
 أنواع وطرق العمميات اإلسمنتية

Types and methods of cementing processes 

 

 :مقدمة- 5-1

, داخل مواسير التغميف (وىو خميط من الماء ومسحوق اإلسمنت )    تعرف عمميات السمنتة بأنيا ضخ السائل اإلسمنتي
بشكل  )أي أنيا تقوم باستبدال سائل الحفر الموجود في الفراغ الحمقي, ثم إزاحتو إلى الفراغ الحمقي بواسطة سائل اإلزاحة

يتصمب بعد زمن معين مشكاًل حمقة من الحجر اإلسمنتي حول مواسير التغميف تمتد من , بسائل إسمنتي (جزئي أو كمي
 .حذاء المواسير وحتى ارتفاع معين وفقًا لكمية السائل اإلسمنتي التي ضخت في البئر

إذ أن كمتا العمميتين تشكالن معًا ما يسمى , يمكن استنتاج أىمية عمميات السمنتة من خالل ربطيا مع عمميات التغميف
واليدف األساسي من العمميات اإلسمنتية ىو زيادة عمر اآلبار كي يتوفر الزمن الكافي . بتدعيم آبار النفط والغاز

لكن بقاء سائل الحفر في الفراغ الحمقي خارج . الستثمار كامل مخزون المكامن النفطية والغازية التي تخترقيا اآلبار
ضغط خارجي - تآكل من قبل محتويات الطبقة المفتوحة )مواسير التغميف يجعل من ىذه األخيرة عرضًة الجيادات شتى

. أي التقميل من عمرىا وعمر البئر, والتي تؤدي إلى إنقاص تدريجي لمقاومتيا (إلخ ...كبير ناتج عن انييار جدران البئر
وتسبق مباشرة وضع اآلبار في , وأىمية عمميات السمنتة تبرز من كونيا تشكل المرحمة النيائية لعمميات انجاز اآلبار

االستثمار, وأن أي فشل في عمميات اإلسمنت سوف يجعل عمميات االستثمار تواجو صعوبات ومشاكل قد تؤدي إلى 
نتاج القسم األعظم من ىضياع البئر, وعل  العكس تمامًا فإن نجاحيا يمّكن من استثمار المكامن النفطية والغازية وا 

 [.5]محتوياتيا

 

 :أهمية عمميات اإلسمنت- 5-2

 [:5] تكمن أىمية عمميات اإلسمنت باآلتي   

وذلك من خالل تشكيميا حمقة من اإلسمنت المتصمب المقاوم يربط بين السطح الخارجي : تدعيم مواسير التغميف -1
 .لمواسير التغميف وجدران البئر

حمقة اإلسمنت تحمي مواسير التغميف من التعرض لمتأثير التآكمي من قبل محتويات بعض : حماية مواسير التغميف -2
الطبقات الجيولوجية, أي منع الموائع الطبقية ذات التركيز المختمف باألمالح أو الغازات الحمضية من التالمس مع 

 .مواسير التغميف

إذ تبعد عمميات اإلسمنت تأثير سائل الحفر أو فاقد الرشح :  فاقد الرشح عمى الطبقاتوإبعاد تأثير سائل الحفر أ -3
وبذلك تمنع جدران , (...الممح الصخري- الغضار )من السائل اإلسمنتي عمى الطبقات التي يتأثر ثبوتيا بالماء        

 .    االنتفاخ أو االنييارنالبئر مقابل ىذه الطبقات م



حيث تعزل العمميات اإلسمنتية الطبقات الجيولوجية عن بعضيا البعض, وىي الوظيفة : عزل الطبقات الجيولوجية- 4
ألنيا تغمق الطريق أمام الموائع الطبقية عند محاولتيا االنتقال من المكمن ذي الضغط المرتفع إلى , األىم لعمميات السمنتة

وىكذا فإن عمميات اإلسمنت تمّكن من االستثمار الصحيح لممكامن النفطية والغازية, . الطبقات ذات الضغط المنخفض
من  )وتمنع حدوث المشاكل والصعوبات التي يسببيا عبور الموائع الطبقية من مجال إلى آخر, أو دخوليا إلى البئر 

ىذه الحالة التي نصادفيا في معظم آبار الشركة . وارتفاعيا خالل الفراغ الحمقي إلى السطح (مجاالت غير مرغوب بيا
ماىة  السورية لمنفط وال سيما في تركيب صفيح تشيد فشل عمميات السمنتة بسبب انتقال المياه الطبقية من طبقة الجوديا وا 

 .المجال المنتج

الوسائل الفنية والتقنية  )يتوقف عمى عدة عوامل  (وبالتالي قياميا بوظائفيا المذكورة سابقًا  )    إن نجاح عممية السمنتة 
 .(....خبرات الطاقم الفني المنفذ ليا- نوعية المواد المعدات المستخدمة- المطبقة

 :طرق سمنتة مواسير التغميف - 5-3 

سمنتة أولية, سمنتة : [29,5]ويمكن تقسيميا إلى ثالث مجموعات رئيسية,     تجري عمميات السمنتة بطرق متعددة
 .ثانوية, سمنتة خاصة

لذلك يتكرر استخداميا في حين أن الطريقتين األخيرتين تطبقان في , تجري عمميات السمنتة األولية بعد الحفر مباشرة
 . حاالت خاصة

 

 

 

 (: Primary cementing) عمميات السمنتة األولية- 5-3-1

 خبعد االنتياء من إنزال المواسير في البئر بض" وتنفذ مباشرة,     تجري عمميات السمنتة األولية لتثبيت مواسير التغميف 
السائل اإلسمنتي من أجيزة الضخ السطحية إلى داخل مواسير التغميف ومن ثم إزاحتيا إلى الفراغ الحمقي بين مواسير 

 .التغميف وجدار البئر 

 (:5-1الحظ الشكل  )إن سمنتة مواسير التغميف تتم وفق المراحل اآلتية

 



 

 .عمميات السمنتة األولية: (5-1 )الشكل 

 

 :سمنتة مواسير التغميف لممرحمة السطحية- 1

, (وحتى السطح  من قاع البئر )    يمأل كامل الفراغ الحمقي خارج مواسير التغميف لممرحمة السطحية بالسائل اإلسمنتي 
وحماية المياه , من التأثر بسائل الحفر (اليشة عادًة أو القابمة لمتيدم )وذلك بيدف عزل وحماية الطبقات السطحية

يستعمل في المرحمة السطحية من البئر الماء النقي أو  )السطحية العذبة من التموث بمكونات سائل الحفر الكيميائية
كذلك فإن رفع اإلسمنت إلى السطح يدعم مواسير التغميف لممرحمة . (لمنع تموث المياه العذبة, المعالج بالغضار فقط

 : وبذلك تتمكن من, السطحية ويجعميا تشكل معًا جسمًا أكثر صالبة ومقاومة

  (.5-2الشكل  )حمل أجيزة منع االندفاع  -
 . حمل ثقل جزء من مواسير التغميف لممراحل التالية -

 



 

 .استناد مجموعة موانع االندفاع عمى قاعدة رأس البئر بعد إنزال المرحمة السطحية: (5-2)الشكل 

 

 

 :سمنتة مواسير التغميف لممرحمة الوسطية  -2

أي من حذاء المواسير وحتى ,  مواسير التغميف لممراحل الوسطية بملء جزئي لمفراغ الحمقي خارجيا باإلسمنتت    تسمن
المكون  )ارتفاع معين, يحدد وفقًا لنوعية الطبقات التي تغمفيا ىذه المرحمة, إذ يجب عزل كل طبقة تتأثر ولو قمياًل بالماء

 .(األساسي لسائل الحفر

أو داخل مواسير  )يرفع اإلسمنت غالبًا خارج مواسير التغميف الوسطية إلى داخل مواسير التغميف لممرحمة السطحية 
  .m 100-50بحوالي  (التغميف الوسطية السابقة عند وجود أكثر من مرحمة وسطية

 ليذه المرحمة من مواسير التغميف ىو عزل المجاالت ذات الضغوط الطبقية ة    إن اليدف الرئيسي من عممية السمنت
  مثل sub-normal تحت العادية و مثل مجاالت زحف الغضار, أup normalفوق العادية  )غير العادية عن البئر 

كذلك فإن سمنتة مواسير التغميف . وبذلك نتمكن من متابعة الحفر لموصول إلى اليدف النيائي لمبئر, (مجاالت التيريب 



 كسر أو حل المواسير توبذلك تقل احتماال,  (حيث يوجد اإلسمنت  )لممراحل الوسطية تدعم مقاومة الجزء السفمي منيا 
تتسبب اإلجيادات  )يتعرض ليا ىذا الجزء عند متابعة الحفر من خاللو  من مناطق الشرار نتيجة اإلجيادات التي سوف

اإلضافية الناتجة عن دوران مجموعة مواسير الحفر واصطداميا مع مواسير التغميف أثناء الرفع واإلنزال بالمشكمة     
 .(أعاله 

 

 :سمنتة مواسير التغميف لممرحمة اإلنتاجية- 3

الجزء السفمي مقابل  )    تسمنت مواسير التغميف لممرحمة اإلنتاجية بملء جزء من الفراغ الحمقي خارجيا باإلسمنت 
 ., ويمكن ملء الفراغ الحمقي إلى داخل مواسير التغميف السابقة أو حتى إلى السطح(المكمن 

