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 ممخص البحث:

وتتواجد ىذه التشكيمة عمى عمق  ،من رسوبيات غضارية مع انيدريت وجص طبقة الكوراشينا انيدريت تتكون
عممية حفر ىذه التشكيمة العديد من مشاكل االستعصاء وتعميق  يرافق، و (m 2400-800وسطي يتراوح ما بين)

 نتيجة النطاقات الغضارية في ىذه التشكيمةانتفاخ  تشكيمة الحفر وارتفاع في ضغط الضخ لممضخات ناتجة عن 
  تأثرىا براشح سائل الحفر .

 Partially و SPAبولي أكريالت الصوديومفي ىذا البحث سندرس مدى مقدرة البوليميرات االكريمية )
Hydrolysed Poly Acrylamide )تحسين عمى ( وبعض األمالح )كمور الصوديوم ، كمور البوتاسيوم

 في حفر طبقة الكوراشينا انيدريتعند ت الغضارية وزيادة مقدرتيا عمى تحييد النطاقا  ،مواصفات سوائل الحفر
تقميميا لفاقد الرشح، وعزل النطاقات الغضارية في الطبقة ، وعزل نواتج  خالل الوسطى من المنطقة حقول في

 . الحفر الغضارية وجعميا حيادية بالنسبة لسائل الحفر

 التي الحفر سوائل واقتراحوتقييم مدى  انتفاخ العينات الغضارية من خالل حساب ثابت وضغط االنتفاخ ليا، 
 .الغضارية  لمعينات انتفاخ ضغط واقل انتفاخ ثابت اقل حققت

..................................................................................... 

 ، سيميكات ، ضغط االنتفاخ. SPAالصوديوم أكريالت بولي،    PHPAمفتاح الكممات : سائل الحفر ، 
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"Study of the Effect of Addition of Acrylic Polymers on Improving the 
Effectiveness of Drilling Fluids Used in Drilling of the Cochrene Anhydrite in 

the Fields of the Central Region 
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Abstract: 

Cochrene anhydrite layer is composed of  shelly sediments with anhydrite and 
plaster. This formation is located at an average depth of (800-2400 m). This 
formation is influenced by the fluid filtrate. 

In this paper we will examine the ability of acrylic polymers (Sodium Polyacrylate 
(SPA) and Partially Hydrolysed Poly Acrylamide) and some salts (Sodium Chlorine, 
Potassium Chlorine) to improve the specifications of drilling fluids, and increase their 
ability to neutralize the shale bands during in drilling the Cochrene anhydrite in the 
fields of the central region of By minimizing filtrate loss, isolating the shale bands in 
the formation, isolating the bore outputs and making them neutral for the drilling fluid. 

To assess the extent of swelling of clay samples by calculating the constant and 
swelling pressure, and suggest drilling fluids that achieved less swelling constant and 
less swelling pressure for field clay samples. 

………………………………………………………………………………………………… 
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األكريلية رلى تحدين فعالية  دوائل الحفر المدتخدمة في حفر "درادة تأثير إضافة البوليميرات 
 طبقة الكوراذينا انكدريت في حقول المنطقة الودطى "

توضعت تشكيمة الكوراشينا انيدريت في بيئة األحواض المغمقة والالغونية في عصرالترياسي األعمى   .مقدمة:1
( من رسوبيات غضارية مع 100m-25وتتكون في جزئيا العموي الذي تتراوح سماكتو من) ،[5_ األوسط ]

( 1460m-100انيدريت وجص، أما الجزء السفمي يتكون بشكل أساسي من صخور ممحية متغيرة السماكة من)
ة وتتواجد %( من السماكة اإلجمالية لمتشكيم 30- 15مع وجود نطاقات غضارية بينية تتراوح سماكتيا ما بين ) 

 وتوزع التجاه التشكيمة ىذه سماكة وتتغير  [5(. ]m 2400-800ىذه التشكيمة عمى عمق وسطي يتراوح ما بين)
  -1- رجمين أبو بئر وفي ،(142m)حوالي السماكة تبمغ - 1 - أرك بئر ففي ونشاطيا التكتونية القوى تأثير

(357m )1- الشومرية بئر ،وفي- (438m )السماكة -1-الظيور أبو بئر ،وفي (436m )، بئر وفي 
 وأكبر ،( 533m)  رباح أبو منطقة ،وفي( 623m) بئرالتياس في وتبمغ  ،( 450m) السماكة-1-البمعاس
 (.1460m)الفيض منطقة في التشكيمة ليذه سماكة

 تحركجدران البئر بسبب  تم استخدام سائل حفر بوزن نوعي مرتفع لتأمين ثبوتية وعند حفر ىذه الطبقة  
 ، جية من الحفر سائل براشح الغضار تأثر إلى التحرك ىذا ويعزى الممح، بين المتوضعة الغضارية النطاقات

لى  2.7)  الوسطية الكثافة ذي الجيولوجيالعمود وزن عن الناتجة بالضغوط واحتفاظيا الممحية الصخور طبيعة وا 
grf/cm3) 2.3   -2-في بعض اآلبار كما يمي:  بئر الفيض لسائل الحفر وكانت قيم الوزن النوعي grf/cm3) 

 2.3) -1-(و بئر صدد grf/cm3 2.05) -1 ( و بئر أبور باح grf/cm3 1.92)-3-و بئر أبور باح 
grf/cm3).  ولكن ىذا اإلجراء خفف من المشاكل دون أن تتم السيطرة عمييا بشكل كامل والسيما أن معالجة
( استخدام 2ولكن في بئر صدد )    بزيادة الوزن النوعي تؤدي إلى حصول مشاكل أخرى خالل الحفرالمشكمة 

حدوث مشاكل االستعصاء والتعميق انخفاض إلى   أدى(  grf/cm31.9-2)  سائل حفر ذو أساس نفطي بوزن 
حفر وبالتالي أدى إلى وىذا أدى إلى زيادة في زمن ال حفر تقريباً ساعة (12حيث كانت تتم عمميات القشط كل )

يوم( ،وبالتالي  تخفيض الكمفة اإلجمالية  45) اجتياز الطبقة بأقل زمن ممكن، حيث تم اجتياز الطبقة خالل 
( والذي استخدم فيو سائل حفر ذو أساس مائي مشبع بالممح 1بالمقارنة مع بئر صدد) وذلك ،لمبئر
 بعض في)  ذلك من أقل وأحياناً  حفر ساعات (4)كل تتم القشط عمميات كانتحيث  ( grf/cm32.30بوزن)

