
 األجهزة والمعدات المستخدمة في عملية السمنتة

Cementing equipments 

    

إضافة إلى معدات التغميف، من حذاء المواسير وحمقة الصد -      تستخدم أثناء عممية السمنتة معدات مختمفة 
يمكن تقسيم . يؤدي كل منيا دورًا محددًا ضمن عممية اإلسمنت- والممركزات ومنظفات القشرة الطينية عن جدران البئر

 [.26,1]وفيما يمي سوف نقوم بدراسة ىذه المعدات. سطحية وبئرية: ىذه األجيزة والمعدات إلى قسمين

 :المعدات السطحية المستخدمة في عملية السمنتة- 4-1

 :(Pumping units )وحدات الضخ - 4-1-1

 :تنفذ وحدات الضخ األعمال اآلتية

 .ضخ المياه إلى وحدات خمط اإلسمنت مع الماء أو إلى قمع تحضير السائل اإلسمنتي- 1

 .ضخ السائل اإلسمنتي المحضر داخل مواسير التغميف- 2

يصالو إلى االرتفاع المحدد - 3 ضخ سائل اإلزاحة داخل مواسير التغميف، لدفع السائل اإلسمنتي إلى الفراغ الحمقي وا 
 .مسبقاً 

 

 .يبين وحدة ضخ إسمنتية: (4-1 )الشكل

 :وتتألف كل وحدة ضخ من العناصر اآلتية (4-1الحظ الشكل)تركب وحدات الضخ عمى ىياكل عربات خاصة 



تشغل المضخة بواسطة . مضخة رئيسية ذات ضغط مرتفع لضخ اإلسمنت وسائل اإلزاحة إلى داخل مواسير التغميف -1
 )محرك خاص مركب عمى العربة، وتنقل إلييا الحركة من خالل عمبة سرعة تمكن المضخة من العمل بأكثر من سرعة 

 .وبالتالي توجد إمكانية الستخدام أكثر من غزارة لمضخ، ( سرعات 2-4
تقوم بنقل المياه إلى جياز أو  (أو بواسطة محرك كيربائي صغير )مضخة ثانوية صغيرة تشغل بواسطة محرك العربة - 2

  (.5 )قمع خمط مسحوق اإلسمنت مع الماء

 .(وىي من النوع المكبسي عادةً  )محرك ذو احتراق داخمي لتشغيل المضخة الرئيسية  -2

وذلك لمراقبة ضخ سائل اإلزاحة ، m3 4-2حوض مفتوح مقسم إلى جزأين متساويين ومدرجين بسعة تتراوح بين  -3
 .وتحديد نياية عممية الضخ

لوصل المضخة الرئيسية مع جياز الخمط والحوض الذي  (سريعة الفك والوصل  )خط أنابيب معدني متعدد األجزاء - 5
 .مع رأس مواسير التغميف المنزلة في البئر( الذي يأتيو من جياز الخمط ) المحضر (7)يسحب منو السائل اإلسمنتي 

 :ويتم تشغيل وحدة الضخ عمى النحو اآلتي

التي تدفع بالماء إلى جياز خمط مسحوق  (التي توصل مباشرًة مع خط الماء الذي يغذي موقع البئر )تشغل مضخة المياه 
ينقل السائل المحضر إلى حوض صغير مقسم إلى جزأين يفصل . حيث يتم تحضير السائل اإلسمنتي، اإلسمنت مع الماء

تقوم المضخة . لمنع نقل كتل مسحوق اإلسمنت غير الممزوجة مع الماء إلى البئر (شبك معدني)بينيما حاجز مثقب 
الجانب المقابل لمجزء الذي يصب فيو السائل  )الرئيسية بسحب السائل اإلسمنتي من الجانب الثاني لمحوض الصغير

يعّبأ خزان وحدة الضخ .  من خالل خط األنابيبفوتدفعو إلى داخل مواسير التغمي (اإلسمنتي اآلتي من جياز الخمط 
بعد االنتياء من ضخ كامل السائل اإلسمنتي . خالل فترة تحضير وضخ السائل اإلسمنتي (سائل اإلزاحة  )بسائل الحفر

 .يدفع بالفاصل اإلسمنتي الثاني ثم يبدأ ضخ سائل اإلزاحة بوصل المضخة الرئيسية مع حوض وحدة الضخ

