
اختبار الطبقات أثناء الحفر 

Drill Stem Testing ))  
 

    :االختبار أثناء الحفر  تعريف- 9-1

 تعرف عممية اختبار الطبقات بأنيا طريقة إنياء مؤقتة لمبئر ، وذلك لتحديد الخواص اإلنتاجية لمطبقة المختبرة،ويتم     
ذلك من خالل عزل الطبقة المراد اختبارىا عن تأثير عمود سائل الحفر، وتعريضيا لضغط مساو لمضغط داخل المواسير ، 

 ( Water Cushionوسادة مائية   )، أو معبأة كميًا أو جزئيًا بالماء  (إذا كان ضغط الطبقة قمياًل  )التي تنزل فارغة كميًا 
وذلك في الطبقات ذات الضغوط المرتفعة ، لتجنب حدوث اندفاع شديد لمموائع أثناء االختبار ، كما يمكن استخدام بعض 

وذلك بحقنيا تحت ضغط  ( Gas Cushion )بداًل من الماء وتسمى وسادة غازية   (غاز اآلزوت مثاًل  )الغازات الخاممة 
وبذلك فإن عممية االختبار ىي بعكس عممية الحفر ، حيث أن سائل الحفر أثناء عممية الحفر يشكل . داخل مواسير الحفر 

ضغطًا معاكسًا عمى جدران البئر أكبر قمياًل من ضغط الموائع الطبقية لمنعيا من التدفق إلى البئر ، األمر الذي في حال 
.  [ 8] حدوثو يمكن أن يؤدي إلى عدم التمكن من متابعة الحفر ، وأحيانًا اندفاع البئر وحدوث الكوارث 

: المعمومات التي نحصل عميها من اختبار الطبقات أثناء الحفر - 9-2
 [ : 8،9،16،24 ]     إن المعمومات التي نحصل عمييا من تحميل معطيات االختبار تشمل   

حيث يمكن أن تكون أفضل من نفوذية  : ( Average Effective Permeability ) النفوذية الوسطية الفعالة – 1
 .العينات االسطوانية ، ألن الحجم المقاس أكبر بكثير 

ويحدد إذا كان زمن اإلغالق كافيًا ، أو يحسب إذا لم يكن ىذا الزمن  : ( Reservoir Pressure ) ضغط المكمن – 2
. كافيًا 

تسمح بتقييم فيما  ( DR) حيث أن طريقة حساب نسبة التموث  : (  Wellbore Damage ) درجة تموث جدار البئر – 3
. إذا كان البئر يعمل بدون تموث 

) ، وىذه الظواىر تتأثر بعدم انتظامية  ( Permeability Changes) ، تغير النفوذية  ( Barriers ) وجود حواجز – 4
ميل الجزء المستقيم من منحني استعادة الضغط ، وىذا عادًة  يتطمب وجود معطيات أساسية لتمييز واحدة  (شذوذ 

. عن األخرى 

وذلك لتحديد المسافة من جدران البئر إلى المنطقة التي  : ( Radius of Investigation ) نصف قطر البحث – 5
. تأثرت باالختبار 

ويمكن أن يحدد إذا كان المكمن صغيرًا واالختبار يجري  : ( Depletion of Reservoir ) احتمال استنفاذ المكمن – 6
. بشكل صحيح 

 



(  Methods of Formation Testing)طرق اختبار الطبقات -9-3
 [ : 2،3 ]توجد طريقتان الختبار الطبقات     

 طريقة االختبار لمطبقات المفتوحة –9-3-1

(              Formation Test Open Hole  :) 

    يتم اختبار الطبقات المفتوحة قبل تغميفيا وتدعيميا باإلسمنت ، أي بعد حفر الطبقة مباشرًة أو أثناء حفرىا ، وذلك إذا 
ويعتبر ىذا االختبار من العمميات . كانت سماكتيا كبيرة ، حيث تختبر عمى عدة مراحل بدءًا من األعمى إلى األسفل 

اليامة جدًا خاصًة في اآلبار االستكشافية ، حيث أنو في حال التأكد من عدم وجود النفط أو الغاز يمكن إلغاء مرحمة 
. التغميف اإلنتاجية بيدف التقميل من الكمفة اإلجمالية لمبئر 

 طريقة االختبار لمطبقات المغمقة –9-3-2

 (                  Formation Test Closed Hole  :)

يتم اختبار الطبقات المغمفة عمى مراحل من األسفل إلى األعمى ، حيث تقسم إلى عدة نطاقات ، ويجري تثقيب مواسير     
وتختمف ىذه . التغميف واإلسمنت لفتح الطبقة ضمن المجال المحدد ، حيث يحدث ارتشاح الموائع من خالل الثقوب 

:  [7،8،16]الطريقة عن سابقتيا بأنيا 

 . (وكميا عمميات تتميز بكمفتيا العالية  )أكثر كمفًة ، كونيا تجري بعد عمميات التغميف والسمنتة والتثقيب -   

إن سطح ارتشاح الموائع الطبقية باتجاه البئر أقل مما ىو عميو في الطريقة  السابقة ، حيث أن االرتشاح ىنا يحدث -    
. من خالل الثقوب فقط ، بينما يحدث من كامل جدران البئر في الطريقة المفتوحة 

    إضافًة إلى ذلك فإن الطريقتين تختمفان في نوعية العازل المستخدم ، حيث يكون من نوع عازل طبقي في االختبارات 
.  المفتوحة بينما يكون عازل لممواسير في االختبارات المغمقة 

:     تستخدم ىذه الطريقة في الحاالت اآلتية 

حيث  )عند عدم التمكن من تطبيق طريقة االختبار المفتوح ، وذلك إما بسبب عدم وجود منطقة مناسبة لتثبيت العازل - 1
، أو أن ثبوتية ىذه الطبقات ضعيفة وال  (تكون الطبقات غير متماسكة وذات قساوة  قميمة ، أو أن لدونتيا عالية 

تسمح بالتوقف عن دوران سائل الحفر لفترات طويمة وكافية إلجراء االختبار، وىذه الطبقات قابمة لمتيدم وتسبب 
.   استعصاء العازل 

