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ماهنامه  اکتشاف و تولید/ شماره 98 / بهمن ماه 1391

مقدمه
در روش فرازآوری مصنوعی با پمپ الکتريکي شناور، ظرفیت فشارافزايی، 
بازده، انرژی الکتريکی مصرفی و طول عمر پمپ به شدت تابع شرايط عملکرد 
پمپ نسبت به حالت طراحی شده هستند. از طرفی پس از نصب پمپ در 
داخل چاه، امکان تغییر در اجزای رشته تکمیلی بدون تعمیر چاه توسط دكل 
تعمیراتی وجود ندارد. بنابراين بايد پیش از راندن پمپ در داخل چاه، طراحی 
اجزا و پارامترهای عملیاتی پمپ و چاه بهینه  سازی شود تا از عملکرد مطلوب 
پمپ و تولید با نرخ طراحی  شده با حداقل هزينه  های جريانی)كه بخش اعظم 

آن هزينه انرژی الکتريکی مصرفی است( اطمینان حاصل گردد.

1- اطالعات چاه
مخزن  در  افقی  نفت  تولیدی  چاه های  از  مقاله،  اين  در  بررسی  مورد  چاه 
آسماری يکی از میادين جنوبی ايران است. اين چاه با نصب پمپ الکتريکی 
شناور با نرخ تولید 3750 بشکه در روز در مدار تولید بود كه پس از 10 ماه، 
به دلیل از كار افتادن پمپ از سرويس خارج شد. اطاعات چاه در جدول-1 

ارائه شده است.

2- شبيه  سازی چاه و محاسبه پارامترهای عملکرد پمپ
و  شده  شبیه  سازی   PIPESIM   نرم  افزار2010  از  استفاده  با  نظر  مورد  چاه 

پارامترهای عملیاتی آن محاسبه و در جدول- 1 ارائه شده است.
در نتیجه محاسبات حاصل از شبیه  سازی مشخص شد در زمان تولید، نقطه 
عملکرد چاه خارج از بازه عملکرد پمپ6 بوده و بازده پمپ تنها 24 درصد 

بوده كه اين مسئله می  تواند يکی از علل كاهش طول عمر كاركرد پمپ باشد.
شرايط عملیاتی پمپ مورد استفاده در جدول-2 ارائه شده است.

3- طراحی بهينه اجزا و پارامترهای فنی پمپ جدید
به منظور طراحی بهینه پمپ، پارامترهای مدنظر از جمله فشار سرچاهی، عمق 

مقدارواحد ویژگی

psi468فشار مخزن

ºF97دمای مخزن

m1451عمق نهایی حفار

m954عمق نهایی عمود

STB/D/psi123ضریب بهره دهی چاه

ºAPI38درجه سبکی نفت 

SCF/STB182نسبت گاز محلول به نفت

0/2%درصد تولید آب 

1/124وزن مخصوص آب

psi170فشار مورد نیاز خط لوله

STB/D3750نرخ تولید 

 1    اطالعات مخزنی استفاده شده در شبیه  سازی چاه

 )ESP( شبيه سازي، طراحی و بهينه سازی عملکرد پمپ الکتریکي شناور
نصب شده در یکي از چاه هاي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب

پمپ الکتريکی شناور4 يکی از حساس  ترين و پیچیده  ترين روش  های فرازآوری مصنوعی5 است كه كاربرد آن در میادين نفتی ايران و به ويژه در 
توسعه میادين فراساحلی رو به افزايش است. اما در بسیاری موارد طراحي نامناسب و عدم تناسب پارامترهاي عملیاتی پمپ با شرايط طراحي شده، 
باعث آسیب ديدگی و از كار افتادن زودهنگام اين پمپ  ها شده است.در اين مقاله طراحی اجزا و پارامترهای عملکرد  فني يکی از چاه  های مجهز به 
پمپ الکتريکي شناور در مناطق نفت  خیز جنوب كه به دلیل از كار افتادن زودهنگام پمپ از مدار تولید خارج شده، با در نظر گرفتن اصول طراحی 
بهینه پمپ و انجام ارزيابی اقتصادی، بهینه  سازی شده است. بر اساس نتايج ارزيابي فني اقتصادي انجام شده، راه  اندازي چاه از طريق جايگزين كردن 
پمپ قبلی با پمپ بهینه، سبب دست  يابی به تولید پیشین با 57 درصد مصرف انرژی الکتريکی كمتر و صرفه  جويی چشمگیر در هزينه انرژی الکتريکی 
مصرفی اين چاه خواهد شد. ضمن اينکه به دلیل طراحی نقطه عملکرد پمپ بهینه در حالت بهینه عملکرد، طول عمر كاركرد پمپ نیز افزايش خواهد 
يافت كه نتیجه آن صرفه  جويي قابل  ماحظه  ای در هزينه  هاي سرمايه  اي در صورت استفاده درازمدت از اين روش فرازآوري مصنوعي خواهد بود.

