
: االستخدام األمثل لتوربينات الحفر - 5-7

 [ . 6،36 ]فيما يمي سوف ندرس كيفية التعامل مع توربينات الحفر من نقل ، وصيانة ، وتشغيل ،  

:  االختبارات التي تجرى عمى التوربين قبل استخدامه –5-7-1

      يجب التحقق من جاىزية التوربين وصالحيتو لمعمل قبل استخدامو وذلك وفق نموذج يوضع خصيصًا قبل إنزالو في 
ىذه االختبارات تتم في ورشات متخصصة بإصالح . البئر ، كما يجب تحديد استطاعتو أثناء العمل وشروط تحقيقيا

 مع مضخات لسائل الحفر تؤمن غزارة  (ذات استطاعة صغيرة  )وتستخدم عادًة ليذه الغاية أجيزة حفر بسيطة . التوربينات 
  kgf/cm2 70 – 50ثانية عمى األقل وضغط                   / ليتر40 – 35 

:  تحديد سهولة انطالق عمل التوربين - 1

 تحدد سيولة انطالق عمل التوربين بتعيين ضغط المضخة في لحظة بدء دوران محوره، أو من خالل سرعة توقف      
المحور عند التوقف عن ضخ سائل الحفر ، وقيمة الضغط الضائع في التوربين المقابمة لغزارة سائل الحفر ، والفراغات 

الشعاعية والمحورية لمتوربين ، ومدى عازلية نقاط الوصل ومطاط النبل وكذلك عدد الدورات في الفراغ ، وأخيرًا عزم الكبح 
 .

يعمق التوربين بخطاف مجموعة البكرات المتحركة ويوصل مع :     التحقق من بدء عمل التوربين يتم عمى النحو التالي 
مضخات سائل الحفر التي يتم تشغيميا ، ويراقب مقياس الضغط ومحور التوربين ، الذي يبدأ الدوران عند ضغط يتراوح بين  

10-15 kgf/cm2 .  يجب أن يكون معدل تزايد عدد دورات المحور مستمرًا وبشكل خطي ، وخال من أية انقطاعات أو
 دقيقة، حيث توقف بعد ذلك وتراقب طريقة توقف 15 – 10يستمر في تشغيل المضخات لزمن يتراوح بين . تغيرات كبيرة 

عندما يبدأ التوربين بالعمل تحت ضغط أكبر من المحدد سابقًا ، أو إذا توقف . محور التوربين ، الذي يجب أن يتم ببطء 
محوره بشكل مفاجئ بعد إيقاف الضخ فيذا يدل عمى وجود احتكاك كبير داخل التوربين وفي مركز االستناد الرئيسي بشكل 

إذا لم يتحسن .  دقيقة15–10في ىذه الحالة يمجأ إلى ترويض التوربين بتدوير محوره بقوة بواسطة الطاحون لفترة . خاص 
 . بدء التشغيل وطريقة التوقف بعد ىذا الترويض يرسل التوربين إلى ورشة الصيانة إلصالحو 

  :تحديد الفراغ المحوري - 2

     لتحديد ىذا الفراغ يعمق التوربين بالرافع ثم ينزل حتى يستند محوره عمى  الطاحون ، حيث يوضع خط عند حدود النبل 
المسافة بين الخطين تمثل قيمة الفراغ المحوري التي . ، ثم يرفع بعد ذلك عن الطاحون ويوضع خط آخر عند طرف النبل 

 ال يجوز أن تزيد عن
 3 - 4 mm  إذا كانت قيمة الفراغ أكبر من القيمة المذكورة .  لمتوربين الحديث ، أو الذي أجريت عميو صيانة صحيحة

يجب تحديد السبب ، حيث أنو إذا كان نبل التوربين ووصمة وعزقة مركز االستناد الرئيسي مربوطة بشدة فإن الفراغ 
. المحوري ينتج عن تركيب غير صحيح لمركز االستناد الرئيسي 

