
 (التمبيب أو الحفر ألخذ عينات أسطوانية  )الحفر الحمقي 

Core Drilling ))  

 

: تعريف التمبيب - 1 – 7 
      التمبيب أو الحفر الحمقي ىو حفر غير كامؿ لمصخور عمى قاع البئر ، أي أف حت الصخر يحصؿ عمى محيط 

، " عينة صخرية أسطوانية " البئر ويبقى الجزء المركزي مف الصخر دوف حت ويستخرج إلى السطح ، ويطمؽ عميو اسـ 
مواصفاتيا عمى السطح قريبة مف تمؾ الطبيعية قبؿ قطعيا عند قاع البئر ، األمر الذي يمكننا مف خالؿ دراستيا مخبريًا 

مف تحديد خصائص ومواصفات الطبقات المأخوذة منيا ، مثؿ التركيب المنرالوجي ، والمسامية بأنواعيا ، والنفوذية ، 
وتشكؿ دراسة ىذه العينات أساسًا لمدراسات المخزونية ، حيث تمكف مف وضع . إلخ . . ودرجة التشبع بالموائع الطبقية 

األسس العممية الصحيحة الستثمار المكامف النفطية والغازية مف خالؿ تحديد شبكة اآلبار ونظاـ اإلنتاج والمعدؿ المثالي 
وتجدر اإلشارة إلى أنو يمكف تحديد خصائص الطبقات الجيولوجية المخترقة بواسطة القياسات . لسحب الموائع الطبقية 

الجيوفيزيائية البئرية ، إال أف دقة المعمومات التي نحصؿ عمييا مف خالؿ تحميؿ العينات األسطوانية ما زالت حتى اآلف 
ىي األفضؿ ، وخصوصًا ما يتعمؽ منيا بالتركيب المنرالوجي لمصخور ، حيث تمكف العينات األسطوانية مف تحديد نوعية 

الشوائب الصخرية وتركيزىا ، األمر الذي يساعد ميندس اإلنتاج عمى تقدير تأثير ىذه الشوائب عمى عممية اإلنتاج ، 
 [ . 14 ]وكذلؾ اقتراح عمميات التحسيف المناسبة لزيادة مردود المكامف النفطية 

 [ : 6 ]       يختمؼ الحفر التمبيبي عف الحفر العادي بأمريف أساسييف 

 )وفي التمبيبي مجوفًا     (الحفر كامؿ  ) نوعية رأس الحفر المستخدـ ، حيث يكوف في الحفر العادي مصمتًا :األول  
 . (الحفر حمقي 

 بكيفية تقييـ كؿ منيما ، حيث يقيـ الحفر العادي بسرعة إنجاز البئر وبكمفتو ، ولذلؾ يخطط لو لمحصوؿ عمى :والثاني 
أكبر سرعة تقدـ ممكنة ، أو لزيادة زمف عمؿ رأس الحفر عمى القاع ، وبالنتيجة التقميؿ قدر اإلمكاف مف زمف إنجاز البئر 

: أما الحفر التمبيبي فيقيـ مف خالؿ تحقيؽ الشرطيف التالييف . وبالكمفة الصغرى أيضًا 

الحفاظ عمى العينة األسطوانية داخؿ أنبوب جياز التمبيب ورفعيا إلى السطح بأكبر مردود ممكف مف الصخر  .1
. الذي اخترؽ برأس التمبيب 

الحصوؿ عمى عينات أسطوانية بأكبر قطر ممكف لمتمكف مف إجراء مختمؼ الدراسات والتحاليؿ المخبرية عمييا  .2
بشكؿ جيد ، ألنو كمما زاد قطر العينة تمكّنا مف الحصوؿ عمى نتائج أكثر قربًا مف الخصائص الطبيعية 

  .  (حيث يكوف مركز العينة أقؿ تموثًا بسائؿ الحفر  )لمصخور قبؿ قطعيا 
 

: استخدام الحفر التمبيبي في األنواع المختمفة لآلبار  - 7-2



 [ : 17 ]       يستخدـ الحفر التمبيبي بشكؿ واسع أثناء إنجاز مختمؼ أنواع اآلبار وذلؾ عمى النحو اآلتي 

   : عند حفر اآلبار الجيولوجية – 1

     يستخدـ الحفر التمبيبي بشكؿ مكثؼ ، وقد تنجز ىذه اآلبار بكامميا بالحفر التمبيبي ، أي أف التمبيب ىو مف النوع 
. المستمر ، لذلؾ فإف زمف إنجاز ىذه اآلبار يكوف كبيرًا وكمفتيا مرتفعة 

 : في اآلبار االستكشافية – 2

      يتـ تحديد برنامج الحفر التمبيبي بحيث تؤخذ عينة أسطوانية مف كؿ طبقة صخرية لمعمود الجيولوجي المكوف لممنطقة 
إذف فالتمبيب ىنا ىو مف النوع . التي تحفر بيا ، أي تؤخذ عينة أسطوانية عند كؿ تغير  جيولوجي يالحظ أثناء الحفر 

