
 خواص السوائل اإلسمنتية والحجر المتشكل منيا

Cement slurries and set cement properties  
 

 :مقدمة - 2-1

عمى خواص كل من  (من حيث دعميا لمواسير التغميف وعزليا لمطبقات عن بعضيا  )    يتوقف نجاح عممية السمنتة 
التركيب المعدني والكيميائي : السائل ثم الحجر اإلسمنتي الذي سوف يتشكل وتعتمد ىذه الخواص عمى عوامل عديدة منيا

ونظام جريان , ونظام الخمط المطبق, ونسبة الماء إلى مسحوق االسمنت, لمسحوق االسمنت ونوع وكمية المواد اإلضافية
 ...ثم الشروط الطبقية, السوائل في الفراغ الحمقي

 )بل توجد مساحيق إسمنتية ,     ال توجد خمطات إسمنتية صالحة لكل األعماق وتحقق مجمل أىداف عممية السمنتة
وال تضمن فصاًل عالي الجودة , وسوائل إسمنتية تمبي متطمبات فصل الطبقات عن بعضيا في ظروف معينة (رابطة 

 (وفق ظروف كل عممية سمنتة  )لذلك يجب أن تحدد خواص السائل اإلسمنتي المثالية .. لمطبقات في ظروف أخرى
 . والعمل عمى تحقيق ىذه الخواص أثناء تحضير الخمطات اإلسمنتية
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وفيما يمي نستعرض ىذه الخواص .     تتصف خواص السائل اإلسمنتي بالتأثير المباشر عمى عممية السمنتة ونتائجيا
 [. 5,1]بشئ من التفصيل
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ألنو يمثل الدليل العممي , من أىم مواصفات السائل اإلسمنتي (الذي ىو وزن واحدة الحجم  )    يعتبر الوزن النوعي
 )وتؤدي تذبذبات قيم الوزن النوعي لمسائل عمى تغير خواصو األخرى. الوحيد لجودتو أثناء التحضير ثم النقل إلى البئر

تنتج ىذه التذبذبات عن تغير نسبة الماء إلى مسحوق  (...صالبة الحجر اإلسمنتي- قدرتو عمى التكاثف- قابميتو لمضخ
إن زيادة . اإلسمنت والذي يخل بنظام العمل ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات جمة مثل زيادة الضغط أثناء عممية السمنتة

الوزن النوعي تقابل التناقص في نسبة الماء إلى مسحوق اإلسمنت أي تؤدي إلى تعجيل تكاثف السائل وتناقص الزمن 
بينما نقصان الوزن النوعي ينتج عن زيادة نسبة الماء إلى المسحوق اإلسمنتي .. الذي يمكن خاللو متابعة دفعو لمحركة

وخاصة  )ومن الصعوبة بمكان الثبات عمى وصفة معينة عند تحضير السوائل اإلسمنتية . وخفض جودة الحجر اإلسمنتي
ولكن من الضروري التحكم بيذه الذبذبات , (عند إّتباع الطريقة اليدوية في إضافة مسحوق اإلسمنت إلى قمع الخمط

ويتم التحكم بالوزن النوعي لمسائل اإلسمنتي من خالل استخدام . ( كحد أعظمي 0.2-0.1)وجعميا ال تتجاوز قيمة معينة 
ال توجد متطمبات خاصة من السائل  ) في حال ظروف سمنتة عادية. نسب محددة من الماء إلى مسحوق اإلسمنت



 fc=1.83وفي ىذه الحالة يبمغ الوزن النوعي لمسائل اإلسمنتي % 50فإن نسبة الماء إلى اإلسمنت تكون , (اإلسمنتي 

kgf/dm3 γ  .عمميًا يمكن أن يتراوح الوزن النوعي بينkgf/dm3 1.81-1.85 وتتغير نسبة الماء إلى مسحوق , 
  .% w/c = 35-60وىي تتراوح بين , اإلسمنت تبعًا لموزن  النوعي المطموب

تتغير . ( مزج مسحوق اإلسمنت مع الماء )    تتم مراقبة الوزن النوعي لمسائل اإلسمنتي بصورة مستمرة أثناء التحضير 
 )ويمكن استخدام جياز مقياس الوزن النوعي لسائل الحفر . تبعًا لتغير قيمتو (تزداد أو تنقص  )نسبة الماء إلى اإلسمنت 

ويجب التنويو إلى ضرورة استخدام . أو أي مقياس آخر في تحديد الوزن النوعي لمسائل اإلسمنتي (تصنيع شركة بارويد
 .من أجل زيادة نسبة إزاحتو لسائل الحفر من الفراغ الحمقي, الوزن النوعي المرتفع قياسًا مع الوزن النوعي لسائل الحفر
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وتبقى حبيبات .     تعرف الثبوتية ببقاء مكونات السائل اإلسمنتي مبعثرة بشكل متجانس حتى عند توقفو عن الحركة
وعمميًا تيبط الحبيبات . اإلسمنت مشتتة في الماء لدقائق قميمة وبعدىا تيبط إلى األسفل بينما يرتفع الماء إلى األعمى

إن . الكبيرة الحجم والصغيرة بنفس السرعة ومع مرور الماء خالل اإلسمنت يظل نظيفًا تقريبًا ومحررًا من الجسيمات الدقيقة
فيو قميل في الجزء السفمي قياسًا لما ىو عميو في , سمنت اليابط ليس متجانسًا في جميع األماكنإلتوزيع الماء في كتمة ا

وتسمى أكبر كمية ماء قابمة لالنفصال عن السائل اإلسمنتي بتأثير الجاذبية بالفصل المائي لمسائل . القسم العموي
. وكذلك عمى نسبة الماء إلى المسحوق اإلسمنتي, وىو يعتمد عمى نوعية مسحوق اإلسمنت ومعالجاتو المختمفة, اإلسمنتي

ويمكن التقميل من كمية الماء . يؤدي فصل الماء إلى ظيور أحزمة مائية وتغير في خواص السائل والحجر اإلسمنتي
طحنو إلى أبعاد  )أو عن طريق رفع السطح النوعي لمسحوق اإلسمنت  (البنتونيت  )المنفصل بمعالجتو بمواد غروية 

 .وكذلك بخفض نسبة الماء إلى المسحوق (صغيرة الحجم 

توضع كمية من السائل اإلسمنتي الممزوج جيدًا في أنبوبة مدرجة :    تحدد ثبوتية السائل اإلسمنتي عمى النحو اآلتي
وتترك في وضعية ساكنة لمدة ساعتين, حيث تقاس بعد ذلك كمية الماء المنفصل في األعمى وتنسب , cm3 250سعتيا 

 [.10,9,5]إلى الحجم الكمي لمسائل اإلسمنتي فنحصل عمى قيمة الثبوتية
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ويعتبر من الخواص اليامة ,     وىو يمثل كمية الماء التي يفقدىا السائل اإلسمنتي بتأثير فرق الضغط الذي يتعرض لو
 .لمسائل

وىي تتناسب ,     تعتمد قيمة فاقد الرشح لمسائل اإلسمنتي عمى نسبة الماء إلى مسحوق اإلسمنت وعمى قيمة فرق الضغط
ويتم تعيين فاقد الرشح لمسائل اإلسمنتي باستخدام جياز مشابو لجياز . ةعكسًا مع مربع السطح النوعي لممسحوق والمزوج

 :عممًا أن القطر الداخمي لألسطوانة ىو, (ذي الضغط المنخفض )بارويد المستعمل في تعيين ىذه السمة لسائل الحفر

indi 07.03 وارتفاعيا  inh 25.05  



  A = 45 cm2وبذلك يكون سطح الرشح 

وبما أن فاقد الرشح لمسائل اإلسمنتي مرتفع جدًا, ويمكن أن يرشح الماء . يمكن استخدام جياز بضغط مرتفع عند المزوم 
 :دقيقة لذلك يحسب بالعالقة اآلتية  30بكاممو قبل مرور

 

 (          1-2           ) 

 

 :حيث إن

 Q30   - دقيقة  30حجم فاقد الرشح بعد ( cm3                           . ) 

   Qt - حجم فاقد الرشح بعد مرور الزمنt( cm3  .) 

