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چكيده:

بكارگيـری تلمبه هـای چند فازی كه منجر به كاهش تجهيـزات ميدانی )field installations( مورد نياز مي شـوند، با افزودن 
انرژی مورد نياز به نفت خام اسـتخراج شـده، ارسـال اين مواد را به نقاط دوردسـت بدون نياز به جداسازی گاز از نفت در محل، 

امكان پذير می سازد.
 شـركت ملی مناطق نفت خيز جنوب برای اولين بار در كشـور اسـتفاده از فناوری جديد تلمبه های چند فازی را جهت افزايش 
توليد بر روی ده حلقه چاه در ميدان نفتی اهواز تجربه كرده اسـت. در اين مقاله سـاختار سيسـتم اسـتخراج نفت و گاز توسط 
تلمبه های چند فازی نصب شده در مناطق نفت خيز جنوب شامل ساختار تلمبه، سيستم تامين انرژی الكتريكی، مبدل فركانس 

متغير )VFD(  و سيستم كنترل آن ارائه خواهد شد.
واژه هاي كليدی: تلمبه های چند فازی، كنترل فركانس متغير

 

 
 علي قريشي مدينه *

استخراج	نفت	خام	توسط	تلمبه	های	 	
چند	فازی	در	مناطق	نفتخيز	جنوب

* كارشناس مهندسي برق مناطق نفتخيز جنوب 

مقدمه
 Oil( خوش��بختانه در كش��ور عزيزم��ان اي��ران مخ��ازن نفت��ی
Reservoir( بطور طبيعی و گاهي در اثر تزريق گاز دارای فش��ار 
ب��وده واس��تخراج نفت از اعماق زمين)ح��دوداً بين 3 تا 4 هزار 
متری( تا س��طح چ��اه )Well Surface( و از آنج��ا تا واحد های 
بهره برداری)Production Units(  بدون بهره گيری از هرگونه 

مكانيزمی صورت می گيرد.
ولی بتدريج وبا س��پری ش��دن عمر بهره برداری از مخازن و در 
ص��ورت عدم تامين انرژی مورد ني��از)در بعضی از مخازن بطور 
طبيعی انرژی رانش��ی از ديگر مناب��ع تامين گرديده و بعضا« با 
تزريق گاز، آب و...كه با هزينه های هنگفتی نيز همراه اس��ت به 

اين مهم دس��ت می يابند( فش��ار چاه ها كاهش يافته بطوريكه 
امكان ارسال نفت توليدی از سر چاه ها به واحد های بهره برداری  
ميسر نبوده و بهمين علت چاه های مزبور بسته )Plug( شده وبا 

اين عمل استمرار توليد با وقفه مواجه مي شود.
ش��ركت ملی مناطق نفتخيز جنوب از ديرباز )قبل از تكنولوژی 
تلمبه های چندفازی( اين مش��كل را بوس��يله نصب تفكيك گر 
 )Wellhead Booster Pump(سرچاهی مجهز به تلمبه های برقی
تجربه كرده اس��ت.ولی پيش نيازاس��تفاده از تلمبه های مزبور، 
نصب تفكيك گر و جداسازی گاز از نفت، احداث خطوط انتقال 
جداگانه برای گاز و ديگر تجهيزات فرايندی مورد نياز بوده و با 
توجه به كاهش دبی متوسط چاه ها، توسعه اين سيستم را كه با 
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هزينه های هنگفتی همراه است از لحاظ اقتصادی با چالش جدی 
مواجه می سازد.

امروزه اس��تفاده از فن آوری های س��اده تر و اقتصادی تر از جمله 
بكارگيری تلمبه های چند فازی مورد توجه كليه شركتهای بزرگ 
نفتی جهان قرار داشته،بطوريكه با گذشت بيش از دو دهه از بهره 
من��دی ازاين تكنولوژی در صنايع نفتی، بطور فزاينده ای در حال 

توسعه می باشد.
بديهی اس��ت ب��ا اس��تفاده از اين فن��اوری نيازی به جداس��ازی 
گاز و آب از نف��ت نب��وده و به همي��ن علت از ص��رف هزينه های 
خريد،نصب،تعميرو نگه��داری تفكيگ گ��ر)Separator(، مخازن 
ذخيره بي��ن راهی)Intermediate Storage Pump(، كمپرس��ور، 
تلمبه های متع��دد و خطوط لوله جداگانه نف��ت و گاز جلوگيری 

