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مقاالت علمي - پژوهشی

طراحیبهینهیتجهیزاترشتهیتكمیلی1درونچاهینفتوگاز

شرکتنفتمناطقمرکزیایران محسنرحمن*،هادینوریزادگان2

یکی از موارد مهم در آماده سازی چاه جهت  استخراج و بهره برداری نفت و گاز، طراحی رشته ی تکمیلی است. در این خصوص انتخاب روش بهینه ی طراحی لوله های 
درون چاهی و همچنین انتخاب قطعات با لحاظ ضرایب ایمنی مناسب از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این مطالعه طراحی رشته ی تکمیلی یکی از میادین گازی کشور 
با فشار و دمای زیاد3 و شرایط کاری ویژه )شرایط کاری ترش4( بررسی شده است. مطالعه شامل بررسی بارها، مد های ناتوانی و تنش های ایجاد شده در طول عمر کاری چاه 
با لحاظ بارهای ناشی از تولید، عملیات نصب و آزمایش فشار می باشد. نتایج نشان می دهد که طراحی تجهیزات و انتخاب معیار طراحی و ضرایب ایمنی بر اساس موقعیت 
تجهیز در رشته، قابلیت اطمینان مناسبی را فراهم می کند. در این خصوص برای تجهیزاتی که در بخش پایین رشته استفاده می شوند معیار طراحی تنش سه محوری5 نسبت 
به روش های تنش تک محوری6 )مانند نیروی محوری و فشار( مطمئن تر است. از سوی دیگر در خصوص تجهیزاتی مثل شیر ایمنی که در عمق های کمتر نصب می شوند، 
طراحی تک محوری روشی محافظ کارانه تر خواهد بود. همچنین در مطالعه ی حاضر سعی شده در طراحی تجهیزات، ضریب ایمنی بهینه استخراج و با مقادیر پیشنهادی ارائه 

شده توسط سایر منابع معتبر مقایسه گردد.
رشته ی تکمیلی، سیال ترش، مد های ناتوانی، فشار و دمای زیاد

)mricofc@gmail.com( نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
امروزه فعالیت های اکتشاف و تولید نفت و گاز شامل پروژه هایی 
قابل رقابت و با دش��واری بیشتر به ویژه برای شرایط کاری سیال ترش 
و فش��ار و دمای زیاد اس��ت. پس از انجام عملیات حفاری، چاه را با 
هدف قرارگرفتن در مدار تولید، تکمیل می کنند. موارد زیر از جمله 

فعالیت های تکمیل چاه است:
 ایجاد ارتباط مناسب بین مخزن و دیواره ی چاه

 طراحی برنامه ی لوله های جداری7 و مغزی8
 ایجاد روش مناسب برای انتقال سیال به سطح

 طراح��ی و نص��ب تجهیزات مختلف برای نص��ب در چاه جهت 
تولید مؤث��ر، آزمایش یکپارچگی فش��ار، مهار اضطراری س��یاالت 

مخزن، پایش مخزن، نصب مجرابند، نگهداری و کشتن چاه
 نصب تجهیزات ایمنی برای مواقع بحرانی

یک��ی از عوامل اصل��ی طراحی رش��ته ی تکمیل��ی، تحلیل تنش 
لوله ه��ای مغ��زی و تجهیزات رش��ته ی تکمیل��ی اس��ت. به ویژه در 
س��ال های اخیر افزایش عمق چاه ها، دما و فشار کاری زیاد، الزامات 
و پیچیدگی های طراحی رش��ته ی تکمیلی را به دنبال داش��ته است. از 
جمله دالیل اجتناب ناپذیر بودن تحلیل تنش رشته ی تکمیلی می توان 

به موارد زیر اشاره کرد ]1[:
 تعریف وزن، جنس، طول، متالورژی و اندازه ی رشته ی تکمیلی

 اطمین��ان از اس��تحکام لوله و تجهی��زات انتخاب ش��ده در برابر 
نیروهای ایجاد شده در طول عمر کاری چاه

 انتخاب سیستم مفصل انبساطی9 و توپک10 در صورت نیاز

1  مؤلفه های تنش در لوله ها

3 
 

  
  هالولههاي تنش در لفهؤ. م1شكل 

  
)1(                                                       0.5]2)tσ -r+( σ2)tσ -a+( σ2)rσ -a= 0.707[(σVMEσ 

  
از استحكام تسليم ميسز فونافتد كه تنش ي يا تسليم شدن اتفاق ميناتوانهنگامي  ميسزدر معيار فون

لوله، ازاي مقادير فشار داخلي يا خارجي صفر در سطح داخلي به 1-يمتريال تجاوز كند. با حل معادله
را مشخص  16حد طراحيكه ظرفيت بارگذاري متريال يا آيد دست ميهب شكل بيضينموداري به يمعادله

است. در  نشان داده شدهاي از دياگرام حد طراحي بدون احتساب ضرايب ايمني نمونه 2- در شكل .كندمي
محوري ) با معيار تنش سهAPIمحوري (معيار ازاي روش تكظرفيت بارگذاري بههمچنين نمودار مذكور 

  ).استچين ظرفيت مربوط به اتصال نمودار خطاين مقايسه شده است (در 
هاي و شركت ]Norsok4 [، استاندارد API توسط استانداردهاي مغزي هايي كه در طراحي لولهعموماً معيار
معيار حاضر  يدر مطالعه بنابراين. دنكاربرد دارتكميلي نيز  يرشتهبراي تجهيزات شود مي معتبر ارائه

بررسي و انتخاب تكميلي بر اساس موقعيت آن در رشته  يتجهيزات رشته يطراحي بهينهجهت مناسب 
هاي ايجاد ها و تنشنيرو يجنوبي با محاسبهزاگرس- ي سفيدزاخوردر منطقه بررسيشده است. در اين 

) Fo256و  psi245/8( زياد يفشار و دما با يكي از مياديندر پروفايل فشار و دما در ستون چاه  ،شده
  شده است.تعيين 

  

  
  محوريمحوري و تكمعيار تنش سه ي. مقايسه2شكل 
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 تعیین تجهیزات سرچاهی از جمله تاج چاه11، شیر ها و تسهیالت 
مربوطه

 تعیین بارهای ایجاد شده در تحلیل لوله های جداری

12API و ش��رکت های معتب��ر نفت��ی روش ه��ای مختلف��ی ب��رای 

تحلیل تن��ش لوله ها ارائه کرده اند. یکی از ای��ن روش ها معیار تنش 
تک محوری ش��امل تنش ایجاد ش��ده در بارگذاری های محوری یا 
فشار ترکیدگی13 یا فش��ار مچالیدگی14 است. نخستین نیرویی که به 
لوله ها و تجهیزات وارد می ش��ود نیروی محوری ناشی از وزن لوله ها 

و تجهیزات پایین تر در رشته است.
فش��ار ترکیدگی حاصل از فش��ار داخل لوله و فش��ار مچالیدگی 
حاصل از فش��ار خارجی است. API در اس��تاندارد های 5C2 ]2[    و 
5C3 ]3[ معادالت��ی جهت محاس��به ی اس��تحکام نیروهای محوری، 

ترکیدگ��ی و مچالیدگی ارائه کرده و مقادیر مربوطه را برای اجناس 
و اندازه های مختلف لوله مغزی تعیین می نماید.

امروزه مش��خص شده که جهت رس��یدن به طراحی ایمن، تحلیل 
فش��ار و نیروی محوری به صورت مستقل از یکدیگر کافی نیست. از 
جمله مثال های مؤید این موضوع، کاهش اس��تحکام مچالیدگی لوله 
با وجود نیروی محوری کش��ش یا کاهش اس��تحکام ترکیدگی در 
اثر نیروی محوری فش��ردگی اس��ت. نیرو های محوری و فشاری در 
 )σt( و محیطی )σr( ش��عاعی ،)σa( مدل ریاضی با تنش های محوری

2  مقایسه ی معیار تنش سه محوری و تک محوری

3 
 

  
  هالولههاي تنش در لفهؤ. م1شكل 

  
)1(                                                       0.5]2)tσ -r+( σ2)tσ -a+( σ2)rσ -a= 0.707[(σVMEσ 

  
از استحكام تسليم ميسز فونافتد كه تنش ي يا تسليم شدن اتفاق ميناتوانهنگامي  ميسزدر معيار فون

لوله، ازاي مقادير فشار داخلي يا خارجي صفر در سطح داخلي به 1-يمتريال تجاوز كند. با حل معادله
را مشخص  16حد طراحيكه ظرفيت بارگذاري متريال يا آيد دست ميهب شكل بيضينموداري به يمعادله

است. در  نشان داده شدهاي از دياگرام حد طراحي بدون احتساب ضرايب ايمني نمونه 2- در شكل .كندمي
محوري ) با معيار تنش سهAPIمحوري (معيار ازاي روش تكظرفيت بارگذاري بههمچنين نمودار مذكور 

  ).استچين ظرفيت مربوط به اتصال نمودار خطاين مقايسه شده است (در 
هاي و شركت ]Norsok4 [، استاندارد API توسط استانداردهاي مغزي هايي كه در طراحي لولهعموماً معيار
معيار حاضر  يدر مطالعه بنابراين. دنكاربرد دارتكميلي نيز  يرشتهبراي تجهيزات شود مي معتبر ارائه

بررسي و انتخاب تكميلي بر اساس موقعيت آن در رشته  يتجهيزات رشته يطراحي بهينهجهت مناسب 
هاي ايجاد ها و تنشنيرو يجنوبي با محاسبهزاگرس- ي سفيدزاخوردر منطقه بررسيشده است. در اين 

) Fo256و  psi245/8( زياد يفشار و دما با يكي از مياديندر پروفايل فشار و دما در ستون چاه  ،شده
  شده است.تعيين 

  

  
  محوريمحوري و تكمعيار تنش سه ي. مقايسه2شكل 

  

