


 

 

 

 

 

 

  

 تجهیز شرکت پادیاب 

دانش  پادياب شرکت  سال  بنیان  در  و   1376تجهیز  دانش  کاربرد  و  توسعه  انتقال،  هدف   با 

اکتشاف و تولید نفت و گاز، ژئوفیزيک و معدن، آب وپیشرفته در زمینه  هايتکنولوژي   هاي 

 محیطی تأسیس گرديده است. مطالعات زيست 

با   و گاز  نفت  بهره   25حدود  اين شرکت در صنعت  و  فعالیت  پشتیبانی  سال سابقه  از  گیري 

و  همه متخصص  مهندسی  و  فنی  نیروهاي  از  استفاده  و  خارجی  و  داخلی  شرکاي  جانبه 

راهکارهای افزایش تولید از   و  های فرازآوری مصنوعیتکنولوژی ي  ديده در زمینهآموزش 

گاز  میادین و  پمپنفت  تخصصی  خدمات  ارائه  با  درون،  ازهاي  پمپجمل  چاهی    هاي ه 

و    HPSاالرضی انتقال نفت خام  هاي سطح و همچنین پمپ  ESPCPو    ESP  ،PCP  چاهیدرون

حضوري    نفت و گاز  صنعتهاي مختلف  در بخش  PCPو    Twin Screwهاي چند فازي  پمپ 

فعال دارد و با توجه به پیشینه بسیار موفق، به دنبال عرضه خدمات نوين و تخصصی در اين 

 باشد. صنعت می

عملیات نصب و    مهندسی و  هايترين تیمقوي   يکی از  تجهیز با در اختیار داشتنشرکت پادياب 

در   ن چندين پروژه زمادر خاورمیانه، با قابلیت اجراي هم  ESPچاهی  هاي درون اندازي پمپ راه 

، آماده انجام کلیه خدمات مهندسی، طراحی، انتخاب پمپ و  خشکی و دريايی  مناطق مختلف

  ESPچاهی  هاي درون اندازي، نگهداري و تعمیرات پمپتجهیزات، ساخت و تأمین، نصب، راه

 باشد.  می

پادياب  شرکت  است  ذکر  به  فنیالزم  دانش  و  تکنولوژي  انتقال  راستاي  در  پیشرفته    تجهیز 

و همچنین   ESPچاهی  هاي درونهاي مورد استفاده در صنعت نفت و گاز، ازجمله پمپپمپ 

چندمرحلهپمپ  افقی  سانتريفیوژ  سیال    اي هاي  احداث،  HPSانتقال  به  کارخانه    اقدام 

تعمیرات و ساخت پمپفوق    االرضی در شهر اهواز چاهی و سطح های درون تخصصی 

برداري رسیده و در حال ارائه خدمات  حاضر اين کارخانه به مرحله بهره ت که در حال  نموده اس

 باشد. به کارفرمايان محترم می 

توسط معاونت علمی و فناوري رياست جمهوري کشور به    1397اين شرکت در سال  همچنین  

دانش  راهعنوان شرکت  نصب،  مهندسی،  طراحی،  خدمات  زمینه  در  و  بنیان  نگهداري  اندازي، 

 ید قرار گرفته است.أيمورد ت  ESP  چاهیهاي درون پمپ تعمیرات  

االرضی این شرکت در صنایع باالدستی نفت و  االرضی و سطح راهکارهای تحت در ادامه  

 گردد.معرفی میگاز 



 

  

  Artificial Lift Systems (ALS)های فرازآوری مصنوعی    سیستم

از مخازن اثرگذار هستند،    نگهداشت و افزايش تولیدهاي ارزي کشور دارند، توجه به مواردي که در  اهمیت منابع هیدروکربنی و نقشی که در درآمد با توجه به  

جديد و مشترک  نفتی    اند و همچنین برخی از مخازنايران وارد نیمه دوم عمر خود شده   نفتی   که بیشتر مخازنجايی آن  باشد. ازناپذير میامري ضروري و اجتناب 

کاهش يافته است. لذا مقدار بسیار زيادي از نفت موجود در مخازن    بسیاري از میادين نفتیاند، توانايی تولید نفت در  ه گرديد  کشور دچار افت فشار شديدي

