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 نفتخوردگی در صنعت حفاری چاه های و راه های پیشگیری و درمان تحلیل 

 

 شهرام صدیقی شیری 

 دانشجوی دکترای مواد دانشگاه شیراز،

 sedighishahram@gmail.com 

 محمد صدیقی شیری

 ارشد شرکت ملی حفاری ایران، ، مهندسفوق لیسانس مکانیک

 Sedighi0020@gmail.com 

 

 چکیده:

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

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

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 

، سرعت ،درجه حرارت ،PHفاکتورهای مؤثر در خوردگي )سرعت تخريب فلز( مانند ي چون اقدام به بیان تحقیقات و تحلیلها درباره ای مباحث

، خوردگي اکسیژني، پیل خوردگي، دی پوالريزاسیون کاتد، فاکتورهای مؤثر در خوردگي اکسیژني مانند: تشخیص و تنش بیش از حد و ناهمگني

اندازه گیری خوردگي اکسیژني، راه درمان خوردگي اکسیژني، مراحل درمان اکسیژن، محدوديت مواد جاذب اکسیژن، ممانعت کننده های کرومیتي 

ي، خوردگي ناشي از گاز دی اکسید کربن )خوردگي شیرين (، تعیین مقدار گاز دی اکسید کربن در گل های و عوامل بازدارنده خوردگي اکسیژن

حفاری، راه درمان گاز دی اکسید کربن، رسوبات، تشخیص رسوبات، راه درمان رسوبات )جلوگیری از تشکیل رسوبات(، خوردگي ناشي از گاز 

ت، یالکترول خوردگي تحت تنش، شکنندگي هیدروژني،، ثر در خوردگي گاز هیدروژن سولفورهفاکتورهای مؤهیدروژن سولفوره )خوردگي ترش(، 

میت مسمو، يک سالح جديد ،میزان هیدروژن سولفوره الزم برای ايجاد شکنندگي هیدروژني ،وجود ترکهای سطحي، تأثیر زمان، متالورژی تنش،

گل روغني به عنوان يک محافظ و غلظت پیشنهادی ، اه درمان هیدروژن سولفورهر ،تشخیص يا تعیین هیدروژن سولفوره ،گاز هیدروژن سولفوره

 شده است. در اين مقاله تمام نتايج با نمونه های تجربي مقايسه شده است. برای درمان هیدروژن سولفوره

 

 دی پوالريزاسیون کاتد، روسوبات، خوردگي شیرين، خوردگي ترش.خوردگی اکسیژنی،  کلمات کلیدی:
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 مقدمه -1

 .خوردگي يككک میككل يبیعي برای فلزات احیككا  شككككده، جهككت بككازگشككككت بككه ترکیبككات پیش از احیككا  اسككككت 

ست  شند، پس از احیا  پايداری خود را از د ستند، که از نظر ترمودينامیکي پايدار میبا صورت ترکیباتي ه فلزات اغلب در يبیعت به 

 .، خورده شده و به ترکیب اولیه خود بازمیگردند داده و اگر مجدداً در مجاورت محیط يبیعي قرار گیرند

سیم نمود شک میتوان تق سته تر و خ ست . خوردگي را به د و د شیمیايي ا شک به  . مکانیزم خوردگي تر، الکترو خوردگي خ

شود –واکنش های گاز  شد .جامد و در درجه حرارت های باال گفته می صنعت حفاری خوردگي تر مورد بحث مي با ي خوردگ . در 

هرچه قدرت هدايت الکتريکي سیال باالتر باشد، جريان  .آهن در الکترولیت گل حفاری و سیاالت ديگر از انواع خوردگي تر میباشند

 . عبوری بیشتر و میزان خوردگي باالتر خواهد بود

سئل شهايي که با فوالدها دارند ، م سولفوره به علت واکن شندگازهای اکسیژن ، دی اکسید کربن و هیدروژن  اکسیژن  .ه زا میبا

 .در مقابل ، حاللیت دی اکسید کربن و هیدروژن سولفوره صد برابر بیشتر از اکسیژن مي باشد . پائین ترين حاللیت را دارد

سولفوره و  سنج مي توان اندازه گرفت، ولي گاز هیدروژن  سختي با اکسیژن  ست ، اکسیژن را به  آثار گازها با يکديگر متفاوت ا

بعضي اوقات  . ربن سريعاً به واسطه تخريبي که در حالت قلیايي سیال حفاری ايجاد مي کنند ، قابل تشخیص میباشنددی اکسید ک

 .وجود اکسیژن در سیال حفاری باعث تشکیل اکسید آهن روی رينگ ها مي شود . باعث اسیدی شدن سیال حفاری نیز میشوند

 .ژن سولفوره باعث تشکیل سولفات آهن مي شودولي دی اکسیدکربن باعث تشکیل کربنات آهن و هیدرو

 

یف فل   -2 های مؤثر در خوردگی )سررر ت تير  FACTORS AFFCETING CORROSIONفاكتور

(RATE OF METAL LOSS) 

 :مهمترين عواملي که باعث افزايش سرعت خوردگي میشوند عبارتنداز

2-1- PH 

)مشاهده شده است که سرعت  . را به آهستگي کاهش میدهدبا وجود اکسیژن در محیط، کاهش باالی حالت خنثي خوردگي 

 (  . افزايش مي باشد 8.5 باالتر از  PH خوردگي درآلیاژهای آلو مینیوم در 

 

 TEMPERATUREدرجه حرارت      -2-2

 . سرعت بیشتر انواع خوردگي با افزايش درجه حرارت ، افزايش مییابد

 VELOCITY      سر ت -2-3
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شود بطور کلي افزايش سرعت خوردگي  ست ، باعث افزايش  سیال ممکن ا سیال حفاری  . سرعت  سرعت  يکي از منايقي که 

بسیار باالست فلويد ايند پمپ گل اس ت ، سرعت باال به همراه فشار و ذرات سخت و سايند ايجاد جت مي کند که قادر است فوالد 

 .را بريده و باعث نشت سیال حفاری شود

 

 

 لبه نشیمنگاه کپ گسکت در يک ساکشن فلويد ايند پمپ گل بريده شدن(: 1شکل)

 

 HETROGENEITY    ناهمگنی -2-4

شود سرعت خوردگي  ست ، باعث افزايش  سکوپي لوله ها ممکن ا ساختار میکرو صر در  گاه خوردگي در  . اختالف غلظت عنا

شو د صل مي  سطح مقطع لوله حا شود ، علت آن غیريکنواختي دانه ها مي  که به آن خوردگي حلقوی نیز گفته مي ايراف ناحیه 

 .توسط انجام عملیات حرارتي مناسب قابل بر يرف نمودن مي باشد اين اشکال . باشد

 

