
الحفر باستخدام محركات كهربائية مغمورة 

Drilling by Using Electrical Engines  

 

:     خصائص الحفر باستخدام محركات كهربائية مغمورة – 6-1
     تعتبر طريقة الحفر بمحركات كيربائية الطريقة الثانية من طرق الحفر بمحركات مغمورة، وتأتي في المرتبة الثالثة من 

وفي ىذه الطريقة من الحفر يتم وضع محرك كيربائي ذي . حيث درجة انتشارىا عمميًا بعد الحفر الطاحوني والتوربيني 
تصميم خاص فوق رأس الحفر مباشرًة ، ويغذى بالطاقة الكيربائية من مولدات توضع عمى السطح ، ومن خالل كبل 

. يصمو مع ىذه المولدات 

     تتميز طريقة الحفر بمحركات كيربائية بالمحاسن التي يتميز بيا الحفر التوربيني ، من التقميل بالطاقة الميدورة ، وقمة اإلجيادات 
، باإلضافة إلى أن  (راجع محاسن الحفر التوربيني في الفصل الخامس من ىذا الكتاب )عمى مجموعة مواسير الحفر التي تبقى ثابتة 

قياسًا  )نظام الحفر في ىذه الطريقة يعتمد بصورة قميمة جدًا عمى عمق البئر ، وأن قيمة معامل نقل الطاقة إلى رأس الحفر ىي أكبر 
. ، كما يمكن أتمتة تقدم رأس الحفر بفعالية أكبر  (مع الحفر التوربيني 

     وىناك بعض العيوب التي ترافق ىذه الطريقة ، والتي قممت من انتشارىا عمميًا قياسًا مع طرق الحفر األخرى ، نذكر 
 [ : 3،6 ]منيا 

استخدام مجموعة مواسير حفر ذات تصميم معقد كونيا تجيز من الداخل بالكبل الكيربائي ، الذي يجب وصمو  -  1
. إضافًة إلى وصل المواسير مع بعضيا ، وىذا يزيد بشكل ممحوظ من زمن الرفع والتنزيل لمجموعة مواسير الحفر 

ضغط عالي  ) استخدام المحرك الكيربائي وممحقاتو ذات التصميم المعقد كي يتناسب مع شروط الحفر عند قاع البئر – 2
 . (إلخ . . . ، درجة حرارة مرتفعة ، اىتزازات 

 عدم التمكن من تغيير عدد دورات ألس الحفر بحيث تصبح مالئمة لطبيعة الصخور التي يعمل عمى تفتيتيا ، وتالئم – 3
. أيضًا نوعية رأس الحفر المستخدم 

     إن فكرة استخدام محرك كيربائي في الحفر تعتبر قديمة وتعود إلى نياية القرن التاسع عشر ، ولكن تطبيقاتيا العممية 
 باستخدام محرك كيربائي صمم من قبل m 1500 عندما حفرت بئر حتى العمق 1940 – 1937بدأت في األعوام 

في  ( وآخرين N. V. Alexandrov ألكساندروف – A. L. Ostrovskiاوستروفسكي )مجموعة من الميندسين الروس 
. أذربيجان في االتحاد السوفييتي سابقًا 

 

: طرق الحفر بمحركات كهربائية - 6-2
 ]     تقسم طريقة الحفر بمحركات كيربائية تبعًا لمكيفية التي ينزل ويرفع فييا المحرك الكيربائي في البئر إلى نوعين

3،28 :  ] 



.  طريقة الحفر بمحركات كيربائية تنزل وترفع بواسطة كبل – 1

. طريقة الحفر بمحركات كيربائية تنزل وترفع بواسطة مجموعة مواسير الحفر  - 2

.     تعتبر الطريقة الثانية حتى اآلن أكثر عمميًة ، بعكس الطريقة األولى، التي ما زالت قيد البحث عن إمكانية تطويرىا 
تنظيف قاع البئر من نواتج الحفر يتم كما في طرق الحفر األخرى من خالل الضخ المباشر لسائل الحفر خالل مجموعة 
مواسير الحفر ، والذي يمرر داخل محور المحرك والقطر الداخمي الكبير نسبيًا ، والذي يسمح بعبور سائل الحفر بالغزارة 

 . (حيث يتميز المحرك الكيربائي بمحور مجوف  )المحددة 

.      في بعض األحيان يستعمل الدوران العكسي لسائل الحفر لتأمين التنظيف الجيد لقاع البئر عندما تكون الغزارة قميمة 
تحوي كل ماسورة .إن تغذية المحرك بالطاقة الكيربائية من السطح تتم بواسطة ناقل مغمف بكبل يركب داخل مواسير الحفر 

أثناء ربط . قطعة من الكبل مجيزة من الطرفين بقطع خاصة لموصل  (بما في ذلك أعمدة الحفر والوصالت  )حفر 
 [. 3،6،20 ]مواسير الحفر مع بعضيا يجب وصل قطع الكبل مع بعضيا أيضًا 

     في بعض الحاالت ، وخصوصًا عند وجود طبقات قابمة لالنتفاخ ضمن المجال المفتوح من البئر يمجأ إلى تدوير 
مجموعة مواسير الحفر بواسطة الطاحون ، لمنع استعصائيا ، وتشكيل قوة ضغط عمى ىذه الطبقات ، ومساعدة سائل 