امير مسعود فوالدگر1، حسين قبادی2، بهنام خداوردی ساماني3 شركت ملی مناطق نفت  خيز جنوب 

فرازآوری مصنوعي، بهینه  سازي تولید، بهینه  سازي عملکرد پمپ الکتريکي شناور، طراحی بهینه پمپ  های الکتريکی شناور
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مقــــالـــــات

نصب پمپ، اندازه، ظرفیت و تعداد مراحل9 پمپ، توان، ولتاژ و آمپراژ موتور 
الکتريکي، اندازه كابل و لوله مغزی، محافظت  كننده10 و ظرفیت تجهیزات 

سطحی به صورت بهینه فنی و اقتصادی محاسبه و انتخاب شد.

3-1- فشار سرچاهی بهينه
فشار سرچاهی بهینه موردنظر برای طراحی پمپ بهینه  با در نظر گرفتن حداقل 
فشار مورد نیاز خط لوله و ضريب بحرانی كاهنده 0/53 و 50 پام حاشیه ايمنی 
برابر 370 پام محاسبه شد. اضافه فشار در نظر گرفته شده، باعث تثبیت پس 
فشار اعمال شده روی پمپ ، تثبیت شرايط عملکرد پمپ و پايداری نرخ 
تغییر  در صورت  می  تواند  اضافه  فشار  اين  هم  چنین  می  شود.  تولیدی چاه 
شرايط عملکرد مخزن و يا پمپ نسبت به حالت پیش  بینی شده، برای تغییر 
شرايط عملکرد پمپ بدون كاهش نرخ تولید راهگشا باشد. اگرچه طراحی 
پمپ با فشار اضافی باعث افزايش تعداد مراحل پمپ و تاحدودی افزايش 
مصرف برق می  شود. اما اين افزايش هزينه در دراز مدت با تثبیت نرخ تولیدی 

و افزايش طول عمر پمپ جبران خواهد شد.

3-2-  انتخاب عمق بهينه نصب پمپ
به دلیل تأثیر نامطلوب گاز بر توان فشارافزايی و بازده پمپ همواره سعی بر اين 
است كه پمپ در زير نقطه آزادشدن گاز محلول در ستون چاه نصب شود. با 
توجه به شکل-1 كه حساسیت  سنجی نرخ تولیدی نسبت به عمق نصب پمپ 
را نشان می  دهد، حداقل عمق نصب پمپ جهت جلوگیری از ورود گاز آزاد 

تحلیل گره  ای و حساسیت  سنجی نسبت به عمق پمپ     1  

  خيز جنوب هاي شركت ملي مناطق نفت نصب شده در يكي از چاه) ESP(سازي عملكرد پمپ الكتريكي شناور  سازي، طراحي و بهينه شبيه
  خيز جنوب  شركت ملي مناطق نفت ،3، بهنام خداوردي ساماني2، حسين قبادي1امير مسعود فوالدگر
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 بودهمتر  800 جهت جلوگيري از ورود گاز آزاد به پمپحداقل عمق نصب پمپ دهد،   نشان ميرا  نصب پمپ
بهتـر  فته شده، فشار حباب در نظر گر قطعيت در  و احتمال عدمافت فشار مخزن در آينده  در نظر گرفتنو با 

