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تلمبه هاي چندفازی 
سيس��تم تلمبه هاي چندفازی با هدف فشارافزايی و ارسال 
نف��ت، گاز و آب بص��ورت چندفازی و بدون نياز به جداس��ازی 
فازه��ای مختلف و درجهت صرفه جويی در نصب تفكيك گرها 
و تجهيزات جانبي و خطوط لوله ي مجزا بمنظور انتقال سياالت 
مذكور بوده اس��ت و همچنين جه��ت افزايش و بهبود توليد از 
چاه های نفتی نيز بكارگرفته می ش��ود.  تلمبه بكارگرفته شده 
 )Positive Displacement( دراين سيستم ازنوع جابجايی مثبت
ب��وده و معم��والً دارای گرداننده با دورمتغير می باش��د.  اولين 
نمونه از اين نوع تكنولوژی جهت ارسال سيال توليدی چاه های 
بنگس��تان، اطراف واحد بهره برداری شماره- 4 اهواز به مرحله 
اول تفكيك، در واحد ش��ماره- 1 اهواز بكارگرفته ش��د.  تلمبه 
خان��ه مذكور 10 حلقه چاه با دبی مجموع 11 هزار بش��كه در 
روز را به واحد بهره برداري ش��ماره-1 اهواز ارسال می نمايد.  با 
انجام اين پروژه از س��وزانيدن حدود 6 ميليون فوت مكعب گاز 
در ش��بانه روز جلوگيری و همچنين در وضعيت و دبی توليدی 

چاه ها بهبود نسبي حاصل شده است.

بكارگيری تكنولوژيهای نوين
درشركت ملی مناطق نفت خيز جنوب

     باتوجه به گس�ترش روزافزون تكنولوژی در زمينه های صنايع توليد و فرآورش نفت و گاز و همچنين نظر 
به موانع و مشكالت متعدد موجود دراين صنعت، بكارگيری فن آوری های جديد می تواند نقش مهم و بسزايی 

در باال بردن بازدهی سيستم های توليد، جمع آوری، فرآورش و ارسال نفت وگاز داشته باشد. 
ش�ركت ملی مناطق نفتخيز جنوب به عنوان بزرگترين ش�ركت توليدكننده نفت دركشور در راستای كاهش 
هزينه ه�ا، افزايش تولي�د و ايجاد انعطاف پذيری در عمليات، مبادرت به بكارگيری بخش�ی از تكنولوژی های 

فوق الذكر نموده كه ذياًل توضيح داده می شود:
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دكتر امير بختيار* 

* معاون مدير فني )زمين شناسي( شركت مناطق نفت خيز جنوب
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تلمبه درون چاهی
تكنولوژی تلمب��ه درون چاهی يكی از 
روش��های فرازآوري مصنوعی درچاه ها بوده 
و بمنظور تولي��د از چاه هايی كه فاقد توان 
كافی برای رسيدن به س��طح زمين بوده و  
با هدف افزايش توليد چاههای با پتانس��يل 
پايي��ن مورد اس��تفاده قرار مي گي��رد.  اين 
 )Centrifugal( تلمبه ها از نوع گريز از مركز
و چندمرحل��ه ای )Multi Stage( می باش��د. 
اولين نمونه از اين تلمبه ها درچاه ش��ماره- 
231 اهواز و با ه��دف افزايش توليد از چاه 
مذك��ور نصب گرديده و دب��ی توليدی چاه 
بنگس��تاني از 700 به 1400 بشكه در روز 
افزايش داده ش��ده است.  اس��تفاده از اين 
تكنولوژی درتعدادی ديگر از چاه ها دردست 

اقدام می باشد.

جريان سنج چندفازه
در  م��درن  تكنولوژی ه��ای  از  يك��ی 
اندازه گيری جريان های چندفازی اس��تفاده 
از جريان س��نج چندفازی می باش��د.  اين 
نوع جريان س��نج ها از 2 مبنای محاسباتی 
جه��ت اندازه گي��ری اس��تفاده می نماي��د.  
مبن��ای اول اندازه گي��ری جري��ان كل ب��ا 
اس��تفاده از قوانين افت فشار در ونتوری و 
در گازهاي با فش��ار كم و ارفيس می باشد.  
مبنای دوم كه اس��اس اندازه گيری جريانها 
بطور جداگانه اس��ت نيز از دو روش »ثابت 
دی الكتري��ك« و »پرتو اش��عه گاما« جهت 
تش��خيص جريانه��ای گاز، آب و ي��ا نفت 
اس��تفاده می نمايد. اولين نمونه از اين نوع 
جريان سنج ها، دردس��ت اقدام جهت نصب 
در تلمبه خانه چندفازی اهواز-4 می باشد. 
مزي�ت عمده اين جريان س�نج ها، حجم  و وزن 
كم و عدم نياز به تفكيك گر جهت جداس�ازی 

فازها و اندازه گيری مجزای سياالت می باشد.

