌل ملحٌة..( ولد توصل إلى العاللة التالٌة:  ] 9[                      على السوائل المتجانسة 

(1-16)                  
  

  
 

      حٌث :

    

    
 sec-1       بواحدة    ( ý          له كمشتك )        ( وٌرمز   Shear rate                          تدرم سرعة المص )معدل المص   - 

t -  )ل                                            لوى المص )الموى المماسٌة المطبمة على السائل Pa .   
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ɳ    .معامل اللزوجة المطلمة أو اللزوجة الدٌنامٌكٌة                                              

                                             بواحةةدة مشةةتمة مباشةةرة مةةن عاللةةة نٌةةوتن وتسةةمى بةةواز                                 وٌمةةاس معامةةل اللزوجةةة الدٌنامٌكٌةةة  

( Poise  والتةةً تكةةاف )              gr|cm.s   أو                 

    
dyne.s /cm2+  ( الشةةكل  3- 1               ل وٌمثةةل الشةةكل )        

                     البٌانً لعاللة نٌوتن:

 

 ( 3-1الشكل )

وتدرم سرعة المص  rالعاللة بٌن جهد المص 
  

  
فً عاللة  نٌوتن للسوائل المتجانسة عالٌة اللزوجة  

 (2( ومنخفضة اللزوجة )1)

                                السةوائل المتجانسةة كةالنفط والمةاء       ّ                                               ولد بٌّنت الدراسات أن عاللة نٌوتن الخطٌة تنطبك فمط علةى  

( Newtonian fluid ل أو منخفضةةة)(ل والتةةً مةةن الممكةةن أن تكةةون عالٌةةة اللزوجةةة )الغلٌسةةرٌن                                                                

                                          كسوائل حفر دون إضافات صلبة أو منحلة. انظةر                      ل          والتً من النادر جدال استعمالها   ل                اللزوجة )الكحول(

   (. 3- 1       الشكل )

                                          سةةة )محالٌةةل غروٌةةة ومعلمةةات ...( والتةةً تتغٌةةر                                        أمةةا سةةوائل الحفةةر فمعظمهةةا سةةوائل غٌةةر متجان 

ل لسرعة الجرٌان وال تنطبك علٌهةا عاللةة نٌةوتن ) ل                                          لزوجتها وفما                           ( ولةذلن اصةطلة علةى تسةمٌتها   16- 1            

   [. 9            النٌوتونٌة ]            السوائل غٌر 

                        السوائل غٌر النٌوتونٌة:  - 2- 1- 4- 1

         رعة المةص          ( وتةدرم سةShear Stress                               التةً تكةون العاللةة بةٌن جهةد المةص )             وهةً السةوائل 

( Shear rateغٌر خطٌة عند جزء أو كل لٌم )                              تغٌرات جهد المص. بالتالً فإن اللزوجةة لةن تكةون                                              

                                     ثابتة بل ستكون تابعة لسرعة الجرٌان. 

ل:                                            وٌمكن هنا تمٌٌز عدة أشكال لهذه السوائل تمت  ل دراستها رٌاضٌا                
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  :   Bingham Plastic Fluids                  السوائل البنغهامٌة  –   ً أوالً 

       ( لٌمةةة t                                                                  التةً تبةةدأ بالجرٌةان فمةةط عنةةدما تتجةاوز لٌمةةة المةوة المةةإثرة فةً السةةائل )             وهةً السةةوائل 

ل بالعاللة التالٌة:Yield point      ( أو )tD                        التوتر الدٌنامٌكً للمص ) ل                 ( وتوصف رٌاضٌا                

(1-17 )                           
  

  
 

         حٌث أن :  

tD  التوتر الدٌنامٌكً للمص                                                                      

 cP                    اللزوجة البالستكٌة ل      

y1 ( تدرم سرعة المص                
    

    
 Sec-1    ( ل 

  .  t> tD                                                   ّ                 حٌث أنه من السهل مالحظة أن السائل لن ٌبدأ بالحركة إالّ عندما تكون لٌمة  

ل تظةل                                                   لها لٌمة ثابتة تعتمد على تركٌب السائل المدروس وتسا             الستٌكٌة ب           واللزوجة ال  ل     وي عددٌا         

ل. 4- 1                (ل وٌوضة الشكل )  17- 1                                      زاوٌة الجزء الخطً المستمٌم من العاللة ) ل ( معادلة بنغهام بٌانٌا                        

             لمٌةةاس الخةةواص   Viscometer [ 1 ]                                    دام جهةةاز لٌةةاس اللزوجةةة متعةةدد السةةرعات  خ        وعنةةد اسةةت 

ل  ل التدفمٌة لسوائل الحفرل فإن هذه المإشرات تحدد حسابٌا    [: 1 ]        كما ٌلً                                                      

(1-18)                     

(1-19)                                  

 n                                   المراءة على الجهاز عند عدد الدورات   –        حٌث 

 

 (4-1الشكل )

وتدرم سرعة المص tالعاللة بٌن جهد المص 
  

  
 للسوائل البنغهامٌة 
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                         ضةار ومةاء( للٌلةة المعالجةة  غ          الطبٌعٌةة )                                                وتمكننا معادلة بنغهام مةن دراسةة حركةة سةوائل الحفةر  

                                 والمثملة وحركة السوائل اإلسمنتٌة.

  :  Ostwald de Waele                نموذج اوستفالد  –     ً ثانٌاً 

ل )  ل  وٌطلك علٌها أٌضا                 Power law model ل أي السةوائل ذات الطالةة المنخفضةة وذلةن ألنهةا)                                            

ل بالعاللة التالٌة: ل                 تبدأ الجرٌان بمجرد تعرضها للجهد وتوصف رٌاضٌا                                              

(1-20)            Ƭ = K. (ý)n 

      حٌث :

ý  تدرم سرعة المص               
    

    
   (.X                       السرعة بالنسبة للمتحول        )مشتك  

n ( معامةةل       Exponent ٌعتمةةد علةةى الخةةواص الحركٌةةة للسةةائل ولٌمتةةه ألةةل مةةن الواحةةد وٌمثةةل )                                                             

                                                     درجة انحراف السائل المدروس عن تصرف السائل النٌوتونً.

K ( معامةةل       Consistencyلٌمتةة )       ه تعتمةةد علةةى تركٌةةب السةةائلل وٌسةةمى دلٌةةل التماسةةن وٌظهةةر                                                   

                                             مدى إمكانٌة ضخ السائل عند لٌم مختلفة للزوجة.

                                             ٌمكن تحدٌد هذه المعامالت بالعاللتٌن التالٌتٌن: 

(1-21 )                  n = 
   (

  
  

)

   (
  
  

)
    , K = 

  

  
  

لل بؤخةذ         وباستخدا  ل       م جهاز لٌاس اللزوجة متعدد السرعاتل ٌمكن تحدٌد لةٌم هةذٌن المعةاملٌن عةددٌا                                                                       

                 على التوالًل أي:600 ,300                عند عدد الدورات    ϕ         المراءات 

 

n = 
     

     
    , K = 

     

    
 

             رفمةات وسةوائل                                                                         وٌمكن اعتماد نموذم اوستفالد لدراسة جرٌان سوائل الحفةر شةدٌدة المعالجةة بالم 

                                             الحفر المستحلبة والطفلة البولٌمٌرٌة ... الخ.

  :  (Herschel - Bulkley fluid)         وبولكلً             نموذج هٌرشل  –     ً ثالثاً 

                                                                                    وتنطبةةك علةةى السةةوائل التةةً تبةةدأ بالجرٌةةان فمةةط عنةةدما تتجةةاوز لٌمةةة المةةوة المةةإثرة فةةً السةةائل  

( t ًلٌمة التوتر الدٌنامٌك)                        لل  (مص   t0) مٌةل ومع ازدٌاد لٌمة جهد المص فةإن تةدرم                      ل مثل السوائل البنغها                                       

ل بالعاللة التالٌة   ص        سرعة الم ل                ٌزداد بشكل غٌر خطًل مثل سوائل اوستفالدل وتوصف رٌاضٌا                                                     [ :   4:]   

(1-22)             t=t0 + K. (    
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                                             بٌن التمثٌل البٌانً لنماذم الجرٌان المدروسة.          ( ممارنة 5- 1 )      الشكل       وٌوضة   

 

 بٌانً للعاللة بٌن جهد المص التمثٌل ال (5-1)الشكل 

 ومعدل المص لمختلف نماذم الجرٌان المدروسة

                                    ل عاللةة اللزوجةة الفعالةةل كتةابع لسةرعة  ( 6- 1 )                                      كما ٌظهر مخطط الجرٌان الموضةة فةً الشةكل  

                   ث ٌتضة من الشكل أن ٌ                                        ( للسوائل النٌوتونٌة وغٌر النٌوتونٌةل حy                             جرٌان السائل )معدل سرعة المص 

         مةةن الصةةعب        سةةٌكون                                                 المتجانسةةة سةةوف تكةةون تابعةةة لممطةةع الجرٌةةانل وبالتةةالً                    لزوجةةة السةةوائل غٌةةر

 5       مص بٌم  ل                                                                              اعتماد لزوجة محددة لجمٌع الحسابات الهٌدرولٌكٌة فً البئر حٌث ٌتراوح تدرم سرعة ا

Sec-1   عند الخزانات على السطةل إلى                            (Sec-1) 105 … 104  .فً فتحات رأس الحفر                    
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 ( كتابع لمعدل المص ) ef ɳاللزوجة الفعالة ( 6-1)الشكل 

 للسوائل النٌوتونٌة وغٌر النٌوتونٌة

                   بمساعدة مخطط جرٌان                                                                            وٌمتاز تحدٌد اللزوجة الفعالة بالصعوبةل بٌد أنه من الممكن تمثٌل هذه العاللة

 … 3                    عنةد سةرعات لةص مختلفةة   Fan                                  ل حٌث ٌتم تحوٌل المراءات على جهاز  ( 6- 1 )            مشابه للشكل 

                            معادالتهةةةةةةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةةةةةةن معةةةةةةةةةةةةةةةةدل تةةةةةةةةةةةةةةةةدرم المةةةةةةةةةةةةةةةةص                    دورة بالدلٌمةةةةةةةةةةةةةةةةةل إلةةةةةةةةةةةةةةةةى   600

( S-1 ل وتمثٌلها على إحداثٌات لوغارٌتمٌةل وبمساعدة مخطط الجرٌان الناتجل ٌمكننةا لةراءة اللزوجةة)                                                                                        

                                                          أجةةزاء دورة سةةائل الحفةةر فةةً البئةةر واسةةتخدامها فةةً الحسةةابات علةةى          فةةً جمٌةةع   efɳ               الفعالةةة مباشةةرة 

   ة                                 لزوجة نسبٌة )حملٌة أو شةرطٌة( مماسة                        مل تستخدم على نطاق واسع     1931                      وحدات الحفرل ومنذ عام 

                           ة الزمنل باستخدام لمع خاص. د    بواح

          لمع مارش:

                             ٌنتهةً بثمةب ٌعبةر مةن خاللةه سةائل    (ل  7- 1   ل )                                       هو عبارة عن لمع مخروطً الشكلل انظةر الشةك 

                                                          لٌتر(ل وتمرأ لزوجةة سةائل الحفةر كةزمن جرٌةان سةائل الحفةر عبةرهل      1.5                       الحفر بحجم محدد )حوالً 

        ثانٌة(.    26                              بور ذات الحجم من الماء )حوالً    ن ع م           وتمارن مع ز

 

 لمع مارر لمٌاس اللزوجة النسبٌة (7-1)الشكل 

                                                                               وال تستخدم اللزوجةة النسةبٌة فةً الحسةاباتل وإنمةا تسةتخدم كمإشةر سةرٌع لرصةد تغٌةرات هةذه  

   [.9 ]                    الخاصة أثناء الحفر

                    تركٌب سوائل الحفر : - 5- 1

                               تتكون سوائل الحفر بشكل عام من:

                                                                            ر المشتت(:وهوالمائع الذي ٌشكل الجزء األساسً لسائل الحفر )الماءلالهواءلالنفط(          األساس)الطو  - 1

                                                                               الطةةةور الصلب)الطورالمتشةةةتت(والذي ٌمكةةةن أن ٌكةةةون فعاال)كالغضةةةار(أو خامال)الموادالمثملةةةة   - 2

          أوالسادة(
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                المواد المضافة:- 3

              الحفةر لأوتضةاف                                                                    محالٌل كهرولٌتٌة متشردة أو غٌر متشردة تدخل إلى سائل الحفر من نواتج  -   أ

                       أوللتحكم بوظٌفة محددة.   (PH                          للسائل لضبط خاصة محددة)مثل

                                                                            مواد كٌمٌائٌة تضاف لضبط الخواص المختلفة لسائل الحفر بشكل صلب أوسائل أومنحل. -   ب

ل             أو أكثةر أي                        ولد ٌةتم اسةتخدام مةائعٌن ل أن لسةما                                               منهةا ٌصةلة أن ٌكةون أساسةا لسةائل الحفةر )نفةط ومةاء        

                                                            اس سةائل الحفةر ل ٌفتةرض أن ٌكةون أحةد المةائعٌن متشةتت ضةمن ارخةرل  أس         ولتحدٌد               أونفط وهواء(ل

                                                                                وٌكةةون الطةةور المشةةتت هةةو أسةةاس سةةائل الحفةةر لكمسةةتحلب نفةةط فةةً المةةاء )أسةةاس مائً(أومسةةتحلب 

 4] ]  (.            أساس هوائً                         أو رذاذ ماء فً الهواء )   (           أساس نفطً   )              ماء فً النفط        عكسً ل

 

                   تصنٌف سوائل الحفر: - 6- 1

           ال ذلةن الةذي                                                         دد معتمد لتصنٌف سوائل الحفر .غٌر أن التصنٌف األكثةر اسةتعما               ال ٌوجد معٌار مح          

                                                ٌعتمد على الطور المشتت )األساس(على الشكل التالً:

 

     Water-Base Muds                            سوائل الحفر ذات االساس المائً - 1

            Oil-Base Muds                           سوائل الحفر ذا األساس النفطً - 2

                     Gas(Air)                                موائع الحفر الغازٌة )الهواء(     - 3

 

                              سوائل الحفر ذات االساس المائً:  - 1- 6- 1

                                                                                 تضةةم هةةذه المجموعةةة جمٌةةع سةةوائل الحفةةر التةةً ٌكةةون الطةةور المشةةتت فٌهةةا هةةو المةةاء وتشةةمل عةةذه 

            المجموعة : 

  (Salt Water            أو المالحة )Fresh Water)                               المٌاه الطبٌعٌة أو العذبة :) -   أ

                              ( مكونة فمط من ماء عذب و غضةار Fresh Water Mud                           سوائل الحفر غٌر المعالجة :)   -   ب

           بنتوناٌتً.

                                            ( مكونة مةن مةاء عةذب وبنتوناٌةت ومعالجةة بإضةافة Treated Mud )                  سوائل حفر معالجة : -   ت

                                       مملل فالد الرشة أو مرلك لضبط اللزوجة .

