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کاربرد دوربینهای درونچاهی در صنعت بهرهبرداری و حفاری
*

امین میرحاصلی ایگدر  ،حامد يزدانپناه ،شرکت نفت مناطق مرکزی

چکیده
در صنعت نفت از ابزارهای ویژهای جهت ثبت و بررس��ی مش��کالت درونچاهی اس��تفاده مینمایند .بررسی و رفع
انواع مشکالت در چاهها معموالً نیازمند عملیات و تجهیزات خاص میباشد .بهدلیل عدم امکان رویت فیزیکی ،این
عملیات اغلب بصورت س��عی و خط��ا ،بدون دقت کافی همراه با هزینه باال انجام میگیرد .دراین مقاله به اس��تفاده
از فناوري دوربینهای درونچاهی در صنعت حفاری و بهرهبرداری پرداخته و مزایا و کاربرد آن بررس��ی میش��ود.
همچنین به محدودیتهای بهكارگيري و مش��کالت عملیاتی ناش��ی از آن اش��اره میگردد .در ادامه ،کاربرد آن در
عملیات ماندهیابی و در بررسی وضعیت رشته تکمیلی و دیواره چاه توضیح داده میشود .استفاده از این فناوري در
عملیات نمودارگیری درمقایس��ه با نمودارهای مرس��وم تولیدی بیان گرديده و در پایان ،به استفاده از آن درعملیات
سیمانکاری ،اسیدکاری و مشبک کاری اشاره میشود.
مقدمه

اس��تفاده از فن��اوري ثب��ت تصاویر ویدئوی��ی درط��ول دودهه اخیر
بهص��ورت گس��تردهای تغییرک��رده اس��ت و تقریباً در تمام��ی علوم و
دانشهای مختلف بهکار برده شده است .استفاده از این دانش در خارج
از کش��ور در حوزههای مرب��وط به چاههای نف��ت و گاز در دههي 90
میالدی توسط ش��رکتهای محدودی نظیر هالیبرتون[ ]1و شلمبرژه[]2
به صورت موفقیتآمیزی بهکار گرفته ش��د ،بهطوری که از آن بهعنوان
نقطه عطفی در صنعت نفت یاد میشود.
از آنجاییکه دسترس��ی بصری و بازرسی مس��تقیم از درون چاههای
نفت و گاز اغلب بهدلیل فش��ار و دمای بس��یار باال ،قط��ر داخلی کم و
وجود س��یال خورنده امكانپذير نمیباشد ،بنابراین بررسی و حل انواع
مش��کالت در آنه��ا عموماً نیازمن��د انجام عملیات خ��اص خواهد بود.
مهندس��ان از ابزارهای ویژه جهت ثبت و بررس��ی اشکاالت موجود در
چاه اس��تفاده مینمایند که بهدلیل عدم امکان رویت فیزیکی ،بهصورت
س��عی و خطا و بدون دقت کافی انجام میگی��رد .از معایب روشهای
مرس��وم میتوان به قیمت ب��االی تجهیزات ،ع��دم نتیجهگیری کافی و
دقی��ق ،کاهش میزان و اس��تمرار تولید ،اتالف وق��ت و احتمال افزایش
خطرات مالی و جانی اشاره نمود.
نکته قابلتوجه این اس��ت که این فن��اوري در چاههای گازی ،آبی و
یا نفتی با نس��بت آب ب��ه نفت باالی  80درصد کارب��رد دارد .برخی از
مشکالت و چالشهای اساسی چاههای نفت وگاز که مرتبط با موضوع
هس��تند و امکان بررسی آن با کمک فناوري مورد اشاره وجود دارد ،به
شرح زیر میباشند:
2
1
مش��کالت ایجاد شده در تجهیزات تکمیلی درونچاهی و سرچاهی

اطالعات مقاله
تاریخ ارسال نویسنده97/02/10 :
تاریخ ارسال به داور97/02/18 :
تاریخ پذیرش داور97/03/21 :