 .(يوم72) خالل الطبقة اجتياز تم حيث الطبقة حفر زمن ازدياد إلى أدى وبالتالي ،(ساعتين الحاالت

عمى تحييد النطاقات الغضارية عند  تحسين مواصفات سوائل الحفر  وزيادة مقدرتيا .الهدف من البحث:2
 البوليميرات بإضافة الوسطى من خالل معالجتيا  المنطقة حقول في الكوراشينا انيدريتاستخداميا في حفر طبقة 

 . األكريمية

 .مواد وطرق البحث:3

 أسس اختيار سوائل الحفر المناسبة لعبور التشكيالت الغضارية:.3-1
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إن السبب الرئيسي لعدم استقرار جدران البئر في الطبقات الحاوية عمى الغضار يعود إلى التفاعل بين        
راشح سائل الحفر وبين الغضار، أي يعود إلى ظاىرة اإلماىة، حيث يمتز الماء عمى سطح الغضار فيحصل 

راق الطبقات الغضارية يجب أن نقمل قدر تشرد لمغضار وبالتالي انتفاخو، ولتأمين ثبوتية جدران البئر عند اخت
االمكان من حدوث ظاىرة اإلماىة، وذلك من خالل االختيار الصحيح لسائل الحفر المناسب ومراقبتو بشكل 

 مستمر أثناء الحفر.

وحتى يكون االختيار صحيحًا يجب أن يكون لدينا معمومات كافية عن الطبقات الغضارية المراد حفرىا من        
ناحية نوع الفمزات الغضارية الموجودة ، ونسب الماء، ودرجة التراص ،ودرجة ميل الطبقات، كما يجب أن نتعّرف 

 تدرج الضغط والتدرج الحراري .عمى جيولوجية الطبقات وتاريخ إجيادىا ونماذج تصدعاتيا ،و 

جراء االختبارات عمييا لمعرفة التركيب         ويجب الحصول عمى عينات حقمية من الطبقات الغضارية وا 
الكيميائي والكمي لمفمزات الغضارية ،وأنواع ىذه الفمزات ومقدرة التبادل الشاردي ،عندىا نحدد أسباب المشكمة و 

 يالئم ىذه الطبقات .  بالتالي يمكن اختيار سائل حفر

 وعند وضع نظام سائل حفر يجب أن نأخذ بعين االعتبار األمور التالية : 

يجب تجنب الوزن النوعي الزائد والذي يؤدي إلى زيادة في عممية ارتشاح سائل الحفر نتيجة  الوزن النوعي : -1
 ازدياد الضغط داخل البئر بالتالي ازدياد عممية اإلماىة.  

يجب المحافظة عمى لزوجة سائل الحفر بحيث تمنع توسع قطر البئر من خالل التآكل الذي يحدثو  : المزوجة -2
سائل الحفر نتيجة احتكاكو مع جدران البئر  ضمن الحدود المسموحة والتي تؤمن عممية حمل الفتاتات إلى 

 السطح . 

من خالل معالجة السائل بمقمالت فاقد فاقد الرشح :يجب أن يكون فاقد الرشح في أقل قيمة ممكنة لو وذلك  -3
 ، البوليميرات ... ( . CMCالرشح ) النشاء ، 

أو يمكن أن نتحكم بالتركيب الكيميائي لفاقد الرشح والشوارد التي يحوييا من خالل معالجة سائل الحفر ببعض 
 . ( KCl, NaCl )األمالح مثل 

 الغضار لراشح سائل الحفر لذلك يجب أن نقمل قدرالزمن :إن عممية اإلماىة تزداد بازدياد زمن تعرض  -4
 .االمكان من زمن حفر الغضار باستخدام طرق حفر تؤمن سرعة حفر عالية

 نوعية الطبقات : يجب أن نعرف وبشكل دقيق التشكيالت التي سيتم اختراقيا ومدى تأثرىا بسائل الحفر.  – 5 

ا عمى المواد المضافة لسائل الحفر حيث يمكن أن تفقد درجة الحرارة :لمحرارة دور ىام من خالل تأثيرى – 6
بعض المواد فعاليتيا بازدياد درجة الحرارة لذلك يجب معرفة درجة الحرارة الحرجة لكل مادة مضافة لسائل الحفر 
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وأيضًا يجب أن نعرف درجة الحرارة العظمى التي سنصادفيا أثناء الحفر من جية أخرى بازدياد درجة الحرارة 
 عممية اإلماىة . تزداد

عثر صفائح     بيزيد من عممية اإلماىة ويسيل بت PHالـ درجة القموية :لوحظ أنو بزيادة درجة القموية فإن  – 7
 الغضار وانفصاليا عن بعضيا البعض وازدياد شوارد الييدروكسيد التي تزيد من قابمية الغضار لالبتالل. 

 .طرق تقييم انتفاخية العينات الغضارية:3-2

 تحديد ثابت االنتفاخ لمعينات الغضارية .3-2-1

( وذلــك عنــد تعــريض 1تــم تحديــد ثابــت االنتفــاخ لمعينــات الغضــارية باســتخدام جيــاز قيــاس حجــم االنتفــاخ الشــكل )
 التالية: ةيوالذي يتألف من االجزاء الرئيس ،العينة الغضارية لسوائل حفر مختمفة 

 
 

 ( جياز قياس حجم االنتفاخ1الشكل )
.حجرة العينة وىي مصنعة من معدن الكروم المقاوم لألمالح ، مزودة بمكـبس لـو قاعـدة تالمـس العينـة الغضـارية 1
مثقبــة مــن األســفل إلمــرار الســائل إلــى العينــة الغضــارية  الحجــرةيالمــس صــامولة المعــايرة لســاعة ديكــو متر، ذراعو 

Ac = 7.06 Cm  مقطعيا الداخمي        مساحة بداخميا ، 
2. 

