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مقــــالـــــات

تهیه و تنظیم: مسعود فوالدگر، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

)Artificial lift ( معرفی انواع روش های               فرازآوری مصنوعی

مزایا
کارایی برای محدوده وسیعی از اعماق نصب و دبی تولیدی 

Y�Tools ایجاد امکان دسترسی به ستون چاه بدون خارج سازی پمپ با بکارگیری
تجهیزات سطحی کم

بازده باال
عدم تاثیر عمق نصب بر توان مصرفی، دبی و بازده پمپ

امکان افزایش فشار ستون چاه به هر میزان با افزایش تعداد مراحل پمپ
بسیار مناسب برای فرازآوری چاه های دریایی و چاههای با برش آب باال

امکان تجهیز به تفکیک گر گاز درون چاهی سانتریفیوژ با بازده تفکیک بسیار باال 

SSSV امکان تجهیز به شیر ایمنی زیر سطحی
امکان تجهیز به حسگر درون چاه و اندازه گیری و پایش پارامترهای تولیدی 

قابلیت کاربردی در چاههای انحرافی تا 80 درجه 

محدودیت ها

پیچیدگی عملکرد پمپ و لزوم مونیتورینگ، پایش و کنترل مداوم عملکرد 
سیستم جهت جلوگیری از خرابی زود هنگام موتور، کابل و پمپ

تضعیف عملکرد پمپ در صورت ورود گاز اضافی به پمپ

لزوم وجود برق پایدار درمحل چاه )شبکه برق یا ژنراتور(

محدودیت در چاههای با تولید شن و یا نفت غلیظ

طول عمر موتور و کابل بدلیل نصب درون چاه )حداکثر 2 سال(

تعداد محدود خاموش و روشن کردم پمپ قبل از سوختن موتور

عدم صرفه جویی اقتصادی برای فرازآوری چاههای با ظرفیت تولید کمتر از 
500 بشکه در روز نسبت به پمپهای میله ای مکشی

در این روش یک پمپ گریز از مرکز چندین مرحله 
ای به همراه موتور الکتریکی، محافظ، کابل و تجهیزات 
دیگر به انتهای رشــته تکمیلی بسته شده و درون چاه 
رانده می شــود. با روشن شدن موتور الکتریکی شافت 
موتور که به محافظ و پمپ متصل است به دوران درآمده 
و انرژی جنبشی تولید می کند. پمپ این انرژی جنبشی 
را به انرژی پتانسیل سیال تولیدی تبدیل کرده و باعث 
افزایش فشار نفت به میزان الزم برای رسیدن به سطح 
می گردد. با افزایش تعداد مراحل پمپ میزان فشــار 
افزایی پمپ و با افزیش قطر و سرعت دوران  پمپ دبی 

تولیدی پمپ افزایش می یابد.

محدودیت ها

محدودیت عمق نصب و سرعت کارکرد پمپ )دبی تولیدی( بدلیل افزایش

SSSV عدم امکان تجهیز رشته تکمیلی به شیر ایمنی زیر سطحی
محدودیت در چاههای با تولید شن و یا نفت غلیظ

عدم امکان دسترسی به ستون چاه بدلیل وجود میله درلوله مغزی
عدم امکان نصب حسگر درون چاهی

عدم امکان بکارگیری برای چاههای دریایی 
کاهش بازده حجمی )دبی تولیدی( پمپ با ورود گاز به پمپ

عدم امکان تجهیز به تفکیک گر سانتریفیوژ
عدم امکان تجهیز به حسگر درون چاهی 

لزوم تجهیز چاه به فورانگیر اتوماتیک جهت جلوگیری از فوران چاه در 
Stuffing Box صورت نشت

مزایا

سادگی و راحتی نصب و خارج سازی

طول عمر باالی پمپ و تجهزات 

بازده انرژی باال برای اعماق و دبی تولیدی کم 

امکان تولید از چاههای با دمای باال

هزینه تعمیر و نگهداری پایین

هزینه سرمایه ای کمتر نسبت به روشهای دیگر فرازآوری

قدیمی ترین روش فــرازآوری مصنوعی در 
دنیا می باشــد که بدلیل سادگی و عمر کارکرد 
باال به یکی از مناسب ترین گزینه ها برای تولید 
با پتانسیل تولید پایین و اعماق کم  از چاه های 

تبدیل شده است. 
در این روش تاسیسات سطحی انرژی مکانیکی 
رفت و برگشتی تولید نموده و از طریق میله های 
متصل به پیستون درون چاه، انرژی جنبشی  و 
پتانسیل ســیال باالی پیستون را افزایش داده 
و باعث رســیدن سیال ســتون چاه به سطح 

می گردد.