هاي فرازآوري مصنوعی، حفاري مجدد  هاي ازدياد برداشت، روش استفاده از روش   از جملههاي عملیاتی و مطالعاتی  هاي بسیار پیچیده در زمینهآوري نیازمند فن 

هاي فرازآوري  اي صورت پذيرد. روش هاي آينده کشور، توجه ويژه عنوان ثروت ملی براي همه نسل  فت بهرو ضروري است که به مخازن ن  اين  خواهد بود. از  غیرهو  

د در حفظ سطح تولید و همچنین نتوانمی   ،و زمان اجراي کوتاه  دسترس بودن، در  ترهاي بسیار پايین ها با توجه به هزينهمصنوعی در مقايسه با ساير روش 

 د. ن تی بسیار تأثیرگذار باشافزايش تولید از مخازن نف

هاي تابعه  شرکت  Electrical Submersible Pumps (ESP)چاهی  هاي درون هاي پمپتجهیز در حال حاضر پیمانکار غالب پروژه بنیان پاديابشرکت دانش 

باشد که پس از نصب حدود  کارشناس و متخصص داخلی و خارجی می   50سال سابقه ممتاز و با در اختیار داشتن بیش از    20با بیش از  شرکت ملی نفت ايران  

به    ،در اروپا  ESPچاهی  هاي درون آلمان، سازنده معتبر پمپ  Oil Dynamicsبا همکاري شرکت    دريايی کشورخشکی و    نفتی  چاهی در میادينپمپ درون  400

 شود. هاي فرازآوري مصنوعی در کشور شناخته میترين پیمانکار پروژه بزرگ   عنوان

 

 Electrical Submersible Pumps (ESP)  الکتریکی   ورغوطه چاهیدرون  هایپمپ

الکترغوطه   یچاهدرون   يهاپمپ  قابل  (ESP)  یکي ور  از  پربازده يکی  هاي  ترين روش اعتمادترين و 

باشد. حداقل و  هاي نفتی میسیال با دبی متوسط تا زياد از چاه   انتقالفرازآوري مصنوعی براي  

با   برابر  ترتیب  به  پمپ  نوع  اين  قابل جابجايی توسط  مقدار سیال  روز و    400حداکثر  بشکه در 

هاي سرعت و  ذکر است که اين بازه با استفاده از تغییردهندهباشد. شايانبشکه در روز می  000،02

 باشد. ش میقابل گستر  (VFD)  فرکانس

هاي فرازآوري مصنوعی در  ترين روش از جمله مهم (  ESP)ی  ک يور الکترغوطه   یچاهدرون   يهاپمپ 

کننده نفت توجهی از تولید نفت روزانه کشورهاي تولید و امروزه بخش قابلباشند  هاي نفتی میچاه 

گیرد. در ايران نیز با توجه به کاهش فشار مخازن  صورت می  ESPچاهی  هاي دروناز طريق پمپ 

هاي فرازآوري مصنوعی بسیار  عنوان يکی از پرکاربردترين روش به  ESPهاي  استفاده از پمپ   ،نفتی

هاي فرازآوري  تجهیز، پیمانکار عمده پروژه در اين راستا، شرکت پادياب رفته است.  توجه قرار گ  مورد

و در فهرست   باشدمیخیز جنوب و نفت فالت قاره ايران  هاي ملی مناطق نفتمصنوعی در شرکت 

کارگیري  با به  ( قرار گرفته است. اين شرکتAVLبلند سازندگان داخلی مورد تأيید وزارت نفت )

،  ي داخلی و خارجی در زمینه خدمات مهندسی، طراحی، تأمین، نصب صص و باتجربه نیروهاي متخ

هاي فعال در صنعت نفت  ها آماده همکاري با کلیه شرکتاندازي، نگهداري و تعمیرات اين پمپراه 

 باشد. و گاز می

 



 

 

  

 Progressive Cavity Pumps (PCP)چاهی های درون پمپ

شود که با توجه به قیمت مناسب  هاي پرکاربرد فرازآوري مصنوعی شناخته میاز روش  یعنوان يکبه  Progressive Cavity Pumps (PCP)چاهی  هاي درون پمپ 

اي براي فرازآوري مصنوعی  صرفه  به  اعتماد و مقرون  تواند روش بسیار قابل و توانايی پمپاژ نفت سنگین و همراه با ماسه، مواد جامد، آسفالتین و درصد گاز باال می 

