
  التكریر معامل: البترول

  المقدمة

  تاریخ صناعة البترول

وقد ورد . العالم ذات الحضارات القدیمة، كمصر وبابل وسومر والصین وروسیا عرف البترول منذ آالف السنین، وعرفتھ شعوب        
فلك نوح علیھ السالم قد ُغطي من الداخل  قدیم أنفي الكتب المقدسة، وكذلك فیما كتبھ الرحالة األوائل، وقد جاء في التاریخ ال ذكر البترول

  .والخارج بالقطران

عشر، أصبح للبترول مكانتھ الراسخة في الحضارة اإلنسانیة، وصار مصدًرا  وفي العصور الحدیثة، وفي منتصف القرن التاسع        
الكمیات البسیطة التي یعثرون  م من البترول منمصادر الحرارة والضوء، وكان الناس حتى ذلك الحین، یحصلون على حاجتھ مھّما من

فلما أوشكت ھذه المقادیر القلیلة على النفاذ، أخذ الناس . البحیرات واألنھار علیھا على شكل رشح على سطح األرض، أو على سطح میاه
  .عنھ في باطن األرض ینقبون

م، ١٨٥٩شمال غربي بنسلفانیا بالوالیات المتحده األمریكیة في عام األولى، في  في حفر بئر البترول" أدوین دریك " وكان نجاح         
الدعائم الرئیسة التي ترتكز علیھا  بمولد صناعة البترول العالمیة، التي لم تلبث أن أصبحت ـ في أقل من نصف قرن ـ إحدى إیذاًنا

ره األولى، حتى ُعِثَر على البترول في منطقة سنوات على قیام دریك بحفر بئ وفي مصر، لم یمض أكثر من تسع. الحضارة اإلنسانیة
  .الساحل الغربي لخلیج السویس على" جمسھ"

 اآلبار، بحًثا عن البترول في الوالیات المتحدة الشركات، فیما بعد، على حفر آالف  إلى إقبال" أدوین دریك"وقد أدى نجاح         
  .األمریكیة وفي البالد األخرى

البترول جھوًدا خارقة لتطویر مختلف مراحل الصناعة البترولیة، بحیث تفي  اج ھذه الشركات بسرعة، بذل رجالومع تزاید إنت        
  .ذلك العالم المادي، ولعل ما تحقق في ھذه الصناعة منذ حفر بئر دریك خیر شاھد على بمتطلبات ھذا

 فقط من كل األعمال تنجز عن طریق اآلالت، بینما كانت النسبة ھناك نسبة ضئیلة ففي خالل الخمسینیات من القرن الماضي، كانت        
التي تلحق بالماكینات، واآلالت التجاریة  كما كان رجال الصناعة یعانون الخسائر. األعظم تنجز بجھود اإلنسان وحیوانات الجر الباقیة

 ولكن بعد اكتشاف البترول وإنتاجھ، أصبح من. االفتقار إلى الزیوت والشحومات المناسبة البسیطة الموجودة في ذلك الوقت، بسبب
على اآلالت البخاریة وآالت االحتراق الداخلي  الممكن تحقیق تنمیة عالیة سریعة وطویلة األمد، كما أمكن إدخال تطویرات مھمة مستمرة

  .زماناستخدام الطاقة المیكانیكیة مئات المرات في خالل قرن من ال ومختلف اآلالت، ونتیجة لذلك، تضاعف

 البترول في كل احتیاجاتھا، من زیوت التزییت والتشحیم، وعلى الجانب األعظم من إن اآلالت والماكینات التي تعتمد الیوم على        
قرن من الزمان على حفر بئر البترول األولى في  وبعد انقضاء أكثر من. احتیاجاتھا من الطاقة، تقوم بإنجاز معظم األعمال في العالم

مماثل قبل  أضعاف ما كان یمكن إنتاجھ في وقت استخدام اآلالت التي تدار بالبترول یتیح إنتاج  الیات المتحدة األمریكیة، أصبحالو
وأتاحت میكنة الزراعة في العدید من الدول توفیر الغذاء  .استخدام ھذه اآلالت، وبالتالي یتیح مضاعفة الدخل القومي عشرات المرات