عند حدوث خطأ في تقييم الطبقة أثناء الحفر ، واكتشاف إمكانية احتوائيا عمى النفط أو الغاز بعد تدعيميا بالتغميف - 2
. واإلسمنت من خالل القياسات الجيوفيزيائية البئرية 

:  أهداف االختبار – 4–9
 :   [ 8،9]     ييدف اختبار الطبقات أثناء الحفر إلى ما يمي 



البحث عن النفط والغاز في جميع الطبقات الجيولوجية التي يمكن أن تكون مؤىمة لتشكيل مكامن لممركبات -  1
مكانية استثمارىا، وتحديد المردود االقتصادي ليا  . الييدروكربونية في الحقل الذي تحفر بو وا 

تحديد نوعية الموائع الطبقية وتركيبيا وخواصيا وذلك من خالل تحميل العينات المأخوذة من الطبقة في المخبر ضمن -  2
. الشروط الطبقية من ضغط ودرجة حرارة 

. قياس الضغط الطبقي الذي تتواجد عنده المركبات الييدروكربونية في الطبقة -  3

، األمر الذي يمكن من (إلخ. . النفوذية ، درجة تموث الطبقة بسائل الحفر  )تحديد الخواص المكمنية لمطبقات -   4
ويمكن . الحساب التقريبي الحتياطي الموائع الطبقية المتواجدة في الطبقة وتقدير معدل اإلنتاج المحتمل من البئر 

تحقيق ىذا اليدف باالستعانة بمعطيات تحميل العينات االسطوانية ، وخصوصًا المسامية ودرجة التشبع بالموائع 
.  ومعامل المردود

     تحقيق األىداف الثالثة األولى يتم بسيولة بواسطة أجيزة االختبار التي سنقوم بدراستيا الحقًا ، أما اليدف الرابع 
يقاف التدفق الستعادة الضغط الطبقي  )فيتطمب فترة اختبار طويمة نسبيًا  ، وقد ال تسمح ظروف البئر  (تدفق الموائع وا 

 المغمق ألنو يمّكن  من إطالة فترة االختبار حسب رالمفتوحة بذلك ، بينما يمكن تحقيق ىذا اليدف عن طريق االختبا
. ليذا السبب غالبًا ما يكتفى بتحقيق األىداف الثالثة األولى اعتمادًا عمى االختبار المفتوح . الطمب 

 

  : الطبقات التي ينصح باختبارها – 9-5
يجب أن تختبر جميع الطبقات الجيولوجية التي يمكن أن تشكل خزانات نفطية أو غازية ، أي الطبقات التي تتمتع - 1

ويمكن أن تتكون . وتغطييا من األعمى واألسفل طبقات كتيمة  (إلخ . . مسامية ، نفوذية  )بخواص مكمنية جيدة 
تراكمات النفط والغاز عند وجود المجمعات في الخزانات الطبيعية ، وىي الصخور التي تستطيع أن تحوي النفط 

والغاز وأن تتخمى عنيا عند استثمار المكمن ، وىذه الخزانات يمكن أن تكون ذات أصل رسوبي أو بركانية أو متحولة 
. عمى اتصال مع الصخور ذات األصل الرسوبي 

أثناء حفر اآلبار يجب مراقبة نواتج الحفر عمى السطح من خالل فحصيا بعدسة مكبرة ، وعند مالحظة احتوائيا عمى - 2
مسامات وىي من النوع الذي يمكن أن يشكل مكمن يجب اختبارىا ، خصوصًا عند مالحظة وجود نفط في ىذه 

. المسامات 

. عند حدوث تسرب لسائل الحفر في طبقات تتمتع بالشروط المذكورة سابقًا لتشكيل مكامن يجب اختبارىا ىي أيضًا - 3

     يجب التنويو إلى أن برنامج اختبار الطبقات أثناء الحفر يحدد وفقًا لمعمود الميتولوجي المقترح لمبئر ، وىذا البرنامج 
قابل لمتغيير أثناء الحفر ، لذلك يجب تعديل برامج االختبار تبعًا لممالحظات العممية عمى البئر ، بحيث تختبر كل 

 .   الطبقات التي يمكن أن تشكل أماًل نفطيًا أو غازيًا 

 

( :  DST Equipment )معدات االختبار - 9-6



ومجموعة من الصمامات التي توضع عند نياية مواسير   (العازل  )     تتكون معدات االختبار من الباكر 
يساعد الباكر في عزل الطبقة المراد اختبارىا عن تأثير عمود سائل الحفر في البئر والسماح لممائع . الحفر 

 1 - 9 )والشكل . بالدخول إلى حجرة االختبار أو حاضنة العينات الطبقية ، ومنيا إلى مجموعة مواسير الحفر 
. يبين معدات االختبار (

 [ : 8 ]يجب أن تؤمن أجيزة االختبار الشروط اآلتية 

 – ذي الضغط األكبر من ضغط الطبقة –أن تعزل الطبقة المراد اختبارىا عن عمود سائل الحفر الموجود في البئر -  1
.  الذي يثبت فوق الطبقة المختبرة–وجعل ىذا السائل يؤثر عمى العازل فقط 

أن تمكن من وصل الطبقة المختبرة مع األجيزة المركبة عمى السطح من خالل مجموعة مواسير الحفر الفارغة كميًا أو - 2
. جزئيًا 

أن تحافظ عمى الموائع التي تدخل من الطبقة إلى داخل مواسير الحفر ، أثناء رفع الجياز إلى السطح ، وذلك لمتمكن - 3
. من أخذ عينات من ىذه الموائع لتحميميا مخبرياً 

.     وفيما يمي سوف ندرس بعض ىذه األجيزة 
 

: تصنيف أجهزة االختبار- 9-6-1

:  وفق مؤشرات عمميا عمى الشكل التالياالختبارمن الممكن تصنيف أجيزة 

: حسب وضعية البئر - 1

  (أثناء الحفر )أجيزة الختبار الطبقات المفتوحة 

  (بعد السمنتة)أجيزة الختبار الطبقات المغمقة 

:  االختبارحسب عدد مراحل - 2

 أجيزة أحادية المرحمة .

