
 برنامج تغميف البئر

Casing program 
 

 :برنامج بناء البئر - 3-1

. يشكؿ برنامج بناء البئر مخططًا عامًا، يوضع بعد تحديد موقع البئر مف قبؿ ميندس دراسات الحفر في الحقؿ    
 . يوضع ىذا البرنامج بعد دراسٍة وافية لمعمود الجيولوجي المتوقع مصادفتو. ويجب أف ينّفذ بشكؿ دقيؽ أثناء حفر البئر

 [:5,17,29]    يتضمف برنامج بناء البئر

حيث يحدد عدد مراحؿ التغميؼ لمبئر ، والعمؽ الذي ستنزؿ إليو كؿ مرحمة، : مواسير التغميف التي ستنزل في البئر- 1
أي تحديد قطر  )إضافًة إلى تحديد ىيكمية مواسير التغميؼ في كؿ مرحمة بحيث تؤدي وظيفتيا األساسية بأقؿ كمفة ممكنة 

 .(مواسير التغميؼ لكؿ مرحمة، وسماكة جدارىا، ونوع المعدف أو الخميطة التي تصنع منيا 

يجب تحديد قطر مجموعة رؤوس الحفر لكؿ مرحمة، حيث تتميز : رؤوس الحفر التي سوف تستعمل في إنجاز البئر- 2
كما يحدد نوع ىذه الرؤوس، وذلؾ تبعًا لنوع . المرحمة بقطر ثابت، وتحفر بعدد مف رؤوس الحفر ذات القطر المتجانس

الصخور المتوقعة في العمود الجيولوجي، إضافًة إلى تحديد المجاالت التي سوؼ تؤخذ منيا عينات أسطوانية، وطوؿ ىذه 
 .المجاالت

حيث يحدد طوؿ أعمدة الحفر، ونوعية : مجموعة مواسير الحفر التي ستستخدم في كل مرحمة من مراحل البئر- 3
 (أعمدة الحفر، مواسير الحفر، قمـ الحفر، الوصالت الخاصة ضمف كؿ مجموعة  )العناصر المؤلفة لكؿ مجموعة حفر 

 .وتحديد قطر وسماكة جدار كؿ عنصر فييا

، مع تحديد نوع المحرؾ وقطره، (بالحفر التوربيني أو الكيربائي )تحديد المجاالت التي يقترح حفرها بمحركات مغمورة - 4
 .وكافة الخصائئ المطموبة منو ليكوف الحفر مثالياً 

 .تحديد المجاالت التي يجب عزلها باإلسمنت في كل مرحمة عمى حدة- 5

، مع ترؾ مجاؿ لتعديميا مف  قبؿ ميندس الحفر تبعًا تحديد الطريقة المقترحة لكل من عمميتي التغميف والسمنتة - 6
 .لمشروط الحقيقية التي صادفيا أثناء الحفر

 . تحديد نوع سائل الحفر وخصائصه المختمفة في كل مرحمة من مراحل البئر -7
 

 : (Casing program )برنامج التغميف - 3-2



     يتضمف برنامج التغميؼ النقطتيف األولى والثانية مف برنامج بناء البئر، أي عدد مراحؿ التغميؼ، وعمؽ كؿ منيا، 
 . وقطر مواسير التغميؼ، وأقطار رؤوس الحفر لكؿ مرحمة مف مراحؿ التغميؼ

 :العوامل المؤثرة عمى برنامج التغميف - 3-2-1

وىذه العوامؿ ىي . إف تحديد برنامج التغميؼ المثالي يتطمب معرفة كاممة لمعوامؿ المؤثرة عميو، وكيفية ىذا التأثير    
 [:5,28,29]اآلتية

 :(Geological factors )العوامل الجيولوجية - 1

    تشمؿ العوامؿ الجيولوجية معرفة طبيعة الصخور المتوقع اختراقيا، وتحديد وضعيتيا وخصائصيا، ودرجة تشبعيا 
، ومدى تأثرىا بالحركات التكتونية مف خالؿ احتوائيا عمى الفوالؽ، ودرجة ثبوتيتيا (نفط ، غاز ، ماء  )بالموائع الطبقية 

