
 المتنقمة البحرية المنصات من اآلبار حفر المحاضرة الثامنة:

 الفصل الثالث

 الحفر دون استخدام قاعدة التوجيه:.3-4-2-2

 مباشرة تبدأ القاعدة ىذه عف االستغناء حاؿ في
 وتحفر الدليمة الماسورة بإنزاؿ المتعمقة العمميات

( 69) بقطر حفرة العميقة المياه في الغالب في
 ؽالعم إلى الوصوؿ بعد( 717mm.>) انش

 عف زادت فإذا الميؿ زاوية يقاس ليا المقدر
 انجاز ويمكف ، جديدة حفرة تحفر درجة( 518)

 نستخدـ الحالة ىذه وفي واحدة بمرحمة الحفرة
 hole موسع وفوقو انش( 59) قطره حفر رأس

opener (:-6) الشكؿ الحظ( 69) قطره 

 
        لمثقب موسع مع الحفر رأس( :-6) الشكؿ

 

ولى رأس حفر بمرحمتيف حيث يستخدـ في المرحمة األ المرحمة الدليمة جازكما يمكف ان
،ينزؿ في المرحمة الثانية  انش(59وتوسع الحفر بموسع ىيدروليكي قطره) انش( 18:.بقطر )

ويجب استخداـ مجموعة حفر قاسية  انش( 69متبعًا بموسع قطره ) انش( 59رأس حفر بقطر )
فوؽ رأس الحفر تميو أعمدة حفر  انش( 1.د حفر بقطر)في الطريقتيف ينصح باستخداـ عمو 

 قطرىايتـ إنزاؿ مواسير التغميؼ ثـ حتى مستوى المنضدة الرحوية ،  انش(;بقطر )
بواسطة مواسير الحفر باستخداـ وصمة تعميؽ   عائـ حذاء استخداـ مع انش( 61)الخارجي

لدليمة ، وتتـ مراقبة عممية انزاؿ باإلسمنت وبذلؾ تنتيي المرحمة ا المواسيرمناسبة ليا وتثبت 
وتثبيتيا باإلسمنت مف خالؿ حجرة تمفزيونية خاصة ، يجري حؿ مواسير الحفر عف  المواسير

مواسير التغميؼ بعد االنتياء مف عممية السمنتة مباشرة ألف أنابيب التغميؼ مجيزة بحذاء عائـ 
 يمنع عودة األسمنت إلى الداخؿ

والحقًا  انش( 61الؿ زمف انتظار تصمب االسمنت بقطر )تركب الماسورة العامودية خ
وتوصؿ مع الطرؼ العموي لمماسورة الدليمة ، كما تركب اسفؿ المنضدة الرحوية  انش( 59بقطر )

 1مباشرة وصمة بتفريعات جانبية لتوجيو سائؿ الحفر إلى معدات التنظيؼ والخزانات 



 انش( 18:.راس حفر بقطر ) ـتخداالمرحمة السطحية مف البئر باس حفر بعد ذلؾ أتبد
ويجب  انش( 59الوصوؿ لمعمؽ المطموب برأس حفر قطره) دويجري توسيع قطر ىذه المرحمة بع

االنتباه بشكؿ جيد لمستوى سائؿ الحفر  في الخزانات خشية حدوث تسرب لمسائؿ  ينصح 
يدة لمطبقات المخترقة بالتقميؿ مف سرعة الحفر في ىذه المرحمة مف البئر لمتمكف مف المراقبة الج

ومعالجة حدوث التسربات ، ويستمر دوراف سائؿ الحفر بعد انياء حفر المرحمة السطحية حتى 
تنظيؼ الحفرة بشكؿ جيد ثـ ترفع مجموعة مواسير الحفر حتى مستوى قعر البحر وتراقب لمدة ال 

 ةد مف ثبوتيعف نصؼ ساعة يراقب سطح السائؿ عند مستوى المنضدة الرحوية بعد التأك ؿتق
ثـ ترفع مع مراقبة دقيقة لجياز الوزف  رلى قعر البئإالبئر تنزؿ مجموعة مواسير الحفر مجددًا 

بواسطة مواسير  انش( 51وتصحيح المجاالت المتضيقة ، تنزؿ مواسير التغميؼ السطحية بقطر)
 1.65) سمنتية مخففة إالحفر ، ومف اجؿ سمنتة ىذه المواسير نستخدـ في البداية خمطة 

grf/cm3(  وبمزوجة مرتفعة تعالج بنسبة )ةسمنتيإ%( غضار بنتونيتي ثـ تتبع بخمطة 9-8 
الفراغ الحمقي  ي( تتحرؾ الدفعة االولى كمبس بسبب لزوجتيا العالية ف1.85grf/cm3عادية )