                                                                             سوائل الحفر الخاصة : تضم هذه المجموعةة عةدد كبٌةر مةن سةوائل الحفةر المحضةرة لتحمٌةك  -   ث

                                                                                                حفر طبمة محددة نذكر منها :                                                                                  هدف معٌن أو ل

                                     سوائل الحفر الكلسٌة المعالجة بالجٌر. - 1

                            سوائل الحفر المعالجة بالجص. - 2
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                                                سوائل الحفر المعالجة بكبرٌتات اللٌغنٌن والكروم. - 3

                                              سوائل الحفر ذات التركٌز الملٌل .بالطور الصلب. - 4

                                 وائل الحفر المعالجة بالبوتاسٌوم. س - 5

                                 سوائل الحفر المعالجة بالسٌلٌكات. - 6

                                                                                 سوائل الحفر المستحلبة: جمٌع السوائل ذات األساس المائً ٌضاف إلٌها النفط كوسط متشةتت  -   م

                                          % حجما وٌشكل النفط مع الماء مستحلب مباشر.  20                       فً الماء بنسبة تصل إلى 

                                          م معٌن من الهواء فً أي من سوائل الحفر ذات                       : ٌتم الحصول علٌها بحج                   سوائل الحفر المهواة -   ح

                                                                        األساس المائً بواسطة ضاغط فً جهاز الخلةط المتواجةد علةى خةط سةحب المضةخات وذلةن 

                         لتملٌل كثافة سائل الحفر.

   :                               سوائل الحفر ذات األساس النفطً  - 2- 6- 1

         شةتت  أمةا                                                                             تضم هذه المجموعة جمٌع سوائل الحفر التً ٌشكل النفط أو أي من مشةتماته الطةور الم

                                                                     الماء والمواد األخرى فتكون مبعثرة فً النفط . وتمسم هذه المجموعة إلى :

                                                                               سوائل الحفرالمستحلبة : وهً عبارة عن مستحلبات عكسٌة )مةاء فةً الةنفط( الجةزء األساسةً  -   أ

                                منها هو النفط أو أحد مشتماته . 

   %( 3- 2                ة جدا من الماء )                                                                 السوائل السوداء : تتؤلف فمط من النفط )أو أحد مشتماته(  وكمٌة للٌل -   ب

                                موائع الحفر الغازٌة  )الهواء(:   - 3- 6- 1

                                                       ( : استخدامها كموائع حفةر ٌعطةً سةرعة مٌكانٌمٌةة عظمةى. فهةً Dry Gas                الغازات الجافة )  - أ        

                                                                         تسةةتخدم إلختةةراق الطبمةةات المتماسةةكة  والتةةً ال تحتةةوي فةةً مسةةاماتها علةةى موائةةع تحةةت 

     ضغط 

                                                    لرغوة من خلط كمٌة صغٌرة من الماء فً الغازات مةع مةادة               (: تتشكل هذه اFoam        الرغوة )  -  ب 

                لتشكٌل الرغوة .

                                                                 (: حٌث ٌشكل الهواء األساس وٌشتت الماء على شكل رذاذ ناعم ٌؤخذ مظهةر Mist        الضباب )   -   ت

        ضبابً .
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 انفصم انثاني
  تهريب سائم احلفر يف انطبقاثمشاكم 

 

                             ً للسةةائل فةةً الشةةموق والمسةةامات                                                إن تهرٌةةب سةةائل الحفةةر بةةالتعرٌف هةةو دخةةول جزئةةً أو كلةة 

                                                                                     والفراغةةات الطبٌعٌةةة )أو المحدثةةة( فةةً الطبمةةةل وهةةً مشةةكلة شةةائعة فةةً الحفةةر والسةةٌما فةةً الحمةةول 

ل كبٌرال بالزمن وزٌادة مرتفعة فً الكلفة. وإن درجة خطورة هذه المشكلة تتبةع  ل      ل                                                                 السورٌة وتسبب ضٌاعا                    

                                      ٌتراوح ما بٌن كمٌةة للٌلةة ٌصةعب مالحظتهةا                                                  لدرجة التهرٌب )معدل دخول السائل فً الطبمة( والذي 

                                                                                  إلى التسرب الكلً وفمةدان الةدورانل وٌمكةن مالحظةة التسةرب مةن خةالل مرالبةة مسةتوى السةائل فةً 

                              الخزانات العاملة وكذلن الضغط.

                     الرشةةة مةةن سةةائل الحفةةرل      الةةد                                                    إن مسةةتوى السةةائل فةةً الخزانةةات ٌتنةةالص بةةبطء بسةةبب خاصةةٌة ف 

                                                          الصخور المكونة للجدرانل لةذلن فةإن معةدل التهرٌةب البسةٌط ٌصةعب                            وكذلن امتصاص الماء من لبل

                       ل                                                        تحدٌةدهل وعنةةد بلوغةةه معةدالل مةةا فمةةط ٌمكةن مالحظتةةه مةةن خةالل تنةةالص ملحةةوظ لمسةتوى السةةائل فةةً 

                                                                          إال أن تطةةور تمنٌةةات الحفةةر أدى إلةةى تشةةغٌل أجهةةزة ألكترونٌةةة تسةةتطٌع كشةةف التهرٌةةبل   .          الخزانةةات 

                                                             لٌمته مكتوبة علتى شاشة ممابل الحفةار وعلةى أجهةزة الكومبٌةوتر فةً                             وتحدٌد كمٌاته بدلة حٌث تظهر 

   (. 1-   2 )                                                                   أمكان مختلفة متصلة مع حساسات تركب على سطة خزانات الطفلة أنظر الشكل 

 

 حساسات تشٌر إلى مستوى سائل الحفر فً الخزانات (1-2 )الشكل

 

                            ل فمةدان كمٌةات مةن سةائل الحفةر                                                      هذه الصعوبة فً أبسط حاالتها إلى زٌادة كلفة الحفر مةن خةال      تإدي

                                                             الٌةةة الةةثمن وكةةذلن مةةن خةةالل زٌةةادة زمةةن الحفةةر لمعالجتهةةا وفةةً حاالتهةةا  غ                    محضةةرة باسةةتخدام مةةواد 

                                                                                  المصوى )التهرٌب الكلً( وانخفاض مستوى السائل فً البئر لةد ٌتسةبب فةً ظهةور صةعوبات أخةرى 

    …(.     طبمٌة            ع الموائع ال  فا                                                أكثر خطورة )انهٌار جدران البئرل زحف الطبماتل اند
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                                                                           ولد ٌتسبب فً استعصاء مجموعة المواسٌر نتٌجة إعادة ترسب الفتاتات عند التولف.

                                                                                         ٌضاف إلى هذه النتائج السلبٌة للتهرٌب أن حدوثه فً المكامن النفطٌة ٌتسةبب فةً تخرٌبهةا مةن خةالل 

     جةةراء                                                                                 إغةةالق لنواتهةةا بالحبٌبةةات الصةةلبة التةةً ٌحملهةةا معةةه إلةةى داخةةل الطبمةةة أو علةةى األلةةل تفةةرض إ

              ( وهةو مةا ٌرفةع                        كما حصل فً آبار تشةرٌن                                                  تحسٌن نفوذٌة هذا المكمن كً ٌمكن وضعه فً اإلنتام )

                 من تكلفة اإلنتام.

 شروط حدوث مشكلة التهرٌب: -2-1

قطر ىذه  ) أف تحوي الطبقة عمى قنوات بأبعاد عرضية كافية لتسمح لسائل الحفر بالحركة فييا  -أ 

 [10].الث مرات عمى األقل مف قطر الحبيبات في سائل الحفر( القنوات يجب أف يكوف أكبر بث

 وتصنف المنوات التً ٌمكن أن ٌهرب فٌها سائل الحفر إلى:

 …الرممية -مسامات الطبقات الحصوية  - 1

                                                                                     الشموق الطبٌعٌة التً تحدث نتٌجة الحركةات التكتونٌةة أو المحدثةة بفعةل اسةتخدام ضةغوط كبٌةرة   -   2

    …(.           والدلومٌتٌة   ةٌ                                اوح أبعادها ما بٌن الصخور الكلس                    داخل البئر والتً تتر

                                                               فعل انحالل بعض الصخور فً المٌاه الطبمٌة فةً فتةرات جٌولوجٌةة كبٌةرة  ب                   التكهفات التً تحدث   -   3

                                               ( والتً تتراوح أبعادها ما بٌن عدة ملٌمترات إلةى          دولومٌت  –    كلس                          فً الصخور الكربوناتٌة )

   (. 2-   2 )                     عدة أمتار انظر الشكل 

 

                                                                 مقطع يبيف أشكاؿ مختمفة مف الصخور التي تشكل وسطا  مناسبا  لمتيريب(:2-2)كلالش
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 الضغط داخل البئر أكبر مف الضغط الطبقي أي يجب أف تتحقق العالقة:  -ب 

Pw+phd+po ≥ pf+pfr                                                              

Pw- ضغط عمود سائل الحفر داخل البئر 

Phd-   الضةةغط الحركةةً )الهٌةةدرو دٌنةةامٌكً( النةةاتج عةةن حركةةة سةةائل الحفةةر داخةةل البئةةر )فةةً الفةةراح                                                                                

  -             الةةوزن النةةوعً   -                                                                  الحلمةةً( مةةن النمطةةة المفترضةةة وحتةةى السةةطة وهةةو ٌةةزداد مةةع ارتفةةاع الغةةزارة 

                                 واللزوجة البالستٌكٌة لسائل الحفر.

Po  -   جسر إسمنتً تحت الضغط(.                                                الضغط على السطة عند إغالق البئر تحت الضغط )إجراء                       

Pf  -  )الضغط الطبمً )الضغط الذي تتواجد عنده الموائع فً مسامات الطبمة                                                               

Pfr  -  لحفر فً لنوات الطبمة. ا           جرٌان سائل    ة                  الضغط الالزم لمماوم                      

 مسببات التهرٌب: -2-2

                    وتمسم إلى مجموعتٌن:

                ة أو محدثةةة بفعةةل                  هةةا علةةى شةةموق طبٌعٌةة ئ                                         طبٌعٌةةة وتتعلةةك بخصةةائص الطبمةةات مةةن حٌةةث احتوا  -   1

                     وهةذه المسةببات ال ٌمكةن  ل                                                           )الضغط الكبٌةر داخةل البئةر( وكةذلن لنةوات وتكهفةات بؤبعةاد كبٌةرة 

  .                        ل      حفر وطرٌمة الحفر اعتمادال علٌها                            تالفٌها بل ٌتم اختٌار سائل ال

                                                            أسباب عملٌة تجعل الضغط داخل البئر أكبر من الضغط الطبمً مثل:  -   2

                    إنزال مجموعة مواسٌر   -             لزوجة مرتفعة -             ضغط حمن كبٌر   -                                  استعمال سائل حفر بوزن نوعً مرتفع

                                                      الحفر )التغلٌف( بسرعة كبٌرة وتصرفها كمكبس داخل البئر.

ل فةةً التسةةرب وعلةةى األخةةص    ل                                   ٌمكةةن الةةتحكم بهةةذه المجموعةةة مةةن األسةةباب ل                     وال ٌجةةوز أن تكةةون سةةببا                     

ل )اربةار ا نة                     المضاعفات التً تنةتج ع ل         ه إال فةً حالةة المنةاطك المجهولةة كلٌةا   ى                      الستكشةافٌة( بعبةارة أخةر                                  

                                                                                    تختار غزارة سائل الحفر ووزنه النوعً وبمٌة خصائص سائل الحفر بحٌث تتحمك العاللة ارتٌة:

Pf ≤ pw+ phd+po≤ prez 

Prez-   ضغط التشمك للطبمات األلل لساوة فً المجال المفتوح مةن البئةر )فةً الطبمةات ذات الضةغط                                                                               

                                                ربان من بعضهما فً الطبمات ذات الضغوط المرتفعة(.    وٌمت  pfr  و   pf                         العادي ٌوجد فرق كبٌر بٌن 
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 تصنٌفات أنواع التهرٌب: -2-3

 حجـ الداخل إليو.يكوف حجـ سائل الحفر الخارج مف البئر أقل مف ال حيث:جزئي - أ
حيث يذىب كامل الحجـ المضخ مف سائل الحفر في الطبقات ) أي الحفر دوف راجع  :كمي - ب

 لسائل الحفر (.
 التهرٌب إلى:تصنٌف آخر ٌمسم 

 
                                                                                    بسٌط وهو الذي ٌختفً مةع الةزمن بةإغالق لنةوات الطبمةة بةالمواد التةً ٌحملهةا سةائل الحفةر انظةر   -  أ 

   (. 3-   2 )     الشكل

                                                       جزئً وهو الذي ٌعالج فمط من خالل تغٌٌر خصائص سائل الحفر.  -  ب 

                                                                      كبٌر حٌث مستوى السائل ال ٌصل إلى السطة حتى بعد تعدٌل خصائص سائل الحفر.  -  ت 

                                                      ً وفٌه ٌمترب مستوى سائل الحفر من الطبمة التً تستمبله. ث  ار ك  -  ث 

 

 ٌبٌن إغالق الطبمة بالمواد التً ٌحملها سائل الحفر.: (3– 2 )الشكل

 

 كما ٌمكن تصنٌف التهرٌب حسب شدته كما ٌلً:

     /سا. 3  م  2                                   تهرٌب بسٌط معدل التهرٌب فٌه ألل من   - أ

     /سا. 3    ( م   10  -   2                                     تهرٌب متوسط معدل التهرٌب فٌه ما بٌن )-  ب 

     /سا. 3    ( م   50              ل                           تهرٌب كبٌر جدال معدل التهرٌب فٌه أكبر من )  -  ث 
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 طرق تالفً التهرٌب: -2-4

ل بالسةائل(   ل          من أجل تالفً التهرٌب ننطلك من نوعٌتهل فً وضةعٌة التهرٌةب الجزئةً )البئةر ملٌئةا                                                                          

    ة(.   طبم  -                                                                     ٌمكن تالفٌه باتخاذ بعض اإلجراءات التمنٌة البسٌطة لتعدٌل فرق الضغط )بئر 

 (.prez( وزيادة )pw+phd+poمف تحميل العالقتيف السابقتيف نالحظ ضرورة إنقاص )

 تالفً التهرٌب ذو المعدالت المنخفضة: -2-4-1

                 الخطوات التالٌة: ب      نموم                 لتحمٌك هذا الهدف 

                             الةةذي ٌةةإمن اسةةتمرار الحفةةر بةةدون               لسةةائل الحفةةرل و                                ٌجةةب المحافظةةة علةةى وزن نةةوعً أصةةغري   -   1

         تةإدي إلةى                                                              ٌة جدران البئر والموائع فً الطبمة( وأثناء سمنتة المجاالت التةً                 مشاكل )ٌإمن ثبوت

                                                      التهرٌب ٌفترض استخدام خلطات مخففة معالجة بمواد سدادة.

                                                                               استخدام سائل بخصائص حركٌة )لزوجة بالستٌكٌةل نمطة خضوعل هالمٌة( متدنٌة والتةً تةإمن   -   2

                       غط الحركً لسائل الحفر.                                    ات كون هذه المٌم الصغٌرة تملل من الض ت         رفع الفتا

                                                                   لسائل الحفر بؤصغر لٌمة ممكنة والتً تإمن تنظٌةف المةاع باسةتبدال الحفةر    خ                استخدام معدل الض  -   3

                                                        التوربٌنً )الذي ٌتطلب معدالت ضخ مرتفعة( بالحفر الطاحونً.