اإلمكانات  وفي الوقت ذاتھ، فإن العامل نفسھ أصبح یمتلك المزید من. مع تخفیض العمالة المطلوبة  في العالملمالیین من السكان
  .لالستمتاع بالمنتجات والخدمات التي أتاحتھا صناعة البترول
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 الفصل األول
  وتركیبھ الكیمیائي وأسالیب الكشف عنھ أصل البترول

       

  الحفر واإلنتاج أصل البترول وطرق الكشف عنھ، وعملیات: القسم األول

  أصل البترول

نعلم أن  نحن. م تمامًا كیف تكّون ھذا البترول، وما أصلھمالیین السنیین، ولكن ال أحد یعل َتَكّون البترول ـ الذي نستخدمھ الیوم ـ منذ        
سطح األرض في المناطق البریة، أو تحت قیعان البحار  البترول یوجد في قیعان البحار القدیمة، ویستقر الكثیر منھ اآلن بعیًدا تحت

  .والمحیطات

  :البترول وتقول إحدى النظریات الخاصة بأصل       

ومضمون ھذه النظریة، أن مثل ھذه البقایا ذات . أجسام مخلوقات دقیقة ال حصر لھا تكّون من النباتات المیتة، ومنإن الزیت قد         
الصخور المحتویة على المواد العضویة نفسھا،  الحیواني أو النباتي، ترسبت في قیعان البحار القدیمة، وترسبت فوقھا المزید من األصل

قاع  وقد شكلت ھذه المواد العضویة، المختلطة بالطین والرمال، طبقة فوق طبقة استقرت على .البحارالتي تحملھا األنھار لتصب في 
وھذا . العضویة بفعل الوزن والضغط القائم فوقھا وألن الطبقات القدیمة قد دفنت تحت أعماق أبعد وأبعد، فقد تحللت المواد. البحار

والبكتیري كذلك،   بفعل الضغط والحرارة، فضال عن النشاط اإلشعاعي والتمثیل الكیمیائيثّم فإنھ ومن. الضغط الھائل یولد أیضا الحرارة
في النھایة إلى المادة التي نعرفھا باسم البترول، ونستخدمھا  تحولت المادة العضویة إلى مكونات الھیدروجین والكربون، التي تتحول

والصخور الرملیة  ونت الصخور الرسوبیة المعروفة، مثل الصخور الجیریةالطبقات العدیدة المتراكمة قد ك ومن المعتقد أن. للطاقة
التي التصقت في كتل صلبة بفعل الضغط الھائل الذي یتولد  والدولومیت، والصخور األخرى التي تكونت من الجسیمات الرقیقة الھشة،

باقي الصخور،  أما. تسمح بنفاذ الزیت والغازبعضھا فوق بعض، وبعض ھذه الصخور كثیف جًدا لدرجة ال  نتیجة تراكم ھذه الصخور
ویوجد الزیت في باطن األرض على شكل نقط . من خاللھا فھي مسامیة، بحیث تسمح للبترول والغازات الطبیعیة المصاحبة بأن ترشح

على شكل  ترول یوجدالرملي وفي شقوق الحجر الحیرى، ولیس صحیًحا ذلك المفھوم الخاطيء أن الب دقیقھ بین حبیبات الرمال والحجر
  .بحیرات أو أنھار أو ینابیع

وھناك شرطان أساسیان الحتجاز ھذا الزیت في . تصلح لتجمیع زیت البترول الخام وھناك عدة أنواع من التراكیب الجیولوجیة،        
  :الجوفي وعدم تحركھ وھما الخزان

الحاملة لھ، وھذه المصیدة قد تكون واحدة من عدة أنواع  تحتجز الزیت، وتمنع تحركھ خالل الطبقة" مصیدة"البد من وجود  .١
  .سیرد ذكرھا

وتسبب الطبقات الصخریة التي تعلو التكوینات  وجود حاجز من الصخور الصماء، یمنع ھروب الزیت إلى طبقات أعلى، .٢
 ط حركة انثناء الطبقات التيآالف األرطال على البوصة المربعة، وتزید من قوة ھذا الضغ الحاملة للزیت ضغوًطا كبیرة تصل إلى

الماضي السحیق، حیث حدثت انھیارات أو  تصاحب تكوین التركیب الجیولوجي، والتي تكونت نتیجة للتحركات في القشرة األرضیة في
  .وغیر المسامیة كسور في قیعان المحیطات بین الطبقات المسامیة

