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 خوردگی در صنعت حفاری چاه های نفت و راه های پیشگیری و درمان اثرات بررسی 

 

 شهرام صدیقی شیری 

 دانشجوی دکترای مواد دانشگاه شیراز،

 sedighishahram@gmail.com 

 محمد صدیقی شیری

 ، مهندس ارشد شرکت ملی حفاری ایران،فوق لیسانس مکانیک

 Sedighi0020@gmail.com 

 

 چکیده:

دکل  اين پديده در اکثر .خرابي ها و شکست های ناشي از پديده خوردگي، يکي از عمده ترين علت خرابي و شکست لوله های حفاری مي باشد

تحقیقات وسیع در زمینه ی خرابي خسارت هنگفتي را به اين صنعت تحمیل مي کند. لذا در اين راستا اقدام به  های حفاری رخ داده که هر

خوردگي در صنعت حفاری چاه های نفت شده است.تحقیقات و تحلیل های صورت گرفته در چهار مقاله جمع آوری شده است. در اين مقاله 

پیشنهادات عملي، برای کاهش شکست ناشي از محیط هیدروژن سولفوره، خواص ی مباحثي چون اقدام به بیان تحقیقات و تحلیلها درباره ا

(، مقاومت در بر ابر خوردگي، لوله های TOUGHNESS( ، چقرمگي )FLEXIBILITYمتالورژيکي و شیمیايي لوله های حفاری، انعطاف پذيری )

و باکتريها شده است. در اين مقاله تمام نتايج SU ، لوله های SSلوله های  ،بکار رفته در حفاری محیط های ترش، دسته بندی لوله های حفاری

 با نمونه های تجربي مقايسه شده است.

 

 هیدروژن سولفور، لوله های حفاری، انعطاف پذيری، چقرمگي، باکتريها. کلمات کلیدی:
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 مقدمه -1

 کننده حد خستگيمهمتربن فاکتور تعیین  .تمام فلزات دارای حد خستگي میباشند

(  هوای خشک 1برای مثال اگر میله های همساني از فوالد را در شرايط محیطي: .ساقه حفاری محیط سیال حفاری مي باشد

( آب انبار يا آب شور، تحت آزمايش خستگي قرار دهیم، مشاهده خواهیم کرد که حد تنش خستگي به نسبت 3 ( هوای مرطوب،2، 

  .رت خورندگي محیط اثر بارزی بر حد خستگي فوالدها داردبنا براين قد .کاهش مییابد

قدرت خورندگي سیال حفاری نیز بعضاً مسئول  .ساقه حفاری تحت تنشهای کششي، فشاری، پیچشي و خمشي قرار میگیرد

اری شديداً در صورتیکه قدرت خورندگي سیال حفاری زياد باشد، عمر مورد انتظار ساقه حف . مدت زمان کارکرد ساقه حفاری است

 .کاهش مییابد

 .ساقه حفاری کالً دچار دو نوع خوردگي مي شود

 .( شکنندگي هیدروژني2. خوردگي سطحي( 1

در خوردگي يونیفرم کل سطح به صورت هم  .خوردگي سطحي يا به صورت يونیفرم و يا به صورت موضعي ظاهر مي شود   

خوردگي موضعععي نوع  .يک ناحیه کوچک را مورد تهاجم قرا ر میدهد حال آنکه خوردگي موضعععي .زمان مورد تهاجم قرار میگیرد

يکي  .در شرايط شديد اين نوع خوردگي حفره های بسیار عمیقي در سطح فلز ايجاد میکند .بسیار مخربخوردگي سطحي مي باشد

گازهای محلول در پیل ظلظتي زماني تشععکیل مي شععود که ظلظت  .از معمولترين داليل خوردگي موضعععي پیل ظلظتي مي باشععد

 PIPEاين اختالف ظلظت باعث ايجاد خوردگي موضعععي در لوله ) .الکترولیت و يا ظلظت يونهای موجود در يک ناحیه کاهش يابند

RUBBERS( ، دوب اضافي )EXCESSIVE PIPE DOBE( محصوالت خوردگي )MILL SCALE و يا موانع فیزيکي ديگر پوشیده )