منظفة إياه مف سائؿ الحفر كما تدخؿ في المناطؽ المتوسعة مف البئر يجب اف نستخدـ كمية 
%(زيادة عف حجـ الفراغ الحمقي ، سائؿ الحفر  الموجود في 81مف السائؿ االسمنتي )كبيرة 

الفراغ الحمقي والكمية الزائدة مف االسمنت تخرج إلى سطح قاع البحر ، تحؿ مواسير الحفر 
والماسورة  انش( 18:.نع االندفاع ذي القطر)وامجموعة م تنزؿوترفع إلى سطح المنصة ثـ 

الوسطية بحفر مجاؿ معيف بحدود عشرة امتار أسفؿ  ةتبدأ بعدىا حفر المرحم ، البحرية الصاعدة
وباستخداـ مياه البحر كسائؿ حفر  ثـ  انش( 18:.حذاء المرحمة السطحية برأس حفر قطره )

تستبدؿ المياه بسائؿ الحفر المحضر عمى سطح المنصة ويتابع الحفر حتى الوصوؿ إلى العمؽ 
 ىكذا حتى الوصوؿ غمى العمؽ النيائي المقرر لمبئرالمقرر لممرحمة الوسطية و 

كذلؾ فإف مجموعة موانع االندفاع عند الحفر مف الوحدات العائمة تركب عمى فتحة 
ألف الوحدات  ر،التغميؼ عند قعر البحر عمى عكس وحدات الحفر المرتكزة إلى القع مواسير

انع االندفاع في ذروة أنبوب التغميؼ العائمة تحفر عمى أعماؽ كبيرة وال يمكف بالتالي تركيب مو 
 تحت المنصة لطوؿ المسافة وعدـ إمكانية توفير الدعـ الالـز لألنبوب لمنع انيياره1

 طريقة الحفر باستخدام قاعدة التوجيه:.3-4-2-3

وىي ىيكؿ دائري مف الفوالذ ممتمئ  =temporary guide base قاعدة التوجيه
حوي في منتصفيا عمى فوىة مركزية كبيرة قطرىا بحدود حيث تباإلسمنت لو غوارز منشارية 

انش( وليا عمى أطرافيا أوتاد مف األسفؿ تنغرس في القاع وتؤمف ثباتية األمتار األولى   79)
ذات  يربط في زوايا الييكؿ األربعة الخارجية أربعة كابالت تدعى خطوط التوجيو، مف القاع 



تشد األسالؾ في المنصة حوؿ بكرات  ،لحفرتصؿ بينو وبيف وحدة ا انش( 11:8القطر )
متوضعة تحت سطح المنصة مباشرة وتساعد ىذه البكرات في موازنة قاعدة التوجيو والحصوؿ 

 عمى األفقية المطموبة في حاؿ كاف القاع رخو بشكؿ كبير1

وتنزؿ بواسطة مواسير حفر المجيزة برأس إنزاؿ ينتيي بشراريف خارجييف متحركييف 
( بعد وضع الصفيحة عمى القعر والتي تشكؿ قاعدة لتوجيو jقناة بشكؿ حرؼ )ويتحرؾ ضمف 

مواسير الحفر أثناء اإلنزاؿ ترفع مواسير الحفر ببط وتفتؿ إلى اليسار حيث يتحرر رأس اإلنزاؿ، 
 (;-6الحظ الشكؿ)

 
1 مواسير   8   1حمقة استناد ،   17الجزء األنثوي مف رأس االتزاؿ ، 16رأس انزاؿ ، 15ماسورة حفر ، .

 1 كبؿ التوجيو1>1 عمود التوجيو ، ;1 قاعدة التوجيو ، :1 يطح استناد ، 9،  انش( 61تغميؼ بقطر)

 البحر قعر عمى المؤقتة التوجيو قاعدة( ;-6) الشكؿ

 :طريقة الحفر

 أرض في غوارزىا تنغرز القعر عمى المؤقتة التوجيو قاعدة مع الحفر مواسير ستقرت عندما
 تالكابال سوى الحفر وحدة وبيف بينيما رابط مف يبقى فال أعمى إلى المواسير رفعت بت،فتث القعر

 الذي لماسورة التغميؼ الدليمة  ثقب بحفر الحفر عمميات مف األولى الخطوة تبدأ وىنا ،األربعة
 األساس التغميؼ مواسير  قطر وألف foundation pile األساس عمود الحالة ىذه في يدعى
 في يستخدـ حيث بمرحمتيف الدليمة المرحمة حفر انجاز يمكف،  ( انش69-61) يساوي ىذا