ویستمر تحرك .  طبقات أكثر مسامیة، مثل الحجر الرملي والحجر الجیريإلى وتتسبب الضغوط الھائلة في تحرك الزیت والغاز        
المسامیة، وال یستطیع النفاذ  الطبقات المسامیة في التركیبات الجیولوجیة، إلى أن یصادف طبقة من الصخور الصماء غیر الزیت خالل

  .والغاز والماء وفي مثل ھذه األماكن یتجمع الزیت. منھا فیبقى مكانھ

وھذه المصائد ھي المصدر الرئیس الحتیاطات العالم . الزیت والماء وتجمیعھما مناسبة الحتجاز" مصائد"ونتیجة كل ذلك، تكونت         
  .البترول والغاز الطبیعي، وھي عادة ما تكون على مسافات بعیدة األعماق الیوم من
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  :الزیت وأغلب األنواع المعروفة من مصائد       

 ١الرقم  الشكل ).األرض، تكون على شكل قوس ھي طیة أو انثناء إلى أعلى، في أطوار نمو  :(لقبويالتكوین ا1 .

  

  :الفالق أو االنكسار .2

یترتب علیھ انزالق طبقة على طبقة، فتواجھ حافة إحدى الطبقات  األرضیة،  في القشرةوینتج عن كسر في طبقات األرض أو         
وتجمعھ، والمصائد الناشئة عن حركات  لتجمع الزیت، طبقة أخرى صماء، فتتكون نتیجة لذلك مصیدة مناسبة الحتجاز الزیت الصالحة

   ٢الرقم  الشكل ) .االنثناء والفالق تعد أمثلة للمصائد التركیبیة
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).  

  :المصائد الطبقیة .3

 وإنما ترجع إلى تحول في طبیعة طبقات األرض، فتصبح أقل مسامیة، وأقل قابلیة للنفاذ، ال تنتمي بصلة إلى الفالق وال االنثناء،        
  .المسامیة والمصائد الطبقیة ھي تكوین تحبس فیھ الطبقات المسامیة بین الطبقات غیر

من الصخور الملحیة التي تكون على ھیئة نصف سائل، أو عجینة، نتیجة لضغط  وفي مناطق كثیرة من العالم، ھناك رواسب ھائلة        
والملح . لھا فتكون المصیدة ر التي تكون بأعالھا فتحدث تقویًسااألخرى ودرجة الحرارة، وتدفع خالل طبقات الصخو طبقات الصخور

   ٣الرقم  الشكل ) .مانعة لنفاذه ھذه الحالة ال یسمح بنفاذ البترول ویعمل كصخور الموجود 
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واقتصادیة،  الجیولوجیة، بمعنى أن البترول یتجمع في ھذه المصائد بكمیات قد تكون مناسبة وقد تكونت كل المصائد بسبب التحركات    
من حیث إمكانیة استكشافھا وأسَخاَھا عطاًء للبترول، ھي  والشك أن أسھل ھذه المصائد. مما یستدعي القیام بعملیات البحث واستغاللھ

  .القبوي النوعالمصائد من 

  الكشف وأسالیبھ

وھو ال یقوم بالحفر بحًثا عن الزیت، ولكنھ یقوم بعمل مسح تمھیدي لیقرر أین  یبدأ البحث عن زیت البترول بمعرفة الجیولوجي،        
  وجود الزیت؟ "یحتمل"

  المسح الجیولوجي

 لى معرفة ما إذا كانت الظروف في الحقبات الجیولوجیة الماضیة قدالجیولوجي أوًال ع وعند البحث عن الزیت في منطقة ما، یعمل        
بمسحھا، معتمًدا على مشاھداتھ للصخور  ساعدت على تكّون البترول في منطقة البحث؟ ویقوم برسم خرائط في المناطق التي یقوم

وقد یلجأ الجیولوجي إلى إحداث حفر   .الزیت، إذ ربما یكون قد نضح على السطح الظاھرة على سطح األرض، ثم یبحث عن أي نشع من
  .ظاھرة على السطح األرض، لیحصل على البیانات التي یحتاجھا من جدران ھذه الحفر إذا لم تكن ھناك صخور في

واالتجاه، وإنما تحتوي، إلى جانب ذلك، على معلومات مفیدة عن طوبوغرافیة  وال تقتصر الخریطة الجیولوجیة على بیان المیل        
كما تبین جمیع اآلبار، وأنواع الرشح،  المنطقة، كما تبین الخریطة العصور الجیولوجیة المختلفة التي تنتمي إلیھا الطبقات، "تضاریس"