 وذلك من, عند سمنتة اآلبار العميقة يجب معالجة السائل اإلسمنتي بمواد مقممة لفاقد الرشح

 أجل زيادة زمن الشك والمحافظة عمى سيولة مقبولة لمسائل اإلسمنتي حتى االنتياء من رفعو في الفراغ الحمقي إلى المجال 
 [.26,10]المخصص لو 
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حيث يعرف زمن ,     تقيم إمكانية نقل السائل اإلسمنتي إلى الفراغ الحمقي خارج مواسير التغميف بما يعرف بزمن الشك
وقد اصطمح عمى أن . ثم زمن نياية الشك أي نياية التصمب, وىو بداية تصمب السائل (بداية الشك  )الشك البدائي 

وأطمق عمى الزمن ,  بواز كنياية حدية100تكون لزوجة السائل اإلسمنتي معيارًا لتحديد فترة قابمية الضخ,  وأخذت القيمة 
وىذا الزمن ,  بواز بزمن التكاثف 100الذي يستغرقو السائل اإلسمنتي من لحظة تحضيره وحتى بموغ لزوجتو القيمة الحدية
ويتم تعيين ىذا الزمن باستخدام أجيزة . ىام جدًا وخاصة عند سمنتة اآلبار العميقة أو اآلبار ذات درجات الحرارة المرتفعة

يتكون جياز مقياس المزوجة الموضح في . (2-1) زمن تكاثف اإلسمنت الموضح في الشكل سمتعددة, ومنيا جياز قيا
ويوضع الجميع , يزود بنظام ثابت من الريش, حيث يوضع السائل اإلسمنتي المختبر, الشكل من وعاء أسطواني دوار

يمأل الفراغ بين أسطوانة السائل . ضمن حجرة مغمقة قادرة عمى تحمل الضغط والحرارة المطبقين عمى العينة المختبرة
.  درجة في الدقيقة2.8اإلسمنتي والحجرة المغمقة بزيت معدني ويستخدم مسخن قادر عمى رفع درجة حرارة الزيت بمعدل 

 .تركب مزدوجات حرارية لقياس درجة حرارة صمام الزيت والسائل اإلسمنتي داخل األسطوانة

ويتم ,  دورة في الدقيقة150تدار األسطوانة الممموءة بالسائل اإلسمنتي بسرعة : إن طريقة عمل ىذا الجياز ىي اآلتية
مع تزايد  )تسجيل تغيرات قيم المزوجة من خالل تسجيل معدل تعيير النابض المولبي الموصول مع محور ريش خمط العينة

 .(المزوجة تتعرض الريش لمقاومة متزايدة
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 . زمن تكاثف اإلسمنتسيبين جياز لقيا: (2-1 )الشكل

 .حمقة عازلة لألسطوانة-2.  مزدوجة حرارية لموعاء الحاوي عمى السائل اإلسمنتي- 1



 . ريش لخمط السائل- 5.  قضيب تالمس- 4.  نابض لتسجيل المزدوجة- 3

   Vعازل بشكل حرف -9.  مسخن- 8.  ىيكمية الريش- 7.  أنبوبة اليواء المضغوط- 6

- 13.  آلية مقياس الجيد الكيربائي- 12.  مقياس لمجيد الكيربائي- 11.  رولمان محوري من نوع تايمكن- 10
مسمار مسنن - 16.  بكرة مسننة مخروطية- 15وصمة لمزيت المضغوط - 14.  مزدوجة حرارية ألسطوانة الضغط

 .عمبة سرعة - 17.   مخروطي

  (.2-2)المستعمل لقياس لزوجة سوائل الحفر والموضح في الشكل FannVG يستخدم أيضًا مقياس :جياز فان

 

 

 .جياز قياس المزوجة: (2-2 )الشكل

 المزدوجة- 3.  عمبة تحوي بداخميا الصمام- 2.  مكان تثبيت المزدوجة الحرارية- 1

حمقة - 10.  خمية الضغط- 9.       مسخن- 8.  الحاجز العموي- 7عزقة عزل  -6.  أنبوب ضغط- 5.  صمام- 4
- 14.  النواس- 13.  وشيعة كيرومغناطيسية سفمية- 12.      وشيعة كيرومغناطيسية عموية- 11.  من التيفمون

 . ميكروفون– 18.       مكان دخول اليواء- 17.       صمام تفريغ- 16.  مسمار لرفع الضغط- 15.  مضخة

 

. داخل عينة السائل اإلسمنتي المختبرة (عمى مبدأ النواس)     إن عمل ىذا الجياز يختصر بتحريك قطعة حديدية حرة 
يصطدم النواس بغطاء وقاعدة الخمية التي تحوي عينة السائل اإلسمنتي وتستقبل ىذه االىتزازات من قبل الميكروفون 



وبذلك يمكننا مراقبة , يعتمد عمى لزوجة السائل اإلسمنتي (زمن كل ىزة  )إن تردد النواس . وتسجل عمى شريط خاص
 .تغير المزوجة مع تغير عدد االىتزازات وتحديد المزوجة الحدية

 :(خاصية االنتشار)سيولة السائل اإلسمنتي  - 2-2-5

وتعين بواسطة قمع مخروطي ,  مقدرة السائل اإلسمنتي عمى الحركة خالل فترة زمنية محددةة    تحدد خاصية السيول
 (.2-3) لويصنع من معدن غير قابل لمصدأ ويتميز بنعومة سطحو الداخمي, أنظر الشك. مفتوح عند قاعدتيو

 

 .جياز قياس السيولة: (2-3 )الشكل

 

 [:26]يتم تعيين ىذه الخاصية عمى النحو اآلتي

 mm 5يوضع القمع المخروطي عمى لوح زجاجي مثبت فوق ورقة تحوي دوائر مركزية تفصل بين كل دائرة وأخرى مسافة 
من أجل ضبط القمع المخروطي في مركز الدوائر  . mm 250 والخارجية mm 100بحيث يكون قطر الدائرة الداخمية , 

ونصب عينة السائل اإلسمنتي المختبر في , يفضل أن نرسم الدائرة ذات القطر المساوي لقطر قاعدة القمع بخط واضح
تعين قيمة . يرفع القمع بيدوء إلى األعمى, (cm3 120الحجم الداخمي لمقمع ىو بحدود  )القمع حتى حافة قاعدتو العموية 

. ثم يحسب متوسط ىذين القطرين,  لمسائل اإلسمنتي عن طريق قياس القطر األعظمي واألصغري المذين وصميماةالسيول
 .وينصح بضرورة تنظيف وتجفيف السطح الداخمي لمقمع المخروطي ولوح الزجاج قبل البدء بالتجربة

 .تعتمد قيمة السيولة عمى نسبة الماء إلى اإلسمنت ودرجة نعومة المسحوق ونوعية مواد المعالجة
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.     ذكرنا سابقًا أن اليدف من عممية السمنتة ىو دعم مواسير التغميف وعزل الطبقات المخترقة من قبل البئر عن بعضيا
إن دعم مواسير التغميف يتمثل بحمايتيا من التعرض لمضغط الخارجي الناتج عن انييار البئر, وكذلك حماية سطحيا 

أما عزل الطبقات عن بعضيا فيتمثل بإغالق محكم لمفراغ الحمقي . الخارجي من التعرض لمتأثير التآكمي لمموائع الطبقية



خمف مواسير التغميف مقابل ىذه الطبقات, ومنع استخدام أي جزء منيا كمعبر من قبل الموائع الطبقية التي تحاول 
من أجل تأدية  )أي يجب أن يتمتع الحجر اإلسمنتي , االنتقال من مجال ذي ضغط مرتفع إلى آخر ذو ضغط أقل

 [:26,5,1]ببعض الخصائص اليامة والتي ندرس فيما يمي بعضًا منيا (وظائفو

  : Compressive strengthالمقاومة الميكانيكية لمحجر اإلسمنتي - 2-3-1

وتعتمد قيمة المقاومة .     وىي تمثل مدى إمكانية الحجر اإلسمنتي المتشكل لمقاومة جيد االنضغاط الذي يتعرض لو
التركيب المعدني الكيميائي لمسحوق اإلسمنت ونسبة الماء إلى ىذا : الميكانيكية لمحجر اإلسمنتي عمى عدة عوامل أىميا

ونوعية وكمية المواد المضافة إلى المسحوق  (درجة نعومة المسحوق  )والسطح النوعي لممسحوق اإلسمنتي, المسحوق
يالحظ تأثير التركيب المعدني الكيميائي لمسحوق اإلسمنت عمى صالبة الحجر عند زمن ... وظروف التجمد , اإلسمنتي

وتتزايد المقاومة الميكانيكية لمحجر اإلسمنتي بسرعة عند استخدام , التجمد الطويل, فكمما زاد زمن التجمد زادت الصالبة
بينما تتناسب المقاومة الميكانيكية عكسًا ونسبة , (عندما تكون أبعاد الحبيبات صغيرة جدًا  )مسحوق بسطح نوعي مرتفع 
 .أي يجب التقميل من ىذه النسبة لمحصول عمى حجر إسمنتي أكثر مقاومة, الماء إلى مسحوق اإلسمنت

إال أنو ,     إن معالجة السائل اإلسمنتي بمسرعات التصمب تمّكن من زيادة المقاومة الميكانيكية األولية لمحجر اإلسمنتي
أما تأثير مبطئات .  إلى ما يماثل العينات غير المعالجةةمع زيادة فترة التصمب تنخفض في العادة المقاومة الميكانيكي

 .التصمب فيكون بتقميل المقاومة األولية لمحجر اإلسمنتي

    يمكن زيادة المقاومة الميكانيكية لمحجر اإلسمنتي بمعالجة السائل اإلسمنتي أو حتى المسحوق اإلسمنتي بنسبة معينة 
 .من الرمل الكوارتزي

    تقاس درجة مقاومة الحجر بتعريض العينات التي تحضر مخبريًا لقوى ضغط متزايدة وتسجيل القيمة العظمى التي 
ويجب التنويو عمى ضرورة تحضير خمطات مختمفة من السائل اإلسمنتي مخبريًا ضمن قوالب . تحممتيا قبل التحطم