 انش(59)قطره ىيدروليكي بموسع الحفر وتوسع انش( 18:.) بقطر حفر رأس األولى المرحمة
 ينصح انش،( 69) قطره بموسع متبعاً  انش( 59) بقطر حفر رأس الثانية المرحمة في ،ينزؿ



 حتى انش(;) بقطر حفر أعمدة تميو الحفر رأس فوؽ نشا( 1.)بقطر حفر عمود باستخداـ
 الرحوية المنضدة مستوى

 وصالت عمى «التوجيو إطار» يسمى ما يوجد الحفرتشكيمة  استقامة عمى ولممحافظة 
 المربوطة التوجيو تكابال بيا تمر أذرع أربع أو ذراعاف اإلطار وليذا القعر، قرب الحفر أطواؽ
 (>-6 الشكؿ) بالقاعدة

 
 المؤقتة التوجيو قاعدة فوىة مركز نحو الحفر رأس توجيو إطار( >-6) لشكؿا

 مثبتة أو ممولبة أو ممحومة وصالت مف) واحدة قطعة مف الدلية التغميؼ مواسير إنزاؿ يتـ
 داخؿ إلى التوجيو قاعدة فتحة في السفمية الوصالت إحدى عمى توجيو إطار مع( تثبيت بسوار
 باإلسمنت ثبتت ثـ ،البئر فيالتي تنزؿ  المواسير ترؾت القاعدة، اإلطار بموغ وعند الثقب،

 تستخدـ نزولو أثناء في ،خاصة توجيو مجموعة منو العميا الوصمة ذروة عمى وتركب المحقوف
 بنية معيا لتؤلؼ المؤقتة القاعدة عمى المجموعة ىذه وترسو التالي التغميؼ عمود لتوجيو قاعدة
 فوقيا تأتي التي االنفجار موانع ومجموعة اإلضافية والمعدات ميؼالتغ لمواسير واحدة قاعدية

 (1.-6الشكؿ) ،والماسورة البحرية الصاعدة



 
 الدائمة القاعدة فوؽ تركب البحر قعر عند انفجار موانع مجموعة( 1. -6) الشكؿ

 تتـ متابعة عممية حفر المراحؿ التالية مف البئر وفؽ برنامج التغميؼ المقرر1

ناء الحفر يجري أخذ عينات مف طبقات الصخر بيف حيف وآخر لمعرفة طبيعتيا أث وفي 
وقياس حجـ الحوض وكمية السائؿ فيو1  تجارية أو الغاز فييا بكميات النفطوالتحقؽ مف وجود 

وسواء أوجد النفط بالكميات المطموبة أـ لـ يوجد في البئر االستكشافية فإف ىذه البئر تغمؽ 
ئمًا ػ بعد رفع كؿ المعدات الموجودة عمى سطح قعر البحر1 وسبب ذلؾ أنو وتيمؿ عادة وليس دا

قامة  ال بد مف اتخاذ إجراءات تكميمية وحفر آبار أخرى في المنطقة المحيطة بالبئر التجريبية وا 
ذا كانت البئر واعدة  منصة إنتاج ثابتة إذا كانت البئر واعدة وفي األعماؽ السحيقة وا 

 فر وتجييز البئر لالستثمار في مرحمة واحدة1استكماؿ الح يتابع قد

 النفطية: الصناعة .مخاطر5-5

 صناعة ىي(  الخ11  التصفية ، قؿنال ، اإلنتاجالحفر ،  )  مراحميا جميع في النفط صناعة اف
 = مف البيئة مجاؿ في صارمة اجراءات البتروؿ لصناعة يكوف اف يجب لذا ، خطرة

 1ثالتمو  -.

 1التسرب -5

 1التشغيؿ في السالمة اجراءات -6

 1العامميف لحماية السالمة اجراءات -7



 1االنتاج وسائؿ لحماية السالمة اجراءات -8

 1المحيطة البيئة عمى لمحفاظ السالمة اجراءات -9

 =  وىي مخاطر لعدة يتعرضوف النفطية الصناعة في العامميف اف

 = مايمي الى النفط مجاؿ في مموفالعا يتعرض=  الطبيعية المخاطر1.

