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 كلمة شكر:

اليوم نقطف ثمار مسيرة أعوام كان هدفنا فيها واضحا وكنا  عمرنا بدأناها بخطوة وها نحنأيام مضت من 

 نسعى في كل يوم لتحقيقه والوصول له مهما كان صعبا

 وها نحن اليوم نقف أمامكم وها نحن وصلنا وبيدينا شعلة علم وسنحرص كل الحرص عليها حتى التنطفئ

 وساعدنا على ذلكعلى أن وفقنا  اونشكر هللا أوال وأخير

   ةمن لهم الفضل بإرشادنا إلى طريق العلم والمعرف أساتذتنا األفاضل ونشكر

....لن ننساكم ماحيينا  

كل جزء بهو ولن ننسى هذا المكان الذي جمعنا بمقاعده وأبوابه حتى فنائه   
به يشهد بما سنقدم ولن ننسى وطننا المعبق بأريج الحب لن ننساه وسنقدم كل مابوسعنا له وسنجعل كل ركن 

.....ولن نبخل بما تعلمنا   

...نشكركم بكل ماتحملة كلمة شكر من معنى  

شرافه على هذا المشروع...إونخص بالشكر الدكتور محمود حديد ب  
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 مقدمة عامة:

 ماهو النفط؟

( اما البترول فهي كلمة ذو اصل التيني وتعني زيت Naftaاالصل , مشتقة من كلمة )النفط كلمة يونانية 

وتعني زيت , ويطلق على اليترول  (Oleum)وتعني الصخر و (Petra)الصخر, وهي مشتقة من كلمتين 

اسم الذهب االسود, وهو سائل ثقيل القوام اسود اللون يميل الى البني او االخضر, والبترول سائل قابل 

 لالشتعال الحتوائه على الكثير من المواد المشتعلة, واول ماوجد البترول كان طائف على سطح االرض.

انه من الصعب تحديد الفترة الزمنية التي بدأ االنسان فيها البحث والتنقيب عن النفط والغاز واستغالهم كمورد 

 البشرية االولى.للطاقة, ولكن من المؤكد انه عرف اهميتهم وفوائدهم منذ الحضارات 

يحتاج في يومنا هذا للحصول على النفط الي اختراق القشرة االرضية لمسافات تزيد احياناً عن عشرة 

ففي الوقت الذي كانت كيلومترات للوصول اليه, وتبعا لذلك اختلفت وسائل ايجاد وجمع والوصول للنفط, 

ح, نجد ان هذه الوسائل تعقدت عندما تكفي الطرق البدائة في الحصول عليه حيث كان يتكشف على السط

 اصبح من الضروري البحث عنه في اعماق االرض.

تشير اغلب الدراسات حول تاريخ عمليات حفر االبار وتكنولوجيته الى ان الصينيين كانوا اول من استخدم 

الحفر التي ق.م ولم تتغير كثيرا المبادئ االساسية لطرق  256حفر االبار الستخراج المياه الجوفية عام 

 استخدموها االثنين والعشرين قرنا منذ ذلك الحين.

م  1853اب  28وتشير دراسات المؤرخين الى ان اول بئر حفر في الواليات المتحدة االمريكية كان في 

في والية بنسلفينيا بوحدة  (Drake)متر تحت اشراف الكولونيل دريك 23بطريقة الحفر المطرقي بعمق 

 اكثر تطور من الوحدات السابقة.حفر من نوع جديد 

والجدير بالذكر ان عمليات حفر االبار النفطية والغازية الحديثة تتم بالتغلغل في اعماق القشرة االرضية بعيدا 

عن سطحها, فهي عمليات غير مرئية وغيرملموسة بحد ذاتها, ولكنها تعرف وتحدد صحتها من خالل 

 االجهزة المنفذة لها.

ت معرفة مهندس البترول بهذه االجهزة والمعدات تعززت امكانياته وقدراته للتوجيه ولهذا كلما ازداد

واالشراف الجيدين على سير عمليات الحفر وتنفيذها بنجاح والتحكم بها, وتمكنه من اختيار وتحديد االجهزة 

 والمعدات المالئمة للنظام المتبع.

تطورة يجب االنطالق من تقدم تكنولوجيا الحفر تصميم وحدة الحفر التي تلبي متطلبات مولذلك من اجل 

الحديثة ومن الظروف المحيطة التي تؤثر على عملية الحفر بشكل مباشر, لذلك تتوقف عملية اختيار نوع 

الحفارة على متطلبات عملية الحفر التي تتطلب اختياراً مثالياً لجهاز الحفر من بين االجهزة المتوفرة, كما 

االختيار مع التغير الواسع لعمق االبار وطبيعة الصخور المتوقعة وبرنامج التغليف ويجب ان يتوافق هذا 

 .والمشاكل التي يمكن ان تحدث
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 مقدمة:   -1-1

حفر االبار الستخراج كميات كبيرة وهامة من الموارد والخامات الطبيعية  تستخدم في الوقت الحاضر تقنيات 

) النفط , الغاز , المعادن الثمينة .........وغيرها ( من باطن االرض . واهم المجاالت التي تحفر من اجلها 

 االبار:

 ستخراج النفط والغاز الطبيعي من المكامن النفطية والغازية.ا -1

واالستكشاف , وذلك بهدف اكتشاف المكامن الجديدة للخامات الهامه , او بهدف تحديد المكامن التنقيب  -2

 التي سبق اكتشافها , وحساب مخزون هذه المكامن من الثروات.

 حفر االبار المائية , وذلك استخدامها لالغراض البشرية , والزراعية , والصناعية. -3

دامها كمنافذ للتهوية , او كوسائل لنزح الماء المتدفق في المناجم , او حفر االبار المنجمية , وذلك الستخ -4

 كممرات لالسعاف السريع , وغيرها من االستعماالت المتعلقة بصناعة المناجم.

دراسة التربة ,وذلك بهدف انشاء العمارات واالبراج العالية والسدود والطرق السريعة والسكك الحديدية,  -5

 والمنشاَت الصناعية, وغيرها من االعمال االنشائية. والممرات تحت االرض

وبالرغم من تعدد مجاالت تطبيق اعمال حفر االبار, فان تطور تقنيات حفر االبار اعتمدت اساسا على     

اعمال التنقيب , واالستكشاف, واالستثمار لحقول النفط و الغاز , وذلك الن اغلب االبار المحفورة  واكثرها 

ها الستخرجها . مع ذلك فان هناك الكثير من العناصر المشتركة بين اعمال الحفر المستخدمة عمقا تم حفر

 لالغراض المختلفة.

 مفهوم البئر:   -1-2

تعرف البئر بأنها بناء معدني خاص, وذات شكل اسطواني, تحفر بدون انزال االنسان فيها, قطرها اقل     

 ( : 1-1) الشكل  بكثير من طولها. وعناصر البئر هي التالية

 

 (: رسم تخطيطي لالبار.1-1شكل)
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 فوهة البئر: وهي الفتحة الواقعة في الجزء العلوي للبئر ) على السطح (. -1

 جدران البئر: وهي عبارة عن الجزء االسطواني الواصل بين الفوهة وقاعها. -2

القاع, وقد يكون المحور مجور البئر: وهو الخط الوهمي الذي يصل بين محور فوهة البئر ومركز  -3

 مستقيما شاقوليا, او مائال , او منحنيا, او متعرجا.

 قاع البئر: وهي الطرف السفلي للبئر. -4

عمق البئر: وهو المسافة الشاقولية بين الفوهة والقاع, اي انه مسقط محور البئر على الشاقول. ويتغر  -5

عدة االف من االمتار, وذلك حسب الهدف من عمق البئر في مجال واسع, من عدة االف االمتار حتى 

 حفرها.

 طول البئر: وهو المسافة بين الفوهة والقاع وفق محور البئر, اي ان طول البئر اطبر دوما من عمقها. -6

قطر البئر: تحفر اليئر على مراحل, ويتناقص قطر البئر من مرحلة الخرى بدءا من السطح. القطر  -7

, والقطر االخير ) المرحلة السفلى ( نادرا ما تكون 900mm( ال يزيد عادة عن االول للبئر ) على السطح 

 .140mmاقل من 

يتم انجاز البئر بالحفر, والذي هو عبارة عن مجموعة االعمال التي يتم بواسطتها اختراق الطبقات     

لصخور عند القاع, الصخرية بدءا من سطح االرض وحتى العمق المقرر للبئر. وتشمل هذه االعمال تفتيت ا

 ورفع نواتج الحفر الى السطح, ثم تغليف البئر وسمنتتها.

تفتيت الصخور عند القاع يمكن ان يكون كامال, وهو ما يسمى بالحفر العادي, او يكون جزئيا, ويسمى عندئذ 

بالحفر التلبيبي, وذلك للحصور على عينات اسطوانية من الطبقات الصخرية, وترفع بشكل دوري الى 

 لسطح لدراسة هذه الطبقات بشكل دقيق ومفصل.ا

تحفر االبار على اليابسة وفي البحار, وذلك بواسطة اجهزة حفر ) وحدات حفر (, وعند الحفر في البحار     

 تثبت هذه االجهزة على منصات ثابتة او عائمة, او سفن حفر بحرية.

 تصنيف االبار:   -1-3

 تصنف االبار بطريقتين:

 وضعية محورها:حسب    -1-3-1

 وفق هذا التصنيف تقسم االبار الى االنواع التالية:    

 درجات 5: وهي االبار التى التتجاوز زاوية ميل محورها عن الشاقول (vertical wells)اًبار شاقولية -1

(α ≤ 5○). 
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الميل  (. ويحصلα > 5○: حيث تكون زاوية ميلها عن الشاقول كبيرة )(Inclined wells)ابار مائلة -2

 هنا بشكل خارج عن االرادة السباب عديدة.

: وهي من النوع المائل, ولكن يخطط لها مسبقا ويحدد اتجاهها (Directional wells)ابار موجهة -3

للوصول الى هدف معين. وقد تكون االبار مائلة والموجهة مستقيمة ) مائلة خطيا ( مع المحافظة على زاوية 

عرجة, اي تتغير هنا زاوية الميل وزاوية السمت. وقد تحفر عدة ابار موجهة من السمت ثايتة, وقد تكون مت

                   بئر واحدة ) من موقع واحد لجهاز الحفر (, وتسمى االبار المتشعبة او االبار متعددة القيعان

(multi-lateral wells).ويحفر هذا النوع عادة في البحار 

: هي احدى الحاالت الخاصة لالبار الموجهة, حيث تتكون من جذع (horizontal wells)االبار االفقية -4

 شاقولي في بدايتها, يليه الجزء المائل, وتنتهي بجذع افقي في نهايتها يخترق الطبقة المنتجة لمسافة طويلة.

 حسب الهدف من الحفر:   -1-3-2

 تصنف االبار حسب الهدف من حفرها الى:    

 :(geological researches wells)بحاث الجيولوجية ابار اال   -1-3-2-1

تحفر هذه االبار لدراسة الطبقات الصخرية المتعاقبة في تركيب جيولوجي معين, والحركات التكتونية     

التي تعرض لها, وامكانية احتوائها على الخامات المعدنية. وعند حفر هذه النوع من االبار تتم دراسة 

عليه من معلومات عن  الطبقات المتشكلة للمقطع الجيولوجي بشكل مفصل, وجمع كل ما يمكن الحصول

الطبقات المخترقة, وهذا ما يؤدي الى زيادة زمن حفرها, وبالتالي ارتفاع تكلفتها. عمق هذه االبار يتراوح 

بين عدة عشرات من االمتار وعدة مئات او االف االمتار, وتتصف ببرنامجها المكثف والمعقد لالبحاث, 

كتشاف طبقة منتجة يجري اختبار البئر باستخدام حيث يتم اخذ عينات من الصخور بشكل مكثف, وعند ا

اجهزة خاصة لمعرفة انتاجيتها من النفط والغاز. وفي حال االبار ذات العمق القليل نسبيا والتي تبحث عن 

 الخامات المعدنية القابلة لالستثمار يجري الحفر بشكل تلبيبي من السطح وحتى العمق النهائي للبئر.

 :( exploration wells )تكشافية االبار االس   -1-3-2-2

 بكميات اقتصادية. وذلك يجري حفر هذه االبار في المناطق التى تم التاكد من احتوائها على النفط والغاز    

اعتمادا على معطيات ابار االبحاث الجيولوجية بهدف تحديد ابعاد المكمن افقيا وعموديا, وجمع المعلومات 

استثماره. اثناء الحفر االستكشافي تستمر االبحاث الجيولوجية بالقدر نفسه الذي يبذل الالزمة لوضع مشروع 

عن حفر ابار االبحاث الجيولوجية, وذلك بأخذ عينات اسطوانية عند كل تغير ليتولوجي, كما تؤخذ عينات 

ت لهذه المجاالت اسطوانية من كامل المجال المتوقع احتواؤه على المركبات الهيدروكربونية, وتجري اختبارا

 لتحديد مدى اقتصادية استثمارها مع اخذ عينات من محتوياتها.

يتميز هذا النوع من االبار ببرنامجه المكثف, وتعطي االولوية لجمع اكبر ما يمكن من المعلومات عن     

رتفاع تكاليف الطبقات المشكلة للمجال المنتج, االمر الذي يؤدي الي زيادة زمن حفر هذه االبار, وبالتالي ا

 انجازها.
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 :( production wells ) االبار االنتاجية   -1-3-2-3

وذلك وفقا لشبكة معينة يتم تحديدها تبعا  تحفر هذه االبار في الحقول المستكشفة بالنوع السابق من االبار,    

هذه االبار تئخذ لخصائص المكمن وابعاده, وذلك بهدف استثمار مخزون المكمن من النفط والغاز. وعند حفر 

العينات االسطوانية من المجال المنتج فقط, الن نوعية الطبقات االخرى وخصائصها اصبحت معروفة من 

خالل حفر االنواعالسابقة من االبار, لذلك فٍان كلفة هذه االبار يجب ان تكون قليلة نسبيا بالمقارنة مع االبار 

تلك التي يستخرج منها النفط والغاز فحسب بل تشمل كذلك االستكشافية. وال تقتصر االبار االنتاجية على 

 االبار التي تسمح باالستثمار الفعال والصحيح للمكمن وهي:

 اًبار التقييم: -أ

تحفر هذه االبار بهدف تحديد نظام عمل الطبقة, ودرجة جودة القطاعات الرسوبية الحاوية على النفط     

 والغاز, وتدقيق مخطط استثمارها.

 بار الحقن:اً  -ب

تستخدم هذه االبار من اجل حقن الماء او الغاز او الهواء في الطبقة المنتجة من خارج حدود المكمن الى     

داخله, او من داخل المكمن الى خارجه ) حقن مركزي ( وذلك بهدف زيادة الضغط الطبقي, او المحافظة 

 عليه عند قيم معينة اثناء االنتاج.

 اًبار المراقبة: -ج

تحفر هذه االبار لتأمين المراقبة المنتظمة اثناء االنتاج لتغير الضغط الطبقي, ومستويات سطوح التقاء     

 النفط بالماء, والغاز بالماء, والنفط بالغاز.

 

 :( wells for special purposes )االبار ذات االهداف الخاصة   -1-3-2-4

ء اعمال التفجير التي تقتضيها الطرق السيزمية للبحث تحفر هذه االبار الغراض مختلفة منها: اجرا    

واالستكشاف, التخلص من المياه المرافقة للنفط بعد فصلها على السطح, وذلك بحقنها في الطبقات غير 

المنتجة وذات الضغط المنخفض: البحث عن المياه واستثمارها, اعداد التراكيب الالزمة لتخزين الغاز في 

على االندفاعات التي تحصل اثناء حفر االبار واستثمارها, وذلك عند عدم التمكن من باطن االرض, القضاء 

   السيطرة عليها.

