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معرفی و شبیه سازی تلمبه  های درون چاهی نصب شده
در شرکت ملی مناطق نفت  خیز جنوب

 

مقدمه
شــركت ملي نفت ایران به عنوان تنها شــركت بهره بردار میادین نفتي 
كشور همواره به دنبال یافتن راهکارهاي مناسب جهت تداوم تولید و فراهم 
كردن شــرایط تخلیه حداكثری و البته صیانتی از مخازن بوده است. در این 
راستا مطالعه و به كارگیري فناوري  هاي مختلف جهت دست  یابي به اهداف 
فوق از وظایف بخش فني مجموعه  هاي متولي تولید نفت و گاز مي باشــد. 
گستردگي و پیچیدگي میادین موجود در حوزه فعالیت شركت ملي مناطق 
نفت  خیز جنوب موجب به كارگیري فناوري  هاي جدید، متناسب با شرایط 

مخازن شده كه پمپ  های درون  چاهي نیز از جمله این فناوري  ها هستند.
هنگامــی كه انــرژي طبیعي مخزن بــراي انتقال نفت تا ســرچاه كافي 
نباشد و یا نتواند فشار سرچاهي مطلوب را تأمین كند، استفاده از روش  هاي 
فرازآوري مصنوعي ضروري خواهد بود. هدف اصلي اســتفاده از سیســتم 
فــرازآوري مصنوعي در ابتدا، افزایش فشــار جریاني با هدف بهینه  ســازی 
فرآینــد تولید و جلوگیری از هــرزروی نفت در مرحله فرآورش در واحد 
بهره  بــرداری و در مرحله بعد افزایش میزان تولید اســت. این مهم با تجهیز 
چاه  هــای مورد نظر بــه تلمبه  هــای درون  چاهی حاصل مي گــردد. در این 
مطالعــه، پس از تحلیل نمودار  هاي عملکرد چاه و مخزن، لزوم اســتفاده از 

تلمبه  های درون  چاهي از جمله تلمبه  های میله  اي مکشي، الکتریکي و خالء 
پیشرو بررســي شده است. الزم به ذكر اســت كه شبیه  سازي چاه به وسیله 

نرم  افزارهای شبیه  ساز Pipesim 2009 و Sub Pump انجام شده است.

1- خصوصیات مخزن تولیدی مورد مطالعه
 مخزن تحت بررسی از مخازن نفتي كربناته و داراي دو سازند تولیدي 
با شــرایط فشاری متفاوت است. از آنجا كه فشار مخزن باالتر از فشار نقطه 
اشباع اســت، مخزن فاقد كالهک گازي است. هم  چنین اختالف زیاد بین 
فشــار حباب و فشار مخزن سبب پایین بودن میزان گاز محلول در نفت این 
مخزن )حدود SCF/STB 500-400( شــده كه ایــن عامل در كنار درجه 
API پایین نفت، عمــق زیاد نواحي تولیدي و پایین بودن ضریب بهره  دهي 

مخزن )كه باعث افزایش افت فشار درون مخزن و به دنبال آن كاهش فشار 
ته چاهی مي  شــود(، از علل ناكافی بودن مقدار فشار سرچاهي و میزان كم 
تولید از مخزن اســت. پایین بودن فشار سرچاهي منجر به بسته شدن چاه و 
یا ارســال نفت تولیدي به جداكننده مرحله دوم و عدم دست  یابی به شرایط 
بهینه تولید و از دســت رفتن بخشــی از نفت همراه با گاز شــده كه این امر 
ســبب كاهش كیفیت نفت و ســوزاندن گاز در جداكننده مي  شود. لذا به 

 مخزن مورد بررسي در این مطالعه یکی از مخازن نفتی جنوب غرب ایران است. عمق زیاد نواحي تولیدي و پایین بودن ضریب بهره  دهي چاه
 باعث كاهش توان تولید و فشار سر  چاهي مطلوب و در نتیجه بسته شدن چاه و یا ارسال نفت تولیدي به جداكننده مرحله دوم می شود؛ لذا
 به منظور تأمین فشار مورد نیاز مرحله اول بهره برداري از تلمبه درون  چاهي استفاده می كنند. دو چاه از این میدان در شرایط مختلفي هم چون
 جریان طبیعی، نصب لوله مغزی در سایزهای مختلف و استفاده از انواع مختلف تلمبه هاي  درون  چاهی شبیه  سازی شده اند. در این مطالعه، پس
 از تحلیل نمودارهاي عملکرد چاه و مخزن و هم چنین خصوصیات سیال این مخزن مشخص شد كه به كارگیري لوله  مغزي به تنهایي در بهبود
 شرایط تولید چاه ها مؤثر نبوده و استفاده از روش  هاي فرازآوري ضروري است. در ادامه این مطالعه استفاده از تلمبه  هاي درون  چاهي، تلمبه
 تسمه  ای میله  اي مکشي، الکتریکي و خالء پیشرو جهت نصب درون چاه  ها شبیه  سازی شد. تحلیل نمودار  های گرهی و فشاری بیان  گر توانایی

 دست  یابی به شرایط مطلوب فشارسر  چاهي و میزان تولید پس از استفاده پمپ مذكور است.