 HIGH STRESS       تنش بیش از حد -2-5

لوله به همین علت لوله های حفاری که درست باالی  . نواحي که تحت تأثیر تنش بیشتری قرار دارند ، سريعتر خورده میشوند

 . ، سريعتر خورده میشوند های وزنه قرار دارند

 

 OXYGEN CORROSION  خوردگی اكسیژنی -3
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برای کنترل میزان اکسیژن محلول در گل از مواد جاذب اکسیژن  . خیلي از گلها امروزه بیش از گلهای سابق خورنده میباشند

ستفاده نمود ست ا سیژن محلول در گل بیش از يک  . میباي ست که اگر میزان اک شده ا شاهده  شد ، خوردگي  PPM در عمل م با

شود صل مي  صورتیکه  . حا سیژن در بیلیون باعث افزايش  2CO و  H2S در  سمت اک شد، وجود کمتر از پنج ق در گل موجود با

 .سريع سرعت خوردگي مي شود

اکسكككیژن از راههای مختلفي وارد  .افزايش سكككرعت خوردگي مي شكككود گل و افزايش هدايت الکتريکي آن باعثPH ش کاه

  .سیستم گل مي شود که به عبارت زير میباشند

 (  الک لرزان1

 (  تفنگهای سطحي2

 (  هپر3

 ( مکش پمپهای گريز از مرکز4

ست شده ا شبا   سیژن ا جداری و پمپ گل،  لذا در لوله های حفاری، لوله های .در نتیجه اغلب، گل حین ورود به پمپ، از اک

اين نوع خوردگي در نواحي اتفاق میافتد که سككطح فلز توسككط گل و يا السككتیکهای محافظ  . خوردگي اکسككیژني حاصككل مي شككود

در صورتیکه لوله های حفاری بخوبي از گل پاك نشده باشند، در ناحیه ائي که گل به سطح لوله چسبیده، يک  .پوشیده شده باشد

 .اين باعث ايجاد جريان خوردگي مي شود ود ،پیل غلظتي تشکیل مي ش

 

 CORROSION CELL          پیل خوردگی -3-1

ست  .به مجموعه کاتد ، آند و الکترولیت پیل خوردگي گويند ستقیماً به میزان فلز از د میزان جريان عبوری از پیل خوردگي م

 . ن فلز در سال خیلي کم استمقدار جريان الزم جهت از دست رفت . بستگي دارد ( خورده شده) رفته

 

 CATHODIC DEPOLARIZATION       دی پوالری اسیون كاتد -4

در الکترولیتهای اسیدی ، واکنشهای کاتديک همراه با آزاد کردن هیدروژن به صورت گازی میباشند، هیدروژن آزاد شده روی 

 .اين باعث کاهش جريان خوردگي مي شود . مي شود سطح کاتد نشسته و باعث ايجاد يک اليه عايق بین الکترولیت و سطح فلز

  :واکنش آزاد شدن هیدروژن در محلولهای اسیدی

                                                                                                                         (1)  
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سیون گويند سیژن وجود  .به فرايند فوق پوالريز ا سطح کاتد با اک شده در  شده تا هیدروژن آزاد  سیژن در الکترولیت باعث  اک

در سككطح کاتد شككده و مجدداً، جريان خوردگي را برقرار  H 2اين باعث از بین رفتن اليه عايق گاز  .ترکیب شككده و تولید آب کند

 .میسازد

 احیا  اکسیژن در محلول اسیدی:    

                                                                                                                    (2)  

سیون را دارد يعني باعث از بین رفتن اليه هیدروژن تشکیل شده  .محلولهای خنثي و يا قلیايي نیز اکسیژن نقش دی پوالريز ا

شود سطح کاتد مي  شده و ت .در  سیژن با مولکول آب ترکیب  سید میکنداک اين باعث افزايش جريان خوردگي  .ولید يون هید رو اک

 .مي شود

 احیا  اکسیژن در محلولهای بازی و يا خنثي  

                                                                                                                             (3)  

 .ر آب با وجود اکسیژن را به صورت زير میتوان نوشتواکنش خوردگي آهن د

                                                                          (4)  

 .واکنشهای مرحله به مرحله به عبارت زير مي باشد

   ( اکسیداسیون آهن در1   

                                                                                                                                         (5)  

 (  احیا  اکسیژن در آند و تولید هیدرواکسید2

                                                                                                                           (6)  

 .(  ترکیب هیدرواکسید با يون آهن و تولید هیدرواکسید آهن که سطح کاتد را مي پوشاند3    

                                                                                                                       (7)  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

6 
 

شود، ادامه  شیده  سید آهن پو سط يک اليه هیدرواک سطح کاتد تو سیژن در الکترولیت وجود دارد و يا  اين فرايند تا زمانیکه اک

روی سطح کاتد، مانع پوالريزه شدن رسوبات هیدرواکسید آهن، روی  2 مصرف شدن الکترونهای تولید شده در مرحله .پیدا میکند

 .کاتد مي شود

بدين لحاظ بايد حتي المقدور لوله را تمیز نگه  .خوردگي اکسككیژني جلوگیری از تشككکیل پیل خوردگي مي باشككد راه درمان 

 .داشت و يا نسبت به انجام امورات زير اقدام نمود

 .( حذف اکسیژن موجود در سیال حفاری از يريق استفاده از مواد جاذب اکسیژن1

 .ها برای جلوگیری از تماس الکترولیت با سطح لوله ها( پوشاندن سطح لوله ها توسط ممانعت کننده 2

 

 FACTORS AFFECTING O2 CORROSION   فاكتورهای مؤثر در خوردگی اكسیژنی -5

بطورکلي میتوان گفت هرچه آب سردتر  .محیط میباشند PH  و (O2)فاکتورهای مؤثر در خوردگي اکسیژني،حاللیت اکسیژن 

سیژن در آن  شد ، حاللیت اک ستبا شتر ا سانتیگراد )در   O2برای مثال حاللیت   .بی صفر درجه  ( يا  14.6ppm( برابر )32Fآب 

(mg/L 14.6اسككت ).  ولي حاللیتO2   86در درجه حرارتF (25C)  برابرmg/L) 7.8 يا )ppm) 7.8 بنابر يک  .( مي باشككد

افزايش درجه حرارت در اعماق چاه، غلظت اکسیژن شبیه سازی دينامیکي سیستم حفاری در آزمايشگاه مشخص شده است که با 

سیال کاهش پیدا نمیکند سفر را ندارد .محلول در  شدن به اتم سیال حفاری و وارد  شدن از  سیژن امکان خارج  لذا در  . چرا که اک

کسیژني در هر خوردگي ا . يابد زمستان که هوا سرد است و حاللیت اکسیژن زياد است، به يور يبیعي سرعت خوردگي افزايش مي