إضافًة إلى  )    توجد أنواع متعددة من وحدات الضخ تختمف فيما بينيا أساسًا في معدالت الضخ والضغط الذي تتحممو 
بعض أنواع وحدات الضخ الروسية  ( 4-1) ، ونعطي في الجدول(نوع المضخة والمحرك الذي يعمل عمى تشغيميا 

حيث نبين نوع الجياز وقطر المكبس والغزارة التي تضخيا وكذلك الضغط الذي تتحممو مقابل كل ، المستخدمة في سوريا
 (.4-1)سرعة، الجدول 

 

 مكبس المضخة الرئيسية قطر

 السرعة
نوع 

 الجهاز

Ø =3 1/ 2” Ø= 4” Ø=4 1/2” 

P 

Mpa 

Q 

L/min 

P 

Mpa 

Q 

L/min 

P 

Mpa 

Q 

L/min 

- - 30 100 - - 1 AC-

300 - - 22 250 - - 2 



- - 10 450 - - 3 

- - 6 635 - - 4 

40 243 32 300 24 397 1 

AC-

400.B 
21.5 444 17.5 549 13 724 2 

13 717 10.8 885 8.2 1171 3 

50 250 35.5 308 27 409 1 

AC-

500 
24 459 19.5 569 14.8 750 2 

15.5 717 12.5 885 9.5 1171 3 

- - 70 158 55 208 1 

ACF-

700 

 

- - 52 217 40 287 2 

- - 40 284 30 275 3 

- - 30 391 24 518 4 

- - 27 416 20 550 5 

- - 21 544 15 720 6 

- - 15 749 11 990 7 

- - 12 981 9 1297 8 

- - - - 63 175 1 

T-10 

- - - - 53 225 2 

- - - - 39.2 303 3 

- - - - 28 428 4 

- - - - 20.3 588 5 

- - - - 15.4 781 6 

- - - - 11 1125 7 

- - - - 7.7 1520 8 

 .مواصفات األجيزة المستخدمة في عممية السمنتة: (4-1)الجدول

 



 :(Mixing units )وحدات مزج مسحوق اإلسمنت مع الماء - 4-1-2

حيث كان يستخدم قمع ىيدروليكي ،     استخدمت إلى عيد قريب طريقة يدوية في تحضير السائل اإلسمنتي عمى البئر
وقد استخدمت ىذه الطريقة لمزج كميات ىائمة من . (4-1أنظر الشكل  )يصب فيو مسحوق اإلسمنت يدويًا من األكياس 

وكان يحدث نتيجة لذلك ىدر كمية ال بأس بيا من . خالل فترات قصيرة جداً  (عشرات األطنان)المسحوق اإلسمنتي
فراغيا في القمع  )مسحوق اإلسمنت  عالوة عمى عدم ثبات خواص السائل اإلسمنتي بالمواصفات ، (خالل فتح األكياس وا 

 عمى جودة الحجر اً حيث كان يؤثر سمب، (نظرًا لعدم التمكن من إضافة كميات ثابتة من مسحوق اإلسمنت  )المطموبة 
عربة نقل اإلسمنت وجياز المزج  ( 4-2 )ونبين في الشكل . اإلسمنتي وعمى وظيفتو في عزل الطبقات عن بعضيا

 .وأنابيب الوصل المعدنية

 

 

 .يبين أجيزة مزج ونقل اإلسمنت: (4-2 )الشكل

خزان استقبال السائل - 5.       الخالط الييدروليكي- 4.   شبك معدني- 3.   قمع المزج- 2.   عربة النقل- 1
خط وصل - 9.   منصة فتح أكياس اإلسمنت- 8. نقل السائل إلى البئر- 7.   خطوط نقل الماء- 6.   اإلسمنتي

 .مضخة الطرد المركزية

 

وتستخدم في الوقت الحالي وحدات خاصة لمخمط مركبة عمى عربة خاصة أو وحدات أرضية تغذى آليًا من وحدات نقل 
ىذه الوحدات تستخدم في تحضير السائل اإلسمنتي وفي تجييز سائل اإلزاحة المائي أوسائل الحفر المخفف بمزج . مؤتمتة

