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با ورود يا نزديك شدن تعدادى از ميادين نفتى مناطق نفت  خيز جنوب به دورة كاهش توليد، در سال هاى اخير توجه بيشترى به استفاده از 
از انجام چند پروژه  پس  معطوف شده است. به  طورى  كه  از جمله روش هاى فرازآورى مصنوعى  توليد  نگهداشت  روش هاى نوين حفظ و 
آزمايشى، در حال حاضر استفاده از روش هاى فرازآورى مصنوعى به  ويژه انواع پمپ هاى درون چاهى (پمپ الكتريكى شناور، پمپ ميله اى 

مكشى و پمپ خالء پيشرو) در برنامه هاى آتى توسعه ميادين نفتى به  طور جدى ترى مورد توجه قرار گرفته است.
در بين انواع پمپ هاى درون چاهى نصب شده در چاه هاى مناطق نفت  خيز جنوب ، پمپ هاى الكتريكى شناور نسبت به پمپ هاى ميله اى مكشى 
عملكرد ضعيف ترى از خود نشان داده و در اغلب موارد ، طول عمر اين پمپ ها (متوسط زمان كاركرد پمپ پيش از خراب  شدن) كمتر از آمار 

متوسط جهانى و طول عمر پيش بينى شده توسط شركت نصب كننده بوده است.
در اين مقاله پس از معرفي اجزاء اصلي پمپ الكتريكي شناور و شايع   ترين عوامل مؤثر در كاهش طول عمر كاركرد اين پمپ ها، طول عمر 
متوسط پمپ هاي نصب شده در ميادين مناطق نفت  خيز جنوب و علل شايع خرابى آنها مورد بررسى و مقايسه با آمار جهانى قرار گرفته و 

راهكارهايى براى افزايش طول عمر آنها پيشنهاد شده است.

بررسى طول عمر پمپ  هاي الكتريكى شناور نصب شده در چاه  هاى شركت ملى مناطق نفت  خيز جنوب؛ 

عوامل مؤثر بر كاهش طول عمرپمپ ها و راهكارهاي افزايش 
عمر آنها

اميرمسعود فوالدگر*1، حسين قبادى2، رضا جعفرى زاده3    شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب

طول عمر پمپ هاى الكتريكى شناور، علل شايع خرابى پمپ، افزايش طول عمر پمپ، سامانه پايش مداوم عملكرد پمپ ها

مقدمه
پركاربرد ترين  و  پيشرفته ترين  از  يكى 
انواع پمپ هاى درون چاهى، پمپ الكتريكى 
بار  اولين  براى  كه  است   4(ESP) شناور 
آروتونف5  آرميس  توسط   1926 سال  در 
پمپ  هاى  سازنده  روسى  شركت  (مؤسس 
الكتريكى شناور REDA) ابداع گرديد. نقاط 
قوت منحصر  به  فرد اين پمپ ها نسبت به انواع 
ديگر پمپ هاي درون چاهي، از جمله ظرفيت 
روز)،  در  بشكه  هزار  (تا 60  باال  بسيار  توليد 
سرچاه  فشار  افزايش  و  ته چاه  فشار  كاهش 
نسبت  زياد  انعطاف پذيري  دلخواه،  ميزان  به 
انحراف،  (زاويه  درون چاهي  ويژه  شرايط  به 

عمق، دما، برش آب و ...) باعث مطرح شدن 
به عنوان  فرازآورى مصنوعى  سيستم  نوع  اين 
يكى از گزينه هاى اصلي در پروژه هاي توسعه 
است.  شده  دنيا  نفتى  ميادين  توليد  افزايش  و 
درصد  حدود 12  سال 2004  در  به  طورى  كه 
از چاه هاي تحت فرازآورى مصنوعى دنيا به 
پمپ الكتريكي شناور مجهز بوده اند (جدول-

1). برآورد مؤسسه اسپيرز نشان مى دهد كه در 
سال 2009 حدود 58 درصد از سرمايه گذارى 
الكتريكى  پمپ هاى  به  مصنوعى  فرازآورى 
آمار  اين  است.  يافته  اختصاص  شناور 
درصد   6 حدود   ، 2004 سال  به  نسبت  كه 
رو  به  رشد  روند  نشان  دهنده  داشته  رشد 

شناور  الكتريكى  پمپ  روى  سرمايه گذارى 
در دنياست (شكل هاي-1و2) [1].

موجب  كه  پمپ ها  اين  مهم  محدوديت 
پمپ هاى  ديگر  انواع  جذابيت  حفظ 
و  مكشى  ميله اى  پمپ  جمله  از  درون  چاهى 
پتانسيل  با  چاه هاى  براى  به  ويژه  پيشرو  خالء 
زودهنگام  خرابى  احتمال  شده،  توليدي  كم 
عدم  كنترل  و  بى  توجهى  صورت  در  آنها 
سيستم  تعبيه  عدم  است.  عملياتى  پارامترهاى 
پمپ هاى  عملكرد  مداوم  كنترل  و  پايش 
نصب شده در يك ميدان موجب عدم  آگاهى 
و  توليد  شرايط  تغيير  موقع  به  تشخيص  و 
و  چاه  يا  پمپ  اجزاء  نامطلوب  عملكرد 

* نويسندة عهده دار مكاتبات
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خراب شدن زودهنگام پمپ و افزايش شديد 
امروزه  مى گردد.  پروژه  جرياني  هزينه  هاى 
و  ساخت  زمينه  در  پيشرو  نفتى  شركت هاى 
يا  رفع  با  شناور  الكتريكي  پمپ هاي  توسعه 
از  پمپ ها  مكانيكى  محدوديت هاي  بهبود 
كنترل  هم  چنين  و  قطعات  بهينه سازي  طريق 
مستمر و نگهداشت عملكرد پمپ در شرايط 
پمپ هاى  عمر  طول  شده اند  موفق  بهينه، 
طرز  به  را  شده  نصب  شناور  الكتريكى 
عوامل  دهند.شناخت  افزايش  چشم  گيرى 
و  پمپ  اجزاء  عمر  طول  كاهش  در  مؤثر 
كليه  در  شرايط  اين  وقوع  از  پيش  گيرى 
در  پمپ  راه اندازى  و  نصب  طراحى،  مراحل 
كنار استفاده از سيستم پايش مستمر عملكرد 
پمپ ها از عوامل مؤثر در افزايش طول عمر 

پمپ الكتريكي شناور به شمار مي رود.