  .وطرق الصرف

ح البترول، إال أنھا تساعد الجیولوجي على معرفة الظروف الجیولوجیة تحت سط ورغم كل ذلك، فإن ھذه البیانات ال تؤكد وجود        
الجیولوجیة مالئمة، یبدأ البحث  وجود البترول فیھا، فإذا وجدت الظروف" یحتمل"یمكنھ من تقریر الطبقات واألعماق التي  األرض، بما

  .عن تكوینات یحتمل أن یتجمع فیھا الزیت
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ر الطائرة في اتجاه معین ثابت األمر، التصویر الفوتوغرافي الجوي، حیث تطی ومن أھم األسالیب التي تعین الجیولوجي في ھذا        
بالتقاط صور سریعة تغطي كل منھا ثلثي الصور  المنطقة المزمع مسحھا، وأثناء تحلیقھا یقوم جھاز التصویر الدقیق المثبت فیھا، فوق

االنثناءات  زمعالم المنطقة جمیعھا بصورة مجسمة، ومالحظة انحدار الصخور، كما یسھل تمیی وبھذا یمكن االطالع على. السابقة لھا
  .الحصول على خریطة تفید في مرحلة الكشف التالیة والفوالق، وبنقل ھذه الظواھر من كل مجموعة من الصور وتجمیعھا مًعا، یمكن

  المسح الجیوفیزیقي

ودة تحت الجیولوجیة، وذلك إلى جانب رسم خریطة التكوینات الصخریة الموج وعادة ما تستخدم أسالیب أخرى بخالف الطرق        
  :سطح األرض أو من الجو، وھي سطح األرض، من

  :أسلوب قیاس جاذبیة األرض .1

 الجاذبیة جھاز قیاس"الطفیفة في قوة الجاذبیة األرضیة على السطح، كالجرافیمیتر  تستخدم أجھزة دقیقة جدا لقیاس االختالفات        
Gravimeter ". الطاردة  جاذبیة على سطح األرض من مكان آلخر، وھي القوة المركزیةعوامل تؤثر في اختالف شدة ال وھناك أربعة

القطبین، واختالف كثافة الصخور بالقشرة األرضیة  الناتجة عن دوران األرض، وارتفاع المكان عن سطح البحر، وفرطحة األرض عند
یمكن الكشف  وبھذه الطریقة. تحت سطح األرضاالختالفات بكیفیة توزیع الصخور ذات الكثافة المختلفة  تحت نقطة المشاھدة، وتتأثر
جزًءا من صخور قدیمة كثیفة عن وضعھا الطبیعي، أي  كوجود قمة جرانیتیة مدفونة، أو تركیب قبوي رفع. عن أي شيء غیر عادي بدقة
  .التكوینات في األعماق یمكن بدقة التعرف على طبیعة

  .ثابتة ومرایا، وتلسكوب یساعد على القراءة الدقیقة داخل صندوق معزول ذي حرارة ویتركب الجرافیمیتر من میزان لولبي دقیق،         

  :أسلوب قیاس االھتزازات أو الزالزل .2

صناعیة، بتفجیر شحنات من المواد المتفجرة، فیولد االنفجار موجات من  یقوم ھذا األسلوب على أساس إحداث ھزات أرضیة        
أو  "Seismograph" "السیزموجراف"یة، فتتلقاھا وتسجلھا أجھزة غایة في الحساسیة تسمى القشرة األرض االھتزازات في

االنفجار، في المنطقة التي یجري  وھذه األجھزة تثبت بترتیب معین على أبعاد مختلفة من مكان. مقیاس االھتزازات السیزومومیتر، أي
   ٤الرقم  الشكل ) .فیھا الكشف

). 
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وھي أن سرعة سریان موجات االھتزازات تختلف باختالف أنواع الصخور، فھذه  .ویعتمد ھذا األسلوب على القاعدة المعروفة        
وبقیاس سرعة . الخفیفة والھشة منھا عة انتقالھا خالل التكویناتتنتقل خالل التكوینات الصلبة الكثیفة، بسرعة تفوق سر الموجات

