
 االسذعصاء فً الحفر األفقً المحاضرج الثالثح عشرج 

 

 ( Pipe Sticking) الحفر مىاسٍر اسرعصاء

 مجموعة مواسير يعرؼ االستعصاء بالتصاؽ جزء مف  :رالحف راسيوء مءاسرعصا تعريف .1
مواسير الحفر  أو رفعيا أو إنزاليا    مجموعةال نستطيع تدوير   أي ،بجدار البئر األعمدةالحفر أو 

 والنستطيع اجراء دوراف لسائؿ الحفر.،  ف حتى مع تطبيؽ جيد أعظمي

االنزاؿ أو  وتعصاء مف المشاكؿ الشائعة جدًا لتشكيمة الحفر عند الرفع أسوتعتبر مشكمة اال
 .الحفر الفعمي ، أو عند اختبار الطبقات ،أو عند تشكيؿ جسر إسمنتي أو سدادة إسمنتية

ويحدث االستعصاء بشكؿ عاـ لألعمدة ورأس الحفر والمحرؾ المغمور والعازؿ في جياز  
ؿ ونادرًا ماتتعرض مواسير التغميؼ لالستعصاء نظرًا لمتحضيرات التي تجري في البئر قب،االختبار

 إنزاليا ، ولكف في حاؿ حصولو يعتبر أخطر مف استعصاء مواسير الحفر.

مما يرفع مف الكمفة االجمالية ، وعمقو ،وشدتو  ،طمب معالجة االستعصاء وقتًا حسب نوعوتي
وتشكؿ  ،والتيدـ ،مشاكؿ آخرى مثؿ االندفاعيعقب حدوث االستعصاء  إلنجاز البئر ، وأحياناً 

جزءًا منيا داخؿ البئر وىنا  ىف مف تحرير المواسير المستعصية فيبقحفر جانبية ، وقد النتمك
 نضطر لتمييؿ البئر.

 : االسرعصاء ذسثة الرً الطثقاخ .2

وهي طتقاخ قاتلح لالنذفاؾ عنق ذعنضها لناشػ ٌائل الؼفن ، ؼيز  :الغضارٌح الطثقاخ .2-1

 لنوعيح ذاتعح االٌرعصاء قوج ذكون يوقاق ؼظمها تشكل كتين مما يٌتب ذضيقق قطن التئن، 

،  أكصه ؼعمه وواق، أكصه ماء صامر كلما شهاهح أكصه الغضان كان فكلما وشهاهره الغضان

 . أكصه الفطونج وذىقاق،  االٌرعصاء قوج وذىقاق،  أكصه المواٌيه على الضغط واوقاق

في ؼاالخ شالج كشينج إلى ظانب  نويمكن أن يوظق الغضا:الطتقاخ الغضارٌح الشاذج .2-2

ذكوينه وقق يكون هلا الشلول مصقنا للمشاكل أكتن تكشين من ذكوين الغضان ومن أهم ؼاالخ 

 الشلول :

 الغضار المضغوط)الضغط فوق العادي( :  -1

نذظخ  هله الؼالح عن ظنوف ذنٌيب الغضان في األومنح الققيمح ؼيز ؼقشخ ذنٌتاخ فظائيح 

عملخ على ؼتي كمياخ من الغضان قون أن ذظق طنيقا لذفنيغ ماتها من ٌوائل ؼقز ذفنيغ 



تضغطه المنذفع وعنق اـذناق الطتقح أشناء الؼفن و إلا كان ضغط  ظوئي وتقي الغضان مؼذفظا  

ن أقل من ضغط الطتقح عنقها يؼقز انقفاع ٌائل الطتقح قافعا أمامه كميح كتينج عموق ٌائل الؼف

 .من الغضان

 الغضار اإلسفلذً : -2

في  هو الغضان اللي يذنافق وظوقه مع وظوق إٌفلخ ـطن ومشال هلا النوع طتقح الكينماف

ؼقل كنا ذشوك تشمال ٌونيا واللي يوظق ته أٌفلخ تشكل يصعب معه الؼفن لٌائل له ضغط 

 هيقنوٌذاذيكي عاقي .

 الغضار المجهد: -3

وهو الغضان اللي ذعنض لؼنكاخ أنضيح كالفوالق ٌتتخ ذكٌنه وذشقيقه وإضعاف ذماٌكه 

قاتل للذهقم  فعنق ؼفن هله مع شنائػ أـنى من النمل المشقق أو ال وقق يكون أؼيانا مذطاتقا  

الطتقح فقـول فاقق النشػ يـلـل ذماٌك الغضان والنمال مما يٌتب ذهقمها تشكل كذل وؼذى  

لو ذم طؼنها من قتل نأي الؼفن فانه يصعب نفع الفذاذاخ تٌب ذوٌع التئن وانـفاض الٌنعح 

ب انذفاع اللووظح في المظاالخ المذهقمح تاإلضافح يمكن للغضان أن ينؼل تٌائل الؼفن ويٌت

.وقق وظقخ طتقح مشاتهح تؼقل النقب وهلا النوع مشقق تاذظاه ٌطوغ الذطاتق وته شقوق 

 مظهنيح نأٌيح ويذهقم تشكل كذل كتينج.

