نظام استرداد الزيت القاعدي من ™PETRO-CLAIM

الفاعلية في استرداد الزيت القاعدي من سوائل
الحفر المشبعة بالزيت المستهلكة
نظرً ا إلعادة استخدام سوائل الحفر المشبعة بالزيت من بئر إلى بئر ،يحدث تراكم للمواد الصلبة
منخفضة الجاذبية ( )LGSفائقة الدقة داخل أنظمة سوائل الحفر .يتسبب هذا التراكم في زيادة لزوجة
سائل الحفر مما يؤدي إلى انخفاض سرعة االختراق ( )ROPوانخفاض كفاءة إزالة المواد الصلبة.
في حاالت كثيرة ،يكون الخيار الوحيد هو تحمل تكلفة إضافية تنجم عن تخفيف هذا السائل المستهلك
أو عن التخلص منه .يقوم نظام استرداد الزيت القاعدي  NOV PETRO-CLAIMباسترداد الزيت
القاعدي من السائل المستهلك المشبع بالزيت داخل الموقع بهدف إعادة استخدامه في نظام سوائل
الحفر دون استخدام مواد كيميائية باهظة الثمن.
يستخدم هذا النظام الكينتيكا الكهربائية لتحقيق الفاعلية في فصل المواد الصلبة المحفورة فائقة الدقة
من السائل المشبع بالزيت ( )OBMواسترداد الزيت القاعدي الثمين .باستخدام أقطاب كهربية خاصة
مطليةُ ،تحدث الوحدة مجاالً كهربيًا منخفض القوة على السائل المشبع بالزيت مما يخلخل الروابط
الجزيئية التي بين المواد الصلبة والزيت .وبعملية الخلخلة ،تترسب المواد الصلبة والمياه بفعل
الجاذبية األرضية ويقوم نظام استرداد الزيت القاعدي  PETRO-CLAIMتلقائيًا باسترداد الزيت.
تكون النتيجة هي زي ًتا قاعديًا نقيًا وصافيًا ،وخاليًا من المواد الصلبة والمياه ،مما يؤدي إلى توفير
أموال كبيرة كانت ستنفق على تكاليف تخفيف سائل الحفر والتخلص من النفايات.

االستخدامات:
• االستخدام كإحدى معدات وحدة التحكم بالمواد الصلبة حيث يوضع في اتجاه جهاز طرد مركزي
لتحسين إزالة المواد الصلبة منخفضة الجاذبية فائقة الدقة التي أصغر من  6ميكرونات.
• االستخدام في معالجة المادة المتدفقة من المجفف التي بها شذرات تحمل مواد صلبة بدالً من
اإلرسال إلى جهاز طرد مركزي أو اإلرسال مباشر ًة إلى نظام سوائل الحفر.
• االستخدام في معالجة مخلفات سوائل الحفر المشبعة بالزيت السترداد الزيت القاعدي إلعادة
استخدامه بدالً من التخلص منه.
• االستخدام في تقليل الحجم الزائد من السائل في موقع المعدات أو في مصنع سوائل الحفر
المركزي.
• االستخدام في إدارة المخزون وإعادة التدوير في مصنع سوائل الحفر.
• استرداد الزيت في منشأة التخلص من المخلفات.

نظام استرداد الزيت القاعدي  PETRO-CLAIMعبارة عن طريقة منخفضة التكلفة ثبتت كفاءتها
داخل الموقع إلزالة المواد الصلبة منخفضة الجاذبية الغروية والمواد الصلبة فائقة الدقة التي تقل عن
 6ميكرونات (دقيقة ج ًدا تصعب إزالتها بالمعدات التقليدية الخاصة بالتحكم بالمواد الصلبة) .ال توجد
طريقة معالجة أخرى تعمل بنفس الفاعلية أو نفس الكفاءة .وعلى عكس األنظمة المنافسة التي تستخدم
الحرارة أو تستخدم طر ًقا كيميائية ،فإن النظام ال يخفف السائل وال يغير الخصائص األصلية للزيت
القاعدي وهذا يعني أنه بمجرد خروجه من الوحدة يكون صالحً ا إلعادة االستخدام.
يتم تركيب نظام استرداد الزيت القاعدي  PETRO-CLAIMعلى زحافة صلبة صغيرة الحجم مصممة
حسب  DNV 2.71وهذا لتسهيل اإلعداد .الوحدة  Class I Div 1مناسبة لالستخدام على اليابسة وفي
البحر .فهي ال تستخدم موا ًدا استهالكية وتحتاج أقل من  100كيلو واط من الكهرباء لتشغيلها.
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تسهيل االستخدام

سهولة التركيب باستخدام شاحنة أوناش أو رافعة شوكية أو رافعة

سرعة النقل والتركيب

1

القياس عن بعد (اختياري)

إتاحة تشغيل الوحدة من أي مكان

مجموعة ماسحات قطبية عالية العزم

الحفاظ على نظافة الوحدة

استخدام طاقة منخفض ( 2-1كيلو واط/م 3من السائل المعالج)

تكلفة تشغيل اقتصادية في الطاقة

ال مواد استهالكية

ال تكاليف مرتبطة بقطع غيار المواد االستهالكية

ال تلزم مواد كيميائية

ضمان السالمة وصالحية الزيت إلعادة االستخدام

بريمة لولبية متعددة االتجاهات ومضخة تجويف تقدمّية

تفريغ الحمولة بدون حدوث انسداد

أقطاب غير ذوابة ذات طالء خاص

تكاليف تشغيل منخفضة

0

الفصل الكهربائي

إزالة المواد الصلبة الغروية والمواد الصلبة فائقة الدقة التي أقل من  6ميكرونات .ال تلزم مواد كيميائية

نظام تطهير النيتروجين

منع األكسدة ومنع تكوّ ن القشور

مفتاح قفل الزيت منخفض المستوى/مرتفع درجة الحرارة .القفل التلقائي للمضخة عالية الضغط
والخاليا منخفضة الضغط.

ضمان السالمة

سهولة التشغيل من خالل فرد واحد

ال حاجة لقوة عاملة إضافية

العمل على جميع أنواع سوائل الحفر المشبعة بالزيت

زيادة المرونة

حاوية حجز االنسكابات مدمجة

االمتثال البيئي

مراقبة السلكية لألداء

سهولة المراقبة

المواصفات واألبعاد
الطراز
األبعاد (طول  xعرض  xارتفاع)*

3م

3

 10م

6م

3

3

 22قدمًا ×  7.5أقدام ×  9.5أقدام
( 6.7م ×  2.3م ×  2.9م)

 30قدمًا ×  7.5أقدام ×  9.5أقدام
( 9.1م ×  2.3م ×  2.9م)

 40قدمًا ×  7.5أقدام ×  9.5أقدام
( 12.2م ×  2.3م ×  2.9م)

 25000رطل ( 11300كجم)

 45000رطل ( 20400كجم)

 60000رطل ( 27200كجم)

سعة المعالجة*

ً
برميل/يوم ( 15م)3
95

ً
برميل/يوم ( 30م)3
190

ً
برميل/يوم ( 50م)3
315

متطلبات الطاقة

 480فولت 100 ،أمبير 3 ،أحصنة

 480فولت 100 ،أمبير 3 ،أحصنة

 480فولت 200 ،أمبير 3 ،حصان

الوزن*

*مواصفات تقريبية .لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بمندوب خدمات  NOV WellSiteالمحلي.
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