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اجزا رش��ته حفاری به ش��کل های مختلف دچار ناتوانی می ش��وند. 
نیروی کشش و پیچش بیش از اندازه، بارگذاری ترکیبی، خستگی/
خس��تگی خوردگی و عوامل محیطی مانند ترک خوردگِی تنشی و 
سولفیدی از ش��ایع ترین ناتوانی های اجزا رش��ته حفاری است. در 
این میان، شکس��ت ناشی از پدیده خس��تگی و خستگی خوردگی ، 
عمده تری��ن عل��ت خرابی و ناتوانی اجزا رش��ته حف��اری و یکی از 
مش��کالت پرهزینه در عملیات حفاری چاه های نفت و گاز اس��ت. 
عموم��اً در طراحی رش��ته حف��اری، طراح به ندرت ب��ه ویژگی های 
خ��اص یک قطعه می پردازد. طراح س��عی خواهد کرد اجزا رش��ته 
حف��اری را به صورتی انتخاب کند که تعداد زی��ادی از نیاز ها مانند 
تحمل بار، هیدرولیک حفاری، تمیز س��ازی حفره، سرعت حفاری، 
جهت دهی مس��یر حفاری و ش��اید مهمترین وظیفه یعنی پایداری 
ساختاری رشته حفاری را تعمیم دهد. در بحث پایداری ساختاری، 
طراح با دو مقوله مواجه اس��ت. اول، جلوگیری از ناتوانی در اثر بار 
بی��ش از ان��دازه و دوم، جلوگیری از ناتوانی خس��تگی. مقاومت در 

براب��ر ناتوانی در اثر بار بیش از اندازه، تمرکز اصلی اس��تاندارد ها و 
مشخصات فنی اجزا رشته حفاری می باشد ]1[ در حالی که در بحث 
مقاومت به خس��تگی پارامتر هایی مانند چقرمگی شکست و کیفیت 
ساخت مطرح است که معموالً توسط شرکت های سازنده تجهیزات 
رش��ته حفاری ارزیابی نشده و از الزامات اس��تاندارد نیز نمی باشد. 
خس��تگی به دلیل ایجاد تنش های نوسانی در هنگام حفاری دورانی 
رخ می ده��د. هنگام��ی که رش��ته حفاری به چرخ��ش در می آید 
بخش هایی از رش��ته که انحنا پیدا کرده اس��ت تنش نوسانی را به 
ازای هر دور چرخش رش��ته تجربه می کند. اندازه هر تنش نوسانی 
به طور مستقیم با مقدار انحنای آن بخش رشته ارتباط دارد. انحنای 

رشته حفاری اغلب به دلیل یکی از سه مورد زير است: 
1- انحنای حفره 2- پدیده کمانش 3- پدیده ارتعاش

بخشی از رشته حفاری به دلیل انحنای حفره، وجود لبه های تیز و 
یا بی قاعدگی های شکل حفره دچار انحنا می شود. هرچه شدت این 
انحنا بیش��تر باشد، آسیب های خستگی در آن بخِش رشته حفاری 
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خستگی به عنوان دلیل اصلی ناتوانی اجزا رشته حفاری شمرده می شود. ناتوانی خستگی یکی از مشکالت 
پرهزینه در عملیات حفاری چاه های نفت و گاز اس��ت که ممکن اس��ت عالوه بر اینکه باعث ایجاد وقفه های 
طوالنی عملیات حفاری گردد، منجر به افزایش هزینه ي مانده یابی و حتی در برخی موارد از دست رفتن چاه 
شود. ناشناخته بودن برخی از پارامتر های موثر بر خستگی مانند کیفیت متریال و ساخت قطعات، فرکانس 
بارگذاری و ش��رایط عملیات موجب پیچیدگی موضوع خس��تگی و تخمین نادرس��ت عمر کارکرد قطعات 
می گردد. در بخش اول این مقاله پارامتر های موثر بر خستگی اجزا رشته حفاری بررسی می گردد. در بخش 
دوم، تعیین برنامه بازرسی دوره ای رشته حفاری توضیح داده شده است. در این بخش استفاده از روش های 
س��نتی مانند س��اعت کارکرد یا متراژ حفاری با معیار آسیب خستگی تجمعی  جهت تعیین فواصل بازرسی 
دوره ای مقایسه گرديده است. نشان داده می شود تقریب عمر خستگی با روش های تنش-عمر، کرنش-عمر و 
مکانیک شکست جهت تعیین آسیب خستگی قابل انجام است. همچنین مشخص می شود استفاده از معیار 
آس��یب خستگی تجمعی که در اس��تاندارد API ارائه گردیده در برخی موارد مانند محیط های غیر خورنده 
و تنش های پایین، غیرمحافظه کارانه و در محیط های خورنده و تنش باال محافظه کارانه است که دلیل آن، 
روش محاس��به عمر خس��تگِی به کار گرفته شده و فرضیات اولیه بوده اس��ت در حالی که استفاده از روش 
مکانیک شکست بر مبنای شروع و گسترش ترک، یک راه حل عملی برای تعیین فواصل بازرسی و جلوگیری 
از ناتوانی خس��تگی را نتیجه می دهد. همچنین، در بخش س��وم به روش های شناس��ایی ناتوانی خس��تگی 

پرداخته شده و اقدامات اصالحی به منظور کاهش این آسیب توضیح داده می شود.
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بیشتر است.  
اعم��ال وزن روی مته بیش��تر از مقداری که رش��ته حفاری تحت 
آن پایدار اس��ت باعث کمانش می شود. کمانش اغلب انتهای رشته 
حفاری ایجاد می شود اما ممکن است بنا بر شرایط در هر موقعیتی 

به صورت موضعی ایجاد شود. 
ارتع��اش نیز می تواند ب��ا ایجاد جابه جایی های مک��رر و چرخه های 
تنش مرتبط با آن باعث ایجاد خستگی گردد. عموماً خستگی ناشی 

از ارتعاش در نزدیک مته حفاری رخ می دهد. 
به ط��ور کل��ی امکان ندارد که حف��اری دورانی ب��دون ایجاد برخی 
آسیب های خس��تگی ایجاد گردد. به هرحال این امکان وجود دارد 
تا به گونه ای رش��ته حف��اری طراحی گردد تا حداقل آس��یب های 
خس��تگی ایجاد گردد. از آن جمله می توان به بهینه سازی انحنای 
حف��ره، حداقل نمودن اثرات تنش مانند کاهش نقاط ناپیوس��تگی 
و تمرک��ز تنش، حداقل نمودن و یا حذف ایجاد کمانش در رش��ته 
حفاری، بهینه س��ازی اتصاالت اجزا ساق حفاری و کاهش خوردگی 

سیال حفاری اشاره نمود.
عمر خس��تگی قطعات را می توان به س��ه فاز تقس��یم كرد: شروع 
ترک، س��پس گسترش ترک و در نهایت، شکست ناگهانی ]2[. فاز 
اول ش��امل پیدایش یک یا تعدادی ترک در مقیاس میکروسکوپی 
اس��ت. ش��روع ترک می تواند از نقاط تمرکز تن��ش مانند خوردگی 
حف��ره ای نواحی Slip cut، مارکینگ و نش��انه گذاری، نواحی تغییر 
س��طح مقطع، اتص��االت و ناپیوس��تگی های موج��ود در متریال از 
جمل��ه ناخالصی ها و ناهمگنی ها آغاز ش��ود. این ف��از تا زمانی که 
رش��د ترک مس��تقل از هندسه و ویژگی های س��طحی قطعه باشد 
ادامه می یابد. فاز بعدی ش��امل تبدیل ترک های میکروس��کوپی به 
مقیاس ماکروس��کوپی بوده و درصورتی که توسط بازرسی دوره ای 
شناس��ایی نشود و اندازه ترک به مقدار بحرانی خود برسد، تا زمان 
ناتوانی قطعه ش��امل نشتی، شکست ترد و یا تغییر شکل پالستیک 
قطعه ادامه می یابد. فاز س��وم در طی س��یکل نهایی تنش هنگامی 
که باقیمانده قطعه دیگر قادر به تحمل بار نیس��ت، رخ می دهد که 

منجر به یک شکست ناگهانی و سریع می گردد. 
طراح رشته حفاری در موضوع خستگی با طیف وسیعی از اطالعات 
ناشناخته روبه روست. در ش��کل-1 پارامتر های ورودی در طراحی 
خس��تگی شامل نیرو ها، متریال، ش��رایط محیطی، ساخت قطعه و 