واژگان کلیدی:
دوربین درونچاهی ،چاهپیمایی،
ماندهیابی ،تجهیزات تکمیلی چاه،
خدمات درونچاهی

مانند خوردگی ،تغییر ش��کل و قطر ناخواس��ته ،مچاله ش��دن ،پارگی و
مسدود شدن
3
مشکالت ناشی از عدم امکان بازیابی مانده درونچاهی
مشکل تولید آب از ناحیه تولیدی یا تولید گاز ناخواسته از الیه نفتی
انواع مشکالت بهوجود آمده در حین حفاری
مشکالت ناش��ی از عدمامکان تشخیص نوع و رژیم جریان چندفازی
درون چاه
 - 1کاربرد دوربین درونچاهی در عملیات ماندهیابی

به هر وسیله یا قطعهای که ناخواسته درون چاه باقی بماند و یا به دلیلی
درون چاه س��قوط نماید ،مانده گفته میشود .مانده درونچاهی گاهی
در حی��ن عملیات حفاری و گاه��ی در هنگام عملی��ات چاهپیمایی 4به
دالیل مختلف عملیاتی و بهصورت ناخواسته درون چاه قرار میگیرد.
-1-1مانده ناشی از عملیات حفاری

درحی��ن عملی��ات حفاری م��وارد زیادی وج��ود دارد ک��ه منجر به
ماندهگذاری در چاه میشود که مهمترین آنها منفصل شدن یک اتصال
از یک اتصال دیگر با مقاومت پیچشی پایینتر میباشد.

 -2-1ماندهیابی و بازیابی مانده ناشی از عملیات چاهپیمایی

ماندهگ��ذاری درون چ��اه با وج��ود رعایت تمام ن��کات تخصصی،
اجتنابناپذیر ب��وده و عالوهبر نیاز به تکامل روشهای چاهپیمایی برای
جلوگی��ری از وق��وع آن ،نیازمند ابزارآالت خاص جه��ت ماندهیابی و
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بازیابی مانده میباش��د .در عملیات ماندهیابی باید دانس��ت که باالترین
قس��مت رش��ته تجهیزات باقیمانده 5در چاه دارای چه ش��رایط و در چه
عمقی میباش��د[ .]3اطالع از ش��کل هندس��یِ باالترین قس��مت رش��ته
تجهی��زات باقیمان��ده در چاه جه��ت انتخاب ابزار خارجس��ازی و نوع
عملی��ات از اهمیت وی��ژهای برخوردار میباش��د .درادامه ،به بررس��ی
نحوه ماندهیاب��ی و بازیابی مانده به روشهای معم��ول ،کاربرد دوربین
درونچاهی در هر حالت و معایب و مزایای آنها میپردازیم.
 -1-2-1قط�ع س�یم ی�ا کاب�ل و باق�ی ماندن مق�داری از آن ب�ه همراه
رشتهابزار چاهپیمایی

جهت عملی��ات بازیابی مانده ،اولین مرحله ،تش��خیص صحیح محل
قرارگیری باالترین قس��مت س��یم میباش��د .نکته مهم این است که در
صورت عدم محاس��به و یا تش��خیص محل دقیق س��ر رشته سیم ،امکان
کالف شدن آن بسیار محتمل بوده و در صورت وقوع آن ،کار بازیابی
بسیار دشوار و در مواردی ناممکن میگردد .در دسترس بودن اطالعات
تصویری از نحوه تجمع سیم یا کابل چاهپیمایی مانده در چاه و همچنین
محل دقیق س��ر رش��ته آن ،کمک ش��ایانی را در نحوه اجرای عملیات
بازیابی مانده و نیز انتخاب صحیح ابزار موردنیاز مینماید.
در ش��کل 1-تصوی��ر واقعی مربوط به نحوه قرارگیری کابل و س��یم
چاهپیمایی مانده در چاه و عمق دقیق سر رشته آن دیده میشود.