  (نيائية+ تمييدية )أجيزة ثنائية المرحمة 

  أجيزة عديدة المراحل
  



 

. مخطط توزع معدات االختبار  ( 1 - 9 )الشكل 

: المسميات من األسفل إلى األعمى 

.       فتحات عبور– 5.                    حذاء االرتكاز– 1 

.     صمام الفتح واإلغالق– 6.                  (الباكر ) العازل– 2 

.  صمام الدوران العكسي– 7.                    وصمة األمان– 3  

 . مجموعة المواسير– 8.           المطرقة الهيدروليكية– 4  
     

 :    حسب طريقة العزل- 3

  العزل مع االستناد عمى قعر البئر

  العزل مع االستناد عمى جدران البئر

 :    حسب عدد العوازل -4

  أجيزة وحيدة العازل .

  أجيزة ثنائية العوازل

 أجيزة عديدة العوازل .

 :    حسب نوع العازل- 5

 أجيزة ذات عوازل ميكانيكية .



 أجيزة ذات عوازل ىيدروليكية .

 :   حسب طريقة القياس- 6

 أجيزة ذات مقاييس ضغط وحرارة لألعماق .

 أجيزة ذات مقاييس ضغط وحرارة سطحية .

 :     حسب طريقة التحكم بفارق الضغط- 7

 باستعمال الفاالت القاعية .

 باستعمال منظم ضغط .

 باستعمال منظم جريان .

 :       حسب طريقة التحكم باألجهزة- 8

 بمساعدة حركة مواسير الحفر المحورية .

 بمساعدة الحركة المحورية والدورانية .

 بمساعدة الحركة المحورية لممواسير وكبل التحكم  السطحي .

 :  حسب وجود أو عدم وجود حجرة العينات- 9

 مع أخذ عينة نفطية . 

.      وسنقوم في ىذا الفصل بدراسة بعض األجيزة ، وسنرّكز عمى األكثر انتشارًا واستخدامًا منيا في مجال حفر اآلبار 

: جهاز االختبار ذو العازل المخروطي - 9-6-1-1
 

من .      يعتبر ىذا الجياز األول الذي استخدم في اختبار الطبقات المفتوحة ، ويستخدم في اآلبار ذات األقطار الكبيرة 
أجل استخدام ىذا الجياز يجب أن تحفر الطبقة المتوقع احتواءىا عمى الموائع الييدروكربونية برأس حفر ذي قطر أصغر 
من قطر رؤوس الحفر التي استخدمت الختراق الطبقات التي تعموىا ، وذلك من أجل تشكيل مسند لمعازل المخروطي في 

يجب أن يتكّون مركز استناد العازل من صخر متماسك بمقاومة ميكانيكية . الطبقة التي تشكل الغطاء غير النفوذي ليا 
كافية لتحّمل العازل والضغط المطبق عميو من قبل أعمدة الحفر ، وعمود سائل الحفر ، باإلضافة إلى خاصيتو األساسية ، 

.  (عديم النفوذية )وىي إن يكون كتيمًا 
 

     :أجزاء جهاز االختبار ذو العازل المخروطي - 9-6-1-1-1
 

 ( : 2–9الشكل ) من جزئين رئيسيين   [ 6 ]    يتألف جياز االختبار ذو العازل المخروطي 

. العازل والمصفاة في الجزء السفمي         - 

. جياز االختبار الفعمي المركب فوق العازل         - 



 
. رسم تخطيطي لجهاز االختبار ذي العازل المخروطي  : ( 2–9 )الشكل 

 . مواسير الحفر - S.        المسند الصخري - 1

.  صمام اإلقالع – S1.                   العازل - 2

.  صمام الحفظ – S2   .                المصفاة - 3

.  صمام الموازنة – S3.            جياز االختبار- 4
 

:  العازل - 1

توصل األسطوانة مع .     يتألف العازل من أسطوانة معدنية يرّكب عمييا مطاط مرن ذو مقاومة كبيرة وبشكل مخروطي 
أنبوب مثّقب ، يقوم بدور مصفاة ، تسمح لمموائع اآلتية من الطبقة بالدخول والصعود إلى جياز االختبار ، ثم مواسير 
الحفر ، وتمنع الحبيبات الصخرية التي ترافق الموائع الطبقية من الدخول ، لتالفي تأثيرىا الحتي عمى جياز االختبار ، 

. وخصوصًا الصمامات ، وكذلك عمى مواسير الحفر 

  

: جهاز االختبار - 2

ألن فتحو يرافق  )عموي ، يطمق عميو اسم صمام اإلقالع :     يتكّون  جياز االختبار من أسطوانة مجّيزة بصمامين 
، وآخر سفمي ، يسّمى صمام الحفظ ، ألنو يغمق بعد نياية االختبار ، ويحفظ الموائع فوقو من  (إقالع االختبار الفعمي 

يوصل جياز االختبار مع صمام الموازنة ، الذي يعمل عمى وصل أو قطع الصمة ما بين . االختالط مع سائل الحفر 
الفراغ الحمقي فوق العازل وأسفمو ، أي أنو عندما يكون مفتوحًا فإن الضغط فوق العازل يساوي الضغط أسفمو ، لذلك يسّمى 



صمام تعادل الضغوط ، وبذلك يسّيل من إنزال ورفع جياز االختبار ، دون أن يشّكل العازل أي فعل مكبسي ، كما أنو 
. يساعد في تحرير العازل بعد االنتياء من االختبار 

 

     :جهاز االختبار ذو العازل المخروطي  طريقة العمل باستخدام -9-6-1-1-2

[: 6]     تنجز عممية االختبار عند استخدام ىذا النوع من األجيزة وفق الخطوات اآلتية 

عند وصول الحفر إلى سطح الطبقة المراد اختبارىا ، ترفع تشكيمة الحفر ، وينّزل رأس حفر ذو قطر صغير ، ويتم - 1
. بواسطتو حفر المجال المراد اختباره ، وذلك لتشكيل مسند صخري الستناد العازل المخروطي 

حسب الضغط  )ينّزل جياز االختبار ذو العازل المخروطي بواسطة مجموعة مواسير الحفر ، الفارغة كميًا أو جزئيًا - 2
عند اإلنزال يكون الصمامان العموي والسفمي مغمقين ، في حين يكون صمام الموازنة مفتوحًا ،  . (الطبقي المتوقع 

