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مقدمه
یکی از روش های مهم طراحی لوله های جداری، روش گلف است که 
به دلیل تطابق با ش��رایط میادین جنوب غرب در این منطقه، مورد اس��تفاده 
قرار می گیرد؛ روش��ی س��اده و رایج که بر اساس سه مؤلفه اصلِی طراحِی 
جداری یعنی مُچالگی و ترکیدگی و کش��ش است. رشته جداری در ابتدا 
بر اساس مُچالگی طراحی می شود و سپس، از نظر ترکیدگی و در نهایت، 
کشش��ی بررس��ی و در صورت لزوم اصالح می شود. معموالً بحرانی ترین 

شرایط را برای هر کدام از مؤلفه ها فرض می کنند؛
الف-ب��رای طراح��ی از نظ��ر مقاوم��ت مچالگی، فرض می ش��ود که 
هرزروی کامل رخ می دهد و درون لوله های جداری تهی از سیال است.

ب-در مرحله ترکیدگی، فرض می شود فشار پشتیباِن سیاالت سازندی 
روی بدنه خارجی جداری اعمال نمی شود.

ج-در مرحله کششی فرض می شود اثر نیروی شناوری وجود ندارد.
ام��ا طب��ق روش گلف اگ��ر اطمینان حاصل ش��ود س��ازندهای حاوی 
آب پُرفش��ار، فش��ار پش��ت لوله های جداری را تأمین می کنند، آن فشار 
به عنوان پش��تیبان باید در نظر گرفته ش��ود. از آن جایي که در اکثر میادیِن 
جنوب غرب ایران س��ازندهای حاوی آب نمک پُرفشار) مخصوصا سازند 
گچساران( وجود دارد، لذا این فشار در مرحله ترکیدگی لحاظ می شود.

مبنای محاس��به ي حداکثر فش��ار مچالگی در هر عمق براس��اس فش��ار 
هیدروس��تاتیک س��تون گل حاصل از حداکثر وزن گِل استفاده شده در 
زمان جداره گذاری اس��ت، از این رو فش��ار مچالگی در هر عمق مقداری 

ثابت در طول عمر چاه فرض می شود که برای طراحی جداری در میادین 
اس��تثنایی که س��ازندهایی با الیه های روان دارند، مناس��ب نیس��ت و باید 
به طور جداگانه از روش هاي تحلیلی و محاس��بات پیچیده تر استفاده شود. 
همچنین، در این روش، برای تصحیح مقاومت مچالگِی لوله های جداری 
در ش��رایط چاه، الگ��وی بیضی تن��ش دو محوری5  )ش��کل-1( و برای 
محاس��به تنش محوری در هر عمق، برآیند وزن شناوری لوله های زیرین 

و فشار هیدروستاتیِک ستون گل به کار گرفته مي شود)روابط-1 تا 5(.

)4(X= Sa 
Ym 

)3(Wb@Dol )lb) ]Dol )m)+ 3.281+ MW)pcf)×k[A )in2)Sacpil = 

)1(A)in2) =       )OD - ID)2

)5(Collapse Correction Factor = X-
2

)2(K =1 + )OD/ID)    1
0.3

1-معرفی نرم افزار 
 Visual Studio2010 در محیط برنامه نویس��ی Select Casing نرم افزار
C# نوش��ته شده است. باتوجه به لزوم پیروی از روش به کار گرفته شده 
توسط شرکت های عامل در منطقه جنوب غرب در بحث طراحی جداری، 
روش کلی محاس��بات نرم افزار نیز بر اس��اس آن چه در این منطقه مرسوم 
اس��ت، برنامه نویسی شده اما طبق اصول کلی، دو تغییر در نحوه محاسبات 

داده شده است:

نرم افزار طراحی جداری به منظور بهینه سازی روش جداره گذاری 
در چاه هاي جنوب غرب ایران همراه با مطالعه موردی

 رضا رفیعی فروشا نی*  دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه
محمدرضا عادل زاده  شرکت نفت و گاز پارس

محمد علی تکاسی   دانشگاه صنعت نفت-دانشکده نفت اهواز

لوله های جداری با توجه به وظایف مهم و گوناگوني که بر عهده دارند و همچنین، قیمت باال که حدود 20 درصد از کل هزینه حفر و تکمیل یک چاه را شامل 
مي گردد، در طراحی و مهندس��ی چاه های نفت و گاز از اهمیت ویژه ای برخوردارند. در نظر گرفتن عوامل مختلفي همچون بارگذاری1 ، مُچالگی2 ، ترکیدگی3 
وکشش��ی4  در طراحی لوله های جداری منجر به محاس��بات طوالنی و نسبتاً پیچیده ای می ش��ود که به منظور دقت و سرعت عمل محاسبات، الزم است به صورت 
نرم افزار رایانه ای مدل شوند. از آن جایي که مدل و روابط محاسباتِی طراحِی لوله هاِی جداری در هر منطقه و میدان نفتی و گازی تابعی از شرایط خاص آن منطقه و 
همچنین تجربیات شرکِت عامل در آن جا می باشد، لذا نرم افزارهای طراحی باید بر اساس روابط و مالحظات خاص آن منطقه و شرکت، تهیه و بومی سازی شوند.

