
 المستخدمة الحفر تشكيالت المحاضرة السابعة

 :الموجهة البئر المائمة حفر في المستخدمة الحفر تتشكيال.2-4 

 . تشكيمة الحفر المستخدمة لحفر الجزء الشاقولي من البئر المائمة الموجهة:2-4-1

 . عند استخدام الحفر الدوراني:2-4-2-1

في البئر وإلنياء حفر البئر بنجاح من الضروري الوصول إن المجال الشاقولي ىو الجزء االول 
 إلى االنحراف األصغري لمبئر في ىذا المجال.

ستخدم مجموعة مواسير الحفر بندولية الشكل من النوع البسيط والتي تصمم عمى مبدا البندول ت
)الشاقول حيث أنو عند الحسابات يؤخذ بعين االعتبار تأثير قوى الجاذبية عمى عناصر 

المجموعة وتتكون المجموعة من أعمدة حفر مربعة المقطع يوصل معيا ماسورة مستقيمة مع 
 رأس حفر .

وتتكون من رأس حفر  مجموعات مواسير الحفر القاسية واالكثر استخداماً ( 18-2)ويبين الشكل
يتوضع عمى مسافة مناسبة من رأس الحفر ومواسير  (4)وممركز (3)وأعمدة حفر (2)وقاشط
( الشاقولية الضرورية ينبغي استخدام a-17-2واذا لم تؤمن المجموعة في الشكل) الحفر ،

 (5)( حيث يمكن استخدام قاشطb-17-2تشكيمة حفر أكثر قساوة تحتوي ممركز إضافي )
 .ليعمل كممركز



 
 الدوراني الحفر عند الحفر تشكيمة( 18-2) الشكل                التوربيني الحفر عند الحفر تشكيمة( 19-2) الشكل  

 :الحفر التوربيني استخدام عند. 2-4-2-2

يتميز الحفر التوربيني بالنزعة إلى تغيير اتجاه البئر ألن شعاع قوة الميالن يوجو باتجاه واحد ، 
ولتالفي انحاف المجال الشاقولي من الضروري استخدام مجموعات حفر عالية القساوة حيث 

( ثالث مجموعات 19-2وممركزات وقواشط ، وفي الشكل ) عمدة حفرأتتكون ىذه التشكيمة من 
 مواسير حفر عالية القساوة:

( ويقوم التوربين 5( وممركز )2( تحتوي عنصري استناد قاشط )a-19-2المجموعة في الشكل )
( وممركزين 2( تحتوي عمى قاشط )b-19-1، والمجوعة ) في ىذه الحالة بدور أعمدة الحفر

ذا( 5) لم نحصل عمى شدة االنحراف المسموح بيا في البئر باستخدام المجموعة الثانية يجب  وا 
( ووصمة 2كثر قساوة تحتوي عمى قاشط )أ( ىي c-19-2استخدام المجموعة الثالثة الشكل )

( 6( وأعمدة حفر)5( وممركز )4( يقوم بدور ممركز ثم توربين)2( وبعدىا قاشط )3خاصة )
 .(7ومواسير حفر)

 



 :الموجهة المائمة البئر من لتخفيض زاوية االنحراف المستخدمة الحفر تشكيمة. 2-4-2

 بدون حفر بتشكيمة المائمة اآلبار حفر عند
 بسبب االنحراف زاوية تنخفض المركزة معدات
 ذات الحفر لرؤوس المحيطي التفتيت خاصية
 لظروف تبعاً  وأحياناً  ، المخروطية التروس
 انخفاض شدة تكون المتعددة الجيولوجية الحفر
 مختمفة المتماثمة لممكامن حتى االنحراف زاوية
  لمعرفة الطويمة الخبرة استخدام ويمكن ، كثيراً 
 المجال انحراف زاوية انخفاض شدة وتوقع
 ، الصخور بصالبة الشدة ىذه وترتبط ن المائل
 الحفر مواسير مجموعة بتصميم ينصح ليذا

الحظ  الجيولوجية الظروف عمى اعتماداً 
 (22-2الشكل)

 (22-2الشكل )
عند استخدام الحفر الطاحوني يتم تخفيض زاوية انحراف المجال المائل من البئر بمساعدة 

( متر وباستخدام ىذه 12.2-9.1مجموعات بسيطة تضم رأس حفر وأعمدة بطول يتراوح )
أس الحفر وفي ىذه الحالة يتم المجموعة يتم الحفر بعدد دورات كبير لمطاحون وحمل قميل عمى ر 

تحديد شدة انخفاض الزاوية بخاصية رأس الحفر في التفتيت وصالبة الصخر المفتت وتوضع 
 الصخور مختمفة الصالبة فيما بينيا.