 .بوجود مي آيدشده باشند ، اين اختالف ظلظت 

شود ساختار فلز  ستگي  .شکنندگي هیدروژني زماني اتفاق مي اْفتد که هیدروژن اتمي وارد  شکننده و يا حد خ در نتیجه فلز 

 .خوردگي ناشي از شکنندگي هیدروژني در سطح ظاهر نمي شود و پیش از تخريب فلز قابل تشخیص نمي باشد .فلز کاهش مییابد

فوالدهای با استحکام باال آمادگي شکنندگي هیدروژني بیشتری  .ی تهاجم هیدروژني اثر میگذارداستحکام و سختي فلز بر رو

دارند، نسبت به فوالدهای با استحکام پايین ، اطالعات بدست آمده از مشاهدات عملي نشان داد که فوالدهائي که حداقل استحکام 

جدول داده شده فوالدهای مصرفي در صنعت  .ر آسیب پذيرترندمي باشد در مقابل شکنندگي بسیا KSI 75کششي آنها بیش از  

  .نماينده حد تنش مجاز فوالد در شرايط کارکرد لوله ها در محیط حاوی هیدروژن مي باشد( SCفاکتور ) .حفاری را نشان میدهد

 

 پیشنهادات عملی، برای کاهش شكست ناشی از محیط هیدروژن سولفوره -2

 .لوله ها در محیط هیدروژن سولفوره میتوان اقدامات زير راانجام دادبه منظور کاهش خطر شکستن 
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( که درهوا سرد شده اند و سپس گرم Eدر ساخت لوله های حفاری ، خوشبختانه لوله های )کالًس  C-75استفاده از آلیاژ  -1

صات آلیاژ شخ شند، مقداری با م س C-75 شده با سولفوره منا لوله های  .ب اند، مطابقت دارندکه برای کارکرد در محیط هیدروژن 

 .( آمادگي چنداني برای ايجاد اين نوع شکنندگي را ندارند-G 55نیز مانند) لوله های  Dکالًس 

( شده باشند، نه لوله های حفاری که ابزار FLASH WELDاستفاده از لوله های حفاری که ابزار اتصال آنها به بدنه جوش ) -2

 .همچنین از لوله های وزنه يکپارچه استفاده شود .باشداتصال آنها به بدنه پرس شده 

از حد پايین گشععتاور الزم برای سععفت کردن لوله ها اسععتفاده شععود، اين باعث کاهش تنش بر روی نرينه ابزار اتصععال مي  -3

 .ي شوداز مواد روانکار استفاده نشود، چرا که باعث کاهش تنش کششي در جهت هوپ در اثر سفت کردن لوله ها م .شود

شکستها  -4  ضربه وارد ننمايند چرا که اظلب  صال  شود، در حین باز کردن لوله ها به ابزار ات به کارکنان دستگاه آموزش داده 

 .در حین باز کردن لوله در اثر ضربه بوده است

 

 

 سطح خارجي لوله های حفاری  (: 1شکل)
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 (: مشخصات لوله های حفاری1جدول )

 

 

میتوان در مجاورت گاز هیدروژن  DRILL STEM TEST( DSTساقه حفاری را در حین آزمايشات سازنده) مدت زماني که -5

  : سولفوره قرار داد، به عبارت زير است

لوله های حفاری بايد در مقابل .يکسعاعت و اگر جريان بیش از اين باشعد يک چهارم سعاعت اسعت MCFD 1000در جريان 

ضربه گیر مح شي از آب  سريعاً گردش خوردگي نا صورتیکه آزمايش اجازه دهد، بايد  شوند،تا خطر خوردگي کاهش يابد در  افظت 

 .( پس از بستن ابزار آزمايش برقرار شود OUT SUB PUMPگل از طريق )

سمت  -6 شود، از لوله هائي که ق شنهاد مي  ستي کار کنند، پی سولفوره باي شرايط هیدروژن  صورتیکه لوله ها متناوباً در  در 

