بومي سازي پمپ هاي ميله اي مكشي () S.R.P
معرفي
تكنولوژي پمپ هاي ) Sucker Rod Pump(SRPسابقه اي  051ساله دارند .درحال حاضر اين
تجهيز پركاربرد داراي توليدكنندگان توانمندي است كه با بهينهسازيهاي جديد روي اين محصول
هر روز درحال توسعه آن مي باشند .مهندسان توسعه و توليد محصول همواره درحال ايجاد
بروزرياني در محصوالت توليدي خود ميباشند .در بخش مقدمه برآن داريم كه با معرفي اين
تكنولوي و سابقه بكارگيري آن بيشتر آشنا شويم .درحال حاضراستفاده و بهره برداري از چاههاي
عميق ترهمراه با نرخ دبي بيشتر همواره در دستور كار شركتهاي نفتي است .چاههاي نفت
هنگاميكه توانمندي ارسال سيال هيدروكربني از عمق مخزن به سطح را داشته باشد با عنوان
چاه توليدي  Flowing Wellsمعرفي ميشوند واين بدان معناست كه فشار مخزن براي جريان
سيال به سطح كافي است .هنگاميكه توانمندي اشاره شده از دست ميرود چاه توليدي روبه
افول مي گرايد و چاه ميميرد ( .)Well Diesداليل شكل گيري چاه مرده عبارتنداز:
 -0افت فشار مخزن
 -2افت فشار در مسير رشته بهره برداري چاه ( )Flow Resistance
مشكل فوق به دو دليل ايجاد مي گردد:
 -0افزايش دانسيته جرياني كه نتيجه آن كاهش توليد است.
 -2مشكالت مكانيكي همچون كوچك بودن قطر رشته بهره برداري .

روش فرآزآوري مصنوعي:
تكنولوژي بيان شده جهت افزايش نرخ توليد و يا جرياني كردن چاههاي مرده استفاده مي شود.
اهميت اين موضوع با بررسي موارد مورد استفاده از اين روش قابل شناسايي است .بصورت
تخميني از سال  0991تا كنون ،دو ميليون چاه نفتي در جهان وجود دارد كه  51%آنها از روش فرآز
آوري مصنوعي جهت استخراج نفت استفاده مينمايند.

شكل  -0كاربرد پمپ هاي  SRPدر ميادين نفتي جهان

چندين روش جهت فرآزآوري مصنوعي وجود دارد كه يكي از عمدهترين آن بكارگيري پمپ است.
در روش  Pumpingبا بكارگيري يك پمپ در عمق چاه با ايجاد افزايش فشار رسيدن سيال
هيدروكربن به سطح را تسهيل مي نمايند .اين پمپها گروهبنديهاي متفاوتي دارند كه در اين
بررسي به دو گروه زير تقيسم ميشوند:
)PCP/SPR ( Rod -0
Rodless -2
پمپهاي ميله اي گونهاي از پمپهاي رفت و برگشتي هستند كه با حركت سيكلي خود منجر به
جابجايي سيال ميشود .گونه قديمي اين پمپها با عنوان  Walking beam pumpingمي-
باشند.پمپ مذكور با حركت پالنجري خود به ارسال سيال ميشود.بهره برداري از چاههاي عميق
تر باعث شد تكنولوژي هاي قديمي توسعه يافته و منجر به ايجاد پمپهاي ميله اي طول بلند (
داراي كورس حركتي بيشتر) و با عنوان ( )long Strokeمعرفي گردند .اين روش باعث گرديد
مكانيزم حركتي پمپ هاي تحت االرضي رويكرد متفاوتي به خود داشته باشند .گروه بندي زير بر
مبناي مكانيزم نوع محرك پمپ به سه دسته تقسيم ميشوند:
 -0پنوماتيك دايو
 -2هيدروليك درايو
 -3مكانيك درايو
در روش  Rodlessرشته ميله اي وجود نداشته و انرژي پمپ درون چاهي به روش برقي يا
هيدروليكي تامين ميگردد.گروه بندي پمپهاي  Rod lessعبارتند از :سانتريفوژ ،جابجايي مثبت و
پمپ هيدروليكي .مهمترين دسته بندي مربوط به پمپ هاي  ESPميباشد .پمپهاي  SRPدر روش
فرآزآوري كاربرد گسترده اي دارند .به عنوان مثال در سال  2112در ايالت متحده بيش از 351111
پمپ  SRPنصب شده است كه بر مبني اعالم نظر موسسه & Artifical Lift Research
) Development Council(ALRDCميباشد .انتخاب روش فرآزآوري مصنوعي به شرايط ميدان،
عمق چاه ،نرخ بهرهبرداري از چاه و ...برميگردد .مهندسين برهبرداري و توليد نوع فرآزآوري را بر
حسب اطالعات فوق مشخص مينمايند .بعداز انتخاب روش فرآزآوري ،طراحي ،ساخت و نصب در
دستور كار قرار خواهد گرفت .در اين روش با احتساب سرانگشتي ميتوان دو فاكتور نرخ برداشت
و عمق بازآوري را به عنوان موارد تاثير گذار مطرح نمود.