 للماء امرصاصهما تٍثة ليً، الثئه تاذعاه ذىؼف الري وهي : الزاحفح الطثقاخ .2-2

 المي الضغط من أقل الثئه في في التئنضغط عموق ٌائل الؼفن  كون تٍثة وإنما،  وانرفاـهما

 : إلى وذقٍم،  والٍكون الصثوذيح لها يؤمن

 الماء قـول عنك وتالرالي، الصفائؽي الغضان عن عثانج وهو: الزاحفح الغضارٌح الطثقاخ -1

 الؽفه ٌائل إلى الغضان صفائػ قـول عنك، والثئه تاذعاه فرىؼف،  الصفائػ همه ٌررفلفل إليه

 الؽفه ٌائل يصثػ وقك، اللىوظح من ٌرهفع الثكايح ففي وٌرنرفؿ،  فيه ٌررووع فإنها،  الثئه في

 الٍطػ الثئهوعلى ظكنان على ٌرروضع الصفائػ همه فإن وعنكها،  الؽهكح على قاقن غيه

 ،الٌرعصاء ٌرٍثة وتالرالي، الؽفه لمواٌيه الفانظي

 مهذفع ضغط ذؽد ذقع فعنك لالنضغاط قاتل لين صفه الملػ أن ؼيس:  الملحٍح الطثقاخ -2

 وتالرالي، ذعلوه الري الطثقاخ ذرهكم لهما ٌماكره ٌررناقص وتالرالي، الثئه تاذعاه منه قٍم ٌينكفع

 .الملػ من قٍم وؼف تٍثة وليً العلويح الطثقاخ ذهكم يٍثة ولكنه، االٌرعصاء يؽكز



 : طهيق عن الملػ وظوق نكرشف

 من التك تل الؽفه نراتع أن الفطأ من عنكها، كثيه تشكل الميكانيكيح الؽفه ٌهعح وياقج .

 .الٍهعح وياقج ٌثة هو ما لمعهفح الروقف

 .كثيه تشكل الهشػ فاقك انذفاع .

 .الثكايح في كثيه تشكل اللىوظح انذفاع .

 . الملوؼح قنظح قياي أو المماق طهيق عن .

 .لؽظيا  الؽفه ٌائل ـصائص ذعطي الؽفانج على مؤذمرح مفاته هناك أن كما .

 

 الغضان الصفؼي                               الطتقاخ الملؼيح

 إلى فرؽول ما لٍثة النفط منه هاظه ـاون صفه كان اإلٌفلد أن ؼيس : االسفلد -3.

 ويقٍم،  األٌوق لونه اكرٍة فيه للنفط الصقيلح المهكثاخ من ظىءا  لثقاء ونظها ،  اإلٌفلد

 : إلى ـطونذه قنظح ؼيس من اإلٌفلد

 إؼكى يعرثه وهو الٍطػ من تالقهب أو، الٍطػ على يرواظك المي وهو:  عادي إسفلد -

 صفه وكأنه معه الرعامل يرم اإلٌفلد هما ولكن،  المنطقح تهمه النفط ذواظك على الؽٍيح الكالئل

 .فيه يؤشه وال ته يرأشه ال فهو،  للماء تالنٍثح ؼياقي ألنه عاقي



(  011deg)  ؼهانج وعنك مروٌطح أعماق على يرواظك المي وهو:  الخطىرج مرىسط إسفلد -

 صفه وليً، معينح ليونح لو(  الضغط وليً)  الؽهانج قنظح تٍثة اإلٌفلد هما يصثػ ؼيس

 أن التك اإلٌفلد هما مصاقفح وعنك، المناٌثح الظهوف له ذوفهخ إلا يىؼف قك أنه أي،  ؼياقي

 وظيفره الؽفه ٌائل ألن)  ٌيرصلة عنكها، الثئه إلى قـل إلا أنه ؼيس،  تكقح معه نرعامل

 . قليلح االٌرعصاء قوج أن تؽيس،  ليّنا  ٌيثقى ولكن، اٌرعصاء هناك ٌيؽكز وتالرالي(،  الرثهيك

 عنكها، عاليح ؼهانج وقنظح كثيهج أعماق على يرواظك المي وهو:  الخطىرج شدٌد إسفلد -

 يرواظك ال اإلٌفلد فهما، الثئه إلى تٍهولح وٌيرؽهك،  ٌائلح ماقج إلى اإلٌفلد هما ٌيرؽول

 ٌنقع مصاقفره عن فضال  اإلٌفلد وهما،  لاذها تؽك طثقح يشكل ولكنه، الصفه مٍاماخ ضمن

 يثهق الؽفه ٌائل أن ؼيس،  كثيهج لفرهج يؽراض يثهق ؼرى اإلٌفلد هما ألن ؼقيقيح مشكلح في

 يرصلة أن وتعك،  اإلٌفلد من أكثه كمياخ تكـول يٍمػ ما وهما، لؽظي وليً ذكنيعي تشكل

 مواٌيه من كثيه ٌطػ مع ذماي على وٌيكون الؽلقي الفهاغ من كثيه قٍم ٌيأـم اإلٌفلد هما