                                                     لكل من مجموعتً الحفر والتغلٌف ألن الضةغط اإلضةافً النةاتج       صغٌرة                     استخدام سرعات إنزال   -   4

                                                                        سرعة اإلنزال لد ٌصل إلى بضةعة عشةرات مةن الضةغوط الجوٌةة والةذي ٌعةادل زٌةادة فةً     عن

  . 3      ( كغ/م   200  -     400       الحفر )      لسائل              الوزن النوعً 

                    تولف لسبب ما( لتجنةب   ال                                                               ٌزداد معدل الضخ بشكل تدرٌجً )عند إعادة الدوران لسائل الحفر بعد   -   5

                             لمواسةٌر لكسةر خاصةٌة التخثةر فةً                                                  الضغوط المفاجئة وٌنصة فً هذه الوضعٌة رفع مجموعة ا

        السائل.

                                                                                     تجنب تشكل لبادة على رأس الحفر والممركزات وأعمدة الحفر باستخدام سائل الحفر المناسب أو   -   6

        كربون(.  -                           معالجته بمواد إنزاللٌة )نفط 

                                            ل                                  تجنب استخدام برامج تغلٌف بفراح حلمً صةغٌر جةدال أو مجموعةة مواسةٌر بفةراح حلمةً صةغٌر   -   7

ل ب ل  )خصوصا                               ٌن أعمدة الحفر وجدران البئر(.      

                                                    الضخ أثناء رفع وإنزال للم الحفر )لفحص وضعٌة البئر(.       إٌماف  -   8
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                                                                                      استمرار ضخ سائل الحفر لبل البدء بالرفع الستبدال رأس الحفر لدورة كاملةة لتنظٌفةه مةن نةواتج   -   9

       الحفر.

                    لمنخفضة وفً حةال عةدم                                                                إن هذه الوسائل البسٌطة تعتبر فعالة فً تالفً التهرٌب ذي المعدالت ا 

  (  5-  20 )                                                                                      فعالٌتها ٌتم اللجوء إلى استخدام مواد سدادة بإغالق المنوات الطبمٌةة بتركٌةز ٌتةراوح مةا بةٌن 

                                                      والتً تزٌد من اللزوجة وتنمص الوزن النوعً لسائل الحفر.   3    كغ/م

                                                                                   عند اختراق الطبمةات ذات الضةغوط الطبمٌةة المنخفضةة وكةذلن تلةن المتشةممة أو المتكهفةة بجةب 

                                                                                             اتخاذ إجراءات أكثر فعالٌة مثةل اسةتخدام السةوائل المهةواة أو الرغةوة الثابتةة وحتةى الهةواء الخترالهةا 

ل اعتمةاد سةوائل ذات أسةاس نفطةً أو الحفةر األعمةى )الةدوران المحلةً لسةائل الحفةر فةً  ل                                                                          وٌمكن أٌضا           

                منطمة التهرٌب(.

                           التهرٌب سوف ٌحصل مهما اتخةذ                         والتً ال ٌمكن تالفٌها فإن    ل                              إذا كانت مسببات التهرٌب طبٌعٌة 

                                                                                     مةةن إجةةراءات احتٌاطٌةةةل وعنةةد ذلةةن ٌجةةب معالجتةةه والبداٌةةة بتحدٌةةد منطمةةة التسةةرب إمةةا بالمٌاسةةات 

                                                     ل هذه األخٌرة تعتمد على لٌاس التدرم فةً منطمةة التهرٌةب بةدالل  و   ل                                  الجٌوفٌزٌائٌة أو المٌاسات الحرارٌة

   م.   100        ( م لكل  3- 1                     من الزٌادة الطبٌعٌة )

 لجة التهرٌب:طرق معا -2-5

ل لنوع ت  ل     تم معالجة التهرٌب وفما                           أو شدته على النحو التالً:   ه                      

  :                     إنماص ضغط الضخ للمضخة    - 1- 5- 2

                                                                              ٌسةةتهلن هةةذا الضةةغط لمماومةةة احتكةةان سةةائل الحفةةر الةةداخلً ومةةع السةةطة الةةداخلً والخةةارجً           

          عةه للحركةة    ودف  pp= pw + phd                                                         لمجموعةة مواسةٌر الحفةر وجةدران البئةر وفةً فتحةات رأس الحفةر

                          ات إلةى السةطة. إذا كةان ضةغط  ت                                                             بسرعة معٌنة لتحمٌك الوظائف الرئٌسٌة له وهً التنظٌف ورفع الفتا

ل ٌساوي ضغط الطبمة   pw                عمود سائل الحفر  ل                  ٌحمك ضغطا          pf   ًفإن الضغط الحرك                 phd   ٌرفع الضةغط           

ل فةً التهرٌةب. ٌةتم إنمةاص ضةغط الضةخ  ل وتكةون سةببا ل                                داخل البئر إلى لٌم كبٌرة أحٌانا ل                       بإنمةاص ضةغط                                

   ل                                                                                         سائل الحفر ووزنه النوعً أو لزوجته إلةى الحةدود الةدنٌا التةً تةإمن لٌامةه بالوظةائف المطلوبةة منةه

ل اعتماد الحلول المالئمة )إنماص  ل                              وأحٌانا        yf ,n ,Q) ٌستخدم هذا الحل فةً حةاالت التهرٌةب الجزئةً   لو                                       

         والضعٌف.

  :                               إضافة مواد سدادة إلى سائل الحفر  - 2- 5- 2

                                    الحل األول فً ولف التهرٌب )شدته أكبر    ح               وفً حال عدم نجا  ر               زوجة سائل الحف       زٌادة ل   مع           

ل( ٌعالج سائل الحفر ذو الةوزن النةوعً المةنخفض والغةزارة المتدنٌةة بمةواد سةدادة  ل                                                                         ولكنه ما زال جزئٌا                   
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                           ل                         مبل سائل الحفر وذلةن اعتمةادال علةى عاللةة دراسةً فةً تحدٌةد  ت                                   تعمل على سد المنوات الطبمٌة التً تس

                       دخول السائل فً الطبمة.      معدل

Q = 
    (      

   
  

  

 

Q- (/سا 3ـ )معدؿ دخوؿ السائل في الطبقة 

H- (ـ )ة الطبقة التي تتسبب في التيريبكسما 

K-  (.دراسي)نفوذية الطبقة 

Rw- نصف قطر البئر 

Rf- نصف قطر المنطقة التي تتأثر بسائل الحفر 

                             لةذلن فةإن إضةافة المةواد السةادة   k                          ل           أن معةدل التسةرب ٌتناسةب طةردال والنفوذٌةة                    نالحظ من هذه العاللة 

                                             حد الحلول الناجحة فً ولف أو على األلل التخفٌف  أ                                       لك المسامات والمنوات المتصلة بالبئر هو  غ      التً ت

ل عند حةدوث التسةرب    ل بٌ                         بشكل كبٌر من معدالت التهر ل                 كذلن فإن رفع لزوجة سائل الحفر وخصوصا                                     

                                                                  ة ٌعتبر من الحلول التً تعتمد بعد الحلٌن السابمٌن كونهةا )وكمةا ٌالحةظ  ط              المرٌبة من الس           فً الطبمات 

                  وهةً ممةدرة المضةخات   ل                                                                   من العاللة السابمة( تملل من معدل التهرٌب من خةالل التملٌةل مةن اللزوجةة 

                         على دفع السائل للحركة (.

                          ث طبٌعتهةال شةكلها وأبعادهةا                                                             تستخدم أنواع متعددة من المةواد السةدادة تختلةف فٌمةا بٌنهةا مةن حٌة 

                      وتصنف إلى ثالثة أنواع:

     مٌكا  -             لشور بذر لطن   -                لشرٌة : سٌلوفان   -  أ 

     إلخ.  …                 لشور بذر الزٌتون  -           لشور الجوز   -          فحم مطحون   -    رمل   -                          حبٌبٌة: كربونات الكالسٌوم   -  ب 

  …   -      التةبن   -        المعةدنً   -      الصوف   -       الجلود   -             ألٌاف الكتان   -                      اب لصب السكر بعد عصره          لٌفٌة: لب  -  م 

  [ 2 ]    إلخ.

ل لشةةدة التهرٌةةب وهةةً تتةةراوح  ب             ة التةةً ٌعةةالج  د                     تحةةدد كمٌةةة المةةواد السةةا  ل                         هةةا سةةائل الحفةةر تبعةةا   ن   بةةٌ                  

kg/m3  ( 50  -20   لل أما أبعةاده فٌفضةل أن تكةون غٌةر ل                               ( بما ٌتناسب وطالة مضخات سائل الحفر أٌضا                                         

                                                                                   انسة بحٌث تتناسةب ومسةامٌة أو تنةوع لطةر المنةوات الطبمٌةةل كمةا ٌفضةل أن تسةتخدم عةدة أنةواع    متج

   (. 4- 2   ل )                                                                   دفعة واحدة خشنة مع حبٌبٌة أو لشرٌة ولد تكون حبٌبٌة ولٌفٌة أنظر الشك
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 إغالق المجال المسبب للتهرٌب  (4-2)  الشكل

 

 :حمن مختلفةإغالق المجال المتسبب للتهرٌب باستخدام خالئط  -2-5-3

 بحمن رمل وحصى واسمنت: -أ

الرمل والحصى بأبعاد  ضخ                                                               إذا كاف التيريب شديدا  ولـ ينفع الحالف السابقاف يجب وقف الحفر و  

( مـ في البئر  بواسطة سائل الحفر حتى تصل إلى منطقة التسرب وبعد فترة مف االنتظار 0.5-1)

مف االسمنت وتدفع بواسطة سائل الحفر إلى  كي تتوضع بتأثير ثقميا في المسامات يتـ حقف كمية

الطبقة كي تتجمد ما بيف حبيبات الرمل والحصى مغمقة الفراغات ومانعة استمرار التسرب. قد يتـ حقف 

خميط الحصى والرمل في الفراغ الحمقي أو تقسـ عمى دفعيف األولى مف داخل المواسير والثانية مف 

اإلجراء تكرر المراحل السابقة بزيادة كمية الحصى والرمل الفراغ الحمقي وفي حاؿ عدـ نجاح ىذا 

 االسمنت حتى الوصوؿ إلى النتائج المطموبة.
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 (:Gunk squeeze methodطرٌمة خلطة البنتونٌت مع المازوت ) -ب 

                                                                   إغالق منطمة التهرٌب بضخ كمٌة كبٌرة  من الغضار ودفعها إلى الطبمة ضمن               بهذه الطرٌمة    ٌتم  

                                         ٌث تتمٌه وتنتفخ وتمأل أٌة شموق أو تكهفات.              مجال التهرٌب ح

              إن الغضةار سةوف    .         مةع الةدٌزل   (                باونةد / البرمٌةل      250-   210                            وٌتم مزم الغضار بتركٌز عال ) 

                    الل مواسةٌر الحفةر إلةى  خة                                                              لن ٌنتفخ بالدٌزل وٌبمى علةى وضةعه الطبٌعةًل حٌةث ٌةتم ضةخ المةواد مةن 

                                    ٌةتم دفعهةا بالضةغط إلةى منطمةة التهرٌةبل                                                   منطمة التهرٌب. وعندما تخرم الخلطةة مةن مواسةٌر الحفةر 

                                                                                  حٌث تصبة على تماس مع الماء )سائل الحفر الةذي سةبك وتسةرب إلةى مجةال التهرٌةب( أو ٌةتم ضةخ 

                                             لى انتفاخ الغضار وذلن بعد دخوله مجال التهرٌب  إ                                             ماء عبر الفراح الحلمً. إن هذا الماء سوف ٌإدي 

                        ٌها إغالق مجاالت التهرٌب.                                              فً الطبمةل وٌستمر هذا االنتفاخ لعدة ساعات ٌتم ف

 (.Attapulgite  - barite methodطرٌمة مزٌج الباراٌت مع غضار اتابولجٌت ) -ج 

                                  ومةادة معالجةة التهرٌةب وهةً تعتبةر مةن    تٌ ة ا                        ( ألنهةا تمةوم بتعلٌةك البارZEO gel                  ٌتم استخدام مادة )

                                        المواد العالٌة الرشة عند دفعها بالطبمة.

                                                                وزن الخلطة بحٌث ٌحاكً وزن سائل الحفر فً البئر وٌتم استخدام مةواد                             ٌتم استعمال البارٌات لزٌادة 

          ( لسببٌن:LCM      سادة )

           والباراٌت.  zeogel         ( لكل من foundation                                       لشغل فراغات المسامات وبحٌث تشكل لاعدة )  -   1

                                                                                   لتشكل مادة ربط وتماسن لمزٌج الخلطة بعد ضخها إلى مجال التهرٌب. هةذه الطرٌمةة تمةوم علةى   -   2

                  ( التةً تمةوم بةإغالق LCM           والبارٌةت و)zeogel             وٌبمى مواد  ل      خلطة   ال   من     ٌتم       الرشة    ن أ     مبدأ 

   (. 5- 2 )                         مجاالت التهرٌب انظر الشكل 

 

المواد الصلبة بإغالق  ٌبٌن خروم الرشة باتجاه الطبمة فً الولت الذي تموم فٌه(:5 - 2 )الشكل

 مجاالت التهرٌب.
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                 التحضٌر للعملٌة:

               من سائل الحفر.                    ٌتم تنظٌف تنن السحب  -   1

                                                                            ضخ كمٌة محددة من الماء إلى تنن السحب وهً تساوي ضعف حجم جةزء البئةر الغٌةر مغلةك  -   2

( Open hole أو زٌادة ممدارها )                   برمٌل.    50       

                                                                إلى الماء )الكمٌة تتولف على الوزن النهائً المرغوب لسائل الحفر(.  Zeogel          ٌتم إضافة  -   3

  .            ائل فً البئر                 ٌت لٌحاكً وزن الس ا               ٌتم إضافة البار -   4

   (.LCM                ٌتم إضافة مواد ) -   5

  (Diatomaceous method               اد الدٌاتومٌة ) و         طرٌمة الم  -  د 

   ة                                                               لها مزاٌا عدٌدة بالنسبة للمادة السادة األخرى وذلن بسبب معةدل الرشة  Dia seal M        إن مادة  

         بةالتخزٌن         ال تفسةد  Dia seal M                                                              العالًل الذي ٌدخل منطمة التهرٌب وٌغلمها بشكل كلً بفعالٌة. وإن 

                                                                            وال تسبب تلوث سائل الحفر وهً فعالة فً كل من السائل العذب والمالة على السواء.

                                                                                 واسةةتعملت بنجةةاح لمعاجلةةة التهرٌةةب فةةً كةةل مةةن سةةوائل الحفةةر العادٌةةة او المثملةةة وهةةً تتمٌةةز  

  :    ارتً  بـ

  .  ROP                                   ( فً سائل الحفر مما ٌساعد فً زٌادة LCM                  ٌلزم كمٌة ألل من ) -   1

                                                      الق وتموٌة المجاالت الضعٌفة وبالتالً تتغلب على التهرٌب.        تموم بؤغ -   2

                    على معالجة التهرٌب.       سٌصرف                 توفٌر الولت الذي  -   3

                                                تخفٌض مهم فً كلفة سائل الحفر وكلفة زمن الحفارة. -   4

         مةةن المةةاء   Dias el M                       لتحضةةٌر برمٌةةل مةةن المةةادة                     كمٌةةات المةةواد الالزمةة   (  1- 2   )            ونةورد الجةةدول

       العذب.