 (: Drilling methods طرق حفر اآلبار  )   -1-4

اال وكهروحرارية... وغيرها.فيزيائية، -هنالك وسائل عديدة لحفر اآلبار :ميكاميكية ،وحرارية، وكيميائية    

جريب تواسعا,بينما لم تخرج الوسائل االخرى عن طورال الميكانيكية هي فقط التي لقيت استخداماان الوسائل 

 الحفرالى واألختبار.وتختلف هذه الطرق فيما بينها بطريقة تفتيت الصخورعند القاع ،او بكيفية رفع نواتج
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 ة المحركات بأنواعهاالسطح ,اوبالخصائص التركيبية لرؤوس الحفر .تعتمد الطرق الميكانيكية على طاق

 عمليا، المختلفة )بخارية ،ديزل،كهربائية،هيدروليكية ...الخ(.وتوجد طرق ميكانيكية عديدة للحفر.منها ماطبق

 الدراسة والتقييم ،ومن هذه الطرق نذكر : مايزال قيد ومنها

 ( : Cable tool drillingالحفر الدقي اوالمطرقي )   -1

ى التي طبقت الستخراج المياه وكذلك النفط .ومع ان هذه الطريقة لم تعد تستخدم تعتبر هذه الطريقة االول    

 واالبحاث,والتعدينالفحم سوف نقوم بدراستها كونها مازالت مستخدمة في صناعة  الصناعة النفطية ,فاننا في

 .المياه آبار حفر وايضا, الجيولوجيةالهندسية

 ( : Rotary drillingالحفر الدوراني )   -2

 الصخور طيمحمن الحفر يتم ت هي الطريقة الوحيدة المطبقة حاليا في الصناعة النفطية . وفي هذه الطريقة    

قاع البئر نتيجة تأثير الحمل على رأس الحفر، ودوران رأس الحفر في الصخر ,وبتأثير دوران رأس  على

 الدوراتي :تفتيت الصخور وعزلها.وتوجد الطرق اآلتية من الحغر  الحفر يتم

 ( : Rotary drillingالحفر الطاحوني او الرحوي )    -آ

وفي هذه الطريقة من الحفر يتم نقل الحركة الدورانية الى رأس الحفر بواسطة طاحونة )رحى(على     

السطح يدار من قبل محركات خاصة , حيث ان الدوران الطاحون يؤدي الى دوران مجموعة مواسير الحفر 

 ،وبالتالي دوران رأس الحفر ،حيث تنتهي مجموعة المواسير بهذا الرأس .المرتبطة معه

 الحفر بأستخدام محركات مغمورة :  -ب 

 وهنا توضع محركات فوق رأس الحفر ، تعمل على تدويره بمفرده ، دون دوران مجموعة مواسيرالحفر.    

 وتبعا لنوع هذه المحركات توجد الطرق اآلتيةمن الحفر :

( حيث تعمل هذه المحركات بطاقة سائل  Turbo drillingستخدام محركات توربينية )عنفية (  )الحفر بأ -

 الحفر الذي يضخ من خالل مجموعة مواسير الحفر .

(،حيث تتم تغذية المحرك بالتيار الكهربائي  Electrical drillingالحفر بأستخدام محركات كهربائية )  -

 من على السطح .

 ( : Modern drilling methodsطرق حفر حديثة  )    -3

 وهذه الطريقة ماتزال قيد البحث والتجريب والتقييم ، ولم تدخل مجال التطبيق حتى الوقت الحاضر.    
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 ( : Drilling cycleدورة الحفر )حلقة الحفر ( )   -1-5

 والتي تتكرر عند حفر كل بئر ،بدءا مندورة الحفر اوحلقة الحفر هي مجموعة األعمال المتعاقبة     

وهذه  تحضير السطح الذي سوف يركب عليه جهاز الحفر , وانتهاءبفك جهاز الحفر ونقله الى موقع جديد،

 األعمال هي :

 االعمال التمهيدية السطحية:   -1

                         وتتضمن : تنفذ هذه األعمال بعد توقيع البئر من قبل دائرة الدراسات األستكشافية     

ينصح بوضع  شق طريق الى موقع البئر بحيث تكون هذه الطريق سالكة في مختلف الظروف الجوية،لذلك -أ

 طبقة من الحصى عليها ورشها بطبقة من االسفلت .

  سطح األرض الذي سيركب فوقه جهاز الحفر وملحقاته تسوية -ب

 ألعمال المدنية واألنشائية .تنفذ هذه األعمال من قبل طاقم متخصص في ا

 نقل جهاز الحفر وتركيبه:   -2

 بعد تهيئة موقع البئر وفق الخطوات المذكورة في المرحلة السابقة ، ينقل جهاز الحفر الى الموقع الجديد،    

 ثم يتم تركيبه ، وفي هذه المرحلة ، واضافة الى تركيب جهاز ،يتم:

المياه  له بواسطة األنابيب )أنابيب سائل الحفر ،أنابيب المياه ،أنابيبوصل جهاز الحفر بالمعدات التابعة  -أ

 ،أنابيب البخار ،المحروقات (.

 من جهازالحفر جهازالحفر بالتيارالكهربائي وايصال التمديدات الكهربائيةالى األجزاءالمختلفة امداد -ب

 امداد جهاز الحفر بوسائل األتصال السلكية والالسلكية. -ج

 راء صيانة ألجزاءجهاز الحفر في الفترة الفاصلة بين فكه من موقع قديم وتركيبه في الموقع الجديدينصح باج

 ي تؤدي في حال حدوثها الى التوقفبحيث النضطر الى اصالح بعض المعدات أثناءالعمل أثناء العمل ،والت

 العمل لفترات طويلة ، اضافة الى ما يرافق هذه العملية من صعوبات . عن

تنفذ عمليات فك جهاز الحفر ونقله وتركيبه من قبل طاقم متخصص يسمى طاقم الفك والتركيب ،     

 معدات خاصة .    وتستخدم لذلك

 األعمال التمهيدية للحفر :   -3

 وهذه المجموعة من األعمال تسبق مباشرة عملية الحفر الفعلية تنفذ من قبل طاقم الحفر،وتتضمن :    

 فحص نوعية التركيب الذي أنجز من قبل مجموعة الفك والتركيب ،والتأكد من صالحية أجزاءالحفر -1

 للعمل وجاهزيته .
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 تحديد ووضع زاوية الميل ، اذا كان الحفر سيتم بشكل مائل . -2

 تركيب منظومة الحبال . -3

من فوهة البئر ،تميل بزاوية حفر حفرة لماسورة االضافة ،وحفر بيت القلم وتغليفه )وهي حفرة قريبة  -4

 معينة ، ينزل فيها قلم الحفر أثناء الرفع والنزال وايضا أثناء اضافةماسورةحفرجديدة(.

 وصل الخرطوم المرن الى كل الرأس الهيدروليكي واألنبوب القائم. -5

 تعليق المفاتيح على برج الحفر وتركيبها. -6

 التأكد من أفقية الطاحون . -7

 تركيب أجهزة تحضير وصيانة وتنظيف سائل الحفر . -8

 متر(ثم تغلف وتسمنت جيدا.1متر وبقطر  10-2حفر المرحلة الدليلية من البئر )وهي حفرة بعمق  -3

 عمليات الحفر الفعلية :   -4

 يربط وتشمل مجموعة العمليات التي تتكرر عند استخدام أي رأس حفر جديد، وذلك على النحو التالي:    

الحفرحتى  رأس الحفر مع أول عمود حفروينزل في البئر ، ثم تربط باقي أعمدة الحفر،يليها ربط مواسير

مضخات سائل  اقتراب وصول رأس الحفر الى القاع ، بعد ذلك يركب قلم الحفروتبدأعملية الحفر بتشغيل

الحفر حتى ر ستمالحفر،ويالحفر وتدويرالطاحون مع التحميل على رأس الحفر بجزء من وزن أعمدة 

المستهلك ر الحفاألستهالك الكامل لرأس الحفر ،حيث ترفع مجموعة المواسير الى السطح الستبدال رأس 

 بآخر جديد . تتكرر هذه العملية حتى الوصول الى العمق النهائي للبئر.

 

 عمليات التدعيم والعزل :   -5

 وحمايتها من االنهيار،ثم ضخ السائل االسمنتي لملئوتتضمن انزال مواسير التغليف لتدعيم جدران البئر     

 الفراغ الحلقي خارج المواسير باالسمنت ، وذلك بهدف زيادة مقاومة مواسير التغليف ، وعزل الطبقات

 المخترقة بعضها عن بعض ،لمنع انتقال الموائع من طبقة الخرى . وتتم هذه العمليات بشكل دوري،اي عند

 لةمن مراحل البئر .تنفذعمليات التغليف من قبل طاقم الحفر،بينما تنفذالعملياتاالنتهاء من حفر كل مرح

من قبل طاقم متخصص ،وذلك بمساعدة طاقم الحفر.ويتم انجاز التغليف والسمنتة وفق برنامج  االسمنتية

على قبل مهندس الدراسات قبل البدء بالحفر . ويطلق عليه اسم برنامج بناء البئر ،ويوضع بناء يوضع من

 الجيولوجية والجيوفيزيائية المتوفرةعن الطبقات التي سوف تخترق .ت المعطيا
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 القياسات الجيوفيزيائية :    -6

 وتحديد تنفذ هذه العملية داخل البئر اثناء الحفر او قبل تغليف البئروذلك بهدف تحديد قطر البئروتغيراته    

ودراسة  الميل واالتجاه،وتحديد نوعية الصخورالمخترقةقطر البئر وتغيراته وتحديد مناطق الميل،وزوايا 

از (, وتحديد مستوى التقاء والغ  نفوذية ،مسامية ، درجة التشبع بكل من الماء والنفط) خواصها الفيزيائية 

بالماء, او النفط بالغاز, او الغاز بالماء . تنفذ هذه العمليات من قبل طاقم متخصص وباستخدام معدات النفط 

 خاصة.

 اختبار الطبقة المنتجة ووضع البئر في االنتاج:   -7

وتشكل هذه العمليات المرحلة النهائية من عمل مجموعة الحفر ) وتقوم احيانا مجموعة االنتاج (, حيث     

يجري اختبار الطبقة المنتجة قبل التغليف, او بعد التدعيم والعزل ) وهنا يجب تثقيب المجال المنتج (, وذلك 

 الطبقة المنتجة لضغط اقل من ضغطها حتى تبدأ الموائع الطبقية بالتدفق.بتعريض 

 اعمال مختلفة:   -8

 وتجري خالل اي مرحلة من المراحل السابقة, وتتضمن:    

اخذ العينات اسطوانية من الطبقات بهدف الحصول على المعلومات الضرورية عن الطبقات الجيولوجية.  -أ

ومعالجته واصالح خواصه ليناسب شروط الحفر في طبقات معينة.                 تحضير سائل الحفر  -ب

اصالح االعطال التي يتعرض لها جهاز الحفر.                                                                -ج

تهريب, معالجة معالجة الصعوبات والمشاكل التي تحصل اثناء الحفر ) عمليات االصطياد, معالجة ال -د

 االندفاعات, معالجة االستعصاء وتهدم جدران البئر .... ٍالخ (.

 فك جهاز الحفر ونقله الى موقع جديد: -9

وتتم هذه العملية بعد االنتهاء من جميع المراحل السابقة من دورة الحفر. وتنفذ هذه العملية من قبل     

 .مجموعة الفك والتركيب, وباستخدام معدات نقل خاصة

وتشير المعطيات الحقلية الى ان عملية الحفر الفعلية ) وفق التقنيات المستخدمة حاليا ( ال تشكل سوى     

% من الزمن الكلي, تتوزع على 55% من الزمن الكلي النجاز البئر, بينما تستغرق بقية المراحل 45

( , 1-1بئرية, وحل المشاكل, )الجدولعمليات الرفع واالنزال, والتدعيم والعزل, والقياسات الجيوفيزيائية ال

وبالتالي فانه من الضروري العمل على زيادة الزمن المنتج للحفر ) زمن الحفر الفعلي ( , وهذا يشغل اذهان 

 العلماء والباحثين في هذا المجال.

% 70وتبذل في الوقت الحاضر جهود كبيرة من قبل الباحثين للعمل على زيادة زمن الحفر الفعلي الى     

من الزمن الكلي النجاز البئر, وذلك عن طريق تقليل زمن الفك والتركيب وعمليات االصطياد وحل المشاكل 

التي تحدث اثناء الحفر, وايضا زمن القياسات الجيوفيزيائية البئرية, اال ان االهتمام االكبر هو في تقليل زمن 
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% , كما 5جري العمل لتخفيضه الى حوالي % من زمن الحفر, وي20الرفع واالنزال الذي يستهلك حاليا 

 يجري العمل لتخفيض زمن القياسات الجيوفيزيائية البئرية وحل المشاكل على البئر, وذلك عن طريق:

 اتمتة عمليات الرفع واالنزال واعتماد الطاقة الميكانيكية فيها بدال من الطاقة البشرية. -1

 علها اكثر سهولة في االستعمال.تحسين معدات الرفع واالنزال وتطويرها, وج -2

صنع رؤوس حفر قادرة على العمل لفترة طويلة, وذلك عن طريق استخدام خالئط معدنية ذات مقاومية  -3

 كبيرة في صنع هذه  الرؤوس, او اسنانها على االقل, وهذا ما يؤدي الى تقليل عدد عمليات الرفع واالنزال.

ة المستمرة لزمن الحفر الفعلي بالنسبة الى الزمن الكلي النجاز هذه االجراءات سوف تؤدي الى الزياد    

 البئر, االمر الذي سوف يؤدي بدوره الى التقليل من الكلفة االجمالية لحفر البئر.
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 موقع التركيب:   -2-1

يقع تركيب الالذقية في الجزء الشمالي الغربي من سوريا ويتضمن مدينة الالذقية ويتبع من الناحية التكتونية 

بعد حدوث ظاهرة وصول النفط الى السطح في احد قواعد البناء في مدينة الالذقية )منطقة  .قوس البسيط

سوق الهال القديم ( تم التوجه لدراسة هذه الظاهرة وجيولوجية المنطقة وفهم البنية التركيبية والتكتونية 

مليات مسح سايزمي في تحالة اجراء عاسلنشوئها وتشكلها ونظرا لعدم توفر مسوحات جيوفيزيائية سايزمية و

مدينة الالذقية تم اللجوء الى اجراء مسح جيوكهربائي وكهرومغناطيسي ومن المناقشات والدراسات تم 

االجماع على ان المعلومات المتوفرة غير كافية لتحديد بنيات تركيبية او مصائد محتملة ونظرا الهمية 

كون بئر معلومات تساهم في معرفة البنية الموضوع تم االتفاق على حفر بئر استطالعية جيولوجية ت

 وفق االحداثيات:  4-الجيولوجية والمقطع الستراتغرافي للمنطقة بشكل عام وبناًء عليه تم توقيع بئر الالذقية 

 338300ع=       157637س=

نظراً لغياب  3-ة, الالذقي2-, الالذقية1-حيث يبدو تركيب الالذقية مرتفع نسبياً نسبة الى ابار الفيديو, الالذقية

 النيوجين.

بعمق  2003/6/14وانتهى بتاريخ  2008/3/21بتاريح  4-: بدأ الحفر في بئر الالذقية 4-بئر الالذقية

 م. 3115م مخترقاً تشكيلة الترياسي االوسط عند العمق  3337نهائي قدره 

من المجاالت في الشواهد: تم تسجيل شواهد نفط غير متحرك في تشكيلة الرباعي السطحية وفي عدد 

 تشكيالت الشيرانيش واالرك والجودي والجيان.