تربط المواسير مع بعضيا يدويًا ، مع تثبيت الجزء الموجود داخل البئر ، وذلك بكبح . لتالفي الفعل المكبسي لمعازل 
الطاحون عن الحركة ، كما أن سرعة اإلنزال يجب أن تحّدد ، بحيث ال يشّكل العازل أي ضغط إضافي عمى 

عند وصول العازل إلى المسند الصخري الذي أنشئ مسبقًا ، يرّكب رأس تحكم عمى الطرف العموي . الطبقات 
لممواسير عند السطح ، مجّيز بصمام خاص قابل لمتعديل ، وكذلك بمقياس لمضغط مع تشّعبات سطحية سيمة الفًك 

. والتركيب ، لوصل رأس التحّكم مع مضخات سائل الحفر عند   المزوم 

  ، وذلك بترك جزء من وزن أعمدة الحفر الموجودة أعمى جياز االختبار  ton 3- 2نقوم بالتحميل عمى العازل بمقدار - 3
وبذلك يقسم الفراغ الحمقي . ، من أجل تثبيتو في المسند الصخري من جية ، وا غالق صمام الموازنة من جيٍة أخرى 

أحدىما فوق العازل ، ويشّكل الجزء الرئيسي ، واآلخر أسفل : خارج مجموعة الحفر وجياز االختبار إلى جزئين 
العازل ، مقابل الطبقة المراد اختبارىا ، وبالتالي يتحّول ضغط عمود سائل الحفر الكائن فوق العازل عميو ، مما يزيد 

.  من قوة تثبيتو مع المسند الصخري 

وىو يفتح نتيجة تقمص نابض لولبي ذي  )  من أجل فتح صمام اإلقالع ton 7- 5يزاد الحمل عمى العازل حتى  - 4
، وبذلك يتم وصل الطبقة الواقعة  (قساوة معينة وانضغاطو بفعل الحمل ، حيث يحدد الحمل تبعًا لقساوة النابض 

 وتندفع الموائع من الطبقة إلى – ما بين الصمامين العموي والسفمي –أسفل العازل مع الفراغ داخل جياز االختبار 
. مرحمة االختبار األولية : تسّمى ىذه المرحمة . ىذا الفراغ الصغير ، الذي يمتمئ بسرعة 

يتم إنزال قضيب معدني خاص ضمن مواسير الحفر ، يترك ليسقط بشكل حر تحت تأثير وزنو ، ويصطدم مع مكبس - 5
 )صمام اإلقالع مؤديًا إلى فتحو ، وبالتالي وصل الطبقة مع مواسير الحفر ، وىنا تبدأ مرحمة االختبار الفعمية 

  . (الرئيسية 

نتيجة فتح صمام اإلقالع فإن محتويات الطبقة تندفع باتجاه البئر ، وترتفع داخل مواسير الحفر ، وقد يحدث اندفاع - 6
شديد ليذه الموائع في حال كون ضغط الطبقة   مرتفعًا ، لذلك، ومن أجل التخفيف من ىذا االندفاع توضع فالة ذات 

. مقطع صغير ما بين صمامي جياز االختبار ، لتشكيل ضغط معاكس عمى الطبقة 



     إذا كان تدفق الموائع كبيرًا ، يمكن إيقافو بسيولة بعد الحصول عمى كمية مناسبة منيا ، وذلك برفع العازل عن 
المسند الصخري ، الذي يؤدي إلى تعريض الطبقة إلى ضغط عمود سائل الحفر ، وبالتالي إيقاف حركة الموائع منيا 

 .

، يزال الحمل عن العازل برفع المواسير لألعمى قمياًل  (الذي تحدد فترتو تبعًا لظروف البئر  )بعد االنتياء من االختبار - 7
. ، مانعًا الموائع التي دخمت من الطبقة من االختالط مع سائل الحفر  (السفمي  )، فيغمق صمام الحفظ 

إن االستمرار في رفع المواسير يؤدي إلى فتح صمام الموازنة ، وبالتالي يتساوى الضغط أعمى وأسفل العازل ، مسّياًل - 8
. وىنا نبدأ برفع جياز االختبار مع مجموعة مواسير الحفر حتى السطح . من تحريره ، ومؤّمنًا قتل الطبقة 

عند وصول المواسير المميئة بنواتج االختبار إلى السطح تؤخذ عينات منيا ، وعمى مجاالت متعددة ، وترسل لمتحميل - 9
. المخبري 

     :جهاز االختبار ذو العازل المخروطي  مساوئ استخدام -9-6-1-1-3

يتميز استخدام جياز االختبار ذو العازل المخروطي بعدة عيوب ، جعمت استخدامو قمياًل في الوقت الحاضر ، نذكر         
 [ : 6 ]منيا 

ال يمكن استخدامو في اآلبار ذات األقطار الصغيرة ، نظرًا ألن الطبقة المراد اختبارىا سوف تحفر برأس حفر ذي قطر - 1
. أصغر أيضًا 

إن تحضير البئر لالختبار يتطمب وقتًا كبيرًا ، نتيجة حفر الطبقة برأس حفر ذي قطر صغير ، مما يؤدي إلى ضياع - 2
وقت كبير ، خاصًة وأن ىذا الجزء سوف يعاد توسيعو بعد االختبار باستخدام رأس حفر ذي قطر مساٍو ألقطار 

. الرؤوس المستخدمة فوق المسند الصخري ، مما يزيد من كمفة حفر البئر 

ال يمكن استخدامو في الطبقات ذات القساوة الضعيفة ، ألن المسند الصخري لمعازل سوف يتيّدم عند التحميل عمى - 3
. العازل ، وبالتالي ال يتمّكن من عزل الطبقة عن عمود سائل الحفر الموجود في البئر 

ضغط  )ال يحوي الجياز مقياسًا لمضغط عند القاع ، وىذا األمر يقمل من المعمومات التي يمكن جمعيا عن الطبقة - 4
 (إلخ . . . الطبقة ، عامل اإلنتاجية ، درجة التمّوث بسائل الحفر 

أثناء تنزيل الجياز ، وعند ارتكازه عمى جدران البئر في المناطق المنحرفة ، أو في مناطق التضّيق ، يمكن أن يفتح - 5
. صمام الحفظ ، مؤديًا إلى فشل عممية االختبار 