PH  بطور کلي سرعت خوردگي در  . قلیايي اتفاق مي افتد PH آزمايشات نشان داده اند که، حاللیت اکسیژن  . باال کاهش مي يابد

بدين لحاظ مواد جاذب اکسككیژن و ممانعت کننده های کمتری در اين گل ها مورد  . در محلولهای اشككبا  از نمک کاهش مي ياب د

  نیاز است

 

ندازه گیری خوردگی اكسرریژنی        -6  RECOGNIZING AND MONITORINGتشرريیو و ا

OXYGEN CORROSION 

سیژني اس ت    شخیص خوردگي اک شان دادن  . دقت ، رمز ت ست؟ ن سب ا سیژني منا شرايط محیطي جهت خوردگي اک آيا 

 .ن میسر استخوردگي اکسیژني از يريق اندازه گیری سرعت خوردگي و دستگاههای حساس به اکسیژ

 .برای تشخیص رفتار خوردگي از پر بهای گالوانیکي استفاده مي شود

 

 OXYGEN CORROSION TREATMENT  راه درمان خوردگی اكسیژنی -6-1
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شود ستفاده مي  سیژن ا ستند، از مواد جاذب اک سیال حفاری ه اين مواد از  .برای کاهش خوردگي فوالدهايي که در تماس با 

 .پمپ گل به سیال حفاری افزوده میشونديريق ناحیه مکش 

( موجود در سككیال حفاری که از SO 3وقتي که از مواد فوق الذکر جهت جذب اکسككیژن اسككتفاده میش و ند میزان سككولفید)

((FLOW LINE ( اندازه گیری مي شود ، بايد در حدmg/l55-155 يا ) ppm)55-155   (در صورتیکه سرعت  . نگه داشته شود

  .گ آزمايشي زياد شود، يا حفره دار شود حد بااليي سولفید مناسب تر استخوردگي رين

 :يريقه جذب اکسیژن توسط سولفید

                                                                                                                               (8)  

 .اضافي موجود در گل حفاری از کیت های مخصوص استفاده مي شودجهت تعیین میزان سولفید 

 

 OXYGEN CORROSION TREATMENT          مراحل درمان اكسیژن -6-2

صوص تزريق مواد  -1 سط موتورهای مخ صورت امکان تو ستقیماً از يريق مکش پمپ گل، در  سیژن م تزريق مايع جاذب اک

 .بايستي انجام شودشیمیايي و در حین حفاری به صورت پیوسته 

 .میزان آن بايد با توجه به میزان اکسیژن موجود در گل و سرعت گردش آن تعیین شود  -2

(  میسككر FLOW LINEتعیین مقدار دقیق مورد نیاز، از يريق اندازه گیری مقدار سككولفید در لوله برگشككتي سككیال حفاری )

 .باشد( 150ppm-50بیش از )نبايد ( FLOW LINEمقدار سولفید در سیال حفاری در ) .است

 

 CAVENGERS LIMITATION OF THE OXYGEN     محدودیت مواد جاذب اكسیژن -6-3

آزمايشات نشان داده اند اگر  . باشد، اثر جاذب اکسیژن کم مي شود  mg/L(1000ppm)در صورتیکه غلظت کلسیم بیش از 

اين  . مي يابد و به لحاظ اقتصادی بايد مورد بررسي قرار گیر د غلظت کلسیم زياد باشد، میزان مصرف مواد جاذب اکسیژن افزايش

 .مو اد را در سیال حفاری با هوا نبايد به کار برد

 

 CHROMATE INHIBITORS        ممانعت كننده های كرومیتی -6-4

ستفاده کرد، از مواد ممانعت کننده مي توان  سیال حفاری نتوان ا سیژن در  ستفاده نمو دهر گاه از مواد جاذب اک ممانعت  . ا

شکه های  صورت مايع و در ب شن دm3 0.21گالني ) 55کننده های کرومي ت ی به  تزری ق ممانعت کننده ها  . (  موجود مي با
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شبیه مواد جاذب اکسیژن مي باش د ستم گردش حفاری  ستفاده م ی CrO4وقتي که از ممانعت کننده های کرمیتي ) . به س ي ( ا

شنهاد مي سیال باقي بمان دCrO4کرومیت ) mg / L (( 500ppmحداقل  . شو د کن يد، پی  . ( جهت ممانعت از خوردگي در 

ساقه حفاری بايد کام ال توسط کرومیت پوشیده شود، در غیر اين صورت در نواحي که پوشید ه نشده است، خوردگي تشديد م ی 

ممانعت کننده های کرمیتي را نبايد با  . ستفاده مي نمايندجهت تعیین میزان کرومیت در سیال حفاری از کیت مخصو ص ا . شود

 .مواد جاذب اکسیژن سولفیدی به کار برد

 

 MEASURES OXYGEN CORROSION PREVETATIVE  وامل بازدارنده خوردگی اكسیژنی -6-5

شته هر عاملي که باعث کاهش اکسیژن محلول در سیال حفاری شود ، میتواند اثر مثبتي در کاهش خوردگي س یال حفاری دا

سكیال حفاری ،  PHبکار انداختن گاز زدا، قرار دادن تفنگ گل و ورودی گل از يريق هپر درون سكیال حفاری،کنترل میزان  .باشكد

سیال حفاری  سیژن محلول در ستند که باعث کاهش اک سط ممانعت کننده های خوردگي از جمله عواملي ه ستفاده از لوله ها تو ا

از ممانعت کننده های نوع آمونیمي که روی لوله های حفاری بکار  .میتوان خوردگي اکسككیژن را کاهش داد از اين يريق .میشككوند

 .برده مي شود، استفاده نمود

ستگي دارد سیال موجود در چاه و نوع عملیات ب ستفاده از هر کدام آنها به نوع  صمیم به ا صات .ت شخ جهت ايالع کامل از م

 .ايالعات فروشنده مراجعه فرمائیدکامل هر ممانعت کننده به 

 

 خوردگی ناشی از گاز دی اكسید كربن )خوردگی شیرین   -7

خوردگي ناشي از گاز هیدروژن  . خوردگي ناشي از ورود گاز دی اکسید کربن از يريق سازند ويا هوا را خوردگي شیرين گويند

( بصكورت حفره های عمیق و يا ترکهای تیز در CO2بن )خوردگي ناشكي از گاز دی اکسكیدکر . سكولفوره را خوردگي ترش گوين د

 .نواحي که احتمال خستگي فلز میرود ظاهر میشوند

 .گاز دی اکسید کربن در مجاور ريوبت تشکیل اسید کربنیک میدهد

                                  (9)  

سید کربنیک تولیدی باعث کاهش  شو د PHا سید رابطه زير  . سیال حفاری مي  سط ا شیمیايي خوردگي فوالد تو واکنش 

