
 

عارتخالا تاءارب  بتكم 
ةيبرعلا جيلخلا  لودل  نواعتلا  سلجمل 

عارتخا ةءارب  حنم  ةداهش 

سلجم لودـل  عارتخالا  تاءارب  ماـظن  ماـكحأ  ىلإ  ًادانتـسا  ةـيبرعلا  جـيلخلا  لودـل  نواـعتلا  سلجمل  عارتخـالا  تاءارب  بتكم  نإ 
ح: ــ نم رر  ـــ قي ليربا 2000 م  يف  ةرقملا  ةيذيفنتلا  هتحئالو  ربمفون 1999 م  يف  رقملا  ةيبرعلا  جيلخلا  لودل  نواعتلا 

.HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC كنا زسیفریس ، يجرینإ  نوتروبیلاھ 

عارت ـــ خا ةءار  ـــــ ب

GC0007910 مقر : عارتخا  ةاءارب 

�م  25/09/2013: يف عدوــملا  اهمادختــسال و  ةـقيرطو  قـالطإلل ،  ةـلباق  ةدوـقفم  نارود  ةداـم  : ىمــسملا عارتخـالا  نـع 
جيلخلا لودل  نواعتلا  سلجم  لودـل  عارتخالا  تاءارب  ماظن  اهحنمي  يتلا  قوقحلا  لماكب  عافتنالا  يف  قحلا  ةءاربلا  كلاملو 
يهتنتو م  ،  25/09/2013 نم ًاراــب  ــــ تعا ًا  ــــ ما ــ نــير ع ــــ ـــش ةد عـ ــــ مل لو  ــــ ـع فملا ةــيرا  ـــ ـــس ةءارب  ــ لا هذ  ــ رب ه ـ تع ـ ت�ةــيبرعلا

اهتفلاخمل اهطوقس  وأ  اهنالطب  مد  ـــ عو ةءارب  ــ لل ةيو  ــ ن ــ سلا مو  ـــ سرلا ديد  ـــ ـست طر  ـــ ـشب كلذو  25/09/2033 م  ة : ــ يا بـنـهـ
ةيذيفنتلا ةحئاللا  وأ  عارتخالا  تاءارب  ماظن  ماكحأ  نم  يأل 
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 GC 2013-25440 بلطلا : مقر  [ 21] 
 25/9/2013 بلطلا : میدقت  خیرات  [ 22] 

: ةیولوألا [ 30] 
ةیولوألا مقر  ةیولوألا[31 ] خیرات  ةلودلا[32 ] مسا  [ 33]

اكیرمأ13/629,1652012/9/27
رلیم  .لا  ویثام  - 2، يفروم .ھیج  تربور  - 1 نوعرتخملا : [ 72] 

ریالیب  10200 كنا ، زسیفریس ، يجرینإ  نوتروبیلاھ  - 1 ةءاربلا : كلام  [ 73] 
 ، ةیكیرمألا ةدحتملا  تایالولا  نتسویھ ، ساسكت 77072 ، درافیلوب ،

 ( م.م.ش  ) ةیركفلا ةیكلملل  ھلازغ  وبا  لیكولا : [ 74] 

اھمادختسال  ةقیرطو  قالطإلل ،  ةلباق  ةدوقفم  نارود  ةدام  [ 54]   
رابآلا رفح  ءاشنإ  وأ  رفحلا  ءانثأ  يفوج  نیوكت  يف  ىرخألا  رابآلا  ةجلاعم  عئاومو  رفحلا  عئاوم  نادقف  فیفخت  وأ  عنمل  قرطب  يلاحلا  عارتخالا  قلعتی  صخلملا : [ 57]   

تامیسجلل نكمی  ثیح  ينیجوردیھلا ، مقرلل  ةساسح  ةیرمیلوب  ةدام  نم  ةخفتنم  تامیسج  نم  ًاقلعم  نارودلا  دقاف  ةدام  مضتو  .نارود  دقاف  ةدام  مضی  رفح  عئام  مضتو  اھب 
ةداملا نم  میسج  يأ  طبتری  الأ  يئاملا  لولحملل  ينیجوردیھلا  مقرلا  حیتیو  .ةیرمیلوبلا  ةداملا  نم  ىرخألا  ةخفتنملا  تامیسجلاب  سكعلل  لباق  لكشب  طابترالا  ةخفتنملا 

ينیجوردیھلا مقرلا  ضفخ  دنع  ضعبلا ، اھضعبب  ةخفتنملا  تامیسجلا  طبترت  ثیحو  ىرخألا ، ةخفتنملا  تامیسجلاب  ينیجوردیھلا  مقرلل  ةساسحلا  ةخفتنملا  ةیرمیلوبلا 
.قلعملل 

 1 لاكشألا : ددع       18 ةیامحلا : رصانع  ددع   

 

.ةررقملا ملظتلا  موسر  عفد  دعب  تاملظتلا  ةنجل  مامأ  حنملا  اذھ  ىلع  ضرتعی  نأ  ةءاربلا  حنم  رشن  خیرات  نم  رھشأ  ةثالث  لالخ  ةحلصم  يذ  لكل  زوجی  ةظحالم : 
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  مادة دوران مفقودة قابلة لإلطالق ، وطريقة الستخدامها

  امللخـــص

ر فقدان موائع احلفر ختفيفأو  نعمل طرقيتعلق االخرتاع احلايل ب األخرى يف  وموائع معاجلة اآل
ا وتضم اآل حفرأو إنشاء  احلفر أثناء تكوين جويف وتضم  .فاقد دورانيضم مادة  مائع حفرر 

 يدروجيين،اهل رقمية حساسة للبوليمر من مادة  جسيمات منتفخةمعلقًا من  لدورانفاقد امادة 
من األخرى  املنتفخة جلسيماتاالرتباط بشكل قابل للعكس  لجسيمات املنتفخةحيث ميكن ل
ية بوليمر للمحلول املائي أال يرتبط أي جسيم من املادة ال يدروجييناهلرقم ويتيح ال .املادة البوليمرية 5 