محمد حسین غزل1، حمید عباسی عبدلی2  شرکت ملی مناطق نفت  خیز جنوب

تلمبه درون  چاهي الکتریکي، تلمبه تسمه  ای میله اي مکشي، تلمبه خالء پیشرو



66

مقــــالـــــات

منظور تأمین فشــار الزم جهت انتقال نفت به ســطح و پس از آن به مرحله 
نخســت واحد بهره برداري، اســتفاده از تلمبه درون  چاهي در عمق مناسب 
توصیه می  شود. درادامه مطلب ضمن معرفی انواع تلمبه  های درون  چاهی به 
بررســی نتایج شبیه  سازی دو حلقه چاه كه اطالعات آنها در جدول-1 ارائه 
شده است می پردازیم. هم  چنین برای به دست آوردن رابطه تجربی مناسب 
جریان دو فازی از آزمایش فشار جریانی استفاده شده است. پس از مقایسه 
منحنی فشــارها با انواع روابط تجربی، در نمودار فشار نسبت به عمق چاه و 
تطابق آنها با یکدیگر و با توجه به كمترین میزان خطا، بهترین رابطه تجربی 
را انتخاب مي كنیم. بهترین رابطه به دســت آمده در چاه  های مورد مطالعه، 

رابطه Mukherjee and Brill است. )نمودار-2(

2- تلمبه الکتریکي درون  چاهي
اولین نوع تلمبه اســتفاده شــده در یکی ازچاه  های ایــن مخزن، تلمبه 
الکتریکي درون  چاهي اســت. این نوع تلمبه از نــوع گریز از مركز بوده و 
تعــداد مراحل مورد نیاز جهت نصب تلمبه در عمق مورد نظر و اندازة لوله 
  مغزي مناســب، براســاس شبیه  ســازي چاه با نرم  افزار و بر اساس اطالعات 
حاصل از جریان طبیعي چاه، مشــخص مي  شــود. بخش  هاي مختلف رشته 
تکمیلي مجهز به تلمبه درون  چاهي به ترتیب از انتهایي  ترین بخش تا ســطح 
عبارتنــد از: حس  گر، موتور تلمبــه گریز   از   مركز، محافــظ موتور، تلمبه 
درون  چاهی، كابل، شــیر یک طرفه، مســیر كنارگذر )در صورت وجود(، 
لوله  هــاي مغزي، آویزه لوله  مغزي، ژنراتور برق و اتاق كنترل )شــکل-1(. 
یکي از حســاس  ترین بخش های تلمبه  هاي الکتریکــي درون چاهي، كابل 
اســت كه از مزایاي این نوع تلمبه ها به شــمار می  رود؛ چراكه دسترســي به 
حدفاصل تولیدي جهت بررسي فواصل تولید از طریق مسیر كنارگذر تلمبه 
را امکان پذیر كرده و عماًل در صورت عدم عملکرد مناســب تلمبه مي توان 
با بررســي هاي درون چاهي امکان رفع مشکل و یا در مدار تولید قرار دادن 

چاه دومچاه اولاطالعات

)psia( 44454384فشار استاتیک مخزن

)F°( 240250دمای مخزن

)STB/d/psi( 32/07شاخص بهره دهی

)Scf/STB( 485425نسبت گاز محلول

API 2022/5درجه سبکی

)psia(125187فشار سر چاهی

)STB/d( 400420دبی تولیدی

00درصد تولید آب )%(

اطالعات استفاده سده در طراحی فرازآوری مصنوعی    1 

چاه از مســیر كنار گذر )در صورت وجود تــوان تولید به صورت طبیعي( 
را فراهم نمــود. از ملزومات عمر طوالني این نوع تلمبه ها اســتفاده از برق 
پایدار با هدف جلوگیري از خاموش شدن تلمبه است؛ چراكه عامل اصلي 
كاهش طول عمر این نمونه از تلمبه  ها تعدد دفعات خاموش و روشن شدن 
آنهاســت. جداكننده گاز نیز یکي دیگر از بخش  هاي مهم رشــته تکمیلي 
مجهز به تلمبه اســت كه با جدا  ســازي و هدایت گاز به درون دالیز، مانع از 

ورود گاز به داخل تلمبه و از كار افتادن تلمبه می  شود.
در ابتــدا با اســتفاده از اطالعــات حاصل از آزمایــش بهره دهي چاه، 
فشار جریاني و اســتاتیک چاه با استفاده نرم افزار Pipesim شبیه  سازي شد. 
شکل-2 بیان  گر متناســب بودن داده  های جریانی در شرایط بررسی چاه با 
رابطه تجربي Mukherjee and Brill اســت. شــکل-3 نیز نمودار عملکرد 
چاه و مخزن ) فشــار ته چاه نســبت بــه میزان تولید( را نشــان مي دهد. در 
این شــکل منحني آبي  رنگ، بیان گر عملکرد مخــزن و نمودار قرمز رنگ 
عملکرد ســتون چاه را نشان می  دهد كه محل برخورد این دو منحني، فشار 
و میزان تولید كنوني چاه اســت. هدف از این مطالعه، تغییر نمودار عملکرد 
ستون چاه و رساندن آن به شرایط مطلوب مورد نیاز است. با توجه به فشار 
كنوني ســرچاهي )125 پام( و میزان تولید چاه )400 بشــکه در روز(، لزوم 

  1    متعلقات پمپ الکتریکي درون  چاهي

  

  
  چاهي  متعلقات پمپ الكتريكي درون 1-شكل

  
بـا اسـتفاده   يك چـاه  ت، فشـار جريـاني و اسـتا   چـاه  دهي از اطالعات حاصل از آزمايش بهره با استفاده در ابتدا

بـا   هاي جرياني در شرايط بررسي چـاه   گر متناسب بودن داده  بيان 2-شكل .دشسازي   شبيه Pipesimافزار  نرم
فشار ته چاه نسبت بـه  ( نمودار عملكرد چاه و مخزن نيز  3-شكل. است Mukherjee and Brill طه تجربيبرا

عملكـرد مخـزن و نمـودار قرمـز رنـگ      بيـانگر   ،رنـگ   منحني آبي شكلاين در  .دهد را نشان مي) ميزان توليد
 .اسـت كنـوني چـاه    ميزان توليدفشار و  ،محل برخورد اين دو منحني كه دهد  نشان ميعملكرد ستون چاه را 

با توجـه   .استبه شرايط مطلوب مورد نياز آن دن انو رس ر نمودار عملكرد ستون چاهييتغ ،اين مطالعه از هدف
ـ   ،)بشـكه در روز  400( چاه توليد ميزانو  )پام 125( چاهيسر كنوني فشاربه  هـاي    شگيـري رو  كـار  هلـزوم ب

  ].1[ناپذير است يابي به شرايط بهينه توليد اجتناب  فرازآوري مصنوعي جهت دست
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به كار گیــري روش  هاي فرازآوری مصنوعی جهت دســت  یابی به شــرایط 
بهینه تولید اجتناب ناپذیر است]1[.

