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به كارگیري نسل جدید پمپ های میله ای- مکشی در ایران

مقدمه
ب��ه تدري��ج و ب��ا گذش��ت زم��ان از عم��ر 
بهره ب��رداري از ي��ک چاه، فش��ار مخ��زن دچار 
كاهش مي شود و اين كاهش نیز خود سبب افت 
چشم گیر در استحصال نفت مي گردد. لذا جهت 
افزايش يا ثابت نگاه داش��تن تولید  از سیستم های 
رايج بازيافت ثانويه نفت اس��تفاده می ش��ود. اين 
سیستم ها عبارتند از سیستم های بازيافت از طريق 
تزري��ق گاز، آب و ي��ا میکروب و ف��رازآوری 
مصنوعی. با توجه به نیاز ش��ديد كشور به گاز و 
همچنی��ن حجم كالن س��رمايه گذاری مورد نیاز 
جهت تزريق گاز از يک س��و و از س��وی ديگر 
زمان بر بودن روش های معم��ول بازيافت ثانويه، 
تزريق گاز يا آب در كوتاه مدت عماًل امکان پذير 
نیس��ت. اين در ش��رايطی اس��ت كه روش های 
ف��رازآوری مصنوعی در دنیا به س��رعت در حال 
گس��ترش هس��تند، به طوری كه بناب��ر اظهارنظر 
انجمن مهندس��ین نفت )SPE(، بیش از هش��تاد 
درصد چاه های نفتی در دنیا به نوعی از روش های 
فرازآوری مصنوعی استفاده می كنند. در بسیاری 
از كش��ورهای نفت خی��ز دنیا از قبی��ل آمريکا و 
عربس��تان س��عودی، اين روش ها به س��رعت در 

حال رش��د هس��تند، به طوری كه در حال حاضر 
بهره ب��رداری از حدود 90درصد از چاه های نفت 
در آمري��کا به كمک سیس��تم هاي ف��رازآوری 

مصنوعی انجام مي شود.
عم��ده روش های معم��ول در ف��رازآوری 
مصنوعی عبارتند از فرازآوری با گاز يا استفاده از 
پمپ های درون چاهی. فرازآوری با گاز عبارت 
اس��ت از تزريق گاز طبیعی ب��ه داخل لوله مغزی 
جهت كاهش چگالی س��یال درون چاه )كاهش 
دانس��یته س��تون چاه( و افزايش جريان س��یال به 
داخ��ل چاه و به تبع آن تولید بیش��تر. در نوع دوم 
فرازآوری مصنوعی كه همان استفاده از پمپ های 
درون چاهی است در عمل منبع ديگري از انرژی 
به سیستم چاه اضافه می شود كه اين منبع می تواند 

الکتريکی يا مکانیکی باشد]1[.
در به كارگیري يک روش فرازآوری خاص 
عواملی نظیر خواص س��یال مخزن، شرايط  چاه، 
كیفیت داده ها و اطالعات و مقرون به صرفه بودن 
در انتخاب بهترين روش فرازآوري بس��یار حائز 
اهمیت هستند. اين بدان معني است كه هر كدام 
از روش  ه��اي ف��رازآوري مصنوعي در ش��رايط 
خاصي قابل استفاده هس��تند و قابل جايگزيني با 

روش ديگر نمي باشند.
به كارگی��ری  طري��ق  از  تولی��د  افزاي��ش 
روش ها ی ف��رازآوری مصنوعی در چاه هايی كه 
دارای مخزنی با ش��اخص بهره دهی3 بسیار پايین 
بوده و همچنین به علت س��نگین بودن ستون چاه 