 :موجز الوصف الليثولوجي -2-2

عبارة عن غضاريات وصخور غضاريه يتداخل معها ستريكات من الحجر (م:  309-0لحقيات رباعية) 

ورقائق من الكلسي واندساسات غير منتظمة من الصخور البركانية والطف البركاني وعروق من األفيوليت 

 الشيل وحبات متفرقة من البيريت.

بشكل عام حجر كلسي رمادي فاتح ،أبيض ،رمادي مخضر،متفاوت ( م:  990-309تشكيلة الشيرانيش ) 

 الغضارية ،أحياناً مارلي ،أحياناً حواري، قليل الغلوكونيتية ،.يترافق معه :

 م 326/337، 484/732٪شيل وصخور بركانية وحبات أفيوليت في المجاالت 10-آثار

 م .303/484آثار٪شيرت في المجال 

م يحوي في بعض الحبات نفط ميت. وحبات من األسفلت والبيريت  832/875ويكون مدلمت في المجال 

 م .337/330، 875/826الحر في المجاالت 

يرت تداخالت وتعاقبات من الحجر الكلسي المارلي والمارل ستون والش( م: 1150-990تشكيلة السخنه ) 

 1016والغضارحيث يسيطر المارل في القسم العلوي من التشكيله والشيرت يظهر اعتباراً من العمق

 م ويسيطر الشيل والغضار في القسم السفلي من التشكيله .1036/1082ويسيطر في المجال 

كون ناعم التبلور م وي1036الحجر الكلسي: يأخذ األلوان الرمادية وتأخذ اللون البني والبني القاتم بعد العمق 

 مارلي ، شيلي ،أحيانا سيليسي . –طري ، غضاري -جداً ،متوسط القساوه

عبارة عن حجر كلسي : بني ،بني فاتح ،جزئياً شيلي ،بيتوميني ، (م: 1635-1150تشكيلة الجوديا+حيان )

ميت .مع تداخل عموماً متوسط القساوة ، أحياناً قاسي سيليسي ،بعض الحبات مشققه بالكالسيت ملوثه بنفط 
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م وآثار أسفلت في 1215/1232٪ وآثار طف بركاني في المجال 30-10ستريكات من الشيل تظهر بنسبة 

 م .1373/1622م وحبات شيرت في المجال 1275/1300المجال 

عبارة عن غضار رمادي فاتح ،طري، ذواب، كلسي . مع ستريكات من  (م:1708-1635تشكيلة الرطبة )

 بني فاتح، رمادي فاتح، غضاري، مشقق بالكالسيت . الحجر الكلسي بني،

 يميز فيها ثالثة نطاقات : (م:2391-1708تشكيلة الكامشوكا )

(م عبارة عن حجر كلسي بني ،بني فاتح ،كريمي ،غضاري ،كتيم ، جزئياً مشقق 1708/1314األول )-

 بالكالسيت مع آثار من الشيل والشيرت والدولوميت .

 (م عبارة عن تداخالت من الغضارالرمادي والحجر الكلسي .1314/1340)الثاني -

٪ دولوميت 70-20(م عبارة عن حجر كلسي مارلي مع ستريكات مارل وشيل و1340/2331الثالث )-

 م .  2182/2186(م وآثار أسفلت في المجال 2343/2331سكري في أسفل الطبقة )

مع ستريكات حجر كلسي )وآثار شيرت وصخور شيل وغضار  (م:2725-2391تشكيلة السيرجيلو )

 بركانية وحبات من البيريت الحر في القسم العلوي من التشكيلة(

 الشيل: بني داكن وأخضر كتلي.

 الغضار: رمادي طري ضعيف الكلسية.

 الحجر الكلسي: رمادي طري غضاري.

ي فاتح،كريمي ،رمادي تتكون بشكل رئيسي من الحجر الكلسي : بني ،بن(م:2830-2725تشكيلة الموس )

 ،قليل الغضارية ،كتيم . مع آثار من الشيل والصخور البركانية وحبات متفرقه من الشيرت . 

  (م:3115-2830تشكيلة )آدايا+بطمة( )

 (م عبارة عن تداخالت وتعاقبات من :2830/3025المجال )-

 الحجر الكلسي : بني ، كريمي ،حواري ،غضاري .

 ، رمادي مخضر ،متطبق ،قليل الكلسية .الشيل : بني ،بني محمر 

 مارل ستون : رمادي مخضر ، رمادي ،طري .

 م .3000/3025٪صخور بركانية في المجال 10غضار : رمادي ، رمادي فاتح ، قليل الكلسية .مع 

حجر كلسي : كريمي ، أبيض ، رمادي فاتح ، بني ،قليل الغضارية أحياناً  (م :3025/3115المجال )-

 ٪صخور بركانية .10٪شيل و20ذو مكسر حاد مع بورسالني 

 (م:3937-3115أوسط ) -ترياسي 

الى قليل الغضارية  -م عموماً حجر كلسي: بني ،بني فاتح ،كريمي ، غضاري 3115/3234المجال  

 بالكالسيت . ة،أحياناً سيليسي ، أحيانا مشقق بشقوق مملؤ

٪في المجال 30بركانية تصل إلى ٪ شيل رمادي مخضر، بني ،وآثارصخور 10-مع وجود آثار

 م.3276/3287

 ٪ .30م: حجر كلسي كالسابق مع تداخالت من الشيل حوالي 3234/3416المجال -

٪ شيل رمادي مخضر 20٪ صخور بركانية +30-40م: حجر كلسي بيتوميني +  3416/3423المجال -

 , أخضر، بتي قاتم.

 آثار٪ صخور بركانية .-10و٪ شيل 20م: حجر كلسي مع  3423/3570المجال -

 م: تداخالت من الصخور البركانية والشيل وستريكات حجر كلسي وحبات شيرت. 3570/3835المجال -
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م وهي عبارة عن حجر كلسي مع ستريكات  3804/3806.5( بالمجال  8تم اقتطاع عينة اسطوانية رقم ) -

مكونة من صخور تجمعية مع شيل م وال3835.5/3844( ضمن المجال  3شيل وعينة اسطوانية رقم )

يحوي عروق كلسية .وهذه العينات ال تحوي صخور بركانية بالرغم من ظهورها بفتات الحفر والتي يحتمل 

 أن تكون ناتجة عن تهدم.

٪ صخور بركانية وأصبحت 10-م: بشكل عام شيل مع تداخالت حجر كلسي وآثار 3844/3313المجال  -

 ق حجر كلسي حتى العمق النهائي .٪ مع رقائ30السحنة شيل حوالي 
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( عملية التغليف الفعلية التي تم تنفيذها في 1-2كما موضح على الشكل ) مخطط عملية التغليف:   -2-3

حيث تبين اقطار وأعماق كل مرحلة من مراحل التغليف كما يوضح الشكل أعماق أعالي  4-بئر الالذقية

التشكيالت المخترقة.

 
 .4-(مخطط عملية التغليف لبئر الالذقية1-2الشكل)
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 آلية عملية الحفر الدوراني :    -3-1

تتكون عملية الحفر الدوراني للبئر منن عملينات دورينة )دورات( تتنابع وفنق نسنق ثابنت ومحندد تتكنرر حتنى 

 االنتهاء من عملية الحفر بكامله : 

 إنزال عمود المواسير ، المثبت بأسفله الدقاق ، إلى قعر البئر ) أو عند نقطة الحفر في بدايته (  -1

تدوير الدقاق لتفتيت التربة ) عملية الحفر ذاتها ( وتغلفه في جنوف األرض منع عملينة الندوران السنائل لرفنع  -2

 الفتات المحفور . 

 ضافة قطع جديدة له . زيادة طول عامود المواسير عند التغلغل في الحفر بإ -3

 رفع عامود المواسير عند استهالك الدقاق الستبداله مع عمليات غسل البئر .  -4

إنزال مواسير التغليف عند االنتهاء من حفر كل مرحلة من هيكلية البئر والقينام بعملينات السنمنتة لتثبيتهنا منع  -5

 جدران البئر . 

 نها : ترافق هذه الدورات عمليات مساعدة أو طارئة نذكر م

 تنظيف وتحضير سائل الحفر ومعالجة خواصه حسب متطلبات الحفر  -1

معالجة المشاكل والمضاعفات الحاصلة خالل عملية الحفر سواء على سطح األرض أم جوف البئر والتخلص  -2

 منها . 

هنا ة والمتبايننة فني طبيعتعبفي ضوء ذلك ، يتضح لنا أن عملية حفر البئر تمثل مجموعنة منن العملينات المتشن

 ومواصفاتها وطرق تنفيذها لكننا وعلى الرغم من ذلك ، يمكن أن نحضرها بثالثة محاور أساسية : 

 عملية الحفر والتغلغل في جوف األرض حتى العمق المحدد  -1

 عملية تنظيف قعر البئر وجوفها من فات التربة المحفورة ورفعه وإخراجه إلى سطح األرض  -2

عمليننات الرفننع والنننزال المرافقننة لعمليننات حفننر التربننة والضننرورية السننتمرارية عمليننة الحفننر حتننى العمننق  -3

 المطلوب 

 :المخطط العام ) األساسي ( لوحدة الحفر    -3-2

بنين   لنه توضنيح التنرابط الذي يمكن من خال را وضع المخطط األساسي لوحدة الحفعلى ضوء ما تقدم ، يمكنن

( 1-3كما موضح في الشكل)أجزاء وحدة الحفر وعملها لتنفيذ مهام الوحدة في طرق الحفر الدوراني المختلفة 

حيث يبين األجزاء والمعدات التي تربط بين أجزاء هذه الوحدة, مثال )بين مصادر الطاقنة واألجهنزة الرافعنة 

ى قلم الحفر والمواسير واألعمدة من ثم الى وبينها وبين البرج ومنظومته ومنهما الى الرأس الهيدروليكي ثم ال

 رأس الحفر(.
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 (: المخطط العام األساسي لوحدة الحفر الدوراني.1-3الشكل)

:اجهنزة 8,3,11:النهاينة المتحركنة لحبنل الحفنر.   7:الخطناف.   6:اقفال )وصالت توصيل(   1,2,3,4,5

:توصنيالت 13:لقمة المنضندة الرحوينة.   12:خط الضخ والقائم وخرطوم سائل الحفر.   10نقل الحركة.   

:التوصنيل المباشنر لعمنود المواسنير منع النرأس الهيندروليكي 14الطاقة لتشغيل الرأس الهيندروليكي القائند.   

:معدات تنظيف سائل الحفر ومعالجته بعد خروجه من البئر وخزانات الترسنيب والمعالجنة وخنط 15القائد.   

 لتشغيل المحرك الجوفي الكهربائي. :الكبل الكهربائي16السحب.   
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ة والمتباينننة فنني طبيعتهننا ومواصننفاتها عبأن عمليننة حفننر البئننر تمثننل مجموعننة مننن العمليننات المتشنن كمننا ذكرنننا

تنفذ هذه العمليات والعمليات المساعدة األخرى المرافقة لها بواسطة مجموعة كبينرة منن ا حيث وطرق تنفيذه

 (2-3. الشكل )تضمها وحدة الحفرلمختلفة التي األجهزة والمعدات ا

 

 

 .األجهزة والمعدات المختلفة التي تضمها وحدة الحفر :(2-3شكل )

        .منصننة عامننل البننرج -5   .مجموعننة البكننرات المتحركننة -4    .الننرأس الهينندروليكي -3    .قلننم الحفننر -2     .قننائم البننرج -1

قاعندة  -3     .مجموعة البكرات الثابتة ) التاجية ( -8   .مجموعة البكرات الثابتة ( قاعدة البرج العليا ) قاعدة -7   .حبل الحفر -6

   .األجهنزة الرافعنة الرئيسنية -12   .األجهزة الرافعنة المسناعدة  -11 .  المنضدة الرحوية -10    .المخزن مجموعة مواسير الحفر

مضخات  -16.    علبة توحيد حركة واستطاعة المحركات -15   .المحركات ) الديزل ( -14    علبة سرع األجهزة الرافعة  -13

المنشننأة  -13  .واقيننة مجمننوعتي التشننغيل والمضننخات -18  .محننوالت حزاميننة لنقننل الحركننة إلننى مضننخات الحفننر -17   .الحفننر

      .لمعالجننة لسننائل الحفننرخزانننات الترسننيب وا -21 .الخزانننات الرئيسننية لسننائل الحفننر ) الطفلننة ( -20  .السننكنية والداريننة للطنناقم

مجموعنة  -24  .قاعدة المنضدة الرحوية ) أرضنية البنرج الرئيسنية ( -23   .قاعدة أجهزة التشغيل واألجهزة الرافعة الرئيسية -22

  .ممرات التنقل لسائل الحفر ) الطفلة ( -26   .قواعد جسور ومواسير الحفر والتغليف -25  .تنظيف ومعالجة سائل الحفر
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 مكونات وحدة الحفر الدوراني :    -3-3

لتنفيذ العمليات والمهمنات الموكلنة للوحندة ، تضنم وحندة الحفنر مجموعنة منن األجهنزة والمعندات التني يمكنن 

 تصنيفها إلى : 

 مجموعة القوى المحركة :     -3-3-1

جهننزة المنفننذة تتكننون هننذه المجموعننة مننن أجهننزة القننوى المحركننة المتمثلننة فنني المحركننات التنني تننزود األ

      باالسننننتطاعات والسننننرع المطلوبننننة ، واألجهننننزة الناقلننننة للحركننننة والمنظمننننة للسننننرع والمعننننزوم الدورانيننننة 

 المطلوبة .

 يستخدم في وحدات الحفر المحركات التالية : 

 المحركات البخارية  -1

 محركات االحتراق الداخلية ) الديزل (  -2

 المحركات الكهربائية  -3

 المحركات العنفية  -4

عتبر المحركات البخارية من أوائل المحرمات المستخدمة في وحدات الحفنر ونظنراً لحاجاتهنا ألجهنزة توليند ت

البخار كالمراجل البخارية وخزانات المياه وأجهزة أخرى ذات كلفة عالية ومردود قليل نسبياً إضافة إلى أنهنا 

 تم االستغناء عن هذه المحركات كلياً .  تحتل مع أجهزتها المساعدة مساحات كبيرة من موقع العمل لذلك فقد

دم المحركات الكهربائية كمصندر للقنوى المحركنة وتشنغيل خعند توفر الطاقة الكهربائية ورخص ثمنها ، تست

 األجهزة المنفذة . 

              حركننات االحتننراق الننداخلي كمننا تسننتخدم بشننكل واسننع أيضنناً وبشننكل خنناص فنني وحنندات الحفننر الثقيلننة ، م

  وقودها ورخص ثمنه.لتوفر و لمواصفاتها ولمميزاتها الواسعة( الديزل) 

 أما أجهزة نقل الحركة فتشمل : 

 قارنات الحركة المختلفة  -1

 محوالت العزوم  -2

 علب السرع بأنواعها المختلفة  -3

 مجموعة الحفر الميكانيكية :    -3-3-2

 تشمل هذه المجموعة : 
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لندقاق منن خنالل تندوير عمنود المواسنير ) فني حالنة الحفنر الرحنوي ( : التي تقوم بتندوير ا المنضدة الرحوية -1

يجب أن تؤمن في وقت واحند ، الحركنة الدورانينة واالننزالق الشناقولي لعمنود المواسنير خنالل عملينة الحفنر 

 والتغلغل في جوف األرض . 

تستخدم المنضدة الرحوية ، في عمليات الرفع والنزال وعند زيادة طول العمود المواسير خالل عملية الحفر 

كجهاز إسناد لعمود المواسير الموجود في جوف البئر وجهاز تدوير لفك أو ربط قطع المواسير المرفوعة من 

 البئر أو المنزلة فيه . 

