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كاربردها، مزايا و محدوديت هاي فناوري مسدودسازي مشبك هاي گازي

رضا حاجي هاشمي  معاونت برنامه ريزي وزارت نفترضا صالحي موركاني*  شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب

با توجه به اينكه بيشتر مخازن موجود در مناطق نفت خيز جنوب در نيمه دوم عمر خود قرار دارند و ضخامت اليه نفتي در اين مخازن كاهش يافته، 
چاه هاي بســياري مشــكل توليد آب و گاِز دارند. يكي از راه هاي ســريع و اقتصادِي تعمير اين قبيل چاه ها، اســتفاده از فناوري Casing Patch است. 
اين فناوري مانند يك لوله آستري بوده و به دو صورت فلزي و غيرفلزي(قابل انبساط) وجود دارد كه مي تواند با مسدودسازي مشبك هاي مورد نظر، 
به تداوم توليد نفت كمك كند. يافتن راه حلي مناســب براي مســدود كردن مشــبك هايي كه آب يا گاز اضافي توليد مي كنند، همواره از دغدغه هاي 
مهندســان نفت بوده اســت. با توجه به اينكه مشــبك هايي كه آب اضافي توليد مي كنند معموالً در قسمت تحتاني چاه قرار دارند، لذا پس از مشخص 
شــدن محل ورود آب مي توان با انواع مســدودكننده مانع از ورود آب به چاه شــد. اما از آنجايي كه معموالً مشبك هاي گازي در قسمت باالي ناحيه 

توليدي قرار دارند، مسدودسازي آن ها مشكل تر است. به طور كلي دو روش براي بستن مشبك هايي كه توليد گاز مي كنند، وجود دارد: 
1- روش هاي شيميايي   2- روش هاي مكانيكي

در روش شيميايي، با استفاده از توپِك قابل انبساط، قسمت پايين مشبِك گازي مسدود شده و در قسمت باالي توپك، ژل پليمر در مشبك ها تزريق 
مي شــود.روش هاي مكانيكي خود به دو دســته تعمير با دكل و تعمير بدون دكل تقسيم مي شــوند. برخي از روش هاي مكانيكي كه دكل الزم دارند، 
عبارتند از: Scab liner يا ايجاد پنجره در لوله جداري و حفاري انحرافي. اما دســته ديگري كه بدون اســتفاده از دكل مي باشند و هزينه آن ها در دنيا 
كمتر از 5 درصد هزينه تعمير با دكل و بيرون آوردن لوله مغزي است، به عنوان فناوري Casing Patch شناخته مي شوند. يك نمونه از اين نوع فناوري 

كه در بيشتر چاه هاي نفت كشورهاي مختلف استفاده شده است، فناوري PatchFlex است.
اين مقاله، به معرفي اين فناوري و كاربردهاي آن پرداخته و در مورد امكان نصب اين ابزار در 4 حلقه از چاه هاي يكي از ميادين جنوب غربي ايران 

پيشنهادهايي ارايه كرده است.
PatchFlex  ،توليد آب و گاز اضافي، مسدود كردن مشبك، لوله جداري

    (Resa1360@gmail.com  ) نويسنده ى عهده  دار مكاتبات*

مقدمه
يكي از روش هاي اقتصادِي تعمير چاه هايي كه مشكل توليد آب يا 
گاز اضافي دارند يا در اثر خوردگي لوله جداري دچار نشت شده اند، 
اســتفاده از فناوري PatchFlex مي باشد. از اين فناوري براي پوشاندن 
قسمت هاي آسيب ديده ي لوله هاي جداري و مسدودسازي مشبك ها 
اســتفاده مي شود. اين فناوري توسط شــركت Drill Flex كه شريك 
تجاري شــركت شلمبرژر است، ســاخته و توسعه داده شده است. اين 
ابزار كه جنس آن غيرفلزي است، به صورت Through Tubing بوده 
و عمليات آن بدون اســتفاده از دكل و توســط كابل چاه پيمايي انجام 
مي شود. اين ابزار پس از نصب، مقاومت مكانيكي و شيميايي بااليي از 
خود نشان مي دهد. جنس اين ابزار تركيبي از فيبر كربن و نوعي رزين 
اســت كه در اثر حرارت سخت مي شــود. الزم به ذكر است كه بدون 

نياز به كشــتن چاه يا خارج ســازي لوله مغزي، مي توان از اين فناوري 
استفاده كرد.