 ( مثبتة عمى حامل .0.01mm.ساعة ديكومتر بدقة )2
 .وعاء زجاجي يحوي راشح سائل الحفر.3

 تتم معايرة الجياز كما يمي :
 توضع ورقة ترشيح في الحجرة المعدنية ويوضع المكبس فوقيا ثم يوضع غطاء الحجرة  -
كـــون قـــراءة المؤشـــرين داخـــل يـــتم إنـــزال ذراع الســـاعة حتـــى يـــتالمس مـــع الســـطح العمـــوي لـــذراع المكـــبس بحيـــث ت -

 الساعة تشيران إلى الصفر .
 أما طريقة العمل فتتم كما يمي :
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 لطرد ماء الرطوبة  C 105 )يتم تجفيف العينة الغضارية داخل مجفف بدرجة حرارة)    -
لتـــأمين  (30at)( مـــن العينـــة ونضـــعيا داخـــل الحجـــرة فـــوق ورقـــة الترشـــيح ونعرضـــيا لضـــغط مقـــداره  3grنأخـــذ )-
 اص المناسب لمعينة . التر 
بعــد ذلــك نضــع المكــبس فــوق العينــة ثــم نضــع غطــاء الحجــرة ونضــع حجــرة العينــة داخــل الوعــاء الحاضــن ومــن  -

 . ( lo )ساعة القراءة نقرأ ارتفاع المكبس 
30Cm)ثم نضع)  -

 من السائل المراد دراستو داخل الوعاء الحاضن .  3
 ساعة . ( 1- 2- 3- 4 – 24 )نأخذ قراءات من ساعة القراءة بعد  -
 . L24 ( 24h ) القراءة األخيرة نأخذىا بعد  -

 الحسابات ونتائج التجارب :
          Vo= Lo.A يتم حساب الحجم األولي لمعينة قبل إضافة المحمول 

A مساحة المقطع الداخمي لمحجرة :                  A = 7.06 Cm
2   

 ساعة  (1-2-3-4 )                      يتم حساب حجم العينة بعد  -
  V24 = L24.A           ساعة 24h ويتم حساب حجم العينة بعد  -
 : (1بالعالقة ) ثابت االنتفاخ يحسب  -

K =  V24 -  V 0 /  V0                                                     
 :  (Ps).قياس ضغط االنتفاخ3-2-2 
يــتم قياســو  و، زمــن محــدد دالنــاتج عــن الصــخور الغضــارية عنــد تعرضــيا لراشــح ســائل الحفــر وعنــوىــو الضــغط   

 التالية: ة( والذي يتألف من األجزاء الرئيس2شكل )لوالموضح با بواسطة الجياز المصنع محمياً 
ـــو قاعـــدة تالمـــس  .1 ـــاوم لألمـــالح ، مـــزودة بمكـــبس ل ـــة وىـــي مصـــنعة مـــن معـــدن الكـــروم المق ـــة .حجـــرة العين العين

يالمس صامولة المعايرة لحساس الضـغط، مثقبـة مـن األسـفل إلمـرار السـائل إلـى العينـة الغضـارية  ذراعالغضارية و 
Ac = 7.06 Cm  مقطعيا الداخمي        مساحة بداخميا ، 

2. 
 لقياس الضغط الناتج عن انتفاخ العينة الغضارية. ( 1mBar.حساس ضغط إلكتروني بدقة )2
 حســـاسموصــولة مــع  دارة إلكترونيــة لتســجيل قـــيم الضــغط المســجمة كــل دقيقتـــين،وحــدة معالجــة مركزيــة تحـــوي .3

 .( قيمة لمضغط1000حفظ ) ياالضغط  ويمكن
 .الحفر سائل راشح يحوي زجاجي وعاء.4

 وطريقة إجراء التجارب عميو تتم كما يمي:
 .توضع ورقة ترشيح في الحجرة المعدنية  .
 لطرد ماء الرطوبة . C 105 ))    تجفيف العينة الغضارية داخل مجفف بدرجة حرارة .
 .( من العينة ونضعيا داخل الحجرة فوق ورقة الترشيح 5grنأخذ ). 
) الـــذي يحـــويبعـــد ذلـــك نضـــع المكـــبس فـــوق العينـــة ثـــم نضـــع غطـــاء الحجـــرة ونضـــع حجـــرة العينـــة داخـــل الوعـــاء  .

(30Cm
 .من السائل المراد دراستو 3

 .(0.01mbarحتى يسجل حساس الضغط قيمة) .يتم تحريك ساعة الضغط حتى تتالمس مع ذراع مكبس العينة
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( ســاعة ونعتمـد قيمـة ضـغط االنتفــاخ 24.يـتم تشـغيل الجيـاز حيــث يـتم تسـجيل قـيم الضــغط ، وننيـي التجربـة بعـد )
(Ps( القيمة المسجمة بعد )ساعة.24 ) 
 
 
 

 
 بالسائل المدروس تشربيا بعد الغضارية ضغط انتفاخ العينة جياز قياس( 2)الشكل

 .المواد المستخدمة في البحث:3-3
 . انيدريت الكوراشينا طبقة حفر أثناء مأخوذة حقمية عينات وىي الغضارية العينات.1
 : Sodium Polyacrylate  ( SPA) بولي أكريالت الصوديوم .2

وىو  ،( بنيتو 3االستبدال وذلك بإدخال ىيدروكسيد الصوديوم إلى السمسمة الجزيئية ويوضح الشكل)ينتج بعممية 
بولمير غير شاردي يستخدم  كمانع لعممية التكتل التي يمكن أن تحصل لبعض مكونات سائل الحفر أو لمتحكم 

ذا البوليمير , فإذا كان اليدف من بفاقد الرشح , ويتم تحديد اليدف من إضافتو باالعتماد عمى الوزن الجزيئي لي
                                    إضافتو ىو منع التكتل فإننا نستخدم بولي أكريالت الصوديوم بوزن جزيئي قميل

ن التركيز  10000) أقل من   ،( يكون كافيًا لمتحكم بالخواص الريولوجية لسائل الحفر (Lb/bbL 0.25-1(.وا 
يكون ىذا  ،( (˚ C 260مير بدرجة الحموضة لسائل الحفر وتصل ثباتيتو الحرارية الى ال يتأثر ىذا البولي

 ] Lb/bbL 20وكمية البنتونايت فيو أقل من  12Lb/gaLالبولمير فعااًل عند وزن نوعي لسائل الحفر أقل من 
[7] 
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 بولي أكريالت الصوديومبنية  (3الشكل )

     PHPA :األميد المنحل جزئيًا بالماء بولي أكريل .3

Partially Hydrolyzed poly Acrylamide)    ) 

خواص ىذا البوليمير تعتمد عمى الوزن الجزيئي لو وعمى نسبة تواجد مجموعة الكربوكسيل , وىو بوليمير غير 
 [7]( يوضح البنية الجزيئية ليذا البولمير:4شاردي منحل بالماء والشكل )

 
 بولي أكريل األميد المنحل جزئيًا بالماء بنية (4)الشكل 

وىو األكثر شيوعًا ويتميز بوزنو الجزيئي العالي ، يحضر من : Poly plusوأحد أنواع هذا البولمير هو:  
 106*20(  واألكريالت بالنسبة المتبقية, ويبمغ وزنو الجزيئي ما يقارب (70-65األكريل األميد بنسبة  ٪ 

ضمن سائل  ةمحمول اتويستخدم كرادع لفاعمية الشيل سواًء تمك المتوضعة عمى جدار البئر أو عمى شكل فتات
 الحفر. 