محسن صفري1  كارشناس ارشد مهندسی نفت، پژوهشگاه صنعت نفت
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دارای فشار بس��ته ی پايینی هستند )تقريباً صفر(، 
از نقطه نظ��ر اقتصادی و راندمان عملیات بس��یار 
پیچیده و مش��کل است. اين بدان معنی است كه 
به علت تغذيه نشدن مناسب چاه توسط مخزن و 
همچنین سنگین بودن دانسیته سیال تولیدی، دبی 
تولید طبیعی اين نوع چاه ها بس��یار كم بوده و در 
اغلب مواقع حتی سیال امکان رسیدن به سطح را 
ن��دارد. بنابراين بايد بهتري��ن روش كه عالوه بر 
داشتن صرفه اقتصادی، كمترين هزينه نگهداری 
را نیز در پي داشته باشد مورد استفاده قرار گیرد.
در اين دسته از چاه ها با توجه به پايین بودن 
پتانس��یل تولیدی مخزن اس��تفاده از روش های 
فرازآوری مصنوعی اع��م از فرازآوری با گاز 
يا استفاده از پمپ های الکتريکی درون چاهی4 
ك��ه دارای ظرفیت باالی تولید هس��تند به هیچ 
عنوان بهینه و مقرون به صرفه نیس��ت. نکته حائز 
اهمیت ديگر اين اس��ت كه طراحی و استفاده 
از روش ه��ای فوق منوط به در دس��ترس بودن 
اطالعات كافی و دقیق از شرايط چاه، مخزن و 
خواص سیال تولیدی است كه بعضاً اطالعات 
فوق در اين نوع چاه ها به دلیل بسته بودن و عدم 

تولید در مدت طوالنی در اختیار نیستند.
در چنی��ن ش��رايطی، كارب��رد پمپ  ه��ای 
میله ای-مکش��ی كه دارای ظرفیت تولیدی كم 
و عملکرد بس��یار ساده بوده و همچنین طراحی 
آنها تنها به اطالعات ناچی��زی از مخزن و چاه 
نی��از دارد از اهمیت ويژه ای برخوردار اس��ت. 
كاربرد نس��ل جديد پمپ های میله ای-مکشی 
به عن��وان يکی از روش های نوي��ن فرازآوری 
مصنوع��ی، امروزه در دنیا به ط��ور روزافزوني 
مورد توج��ه قرار گرفته اس��ت. در اين مطالعه 
س��عی ش��ده اس��ت تا نس��ل جديد پمپ های 
میله ای-مکشی به همراه مزايای آن و تجربه ی 
نص��ب آن در يکی از چاه های مناطق نفت خیز 
جنوب )اهواز- بنگستان( مورد بحث و بررسی 
قرار گیرد. اين چاه به علت پايین بودن شاخص 
بهره دهی و س��نگین بودن ستون چاه به مدت 8 
س��ال بس��ته بود و نصب اين نوع پمپ در آن، 
تولید روزانه 650 بش��که در روز نفت خام را به 

دنبال داشته است.

1- پمپ میله ای-مکشی 
نسل جديد پمپ  های میله ای-مکشی جهت 
بازيافت ثانويه نفت سنگین و نیمه سنگین طراحی 
ش��ده است. اين نسل بر خالف نسل پیشین كه به 
علت حركت چکش گون��ه، كورس كوتاهی را 
طی می كرد، با داش��تن كورس بی��ن 6 تا 10 متر 
امکان تولید نفت را از چاه های با عمق متوس��ط 
3000 تا 4500 متر و با دبی حداكثر 800 بشکه در 

روز فراهم نموده است.
عملک��رد اين پمپ ها به اين صورت اس��ت 
كه با ايجاد مکش در داخل س��تون چاه، سبب به 
وجود آمدن اختالف فش��ار )خالء( شده و نفت 
را از درون چاه تخلیه می كنند. شکل 1 نمايانگر 
اختالف فشار ايجاد شده توسط پمپ نصب شده 

در عمق حدود 1012 متری چاه است.
الزم به توضیح است كه عملکرد اين پمپ ها 
همانند پمپ های جابجايی مثبت5 بوده و با چوک 
كردن مسیر تولید، امکان افزايش فشار سرچاهی 
برای تأمین فش��ار مورد نظر جهت رسیدن سیال 
ب��ه مرحله ی اول تفکیک گر را به آس��انی فراهم 
می كنن��د. ب��ه طوري ك��ه در مورد چ��اه اهواز- 
 350 psi بنگس��تان مورد نظر، فش��ار س��رچاهی
كافی است تا نفت را به مرحله ی اول تفکیک گر 
برس��اند. نکته حائز اهمیت ديگر آن است كه در 
اين نوع پمپ ها دبی تولیدی مستقل از افزايش و 

يا كاهش فشار سرچاهی است.