: وهو من التقنيات الحديثة المسنتخدمة فني وحندات الحفنر ويمثنل مجموعنة متكاملنة  الرأس الهيدروليكي القائد -2

منن دون الحاجنة إلنى المنضندة  لمجموعة المواسير مباشرة من خالل مواسنير الحفنر ذاتهنا تقوم بعملية تدوير

 كامننل مننن مواسننير (Stand)الرحويننة وقلننم الحفننر مننع إمكانيننة تقليننل فتننرة عمليننة الحفننر باسننتخدام شننوط 

ويعمل اما بالطاقة الهيدروليكية او الكهربائية, وبعمل كحلقة وصل لعبور سائل الحفنر منن خاللنه. وقند .الحفر

إلى تراجنع دور المنضندة الرحوينة إلنى جهناز احتيناطي مسناعد يقنوم باألعمنال الثانوينة خنالل  ادى استخدامه

 .فى دور قلم الحفر في هذه الوحداتعمليات الرفع والنزال وانت

 مجموعة الحفر الهيدروليكية :    -3-3-3

تضم هذه المجموعة األجهزة والمعدات والمنشأة الخاصة لتنفيذ عمليات إعداد وتحضير وضخ وتنظيف سائل 

 الحفر المستخدم لنقل الفتات المحفور إلى السطح األرض ومعادلة الضغوط الجوفية ، وتبريد الدقاق مثل : 

: تتكننون مننن الخالطننات المصننفية ) الفلتننرات ( وخزانننات السننائل االعتياديننة  معنندات تحضننير سننائل الحفننر -1

والطارئننة التنني تننؤمن لننه الكميننة والنوعيننة المطلننوبتين خننالل عمليننة الحفننر فنني ظرفيهننا الطننارئ واالعتيننادي 

 ومستودعات ومكونات صلبة ومواد المعاملة الكيميائية والفيزيائية له . 

بمهمنات ضنخ سنائل الحفنر وتنأمين عملينة دوراننه ) سنطح األرض ، داخنل  : تقنوممضخات الحفر المكبسنية  -2

مواسير الحفر ، قعر البئر ، التجوينف الحلقني ، سنطح األرض ( بنالغزارات والضنغوط المطلوبنة وفنق نظنام 

 الحفر المعدني .

 تتكون مضخة الحفر المكبسية من قسمين : 

  مكابس المضخة . قسم ميكانيكي ، ينقل الحركة من مجموعة التشغيل إلى 

  قسم هيدروليكي ويقوم بعملية سحب السائل الحفر من الخزاننات وضنخه فني خنط الضنخ نحنو البئنر بالضنغط

 والغزارة المطلوبين . 

 : تقوم هذه األجهزة بتنظيف سائل الحفر من فتات الصخور ومن الشوائب  منظومة تنظيف سائل الحفر -3

  تشمل منظمة تنظيف السائل سائل الحفر على :

  . جهاز فصل الفتات والشوائب االهتزازي 

  . خزانات الترسيب 

  . أجهزة فصل الرمل وفصل الغاز 
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  أجهزة قياس الخواص الفيزيائية والميكانيكية.  

 dischargeتنربط معندات مجموعنة الحفنر الهيدروليكينة شنبكة منن األنابينب ، وتتصنل نهاينة خنط الضنخ 

line) بناألنبوب القنائم )(stand pipe)   وبخرطنوم مطناطي(drilling hose)  يسنهل الحركنة الشناقولية

 لعمود مجموعة مواسير الحفر . 

 : يعد جزًء رئيسياً مشتركاً بين مجموعتي الحفر الميكانيكية والهيدروليكية ، إذ :  الرأس الهيدروليكي -4

  يشننكل حلقننة وصننل بننين األجننزاء المتحركننة )فنني المجموعننة الميكانيكيننة( واألجننزاء الثابتننة )خننط الضننخ فنني

 المجموعة الهيدروليكية( 

  . يحافظ على ضغط السائل المندفع إلى جوف عامود المواسير 

 بين الحركة الشاقولية لمجموعة الرفع والحركة الدورانية لعمود المواسير خالل عملية الحفر .  قيوف 

  مجموعة الرفع :   -3-3-4

 تشمل هذه المجموعة األجهزة والمعدات المنفذة لعمليات : 

 رفع وإنزال عمود المواسير الحفر والدقاق خالل عمليات استبدال الدقاق المستهلك بأخر جديد .  -1

 إطالة عمود المواسير عند الحفر .  -2

 الرفع النهائي لعمود المواسير عند االنتهاء من حفر البئر .  -3

 عمليات إنزال مواسير التغليف خالل عمليات تغليف المراحل المنجزة من عملية حفر البئر .  -4

 : (3-3كما في الشكل )تشمل هذه المجموعة األجهزة والمعدات التالية 

 الخطاف .  -1

 مجموعة البكرات المتحركة .  -2

 الخطوط العملة لحبل الحفر .  -3

 مجموعة البكرات الثابتة .  -4

 البرج .  -5

 األجهزة الرافعة .  -6

 جهاز تثبيت الطرف الثابت للحبل .  -7

A, B:  للحبل. الطرفان الثابت والمتحرك 

O:  البئرمركز 
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 مخطط لمجموعة الرفع (: 3-3الشكل )

( . يختلنف فني تصنميمها حسنب ننوع 6: وهو الجهاز الرئيسي فني المجموعنة ) األجهزة الرافعة ) الملفاف ( -1

الوحنندة ومهامهننا حيننث يمكننن أن تكننون بمحننور واحنند أو محننورين أو ثالثننة ، وبأسننطوانة رئيسننية واحنندة أو 

بأسطوانتين رئيسية ومساعدة . االتجاه الشائع فني التصناميم الحديثنة هنو اختصنار عندد محاورهنا واالقتصنار 

 محور الرفع أو محورين مع تزويدها بعلبة تغيير السرع الخاصة بها على ال

 : تشمل هذه المجموعة األشياء التالية :  منظومة الحبال ) مجموعة تخفيف الحمولة ( -2

 ( تثبت على القاعدة العليا للبرج . 4: وهي مجموعة من البكرات ) مجموعة البكرات التاجية ) الثابتة ( - أ
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( أحادية المحور عدا حالة استخدام جهاز البرج 2: وهي مجموعة من البكرات )ركة مجموعة البكرات المتح - ب

اآللي فتكون ثنائية المحور معلقة بواسطة الحبل الحفر العاملة . تتحمل هذه البكرات الحمولة الناتجة عن وزن 

 .  عمود المواسير أو التغليف المعلقة على الخطاف وتوزعها على الخطوط العملة لحبل الحفر

( يتكون من مجموعة مضفورة من الضفائر المتكونة من مجموعنة مضنفور منن 3: حبل معدني )حبل الحفر  - ت

 األسالك المعدنية .

يتكون حبل الحفر : حلقة الوصل بين أجزاء المنظومة الحبال األخرى وبينها وبين األجهزة الرافعة )الملفاف( 

 ووسيلة تقليل الحمولة على األجهزة الرافعة . وفي الوقت نفسه وسيلة التحريك في مجموعة الرفع 

  ( 7جهاز تثبيت الطرف الثابت من حبل الحبل ) - ث

 ( أو جزًء من وحدة متكاملة مع مجموعة البكرات المتحركة . 1: يكون إما جهازاً مستقالً بذاته )الخطاف  - ج

 ل عمليات الرفع والنزال . تعليق الرأس الهيدروليكي خالل عملية الحفر وتعليق القطة المواسير خال مهمته

 ( أو ثنائي القوائم يسمى )صارية الحفر( . 5: يتكون من هيكل معدني ذي أربع قوائم )برج الحفر  - ح

عمود مواسير الحفر والتغليف وإسناد مجموعة الرفع من خالل تثبيت مجموعة البكرات  وزن: تحمل  مهمته

 التاجية الثابتة على قاعدته العليا واألجهزة الرافعة على قاعدته السفلى )أرضية البرج( . 

 إسناد وتخزين مواسير الحفر المرفوعة من البئر خالل عمليات الرفع والنزال في فترة حفر البئر . 

وتشمل هذه األجهزة المنظمومات الهوائية والهيدروليكية وأجهزة  أجهزة التحكم والسيطرة :   -3-3-5

الحفر وعملينات الرفنع والننزال وبقينة العملينات الجارينة عملية التحكم عن بعد لتشغيل وإيقاف ومراقبة سير 

عطنال والمشناكل وتالفيهنا منن هنذه ملين في الموقنع واسنتباق األافي موقع العمل ، والمحافظة على سالمة الع

 األجهزة : 

 أجهزة التحكم والسيطرة عن بعد ، يعمل أجهزة ومعدات وحدة الحفر المختلفة .  -1

 أجهزة تنظيم دفع الدقاق .  -2

 أجهزة ومعدات إحكام فوهة البئر .  -3

 أجهزة قياس وتسجيل الحموالت المؤثرة في البرج والدقاق وقياس ضغوطات المضخات .  -4

  مجموعة األجهزة والمعدات المساعدة :   -3-3-6

تشمل هذه المجموعة أجهزة ومعدات متباينة ، تقوم باألعمال المسناعدة وبعنض األعمنال الجانبينة والعرضنية 

خالل عملية الحفنر وعملينات الرفنع والننزال وتركينب وتفكينك وحندة الحفنر وإعنداد الموقنع وتهيئنة لعملينات 

 الحفر ، مثل : 

 مفاتيح المواسير اليدوية والميكانيكية والهيدروليكية .  -

 رافعات المواسير وماسكاتها في المنضدة الرحوية .  -

 ضاغطات الهواء وغيرها .  -
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 يستند اختيار وحدة الحفر معينة إلى إمكانيها في تنفيذ المهام التالية : 

 النتاجية العالية لعمليات الحفر مع تأمين الفعالية االقتصادية .  -1

 إمكانية استخدام طرق الحفر المتطورة واألنظمة التكنولوجية المالئمة .  -2

 لمساعدة . سهولة االستخدام والخدمات خالل عمليات الحفر والعمليات ا -3

 مكننة العمليات الكبيرة .  -4

 تأمين أقصى معامل مردود مفيد ألجهزة الوحدة بكاملها .  -5

 سهولة النقل والتركيب والتفكيك .  -6

 المتانة والوثوق التقني لقطع أجزاء وحدة الحفر .  -7

  سهولة إصالح األجزاء سريعة االستهالك واستبدالها مع أدنى ما يمكن من االستهالك المعدني . -8

 التوفيق بين متطلبات التنظيم التكنولوجي وتسهيل ظروف العمل وبين المتطلبات األمن الصناعي .  -3

ضننرورة تننوفر مسننتلزمات إمكانيننة التطننوير الالحننق لمواصننفات وتصننميم الوحنندة عننند ظهننور مجموعننات  -10

لسننيطرة ...... تصننميمه جدينندة )أجننزاء القننوى المحركننة ، األجننزاء لمنفننذه ، وسننائل المكننننة أجهننزة الننتحكم وا

 وغيرها( بما يؤمن استخدام هذه المجموعات بدالً من المجموعات القديمة . 

المؤثرة في إنتاجية وحدة الحفر :العوامل    -4-1  

 تؤثر في إنتاجية وحدة الحفر وفعاليتها عوامل عديدة ، منها : 

: تشمل هذه العوامنل مواصنفات تصنميم معندات وأجهنزة وحندة الحفنر ،  العوامل التقنية )التصميمية( –أوالً 

 وصالبتها ومتانتها ، وطرق تنفيذ عمليات الرفع والنزال وأجهزتها المنفذة . من هذه العوامل : 

 مطابقة أو مالءمة دفع مضخات الحفر وضغطها لمتطلبات تكنولوجيا الحفر .  -1

 وأعمدتها لنظم الحفر المستخدمة . مطابقة أو مالءمة مواصفات مواسير الحفر  -2

 إمكانية تحقق سرع الدوران الضرورية لمجموعة عمود المواسير والحمولة المطلوبة على الدقاق .  -3

 استخدام األتمتة لوسائل التحكم بتكنولوجيا الحفر وتنظيم أعمال الحفر .  -4

ورفع مجموعة عمود المواسير مطابقة أو مالءمة مواصفات مجموعة الرفع وسرعها لتحقيق متطلبات إنزال  -5

 وإنزال مواسير التغليف بأقل وقت ممكن . 

 العوامل الجيولوجية :  –ثانياً 

تشمل طبيعة الصخور في المقطع الجيولوجي لمنطقة الحفر وخواصنها الميكانيكينة منن صنالبتها ومطاوعتهنا 

 البئر . للحفر وما يترتب عليها من استقرارية جدران البئر واحتماالت تغير اتجاه 

 تشمل :  العوامل التكنولوجية :  –ثالثاً 

 عمق البئر التصميمي .  -

 طرق الحفر )رحوي أو عنفي أو كهربائي( .  -

 نوع الدقاق المستخدم لتفتيت التربة .  -
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 مؤشرات نظام الحفر .  -

 مواصفات سائل الحفر وطريقة تنظيف البئر .  -

 تشمل : العوامل اإلدارية :  –رابعاً 

 وسائل عمليات النقل والتركيب والتفكيك . تأمين طرق و -

 تأمين مصادر الطاقة ومواد العمل والمياه .  -

 تنظيم الخدمات وإصالح المعدات وتأمين الورشات لذلك .  -

 المبادئ العامة الختيار مواصفات وحدة الحفر وأجزائها :    -4-2

بدرجة أساسنية ، يعتمند الحصنول علنى أقصنى سنرعة فعالنة للتغلغنل فني حفنر البئنر علنى التوفينق الجيند بنين 

متطلبات عملية الحفر ومواصفات وحدة الحفر ، ومتطلبات نظام الحفر المرتبطنة بنالخواص الفيزيوميكانيكينة 

 للتربة المحفورة ، التي تتباين بدورها في حدود واسعة . 

مواصفات المطلوبة لوحدة الحفر ودراستها ، ومن حيث تحديد المؤشنرات التصنميمية لوحندة من أجل تحديد ال

الحفر وأجزائها وحساباتها ال بد من دراسة طبيعة عمل الوحدة خالل عملية الحفر التي تتكون ، من مجموعة 

 عمليات تمثل كل منها دورة عمل دقاق  واحد . 

 ق في موضع من عملية الحفر . لذلك تكفي دراسة دورة نموذجية لعمل دقا

 يمكن تقسيم دورة دقاق واحد إلى ثالث مراحل رئيسية : 

 : إنزال الدقاق الجديد إلى قعر البئر .  المرحلة األولى -

 : عملية الحفر والعمليات المرافقة لها . المرحلة الثانية  -

 : إخراج الدقاق المستهلك من البئر . المرحلة الثالثة  -

  يمكننن تحليننل طبيعننة التحميننل علننى األجهننزة المنفننذة )مجموعننة الرفننع والمنضنندة الرحويننة طبيعةةة التحميةةل :

 ومضخات الحفر( من الدراسة أعاله كاآلتي : 

 : تخضع مجموعة الرفع والبرج لـ :  تحميل مجموعة الرفع -1

اء حمننوالت متغيننرة خننالل إنننزال مواسننير الحفننر تتغيننر بصننورة مسننتمرة مننن أقننل قيمننة متمثلننة وزن األجننز (1

المتحركة من منظومة الحبال إلى أقصى قيمة متمثلة بنوزن عمنود المواسنير النذي يبلنه طولنه عمنق المرحلنة 

 المعينة أو عمق البئر النهائي عند االنتهاء من الحفر . 

حمولة شبه ثابتة على الخطاف خالل عملية الحفر ، بقيمة تقل القيمة القصنوى بمقندار الحمولنة المطبقنة علنى  (2

 الدقاق . 

 التذبذب األقصى في مجرى عملية الحفر خالل عمليات زيادة طول عمود المواسير . (3

حمولة متناقصة بعد االنتهاء من عملية الحفر تبدأ من القيمة القصوى حتى أقنل قيمنة لهنا خنالل عملينات رفنع  (4

 عمود المواسير . 
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لتغليف ، سواء في كل مرحلة منن مقدار الحمولة على الخطاف ومقدار التغير فيها أكبر بكثير خالل عمليات ا

 مراحل البئر التصميمية أو عند االنتهاء منه . 