 . الؽفه

 أنواع االسذعصاء: -3

 : (Mechanical Stuck)االسذعصاء المٌكانٌكً :1

 هلا ويؼقز،الؼفن مواٌين مظموعح ذؼنيك عقم وكللك الؼفن ٌائل ذقوين إمكانيح تعقم يذميو

 :الذاليح الؼاالخ أؼق نذيظح النوع

مجموعح مواسٌر نزال اوكذلك عند  الغضارٌحانذفاخ الطتقاخ االسذعصاء الناذج عن  .1

 .تسرعح كتٌرج فً المناطق الضٌقح  الحفر

الؼفن إلى ذنشػ  لٌائلذؤقي النوعيح النقيئح :  الحفر  االسذعصاء تستب ذراكم كعكح. .2

كمياخ كتينج من الماء إلى الطتقاخ النمليح والمٌاميح مما يؤقي إلى ذكون طتقح ٌميكح 

مؤقيح إلى ذضيق التئن ويصتػ أصغن من قطن  َأن0/2قق يصل إلى  كعكح الؼفنمن

من الظقان ،ؼيز ذذظمع فوقها  الؼفن  كعكحالذي عنق ٌؼتها ذقوم تقشط  نأي الؼفن

 . الؼفن أو ذنويلهمظموعح مواٌينٌؼب  مكونح" ؼشوه ذعيق

وقق ال يمكن أظناء عمليح ذقوين في هله الؼالح لطين الؼفن ألن الفناغ الؼلقي يكون 

  :ولغنض ذالفي االٌذعصاء نقوم تالـطواخ الذاليح .مغلقا  

 . وتصونه مٌذمنج Short Tripأظناء عملياخ الٌؼب والذنويل القصينج.0



 .لٌائل الؼفن ناشػفاققالذقليل .2

(% لغنض الٌيطنج 02-5إضافح النفط الـام إلى طين الؼفن وتنٌتح ذذناوغ تين ).3

 . الؼفن في مناطق الذضيق لمظموعح مواٌينعلى ناشػ الماء وذٌهيل االنوالق 

الؼفن أو ٌؼته في مناطق الذضييق ـالل عملياخ الٌؼب مظموعح مواٌينعقم نفع .4

الؼفن قتل  مظموعح مواٌينوذؼنيك أو ذقوين  الؼفن ٌائلوالذنويل لللك يظب ذقوين

طن ذؼذاض إلى 51تقوج  المواٌين اٌذعصاءالٌذمنان تالذنويل أو الٌؼب، إل أن ا

 .طن لذؼنينها051

 رأس الحفرسذعصاء تستب ذراكم القطع الصخرٌح فوق اال.3

 الفذاذاخهقم التئن أوذناكم ذتٌتب  هاالؼفن أشناء عملياخ نتطمظموعح مواٌينلذصق ذكشينا"ما 

 .ٌائل الؼفن وفوق نأي الؼفنالصـنيح المؼفونج والموظوقج قاـل 

 .أو قلح لووظذه أو هالميذه ٌائل الؼفنويعوق للك إلى نقاءج ـواص ا

ٌنعح تٌتب نقاءج ـواصه مع قلح  ٌائل الؼفنوقق يؼقز الذناكم ـالل عملياخ الؼفن وذقوين 

 .صعوقه في الفناغ الؼلقي

  (An unconsolidated formation)كللك عنق وظوق طتقاخ لاخ ذشكيالخ غين مقعومحو

ؼيز ذكون الصـون في هله الطتقاخ لاخ قوى ذالصق ضعيفح تين الظويئاخ أو الصـون 

 وعنق ؼفن هله الطتقاخ فأن الصـنج المٌانقج ذكون ضعيفح مما يؤقي إلى انهيان هله الصـون 

عنق الؼفن في مناطق ذؼذوي على صقع  نأي الؼفنلصـون فوق الذناكم لقطع ا وكللك يكون

ففي هله المناطق ذوظق هنالك قطع صـنيح  (Fractured & Faulted Formations)أو فالق

وتإؼظام مـذلفح وأن أي اهذواو في هله المناطق أشناء عملياخ الؼفن يؤقي إلى ذناكم هله القطع 

 .الؼفن نأيفوق 

  :ذراكم القطع الصخرٌح تأذتاع ما ٌلًوٌمكن الذغلب على مشكلح 

 .ضؿ طين لو لووظح عاليح له القاتليح على نفع الفذاخ الصـني وذنظيف قاع التئن

 . الؼفن ٌائلذؼٌين ـواص .0

 .الذأكيق على ذطتيق التنامط الهيقنوليكيح وتشكل مٌذمن.2

الذظاويف الكتينج إلعطاء الوقخ الكافي  فيذقليل ٌنعح الؼفن في تعض المناطق وـاصح  .3