   (:D.O.B.C              سمنت والدٌزل )  اال                زٌج البنتوناٌت و       طرٌمة م  -   هـ 

                                                                                          ٌمكن استخدام هذه الطرٌمة لمعالجة مشاكل التهرٌب الكلً فً اربار الشالولٌة أو األفمٌة. وتعتبر  

                                                         هذه الطرٌمة من الطرق الواسعة االنتشار فً كثٌر من الشركات.
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 1-2الجدول 

 

 مع الماء المشبع بالملة Dia seal Mمن المادة لتحضٌر برمٌل كمٌات المواد الالزمة (2-2)الجدول
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  :     العمل      طرٌمة 

                                                ٌتم حفر كامل منطمة التهرٌب وبدون راجع إذا أمكن. -   1

                       رفع المواسٌر من البئر. -   2

    ثمةةب     20  -    15          لةةدم وتحةةوي     15                                                  تركٌةةب وصةةلة مثمبةةة مسةةدودة مةةن نهاٌتهةةا السةةفلٌة وطولهةةا  -   3

                 ق منطمة التهرٌب.      لدم فو    50  -    30                          واإلنزال بالمواسٌر حتى عمك 

                               برامٌل من الدٌزل كمخدة للخلطة.    10   ضخ  -   4

                        برامٌل من الدٌزل خلفها.   5                 إزاحة الخلطة وضخ  -   5

                                   غةالق لمةم البرٌفنتةرات ومةن ثةم ضةخ سةائل  إ                          برامٌةل الوصةلة المثمبةة ٌةتم    ة               عندما تصةل العشةر -   6

                            الحفر من خالل الفراح الحلمً.

      واحةد        بممةدار              وإزاحةة الخلطةة    2  :    1                ئل الحفةر( بمعةدل                                   التحكم بالمعةدل )نسةبة الخلطةة إلةى سةا -   7

                  برامٌل / الدلٌمة.   4                                            ونصف من حجم منطمة التهرٌب إلى الطبمة وبمعدل 

                                 تحرٌن المواسٌر نحو األعلى واألسفل. -   8

                                                                  تكان ٌتم فن توصٌالت المواسٌر ورفعها حتى تصبة حةرة مةن االحتكةان ومةن ثةم  ح          إذا زاد اال -   9

               متابعة اإلزاحة.

                                                                             إزاحة الربع ارخر من الخلطة وبنصف معدل الضخ الذي استخدم فً النصف األول من الضخ   -    10

                          والربع األخٌر بنفس المعدل.

                                 ساعات على األلل لبل متابعة الحفر.   8                              الرفع من البئر واالنتظار لفترة   -    11

 

 الحجم التمرٌبً للمزٌج الذي ٌمكن الحصول علٌه تحدٌد(3-2)الجدول 

 ناٌت مع االسمنت والدٌزلتونعند مزم الب
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      بفرض:

       غالون.     6 3  =    د    باون    94            كٌس اسمنت =    1

       غالون.      53 4        باوند =      100              كٌس بنتونٌت =    1

    لطةةة  خ                          حجةةم الخلطةةة وذلةةن حسةةب وزن ال ل                                                    ٌةةتم اسةةتعمال هةةذا الجةةدول كةةدلٌل إلعطةةاء المٌمةةة التمرٌبٌةةة 

         المطلوب.

            السةٌطرة علةى            التً تإمن     تجمد   ال     هلم و ت  ال           تؤمٌن خواص    هو                                      الوظٌفة األساسٌة لالسمنت فً هذا المزٌج 

         التهرٌب.

                                      حمن خلٌط من مادة جالتٌنٌة وزٌت الدٌزل:  -  و 

                حٌةث ٌةإدي الةدٌزل   kg/m3     900  -     800                                         مةزم المةادة الجالتٌنٌةة مةع زٌةت الةدٌزل بتركٌةز    ٌتم  

                                                                                        وظٌفةةة نالةةل للمةةادة الجالتٌنٌةةة إلةةى الطبمةةة التةةً عنةةد تماسةةها مةةع المةةاء الموجةةود فةةً فراغةةات منطمةةة 

ل كلً.  ال ل     تسرب تتجمد مغلمة إٌاها بشكل جزئً وأحٌانا                                          

                   طرٌمة الجل الملحً:  -  ز 

  : ( 5- 2      ( و )  4- 2  )                                                 تحدد نسب ومكونات الجل الملحً وفك معطٌات الجدولٌن 

              تحضٌر المزٌج:

                                                                                      ٌمكن تحضٌر المزي بوساطة الماء المالة أو العذب وٌتم إضافة الكمٌة الالزمة من الجل الملحً  

                                         لى البرمٌل من مزٌج المةواد السةدادة ومةن ثةم  إ      باوند     45    إلى     30                 ثمٌلها لبل إضافة                   إلى الماء ومن ثم ت

                                       لى البرمٌل فً حال استعمال الماء العذب. إ               باوند من الجٌر      2 0      إضافة 

  :           طرٌمة العمل

                         مةرة مةن حجةم الفةراح الحلمةً    1 / 2                                                   ضخ كمٌة كافٌة من الخلطة ممابل منطمة التهرٌةب لتغطٌةة  -   1

                  فً منطمة التهرٌب.

                                   رفع األنابٌب إلى فوق منطمة التهرٌب. -   2

                                                                             إغالق لمم مانع االندفاع وضخ الكمٌة البالٌة من الخلطة حتى ٌحصل ارتفاع فً الضغط. -   3

      ساعة.    12  -   8                        سٌر والفراح الحلمً لمدة  ا                                      المحافظة على الضغط بإغالق البئر فً المو  -   4

         التغلٌف.       مواسٌر          آمنة ضمن                                       بدون حمن وٌتم رفع المواسٌر إلى منطمة  LCM             ٌمكن ضخ خلطة 
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ٌبٌن النسب الالزمة من المواد لتحضٌر برمٌل واحد من الجل الملحً عند استخدام الماء (5-2)جدول 

 العذب فً التحضٌر
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    ( :M                       طرٌمة الجل الملحً نوع )  -  ح 

                   طرٌمة تحدٌد المزم: 

                اوند / البرمٌل. ب    25  -    15                                                       بالطرٌمة نفسها أعاله وبدون جٌر وتحدد كمٌة المواد السادة  

            ٌمة اإلزاحة: ر ط

                                  إنزال مواسٌر الحفر بنهاٌة مفتوحة. -   1

                 برمٌل / الدلٌمة.   4  -   2            برمٌل بمعدل     30  -    20                           تعبئة المواسٌر بالخلطة وضخ  -   2

   د.    30  -    20       انتظار  -   3

                                                       إعادة الضخ واالنتظار بشكل متتالً حتى االنتهاء من اإلزاحة. -   4

  psi 500 - 100                                       إغةالق لمةم البرٌفنتةرات ومةن ثةم الحمةن بضةغط                         إذا حصل امتالء للبئر ٌةتم  -   5

               ل بمعدل بطًء جدال.

       دلٌمة.    30  -    20                        المحافظة على الضغط لمدة  -   6

                                     فتة لمم البرٌفنترات والرفع من البئر.   -   7

               ساعات أو أكثر.   4       انتظار  -   8

                العكةس ٌةتم إعةادة                                                                   إذا كان البئر ممتأل أي ٌوجد مستوى ٌةتم اإلنةزال ومتابعةة الحفةر وفةً حةال  -   9

                  اإلجراءات السابمة.

                                                                              طرٌمة استخدام خلٌط من سائل الحفر واالسمنت وسٌلٌكات الصودٌوم مع ماءات الصودٌوم:  -  ط 

   . .          ُ                                             وٌمكن أن ٌُستبدل سائل الحفر بشةكل جزئةً أو كلةً بزٌةت الةدٌزل   .                    وهو خلٌط سرٌع التصلب 

ل بشكل جزئً أو                                                        عند تالمس هذا الخلٌط مع الماء فً فراغات منطمة التسرب ٌتص ل إٌاها أٌضا ل              لب مغلما ل                    

     كلً.

                                  ً                حمن مستحلب من اإلسفلت والماء مشبعاً بمانع ا الستحالب:  -  ي 

                                                 حٌث ٌنفصل اإلسفلت وٌترسب فً فراغات منطمة التسرب. 
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                                            حمن المار المسخن أو خلٌط ذي أساس فٌري مسخن:  -  ن 

                     سةرب وعنةد وجةود تكهفةات                                       عنةد تالمسةه مةع المةاء فةً فراغةات منطمةة الت             المةار المسةخن       ٌتجمد  

                                                                                        ٌنصة فً البداٌة إمالإها بالحصى والرمل ثم إتباعها بالخلٌط المناسبل فً حال كون مجةال التسةرب 

             زل وهكةذا حتةى      ل                                                                 كبٌرال )عشرات األمتار( ٌفضل حفره وعزله على مراحةل إذ تحفةر عةدة أمتةار ثةم تعة

                   اختراله بشكل كامل.

                    تجمٌد منطمة التسرب:    - 4- 5- 2

ل حتةى الوصةول إلةى منطمةة التسةرب              وفٌها ٌتم إنز  ل                             ال مادة مبردة باستخدام أجهةزة عازلةة حرارٌةا                                          

                                                                                 )ٌسةةتخدم عةةادة غةةةاز ارزوت الحٌةةادي( حٌةةث تتحةةةرر المةةادة المبةةردة والتةةةً تعمةةل بفعةةل حرارتهةةةا 

                                     ٌتبع ذلن بحمن كمٌةة مةن السةائل اإلسةمنتً   .              منطمة التسرب                                      المنخفضة على تجمٌد الماء الموجود فً

ل إٌاهةا  ل             ( طن اسمنت 4- 3 ) ل      الذي ٌتجمد داخل البئر وفةً فراغةات منطمةة التسةرب مغلمةا           ٌسةتخدم مةا     .                                                    

   د.    40  -    30                                                       ل آزوت سائل فٌإدي إلى تجمٌد المنطمة بفترة تتراوح مابٌن      120  -     100    بٌن 

                   تغٌٌر طرٌمة الحفر:  - 5- 5- 2

      ً حةال                                                                            عند اختةراق طبمةات ذات تهرٌةب كلةً ولةم تنفةع كةل الوسةائل السةابمة فةً المعالجةة أو فة 

                                                                                 التهرٌب الكلً ٌنصة بتغٌٌر طرٌمة حفر المجال المتسرب ثم عزله بالتغلٌف بعد اختراله.

                          ٌمكن استخدام الطرق ارتٌة: 

                                                                                  استخدام سوائل حفر مهواة )كما ٌمكن استخدام رغوة ثابتة شرٌطة التمكن مةن المحافظةة علةى  -   1

ل                                 لى إمكانٌة استخدام هذه السوائل خ إ           مع التنوٌه   ل        وتٌتها   ثب       وح مةن                    ذا كةان المجةال المفتة إ    ل صوصةا

                                                               ل إذ تحمن كمٌةة مةن الهةواء فةً سةائل الحفةر ذي الةوزن النةوعً الملٌةل أصةالل    .   ذلن ب            البئر ٌسمة

                                                                          باسةةتعمال ضةةواغط ذات اسةةتطاعة تتناسةةب وحجةةم السةةائل العامةةل )عمةةك البئةةر( حتةةى ٌصةةبة 

         ل    سةوائل بةدالل مةن                               ً هذه الوضعٌة فإن الطبمة تعطً                                فً البئر ألل من الضغط الطبمًل ف      الضغط 

                                                                                  أن تستمبل سائل الحفر أي أن حجم السائل الخارم من البئر ٌفترض أن ٌكون أكبر مةن الحجةم 

ل آخةةذٌن فةةً  ل          الةةذي ٌةةتم ضةةخه فٌهةةال وهنةةا ٌجةةب أن تعةةدل المضةةخات بحٌةةث تضةةخ معةةدالل معٌنةةا                                                          ل      

                                 االعتبار السائل المادم من الطبمة.

ل )عند احتواء الطبمة على الم  ل                           ٌمكن االكتفاء أحٌانا            واء فمةط فةً                          اء تحت ضغط ممبول( بضخ الهة                   

                                                                لماء المادم مةن الطبمةة وٌشةكل سةائل حفةر مهةوى. أو ٌسةتخدم مةن البداٌةة  ا                    البئر الذي ٌنحل فً

ل فةةً المراحةةل السةةطحٌة مةةن البئةةر( وٌعةةزل المجةةال  ل                                           المةةاء العةةذب المحمةةون بةةالهواء )خصوصةةا                                   

                                  بالتغلٌف بعد االنتهاء من اختراله. 
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  %   40  -    20                                  )الحفةر األعمةى(: ٌضةخ معةدل ألةل بحةدود           بدون راجةع   ر          سائل الحف    بضخ       الحفر  -   2

                                                                                        من المعدل العادي لسائل الحفر )الماء العذب أو الطبمً أو مٌاه البحر ألن استخدام سائل الحفر 

                                                                           غٌةر التصةادي( حٌةث ٌةدخل السةةائل مةع نةواتج الحفةر فةةً منطمةة التسةرب أي ال ٌخةرم سةةائل 

                                            الحفةر األعمةى ألنةه ال ٌمكننةا متابعةة مةا ٌجةري علةى                                      الحفر إلى السطة )ومن هنا أتت تسمٌته

                                                                                   الماع من خالل فحص نواتج الحفر التً ٌحملها معه السائل إلى السطة(. تستخدم هذه الطرٌمةة 

                                                                                  فً حال التسرب الكلً وفً المراحل السطحٌة من البئر )كهوفل فجوات كبٌرةل فوالك( أو فً 

                                         ذا الحةل )المجةال المفتةوح مةن البئةر وثبوتٌةة  هة       تطبٌةك                        خٌرة من البئرل حٌث ٌمكةن           المراحل األ

            فرة كبٌرة(.                              الطبمً عادي وكمٌة المٌاه المتو             جٌدة والضغط

ل إلى إعادة تنظٌم الدوران من خالل إغاللها   ل                                       ٌإدي دخول نواتج الحفر مع السائل فً الطبمة أحٌانا                                                 

ل عنةد اسةتخدام رإوس  ل                  لمسم كبٌر من لنةوات الطبمةة خصوصةا ل   ول   .            بؤسةنان كبٌةرة    حفةر                                 ل كةن ٌوجةد أٌضةا             

ل لمةا                                ف الفتاتات وبالتةالً إمكانٌةة تجم                               احتمال عدم لدرة السائل على تنظٌ ل     عهةا علةى المةاعل لةذلن وتجنبةا                           

           والتؤكةد مةن   (   م    3  -   2   )             زالهةا بعةد حفةر ن                                                  ٌمكن أن ٌتسبب فٌه من استعصةاء للمواسةٌر ٌجةب رفعهةا وإ

                            تكررة للفراح الحلمً بالماء.                                                             تنظٌف البئرل ٌمكن زٌادة مجال استخدام هذه الطرٌمة بالتعبئة الم
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 الثالثالفصل 

 لتراكٌب المنطمة الوسطى دراسة الجٌولوجٌةال

                عةة لمدٌرٌةة حمةول  ب                                                                         نورد فٌما ٌلً لمحة موجزة عن الممطع اللٌتولوجً فً آبةار المنطمةة الوسةطى التا

  .                                                     الجبسة كونها هً اربار األكثر عرضة لحصول مشاكل التهرٌب 

               اسة الجٌولوجٌة    الدر  - 1- 3

 :دراسة الممطع اللٌتولوجً لتراكٌب المنطمة الوسطى                                                

 

FORMATIONS 

SERIES STAGES SYSTEM 

E
R

A
 

SHELL 
UNIGEOCONSULT 1983 * 

S  P  C 
MARATHON 1990 

BAKHTIARY   BAKHTIARY PLEISTOCENE  
PLIOCENE 

NEOGENE 

C
E

N
O

Z
O

IC
 

UPPER FARS   UPPER FARS   

MIOCENE 

LOWER FARS   LOWER FARS UPPER 
T. ZINE   T. ZONE   
JERIBE   JERIBE MIDDLE 

    DIBBANAH 
MIDYAT 

  

