
 المواد المستخدمة في تحضير السائل اإلسمنتي

Required materials, for preparing cement slurry 
     

مع الماء الذي يمثل الطور  (وىو الجزء المعمق أو المبدد )    يحضر السائل اإلسمنتي بإضافة وخمط مسحوق اإلسمنت 
 )وقد يعالج ىذا الخميط بمركبات أخرى لتحسين خواص الطور السائل وكذلك طوره الصمب , (وسط التشتيت )الكامل

وفيما , ولكن يبقى اإلسمنت الجزء األساسي من ىذا المركب, (الحجر اإلسمنتي الذي سوف يتشكل من تصمب السائل 
 [5,1]يمي ندرس بعض المركبات التي تستخدم في تحضير الخمطة اإلسمنتية 

 :مسحوق االسمنت- 1-1

وىو عبارة عن مسحوق مكون من مزج عدة مواد ,     يعد اإلسمنت من المواد الميمة في كافة مجاالت الحياة العصرية
عند مزجو مع الماء وتركو ساكنًا  (التحول إلى حجر )ويتصف بخاصية التصمب . مطحونة ذات تركيب معدني معين

مثل اإلسمنت البورتالندي, نسبة إلى المنطقة األولى التي صنع : وتوجد أنواع مختمفة من مساحيق اإلسمنت. لبعض الوقت
ويعد اإلسمنت البورتالندي من أىم األنواع وأكثرىا ... واإلسمنت الحديدي, (وىي مناطق بورتالند في إنكمترا  )فييا 

 .لذلك سوف ندرس طريقة تصنيعو بشيء من التفصيل, استخداماً 

 :المواد األولية المستخدمة في صناعة اإلسمنت البورتالندي- 1-1-1

وىو ينتج من حرق المواد األولية إلى درجة ,      يكّون الخبث الحراري الجزء األساسي من مسحوق اإلسمنت البورتالندي
إذ يؤمن حرق , وتتكون المواد األولية من صخور غضارية وأخرى كمسية. ( درجة مئوية 1450حوالي  )التحميص

 أكسيد الحديد , Al203))أكسيد األلمنيوم ,  (SiO2)أكسيد السيميسيوم: الصخور الغضارية الحصول عمى األكاسيد اآلتية
Fe2O3أكسيد الكالسيوم  (الكالسيت- الطباشير ) ة , بينما تعطي الصخور الكمسيCaO .   

 

 : اآلتية في المواد األولية كي تعطي الخبث الحراري الجيدط    ويجب أن تتوفر الشرو

 .  بتركيز كافيSiO2, CaO , Al2O3, Fe2O3:  تؤمن الحصول عمى األكاسيد الرئيسية التالية- 1

, ألن وجود ىذه %  0.4  قميمة جدًا وال تتجاوز نسبة Na2O ,K2Oأن تكون نسبة احتوائيا عمى األكاسيد القموية - 2
السائل اإلسمنتي, ومقاومة ميكانيكية ضعيفة لمخبث  (شك  )األكاسيد بنسب أكبر يؤدي إلى تذبذب حاد في زمن تكاثف  

 .الحراري

لذلك يفضل الصخر الطباشيري عمى غيره من  )اختيار الصخور األقل قساوًة واألكثر سيولًة في الطحن والتكسير - 3
 .  (الصخور الكمسية



تضاف إلى الخبث الحراري أثناء الطحن مواد معدنية مختمفة لتصحيح نسبة بعض األكاسيد, وتأمين الحصول عمى سائل 
  ,ويستخدم البيريت والبوكسيت لتصحيح نسب أكسيد الحديد. وبالتالي عمى حجر إسمنتي جيد, إسمنتي بمواصفات محسنة

Fe2O3  وأكسيد األلمنيوم Al2O3 ,  كما يضاف الرمل لتصحيح نسبة أكسيد السميسيومSiO2   ويضاف الجص أيضًا 
CaSO4. H2O التكاثف نتحديد زم ) وزنًا لتنظيم ظيور التركيب الييكمي لمسائل اإلسمنتي % 6-3 بنسب تتراوح بين 

 ., ولرفع الصالبة االبتدائية لمحجر اإلسمنتي(والتماسك

المكون األساسي لمسحوق اإلسمنت من األكاسيد اآلتية وبالنسب  (Clinker composition)    يتركب الخبث الحراري 
 :[26,5]المدونة بجانب كل منيا

 % 66-60 بنسبة تتراوح من CaO  أكسيد الكالسيوم -1
 % 25-18بنسب أقل من األول وتتراوح بين  SiO2 أكسيد السميسيوم  -2

 % 8-4 بنسبة أصغر وتنحصر بين Al2O3  أكسيد األلمنيوم -3

 %. 5-0.5بنسبة صغيرة أيضًا وتتراوح بين  Fe2O3  أكسيد الحديد -4

. تتغير خواص السائل اإلسمنتي, وتبعًا لو خواص الحجر اإلسمنتي إلى حد كبير مع تغير نسب تواجد األكاسيد السابقة
وتتحدد الخواص النشطة لمسائل اإلسمنتي البورتالندي أساسًا بأكسيد الكالسيوم المتحد كيميائيًا مع أكاسيد السيميسيوم 