يستخدم لرفع لزوجة السائل ذو األساس المائي كما أنو يسبب زيادة في لزوجة فاقد الرشح مما يؤدي إلى تقميل 
عري الالزم لتحرك فاقد الرشح ضمن الشقوق و عمق الغزو من خالل االرتفاع السريع في قيمة الضغط الش

من األكريل األميد إلى األكريالت تعطي نتائج جيدة  70:30وتشير الدراسات المخبرية إلى أن نسبة ،المسامات 
 عند حفر طبقات الشيل .

وليمير لذلك والجدير بالذكر أن انحالل الكالسيوم )القادم من الطبقات ( لو تأثير مباشر عمى درجة تجانس ىذا الب
يجب األخذ بعين االعتبار قدرة ىذا البوليمير عمى التصدي لتأثير شوارد الكالسيوم ,لذلك يجب أن ال تتجاوز نسبة 

 .  300ppmالكالسيوم في السائل المعالج بيذا البولمير  
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 . سيميكات الصوديوم.4

  الصوديوم كمور,  البوتاسيوم كمور.5

 البحث:.األجهزة المستخدمة في 3-4
 .االنتفاخ ضغط قياس جياز. .
 .الغضار انتفاخ درجة قياس جياز. .

 جياز فان لقياس الخواص الجريانية لسائل الحفر.
 جياز قياس فاقد الرشح بالشروط العادية.

 .مجفف.
 .ىاممتون خالطات.
 . كيربائي PH مقياس 
 (.gr 0.1ميزان كيربائي بدقة ) 
 
 .نتائج التجارب ومناقشتها:4

  :SPA ))أكريالت الصوديوم يدراسة تأثير إضافة بول .4-1

  عمى الخواص الجريانية وفاقد الرشح: SPA ))دراسة تأثير إضافة البوليمر   .4-1-1

 كما يمي: بوليمير التم تحضير عينات سائل الحفر المعالجة بي -

( لمحصول عمى قموية gr/l 5) بمعدل     الصوديوم ماءاتونضيف  الخالط كوب في الماء من لتر 1نضع -1
 االوكسجين كاسح التحضير لماء نضيفو  ،(9تساوي)

 .(0.5gr/lنضيف بوليمير بمقدار ). 2

حتى ذوبان البوليمير بالماء لمدة أربع ساعات  ( C 80. نسخن المزيج ضمن حمام مائي عند درجة حرارة )3
 بالكامل.

يجب أن يكون تركيز شوارد الكمس في الماء عند تحضير  ، (gr/l 5) بمعدل الصوديوم كربونات نضيف .4
 ( وفي حال الزيادة عن ىذا التركيز يجب المعالجة بإضافة كربونات الصوديوم(400mg/lالبوليمير أقل من 

 . ببطء( gr /L80 ) يعادل بتركيز السوري البنتونايت نضيف .5

 . ساعة 24 عن تقل ال لفترة ترقد  -6

 . لمعينة الجريانية وفاقد الرشح ونحسب ثابت االنتفاخ وضغط االنتفاخ ثم نجري قياس الخواص
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نجري قياس الخواص الجريانية وفاقد  و الثانية في الخطوة نكرر ما سبق مع إضافة نسب متغيرة من البوليمير  
 . لمعينة الرشح ونحسب ثابت االنتفاخ وضغط االنتفاخ

 .(SPA)الجريانية لكل عينة حسب تركيزنتائج قياس الخواص ( يعبرعن 1والجدول)

 البوليمرتركيز 
(gr/l) 

PV 

(cP) 

YP   

(lb/100ft2) 

YP/PV فاقد الرشح قوة اليالم 

((cm3/30min 

0.5 8 4 0.5 7/5 10 

0.75 10 12 1.2 6/8 8 

1 13 22 1.6 10/8 5 

1.25 14 25 1.7 10/12 2 

1.5 16 30 1.8 14/17 1 

1.75 18 34 1.8 16/19 1 

2 20 38 1.9 20/25 0 

 .(SPA)البوليمر نتائج قياس الخواص الجريانية لكل عينة حسب تركيز( 1الجدول)

عمى تحسين الخواص الجريانية لسائل الحفر  SPA ))ب السابقة مقدرة ىذا البوليميرر نالحظ من نتائج التجا
) الحد قوة اليالم مع زيادة التركيز تتحسن المزوجة البالستيكية ونقطة الخضوع و ،وتقميل فاقد الرشح بشكل كبير

/ حتى نحصل عمى خواص جريانية gr/l 100األدنى لمبنتونايت السوري عند تحضير سوائل حفر منو ىو/ 
،  (gr/l1من )مقمل فاقد رشح عند استخدام تراكيز أكبر بالتالي ال ضرورة الستخدام  ،فاقد الرشح  يقلو  مقبولة(

ألن النسبة ( gr/l 0.5جميع العينات تصمح لالستخدام كسائل حفر عدا العينة األولى عند تركيز البوليمير )
(YP/PVأقل من الواحد ) 

 :عمى ثابت االنتفاخ لمعينات الغضارية SPA ))دراسة تأثير إضافة البوليمر  .4-1-2

 االنتفاخ لمعينات الغضارية بتحضير محاليل مختمفة تحوي البوليمرتم دراسة تأثير إضافة البوليمر عمى ثابت 

 :SPA ))مرماء عذب + نسب مختمفة من البولي . أ

مع الماء العذب وتأثيره عمى ثابت االنتفاخ لمعينات  مرالتجارب المجراة عمى البولي( يعبر عن نتائج 2الجدول )
 : (cm3 2.8،عممًا أن الحجم االولي لمعينة ) ريةاالغض
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 لبوليميراتركيز 
(gr/l) 

 1بعدالحجم 
 Cm3ساعة

 الحجم بعد
 Cm3ساعة2

 الحجم بعد
 Cm3ساعة3

 4الحجم بعد

 Cm3ساعة 

 الحجم بعد
 Cm3ساعة 24

 ثابت االنتفاخ 

0 3.798 3.868 3.911 3.932 4.645 0.658 

0.5 3.282 3.353 3.395 3.401 3.530 0.260 

1 3.028 3.177 3.233 3.242 3.318 0.185 

1.5 3.169 3.227 3.254 3.275 3.294 0.134 

2 3.035 3.141 3.155 3.156 3.16 0.126 

 مع الماء العذب (SPA)البوليمر عند استخدام ( ثابت االنتفاخ لمعينات الغضارية2الجدول )