  .کربنیک را نشان میدهد

                                                                                                                  (15)  
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سید کربنیک مي کند  شود ، ترکیب گاز کربنیک با آب تولید ا شاهده مي  سید همانگونه که م ضعیف مانند هر ا سید  ، اين ا

آثار م خرب  .ولي قدرت تخريب آن به اندازه اکسي ژ ن محلول در سیال حفاری نم ی باشد . ديگری قادر است فوالد را از بین بر د

 .هم زمان گاز دی اکسید کربن و اکسیژن میتواند بسیار مخربتر از عمل کرد هرکدام از آنها به تنهائي باشد

سید کربن الزم در محیط قلیائي برای تولید خوردگي   / CO3  HCO3 /  CO2دل موجود بین بدلیل تعا   مقدار گاز دی اک

شو د که بي کربنات )  PH   کاهش .ستا PHتابعي از  سید کربنیک ) HCO3باعث مي  شود و خوردگي  H2CO3 )(به ا تبديل 

  .شودمي  PHن از سیال حفاری شد ه و اين باعث افزای ش افزايش فشار باعث خارج شدن گاز دی اکسید کرب . افزايش ياب د

  DIOXIDE ALKINITY EFFECT ON CARBON تأثیر مواد قلیائي بر روی دی اکسید کربن

                                                                                                         (11)  

شار باعث افزايش حاللي ت  شو د ، افزايش درجه حرارت باعث کاهش حاللیت  CO2بطور کلي افزايش ف سیال حفاری مي  در 

CO2   کانیهای حل شدني در مجاور  . مي شودCO2  از کاهشPH آب جلوگیری مي کنند، اين روی سرعت خوردگي مؤثر است. 

 

سید كربن در گل های ح -7-1  DETERMINAT ION OF CO2IN DRILLING           فاریتعیین مقدار گاز دی اك

MUD 

 .دی اکسید موجود در گل را توسط معرفهای مختلف میتوان نشان داد

 .PH(  کاهش در1

 .(  افزايش سرعت خوردگي2

 RHELOLGY .افزايش مقدار ( 3

 افزايش مقدار( 4

                                                                                                                             (12)  

 .تشکیل اليه های کربنات آهن ، کربنات منگنز و کربنات کلسیم( 5

 تعیین آن توسط وسائل تشخیص گاز.( 6
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 TREATMENT FOR CARBON DIOXIDE                كربنراه درمان گاز دی اكسید  -7-2

 .استفاده از گاز زدا که باعث کاهش گاز محلول در سیال حفاری مي شود

  . سیال حفاری مي شود PHاضافه نمودن کاستیک سودا و يا آهک که باعث افزايش 

شده در اثر گاز دی اکسید کربن م ستاندارد درمان خوردگي ايجاد  ستاين دو يريق ا سوب  . حلول ا البته برای جلوگیر ی از ر

آهک و افزايش اثر آن بايد آهک را به آهستگي وارد سیستم گردش گل حفاری نمو د ، پیشهاد مي شود که اين درمانهای استاندارد 

 .همراه با مصرف ممانعت کننده های تولیدی توسط شرکت های معتبر صورت گیرد

 

 SCALE S         رسوبات -8

 :خورندگي به سیال حفاری بستگي دارد و تشکیل رسوبات را به صورت زير میتوان خالصه نمود

سرعت خوردگي را  ست ،  شده ا سیال حفاری که گاز زدايي  شدن گل و يا کاهش  .تعیین مي کند PH در  سیدی   PHبا ا

  .سرعت خوردگي افزايش مي يابد

بطور کلي هر چه میزان  .تعیین مي کند O 2ت خوردگي را میزان وجود ندارد ، سككرع CO 3 در سككیال حفاری که کلسككیم و

 .اکسیژن محلول در سیال بیشتر باش د ، سرعت خوردگي بیشتر خواهد بود

حالت اسیدی باعث حل شدن رسوبات تشکیل شده مي  . نیز پايین است PHوجود دارد و  / CO 3 CO2در سیال حفاری که 

در ناحیه زير رسوبات  .باال باشد ، سرعت خوردگي پايین است و رسوبات تشکیل مي شوند PHشود و سرعت خوردگي باالست ، اگر 

 ، پیل غلظتي خوردگیتشکیل مي شود و باعث ايجاد خوردگي موضعي مي شود.

سیم  ست CaCo 3حاللیت کربنات کل سیم   CO 2با وجود  .در آب کم ا شکیل مي  Ca (HCO3) 2مقداری بي کربنات کل ت

 .است CaCO 3آن خیلي بیش از  شود که حاللیت

 .رسوب مي کند CaCO 3آزاد مي شود و   CO 2 با افزايش درجه حرارت واکنش فوق معکوس شده و

 .تعادل شیمیايي واکنش فوق به مقدار  کل نمک کلسیم ، کل مواد جامد و درجه حرارت بستگي دارد

 

 RECOGNIZING SCALE    تشيیو رسوبات -8-1

اين  . باال باشند ، احتمال  تشکیل رسوبات زياد است PHدر محیط ، در صورتیکه مقدار کلسیم و  HCO3 / CO 3با وجود  

 . رسوبات مشخصا ، بر روی لوله های حفاری تشکیل مي شوند
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کربنات آهن و منگنز در صورتیکه با محلولهای اسیدی تماس  . برای تشخیص رسوبات مي توان از اسید آرسنیک استفاده کر د

 سرعت قلیان کربنات کلس ی م بیشتر اس ت . نمايند به آرامي قلیان مي کنند و حبابهايي در سطح سیال آشکار مي شود حاصل

 .برای تشخیص رسوبات کربنات کلسیم از رينگ های آزمايش خوردگي نیز مي توان استفاده کرد .

 

 TREATMENT FOR SCALE   راه درمان رسوبات )جلوگیری از تشکیل رسوبات  -8-2

فسفات آلي محلول در آب به صورت مؤثری قادر است که از رسوب اليه های فلزات قلیايي بر لوله ها و ديگر مواد بکار رفته در 

شکه های  . صنايع نفت جلوگیری نمايد شوند m 3 0.21گالني ) 55اين مواد در ب ستفاده از آن بايد به اندازه  . ( تهیه مي  میزان ا

 .( داشته باشیم FLOW LINEرا همواره در مسیر برگشت گل) PO 4که از فسفات  5-10ppm (10mg/L-5م)ايي باشد که بتوانی

در صورتیکه میزان فسفات بیش از حد باشد  .اندازه گیری میزان فسفات در گل توسط کیت های مخصوصي صورت مي پذيرد

( 5-3مقدار مصككرف معمول آن در روز در حدود) . کاهش حالت  ژالتین( سككیال حفاری مي شككود)  DEFLOCCULATIONباعث 

 .اين مواد را با جاذب اکسیژن و ممانعت کننده ها مي توان به کار برد .(  متر مکعب در روز است019.-011.گالن يا )

