Bombeamento de petróleo usando bombas de baixa
energia e energia solar nos Estados Unidos

Assunto

Bombeamento de Petróleo

Lugar de instalação

Texas, Estados Unidos

Applicação

Extração de petróleo de cinco poços
remotos com monitoramento remoto

Implementação

Projeto concebido e instalado pela Texas
Secondary Oil Corporation

Tamanho

Projetado para 55 barris por dia a 260 m

Instalação

Março 2016

A locação asteca Wilson K está
localizado a oeste de Divine, TX.
Esta área é muito rural, com muito
pouca infra-estrutura no local.
A Texas Secondary Oil Corporation
viu uma oportunidade de perfurar
cinco novos poços nesta locação.
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Uma avaliação sobre os custos de
As bombas são tão eficientes que
perfuração e operação dos cinco poços podem ser alimentadas por painéis
foi realizada.
solares, eliminando a necessidade de
instalar uma infraestrutura de energia
Os custos foram obtidos para a
dispendiosa e, ao mesmo tempo,
execução em linhas de energia
evitando a instalação de suportes
e servidões para os cinco poços
rígidos e o investimento em bomba de
propostos. Com uma cotação de US
vareta.
$ 46.000 pela entrega de energia o
projeto quase parou por aí.
O resultado do projeto é um
bombeamento de óleo eficiente, limpo
A solução foi fazer alguma coisa
e silencioso, usando energia renovável,
diferente: Texas Secondary instalou
poupando tanto em investimento
Bombas de petróleo LORENTZ de baixa de capital como também em custos
energia.
operacionais.

Projeto
Perfurar e equipar cinco novos poços
no arrendamento asteca Willson K com
dois desafios.
Em primeiro lugar, devido à localização
rural remota, não havia energia
disponível no local. Os custos de
instalação de linhas de energia teríam
sido muito caras.
Em segundo lugar, estimava-se que
cada poço produzia cinco barris por dia,
pelo que os custos do projeto deviam
ser mantidos a um nível razoável
para garantir um bom rendimento.A

Solução Técnica
Texas Secondary assumiu o desafio
de procurar soluções alternativas.
Foi tomada a decisão de instalar as
bombas submersíveis LORENTZ de
cavidades progressivas. A decisão foi
tomada com base nos fatos seguintes:
 Os motores CC sem escovas
de baixa potência utilizados
pela bomba permitem que as
bombas funcionam com energia
solar, evitando a necessidade de
instalar infra-estrutura de energia
dispendiosa
 Menor custo de capital e custo de
instalação do que uma tradicional
bomba de vareta, também
conhecida como “cavalo de pau”
 O trabalho de manutenção contínuo
é reduzido, pois sem
 hastes quebradas
 puxar bombas para limpeza
regular ou substituição de 		
itens de desgaste

Devido à localização remota e
às expectativas de baixo custo
operacional, os sistemas foram
projetados para serem totalmente
gerenciados remotamente.

Cada sistema de bomba opera
independentemente; bombeando fluido
a uma série de tanques centrais.
As bombas de energia LORENTZ
PS1800 são utilizadas para bombear
o fluido de cada poço. Cada bomba
é alimentada por 4x190 Wp módulos
solares. Os módulos solares fazem
funcionar as bombas durante o dia.
Não há baterias no sistema, pois isso
implicaria um custo significativo e além
disso ineficiência ao sistema. Antes
da instalação, foi feita uma simulação
utilizando o software LORENTZ
COMPASS para ver exatamente quanto
líquido seria extraído mês após mês.
Cada sistema de bomba tem um
dispositivo PS Communicator instalado.
Esta é uma unidade de comunicação
autônoma, alimentada por energia
solar, que fornece um link de
comunicação em tempo real entre a

bomba e a aplicação pumpMANAGER
baseada na nuvem. pumpMANAGER
permite que todas as bombas sejam
monitorizadas e gerenciadas a partir
de qualquer dispositivo conectado à
Internet através de uma interface web
browser. Isto significa que o cliente
não precisava ter um investimento em
infraestrutura de TI para usar estes
serviços avançados.

que possa necessitar de ação, isto é,
reservatório cheio ou nível de água
baixo no poço. O nível de fluido pode
ser visto claramente em tempo real e
a velocidade da bomba ou o intervalo
de bombeamento podem ser alterados
remotamente para maximizar a
produção. Este recurso reduz muito a
necessidade de visitas dispendiosas ao
local.