1- اجزاء و قطعات پمپ الكتريكى شناور
شناخت عوامل تأثير گذار بر كاهش طول 
اجزاء  با  آشنايى  گرو  در  پمپ،  قطعات  عمر 
است.  شناور  الكتريكي  پمپ  يك  اصلي 
اجزاء يك پمپ الكتريكى شناور معمولى كه 

در شكل-3  نشان داده شده به شرح زير مى  باشد:
در  دور   3500) پرسرعت  موتور  الكترو   
(شكل-4)  القايي  سه  فاز  دوقطبى  دقيقه) 
انرژي  به  الكتريكي  انرژي  تبديل  با  كه 
مكانيكي دوراني، نيروى محركه الزم براى 

كاركرد پمپ را فراهم مى كند.
هم  فشار  امكان  كه  نشت بند7   يا  محافظ6   
انبساط  و  چاه  سيال  با  موتور  روغن  كردن 
خنثى سازى  و  موتور  روغن  انقباض  و 
را  پمپ  در  شده  ايجاد  سايشى  نيروهاى 
فراهم  آن  در  شده  تعبيه  ياتاقان8  توسط 

مى كند (شكل-5 ).
 پمپ گريز از مركز چندمرحله اى كه انرژي 
توسط  شده  توليد  (مكانيكي)  جنبشي 
توليدي سيال  پتانسيل  انرژي  به  را  موتور 
(افزايش فشار) تبديل مي كند ( شكل-6).

 بخش ورودي پمپ9 كه ورود سيال به داخل 
پمپ، از طريق شبكه هاي روي محفظه آن 

ميسر مي شود.
اتصال  از  پس  كه  سه رشته اى  الكتريكى  كابل   
به الكترو موتور، به لوله هاى مغزى بسته شده و 
به همراه رشته تكميلى درون چاه رانده شده و با 

عبور از آويزه لوله  مغزى، به تجهيزات الكتريكى 
به  را  الكتريكى  انرژى  و  شده  متصل  سطحى 

موتور انتقال مى دهد (شكل-7).
 حس  گر10 كه پارامترهاى عملياتى مورد نياز 
براي پايش و كنترل عملكرد پمپ از جمله 
خروجى  و  ورودى  فشار  موتور،  دماى 
جريان  هرزروى  پمپ،  لرزش  پمپ، 
به  و  كرده  اندازه گيرى  را   ... و  الكتريسته 

سطح انتقال مى دهد (شكل-8).
 سيستم تأمين و انتقال انرژى الكتريكى شامل 
سيستم  برق12،  تابلو  ولتاژ11،  مبدل  ژنراتور، 
 (VFG / VFD يا VSD )  تغيير دهنده فركانس

(شكل -9).

2- روش محاسبه طول عمر متوسط پمپ  هاي 
الكتريكي شناور نصب شده در يك ميدان

روش  هاي مختلفي براي محاسبه طول عمر 
متوسط پمپ هاي الكتريكي شناور نصب شده 
متداول ترين  اما  دارد.  وجود  ميدان  يك  در 
روش براي اين كار در اصطالح "زمان متوسط 
پيش از خراب  شدن" (MTBF)13 است كه از 
اين پس طول عمر متوسط ناميده مي شود. در 

18٪221075٪79717٪669716پمپ ميله  اي مكشي

58٪523350٪121725٪98065پمپ الكتريكي شناور

8٪11470٪4369٪30144پمپ خالء پيشرو

4٪4240٪3130٪26892فرازآوري با گاز

2٪1110٪30 >1٪5000پمپ هيدروليكي

10٪10578٪2320٪14856روش  هاي ديگر

100٪1005823٪1003291٪844673مجموع

روش فرازآورى 
مصنوعى

تعداد چا ه هاى مجهز 
شده دنيا تا سال 

2004

درصد چا ه هاى 
مجهز شده دنيا تا 

سال 2004

سرمايه  گذارى 
در سال 2004 

(ميليون دالر)

درصد 
سرمايه  گذارى 

2004

سرمايه  گذارى در سال 
2009 (ميليون دالر)

درصد 
سرمايه  گذارى 

2009

 1    آمار تعداد چاه هاى مجهز به سيستم هاى مختلف فرازآورى مصنوعى در دنيا [1]
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پمپ هاي  كاركرد  زمان  مجموع  روش  اين 
به  مشخص  زماني  دوره  يك  در  ميدان  يك 
تعداد پمپ هاى خراب شده تقسيم مي گردد.

MTBF(طول عمر متوسط پمپ ها)=                         

زمان كاركرد پمپ هاى نصب شده در ميدان
تعداد پمپ هاى خراب شده

∑  t=tp
 t=0                (1)

پارامتر ديگري به نام شاخص خرابي وجود 
دارد كه بيانگر متوسط تعداد خرابي پمپ براي 

هر چاه در سال است و از آن براي برنامه  ريزي 
تخصيص دكل و تأمين كاال و قطعات پمپ 

در سال  هاى آينده استفاده مي شود.

Failure Index(شاخص خرابى)=

تعداد خرابى در هر بازه زمانى
)تعداد چاه هاى در حال توليد در هر بازه زمانى (∑

t=0

 t =تعداد بازه ها در سال   (2)

طول  از  آمارى  بررسى  يك  نتايج  جدول-2 
عمر متوسط بيش از 15000 پمپ الكتريكى 

شناور نصب شده در يازده كشور مختلف را 
نشان مى دهد.