 .لنفع الفذاخ الصـني



ٌذانق في ؼالح الؼفن تقون ناظع لٌائل الؼفن يظب ضؿ طين لو لووظح عاليح قتل نتط .4

 .ظقيق للمٌاعقج على ذعليق الفذاخ ظقيق

 (Key Seat)االسذعصاء تستب مقعد المفذاح.3-2

   (Dog-Logged Hole)    ائل تمٌذويينالٌذعصاء في التئن الماويؼقز هلا النوع من 

نذيظح الؼذكاك األنتوب في الظقان ـاصح عنقما يكون الميل تصونج ؼاقج ،إل أن االؼذكاك تين  

أو نأي الؼفنالؼفن ،ؼيز يصعب على  مواٌينيٌاوي قطن  وظقان التئن يولق أـقوقا   المواٌين

لللك يظب االنذتاه إلى  الٌذعصاء،المنون ـالل هلا األـقوق مما يذٌتب في ؼقوز أ األعمقج

ذكون الميل عن طنيق القياي المٌذمن لالنؼناف ومالؼظح الٌؼب اإلضافي وفي ؼالح ذكنان 

 .إلوالح األـقوق ومنع االٌذعصاء (Reamer)القواشطإلضافي يظب ذنويل االٌؼب 

 :ويذميو تما يلي   

 مكانيح ذقوين ٌائل الؼفنإ. 

 الؼفن لألٌفل فقط مظموعح مواٌينمكانيح ذؼنيك إ. 

 الضوضاء المذوايقج في النؼى القوانج. 

 اانقطاعه إلىالؼفن ونتما  مظموعح مواٌينأن مشكلح مقعق المفذاغ ذؤقي إلى ذضنن 

لللك من الضنوني ذنظيف التئن ووضع المواق العضويح مع ٌائل الؼفن وذظنب أي 

 الؼظ الشكل.ذغييناخ مفاظئح في انؼناف الذظويف

  

 اٌذعصاء قفل المفذاغالشكل 



 :(Differential Pipe Sticking) .االسذعصاء الذفاضلً:3-3 

يحدث االستعصاء التفاضمي لمواسير الحفر عند يكوف الفرؽ بيف الضغط الييدروستاتيكي لعمود 
مقابؿ الطبقات المسامية والنفوذة مثؿ الصخور الكمسية  سائؿ الحفر والضغط الطبقي كبير،وذلؾ

 .وجود ميؿ عف الشاقوؿ في منطقة االلتصاؽ،  وعند والصخور الرممية

إف تشكؿ كعكة حفر سميكة وعدـ تدوير مجموعة مواسير الحفر لفترة طويمة يمكف أف تساعد في 
 ي.حصوؿ االستعصاء التفاضمي. والشكؿ يبيف حدوث االستعصاء التفاضم

 

 
 الشكؿ االستعصاء التفاضمي.

ونسػػتدؿ عمػػى حػػدوث االستعصػػاء التفاضػػمي مػػف خػػالؿ عػػدـ إمكانيػػة تحريػػؾ المواسػػير لألسػػفؿ أو 
 موجود في جية واحدة. ءاألعمى،مع إمكانية تدوير سائؿ الحفر ،الف االستعصا

 :وحسب المعادلة التالية يمكف تعريؼ االستعصاء
F=(Hs-Pf)*(h*t))*f 

 :حيث

F:القوة التفاضلية   

Hs=الضغط التفاضلي  

Pf=ضغط التكوين 

(h*t)=مساحة التماس contact area, sq. in. 

f=معامل االحتكاكfriction coefficient, usually varies from 0.05 – 0.25 

 
 :العوامل الواجب أتباعها لمنع حدوث االستعصاء نتيجة الضغط التفاضلي 

 أعمدةأو استخداـ  الممركزاتعف طريؽ استعماؿ  األعمدةتقميؿ مساحة التماس بيف . 1
% مقارنة" 55تقمؿ حوادث االستعصاء بنسبة  األعمدةألف ىذه  (spiral groove)حمزونية
 .الممساء باألعمدة



 .المحافظة عمى استقامة تجويؼ البئر خالؿ عمميات الحفر.2

 .سميؾ حوؿ جدار البئر تقميؿ نسبة المواد الصمبة في الطيف لمنع تكوف معجوف طيف.3

كافية لمسيطرة عمى عمميات الحفر لتقميؿ الفرؽ بيف ضغط  سائؿ الحفرتأميف اقؿ نسبة كثافة .3
 .الطبقة وضغط عمود الطيف

 .كعكة الحفرتقميؿ راشح الماء لمنع انتفاخ الطبقات وتكوف . 4

  )بسبب عطؿ ميكانيكيال أذا كاف إالحفر في حالة توقؼ لفترات طويمة نسبيا") تشكيمةعدـ .5

 .برمجة التصميـ الييدروليكي لمحفر لمحصوؿ عمى أفضؿ تنظيؼ.6

تقميؿ سرعة الحفر خاصة"في التجاويؼ ذات القياسات الكبيرة إلعطاء الوقت الكافي لتنظيؼ .7
  .البئر

 بضخوذلؾ لعمود سائؿ  بتقليل الضغط الهيدروستاتيكي التفاضلي االستعصاءويمكف معالجة  
وزف نوعي  وسائؿ حفر جديد بوزف نوعي أقؿ مف سائؿ الحفر الموجود في البئر ،أوضخ سائؿ ذ

