
 األجهزة والمعدات المستخدمة في تغميف اآلبار

Casing Equipments 
 

 [:22,24,24,25]    تستخدـ أثناء عمميات تغميؼ اآلبار النفطية والغازية المعدات اآلتية

 : (Casing Pipes )مواسير التغميف - 2-1

    وىي عبارة عف أنابيب أسطوانية الشكؿ، تصنع مف خالئط الحديد بنوعيات مختمفة، توصؿ مع بعضيا بواسطة شرار 
 . عند طرفييا

تستخدـ في تغميؼ آبار النفط والغاز مواسير بأقطار متعددة تتراوح .     تعرؼ مواسير التغميؼ بقطرىا النظامي عند الجسـ
  ، ويضـ كؿ قطر عدة سماكات جدار، تصؿ في بعض األقطار إلى ثماني سماكات، تنحصر قيميا  in  24 - ½ 4بيف 
 . ، أي أنو يقابؿ كؿ قطر خارجي عدة أقطار داخميةmm 16.113 – 5.21بيف  

 :( Classification of casing pipes )تصنيف مواسير التغميف - 2-1-1

 :    تصّنؼ مواسير التغميؼ كما يمي

 :تصنيف مواسير التغميف وفقًا لطريقة تصنيعها- 2-1-1-1

 :وفقًا لطريقة تصنيع المواسير فإنيا تصنؼ إلى نوعيف رئيسييف    

 (:Rolled casing, Seamless casing)مواسير تغميف مدلفنة - 1

  in ¾ 14    وىي األكثر استعمااًل في التغميؼ، وخصوصًا لممواسير ذات القطر األقؿ مف         

تبعًا لقطر وطوؿ الماسورة المراد الحصوؿ  )يتـ تصنيع ىذه المواسير بإمرار قضباف الحديد ذات القطر والطوؿ المناسبيف 
  (.2-1) ضمف مثقب محصور بيف أسطوانتيف تدوراف باتجاىيف متعاكسيف، وفؽ ما ىو موضح في الشكؿ  (عمييا 

يتـ تسخيف القضباف الحديدية .     يحدد البعد بيف األسطوانتيف وقطر المثقب تبعًا لسماكة الجدار المراد الحصوؿ عمييا
قبؿ الدلفنة ضمف أفراف خاصة حتى درجة حرارة معينة، تحدد تبعًا لقطر القضيب، ونوع الخميطة المصنوع منيا، بحيث 

 .تسيؿ عممية الدلفنة 

 

 



 

 .دلفنة مواسير التغميؼ  : ( 2-1 )الشكؿ  

 

 (: ,Seam welding, Welding casing)مواسير تغميف ممحومة - 2

يتـ الحصوؿ عمييا بمحـ األطراؼ الطولية أللواح حديدية .     وىي أقؿ استعمااًل في تغميؼ آبار النفط والغاز مف سابقتيا
تتميز عممية المحاـ إما . ذات أبعاد وسماكات تتناسب مع طوؿ وقطر وسماكة جدار المواسير المراد الحصوؿ عمييا
، أو باستعماؿ طريقة المحاـ الكيربائي وتتميز المواسير الممحومة . بالضغط عمى األلواح بعد طبعيا مع التسخيف الالـز

 .بكمفتيا القميمة مقارنًة مع المواسير المدلفنة، وذلؾ بسبب قمة اليدر في المعدف

 :تصنيف مواسير التغميف تبعًا لنوع خميطة الحديد المستخدمة- 2-1-1-2

 ، توجد األنواع اآلتية مف الخالئط المعدنية التي تصنع منيا API     تبعًا لنوع خميطة الحديد المستخدمة وخواصيا وفؽ  
  .H-40 ،J-55 ، K-55 ، C-75 ، C-80  ، N-80 ، C-95 ، P-105 ، P-110 ، S-125 ، V-150 :المواسير 

 .[8,11,24]نبيف أنواع ىذه الخالئط وخواصيا ( 2-1)وفي الجدوؿ 

 :تصنيف مواسير التغميف تبعًا لطريقة وصمها مع بعضها- 2-1-1-3

 :   تبعًا لطريقة وصؿ مواسير التغميؼ مع بعضيا فإنيا تصنؼ إلى نوعيف

 .وصؿ بواسطة الشرار - 

 .وصؿ بطريقة المحاـ - 

وتعتبر طريقة الوصؿ بالشرار األكثر استخدامًا في تغميؼ آبار النفط والغاز، وىي تطبؽ بدورىا بعدة أشكاؿ ، نذكر بعضًا 
 :[3,5]منيا

 

 



مقاومة  نوع الخميطة
الخضوع 
 الصغرى

103 psi 

 النياية الحدية لالنسياب

Kgf/mm2 

المقاومة الحدية 
 لمكسر

Kgf/mm2 

التطاوؿ األصغري 
 2لعينة ذات طوؿ   

in ( % ) 