عم  ر  طول  متوسط  اساس  اين  بر   
پمپ هاى الكتريكى شناور در فاصله سال هاى 
2005-2000  برابر 24 ماه و در فاصله سال  هاى 
2009-2005 برابر 31/5 ماه بوده كه نشان دهنده 
زمينه  در  حاصله  پيشرفت هاي  مثبت  تأثير 
فن  آوري ساخت و هم  چنين روش هاي پايش 
و نگهداشت اين نوع پمپ ها در دنيا مي باشد. 
پمپ هاي  عمر  طول  ميانگين  اساس  همين  بر 

الكترو موتور و اجزاء اصلي آن 4    

درصد ســرمايه  گذارى روى روش هــاى مختلف فرازآورى  1    
مصنوعى در سال 2004 در دنيا [2]

پمپ هيدروليكى
٪1

فرازآورى با گاز
٪4 روش هاى ديگر

٪10

پمپ خالء پيشرو
٪11

پمپ ميله اى مكشى
٪22

پمپ الكتريكى شناور
٪52

درصد ســرمايه  گذارى روى روش  هــاى مختلف فرازآورى  2    
مصنوعى در سال 2009 در دنيا [2]

پمپ هيدروليكى
٪2

فرازآورى با گاز
٪4 روش هاى ديگر

٪10

پمپ خالء پيشرو
٪8

پمپ ميله اى مكشى
٪18

پمپ الكتريكى شناور
٪58

سيستم كلى پمپ الكتريكى شناور به  همراه اجزاء اصلى 3    
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دهه  يك  طى  كشورها  اين  در  نصب  شده 
اخير(2009-2000) برابر 27 ماه بوده است.

3- بررسى طول عمر متوسط پمپ هاى الكتريكى 
شناور نصب  شده در مناطق نفت  خيز جنوب

در  چاهى  درون  پمپ هاى  از  استفاده 
سال  از  جنوب  نفت  خيز  مناطق  ملى  شركت 
1382 با نصب اولين پمپ الكتريكى شناور در 
چاه اهواز-231 آغاز شد و تا كنون 17 حلقه 
الكتريكى  پمپ  به  شركت  اين  چاه هاى  از 
طول  ميانگين  است.  گرديده  مجهز  شناور 
شده  نصب  شناور  الكتريكى  پمپ هاى  عمر 
در مناطق نفت  خيز جنوب در جدول-3  ارائه 

شده است.
كل  متوسط  عمر  طول  اساس  اين  بر   
نفت  خيز  مناطق  در  شده  نصب  پمپ هاى 
جنوب7 ماه است كه طبق جدول -2 به مراتب 
كمتر از متوسط كشورهاى ديگر در يك دهه 

مستلزم  ذكرشده  عدد  افزايش  مى باشد.  اخير 
نصب  شده  پمپ هاى  خرابى  علل  كه  اينست 
توسط شركت هاى مختلف در مناطق نفت  خيز 

جنوب به دقت بررسي شود. 
هم  چنين شاخص خرابي پمپ هاى نصب 
مناطق  در  مختلف  شركت هاى  توسط  شده 
بار  برابر 1/5  سال 1390  در  جنوب  نفت  خيز 
خرابى در سال به ازاي هر چاه مجهز به پمپ 
زمان  كاهش  بنابراين  است.  شده  محاسبه 
توقف توليد در زمان خرابى پمپ ها، مستلزم 
يك  انجام  براى  الزم  دكل  و  كاال  پيش بينى 
تعمير در هر 8 ماه براى هر چاه مجهز به پمپ 

الكتريكى شناور مى باشد.

4- عوامل مؤثر در كاهش طول عمر پمپ  هاي 
الكتريكي شناور

موجب  كه  عواملي  و  تنگناها  مهم  ترين 
پمپ  زودهنگام  خرابي  و  عمر  طول  كاهش 

الكتريكي شناور مي شوند عبارتند از:
افزايش  ناپايدار،  برق  نامناسب،  طراحي 
دماي موتور، ناپايداري عملكرد جرياني چاه، 
جامدات،  و  شن  (توليد  سيال  و  چاه  شرايط 
سيال  غلظت  شديد  افزايش  آزاد،  گاز  توليد 
خورندگى  امولسيون،  تشكيل  اثر  در  توليدى 

سيال چاه و تشكيل رسوبات).

4-1 - طراحى نامناسب پمپ
دليل  به  شناور  الكتريكى  پمپ  هاى 
برخالف  ديناميكى شان  كاركرد  مكانيزم 
محدوده  داراى  مثبت  جابجايى  پمپ هاى 
رعايت  كه  هستند  مشخصى  توليدى  مجاز 
آن براى حفظ بازده پمپ در سطح مناسب و 
جلوگيرى از سايش پيشرانه14 و پخش كننده15  

پمپ در نظر گرفته شده است. 
پمپ  هر  توليدى  مجاز  محدوده 
نمودار  روى  مشخص  فركانس  يك  در 

متوسط طول عمر پمپ هاى الكتريكى شناور نصب شده در كشورهاى مختلف دنيا [3] 2    

 MTBF (Month)تعداد پمپ هاى نصب شدهموقعيت ميدانشركت توليد كنندهسال
2000ANDNOC2936ابوظبي

2001PDVSA1829ونزوئال

2003DZG25112منطقه تقسيم شده

2003Santos610استراليا

2003Aramco10031عربستان سعودي

2004PDO18518عمان

2004Oxy27032كلمبيا

2005CoP1216چين

2007Pluspetrol11831پرو

2007Chevron3666هلند

2008PDO80035عمان

2008TNK-BP1317614روسيه

2009Aramco6227عربستان سعودي

15286مجموع

27ميانگين طول عمر كل پمپ ها
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مشخصه عملكرد پمپ  نمايش داده مى  شود 
(شكل-10) و براى مشخص كردن حداقل و 
فركانس هاى  در  پمپ  توليدى  نرخ  حداكثر 
استفاده  وابستگى16  قوانين  از  مى توان  ديگر 