جدول  -0نرخ بهره برداري در روش هاي مختلف فرارآوري

نكته مهم آن است كه نسبت معكوس بين عمق بهرهبرداري چاه با نرخ توليد آن وجود دارد .
پمپهاي  SRP/PCPتا رنج ) (3000-6000 ftقابل بكارگيري هستند .ذكر اين مهم الزامي است كه
در سال هاي اخير باتوجه به كاهش هزينههاي توليد و نصب  PCPنسبت به  SRPتوسعهاي
روزافزون داشتهاند.

راندمان سيستم :
در روش فرآزآوري راندمان عبارست از ميزان انرژي كل كه منجر به حركت سيستم شده به انرژي
هيدروليكي مصرفي كه سيال را از عمق چاه به سطح زمين ارسال مينمايد.

نمودار  -2راندمان عملكردي در پمپ هاي فرازآوري مصنوعي

بهترين راندمان مربوط به پمپ هاي  PCPبا راندمان  %25است كه انرژي مكانيكي را به
هيدروليكي تبديل ميكند .راندمان پمپ هاي  SRPبه ميزان  %11است .نكته فوق تاييدي بر
توسعه پمپ هاي  PCPخواهد بود .وجود گاز حبس شده در سيال هيدروكربوري يكي از داليل
افت راندمان عملكردي پمپ خواهد بود .پمپهاي  (walking beam pumping) SRPاز اجزاء ذيل
تشكيل شده است:
1- Cable Tools
2- Rod String
) 3- Pump (moving plunger/ 2 Valve/ Stationary Cylinder

شكل  -2نماي شماتيك پمپ ميله اي

اين تجهيز هم اكنون بعداز سپري كردن مراحل رشد خود قابليت اعتماد بااليي جهت نصب و
استقرار درون چاه پيدا كرده است .عامل محدودكننده در بكارگيري پمپهاي  SRPرسيدن به
حداكثر حجم مايع ارسالي است .در بيشتر زمانها  SRPاولويت نخست و يا تنها انتخاب در روش
فرآزآوري مصنوعي است .بدليل محدوديت هاي متريال ( مواد اوليه جهت ساخت محصول نهايي)
و ارسال جريان كه وابستگي مطلق به عمق بهرهبرداري دارند اين روش داراي محدوديتهاي بهره-
برداري نيز ميباشد.برداشت از چاهها با عمق بيشتر منوط به مواد اوليه با استحكام باالتر و حد
تحمل تنش بيشتر است .در فرآيند ساخت  SRPبا مدلسازيهاي كامپيوتري ميتوانند با در نظر
گرفتن شرايط طراحي  ، SRPنرخ توليد را پيشبيني نمايند.
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جدول  -2تاثير عمق بر روي نرخ بهره برداري در پمپ هاي SRP

Sucker Rod Pump

در ميادين نفتي جهان عميقترين پمپ ( SRPسال  )2105در عمق  01851فوتي نصب شده است
و نرخ توليد آن  20 bpdو داراي  Rod Stringكامپوزيتي ساخته شده از فايبر گالس و فوالد است.

ميله مكشي طول بلند )(Long Sucker Rod Pumping
اين پمپ مدل توسعه يافته پمپ هاي  SRPاست .سرعت پمپاژ كمتري نسبت به پمپهاي
سرعت باال دارند اما داراي راندمان بيشتري هستند .وجود محدوديت هاي طراحي در پمپهاي
ميله كششي از نوع  Conventionalباعث گرديد دريچه جديدي از طراحي با عنوان پمپهاي ميله-
كشي طول بلند ايجاد شود .اهداف اصلي اين نوآوري عبارتنداز:نرخ جريان توليدي بيشتر،
كاهش مشكالت درون چاهي ،افزايش عمر ميله مكشي

شكل  -3يك دستگاه پمپ SRP

درحال حاضر اين تكنولوژي توسط  Rotaflewو  Dynapumpارائه شده است .پمپهاي  SRPبا طول
كورس بلند معرفي شده محرك هيدروليكي داشته كه بدليل هزينه تعميرات باال و عدم قابليت
اعتماد مناسب جمعآوري و با مكانيزم محرك مكانيكي جايگزين شده است .مدلهاي توسعهاي
محصول به شرح ذيل ميباشند.

Oil Well Model 3534:

)1- 51 ft tall Steel Stricture ( Tower
2- Stroke Length = 34 ft
3- Structure Capacity = 350000 lb
4- Maximum Pumping Speeds 5 SPM

Liftronic :
1- Heavy Chain
2- Polish Rod Stroke Length = 360 in
3- Maximum Stricture Capacity = 12000 lb
4- Pumping Speeds = 1.5 ~ 3.5 SPM
بعداز توليد محصوالت متعدد توسعه  Mechanical Long Stroke Pumping Unitصورت پذيرفت كه
در ميان ميادين نفتي مورد پذيرش قرار گرفت .نام تجاري اين محصول  RotaFlexو داراي مزاياي
متعددي نسبت به  ESPو  ...ميباشد .تعداد محصوالت بكار گرفته شده از اين برند تجاري 811
عدد در سال  2112بوده كه رشد چشمگير  2111عددي اين دستگاه بيانگر موفقيت توسهاي آن
ميباشد .سامانه  Rotaflexبرپايه استاندارد  APIشكل گرفته است .انجام حركت رفت و
برگشتي پمپ بصورت پيوسته مزيتي است كه در گونههاي قبلي ميبايست پمپ متوقف و
مجدد راهاندازي شود .سامانه  RotaFlexمكانيكي و معكوس شدن حركت  RodStrokeبصورت
پيوسته انجام ميپذيرد .اجزاي تشكيل دهنده اين پمپ مطابق شكل زير مي باشد.