  .وتقدیر عمقھا الموجات، یمكن معرفة نوع الصخور التي اجتازتھا،

یعتمد على أن موجات االھتزازات تحدث انعكاًسا أو صدى عندما تصطدم  وھناك أسلوب آخر یستخدم على نطاق واسع، وھو        
العاكسة تحت األرض، ثم االرتداد  یري، فیقاس الوقت الذي یستغرقھ انتقال الموجات من السطح إلى الطبقةكالحجر الج برواسب صلدة

طریقة قیاس االھتزازات أنفع األسالیب الجیوفیزیقیة التي توصل إلیھا العلم  وُتعد. إلى السطح، فیمكن معرفة عمق الطبقة العاكسة
. الطریقة عادة بالطرقة السیزمیة لجیولوجیة المختفیة في باطن األرض، وتعرف ھذهعلى معلومات مباشرة عن التركیبات ا للحصول

أماكن أجھزة السیزموجراف في المنطقة التي رسم حدودھا مھندس المساحة، ثم یتم  وتفصیًال لما سبق ذكره، یقوم الجیوفیزیقي بتحدید
من مھندس تشغیل السیزموجراف ـ بإشعال  التفجیر ـ لدى تلقیھ األمرُحَفر في المنطقة توضع فیھا شحنات متفجرة، ویقوم المكلف ب تجھیز

 ویظھر أوًال في الرسم البیاني الذي یسجلھ. االنفجار، موجات االھتزازات المتتالیة ویسجل السیزموجراف، وقت. كبسولة االنفجار
عدد من االنعكاسات الزلزالیة التي ھي  ظھورالسیزموجراف موجات االھتزاز، التي تسري على سطح األرض من نقط االنفجار، یتلوھا 

اصطدامھا بتغییر في نوع الطبقات الصخریة والحجر الرملي إلى الحجر الجیري  ارتداد موجات االھتزاز إلى سطح األرض، عند
جل أجھزة ارتدادھا إلى السطح، وتس وكلما زاد عمق الطبقة زاد الوقت الذي یستغرقھ وصول موجات االھتزاز إلیھا، ثم .وغیره

ومن معرفة سرعة سریان موجات االھتزاز في طبقات األرض، ثم عودتھا إلى  .السیزموجراف ھذه االنعكاسات بترتیب وقت وصولھا
وبذلك . في باطن األرض وأنواعھا الذبذبات التي تحدثھا، یمكن استنتاج األعماق التي تقع علیھا مختلف الطبقات الصخریة السطح، وشدة
   .كل طبقة ونوعھا ي تعیین موقع یمكن للجیولوج

  

  أسلوب قیاس المغناطیسیة 3.

 المغناطیسیة المختلفة، من دراسة االختالفات المحلیة في كثافة المجال المغناطیسي یمكن معرفة توزیع الصخور ذات الخواص        
 باالستعانھ بآالت الماجینیتومیتر لألرض واتجاھاتھ، ومن أسرع الطرق لتصویر منطقة واسعة، القیام بمسح مغناطیسي لھا،

Magnetometer التي تحملھا الطائرات.  

المجال المغناطیسي لألرض الناشئة عن التكوینات المختلفة الواقعة تحت سطح  ویوضح جھاز الماجنیتومیتر االختالفات في        
الجھاز ُیعد صورة دقیقة حدیثة للمسح  یولوجیة، وھذاوتدل المعلومات التي یحصل علیھا ھذا الجھاز على بعض التكوینات الج .األرض

  .البحث عن خام الحدید، وقد استخدم في مسح مناطق شاسعة من سطح األرض الذي استخدمھ الخبراء زمًنا طویًال في عملیات

سح مناطق واسعة في زمن قیاس مغناطیسي جوي تحملھ الطائرات، یساعد على م وبعد الحرب العالمیة الثانیة، تم اختراع جھاز        
  .أسرع وسیلة لمسح المناطق الشاسعة قصیر، وھي

ولتحقیق ذلك، فإن األسلوب الرئیس المتبع ھو إعداد ثقوب في . إلى عصر واحد وھناك أھمیة كبرى للتعرف على تكوینات تنتمي        
وتتم . ناحیتي العمق والسمك  ثقب إلى آخر منالستخراج عینات صخریة، یتبعھا مقارنة التركیبات التي تحت األرض من األرض،