بعمل خواهد آمد.)شكل 1(
با كاهش فش��ار مخزن بنگستان اهواز، توليد نفت از چاه های اين 
مي��دان ب��ا اس��تفاده از روش توليد طبيعی كاه��ش يافته و براي 
پيش��گيری از اين كاهش، اس��تفاده از روش ه��ای توليد ثانويه به 
نظر اجتناب ناپذير مي رس��يد. در اين راس��تا شركت ملی مناطق 
نفت خيز جنوب برای اولين باردر كشور استفاده از فناوری جديد 
تلمبه ه��ای چند ف��ازی را جهت افزايش توليد ب��ر روی تعداد ده 
حلق��ه چاه در ميدان نفتی اهواز با احداث يك تلمبه خانه  تجربه 

كرد )شكل 2(.
 مش��خصه اصلی اين تلمبه خانه، توانائی انتقال مخلوط نفت، گاز 
و آب هم��راه بطور همزم��ان )از نظر فرآيندی يك��ی از بارزترين  
نقاط قوت  اين تلمبه ها اس��ت(، كاهش فش��اردر ورودی تلمبه و 
ايجاد فشار مورد نياز جهت ارسال نفت  به واحد های بهره برداری 

می باشد.
در اين مقاله سعی شده ساختارسيستم استخراج نفت خام توسط 
تلمبه ه��ای چند فازی كه در مناطق نفتخيز جنوب نصب گرديده 
)ش��كل 3( بطور اجمالی تش��ريح گ��ردد ]1[. در بخش دوم اين 
مقاله، س��اختار كلی سيس��تم مطرح خواهد گرديد. بخش بعد در 

خصوص س��اختار داخلی تلمبه چند فازی و بخش چهارم به نحوه 
تامين انرژی الكتريكی پرداخته خواهد شد. سپس مبدل فركانس 
متغير ودرنهايت سيس��تم كنترل تلمبه های چند فازی به تفسير 

بررسی خواهند شد.

2- ساختار كلی سيستم
س��يال ده حلقه چاه انتخاب شده توسط ده رشته خط لوله بطور 
مج��زا به محل تلمبه خانه منتقل ش��ده ودر محل تلمبه خانه دو 
لوله ارتباط مشترك )Common Header( بترتيب جهت دريافت 

نفت نمكی و نفت شيرين در نظر گرفته شده است.)شكل 2(
  مطابق ش��كل 4 در محل تلمبه خانه پنج دس��تگاه تلمبه چند 
فازی هر كدام به ظرفيت 2900 بشكه نفت خام  در روز به همراه 
آب  و گاز در نظر گرفته ش��ده اس��ت كه در هر لحظه دو دستگاه 
بصورت م��وازی جهت انتقال نفت نمكی، دو دس��تگاه به صورت 
م��وازی جهت انتقال نفت ش��يرين، در مدار عمليات می باش��ند. 
دستگاه پنجم نيز به عنوان يدك، برای هر دو گروه سيال نمكی و 

شيرين  در نظر گرفته شده است ) اصطالحا« آرايش 4+1(.
تلمبه ه��ا مجهز به گرداننده الكتريك��ی دور متغير)VFD( بوده و 
ظرفيت هر كدام از آن ه��ا 17467 فوت مكعب در روز ) مجموعا 
2900 بش��كه نف��ت در روز با ف��رض گاز و 20 درصد آب همراه( 

است.
نفت نمكی و ش��يرين خروجی تلمبه ها توسط دو رشته خط لوله 
مج��زا از تلمبه خانه ب��ه واحد بهره ب��رداری در فاصله تقريبی 2 

كيلومتری  ارسال شود.
به علت وجود مواد آسفالتی در نفت خام مخزن بنگستان و امكان 
گرفتگ��ی و يا كاهش قطر داخلی خطوط انتقال، در ابتدا و انتهای 
ه��ر يك از خطوط انتق��ال، امكان نصب يك دس��تكاه توپك ران 
)Pig Launcher( و ام��كان توپك رانی  و تميز كردن خطوط لوله 

فراهم آمده است.