كما أن وجود أكسيد السيميسيوم يؤدي إلى تشّكل سيميكات الكالسيوم واأللمنيوم وتعطي السائل . واأللمنيوم وأكسيد الحديد
وأن زيادة نسبة أكسيد السيميسيوم . ( معين ثم التجمدنقابمية الجريان خالل زم )اإلسمنتي الخواص الييدروليكية المناسبة 

, كما أنيا ترفع من ( الضغط والحرارة نضمن الشروط الطبيعية م )تؤدي إلى زيادة في زمن الشك لمسائل اإلسمنتي
, (--SO4 تحوي تركيزًا مرتفعًا من شوارد الكبريتات  )مقاومة الحجر اإلسمنتي لمتآكل عند تالمسو مع وسط مائي كبريتي 

في حين يسبب وجود أكسيد األلمنيوم تسريعًا لزمن الشك وانخفاض المقاومة الميكانيكية لمحجر اإلسمنتي, وأخيرًا فإن 
ارتفاع نسبة أكسيد الحديد في الخبث الحراري تبطئ من زمن الشك لمسائل اإلسمنتي, وتخفض من الصالبة المبكرة لمحجر 

 .الذي يتشكل منو

    يمكن أن يحوي مسحوق اإلسمنت البورتالندي بعض األكاسيد األخرى كشوائب بتأثير مختمف عمى السائل اإلسمنتي 
 :[26,5]نذكر منيا اآلتي

  (: MgO)أوكسيد المغنيزيوم- 1

زيادة في حجم  ( %4.5التي تتجاوز  )ويسبب وجوده بنسب مرتفعة , %  5.5-0.1    يمكن أن يتواجد بنسبة تتراوح بين 
حالة عدم االتحاد الكيميائي مع األكاسيد  )ويفسر ذلك بأن أوكسيد المغنيزيوم الموجود حرًا . االسمنت المتجمد وتصدعو

, في الوقت الذي يكون فيو السائل اإلسمنتي قد (يدخل في تفاعل مع الماء ) في الخبث الحراري يتميو ببطء  (األخرى 
 .تصمب

  (:K2O أوكسيد البوتاسيوم – Na2O أوكسيد الصوديوم )األكاسيد القموية- 2

وذكرنا سابقًا أن وجود ىذه األكاسيد يسبب تذبذبًا حادًا في , % 1.3-0.5    وتتواجد في العادة بنسب ضئيمة تتراوح بين 
 .زمن الشك تبعًا لتركيزىا



  : MnOأوكسيد المنغنيز -1
وعند تواجده متحدًا كيميائيًا مع األكاسيد األخرى في % .  3.5-0.5سمنت بين إل    وتتراوح نسبة تواجده في مسحوق ا

أما في حال تواجده حرًا . الخبث الحراري ال يالحظ لو تأثير سمبي عمى خواص السائل اإلسمنتي أو الحجر اإلسمنتي
 . لإلسمنت فيسبب ذلك إضعاف مقاومة الحجر اإلسمنتي وتصدعو نتيجة التميو البطيء

   :P2O5أكسيد الفوسفور -4

أي الزمن الذي , مع تقميل ممحوظ لزمن الشك%  0.3-0.2يتواجد عادًة بنسب قميمة في الخبث الحراري وبحدود      
 .سمنتي ودفعو إلى الفراغ الحمقيإليمكن خاللو ضخ السائل ا

   :TiO2 أكسيد التيتانيوم -2
, ويؤدي إلى خفض نسبة أكسيد السيميسيوم في الخبث الحراري بنفس %  0.5-0.2    نسبة تواجده في الخبث بحدود 

لى رفع صالبة الحجر اإلسمنتي المتشكل, قيمة تواجده  .(المقاومة الميكانيكية ) وا 

 

 :CaO أكسيد الكالسيوم الحر  

في مسحوق  ), في الخبث الحراري (غير المتحد كيميائيًا مع األكاسيد األخرى ) الحر CaO    إن وجود أكسيد الكالسيوم 
وذلك بسبب عدم التجييز , فيو ينشأ في الخبث نتيجة عدم اكتمال ظيور الخبث, ضار جداً  (اإلسمنت البورتالندي

 .وكذلك عدم اكتمال التحميص, الصحيح لخمطة التغذية وعدم مجانستيا

لمحجر  )    عند تحميص أكسيد الكالسيوم الحر لدرجة حرارة ظيور الخبث يتميو بزيادة في الحجم لمطور الصمب 
وبالتالي إلى تصدع , , حيث تظير في ىذا الحجر إجيادات داخمية تؤدي إلى تغير غير منتظم في الحجم(اإلسمنتي 

ولتفادي ىذه اآلثار السمبية يجب أن تكون نسبة تواجد أكسيد الكالسيوم الحر قميمة جدًا في الخبث . الحجر اإلسمنتي
 (.CO2)وأنو يتميو عند تالمسو بالرطوبة وثاني أكسيد الكربون, (%  0.1ال يسمح بأن تتجاوز  )الحراري 

 فإنيا تتفاعل فيما بينيا معطيًة معادن إضافية تسمى 1450oCعند تحميص األكاسيد السابقة إلى درجة حرارة بحدود     
 :[26,5]إن خواص مسحوق اإلسمنت البورتالندي تتحدد بنسبة ىذه المعادن عمى النحو اآلتي. المعادن الخبثية