2- كاربرد پمپ هاي میله ای-مکشی 
همان ط��ور ك��ه در بخش مقدمه نی��ز به آن 
اشاره ش��د، اين نوع پمپ ها مناس��ب كاربرد در 
چاه هايی هستند كه دارای فشار بسته ی سرچاهی 
پايینی )تقريباً صفر( هستند و استفاده از آن ها در 
چاه هايي ك��ه داراي تولید طبیع��ي باالتر از 200 
بش��که در روز مي باش��ند به هیچ عنوان پیشنهاد 
نمي شود. گستره ی عملکرد اين نوع پمپ ها، بسته 
به نوع س��یال و ش��رايط چاه در جدول 1 نمايش 

داده شده است.
الزم ب��ه ذكر اس��ت، از آنجائی كه عملکرد 
كلیه تجهیزات درون چاهی به صورت مکانیکی 
است، لذا هزينه نگهداری آن نیز بسیار پايین بوده 
و برای طراحی و نصب ب��ه اطالعات و داده های 
پیچیده ای از مخزن و چاه نیاز نیس��ت. اگرچه در 
نسل پیشین پمپ های میله ای-مکشی، زمان نسبتاً 
طوالنی 10 الی 20 روز جهت نصب دس��تگاه بر 
روی يک چاه مورد نیاز بود، اما در نس��ل جديد 
اين مش��کالت به طور كامل برطرف شده است. 
برای مثال نصب يک واحد پمپ میله ای -مکشی 
ب��ر روی چاه تنها 2 الی 3 روز به طول مي انجامد. 
الزم به ذكر است كه صرفه جويی در مدت زمان 
نصب تنها ب��ا مزيت عدم پیچیدگ��ی كل واحد 

  1    اختالف فشار ایجاد شده توسط پمپ میله ای-مکشی در عمق حدود 1012 متری

 

  
  متري 1012 حدود مكشي در عمق- اياختالف فشار ايجاد شده توسط پمپ ميله: 1 شكل

  
ه و با چوك كردن مسير بود 5هاي جابجايي مثبت ها همانند پمپ الزم به توضيح است كه عملكرد اين پمپ

ي اول  جهت رسيدن سيال به مرحله مين فشار مورد نظرأافزايش فشار سرچاهي براي تامكان توليد، 
مورد نظر فشار سرچاهي بنگستان  -چاه اهواز به طوري كه در مورد. دنكن ميفراهم به آساني  راگر  تفكيك

psi 350  كه در اين حائز اهميت ديگر آن است نكته  .دانگر برس ي اول تفكيك به مرحلهرا تا نفت است كافي
  .استها دبي توليدي مستقل از افزايش و يا كاهش فشار سرچاهي  نوع پمپ

  
   مكشي- اي ميله هاي پمپ كاربرد - 2
كه هستند هايي  در چاهمناسب كاربرد ا ه پمپنوع ، اين به آن اشاره شدطور كه در بخش مقدمه نيز  همان

هايي كه داراي توليد  چاهها در  و استفاده از آنهستند  )صفر تقريباً(ي سرچاهي پاييني  داراي فشار بسته
ي عملكرد اين نوع  گستره .شود به هيچ عنوان پيشنهاد نميباشند  ميبشكه در روز  200طبيعي باالتر از 

  .نمايش داده شده است 1بسته به نوع سيال و شرايط چاه در جدول  ،ها پمپ
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پمپ امکان پذير است. حركت مکانیکی دستگاه 
بدون هرگونه پیچیدگی  الکترونیکی اين اطمینان 
را ب��راي اپراتور ايجاد مي كن��د كه بدون نگرانی 
از هرگونه آس��یب احتمالی و با حداكثر توان، از 

دستگاه بهره برداري نمايد.