مع زيادة تركيز البوليمير يقل ثابت االنتفاخ لمعينة الغضارية حتى نحصل  :نالحظ من نتائج التجارب السابقة انو
ونالحظ أن ثابت االنتفاخ  ،( gr/l 2( عند تركيز البوليمير )0.126عمى قيمة صغرى لثابت االنتفاخ تساوي )

 نفسو. التركيز يبدأ باالستقرار بعد ثالث ساعات عند 

 :SPA ))يمرالبولماء مشبع بالممح + نسب مختمفة من  –ب 

وتأثيره عمى ثابت  المشبع بكمور الصوديوممع الماء  مرالتجارب المجراة عمى البولي( يعبر عن نتائج 3الجدول )
 .  (cm3 2.8،عممًا أن الحجم االولي لمعينة ) ريةااالنتفاخ لمعينات الغض

 المشبع بكمور الصوديوممع الماء  (SPA)البوليمر عند استخدام ( ثابت االنتفاخ لمعينات الغضارية3الجدول )

مع زيادة تركيز البوليمير يقل ثابت االنتفاخ لمعينة الغضارية حتى نحصل  :نالحظ من نتائج التجارب السابقة انو
ونالحظ أن ثابت االنتفاخ ، ( gr/l 2( عند تركيز البوليمير )0.069عمى قيمة صغرى لثابت االنتفاخ تساوي )

، ونالحظ أن مقدار ىبوط ثابت االنتفاخ كان اكبر مقارنة مع نفسو التركيز يبدأ باالستقرار بعد ثالث ساعات عند 
 الماء العذب

 تركيز البوليمير
(gr/ l) 

 1الحجم بعد
 Cm3ساعة

 2الحجم بعد
 Cm3ساعة

 3بعدالحجم 
 Cm3ساعة

 الحجم بعد
 Cm3ساعة 4

 الحجم بعد
 Cm3ساعة 24

ثابت 
 االنتفاخ 

0 3.374 3.473 3.350 3.537 6.71 0.311 

0.5 3.198 3.245 3.337 3.340 3.357 0.196 

1 3.226 3.270 3.271 3.271 3.275 0.169 

1.5 2.969 3.042 3.043 3.044 3.049 0.089 

2 2.890 2.915 2.936 2.938 3.180 0.069 
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التقميل من مقدار االنتفاخ النيائي في  إضافياً  عند التركيز نفسو لمبوليمير ، الن ممح كمور الصوديوم لعب دوراً 
 .لمعينة

 :SPA ))مربوليال نسب مختمفة من مادة سيميكات الصوديوم + . ج

وأضيف إلى ىذا المحمول كميات متغيرة  (gr/l 9) بتركيز تم تحضير محمول ماء عذب يحوي سيميكات الصوديوم
  :  (cm3 2.8الحجم االولي لمعينة )عممًا أن  (4نتائج التجارب موضحة في الجدول)و ، مربوليالمن 

 البوليمير تركيز
(gr/l) 

 الحجم بعد
 Cm3ساعة1

 الحجم بعد
 Cm3ساعة2

 الحجم بعد
 Cm3ساعة3

 الحجم بعد
 Cm3ساعة 4

 24الحجم بعد
 Cm3ساعة 

 ثابت االنتفاخ

0.5 3.362 3.388 3.497 3.525 3.580 0.278 

0.6 3.311 3.374 3.424 3.466 3.551 0.268 

0.7 3.282 3.340 3.427 3.500 3.522 0.258 

0.8 3.198 3.325 3.335 3.346 3.445 0.230 

0.9 3.104 3.231 3.296 3.320 3.438 0.227 

1 3.100 3.196 3.257 3.300 3.424 0.222 

  سيميكات الصوديوممع  (SPA)البوليمر عند استخدام ثابت االنتفاخ لمعينات الغضارية( 4 )الجدول

مع زيادة تركيز البوليمير يقل ثابت االنتفاخ لمعينة الغضارية حتى نحصل  :نتائج التجارب السابقة انونالحظ من 
ونالحظ أن ثابت االنتفاخ يبدأ ، ( 1gr/l( عند تركيز البوليمير )0.222عمى قيمة صغرى لثابت االنتفاخ تساوي )

 وسيميكات الصوديوم والماء المشبع بكمور الصوديوم، ولكن مقارنة مع الماء العذب ساعات  أربعباالستقرار بعد 
  .كان قمياًل جداً   )ضغط االنتفاخ(نالحظ ان مقدار انخفاض الضغط 

 :+نسب مختمفة من البوليمر(10gr/lماء معالج بكمور البوتاسيوم بتركيز) د.

كمية البوليمير المقررة ( ثم نضيف  9 – 8.5 ( ، بقموية )10gr/lنحضر محمول معالج بكمور البوتاسيوم بتركيز)
 ( يبين نتائج التجارب المجراة.5الجدول )لمدة أربع ساعات ، و  C 80 – 60) ثم نسخن بدرجة حرارة من)   

 

 

 تركيز البوليمير
(gr/l) 

 الحجم بعد
 Cm3ساعة1

 الحجم بعد
 Cm3ساعة2

 الحجم بعد
 Cm3ساعة3

 4الحجم بعد
 Cm3ساعة 

 الحجم بعد
 Cm3ساعة 24

ثابت 
 االنتفاخ 
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بكمور البوتاسيوم ماء معالج مع  (SPA)البوليمر عند استخدام ثابت االنتفاخ لمعينات الغضارية( 5الجدول )
 (10gr/lبتركيز)

مع زيادة تركيز البوليمير يقل ثابت االنتفاخ لمعينة الغضارية حتى نحصل  :نالحظ من نتائج التجارب السابقة انو
ونالحظ أن ثابت االنتفاخ ، ( gr/l 2( عند تركيز البوليمير )0.025عمى قيمة صغرى لثابت االنتفاخ تساوي )

، ولكن مقارنة مع الماء العذب والماء المشبع بكمور الصوديوم نالحظ ان مقدار  عتينسايبدأ باالستقرار بعد 
 كان كبيرًا جدًا.   (  االنتفاخ ضغط)انخفاض الضغط

 :عمى ضغط االنتفاخ لمعينات الغضارية(SPA)دراسة تأثير إضافة البوليمر  .4-1-3

 :البوليمير ، وىيتم تحضير محاليل مختمفة تحوي 

  بتركيز بوليمير+ ماء عذب (2 gr/l) 

  بوليمير  مشبع بكمور الصوديومماء +(2 بتركيز gr/l) 