شكل  -3اجزاي تشكيل دهنده  SRPطول بلند

استانداردهاي ساخت ،طراحي  ،تست مواد اوليه ،نصب و راه اندازي  ،تعمير و بازسازي بر مبني
استاندارد ملي ايران  ISNO 15611كه در سال  0392تهيه گرديده است ارائه مي گردد.

مشخصات و اجزاء:

-0تلمبه ميله ای مكشی درون چاهی Subsurface Sucker Rrod Pump
تلمبه ميلهای مکشی رفت و برگشتی که توسط باز و بسته شدن شيرهای توپی یکطرفه و
حرکت رفت و
برگشتی پالنجر  ،عمل تلمبه سيال از داخل چاه نفت به سطح را انجام ميدهد.
 -2جدا کننده گاز درون چاهی Gas Anchor
گاز آزاد شده از نفت را جدا نموده و مانع ورود گاز آزاد به داخل تلمبه ميشود .این قطعه زیر تلمبه
و در
ورودی سيال به تلمبه قرار ميگيرد.
 -3ميلهها
 0-3ميله مكشی Rod
ميله فلزی/غير فلزی دو سر رزوه که در داخل چاه قرار گرفته و انتقال دهنده نيروی مکانيکی از
سطح به تلمبه درون چاهی است.
 2-3ميله صيقلی Polished Rod
ميله فلزی صيقلی دو سر رزوه که نشت بندی فشاری را در داخل جعبه نشت بند انجام ميدهد و
انتقال دهنده
نيروی مکانيکی از سطح به ميلههای مکشی است.
 -4جعبه نشت بند Stuffing Box
مجموعهای متشکل از اجزای نشت بند بوده که ميله صيقلی را در بر گرفته و وظيفه نشت بندی
از تاج چاه را
انجام ميدهد.
 -5مجموعه سرچاهی تلمبه Pumping Unit
مجموعه سازه فلزی ،موتور ،گيربکس و سایر متعلقات مرتبط که سبب تبدیل حرکت دورانی به
حرکت رفت
و برگشتی ميشود.
 -1جعبه دنده) کاهنده( )Gearbox (Reducer
این مجموعه سبب کاهش دور محرک اوليه شده و تامين گشتاور مورد نياز حرکت رفت و
برگشتی را به عهده
دارد.

فرآيند:

تفکيک فرایندها) طراحی ،انتخاب و ساخت اجزا سيستم  ، SRPانتخاب مواد ،بازرسی و کنترل
کيفی و آزمون عملکردی ،الزامات تحویل ،نصب ،راه اندازی و تعمير و نگهداري( مربوط به تلمبه-
های ميلهای مکشی درون چاهی است.

استفاده از استانداردهای اعالم شده در جدول فوق به تفکيک فرایندها به شرح زیر است:

 انتخاب و ساخت اجزا سيستم،استانداردهای طراحی

-

API 11AX
API 11AR
API 11L
API Bul 11L2
API Bul 11L3
API 11B
API 11BR
API 6A / ISO 10423
API 11E
API 11ER
IPS-C-CE-210(1)
API 7F
IPS-M-EL-271(2)

-

API 11AX
API 11AR
Nace MR 0175/ISO 15156
Nace MR 0176
API 11B
Nace MR0174
API 6A / ISO 10423
API 11E
API 7F
API 8C
API 7K

-

:استانداردهای انتخاب مواد

:استانداردهای بازرسی و کنترل کيفی و آزمون عملکردی

API 11AX
API 11B
API 6A / ISO 10423
API 11E
IPS-C-CE-210(1)
IPS-M-EL-271(2)
API RP 8B
API RP 7L

-

API
API
API
API

11AX
11B
6A/ ISO 10423
11E

-

API 11AR
API 11BR

:استانداردهای الزامات تحویل كاال

: تعمير و نگهداری، راه اندازی،استانداردهای نصب

Nace SP0195
Nace MR0174
API 6A / ISO 10423
API 11G
API RP 8B
API RP 7L

-

پروژه هاي بومي سازي شركت ملي نفت ايران:

رديف

عنوان پروژه

پيمانكار

روش
ساخت

آخرين وضعيت قرارداد

1

ساخت پمپژ هاي ميله مكشي
)SOCKER ROD PUMP (S.R.P

دانشگاه شهيد
چمران

مهندسي
معكوس

طراحي ،ساخت و نصب دو
دستگاه در چاههاي مناطق نفت
خيز جنوب