PatchFlex 1-تاريخچه فناوري
 DrillFlex اين فناوري براي نخســتين بار توسط شركت فرانسوي
در ســال 1994 معرفي شــد. طي ســال هاي 1995 تا 1996 بيش از 40 
مورد از اين فناوري در يك چاه آزمايشي كم عمق در شرايط متفاوِت 
درون چاهــي نصب و آزمايش گرديد. پس از آن، در مرحله آزمايش 
ميداني، اين ابزار در دو چاه از مخازن كشــورهاي انگليس و اسكاتلند 
نصب شــد. پس از اطمينان از كارايي ابزار، مؤثر بودن مسدود سازي و 
پليمري شــدن رزين، اين فناوري به صورت تجاري در سال 1997 در 
چاهي در ميدان Forties به منظور مسدودسازي قسمت آب زده به كار 
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گرفته شــد و به دنبال آن، تا پايان ســال 1998 در مخازن كشــورهاي 
5 و "7  "، 5"، 4 نروژ، انگليس، آمريكا و ژاپن در لوله جداري هاي" 
نصب گرديد. در آوريل ســال 2000 شركت Drillflex  زيرمجموعه 
شركت شــلمبرژر قرار گرفت و تا پايان نوامبر همان سال، بيش از 30 
مورد از اين ابزار در چاه هاي درياي شــمال، شــمال آفريقا و استراليا 
نصب گرديد. تا ســال 2006 در 181 حلقه از چاه هاي يكي از مخازن 
آالســكا، 263 مورد از اين ابزار نصب گرديد.  شكل-1 شمايي از اين 

ابزار را در حين مسدودسازي مشبك ها نشان مي دهد. 

PatchFlex 2-معرفي فناوري
اين ابزار يك اســتوانه كمپوزيت قابل انعطاف از جنس فيبر كربن، 
شــامل نوعي رزين ترموست و پوسته الستيكي بوده كه به دور اِلِمنت 
نصب كننده ي قابل انبساط ساخته شده است. اين فناوري كه جنس آن 
غير فلزي اســت، به صــورت Through Tubing بوده و عمليات نصب 

آن توسط كابل چاه پيمايي انجام مي شود. يكي از مشخصات اين ابزار 
اين اســت كه قطر قابــل عبور را چندان كاهــش نمي دهد، مثًال ميزان 
كاهــش قطر در لوله ي جداري 7 اينچ به اندازه 1/11 اينچ اســت. اين 
4 تا 7 اينچ ساخته شده  ابزار براي نصب در لوله جداري با اندازه هاي  
و طول يك شاخه ي آن 45 فوت است. دماي قابل تحمل از 60 تا 266 

درجه فارنهايت مي باشد. 
مقاومــت مكانيكي بدنه ي اين ابزار به دليل اســتفاده از فيبر، تقويت 
شــده اســت. اختالف فشــار قابل تحمل توســط اين ابــزار در مقابل 
مچالگي، 2000 پام و در مقابل گســيختگي 5200 پام است. شكل-2 

قسمت هاي مختلف اين ابزار را نشان مي دهد. 

PatchFlex 3-شرايط استفاده از فناوري
در شرايط مختلف، اين فناوري مي تواند گزينه مناسب و به صرفه اي 
باشــد، اما اين ابزار، راه حل تمام مشــكالت مربوط به يكپارچگي چاه 

PatchFlex 1   مسدودسازي مشبك ها با استفاده از فناوري

4   نصب Patchflex  توسط كابل چاه پيمايي3  برشي از سطح مقطع ابزار PatchFlex پس از نصب در لوله جداري 

PatchFlex 2    قسمت هاي مختلف ابزار
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نيست. در برخي موارد كه لوله جداري در اثر تماس با محيِط خورنده 
آسيب ديده اســت، اين فناوري نمي تواند راه حل بلندمدت باشد؛ زيرا 
محيِط خورنده، Patchflex و لوله جدارِي اطراف آن را هم مي خورد. 
امــا در برخي مــوارد كه آســيب ديدگي لوله جــداري در اثر پارگي 
 Patchflex مكانيكي يا خوردگي ناشي از پروپانت يا ماسه است، ابزار
مي تواند گزينه مناســبي باشد. شــكل-3 برشي از ابزار را نشان مي دهد 

كه در يك لوله جدارِي خورده شده نصب شده است.   
برخي از شركت هاي خدماتي براي جداسازي نشت در لوله جداري، 
توپك هاي زين اســبي را پيشنهاد مي كنند كه به كمك آن مي توان باال 
و پايين قســمت آســيب ديده ي لوله جداري را جدا كرد. اما استفاده 
از ايــن توپك ها به صورت يك راه حل بلندمدت، شــعاع مؤثر چاه را 
كاهــش مي دهد. بنابراين، در اين مورد، اســتفاده از لوله هاي منبســط 

شونده و Patchflex گزينه بهتري نسبت به توپك است. 
يكي از موارد مهمي كه قبل از نصب Patchflex بايد بررســي شود، 
كيفيت سيمان پشت لوله جداري است كه هدف از آن، اطمينان يافتن 

از مقاومت لوله جداري در صورت افزايش فشار داخلي مي باشد.

