شرکت مهندسی مروس ایران

OIL & GAS PROCESSING

ابزار درون چاهی مروس
در تمامی چاههاي نفت تاثير جانبی استفاده از مواد شيميایی یا روشهاي فنی موجب بروز اشکال در امر
توليد ،تعمير و نگهداري میگردد.
بسته به تركيب شيميایی نفت خام مشکالت متعددي نظير تشکيل پارافين یا خوردگی بوجود میآید .هر
نوع رسوب بر روي سطوح داخلی لولهها باعث ایجاد تالطم در حركت نفت خام میگردد .این تالطم ایجاد
شده یک فاكتور مهم در تشکيل امولسيون داخل نفت خام است و این موضوع میتواند روي مسئله حمل
نفت و انتقال آن به داخل واحد جداسازي اثر سؤ بگذارد .یکی از روشهاي متداول براي اجتناب و یا غلبه بر
مشکل تشکيل رسوب ،تزریق بخار ،بکارگيري موادشيميایی یا انجام عمليات تميزكاري توسط روشهاي
مکانيکی است .تمامی این روشها نه فقط انرژي و نيروي انسانی زیادي را طلب مینمایند بلکه باعث افزایش
هزینهها نيز میگردند.
یک لوله حاوي رسوب نه فقط ميزان نفت خروجی روزانه را كاهش میدهد بلکه تاثير منفی بر روي بازدهی
تمامی تجهيزات در طی زمانهاي توقف جهت تعميرات یا تميزكاري خواهد داشت.
براي مقابله با این مشکل متخصصين آلمانی شركت مروس توانستهاند ابزاري را طراحی و ارائه نمایند كه هم
دوستدار محيط زیست بوده و هم باعث كاهش مشکالت خوردگی در همه خطوط انتقال نفت خام میگردد.
در چاههاي نفت كه بهرهبرداري و اكتشاف از طریق تزریق گاز انجام میشود .رینگ استاندارد مروس
مستقيماً روي لوله گاز نصب شده است و گاز اثرات رینگ را تا اعماق چاه نفت منتقل میكند و ميزان
خوردگی ،پارافين ( )WAXو تشکيل امولسيون را در نفت استحصال شده كاهش میدهد.
امروزه با گسترش چاههاي نفت از تکنولوژي تزریق گاز استفاده نمیگردد و بدنبال راهکارهاي قابل قبول
دیگري هستند .شركت مروس یک نوع ابزار درون چاهی مخصوص طراحی و ساخته است كه میتواند بطور
مستقيم روي تيوبينگ در هر عمقی از چاه نصب شود.
مشخصات فنی محصول:
ابزار درون چاهی شركت مروس از یک بوش فوالدي و یک حلقه از جنس نقره تشکيل شده است .وظيفه
بوش فوالدي جلوگيري از وارد شدن صدمات احتمالی به حلقه نقرهایی قرار گرفته شده درون چاه است .با
در نظر داشتن فضاي بسيار محدودي كه در اعماق چاههاي نفت وجود دارد این ابزار به نحوي طراحی شده
است كه حداقل فضاي الزم را بخود اختصاص میدهد .در ضمن دو عدد حلقه براي قفل كردن و تثبيت
بوش روي لوله بکار میرود.
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ابزار درون چاهی استاندارد مروس براي یک تيوبينگ  2اینچ كه قطر داخلی آن  76ميليمتر ،قطر خارجی
8