اجلسيمات ترتبط  حيثو  ،األخرى جلسيمات املنتفخة يدروجييناهلرقم احلساسة للفخة املنت
  .للمعلق يدروجييناهلرقم ببعضها البعض، عند خفض ال املنتفخة

  )1(شكل 

  



 

 ستخدامهاالوطريقة مفقودة قابلة لإلطالق ، مادة دوران 

  الوصف الكامل

  اجملال التقين

 موائع فقدان موائع احلفر، ختفيفأو  ملنع وتركيبات قطر يتعلق االخرتاع احلايل ب] 0001[ 
حلصباء  موائع ،التصدع ر يف  موائعغري ذلك من و احلشو  أو  حفر أثناء تكوين جويفمعاجلة اآل

ا ر    .إنشاء حفر اآل

 5  اخللفية التقنية

ر أو ُحَفر  فرحَ تتمثل إحدى املشاكل الشائعة يف  ،يف جمال النفط والغاز] 0002[ ر اآل اآل
حفرة خارج  ،أو أنواع الطمي موائع احلفرمثل  ،التدوير موائعة يف فقدان وفيات اجلتكوينيف ال
املفقودة منطيًا يف الشقوق أو  وائعتدخل هذه امل .احلفر أثناء ويفاجلتكوين إىل داخل الو  البئر

تمل غريها من الفتحات اليت ميكن أن تكون موجودة بشكل مسبق أو ميكن حثها بشكل حم
 10  .ويفالتشغيل اجل أثناءلضغوط املفرطة 

 .ولقد مت استخدام أو اقرتاح عدد متنوع كبري من املواد يف حماوالت حلل فاقد الدوران] 0003[
 .بوليمرية/ التقليدية إما كماد صلبة أو مواد قابلة للشك ائعو ويتم بوجه عام تصنيف مواد فاقد امل
مثل إطارات السيارات  ،مواد ليفية: إىل ثالثة أنواع أو فئات وميكن تقسيم املواد الصلبة التقليدية

مثل  ،املواد احلبيبيةو  ؛رقائق امليكاو مثل شرائح اخلشب  ،املواد الرقائقية ؛املمزقة أو نشارة اخلشب
واليت  ،أنواع مالط األمسنت ،على سبيل املثال ،وتضم املواد القابلة للشك .قشور اجلوز املطحونة 15 

ا مب  بويل أكريالميد  ،على سبيل املثال ،وتضم املواد البوليمرية .رور الزمن بعد الوضعتزيد قو



 

رافيينمشتت يف املاء ميكن بعد ذلك أن يتحول إىل مستحلب يف زيت  منطياً  ،معدين 
  .أمني كمستحلب بويلستخدام 

 ،ادة لدنةويوفر مثال آخر معروف مادة فاقد دوران حمسَّنة تشتمل على توليفة من م ]0004[
ملاء بّلوريبوليمر ختليقي و أساسها الكربون  ،زاوية ن يف  ،قابل لالنتفاخ  لكن غري قابل للذو
دنة لة وتشتمل املواد اليت أساسها الكربون املفضلة على جسيمات كربون جرافيتي .املاء 5 

 ،ميدبويل أكريالوتشتمل البوليمرات املخلقة املفضلة على  .جسيمات كربون غري جرافيتيةو 
مرتبط تشابكيًا تنتفخ  بويل أكريالميدة منزوعة املاء من بّلورياألفضل على اإلطالق صورة و 

جيل هذا االنتفاخ  .اليت أساسها مائي وائعبسهولة بعد التعرض للماء أو امل بواسطة وميكن 
 ،ومع ذلك .ومن ذلك استخدام حملول ملحي أو إضافة كلوريد الكالسيوم ،األمالح يف املاء

ا  ،وعلى هذا النحو .ال يلتصق بعضها ببعضو  ،رخواً  بوليمراتيكون جتانس هذه ال فإن قدر 10 

  .تقل فاقد الدوران منععلى تكوين حواجز قوية ميكنها 

دة لزوجة بوليمر معاجلة إىل جل بواسطة مادة  مائعميكن استخدام حتويل  ،أخرياً ] 0005[ ية لز
ة ال يتم حتويل وفيويف كثري من العمليات اجل .ائعاملحبيث يقل احتمال حدوث فاقد يف  ائعامل

دة اللزوجة بشكل أكرب وتقليل فاقد  ،املعاجلة إىل جل فقط مائع لكن يتم أيضاً ربطه تشابكياً لز
 15  .ائعامل

تظل  ،فاقد الدوران نعاقرتاحها ملو  رتكيباتالو وعلى الرغم من وجود الكثري من املواد ] 0006[
  .فاقد الدوران نعأفضل ملو متطايرة بشكل أكرب  طرقو  رتكيباتهناك حاجة ل

  الكشف عن االخرتاع

غري ذلك و  فقدان موائع احلفر ختفيفأو  نعمل وتركيبات طرقيتعلق الكشف احلايل ب] 0007[
ر يف  موائعمن   20  .ر بهاآل حفرأو إنشاء  احلفر أثناء تكوين جويفمعاجلة اآل



 

يف  بشكل مباشر دخالاإل :ًا تشتمل على طرق وتوفر بعض مناذج االخرتاع احلايل ]0008[
حيث حيتوي اخلليط على  ،ليط له رقم هيدروجيين أولخل ،خترتقها حفرة بئر منطقة جوفية

من مادة بوليمرية ميكنها االرتباط بشكل قابل للعكس جبسيمات  جسيمات منتفخة منفصلة
إىل  بوليمرية ملادة الرقم اهليدروجيينمادة كافية خلفض  إدخالو  ،من املادة البوليمرية منتفخة أخرى

ن أقل من الرقم اهليدروجيين األول وهو ما يؤدي إىل ارتباط اجلسيمات  ،رقم هيدروجيين  5 