 )ومن خالليا سوف يتم استثمار المكامن النفطية والغازية ,     بما أن ىذه المرحمة من اآلبار تشكل اليدف النيائي ليا
فإن عمميات تثبيتيا باإلسمنت تيدف بشكل أساسي لعزل المجال الخازن لمموائع الطبقية عن , (فتح ىذه المكامن عمى البئر

وذلك من أجل منع انتقال ىذه الموائع من مجال إلى آخر , بعضيا وعن بقية المجاالت التي تخترقيا ىذه المرحمة من البئر
, ىذا العزل يمكن من االستثمار السميم لممجال المستيدف وحماية مخزونو من االنتقال إلى مجال آخر. عبر الفراغ الحمقي

أما في اآلبار التي تخترق مكامن غازية أو مجاالت غازية تحت . وكذلك حمايتو من التموث بمحتويات بقية المجاالت
حيث تم رفع , (5-1 )الحظ الشكل )فينصح بأن تسمنت مواسير التغميف التي تغمق ىذه المجاالت حتى السطح , ضغط

وحماية مواسير , ألنو يتم بذلك عزل جيد لممجاالت(.. (اإلسمنت خارج مواسير التغميف الوسطية واإلنتاجية حتى السطح 
إن مفعول الغاز الحمضي يظير  )التغميف من التعرض لتأثير الغازات الحمضية عند وجود سائل الحفر في الفراغ الحمقي 

 .أما في طوره الغازي بدون رطوبة فتأثيره ميمل, فقط عند انحاللو في الماء وتكوينو لمحمض

 :وفيما يمي ندرس بعضًا منيا,     تقسم عمميات السمنتة األولية لمواسير التغميف إلى عدة أنواع وفقًا لطريقة تنفيذىا

 :عمميات السمنتة األولية باستخدام فاصمين إسمنتيين - 5-3-1-1

األول قبل البدء بضخ السائل : وفييا يستخدم فاصالن إسمنتيان,     تعتبر ىذه الطريقة من أكثر عمميات السمنتة تنفيذاً 
ويتميز ىذا الفاصل باحتوائو . وىو يفصل بين سائل الحفر الموجود داخل مواسير التغميف والسائل اإلسمنتي, اإلسمنتي

وعند استناده عمى حمقة الصد وتزايد الضغط عميو بفعل , عمى غشاء مقاوم عند سطحو العموي حتى قيمة معينة لمضغط
. استمرار الضخ يتشقق الغشاء تاركًا لمسائل اإلسمنتي مجااًل لمعبور من خاللو باتجاه حذاء المواسير, ثم إلى الفراغ الحمقي

ىذا الفاصل . أما الفاصل الثاني فيتبع ضخ كامل الحجم المقرر من السائل اإلسمنتي, ويسبق مباشرًة ضخ سائل اإلزاحة
 .ىو من النوع األصم الذي يمنع عبور سائل اإلزاحة خاللو ميما كانت قيمة الضغط الذي يتعرض لو

 :    يتم تنفيذ سمنتة مواسير التغميف باستخدام فاصمين إسمنتيين عمى النحو اآلتي

جراء العمميات التمييدية المناسبة إلجراء عممية السمنتة نبعد االنتياء م  ) إنزال مواسير التغميف إلى العمق المقرر ليا وا 
  (.5-3الحظ الشكل )ينزل الفاصل اإلسمنتي األول داخل مواسير التغميف , (..إجراء دوران



وعند االنتياء من ضخ كامل الحجم المقرر يدفع , تبدأ عممية ضخ السائل اإلسمنتي (5-3)من الشكل  (  a)في المرحمة 
يبدأ السائل اإلسمنتي . ( bالمرحمة  )ويعقبو البدء بضخ سائل اإلزاحة, الفاصل اإلسمنتي الثاني داخل مواسير التغميف

بالعبور إلى الفراغ الحمقي بعد أن يستند الفاصل اإلسمنتي األول عمى حمقة الصد ويتمزق سطحو العموي بفعل ارتفاع 
تستمر عممية ضخ سائل اإلزاحة حتى وصول الفاصل اإلسمنتي الثاني إلى حمقة الصد . (cالمرحمة  )الضغط عميو 

 (.dالمرحمة  )وتوضعو فوق الفاصل األول

 

 

 . يبين مراحل عممية السمنتة باستعمال فاصمين إسمنتيين:(5-3)الشكل

 السائل اإلسمنتي- 3.  الفاصل اإلسمنتي الثاني- 2.  الفاصل اإلسمنتي األول-1

 .سائل اإلزاحة- 5.  سائل الحفر الموجود في البئر قبل ضخ السائل اإلسمنتي-4

 

ويوقف الضخ , يمكن مالحظة استناد الفاصل اإلسمنتي الثاني عمى حمقة الصد من خالل االرتفاع المفاجئ لضغط الضخ
  (.5-4 )وتعتبر عممية السمنتة منتيية, أنظر الشكل, مباشرًة عند مالحظة ذلك



 

 .يبين تغير الضغط خالل عممية اإلسمنت: (5-4 )الشكل

 

وذلك بيدف المحافظة عمى , ينصح باالستمرار في تحريك مواسير التغميف خطيًا بعد االنتياء من ضخ سائل اإلزاحة
ضمن  )تستمر عممية الرفع واإلنزال لمواسير التغميف. تجانس السائل اإلسمنتي الذي سيتشكل الحقًا نتيجة تصمب السائل

حتى يبدأ السائل اإلسمنتي بالتصمب, والذي يالحظ بزيادة قيمة الوزن التي يسجميا مقياس الوزن  (مجال محدد بعدة أمتار
 . دقيقة تبعًا لنوع الخمطة وشروط البئر45-20ويتراوح زمن تحريك مواسير التغميف من . عمى السطح

    يتعرض السائل اإلسمنتي لمتموث بالغاز الطبيعي أثناء سمنتة مواسير التغميف التي تغمق طبقات حاممة لمغاز وذات 
وكذلك بعد االنتياء من عممية , يحدث ىذا التموث أثناء حركة السائل اإلسمنتي في الفراغ الحمقي. ضغط طبقي مرتفع

 .وسنقوم الحقًا باستعراض ىذه المشكمة. السمنتة, وميما كان الوزن النوعي لمسائل اإلسمنتي مرتفعاً 

 :طريقة السمنتة األولية باستخدام فاصل إسمنتي واحد - 5-3-1-2

حيث يدفع الفاصل اإلسمنتي بعد الضخ الكامل لمسائل اإلسمنتي , تطبق ىذه الطريقة كثيرًا في الحقول النفطية والغازية    
وتعطى تبريرات متعددة لذلك ولكنيا غير مقنعة, وميما كانت . داخل مواسير التغميف لمفصل بينو وبين سائل اإلزاحة

مبررات إجراء ىذه الطريقة بيذا الشكل فيي تنتج حجًر إسمنتيًا سيء العازلية, ولن يؤدي الغرض المطموب منو, أي أن 
. ىذه الطريقة تمغي استعمال الفاصل اإلسمنتي األول بين سائل الحفر الموجود داخل مواسير التغميف والسائل اإلسمنتي

وتعتبر عممية السمنتة منتيية عند توضع الفاصل . وطريقة التنفيذ تشابو تمامًا طريقة إجراء السمنتة األولية بفاصمين
 .اإلسمنتي عمى حمقة الصد

وذلك من ,     ينصح عند استخدام ىذه الطريقة بضخ كمية إضافية من السائل اإلسمنتي المحسوبة لتغطية المجال المقرر
أجل تأمين عزل ىذا المجال, ألن كمية ىامة من السائل اإلسمنتي سوف تختمط مع سائل الحفر داخل مواسير التغميف 

, حتى (الذي يشغل الجزء العموي من الفراغ الحمقي المراد عزلو )ىذا الخميط من اإلسمنت وسائل الحفر. وفي الفراغ الحمقي



أي لن يؤدي الوظائف األساسية المطموبة منو مثل عزل , في حال تصمبو, فانو يعطي حجرًا إسمنتيًا عالي النفوذية
ن استعمال كمية إضافية تجعل السائل اإلسمنتي الذي اختمط مع سائل الحفر يصعد . الطبقات المخترقة عن بعضيا وا 

 . باإلسمنتهفوق المجال المقرر عزل

ألن نسبة االختالط بين  ) ىذه المواسير  ربحيث تزداد مع زيادة قط, تحدد الكمية اإلضافية تبعًا لقطر مواسير التغميف
 .(السائل اإلسمنتي وسائل الحفر داخل المواسير تزداد بزيادة القطر

 

 :طريقة السمنتة المتأخرة- 5-3-1-3

 مواسير التغميف حتى جرفع اإلسمنت خار )    من أجل تالفي مساوئ دخول الغازات الطبقية إلى السائل اإلسمنتي 
والتي تصنف ضمن طريقة السمنتة باستعمال فاصمين , ينصح باعتماد ما يعرف بطريقة السمنتة المتأخرة, (السطح 
يتطابق أو يزيد قمياًل عن زمن بدء  (لمسائل اإلسمنتي وسائل اإلزاحة  ) الضخ      نلكنيا تتميز بأن زم, إسمنتيين

بحدود  )أي يبدأ السائل اإلسمنتي بالتصمب بعد زمن وجيز من انتياء ضخ سائل اإلزاحة  , التصمب لمسائل اإلسمنتي
( إضافًة إلى ضغط عمود السوائل ) يضاف إلى ذلك ضرورة تشكيل ضغط معاكس في الفراغ الحمقي    . (خمس دقائق 