 الوسطى الصغرى

H-40 40 28.1 35.15 42.2 27 

J-55 55 38.7 56.2 52.7 22.5 

K-55 55 38.7 56.2 66.8 18 

C-75 75 52.7 63.3 66.8 18 

C-80 80 56.2 66.8 70.3 17 

N-80 80 56.2 77.3 70.3 17 

C-95 95 66.8 77.3 77.3 16 

P-105 105 73.8 94.9 84.4 14.5 

P-110 110 77.3 98.4 87.9 14 

S-125 125 87.9 105.5 94.9 13 

V-150 150 105.5 126.5 112.5 11.5 

 .أنواع ىذه الخالئط المعدنية وخواصيا: ( 2-1 )الجدوؿ 

 

 :مواسير تغميف بوصمة منفصمة- 1

    تتميز المواسير في ىذه الحالة بأف قطرىا الداخمي ثابت، وليا شرار خارجي عند رأسيا، حيث توصؿ مع بعضيا 
 ( .2-2 )بواسطة وصمة خاصة، تتمتع بشرار داخمي عند طرفييا، كما في الشكؿ 

 

 .مواسير تغميؼ بوصمة منفصمة : (2-2 )الشكؿ 



 .الشرار- 3.   الوصمة- 2.   مواسير التغميؼ- 1

 

، والناتجة عف نزع جزء مف (الشرار)مف عيوب ىذا النوع مف مواسير التغميؼ، المقاومة الضعيفة في مناطؽ الوصؿ 
 .المعدف لصنع الشرار

 :مواسير تغميف بوصمة من الجسم - 2

دوف  )    في ىذا النوع مف مواسير التغميؼ يجيز أحد رأسي الماسورة بشرار خارجي، أما الرأس الثاني، وبعد زيادة قطره 
ويتميز عمود مواسير التغميؼ المتشكؿ مف ىذا النوع . ( 2-3) فيجيز بشرار داخمي، الشكؿ  (التغيير في سماكة الحديد 

 )بقطر داخمي ثابت عمى كامؿ طولو، أما القطر الخارجي فيزداد في مناطؽ الوصؿ، ولكنو أقؿ مف نظيره لمنوع السابؽ 
يضاؼ إلى . مف أجؿ نفس القطر، كما أنو يسمح باستخداـ فراغ قميؿ بيف المواسير وجدراف البئر (ذي الوصمة المنفصمة 

ذلؾ أف تأثير زيادة القطر عف رأس الماسورة عمى جدراف البئر أقؿ مف التأثير اإليجابي لموصمة المنفصمة عمى ىذه 
 .الجدراف

 

 

 .مواسير تغميؼ بوصمة مف الجسـ : ( 2-3 )الشكؿ 

    العيب األساسي ليذا النوع مف مواسير التغميؼ ىو مقاومتيا القميمة لجيد الشد في مناطؽ الوصؿ، خصوصًا إذا كاف 
 . الشرار مف النوع العادي

 :مواسير تغميف ذات نهايات مغمظة مع وصمة من الجسم- 3

وزيادة سماكة .     في ىذا النوع مف المواسير تتـ زيادة سماكة الجدار عند رأس الماسورة، مع زيادة لمقطر عند إحداىما
يجيز رأس الماسورة التي لـ يتغير قطرىا بشرار خارجي، أما الرأس الثاني فيجيز . الجدار تكوف مف الداخؿ والخارج معاً 

تيدؼ زيادة سماكة الجدار عند رأس الماسورة إلى تالفي عيوب النوع السابؽ، أي زيادة مقاومة مناطؽ . بشرار داخمي
ويجب التنويو إلى أف الزيادة الخارجية لسماكة الجدار أكبر مف الزيادة الداخمية، وأف القطر الداخمي في منطقة . الوصؿ

 ) وتعرؼ ىذه المواسير بالمواسير الحدية mm  2 – 1الوصؿ أقؿ مف القطر الداخمي النظامي عند الجسـ بحوالي
Extreme line )       (.2-4) ، وىي موضحة في الشكؿ  



 

 .مواسير تغميؼ ذات نيايات مغمظة مع وصمة مف الجسـ: ( 2-4 )الشكؿ 

 :مواسير تغميف معايرة- 4

    المواسير المعايرة ىي تمؾ المواسير التي يجيز أحد رأسييا بشرار مف الداخؿ،  أما الرأس اآلخر فيجيز بشرار مف 
يتميز عمود مواسير . الخارج، حيث يتـ وصؿ المواسير مع بعضيا مباشرًة دوف الحاجة إلى وصمة منفصمة أو مف الجسـ

التغميؼ عند استخداـ ىذا النوع بقطر خارجي ثابت عمى كامؿ طولو، بما في ذلؾ مناطؽ الوصؿ، لذلؾ فيي تسمح 
العيب . باستعماؿ فراغ قميؿ بينيا وبيف مواسير التغميؼ لممرحمة السابقة، أي أنيا تمّكف مف اعتماد برامج تغميؼ متقاربة

الرئيسي ليذا النوع مف المواسير ىو المقاومة الضعيفة لجيد الشد، وال سيما في مناطؽ وصؿ المواسير، لذلؾ فيي تستخدـ 
، وكذلؾ عندما نضطر العتماد برنامج تغميؼ بأقطار (كمواسير ضائعة بشكؿ أساسي  )في تغميؼ أعماؽ قميمة       
 .يوضح ىذا النوع مف المواسير (2-5 )والشكؿ . متقاربة، بسبب كثرة المراحؿ

 