تنتج سميكات  .  C3Sوالتي تعرف بالرمز المختصر  3CaO.SiO2  سميكات الكالسيوم الثالثية ذات الصيغة  -1
ويتميز مسحوق اإلسمنت المكون من ىذا .  مع أكسيد السيميسيوم CaOالكالسيوم الثالثية من تفاعل أكسيد الكالسيوم

 يطمق كمية قميمة من هكما أن, المعدن بسرعة تصمبو وبالمقاومة الميكانيكية الجيدة لمحجر اإلسمنتي المتشكل من تصمبو
 .الحرارة عند مزجو مع الماء

ينتج ىذا المعدن  . C2S والتي يرمز لها اختصارًا 2CaOSiO2سيميكات الكالسيوم الثنائية ذات الصيغة الكيميائية  -2
كما أن المقاومة الميكانيكية , ويتميز بتصمبو البطيء جداً . الخبثي أيضًا من تفاعل أوكسيد الكالسيوم مع أكسيد السيميسيوم

يستعمل المسحوق . ( 3CaOSiO2)لمحجر اإلسمنتي المتشكل من تصمبو تصل إلى القيم التي يتميز بيا المركب السابق
والذي ينتج عن إطالقو ,  في سمنتة اآلبار العميقة, ألن زمن شكو مرتفعC2Sاإلسمنتي المتكون من ىذا المعدن الخبثي 



ويتصف الحجر اإلسمنتي لو بميزة إضافية, ىي مقاومتو الجيدة ضد التآكل . كمية ضئيمة من الحرارة عند مزجو مع الماء
 .الكيميائي لممياه الطبقية الكبريتية

 ينتج ىذا .C3Aوالتي تعرف اختصارًا بالرمز 3CaO.AL2O3ألومينات الكالسيوم الثالثية ذات الصيغة الكيميائية  -3
يتميز السائل اإلسمنتي المحضر من ىذا المركب  . AL2O3المركب الخبثي من اتحاد أكسيد الكالسيوم مع أكسيد األلمنيوم 

عند مزجو . وبزمن شك صغير جدًا نظرًا إلطالقو كمية مرتفعة من الحرارة (كمية المياه المفصولة منو قميمة )بثبوت جيد 
 وكذلك مقاومتو لمتآكل الكيميائي من قبل المياه الطبقية –مع الماء, وتبعًا لذلك فان المقاومة الميكانيكية لمحجر اإلسمنتي 

  C3Aلذلك يستخدم المسحوق اإلسمنتي البورتالندي ذو التركيز المرتفع من الومينات الكالسيوم الثالثية. ضعيفة- الكبريتية
ويمكن زيادة زمن شك السائل . ةفي سمنتة اآلبار الضحمة أو المراحل السطحية والوسطية قميمة العمق من اآلبار العميق

 .اإلسمنتي بإضافة الجص
تتشكل ألومينات  .  C4AFوالذي يرمز لو اختصاراً Fe2O3 .  4CaO.AL2O3ألومينات وحديد رباعي الكالسيوم  -4

ويتصف السائل اإلسمنتي المحضر من استعمال , وحديد رباعي الكالسيوم من اتحاد أكاسيد الحديد واأللمنيوم والكالسيوم
وذلك بسبب إطالقو كمية قميمة من الحرارة عند  (ببطء تصمبو ) بزمن شك كبير C4AFمسحوق إسمنتي بتركيز مرتفع من 

ويتميز الحجر اإلسمنتي المتشكل من تصمبو بمقاومة ميكانيكية جيدة وثبوت كبير ضد التأثير التآكمي لممياه . مزجو بالماء
 .الطبقية الكبريتية

    يعتمد تركيب وخواص مسحوق اإلسمنت البورتالندي عمى نوع المادة األولية المستخدمة وعمى التفاعالت الكيميائية 
 .التي تتم أثناء عممية التحميص

عند :  تتعرض الصخور الخام لتغيرات ىائمة مع ارتفاع درجة الحرارة وعند وصوليا إلى الحد األقصى عمى النحو التالي
أما عند وصوليا . (والذي يعرف برطوبة الصخر ) يتبخر الجزء األكبر من الماء الحر 105oCبموغ درجة الحرارة القيمة 

التي تدخل في تركيب الصخور الغضارية, كما  (المتحدة كيميائياً ) فيتم تحرير المياه المترابطة 750oCإلى درجة الحرارة 
عند درجات الحرارة  )إن أول المعادن الخبثية تشكاًل . تنقسم كربونات الكالسيوم إلى أكسيد الكالسيوم وثاني أكسيد الكربون

ثم يتشكل المعدن الخبثي  ( Cx.Ay.Fz)xCaO.yAl2O3.zFe2O3ىو ألومينات وحديد الكالسيوم بتركيب متغير (األقل
 تتشكل سميكات 1450oCوأخيرًا عند درجة الحرارة  . 2CaO وسميكات الكالسيوم الثنائية C3Aألومينات الكالسيوم الثالثية 

 . ذات األىمية األساسية بالنسبة لمسحوق اإلسمنت البورتالنديC3Sالكالسيوم الثالثية 

إال أن التحميل الكيميائي لمخبث , تصنف المساحيق اإلسمنتية تبعًا لتراكيز المعادن الخبيثة والشوائب التي قد ترافقيا    
الحراري يعد أدق طريقة لتعيين تركيبو, وبالتالي مجال استخدامو, إذ يمّكن من تحديد أىم األكاسيد ودرجة تركيزىا, والتي 
تسّيل تحديد محتواه من المعادن األساسية, والحصول عمى تصّور واضح عن خواص المسحوق ثم السائل المحضر من 