اما با توجه به افقي بودن چـاه و محـدوديت حـداكثر     .شودعمق نصب تر از اين   تا حد امكان پاييناست پمپ 
در نظـر   )چاه درجه  60در زاويه (حفار  متر 1015، ها، عمق بهينه نصب  درجه براي نصب اين پمپ 60زاويه 

  .شدگرفته 

  
  پمپ سبت به عمقسنجي ن  و حساسيتاي   تحليل گره  -1شكل 

  
  و مدل پمپ  اندازه بهينه انتخاب -3-3

بـا توجـه بـه    لـذا   .كمتـري دارنـد  قيمـت   بيشـتر ازده و قدرت فشارافزايي ببا وجود  اندازه  بزرگهاي با   پمپ
بـا   نصب از نظـر عمليـاتي، پمـپ   قابل  ترين پمپ   بزرگاين چاه،  اينچ براي 7آستري محدوديت قطر داخلي 

كـه در   Centrilift E-127 مـدل  ،هاي مختلف  پس از بررسي پمپ .خواهد بود) 513سري ( چاين 13/5اندازه 
مـورد   نرخدر  عملياتي پمپپارامترهاي  .دانتخاب ش را داردعملياتي بيشترين بازده  طراحي شده نرخ توليدي

  .ارائه شده است 3-نظر در جدول
  

  مقدار واحد مشخصات
 Centrilift E-127   مدل پمپ

 inch 13/5 ارجي پمپقطر خ

  150  # تعداد مراحل پمپ
  72  % حداكثر بازده پمپ

  66  % عملياتي پمپبازده
  2    نمودار عملکرد پمپ در شرایط طراحی شده)چپ( و نمودار عملکرد پمپ در فرکانس متغیّر راست  bbl/day 2123 -4722 بازه عملكرد پمپ

  خيز جنوب هاي شركت ملي مناطق نفت نصب شده در يكي از چاه) ESP(سازي عملكرد پمپ الكتريكي شناور  سازي، طراحي و بهينه شبيه
  خيز جنوب  شركت ملي مناطق نفت ،3، بهنام خداوردي ساماني2، حسين قبادي1امير مسعود فوالدگر
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  hp 110  )هرتز 50( توان مورد نياز
  psi 1446  فشار تخليه
  psi  395  فشار ورودي
  m 927  هد توليدي

  0  %  گاز آزاد در ورودي پمپ
  ت و عملكرد پمپ بهينه انتخاب شدهمشخصا -3جدول 

  

  
 متغيرو نمودار عملكرد پمپ در فركانس ) چپ( نمودار عملكرد پمپ در شرايط طراحي شده 2شكل 

  )راست(
  
  11جداكننده گاز درون چاهي -3-4

بيني شـده كـه     پام پيش 395پمپ طراحي شده، فشار جرياني ورودي پمپ  وسازي چاه   براساس نتايج شبيه
و احتمال جدايش گاز محلول در نفت و ورود آن به پمپ در طـول   هاين چاه بوددر از فشار حباب نفت باالتر 

 نـرخ بـودن   زيـاد امـا بـا توجـه بـه      .وجود ندارد ،)شود  كه حداكثر دو سال در نظر گرفته مي( آنعمر كاركرد 
 بـراي ايـن چـاه   نـده گـازي   جداكن ، نصـب در آينده نزديك از آن توليدي اين چاه و احتمال توليد گاز همراه

  .شدپيشنهاد 
  
  بهينه الكتريكي انتخاب موتور -3-5

 يترين موتور  لذا بزرگ ؛ابدي  موتور افزايش و هزينه خريد آن كاهش ميتوان  ،موتور الكتريكي اندازهبا افزايش 
بـراي   ،باشـد قطر داخلي جداري كمتر از  )براي راندن كابل فضاي الزمبا در نظر گرفتن (كه قطر خارجي آن 

و كمتـرين   موتور با بيشترين ولتـاژ  ،ولتاژ در دسترسحداكثر با در نظر گرفتن از طرفي . شدانتخاب اين چاه 

مقایسه پروفایل فشاری ستون چاه در سه حالت بدون پمپ، پیش 
  3    از خرابی پمپ و بعد از نصب پمپ بهینه

