
 المائلة اآلبار اشكال المحاضرة الثامنة

 الموجهة المائمة اآلبار أشكال تصميم

 .مقدمة:3-1

 لبناء البئرأحد االجزاء المركبة من المخطط الفني  )البروفيل(يعد تصميم شكل البئر المائمة 
نشاء مسار محور  المائمة الموجية واليدف من ذلك ىو اختيار نوع وشكل التصميم وحسابات وا 

ويصمم شكل البئر انطالقًا من ميمة البئر والظروف الجيولوجية والفنية المحددة  البئر الموجو
 :التالية األمور  البروفيل يؤمن أن ويجب الفراغ.في  لمحفر 

.إنجاز البئر حتى العمق المقترح بدون أية مشاكل وبالوضع الفني والتقني المتوفر ألعمال 1
 الحفر.

 . البناء الجيد لمبئر بأقل ما يمكن من الزمن والمصاريف.2

بار عن الشاقول في االتجاه المحدد مع األخذ بعين االعت لبئرالمقترح لقاع ا.إنجاز االنزياح 3
االنزياح المسموح بو عن الوضع التصميمي بأقل حجم عمل ممكن مع مجموعة مواسير الحفر 

 الموجية.

 .العدد القميل النحناءات البئر مع نصف قطر انحناء ال يتعدى القيمة المسموح بيا.4

.إمكانية العبور الحر في البئر لمختمف مجموعات مواسير الحفر ومواسير التغميف خالل 5
 واألجيزة المستخدمة خالل مرحمة االنتاج وخالل إصالح البئر.الحفر 

مكانية استخدام 6 .االستنثمار الطويل األمد وبدون أعطال باستخدام طرق االنتاج المختمفة وا 
 طرق االنتاج من طبقات مختمفة بوقت واحد.

 .األشكال )بروفيالت( العادية لآلبار المائمة الموجهة:3-2

نواع من األكثر انتشارًا وينبغي استخداميا بشكل كبير عند حفر اآلبار المائمة الموجية إن ىذه األ
وتستخدم عندم حفر المكامن التي يكون فييا تأثير الظروف الجيولوجية عمى االنحراف التمقائي 

بار الموجية في الحقول الجديدة غير المدروسة جيدًا اآل حفرلمبئر غير محسوس وأيضًا عند 
 .ة االنحراف الطبيعي لمبئر غير معروفةوقاعد



 
 الموجية المائمة لآلبار العادية البروفيالت (1-3الشكل)

لف من ثالثة أجزاء : شاقولي ، مجال زيادة زاوية االنحراف ، أيت . البروفيل األول:3-2-1
 المنتجة.المجال المائل المستقيم)ثبات زاوية االنحراف( ويستمر حتى العمق المقرر في الطبقة 

ىذا البروفيل الحد من استخدام مجموعة مواسير الحفر الموجية واختصار الوقت  استخدامويسمح 
إلجراء عممية التمييل والحصول عمى انحراف كبير لقاع عن الشاقول بزاوية انحراف صغيرة. 

 ويكون الطول الزائد لمبئر قميل.

في القسم السفمي ال يؤدي  المائل الكبير متقيوبما ان ىذا البروفيل يحوي انحناء واحد والجزء المس
 (1-3استغالل البئر لصعوبات تذكر. الشكل )

يختمف عن االول أنو بداًل من المجال المستقيم يحوي مجال  .البروفيل الثاني:3-2-2
االنخفاض الطبيعي لزاوية االنحراف ويتطمب ىذا البروفيل أن تكون زاوية االنحراف كبيرة في 

 ل الثاني وذلك لتعويض انخفاض الزاوية ،فميذا يكون طول المجال الثاني كبيرًا.نياية المجا

يستخدم ىذا البروفيل في المناطق التي كون فييا ثبات زاوية االنحراف صعبًا وسرعة االنخفاض 
الطبيعي لزاوية االنحراف قميمة وعند حفر اآلبار المائمة الموجية العميقة عندما يرتبط عمل أجيزة 

 .(1-3ييل بصعوبات محددة. الشكل )التم

زيادة زاوية االنحراف ،مستقيم  ،يتألف من خمس مجاالت : شاقولي .البرفيل الثالث:3-2-3
، شاقولي سفمي ،والذي يسمح عند تقاطع  مائل ،انخفاض زاوية االنحراف)طبيعي ، مصطنع(

          الشكل البئر مع عدة طبقات منتجة ،اإلنتاج من أية طبقة بالمحافظة عمى شبكة االستثمار
ىذا البروفيل أكثر تعقيدًا ألنو يحوي انخفاضًا مما يؤدي خالل عممية الحفر إلى استناد ، (3-1)

لى تشكيل فجو  ات في الجزء غير المغمف من البئر وتبعًا لذلك وىبوط مجموعة مواسير الحفر وا 
يزداد تعميق المواسير وعدم التوازن في التغذية عمى القاع وبالتالي تزداد إمكانية استعصاء 

 المواسير.