  :التحقق من عازلية النبل - 3



ويتم التحقق من .       يشكل النبل الطرف السفمي لمتوربين ، حيث يوجد مطاط ما بين المحور وجسم التوربين الثابت 
 )عازلية النبل بتثبيت جياز عميو لتجميع سائل الحفر الذي يخرج من بين المطاط والجسم ، ومن بين المطاط والمحور 

إذا كانت قيمة السائل المفقودة تتجاوز . أثناء ذلك يوصل رأس الحفر الذي سوف يستخدم الحقًا في البئر  . (18-5الشكل 
.  من كمية السائل المضخ بواسطة مضخات سائل الحفر فإنو يجب استبدال النبل % 25

 
. جهاز قياس تسرب السائل من خالل نبل التوربين  : ( 18-5 )الشكل 

.  مطاط لمعزل – 5     .                 جسم التوربين – 2 ، 1

.  مسمار لمربط – 6.                                 المحور – 3

.  أنبوب يجري خاللو السائل – 7.                                مستقبل – 4 

   :تحديد المميز العممي لمتوربين - 4

      أي تعيين تحول كل من العزم والطاقة والمردود والضغط الضائع كتوابع لعدد دورات المحور ، وذلك من أجل قيم 
كما .مختمفة لمغزارة باستخدام أنواع متعددة من سوائل الحفر ضمن شروط قريبة من شروط عمل رأس الحفر عمى القاع 

وبالتالي يمكن الحصول عمى المعطيات التي تمكن من تحديد . تحدد الطاقة المستيمكة من قبل مركز االستناد الرئيسي 
. نظام عمل التوربين في البئر 

      كما يوجد في ورشات االختبار أجيزة لتوليد الحمل عمى رأس الحفر ، وأخرى لقياس وتسجيل كل من الحمل والعزم 
. والضغط الضائع 

 

 

:  نقل التوربين إلى البئر وتجريبه - 5



نزالو منيا يجب أن يتم بعناية فائقة لتحاشي تعريضو ألي تأثير       عند نقل التوربين إلى البئر فإن نقمو إلى العربة وا 
ويتم ذلك بوصمو مع قمم . وقبل إنزال التوربين في البئر يجب تجريبو وذلك لتالفي اإلنزال والرفع غير المجدي لو . خطر 

لتالفي دخول مواد غريبة . الحفر وربط رأس الحفر في نيايتو وفحصو باتباع المراحل التي تم ذكرىا في الورشة الخاصة 
إذا لم يعمل التوربين عمى . إلى التوربين تركب مصفاة ما بين القمم والتوربين والتي تستبعد بعد االنتياء من التجريب 

صالحو  . السطح يتم ترويضو بواسطة الطاحون ، وفي حال عدم عممو بعد الترويض يعاد إلى الورشة لصيانتو وا 

نتائج فحص التوربين وتجريبو في :    يجب أن يرفق مع كل توربين حفر إضبارة خاصة بو ، يسجل فييا المعمومات اآلتية
ورشة التوربينات ، اختباره عمى البئر ، عدد ساعات عممو في البئر ، نظام الحفر الذي طبق والنتائج التي أعطاىا ، 

. الصيانة واإلصالحات التي أجريت لو ، وكل مايتعمق بو من معمومات أخرى 

:  اإلجراءات الواجب اتباعها أثناء إنزال التوربين وعممه داخل البئر –5-7-2

:       من أجل ضمان عمل التوربين بشكل صحيح وفعال يجب اتخاذ بعض اإلجراءات الضرورية ، وىي اآلتية 

وعند اإلنزال يجب المراقبة المستمرة لجياز قياس الوزن ، وفي . سرعة إنزال التوربين في البئر يجب أال تكون كبيرة  -1
 فإن ىذا يدل عمى استناد رأس الحفر في منطقة متضيقة بسبب ton 4-2حال تسجيل انخفاض في الوزن أكبر من 

.  انتفاخ الصخر، وىنا  يجب تشغيل التوربين إلصالح ىذا المجال 

من أجل تالفي دخول عناصر غريبة في التوربين من خزان سائل الحفر توضع مصفاة أسفل قمم الحفر أو عمى خط  -2
الضخ لممضخة ، يحدد عدد وقطر فتحاتيا بحيث تمنع األجسام الغريبة التي يمكن أن تغمق القنوات ما بين ريش 