 .لمنع حدوث تخمخل في الضغط مقابل المجال الغازي

 

 [:29,5]تنفذ طريقة السمنتة المتأخرة وفق الخطوات اآلتية

وتتم .  ينزل الفاصل اإلسمنتي األول ويتبع بضخ السائل اإلسمنتي داخل مواسير التغميف حتى وصولو إلى حمقة الصد -1
 .ىذه المرحمة بشكل مشابو لعممية السمنتة العادية بفاصمين إسمنتيين

وتستخدم .  تزاد سرعة الضخ في لحظة بدء السائل اإلسمنتي بالعبور إلى الفراغ الحمقي وحتى يتجاوز المجال الغازي -2
وقيمة سرعة السائل اإلسمنتي في الفراغ الحمقي خالل ىذه المرحمة يجب أن , في ىذه المرحمة السرعة األكبر ألجيزة الضخ

 m/sec 0.7تتجاوز 

بعد تجاوز المجال  (وبالتالي سرعة صعود السائل اإلسمنتي في الفراغ الحمقي  )يمكن التقميل من سرعة الضخ  -3
حيث تستمر عممية الضخ وفق متطمبات األجيزة المستخدمة وحتى إزاحة كامل الخمطة اإلسمنتية فوق حمقة , الغازي
 .(وصول السائل اإلسمنتي إلى االرتفاع المحدد لو خارج مواسير التغميف )الصد

أو باختيار النوع المالئم من  ) يتم الحصول عمى زمن معين لعممية السمنتة من خالل استعمال معدالت ضخ مناسبة
 .بحيث يكون ىذا الزمن أكبر قمياًل من زمن بدء تصمب السائل اإلسمنتي أو مساٍو لو, (أجيزة الضخ 

 :سمنتة مواسير التغميف باستخدام الجريان العكسي - 5-3-1-4

أما .     تجري غالبية عمميات السمنتة بالضخ المباشر لكل من السائل اإلسمنتي وسائل اإلزاحة داخل مواسير التغميف
إذا كان ارتفاع اإلسمنت محددًا إلى  ) الطريقة فتقترح ضخ السائل اإلسمنتي وسائل اإلزاحة مباشرة في الفراغ الحمقي هىذ

أي بملء كامل الفراغ الحمقي باإلسمنت فيتم االستغناء عن , عمق معين في الفراغ الحمقي, أما في حال السمنتة الكاممة
 .يصعد سائل الحفر المزاح من الفراغ الحمقي خالل مواسير التغميف إلى السطح حيث يوجو إلى الخزانات. (سائل اإلزاحة 



    تقترح ىذه الطريقة لتثبيت مواسير التغميف لممرحمة اإلنتاجية, وكذلك مواسير التغميف الوسطية التي تغمق مجاالت 
ألنيا تتميز عن طرق السمنتة المباشرة بأن ضغط الضخ , ىشة قابمة لمتصدع, وبالتالي الستقبال كميات كبيرة من السائل

وىذا يعني سرعة أكبر لحركة السائل , أي يمكن استعمال أجيزة الضخ بالسرعات الكبيرة أو بمعدالت ضخ مرتفعة: أقل
وبالنتيجة نحصل عمى حجر إسمنتي أقل نفوذًا وأكثر تماسكًا . اإلسمنتي في الفراغ الحمقي ونسبة إزاحة أفضل لسائل الحفر
 .مع جدران البئر الصخرية والسطح الخارجي لمواسير التغميف

.     تتم مراقبة حركة السائل اإلسمنتي بالتسجيل الدقيق لكمية سائل الحفر التي تخرج من مواسير التغميف عمى السطح
حتى يرتفع السائل  (لسائل اإلزاحة أو السائل اإلسمنتي عند السمنتة الكاممة لمفراغ الحمقي )يجب االستمرار في الضخ 

 مترًا, وذلك لتالفي احتمال بقاء أية كمية من سائل الحفر خارج القسم 50-30اإلسمنتي داخل مواسير التغميف بحدود 
 .السفمي لمواسير التغميف

    إن استعمال ضغط معاكس كبير عمى الطبقات اليشة أو الطبقات ذات النفوذ المرتفع والتي تقع بالقرب من غضار 
 .لدن سوف يؤدي إلى تسرب شديد لمسائل في ىذه الطبقات

إن قيمة الضغط الذي تتعرض لو طبقة ما من البئر أثناء السمنتة المباشرة تساوي مجموع ضغط السوائل في الفراغ الحمقي 
ال يمكن إنقاص ضغط . فوقيا, والضغط الضائع في ىذا المجال أثناء حركة السوائل من الطبقة المفترضة وحتى السطح

وإلنقاص احتمال . ألنو قد يسبب اندفاع الموائع الطبقية أو حتى تيدم الغضار المدن, عمود السوائل في الفراغ الحمقي
وىو ما يتم ,  في الطبقة أثناء عممية السمنتة يجب إنقاص الضغط الضائع باالحتكاك أثناء حركة السائللتسرب السائ

 زيادة اختالط سائل الحفر مع السائل اإلسمنتي ببإنقاص معدل الضخ الذي قد يؤدي إلى عمميات سمنتة فاشمة بسب
أما عند استخدام طريقة السمنتة العكسية فإن قيمة الضغط الضائع أقل, ألنيا تساوي مجموع . ونسبة إزاحة ضعيفة أيضاً 

الذي  )الضغط الضائع في الفراغ الحمقي من الطبقة وحتى حذاء مواسير التغميف والضغط الضائع في مواسير التغميف 
الذي يؤمن سمنتة ناجحة ) إذًا تمكن طريقة السمنتة العكسية من استخدام معدل ضخ كبير . (ىو في الغالب ذو قيمة قميمة
 .ةدون أن يزيد من احتمال تسرب السائل في الطبقة المفترض (من خالل رفع نسبة اإلزاحة

    ينصح باستخدام ىذه الطريقة لسمنتة مواسير التغميف التي تغمق طبقات مؤىمة الستقبال السائل وتقع عمى عمق قريب 
بحيث تكون قيمة الضغط المعاكس عمييا عند استخدام معدالت ضخ كبيرة أقل من قيمة الضغط  )من حذاء المواسير

 .(المعاكس عند استخدام السمنتة المباشرة

    عرفت السمنتة العكسية منذ زمن بعيد إال أنيا ال تستخدم حاليًا عمى نطاق واسع نتيجة ترافقيا مع بعض العيوب ومن 
أي المحظة التي يبدأ فييا السائل اإلسمنتي بالدخول من خالل الحذاء , أىميا صعوبة التحديد العممي لمحظة انتياء السمنتة

مع أنو يمكن حاليًا استخدام أجيزة خاصة تعتمد عمى تنشيط السائل اإلسمنتي بنظائر , البسيط ضمن مواسير التغميف
مما يسمح بالتسجيل الدقيق , مشعة, حيث تستخدم أمالح ومواد أخرى يؤدي تواجدىا إلى تغيير خواص السائل اإلسمنتي

 .لمحدود الفاصمة بينو وبين سائل الحفر

,     تستخدم طريقة السمنتة العكسية في عمميات الترميم والتجديد عند مالحظة تسرب من خالل مواسير التغميف اإلنتاجية
 .كما يفضل استخداميا عندما يحتوي المجال المفتوح من البئر عمى طبقات ىشة قابمة لمتصدع عند الضغوط القميمة



بحيث يمكن إحكام , (5-5الحظ     الشكل )    يتطمب استخدام طريقة السمنتة العكسية تجييز فوىة البئر بشكل مناسب 
 .إغالق الفراغ الحمقي وخروج سائل الحفر من مواسير التغميف من خالل مخارج خاصة توجو إلى ساقية الطفمة فالخزانات

 السائل         واحتمال تسرب جزئي لمسائل وانضغاط, التكيف: يجب األخذ باالعتبار عند حساب كمية السائل اإلسمنتي

 

 .تجييز فوىة البئر لعممية السمنتة العكسية: ( 5-5 )الشكل

 :المسميات عمى الشكل

حمقة - 5. فمنجة تثبيت المواسير-4. مواسير التغميف الوسطية-3. مواسير التغميف اإلنتاجية-2. الماسورة الدليمة-1
-11.  رافع-10.  الحفرةطاحون- 9. ماسورة حفر-8.       جياز منع اندفاع- 7. وصمة بمخارج جانبية- 6. عزل

السائل اإلسمنتي اآلتي من -15. كبل قياس اإلشعاع-14.  مقياس لمضغط-13. حمقة عزل-12.  وصمة بمعابر جانبية
 .سائل الحفر الخارج من البئر- 16.  وحدات الضخ

  

 :سمنتة مواسير التغميف باستخدام أنابيب الحفر - 5-3-1-5

وىي , (مواسير التغميف السطحية أو التي تمييا  )    تستخدم ىذه الطريقة لتثبيت مواسير التغميف ذات القطر الكبير
نسبة االختالط تتناسب  )تيدف إلى التقميل من نسبة اختالط السائل اإلسمنتي مع سائل الحفر داخل مواسير التغميف 

وإلنجاز عممية , (حتى عند استعمال فاصل بين السائمين فإن الفراغ المحيطي خمفو يزداد بازدياد قطره , طردًا والقطر
السمنتة بسرعة يتم ضخ السائل اإلسمنتي وكذلك سائل اإلزاحة خالل مواسير الحفر التي تنزل ضمن مجموعة مواسير 



, أو عمى السطح (بالقرب من حذاء ىذه المواسير )تثبت مواسير الحفر وتعزل جيدًا إما داخل مواسير التغميف. التغميف
 (.5-6)     كما ىو مبين بالشكل

وىي تتم عادًة  )  تتميز طريقة تثبيت مواسير الحفر عمى السطح بسرعة وسيولة انجازىا قياسًا مع الطريقة الثانية 
 الذي خولكن تتعرض مواسير التغميف في ىذه الحالة لضغط الض, (باستخدام جياز منع االنفجار المركب عمى فوىة البئر

لذلك يجب التأكد من مدى تحمل مواسير التغميف لمضغط , يأخذ قيمتو العظمى في المراحل األخيرة من ضخ سائل اإلزاحة
كما أن المواسير السطحية يتم . الداخمي قبل اعتماد ىذه الطريقة, عممًا بأن مقاومة مواسير التغميف تتناسب طردًا وقطرىا

 .اختيارىا عادًة من أنواع رديئة, نظرًا لالجيادات القميمة التي سوف تتعرض ليا وذلك بيدف التقميل من كمفتيا

 

 

 .سمنتة مواسير التغميف من خالل أنابيب الحفر:  (5-6 )الشكل

: aمواسير الحفر مثبتة داخل أنابيب التغميف . 

b : مواسير الحفر مثبتة عند السطح. 