 -2-2-1باقی ماندن رشتهابزار چاهپیمایی بدون هیچگونه سیم یا کابل

در این شرایط ،رایجترین روش ،راندن ابزار اثر بَردار سربی 6میباشد.
با تفس��یر اثر حک شده بر روی آن میتوان حدس زد که قسمت باالیی

 1قطع سیم و باقیماندن مقدارزیادی سیم عالوه بررشته ابزارچاهپیمایی
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مانده در چه وضعیتی میباشد(ش��کل .)2-اعمال ضرب��ه بر روی مانده
میتواند عالوهبر خرابیهای ناش��ی از س��قوط اولیه تجهیزات به درون
چاه ،خرابیهای دیگ��ری را نیز به مانده تحمیل نماید که باعث کاهش
احتمال بازیابی آن و یا بدون اس��تفاده ماندن آن بعد از بازیابی میشود.
یکی از معایب بزرگ روشهای متداول ،اجبار در اعمال ضربه بر روی
مانده جهت ایجاد اثر روی سطح سرب میباشد.
در دس��ترس بودن اطالعات تصویری ضمن تعیین عمق دقیق مانده و
اطمینان بخش��ی از وجود یا عدم وجود سیم یا کابل بر روی آن ،کمک
ش��ایانی را در نحوه اجرای عملیات بازیاب��ی مانده و نیز انتخاب صحیح
ابزار موردنیاز مینماید .این امر ضمن کاهش اعمال ضربات ناخواسته به
مجموعه مانده ،ایجاد آسیب بیشتر در مانده و عدم امکان استفاده مجدد
از آن پ��س از بازیابی را کاهش میدهد .در ش��کل 3-نحوه قرارگیری
مان��ده بههمراه مقدار کمی کابل بر روی آن و نیز عمق دقیق مانده دیده
میش��ود .با توجه به تمام موارد ذکر ش��ده ،اهمیت در دس��ترس بودن
اطالع��ات تصویری و اس��تفاده از دوربین درونچاه��ی بهخوبی نمایان
میباشد .این مزایا را بهطور خالصه میتوان بهصورت زیر بیان نمود:
ماندهیابی دقیقتر و تعیین عمق دقیق مانده
ام��کان مش��اهده وضعی��ت دقیق و واقع��ی از نحوه قرارگی��ری مانده
درونچاهی
تعیین دقیق نوع و اندازه تجهیزات خارجسازی مانده بر اساس تصاویر
قسمت باالیی مانده
تعیین نحوه اجرای عملیات ماندهیابی و کاهش سعی و خطا در بازیابی
مانده
کاهش آس��یب مضاعف به مانده و ش��انس بیش��تر در امکان استفاده
مجدد پس از بازیابی آن

 2اثر سيم چاهپيمايي کالف شده
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کاهش ریسکهای ناشی از عدم امکان بازیابی مانده
کاهش امکان از دس��ت دادن کامل چاه و یا مقداری از ناحیه تولیدی
آن
کاهش بار اقتصادی و ریس��کهای ناش��ی از استفاده از دکل حفاری
تعمیراتی جهت اصالح چاه
کاهش زمان توقف تولید چاه

مسدودسازی کامل جریان تولید در شرایط اضطراری ،بسیار خطرناک
بوده و میتواند خطرات و آسیبهای جدی جانی ،مالی و محیط زیستی
را بهدنبال داش��ته باشد .استفاده از تصاویر دوربین درونچاهی و بررسی
مسیر عبور سیال از درون شیرآالت تاج چاه ،میتواند شرایط و وضعیت
قرارگیری دروازهی آنها و خوردگیهای شدید احتمالی را بدون نیاز به
توقف تولید ،جداسازی شیرآالت و یا کشتن چاه ،میسر سازد.