طراحی لوله های جداری، بارگذاری، مُچالگی، ترکیدگی،کششی

)reza.rafiei2000@gmail.com  ) نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*
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الف-در هر عمِق بررس��ی ک��ه همان نقاط تعویض ان��واع جداری در 
رشته اس��ت، با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی عددی6، عمق بهینه ای 
محاس��به می شود که ضریب ایمنی در عمق بررس��ی دقیقاً برابر با ضریب 
ایمنی تعیین ش��ده اس��ت، چرا که در روش های محاسبات دستی، به دلیل 
محدودیت در طوالنی ش��دن محاسبات از الگوریتم هایي استفاده می شود 

که جواب تقریبِی نزدیکي به دست می آید.
ب-در مرحل��ه دوِم طراح��ی ک��ه بررس��ی و اصالح از نظ��ر مقاومت 
ترکیدگی است، طبق الگوی بیضی تنش دو محوری، مقاومت ترکیدگی 
جداری اصالح می ش��ود. افزای��ش وزن لوله های زیرین در قس��مت های 
باالیِی رش��ته باعث افزایش تنش محوری می ش��ود و درنتیجه اثر افزایشی 
ب��ر مقاومت ترکیدگی لوله ه��ای جداری دارد. همچنین، حداکثر فش��ار 
ترکیدگی در س��طح اس��ت و در روند طراحی بس��یاری از مواقع به دلیل 
عدم تحمل فش��ار ترکیدگی توسط رشته طراحی شده در مرحله مچالگی 
مجب��ور به تعویض جداری های ضعیف تر با انواع قوی تر در قس��مت های 
باالی رشته می شوند، لذا تعبیه الگوی بیضی تنش محوری می تواند باعث 
بهینه س��ازی ش��ود. برای اصالح مقاومت ترکیدگِی جداری طبق الگوی 

مذک��ور از روابط-1 تا 4 اس��تفاده می ش��ود اما در نهایت، برای به دس��ت 
آوردن ضری��ب اص��الح مقاومت ترکیدگی، به جای رابط��ه-5، رابطه-6 

به کار مي رود.

Burst Collapse Correction Factor = X+
2
(4- 3X2) )6(

در صفح��ه اول نرم افزار  اطالعات ورودی ش��امل عمق جداره گذاری، 
وزن گل، ضرای��ب ایمنی و ... دریافت می گردد )ش��کل-2(و با فش��ردن 
دکمه calc حداکثر فش��ارهای مچالگی و ترکیدگی محاس��به و نمایش 
داده می ش��وند. در صفحه دوم، از میان لیس��ت لوله های جداری موجود، 
تعدادی انتخاب می شود و نرم افزار با الگوریتم هایی آن ها را برای استفاده 
در مراحل مختلف مرتب س��ازی می کند. اگر در بین جداری های انتخابی 
هیچ کدام از لحاظ حداکثر فش��ارهای مچالگی و ترکیدگی مقاومت الزم 
را نداش��ته باشد، هش��داری مبنی بر اضافه کردن جدارِی قوی تر به لیست 
 Run انتخاب��ی می دهد. در نهایت، در صفحه س��وم پس از فش��ردن دکمه

Process، رشته جدارِی طراحی شده در هر مرحله نمایش داده مي شود.
 