ثم توضع العينات في , خاصة, إذ تستعمل نسب مختمفة من الماء إلى اإلسمنت, وكذلك من المواد اإلضافية المختمفة
ثم تجرى , وبعد االنتظار لتجمد وتصمب العينة تخرج من الفرن وتبرد. أفران لرفع درجة حرارتيا إلى تمك المسجمة في البئر

تستخدم في عممية السمنتة الحقيقية تمك الخمطة اإلسمنتية التي أعطت حجرًا بأكبر مقاومة . تجارب لتحديد درجة مقاومتيا
 .ةميكانيكي

 

  :     Set cement permeabilityنفوذية الحجر اإلسمنتي- 2-3-2

فصميا عن  )وىي التي تحدد درجة عازلية اإلسمنت لمطبقات .     وىي السمة الثانية اليامة من خواص الحجر اإلسمنتي
نسبة الماء إلى مسحوق - طبيعة مسحوق اإلسمنت: ويعتمد نفوذ الحجر اإلسمنتي عمى عدة عوامل منيا. (بعضيا 
واإلسمنت السيئ يمكن أن يتشكل . الشروط التي يحدث عندىا التجمد والضغط, ثم درجة الحرارة وزمن التجمد- اإلسمنت

فيو قنوات وفراغات تشّكل ممر عبور لمموائع وخاصة الغاز من الطبقات ذات الضغط المرتفع إلى الطبقات ذات الضغط 



ومن أىم مظاىره ىجرة الغاز, وألىمية . المنخفض, أو حتى السطح أحيانًا, مما يفقد اإلسمنت وظيفتو األساسية في العازلية
 .ىذه المشكمة سنتناوليا بشيء من التفصيل

  :(Gas migration )ىجرة الغاز  -2-3-2-1    

    ىذه المشكمة يمكن أن تحصل قبل عممية السمنتة, وىي تعتبر من أصعب المشاكل التي تواجو الصناعة النفطية, وىي 
والموائع يمكن أن تياجر إلى الطبقات التي . عبارة عن اجتياح الموائع الطبقية إلى الفراغ الحمقي لعدم وجود توازن بالضغط

ضغطيا أقل أو إلى السطح, وقد تؤدي إلى حصول اندفاع في مراحل الحفر, أو ارتفاع في الضغط في الفراغ الحمقي عمى 
 [.13]رأس البئر وعدم اكتشافو في حال انتقالو من طبقة إلى أخرى أقل ضغطاً 

 :    تجرى عمميات سمنتة ثانوية إليقاف تسرب الغاز, وىذه العمميات غالبًا ما تكون غير مجدية لألسباب اآلتية

 .من الصعب التعرف عمى مكان توضع القنوات الشعرية والسيما أنيا أحيانًا ال تتجاوز بضع مميمترات -1
 .القنوات الغازية صغيرة لدرجة من الصعب ممؤىا باإلسمنت -2

 .الضغط الالزم لمحقن ىو في بعض األحيان كاف لتحطيم ترابط اإلسمنت -3

 .معالجة سائل الحفر -4
 .مركزة مواسير التغميف -5

 .خالل دوران سائل الحفر أو خالل ضخ السائل اإلسمنتي (بالرفع واإلنزال أو التدوير )تحريك مواسير التغميف  -6

 

 

 .يبين تشكل القنوات الغازية في الحجر اإلسمنتي: (2-4 )الشكل



A -الخمطة السائمة بعد انتياء عممية الضخ مباشرة. 

B -عممية ارتشاح السائل الى الطبقة النفوذة. 

C -انخفاض الضغط نتيجة التيمم يسمح بتسرب الغاز من الطبقة الى البئر. 

D -الغاز يسمح بتشكل قنوات مسامية تصل بين الطبقة وعبر اإلسمنت. 

 

 .اختيار المخدة وفاصل اإلزاحة المناسبين لكل من سائل الحفر والسائل اإلسمنتي -7

 . اختيار الحجوم المناسبة من السوائل -8

 .تصميم غزارة الضخ حسب ظروف البئر وتفضيل الغزارات العالية والجريان المضطرب -9

 

والترابط بين , إماىة اإلسمنت , خواص السائل اإلسمنتي, إزاحة سائل الحفر, وتتعمق مشكمة ىجرة الغاز بكثافة الموائع
 .اإلسمنت ومواسير التغميف أو اإلسمنت والطبقة

 

 :عوامل التحكم بيجرة الغاز- 2-3-2-2

 

 : التحكم بالكثافة-  1

لمتحكم بالبئر أثناء الحفر وحل ىذا "     إن التحكم بالغاز خالل ضخ السائل اإلسمنتي وبعد ضخو مباشرة مشابو تماما
األمر يتم بزيادة كثافة السائل اإلسمنتي والتي يحد منيا حصول التيريب وبعض الباحثين يوصون بمراقبة الضغوط في 

 .مراحل عممية السمنتة والعمل عمى تأمين الكثافة التي تحقق توازن مع الضغط المسامي وال تسبب تشقق وتيريب

 

 :التحكم بفاقد رشح السائل- 2

يعتبر ثاني أىم أسباب ىجرة الغاز حيث أن الرشح ينتقل باتجاه الطبقة بسبب زيادة الضغط الييدروستاتيكي في البئر عنو 
 . في الطبقة ويمكن أن يخف الرشح بعد تشكل الكعكة أو يمكن أن يتوقف في حال حصول توازن

وبسبب انضغاطية اإلسمنت المنخفضة فإن الكثير من الغاز يمكن أن يتسرب ومن الصعب التحكم برشح السائل في 
 سوف يقمل ml/30 min 50الجبية المقابمة لممجاالت الحاممة لمغاز واعتبر الباحثون أن تخفيف فاقد الرشح إلى مادون 

 .من اجتياح الغاز ويقمل من نفوذية اإلسمنت

 :التحكم بفصل الماء- 3



     بعض الباحثين الحظ أنو يحصل فصل لمماء عن اإلسمنت في اآلبار المائمة والماء الحر يساعد في تشكيل قنوات 
 .في الجزء العموي من البئر وىذه إحدى أسباب ىجرة الغاز

 

 :التحكم بانخفاض الضغط الييدروستاتيكي والضغط المسامي-4

 .(حيث أن التيمم يخفض من الضغط الستاتيكي المنقول إلى الطبقة )التحكم بانخفاض الضغط بسبب عممية التيمم - ا

 التحكم بانخفاض الضغط بسبب اماىة اإلسمنت- ب

التحكم بانخفاض الضغط في المرحمة االنتقالية, حيث اإلسمنت ال يتصرف كسائل وال كصمب ويفقد المزيج قدرتو - ت
 .عمى نقل الضغط الييدروستاتيكي

 حيث يبدأ االتصال بين المسامات في الفترة الذي يبدأ فييا السائل :التحكم بيجرة الغاز من خالل مسامات اإلسمنت-5
 .اإلسمنتي بالتجمد

 .التحكم بانخفاض الضغط المسامي بسبب انكماش اإلسمنت بعد اماىتو-6

 :ومن أسباب الترابط السيئ ىذاالتحكم بيجرة الغاز بسبب عدم وجود ترابط جيد مع سطح التغميف أو سطح الطبقة - 7

 .التحكم بوجود مواد عمى سطح التغميف وكعكة عمى الصخر -
 .التحكم بانكماش اإلسمنت -

 .التحكم بحصول ألسن من سائل الحفر متداخمة مع السائل اإلسمنتي -

 .التحكم بحصول فصل لمماء في اآلبار المائمة -

 .(... سوائل باردة–حقن بخار - إماىة اإلسمنت )التحكم باالجيادات داخل البئر بسبب الحرارة  -

 .التحكم باإلجيادات الييدروليكية داخل البئر -

 .(عممية الحفر نفسيا وال سيما عند وجود طبقات ضعيفة خمف اإلسمنت )التحكم باإلجيادات الميكانيكية  -

 : ولتالفي الصعوبات أعاله تم اقتراح استخدام تقنيات مختمفة وحسب شروط البئر مثل

 .استخدام باكر خارجي -
 . السمنتة عمى مراحل -

 .(من محاذيره التيريب ) تطبيق ضغط معاكس بالفراغ الحمقي  -

 . تم تطوير نوع من السوائل اإلسمنتية القابمة لالنضغاط وذلك لممحافظة عمى الضغط المسامي فوق المجال الغازي -

 .إسمنت قابل لمتوسع -

 .(يقاوم دخول الغاز  )تشكيل إسمنت عالي اليالمية  -

 .(إضافة بوليميرات )تشكيل إسمنت كتيم  -

 .منشطات سطحية تشكل مع الغاز الذي يدخل إلى اإلسمنت رغوة تصبح صعبة الحركة -
  



.     يمكن التقميل من مسامية ونفوذ الحجر اإلسمنتي باستخدام نسب معينة من الرمل والبنتونيت ضمن الخمطة اإلسمنتية
حيث تحضر أيضًا عدة خمطات , يجري قياس نفوذ الحجر اإلسمنتي مخبريًا بالطرق التي درست في مادة فيزياء الطبقة