حجـ المائع ذو الوزف النوعي القميؿ بواسطة حساب يتـ ، قميؿ  )النفط ، الماء ،زيت الديزؿ(
يمكف  ، ي ثـ تحويؿ ىذه القيمة إلى ارتفاعيكالضغط الييدروستاتلتقميؿ  ـالالز حساب المقدار 

 ( كما في الشكؿ Uتمثيؿ مجموعة مواسير الحفر والفراغ الحمقي بأنبوب عمى شكؿ حرؼ )

                           
 معالجة االستعصاء التفاضميالشكؿ 

مػػػع األخػػػذ بعػػػيف  ىاشػػػدنوبعػػػد ذلػػػؾ  حيػػػث يػػػتـ ضػػػخ الكميػػػة المطموبػػػة داخػػػؿ مواسػػػير الحفػػػر
( داخػػؿ Back flowإجػػراء دوراف معػػاكس  )االعتبػػار مقػػدار تحمػػؿ المواسػػير لجيػػد الشػػد، ويػػتـ 

وأثنػػاء التنفيػػذ يجػػب   مواسػػير الحفػػر وبفتػػرات متسػػاوية حتػػى إزاحػػة كػػؿ الكميػػة  إلػػى الفػػراغ الحمقػػي
 الفراغ الحمقي . طمراقبة ضغط مواسير الحفر وضغ

 : االسرعصاء مشكلح ذالفً كٍفٍح .4

 : لالنرفاخ القاتلح الطرٌح الطثقاخ .4-1

 يٍثة المي فقط العمب الماء)  الكافي الماء لها يوفه ال ؼفه تٍائل الطثقاخ همه نفرهق .0

 هي المقلالخ همه ولكن،  الهشػ فاقك مقلالخ قوما  نضيف أن تك ال لهما( ،  الغضان انرفاؾ



، معاكً تشكل ٌررصهف الالوم من أكصه الٍائل في نٍثرها وياقج وعنك، أمالغ عن عثانج

 من نالرمكن كافيح ذكون ال قك المقلالخ همه فاعليح قنظح فإن وتالرالي، الهشػ فاقك من وٌرىيك

 .مشاكل قون ٌلً تشكل الغضانيح الطثقاخ اـرهاق

، ؼياقي صفه كأي يرصهف عنكها فالغضان، تالملػ المشثعح الؽفه ٌوائل اٌرفكام يمكن أو .2

 المعاقن مع يرصهف(  الصوقيوم كلونيك)  فالملػ،  كثيه ذآكلي ذأشيه لو هو الٍائل هما ولكن

 من يؽك فهما وتالرالي، ذآكل موانع إضافح من تك ال لهما، معها(  HCl)  ؼمض فكرصه

 .قصيهج لفرهج نٍرفكمه ؼل هناك يكن لم إلا ولكن،  الؽفه ٌوائل من النوع هما اٌرفكام

 على يؽوي الٍوائل من النوع تهما الؽه فالماء،  الكلٍيح الؽفه ٌوائل اٌرفكام يمكن أو .3

 وهما، الطثقح على يؤشه أو، يرأشه تأن مناعح له أي، ممنع ٌائل إلى الٍائل هما يؽوّل مما، كلً

 ٌائل أن لكهه العكيه ومن، الكلً شوانق لرهكيى الكقيقح المهاقثح يرطلة الٍوائل من النوع

 . تالماء الغضان ذأشه قنظح كاند مهما الغضان مع يرعامل الكلٍي الؽفه

 غيه من ولكن، تالنفط يرأشه ال الغضان أن ؼيس،  النفطيح الؽفه ٌوائل اٌرفكام يمكن أو .4

 من النوع هما لمفاطه نريعح غضانيح طثقح الـرهاق النفطيح الؽفه ٌوائل اٌرفكام المنطقي

 . الٍوائل

 : الزاحفح الصخىر .4-2

 : ب الغضان هما وؼف منع يمكن: الصفائحً الغضار. 1

 في ـلل ؼكوز تٍثة يؽكز أصال  الىؼف فهما،  الؽفه لٍائل مهذفع نوعي وون اٌرفكام .

 .الهشػ فاقك اٌرفكام يهافقها النوعي الوون وياقج أن ننرثه أن تك ال ولكن،  الطثقح مقاتل الضغط

 وهما الغضان لصفائػ ذفكك يٍثة ال الكاـل الماء أن تؽيس، تالملػ مشثعح ؼفه ٌوائل اٌرفكام.