 .پوشیده شده است ، استفاده شود HOLIDAY FREE COداخل آنها توسط 

وره باشیم، الزم است اين مواد ممانعت کننده در هرلوله حین اتصال بايد اضافه شود، در صورتیکه در محیط هیدروژن سولف -7

 .کار را در هر لوله باال ولوله پائین انجام دهیم

 .( برای جلو گیری از خراشهای ايجاد شده روی لوله در اثر بکار گیری سلیپس استفاده شودDOUBLE ELEVATORاز ) -8

مي باشد، سختي  4140يا  AISI:4137بسیاری از شکست ها در ناحیه ابزار پیوند اتفاق مي افتد، جنس اين ابزار معموالً  -9

مي باشععد، جنس، سععختي و   KSI 120- 135میرسععد و تنش تسععلیم آن  HRC 30 – 37اين آلیاژها در اثر عملیات حرارتي به  

صال لوله های حفاری  شرايط کاری ابزار ات سازندگان مي دانند  ست،  ستحکام لوله های وزنه نیز مانند ابزار پیوند لوله های حفاری ا ا
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لذا بمنظور  .که دارای سععختي و اسععتحکام تسععلیم پايین تری اسععت، اسععتفاده کنند  C- 75ه گونه ايي نیسععت که بتوانند از آلیاژ ب

کاهش شدت تنش در ابزار اتصال لوله های حفاری در شرايط کارکرد در چاه های حاوی هیدروژن سولفوره، با افزايش قطر خارجي 

 .را افزايش مي دهند و کاهش قطر داخلي سطح مقطع فوالد

 

 خواص متالورژیكی و شیمیایی لوله های حفاری -3

در ترکیب شیمیای لوله های حفاری  Sو گوگرد  Pفسفر  :ظلظت عناصر مضر موجود در فوالدها مانند APIبراساس استاندارد 

در  Crظلظت عنصععر کرم   NACEدرصععد بي ش تر باشععد، طبق اسععتاندارد انجمن ملي مهندسععان خوردگي آمريکا  44/4نبايد از 

باشد،  %1( کار مي کنند، نبايد بیشتر از H2Sترکیب شیمیايي لوله های حفاری که در شرايط محیط ترش ) گاز هیدروژن سولفوره 

و سععاختار میکروسععکوپي آن نیز  Quench & temperباشععد، عملیات حرار تي  HRC 22سععختي فوالد نیز نبايد بیشععتر از 

Tempered Martensite تعیین شده است.  

همانگونه که قبالً نیز اشاره شد، استاندارد ها حد اقل شرايط قابل قبول را مشخص مي کنند، ولي در عمل مشاهده مي شود، 

اص فیزيک و شیمیايي لوله ها کارآيي حاصل خو . کارآيي لوله های استاندارد ساخته شده توسط سازندگان مختلف مساو ی نیست

 .است

 

 ( TOUGHNESS( وچقرمگی )FLEXIBILITYانعطاف پذیری )  -3-1 

منظور از انعطاف  پذيری درصد افزايش طول و يا کاهش مقطع فلز در لحظه شکست در آزمايش کشش مي با شد، چقرمگي، 

مقدار انرژی که ماده جذب میکند تا بشکند است، هرچه انعطاف پذيری و چقرمگي بیشتر باشد، مقاومت در برابر ضربه بیشتر است، 

س شد ترك خ شتر لوله های حفاری در اثر ر شتر بی شوند، هرچه انعطاف پذيری و چقرمگي فوالد بی شدگي مي  سوراخ  تگي دچار 

ست لوله در حفاری چاه های حاوی  شک شد، علت  شد ترك کمتر خواهد  سرعت ر شتر و  شکیل ترك بی شد، مقاومت در برابر ت  با

H2S اهش اندازه دانه های فوالد باعث از نظر متالورژيکي ک . شععکننده شععدن فوالد بدلیل نفوم اتم هیدروژن بدرون آن مي باش د

افزايش انعطاف پذيری و چقرمگي مي شعععود، برای کاهش اندازه دانه ه ا در فوالد میتوان عناصعععر آلیاژی مانند مولیبدن، وآناديم، 