 . بعد الحفر، ومدى تأثرىا بسوائؿ الحفر التي يمكف استعماليا

تسرب  )    وتشترط العوامؿ الجيولوجية إنزاؿ مواسير التغميؼ لعزؿ المجاالت التي تعتبر مصدرًا لممشاكؿ أثناء الحفر 
كما تحدد العمؽ الذي يجب أف تنزؿ . (إلخ . . . سائؿ الحفر في الطبقة، تيدـ الطبقات، اندفاع المركبات الييدروكربونية 

وال يجوز اعتماد ىذه العوامؿ فقط لتحديد برنامج التغميؼ، بؿ يجب . (بعد اختراؽ الطبقة المسببة لممشكمة حتمًا  )إليو 
دراسة كافة اإلمكانيات الفنية والتقنية المتوفرة، التي تسمح بمتابعة الحفر مع السيطرة عمى الصعوبات التي تسببيا تمؾ 

دوف الحاجة إلنزاؿ مواسير التغميؼ، وذلؾ باستخداـ  (التي تتطمب عزليا بالتغميؼ وفقًا لمعوامؿ الجيولوجية )المجاالت 
سائؿ الحفر الفعاؿ ذي التأثير القميؿ عمى الطبقات، وذي الخوائ المناسبة لتمؾ المجاالت الخطرة مف وجية نظر ميندس 

 .(إلخ . . . سوائؿ حفر خاصة ، سوائؿ حفر ممنعة  )الحفر  

 

 

 :( Technical factors )العوامل الفنية - 2

 بدراسة اإلمكانيات المادية المتوفرة عند تنفيذ حفر البئر، وىي تحدد المعادف المناسبة إلنجاز ة   تختئ العوامؿ الفني
عممية التغميؼ، وضرورة توفر مجموعات كبيرة مف المواسير بأقطار خارجية وسماكات جدار مختمفة، وبنوعيات مناسبة 

 وذلؾ تبعًا لعمؽ –، القادرة عمى العزؿ المحكـ وتحّمؿ اإلجيادات التي ستتعرض ليا (الشرار  )        لمناطؽ الوصؿ
إضافًة إلى توّفر األجيزة السطحية التي تتمكف مف إنزاؿ األوزاف الكبيرة عند التغميؼ، والمواد الكيميائية الالزمة . البئر

كما تشمؿ العوامؿ الفنية توفر األجيزة التي سوؼ . لمعالجة سائؿ الحفر، وجعمو يتمتع بخوائ مالئمة لبعض المجاالت
مثؿ المصافي التي تنزؿ  (إلخ . . . اإلنتاج الذاتي، الرفع الغازي، اإلنتاج بالضخ  )تستخدـ أثناء اإلنتاج بمراحمو المختمفة 

في البئر، وفواصؿ الغازات عف النفط عند قاع البئر، صمامات التشغيؿ بأنواعيا، مواسير اإلنتاج، قضباف الضخ، 
إلخ، حيث يجب أف يسمح برنامج التغميؼ بتطبيؽ مختمؼ طرؽ اإلنتاج، مف أجؿ استثمار كامؿ . . . المضخات الجوفية 

 . مخزوف المكامف النفطية والغازية



 :( factors Technological)العوامل التقنية - 3

إف توفر إمكانية .     تدرس ىذه العوامؿ اإلمكانيات المتوفرة، التي تسمح بالحفر إلى أعماؽ كبيرة دوف الحاجة إلى التغميؼ
ومف المعمـو . تطبيؽ التقنيات المتطورة مع الخبرة المناسبة تسمح بالتقميؿ مف عدد مراحؿ التغميؼ، واإلسراع بإنجاز البئر

أف استخداـ سوائؿ الحفر الفعالة تزيد مف ثبوتية جدراف البئر لفترة معينة تتناسب وطبيعتيا، لذلؾ يجب البحث باستمرار عف 
 .تسمح بزيادة سرعة الحفر، والتقميؿ مف عدد مراحؿ   التغميؼ (تقنيات جديدة  )طرؽ حفر جديدة 

