
قد يؤثر االرتفاع والتقلبات في درجة حرارة فتحة الغاطس سلًبا على خصائص سوائل 
الحفر وتنظيف الفتحة وقد تؤثر تأثيًرا بالًغا على قياسات فتحة الغاطس وعمر األدوات 

كما قد ترفع من تكلفة سوائل الحفر اإلجمالية وتزيد من األوقات التي يتوقف فيها اإلنتاج. 
تظهر هذه المشكالت بشكل خاص في أجهزة الحفر البرية أو عمليات الحفر البرية حيث 
ال تتوفر المياه بسرعة كوسيلة تبريد ويجب تصميم مبردات سوائل الحفر بطريق تسمح 

بتوزيع حرارة سوائل الحفر خالل دائرة تبريد حلقية مقفلة. 
 BRANDT استناًدا إلى مبردات سوائل الحفر البحرية عالية الفاعلية التي نصنعها، قامت

بتطوير مبرد سوائل حفر بري آلي تماًما استجابة لطلبات المشغلين في الحصول على آلية 
تبريد تفي بالمتطلبات المختلفة لعملية الحفر في الطبيعة البرية التي تتسم بالضغط العالي 

 .)HPHT( وارتفاع درجات الحرارة
يعتمد مبرد سوائل الحفر البري المتنقل اآللي تماًما الذي نقوم بتصنيعه خصيًصا على 

مبادالت حرارية بحزم ألواح مزدوجة بجانب تقنيات الدفع الهوائي والتبريد لضمان 
استمرار تبريد سوائل الحفر في ممر وحيد. ونظًرا للتصميم المبتكر، تتحقق الكفاءة في 

التبريد حتى وإن ارتفعت حرارة األجواء المحيطة ودون الحاجة إلى مصدر مياه خارجي.  
 TUNDRA عندما ترتفع درجة حرارة فتحة الغاطس، يقوم مبرد سوائل الحفر البري

MAX بخفض وتثبيت درجات حرارة سوائل الحفر المعتمدة على المياه والديزل والمواد 
االصطناعية وهذا يؤدي إلى:

 •  خفض NPT )األوقات غير الربحية( بتقليل مدة الرحلة المطلوبة الستبدال األدوات 
التي تحت السطح أو حمايتها.

 • تحسين دقة أدوات القياس التي تحت السطح.
المرتبطة باإلضافات الكيميائية.    • تحسين أداء سوائل الحفر وخفض التكاليف

 • الحد من مخاطر الصحة والسالمة )HSE( المرتبطة بمعاودة ارتفاع درجة الحرارة.
 • زيادة عمر المعدات التي فوق السطح والتي تحت السطح.

عند تشغيل ذلك، يحافظ الحل 
المتنقل الذي نقدمه على المبرد

المزاياالميزات
سهل اإلعداد والتشغيل - تقليل القوة العاملة البشريةآلي تماًما

سهولة النقل والتشغيل. التشغيل على مقطورة أو على األرض.التثبيت على مقطورة
ال ُيشترط استمرار توفر مصادر مياه وفيرةالتشغيل في حلقة مقفلة مستدامة بيئًيا.

خفض درجة حرارة السوائل يصل إلى 65° فهرنهيت )36° مئوية(تبريد عالي األداء
تمكين تبريد فعال حتى وإن ارتفعت درجة الحرارة باألجواء المحيطة ارتفاًعا حاًداتبريد مختلط من خالل تقنيات الدفع الهوائي وتقنيات المبردات الصناعية

PLC تقارير يومية موثوقة تقارير يومية دقيقة من مسجل بيانات
خفض استهالك الطاقة بالكيلو واطوضع موفر الطاقة

*تعتمد درجة حرارة المنفذ التي يمكن تحقيقها على ظروف األجواء المحيطة ودرجة حرارة منفذ سوائل الحفر ونوع السوائل وخصائص السوائل.
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لمعرفة كيف ُيبقي مبرد سوائل الحفر اآللي تماًما الذي نصنعه على سوائل الحفر في حالة مثالية، اتصل بأقرب مندوبي NOV FluidControl لك.
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المواصفات واألبعاد
32 قدًما )9754 مم(الطول*

8 أقدام )2438 مم( العرض*

9 أقدام 4 بوصات )2845 مم(االرتفاع*

43200 رطالً )19595 كجم(  وزن التشغيل*

قادرة على تبريد أنظمة OBM أو WBMسوائل الحفر المستخدمة

من 9.0 رطل لكل جالون إلى 19.00 رطل لكل جالون )من 1.08 إلى 2.2 وزن نوعي(نطاق وزن سوائل الحفر

من 350  إلى 500 جالون لكل دقيقة )من 1300 إلى 1800 لتر/دقيقة(نطاق المعالجة األمثل

يصل إلى 250° فهرنهيت )121° مئوية(نطاق درجة حرارة المنفذ**

من 100° إلى 152° فهرنهيت )من 38° إلى 67° مئوية(نطاق درجة حرارة المخرج الذي يمكن تحقيقه***

من 10° إلى 131° فهرنهيت )من -15° إلى 55° مئوية( ****نطاق درجة حرارة العمل باألجواء المحيطة

حتى 300 كيلو واطمتطلبات الطاقة القصوى

*بدون المقطورة. لمزيد من المعلومات حول األبعاد الشاملة للمقطورة يرجى االتصال بمندوب NOV المحلي.
**من 200° إلى 250° فهرنهيت )من 93° إلى 121°مئوية( حمل متقطع.

***تعتمد درجة حرارة المنفذ التي يمكن تحقيقها على ظروف األجواء المحيطة ودرجة حرارة منفذ سوائل الحفر ونوع السوائل وخصائص السوائل.
****التشغيل المتواصل من 125° فهرنهيت إلى 131° فهرنهيت )من 52° مئوية إلى 55° مئوية(. يتم تركيب الوحدة من خالل أدوات توجد حولك.

BRANDT™ TUNDRA™ MAX مبرد سوائل الحفر البري