3  برنامه ی لوله جداری و رشته ی تکمیلی

5 
 

  
  لوله جداري و رشته تكميلي ي. برنامه3شكل 

 
  انتخاب متريال - 4- 1

  شود:مينظر گرفته در در انتخاب متريال موارد زير
 خورندگي سيال 

 عمر كاري 

 در دسترس بودن كاال  
  نتايج ناشي از آنناتواني احتمالي و  
 هاي خوردگيكنندهبازرسي و كنترل  
 يند ساخت متريال و كنترل كيفيت آنآفر 

  
شرايط در  3و2-ي، فشار جزيي آن در ناحيهS2H كمحتي با وجود درصد ي با فشار و دماي زياد هايدر چاه

 يبراي تجهيزات رشتهويژه ه) را بCRAگيرد كه استفاده از متريال مقاوم به خوردگي (كاري ترش قرار مي
 ppm13 ترتيببه S2Hمربوط به  PHو فشار جزيي  ،در چاه مورد مطالعه.]6[كند ناپذير ميتكميلي اجتناب

شرايط كاري ترش) قرار  2-يترش متوسط (ناحيه يدنظر در ناحيهسيال م است و بنابراين 27/4و 
گيرد. بر قرار مي 4-در شرايط كاري ترش در شكل NACEنقطه در دياگرام اين موقعيت . ]7[گيرد مي

  1   تركیب سیال مخزن )درصد مولی(

ساختارسیال مخزنساختارسیال مخزن

0.34isobutene9.68Nitrogen

0.72Butane2.31Carbon dioxide

0.31iso pentane0.0013Hydrogen Sulfide

0.32pentane79.89Methane

0.54Hexane3.11Ethane

0.35C7+1.56Propane

  2   مشخصات لوله های جداری و مغزی

 قطر مته ی
 قطر خارجی)lb/ft( وزنجنس)in( حفاری

)in(نوع

36X 5223430CasingConductor

26K 5513320CasingSurface

17 1/2N 807213 3/8CasingIntermediate

12 1/4L 8053.59 5//8CasingProduction

8 3/8L 80297LinerProduction

-L 80357TubingProduction
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تعریف می ش��وند. در شکل-1 ش��ماتیک مؤلفه های تنش نشان داده 
شده است. ترکیب س��همؤلفه ی تنش محوری، شعاعی و محیطی را 
تنش س��ه محوری یا فون میسز15 گویند که از جمله معیارهای متداول 
طراحی محس��وب می ش��ود. تنش میس��ز با اس��تفاده از معادله ی-1 

به دست می آید:

3 
 

  
  هالولههاي تنش در لفهؤ. م1شكل 

  
)1(                                                       0.5]2)tσ -r+( σ2)tσ -a+( σ2)rσ -a= 0.707[(σVMEσ 

  
از استحكام تسليم ميسز فونافتد كه تنش ي يا تسليم شدن اتفاق ميناتوانهنگامي  ميسزدر معيار فون

لوله، ازاي مقادير فشار داخلي يا خارجي صفر در سطح داخلي به 1-يمتريال تجاوز كند. با حل معادله
را مشخص  16حد طراحيكه ظرفيت بارگذاري متريال يا آيد دست ميهب شكل بيضينموداري به يمعادله

است. در  نشان داده شدهاي از دياگرام حد طراحي بدون احتساب ضرايب ايمني نمونه 2- در شكل .كندمي
محوري ) با معيار تنش سهAPIمحوري (معيار ازاي روش تكظرفيت بارگذاري بههمچنين نمودار مذكور 

  ).استچين ظرفيت مربوط به اتصال نمودار خطاين مقايسه شده است (در 
هاي و شركت ]Norsok4 [، استاندارد API توسط استانداردهاي مغزي هايي كه در طراحي لولهعموماً معيار
معيار حاضر  يدر مطالعه بنابراين. دنكاربرد دارتكميلي نيز  يرشتهبراي تجهيزات شود مي معتبر ارائه

بررسي و انتخاب تكميلي بر اساس موقعيت آن در رشته  يتجهيزات رشته يطراحي بهينهجهت مناسب 
هاي ايجاد ها و تنشنيرو يجنوبي با محاسبهزاگرس- ي سفيدزاخوردر منطقه بررسيشده است. در اين 

) Fo256و  psi245/8( زياد يفشار و دما با يكي از مياديندر پروفايل فشار و دما در ستون چاه  ،شده
  شده است.تعيين 

  

  
  محوريمحوري و تكمعيار تنش سه ي. مقايسه2شكل 

  

 در معیار فون میس��ز هنگامی ناتوانی یا تس��لیم شدن اتفاق می افتد 
که تنش فون میس��ز از اس��تحکام تس��لیم متریال تج��اوز کند. با حل 
معادل��ه ی-1 به ازای مقادیر فش��ار داخلی یا خارجی صفر در س��طح 
داخلی لوله، معادله ی نموداری به ش��کل بیضی به دس��ت می آید که 
ظرفی��ت بارگذاری متریال یا حد طراحی16 را مش��خص می کند. در 
شکل-2 نمونه ای از نمودار حد طراحی بدون احتساب ضرایب ایمنی 

  3   شبیه سازی بارگذاری چاه

ورودی های لحاظ شدهتوضیح بارگذاریبارگذاری

 تمیز كردن چاه
)Cleanup well(

قبل از تولید، چاه باید تمیز و سیاالت حفاری و براده ها حذف شوند. این فرآیند با 
تولید هیدروكربن از طریق لوله های مغزی در نرخ تولید حداكثر ایجاد می شود. تمیز 

كردن مناسب چاه برای جلوگیری از مشکالت آتی مانند نصب مجرابند از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است

عملیات تولید به مدت 2 روز، فشار مخزن psi 8245، فشار 
دالیز برابر با فشار ستون سیال، دمای سیال 256ºF می باشد، 

نرخ تولید 106MMscf/day و سطح مقطع داخلی شیر ایمنی    
8/27 in2

تولید با نرخ حداكثر
)Peak production rate(

بارگذاری متناظر با بیشترین نرخ تولید هیدروكربن است. اگر عمر چاه را حدود 20 
سال فرض كنیم در این مرحله عمر چاه 2 سال درنظر گرفته می شود

نرخ تولید 106MMscf/day، فشار دالیز برابر با فشار ستون 
سیال گازوئیل، دمای سیال ºF 256و نرخ تولید حداكثر در 

ادامه ی بارگذاری مرحله ی تمیز كردن چاه است

تولید با نرخ عادی
)Normal production(53 و مابقی فرضیات مثل مراحل قبلی بارگذاری متناظر با تولید نرمال برای 20 سال استMMscf/day نرخ تولید

است

حبس كردن سیال در 
كوتاه مدت 

)Short shut-in(

حبس كردن هنگامی اتفاق می افتد كه به دالیل مختلف )مانند عملیات تعمیر(، تولید  
از چاه متوقف شود

مدت زمان حبس شدن سیال یک روز، این مرحله در ادامه ی 
مرحله ی تولید با نرخ حداكثر است

حبس كردن سیال در بلند 
)Long shut-in( مدت زمان یک سال، این مرحله در ادامه ی تولید با نرخ حداكثر حبس شدن بلند مدت سیال در لوله های مغزی جهت تعمیرات اساسی چاه استمدت

است

شکست هیدرولیکی 
)Hydraulic fracture(

شکست هیدرولیکی سازند به منظور بهبود بهره دهی چاه انجام می شود. شکست 
اصلی سازند پس از عملیات Breakdown اتفاق می افتد. در این عملیات شکست 

سازند سنگی رخ می دهد و امکان تزریق سیال ایجاد می شود

 ،80ºF 65، دماpcf چگالی گل تزریق شده Breakdown در
مدت زمان عملیات 10 دقیقه، فشار شکست سازند سنگی 

 3000psi 1000و فشار دالیزgal/min 10000، نرخ تزریقpsi
می باشد. همچنین به دنبال عملیات Breakdown شکست اصلی 
سازند با فشار شکست 9000psi و مدت زمان عملیات 2 ساعت 

است

كشتن چاه 
 )Kill well(

 موضوع مهم در عملیات كشتن و مهار چاه، آغاز و پایان عملیات است. در شروع 
عملیات، فشار تاج چاه حداكثر و سیال تزریقی داغ اما در پایان آن فشار تاج چاه 

حداقل و سیال تزریقی سرد است

 گل حفاری با فشار هیدرواستاتیک سیال 8900psi و نرخ 
تزریق 1000gal/min با حجم 1000bbl می باشد

آزمایش فشار لوله های مغزی 
)Tubing pressure test(

 بزرگ ترین نیروی اعمال شده به چاه در مرحله ی آزمایش فشار است. اطمینان 
از ایمن بودن چاه در برابر نیرو های احتمالی در طول عمر كاری آن طی این مرحله 
به دست می آید. فشار آزمایش عمدتًا 10 درصد بیشتر از حداكثر اختالف فشار 

پیشنهاد می شود. فشار باید در وضعیت حبس شده ی سیال تولیدی درون لوله های 
مغزی یا شرایط تزریق تعیین شود.