  خيز جنوب هاي شركت ملي مناطق نفت نصب شده در يكي از چاه) ESP(سازي عملكرد پمپ الكتريكي شناور  سازي، طراحي و بهينه شبيه
  خيز جنوب  شركت ملي مناطق نفت ،3، بهنام خداوردي ساماني2، حسين قبادي1امير مسعود فوالدگر
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2لوله مغزي ، براي اين چاه انجام شده رزيابي اقتصاديابر اساس 
 انـدازه عنـوان  ه ب 2-و كابل شمارهاينچ  14

  )5-جدول( .شدكابل و لوله مغزي انتخاب  براي بهينه فني و اقتصادي
  
  16مبدلو  15تابلو برق -3-8

 در صـورت . شـد  محاسـبه  KVA  163داقلح ،براي شرايط طراحي شده تابلو برق و مبدل 17ظاهري ظرفيت
 حـداقل د بايـ  مبـدل و تـابلو بـرق   ظاهري ظرفيت ، هرتز 65فركانس  بيشينهنصب سيستم فركانس متغير با 

KVA 350 2[ ظر گرفته شوددر ن.[  
 
  فني اقتصادي و مقايسه ارزيابي -4

  .شدمقايسه با پمپ پيشين  محاسبه و پمپ بهينه جديدچاه و پارامترهاي فني و اقتصادي عملكرد 
  
  چاه عملكرد جريانيمقايسه  -4-1

و توليـد بـا    )در زمـان توليـد  ( پيشينسه حالت بدون پمپ ، توليد با پمپ  درچاه مورد نظر  جرياني عملكرد
  .ه استدشارائه  4و  3-هاي  و در شكل مقايسه بهينه جديدپمپ 

  
بعد از پمپ، پيش از خراب شدن پمپ و بدون در سه حالت فايل فشاري ستون چاه پرو مقايسه 3شكل 

  بهينهنصب پمپ 

مقدارواحد ویژگی

STB/D3750نرخ تولید 

psia250فشار جریانی سرچاه

50%حداکثر بازده پمپ

24%بازده عملیاتی پمپ

Hz52فرکانس پمپ

bbl/day2870-1570بازده عملکرد پمپ

bbl/day4090نرخ تولیدی ته چاه 

سایش از باال8شرایط عملکرد پیشرانه 7پمپ

شرایط عملیاتی پمپ موجود بر اساس شرایط تولید پیش از خرابی 
پمپ

    2 
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 مقایسه عملکرد فشار سرچاهی پمپ قبلی با پمپ بهینه جدید  4    

  خيز جنوب هاي شركت ملي مناطق نفت نصب شده در يكي از چاه) ESP(سازي عملكرد پمپ الكتريكي شناور  سازي، طراحي و بهينه شبيه
  خيز جنوب  شركت ملي مناطق نفت ،3، بهنام خداوردي ساماني2، حسين قبادي1امير مسعود فوالدگر
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  جديد بهينه اهي پمپ قبلي با پمپمقايسه عملكرد فشار سرچ -4شكل 

  
  نسبت به توليد گاز و آب اضافيسنجي   حساسيت -4-2

ست كه توليد آب، ا اينهاي ديگر فرازآوري مصنوعي   هاي الكتريكي شناور نسبت به روش  يكي از مزاياي پمپ
 .دشو  افزايش بازده و قدرت فشارافزايي پمپ مي سبب

  
  فشار سرچاهي، بازده و توان مورد نياز پمپ بهينه جديد ير درصد آب توليدي برأثت -5شكل 

  
  ثير نسبت گاز به نفت توليدي بر فشار سرچاهي، بازده و توان مورد نياز پمپ بهينه جديدأت -6شكل 

 
  پمپ پارامترهاي عملياتيمقايسه  -4-3

به آن 800 متر بوده و با در نظر گرفتن افت فشار مخزن در آينده و احتمال 
عدم  قطعیت در فشار حباب مد نظر، بهتر است پمپ تا حد امکان پايین  تر از 
اين عمق نصب شود. اما با توجه به افقی بودن چاه و محدوديت حداكثر زاويه 
60 درجه برای نصب اين پمپ  ها، عمق بهینه نصب، 1015 متر حفار )در زاويه 

60 درجه چاه ( در نظر گرفته شد.