 :  ( Economical factors)العوامل االقتصادية - 4

تقسـ العوامؿ . تيدؼ العوامؿ االقتصادية إلى تأميف برنامج تغميؼ جيد مف وجية نظر فنية، وبأقؿ تكاليؼ ممكنة   

مجموعة تتبع لكمفة مواسير التغميؼ، : االقتصادية التي يجب أف تؤخذ باالعتبار عند وضع برنامج التغميؼ إلى مجموعتيف
أثناء  ( %20-15 )تشّكؿ كمفة التغميؼ نسبة كبيرة مف الكمفة اإلجمالية لحفر البئر . واألخرى لطريقة التغميؼ المطبقة

  .%50الحفر في شروط جيولوجية بسيطة، وتزداد ىذه النسبة مع ازدياد تعقيد شروط الحفر، وقد تصؿ إلى  

وبالتالي فإنو .    فيما يتعمؽ بكمفة مواسير التغميؼ، فإف ىذه الكمفة تتعمؽ بقطر ىذه المواسير، حيث تزداد بزيادة ىذا القطر
 :         يجب استعماؿ أصغر قطر لمواسير التغميؼ يؤدي إلى الحصوؿ عمى بئر ناجحة فنيًا، وذلؾ لالعتبارات اآلتية

أي تخترؽ كامؿ الطبقة المنتجة، وجرياف الموائع مف  )إذا فرضنا وجود بئر تامة مف وجية نظر ىيدروديناميكية - آ 
في وسط مسامي متجانس، ويحوي سوائؿ غير انضغاطية  (الطبقة باتجاه البئر يتـ مف خالؿ كامؿ المقطع المخترؽ 

ومتجانسة، وجرياف السائؿ في الوسط المحيط بالبئر ىو مف النوع الشعاعي في نظاـ ارتشاح خطي، عند ذلؾ فإف معدؿ 
 :اإلنتاج مف ىذه البئر  حسب رأي دارسي يعطى بالعالقة اآلتية

 

 

(    1-3) 

  :حيث إف 

K -  نفوذية الطبقة المنتجة( D.)  

h – سماكة الطبقة المنتجة ( m.)  

PC – ضغط الموائع المتواجدة في الطبقة (  الضغط الطبقي( kgf/cm2 ).)  

Pf    -   الضغط داخؿ البئر عند مستوى الطبقة المنتجة( kgf/cm2 ). 

μ  – لزوجة النفط المنتج ( CP )  .b –عامؿ حجـ النفط . 

RC – نصؼ قطر منطقة تأثير البئر، أي نصؼ قطر منطقة السحب لمبئر ( m.)  
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rw  - نصؼ قطر البئر، أي نصؼ قطر مواسير التغميؼ لممرحمة اإلنتاجية( m.)  

عمى معدؿ اإلنتاج  (قطر مواسير التغميؼ لممرحمة اإلنتاجية ) فإف تأثير قطر البئر  ( 3-1 )وكما ىو واضح مف العالقة 
إذف ليس ىناؾ ضرورة الستخداـ أقطار كبيرة لمواسير التغميؼ . قميؿ جدًا، ألنو موجود في العالقة بشكؿ لوغاريتمي

 .اإلنتاجية لزيادة معدؿ اإلنتاج، أو أف زيادة ىذا القطر ال تؤدي إلى زيادة كافية في اإلنتاج تبرر ذلؾ

حجـ . إف زيادة قطر مواسير التغميؼ يتبعو زيادة كمفة سائؿ الحفر، الذي يزداد حجمو في كؿ مراحؿ إنجاز البئر- ب 
 :سائؿ الحفر لكؿ مرحمة مف مراحؿ إنجاز البئر يعطى بالعالقة اآلتية

 

(2-3) 

 

 

        :حيث إف

Vre  -  حجـ سائؿ الحفر الذي يخزف في الخزانات االحتياطية( m3.)   

Vw  -  حجـ سائؿ الحفر في البئر (m3 )وىو حجـ متغير ،. 