  .املنتفخة ببعضها البعض

يف  بشكل مباشر دخالاإل :اً تشتمل على طرقوتوفر النماذج األخرى لالخرتاع احلايل  ]0009[
حيث حيتوي اخلليط على  ،ليط له رقم هيدروجيين أولخل ،خترتقها حفرة بئر منطقة جوفية

من مادة بوليمرية ميكنها االرتباط بشكل قابل للعكس جبسيمات  جسيمات منتفخة منفصلة
مادة كافية خلفض الرقم  إدخال ،ليطبعد إدخال اخلو  ،من املادة البوليمرية منتفخة أخرى 10 

ن أقل من الرقم اهليدروجيين األولإىل رقم هيدروجي من املادة البوليمرية اهليدروجيين وهو ما  ،ين 
  .يؤدي إىل ارتباط اجلسيمات املنتفخة ببعضها البعض

ملهارة يف اجملال عند قراءة و تتضح مسات ] 0010[ مزا االخرتاع احلايل بسهولة ملن يتمتعون 
  .وصف النماذج املفضلة التالية

 15  وصف خمتصر لألشكال

ال ينبغي النظر و  ،لالخرتاع احلايل تالية لتوضيح جوانب معينةيتم تضمني األشكال ال] 0011[
عتبارها مناذج حصرية ميكن إدخال الكثري من التعديالت، التغيريات، التوليفات،  .إليها 

على النحو  ،الوظيفةو واملكافئات على مادة املوضوع اليت يتم الكشف عنها من حيث الشكل 
ملهارة يف    .الستفادة من الكشف احلايلو اجملال الذي يتضح ملن يتمتعون 



 

منتفخ مرتبطة ببعضها البعض حتت  بوليمرعبارة عن متثيل جلسيمات  1شكل ] 0012[
  .ظروف محضية

  الوصف التفصيلي

رفقدان  ختفيفأو  نعمل وتركيبات طرقيتعلق الكشف احلايل ب] 0013[ مثل  ،موائع معاجلة اآل
ر به حفرأو إنشاء  فراحل أثناء تكوين جويفيف  موائع احلفر،  5 فاقد الدورانمواد ويف مقابل  .اآل

اليت يتم الكشف عنه حاليًا فعالة يف منع التسرب من كل  رتكيباتميكن أن تكون ال ،التقليدية
ذات فائدة يف نطاق عدد متنوع كبري من و من الشقوق الصغرية والتصدعات الكبرية أو إغالقها 

ر  حفرالضغوط العالية املرتبطة مبواقع و ت احلرارة العالية مبا يف ذلك درجا ،درجات احلرارة اآل
دة الرقم اهليدروجيين يف املنطقة اليت تكون  رتكيباتميكن إزالة ال ،كذلك  .ةاحلالي بسهولة نسبياً بز

ميكن إغالق الفجوات  ،نظرًا خلصائص التصاقها العالية ،إلضافة إىل ذلك .ا أسفل احلفرة 10 

  .التقليدية فاقد الدورانت زمنية أطول مما يكون مع مواد لفرتاو  ،األكرب

حيث ميكنها التكتل  ،منتفخة بوليمراتيستخدم الكشف احلايل جسيمات من ] 0014[
ويف ظل الظروف  .ائعحلركة امل حاجزمع تغري يف الرقم اهليدروجيين لتكوين بشكل قابل للعكس 

ومع  ؛متمايزة جسيمات البوليمر املنتفخة تبقى ،رقم هيدروجيين مرتفعالقاعدية اليت تتضمن 
 15 ،ببعضها البعض جسيمات البوليمرترتبط تكتالت  ،رقم هيدروجيين منخفضيف ظل  ،ذلك

فاقد ًا لحاجز اليت ميكن أن تكون  اجلسيمات املنتفخةوهو ما يؤدي إىل تكوين تنكتالت من 
  .الدوران

يشري إىل  ،الطلب احلايل ، حبسب استخدام هذا االصطالح يف"املائعان فقد"] 0015[
يف  )أو مالط أمسنت حفرمن طمي  ائعمثل جزء امل( وائعالرتحيل غري املرغوب فيه أو فقدان امل

املعاجلة يف أي عدد من العمليات  موائعميكن استخدام  .حشوة داعمة أو/ و تكوين جويف 20 



 

ليات احلشو عم ،عمليات التحميض ،عمليات التصدع احلفر،مبا يف ذلك عمليات  ،ةوفياجل
ر ،عمليات التحميض ،حلصباء ميكن أن يكون  .ما إىل ذلكو  ،عمليات تنظيف حفر اآل
 ،ويف معاجلات إحداث التصدعات .مسببًا للمشاكل يف أي عدد من هذه العمليات فاقد املائع

 حبيث ال ائع،إىل اخنفاض فعالية امل تكوينال فقدان املائع يفميكن أن يؤدي  ،على سبيل املثال
يف  فاقد املائعميكن أن يؤدي و  .التصدع بنشر التصدع حبسب الرغبة مائعميكن أن يقوم  5 

دة التكلفة  احلفرعمليات   فاقد املائعوتكون مواد التحكم يف  .تدهور حالة اللقمة مبكراً و إل ز
ا تغلق  ،بعبارة أخرى .عبارة عن مواد مضافة تقلل حجم راشح مير خالل وسط ترشيح فإ

معاجلة من منطقة مرغوب فيها إىل  مائعالفراغات اليت تتيح خبالف ذلك تسرب و ملسام قنوات ا
ة وفياملعاجلة اجل موائعيف  فاقد املائعويتم استخدام مواد التحكم يف  .منطقة غري مرغوب فيها

ومن مث تكوين نوع من عجينة الرتشيح يغلق  تكوين،جتسري فراغات املسام يف مصفوفة / مللء 10 

ميكن استخدام عامل حتكم  ،يف بعض النماذج .به فاقد املائعمينع و  تكوين،سام يف الفراغات امل
  .حفرمع عملية  فاقد املائعيف 

