استخراج النفط
Getting Out the Oil

طالب املرحلة الثانوية

نشاط إنتاجي

توصل املضخّة الغاطسة يف البرئ بوحدة الض ّخ بواسطة
ت ُستخدم أنظمة الرفع االصطناعيّة ،أو وحدات الضخّ ،للمساعدة يف استخراج النفط من املكامن الصخرية الصخريّة وضخّه إىل أعىل البرئّ .
قضبان فوالذيّة مث ّبتة بعضها ببعض برباغ .تعمل املضخّة بفعل الحركة العموديّة لوحدة الض ّخ عىل السطح.
عندما تتح ّرك املضخّة باتجاه األسفل ،يتدفّق السائل من التكوين الصخري إىل حجرة املضخّة .وعندما تتح ّرك باتجاه األعىل ،يُدفع السائل املوجود يف الحجرة إىل السطح عرب األنابيب.

لكل تلميذ أو ثنايئ
املوا ّد ّ

❒
❒
❒
❒
❒

 10-8قشّ ات
شريط الصق
مقص
ّ
مسطرة
أي شراب غامق اللون (لكي يُرى عبر القشّ ة)
كرتونة حليب بالشوكوالته أو ّ

اإلجراءات
.1

املقصِ ،
كل قشّ ة.
أحدث ش ّقاً طوله  1سنتم عند طرف ّ
بواسطة ّ

.2

شق األخرى املتصلة بها.
ِصل القشّ ات الواحدة باألخرى لصنع أنبوب طويل .م ّرر ّ
كل قشّ ة يف ّ

.3

رسب الهواء.
غ ّط بالرشيط الالصق مكان التقاء ّ
كل قشّ تني لتثبيتهام ومنع ت ّ

.4

كريس ويدخل «األنابيب» املصنوعة من القشّ ات يف الرشاب محاوالً ض ّخ السائل إىل أعىل		
ضع كرتونة الحليب بالشوكوالتة (أو الرشاب اآلخر) عىل األرض .يقف أحد أعضاء الفريق عىل ّ
األنابيب بواسطة الشفط.

.5

بقص إحدى القشّ ات .وليج ّرب التلميذ نفسه ض ّخ السائل إىل األعىل.
واآلن قلّل عدد القشّ ات املستخدمة إلعداد «األنابيب» ّ

.6

كل م ّرة ض ّخ السائل إىل األعىل.
قص القشّ ات الواحدة تلو األخرى .وحاول يف ّ
تابع ّ

األستنتاج
.1

علل ملًّ
ما كول القش الذي يتطلب الجهد األكرب لجلب السائل لألعىل؟ وأي طول للقش الذي يتطلب أقل جهد لجلب السائل إىل األعىل؟ ّ
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استخراج النفط
.2

أقل مجهود لضخّه إىل األعىل؟ علّل اإلجابة.
وأي طول تطلّب ّ
ّ
____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

.3

ج ّرب ض ّخ سوائل ذات لزوجة وكثافة مختلفة.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

.4

ج ّرب استعامل قشّ ات ذات أقطار مختلفة لصنع األنابيب.
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