 .مواسير التغميؼ المعايرة: (2-5 )الشكؿ 

 :مواسير تغميف بوصمة من الجسم ورأسين موسعين عمى البارد - 5

يجيز أحد الطرفيف بشرار .     في ىذا النوع يتـ تعريض رأسي مواسير التغميؼ لدرجة حرارة منخفضة، مع زيادة  لمقطر
 (.2-6 )مف الخارج، أما الطرؼ اآلخر فيجيز بشرار مف الداخؿ، ويعاد ضغطو مجددًا، كما ىو موضح في الشكؿ 

 

 .مواسير تغميؼ بوصمة مف الجسـ ورأسيف موسعيف عمى البارد: ( 2-6 )الشكؿ 



 :تصنيف مواسير التغميف تبعًا لنوعية شرار الوصل - 2-1-1-4

مواسير تغميؼ بشرار عادي، ومواسير تغميؼ بشرار :     تبعًا لنوعية شرار الوصؿ فإف مواسير التغميؼ تصّنؼ إلى نوعيف
 :وأيًا كاف نوع شرار الوصؿ فإنو يجب أف يحقؽ الشرطيف اآلتييف . خاص

أف يتحّمؿ قوى الشد المحورية الناتجة عف وزف المواسير المعّمقة بو، باإلضافة إلى قوى الشد اإلضافية، التي يمكف أف - آ
 .(سوؼ ندرسيا الحقًا  )يتعرض ليا في ظروؼ مختمفة 

أف يؤمف اإلغالؽ المحكـ لمناطؽ الوصؿ، أي أف يمنع عبور الموائع خاللو مف داخؿ مواسير التغميؼ إلى الفراغ - ب
سواًء أثناء متابعة الحفر خالليا، أو أثناء  )الحمقي أو بالعكس، وميما كاف فرؽ ضغط السوائؿ داخؿ المواسير وخارجيا 

 .(استثمار النفط والغاز 

 .    وفيما يمي سوؼ ندرس نوعي الشرار المذكوريف أعاله

 :الشرار العادي - 2-1-1-4-1

 (. 2-7الشكؿ  )  درجة 60ويتمّيز بشكمو المثمثي، وبأف زاوية الرأس بيف الجانبيف ىي  .     ويعرؼ أيضًا بالشرار الدائري
يعتمد الشرار العادي في مواسير التغميؼ ذات الوصمة المنفصمة، ومواسير التغميؼ ذات الوصمة مف الجسـ، وكذلؾ في 

 .المواسير المعايرة

 

 

 

 

 

 .شرار الوصؿ العادي: ( 2-7 )الشكؿ 

 :ويختص الشرار العادي بمميزات أساسية نذكر منيا

 .مخروطي الشكؿ، أي أف ارتفاع حمقاتو يتناقص تدريجيًا باتجاه الرأس- 1

 . محور كؿ حمقة مف حمقاتو يتعامد مع محور ماسورة التغميؼ- 2

 .بمستقيـ يوازي محور الماسورة (وىو المسافة بيف حمقتيف متتاليتيف  )يقاس دور الشرار - 3

 .إف قاعدة ورأس كؿ حمقة تكوناف مدورتيف- 4



 والتي تعّرؼ بالنسبة بيف قوة الشد التي يتحّمميا الشرار، وقوة الشد التي يمكف أف يتحّمميا –    إف فعالية الشرار العادي 
 ، وىي تزداد بتناقص قطر مواسير التغميؼ، وعند استعماؿ %80-40 تتراوح بيف  –جسـ ماسورة التغميؼ في منطقة الشرار

 .والقيمة الصغرى ليذه الفعالية تصادؼ عند استخداـ مواسير التغميؼ المعايرة. وصمة منفصمة

    أما درجة اإلغالؽ المحكـ التي يؤمنيا الشرار العادي فيي بشكؿ عاـ غير كافية، وال سيما بالنسبة لمغازات المتواجدة 
تحت تأثير ضغط مرتفع، إذ يبقى ىناؾ اتصاؿ بيف الفراغ الحمقي وداخؿ مواسير التغميؼ مف خالؿ الفراغ المتبقي بيف رأس 

وليذا السبب فإف مواسير التغميؼ المجيزة بشرار عادي ال يمكف استخداميا في . الشرار الخارجي وقاعدة الشرار الداخمي
 .تغميؼ اآلبار العميقة، أو في عزؿ المجاالت التي تحوي موائع تحت ضغط مرتفع

 :الشرار الخاص - 2-1-1-4-2

كذلؾ ، ونتيجًة لسطح التالمس الكبير الذي  % . 100    يؤمف الشرار الخاص فعالية وصؿ كبيرة يمكف أف تصؿ إلى 
ويصّنع . (عازلية تامة لمفراغ الحمقي عف داخؿ مواسير التغميؼ  )يتمّيز بو فإنو يحقؽ إغالقًا محكمًا لمناطؽ الوصؿ 

 .[3,17]الشرار الخاص بأشكاؿ مختمفة، وفيما يمي سوؼ ندرس بعض أنواعو المستخدمة في مواسير التغميؼ

  (:Extreme line  EL )شرار خاص من نوع الخط الحدي  - أ
كيفية  ( 2-8 )ويبيف الشكؿ .     يستخدـ ىذا الشرار في مواسير التغميؼ ذات النيايات المغمظة وبوصمة مف الجسـ