عدم قطعیت های مربوط به هر دسته نشان داده شده است]3[.
 موض��وع دیگر که الزم اس��ت مورد توجه قرار گيرد این اس��ت که 
آسیب خستگی از نوع تجمعی است؛ یعنی در هر مرحله ي عملیات 

 1  پارامترهای موثر در طراحی خستگی و عدم قطعیت های آن

 2  موقعیت چهار پارامتر قابل اعمال به رشته حفاری بمنظور کاهش اثرات خستگی 
در حفاری دورانی ]4[ موقعیت چهار پارامتر قابل اعمال به رشته حفاری بمنظور 

کاهش اثرات خستگی در حفاری دورانی ]4[
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حفاری از حفره ای به حفره دیگر و به ازای هر بارگذاری نوسانی در 
قطعه تجمع پیدا می کند. به هرحال، به جهت اقتصادی شناس��ایی 
ترک خس��تگی با استفاده از روش های بازرسی دوره ای مادامی که 
اندازه ترک به مقدار بحرانی خود نرس��د، مقرون به صرفه نمی باشد. 
بنابراین، هنگامی که طراح رش��ته حفاری قصد استفاده از قطعه ای 
در رش��ته را دارد، س��وابق کارکرد آن به لحاظ تجمع آس��یب های 

خستگِی ایجاد شده در آن را در نظر گیرد.
ب��ا توجه به موارد فوق و عدم قطعیت هایی که در موضوع خس��تگی 
وج��ود دارد، مش��خص اس��ت که اطمین��ان از طراح��ی مقاوم در 
برابر ناتوانی خس��تگی تقریباً غیر ممکن اس��ت. به هرحال می توان 
براساس ش��یوه طراحی مقایس��ه ای به بهترین طراحی دست پیدا 
کرد. برهمین اس��اس عموماً چهار پارامتر در طراحی رشته حفاری 
از دیدگاه خس��تگی مطرح می ش��ود که عبارتند از 1- نرخ سفتی1 
)SR( 2- نرخ اس��تحکام خمشی2  )BSR( 3- شاخص خمیدگی3 
)CI( 4- ش��اخص پای��داری4 )SI(. البته اخی��راً پارامتر دیگری با 
عنوان ش��اخص خستگی اتصالCFI( 5( مطرح و در بسیاری موارد 
آن را جایگزین پارامتر نرخ استحکام خمشی توصیه شده است]4[.  
هر کدام از پارامترهای فوق به تجهیز خاص تحت ش��رایط مشخص 
اعمال می شود و به گونه ای نیست که هر پارامتر به هر مولفه رشته 
حفاری قابل اعمال باشد. در ش��کل-2 موقعیت اعمال پارامتر های 

مذکور به مولفه های رشته حفاری نشان داده شده است. 
ذک��ر این نکته حائز اهمیت اس��ت ک��ه صرف نظ��ر از پدیده هایی 
همچون س��اییدگِی اجزا رش��ته حفاری و اضافه ب��ار، تعیین برنامه 
بازرسی براساس موضوع خستگی با استفاده از پارامتر های شاخص 
خمیدگی و ش��اخص پایداری به صورت دقیق  قابل انجام اس��ت که 
در بخ��ش دوم مقاله توضیح داده خواهد ش��د. در ادامه، به توضیح 

پارامتر های فوق و نحوه استفاده از آن پرداخته می شود.

1- پارامتر های خستگی در طراحی رشته حفاری
)SR( 1-1- نرخ سفتی

پارامتر SR به تغییر سطح مقطع در اجزا ساق حفاری و همچنین، 
تغییر س��طح مقطع از س��اق حفاری ب��ه لوله های حف��اری اعمال 
می ش��ود. این پارامتر از نسبت مدول س��طح مقطع بخش سفت تر 
به مدول س��طح مقطع بخش نرم تر محاسبه می شود. مدول سطح 

مقطع با رابطه زير تعریف می شود:
 Z= 32

π D4-d4

D )1(    
= قطر  = قط��ر خارجی ک��ه Z= مدول س��طح مقطع 

داخلی )in( است.
 Drill Collars9 -1/ 2 به عنوان مث��ال در صورتی که از لوله های وزنی

inch×2- 13/ 19 inch به همراه لوله های حفاری سنگین

 استفاده ش��ود، نرخ سفتی به صورت زیر 
محاسبه می شود:

= =
Zcollar
ZHWDP

9.54- 2.81254

54- 34
9.5

5
7.82

)BSR( 1-2- نرخ استحکام خمشی
پارامتر BSR فقط به اتصاالت لوله های وزنی و اجزایی مانند موتور 
و استبالیزر که سفتی اتصال و بدنه آن مشابه یکدیگر است، اعمال 
می ش��ود. این پارامتر از نس��بت مدول س��طح مقطع باکس )سفتی 
باکس( به مدول سطح مقطع پین )سفتی پین( محاسبه می شود. در 
شکل-3 مقاطع مذکور در اتصال با رنگ زرد نشان داده شده است.

رابطه-2 نحوه محاسبه پارامتر BSR را ارائه می دهد:

)2(    
D4-d4

D= =BSR
ZPin

ZBOX
R4- d4

R

که BSR= نرخ اس��تحکام خمشی، ZBox= مدول سطح مقطع باکس 
 مدول س��طح مقطع پین = قطر خارجی باکس 
= قطر ریش��ه آخرین رزوه درگیر  = قط��ر داخلی پین 
باکس  قطر ریشه آخرین رزوه درگیر پین )in( می باشد. 

در محاس��به پارامتر BSR نیاز به محاس��به قطر ریشه آخرین رزوه 
درگیر )س��طح مقطع بحرانی اتصال( می باشد. سطح مقطع بحرانی 
برای پین در فاصله "0.75 از ناحیه نشتنبد و برای باکس در انتهای 
رزوه پین اندازه گیری می ش��ود. به هرحال جهت س��هولت، پارامتر 

 3  مقاطعی که در محاسبه پارامتر BSR استفاده می شود ]5[
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BSR عمدتاً در هندبوک ها محاسبه شده است. 

مقدار رایج BSR برابر با 2/5 بوده است که در این صورت به اتصال 
مذکور، باالنس گفته می ش��ود. به صورت تئوری مقدار باالی پارامتر 
BSR باعث تس��ریع در خستگی پین ش��ده و بالعکس مقدار پایین 

آن، خس��تگی باک��س را نتیجه می دهد )ش��کل-4(. به همین دلیل 
اتصال باالنس باید به صورتی انتخاب شود که حداکثر عمر خستگی 
را به دنبال داش��ته باش��د و به عبارتی، احتمال ناتوانی پین و باکس 

یکسان به دست بیاید. 

به هر حال تجارب میدانی نش��ان داده است که برای لوله های وزنی 
ب��ا قطر باالتر از 8 اینچ، حتی با BSR برابر با 2/5 عمدتاً خس��تگی 
در عضو باکس اتفاق می افتد که نشان دهنده این است که باید این 
پارامتر برای این اندازه از لوله های وزنی عدد باالتری انتخاب شود.

)CI( 1-3- شاخص خمیدگی
عمر خستگی لوله های حفاری در حفره انحرافی که تحت تنش های 
نوسانی ناشی از خمیدگی و کشش قرار دارند، )شکل-4( با پارامتر 
ش��اخص خمیدگی مشخص می ش��ود. در محاس��به ي این پارامتر 
مقدار انحنای حفره، اندازه، وزن، گرید و کالس لوله حفاری، اندازه 

ترک احتمالی و اندازه نیروی کشش در نظر گرفته می شود. 
روش محاس��به این پارامتر، با استفاده از مدل های محاسباتی عمر 
خستگی است. به این صورت که مقدار تنش خمشی و تنش کشش 
بر روی سطح خارجی لوله حفاری که در حفره انحرافی قرار گرفته 
اس��ت، محاسبه ش��ده و سپس، با اس��تفاده از مدل محاسبات عمر 
خس��تگی، عمر خستگی برحسب دور محاس��به می شود. به منظور 
ساده س��ازی تعداد دور باقی مانده و جهت امکان مقایس��ه طراحی 

رشته های مختلف، از رابطه زير، پارامتر CI تعریف می شود. 