شــکل-4 نمودار فشار سرچاهي نسبت به میزان تولید را نشان مي  دهد. 
با حساسیت  سنجي نمودار نسبت به راندن لوله مغزي در اندازه  هاي مختلف 
 و 7 اینــچ و هم چنین بدون لوله مغزي، حداكثر افزایش   ،  ،
فشار ســرچاهي براي تولید حدود 400 بشکه در روز تقریباً معادل 220 پام 
به دســت آمده است. این در حالي اســت كه حداقل فشار جریاني مطلوب 
حدود 500 پام است. در نتیجه راندن لوله مغزي به تنهایي قادر به تأمین فشار 
سرچاهي مورد نیاز نیســت. لذا در این چاه از تلمبه الکتریکي درون  چاهي 
با طراحي فشار ســر چاهي 600 پام و میزان تولید مورد نیاز 1500 بشکه در 
روز اســتفاده مي  شــود كه با نصب تلمبه در عمــق 2283 متر حفار، ضمن 
فشــار افزایی، چاه به شــرایط مطلوب نزدیک می شود. در شکل-5 نمودار 
عملکــرد تلمبه منتخب از نوع Reda در محدود طراحي نشــان داده شــده 

است]2[.
براي افزایش بازدهي، تلمبه باید در عمقي نصب شود كه سیال ورودي 
به تلمبه تک فاز باشــد. همان طور كه در شکل-6 مشاهده می  شود در نقطه 

مقایســه پروفایل فشار پیش  بیني شده توســط معادالت تجربي با اطالعات 
آزمایش جریاني

    2  

  

  
  بيني شده توسط معادالت تجربي با اطالعات آزمايش جرياني  مقايسه پروفايل فشار پيش 2-شكل

  

  
  طبيعي شرايط توليد درچاه و مخزن عملكرد  3-شكل

  
 نسـبت بـه  نمـودار  سـنجي    با حساسيت. دهد  ميرا نشان  ميزان توليدچاهي نسبت به نمودار فشار سر 4-شكل

8ي مختلفاه  هزراندن لوله مغزي در اندا
72 ،2

13، 2
 حـداكثر  ،مغـزي  بدون لولههمچنين و  اينچ 7و  14

ايـن  . اسـت  مشخص شـده  مپا 220 معادلتقريباً  روز در بشكه 400حدود  توليدچاهي براي افزايش فشار سر
هـايي  ننتيجه راندن لولـه مغـزي بـه ت    در. استپام  500حدود در حالي است كه حداقل فشار جرياني مطلوب 

چاهي با طراحـي فشـار     الكتريكي درونتلمبه اين چاه از  در لذا .نيست چاهي مورد نيازأمين فشار سرت قادر به
تلمبـه  افزايـي   فشار ضمنكه شود   بشكه در روز استفاده مي 1500مورد نياز  ميزان توليدپام و  600سر چاهي 

  3    عملکرد چاه و مخزن در شرایط تولید طبیعی

  

  
  بيني شده توسط معادالت تجربي با اطالعات آزمايش جرياني  مقايسه پروفايل فشار پيش 2-شكل

  

  
  طبيعي شرايط توليد درچاه و مخزن عملكرد  3-شكل

  
 نسـبت بـه  نمـودار  سـنجي    با حساسيت. دهد  ميرا نشان  ميزان توليدچاهي نسبت به نمودار فشار سر 4-شكل

8ي مختلفاه  هزراندن لوله مغزي در اندا
72 ،2

13، 2
 حـداكثر  ،مغـزي  بدون لولههمچنين و  اينچ 7و  14

ايـن  . اسـت  مشخص شـده  مپا 220 معادلتقريباً  روز در بشكه 400حدود  توليدچاهي براي افزايش فشار سر
هـايي  ننتيجه راندن لولـه مغـزي بـه ت    در. استپام  500حدود در حالي است كه حداقل فشار جرياني مطلوب 

چاهي با طراحـي فشـار     الكتريكي درونتلمبه اين چاه از  در لذا .نيست چاهي مورد نيازأمين فشار سرت قادر به
تلمبـه  افزايـي   فشار ضمنكه شود   بشكه در روز استفاده مي 1500مورد نياز  ميزان توليدپام و  600سر چاهي 

  4    مقایسه فشار سر چاهي و میزان تولید براي لوله مغزي با قطرهاي مختلف

  

نمـودار   5-شـكل در  .دگـرد  مـي ، چاه به شرايط مطلـوب نزديـك   متر حفار 2283عمق در مذكور نصب شده 
  ].2[نشان داده شده استدر محدود طراحي  Redaاز نوع منتخب تلمبه عملكرد 

  

 
 براي لوله مغزي با قطرهاي مختلف ميزان توليدچاهي و  مقايسه فشار سر 4-شكل

  

  
 Redaاز نوع  عملكرد تلمبه انتخاب شده-  5-شكل

  
 طور كه در همان. فاز باشد تكتلمبه  بهبايد در عمقي نصب شود كه سيال ورودي تلمبه  ،بازدهيبراي افزايش 

منحني قرمـز  ( حباب نقطهفشار فشار ورودي پمپ بيشتر از  ،در نقطه عملكرد پمپ شود  ميمشاهده  6-شكل

Reda 5    عملکرد تلمبه انتخاب شده از نوع  

  

نمـودار   5-شـكل در  .دگـرد  مـي ، چاه به شرايط مطلـوب نزديـك   متر حفار 2283عمق در مذكور نصب شده 
  ].2[نشان داده شده استدر محدود طراحي  Redaاز نوع منتخب تلمبه عملكرد 

  