وتوضع ىذه الخمطات ضمن , باستخدام نسب مختمفة من الماء إلى اإلسمنت مع إضافات متنوعة من الرمل والبنتونيت
بعد انقضاء  )وتخرج العينات من األفران , قوالب خاصة وتدخل إلى األفران لتأمين شروط تجمد مشابية لمشروط الطبقية

وتبرد, ثم يحدد نفوذ كل عينة, وتستخدم الخمطة اإلسمنتية التي أعطت حجرًا إسمنتيًا بأقل نفوذ  (الزمن المحدد لتصمبيا 
 [.13]ممكن

 

 Cementالتصاق الحجر اإلسمنتي بكل من السطح الخارجي لمواسير التغميف وجدران البئر الصخرية - 2-3-3

isolation properties :  

إلى حدًّ كبير جدًا عمى مدى  (تدعيم مواسير التغميف وعزل الطبقات )    يعتمد قيام الحجر اإلسمنتي بوظائفو العامة 
ويجب العمل باستمرار لمحصول عمى درجة . التصاقو مع السطح الخارجي لمواسير التغميف ومع جدران البئر الصخرية

درجة نظافة ىذه السطوح من سائل الحفر أو من القشرة : وتتأثر درجة االلتصاق ىذه بعدة عوامل أىميا, التصاق عظمى
 .إلخ... خشونة سطوح التالمس- درجة حرارة وسط التجمد- نوع مسحوق اإلسمنت المستعمل- الطينية لسائل الحفر

بل يمكن القول بعدم  )    يكون التصاق الحجر اإلسمنتي ضعيفًا مع السطوح المغطاة بالقشرة الطينية لسائل الحفر 
أو باعتماد سائل تنظيف ( التي ذكرت سابقًا ) لذلك يجب نزع ىذه القشرة باستخدام الخادشات     , (حدوث التصاق 

كما يجب أن تنظف . حيث يتم ضخ ىذا السائل قبل اإلسمنت مباشرةً , معالج بمركبات كيميائية تقوم بتفتيت ىذه القشرة
ويمكن تفسير التصاق الحجر . السطوح الخارجية لمواسير التغميف من الطالء الواقي الذي يمنع التصاق اإلسمنت معيا

تنتمي ىذه الطبقة إلى كل , اإلسمنتي بالسطح الخارجي النظيف لمواسير التغميف بتكوين طبقة متداخمة بييكل بموري معين
 .وتتوقف درجة االلتصاق عمى مدى متانة الطبقة. من المعدن والحجر اإلسمنتي في نفس الوقت

ويمكن .     تؤدي قوى االحتكاك التي تتولد عند ضغط المعدن بالحجر اإلسمنتي دورًا ىامًا في زيادة درجة االلتصاق
زيادة سرعة صعوده في  )بزيادة اضطراب السائل اإلسمنتي في الفراغ الحمقي  (إضافًة إلى ما ذكر  )زيادة االلتصاق 

والذي يؤمن إزاحة كامل سائل الحفر من ىذا الفراغ, وجعل السائل عمى تماس مباشر  (الفراغ الحمقي بزيادة معدل الضخ 
 .مع سطح مواسير التغميف ومع جدران البئر الصخرية

 

 :تأثير الشروط الطبقية عمى عممية السمنتة- 2-4

وفيما .     تتأثر خواص كل من السائل اإلسمنتي والحجر المتشّكل منو بشكل ممحوظ بالشروط الطبقية حيث ينقل السائل
 [:5,1]يمي ندرس تأثير ىذه الشروط

 



 :تأثير الضغط عمى عممية السمنتة - 2-4-1

فيو يقمل من زمن تكاثف السائل اإلسمنتي, والزمن الذي يبدأ ,  عمى عممية السمنتة بمحدوديتوط    يتميز تأثير الضغ
  (.2-5 )وذلك كما ىو موضح في الشكل (زمن بدء الشك  )عنده التصمب 

 

 

 .تأثير الضغط عمى عممية السمنتة ( 5-2 )الشكل

 

 ( P = 350 kgf/cm2)إن زمن بدء التصمب وكما ىو موضح في الشكل السابق يتناقص مع تزايد قيمة الضغط حتى 
أما تأثير الضغط عمى الحجر اإلسمنتي المتشكل فيكون بزيادة مقاومتو الميكانيكية . حيث يالحظ انعدام تأثير الضغط

 . األولية, وذلك من خالل زيادة سرعة التجمد

 

 

 :تأثير درجة الحرارة عمى عممية السمنتة- 2-4-2

إن زمن تكاثف . وىو تأثير سمبي في كل الحاالت تقريباً ,     تتميز درجة الحرارة بتأثيرىا اليام جدًا عمى عممية السمنتة
) يتناقص بشدة مع ارتفاع درجة الحرارة وفق ما يوضحو الشكل (بواز 100وصول لزوجتو إلى القيمة الحدية  )اإلسمنت 

نالحظ من الشكل السابق أن لزوجة السائل اإلسمنتي تصل إلى القيمة الحدية بعد ثالث ساعات من تحضيره عند . (6-2
 درجة, بينما تصل إلى القيمة الحدية بعد نصف ساعة فقط عند تواجده في وسط درجة 45تعريضو لدرجة حرارة مقدارىا 

. أي أن الزمن الذي يمكن خاللو دفع السائل اإلسمنتي لمحركة يتناقص بشدة مع ارتفاع درجة الحرارة,  درجة95حرارتو 
كذلك . لذلك يجب معالجة السائل اإلسمنتي بمبطئات لمتصمب تحدد كميتيا ونوعيتيا وفقًا لنوع الخميط ودرجة حرارة البئر

      (بدء الشك )فإن ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى تناقص زمن بدء التصمب 



 

 .      تأثير درجة الحرارة عمى عممية السمنتة: (2-6)الشكل

A                   -تأثير درجة الحرارة عمى زمن تكاثف السائل اإلسمنتي. 

B                    -تأثير درجة الحرارة عمى زمن بدء التصمب. 

 

تغير ىذا الزمن لسائل إسمنتي بنسبة الماء إلى  (1), حيث يمّثل المنحني رقم (b-6-2) لمسائل اإلسمنتي وفق الشكل 
سمنت إليمّثل زمن بدء التصمب لسائل إسمنتي بنسبة الماء إلى ا ( 2) والمنحني رقم . (0.6)مسحوق اإلسمنت مقدارىا 

ومن المالحظ أن درجة الحرارة تقّمل من زمن عممية السمنتة, وقد ال تسمح بإزاحة كامل السائل اإلسمنتي %.  0.4مقدارىا 
 .إال إذا عولج بالمبطئات (أي يبدأ بالتصمب وىو موجود داخل مواسير التغميف )إلى الفراغ الحمقي 

ويالحظ ذلك من خالل إنقاصيا لممقاومة الميكانيكية خاصة عند ,     إن لدرجة الحرارة تأثير أيضًا عمى الحجر اإلسمنتي
 (.2-7 ) درجة مئوية, كما ىو موضح في الشكل       80تجاوزىا  

إذ قد تبمغ ىذه المقاومة قيمًا مرتفعة ,  اإلسمنتي مع الزمنر    يظير تأثير درجة الحرارة بشكل جمي عمى مقاومة الحج
وقد تصل إلى وضع تصبح قيمتيا قميمة لدرجة , إال أنيا تتناقص تدريجيًا مع الزمن, في األيام األولى بعد عممية السمنتة

 (.هوىو اليدف األساسي ل )أن الحجر اإلسمنتي ال يعود مؤىاًل لعزل الطبقات عن بعضيا 



 

 . تأثير الحرارة عمى المقاومة الميكانيكية لمحجر اإلسمنتي: (2-7 )        الشكل

 

 :تأثير المياه الطبقية عمى عممية السمنتة - 2-4-3 

ولكن التأثير األىم ىو . يمكن أن تسبب المياه الطبقية في تسريع تصمب السائل اإلسمنتي لما تحويو من أمالح مختمفة
عند احتوائيما عمى الشوارد  (من خالل تأثير التآكل الكيميائي  )عمى الحجر اإلسمنتي المتشكل, إذ تعمل عمى تخريبو 

SO4 )الحمضية بتراكيز مرتفعة          
--,HCO2

-, Cl- ....... حيث تتفاعل ىذه الشوارد مع المعادن المشكمة (الخ ,
لمحجر اإلسمنتي الذي يفقد مقاومتو كميًا بعد زمن قصير من تشكمو في الفراغ الحمقي مقابل الطبقات الحاممة لممياه 

SO4)وتعتبر شوارد الكبريتات . الطبقية
 . ( الكبريتية هوتسمى في ىذه الحالة بالميا )  أكثرىا فتكًا باإلسمنت  (--

ومن أجل المحافظة عمى مقاومة كافية لمحجر اإلسمنتي مقابل المياه الكبريتية تستعمل مساحيق اإلسمنت المناسبة 
 [.26,5]والمعالجة بالمركبات الضرورية

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 أنواع السوائل اإلسمنتية
Types of cement slurries 

 