ولكي نتمكن من تدوير . الحفر في رفع نواتج الحفر إلى السطح من خالل جعل جريانو مضطربًا في الفراغ الحمقي 
مجموعة مواسير الحفر أثناء عمل المحرك الكيربائي عمى القاع فإنو يستعمل جياز خاص يطمق عميو اسم مستقبل التيار 

 [. 3،27 ]، والذي يركب ما بين قمم الحفر والرأس الييدروليكي 

     تقدم رأس الحفر في الصخر يمكن أن يتم بشكل عادي ، وذلك من قبل الحفار الذي يراقب الحمل المطبق عمى رأس 
الحفر ، ويعمل عمى تثبيتو باستمرار من خالل إنزالو لممواسير في البئر ، ويمكن أن يتم بشكل آلي أي مؤتمت ، وذلك 
باستعمال منظم كيربائي يراقب قيمة التيار الكيربائي في المحرك المعرض لعزم دوران ناتج عن عمل رأس الحفر عمى 

بحيث يزيد أو ينقص من الحمل المطبق  (الذي يمتف عميو الطرف السريع من كبل الحفر  )القاع ويؤثر عمى الممفاف 
 [. 3،35 ]عمى رأس الحفر تبعًا لمعزم في المحرك 

     تستخدم أثناء الحفر بمحركات كيربائية أجيزة الحفر العادية التي يجب أن تجيز بمعدات مناسبة لمتغذية ، ولمراقبة 
. عمل المحرك الكيربائي 

 

:  تركيب محطات الحفر الكهربائية –3–6
     يجب أن يتالءم محرك الحفر الكيربائي ، وميما كان نوعو مع شروط الحفر الصعبة عادًة ، والتي تتميز من خالل 

 [: 3،29 ]اآلتي 

عممًا أن قطر المحرك أقل من قطر  )قطر صغير لممحرك الكيربائي ، والذي يتطمبو قطر البئر الصغير أيضًا  .1
 . (البئر ، بما يسمح بمرور عادي لسائل الحفر الصاعد إلى السطح 

ضغط كبير لعمود سائل الحفر الموجود في البئر ، والذي يزداد بازدياد   العمق ، ويؤثر مباشرًة عمى عمل  .2
. المحرك الكيربائي 

. درجة حرارة مرتفعة في منطقة تواجد المحرك الكيربائي ، خصوصًا في اآلبار العميقة  .3



أثناء الحفر )االىتزازات والصدمات القوية التي يتعرض ليا المحرك أثناء عمل رأس الحفر، سواًء عمى القاع  .4
. ، أو أثناء توسيع المناطق المتضيقة من البئر (العادي

التحميل عمى رأس الحفر من خالل المحرك الكيربائي ، أي أن المحرك يتعرض لضغط من قبل أعمدة الحفر  .5
. المركبة فوقو ، إضافًة إلى ضغط عمود سائل الحفر 

التغيرات الكبيرة والمفاجئة لعزم الدوران المؤثر عمى المحرك الكيربائي بسبب عدم تجانس عمل رأس الحفر عمى  .6
. القاع ، نتيجًة لتغير خواص الصخور ورد فعميا عمى رأس الحفر 

ىذا السائل . باتجاه قاع البئر  (خالل المحور المجوف لممحرك  )عبور سائل الحفر خالل المحرك الكيربائي  .7
كل ذلك يؤدي إلى . ذو المزوجة العالية أحيانًا ، والتركيز المرتفع لمحبيبات الصمبة الحيادية ذات القساوة المرتفعة 

خصوصًا تمك التي تحتك مع ىذا  )تعريض مكونات المحرك الكيربائي لمتأثير الحتي من قبل سائل الحفر
 . (السائل

     في بداية استخدام الحفر بمحركات كيربائية مغمورة استعممت مقمالت لعدد دورات المحور ، وضعت بين المحور 
تصميم رؤوس الحفر كان يأخذ باالعتبار تعريضيا  )ورأس الحفر لجعميا مالئمًة لنوعية رؤوس الحفر المستخدمة آنذاك 

، ( التي تقوم بدور عمب سرعة ) فيما بعد تم االستغناء عن مقمالت عدد الدورات  . (لحمل كبير وعدد دورات قميل 
تتميز ىذه المحركات بطول كبير وقطر . فصممت محركات كيربائية خاصة تعمل بعدد دورات مقبول من قبل رأس الحفر 

. صغير 

القسم الخارجي ، وىو ثابت ويوصل مع مجموعة مواسير الحفر بواسطة وصمة :      يتألف المحرك الكيربائي من قسمين 
 3،23 ]الدوار ، الذي يوصل مع رأس الحفر بواسطة وصمة مناسبة أيضًا  (المحور المجوف  )والقسم الداخمي . مناسبة 

 .]