 

 CORROSION HYDROGEN SULFID خوردگی ناشی از گاز هیدروژن سولفوره )خوردگی ترش  -8-3

يکي ديگر از منابع تولید گاز هیدروژن سككولفوره  . ريق سككازند وارد سككیال حفاری مي شككو دگاز هیدروژن سككولفوره اغلب از ي

وقتي که اين گاز در  .اين گاز فقط در محیط  مريوب قادر به تولید خوردگي مي باشكككد . فعالیت های میکرو ارگانیزم ها اس ت

 .مايدقرار گیرد مي تواند شديداً تولید خوردگي ن  H2O , CO2 , O 2مجاورت 
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 مقايسه سرعت خوردگي فوالد کربني در آب حاوی گاز های مختلف (: 2شکل)

 

سیژن محلول سرعت خوردگي فوالد کربني در آب حاوی اک شده اس ت ،  شان داده  صوير باال ن بار  80 همانگونه که که در ت

 .سولفوره مي باشدبار بیشتر از خوردگي آب حاوی هیدروژن  400 بیشتر از آب حاوی دی اکسید کربن و

 :واکنش شیمیايي خوردگي توسط گاز هیدروژن سولفوره را مي توان به صورت زير نوشت

                                                                                        (13)         

ردگي ناشكككي از هیدروژن سكككولفوره ، هیدروژن اتمي در اثر خو .اين واکنش حفره های عمیقي در آهن و فوالد تولید مي کند

ید مي شكككود یدروژني  ) .تول ندگي ه یت شكككکن خاصككك به فوالد  ید شكككده وارد فوالد شكككده و  یدروژن تول  HYDROYENه

EMBRITTLMENT) همچنین هیدروژن اتمي درون فوالد به هیدروژن مولکولي تبديل شده و انبساط حجم ناشي از آن  .مي دهد

 .فوالدهای انعطاف پذير و ترك خوردن فوالدها )شکننده(يا استحکام باال مي شود باعث يبله کردن

 .درصورتیکه استاتیکي و کششي باشد، شکنندگي هیدروژني و خوردگي تنشي تولید مي کند
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 در صورتیکه تنش به صورت دينامیکي باشد، خوردگي خستگي و (:3شکل)

 

سلیم آنها کمتر از  صونیت دارند  PSI 90.000فوالدهايي که تنش ت شکنندگي هیدروژني م شد ، در مقابل  فوالدهايي که  .با

سولفید آهن سیاه  . مي باشد، نیز در مقابل ترك خوردگي ناشي از هیدروژن سولفوره مصونیت دارن د HRC22سختي آنها کمتر از 

شد شده . رنگ مي با شديد  ضعي ت شود ، خوردگي مو شکیل  سوب ت شدن فوالد در ناحیه  در محلهايي که اين ر و باعث حفره دار 

سوبات خواهد ش د سولفوره باعث کاهش عمر فوالد مي گردد . ر سولفوره زير  .افزايش غلظت هیدروژن   0کاهش غلظت هیدروژن 

.1 mg /L) )ppm 0.1 سولفوره در  .تأثیر ناچیزی بر عمر فوالد دارد شدن فوالد در محیط هیدروژن  ی باال PHتمايل به ترك دار 

سولفوره ، با  . شديداً کاهش مي يابد 10 شدن در مجاور هیدروژن  ستعداد فوالد به ترك دار  ست ، که ا شان داده ا تحقیقات اخیر ن

تصور بر اين است که افزايش درجه حرارت باعث افزايش امکان  .(   کاهش  مي يابدC) (، )150F 66افزايش درجه حرارت تا دمای 

شدن هیدروژن از فوالد مي گرددحرکت هیدروژن اتمي محبوس  شود، اين ، باعث خارج  ستالي فوالد مي  شبکه کري در  . شده در 

 است، بايد دائماً لوله ها را تحت نظر داشت و گشتاور اعمالي به ابزار اتصال را مورد توجه قرار داد H2Sحفاری سازندهايي که حاوی 

 . ر و آچارگیر و همچنین بررسي پوشش درون لوله ها بايد مد نظر قرار گیردجلوگیری از ايجاد ترکهای سطحي ، در ناحیه لوله گی .

  .بدين لحاظ لوله ها بايد مستمر اً مورد بازرسي قرار گیرند

 

 فاكتورهای مؤثر در خوردگی گاز هیدروژن سولفوره -4 -8
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ست که لوله های جداری و حفاری در تماس با گاز  سولفوره دچار شکست ترد شده در موارد فراواني مشاهده شده ا هیدروژن 

ست .اند شده ا شاهده  صال بوده که در حین حفاری و يا باز کردن لوله ها م ستها در ناحیه ابزار ات شک نتايج تحقیقات در اين  .اغلب 

 : موارد نشان داده است که

 شکنندگی هیدروژنی-خوردگی تحت تنش -8-4-1

 .کديگر به عبارت زير عمل مي کننددو مکانیزه شکست مجزا ولي در ارتباط با ي 

 .الف( خوردگي تحت تنشي که هر نوع خوردگي مي تواند عامل آن باشد

 ب(  شکنندگي هیدروژني تحت تنشي که بدون ايجاد مقدار قابل توجهي خوردگي تولید مي

 .شود

 

 تالکترولی  -8-4-2

در يک الکترولیت حل شككود و امکان تجزيه به يون  اين گاز الزم اسككت که .الکترولیت منبع تولید هیدروژن سككولفوره اسككت 

شككکنندگي هیدروژني  .لذا در محیط های خشككک و در درجه حرارت های باال که آب ، امکان میعان را ندارد .هیدروژن را پیدا کند

شود سمتي از لوله ها  .ايجاد نمي  شود، ولي ق که در ناحیه دهانه ساقه حفاری که در اعماق چاه قرار دارد کمتر دچار خوردگي مي 

 .است، بیشتر خورده شده و آمادگي شکنندگي هیدروژني تحت تنشي را دارند 90Fچاه قرار دارند و دمای آنها حدود 

 

 تنش -8-4-3

قطعات تحت تأثیر تنش کششي بیش از حد مجاز دچار اين نوع شکست مي شوند حد مجاز آنرا جنس قطعه، عملیات حرارتي  

 .و محیط تعیین مي کند

 

 متالورژی -8-4-4

که برای ساخت ابزار اتصال لوله های حفاری و لوله های وزنه بکار گرفته مي شوند  N-80و   4140فوالدهای کم آلیاژی چون 

 .استعداد شکننده شدن در اثر تماس با هیدروژن سولفوره را دارند

در کاهش اسككتعداد اين فوالدها به شككکنندگي  عملیات حرارتي صككورت پذيرفته روی اين فوالدها پس از سككاخت تأثیر فراواني

