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1-1- استخراج نفت از میدان های نفتی
شناسایی  نفتی  میدان  یک  که  هنگامی 
وظیفه  تولید  مهندسان  می شود  کشف  و 
به  را  آن  نفت  استخراج  رساندن  حداکثر  به 
عهده می گیرند. نفت در این مخازن در داخل 
سنگ هایی متخلخل قرار دارد. در برخی از این 
مخازن نفت می تواند از داخل منافذ با توجه به 
فشاری که دارا می باشد به سمت سطح زمین 
حرکت نماید و در حقیقت استخراج تنها توسط 
فشار مخزن صورت می پذیرد و یا اینکه پس از 
مدتی بهره برداری فشار مخزن کاهش می یابد 

در چنین مواردی نیاز به تکنیکی ویژه جهت 
سطح  به  مخزن  منافذ  داخل  از  نفت  ارسال 
زمین است امروزه با اینکه جهت ازدیاد برداشت 
نفت از مخازن نفتی از تکنولوژی های پیشرفته 
استفاده می شود اما هنوز هم با به کارگیری این 
از یک سوم نفت  تکنولوژی ها نمی توان بیش 
یک  که  هنگامی  نمود.  استخراج  را  مخزن 
می شود  زده  چاه  و  شده  کشف  نفتی  مخزن 
یک  شود  برداشت  آن  از  نفت  آنکه  از  پیش 
می گردد  احداث  آن  در  حفاظت کننده  دیواره 
که  است  حفاظی  حقیقت  در  دیواره  این  که 
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توسط سیمان به جداره ی چاه اتصال یافته 
است. این دیواره از نفوذ آب های زیرزمینی 
با نفت  به داخل چاه و مخلوط شدن آن 
جلوگیری می نماید. سپس یک لوله با قطر 
قرار گرفته  این مجرا  کوچک تر در داخل 
به  مخزن  از  نفت  شدن  جاری  وظیفه  و 
سطح زمین را به عهده می گیرد. مخازن 
نفتی معمواًل تحت فشار زیاد می باشند. از 
همین فشار جهت استخراج نفت استفاده 
جهت  الزم  محرکه  نیروی  می شود. 
تأمین  از همین طریق  نفت که  استخراج 
می شود به دو دسته نیروی محرکه حاصل 
از آب )water driver( و نیروی محرکه 
تقسیم   )gas driver( گاز  از  حاصل 
می شود. در مواردی که از نیروی محرکه 
آبی جهت استخراج نفت استفاده می شود 
یک سفره آب زیرزمینی تأمین کننده فشار 
الزم است. در حالی که در مواردی که از 
استفاده می شود فشار  گاز  نیروی محرکه 
گاز این عمل را انجام می دهند. در ابتدای 
می تواند  نفت  مخزن  از  نفت  استخراج 

و  کرده  حرکت  لوله  در  فشار  این  تحت 
خود را به سطح زمین برساند. به این عمل 
 )natural flow( طبیعی  یافتن  جریان 
می گویند و می تواند سال ها ادامه پیدا کند؛ 
فشار  این  زمان  مرور  به  که  هنگامی  اما 
افت می کند نیاز به نوعی تجهیزات جهت 
اغلب  می آید.  پدید  سطح  به  نفت  ارسال 
چاه های نفت دارای یک منحنی برداشت 
می باشند. در ابتدا برداشت با شدت زیاد در 
کوتاه صورت می پذیرد  زمانی  پریود  یک 
خود  اوج  میزان  در  مدتی  برای  سپس  و 
بازدهی دارد و پس از آن کاهش برداشت 
به  منحنی ها  این  نوع  می شود.  شروع 
دارد  بستگی  و شرایط مخزن  مشخصات 
برخی از چاه ها تنها طی چند سال از نظر 
اقتصادی شرایط الزم برداشت را از دست 
می دهند در حالی که برخی ممکن است تا 

یک صد سال اقتصادی باشند.
را  مختلفی  کارهای  می توانند  مهندسان 
جهت تغییر این منحنی افت انجام دهند. 