3- مزایای پمپ های میله ای-مکشی
از مهم تري��ن مزاي��ای اين نس��ل از پمپ ها 

می توان به موارد زير اشاره كرد؛
* صرفه جوی�ی در هزین�ه نگه�داری: هزينه 
نگه��داری6 اين نس��ل از پمپ های ف��رازآوری 
مصنوعی، به علت نصب بر روی چاه و عدم نیاز به 
نصب تجهیزات الکتريکی در درون چاه، نسبت 
به ديگر پمپ های الکتريک��ی درون چاهی )كه 
مقاومت بس��یار كمتری را نیز نسبت به خوردگی 

دارند( حدوداً 30 درصد كمتر است.
* دسترس�ی آس�ان به تجهی�زات الکتریکی: 
ب��ه دلیل نصب و قرارگیری موت��ور الکتريکی و 
گیربکس در س��طح زمین، نگهداری، رسیدگی 
و هر  گونه بازبینی در صورت وجود مش��کل در 

دستگاه بسیار ساده است.
* ع�دم توق�ف تولی�د در ص�ورت خاموش 
ش�دن دس�تگاه: امکان تولید از چ��اه به صورت 
طبیعی7 در زمانی كه سیس��تم به هر دلیل خاموش 
مي ش��ود، امکان پذير اس��ت. لذا اگر به هر دلیل 
دستگاه خاموش شود، پمپ میله ای-مکشی سبب 

توقف تولید نخواهد شد.
* عدم تغییر در س�طح آب و نفت در داخل 
مخزن: اين مزيت يک��ی از مهم ترين برتری های 
اين سیستم است؛ به طوری كه پمپ های میله ای-
مکشی به هیچ وجه سبب افزايش تولید آب نشده 
و فق��ط نفت موج��ود در داخل چ��اه را بازيافت 

خواهند كرد. 
* ام�کان تنظی�م تع�داد ضربات دس�تگاه در 
دقیق�ه )stroke/min(: ك��ورس عم��ودی بلند 6 تا 
10 متری اين دستگاه، امکان تعیین تعداد ضربات 
جهت تنظیم شدت پمپاژ )كه در نتیجه باعث كم 
و زياد ش��دن دبی می ش��ود( را با توجه به شرايط 
چاه، به س��ادگی مهیا نموده و امکان تغییر تعداد 
ضربات با توجه به بازه ی زمانی تولید را به سادگی 

از 1 تا 4/5 بار در دقیقه فراهم می كند.
* توانايی بازيافت ثانويه نفت تا سقف 800 

بشکه در روز
* راندمان باالی سیستم و هزينه ی نگهداری 
پايین جهت استفاده در چاه های عمیق و پر حجم

* نصب بسیار ساده و آسان
* مکانیزم عملکرد غیر پیچیده و مکانیکی

* باال بودن توان سیستم )%70 (
* 20 ت��ا 40 درص��د ص���رفه ج���وي������ی 

در مصرف انرژی
* وجود ترم��ز اضط��راری و قابلیت توقف 

دستگاه در مواقع اضطراری

4- تجهیزات پمپ میله ای-مکشی
پم��پ میله ای-مکش��ی به طور كل��ی از دو 
قسمت تجهیزات درون چاهی و سرچاهی تشکیل 
ش��ده اس��ت. تجهی��زات درون چاهی آن بس��ته 
به ش��رايط چاه و س��یال ش��امل لوله های مغزی8، 

  2    شماتیک درون چاهی نصب پمپ میله ای-مکشی

 

