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PRESION DE 
FORMACION 250 PSI

La contrapresión ejercida por las

instalaciónes restringen la salida de gas.

Hay una importante disminución de la

producción de petróleo

La contrapresión en el casing interfiere con

el flujo de petróleo. La bomba no tiene un

buen llenado y hay una importante

disminución de la producción de petróleo

50 PSI

A produção de petróleo sempre está associada ao

gás natural ou mistura de hidrocarbonetos

gasosos que o compõem.

A quantidade de gás/petróleo que um poço pode

produzir varia por diversos motivos: Pelas
características do petróleo e pelos campos

petrolíferos. Mais sempre deve considerar-se que
as características de ambos mudam com o

tempo. Um poço produzirá mais quanto maior for

sua idade produtiva. Um dos problemas mais

comuns que diminuem a vida de um poço é:

Quando a pressão no fundo do poço diminui, o
gás dissolvido no líquido começa a formar bolhas,

sendo este, o gás natural. Ao diminuir o nível

líquido e a pressão no fundo do poço, libera mais

gás, que não flui facilmente pela tubulação de

produção, devido a que encontra uma

contrapressão ocasionada pelas perdas de carga

nas tubulações, equipes de separação e

filtragem. Assim o gás que ocupa o espaço anular

do casing dificulta o fluxo líquido e interfere no

trabalho da bomba de fundo.

Antigamente esse gás era liberado na atmosfera. 

Agora, deve aproveitar-se por diferentes motivos,  
como legais, ecológicos e econômicos.

Apresentada a necessidade,

Como pode-se resolver o problema?

Dependendo da infraestrutura  que encontramos 

nos campos petrolíferos. Podem considerar-se 

duas tecnologias para extrair o gás: 

1) Um moto compressor central atendendo aos 

poços do campo petrolífero . 

2) Outra tecnologia difundida mundialmente, 

reconhecida por sua simplificação tecnológica e 

por ser extraordinariamente versátil na sua 

operação; são os denominados Compressores de 

Viga de Balanceio, dedicados unicamente a um 

poço ou vários dependendo da sua proximidade 

geográfica.

A contrapressão exercida 

pelas instalações, restringe a 

saída do gás. 

Tem uma importante 

diminuição da produção de 

petróleo.

A contrapressão no casing 

interfere com o fluxo de 

petróleo. A bomba não tem 

um bom enchimento e tem 

uma importante diminuição da 

produção de petróleo

PRESSÃO DE FORMAÇÃO 

250 PSI



PRESION DE 
FORMACION 250 PSI

El compresor aspira gas

reduciendo la contrapresión

sobre la formación,

permitiendo fluir más petróleo

en la perforación

El compresor se acciona por el

movimiento de la viga viajera del AIB

CERO PSI

DESPUES DE INSTALAR EL CVBD

El petróleo

fluye

libremente

llenando

completamente

la bomba

Que é um Compressor de Viga de Balanceio Diadema (CVBD)? 

Para que serve?

O CVBD, é um compressor que possui um desenho simples, que respeita nossa premissa de

melhorar a rentabilidade, conseguindo uma maior produção na mesma amostra.

Este equipamento é um compressor alternativo mono cilíndrico, de simples ou duplo efeito, que vai

montado sob a estrutura do Aparelho Individual de Bombeio (AIB) ou Balanceio; não possui motor

de acionamento, já que está vinculado com a viga que viaja do AIB. Tem duas conexões uma que

se vincula com a cabeça de poço, onde aspira o gás anular e a saída que é conectada com a

linha de produção ou captação, onde o gás é reinjetado.

O CVBD aspira o gás que impede um adequado enchimento da bomba mergulhada em petróleo a

um ritmo que se equilibra com a produção de gás a uma pressão inferior de borbulhagem. Desta

maneira o nível de petróleo ascende enchendo completamente a bomba, sendo o bombeio mais

eficiente.

CARACTERÍSTICAS

*Grande variedade de modelos 

permitindo amplio rango de pressões 

e caudais.

*Livre de lubrificação. 

*Baixa manutenção e custo operativo

*Fácil relocalização

*Não ocasiona ruído.

*Pode instalar-se em qualquer tipo 

de AIB, seja convencional, de 

balanceio, etc.