يختمف عن البروفيل الثالث في انو يتم تبديل المجالين الثالث والربع  .البروفيل الرابع:3-2-4
الطبيعي لزاوية االنحراف ، ويستخدم ىذا البروفيل عند حفر اآلبار بالمجال الثاني االنخفاض 

 (1-3) الشكل .المائمة الموجية بانزياح كبير  لمقاع جدًا عن الشاقول

من المجال الشاقولي ومجال زيادة زاوية االنحراف ، ويتميز  يتألف .البروفيل الخامس:3-2-5
عند حفر التوضعات  يستخدمالموجو ،  مباستخدابالطول الكبير لممجال الثاني الذي يحفر 

 (1-3) الشكل العدسية ، ويحفر بشكل مالئم باستخدام مجموعات مواسير حفر غير موجية.

يتألف من مجال مائل موجو واحد ، وتحفر البئر مباشرة من  :. البروفيل السادس3-2-6
 االبار المائمة الموجية.البروفيل أنو ال يتطمب معدات خاصة بحفر ، ويتميز ىذا  األرضسطح 

 (1-3) الشكل

وتبعًا لظروف الحفر الجيولوجية والفنية يمكن أن تحتوي بروفيالت االبار المائمة الموجية أكثر 
من مجال واحد لزيادة زاوية االنحراف وثباتيا ، وعمى سبيل المثال إذا تمت مصادفة صخور 

رأس الحفر منخفضًا وبيدف تخفيض  قاسية عند حفر مجال زيادة زاوية االنحراف وكان تقدم
حجم العمل مع الموجو يتم الحفر بدون الموجو ومن ثم يستمر الحفر لمجال زيادة زاوية 

 االنحراف وينبغي دائمًا المحاولة لكي يحتوي البروفيل أقل عدد من االنحناءات

ذا كانت صخور المرحمة السطحية مستقرة وال توجد مناطق تيريب لسائل الحفر وت يدمات وا 
ويكون من المالئم تمييل البئر في مجال انزال مواسير التغميف لممرحمة السطحية ، ويسمح 
انخفاض عمق تمييل البئر لرفع دقة تمييل البئر ويقمل بشدة من الوقت الالزم لتوجيو جياز 

ة بدون ادة الحرف مع ثبات زاوي التمييل ، أو بعد انزال وسمنتة المرحمة السطحية يتم حفر جزء
لزيادة زاوية االنحراف حتى القيمة العظمى وبعد ذلك يتم  االنحراف ، ومن ثم يكون المجال الثاني

يجب  كبيراً  الحفر باستخدام مجموعة مواسير حفر مع الممركزات، وغذا كان ميالن البئر ليس
يتم الوصول بزاوية االنحراف الضرورية في منطقة انزال مواسير المرحمة السطحية ن ومن ثم 

 .الممركزات مع حفر مواسير مجموعة باستخدام الحفر

 .البروفيالت الفراغية لآلبار المائمة الموجهة:3-3

، وينبغي حفر البئر بيذا  (2-3ىذه البروفيالت عبارة عن منحني يشبو الخط الحمزوني الشكل )
البروفيل في المناطق التي تؤثر بيا الظروف الجيولوجية بشكل فعال عمى االنحراف الطبيعي 

لمبئر ويجب في ىذه الحالة تصميم البروفيل مع االخذ بعين االعتبار قانونية االنحراف الطبيعي 
مواسير موجية ، ويؤدي لمبئر وأقل ما يمكن من مجاالت الحفر التي يستخدم فييا مجموعات 



االختيار الصحيح لمجموعة مواسير الحفر بدون أداة الحرف ونظام الحفر إلى تنظيم االنحراف 
، وليذا من الضروري التحميل الدقيق لممعطيات الحقمية بيدف معرفة تأثير الطبيعي لمبئر 

ف الطبيعي الظروف الجيولوجية وتركيب مجموعة مواسير الحفر وريجيم الحفر عمى االنحرا
 لآلبار.

وتستخدم ىذ البروفيالت في المناطق التي تتميز بالتركيب المعقد والحاوية عمى فوالق كما 
تستخدم في المناطق ذات التوزع المعقد لمتوضعات الحاوية عمى النفط وعند حفر آبار النجدة 

 إلطفاء اآلبار المشتعمة.