)3(    5×108
CI=number oƒ cycle to ƒailure

حف��اری  لول��ه  ب��رای   CI پارامت��ر  از  نمون��ه ای  ش��کل-5  در 
 با قطر خارجی اتصال  در 
 انحنا های مختلف بر حس��ب نیروی محوری کشش نشان 

داده شده است.   4  قرارگرفتن لوله حفاری در حفره انحرافی

 5  مقــدار پارامتــر CI برای لوله حفاری ppf,   E-75, Premium Class  با قطر 

 6  کمانش ساق حفاری و اعمال گشتاور خمشی به اتصالخارجی اتصال  
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)SI( 1-4- شاخص پایداری
عمر خس��تگی اتصاالت اجزا س��اق حفاری که دچار کمانش ش��ده 
است )ش��کل-6(، با پارامتر ش��اخص پایداری مشخص می شود. در 
تعیین این پارامتر اندازه حفره، اندازه س��اق حفاری و نوع اتصال در 

نظر گرفته شده است.
روش محاسبه این پارامتر مشابه پارامتر CI با استفاده از مدل های 
محاس��باتی عمر خستگی اس��ت. تفاوت پارامتر شاخص پایداری و 

شاخص خمیدگی به صورت زير است:
1- ش��اخص پایداری فقط مربوطه به اجزا دچار کمانش شده ساق 
حفاری اس��ت که در تماس ب��ا دیواره چاه ق��رار می گیرند. ناتوانی 
خس��تگی با اس��تفاده از پارامتر ش��اخص پایداری در سطح مقطع 

بحرانی اتصال اجزا ساق حفاری محاسبه می شود.
2- ش��اخص خمیدگی فقط به لوله های حفاری که تحت خمیدگی 
و کش��ش محوری قرار می گیرند، اطالق می شود. ناتوانی خستگی 
با اس��تفاده از پارامتر شاخص خمیدگی در سطح خارجی بدنه لوله 

حفاری محاسبه می شود.
از رابطه زير پارامتر SI محاسبه می گردد: 

)4(    5×108
SI= number oƒ cycle to ƒailure

در ش��کل-7 نمون��ه ای از پارامتر SI محاسبه ش��ده ب��رای تعدادی 
 از لوله های وزنی برحس��ب اندازه حفره نش��ان داده ش��ده اس��ت.

1-5- مقادیر مجاز پارامترهای موثر بر استحکام خستگی
پس از مشخص شدن پارامترهای موثر در طراحی اجزا رشته حفاری 
 DS-1باید محدوده مجاز آن ها مش��خص گردد. براساس استاندارد
پارامتر های عنوان ش��ده در باال در س��ه گروه طراحی دس��ته بندی 
می شوند. انتخاب دسته بندی براساس شرایط و نیروهای اعمال شده 
در عملی��ات حف��اری ص��ورت می پذی��رد و از آن در تعیین برنامه 
بازرس��ی استفاده می ش��ود که به طور کامل در بخش دوم مقاله به 
توضی��ح آن می پردازیم. در جدول-1 مح��دوده مجاز چهار پارامتر 

اصلی موثر بر خستگی ارائه شده است ]4[.

1-6- مواردی تکمیلی
)CFI( 1-6-1- شاخص خستگی اتصال

شاخص خس��تگی اتصال پارامتر جدید در طراحی رشته حفاری از 
دیدگاه خستگی می باشد که جهت مقایسه و انتخاب بهترین اتصال 
 BSR از دیدگاه خستگی بسیار موثر است. سابقاً استفاده از پارامتر
مرس��وم بوده اس��ت. اس��تفاده از BSR به دالیلی محدود می باشد. 

به عنوان مثال دو اتصال متفاوت به لحاظ نوع و اندازه ممکن اس��ت 
دارای مقدار BSR یکس��انی باشند در حالی که عمر خستگی آن ها 
 CFI به شکل قابل توجهی تفاوت داشته باشد. درصورتی که پارامتر
ابزار جدیدی است که هندسه و فرم رزوه ها، متریال، گشتاور بستن، 

 7  پارامتر SI محاسبه شده برای تعدادی از لوله های وزنی

 1  مقادیر مجاز پارامتر های موثر برخستگی

گروه های طراحیپارامتر
123

)SR( 3.5<5.5<5.5<نرخ سفتی

نرخ استحکام 
)BSR( خمشی

OD>61.8-2.5
6<OD<7- 7/ 82.75-2.75

OD>8 2.5 -3.2
)CI( 6,00010,00020,000شاخص خمیدگی
)SI( 2006001,000شاخص پایداری

 2  ورودی های مورد استفاده در محاسبه دو پارامتر BSR و CFI و 
تأثیر آن بر عمر خستگی پین و باکس

تأثیر پارامتر ها روی خستگی

باکسپینBSRCFIپارامتر های اتصال
xxxشعاع ریشه رزوه

xxگشتاور بستن
xxxxزاویه اتصال

xxxقطر داخلی پین
xxxقطر خارجی باکس
xxرهایی تنش پین

xxرهایی تنش باکس
DLS/گشتاور خمشیxxx

xxxویژگی متریال
x*خورندگی سیال حفاری

* در روش استفاده جهت محاسبه CFI خورندگی سیال حفاری به عنوان ورودی می توان در نظر گرفت
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ش��رایط بارگذاری و مشخصه هایی مانند رهایی تنش که همگی در 
عمر خس��تگی اتص��ال تأثیر گذار می باش��د، را در نظر می گیرد. در 
تعیی��ن پارامتر CFI با اس��تفاده از آنالیز اِلِمان محدود )FEA( ابتدا 
اندازه تنش و کرنش محاسبه ش��ده و س��پس، با اس��تفاده از مدل 

خستگی زمان ایجاد ترک و گسترش آن به دست می آید. 
به منظ��ور مقایس��ه، در ج��دول-2 ورودی های مورد اس��تفاده در 
محاس��به دو پارامتر BSR و CFI و تأثیر آن بر عمر خستگی پین 

و باکس نشان داده شده است ]7[. 

)Stress Relief Feature( 1-6-2- ویژگی رهایی تنش
لوله ه��ای حفاری در برابر نیروهای خمش��ی به راحت��ی انحنا پیدا 
می کنند و شکل حفره را به خود می گیرند. به همین دلیل، اتصاالت 
لوله های حفاری نس��بت به بدنه کمتر در معرض تنش های خمشی 
قرار می گیرند. لوله های وزنی و اجزا ساق حفاری نسبت به لوله های 
حفاری بس��یار سفت تر هس��تند و به همین دلیل بیشتِر تنش های 
خمشی همانطور که در شکل-6 نشان داده شده است، به اتصال و 
به رزوه های انتهایی پین و باکس به اصطالح س��طح بحرانی اتصال 

منتقل می شود ]8[. 
در ش��کل-8)الف( موقعیت س��طح بحرانی اتصال نشان داده شده 

است. از آنجايي که رزوه ها به عنوان محل ناپیوستگی هندسی باعث 
ایجاد تمرکز تنش می شوند، لذا این نقاط، مستعد برای شروع ترک 
خس��تگی خواهند بود. ویژگی رهایی تنش در واقع اصالحاتی روی 
اتصال به منظور افزایش اس��تحکام خس��تگی است؛ بدین صورت که 
رزوه های انتهایی پین و باکس که با یکدیگر درگیر نیس��تند، حذف 
می شوند و به عبارتی، نقاط ناپیوستگی و تنش باال به سطوح هموار 

و یکنواخت تبدیل می گردند. 
در ش��کل-8 )ب( ویژگ��ی رهایی تنش نش��ان داده ش��ده اس��ت. 
الزم به ذکر اس��ت مش��خصه رهایی تنش در باکس به غیر از شکل 
Boreback به ش��کل شیار دار )مش��ابه پین( هم می تواند باشد که 

این طراحی کمتر مرسوم است ]9[.

در ش��کل-9 توزیع تنش در اتصال ان��دازه REG "8 /5- 6 دارای 
مش��خصه رهایی تنش نس��بت به طراحی معمولی نشان داده شده 
اس��ت. نسبت تنش ایجاد شده در اتصال دارای رهایی تنش نسبت 
به طراحی معمولی با فرض یکس��ان بودن قط��ر داخلی و خارجی 

یکسان در حدود 12 درصد کاهش یافته است. 
مش��خصه رهایی تنش برای اتصاالت اجزا س��اق حفاری و لوله های 
وزن��ی در اندازه بزرگ تر مس��اوی NC-38 باید ص��ورت پذیرد. در 
اندازه های کوچک تر پین، به دلیل ضعیف ش��دن آن در برابر گشتاور 
پیچش��ی و نیرو های کش��ش ضروری نمی باش��د. اگرچه مشخصه 
Boreback برای باکس در اندازه های کوچک محدودیت ندارد ]8[.