به نظر مي رسككد که آمادگي اين  .باشككد 1150Fدر صككورتیکه دمای گرم کردن اين فوالدها در مرحله آخر بیش از  .هیدروژني دارد

ره در تولید در مورد مکانیزم عملکرد هیدروژن سككولفو .فوالد به ايجاد شككکنندگي در اثر تماس با هیدروژن سككولفوره کاهش مي يابد
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ولي يک نظريه اين اسككت که، در صككورتیکه درجه حرارت گرم کردن فوالد در مرحله آخر زير  .شككکنندگي توافق قطعي وجود ندارد

1150F  باشد، مقداری فاز شکننده مارتنسايت در قطعه باقي مي ماند که اين باعث تولید تنشهای داخلي مي شود ، وقتي که قطعه

د ، تنش اعمالي با تنش باقي مانده در ايراف فاز مارتنسايت جمع شده وبه شکل موضعي ، تنش ايجاد شده در سرويس قرار مي گیر

در صورتیکه تنش اعمالي بیش از حد مجاز باشد ، حتي اگر دمای گرم  .بیش از حد مجاز مي شود و شکنندگي ترد را ناشي مي شود

 .شود باشد، شکست ترد در قطعه ايجاد مي 1150Fکردن بیش از 

سلیم  1150Fکه در دمای  4140و   N-80فوالدهای  شده اند دارای تنش ت سختي  90KSI-75تنش زدايي   –HRC 22و 

شند 25 سب نیست .مي با سولفوره منا شاتي که اهمیت عملیات حرارتي و  .اين برای کارکرد در محیط هیدروژن  يکي ديگر از آزماي

شان میدهد ، ساختار میکروسکوپي آلیاژ است درجه حرارت گرم کردن فوالدهای کم آلیاژی را در  .در مقابل شکنندگي هیدروژني ن

صورتیکه سختي و استحکام يک فوالد کم آلیاژی برای کارکرد در محیط هیدروژن سولفوره مناسب باشد ولي ساختار میکروسکوپي 

سكاختار  .ني اين آلیاژها نیز متفاوت خواهد بودايجاد شكده در اثر عملیات حرارتي متفاوت باشكد، تمايل به ايجاد شكکنندگي هیدروژ

 .( از آمادگي کمتری برای ايجاد شکنندگي هیدروژن برخوردار استTEMPER BAINITEمیکروسکوپي )

 

 EFFECT OF TIME     زمانتأثیر  -8-4-5

اعمال مي شد، قرار يک نمونه را برای مدت هفت ساعت در محیط حاوی هیدروژن در شرايطي که يک تنش کششي نیز به آن 

ساعت ديگر در درجه حرارت  4 ساعت در درجه حرارت اياق نگه داشتند در انتها برای مدت 16 سپس اين نمونه را به مدت .دادند

F  350 نمونه  .پس از اين سیکل، قطعه تحت آزمايش کشش قرار گرفت، نمونه تحت تنش حداکثر مورد انتظار شکست .قرار دادند

و نمونه ائي که فقط در   KSI125حت تنش قرار داشكككت، ولي هیدروژني در محیط وارد نکرده بودند تحت تنش ديگری که فقط ت

ولي همین نمونه پس از  .شکسته شد KSI 121محیط حاوی هیدروژن قرار گرفته بود ولیتنشي به آن اعمال نشده بود، تحت تنش 

شات فوق نتیجه مي شود که وجود هیدروژن در محیط، تنش الزم از آزماي .شکسته شد KSI 124عملیات حرارتي فوق تحت تنش 

  .درصد کاهش میدهد 15 برای شکست نمونه را تا

 

 وجود تركهای سطحی -8-4-6

شود شکنندگي هیدروژني مي  سطحي باعث افزايش احتمال ايجاد  شده در نوك ترکهای  .وجود ترکهای  شي ايجاد  تمرکز تن

کار سرد بر  .لذا قطعه، تحت تنشهای اعمالي زير حد مجاز، خواهد شکست .نمونه مي شودسطحي باعث شکست موضعي و تضعیف 

 .روی قطعه باعث افزايش آمادگي نمونه به ايجاد شکنندگي هیدروژني مي شود

 

 می ان هیدروژن سولفوره الزم برای ایجاد شکنندگی هیدروژنی  -8-4-7
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شکنندگي  سولفوره الزم برای ايجاد  شدPPm 13 -2هیدروژني در حد )میزان هیدروژن  شان داد،  .( مي با شات اخیر ن آزماي

صورتیکه در حد ) سولفوره در  شد برای فوالدهای )PPm -5غلظت هیدروژن  سختي کمتر از ( N-80( با قابل اغماض  HRC 26با 

 .( قابل قبول نمي باشدP-110است، ولي برای فوالدهای سخت تر مانند )

 

 یك سالح جدید  -8-4-8

ستاندارد  سط ا سولفوره کار کنند، يک فوالد جديد تو شرايط هیدروژن  ست ، در  معرفي  APIبرای لوله های حفاری که قرار ا

  .شده است ، که سالحي مؤثر در مبارزه با خطر شکنندگي هیدروژني توسط اين گاز مي باشد

  : ( است به عبارت زير استC-75خواص اين فوالد که بنام  )

 .مي باشد 1150Fیات حرارتي آن به صورت سرد کردن در هوا و سپس حرارت دادن تا دمای سیکل عمل(  1

 .(  هیچگونه کار سردی پس از عملیات حرارتي روی آن صورت نمي پذيرد2

 .است KSI 75(  حداقل تنش تسلیم آن 3

 .است KSI 90(  حداکثر تنش تسلیم آن 4

  .ستدرصد ا 16 ( حداقل اضافه يول آن قبل از شکست5

 

 H2S TOXICITY       مسمومیت گاز هیدروژن سولفوره -8-5

ست    شنده ا سمي و ک سولفوره يک گاز  سان میتواند درآن روزها  .گاز هیدروژن  سولفوره که ان حد مجاز غلظت گاز هیدروژن 

برای  .چشم مي شودباشد، باعث تحريک در ناحیه  PPm 150در صورتیکه غلظت گاز در حد  .است ppm15( mg / Lکار کند )

شود شامه را نیز باعث مي  صورت از بین رفتن عصب  ستفاده نمود، در غیر اين سیژن ا سول اک سان  .تنفس بايد از کپ به ترتیبي که ان

ست ساس بو نی سولفوره به  .قادر به اح سان در مدت دو دقیقه از بین  -1000ppm 800اگر غلظت گاز هیدروژن  افزايش يابد، ان

  .خواهد رفت

از آنجا که استشمام گاز باعث از بین رفتن عصب  . ر غلظت های کم، بوی هیدروژن سولفوره شبي ه تخم مرغ گنديده اس تد 