يسمى نظام عمل مجموعنة الرفنع والبنرج ، وفنق طبيعنة التحمينل المنذكورة أعناله ، بنظنام اعمنل أو التحمينل 

 المتكرر . 

رفنع ، تخضنع المنضندة : في المرحلتين األولى والثالثة : خنالل عملينات الننزال وال تحميل المنضدة الرحوية -2

 الرحوية لحموالت مستقرة تتغير بقيم متساوية : 

   . )متصاعدة دورياً )في المرحلة األولى 

 . )متناقصة دورياً )في المرحلة الثالثة 

يتخللهننا تحميننل جزئنني لعمليننات شنند المقنناطع المنزلننة )المرحلننة األولننى( وفننك المقنناطع المسننتخرجة )المرحلننة 

 الثالثة( . 

ة الثانية من الدورة المنضندة الرحوينة تحنت التحمينل المسنتمر خنالل كنل عملينة حفنر منن عملينات في المرحل

 المرحلة الثانية )الحفر لمسافة ماسورة حفر واحدة( . 

 لذلك ، يتم عمل )تحميل( المنضدة الرحوية وفق نظامين : 

  . )األولى : نظام العمل المتكرر )في المرحلتين األولى والثالثة 

  . )الثاني : نظام العمل المستمر )في المرحلة الثانية 

  . ثالثاً : تحميل مضخات الحفر 

 خالل دورة عمل دقاق واحد ، ينحصر عمل المضخات الحفر ضمن عمليات المرحلة الثانية . 

تعمل المضخات تحت التحميل في عمليات غسل البئر وخالل عمليات الحفر ذاتها تختلنف قندرات اسنتمرارية 

ل المضخات حسب طبيعة وظروف نظام الحفر والعمليات المنفذة لذلك يكون عمنل المضنخات وفنق نظنام عم

 العمل المستمر فقط . 

 مؤشرات وحدة الحفر :     -4-3

يتطلب تصميم أو اختيار وحدة الحفر معرفة العوامل والمؤشنرات التني تحقنق الغاينة المطلوبنة منن عمنل هنذه  -

 المؤشرات المواصفات المميزة لوحدة الحفر وطبيعة عملها ومجاالت تنفيذه الوحدة أو تلك . وتحدد هذه 

 يمكن تحديد المؤشرات األساسية لوحدة الحفر بما يلي : 

تتحنندى الحمولننة بننوزن المواسننير الننذي تسننتطيع الوحنندة رفعننه أو تحملننه . وتحننددها ، عننند الحمولةةة :  –أوالً 

 التصميم ، قيمتان : 
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 دد على أساس أقصى وزن لعمنود مواسنير الحفنر أو التغلينف ، تتحملنه الوحندة لفتنرات : تح الحمولة النظامية

 عمل طويلة . 

  وهي الحمولة التي تستطيع الوحدة تحملها لفتنرات زمنينة قصنيرة . فني الحناالت الحمولة الحدية أو الحرجة :

تسننتخدم هننذه الحمولننة فنني  –مننن النظاميننة  –االعتياديننة ، تزينند هننذه الحمولننة علننى الحمولننة النظاميننة بنسننبة 

 الحاالت الطارئة كاالستعصاء وفي بعض حاالت إنزال مواسير التغليف . 

 :  عمق الحفر –ثانياً 

يتم تحديد عمق الحفر وفق حمولة الوحندة وقياسنات ووزن مواسنير الحفنر ومواسنير التغلينف يجنب أن تنؤمن 

( 4 – 3مؤشرات )مواصفات( وحدة الحفر فعالية جيدة لعمل الوحدة باستخدام مواسير حفر مختلفة األقطار )

ومنن الواضنح أن لكنل ( منم . 141( و )0127( و 114( و )83قياسات ، مثالً مواسنير حفنر ذات اقطنار )

 نوع من هذه المواسير عمقه الحدي المرتبط بحمولة الوحدة ومتانة المواسير . 

 غزارة مضخات الحفر :  –ثالثاً 

لتأمين يجب تأمين غزارة كافينة لتمنام عملينات الحفنر فني الظنروف المختلفنة بالفعالينة المطلوبنة وتمثنل هنذه 

حدة الضخ والتي تعتمد على طريقة الحفر وعمق البئر وتصميمه الغزارة كمية السائل التي يجب أن تضخها و

 وأقطار مواسير الحفر وطبيعة المقطع الجيولوجي لموقع الحفر وغيرها من مؤشرات تكنولوجيا الحفر . 

هذه المتطلبات يجب على وحدة الحفر تأمين إمكانية تغيير الغزارة التي يصل مجال تغييرها خالل عملية حفر 

 ( 4 – 5( ويصل هذا المجال خالل عمل الوحدة عموماً إلى )2 – 1.5إلى )بئر واحدة 

 الضغط على مخرج المضخات :  –رابعاً 

 يحدد الضغط على مخرج المضخات الفعالية الممكنة لعملية الحفر ويحدد بقيمتين : 

 د خنالل عملينة : ويمثل الضغط النذي ينؤمن لوحندة الحفنر العمنل المسنتمر الطوينل األمن الضغط العامل الحدي

 التغلغل في حفر البئر 

  ويمثل الضغط الحدي الذي يمكن تأميننه لفتنرات زمنينة قصنيرة فني هنذه الحالنة الضغط الحدي المسموح به :

يجب تأمين عمل صمامات األمان وسالمتها . في الحالة العامنة يحندد الضنغط الحندي الضنغط الحندي العامنل 

 موح به . (% من الضغط الحدي المس80 – 70بنسبة )

  يحدد المجال تغير الضغط للوحدة ، الذي يمثنل لتأمين التنسيق الذاتي المتكامل لوحدة الضخ في وحدة الحفر :

 – 6( وفني الحفنر الرحنوي )2.5 – 2النسبة بين أقصى وأصغر قيمنة للضنغط ، فني الحفنر العنفني بحندود )

10 . ) 

 سرع الرفع :  –خامساً 

حفر بأقل ما يمكن من الوقت وبأقنل إهندار لالسنتطاعات المسنتغلة . وتحنافظ تؤمن هذه السرع رفع مواسير ال

 على سالمة العمل وضوابط األمن الصناعي . 
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 سرع المنضدة الرحوية أو الرأس الهيدروليكي القائد )في الحفر الرخوي( :  –سادساً 

تؤمن هذه السرع عدد الدورات الضرورية لتدوير عمود مواسير الحفر لتنفيذ متطلبات تكنولوجيا الحفر ومنن 

 الضروري تأمين مجال تغيير السرع المالئم لذلك وحسب طبيعة التربة المحفورة . 

 استطاعة وحدة الحفر :  –سابعاً 

 تؤمن هذه االستطاعة إمكانية الحصول على : 

 لرفع عامود المواسير .  السرع الضرورية 

  . الغزارة المطلوبة لسائل الحفر 

  . السرع المجددة لتدوير عمود المواسير عند الحفر 

  من منطلق تكنولوجيا الحفر زيادة سرع عمليات الرفع أو زيادة غزارة السائل تتم وفق االستقطاعات المحنددة

 لمثل هذه الحاالت . 

 هذه الحاالت .  عند تحديد االستقطاعات المحددة لمثل 

  متانة وطول عمر خدمة بعض أجزاء وحدة الحفر ، مثل : المحوالت والمضاجع وقارئنات الحركنة ومواسنير

 الحفر وحبل الحفر . 

  . عدد المحركات وأوزانها 

طول مقطع المواسير ووزنه :  –ثامناً   

المقطع ووزنه تأثيراً كبينراً يتكون مقطع )شوط( مواسير الحفر من قطعة واحدة أو قطع عدة منها يؤثر طول 

في الوقت المصروف في عمليات الرفنع والننزال فكلمنا زاد طنول المقطنع كلمنا قنل عندد المقناطع فني عمنود 

المواسننير والوقننت المصننروف علننى عمليننات فصننل المقنناطع أو توصننيلها خننالل عمليننات الرفننع والنننزال 

الحفنر  رجبنويتنأثر بنوعينة معدننه ووزننه وبقياسنات والعمليات اآللية لرفع المقطع إال أن طول المقطنع ينؤثر 

 وتكاليفه ومستوى تعقيد تصميمه . 

 ( م 36( و )25)( و18( و )12األطوال القياسية المستخدمة حالياً في وحدات الحفر 

 ( أمتار 6يستخدم في وحدات الحفر المائية الصغير المقاطع أطوالها )

  



  

36 
 

 

 

 

 مساخالفصل ال

 لوحدة الحفرالمؤشرات التصميمية 

Designing parameters for 

the drilling units 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

37 
 

إن تنأمين أقصنى فعالينة لتنفينذ المهمنات التكنولوجيننة خنالل فتنرة حفنر البئنر تعنند منن أهنم السنائل التني تواجننه 

 المعنيين بالصناعة النفطية الحقلية عند اختيار وحدة الحفر أو بعض معداتها . 

 ويتطلب تحقيق ذلك ما يلي : 

 تأمين متطلبات االستخدام والمتطلبات التكنولوجية لوحدة الحفر .  -1

 تحديد العوامل المؤثرة في إنتاجية وحدة الحفر .  -2

 تحديد الجدوى االقتصادية الختيار وحدة وأجزائها .  -3

 : برج الحفر   -5-1

فنع البكنرات المتحركنة بنأعلى سنرعة رفنع منع األخنذ يجب أن يؤمن ارتفاع برج الحفر األمان في العمل خالل ر 

بعنين االعتبنار معامنل االرتفناع منن أجننل إيقناف البكنرات المتحركنة علنى بعنند كناف عنن الحافنة السنفلى لمجمننوع 

 البكرات التاجية االرتفاع المفيد لبرج الحفر بالعالقة التالية : 

                       (5-1)   

 ( 1,2 – 1,5: المسافة من أرضية البرج حتى النهاية السفلى لمقطع مواسير الحفر المعلق )   

 : طول مقطع المواسير .    

 ( متر . 7 – 8: طول قضبان تعليق القطة المواسير والخطاف والبكرات المتحركة )   

 ( متر . 7رات المتحركة ): مسافة األمان بين مجموعة البكرات التاجية وأعلى وضع لمجموعة البك   

 الحموالت المؤثرة على برج الحفر : 

 الحموالت الشاقولية :  - أ

 الحمولة على الخطاف .  -1

 وزن البرج والمعدات المنصوبة عليه .  -2

 المركبة الشاقولية من شد النهايتين المتحركة والثابتة لحبل الحفر .  -3

 المركبة الشاقولية لوزن المواسير المستندة على محور السناد .  -4

 الحموالت األفقية :  - ب

 المركبة األفقية لشد النهايتين المتحركة والثابتة لحبل الحفر .  -1

 المركبة األفقية من وزن مجموعة المواسير الموضوعة على مخزن المواسير .  -2

 قوة ضغط الرياح .  -3

 وتحدد الحمولة الشاقولية على قاعدة مجموعة البكرات كما يلي : 

 في حالة السكون : وفق العالقة : - أ

                          (5-2)  
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 في حالة حركة الخطاف : وفق العالقة :    - ب

           
   

     
          (5-3)    

 وتحدد المركبة األفقية من شد الطرفين المتحرك والثابت لحبل الحفر : 

 في حالة السكون :  - أ

    
  

 
(         )          (5-4)   

 في حالة الحركة :  - ب

    
  

     
     

      

 
             (5-5)  

 : الحمولة المسموح بها على الخطاف نيوتن .    

Gtr حبل الحفر نيوتن .  –: وزن أجزاء منظومة الجبال )الخطاف ، مجموعتي البكرات المتحركة والتاجية 

 : زاويتا ميل الطرفين المتحرك والثابت على التوالي لحبل الحفر عن المحور الشاقولي للبرج .    

 : تركيبة منظومة الحبال . وتحسب بالعالقة التالية :   

                   (5-6)   

GtB   وزن البكرات مع الخطاف : 

Gd   وزن حبل الحفر : 

  : المركبة األفقية من وزن أشواط المواسير المستندة على محور مخزن المواسير : تحسب بالعالقة التالية 

                       (5-7)    

 ( 1,018معامل يأخذ قيمة ) Kحيث أن 

 : وزن مواسير الحفر     

α  . زاوية ميل المقطع المواسير عن الشاقول : 

  استقرارية أبراج الحفر : تتعرض أبراج الحفر وخاصة الصاري منها إلى خطر االنقالب إما األبراج رباعينة

 القوائم يدقق حسابها على المتانة االستقرارية وليؤخذ شد أوتاد التثبيت بالحسبان . 

  أبراج الحفر بمعامل االستقرار : تحدد استقرارية 
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 (       )          (5-8)  

 عزم انقالب الحفر : 

              (    )                   (5-9)  

 ويحدد استقرار البرج بالعالقة : 

                  (5-10)  

 حيث أن : 

Peh . المركبة األفقية لقوتي الشد في الطرفين الثابت والمتحرك : 

  : ارتفاع البرج .   

Pwh . محصلة ضغط الهواء على البرج : 

hw . ارتفاع نقطة التأثير : 

Phs . المركبة األفقية لوزن مقاطع المواسير : 

hp   . ارتفاع محور السناد العلوي لمخزن المواسير عن نقطة ارتكاز البرج : 

Go . قوة جذب البرج غير المحمل : 

 : المسافة بين مركز البئر ونقطة االرتكاز البرج .   

 منظومة الكابالت :    -5-2

 ومة : تمثل منظومة الكابالت أحد األجزاء الرئيسية لمجموعة الرفع التي تشمل إضافة للمنظ

الخطاف واألجهزة الرافعة ومجموعة الكبح المرافقة لها أيضاً وجهاز تثبيت الطرف الثابت لحبل الحفنر علنى 

أساس المتانة )قوة القطع( ألن هذا الحبل يتعرض خالل استثماره لقوى الشد وبشكل متكنرر ويتعنرض لقنوى 

إلنى تخريبنه )إرهاقنه( وتتعنرض الجندائل انحناء على البكرات التاجية والمتحركنة وعلنى الملفناف ممنا ينؤدي 

الخارجية لعملية التآكل على مجموعة البكرات والملفاف وهذا يؤثر على المؤشرات التقنية االقتصادية لعملينة 

 الحفر . 

 المهمات األساسية لمنظومة الحبال في وحدة الحفر : 

 تخفيف الحمولة عن األجهزة الرافعة .  -1
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تحويل الحركة الدورانية لمحاور األجهزة الرافعة ومجموعة تشغيلها إلى حركة مستقيمة شاقولية متوافقنة منع  -2

 حركة عمود مجموعة مواسير الحفر . 

 يحدد طول حبل الحفر المستخدم في وحدة الحفر بالعالقة التالية :  -3

    (   )    (   )                 (5-11)   

 حيث أن : 

 : االرتفاع المفيد لبرج الحفر .    