شكل 1 : مقايسه بين روش مرسوم و فناوری تلمبه چند فازی

شكل 2 : لوله ارتباط مشترک تلمبه خانه شكل 3: نمای تلمبه خانه نفت
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3- تلمبه  چند فازی
امروزه اقتصادی ترين روش برداش��ت نف��ت از چاه های نقاط دور 
افت��اده و يا چاه هايی كه فش��ار آنه��ا كاهش يافته،  اس��تفاده از 
تلمبه ه��ای چند فازی می باش��د.  بطوريكه مدت زمان برگش��ت 
سرمايه در بس��ياری از طرح های اجرا شده كمتر از يك سال می 

باشد. 
بطور كلی تلمبه های چند فازی به سه گروه تقسيم می گردند: 1- 
 Screw( 2- تلمبه پيچی ، )Helico-axial( تلمبه محور مارپيچی
 Progressing( 3- تلمب��ه مارپيچ��ی خ��روج از مرك��ز ، )Pump

. )Cavity
انتقال سيال چند فازی در لوله های با قطر زياد برای راه های دور، 
نيازمند ش��ناخت دقيق پديده چند فازی می باشد و پارامترهای 
مهمی نظير تغييرات فشار در طول مسير، تغييرات درجه حرارت، 
ميزان در صد آب، مقدار حجمی كل س��يال، اختالف فش��ار مورد 
ني��از بي��ن ورودی و خروجی، محل نصب و بس��ياری پارامتر های 
ديگر جهت انتخاب تلمبه مناس��ب، بايد مورد بررس��ی دقيق قرار 
گي��رد. قابل توجه اينكه جريان چند ف��ازی محدود به نفت و گاز 
نبوده، بلكه آب  را نيز ش��امل می گردد.اگ��ر همراه نفت توليدي 
ذرات جامد باشد ، قبل از ورود به پمپ در بخش فيلتر جداسازي 

صورت مي گيرد. 
با توج��ه به موارد پيش گفت��ه، انتخاب بهين��ه تلمبه چند فازی 
جه��ت اين پروژه، پس از بررس��ی و و ارس��ال اطالعات فرآيندی 
به س��ازندگان معتبر اينگونه تلمبه ها، و مقايسه پيشنهادات فنی 
اقتصادی واصله، نهايتا شركت BORNEMANN به عنوان سازنده 
تلمب��ه چند فازی با پيش��نهاد اس��تفاده از تلمبه ن��وع پيچی)دو 
پيچی(، با قابليت انتقال سيال بصورت صد درصد گاز )تا حداكثر 

نيم ساعت(، مايع ويا آب تائيد و انتخاب شد.
پم��پ  پيچي يك پم��پ دنده اي با جابه جاي��ي مثبت و جريان 
محوري بوده كه در اثر درگيري س��ه پيچ دقيق )س��نگ خورده( 
درون محفظه آب بندي شده جرياني كاماًل آرام ، بدون ضربان و با 
بازده باال توليد مي كند. دو روتور هرزگرد به عنوان آب بندهاي دوار 
عمل كرده و باعث رانده ش��دن سيال در جهت مناسب مي شوند.

حركت آرام بدون صدا و ارتعاش، قابليت كا با انواع سيال، حداقل 
نياز به روغنكاري، قابليت پمپاژ امولسيون آب، روغن و عدم ايجاد 

اغتشاش زياد در خروجي از مزاياي جالب اين پمپ است.
پمپ های پيچی در س��ه ن��وع، يك پيچه، دو پيچه و س��ه پيچه 

ساخته می ش��وند. قطعات متحرك يك پمپ  پيچي شامل روتور 
نيرو دهن��ده جابه جا كردن مايع از طرف مكش به طرف خروجی 
پمپ می باشد. روتور نيرو دهنده دو روتور هرزگرد را كه عمل آب 

بندی را انجام می دهند، می گرداند. 
هر پمپ دارای س��ه روتور می باش��د، يك روتور نيرو دهنده و دو 
هرز گرد. روتورها درون يك پوس��ته قرار گرفته اند. سيال از طريق 
دهانه مكشی وارد پمپ شده و از طريق گذرگاههای محفظه به هر 
دو انتهای روتورها يا جايی كه س��يال در ميان فضای بين پوسته 
روتور و دندانه های روتور نيرو دهنده بار )س��يال( پمپاژ شده مورد 
ني��از را با هرزگردها كه بطور س��اده برای آب بندی بكار می روند، 