نمود:
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نقطه  شدن  خارج  از  جلوگيرى  براى 

عملكرد پمپ از اين محدوده در هنگام توليد، 
بايد طراحى و انتخاب پمپ و تجهيزات ديگر 
آن با استفاده از اطالعات دقيق چاه و مخزن 
كه  اطالعات  مهم  ترين  از  يكى  گيرد.  انجام 
نقطه  جابجايى  در  زيادى  تأثير  آن  عدم  دقت 
داشته  اوليه  طراحى  به  نسبت  پمپ  عملكرد 

ميانگين طول عمر پمپ هاى الكتريكى شناور نصب شده در شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب [6] 3    

سوختن موتورV112مسجدسليمان11390

بريدن شافت محافظH18مسجدسليمان21390

سوختن كابلH213مسجدسليمان31390

شكستن سابH21مسجدسليمان41391

سوختن موتورH39/5مسجدسليمان51390

بريدن پكرH31مسجدسليمان61391

نشت لوله كنترل شير ايمنىH34/5مسجدسليمان71391

نشت لوله كنترل شير ايمنىH412/5مسجدسليمان81390

سوختن موتورH58مسجدسليمان91390

بريدن پكرH53مسجدسليمان101391

نا مشخصH612مسجدسليمان111390

خراب شدن محافظH713مسجدسليمان121390

بدون مشكلH814مسجدسليمان131390

سوختن موتورH93مسجدسليمان141390

بريدن پكرH93مسجدسليمان151390

نشت لوله مغزىH97مسجدسليمان161390

جام كردن پمپH108مسجدسليمان171390

بريدن پكرH101مسجدسليمان181390

مسجد سليمان191390
آسيب ديدگى پمپ در  حين نصب-212 *

اشكال در ژنراتور و روشن خاموش شدن مكرر1974اهواز201389

برق ناپايدار37512اهواز211389

نا مشخص2310/5اهواز221382

برق ناپايدار2319اهواز231387

برق ناپايدار2489اهواز241390

قطع ارتباط كابل انتقال اطالعات فرايندى630/2منصورى251390
متوسط طول عمر پمپ  هاى نصب  شده در مناطق نفت  خيز جنوب

7   توسط شركت  هاى مختلف

1/5شاخص خرابى پمپ   هايى مناطق نفت  خيز جنوب در سال 1390

علت خرابىمدت زمان كاركرد(ماه)شماره چاهموقعيت ميدانسال

(* به دليل عدم موفقيت در راه اندازى پمپ، طول عمر پمپ اين چاه در متوسط ارائه شده لحاظ نگرديده است)
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و  پيشرانه  سايش  بروز  باعث  است  ممكن  و 
شود  پايين18  يا  باال17  از  پمپ  پخش كننده 
(شكل-11).  است  چاه  بهره دهى  ضريب 
از  پيش  حتى  االمكان  است  بهتر  بنابراين 
از  بهره دهى  ضريب  آزمايش  پمپ  طراحى 
از  عدم  اطمينان  صورت  در  آيد.  به عمل  چاه 
ضمن  مى شود  توصيه  چاه  بهره دهى  ضريب 
فاز  در  ممكن  مقدار  حداقل  گرفتن  نظر  در 
از  بيش  را  پمپ  مراحل19  تعداد  طراحى، 
اگرچه  گرفت.  نظر  در  شده  محاسبه  ميزان 
باعث  مى تواند  پمپ  مراحل  بيش  طراحى 
كرد  توجه  بايد  اما  شود،  آن  قيمت  افزايش 

كه اين بيش  طراحى باعث افزايش طول عمر 
تغيير  به  نسبت  آن  انعطاف پذيرى  و  پمپ 

شرايط طراحى شده نيز خواهد بود.

4-2- برق ناپايدار
مهم  ترين امتياز و در عين حال محدوديت 
انواع  به  نسبت  شناور  الكتريكى  پمپ 
از  استفاده  درون چاهى،  پمپ هاى  ديگر 
پرقدرت  بسيار  ولى  كم  قطر  با  الكتروموتور 
ظرافت  از  كه  است  تكميلى  رشته  انتهاى  در 
و تكنولوژى بااليى برخوردار است. به همين 
جريان  شدت  و  ولتاژ  پايدارى  و  ثبات  دليل 

سالمت  اصلى  شرط  شده  تغذيه  الكتريسته 
كاركرد اين الكترموتورهاست.

يك  باره  سوختن  از  جلوگيرى  براى 
بايد  برق  ولتاژ  نوسانات  اثر  بر  الكتروموتور 
كنترل كننده  سيستم  به  مجهز  برق  تابلو  از 
سطحى استفاده كرد تا اين سيستم در صورت 
وقوع نوسانات مخرب، به طور خودكار برق 
ولى  كند.  خاموش  آنرا  كرده  قطع  را  پمپ 
موتور  شدن  خاموش  بار  هر  كه  دانست  بايد 
باعث كاهش طول عمر كاركرد الكتروموتور 
مى  شود. زيرا نصب موتور درون چاه مستلزم 
محفظه  در  موجود  روغن  فشارى  تعادل 

كابل با مقطع مسطح و دايره  اي 7    

پمپ الكتريكى شناور و پيشرانه و پخش كننده آن 6    انواع محافظ يا نشت  بند 5    
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موتور و سيال چاه است كه از طريق محافظ 
و  روشن  هربار  با  مى  گردد.  انجام  نشت  بند  يا 
چاه  سيال  از  مقدارى  موتور  خاموش شدن 
جايگزين روغن موتور ذخيره در محافظ شده 
و بسته به حجم ذخيره روغن موتور، پس از 
شدن،  روشن  و  خاموش  محدودى  تعداد 
سيال ستون چاه با ورود به موتور و برقرارى 
الكتروموتور  سوختن  موجب  كوتاه  اتصال 
آمپراژ  و  ولتاژ  بودن  ثابت  بنابراين  مى  شود. 
برق مصرفى تأثير به  سزائى در سالمت و طول 

عمر موتورالكتريكى درون  چاهى دارد.