EUPHRATES   EUPH. CH. A LOWER 
CHILOU ABIAD LS CHILOU B OLIGOCENE 

PALEOGENE JADDALA L. STONE 

PALMYRA 

JADDALA EOCENE 
ALIJI ALIJI KERMAV PALEOCENE 

U. SHIRANISH 
BARDEH SHIRANISH MASSSTRICHTIAN 

U
P

P
E

R
 

C
R

E
T

A
C

E
O

U
S

 
 

M
E

S
O

Z
O

IC
 

TAYARAT 
L. SHIRANISH 

ERK MARL SAWANEH  
SOUKHNEH 

E. MARL SOUKHN. MAS. 
(A) 

CAMPANIAN 
RMAH CHERT RMAH RMAH SANTONIAN 

POST JUD. SAND   DERRO REDBED CONIANCIAN 
KOMITAN HALLABAT UPPER 

MASSIEV (B) 
JUDEA 

TURONIAN 

JUDEA 

ABTAR 
CENOMANIAN 

ABOU ZONNAR LOWER 
MASSIEV (C) ZBEIDEH ALBIAN LOWER 
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 لتراكٌب المنطمة الوسطى.( الممطع اللٌتولوجً 1-3الشكل )

 

RUTBA RUTBA PALMYRA SS RUTBA GHOUNA 
APTIAN 

  BARREMIAN 

H 

M
U

L
O

U
S

S
A

 

A1 NAJMA 

H
A

R
  

M
U

L
O

U
S

S
A

 

HARAMOUN 

UPPER 
JURASSIC 

G 
A2 MIDDLE 
A3 LOWER 

F B1 SERJELU 
RHARTIAN 

  

T
R

IA
S

S
IC

 

E B2 
ALLAN 

UPPER 
MUSS NORIAN 

D B3 
ADAYA 

CARNIAN 
BUTMA 

C C1 K. ANHYDRITE     

MIDDLE B 

C2 
K. DOLOMITE LADINIAN D1 

D2 
    QARYATIN ANISIAN 

A 

E1 
AMANOUS  SHALE SCYTHIAN LOWER AM. SH 

E2 
    AMANOUS SAND AMANOUS     PERMIAN 

P
A

L
E

O
Z

O
IC

 

DOBAYAT   

DOBAYAT GR. 
MARKADA 

UPPER 
CARBONIFEROUS DOLOMITE CARBON   

LOWER 
L DOBAYAT   

              
ABBA GROUP   

ABBA GR. 

TANF   DEVONIAN 
  

KHABOUR 

  AFFENDI UPPER SILLURIAN 
    SWAB 

LOWER ORDOVICIAN 
    KHANASSER 

    SOSINK UPPER 
CAMBRIAN     BURJ MIDDLE 

    ZABUK LOWER 
    SARAMUJ   PRE CAMBRIAN PTZ 
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         مةةن األعلةةى    ة  تٌةة                                                                      ٌمسةةم الممطةةع اللٌتولةةوجً لتراكٌةةب المنطمةةة الوسةةطى بشةةكل عةةام إلةةى التشةةكٌالت ار

  :     لألسفل

                                    مارلٌةةة هشةةة ٌمكةةن أن تكةةون عرضةةة للتشةةمك                  عبةةارة عةةن توضةةعات    هةةً و                 تشكككٌلة العلٌجككة: -   1

                                                    الحاالت التً ٌستخدم فٌهةا الحفةر بةالهواء أو الرغةوة حٌةث                              وحصول التهرٌب فٌها والسٌما فً 

                 وٌحصل تسرب لسائل   .                                                       ٌحصل تجمع مخدات هوائٌة تشكل ضغط داخلً أعظمً على السطة 

ل من خالل شموق تصل إلى السطة فً موالع مختلفة أسفل الحفارة. ل                                                        الحفر ٌظهر أحٌانا                   

                  الماسةً المشةمك حٌةث    ن        ً والصةوا                  خالت من الحجر الكلس ا               وهً عبارة عن تد                تشكٌلة الرماح: -   2

                                                                                  أن هذه الشموق تحتوي فً لسم منها على مٌاه طبمٌة حارة فً بعض اربار مثل أبو رٌاح وهً 

                              عرضة لحصول تهرٌب لسائل الحفر.

                                   مل وهةةً مإلفةةة مةةن صةةخور كلسةةٌة مدلمتةةةل    400                      سةةماكتها الوسةةطٌة حةةوالً                  تشكككٌلة الجودٌككا: -   3

                                                 عب الشموق والفوالك فةً هةذه التشةكٌلة الةدور الرئٌسةً                                    متوسطة المساوةل متشممةل وٌمكن أن تل

                                   فً تهرٌب سوائل الحفر بكمٌات كبٌرة.

                                             مل تتؤلف من صخور كلسٌة مدلمتة غضارٌة مع وجود    500                سماكتها الوسطٌة                 تشكٌلة الحٌان: -   4

                                                                          تداخالت من األنهةدرٌتل وتحتةوي فةً عةدد مةن اربةار علةى تشةممات وتكهفةات كبٌةرة تحتةوي 

                                                           وهً عرضة لحصول تهرٌب لسائل الحفر فٌها ٌصعب معالجتةه بةؤي شةكل   .    ٌة             على مٌاه جار

                            من أشكال المعالجة المعروفة.

                                  ؤلف من صخور غضارٌة مع وجود الرمل. ت  وت   ل م   150                سماكتها الوسطٌة                 تشكٌلة الرطبة: -   5

                                      تتؤلف من صخور كلسٌة مدلمتة ومتشةممة فةً      ل و م   700                سماكتها الوسطٌة                    تشكٌلة الكامشوكا: -   6

           ًل والشةةموق  ل                    والشةٌل فةةً المسةم السةف                                            جةزء العلةوي منهةا مةةع وجةود تةداخالت مةةن األنهةدرٌت  ال

ل           تسبب حصول  ل التهرٌب وغالبا ل                  ل ما ٌكون جزئٌا              .  

                                            مل وهةةً مإلفةةة مةةن صةةخور دولومٌتٌةةة مةةع تةةداخالت مةةن    200                سةةماكتها الوسةةطٌة          البطمككة:   -   7

                                      الصخور األنهدرٌتٌة وهً كتٌمة بشكل عام.

                                   م مإلفةة مةةن صةخور ملحٌةة مةع تةداخالت مةةن    550                سةماكتها الوسةطٌة     ت:      انهكدرٌ            الكوروشكٌنا -   8

                                                                         الغضةةار واألنهةةدرٌتل وهةةً صةةخور كتٌمةةة وتشةةكل الغطةةاء األساسةةً لتشةةكٌلة الكوروشةةٌنا

        ولومٌت. د

                                       مل مإلفة فً لسمها العلةوي مةن صةخور كلسةٌة    800                سماكتها الوسطٌة           دولومٌت:            الكوروشٌنا -   9

ل  لل غضارٌة كتٌمة جزئٌا ل مدلمتة جزئٌا ل                             والشٌل.                                            متشممة حاملة للغازل مع تداخالت من األنهدرٌت              

                                                                  لسفلً فهو مإلف من صخور كلسٌةل مع وجود طبمة ملحٌة أسفل هذا النطاق. ا             أما المسم

  . ة                                  مل مإلفة من صخور غضارٌة كلسٌة كتٌم   100                سماكتها الوسطٌة               األمانوس شٌل:  -    11
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                               صخور غضارٌة شٌلٌة مع تةداخالت مةن              مل مإلفة من   600                سماكتها الوسطٌة               األمانوس رمل:  -    11

                الصخور الرملٌة.

                                           مل مإلفةةة مةةن صةةخور غضةةارٌة شةةٌلٌة مةةع تةةداخالت مةةن    800                سةةماكتها الوسةةطٌة         المرلككدة: -    12

                الصخور الرملٌة.

ن الطبمات المشكلة لهذه التراكٌب هً طبمات ٌرتفع فٌها احتمال تسرب أومن خالل ما تمدم نجد  

تزاٌد زمن معالجة تهرب سائل الحفر هذا ٌفسره تزاٌد الحفر  بٌنٌ  (2-3)شكلالوسائل الحفر 

 ستكشافً فً آبار المنطمة الوسطىاال

                                                           تزاٌد زمن التهرٌب فً آبار مدٌرٌة حمول الجبسة خالل خمس سنوات     ٌبٌن    ( 2- 3 )      الشكل  و

 

 

 

 2001ٌبٌن نسبة زمن تهرٌب سائل الحفر من زمن المشاكل خالل عام (: 2-3كل)الش
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 يبين المقطع الميتولوجي لتراكيب المنطقة الوسطى (3-3الشكل)
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 الفصل الرابع

 الدراسة التحميمية لمشاكل التهريب في آبار المنطقة الوسطى

 
                                                                     نقػػػـو ابف باسػػػتعراض واقػػػع الحفػػػر فػػػي بعػػػض اببػػػار المحفػػػورة فػػػي المنطقػػػة الوسػػػطى  
   [. 5 ]                                                            مجاالت التيريب والطرؽ المتبعة في حل ىذه المشكمة في ىذه اببار  و 
  :   101            بئر البمعاس   –   1- 4

             وتمػػت معالجتػػو   80m                                                   أثنػػاء عمميػػة الحفػػر ليػػذه البئػػر حصػػل تيريػػب كمػػي عمػػى عمػػق  
          وبالنتيجػػة   –                                    وىػػي مػػادة سػػادة يسػػتخدـ فييػػا بػػذر القطػػف   –           مػػف الطمبػػوف   m3 65       بإضػػافة 

     وتمػػت   m 87                                ، ومػػرة أخػػرل حصػػل تيريػػب عمػػى العمػػق m3/h 3                  انخفػػض التيريػػب إلػػى 
   مػف   ton 10  و                                صوؿ راجع تبعو صب جسر إسمنتي لزمػ   ف ح   دو   150m3               معالجتو بإضافة 

                       بحػػص مػػع رمػػل بػػدوف فائػػدة،   m3 1.5                                       اإلسػػمنت ووػػدوف نتيجػػة فتبعػػو جسػػر  خػػر مماثػػل 
                وتعبئتيػػا بأكيػػاس   1m3                                                     لػػذلؾ تػػـ تجييػػز خمطػػة مػػف الػػبحص ووػػذر القطػػف واإلسػػمنت بكميػػة 

لقاؤىا في البئر ولـ ي  2kg     بوزف         صػب جسػر             مػف الػبحص ثػـ   m3 2                صل دوراف. تبعيػا  ح                        وا 
          تػـ المجػوء     أف                                      بحص ثـ تبعو صب عدة جسور إسػمنتية، إلػى  2m3                      إسمنتي ثـ تبعو إسقاط

              ( وعنػد متابعػة "20                     البئر بمواسير تغميف )   ت ُ   وُغمف  m 165                          إلى الحفر األعمى حتى العمق 
    بعػد   –2m3/h              تػـ تخفيضػو إلػى   m 207                                     الحفر حصل تيريػب كمػي مػرة أخػرل عمػى عمػق 

           وعػػػولج بػػػنفس   270m                ل تيريػػػب عمػػػى عمػػػق                    مػػػف الطمبػػػوف، كػػػذلؾ حصػػػ  m3 30   ضػػػخ 
                 الطريقة السابقة.

                                       حػػدث تيريػػب كمػػي تمػػت معالجتػػو بػػالطمبوف دوف   m 342 – 306           وفػػي المجػػاؿ      
           إسػػمنت ولكػػف   ton 22                                                  جػػدول تػػاله ضػػخ إسػػمنت لتشػػكيل ثالثػػة جسػػور إسػػمنتية بمجمػػوع 
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                        تبعػػو صػػب جسػػر إسػػمنتي    m 363                                       دوف جػػدول واسػػتؤنف الحفػػر األعمػػى حتػػى العمػػق 
( 8 ton  ( ثـ جسر  خر )6                   إسمنت ton  .)إسمنت        

       طمبػػوف.   50m3                  وتمػػت معالجتػػو بضػػخ                حػػدث ايضػػا تيريػػب   m 417           وعنػػد العمػػق  
                 طمبػػػوف عمػػػى مراحػػػل.   77m3                           حػػػدث تيريػػػب كمػػػي لػػػـز لمعالجتػػػو   4535m           وعمػػػى العمػػػق 
                                                        حصل تيريب كمي أثناء الحفر واستمرت ىذه المشاكل حتى العمػق   1320m           وعمى العمق 

1468m   بػػػنفس الطػػػرؽ وتسػػػتيمؾ كميػػػات مماثمػػػة مػػػف اإلسػػػمنت والطمبػػػوف             وكانػػػت تعػػػالج                                                   
                            % مف زمف حفر مجاالت التيريب.  25                                     وكاف الزمف الضائع عمى معالجة التيريب 

         ( المقطػع  1- 4                                                           وتنحصر مجاالت التيريب ضمف الجوديا، والكامشوكا. ويظير الشكل ) 
  [ 5 ]                 الميتولوجي لمبئر.
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 101-س( المقطع الميتولوجي لبئر البمعا1-4الشكل)

  :   103            بئر البمعاس   - 1- 4
                                      ، وتمػت معالجتػو بضػخ اإلسػمنت دوف جػدول ثػـ 14m                        حصل تيريب كمي عمى العمػق  

  ton 10                                                             اسػػػتؤنف الحفػػػر األعمػػػى، تػػػاله صػػػب ثالثػػػة جسػػػور إسػػػمنتية متتاليػػػة كػػػل منيػػػا 
    حصػل   m 172                                                            إسمنت دوف جدول. تبعو جسر إسمنتي مع بيموف ومازوت، وعمػى العمػق 

  m3 1.5                   أعيػد إجػراء جسػر بضػخ   m 254                   لطمبوف، وعمػى العمػق                     تيريب تمت معالجتو بػا
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              مػازوت(، وأعيػد    m3 5        بيمػوف خ   ton 4        إسػمنت خ   Ton 3.5                    مػازوت كمخػدة خ خمطػة )
                                                                        تنفيػػذ جسػػػر اإلسػػمنت والبيمػػػوف عػػدة مػػػرات دوف جػػػدول، وتبعػػو ضػػػخ طمبػػوف بتركيػػػز عػػػاؿ  

         ء العديػػد                         إسػػمنت دوف جػػدول، تػػاله إجػػرا  ton 10                              وصػػب خمسػػة جسػػور إسػػمنتية كػػل منيػػا 
    ومػف   m 457                        تبعػو حفػر أعمػى حتػى العمػق   m 330                             مف الجسػور اإلسػمنتية حتػى العمػق 

                                ، وتػـ صػب جسػر عمػى ىػذا العمػق بحجػـ   m 514          حتػى العمػق     اء     اليو  بػ                ثػـ متابعػة الحفػر 
20 m3   (  20kg/m3   10                         كبريتػات األلمنيػـو كمخػدة خ ton   2.5        إسػمنت خ m3   محمػوؿ      

( دوف جػػػدول وصػػػب جسػػػر                                      يف إسػػػمنتييف عمػػػى نفػػػس العمػػػق دوف جػػػدول،                                    كبريتػػػات األلمنيػػػـو
               حيػػث تػػـ صػػب ثالثػػة   m 518                                               وتمػػت متابعػػة الحفػػر بطريقػػة الحفػػر األعمػػى حتػػى العمػػق 

  m 885                                                                       جسور إسمنتية عمى ىذا العمق وبعػدىا اسػتمر الحفػر بػاليواء والفػـو حتػى العمػق 
.  