 .نوعه كان مهما وؼف أي توقف كفيل الؽل

 : الملحٍح الطثقاخ .2

 المشثع الؽفه ٌائل اٌرفكام هو الملؽيح الطثقاخ وظوق اكرشاف عنك والمنطقي األمصل الؽل

 فراذاخ شكل على ٌيفهض وإنما، الؽفه تٍائل يموب لن تالطثقح يؽفه المي فالملػ عنكها، تالملػ

 الوون ألن:  ذرهكم فلن الملؽيح الطثقح ذعلو الري الطثقاخ أما،  عاقي صفه كأي صفهيح ملؽيح

 أن كما، الرهكم من ٌيمنعها وتالرالي، معاكً ضغط ٌيرشكل لهما، كثيه الملؽي للٍائل النوعي



، شاترح طثقاخ إلى واؼفح من الملؽيح الطثقاخ ٌيؽول لهما، مثهِّق هو عاقج  الملؽي الؽفه ٌائل

 .عاليح ؼهانج قنظاخ إلى يؽراض تالماء الملػ انؽالل أن ؼيس

 : اإلسفلد .3

 من فالتك وتالرالي، مفاظئ تشكل للؽفه الميكانيكيح الٍهعح ٌرهذفع اإلٌفلد مصاقفح عنك أيضا 

 : هي هنا والؽلول، الٍهعح وياقج لمعهفح الؽفه عن الروقف

 اإلٌفلريح الطثقاخ وكون، الثئه من المفروغ العىء ته يٍمػ ؼك أكثه إلى النوعي الوون نفع .0

 نوعيح تأووان اـرهاقها من نرمكن ؼرى مٍرقلح تمهؼلح عىلها يرم فإنه، مٍثقا  معهوف وظوقها

 . عاليح

 قنظح ذكون أن شهط، النفط في ٌرنؽل اإلٌفلد مكوناخ ألن:  نفطيح ؼفه ٌوائل اٌرفكام .2

 .اإلٌفلد وؼف لما منففضح الؽهانج قنظح كاند إلا ألنه كافيح ٌركون وهي،  كافيح الؽهانج

 تاٌرفكام أو،  عاليح نوعيح أووان تاٌرفكام ٌاتقا  لكهنا كما، اإلٌفلد وؼف ذالفي ويمكن. 3

 وهكما ـالله من الؽفه نراتع شم اٌمند نضؿ أمران تضعح تؽفه قمنا وكلما،  ويري ؼفه ٌائل

 . المهؼلح همه من ننرهي ؼرى

 ولن اإلٌفلد ٌيثهق وعنكها، تالرثهيك ذقوم ألنها، ملؽيح ؼفه ٌوائل اٌرفكام يمكن كما - 4

 .الثئه تاذعاه يىؼف

 :االسرعصاء مشكلح حلخطواخ   .5

 على الؽمل ٌيىقاق الهفع فأشناء،  العموقيح الؽهكح فقكان هو لالٌرعصاء نظهنا يلفد ما أول إن

، االٌرمهان يمنع وتالرالي،  مٍرعصيح المواٌيه ٌركون عنكها مٍرمه تشكل الوون مؤشه

 : الرالي الشكل على االٌرعصاء ؼل من والتك المواٌيه وذهفع

 قائهيح ؼهكح فهناك، االٌرعصاء يؽل ال قك الكونان هما ولكن،  المواٌيه تركويه أوال  نقوم .0

 .الؽفه نأي فوق مثاشهج  االٌرعصاء كان إلا يؽكز قك وهما، االٌرعصاء لؽل كافيح غيه ولكن

 .الؽفه مواٌيه في نقطح ألضعف ذثعا  إضافي توون والشك تالركويه نقوم .2

 االٌرعصاء يكون عنكها المشكلح ذؽل لم وإلا، أكثه شك وقوج أكثه قوناخ تعكق ونشك نكون .3

 .كثيه قطهها ألن لألعمكج يؽكز هما وغالثا  كثيها 



 ؼيس،  ـلفلره على ٌيعمل الصفه في ذغلغله عنك اللىض النفط أن ؼيس نفطي ؼمام نعهي .4

 منطقح إلى النفط هما يصل ؼرى الؽفه تٍائل يرثع شم،  النفط من مكعثح أمران تضعح يضؿ

 . والشك تالركويه نقوم شم( min 30-15)  نروقف شم االٌرعصاء

 ما وغالثا  المرواظكج الصفون ؼٍة الؽمض نوع اـريان يرم ؼيس،  ؼمضي ؼمام نعهي .5

 الصفه من قٍم أكثه تإلاتح الؽمض ٌيقوم وتالرالي(،  01-05) % ترهكيى(  HCL)  يٍرفكم

 شم، ؼفه تٍائل نكفعها شم، المٍرعصيح المنطقح لٍماكح ذثعا  الؽمض من( m3 4-3-2-1) فنضؿ

 . مهج n وؼرى مهذين أو مهج ونشك نكون شم ذفاعل يؽكز ؼرى( 30m3-15) نروقف

 تالقياٌاخ ذؽكق والري، االٌرعصاء نقطح فوق المواٌيه نقطع عنكها،  االٌرعصاء يؽل لم إلا .6

 من قهيثين كنا إلا واآلن، الثئه أٌفل في المٍرعصيح المواٌيه ذثقى وتالرالي، العيوفيىيائيح

تإظناء عمليح نقوم، للثئه النهائي الهكف من تالقهب ناك إلا ولكن، الثئه نهعه عنكها، الٍطػ

 تاٌرفكام المٍرعصي ءالعى تطؽن اصطياق المواٌين المٌذعصيح ، وإلا لم نذمكن من للك نقوم