1-6-3- سخت کاری رزوه ها
س��خت کاری سرد س��طوح رزوه باعث افزایش اس��تحکام خستگی 
رزوه ها با ایجاد تنش فش��ردگی پس��ماند روی سطح می شود. این 
عملیات برای رزوه لوله های وزنی و لوله های حفاری سنگین توصیه 

می شود. 

1-6-4- انتقال از لوله های حفاری به لوله های وزنی
بس��یاری از ناتوانی های خستگی در لوله های حفاری در لوله مجاور 
و ب��االی لوله های وزنی اتفاق می افتد. دلیل این موضوع، تنش های 
خمش��ی باال در این مقطع رشته حفاری اس��ت. این ناتوانی به ویژه 
در زمانی که زاویه چاه با عمق افزایش می یابد و حفاری در شرایط 
Rotating off Bottom قرار دارد، بس��یار آش��کار اس��ت. نرخ کم 
تغییرات زاویه چاه در ترکیب با انحنای حفره باعث ایجاد گش��تاور 

خمشی باال در اولین لوله مجاور لوله های وزنی می شود.   9  توزیع تنش در اتصال دارای مشخصه رهایی تنش )شکل سمت راست( نسبت 
به اتصال دارای طراحی معمولی )شکل سمت چپ(

 8  سطوح بحرانی در اتصال بدون ایجاد مشخصه رهایی تنش، شکل )الف(. اتصال 
با مشخصه رهایی تنش، شکل )ب( ]5[
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یک راه عملی برای کاهش ناتوانی خس��تگی در این ناحیه، استفاده 
از 9 یا 10 لوله حفاری سنگین و یا لوله وزنی با قطر کمتر می باشد. 
لوله های مورد اس��تفاده در ناحیه انتقال باید نس��بت به سایر اجزا 

تحت عملیات بازرسی و کنترل بیشتری قرار گیرند.  

2- برنامه بازرسی رشته حفاری
راه عملی به منظور جلوگیری از ناتوانی خستگی در رشته حفاری، 
انج��ام عملیات بازرس��ی دوره ای و آزمون ه��ای غیر مخرب جهت 
شناسایی لوله های آسیب دیده و کنار گذاشتن آن هاست. روش های 
بازرسی رش��ته حفاری که توسط شرکت های ثالث انجام می شود، 
متنوع بوده و به طور کلی ش��امل بازرس��ی های ظاهری، ابعادی و 
غیر مخرب برای مش��خص کردن ترک های احتمالی و دس��ته بندی 
لوله های حفاری می باش��د. تعیین روش های بازرس��ی باید توسط 
افرادی که آش��نا به ش��رایط بارگذاری و عملیاتی چاه می باش��ند، 
ص��ورت پذیرد ت��ا بهترین برنامه مطابق با ش��رایط حفاری تدوین 
گردد. هر برنامه بازرسی شامل 4 مولفه است: 1-فهرست تجهیزات 

2- روش بازرسی 3- معیار های پذیرش 4- فرکانس بازرسی.

2-1- فهرست تجهیزات
اولین اِلِمان در برنامه بازرس��ی، مشخص نمودن تجهیزاتی است که 

نیاز به بازرس��ی دارند. الزم به ذکر اس��ت بازرسی تجهیزاتی مانند 
Jar و MDW/LWD و به طور کلی، تجهیزاتی که از دو یا چند قطعه 

مونتاژ می ش��ود، نیاز به دستورالعمل و معیارهای پذیرش ارائه شده 
توسط سازنده آن ها دارد. 

2-2- روش های بازرسی
همانطور که اشاره شد روش های بازرسی بسیار متنوع است و طراح 
براس��اس نیاز و ش��رایط عملیات می تواند روش خاصی را به منظور 
بازرسی انتخاب کند. به هر حال جهت سهولت در انتخاب روش های 
 ،]9[ 2-7G API بازرس��ی در اس��تاندارد های مرتب��ط از جمل��ه
DS-1 ]10[ و NS-2 ]11[ برنامه بازرس��ی تعریف می ش��ود. هر 

برنامه بازرسی شامل چندین روش بازرسی می باشد.

2-7G API 2-2-1- برنامه بازرسی در استاندارد
برنامه بازرسی در استاندارد API براساس شرایط عملیات حفاری، 
ریس��ک های احتمال��ی، نیرو ها و مدت زمان کارک��رد قطعات به 4 

سطح مطابق جدول-3 تقسیم می شود. 
برطبق برنامه بازرسی، روش های بازرسی مشخص می شود. به عنوان 
مثال روش های بازرس��ی بدنه لوله حفاری در جدول-4 ارائه ش��ده 

است.

API 7G-2 3 برنامه های بازرسی در استاندارد 

برنامه های بازرسی

استانداردمتوسطبحرانیبسیار بحرانی

خورندگیکم )پایه نفت(، باالتعادلیمتوسط )پایه آبی(، باالتعادلیخورنده )آب شور(، احتمال فورانخورنده )آب شور(، احتمال فوران

شرایط 
عملیات

سایشنرم، غیر سایندهسایندگی متوسطسازند سخت و سایندهسازند بسیار سخت، نمکی

،10o/100ft> ،ارتعاش زیاد
>180 RPM

،4o/100ft> ،ارتعاش زیاد
>150 RPM

،4o/100ft 2-،ارتعاش متوسط
  120- 150 RPM

 ،2o/100ft ،ارتعاش کم
>120 RPM

خستگی

>135 pcf>120 pcf90 -120- pcf90 pcfوزن گل

کشش40%<70% -70%40<80%<

نیرو ها پیچش40%<70%- 70%40<80%<

نیاز به جاربدون نیازجار کمجار متوسطجار ضروری

هزینه دکلدکل خشکیدکل Jackupعمق زیاد آبعمق زیاد آب

ریسک 
پروژه محیطیخارج از مسکونینزدیک مسکونیپرخطرپرخطر

فرایندغیر بحرانیغیر بحرانیبحرانیبحرانی

>500h>300h100- 200h>100 hساعت کارکرد
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DS-1 2-2-2- برنامه بازرسی در استاندارد
مشابه اس��تاندارد API برنامه بازرسی در استاندارد DS-1 شامل 6 

دسته می باشد: 
دس��ته 1: این دس��ته ش��امل چاه های کم عمق یا چاه های بس��یار 
عادي)روتين( در میدان های اکتشافی است که هزینه ناتوانی بسیار 

کم و هزینه بازرسی های باال توجیه نشده می باشد.
دس��ته 2: جهت حف��اری چاه های عادي بوده ک��ه هزینه ناتوانی و 

مانده یابی بسیار کم است.
دسته 3: این دسته بندی برای شرایط متوسط حفاری طراحی شده 
است که برنامه بازرسی اس��تاندارد توجیه پذیر است. در این دسته 
در صورت وقوع ناتوانی، هزینه مانده یابی یا از دس��ت دادن بخشی 
از حفره حداقل اس��ت. استفاده از پارامتر های موثر بر خستگی برابر 
با گروه طراحی 2 )رجوع به بند 1-5( در این دسته قرار می گیرد.

دس��ته 4: در صورتی که شرایط عملیات حفاری سخت تر از دسته 
3 باش��د در این دسته قرار می گیرد. در صورت وقوع ناتوانی، هزینه 
مانده یابی یا از دس��ت دادن بخشی از حفره در این دسته قابل توجه 

است.
دسته 5: شرایط عملیات حفاری سخت مربوطه به این دسته است. در 
این دس��ته چندین پارامتر با یکدیگر ترکیب می شود تا باعث افزایش 

هزینه ناتوانی گردد. گروه طراحی 3 جهت این دسته به کار می رود.
دس��ته )Heavy Duty Landing String )HDLS: در صورت��ی ک��ه 

حفاری در آب های عمیق باش��د و نیرو های کشش باالیی به رشته 
حفاری وارد شود )بیشتر از یک میلیون پوند و یا باالتر از 80 درصد 

ظرفیت استحکام کششی( این دسته استفاده می شود. 