وعند الوصوؿ إلى الطبقة المشكمة لميدؼ النيائي لمبئر يجب استخداـ الحفر التمبيبي فقط ألخذ عينات أسطوانية . المتقطع 
ىذا األمر يمكف ميندس الحفر مف تحديد . مف كامؿ ىذه الطبقة بيدؼ التحديد الدقيؽ لخصائصيا عمى كامؿ طوليا 

نوعية الصخور وخصائصيا الميكانيكية والفيزيائية ، وبذلؾ يتمكف مف االختيار الصحيح لرؤوس الحفر المناسبة ، واختيار 
وبالتالي فإف العينات األسطوانية تساىـ في زيادة فعالية . سائؿ الحفر المناسب ، وكذلؾ نظاـ وطريقة الحفر المالئميف 

 .الحفر في اآلبار التالية وتمكف مف تقميؿ تكاليؼ إنجاز ىذه اآلبار 

 

 :في اآلبار اإلنتاجية  - 3

      يتـ أخذ عينات أسطوانية مف الطبقة الخازنة فقط ، ويجب أف تؤخذ عينات أسطوانية مف كامؿ سماكة الطبقة ألف 
خصائص الطبقة تتغير باستمرار أفقيًا وعموديًا ، إذ ال يجوز االكتفاء بعينات أسطوانية مف بعض اآلبار اإلنتاجية ومف 
. جزء مف الطبقة الخازنة ألنو ال يمكف تعميـ نتائج عينات محدودة الطوؿ والقطر عمى المساحة الكاممة لمطبقة الخازنة 

: األجهزة والمعدات المستخدمة في التمبيب- 7-3
توجد أنواع متعددة مف أجيزة التمبيب ، وتصنؼ إلى .       تربط أجيزة التمبيب في الجزء السفمي لمجموعة مواسير الحفر 

 أجيزة تمبيب بسيطة، وأجيزة تمبيب مركبة: نوعيف رئيسييف
 [ 2،4 . ] 

: أجهزة التمبيب البسيطة  - 1 - 3 – 7

:  أجزاء أجهزة التمبيب البسيطة – 1 -1 - 3 – 7

( : a- 1–7)مف األجزاء التالية الموضحة عمى الشكؿ  [ 32 ]يتألؼ جياز التمبيب البسيط 

 :جسم الجهاز  -1

 (يتناسب مع قطر رأس التمبيب )      ويسمى أيضًا حاضف العينة األسطوانية ، ويتكوف مف ماسورة ذات قطر كبير نسبيًا 
تمكنيا مف تحمؿ الضغط الخارجي الذي سوؼ تتعرض لو عند ارتفاع العينة  (11mm–7.5)وسماكة جدار كبيرة 

طوؿ ىذه األسطوانة . األسطوانية داخميا مع جرياف سائؿ الحفر بالغزارة المقررة بيف سطحيا الداخمي والعينة   األسطوانية 



ينتيي جياز .  ويمكف أف يكوف أكبر مف ذلؾ  m 5 – 1.5يحدد تبعًا لطوؿ العينة المراد الحصوؿ عمييا وىو يتراوح بيف 
التمبيب البسيط بشرار عند طرفيو لوصمو مع مجموعة مواسير الحفر مف خالؿ وصمة عموية ، ومع رأس التمبيب 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

. جهاز التمبيب البسيطلرسم توضيحي  : ( 1 – 7 ) الشكل 

.  رأس التمبيب –5.                            جسـ الجياز–1

.  أنبوب تجميع الفتاتات الصخرية– 6.                          وصمة عموية–2 

.  مجموعة مواسير الحفر– 7.                           وصمة سفمية- 3

.  القط العينة األسطوانية – 8.                          حاضنة الالقط–4

القطر الخارجي لمجياز يختمؼ باختالؼ أقطار رؤوس التمبيب ، وتبعًا لذلؾ . وحاضنة الالقط مف خالؿ الوصمة السفمية 
 ( : 1-7) ، الجدوؿ     [ 22 ]تستخدـ األقطار التالية 

 

 44 57 73 89 108 127 146 ( mm )قطر رأس التمبيب 



 23 37 52 66 84 100 120 ( mm )القطر الخارجي لمجياز 

 ( . 1-7 )الجدول 

أثناء التمبيب ومع تقدـ رأس الحفر تدخؿ العينة .      قطر العينة األسطوانية أصغر بقميؿ مف القطر الداخمي لمحاضف 
األسطوانية داخؿ الجياز ، أما سائؿ الحفر فيجري خالؿ الفراغ ما بيف  العينة األسطوانية والسطح الداخمي لمجياز باتجاه 
القاع ليقـو بوظائفو العامة المعروفة ، وتبقى العينة األسطوانية عمى تالمس مستمر مع سائؿ الحفر ، ويزداد تأثيره عمييا 
نتيجة الفراغ القميؿ الذي يجري خاللو ، وخصوصًا عند استعماؿ غزارة كبيرة لمسائؿ ، لذلؾ فإف العينة األسطوانية تتموث 

