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هم افزار پيوند موجود در لوله هاي حفاري به اين خاطر به وجود آمده است كه توسط آن بتوان لوله هاي مجزاي حفاري را به 
) مـي   PINديگـر نرگـي (   ) و از طـرف (BOXاتصال داد.اين افزار پيوند ها شامل دو قسمت هستند كه از يك طـرف مـادگي  

توجه به اينكه لوله هاي حفاري دايما در حال باز و بسته شـدن هستند،بشـدت در معـرض خـوردگي و سـاييدگي       با.[2]باشند
نشـت فشـار از   ت خطرناك و گاه غير قابل جبراني همچون پديده ي ميباشند.خوردگي و ساييده شدن اين نقاط اتصال،مشكال

  لوله هاي حفاري را بوجود مي آورد كه باعث بريدگي لوله ها و بروز خسارات مالي فراوان مي شود.
در حال حاضر شستشوي پين و باكس لوله هاي حفاري توسط نيروهاي دكل و با اسـتفاده از سـطل گازوييـل و فرچـه هـاي      

نيرو و صرف زمان فراوان براي اينكار و همچنين خوب شسـته نشـدن ايـن     نام ميشود كه مستلزم بكارگيري چنديدستي انج
  محل هاي اتصال است.

راه حلي كه براي برطرف شدن مشكل ذكر شده عنوان شده است،استفاده از دستگاه شستشوي پين و باكس لوله هاي حفاري 
با توجـه بـه ضـرورت زمـان در صـنعت حفاري،شـاهد بـه حـداقل رسـاندن زمـان           است كه در صورت استفاده از اين دستگاه 

  شستشو،كاهش نيروي انساني و شستن محل هاي اتصال لوله ها به درستي و بطور كامل هستيم.
شـركت حفـاري و اكتشـاف     201الزم به ذكر است كه نمونه ي اوليه و آزمايشي اين دستگاه ساخته شده و در دكـل حفـاري   

واقع در ميدان نفتي آزادگان استفاده شـده و نتيجـه مطلـوب حاصـل شـده اسـت،همچنين داراي       پارس(پدكس)  انرژي گستر
  از سازمان مالكيت هاي صنعتي مي باشد. 88863گواهينامه ثبت اختراع با شماره 

 
  لوله هاي حفاريشستشو،دكل حفاري،پين و باكس، كليدي: كلمات

 

  مه و هدفمقد. 1
و بزرگترين صنايع در جهان و به ويژه ايران است.نفت،عالوه بر اينكه منبـع عمـده تـامين انـرژي در     صنعت نفت از موثرترين 

دنياي امروز است،نقش مهمي نيز در تعيين ميزان قدرت ملي و اعتبار بين المللي كشورهاي مختلف ايفا مي كند.بخش نفت در 
تامين مي كند و در واقع اين بخش در اقتصاد كشور نقـش   اقتصاد ايران سال هاي زيادي است كه عمده در آمد ملي كشور را

مسلط را ايفا مي كند.در همين راستا نقش دانشگاه ها و صنعت در توليد محصوالتي كه به پيشرفت اين صـنعت مهـم كمـك    
  مي كند بسيار قابل توجه است.
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خلي و كمتـر شـدن وابسـتگي بـه توليـدات      همچنين با توجه به اينكه يكي از اهداف اصلي اقتصاد مقاومتي بكارگيري توان دا
خارجي بوده،بكار انداختن چرخ هاي اقتصاد داخلي تنها از راه توليد محصوالت با كيفيت و نيروي كار بومي متخصص ممكـن  
است.اين هدف بدون استفاده از ظرفيت نخبگان و فرهيختگان امكان پذير نبوده و بايد بدانيم اقتصاد مولد و درون زا،اقتصادي 
متكي به دانش روز است و دانشجويان و صنعتگران در اين امر مي توانند سرمنشاء بسياري از خدمات و بركات در حوزه هـاي  

  اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي كشور باشند.
لوله هاي حفـاري بعـد از    به عنوان شاه كليد دسترسي به مخازن نفت و زيربناي صنعت نفت است. صنعت حفارياين بين،در 

اري و صيانت خاص خـود  هاي حفاري در رديف گران قيمت ترين ادوات و تجهيزات دكل هاي حفاري هستند كه نگهد كابل
گل حفاري تركيبي است از مواد شيميايي معدني و آلي كـه  ا با گل حفاري در ارتباط هستند.اين لوله ها مرتب. ]1[را مي طلبند

  كارگرفته مي شود.بشكل مايع ساخته و در حفاري چاه هاي نفت و گاز ب

بنابراين شستشوي مرتب و اصولي پين و باكس لوله هاي حفاري براي در امان ماندن از خوردگي در برابر گل حفاري و سـاير  
  سياالت خورنده از اهميت خاصي برخوردار است.

