
 الثابتة البحرية المنصات من اآلبار حفرالمحاضرة السابعة : 

 الفصل الثالث

 :البحرية اآلبار حفر تنفيذ.3-4

 :القعر عمى المرتكزةالحفر منصات عند استخدام .3-4-1

 الخاصة بمحركاتيا ىناك إلى انتقاليا أو المختار المكان إلى البحرية المنصة قطر بعد
 حتى أرجميا بإنزال أو ، بالماء القوارير أو الحفر ةوحد جسم بملء الحفر نقطة فوق تثبيتيا يجري
 .تماماً  القعر إلى ترتكز

تعتمد طريقة الحفر ىنا عمى سماكة المياه ،عند الحفر في المناطق القريبة من اليابسة 
 تشكل والقميمة السماكة يتم تثبيت موانع االندفاع ورؤوس مواسير التغميف عمى سطح المنصة

وىنا الحفر  المنصة سطح حتى لتصل وتمتد البئر تغميف لمواسير تداداً ام الصاعدة الماسورة
ومع تزايد ، والتستخدم المخمدات العمودية  ، البريالبحري يختمف بشكل طفيف عن الحفر 

 سماكة المياه أو االبتعاد عن اليابسة نتبع طرق الحفر في المنصات العائمة.

من وحدة ترتكز إلى قعر  الدليمة التغميف اسيرمو  يتم إنزال: طريقة تثبيت المرحمة الدليمة
 ىما: البحر بطريقتين يتوقف اختيار أي منيما عمى تركيب قعر البحر

إما بنفث  المواسيرإن كان القعر رخوًا ال يحتاج إلى رأس حفر تنزل : الطريقة األولى 
ون قطر تيار قوي من ماء البحر بوساطة مضخات إزاحة وحفر ىدروليكي أو تدق دقًا. ويك

ن القسم العموي من البئر وسوف انش(30-25) في ىذه الحالة كبيرًا  التغميفأنابيب  ، ، ستكوِّ
بوساطة  المواسيرنفث الماء إلنزال  ويتم الحفر في داخميا صاعدًا إلى السطح. سائليتحرك 

 مضخات قوية تضخ الماء داخميا وىي في طريقيا إلى قعر البحر، ويتسبب ضغط الماء الشديد
في اقتالع المواد الرخوة من طمي ورمل وغيرىا من أرض البحر محدثًا حفرة في مكان نزول 

  .الماسورة

التي تدق دقًا فتغرس في موضعيا بوساطة مدق قوي من فوق منصة الحفر  المواسير أما
الذي يغرس عمى ىذا النحو عمى بضع مئات من األمتار في  المواسيروال يزيد طول خط 

  .ة. ويكون ثباتو مضموناً األرض الرخو 

إذا كانت أرض قعر البحر صمبة كالطمي القاسي أو المرجان فال بد من  :الطريقة الثانية
وفي ىذه الحالة ينزل رأس حفر كبير  ،وتثبيتيا باإلسمنت التغميف مواسيرحفر أواًل ثم إنزال ال



سائل الحفر لطرد  القطر ضمن أنبوب الحفر حتى يالمس أرض القعر، ثم يشرع بالحفر مع ضخ
 التغميفماسورة فيو  ينزلالنواتج، وعند بموغ العمق المحدد يرفع الرأس وعمود الحفر من الثقب و 
العميا غير مغمورة  التغميفويثبت باإلسمنت. وفي جميع الحاالت يجب أن تكون فتحة أنبوب 

 (.1-3سطح الماء أسفل منصة الحفر مباشرة )الشكل  فوق أي تبرز ،بالماء

 

 

 حتى القسم العموي من الحفرة لتغميفسير اامو ( 1-3)         التغميف مواسير( 2-3) الشكل    

، يتم بعدىا إنزال تشكيمة  التغميف تثبيت مواسير التغميف لممرحمة الدليمة  وبعد االنتياء من
طحية بعد ذلك يتم إنزال مواسير التغميف الس إلى عمق معين حفر خاصة بحفر المرحمة السطحية

 أرضية تحت السطحية التغميف مواسير رأس عمىوتثبيتيا باإلسمنت وتركب موانع االندفاع 
، ثم نتابع عممية حفر المراحل التالية حتى الوصول لمطبقة المنتجة بالطريقة .الحفر منصة

