
 محركات باستخدام المائلة اآلبار حفر المحاضرة الرابعة

 (توربين،كهربائي)مغمورة

 :المحركات القاعية استخدامب اآلبار حرف.2-2

يتم حرف اآلبار بسيولة أكبر من الطريقة السابقة ، حيث تبقى مجموعة مواسير الحفر والجسم 
 دوران محور التوربين.الخارجي لممحرك القاعي ثابتة ويدور رأس الحفر مع 

نزال مجموعة مواسير الحفر ويمكن الحصول عمى زوايا  ويتميز بعد الحاجة لتكرار عمميات رفع وا 
واستخدام أنظمة حفر عادية وعدم الحاجة إلى التقميل من الحمل وعدد الدورات  ميل كبيرة

 وبالتالي يؤدي إلى زيادة في سرعة الحفر وتقميل الكمفة النيائية إلنجاز البئر.

 ونميز نوعيين من المحركات وىما:

 : Positive displacement Motor(.P.D.M)القاعيالمحرك .1

بأسموب مرور سائل  االحفر نفسي تشكيمةالحفر بدون تحريك  رأستدوير ن ىذا النوع يتيح إ 
داخل تجويف مضمع مصنوع من   نوع حمزوني (ROTOR)  الحفر عمى محور داخمي

  (5-2الشكل).( دورة/دقيقة250وتصل سرعة دوراتو الى ) (Stator) المطاط الصمب
التحكم باختيار والتي يتم   (AKO) وتسمى  (bend sub) ويحتوي عمى وصمة االنحناء

 . زاوية الميالن قبل انزال المعدات والتي تعطي معدل االنحناء المطموب لمبئر

( درجة وىناك أنواع من ىذه 2.75أقصى درجة ميالن في المحركات من ىذا النوع ىي )
 . المحركات التي تحتوي عمى مقطعين لمميالن بشكل معاكس او مترادف

 



  

 ( المحرك القاعي5-2الشكل )

 :مكونات المحرك

 تفريغ صمام .1
2. motor ( الثابت والجزء الدوار من تتألف) مراحل ثالث محرك مجموعة، 
 ، قضبان توصيل مجموعة .3
 ، والمحرك المحور محامل مجموعة .4
 .. رأس حفر .5
 .الطين أو اليواء عمى يعمل أن يمكن .6

 ( مواصفات المحرك القاعي1-2ويبين الجدول )



 



 
 القاعي المحرك مواصفات( 1-2) الجدول

 (Turbine: ) التوربين. 2 

 متحركة دوارة مقاطع عدة عمى يحتوي   
 الحركة نقل خالليا من يتم والتي ثابتة وأخرى

 الى تصل والتي الحفر رأس الى الدورانية
 المعدة ىذه وتتحمل دقيقة/دورة( 400-600)

.(  P.D.M) نوع المحرك من اعمى تدوير عزم
  المحركات ىذه لمثل ميالن درجة اعمى ويصل

 مع لالستخدام صالحا ويكون درجة( 1.5) الى
 لحفر.(      P.D.C) نوع الحفر رؤوس
 الشكل(  . B.U. Section) المائمة المقاطع

 يبين مواصفات التوربين (7-2)والشكل (2-6)
 

 التوربين (6-2الشكل )



 

 التوربين مواصفات( 7-2) الشكل

يبين إحصائية  (2-2)ن سرعة الحفر تختمف حسب نوع المحرك الجوفي المستخدم ، والجدول إ
 حقمية بذلك

 

 

 



Hour 

ROP 

(Ft/Hr) Footage  Drilled Drilling Method 

Hole 

Size 

 ”Turbodrill 6             -ج  182 3.2 58.71

12.50 2.4 30 Turbodrill 6” 

54.74 3.8 208 Turbodrill 6” 

85.83 2.4 206 Turbodrill 81/2” 

63.75 2.4 153 Turbodrill 81/2” 

17.37 3.8 66 Turbodrill 81/2” 

39.70 3.3 131 Turbodrill 81/2” 

32.42 3.3 107 Turbodrill 81/2” 

11.58 1.9 22 PDM 81/2” 

40.53 1.9 77 PDM 81/2” 

32.00 1.5 48 PDM 81/2” 

34.44 1.8 62 PDM 81/2” 

18.00 1.5 27 PDM 81/2” 

 المستخدم الجوفي المحرك نوع حسب تختمف الحفر سرعة (2-2الجدول)

 :لمتوربين به المسموح األصغري االنحناء قطر نصف

 بالعالقة التالية: يعطى نصف قطر االنحناء األصغري المسموح بو لمتوربين
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Rmin المسموح األصغري االنحناء قطر : نصف (m) 

LT ( طول التوربين ورأس الحفر :m) ،dB ( قطر رأس الحفر :mm) 

dT ( قطر التوربين :mm) ،K(6: المسافة الصغرى بين التوربين وجدران البئر mm.) 

f( مقدار انحناء التوربين :mm:ويعطى بالعالقة ) 
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E   ، معامل يونغ :kgf/cm2 E = 2.1*106 



qT ( 1:وزنcmمن وزن التوربين )،LT  أ: طول التوربين مع ر(س الحفرcm) 

IT ( عزم العطالة لممقطع العرضي لمتوربين :cm4:ويعطى بالعالقة ) 
4049.0 TT dI   

dT : ( قطر التوربينcm) 

األصغري المسموح بو ( يبين نصف قطر انحناء التوربين ونصف قطر االنحناء 3-2والجدول)
 عند استخدام رؤوس حفر مختمفة

 

( يبين نصف قطر انحناء التوربين ونصف قطر االنحناء األصغري المسموح بو عند استخدام 3-2الجدول)
 رؤوس حفر مختمفة

 



 