وقد مّكنت وحدات الخمط اآللية من تحويل األعمال الشاقة واليدوية إلى آلية، . مع الماء (البنتونيت)مسحوق الغضار 
ورفعت من جودة تجانس وثبات خواص السائل اإلسمنتي، وقضت عمى ىدر مسحوق اإلسمنت، حيث يتم دمج اإلسمنت 

.  ، كما حسنت ظروف عمل مجموعة عمال الحفر والسمنتةton 20-10واإلضافات الجافة في خزان خمط ىوائي سعتو 
واالضافات . ويتم دفع اإلسمنت الدوغما باليواء وأما اإلسمنت المعبأ باألكياس فيتم إضافتو من خالل قمع في األعمى



ومن ثم يتم دفعيا إلى  ton 2-1الموجودة في أكياس يمكن أيضًا تعبئتيا في أسطوانات ىوائية خاصة باإلضافات سعتيا 
 [.13]ىواء الضغط يتم تأمينو بواسطة ضاغط أو ضاغطين لميواء. تنك الخمط

 

 :معدات نقل المواد اإلسمنتية إلى موقع البئر- 4-1-3

 :المعدات المستخدمة لنقل مواد اإلسمنت إلى موقع البئر تختمف حسب الموقع

حيث تركب خزانات عمودية أو أفقية عمى  ( 4-3) تستخدم بالعادة قاطرة ومقطورة كما في الشكل :حفارات اليابسة -1
 .شاحنة

التي يصعب الوصول إلييا بالوسائل المذكورة أعاله يتم تعبئة اإلسمنت في أكياس أو بآالت : في المواقع الصعبة -2
 .كبيرة وتنقل بالييميكوبتر في حاويات من األلمنيوم إلى موقع البئر

 حيث توجد قوارب تموين تستخدم لنقل اإلسمنت وىي مزودة بمعدات تفريغ ىوائية، وأحيانًا :في الحفارات البحرية -3
 حتى خزانات الحفارة، m 60-40خزانات تنتقل عمى سكة، عممًا أن معدات التفريغ اليوائي قادرة عمى نقل المواد لمسافة 

 .  bar 3-2  وبضغط ft3/min 350-250وتستخدم ضواغط ىواء استطاعتيا 

 :خزانات وخالطات موقع البئر- 4-1-4

ىذه الخزانات مشابية لمخزانات في موقع التخزين . تستخدم خزانات محمولة لنقل مزيج المواد اإلسمنتية إلى موقع البئر    
ويوجد تنوع كبير في ىذه الخزانات، إال أنو ليا سمة عامة ىي . الرئيسي، ولكن حجميا الصغير يسمح باستخداميا بالنقل

ووجود سكة من أجل تركيبيا بشكل مناسب ولتسييل رفعيا  ( Atmospheric and pressurized)استعمال الضغط 
 .عن األرض

 

 .يبين نقل اإلسمنت إلى موقع البئر: ( 4-3)الشكل 

-5    .  فتحة تعبئة-4.  تصريف تحت الضغط المنخفض- 3.  تصريف تحت الضغط العالي-2ضاغط ىواء  -1  
 .صيريج التمور– 6  .(تنفيس)فتحة تيوية 



                                                                                                               1 -
 psi 3يتم تشغيمو بالعادة في وضعية شاقولية حيث يتم نفخ اليواء بضغط حوالي : (Atmospheric tank)خزان عادي 

مثبتة عمى القاع المائل لمخزان، وثقوب ىذه الصفيحة مكونة من مواد مسامية حيث  ( Gutter)من خالل صفيحة مسامية 
 .ينتقل اليواء من المسامات ويدفع اإلسمنت في الخالط لتتم عممية الخمط

وفي .  ويكون في وضعية إما أفقية أو شاقوليةat 3يطبق فيو ضغط حوالي : (Pressurized tank)خزان بضغط - 2
في المرحمة األولى . األنواع الشاقولية يكون الخزان عمى شكل أسطواني ينتيي بمخروط، أما النوع األفقي فيو أكثر تعقيداً 

 في الخزان at 3يتم نفخ اليواء من األسفل بضغط منخفض، ويتم تيوية اإلسمنت ودفعو ومن ثم يتم حقن اليواء بضغط 
 .سمنت من خالل فتحة ينتقل منيا اإلسمنت إلى الخالطإلحيث يخرج ا