 1البحار او الصحراء في سواء الحفر عمميات اثناء لمشمس التعرض- أ

 1 لمضوضاء التعرض - ب

 1 الحفر في الناتجة االىتزازات -ج

 1 المحاـ عمميات في المبير الضوء الى التعرض -د

  العيف عدسة عتمة ، جمدال سرطاف ، الدـ سرطاف ، االنيميا ، الشمس ضربة=  المسببة االخطار

 جو في تتصاعد والتي واالتربة واالبخرة واالدخنة الغازات طريؽ عف= الكيميائية المخاطر. ـ2
 1 العمؿ

 االلتيابات ، االختناؽ=  المسببة االخطار

  ممتيبة مواد البتروؿ مستخرجات الف وانفجارات حرائؽ الغازات تسبب قد=  مالحظة

 صيانة بيدؼ البتروؿ بمنشآت الممحقة الورش في المتممة العمميات وىي=  اآللية المخاطر. 3
 1 آالتيا

 في واالصدقاء االىؿ عف المعزوؿ العمؿ جو مع العامؿ تكيؼ عدـ= النفسية المخاطر. 4
 1 والضياع والوحدة بالغربة الشعور لمعامؿ يسبب مما البحار او بالصحراء نائية اماكف

 : النفط صناعة مخاطر من الوقاية

 = يمي ما مراعاة يجب النفطية المشاريع في العامميف عمى البتروؿ صناعة مخاطر تقميؿ اجؿ مف

 البحار عند او الصحاري في مقبولة الحياة تجعؿ والتي لمعماؿ الصحي السكف اماكف توفير -.
 1 الميجورة المناطؽ او



 ومياه الصحي الطعاـ وتوفي(  الخ1111111111111  ، فديو ، تمفزيوف)  الترفيو وسائؿ توفير -5
 1 لمعامميف الواقية والمالبس النظيفة الشرب

 1 النفط ومنشآت البتروؿ حقوؿ الى العماؿ لنقؿ جيدة نقؿ وسائؿ توفير -6

 والحرماف بالغربة الشعور لتغطية والسنوية االسبوعية واالجازات والراحة العمؿ فترات تنظيـ -7
 1منو يعانوف الذي

 واالبخرة الغازات تسرب لمنع النفط لمصافي والمبرمجة الدورية الصيانة عمميات اجراء -8
 1 السامة

 لمصافي المجاورة البيئة لحماية الزراعية واالماكف المدف عف االمكاف قدر المصافي ابعاد -9
 1 البتروؿ

 1 لمحرائؽ تتعرض قد والتي البتروؿ تجميع لخزانات لمحرائؽ االطفاء منظومات توفير -:

 1 الوقاية وسائؿ لتأميف وآخر خزاف بيف مناسبة مسافات ىناؾ يكوف اف جبي -;

 مع واالنفجارات الحرائؽ مف لموقاية الوسائؿ بكؿ(  الخاـ النفط)  البتروؿ ناقالت تجييز - >
 البحر مياه تموث تسبب والتي الزيوت مف لمتخمص الناقالت غسؿ عدـ مالحظة

 1 بالنفط

 1  النفط ناقالت حمولة غتفري أثناء التدخيف منع-1.

 لمتسمـ العماؿ يتعرض ال لكي البتروؿ(  تكرير)  تصفية معامؿ في التيوية وسائؿ توفير -..
  وكبريتيد الكربوف اوكسيد واوؿ والزرنيخ والفناديوـ الكبريت بمركبات

 1 الييدروجيف

 اعماؿ في مؿتستع والتي االسبستوس غبار انتشار لمنع الجاؼ الكنس طرؽ استعماؿ عدـ -5.
 بالبالستؾ مبطنة باالت في االسبستوس مادة حفظ الميـ مف كما الحراري العزؿ

 1 العمؿ مكاف مغادرة قبؿ العمؿ ثياب وتبديؿ االغالؽ محكمة اوعية في تحفظ واف

 مف لموقاية االذف وسدادات المحاـ ونظارات والقفازات الراس مثؿ الوقاية مالبس ارتداء-6.
 وارتداء السامة والغازات لألبخرة المضادة واالقنعة الكمامات وارتداء الضوضاء



 1 الخاصة االحذية

 الوقاية وطرؽ عمميـ بمخاطر لتعريفيـ والممصقات بالندوات العماؿ بتوعية االىتماـ -7.
 1 منيا الشخصية

 1 البترولية بالمنشآت االسعاؼ وسائؿ توفير-8.

 1 لمعامميف والدوري االبتدائي الطبي كشؼال واجراء العامة الصحية الرعاية توفير-9.

 1 اآلمنة الحدود ضمف بيا االحتفاظ يمكف حتى واالتربة واالبخرة الغازات نسب قياس اجراء-:.

 يسيؿ حتى المينية واالمراض العادية لألمراض واالحصائيات الطبية بالسجالت العناية-;.
 1 ةميني مخاطر اي ومواجية لمعماؿ الصحية االحواؿ متابعة

 