مثاًل آن ها می توانند به صورت منظم
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خروج  مسیر  که  دهند  انجام  عملیاتی 
نفت از منافذ همواره باز و هموار باشد. به 
آن ها  می گویند.   Workover عمل  این 
می توانند مجاری عبور نفت را تمیز کرده 
را سهولت  آن ها  استخراج  ترتیب  بدین  و 
بخشند. به  عنوان مثال می توان در مخزن 
ترک های توسط اسیدشویی ایجاد نمود که 
عبور  مجاری  بازماندن  سبب  مسئله  این 
نفت خواهد شد. به تدریج که سن چاه ها 
تکنیکی  از  پیدا می کند شرکت ها  افزایش 
به نام فشار آب )waterflooding( استفاده 
از چاه ها  می نمایند. در این تکنیک برخی 
تولیدکننده  چاه های  از  نفتی  میدان  در 
تبدیل  آب  تزریق  چاه های  به  نفت 
آب  تزریق  جهت  چاه ها  این  از  می شوند. 
استفاده می شود.  فشار  ازدیاد  و  به مخزن 
آب مورد نیاز نیز از همان مخزن ها تأمین 
را  مخزن  فشار  تزریق شده  آب  می شود. 
منافذ  البه الی  از  را  نفت  و  داده  افزایش 
می نماید.  هدایت  زمین  سطح  سمت  به 
می توانند  شرکت ها  پیشرفته تر  موارد  در 

استفاده  پیشرفته تری  تکنیک های  از 
برداشت  ازدیاد  تکنیک های  به  که  نماید 
 )EOR, enhanced oil recovery(
مشهور می باشند. بر اساس شرایط چاه در 
این تکنیک از موارد مختلفی جهت ازدیاد 
برداشت استفاده می شود. این مواد می توانند 
نوعی  حتی  و  کربن  دی اکسید  آب،  بخار 
صابون جهت تزریق به مخزن و افزایش 
استخراج  از چاه  آنچه که  باشند.  برداشت 
می شود شامل نفت، گاز و آب است. این 
زمین  سطح  در  استخراج  از  پس  مخلوط 
مصارف  سمت  به  نفت  و  شده  جداسازی 
خود هدایت می گردد. در ابتدای عمر چاه 
بوده و  بیشتر مواد استخراجی نفت و گاز 
کمتر شامل آب می باشد اما با گذشت زمان 
مقدار آب افزایش می یابد ازدیاد مقدار آب 
نهایتًا سبب پدید آمدن نیاز به تکنیک های 
دیگر که معروف به باال آوردن مصنوعی 
)artificial lift( نفت است می شود زیرا نفت 
از آب سنگین تر است. استخراج مصنوعی 
که  می باشد  مختلفی  تکنیک های  شامل 
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امروزه در چاه هایی که دارای عمر بیشتری 
هستند مورد استفاده قرار می گیرند.

1-2- استخراج مصنوعی نفت 
)Artificial Lift(

استخراج مصنوعی نفت به هر نوع تکنیکی 
افزایش  با  می تواند  که  می شود  اطالق 
انرژی سیال داخل مخزن میزان تولید آن 
دو  به  خود  تکنیک  این  دهد.  افزایش  را 
گروه عمده تقسیم می شود که عبارت اند از:

)pump Types( الف- نوع پمپی
)Gas Method( ب- متد گازی

نوع پمپی خود به موارد زیر تقسیم می گردد:

Beam Pumping (Rod lift (-1
 Progressive Cavity Pumps  -2

)(PCP

۳- پمپ های هیدرولیکی سطحی
1-3- پمپ های شناور

پمپ  یک  از  متشکل  شناور  پمپ های 
و  کابل ها  الکتریکی  موتوری  سانتریفیوژ 
محرکه  نیروی  که  است  ترانسفورماتوری 
در  موتور  معمواًل  می آورد.  فراهم  را  الزم 
باالتر  و  می شود  نصب  سیستم  انتهای 
نفت  استخراج  با  دارد.  قرار  پمپ  آن  از 
آن  و  کرده  عبور  موتور  از  سیال  چاه  از 