 
   تئوري و پيشينه تحقيق.2

اشدكه در صورت شسته نشدن اصولي و مرتب مي تواند گل حفاري داراي مواد شيميايي با قابليت خورندگي بسيار باال مي ب
صدمات شديدي را به پين و باكس لوله ها وارد كند،با توجه به اينكه لوله هاي حفاري مرتبا در حال باز و بسته شدن 

و  لوله ي وارد شده به چاه بايد تميز،سالممشهود و ملموس تر است. به پين و باكس لوله هاي حفاري هستند،آسيب وارده
عاري از هرگونه صدمه يا آسيب باشد.لوله ي آسيب ديده منجر به نشت فشار از رشته حفاري شود كه اين نشتي مي تواند 

  باعث بريده شدن لوله ها و انجام عمليات مانده يابي شود كه شركت هاي حفاري را متحمل هزينه هاي بااليي مي كند.
اري پين و باكس لوله ها در صنعت حفاري هست،استفاده از سطل گازوييل در حال حاضر تنها روشي كه براي شستن و روانك

و فرچه هاي دستي توسط افراد دكل مي باشد كه منجر به خوب شسته نشدن اين محل هاي اتصال مي شود و هيچ روش و 
  دستگاه خاصي براي انجام اين كار طراحي و ساخته نشده است.

استفاده از دستگاه شستشوي پين و باكس لوله هاي حفاري مي باشد كه عمل  راه حل پيشنهادي براي حل اين اين مشكل
شستشو به بهترين شيوه ممكن  ،،بديهي است كه در اين روششستشو را در كمترين زمان و بدون دخالت دست انجام مي دهد

  نسبت به شستشوي دستي و سنتي انجام مي شود و شيوه اي نوين جهت شستشوي پين و باكس لوله هاي حفاري است.
با توجه به اينكه در در ساخت اين دستگاه از كمترين قطعات و ادوات استفاده شده است،بارزترين مشخصه اين دستگاه سبك 

به راحتي قابليت حمل دارد و عمل شستشو توسط يك نيرو به عنوان اپراتور دستگاه انجام مي  و كم حجم بودن آن است كه
  شود و با توجه به محدود بودن نيروها در دكل، نيازي به حضور نيروهاي اضافي جهت انجام شستشوي لوله ها نمي باشد.

  .مواد و روش ها3
هت انجام عمل شستشوي پين و باكس لوله ي و ساخت دستگاهي جحبا توجه به اينكه تاكنون اقدام قابل توجهي براي طرا

  هاي حفاري انجام نشده است،منبع مطالعه و بررسي ما تجربيات و شواهد حاصل از كار در دكل هاي حفاري بوده است.
  )كارگري را در حال شستن باكس لوله ها به روش سنتي نشان مي دهد.1شكل (
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  ستن باكس لوله ها به روش سنتي)كارگر شستشوي دكل در حال ش1شكل

  
يك فرچه(با توجه به قطر دروني و بيروني پين وباكس)،يك موتور دوراني  شستشوي پين و باكس لوله هاي حفاري از  دستگاه

يونيور سال،يك مخزن گازوييل(به حجم تقريبا دو ليتر)، يك پمپ جهت پمپاژ گازوييل از مخزن به روي فرچه و ديمرتشكيل 
  شده است.

به روي فرچه اي كـه  از طريق الين هايي در مخزن  به اين صورت كه با روشن كردن دستگاه،گازوييل توسط پمپ تعبيه شده
توسط موتور يونيورسال در حال چرخش مي باشد پاشيده مي شود و فرچه آغشته به گازوييل عمل تميزكاري و روان كـاري را  

ونيورســال بــا اســتفاده از ديمــر تعبيــه شــده قابــل تنظــيم و كنتــرل انجــام مــي دهــد،الزم بــه ذكــر اســت كــه دور موتــور ي
  دستگاه شستشوي پين و باكس لوله هاي حفاري را نشان مي دهد. اجزاي دروني)دياگرام و نقشه 2شكل(است.