 
 الموجية المائمة لآلبار الفراغية البروفيالت (2-3الشكل)

 البئر المائمة الموجهة: بروفيل.اختيار 3-4

يتمخص اختيار البروفيل في تحديد تتالي حفر المجاالت التي تؤمن ظروفًا مالئمة إلنجاز البئر 
 المائمة الموجية 

 . المجال الشاقولي األول:3-4-1

أسفل  وأحياناً يتوضع في الجزء العموي من البئر عمى كامل انزال مواسير المرحمة السطحية 
ويجب ، بيا تيدمات ال يحصللممكن لمنفط في البئر، في المجاالت التي  المستوى الديناميكي

حتى الصخور المستقرة حيث يمكن  ،االمكانية ( ونيايتو حسب50m-40طولو عن ) ال يقلأن 
 .( درجة بمرحمة واحدة6-5انحراف) الوصول إلى زاوية



لآلبار المائل الموجية التي تحفر حسب البروفيالت االول إن طول المجال الشاقولي األول 
لتخفيض الزمن الالزم لتوجيو إنزال  كالثاني الثالث الرابع يجب ان تكون أقل ما يمكن وذل

الخامس عمى العكس  التي تحفر حسب البروفيل بالنسبة لآلبارمجموعة مواسير الحفر، أما 
أداة  يل طول المجال الثاني الذي يستخدم لحفرهما امكن مما يسمح بتقم يجب ان يكون طويالً 

، ويمكن أن يكون يتم تحديد طول المجال الشاقولي االول بدقة بمعرفة الظروف  التمييل
الجيولوجية والفنية لمحفر ، فعمى سبيل المثال عند الحفر المتشعب من منصة حفر بحرية مستقمة 

ف تالقي التقاء اآلبار واتصاليا بين بعضيا عندما تكون المسافة بين الفوىات قميمة جدًا وبيد
البعض يجب ان يكون طول المجال الشاقولي االول المحدد ، وعند ذلك ينبغي حرف تمييل البئر 

 .حسب اإلمكانية من عمق قميل لكي يتم بسرعة حرف البئر عن اآلبار المحفورة سابقاً 

 .مجاالت زيادة أو انخفاض زاوية االنحراف:3-4-2

ر مجاالت زيادة وانخفاض أو ثبات زاوية االنحراف مع تغير سمت البئر في الوقت عند اختيا
 نفسو بما يمي:

في المجال حيث أنو عند الحفر باستخدام أداة التمييل يتم الحصول عمى زاوية انحراف كبيرة 
ة واحدة خاصة في الصخور متوسطة القساوة وفي المجال الذي ال يقترح فيو أخذ عينات مبمرح

 .أسطوانية

في المجاالت حيث تكون فييا قانونية االنحراف الطبيعي لمبئر مدروسة جيدًا عند استخدام 
رؤوس حفر مختمفة ومجموعات مواسير حفر متعددة ونظام الحفر وطرق الحفر في ىذه الحاالت 

 عند الحفر بدون أداة تمييل يمكن وفي مجاالت محددة تغيير زاوية االنحراف وسمت البئر.

بعض الحقول النفطية والغازية ولتالفي تيدم الصخور وتشكل التكيفات يتم زيادة زاوية  في
 االنحراف لمبئر عند حفر المراحل السطحية.

 .مجال ثبات زاوية االنحراف )المجال المستقيم المائل(:3-4-3

يل األول( أو يعد ىذا المجال امتدادًا لمجال زيادة زاوية االنحراف حتى الطبقة المستيدفة )البروف
حمقة وصل بين مجالي ازدياد وانخفاض زاوية االنحراف ) البروفيل الثالث( أو يمثل مسار البئر 

وفي بعض الحاالت تظير ضرورة فتح طبقة معينة في المجال  بالكامل )البروفيل السادس(
أطوال  ذلك يتم عند التصميم تصحيح وألجلالمائل المستقيم من البئر بزاوية انحراف محددة ، 

المجاالت األخرى لبروفيل البئر لكي يتم الحصول عمى زاوية انحراف موافقة لمجال المائل 
 المستقيم



 . المجال الشاقولي السفمي:3-4-4

يتوضع في الجزء السفمي من البئر في مجال فتح بعض الطبقات المنتجة بيدف حماية شبكة 
 الطبقات العميا.استثمار تجمعات النفط والغاز عند االنتاج من 

 Calculating Directional Well Profile Variables :اآلبار الموجهة . حساب بروفيالت3-5

يتمخص حساب البروفيل في تحديد زاوية االنحراف العظمى وأطوال المساقط الشاقولية واألفقية 
األولية  والمعطيات،لممجاالت في البروفيل ، وأيضًا الطول العام لمبئر حسب مسار محوره 

ة فلحساب البروفيل ىي: المقطع الجيولوجي ، عمق البئر شاقوليًا من الفوىة حتى الطبقة المستيد
، االنزياح المخطط لمقاع عن الشاقول المار من فوىة البئر ، السمت المخطط لمبئر المائمة 