ىذا األمر يعتبر . بسائؿ الحفر وتتعرض لمتآكؿ المستمر، وينخفض مردود التمبيب ، ويصبح ضعيفًا في الصخور الطرية 
. مف العيوب الرئيسية لجياز التمبيب البسيط ، والذي أدى إلى قمة استخدامو 

:  أنبوب تجميع الفتاتات الصخرية الناتجة عن الحفر - 2

خالؿ جريانو في الفراغ الحمقي بيف السطح        يحمؿ سائؿ الحفر بعد تنظيفو لقاع البئر الفتاتات الناتجة عف الحت
 ذات –الخارجي لجياز التمبيب وجدراف البئر ، وبعد خروجو مف ىذا المجاؿ والوصوؿ إلى خارج مجموعة مواسير الحفر 

 تقؿ سرعتو نتيجًة لتزايد مقطع الفراغ الحمقي ، وبالتالي تقؿ قدرتو عمى حمؿ –القطر األصغر مف قطر جياز التمبيب 
ومف أجؿ تالفي سقوط ىذه الفتاتات وتجمعيا فوؽ رأس . الفتاتات الصخرية ، حيث تتجو لمسقوط مجددًا عمى قاع البئر 

يستعمؿ أنبوب خاص لتجميعيا فيو يوصؿ مع جياز التمبيب مف  (األمر الذي يمكف أف يؤدي إلى استعصائو  )التمبيب 
طوؿ ىذا األنبوب . األعمى مف خالؿ الوصمة العموية ، وىو عبارة عف ماسورة تغميؼ بقطر يساوي قطر جياز  التمبيب 

   m 1 - 0.5يتعمؽ بطوؿ العينة األسطوانية المراد الحصوؿ عمييا ويتراوح بيف 

 : رأس التمبيب - 3

     وىو عبارة عف رأس مجوؼ يعمؿ عمى تفتيت الصخور عند قاع البئر بشكؿ  حمقي ، وسوؼ نقـو بدراستو الحقًا 
. بالتفصيؿ 

: القط العينة األسطوانية - 4

       لمتمكف مف رفع العينة األسطوانية إلى السطح مع جياز التمبيب يستخدـ الالقط ، الذي يضغط عمييا ويمسؾ بيا 
 [ 17 ( ] 2 – 7 )وتوجد أنواع متعددة مف لواقط العينة األسطوانية  نبيف بعضًا منيا في الشكؿ . مانعًا إياىا مف السقوط 

  .

 عمى نوعية الصخور التي – وىو األىـ –       إف اختيار نوع الالقط يتـ اعتمادًا عمى نوع وقطر جياز التمبيب وكذلؾ 
عند التمبيب في الصخور الطرية تستخدـ . سوؼ تؤخذ منيا العينة األسطوانية، بحيث نحصؿ عمى أكبر مردود لمعينة

المواقط المصبعة أو ذات القضباف الفوالذية ، أما في الصخور ذات القساوة المتوسطة فتستخدـ المواقط المرنة ألف ىذه 
في الصخور القاسية تستخدـ المواقط ذات . األنواع مف المواقط تتميز بسطوح احتكاؾ كبيرة تتناسب والقساوة القميمة لمصخور 

عند الضرورة يمكف استخداـ أكثر مف القط لمعينة األسطوانية لزيادة فعاليتيا ، حيث يستخدـ القطاف يوضعاف . الشفرات 
 . (إلخ . .  القط مرف مع القط ذي قضباف فوالذية –القط ذو شفرات مع القط ذي قضباف فوالذية  )فوؽ بعضيما 



       استخداـ أجيزة التمبيب البسيطة ألخذ عينات اسطوانية مف اآلبار أصبح نادرًا وذلؾ نظرًا لمعيب األساسي الذي يرافقيا 
خصوصًا عند التمبيب في الصخور قميمة التماسؾ وتمؾ اليشة والقابمة لالنحالؿ في سائؿ الحفر والمتميز بالمردود القميؿ لمعينة  
األسطوانية ، الذي يسببو الحت المستمر لمعينة مف قبؿ سائؿ الحفر الذي يبقى عمى تالمس مستمر معيا أثناء صعودىا داخؿ 

األنبوب الحاضف والفراغ القميؿ بيف العينة والسطح الداخمي لألنبوب ، حيث تزداد سرعة السائؿ ويزداد فعمو الحتي لمعينة ، إضافًة إلى 
 [ . 17 ]التموث الشديد لكامؿ العينة بسائؿ الحفر 