ــناور  ــپ ش ــک پم ی
اســتخراج نفــت
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پمپ  اینکه  به  توجه  با  می نماید  خنک  را 
می توان  می باشد  چندمرحله ای  سانتریفیوژ 
نیاز  مورد  فشار  به  مراحل  اضافه کردن  با 
جهت رساندن نفت به سطح زمین با شدت 
در  پمپ ها  نوع  این  یافت.  دست  دلخواه 
می باشند.  استفاده  قابل  باال  ظرفیت های 
 1-1 شماره  شکل  در  پمپ  این  تصویر 

مشاهده می گردد.
مزایای این تکنیک به شرح زیر است:

* ظرفیت و عمق استخراج باال
* راندمان باال در ظرفیت های زیاد

* هزینه نگهداری کم 
* تجهیزات سطحی کم 

* مقاوم در مقابل خورندگی
1-4 استخراج با استفاده از گاز

نفت  داخل  به  فشرده  گاز  روش  این  در 
مخزن  فشار  ترتیب  بدین  می شود.  تزریق 
را  نفت  استخراج  موجبات  و  یافته  افزایش 
فراهم می آورد. در این روش به منبعی از گاز 
نصب  روش  این  در  است.  نیاز  کمپرسور  و 
درست تجهیزات و هماهنگی آن ها در روی 

از  است.  و عمق چاه الزم و ضروری  زمین 
که  است  آن  روش  این  مزایای  و  امتیازات 
مخزن را به وضعیت طبیعی آن سوق می دهد 
و بسیار شبیه استخراج طبیعی نفت است. تنها 
مسئله ی اصلی در این تکنیک وجود منبعی از 

گاز برای انجام آن است.
معایب این روش به قرار زیر است:

* اگر منبع مناسبی از گاز وجود نداشته باشد 
اقتصادی نمی باشد.

باال  اولیه  سرمایه گذاری  هزینه های   *
می باشد.

* هزینه های نگهداری باال می باشد.
* انجام عملیات دشوار می باشد.

1-5- سهم هر تکنیک از بازار جهانی
مقایسه سهم هر تکنیک از بازار طی سال های 
از  استفاده  تا ۲۰۰1 نشان دهنده رشد   1۹۹۰
تکنیک پمپ های شناور استخراج نفت نسبت 
به روش های دیگر است. در حالی که در سال 
1۹۹۰ این روش تنها ۲۸% بازار 1/۲ میلیارد 
دالری استخراج نفت به طریق مصنوعی را 
به  این عدد  اختیار داشت در حال حاضر  در 
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۵۲% از بازار دو میلیارد دالری افزایش یافته 
است. در مقایسه دیگر تکنیک ها سهم خود 
را در بازار از دست داده اند. به عنوان مثال 
استفاده از روش تزریق گاز سهم 1۲% خود 
در   %۶ و  داده  دست  از   1۹۹۰ سال  در  را 
سال ۲۰۰1 افت نموده است. تنها استفاده 
شناور  پمپ های  همپای   PCP تکنیک  از 
رشد کرده است که آن هم دارای محدودیت 

در عمق قابل استخراج نفت است.

2-1-معرفی پمپ های شناور استخراج 
نفت

تزریق  روش  از  استفاده  بر  عالوه  امروزه 
گاز به چاه های نفت جهت ازدیاد برداشت، 
تکنولوژی استفاده از پمپ های شناور که در 
قرار  مناسب  عمق  در  نفت  چاه های  داخل 
به  نیز  می نماید  استخراج  را  نفت  و  گرفته 
نوع  این  می باشد  گسترش  حال  در   تدریج 
قرار گرفته می توانند  پمپ ها در داخل چاه 
قابل  میزان  به  چاه  از  را  نفت  برداشت 

مالحظه ای افزایش دهند.