 -2کارب�رد دوربی�ن درونچاه�ی در بررس�ی وضعی�ت رش�ته تکمیلی،

 -2-2بررسی وضعیت تجهیزات درونچاهی

تجهیزات سرچاهی و دیواره چاه

يکی از کاربردهای تصاویر درون چاه ،استفاده از آنها جهت بررسی
عملک��رد و یا وضعیت تجهیزات نصب ش��ده بر روی چ��اه و همچنین
تجهیزات نصب شده در رشته تکمیلی چاه میباشد .نکته قابلتوجه این
اس��ت که این فناوري در چاههای گازی ،آبی و یا نفتی با نسبت آب به
نفت باالی 80درصد کاربرد دارد.
 -1-2بررسی وضعیت تجهیزات سرچاهی

ای��ن تجهی��زات از تع��دادی ش��یر دروازهای و عملگ��ر هیدرولیکی
مربوط به آنها تشکیل شده است .گاهی به دالیل اشکاالت پیش آمده،
دروازهی آنه��ا بهط��ور کامل باز نمیش��ود و در زمان نس��بتاً کوتاهی،
دروازه به دلیل تماس با جریان س��ریع س��یال دچار خوردگی شده و از
بین میرود .از آنجاییکه با این مقدار تماس ،تغییر محسوسی در میزان
جریان یا فشار سیال ایجاد نمیشود ،بهرهبردار به این اِشکال پی نمیبرد.
فقط هنگامی متوجه آن میش��ود که قص��د توقف تولید را دارد؛ ولی با
وجود بس��تن ش��یر ،جریان بهطور کامل متوقف نمیش��ود که دلیل آن
از بین رفتن دروازهی ش��یر مس��دودکننده جریان میباش��د .عدم امکان

 3سرپيچ رشتهابزار به همراه مقدار کمي کابل چاهپيمايي مانده در چاه

یکی از اصلیترین مش��کالت احتمالی ،جدا ش��دگی ناشی از مچاله
ش��دن 7یا پارگی لولهها 8میباش��د .اطالع دقیق از عمق پارگی یا مچاله
شدن لوله جریانی ،برای جلوگیری از فوران چاه و خطرات بعدی ناشی
از آن ،از اهمیت ویژهای برخوردار اس��ت و میتوان گفت روش دقیقی
برای مش��خص نمودن این عمق وجود ندارد .استفاده از تصاویر دوربین
درونچاهی روش��ی مطمئن برای مش��خص نمودن محل دقیق پارگی،
لهشدگي یا انفصال لوله مغزی چاه میباشد.
یکی دیگر از مش��کالتی ک��ه میتواند لوله مغزی چ��اه به آن دچار
ش��ود ،خوردگی آن میباش��د .در حال حاضر سنجش میزان خوردگی
و تغییرات ناش��ی از آن با اس��تفاده از نمودار  9MITیا  10MTTسنجیده
میشود که عالوهبر هزینههای باالی راندن این نوع نمودار ،زمان زیادی
صرف آنالیز دادههای آن و شبیهس��ازی وضعیت لولهها میش��ود .ضمناً
بهعلت س��رعت پایین انجام این نوع عملی��ات درونچاهی ،میزان زیاد
توقف تولید و بس��ته ماندن چاه را باید بهمعایب این نمودار اضافه نمود.
با اس��تفاده از تصاویر درونچاهی میتوان تا حدودی به کیفیت س��طح
ج��داره داخلی لوله مغزی پیب��رد و میزان خوردگی را تش��خیص داد
ولی این روش با وجود مزایای اقتصادی آن ،نس��بت به سایر نمودارهای