عالية  ( Asynchronous)    المحركات الكيربائية المستخدمة في الحفر ىي من النوع ثالثي األطوار غير متوافقة 
القسم الدوار لممحرك مجزأ إلى دارات مغمقة ، وأخيرًا فإن عدد . ، تعزل عن سائل الحفر بواسطة الزيت  (التوتر  )الجيد 

 [. 3،29 (     ] 1 – 6 )األجزاء المكونة لمحرك الحفر الكيربائي نبينيا في الشكل . دورات المحور قميمة نسبيًا 

الذي يتكون من أنبوب فوالذي تكبس مواد حشو من  (القسم الساكن من المحرك  )     في جسم المحرك الكيربائي 
أما القسم الدوار المكون من . الصمب الممغنط بالتناوب مع مواد حشو غير ممغنطة من البرونز أو األلمنيوم المقسى 

وتركب بين القطاعات . محور مجوف فتركب عميو قطاعات ذات دارات مغمقة من األلمنيوم وذلك بواسطة مزالت طوالنية 
وسطية شعاعية  (  Bearingsمضاجع  )التي تتوافق من حيث توضعيا مع القطاعات الممغنطة لمقسم الساكن ممركزات 

ذات رولمانات ، حيث تستند عمى مواد الحشو غير الممغنطة لمقسم الساكن وتؤمن تمركزًا تامًا لمجزء الدوار مع الجزء  



 
. رسم توضيحي لمحرك حفر كهربائي  : ( 1 – 6 )الشكل 

 

. القسم الدوار- 4. مراكز استناد كروية دفعية- 30-3. مراكز استناد شعاعية- 5-2.   المحور المجوف لممحرك–1
المبيت - 10. الجسم الخارجي- 9. مواد حشو مغناطيسية- 8.       لفيفة القسم الساكن- 7. القسم الساكن- 6

- 25-14. وصمة عموية- 13. مبيت المزيتات- 12. المبيت التوصيمي العموي- 11. التوصيمي السفمي لممحرك
عمب - 18. عمب حشو اإلحكام السفمي- 17. نوابض المزيتات- 34-16. مكابس المزيتات- 33-15. مزيتات

- 22. إبرة تالمسية- 21. مدخل الكبل الكهربائي- 20. زوج من جمب الحشو العموي- 19. حشو اإلحكام العموي
. مبيت المحور الدوار- 26. مركز استناد اإلبرة التالمسية- 24. رأس حماية- 23. مواد حشو إحكام مدخل الكبل

مخمد - 31. المحور المجوف لمقسم الدوار- 29. مركز استناد شعاعي أسطواني- 28. قارنة توصيل مسننة- 27
وصمة - 37. عمبة حشو إحكام المحور- 36. جمبة مزودة بحشو إحكام مطاطي- 35. مزيت المحور- 32. مطاطي

. رأس الحفر- 38. المحور مع رأس الحفر



تتمقى مراكز االستناد الشعاعية الوسطية األوزان الشعاعية التي تؤثر عمى   . mm 0.6الثابت بفراغ شعاعي أعظمي مقداره 
يستخدم مركز استناد محوري بمضجع . المحور ، في حين يتمقى مركز استناد مبيت التوصيل السفمي األوزان المحورية 

يجري إحكام . واحد أو اثنين لوصل جسم المحرك الكيربائي الثابت مع المحور الدوار ، ويوضع في الجزء السفمي منو 
ومن أجل تالفي تسرب سائل الحفر إلى المحرك الكيربائي . نيايتي المحور الدوار بواسطة عمبة حشو سفمية وأخرى عموية 

 يجب المحافظة عمى ضغط الزيت في فراغ المحرك بحيث يكون أكبر قمياًل – والذي في حال حصولو يؤدي إلى احتراقو –
من ضغط سائل الحفر المتدفق من خالل المحرك الكيربائي ، وذلك من خالل عمبة الحشو ، وليذا الغرض توجد في الجزء 

ثالثة مزيتات ، أحدىا ممموء بزيت طائرات كثيف ،  (الجسم الخارجي الثابت  )العموي من مبيت محرك الحفر الكيربائي 
تكون . ويتصل بعمبة الحشو العموية ، أما المزيتان اآلخران فيما ممموءان بزيت محوالت ، ويتصالن بتجويف المحرك 

المزيتات مكشوفة من األعمى ، لذلك فإن ضغط سائل الحفر يؤثر من خالل المكابس ، والضغط اإلضافي يتولد عن 
وىي منع سائل الحفر من التسرب  )تقوم المزيتات إضافًة إلى وظيفتيا األساسية السابقة . نوابض توضع داخل المزيتات 

بتأمين تعويض دائم لمزيت الذي يفقد من خالل عمبة الحشو ، كما تضبط الضغط في المحرك عند ارتفاع  (إلى المحرك 
 [ . 3،29 ]درجة حرارتو 

     يوصل مبيت القسم الدوار في الجزء السفمي من المحرك ، حيث يركب عمى محوره المجوف مراكز استناد شعاعية 
أما في الجزء األوسط من المحور الدوار فيركب مزيت ذو نابض يولد ضغطًا فائضًا من الزيت في تجويف المحور ، .