DS-1 و API 7G-2 2-2-3- مقایسه برنامه بازرسی در استاندارد
به طور کلی همبس��تگی دقیقی بین برنامه بازرس��ی دو اس��تاندارد 
وج��ود ن��دارد. به هرحال با توجه ب��ه جزییات روش های بازرس��ی 
می توان گفت دس��ته بازرس��ی 4 اس��تاندارد DS-1 مش��ابه سطح 
اس��تاندارد از API 7G-2 و دسته 5 مشابه سطح متوسط و بحرانی 

از API 7G-2 است.
در س��ال های اخیر به دلی��ل اینکه اس��تاندارد DS-1 فرايند کنترل 
و کالیب��ره نم��ودن تجهیزات را بهتر از اس��تاندارد API 7G-2 ارائه 
می کند، تمایل ش��رکت ها برای بازرس��ی اجزا رشته حفاری به این 
 ،DS-1 اس��تاندارد بیشتر شده اس��ت. از مزیت های دیگر استاندارد
ارائه راه حل برای تعیین فواصل بازرس��ی دوره ای طبق پارامتر های 
موث��ر در طراحی رش��ته حفاری ش��امل محاس��به تجمع آس��یب 
خس��تگی است در حالی که معیار استاندارد API 7G-2 )همانطور که 
از جدول-5 مش��خص است( براساس ساعت کارکرد بوده که بسیار 
محافظه کاران��ه و رعای��ت آن باعث افزایش قابل توج��ه هزینه های 

بازرسی حتی در پایین ترین سطح آن می گردد.

2-3- معیارهای پذیرش
از وظایف طراح برنامه بازرس��ی دوره ای، مشخص نمودن معیار های 
پذیرش است. معیار های پذیرش می تواند بر اساس گروه های طراحی 
که در بخش 1-5 اعالم گردید، مش��خص ش��ود. به عنوان مثال در 
صورتی که ش��رایط عملیات حفاری در دسته 3 یا 4 )به طور مشابه 
سطح استاندارد از API 7G-2 قرار داشته باشد، طراح می تواند گروه 
طراحی 2 را انتخاب کند تا بازرس��ی و کنترل اجزا رش��ته حفاری 
مطابق با این سطح انجام گردد. در این صورت بررسی مناسب بودن 
کارکرد اقالم براساس معیار های گروه طراحی 2 صورت می پذیرد.

2-4- فرکانس بازرسی 
پاسخ به این پرسش که زمان بازرسی دوره ای اجزا رشته حفاری چه 
موقع است، در عین س��ادگی، پیچیده تر از حساب های سرانگشتی 
مانند س��اعت کارکرد و یا متراژ حفاری است. سادگی به این دلیل 
ک��ه حداکثر بار مجاز ک��ه می تواند به قطعات اعمال ش��ود فقط با 
اندازه گی��ری ابعادِی تجهیزات در محل دکل قابل تعیین می باش��د 
در حالی که تش��خیص ناتوانی و عمر کاری قطعاِت تحت خستگی 

 4  ورودی های مورد استفاده در محاسبه دو پارامتر BSR و CFI و 
تأثیر آن بر عمر خستگی پین و باکس

بسیار بحرانیمتوسطاستانداردروش های بازرسی
بحرانی

xxxبررسی ظاهری بدنه لوله

xxxکنترل قطر خارجی

xxکنترل ضخامت

xxبازرسی  به روش الکترومغناطیس 

بازرسی به روش التراسونیک)ترک های عرضی و 
ضخامت سنجی(

xx

بازرسی به روش التراسونیک )ترک های طولی، عرضی و 
ضخامت-سنجی(

x

xxبازرسی به روش الکترومغناطیس محل های بحرانی

بازرسی به روش الکترومغناطیس محل های بحرانی-
دوجهت

x

xxکنترل تغییرات ضخامت

xبازرسی به روش التراسونیک محل های بحرانی

xمحاسبه حداقل سطح بحرانی

xمرور مستندات

xبازرسی  به روش الکترومغناطیس ، نواحی حساس داخلی 

بازرسی  به روش الکترومغناطیس، نواحی حساس 
داخلی دو جهت

x
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بس��یار پیچیده تر و تح��ت تأثیر عوامل مختلفی مانند مش��خصات 
متریال، شرایط کاری و پارامتر های نامشخص است. 

از طرفی، جزئیات فنی فرايند بازرس��ی رش��ته حفاری برای کسی 
که آش��نا به این تکنیک نباش��د، بس��یار ناملموس است. به همین 
جهت کاهش فرایند بازرس��ی در حد الزامات اصلی مورد نیاز بسیار 
کمک کننده خواهد بود. در بسیاری موارد، صرف نظر از آسیب های 
حم��ل و نق��ل، فعالیت ب��ازرس ح��ول دو محور اس��ت؛ اگر طراح 
برنامه ي بازرس��ی روی این دو محور متمرکز ش��ود، پیش بینی آن 
بسیار دقیق تر از حس��اب سرانگشتی خواهد بود. دو محور بازرسی 

عبارتند از:
1- اطمینان از ظرفیت کافی تحمل نیروی قطعات

2- ح��ذف قطعات دارای ترک خس��تگی )یا ترک ه��ای در اندازه 
بحرانی(

فرایند شروع بازرسِی لوله های حفاری برای گروه طراحی 2 )دسته 
3( از زمان برداش��تن تجهیزات و برای گروه طراحی 3 )دس��ته 4و 
5( قبل از هر چاه آغاز می شود. این موضوع در جدول-5 برای لوله 

حفاری و برخی از اجزا رشته حفاری نشان داده شده است.

2-4-1- تعیی�ن فرکانس بازرس�ی دوره ای برمبنای آس�یب خس�تگی 
تجمعی 

همانطور که اش��اره ش��د اس��تفاده از معیار زمان کارکرد به صورت 
سنتی جهت بازرسی دوره ای اجزا رشته حفاری در مقایسه با زمان 
حفاری یک حلقه چاه بسیار محافظه کارانه بوده و ممکن است نیاز 
ب��ه توقف عملی��ات حفاری به منظور انجام بازرس��ی در چند مرتبه 
باش��د که به لح��اظ هزینه قابل قبول نیس��ت. به همین دلیل طراح 
برنامه ي بازرس��ی باید مطابق با شرایط عملیات و نیرو های وارد بر 
رش��ته حفاری بتوان��د برنامه مورد نظر را برای زمان های بیش��تر و 
جلوگیری از وقفه در عملیات حفاری طراحی کند. امروزه، استفاده 
از برنامه های نرم افزاری و پایش وضعیت خستگی تجهیزات توسعه 
زیادی پیدا کرده اس��ت. یک��ی از روش هایی ک��ه در تعیین برنامه 
بازرسی به کار می رود، اس��تفاده از پارامتر آسیب خستگی تجمعی 
اس��ت. پارامتر آس��یب خس��تگِی تجمعی به صورت اثر خستگی در 
بارگذاری نوسانی تعریف می ش��ود. به عنوان مثال، آسیب خستگِی 

ایجاد شده در یک سیکل بارگذاری به صورت زیر به دست می آید:
 )5(           آسیب خستگی  
ک��ه N، عم��ر خس��تگی ب��ه ازای ه��ر بارگذاری نوس��انی اس��ت.

 ni به تعداد σi به همین ترتی��ب، اگر قطع��ه ای تحت تنش نوس��انی
س��یکل قرار گیرد، با استفاده از قاعده جمع نسبت سیکل ها که به 
دس��تور ماینر مشهور است، آسیب خس��تگی تجمعی به صورت زير 

محاسبه می شود:

∑ni
Ni = c )6(            

که ni تعداد س��یکل ها در سطح تنش σi یا به عبارتی تعداد گردش 
لوله حفاری برای حفر بخش��ی از حفره اس��ت که با در نظر گرفتن 
پارامتر های س��رعت حفاری )ROP(، متراژ حف��اری )Footage( و 

گردش میز دوار )RPM( به صورت زير تعریف می شود:
 )60×RPM×footage(

ROPni= )7(

که RPM= س��رعت گردش می��ز دوار  متراژ 
 )ft/h( حفاری بخش��ی از حفره  متوسط سرعت حفاری

می باشد.
Ni نیز عمر خستگی به ازای هر بارگذاری نوسانی است که با استفاده 

 5  زمان توصیه شده شروع فرایند بازرسی دوره ای

4-25-13قطعات

قبل از هر چاهقبل از هر استفادهقبل از هر استفادهلوله های حفاری
لوله های حفاری سنگین، 