 .ويكون لعوامل التحويل طرق عمل متماثلة لكنها تسعى إىل نتيجة خمتلفة نوعًا ما] 0016[
 ،ى سبيل املثالوعل .ويفاجلتكوين يتم استخدام عوامل التحويل ملنع التسرب من جزء من ال

ل مائعلتحويل  ميكن  تكوين،إىل أجزاء أقل نفاذية من ال تكوينمعاجلة من األجزاء عالية النفاذية  15 

الذي  تكوينمتبوعًا مبادة حتويل ملنع التسرب من جزء ال تكوينمعاجلة يف ال مائعضخ حجم من 
ن حيث يتم  مائعميكن وضع  ،وبعد وضع مادة التحويل .املعاجلة األول مائعاخرتقه  معاجلة 

حتويل املعاجلة الثانية إىل منطقة جديدة للمعاجلة بواسطة عامل التحويل الذي مت وضعه يف 
سهل ما ميكن يف  عامل التحويلاملعاجلة الذي حيتوي على  مائعيتدفق  ،وعند وضعه .السابق
يتم جتسري ذلك حىت  ،أو التجاويف الصخرية األكرب ،الشقوق ،الذي به املسام تكوينجزء ال 20 



 

 .تكوينالباقي إىل اجلزء التايل األكثر نفاذية من ال ائعومن مث حتويل امل ،اجلزء ومنع التسرب منه
وبوجه  .املعاجلة مائعوميكن تكرار هذه اخلطوات حىت يتم ضخ العدد املرغوب فيه من مراحل 

ستخدام جسيمات ال طرقيتم تنفيذ  ،عام اردة يف االخرتاع احلايل الو  املنتفخة بوليمراتالتحويل 
الضغط / ضغوط أقل من املعدلو معدالت تدفق  ،بعبارة أخرى ؛عند معدالت تدفق مصفوفة

 5  .تكوين جويفالكايف لتكوين أو مد التصدعات يف ذلك اجلزء من 

 امل التحويلو عوبينما يتم استخدام  .امل التحويلو عوتعترب عوامل اإلغالق مماثلة ل] 0017[
ملنع التسرب من قسم   عوامل اإلغالقيتم استخدام  ويف،اجلتكوين جزء من الملنع التسرب من 

يكون التأثري  ،وعند استخدام عامل إغالق جسيمي .مما يوفر عزل املناطق ،حفرة البئركامل من 
مبنع  عامل اإلغالقيقوم و يوجد به عامل اإلغالق  مائعأي يتم وضع  ،عامل حتويلمماثًال لتأثري 

الدخول يف املناطق املنِفذة حىت تتم إزالة  مائعحبيث ال ميكن لل حفرة البئر التسرب من جانب 10 

 بوليمراترمبا يكون من املرغوب فيه استخدام جسيمات ال ،يف بعض النماذجو  .عامل اإلغالق
لكامل بطول  املنتفخة ميكن أن يكون  ،ويف هذه النماذج .بئر حفرةمللء جزء من حيز حلقي 

ً كميات ضخمة إلغالق مسار تدفق بشكل كامل بدًال من جمرد  عامل التحويلمن  مطلو
 .إغالق قنوات املسام أو أوجه الصخور

حمسنة  )LCM( فاقد دورانميكن احلصول على مادة  ،ووفقًا للكشف احلايل] 0018[ 15 

يف املناطق  احلفرعمليات  أثناءيتم استخدامه  مائع معاجلةيف  املنتفخة بوليمراتالستخدام هذه 
ر كجسيمات منفردة بشكل مباشر املنتفخة بوليمراتوميكن إدخال ال .ةوفياجل  ،حينئذ .إىل اآل

ا متيل إل االلتصاق  رقم هيدروجيين منخفضمبجرد أن تتعرض اجلسيمات ل مبا يكفي فإ
إلضافة إىل  ،ويف مناذج أخرى .جلسيمات اجملاورة كتكتالت تلتصق اجلسيمات مبواد أخرى 

 20  .بعضها البعضااللتصاق ب



 

 ،حتت ظروف محضية 10حني يتم إدخال جسيمني  ،1يف مثال كاملبني يف شكل ] 0019[
  .تلتصق اجلسيمات ببعضها البعض

الواردة يف  دورانالفاقد ية القابلة لالنتفاخ لالستخدام كمواد بوليمر تضم أمثلة املواد ال] 0020[
 أكريلوليل-Nألمحاض األمينية ميكن ل .يلأكريلول-Nمركبات األمحاض األمينية االخرتاع احلايل 
على  .تكون رابطة قوية مبا يكفي لتحمل املط املتكررو  ،Velcroبنفس سهولة  ،االرتباط يف ثواين 5 

رقم ب ،على سبيل املثال ،حتت ظروف محضيةحني يتم وضع قطعتني من اجلل معًا  ،سبيل املثال
ا تلتصقان معًا بشكل فور  ،أو أقل 3 هيدروجيين لسلسلة أنه يكون ويرجع هذا إىل  .يفإ
ً مثاليًا من الشقوق اآللفة للماء سالسل جانبية مرنة مؤقتة  بوليمرالرئيسية لل غري و حتمل تواز

البينية  بوليمراآللفة للماء يتيح للسالسل اجلانبية تكوين روابط هيدروجينية عرب وصالت ال
يار غري آلف للماءو مبعاوقة جتسمية  حيث يتم خالل ثوان من  ،كون التفاعل سريعاً ي ،كذلك  .ا 10 

  .منفصلني جنبًا إىل جنب بوليمرأو وضع جزئي  يدروجييناهلرقم احلساسة لل بوليمراتفصل ال
رقم إيقافه من خالل إحداث تغيريات يف الو ميكن تشغيله و كذلك يكون التفاعل قابًال للعكس 