ينصح لزيادة شدة انفاض زاوية االنحراف بمساعدة مجموعة مواسير الحفر التي تضم رأس حفر 
وقاشط بقطر كامل يتوضع عمى اعمدة الحفر وفي ىذه ( متر 12.2-9.1وأعمدة حفر بطول )

ويؤمن ميل راس الحفر إلى األسفل حيث تؤمن ىذه  الحالة يكون القاشط نقطة استناد لممجموعة
 .( متر122درجة لكل ) (2-1.4شدة انخفاض لزاوية االنحراف بحدود ) التشكيمة

 

 

 



 :االنحراف زاوية لممحافظة عمى المستخدمة الحفر تشكيمة. 2-4-3

إن ثبات الجزء المائل المستقيم من البئر المائمة الموجية يعد مرحمة ىامة من مراحل حفره ألن 
ىذا الجزء يعد اطول مجال في بروفيل البئر ونجاح حفره يحدد اقتصادية حفر البئر وإلنجاز ىذا 

 االمر من الضروري األخذ بعين االعتبار ما يمي:

ركزين بقطر مساوي لقطر رأس الحفر عند الحفر الطاحوني ، يجب أن تحتوي التشكيمة مم-1
ن ويوضع الممركز األول  محرك قاعي عند استخداموبقطر أقل بقميل من قطر رأس الحفر 

 )قاشط( مباشرة فوق رأس الحفر.

يجب أن يكون طول التشكيمة مثاليًا ولمعرفة المعامل الذي يحدد طول التشكيمة من  -2
 رأس الحفر عن محور البئر تساوي الصفر. الضروري جعل قوى ميل

يجب ان يسمح الطول المثالي لممجموعة بالمرور بشكل جيد عبر مواسير تغميف مجال  -3
 ازدياد زاوية االنحراف.

تبين الحسابات النظرية أنو من الضروري استخدام أنظمة بندولية الشكل لمحصول عمى 
ية االنحراف ثابتة، وتبعًا لممخططات مجموعات مواسير حفر تستخدم لممحافظة عمى زاو 
فر عند توضع الممركز عمى مسافة           صالحسابية تكون قوة الميل عمى رأس الحفر مساوية لم

( متر عن رأس الحفر ، وبالتالي يجب ان تتوضع عمى محور دوران المحرك القاعي 2.5-2)
فة الضرورية بين راس الحفر والممركز الجزء المائل المستقيم من البئر، ويمكن تامين المسا لثبات

 القاعي. وفيلية بوضع عمود بطول محسوب بين رأس الحفر وجذع المحرك و في المجموعة البند
متر يتحقق ثبات زاوية االنحراف حسب  6229معظم الحاالت عندما يكون طول المجال حتى)

المطموب ، وقد بينت الخبرة في الحفر أنو لموصول غمى نتائج جيدة من الضروري المتابعة 
الدقيقة الستيالك الممركزات ألنو في حال انخفاض قطر الممركز حتى الحدي تنخفض زاوية 

 .االنحراف

ة فعالية عمل رأس الحفر عمى حساب المركزة الجيدة لو في البئر وتالفي تعميق مجموعة ولزياد
مواسير يقترح أن تحتوي ىذه المجموعة فوق رأس الحفر قاشط بقطر كامل مما يؤدي إلى إعادة 
توزيع القوى عمى القاشط وبالعكس، وبالتالي فإن زيادة قطر الممركز يمكن ان يخفف عن القاشط 

 .المكانية باستغاللو إلى ابعد الحدودا وويعطي

 