حمل می كند.
محفظ��ه روتورها كانالهايی هس��تند كه مايع باي��د قبل از تخليه 
ش��دن از پمپ از ميان آنها بگذرد. برای جلوگيری از نفوذ هوا به 
داخل پمپ )فش��ار سيال در طرف مكش پمپ ممكن است كمتر 
از فش��ار اتمس��فر باشد( ش��افت روتور نيرو دهنده بايد آب بندی 
شود. ش��افت روتور هرزگرد مانند ميله والو به وسيله پكينگی كه 
توسط گلند در كاسه نمد نگه داشته می شود، آب بندی شود. اين 
قطعه ياطاقان طوقه ای اس��ت كه بوش آب بندی ناميده می شود. 
بوش آب بندی ، ش��افت روتور نيرو دهنده را نگه داشته و هدايت 
می كن��د و ني��ز برای نفوذ ناپذيری هوا از اطراف ش��افت به داخل 

كمك می كند.
در اين تلمبه فش��ار بطور اس��تاتيكی افزايش يافته و به س��رعت 
دوران پمپ و يا چگالی س��يال بس��تگی ندارد.هن��گام كار تلمبه 
پيچی، فش��ار س��يال مايع در طول حركت بين پيچها از قس��مت 
ورود ت��ا خروج تلمبه افزايش می ياب��د.در اينجا يك نمونه تلمبه 

چند فازی دو پيچی در شكل 5  نشان داده شده است.  

شكل5: ساختمان داخلی تلمبه چند فازی

از مزاي��ای اين تلمبه، كوچكی دراندازه و مناس��ب بودن آن برای 
چاه های با جريان كم ميباش��د ولي بدليل فاصله كم بين س��طوح 
پيچ هاي دو محور، اين نوع تلمبه نس��بت به ذرات جامد در سيال 
محدوديت داشته و بنابراين نصب صافي مناسب با مقدار ، اندازه و 
سختي ذرات جامد در ورودي پمپ الزامي است.همچنين سادگی 

شكل 4: ساختار تلمبه خانه

PSIG 50فشار ورودی

PSIG 420فشار خروجی

469 متر مكعب در روزظرفيت كل
KW 450توان الكتروموتور

rpm 500حداقل سرعت الكتروموتور

rpm 2000حداكثرسرعت الكتروموتور

جدول 1
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تعميرات و عدم نياز به سيس��تم خنك كنندگی جداگانه، از ديگر 
محاس��ن اين نوع تلمبه می باشد. مشخصات فنی تلمبه پيچی در 

جدول 1 آورده شده است.

4- تامين انرژی و سيستم كنترل سرعت
دياگرام تك خطی سيستم تامين انرژی الكتريكی مورد نياز تلمبه 

و سيستم كنترل دور آن در شكل 6 نشان داده شده است.
 همانطور كه در شكل6 مشاهده می كنيد، ولتاژ ورودی با استفاده 
از ترانسفورماتور توزيع  از 33 كيلو ولت به 3.3 كيلو ولت كاهش 
می يابد. ولتاژ 3.3 كيلو ولت توس��ط پنج ترانس ويژه با دو س��ر 
خروج��ی به  پنج مبدل فركانس متغي��ر متصل می گردد. مبدل 
فركان��س متغيير نيز با اس��تفاده ازسيس��تم های كنترل داخلی با 
اعمال فركانس و ولتاژ متغير، سرعت موتور محركه تلمبه را تغيير 
می دهد. مش��خصات موتور الكتريكی و تران��س تغذيه مبدل در 

جدول 2 نشان داده شده است.
جدول 2

القائی قفس سنجابی، 50Hz ، 450kwموتور الكتريكی
12 پالس، 50Hz ، 1.9kv*2 ، 450kwترانس تغذيه مبدل