 .کوبالت و آلومنیم را اضافه نمودند

در برابر رشد ترك خستگي باالترين مقاومت   TEMPERED MARTENSITEدر عمل مشاهده شده است ساختار کريستالي 

ست عملیات حرارتي  ساختار، الزم ا صورت  QUENCH AND TEMPEREDرا دارد، برای ايجاد اين  در فرايند تولید روی لوله ها 

لذا سازندگان لوله ها با توجه به تجربه، دانش و امکانات موجود هر اقدامي که منجر به کاهش اندازه دانه های فوالد و تشکیل  .پذيرد

شودسا صطالحاً کیفیت  شود، انجام مي دهند تا باعث افزايش کارآيي و ا ستالي فوق  به همین داليل حداقل انرژی الزم  .ختار کري

ست در آزمايش چارپي طبق  شک شرکت نفتي بین المللي  SQAIRبرای  صیه های  شد  SHELLکه مجموعه تو معادل  J 42مي با
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31 ft-Lbs)  در دمای آزمايش )(-4 F) C 20 شرطي که حتي يکي از نمونه ها دارای انرژی شکستي کمتر از  بهJ (24 ft-Lbs) 

 .باشد  HRC 40يا  kg 10با وزنه  HV 392نباشد و حداکثر سختي نیز نبايد بیشتر از  32

 

 مقاومت در بر ابر خوردگی -3-2

لوله های حفاری دائماً در تماس با محیطهای خورند ه مي باشععند، خوردگي اتسععفريک، ناشععي از شععرايط آب وهوای مرطوب  

ناشي از پسماند سوخت م و تورها ونمک موجود در اتسفر، آب و هوای دريايي و همچنین  CO2,COهمواره با ظلظت باالی گازهای 

 : شعععامل که از سعععازندهای حفاری تولید شعععده و وارد سعععیال میشعععوندتماس با سعععیال حفاری و گازهای محلول در آن 

O2,H2S,CO2,CL 2 اين گازها در سیال و اتمسفر، تولید ترکیبات اسیدی نموده که باعث خوردگي فلزات مي شون د ،  .مي باشد

 ه قبالً گفته شد، لوله های حفاریلذا بمنظور افزايش مقاومت در برابر خوردگي الزم است، تمهیدات الزم انديشیده شود، همانگونه ک

شها در عمل حفاظت  ش شش موادی از ترکیبات قیر قرار دارند، ولي اين پو شش مواد پلیمری و از بیرون تحت پو از داخل تحت پو

کاملي در برابر عوامل مح ی طي ايجاد نمي کنند، چرا که اظلب، پوشععش ها در اثر حفاری از سععطح جداشععده و فلز مسععتقیماً در 

شد، معر سبي دربرابرخوردگي برخوردار با ساخت لوله ها از مقاومت منا ست، فوالد بکار رفته در  ض محیط قرار مي گیرد، لذا الزم ا

 .درصد باعث ايجاد مقاومت مناسبي در برابر خوردگي، در سیال حفاری مي شود 2/4در حد  CUافزودن عناصر آلیاژی مانند مس 

 

شاهد ستگي نداردهمانگونه که در نمودار فوق م شود ، در محیط خورنده فوالد حد خ لذا هر عاملي که باعث حفاظت  . ه مي 

 .سطح فلز در برابر محیط خورنده شود ، باعث افزايش مقاومت فلز در برابر خستگي و افزايش عمر لوله ها حفاری خواهد شد

 

  لوله های بكار رفته در حفاری محیط های تر ش -3-3

در حفاری چاه های حاوی  E-75, X-95, G-105, S-135استفاده از لوله های حفاری با درجه های  APIبراساس استاندارد 

 .گاز ترش با رعايت موارد زير مجاز است

  حفظ دانسیته سیال حفاری در حد حد اقل الزم برای حفاری سازند. 

 (خنثي سازی آثار مخرب گازH2S موجود در چاه با کنترل )PH و يا باالتر 10 در حد. 