در این روش گاز پرفشار از مسیر دالیز در ستون چاه تزریق 
شده و از محل اولین شیرهای فرازآوری وارد لوله مغزی شده و 
ستون سیال را سبک مینماید. با افزایش فشار تزریق و کاهش 
فشار ستون سیال درون لوله مغزی، عمق تزریق افزایش یافته 
و مرحله به مرحله ستون چاه ســبک تر میشود تا جاییکه با 
رسیدن گاز تزریقی به عمیق ترین شیر، شیرهای باالیی همگی 
بسته شــده و تزریق تنها از شــیر انتهایی صورت می گیرد. 
به محض اینکه فشار هیدروستاتیک ستون سیال در ته چاه از 
فشار مخزن کمتر شــود نفت از مخزن به چاه جریان یافته و با 

گاز تزریقی مخلوط شده و به سطح می رسد.

محدودیت ها

لزوم وجود منبع گاز مناسب

عدم صرفه اقتصادی برای تعداد کم چاه بعلت هزینه باالی کمپرسور

نیاز به فضای زیاد برای تجهیزات سطح االرض

احتمال تشکیل هیدرات

لزوم نزدیک بودن چاهها به یکدیگر

محدودیت برای نفت حاوی ترکیبات آسفالتینی

بازده انرژی پایین

نیازمند توسعه خط لوله انتقال گاز به محل چاهها

مزایا

کارایی برای محدوده وسیعی ازاعماق نصب و دبی تولیدی
سادگی تکمیل چاه

سازگاری با تولید شن

امکان تعمیر و تعویض و یا تغییر عمق شیرهای فرازآوری با گاز

 مقرون به صرفه ترین روش فرازآوری در صورت دسترسی به گاز پرفشار 
)عدم نیاز به ایستگاه تقویت فشار(

عمر باالی تجهیزات نسبت به روشهای دیگر

هزینه های جریانی کمتر نسبت به سایر روشها

امکان دسترسی به ستون چاه در حین تولید 

قابلیت کاربرد در چاه های انحرافی
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روشهاي فرازآوري مصنوعي

 محدودیت ها
(Gas lift)فرازآوري با گاز(ESP)  پمپ الکتریکي شناور(SRP) پمپ میله اي(PCP) پمپ هیدرولیک جت  پمپ خالء پیشرو

(HJP)

TVD عمق عملياتي
16000 ft 

تنها محدوديت عمق نصب، فشار 
تزريق در دسترس مي باشد

15000 ft
تنها محدوديت عمق نصب، دماي چاه و گرم 

شدن موتور و کابل مي باشد
16000 ft

افزايش عمق نصب باعث افزايش بار ميله و 
کاهش دبي مي شود

12000 ft
افزايش عمق نصب بدليل مشکل 
ساختار باعث کاهش دبي توليدي 

مي شود.

15000 ft
معموال عمق نصب با فشار 

سيال تزريقي و توان مورد نياز 
محدود مي شود. 

500-250100-55075-400100-400100-100      دماي عملياتي
عاليمتوسطخوب تا عاليخوبخوب تا عاليکنترل خوردگي

خوبخوبمتوسطخوب  با تفکيک گر سانتريفيوژعاليکنترل گاز
متوسطعاليضعيف تا متوسطضعيفعاليکنترل جامدات
API<15API <10API <8API >35API <8گراويتي سيال

هيدروليکي يا وايراليندکلدکلدکل وايرالين يا دکلسرويس
عاليخوبمحدودعاليعاليکاربرد فراساحلي

عاليعاليمحدودمحدودعاليکاربرد در حفره هاي کج

دبي توليدي
50000  STB/D

عوامل محدود کننده: اندازه لوله 
مغزي، دبي و فشار گازتزريقي

 60000 STB/D 
عوامل محدود کننده سايز جداري و توان 

مورد نياز مي باشد.
 

6000  STB/D
عوامل محدودکننده: سرعت کارکرد پمپ و عمق 
 STB/D نصب )بار ميله( براي دبي هاي بيش از

1000 توصيه نميشود. 

4500   STB/D
عوامل محدود کننده: ساختار و عمق 
 STB/D  نصب براي دبيهاي بيش از

1000 توصيه نمي شود.