به  نفت  چاه های  از  بهره برداری  ادامه  با 
برداشت  و  کرده  افت  مخزن  فشار  تدریج 
نفت کاهش می یابد نفت می تواند با استفاده 
از فشار مخزن به سمت دهانه چاه حرکت 
آزاد مادامی که  کرده و به صورت جریانی 
شود.  استخراج  دارد  وجود  مناسب  فشار 
به  امروزه  شناور  پمپ های  تکنولوژی 
ازدیاد  سبب  که  گاز  تزریق  روش  موازات 
فشار مخزن و نهایتًا ازدیاد برداشت می شود 
مورد توجه قرار گرفته است. این پمپ ها از 
نوع سانتریفیوژ چندمرحله ای بوده و با توجه 
توسط  تنها  آن  تکنولوژی  بودن  جدید  به 

چند شرکت معدود تولید می شوند.
مصرف این نوع پمپ ها با توجه به اطالعاتی 
که از بازار حاصل می گردد در حال افزایش 
همچنان  پمپ ها  نوع  این  کاربرد  است. 
که در شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه در 
الجزایر،  مصر،  لیبی،  همچون  کشورهایی 
حال  در  کویت،  یمن،  عربستان،  سوران، 
افزایش است، در ایران نیز مورد توجه قرار 

گرفته است.
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2-2- تجهیزات پمپ شناور
همان طور که در شکل شماره)1-1( مشاهده 
زیر  قسمت های  از  پمپ ها  این  می گردد 

تشکیل می شوند:
1- پمپ: که عمل پمپاژ و استخراج نفت را 

انجام می دهد.
جهت  الزم  محرکه  نیروی  که  موتور:   -۲

پمپ را تأمین می نماید.
و  بیرون  فشارهای  که  محافظت کننده:   -۳
از ورود سیال  باالنس کرده  را  موتور  درون 

داخل چاه به موتور جلوگیری می نماید.
را  نفت  همراه  گاز  که  فازها:  جداکننده   -۴

قبل از ورود به پمپ حذف می نماید.
به  پمپ  کنترل  جهت  که  کنترل:  تابلو   -۵

کار می رود.
که  فرکانسی  نوع  از  دور:  کنترل کننده   -۶
دور موتور پمپ را جهت تغییر میزان جریان 

کنترل می نماید.
۷- سنسورهای دما و فشار: که جهت دریافت 
اطالعات از وضعیت سیال داخل چاه به کار 

می رود.

برای  که  اطالعات:  جمع آوری  سیستم   -۸
و  چاه  از  نیاز  مورد  اطالعات  ذخیره سازی 

پمپ طراحی شده است.
ولتاژ  تبدیل  جهت  که  ترانسفورماتور:   -۹
شبکه به ولتاژ مورد نیاز پمپ به کار می رود.

فاز  سه  کابل های  قدرت:  کابل   -1۰
همراه  که  پمپ  جهت  برق  تأمین کننده 
فرستاده  نظر  مورد  عمق  به  پمپ 

. د می شو
کمپانی های  که  چاهی:  سر  تجهیزات   -11
مختلف به عنوان ملحقات همراه این پمپ ها 

جهت نصب بر سر چاه تأمین می نمایند.
3-2- پمپ

ظرفیت  تا  شناور  پمپ های  انواع  می توان 
1۰۰۰۰ بشکه در روز را تولید نمود پمپ ها 
می باشند  و چندمرحله ای  سانتریفیوژ  نوع  از 
که می توان تعداد مراحل را بر اساس ارتفاع 
جنس  از  پمپ  گرفت.  نظر  در  نیاز  مورد 
آلیاژهای نیکل ساخته می شود که در مقابل 
خورندگی کاماًل مقاوم می باشد. شفت پمپ 
ساخته می شود و می توان  آلیاژ مونل  از  نیز 
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دارای ذرات  را در مواردی که نفت  پمپ ها 
شن و ماسه باشد از جنس مقاوم در مقابل 
سایش تولید نمود. تصویر این نوع پمپ ها در 