از نشانه  هاى ناپايدارى و كيفيت نامناسب 
برق،  ناگهانى  قطع  به  مى  توان  برق،  منبع 
آالرم  هاى مكرر ولتاژ زياد، ولتاژ پايين، عدم 
تعادل فازها، شدت جريان زياد و... اشاره كرد.

4-3- افزايش دماى الكترو موتور
الكتروموتور يك موتور الكتريكى سه  فاز 
دوقطبى اسكرول است كه به دليل جلوگيرى 
مملو  روان  كارى،  حين  در  كوتاه  اتصال  از 
سيم  پيچ  است.  شده  دى  الكتريك  روغن  از 
دماى  حداكثر  محدوديت  داراى  موتور 

مشخصى است كه بستگى به ضخامت رسانا 
از  جلوگيرى  براى  بنابراين  دارد.  آن  عايق  و 
سوختن سيم  پيچ موتور بايد از افزايش دماى 
تنها  كرد.  جلوگيرى  مجاز  حد  از  بيش  آن 
عامل خنك  كننده موتور، سيال توليدى است 
محفظه  كنار  از  آن  عبور  سرعت  هرچه  كه 
حرارت  انتقال  سرعت  باشد،  بيشتر  موتور 
كاهش  بيشتر  موتور  دماى  و  يافته  افزايش 
موتور  خنك  شدن  از  اطمينان  براى  مى  يابد. 
با سيال توليدى بايد سيستم به  گونه  اى طراحى 
از  گذرنده  سيال  سرعت  حداقل  كه  شود 

تجهيزات سطحي الكتريكي سطحي 9    

حس  گر و صفحه نمايش پارامترهاى اندازه گيرى شده روي كنترل  كننده يا تابلو برق 8    
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ســايش پيشــرانه و پخش  كننده پمپ در صورت عملكرد نمونه  اى از نمودار مشخصه عملكرد پمپ الكتريكى شناور 11     10    
پمپ در خارج از محدوده مجاز

اطراف موتور يك فوت بر ثانيه باشد [4].
از جمله عواملى كه باعث افزايش دماى 
درصد  افزايش  به  مى  توان  مى  شوند  موتور 
توليد  اثر  در  موتور  بار  افزايش  آزاد،  گاز 
تشكيل  امولسيون،  تشكيل  يا  سنگين  سيال 
سوراخ  شدن  موتور،  پوسته  روى  رسوب 
 ... و  لوله  مغزى   در  مانع  تشكيل  لوله  مغزى، 

اشاره كرد.

4-4- ناپايدارى عملكرد مخزن و چاه
نفتى،  چاه هاى  ديناميك  طبيعت  دليل  به 
طول  در  چاه  يك  بهره دهى  و  توليد  ميزان 
نسبت  تغيير  جمله  از  مواردى  اثر  بر  زمان 
و  نسبى  تراوايى  تغيير  توليدى،  نفت  به  گاز 
تغيير  اثر  در  مخزن  سنگ  تحرك  پذيرى 
سطوح  تغيير  يا  مخروط  شدگى  از  ناشى  فاز 
تماس، ايجاد افت فشار پوسته، تجمع مايعات 
چاه،  ستون  در  مانع  تشكيل  چاه،   دهانه  در 
نشت جداره ها و لوله  مغزى، رسوب آسفالتين 
باعث  تغييرات  اين  و  شده  تغيير  دچار  و... 
تجاوز  احتماالً  و  پمپ  عملكرد  نقطه  تغيير 
بروز  و  مجاز  محدوده  از  چاه  توليدى  نرخ 
پمپ  نامناسب  طراحى  مشابه  مشكالتى 

خواهد شد.
استفاده  با  مى توان  مشكل  اين  رفع  براى 
يا   VSD ) پمپ دوران  سرعت  تغيير  سامانه  از 
و  كرده  جابجا  را  پمپ  عملكرد  نقطه   ( VFG

در شرايط كاركرد بهينه تنظيم نمود.
تحليل  نمودار  مثال  شكل-12  عنوان  به 
گره اى يكى از چاه هاى ميدان مسجدسليمان را 
كه توسط نرم  افزار SUBPUMP شبيه سازى شده 

نمايش مى دهد. 
شبيه سازى  از  حاصل  بررسى هاى 
در  پمپ  عملكرد  نقطه  كه  كرد  مشخص 
هرتز   52 فركانس  با  راه اندازى  ابتداى 
بوده  پمپ  مجاز  عملكرد  محدوده  از  خارج 
طريق  از  پمپ  دوران  سرعت  كاهش  با  و 
عملكرد  نقطه  هرتز،   46 به  فركانس  كاهش 
خواهد  باز  مجاز  محدوده  درون  به  پمپ 
شكل -13).  در  رنگ  سبز  (منحنى  گشت 
نرخ  كاهش  باعث  اگرچه  ساده  تغيير  اين 
توليدى چاه مى شود اما با توليد در محدوده 
در  سايش  بروز  از  پمپ ،  مجاز  ظرفيت 
لرزش  موتور،  بار  افزايش  پمپ،  مراحل 
آن  زودهنگام  شدن  خراب  درنتيجه  و  پمپ 

جلوگيرى مى  كند.

4-5- شرايط چاه
الكتريكى  پمپ  مركز  از  گريز  مكانيزم 
و  زياد  دور  با  الكتروموتور  وجود  شناور، 
كابل الكتريكى بلند درون چاه از ويژگى هاى 
مى باشد  شناور  الكتريكى  پمپ  منحصر به فرد 
پمپ  ظرفيت  چشم  گير  افزايش  وجود  با  كه 
درون چاهى،  پمپ هاى  ديگر  انواع  به  نسبت 
در برخى شرايط فيزيكى چاه محدوديت هايى 
وقوع  كه  مى  آورد  به  وجود  كاركرد  نظر  از 
پمپ  اجزاء  عمر  طول  بر  به شدت  موارد  اين 

تأثيرگذار است.