،  الثئه نهعه أو .الثٍيط تاألمه ليً هما ولكن الثئه نميل أن يمكن أو،  األلماي من طواؼن

 االقرصاقيح للكناٌح ذثعا  ظكيكج تئه تؽفه ونقومأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حل االستعصاء بالحمام النفطي أو الحمضي

 حسابات الحمام النفطي أوالحمضي :
 أوالحمضي النقط اآلتية:يتضمف حسابات الحماـ النفطي 

 حجـ النفط الذي يجب ضخو لحؿ مشكمة االستعصاء بالعالقة التالية: -

(2-8        )2 2( . )
4

oil B P oV K D D H

    

DB .قطر رأس الحفر: 
K(1,3-1,05: عامؿ يأخذ بعيف االعتبار التوسع في قطر البئر. ) 

DP .القطر الخارجي لمواسير الحفر :، 
Ho 50المطمػػػوب ايصػػػاؿ الػػػنفط إليػػػو فػػػي الفػػػراغ الحمقػػػي ويرتفػػػع الػػػنفط عػػػادة لمسػػػافة ):االرتفػػػاع-

100m فوؽ مكاف االستعصاء،وتعطى)Ho :كما يمي 
               (50....100)o P stuckH L L   

LP.عمؽ إنزاؿ مواسير الحفر : 
Lstuck.عمؽ منطقة االستعصاء : 

 العالقة التالية:حجـ سائؿ اإلزاحة : يعطى حجـ سائؿ اإلزاحة ب -

(2-9           )2. .
4

fd i PV d L


 
 ضغط المضخات االعظمي: يعطى كما يمي: -
(2-15     )max cP P P  

PC  ضػػغط الجريػػػاف وىػػػو الضػػػغط الضػػػائع نتيجػػػة احتكػػػاؾ الػػػنفط مػػػع المواسػػػير والفػػػراغ الحمقػػػي :
 ويعطى بالعالقة:

 (2-11  )0,01. (8..16 )C fP H at  
Hf. عمؽ الطبقة : 

P:الضغط الناتج عف الفرؽ في األوزاف النوعية ويعطى كما يمي : 
(2-12   )( )P f oilP L    

oil.الوزف النوعي لمنفط: 
f .الوزف النوعي لسائؿ الحفر: 
 الزمف الكمي لعممية الضخ: -

(2-13           )oil fdV V
t

Q


 



Q.غزارة المضخة : 
 حالة خاصة:

فػػي حػػاؿ وجػػود طبقػػة خازنػػة لمػػنفط أو الغػػاز أسػػفؿ منطقػػة االستعصػػاء مػػع وجػػود احتمػػاؿ لحػػدوث 
ىػػذه الطبقػػة قبػػؿ إجػػراء عمميػػة الحمػػاـ انػدفاع مػػف ىػػذه الطبقػػة يجػػب ضػػخ سػػائؿ حفػػر مثقػؿ مقابػػؿ 

 النفطي أو الحمضي ،ويعطى الوزف النوعي لسائؿ الحفر المثقؿ كما يمي:

(2-14  )
. ( )f O oil f P f

f

P O

P P H H L

L H

 


   
 


 

Pf .ضغط الموائع الطبقية : 
P  لسػائؿ الحفػر :الضغط المعاكس عمى جدراف البئر ،وتؤخػذ قيمػة معادلػة لزيػادة الػوزف النػوعي

(0,04 gef/cm3.عف الوزف الذي يحقؽ التوازف في الضغط بيف الطبقة والبئر) 
 مسألة :

(طوليػػػػػػػػػا 118,7mm., 139,7mmحصػػػػػػػػػؿ استعصػػػػػػػػػاء لمجموعػػػػػػػػػة مواسػػػػػػػػػير حفػػػػػػػػػر )
(1400m( عمى عمؽ،)1100m( فإذا عممت أف عمؽ البئر،)1800m) 

 0,85(والػػػوزف النػػػوعي لمػػػنفط ) grf/cm3 1,4والػػػوزف النػػػوعي لسػػػائؿ الحفػػػر داخػػػؿ البئػػػر)

grf/cm3( وضػػػػػغط الجريػػػػػاف)70 at(      غػػػػػزارة المضػػػػػخة، )9 L/S وقطػػػػػر البئػػػػػر )
(300mm.أحسب عممية ضخ السائؿ النفطي لتحرير المواسير المستعصية ) 

 (240atوبفرض وجود طبقة غازيةأسفؿ منطقةاالستعصاء ذات ضغط)
حػاؿ إمكانيػة حػدوث ذلػؾ مػاىو الػوزف النػوعي  المطموب :ىؿ يمكف أف يحدث اندفاع لمغاز ،وفػي

 لسائؿ الحفر الذي يجب ضخو قبؿ إجراء عممية فؾ االستعصاء.
 الحل:

 الطلب األول:
 ارتفاع عمود النفط يحسب كما يمي: -

= 1400-1100+100 = 400m Ho 
                K =1.1حجػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػنفط يحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػع األخػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف االعتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػار -

2 2 3(1,1.(0,3) (0,1397) )400 24,6
4

oilV m

      

حجـ سائؿ اإلزاحة يحسب كمايمي:                                         -
2 3.(0,1187) .1400 15,5

4
fdV m


  

 :حساب الضغوط -



مف المالحظ أف النفط يصؿ إلى رأس الحفػر قبػؿ االنتيػاء مػف ضػخ كامػؿ الكميػة فػإف  ضػغط  -
 المضخات االعظمي يعطى كما يمي:

      max

0,85 1400(1,4 0,85)
70. 119,5

1,4 10
P at


   

 وفي لحظة وصوؿ النفط إلى نقطة االستعصاء فإف الضغط يساوي:
(1400 1000)(1,4 0,85)

70 92
10

P at
 

   

زمف ضخ النفط :  - 
324,6.10

2733,33 45min
9

oilt s   

زمف ضخ سائؿ اإلزاحة:  -
315,5.10

1722,22 28,7min
9

fdt s   
 t = 45 +28,7 =73,7 minالزمف اإلجمالي لمعممية :  

(يوضح تغير الضغط مع حجـو السوائؿ المحقونة أثناء اجراء الحماـ 4-2والشكؿ البياني )

 النفطي.             
 (يوضح تغير الضغط مع حجـو السوائؿ المحقونة4-2الشكؿ )

 الطلب الثاني:
زاحتو إلى المكاف المحدد ىو:  الضغط عمى قعر البئر بعد ضخ النفط وا 

(1800 400)1,4 400.0,85
230

10 10
P at


   

وبالتالي الضغط عمى قعر البئر أقؿ مف ضػغط الطبقػة أي توجػد إمكانيػة لحػدوث انػدفاع وخاصػة 
 بعد رفع مجموعة مواسير الحفر.
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(كمايمي:   8-3الوزف النوعي لسائؿ الحفر الذي يجب أف يضخ قبؿ النفط يحسب بالعالقة)
310.240 1800.0,04 400.0,85 (1800 1400)1,4

1,57 /
1400 400

f fgr cm
   

  


حجـ  -
 لنوعي ىو:سائؿ الحفر الذي يجب زيادة وزنو ا

 2 2 3(1,1.(0,3) (0,1397) )100 55,5
4

mV m


   
كميػػػػػػػػػػػة البارايػػػػػػػػػػػت الالزمػػػػػػػػػػػة لتثقيػػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػػائؿ الحفػػػػػػػػػػػر بفػػػػػػػػػػػرض الػػػػػػػػػػػوزف النػػػػػػػػػػػوعي لمبارايػػػػػػػػػػػت  -

 (تساوي:4,1grf/cm3ىو)

    
1,57 1,40

.4,1.55500 15289 15,3
4,1 1,57

B f fm Kg t


  


   

315,3الزيادة في الحجـ الناتجة عف إضافة البارايت:
3,73

4,1
BV m     

  59,23= 3,73  +  55,5المثقؿ :الحجـ الكمي لمسائؿ 
 الحجـ اإلجمالي لمسوائؿ الالزمة إلتماـ عممية الحماـ النفطي: -

Vtotal = 24,6 + 15,5 +59,23=99,33m3         
 حساب الضغوط : -

فػػػي بدايػػػة تنفيػػػذ العمميػػػة أي عنػػػد ضػػػخ السػػػائؿ المثقػػػؿ وفػػػي لحظػػػة وصػػػولو إلػػػى رأس الحفػػػر فػػػإف 
 الضغط  يأخذ القيمة:

1,57 1400(1,57 1,40)
70. 54,7

1,4 10
P at


     

وعنػػػدما نبػػػدأ بضػػػخ الػػػنفط فػػػإف السػػػائؿ المثقػػػؿ يكػػػوف ارتفػػػع فػػػي الفػػػراغ الحمقػػػي المسػػػافة التاليػػػة:  
55,5 15,5

720
0,0555

l m


   

 الضغط في بداية ضخ النفط:

 

وعند وصوؿ النفط عمى رأس الحفر فإف السائؿ المثقؿ سوؼ يزاح بالكامؿ إلى الفراغ الحمقي 
( والضغط في ىذه المحظة يأخذ قيمتو العظمى وىي:        1000mؿ ارتفاعا" قدره )ويشغ

0,85 1400.0,85 1000.1,57 400.1,4
70. 136,5

1,4 10 10 10
P at         والضغط في

 نياية الحماـ النفطي ىو:

  
14001,4 1000.1,57 400.0,85

70 65
10 10 10

P at     

1,57 (1400 720)(1,57 1,40)
70. 66,9

1,4 10
P at

 
  



زمف ضخ السائؿ المثقؿ :      -
359,23.10

6581,11 109,6min
9

oilt s   
 t = 45 +28,7 +109,6 =183,3 minالزمف اإلجمالي لمعممية :  

( يوضح تغير الضغط مع حجـو السوائؿ المحقونة أثناء إجراء عممية 5-2والشكؿ البياني)
الحماـ النفطي.                

 
 ( يوضح تغير الضغط مع حجـو السوائؿ المحقونة5-2الشكؿ البياني)
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