ت  .لتئامبشكل يتيح التحكم اخلارجي يف عملية اال ،يدروجييناهل رقم الويتيح تعديل مستو
رقم هيدروجيين (لرفع أو اخلفض التصاق القطع ببعضها البعض للمحلول  يدروجييناهل

 15  .بسهولة كبرية جداً  )رقم هيدروجيين مرتفع(انفصاهلا و  )منخفض

يف دورات  يدروجييناهلرقم احلساسة لل بوليمراتميكن أن تستمر ال ،عالوة على ذلك] 0021[
خصائصها احلركية و االنفصال دون أن تضعف خصائصها امليكانيكية و من االرتباط  عديدة

ال   .مرات عديدة دون أي اخنفاض يف قوة االلتحاموميكن تكرار العملية  .لتئاماملتعلقة 

وتضم أمثلة املواد اخلافضة  .يدروجييناهلرقم ميكن استخدام أية مواد مناسبة لتغيري ال] 0022[
منتجات إنتاج األمحاض املؤجَّل املتوفرة من  ،®N-Flow 412أو   ®N-Flow 408يينيدروجاهل رقملل 20 



 

Halliburton Energy Services of Houston, Texas. رقم وتضم أمثلة املواد املناسبة الرافعة لل
سيوم ،مثل هيدروكسيد الصوديوم ،أية قاعدة عيارية يدروجييناهل هيدروكسيد  ،هيدروكسيد البو

ت الصوديوم  ،ماآلمونيو  سيوم  ،كربو ت البو   .ما شابه ذلكو  ،كربو

 خترتقها حفرة يف منطقة جوفية بشكل مباشر خليط إدخال طريقةوميكن أن تضم ال] 0023[
ميكنها االرتباط بشكل منفصلة  من مادة بوليمرية جسيمات منتفخةعلى  ليطوحيتوي اخل .بئر 5 

بقاء  خليطلل يدروجييناهلرقم ويتيح ال .البوليمريةمن املادة  قابل للعكس جبسيمات منتفخة أخرى
دون االلتصاق  بئرالحفرة حىت ميكن إدخال اجلسيمات يف  ،منفصلة اجلسيمات املنتفخة

 لجسيمات املنتفخةالذي يتيح ل يدروجييناهلرقم يرتاوح ال ،يف بعض النماذج .ببعضها البعض
  .14و 7بني  يدروجييناهلرقم ليرتاوح ا ،يف مناذج أخرى .14و 4البقاء منفصلة بني 

 10 رقمخلفض ال بئرالحفرة يتم إدخال سائل يف  ،بئرالحفرة إىل  ليطبعد إدخال اخل] 0024[

ن أقل من الرقم اهليدروجيين األول من املادة البوليمرية يدروجييناهل وهو ما  ،إىل رقم هيدروجيين 
 يدروجييناهل رقميكون ال ،يف بعض النماذج .يؤدي إىل ارتباط اجلسيمات املنتفخة ببعضها البعض

  .أو أقل 3عبارة عن  يدروجييناهلرقم يكون ال ،ويف مناذج أخرى .أو أقل 4الثاين عبارة عن 

عند  يدروجييناهلرقم ميكن إضافة مولِّد أمحاض مؤجَّل خيفض ال ،يف مناذج أخرى] 0025[
وميكن خلط  .تباط على حنو قابل للعكسية القابلة لالر بوليمر التنشيط بشكل متزامن مع املادة ال 15 

 حفرةمولِّد األمحاض املؤجَّل مع املالط األويل للجسيمات املنتفخة مث يتم تنشيطه مبجرد نزوله 
دة درجة احلرارة .بئرال مثاًال ملنتج يولد   ®N-Flow 408ويعترب .وميكن أن يكون التنشيط بز

  .احلمض عند تعرضه لدرجات حرارة مرتفعة

ن يف املاء املنتفخةية بوليمر ميكن أن تكون املواد ال ،يف منوذج مفضل] 0026[  ،غري قابلة للذو
 20  .مائع احلفرحىت ال تذوب يف 



 

 ،على سبيل املثال .لتحسني ثبات اجلسيمات بوليمروميكن إضافة مواد أخرى إىل ال] 0027[
يئة ال ،الطمي املزججميكن إضافة  األلياف  ،ف الزجاجأليا ،ألياف الكربون تكوين،عوامل 

إلضافة إىل  .بوليمرلتقوية ال ،املثبِّتات ،الغروانية بوليمراتال ،الطمي ،األلياف املعدنية ،الفلزية
ت  ،مثل قشور اجلوز األسود ،األخرى فاقد الدورانميكن استخدام مواد  ،ذلك جسيمات كربو

 5  .مائع احلفريف  يدروجييناهلقم ر احلساسة لل بوليمراتمع ال ،ما شابه ذلكو األصداف  ،الكالسيوم

 حفرة بئرمصمَّم يتم تدويره خالل  مائععبارة عن  احلفرأو طمي  مائع احلفريكون ] 0028[
إزالة فتات احلفر  ،بشكل غري حصري مائع احلفر،ميكن أن تضم وظائف  .فرلتسهيل عملية احل

توفري و  ،لقمة احلفرو احلفر املساعدة يف دعم أنبوب  ،تزليق لقمة احلفرو تربيد  ،بئرالحفرة من 
  .حدوث االنفجارات ومنع بئرالحفرة مقدمة هيدروستاتيكية لالحتفاظ بتكامل جدران 

حفرة لالحتفاظ بتوازن الضغط يف  مائع حفرغالباً يكون من املرغوب فيه تغيري كثافة ] 0029[ 10 

ضافة عامل ترج .بئرالحفرة االحتفاظ بثبات و  بئر  .مائع احلفريح إىل عادة يتم تغيري الكثافة 
ريت  ،غالباً  رايت ،)كربيتات الباريوم(يكون عامل الرتجيح عبارة عن   ً  .وتتم كتابتها أحيا