 مجرابند در انتهای لوله های مغزی، سیال گازوئیل در دالیز و  
درون لوله های مغزی و فشار پمپ 7200psi می باشد

 Annulus( آزمایش فشار دالیز
)pressure test

 سیال در دالیز و درون لوله های مغزی گازوئیل، فشار پمپ  هدف اطمینان از نصب توپک و آویزه ی لوله ی مغزی است
3500psi می باشد

نشتی لوله های مغزی 
)Tubing leak(

 در این بارگذاری فشار سیال به ناحیه ی دالیز بین لوله ی مغزی و لوله ی جداری   
وارد شده و منجر به ایجاد نیرو های مچالیده می شود

 پروفایل دما و فشار از شرایط بارگذاری با نرخ تولید حداكثر 
استخراج می شود

تهی شدن لوله های مغزی 
 )Tubing evacuation(

شبیه سازی این بارگذاری با فرض وخیم ترین شرایط با لحاظ سیال هوا درون لوله های 
مغزی و سیال گازوئیل درون دالیز انجام می شود. در مواردی كه نسبت گاز به مایع 

سیال تولیدی زیاد  باشد بارگذاری مشابه این وضعیت اتفاق می افتد
پروفایل دما از وضعیت نرخ تولید حداكثر استخراج می شود

شرایط اولیه
)Initial condition( 

شرایط اولیه بعد از نصب توپک درنظر گرفته شده و بارگذاری های بعدی نسبت به 
این مرحله ارزیابی می شوند

تنها نیروی موجود نیروی محوری ناشی از وزن لوله هاست
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نش��ان داده شده است. در نمودار مذکور همچنین ظرفیت بارگذاری 
ب��ه ازای روش تک مح��وری )معیار API( با معیار تنش س��ه محوری 
مقایس��ه شده است )در این نمودار خط چین ظرفیت مربوط به اتصال 

است(.
عموماً معیار هایی که در طراحی لوله های مغزی توس��ط استاندارد 
API، استاندارد Norsok  ]4[ و شرکت های معتبر ارائه می شود برای 

تجهیزات رش��ته ی تکمیلی نیز کاربرد دارن��د. بنابراین در مطالعه ی 
حاضر معیار مناسب جهت طراحی بهینه ی تجهیزات رشته ی تکمیلی 
بر اساس موقعیت آن در رش��ته بررسی و انتخاب شده است. در این 
بررسی در منطقه ی س��فیدزاخور-زاگرس جنوبی با محاسبه ی نیرو ها 
و تنش های ایجاد شده، پروفایل فشار و دما در ستون چاه در یکی از 

میادین با فشار و دمای زیاد )psi 8245 و 256oF( تعیین شده است.

1-فرضیاتمسأله
1-1-فشارودمایمخزن)دروضعیتاستاتیك(

تغییرات دمای زمین در این میدان1.75oF/100 است که با احتساب 
دمای س��طح 70oF، در موقعیت حفره ی باز در عمق14577 فوت، بر 

اساس معادله ی-2 دمای استاتیک 256oF به دست می آید ]5[.

4 
 

  لهأفرضيات مس - 1
  فشار و دماي مخزن (در وضعيت استاتيك) -1- 1

در موقعيت ، Fo70كه با احتساب دماي سطح است  F/100o1.75 ميداناين تغييرات دماي زمين در 
  .]5[ آيددست ميهب Fo256دماي استاتيك  2-يبر اساس معادله فوت، 577/14باز در عمق  يحفره

)2               (                                                                                       st+DGs=TstT 

  
. همچنين استگراديان دماي زمين  stGعمق و  Dدماي سطح،  sTدماي استاتيك،  stTمعادله اين در 

 نظر گرفته شده است.در psi245/8 هاي ميداني، فشار در اين عمقطبق داده

  
  سيال مخزن -2- 1

 582/71برابر  17ينسبت گاز به مايعبا و  MMscf/d53و  106 ترتيبنرخ توليد حداكثر و توليد متعارف به
  است. ه شدهارائ 1-ولو مشخصات آن در جد 18گاز تركيب. است

  
  سيال مخزن (درصد مولي) . تركيب1جدول 

 ساختار سيال مخزن ساختار سيال مخزن
0.34 isobutene 9.68Nitrogen 
0.72 Butane2.31Carbon dioxide 
0.31 iso pentane0.0013Hydrogen Sulfide 
0.32 pentane79.89Methane 
0.54 Hexane3.11Ethane 
0.35 C7+1.56Propane 

 
  تكميلي يهاي جداري و رشتهلوله يبرنامه -3- 1

  .اندارائه شده 3-شكلو  2- جدولتكميلي در  يهاي جداري و رشتهلوله يبرنامه
 

  جداري و مغزيهاي لوله. مشخصات 2جدول 
   نوع (in) قطر خارجي  (lb/ft) وزن  جنس (in) حفاري يقطر مته

36 X 5223430Casing Conductor 
26 K 5513320Casing Surface 

17 1/2 N 807213 3/8Casing Intermediate 
12 1/4 L 8053.59 5//8Casing Production 
8 3/8 L 80297Liner Production 

- L 80357Tubing Production 

  

 Gst عمق و D ،دمای سطح Ts ،دمای اس��تاتیک Tst در این معادله

گرادیان دمای زمین اس��ت. همچنین طبق داده های میدانی، فشار در 
این عمق psi 8245 درنظر گرفته شده است.

1-2-سیالمخزن
و   106 به ترتی��ب  متع��ارف  تولی��د  و  حداکث��ر  تولی��د   ن��رخ 
MMscf/d 53 و با نس��بت گاز به مایعی17 برابر 71582 است. ترکیب 

گاز18 و مشخصات آن در جدول-1 ارائه شده است.

1-3-برنامهیلولههایجداریورشتهیتكمیلی
 برنام��ه ی لوله های ج��داری و رش��ته ی تکمیلی در ج��دول-2 و

 شکل-3 ارائه شده اند.

1-4-انتخابمواد
در انتخاب مواد، موارد زیر درنظر گرفته می شود:

 خورندگی سیال
 عمر کاری

 در دسترس بودن کاال
 احتمالی و نتایج ناشی از آن

 بازرسی و کنترل کننده های خوردگی
 فرآیند ساخت متریال و کنترل کیفیت آن

 ،H2S در چاه هایی با فش��ار و دمای زیاد حتی با وجود درصد کم
فشار جزیی در ناحیه ی-2و3 در شرایط کاری ترش قرار می گیرد که 
استفاده از مواد مقاوم به خوردگی )CRA( را به ویژه برای تجهیزات 
رش��ته ی تکمیلی اجتناب ناپذی��ر می کند ]6[.در چاه م��ورد مطالعه، 
فش��ار جزیی و PH مربوط به H2S به ترتیب ppm 13 و 4/27 اس��ت 
و بنابراین س��یال مدنظر در ناحیه ی ترش متوسط )ناحیه ی-2 شرایط 
 NACE کاری ترش( قرار می گیرد ]7[. موقعیت این نقطه در نمودار
در ش��رایط کاری ترش در ش��کل-4 قرار می گیرد. بر همین اساس 
طبق استاندارد ]API 5CT]8   فوالد L80 برای لوله های مغزی پیشنهاد 
می ش��ود. س��اختار این فوالد کوئنچ و تمپرش��ده با حداکثر س��ختی 

  4   نقطه ی نیروی محوری صفر در بارگذاری های چاه

Break 
down

shut-in 
Long

shut-in 
Short

Normal 
production

Max. 
production 

rate
Clean 

up
Initial 

condition
 مراحل

بارگذاری

8,5009,7758,0006,5006,1756,1759,125
نقطه ی متناظر بر 
)ft( حسب عمق

Annulus 
test

Tube 
leak

Tubing 
evacuation

Pressure 
test

Kill 
wellFracture

 مراحل
بارگذاری

6,8752,0252,85010,1259,5008,500
نقطه ی متناظر بر 
)ft( حسب عمق

6   پروفایل فشار سیال در ستون چاه5  پروفایل دمای سیال در ستون چاه4  تعیین شرایط كاری مواد

6 
 

. ساختار اين شودمي هاي مغزي پيشنهادبراي لوله L80فوالد  ]API 5CT8 [همين اساس طبق استاندارد 
 موتكميلي نوع كر يها در رشته. براي ساير بخشاست RC35فوالد كوئنچ و تمپرشده با حداكثر سختي 

  شده است.اين فوالد انتخاب درصدي  13
 

 
  . تعيين شرايط كاري متريال4شكل 

  
  كاهش استحكام متريال با دما - 5- 1
 Fo/05/0%، 13% كرومهاي خطي، كاهش استحكام تسليم متريال با دما براي فوالد اساس تقريب بر

 3- ي) با لحاظ اين كاهش از رابطهσاستحكام تسليم در دماي مورد نظر ( بنابراين .شودمي پيشنهاد
  آيد:دست ميهب

σ= [1-0.0005(T-68)]σYeild                                                                                 (3) 
  

  باشد.مي Fo68استحكام تسليم در دماي  Yeildσدماي مورد نظر و  Tرابطه اين در 
  
  سازي بارگذاري چاهشبيه - 2

است با جداري  يهاي مغزي، توپك و لولههاي وارد به لولهبررسي نيروشامل كه سازي بارگذاري چاه شبيه
 طراحي درانجام شده است.  ]Landmark Well Cat(] 9هاي مغزي (افزار طراحي لولهاستفاده از نرم

بر همين  د.نشومحسوب مي مهم طراحي از عوامل چاههاي وارده در طول عمر كاري ، نيروهاي مغزيلوله
 Schlumbergerو  ]Shell ]10[، ] Eni11 هاي معتبر نفتي از جملهشركتاساس طبق مستندات 

  .ه شده استارائ 3- جدولشود كه در مي كار گرفتهههايي بحداقل
  

  سازي بارگذاري چاه. شبيه3جدول 
  هاي لحاظ شدهورودي  بارگذاري توضيح  بارگذاري

9 
 

  ستهالوله  شوندارزيابي مي
  
  دما و فشار در ستون چاهسازي شبيهنتايج  - 3

هاي هاي رياضي و توصيهمدل بر اساسسازي شبيهكه قبالً اشاره شد در اين مطالعه سعي شده  همچنان
زياد ذكر است به دليل حجم . الزم بهگرددانجام افزارهاي مهندسي در قالب نرمو المللي هاي بيناستاندارد

  .شده استاشاره  هانموداردر قالب سازي شبيهها و محاسبات فقط به نتايج داده
  
 سيال و فشار پروفايل دما -1- 3

هاي مختلف نشان ازاي بارگذاريبهسيال بر حسب عمق آن  دما و فشارترتيب پروفايل به 6و5-هايدر شكل
  است.فايل دماي استاتيك وپر ،Undisturbedداده شده است. در اين نمودار دماي 

  

  
  سيال در ستون چاه دماي. پروفايل 5شكل 

  

  
 سيال در ستون چاه فشار. پروفايل 6شكل 

  
همچنين  ).Fo220حدود ( شودميمشاهده  5-شكل درتوليد  يمرحله حينبيشترين دماي سيال در سطح 

