
آشنايي با تأسيسات كارخانه هاي بهره بــــــــــــــ

تهيه و تنظيم: محمد رضا عادل زاده،  شركت نفت و گاز پارس

مخزن بهره برداري
 (Production Tank)

توربين ها و پمپ ها
(Turbines & Pumps) 

اتاق كنترل
(Control Room) 

واحد بهره برداري
(Production Unit)

در حقيقت محل اصلي كنترل واحد بهره برداري است. در اينجا تمامي قسمت هايي كه به 
نحوي كنترل مى  شوند نيز در خصوص عمل خود تحت مراقبت كامل مي باشند. نمودار 
طرز كار و شرايط عمل كليه شيرهاي كنترل و كاهنده هاي جريان و هم  چنين نمودار 
وضع ارتفـاع ستون مـايع (Level) در تفكيك كننده هـا و مخـزن نيز در اتـاق كنترل 
بـر روي دستگـاه هـاي ضابط موجود بوده و تغييرات لحظه اي آنها قابل بررسي است. در 
صورت لزوم اكثر تغييرات (مثل كم و زياد كردن فشار به وسيله بازتر و بسته تر كردن 
شيركنترل و هم  چنين تغيير در ارتفـاع مـايع در ظروف و غيره) از همين محل انجام 
مى  شود كه اين كار از طريق فرمـان دادن بـه شيـر كنترل (تغيير فشار هـوائي كه روي 
آن كار مي كند) صـورت مي گيرد.  هميـن طـور وضـع كـار توربين هـا و پمپ هـا روي 
دستگاه هاي  ضابط مشخص مي شود. در صورت لزوم نيز مقدار دما و فشار هر قسمت كه 
مدنظر باشد را مي تـوان بـا كمك دستگـاه هاي ضابط موجود مشخص كرد. بديهي است 
اين دستگاه هاي ضابط هر كدام با طرز عمل ويژه خود مشخصه مربوط به محل مورد 

نظري را كه دائـم با آن در تماس هستند، نشان مي دهند.

نفت خارج شده از مرحله چهارم يا مخـزن توسط پمپ هاي موجـود در واحـد 
ــود. در  ــال بـه منطقه يـا محـل مورد نظر پمپ مي ش بهـره برداري براي ارس
ــبت به  واحدهاي بهره برداري موجود، از انواع توربين ها و پمپ هاي مختلف نس
شرايط عمل و موقعيت محل نيز استفاده شده است. با توجه به مقتضيات زمان 
ــتفاده  و مكـان، از برق، گـاز يا حتي گـازوئيل به عنوان نيروي محركه نيز اس
مي شود. پمپ ها با در نظر داشتن كليه مشخصات و مختصات موجود و با توجه 
به مقدار نفت توليدي و بعد مسافت مورد نظر براي ارسال نفت و هم  چنين فشار 
مورد احتياج در آن محل طراحي مي شوند. موضوع مهم وجود پمپ هائي است 
كه در حال كار هستند. معموالً يك پمپ ديگر از همان نمونه يا نمونه ديگري 
به عنوان يدك (Spare) موجود است تا در صورت از كار افتادن يكي از پمپ ها، 
ديگرى استفاده شود يا در زمانى كه يكي از پمپ ها به دليلى كار نمي كند، پمپ 

يدكـي مورد استفاده قرار گيرد تا عمليات كارخانه قطع نشود.