ن لالحتفاظ  مائع احلفريتم عادة إضافة مثبِّتات إضافية إىل و  ،والباريت مادة غري قابلة للذو
العوامل  ،مكسبات القوام ،ثالعلى سبيل امل ،وميكن أن تضم املثبِّتات .مللح يف حالة معلقة

 15  .ما شابه ذلكو عوامل التحويل إىل جل  ،املكسبة للزوجة

الواردة يف االخرتاع احلايل  مائع احلفروميكن أن يكون املاء املستخدم يف مناذج صيغ ] 0030[
 ،املاء املذاب به واحد أو أكثر من األمالح ،على سبيل املثال(عبارة عن ماء عذب أو ماء ماحل 

ميكن أن يكون املاء  ،وبوجه عام .).إخل ،املاء املاحل املشبع ،أنواع احمللول امللحي ،اء البحرم
  .موجوداً بكمية كافية لتكوين مالط قابل للضخ



 

يف ببلمرة الشق احلر  البوليمرات احلساسة للرقم اهليدروجيينميكن حتضري عينة من ] 0031[
أمينوكابرويك  -6 أكريلوليل-Nض من مح مل/ مللي مول 1حملول مائي حيتوي على 

)A6ACA(، N، N′ - أكريالميدميثيلني بيس )Bis-Am(، 0.5%  فوق كربيتات اآلمونيوم
ل(ترتا ميثيل إيثيلني داي أمني  %0.1و ،)ديء(   .)معجِّ

متت إضافة  ،حمتوى رابط تشابكي خمتلفحمتوية على  A6ACA بوليمراتلتخليق ] 0032[ 5 

موالر  1إىل حملول  ).Sigma-Aldrich, Inc( BisAm )حجم/ وزن( %0.5 و ،0.2% ،0.1%
ت من  ت بلمر متت و  A6ACAمنزوع الربوتو د ستخدام  ا على النحو املبني أعاله 

 )APS/TEMED(ترتا ميثيل إيثيلني داي أمني / األكسدة واالختزال من فوق كربيتات اآلمونيوم
ت  ،بسالسل جانبية متغرية مؤقتة بوليمراتولتكوين  .م ْ 37ساعة عند  16ملدة  مت نزع الربوتو

 10 مل/ جم A2AGA، 0.157لـ  مل/ جم 0.1291(موالر من املونومرات املقابلة  1من حماليل 

 مل/ جم 0.241و ،A8ACAلـ  مل/ جم A6ACA، 0.213لـ  مل/ جم A4ABA، 0.185لـ 
  .استخدامهاو موالري مكايفء   NaOHستخدام  )A11AUAلـ 

 



 

سريعًا ببعضهما البعض   A6ACAيلتحم اثنان من أنواع اجلل املائي ،عند التخليق] 0033[
رقم هيدروجيين أقل ( رقم هيدروجيين منخفضنيتني عند تالمسهما يف حملول مائي ذي خالل 

ا .)3من أو يساوي  وقابلة  ،وتظهر أنواع اجلل املائي املرتبطة وصلة بينية قوية ميكنها حتمل وز
وميكن للعينات احتمال تغيريات كبرية يف  .ميكن تعريضها ملاء يغليو  ،متكررللمط بشكل 

 5 رقمويعترب االرتباط من خالل ال .جهاداإلحترير شكلها عند و الشكل واستعادة حجمها 

رقم هيدروجيين ينفصل اثنان من أنواع اجلل املرتبطة عند تعريضهما ل :قابًال للعكس  يدروجييناهل
مت غمر اثنني من أنواع اجلل  ،على سبيل املثال .)10 أكرب من أو يساوي رقم هيدروجيين( مرتفع

ملدة  14 رقم هيدروجيينعند  NaOH والرم 1املائي اسطوانية الشكل مرتبطني من األطراف يف 
بعد ذلك متت تصفية أنواع اجلل املائي املفصولة  .دقائق حيث تنفصل أنواع اجلل املائي 10

رقم هيدروجيين (إعادة إدخاهلا يف حملول محضي و الزائد   NaOHإلزالة  PBSلفرتة وجيزة تتابعياً يف 10 

بعد ذلك متت إعادة إدخال أنواع  .ثوان من التالمس 5حيث يعاد ارتباطها بعد أقل من  )0.3
ويتم إجراء هذه الدورة من  .للفصل  NaOHموالر 1اجلل املائي معادة االرتباط يف حملول 

  .مرة 12ر من االرتباط واالنفصال ألكث

دة يف قوة خط االلتحام  أنواع اجلل املائيوتشري دراسة لالعتماد الزمين الرتباط ] 0034[ إىل ز
اليت  أنواع اجلل املائيوتتحمل  .ساعة 24ثواين ملدة  10مبرور الزمن على مدى فرتة عبارة عن  15 

سكال 0.07 ± 2.04ثوان أكثر من  10ارتبطت ملدة  ا تنهار تلك اإلجهادات بينم كيلو 
سكال 0.2 ± 2.7دقائق عند تعرضها إلجهاد يبلغ  5اليت ارتبطت ملدة تزيد عن  ويف   .كيلو 

بينما تظل الوصلة البينية  ،يف املنطقة الرئيسية أنواع اجلل املائيتتمزق دائمًا  ،كلتا احلالتني
قاومة امليكانيكية ويرجع اخنفاض امل .مبا يشري إىل وصلة بينية مرتبطة بقوة ،امللتحمة سليمة

ألسطح املالمسة للمحلول منخفض الرقم  للمنطقة الرئيسية إىل طبيعتها الرخوة الذاتية مقارنة  20 



 

تكتسب منطقة الوصلة البينية القوة نتيجة حتويل جمموعات الكربوكسيل إىل  ،لذا .اهليدروجيين
ت  دة التالية يف ارتباطها اهليدروجيينو بروتو ظل املناطق احلجمية الداخلية ت ،يف املقابل .الز