آن  317ميليمتر و ارتفاع آن  329ميليمتر میباشد طراحی شده است.
بوش فوالدي محافظ نيز همجنس تيوبينگ و از نوع  J66میباشد .ابزار درون چاهی مروس براي سایر اندازه-
هاي تيوبينگ و یا سایر انواع فوالدها طبق درخواست قابل تهيه است.
باید توجه داشت كه بوش خودش به تنهایی نه وزن لولهها را تحمل میكند و نه بطور مستقيم در تماس با
نفت خام میباشد .كه این موضوع ریسکپذیري نصب را كاهش داده ،سرعت عمل و راحتی نصب را بدنبال
دارد.
عملکرد و ارزیابی:
آزمایشهاي متعدد كه در مناطق عملياتی صورت گرفته است نشان میدهد كه ابزار درون چاهی مروس
بطور منحصر بفردي تجمع پارافين را كاهش داده است و به واسطه همين موضوع مدت زمان تميزكاري
سيستمها  2تا  4برابر به تعویق افتاده است.
در یک شرایط مطلوب با نصب این ابزار سرتاسر تيوبينگ عاري از پارافين خواهد بود .با كاهش پارافين درون
تيوبينگ ميزان امولسيون در نفت خام كاهش یافته و توقفهاي ناخواسته كم میگردد و در نتيجه ميزان
توليد ثابت میماند.
این ابزار مروس میتواند عليه خوردگی بویژه خوردگی ناشی از حضور باكتريهاي كاهش دهنده سولفات
( )SRBنيز بکار رفته و بطور قابل مالحظهایی سرعت خوردگی را كاهش دهد .بر اساس بررسیهاي بعمل
آمده با استفاده از این تجهيز میتوان بطور ميانگين ميزان خوردگی را تا  %31كاهش داده و آن را به زیر
 3MPYرسانيد و براي تمام زمانها ثابت نگاه داشت.
در حاليکه بازدهی ابزار درون چاهی مروس مانيتور میشود باید در نظر داشت كه فاكتورهاي خارجی و
شرایط حاكم در مخزن ممکن است پارامترهاي بررسی شده را تغيير دهند.
این شرایط و فاكتورهاي خارجی روي اطالعات ذخيره شده اثر دارند كه عبارتند از:
 تغيير در تركيب شيميایی نفت خام
 نوسانات زیاد در فشار و خصوصيات نفت ته چاه.
براي اطمينان بيشتر از چگونگی نحوه عملکرد ابزار درون چاهی مروس توصيه میشود تمام اطالعات
قدیمی مربوط به چاه از قبيل تعميرات دورهایی ،تغييرات شرایط كاري ،زمانهاي توقف و سرعت خوردگی
جمعآوري شوند .این اطالعات و مقایسه آنها با اطالعات حاصله پس از نصب چگونگی عملکرد ابزار درون
چاهی را مشخص میسازد.
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طریقه نصب:
 - 3یک محل تميز و پاك روي تيوبينگ
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 2اینچ پمپ كه قطر خارجی آن كمتر یا مساوي 74/6

ميليمتر باشد انتخاب كنيد.
 - 2با استفاده از یک آچار آلن  6 mmشماره  6اولين حلقه قفل كننده را در فاصله  261 mmباالتر از
قالویز لوله نصب نمائيد.
 - 1رینگ استوانهایی را روي لوله و نزدیک به حلقه قفل كننده قرار دهيد.
 - 4حلقه قفل كننده پایينی را نزدیک رینگ استوانهایی در جاي خودش تثبت نمائيد.
طریقه نگهداری و حفاظت:
ميدانهاي الکتریکی قوي میتوانند روي شارژ ابزار درون چاهی مروس اثر بگذارند و شارژ درون آن را تحليل
برده و نهایتاً بر روي عملکرد آن اثر منفی بگذارند.
باید توجه داشت كه عمليات جوشکاري تا شعاع  6متري ابزار درون چاهی مروس انجام نشود .اگر انجام
اینکار ميسر نباشد میبایستی قبل از انجام عمليات جوشکاري ابزار درون چاهی را باز كرده و پس از اتمام
كار مجدداً آن را در محل خودش نصب نمود.
زمان پایداری و گارانتی:
تا زمانی كه بوش فوالدي آسيب مکانيکی ندیده است ابزار درون چاهی مروس سالم بوده و میتوان آن را
بارها مورد استفاده قرارداد .متاسفانه عوامل ناخواسته طبيعی مثل زلزله و طوفان همراه با صاعقه میتوانند
روي عملکرد این وسيله اثر منفی بگذارند.
شركت مروس دو بازدید فنی مجانی و كالبيراسيون مجدد را در طی  6سال كاركرد براي هر تجهيز تضمين
مینماید .تضمين شركت مروس در صورت وقوع هریک از موارد زیر ابطال میگردد.
 - 3ابزار درون چاهی مروس بدون هماهنگی با كارشناسان شركت مروس از جاي خود باز شود.
 - 2ابزار درون چاهی مروس بطور مکانيکی آسيب ببيند.
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