 4تصوير واقعي از دريچه شير ايمني درونچاهي
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وضعیت آن را مش��خص نموده و قبل از حاد ش��دن مشکل ،هشدارهای
سنجش میزان خوردگی ،از دقت پایینتری برخوردار میباشد.
بررس��ی وضعیت تجهیزات متحرک رش��ته تکمیلی چاه ش��امل شیر الزم را به بهرهبردار جهت رفع آن اعالم نمايد .تشخیص زودهنگام این
ایمنی درونچاهی ،11لوله کش��ویی انبس��اط ،12دریچه کشویی 13و شیر مش��کل میتواند بهرهبردار را از لحاظ اقتصادی و جلوگیری از کاهش
تزری��ق درونچاهی 14از اهمیت ویژهای برخوردار میباش��ند .در ش��یر ناخواسته تولید ،یاری رساند(شکل.)6-
ایمن��ی درونچاهی ،دریچهای15وظیفه مس��دود نمودن جریان س��یال را
ب��ر عه��ده دارد .درصورتیکه این دریچه به هن��گام تولید بهطور کامل -3کاربرد دوربین درونچاهی در عملیات نمودارگیری
از نمودار دما 17برای مشخص کردن نقاط یا فواصل ورود سیال به چاه
باز نباش��د ،عالوهبر کاهش فش��ار جریانی و دبی سیال ،دچار خوردگی
زودهنگام میگردد .ضمناً اگر در هنگام توقف تولید ،این دریچه بهطور استفاده میشود .امروزه هدف از این نوع نمودارگیری عمدتاً تشخیص
کامل بس��ته نش��ود ،نمیتواند مانع عبور جریان شود و وظیفه اصلی شیر محل نش��تی رش��ته تکمیلی در چاههای توپکدار 18میباشد .با دانستن
ایمن��ی درونچاهی که همان توقف تولید در مواقع ضروری میباش��د ،اینکه وقتي گاز منبس��ط میش��ود ،دمای آن کاهش مییابد (نه همیشه)
محقق نمیگردد .با مش��اهدهی تصاوی��ری از درون آن میتوان به این میتوان نقاط ورود گاز به چاه و یا نشتی گاز از رشته به دالیز را بهدست
اطمینان دس��ت یافت(ش��کل .)4-این امر در رش��ته تکمیل��ی چاههای آورد .معموالً نمودارهای سرعت سیال (دبیسنج) و فشار به نمودار دما
دریایی که اغلب از ش��یرهای ایمنی درونچاهی دائمی استفاده میکنند اضافه میش��وند تا اطالعات مفصلی از ش��رایط چاه بهدس��ت آيد .نوع
و قابل بازیابی توسط تجهیزات چاهپیمایی نمیباشند ،از اهمیت بیشتری کامل ش��ده ابزار نمودارگیری ،اطالعات دقیق و جزیی از ش��رایط چاه
برخوردار اس��ت .لوله کش��ویی انبساط ،دریچه کش��ویی و شیر تزریق بهخصوص جریان چند فازی را در اختیار قرار میدهد که شامل نمودار
درونچاهی نیز از مواردی هس��تند که امکان بررسی وضعیت آنها بسیار چگالی سیال برای بهدست آوردن انباشتگی 19تکتک فازهاست.
در تمام عملیات نمودارگیری از( 20CCLدر مجاورت رش��ته تکمیلی) و
دشوار بوده و یا مقدور نمیباشد ،ولی تصاویر ثبت شده توسط دوربین
درونچاهی بهخوبی وضعیت این تجهیزات را نشان میدهد .یکی دیگر گاما (در مجاورت سازند) جهت تطبیق عمق استفاده میشود .کاربرد CCL
از کاربردهای تصاویر درونچاهی ،بررس��ی وضعیت نشیمنگاههای 16جهت تشخیص محل اتصاالت و ادوات مختلف رشته درونچاهی بر اساس
درونچاهی میباشد ،به صورتیکه با بررسی این تصاویر میتوان دلیل تغییر گوش��ته فلزی (ضخامت) میباش��د .در مواردی (غالباً ادوات انتهایی
عدم ام��کان نصب و یا عملکرد نامناس��ب تجهیزات فوق را مش��خص رش��ته تکمیلی) که تغییرات متناوب ضخامت وجود دارد  CCLبهدرس��تی
مرزها را تشخیص نمیدهد و باعث ایجاد خطا در تطبیق اعماق میشود که
نمود(شکل.)5-
ب��ا بهكارگیری دوربینهای درونچاهی این مش��کل تا حدود زیادی مرتفع
میگردد .ش��کل 5-بهوضوح اس��تفاده از دوربین در تشخیص اعماق دقیق
 -3-2بررسی وضعیت محل ارتباط چاه با مخزن
21
ً
دوربی��ن درونچاه��ی میتواند با ثبت تصاویر اعم��اق حفرهباز چاه ،مربوط به پس��تانکهای نارونده را نشان میدهد CCL .معموال در قطرهای