  سولفید شیمیايي جامب  ستفاده از مواد  و ممانعت کننده های  SULFIDE CHEMICAL SCAVENGERSا

 .  CORROSION INHIBITORSخوردگي 

  استفاده از سیال حفاری پايه روظنيOIL BASE. 
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ستفاده از لوله های حفاری گريد  ساس آئین نامه های داخلي خود ا شرکتهای حفاری بر ا التر را برای و با  G-145تعدادی از 

 .حفاری چاه ها در محیط های ترش مجاز نمي دانند

 

 نمودار رابطه بین خستگي فوالد در محیط خورنده و هوا (: 2شکل )

 

که سععیال حفاری تحت کنترل نیسععت و يا مواردی که ظلظت گاز ترش  UBDدر مواردی مانند حفاری زير فشععار تعادلي     

( در لوله های SULFIED STRESS CRAKING (SSC)بقدری باالست که کنترل آن توسط سیال حفاری مشکل است، مواردی از 

حفاری در محیط  مشاهده شده است، لذا در اين موارد الزم است، از لوله های مخصوص س ا خته شده جهت APIحفاری استاندارد 

صر آلیاژی و عملیات حرارتي خاص انعطاف  ضافه نمودن عنا شد با ا شاره  شود، اين لوله ها همانگونه که در باال ا ستفاده  گاز ترش ا

ست شده ا ست آنها ارتقا ء داده  شک سط   .پذيری و مقاومت در برابر  شده تو صات بیان  شخ ساس م ست برا اين نوع لوله ها مي باي

RECOMMENDED PRACTICE  INDUSTRY (IRPسال شوند، اين کمیته در  ساخته  سازندگان  1999 (  در کانادا مرکب از 

 .وشرکت های حفاری تشکیل شده است

شاره شد، انجمن ملي مهندسان خوردگي آمريکا   ستاندارد شماره  NACEهمانگونه که ا اقدام به تعريف  MR – O -175در ا

شیمیا ست، ولي امروزه محیط ترش نموده و خواص فیزيک و  ستفاده در اين محیط ها را بیان نموده ا يي لوله های فوالدی مجاز به ا

بدلیل افزايش عمق چاه ها، استفاده از لوله هايي با استحکام و سختي باالتر از حداکثر تعیین شده در اين استاندارد مورد نیاز است، 

شار تعادلي همچنین بدلیل افزايش عمق چاهها و بهره گیری از تکنیک ها سیال حفاری  UBDی حفاری زير ف امکان کنترل محیط 

وجود ندارد، به همین داليل الزم اسععت، برای اين شععرايط از لوله های خاصععي اسععتفاده کرد، که از نظر خواص متالورژيکي دارای 

 باشند، SSCمقاومت الزم در برابر پديده 
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پايین سیال حفاری ، فشار هیدرو استاتیکي باالی محیط، ظلظت  H2S  ،PHعواملي مانند تنش کششي باال، ظلظت باالی گاز 

در لوله  SSCباالی يون کلريد در سعععیال، دمای پايین محیط، سعععختي باال و انعطاف پذيری پايین فلز با عث افزايش احتمال ايجاد 

 .های حفاری مي شوند

ساخت ل سازندگان لوله های حفا ر ی اقدام به  شبختانه  ضر خو سختي و در حال حا شتن  ضمن دا وله هايي نموده اند، که 

اسععتحکام باال، دارای انعطاف پذيری خوبي نیز هسععتند به همین خاطر اين لوله ها برای اسععتفاده در حفاری چاههايي با عمق باال و 

 .وجود ندارد، مناسب مي باشند PHمحیط گاز ترش که امکان کنترل 

 

 دسته بندی لوله های حفاری -4

ستفاده جهت حفاری در محیط های ترش تولید شده اند که هر کدام دارای مشخصات و موارد  A,B,Cسه محصول  با هدف ا

 استفاده خاص مي باشند.