 
 براي لوله مغزي با قطرهاي مختلف ميزان توليدچاهي و  مقايسه فشار سر 4-شكل

  

  
 Redaاز نوع  عملكرد تلمبه انتخاب شده-  5-شكل

  
 طور كه در همان. فاز باشد تكتلمبه  بهبايد در عمقي نصب شود كه سيال ورودي تلمبه  ،بازدهيبراي افزايش 

منحني قرمـز  ( حباب نقطهفشار فشار ورودي پمپ بيشتر از  ،در نقطه عملكرد پمپ شود  ميمشاهده  6-شكل

عملکرد پمپ، فشــار ورودی پمپ بیشتر از فشار نقطه حباب )منحنی قرمز 
رنگ( اســت. هم  چنین با توجه به فشار سر چاهی طراحی شده )500 پام( و 
میزان تولید مورد نیاز )1500 بشــکه در روز( و رابطه تجربی مورد استفاده، 
تلمبه نصب شــده باید با فشــار ورودي و خروجي به ترتیب 2346 و 3157 
پــام درون چاه فعالیت كنــد كه با توجه به هد مورد نیاز )811 پام(، پمپی با 

143 مرحله و توان hp 7 3مورد نیاز خواهد بود.
شــکل-7 نمــودار عملکــرد چــاه و مخــزن را بعد از نصــب پمپ با 
حساسیت  ســنجي نســبت به درصدهای مختلف تولیــد آب از صفر تا 40 
درصد نشــان مي  دهد. با بررسي اطالعات واقعي چاه مذكور دو ماه پس از 
زمان نصب پمپ، )فشــار ســرچاهي 550 پام و میزان تولید 1100 بشکه در 
روز همراه با40 درصد آب( مي  توان به طراحي انجام شــده اطمینان كرد و 

شبیه  سازي چاه  هاي مشابه را با اطمینان بیشتري انجام داد.

3- تلمبه تسمه  ای میله  اي مکشي
دومین نوع تلمبه به كار گرفته شده، تلمبه میله اي مکشي است. این نوع تلمبه 
شــکل اولیه اي شبیه به كله اسب دارد. در ادامه به منظور افزایش راندمان از 
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مقــــالـــــات

  6    عملکرد فشاري تلمبه

  

مورد نياز  ميزان توليدو  )پام 500(طراحي شده به فشار سر چاهي  چنين با توجه  هم . )6-شكل( است  )رنگ
نصب شده بايد با فشار ورودي و خروجي به ترتيب  تلمبه و رابطه تجربي مورد استفاده، )بشكه در روز 1500(

مرحلـه و   143بـا   ي، پمپـ )پـام  811( كه با توجه به هد مورد نياز كند فعاليتچاه  وندرپام  3157و  2346
  .خواهد بودمورد نياز  hp 37توان 

  

  
  تلمبهعملكرد فشاري -  6-شكل

  
مختلـف   هايصـد نسـبت بـه در   سنجي  با حساسيت را بعد از نصب پمپو مخزن نمودار عملكرد چاه  7-شكل

نصـب  زمـان  از پـس  مـاه   2چـاه مـذكور    اطالعات واقعي بررسي با .دهد  صد نشان ميدر 40تا  0از توليد آب 
حـي  اتوان به طر  مي) آب صددر 40همراه با بشكه در روز 1100توليد  ميزانپام و  550چاهي فشار سر( ،پمپ

  .دانجام دا ترييشباطمينان  بارا هاي مشابه   سازي چاه  شبيهو  كرد انجام شده اطمينان
  

  7    عملکرد مخزن و چاه بعد از نصب تلمبه

  

  
  تلمبهاز نصب  بعد عملكرد مخزن و چاه 7-شكل

  
  اي مكشي  ميلهاي   تسمهتلمبه  - 3

اسب  كله به اي شبيه شكل اوليهاين نوع تلمبه  .استاي مكشي  ميلهتلمبه ، گرفته شده كار هتلمبه ب نوعدومين 
سـادگي   .اسـت  شـده اسـتفاده   آن اي مكشـي   اي ميلـه   از نـوع تسـمه  افزايش راندمان به منظور در ادامه . دارد

در ايـن  مشكالت ايجاد شده  .رود  شمار مي آن به كاربرد از مزايايتلمبه اين نوع  آسان عملكرد و امكان كنترل
در  تلمبـه اين يافته ارتقاء موارد استفاده از نوع  .گردد ميفع بدون نياز به دكل تعميراتي راغلب نوع تلمبه نيز 

با توجه به اهميت توليد در شـرايط ايمـن و    .را دارندتوان توليد حداكثر هزار بشكه در روز هايي است كه   چاه
مـواردي كـه   در همچنين و  رددر مواردي كه فشار مخزن توان انتقال نفت به سطح را ندا ،تجهيزات سرچاهي

اسـتفاده  هـا    ايـن نـوع تلمبـه    از ،دگرد ميشت طبيعي چاه خطري از جانب ن منجر به بروزاز كار افتادن تلمبه 
  ].3[شود  مي

 با طول تقريبـي (تلمبه ميله متصل به اي مكشي شامل جداكننده گاز، تلمبه،   ميلهچاهي   درونتلمبه متعلقات 
 موجـب  رفـتن، باال و پايين  ضمنكه است متر  5/9طول ه در تاج چاه بو يك شاخه لوله صيقلي  )متر 1000

دهنـد و جهـت     در دقيقـه نشـان مـي    تلمبهواحد را با  3ميله صيقليتعداد رفت و برگشت  .شود  توليد نفت مي
 عملكـرد فراينـد   .دهنـد   مـي افـزايش   را آن و تعداد رفت و برگشتطول تلمبه  ،اه  تلمبهبهبود عملكرد اين نوع 

ضـمن   ،دادن دو عـدد گلولـه درون محفظـه تلمبـه    است كـه بـا قـرار     صورتبدين اي مكشي   ميلههاي   تلمبه
ـ   موجود،وي مجراي يني از ربه وسيله حركت گلوله پاي ،ه مكشيعمليات راندن ميل داخـل محفظـه   ه سـيال ب