تتم حماية الجزء السفمي لممحور المجوف من تأثير سائل الحفر . حيث يؤمن حماية مراكز االستناد من تأثير سائل الحفر 
. بواسطة جمبة حشو خاصة 

      تستعمل في حفر اآلبار محركات كيربائية متعددة األنواع والخصائص ، وفي الجدول
 [ . 6،31] نبين الخصائص التقنية لبعض منيا  ( 1 – 6 )

-MAP.1.Dنوع المحرك 

25-617/10 

MAP.1 -

25-725/8 
MAP.1.A-

21.5-658/10 
MAP.1-21.5-

658/10 
MAP.1 -

17.-658/6 

 1000 1250 1100 1650 1100توتر التيار، ىرتز 

 V 50 50 50 50 50التردد في الثانية 

 A 160 160 151 144 115التيار العادي 

عدد الدورات 
( rot/min)المتوافقة

600 750 600 750 1000 

 8 12.5 14 9 12% االنزالقية العادية

 kgf.m 273 330 227 222 106العزم العادي 



 K.W 150 220 120 150 100الطاقة العادية

. الخصائص التقنية لبعض محركات الحفر الكهربائية : ( 1 – 6 )الجدول 
 

     يتم تأمين الحمل المطموب عمى رأس الحفر بترك وزن المحرك الكيربائي بكاممو وجزء من وزن أعمدة الحفر عميو ، 
وينقل ىذا الوزن إلى رأس الحفر من خالل جسم المحرك الكيربائي إلى عمبة حشو إحكام المحور الدوار ، ثم من خالل 

. مركز االستناد المحوري ينقل إلى المحور ، ومنو إلى رأس الحفر المتصل بو 

    ذكرنا سابقًا أن مزيتات المحرك الكيربائي المستخدم في الحفر تؤمن ضغطًا داخل المحرك أكبر قمياًل من ضغط سائل 
 ويوجد نوعان من المزيتات . الحفر الذي يتدفق خاللو 

مزيت مفتوح ومزيت مغمق ، والفرق بينيما كما يبين الشكل يكمن في عنصر الفصل بين سائل الحفر  : ( 2 – 6الشكل  )
والزيت ، فالفاصل في المزيت المفتوح عبارة عن مكبس عادي ، أما في المزيت المغمق فيو عبارة عن حجاب مطاطي 

 [. 29 ]يؤمن عماًل مؤكدًا لممكبس ، ألن سائل الحفر ال يمكنو المرور بين المكبس واسطوانة   المزيت 

أو أسفمو في ) يركب عمى ساعده في المزيت المفتوح  ( P) يتحرك خالليا مكبس  ( C )     يتكون المزيت من اسطوانة 
يضاف إلى ىذه األجزاء الرئيسية لمنوعين فتحة جانبية في المزيت المفتوح لتأمين  . ( a) نابض حمزوني  (المزيت المغمق 

، حيث يتم من خاللو االتصال بين المحرك والوسط الخارجي المحيط  ( O )خروج الزيت في حال ارتفاع الضغط داخمو 
 ( d )يحوي المزيت المغمق باإلضافة إلى ىذه المكونات األساسية عنصرًا إضافيًا ىو عبارة عن حجاب مطاطي . بو 

. يثبت عمى المكبس         ويتحرك بحركتو 

 
. مزيتات المحرك الكهربائي المغمور  : ( 2-6 )الشكل 

I –مزيت مفتوح                     .II –مزيت مغمق  .

:  نظام نقل الطاقة الكهربائية إلى محرك الحفر الكهربائي في البئر –4–6
     تتم تغذية محرك الحفر الكيربائي بالطاقة الكيربائية من السطح بواسطة كبل مغطى بالمطاط ، ويتكون من عدة أجزاء 

يتناقص القطر الداخمي . توصل ىذه األجزاء مع بعضيا أثناء ربط المواسير . تركب داخل كل ماسورة حفر وعمود حفر 
لمواسير الحفر وخصوصًا عند الرأسين نتيجة وجود كبل نقل الطاقة الكيربائية ، لذلك تستخدم أثناء الحفر بمحركات 



كيربائية مغمورة مواسير حفر خاصة بقطر داخمي ثابت ، مزودة بوصالت بقطر خارجي كبير ومجيزة داخميًا بقطع تثبيت 
نظام توزيع األجيزة والمعدات الالزمة أثناء استخدام محرك الحفر  ( 3 - 6 )نوضح في الشكل . وحماية ألجزاء الكبل 

. الكيربائي 

 
. مخطط توزيع أجهزة الحفر بمحرك كهربائي مغمور في البئر: ( 3 – 6 )شكل 

. محرك الحفر الكهربائي- 2.                              رأس الحفر- 1

. المنضدة الرحوية- 4.                  مجموعة مواسير الحفر- 3

. خرطوم سائل الحفر- 6.                       كبل خارجي ثابت- 5

. مستقبل التيار- 8.                      الرأس الهيدروليكي- 7

. عمبة التوتر العالي- 10.       (قمم الحفر  )الماسورة المضمعة - 9

. منظم تغذية رأس الحفر- 12.                     أسطوانة الممفاف- 11

. محول تغذية ذو استطاعة كبيرة- 14. منصة تشغيل محرك الحفر الكهربائي- 13

. محطة التشغيل- 15.             فاصل لمتيار عالي التوتر- 15



 

مع الرأس الييدروليكي من جية ومع قمم الحفر من الجية األخرى ، وذلك  ( 4- 6الشكل  )     يتصل مستقبل التيار 
ويحوي المستقبل عمى  . بواسطة وصمتين مناسبتين 