از مب�دل فركان�س  اس�تفاده  ب�ا  تلمب�ه  5- كنت�رل س�رعت 
 )VFD(متغير

تلمبه ه��ای چند فازی ب��ه علت متغير بودن فش��ار و حجم مايع 
و گاز، نيازمند عملكرد در ش��رايط متفاوتی می باش��ند. بنابراين 
تلمبه های چند فازی بايد توانائی عملكرد در هر نس��بتی از گاز و 
ماي��ع از صفر تا صد درصد را دارا بوده و ضمن س��ادگی و قابليت 
اطمينان، بطور اتوماتيك نسبت به تغييرات فشار پاسخگو باشند. 
بنابراين سيس��تم  های نوي��ن از ايجاد قابليت انعط��اف عمليات، 
توسط مبدل های فركانس متغيير جهت رانش تلمبه و تغيير فشار 

استفاده می نمايند.
س��اختار مبدل VFD  الكترونيكی در ش��كل 7 نش��ان داده شده 
اس��ت. همانطور كه در شكل مالحظه می گردد، از يك مبدل نوع 

ACS1000 ش��ركت ABB ]2[  جهت تغيير س��رعت تلمبه چند 
فازی استفاده گرديده است.

 ولتاژ 3.3kv ورودی ترانس توس��ط يك ترانس س��ه سيم پيچه 
ب��ه دو ولتاژ متناوب 1.9kv تبديل می گ��ردد. اين ترانس دارای 
آرايش مثلث در مدار ورودی ودو آرايش مثلث و ستاره با اختالف 
فاز 30 درجه در خروجی بوده كه  اس��تفاده از اين ترانس س��بب 
كاهش ميزان هارمونيك ش��بكه می گردد. ش��كل 8 مقايس��ه ای 
بين هارمونيك جريان ورودی ترانس 12 پالسه و 6 پالسه را نشان 
می دهد. در اين ش��كل س��تون های س��فيد رنگ، هارمونيك های 
ترانس 6 پالس��ه و ستون های سياه رنگ هارمونيك های ترانس 12 

شكل 6: دياگرام تك خطی

شكل7: بلوک دياگرام مبدل الكترونيكی فركانس 
متغيركنترل سرعت تلمبه

شكل 8 مقايسه هارمونيك های ترانس 12 پالسه و 6 پالسه
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پالس��ه نش��ان ميدهد. همان طور كه در اين ش��كل مالحظه می 
گردد،  هارمونيك های ترانس 12 پالس��ه به مراتب كمتر از ترانس 

6 پالسه هستند.
 

ولتاژ خروجی ترانس 12 پالسه، توسط يكسو ساز ديودی به ولتاژ 
DC و س��پس  ولتاژ يكسو شده توسط مبدل AC/DC به ولتاژ با 
 AC/DC فركانس و دامنه متغير تبديل می گردد. س��اختار مبدل

در شكل 9 نشان داده شده است.
 

شكل 9: مبدل AC/DC مبدل الكترونيكی فركانس متغيير
مبدل اس��تفاده شده مطابق شكل دارای ساختار سه سطحی بوده 
كه س��بب كاهش هارموني��ك اعمالی به موتور می ش��ود. عناصر 
نيمه هادی استفاده شده در اين مبدل ازنوع IGCT ونحوه كنترل 
 )Direct Torque Control( »آن »كنت��رل مس��تقيم گش��تاور
ميباشد.ولتاژ خروجی مبدل AC/DC و ولتاژ فيلتر شده آن كه به 

موتور اعمال مي شود در شكل10 نشان داده شده است.
               

مب��دل ACS-1000 دارای حفاظت ه��ای متعددی اس��ت كه به 
تش��ريح عمده تري��ن آن ها  می پردازيم. مه��م ترين حفاظت آن 
ك��ه اتصال كوتاه در بار و يا مبدل AC/DC می باش��د، در صورت 
ACS- وقوع، س��بب صدمه كلی ب��ه مبدل می گ��ردد. در مبدل

1000 بدون اس��تفاده از فيوز و با اس��تفاده از سوئيچ نيمه هادی 
IGCT كه در باس DC تعبيه ش��ده است، محافظت در برابر اين 
 AC/DC اتصال كوتاه انجام می گيرد. حفاظت اضافه جريان مبدل
توس��ط سنسورهای جريان تعبيه شده در خروجی مبدل و اعمال 
فرمان قطع به س��وئيچ های نيمه هادی صورت پذيرفته است. ساير 
حفاظت ها مانند حفاظت اضافه يا كاهش ولتاژ باس DC توس��ط 

سنسورهای نصب شده در باس DC و خطای زمين توسط سنسور 
جريان سيم زمين فيلتر تشخيص داده می شود.