DEPOIS DE INSTALAR O CVBD

O compressor se aciona pelo 

movimento da viga que viaja 

do AIB

O compressor aspira gás 

reduzindo a contrapressão 

sobre a formação, permitindo 

fluir mais petróleo na 

perfuração

PRESSÃO DE FORMAÇÃO 

DE 250 PSI

O Petróleo flui 

livremente 

enchendo 

completamente a 

bomba



Todos os elementos tais como pedestais e

suplementos requeridos para sua montagem em

qualquer equipamento de bombeio são fornecidos.

O compressor está equipado com válvulas de

aspiração e descarga de alta sensibilidade, de baixa

perdida de carga e efetivo fechamento, até com

pressões muito baixas de operação.

Compressor ecológico

O Compressor para Viga Balanceio Diadema é uma

máquina que respeita o meio ambiente. Desde sua

fabricação, nenhum processo é agressivo e seu

funcionamento é totalmente amigável com o sistema

ecológico.

Não precisa de consumo de energia extra:

Não utiliza um motor independente para seu

movimento.

Utiliza unicamente uma pequena fração da potencia

excedente do motor de acionamento do AIB

Não produz ruído.

Não utiliza lubrificantes e portanto, não tem perdidas

de óleo.

Peças e serviços

Somos fabricantes da totalidade dos componentes do

compressor e portanto o subministro de peças está

garantido. Temos um alcance de serviço em constante

expansão própria ou através de distribuidores.

Consulte pela cobertura em sua zona.

A soma de benefícios
Alto regime de desempenho

Baixa manutenção

Baixo custo operativo

Facilidade de montagem

Comercialização

Subministramos equipamentos para venda, leasing

ou aluguel



Funcionamento de um compressor de duplo efeito:

Num compressor normal ou de simples efeito o pistão percorre o cilindro em dois

tempos bem definidos: uma carreira de aspiração, onde o espaço delimitado pelo

cilindro e o pistão (denominado câmara) se amplia, já que este se afasta da cabeça do

cilindro. Durante esta carreira, o gás ingressa ao cilindro, enchendo o mesmo.

Depois, o pistão percorre esta carreira em sentido inverso, e o gás no seu interior é

comprimido, até alcançar o valor da pressão de saída, assim é desalojado o interior do

cilindro.

Os dois percursos são conhecidos como carreiras de “aspiração” e de “compressão”.

Estão claramente definidas, quando o pistão avança num sentido aspira, e no sentido

contrário, comprime. Durante um ciclo completo o compressor desloca um volume de

gás de uma só vez, a cilindrada.

Num compressor de duplo efeito se apreciam duas câmaras, cada uma em lados

opostos do pistão. Quando este avança no sentido de comprimir, a câmara contrária se

amplia, aspirando mais gás. Num ciclo completo duas câmaras são enchidas.

Os cilindros de duplo efeito são utilizados com a finalidade de multiplicar o caudal da

máquina, sem variação das dimensões dos cilindros de compressão na velocidade de

deslocamento do pistão.

Em função do caso, possuí amplias vantagens: aumento do caudal sem variar as

dimensões físicas da máquina, um fluxo de gás contínuo e um maior equilíbrio das

forças dinâmicas.

No nosso caso, o fluxo constante de gás aspirado é muito favorável para obter

melhores resultados. Cada vez que o AIB percorre um ciclo, o compressor aspirou o

gás do casing, comprimiu e enviou pela linha de distribuição duas vezes.

Isto possibilita uma pressão média do gás do casing mais baixa, com menores valores

máximos e menor interferência sobre a bomba.
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JICEC S.A.
Cno. Gral. Belgrano Km 10,5 Parque Tecnológico Quilmes Nave 4 

(1876) Bernal Oeste
Telefax +54 11 4116-4283 /4  /5  y +54 11 4270 1185

Email: info@diademaengine.com

Web: www.diademaengine.com

Para solicitar um orçamento

O contato pode ser via email ou através de nosso site, fornecendo a maior quantidade de 

informação que tenha disponível :
•Dados de contato: 

•Informação técnica: 

•Informação adicional:

Equipo de bombeio instalado com a marca e modelo:

Por favor, marque o tipo de configuração correspondente

-Carreira na cabeça

-Frequência (número de carreiras por minuto ou golpes por minuto)

-O motor do AIB é elétrico ou de combustão interna? potência?

*Nota: A Carreira e frequência deve corresponder com as condições de operação que

estará operando nosso compressor, assim dimensionaremos com as pressões e

caudais que se declare.