شکل شماره)۲-۲( مشاهده می شود.
4-2- موتور

انـواع موتورهـای ویـژه سـه فاز کـه همراه 
می شـود  فرسـتاده  چـاه  داخـل  بـه  پمـپ 
نیـز توسـط برخـی سـازندگان پمـپ تولیـد 
می شـود. هنـگام نصـب ایـن موتورهـا بـا 
نوعی روغن تصفیه شـده جهـت روغن کاری 
مناسـب یاتاقان هـا و انتقال گرمـای حاصل 

از سـیم پیچ ها بـه بیـرون پـر می شـوند.
این موتورها دماهای باال را به خوبی تحمل 
دیگر  مصرف  انرژی  با  مقایسه  در  و  کرده 
پمپ ها بسیار مناسب باشند. این پمپ ها به 
گونه ای طراحی شده اند که حرارت ایجادشده 
به  و  داده  انتقال  بیرون  به  سرعت  به  را 
واسطه خنک شدن موتور عمر آن ها افزایش 
می یابد. جدول شماره 1-1 انواع موتورها را 

نشان می دهد.
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 شکل۲-۳ نمونه ای از
  شکل۲-۲ نمونه ای از پمپ موتور پمپ شناور

 )ESP(آشنایی با الکتروپمپ غوطه ور نفتی
             و تجهیزات مربوطه



www.Kaashaaneh.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به آموزشگاه کاشانه می باشد و هر گونه کپی، برداشت و انتشار آن پیگرد قانونی دارد.

2-5- محافظت کننده
از ورود  پمـپ  از تجهیـزات  ایـن قسـمت 
بـه موتـور جلوگیـری  داخـل چـاه  سـیال 
بـه  همچنیـن  محافظت کننـده  می نمایـد. 
عنـوان مخزنـی از هیدروکربـور عمل کرده 
و فشـار درون موتور را با فشـار چاه متعادل 
می کنـد. بدیـن ترتیـب اختـالف فشـار در 
دو سـوی موتـور را کـه الزمـه ورود سـیال 
داخـل چـاه بـه موتـور اسـت بـه حداقـل 
کاهـش می یابـد تصویـر ایـن قسـمت در 

شـکل شـماره )۲-۴( مشـاهده می شـود.
2-6- جداکننده گاز

از ورود سـیال داخـل چـاه  معمـواًل قبـل 
گاز  جداکننـده  یـک  از  را  آن  پمـپ  بـه 
جداکننـده  ایـن  وظیفـه  می دهـد.  عبـور 
تفکیـک گاز از سـیال ورودی و تخلیـه آن 
از طریـق مجـرای ویژه آن به خـارج از چاه 
اسـت. بدیـن ترتیـب از کاویتاسـیون پمپ 
جلوگیـری شـده و موتـور تحـت شـرایط 
پایـدار عمـل می نمایـد. همچنیـن شـدت 

تولیـد افزایـش پیـدا کـرده و عمـر پمـپ 
افزایـش می یابـد. جداسـازی گاز از سـیال 
داخـل چـاه بـا اسـتفاده از نیـروی گریـز از 
مرکـز صـورت می گیـرد و بـا ورود سـیال 
بـه داخـل جداکننـده گاز، اجـزا مایـع و گاز 
از ایـن طریـق جدا شـده و مایع بـه مرحله 
از  نیـز  گاز  می شـود.  هدایـت  پمـپ  اول 
طریـق مجـرای ویـژه ای کـه بـرای آن در 
نظـر گرفته شـده خـارج می شـود. راندمان 
بسـتگی  مختلفـی  عوامـل  بـه  جداسـازی 
می کنـد.  فـرق  مختلـف  مـوارد  در  و  دارد 
و  حباب هـا  انـدازه  ورودی،  سـیال  حجـم 
نسـبت گاز و مایـع از مـواردی اسـت که بر 
روی راندمـان جداسـازی تأثیرگـذار اسـت. 
به هرحـال در صورتـی کـه نسـبت گاز بـه 
مایـع ۶۰% باشـد می تـوان بـه پمپـاژ پایدار 
سـیال در شـرایط مناسـب دسـت یافت. در 