  + بتركيزسيميكات الصوديوم ماء عذب (9 gr/l) + بوليمير(SPA) 1 بتركيزgr/l)) 

 ( 10ماء معالج بكمور البوتاسيوم بتركيز gr/lبوليمير + )(SPA)  بتركيز     (1 gr/l) 

 :(at 0.002 عممًا ان الضغط االولي ىو ) (6الجدول )ونتائج التجارب نعرضيا في 

 

 

 

 

الضغط  المحمول
 1بعد
h(at) 

الضغط 
  2بعد
h(at) 

الضغط 
 3  بعد
h(at) 

الضغط 
 4 بعد 

h(at) 

الضغط 
 5 بعد 

h(at) 

الضغط 
 24h(at)بعد

0 3.27 3.34 3.35 3.53 3.6 0.295 

0.5 3.01 3.12 3.25 3.1 3.05 0.089 

1 3.2 3.19 3.16 3.09 2.91 0.035 

1.5 2.94 3.09 3.02 2.98 2.88 0.028 

2 2.81 2.83 2.86 2.86 2.87 0.025 
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 gr/l2 0.32 0.541 0.671 0.759 0.815 0.860  بتركيز (SPA)بوليمير+  عذب ماء•

 (SPA)بوليمير+  الصوديوم بكمور مشبع ماء
 gr/l2:  بتركيز

0.195 0.301 0.327 0.340 0.351 0.370 

 9) بتركيز الصوديوم سيميكات+  عذب ماء•
gr/l + )بوليمير(SPA) بتركيز gr/l1 

0.465 0.670 0.842 0.921 0.986 1 

( gr/l 10) بتركيز البوتاسيوم بكمور معالج ماء
 (gr/l1) بتركيز (SPA)بوليمير+ 

0.164 0.179 0.185 0.198 0.2 0.211 

 (SPA تحوي بوليمير) االنتفاخ عند محاليل مختمفة ( ضغط لمعينات الغضارية6الجدول )

بتركيز  (SPA)( + بوليمير gr/l 10ماء معالج بكمور البوتاسيوم بتركيز )المكون من   المحمول أن نالحظ
(1 gr/l حقق أقل قيمة )(0.211)نتفاخ وىي الضغط ال. 

 :Partially Hydrolysed Poly Acrylamide (PHPA)تأثير إضافة  دراسة.4-2

 عمى الخواص الجريانية لسائل الحفر المحضر: (PHPA)تأثير إضافة دراسة .4-2-1

حيث تم ( SPA)بنفس الخطوات السابقة مع البوليمرتم تحضير عينات سائل الحفر المعالجة بيذا ببوليمير 
 .مختمفة   (  إلى العينات بتراكيزPHPAالبوليمر) إضافة

( ثم نضيف كمية البوليمير المقررة ثم نسخن بدرجة  9 – 8.5 نحضر محمول بقموية )طريقة تحضير البوليمير :
 لمدة أربع ساعات . C 80 – 60) حرارة من)   

( وفي حال (400mg/lمالحظة : يجب أن يكون تركيز شوارد الكمس في الماء عند تحضير البوليمير أقل من  
 الزيادة عن ىذا التركيز يجب المعالجة بإضافة كربونات الصوديوم

 (.PHPA( يعبر عن نتائج قياس الخواص الجريانية لكل عينة حسب تركيز)7والجدول )

 

 

 

 

 تركيز

PHPA (gr/l) 

PV 

(cP) 

YP 

(lb/100ft2) 

YP/PV قوة اليالم 
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3 12 11 0.91 1/1 

3.5 13 13 1 1.5/1.5 

4 15 14 0.93 2/2 

4.4 17 16 0.94 2/2 

 (.PHPA( نتائج قياس الخواص الجريانية لكل عينة حسب تركيز)7الجدول )

استخدام ىذا البوليمر (،وقوة اليالم ضعيفة جيدًا وبالتالي اليمكن YP/PV<1نالحظ من النتائج السابقة أن )
 . بمفرده في تحضير سوائل الحفر

 عمى ثابت االنتفاخ لمعينات الغضارية : (PHPA)تأثير إضافة دراسة .4-2-2

 :(PHPA)+ نسب متغيرة من البوليمرماء مشبع بكمور الصوديوم .أ

المقررة ثم نسخن بدرجة ( ثم نضيف كمية البوليمير  9 – 8.5 الصوديوم ، بقموية ) نحضر محمول مشبع بكمور
 عمى العينات الغضارية ( يبين نتائج التجارب المجراة8الجدول )لمدة أربع ساعات ، و  C 80 – 60) حرارة من)   

 .  (cm3 2.8عممًا أن الحجم االولي لمعينة ) ،

 مع الماء المشبع بكمور الصوديوم  (PHPA)عند استخدام البوليمر ( ثابت االنتفاخ لمعينات الغضارية8الجدول )

يقل ثابت االنتفاخ بشكل كبير حتى يصل إلى اقل   (PHPA)نالحظ من نتائج التجارب أنو بازدياد تركيز البوليمر
 .(gr/l 2.5( عند التركيز )0.025قيمة )

 :(PHPA)+ نسب متغيرة من البوليمر(gr/l 10محمول كمور البوتاسيوم بتركيز ) .ب

 تركيز البوليمير
(gr/l) 

 الحجم بعد
 Cm3ساعة1

 2الحجم بعد
 Cm3ساعة

 3الحجم بعد
 Cm3ساعة

 4الحجم بعد
 Cm3ساعة 

 24الحجم بعد
 Cm3ساعة 

ثابت 
 االنتفاخ 

0 3.374 3.473 3.350 3.537 6.71 0.311 

0.5 2.89 2.91 3.05 3.15 3.21 0.14 

1 2.86 2.87 2.91 2.93 2.95 0.1 

1.5 2.84 2.86 2.88 2.89 2.9 0.03 

2 2.82 2.85 2.86 2.88 2.88 0.027 

2.5 2.81 2.83 2.86 2.87 2.87 0.025 
3 2.81 2.83 2.86 2.87 2.87 0.025 
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( ثم نضيف كمية البوليمير  9 – 8.5 (، بقموية )10gr/lمعالج بكمور البوتاسيوم بتركيز)الماء  نحضر محمول
 ( يبين نتائج التجارب المجراة9الجدول )لمدة أربع ساعات ، و  C 80 – 60) المقررة ثم نسخن بدرجة حرارة من)   

 .  (cm3 2.8)  عممًا أن الحجم االولي لمعينة ،

 10مع محمول كمور البوتاسيوم بتركيز )  (PHPA)عند استخدام البوليمر االنتفاخ لمعينات الغضارية( ثابت 9الجدول )
gr/l) 

يقل ثابت االنتفاخ بشكل كبير حتى يصل إلى اقل   (PHPA)نالحظ من نتائج التجارب أنو بازدياد تركيز البوليمر
محمول كمور البوتاسيوم  االنتفاخ عند استخدامأن انخفاض ثابت ونالحظ ,(gr/l 2( عند التركيز )0.021قيمة )

 عند التركيز نفسو لمبوليمر. الماء المشبع بكمور الصوديومىو أكبر منو عند استخدام   (gr/l 10بتركيز )

 عمى ضغط االنتفاخ لمعينات الغضارية : (PHPA)تأثير إضافة دراسة .4-2-3   

 استخدام :تم قياس ضغط االنتفاخ لمعينات الغضارية عند     

 (.gr/l 2بتركيز ) (PHPA)+ البوليمرماء مشبع بكمور الصوديوم.