D  -  قطر البئر أو قطر رأس الحفر، الذي يحسب كتابع لقطر مواسير التغميؼ( m .)  

H – عمؽ البئر ( m.)  

إف تكاليؼ سائؿ الحفر مف حيث كمفة . نالحظ أف حجـ سائؿ الحفر يتناسب طردًا ومربع قطر البئر ( 3-2 )مف العالقة 
كما أف كمفة عمميات تثبيت المواسير . المواد المستعممة في تحضيره أو معالجتو وصيانتو تزداد بالتأكيد مع زيادة حجمو

باإلسمنت تزداد ىي األخرى بزيادة قطر مواسير التغميؼ، نظرًا الزدياد حجـ اإلسمنت الذي يجب ضخو خارجيا، والزمف 
 .الالـز لذلؾ

إف استعماؿ مواسير تغميؼ بقطر كبير يزيد مف كمفة إنجاز البئر، ليس مف خالؿ ارتفاع أسعارىا وكمفة إنزاليا فقط، - جػ 
إف استعماؿ مواسير تغميؼ بقطر كبير يتطمب حفر البئر برؤوس حفر . بؿ ومف خالؿ تكاليؼ أخرى تتبع ليذا القطر

والحاجة إلى زمف كبير  (حيث تتناسب سرعة الحفر عكسًا وقطر رأس الحفر  )بأقطار كبيرة، وىذا يعني سرعة تقدـ قميمة 
وأيضًا فإف زيادة . إضافًة إلى ارتفاع كمفة تحضير وصيانة سوائؿ الحفر. إلنجاز البئر، وبالنتيجة زيادة كمفة إنجاز البئر

قطر البئر تؤدي إلى زيادة حجـ الفراغ الحمقي خمؼ مواسير التغميؼ، أي زيادة حجـ السائؿ اإلسمنتي الالـز إلنجاز 
العمميات اإلسمنتية،مع ما يترتب عمى ذلؾ مف كمفة تحضيره وزيادة الزمف الالـز لضخو وعدد أجيزة الضخ، وبالنتيجة زيادة 

 .كمفة إنجاز البئر 
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مواسير التغميؼ لممرحمة اإلنتاجية يجب أف يتـ اعتمادًا عمى اإلنتاجية المتوقعة     مما سبؽ نخمئ إلى أف تحديد قطر 
مف الطبقة والعوامؿ االقتصادية معًا، بحيث نحقؽ بئرًا بأقؿ كمفة ممكنة، ولكنيا تمّكف مف استثمار محتويات المكمف 

 .  (إلخ . . . الذاتي، الرفع بالغاز، الضخ  )بالمجوء إلى استعماؿ مختمؼ طرؽ اإلنتاج 

 (:Design of casing program )تصميم برنامج التغميف -  3-2-2

 [:22,5]    يتضمف تصميـ برنامج التغميؼ تحديد العناصر اآلتية

ويتـ ذلؾ اعتمادًا عمى العمود الجيولوجي .  تحديد عدد مراحؿ التغميؼ الالزمة إلنجاز البئر، وعمؽ إنزاؿ كؿ مرحمة– 1
 .(الفنية والتقنية واالقتصادية  )ويجب أف تؤخذ باالعتبار مجموعة العوامؿ التي ذكرت سابقًا . المتوقع مصادفتو أثناء الحفر

 .وفقًا لنوعية الصخور (أو رؤوس التمبيب  ) تحديد نوع رؤوس الحفر – 2

 . تحديد أقطار مواسير الحفر، وكذلؾ أقطار رؤوس الحفر لكؿ مرحمة عمى حدة– 3

 .وسوؼ نقـو فيما يمي بدراسة البند الثالث مف برنامج التغميؼ     

سوؼ نعتمد طريقة حساب األقطار مف األسفؿ إلى األعمى، أي نبدأ بالحساب مف قطر مواسير التغميؼ لممرحمة     
اإلنتاجية، والذي يعطى عادًة أو يتـ اختياره، ألف ىذا القطر يشّكؿ اليدؼ الذي يجب الوصوؿ إليو، أي أف تصميـ برنامج 