Lpبكرة واحدة من بكرات المنظومة .  نصف محيط : طول حبل الحفر الملتف حول 

Lf  طننول لفننات كبننل الحفننر االحتياطيننة علننى اسننطوانة األجهننزة الرافعننة ويتننراوح هننذا الطننول بحنندود :        

 متر(50 – 100)

 حساب قوى الشد في خطوط حبل الحفر : 

 تقع خطوط حبل الحفر في حالة السكون تحت تأثيره قوى شد متساوية ناتجة عن الحمولة المعلقة : 

  
 

  
 

 

 
         (5-12)   

 أما في حالة الرفع فيحدد الشد في الطرف المتحرك بالعالقة : 

    
𝛽

 
(𝛽  )

𝛽
 

  
         (5-13)   

 والشد في الطرف الثابت يحدد بالعالقة : 

    
(𝛽  )

𝛽(𝛽
 

  )
          (5-14)     

 أما في حالة النزال فإن القيمة الوسطى للشد تكون في الطرف الثابت وتحدد بالعالقة : 

    
𝛽

 
(𝛽  )

𝛽
 

  
          (5-15)   

 والشد في الطرف المتحرك يكون بقيمته الصغرى ويحدد بالعالقة : 

    
𝛽

 
(𝛽  )

𝛽(𝛽
 

  )
          (5-16)   

  (N): الحمولة على الخطاف    



  

41 
 

β  معامل مقاومة البكرات : 

إن اختيار حبل الحفنر تنم أسناس المتاننة ألن حسناب االجتهنادات الحقيقنة مسنألة معقندة جنداً ويجنب أن ال يقنل 

 احتياطي المتانة عن ويتم اختياره قيمة وفق العالقة التالية : 

   
  

      
             (5-17)     

 وفق جدول المؤشرات األساسية لحبل الحفر     وتحدد قيمة 

 . (N): قوة القطع لحبل الحفر    حيث أن

 .  (N): القوة العظمى للشد التي يتعرض لها الحبل       

 األجهزة الرافعة )الملفاف( :    -5-3

يعتبر الملفاف الجهاز األساسي في عمليات الرفع والنزال ويتم ذلنك بمسناعدة منظومنة الحبنال لرفنع وإننزال 

المواسير سواء مواسير الحفر والتغليف وأجهزة أخنرى أثنناء الحفنر وأثنناء عملينات بنناء هيكنل البئنر وكنذلك 

 يقوم بتحديد الحمولة المطبقة على الدقاق . 

األساسننية لهجهننزة الرافعننة بمننا يالئننم متطلبننات االسننتثمار والقيننام بجميننع الوظننائف ويننتم اختيننار المؤشننرات 

 الموكلة إليها أثناء عمليات الرفع والنزال والشكل التالي يبين األجهزة الرافعة . 

 : يتم اختيار قطر اسطوانة الملفاف اعتماداً على قطر الحبل الحفر بالعالقة : قطر اسطوانة الملفاف -1

 للوحدات االستكشافية الجيولوجية         

 لوحدات الحفر المتوسطة والثقيلة         (     )   

يؤدي إلنى نقصنان قطنر االسنطوانة الملفناف إلنى تنناقص عنزم الفتنل واالنحنناء المنؤثر علنى محنور األجهنزة 

الرافعة ويتناقص أيضاً عزم العطالة السطوانة الملفاف لذلك نقصان قطنر االسنطوانة عنن الحند المسنموح بنه 

 يؤدي إلى صعوبة وسوء في التفاف حبل الحفر 

يد طول اسطوانة الملفاف بالحساب الذي يتحقق التفاف حبل الحفر بنثالث أو : يتم تحد طول اسطوانة الملفاف -2

 أربع طبقات وبذلك نكون حققنا متطلبات رفع الطول المطلوب ويحدد طول اسطوانة الملفاف بالعالقة : 

                     (5-18)   

 حيث أن : 

H0  . المسافة بين المحاور االسطوانة الرافعة والبكرات التاجية : 

 : زاوية ميالن الطرف المتحرك الحبل عن مستوى البكرات التاجية .    
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 : السعة السلكية تحدد بالعالقة التالية  -3

                  (5-19)   

 

       حيث ان:

H التاجية.: المسافة بين ارضية البرج حتى مجموعة البكرات 

m.عدد الخطوط العاملة في منظومة الحبال : 

Lf :( متر.100-50طول اللفات االحتياطية المتبقية على االسطوانة عند الوضعية السفلى البكرات المتحركة) 

 ويعطى عدد لفات حبل الحفر في كل طبقة على االسطوانة بالعالقة : 

   
  

    
           (5-20)    

 حيث أن : 

Ld طول اسطوانة الملفات : 

dw قطر الحبل : 

α  معامل احتباس الثغرات بين اللفات والتشوه العرضي للحبل : 

 ويحدد طول حبل الحفر الملفوف على اسطوانة األجهزة الرافعة بالعالقة : 

             (    )              (5-21)  

 ويمكن تحديد السعة السلكية اعتماداً على العالقات السابقة بالعالقة التالية : 

              (   )             (5-22)  

 حيث أن : 

 : عدد الطبقات .    

 : عدد اللفات .     

   (      ): معامل تداخل لفات الطبقات المتتالية والتشوه القطري للكبل ويؤخذ حوالي    

 : تحدد االستطاعة المطلوبة لمجموعة تشغيل األجهزة وفق العالقة :  استطاعة اسطوانة األجهزة الرافعة -4
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           (5-23)                                    

                              (5-24)                              

 بالعالقة : NDوتعطي االستطاعة المطلوبة من األجهزة الرافعة 

   
  

   
               (5-25)                                                                                    

 حيث ان:

Nh :.االستطاعة المطلوبة على الخطاف 

Vh min المحمل بالحمولة القصوى لوزن عمود مجموعة المواسير.: السرعة الصغرى لرفع تاخطاف 

Dɳ.معامل المردود المفيد بين المحور الرافع ومحور المحرك : 

tsɳ: .معامل المردود المفيد لمنظومة الكبال المعدنية 

 نظام الكبح في األجهزة الرافعة:    -5-4

 تزود األجهزة الرافعة بنوعين من الكوابح وهي:

 : كابح شريطي ميكانيكي الكابح الرئيسي .1

 : ويستخدم منها عدة أنواع في وحدات الحفر وهي : كوابح مساعدة  .2

 الكوابح العنفية الحركية )هيدروماتيك( -

 كوابح كهربائية حركية -

 كوابح كهرومغناطيسية -

 كوابح كهروجيبية -

يقوم بكبح حركة األسطوانة االجهزة الرافعة وتبطئها أو إيقافها تمامناً خنالل عملينات الرفنع  :الكابح الرئيسي 

والنزال ويقوم أيضاً بكبح حركة عمود المواسير واختزال وزننه الفنائض عنن الحمولنة المطبقنة علنى الندقاق 

 خالل عملية الحفر.

وعنة المواسنير وامتصنناص جنزء مننن تسننتخدم منن أجنل تقليننل سنرعة ننزول عمننود مجم الكةوابح المسةاعدة : -

 الطاقة المتحررة أثناء النزال وتستخدم في حال األوزان الثقيلة . 

يتم اختيار مؤشرات الكابح على أساس تأمين عزم فرملة كافي من أجل مسك المواسير ذوات األوزان األكبر 

 والذي يتطابق مع الحمولة العظمى على الخطاف في حالة ساكنة وبأمان . 

عزم الفرملة للكابح الرئيسي الناتج عنن االحتكناك بنين اللقنم االحتكاكينة وعجنالت الفرملنة يجنب أن ينؤمن إن 

 الشرط التالي : 
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6)    25-)             ≥1.5 
  

  
  Kb] 

MB ,عزم الكبح :N.m. 

Md ,العزم الدوراني السطوانة االجهزة الرافعة :N.m.                  

[Kb] الكبح المسموح به.: معامل احتياطي 

ويرتبط العزم الدوراني السطوانة األجهزة الرافعة بالحمولة األعظمية المسموح بها على الخطاف ويزداد 

 عمق البئر ويعطى بالعالقة : 

7)      25- )              
(       )  (   )

    
 

  

 
   

 أما عزم الفرملة الذي يولده الكابح الرئيسي فيحدد بالعالقة التالية : 

8)25- )             
    

 (     ) 

    
      

 : عرض الصفائح االحتكاكية .    

Db . عدد عجلة الكابح الرئيسي : 

 : عدد اشرطة الكابح .    

 : معامل االحتكاك بين الصفائح وعجلة الكابح .    

: الضغط المحيطي التماسني المحيطني النناتج عنن تنوتر شنريط فرملنة بنين عجنالت الفرملنة والصنفائح      

 االحتكاكية يحدد بالعالقة التالية : 

5-29)   )                 
  

    
     

 وتكون أعلى قيمة للضغط التماسي عند الطرف المسحوب : 

0)35-)                   
  

    
   

ووفقاً لزاوينة إحاطنة شنريط الفرملنة فنإن الضنغط المحيطني األصنغري يكنون عنند الطنرف السناحب ويعطنى 

 بالعالقة : 

     
  

    
              (5-31)                                                                                 

 : قوتي الشد في النهاية المسحوبة والنهاية الساحبة على التوالي .      حيث أن : 
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   : المنضدة الرحوية   -5-5

 تعتبر المنضدة الرحوية إحدى األجهزة المنفذة الرئيسية في وحدة الحفر وتستخدم للقيام بمهام عديدة وهي :  

 تدوير مجموعة المواسير أثناء الحفر .  .1

 امتصاص العزم الدوراني االرتدادي وتأمين الدفع الشاقولي عند الحفر التوربيني أو الكهربائي .  .2

 إسناد مجموعة المواسير خالل عمليات إطالة المجموعة عند الحفر .  .3

 التدوير الموقعي للمواسير أثناء االصطياد وأثناء المشاكل .  .4

 والنزال . المساهمة في شد وفك المواسير خالل عمليات الرفع  .5

تحدد المؤشرات التصميمية للمنضدة الرحوية انطالقناً منن بنينة البئنر وتشنكيلة الحفنر المسنتخدمة والمتطلبنات 

 الالزمة من أجل عملية الحفر وعمليات التغليف والسمنتة 

: يجب أن يكون كافياً من أجل إنزال مواسير التغليف والدقاق المستخدمة في  قطر فتحة المنضدة الرحوية -1

 حفر البئر ويحدد قطر الفتحة بالعالقة التالية : 

)325- )                     

 حيث : 

Db   . قطر دقاق المرحلة السطحية : 

   (         ): الفراغ لمرور رأس الحفر بسهولة    

 الحمولة الستايتكية المسموح بها :  -2

الحمولة الستايتكية المسموح بهنا يجنب أن تكنون كافينة منن أجنل مسنك مواسنير التغلينف األكثنر وزنناً وبحالنة 

 سكون وتحدد بالعالقة التالية : 

          (5-33)         C0 

   

Gmax الحفر المعني.: وزن تشكيلة مواسير التغليف االكبر المستخدمة في مجال 

P.الحمولة المستقرة المسموح بها لرحي المنضدة الرحوية : 

C0.الحمولة المستقرة لمضاجع المسند الرئيسي لرحي المنضدة :  

 عدد الدورات المنضدة الرحوية :  -3
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 يتم اختباره طبقاً لمواصفات عملية الحفر ويحدد عدد الدورات األعظمي              

                 ويحدد عدد الدورات األصغري 

  :ومن خالل ذلك يمكن تحديد مجال المعايرة بالعالقة 

     
    

    
               (5-34)                                                                                 

 وعدد سرع المنضدة يزداد وفقاً للعالقة التالية : 

             (5-35)          

ZD.عدد السرع المنقولة من محور اسطوانة االجهزة الرافعة : 

m.عدد المحوالت النجمية التي يمكن تركيبها على المحور القائد للمنضدة الرحوية : 

 وتحدد القيم االنتقالية )الوسطية( أسرع دوران المنضدة الرحوية وفق قانون المتوالية الهندسية 

           (5-36)             

            (5-37)    √  
   

   

 .(i,i-1)عدد دورات رحى المنضدة الرحوية المطابقة للمراحل         :

 .Rnاس المتوالية الهندسية.وتحدد من معرفة مجال المعايرة السرعي   : 

 استطاعة المنضدة الرحوية :  -4

 يجب أن تكون من أجل تدوير مجموعة المواسير والدقاق وتفتيت الصخور في قعر البئر وتحدد بالعالقة : 

          (5-38)                                                                            (     )     

NF :االستطاعة الالزمة للتدوير الحر للمواسير. 

Nb :ر.االستطاعة الالزمة لتدوير الدقاق وتفتيت الصخور في قاع البئ 

 معامل المردود المفيد لنقل الحركة في اجزاء المنضدة الرحوية العاملة.  :

 وتحدد العالقة التالية االستطاعة الالزمة للتدوير الحر للمواسير : 

       (5-39)                               

 بالعالقة التالية :  Nbوتحدد االستطاعة الالزمة لتدوير الدقاق وتفتيت الصخور في قاع البئر 

        (5-40)                                                                                       

 حيث أن : 

 : معامل احتساب انحراف البئر .    

       : كثافة سائل الحفر     
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           : تسارع الجاذبية األرضية   

   ( ): قطر مواسير الحفر   

  ( ): طول مجموعة المواسير    

   (     ): عدد الدورات    

             المستعملة :            : معاملة حالة الدقاق : الجديدة :    

   (  ): الحمولة على الدقاق    

   (   ): قطر الدقاق    

   (   ): عدد دورات الدقاق    

 

 مضخات سائل الحفر :    -5-6

إن العنصر األساسي في تنفيذ عملية الدوران سائل الحفر وتشنغيل المحنرك العنفني الجنوفي فني حالنة وجنوده 

يتمثل بمضخات الحفر المكبسنية التني يقنوم بندفع السنائل بنالغزارة والضنغط المطلنوبين والضنروريين لتنأمين 

وتحقينق ضنغط هيدروسنتايتكي  دورة السائل الكاملة ورفع الفتات المحفور وإخراجه خارج البئنر إلنى السنطح

يعادل ضغط الطبقات أثناء الحفر وتبريد وتزييت الدقاق وتكنوين طبقنة طينينة مغلفنة لجندران البئنر ومحافظنة 

 عليها من التهدم وتتكون مضخة الحفر المكبسية من قسمين رئيسيين : 

 : القسم الميكانيكي الناقل للحركة .  األول

 ي يقوم بعملية سحب وضخ سائل الحفر وفق الغزارة والضغط المطلوبين . : القسم الهيدروليكي الذالثاني 

 المتطلبات األساسية للمضخات الحفر : 

 إمكانية تنظيم غزارة المضخة والتحكم فيها في الحدود المطلوبة لتأمين أكثر فعالية لتنظيف البئر .   -1

تأمين المضخة استطاعة كافية لرفع الفتات المحفنور وإخراجنه منن البئنر وتشنغيل المحنرك الجنوفي فني حالنة  -2

 الحفر التوربيني . 

انتظننام سننرعة جريننان سننائل الحفننر عننند مخننرج المضننخات لتالفنني حمننوالت العطالننة وتتبنناين الضننغط نتيجننة  -3

 الضربات الهيدروليكية . 

 ئل المعالجة بالضافات الكيميائية المختلفة . إمكانية المضخات التعامل مع السوا -4

تحقيق فترة استخدام كافية ألجزاء المضخة المتعاملة مع سائل الحفر وإضافة وإمكانية اسنتبدالها بسنهولة عنند  -5

 استهالكها . 

 تصميم المضخة يؤمن إمكانية توصيلها بمجموعة التشغيل من الجهتين اليمنى واليسرى للمضخة .  -6
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 المضخة مجمعة لمسافات طويلة أو قصيرة وكذلك إمكانية تغيير موقعها في وحدة الحفر . إمكانية نقل  -7

 توافق نقل المضخة مجمعة لمسافات طويلة أو قصيرة وكذلك إمكانية تغيير موقعها في وحدة الحفر .  -8

 حسابات مضخة الحفر والمجموعة الهيدروليكية : 

مقاومنات الهيدروليكينة فني أجنزاء منظومنة دوران سنائل يعتمد الضغط عند مخرج مضنخة الحفنر علنى قنيم ال

 الحفر وتكون قيمته مساوية لمجموعة قيم هذه المقاومات : 

         (5-41)                              

 وتحسب الغزارة المثالية للمضخات أحادية الشوط من العالقة : 

             (5-42)    
          

   
   

 حيث أن : 

 : عدد المكابس .    

 .   ( ): قطر المكابس    

 .  ( ): طول الشوط    

 : عدد األشواط في الدقيقة .   