20000  STB/D
عوامل محدود کننده: فشار 

ته چاهي، اندازه لوله مغزي و 
توان مورد نياز

)Artificial lift ( معرفی انواع روش های               فرازآوری مصنوعی
فرازآوری مصنوعی روشی برای افزایش انرژی جریانی نفت درون 
چاه برای رسیدن به سطح با دبی و فشار مورد نیاز تاسیسات سطحی 

می باشد.
این افزایش انرژی می تواند از طریق کاهش افت فشار هیدروستاتیک 
سیال تولیدی با  تزریق گاز در سیال ستون چاه و یا از طریق افزایش 
انرژی فشاری سیال ستون چاه بکمک پمپهای درون چاهی صورت 

گیرد.

محدودیت ها

محدودیت عمق  و دبی تولیدی عملیاتی  

عدم سازگاری االستومر با نفت سبک )API<35( و حاوی ترکیبات آروماتیک ،
H2S, Co2 

   SSSV عدم امکان تجهیز رشته تکمیلی به شیر ایمنی زیر سطحی

عدم امکان دسترسی به ستون چاه پس از نصب پمپ

عدم امکان دسترسی به ستون چاه  بدلیل وجود میله در لوله مغزی

لــزوم تجهیز چاه به فورانگیر اتوماتیک جهت جلوگیری از فوارن چاه در صورت 
Stuffing Box نشت

پر بــازده ترین روش فرازآوری مصنوعی میباشــد که در 
ابتدا برای تولید نفت های مملو از ماســه استفاده می شد اما 
امروزه با پیشــرفت تکنولوژی محدوده کارکــرد آن به نفت 
های سبک تر هم توسعه یافته اســت. در این روش یک میله 
مارپیچ )روتور(  بصورت نا هم مرکز درون یک محفظه مارپیچ 
الستیکی )اســتاتور( قرار گرفته و از طریق میله های باریک به 
موتور الکتریکی سطحی متصل می شود. با روشن شدن موتور 
روتور درون استاتور بدوران  درآمده و  با ایجاد خالء نسبی در 
محفظه های بسته مابین روتور و استاتور و انتقال انرژی جنبشی 
به سیال، با افزایش انرژی فشاری سیال، باعث تولید سیال چاه 

می شود.

مزایا

بهترین روش فراز آوری برای نفت فوق سنگین و غلیظ

بیشترین بازده انرژی نسبت به روشهای دیگر فراز آوری مصنوعی

سازگاری با شن، جامدات و گاز همراه

تجهیزات سلطحی کم

امکان استفاده بر روی سکوهای دریایی

روش هاي بازیافت از مخازن نفتي
 بر مبناي انرژي اولیه مخزن

مزایا
امکان  استفاده ازآب  یا نفت تولیدی چاههای دیگر بعنوان سیال تزریقی 

)سیال نیرودهنده(
امکان کاربرد در چاه های انحرافی و اعماق باال

امکان تزریق مواد ضد خوردگی به همراه سیال نیرو دهنده
امکان بازیابی هیدرولیکی پمپ بدون نیاز به وایرالین

محدودیت ها
بازده انرژی پایین جهت پمپ )%20-%30(

نیاز به فضای زیاد برای تجهیزات سطحی
عدم سازگاری با سیال حاوی ذرات شن و جامدات

محدودیت درفشار ته چاهی خیلی پایین
عدم امکان تجهیز به حسگر درون چاهی

 SSSV عدم امکان تجهیز رشته تکمیلی به شیر ایمنی زیر سطحی

اســاس کار این پمپها ایجاد پدیده ونچوری در ته چاه 
بوسیله نازل درون پمپ می باشد. بطوریکه سیال نیرو دهنده 
با فشار باال از طریق لوله مغزی بدرون چاه پمپ شده و در 
نازل پمپ افزایش شدید سرعت سیال یک خالء نسبی در 
ته چاه بوجود می آورد )پدیده ونچوری( که باعث کشیدن 
ســیال درون مخزن به درون پمپ و مخلوط شدن با سیال 
نیرو دهنده و رســیدن این مخلوط به سطح  می شود. این 
پمپها بدلیل تجهیزات سطحی زیاد و هزینه های سرمایه ای 
و جریانی باال کمتر از روشهای فرازآوری دیگر در دنیا مورد 

استفاده قرار میگیرند.

)HP(پمپ هیدرولیکی