 ج

 – 7 )الشكل 
لواقط  : ( 2

العينة 
. األسطوانية 

 القط –آ 
 –ب . مرف 

القط ذو 
قضباف 
ت . فوالذية 

القط - 
ث . مصّبع 

 القط ذو –
. شفرات مرنة 

: محاسن أجهزة التمبيب البسيطة ومساوؤها - 7-3-1-2

       تستخدـ أجيزة التمبيب البسيطة ألخذ عينات اسطوانية مف اآلبار الضحمة ذات األقطار الكبيرة ، خصوصًا إذا كانت 
 .  (مف السطح وحتى العمؽ النيائي لمبئر  )كما يمكف أف تستخدـ عندما يكوف التمبيب مستمرًا . الصخور قاسية 

 [ :  17 ]      تتميز أجيزة التمبيب البسيطة بالمحاسف التالية 

تمكف مف الحصوؿ عمى عينات أسطوانية بقطر كبير وقريب مف قطر البئر ، وذلؾ ألف األنبوب الحاضف لمعينة ىو - 1
. نفسو جياز التمبيب 

والشوط ىو عبارة عف إنزاؿ جياز التمبيب وأخذ عينة أسطوانية بطوؿ أنبوب حاضف  )تمكف مف العمؿ بأشواط كبيرة - 2
، وذلؾ ألف طوؿ األنبوب الحاضف لمعينة يساوي طوؿ (العينة ثـ رفع الجياز مع مجموعة مواسير الحفر إلى السطح 

جياز التمبيب  نفسو ، والذي يمكف زيادتو وفؽ متطمبات البئر ، وبما تسمح بو استطاعة جياز الحفر وقدرة لواقط العينات 
.  ، ونوعية الطبقات المفتوحة مف البئر  (حيث أف وزف العينة األسطوانية يزداد مع زيادة طوليا وقطرىا  )األسطوانية 

تتميز ىذه األجيزة بسيولة صناعتيا وبالتالي سيولة صيانتيا ، كما أف عمميا محقؽ بالتأكيد في البئر ، حيث ال توجد - 3
. معدات قابمة لمتشوه أثناء اإلنزاؿ 



       إال أنو ورغـ ىذه الميزات فقد أصبح استخداـ ىذه األجيزة نادرًا ، وذلؾ نظرًا لمعيب األساسي الذي يرافؽ استخداميا 
والمتمثؿ بالمردود القميؿ لمعينة األسطوانية والذي نحصؿ عميو عند وصوؿ العينة إلى السطح خصوصًا عند التمبيب في 

ىذا المردود القميؿ يسببو الحت المستمر  . [ 17 ]الصخور قميمة التماسؾ وتمؾ اليشة القابمة لالنحالؿ في سائؿ الحفر 
لمعينة األسطوانية مف قبؿ سائؿ الحفر ، الذي يبقى عمى تالمس مستمر معيا أثناء صعودىا داخؿ األنبوب الحاضف ، 

ويضاؼ إلى . والفراغ القميؿ بيف العينة والسطح الداخمي لألنبوب ، حيث تزداد سرعة السائؿ ويزداد فعمو الحتي عمى العينة 
لذلؾ فإف استخداـ ىذه األجيزة يقتصر عمى أخذ عينات أسطوانية مف الصخور . ذلؾ التموث الشديد لمعينة بسائؿ الحفر 

 . القاسية ، حيث أف درجة تأثرىا بسائؿ الحفر ميممة 

 

 

: أجهزة التمبيب المركبة  - 7-3-2

       صممت أجيزة التمبيب المركبة مف أجؿ تالفي عيوب أجيزة التمبيب البسيطة ، والناتجة عف التالمس المستمر لمعينة 
ولتأميف ذلؾ أضيؼ أنبوب خاص حاضف لمعينة األسطوانية يغمؽ مف األعمى عند بدء . األسطوانية مع سائؿ الحفر 

أي أف جياز التمبيب المركب يتكوف مف أنبوبيف متمركزيف مع بعضيما ، أحدىا يشكؿ . التمبيب ويعزليا عف سائؿ الحفر 
سائؿ الحفر يجري في الفراغ الحمقي بيف . الجسـ الخارجي لمجياز ، واآلخر يشكؿ حاضف العينة األسطوانية 

[  : 17،30 ( ] 3 – 7) المبينة عمى الشكؿ [ 2 ]يتألؼ جياز التمبيب المركب مف األجزاء التالية  .األنبوبيف

يبيف  ( 4 – 7 )      توجد حاليًا أنواع متعددة مف أجيزة التمبيب المركبة تختمؼ عف بعضيا بطريقة تصنيعيا، والشكؿ 
: ويتألؼ جياز التمبيب المركب مف األجزاء التالية . نوعيف مف ىذه األجيزة  

:  الجسم الخارجي لمجهاز - 1

وىو عبارة عف ماسورة ذات قطر وسماكة جدار مناسبيف تنتيي عند طرفيا العموي بشرار يمّكف مف وصميا مع       
. مجموعة مواسير الحفر ، ومف طرفيا السفمي بآخر يمّكف مف وصميا مع الالقط ورأس التمبيب 