التغميؼ يتـ بعكس التنفيذ، أي يتـ االنطالؽ مف حساب مواسير التغميؼ اإلنتاجية، واالنتياء بمواسير التغميؼ لممرحمة 
 .السطحية، بينما يبدأ التنفيذ بالمرحمة السطحية وينتيي باإلنتاجية

 :اعتمادًا عمى (وىو األساس في تصميـ برنامج التغميؼ  )    يتـ اختيار قطر مواسير التغميؼ لممرحمة اإلنتاجية 

 .اإلنتاجية المتوقعة مف البئر -
 .(نفط أو غاز  )نوع المكمف  -

 .طرؽ اإلنتاج المحتمؿ اعتمادىا أثناء استثمار محتويات المكمف -

 .عدد مراحؿ التغميؼ وعمؽ البئر -

نبيف طريقة اختيار قطر مواسير التغميؼ لممرحمة اإلنتاجية اعتمادًا عمى نوع المكمف، والغزارة  ( 3-1 )وفي الجدوؿ 
 [.29,5]المتوقعة مف البئر

 نوع المكمف نفط غاز

103 m3/24 h. Ton/24 h.  اإلنتاجية
 المتوقعة

 مف البئر

 

> 500 

 

210 - 500 

 

75 - 210 

 

< 75 

 

> 120 

 

40 - 120 

 

< 40 

 



 

طريقة اختيار قطر مواسير التغميؼ لممرحمة اإلنتاجية اعتمادًا عمى نوع المكمف والغزارة المتوقعة مف : ( 3-1 )الجدوؿ 
 .البئر

 :التصميم اعتمادًا عمى قيمة الفراغ الشعاعي بين رأس المواسير وجدران البئر:الطريقة األولى 

 : بعد اختيار قطر مواسير التغميؼ لممرحمة اإلنتاجية نحسب قطر مجموعة رؤوس الحفر ليذه المرحمة بالعالقة اآلتية

  (3-3            )DBe = DM + 2 Jr 

 :حيث إف 

DBe – قطر رأس الحفر في المرحمة اإلنتاجية لمبئر ( mm ). 

DM  -  القطر الخارجي عند الرأس لمواسير التغميؼ لممرحمة اإلنتاجية( mm ) (  وذلؾ بفرض أف المواسير ذات نيايات
 .وىذا القطر يؤخذ مف الجداوؿ الخاصة بالمواسير. مغمظة، وىي األكثر استعمااًل، لسيولة التعامؿ معيا أثناء الرفع واإلنزاؿ

Jr –تتراوح قيمة ىذا الفراغ في المجاؿ .  الفراغ الشعاعي بيف رأس مواسير التغميؼ وجدراف البئر( 50 – 10 mm )  وتؤخذ
  (.3-2 )كتابع لقطر مواسير التغميؼ وفؽ الجدوؿ 

-3 )يؤخذ مف جدوؿ رؤوس الحفر القطر الصناعي لرأس الحفر األقرب إلى القطر الحسابي الذي حصمنا عميو مف العالقة 

 :يعاد بعد ذلؾ حساب الفراغ الحمقي الشعاعي عمى النحو اآلتي. ( 3

 

 شروط حفر معقدة شروط حفر عادية Jr قطر مواسير التغميف

inch mm R Ca R Ca 

4 ½ - 5 10 - 15 

0
.0 5
 –

 

0
.0 6
5

 

0
.1 1
 -

 

0
.1 5 0
.0 6
 -

 

0
.0 9 0
.1 3
7

 

- 0
.2 2 
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10 ¾ 
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6 5/8 

 

6 5/8 - 7 

 

5 1/2 



5 ½ 15  - 20 

6 5/8 – 7 5/8 20 - 25 

8 5/8 – 9 5/8 25 - 30 

10 ¾ - 11 ¾ 30 - 35 

0
.0

6
 -

 0
.0

9
 0

.1
3

7
 -

 0
.2
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0
.0

8
 -

 0
.1

 0
.1

9
 -

 0
.2
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12 ¾ - 13 ¾ 35 - 40 

14 ¾ ≤ 45 - 50 

 .قيـ الفراغ الشعاعي تبعًا لقطر المواسير: ( 3-2 )الجدوؿ 

 

 

 

 :حيث إف    (         4-3)  

DB –القطر الصناعي لرأس الحفر المأخوذ مف جداوؿ رؤوس الحفر  . 