3" خارجيبه قطر  هاي مغزي لوله - 1 �
�

و  N80ss، درجه  NU (Non upset( رزوه از نوعمشخصات  با 
  ؛متر 1058و عمق نهايي  متر 1038به طول  lb/ft2/9 به وزن 

3" و قطر داخلي 4"خارجي به قطر جداكننده گاز  - 2 �
�

 ؛مربوطه هاي تبديلو  

  ؛متر 991و طول تقريبي  1"به قطر هاي مكشي ميله  - 3
1"به قطر ميله صيقلي  - 4 �

�
  ؛متر 5/9و طول  

4" با قطر خارجي پمپ درون چاهي  - 5 �
��

3" قطر داخلي ، �
�

 حدود عمق متر كه در 89/9و طول  
 .گردد ميمتري  نصب  1012

در  بنگستان مذكور-در چاه اهواز ها يك از آن چاهي و محل دقيق نصب هر مشخصات كامل ادوات درون
  .شده استارائه  2شكل 

 

  يمكش- يا لهيم پمپ نصبي چاه درون تيكشما: 2شكل 
  

  1    گستره ی عملکرد پمپ های میله ای-مکشی]2[

خواص سیال مخزنشرایط چاه

Depth < 2000mعمق

T < 250˚Fدمای سیال

API < 25 > 12دانسیته سیال

GOR < 700 Scf/Stbنسبت گاز به نفت

ppm < 100ماسه

µ < 30cpچسبندگی

˚Degree < 60انحراف چاه

wt%  < 15آسفالتین

35  > %برش آب

mole% <  15گاز سولفید هیدروژن

wt% <  15واکس
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پمپ درون چاهی9، جداكننده گاز10، پیس��تون11، 
میله های مکشی12 و میله ی صیقلی13 مي باشد.

ادوات درون چاه��ی نصب ش��ده اين پمپ 
عبارتند از:

  1- لوله ه��ای مغزی به قط��ر خارجی "
 ،(NU) Non upset با مش��خصات رزوه از ن��وع
درجه N80ss و ب��ه وزن 9/2lb/ft به طول 1038 

متر و عمق نهايی 1058 متر؛
2- جداكنن��ده گاز به قطر خارجی"4 و قطر 

 و تبديل هاي مربوطه؛ داخلی "
3-  میله های مکشی به قطر"1 و طول تقريبی 

991 متر؛
 و طول 9/5 متر؛ 4- میله صیقلی به قطر " 
 5- پم�پ درون چ�اه���ی با ق�طر خ�ارج�ی
 و طول 9/89 متر كه  ، قطر داخلی " "

در عمق حدود 1012 متری  نصب مي گردد.
مش��خصات كام��ل ادوات درون چاه��ی و 
محل دقیق نصب هر يک از آن ها در چاه اهواز-

بنگستان مذكور در شکل 2 ارائه شده است.
تجهیزات س��رچاهی نیز ش��امل ت��اج چاه، 
برج اصلی، ژنراتور، گیربک��س، الکتروموتور و 
 جعبه كنترل سیس��تم مي باش��د. میله های مکشی
1 اينچی كه در داخل لوله های مغزی قرار گرفته 
و تا س��طح امتداد يافته اند، وظیفه ی انتقال نیروی 
برج به پیس��تون داخل پمپ را جهت انجام فرايند 
مکش بر عهده دارد. از اين رو پس از نصب پمپ 
درون چاه��ی در عمق مورد نظ��ر، تاج جديد بر 
روی چاه نصب می ش��ود. فشار كاری تجهیزات 
تاج نصب ش��ده از نوع 5000 پام بوده و متشکل 
از دو فوران گیر دستی و يک عدد شیر دروازه ای 
 كه در ب��االی فوران گیرها نصب  با اندازه"
می گردد، می باشد. دو شیر دروازه ای و يک شیر 
 نیز بر روي خط تولید  ي��ک طرفه با اندازه "
نصب می گردد. شکل 3 تاج نصب شده بر روی 