كما توضع مصفاة أخرى فوق التوربين مباشرًة لمنع األجسام . التوربين ، وتتسبب في مقاومة كبيرة لجريان سائل الحفر 
 . من الدخول إلى التوربين – والتي تمر من المصفاة األولى –القاسية ذات األبعاد الصغيرة 

تقمل سرعة إنزال التوربين عند االقتراب من قاع البئر وذلك لتالفي االصطدام المفاجئ مع القاع ، والذي يؤدي في  -3
إذا . يتم البدء بتشغيل مضخات سائل الحفر عند تالمس رأس الحفر مع القاع . حال حدوثو إلى تعطيل التوربين 
 يتم التحميل – ويالحظ ذلك من خالل االىتزازات الطولية لمجموعة مواسير الحفر –لوحظ أن التوربين لم يبدأ بالعمل 

. بعدة أطنان من وزن أعمدة الحفر عمى رأس الحفر لتقميل الجيد عمى مركز االستناد الرئيسي وتسييل عمل التوربين 
في حال عدم عمل التوربين يمجأ إلى . أحيانًا ، ولجعل التوربين يبدأ بالعمل يترك ليصطدم بقوة صغيرة مع قاع البئر 

 مع التحميل عمى رأس الحفر ، بعد min 15 – 10ترويضو بتدوير مجموعة مواسير الحفر بواسطة الطاحون ولفترة 
 بحيث يكون في منطقة من البئر ذات قطر يتناسب وقطر رأس m 30 – 10ذلك يرفع رأس الحفر عن القاع ولمسافة 

الحفر ، حيث أن الجزء السفمي من البئر يتميز بقطر صغير نسبيًا بسبب تآكل السطح الجانبي لرأس الحفر إضافًة إلى 
تجرى محاولة لتشغيل التوربين ، الذي ينزل إلى القاع في حال بدء العمل ، وتتابع عممية الحفر . أسنان رأس الحفر 

 .إذا لم يعمل التوربين يرفع إلى السطح ويرسل إلى ورشة اإلصالح . العادية 

يجب مراقبة عمل توربين الحفر وذلك من خالل متابعة جياز قياس الوزن وسجل عدد الدورات وجياز قياس الضغط  -4
ومن المعموم عمميًا أن الضغط الضائع في . الذي يوضع عمى خط دخول سائل الحفر إلى مجموعة مواسير الحفر 

توربينات الحفر يبقى ثابتًا عند استخدام غزارة ثابتة ، لذلك فإن ارتفاع ضغط سائل الحفر أو انخفاضو يعني ظيور 
 .صعوبات في توربين الحفر أو في مجموعة مواسير الحفر 

في الصخور الطرية والمتوسطة القساوة عادًة يختار الحمل عمى رأس : يحدد نظام الحفر التوربيني عمى الشكل التالي  -5
تراقب سرعة تقدم رأس الحفر في الصخر مع تغير الحمل المطبق عميو ، . الحفر مع بدء استعمال رأس حفر جديد 

أما في الصخور القاسية فيحدد نظام عمل التوربينات . ويتم اعتماد الحمل الذي أعطى أكبر سرعة تقدم لرأس الحفر 



تبعًا لنوعية االىتزازات المحورية التي تتعرض ليا مجموعة مواسير الحفر ، حيث يكون تردد االىتزازات كبيرًا أثناء 
ولكن اتساع موجة االىتزاز قميل ، أما في نظام  (عند وجود رأس الحفر فوق قاع البئر  )عمل التوربين في الفراغ 

إن استخدام التوربين بنظام عمل قريب من نظام . الكبح فيكون التردد قمياًل بينما يكون اتساع موجة االىتزاز كبيرًا 
العمل في الفراغ يعطي سرعة حفر قميمة ، حيث أن عممية الحفر في ىذه الحالة تكون غير فعالة وتؤدي إلى استيالك 