 .الوصؿ والعزؿ عند استعماؿ ىذا الشرار

 

 .شرار خاص مف نوع الخط الحدي: ( 2-8 )الشكؿ 

 .قاعدة الشرار الخارجي- 2.  الشرار الداخمي (قاعدة  )نياية -1

 6أف شكؿ حمقات الشرار ىو شبو منحرؼ ، كما أف ميؿ جانبي الحمقة متجانس، ويساوي  (2-8 )نالحظ مف الشكؿ 
 ، وعدد الحمقات في اإلنش الواحد ىو ست حمقات بالنسبة لمواسير التغميؼ ذات 60درجات، أي أف الزاوية بيف الجانبيف 

أما مخروطية ىذا الشرار فيي   . P = 4.232 mm، والمسافة بيف حمقتيف متتاليتيف ىي  ( in 5/8 7حتى )القطر الصغير
 ¾ 10 – 5/8 8 )وعند تجييز مواسير التغميؼ ذات القطر األكبر بشرار مف ىذا النوع  . %12,5 أي ما يعادؿ 1/8بنسبة 

in )  ،والمسافة بيف حمقتيف متتاليتيف ىي فإف عدد الحمقات يكوف خمسًا في اإلنش الواحدP = 5.080 mm ونسبة  
   .% 10.417 أي ما يعادؿ  1/9.6المخروطية ىي  

 (: 2-8الحظ الشكؿ  )    يؤمف الشرار الخاص العازلية المحكمة لمناطؽ وصؿ المواسير مع بعضيا في منطقتيف   
، وتتميز ىذه المنطقة بشكميا (عند قاعدة الشرار الداخمي  )األولى وىي الرئيسية، وتقع في نياية الشرار الخارجي 



، وبسطحيا األممس، وبأف قطرىا أكبر قمياًل مف قطر (تتساوى نسبة مخروطيتيا مع نسبة مخروطية الشرار  )المخروطي 
أما منطقة العزؿ الثانية وىي ثانوية، فتوجد عند قاعدة الشرار . حمقة الشرار الذي يجيز بو السطح الخارجي لمماسورة

 .الخارجي، حيث يتالمس سطح قاعدة الشرار الخارجي مع سطح رأس الماسورة المجيزة بشرار مف الداخؿ

  ( :Buttress )شرار بترز - ب

 2-9)ونبيف في الشكؿ.     يستخدـ ىذا الشرار في تجييز مواسير التغميؼ التي توصؿ مع بعضيا بوصمة خاصة منفصمة
ىذا النوع مف شرار الوصؿ، حيث يالحظ أف ميؿ الجانب الفعاؿ لمحمقة ىو ثالث درجات، في حيف أف الجانب اآلخر  (

 ( . in  3/8 13- ½ 4 )ىو عشر درجات، وىذا ينطبؽ عمى جميع أقطار مواسير التغميؼ التي تجيز بيذا النوع مف الشرار

  

 .وصؿ مواسير التغميؼ باستخداـ شرار بترز: ( 2-9 )الشكؿ 

 .الجزء ذو السف الخارجي- 2.  الجزء ذو السف الداخمي- 1

 ، وأما P = 5.080 mmإف عدد الحمقات في اإلنش الواحد ىو خمس حمقات، والمسافة بيف حمقتيف متتاليتيف ىي       
 .%6.25  أي ما يعادؿ 1/16نسبة المخروطية فيي  

  (:Hydril )طريقة وصل هيدريل - جـ

.     تستخدـ ىذه الطريقة في مواسير التغميؼ التي تحتاج لوصمة منفصمة، وكذلؾ لتمؾ ذات النيايات المغمظة والمعايرة
وينجزاف عمى أقطار مختمفة، كما ىو موضح في الشكؿ وتتميز ىذه الطريقة في الوصؿ بوجود شراريف أسطوانييف متتالييف، 

 (10-2.)  

 طريقة وصؿيمكف استخداـ . يؤمف ىذا الشرار اإلغالؽ المحكـ بواسطة ثالث مناطؽ مسطحة

 

  (.Hydril Tripleseal )طريقة وصؿ ىيدريؿ ثالثي اإلغالؽ (: 2-10 )الشكؿ 

 .مناطؽ إغالؽ- 1-2-3



نبيف  ( 2-11 )وعمى الشكؿ . ىيدريؿ بعدة أشكاؿ، تيدؼ بمجمميا إلى زيادة فعالية الوصؿ وزيادة إحكاـ مناطؽ الوصؿ
 .[5-3]بعض ىذه األشكاؿ

A 

 

 .بعض حاالت تطبيؽ طريقة وصؿ ىيدريؿ: ( 2-11 )الشكؿ 

A – طريقة وصؿ EU ( External Upset)    .B – طريقة وصؿ ( Triple seal.)  

C – طريقة وصؿ ( CTS-"Coupled triple seal" ) بوصمة منفصمة. 