خواهد رسيد. كمترين كاهش دما نيز در  Fo145در سطح به دما ، روز يكمدت بهحبس سيال  يدر مرحله
در  .خواهد بود Fo125دماي سيال در انتهاي چاه  اين مرحلهكه در  افتداتفاق ميكشتن چاه  يمرحله

9 
 

  ستهالوله  شوندارزيابي مي
  
  دما و فشار در ستون چاهسازي شبيهنتايج  - 3

هاي هاي رياضي و توصيهمدل بر اساسسازي شبيهكه قبالً اشاره شد در اين مطالعه سعي شده  همچنان
زياد ذكر است به دليل حجم . الزم بهگرددانجام افزارهاي مهندسي در قالب نرمو المللي هاي بيناستاندارد

  .شده استاشاره  هانموداردر قالب سازي شبيهها و محاسبات فقط به نتايج داده
  
 سيال و فشار پروفايل دما -1- 3

هاي مختلف نشان ازاي بارگذاريبهسيال بر حسب عمق آن  دما و فشارترتيب پروفايل به 6و5-هايدر شكل
  است.فايل دماي استاتيك وپر ،Undisturbedداده شده است. در اين نمودار دماي 

  

  
  سيال در ستون چاه دماي. پروفايل 5شكل 

  

  
 سيال در ستون چاه فشار. پروفايل 6شكل 

  
همچنين  ).Fo220حدود ( شودميمشاهده  5-شكل درتوليد  يمرحله حينبيشترين دماي سيال در سطح 

خواهد رسيد. كمترين كاهش دما نيز در  Fo145در سطح به دما ، روز يكمدت بهحبس سيال  يدر مرحله
در  .خواهد بود Fo125دماي سيال در انتهاي چاه  اين مرحلهكه در  افتداتفاق ميكشتن چاه  يمرحله
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35RC است. برای س��ایر بخش ها در رشته ی تکمیلی نوع کروم 13 

درصدی این فوالد انتخاب شده است.

1-5-کاهشاستحكامموادبادما
بر اس��اس تقریب های خطی، کاهش استحکام تس��لیم مواد با دما 
برای فوالد کروم  13 درصد،  ºF/0/05% پیش��نهاد می شود. بنابراین 
اس��تحکام تس��لیم در دمای مورد نظ��ر )σ( با لحاظ ای��ن کاهش از 

معادله ی- 3 به دست می آید:

6 
 

. ساختار اين شودمي هاي مغزي پيشنهادبراي لوله L80فوالد  ]API 5CT8 [همين اساس طبق استاندارد 
 موتكميلي نوع كر يها در رشته. براي ساير بخشاست RC35فوالد كوئنچ و تمپرشده با حداكثر سختي 

  شده است.اين فوالد انتخاب درصدي  13
 

 
  . تعيين شرايط كاري متريال4شكل 

  
  كاهش استحكام متريال با دما - 5- 1
 Fo/05/0%، 13% كرومهاي خطي، كاهش استحكام تسليم متريال با دما براي فوالد اساس تقريب بر

 3- ي) با لحاظ اين كاهش از رابطهσاستحكام تسليم در دماي مورد نظر ( بنابراين .شودمي پيشنهاد
  آيد:دست ميهب

σ= [1-0.0005(T-68)]σYeild                                                                                 (3) 
  

  باشد.مي Fo68استحكام تسليم در دماي  Yeildσدماي مورد نظر و  Tرابطه اين در 
  
  سازي بارگذاري چاهشبيه - 2

است با جداري  يهاي مغزي، توپك و لولههاي وارد به لولهبررسي نيروشامل كه سازي بارگذاري چاه شبيه
 طراحي درانجام شده است.  ]Landmark Well Cat(] 9هاي مغزي (افزار طراحي لولهاستفاده از نرم

بر همين  د.نشومحسوب مي مهم طراحي از عوامل چاههاي وارده در طول عمر كاري ، نيروهاي مغزيلوله
 Schlumbergerو  ]Shell ]10[، ] Eni11 هاي معتبر نفتي از جملهشركتاساس طبق مستندات 

  .ه شده استارائ 3- جدولشود كه در مي كار گرفتهههايي بحداقل
  

  سازي بارگذاري چاه. شبيه3جدول 
  هاي لحاظ شدهورودي  بارگذاري توضيح  بارگذاري

در این رابطه T دمای مورد نظر و σYeild اس��تحکام تسلیم در دمای 
68oF می باشد.

2-شبیهسازیبارگذاریچاه
شبیه س��ازی بارگذاری چاه که ش��امل بررس��ی نیرو ه��ای وارد به 
لوله های مغزی، توپک و لوله ی جداری اس��ت با استفاده از نرم افزار 
طراحی لوله ه��ای مغ��زی )Landmark Well Cat(]9[ انجام ش��ده 
است. در طراحی لوله های مغزی، نیرو های وارده در طول عمر کاری 
چاه از عوامل مهم طراحی محس��وب می شوند. بر همین اساس طبق 
مستندات ش��رکت های معتبر نفتی از جمله 10[  Shell[، Eni   ]11[ و 
Schlumberger حداقل هایی به کار گرفته می شود که در جدول-3 

ارائه شده است.

3-نتایجشبیهسازیدماوفشاردرستونچاه
همچنان که قباًل اش��اره شد در این مطالعه س��عی شده شبیه سازی 
بر اس��اس مدل های ریاض��ی و توصیه های اس��تاندارد های بین المللی 
 و در قال��ب نرم افزارهای مهندس��ی انجام گردد. الزم به ذکر اس��ت 
به دلیل حجم زیاد داده ها و محاس��بات فقط به نتایج شبیه س��ازی در 

قالب نمودار ها اشاره شده است.

3-1-پروفایلدماوفشارسیال
در ش��کل های-5و6 به ترتیب پروفایل دما و فش��ار سیال بر حسب 
عمق آن به ازای بارگذاری های مختلف نشان داده شده است. در این 

نمودار دمای Undisturbed، پروفایل دمای استاتیک است.
 بیش��ترین دمای سیال در س��طح حین مرحله ی تولید در شکل-5 
مشاهده می ش��ود )حدود 220oF(. همچنین در مرحله ی حبس سیال 
به م��دت یک روز، دما در س��طح به 145oF خواهد رس��ید. کمترین 
کاهش دما نیز در مرحله ی کشتن چاه اتفاق می افتد که در این مرحله 
دمای س��یال در انتهای چاه 125oF خواهد بود. در نمودار ش��کل-6 
بیشترین فشار در س��طح حین تولید و حبس کردن سیال اتفاق افتاده 

.)6500psi است )حدود

TriaxialAxialCollapseBurst/Leak

1.251.311.1Pipe Body

-1.3-1.1Connection

Norsok 6   ضرایب ایمنی ارائه شده توسط استاندارد  

  5  شناسایی نیروی های وارد به تجهیزات رشته ی تکمیلی

 تجهیزات بخش 
پایین رشته ی 

تکمیلی

 تجهیزات بخش پایین 
رشته ی تکمیلی )زیر 

توپک(

 تجهیزات بخش پایین 
رشته ی تکمیلی )زیر 

توپک(

Flow coupling
SSSV

Fluted swage

Anchor seal, Spm
Ssd, Expansion joint, 

Packer (upper seal 
element)

Mule shoe, Nogo 
nipple, Millout

Packer (lower seal 
element)

T+. piT-. piT-Initial 
condition

T+. piT- . piT-Clean up

T+. piT- . piT-Peak prod 
rate

T+. piT-. piT-Normal prod

T+. piT- . piT-Short shut-in

T+. piT- . piT-Long shut-in

T+. piT-. piT-Breakdown

T+. piT- . piT-Fracture

T+. piT- . piT-Kill well

T+. piT-. piT-Pressure test

T+. poT- . poT-Tubing 
evacuation

T+. poT- . poT-Tube leak

T+. poT- . poT-Annulus test

 T- =axial compressive. T+=axial tension. pi=internal pressure.
po=external pressure
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4-نتایجتحلیلتنشلولههایمغزی
4-1-پروفایلنیرویمحوری

در ش��کل-7 پروفای��ل نیروی مح��وری در لوله ه��ای مغزی برای 
بارگذاری های مختلف بر حسب عمق ارائه شده است.

از نمودار این ش��کل مشخص است که بیش��ترین نیروی محوری 
در مرحله ی آزمایش فش��ار اس��ت. دلیل این امر را می توان افزایش 
نیروی محوری کشش در اثر فشار وارد بر مجرابند دانست. همچنین 
کمترین نیروی محوری که متناظر با بیش��ترین نیروی فش��ردگی در 
انتهای لوله های مغزی می باش��د در بارگذاری نش��تی لوله های مغزی 
ایجاد ش��ده است. در این شکل تغییر نیروی محوری با افزایش عمق 
از وضعیت کشش به فش��ردگی مشاهده می شود. در جدول-4 عمق 
متناظر با هر بارگذاری به ازای نیروی محوری صفر ارائه شده است.

4-2-پروفایلاختالففشاروفشارداخلیلولههایمغزی
در ش��کل-8 اختالف فش��ار س��یال در داخل و خ��ارج لوله های 
مغزی بر حس��ب عمق نش��ان داده شده اس��ت. در نمودار این شکل 
در مواردی که اختالف فش��ار منفی شده بدین معنی است که لوله ی 
مغزی تحت نیروی مچالیدگی قرار دارد. در این خصوص بیش��ترین 
نیروی مچالیدگی در مرحله ی خالی شدن لوله ی مغزی از سیال اتفاق 
می افتد. از ش��کل-8 مشخص می شود که فش��ار مچالیدگی فقط در 
بارگذاری های خالی ش��دن لوله های مغزی از س��یال، نشتی لوله ها و 
آزمایش فش��ار دالیز وجود دارد و در مابق��ی بارگذاری ها اختالف 

فشار داخلی و خارجی لوله های مغزی مثبت محاسبه شده است.
در ش��کل-9 پروفایل فش��ار داخلی لوله های مغزی بر حسب عمق 
نش��ان داده شده است. بر اساس این شکل بیشترین فشار در سطح در 

مرحله ی آزمایش فشار به دست می آید.