 ة لزيادة زاوية االنحراف:ه.تشكيمة الحفر غير الموج2-4-4

إن زيادة زاوية االنحراف باستخدام المجموعات غير الموجية تتم عند ثبات سمت البئر ، وفي 
 ح.الحمة العكسية تستخدم التشكيالت الموجية التي تحتوي جياز التمييل والتي توجو من السط

،فند استخدام راس  تستخدم تشكيمة حفر تضم رأس حفر وقاشط وتوربين عند الحفر التوربيني
مع قاشط بقطر يساوي قطر رأس  (195mm( يستخدم توربين بقطر)295mmحفر بقطر)

الحفر، تظير قوة الميل نتيجة الفراغ الكبير بين جسم التوربين وجدران البئر ويقم القاشط عندئذ 
 .بدور المسند الذي يحقق ظاىرة الشاقول المتوضع أعمى أعمدة الحفر

فر وعند وعند استخدام الحفر الدوراني تستخدم تشكيمة حفر من رأس حفر وقاشط كامل وأعمدة ح
 ذلك ترتبط شدة زاوية االنحراف بنظام الحفر.

 . تشكيالت الحفر الموجهة لضبط زاوية االنحراف:2-4-5

يتم اختيار تشكيالت الحفر تبعًا لمظروف الجيولوجية والحالة المتوقعة لمبئر والدقة المطموبة في 
 ( يبين عدد من التشكيالت:21-2االنحراف والشكل )

 بزاوية نائل وناقل محاور ذات بنيايات قصير قاعي ومحرك حفر رأس تتضمن(: a) التشكيمة
 .متر( 25-12) بطول حفر وأعمدة درجة( 1.32-3)

( 1.32-2.3) بزاوية بينيا فيما توصل القطاعات متعدد توربين عمى تحتوي( : b) التشكيمة
 .األعمدة طول الينظم الحالة ىذه وفي درجة

 .الحفر رأس فوق قاشط استخدام وينصح درجة( 2-1) بزاوية مائل توربين تحتوي(: c)التشكيمة

 االنتباه الضروري ومن درجة( 2-1)بزاوية مائل وصب مائل توربين عمى تحتوي( :d)التشكيمة
 والتوربين لمصب التقعر جبيتي تتطابق أن لممجموعة تجميع عند

 الميل وزوايا حفر ومواسير( R-1) المائل والعمود وتوربين الحفر راس عمى تحتوي(:e)التشكيمة
 .درجة( 3-1.32) تكون لمعمود

 مع مائل ناقل طريق عن الموصول التوربين جسم عمى معدنية وصمة عمى تحتوي(: f)التشكيمة
 .حفر أعمدة أو مواسير



 التوربين عمى مطاطية وصمة أو معدنية المركزية حممية مع توربين عمى تحتوي(: g) التشكيمة
 .(cm32) اكبر بطول التوربين من الدوار المحور مع الوصل وصمة باستخدام واليسمح

 استخدام البئر قطر في كبير توسع اليحدث عندما المستقر الجيولوجي العمود في ينصح
 استخدام البئر قطر في كبير توسع يحدث ان يمكن التي الحالت وفي ،( a,b,c)التشكيالت
 زاوية لتغيير منخفضة شدة يتطمب عندما( g,f)التشكيالت وتستخدم ،( e,d) التشكيالت
 .متر( 12) لكل درجة تتجاوز ال انحراف شدة عمى نحصل لكي االنحراف

 
 االنحراف زاوية لضبط الموجية الحفر تشكيالت (21-2الشكل) 

 : تشكيالت الحفر الموجهة لزيادة زاوية االنحراف في المرحمة السطحية:2-4-6

 :لزيادة زاوية االنحراف  وىما( تشكيمتين 22-2يبين الشكل )



        
  الحفر في المستخدمة الحفر تشكيالت (23-2)الشكل             لزيادة الموجية الحفر تشكيالت (22-2الشكل )

 كيربائي   محرك باستخدام                             السطحية المرحمة في االنحراف زاوية      

( 3( وناقل مائل )240mm( بقطر)2( وتوربين)295mmقطر ) رأس حفر :التشكيمة األولى.
( 5متر ومواسير حفر) (8-6( بطول)4( درجة وأعمدة حفر )3-2.5بزاوية ميل )