 
. مستقبل التيار الكهربائي: ( 4 – 6 )شكل 

. ركيزة الواصل التالمسي- 3.               عمود- 2.         واصل تالمسي- 1

. مبيت مستقبل التيار- 6.             عوازل- 5.            حمقة تالمس- 4

. رأس مدخل الكبل- 9.  واصل كبل خاص- 8.         أسالك توصيل- 7

. شفير- 12.    محمل انزالقي- 11.                 قناع- 10

. فرجون تالمس- 15.           ماسورة- 14.               قامطة- 13

. مسمار- 18.        لوح صمب- 17.      ماسك الفرجون- 16
 

ويحكم  ( 4) ، ويوصل قمب الكبل مع الحمقات البرونزية  ( 1)فتحة جانبية ليدخل منيا الكبل مع الواصل التالمسي 
إلى الحمقات البرونزية التي تدور  ( 15) ، ويوصل التوتر من خالل فرجون كربوني  ( 12 )المدخل بواسطة شفير حشو 

حيث يمكن أن يدور  ( 6) يوضع العمود مع األجزاء المركبة عميو داخل مبيت . عند دوران سائل الحفر  ( 2 )مع العمود 
. خاللو بحرية 

من أحد طرفيو  ( 2) ، مذكر التالمس ( 5 – 6الشكل  )     يحوي كل جزء من كبل التوصيل الكيربائي مزدوج السمك
 ( . 3 )ومؤنث التالمس من الطرف الثاني 



تمحم إحدى نيايتي الموصل .      يصنع مؤنث ومذكر التالمس من مطاط توضع فيو حمقات نحاسية تالمسية بموصالت 
. مع الحمقة التالمسية ، والنياية األخرى مع  قمب الكبل 

     عند ربط مواسير الحفر وكذلك األعمدة والوصالت مع بعضيا يعشق مذكر التالمس مع مؤنث التالمس لمجزء الذي 
تقوم مجموعة مواسير الحفر بدور الموصل . يميو وبذلك توصل قطاعات الكبل لتكون دارة توصيل كيربائية مزدوجة السمك 

. الثالث ، ويطمق عميو اسم الموصل األرضي 

: المميز العممي لمحرك الحفر الكهربائي - 6-5

 ]    يبين مميز عمل محرك الحفر الكيربائي كيفية تحول كل من عدد دورات المحور وعزم الدوران والطاقة والمردود 
6،36 . ] 

    إن تعيين عدد دورات محور محرك الحفر الكيربائي ، وكأي محرك كيربائي غير متوافق ويغذى بتيار متناوب يتم 
: باستخدام العالقة اآلتية 

nr = nS ( 1 – S )            ( 1 – 6 ) 
 

 

. جزء من الكبل الموصل لمتيار الكهربائي: ( 5 – 6 )الشكل 

. مؤنث تالمس ثنائي- 3.  مذكر تالمس ثنائي- 2.        الكبل مزدوج القمب- 1

. ركيزة مؤنث التالمس- 5.      ركيزة مذكر التالمس- 4

: حيث أن 

 nS – عدد دورات الحقل المغناطيسي لمقسم الساكن من المحرك الكيربائي  .



 S – انزالق المحور الدوار بالنسبة لحقل المحور الساكن من المحرك الكيربائي، وتتراوح قيمتو في المجال ( S = 0.08 . . 

. 0.12 .) 

: إذن عدد دورات المحور عند الشحن العادي لممحرك تأخذ الشكل اآلتي 

nr = ( 0.92 . . . 0.88 ) nS           ( 2 – 6 ) 

. قيمة انزالق المحور الدوار تتغير مع تحول الشحنة المؤثرة عميو 

    عند استخدام توتر ثابت فإن تغير عزم الدوران عمى المحور كتابع النزالقو يعطى بالمحني النموذجي الموضح في 
 ( . 7 – 6 )الشكل 

 

 
. تحول عزم محرك الحفر الكهربائي المغمور كتابع لالنزالق : ( 7 – 6 )الشكل 

 

 ( : Mnالتصميمي ) يمكن استنتاج العالقات اآلتية بين عزم الدوران العممي والعزم النظري  ( 7 – 6 )من الشكل 

Mmin = 0.6 Mn   ,   Mst = 1.5 Mn   ,   Mmax = 1.8 . . .2.2 Mn 

حيث أن منحني تحول العزم ) Sm و Snالمجال المحصور بين .  العزم عمى المحور عند بدء الحركة – Mst: حيث أن 
. يشكل المنطقة الفعالة ، أما المجال الخارج عن ىذه الحدود فيشكل منطقة غير فعالة بسبب عدم استقرار العزم  (مستقر 

ال يمكن الحصول عمى زيادة ىامة لعزم دوران محور المحرك بزيادة التوتر وذلك بسبب النظام المغناطيسي الخاص لمحرك 
زيادة توتر التيار الكيربائي عن القيمة التصميمية تؤدي إلى زيادة كبيرة لمعزم في نظام العمل في الفراغ . الحفر الكيربائي 