چاه مورد نظر را نمايش می دهد.
از نقاط ضعف ت��اج چاه مذكور عدم مجهز 
بودن به فوران گیر هیدرولیکی در مواقع اضطراری 
است كه مؤكداً پیشنهاد می شود در آينده نزديک 
جهت ايمنی بیش��تر يکی از فوران گیرهای دستی 
  4    ساختار کلی برج دستگاه پمپ میله ای-مکشي]2[با نمونه ی هیدرولیکی آن جايگزين ش��ود. برج 

 

  
 ]2[مكشي- اي ساختار كلي برج دستگاه پمپ ميله: 4شكل 

  
توليدي، طول استروك و غيره در  پمپ نصب شده در اين چاه اعم از مقدار دبي همچنين كليه اطالعات فني

  .شده است ارائهبا جزئيات كامل  2جدول 

  3    تاج چاه نصب شده بر روی چاه اهواز-بنگستان]2[

 

جعبه كنترل سيستم و  الكتروموتور، گيربكس، ژنراتور، برج اصلي، تجهيزات سرچاهي نيز شامل تاج چاه
، اند هاي مغزي قرار گرفته و تا سطح امتداد يافته اينچي كه در داخل لوله 1 هاي مكشي ميله .باشد مي

رو پس از  از اين. عهده داردر ي انتقال نيروي برج به پيستون داخل پمپ را جهت انجام فرايند مكش ب وظيفه
 تجهيزاتكاري  فشار. شود بر روي چاه نصب مي چاهجديد ، تاج در عمق مورد نظر نصب پمپ درون چاهي

اي با  و يك عدد شير دروازهدستي گير  فوران و متشكل از دوبوده پام  5000چاه از نوع  نصب شدهتاج 
3"اندازه �

�
اي و يك شير يك طرفه با اندازه  شير دروازه دو. باشد ، ميگردد گيرها نصب مي در باالي فوران كه 

"2 �
��

را نمايش چاه نصب شده بر روي چاه مورد نظر تاج  3 شكل .استمستقر خط توليد روي بر  نيز 
  .دهد مي

  ]2[بنگستان- تاج چاه نصب شده بر روي چاه اهواز: 3شكل 
  

 كداًؤكه ماست گير هيدروليكي در مواقع اضطراري  از نقاط ضعف تاج چاه مذكور عدم مجهز بودن به فوران
ي هيدروليكي آن  گيرهاي دستي با نمونه جهت ايمني بيشتر يكي از فوران شود در آينده نزديك پيشنهاد مي

ار و تن ب 14با توانايي تحمل  TSCYJ14كار برده شده بر روي چاه مذكور از نوع مدل  هبرج ب .شودجايگزين 
 باشد؛ ميهاي زير  كه شامل قسمتاست تن  20متر به وزن  7كورس 

�( 29به  1و نسبت تبديل متر  نيوتن كيلو 32گيربكس با گشتاور  •
��

  تن 3به وزن ) 
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به كار برده ش��ده بر روی چاه مذكور از نوع مدل 
TSCYJ14 با توانايی تحمل 14 تن بار و كورس 
7 متر به وزن 20 تن اس��ت كه شامل قسمت های 

زير مي باشد؛
* گیربکس با گش��تاور 32 كیلو نیوتن متر و 

( به وزن 3 تن نسبت تبديل 1 به 29 )
* موتور 45 كیلو واتی

* محفظه مربوط به وزنه های تعادلی به همراه 
وزنه های تعادلی14

* دو جفت چرخ دنده در باال و پايین برج به 
همراه اتصاالت و زنجیر

* تسمۀ الس��تیکی كه يک سر آن به میله ی 
صیقلی و س��ر ديگ��ر آن به جعب��ۀ تعادلی وصل 

می شود.
* دو عدد غلطک15 در باالی برج

قس��مت های داخلی برج به گونه ای طراحی 
ش��ده اس��ت كه به صورت مکانیک��ی حركت 
دورانی موت��ور و گیربکس را ك��ه تنها در يک 
جه��ت حرك��ت می كنن��د، به حرك��ت رفت و 
برگشتی تبديل كرده و نیروی الزم جهت حركت 

رو به باال و پايین پیستون درون پمپ درون چاهی 
را تأمین مي  كنند.