شد اما امروزه با پیشرفت  هاي داراي نفت سنگین و ماسه استفاده می در ابتدا براي تولید از چاه دبی تولید پايین باشد. اين روش    هاي با میزانخصوص در چاه ه  ب

 .تر هم توسعه يافته استهاي سبک تکنولوژي محدوده کارکرد آن به نفت

( قرار گرفته و به موتور الکتريکی سرچاهی متصل  Statorالستیکی )( درون يک محفظه مارپیچ  Rotorيک میله مارپیچ )  ،در اين روش فرازآوري مصنوعی

و انتقال انرژي جنبشی    Statorو    Rotorهاي بسته مابین  به دوران درآمده و با ايجاد خأل نسبی در محفظه   Statorدرون    Rotorشود. با روشن شدن موتور،  می

 .گرددبه سیال، با افزايش فشار سیال باعث تولید سیال از چاه می 

 اند از: جهت فرازآوري مصنوعی عبارت   Progressive Cavityهاي  هاي استفاده از پمپ برخی از ويژگی 

 هاي سنگین و ويسکوز بهترين روش فرازآوري مصنوعی براي نفت •

 هاي ديگر فرازآوري مصنوعی بیشترين بازده انرژي نسبت به روش  •

 از همراه سازگاري بسیار باال با ماسه، جامدات، آسفالتین و گ •

 هاي با عمق و دبی پايینمناسب براي چاه  •

 شده هاي مربوط به مخازن بالغ و تخلیهمناسب براي چاه  •

 

 Electrical Submersible Progressive Cavity Pump (ESPCP)چاهی های درون پمپ

توان می  Permanent Magnet Motor (PMM)موتورهاي مغناطیس دائم    با استفاده از تکنولوژي جديد

پمپ  درون از  محدوديت   به  ESPCPچاهی  هاي  از  برخی  حذف  محدوده  منظور  گسترش  و  موجود  هاي 

  آلمان   Oil Dynamics  شرکتتجهیز با همکاري  شرکت پادياب استفاده نمود.    PCPهاي  عملکردي پمپ 

  چاهی هاي درون پمپ آماده ارائه    صورت مرسوم،   به  PCPهاي فرازآوري مصنوعی  عالوه بر تأمین سیستم

ESPCP  که در تکنولوژي   باشدنیز میESPCP  چاهی نیز به همراه پمپ در عمق چاه نصب شده  موتور درون

 هاي بیشتر نصب گردد. آورد تا پمپ در عمقو اين امکان را به وجود می 



 

 

 

  

 Surface Transfer Pump (STP)  االرضی های انتقال سطح پمپ

گردد و اين شرکت  االرضی از سر چاه تا واحدهاي فرايندي معرفی میصورت سطحبهتجهیز در زمینه انتقال سیاالت  در ادامه راهکارهاي مختلف شرکت پادياب

 باشد: ها میآماده همکاري در اين زمینه

 

 Horizontal Pumping System (HPS)انتقال سیال  افقی هایپمپ

چاهی  هاي دروناي همانند ساختار هیدرولیکی پمپ صورت سانتريفیوژ چندمرحله   به  Horizontal Pumping System (HPS)انتقال سیال    افقی هايپمپ 

ESP  االرضی وظیفه انتقال سیاالت مختلف را بر عهده دارند و جهت استفاده در شرايط سخت و  صورت افقی و با استفاده از يک موتور استاندارد سطح   اما به

 باشند. هاي باال مناسب می فشارها و دبی

گرها و همچنین سال است که در دنیا جهت کاربردهاي مختلف ازجمله انتقال نفت خام بعد از تفکیک  30اي حدود  سانتريفیوژ چندمرحله هاي  پمپ   تکنولوژي

گرديده و   هاي بزرگ و معتبر نفتی نصبدر سرتاسر دنیا توسط شرکت   HPSانتقال  هزار پمپ   30انتقال میعانات نفتی معرفی گرديده و تاکنون تعداد بیش از  

  صرفه بوده است.بههاي جديد و مقرون تجهیز براي اولین بار در ايران مفتخر به معرفی و نصب اين پمپشرکت پادياب 

ها، راندمان باال،  ترين مزاياي استفاده از اين پمپ جمله مهم  زا 

هزينه نگهداري پايین، زمان تحويل بسیار سريع و اقتصادي  

آن میبودن  همچنین  ها  يک باشد.  تنها  داراي  پمپ  اين 

باشد و ضمن نیاز  می  (Mechanical Seal)  مکانیکی  بندنشت 

باشد  به تعمیرات جزئی داراي حداقل میزان لرزش و صدا می 

پذيري از دبی و فشار تا میزان  وسیع و انعطاف   محدودهو در  

تواند سیال را منتقل  می  psi  5000هزار بشکه در روز و    80

  نمايد.