4-5-1- توليد شن و جامدات
با وجود تالش هاى فراوان جهت سازگار 
حاوى  سيال  با  شناور  الكتريكى  پمپ  كردن 
كماكان  مسأله  اين  جامدات ،  و  شن  ذرات 
پمپ ها  نوع  اين  ضعف  نقاط  از  يكى 
به حساب مى آيد. اگرچه با استفاده از آلياژها 
تا  پمپ  سايز  افزايش  و  مقاوم  تر  غشا هاى  يا 
مقابل  در  پمپ  مراحل  مقاومت  حدودى 
روش  اين  با  اما  مى يابد،  افزايش  سايش 
جام  كردن  و  ذرات  تجمع  از  مانع  نمى توان 
در  است  بهتر  بنابراين  شد.  پمپ  مراحل 
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جامدات  يا  شن  توليد  سابقه  كه  چاه هايى 
دارند از پمپ الكتريكى شناور استفاده نشود. 
سيستم  يا  پيشرو  خالء  پمپ هاى  از  استفاده 
فرازآورى با گاز براى اين گونه چاه ها بسيار 

مفيد تر و موفقيت آميزتر خواهد بود.

4-5-2- توليد گاز آزاد
ورود گاز آزاد  به پمپ الكتريكى شناور 
و  پمپ  فشارافزايى  ميزان  كاهش  باعث 
در صورتى كه  و  شده  آن  عملكرد  ناپايدارى 
ميزان گاز آزاد بيش از 25 درصد كل حجم 
پديده  بروز  احتمال  باشد،  توليدى  سيال 
سوختن  به  منجر  مى تواند  كه  گازى  انسداد 
داشت.  خواهد  وجود  شود،  موتور  الكترو 
زير  در  بايد  پديده  اين  از  جلوگيرى  براى 
پمپ  يا  درون چاهي  تفكيك گر  پمپ، 

چندفازى نصب گردد.
 شكل- 14  نمودار تغييرات شدت جريان 
شناور  الكتريكى  پمپ  يك  موتور  مصرفى 
قبل و بعد از نصب تفكيك گر درون چاهى 
را نمايش مى دهد. تفكيك گر دورانى گريز 
از مركز با استفاده از اختالف چگالى گاز و 

نفت، درصد قابل  مالحظه اى (90-60 درصد)
به  و  تفكيك  را  نفت  همراه  آزاد  گاز  از 
هدايت  لوله  مغزى  اطراف  حلقوى  فضاى 

مى كند (شكل-15).

4-5-3- تشـكيل امولسـيون و افزايش شـديد 
گرانروى سيال

همراه  آب  باالى  درصد  با  نفت  توليد 
سرعت  با  شناور  الكتريكى  پمپ  توسط 
در  امولسيون  تشكيل  احتمال  زياد،  دوران 
طول مراحل پمپ را افزايش مى دهد. تشكيل 
گرانروى  شديد  افزايش  باعث  امولسيون 
سيال،  غلظت  افزايش  با  شد.  خواهد  سيال 
نياز  مورد  توان  و  يافته  افزايش  نيز  چگالى 
هم  چنين  مى يابد.  افزايش  موتور  بار  و  پمپ 
غلظت سيال توليدى با افت فشار اصطكاكي 
غلظت  افزايش  و  داشته  مستقيم  نسبت  نيز 
و  چاه  نياز  مورد  فشار  افزايش  باعث  سيال 
بهتر  بنابراين  مى گردد.  توليد  نرخ  كاهش 
شناور  الكتريكى  پمپ  به  كارگيرى  از  است 
امولسيون  تشكيل  سابقه  كه  چاه هايى  در 
طراحى  هنگام  در  و  كرد  خود دارى  دارد 

دارند غليظ  سيال  كه  چاه هايى  براى  پمپ 
تصحيح  پمپ  عملكرد  بر  سيال  غلظت  تأثير 
امولسيون  شود. هم  چنين در صورت تشكيل 
از  پس  است  بهتر  پمپ  با  توليد  حين  در 
شكننده  مواد  تزريق  و  پمپ  كردن  خاموش 
امولسيون، توليد از چاه با حداقل نرخ توليدى 

( كاهش فركانس) صورت گيرد.

4-5-4- خورندگى سيال چاه
به طور كلى خورندگى سيال كليه تجهيزات 
درون چاهى را تحت تأثير قرار مى  دهد. اما موتور 
دارند.  بيشترى  آسيب پذيرى  پمپ  محفظه  و 
بنابراين در صورت خورنده بودن سيال توليدى 
بايد تجهيزاتى كه از آلياژهاى ويژه ضدخوردگى 

ساخته شده باشد مورد استفاده قرار گيرند.

4-5-5- تشكيل رسوبات
مى تواند  دوصورت  به  رسوب  تشكيل 
باعث آسيب پمپ شود؛ تشكيل رسوب روى 
محفظه موتور انتقال حرارت را كاهش داده و 
باعث داغ شدن موتور مى  شود. هم  چنين تشكيل 
رسوب درون مراحل پمپ باعث كاهش نرخ 

نمودار تحليل گره اى نشــان دهنده عملكرد پمپ خارج بازه  12    
عملكــرد مجاز (خط قرمز نمــودار عملكرد چاه و مخزن و خط 

 13    آبى نمودار عملكرد پمپ در فركانس 50 هرتز)
نمودار تحليل گره اى عملكرد پمپ پس از نصب سيســتم 

فركانس متغير و كاهش فركانس به 46 هرتز
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تفكيك  گر گاز دورانى 15    