. ، وزيادة لمطاقة الضائعة في الحقل المغناطيسي 

     إن قيم معامالت تشغيل محركات الحفر الكيربائية المغمورة في البئر تعتمد عمى قيمة التوتر العادي المغذي ليذه 
نبين ىذه الخصائص وعالقتيا  ( 8 – 6 )في الشكل . المحركات، وأيضًا عمى الطاقة التي تستمدىا من مجموعة التشغيل

 ( . P )بالطاقة المستمدة من الشبكة 



     تتميز قيم معامالت تشغيل محركات الحفر الكيربائية المغمورة في البئر بتغير كبير لكل من العزم والطاقة عمى 
. محورىا ، ونتيجًة لذلك يفترض أن يكون مميز عمل محركات الحفر الكيربائية أكثر متانًة من مميز عمل توربينات الحفر 
ومع أن مجال تحول عدد دورات محور التوربين كبير إال أن الطاقة التي يتم إيصاليا إلى رأس الحفر تنحصر في مجال 

. صغير نسبيًا 

درجة حرارة الوسط )     تتأثر فعالية محركات الحفر الكيربائية المغمورة بشكل كبير بدرجة حرارة البئر في منطقة تواجدىا 
، إذ تتناقص شدة التيار وبالتالي طاقة محرك  (المحيط بالمحرك وأيضًا ارتفاع درجة حرارة ىذا الوسط أثناء تشغيل المحرك 

لذلك يجب تأمين تبريد فعال لمحرك الحفر الكيربائي وذلك باستخدام الغزارة المناسبة . الحفر مع ارتفاع درجة الحرارة 
. لسائل الحفر 

 

 
. معامالت تشغيل محرك الحفر الكهربائي المغمور كتابع لمطاقة المستمدة من الشبكة: ( 8 – 6 )الشكل 

 

    تحدد النياية الحدية المقبولة لشدة التيار الكيربائي بعد تعيين درجة حرارة سائل الحفر عند العمق الذي سوف يعمل 
درجة الحرارة العظمى تتبع لنوعية المواد  )عنده محرك الحفر الكيربائي ودرجة الحرارة العظمى التي يمكن أن يتحمميا 

بعد ذلك يتم . بحيث ال تتجاوز درجة الحرارة المتولدة عن تمك العظمى المحتممة من قبمو  (العازلة المستخدمة في المحرك 
 . (وذلك عند استعمال القيمة المحددة لشدة التيار الكيربائي  )تعيين الطاقة التي يمكن أن يولدىا محرك الحفر الكيربائي 

    بما أن درجة الحرارة سوف تزداد مع زيادة عمق البئر فإنو يجب إنقاص شدة التيار الكيربائي كمما ازداد تقدم رأس 
ىذا األمر يؤدي إلى تناقص طاقة محرك الحفر الكيربائي والعزم عمى محوره الدوار ، ويتبع ذلك . الحفر في الصخر 



ونتيجًة لذلك فإن طريقة الحفر بمحركات كيربائية مغمورة تطبق إلنجاز . تناقص في فعالية رأس الحفر في تفتيت الصخور 
. اآلبار القميمة العمق ، أو المراحل األولى من اآلبار العميقة 

    يجب أن تزاد شدة التيار الكيربائي المغذي عمى السطح مع ازدياد عمق البئر وذلك من أجل إيصال القيمة المحددة 
لمتيار إلى محرك الحفر الكيربائي المغمور ، حيث أنو مع ازدياد عمق البئر يزداد طول كبل التغذية وتزداد نسبة التيار 

.  المفقودة خاللو 

:      قيمة توتر تيار التغذية عمى السطح تعطى بالعالقة التالية 

US = Un + UC               ( 3 – 6 ) 

:  حيث أن 

Un – (فولت  ) قيمة التوتر العادي في محرك الحفر الكيربائي المغمور . 

US -  (فولت  )قيمة توتر التيار الكيربائي عمى السطح . 

UC -  قيمة التوتر الضائعة في كبل التغذية بين وحدة التغذية عمى السطح ومحرك الحفر الكيربائي المغمور في البئر( 
 . (فولت 

عمميًا تؤخذ قيمة التوتر الضائع في . ىذه القيمة تعتمد عمى طول الكبل وشدة التيار ودرجة حرارة الوسط المحيط بالكبل 
.   من كبل التغذية m 1000فولت لكل  ( 100 . . . 50 )المجال 

 

: االستخدام العممي لمحركات الحفر الكهربائية - 6-6

     إن عدد دورات رأس الحفر عند استخدام طريقة الحفر بمحركات حفر كيربائية مغمورة تتغير ضمن مجال محدد 
وفي الواقع فإن  . Sn = 1.5 و S = 0أي ضمن المجال  ( 7-6الحظ الشكل  )بالمنطقة الثانية لمنحني عزم الدوران    

 = M = 1.5 Mn , M)مجال تحول عدد دورات رأس الحفر ىو أقل من ذلك، إذ لو فرضنا أن حدود تغير عزم الدوران ىي 

0.5 Mn ) لذلك يفترض أن تكون عدد دورات رأس الحفر عند استخدام % 8فإن مجال تحول عدد الدورات يكون أقل من ،
يمكن تغيير عدد دورات رأس الحفر بتغيير نوع محرك الحفر الكيربائي وبعدد . طريقة الحفر بمحركات حفر كيربائية مغمورة ثابتة 