3-3- انتخاب اندازه و مدل بهينه برای پمپ 
بیشتر،  فشارافزايی  قدرت  و  بازده  وجود  با  بزرگ،    اندازه  با  پمپ  های 
قیمت  كمتری دارند. لذا با توجه به محدوديت قطر داخلی آستری 7 اينچ 
برای اين چاه، بزرگ  ترين پمپ  قابل نصب از نظر عملیاتی، پمپی با اندازه 
 5/13 اينچ )سری 513( خواهد بود. پس از بررسی پمپ  های مختلف، مدل
Centrilift E-127 كه در نرخ تولیدی طراحی شده بیشترين بازده عملیاتی را 
دارد انتخاب شد. پارامترهای عملیاتی پمپ در نرخ مورد نظر در جدول-3 

ارائه شده است.

3-4- جداكننده گاز درون چاهی11
براساس نتايج شبیه  سازی چاه و پمپ طراحی شده، فشار جريانی ورودی پمپ 
395 پام پیش  بینی شده كه باالتر از فشار حباب نفت در اين چاه بوده و احتمال 
جدايش گاز محلول در نفت و ورود آن به پمپ در طول عمر كاركرد آن 
)كه حداكثر دو سال در نظر گرفته می  شود(، وجود ندارد. اما با توجه به زياد 
بودن نرخ تولیدی اين چاه و احتمال تولید گاز همراه از آن در آينده نزديك، 

نصب جداكننده گازی برای اين چاه پیشنهاد شد.

تأثیر نســبت گاز به نفت تولیدی بر فشــار ســرچاهی، بازده و توان 
مورد نیاز پمپ بهینه جدید

    6  
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مقدارواحد ویژگی

Centrilift E-127مدل پمپ 

inch 5/13قطر خارجی پمپ

150#تعداد مراحل پمپ

72%حداکثر بازده پمپ

66%بازده عملیاتی پمپ 

bbl/day4722-2123بازده عملکرد پمپ

hp4090توان مورد نیاز )50 هرتز(

psi1446فشار تخلیه

psi395فشار ورودی

m927هد تولیدی

0%گاز آزاد در ورودی پمپ

 3    مشخصات و عملکرد پمپ بهینه انتخاب شده

مقدارواحد ویژگی

Centrilift544 singleمدل موتور

inch5/44قطر خارجی موتور
Hz50فرکانس کارکرد

188#توان اسمی

Volt1833ولتاژ اسمی

Amp65آمپراژ اسمی 

60%بار عملیاتی موتور

Amp50شدت جریان عملیاتی

Kwh100انرژی الکتریکی مصرفی

 4    مشخصات و عملکرد موتور الکتریکي بهینه انتخاب شده
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مقــــالـــــات

3-5- انتخاب موتور الکتریکي بهينه
با افزايش اندازه موتور الکتريکي، توان اين موتور افزايش و هزينه خريد 
آن كاهش می  يابد؛ لذا بزرگ  ترين موتوری كه قطر خارجی آن )با در 
از قطر داخلی جداری  برای راندن كابل( كمتر  نظر گرفتن فضاي الزم 
باشد، برای اين چاه انتخاب شد. از طرفی با در نظر گرفتن حداكثر ولتاژ 
تا  انتخاب شد  آمپراژ  و كمترين  ولتاژ  بیشترين  با  موتوری  دسترس،  در 
هرزروی انرژی الکتريکی كاهش يابد. با توجه به پیش  بینی تجهیز سیستم 
 65 فركانس  حداكثر  گرفتن  نظر  در  و  متغیر12  فركانس  سامانه  به  پمپ 
هرتز برای اين چاه بايد حداقل توان موتور انتخابی hp 185 در فركانس 
50 هرتز باشد تا در صورت افزايش فركانس تا 65 هرتز دچار اضافه بار13 
در جدول-4  بهینه شده  موتور  عملیاتی  پارامترهای  و  مشخصات  نشود. 

ارائه شده است.