 Aمحصول  -4-1

صول از آلیاژ  صورت پذيرفته  AISI: 4130 Mاين مح ست، عملیات حرارتي  شده ا   QUENCH AND TEMPERساخته 

ستحکام کششي آن در حد  ستالي آن  .کنترل شده است KSI 110-95بوده و ا و با  TEMPERED MARTENSITEساختار کري

قرار گرفته  NACE- TMO -177 ، اين آلیاژ تحت آزمايشSSCبمنظور بررسععي مقاومت در برابر  .دانه بندی بسععیار ريز مي باشععد

  .است

در آمريکا کانادا و خاورمیانه مورد اسععتفاده قرار تا کنون بالغ بر پنج میلیون فوت از اين لوله ها تولید شععده و  1993از سععال 

 .مشاهده نشده است SSCگرفته اند، از آن زمان تا کنون موردی از تخريب لوله ها در اثر 

 

 B محصول -4-2

بمنظور حفاری در چاههای عمیقتر نیاز به محصعععوالتي با اسعععتحکام باالتر مي باشعععد، حفاری در روسعععیه توسعععط لوله های 

بوده  SSCبا ظلظت باال، همراه با مشاهده موارد زيادی از شکست لوله ها بدلیل  H2Sدر چاههای حاوی گاز  API G-105استاندارد

 .است

 

 شدهخواص مختلف لوله های تولید (: 2)جدول
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مي باشد، اگر چه سختي آن باالتر از حداکثر تعیین شده  HRC 30و سختي  KSI  105 -120با استحکام کشش  B محصول

 .بااليي دارد SSCجهت فوالد، برای کار کرد در محیط گاز ترش است، ولي مقاومت به  MR - O-175-NACEتوسط استاندارد 

 SSCاز اين محصععول سععاخته شععده اسععت و تاکنون موردی از پديده  5 "فوت لوله  365,000بالغ بر  1999 از اواخر سععال

با ظلظت باال در آمريکا، روسععیه، کانادا و خلیج مکزيک بکار  H2Sاين محصععول در حفاری چاهه ا ی حاوی  . گزارش نشععده اس ت

  .گرفته شده است

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

10 
 

 Cمحصول  -4-3

شت که علي  H2Sجهت حفاری چاه های حاوی گاز  صولي دا صنعت نیاز به مح سیال حفاری وجود ندارد،  که امکان کنترل 

 را نیز داشته باشد. SSCرظم ارزاني، مقاومت الزم در برابر 

 :به عبارت زير است Bيا  Cبرای تامین اين نیاز صنعت تولید شده است، تفاوت محصول   Cمحصول 

ی کنترل مقاومت در برابر محیط ترش قرار نمي گیرد، اين امر باعث برا NACEمورد آزمايش   Bو  Aبر خالف  Cمحصععول  

 .شده تا هزينه و زمان تولید کم شود

صول  شیمیايي لوله مح شابه  Bاندکي با مح ص ول  Cترکیب  صورت پذيرفته روی آنها م ست، ولي عملیات حرارتي  متفاوت ا

 .يک اندازه است( و استحکام کششي و سختي آنها به QUENCH AND TEMPERمي باشد)

صول  ستاندارد  Cابزار پیوند مح شده طبق ا ساخته  صورتیکه ابزار  APIهمان ابزار پیوند بکار رفته در لوله های  شد، در مي با

 .آزمايش مي شوند NACEمانند بدنه آن تحت کنترل ساخته و طبق استاندارد  Bپیوند بکار رفته در محصول 

فوت لوله تولید شده است، اما تاکنون هیچ موردی  361,000که تولید اين محصول آظاز شده تاکنون بیش از  2000 از سال

 .در آنها گزارش نشده است SSCاز وقوع 

 

 SSلوله های  -4-4

سه نوع لوله   IRPکمیته  شنهاد  SS-75,SS-95 , SS-105ت  ستفاده در حفاری چاه های حاوی گازهای ترش پی را جهت ا

 است، نموده

ست که مقاومت در برابر  DRILL STRING DESIGN AND METALLتحت عنوان  1.8در بخش  شده ا شته  لوله  SSCنو

 .که دارای مشخصات زيرنند، باال است SSهای حفاری سری 

یات عملتا  باشند ( 2)شده در جدول ترکیب شیمیايي فوالد از نظر عناصر مضر مانند سولفور و فسفر مي بايست در حد داده

 .حرارتي تحت کنترل دقیق صورت پذيرد

مايش   تا  NACEآز ها  له  بدنه لو تا  %85جهت  ند   MINIMUM YIELD STRENGTH (SMYS) %65و برای ابزار پیو

SPECIFIED  صورت پذيرد. 