. أقطاب متغيرة ، أو بتغيير شدة التيار 

بحيث يؤمن  (إلخ . . . الوزن النوعي ، المزوجة ، فاقد الرشح  )    يتم تحديد غزارة سائل الحفر وخواصو المختمفة 
تنظيف قاع البئر من نواتج الحفر ورفعيا إلى السطح ، تشكيل ضغط معاكس عمى  )الوظائف األساسية المطموبة منو 

مع التشديد عمى وظيفة تبريد  (إلخ . . جدران البئر لتأمين ثبوتيتيا مع الموائع الموجودة ضمن الطبقات المسامية والنفوذة  
محرك الحفر الكيربائي ورأس الحفر أيضًا ، حيث أن الطاقة التي يولدىا محرك الحفر الكيربائي والتي تحدد فعاليتو ال 

.  عمى ىذه الغزارة –كما رأينا سابقًا - تتأثر بغزارة سائل الحفر ، خالفًا لطاقة توربينات الحفر التي تعتمد بشكل رئيسي 

قيمة  )    من أجل الحصول عمى سرعة ميكانيكية كبيرة لرأس الحفر في الصخور يتم اعتماد حمل كبير عمى رأس الحفر 
والذي يؤثر مباشرًة عمى قيمة اإلجياد المؤثر عمى محرك  (ىذا الحمل تحدد اعتمادًا عمى المقاومة الميكانيكية لمصخر 

. الحفر الكيربائي ، وبالتالي عمى عزم دوران محوره 



      اعتمادًا عمى خاصية المتانة التي يتمتع بيا المميز العممي لمحركات الحفر الكيربائية المغمورة في البئر يمكن 
يقوم المنظم بتأمين سرعة تقدم ثابتة . استعمال منظم آلي لتقدم رأس الحفر في الصخور ، أي يمكن أتمتة عممية الحفر 

يحدد منظم  التقدم . لرأس الحفر ، أو بتأمين حمل ثابت عميو شريطة االستعمال الكامل لطاقة محرك الحفر الكيربائي 
أي  )الذاتي سرعة اختراق الصخور كتابع لشدة تيار محرك الحفر الكيربائي والتي تبقى ثابتة طالما لم تتغير شروط الحفر 

 . (طالما بقيت سرعة الحفر ثابتة 

    عند ارتفاع شدة التيار الكيربائي لسبب ما فإن سرعة الحفر يجب أن تقمل كي يعود التيار إلى قيمتو األولية وذلك 
إذا حدث العكس ، أي قّمت شدة التيار الكيربائي فإن سرعة الحفر تزاد من . بالتقميل من الحمل المطبق عمى رأس الحفر 

. خالل زيادة الحمل عمى رأس الحفر 

عمى مبدأ ( المخطط الحركي لو  ( 9 – 6الذي نبين في الشكل  )     يعتمد عمل المنظم الذاتي لسرعة تقدم رأس الحفر 
 [ : 3،28 ]التيار المتباين وعمى النحو اآلتي 

 
. المخطط الحركي لممنظم اآللي لسرعة تقدم رأس الحفر : ( 9 – 6 )الشكل 

 

 ( ) G) الذي يغذى بالطاقة الكيربائية من الشبكة عمى تشغيل مولد التيار المستمر  ( M.A )يعمل محرك التيار المتناوب 
، الذي يدور باتجاه معاكس لدوران محرك  ( MC) يقوم ىذا األخير بتغذية محرك التيار المستمر  . (ذو الحركة الدورانية 

عندما  . ( D) لمجياز التفاضمي  ( r2 و r1 )يؤثر محركي التيار المستمر والمتناوب عمى تروس مسننة . التيار المتناوب 
سوف يدوران حول  ( S2 و S1) مع بعضيما فإن الترسين الصغيرين  ( r2 و r1 )يتساوى عدد دورات الترسين المسننين 

 ( S2 و S1) فإن حركة الترسين الصغيرين  ( r2 و r1 )عند حدوث أي فرق بين عدد دورات األقراص المسننة . محورييما 
باتجاه األعمى  (الممفاف  )تضطرب ، ويؤثران من خالل نظام توصيل مناسب عمى جياز الرفع واإلنزال في وحدة الحفر 

إن تغيير عدد دورات المحرك ذي التيار المستمر يمكن من  . (يعمل عمى رفع أو إنزال مجموعة مواسير الحفر  )واألسفل 
 . (مع بقاء عدد دورات محرك التيار المتناوب ثابتة  )تأمين سرعة حفر متغيرة بالقيمة واالتجاه 



 

: تحضير محرك الحفر الكهربائي المغمور وكيفية استخدامه في  البئر - 6-7
    تتميز األجيزة المستخدمة أثناء الحفر بمحركات حفر كيربائية مغمورة بالتصميم المعقد نسبيًا سواًء األجيزة السطحية 

لذلك ينصح باتخاذ االحتياطات الضرورية لتأمين سير عممية الحفر بشكل . لوحدة الحفر ، أو تمك التي تنزل في البئر 
فيما يمي نبين الخطوات التي يجب أن تتبع عند الحفر . طبيعي بدون انقطاعات وبأكبر فعالية ممكنة ليذه األجيزة 