    نظرًا ليذه العيوب ، فإن ىذا الجياز لم يعد يستخدم في الوقت الحاضر ، وتّمت دراستو لتوضيح تطًور أجيزة االختبار 
. فقط 

       

:  أجهزة االختبار ذات العازل األسطواني  -9-6-1-2

: وىذه األجيزة ىي األكثر شيوعًا واستخدامًا في الوقت الحاضر، وتقسم من حيث مجال استخداميا إلى األنواع اآلتية     

. أجيزة اختبار لمطبقات المغمقة - 1



. أجيزة اختبار لمطبقات المفتوحة بعازل واحد - 2

. أجيزة اختبار لمطبقات المفتوحة بعازلين الختبار مجالين منفصمين في آن واحد - 3

يبين األجزاء المختمفة ألجيزة االختبار ذات العازل األسطواني باستخدام مواسير الحفر في حالتي  ( 3-9 )    والشكل 
. االختبار المفتوح والمغمف 

 

 [ : 8،9،16 ]تتكون أجيزة االختبار لمطبقات المفتوحة من األجزاء اآلتية 
 

 : ( Tail )ذيل جهاز االختبار- 9-6-1-2-1

يؤدي الذيل الوظائف . يقع الذيل أسفل العازل ، ويتكون من المصفاة وحاضن مقياس الضغط وعدد من أعمدة الحفر     
: اآلتية 

. التمكين من التحميل عمى العازل ، وذلك نتيجة استناده عمى قاع البئر من خالل حذاء أصم -  آ

السماح لمموائع اآلتية من الطبقة بالدخول واالرتفاع خالل مجموعة المواسير باتجاه السطح ومنع الحبيبات الرممية التي - ب
، وىي عبارة عن ماسورة مثقبة  ( 4-9 )تستعمل ليذا الغرض مصفاة ، الشكل . قد تحمميا ىذه الموائع من الدخول 

. توزع الثقوب عمييا بشكل متناظر وبأشكال ىندسية متعددة 

 



 

تشكيمة االختبار باستخدام مواسير  (3-9)الشكل
الحفر في حالتي االختبار المفتوح والمغمف 

الحذاء -  1  

. مسجل الضغوط السفمي -  2

. وصالت التصفية -  3

يمكن أن نجد أعمدة حفر تبعا لمسافة المجال -  4
 .المختبر 

العازل المطاطي -  5

. وصمة األمان -  6

 المطرقة الييدروليكية -  7

. مسجل الضغوط العموي -  8

 الصمام الرئيسي -  9

صمام )صمام أخذ ضغوط التدفق واإلقفال -  10
.  (الفتح واإلغالق

.  حجرة العينات -  11

رأسية تعميق )وصمة تعميق وتعديل الجريان -  12
.  (ومنظم جريان

 .صمام الدوران المعاكس-  13
 



 
. مصفاة جهاز االختبار مع مسندها  : ( 4-9 )الشكل 

 

 تحدد أقطار الثقوب اعتمادًا عمى التركيب الحبيبي لمصخر في الطبقة المختبرة ، بحيث تسمح لحبيبة واحدة بالعبور وتمنع 
تصنع المصافي من  . (قطرىا أكبر من قطر حبيبة واحدة وأصغر من قطر مجموع حبيبتين  )عبور حبيبتين في آن واحد  

أعمدة حفر ذات سماكة جدار كبيرة كي تكون قادرة عمى تحمل األوزان الكبيرة التي تترك عمييا لتثبيت العازل ، إضافًة إلى 
تصنع . يتم اختيار طول المصفاة اعتمادًا عمى طول المجال المراد اختباره . الضغط الخارجي الكبير لعمود سائل الحفر 

توصل النياية السفمى لممصفاة مع حذاء .   إنش 3/8 3 - ¼ 6  إنش وأقطار من 60–12المصافي بأطوال تتراوح ما بين 
بنياية مدببة تسّيل من إنزال مجموعة االختبار خصوصًا في مناطق الميل وتؤّمن تثبيتيا عمى القاع أثناء التحميل عمى 

. العازل  

 : ( Packer )العازل - 9-6-1-2-2

    وىو أسطواني الشكل يتكون من ماسورتين معدنيتين يثبت عمييما مطاط مقاوم مع وجود فراغ محدد بين الماسورتين 
.  يسمح عند اقترابيما من بعضيما بزيادة قطر العازل حتى يصبح مساويًا لقطر البئر

 عزل الطبقة المراد اختبارىا عن تأثير عمود سائل الحفر حيث يؤمن ىذا العازل بعد تثبيتو عمى ة العازل ىيوظيف    
و توجد عدة أنواع لمعازل حسب البئر ، جدران البئر عزل الجزء الكائن أسفمة عن تأثير عمود سائل الحفر أعمى العازل 

: المراد اختباره

 ( .5-9 )، الشكل  (عازل طبقات)عازل بئر مفتوحة  



   ( . 6-9 ) ، الشكل (عازل مواسير)عازل بئر مغمفة 

أما الفرق ، و في كل األنواع و إن اختمفت فإن وظيفة العازل تبقى واحدة وىي العزل التام لممجال المراد اختباره
ففي عازل المواسير تكون نقطة ، األساسي بين عازل المواسير و عازل الطبقات فيو في مكان نقطة االستناد أو االرتكاز 

االرتكاز موجودة عمى جدران مواسير التغميف حيث أن ىذا النوع من العوازل مزودة بأظافر تعشيق نحو األسفل تتحرر و 
 .تصبح جاىزة لمتعشيق بمجرد تدوير المواسير بمقدار معين و البدء بوضع الحمل عمييا

وىناك نوع آخر من ىذه العوازل مزودة باإلضافة ألظافر التعشيق نحو األسفل بأظافر تعشيق نحو األعمى لمنع تحرر 
 الباكر عند تعرضو لضغوط قوية من األسفل 

 

 
. عازل طبقي : ( 5-9 )الشكل 

 
. عازل لممواسير : ( 6-9 )الشكل 

أما مكان نقطة االرتكاز في ، النوع يستعمل باإلضافة لعمميات االختبار إلجراء بعض العمميات اإلنتاجية األخرى  وىذا
 .تكون نقطة االرتكاز في قاع البئر بواسطة مجموعة الذيل و الحذاء  (عازل الطبقات)النوع الثاني من العوازل 

ىي تساوي الصفر من أجل ( تقدر بواحدة الشور )و من الخواص القياسية لمجزء المطاطي من العازل ىي قساوتو  
 وحدة 95-50 من أجل االيبونيت و عمميًا يتم استخدام العوازل بقساوة مطاط من 100و (الخام )الكاوتشوك الطبيعي 

و تتراوح قيمة . (جيد التشوه)و من البدييي أنو بزيادة القساوة يقل عامل التشوه و يزداد عامل المرونة و المتانة ، شور
 at 200-170  )بينما جيد التشوه  من  ( at 370)و  (at 60)معمل المرونة لألنواع المستخدمة من المطاط بين القيمة 

) . 