    من أجل تحسين عازلية اإلسمنت, وحتى يحقق اإلسمنت اليدف المراد منو, تم تصميم أنواع خاصة من السوائل 
القنوات , اإلسمنتية, وذلك لتالفي بعض المشاكل التي قد تحصل وتؤثر سمبًا عمى فاعمية العممية اإلسمنتية مثل التيريب

 [:29,13,1]ونذكر من ىذه األنواع....والمجاالت التي تسبب التآكل, سمنتة المجاالت الممحية, الشعرية في الفراغ الحمقي

 

  (: Thixotropic cement) اإلسمنت اليالمي- 1- 3

   عمميًا ىذا النوع من اإلسمنت يكون رقيقًا أثناء الخمط واإلزاحة, ولكنو يشكل اليالمية بسرعة عند التوقف عن الضخ, 
ىذا النوع من اإلسمنت لو . وعند معاودة الضخ فإن ىالمية المزيج اإلسمنتي تنكسر ويعود السائل مرًة أخرى قاباًل لمضخ

إال أنو في . تطبيقات ميمة, خاصًة  في اآلبار التي تحوي مجاالت ضعيفة قابمة لمتشقق تحت ضغوط ىيدروستاتيكية قميمة
ىذا النوع من السوائل فإن اإلسمنت يسند بعضو بعضًا مقماًل بالتالي من الضغط الييدروستاتيكي عمى الطبقة كمما زادت 

والتطبيق اآلخر ليذا السائل ىو معالجة مجاالت التيريب, حيث يسد اإلسمنت منطقة التيريب بسبب مقاومة . اليالمية
. (أو المفصولة, المتشققة )ويستخدم في عمميات إصالح مواسير التغميف . جريانو الناتجة عن ىالميتو الزائدة في السكون

ومن سمبياتو أنو إذا تم التوقف عن الضخ . ويستخدم كمخدة أمام اإلسمنت الخاص الذي يتم ضخو في عمميات الحقن
 :ومن أنواع ىذا اإلسمنت نذكر. أكثر من مرة فإن ىالميتو ونقطة خضوعو يزدادان ويصبح من الصعب ضخو

 وىو عبارة عن إسمنت بورتالندي يحتوي عمى غضار قابل لالنتفاخ بالماء وتشكيل :إسمنت أساسو غضاري -1
 .معالجة ىجرة الغاز في حاالت محددة: ومن تطبيقاتو. اليالمية

 تعتبر سمفات الكالسيوم من أكثر المواد المستعممة لتحضير سوائل إسمنتية :إسمنت أساسو سمفات الكالسيوم -2
 :تكسوتروبية وذلك وفق التفاعل اآلتي

3CaSO4.2H2O+3CaO.Al2O3--3CaO. Al2O3.3CaSO4.32H2O 

. حيث يحدث تبمور عمى شكل أبر, وعند التحريك فإن ىذه الشبكة من األبر تنكسر, ويعود السائل إلى وضعو األولي
ومن . تحضير ىذا النوع من السوائل اإلسمنتية يتطمب كمية كبيرة من الماء, وبالنتيجة فإن كثافة السائل سوف تنخفض

 .سمبياتو فاقد رشحو الكبير

 ميتيل ىيدروكسيل ل كربو كسيCMHEC ىيدروكسيل إيتيل السيمموز أو HEC)إسمنت أساسو بوليمير سيمموزي -3
  .Cross linkedىذا النوع من السوائل يشكل مزيجًا متشابكًا : (إيتيل السيمموز

وىو يؤدي إلى ربط جيد بين اإلسمنت ومواسير التغميف من جية, وبين اإلسمنت والطبقة : سمنت القابل لمتمددإلا -4
من جية أخرى, األمر الذي يؤدي إلى عزل جيد لمفراغ الحمقي وتحسين الترابط, وبالنتيجة المقاومة الميكانيكية لإلسمنت 

وبما أن  اإلسمنت ال يمكنو التمدد داخل مواسير التغميف فإنو يتمدد باتجاه الطبقة ليغمق . مقابل مواسير التغميف والطبقة
 :ونذكر من ىذه األنواع. سمنتإلأية فراغات أو فجوات, ويقمل المسامية داخل ا

  :السوائل الممحية - أ

 لمحصول عمى تمدد اإلسمنت, حيث أنو NaCl, Na2SO4 إسمنتية ممحية تحتوي عمى تركيز كبير من ل    تحضر سوائ
بعد االنتياء من ضخ اإلسمنت فإن التوسع يحصل بسبب الضغط الداخمي الذي يشكمو التفاعل بين بمورات الممح 

 . مئوية204وىذا السائل فعال حتى درجة حرارة . وسيميكات الكمور



  :بودرة األلمنيوم - ب

واأللمنيوم لتحضير سوائل إسمنتية متمددة, حيث أن األلمنيوم , الحديد, المغنيزيوم, يمكن استخدام بودرة من الزنك
يتأثر اإلسمنت الناتج بالحرارة . يتفاعل مع األلكيالت في المزيج اإلسمنتي وينتج فقاعات من غاز الييدروجين

 .والضغط ولذلك يستخدم في األعماق الضحمة

 :جـ أكاسيد الكالسيوم والماغنيزيوم

     أكسيد المغنيزيوم يشكل قوة تمدد كبيرة داخل المزيج اإلسمنتي, وذلك بسبب إماىة أكسيد المغنيزيوم والناتج يشغل 
 :حجمًا أكبر من المواد الداخمة في التفاعل

 

MgO+H2O--Mg(OH)2 

 

      

 .( درجة مئوية288حوالي  )ولكي يحصل تمدد فعال يجب أن تكون درجات الحرارة عالية 

 

 : إسمنت خاص بمناطق التجمد- 3-2

    ىذا النوع من اإلسمنت ينتج حرارة قميمة عند اإلماىة ويمكنو تشكيل ىالمية كافية في درجات الحرارة المنخفضة ومن 
وىناك أنواع أعطت نتائج جيدة مثل إسمنت ألومينات الكالسيوم . الممكن إضافة الممح أو الكحول أو أية مواد مانعة لمتجمد

 .أو اإلسمنت الجبسي

 :اإلسمنت الممحي- 3-3

ويستخدم ىذا النوع من .  والتي بالعادة تسمى باإلسمنت الممحيKCl أو NaCl    وىو يحتوي عمى كمية ميمة من 
 :اإلسمنت لألسباب اآلتية

 .وجود الممح في الماء مثل ماء البحر -1
 .استخدام الممح في المزيج اإلسمنتي كمادة رخيصة الثمن لتحقيق بعض الوظائف -2

يضاف الممح بكميات كبيرة, حيث تكون إضافتو ضرورية الختراق توضعات كبيرة من الممح أو المجاالت الحساسة  -3
 :إن إضافة الممح تؤدي إلى. (الغضار  )لمماء

 .انخفاض الزمن الالزم لبدء التجمد -
 .ارتفاع معدل الرشح -

 .تحقيق انضغاطية عالية مبكرة -

 .زيادة الرغوة -



 عمى التوسع في المزيج اإلسمنتي المحضر لمتمدد, وفي ىذه الحالة تإضافًة إلى أن وجود الممح يقمل من قدرة البنتوناي
ومن المناسب استخدام اإلسمنت الممحي لمسمنتة في المجاالت الشيمية أو البنتونيتية . يستخدم بنتونيت من نوع أتابولغيت

 وان أي تغيير في الوسط المحيط األصمي لمغضار ,من الخزانات النفطية تحتوي عمى غضار% 87حيث أنو حوالي 
وليذا السبب فإن اإلسمنت ذي  (انتفاخ الغضار وبالتالي انخفاض نفوذية الطبقة المنتجة )يمكن أن يزعزع استقرار الغضار

 .األساس المائي العذب غير مناسبًا لالستخدام في توضعات الغضار والشيل 

  كاف لمحد من انتفاخ الغضار,NaClمن % 10بعض الباحثين وجدوا أن تركيز 

والبعض أكد أن مموحة اإلسمنت .    وآخرون أظيروا تحسن الترابط بين السائل اإلسمنتي المالح والطبقات الحساسة لمماء
 .يجب أن تعادل مموحة الطبقة

ألنو من الثابت عمميًا أن أحد األسباب الرئيسية ,    تستخدم ىذه السوائل في اآلبار التي حفرت بسوائل حفر مالحة
مما يؤدي إلى وجود فراغ ممتمئ , لمسمنتة الرديئة في اآلبار التي تخترق الطبقات الممحية ىو إذابة الممح بواسطة الماء

 .وجدران البئر المكونة من الممح (الحجر اإلسمنتي الحقًا  )بمحمول الممح بين السائل اإلسمنتي 

    إن إشباع الماء الذي المستخدم في تحضير السائل اإلسمنتي بالممح يعطيو مناعًة كافيًة ضد الطبقات الصخرية 
كما يحافظ السائل اإلسمنتي عمى خواصو أثناء عممية السمنتة ,  (يصبح غير قادر عمى إذابة الممح من الطبقة  )الممحية 

وقد يؤدي إلى اإلسراع أو .. عند دخول األمالح من الطبقة تغير من خواص السائل اإلسمنتي وفقًا لتركيزىا وطبيعتيا  )
 .(اإلبطاء في التجمد والتكاثف لمسائل اإلسمنتي 