PatchFlex 4-انتخاب چاه مناسب فناوري
مهم تريــن عاملــي كه براي انتخــاب چاه بايد در نظر گرفته شــود، 
كيفيت ســيمان پشــت لوله جداري اســت. در يك چاهِ مناســب بايد 
به طوركلي كيفيت ســيمان خوب باشد تا ارتباطي با پشت لوله جداري 
ايجاد نشــود. اگر خوردگِي شــديد در بازه قابل توجهي از چاه وجود 
داشــته باشــد، اســتفاده از روش هاي ديگر مانند Scab liner يا ايجاد 

پنجره در لوله جداري و حفاري انحرافي توصيه مي گردد.

5   شمايي از فناوري Patchflex  در حين نصب

USIT 7    تشخيص پارگي در لوله جداري توسط نمودار

Patchflex 6    مراحل نصب

Anchot Polymerisation Deflate ISE Extract ISE Progressive
inflation

Run-in

8     مشخصات ابزار  PatchFlex نصب شده در چاه
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PatchFlex 5-نحوه نصب فناوري
وقتــي ابزار در مقابل محل نصب قــرار مي گيرد، تلمبه اي كه همراه 
ابزار رانش اســت، بدنه ي ابزار را به كمك ســيال درون چاه منبســط 
مي كند. ســپس، به رزين حرارت داده مى شود تا سخت  شود. پس از 
آن، ابزار نصب كننده منقبض شده و پوسته اي مقاوم در مقابل فشار در 

قسمت آسيب ديده لوله جداري باقي مي گذارد(شكل هاي-4 تا 6).

6-نتايج استفاده از فناوري  PatchFlex در منطقه خاورميانه
نخســتين عمليات اســتفاده از اين فناوري در كشور عربستان و توسط 
شركت آرامكو صورت گرفته اســت. اين عمليات در يك چاه تزريقي 
پساب انجام گرفت. پس از راندن نمودار جريان سنج و دما مشخص گرديد 
 USIT كه در عمق مورد نظر، نشــت وجود دارد. ســپس، با راندن نمودار
مشخص گرديد كه سوراخي در لوله جداري ايجاد شده است(شكل-7). 
پس از نصــب مســدود كننده ي موقت(قابل برداشــت) در ته چاه، 

مطابق شكل-8 ابزار PatchFlex در چاه نصب گرديد. 
  ايــن عمليــات 48 ســاعت به طــول انجاميــد و پس از برداشــتِن 
مســدودكننده ي موقــت، نمودار جريان ســنج براي بررســِي موفقيت 
عمليات در چاه رانده شــد. شماتيك نهايي چاه پس از نصب اين ابزار 

در شكل-9 نشان داده شده است.

7-امكان نصب Patchflex در چاه هاي جنوب غربي ايران
 A-چاه

حفاري اين چاه در ســال 1352 به اتمام رسيده و تا سال 1378، 19 
ميليون بشكه نفت توليد كرده است. اما از همان سال به دليل توليد گاز، 
چاه بســته شده اســت. در اين چاه، لوله آســتري 5 اينچ مشبك كاري 
شــده است و به نظر مي رسد كه بتوان با مسدود كردن مشبك هايي كه 
توليد گاز مي كنند، چاه را مجدداً به توليد رســاند. پيش از نصب ابزار 
PatchFlex بايد از كيفيت ســيمان بندي پشــت لوله جداري اطمينان 

حاصل كرد. كيفيت ســيمان بندي همان گونه كه در شــكل-10 نشان 
داده شده، ضعيف است. 

 B-چاه
حفاري اين چاه در ســال 1355 به اتمام رسيده است و تا سال 1381 
به ميزان 4/5 ميليون بشــكه نفت توليد كرده اســت. چاه  Bدر آستري 
5 اينچ مشــبك كاري شده است. با توجه به شــرايط چاه، در صورت 
تعميــر، مي تــوان نفت با برش آب بــاال از آن توليد نمــود. با توجه به 
موجــود نبودن نمودار بندش ســيمان در اين چــاه، نمي توان در مورد 

امكان نصب ابزارPatchFlex  اظهار نظر نمود. 