 :بالعالقة اآلتية (والتي تسّمى أيضًا نسبة التغميؼ  )كما يتـ حساب نسبة الفراغ الحمقي 

          (5-3)              
B

MB

D

DD
R

2


 

 :وأخيرًا يحسب معامؿ الفراغ الحمقي بالعالقة اآلتية

 

                          (6-3)              
M

MB
a

D

DD
C


 

، وفي حاؿ عدـ التطابؽ بيف ( 3-2) مع القيـ المعطاة في الجدوؿ  ( Ca) والمعامؿ  ( R )نسبة الفراغ الحمقي تقارف 
 .ويعاد الحساب مجّدداً  ( Jr )القيمتيف تؤخذ قيـ أخرى لمفراغ الحمقي الشعاعي 

    إف حساب قطر رؤوس الحفر لممرحمة اإلنتاجية ينيي تصميـ ىذه المرحمة، ويتـ بذلؾ االنتقاؿ إلى تصميـ المرحمة 
 .الوسطية

2

' MB
r

DD
J






    يحسب القطر الداخمي لمواسير التغميؼ لممرحمة الوسطية، بحيث يسمح لرؤوس حفر المرحمة اإلنتاجية بالمرور خاللو، 
. أي أف القطر الداخمي األصغري لمواسير ىذه المرحمة يجب أف يكوف أكبر مف قطر رؤوس الحفر لممرحمة اإلنتاجية

 :يحسب القطر الداخمي بالعالقة اآلتية

             (7-3)             1min 2 rB JDd  

 :حيث إف 

DB – القطر الصناعي لرأس الحفر لممرحمة اإلنتاجية ( mm.)  

Jr1 – الفراغ الشعاعي بيف رأس الحفر لممرحمة اإلنتاجية، والقطر الداخمي لمواسير التغميؼ لممرحمة اإلنتاجية  (mm.)  

يجري البحث بعد ذلؾ في جداوؿ . ( mm 6 – 3) تتبع لنوع رأس الحفر المستخدـ، وتتراوح بيف  ( Jr1 )قيمة الفراغ 
، (الذي يقابؿ سماكة الجدار العظمى  )مواسير التغميؼ عف القطر الخارجي لممواسير ذات القطر الداخمي األصغري 

يؤخذ مف الجداوؿ أيضًا القطر الخارجي عند الرأس . ( dimin )واألكبر مباشرًة أو عمى األقؿ المساوي لمقطر الداخمي 
 .  (3-3) ، ثـ يحسب قطر مجموعة رؤوس الحفر لممرحمة الوسطية بالعالقة        (  DM)لممواسير 

 .    تكّرر العممية الحسابية السابقة حّتى حساب رؤوس الحفر لممرحمة السطحية مف البئر

 :التصميم اعتمادًا عمى نسبة الفراغ الحمقي الشعاعي: الطريقة الثانية

    إف تصميـ برنامج بناء البئر يمكف أف يتـ أيضًا اعتمادًا عمى نسبة الفراغ الحمقي   الشعاعي، والتي تمّثؿ النسبة بيف 
، وذلؾ عمى  (3-5)  ، والمعطاة بالعالقة (الذي يساوي قطر رأس الحفر  )سماكة اإلسمنت في الفراغ الحمقي وقطر البئر 

 : النحو اآلتي
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: حيث إف 
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 ،  تبعًا لدرجة ثبوتية الصخور المتوقع  ( 1.4 – 1.1 )وىو عامؿ يأخذ قيـ تتراوح في المجاؿ

مف البئر، وقطر مواسير التغميؼ،  (غير المغّمؼ  )اختراقيا، ودرجة تأثرىا بسائؿ الحفر المستخدـ، وطوؿ المجاؿ المفتوح 
تستخدـ القيـ القريبة مف النياية الصغرى عندما تكوف شروط . وأخيرًا مجموعة مف العوامؿ تتعمؽ بخوائ سائؿ الحفر