من أجل الحصول عمى خمط رقيق ومناسب لممزيج اإلسمنتي يجب أن يتم تزويد   (:Surge tanks )رخزانات التموّو - 3
الخالط باإلسمنت بشكل ثابت، والضغط في وعاء الخالط يبقى ثابتًا، ولتالفي الضخ عمى شكل دفقات يتم النقل من خزان 

 (.4-5) ، أنظر الشكل ( Surge tanks)التخزين إلى خزان آخر يسمى خزان التمّور 

 [:26,13]    ويتم خمط اإلضافات مع اإلسمنت بإحدى الطرق اآلتية

 

 

 .خمط اإلسمنت المضاف من األكياس: (4-4 )الشكل

 



 

 .خمط اإلسمنت المضاف من الخزانات: ( 4-5 )الشكل

 

 (:4-5 و 4-4)المسميات عمى الشكمين 

Cutting table (طاولة قطع أكياس اإلسمنت)     .Hopper (قمع الخمط)      

Dry cement( مسحوق اإلسمنت الجاف)     .Sack (كيس اإلسمنت)              .  

 Jets (فاالت نفاثة لخروج الماء)        Bow (خزان توجيو السائل). 

Additional water ( ماء إضافي)  - Slurry tub (خزان لمسائل اإلسمنتي)  

Mixing water(from the mixing manifold) (ماء الخمط اآلتي من مشعب الخمط) 

Slurry(to the displacement pumps) (سائل إسمنتي متجو إلى وحدات الضخ) 

Suction pipe ( أنبوب الشفط)- Grating (حاجز مشبك) 

Gooseneck(أنبوب معقوف عمى شكل عنق اإلوزة)   . Slurry( السائل اإلسمنتي) . 

 



ويتم تحديد نسبيا قبل أن يتم ضخيا إلى مجموعة الضخ، أو يتم ضخيا . خمطيا في خزان ماء مستقل يتم حميا بو- 1
 .ضمن ما يسمى بنظام قياس سائل اإلضافات  

ربما يحوي  )خالط اإلسمنت ىو عبارة عن جياز يتم فيو جريان الماء : ضمن نظام خالط اإلسمنت تحت القمع- 2
، ومن ثم تشكيل السائل اإلسمنتي وفق ماىو (قد يحوي اإلضافات) تحت ضغط ليمتقي بمجرى اإلسمنت  (اإلضافات 

 (.4-5(، )4-4): وىناك نماذج مختمفة من ىذه الخالطات أنظر األشكال. مخطط من حيث النسب والكثافة

 :وحدات خلط اإلسمنت- 4-1-5

     من أجل التحكم بمواصفات اإلسمنت وتحديد نسب اإلسمنت والماء بشكل دقيق لمحصول عمى الكثافة المطموبة 
لمسائل اإلسمنتي باإلضافة إلى الخواص األخرى، وضرورة خمط المزيج بشكل جيد، وىذا كمو يتطمب وجود وحدة إسمنتية 

 :تتضمن

 .وزيادة حمقات تدوير السائل اإلسمنتي من أجل الخمط الجيد (أداة قص جيدة  )مضخة طاردة مركزية  -1

 barel/min 8 وغزارة عظمى HP 500-200وىي من نوع ثالثة مكابس، استطاعتيا : مضخة بضغط عالي -2
ويتم تشغيل المضخة بواسطة محرك ديزل، وفي البحر يشّغل بواسطة محرك .  bar 70وضغط المضخة ال يزيد عن 

 .DC motorكيربائي 

قبل بدء العمل يجب اختيار بعض األدوات مثل الفاالت عمى الخالط أو صنابير عمى : أدوات القياس والتحكم -3
 )وأحيانًا يتم التحكم بمستوى السائل ثابتًا في خزان السائل اإلسمنتي لممحافظة عمى ضغط ثابت . خالطات إعادة التدوير
 :وعممية اإلسمنت تتطمب قياس عدة بارامترات نذكر منيا. (عند الضخ الى البئر

 .حجم ماء الخمطة، ويتم قياسو بواسطة خزان اإلزاحة- ا

 يتم تحديد الحجوم من اإلسمنت الجاف والماء وفق الكثافة المطموبة: حجم إسمنت الخمطة- ب