 :حاضن العينة األسطوانية  -2

يؤمف ىذا الحاضف حماية . ويتميز بطوؿ وقطر أصغر مف األوؿ         وىو أنبوب يتمركز مع الجسـ الخارجي لمجياز
العينة األسطوانية مف التأثر بسائؿ الحفر الذي يجري خارجو باتجاه قاع البئر ، ويقتصر تالمس العينة األسطوانية مع 

 .سائؿ الحفر أثناء التمبيب عمى فترة التمبيب التي تسبؽ دخوليا إلى األنبوب الحاضف

 

 



 
 

 .رسم توضيحي لجهاز التمبيب المركب  ( 3 – 7 )الشكل 

 - 4.  صماـ إلخراج سائؿ الحفر مف داخؿ حاضف العينة – 3.  حاضف العينة األسطوانية – 2. الجسـ الخارجي  -  1
. مجموعة مواسير الحفر  - 7. الوصمة العموية -  6.    رأس التمبيب  - 5. القط العينة األسطوانية 

 



 
. أنواع أجهزة التمبيب المركبة  : ( 4 – 7 )الشكل 

a – جياز تمبيب بأنبوب حاضف عائـ  .

b -  جياز تمبيب بأنبوب حاضف ثابت .

 جياز استخراج سائؿ الحفر مف األنبوب – 3. الوصمة العموية  - 2.  وصمة محولة لمربط مع مواسير الحفر – 1
الالقط   - 7.  حاضف الالقط – 6. األنبوب الداخمي الحاضف  - 5.    الجسـ الخارجي لجياز التمبيب  - 4. الحاضف 

.  رأس التمبيب – 8

ويجب أف يتمتع ىذا األنبوب بسماكة جدار كافية ليتمكف مف تحمؿ الضغوط الكبيرة التي سوؼ يتعرض ليا ، سواًء 
الداخمية الناتجة عف دخوؿ العينة أو الخارجية الناتجة عف حركة سائؿ الحفر في الفراغ الحمقي الصغير بيف الحاضف 

. والجسـ الخارجي لمجياز 

: جهاز استخراج سائل الحفر من الحاضن - 3

 [ :  1،6 ]      يؤدي ىذا الجياز وظيفتيف 

.  يحمي العينة األسطوانية مف االحتكاؾ مع سائؿ الحفر المتجو إلى قاع البئر –آ 



.     يحمي األنبوب الحاضف لمعينة األسطوانية مف التعرض لضغط داخمي قد يسبب تشوىو –ب 

       ينزؿ جياز التمبيب وأنبوب حاضف العينة األسطوانية مفتوح مف األعمى وذلؾ لتالفي تشكيؿ ضغط إضافي أسفؿ 
عند وصوؿ . وبالتالي إمكانية حدوث تسرب لسائؿ الحفر نتيجًة لذلؾ  (بسبب الفراغ الصغير ما بيف األنبوبيف  )الجياز 

رأس التمبيب إلى قاع البئر وقبؿ البدء بالحفر يغمؽ األنبوب الحاضف مف األعمى برمي كرة معدنية داخؿ مجموعة مواسير 
الحفر حيث تثبت في مكانيا المخصص بفعؿ ضغط عمود سائؿ  الحفر ، أي أف األنبوب الحاضف يبقى مميئًا بسائؿ 

ومع بدء التمبيب ودخوؿ العينة األسطوانية في األنبوب الحاضف يزداد الضغط الداخمي ، وعندما تتجاوز قيمتو . الحفر 
ضغط عمود سائؿ الحفر المطبؽ عمى الكرة المعدنية ترتفع ىذه األخيرة إلى األعمى سامحًة لسائؿ الحفر بالخروج مف 
األنبوب الحاضف ، األمر الذي يقمؿ مف الضغط داخمو حيث تعود الكرة المعدنية بعد ذلؾ وتغمؽ األنبوب مانعًة سائؿ 

إذف األنبوب الحاضف ىو صماـ وحيد االتجاه يسمح لسائؿ الحفر بالخروج مف  األنبوب الحاضف . الحفر مف الدخوؿ إليو 
  .