 .مزجو مع الماء, وأخيرًا الحجر المتشكل عن تصمبو

في اإلسمنت %  0.5القيمة (غير المتحد كيميائيًا مع األكاسيد األخرى)يجب أال تتجاوز نسب أكسيد الكالسيوم الحر
 .[26,5]البورتالندي المحضر بطريقة صحيحة 

 

 :تصنيف اإلسمنت - 1-1-2



ويصّنف اإلسمنت  .APIتوجد معايير عديدة لتصنيف اإلسمنت, أىميا وأكثرىا تداواًل تصنيف معيد البترول األمريكي     
 :وفق معيد البترول األمريكي إلى األصناف اآلتية

 .   عندما ال يمزم توفر مواصفات خاصة باإلسمنتm 1830 ىذا الصنف يمكن استخدامو حتى عمق – A الصنف

 . عندما يمزم أن يكون اإلسمنت مقاوم لمكبريتاتm 1830ىذا الصنف يمكن استخدامو حتى عمق -  Bالصنف 

 عندما يمزم أن يكتسب اإلسمنت ىالمية مبكرة ومقاومة m 1830ىذا الصنف يمكن استخدامو حتى عمق -  C الصنف
 . تستخدم في اآلبار العميقةF,E,D األصناف .  مرتفعاً C3Sلمكبريتات, أي يجب أن يكون محتواه من 

 m 3050-1830من عمق -  D الصنف

 . وبظروف الضغط والحرارة العاليةm 4270-3050من عمق -  E الصنف

 . وبظروف الحرارة والضغوط العالية جداً m 4880-4270من عمق -  F الصنف

 [ .19]النوع األكثر استعمااًل في سمنتة اآلبار-  G الصنف

  

 :تحضير اإلسمنت البورتالندي- 1-1-3

 [:3,1]    تستخدم عدة طرق لتحضير اإلسمنت البورتالندي وأىميا الطريقتان اآلتيتان

 :Dry method))الطريقة الجافة لتحضير اإلسمنت - 1-1-3-1

 :    وىي تتم وفق المراحل اآلتية

 .ونقميا إلى المعمل (المواد األولية  ): استخراج الغضار والحجر الكمسي -1
إذا كانت رطوبة المواد . تجفيف أولي لمصخور ثم التكسير, حيث تحول إلى أحجار صغيرة تعرض مجددًا لمتجفيف -2

كما يمكن تخزين المواد األولية المكسرة والمجففة . فإن عممية التكسير تتم بالتوافق مع التجفيف% 5األولية ال تتعدى نسبة 
يجري استخراج كميات كبيرة من المواد األولية في الفصول الجافة وتخزن بعد  )في مستودعات خاصة إلى حين استعماليا 

 .(التجفيف والتكسير بحيث تكون كافية لمتصنيع خالل الفصول الرطبة

ويتم مزج .  ميكرون100وفييا يتم طحن المواد األولية وتحويميا إلى مساحيق حجم حبيباتيا أقل من : مرحمة الطحن -3
حيث تسحب من مستودعات التخزين بنسب محددة وفق التركيب الكيميائي , المواد األولية مع بعضيا في ىذه المرحمة

وتصحح نسبيا ويتغير معدل التغذية من ىذه المادة أو , ويجري تنظيم ومجانسة المواد األولية بالخمط الجيد. المستيدف
 (.1-2)تمك وفق النوع المراد تحضيره شكل

سرعة دوران الفرن دورة  )يتم حرق خميط المواد األولية المطحون في أفران دائرية خاصة        : مرحمة الحرق -4
 قبل إدخال الخميط إلى الفرن الرئيسي الدوار 1200oC-900ويتراوح التسخين المبدئي لمخميط من , (واحدة في الدقيقة 

 (.1-3) شكل Clinker))الذي نحصل فيو عمى الخبث الحراري 



 يتم تبريد الخبث الحراري الذي تم الحصول عميو في الفرن الرئيسي وذلك بواسطة ىواء قادم من :مرحمة التبريد -5
بعد ذلك يتقدم .  درجة مئوية 900 إلى1200المبرد إلى الجزء السفمي من الفرن الدوار, حيث تنخفض درجة حرارتو من 

ينقل الخبث المبرد إلى مستودعات خاصة لتخزينو إلى . الخبث ببطء شديد إلى داخل المبرد حيث يفقد حرارتو تدريجياً 
 (.1-1)وقت تحضير المسحوق اإلسمنتي شكل

 

 .يبين عممية حرق المواد األولية المشكمة لإلسمنت: ( 1-1)الشكل

 

 عند تحضير مسحوق اإلسمنت البورتالندي يتم خمط الخبث الحراري مع :مرحمة المزج مع اإلضافات المختمفة- 6  
ينقل الخبث الحراري من مستودعات تخزينو إلى المطحنة التي . الجص والرمل والجير ومواد أخرى كما ىو محدد مسبقاً 

