
تستخدم أجهزة الطرد المركزي في معالجة سوائل الحفر منزوعة 
الثقل وسوائل الحفر ذات الثقل باإلضافة إلى سوائل الحفر المعتمدة 

على الماء وتلك المعتمدة على الزيت. تستخدم أجهزة الطرد 
المركزي HS-2000M قوة جاذبية أرضية G كبيرة لفصل المواد 

الصلبة الدقيقة من المواد السائلة. 
تتم تغذية أجهزة الطرد المركزي HS-2000M من طرف المواد 

الصلبة الموجود بالناقلة. في جميع طرز HS-2000M، تدخل 
سوائل الحفر إلى حجرة التغذية من خالل أنبوب تغذية وبمساعدة 

مسارع مقعر تخرج من اثنتي عشرة )12( فوهة إلى الطاس. جهاز 
HS-2000M قادر على إحداث قوة جاذبية أرضية G تبلغ 2.617. 
وطراز HS-2000M مزود بوسيلة تحكم في محرك التردد المتغير 

)VFD( والتي تسمح بالتحكم في قوة محرك الموتور المستخدمة 
من قبل مكونات جهاز الطرد المركزي )الطاس والناقلة ومضخة 

التغذية(.
يمكن تصميم مجموعات مخصصة من األجهزة والبرامج لتلبية 

متطلبات معينة لعمليتي التركيب والتشغيل. بقدرة معالجة تصل إلى 

 تصميم يجمع بين الكفاءة العالية 
 وصغر الحجم لتحقيق أقصى أداء 

وبساطة التشغيل

250 جالوًنا/دقيقة )946 لتر/دقيقة(، يعد جهاز الطرد المركزي HS-2000M مثالًيا لعملية 
الحفر في مجموعة متنوعة من االستخدامات واألحوال. اتصل بمندوب NOV للحصول على 

مزيد من المعلومات.
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المزاياالميزات
قدرة معالجة كبيرة تصلح الستخدامات وظروف الحفر ذات التدفق العاليقدرة معالجة تبلغ 250 جالون/دقيقة )946 لتًرا/دقيقة( )ماء(

توفير حجم محرك منخفضعلبة تروس أسطوانية بنسبة 1:59

توفير أنبوب تغذية قصير مع تقليل االهتزازتغذية السائل من طرف المواد الصلبة

)VFD( يسمح بتسهيل ضبط سرعات الطاس والناقلة ومضخة التغذية حسب ظروف المعالجة المختلفة التحكم في محرك التردد المتغير
كما يوفر الحماية عند زيادة حمل العزم

توفير مقاومة ضد التآكل لزيادة العمر مع سالسة التشغيل وصيانة أقلصناعة الطاس ومنتجات التقطير األولية من الصلب الفوالذي

توفير قوة شديدة ومقاومة ضد التآكلتغليف من الصلب الفوالذي

توفير مقاومة ضد التآكل لتحقيق أقصى عمر تشغيل مع أقل صيانةلولب كامل مجهز ببالط كبريد التنجستن الملبد

المساعدة في تنظيف المواد الزائدة من داخل التغليفوصالت نضح

تحتوي على مواد المعالجة داخل التغليفحشيات التغليف

يقوم تلقائًيا بتعطيل التشغيل في حاالت االهتزاز الشديدآلية قفل مفتاح االهتزاز

المحافظة على الفصل بين التدفقاتحشيات عارضة للتغليف

توفير حماية عند زيادة حمل العزمآلية زيادة حمل العزم
• قفل كل من جهاز الطرد المركزي ومضخة التغذية في حاالت زيادة الحمل

توفير مقاومة ضد التآكل لزيادة العمر مع سالسة التشغيل وصيانة أقلمجموعة دّوارة من الصلب الفوالذي

سهولة الدخول إلجراء الفحص والصيانةغطاء تغليف مشقوق

توفير عمر أطول وصيانة أقلمحامل رئيسية ببكرة كروية وبكرة أسطوانية

إتاحة تثبيت الجهاز في مناطق بها قيود من حيث الوزن والحجمإطار نمطي

BRANDT™ HS-2000M جهاز الطرد المركزي
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BRANDT™ HS-2000M جهاز الطرد المركزي

المواصفات واألبعاد االسمية
HS-2000Mعام

171.5 بوصة )4356 مم(الطول

40.25 بوصة )1022 مم(العرض )عند طرف دفع الطاس(

40.25 بوصة )1022 مم(العرض )عند طرف دفع الناقلة(

46.6 بوصة )1185 مم(االرتفاع )عند إغالق الغطاء(

69.4 بوصة )1762 مم(االرتفاع )عند فتح الغطاء(

9000 رطل )4082 كجم(الوزن "جاف"

18 بوصة )457 مم(قطر الطاس

60 بوصة )1524 مم(طول الطاس

3200 دورة في الدقيقةأقصى سرعة للطاس

2600 دورة في الدقيقةسرعة الطاس النموذجية

250 جالون/دقيقة )946 لتر/دقيقة(أقصى قدرة معالجة )ماء(

محرك التردد المتغير )VFD(نوع المحرك

G 2617أقصى قوة جاذبية

المجموعة الدّوارة
5 بوصات )127 مم(خطوة الناقلة

أحاديةنوع الناقلة

12 فوهًةنوع تصريف حجرة التغذية

مرحلة واحدة، دويريةنوع علبة التروس

1:59نسبة علبة التروس

متطلبات الطاقة
75 حصاًنا )56 كيلو واط(محرك الطاس

30 حصاًنا )22 كيلو واط(محرك الناقلة

460 جهد تيار مترددالجهد

* كما يتوفر اختيارًيا جهد تيار متردد بالقيم 380 و480 و575

طرف 
السائل

طرف المواد الصلبة 
(تغذية)

مجموعة فرعية للناقلة

فوهات التغذية

فوهات التغذية