       

أما طريقة التثبيت من داخل مواسير التغميف, وبالرغم من صعوبتيا, ينصح باعتمادىا ألنيا تحمي المواسير من التعرض 
 صويتم حاليًا استخدام جياز خا. وىي تتم عادًة بواسطة عازل يركب في الطرف السفمي لمواسير الحفر, لمضغوط الكبيرة

الجزء األول يتم تركيبو في أسفل مواسير التغميف, لو دور : , مكون من جزأين رئيسيين"ستنكر"من قبل الشركات يسمى 
صمام عدم الرجوع, والجزء الثاني يتم تركيبو عمى مواسير الحفر, ويتكون بشكل أساسي من المطاط المقاوم إلحكام إغالق 

وتتم عممية تثبيت مواسير الحفر بحشرىا ضمن مواسير . الفراغ بين مواسير الحفر والجزء األول الثابت في مواسير التغميف



وبعد انتياء عممية ضخ اإلسمنت يتم تحريرىا برفع الحمل وسحب المواسير قمياًل, . التغميف وذلك بتطبيق حمل عمييا
 (.                                                                                                                                                                                                                           5-7)أنظر الشكل. وبالتالي إجراء دوران لمتنظيف

 

 

 

 .يبين عممية السمنتة من خالل مواسير الحفر وباستخدام ستنكر: ( 5-7 )الشكل

 

زمن إنزال  )ساكنًا لفترة طويمة  (وفي الفراغ الحمقي بشكل خاص ) الحفر داخل البئر لومن عيوب ىذه الطريقة بقاء سائ
, أي تزداد قيمة التوتر السكوني لمقص لسائل الحفر, ويتطمب ضغطًا إضافيًا لدفعو (وتثبيت مجموعة مواسير الحفر

وقيم ىذا الضغط اإلضافي تتناسب طردًا وزمن التوقف, وقد يؤثر ىذا الضغط اإلضافي عمى مواسير , لمحركة مجدداً 
مسببة , وعمى الطبقات المفتوحة, واليشة منيا بشكل خاص والتي قد تتصدع (ذات المقاومة الضعيفة أصاًل  )التغميف 

يضاف إلى ذلك ضرورة استخدام أجيزة خاصة , (سائل الحفر ومن بعده السائل اإلسمنتي )تسرب سائل الحفر فييا 
 .لتثبيت مواسير الحفر عند نياية أنابيب التغميف

 :(مواسير تغميف مثقبة مسبقاًا  )سمنتة مواسير التغميف المجهزة بمصفاة بئرية - 5-3-1-6



لممكامن النفطية ذات الضغوط الطبقية المنخفضة والتي ال تحتوي  ( Open hole)    تعتمد طريقة انجاز البئر المفتوحة 
وتيدف ىذه الطريقة في إنجاز اآلبار لمحصول عمى . (مياه طبقية+ غازات )عمى تداخالت لموائع غير مرغوب بيا 

 )يترك المكمن في ىذه الحالة بدون تغميف . إنتاجية مقبولة من المكمن من خالل زيادة سطح االرتشاح لمنفط باتجاه البئر
تنزل مواسير التغميف إلى بداية . (بل ويجري أحيانًا توسيع قطر البئر مقابل المكمن لمزيادة األكبر في سطح االرتشاح 

مشكمًة سدادات داخمو, ومؤدية , المكمن مع مصفاة في طرفيا السفمي لمنع أو التقميل من كمية الرمل التي تدخل إلى البئر
تتم سمنتة مواسير التغميف اإلنتاجية ىذه بنقل السائل  اإلسمنتي إلى الفراغ الحمقي فوق . إلى تآكل مواسير التغميف

 .المصفاة التي تبقى ثقوبيا نظيفة مفتوحة عمى المكمن

 )كما ىو مبين في الشكل (بينيا وبين مواسير التغميف العادية  )وتستخدم ليذا الغرض وصمة خاصة تركب فوق المصفاة 
8-5.) 

, أو تغطى أحيانًا بأغطية خارجية مرنة تسمح لمسائل بالعبور خالل (مفتوحة  )تزود وصمة السمنتة بثقوب جانبية حرة 
أي تقوم بدور صمام وحيد االتجاه, يمنع عودة السائل  )مواسير التغميف إلى الفراغ الحمقي, وتمنع عبوره باالتجاه المعاكس

تجيز الوصمة في بعض الحاالت بثقوب مائمة تؤمن اضطراب السائل في الفراغ . (اإلسمنتي إلى داخل مواسير التغميف
أي  )الحمقي وتساعد بذلك في الحصول عمى نسبة إزاحة جيدة لسائل الحفر من قبل السائل اإلسمنتي في الفراغ الحمقي 

 يركب عمى الوصمة اإلسمنتية. (تؤمن نجاح عممية السمنتة 

ويغمق من ) بينما يجري تزويدىا من األسفل بصمام يفتح من األسفل إلى األعمى , (2)صمام حفظ من النوع النابضي
 (.3)وقد يستبدل الصمام السفمي بقرص أصم . (األعمى إلى األسفل عند الضخ أو ارتفاع الضغط عميو

بعد ماسورة أو اثنتين أو ثالث مواسير  ) عن الوصمة اإلسمنتية m 30-10توضع حمقة الصد عمى ارتفاع يتراوح من 
تتم سمنتة مواسير التغميف المزودة بمصفاة بئريو جيزت عمى السطح بشكل مشابو لمسمنتة المباشرة بفاصمين . (تغميف

 وبعد إنزال الفاصل اإلسمنتي, إسمنتيين

 



 .سمنتة مواسير التغميف المجيزة بمصفاة بئرية: (5-8 )الشكل

 .مواسير التغميف- 5.   السطحىالمصفاة المجيزة عل- 4.  قرص أصم- 3.  صمام حفظ- 2.  وصمة السمنتة- 1

 

يميو دفع الفاصل اإلسمنتي الثاني ثم ضخ سائل اإلزاحة بحجم , األول تضخ كمية السائل اإلسمنتي بالحجم المحدد مسبقاً 
وبعد وصول السائل اإلسمنتي إلى الوصمة اإلسمنتية يخرج من , مواسير التغميف الداخمي من حمقة الصد وحتى السطح

إذا تمت العممية بنجاح ولم يحدث  )معابرىا الجانبية ويرتفع في الفراغ الحمقي خمف مواسير التغميف إلى المكان المحدد لو 
وتنتيي عممية السمنتة ليذه المواسير المجيزة بمصفاة بئريو بتوضع الفاصل . (أي تسرب لمسائل اإلسمنتي في الطبقات

 .اإلسمنتي الثاني عمى الفاصل اإلسمنتي األول المستند عمى حمقة الصد

وكذلك أغطية ثقوب الوصمة اإلسمنتية بمنع عودة السائل اإلسمنتي من الفراغ  (النابضي المبدأ  )يقوم صمام الحفظ 
الحمقي إلى داخل مواسير التغميف, وعندما تكون الطبقة الخازنة من النوع اليش فإنو يحتمل حدوث تسرب لسائل الحفر 

ذي الوزن النوعي الكبير قياسًا مع الوزن  )فييا بسبب ارتفاع الضغط المعاكس عمييا, والناتج عن عمود السائل اإلسمنتي 
, وينتج عن ذلك ىبوط لمسائل اإلسمنتي إلى الفراغ خمف المصفاة التي تغمق ثقوبيا وتفقد بذلك مبرر (النوعي لسائل الحفر

أسفل الثقوب الجانبية  )ويمكن تالفي ذلك بتركيب حمقة من المطاط عمى الجزء الخارجي السفمي لموصمة اإلسمنتية . إنزاليا
وتزود الحمقة بمجموعة من الثقوب المغطاة بمطاط, والتي تفتح من األسفل إلى األعمى بحيث تفتح أثناء إنزال مواسير . (

وتغمق تحت ضغط عمود السائل اإلسمنتي عند محاولتو , التغميف في البئر لمتخفيف من الفعل المكبسي لمحمقة المطاطية
، أنظر الشكل (تصنيع شركة هاليبرتن ) وتستعمل الشركات حاليًا باكر تغميف خارجي قابل  لمنفخ. اليبوط خمف المصفاة

 (9-5.) 