ــت از يك  ــارت اس ــرداري عب ــد بهره ب ــازي در واحـ ــارم جداس ــه چه مرحل
ــكلى خاص كه تحت فشار نزديك به اتمسفر عمل  تفكيك كننده عمودي با ش
ــت. نفت مرحله  ــن مرحـله بـه نام مخـزن بهره برداري معروف اس مي كند. اي
ــوم مجـموعه هـاي تفكيك مختلف در يك واحد بهره برداري (در صورتي كه  س
ــوم  ــد و در غير اين صورت نفت مرحله س بيش از يك مجـموعه موجـود باش
ــدن با يكديگر به اين تفكيك كننده  همان مجموعه موجود) بعد از مخلوط ش
ــود. به دليل  راه مي يابند. در اينجا باقيمانده گـاز همراه نفت نيز خـارج مي ش
اينكـه توليد نفت بـدون گـاز (نفت مرده) در اين مرحله انجام مى  شود، مقدار 
نفت خـروجي از اين مرحـله با دقت اندازه گيري مي شود.  ميزان گـاز خروجي 
نيز مثل بقيه مراحـل ثبت مى  شود. در اينجـا نيز بر روي لوله ورودي، يك شير 
دروازه اي و بـر روي لوله هـاي نفت و گـاز خـروجي، شير دروازه اي ، شيركنترل ، 
محل اندازه گيري فشار و دما و هم  چنين كاهنده جريان جهت اندازه گيري نرخ 

جريان نيز تعبيه مي شوند.

محل ورود لوله هاى نفتى
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يك واحد بهره برداري در حقيقت عبارت است از كارخانه اي با تمامي وسايل الزم كه عمل جداسازي گاز و نفت توليدي از چاه ها در آن صورت مي گيرد و سپس گـاز و نفت تفكيك شده به محل مورد نظر ارسال مي شوند. يك واحد بهره برداري از 
انواع وسايل و ابزار مختلف اعم از لوله ها، شيرها، دستگاه هاي تفكيك كننده، پمپ ها، توربين ها، ابزار دقيق و ... تشكيل  مي شود. طراحي واحد بهره برداري با توجه به شرايط محل و در نظر داشتن ظرفيت و به طور كل موقعيت عمل، با ضوابط خاصي 

صورت مي گيرد. در                                                                                          اين  مطلب به اجزاء اصلي يك واحد بهره برداري و نقش آنها در عمليات توليد اشاره خواهد شد.
الزم به توضيح است كه در واحدهاي بهره برداري، تأسيسات الزم براي جداسازي گاز از نفت در چهار مرحله و در چهار فشار مختلف در نظر گرفته مي شود.  اين مراحل شامل سه مرحله تفكيك كننده و مرحله چهارم كه به مخزن بهره برداري معروف 
است مي باشند. در واقع، با افت فشار  در هر مرحله  اين اجازه به گاز داده مي شود كه از نفت جدا شده و در مرحله آخر (مرحله مخزن بهره برداري) نفت بدون گاز (در شرايط تثبيت شده) جهت انتقال به مراكز مصرف پااليشگاهي آماده شود. ضمن 
اينكه با توجه به تعداد چاه هاي جرياني، مراحل چهارگانه واحد بهره برداري از يك تا چند رديف خواهد بود. هر واحد بهره برداري به طور معمول مجهز به يك تلمبه خانه و خط لوله انتقال است كه نفت توليدي را پس از فشارافزايي و اندازه گيري 
به طور مستمر به شبكه توزيع نفت خام ارسال مي كند. بر روي كليه خطوط لوله در چند راهه ورودي واحد بهره برداري شامل خطوط لوله چاه ها و تفكيك كننده هاي سرچاهي، تسهيالت اندازه گيري نرخ جريان، فشار، دما، شيرهاي ايمني و نقاط 

نمونه گيري نصب شده است. اين خطوط لوله با توجه به ماهيت نفت ورودي به وسيله خطوط لوله مقسم به مراكز تفكيك مختلف (غير نمكيـ  نمكي) هدايت مي شوند.