 .باشد TEMPERED MARTENSITEضخامت لوله و ابزار پیوند فاز  %94حداقل در  

 .بدنه، ابزار پیوند و ناحیه جوش ابزار پیوند به لوله، اندازه گیری شود انرژی جذب شده در آزمايش چارپي جهت
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ستاندارد   اندازه دانه ها جهت بدنه، ابزار پیوند و ناحیه جوش ابزار پیوند به لوله مي بای  به  ASTM E 112-96ست، طبق ا

 و يا ريزتر باشند. 6 اندازه

 .ناحیه جوش ابزار پیوند به لوله اندازه گیری شودتنش کششي تسلیم و سختي جهت بدنه، ابزار پیوند و  

صلي لوله های  صوالت اولیه  SSتفاوت ا صوالت  A,B,Cبا مح به محل جوش لوله به ابزار پ ی وند  SSدر توجه به خواص مح

روش  های ديگر بهمي باشد، ابزار پیوند اين لوله ها به روش ماشینکاری و از لوله های ضخیم، تراشیده مي شوند، در صورتیکه لوله 

مي باشند، مزيت اين ابزار پیوند اين است که لوله ساخته  SS-110 TJبه نام  SSابزار پیوند لوله های  . آهنگری ساخته مي شون د

ستاندارد  مورد ماشین کاری  NACEشده و عملیات حر ارتي شده طبق مشخصات خواسته شده خريداری و پس از آزمايش طبق ا

 .قرار مي گیرد

 

 SU لوله های -4-5

سری  IRPکمیته  H2Sدر چاه های حاوی گاز  UBDبرای حفاری به روش  ست، لوله های  SUلوله های  شنهاد نموده ا را پی

 .طبق مشخصات جدول فوق مي باشند( SU-75,SU-95اين گروه شامل دو نوع لوله با بدنه  )

 :به عبارت زيرنند SUبا  SSتفاوت لوله های سری 

 .سولفور مجاز کمتر و مولیبدن بیشتر استحد اقل  - 

 .تغییر يافته يعني انداز دانه ها ريز تر شده اند 8 به 6 اندازه دانه ها از - 

 افزايش يافته است. %95به  SMYS 85%از  NACE TMO-177مرز تنش در آزمايش  - 

 .حداقل انرژی جذب شده در آزمايش چارپي افزايش يافته است - 

 کاهش يافته است.حداکثر سختي  - 

 .با توجه به موارد فوق الذکر، براساس استانداردها و تجارب عملي موجود به چند نکته در طراحي رشته مي بايست توجه نمود

 .هرچه عمق چاه بیشتر شود بمنظور کاهش و زن رشته الزم است، از لوله هايي با استحکام باالتر استفاده نمود - 

 .يش يابد، سختي و شکنندگي لوله افزايش مي يابدهرجه استحکام لوله افزا - 

 .را افزايش مي دهد SSCحفاری با لوله های استحکام باال که سخت وشکننده هستند، احتمال شکست لوله در اثر  - 

 .الزم است SSC به منظور کنترل فرايند - 

 شود. کنترل  APIمحیط سیال حفاری همانگونه که قبالً اشاره شد طبق استاندارد  - 
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 .کنترل شود( پیشنهاد کمیته （خواص آلیاژی لوله ها طبق مشخصات جدول فوق  - 

که حاوی گاز  UBDبرای حفاری در چاه ها با عمق باال و حفاری به روش  (،2)اسععتفاده از لوله ها طبق مشععخصععات جدول 

H2S  است، به دلیل عدم امکان کنترل سیال حفاری برای کنترل پديدهSSC الزم است. 