 :يقوم ىذا الجياز بالوظائف اآلتية

 .عزل المجاالت الغازية العالية الضغط-1

 .عزل مجاالت التيريب- 2

 .عزل الطبقات, حيث يكون الضغط أكبر من الضغط السكوني لإلسمنت- 3

 .(مصفاة بئرية )عزل المجال المثقب - 4

 

 . عند تنفيذ عممية السمنتة عمى مرحمتينتغميف خارجي لعزل الطبقات( باكر ) عازل  (5-10)كما يبين الشكل 



 

 .يبين باكر تغميف خارجي قابل لمنفخ: ( 5-9 )الشكل

 

                 c-                            -b-                          --a- 

 تغميف خارجي لعزل الطبقات( باكر ) يبين استخدام عازل: (5-10)الشكل

- aتظير سمنتة المرحمة السفمى .b -قيام السدادة الفاصمة األولى بإغالق الجزء السفمي وفتح الوصمة الجانبية يةيظير كيف 
 .ونفخ الباكر بفعل الضغط (وصمة المرحمتين)

- c(وصمة المرحمتين)سدادة االغالق تغمق الفتحة الجانبية. 

 (:Two stage cementing)سمنتة مواسير التغميف عمى مرحمتين - 5-3-1-7 

تمر الدفعة . وتشغل كل دفعة منطقة معينة من الفراغ الحمقي,     يتم ضخ السائل اإلسمنتي في ىذه الطريقة عمى دفعتين
 )أما الدفعة الثانية من السائل اإلسمنتي , األولى فقط من السائل اإلسمنتي عبر الثقب المركزي لحذاء مواسير التغميف



فتمر إلى الفراغ الحمقي عبر ثقوب جانبية توضع بمحاذاة سطح السائل اإلسمنتي في الفراغ  (التي تضخ في المرحمة الثانية 
إذا كانت عممية السمنتة تتم بشكل مستمر دون أن يكون ىناك مجال فاصل بين المرحمتين غير  )الحمقي لممرحمة األولى

 .(مسمنت

 –في الحاالت التي يتعذر فييا  (ويمكن أن تتكون من ثالث مراحل أو أربع )تستخدم طريقة السمنتة عمى مرحمتين 
وينصح باستخدام ىذه الطريقة في . رفع اإلسمنت إلى المجال المحدد لو في المرحمة الواحدة- ألسباب جيولوجية وتقنية

 [:29,26,5,1]الحاالت اآلتية

زمن ضخ السائل  )ألن زمن عممية السمنتة   , عند سمنتة اآلبار العميقة بكميات كبيرة من السائل اإلسمنتي -1
خاصة عند الضخ بمعدالت , يكون كبيرًا, وقد يزيد عن زمن بدء السائل اإلسمنتي بالتصمب (اإلسمنتي وسائل اإلزاحة

وال توجد إمكانية لزيادتيا ألنيا تتطمب ضغوطًا مرتفعة قد تسبب ,  (استخدام أجيزة الضخ بالسرعات الصغيرة )قميمة 
كما أن الضخ بضغط مرتفع يعّرض مواسير التغميف لضغط داخمي . تخريبًا لمطبقات اليشة وتسريبًا شديدًا لمسائل فييا

 . مرتفع ال تقدر عمى تحممو وقد يزيد عن استطاعتيا
ولم تغمق  (أثناء الحفر )في حال سمنتة مواسير التغميف التي تغمق مجاالت تسببت بتسرب سائل الحفر فييا      -2

 .بشكل كاف

 (بعد المرحمة السابقة )عند سمنتة مواسير التغميف لممرحمة اإلنتاجية, والتي تغمق مجااًل كبيرًا من البئر المفتوح  -3
أو قد تتواجد عدة مستويات , إاّل في مجاالت محدودة (وال توجد ضرورة لسمنتيا )ويتكّون من صخور متماسكة وكتيمة 

 .خازنة لممركبات الييدروكربونية, وتقع عمى أعماق مختمفة تفصميا عن بعضيا مجاالت متماسكة وكتيمة بسماكات كبيرة

أي ,  عند سمنتة اآلبار ذات درجات الحرارة المرتفعة, والتي تؤدي إلى اإلسراع في تكاثف وتصمب السائل اإلسمنتي -4
 .التقميل من الزمن الالزم لالستمرار بدفع السائل اإلسمنتي لمحركة في الفراغ الحمقي

إما بسبب عدم توفر العدد الالزم  ) عندما ال تسمح الظروف باستخدام عدد كبير من وحدات الضخ في وقت واحد -5
 (النجاز عممية اإلسمنت بمرحمة واحدة, أو عدم إمكانية تنظيميا بجوار البئر 

أي لم يرتفع السائل اإلسمنتي في الفراغ ,  عند حدوث تسرب لمسائل اإلسمنتي في الطبقات أثناء عممية السمنتة العادية -6
 .الحمقي إلى المكان المحدد لو, ولم يتم عزل كامل الطبقات المفترض عزليا

 Stage cementing (               تستخدم في طريقة السمنتة عمى مرحمتين وصمة مثقبة تدعى الوصمة اإلسمنتية

collar ) ,وتكون ثقوب الوصمة مغمقة عند سمنتة الجزء السفمي من , توضع في المكان المقابل لبداية المرحمة الثانية
وتفتح في بداية سمنتة , (أي عند ضخ الدفعة األولى من السائل اإلسمنتي وسائل اإلزاحة ليذه الدفعة )مواسير التغميف
, (5-11) , الحظ األشكال    [5](عند وصول الدفعة الثانية من السائل اإلسمنتي إلى الوصمة اإلسمنتية )الجزء الثاني 

(12-5.) 



 

 .يبين مكونات وصمة المرحمتين: (5-11)الشكل

           

 

 



 .غالق وصمة المرحمتينإيبين طريقة فتح و (5-12 )الشكل

    

 [:29,26,5,1]يتم تنفيذ عممية السمنتة عمى مرحمتين وفق الخطوات اآلتية

بإجراء دوران لسائل الحفر وتنظيفو من الفتاتات الصخرية  )بعد االنتياء من إنزال مواسير التغميف وتنظيف البئر- 1
 (المنسمخة عن جدران البئر أو من مخمفات كعكة الحفر التي تنتزعيا مواسير التغميف عند اصطداميا مع جدران البئر

عند استخدام طريقة السمنتة وحيدة الفاصل يستغنى عن الفاصل  )يدفع بالفاصل اإلسمنتي األول داخل مواسير التغميف 
بعد ذلك ينزل الفاصل . ثم تضخ الكمية المقررة من السائل اإلسمنتي المقابمة لممرحمة األولى من السمنتة, (اإلسمنتي األول
اإلسمنتي الثاني 

ويتبع بسائل اإلزاحة 
لممرحمة األولى من 

-الشكل  )السمنتة

13-5 a.) 

 

(: 5-13 )الشكل
يبين مراحل عممية 
 .السمنتة بمرحمتين

a -  انتياء ضخ
السائل اإلسمنتي 
 .لممرحمة األولى

b – ضخ السائل 
اإلسمنتي لممرحمة 

 .الثانية

c –انتياء سمنتة الجزء السفمي من مواسير التغميف . 

d –انتياء عممية السمنتة بمرحمتين . 

 

وحجم ىذا السائل يساوي إلى الحجم الداخمي لمواسير التغميف  )بعد االنتياء من ضخ سائل اإلزاحة لممرحمة األولى - 2
حيث تبدأ مرحمة ضخ الدفعة الثانية من السائل , يدفع بالفاصل اإلسمنتي الثالث (من حمقة الصد إلى الوصمة اإلسمنتية 

  (.b-13-5الشكل         )اإلسمنتي 



يجب التنويو إلى أن قطر الفاصل اإلسمنتي الثالث أكبر قمياًل من قطري الفاصمين األول والثاني, كي يستند عمى مقعد 
 .لذلك يعرف الفاصل الثالث بفاصل الفتح, (أي ارتفاع الضغط عميو )الوصمة اإلسمنتية ويؤمن فتحيا مع استمرار الضخ 

عندما يستند الفاصل اإلسمنتي الثاني عمى الفاصل األول, الذي يستند بدوره عمى حمقة الصد, يكون الفاصل - 3
قد وصل إلى مسند الوصمة اإلسمنتية ويكسر مسمار حفظ قميص ثقوب الوصمة  (فاصل الفتح )اإلسمنتي الثالث 

وييبط مع  (قميص الفتح  )وبذلك يتحرر القميص األول, اإلسمنتية نتيجة استمرار ضخ السائل اإلسمنتي لممرحمة الثانية
عند ذلك يبدأ السائل اإلسمنتي بالعبور خالل ىذه الثقوب . الفاصل الثالث إلى األسفل مؤديًا لفتح ثقوب الوصمة اإلسمنتية

يدفع بالفاصل اإلسمنتي الرابع داخل مواسير التغميف بعد االنتياء من ضخ سائل اإلسمنتي لممرحمة . إلى الفراغ الحمقي
  (.c-13-5الشكل  )ويتبع بضخ سائل اإلزاحة ليذه المرحمة             , الثانية

وحجم سائل اإلزاحة  )تستمر عممية ضخ سائل اإلزاحة حتى وصول الفاصل اإلسمنتي الرابع إلى الوصمة اإلسمنتية  -4
, حيث يدفع أمامو (ليذه المرحمة يساوي إلى الحجم الداخمي لمواسير التغميف من الوصمة اإلسمنتية وحتى السطح 