 )تستخدـ في مثؿ ىذه الشروط القيمة  )الحفر عادية، والطبقات الجيولوجية المفتوحة ال تتسّبب بأية مشاكؿ ىامة 



2

3
f .)  أما عند الحفر ضمف شروط جيولوجية معقدة مع احتماؿ كبير لحدوث مشاكؿ خطيرة فإنو يجب استخداـ

 .القيـ األكبر لنسبة الفراغ الحمقي الشعاعي

    إف القيـ المثالية لنسبة الفراغ الحمقي الشعاعي ىي القيـ الصغرى التي تمّكف مف تغميؼ البئر دوف صعوبات تذكر، مع 
 .تأميف عزؿ محكـ وتاـ لمطبقات المفتوحة أثناء تثبيت مواسير التغميؼ باإلسمنت

طوؿ المجاؿ المفتوح مف البئر، قطر ونوع مواسير التغميؼ، :     تتأّثر نسبة الفراغ الحمقي الشعاعي بسمسمة مف العوامؿ
 درجة الشاقولية، )خصوصية البئر في المجاؿ الذي سيغمؽ 

تستخدـ القيـ الكبيرة لنسبة الفراغ الحمقي . (إلخ . .  الوضع العاـ لمبئر، نوعية الصخور، سائؿ الحفر المستخدـ وخواصو 
، (إلخ . . تيدـ ، تضّيؽ ، استعصاء  )الشعاعي عند تغميؼ مجاالت طويمة وتضـ طبقات تتسّبب في بعض المشاكؿ 

، وكذلؾ عند استخداـ (ذي نوعية ال تتناسب والمجاؿ المحفور مف البئر  )وأيضًا عند استخداـ سائؿ حفر غير فّعاؿ 
، وعند تغميؼ اآلبار االستكشافية، حيث المعمومات المتوفرة (   in 5/8 8بقطر أكبر مف  )مواسير تغميؼ ذات قساوة كبيرة 

 .عف الصخور غير دقيقة بشكؿ عاـ

    نظرًا ألف عمؽ اآلبار التي تحفر يتزايد بشكؿ مستمر مع متابعة البحث عف مكامف النفط والغاز لتغطية الحاجة 
المتزايدة لممشتقات النفطية لتوليد الطاقة، وكذلؾ لمصناعات البتروكيميائية المختمفة، فإنو يخطط في الوقت الحاضر لتحقيؽ 

 :اليدفيف اآلتييف

 تغميؼ اآلبار بأكبر أطواؿ ممكنة لممجاالت المفتوحة، وباستخداـ مواسير تغميؼ بأقطار متقاربة، أي تحقيؽ برامج – 1
 .(الفرؽ بيف قطر مواسير التغميؼ لمرحمة وأخرى صغير  )تغميؼ مكثّفة 

تحقيؽ  ) اعتماد قيـ لنسبة الفراغ الحمقي الشعاعي تؤمف إنجاح عمميات تثبيت مواسير التغميؼ باإلسمنت بشكؿ تاـ – 2
  .(سرعة صعود كبيرة لمسائؿ اإلسمنتي في الفراغ الحمقي مف أجؿ تأميف إزاحة تامة لسائؿ الحفر مف قبؿ السائؿ اإلسمنتي 

ىذا األمر يتطمب بدوره .     إف تحقيؽ ىذيف اليدفيف يتطمب اعتماد فراغ حمقي صغير بيف مواسير التغميؼ وجدراف البئر
وقد جرت العادة أف تتـ معالجة . استعماؿ سائؿ حفر ذو نوعية جيدة، ويؤمف ثبوتية كافية لمصخور المشّكمة لجدراف البئر

بمسحوؽ الفحـ وبنسبة  (خاصًة في اآلبار ذات الشروط الجيولوجية المعقدة  )سائؿ الحفر قبؿ البدء بإنزاؿ مواسير التغميؼ 
حجمًا، وذلؾ لمتقميؿ مف معامؿ االحتكاؾ بيف المواسير  ( % 10 – 8) وزنًا، وكذلؾ بزيت الديزؿ بنسبة  ( % 1.5 – 1) 