  1  مشخصات جداری های مورد استفاده  

 Joint
strength

lbs
BUTTRESS

BODYYIELD
lbs
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ID
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with

 Coupling
lb/ft

GRADESIZEODin

11420001069000345019502/56162622/6415612/255500061J-5513/375

16610001661000538026702/56162622/6415612/258000072N-8013/375

19730001973000639039002/56162622/6415612/259500072NKT-9513/375

18850002425000763042502/56162622/6415612/259500088C-9513/375

1   نمــودار بیضــی تنــش دومحوری الگــوی تغییر مقاومــت مچالگی و 
تركیدگی  تحت تنش محوری  

  
  محوري نمودار بيضي تنش دومحوري، الگوي تغيير مقاومت مچالگي و تركيدگي تحت تنش-1شكل 

 )1(  

   )2(  

  )3(  

  -4رابطه 

  )4(  
 

  افزار  معرفي نرم- 1

لزوم  اتوجه بهب .نوشته شده است #Visual Studio2010 Cنويسي  در محيط برنامه Select Casingافزار  نرم

روش  ،در بحث طراحي جداري غرب جنوب هاي عامل در منطقه شركتط كار گرفته شده توس بهروش از پيروي 

 ،طبق اصول كلينويسي شده اما  برنامه ،مرسوم استدر اين منطقه چه  بر اساس آننيز افزار  كلي محاسبات نرم

  :دو تغيير در نحوه محاسبات داده شده است

Select Casing 2   نمای كلی نرم افزار

طراحي  رشته جداريِ ،Run Processدر صفحه سوم پس از فشردن دكمه  ،در نهايت .دهد ميليست انتخابي 

  .شود داده ميشده در هر مرحله نمايش 

 
 Select Casingافزار  نماي كلي نرم-2شكل

 

  افزار دستي و نرم محاسبات مقايسه عملكرد نتايج روش- 2

طبق  )1-جدول( موجودي انبار باتوجه به B و A-در دو چاه رشته جداري دو طراحي مفروض، ميدانيك در 
  .شده است نشان داده 3و2-افزار در جداول روش دستي و نرم

حفاري با اليه ، در فاز بعديِشود  بيني مي پيش .است pcf78 وزن گل و متر 2377اري ذگ جداره عمقِ A-چاهدر 
فشار با متري 3090در عمق  نمك رفشار آبپ psi7255  گراديان سيال با وpsi/ft433/0ضرايب  .دمواجه شو

  .CSF=1، BSF=1/06، TSF=1/8 :ايمني به اين شرح است
فشار در  ،ترتيب بدين .شود اري محاسبه و فرض ميذگ رفشار در عمق جدارهفشار اليه پ ،تركيدگي راي طراحيِب(

  .)گردد فرض مي psi 6253، براساس افت فشار 7زير كفشك

                                                 
7Casing shoe 
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2-مقایسه عملکرد نتایج روش محاسبات دستی و نرم افزار
اینچی در دو  در یک میدان مفروض، طراحی دو رش��ته جداری 
چ��اه-A و B باتوج��ه به موج��ودی انبار )جدول-1( طبق روش دس��تی و 

نرم افزار در جداول-2و3 نشان داده شده است.
در چ��اه-A عمِق جداره گ��ذاری 2377 متر و وزن گل 78pcf اس��ت. 
پیش بینی می ش��ود در فاز بعدی، حفاری با الیه پُرفشار آب نمک در عمق 
3090 متری با فشار 7255psi و با گرادیان سیال  psi/ft 0/433مواجه شود. 

TSF=1.8 , BSF=1.66 , CSF=1 :ضرایب ایمنی به این شرح است
)برای طراحِی ترکیدگی، فشار الیه پُرفشار در عمق جداره گذاری محاسبه 
 و فرض می ش��ود. بدین ترتیب، فشار در زیر کفشک7  براساس افت فشار،

 psi 6253 فرض می گردد(.
در چ��اه-B عمِق جداره گ��ذاری 1900 متر و وزن گل 90pcf اس��ت. 
پیش بین��ی می ش��ود در فاز بعدی، حف��اری با الیه پُرفش��ار آب نمک در 
عمق2701متری بافش��ارpsi 5505 با گرادیان س��یال 0/433psi/ft مواجه 
CSF=1.8 ،BSF=1.1،TSF=0.97 شود. ضرایب ایمنی به این شرح است

)برای طراحی ترکیدگی، افت فشار الیه پُرفشار در عمق جداره گذاری 
 4367psi محاس��به و فرض می ش��ود. بدین ترتیب فش��ار در زیر کفشک

فرض می گردد(
نتایج طراحی در دو چاه گفته شده طبق شرایط مذکور بر اساس شرایط 

زیر در جداول-2و3 به تفکیک نشان داده شده است.
با نگاهی به نتایج، مش��اهده مي ش��ود که در روش نرم افزاری، ضرایب 
ایمنی مُچالگی )CSF( در عمق های تعویض برابر ضریب ایمنِی تعیین شده 
هس��تند که باعث شده درچاه-A عمق تعویض جداری C95 و NKT95 از 
2194/5 متری به 2297 متری جابه جا ش��ود. این ام��ر به مفهوم جایگزیني 

102/5متر C95 باNKT95  و صرفه جویی اقتصادي مترتب بر آن است.
درچاه-B عم��ق تعویض N80 و J55 از 1302 مت��ری به 1363/5متری 
تغییر کرده و درنتیجه، 61/5 مترJ55 با N80 جایگزین و باعث صرفه جویی 

در هزینه ها شده است.