 [. 6،36 ]بمحركات حفر كيربائية مغمورة 

سواًء كان حديثًا أو استخدم سابقًا وجرت لو الصيانة  ) يجب فحص  محرك الحفر الكيربائي قبل إنزالو في البئر – 1
ويتم التحقق من مستوى الزيت في المزيتات من خالل . والتحقق من وجود كمية الزيت المناسبة في المزيتات  (الالزمة 

. وضعية المكابس 

.  تحدد درجة انحناء المحرك ومحوره الدوار – 2

لمقسم الدوار قبل ربط المحرك مع رأس الحفر أثناء تعميقو بواسطة  (باتجاه محور المحرك  ) يحدد الفراغ المحوري – 3
يمُكن تحديد الفراغ المحوري من تقييم نوعية . الرافع وبطريقة مشابية لقياس الفراغ المحوري لمقسم الدوار من توربين الحفر 

. التركيب ودرجة تآكل المضاجع المحورية 

 يفحص الشرار الذي يوصل من خاللو المحرك الكيربائي المغمور مع رأس الحفر ، وكذلك مع مجموعة مواسير – 4
الحفر ، وتحدد وضعيتو ودرجة عازليتو ، ألن ىذه المناطق يمكن أن تضعف أثناء الحفر نتيجة العزم المقاوم الذي يتعرض 

عند مالحظة . إن حدوث تآكل لمشرار يؤدي إلى ىروب الزيت ودخول سائل الحفر . (رد فعل قاع البئر )لو المحرك 
. ضعف في مناطق الوصل ىذه يجب أن يعاد المحرك إلى ورشات الصيانة 

تفحص نياية كل من الجزئين .  يجب التأكد من وصل أجزاء كبل التغذية بشكل دقيق عند وصل المواسير مع بعضيا – 5
. وتغسل بالماء ثم بزيت خاص بيا 

 يجب تالفي الصدمات الكبيرة أثناء الفك أو الوصل ، وكذلك أثناء اإلنزال والرفع ، ألنيا قد تسبب تشوه لنظام تالمس – 6
. كبل التغذية مع مجموعة مواسير الحفر 

بعد  (المتصل مع مجموعة مواسير الحفر  ) يتم التحقق من المقاومة الكيربائية لعازل جسم محرك الحفر الكيربائي – 7
ىذه  )ىذه المقاومة تتناقص مع تزايد عمق إنزال المحرك بسبب ارتفاع درجة الحرارة . ربط كل مجموعة أو ماسورة حفر 
. m 3000 – 2000 عمى عمقMΩ  10–2 وتنخفض إلى MΩ 50المقاومة عمى السطح ىي بحدود 

يجب إعادة فكيا واستبعادىا  (أو مجموعة مواسير)وفي حال مالحظة تناقص مفاجئ ليذه المقاومة بعد وصل آخر ماسورة 
. عن مجموعة مواسير الحفر التي سوف تنزل في البئر 

 شوط من مواسير الحفر لمتأكد من سالمة التركيب 25 – 20 يتم تشغيل  محرك الحفر الكيربائي بعد إنزال ما بين – 8
يصال التيار الكيربائي  . وا 



أجيزة قياس مؤشرات  التيار ) يجب المراقبة المستمرة لألجيزة السطحية أثناء عمل رأس الحفر عمى قاع البئر   – 9
. والتي تمُكننا من تحديد كيفية عمل محرك الحفر الكيربائي  (الفولت ، األمبير ، الواط : الكيربائي 

وقبل البدء بالرفع يستمر بضخ  (الذي يحدد من خالل التناقص الكبير لسرعة الحفر  ) بعد استيالك رأس الحفر – 10
. لتنظيف البئر من نواتج عمل رأس الحفر  (مع وجود رأس الحفر فوق القاع  )سائل الحفر 

.   يجب فحص نيايات طرفي كبل التغذية في كل جزء أثناء الرفع وغسمو مجددًا بالماء إلبعاد سائل الحفر – 11

 يفحص محرك الحفر الكيربائي مجددًا عند وصولو إلى السطح ، ويتم التحقق من أجزائو قبل إعادة إنزالو مجددًا في – 12
. البئر 

 ليتر 0.5 – 0.3استيالك الزيت العادي ىو بحدود  ) يتم التحقق من وضعية مكابس المزيتات ومقاومة العازل – 13
نزال لممحرك في البئر ، وينتج ىذا االستيالك عن التمدد الحراري لمزيت  إذا كان االستيالك  . (خالل كل عممية رفع وا 

. أكبر من ذلك يجب إرسال المحرك إلى ورشة الصيانة 

 يرفق محرك الحفر الكيربائي بإضبارة تسجل فييا كافة المعمومات الخاصة بو ، وتشمل ظروف عممو في – 14
البئر ، من عدد ساعات عممو ، والعمق ، ودرجات الحرارة، ونظام الحفر الذي استخدم ، ونوعية سائل الحفر 

الموجود في البئر ، والنتائج التي تم الحصول عمييا ، ويضاف إلى ذلك حتمًا عمميات اإلصالح والصيانة التي 
. أجريت لو 

 


