
 المائل الحفر في المستخدمة المعدات المحاضرة الخامسة

 :(.M.W.D) القياس أثناء الحفر .معدات2-2-1-2 

لمسار البئر لغرض الوصوؿ  مف المعروؼ باف عمميات الحفر األفقي يحتاج الى سيطرة كاممة
لذلؾ يجب معرفة المؤشرات التالية أثناء الحفر وبواسطة معدات   (Target) الى تحقيؽ اليدؼ
 : TOOL (.M.W.D) القياس أثناء الحفر

 وىي زاوية ميؿ البئر عف الشاقوؿ وفي المقطع الشاقولي : (Inclination) درجة ميالف البئر1. 
 . لمبئر األفقي المسقط وفي البئر اتجاه زاوية وىي( : Azimuth) البئر اتجاه زاوية .2

 نسبة الدقاقة اتجاه الى تشير زاوية وىي(  :Tool Face) البئر في الحفر رأس اتجاه زاوية .3
 . لمبئر

 :(8-2الشكؿ ) يتألؼ ىذا الجياز بشكؿ أساسي مف مجموعتيف: مكونات الجهاز

 مجموعة ضمف الموجود الممغنط غير الحفر عمود ضمف توضع:  البئر قاع مجموعة .1
 :التالية األقساـ مف وتتألؼ الحفر مواسير

: يحوي عمى ثالث محاور مغناطيسية لتحديد زاوية الميؿ وزاوية السمت الفاحص اإللكتروني.
 واتجاه حركة رأس الحفر

 : ميمتو تزويد مجموعة قاع البئر بالطاقة الالزمة الستمرار عممياقسم الطاقة. 

: ميمتو تنظيـ الطاقة المعطاة مف قبؿ قسـ الطاقة إلى جياز اإلرساؿ مف أجؿ منظم الطاقة.
 توليد النبضات.

: ميمتو توليد نبضات تنتقؿ في سائؿ الحفر وتنقؿ معيا المعمومات مف قاع البئر جهاز اإلرسال.
 (9-2الشكؿ )إلى المجموعة السطحية.

 :التالية األقساـ مف تتكوف:  السطحية المجموعة .2

 .جياز حساسية الضغط يوضع عمى االنبوب القائـ. 
 جياز زمني حساس يركب عمى المضخة.. 
 .كمبيوتر وطابعة. 
 .جياز استقباؿ النبضات 



 .شاشة عرض موجودة في غرفة الحفار . 

 مبدا عمل الجهاز:

إف جوىر عمؿ ىذا الجياز يكمف في تشكيؿ سمسمة مف النبضات في سائؿ الحفر بواسطة جياز 
األرساؿ لنقؿ مجموعة مف المعمومات)زاوية الميؿ وزاوية السمت واتجاه رأس الحفر ( الصادر 

ونقميا إلى السطح عبر سائؿ  عف المحاور المغناطيسية الثالثة الموجودة في الفاحص اإللكتروني
لى الكمبيوتر لتحميؿ النبضات وتحويميا إلى معمومات إالحفر إلى جياز حساسية الضغط ومنيا 

 وراؽ وتخزف عمى أشرطة مغناطيسية مف اجؿ الحفظ والتحميؿ.أقمية تطبع عمى ر 

غالؽ الفاالت الموجودة في جياز اإلرساؿ مما ا  يقـو الفاحص بإحداث نبضات عف طريؽ فتح و 
 (9-2.الشكؿ )الفراغ الحمقي المواسير إلىيؤدي إلى دخوؿ كمية مف سائؿ الحفر داخؿ 

والفتح المتكرر عمى ىذه الفالة وبسب عممية الفتح واالغالؽ الؽ غخاص باإلصماـ  حيث يقـو  
المتكرر يحدث ضياع في الضغط داخؿ مواسير الحفر الذي يظير عمى السطح كيبوط صغير 

 لمضغط عمى جياز حساسية الضغط المركب عمى األنبوب القائـ.

ياز حساسية يقـو منظـ الطاقة بتنظيـ تحرؾ الصماـ لكي يفتح ويغمؽ عمى الفالة ويقـو ج
الضغط بمراقبة ضغط سائؿ الحفر حيث يظير تعاقبات نبضات سائؿ الحفر المنقولة مف مف 

قاع البئر والتي يتـ نقميا فيما بعد إلى الكمبيوتر الذي يقوـ بتصفية اإلشارة مف إشارة التشويش ثـ 
 إلى كمبيوتر آخر يحمؿ اإلشارة ويستخرج منيا المعمومات الموجية.

ت سائؿ الحفر المرسمة إلى السطح نستخدـ جياز زمني خاص ليؤمف التزامف بيف ولتقوية نبضا
 عمؿ المضخة والكمبيوتر.