في ىذه الطريقة تغّمظ نيايات المواسير تحت درجة حرارة مرتفعة، ثـ تجّيز : EU ( External Upset )طريقة وصؿ -  
 .بشرار ىيدريؿ 

  S1 بإغالؽ S3 ( EU )وفييا تستبدؿ منطقة اإلغالؽ : ( Triple seal )طريقة وصؿ - 

وفييا تعّرض رؤوس المواسير لدرجات حرارة منخفضة قبؿ تجييزىا بشرار : بوصمة منفصمة (CTS  )طريقة وصؿ - 
 .ىيدريؿ

 

 

 



  (:Omega ) طريقة وصل أوميغا –د  

عدد حمقات . (دوف الحاجة لوصمة منفصمة  )    تطبؽ ىذه الطريقة عمى مواسير التغميؼ التي توصؿ مع بعضيا مباشرًة 
نبيف ىذا  ( 2-12 )وفي الشكؿ . %10 أي 1/10وبمخروطية  ( P = 6.35 mmالتردد   )الشرار أربع في اإلنش الواحد 

 .النوع مف الشرار

 

  (.Omega) طريقة وصؿ أوميغا : ( 2-12 )الشكؿ 

 

  (:Seal-Lock )طريقة الوصل بحمقة أقفال - هـ

تؤمف ىذه الطريقة في الربط زيادة .     تستعمؿ ىذه الطريقة لمواسير التغميؼ التي تتطمب وصمة منفصمة عف الجسـ
حكاـ العزؿ فييا عدد حمقات الشرار . ىذا النوع مف الشرار  ( 2-13        )   نبيف في الشكؿ. فعالية مناطؽ الوصؿ وا 

، إذ يؤمف العازلية سطح أممس %10.41 أي 1/9.6وبمخروطية  ( P = 5.080 mmالتردد   )خمس في اإلنش الواحد 
 .في نياية الشرار

 

  (.Seal-Lock) طريقة الوصؿ بحمقة أقفاؿ : ( 2-13 )الشكؿ 

 

 



 :المعدات التي يجهز بها الجزء السفمي من مواسير التغميف - 2-2

    يتـ تجييز الجزء السفمي مف مواسير التغميؼ ببعض المعدات التي يتـ إنزاليا بسيولة في البئر، ميما كانت زاوية 
. انحرافيا عف الوضع الشاقولي، وكذلؾ لمحصوؿ عمى سمنتة جيدة   ليا ، ولعزؿ الطبقات المخترقة بعضيا عف بعض

 [:1,5,29]ومف ىذه المعدات

  ( :Casing shoe )حذاء مواسير التغميف - 2-2-1

يؤمف ىذا الحذاء عبور .     يرّكب حذاء مواسير التغميؼ في الجزء السفمي ألنابيب التغميؼ، ويتميز بنيايتو الكروية
المواسير مف خالؿ حفرة البئر دوف أف تصطدـ بشكؿ حاد مع جدراف البئر أو مع السطح الداخمي ألنابيب التغميؼ السابقة 

 .ميما كانت زاوية ميؿ البئر كبيرة، وبذلؾ يمنع تشوه مواسير التغميؼ السابقة وجدراف البئر

  (. 2-14 )أحدىما بسيط، والثاني مركب، الشكؿ :     يستخدـ في تغميؼ اآلبار نوعاف مف أحذية المواسير

 

 

 .حذاء مواسير التغميؼ: (2-14 )الشكؿ 

a  -         حذاء بسيطb  -  (بصماـ وحيد االتجاه  )حذاء مركب 

 .كرة الصماـ- 3جسـ الحذاء     - 2إسمنت لحفظ الصماـ   - 1

 

 

 



  (:Simple casing shoe )حذاء مواسير التغميف البسيط - 2-2-1-1

مف اإلسمنت لسيولة طحنو أثناء متابعة  (والذي يسّمى أيضًا حذاء التوجيو  )    يصّنع الجزء السفمي مف الحذاء البسيط 
الحفر مف خالؿ المواسير، أما جسمو فيو عبارة عف ماسورة معدنية بقطر يساوي قطر مواسير التغميؼ نفسيا، وبسماكة 

 (.2-14انظر الشكؿ )  mm 25 - 15جدار تتراوح بيف    

 :( Compound casing shoe )حذاء مواسير التغميف المركب - 2-2-1-2

يحوي حذاء المواسير المركب صمامًا يغمؽ مف األسفؿ إلى األعمى ، أي يمنع دخوؿ السائؿ مف البئر إلى مواسير      
تبقى مواسير التغميؼ فارغة عند استخداـ الحذاء . التغميؼ ، ويسمح لو بالعبور مف داخؿ األنابيب إلى الفراغ الحمقي

إف اليدؼ مف استعماؿ . المركب طيمة الفترة التي تستغرقيا عممية التغميؼ ، إذا لـ تعبأ بواسطة مضخات سائؿ الحفر
الصماـ ذي االتجاه الوحيد في الحذاء ىو منع عودة السائؿ اإلسمنتي إلى داخؿ مواسير التغميؼ بعد إزاحتو إلى الفراغ 

وذلؾ بتأثير فرؽ الضغط بيف الفراغ الحمقي الحاوي عمى السائؿ اإلسمنتي ذي الوزف النوعي المرتفع، وداخؿ  )الحمقي 
ويترافؽ استخداـ الحذاء المركب أيضًا بتناقص قوى الشد المحورية . (المواسير، حيث يوجد سائؿ إزاحة بوزف نوعي قميؿ 

