
توفر التنظيف الفعال ألوعية 
 الخزان بتصميم وتنوع مثبت

تم تصميم نظام تنظيف الخزانات FluidControl خصيًصا لغرض الحد من دخول 
الموظفين إلى الخزانات وكذلك لتقليل كمية مياه الصرف الناتجة إلى الحد األدنى.

يتكون النظام من خزاني مياه تنظيف؛ خزان للمياه القذرة الناتجة عن عمليات التنظيف 
وخزان آخر للمياه النظيفة المستخدمة في الرش. تتم معالجة مياه الغسيل مسبًقا بخافض 
توتر سطحي قبل بدء أي تنظيف. يتم استخدام مضخة تجويف تدريجي MONO لضخ 

مياه الغسيل إلى فوهات النفث داخل الخزانات التي يجري تنظيفها ويتم استخدام مضخة 
طرد مركزي Mission إلنشاء دائرة مياه غسيل.

هذه الدائرة تستخدم لنقل الطين مرة أخرى إلى النظام. تتم تغذية المياه القذرة التي تم 
إرجاعها من خالل جهاز طرد مركزي مصفق من أجل إزالة الجزء األكبر من المواد 

الصلبة. يتم تصريف المياه النظيفة في خزان المياه النظيفة وتتوفر إلعادة استخدامها. عند 
االنتهاء من تنظيف الخزان، تتم معالجة مياه الغسيل كيميائًيا لفصل الزيت والماء والمواد 

الصلبة بحيث يمكن تصريف المياه النظيفة على السطح في حين تتم إعادة الراسب الطيني 
الملوث مرة أخرى إلى الدعامة للمعالجة اإلضافية.

الميزات والفوائد
• أوقات تنظيف أسرع - وقت توقف أقل

• معدل دخول موظفين أقل – بيئة عمل أكثر أماًنا

• تقليل الفاقد – تكاليف تخلص أقل من النفايات والحفاظ على البيئة

• يمكن استخدامها لعالج المياه المنحدرة عند عدم الحاجة إلى تنظيف الخزان

D8C1005179-MKT-001 Rev. 01 - جميع الحقوق محفوظة - ©National Oilwell Varco

nov.com/wellsite FluidControl@nov.com
2800 N Frazier Street

Conroe, Texas 77303، الواليات المتحدة األمريكية
هاتف: 2600 523 936  •  فاكس: 2791 523 936

األبعاد والمواصفات االسمية
4000 مم × 2450 مم × 2890 مم )157 بوصة × 96 بوصة × 114 بوصة(األبعاد )الطول × العرض × االرتفاع(

8000 كجم )17,637 رطالً(الوزن الفارغ

8 أمتار مكعبة )282.5 قدًما مكعًبا(حجم مياه الغسيل

MONO C17Bمضخة النفث

8 أمتار مكعبة )989 قدًما مكعًبا(أداء مضخة النفث

طرد مركزي - 3 في منفذ مع شكل مجموعة مطرقة Anson 206مضخة إعادة الدوران

100 متر مكعب )3531 قدًما مكعًبا(/ساعة عند 3 بارأداء مضخة إعادة الدوران

MONO C15Bمضخة تغذية الطرد المركزي

10 أمتار مكعبة )353 قدًما مكعًبا(/ساعة عند 5 بارأداء مضخة تغذية الطرد المركزي

مضخة بغشاء 2 بوصة تعمل بالهواءمضخة التعبئة

ATEX Zone 2المواصفات الكهربية

DNV 2.7 - 1تصميم اإلطار

وحدة تنظيف الخزان