مجموعه انشعاب يا چند راهه 
(Manifold)

لوله هاي مقسم 
(Headers)

مجموعه تفكيك كننده
(Separators)

(Production Unit) ــــــــــــــــــــــــــرداري نفت خام

 در حالت عادى هر مجموعه تفكيك كننده از سه تفكيك كننده مجـزا كه مراحـل اول ، دوم و سوم 
ــكيل مي گـردد. مرحـله چهـارم جـداسازي بين يك يا چـند  ــازي را شامل مي شوند، تش جـداس
ــتثناء، نفت توليدي چاه هاى ايران در چهار  ــترك است. غير از موارد اس مجـموعـه تفكيك گر مش

مرحله از گاز همراه جدا مي شود.
ــاه را به هر كدام از  ــم، نفت توليدي يك يا چـند چـ ــرداري موجود لوله مقس ــاي بهره ب در واحده
ــاي مورد نظر و مربوطه هدايت مي  كند.  به طور خالصه نفت وارد تفكيك كننده مرحله  مجموعه ه
ــده گـاز و نفت از هم جدا شده و هركدام از مجراى  ــرايط طراحي ش ــده و در آنجا تحـت ش اول ش
جداگانه  اى از تفكيك كننده خارج مي شوند. (ممكن است مرحله اول جداسازي بنا به عللي نظير بُعد 
مسافت چاه تا واحد بهره برداري ، كم  بودن فشار چـاه و عـوامل ديگـر در مجـاور خـود چـاه تعبيه 
شود كه در اين صـورت به آن تفكيك كننده سرچـاهي (Wellhead Separator)  گويند) نفت 
ــمتي ديگر از گاز همراه آن تحت  ــي از اين مرحله به مرحله دوم تفكيك  راه مي يابد و قس خـروج
شرايط موجود اين تفكيك گر جدا شده و نفت خروجى به مرحله سوم تفكيك رفته و مجدداً نفت 
و گاز جـدا شده در اين مرحله نيز از مجراهاي جداگانه خارج مى  شود. نفت خروجي از اين مرحله 
به مرحله چهارم يا مخزن واحد بهره برداري مي رود. بر روي هركدام از لوله هاي گاز يا نفت خروجي 
از هـر تفكيك كننده، شير دروازه اي ، شيركنترل ، محـل اندازه گيري فشار و دما و هم  چنين بر روي 
ــوم نيز كاهنده جريان (براي اندازه گيري  تمامي لوله هاي گاز خروجي و نفت خروجي از مرحله س
نرخ جريان) تعبيه شده است. (مقدار نفت خروجي از مراحل اول و دوم و به ويژه مرحله دوم بندرت 
ــود؛ لذا چندان لزومي ندارد كه براي اندازه گيري از كاهنده جريان استفاده شود)  اندازه گيري مي  ش
ــيـردروازه اي به خود تفكيك كننده  ــاي ورودي به هر تفكيك كننده، بعد از اتصال به يك ش لوله ه

متصل مي گردند. 
ــابه از  ــه گاز خروجي از هر مرحله بعد از اين كـه با گـاز خروجي مراحل مش ــت ك ــه ذكر اس الزم ب

مجموعه هاي تفكيك ديگر مخلوط شد، به مصرف مورد نظر مي رسد.
 برج عريان كننده (Stripper): چنانچه نفت ورودي يك يا چند چاه به واحد بهره برداري، حاوى 
ــد، كل نفت  هاي ورودي به مجموعه تفكيك چهار  ــولفوره يا به اصطالح ترش باش گاز هيدروژن س
مرحله  اي ويژه اى ارسال مي  شود. در اين مجـموعه با نصب يك برج جـداكننده هيدروژن سولفوره، 
ــود. نفت ترش از باال وارد دستگاه  ــتاندارد رسانده مي ش ــولفوره نفت به حد اس ميزان هيدروژن س
جداكننده هيدروژن سولفوره شده و گاز شيرين از پايين با فشار مناسب وارد برج مي شود. در نهايت 
ــب در اين دستگاه، تبادل بين نفت و گاز انجام شده و بخش  ــطوح تماس مناس با توجه به وجود س
اعظم هيدروژن سولفوره نفت به گاز منتقل و از قسمت باالي دستگاه خـارج و نفت نسبتاً شيرين 

(با ميزان هيدروژن سولفورهمناسب) از پايين برج خارج مي شود.