 :  القط العينة األسطوانية- 4

.       ويوضع في الجزء السفمي مف جياز التمبيب فوؽ رأس الحفر مباشرًة 

 : رأس التمبيب - 5

.      ويعمؿ عمى تنظيـ السطح الخارجي لمعينة األسطوانية 

 [  : 31 ]     وتختمؼ أجيزة التمبيب المركبة عف بعضيا في النقاط التالية 

: نوعية األنبوب الحاضن لمعينة األسطوانية- آ

حيث يمكف أف يكوف ىذا األنبوب   ثابتًا، أي يدور مع دوراف رأس جياز التمبيب ، أو مف النوع العائـ ، حيث يبقى      
ثابتًا أثناء عممية التمبيب ويحافظ عمى العينة األسطوانية سميمًة ، حيث يمنع تكسرىا نتيجة عـز الفتؿ الذي تتعرض لو عند 

.  استخداـ النوع  الثابت ، كما أف سطحيا ال يتعرض لالحتكاؾ كما يحدث عند دوراف األنبوب الحاضف 

  :طريقة تركيب القط العينة األسطوانية - ب

:      حيث يوجد نوعاف 

 في أجيزة التمبيب ذات األنبوب الداخمي العائـ يركب الالقط داخؿ األنبوب الحاضف لمعينة األسطوانية ، حيث يبقى كؿ –آ 
. مف األنبوب الحاضف واالقط ثابتيف ويحمياف العينة األسطوانية مف الكسر 

في أجيزة التمبيب ذات الحاضف الثابت يركب الالقط خارج الحاضف ، وفي ىذه الحالة يكوف الالقط مف النوع العائـ - ب 
وغالبًا ما يتعرض الالقط العائـ لالحتكاؾ مع جياز التمبيب ويدور مع دورانو مؤديًا إلى تكسر . كي يبقى ثابتًا أثناء التمبيب 

. العينة األسطوانية 

: نوعية جهاز استخراج سائل الحفر من داخل األنبوب الحاضن- جـ

: ويوجد أيضًا   نوعاف      

.  نوع يمّكف مف دفع السائؿ الخارج مف األنبوب الحاضف إلى الفراغ الحمقي خارج جياز التمبيب –آ 



.  وآخر يمّكف مف دفع السائؿ إلى الفراغ ما بيف األنبوب الخارجي والحاضف –ب 

. ويفضؿ النوع األوؿ ، ألف الضغط خارج جياز التمبيب أقؿ بكثير مف الضغط داخمو 
 

 .أجهزة التمبيب القابمة لمتفكيك - 7-3-3

يتراوح  (وبالتالي طوؿ العينة التي يمكف الحصوؿ عمييا خالؿ الشوط  )      إف طوؿ األنبوب الحاضف لمعينة األسطوانية 
نزالو عدة مرات مما يرفع مف .  مترًا 15 – 14بيف  عند االضطرار ألخذ عينات بأطواؿ أكبر يجب رفع جياز التمبيب وا 

، وىو يمّكف  [ 31( ] 5–7)ولتالفي ذلؾ يستخدـ جياز تمبيب قابؿ لمتفكيؾ الموضح في الشكؿ            . كمفة  البئر 
: يعمؿ ىذا الجياز بالشكؿ التالي . مف التمبيب بأطواؿ كبيرة دوف الحاجة لمرفع واإلنزاؿ المتكرر لمجموعة مواسير الحفر 

يزود الجسـ الخارجي ليذا الجياز برأس تمبيب عادي وينزؿ مع مجموعة مواسير الحفر، كما يزود األنبوب الحاضف لمعينة 
تنزؿ مجموعة . األسطوانية برأس تمبيب صغير والقط في جزئو السفمي وجياز استخراج سائؿ الحفر في جزئو العموي 

حاضف لمعينة األسطوانية داخؿ  

 
. جهاز التمبيب القابل لمتفكيك  : ( 5 – 7 )الشكل 

- a جياز التمبيب      .b – c – أجيزة تعميؽ لرفع المجموعة الداخمية  .
 



مواسير الحفر مع دوراف سائؿ الحفر ، وعند وصوؿ رأس التمبيب المربوط مع الجسـ الخارجي تستند في مكانيا المخصص 
يرفع القسـ الداخمي . بعد ذلؾ يبدأ التمبيب حتى حفر مجاؿ بطوؿ األنبوب الحاضف . وتثبت بواسطة جياز تعميؽ خاص 

ثـ يعاد مجددًا وينزؿ مف داخؿ مجموعة مواسير الحفر  ، إلى السطح بواسطة كبؿ حيث يتـ إخراج العينة األسطوانية
 (عوضًا عف رأس التمبيب )عند االنتياء مف التمبيب تنزؿ المجموعة الداخمية برأس حفر عادي صغير . لمتابعة التمبيب 

. ويتابع الحفر بشكؿ طبيعي 

 [ : 31 ]    مف مساوئ استخداـ ىذا الجياز 

عدـ إمكانية استخدامو في اآلبار العميقة بسبب احتماؿ استعصائو خالؿ زمف رفع المجموعة الحاضنة إلى  -1
. (ألف الجياز يبقى ثابتًا خالؿ ىذه الفترة )السطح 