دون  (cº 180---20-)و من الجدير بالذكر أن المطاط الجيد المرن و المتين يتحمل تغير درجة الحرارة في المجال 
 . أن تتأثر آلية عممو بشكل ممحوظ

 : ميكانيكية عمل العازل- 
 

أثناء إنزال األجيزة و حتى الوصول إلى القاع فإن العازل يكون متمددًا بوضعو األصمي حيث تكون الوصمة السفمية 
معمقة مع الوصمة العموية بواسطة حمقة استناد موجودة أعمى المحور المركزي و يكون الجسم العازل المطاطي مرتبط مع 

 عمى السطح العموي لموصمة السفمية باالنضغاطالوصمة العميا و عندما يبدأ التحميل عمى العازل فإن الجسم المطاطي يبدأ 



في الوقت الذي تبدأ الوصمة العميا و التي تتمقى الحمل باليبوط نحو األسفل حول المحور الرئيسي مما يؤدي لتكدس الجسم 
المطاطي عمى شكل تناقص في طولو بمقدار يعادل انتقال الوصمة العميا نحو األسفل و ىذا التناقص في طول العازل 

 عرضيًا لالستناد عمى جدران البئر و في ىذه األثناء ينشأ فرق ضغط بين المنطقة فوق العازل  (تمدده) يؤدي إلى انتفاخو 
و المنطقة المختبرة و نتيجة ليذا الفرق فإن السطح العموي لمجسم المطاطي يستند و يرتص إلحكام العزل عمى جدار البئر 

. شرط وجود تحميل مستمر و ثابت خالل فترة االختبار 

ومن الجدير بالذكر أن بعض الطبقات السطحية التي تحتوي عمى مكامن نفطية و غازية و عندما تستدعي الضرورة اختبار 
و . ىذه الحالة تخمق مشكمة خاصة عندما يقوم طاقم الحفر بالتعامل مع جياز االختبار/ىشة أكثر من المعتاد/مثل ىذه الطبقات 

.  تحتاج نسبيًا لوزن كبير من مجموعة مواسير الحفر لمحصول عمى عزل جيد (بعازل ميكانيكي)تشكيمة االختبار التقميدية 

أيضًا في اآلبار العميقة ، ففي اآلبار السطحية يمكن أال يحقق طول المواسير الوزن الكافي و المطموب لتثبيت العازل      
و عندما تكون الطبقات طرية حيث ال يمكن إسناد ذيل تشكيمة جياز االختبار عمى القاع  و بالتالي عدم التمكن من 

فإنو يمكن تأمين العزل باستخدام عازل قابل لالنتفاخ أو ، تطبيق الوزن المحدد النتفاخ العازل و الحصول عمى العزل الجيد
. وسوف نأتي عمى دراسة ىذا النوع من األجيزة الحقًا . (  ىيدروليكياً  )العزل بواسطة السوائل 

:  ويتكون من األجزاء اآلتية :جهاز االختبار - 9-6-1-2-3

: Hydro-spring tester)   (جهاز اختبار التدفق- آ

ويحوي صمامًا نابضيًا يفتح بالتحميل  ( 7-9الشكل )يقع ىذا الجياز في الجزء السفمي من مجموعة االختبار،        
ويمكن التحقق من فتح الصمام من خالل مراقبة مقياس الوزن . يكون ىذا الجياز مغمقًا أثناء التنزيل . عميو بوزن معين 

 .عمى السطح ، الذي يسجل تناقصًا مفاجئًا بفعل قوة دفع الموائع المتدفقة 

 

: حاضنة العينة الطبقية - ب

 ليتر تتجمع فيو العينة النظيفة من الموائع الطبقية في 2جياز اختبار التدفق ، وىي عبارة عن فراغ بحجم  تقع فوق     
. تكون الحاضنة مفتوحة أثناء اإلنزال ، وتغمق بعد امتالئيا بالعينة الطبقية . المراحل األخيرة من االختبار 

 

:  ( Reverse circulation ports ) صمام الدوران المعاكس - جـ

    وظيفة ىذا الصمام ىي إجراء دوران في البئر بعد االنتياء من االختبار وتحرير العازل لقتل الطبقة التي تم تحريضيا 
وتعمل ىذه الصمامات إما بكسر أغطيتيا بواسطة . أثناء االختبار



 
. جهاز اختبار التدفق  : ( 7-9 )الشكل 

a –منظر عام     .b   - الجياز مغمق     .c  - الجياز مفتوح .