توانند  ها میها و مزاياي ذکرشده اين پمپ ويژگیبا توجه به  

قابل  و  مناسب  بسیار  پمپ جايگزين  براي  هاي  اعتمادي 

پمپ  BB5و    BB3سانتريفیوژ   پالنجري در  و همچنین  هاي 

 صنعت نفت و گاز باشند. 

 

  Multiphase Twin Screw Pump انتقال چند فازی هایپمپ

روند که  هاي مهم در صنعت نفت و گاز به شمار میاز جمله پمپ  ،شوند هاي پیچشی دوگانه نیز شناخته می پمپ  با نامکه  Twin Screwهاي چندفازي پمپ 

ارند که براي  قرار د  API 676ها از نوع جابجايی مثبت چرخشی بوده و در رده استاندارد  اين پمپ   شوند.طراحی و ساخته می  Oil Dynamics  شرکتتوسط  

 .گیرندانتقال سیاالت چند فازي و ويسکوز با دبی و حجم باال مورد استفاده قرار می

توان به موارد ذيل  ها می هاي مهم اين پمپ از ويژگی  

 اشاره نمود: 

 توانايی انتقال سیال چند فازي  •

 توانايی انتقال سیال ويسکوز  •

 تنظیم دبی سیال با تغییر سرعت چرخش  •

 میزان ضربه و آلودگی صوتیحداقل   •

 Self-primingداراي عملکرد   •

 Dry runningصورت   امکان عملکرد به  •

• NPSH  موردنیاز پايین 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Progressive Cavity Pumpهای چند فازی پمپ

بوده و   API 676داراي استاندارد     PCPاالرضی  هاي انتقال سطح پمپ 

بهره  مختلف  تأسیسات  و  واحدها  در  سیال  انتقال  و  براي  برداري 

هاي  يکی از کاربردهاي مهم پمپ   گیرد.فرايندي مورد استفاده قرار می 

Progressive Cavity   به   Multiphase Boosterعنوان  استفاده 

  گر به واحدهاي تفکیک   که عالوه بر انتقال نفت خام  باشدمی سرچاهی  

فشار  باچندفازي،    صورتبه تولید  سرچاهی  کاهش  افزايش   باعث 

   

 

 

 

  HPSهای انتقال نفت و پمپ  ESPچاهی های درون ساخت و تعمیر پمپپیشرفته  کارخانه 

و همچنین با تکیه بر تجربه   ESPچاهی  هاي درون و اهمیت استفاده از پمپ   روزافزون صنعت نفت  ازین،  کشور  یمخازن نفت  طي شراتجهیز با توجه به  پادياب  شرکت

گذاري و  سرمايه  به  اقدام،  Oil Dynamics، با همکاري شرکت آلمانی و صاحب تکنولوژي  ESPچاهی  هاي درون ساله در زمینه مهندسی، تأمین و نصب پمپ  15

انتقال تکنولوژي    شهر اهواز به منظور  3در شهرک صنعتی شماره    HPSانتقال نفت    يهاو پمپ   ESP  یچاهدرون  يهاپمپ   ریساخت و تعم  شرفتهیکارخانه پاحداث  

 نموده است.   HPSهاي انتقال نفت  و پمپ  ESPچاهی  درونهاي  پمپ   و تست  تعمیرات  ،ساخت

 

 شود.محسوب می   چاهاز    تولیدهاي افزايش  جمله روش  هاي چند فازي در کنار فرازآوري مصنوعی از گردند. استفاده از اين پمپ نیز می  هاي نفتیچاه از  

ها قابلیت انتقال نفت خام ويسکوز و با درصد گاز، آب و جامد بسیار زياد را دارند و همچنین با توجه به مصرف انرژي بسیار کم،  الزم به ذکر است اين پمپ 