 5تصوير واقعي نشيمنگاه تجهيزات کنترل جريان
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 6تصوير واقعي از قسمت حفره باز چاه

ی علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 155
ماهنامه 

مختلف به کمک گرادیان فش��ار ،سطح تماس سیاالت بهدست میآید.
در چاههای گازی که معموالً ش��امل س��طح تماس گاز ،میعانات و آب
میباش��ند ،بهکمک فناوري دوربین میتوان س��طح تماس س��یاالت را
مش��اهده کرد و با نتایج حاصل از گرادیان فش��ار آن را راس��تیآزمایی
نم��ود .همچنین میتوان به کمک آن تا حدودی به نوع رژیم جریان در
اعماق مختلف پیبرد و با نتایج نمودار نگار تولید مقایسه کرد.

ب��اال با خط��ا همراه خواهد ب��ود .همچنین در تش��خیص مح��ل اتصال لوله
جداریها داراي خطاست .در حفره باز نیز نمودار گاما به جای  CCLبهكار
میرود که در برخی س��ازندها ممکن است نمودار اولیه کاملی در دسترس
نباش��د (کمبود شیل در برخی الیهها و یا وجود مشکل خطای ابزار) ،که به
کمک دوربین درونچاهی مش��کل مرتفع میش��ود .در بسیاری از چاههای
22
گازی ،تولید از طریق مشبکهاس��ت که اگر چاه ب��ا چگالی باالییhigh
 SPFمش��بک ش��ده باش��د ،بعضاً به کمک نمودار تولید 23نمیتوان از سالم
بودن تمام مشبکهای کنار هم ،اطمینان حاصل کرد .این مشکل نیز بهویژه  -4کاربرد دوربین درونچاهی در بررسی عملیات نصب مسدودکنندهها،تزریق
در چاههای گازی به کمک این فناوري قابل راستی آزمایی است(شکل .)7-مواد ضد خوردگی ،سیمانکاری ،اسیدکاری و مشبککاری
24
در هنگام نصب مس��دودکنندهها در درون حفره باز معموالً از سیمان
نوع دیگری از عملیات چاهآزمایی ،ممیزی فشار در حالت ساکن
و جریان��ی 25اس��ت .از نتایج فش��اری حاصل و از طریق نقاط ایس��تایی برای مهار و نش��تبندی مس��دودکننده استفاده میش��ود که از دوربین

 7مشبکها

 9شیر تزریق و جایگاه آن

 8نشت سیال نفت از سیمان تهچاهی

 10عبور سیال از مشبکها
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مقاالت علمی  -پژوهشی