 .قطر العينات األسطوانية التي يتـ الحصوؿ عمييا صغير جدًا  -2

: أجهزة التمبيب ذات الرؤوس األلماسية  - 7-3-4

وتعطي  (وىي المدروسة أعاله )      ىذه األجيزة تعطي نتائج أفضؿ بكثير بالمقارنة مع تمؾ ذات الرؤوس المخروطية   
 [ . 31] نبيف ىذا النوع مف األجيزة   ( 6 – 7)وفي الشكؿ . عينات أكثر انتظامًا، وىي مف النوع المركب

 

 
 

. جهاز تمبيب ذو رأس ألماسي  : ( 6 – 7 )الشكل 

. وصمة عموية لربط الجياز مع مجموعة مواسير الحفر  - 1

 محور –7.  حمقة تنظيـ–6.  كرسي ارتكاز شعاعي كروي–5.  حمقة زنؽ–4.  رأس الجسـ الخارجي–3.  بيت الجمبة–2
 حذاء – 12.  وصمة سفمية–11. األنبوب الحاضف لمعينة- 10.  مقعد الصماـ– 9.  الجسـ الخارجي لمجياز–8. دوراف

.  رأس التمبيب األلماسي–15.  كرة معدنية–14. القط العينة األسطوانية- 13. األنبوب الحاضف

: رؤوس التمبيب  - 7-4
: الرؤوس التي تستخدم مع أجهزة التمبيب البسيطة  - 7-4-1



.  مـ وارتفاع يساوي نصؼ قطرىا 22 – 6     تتميز ىذه الرؤوس بشكميا األسطواني ، وتنحصر سماكة جدارىا بيف 
تجيز بشرار في قسميا العموي لربطيا مع جياز التمبيب ، وينظـ جزؤىا السفمي بشكؿ يالئـ نوعية الصخور التي سوؼ 

 وفي الشكؿ.تعمؿ عمى حتيا
 [ . 14] نبيف بعض ىذه الرؤوس  ( 7 – 7) 

: رؤوس أجهزة التمبيب المركبة -  7-4-2

 ]     يؤدي رأس التمبيب الوظائؼ نفسيا التي يقـو بيا رأس التمبيب البسيط إضافًة إلى ضرورة تحقيقو الشرطيف التالييف 
14 : ] 

.  قطع العينة الصخرية االسطوانية بأكبر قطر ممكف – 1

. تأميف بقاء العينة االسطوانية داخؿ األنبوب الحاضف ورفعيا إلى السطح بأكبر مردود ممكف  - 2

 تتميز غزارة سائؿ الحفر أثناء التمبيب بأنيا قميمة قياسًا بقيمتيا أثناء الحفر العادي ، ألف حجـ الصخر المحت الذي يجب 
رفعو إلى السطح قميؿ ، ويجب تأميف التنظيؼ والتبريد الجيديف ألجيزة الحت ، لذلؾ يجب أف تعطى أىمية خاصة لفتحات 

. وفيما يمي ندرس ىذه الرؤوس . خروج السائؿ مف رؤوس التمبيب 

 
. رؤوس تمبيب لؤلجهزة البسيطة  : ( 7 – 7 )الشكل 

a -  رؤوس تمبيب مع مسند القط العينة األسطوانية ، وتتميز بسطح حت كبير .

b -  رؤوس تمبيب بدون مسند ، وهي ذات سطح حت صغير .



b1– صف واقي لؤلسنان؛ b2–صفين من األسنان؛ b3–ثالث صفوف ألسنان القطع  .

: رؤوس التمبيب ذات الشفرات  -  1 -7-4-2

      ىذه الرؤوس ىي األولى التي استخدمت في التمبيب ، ولـ تعد تستخدـ حاليًا وتدرس في إطار التطور التاريخي لمحفر 
 .التمبيبي 

: رؤوس التمبيب ذات التروس المخروطية  -  7-4-2-2

  وتصنع بأنواع 8-3عدد التروس المخروطية يتراوح بيف .       وىي النوع الثاني مف حيث ترتيب استخداميا في التمبيب 
مختمفة بما يتناسب مع الخواص الفيزيائية والميكانيكية لمصخور المراد تمبيبيا ، كما يمكف أف تسمح األسناف بمعدف قاسي 

أو يستبدؿ السف بكاممو بمعدف قاسي يزرع في جسـ الرأس مف أجؿ زيادة فعاليتو في الصخور القاسية والقاسية جدًا والحاتة 
توزع التروس بحيث يعمؿ نصفيا باتجاه الداخؿ لتنظيـ سطح العينة األسطوانية ، والنصؼ اآلخر باتجاه جدراف . لممعادف 

يزود كؿ ترس بفتحة لمرور سائؿ الحفر مف أجؿ تأميف التنظيؼ الجيد لكؿ مف التروس وقاع . البئر لمعمؿ عمى تنظيميا 
 والشكؿ . البئر 

 [ . 14] يبيف بعضًا مف ىذه الرؤوس  ( 7-8) 

 

 
. رؤوس التمبيب ذات التروس المخروطية  : ( 8 – 7 )الشكل 

 