3-6- محافظت  كننده بهينه
با توجه به زاويه انحراف حدود 60 درجه اين چاه، محافظت  كننده كیسه  ای14 

با حداقل دو محفظه برای آن انتخاب شد.

3-7-  بهينه  سازی اقتصادی اندازه كابل و لوله مغزی
انرژی  هرزروی  كاهش  باعث  پمپ،  كابل  و  مغزی  لوله  اندازه  افزايش 
هیدرولیکی و الکتريکی در لوله مغزی و كابل و در نتیجه كاهش انرژی 

الکتريکی مصرفی كل سیستم می  شود. اما در مقابل، هزينه خريد كابل و لوله 
مغزی افزايش مي  يابد. بنابراين انتخاب اندازه بهینه كابل و لوله مغزی نیازمند 
انجام ارزيابی اقتصادی است؛ به  نحوي كه كاهش هزينه برق مصرفی در طول 
عمر كاركرد پمپ )حداكثر 2 سال(، جبران  كننده افزايش هزينه خريد كابل و 

لوله مغزی با اندازه های بزرگ ترباشد ]1[.
بر اساس ارزيابی اقتصادی انجام شده براي اين چاه، لوله مغزی 412  اينچ و 
كابل شماره -2 به عنوان اندازه بهینه فنی و اقتصادی برای كابل و لولۀ مغزی 

انتخاب شد.

3-8- تابلوی برق15 و مبدل16
  KVAظرفیت ظاهري17 تابلوی  برق و مبدل برای شرايط طراحی شده، حداقل
163 محاسبه شد. در صورت نصب سیستم فركانس متغیر با بیشینه فركانس 
65 هرتز، ظرفیت ظاهري مبدل و تابلو برق بايد حداقل KVA 350 در نظر 

گرفته شود ]2[.

4- ارزیابی و مقایسه فني اقتصادي
پارامترهاي فني و اقتصادي عملکرد چاه و پمپ بهینه جديد محاسبه و با پمپ 

پیشین مقايسه شد.

4-1- مقایسه عملکرد جریاني چاه
عملکرد جرياني چاه مورد نظر در سه حالت بدون پمپ ، تولید با پمپ پیشین 

و تولید با پمپ بهینه جديد مقايسه و در شکل  هاي-3 و 4 ارائه شده است.

4-2- حساسيت  سنجی نسبت به توليد گاز و آب اضافی
يکی از مزايای پمپ  های الکتريکی شناور نسبت به روش  های ديگر فرازآوری 
مصنوعی اين است كه تولید آب، سبب افزايش بازده و قدرت فشارافزايی 

پمپ می  شود.
 

4-3- مقایسه پارامترهای عملياتی پمپ
پارامترهای عملکرد فني پمپ قبلی و پمپ بهینه جديد در نرخ تولیدی يکسان 

)3750 بشکه در روز( محاسبه و در جدول-5 ارائه شده است.

4-4- مقایسه هزینه  های جریانی پروژه
الکتريکی كل  انرژی  انجام شده، مصرف  اقتصادی  بر اساس ارزيابی فني 
سیستم پمپ بهینه به میزان 57 درصد كمتر از پمپ پیشین خواهد بود كه نتیجه 
آن 122688 دالر صرفه  جويي در هزينه انرژي الکتريکي مصرفي اين چاه به 

ازاي يك سال كاركرد پمپ می  باشد.)جدول-6(

نتيجه  گيری
● بهینه، بازده عملیاتی پمپ 42 درصد و بازده كل 	 در حالت طراحي 

سیستم 19 درصد بیش از پمپ نصب  شده پیشین است كه اين افزايش 
بازده، منجر به كاهش شديد هزينه  های جريانی فرازآوری مصنوعي 
و درعین حال افزايش عمر كاركرد پمپ الکتريکي شناور )كاهش 

هزينه  هاي سرمايه اي در درازمدت( خواهد شد.
● افزايش 	 و  چاه  تولید  شرايط  تثبیت  سبب  بهینه،  سرچاهي  فشار 