شـکل شـماره 
مشـاهده  گاز  جداکننـده  تصویـر   )۵-۲(

. د د می گـر
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2-7- تابلوی کنترل
جهـت راه انـدازی و کنتـرل موتورپمپ های 
شـناور از تابلـوی کنترل اسـتفاده می شـود. 
ایـن تابلوهـا باید کامـاًل اسـتاندارد و دارای 
گواهـی اسـتاندارد معتبـر بین المللی باشـند. 
دارای  خریـداران  اکثـر  آنکـه  دلیـل  بـه 
نیازهـای متفاوتـی هسـتند و ممکـن اسـت 
قطعاتـی بـه صـورت اضافـی نیـاز داشـته 
باشـند و یـا ویژگی هـای خـاص ایمنـی را 

مدنظـر قـرار دهند و همچنین ممکن اسـت 
سـفارش بر اسـاس ولتاژهـا و مقادیر جریان 
متفاوتـی باشـد ایـن تابلوهـا بـه دو صورت 
اسـتاندارد و خواسـته خریـدار قابـل طراحی 
و سـاخت اسـت. در شـکل شـماره )۶-۲( 
تصویـر برخـی از این تابلوها دیده می شـود.

۲-۴محافظت کننده پمپ ها
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2-8- کنترل کننده دور موتور
از  پمــپ  موتــور  دور  تغییــر  جهــت 
می تــوان  موتــور  دور  کنترل کننــده 
اســتفاده نمــود. ایــن نــوع کنترل کننده هــا 
ــر  ــا تغیی ــد ب ــوده و می توانن ــی ب فرکانس
ــر  ــور دور آن را تغیی ــرق موت ــس ب فرکان
داده و نهایتــًا در حجم ســیال پمپاژشــونده 
تغییــر ایجــاد نماینــد. بدیــن ترتیــب 

می تــوان ظرفیــت پمــپ را بــه دلخــواه در 
محــدوده ای کــه قابــل انجــام اســت تغییر 
ــای  ــه کنترل کننده ه ــل آنک ــه دلی داد. ب
فرکانســی دور موتــور می تواننــد صدماتــی 
بــه عایــق موتــور وارد نمــوده و همچنیــن 
ــتفاده از  ــد، اس ــش دهن ــر آن را کاه عم
ــوژی مناســب بســیار مهــم اســت. تکنول

شکل۲-۶ نمونه ای تابلوهای کنترل شکل۲-۵ جداکننده گاز از سیال داخل چاه
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2-9- سنسورهای دما و فشار
ــه  ــا ب جهــت محافظــت بیشــتر از پمپ ه
ــدن  ــرم ش ــری از گ ــت جلوگی ــژه جه وی
بیــش از حــد موتــور یــک سنســور دمــا یا 
فشــار در داخــل مجموعــه قــرار داده و در 
ــورها  ــن سنس ــد. ای ــب می نماین ــاه نص چ
می تواننــد دمــا و فشــار ســیال ورودی 
همچنیــن  و  نمــوده  اندازه گیــری  را 
ســیم پیچ های  دمــای  از  اطالعاتــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــال نماین ــور ارس موت
اهمیــت دمــای ســیم پیچ موتــور کــه 
در عمــر آن بســیار مؤثــر اســت ایــن 
ــوده  ــد ب ــد بســیار مفی ــات می توانن اطالع