سيستم جت پمپ 
تكنولوژی جت پمپ جهت فش��ارافزايی س��ياالت كم فشار بوس��يله جريان های 
پرفشار مورد استفاده قرار می گيرد.  همچنين جهت ارسال جريانات بصورت دوفازی 
گاز و نف��ت و بدون اس��تفاده از تلمب��ه چندفازی و يا تفكيك گره��ا و تلمبه تك فاز 
می باش��د.  البته باتوجه ب��ه محدوديت دامنه كاری و انعطاف پذي��ری اين تكنولوژی، 
جهت فش��ار افزايی سياالت توليدی چاههای نفت نمي تواند كاربرد گسترده ای داشته 
باش��د؛ ولی در زمينه فش��ارافزايی سياالت تك فاز كم فش��ار به وسيله سيال تك فاز 

پرفشار قابل استفاده است. 
 اس��اس كار جت پمپ ها عبور سيال پرفشار از نازل )شيپروك( مربوطه و سپس 
تزريق سيال كم فشار به آن در نقطه Vena Contracta كه داراي بيشترين سرعت و 
حداقل فشار است می باشد.  اولين نمونه از اين تكنولوژی در واحد مارون-1 دردست 

احداث و برای فشارافزايی در گازهاي كم فشار می باشد.
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 )Dispatching( استفاده از سيستم ارسال اطالعات در چاه ها
اس��تفاده از سيس��تم ياد شده، جهت ارس��ال اطالعات 
در مناطق عملياتی و صعب العبور س��بب كاهش هزينه های 
تردد و تعميرات��ی و همچنين صرفه جويی در وقت و نيروي 
انس��اني می باشد.  اين سيستم اطالعات مورد نياز چاه ها و يا 
تفكيك گرهای س��رچاهی را به مركز كنترل مربوط ارس��ال 
می نماي��د.  اولي��ن نمونه از اين سيس��تم جه��ت واحدهای 

عملياتي گچساران دردست اقدام می باشد.

 سيستم نمكزدايی جديد 
 نمكزدايی نفت

دربخ��ش نمكزدايی بكارگيری تجهيزات و تكنولوژی نوين با اس��تفاده از جريان الكتريكی، جداس��ازی آب از نفت نمكی، صورت 
می گي��رد، دراين تكنولوژی با حذف مخازن حجيم ائتالف كنندة ثقلی )Coalescer  tank( كه عالوه بر هزينه اوليه ش��امل هزينه های 
تعمير و مدت نگهداری )overhaul( و مدت زمان درسرويس نبودن اين مخازن در حين انجام تعميرات كلی و به تبع آن كاهش توليد 

نفت را به همراه دارد بدين منظور استفاده از نمك گيرهای برقي )Desalter( به مراتب هزينه و كاهش نفت كمتري به همراه دارد.
طراح��ی نمك گيره��ای برق��ي جديد به گونه ای اس��ت كه بازده جداس��ازي آب و نمك از نف��ت و شيرين س��ازی را در غياب مخزن 
ائتالف كننده ثقلي افزايش داده اس��ت. اين نوع نمك گيرها با ايجاد ميدان الكتريكی  قوی ذرات آب در فاز پيوس��ته نفت را كه بصورت 

امولشن های بسيارسخت می باشند جدانموده و بدين وسيله نفت شيرين شده از دستگاه ها خارج می شود.

تصفيه پسآب 
امروزه اهميت حفاظت و جلوگيری 
از آلودگ��ی محي��ط زيس��ت ب��ه يكی 
از فاكتوره��ای مه��م دركش��ور تبديل 
شده اس��ت كه دراين راس��تا استفاده 
از ش��يوه هاي جديد در تزريق پسماند 
ناش��ی از كارخانه ه��ای نمكزداي��ی در 
دستوركار طراحی واحدهای نمكزدايی 

قراردارد.

بكارگيری سيس��تم های جداسازی ذرات هيدروكربور از پسآب با استفاده از تكنولوژی 
با اس��تفاده از  Induced Gas Flotation )IGF( جديد و با كارايی باالتر از قبيل سيس��تم
تزريق گاز و شناورسازی ذرات نفت درپساب صورت می پذيرد كه عالوه بر كم حجم بودن، 
از راندمان باالتری برخوردار می باشد.  اين روش با تزريق گاز درمخلوط آب و نفت بصورت 
حباب، جداسازی ذرات نفت از پسآب را ممكن مي سازد.  دراين روش عالوه بر هزينه كمتر 

نسبت به سيستم هاي قديمی، تعميرات دوره ای راحتر و كم هزينه تری دارند.