لوله های وزنی، استبالیزر و 
تبدیل ها

قبل از هر استفاده و 
بعد از هر 400-250 

ساعت گردش

قبل از هر استفاده 
و بعد از هر 150-
300 ساعت گردش

قبل از هر استفاده و 
بعد از هر 250-150 

ساعت گردش

 10  پروفایل فرضی چاه بمنظور محاســبه عمر خســتگی ســایر مشخصات به شرح 
زیر است:



مقاالت پژوهشی

26

از پارامتر ش��اخص خمیدگی و یا شاخص پایداری و از رابطه های 3 
و 4 قابل اس��تخراج اس��ت. پارامتر c از روش های تجربی محاسبه 
می ش��ود و معموالً در مح��دوده  و میانگین برابر با یک 
اس��ت ]2[. این پارامتر در مورد لوله ها و تجهیزات رش��ته حفاری 
براس��اس شرایط عملیات حفاری تعریف می شود؛ به این صورت که 
برای ش��رایط حفاری بحرانی )گروه طراح��ی 3( برابر با یک، برای 
شرایط حفاری متوسط )گروه طراحی 2( برابر با 1/2 و برای شرایط 
عملی��ات حفاری چاه های عادي )گ��روه طراحی 1( برابر با 1/4 در 
نظر گرفته می شود. حال برای تعیین برنامه بازرسی دوره ای به این 
 ) ص��ورت عمل می ش��ود که مقدار آس��یب خس��تگی تجمعی )
 c محاسبه شده و در صورتی که برابر با مقادیر توصیه شده پارامتر

شود، زمان بازرسی دوره ای خواهد بود. 
 5inch, 19.5 ppf, E-75, ب��ه عنوان مثال می خواهیم از لوله حفاری
Premium Class در حفاری چاه جهت داری با پروفایل شکل-10 از 

نقطه Tangent Point تا TD استفاده کنیم. 
KOP Depth: 3,000 ft, Build angle and Rate: 60o & 3o/100ft, 
KOP to Tangent Point )BC(: 2,000 ft, Tangent Point to TD 

)CD(: 2,000 ft 

در این صورت لوله ای که وارد ناحیه Build می شود درحالی که مته در 
فاصله ft 2000 از TD قرار دارد تحت بیشترین نیروی کشش و خمشی 
 Torque & قرار می گیرد. فرض کنید با آنالیز Build در عبور از ناحیه
 Drag مش��خص شده است لوله مذکور تحت نیروی کشش متوسط 

 RPM 50 و گردش میز دوار ft/hr 120/000، س��رعت حف��اری lb

 120 اس��ت. در این صورت براساس منحنی های شاخص خمیدگی 
)ش��کل-14( پارامت��ر CI برای لوله مذکور برابر با 1250 به دس��ت 

می آید. 
با اس��تفاده از رابطه-3 تع��داد گردش لوله حفاری ت��ا زمان وقوع 

ناتوانی )یعنی پارامتر N( برابر خواهد بود با:

)5×108(
1,250 = 400,000 )Rev(

 2000 ft همچنین تعداد گردش لوله حفاری برای حفاری مس��یر
ناحیه Build براساس رابطه-7 برابر خواهد بود با:

60×120×2000
50 = 288,000 )Rev(

آس��یب خستگی تجمعی لوله مورد نظر با استفاده از  دستور ماینر 
)رابطه-6( به صورت زیر بدست می آید:

400,000 = 0.75 )72%(288,000

بدیهی اس��ت لوله هایی که کمتر از لوله فوق تحت خمش و نیروی 
کش��ش بوده ان��د و یا متراژ کمتری در ناحی��ه Build طی کرده اند، 

کمتر دچار آسیب خستگی شده اند.
در مثال فوق برای محاس��به آسیب خستگی تجمعی و تعیین زمان 
بازرسی دوره ای از پارامتر شاخص خمیدگی به منظور محاسبه عمر 

خستگی استفاده گردید. 
به طور مش��ابه می توان از پارامتر ش��اخص پایداری برای محاس��به 
آسیب خس��تگی تجمعی و تعیین زمان بازرسی دوره اِی اجزا ساق 
حفاری اس��تفاده نم��ود. به عنوان مثال جهت حف��اری حفره 12-

4/1” چ��اه عمودی به مت��راژ 3000 فوت می خواهی��م از لوله های 
 inch, NC56 Connection 16/13-8-inch x 2 وزن��ی با مش��خصات
و پارامتر ه��ای حف��اری  و  اس��تفاده کنیم. فرض 
براین اس��ت نیروی��ی بحرانی کمانش برای چاه ه��ای عمودی صفر 
اس��ت، به عبارتی اجزا ساق حفاری تا نقطه خنثی با کمترین نیروی 

فشردگی تحت کمانش و بارگذاری نوسانی قرار می گیرند. 
تعداد گردش رش��ته حفاری برای حفاری 3000 فوت برابر خواهد 

بود با:
60×120×2000

16 = 1.125.000 )Rev(

از طرفی، مطابق ش��کل-8 پارامتر شاخص پایداری برای لوله وزنی 
فوق در حفره in 1/4- 12 برابر با 200 به دست می آید لذا:

)5×108(
200 = 2,500,000 )Rev(

در نتیجه، آسیب خستگی براساس دستور ماینر برابر است با:
1,125,000 = 0.45 )45%(2,500,000

الزم به ذکر اس��ت غیر از روش فوق، تخمین س��اعت کارکرد اجزا 
ساق حفاری برای بازرسی دوره ای در جدول-8 نیز ارائه شده است. 
مش��ابه نمودار های ش��اخص خمیدگ��ی، نمودار ه��ای مختلفی در 
مراج��ع اس��تانداردی و مقاالت ارائه ش��ده اس��ت که در بس��یاری 
موارد مقدار آس��یب تجمعی را بس��یار متفاوت محاس��به می کنند. 

 11  درصد تجمع آســیب خســتگی لوله هــای حفاری گریــد E در ft 30 حفاری در 
شرایط کاری غیر خورنده )تصویر راست( و بسیار خورنده  )تصویر چپ(
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 API یکی از این منابع نمودار های آس��یب خس��تگی در استاندارد
7G ]12[ اس��ت ک��ه براس��اس روابط تحلیلی ارائه ش��ده توس��ط 

Lubinsky و Hansford در س��ال 1960 ب��وده اس��ت. در توس��عه 

این نمودار ها از آزمایش هاي فیزیکی خس��تگی که بین س��ال های 
1930 تا 1940 انجام ش��ده، کمک گرفته ش��ده است. در شکل-
 11 نموداره��ای مذکور برای گری��د E-75 قطر های"5، -"1/2-4 و 
 "1/2-3 لوله حفاری به ازای سرعت حفاری ft/h 10، گردش میز دوار 
RPM 100 و مت��راژ حف��اری 30 ف��وت به ترتی��ب در محیط های 

غیرخورنده و خورنده ارائه ش��ده است. الزم به ذکر است درصورتی 
که سرعت حفاری و گردش میز دوار متفاوت با مقادیر پیش فرض 

فوق باشد، از رابطه زير درصد آسیب خستگی اصالح می شود:
آسیب خستگی محاسبه شده از نمودار های شکل-11

× ×Actual RPM
Actual ƒt/hr100RPM

10ƒt/hr

 به منظور مقایسه، آسیب خس��تگی ایجاد شده در مثال گفته شده 
را بررس��ی می کنیم. براساس شکل-11 با ش��رایط مشابه )انحراف 
3º/100ft و نیروی کش��ش lb 120000( مشاهده می شود كه نقطه 

تالقی یافت نمی گردد. به عبارتی، مقدار تنش نوس��انی در محدوده 
پایین تر از حد دوام )Endurance Limit( بوده و لذا آسیب خستگی 
ایجاد نمی ش��ود. از نمودار شکل-11 آس��یب خستگی برابر با 2/5 
درصد در 30 فوت به دس��ت می آید. با اص��الح پارامتر های حفاری 
با اس��تفاده از رابطه-4 برابر با 0/6 در 30 فوت بوده که با احتساب 
2000 فوت حفاری، در نهایت برابر با 40 درصد محاس��به می شود 
که از آسیب خستگی محاسبه شده با استفاده از نمودارهای شاخص 