ت ال ميكنها االنتشار يف شبكة ال  .املقاييس الزمنية التجريبيةات ضمن بوليمر رخوة ألن الربوتو
 ،حمللول ذي رقم هيدروجيين منخفض )ساعة 24حوايل (بعد التعرض لفرتة ممتدة  ،ومع ذلك

سكال 3 ± 35(قادرة على حتمل إجهادات كبرية  أنواع اجلل املائيتصبح  تنفصل عند و  )كيلو  5 

ساعة معتمة بسبب  24املرتبطة ملدة  أنواع اجلل املائيتصبح  ،عالوة على ذلك .الوصلة البينية
لتالت تدهور غري اآللف للماء يف سالسل البوليمر واملستحث    .حول إىل بروتو

ثري كثافة االرتباط التشابكي على الرتابط] 0035[  جل مائي أنواعمت حتضري  ،لتحديد 
A6ACA ويعتمد االرتباط الذايت بقوة على مدى االرتباط  .مبحتوى رابط تشابكي متفاوت

 10 نواع اجلل املائيتقل القوة البينية أل ،حتديداً  .من مث سلوك انتفاخ أنواع اجلل املائيو التشابكي 

دة حمتوى الرابط التشابكي اط إما إىل احلركة وميكن إرجاع االخنفاض يف فعالية االرتب .املرتبطة بز
دة الربط التشابكي وكالمها  ،املقيدة للسالسل اجلانبية أو االخنفاض يف توافق اجلل املائي مع ز

ومع ذلك يبدو أن التأثري األخري  .الروابط اهليدروجينية عرب الوصلة البينية تكونميكن أن يعوق 
من االنتفاخ عند كثافات االرتباط هو التفسري األرجح مبا أن اجلل املائي يظل يظهر درجة كبرية 

مما يدل على أن املسام اجلزيئية ميكن أن تكون أكرب بكثري من السالسل  ،التشابكي املرتفعة 15 

  .تدخل بدرجة كبرية يف حركة السلسلة اجلانبيةمن مث ال تو اجلانبية 

ثري طول السلسلة اجلانبية املؤقتة على االرتباط بتخليق ] 0036[  ع اجلل املائيأنوا ولقد أظهر 
ا حمتوى متماثل من الرابط التشابكي لكن هلا أطوال سالسل جانبية متفاوتة حيث  ،اليت 

وتنتهي مبجموعة كربوكسيل أن أنواع اجلل املائي ذات  ،جمموعات ميثيلني 10-1حتتوي على 
أن تلك و جمموعات ميثيلني ال تظهر أي ارتباط  10و 3-1السالسل اجلانبية احملتوية على  20 



 

تظهر ] )A8ACA(أمينوكابريليك  - 8 أكريلوليل-Nمحض [ميثيلني  7احملتوية على جمموعات 
أمكن و  ،دقائق لالرتباط 5أكثر من  A8ACA أنواع اجلل املائيولقد احتاجت  .ارتباطًا ضعيفاً 

جهاد صغري  أنواع اجلل املائيفصل  سكال 0.008 ± 0.267(املرتبطة بسهولة   .)كيلو 
تعتمد القدرة على االرتباط بشكل غري رتيب على  ،بشكل مثري لالهتمام ،ووعلى هذا النح

 5  .طول السلسلة اجلانبية

ت  ،لذا] 0037[ وتلك املزا املذكورة و يعترب االخرتاع احلايل مهيأ بشكل جيد لتحقيق الغا
ا كن حيث مي ،وتعترب النماذج احملددة اليت يتم الكشف عنها أعاله توضيحية فقط .املضمنة 

ملهارة يف اجملال و تعديل االخرتاع احلايل  تنفيذه بطرق خمتلفة لكنها متكافئة وتتضح ملن يتمتعون 
ت الطلب احلايل ال يوجد قيود على تفاصيل اإلنشاء  ،عالوة على ذلك .الستفادة من حمتو
ه ،أو التصميم الوارد يف الطلب احلايل ذا من ل .خبالف ما هو مبني يف عناصر احلماية أد 10 

أو  ،أو دجمها ،الواضح أنه ميكن تغيري النماذج التوضيحية احملددة اليت يتم الكشف عنها أعاله
وميكن بشكل  .فحوى االخرتاع احلايلو تعترب كافة هذه الصور البديلة ضمن جمال و تعديلها 

مناسب تنفيذ االخرتاع الذي يتم الكشف عنه يف الطلب احلايل توضيحيًا يف عدم وجود أي 
أي عنصر اختياري يتم الكشف عنه يف  أو/ ونصر يتم الكشف عنه حتديداً يف الطلب احلايل ع

ا  طرقالو  رتكيباتوبينما يتم وصف ال .الطلب احلايل حتتوي "، "تشتمل على"على أساس أ 15 

ت أو اخلطوات "تضم"، أو "على تتكون "أن  طرقالو  رتكيباتميكن أيضًا لل ،العديد من املكو
ت وخطوات متنوعة "تتكون من"أو  "منبشكل أساسي  وميكن أن ختتلف كافة األرقام  .مكو

وحني يتم الكشف عن نطاق عددي حبد  .النطاقات اليت يتم الكشف عنها أعاله بنفس القدرو 
 .أي نطاق مضمَّن يعترب ضمن النطاقو يتم الكشف حتديدًا عن أي عدد  ،حد أقصىو أدىن 

 20 ،، أو"من حوايل أ إىل حوايل ب"لصورة (اق من القيم ينبغي إدراك أن أي نط ،وبشكل خاص



 

يتم الكشف عنه  ")تقريباً  a-bمن " ،بشكل مكايفء ،، أو"من أ إىل ب تقريباً " ،بشكل مكايفء
يكون  ،كذلك  .نطاق ضمن النطاق األوسع للقيمو يف الطلب احلايل يشمل كل عدد 

ما مل يتم حتديد خالف ذلك صراحة املعتاد  ،لالصطالحات يف عناصر احلماية معناها الواضح
 ،النكرة يف عناصر احلمايةتعريف يتم  ،ومع ذلك .وبوضوح من ِقبل صاحب براءة االخرتاع