يجب أن يكون قطر الفاصل اإلسمنتي الرابع أكبر من . ويغمق ثقوبيا (قميص اإلغالق)القميص الثاني لموصمة اإلسمنتية 
. وبذلك تنتيي عممية السمنتة ونالحظ ذلك عند االرتفاع الحاد بالضغط عند متابعة الضخ, (قطر الفاصل اإلسمنتي الثالث

ويعرف الفاصل اإلسمنتي الرابع بفاصل اإلغالق ألنو يؤدي دور إغالق الوصمة اإلسمنتية إضافة لوظيفتو األساسية, وىي 
  (.d-13-5الشكل  )الفصل بين السائل اإلسمنتي لممرحمة الثانية وسائل اإلزاحة ليذه المرحمة 

يتم تنفيذ ىذه الطريقة في حقولنا بشكل متقطع بضخ إسمنت المرحمة الثانية بعد انتياء جفاف المرحمة األولى وذلك عمى 
 :(5-14الشكل ), الشكل اآلتي

 .ضخ إسمنت المرحمة األولى- 1

إسقاط فاصل اإلزاحة لممرحمة األولى, ومن ثم ضخ سائل اإلزاحة حتى ارتفاع الضغط عند وصول الفاصل فوق حمقة - 2
 . الصد

يتم إسقاط الفاصل الثالث, الذي يقوم بميمة فتح قميص وصمة المرحمتين, ويحسب زمن وصولو إلى الوصمة بتقسيم - 3
 فنحصل عمى الزمن بالدقائق, ومن ثم يتم إجراء دورتين متتاليتين 60المسافة الفاصمة بين الوصمة والسطح بالقدم عمى 

 . ساعة يتم خالليا إجراء دوران متقطع لسائل اإلزاحة16لسائل اإلزاحة ومن ثم انتظار جفاف اإلسمنت لمدة 

وبعد انتياء ضخ اإلسمنت يتم إسقاط الفاصل اإلسمنتي الرابع, وىو يفصل بين . ومن ثم يتم ضخ إسمنت المرحمة الثانية
  وسائل اإلزاحة لممرحمة الثانية, ويقوم بإغالق تاإلسمن



                   
 .يبين إجراء عممية السمنتة عمى مرحمتين: (5-14)الشكل

 

ويتم ىذا اإلغالق بتطبيق ضغط يساوي فرق الضغط السكوني بين السوائل داخل وخارج مواسير . قميص وصمة المرحمتين
ومن ثم يتم انتظار جفاف المرحمة الثانية, يتم خاللو التجييز لمتابعة الحفر بالمرحمة التالية  . at 70التغميف, مضافًا إليو 

نزال تشكيمة الحفر بحيث يتم إجراء اختبار العازلية لموصمة اإلسمنتية بعد  )  ساعة 16مثل تجييز الفوىة وتجميع وا 
 .(جفاف

  (:Liner cementing )سمنتة مواسير التغميف الضائعة - 5-3-1-8

مجموعة  )    من المعموم أن مواسير التغميف الضائعة تنزل في البئر بواسطة مواسير الحفر, ويوضع بين المجموعتين 
 مواسير التغميف لممرحمة عجياز تعميق مواسير التغميف الضائعة م (مواسير التغميف الضائعة ومجموعة مواسير الحفر

يمكن أن . يمي ذلك وصمة أمان بشرار مثمثي المقطع بدور كبير من أجل تسييل حميا عن جياز التعميق. التي سبقتيا
 (تسمى في ىذه الحالة وصمة تصريف جانبية )تزود وصمة األمان بمعابر جانبية تؤمن دوران سائل الحفر من خالليا 

 .عندما تكون بوضعية مفتوحة

 :تتم سمنتة مواسير التغميف الضائعة عمى الشكل اآلتي



تضخ كمية السائل , بعد االنتياء من إنزال مجموعتي المواسير وتعميق أنابيب التغميف الضائعة مع مواسير التغميف السابقة
اإلسمنتي المقررة ثم تتبع بسائل إزاحة بحجم يساوي إلى الحجم الداخمي لمواسير الحفر ومواسير التغميف من حمقة الصد 

ينصح بوضع حمقة الصد عمى ارتفاع كبير من حذاء مواسير التغميف الضائعة, لمنع السائل  )حتى طرفيا العموي    
تنزل مواسير الحفر قمياًل  ((m 60-40وىو يتراوح عادًة بين          , اإلسمنتي المموث من الوصول إلى الفراغ الحمقي

الذي ىو غالبًا  )ثم نتابع ضخ سائل اإلزاحة ,  لوصمة التصريفةبعد االنتياء من ضخ سائل اإلزاحة لفتح المعابر الجانبي
لتنظيف الفراغ الحمقي خمف مواسير الحفر من اإلسمنت الذي قد يكون ارتفع خمفيا, وذلك لتالفي استعصاء  (سائل حفر

ويبين . [6] بتدوير السائل لدورتين كاممتين من أجل التنظيف الجيد ليذا  الفراغحمواسير الحفر بسبب ىذا اإلسمنت, وينص
 تعميق السدادة ضمن مواسير التغميف الضائعة, وكيفية الفصل بين سائل اإلزاحة والسائل اإلسمنتي داخل (5-15 )الشكل 

 .مواسير التغميف الضائعة

 

 .يبين تعميق السدادة ضمن مواسير التغميف الضائعة: (5-15)الشكل

 كرة اإلغالق- 3.  الفاصل المفتوح- 2. مواسير التغميف الضائعة-1

 .مسمار حفظ الفاصل-4

  

ماسك مواسير  )وفي تصميم مختمف يتم استخدام وصمة إنزال في نياية مواسير الحفر تشكل صمة وصل مع ىنكر
  وليا شرار سيل الفك, حيث يتم تحرير مواسيررالالين (التغميف

الحفر بعد انتياء عممية اإلسمنت, ومن ثم يتم إجراء دوران عكسي لتنظيف مواسير الحفر والبئر عمى رأس الالينر من 
 (.5-16 )اإلسمنت, أنظر الشكل

 



 

 

 .وصمة الربط بين مواسير الحفر ومواسير التغميف: ( 5-16)الشكل

 

 في الحفر البحري, حيث يتم ةولمتغمب عمى مشكمة استعمال الفواصل اإلسمنتية يتم استخدام التكنولوجيا اآلتية, وخاص
 (التي تفصل اإلسمنت عن سائل اإلزاحة )والثانية  (التي تفصل بين اإلسمنت وسائل الحفر بالبئر )تركيب السدادة األولى 

 (.5-17 ), الشكل رأعمى مواسير التغميف الالين

 



 

     يبين سمنتة مواسير التغميف الضائعة: ( 5-17 )                       الشكل

                                                                                                                                                  

 :طريقة التنفيذ

 . يتم إسقاط كرة قابمة لمطحن من رأسية السمنتة عمى السطح, وذلك قبل ضخ السائل اإلسمنتي- 

 .ضخ السائل اإلسمنتي عبر مواسير الحفر- 

الذي يقص مسمار استناد الوصمة  (psi 200 )عند وصول الكرة إلى الوصمة األولى أعمى الالينر يتم تحريرىا بالضغط - 
 .األولى

وعند وصول السدادة األولى إلى قرص االستناد وبزيادة الضغط تتحرك الكرة المستندة عمى فتحة السدادة من األعمى, - 
 .حيث يتم التقاطيا بمالقط خاصة سامحة لإلسمنت بالتسرب من خالل السدادة

يتم إسقاط ما يعرف بالصاروخ من رأسية السمنتة عمى السطح أيضًا يتبعو ضخ سائل اإلزاحة, وعند وصولو إلى - 
وعند وصوليا إلى السدادة السفمية . ( psi 2000 ) طالسدادة العموية أعمى الالينر يستند عمييا ويقوم بتحريرىا بالضغ

 (.5-18 )أنظر الشكل. يرتفع الضغط كمؤشر عمى انتياء عممية السمنتة



 

 .يبين عمميات سمنتة مواسير التغميف الضائعة: ( 5-18 )                    الشكل

-aالصاروخ    .b -كرة قابمة لمطحن   .c -السدادة العموية   . d -أداة تعميق الوصمة. 

e -السدادة السفمية    .f -القط الكرة. 