    16 
نمــودار ميله اى مقايســه علــل متداول خرابــى پمپ هاى 
الكتريكى شــناور در مناطق نفت  خيز جنوب و كشــورهاى 

ديگر [3 و 6]

    17 
نمونــه اى از پايــگاه اطالعاتى اينترنتى پايــش از راه دور 
عملكــرد پمپ هــاى الكتريكــى شــناور مربوط به شــركت 

[5] (ESP Watcher) شلمبرژه

توليدى و حتى گرفتگى كامل پمپ مى گردد.
4-6- ايجاد لرزش در اجزاء پمپ

به دليل دوران اكثر اجزاى پمپ الكتريكى 

پمپ  اجزاء  در  لرزش  بروز  زياد،  دور  با  شناور 
اجتناب ناپذير است. فارغ از اينكه لرزش توسط 
كدام جزء از سيستم توليد شده اين لرزش ها از 

طريق محور پمپ به اجزاى ديگر منتقل شده و 
باعث خراب  شدن هريك از اجزاء مي شود. برخى 
داليل شايع بروز لرزش در سيستم پمپ الكتريكى 

شناور عبارتند از:
 لرزش ناشى از نامتعادل بودن قسمت هاى 
يا  آلياژ  چگالى  يكنواخت  نبودن  دليل  به  دوار 

ساختار نامتقارن يك قطعه دوار
 لرزش هاى با منشاء هيدروليكى كه معموالً 
در زمان عملكرد پمپ خارج از محدوده مجاز 
توليدى، توليد سيال غليظ و يا سيال گازى اتفاق 

مى  افتد.
 سايش بين قسمت هاى ثابت و دوار پمپ

 لرزش هاى با منشاء الكتريكى از جمله تغيير 
فركانس كاركرد موتور يا تغيير فركانس ناپايدار 

جريان برق نمودار شــدت جريانى مصرفــى اكتروموتور پيش و پس از نصــب تفكيك گر دورانى  14    
براى يك چاه با توليد گاز اضافى

پيش از نصب تفكيك گر دورانىپس از نصب تفكيك گر دورانى
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تشخيص اينكه كداميك از موارد باال منشاء 
فركانس  اندازه گيرى  طريق  از  است،  لرزش 
لرزش و مقايسه با الگوهاى مشخص امكان  پذير 
مى باشد. الزم به ذكر است كه تشخيص اين موارد 
نياز به تخصص و تجربه فراوان دارد. براى نمونه، 
فركانس لرزش برخى از موارد شايع وقوع لرزش 

در اجزاء پمپ در ( جدول-4 ) ارائه شده است.

5- بررسـي آماري علل شـايع خرابي پمپ هاي 
الكتريكي شـناور در دنيا و مقايسـه با آمـار موارد 
نصب شده توسط شركت هاى مختلف در مناطق 

نفت  خيز جنوب
جهت بررسى علت كوتاه تر بودن طول عمر 
پمپ هاى الكتريكى شناور نصب  شده در مناطق 
نفت  خيز جنوب نسبت به آمار متوسط بين  المللى 
خرابى  شايع  عوامل  در  جدول-2 ،  شده  ارائه 
پمپ ها در اين كشورها و مناطق نفت  خيز جنوب 
در نمودار ميله اى شكل-16 دسته  بندى و مقايسه 

شده است.
نصب  پمپ  هاى  خرابي  عوامل  مهم  ترين 
شده توسط شركت  هاى معتبر دنيا به ترتيب توليد 
جامدات (21 درصد)، توليد گاز آزاد (16 درصد) 
درمقابل  است.  درصد)  نامناسب (14  طراحي  و 
مهم  ترين داليل خرابى پمپ هاى الكتريكى شناور 
نصب شده توسط شركت هاى مختلف در مناطق 
 39) برق  مكرر  قطع  و  ناپايدار  برق  نفت  خيز ، 

عملكرد  عملياتي  اشكاالت  و  طراحى  درصد)، 
پمپ ها ناشى از توليد بيش از ظرفيت پمپ (17 
خوردگي  و  درصد)   22) پكر  بريدن  درصد)، 
(نشت كنترل خط و سوراخ شدن لوله  مغزى) (11 
درصد) ناشى ازكيفيت نامطلوب قطعات مي باشد.

6- نصب و به  كارگيرى سامانه پايش از راه دور20
زمينه  در  پيشرو  شركت هاى  امروزه 
عمر  طول  توانسته اند  مصنوعى  فرازآورى 
پمپ هاى الكتريكى شناور را در پروژه هاى تحت 
نظارت خود به طور چشم  گيرى افزايش داده و 
اعتمادپذيرى و سودآورى استفاده از اين روش 
پيشرفته را افزايش دهند. يكى از عوامل اصلى اين 
موفقيت اجراى فرآيندى به نام "پايش مداوم و 
رديابى خرابى پمپ هاى الكتريكى شناور“21  بوده 

است.
حس گر  نصب  طريق  از  فرآيند  اين  در   
درون چاهى روى تمامى چاه ها و اتصال خروجى 
ماهواره اى  انتقال  سيستم هاى  به  حس گرها 
كليه   ،22(SCADA) اسكادا  مانند  اطالعات 
پيوسته  به صورت  پمپ  عملياتى  پارامترهاى 
يك  به  خودكار  به صورت  و  شده  اندازه گيرى 
پايگاه داده اينترنتى انتقال مى يابد و در آنجا در 
دسترس متخصصان مسئول كنترل عملكرد پمپ 

قرار گرفته و  به صورت مداوم كنترل مى  شود.
 اين سيستم به گونه اى طراحى شده كه در 

از  پمپ  عملياتى  پارامترهاى  تجاوز  صورت 
هشدار كرده و حتى داليل و  حد مجاز ، اعالم 
بنابراين  مى دهد.  پيشنهاد  احتمالى  راهكار هاى 
نامطلوب  عملكرد  نشانه هاى  كوچك  ترين 
ميدان  در  شده  نصب  پمپ هاى  از  هريك 
به سرعت  و  شده  ريشه يابى  و  كشف  بالفاصله 
اشكال  شدن  برطرف  جهت  الزم  تغييرات 
عملكرد پمپ روى چاه اعمال مى گردد. اجراي 
مداوم فرآيند پايش از راه دور بر روى چاه هاى 
مي تواند  شناور  الكتريكى  پمپ هاى  به  مجهز 
الكتريكي  پمپ  قطعات  كاركرد  عمر  طول 

شناور را به طور قابل  مالحظه اي افزايش دهد.