وعند . تنقل إلييا أيضًا مواد اإلضافة بالنسب المحددة, ثم يجري طحن وخمط المواد مع بعضيا لموصول إلى تجانس كامل
خروج الخميط من المطحنة يوجو إلى آلة فارزة ميكانيكية, ومنيا إلى قسم التعبئة, حيث يصبح مسحوق اإلسمنت جاىزًا 

ومن أجل المحافظة عمى خواص المسحوق وحمايتو من الرطوبة الجوية يعبأ في أكياس ورقية مكونة . وصالحًا لالستعمال
 (.1-2)شكل [5,1]ويجب أن يخزن في مستودعات جافة ومعزولة جيداً , من عدة طبقات

 

 . لإلسمنتةيبين طحن المواد األولية المشكل: ( 1-2)الشكل



                                                                                                                     
 :(Wet method ) الطريقة الرطبة- 1-1-3-2

بما أن الخميط .    وفييا يرافق إضافة الماء سحق وتصحيح تركيز المواد األولية إما بالتقميب أو بالرج أو بأية وسيمة أخرى
 .ىو عبارة عن مادة ذات قوام سمس فإنو يسيل نقمو وتصحيحو وتقميبو إلى حد كبير

بحدود  ) وذات أقطار كبيرة أيضاً m 200قد يصل طول الفرن إلى  ) الشكل ة    يسخن الخميط في أفران دوارة طوال ني
ويسحق الخميط بعد التبريد في مطاحن كروية ويمزج مع اإلضافات المحددة لرفع نوعية المسحوق , (الخمسة أمتار

 (.1-3)شكل. ياإلسمنت

 

 

 .يبين عممية تصنيع اإلسمنت بالطريقة الرطبة: ( 1-3)                    الشكل

 :تعيين خواص المسحوق اإلسمنتي- 1-1-4 

    ذكرنا سابقًا وجود أنواع متعددة من المساحيق اإلسمنتية, تختمف فيما بينيا باختالف تركيز وأنواع المعادن الخبثية فييا 
ومن أجل اختيار النوع المثالي لكل بئر يجب أن تحدد خواص المسحوق اإلسمنتي . واألكاسيد التي تتواجد ضمنيا كشوائب

 [:5,1]وخاصة الخواص اآلتية

  :(Specific weight of cement)الوزن النوعي لمسحوق اإلسمنت البورتالندي- 1

 ,Ib/ft3,dN/dm3 gf/cm3, kgf/dm3 :ويقاس بعدة واحدات.  من المسحوق اإلسمنتي    وىو يمثل وزن واحدة الحجم
 . kgf/dm3 3.12-3.15 وىو يتراوح بين, سمنت بوزن نوعي مرتفع قياسًا مع بقية المواد الرابطةإليتميز مسحوق ا. 

كما أن , والوزن النوعي مميز ىام لممسحوق اإلسمنتي نظرًا العتماد الوزن النوعي لمسائل اإلسمنتي إلى حدٍّّ كبير عميو
 ةكما تستخدم أيضًا خاصية كثاف. تحديد الوزن النوعي لممسحوق اإلسمنتي يمّكن من تعيين اإلضافات التي عولج بيا

ففي الحالة اليشة تبمغ كثافة : وىي تتغير ضمن مجاالت كبيرة, لمسحوق اإلسمنت البورتالندي (وزن واحد ليتر )الييكل 
يتم قياس  . kg/m3 1700-1400  أما في الحالة المتراصة فتصل الى,  kg/m3 1200-900الييكل قيمة تتراوح بين 

حيث يقاس حجم وزن معين من مسحوق , الوزن النوعي لمسحوق اإلسمنت باستخدام أجيزة متعددة األنواع واألشكال



ومن العالقة اآلتية يعين الوزن , (ال يتفاعل اإلسمنت مع ىذا الزيت )اإلسمنت بإضافتو إلى وعاء يحوي الكيروسين 
 :النوعي

 

c = G/Vγ 

 :حيث إن

G -  ,وزن عينة اإلسمنتgf 

V - اإلسمنتةحجم السائل المزاح بواسط , cm3. 

 .(مثل الزجاج  )ويجب التنويو إلى أن وعاء قياس الحجم يجب أن يكون من مادة شفافة

 :(Fineness of cement )نعومة مسحوق اإلسمنت  -3
تعين النعومة .     تعتبر ىذه السمة ىامة جدًا, ليس فقط لممسحوق البورتالندي فحسب, بل لجميع أنواع اإلسمنت األخرى

وتوزن الكمية المتبقية فوق كل منخل, وتنسب إلى وزن العينة فنحصل عمى , بواسطة مناخل ذات أبعاد محددة لمفتحات
 .النعومة

 

  (:Specific surface of cement )السطح النوعي لمسحوق اإلسمنت - 4

 (.cm2/gr )    وىو المساحة اإلجمالية لمجسيمات الموجودة في غرام واحد من مسحوق اإلسمنت, وتميزه واحدة القياس 
ومن الطبيعي أنو كمما زاد السطح النوعي لمسحوق اإلسمنت زادت مساحة تالمسو مع الماء أثناء المزج وزادت سرعة 

وتبمغ . ألن سرعة التصمب كبيرة عند الحرارة المرتفعة, وينخفض ىذا التأثير مع ارتفاع درجة الحرارة. التفاعل فيما بينيما
 .  تبعًا لدرجة الطحن cm2/gr 4000-2500قيمة السطح النوعي لمسحوق اإلسمنت البورتالندي من 