 (.2gr/l)بتركيز( PHPA)البوليمر+ (gr/l10) بتركيز البوتاسيوم كمور محمول.

 (at0.002)  ىو االولي الضغط ان عمماً  ،(10ونتائج التجارب نوضحيا في الجدول )

 

الضغط  المحمول
 1بعد
h(at) 

الضغط 
  2بعد
h(at) 

الضغط 
 3  بعد
h(at) 

الضغط 
 4 بعد 

h(at) 

الضغط 
 5 بعد 

h(at) 

الضغط 
 24h(at)بعد

 0.152 0.164 0.170 0.177 0.187 0.195 (PHPA)+ البوليمرماء مشبع بكمور الصوديوم

 تركيز البوليمير
(gr/l) 

 الحجم بعد
 Cm3ساعة1

 2الحجم بعد
 Cm3ساعة

 3الحجم بعد
 Cm3ساعة

 4الحجم بعد
 Cm3ساعة 

 24الحجم بعد
 Cm3ساعة 

ثابت 
 االنتفاخ 

0 3.27 3.34 3.35 3.53 3.6 0.295 

0.5 2.86 2.88 2.91 2.97 3.01 0.075 

1 2.84 2.85 2.87 2.9 2.94 0.05 

1.5 2.82 2.83 2.86 2.87 2.87 0.025 

2 2.81 2.82 2.85 2.86 2.86 0.021 

2.5 2.81 2.82 2.85 2.86 2.86 0.021 
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 (gr/l 2بتركيز )

( 10gr/l) بتركيز البوتاسيوم كمور محمول
 (.gr/l2)بتركيز( PHPA)البوليمر+

0.150 0.158 0.165 0.171 0.179 0.183 

 ((PHPA)( ضغط لمعينات الغضارية االنتفاخ عند محاليل مختمفة تحوي بوليمير)10الجدول)

 نالحظ ان المحمول الثاني أعطى ضغط انتفاخ نيائي أقل من المحمول األول

 .سوائل الحفر المقترحة:4-3

الغضارية ، نقترح استخدام إحدى السوائل التي من نتائج التجارب السابقة لثابت االنتفاخ وضغط االنتفاخ لمعينات 
 حققت أقل ثابت وضغط انتفاخ ، وىي:

 (gr/l2 ) بتركيز( SPA)بوليمير+  الصوديوم بكمور مشبع ماء :السائل األول

 (gr/l1) بتركيز( SPA)بوليمير( + gr/l10) بتركيز البوتاسيوم بكمور معالج ماء :السائل الثاني

 .(gr/l 2بتركيز ) (PHPA)+ البوليمربكمور الصوديوم ماء مشبع :السائل الثالث

 (.gr/l2)بتركيز( PHPA)البوليمر( +10gr/l) بتركيز البوتاسيوم كمور محمول :السائل الرابع

 (11عرضيا في الجدول)نسائل  من كل ضير متر مكعبحالمواد الالزمة لتكميةو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابع الثالث الثاني االول السائل
 المادة
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 800 800 800 800 (Kg)    بنتونايت سوري
 - 300 - 300 (Kg)      كمورالصوديوم
 100 - 100 - (Kg)  م كمور البوتاسيو

 50 50 50 50 (Kg)  لصوديوماماءات 
 50 50 50 50 (Kg) كربونات الصوديوم

 - - Kg 20 10) ) (SPA)البوليمر
 20 20 - - (Kg)  (PHPA)البوليمر

CMCHV       (Kg|) - - 40 40 
PAC            (Kg) 10 - 27 27 

 لكل من السوائل المقترحة مكعب متر لتحضير الالزمة الموادكمية (11الجدول )

في تحضير السائمين الثالث والربع كرافع لزوجة بشكل أساسي ومقمل فاقد رشح بشكل CMCHV يستخدم
وقيم  ،كمقمل فاقد رشح لسوائل الحفر الحاوية عمى امالح PAC (Poly Anionic Cellulose) يستخدم،ثانوي

 (:12خواص السوائل المقترحة نعرضيا في الجدول )

 الرابع الثالث الثاني االول لسائلا
 الخاصية

 1.21 1.08 1.21 1.08 (grf/cm3)    الوزن النوعي
 13 20 12 13 (CPالمزوجة البالستيكية  )

 22 38 20 19 (lb/100ft2نقطة الخضوع )
 1 0 1 1 (cm3/30 minفاقد الرشح )

 ئل المقترحةا( قيم خواص السو 12الجدول )

 .حسب الوزن النوعي المطموب لسائل الحفر كمثقل وذلك البارايتيضاف 

 

 

 

 

 .االستنتاجات والتوصيات:5

 :SPA ))وليمر : بولي أكريالت الصوديومأواًل . الب
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( بنتونايت سوري، يحسن من قيم  الخواص 80gr/lحفر محضر من) إن إضافة ىذا البوليمر إلى سائل.1
تتحسن المزوجة البالستيكية ونقطة الخضوع و قوة اليالم  البوليمر مع زيادة تركيز ،الجريانية ويقمل من فاقد الرشح

، جميع ( gr/l1ويقل فاقد الرشح ، بالتالي ال ضرورة الستخدام مقمل فاقد رشح عند استخدام تراكيز أكبر من )
( YP/PV( ألن النسبة )gr/l 0.5العينات تصمح لالستخدام كسائل حفر عدا العينة األولى عند تركيز البوليمير )

 أقل من الواحد

.عند استخدام محاليل  من الماء العذب مع نسب مختمفة من البوليمر وحساب ثابت االنتفاخ لمعينات الغضارية 2
يقل ثابت االنتفاخ لمعينة الغضارية حتى نحصل عمى قيمة صغرى لثابت  مع زيادة تركيز البوليمير نجد أنو :

( ، ونالحظ أن ثابت االنتفاخ يبدأ باالستقرار بعد ثالث gr/l 2( عند تركيز البوليمير )0.126االنتفاخ تساوي )
 ساعات عند  التركيز نفسو.