يالـز استخداـ الحذاء المركب بعض . عمى أجيزة الرفع واإلنزاؿ، والناتجة عف ثقؿ مواسير التغميؼ بسبب عامؿ الطفو
 :العيوب ، نذكر منيا

إف بقاء مواسير التغميؼ فارغة خالؿ زمف التغميؼ يسّبب تعريضيا لضغط خارجي مرتفع يمكف أف يؤدي إلى تشوىيا، - آ
خاصًة في اآلبار العميقة، وعند استخداـ سائؿ حفر بوزف نوعي مرتفع، أو أنو يتسبب في إطالة زمف التغميؼ، نظرًا 

 .لضرورة التوقؼ عمى فترات لمؿء المواسير بسائؿ الحفر بواسطة المضخات 

تقـو مواسير التغميؼ بفعؿ مكبسي أثناء إنزاليا في البئر، وبشكؿ خاص عند استخداـ سرعات إنزاؿ كبيرة لمواسير - ب
يؤدي ىذا الفعؿ المكبسي إلى تزايد الضغط داخؿ البئر . التغميؼ، وذلؾ في حالة فراغ حمقي صغير بينيا وبيف جدراف البئر

أسفؿ المواسير، حيث تتعرض جدراف البئر لضغوط إضافية متزايدة، قد تتسبب في تسّرب سائؿ الحفر إلى داخؿ الطبقات 
النفوذة والمتشققة، أو في تخريب تمؾ الطبقات ذات الثبوتية الضعيفة، مع ما يتبع ذلؾ مف انييار لجدراف البئر، واستعصاء 

 .إلخ . . . مواسير التغميؼ، أو حدوث اندفاع لممركبات الييدروكربونية 

يجب التوقؼ عف اإلنزاؿ عند االضطرار لتعبئة مواسير التغميؼ بسائؿ الحفر، منعًا لتعريضيا لضغط خارجي كبير، -  جػ
وىذا يعني أف المواسير تبقى ثابتة داخؿ البئر خالؿ زمف التعبئة، األمر الذي قد يؤدي إلى حدوث االستعصاء نتيجة 

 .تضّيؽ البئر مقابؿ الطبقات الغضارية الشرىة لمماء، أو نتيجة تزايد سماكة القشرة الطينية عمى جدراف البئر

 : (Deferential casing shoe )حذاء مواسير التغميف التفاضمي - 2-2-1-3

    يمكف التقميؿ مف عيوب استخداـ ىذا الحذاء باستخداـ أحذية مواسير تغميؼ ذاتية التعبئة ، والمعروفة باألحذية 
يسمح التصميـ الخاص ليذه األحذية بدخوؿ كميات مف سائؿ الحفر الموجود في البئر إلى داخؿ المواسير عند . التفاضمية

بيف الفراغ الحمقي أسفؿ الصماـ والضغط داخؿ المواسير أي فوؽ  )ارتفاع الضغط في البئر، بحيث يبقى فرؽ الضغط 
 .نبيف ىذا النوع مف أحذية مواسير التغميؼ  (2-15) في الشكؿ . الذي يتعرض لو الصماـ ثابتاً  (الصماـ 



 

 .حذاء مواسير التغميؼ التفاضمي  : ( 2-15 )الشكؿ 

- 5.     غشاء مطاطي- 4.         مسند مف الحديد أو األلمنيـو- 3.   إسمنت لحفظ الصماـ- 2.   جسـ الحذاء- 1
 .كرة الصماـ- 6.              ركيزة الكرة

 

يحدد قطر الفتحة في الغشاء المطاطي بحيث يكوف ارتفاع الضغط أسفؿ . يكوف الصماـ خاٍؿ مف الكرة أثناء اإلنزاؿ
وأثناء إنزاؿ مواسير التغميؼ المجيزة . مواسير التغميؼ أقؿ مف الحد الخطير عمى جدراف البئر أو عمى المواسير نفسيا

بصماـ تفاضمي فإف قسمًا مف سائؿ الحفر الذي تزيحو يتجو إلى الفراغ الحمقي ويخرج إلى السطح، بينما يتجو القسـ اآلخر 
وصوؿ الحذاء إلى قاع  )وعند االنتياء مف عممية التغميؼ   . إلى داخؿ مواسير التغميؼ مف خالؿ فتحة الغشاء المطاطي

داخؿ المواسير وتدفع بواسطة تيار سائؿ الحفر خالؿ الغشاء المطاطي حتى  ( 6) ترمى كرة المطاط أو األلمنيـو  (البئر 
، وبذلؾ يتـ تحويؿ الصماـ التفاضمي إلى صماـ وحيد االتجاه، لمنع عودة السائؿ ( 5 )ترتكز عمى مقعدىا الخاص    

 .اإلسمنتي المزاح إلى الفراغ الحمقي

  ( :Float Collars )حمقة الصد أو االستناد - 2-2-2

  عف حذاء أنابيب m 30 – 10    تركب حمقة الصد داخؿ وصمة خاصة، والتي بدورىا توضع عمى بعد يتراوح بيف      
تصنع حمقة الصد مف . (توضع بعد ماسورة تغميؼ واحدة أو اثنتيف أو ثالث مواسير ، ونادرًا بعد أربع مواسير  )التغميؼ 