مجراي ورود سيال به داخل پمپ بسته و با حركت گلوله  ،د شده و در زمان باال كشيدن ميله مكشيوار تلمبه
و در اثـر تكـرار ايـن مرحلـه فشـار الزم      شده  منتقل داخل لوله مغزيبه سيال  ،در مجراي خروجي از پالنجر

  .شود  ميمين أتبرداري  واحد بهرهبه سرچاه و سپس جهت هدايت سيال به 

  8    متعلقات تلمبه میله  اي مکشي

نوع تسمه  اي میله  اي مکشي آن استفاده شده است. سادگي عملکرد و امکان 
كنترل آســان این نوع تلمبه از مزایای آن به شمار می  رود. مشکالت در این 
نوع تلمبه نیز اغلب بدون نیاز به دكل تعمیراتي رفع می شود. موارد استفاده 
از نوع ارتقاء یافته این تلمبه در چاه  هایی است كه توان تولید حداكثر 1000 
بشکه در روز را دارند. با توجه به اهمیت تولید در شرایط ایمن و تجهیزات 
ســرچاهي، در مواردي كه فشار مخزن توان انتقال نفت به سطح را ندارد و 
همچنیــن در مواردي كه از كار افتادن تلمبه منجر به بروز خطري از جانب 

نشت طبیعي چاه مي گردد، از این نوع تلمبه  ها استفاده می  شود]3[.
متعلقات تلمبه درون  چاهي میله  اي مکشي شامل جداكننده گاز، تلمبه، 
میله متصل به تلمبه )با طول تقریبی 1000 متر( و یک شاخه لوله صیقلي در 
تاج چاه به طول 9/5 متر اســت كه ضمن بــاال و پایین رفتن، موجب تولید 
نفت مي  شود. تعداد رفت و برگشت میله صیقلی3 را با واحد تلمبه در دقیقه 
نشــان مي  دهند و جهت بهبود عملکرد این نوع تلمبه  ها، طول تلمبه و تعداد 
رفت و برگشــت آن را افزایش می  دهند. فراینــد عملکرد تلمبه  های میله  اي 
مکشــي بدین صورت اســت كه با قرار دادن دو عدد گلوله درون محفظه 
تلمبه، ضمن عملیات راندن میله مکشــي، به وسیله حركت گلوله پاییني از 
روي مجراي موجود، سیال به داخل محفظه تلمبه وارد شده و در زمان باال 

كشــیدن میله مکشي، مجراي ورود ســیال به داخل پمپ بسته و با حركت 
گلوله در مجراي خروجي از پالنجر، سیال به داخل لوله مغزي منتقل شده 
و در اثر تکرار این مرحله فشار الزم جهت هدایت سیال به سرچاه و سپس 

به واحد بهره برداري تأمین می  شود.
مشــکل عمده این نوع تلمبه  ها عدم دسترســي به فواصل تولیدي )در 
صــورت نیاز( و هم  چنین میــزان تولید محدود آنهاســت. از مزایاي دیگر 
این تلمبه  ها شرایط تعمیر و نگهداري آسانتر آنها نسبت به تلمبه  هاي دیگر 

است.
شــکل-8 تســهیالت درون  چاهي یکي از چاه  هاي مجهز شده به تلمبه   
میله  اي مکشــي در مناطق نفت  خیز را نشان مي  دهد. پمپ مذكور با اندازه 
 اینچ ) به طول 8/775 متر،  نصب شــده در عمق770 متر(، مجهز به 
 اینچ و مجموعاً 20  سیســتم مهار گاز به همراه 63 شــاخه لوله مغزي 
 اینچ و 99 شــاخه میله مکشي 1 اینچ به طول 755  شــاخه لوله مغزي 

متر درون چاه مي باشد .
میزان تولید در تلمبه میله  اي مکشي توسط رابطه زیر محاسبه مي  شود:

  

 چنـين ميـزان توليـد     همو  )در صورت نياز(ها عدم دسترسي به حدفاصل توليدي   تلمبه نوع اين همشكل عمد
ر يگـ د هـاي   تلمبـه  سبت بهنآنها شرايط تعمير و نگهداري آسانتر ها   تلمبهاين  ي ديگراز مزايا .استآنهمحدود 

  .است
خيـز را    در منـاطق نفـت   اي مكشـي   ميله   تلمبههاي مجهز شده به   چاهي يكي از چاه  تسهيالت درون زيرشكل 

16 اندازهپمپ مذكور با  .دهد  نشان مي
مجهـز  ، )متر 770نصب شده در عمق ، متر 775/8طول ه ب( اينچ  33

2شاخه لوله مغزي  63به سيستم مهار گاز به همراه 
8شاخه لوله مغزي  20 و مجموعاًاينچ  13

و ايـنچ   72
  . )8-شكل( باشد ميه ادرون چ متر 755طول ه باينچ  1ه ميله مكشي شاخ 99

  
  اي مكشي  متعلقات تلمبه ميله 8-شكل

  
  :شود  سبه ميارابطه زير مح توسطاي مكشي   ميله تلمبهتوليد در  ميزان

� � ٠/١۴٨۴������������
BO

            )١(   
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ماهنامه  اکتشاف و تولید/ شماره 96 / آذر ماه 1391

در رابطه فوق؛
)STB/day( شدت جریان تولیدي توسط پمپ =Q

 ) Stroke per min -سرعت تلمبه )پمپ در دقیقه = N
Ev= بازده حجمي تلمبه 

 )in( طول مؤثر هر تلمبه =Sp

 )in2( سطح مقطع پیستون=Ap

 )bbl/STB( ضریب حجمي سازند =Bo

بازده حجمي تلمبه به دلیل نشــتي اطراف پیســتون كمتر از 1 و حدود 
0/7 تا 0/8)بر اساس اطالعات ارائه شده توسط پیمانکار تلمبه  های مکشـــی 
مناطق نفت  خیز جنوب( اســت. ســرعت مورد نـــــیاز تلمبه میله  اي مکشي 
مذكور جهت تولید STB/day 600 در روز با پیستوني به قطر 2/875 اینچ، 
طول مؤثر 7 متر و بازده حجمي 0/8 و با فرض ضریب حجمي ســیال برابر 