لوله هاي نفتي ورودي به واحد بهره برداري پس از عبور از داخل ابزار موجود 
در مسير به اين لوله  ها متصل مي شوند. قبل از اتصال لوله ها نيز توسط يك 
شير دروازه  اي مي توان مسير نفت هر چـاه را به سمت هر كدام از لوله هـاي 
مقسـم كه الزم باشد باز يا بسته كرد.. معموالً تعدادي از چاه هاي هر واحد 
بهره برداري، به هر لوله مقسم وصل هستند و با توجه به شرايط و ظـرفيت 
ــود. الزم به ذكر است كه  تفكيك كننده مربوط جريان نفت آنها بـاز مي ش
هميشه احتياج نيست كليه چاه ها به همه لوله هاي مقسم متصل باشند؛ مگر 
ــمي كه نفت را به سمت تفكيك كننده هـاي آزمايشي مي برد كه  لوله مقس
ــم متصل مي  شود  در ايـن صورت لوله نفتي تمام چـاه هـا به اين لوله مقس
ــاه) بتوانند به داخـل آن جريان  ــا در موقع لزوم (به  ويژه زمان آزمايش چ ت
يابند. تعداد لوله هاي مقسم بستگي به تعداد مجموعه تفكيك كننده هـاي 
ــه  تعداد  ــته ب ــت  كم  وابس ــته و دس ــود در واحـد بهـره برداري داش موجـ
ــت. زيـرا هـر لوله مقسم در اين مورد در  مجموعـه هـاي تفكيك كننده اس
ارتباط با يك مجموعه تفكيك (مراحل-1و2و3) كـار مي كند. بديهي است 
ــتر است. لوله هاي  ــم از قطر لوله هاي ورودي چاه ها بيش كه قطر لوله مقس
ــم به تمامي تفكيك كننده هاي يك مجموعه راه دارند، ولي در حالت  مقس

عادي فقط جريان را به مرحله اول تفكيك هدايت مي كنند.

ــرداري از اين محـل بوده و لوله نفتي  ــروع عمليات بر روي نفت توليدي چـاه هـا در واحد بهره ب ــداي ش   ابت
ــكل يك مجموعه  ــت. اجزاء متش ــمت متصل اس چاه هاي مربوط به هر واحد بهره برداري به ابتداي اين قس

انشعاب و مورد استفاده هـر يك بـه ترتيب از ابتداي ورود لوله نفتي چاه و بر روي هر لوله به قرار زير است:
(البته ممكن است با توجه به موقعيت ويژه محـل و نوع تجهيزات طبقه بندى به نحـوي بـا اجزاء طبقه بندي 

شده در زير متفاوت باشد)
 (Gate Valve)الف) شـيـر دروازه اي

محل قرار گرفتن آن بر روي لوله نفتي چاه درست بعد از ورود لوله به واحد بهره برداري است. قطع كامل جريان 
چاه در واحد بهره برداري نيز به كمك اين شير انجام  مي شود. در بيشتر واحدهاي بهـره برداري جديد چنين 

شيري منظور نشده  است،  ولي  در بعضي  موارد در حين  عمليات  وجود آن  الزم  به  نظر مي رسد.

ب) محـل اندازه گيـري فشـار: به صورت اتصالي جهت تعبيه فشارسنج موجود است.