 C -چاه
چاه-C در ســال 1356 حفاري گرديــده و داراي لوله مغزي   
اينچ و پستانك نارونده با اندازه  2/313 اينچ مي باشد. اين چاه تا سال 
1389 به ميزان 9/6 ميليون بشــكه نفت توليد كرده اســت. با توجه به 
شــرايط چاه، در صــورت تعمير مي تواند نفت با بــرش آب باال توليد 

نمايد. 
همان گونه كه در شــكل-11 نشــان داده شــده، چاه-C از كيفيت 

سيمان بندي خوبي برخوردار است. 
 D-چاه

اين چاه در سال 1372 حفاري و به صورت افقي تكميل گرديده اما 
بــا وجود حفره باز افقي و چندين بار مشــبك كاري، تاكنون به توليد 
نرسيده اســت. لذا، حفره ي باز، مســدود و چند فاصله ، مشبك كاري 
شده است. پس از آن، چاه براي مدتي با دبي 0/5 ه.ب.ر از مشبك ها 
توليد كرده، اما پس از آن گازي و بســته شده است. به طور كلي اين 

چاه 700 هزار بشكه توليد نموده است.
با توجه به زاويه انحراف 60 درجه در قسمت مشبك هاي موردنظر، 
تعمير اين چاه توسط ابزار PatchFlex مي تواند با ريسك همراه باشد 
و توصيه مي گردد به عنوان چاه هاي نخســت پيشنهاد نگردد. با توجه به 
اينكه در منابِع موجود، در مورد مشخصات ابزار PatchFlex اشاره اي 
به امكان راندن آن در چاه هاي انحرافي نشده است، نمي توان در مورد 

راندن ابزار مزبور در اين چاه اظهار نظر قطعي نمود.

PatchFlex 9    شماتيك چاه پس از نصب ابزار
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C 11    نمودار بندش سيمان در چاه A-10    نمودار بندش سيمان در چاه

    منــــابع    
 [1]Well files of Bibi-Hakimeh wells.
 [2]James W. Styler, A Unique Rigless Casing Leak 

Repair, Ghawar Field, Saudi Arabia, SPE 68129, 
2001

 [3]J.L. Saltel, In-Situ Polymerization of an Inflatable 

Composite Sleeve To Reline Damaged Tubing and 
Shut Off Perforations

 [4]J. Leighton,Water Shutoff Using an Inflatable 
Composite Sleeve Polymerized In-Situ: A Case 
History on Forties Delta

نتيجه گيري
بــا توجه به بررســي انجام شــده بر روي 4 حلقه چاه، مــوارد زير را 

مي توان ذكر نمود:
1. چنانچه چاهي كانديد نهايي نصب ابزار PatchFlex شــده باشد، 
بايد پس از بررســِي وضعيت نموداِر كيفيت سيمان و حصول اطمينان 
از كيفيت مناســِب ســيمان پشــت لوله جداري، پيــش از عمليات، با 
راندن نموداِر دما و دانســيته دقيقاً مشخص  شــود كه چه مشبك هايي 
توليــد گاز مي كنند و چه طولي از PatchFlex جهت مسدودســازي 

آنها الزم است. 
2. چاه C با توجه به كيفيت مناسب سيماِن پشت لوله جداري، گزينه 

مناسبي است. 

3. چاه A با توجه به كيفيت متوســط تا ضعيف ســيمان پشــت لوله 
جداري توصيه نمي گردد.

4.  در مــورد چاه هاي B و D با توجه به موجود نبودن نمودار بندش 
سيمان، نمي توان با قاطعيت اظهارنظر نمود. 

5. در مــورد چاه D با توجه به توليد تجمعي كم(700 هزار بشــكه) 
بايد شرايط چاه از لحاظ وضعيت مخزن با انجام آزمايش هاي ديناميك 
مربوطه مورد بررسي بيشتري قرار گيرد تا رژيم جرياني در اطراف چاه 
تعيين شــده و امكان توليد چاه پس از هرگونه عمليات تعمير مشخص 
گردد. از لحاظ شــرايط رشــته تكميلي، با توجه به انحراف باالي 50 
درجه چاه، چنانچه مقرر شــود كه در اين چاه ابزار PatchFlex رانده 

شود، براي راندن ابزار بايد از لوله مغزي سيار استفاده نمود.