أما استخدامو بنظام قريب من نظام الكبح فيؤدي إلى تشويو نقاط االتصال ما بين عناصر . سريع لرأس الحفر 
مجموعة الحفر ومركز االستناد الرئيسي ، ولذلك يجب االبتعاد عن ىذين النظامين واستخدام التوربين بنظام عمل 

 .قريب من نظام الطاقة العظمى أو نظام المردود األعظمي

 يرفع عن القاع ، ويستمر ضخ – والذي يحدد من خالل تناقص سرعة تقدمو في الصخر –بعد استيالك رأس الحفر  -6
بعد ذلك يتم إيقاف . سائل الحفر لدورة كاممة أو دورتين ، وذلك لرفع نواتج الحفر التي يحمميا ىذا السائل إلى السطح 

مضخات سائل الحفر ، ومن ثم البدء برفع مجموعة مواسير الحفر إلى السطح الستبدال رأس الحفر المستيمك بآخر 
إذا . جديد ، ويربط مع التوربين ، ونكرر المراحل السابقة نفسيا من تجريب التوربين بقياس الفراغ المحوري الشعاعي 

عطل في المضخة أو المحرك أو  )حدث توقف لضخ سائل الحفر أثناء عمل التوربين في البئر ألي سبب كان  
فإن سائل الحفر الموجود في الفراغ الحمقي والمحمل بنواتج الحفر يتمتع بوزن نوعي أكبر من  (إلخ . . الخرطوم المرن 

ذلك الموجود داخل  مجموعة مواسير الحفر ، أي أن الضغط في الفراغ الحمقي أكبر من الضغط داخل مجموعة 
في ىذه الحالة يجب تشغيل المضخة بمعدل قميل . المواسير ، وينتج عن ذلك رجوع سائل الحفر ودخولو إلى التوربين 

في البداية ثم زيادتو تدريجيًا ، وذلك لتالفي انسداد قنوات التوربين بالحبيبات الصمبة التي يحمميا معو سائل الحفر في 
 .الفراغ الحمقي 

     :بعض حاالت العمل غير العادية لتوربينات الحفر - 5-7-3

      لكي يكون استخدام توربين الحفر صحيحًا ومعدل استيالكو طبيعيًا فإنو يجب متابعة أجيزة المراقبة باستمرار لمعرفة 
وفيما يمي نذكر بعض حاالت . أي تغير في نظام العمل بسرعة ومحاولة اإلصالح إن أمكن ، أو إيقافو عند حدود معينة 

: عمل التوربين غير العادية ، والتي تصادف بكثرة أثناء الحفر التوربيني 

  : تناقص ضغط الضخ لسائل الحفر – 1

ويتعمق ىبوط الضغط بنقصان كمية سائل .     ويالحظ ذلك من خالل مراقبة مقياس الضغط المركب عمى أنبوب الضخ 
واألسباب التي تؤدي إلى . الحفر التي تمر من خالل التوربين ، وىذا يؤدي إلى تناقص طاقة التوربين والعزم عمى محوره 

: تناقص ضغط الضخ ىي اآلتية 

:  العمل غير الطبيعي لمضخات سائل الحفر ، وذلك لألسباب التالية –آ 

. التآكل الكبير لممكابس والقمصان والصمامات بفعل التأثير الحتي لسائل الحفر - 

. العمل غير الجيد لمصمامات - 

 . (ما بين المضخة  والخزان  )انسداد المناخل التي توضع عمى خط سحب المضخة - 

. دخول اليواء في خط السحب - 



. تموث سائل الحفر بالغازات الطبقية وعدم فصميا بشكل جيد - 

. تناقص عدد أشواط المضخة بسبب تمدد الحمقات المطاطية التي تنقل الحركة إلىالمضخة- 

 :  االتصال بين الفراغ الحمقي وداخل مجموعة مواسير الحفر–ب 

ولتحديد منطقة تسرب سائل الحفر إلى الفراغ الحمقي .  وذلك بسبب تآكل الشرار في مناطق الوصل أو ثقب المواسير     
. ويجري دوران لسائل الحفر مع مراقبة مقياس الضغط  (والمرحمة تتكون من عدة أشواط  )ترفع مواسير الحفر عمى مراحل 