5-تعیینمعیارطراحیتجهیزاترشتهیتكمیلی
ب��ا توجه به محاس��بات و نتایج حاصل از تجرب��ه و تحلیل میدانی 
ابتدا ماهیت نیرو های وارد ش��ده به هر تجهیز در جدول-5 بر اساس 

موقعیت آن تعیین می شود.
از ای��ن تجهیزات، ش��یر ایمن��ی )SSSV( و متعلقات آن در بخش 
باالی رشته ی تکمیلی قرار می گیرد و مابقی تجهیزات در بخش پایین 
رشته نصب می شود. از جدول-6 معلوم می شود که در شرایط تولید، 
تزریق، آزمایش فشار و حبس سیال درون لوله های مغزی، تجهیزات 
بخش پایین )و باالی توپک( تحت نیروی فشردگی محوری و فشار 
داخل��ی قرار دارند. از س��وی دیگر در چنین ش��رایطي، بارگذاری، 
فشار داخلی و نیروی محوری کشش به تجهیزاتی که در باالی رشته 
نصب می شوند )ش��یر ایمنی(، وارد می گردد. در شکل-10 )نمودار 

حد طراحی(، موقعیت کاری این تجهیزات مشخص شده است.
چنان چه در این ش��کل مش��اهده می ش��ود در ناحی��ه ی-2 نمودار 
ح��د طراح��ی، اختالف قابل توجه��ی بین معیار تنش س��ه محوری و 
تک محوری وجود دارد. در این ناحیه برای فش��ار های زیاد و نیروی 

7   پروفایل نیروی محوری
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 حدود(توليد و حبس كردن سيال اتفاق افتاده است  حينبيشترين فشار در سطح  6-نمودار شكل

psi6500.(  
 
  مغزيهاي لولهنتايج تحليل تنش  -4
  پروفايل نيروي محوري - 4-1

هاي مختلف بر حسب عمق ارائه شده مغزي براي بارگذاريهاي لولهپروفايل نيروي محوري در  7- در شكل
  است.

  
  . پروفايل نيروي محوري7شكل 

  
. دليل اين استآزمايش فشار  يبيشترين نيروي محوري در مرحله مشخص است كه شكلاين از نمودار 

فشار وارد بر مجرابند دانست. همچنين كمترين نيروي  در اثرتوان افزايش نيروي محوري كشش را مي امر
در بارگذاري نشتي  باشدميمغزي هاي لولهمحوري كه متناظر با بيشترين نيروي فشردگي در انتهاي 

مغزي ايجاد شده است. در اين شكل تغيير نيروي محوري با افزايش عمق از وضعيت كشش به هاي ولهل
ارائه شده  ازاي نيروي محوري صفرارگذاري بهعمق متناظر با هر ب 4- . در جدولشودميفشردگي مشاهده 

  است.
  

  هاي چاهنيروي محوري صفر در بارگذاري ي. نقطه4جدول 

Break 
down  

Long 
shut-in 

Short 
shut-in

Normal 
production

Max. 
productio

n rate

Clean 
up 

Initial 
condition 

مراحل 
  بارگذاري

8,500  9,775 8,000 6,500 6,175 6,175 9,125 

متناظر  ينقطه
بر حسب عمق 

)ft(  

  Annul
us test 

Tube 
leak 

Tubing 
evacuation

Pressure 
test 

Kill 
well 

Fracture 
مراحل 

  بارگذاري

8   اختالف فشار سیال لوله ی مغزی
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  6,875 2,025 2,850 10,125 9,500 8,500 

متناظر  ينقطه
بر حسب عمق 

)ft(  
  
  مغزيهاي لولهو فشار داخلي پروفايل اختالف فشار  - 4-2

مغزي بر حسب عمق نشان داده شده است. در هاي لولهاختالف فشار سيال در داخل و خارج  8-در شكل
مغزي تحت نيروي  يكه لوله است بدين معني شدهشكل در مواردي كه اختالف فشار منفي اين نمودار 

مغزي از  يخالي شدن لوله يمچاليدگي قرار دارد. در اين خصوص بيشترين نيروي مچاليدگي در مرحله
هاي خالي شدن فقط در بارگذاريفشار مچاليدگي  كه شودميمشخص  8-افتد. از شكلسيال اتفاق مي

ها اختالف فشار و آزمايش فشار داليز وجود دارد و در مابقي بارگذاريها لولهمغزي از سيال، نشتي هاي لوله
  .محاسبه شده استمغزي مثبت هاي لولهداخلي و خارجي 

مغزي بر حسب عمق نشان داده شده است. بر اساس اين شكل هاي لولهپروفايل فشار داخلي  9-در شكل
  آيد.دست ميهآزمايش فشار ب يح در مرحلهبيشترين فشار در سط

  

  
  مغزي ياختالف فشار سيال لوله. 8شكل 

  

  
  مغزي يلولهداخل . فشار سيال 9شكل 

  

9   فشار سیال داخل لوله ی مغزی
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  6,875 2,025 2,850 10,125 9,500 8,500 

متناظر  ينقطه
بر حسب عمق 

)ft(  
  
  مغزيهاي لولهو فشار داخلي پروفايل اختالف فشار  - 4-2

مغزي بر حسب عمق نشان داده شده است. در هاي لولهاختالف فشار سيال در داخل و خارج  8-در شكل
مغزي تحت نيروي  يكه لوله است بدين معني شدهشكل در مواردي كه اختالف فشار منفي اين نمودار 

مغزي از  يخالي شدن لوله يمچاليدگي قرار دارد. در اين خصوص بيشترين نيروي مچاليدگي در مرحله
هاي خالي شدن فقط در بارگذاريفشار مچاليدگي  كه شودميمشخص  8-افتد. از شكلسيال اتفاق مي

ها اختالف فشار و آزمايش فشار داليز وجود دارد و در مابقي بارگذاريها لولهمغزي از سيال، نشتي هاي لوله
  .محاسبه شده استمغزي مثبت هاي لولهداخلي و خارجي 

مغزي بر حسب عمق نشان داده شده است. بر اساس اين شكل هاي لولهپروفايل فشار داخلي  9-در شكل
  آيد.دست ميهآزمايش فشار ب يح در مرحلهبيشترين فشار در سط

  

  
  مغزي ياختالف فشار سيال لوله. 8شكل 

  

  
  مغزي يلولهداخل . فشار سيال 9شكل 

  

Volume Change 
)bbl(

Pressure Change 
)psia(

10.78,786Clean up

119,250Peak prod rate

10.79,030Normal prod

7.96,708Short shut-in

2.11,823Long shut-in

-3.8-2,985Breakdown

-4-2985.3Fracture

-4.114.7Kill well

1.21,064Pressure test

9.88,234Tubing evacuation

3.42,934Tube leak

-4-3,485Annulus test

  7  تغییر حجم و فشار سیال دالیز در صورت بسته بودن دالیز 
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مقاالت علمي - پژوهشی

فش��ردگی اندک، ناتوانی فشار ترکیدگی می تواند در اختالف فشار 
کمتر از فشار API اتفاق بیافتد. بر همین اساس با توجه به قرار گرفتن 
تجهیزات رشته ی تکمیلی در این ناحیه، در صورت طراحی بر اساس 
معیار تنش تک محوری قابلیت اطمینان مناسبی به دست نمی آید. ذکر 
این نکته ضروری است که در چاه هایی با فشار زیاد که با استفاده از 
مفصل انبس��اطی تکمیل می شوند وجود فشار زیاد و نیروی فشردگی 
کم )تنها به دلیل نیروی ش��ناوری ستون س��یال دالیز و وزن تجهیزات 
بین توپک و مفصل انبس��اطی( می تواند در این ربع محور مختصات، 
ش��رایطی بحرانی ایجاد کن��د. انتخاب معیار تن��ش تک محوری در 
طراحی تجهیز ش��یر ایمنی در ش��رایط بارگذاری در ربع اول نمودار 
ح��د طراحی بر این نکت��ه تکیه دارد که این معیار می تواند به ش��کل 

محافظ کارانه ای استفاده شود.
موقعیت تجهیزات در ش��رایط کاری نشتی لوله ها، آزمایش فشار 
دالیز و خالی شدن سیال لوله های مغزی در شکل-11 ارائه شده است.

انتخ��اب معیار طراحی س��ه محوری و تک محوری در ربع س��وم 
نمودار ح��د طراحی، در مواقعی اختالف خواهد داش��ت که نیروی 
فش��ردگی محوری زیاد و فش��ار خارجی کم باش��د. در نتیجه برای 
ش��رایط بارگذاری نش��تی لوله ها، آزمایش دالیز و خالی ش��دن لوله 
از س��یال، افزایش فش��ار خارجی با افزایش فش��ردگی محوری )در 
اثر نیرو های ش��ناوری( خواه��د بود که انتخاب هر ی��ک از این دو 
معیار اختالف قابل توجهی ندارد. همچنین ناتوانی فش��ار مچالیدگی 
ب��ا افزایش نیروی مح��وری )ربع چهارم نمودار ح��د طراحی( برای 
ش��یر ایمنی در شرایط بارگذاری نشتی لوله ها، آزمایش دالیز و خالی 
 API ش��دن لوله از س��یال وجود دارد که در این شرایط کاری معیار

Deration و فون میسز به یکدیگر نزدیک می شوند.

به هر حال در اس��تفاده از معیار تنش سه محوری باید موارد زیر در 
نظر گرفته شود:

 برای اغلب لوله ها، فش��ار مچالیدگی ناتوانی ناپایدار است؛ بدین 
معنی که قبل از آنکه تنش های س��ه محوری ایجاد شده به حد تسلیم 
مواد برسد ممکن است مچالیدگی اتفاق بیافتد. از این رو معیار تنش 

سه محوری در ربع سوم و چهارم محافظ کارانه نیست.
  دقت تنش س��ه محوری بس��تگی زیادی به تنش های ایجاد شده 
در ش��رایط نصب و نیرو های ثانویه دارد. از این رو تعیین دقیق دما و 
فشار های ایجاد شده در بارگذاری های مختلف اهمیت زیادی دارد.