  [ 5 ]                                                                والتشكيالت التي حصل فييا التيريب ىي الجوديا ، الرطبة، والكامشوكا. 
  .     103  –                                ( مخطط عمميات الحفر لمبئر بمعاس  2- 4             ويبيف الشكل ) 
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 103-( مخطط حفر بئر البمعاس2-4الشكل)
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  :   1-        بئر صدد   – 3- 4
  m3/h 5-4      بمعػدؿ   m 1455                                           أثنػاء حفػر ىػذه البئػر حػدث تيريػب جزئػي عمػى عمػق  

  ،   sec 45        وومزوجػة   gr/cm3 1.08                                           وذلػؾ عنػد اختػراؽ الطبقػة بسػائل حفػر بػوزف نػوعي 
                                            إلػػى الطفمػػة العاممػػة فػػانخفض التيريػػب إلػػػى   ton 2.5                     افة بػػزر القطػػف بمقػػدار       تمػػت إضػػ

1-2 m3/h   1476                                                بشػكل تػدريجي، واسػتمر التيريػب بيػذا المعػدؿ حتػى عمػق m إذ تػـ ،        
 1.85                    مػػف اإلسػمنت بػػوزف نػػوعي   ton 15                                صػب جسػػر إسػمنتي عنػػد ىػػذا العمػق بضػػخ 

gr/cm3ل.                                            . والنتيجة كانت انخفاض معدؿ التيريب بشكل قمي   
                                حػػدث تيريػػب كمػػي فتمػػت معالجتػػو برفػػع   m 1128 – 2120                وعنػػد قشػػط المجػػاؿ  
زاحتػػػو بػػػدوف راجػػػع ورفعػػػت   50m3    وضػػػخ   m 1500              سػػػير حتػػػى العمػػػق  ا     المو                                 طمبػػػوف وا 

                          ُ                        وانتظػػار تفاعػػل الطمبػػوف، ثػـ أُعيػػد إنػػزاؿ المواسػػير حتػػى   m 1200                   المواسػير حتػػى العمػػق 
              لكف دوف جدول.       طفمة و   20m3                        ومحاولة إجراء دوراف بضخ   m 1550      العمق 

              طمبػوف ووتركيػػز   m3 15            ، فػتـ تحضػير   m 3350                         وحػدث تيريػب كمػي عمػػى العمػق  
   مػػف   4m3                        ثػػـ تمػػت إزاحػػة الطمبػػوف بػػػ   m 3186                                 عػػالي ثػػـ إنػػزاؿ المواسػػير حتػػى العمػػق 

              فكانػػت النتيجػػة   m 3170                                                الطفمػػة دوف جػػدول، فػػتـ ضػػخ طمبػػوف مػػف جديػػد عنػػد العمػػق 
زا  2m3                  حدوث دوراف بعد ضخ        طفمة.  30m3        حتيا بػ                 مف الطمبوف وا 

               دولوميػػت. ويبػػيف                                                             ظيػػرت مجػػاالت التيريػػب فػػي تشػػكيمة الحيػػاف، وكامشػػوكا، والكوراشػػينا 
  [ 5 ]                                        ( العمود الميتولوجي لمبئر وورنامج بنائو. 3- 4       الشكل )
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 1-بئر صدد ( برنامج بناء3-4الشكل)



53 

 

  :   2        بئر صدد   – 4- 4
              مرحمػػة السػػطحية           عنػػد حفػػر ال  m 833                                    حػػدث تيريػػب كمػػي لسػػائل الحفػػر عمػػى العمػػق  

                                                                                ورغـ المعالجة بالطمبوف اسػتمر التيريػب، بعػد ذلػؾ تػـ تغميػف وسػمنتة ىػذه المرحمػة، وعنػد 
                                                                      اختبػػػار الحجػػػر اإلسػػػمنتي لػػػوحظ ىبػػػوط شػػػديد لمضػػػغط. تمػػػت متابعػػػة الحفػػػر حتػػػى العمػػػق 

462m   6                                  بعػػػد ذلػػػػؾ تػػػػـ صػػػػب جسػػػػر إسػػػػمنتي، تػػػاله حقػػػػفm3   مػػػػف سػػػػائل الحفػػػػر بضػػػػغط                   
              عػولج بػالطمبوف   m 530 – 512             ي عنػد األعمػاؽ                 (. وحصل تيريب كم25atm       أعظمي )

             في الحالتيف.
                       تطػور إلػى تيريػب كمػي عنػد                    حصػل تيريػب جزئػي   m 560 – 552           وفػي المجػاؿ  

  . 1.9grf/cm3                    مػف اإلسػمنت بػوزف نػوعي   ton 20                تمػت معالجتػو بضػخ   m 650      العمػق 
       951               وف. وعنػد العمػق            عػولج بػالطمب  m 922 – 913                       ل تيريػب كمػي عنػد األعمػاؽ   حصػ  و 
                                                                           صل تيريب كمي، ولـ تفمح كل اإلجراءات في إيقافو، لذلؾ تـ المجوء إلػى صػب الجسػور  ح

   مػػػف   ton 20                                                    اإلسػػػمنتية، حيػػػث تكػػػرر صػػػب الجسػػػر خمػػػس مػػػرات، ضػػػخ فػػػي كػػػل منيػػػا 
      س ىػػذه  سػػ                                  دوف جػػدول، حيػػث اسػػتمر التيريػػب عنػػد تح  grf/cm3 9                 اإلسػػمنت بػػوزف نػػوعي 

                            نطقػػػة التيريػػػب باسػػػتخداـ الحفػػػر                                                الجسػػػور أو محاولػػػة الحفػػػر مػػػف خالليػػػا، وقػػػد تػػػـ تجػػػاوز م
            ( نبػػيف حػػاالت  1- 3                              بػػالتغميف والسػػمنتة وفػػي الجػػدوؿ )                             األعمػػى ، تالىػػا عػػزؿ ىػػذه المرحمػػة 

  [ 5 ] .  -2                                          التيريب وأعماقيا وأنواعيا عند حفر بئر صدد 

  :   1  –          بئر النبك   – 5- 4
                                                    حصل تيريب كمي في طبقة الجوديا، وتمت المعالجػة بإنشػاء    1  –                  عند حفر بئر النبؾ  

                              مػػرة دوف جػػدول، ممػػا اضػػطر الشػػركة     45                                  ر اإلسػػمنتية، حيػػث تكػػرر إنشػػاء الجسػػور       الجسػػو 
                                                                                 إلى المجوء إلى الحفر األعمى لتجاوز منطقػة التيػرب ثػـ عزليػا فيمػا بعػد بمواسػير التغميػف 

  [ 5 ]           ثـ سمنتتيا.
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 mالعمق ،  نوع التيريب
 512 كمي
 530 كمي
 650 كمي
886-710 جزئي  
 886 كمي
 913 كمي
 922 كمي
 933 كمي
 945 كمي
 951 كمي
 1068 جزئي
 1292 جزئي
 1415 جزئي
1568-1569 كمي  
1570-1575 كمي  

  2-                                                     ( يبيف حاالت التيريب وأعماقيا وأنواعيا عند حفر بئر صدد 1- 4       الجدوؿ)

  :   1  –             بئر أبو رباح   -   6- 4
  ر                              ، إذ حصل تيريب كمػي لسػائل الحفػm 328                                     بدأت مشاكل التيريب اعتبارا  مف العمق  

                                                                                عند ىذا العمق، فتـ المجوء إلى الحفر األعمى بالمػاء واليػواء لتجػاوز المجػاؿ الػذي حصػل 
  .   50m3                                                                  فيػػػػو التيريػػػػب مػػػػع القيػػػػاـ بعمميػػػػات تجميػػػػع الميػػػػاه وتحضػػػػر طفمػػػػة بمػػػػا يزيػػػػد عػػػػف 
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                                                                           واسػػتمرت عمميػػات تجميػػع المػػاء وا عػػادة تحضػػير الطفمػػة مػػع االسػػتمرار فػػي الحفػػر األعمػػى 
                     لتجاوز مجاؿ التيريب.

                                         تػـ اسػتخداـ المػاء مػع اليػواء والفػـو الختػراؽ   566m – 555                 نػد حفػر المجػاؿ مػف   وع 
                    سػػػاعة عمػػػل كمػػػا ورد فػػػي     17  ي   ال                                              ىػػػذا المجػػػاؿ، واسػػػتغرقت عمميػػػات معالجػػػة التيريػػػب حػػػو 

                                                                                التقريػػر اليػػومي لعمػػل الحفػػارة، ثػػـ تػػـ إنػػزاؿ مواسػػير تغميػػف المرحمػػة السػػطحية حتػػى العمػػق 
650 m.  

                       ، فػػتـ المجػػوء إلػػى الحفػػر   660m                مظيػػور عمػػى العمػػق  ل                    مشػػكمة التيريػػب الكمػػي    ت    وعػػاد 
                                       ر الطفمة. ودامت ىذه العمميػات حتػى إنػزاؿ  ي                                       األعمى مع إعادة تجميع الماء واستمرار تحض

  .1770m                                           مواسير تغميف المرحمة الوسطية األولى عمى عمق 
                                                                       أمػػػػا التشػػػػكيالت التػػػػي ظيػػػػرت فييػػػػا مشػػػػكمة التيريػػػػب فيػػػػي: تشػػػػكيمة الجوديػػػػا، الحيػػػػاف،  

  [ 5 ]    وكا.       والكامش
  :   0-           بئر البريج   – 7- 4

                  وكػاف معػدؿ التيريػب   m 31 – 24                                          بدأت مشػاكل التيريػب بػالظيور عنػد حفػر المجػاؿ  
2m3 / h   700                                 وتمػػت معالجتػػو بتحضػػير طمبػوف بتركيػػز kg/m3   وكانػػت ىػػذه العمميػػة                  

                      ناجحة في وقف التيريب.
    إلػػػى                               وتمػػػت معالجتػػػو بإضػػػافة بػػػذر القطػػػف   36m                              ثػػػـ عػػػاد وظيػػػر التيريػػػب عمػػػى العمػػػق  

                                                                         تنكػػػات سػػػائل الحفػػػر. اسػػػتغرقت عمميػػػة معالجػػػة التيريػػػب سػػػاعة واحػػػدة. واسػػػتمرت مشػػػاكل 
                                                                                التيريب الجزئي حتى إتماـ المرحمة السطحية، حيث تـ إنزاؿ مواسػير التغميػف حتػى العمػق 

700m  .  
                تمػت معالجتػو بضػخ   m 1250 – 1200                                 وحصػل تيريػب كمػي عنػد اختػراؽ المجػاؿ  

15m3  .طمبوف       
                      طفمػػة ولكػػف دوف أف يحصػػل   m3 15                         عػػل الطمبػػوف تمػػت اإلزاحػػة بػػػ                وبعػػد انتظػػار تفا 

ػػػػػز وتمػػػػػت إزاحتػػػػػو بػػػػػػ   15m3                   دوراف، ثػػػػػـ تػػػػػـ تحضػػػػػير             مػػػػػف الطمبػػػػػوف   25m3         م                 طمبػػػػػوف مركم
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                                        بذر القطف واستغرقت عممية معالجة التيريػب   5ton                                 واستؤنفت عممية الحفر، وتـ استيالؾ 
          ساعة عمل.    24
                           ت معالجتػو بضػخ طمبػوف بتركيػز      ، وتم1650m                        مشكمة التيريب عمى العمق    ت      ثـ عاد 

نزاؿ مواسػير تغميػف المرحمػة الوسػطية                                                                                عالي ومف ثـ صب جسر إسمنتي ومتابعة الحفر، وا 
  .  m 1900              األولى حتى عمق 

                                                حصػػل تيريػػب كمػػي لسػػائل الحفػػر ونػػتج عػػف ذلػػؾ خػػروج مخػػدة   2677m           وعنػػد العمػػق  
      وعػػولج   atm 10                                                           غازيػػة مػػف خػػالؿ المواسػػير أثنػػاء رفػػع المواسػػير وارتفػػاع الضػػغط حتػػى 

                             طفمػة ومراقبػػة خػروج المخػػدات مػػف   22m3                             طمبػػوف بتركيػز عػػالي واإلزاحػة بػػػ   15m3    بضػخ 
                    ، وتػػػـ تخفػػػيض التيريػػػب 2564m                                           الفػػػراغ الحمقػػػي، ثػػػـ تػػػـ صػػػب جسػػػر إسػػػمنتي عمػػػى عمػػػق 

زاحتػو بالطفمػة فحصػل دوراف وتمػت متابعػة   4m3/h    حتى                                                                    ػ ثـ ضخ طمبوف بتركيز عػالي وا 
                              مف بذر القطف خالؿ ىذه العممية.  800kg                        عممية الحفر، وقد استيمؾ 

                                                                          حصل التيريب الجزئي في تشكيمة الجوديا، أما التيريب الكمي فقد حصل في كػل مػف:  
                       ( يظيػر برنػامج بنػاء بئػػر  4- 4                 دولوميػت، والشػكل )                                       تشػكيمة الرطبػة، الكامشػوكا، والكوراشػينا

  [ 5 ] .   1-      البريج
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 1-( يبيف المقطع الميتولوجي لبئر البريج4-4الشكل)
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                             [، المتخصصػػػة فػػػي تحضػػػير ومعالجػػػة  8                                   دراسػػػة أجرتيػػػا شػػػركة بارويػػػد العالميػػػة ]     وفػػػي 
                                                                         سوائل الحفر أثناء عمميا في  بار المنطقة الوسطى، أكدت عمى النقاط التالية:

             لب، وال يػوازي  ا                                                    إف ضغط الطبقات مف السػطح وحتػى طبقػة الكامشػوكا ىػو ضػغط سػ -   1
                                           الضغط الذي يشكمو عمود سائل الحفر في البئر.

                                                                      إف الطبقػػات فػػي ىػػذه المجػػاالت يغمػػب فييػػا وجػػود الحجػػر الكمسػػي المتشػػقق والحػػاوي  -   2
              عمى التكيفات.

                                                                  إف مسػػػامية الحجػػػر الكمسػػػػي ىػػػذا وتكيفاتػػػػو وشػػػقوقو مػػػف الصػػػػعب إغالقيػػػا بػػػػالطرؽ  -   3
                                       التقميدية المستخدمة في الحفر الطاحوني.

                 ة فػػي ىػػذه المنطقػػة                                                          وبػػالنظر إلػػى ىػػذه الحقػػائق فقػػد اقترحػػت الشػػركة حفػػر اببػػار الالحقػػ 
         لمرغوبة. ا                     باستخداـ سوائل الحفر 

                                                         حيث فشمت كل المحاوالت إليقػاؼ التيريػب، مػع اإلمكانيػات الماديػة   –                أماـ ىذا الواقع  
سػمنت ومػواد كيميائيػة مختمفػة دوف جػدول    –                                                                              الكبير التي تيدر في البئر مػف سػوائل حفػر وا 

                          قػػات التػػي تػػؤدي إلػػى التيريػػب                                                  كػػاف البػػد مػػف اسػػتخداـ حػػل أكثػػر نجاعػػة  عنػػد مصػػادفة الطب
             أثناء الحفر.