 :(Wet ratio )نسبة الرطوبة  -4

وتحدد الرطوبة بوضع .      تعرف الرطوبة بأنيا كمية الماء الحر التي يحوييا المسحوق اإلسمنتي نتيجة التخزين الخاطئ
ثم تبرد وتوزن مجددًا, والفرق بين الوزن األولي , في مجفف لمدة ساعتين ( بالعادة gr 100 )كمية معينة من المسحوق 

 .والوزن بعد التجفيف يمثل نسبة الرطوبة

    إضافة إلى ىذه الخصائص, يجب إجراء تحميل كيميائي لممسحوق اإلسمنتي وتحديد نوعية المعادن الخبثية التي 
 [.5]ألنو من خالل ذلك نتمكن من تحديد طريقة تصرفو مع المياه, وكذلك الشوائب المرافقة ليا, يحتوييا ونسب تركيزىا

 

 :سمنتيإلالمواد الكيميائية التي يعالج بها السائل ا- 1-1-5



سمنت  . at 200 ولمقاومة الضغط حتى 350oC-0    يصمم الحجر اإلسمنتي بشكل طبيعي لمعمل في الحرارة من  وا 
. والطبقات ذات الضغوط العالية, اآلبار غالبًا ما يكون مصممًا لمتعامل مع الطبقات الخازنة الضعيفة والسوائل األكالة

وىكذا فان اإلضافات تؤدي إلى حصول توضع جيد . ويمكن الحصول عمى ىذه المواصفات فقط من خالل اإلضافات
 .ومنطقة عزل جيدة خالل فترة عمل البئر, والوصول إلى قوة انضغاطية كافية, لإلسمنت بين مواسير التغميف والطبقات

الكثير منيا عمى شكل صمب, والبعض سائل, ,  نوع من اإلضافات لإلسمنت100    حاليًا يوجد قيد التداول أكثر من 
 [:4]وىي تؤدي حوالي ثماني وظائف

 . وىي المواد الكيميائية التي تخفض زمن تجمد اإلسمنت وتزيد من االنضغاطية:مسرعات التصمب -1
 . وىي المواد الكيميائية التي تزيد زمن تجمد السائل اإلسمنتي:مؤخرات التصمب -2

 .تزيد كثافة السائل اإلسمنتي: مواد التثقيل -3

 . تقمل من كثافة السائل اإلسمنتي:مواد التخفيف -4

 . تقمل من لزوجة السائل اإلسمنتي:المرققات -5

 . وىي المواد التي تتحكم بفاقد الرشح من الطور المائي لمسائل اإلسمنتي باتجاه الطبقة:مواد فاقد الرشح -6

 وىي المواد التي تتحكم بتيريب السائل اإلسمنتي باتجاه الطبقات الضعيفة أو :مواد التحكم بتهريب سائل الحفر -7
 الفجوية

 .إلخ...  مختمفة األىداف مثل مانع الرغوة, المواد الموسعة :إضافات خاصة -8

 

  :(Accelerators )مسرعات التصمب- 1-1-5-1

    اليدف من استعمال مسرعات التصمب ىو إنقاص زمن بدء التجمد والتسريع بعممية التصمب, حيث يعالج السائل 
اإلسمنتي  بمواد مسرعة لمتصمب تعمل عمى أن يبدأ بالتجمد بسرعة بعد االنتياء من إزاحتو إلى المجال المحدد لو في 

وذلك , ضرورة إنقاص زمن بدء التصمب لمسائل اإلسمنتي عند سمنتة المجاالت الحاوية عمى غازات طبقية )الفراغ الحمقي 
لمتقميل من كمية الغازات التي تدخل في كتمة السائل اإلسمنتي وتأثيرىا السمبي عمى الحجر اإلسمنتي الذي سيتشكل 

السيطرة عمى مشكمة  ) اإلسمنتية الخاصة تتطمب اإلسراع في تصمب السائل اإلسمنتيتكما أن بعض العمميا. (الحقاً 
وتستخدم مواد كثيرة غير عضوية مثل . (إلخ ...عزل المجال النفطي عن المائي - تسرب سائل الحفر إلى الطبقات

 )واأللكيالت مثل ىيدرو كسيد, الكبريتات, النترات, األلومينات, (سيميكات الصوديوم  )السيميكات , الكربونات, الكموريدات
حيث أن عممية ... وتزداد قدرة التسريع لمكموريدات بزيادة التكافؤ من أحادي إلى ثنائي. (األمونيوم , البوتاسيوم, الصوديوم

. ويعتبر كمور الكالسيوم أكثر ىذه اإلضافات فعالية وأقميا كمفة. التسريع تؤدي إلى ظيور بمورات عمى شكل إبر ناعمة
 :وتؤدي إضافة كمور الكالسيوم إلى

زيادة كمية الحرارة المتولدة خالل الساعات األولى من المزج, وبسبب اختالف التمدد بالنسبة لمواسير التغميف   -1
واإلسمنت فإن مواسير التغميف سوف تتقمص أكثر أثناء التجمد, وىذا سوف يشكل ما يعرف بالفراغ الشعري الحراري 

(Thermal micro annulus.)  
 . زيادة المزوجة البالستيكية ونقطة الخضوع واليالمية -2