اين گاز قابل اشتعال است و در صورتیکه با  . برای تشخیص اين گاز در محیط نبايد از حس بويائي استفاده نمو د . بويائي مي شو د

شود احتمال انفجار دا شو دهوا مخلوط  سطح پائین جمع مي  ست ودر  سنگ ی نتر ا سیال  . رد، از هوا  سولفوره در  گاز هیدروژن 

ست شار حدود ) .حفاری محلول ا شار اس ت4-5حاللیت آن در آب تا ف سب با ف سفر متنا شار  . ( اتم شارهای باال مانند ف ولي در ف
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در دمای محیط  .در سیال حفاری و فش ا ر وجود ندار د ستون سیال حفاری مايع مي شود و رابطه ساده ائي بین غلظت گاز محلول

  . (مي باش د3400mg/L( يا )PPm 3400ايالعات نشان مي دهد که حاللیت گاز هیدروژن سولفوره در آب يک موالل يا )

زيرا  .تتجزيه شیمیايي سیال حفاری نشان داد که غلظت گاز هیدروژن سولفوره در سیال حفاری بیش از مقادير داده شده اس 

  :سولفات سديم و آب يبق واکنش زير ترکیب مي شوند . با کاستیک واکنش انجام داده و تولید نمک قلیائي مي ده د

 

                                                                                                            (14)  

صد هیدروژ PH هر چه شود در شتر  سیال حفاری کاهش مي يابدبی صورت گازی در  سولفوره محلول به  جدول زير غلظت  .ن 

سولفوره در  شان مي دهد PHهیدروژن  سولفید  .های مختلف را ن ست که بايد در نتیجه آزمايش غلظت  ضريبي ا شده  فاکتور داده 

HACH تا مقدار واقعي  .ضرب شودH2S را بدست آيد . 

اندازه گیری شككده را در  H2Sاندازه گیری نمود، سككپس  HACHتوسككط کیت  H2Sرا بايد پیش از اندازه گیری  PHمیزان 

 .محلول در سیال حفاری را نشان مي دهد H2Sحاصل مقدار دقیق ،  .ضرب کرد PHفاکتور داده شده جدول در هر 

( 100mg/L( يا )100ppmبرابر ) HACHش اندازه گیری شده توسط آزماي H2Sباشد و مقدار  PH=10در صورتیکه  :مثال

 باشد.

 05.= 100 * 0005.   محلول به صورت گازی در سیال حفاری برابر است با  H2Sمقدار 

.05mg / L PPm ( 9995وmg/L()PPm 9995)شد سیال حفاری مي با سولفید محلول در  صورت  صورتیکه  . ديگر ب در 

هیدروژن سولفوره  .گزارش شده بر خالف واقع خواهد بود H2Sضرب نشود مقدار  PHمقدار بدست آمده در فاکتور داده شده در هر 

ست ضعیف ا سید  سولفوره  .يک ا صورت مولکول هیدروژن  سیدی ب ضر  H2Sدر محیط های ا سان م سالمت ان وجود دارد که برای 

در اين شرايط احتمال  .شود ( تبديل مي -HSبه سمت شرايط خنثي پیش مي رود اين مولکول به بي سولفید ) PHوقتي که  .است

  :هیدروژن آزاد شده در اثر واکنش زير .خستگي ناشي از شکنندگي هیدروژني افزايش پیدا مي کند

 

 در محیط  H2Sبرای اندازه گیری گاز  HACHکمیت  (: 1)جدول
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                                                                                                                         (15)  

باعث شككده که راديکالهای بي سككولفید به آنیونهای  9.5تا  PHافزايش  .وارد فلز شككده و باعث تضككعیف سككاختار فلز مي شككود

 PH  اين فرايند با کاهش .انجام دهندمي توانند با آن واکنش ++Na+ , Caدر اين شرايط کاتیونهای     .(تبديل شوند--Sسولفید )

سولفوره   ويا گاز هیدروژن  CO2  در صورتیکه به علت وارد شدن مقداری .سولفید يک خطر بالقوه است  تجمع .برگشت پذير است

ود ( و يا حتي تولید گاز هیدروژن سككولفوره وج -HSبه بي سككولفید ) -- Sکاهش پیدا کند، خطر تبديل سككولفید  PHداخل گل ،  

 .دارد

فرآيندهای شككیمیايي هیدروژن سككولفوره خیلي پیچیده مي باشككند ، گاه ممکن اسككت ترکیباتي پديد آيد که اصككالً ربطي به 

شند شته با ستوکیومتری واکنش ندا سئله ای که .ا سولفوره در   مهمترين م ست که گاز هیدروژن  بايد مورد توجه قرار گیرد اين ا

سولفیدهای قل سديم تولید محیط قلیائي تولید  سولفید  ست ،  سديم يک يون پايدار در محیط ا سطه اينکه  یائي مي کند و اغلب بوا

اين روش مناسبي برای بي خطر کردنهیدروژن سولفوره مي باشد، ولي با اين روش هیدروژن سولفوره از محیط خارج نمي  .مي شود

 .شود

 

 RECOGNIZING OR DETECTING HYDROGEN SULFID       تشيیو یا تعیین هیدروژن سولفوره -8-5-1
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شهای مختلفي مي توان گاز  شخیص داد H2Sبه رو صورتیکه گاز  .ت سیال حفاری انجام نداده  H2Sدر  شي با  هیچگونه واکن

صي وجود دارند، که میزان گاز در گل را اندازه گیری نمايند صو سايل مخ شد، و سديم ) .با سولفید  سايل ترکیبات  ( را Na2Sاين و

شان نمي  شود PHباعث کاهش  H2Sگاز  .دهندن سولفید ) .مي  شده و گاز HACHآزمايش  سولفید ترکیب  ست که   H2S( قادر ا

شده در گل را اندازه گیری نمايد سوبات را در محلول  .محبوس  صورتیکه اين ر شند ، در  سیاه مي با سولفید آهن به رنگ  سوبات  ر

 .رنگ زرد ، زرده تخم مرغي همان سولفید است اين .اسید آرسنیک قرار دهیم به رنگ زرد در مي آيند

 

 TREATMENT FOR HYDROGEN SULFIDEراه درمان هیدروژن سولفوره              -8-5-2

شود،  شد و يا انتظار داريد که وارد  شده با سیال حفاری  سولفوره وارد  صورتیکه گاز هیدروژن  نگه  10را بايد باالی  PHدر 

در صورتیکه گل پايه آبي باشد، ترجیحاً از کلسیم و يا  .مواد جاذب سولفید به سیال حفاری اضافه نمائیددر صورت امکان از  .داشت

  .آهک استفاده شود

در صورتیکه از کربنات روی  .کربنات روی جز، مواد جاذب سولفید است که میتوان در گلهای پايه آبي مورد استفاده  قرار گیرد