حيث أن إضافة الممح حتى درجة ,  لياة    يعتبر تحسين الخواص الحركية لمسوائل اإلسمنتية المالحة الميزة األساسي
زاحتو  )اإلشباع تقمل من تماسك السائل, والسرعة الحرجة لضخو  الزمن الذي نتمكن خاللو من ضخ السائل اإلسمنتي وا 

ويالحظ ىذا التأثير بقوة عند معالجة السائل اإلسمنتي بالبنتونيت أيضًا, وبالتالي يجب معالجة السائل . (إلى الفراغ الحمقي 
 في اآلبار العميقة أو ذات درجات الحرارة المرتفعة, كما يجب أن يعالج بمواد ةاإلسمنتي الممحي بمبطئات لمتجمد, وخاص

 .كيميائية مانعة لتشكل الرغوة ومقمالت فاقد الرشح

تؤمن رفع المقاومة الميكانيكية لمحجر اإلسمنتي والمحافظة عمييا مع %  30-20    إن إضافة الرمل الكوارتزي بنسبة 
 .الزمن

    يحصل التصاق الحجر اإلسمنتي عند استخدام السوائل المالحة مع جدران البئر نتيجة الزيادة في حجم اإلسمنت 
 :ويتم تحضير السوائل اإلسمنتية المالحة بإحدى الطرق اآلتية%.  0.5-0.2المتجمد بنسبة تتراوح بين 

ثم يضاف مسحوق اإلسمنت مع اإلضافات الالزمة, وتخمط جيدًا , إذابة األمالح في ماء المزج حتى درجة اإلشباع- 1
 .حتى التجانس

 .ثم إضافة ىذا المزيج إلى ماء المزج العذب, خمط مسحوق اإلسمنت مع مسحوق الممح الجاف بالكمية المحددة- 2

 .إضافة ماء مشبع بالممح إلى السائل اإلسمنتي المحضر بماء عذب- 3



 

 

  :Latex-cementإسمنت أساسو مستحمبات بوليميرية - 3-4

 منشطات ة    المستحمبات البوليميرية ىي معمقات حميبية من كرات بوليميرية قميمة القطر, غالبًا ما يتم تثبيتيا بواسط
ونذكر من بوليمرات االستحالب . سطحية وذلك لمنع اتصاليا مع بعضيا عند إضافتيا إلى اإلسمنت البورتالندي

 ومنو Vinyl acetate, Vinyl chloride, Acrylics, Acrylonitrile, Ethylene, Styrene, Butadiene:ىذه
 [:10,9]ومن محاسن ىذه المادة. ( LATEX )تحضر مادة الالتكس 

 .تخفيض نفوذية الحجر اإلسمنتي -
 .زيادة تحمل اإلسمنت لإلجيادات -

 .تقميل االنكماش في الحجر اإلسمنتي المتصمب -

 .زيادة مرونة الحجر اإلسمنتي -

 .زيادة الترابط بين اإلسمنت وكل من مواسير التغميف والطبقة -

 .ترابطيا مع السطوح القابمة لمتبمل بالماء أو النفط أفضل -

 .تحافظ عمى تماسك اإلسمنت عند التثقيب -

 .تقمل فاقد الرشح وتحسن المتانة -

مئوية,  درجة  50ومن مساوئ استخداميا شدة التأّثر بالحرارة, حيث أن بعض األنواع تفقد وظيفتيا عند حرارة أعمى من 
 [ .2]مئويةدرجة  176عممًا أن ىذا التأثير ال يشمل جميع األنواع, حيث أن بعضًا منيا فعال حتى 

 

 :إسمنت خاص باألوساط التآكمية- 3-5

    يمكن أن يكون اإلسمنت عرضًة لتأثير بعض المواد ذات الفعل التآكمي, مصدرىا إما الطبقة أو يتم ضخيا من السطح 
(H2S, CO2 ) .اإلسمنت البورتالندي غير مناسب لالستخدام في األوساط الحمضية الغير عضوية مثل الكبريتات ,

يبوكسي إلفي مثل ىذه األوساط فإن اإلسمنت الذي يحوي بوليمرات عضوية ذات أساس من ا. النترات,الكمورات 
(Epoxy-  )  ضروري لتأمين مقاومة كافية لمكيمياويات(Synthetic cement.)  

 الراسب تتحول إلى بيكربونات الكالسيوم القابمة لالنحالل واليجرة, مما يؤدي  CaCO3 فإنCO2عند وجود نسبة من غاز 
. إلى تشكيل وسط مسامي ونفوذي وانخفاض االنضغاطة, وىذا يؤدي إلى فقدان حماية مواسير التغميف وعازلية الطبقات

 50  األمر الذي يؤدي إلى تقميل التآكل بمقدار Pozolanic cement , Fly ashesويمكن حل ىذه المشكمة باستخدام 
.% 

 :السوائل اإلسمنتية المخصصة لآلبار ذات درجات الحرارة العالية- 3-6



 درجة مئوية إال أنو 200    بالرغم من أن درجة الحرارة العظمى التي تصادف في اآلبار العميقة نادرًا ما تتجاوز القيمة 
وصمت درجة الحرارة في بعض  ). قد تصادف في بعض الحاالت درجات حرارة أكبر بكثير حتى في اآلبار األقل عمقاً 

إن تصميم إسمنت خاص باآلبار . (درجة مئوية  370 إلى m 2000اآلبار التي حفرت الستخراج بخار الماء من عمق 
السموك الفيزيائي والكيميائي لإلسمنت يتغير . ذات درجات الحرارة المرتفعة ىو من أكبر التحديات في الصناعة النفطية

ويجب االنتباه إلى الخواص الفيزيائية والكيميائية لمطبقات الواقعة عمى . بشكل كبير عند ارتفاع درجات الحرارة والضغط
المجاالت الحاوية عمى مياه ذات طبيعة تآكمية والطبقات الضعيفة تتأّثر أيضًا في اآلبار ذات درجات . تماس مع اإلسمنت

ذا لم يتم تصميم الخمطة اإلسمنتية بشكل صحيح فإن اإلسمنت المتشكل يمكن أن يفقد تماسكو ويصبح  الحرار العالية, وا 
 . يفقد صفة العازليةةنفوذًا, وبالنتيج

 :    يتعرض اإلسمنت لدرجات الحرارة العالية في األنواع اآلتية من اآلبار

بأن الفراغ - باإلضافة إلى أن حرارتيا عالية- وتتميز ,   m 7600وىي اآلبار التي تتجاوز أعماقيا : اآلبار العميقة -1
ووجود مجاالت تحتوي عمى موائع ذات طبيعة تآكمية, وبالتالي فإن , وبوجود مجاالت ذات ضغوط عالية, الحمقي صغير

وسيميكا ومواد , ومرققات, ومواد تحكم بفاقد الرشح, تصميم اإلسمنت سيكون في غاية الصعوبة, ويتطمب مؤخر تصمب
 .تثقيل

ىناك آبار تحفر لالستفادة من الطاقة الحرارية الموجودة في باطن األرض, والكثير : اآلبار التي تنتج بالطرق الحرارية -2
 درجة مئوية, والطبقات تحتوي 370من ىذه اآلبار تم إنياؤىا بنفس طريقة إنياء آبار النفط والغاز, والحرارة فييا تزيد عن 

 .عمى مموحة عالية وذات طبيعة تآكمية مما تتطمب البحث عن إسمنت يتحمل مثل ىذه الظروف

إن سمنتة اآلبار ذات درجات الحرارة العالية تحتاج إلى استخدام تقنيات خاصة بيا, وفيما يمي نتطرق لدراسة بعض 
 :الوسائل التي طبقت بنجاح في سمنتة اآلبار ذات درجات الحرارة المرتفعة

 

 : سوائل إسمنتية معالجة بالرمل- 3-6-1

إلى السائل اإلسمنتي يعطي حجرًا إسمنتيًا ذا مقاومة  ( SiO2)    لوحظ من التجارب المخبرية والحقمية أن إضافة الرمل 
ويعتبر الرمل مكونًا خاماًل عند إضافتو . إضافة إلى ثبوتو أمام المياه الطبقية, ميكانيكية مرتفعة وعديم المسامية والنفوذ

إلى السائل اإلسمنتي في الظروف العادية, أما ضمن درجات الحرارة المرتفعة فيتحول إلى معدن فعال, حيث يتفاعل بقوة 
 ومع أكسيد األلمنيوم المائي Ca (OH  2(وخصوصًا المائي  ( CaO)مع مكونات مسحوق اإلسمنت مثل أكسيد الكالسيوم 

 .والسيميكات المائية

فيو يدخل في تكوين مجموعة , من أكثر المعادن انتشارًا في الطبيعة ( SiO2)    يعتبر السيميكا أو أكسيد السيميسيوم 
وبّينت التجارب المخبرية والحقمية أن صالبة الحجر اإلسمنتي تتحسن بشكل . كبيرة من السيميكات بما في ذلك الغضار