تتم مراقبة معدل الضخ بواسطة عداد أشواط المضخة أو مقياس جريان إذا تم تسجيل مستمر لبارامترات : معدل الضخ- ت
 .العممية اإلسمنتية

 .تتم قراءة الضغط عمى ساعة ضغط: الضغط- ث

 .يتم قياسيا بالعادة يدوياً : كثافة الخمطة- ج

 .ال تتم مثل ىذه القياسات عمى موقع البئر: الخواص الريولوجية- د

 .نادرًا ما تجرى عمى الموقع، وتؤخذ عينة يتم قياسيا في المخبر: االنضغاطية- ذ

 .يبين مخطط معدات خمط السائل اإلسمنتي عمى موقع البئر ( 4-6 )والشكل 

 



-6 )الشكل 

 .وحدة خمط اإلسمنت: (4

- 5.  خزان سائل اإلزاحة- 4.      موزع إضافات- 3.  موزع ماء- 2.    مضخة طاردة مركزية لمتزويد بالماء- 1 
 .مجموعة صنابير ماء الخمط- 6.  مضخة ماء الخمط

 .مضخة ضغط طاردة مركزية- 9.  خزان الخمطة اإلسمنتية- 8.  خالط اإلسمنت- 7

 .مضخات سائل اإلزاحة- 10

 

-7 )الشكل

وحدة : ( 4
ضخ 
 .اإلسمنت

 

4-2 -
المعدات 
البئرية 

المستخدمة 
في عملية 



 :السمنتة

 (:Cementing heads )رؤوس السمنتة  - 4-2-1

لتساعد في إجراء عمميات التنظيف لمبئر  (رأس مواسير التغميف عند السطح  )    وىي وصالت تجيز بيا فوىة البئر
جراء دوران لسائل الحفر لتنظيف البئر من القشرة الطينية بعد االنتياء من عممية التغميف، أثناء إنزال مواسير التغميف ، وا 
بواسطة  (وعند الضرورة مع مضخات سائل الحفر )توصل ىذه الرؤوس مع وحدات الضخ . وأخيرًا إلجراء عممية السمنتة

 .أنبوب معدني مكّون من عدة أجزاء سيمة الفك والتركيب

تؤدي رؤوس السمنتة وظيفة ثانوية ىي إغالق مواسير التغميف بعد االنتياء من عممية السمنتة ومنع عودة السائل 
 )اإلسمنتي من الفراغ الحمقي إلى داخل مواسير التغميف بتأثير وزنو النوعي المرتفع قياسًا مع الوزن النوعي لسائل اإلزاحة 

. (في حال عدم استخدام صمام وحيد االتجاه في حذاء المواسير أو حمقة الصد، وكذلك في حال تعطل ىذين الصمامين
 :ويجب أن يحقق رأس السمنتة الشرطين اآلتين

 .وذلك لمتقميل من الزمن الضائع خالل عممية السمنتة، إمكانية فكو وتركيبو بسرعة -1
 .اإلغالق الجيد والمحكم لمواسير التغميف المعرضة لضغط داخمي مرتفع -2

 :وفيما يمي ندرس نموذجين شائعي االستعمال، وتستخدم عدة أنواع من رؤوس السمنتة

 :(Cementing head with one plug)رأس سمنتة بفاصل إسمنتي واحد -   1

تنتيي بشرار من األسفل لربطيا مع ،  cm 80-50وىو عبارة عن قطعة قصيرة من ماسورة تغميف بطول يتراوح بين 
وتمحم عمى جسم ، اً ، ومن األعمى بغطاء محكم اإلغالق يثبت بواسطة شرار أيض(4-8 )مواسير التغميف، الحظ الشكل

يزود الغطاء بحمقة مطاطية مقاومة أو . الرأس وصمتان جانبيتان يتم من خالليما وصل وحدات الضخ مع مواسير التغميف
 .قرص مطاطي إلحكام إغالق المواسير

 



 

 .رأس سمنتة بفاصل إسمنتي واحد: (8-4)الشكل 

أنابيب الوصل مع وحدات - 5.       العازل المطاطي- 4.    الغطاء العموي- 3.    الشرار- 2.     جسم الرأس- 1
 .الضخ