 2/2m×2/8m×12m ابعاد كل مجموعه معادل
متر اس��ت و مجموعۀ تجهیزات ب��رای محدودۀ 
دماي��ی محیط بین 25 تا 75 س��انتی گراد طراحی 
شده اس��ت. شکل 4 س��اختار كلی دس��تگاه را 
نمايش می دهد. سادگی و عدم پیچیدگی قطعات 

خاص به راحتی قابل تشخیص است.
همچنین كلی��ه اطالعات فن��ی پمپ نصب 
شده در اين چاه اعم از مقدار دبی تولیدی، طول 
اس��تروک و غیره در ج��دول 2 با جزئیات كامل 

ارائه شده است.
 

نتیجه گیري 
با ادامه ی تولید از چاه و كاهش فشار مخزن 
و در نتیجه سنگین  تر شدن ستون چاه، روش هاي 
ف��رازآوری مصنوعی جايگزي��ن تولید طبیعی از 
مخزن مي گردند. به نظر مي رس��د كه بسیاری از 
چاه ه��ا در آينده ی نزديک و جه��ت حفظ و يا 
افزايش میزان تولید بايد به يکي انواع روش هاي 

معمول فرازآوری مصنوعی مجهز شوند. با توجه 
به هزينه های كمتر و زود ب��ازده بودن روش هاي 
ف��رازآوري مصنوعي در مرحل��ه بازيافت ثانويه 
نفت، هم اكنون اي��ن مبحث به يکی از مهم ترين 
اولويت ها در محافل نفتی دنیا تبديل ش��ده است 
كه متأس��فانه در كشور ما هنوز اهمیت و جايگاه 

خود را به درستي پیدا ننموده است. 
نیازمن��د  نف��ت،  تولی��د  ش��رايط  بهب��ود 
سرمايه گذاری جهت وارد كردن تکنولوژی های 
جديد در اين حیطه اس��ت، لذا با توجه به شرايط 
چاه مورد مطالع��ه )اهواز-بنگس��تان( و چاه های 
مش��ابه آن، پمپ های میله ای-مکش��ی با توجه به 
مزايا، امکانات، راندمان بسیار باالی آنها و داشتن 
فاكتورهای مناس��ب صرفه جويی در وقت و زمان 
و هزين��ه و ديگ��ر كاربردهاي ذكر ش��ده در اين 
مقاله می توانند گزينه ی مناس��بی ب��ه همراه ديگر 
روش ه��ای فرازآوری مصنوع��ی جهت افزايش 
تولید از چاه های نفت كشور باشند. اگرچه توانايی 
تولید نفت اين گونه پمپ ها در مقايس��ه با س��اير 

پمپ هاي درون چاهي ديگر نسبتاً كمتر است. 

  2    مشخصات فنی پمپ نصب شده در چاه اهواز-بنگستان

 مشخصات فنی پمپ نصب شده 

وزن برج مدل برج
)تن(

قطر خارجی پمپ 
درون چاهی

)اینچ(

قطر داخلی پمپ 
درون چاهی

)اینچ(

طول 
استروک 

)متر(

تعداد 
استروک 

)در دقیقه(

دبی تولیدی با فرض %100 
حداکثر بازدهی )بشکه در روز(

استروک 
قابل استفاده

میزان تولیدی با 
فرض 75% بازدهی 

و استروک 2/1
)بشکه در روز(

میزان تولیدی با 
فرض 75% بازدهی 

و استروک 2/6
)بشکه در روز(

در هر 
در روزاستروک
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