إن ارتفاع الضغط في إحدى المراحل بالنسبة إلى المرحمة السابقة يبين أن منطقة التسرب توجد في المرحمة األخيرة التي 
. رفعت ، والتي يجب فحصيا مجددًا بإنزاليا ماسورة بعد أخرى أو شوط بعد آخر ، واستبعاد الماسورة التي تسبب التسرب 

. عدم عازلية منطقة وصل التوربين مع مجموعة مواسير الحفر - جػ 

  : ارتفاع ضغط الضخ لسائل الحفر – 2

:  ويحدث ذلك بسبب     

انسداد قنوات األقراص الساكنة والدوارة ، انسداد قنوات مراكز االستناد الشعاعية بسبب تآكل  )انسداد توربين الحفر  -
 . (المطاط في ىذه المراكز ، أو بسبب الحبيبات الصمبة التي يحمميا سائل الحفر 

ويحدث  )انسداد المصافي التي تركب بين مضخة سائل الحفر والتوربين بيدف تقميل نسبة الرمل في سائل الحفر  -
ذلك عندما نسبة الرمل في سائل الحفر مرتفعة ، وعدم إمرار سائل الحفر عمى فواصل الرمل ، أو أن المناخل 

. اليزازة تسمح بمرور كميات كبيرة من نواتج الحفر 

  . عدم تقبل توربين الحفر لمحمل المطبق عمى رأس الحفر مع بقاء ضغط  الضخ ثابتًا –3

ويالحظ ذلك من خالل توقف محور التوربين عند بدء التحميل عمى رأس الحفر ، أو من خالل سرعة الحفر القميمة ،     
يمكن أن تحدث ىذه الحالة بسبب تعطل رأس الحفر . عممًا أنو عند رفع رأس الحفر عن القاع يالحظ عمل طبيعي لمتوربين 

. أو التوربين   نفسو 

توقف الرؤوس عن الدوران إما :       من أعطال رؤوس الحفر التي تؤدي إلى توقف محور التوربين عن الدوران   نذكر 
بسبب دخول كميات كبيرة من المواد الصمبة ، أو بسبب االحتكاك الكبير ، وفي ىذه الحالة فإن العزم الالزم لتدوير التروس 

. أكبر من قدرة التوربين 

:       أما أعطال التوربين التي تجعمو ال يتقبل الحمل عمى رأس الحفر فنذكر منيا 

:  تعطل مركز االستناد الرئيسي –آ 

تشوه السطوح المغطاة بالمطاط ، تكسر األقراص ، تفتتت أو انتفاخ المطاط عند تالمسو مع مشتقات :  وذلك بسبب     
.  إلخ . . . النفط الموجودة في سائل الحفر ، توقف الرولمانات عند استخدام مراكز استناد برولمانات 

:  تناقص قوة ربط النبل أو عزقة محور التوربين –ب 



وىكذا فإن األقراص الساكنة تدور بتأثير العزم .  وتؤدي إلى تناقص قوة الربط المحورية لألقراص الساكنة والدوارة      
. المقاوم ، والعزم الذي ينقل إلى األقراص الدوارة يكون غير كاف لتأمين عممية الحفر الفعمية 

 :  تآكل محوري كبير لعناصر األقراص- جػ 

وتؤدي إلى احتكاك محوري ما بين نيايات ريش األقراص الدوارة  والساكنة ، وبالتالي يستيمك جزءًا كبيرًا من طاقة      
 .التوربين لمقاومة ىذه االحتكاكات ، التي تؤدي إلى ارتفاع معدل تآكل األقراص الساكنة 

 

 :  انتقال رأس الحفر من طبقة ألخرى–د 

     ويحصل ذلك بشكل خاص إذا كانت الطبقة التي يعمل فييا ذات قساوة أكبر من تمك التي ينتقل إلييا   دون 
.   ىذه الحالة ال تدخل ضمن األعطال غير العادية لتوربين الحفر . أن يسجل تناقصًا في سرعة الحفر 

 