درونچاهی میتوان جهت بررسی سطح سیمان مسدودکننده و یا عدم این فناوري رصد کرد .عبور س��یال از مشبکها در شکل 10-بهخوبی
نشان داده شده است.
نشت سیال از آن بهره جست(شکل.)8-
برای مس��دودکنندههای مورد اس��تفاده در ناروندهها نیز میتوان به
مش��اهده ظاهری نصب آن در جایگاه مخصوص خ��ود پرداخت .در نتیجهگیری
بس��یاری از چاههای گازی كه تزریق پیوس��ته م��واد ضدخوردگی از  -1با استفاده از فناوري ثبت تصاویر درونچاهی ،امکان اتخاذ تصمیم
فضای دالیز به درون چاه وجود دارد ،میتوان به کمک دوربین از سالم مناسب و عملی برای بسیاری از مشکالت درونچاهی ایجاد میشود،
بودن شیرهای تزریق و یا جایگاه آن اطمینان حاصل کرد(شکل .)9-که این امر منجر به جلوگیری از انجام عملیات بهصورت س��عی و خطا
یک��ی از موثرترین روشهای جلوگی��ری از تولید آب در چاههای بهدلیل امکان تشخیص صحیح از وضعیت درون چاه میگردد .الزم به
نفت و گاز ،س��یمانکاری انتهای چاه میباشد .معموالً بعد از عملیات ذکر اس��ت که این فناوري در چاههای گازی ،آبی و یا نفتی با نس��بت
س��یمانکاری و اطمین��ان از بن��دش آن ،حلقه مقیاس 26ب��ا اندازههای آب به نفت باالی  80درصد کاربرد دارد.
مختلف رانده می ش��ود .با استفاده از فناوري دوربین میتوان از بهكار  -2صرفهجوی��یاقتصادی این فناوري بدینگونه اس��ت که با حذف
ب��ردن حلقه مقیاسه��ای متوالی (بهصورت س��عی و خطا) جلوگیری برخی از عملیات مرس��وم ،تش��خیص زودهنگام بعضی از مش��کالت
بهعمل آورد ،زمان بس��ته ش��دن چاه را کاه��ش داد و اطمینان الزم از درونچاهی محقق میش��ود و این امر باعث کاهش زمان بس��ته شدن
موفقیتآمیز بودن عملیات را بهدس��ت آورد .در عملیات اس��یدکاری چاه بهدلیل مشکالت درونچاهی و نهایتاً افزایش تولید میگردد.
معموالً با مقایس��ه دادههای چاهآزمایی قب��ل و بعد از عملیات میتوان  -3این فناوري در تأیید و یا رد بخشی از نتایج حاصل از سایر عملیات
میزان موثر بودن عملیات را محاسبه نمود .فناوري دوربین درونچاهی درونچاهی مانند نمودارنگار تولید ،دما ،آزمایش ممیزی فشار ساکن
میتواند ب��ا ثبت تصاویر از دیواره چاهه��ای حفرهباز در قبل و بعد از و جریان��ی (با مش��اهده روند و محل جریان یا نش��تی توس��ط تصاویر
اس��یدکاری ،بهصورت کیفی میزان اثر اس��ید بر س��نگ را ثبت کند .درونچاهی) کمک شایانی میکند.
همچنی��ن میتوان به وجود خوردگیهای احتمالی مش��هود ناش��ی از  -4به کم��ک این فناوري اطمینان الزم بص��ری از موفقیتآمیز بودن
اسیدکاری ،در رش��ته تکمیلی پیبرد .کاربرد دیگر این نوع دوربینها تغییرات اعمالش��ده درون چاه نظیر عملیات نصب مس��دودکنندهها،
در ثبت تصاویر مستقیم و جانبی از مشبکها میباشد .کیفیت فیزیکی تزریق مواد ضدخوردگی ،س��یمانکاری ،اسیدکاری و مشبککاری
مش��بک کاری ،تعداد و قطر تقریبی مشبکها را نیز میتوان به کمک میسر میگردد.

پانویس ها
14.Injection Valve
15.Flapper
16.Landing Nipple
17.Temperature Log
18.Packer
19.Hold up
20.Casing Collar Locator
21.No Go Nipple
23.High Shot Per Foot
23.Production Logging Tools
24.Static Survey Test
25.Flowing Survey Test
26.Gauge Ring

1.Tubing String Equipment
2.Well Head Equipment
3.Fishing
4.Wireline and Logging Operation
5.Fishing Neck
6.Impression Block
7.Collapse
8.Burst
9.Multi Finger Imaging Tool
10.Magnetic Thickness Tool
11.Subsurface Safety Valve
)12.Expansion Joint (Travel Joint
13.Sliding Sleeve Door

پانویس ها
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