6-سيستم كنترل
اين سيس��تم توسط دو دس��تگاه PLC كنترل می شودكه يكی از 
آن ها به صورت كنترل كننده اصلی و ديگری نقش پشتيبان را به 
عهده دارد. چنانجه برای كنترل كننده اصلی مش��كلی پيش آيد 
س��ريعاً كنترل به به كنترل كننده پش��تيبان منتقل خواهد شد. 
اطالعات ورودی به سيستم كنترل فرآيند از نوع فشار، دما، سطح 
ما يع، جريان، وضعيت شيرهای كنترل و ... است. همچنين اپراتور 
اي��ن امكان را دارد كه از طريق رايانه ه��ای اتاق فرمان هر يك از 
كميت های مورد نظر رامشاهده و با توجه به برنامه نرم افزاری، هر 

يك از ادوات را از سرويس خارج و يا وارد عمليات كند. 
در اين طرح با توجه به محدود بودن تعداد ورودی و خروجی ها و 
عدم گستردگی مكانی تاسيسات، استفاده از سيستم PLC نسبت 
ب��ه سيس��تم های SCADA و DCS اقتصادی ت��ر بوده و به جهت 
اهمي��ت و ارتقا ضريب امنيت سيس��تم، SAFETY PLC به دليل 
دارا بودن ايمنی باالتر نسبت به سيستم PROCESS PLC انتخاب 

گرديده است.
 PLC هر ي��ك ازتلمبه ه��ا دارای يك تابل��و كنترل مجزا ش��امل
مربوطه و كليه قطعات  و كارت های مربوطه بوده و اطالعات الزم 
از طريق يك خط سريال به سيستم كنترل كننده مركزی ارسال 
و از طري��ق اپراتور و با اس��تفاده از رايانه، وضعيت كلی هر يك از 

تلمبه ها مشاهده و در مواقع مورد نياز فرمان الزم صادر شود.
پيكر بندی كلی سيس��تم كنترل بد ين صورت است كه در بخش 
باالئی سيس��تم، يك PLC ، نقش كنترل مركزی تلمبه خانه را به 
 PLC عهده دارد. زير سيستم های ذيل از طريق مسير های مجزا با

مركزی در ارتباط می باشند:
 I/O 1- خطوط سر چاهی از طريق دستگاه جمع آوری اطالعات 

جداگانه
 2- منب��ع تغذي��ه و ديگر س��يگنال های واحد از طريق دس��تگاه 

جمع آوری اطالعات I/O جداگانه
3- سيستم اعالن حريق از طريق يك سيستم ميكروپروسسوری جداگانه
 4- سيستم قطع اضطراری از طريق يك سيستم PLC جداگانه
 5- سيستم های تلمبه چند فازی )هر تلمبه يك PLC جداگانه(

VFD  -6 كه به طور مستقيم با سيستم كنترل تلمبه مرتبط است.

6-1 وضعيت راه اندازی
PLC تلمبه ، فرمان باز ش��دن را برای ش��ير ورودی تلمبه صادر 
كند. PLC به مدت 30 ثانيه براي دريافت باز خورد فرمان منتظر 
می ماند. س��پس فرمان باز ش��دن را جهت ش��ير خروجی صادر 
و مج��ددا 30 ثانيه منتظ��ر خواهد ماند.در اي��ن مرحله تلمبه ، با 
س��رعت حداق��ل )500 دور در دقيقه( راه اندازی خواهد ش��د. در 
اي��ن وضعيت نيز PLC به مدت 20 ثانيه ب��راي دريافت باز خورد 
  PLC فرمان منتظرخواهد ماند. در اين وضعيت، حلقه كنترل فشار
فعال خواهد شد و سيستم به مرحله كار )Running Mode( تغيير 
وضعيت خواهد داد. شايان ذكر است كه در هر يك از مراحل فوق 
اگر باز خورد آن به PLC اعالن نش��ود، در همان وضعيت، فرآيند 
راه اندازی خاتمه يافته و سيستم آالرم فعال مي شود.) اين فرآيند 