كما ينصح بتنظيف الرمل من الشوائب التي ترافقو, وذلك بالغسل ثم التجفيف قبل , ممحوظ بازدياد نعومة الرمل المستخدم
من وزن مسحوق % 60-30تتراوح نسبة الرمل التي تستخدم في معالجة السوائل اإلسمنتية بين . الخزن أو االستعمال

 .(وتزاد نسبة الرمل مع ارتفاع درجة الحرارة  )وذلك تبعًا لدرجة الحرارة المتوقعة في البئر   , سمنتإلا



  :سوائل محضرة من الخبث والرمل- 3-6-2

    نظرًا لمحجم الكبير لممواد المبطئة التي تستخدم عند سمنتة اآلبار ذات درجات الحرارة المرتفعة وقمة فعاليتيا في بعض 
 )تم استخدام خبث األفران الالفحة . فقد جرى البحث عن مواد رابطة جديدة غير مسحوق اإلسمنت البورتالندي, الحاالت

حيث يقوم الخبث الذي يزداد نشاطو بارتفاع درجة الحرارة - الناعمة الطحن مع الرمل الكوارتزي (بداًل من أفران االحتراق
وىو , يستخدم خبث الفرن الالفح منذ القديم في المجاالت اإلنشائية. أما الرمل فيؤدي دور المبطئ, بدور المادة الرابطة

وأدى . بمحتوى أقل من أكسيد الكالسيوم (عممًا أن تركيبيما الكيميائي متقارب )يختمف عن خبث اإلسمنت البورتالندي
كما استخدم الخبث الرممي ذو الطحن . الرمل بالحجم الطبيعي لمحبيبات فيما بعد إلى التقميل من ثمن الخبث الرممي

يتم الحصول عمى ماليين األطنان من الخبث عند صير خامات الحديد . المشترك والذي يتميز بزمن تكاثف مرتفع
أو تمك التي تضاف لجعل الخبث سيل , لمحصول عمى الفمزات  نتيجة لوجود الشوائب المعدنية التي ترافق الخامات

 .(المنغنيز- الفوسفور- الكبريت )االنصيار ولتنقية الفمز السائل من الشوائب غير المرغوب فييا 

 حويعتمد تركيب خبث الفرن الالف.     تتكون معظم أنواع الخبث الحراري من سبائك سيميكاتية مختمفة التركيب الكيميائي
- األلومينيا- الجير- السيميكا) :المكونات األساسيةحيث يحدد ذلك نسبة , عمى طبيعة الخام ونوع حديد الزىر الناتج

يستخدم خبث الفرن الالفح عمى . بالخبث (المنغنيز- أكسيد الحديد-  الكبريت المتحد كيميائياً :والثانوية, (أكسيد المغنيزيوم
عند التبريد البطيء لمخبث . شكل حبيبي, حيث يجري تبريد الخبث المنصير بسرعة بواسطة الماء أو البخار أو اليواء
وتعتمد الخواص الميكانيكية . المنصير يتشكل الخبث الكتمي ذو النشاط الييدروليكي الضعيف ألنو يوفر فرصة لمتبمور

عمى التركيب المعدني  (إلخ .. الصالبة الميكانيكية–الوزن النوعي - السيولة- زمن الشك )والفيزيائية لمسوائل الخبثية
 SiO2)أما ارتفاع تركيز السيميكا . ( AL2O3)وتقاس جودة الخبث بتركيز أكسيد األلمنيوم. الكيميائي لمخبث وطريقة تبريده

بدياًل عن الجير, ويحسن من  ( MgO)ويعتبر وجود أكسيد المغنيزيوم. فيؤدي إلى التقميل من الخواص الييدروليكية (
 .خواص الخمطة اإلسمنتية, وقد يؤدي إلى زيادة في حجم الحجر اإلسمنتي

    يتميز السائل المحضر من الخبث الرممي بزمن شك كبير عند درجات الحرارة المنخفضة والتي تقل مع ارتفاع درجة 
 .الحرارة

 

 :السوائل الجيرية الرممية- 3-6-3

    يتم الحصول عمى السوائل الجيرية الرممية بخمط الجير مع الرمل الكوارتزي المطحون والغضار البنتونيتي لتأمين ثبوت 
في حين تبقى في طور عجيني ,  ىذه السوائل وتتجمد متحولة إلى حجر عند درجات الحرارة المرتفعةفتتكاث.  جيد لمسائل

ويتميز الحجر الذي يتشكل من تجمد السائل الجيري . ( درجة مئوية100األقل من  )عند درجات الحرارة المنخفضة 
وبالنتيجة فإن اإلسمنت الحراري يتعرض . (قريب من الصفر )الرممي بمقاومة ميكانيكية مرتفعة ونفوذ ضعيف جدًا 

وعند تصميم مكونات اإلسمنت المناسبة لحل ىذه المعضمة يجب األخذ . لظروف وشروط متنوعة ولعمميات كيميائية معقدة
 [:13]باالعتبار ما يمي

 .سيميكا إلى اإلسمنت البورتالندي%  40-35 درجة مئوية يجب إضافة 110عندما تزيد الحرارة السكونية عن  -1



.  مكرون15قطر الحبيبة أقل من  )في اآلبار الحرارية حيث كمية األمالح كبيرة يتم إضافة سيميكا فمور ناعمة  -2
 .سيميكا الرمل ال تؤمن الحماية الكافية

 % .20 عاٍل يمكن حماية اإلسمنت بتخفيف نسبة السيميكا إلى  CO2في األوساط التي يكون فييا تركيز  -3

وعمى كل حال إذا زادت الحرارة الستاتيكية . معظم أنواع ممددات اإلسمنت ىي مناسبة أيضًا في اإلسمنت الحراري -4
نما يستعمل البنتونايGال يتم استعمالو في اإلسمنت من نوع  ( Fly ash) درجة مئوية فإن الرماد المتطاير 232عن   ت وا 

 .أو البيرليت أو الدياتوم األرضي

 3000الكريات اإلسمنتية يمكن استعماليا في اآلبار الحرارية وىي ثابتة في الحرارات العالية وضغط التحطم ىو  -5

psi .درجة مئوية232 األلمنيوم في درجات الحرارة  التي تزيد عن تإال أنو من غير المناسب استخدام كرات سيميكا . 

أما في آبار الطاقة الحرارية , اإلسمنت الرغوي المصنع من خمطة مستقرة يمكن استعمالو في معظم اآلبار الحرارية -6
 .حيث توجد الموائع األكالة فإن استقرار اإلسمنت الرغوي ال يدوم طويالً 

نما يستعمل إسمنت 400إذا تعرض اإلسمنت لدرجة حرارة تزيد عن  -7  درجة مئوية ال يستعمل اإلسمنت البورتالندي وا 
 . عالي األلمنيوم

عند االختبارات المخبرية يجب تحديد الحرارة الستاتيكية والحركية الالزم استخداميا لمحصول عمى زمن تجمد  -8
 .وانضغاطية في البئر

 .الضغط العالي يؤثر بقوة عمى سموك اإلسمنت الحراري ليذا فإن االختبارات المخبرية يجب أن تدرس تأثير الضغط -9

 اإلسمنت الحراري حساس لمتغيرات الكيميائية, وليذا فإن الدراسة المخبرية يجب أن تدرس عينات من اإلسمنت  -10
 .واإلضافات والمياه التي ستستخدم في عممية اإلسمنت

الفرضية المعروفة أن االنضغاطية العالية تعطي نفوذية منخفضة ىي خاطئة, وليذا يجب قياس النفوذية في المخبر  -11
 .قبل أن يتعرض اإلسمنت لمشروط الحرارية في البئر

 

 

 

 :السوائل اإلسمنتية المخصصة لعزل المجاالت التي تسبب تسربًا لمسائل في الطبقة- 3-7

ومن أجل .     تعتبر مشكمة تسرب السائل في الطبقة من أكثر مشاكل الحفر تعقيدًا نظرًا لمعوامل الكثيرة التي تؤثر بيا
إضافة إلى الوزن  )تتميز ىذه الخمطات , سمنتة مجاالت حدث فييا تسرب لسائل الحفر تستعمل خمطات إسمنتية خاصة 

كما تعالج (. تبدأ بالتصمب خالل زمن قصير جدًا بعد االنتياء من الضخ ) بزمن تكاثف قميل جدًا  (النوعي المنخفض
ومن أجل رفع جودة عزل ىذه المجاالت يتم ضخ . بمواد سدادة مشابية تمامًا لممواد التي تستخدم في معالجة سائل الحفر

كما يستخدم الممح الصخري . لتنظيف جدران البئر التي سيتم سمنتتيا (قبل السائل اإلسمنتي  )محمول كمور الكالسيوم 
NaCl و CaCl2 5-3لمممح األول و % 3-2عممًا أن نسب استعمال ىذين الممحين ىي بحدود  ) كمسرع لمتصمب %

ويستخدم الجص لتحقيق اليدف ذاتو, وذلك بإضافتو إلى السائل اإلسمنتي, أو بصفة مستقمة عند درجات . (بالنسبة  الثاني
 .( درجة مئوية60ال تتجاوز درجة حرارة البئر )الحرارة المنخفضة 