Cada sistema também está equipado
com um sensor de nível de líquido no
poço. O sensor de nível mede o nível
do fluido em cada poço e ambos grava
e comunica este valor ao aplicativo
pumpMANAGER através da rede
celular. O aplicativo baseado na web
permite aos utilizadores iniciar sessão
e ver o estado de funcionamento
de cada bomba com dados como
tempo de funcionamento, volume
bombeado, velocidade de rotação,
corrente do motor e qualquer evento

Texas Secondary está considerando
adicionar um pressostato localizado
em cada linha perto da cabeça do
poço, então se o tanque estiver
cheio ou as válvulas estiverem
fechadas, o pressostato detecta
automaticamente a acumulação de
pressão e desliga a bomba. Um aviso
de “tanque cheio” seria mostrado
localmente no controlador e também
enviado através do sistema de
comunicação, aparecendo no portal do
pumpMANAGER.

LORENTZ Bombas de Energia para o
bombeamento de petróleo
A LORENTZ desenhou e produziu bombas
de água a partir de energia solar há mais
de 20 anos. Estas bombas de água são
usadas nos mais extremos ambientes na
terra, alimentadas de energia solar e são
projetados com a mais alta eficiência em
mente.

FV modulos solares
4x 190Wp

Monitoramento do desempenho e
otimização do processo de produção

PS Controlador

Todos os sistemas de bombas LORENTZ
estão equipados com ferramentas de
gestão e registo de dados a bordo.
Utilizando o aplicativo Android™ chamado
PumpScanner, os dados ao vivo podem
ser visualizados através de uma conexão
Bluetooth local. Os dados são armazenados
por até dez anos. Outras configurações,
como velocidade e temporizadores, também
podem ser definidas com alguns cliques
neste aplicativo intuitivo.

PS Communicator

As bombas de petróleo LORENTZ são
produtos especializados que utilizam parte
dos elementos de design que tornaram
as bombas de água LORENTZ tão bem
sucedidas, mas depois foram adaptados para
o uso em condições de química agressiva e
de altas temperaturas de líquidos. A gama
Energía das bombas LORENTZ também inclui
soluções para a indústria do petróleo e do
gás, onde eles têm um longo e comprovado
registo de fiabilidade, melhorando a
eficiência dos custos operacionais.

O controlador de bomba também tem
entradas para monitoramento adicional
de vazão e pressão. Utilizando software
especializado integrado, os níveis no poço
podem ser medidos e armazenados. A
velocidade da bomba, os temporizadores
ou mesmo o funcionamento em intervalos
de ligar/desligar podem ser facilmente
ajustados dependendo dos dados recebidos.
Isso permite que a produção seja otimizada
sem usar equipamentos de monitoramento
adicionais caros ou gastar tempo com
métodos de tentativa e erro.

Bombas de Cavidade progressiva de
baixa energia bombas
O design da cavidade progressiva de baixa
energia é atualmente adequado para
elevações até 700 m. Esta bomba tem três
principais benefícios:
 Baixo consumo de energia. Na aplicação
de petróleo, uma bomba típica bombearia
1,9 barris por hora com uma altura
de 457 m usando apenas 680 W de
potência.
 Baixa potência significa que há escolhas
para a fonte de alimentação. O as
bombas podem ser alimentadas a partir
da rede de energia elétrica monofásica
ou trifásica ou pode ser alimentado
diretamente a partir de painéis solares.
 O mecanismo do rotor helicoidal é uma
bomba de deslocamento positivo e o
design do funcionamento da extremidade
da bomba é de auto-limpeza. Utiliza
apenas rotores robustos de aço
inoxidável e borracha sintética tolerante a
químicos para uma vida útil prolongada e
livre de servico.

Sistema de bombeamento 2

Sistema de bombeamento 3
Tanques
Sistema de bombeamento 4
Bomba PS2-1800 HR
Sistema de bombeamento 5
Sensor de Nível de Líquido

Resultados
LORENTZ PumpScanner
PumpScanner é um aplicativo Android™
que lhe permite monitorizar e gerenciar as suas bombas LORENTZ a partir de
um smartphone ou tablet. Este emocionante desenvolvimento para os sistemas
de bombas LORENTZ é um claro diferenciador das ofertas da concorrência. Permite uma fácil configuração do sistema de
bombeamento e melhora enormemente a
identificação de problemas de desempenho e o serviço pro-ativo. Por isso o tempo
e os custos para flexibilidade, manutenção e a detecção de falhas estão sendo
reduzidos significativamente.

LORENTZ pumpMANAGER
pumpMANAGER é uma plataforma de
controle e monitorização para sistemas
de bombas LORENTZ.

O sistema está totalmente
operacional. As bombas estão
bombeando a quantidade de fluido
que foi planejada e a produção de
petróleo está acima da expectativa
que a Texas Secondary tinha.