برای هر دو سيستم نفت نمكی و شيرين  يكسان می باشد.(

شكل10 ب( شكل موج ولتاژ فيلتر شده اعمالی به موتور

DC-AC شكل 10: الف( شكل موج ولتاژ خروجی مبدل
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6-2 وضعيت كار
PLC اصلی نقش اساس��ی در بكار گيری هر يك از دو تلمبه نفت  
نمكی و يا ش��يرين  را ايفا می نمايد. اين PLC بر اس��اس فش��ار 
ورودی تصمي��م می گيرد كه يك يا دو تلمب��ه به خدمت گرفته 
ش��ود. با توجه به فش��ار ورودی، كنترل كننده، سرعت تلمبه را تا 
حداكثر 2000 دور در دقيقه افزايش خواهد داد تا به فش��ار مورد 
نظر دست يابد. اگر اين سرعت قادر به پايين آوردن فشار ورودی 
 PLC ،ت��ا نقطه تنظيمی و حداكثر ظرف مدت يك دقيقه نباش��د
اصل��ی، تلمبه دوم را ب��ه خدمت خواهد گرف��ت. در اين وضعيت 
س��رعت تلمبه اول كاهش، و سرعت تلمبه دوم به ميزانی افزايش 
خواهد يافت تا هر دو به يك  سرعت يكسان رسيده وبه كار خود 
ادامه خواهند داد. در صورتيكه فشار ورودی به اندازه ای باشد كه 
توس��ط يك تلمبه، قابل تامين باشد، PLC اصلی، پس از گذشت 

دو دقيقه تلمبه دوم را از مدار خارج مي كند.

6-3 وضعيت توقف
فرآين��د توقف تلمبه، از طريق تابلوی راه دور سيس��تم VFD ويا 
كلي��د خاموش بر روی تابلوی محلی تلمبه قابل انجام خواهد بود. 
در اين وضعيت س��رعت تلمبه ها به آهس��تگی تا حداقل س��رعت 
كاهش م��ی يابد و و ش��يرهای ورودی و خروجی بس��ته خواهد 
گردي��د. در اين مرحله كليد مدار ش��كن )Circuit Breaker( در 
وضعيت بس��ته باقی می مانده و نمايشگر سيستم، وضعيت آماده 

به كار را نشان خواهد داد.

7- نتيجه گيری
در اي��ن مقاله س��اختار اس��تفاده از تلمبه های چن��د فازی جهت 
افزاي��ش توليد مخ��ازن نفت ارائه گرديد. در اين سيس��تم از پنج 
تلمبه چند فازی جهت انتقال س��يال ده حلقه چاه بنگستان اهواز 

كه دو تلمبه جهت انتقال نفت نمكی و دو تلمبه جهت انتقال نفت 
ش��يرين  ويك تلمبه نيز  به عنوان يدك آنها مورد اس��تفاده قرار 
گرفته اس��ت. به علت شرايط متغيرسيال درون چاه، از مبدل های 
فركانس متغير جهت تنظيم فش��ار س��يال انتقالی استفاده شده 
اس��ت. نحوه تامين انرژی و كنترل دور سيستم نيز  مورد بررسی 

قرار گرفت.
با عنايت به كليه مباحث مطروحه، نتايج مثبت استفاده از فناوری 

تلمبه های چند فازی بقرار ذيل می باشد:
1- استمرار توليد نفت  و جلوگيری از بسته شدن چاه های كم فشار 

2- كاهش هزينه توليد نفت در مقايسه با روش های متداول
3- عدم نياز به استقرار نيروهای راهبری بطور دايم

4- حذف تسهيالت جداسازی گاز از نفت در محل چاه ها و انتقال 
سيال توسط دو خط لوله

5- جلوگيری از هرزرفت گاز توليدی )به علت عدم امكان دريافت 
گاز توسط ايستگاه ها(

6- س��ازگاری سيستم با تغيير مش��خصات كمی و كيفی سيال و 
عدم نياز به طراحی مجدد واعمال تغييرات 

7- كاه��ش هزينه های تعميرات و بازرس��ی خطوط و تس��هيالت 
فرايندی مربوطه

8- ايجاد بس��تر مناس��ب جهت توس��عه اين فناوری  با توجه به 
تجربه موفق بوجود آمده 
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