 .يسرع بتشكيل خاصية االنضغاطية -3



 % .50-10يسرع من االنكماش بنسبة  -4

 .الحجر اإلسمنتي الذي يحوي كمور الكالسيوم ىو أكثر نفوذية -5

 .مقاومتو لمكبريتات أقل -6

 : (Retarders )مبطئات التصمب - 1-1-5-2 

    عند سمنتة اآلبار العميقة أو اآلبار ذات درجات الحرارة المرتفعة فإنو يجب إبطاء عممية التصمب كي يتوفر الزمن 
 :الكافي إليصال السائل اإلسمنتي إلى االرتفاع المقرر لو في الفراغ الحمقي, وذلك بإضافة مبطئات التصمب ونذكر منيا

أكثر المواد التي تستعمل كمؤخر لتصمب االسمنت في اآلبار ىي أمالح لغنوسمفونات الصوديوم : المغنوسمفونات -
 .والكالسيوم الحمضية

 .(مثل ستريك أسيد وغموكوىيبتونيك أسيد وغموكونيك أسيد)كربوكسيل - حموض الييدروكسيل -

  (.Raffinose, Sucrose )المركبات السكرية  -

  ...(.,CMHEC)المشتقات السيمموزية  -

  (.Alkaline phosphate structure  )المركبات العضوية الفوسفاتية  -

 .أكاسيد الزنك والرصاص, % 20كمور الصوديوم بتركيز أكبر من  ) المركبات الغير عضوية -

 :وىناك عدة نظريات لتفسير آلية عمميا

 .حيث يتم ادمصاص المبطئ عمى سطح المادة التي تتعرض لإلماىة مقماًل من تماسيا مع الماء: نظرية االدمصاص -1
 [ .5] مواد غير قابمة لالنحالل وطبقة غير نفوذه حول اإلسمنتOHيشكل مع مواد أخرى شوارد الكالسيوم أو  -2

 :(Heavy weight materials )مواد تثقيل السائل اإلسمنتي- 1-1-5-3

    يتم أحيانًا استخدام إسمنت بوزن عالي وذلك لمعالجة بعض المشاكل, مثل سمنتة وعزل الطبقات ذات الضغوط 
 (, BaSO4)بارايت: العالية, والتي يتطمب عزليا زيادة الضغط عمييا, حيث يتم استخدام مواد التثقيل اآلتية

 (...fe2O3)ىيماتيت, (FeTiO3)ليمونيت

 :(Lightening materials)المواد المقممة لمكثافة - 1-1-5-4

    إن إضافة ىذه المواد تؤدي إلى تقميل كثافة المزيج اإلسمنتي, وتستخدم لسمنتة المجاالت ذات الضغط الطبقي 
بعزل  )المنخفض, وحيث يوجد احتمال لحصول تسرب لمسائل اإلسمنتي إلى الطبقة وعدم تحقيق اليدف من السمنتة 

 : حيث يتم إضافة بعض المواد إلى الخمطة اإلسمنتية لتخفيف وزن السائل اإلسمنتي, ومنيا نذكر (...الطبقات

 .ويحقق كثافة منخفضة جداً  (إسمنت رغوي  )مثل النتروجين واليواء: المواد الغازية-

 تخفف وزن السائل اإلسمنتي, وتقوم أيضًا بدور زيادة الحجم الذي يؤدي إلى زيادة التصاق الحجر يوالمواد التالية الت
 : اإلسمنتي

وزيادة مردود , وتقميل الضغط الستاتيكي, مما يؤدي إلى تقميل فاقد الرشح, وميمتو تقميل كثافة المزيج: الغضار -
.  (تقميل كمية اإلسمنت الالزمة إلنتاج حجم معين من الخمطة اإلسمنتية )اإلسمنت, وبالتالي تقميل كمفة العممية اإلسمنتية 

  3.5 وينصح بإضافة API, وفي ىذه الحالة يجب إضافة المرققات لتقميل المزوجة و% 20ويضاف البنتونايت حتى نسبة 
 .بنتونايت%   1ماء لكل% 



وىي تتفاعل مع الكمس في اإلسمنت أو مع كمور الكالسيوم لتشكل ىالم سميكات الكالسيوم, : سيميكات الصوديوم- 
 .ويساعد في تخفيف الوزن كونو يمكن إضافة كمية كبيرة من الماء دون أن يحصل فصل لمماء

وىو من أىم ىذه المواد, حيث تتفاعل ىذه المادة بوجود الماء مع ىيدروكسيل الكالسيوم : ( Pozolands )بوزوالند -
ونذكر من أنواع بوزوالند . وبالحرارة العادية لتشكل مزيج لو خواص الخمطة اإلسمنتية, وىو مخفف ويزيد االنضغاطية

 .الرماد المتطاير ومواد أخرى مثل السيميكا التي تستخدم في اآلبار ذات الحرارة المرتفعة

 . بودرة الفحم, ( Gilsonite)جمسونايت  , ( Pirlite)البيرليت : ومن المواد التي تقوم بتخفيف وزن اإلسمنت نذكر

 

 :(Thinning materials ) المرققات- 1-1-5-5

أي يتطمب , والتي تزداد بازدياد لزوجتو,     يتميز احتكاك السائل اإلسمنتي مع السطوح التي يحتك معيا بقيمو المرتفعة
مع  )لذلك يعالج بمواد تقمل من االحتكاك الداخمي والخارجي  ..معدات ضخ باستطاعات كبيرة إليصالو إلى الفراغ الحمقي

يصالو إلى الفراغ الحمقي , (السطح الخارجي والداخمي لمواسير التغميف وكذلك مع جدران البئر  وبذلك تسيل عممية نقمو وا 
وتتميز المواد المقممة لالحتكاك بأن معظميا يعمل عمى تقميل المزوجة وزيادة . (يقمل ضغط الضخ )وحتى االرتفاع المقرر

 polyمجموعة سمفونات مرتبطة مع بوليميرات ذات تفرعات كثيرة و: ىذه ونذكر من مواد الترقيق. زمن الشك

naphthaleneوليغنوسمفونات .... 