تزّود الوصمة التي تضـ بداخميا حمقة . معدف األلمنيـو أو حديد الزىر لسيولة طحنيا أثناء متابعة العمؿ مف خالؿ المواسير
بصماـ وحيد االتجاه، متحولًة بذلؾ إلى وصمة عائمة ألنابيب التغميؼ، والموضحة في  (وتعرؼ بالحمقة البسيطة  )الصد 
  ( .2-16 )الشكؿ 

ىو إيقاؼ الفواصؿ اإلسمنتية، والتي  (المجيزة بصماـ وحيد االتجاه  )    اليدؼ الرئيسي لحمقة الصد البسيطة أو المركبة 
تفصؿ بيف اإلسمنت الذي يضخ داخؿ المواسير، وسائؿ الحفر الموجود قبؿ البدء بتنفيذ عممية السمنتة، وكذلؾ بيف ىذا 



األخير وسائؿ اإلزاحة عمى ارتفاع معيف مف حذاء مواسير التغميؼ، أي إبقاء الدفعة األخيرة مف السائؿ اإلسمنتي داخؿ 
، ذلؾ ألف ىذه الكمية مف (حجـ ىذه الكمية يساوي الحجـ الداخمي لمواسير التغميؼ بيف الحذاء وحمقة    الصد  )المواسير 

اإلسمنت تتميز بعدـ نظافتيا نظرًا الختالطيا مع كمية مف سائؿ اإلزاحة، والتي تمكنت مف العبور خالؿ الفراغ بيف الفاصؿ 
إف إزاحة اإلسمنت المموث خارج مواسير التغميؼ سوؼ تضعو في الجزء . اإلسمنتي والسطح الداخمي لمواسير التغميؼ

مقاومتو ضعيفة ونفوذيتو كبيرة،  )السفمي مف البئر، وسوؼ يتشكؿ منو حجر إسمنتي ضعيؼ التماسؾ وغير كتيـ      
 ، أي أف (وبذلؾ يفقد الخصائص األساسية المطموبة منو 

 

 

 .وصمة عائمة ألنابيب التغميؼ  : ( 2-16 )الشكؿ  

 .إسمنت لتثبيت الصماـ- 4.   كرة الصماـ- 3.   واقية الصماـ- 2.  جسـ الوصمة- 1

  

اإلسمنت الذي سترتكز عميو مواسير التغميؼ، والذي يشغؿ الفراغ الحمقي مقابؿ الجزء السفمي مف البئر سيكوف بنوعية 
 . سيئة، وقد ال يمكف قبولو، ويجب إصالحو

   

  ( :Casing centralizers )ممركزات مواسير التغميف - 2-2-3

    تركب ممركزات مواسير التغميؼ في الجزء السفمي فقط لمجموعة مواسير التغميؼ، وقد توضع عمى كامؿ المجاؿ الذي 
وييدؼ استخداـ الممركزات إلى جعؿ مواسير التغميؼ متمركزة مع البئر، بيدؼ الحصوؿ عمى حجر . ستجري سمنتتو

ىذا باإلضافة إلى  )إسمنتي بسماكة متجانسة، وذلؾ ألف مواسير التغميؼ لف تتمركز مع البئر ميما كانت درجة شاقوليتيا 



وينتج عف ذلؾ ابتعاد السائؿ . ، بؿ سوؼ تستند عمى جدراف البئر بأطواؿ كبيرة نسبياً (استحالة إنجاز بئر شاقولية 
يضاؼ إلى ذلؾ احتماؿ استعصاء مواسير . اإلسمنتي عف مناطؽ االستناد، وبالتالي تبقى ىذه المناطؽ غير مسمنتة

التغميؼ في ىذه المناطؽ بسبب قوى الضغط التي تتعرض ليا، والناتجة عف الفرؽ بيف ضغط عمود سائؿ الحفر في البئر 
كما أف القشرة الطينية . وضغط الموائع في الطبقة، وبشكؿ خاص عند االضطرار لمتوقؼ عف متابعة التغميؼ لفترة طويمة

. المتوضعة عمى جدراف البئر في منطقة االستناد ال يمكف  إبعادىا، وىي تسبب ضعؼ الرابطة بيف اإلسمنت والجدراف
بعض أنواع الممركزات الواسعة االنتشار، والمستخدمة لمركزة مواسير التغميؼ في اآلبار النفطية  ( 2-17 )نبيف في الشكؿ 

 .والغازية

 

 .ممركزات مواسير التغميؼ: ( 2-17 )الشكؿ 

a –ممركزات بشفرات مستقيمة    . b - ممركزات بقضباف مرنة                           .c -  ممركزات بشفرات
 .منحنية

 

  ( :Scratchers )منظفات القشرة الطينية - 2-2-4

قبؿ ضخ السائؿ  (كعكة سائؿ  الحفر  )    تستخدـ المنظفات أو القاشطات إلبعاد القشرة الطينية عف جدراف البئر 
تأميف العزؿ الجيد لمطبقات  )اإلسمنتي، وذلؾ مف أجؿ تأميف االلتصاؽ المباشر بيف اإلسمنت والصخر المشّكؿ لمجدراف 