با 1/1برابر است با:

  

  
  

  در رابطه فوق؛
=Q پمپ توليدي توسط  شدت جريان)STB/day(  

N =  پمپ در دقيقه(تلمبه، سرعت-  Stroke per min(   
=Ev  تلمبهبازده حجمي   
=Sp ثر هر تلمبه، ؤطول م)in (  
=Ap ،سطح مقطع پيستون)in2 (  
=Bo  ضريب حجمي سازند)STB/day (  

بر اساس اطالعات ارائه شده (8/0تا  7/0و حدود  1به دليل نشتي اطراف پيستون كمتر از  تلمبهبازده حجمي 
اي مكشـي    ميله تلمبهياز ـــسرعت مورد ن .است )خيز جنوب  ي مناطق نفتـــهاي مكش  تلمبهتوسط پيمانكار 

و  8/0متر و بازده حجمـي   7 ثرؤچ، طول منيا 875/2با پيستوني به قطر  STB/day 600جهت توليد مذكور 
  :برابر است با1/1 برابر با با فرض ضريب حجمي سيال

Sp= 12×281/3×7 = 406/275  in 

 
N= (q*Bo) / ( 1484/0  *Ev*Ap*Sp) = ( 1/1*600 ) / ( 604/275× )4375/1×4375/1×14/3 (×8/0×8414/0 ) 

 
N= 1/3  Stroke/ min 

 
داشـته  بشـكه در روز   600 توليدي برابر باتواند   تلمبه در دقيقه مي 1/3چاهي با سرعت   درونتلمبه در نتيجه 

  .باشد
  

  پيشروهاي خالء   تلمبه -4
از نـوع پيچشـي    هـا   تلمبهاين نوع  .هستندهاي مورد استفاده  تلمبهرو يكي ديگر از انواع  هاي خالء پيش  تلمبه

متناسـب  االستومري قسمت داخلي آن از  كه 5نگهدارندهدرون  4ميله مارپيچبوده و با چرخش ميلة متصل به 
 بـا فشـار   را و با چـرخش خـود سـيال    نمودهحركت  شده استطراحي و ساخته  ،با شرايط دما و فشار مخزن

ذرات جامـد  داراي سـنگين و  هـاي   براي نفـت رو  هاي خالء پيش  تلمبه .دنده ميانتقال به سطح  شدهطراحي 
چـاهي    الكتريكـي درون تـر از نـوع     ساده اي مكشي  ميلههاي   تلمبهاحتمالي مناسب بوده و تعمير آنها نيز مانند 

 ،مخـزن مناسـب  بوده و در صـورت تـوان توليـد     به نسبت بيشترها   تلمبهاين نوع  حاصل از توليد ميزان .است
شوند كه بخش سرچاهي   چاهي تشكيل مي  بخش سرچاهي و درون دو ازها   تلمبهاين نوع  .دنبازده مطلوبي دار

دو  .كنـد   را تأمين مي ميله مارپيچكمك انرژي الكتريكي نيروي الزم جهت چرخش سيستم ميله متصل به ه ب

N= (q×Bo)(0/1484 EV×AP×SP)=

 )600×1/1( /) 0/1484 ×0/8 ×)3/14×1/43752(× 275/604(
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=Ev  تلمبهبازده حجمي   
=Sp ثر هر تلمبه، ؤطول م)in (  
=Ap ،سطح مقطع پيستون)in2 (  
=Bo  ضريب حجمي سازند)STB/day (  

بر اساس اطالعات ارائه شده (8/0تا  7/0و حدود  1به دليل نشتي اطراف پيستون كمتر از  تلمبهبازده حجمي 
اي مكشـي    ميله تلمبهياز ـــسرعت مورد ن .است )خيز جنوب  ي مناطق نفتـــهاي مكش  تلمبهتوسط پيمانكار 

و  8/0متر و بازده حجمـي   7 ثرؤچ، طول منيا 875/2با پيستوني به قطر  STB/day 600جهت توليد مذكور 
  :برابر است با1/1 برابر با با فرض ضريب حجمي سيال

Sp= 12×281/3×7 = 406/275  in 

 
N= (q*Bo) / ( 1484/0  *Ev*Ap*Sp) = ( 1/1*600 ) / ( 604/275× )4375/1×4375/1×14/3 (×8/0×8414/0 ) 

 
N= 1/3  Stroke/ min 

 
داشـته  بشـكه در روز   600 توليدي برابر باتواند   تلمبه در دقيقه مي 1/3چاهي با سرعت   درونتلمبه در نتيجه 

  .باشد
  

  پيشروهاي خالء   تلمبه -4
از نـوع پيچشـي    هـا   تلمبهاين نوع  .هستندهاي مورد استفاده  تلمبهرو يكي ديگر از انواع  هاي خالء پيش  تلمبه

متناسـب  االستومري قسمت داخلي آن از  كه 5نگهدارندهدرون  4ميله مارپيچبوده و با چرخش ميلة متصل به 
 بـا فشـار   را و با چـرخش خـود سـيال    نمودهحركت  شده استطراحي و ساخته  ،با شرايط دما و فشار مخزن

ذرات جامـد  داراي سـنگين و  هـاي   براي نفـت رو  هاي خالء پيش  تلمبه .دنده ميانتقال به سطح  شدهطراحي 
چـاهي    الكتريكـي درون تـر از نـوع     ساده اي مكشي  ميلههاي   تلمبهاحتمالي مناسب بوده و تعمير آنها نيز مانند 

 ،مخـزن مناسـب  بوده و در صـورت تـوان توليـد     به نسبت بيشترها   تلمبهاين نوع  حاصل از توليد ميزان .است
شوند كه بخش سرچاهي   چاهي تشكيل مي  بخش سرچاهي و درون دو ازها   تلمبهاين نوع  .دنبازده مطلوبي دار

دو  .كنـد   را تأمين مي ميله مارپيچكمك انرژي الكتريكي نيروي الزم جهت چرخش سيستم ميله متصل به ه ب

در نتیجــه تلمبه درون  چاهي با ســرعت 3/1 تلمبــه در دقیقه مي  تواند 
تولیدی برابر با STB/day 600 در روز داشته باشد.