و در چگونگــی کار بــا پمــپ مؤثــر واقــع 
ــکل  ــور در ش ــن سنس ــر ای ــود. تصوی ش

شــماره )۲-۷( مشــاهده می گــردد.
ــتم جمع آوری اطالعات  2-1۰- سیس

)Data logger(

ــاز  جهــت جمــع آوری اطالعــات مــورد نی
ــب  ــتم مناس ــک سیس ــپ ی ــاه و پم از چ
طراحــی شــده اســت. ایــن سیســتم 
می توانــد اطالعاتــی را کــه در مــورد 
ــور  ــار موت ــد ب ــت مانن ــاز اس ــور نی موت
و همچنیــن اطالعاتــی را کــه توســط 
ــردد  ــال می گ ــار ارس ــا و فش ــور دم سنس
ــک  ــه ی ــپس ب ــرده و س ــع آوری ک را جم

یــک  شــکل۷-۲ 
سنســور از  نمونــه 
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کامپیوتــر و یــا یــک سیســتم کنتــرل 
ــد  ــات می توان ــن اطالع ــد. ای ــال نمای ارس
اســتاندارد  فرمت هــای  اســاس  بــر 
ماننــد برنامــه ی اکســل ارائــه شــود. 
ــورت  ــه ص ــوان ب ــات را می ت ــن اطالع ای
جــدول و یــا گــراف و یــا بــه شــکل های 
ــه  ــه ای از ارائ ــود نمون ــه نم ــف ارائ مختل
ایــن اطالعــات در تصویــر شــکل شــماره 

می گــردد. مشــاهده   )۸-۲(

2-11- ترانسفورماتور
پمپ هــای شــناور اســتخراج نفــت مجهــز 
بــه ترانســفورماتور ســه فــاز جهــت تبدیل 
ولتــاژ تغذیــه بــه ولتــاژ مــورد نیــاز موتــور 
اینکــه  واســطه  بــه  می باشــد.  پمــپ 
موتورهــای مختلــف از ولتاژهــای متفاوتی 
ــل  ــزات تبدی ــد از تجهی ــتفاده می نمای اس
ــن  ــف در ای ــای مختل ــاژ در محدوده ه ولت
ترانســفورماتورهای اســتفاده شــده اســت. 

شکل8-2
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ایــن ترانســفورماتورها طــوری طراحــی 
ــرایط آب  ــر ش ــد در ه ــه بتوانن ــده اند ک ش
ــا  ــه ت ــری گرفت ــرایط کوی ــی از ش و هوای
ــد.  ــی عمــل نمای ــه خوب ــی ب شــرایط قطب
تصویــر ایــن ترانســفورماتور در شــکل 

شــماره )۲-۹( مشــاهده می گــردد.
2-12- کابل های برق

ــورد  ــرق م ــای ب ــازنده کابل ه ــرکت س ش
از  بــا شــرایط کاری  متناســب  را  نیــاز 
تهیــه  معتبــر  تولیدکننده هــای  طریــق 
و تأمیــن می نمایــد. محــدوده وســیعی 
از کابل هــای متفــاوت بــا کاربردهــای 
ــاب  ــت. انتخ ــول اس ــل حص ــف قاب مختل
نــوع کابــل بــه عواملــی همچــون شــرایط 
ــدازه  ــاه و ان ــود در چ ــای موج ــاه، فض چ
ــل  ــن عوام ــتگی دارد. مهم تری ــور بس موت
تأثیرگــذار در انتخــاب نــوع کابــل از قــرار 

ــت: ــر اس زی
* اندازه کابل بر اساس بار جریان موتور

شــکل۲-۹ ترانســفور ماتــور مــورد اســتفاده 
در  پمــپ هــای شــناور اســتخراج نفــت