A Texas Secondary está agora
considerando a introdução das
Bombas de Energia LORENTZ em
outros locais.

O local é silencioso, limpo e não
exigiu manutenção desde que as
bombas foram instaladas.

O que os clientes dizem sobre as bombas de energia LORENTZ
“Quando estávamos à procura de
soluções alternativas às tradicionais
bombas “cavalo de pau”, achavamos
as bombas LORENTZ interessantes. A
capacidade de usar energia solar foi o
que nos interessou inicialmente, mas
o que não previmos foi o valor dos
dados do sistema em tempo real e do
nível de fluido. Isto combinado com
a capacidade de ajustar a velocidade
da bomba permite-nos realmente
maximizar o fluido.”- Birch Dowman Texas Secondary

“Sendo capaz de monitorar o local
remotamente e entender os níveis
de fluido e a vazão é inestimável. Eu
posso ver que vamos reduzir muito a
necessidade de visitar o local, podemos
até mesmo olhar o quanto de fluido é
bombeado e planejar quando vamos
para esvaziar o tanque. Tudo o que
temos aqui ajuda-nos a reduzir os
custos de produção e a maximizar
os lucros, mesmo com preços de
mercadoria muito baixos.” - Walker
McCullough - Texas Secondary

“As bombas de cavidade progressiva
(PCPs) têm há muito tempo
considerado na indústria petrolífera
como uma solução boa e fiável.
Infelizmente, estes têm sido apenas
disponíveis para poços maiores e a
preços muito elevados. Com este motor
de corrente contínua submersível sem
escovas e o PCP esta é uma tecnologia
realmente eficiente e robusta para o
mercado de poços de stripper”- Birch
Dowman - Texas Secondary

“As bombas de energia LORENTZ na
verdade permitem-nos reconsiderar a
abertura de alguns poços adormecidos
onde tínhamos ou problemas de
energia, rentabilidade marginal ou
desafios técnicos.” - Bétula Dowman Texas Secondary

O pumpMANAGER fornece:

 Registo de tensões, correntes,
caudais, velocidade da bomba,
temperatura e pressões das
bombas monitorizadas
 Medição do nível de líquido
 Visualizações de dados em tempo real e históricos
 Configuração remota e graming
de sistemas de bombas
 Alertas proativos via e-mail no
caso de um problema no sistema
Com um sistema de bombeamento LORENTZ com o pumpMANAGER
pode monitorizar e gerenciar a sua
bomba a partir de qualquer lugar
onde esteja online.

“Às vezes, sentar uma bomba de
varilha ao lado de uma área residencial
causa custos adicionais, discussao com
os vizinhos e naturalmente tomamos a
segurança dos moradores locais a sério.
Com o silêncio das bombas solares
discretas, alguns destes locais tornamse muito mais fáceis de gerenciar.” Walker McCullough - Texas Secondary

Texas Secondary
Oil Corporation
SOBRE A TEXAS SECONDARY

SOBRE A LORENTZ

A Texas Secondary especializouse na indústria petrolífera rasa no
Sul do Texas desde a sua fundação
em 1970. Operando mais de 400
poços, a Texas Secondary fornece
serviços de campo petrolífero económicos a terceiros, desde a construção de lo- catiões até à perfuração, cimentação e conclusão. A
empresa frequentemente assume
interesses no trabalho dos poços
dos seus clientes ou arrenda a totalidade ou parte de sua faturação. Confira nossos serviços!

A LORENTZ é líder de mercado em
soluções de bombagem de água
com energia solar.

Deixe-nos trabalhar com você!
Não tendo nenhum investidor em si,
Texas Sec- ondary pode agir como um
parceiro da indústria ou operador invisível em uma base de dinheiro ou serviços para empresas orientadas ao investidor. Estamos muito atentos a.

Fundada na Alemanha em 1993, a LORENTZ foi pioneira, inovadora e excelente na engenharia e fabricação de
bombas de água a energia solar.
Hoje a LORENTZ está ativa em mais de
120 países através de uma rede dedicada de parceiros profissionais. A tecnologia LORENTZ utiliza o poder do sol para
bombear água, sustentando e melhorando a vida de milhões de pessoas,
seus animais e colheitas.

Simplesmente – Sol. Água. Vida.

Texas Secondary
Oil Corporation

LORENTZ GERMANY
Bernt Lorentz GmbH

LORENTZ US Corp

Devine, TX 78016
USA

Siebenstücken 24
24558 Henstedt-Ulzburg
Germany

710 S HWY 84
Slaton, 79364
Texas
USA

www.texassecondary.com

www.lorentz.de
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