 أما الغزارة المثالية للمضخات ثنائية الشوط فتحدد بالعالقة : 

            (5-43)    
(    )   

  
   

 حيث أن : 

 : مساحة مقطع المكبس .   

 : مساحة ذراع المكبس .    

 لنحصل على الغزارة المثالية .   ( )بعدد المكابس   (  )وفي حالة تعدد المكابس ثنائية الشوط نصرب 

 ويمكن تحديد الغزارة الفعلية لكل حالة على انفراد على ضوء الظروف المحددة لعمل المضخة وفق العالقة : 

          (5-44)            

   :  حيث أن

 : معامل الغزارة الحجمية .    
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 وتحدد الغزارة الحجمية وحيدة الشوط وحدية المكبس من العالقة : 

        (5-45)                      

 ويحدد المردود المفيد للمضخة من العالقة : 

        (5-46)              

 حيث أن : 

   (       ): المردود المفيد الهيدروليكي      

    (       ): المردود المفيد الحجمي    

   (       ): المردود المفيد الميكانيكي     

 وتحدد سرعة حركة المكبس بالعالقة : 

          (5-47)   
     

  
   

 ويحدد قطر المكبس في المضخات ثنائية الشوط من العالقة : 

               (5-48)   √
   

     
 

   

 
   

 ويحدد طول قميص المضخة بالعالقة : 

            (5-49)              

 : طول المكبس ، ملم     

 : احتياطي الطول ملم     

 وتحدد استطاعة مضخات سائل الحفر بالعالقة التالية : 

            (5-50)    
   

  
       

   (  ): الضغط الضائع على طول مسار سائل الحفر ولدورة كاملة    

 : المردود المفيد الكلي .     

Q.الغزارة المثالية للمضخة : 
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 حركات المستخدمة في وحدة الحفر :الم   -5-7

يتم اختيار محركات المنفذة الرئيسنية لوحندة الحفنر )األجهنزة الرافعنة والمنضندة الرحوينة ومضنخات الحفنر( 

 وفق المؤشرات التالية : 

 مصادر التغذية المتوفرة .  -1

 مقدار االستطاعة المطلوبة .  -2

 المواصفات الميكانيكية لهجهزة المنفذة .  -3

 التكنولوجيا المقترحة لعمليات الحفر والرفع والنزال  -4

 التحديد الكتلي والحجمي للمحركات .  -5

 حسب مصادر التغذية تستخدم المحركات التالية :

 محركات االحتراق الداخلي )ديزل(  -1

 المحركات الكهربائية .  -2

 المحركات العنفية والغازية .  -3

 ة إلى : حسب طبيعة التشغيل تصنف مصادر القوى المحرك

 مصادر فردية .  -1

 مصادر جماعية .  -2

 إيجابيات استخدام القوى المحركة الجماعية : 

 تقليل عدد المحركات .  -1

 تخفيض االستطاعة المطلوبة لكل محرك .  -2

 سلبياتها : 

 مضخة هذه المجموعة .  -1

انخفنناض مردودهننا المفينند نتيجننة العنندد الكبيننر للمحننوالت وأجهننزة نقننل الحركننة الننذي يننربط هننذه المحركننات  -2

 باألجهزة المنفذة الرئيسية . 

 

 إيجابيات استخدام مجموعة القوى المحركة الفردية : 

يكون لكل جهاز منفذ في وحدة الحفر مجموعة تشغيل خاصة به تشمل المحركات وأجهنزة نقنل الحركنة التني  -1

 تكون أبسط مما هي عليه في التشغيل الجماعي . 

 تؤمن سرع الدوران المطلوبة .  -2

 تسمح بالتشغيل والتوقف السريعين .  -3
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تنؤمن الحركنة بسنيطة وتنؤمن التوزينع تخزن التصميمات والمخططات الحركية ألجهزة نقل الحركة بسيطة و -4

 الجيد والمنتظم للمعدات في وحدة الحفر . 

 تؤمن هذه المجموعة مردوداً مفيداً عالياً نسبياً وذلك لقلة عدد هذه المحوالت وبساطتها .  -5

 األسس الحسابية الختيار المحركات : 

 حركات الذي يجب أن : يتم اختيار نوع المحرك باالعتماد على قيمة االستطاعة الحسابية للم

 تكون استطاعة النظامية مساوية لالستطاعة أو قريبة منها .  -1

 يؤمن المحرك األمد يمكن أن يؤدي إلى تسخين المحرك الكهربائي وتسريع استهالك المحرك الحراري .  -2

 لذلك ال بد من تحديد االستطاعة الحسابية للمحركات المستخدمة في وحدة الحفر أوالً . 

 ه االستطاعة من استطاعات األجهزة المنفذة مع األخذ بالحسبان مخططات المحوالت وتشكيالتها . تحدد هذ

 في حالة مصادر القوى المحركة الفردية : تحدد االستطاعة الحسابية للمحرك من العالقة التالية :  -

   
 

 
                (5-51)  

في حالة مصادر القوى المحررة الفردية : تحدد اسنتطاعة المحنرك وفنق اسنتطاعة األجهنزة المنفنذة العاملنة  -

 في آن معاً من العالقة التالية : 

             (5-52)    
         

 
   

بية فني هنذه في حالة مصادر القوى المحركة الفردية أو الجماعية متعددة المحركنات فنإن االسنتطاعة الحسنا -

 الحالة تحدد وفق العالقتين التاليتين : 

             (5-53)    
 

  
   

             (5-54) 
 

   
 

          

  
   

Ne االستطاعة الحسابية للمحرك ، كيلو واط : 

 : االستطاعة المستغلة من قبل الجهاز المنفذ في حالة مصادر القوة المحركة الفردية .   

: استطاعة األجهنزة المنفنذة العاملنة فني عنن معناً فني حالنة مصنادر القنوى المحركنة            

 الجماعية . 

 : عدد المحركات في المجموعة .   

 ما بين محور المحرك ومحور الجهاز المنفذ .  : المردود المفيد الكلي للسلسلة الحركية  
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( لمعرفنة المعطينات المطلوبنة)طول واقطنار 1-6لجراء الحسابات يجب الطالع علنى الفوركاسنت الشنكل )

مرحلنة, ننوع والنوزن الننوعي لسنائل الحفنر لكنل مواسير التغليف لكل مرحلة, اقطنار رؤوس الحفنر فني كنل 

 مرحلة....( للبدء بالحسابات. 

 

 الذي سوف تجرى عليه الحسابات. 4-( فوركاست بئر الالذقية 1-6الشكل )
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إن الدراسة التصميمية الختيار وحدة الحفر سوف تتم على البئر االستكشافي في )الساحل السوري( والذي تنم 

 تصميمه برنامج حفره تغليفه كما في الجدول التالي : 

 إنتاجية  وسطية ثانية  وسطية أولى  سطحية  المرحلة 

 200 1400 2600 3500  (m)عمق المرحلة 

 150 1232 2400 3256   (m)طول مواسير الحفر 

 56 56 56 -  (m)طول مواسير الحفر المثقلة 

طنننننننول وقطنننننننر أعمننننننندة الحفنننننننر 

m(inch)   

(dec*dic)   

50(10*3) 112(9*3) 144(8*3) *2)189(6 
 

 
 

 224,5 718,48 1267,5 1523,6  (KN)وزن تشكيلة الحفر 

النننننوزن الننننننوعي السنننننائل الحفنننننر 

grf/cm3  

1,08 1,08 1,08 1,08 

 273,74 1250 1586 1356  (KN)وزن مواسير التغليف 

وزن واحنندة الطننول لمواسننير الحفننر 

kgf/m 

23 23 38 38 

  20  (inch)قطر مواسير التغليف 

8
 13 9

5

 
 

7 

 5 5 5 5  (inch)قطر مواسير الحفر 

 grf/cm3  7.85 7.85 7.85 7.85كثافة المعدن 

وزن واحنندة الطننول لمواسننير الحفننر 

   kgf/mالمثقلة 

- 72,2 72,2 72,2 

 26   (inch)قطر الدقاق 
17 

 

 
 12 

 

 
 8 

 

 
 

وزن واحنندة الطننول ألعمنندة الحفننر 

kgf/m  

362 286,4 218,8 133,5 

 

          :نالحنظ أن أكبنر حمولنة علنى الخطناف هني وزن مواسنير التغلينف للمرحلنة الوسنطية الثانينة

                     

 حسابات برج الحفر :    -6-1

 الحموالت الشاقولية المؤثرة على قاعدة البكرات التاجية :  - أ

              في حالة السكون  -

 ( نجد أن : 6-5من العالقة )

          (        )            
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 ( نجد : 2-5من العالقة )

            
   58 

  
             

 في حالة الرفع والنزال : 

                        

 (  نجد : 3-5ومن العالقة )

            
   58 

     8
             

 ( نختار البرج الذي يتحمل هذه الحمولة . 2وباستخدام جدول )ملحق 

             فنجد أن البرج هو ثنائي القوائم :  

 الحموالت األفقية المؤثرة على قاعدة مجموعة البكرات التاجية نتيجة شد طرفي حبل الحفر :  - ب

 ( نجد : 4-5في حالة السكون : والطرفان مثبتان بجهة واحدة من العالقة ) - أ

    
     5 8

  
 (        )             

     حيث أن : 
 

  
            

 

  
        

 ( نجد : 4-5ن بجهتين متعاكستين : من العالقة )والطرفان مثبتا

    
 58 

  
(        )           

 في حالة الحركة :  - ب

 ( : 5-5الطرفان مثبتان من جهة واحدة من العالقة )

    
 58 

     8
 (    )  

 58    8

  
 (   )             

 ( : 5-5الطرفان مثبتان بجهتين متقابلتين من العالقة ) -

    
 58 

     8
(    )  

 58    8

  
(   )              

 المركبة األفقية من وزن مقاطع المواسير المستندة على محور مخزن المواسير :  -3

 ( وباعتبار :7-5من العالقة )

    
  

   5
          

                          

                      (
 

 
)            
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 استقرارية البرج :  -4

 ( نجد ان عزم االنقالب : 9-5من العالقة )

                                          

 ( نجد ان عزم االستقرار : 10-5ومن العالقة )

                      

 فنجد :  (8-5)ومعامل االستقرار يحسب من العالقة 

  
    

       
        

 (1.5-1.2وذلك وفق المجال ) الصاري مستقر إذاً البرج

 :  بالحسابات منظومة الك   -6-2

 ( حيث : 11-5طول كبل الحفر يحسب من العالقة )

   
 

 
     

 

 
                      

      (    )       (    )                     

 قوى الشد في الطرفين المتحرك والثابت : 

 في حالة السكون : - أ

                           

 ( نجد أن : (12-5من العالقة 

     
    

  
         

 في حالة الرفع :  - ب

 الشد في نهاية المتحركة :  -

 ( نجد : 13-5من العالقة )

       
      (      )

        
              

 الشد في النهاية الثابتة :  -

 ( 14-5من العالقة )

       
      

    (        )
             

 في حالة النزال :   - ت

 الشد في النهاية الثابتة : 

 (5-15من العالقة)
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      (      ) 

        
                

           الشد في النهاية المتحركة:    

     (5-16من العالقة)    

        
      (      ) 

    (        )
          

 المردود المفيد للمنظومة :  -

  
        

          (      )
      

 احتياطي المتانة لكبل الحفر :  -

فتكنون قنوة   (    )من جدول المؤشرات االساسية لحبل الحفر نختار قطر حبل الحفر االفتراضي وهنو 

( 5-13والقوة العظمى للشد الذي يتعرض لها الحبل كما وجدنا من العالقة )  (     )القطع الموافقة له  

 ( نجد : 17-5ومن العالقة )  (190.274KN)تساوي 

    
   

       
 ( 3 – 5وهي تقع في المجال )     

 حسابات األجهزة الرافعة :    -6-3

 ( نجد أن : 19-5السعة السلكية السطوانة الملفاف : من العالقة ) -

                    

 قطر اسطوانة الملفاف هنا من العالقة التي تمثل وحدات الحفر المتوسطة والثقيلة: -

                 

 ( نجد : 5-18طول اسطوانة األجهزة الرافعة من العالقة ) -

             ( )            

 حيث : 

   √         

             

 ( نجد :5-20على كل طبقة من الطبقات من العالقة )عدد لفات حبل الحفر  -

   
    

         
    لفة           

 ( حيث أن : 5-22عدد الطبقات : من العالقة : ) -

                         (   )                
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            مقبول                مرفوض

            ومنه عدد الطبقات : 

 

 االستطاعة المطلوبة لتشغيل الملفاف : 

             ( نجد أن : 24-5من العالقة )

        
  5

 
           

  ( نجد أن : 25-5ومن العالقة )

   
     

     
          

 ( نجد أن : 23-5من العالقة )

   
      

    
           

   نختار الملفاف المناسب :  (3)من الجدول ملحق 

   (       )وهو نموذج 

 حسابات الكابح الشريطي :    -6-4

   ( نجد أن : 27-5العزم الدوراني على محور األجهزة الرافعة من العالقة ) -

   
( 58    )       (      )8  

        
            

 قطر عجلة الكابح :  -

      (    )       (       )             

 ( نجد أن : 28-5من العالقة )  (  )عزم الفرملة :  -

   
          (           ) 

           
                    

                                                                                  وذلك على اعتبار أن : 
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 ( نجد أن : 26-5معامل الكبح : من العالقة )

   
  8   

    
    مقبول      

 ( 1,5 - 1,8وهو يقع ضمن المجال )

 قوة الشد في النهاية المسحوبة :  -

  
    

 
    

         

 
       5             

 قوة الشد في النهاية الساحبة حسب عالقة إيلر :  -

  
 

   
 

      

         
          

 حساب الضغط التماسي األصغري واألعظمي :  -

 ( نجد أن : 30-5الضغط التماسي العظمى من العالقة ) -

     
      8 

         
      5     

 (: 5-31من العالقة ) الضغط التماسي األصغري -

     
       

         
               

 المنضدة الرحوية : حسابات    -6-5

 ( نجد أن : 34-5مجال المعايرة السرعي : من العالقة ) -1

      
 5 

  
       

                            علماً أن : 

 ( نجد : 32-5قطر فتحة المنضدة الرحوية : من العالقة ) -ب

                              

 ( نجد :33-5الحمولة الستاتيكية المسموح بها من العالقة ) - ث

                      

 ( نجد : 35-5عدد سرع المنضدة من العالقة ) - ج

          

 عدد دورات المنضدة الرحوية :  - ح
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 ( نجد أن :37-5من العالقة )

 φ  √  
 

         

 نجد : (36-5ومن العالقة )

            

                       

                          

                             

                           

                           

 استطاعة المنضدة الرحوية :  - خ

 ( : 39-5المرحلة السطحية : من العالقة ) - أ

                  (      )                     

 ( نجد : 40-5من العالقة )

                                          

 ( 38-5استطاعة المنضدة الرحوية لمرحلة السطحية : من العالقة ) -

   
       5

  85
           

 المرحلة الوسطية األولى  - ب

                   (      )                     

                                         

   
    5   

  85
           

 المرحلة الوسطية الثانية :  - ت

                   (      )                        

                                        

   
    5     

  85
           

 المرحلة النتاجية :  - ث

                  (      )                       
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       8

  85
           

  

   (     )( وهي 4بناء على الحسابات السابقة نختار المنضدة المناسبة من الجدول ملحق )

 مضخات سائل الحفر : حسابات    -6-6

 المرحلة السطحية :  .1

   
   

  
  

                   

   
         

  85
         

 المرحلة الوسطية األولى :  .2

                    

   
          

  85
        

 المرحلة الوسطية الثانية :  .3

                     

   
          

  85
         

 المرحلة النتاجية :  .4

                      

   
          