  ج) شـيـر ايـمنـي 
معموالً جهت قطع جريان در مواقع اضطراري (افزايش شديد و يا افت سريع فشار) تعبيه مي شود.  اين شير 

نيز با توجه به موقعيت و شرايط عمليات تنظيم مي گردد.
د) محل هـاي انـدازه گيـري فشـار و دمـا

ــود كه مي توان با اتصال فشارسنج يا  ــير ايمني، محل هائي بر روي لوله در نظر گرفته مي ش ــت بعد از ش درس
ــيال عبوري را اندازه گيري كرد. اين فشار و دما در محاسبه مقدار سيال جاري  ــنج، فشار و دماي س حرارت س

در لوله مورد استفاده قرار مي گيرد.
 (Sample Point) هـ) محـل نمـونـه گيـري

براي جمع آوري نمونه سيال جاري در لوله، محل ويژه اى تعبيه مي شود تا بتوان به صورت مختلف (بدون فشار 
و يا تحت فشار) نمونه گيري كرد.

و) شيـر كنتـرل
مقدار عبور سيال را با توجه به فشار موجود و فشار الزم به كنترل درمي آورد. به عبارت ديگـر مقدار نرخ جريان 
چاه به كمك اين شير در واحد بهره برداري كنترل (كم و زياد) مي شود. در بعضي مـوارد در همين محل، براي 
عبور دادن مقدار معين سيال، يك شيرخفه كن (Choke Valve) تعبيه شده  و با تعويض چوك،  كم و زياد 
كردن نرخ جريان  صورت مي گيرد. اين شيركنترل به طور عام با توجه به فشار موجود در مرحله اول تفكيك، 

مقدار نرخ جريان  را تنظيم مي كند.
 (Orifice) ز) كاهـنـده جريـان

بعد از شيركنترل و در محـل محـاسبه شده اي، كـاهنده جـريان  بين دو سـر لوله (Flange) تعبيه شده كه 
ــار سيال در داخـل آن، قابل محـاسبه است. اين كاهنده با دستگاه مربوط  مقدار جـريان با توجه به افت فش
به خود كه افت فشار سيال جاري دررونش را اندازه گيري مي كند، با توجه به نرخ جريان كنترل شده توسط 

شيركنترل، مقدار سيال را محاسبه مي كند.
(Check Valve) ح) شـيـر يكطـرفـه

ــعاب قرار مي گيرد و تنها به منظور  ــده جريـان بر روي هر لوله ورودي در محل مجموعه انش ــد از كاهـنـ بع
ــيال روى لوله تعبيه مي شود. بدين معني كه باعث مي شود هميشه توليد چاه  جلوگيري از عبور برعكس س
ــان نفت موجود در طرف ديگر آن به  ــتگاه هاي تفكيك رفته و از جري ــل آن عبور كرده و به طرف دس از داخ

سمت چاه جلوگيري مي كند.
 (Headers) ط) محـل اتصـال بـه لولـه هـاي مقسـم

بعد از شير يكطرفه، لوله هاي ورودي، بسته به شرايط موجود، به لوله هاي مقسم  كه نفت را بـه تفكيك كننده ها 
ــرايط  ــت واحد بهره برداري، تفكيك گرها و ش ــداد محل هاي اتصال به موقعي ــد، متصل مي گردند. تع مي برن

بهره برداري مربوط مي شود.
 Safety Relief Valve ي) شير ايمني ويژه  اى به نام

اين شير در انتهاي هر لوله ورودي قرار دارد كه تحت شرايط اضطراري و در صورت افزايش فشـار لوله ورودي، 
به طور خود به خودى باز شده و فشار را تخليه مي كند. (بعد از اين شير لوله اي موجود است كه به طرف گودال 

آتش باز مى شود و مواد تخليه شده در آن بدين صورت به خارج از كارخانه برده مي شوند)

(Stripper) ترتيب مراحل در برج عريان كننده

(Production Unit)

آدرس:تهران- تقاطع خيابان طالقانى و حافظ- خيابان رودسر- مركزى سوم طبقه اول- اتاق 114 - دبيرخانه ماهنامه اكتشاف و توليد
ekteshaftolid@yahoo.com           ekteshaftolid@nioc.ir  :تلفن ونمـابـر: 88943679         آدرس الكترونيكى