 د فازي دارند. هاي انتقال چن تري نسبت به ساير پمپ شده بسیار پايین به تعمیرات، هزينه تمام  نیاز حداقلیراندمان باال، طول عمر زياد و  

صورت  هاي جابجايی مثبت بوده که بهاز نوع پمپ ،  شوند نیز شناخته می   Mono Pumpو    Screw Pumpهاي  که به نام  Progressive Cavityهاي  پمپ 

هاي ويسکوز، خورنده و داراي  صورت آرام و بدون تنش و نیز امکان انتقال سیال با توجه به توانايی انتقال سیال چند فازي به  .نمايندچرخشی سیال را منتقل می 

برداري،  در واحدهاي فرآورش، بهره   صنعت نفت و گاز و اي در  متر(، کاربردهاي گسترده سانتی  50موردنیاز بسیار پايین )تا    NPSH  دارا بودنذرات جامد و  

ها  ها و همچنین خطوط انتقال و انبارهاي نفتی دارند که در ذيل به برخی از آنپتروشیمی  ،ها، پااليشگاه آزمايیچاه هاي حفاري، واحدهاي  زدايی، دکلمکن

 شود: اشاره می 

 
 پمپ سرچاهی انتقال چندفازي نفت خام  •

 Well Testپمپ انتقال نفت خام در واحدهاي   •

 ها ها و تانکو انواع حوضچه   Open Drainو    Closed Drainپمپ تخلیه   •

 Flare Condensateيا پمپ انتقال    Knock Out Drumپمپ تخلیه   •

 و نفت ريکاوري شده   Oily Waterپمپ انتقال   •

 

 پمپ انتقال لجن و سیاالت داري مواد جامد  •

 هاي نفتیو انتقال پساب   Oil Skimmerهاي  پمپ تخلیه حوضچه •

 پمپ انتقال و تزريق پلیمر و سیاالت حساس به تنش •

 پمپ انتقال پسماند گل حفاري  •

 کنندهن هاي رواپمپ انتقال و تخلیه سوخت و روغن  •

 



     

دارد که براي اولین بار در کشور، پمپ ساخته شده توسط متخصصان اين شرکت در کارخانه پیشرفته ساخت و تعمیرات  تجهیز با افتخار اعالم میشرکت پادياب 

آماده استفاده در    اکنونمراحل مونتاژ و تست را پشت سر گذاشته و هم  آلمان،  Oil Dynamicsو تحت اليسنس شرکت    با موفقیت  ESPچاهی  هاي درون پمپ 

هاي کلیدي صنعت نفت و گاز خواهد بود. همچنین شک نیل به اين موفقیت بزرگ نويدبخش خودکفايی کشور در يکی از حوزهباشد. بیکشور می  یهاي نفتچاه 

مورد تست و    ESPچاهی سنسور و کابل درون ، جداکننده گازپمپ، موتور، پروتکتور،  از جمله ESPدر اين مرکز تاکنون تعداد زيادي تجهیزات کارکرده مجموعه 

 جويی اقتصادي قابل توجهی را براي شرکت ملی نفت ايران و کشور به دنبال داشته است. تعمیر قرار گرفته که صرفه

 

زات  یتعمیر، تست و ساخت تجه  برداري قرار گرفته است، پاسخگوي نیازهاي صنعت نفت در زمینه افتتاح گرديده و مورد بهره   1399اين کارخانه که در سال  

به منظور پايگاه عملیاتی جهت ارائه خدمات    ،باشد و عالوه بر مرکز تعمیرات و ساخت می  HPSانتقال نفت    يهاپمپو همچنین    ESPچاهی  هاي درون مختلف پمپ

 گیرد.مورد استفاده قرار می  ،در میادين نفتی خشکی و دريايی  ESPچاهی  هاي دروناندازي و راهبري پمپ نصب، راه 

انجام    هايینبیش یو بر اساس پ دهياحداث گرد  يو ادار   یکارگاه  يمتر مربع فضا  5000متر مربع و با حدود    12000  یبيبه مساحت تقر  ینیکارخانه در زم  نيا

 مجموعه پمپ انتقال  نفت  30  دیتولو   ESPیچاهمجموعه پمپ درون  100  دیتول،  ESPی  چاهقطعه از مجموعه پمپ درون  500  ریتعمساالنه    تیظرف  يشده دارا 

HPS   باشد.می   

 