 با توجه به اینکه در تمامی شرایط بارگذاری، تنها نیروی وارد بر 
تجهیزات نصب شده در زیر توپک، نیروی فشردگی محوری است، 

انتخاب معیار تنش سه محوری مفهومی نخواهد داشت.

6-تعیینضرایبایمنیتجهیزاترشتهیتكمیلی
ضرای��ب ایمنی به منظور لحاظ عدم قطعیت ه��ا )از جمله در جنس 
کاال و پیش بینی نیرو های اعمال ش��ده که می تواند ناشی از داده های 
ناقص باش��د( استفاده می ش��ود. برای تعیین ضرایب ایمنی تجهیزات 
تکمیلی ابت��دا ضریب ایمنی نقاط متناظر با آن در رش��ته ی لوله های 
مغزی را محاس��به می کنیم. در ش��کل هاي-12 ت��ا 15 ضریب ایمنی 
لوله های مغزی بر حس��ب عمق در بارگذاری های مختلف ارائه شده 

است )در این نمودارها مقدار مرجع برابر یک است(.
ب��ا توجه ب��ه این ش��کل ها در نمودار ش��کل-16 ضرای��ب ایمنی 
ب��رای موقعیت نصب ش��یر ایمنی )عمق تقریب��ی 196 فوت( به ازای 

بارگذاری های مختلف نشان داده شده است.
همان طور که در نمودار شکل-16 مشاهده می شود کمترین ضریب 
ایمنی با استفاده از معیار تنش سه محوری در موقعیت متناظر با نصب 
ش��یر ایمنی مربوط به بارگذاری های آزمایش فشار، شرایط تولید و 
حبس س��یال، در حدود 1/4 به دس��ت آمده است. به همین ترتیب در 
ش��کل-17 ضریب ایمنی در موقعیت های متناظر با تجهیزات انتهای 
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، Clean up ،Peak prod rate ،Normal prod ،Shut-in . موقعيت تجهيزات در شرايط كاري:10شكل 

Pressure test 
  

توجهي بين معيار اختالف قابل ،حد طراحي نمودار 2-يدر ناحيه شودميشكل مشاهده اين  درچه چنان
 اندك،و نيروي فشردگي  زيادهاي محوري وجود دارد. در اين ناحيه براي فشارمحوري و تكتنش سه

با توجه به  بر همين اساساتفاق بيافتد.  APIتواند در اختالف فشار كمتر از فشار ناتواني فشار تركيدگي مي
محوري تكميلي در اين ناحيه، در صورت طراحي بر اساس معيار تنش تك يقرار گرفتن تجهيزات رشته
كه با  زيادفشار با ي يهادر چاهكه آيد. ذكر اين نكته ضروري است دست نميهقابليت اطمينان مناسبي ب

دليل نيروي فشردگي كم (تنها بهو نيروي  زيادوجود فشار  دنوشميتكميل استفاده از مفصل انبساطي 
در اين ربع محور تواند شناوري ستون سيال داليز و وزن تجهيزات بين توپك و مفصل انبساطي) مي

محوري در طراحي تجهيز شير ايمني در بحراني ايجاد كند. انتخاب معيار تنش تك يشرايط ،مختصات
شكل تواند بهدارد كه اين معيار ميتكيه حد طراحي بر اين نكته  نمودارشرايط بارگذاري در ربع اول 

  اي استفاده شود.كارانهمحافظ
مغزي در هاي لولهها، آزمايش فشار داليز و خالي شدن سيال موقعيت تجهيزات در شرايط كاري نشتي لوله

  ارائه شده است. 11-شكل
  

  
  Tubing Evacuation ،Tubing Leak ،Annulus test . موقعيت تجهيزات در شرايط كاري:11شكل 

  

13 
 

  
، Clean up ،Peak prod rate ،Normal prod ،Shut-in . موقعيت تجهيزات در شرايط كاري:10شكل 

Pressure test 
  

توجهي بين معيار اختالف قابل ،حد طراحي نمودار 2-يدر ناحيه شودميشكل مشاهده اين  درچه چنان
 اندك،و نيروي فشردگي  زيادهاي محوري وجود دارد. در اين ناحيه براي فشارمحوري و تكتنش سه

با توجه به  بر همين اساساتفاق بيافتد.  APIتواند در اختالف فشار كمتر از فشار ناتواني فشار تركيدگي مي
محوري تكميلي در اين ناحيه، در صورت طراحي بر اساس معيار تنش تك يقرار گرفتن تجهيزات رشته
كه با  زيادفشار با ي يهادر چاهكه آيد. ذكر اين نكته ضروري است دست نميهقابليت اطمينان مناسبي ب

دليل نيروي فشردگي كم (تنها بهو نيروي  زيادوجود فشار  دنوشميتكميل استفاده از مفصل انبساطي 
در اين ربع محور تواند شناوري ستون سيال داليز و وزن تجهيزات بين توپك و مفصل انبساطي) مي

محوري در طراحي تجهيز شير ايمني در بحراني ايجاد كند. انتخاب معيار تنش تك يشرايط ،مختصات
شكل تواند بهدارد كه اين معيار ميتكيه حد طراحي بر اين نكته  نمودارشرايط بارگذاري در ربع اول 

  اي استفاده شود.كارانهمحافظ
مغزي در هاي لولهها، آزمايش فشار داليز و خالي شدن سيال موقعيت تجهيزات در شرايط كاري نشتي لوله

  ارائه شده است. 11-شكل
  

  
  Tubing Evacuation ،Tubing Leak ،Annulus test . موقعيت تجهيزات در شرايط كاري:11شكل 

  
12  ضریب ایمنی نیروی محوری 14 

 

حد طراحي در مواقعي اختالف خواهد  نمودار سوممحوري در ربع محوري و تكانتخاب معيار طراحي سه
شرايط بارگذاري نشتي  براي در نتيجهو فشار خارجي كم باشد.  زيادداشت كه نيروي فشردگي محوري 

 در اثرسيال، افزايش فشار خارجي با افزايش فشردگي محوري ( ها، آزمايش داليز و خالي شدن لوله ازلوله
ندارد. همچنين  توجهيقابلدو معيار اختالف يك از اين هاي شناوري) خواهد بود كه انتخاب هر نيرو

حد طراحي) براي شير ايمني در  نمودارناتواني فشار مچاليدگي با افزايش نيروي محوري (ربع چهارم 
ها، آزمايش داليز و خالي شدن لوله از سيال وجود دارد كه در اين شرايط كاري لوله شرايط بارگذاري نشتي

  شوند.ميميسز به يكديگر نزديك و فون API Derationمعيار
  
  محوري بايد موارد زير در نظر گرفته شود:هر حال در استفاده از معيار تنش سهبه
  هاي نكه تنشآين معني كه قبل از است؛ بدپايدار ها، فشار مچاليدگي ناتواني نالوله اغلببراي

اتفاق بيافتد. از اين رو معيار مچاليدگي محوري ايجاد شده به حد تسليم متريال برسد ممكن است سه
  .يستكارانه نمحوري در ربع سوم و چهارم محافظتنش سه

 هاي ثانويه دارد. از هاي ايجاد شده در شرايط نصب و نيروبستگي زيادي به تنشمحوري دقت تنش سه
  هاي مختلف اهميت زيادي دارد.هاي ايجاد شده در بارگذارياين رو تعيين دقيق دما و فشار

  زير توپكدر  شدهنصب  يتجهيزاتتنها نيروي وارد بر  ،شرايط بارگذاري تماميبا توجه به اينكه در، 
 هد داشت.خوامحوري مفهومي نانتخاب معيار تنش سه ،فشردگي محوري استنيروي 

  
  تكميلي يضرايب ايمني تجهيزات رشتهتعيين  -6

هاي اعمال شده كه بيني نيرواز جمله در جنس كاال و پيش(ها قطعيتمنظور لحاظ عدمضرايب ايمني به
. براي تعيين ضرايب ايمني تجهيزات تكميلي ابتدا دگردمياستفاده  )اشدهاي ناقص بتواند ناشي از دادهمي

 15تا  12-هايكنيم. در شكلمغزي را محاسبه ميهاي لوله ينقاط متناظر با آن در رشتهضريب ايمني 
 اين نمودارهاهاي مختلف ارائه شده است (در مغزي بر حسب عمق در بارگذاريهاي لولهضريب ايمني 

  ).يك استمقدار مرجع برابر 
  

  
 11  موقعیت تجهیزات در شرایط كاری:
Annulus test. Tubing Leak. Tubing 
Evacuation

10  موقعیت تجهیزات در شرایط كاری:
Pressure test.  Shut-in. Normal prod . 
Peak prod rate. Clean up
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چاه )و باالی توپک( در لوله ی مغزی آورده ش��ده است. با توجه به 
فاصله ی نزدیک تجهیزات تکمیلی انتهای چاه در نمودار این ش��کل 

ضریب ایمنی یکسانی برای آنها درنظر گرفته شده است.
از شکل-17 مشخص می شود که در موقعیت انتهای لوله ی مغزی 
و باالی توپک، کمترین ضریب ایمنی مربوط به بارگذاری آزمایش 
فشار لوله های مغزی و برابر با 1/27 به دست آمده است. الزم به  ذکر 
اس��ت ضریب ایمنی، در این موقعیت در بارگ��ذاری تولید و برابر 
1/8 محاسبه شده است. در شکل-18 ضریب ایمنی برای تجهیزات 
زیر توپک ارائه ش��ده است. چنان چه از این شکل مشخص می شود 
تنه��ا تنش وارد ب��ه تجهی��زات پایین توپک a محوری فش��ردگی 
است. در این خصوص کمترین ضریب ایمنی مربوط به بارگذاری 

Breakdown و برابر با 8/8 محاسبه شده است.