* عایق بر اساس میزان ولتاژ موتور
* انتخاب نوع مدور یا تخت

 )round or flat( بــر انســانی فضــای 
ــاه ــود در چ موج

* دمای چاه و درصد گاز در سیال
* میزان خورندگی سیال داخل چاه

از  اســتفاده  کلــی  طــور  بــه  هرچنــد 
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کابل هــای مذکــور بــه دلیــل متعــادل 
بــودن جریــان نســبت بــه کابل هــای 
تخــت ارجحیــت دارد امــا در برخــی مــوارد 
ــاه،  ــل چ ــای داخ ــت فض ــد محدودی مانن
ــرایط  ــا ش ــاالی گاز و ی ــد ب ــزان درص می
دمــای مناســب می تــوان از کابل هــای 
ــماره  ــود. در شــکل ش ــتفاده نم تخــت اس
و  مــدور  کابل هــای  انــواع   )1۰-۲(
تخــت و همچنیــن در جــدول شــماره 
ــده  ــا دب ــواع کابل ه ــخصات ان )۲-۳( مش

. می شــود
2-13- تجهیزات سرچاهی

ــژه  ــزات وی ــازنده از تجهی ــرکت های س ش
 API ســرچاهی کــه بــر اســاس اســتاندارد
طراحــی شــده اند بــرای پمپ هــای شــناور 
خــود اســتفاده می نماینــد. ایــن تجهیــزات 
ــوده و  ــان ب ــل اطمین ــوی و قاب ــادوام، ق ب
از تبدیل هــای مناســب جهــت اتصــال 
می شــود.  اســتفاده  پمــپ  بــه  آن هــا 
بــرای هــر پمپــی بــا نیازهــای ویــژه خــود 

ــزات  طراحــی مناســب تجهی

شکل۲-1۰ نواع کابل های
            تخت و مدور

ســرچاهی صــورت می گیــرد. قطعــات 
دیگــری چــون شــیرآالت، پرشــر ســوئیچ 
و ترانسدیوســر نیــز بــرای مــوارد مختلــف 
شــماره  شــکل  در  می باشــد.  موجــود 
ــود. ــده می ش ــزات دی ــن تجهی )۲–11( ای

الــف: اطالعاتــی کــه در طراحــی تجهیزات 
ــامل  ــند ش ــذار می باش ــاه اثرگ ــل چ داخ

ــد: ــر می باش ــوارد زی م
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1- ظرفیــت تولیــد مــورد نیــاز کــه 
می کنــد. معیــن  را  پمــپ  ظرفیــت 

۲- عمقــی کــه نفــت بایــد از چــاه 
ــداد  ــق تع ــن عم ــردد. ای ــتخراج گ اس
نمــوده  را مشــخص  پمــپ  مراحــل 
و نهایتــًا انــدازه موتــور را مشــخص 

. یــد می نما
۳- خصوصیــات خورندگــی ســیال داخل 
ــا را  ــپ و کابل ه ــس پم ــه جن ــاه ک چ

ــد. ــن می نمای تعیی
۴- قطــر چــاه کــه قطــر پمــپ و موتــور 

ــد. را مشــخص می نمای
کــه  نفــت  همــراه  گاز  میــزان   -۵
تعیین کننــده لــزوم وجــود جداکننــده 

اســت. گاز 

ب: اطالعاتــی کــه در طراحــی تجهیزات 
ــامل  ــد ش ــذار می باش ــن اثرگ روی زمی

ــر می باشــد: ــوارد زی م
1- ولتـاژ در دسـترس خریـدار کـه در 
تعیین کننـده  ترانسـفورماتور  طراحـی 

اسـت.
۲- برداشت ثابت یا متغیر نفت از چاه.

۳- نـوع سیسـتم کنترلـی که مـورد نیاز 
است.

۴- بهره برداری نفت در دریا یا خشکی.
۵- کنتـرل از راه دور، تلفنـی و یـا انـواع 

ارتباطات. دیگـر 
۶- دمـای محیـط منطقـه کـه نیـاز بـه 
تجهیـزات خـاص ماننـد سیسـتم تهویه 

مطبـوع را ایجـاب می کنـد.
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