 

 :تتم عممية السمنتة عند استخدام رأس السمنتة وحيد الفاصل عمى النحو اآلتي

ثم يركب رأس السمنتة ، بعد االنتياء من دوران سائل التنظيف ينزل الفاصل اإلسمنتي األول داخل مواسير التغميف
يتم فك رأس . ويوصل مع وحدات الضخ من خالل األنبوب المعدني، حيث تبدأ عممية السمنتة بضخ السائل اإلسمنتي

الذي  )، ويدفع بالفاصل اإلسمنتي الثاني (بعد االنتياء من ضخ كامل الحجم المقرر من السائل اإلسمنتي )السمنتة 
ثم يركب مجددًا رأس السمنتة ويتابع الضخ بعد أن توصل المضخات ، (يفصل بين السائل اإلسمنتي وسائل اإلزاحة

يمكن بداًل من فك رأس السمنتة بكاممو االعتماد عمى فك  )الرئيسية لوحدات الضخ مع خزاناتيا المميئة بسائل اإلزاحة 
 .تستمر عممية الضخ حتى االنتياء من ضخ سائل اإلزاحة. (غطائو فقط

ثم إنزال الفاصل وا عادة ربط ، (أو غطائو  )توجد فترة توقف عن الضخ بعد االنتياء من السائل اإلسمنتي لحل الرأس 
نزال الفاصل وا عادة الربط، الرأس وىو يتراوح في العادة ، إن زمن التوقف ىذا يعتمد عمى مدى السرعة في عمميات فك وا 
نتيجة استمرار السائل ، تتعرض مواسير التغميف إلفراغ جزئي خالل فترة التوقف عن الضخ ىذه. دقيقة 15-10بين 

ألن الضغط داخل مواسير التغميف الذي يسببو عمود السائل اإلسمنتي أكبر  )اإلسمنتي باليبوط داخل مواسير التغميف 
من الضغط في الفراغ الحمقي والناتج عن عمود سائل الحفر ذي الوزن النوعي الصغير قياسًا مع الوزن النوعي لمسائل 

إن اإلفراغ الذي تتعرض لو مواسير التغميف . أي تتعرض مواسير التغميف لضغط خارجي بسبب ىذا اإلفراغ، (اإلسمنتي
وعند استخدامو يجب التأكد من إمكانية مواسير التغميف عمى تحمل ، وىو أحد عيوب استخدام رأس السمنتة وحيد الفاصل

 .الجيد الذي يسببو



 

 :رأس سمنتة بفاصلين إسمنتيين  -  2

وفق ما يتطمبو  )     يمّكن ىذا الرأس من إجراء عممية السمنتة دون أن يكون ىناك توقف إلنزال الفاصل اإلسمنتي الثاني
 .(استخدام النوع السابق

يوضع . من وصمة عادية يمحم عمييا صفان من األنابيب (4-9كما ىو موضح في الشكل  )يتكون رأس السمنتة بفاصمين 
 .الفاصل اإلسمنتي الثاني داخل الرأس ويثبت بواسطة مسمار لولبي بين صفي األنابيب العموي والسفمي

 :تنفذ عممية السمنتة عند استخدام رأس السمنتة بفاصمين عمى النحو اآلتي

ويركب بعد ، بعد االنتياء من اإلجراءات التمييدية لعممية السمنتة، ينزل الفاصل اإلسمنتي األول داخل مواسير التغميف
ذلك رأس السمنتة، وتبدأ عممية ضخ السائل اإلسمنتي بعد وصل وحدات الضخ مع الصف السفمي من أنابيب رأس 

 تحل عن )وبعد االنتياء من ضخ السائل اإلسمنتي توصل وحدات الضخ مع الصف العموي من أنابيب الرأس . السمنتة

 

 نرأس سمنتة بفاصمين إسمنتيي: ( 4-9 )                         الشكل

أنابيب التوصيل مع وحدات - 4.         شرار الوصل مع مواسير التغميف- 3.   غطاء الرأس- 2.    جسم الرأس- 1
الفاصل اإلسمنتي - 7.        صندوق حماية- 6.   مسمار لولبي لحفظ الفاصل اإلسمنتي الثاني- 5.     الضخ
 .الثاني