 البحر قعر بين وصل صمة التغميف مواسير توفر (.2-3)الشكل  المتبعة في الحفر البري.
 (3-3برنامج التغميف الموضح في الجدول ) ويتم حفر البئر وفق  الماء سطح فوق فرالح ووحدة

 

 االنتاجية الوسطية الثانية الوسطية االولى السطحية الدليلة المرحلة

قطر رأس 
 الحفر)انش(

63 63 17 1/2 12 1/4 5.8 

قطر مواسير 
 التغليف )انش(

63 63 13 3/8 9 5/8 7 

 البحرية اآلبار في تغميفال برنامج (3-3الجدول)

 : Marin riser الصاعدة البحرية الماسورة .3-4-2-1



 :تعريف الماسورة الصاعدة 

 تمر طريق وتؤمن، بئرال رأس و المنصة بين الوصل صمة الصاعدة البحرية الحفر ماسورة تعتبر
لى من الموائع فيو نزال .....(نفط، إسمنتية سوائل، حفر سوائل)  المنصة وا   كافة وتوجيو وا 

 . البحري واإلنتاج الحفر معدات أىم إحدى، وىي البئر إلى والمعدات التجييزات

 حتى للتص وتمتد البئر تغميف لمواسير امتداداً  الثابتة المنصات في الصاعدة الماسورة تشكل
 .عند القعر وسفينة الحفر ندفاعانع اإلو مصمة الوصل بين مجموعة  يوى ،المنصة سطح

 :الصاعدة الماسورة مهام

 .المنصة سطح إلى الحفر سائل إليصال قناة تشكيل -1

 .البئر داخل إلى التغميف ومواسير الحفر مواسير مجموعة تسمكيا طريق تشكيل -2

 .البحر بمياه المباشر التماس من الحفر مواسير تحمي -3

 أن باعتبار ذلك ويتم العمودية المنصة حركة تخميد في دوراً  الصاعدة الماسورة تمعب -4
 الصاعدة الماسورة وصل وبعد ،المنظومة في الثابتة النقطة تصبح سمنتتيا بعد البئر فوىة
 األكبال من بمجموعة التمسكوبية الوصمة أسفل الصاعدة الماسورة وصل يتم البئر بفوىة
 تؤمن وبالتالي( المخمدات) ضخمة بأسطوانات وتنتيي المنصة سطح مع تتصل والتي

 .لممنصة الشاقولية الحركات لتخميد وسيمة الصاعدة الماسورة

 :الصاعدة أجزاء الماسورة

 :(3-3الشكل )تتألف الماسورة الصاعدة من األجزاء الرئيسية التالية

: وتسمح الوصمة المرنة بحركة دائرية محدودة سفلالوصمة المرنة )الكروية( في األ. 1
وتحت الوصمة المرنة مرابط وأجيزة  ،لألنبوب تمكنو من التجاوب مع حركة المركب في األعمى

 لربط األنبوب الصاعد مع مجموعة موانع االندفاع، 

 موانع اإلندفاع باستخدام البئر بإغالق تسمح البئر رأس مع الوصل لفمنجة مشابية وىي
مكانية ةسفميال  الظروف تسبب عندما ضرورية اإلمكانية ىذه، ورفعيا الصاعدة الماسورة فك وا 

 المسموح الحدود ضمن الحفر منصة واستقرار توازن ضبط صعوبات إلى إضافة متاعب المناخية
 .بيا



 

  الماسورة البحرية الصاعدة( 3-3الشكل )

 جسم الماسورة الصاعدة : .2

وصالت )قطاعات( من أنابيب الماسورة موصمة إلى منصة يتألف جسم الماسورة من 
( وصمة ماسورة نموذجية لممياه فائقة العمق التي 4-3الحفر ومنتشرة في الماء .يظير الشكل )

وليا أنبوب فوالذي متصل أسفل الوسط. كما ىو مبين في الشكل فإن وصمة  قدم( 75طوليا) 
تربط إلى موصالت خارجية وعمى شكل  الماسورة ىذه ليا خمسة أزواج من وحدات الطفو

  فمنجات عمى كل نياية

 

 وصمة الماسورة النموذجية( 4-3)الشكل 



 تركيب يتم الصاعدة الماسورة أعمى في :(تمسكوبيهالوصمة المنزلقة القابمة لمتمدد ) .3
 المركب صعود حال في الشاقولية الحركة بحرية تسمح وىي انزالق وصمة أو تمسكوبية وصمة
 ..الموج بسبب وطووىب

يتم تركيبيا أسفل المنضدة الرحوية فوق الوصمة التمسكوبية . الوصمة المرنة العموية :4
 وىي تعدل الحركة األفقية في النياية العموية من الماسورة الصاعدة.