وإذا كان  .حبسب استخدامها يف الطلب احلايل، مبعىن واحد أو أكثر من العنصر الدالة عليه 5 

أو أكثر من واحدة و هناك أي تعارض يف استخدامات كلمة أو اصطالح يف هذا الوصف 
ئق األخرى اليت ميكن تضمينها يف االخرتاع احلايل كمرجع ينبغي تبين  ،براءات االخرتاع أو الو

 .التعريفات اليت تتفق مع هذا الوصف

  

10 



 

  عناصر احلماية

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 

 :تشتمل على  طريقة -1

 ين أول،ليط له رقم هيدروجيخل خترتقها حفرة بئر، يف منطقة جوفية بشكل مباشر دخالاإل

من مادة بوليمرية ميكنها االرتباط بشكل  حيث حيتوي اخلليط على جسيمات منتفخة منفصلة
  و من املادة البوليمرية، قابل للعكس جبسيمات منتفخة أخرى

ن أقل من  من املادة البوليمرية مادة كافية خلفض الرقم اهليدروجيين إدخال إىل رقم هيدروجيين 
 .وهو ما يؤدي إىل ارتباط اجلسيمات املنتفخة ببعضها البعض ،الرقم اهليدروجيين األول

1  

 

  .14و 4 يرتاوح الرقم اهليدروجيين األول بني حيث ،1 وفقاً لعنصر احلماية رقم الطريقة -2

1  

 

  .14و 7 يرتاوح الرقم اهليدروجيين األول بني حيث ،1 وفقاً لعنصر احلماية رقم الطريقة -3

1  

2  

 

أو  4 يكون الرقم اهليدروجيين الثاين عبارة عن حيث ،1 لعنصر احلماية رقموفقًا  الطريقة -4
  .أقل

1  

2  

 

أو  3 يكون الرقم اهليدروجيين الثاين عبارة عن حيث ،1 وفقًا لعنصر احلماية رقم الطريقة -5
  .أقل

1  

2 

 محض بوليمرمن  اجلسيمات املنتفخةتتكون  حيث ،1 وفقًا لعنصر احلماية رقم الطريقة -6
N-أكريلوليل.  



 

 

1  

2  

 

عبارة عن محض  أكريلوليل-Nيكون محض  حيث ،6 وفقًا لعنصر احلماية رقم الطريقة -7
N-أمينو كابرويك -6 أكريلوليل.  

1  

2  

 

أمينو - 6 أكريلوليل-Nمحض  بوليمرتتم بلمرة  حيث ،7 وفقًا لعنصر احلماية رقم الطريقة -8
  .كابرويك من خالل بلمرة الشق احلر

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 

  :تشتمل على ما يلي  طريقة -9
 ليط له رقم هيدروجيين أول،خل خترتقها حفرة بئر، يف منطقة جوفية بشكل مباشر دخالاإل

من مادة بوليمرية ميكنها االرتباط بشكل  حيث حيتوي اخلليط على جسيمات منتفخة منفصلة
  و من املادة البوليمرية، قابل للعكس جبسيمات منتفخة أخرى

إىل رقم  من املادة البوليمرية مادة كافية خلفض الرقم اهليدروجيين إدخال ليط،دخال اخلبعد إ
ن أقل من الرقم اهليدروجيين األول، وهو ما يؤدي إىل ارتباط اجلسيمات املنتفخة  هيدروجيين 

  .ببعضها البعض

1  

 

  .14و 4 ألول بنييرتاوح الرقم اهليدروجيين ا حيث ،9 وفقاً لعنصر احلماية رقم الطريقة -10

1  

 

  .14و 7 يرتاوح الرقم اهليدروجيين األول بني حيث ،9 وفقاً لعنصر احلماية رقم الطريقة -11

1  

2 

أو  4 يكون الرقم اهليدروجيين الثاين عبارة عن حيث ،9 وفقًا لعنصر احلماية رقم الطريقة -12
  .أقل



 

 

1  

2  

 

أو  3 الرقم اهليدروجيين الثاين عبارة عن يكون حيث ،9 وفقًا لعنصر احلماية رقم الطريقة -13
  .أقل

1  

2  

 

محض  بوليمرمن  اجلسيمات املنتفخةتتكون  حيث ،9 وفقًا لعنصر احلماية رقم الطريقة -14
N-أكريلوليل.  

1  

2  

 

عبارة عن  أكريلوليل-N يكون محض  حيث ،14 وفقًا لعنصر احلماية رقم الطريقة -15
  .كأمينو كابروي-6 أكريلوليل-Nمحض 

1  

2  

 

أمينو  -6 أكريلوليل-Nتتم بلمرة محض  حيث ،15 وفقًا لعنصر احلماية رقم الطريقة -16
  .كابرويك من خالل بلمرة الشق احلر

1  

2  

3 

 

لمادة ل يدروجييناهلرقم أنه بعد خطوة خفض ال حيث ،1 وفقاً لعنصر احلماية رقم الطريقة -17
 رقم هيدروجيينإىل  لمادة البوليمريةل يدروجييناهل رقممادة كافية لرفع ال إدخاليتم  البوليمرية،

  .عن بعضها البعض اجلسيمات املنتفخةوهو ما يؤدي إىل انفصال  ،أول

1  

2  

3 

 يدروجييناهلرقم أنه بعد خطوة خفض ال حيث ،9 وفقًا لعنصر احلماية رقم الطريقة -18
رقم إىل  لمادة البوليمريةل ينيدروجياهلرقم مادة كافية لرفع ال إدخاليتم  لمادة البوليمرية،ل

  .عن بعضها البعض اجلسيمات املنتفخةومن مث يتم فصل  ،أول هيدروجيين

 



 

  



عارتخالا تاءارب  بتكم 
ةيبرعلا جيلخلا  لودل  نواعتلا  سلجمل 
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