تطورا إلكترونيات إضافية تقيس الخواص الفيزيائية لمصخور  (MWD) وتحمؿ أكثر األجيزة
 smart تفتح الطريؽ أماـ الحفر الذكي sensors ومثؿ ىذه المجسات ،حوؿ المكمف وداخمو

 رأسسات عمى جر السّباؽ في وضع المجالتابع لمجموعة شممبر  Anadrill قسـ أنادريؿكاف 
سات لمحفار بتتبع تشكيؿ جيولوجي معيف في اتجاه الطبقة الحاممة جوتسمح مثؿ ىذه الم ،الحفر

فعمى سبيؿ المثاؿ،  ،الحفر لرأسلمنفط )حيث يكمف النفط( بمجرد مراقبة مكونات الصخر المقابؿ 
مف النفط مف طبقات الحجر الرممي أو الصخور الكمسية المسامية والنفوذة ػ الواقعة تتكوف مكا

وىذه الطبقات غير ،   shalesأو الطيف الصفيحي clays الغضارتحت طبقات غير نفوذة مف 
 ، النفوذة تعزؿ طبقة النفط، وتحتوي عادة عمى آثار مف عناصر اليورانيوـ والثوريوـ والبوتاسيـو

، التي ال في حيف تتكو  ف صخور المكمف مف رمؿ نقي نسبيا )سيميكا( أو كربونات الكالسيـو



وباستطاعة األدوات الموجودة في  ،يحتوي أي منيا عمى أي كمية كبيرة مف العناصر المشعة
الصفيحي الموجودِة فوؽ مكمف النفط  الغضارو  الغضاراكتشاؼ إشعاعيِة  (MWD) األجيزة

رساؿ ىذه المعمومات إلى ال سطح. وبذلؾ يستطيع القائموف عمى الحفر توجيو ثقب الحفر بحيث وا 
 .الصفيحي غير المنتجة الغضار طبقات داخؿ صخور المكمف متحاشيا   يبقى دائما  

 أثناء الحفر ( MWD) أجيزة ( تقريرا  يضـ قياسات11-2ويبيف الشكؿ )

 
 (MWdعمؿ جياز) ( مخطط8-2الشكؿ)                   النبضات مولد( 9-2) الشكؿ  

 



 

 الحفر أثناء(  MWD) أجيزة قياسات يضـ تقريرا  ( 11-2) الشكؿ

 (.Logging while drilling L.W.D) معدات الجس أثناء الحفر..2-2-1-3 

غير  أعمدة الحفرتـ تصنيع معدات الجس المختمفة مركبة في وصالت قصيرة مف 
وتقـو بعمميات الجس لمتكوينات المخترقة اثناء  (11-2الشكؿ ) . (L.W.D. Subs)الممغنطة

 : المجسات االتية ألخذعمميات الحفر 

 (CDR) (Compensated Dull Resistively Log ) مجس المقاومة الكيربائية .1



   (CDN) (Compensated Dull Neutron Log) مجس نيوتروف .2
   ( r – Ray Log ) اماغمجس أشعة  .3
 ( Sonic Log ) مجس الصوت .4
 .  (Resistively at the bit (R.A.D.)) رأس الحفرمجس المقاومة عند  .5

 : تيةآلالألسباب  ضرورية  (.L.W.D) تعتبر المجسات 

 .الحصوؿ عمى المعمومات الجيولوجية الدقيقة لمتكوينات قبؿ تأثيرىا بالراشح .1
 .الحصوؿ عمى المعمومات الجيولوجية لمتكوينات متزامنة مع عمميات الحفر .2
إمكانية معرفة نوع التكوينات عند اختراقيا واحتساب كافة المعمومات  .3

 .( formation Evaluations) حوليا
تقميؿ فترة زمف حفر البئر باالستغناء عف عمميات الجس التقميدية وبالتالي تقميؿ  .4

 الكمفة

        في الػ ف تستمد الطاقة مف )البطارية( او )توربيف ( مركبةأتقوـ ىذه المعدات بعمميا بعد  

(L.W.D.SUB)  او تستفيد مف الطاقة المتوفرة في  (M.W.D.SUB)   حيث تعتبر
 .المقياس الرئيسي تنتقؿ منو القراءات الى السطح   األخيرة

تختمؼ المجسات المسجمة في اآلبار األفقية عنيا في اآلبار العمودية كونيا تؤخذ بأربعة 
 .  أليمف واأليسراتجاىات األعمى واألسفؿ والجانبيف ا

مما يسيؿ امكانية   توفر معمومات انية ومتكاممة وقريبة مف الواقع  (.L.W.D) اف مجسات
ويتـ نقؿ القراءات منيا الى ، بشكؿ منتظـ   (STEERING) توجييو وقيادة مسار التجويؼ

مف خالؿ    (RADIOACTIVE) بواسطة النشاط اإلشعاعي  (.M.W.D) المقياس الرئيسي
المقاييس أعاله دوريا  بعد عممية حفر كؿ تجويؼ   كافة صيانة معيا ويتـ تنزؿ لإلشعاعمصادر 

 . وتتـ معايرتيا باستخداـ الحاسوب



 

  

 الحفر أثناء الجس معدات (11-2الشكؿ)

 

 