وتتميز بشدة انزياح كبيرة لزيادة زاوية االنحراف ليذا ينصح استخداميا عند   (9*127بقطر)
 ول.بار المائمة مع انزياح كبير لقاع البئر عن الشاقحفر اآل

( 195mm)بقطر( 2)وحيد القطاع وتوربين( 295mm) قطر حفر رأس :التشكيمة الثانية
( توصل مع التوربين  بواسطة صب مائل بزاوية 9*127)بقطر( 5)حفر ومواسير( 3) وممركز

 .( درجة2.5-3)

 . تشكيالت الحفر المستخدمة في الحفر باستخدام محرك كهربائي:2-4-7

يتميز حفر اآلبار المائمة الموجية باستخدام المحك الكيربائي مقارنو مع الطرق االخرى بوجود 
نظام التسجل المباشر الذي يؤمن االتصال بين قاع البئر والسطح بيدف الحصول عمى 



المعمومات عن عناصر انحراف البئر واتجاه تأثير جياز التمييل وعمل رأس الحفر والمحرك 
 الكيربائي.

( مرة وطولو أكبر من طول 3.4-1.1صالبة المحرك الكيربائي أقل من صالبة التوربين ب) إن
 التوربين تؤثر سمبًا عمى انجاز البئر المائمة الموجية بالطرق االعتيادية.

تبين بالخبرة ان الماسورة المائمة تستخدم عند تمييل البئر باستخدام المحرك الكيربائي قصير 
د المحرك الكيربائي القصير قميل الفعالية ألنو عند تقميل طولو تنخفض متر( ويع 6)أصغر من 

بشدة طاقة المحرك وعزم درواتو لكن الناقل المائل يمكن ان يستخدم مع المحرك الكيربائي ذو 
، وفي ىذه الحالة التتعدى الطول الطبيعي ىند تمييل البئر بشدة منخفضة عند ثبات سمت البئر

 متر ليذا تم اختراع ما يسمى آلية التمييل. 129(درجة لكل)3حراف )شدة تزايد زاوية االن

( ومحور دوران 1( المتوضعة بين المحرك الكيربائي )2آلية التمييل )(a-23-2يبين الشكل )
( أن جذع ألية التمييل المثبت إلى كرسي التحميل لو زاوية ميل من جية 3الجياز القاعي)

ة لمعمود الدوار والمحرك ن تحدد زاوية ميل جسم المحرك المحرك مساوية نصف الزاوية الكمي
 الكيربائي لتالفي تشوىو من ظروف تواجد المجموعة في الجزء المائل المستقيم من البئر .

( mm,168,170,185المستخدم) يتصنع آلية التمييل بأقطار موافقة ألبعاد المحرك الكيربائ
د الدوار والمحرك الكيربائي مما يؤدي إلى ( درجة تركب بين العمو 2-1.5-.1بزوايا ميل )

انخفاض المسافة بيم رأس الحفر ومكان التمييل لذلك تنخفض إمكانية تشوه الجزء الموجو من 
 الجياز الكيربائي وأيضًا قطر التواجد

 . ( تشكيمة الحفر لضبط زاويتي الميل والسمت(b-23-2ويبني الشكل)

 الموجه الحفر عند المستخدمة( Bottom hole assembly Design)الحفر تشكيمة
 :   (24-2الشكل) من  بشكل عام تتكونباستخدام المحرك   واالفقي

 .(bit) الحفر رأس .1
 .( bend sub)  االنحناء وصمة .2
 .(adjustable bend housing motor) المحرك .3
 ..(L.W.D) الحفر أثناء الجس معدات .4
 ..(M.W.D) الحفر أثناء القياس معدات .5
 (22-2الشكل ) .(N.M.D.C) ممغنطة غير حفرأعمدة  .6
 .(D.P)  حفر مواسير .7



 ..(H.W.D.P) الوزن ثقيمة حفر مواسير .8
 .(Jar) الييدروليكية المطرقة .9

 .(H.W.D.P) الوزن ثقيمة حفر أنابيب .12
 .لمسطح( D.P)  حفر مواسير .11

 
 ممغنطة غير حفر أعمدة( 24-2) الشكل

 