 :Secondary or remedial cementingعمميات السمنتة الثانوية -5-3-2

وكذلك لمعالجة تدفق المياه الطبقية إلى ,     تستخدم طرق السمنتة الثانوية إلصالح عمميات السمنتة األولية أو ترميميا
 .البئر من مجاالت غير المجاالت المثقبة

التي يجب إصالح  )يمكن أن تنفذ عمميات السمنتة اإلصالحية ىذه أثناء متابعة الحفر من خالل مواسير التغميف  
 [:29,26,5,1]وىي تتم بطريقتين, أو أثناء اإلنتاج (اإلسمنت خارجيا

 : من نهاية مواسير التغميفةعمميات السمنتة الثانوي - 5-3-2-1

إن سبب عدم فعالية .     تطبق ىذه الطريقة لترميم الجزء السفمي غير الفعال من الحجر اإلسمنتي خارج مواسير التغميف
جراؤىا بدون فواصل وذلك عندما تضخ كميات أكبر من , ىذا الجزء قد يكون الخطأ في حساب عمميات السمنتة األولية وا 

أو نتيجة حدوث انييار لجدران البئر أسفل الحجر اإلسمنتي , سائل اإلزاحة بحيث يصل إلى الفراغ خمف مواسير التغميف



. ( وجود مجاالت غير متماسكة ومفككة في طبقة الرطبةة حيث حدث االنييار نتيج1-كما حصل في بئر صدد )مباشرًة 
وكذلك مع السطح الخارجي , ةويمكن تعميل سقوط ىذا الحجر اإلسمنتي بالتصاقو الضعيف مع جدران البئر الصخري

لمواسير التغميف, والذي ينتج عن عدم تنظيف سطح مواسير التغميف من مادة الطالء الواقية التي تجعل السطح أممسًا, 
 . وكذلك عدم نزع القشرة الطينية بشكل جيد عن جدران البئر قبل البدء بعممية السمنتة, وتمنع التصاقو مع الحجر اإلسمنتي

 :تنفذ عممية السمنتة إلصالح ىذا الجزء من اإلسمنت وفق الخطوات اآلتية

وذلك باالستعانة بالقياسات  (الجزء الذي سقط منو اإلسمنت كميًا أو جزئياً  )يحدد طول المجال الذي يجب إصالحو  -1
 . لإلصالحموذلك من أجل حساب السائل اإلسمنتي الالز,  البئريةةالجيو فيزيائي

يحدد ارتفاع منطقة التثقيب بحيث نؤمن   )تثقيب مواسير التغميف في الجزء العموي من المجال المحدد بالنقطة السابقة -2
 .(تثبيتًا أكيدًا لمجزء السفمي من مواسير التغميف

في طرفيا السفمي, الذي يثبت ضمن  (باكر )تنزل مواسير حفر ذات قطر داخمي متجانس, مزودة بعازل لممواسير -3
 (.5-19 )المجال المحصور بين حذاء مواسير التغميف والمجال المثقب, الحظ الشكل

بإجراء دوران قوي لسائل الحفر كي يتمكن من نزع ما  (في المجال المراد ترميم سمنتتو )يجري تنظيف الفراغ الحمقي - 4
 قد تبقى من إسمنت ضمن ىذا المجال, ويتم االستمرار 

 

 

 . من نياية مواسير التغميفةعمميات السمنتة الثانوي: ( 5-19 )الشكل

 . العازل- 4.   منطقة التثقيب- 3.   مواسير الحفر- 2.   موسير التغميف- 1

  



بدوران سائل الحفر حتى يالحظ ثبات قيمة الضغط التي تدل عمى ثبات مقطع الجريان وبالتالي تنظيف المجال 
 .المستيدف

ثم تتبع , داخل مواسير الحفر (بحجم المجال المراد ترميمو  )تضخ الكمية المحسوبة مسبقًا من السائل اإلسمنتي  -5
 .(حجم سائل اإلزاحة يساوي الحجم الداخمي لمواسير الحفر) لدفع اإلسمنت إلى الفراغ الحمقي مبسائل إزاحة بالحجم الالز

الذي يبقى مكانو ويعمل عمى عدم  (باستعمال وصمة أمان فيما بينيما  )ترفع مواسير الحفر بعد تحريرىا من العازل  -6
 .(أي يقوم بدور صمام وحيد االتجاه )عودة السائل اإلسمنتي إلى داخل مواسير التغميف

 .يتم حفر العازل مع اإلسمنت داخل المواسير ويتابع العمل مجددًا في البئر, بعد انتظار فترة التصمب الكافية -7

يمكن تطبيق ىذه الطريقة عند استحالة السمنتة األولية العادية بسبب عدم التمكن من تحقيق دوران سائل الحفر نتيجة 
 .حدوث استعصاء لمواسير التغميف في البئر

 

 :عمميات السمنتة الثانوية الجانبية- 5-3-2-2

 )    تستخدم عمميات السمنتة الجانبية إلصالح السمنتة األولية في مجاالت معينة بعيدة عن حذاء مواسير التغميف 
أو من أجل إكمال عممية السمنتة األولية في حال تعذر , (عندما يكون الحجر اإلسمنتي جيدًا في الجزء السفمي من البئر 
نتيجة حسابات خاطئة لزمن بدء تكاثف وتجمد السائل  )ضخ كامل حجم السائل اإلسمنتي عبر حذاء مواسير التغميف 

والذي يؤدي إلى بدء تصمب السائل اإلسمنتي قبل االنتياء من ضخ سائل , اإلسمنتي وكذلك الزمن الكمي لعممية السمنتة
وفي ىاتين الحالتين لن يرتفع اإلسمنت في الفراغ , أو في حال حصول تسرب لمسائل اإلسمنتي في الطبقة, (اإلزاحة 

 .الحمقي إلى المكان المحدد لو, أي يبقى مجال غير مسمنت ويجب محاولة عزلو

 

 [:5]وتنفذ عممية السمنتة اإلصالحية الجانبية عمى الشكل األتي

يحدد طول المجال الذي يجب عزلو من أجل حساب كمية اإلسمنت الالزمة إلصالحو, ويستعان لتحقيق ذلك  -1
 .بالقياسات البئرية

مدفع طمقات معدنية أو  )تثقيب مواسير التغميف أسفل وأعمى المجال المستيدف, وذلك باستخدام جياز تثقيب مناسب -2
 (.5-20) الحظ الشكل. (نفاث

ويثبت العازل داخل مواسير . تنزل مواسير حفر بقطر داخمي متجانس ومزودة بعازل لممواسير في طرفيا السفمي- 3
 .التغميف وضمن المجال المحصور بين منطقتي التثقيب السفمى والعموي

يجري تنظيف المجال المستيدف بضخ سائل الحفر بشدة حتى ثبات قيمة ضغط الضخ التي تدل عمى ثبات مقطع  -4
 .الجريان وبالتالي تنظيفو

ويتبع بسائل اإلزاحة بالحجم الداخمي لمواسير , يتم ضخ الحجم المقرر من السائل اإلسمنتي داخل مواسير الحفر -5
 .وبذلك تنتيي عممية السمنتة, الحفر لدفع السائل اإلسمنتي إلى الفراغ الحمقي في المجال المراد عزلو



 

 .عممية السمنتة اإلصالحية الجانبية: ( 5-20 )الشكل 

 .منطقة التثقيب العميا- 5.    منطقة التثقيب السفمى- 4.   العازل- 3.   مواسير الحفر- 2.   مواسير التغميف- 1

 

الذي يبقى مكانو ليؤدي دور صمام وحيد االتجاه, ويمنع بالتالي عودة )ترفع مواسير الحفر بعد تحريرىا عن العازل  -6
 .ويترك البئر في وضع ساكن بانتظار تصمب اإلسمنت, (السائل اإلسمنتي من الفراغ الحمقي إلى داخل مواسير التغميف

 .بعد انتياء فترة تجمد وتصمب اإلسمنت يحفر العازل واإلسمنت داخل مواسير التغميف ويتابع العمل العادي في البئر -7
 

 :عمميات السمنتة الخاصة - 5-3-3

وتتميز عن عمميات السمنتة األخرى بأنيا تيدف إلى تحقيق ,     تطبق ىذه العمميات اإلسمنتية في حاالت خاصة
 عزل طبقات معينة وإن اليدف الرئيسي ليذه الطرق اإلسمنتية الخاصة ه. وتجري بطريقة مختمفة, أغراض خاصة بيا
 .وكذلك عزل جزء من البئر, قد تقع عمى القاع أو بعيدًا عنو, مفتوحة عمى البئر

 :    تقسم طرق السمنتة الخاصة وفقًا لقيمة ضغط الحقن الذي يستخدم, إلى النوعين اآلتيين

 :عمميات السمنتة الخاصة تحت ضغط مرتفع - 5-3-3-1

إلى الدخول  (تحت ضغط مرتفع )    إن مبدأ عممية السمنتة تحت الضغط المرتفع يتمخص بدفع السائل اإلسمنتي بقوة 
ويمكن أن تتواجد ىذه الطبقات بالقرب من قاع البئر أو عمى , ضمن بعض الطبقات من أجل إحكام عزليا عن البئر

المياه الطبقية التي تقع أسفل  )طبقة المياه القاعية : ومن األمثمة عمى ىذه الطبقات يمكن ذكر اآلتي. ارتفاع معين عنو
 .والمجال النفطي الذي ينتج بنسب مرتفعة من الماء أو الغاز, وطبقة القبعة الغازية (المجال النفطي أو الغازي



لعزل المجاالت  (إلخ ...السدود, األنفاق, المناجم )    تستخدم طريقة السمنتة تحت ضغط في عمميات البناء اإلنشائية 
ويتم تنفيذ عممية السمنتة تحت ضغط بإنزال مواسير حفر أو إنتاج ضمن مواسير التغميف . التي تؤدي إلى تسرب المياه

 (. 5-21الحظ الشكل )حتى المجال المستيدف 

 

 .السمنتة تحت ضغط: ( 5-21 )الشكل

يتم اختيار طريقة . تثبت المواسير بواسطة عازل ينزل معيا في األسفل أو عمى السطح باستخدام جياز منع االندفاع
 (وىو ضغط الحقن  )التثبيت لمواسير الحفر أو اإلنتاج تبعًا لقيمة الضغط الداخمي الذي سوف تتعرض لو مواسير التغميف

 )وعند استخدام طريقة التثبيت عمى السطح  (الضغط الداخمي الحدي المسموح بو  )وبالمقارنة مع مدى تحمميا          
 [:5]فإن عممية السمنتة تنفذ عمى النحو اآلتي (عندما يكون ضغط الحقن أقل من الضغط الحدي لمواسير التغميف 