  .وشكلھا دراسة نوع الحفریات والصخور التي یعثر علیھا وطبیعتھا

الجیولوجیون والجیوفیزیقیون بفحص مناطق كثیرة من األرض، وتستقر دراساتھم  وفي أثناء البحث عن التكوینات المالئمة، یقوم        
بعد تصویر المناطق ودراستھا  ولكن حتى. ونھا نموذجیة إلجراء عملیات استكشاف مفصلة فیھااختیار مناطق صغیرة، یر عادة على

   .بوسیلة واحدة وھي الحفر دراسة تفصیلیة، فإن وجود الزیت ال یمكن إثباتھ إال

  

  

  

  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  عملیات الحفر

  :ھناك ثالثة أسالیب للحفر بحًثا عن الزیت وھي

  THE CABLE TOOL طریقة الدق .١
  THE ROTARY DRILL "الرحى"دوران طریقة ال .٢
  TURBO DRILLING طریقة الحفر التوربیني .٣

كالھما یحتاج إلى برج حفر ومحرك ومستودعات للتخزین، ومواسیر فوق األرض،  وتتشابھ الطریقتان األولى والثانیة، في أن        
المیالدي، ومازالت مستعملة في بعض  خالل القرن التاسع عشرفیما عدا ذلك، وطریقة الحفر األولى ھي األقدم، وكانت السائدة  وتختلفان

 القریبة، وعلى اآلبار التي ال تخترق كثیًرا من الطبقات الصلبة، وھي أرخص من طریقة المناطق، ولكن یقتصر استعمالھا على األعماق
وعلى ". الرحى"كما ھو الحال في طریقة الدوران  الدوران، إذ ال تتطلب تبطین الحفرة بمواسیر الصلب المرتفعة التكلفة تبطیًنا كامًال،

مستحدثة یدار  فطریقة" الحفر التوربیني"أما الطریقة الثالثة . الشائعة االستعمال في الوقت الحالي كل، فإن طریقة الدوران ھي الطریقة
   ٥الرقم  الشكل ) ."الطفلة"فیھا المثقب بواسطة توریبنات، یتم تحریكھا بواسطة طین الحفر 
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، والكثیر "أوناش"جھاز الحفر الذي یتكون من برج قوي من الصلب، وآالت رافعة  وبعد تحدید موقع الحفر، یبدأ العمل في إقامة        
اآلخر بالقالووظ، ویثبت في طرفھا  لحفر والتغلیف، وھى أنابیب فوالذیة مجّوفة یوصل بعضھا بالبعضا" أنابیب"مواسیر  من وصالت
ویضم محركات إلدارة مواسیر الحفر، ومضخات . األعلى حمالة متحركة أو رأس دّوار أو أداة قطع، وفي طرفھا" مثقاب"األسفل دقاق 

  .داخل األنابیب" الطفلة"سائل الحفر  لدفع

مواسیر الحفر إلى داخل جھاز الحفر، ویركب في أسفلھا مثقاب من القطر الالزم، ثم  وعندما تبدأ فعًال عملیة الحفر، ترفع إحدى        
بحیث یمكن ضخ طین الحفر  الماسورة في أسفل ماسورة الدوران التي ترتبط بمضخات الحفر بواسطة خرطوم ذي ضغط عال، تركب

في الفراغ بین الماسورة والبئر، بحیث یبقى ثقب الحفر خالًیا من  ر من خالل المثقاب، ثم صعوًداإلى داخل مواسیر الحف" الطفلة"
أرض ھیكل الحفر،  التي توجد على" الرحى الدوارة"یكسرھا المثقاب، وتدار ماسورة الحفر والمثقاب بواسطة  الصخور المفتتة التي

الحفر داخل األرض تركب علیھا ماسورة أخرى بالطول ذاتھ   تختفي ماسورةوعندما. والتي تدیرھا بدورھا سلسلة مرتبطة بالرافعة
  ...وھكذا

بحیث یمكن ضخ الطفلة من مستودعھا، فتمر خالل ماسورة الحفر  وتخرج الطفلة في مستودعات تتصل بمضخات الحفر،        
إلى السطح، تمر قبل  والطفلة العائدة. وھكذا... أخرىإلى سطح األرض ترجع إلى المستودع، ثم یعاد ضخھا مرة  وعندما تعود. والمثقاب

الصغیرة المفتتة وحبات الرمل الكبیرة، وھذه العملیة تمكن  عودتھا إلى المستودع على غربال ھزاز، یحجز على سطحھ قطع الصخور
باطن األرض،  خور الموجودة فيتتاح إعادة استخدامھا، فضًال عن أنھا تتیح للجیولوجیین عینات من الص من تنقیة طفلة الحفر بحیث