خمیدگی )که برابر با 72 درصد به دست آمد( کمتر است. 
دلیل اختالف در محاس��به آس��یب خس��تگی تجمع��ی را می توان 
روش های متفاوت محاس��به عمر خستگی عنوان کرد. به طور کلی 
س��ه روش برای تعیین عمر خس��تگی وجود دارد ک��ه عبارتند از: 
روش تنش-عمر، کرنش-عمر و روش مکانیک شکس��ت االستیک 
خط��ی. عموم��اً عمر خس��تگی در مح��دوده  را به عنوان 
خس��تگی س��یکل پایین و محدوده را برای خستگی سیکل 
ب��اال طبقه بندی می کنند. عمر خس��تگی لوله ه��ای حفاری عمدتاً 
باالت��ر از 104قرار می گیرد ]13[ که می توان گفت لوله های حفاری 
در محدوده س��یکل باال ق��رار دارند. روش تنش-عم��ر که تنها بر 
مبنای س��طح تنش استوار است، مرس��وم ترین روش بوده و توسط 
Lubinsky و Hansford برای محاس��به آس��یب خس��تگی تجمعی 

لوله های حفاری به کار گرفته شده است. در سیکل های پایین و در 
مواردی که تغییرشکل های پالستیک موضعی ایجاد می شود )مانند 
نواحی تمرکز تنش در ریش��ه رزوه اتصاالت( دقت کمی دارد. روش 
کرنش-عم��ر با اس��تفاده از تحلیل دقیق تغییر ش��کل پالس��تیک 
در مناطق موضعی تدوین ش��ده اس��ت و با اس��تفاده از آنالیز اجزا 
محدود کارایی خوبی دارد. این روش به ویژه برای محاسبه خستگی 
س��یکل های پایین و در مواردی که تغییر ش��کل پالس��تیک وجود 
دارد، اس��تفاده می شود. از روش مذکور در محاسبه پارامتر شاخص 
خستگی اتصال )CFI(، اندازه بهینه ناحیه رهایی تنش و عمق مجاز 
Slip Cut اس��تفاده می ش��ود. در روش مکانیک شکست االستیک 

خطی فرض بر این اس��ت که یک ترک در قطعه وجود دارد. سپس 
با کمک این روش، رش��د ترک در تناسب با شدت تنش پیش بینی 
می ش��ود. از روش مذکور برای محاسبه شاخص خمیدگی، شاخص 
پایداری، فاصله اس��تبالیزر ها در رشته حفاری، اندازه ناحیه گلویی 
اس��تبالیزر، طول ناحی��ه انتقال بین لوله های حف��اری با لوله های 

حفاری سنگین و یا با لوله های وزنی استفاده می شود.
به هر حال تحقیقات نش��ان داده اس��ت که اس��تفاده از نمودار های 
 Hansford و Lubinsky آس��یب خستگی تجمعی که توس��ط

 12  سوراخ شدگی و ترک خستگی در ناحیه Upset داخلی

Slip 13  سوراخ شدگی لوله حفاری در ناحیه 
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محاس��به و توسط اس��تاندارد 7G API ارائه ش��ده، در تنش های 
پایی��ن در محی��ط غیرخورنده مقادی��ر غیر محافظه کاران��ه ای ارائه 
می دهد و برعکس، در تنش های باال در محیط های خورنده، مقدار 
محافظه کارانه ای را نشان می دهد ]14[. دلیل این موضوع فرضیاتی 
اس��ت که در محاس��بات به کار گرفته شده است. به عنوان مثال، در 
محاسبه آس��یب خس��تگی در محیط خورنده ، منحنی تنش-عمر 
که به صورت آزمایش��ات فیزیکی در محیط هوا انجام ش��ده بود، به 
ان��دازه 60 درص��د کاهش داده ش��د و در نتیجه، ح��د دوام نیز به 
همین اندازه کاهش یافت. در حالی که نتایج مطالعات دیگر نش��ان 

می دهد در محیط های خورنده، حد دوام از بین می رود. همچنین، 
در محاس��بات مربوطه، تأثیر تماس لوله های حفاری با دیواره چاه 
در نظر گرفته نش��ده است که این موضوع در نیرو های کششی باال 
موجب کاهش نیروهای خمش��ی شده و در نتیجه، آسیب خستگی 

کمتری در لوله ایجاد می کند.

3- شناسایی آسیب خستگی
ناتوان��ی خس��تگی در لوله های حفاری و اجزا س��اق حفاری به طور 
مرتب اتفاق می افتد. این پدیده به دلیل اینکه در اثر ش��روع و رشد 
ترک های میکروس��کوپی اس��ت، تقریباً به ص��ورت ناگهانی و بدون 
اخطار قبلی اتفاق می افتد. خس��تگی در اتصاالت لوله های حفاری 
به ن��درت رخ می دهد. دلیل این موضوع همانطور که در بخش های 
قبل اشاره ش��د، نرم بودن لوله های حفاری اس��ت که باعث انتقال 
تنش های خمش��ی به بدنه می گردد. موقعیت ه��ای معمول ایجاد 

ترک های خستگی در رشته حفاری شامل موارد زير است:
بدنه لوله حفاری: اغلب ناتوانی خستگی در لوله های حفاری در محل 
تغییر سطح مقطع در Upset قطر داخلی اتفاق می افتد )شکل-12( 
ک��ه معموالً 16-24 این��چ از انتهای پین یا باک��س فاصله دارد. به 
همین دلیل هندسه Upset داخلی لوله های حفاری از موارد مهمی 
اس��ت که در فرایند ساخت باید به آن توجه کرد و هرچه نامنظمی 
و ناپیوس��تگی آن بیشتر باشد، احتمال ایجاد ترک خستگی در آن 
باالتر اس��ت. الزم به ذکر است در استاندارد مرجع ساخت لوله های 
حف��اری API 5DP ]15[ برخی حداقل های هندس��ه Upset اعالم 
ش��ده است. به هرحال سازندگام معتبر با بهینه سازی هندسی آن از 
طریق کاهش تنش حداکثر، افزایش استحکام خستگی لوله های را 

طراحی می کنند. 
عالوه ب��ر محل Upset قطر داخلی، موقعیت قرار گرفتن Slip  ها نیز 
مس��تعد ایجاد ترک خستگی اس��ت. تقریباً تمام سوراخ شدگی های 
بدنه لوله های حفاری )Washout( به دلیل خس��تگی می باش��د. در 

شکل-13 سوراخ شدگی در محل Slip  ها نشان داده شده است. 
1- اتصاالت اجزا س��اق حفاری: آخری��ن رزوه درگیر پین یا باکس 
)س��طح مقط��ع بحرانی( معموالً نقاط آغاز ترک خس��تگی اس��ت. 
اتصاالت مس��تعد خستگی در س��اق حفاری، اتصاالت انتهایی اجزا 
سفت تر و اتصاالت میانی ابزار های مخصوص مانند جار ها و موتور ها 
هستند. خستگی در اتصاالتی که اجزای سفت تر را به یکدیگر وصل 
می کنند نسبت به اتصاالتی که اجزا نرم تر را به هم متصل می کنند، 

بیشتر است.

 14   ناتوانی خستگی اتصال لوله وزنی، پین )شکل راست( و باکس )شکل چپ( 

 15  نمودار گردشی ناتوانی خستگی و اقدامات اصالحی
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 Elevator 2- سایر موقعیت ها: خستگی در موقیعت
Groove -3 لوله ه��ای وزنی، بدنه اس��تبالیزر )اغلب نزدیک ناحیه 
جوش در اس��تبالیز هايی که دارای تیغه های جوش��ی می باشند( و 
هر موقعیتی از رش��ته حفاری که دارای ناپوستگی هندسی و تغییر 

سطح مقطع است، اتفاق می افتد.