 المستخدمة. الذي يحدد اختيار مجموعات مواسير الحفر الموجية ، تركيب البئر

 .الوضع الفراغي لمبئر المائمة الموجهة:3-5-1

ذا تم معرفة : عمق النقطة المقاس بشكل إيتم تحديد الوضع الفراغي ألي نقطة من محور البئر  
سمتيا ،  ةشاقولي ، واالنزياح األفقي ليذه النقطة في مستوى أفقي بالنسبة لفوىة البئر ، وزاوي

فراغيًا والذي يتطمب رسمو حساب العناصر المذكورة وزاوية ميميا ، ويشكل محور البئر منحنيًا 
 .ن قيم العناصر لعدد كبير من النقط المحصورة بين فوىة البئر والقعر البئريسابقًا وتعي

 ونشرح العناصر السابقة بشيء من التفصيل

وىي الزاوية المحصورة بين المماس في النقطة والشاقول ( deflclion angle): زاوية الميل.1
 (3-3)    الشكل .ر منياالما

، وىي  وىي الزاوية التي تحدد اتجاه البئر في الفراغ (azimuthal angle): زاوية السمت.2
الزاوية المقاسة في مستوى أفقي والمحصورة بين مستوى عمودي يؤخذ كمستوي مقارنة )مستوى 

 جنوب( والمستوى األفقي لزاوية الميل)مستوى من المماس والشاقول المارين من النقطة( –شمال 
 (4-3الحظ الشكل)



 
 زاوية الميل(  3-3الشكل)                                      زاوية السمت( 4-3الشكل)   

 وىي: لزاوية السمت األربعة حسب االتجاىات األرباع(5-3ويوضح الشكل)

 (90-0زاوية السمت )       Q1:NE: االول الربع.1

 (91-181) السمت زاوية :SE :Q2          الثاني لربع ا.2

 (180-270) السمت زاوية      Q3::SW الثالث لربع ا.3

 (360-271) السمت زاوية     Q4 :NW: بعاالر  لربعا .4

 ويمكن أن نحدد زواية السمت كما يمي:

 : (NE,NWالربعين). 

 0-90 east(0-90AZM)                9-0أو west (270-360)          

 ( :SE,SW)الربعين.  

0-90 east (180-90)                  90-0         أو west (180-270) 
 

 نقطة (اتجاه الشمال )عتبر الزاوية الصفرتو ( 361-1) السمت زاوية تقاس :حساب زاوية السمت
:، عمى سبيل المثال  ةالساع عقارب باتجاه السمت زاوية وتقاس البداية ،  

5-3) الشكل في موضح ىو كما الثانية المنطقة في توجد  150AZM ( 151) السمت زاوية  



 (S30E)   يمي كما كتابتيا ويمكن   
(6-3الشكل )  (S20W )كتابتيا :  لثالثة ويمكنتقع في المنطقة ا ( 200AZM)  أما زاوية 

   السمت

  
(5-3الشكل) (6-3الشكل )   
  

تمثل ىذه الزاوية تغير الزاوية الكيمة النحراف البئر ، عندما يحصل زاوية االنحراف : .3 .1
تغير في زاوية ميل البئر وتبقى زاوية السمت ثابتة عندىا تمثل زاوية االنحراف تغير 

الميل  زاوية الميل ، والعكس صحيح ، ولكن االنحراف بمعظمو يحصل بتغير زاوية
زاوية االنحراف تمثل تغير الزاويتين . والسمت عندىا  

:Build up Rate   )معدل بناء الزاوية ) االنحراف شدة  .4 
معياري مجال خالل وأ الطول واحدة في الكمية االنحراف زاوية تغير يمثل  

         
  

 ft
R
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53.5729
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Circumference = 2π Rc =  πD = 360° ARC 

360  =2π Rc 
360  /2  =π Rc 

180  =π Rc 
180  /π = Rc 

unit of Radius = 1 Radian (Ra)1  



180 / π = Ra = 57.2958° 
 

Build up rate Equation 
360° / Circumference = BUR / 100 

360 / (2 x π x R
c
) = BUR / 100 

180 / (π x R
c
) = BUR /100 

BUR equation:        BUR (°/ 100’) = 180 x 100 / (π x Rc) 

 
بفرض الجزء المحصور بين قياسيين متتاليين يمثل قوس من دائرة    .نصف قطر االنحراف : 5

: تينالعالقإحدى نصف قطر االنحراف يعطى ب   Build Radius 
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توجد عالقة عكسية بين شدة االنحراف ونصف قطر االنحراف ،بزيادة شدة االنحراف يقل نصف 
 قطر االنحراف والبئر أكثر مياًل ، والعكس صحيح.

 


