
RFTلٛبط اخزجبس انغجمخ  

ٚٓذف ْزا االخزجبس إنٗ لٛبط انضغظ  ٔأخز ػُٛبد يٍ يبئغ انغجمخ 

 ٔاَزبخّٔٚؼذ ْزا االخزجبس خضءًا يٍ ثشَبيح خًغ انًؼغٛبد انًشرجظ ثزغٕٚش انسمم       

ْٕ إزذٖ عشائك أخز ػُٛبد يبئغ انخضاٌ ٔلٛبط ضغٕط انزشكٛم فٙ ظشٔف انخضاٌ : RFTلٛبط اخزجبس انغجمخ  

ثبعزخذاو عبثشح خبصخ  يكغٛخٔفٙ ثئش غٛش 

رؼزجش ْزِ األداح فبزص نضغظ انغجمخ ٔعًٛذ ثفبزص انزشكٛم انًزكشس  

ألَٓب لبدسح ػهٗ أخز ػذح ػُٛبد فٙ َفظ خٕنخ انزغدٛم ، ٔرغدٛم يزكشس نهضغظ 

:ششكبد انُفظ عٕسد إَٔاع يخزهفخ يٍ ْزِ األداح يُٓب  

   RFT

  (FMT   ( Formation Multitester



RFTلٛبط اخزجبس انغجمخ  







-المرحلة  A

ٚغدم ػُذ ٔصٕل انغبثشح نهؼًك انًغهٕة ٔلجم رثجٛزٓب ػهٗ خذاس انجئش –نغبئم انسفش  انٓٛذسٔعزبرٛكٙ انغغظرًثم 

ػٍ عشٚك انجبكش ، ْزا انضغظ ثبثذ فٙ انجئش ػُذ  انؼًك انًسذد ٔٚؼزًذ ثشكم سئٛغٙ ػهٗ ٔصٌ ػًٕد عبئم انسفش 

.ٔكثبفزّ انًسذدح يغجمًب 

-المرحلة   B ُْب رى رثجٛذ انغبثشح ػهٗ خذاس انجئش ػُذ ػًك يسذد ٔرى اخزشاق انكؼكخ انغُٛٛخ ، فٙ ْزِ انًشزهخ

ٚزى ضغظ خضء يٍ انكؼكخ انغُٛٛخ ثٍٛ اندٓبص ٔخذاس انغجمخ يًب ٚؤد٘ نضٚبدح عفٛفخ فٙ انضغظ                    

-المرحلة  C ُْب انصًبو يفزٕذ ٔٚزذفك عبئم انغجمخ إنٗ زدشح االخزجبس سلى(  CHAMBER 1)1

1Pدلٛمخ ُٔٚخفض انضغظ ثغت اَذفبع انغبئم إنٗ زدشح االخزجبس ثضغظ/عى يكؼت   60ثسذٔد 



-المرحلة  D ُْب ثؼض االخزالفبد فٙ عهٕن انضغظ ثغجت رذفك عبئم انغجمخ يغ يضٚح يٍ خضٚئبد عبئم انسفش

 ضًٍ انغجمخ ، ػُذيب رمزشة زدشح االخزجبس يٍ االيزالء ٔٚجذأ انضغظ انًمبط ثبالصدٚبد ساشسخانزٙ ركٌٕ 

ٔانضغظ ُٚخفض ثغجت رذفك عبئم انغجمخ  2(CHAMBER 2  )ٚزى فزر زدشح االخزجبس انثبَٛخ E-المرحلة 

2Pدلٛمخ ، انغبئم ُٚذفغ إنٗ زدشح االخزجبس ثزأثٛش ضغظ انغجمخ / عى يكؼت 150ثسذٔد 

-المرحلة  F زدشرٙ االخزجبس  ايزهئذُْب(CHAMBER  1 & 2)  ٔٚضداد انضغظ انًمبط ثشكم يهسٕػ نٛصم

انغجمخ  نُفٕرٚخثؼذ فزشح صيُٛخ إنٗ ضغظ انغجمخ ْٔزا انضيٍ ربثغ 

-المرحلة  G انسفش  ساشررى االَزٓبء يٍ انزغدٛم ٔٚؼٕد انضغظ نمٛى ضغظ



:نزسذٚذ ٚزى اخشاء لٛبعبد رفصٛهٛخ دلٛمخ 

:   يؼهٕيبد رفصٛهٛخ ػٍ   انهجبثٛخرمذو انؼُٛبد 

      

نهغجمخ انخبصَخ ٔانغجمبد انزٙ رؼهْٕب  انهٛزٕنٕخٙانزشكٛت  -

(     انهٛزٕنٕخٛب)                     

      انغجمخ انخبصَخ     َٔفٕرٚخيغبيٛخ  -      

:يٍ انًؼهٕيبد انضشٔسٚخ نزمٛى نهزكُٕٚبد انخبصَخ 

( CORE SAMPLES) انهجبثٛخَزبئح دساعخ انؼُٛبد            

   



 ٔانظٕاْش  انزشعٛت  ثٛئخ ػٍ فكشح  انصخش٘ انهجبة دساعخ رمذو

ٔانغضبسٚخانصخٕس انشيهٛخ ثُٛبد ًَبرج 



دسخخ ردبَظ انسجبد : 



: التالية النىاحي على 
 شكلها ودراسة ،(

 .وجدت إن ونسبتها (  (  رملية) 

صفسٙ أعٕد ٚسزٕ٘ ػهٗ  غضبس

سيبدٚخ انهٌٕ دنٕيٛزٙ غضبس

دٔنٕيٛذيغ  انزغجكسيبد٘ أفمٙ  غضبس

زدش سيهٙ كزهٙ يزٕعظ زدى انسجبد 

انزغجكيزدبَظ أفمٙ 



انغضبس٘نهسدش  انغسُٙانززبثغ 

سيهٙ كزهٙ ٚسزٕ٘  غضبس

عزٛهٕنٛذػهٗ 

 غضبس٘ ثًالطزجبد انكٕاسرض انخشُخ يشرجغخ 



نهزشكٛهخ  غشافٛخانجزشٔانذساعخ 

رسذد ػهّٛ نٓزِ انٕزذاد فٙ عدم ثئش٘ يشكت  انجزشغشافٛخَزبئح انذساعخ رُظى 

ثٍٛ انٕزذاد   انفصهخنهزشكٛهخ ٔانسذٔد  ٕنٕخٛخثٔانهٛ انغسُٛخانخصبئص 