  85
         

           ( نختار المضخة المناسبة وهي المضخة 5اعتماداً على الجدول ملحق )

         حيث استطاعتها :  

 .مضختين ونربطهما على التفرع أخذلتأمين الغزارة المطلوبة ن         وغزارتها العظمى 
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 المحركات : حسابات    -6-7

 لدينا االستطاعات األجهزة المنفذة الرئيسية هي كالتالي : 

             

         

          

         (        ) 

    (            )                            

 األجهزة الثانوية والمساعدة .( لتشغيل 1,1تم اتخاذ المعامل )

 :  وهو من النوعنختار المحرك المناسب 

(        )   

         باستطاعة : 

فيكون عدد المحركات الالزمة : 
 55  5

  5
 .إذاً يلزم ثالث محركات       
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المستخدمة في حفر البئر ذات المواصفات  (4500/270EK-BM) من المقارنة بين مؤشرات وحدة الحفر

 نجد أن : (1-7كما مبين في الجدول) والمعطيات الحسابية (6المبينة في الملحق )

 المعطيات الفعلية  المعطيات الحسابية  

  3500  4500  (M)عمل الحفر 

   480.3  300  (Kw)استطاعة مجموعة الرفع القصوى 

  87.82 370  (Kw)استطاعة المنضدة الرحوية القصوى 

  847  350  (Kw)استطاعة المضخات القصوى 

  32  32  (mm)قطر حبل الحفر 

  237.3 325  (tn)الحمولة الستاتيكية القصوى على الخطاف 

  700  700 (mm)قطر فتحة المنضدة 

 المستخدمة في حفر البئر (4500/270EK-BM)( مقارنة بين مؤشرات وحدة الحفر1-7الجدول)

 .والمعطيات الحسابية

 . متر 4500والذي هو أقل من العمق الحدي المحدد للحفارة المستخدمة  متر 3500عمق البئر المحفور  -1

كيلننو واط بينمننا أقصننى اسننتطاعة حسننابية لمجمننوع الرفننع هنني  300اسننتطاعة الملفنناف للوحنندة المسننتخدمة  -2

 كيلو واط .  480.3

كيلو واط أما االستطاعة الحسنابية القصنوى  350استطاعة مضخات سائل الحفر المستخدمة في وحدة الحفر  -3

 كيلو واط وهي أيضاً أقل من االستطاعة الفعلية .  847للمضخات 

كيلنو واط وأيضناً  80كيلو واط بينما االستطاعة الحسنابية القصنوى  370استطاعة المنضدة الرحوية الفعلية  -4

 هي أقل بكثير االستطاعة الفعلية . 

   باستطاعات اكبر منن  من الفقرات السابقة نجد أن األجهزة المنفذة الرئيسية للواحدة المستخدمة مصممة ومنفذة -5

يجنب اختينار أجهنزة ومعندات الحفنر بمواصنفات مناسنبة بحينث ان واحتياط كبير بحيث الحاجة اي بعوامل ام

 .ن الهدر في الطاقة أقل ما يمكنيكو

                     عوامننل األمننان المسننتخدمة فنني الحسننابات التصننميمية يجننب أن تكننون ذات قننيم مالئمننة لظننروف عمليننة الحفننر  -6

  والكلفة.مراعاة العامل االقتصادي ايضا السالمة والصناعة مع و
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 الجداول الملحقة:

نوع او فئة 

 وحدة الحفر

الوزن المعلق 

 على الخطاف

KN 

 عمق الحفر

M 

االستطاعة على 

 محور الملفاف

KW 

االستطاعة النوعية على محور 

 KWالملفاف  

من  1KNالجل 

 الوزن المرفوع

من  1mالجل 

 عمق الحفر

1 800 1250 240 0.30 0.13 

2 1000 1600 300 0.30 0.13 

3 1250 2000 440 0.35 0.22 

4 1600 2500 550 0.34 0.22 

5 2000 3200 610 0.34 0.21 

6 2500 4000 300 0.36 0.22 

7 3200 5000 1100 0.34 0.22 

8 4000 6500 1475 0.37 0.23 

9 5000 8000 2200 0.44 0.27 

10 6300 10000 2350 0.47 0.23 

11 8000 12500 2350 0.37 0.24 

 ( يبين قيم االستطاعات النوعية لوحدات الحفر حسب تصنيفها العام1الجدول الملحق )
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 LB-750 B-2-5-5 LBO-1000M1 المؤشرات

LBO-1000M2 

LBO-3000 

0-2-3000 

استطاعة 

 Kwالملفاف

560 810 810 1250 

القوة العظمى لشد 

الطرف 

 KNالمتحرك

200 270 250 340 

قطر حبل 

 mmالحفر

28 32 32 35 

 835 750 800 700 اسطوانة الملفاف

طول االسطوانة 

mm 

1200 1030 1350 1445 

 1 1 3 1 عدد محاور الملفاف

 3 3 4 4 عدد السرع االمامية

 6 6 5 4 الملفاف

 3 3 4 4 المنضدة الرحوية

نوعية الكابح 

 المساعد

 كهروماتك كهرومغناطيسي هيدروماتيك

عدد طبقات لف 

الحبل على 

 اسطوانة الملفاف

 

3 

 

5 

 

3 

 

4 

  mmالقياسات 

 8325 7030 7330 3300 الطول

 - 2610 3500 2530 العرض

 - 2430 2730 2714 االرتفاع

 - ton 17.1 27.1 27.3 الكتلة

 االجهزةالرافعة السوفيتية( يبين المواصفات التقنية لبعض 3ملحق )
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 R-700 R-950 R-1260 نوع المنضدة

 mm  700 950 1260قطر الفتحة

القوة الستاتيكية 

المسموح بها على 

 KN المنضدة

5000 6300 8000 

 KN.m 80 120 180العزم الستاتيكي 

اكبر عدد دورات 

 rpmللمنضدة  

350 350 350 

العدد التحويلي للمحولة 

 المخروطية المسننة

3.61 3.81 3.96 

الوزن)بدون اللقم 

 kgالمخروطية( 

4790 7000 9460 

A 2270 2425 2910 

B 680 750 800 

C 740 875 1070 

C1 665 765 1000 

D 1945 2065 2535 

 E    mm   1545 1850 2230االبعاد

F 305 330 360 

G 1200 1550 1930 

H 775 925 1115 

I 2010 2165 2630 

J 1270 - - 

 (مواصفات بعض انواع من المنضدة الرحوية4ملحق)
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 UNBT-600 UNBT-950 UNBT-1180L نوع المضخة

 KW 600 950 1180االستطاعة  

 3 3 3 عدد االسطوانات

 عدد الحركات المزدوجة

 بالدقيقة

160 125 125 

المضخة  غزارة

 .dm3/sec)القصوى( 

50.9 46 51.4 

ضغط المخرج 

 MPa)االعظمي( 

35 32 35 

 Lشكل  جريان مباشر Lشكل  شكل نهاية خط الجريان

 PK40-350 PK70-320 PK70-350 منظم الجريان والضغط

اقصى ضغط التصريف 

 % الشاذ

5 5 5 

ن وزن المضخة بدو

منظم الجريان  الحزام, ا

  والحماالت والضغط

Kg 

13670 22070 22432 

وزن المضخة مع 

منظم الجريان الحزام, 

  حماالتوال والضغط

Kg 

15450 24261 24632 

A 526 496 496 

B 1140 1286 1286 

C 2578 2860 2860 

D 3705 3761 3761 

 mm    E         1120 710 710االبعاد

F 3955 5390 5390 

G 1680 2186 2186 

H 2478 3359 3359 

I 592 904 904 

 (يبين مواصفات بعض مضخات الحفر5)ملحق 
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 BU3900/225 

EK-BM 

BU4000/250 

EK-BM 

BU4200/250 

EK-BM(CH) 

BU4500/270 

EK-BM(CH) 

 tf  (2250)225 (2500)250 (2500)250 (2700)270(KN)الحمولة المسموح بها للخطاف

الحمولة الستاتيكية العظمى للخطاف 

(KN)tf 

(270)2700 (300)3000 (300)3000 (324)3240 

 m 3900 4000 4200 4500عمق الحفر 

 m 25 24-25 24-27 25طول الساق 

طاقة بتيار مستمر  نوع الطاقة المستخدمة

 مع نظام تحكم رقمي

طاقة بتيار مستمر 

 مع نظام تحكم رقمي

طاقة بتيار متردد 

مع نظام تحكم 

 رقمي

طاقة بتيار 

مستمر/متردد مع 

 نظام تحكم رقمي

-UM45/225-R UM45/250-R M46/250-OG الحفر برج

R 

UM45/270-R 

للتثبيت Aشكل النوع

اليدوي للساق.مع 

امكانية وضع الرأس 

 القائد

للتثبيت Aشكل

اليدوي للساق.مع 

امكانية وضع الرأس 

 القائد

حواف امامية 

مفتوحة للتثبيت 

اليدوي للساق.مع 

امكانية وضع 

 الرأس القائد

للتثبيت Aشكل

للساق.مع اليدوي 

امكانية وضع 

 الرأس القائد

 m 45.6 45 46 45.3 االرتفاع الفعال

  القاعدة

 وحدات وحدات وحدات وحدات النوع

 m 8.5 3.83 3.83 3.83االرتفاع)ارضية الحفر( 

  البكرات

 mm 32 32 32 32قطر كبل الحفر 

 (6*5)10 (6*5)10 (6*5)10 (6*5)10 عدد البكرات

 LBU-750 الملفاف

SNG 

LBU-1100 

ET-3 

LBU-900 AS-

2 

LBU-900 ET-

3 

 KW 750 1100 900 900طاقة الدخل 

 UV-250 MA UV-270 MA UV-270 MA UV-270 MA الرأس الهيدروليكي

 tf (2500)250 (2700)270 (2700)270 (2700)270(KN)الحمولة 

 tf (1600)160 (1600)160 (1600)160 (1600)160(KN) .(API)الحمولة الديناميكية

 R-700 R-700 R-700 R-700 المنضدة الرحوية

 KW 370 370 370 370  االستطاعة

 mm 700 700 700 700قطر الفتحة 

 tf (5000)500 (5000)500 (5000)500 (5000)500(KN)الحمولة الستاتيكية المسموح بها 

 UNBT-900 A2 UNBT-900 A2 UNBT-1180 L UNBT-950  L المضخات

 KW 950 950 1180 950السعة 

 L/sec 46 46 51.4 51.4سرعة المضخة القصوى 

 MPa 32 32 35 32ضغط المخرج االغظمي 

  نظام تدوير سائل الحفر

 m3 160 205 240 210سعة نظام التدوير 

 4 5 4 4 عدد مراحل التنظيف

 ( يبين مواصفات بعض الوحدات المستخدمة6ملحق)
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 معجم المصطلحات:

 

-A- 

                                                                                        Accessoriesملحق-مساعد

 Accurate                                                                                                    ضبط 

 Ad-hesion                                                                                       التحام  -التصاق

 Air Clutch , pneumatic                                                                      قارنة هوائية 

 Arm                                                                                                           ذراع  

 Asbestos fiber             الياف اسبستوس  

 Auxiliary brakes          الكوابح المساعدة المنظمة 

 Auxiliary equipment             المعدات المساعدة  

-B- 

 Band Brake                                اشرطة الكابح  

 Bearing ball                          مضجع اسطواني-مضجع كروي

 Bearing Roller            المضاجع, كراسي المحور 

 Belt Gearing                         محولة حزامية 

-C- 

 Capacity              االستطاعة  

 Center Gravity                                                                                    مركز الثقل

 Centrifugal pump               مضخات طاردة مركزية  

 Clutch                      قارنة 

 Compressor                الضاغط الهوائي 

 Critical load                         الحمولة الحرجة 

-D- 

 Dead line               النهاية الثابتة 

 Dead line anchor                جهاز تثبيت النهاية الثابتة 

                                                                                               Derrickبرج الحف    

 Draw works                          افعة االجهزة الر

 Drill collar             عمود الحفر 

 Drill pipe               ماسورة الحفر 

 Drilling depth                عمق الحفر 

 Drilling hook                 خطاف الحفر 

 Drilling hose                خرطوم سائل الحفر 

 Drilling line(wire line)                حبل الحفر 

 Drilling mud                    سائل الحفر  
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 Drilling Rig            وحدة الحفر 

 Drilling string               عمود مجموعة المواسير 

 Drive shaft             المحور القائد  

 Drum                            اسطوانة الملفاف 

 Drum brake                   كابح الملفاف 

-E- 

 Elevators            معدات مسك وتعليق المواسير  

 Equalizer                      الموازن  

-F- 

 Fast line             النهاية المتحركة لحبل الحفر  

 Friction                احتكاك  

 Friction break             كوابح احتكاكية  

 Fluid end            القسم الهيدروليكي  

-G- 

 Gear              مسنن  

 Gear box             علبة تغير السرعات  

 Grooving              ثلوم  -اخاديد

-H- 

 Hoisting system           منومة الرفع 

 Hook            خطاف  

 Hydromatic break                       الكابح الهيدروديناميكي  

-I- 

 Interconnecting            توصيل مشترك  

-K- 

 Kelly            قلم الحفر  

 Kelly bushing              لقم قلم الحفر  

 Kinematic scheme              مخطط حركي  

-L- 

 Lever             عتلة  

 Liner              خطي 

 Load              حمل  

 Lock              قفل  

-M- 

 Main bearing                        مضاجع رئيسية 

 Master bushing                    اللقم االساسية  
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 Mixers                    خالطات 

 Mud additives               اضافات سائل الحفر 

 Mud (slush) pump               مضخة سائل الحفر 

 Mud tank             خزان سائل الحفر 

-N- 

 Nominal lad                الحمولة النظامية 

-O- 

 Offshore drilling             الحفر البحري 

 Offshore drilling platform              منصة الحفر البحري  

-P- 

 Power end           القسم الميكانيكي 

 Pilot                                                                                                           القائد  

 Penetration rate           معدل التقدم  

 Pressure pump           ضغط المضخة  

 Power drive                           مصدر القوى المحركة

 Pump discharge line           خط تصريف المضخة  

-R- 

 Rotor                     دوار  

 Roller Bearing             مضاجع تدحرجية  

 Rotary table                  منضدة رحوية  

 Rotary drilling               الحفر الدوراني 

-S- 

 Shale shakers                      مناخل هزازة  

 Storage                 خزانات 

 Slips                     مواسك  

 Stand pipe                   العمود القائم 

 Stress                           االجهاد  

 Structural scheme                مخطط تركيبي  

 Swivel                  رأس الهيدروليكي ال

-T- 

   Traveling blocks           البكرات المتحركة   

 Torque                    عزم 

 Turbo-Drill                   الحفارة العنفية)التوربينية( 

-U- 

 Uphill                  باالتجاه االعلى  
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-V- 

 Vent               ُمصرف  

 Vibrator                 هزاز  

 Velocity                                                                                                 السرعة  

 Velocity range                      مجال السرعة  

-W- 

 Well head equipment         معدات فوهة البئر  
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 المراجع العلمية:

 المراجع العربية:

 د.محمود حديد, منشورات جامعة البعث.–( 1ميكانيك االت الحفر واالنتاج ) -1

 د.محمود حديد, منشورات جامعة البعث.–( 2ميكانيك االت الحفر واالنتاج ) -2

 جامعة البعث.د.طاهر نصور و د.مسرور سليمان, منشورات –هندسة الحفر  -3

 د.محمد خضور, منشورات جامعة البعث.-)طرق الحفر( 1هندسة الحفر -4

 الشركة السورية للنفط. -5

 المراجع االجنبية:

 دارنيدرا. -موسكو -1388االت الحفر ومجاميعها  -أ-باعراف, ر -1

2- Uralmashplant –catalogue of oil&gas drilling equipment. 

 