جراء دوران لسائل التنظيف          لتنظيف البئر خاصة  )بعد االنتياء من إنزال مواسير الحفر ذات النياية المفتوحة وا 
يتم ضخ السائل اإلسمنتي بالحجم المقرر , (في المجال المستيدف من أية رواسب قد تعيق دخول السائل اإلسمنتي

ثم يتبع بسائل اإلزاحة حتى وصول السائل اإلسمنتي إلى مستوى واحد داخل مواسير الحفر وخارجيا, ثم , والمحدد مسبقاً 
ولمسافة كافية لتالفي حدوث استعصاء لمواسير الحفر  )يوقف الضخ وترفع مواسير الحفر خارج نطاق السائل اإلسمنتي 

يجبر السائل اإلسمنتي بالدخول إلى الطبقة عبر الثقوب عند بموغ ضغط . (في البئر نتيجة تصمب اإلسمنت خارجيا 
. يالحظ انخفاض معدل ارتفاع ضغط الحقن مع بدء السائل اإلسمنتي بالدخول إلى الطبقة )الحقن القيمة الكافية لذلك 

بعد رفع مواسير الحفر من نطاق السائل  )يوقف الحقن بعد ضخ سائل اإلزاحة بحجم يساوي حجم السائل اإلسمنتي 
أو عند بموغ ضغط الحقن القيم القريبة من الضغط الداخمي الحدي لمواسير التغميف, , (اإلسمنتي وا عادة متابعة الضخ 

تترك البئر مغمقة فترة كافية لتجمد وتصمب اإلسمنت في الطبقة, ثم يخفف الضغط الداخمي تدريجيًا ويدقق في نتائج ىذه 



والعمميات التي تجري في الحقول  ). يتابع العمل داخل البئر عند التأكد من النجاح في عزل المجال المستيدف. العممية
 .(السورية حاليًا تتم بيذه الطريقة 

فإن عممية السمنتة تحت , داخل مواسير التغميف بواسطة عازل (اإلنتاج  )أما عند استخدام طريقة تثبيت مواسير الحفر 
 :ضغط تجري عمى النحو اآلتي

بعد ذلك يتم ضخ . ثم يجري دوران لسائل التنظيف, تنزل مواسير الحفر مع العازل حتى االقتراب من المجال المستيدف
يتم ضخ حجم من سائل اإلزاحة  )السائل اإلسمنتي, يتبعو سائل اإلزاحة حتى خروج اإلسمنت من داخل مواسير الحفر

, ويتابع (يغمق الفراغ الحمقي بين مواسير الحفر ومواسير التغميف) يثبت العازل . (يساوي الحجم الداخمي لمواسير الحفر
 .ضخ سائل اإلزاحة بحجم يساوي حجم السائل اإلسمنتي

وعند بموغو القيمة الكافية يبدأ السائل , إن متابعة الضخ بعد إغالق العازل تؤمن ارتفاعًا متزايدًا في الضغط داخل البئر
 .اإلسمنتي بالدخول في الطبقة

 

- تشقيق- تحميض )    تجرى في أغمب الحاالت عمميات تحسين لنفوذ المجال المراد عزلو باإلسمنت           
أي تمكن من إجراء ) وذلك لتسييل دخول السائل اإلسمنتي, الذي يتميز بمزوجة عالية ووزن نوعي مرتفع  (...تفجير

ومن أجل تالفي استعصاء مواسير الحفر من جراء احتمال ارتفاع السائل . (عمميات السمنتة باستخدام ضغوط حقن أقل
وبواسطتيا , توضع بين العازل ومواسير الحفر (صمام دوران  )اإلسمنتي فوق العازل, تستخدم وصمة تصريف جانبية 

لتنظيف الفراغ  (ضمن الفراغ الحمقي بين مواسير الحفر ومواسير التغميف  ) إجراء دوران مباشر أو عكسي ننتمكن م
 .الحمقي بين مجموعتي األنابيب من السائل اإلسمنتي

 

 Bridging and plugإنشاء الجسور والسدادات اإلسمنتية داخل اآلبار                       -5-3-3-2

cementing:  

ويتم إنشاء الجسور اإلسمنتية .     وىي عبارة عن عمميات سمنتة خاصة, تتميز عن سابقتيا بعدم استخدام ضغط كبير
 . أو المغمقة (غير المغمقة  )في اآلبار المفتوحة 

 :من الحاالت التي تستوجب إنشاء مثل ىذه الجسور نذكر

عند سقوط جزء من تشكيمة الحفر بالبئر وتعذر اصطيادىا, حيث يتم صب جسر إسمنتي لتمييل البئر خارج    -1
  (.   5-22)التشكيمة المتبقية, الشكل 

 .في حال كان اليدف ىو تمييل البئر لتوجييو باتجاه مجال منتج أو خارج منطقة فالقية أو تقبب ممحي -2

 .عند لزوم تأمين البئر عند االضطرار لفك مجموعة البريفنترات -3

 .عند لزوم إجراء اختبار لعازلية التغميف -4

 .في حاالت عزل مجال تم اختباره أو اإلنتاج منو, ومن أجل االنتقال إلى مجال أخر -5



 (.                 5-23)عند إجراء سدادة في طبقة ضعيفة تستند عمييا تشكيمة االختبار, الشكل -6

 (.5-24)في حال ىجر البئر وضرورة تأمين عزلو لتالفي أية احتماالت تسرب, أنظر  الشكل -7

 

 .يبين إنشاء جسر لتمييل البئر: ( 5-22)الشكل

 

 

 . استناد تشكيمة االختبار في طبقة ضعيفةنيبين سدادة لتأمي: (5-23)الشكل



 

 .يبين سدادات ىجر البئر: (5-24)الشكل

 

ويمكن إنشاء الجسر .     يعرف الجسر اإلسمنتي بأنو حجر إسمنتي يقع داخل البئر وعمى ارتفاع معين من القاع
, (أو مواسير إنتاج  )وتعتبر طريقة التعادل أكثرىا استخدامًا, وىي تنفذ بواسطة مواسير حفر, اإلسمنتي بطرق متعددة

وبعد إجراء دوران لسائل الحفر . (5-25 )والتي تنزل بنياية حرة حتى منتصف المجال المراد إنشاء الجسر عنده, الشكل 
بالحجم المقرر مسبقًا تبعًا لسماكة الجسر  (داخل مواسير الحفر  )لمتأكد من حدوث الدوران يتم ضخ السائل اإلسمنتي 

ثم يتبع بسائل اإلزاحة حتى يتساوى ارتفاع السائل , (اإلسمنتي وقطر البئر أو قطر مواسير التغميف التي ينشأ داخميا 
ترفع بعد ذلك مواسير الحفر بسرعة من نطاق السائل اإلسمنتي لتالفي , اإلسمنتي داخل مواسير الحفر وخارجيا

يتابع بعد ذلك الضخ المباشر من داخل  . m 200-100وتبعد عنو بحوالي  (االستعصاء داخل اإلسمنت في حال تصمبو
مواسير الحفر أو العكس في الفراغ الحمقي خمف مواسير الحفر لتنظيفو من أية كمية من السائل اإلسمنتي التي تكون قد 

ساعة, ثم يجري تحسس الجسر وتحديد عمقو  (72-24)تترك البئر فترة كافية لتجمد وتصمب السائل اإلسمنتي . بقيت فيو
 وعند عدم . ومقاومتو بإنزال مواسير الحفر التي مازالت موجودة في البئر



 

 .يبين إنشاء جسر إسمنتي بطريقة التوازن: ( 5-25)الشكل

 

 . , ثم تعاد مجددًا محاولة إنشائو بعد استبعاد أسباب الفشل األولىينجاح الجسر يجب أن يحدد السبب الرئيس

الفرق بين السدادة : إذن )أما السدادات اإلسمنتية فتعرف بأنيا صبات من الحجر اإلسمنتي يتم تشكيميا عمى قاع البئر  
 .(اإلسمنتية والجسر اإلسمنتي يكمن فقط في مكان إنشائيما 

 المجال الذي ينتج بنسب مرتفعة من لوتستخدم في العادة لعز, تيدف السدادة اإلسمنتية إلى عزل الجزء السفمي من البئر
عند حفر المجاالت التي تسبب  )الماء وذلك بسبب االماىة, وكذلك لمسيطرة عمى مشكمة تسرب سائل الحفر في الطبقات

ثم تعزل بصب  m 4-2حيث تحفر عدة أمتار من الطبقة , التسرب الشديد لسائل الحفر فإنو يجري حفرىا عمى مراحل
 [.13]ثم تحفر عدة أمتار جديدة وتعزل, وىكذا حتى اختراق كامل الطبقة, سدادات إسمنتية مقابميا

باستثناء إنزال مواسير الحفر في حالة  )    تنفذ السدادات اإلسمنتية بشكل مشابو تمامًا إلنشاء الجسور اإلسمنتية 
وعندما يكون الجزء المراد عزلو ذا سماكة كبيرة يمكن أن تصب السدادات عمى كمية من . (السدادات بالقرب من قاع البئر

 .الرمل التي تنقل إلى القاع بواسطة سائل الحفر, أو يعتمد عمى الرمال التي تأتي من الطبقة

 



 

 .يبين إنشاء جسر إسمنتي لمعالجة التيريب: ( 25-5)الشكل

 

 
 