 :(Loss water regulators ) مواد منظمة لفاقد الرشح- 1-1-5-6

ولذلك فان معدل ارتفاع , (قياسًا مع فاقد الرشح لسائل الحفر )    يتميز فاقد الرشح لمسائل اإلسمنتي بقيمتو المرتفعة جدًا 
أي سوف , لزوجتو كبير, مما يتطمب ضغط ضخ بقيم متزايدة لدفعو لمحركة في الفراغ الحمقي خمف مواسير التغميف

 )تتعرض الطبقات المفتوحة لضغط معاكس مرتفع, قد يتسبب في تسرب السائل اإلسمنتي في الطبقة, وخاصة اليشة منيا 
كما أن زمن . (أي أن عممية السمنتة تتطمب الترميم , وىذا يعني عدم ارتفاعو في الفراغ الحمقي إلى المكان المحدد لو

أي يقل الزمن الذي نتمكن خاللو من االستمرار في تحريك السائل  )يتناقص مع تزايد فاقد الرشح  (بدء التصمب  )الشك 
لكل ىذه األسباب يعالج السائل اإلسمنتي بمواد منظمة لفاقد الرشح بغية الحصول عمى خمطة إسمنتية .. (اإلسمنتي

 .متجانسة ومحافظة عمى نسبة ثابتة من المواد الصمبة إلى الماء

 [:5]ومن المواد التي تستخدم لتحقيق ىذا اليدف نذكر

, (مبطئ لمتصمب  )ذو المفعول الجيد إلنقاص فاقد الرشح, وبالتالي زيادة زمن الشك  (النشاء  )مركب األميدون  -
 . ولكن عند درجات الحرارة المنخفضة, أي أنو يستعمل في اآلبار الضحمة فقط

ويحافظ , وىو من أكثر المواد فعالية في إنقاص فاقد الرشح: ( NaCMC) مركب كربوكسيل ميتيل السيمموز الصودي –
 .عمى ثبوتو حتى عند درجات الحرارة العالية

 من حيث (NaCMC )وىو يتميز عن المركب السابق : (CMHEC)كربوكسيل ميتيل ىيدروكسيل إيتيل السيمموز -
 .المفعول والثبات في األوساط المالحة وذات درجات الحرارة العالية

 ... إضافة إلى مركبات الميغنين التي تستخدم أصاًل لمتقميل من معدل ارتفاع لزوجة السائل اإلسمنتي -



 .وىناك مركبات أخرى تتواجد بأسماء تجارية تتبع لمشركات المصّنعة

 

 :(Anti-foam materials )مواد مانعة لمرغوة - 1-1-5-6

. وكذلك عند إضافة بقية مواد المعالجة,     تتشكل فقاعات ىوائية في السائل اإلسمنتي أثناء مزج المسحوق مع الماء
مع ازدياد احتمال دخول كميات كبيرة من  )ويؤدي بقاء ىذه الفقاعات في السائل اإلسمنتي إلى إنقاص وزنو النوعي 

من أجل . ( ضعيفةةالغازات الطبقية, وما ينتج عن ذلك من تشكل حجر إسمنتي مسامي ونفوذي ذو مقاومة ميكانيكي
تالفي ىذه النتائج السيئة لبقاء الفقاعات اليوائية في كتمة السائل اإلسمنتي فان ىذا األخير يعالج بمواد مانعة لمرغوة 

وبأسماء , (سائمة أو صمبة)وتوجد ىذه المواد بأشكال مختمفة. (تخرب الفقاعات المتشكمة وتجعميا تخرج من السائل )
 .تجارية تتبع لمشركة الصانعة

 

 :مواد تقميل فصل اإلسمنت وتشكل الماء الحر- 1-1-5-6

تزيد من لزوجة الطور المائي وتقمل من  )البوليمرات التي تنحل في الماء, البنتونيت:     أىم المواد المستخدمة ليذه الغاية
 CMHECمشتقات السيمموز مثل كربوكسيل ميتيل ىيدروكسيل إيتيل السمميموز  , HECمثل  (نفوذية كعكة رشح اإلسمنت 

 

  :(Materials for lost circulation treatment)مواد معالجة التهريب- 1-1-5-7

 .ألياف سيموفان (...قشور الجوز ) وحبيبات الفحم والمواد القشرية Gilsonite     مثل غيمسونيت 

مثل المواد التي تضاف لزيادة مقاومة اإلسمنت لإلجيادات التي يتعرض ليا أثناء  )سمنت مواد أخرى إل    ويضاف إلى ا
 [.5 ](التثقيب

 

 

 
 