 

 BACTERIA   باکتریها -5

در صععورتیکه شععرايط برای رشععد میکرو  .تحقیقات نشععان داده اسععت که میکرو ارگانیزم ها باعث افزايش خوردگي مي شععوند

رطوبت، کاني  : ارگانیزمها فراهم باشد، سرعت خوردگي افزايش مي يابد، شرايط مناسب برای رشد میکرو ارگانیزمها عبارت است از

 DESULFORIBRIO) SULFATE REDUCERمناسب ، میکرو ارگانیزمهايي مانند:  PHهای اصلي، مواد آلي، يک منبع انرژی و 

  .با وجود اکسیژن در محیط میتوانند تولید خوردگي سولفیدی نمايند( ,

انیکه باکتريهای احیاء کننده در زم .مصععرف هیدروژن و تولید هیدرو ژن سععولفوره باعث افزايش سععرعت خوردگي مي شععود

 10 را تا PH سولفید در گل موجود باشند، الزم است محیط شیمیايي گل را عوض کنیم، پیشنهاد شده در اين شرايط الزم است

شود ستفاده  ضد باکتری  ا شند که باعث  .باال برده و از مواد  شش داخلي از جنس پلي مری مي با لوله های حفاری نو داری يک پو

ری از خوردگي قسععمت داخلي لوله حفاری مي شععود اين پوشععش در تمام طول عمر لوله سععالمباقي مي ماند چنانچه در اثر جلوگی

سمت داخلي لوله خورده  شود، ق شش از بدنه جدا  ضربات مکانیکي و يا کیفیت پايین، پو سید از طريق لوله های حفاری يا  تزريق ا

 .شده و سريعاً لوله حفاری سوراخ مي شود

 

  UPSET مقطع يک لوله حفاری در ناحیه(: 3شکل )
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همچنین اين لوله های دارای يک پوشش خارجي از ترکیبات قیری مي باشند که شبیه رنگ روی سطح لوله های نو را پوشش 

ست ست و با اولین چاهي که حفاری مي کنن .داده ا شش داخلي از دوام زيادی برخوردار نی شش خارجي لوله ها به عکس پو د از پو

 .روی سطح زوده شده و سطح بیروني لوله ها در معرض محیط قرار مي گیرد

 

لوله های حفاری نو و کار کرده در کنار هم  (:4شکل )  

شوند،  سب در برابر محیط حفاظت  شش منا سط يک پو شده و تو سطح خارجي لوله ها تمیز  ست پس از حفاری  لذا الزم ا

 .روظني شبیه روظن و يا گازوئیل استفاده مي شودمعموالً برای اين منظور از مواد 

 

 نتایج -6

 اثر مخرب سیال خورنده را مي توان توسط عوامل زير به حداقل رساند: -1

 استفاده از کرومات و يا ساير ممانعت کننده ها به مقدار کافي در سیال.-الف

 بیشتر شود. 12مقدار آن از به سیال به گونه ای که  PHافزودن مواد شیمیايي بنیادی جهت کنترل -ب

 پوشش دادن نمونه آزمايشي با يک ماده پالستیکي محافظ.-پ

 پوشش دادن نمونه آزمايشي با يک فلز اندی مانند روی.-ت

 عوامل خستگي خوردگي عبارتنداز: -2
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 اکسیژن محلول-الف

 کلريد-ب

 CO2 -پ

 PH-ت

 بوده و توسط پارامترهای زير تعیین مي شود:ترك دار شدن تحت سولفید و تنش وابسته به موارد زير  -3

 مقاومت )سختي( فوالد.-الف

 کل بار )تنش پس ماند يا اعمال شده(.-ب

 مقدار هیدروژن.-پ

 منابع سولفید هیدروژن عبارتند از: -4

 سیاالت ترش موجود در سازنده ها. -الف

 (،آلودگیهای آنهیدراتي و ظیره(.Gyp Mudsانحالل میکروبي سولفات موجود در سیال حفاری )گل های پايه آبي ) -ب

درجه فارانهايت( يا وجود مقدار معیني سععولفور در افزايه های  375الي  354تجزيه ناشععي از حرارت باال )در دمای حدود  -پ

 .(Lignosulfonatesسیال)

 وجود ترکیبات سولفوری در آب مصرفي جهت ساخت گل حفاری. -ت
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