قطعة معدنية ترمى داخل مجموعة مواسير الحفر ، أو بكسر أغطيتيا برفع الضغط داخل مجموعة مواسير الحفر بواسطة 
. سائل الحفر 

 

: ( Multi flow evaluator )صمام الفتح واإلغالق - د

:   فوق جياز اختبار التدفق ويقوم بالوظائف اآلتية ىذا الصمام يقع     

. تنظيم عممية االختبار عمى مراحل  -

. تسجيل منحنيات استعادة الضغط داخل البئر -

، وبعد تثبيت العازل وفتح جياز اختبار التدفق تمر الموائع  (الفتح األول لمصمام  )أثناء اإلنزال يكون ىذا الصمام مفتوحًا 
وتستمر لبضع دقائق ، بعد ذلك يغمق الصمام بتدوير الطاحون  (مرحمة تحريض الطبقة  )الطبقية خاللو باتجاه األعمى

وخالل ذلك تستمر الموائع بالتدفق ويزداد الضغط داخل البئر ،  (ويحدد عددىا تبعًا لنوع الصمام  )عددًا من الدورات 



، ثم يفتح الصمام  (حوالي الساعة )وتستمر ىذه الفترة حتى استقرار الضغط داخل البئر وتحديد الضغط الطبقي تبعًا لذلك 
لفترة تتراوح بين نصف ساعة وساعتين ،  (الفتح الثاني )لمحصول عمى كمية كافية من الموائع  (بتدوير الطاحون  )مجددًا 

. بعد ذلك يغمق الصمام مجددًا لتسجيل منحني استعادة الضغط داخل البئر . وتسمى فترة االختبار الحقيقي 

  .فوق جياز اختبار التدفق لتشكيل ضغط معاكس عمى الطبقة والتخفيف من شدة التدفق     توضع أحيانًا فالة 

  :مجموعة األجهزة المساعدة في االختبار - 9-6-1-2-4

:   [ 8،9،16]  ، وتتألف من ر    تساىم ىذه المجموعة في إنجاح عممية االختبا
 

 :( Safety joint ) وصمة األمان - آ

    وتستعمل عند اختبار الطبقات المفتوحة ، وخصوصًا عند وجود طبقات ضعيفة التماسك ضمن المجال المفتوح من 
توضع وصمة األمان فوق . البئر والتي قد تتسبب في استعصاء العازل ، وليس ليا ضرورة عند اختبار الطبقات المغمقة 

العازل مباشرًة ، واليدف من استخداميا ىو تحرير مجموعة االختبار ورفعيا مع مواسير الحفر إلى السطح عند استعصاء 
. العازل واستحالة تحريره 

 معاكس لشرار بقية المجموعة وأيضًا شرار مواسير الحفر –تتميز وصمة األمان بشرار يميني بخطوة كبيرة : آلية عممها 
يجب أن تقاوم وصمة .  ويمّكن من حميا عن العازل بالتدوير إلى اليسار بواسطة الطاحون المركب عمى السطح –اليساري 

يوجد أنواع . األمان كل اإلجراءات التي تتخذ أثناء االختبار وعند الرفع والتنزيل بحيث ال تحل عن العازل إال عند الطمب 
. متعددة من وصالت األمان تختمف فيما بينيا بطريقة وصميا وفكيا ، وقطرىا الداخمي والخارجي ، ونوعية شرارىا 

 

 :(Hydraulic jar )المطرقة الهيدروليكية - ب

.     تستعمل المطرقة الييدروليكية في جميع عمميات اختبار الطبقات المفتوحة ، وال تستعمل في اختبار الطبقات المغمقة 
. وظيفة المطرقة الييدروليكية ىي المساعدة في تحرير العازل في حال استعصائو 

 ) وصمة األمان ، وتحول قوة الشد التي تتعرض ليا إلى عدة ضربات المطرقة الييدروليكية فوق  تركب:آلية عممها 
 الممتصق بقوة عمى –تؤثر ىذه االىتزازات عمى العازل . بقوة وسرعة تتناسبان وقوة الشد ونوعية المطرقة نفسيا  (اىتزازات 

المطرقة الييدروليكية فإن وفي حال عدم استخدام . مباشرًة ، مؤديًة لشده بقوة كبيرة ، ومساعدًة في تحريره -  جدران البئر 
.  قوة الشد التي يمكن تطبيقيا قميمة بسبب حساسية مجموعة االختبار 

    يوجد أنواع متعددة من المطارق الييدروليكية تختمف عن  بعضيا بقطرىا وقوة الشد التي تتحمميا ، وقوة الشد التي 
. يتم التحكم بسرعة وتردد كل ىزة بسيولة من قبل الحفار . وسرعة االىتزازات التي تولدىا تولدىا ، وبعدد 

أجهزة قياس الضغط والحرارة - ج

( Pressure and temperature  recorders )                   

 اليدف من ىذه األجيزة في جياز االختبار ىو تحديد الضغط ودرجة الحرارة في الطبقة التي يجري اختبارىا وذلك        
 وبالتالي تحديد P.V.T  من أجل دراسة العينة عمى السطح ضمن الشروط الطبقية باستخدام أجيزة الضغط والحرارة والحجم



توضع ىذه األجيزة ضمن حاضن خاص لوقايتيا من الصدمات ، والذي . نظام االستثمار المثالي لممكامن الييدروكربونية 
يركب فوق أو تحت العازل ، وقد يستخدم حاضنان في  

 

. أجهزة قياس الضغط ودرجة الحرارة  : ( 8-9 )الشكل 

. جياز قياس درجة الحرارة - 2.        جياز قياس الضغط - 1

تسجل ىذه األجيزة تحول كل من . الوقت نفسو ، أحدىما أسفل العازل والمصفاة ، والثاني أسفل جياز اختبار التدفق 
الضغط والحرارة عند قاع البئر كتابعين لمزمن ،وتقوم إبرة حساسة داخل الجياز برسم منحني التحول عمى ورقة حساسة 

. نبين ىذه األجيزة  (8-9 )في الشكل . مصممة ليذا اليدف

: ( Drillpipe )مجموعة مواسير الحفر - 9-6-1-2-5 

نزال مجموعة االختبار، والتحميل عمى العازل والصمام النابضي  وتتألف من أعمدة الحفر ومواسير الحفر، وىي تؤمن رفع وا 
: األجهزة السطحية التي يزود بها رأس البئر أثناء االختبار-  9-6-1-2-6

ولذلك تستخدم أجيزة تحكم سطحية بأشكال .  تستخدم ىذه األجيزة بيدف التحكم بعممية االختبار والسيطرة عمييا     
عند اختبار الطبقات المفتوحة تستخدم وصمة عادية عمى رأس مواسير الحفر مزودة .  [6]  ( 9-9 )مختمفة ، الشكل 

بتفريعتين ، توصل إحداىما مع خط الشعمة لمبئر، واألخرى مع برميل ممموء بالماء بواسطة أنابيب سريعة الفك والتركيب ، 
في البداية يفتح الصمام الذي يوصل رأس البئر مع برميل . ويركب عمى كل خط صمام يمكن فتحو وا غالقو عند الطمب 