جهت کنترل شرايط  .(باشد3،ل/ئ14/27( يا )Lb / bbL 5ده شود، مقدارمورد مصرف نبايد بیش از )استفا H2Sبرای مبارزه با گاز 

آهک اضككافه    (71Kg / m3.يا ) ( 25Lb / bbL.کربنات روی میبايد ) (2.0Lb/bbL)( يا 2/85kg/m3قلیائي گل به ازا، هر )

سولفید حدود  500mg /Lبرای حذف هر ) .شود ستKg /m3 2/85يا ) Lb / bbL2(  يون  جهت کنترل  .( کربنات روی الزم ا

سائل   ست مقداری  RHEOLOGYم شود، چرا که اگر مقدار کربنات روی بیش از  SPERSENEالزم ا ضافه   (14.27kg/m3)نیز ا

سائل  .شود Lb / bbL 5يا  صوص در چاههای عمیق که در درجه حرارت بیش از  .پیش میايد  REHOLOGYم  C (25 121بخ

OFلذا همواره خواص  .اشد( مي بREHEOLOGCAL و قلیائیت گل بايستي تحت کنترل باشند. 

سید روی ، کربنات مس نیز وجود دارند IRONITE SPONGE( Fe3O4) مواد پاك کننده ديگر از قبیل کرمات روی ،  .، اک

برای پیشككگیری  .اسككتمناسككب ( PH 10در ) IRONITE SPONGEهسككتند  .تمام اين مواد پاك کننده دارای محدوديت هايي 

توسكككط   IRONITE SPONGEمقككدار  .الزم اسككككت IRONITE SPONGE( از 5Lb/bblحككداقككل ) -IRONITدر گككل 

MAGNETICAL TEST کربنات مس را نبايد بعنوان پیشگیری به گل اضافه نمود و فقط زماني به گل اضافه مي  .مشخص مي شود

 .ی تائید شودشود که وجود يون سولفید در سیستم توسط اندازه گیر

 

یدروژن سررولفوره -8-5-3 مان ه هادی برای در ظت پیشررن حافظ و غل یك م به  نوان   OIL MUD گل روغنی 

PROTECTION AND RECOMMENDED TREATMENT CONCENTRATION 

REHEOLOGY -1 عباراست از علم بررسي رفتار مواد از نظر تغییر شکل و سیالیت :. 

REHEOLOGY: THE SCIENCE THAT DEALS WITH DEFORMATION 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

20 
 

AND FLOW OF MATTER   API BULDLL : API FIRST EDITION DECEMBER 1965 

SPERSENE -2  مواد رقیق کننده سككیال حفاری بمنظور افزايش قدرت حفاظت کنندگي گلهای روغني در محیط هیدروژن :

شود که فاز روغني را افزايش دهند شنهاد مي  شوداين امر باعث  .سولفوره پی ساقه مته از انواع خوردگیها محافظت  شود که   .مي 

فاز روغني سطح ساقه  .افزايش فاز روغني باعث شده که مقاومت الکتريکي سیال حفاری افزايش يابد و جريان خوردگي کاهش يابد

يسككتي نگه داشككته ( باALKALINITY > 1 CCدر گلهای روغني ) .حفاری را نیز پوشككانده و آنرا در مقابل محیط محافظت مي کند

شود ستفاده  سیال حفاری ا سولفوره از  سايل گاز زدا برای خارج کردن گاز هیدروژن  با وجود رعايت موارد فوق  .شود ، و همواره از و

از جمله اسككتفاده از ماسككک،  .الزم اسككت وسككائل ايمني و موارد احتیايي مناسككبي در جهت مبارزه با اين گاز را نیز رعايت نمود

سولهای ا سولفوره در هوا، باد نما که جهت کپ سب برای اندازه گیری غلظت گاز هیدروژن  سايلي منا سائل هشداردهنده، و کسیژن، و

 .وزش باد را معلوم کند و ديگر آموزشهای الزم برای کارکنان دستگاه حفاری مي باشد

 

 نتایج -9

 ادن سرعت خوردگي استاندازه گیری کاهش وزن ناشي از خوردگي يکي از روشهای معمول گزارش د -1

دی اکسید کربن و هیدروژن سولفوره ، بعلت واکنشي که با فوالد دارند از عوامل مهم خوردگي ، از های  همچون اکسیژنگ -2

 حین حفاری هستند

تنش بیش از حد از جمله فاکتورهای موثر در خوردگي )سككرعت تخريب فلز( -، درجه حرارت، سككرعت، ناهمگني PHعدد  -3

 مي باشند

 مي باشد 15در باالی  PHيکي از راه های درمان خوردگي هیدروژن سولفوره نگهداشتن  -4

 بديهي ترين چاره، جلوگیری از در معرض سولفید هیدروژن قرار گرفتن به وسیله کنترل خواص سیال حفاری مي باشد: -5

 ده ها به درون سیال حفاری.الف( ايجاد فشار هیدروستاتیکي کافي برای جلوگیری از جريان يافتن سیال سازن

 ب( اجتناب از افزايه هايي که در درجه حرارت های باال تجزيه مي شوند، زماني که انتظار افزايش دما وجود داشته باشد.

 و يا باالتر(. 10.5آن نیز باال باشد ) PH( بوده و Biocidesپ( استفاده از سیال حفاری که تهي از مواد مخرب )

 از مواد خام ترش و يا آب مصرفي حاوی ترکیبات سولفوردار.ت( استفاده نکردن 

 

 مراجع:

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

21 
 

 

[1] BAROID MUD TECHNOLOGU  HAND BOOK COPYRIGHT 1965: SECTION 14.P.P.119. 

[2] METALS HANDBOOK, NINTH EDITION , VOL.13, CORROSION, ASM INTERNATIONAL, METALA PARK,OH , 1987 

. 

[3] “DRILLING FLUID ENGINEERING MANUAL”, MAGCOBAR DIVISION OIL FIELD PRODUCTS GROUP DRESSER 

INDUSTRIES, INC. HOSTON .TEXAS , REVISED JANUARY , 1977 (R.L.S) SECTION CORROSION. 

[4] GLOSSARY OF DRILLING FLUID AND ASSOCIATED TERMA, API BULD11 FIRST EDITION ,DECMBER 1965. 

[5] MAGOBAR TECHNICAL BULLETIN NO.31-57 REPRINTED 11-21-65. 

[6] Haitao Fang , Srdijan Nesic,Bruce Brown. General Co2 corrosion in high salinity Brain. Hnstiue for corrosion 

and multiphase technology 342 west state street . Ohio University Athens Ohio 45702 USA. 

 .1365چاپ جهاد دانشگاهي صنعتي اصفهان پايیز  –ترجمه دکتر احمد ساعتچي  –مهندسي خوردگي   ]6[
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