پمپ بهینه جدیدپمپ پیشینواحدمشخصات

psia250370فشار سرچاهی 

m9601015عمق نصب پمپ

بحرانیزیر بحرانی شرایط جریان کاهنده

پایدارناپایدارشرایط تولید

Hz5250فرکانس کارکرد

2466%بازده پمپ

شرایط عملیاتی 
بدون سایشسایش از باالپیشرانه پمپ

میزان فشار افزایی 
psia9311052پمپ

برق مصرفی موتور 
Kwh235100الکتریکی

8088%بازده موتور

13060%بار موتور

برق مصرفی کل 
Kwh245103سیستم 

1231% بازده کل سیستم

 5    مقایسه پارامترهای عملکرد فنی پمپ پیشین با پمپ بهینه جدید
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4. Electrical Submersible Pumps 

(ESP)
5. artificial lift

6. pump operating range
7. impeller
8. up-thrust
9. stage
10. protector
11. downhole gas separator

12. variable frequency drive
13. over load
14. bag type protector
15. swith board
16. transformer
17. apparent power
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مقایسه هزینه  هاي جریاني پمپ موجود با پمپ جدید

پمپ بهینه جدید پمپ قبلی واحد هزینه

هزینه ماهانه
176407416$برق مصرفی پمپ

درصد کاهش مصرف برق 
پمپ

%57

122688$صرفه جویی ساالنه

    6 

واحدارزیابی
 )inch( اندازه لوله مغزی

412 
312312278278 

278
AWG224246شماره کابل

Kwh149152155160162167توان مصرفی

year15516123691014760763748/$کاهش هزینه برق مصرفی در سال 

316212150115293113825174$افزایش هزینه خرید کابل و لوله مغزی بزرگتر

year2/001/71/51/91/4زمان جبران افزایش هزینه

XXXXX√ترکیب بهینه کابل و لوله مغزی 

√سایز کابل و لوله مغزی پیشین

 7    ارزیابی اقتصادی برای انتخاب اندازه بهینه کابل مغزی از نطر فنی و اقتصادی

انعطاف  پذيري اين روش فرازآوري مصنوعي نسبت به تغییر عملکرد 
چاه و مخزن در آينده خواهد شد.

● اندازه كابل و لوله مغزی انتخاب شده برای پمپ پیشین از نظر فنی 	
و اقتصادی بهینه نبوده و باعث افزايش انرژی الکتريکی مصرفی كل 

سیستم می  شد.
● انتخاب بهینه موتور الکتريکي، باعث كاهش بار موتور از 130 درصد به 	

60 درصد و افزايش بازده آن از 80 درصد به 88 درصد و كاهش برق 
مصرفی آن ازKwh  235 به Kwh 100 شد.

●  افزايش تولید آب اضافی باعث افزايش بازده، میزان فشارافزايی پمپ 	
بهینه و افزايش فشار سرچاه در نرخ ثابت تولید خواهد شد.)شکل-5(

● در صورت افزايش نسبت گاز به نفت تولیدي تا SCF/STB 330 از 	
طريق كاهش فشار سرچاهي، امکان تثبیت شرايط تولید در نرخ و بازده 

عملیاتي پمپ بهینه جديد طراحي شده وجود دارد.)شکل-6(
● میزان صرفه جويی 122688 دالر در هزينه يك سال مصرف برق پمپ 	

بهینه  سازی طراحی  تأثیر چشمگیر   نشان  دهنده  برای فقط يك چاه، 
اين  با  مصنوعي  فرازآوري  هزينه  هاي  بر  شناور  الکتريکی  پمپ  های 
روش بوده و به طور قطع با افزايش زمان پروژه و در نظر گرفتن همه 

چاه  های میدان، میزان صرفه  جويی حاصل چند برابر خواهد شد.

پيشنهادها
● طراحي ارائه شده توسط شركت  هاي پیمانکار پیش از اجراي پروژه 	

بررسی شده و در صورت نیاز، بازنگري و بهینه  سازي گردد.
● جهت افزايش طول عمر پمپ و كاهش هزينه  هاي جرياني و سرمايه  اي 	

پروژه فرازآوری مصنوعي توسط پمپ  های الکتريکی شناور، شرايط 
فني عملکرد پمپ  ها به صورت مداوم شبیه  سازي، بررسي و بهینه  سازی 

شود.