  



-10)مسمار حفظ الفاصل اإلسمنتي الثاني، الشكل ) ، ثم يجري حل المسمار(الصف السفمي وتربط مع الصف العموي 

ثم يتابع ضخ سائل اإلزاحة حتى ، ، في الوقت الذي يتم خاللو تغيير مكان وصل وحدات الضخ مع رأس السمنتة((4
 . اإلسمنتي الثاني إلى الفاصل اإلسمنتي األول المستند عمى حمقة الصد حيث تنتيي عممية السمنتةلوصول الفاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .تثبيت الفاصل اإلسمنتي الثاني ضمن رأس السمنتة: (4-10 )الشكل

 (الزمن الفاصل بين نياية ضخ السائل اإلسمنتي وبداية ضخ سائل اإلزاحة  )كما ىو مالحظ فان زمن التوقف عن الضخ 
وىذه إحدى مزايا . أي لن يكون ىناك تأثير يذكر لإلفراغ الذي قد يحدث داخل مواسير التغميف، (عدة دقائق )قصير جدًا 

 .استخدام رأس السمنتة بفاصمين

ألنو في ، يجب التنويو الى ضرورة التأكد من حل كامل لممسمار المولبي الذي يحفظ الفاصل اإلسمنتي الثاني داخل الرأس
 .حال حدوث العكس وبدء الضخ لسائل اإلزاحة فقد يتسبب في تخريب الرأس

 

 :الفواصل اإلسمنتية- 4-2-2

 أجيزة بسيطة تيدف لمفصل بين السائل اإلسمنتي وكل من سائل الحفر الموجود في البئر قبل ضخ ن    وىي عبارة ع
. من اختالط السائل اإلسمنتي مع السائمين اآلخرين (أو التقميل إلى أدنى حد ممكن )وسائل اإلزاحة، أي منع ، اإلسمنت

أي يجب ، ويستخدم في عمميات السمنتة العادية فاصالن إسمنتيان مصنوعان من المطاط المقاوم أو من مواد بالستيكية



أن يكون من مادة سيمة الطحن أو التفتيت ألنو بعد انتظار تجمد وتصمب اإلسمنت يجري طحن الفواصل اإلسمنتية 
 .(في حال استمرار الحفر أو البدء بعمميات وضع البئر في االستثمار )ومتابعة العمل في البئر 

بأنو  (الذي يفصل بين سائل الحفر الموجود في مواسير التغميف والسائل اإلسمنتي )    يتميز الفاصل اإلسمنتي األول 
يفصل السائل اإلسمنتي عن سائل . مجوف من الداخل، كي يسمح لمسائل اإلسمنتي بالعبور من خاللو إلى الفراغ الحمقي

الذي يتمزق عند تعرضو لضغط مرتفع بعد  (من المطاط أو البالستيك  )الحفر بتغطية سطحو العموي بغشاء مقاوم  
نتيجة استمرار عممية  (يصمم الغطاء بحيث يقاوم وزن عمود السائل اإلسمنتي ميما بمغ ارتفاعو )استناده عمى حمقة الصد 

الذي يفصل بين السائل اإلسمنتي الذي تم ضخو في مواسير التغميف، وسائل  )أما الفاصل اإلسمنتي الثاني ، الضخ
فيو من النوع األصم الذي يمنع عبور السوائل خاللو ميما كانت  (اإلزاحة الذي يتم ضخو بعده لدفعو إلى الفراغ الحمقي

 . وتعتبر الفواصل المطاطية األكثر استعمااًل نظرًا لمنتائج الجيدة التي تحققيا. قيمة الضغط المطبق عميو

يستخدم في   العادة معدن األلمنيوم نظرًا  )     يجري تدعيم الفواصل المطاطية بمعدن قابل لمطحن لزيادة مقاومتيا
 [ .9]نبين نوعي الفواصل اإلسمنتية (4-11) وفي الشكل، (لسيولة طحنو

 
 c b a 

 .أنواع الفواصل االسمنتية: (4-11 )الشكل

a –  فاصل إسمنتي عموي ذو لب بالستيكي b -فاصل إسمنتي عموي ذو لب من األلمنيوم 

 c -فاصل إسمنتي سفمي ذو لب من األلمنيوم 

 