 .وجدراف البئر أثناء إنزاؿ مواسير التغميؼ

    إف تعييف القيـ المثالية لنسبة الفراغ الحمقي الشعاعي اعتمادًا عمى العالقات الرياضية ليست دائمًا ممكنة، وذلؾ بسبب 
ينصح باستخداـ الطريقة التحميمية لنتائج استخداـ نسب مختمفة في نفس . كثرة العوامؿ التي يجب أخذىا بعيف االعتبار

الحقؿ، حيث تنشأ منحنيات تمثؿ العالقة بيف نسبة الفراغ الحمقي وقطر مواسير التغميؼ كتابع لمعمؽ، كما ىو موّضح في 
  (.3-1 )الشكؿ 

     إذف، إف تعييف القيـ المثالية لنسب الفراغ الحمقي الشعاعي لكؿ حقؿ يتـ اعتمادًا عمى 



 

 .التجارب المكتسبة مف تغميؼ عدد كبير مف اآلبار في الحقؿ

 حديثًا بّينت إمكانية اعتماد نسب التغميؼ المعطاة في الجدوؿ ة    إف دراسة وتحميؿ العدد الكبير مف برامج التغميؼ المنفذ
، شريطة استخداـ سائؿ حفر (أو شروط حفر معقدة ) ، والمقابمة لمشروط السيمة مف أجؿ تغميؼ مجاالت كبيرة ( 2-3) 

 غير مرغوب 0.05عممًا أف استخداـ قيـ أصغر مف . (  0.1 – 0.05وىذه النسبة تتراوح بيف  )فّعاؿ أثناء إنجاز المرحمة 
 .فيو ألف عمميات السمنتة لف تكوف ذات فعالية جيدة

 

 .منحني تعييف نسبة الفراغ الحمقي الشعاعي: ( 3-1 )الشكؿ 

 

 عمى نسبة الفراغ الحمقي المختارة، يحسب قطر رأس الحفر لممرحمة اإلنتاجية داعتاادًا  ( f )    بعد تعييف قيمة المعامؿ 
 .األقرب مف جداوؿ رؤوس الحفر (الصناعي  )، ثـ يختار القطر الحقيقي (3-3) بالعالقة 

    يتـ تصميـ مواسير التغميؼ لممرحمة الوسطية بحساب القطر الداخمي األصغري الذي يمّكف مف إمرار رؤوس الحفر 
 :لممرحمة اإلنتاجية وذلؾ بالعالقة 

 

  (9-3)  di min = DB + 2a 

 

 :حيث إف 



DB -  قطر رأس الحفر الحقيقي لممرحمة اإلنتاجية( mm.)  

a – الفراغ الحمقي الشعاعي بيف رأس الحفر والقطر الداخمي لمواسير التغميؼ تعاتل. 

. (شاقولية أو مائمة  )تعتمد قيمة ىذا المعامؿ عمى نوع رأس الحفر المختار، وقطر مواسير التغميؼ، وشكؿ واتجاه البئر 
  (.mm 4 – 2 )ضمف المجاؿ  ( a )عند استعماؿ رؤوس حفر ذات تروس مخروطية تختار قيمة المعامؿ 

مقابؿ السماكة العظمى  )    يتـ البحث في جداوؿ مواسير التغميؼ عف المواسير التي تتمتع بقطر داخمي أصغري     
يؤخذ القطر الخارجي عند الرأس  . (di min) األكبر مباشرًة، أو عمى األقؿ المساوي لمقطر الداخمي الحسابي  (لمجدار 

 .قطر رأس الحفر لممرحمة الوسطية، ثـ يحسب (أيضًا مف جداوؿ المواسير  )ليذه المواسير 

    تكّرر ىذه العمميات الحسابية حتى الوصوؿ إلى تحديد قطر مواسير التغميؼ لممرحمة السطحية ورؤوس الحفر ليذه 
 .المرحمة 

 