                                                                             ونحف ىنا في ىذا المشروع نقترح تطبيق طريقػة الحفػر باسػتخداـ سػوائل الحفػر الرغويػة  
(. وقد استخدمت ىذه الطر                                  قة مف قبل شركات عقػود الخدمػة عمػى  ي                                                )الحفر بالرغوة أو بالفـو

          والمػدورة،    1  –     جبػات                                                             بعض اببار في الحقوؿ السورية، فقامت شركة مػاراثوف بحفػر  بػار:
                               باسػتخداـ ىػذه التقنيػة، كمػا قامػت            و بار أخػرل    1  –         ، والفيض    4  –          ، والشاعر    1-       والغور 

   [. 8                           شركات أخرل بحفر بعض اببار ]
    طقػػػة  ن                                                              مػػػف خػػػالس اسػػػتعراض اببػػػار التػػػي قامػػػت بحفرىػػػا شػػػركة مػػػاراثوف فػػػي حقػػػوؿ الم 

                   بقػػات رمػػاح والجوديػػا                                                       الوسػػطى باسػػتخداـ الفػػـو تبػػيف ظيػػور مجػػاالت مائيػػة فػػي كػػل مػػف ط
                                                                             وحيػػاف، ممػػا أدل إلػػى ارتفػػاع الضػػغط فػػي البئػػر، ولحػػل المشػػكمة تطمػػب األمػػر زيػػادة غػػزارة 

   [. 8                                                        السائل الرغوي لتفريغ البئر مف السوائل الطبقية المتسروة ]
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                                                                             وقد كانت ىناؾ محاوالت مف قبل الشركة السورية لمػنفط لتطبيػق تجروػة الحفػر بػالرغوة،  
                 لـ تكمل بالنجاح.  م                إالم أف ىذه التجروة 

                                                                            مف خالؿ تقييـ تجروة شركات عقػود الخدمػة والشػركة السػورية لمػنفط فػي اسػتخداـ تقنيػة  
                    ل المالحظات التالية: ي  سج      يمكف ت              الحفر بالرغوة 

                                                                     إف الحفػػػػر بػػػػالرغوة ال يػػػػزاؿ حكػػػػرا  عمػػػػى الشػػػػركات األجنبيػػػػة، وال تسػػػػتطيع الشػػػػركات  -   1
                                  كافيػػػػػة بتقنيػػػػػات ىػػػػػذه الطريقػػػػػة والمػػػػػواد                                          الوطنيػػػػػة تنفيػػػػػذه نظػػػػػرا  لعػػػػػدـ تػػػػػوفر المعرفػػػػػة ال

                                                          سػػػػيما أف المػػػػواد الكيميائيػػػػة المسػػػػتخدمة تحمػػػػل أسػػػػماء تجاريػػػػة وىػػػػي   –          المسػػػػتخدمة 
                                                                       مجيولػػة التركيػػب، وبالتػػالي فػػإف وضػػع ىػػذه التقنيػػة فػػي أيػػدي ميندسػػينا سػػيجعل مػػف 

                                                  قة بأيد  وطنية بعيدا  عف استغالؿ الشركات الػجنبية. ي                      الممكف تطبيق ىذه الطر 
                                                                     توفر األجيزة المناسبة لتطبيق ىذه الطريقة لػدل الشػركة الوطنيػة )حيػث يعطػي     عدـ  -   2

 100                         بينما يمػـز ضػاغط باسػتطاعة   at 27                                   الضغط الموجود ضغطا  أعظميا  مقداره 
at  .) عند اختراؽ الطبقات الحاممة لممياه                                     

                                                          عدـ فاعمية بعض المعدات المصنعة محميا  لتطبيق ىذه الطريقة. -   3
                                                            تطبيػػػق ىػػػذه الطريقػػػة وطنيػػػا  لػػػـ تكػػػف ناجحػػػة، حيػػػث لػػػـ يػػػتـ الػػػتمكف مػػػف           إف محاولػػػة  -   4

                                                                        الحصػوؿ عمػى راجػػع لسػائل الحفػػر بسػبب عػدـ ثباتيػػة الرغػوة المسػػتخدمة، وىػذا نػػاتج 
                                    عف االختيار غير الصحيح لمواد الرغوة.
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  الفصل الخامس 

 دراسة إمكانية التغمب عمى مشكمة التهريب الكمي لسائل الحفر في
 المنطقة الوسطى حقول

 
                                                                           بػػالنظر إلػػى الدراسػػة التحميميػػة لحبػػار المحفػػورة فػػي حقػػوؿ المنطقػػة الوسػػطى نالحػػظ أف 
                                                                         المشػػػكمة األكثػػػر حػػػدوثا  أثنػػػاء حفػػػر ىػػػذه اببػػػار ىػػػي التيريػػػب الكمػػػي لسػػػائل الحفػػػر فػػػي 
                                                                            الطبقػػات. ولمتعامػػل مػػع ىػػذه المشػػكمة نقتػػرح اسػػتخداـ سػػوائل الحفػػر الرغويػػة لحفػػر ىػػذه 

                                                              درسػػت ىػػذه السػػوائل وتحضػػيرىا وخواصػػيا وتػػأثير الشػػروط الطبقيػػة عمييػػا             اببػػار. وقػػد
     التػي                                        [، ونستعرض فيما يمي خالصة ىذه الدراسػات 6  ]                     مف قبل بعض الباحثيف         مخبريا  

                                                                            تبػػيف مخبريػػا  الجيػػاز المسػػتخدـ فػػي تحضػػير الرغػػوة وقيػػاس مؤشػػراتيا المختمفػػة وتػػأثير 
                             ائل الحفػػػر األمثػػػل الختػػػراؽ طبقػػػات                                         اإلضػػػافات المختمفػػػة عمييػػػا وصػػػوال  إلػػػى تركيػػػب سػػػ

                                        والتػػي رأينػػا أنيػػا تقػػدـ الحػػل األمثػػل لمشػػكمة                                        التيريػػب الكمػػي فػػي  بػػار المنطقػػة الوسػػطى،
                         يب الكمي في ىذه الحقوؿ.       التير 

   (:Foam Tester                         جهاز قياس مؤشرات الرغوة )    - 1- 5
      معتمػػد                                                      الختبػػار سػػوائل الحفػػر الرغويػػة يشػػبو إلػػى حػػد كبيػػر الجيػػاز ال          المسػػتخدـ       الجيػػاز  

                           فػػي كميػػة اليندسػػة الكيميائيػػة                           [، وقػػد تػػـ تصػػنيعو محميػػا   1                             مػػف قبػػل معيػػد البتػػروؿ األمريكػػي ]
                                                       . يعتمػد ىػذا الجيػاز عمػى قيػاس حجػـ الرغػوة المحمػوؿ إلػى سػطح                        والبترولية بجامعة البعػث

نما يتـ توليػد الرغػوة فػي نمػوذج خزانػات                                                                                      السائل، ولكف دوف حقف اليواء في نموذج البئر، وا 
                                                                  وضػػخ السػػائل الرغػػوي عبػػر نمػػوذج البئػػر، ليقػػاس طػػوؿ عمػػود الرغػػوة عمػػى مخػػرج        الطفمػػة 

                                                                               سػػػائل الحفػػػر إلػػػى اليػػػزازات )خزانػػػات الطفمػػػة( عبػػػر فالػػػة يختػػػار قطرىػػػا بػػػالتوافق مػػػع غػػػزارة 
                  س الجيػاز طػوؿ عمػود  ي                                                        الضخ، بحيث يكوف فارؽ الضغط عند فتحتيا قروا  مػف الصػفر. يقػ
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                                        وجػػػػود الرغػػػػوة ومػػػػدل ثباتيتيػػػػا فػػػػي سػػػػائل الحفػػػػر           م     . الػػػػذي يعبمػػػػر عػػػػف   H                  الرغػػػػوة الػػػػديناميكي 
  : [ 6 ]                                                                [ عند وجوده في حالة دوراف، ويتألف ىذا الجياز مف األجزاء التالية  10 , 2 ]
                       ليتػر ومػود بخػالط كيروػائي      2.5                                           خزاف الطفمة: وىو وعاء بالستيكي اسطواني سػعتو  -   1

                                   لمحفػػػال عمػػػى تجػػػانس مكونػػػات سػػػائل الحفػػػر   rpm–  900 1000           يػػػدور بسػػػرعة 
       د فيو.       الموجو 

                                   ، وليػػا شػػفرات بالسػػتيكية غيػػر حػػادة وىػػي w 150                         مضػػخة الطفمػػة: ذات اسػػتطاعة  -   2
                                                                 مركبػػػة فػػػي أسػػػفل الخػػػزاف، وتتصػػػل معػػػو بػػػأنبوب سػػػحب، وتقػػػـو بسػػػحب السػػػائل مػػػف 

                              الخزاف وتضخو إلى نموذج البئر.
          وقطػػره إنػػش   2m                    بػػوب زجػػاجي شػػفاؼ طولػػو  ن                               نمػػوذج جػػذع البئػػر: وىػػو عبػػارة عػػف أ -   3  

      واحد.
                                                                    سػػائل الحفػػر إلػػى اليػػزازات )الخزانػػات(: وىػػو مػػزود بفالػػة لخػػروج السػػائل يػػتـ       مخػػرج -   4

                                                                          تحديد قطرىا تجريبيا  بحيث يكوف فارؽ الضغط عند المخرج أكبر قميال  مف الصفر.
       لقيػػػاس                                                              عمػػػود قيػػػاس ارتفػػػاع مسػػػتول الرغػػػوة: وىػػػو عبػػػارة عػػػف أنبػػػوب مػػػزوج بمسػػػطرة  -   5

                  وراف لسائل الحفر.                                        ارتفاع عمود الرغوة الديناميكي عند وجود د
                                                                      وتروط بيف ىذه األجزاء وصالت بالستيكية ذات أقطار مناسبة وموصػولة بشػكل محكػـ  

             ( يبػيف رسػما   1- 5                                                              بواسطة مواد الصقة لمنػع تسػرب سػائل الحفػر أثنػاء الػدوراف، و الشػكل )
                 تخطيطيا  لمجياز.
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 (.Foam Tester( جياز قياس مؤشرات الرغوة )1-5الشكل)

    وة:           مولدات الرغ     2- 5
                                                                        إف أكثػػػر الطػػػرؼ فعاليػػػة فػػػي تخفيػػػف سػػػوائل الحفػػػر العاديػػػة مػػػع الحفػػػال عمػػػى وظائفيػػػا  

         تعمػػل عمػػى       والتػػي                                                                 األساسػػية يػػتـ باسػػتخداـ مولػػدات الرغػػوة بتراكيػػز معينػػة فػػي سػػائل الحفػػر، 
                                                                                      تثبيت الطور الغازي في الطور السائل لسائل الحفر، وبالتالي تقميل كثافتو إلى القيمػة التػي 

   [. 6       الحفر ]             تتطمبيا شروط 
                                                   ثػػرة فقاعػػات الغػػاز )اليػػواء( فػػي سػػائل الحفػػر، وذلػػؾ بيػػدؼ  ع                        وتسػػتخدـ مولػػدات الرغػػوة لب 

                                                                                  التخفيض الحاد في كثافتو وتقميل ناقميتو الحرارية. وتستخدـ ليذا الغرض مخفضػات التػوتر 
   [، 7                                                      ، كالمواد المساعدة عمى االستحالب والتبمل وتشكيل الرغػوة ]  Surfactants       السطحي 
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          ، أو سػػػالب Anionie Surfactants                              ذه المػػػواد عمػػػى شػػػكل شػػػاردي: موجػػػب        وتوجػػػد ىػػػ
Nonionic Surfactants أو عمى شكل غير متشرد ،                       Surfactants Amphiteric.  

                    بيػرة موجبػة، شػوارد ال  ك                                                   تتشػرد مخفضػات التػوتر السػطحي الموجبػة إلػى شػوارد عضػوية  
                         بػولي أمينػات الدىينػة. كمػا                                                       عضوية بسيطة سالبة، وتتألف عػادة  مػف أمػالح األمينػات، أو ال

                                                                        تتشػػػػرد مخفضػػػػات التػػػػوتر السػػػػطحي السػػػػالبة إلػػػػى شػػػػوارد عضػػػػوية كبيػػػػرة سػػػػالبة وشػػػػوارد ال 
                                                                         عضػػػػػػوية بسػػػػػػيطة موجبػػػػػػة، ويعتبػػػػػػر الصػػػػػػابوف مثػػػػػػاال  تقميػػػػػػديا  ليػػػػػػذه المػػػػػػواد، مثػػػػػػل زيتػػػػػػات

                             أمػػػػػػػا مخفضػػػػػػػات التػػػػػػػوتر السػػػػػػػطحي غيػػػػػػػر    .+Na-[CgHCH:CH(CH)COO]       الصػػػػػػػوديـ
              إيتيمػػيف أكسػػيد     30  –                                    ات غيػػر قابمػػة لمتشػػرد مثػػل فينػػوؿ أكسػػيد                            المتشػػردة فتتػػألف مػػف بػػوليمير 

C6H6-O-(CH2 CH2O)30H   .  وظػػػائف مشػػػتركة، إذ                         وتػػػؤدي المنشػػػطات السػػػطحية                 
            واحػػػػػػػػػػػػد، كمػػػػػػػػػػػػادة                                                 يمكػػػػػػػػػػػػف أف تكػػػػػػػػػػػػوف وسػػػػػػػػػػػػائط اسػػػػػػػػػػػػتحالب ومولػػػػػػػػػػػػدات رغػػػػػػػػػػػػوة فػػػػػػػػػػػػي  ف  

        وغيرىا.  CH3(CH2)11OSO3Na          التكسابوف 
                               ليتػػو تعتبػػر األسػػاس فػػي نجػػاح تطبيػػق                                             إف اختيػػار مولػػدا لرغػػوة المناسػػب وطػػرؽ تقيػػيـ فعا 

                                          [، وذلػػػػػػؾ بفػػػػػػرض تػػػػػػوفر التقانػػػػػػات الضػػػػػػرورية األخػػػػػػرل  7                           ىػػػػػػذه التكنولوجيػػػػػػا فػػػػػػي حقولنػػػػػػا ]
                                      )كالضواغط ومولدات النتروجيف ... إلخ(.