تأميف جرياف  ) كما يؤدي استخداـ المنظفات إلى اضطراب السائؿ اإلسمنتي في الفراغ الحمقي . (المخترقة عف بعضيا 
 .، والذي يرفع مف درجة إزاحة سائؿ الحفر مف قبؿ السائؿ اإلسمنتي، والحصوؿ عمى عممية إسمنتية ناجحة(مضطرب 

الحظ  )    تصّنع قاشطات القشرة الطينية بأشكاؿ مختمفة، ويمكف تصنيفيا حسب طريقة تشغيميا إلى النوعيف اآلتييف 
 (:2-18الشكؿ 



 وىي تعمؿ عمى نزع كعكة سائؿ الحفر عف جدراف البئر بتدوير مواسير (:Vertical scratchers )منظفات عمودية - آ
 .التغميؼ، لذلؾ فيي توضع عمى كامؿ طوؿ المجاؿ المقرر عزلو باإلسمنت

 

 

 .منظفات القشرة الطينية  : ( 2-18 )الشكؿ 

A  - منظؼ عمودي  .B –منظؼ أفقي ذو حمقات    .C –منظؼ أفقي بريش . 

 

نزاؿ مواسير التغميؼ مف أجؿ نزع الكعكة، لذلؾ فيي (: Horizontal scratchers )منظفات أفقية - ب وتعمؿ برفع وا 
 .توضع في مناطؽ محددة، وعمى مسافات متساوية ضمف المجاؿ الذي سيعزؿ باإلسمنت

    ال يمكف استعماؿ منظفات كعكة الحفر دوف وجود ممركزات لمواسير التغميؼ، كما ال يجوز وضعيا في مناطؽ 
الذي يبيف مجموعة  ( 2-19 )االنحراؼ، أو تمؾ التي ازداد فييا قطر البئر نتيجًة النييار  الجدراف، كما في الشكؿ 

 .مواسير التغميؼ مع األجيزة المساعدة



 

 .مجموعة مواسير التغميؼ مع أجيزتيا المساعدة: ( 2-19 )الشكؿ 

الفاصؿ - 6الفاصؿ اإلسمنتي األوؿ          - 5حمقة الصد    - 4كاشط     - 3ممركز    - 2الحذاء    - 1
 .اإلسمنتي الثاني

  

 :معدات إنزال وتعميق مواسير التغميف الضائعة - 2-2-5

    ذكرنا سابقًا أف الرأس العموي لمواسير التغميؼ الضائعة يقع ضمف مواسير المرحمة السابقة، أي أف عممية إنزاليا في 
ويتـ  إيصاليا إلى قاع البئر باستخداـ مواسير حفر ذات قطر داخمي ثابت، . البئر تختمؼ عف طريقة إنزاؿ المراحؿ الكاممة

وتوصؿ مجموعة مواسير التغميؼ الضائعة مع مواسير الحفر بواسطة جياز إنزاؿ خاص، يجّيز بشرار يساري في طرفو 
ىذا الشرار يختمؼ عف نقاط اتصاؿ بقية مجموعة مواسير التغميؼ ومواسير  )السفمي، حيث يربط مع مواسير التغميؼ 

ترفع مواسير الحفر بعد إيصاليا لمجموعة مواسير التغميؼ الضائعة إلى قاع البئر وتثبيتيا باإلسمنت، وذلؾ . (الحفر 
. (ألنو مجّيز بشرار يساري )بإدارة طاحوف الحفر باتجاه عقارب الساعة، حيث يتـ حؿ جياز اإلنزاؿ عف مواسير التغميؼ 

يؤمف إحكاـ الفراغ الحمقي بيف ىذه  ( Casing Paker )يمكف أف يضـ جياز إنزاؿ مواسير التغميؼ الضائعة عازاًل 
ومف المفيد التأكيد عمى ضرورة أف تتـ عممية ربط مواسير الحفر فيما بينيا . المجموعة ومواسير التغميؼ لممرحمة السابقة

 .بشكؿ يدوي بعد تثبيت طاحوف الحفر، وذلؾ لتالفي حؿ جياز اإلنزاؿ، وسقوط المواسير الضائعة في البئر



يتشّكؿ جياز التعميؽ . (لتعميقيا ضمف المرحمة السابقة  )    يجّيز الطرؼ العموي لمواسير التغميؼ الضائعة بجياز تعميؽ 
لذلؾ يفترض معرفة  )األوؿ يثّبت في مواسير التغميؼ لممرحمة  السابقة، والتي تعّمؽ فييا المواسير الضائعة : مف جزأيف

قبؿ ) ، أما الجزء الثاني فيربط في الرأس العموي لممواسير الضائعة (برنامج التغميؼ وأنواع مراحمو مسبقًا وقبؿ البدء بالحفر 
يوصؿ الجزآف فيما بينيما إما بإدارة المواسير باتجاه عقارب الساعة، أو بتحريكيا باتجاه األسفؿ، أو . (وصؿ جياز اإلنزاؿ 

 . وذلؾ حسب نوع جياز التعميؽ المتوفر والمستخدـ )التدوير واإلنزاؿ : بكمتا الطريقتيف

 