 بر اس��اس موارد باال حداقل ضری��ب ایمنی )به غیر از بارگذاری 
آزمایش فشار( در شرایط تولید سیال اتفاق می افتد. این مقدار برای 
تجهیزات در موقعیت ش��یر ایمن��ی 1/4، برای تجهیزات انتهای چاه 
و ب��االی توپ��ک 1/8 و برای تجهیزات پایین توپک 8/8 به دس��ت 
می آی��د. به هر ح��ال به دلیل اینک��ه طبق اس��تاندارد های API تنش 
می تواند ت��ا 80 درصد مقدار مجاز مواد افزایش یابد ضریب ایمنی 

در آزمایش فشار، مقدار بحرانی نیست.
در جدول-6 ضریب ایمنی که توس��ط ش��رکت های معتبر نفتی 
و اس��تاندارد Norsok به عنوان حداقل درنظر گرفته می ش��ود ارائه 
گردیده اس��ت.  صرف نظر از موقعیت تجهیزات در رش��ته، اگرچه 
انتخاب این ضرایب از لح��اظ ایمنی می تواند در طراحی قابل قبول 
باش��د اما بر اس��اس موقعیت تجهیز، در مقایس��ه با انتخاب رش��ته، 

نقطه ی بحرانی تری در آن ایجاد خواهد کرد.

7-مواردتكمیلی
تحلیل تنش��ی که در بخش های قبل ارائه ش��د در صورتی کاربرد 
خواهد داشت که بتوان فش��ار ایجاد شده ی ناشی از انبساط حرارتی 
سیال دالیز را تخلیه کرد. برای مقایسه ی این دو وضعیت )باز بودن و 
بسته بودن دالیز( در شکل هاي-19و20 نمودار حد طراحی بر اساس 
بارگذاری های مختلف ارائه ش��ده اس��ت. چنان چه مشاهده می شود 
در وضعیت بس��ته ب��ودن دالیز و عدم امکان حذف انبس��اط حرارتی 
س��یال دالیز، فش��ار های مچالیدگی زیادی به ویژه در وضعیت خالی 
شدن لوله های مغزی از س��یال ایجاد می شود. برای روشن شدن بهتر 
موضوع، در جدول-7 افزایش یا کاهش حجم س��یال و فش��ار ایجاد 

  8  نیروهای وارد بر توپک

Tubing-to-PackerPacker-to-CasingAxial Load (kips)Annulus Pressure (psia)

BelowAboveBelowAboveDirectionkipsDirectionkips

38083808-36.5-43.6Down7.1Down7.1Initial condition

75873593-74.8-147.6Up1.9Down131.6Clean up

77213587-76.6-144Up9.2Down129.1Peak prod rate

77633591-76.6-136.7Up17.9Down121.6Normal prod

38083808-76.6-80.1Up74.2Down64.4Short shut-in

776637.11-76.6-19.1Up133.4Down2.2Long shut-in

85816789-85-60.7Up57.9Down2.1Breakdown

75456789-74-65.5Up23.2Down2.1Fracture

56933787-55.8-29.6Up61.9Down1.9Kill well

38083808167.3-5.8Down173.1Down173.1Pressure test

2035912-265Down334.2Down214.7Tube evacuation

77229905-76-292Down256.7Down183.7Tube leak

38087308-36.5-124.4Down153.4Down36.34Annulus test
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شده ی ناشی از آن در بارگذاری های مختلف ارائه شده است.
از موارد مهم و قابل توجه دیگر، بررس��ی عملکرد توپک با درنظر 
گرفت��ن نیرو های وارد بر آن اس��ت. بر همین اس��اس بای��د نیرو ها و 
فشار های ایجاد شده روی توپک را محاسبه و موقعیت آنرا در منحنی 
عملکرد توپک مشخص کرد. نتیجه ی محاسبات در جدول-8 ارائه 

شده است. در این جدول نیرو های منفی در جهت باال هستند.
از جدول-8 بیش��ترین نیروی وارد بر توپک در بارگذاری خالی 
شدن سیال از درون لوله های مغزی به دست می آید. در این وضعیت 
نیروی وارد بر توپک برابر با kips 214/7 و به س��مت پایین اس��ت. 
همچنین در این ش��رایط اختالف فش��ار در باال و پایین توپک برابر 
با psia 3570 می باش��د. در ش��کل-21 ش��ماتیک نیرو های وارد بر 

توپک در این بارگذاری نشان داده شده است.
 مرحله ی بعد از محاس��به ی نیرو ها و فشار وارد بر توپک، بررسی 
موقعیت این نیرو ها در منحنی عملکرد توپک است. منحنی عملکرد 
توپ��ک به دو طریق تعیین می ش��ود که عبارتن��د از روش آزمایش 
فیزیک��ی و روش محاس��باتی. روش آزمایش فیزیکی که توس��ط 
سازنده ارائه می شود روش��ی قابل اطمینان است و توانایی توپک را 
تضمین می کند. از سوی دیگر اگر منحنی عملکرد توپک از طریق 
محاسبات تعیین شود ممکن اس��ت این روش تضمین درستی ارائه 
نکند؛ به ویژه در موارد اختالف فشار و تغییرات زیاد دما. به هر حال 
در روش محاس��بات می توان فش��ار را در باال و پایین توپک اعمال 

ک��رد. حال آنکه در آزمایش فیزیکی فش��ار تنه��ا در پایین توپک 
اعمال می شود.

نتیجهگیری
در این مطالعه س��عی ش��ده ب��ا به کارگیری اس��تاندارد های معتبر 
بین المللی و همچنین مدل س��ازی ریاض��ی، معیار طراحی و ضریب 
ایمنی تجهیزات رش��ته ی تکمیلی تعیین گردد که به ش��کل مختصر 

شامل موارد زیر است:
 شناس��ایی نیرو های وارد بر لوله ها در طول عمر کاری چاه نقش 

تعیین کننده ای در طراحی و ایجاد تنش ها و جابجایی ها دارد.
 تعیین و شناسایی بیشترین دما در سطح در مرحله ی تولید شامل 
 Normal production و   Peak production rate ،Clean up

است. همچنین در مرحله ی Shut-in، افت دما به صورت سهموی تا 
سطح کاهش می یابد.

 تغییرات پروفایل فش��ار تقریباً به صورت خطی از مخزن تا سطح 
 Short shut-in درنظر گرفته ش��ده و بیش��ترین فش��ار در مرحله ی

لحاظ گردد.
 بزرگ تری��ن نیروی محوری وارد ب��ر آویزه ی لوله ی مغزی در 

مرحله ی آزمایش فشار لوله های مغزی درنظر گرفته شود.
 در بارگذاری های تولید، حبس س��یال و آزمایش فشار موقعیت 
کاری تجهیزات س��طحی رش��ته ی تکمیلی در ربع اول نمودار حد 

13  ضریب ایمنی فشار تركیدگی

15 
 

  . ضريب ايمني نيروي محوري12شكل 
  

  
  تركيدگي . ضريب ايمني فشار13شكل 

  

  
  . ضريب ايمني فشار مچاليدگي14شكل 

  

  
  محوري. ضريب ايمني تنش چند15شكل 

 
ضرايب ايمني براي موقعيت نصب شير ايمني (عمق تقريبي  16-ها در نمودار شكلشكلاين با توجه به 

  هاي مختلف نشان داده شده است.ازاي بارگذاري) بهفوت 196

14  ضریب ایمنی فشار مچالیدگی

15 
 

  . ضريب ايمني نيروي محوري12شكل 
  

  
  تركيدگي . ضريب ايمني فشار13شكل 

  

  
  . ضريب ايمني فشار مچاليدگي14شكل 

  

  
  محوري. ضريب ايمني تنش چند15شكل 

 
ضرايب ايمني براي موقعيت نصب شير ايمني (عمق تقريبي  16-ها در نمودار شكلشكلاين با توجه به 

  هاي مختلف نشان داده شده است.ازاي بارگذاري) بهفوت 196

15  ضریب ایمنی تنش چندمحوری

15 
 

  . ضريب ايمني نيروي محوري12شكل 
  

  
  تركيدگي . ضريب ايمني فشار13شكل 

  

  
  . ضريب ايمني فشار مچاليدگي14شكل 

  

  
  محوري. ضريب ايمني تنش چند15شكل 

 
ضرايب ايمني براي موقعيت نصب شير ايمني (عمق تقريبي  16-ها در نمودار شكلشكلاين با توجه به 

  هاي مختلف نشان داده شده است.ازاي بارگذاري) بهفوت 196

17  ضریــب ایمنــی در موقعیــت انتهــای 16  ضریب ایمنی در موقعیت شیر ایمنی
رشته ی تکمیلی )باالی توپک(

18  ضریــب ایمنــی در موقعیــت انتهــای 
رشته ی تکمیلی )زیر توپک(

16 
 

  
  شير ايمني. ضريب ايمني در موقعيت 16شكل 

 
كمترين ضريب ايمني با استفاده از معيار تنش  شودميمشاهده  16- نمودار شكل درطور كه همان
هاي آزمايش فشار، شرايط توليد و محوري در موقعيت متناظر با نصب شير ايمني مربوط به بارگذاريسه

ايمني در  ضريب 17-در شكلهمين ترتيب . بهدست آمده استهب 4/1در حدود  وحبس سيال 
با توجه به آورده شده است. مغزي  يهاي متناظر با تجهيزات انتهاي چاه (و باالي توپك) در لولهموقعيت
درنظر براي آنها  يشكل ضريب ايمني يكساناين نزديك تجهيزات تكميلي انتهاي چاه در نمودار  يفاصله

  گرفته شده است.
  