          فػي الجػدوؿ       مبينػة                                                ست مواد مولدة لمرغوة معروفة التركيب، مواصػفاتيا                وقد تمت دراسة 
( 5 -1 .)   
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 [7]لمولدة لمرغوة المستخدمة( مواصفات المواد ا1-5الجدوؿ)

  : [ 6 ]                                                       دراسة تأثير المواد والظروف المختمفة عمى ثباتية الرغوة  - 3- 5

                                                دراسة تأثير تركيز البنتونايت عمى ثباتية الرغوة:  - 1- 3- 5      
                                                                            تـ تحضير عدة سوائل حفر إلجراء التجارب عمييا واختبار ثباتيػة الرغػوة، وذلػؾ بيػدؼ  

    كيػب  ا                                             ة لحل مشكمة التيريب في المراحػل السػطحية مػف تر                             اختيار سائل الحفر األكثر مالءم
                                                                . لدراسػػػة تػػػأثير تركيػػػز البنتونايػػػت عمػػػى ثباتيػػػة الرغػػػوة فػػػي سػػػائل الحفػػػر               المنطقػػػة الوسػػػطى

 ,C=10, 15, 20, 25                                                 التجػارب عمػى سػوائل حفػر بتراكيػز مختمفػة لمبنتونايػت )        أجريػت 
30 g/1 (. 2- 5 )          في الجدوؿ        مبينة                                 (، تركيب السوائل المحضرة وخواصيا   

                                                                                    ولبياف تأثير تركيز البنتونايت عمى ثباتية الرغوة تمت إضافة المواد الرغوية المبينػة فػي  
          % لكل مف: 1                   ( لسائل حفر بتركيز  1- 5        الجدوؿ )
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 ( تركيب وخواص سوائل الحفر المحضرة لمتجارب2-5الجدوؿ)

        النتػائج      عمػى           تػـ الحصػوؿ  (  1- 5                                                  المواد الرغوية، وباستخداـ الجياز المبػيف فػي الشػكل ) 
   (. 3- 5                 التالية، الجدوؿ )

 
  (Kg/m3                              ( بالعالقة مع تركيز البنتونايت)cm                     ( ارتفاع عمود الرغوة) 3- 5       الجدوؿ)

                                                         بتمثيل ىذه النتائج بيانيا . وكما ىػو واضػح فػإف زيػادة تركيػز       يظير  (  2- 5           عمى الشكل ) 
  20kg/m3  ز                                  لرغػوة، وبالتػالي ثباتيتيػا حتػى تركيػ                                         البنتونايت تؤدي إلػى زيػادة ارتفػاع عمػود

                      أف أفضػػل المػػاد المولػػدة    .                                                       األمػػر الػػذي يمكػػف مػػف اعتبػػار البنتونايػػت عامػػل اسػػتقرار لمرغػػوة
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                  )التكسػػػابوف( يمييػػػا   T        والمػػػادة   A (NPE-6)                                   لمرغػػػوة مػػػف وجيػػػة النظػػػر ىػػػذه ىػػػي المػػػادة 
                                                                      (. وبعد ىذا التركيز يقل تأثير البنتونايت عمى ثباتيػة الرغػوة، كمػا تػزداد Z               المنظف السائل )

                                                   ائل الحفر بحيث يصبح غير قابل لمضخ بعد ىذا التركيز.       لزوجة س

 
 

  (kg/m3                    ( تركيز البنتونايت ) 2- 5      الشكل)                                    
 

                   عمى ثباتية الرغوة:  CMC                  دراسة تأثير تركيز   - 2- 3- 5
                       تثبيػػت تركيػػز البنتونايػػت  ب                                                   دراسػػة تػػأثير تغيػػر تركيػػز البػػوليمير عمػػى ثبوتيػػة الرغػػوة      يمكػػف  

                        مػػنخفض المزوجػػة فػػي المجػػاؿ   CMC                       ( بينمػػا تػػـ بتغييػر تركيػػزgr/1 20               فػي سػػائل الحفػػر )
( C(CMC) = 1, 2, 3, 4 g/1 تركيب السوائل المحضرة وخواصػيا .)                                 فػي الجػدوؿ        مبينػة          
( 5 -4 ) .  
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 (: تركيب وخواص سائل الحفر المستخدـ في التجارب4-5الجدوؿ)

          فػػػػػي الشػػػػػكل                                                                ووإضػػػػػافة المػػػػػواد الرغويػػػػػة المػػػػػذكورة أعػػػػػاله، وباسػػػػػتخداـ الجيػػػػػاز المبػػػػػيف 
   (: 5- 5                             عمى النتائج التالية، الجدوؿ )           تـ الحصوؿ  (  1- 5 )

 CMC(kg/m3)( بالعالقة مع تركيزcm( ارتفاع عمود الرغوة)5-5) والجدوؿ
                                                                  ( يبيف تغير ارتفاع عمود الرغوة بالعالقة مع تغير تركيز البوليمير.   3- 5       والشكل)



68 

 

 
 CMCكيز وة بالعالقة مع تر ( تغير ارتفاع عمود الرغ3-5الشكل)

       ثباتيػػػة        زيػػػادة                        فػػػي سػػػائل الحفػػػر تػػػؤدي إلػػػى  CMC                             وكمػػػا ىػػػو مالحػػػظ فػػػإف زيػػػادة تركيػػػز  
                                                                                    الرغوة فيو بالنسبة لجميع مولدات الرغوة، وبشكل أكبػر مػف تػأثير البنتونايػت بمفػرده، األمػر 
                                                                            الػػذي يمكػػػف مػػف اعتبػػػار البػػوليمير عامػػػل اسػػػتقرار ميػػـ لمرغػػػوة، خصوصػػا  إذا اسػػػتعمل مػػػع 

          ىػػػػي المػػػػادة   CMC                                             حػػػػظ أيضػػػػا  أف أفضػػػػل المػػػػواد المولػػػػدة لمرغػػػػوة بوجػػػػود                البنتونايػػػػت. ويال
(NPE-6) A   والمادة        T   ( يمييا المنظف السائل )التكسابوف(                                 Z.)   

                                                            تأثير نوع مولد الرغوة وتركيزه عمى ثباتية سائل الحفر الرغوي:  - 3- 3- 5
       وخواصػو                                                                           مف أجل دراسة تأثير نوع مولد الرغوة وتركيزه عمى ثباتية سائل الحفر الرغوي  

 1.00 ,0.75 ,0.50 ,0.25                                          إضػافة المػاد المولػدة لمرغػوة بتراكيػز مختمفػة      تمػت         المختمفة 
        . نتػػائج   CMC 3%                 بنتونايػػت ووإضػػافة   kg/m3 20                    لسػػوائل حفػػر محضػػرة مػػف   1.5%

    (. 6- 5                 مبينة في الجدوؿ )        التجارب 
     يمي:                        يتضح مف ىذه النتائج ما 
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                                      بالنسػػبة لجميػػع مولػػدات الرغػػوة المسػػتخدمة                                        تػػزداد فاعميػػة مولػػد الرغػػوة بزيػػادة تركيػػزه  -   1
                                               حيث لوحظ ثباتية ضػعيفة لمرغػوة عنػد جميػع التراكيػز   E (SES-2)                باستثناء المادة 

           المستخدمة.
 

 
 (: تأثير تركيز مولد الرغوة في سائل الحفر عمى ارتفاع عمود الرغوة.6-5الجدوؿ)

          )تكسػػابوف( A   ،  T (NPE-6)                                              إف أفضػػل ثبوتيػػة لمرغػػوة كانػػت عنػػد اسػػتخداـ المػػواد  -   2
  .Z                    يمييا المنظف السائل 

       ّ   ر ثبوتّية:  كث                                              ثير مولدات الرغوة عمى خواص السوائل الرغوية ال  أ       دراسة ت    - 4- 3- 5
       ، وذلػػؾ  ة                                                                ىػػذه المجموعػػة مػػف التجػػارب نفػػذت عمػػى سػػوائل الحفػػر الرغويػػة األكثػػر ثبوتيػػ 

                                     بنتيجة التجارب السابقة، وىي التالية:
  %  NPE-6  ( 1  خ   CMC 3%          نتونايػػت و  بkb/m3 20                 سػػائل حفػػر محضػػر مػػف  -   1

        حجما (.
  %  1           خ تكسػػابوف )  CMC 3%           بنتونايػػت و kb/m3 20                 سػػائل حفػػر محضػػر مػػف  -   2

        حجما (.



71 

 

  %  1             خ منظػف سػائل )  CMC 3%           بنتونايػت و kb/m3 20                 سائل حفر محضر مػف  -   3
        حجما (.

          فػي الجػدوؿ        مبينػة                                                             وذلؾ بالمقارنة مع نموذج سائل الحفر غيػر الرغػوي. نتػائج التجػارب  
                                   (، والتي يمكف استنتاج ما يمي منيا: 7- 5 )
                                                                      إف إدخاؿ مولدات الرغوة في تركيػب سػوائل الحفػر يػؤدي إلػى الحصػوؿ عمػى سػوائل  -   1

 750                                                           بكثافػػػػات منخفضػػػػة مقارنػػػػة  بسػػػػوائل الحفػػػػر العاديػػػػة، حيػػػػث انخفضػػػػت إلػػػػى
kg/m3 عنػد اسػتخداـ            NP-6  740 و kg/m3   755                          عنػد اسػتخداـ التكسػابوف ، و 
kg/m3   1          المػػواد عػػف                                        المنظػػف السػػائل، بحيػػث أف زيػػادة نسػػبة ىػػذه            عنػػد اسػػتخداـ  %  

                                                                      تػؤدي إلػى انخفػػاض كبيػر فػػي الػوزف النػػوعي لسػائل الحفػػر ممػا يعػػرض جػدراف البئػػر 
                                             في التوضعات القميمة الثبوتية إلى خطر التيدـ 

 
 (: تأثير المواد الرغوية عمى خواص سوائل الحفر.7-5الجدوؿ)

                                         الحفػر إلػػى ارتفػػاع كبيػر فػػي المزوجػػة النسػػبية                                  يػؤدي دخػػوؿ الطػػور الغػازي فػػي سػػوائل 
                    % قػد يػؤدي إلػى صػعوبة  1                                                  ليذه السوائل، بحيث أف زيادة نسػبة مولػدات الرغػوة عػف 

                                            ضخ سائل الحفر واحتماؿ تشقق الطبقات الضعيفة.
                                                                     إف مقارنػػػػػة الخػػػػػواص التدفقيػػػػػة ومؤشػػػػػرات معادلػػػػػة بنغيػػػػػاـ لمسػػػػػوائل األكثػػػػػر مناسػػػػػبة  -   3

                                                كمػػي أظيػػرت ازديػػاد المزوجػػة الظاىريػػة إلػػى قػػيـ عاليػػة                        الختػػراؽ مجػػاالت التيريػػب ال



70 

 

                                          بالمقارنػػة مػع المنظػػف السػائل، ممػػا يسػاعد ىػػذه   NPE-6                      عنػد إضػػافة التكسػابوف و 
                                   حجػػػـو أكبػػػر، كمػػػا ىػػػو الحػػػاؿ فػػػي المراحػػػل  ب                                  السػػػوائل عمػػػى القػػػدرة عمػػػى رفػػػع فتاتػػػات 

         السطحية.
                 ( أظيػػرت وجػػود قػػوة NPE-6                                                 إف مقارنػػة قػػوة اليػػالـ ليػػذه النمػػاذج )مػػع التكسػػابوف و  -   4

                                                                           ىالـ مناسبة لتعميق نواتج الحفر ذات الحجـ الكبير، وأف الحسابات أظيػرت إمكانيػة 
                   ( أف السػػػػائل الرغػػػػوي  7- 5                                                معػػػػاودة الػػػػدوراف بعػػػػد التوقػػػػف بسػػػػيولة. ويبػػػػيف الجػػػػدوؿ )

                                                                  المحضػػػر بإضػػػافة المنظػػػف السػػػائل ال يمكػػػف اقتراحػػػو لالسػػػتخداـ مػػػف أجػػػل اختػػػراؽ 
      بسبب:                          مجاالت التيريب الكمي وذلؾ

  المزوجػػة الظػػاىرة ليػػذا السػػائل منخفضػػة )قػػدرة ضػػعيفة عمػػى حمػػل الفتاتػػات أثنػػاء                                                                      
          الجرياف(.

  قػػػػوة اليػػػػالـ منخفضػػػػة )قػػػػدرة ضػػػػعيفة عمػػػػى تعميػػػػق الفتاتػػػػات أثنػػػػاء التوقػػػػف عػػػػف                                                                
          الدوراف(.

  إضػػػػافة إلػػػػى أنػػػػو أعطػػػػى رغػػػػوة أقػػػػل ثبوتيػػػػة بالمقارنػػػػة مػػػػع السػػػػائميف المحضػػػػريف                                                                  
  .  NPE-6                   بإضافة التكسابوف و 
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 اننتائج واملقرتحاث
 

                                               بنتيجة ىذه الدراسة توصمنا إلى النتائج التالية: 
                                                                        تعتبػػر مشػػػكمة تيريػػػب سػػػائل الحفػػػر فػػػي الطبقػػات أثنػػػاء الحفػػػر مػػػف أىػػػـ المشػػػاكل التػػػي   - 1

                                                                      تعتػػػرض عمميػػػة الحفػػػر فػػػي حقػػػوؿ المنطقػػػة الوسػػػطى، والتػػػي تػػػؤدي بػػػدورىا إلػػػى عرقمػػػة 
                                            ممية الحفر، وتتطمػب ىػدر إمكانيػات ماديػة كبيػرة                                     عممية الحفر ، وتمنع أحيانا  متابعة ع

                                                لمعالجة ىذه المشكمة دوف الحصوؿ عمى نتائج مجدية.
                                                                           إف ارتفاع نسبة الزمف الضائع عمى معالجة مشكمة التيريب في الحقوؿ السورية إلى  -   2

                                                                      % تشير إلى عدـ فعالية الطرؽ المتبعة حتى ابف لمعالجة ىذه المشػكمة، األمػر   80
                              استخداـ طرؽ أخرل أكثر فعالية.             الذي يستدعي

  َّ                                                                          بيَّنت الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وتجارب الحفػر فػي  بػار المنطقػة الوسػطى  -   2
                                                                أف المقطػػػػػع الميتولػػػػػوجي فػػػػػي الطبقػػػػػات السػػػػػطحية يتصػػػػػف بأنػػػػػو متماسػػػػػؾ ومتشػػػػػقق 
                                                                     متكيػػف، وذو مسػػامية ونفوذيػػة عػػاليتيف، وبضػػغط طبقػػي سػػمبي، وىػػذه الشػػروط تبػػرر 

                                                داـ طريقة الحفر بالرغوة وتمكف مف تنفيذىا بنجاح.          ضرورة استخ
                                                                               إف عػػدـ تػػوفر المعرفػػة الكافيػػة لكوادرنػػا الوطنيػػة بتقنيػػات وتكنولوجيػػا الحفػػر بػػالرغوة،  -   3

                                                                      واحتكػػػار الشػػػركات األجنبيػػػة ليػػػذه التجروػػػة، يشػػػكل السػػػبب الرئيسػػػي الرتفػػػاع الػػػزمف 
                 يف الحفػػػر فػػػي  بػػػار                                                      الضػػػائع عمػػػى معالجػػػة مشػػػكمة التيريػػػب، وبالتػػػالي ارتفػػػاع تكػػػال

                                                                          المنطقة الوسطى، فالمحاوالت التػي قامػت بيػا الشػركة الوطنيػة لتطبيػق ىػذه الطريقػة 
                                                                    لػػـ تكػػف ناجحػػة، حيػػث لػػـ يػػتـ الػػتمكف مػػف الحصػػوؿ عمػػى راجػػع لسػػائل الحفػػر بسػػبب 
                                                                           عدـ ثباتية الرغوة المستخدمة، وىذا ناتج عػف االختيػار غيػر الصػحيح لمولػد الرغػوة، 

      .                                                 دـ فعالية المعدات الالزمة لتطبيق ىذه الطرؽ وطنيا                     ضاؼ ىذا السبب إلى ع ي
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                                      اسػػتخداـ سػػائل حفػػر رغػػوي بالتركيػػب التػػالي                                      بػػالعودة إلػػى الدراسػػات المخبريػػة نقتػػرح -   4
    كيػػػب  ا                                                             السػػػتخدامو فػػػي حفػػػر مجػػػاالت التيريػػػب الكمػػػي فػػػي المراحػػػل السػػػطحية مػػػف تر 

     مػا (     % حج 1           خ تكسػابوف )  CMC 3%           بنتونايػت خ   kg/m3 20  :               المنطقػة الوسػطى
               ، حيػػػث أعطػػػى ىػػػذا   NaOH   )  (1.5 kg/m2)  خ Na2CO3 (kg/m3 2)  خ 

                ، وثباتيػة عاليػة  (kg/m3 740                                              التركيػب ثباتيػة عاليػة لمرغػوة، وزوف نػوعي مػنخفض )
                     تجاه المياه الطبقية.
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