4- تلمبه  هاي خالء پیشرو
تلمبه  هاي خالء پیشــرو یکي دیگر از انواع تلمبه هاي مورد اســتفاده 
هســتند. این نــوع تلمبه  ها از نوع پیچشــي بوده و با چرخــش میلة متصل 
به میله مارپیچ4، درون نگهدارنده5 كه قســمت داخلي آن از االســتومری 
متناســب با شــرایط دما و فشــار مخزن، طراحي و ســاخته شده، حركت 
كرده و با چرخش خود ســیال را با فشــار طراحي شــده به ســطح انتقال 

مي دهند. تلمبه  هاي خالء پیش رو براي نفت های ســنگین و داراي ذرات 
جامد احتمالي مناسب بوده و تعمیر آنها نیز مانند تلمبه  هاي میله  ای مکشی 
ســاده  تر از نوع الکتریکی درون  چاهی اســت. میزان تولید حاصل از این 
نوع تلمبه  ها به نســبت بیشتر بوده و در صورت توان تولید مناسب مخزن، 
بازده مطلوبي دارند. این نوع تلمبه  ها از دو بخش سرچاهي و درون  چاهي 
تشکیل مي  شوند كه بخش ســرچاهي به كمک انرژي الکتریکي، نیروي 
الزم جهت چرخش سیستم میله متصل به میله مارپیچ را تأمین مي  كند. دو 
قسمت سرچاهي دیگر این تلمبه  ها، شامل اتاقک ثبت اطالعات جریان و 
ژنراتور برق اســت. در بخش درون  چاهي جداكنندة گاز، لرزه  گیر، میله 
مارپیچ، نگهدارنده و لوله  هاي مغزي، اجزاي رشته تکمیلي هستند. در این 
نوع تلمبه، میله مارپیچ به كمک میله  ای كه تا سطح باال آمده مي  چرخد و 

سبب هدایت سیال مي  شود]1[.
در ایــن بخــش از مطالعه چــاه دوم با اســتفاده از اطالعــات حاصل 
 از آزمایــش بهره  دهي، فشــار جریانــي و اســتاتیک و به وســیله نرم  افزار
Sub Pump شبیه  ســازي شــد. شــکل-9 نمودار عملکرد چــاه و مخزن و 

هم  چنین عملکرد این چاه ) فشــار ته چاه نســبت به میزان تولید( در شرایط 
موجود و با استفاده از رابطه تجربي Mukherjee and Brill را نشان مي  دهد. 
منحني ســبز   رنگ A نشــان دهنده عملکرد ســتون چاه در شــرایط فشــار 
ســر  چاهي 187 پام و دبي 420 بشــکه در روز و منحني B نشــانگر عملکرد 
ســتون چاه در شرایط فشار سر چاهي 350  پام است. در این شرایط منحني 
مخزن و ســتون چاه یکدیگــر را قطع نمي  كنند. این مطلب نشــان می  دهد 
كه چاه توان تولید تحت این شــرایط را ندارد. لذا با تغییر نمودار عملکرد 
ســتون چاه از طریق فشار  افزایي توسط تلمبه خالء پیشرو مي  توان به شرایط 

مطلوب رسید.
براساس شکل-10 با نصب تلمبه خالء پیشرو در عمق 1586 متري و 
bbl/ در نظر گرفتن فشار ســر چاهي 300 پام و ضریب ثابت تلمبه معادل

  9    عملکرد مخزن و چاه قبل از نصب تلمبه

  

در بخـش  . اسـت ژنراتـور بـرق    عـات جريـان و  اتاقـك ثبـت اطال  شـامل  هـا،    اين تلمبهديگر سرچاهي  قسمت
. هسـتند رشته تكميلـي   ياجزا ،هاي مغزي  لوله ونگهدارنده ، ميله مارپيچ ،گير  لرزه ،گازكنندة چاهي جدا  درون

هـدايت سـيال    سـبب چرخـد و    مـي  آمـده كه تـا سـطح بـاال     اي  كمك ميلهه ب ميله مارپيچ ،در اين نوع پمپ
  ].1[شود  مي

و يك تدهي، فشار جرياني و استا  استفاده از اطالعات حاصل از آزمايش بهره با چاه دومدر اين بخش از مطالعه 
ايـن  عملكرد چنين   همنمودار عملكرد چاه و مخزن و  9-شكل. دشسازي   شبيه Sub Pumpافزار   نرم به وسيله

 Mukherjee andطـه تجربـي   برااسـتفاده از  با و  در شرايط موجود) ميزان توليدبت به فشار ته چاه نس(  چاه

Brill رنگ   سبزمنحني . دهد  را نشان مي A پام  187چاهي   ستون چاه در شرايط فشار سرعملكرد دهنده  نشان
در . اسـت پام  350عملكرد ستون چاه در شرايط فشار سر چاهي نشانگر  Bمنحني و  ه در روزكبش 420و دبي 

 توليدكه چاه توان  دهد  مطلب نشان مياين  .دنكن  ديگر را قطع نمييكمنحني مخزن و ستون چاه  اين شرايط
 ءخـال تلمبـه  افزايـي توسـط     فشـار  از طريـق  تغيير نمودار عملكرد ستون چـاه  لذا با. اين شرايط را نداردتحت 
 .رسيدبه شرايط مطلوب  توان  مي پيشرو