  
  )تكميلي (باالي توپك يشته. ضريب ايمني در موقعيت انتهاي ر17شكل 

 
كمترين ضريب ايمني  ،مغزي و باالي توپك يدر موقعيت انتهاي لولهكه  شودمي مشخص 17-از شكل

ذكر است دست آمده است. الزم بههب 27/1برابر با  ومغزي هاي لولهمربوط به بارگذاري آزمايش فشار 
ضريب ايمني براي  18-محاسبه شده است. در شكل 8/1ضريب ايمني در اين موقعيت در بارگذاري توليد 

تنها تنش وارد به تجهيزات  شودمي شخصشكل ماين چه از . چناناست ارائه شدهتجهيزات زير توپك 
در اين خصوص كمترين ضريب ايمني مربوط به بارگذاري  است.پايين توپك تنش محوري فشردگي 

Breakdown محاسبه شده است. 8/8برابر با  و  

16 
 

  
  شير ايمني. ضريب ايمني در موقعيت 16شكل 

 
كمترين ضريب ايمني با استفاده از معيار تنش  شودميمشاهده  16- نمودار شكل درطور كه همان
هاي آزمايش فشار، شرايط توليد و محوري در موقعيت متناظر با نصب شير ايمني مربوط به بارگذاريسه

ايمني در  ضريب 17-در شكلهمين ترتيب . بهدست آمده استهب 4/1در حدود  وحبس سيال 
با توجه به آورده شده است. مغزي  يهاي متناظر با تجهيزات انتهاي چاه (و باالي توپك) در لولهموقعيت
درنظر براي آنها  يشكل ضريب ايمني يكساناين نزديك تجهيزات تكميلي انتهاي چاه در نمودار  يفاصله

  گرفته شده است.
  

  
  )تكميلي (باالي توپك يشته. ضريب ايمني در موقعيت انتهاي ر17شكل 

 
كمترين ضريب ايمني  ،مغزي و باالي توپك يدر موقعيت انتهاي لولهكه  شودمي مشخص 17-از شكل

ذكر است دست آمده است. الزم بههب 27/1برابر با  ومغزي هاي لولهمربوط به بارگذاري آزمايش فشار 
ضريب ايمني براي  18-محاسبه شده است. در شكل 8/1ضريب ايمني در اين موقعيت در بارگذاري توليد 

تنها تنش وارد به تجهيزات  شودمي شخصشكل ماين چه از . چناناست ارائه شدهتجهيزات زير توپك 
در اين خصوص كمترين ضريب ايمني مربوط به بارگذاري  است.پايين توپك تنش محوري فشردگي 

Breakdown محاسبه شده است. 8/8برابر با  و  

17 
 

  
  تكميلي (زير توپك) ي. ضريب ايمني در موقعيت انتهاي رشته18شكل 

 
غير از بارگذاري آزمايش فشار در شرايط توليد سيال اتفاق حداقل ضريب ايمني به باالبر اساس موارد 

تجهيزات انتهاي چاه و براي ، 4/1در اين رابطه براي تجهيزات در موقعيت شير ايمني اين مقدار  .افتدمي
دليل اينكه طبق ههر حال بآيد. بهدست ميهب 8/8تجهيزات پايين توپك براي و  8/1باالي توپك 

ضريب ايمني در آزمايش  يابدمقدار مجاز متريال افزايش درصد  80تواند تا تنش مي APIهاي استاندارد
  يست.مقدار بحراني نفشار 

نظر درعنوان حداقل به Norsokهاي معتبر نفتي و استاندارد شركتضريب ايمني كه توسط  6- در جدول
انتخاب اين چه اگر ،نظر از موقعيت تجهيزات در رشتهصرفهر حال ده است. بهگرديارائه  شودميگرفته 

در مقايسه با  ،بر اساس موقعيت تجهيز اماقبول باشد قابلدر طراحي تواند ضرايب از لحاظ ايمني مي
  ايجاد خواهد كرد.آن تري در بحراني ينقطه ،انتخاب رشته

  
  Norsok. ضرايب ايمني ارائه شده توسط استاندارد 6جدول 
Triaxial AxialCollapseBurst/Leak 

1.25 1.311.1 Pipe Body 
-1.3-1.1Connection 

  
  موارد تكميلي -7

 يخواهد داشت كه بتوان فشار ايجاد شدههاي قبل ارائه شد در صورتي كاربرد تحليل تنشي كه در بخش
ناشي از انبساط حرارتي سيال داليز را تخليه كرد. براي مقايسه اين دو وضعيت (باز بودن و بسته بودن 

چه چنان هاي مختلف ارائه شده است.حد طراحي بر اساس بارگذاري نمودار 20و19-هايدر شكل) داليز
هاي امكان حذف انبساط حرارتي سيال داليز، فشاردر وضعيت بسته بودن داليز و عدم شودميمشاهده 

د. براي روشن شدن شومي ايجادمغزي از سيال هاي لولهويژه در وضعيت خالي شدن هب زياديمچاليدگي 
هاي ناشي از آن در بارگذاري يافزايش يا كاهش حجم سيال و فشار ايجاد شده 9- در جدول ،بهتر موضوع

  مختلف ارائه شده است.
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21  شماتیک نیروهای وارد بر توپک20  حد طراحی در وضعیت بسته بودن دالیز19  حد طراحی در وضعیت باز بودن دالیز

18 
 

  

  
  . حد طراحي در وضعيت باز بودن داليز19شكل 

  

  
  بودن داليز . حد طراحي در وضعيت بسته20شكل 

  
  . تغيير حجم و فشار سيال داليز در صورت بسته بودن داليز9جدول 

Volume Change 
(bbl)

Pressure Change 
(psia)

 

10.78,786 Clean up 
119,250Peak prod rate 

10.79,030Normal prod 
7.96,708Short shut-in 
2.11,823Long shut-in 
-3.8-2,985Breakdown 
-4-2985.3Fracture 

-4.114.7Kill well 
1.21,064Pressure test 
9.88,234Tubing evacuation 
3.42,934Tube leak 
-4-3,485Annulus test 

  
. بر همين استهاي وارد بر آن نظر گرفتن نيروبررسي عملكرد توپك با در ،ديگر توجهو قابلاز موارد مهم 

هاي ايجاد شده روي توپك را محاسبه و موقعيت آنرا در منحني عملكرد توپك ها و فشارنيرو بايداساس 
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. بر همين استهاي وارد بر آن نظر گرفتن نيروبررسي عملكرد توپك با در ،ديگر توجهو قابلاز موارد مهم 
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19 
 

هاي منفي در جهت باال روارائه شده است. در اين جدول ني 10-محاسبات در جدول يمشخص كرد. نتيجه
  .هستند

  
  توپك رهاي وارد ب. نيرو10جدول 

 Tubing-to-Packer Packer-to-Casing Axial Load (kips) 
Annulus Pressure 

(psia) 
 kips Direction kips Direction Above Below Above Below 

Initial condition 7.1 Down 7.1 Down -43.6 -36.5 3808 3808 
Clean up 131.6 Down 1.9 Up -147.6 -74.8 3593 7587 

Peak prod rate 129.1 Down 9.2 Up -144 -76.6 3587 7721 
Normal prod 121.6 Down 17.9 Up -136.7 -76.6 3591 7763 
Short shut-in 64.4 Down 74.2 Up -80.1 -76.6 3808 3808 
Long shut-in 2.2 Down 133.4 Up -19.1 -76.6 37.11 7766 
Breakdown 2.1 Down 57.9 Up -60.7 -85 6789 8581 

Fracture 2.1 Down 23.2 Up -65.5 -74 6789 7545 
Kill well 1.9 Down 61.9 Up -29.6 -55.8 3787 5693 

Pressure test 173.1 Down 173.1 Down -5.8 167.3 3808 3808 
Tube evacuation 214.7 Down 334.2 Down -265 2 3591 20 

Tube leak 183.7 Down 256.7 Down -292 -76 9905 7722 
Annulus test 36.34 Down 153.4 Down -124.4 -36.5 7308 3808 

  
دست هبمغزي هاي لولهتوپك در بارگذاري خالي شدن سيال از درون  ربيشترين نيروي وارد ب 9- از جدول

. همچنين در اين استسمت پايين و به kips7/214 توپك برابر با رب . در اين وضعيت نيروي واردآيدمي
هاي وارد شماتيك نيرو 21-در شكل. باشدمي psia3570شرايط اختالف فشار در باال و پايين توپك برابر با 

  نشان داده شده است.توپك در اين بارگذاري  رب
  

  
  توپك رهاي وارد بتيك نيرو. شما21شكل 

  

طراحی لحاظ شده و در بارگذاری های باالی تجهیزات انتهای رشته و 
باالی توپک در ربع دوم این نمودار قرار گیرند.

 در ش��رایط بارگذاری های نشتی لوله ها، خالی شدن لوله ها از سیال 
و آزمایش فشار دالیِز موقعیت کاری تجهیزات سطحی رشته ی تکمیلی 
در ربع چهارم و تجهیزات انتهایی رشته در ربع سوم درنظر گرفته شود.

 انتخاب معیار تنش تک مح��وری برای طراحی در ربع اول نمودار 
حد طراحی نس��بت به معیار تنش س��ه محوری محافظ کارانه تر اس��ت. 
همچنین اختالف قابل توجهی بین معیار تنش سه محوری و تک محوری 
در ربع دوم نمودار حد طراحی وجود دارد که می تواند ضرایب ایمنی 

متفاوتی ایجاد کند.
 کمتری��ن ضری��ب ایمنی مرب��وط به معی��ار تنش س��ه محوری در 

بارگذاری های آزمایش فشار و شرایط تولید است.
 انتخاب ضریب ایمنی بر اساس موقعیت هر تجهیز در رشته، روش 

مناسبی جهت طراحی ایجاد می کند.
 در ش��رایط بس��ته بودن دالیز و عدم امکان حذف فشار های ایجاد 
ش��ده ی ناشی از انبس��اط حرارتی س��یال دالیز، فش��ار های مچالیدگی 
قابل توجهی )به ویژه در ش��رایط خالی ش��دن لوله ها از س��یال( درنظر 

گرفته شود.
 ش��رایط خالی ش��دن س��یال را می توان مش��ابه با وضعی��ت تولید 
 با ن��رخ زیاد درنظر گرف��ت. به همین دلی��ل، باید انتخاب س��یال دالیز

با هدف جلوگیری از ایجاد فشار های مچالیدگی زیاد انجام گردد.
 بیش��ترین نیرو و اختالف فش��ار وارد بر توپ��ک در مرحله ی خالی 

شدن لوله ها از سیال اتفاق می افتد.
 تأثیر کاهش اس��تحکام متریال با افزای��ش دما )به ویژه در چاه هایی 
با فش��ار و دمای زیاد( در طراحی و نهایی کردن مقادیر ضریب ایمنی، 

قابل توجه درنظر گرفته شود. 
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