 . طقم التحكم والمحول السطحي :5

وىكذا يمكن  حويةالمنضدة الر  يتم تركيب طقم المحول ما بين الوصمة المرنة العموية و
 إغالق الفراغ الحمقي عمى السطح ونقل الراجع بعيدًا من خالل المحول.

 . خطوط مجموعة الحنفيات وخط القتل :6

وىي أجزاء مكممة لمماسورة الصاعدة ويمكن استعماليا في اعمال قتل البئر أو اختيار 
 بصمامات يربطان نسبياً  ندقيقا أنبوبان يمتد الصاعدة الماسورة جانبي ، عمىموانع االندفاع

 إغالق جرى ما إذا عائق دون من وخروجو «الحفر سائل» دخول يتيحان االندفاع موانع
 الخطر عند االندفاع موانع صمامات

 تثبيت الماسورة الصاعدة:

 يتم وصل الماسورة الصاعدة إلى السفينة عن طريق وصل وربط الوصمة التمسكوبية الشادة
ة مع فتحة خاصة في السفينة تدعى فتحة استقبال الماسورة الصاعدة. والوصمة المرنة العموي

يمسك الماسورة بشد  وتمتمك الوصمة التمسكوبية حاجز داخمي يسمح بالحركة العمودية لمسفينة 
إن حمقة الشد في أعمى الحاجز الخارجي لموصمة التمسكوبية توفر نقطة اتصال ، تقريبًا ثابت

حافظ عمى شد ثابت نسبيًا عبر اتصاليا بوحدات تعويض الشد. لخطوط شد الماسورة والتي ت
تغير الشد العموي يصغر عبر استخدام وحدات الشد التي تقوم عمى نظام ىيدروليكي /بنيوماتيكي 

تتصل خطوط الشد بأحزمة تخميد ، )سائل /غازي( مع أوعية ضغط اليواء التي توفر التجدد
 متوضعة  تمامًا تحت منصة الحفر. 

مة المرنة العميا تتوضع فوق الحاجز الداخمي لموصمة التمسكوبية حيث توفر تقيد الوص
 جانبي وتقمل الدوران عبر عناصر التقسية المطاطية .

المحول الييدروليكي المتوضع تمامًا فوق الوصمة المرنة العميا وتحت منصة الحفر يسمح 
الماسورة والتي يتم تحولييا إلى نظام لسائل الحفر مع فتات الحفر بالعودة من البئر عبر حمقات 

 معالجة سائل الحفر.



 كبل كل وينتيي الحفر، منصة بأطراف ىذا الصاعد التصريف أنبوب تربط أكبال وثمة
 محكم قائماً  وتبقيو لمعمود المناسب الشد توفر لمعيار قابمة ىيدروليكية نابضية شد بأجيزة منيا
 األعماق في الحفر عند جداً  كبيراً  يصبح يالذ ثقمو من جزءاً  وتحمل بالمركب الربط

 (5-3الشكل).السحيقة

 

 

 

 
 . السفينة في الصاعدة  والماسورة  الماسورة استقبال فتحة يبين( 5-3) الشكل



 التوصيل إلى مانع االندفاع :

في قاع البحر تتصل الماسورة الصاعدة مع مانع االندفاع الذي يوفر التحكم بالبئر في 
 حكم إغالق رأس البئر من خالل القط ىيدروليكي.قاع البحر وي

يتصل الجزء السفمي لمماسورة الصاعدة مع فمنجة الوصل الموجودة فوق مانع االندفاع 
(.ثم يتم الوصل إلى الوصمة المرنة السفمى في الجزء 6-3مباشرة كما ىو موضح في الشكل)

 العموي الذي يسمى مجموعة الماسورة الصاعدة.

 
 يبين ترتيب مانع االندفاع ومجموعة الماسورة فوقو( 6-3الشكل)

 