: رؤوس التمبيب األلماسية  -  3 -7-4-2

تصنع بأقطار متعددة لعؿ . (إنيا الوحيدة المستخدمة حالياً : بؿ يمكف القوؿ)      وىي األكثر انتشارًا في الوقت الحاضر 
توزع حبيبات األلماس الكروية في جسـ الرأس المصنوع مف الحديد .  مـ 112 –92 –76 –59 –46: أكثرىا استخدامًا 



كمما كاف الصخر أكثر قساوًة كمما كانت الكرات األلماسية . عمى السطح السفمي والقسـ السفمي مف السطح الخارجي 
: ، فمثاًل  [ 14 ]أصغر حجمًا وأكثر عددًا 

.  قيراط 1/5 – 1/2     مف أجؿ الصخور المتوسطة القساوة تستخدـ كرات ألماسية بأبعاد 

.  قيراط 1/8 – 1/5مف أجؿ الصخور المتوسطة إلى القاسية تتراوح أبعاد الكرات بيف 

.  قيراط  1/12 – 1/8مف أجؿ الصخور القاسية والقاسية جدًا بيف 

.  قيراط  1/60 – 1/12مف أجؿ الصخور القاسية جدًا والحاتة بيف 

 [ . 14] نبيف بعض أنواع الرؤوس األلماسية  ( 9 – 7 )وفي الشكؿ 

 

 
. رؤوس التمبيب األلماسية  ( 9 – 7 )الشكل 

.  رأس تمبيب ألماسي لمصخور الطرية –آ

.  المتوسطة القساوة – رأس تمبيب ألماسي بثمانية قواطع  لمصخور الطرية –ب

.  رأس تمبيب ألماسي بثالثة قواطع لمصخور المتوسطة القساوة –جػ

. رأس تمبيب ألماسي لمصخور غير المتفتتة متوسطة القساوة - و

.  رأس تمبيب مسمح بالخالئط القاسية جدًا لمصخور الحاتة وغير الحاتة القاسية             والمتوسطة القساوة–ز

: استعمال رؤوس التمبيب األلماسية - 7-4-2-4



       يتـ التمبيب في اآلبار النفطية والغازية عمى مراحؿ تتعاقب مع عمميات الحفر العادية التي تتـ باستخداـ رؤوس الحفر 
 [ : 14 ]ومف أجؿ االستخداـ األمثؿ ليذه الرؤوس فإنو ال بد مف التقيد بالنصائح التالية . ذات التروس المخروطية 

 عمى األقؿ وذلؾ لتالفي mm 2يجب أف يكوف قطر رأس التمبيب األلماسي أصغر مف قطر رأس الحفر العادي بػ - 1
احتكاكو أو اصطدامو مع جدراف البئر أثناء اإلنزاؿ ، ألف االحتكاؾ يزيد مف درجة الحرارة التي تؤثر عمى مقاومة حبيبات 

. األلماس ، خصوصًا وأنو ال يوجد دوراف لسائؿ الحفر أثناء اإلنزاؿ المتصاص ىذه الحرارة 

يجب تنظيؼ قاع البئر مف مخمفات رؤوس الحفر العادية وذلؾ بإنزاؿ مغناطيس لرفع ىذه المخمفات المعدنية حتى - 2
التأكد مف نظافتو التامة ، ألف احتكاؾ حبيبات األلماس مع ىذه المخمفات المعدنية سوؼ يسبب ارتفاعًا كبيرًا لدرجة الحرارة 

. ، التي قد تؤدي إلى احتراؽ الكرات األلماسية 

. منع االصطداـ المفاجئ لرأس التمبيب مع قاع البئر - 3

استخداـ نظاـ حفر مستقر خاٍؿ مف التغيرات المفاجئة لمحمؿ عمى رأس التمبيب أو لعدد الدورات ، حيث أف حدوث ىذه - 4
. التغيرات يسبب اىتزازًا لمجموعة مواسير الحفر ، وبالتالي تكرر اصطداـ رأس التمبيب مع قاع البئر 

إبعاد رأس التمبيب األلماسي عف قاع البئر عند البدء بضخ سائؿ الحفر قبؿ الشروع بالتمبيب ، ألف تغير معدؿ الضخ - 5
. مف قبؿ المضخة يمكف أف يسبب اىتزاز مجموعة مواسير الحفر ، وبالتالي اصطداـ رأس التمبيب مع القاع خالؿ كؿ ىزة 

توزيع الحمؿ عمى رأس التمبيب بشكؿ متجانس عمى كامؿ سطحو المتالمس مع قاع البئر ، حيث أف العكس قد يؤدي - 6
إلى تآكؿ رأس التمبيب بسرعة بسبب الحمؿ الكبير عمى كرات األلماس في منطقة معينة مف السطح السفمي والذي قد يؤدي 

 .إلى احتراقيا ، خصوصًا وأف سائؿ الحفر سوؼ يجري خالؿ المنطقة األخرى 

 