. بطبقات األرض، والتعرف على أیة شواھد بترولیة أو غازیة لفحصھا واالستدالل على نوعھا، وكذلك للحصول على المعلومات المتعلقة
ا تبرد المثقاب االنھیار، كم جدران البئر فتمنعھا من مزایا أخرى، باإلضافة إلى ما سبق فھي تؤدي إلى تثبیت  "الطفلة"ولطینة الحفر 

مھامھا أیًضا التحكم في الغازات التي قد یقابلھا الحفر؛ ولذلك یقوم مھندس  ومن. الذي ترتفع درجة حرارتھ مع تقدم اختراقھ للصخور
البئر أكبر دائما من ضغط الغاز  بصفة مستمرة، بقیاس درجة لزوجة الطفلة وثقلھا، لضمان أن یكون وزن عمود الطفلة في الطفلة،
 ولكي تحتفظ الطفلة بتركیبھا تستخدم أنواع مختلفة من المواد. إلى حوادث جسیمة وجود، وإال اندفع الغاز خارج البئر، بل قد یؤديالم

ویضاف المسحوق إلى الطفلة فیزید من وزنھا  وأھمھا مسحوق سلفات الباریوم، الذي یبلغ وزنھ أربعة أضعاف وزن الماء،. الكیماویة
  .طلوبلیصل إلى الوزن الم

 التعرف على خواص الطبقات التي یخترقھا الحفر بتحلیل فتات الصخور التي تحملھا ـ أثناء عملیة الحفر ـ ویواصل الخبراء         
طریقة كھربائیة خاصة، مثل درجة المسامیة  الطفلة، وفحصھا تحت المیكروسكوب، واختبار بعض الخواص الطبیعیة للصخور باستخدام

  .ائلةوالمحتویات الس

 على أن المثقاب قد أصاب طبقة محملة بالزیت أو رماًال ندیة بالزیت، تستمر أعمال وعندما یستدل ـ من الطفلة الخارجة من البئر ـ        
بئر ثم تدلى في ال. قرار البئر بثقل الطفلة علیھ الحفر حتى یتم تحدید سمكھا بالضبط، ثم یتم تفكیك برج الحفر ونقلھ، ویبقى الزیت في

. الطبقة المحملة بالزیت ثم تدلى مصفاة أنبوبیة إلى. أصغر، وتثبت باألسمنت لمنع تسلل المیاه إلى البئر أنابیب التغلیف األخیرة ذات قطر
 تدلى في البئر مواسیر اإلنتاج الضیقة إلى المصفاة، فیتدفق فیھا الزیت لتكون مانًعا للرمال من أن تدخل مع الزیت والغاز، وبعد ذلك

ویتم . وذلك بإحالل الماء محلھا وآخر مرحلة قبل شروع البئر في اإلنتاج ھي التخلص من الطفلة الثقیلة،. سطح األرض والغاز إلى
وذلك للتحكم في إنتاج البئر،   Christmas Tree اسم شجرة عید المیالد تركیب مجموعة من الصمامات على فوھة البئر یطلق علیھا

  .جدیدة للبحث عن أھم مورد للطاقة ى موقع آخر في محاولةویمضي رجال البترول إل

  اإلنتاج

 لدفع الزیت إلى السطح، فإن الزیت یتدفق من البئر تدفًقا طبیعًیا، والماء والغاز ھما طالما كان الضغط الطبیعي في قاع البئر كافیًا        
لآلبار الحدیثة العھد باإلنتاج، یتدفق الزیت تدفًقا طبیعًیا  وبالنسبة.  اآلخروعادة ما یكون أحدھما ذا أثر أكبر من. اللذان یسببان ھذا الضغط
ویتوقف اإلنتاج،  الضغط الطبیعي في الخزان الجوفي انخفضت كمیة الزیت المنتجة تدریجًیا، ویتالشى الضغط لفترة ما، وكلما انخفض

  :یقتان لتحقیق ذلكطر مما یستدعي اتباع طرق صناعیة لرفع الضغط وعودة اإلنتاج، وھناك

  .استخدام المضخات لسحب الزیت .١

.٢        رفع الزیت بضغط الغاز والمیاه التي یتم حقنھا في البئر  
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