مع نسب مختمفة من البوليمر وحساب ثابت  المشبع بممح كمور الصوديومعند استخدام محاليل  من الماء  .3
مع زيادة تركيز البوليمير يقل ثابت االنتفاخ لمعينة الغضارية حتى نحصل  :االنتفاخ لمعينات الغضارية نجد أنو

( ، ونالحظ أن ثابت االنتفاخ gr/l 2( عند تركيز البوليمير )0.069عمى قيمة صغرى لثابت االنتفاخ تساوي )
عد ثالث ساعات عند  التركيز نفسو، ونالحظ أن مقدار ىبوط ثابت االنتفاخ كان اكبر مقارنة مع يبدأ باالستقرار ب

عند التركيز نفسو لمبوليمير ، الن ممح كمور الصوديوم لعب دورًا إضافيًا في التقميل من مقدار  الماء العذب
 االنتفاخ النيائي لمعينة.

مع زيادة تركيز  نجدأنو: مع نسب مختمفة من البوليمر (gr/l 9).عند استخدام محمول سيميكات الصوديوم بتركيز4
( عند 0.222البوليمير يقل ثابت االنتفاخ لمعينة الغضارية حتى نحصل عمى قيمة صغرى لثابت االنتفاخ تساوي )

( ، ونالحظ أن ثابت االنتفاخ يبدأ باالستقرار بعد أربع ساعات ، ولكن مقارنة مع gr/l 2)       تركيز البوليمير 
الماء العذب والماء المشبع بكمور الصوديوم وسيميكات الصوديوم نالحظ ان مقدار انخفاض الضغط   كان قمياًل 

 جدًا.

مع زيادة  نجد أنو:ر ليم( مع نسب مختمفة من البو gr/l 10بتركيز) كمور البوتاسيومعند استخدام محمول  .5
تركيز البوليمير يقل ثابت االنتفاخ لمعينة الغضارية حتى نحصل عمى قيمة صغرى لثابت االنتفاخ تساوي 

( ، ونالحظ أن ثابت االنتفاخ يبدأ باالستقرار بعد ساعتين ، ولكن مقارنة gr/l 2( عند تركيز البوليمير )0.025)
 الصوديوم نالحظ ان مقدار انخفاض الضغط  كان كبيرًا جدًا. مع الماء العذب والماء المشبع بكمور 

المكون من ماء .عند حساب ضغط االنتفاخ وذلك عند استخدام عدة محاليل تحوي البوليمر نجد أن المحمول 6
( حقق أقل قيمة لضغط االنتفاخ gr/l 1بتركيز ) (SPA)( + بوليمير gr/l 10معالج بكمور البوتاسيوم بتركيز )

 (.0.211)وىي 

 :Partially Hydrolysed Poly Acrylamide (PHPA) ثانيًا.البوليمر



  

 21   

 

يحسن من قيم  الخواص  لم ( بنتونايت سوري،80gr/lإن إضافة ىذا البوليمر إلى سائل حفر محضر من).1
  .يقمل من فاقد الرشحلم  الجريانية و

مع نسب مختمفة من البوليمر وحساب ثابت االنتفاخ  المشبع بكمور الصوديومعند استخدام محاليل  من الماء  .2
يقل ثابت االنتفاخ بشكل كبير   نالحظ من نتائج التجارب أنو بازدياد تركيز البوليمر لمعينات الغضارية نجد أنو
 (.gr/l 2.5( عند التركيز )0.025حتى يصل إلى اقل قيمة )

بازدياد تركيز  مع نسب مختمفة من البوليمر نجد أنو: (gr/l 10عند استخدام محمول كمور البوتاسيوم بتركيز) .3
ونالحظ أن ,(gr/l 2( عند التركيز )0.021يقل ثابت االنتفاخ بشكل كبير حتى يصل إلى اقل قيمة )  البوليمر

الماء ( ىو أكبر منو عند استخدام gr/l 10محمول كمور البوتاسيوم بتركيز ) انخفاض ثابت االنتفاخ عند استخدام
 .بكمور الصوديوم عند التركيز نفسو لمبوليمر المشبع

 عند حساب ضغط االنتفاخ وذلك عند استخدام عدة محاليل تحوي البوليمر نجد أن المحمول المكون من .4
 (.gr/l2)بتركيز( PHPA)البوليمر( +10gr/l) بتركيز البوتاسيوم كمور محمول

 من النتائج السابقة نوصي:

ألنيا حققت أقل ثابت وضغط انتفاخ لمعينات  .استخدام أحد السوائل التالية عند حفر طبقة الكوراشينا انيدريت1 
 : الغضارية

 (gr/l2 ) بتركيز( SPA)بوليمير+  الصوديوم بكمور مشبع السائل األول: ماء

 (gr/l1) بتركيز( SPA)بوليمير( + gr/l10) بتركيز البوتاسيوم بكمور معالج السائل الثاني: ماء

 (.gr/l 2بتركيز ) (PHPA)+ البوليمرماء مشبع بكمور الصوديوم السائل الثالث:

 (.gr/l2)بتركيز( PHPA)البوليمر( +10gr/l) بتركيز البوتاسيوم كمور محمول السائل الرابع:

 و SPA ))الصوديومبولي أكريالت  .متابعة االبحاث باستخدام مادة سيميكات البوتاسيوم مع البوليمرين:2
Partially Hydrolysed Poly Acrylamide (PHPA 

أو ) كمور الكالسيوم .إجراء أبحاث عند محاليل تحوي أكثر من ممح مثل) كمور البوتاسيوم وكمور الصوديوم(3
 .وكمور البوتاسيوم(

 المراجع المعتمدة في البحث.6
 :العربيةالمراجع 
 جامعة البعث, الطبعة األولى مديرية الكتب والمطبوعات,سوائل الحفر .  -1993طاىر, د. نصور, -1

 صفحة.392حمص,
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تحسين ثبوتية جدران البئر عند حفر تشكيمة الكوراشينا انيدريت في آبار المنطقة الوسطى ، رسالة  -2
 .2006ماجستير لمميندس عدنان البارودي 

(  دائرة الحفر 2-1صدد )ار آب( و 3-2-1( وآبار أبو رباح )12-) الفيضألبار تقارير الحفر اليومية  -3
 .مديرية حقول الجبيسةفي 
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