  
  ي ساخت دو بعدي دستگاه شستشوي پين و باكس لوله اي حفاري )دياگرام و نقشه2شكل

  
شركت حفـاري و اكتشـاف    201تشوي پين و باكس لوله هاي حفاري،در دستگاه حفاري نمونه ي ساخته شده ي دستگاه شس

نـه  )نمو3آزمايش شـده و نتـايج مطلـوب حاصـل شـده است.شـكل(       واقع در ميدان نفتي آزادگان، انرژي گستر پارس(پدكس)
  نشان مي دهد.آزمايشي ساخته شده ي دستگاه شستشوي پين وباكس لوله هاي حفاري را 
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  شستشوي پين و باكس لوله هاي حفاريمونه آزمايشي ساخته شده ي دستگاه ن )3شكل

  
  

  .نتايج و بحث4
در صورت استفاده از دستگاه شستشوي پين و باكس لوله اي حفاري،شاهد صرفه جويي در زمان و هزينه مي باشيم.با توجه به 

  ز هزينه ها و زمان انجام كار مي كاهيم.اتوماتيك بودن دستگاه و همچنين سرعت عمل باالي آن تا حد قابل توجهي ا
عدد لوله را با استفاده از دستگاه، در مقايسه با شستن همان مقـدار لولـه    50) زمان شستن پين و باكس تعداد 1نمودار شماره (

 به روش دستي و سنتي نمايش مي دهد.همانطور كه مشاهده مي شود زمان شستن پين و باكس لوله هاي حفاري با اسـتفاده 
از دستگاه به ميزان قابل توجهي كاسته شده است.الزم به ذكر است كه كم بودن تعداد لوله هاي حفاري درنظـر گرفتـه شـده    
بعنوان اقالم آماري به اين خاطر مي باشد كه خستگي كارگر در هر دو روش دستي و مكانيزه،تاثيري بر نتيجه آزمايش نداشته 

  باشد.

  
  

  عدد لوله به دو روش دستي و با استفاده از دستگاه 50)مقايسه زمان شستن 1نمودار
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  .نتيجه گيري و پيشنهادات5
شاهد شستشو و  در صورت استفاده از دستگاه شستشوي پين و باكس لوله هاي حفاري در مقايسه با روش سنتي و دستي

به افتادن لوله ها در چاه را خساراتي همچون بريده شدن و خطرات روانكاري هر چه بهتر پين و باكس لوله ها مي شويم و 
  حداقل مي رسانيم.

استفاده از نيروي كار كمتر(يك نفر بعنوان اپراتور دستگاه) در مقايسه با چندين نفري كه بدون استفاده از دستگاه،عمل شستشو 
رفه جويي در مصرف دهاي استفاده از دستگاه مي باشد.همچنين اين دستگاه با صررا انجام مي دهند از ديگر نتايج اين و كارب

گازوييل بعنوان سيال شستشو مي تواند عوامل مخرب زيست محيطي ناشي از ريزش گازوييل بر روي زمين را تا حد قابل 
ضرورت زمان انجام عمليات در صنعت  با در نظر گرفتن اهميت و با اين شيوه نوين شستشو و همچنينتوجهي كاهش دهد.

  نقش مهمي در بهبود و كاهش هزينه ها و زمان انجام عمليات ايفا كند. دستگاه مي تواند اين ،انجام عمليات حفاري و كيفيت
  
  قدرداني.6

تقدير و تشكر مي كنيم از مديرعامل و پرسنل و همچنين رييس منطقه و رياست دستگاه و سرحفار و حفار دستگاه حفاري 
مشاوره هاي خوبشان ما را در ثبت اختراع دستگاه و (پدكس) كه با تالش و  شركت حفاري و اكتشاف انرژي گستر پارس 201

  نگارش اين مقاله ياري نمودند.
  نابعم.7
  ارس(پدكس)پجزوات آموزشي شركت حفاري و اكتشاف انرژي گستر   .1
  اصفهان ) ،مهندسي حفاري،اصفهان،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني1390(موذني،نبيي،عليرضا،محمد،.2
  

                                                                                                   
  