  
  تلمبهعملكرد مخزن و چاه قبل از نصب  9-شكل

  
پام  300چاهي فشار سر در نظر گرفتن و  يمتر 1586در عمق  پيشرو ءخالتلمبه  ببا نص 10-شكل براساس

بشـكه   1462 معـادل  شدت جريـان نمودار عملكرد گرهي  ،bbl/day/RPM 04/5 تلمبه معادلضريب ثابت  و
الكتريكـي  تلمبـه  پيشـرو و   ءخالتلمبه مقايسه بين دو نوع  ،مودارنچنين در اين   هم. گردد محاسبه مي در روز
چـاهي بـا طراحـي      الكتريكي درونتلمبه شود  گونه كه مشاهده مي همان. استشده  انجامچاهي نمايش   درون

  10    عملکرد گرهي بعد از نصب تلمبه خالء پیشرو و تلمبه الکتریکي درون  چاهي

  

بشـكه در   1492حـدود   توليدي در، 2-جدولتلمبه عملكرد  بر اساسحله مر 100و پام  600فشار سرچاهي 
  .دهد  را نشان ميروز 

  
  چاهي  الكتريكي درون تلمبهپيشرو و  ءخالتلمبه عملكرد گرهي بعد از نصب  10-شكل

  
شـرايط چـاه    Bآبي رنـگ   منحني ،)نصب تلمبهقبل از ( چاه شرايط كنوني Aرنگ در نمودار باال منحني سبز

شـرايط چـاه بعـد از     Cصـورتي   منحنيو در نهايت پام  300اهي چبا فشار سر  پيشرو ءخال بعد از نصب پمپ
اطالعات خروجي  3-در جدول .دهند را نشان ميپام  600چاهي با فشار سر چاهي   الكتريكي درون تلمبهنصب 

  ].1[ هر دو پمپ نمايش داده شده است

  
  %بازده  )(ftهد  (bbl/day)دبي توليدي 
0  44  0  

300 43 19  
900  42  45  
1800  33  68  
2150  27  65  
2850  10  29  
2900  0  22  

  چاهي  اطالعات منحني عملكرد تلمبه الكتريكي درون 2-جدول .
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مقــــالـــــات

day/rpm 5/04، نمودار عملکرد گرهي شدت جریان معادل 1462 بشکه 

در روز محاسبه می شود.
هم  چنین در این نمودار، مقایسه بین دو نوع تلمبه خالء پیشرو و تلمبه 
الکتریکي درون  چاهي نمایش داده شــده اســت. همان گونه كه مشاهده 
مي شــود تلمبه الکتریکي درون  چاهي با طراحي فشــار سرچاهي 600 پام 
و 100 مرحله بر اساس عملکرد تلمبه جدول-2، تولیدی در حدود 1492 

بشکه در روز را نشان می  دهد.
در شــکل-10 منحني سبزرنگ A شــرایط كنوني چاه )قبل از نصب 
تلمبــه(، منحنی آبي رنگ B شــرایط چاه بعد از نصب تلمبه خالء پیشــرو 
با فشــار ســر چاهي 300 پام و در نهایت منحنی صورتي C شرایط چاه بعد 
از نصب تلمبه الکتریکي درون  چاهي با فشــار ســر چاهي 600 پام را نشان 
مي دهنــد.در جدول-3  اطالعات خروجي هر دو تلمبه نمایش داده شــده 

است ]1[.
در نتیجه هر دو تلمبه تقریباً مي  توانند شــرایط مطلوب فشار سرچاهي 
و میــزان تولیــد مورد نظــر را تأمیــن كنند، ولــي انتخاب نــوع تلمبه به 
محدودیت  هاي عملیاتي و توانایي شــركت  هاي سازنده آن تلمبه بستگي 

دارد.
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نتیجه  گیري
1- براســاس بررســي هاي انجام شــده، تأثیر به كارگیــري لوله مغزي 
مناسب )به تنهایی( در بهبود شرایط تولید چاه  هاي مورد مطالعه ناچیز است.
2- با استفاده از سه نوع تلمبه میله  اي مکشي، خالء پیشرو و الکتریکي 
درون  چاهي مي  توان به شرایط مطلوب فشار سرچاهي و میزان تولید رسید.
3- عملکرد تلمبه  های نصب شــده در چاه  هــاي نفتی میادین مختلف 
شــركت  مناطق نفت  خیز جنــوب تا به امــروز بیان  گر عملکــرد مطلوب 
تلمبه  هاي میله  اي مکشي نسبت به دو نوع دیگر و عملکرد ضعیف تلمبه  هاي 
الکتریکي شــناور به دلیل پیچیدگي و حساســیت نسبت به پایداري جریان 
برق و هم  چنین آســیب  دیدگي كابل آنها حین عملیات راندن )كه ســبب 
تعدد عملیات تعمیراتی چاه  ها می  شود( و عمر كمتر از یک سال این تلمبه  ها 
بوده اســت. لذا باید گفت كه انتخاب چاه مناسب بر اساس شرایط مخزني 
مطلــوب، از عوامل اصلي موفقیت تلمبه  هــای درون  چاهي در صنعت نفت 

خواهد بود.

پمپ الكتريكي درون چاهيپمپ خال پيشرونوع پمپ

)psig( 12532982/9فشار ورودي پمپ

)psig( 19844329/3فشار خروجي پمپ

00درصد گاز آزاد در ورودي پمپ %

)°F( 173228دماي ورودي پمپ

)hp( 2258/2توان

)rpm( 350/732دور در گردش-

)m( 15863000عمق پمپ نصب شده

)inch( قطر لوله مغزي

)bbl/day( 14621492ميزان توليد

)psig( 300600فشار سر چاهي

 3   اطالعات خروجي تلمبه خالء پيشرو و تلمبه الكتريكي درون  چاهي

)bbl/day( دبي تولیدي)ft( بازده %هد
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 2   اطالعات منحني عملکرد تلمبه الکتریکي درون  چاهي
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