الماء ، ويمكن مالحظة بدء التدفق من خالل فقاعات اليواء التي تخرج من المواسير ، وعندئذ يفتح الصمام الذي يصل 
. إلى خط الشعمة ويغمق الصمام اآلخر 

من خالل خط التدفق ، وتمكن ىذه  ( 10-9 )توصل أجيزة التحكم السطحية مع مجموعة التشعبات السطحية، الشكل 
. المجموعة من توجيو الموائع المتدفقة من البئر باالتجاه المطموب 



 ( : 11-9 )    تتألف أجيزة التحكم السطحية من األجزاء اآلتية ، الشكل 

: ( Lift nipple )وصمة الرفع - 1

 تمكن ىذه الوصمة من رفع مجموعة التحكم السطحية حتى خروج جزء من مواسير الحفر فوق السطح ، ليتم تثبيتيا      
. داخل الطاحون بالمزالت قبل فك األجيزة السطحية 

 
. أجهزة التحكم برأس البئر أثناء االختبار  : ( 9-9 )الشكل 

: ( Bar drop sub )وصمة قضيب اإلسقاط - 2

 تمكن ىذه الوصمة من رمي قضيب معدني داخل مجموعة مواسير الحفر لفتح صمام الدوران المعاكس ، وفي بعض      
. الحاالت لفتح الصمام العموي من جياز اختبار التدفق 

 

 
. مجموعة التشعبات السطحية : ( 10-9 )الشكل 



: ( Remote control valve )صمام ذاتي التحكم  -1

     يستخدم ىذا الصمام  لتشكيل ضغط ثابت عمى  رأس  البئر وذلك  لكي  يتم تدفق الموائع الطبقية ضمن نظام مستقر 
. ، حيث يغير ىذا الصمام من اتساع فالتو تبعًا لشدة التدفق 

:  (LT-20 swivel)الوصمة المعمقة الدوارة - 4

      تؤمن ىذه الوصمة إمكانية تدوير مجموعة مواسير الحفر لفتح أو إغالق صمامات جياز الفتح واإلغالق ، إضافًة 
 . (أي أنيا تقوم بوظيفة الرأس الييدروليكي أثناء الحفر العادي  )إلى وصل مجموعة التحكم السطحية بالتشعبات المختمفة 

: ( Master valve )صمام رئيسي - 5

.  يمكن ىذا الصمام من التحكم بسرعة وكمية الموائع المتدفقة من البئر 

:  ( Access valve )صمام عبور - 6

     يمكن ىذا الصمام من إجراء دوران لسائل الحفر بعد االنتياء من االختبار وقبل رفع مجموعة مواسير الحفر لمسيطرة 
. من أجل ذلك يوصل ىذا الصمام مع مضخات سائل الحفر . عمى الطبقة التي حرضت أثناء االختبار 

 
ج 

            
. أجزاء أجهزة التحكم السطحية  : ( 11-9 )الشكل 



صمام - 5.  الوصمة المعمقة الدوارة - 4. صمام ذاتي التحكم - 3. وصمة قضيب اإلسقاط - 2.  وصمة الرفع - 1
. وصمة - 7.  صمام عبور - 6.  رئيسي 

: أجهزة االختبار الهيدروليكية - 9-6-1-3

تنزل ىذه األجيزة بواسطة مواسير حفر أو أنابيب إنتاج .      تختمف ىذه األجيزة عن النوع السابق بطريقة تثبيت العازل 
 30 – 25حتى حوالي  )فارغة كميًا ، وعند وصول العازل إلى المنطقة المحددة تمأل المواسير بالماء ويرفع الضغط داخميا 

at ) ىذا الضغط كاف لفتح العازل األسطواني ثم فتح صمام جياز اختبار التدفق ، أي أن فتح . باستخدام مضخة صغيرة
ذا كان الضغط الطبقي منخفضًا يتم تقميل الضغط داخل المواسير تدريجيًا حتى تبدأ . العازل والصمام يتم ىيدروليكيًا  وا 

 [ : 24]من محاسن ىذه األجيزة . الموائع الطبقية بالتدفق 

. إنجاز االختبار بسرعة أكبر وعدم الضرورة لتحضير البئر لعممية االختبار  -1

إمكانية اختبار الطبقات المختبرة سابقًا ، وكذلك إعادة اختبار الطبقات العميا دون الحاجة لرفع الجياز إلى  -2
 .السطح إلعادة تجييزه 

:     وعمى الرغم من ذلك فإن استخدام ىذه األجيزة قميل نظرًا لمعيوب التي ترافق استخدامو منيا 

تستغرق عممية االختبار فترة طويمة وتزداد تعقيدًا ، حيث يضخ الماء داخل مجموعة مواسير الحفر لرفع الضغط من - 1
. أجل تثبيت العازل وفتح الصمامات ، ثم يخفض الضغط داخل المواسير من أجل تحريض الطبقة عمى اإلنتاج 

باستخدام ىذه األجيزة ال يمكن تسجيل منحني استعادة الضغط ، وبالتالي تحديد الضغط الطبقي ، نظرًا ألن المواسير - 2
. تكون ممموءة بالماء 

إن تحديد خواص الموائع الطبقية غير دقيق بسبب اختالط ىذه الموائع مع الماء الموجود داخل المواسير ، وبالتالي - 3
. تغير خواص ىذه الموائع 

 

:   أجهزة اختبار ترفع وتنزل بواسطة كبل مشابه لكبل القياسات الجيوفيزيائية البئرية –9-6-1-4

     تتميز ىذه األجيزة بفعالية كبيرة ، كما تتميز بقدرتيا عمى عزل مناطق محددة من البئر وتشكيل قنوات سحب داخل 
الطبقة ، حيث يتم استقبال الموائع الطبقية وتجميعيا ضمن أنبوب خاص داخل الجياز ، الذي يغمق بعد انتياء االختبار ، 

يتم تثبيت العازل  . (ضغط ، درجة حرارة  )ويحافظ عمى ىذه الموائع ضمن شروط مشابية لتمك الموجودة في الطبقة 
. وتحريره وتشغيل ىذه األجيزة بواسطة أجيزة تحكم آلية عمى السطح 

 