نتيجه  گيرى
 افزايش قيمت نفت در سال هاى اخير و افزايش 
ســرمايه گذارى در توســعه و افزايش توليد 
مياديــن نفتى دنيا ، ســبب افزايــش جذابيت 
پمپ هــاى  روى  ســرمايه گذارى  حجــم  و 
الكتريكى شــناور نسبت به ســاير روش هاى 

فرازآورى مصنوعى شده است.
 طراحي نامناســب پمپ، برق ناپايدار، افزايش 
دماي موتور، ناپايداري عملكرد جرياني چاه، 
شــرايط چاه و سيال ( توليد شــن و جامدات، 
توليد گاز آزاد، افزايش شــديد غلظت سيال 
توليدى در اثر تشكيل امولسيون، خورندگى 
ســيال چــاه و تشــكيل رســوبات) از جمله 

خم شدن شافت2 -1روتور و شافت
عدم تعادل جرمى يا هيدروليكى يا روتور نا هم  مركز1هر يك از اجزاء دوار

فيت  نشدن ياتاقان ها2 -1كوپلينگ، شافت يا ياتاقان
نا هم  مركز بودن روتور در موتور1موتور

دوران ياتاقان ژورنال به همراه شافت1/2دوران ياتاقان ژورنال
تماس بين قسمت هاى ثابت با دوار0/5 – 0/3سايش مكانيكى

اصطكاك بيش از حد، روانكارى ضعيف  يا فيت بودن بيش از حد ياتاقان  هابيشتر از 5ياتاقان ضد اصطكاك

موارد شايع وقوع لرزش در اجزاء پمپ 4    

علت احتمالىفركانس معمول لرزش×دور در گردش (RPM)قطعه موثر
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مهم  تريــن عوامــل كاهش طــول عمر پمپ 
الكتريكى شــناور اســت كه با تشــخيص به 
موقــع آنها مى توان از خرابى زودهنگام پمپ 
و تحميل هزينه هاى تعمير با دكل و تعويض 

اجزاء پمپ جلوگيرى كرد.
 تشــخيص به موقع عوامل خرابــى زودهنگام 
پمپ الكتريكى شناور مســتلزم اندازه گيرى 
و كنترل پارامترهاى عملياتى پمپ با استفاده 
از فن آوري هــاى روز از جمله حس  گر هاى 
پيشــرفته و سيســتم هاى انتقــال ماهــواره اى 

اطالعات است.
 متوسط طول عمر پمپ هاى الكتريكى شناور 
نصب شــده توســط پيمانكاران مختلف در 
مناطــق نفت  خيز جنوب برابر 7 ماه مى باشــد 
كه به مراتب كمتر از متوسط جهانى ( 27 ماه ) 

است.
 يكــى از مهم  تريــن علــل خرابــى پمپ هاى 
الكتريكى شناور نصب شده در مناطق نفت  خيز 
جنــوب، برق ناپايدار و خاموش شــدن مكرر 

پمپ هاســت. بنابراين درصــورت تأمين برق 
پايدار براى پمپ ها مى توان شاخص خرابى و 
به تبع آن هزينه هاى تعمير و تعويض پمپ ها را 

به طور چشم  گيرى كاهش داد.

پيشنهادها
 نصــب حس گــر درون چاهى و جريان ســنج 
روى همــه چاه هايــى كــه در برنامــه نصب 
پمپ الكتريكى شــناور قرار دارند به منظور 
دست يابى به اطالعات مورد نياز براى كنترل 

مداوم عملكرد پمپ ها
 نصب ســامانه هاى پايش از راه دور روى كليه 

چاه هاى مجهز به پمپ الكتريكى شناور
 نصب سيســتم تغييــر ســرعت دوران پمپ ها 
جهــت افزايــش انعطاف پذيــرى در كنترل 

عملكرد پمپ ها در موارد الزم
 تأميــن برق پايــدار با اســتفاده از ژنراتورهاى 
موازى و مجهز به سيســتم تعويض خودكار 

به جاى استفاده از شبكه برق فشار قوى

 پيش بينى هر 8 ماه يك تعمير براى هر چاه مجهز 
به پمپ و آماده سازى كاال و دكل براى تعمير 
و تعويض پمپ هاى نصب شده جهت كاهش 
زمان توقف توليد چاه ها در زمان خرابى پمپ

 توجــه بــه محدوديت هــاى عملياتــى پمپ 
الكتريكى شــناور در مطالعــات غربال  گرى 

روش هاى فرازآورى مصنوعى
كنترل محدوديت هايى نظير ورود حجم 
در  پمپ  به  جامدات  و  شن  آزاد،  گاز  زياد 
حين عمليات بسيار مشكل و تقريباً غير ممكن 
بوده و در اكثر موارد كوتاه  مدت و ناكارآمد 
است. بنابراين الزم است پيش ا ز نامزد  كردن 
شناور  الكتريكى  پمپ  نصب  براى  چاه ها 
از  نياز،  مورد  آزمايش هاى  انجام  طريق  از 
توليد  (به ويژه  مذكور  موارد  وقوع  عدم 
و  نمود  حاصل  اطمينان  جامدات)  و  شن 
مواجهند  مشكالت  قبيل  اين  با  كه  چاه هايى 
كانديداى موارد،  اين  شدن  برطرف  از  قبل 

نصب پمپ الكتريكى شناور نشوند.
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