ألنو سوف يؤدي بصورة شبو أكيدة , ينصح بعزل المجال الذي أدى إلى تسرب سائل الحفر فيو قبل إنزال مواسير التغميف
وتفّضل السوائل . إلى تسرب السائل اإلسمنتي ذي الوزن النوعي المرتفع جدًا قياسًا مع الوزن النوعي لسائل الحفر



ألن _  يمزج مسحوق اإلسمنت مع النفط الخام أو أحد مشتقاتو مثل زيت الديزل–اإلسمنتية الزيتية في مثل ىذه الحاالت 
وبذلك - ىذه السوائل ال تتجمد, وتشكل حجرًا إسمنتيًا إال عند توفر الماء الموجود في الطبقة التي تسرب فييا سائل الحفر

إن دور النفط الخام أو مشتقاتو ىو . فإنيا لن تتصمب سوى في فراغات الطبقة مغمقًة إياىا ومانعًة حدوث التسرب مجدداً 
 .نقل مسحوق اإلسمنت إلى المجال المستيدف

 

 :(Heavy weight cement )سائل إسمنتي بوزن نوعي مرتفع  - 3-8

    تستخدم السوائل اإلسمنتية المثقمة بيدف التغمب عمى مشاكل معينة مثل زحف الغضار والضغوط الطبقية المرتفعة, 
ويمكن زيادة الوزن النوعي  . kgf/dm3  2 حيث تم حفر ىذه المجاالت بسوائل حفر مرتفعة الوزن النوعي تزيد عن 

 :لمسائل اإلسمنتي بإحدى الوسيمتين اآلتيتين

وتحدد كمية . إنقاص نسبة الماء إلى مسحوق اإلسمنت ومعالجة السائل اإلسمنتي بمواد مقممة لالحتكاك والمزوجة- 1
يمكن أن يصل الوزن النوعي لمسائل اإلسمنتي . ونوعية مواد المعالجة بحيث تكون فعاليتيا كافية إلنجاز عممية السمنتة

النياية  )وال يمكن إنقاص نسبة الماء إلى مسحوق اإلسمنت كثيراً . kgf/dm3 2.1-2.04بيذه الطريقة إلى               
 . ألن تحضير السائل وضخو في البئر يصبح أكثر صعوبة ( W/C = 0.35   )الصغرى التي يمكن قبوليا ىي

حيث تستخدم نسبة الماء إلى , وىي الطريقة األفضل واألكثر استعماالً : معالجة السائل اإلسمنتي العادي بمواد مثقمة- 2
ال  )ثم يجري رفع الوزن النوعي لمسائل باستخدام مواد حيادية بالنسبة لمماء , مسحوق اإلسمنت المثالية تبعًا لشروط البئر

تستعمل كمواد مثقمة نفس المركبات التي تستخدم في معالجة سائل الحفر . وذات وزن نوعي مرتفع (تؤدي إلى رفع المزوجة
 , kgf/dm3 6.5-4.2 , أكاسيد الحديد ذات الوزن النوعي kgf/dm3 4.2ذو الوزن النوعي  ( BaSO4)مثل البارايت 

 .وأكسيد الرصاص عند االضطرار لرفع الوزن النوعي لمسائل اإلسمنتي إلى قيمة كبيرة

 

 :(Light weight cement )(بوزن نوعي قميل)سائل إسمنتي مخفف - 3-9

,     تستخدم السوائل اإلسمنتية ذات الوزن النوعي المنخفض في اآلبار التي استعمل فييا سائل حفر بوزن نوعي قميل
ولم يتم عزليا جيدًا قبل عممية التغميف, كما تستخدم في اآلبار التي , والتي أدت إلى تسرب السائل المخفف في الطبقة

سمنتة الطبقات الغازية والتي يرفع فييا  )تتطمب رفع اإلسمنت في الفراغ الحمقي إلى مسافة كبيرة عن حذاء مواسير التغميف
, (ويتكون من طبقات تتطمب العزل باإلسمنت بكامميا , طول المجال المفتوح من البئر كبير- اإلسمنت حتى السطح

يخفف الوزن النوعي لمسائل اإلسمنتي باستعمال نسب مرتفعة . وعزل المجاالت النفطية ذات الضغوط الطبقية المنخفضة
عممًا أن  )حيث تستخدم القيم العظمى ليذه النسب, والتي يتمكن عندىا الخميط من التصمب , من الماء إلى اإلسمنت

مازال ) إذا كانت القيمة العظمى لنسبة الماء إلى مسحوق اإلسمنت غير كافية . (%60النسبة العظمى المسموح بيا ىي 
ويعتبر البنتونيت أىم . يعالج السائل اإلسمنتي بمقمالت لموزن النوعي (الوزن النوعي لمسائل اإلسمنتي أكبر من الالزم
ألنو يحتفظ بكميات إضافية من الماء, وبالتالي يسمح بزيادة كبيرة لنسبة , المواد المقممة لموزن النوعي لمسائل اإلسمنتي



وتتراوح كمية البنتونايت .  يتناقص الوزن النوعييوبالتال, (تفوق القيمة العظمى  )الماء إلى المسحوق اإلسمنتي 
وتتصف السوائل اإلسمنتية المعالجة . من وزن مسحوق اإلسمنت% 25-4 المستخدمة في الخمطات اإلسمنتية من 

 :بمسحوق البنتونايت مقارنة مع السوائل اإلسمنتية األخرى بالميزات اآلتية

 .(وفق متطمبات البئر )وزن نوعي منخفض  -1
 .فاقد رشح قميل -2

 .نفوذية منخفضة -3

 .وبالتالي قابمية قميمة لمتشقق عند التثقيب, مرونة عالية -4

يترافق بعيب رئيسي ىو انخفاض المقاومة الميكانيكية لمحجر  (%5أكثر من  )ولكن استخدام البنتونيت بتركيز مرتفع 
أما عند التركيز المنخفض فإن المقاومة . وىو ما يؤدي إلى انخفاض إمكانية استخدام تركيز مرتفع منو, اإلسمنتي

وعند درجات الحرارة , ويتم تصمب السائل اإلسمنتي بسرعة أقل, الميكانيكية تتحسن نظرًا الرتباط البنتونيت بجزء من الماء
 مكونًا سيميكات Ca(OH)2المرتفعة والضغوط العالية يتفاعل البنتونيت مع مركبات السائل اإلسمنتي وخاصة      

والتي أثبتتيا المعطيات المخبرية  )ونظرًا لمنتائج اإليجابية إلضافة البنتونيت إلى السائل اإلسمنتي. وألومينيات ىيدروكسيمية
من أجل تخفيف  ) فقط ةينصح باستخدام الخمطات اإلسمنتية المعالجة بالبنتونيت ليس في ظروف الحفر الصعب (والحقمية

بل وحتى في اآلبار التي يتم حفرىا , (الوزن النوعي لمسائل اإلسمنتي لمنع تسربو في الطبقات ذات الضغوط المنخفضة
 .بشكل عادي

يجب التنويو إلى ضرورة معالجة السائل اإلسمنتي البنتونيتي بمقمالت المزوجة, وذلك إما بزيادة نسبة الماء في الخمطة 
وىذه األخيرة تعد األفضل ألنيا تعطي خميطًا بخواص حركية ثابتة , اإلسمنتية, أو باستخدام المركبات الكيميائية المناسبة

تقريبًا خالل عممية السمنتة, إضافة إلى عدم تأثيرىا السمبي عمى الخواص الميكانيكية والفيزيائية لمحجر اإلسمنتي, 
كما يجب معالجة السائل اإلسمنتي البنتونيتي . (كما ىو الحال عند إضافة الماء )والتذبذب الحاد في الوزن النوعي لمسائل 

 ( CMC)ويعد مركب كربوكسيل ميتيل السيميموز. (خصوصًا عند استخدام نسبة كبيرة من الماء )بمقمالت لفاقد الرشح 
 .المركب المثالي لجميع أنواع الخمطات اإلسمنتية

 100أكثر من  )    يفضل إضافة الرمل المطحون إلى السائل اإلسمنتي البنتونيتي عند درجات الحرارة المرتفعة في البئر 
 ) يتفاعل ضمن الشروط المذكورة مع أكسيد الكالسيوم المائي SiO2ألن أكسيد السيميسيوم , والضغوط العالية (درجة مئوية 
كما أن إضافة الرمل المطحون تخفف من الوزن .   ويعطي ىيدروسميكات منخفضة القاعدة وثابتةCa(OH)2الجير المطفأ 

  كما يعتبر التراب الدياتومي وحجر الخفاف من اإلضافات γfc   = 1.5 kg/dm3النوعي لمسائل اإلسمنتي حتى القيمة 
 .الرممية المستخدمة في إنقاص الوزن النوعي لمخمطات اإلسمنتية

    تتميز السوائل اإلسمنتية المخففة بإضافة الرمل بمقاومتيا الميكانيكية العالية لمتجمد تحت درجة حرارة مرتفعة وضغط 
 .إال أن فاقد الرشح ليذه السوائل مرتفع جدًا ويتطمب استخدام مقمالت لو من نوعية جيدة وبكميات كبيرة, عال

 
 