3-1- شکل شناسی آسیب خستگی
خس��تگی اغلب دارای ویژگی های مشخصی بوده که شناسایی آن 

نسبت به سایر ناتوانی ها مانند اضافه بار متفاوت است.
1- خستگی در لوله ها: در لوله ها، ترک خستگی به صورت صفحه ای 
و عمود بر محور لوله اس��ت )شکل-14 و 15(. در صورتی که ترک 
در جداره لوله گس��ترش پیدا کند، باعث سوراخ شدگی خواهد شد. 
علیرغ��م وجود س��اییدگی گل حف��اری در هنگام سوراخ ش��دگی، 
جهت ت��رک به صورت عمود بر محور لول��ه همچنان باقی می ماند. 
در م��واردی که جنس لوله حفاری ترد باش��د، پ��س از اینکه ترک 
به مقدار کمی گس��ترش پیدا کند و هنوز به ضخامت لوله نرسیده 

باشد، باعث شکست ناگهانی می شود.
2- خستگی در اتصاالت: ترک خستگی در اتصاالت، صاف، صفحه ای 
و عمود بر محور لوله است. سطوح ترک ممکن است به دلیل نشتی 
گل حفاری، س��اییده و یا تحت آسیب مکانیکی ابزارهای مانده یابی 
قرار گرفته باش��د. به هرحال  ، در صورتی که بخش��ی از رش��ته جدا 
ش��ده باشد و از چاه خارج شود، مشاهده می گردد كه سطوح ترک 
خس��تگی کل سطح شکست را ش��امل نمی شود. هنگامی که ترک 
خستگی به اندازه ای گسترش باید که قطعه، تحمل نیرو های اعمالی 
را نداش��ته باشد، شکست ناشی از اضافه بار رخ می دهد. این بخِش 
بدون ترک معموالً به دلیل اضافه بار نیروی کششی، دارای زاویه 45 
درجه است. همچنین بخش غیرترک دارای تغییر شکل پالستیک 
بس��یار کمی می باشد. اندازه سطوح خستگی و سطوح غیر خستگی 

به ویژگی های متریال و نوع بار اعمالی بستگی دارد.

3-2- اقدام�ات اصالح�ی س�ریع ب�رای جلوگی�ری از ناتوانی مجدد 
خستگی

برای جلوگیری از ناتوانی مجدد خستگی در رشته حفاری ابتدا باید 
قطعاتی که نزدیک به محل ناتوانی هستند، از جهت وجود ترک به 
دقت به بررسی ش��ود. هر قطعه ای که احتمال می رود دارای ترک 
می باشد، برای بازرس��ی های بعدی و یا عدم استفاده کنار گذاشته 
ش��ود. گزارش های حفاری قبل از وقوع ناتوانی باید بررسی شود تا 

از اِعمال صحیح گش��تاور بس��تن اتصال )در مواردی که ناتوانی در 
اتصال است( اطمینان حاصل شود. همچنین، علت ناتوانی به دلیل 
زاویه زیاد انحراف چاه و یا ارتعاش رس��یدگی شود. سوابق قطعات 
و بازرسی های انجام شده مطابق با شرایط چاه باید مرور گرديده و 
وجود مش��خصه رهایی تنش در اتصاالت اجزا ساق حفاری بررسی 

شود. 

3-3- توصیه ها برای اقدامات و ارزیابی های بیشتر
قطع��ه معیوب باید به جهت ناتوانی خس��تگی و انطباق متریال آن 
با الزامات اس��تاندارد از جمله مش��خصات مکانیکی بررس��ی گردد. 
همچنین ارتباط ناتوانی با س��ایر عوامل مانند ترک خوردگی تنشی، 
ترک خوردگی س��ولفیدی و غیره مورد ارزیابی قرار گیرد. بس��یاری 
از موارد بررسی شکس��ت نیاز به فعالیت ها و امکانات آزمایشگاهی 
دارند. در مواردی که حتی برنامه فوری برای ارس��ال قطعه معیوب 
به آزمایشگاه وجود ندارد، نگه داری قطعه ایده خوبی است. همواره 
آنالیز شکست حرفه ای اطالعات ارزشمندی را به دست می دهد. به 
همین دلیل باید قطعه معیوب را از آسیب های احتمالی که ممکن 
است نتیجه بررس��ی آزمایشگاهی را تغییر دهد، به خصوص سطوح 
شکست حفظ ش��ود. عمدتاً آس��یب های بعدی به دلیل حمل ونقل 
نامناس��ب و خوردگ��ی ایجاد می ش��ود. برای حداق��ل نمودن این 

آسیب ها موارد زير نباید اتفاق بیافتد:
 قراردادن سطوح شکست روی یکدیگر
 لمس کردن و ساییدن سطوح شکست

 حذف بخشی از سطح شکست
 تمیزس��ازی س��طح شکست با آب پُرفش��ار، مواد حالل و یا برس 

سیمی
 رنگ آمیزی سطح شکست و یا نواحی مجاور آن

از اقدام��ات دیگری که می توان اش��اره کرد، مرور برنامه بازرس��ی 
اس��ت تا از فرکانس و س��طوح بازرس��ی دوره ای مناسب مطابق با 
شرایط عملیات حفاری اطمینان حاصل شود. در صورتی که ناتوانی 
در قطع��ات نزدیک به مته حفاری ب��ود، بايداحتمال وجود ارتعاش 
بررسی شود. همچنین در صورتی که خستگی اتفاق افتاده به دلیل 
خوردگی باش��د، الزم اس��ت از وجود پوش��ش پالس��تیکی محافظ 
خوردگی در س��طح داخلی لوله اطمینان حاصل ش��ود. به هرحال، 
به منظور جلوگیری از خستگي و به دلیل پیچیدگی آن، بايد اقدامات 
متنوعی انجام داد. در شکل-15 به صورت خالصه فلوچارت اقدامات 

اصالحی مربوط به ناتوانی خستگی نشان داده شده است.
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پانویس هاپانویس ها
1. Stiffness Ratio
2. Bending Strength Ratio
3. Curvature Index

4. Instability Index
5. Connection Fatigue Index
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 نتیجه گیری
1- محاس��به دقی��ق عم��ر خس��تگِی رش��ته حف��اری به دلیل 
پیچیدگی مکانیزم آسیب خستگی و تعدد پارامتر های ناشناخته 
و عدم قطعیت ه��ا امکان پذیر نیس��ت. با اين حال، با اس��تفاده از 
پارامترهای موثر بر استحکام خستگی می توان از طریق مقایسه 

طراحی های مختلف به بهینه ترین طراحی دست پیدا نمود.
2- اس��تفاده از پارامتر شاخص خستگی اتصال به جای پارامتر 
نرخ اس��تحکام خمش��ی، به دلیل در نظر گرفت��ن ورودی های 
بیش��تِر طراحی ازجمله، مش��خصات متریال، هندس��ه دقیق 
اتصال و ارائه مقادیر کمی عمر خستگی، بسیار موثر بوده و در 
طراحی های مقایس��ه ای به منظور انتخاب طراحی بهینه کمک 

خواهد کرد. 
3- بررس��ی پارامترهای��ی مانند وجود مش��خصه رهایی تنش، 
س��خت کاری سرد رزوه ها و هندس��ه تغییر سطح مقطع داخلی 
لوله ه��ای حفاری و کیفی��ت متریال به ویژه وج��ود ناخالصی و 
ناهمگنی در ریز س��اختار و همچنین روش های س��اخت که در 
استاندارد های س��اخت تجهیزات به آن پرداخته نشده است در 
افزایش عمر خس��تگی تجهیزات حائز اهمیت بوده و باید به آن 

توجه شود. 

4- برخ��ی اقدامات اصالح��ی مانند بهینه س��ازی انحنای چاه، 
حداقل نمودن و یا حذف کمانش رش��ته، بهینه سازی اتصاالت، 
کاهش خوردگی سیال حفاری و طراحی برنامه بازرسی کارامد 

می تواند از بُروز ناتوانی خستگی جلوگیری کند.
5- استفاده از پارامتر آس��یب خستگی تجمعی یکی از راه های 
تعیین زمان بازرسی دوره ای اجزا رشته حفاری است که نسبت 
به روش های س��نتی براس��اس متراژ حفاری و یا ساعت کارکرد 
بسیار کارامد اس��ت. در این خصوص استفاده از معیارهای ارائه 
شده طبق استاندارد API در محیط های غیرخورنده که مقدار 
تنش نوسانی کم است، غیر محافظه کارانه و در تنش های باال در 
محیط های خورنده کاماًل محافظه کارانه خواهد بود. لذا استفاده 
از معیارهای جدید محاس��به آس��یب خس��تگی تجمعی مانند 
ش��اخص خمیدگی و ش��اخص پایداری که براساس روش های 
نوین مانند مکانیک شکس��ت االس��تیک خطی بنا نهاده ش��ده 
است، طراحی قابل قبولی را برای تعیین فواصل بازرسی دوره ای 

ارائه خواهد کرد.
6- شناس��ایی آسیب خس��تگی و اقدامات اصالحی آن از موارد 
مه��م در کاهش هزینه های عملیات حفاری ب��وده که می تواند 

به منظور جلوگیری از ناتوانی های مجدد به کار رود.


