
17بیست و نهمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

رتبه سوم 
پژوهش هاي توسعه اى

● عنوان طرح: توليد لوله هاي دوجداره به روش انقباضي هيدروليكي- حرارتي
● سازمان مجري: شركت صنايع آذرآب

● نماينده: مجيد برغانی فراهانی
● همكاران: سيد محمد مقدسي نژاد و علي كاكي

چكيده طرح:  
با توجه به اينكه عمر بســیاري از چاه هاي نفت كشــور سپري شده و فشــار گاز در آنها كاهش يافته است به ناچار 
مي  بايســت اين گاز با ارزش ســوزانده شــود. براي جلوگیری از آلودگى های محیطي به دلیل سوزاندن گاز و همچنین 
ممانعت از هدر رفت منابع با ارزش گاز مناســب ترين راهكار اتصال دو چاه به هم ديگر و اســتحصال نفت بیشتر و حفظ 
منابع با ارزش گاز مي باشــد. يكى از مهم ترين مشــكالت اجراي اين طرح  نیاز به لوله هايى با قطر كم حدود چهار اينچ 
و با دو جنس داخلى فوالد ضد زنگ و جنس بیرونى كربن اســتیل كه يكى مقاوم به گاز ترش باشــد و ديگری مقاوم به 

محیط حاوی كلر واستحكام مناسب براي تحمل فشارهاي باال مي باشد .
پس از مطالعه به روي روش های مختلف از جمله عملیات روكش فلزي توســط جوشــكاري و اســتفاده از وايرهای 
استینلس استیل برای داخل لوله های كربن استیل به دلیل زمان بسیار طوالنى تولید )يك روز براي تولید هر متر لوله با 
توجه به نیاز به چندين كیلومتر لوله براي اتصال هر دو چاه ( و احتمال عیوب زياد، اين روش كنار گذاشته شد. لذا روش 
جا زدن دو لوله كربني و اســتینلس استیل را به روش" انقباضي هیدرولیكي- حرارتي" برای نمونه های مختلف آزمايش 
نموده و پس از حصول نتايج مثبت با توجه به تجهیزات  موجود براي تولید انبوه، طراحى و ســاخته شــد.  اين تجهیزات 
شــامل: كوره استوانه ای با طول بلند با امكان حركت بر روی ريل و كنترل كامل درجه حرارت فضای داخل آن طراحى 
و ســاخت مبرد حرارتى كه همزمان كار خنك كاری و تولید فشار از 450 بار به باال را انجام مى دهد. سامانه PLC )براي 

كنترل دقیق درجه حرارت، فشار و تقلیل فشار( طراحى و ساخته شده است. 
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