2-1-بررسی شرایط سیال گازی ُپرفشار
برای بررس��ی اثر تصحیح مقاومت ترکیدگی جداری ها در شرایط چاه 
طبق الگوی بیضی تنش دومحوری، س��یال س��ازندی ب��ه جای آب نمک، 
گاز با گرادیان0/1psi/ft فرض می شود)فشار بالفاصله بعد از عمق کفشک 
در چ��اه-A برابر ب��ا 6253psi و در چاه-B برابر ب��اpsi 4367 درنظرگرفته 
می شود(. نتایج روش دستی و نرم افزاری در دو چاه مذکور براساس شرایط 

جدید در جدول های-4و5 آورده شده است.
با بررس��ی نتایج تفاوت های قابل توجه، عالوه بر آن چه در بررسی قبلی 
گفته شد، مش��اهده مي ش��ود که در چاه-A در روش نرم افزاری، جدارِی 

A 2  مقایسه نتایج چاه  

محاسبات دستیمحاسبات نرم افزای

J55N80NKT95C95J55N80NKT95C95Ty pe

0/001014/951491/622297/002377/000/001012/261491/102194/452377/00DOI)m)

1/00001/00001/00001/05840/99990/99901/03961/0584CSF

1/35501/45602/31102/93753/52871/19961/37172/29483/05213/5287BSF

2/02043/27967/785285/41781/99973/22017/589337/4337TSF

  3  مقایسه نتایج چاه

محاسبات دستیمحاسبات نرم افزای

J55N80NKT95J55N80NKT95Type

0/00951/791363/551900/000/00950/931302/041900/00DOI)m)

0/97000/97001/04940/97081/01071/0494CSF

2/29163/31646/541712/80302/06873/22836/348113/5723BSF

2/57914/772413/10692/57894/768011/7587TSF
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 NKT95 تا س��طح جوابگو بوده ونس��بت به روش دس��تی 274/5 متر N80
صرفه جویی ش��ده اس��ت. در چاه-B جدارِی N80 در روش نرم افزاری از 
عم��ق 179 متری و در روش محاس��بات دس��تی از 352/5 متری تا س��طح 
 N80 با J55 امت��داد دارد، در نتیجه در روش نرم افزاری 173/5 متر جداری

جایگزین شده که باعث صرفه جویي و کاهش هزینه ها مي گردد.

نتیجه گیری
 نرم افزار با اس��تفاده از روش های بهینه س��ازی ع��ددی در عین رعایت 

و ارضاي ضرایب ایمنی تعیین ش��ده توانس��ت مقادی��ر قابل توجه جداری 
ضعیف تر و ارزان تر را جایگزین انواع گران تر و قوی تر نماید.

 در چاه هایی که س��یال پُرفشار دارند و فشار س��رچاه در آن ها به حدی 
است که نیاز است رشته جدارِی طراحی شده در مرحله مچالگی،در مرحله 
ترکیدگی اصالح ش��ود، اس��تفاده از الگوی بیضی تن��ش دو محوری در 

اصالح مقاومت جداری می تواند منجر به صرفه جویی قابل توجهی شود.
 طراحی روند محاس��بات به صورت نرم افزاری، عالوه بر سرعت و دقت 

باال می تواند منجر به بهینه سازی و صرفه جویی در هزینه ها شود.

  5  مقایسه نتایج چاه - B در شرایط گازی 

محاسبات دستیمحاسبات نرم افزای

N80J55N80NKT95N80J55NKT95C95Type

0/00179/00951/791363/551900/000/00352/51950/931302/041900/00DOI)m)

4/59120/97000/97001/04942/40150/97081/01071/0494CSF

1/55391/10001/68353/792912/80301/43711/10001/63853/584713/5723BSF

3/94582/82314/772413/10693/88773/10784/768011/7587TSF

  4  مقایسه نتایج چاه-A  در شراط گازی

محاسبات دستیمحاسبات نرم افزای

N80NKT95C95NKT95N80NKT95C95Type

0/001491/632297/002377/000/00274/401491/102194/452377/00DOI)m)

1/00001/00001/05844/77490/99901/03961/0584CSF

1/08631/63602/81773/52871/16751/06001/62422/78663/7613BSF

2/93617/785285/41783/45473/28087/589337/4337TSF

       منــــابع
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