فالتر SABIAN® BWS

إزالة النفط واملواد الصلبة من املياه الناتجة عن املعالجة الثالثية

الفوائد الرئيسية
االقتصاد يف التكاليف

•سعة وعاء أحادي عالية وأنابيب ومعدات
مساعدة وأجهزة تحكم أقل مام يؤدي إىل
انخفاض تكاليف الرتكيب.
•معدل تدفق مقاوم للتغيري وقلة الحاجة إىل
الغسل العكيس وخفض استهالك الطاقة وتآكل
األوساط ،مام يوفر تكاليف التشغيل.
• خفض تكاليف الصيانة لعدم وجود أجهزة
تطهري غاز أو مضخات أو أجزاء متحركة داخلية
معرضة للتعطل.

أداء أفضل

•سعة اندفاع التدفق العكيس املهملة مطلوبة
نظ ًرا الستخدام نفس املضخة واملياه يف التغذية
والغسل العكيس ،مام يسمح باستخدام الخزانات
الحالية من دون تغيري مجرى التدفق.
•تكوينات أفقية كبرية من دون تكون مناطق
ميتة وكرات قطران وثقوب دودية كام هو الحال
يف املنتجات األخرى.

مرونة عالية

•السعة النسبية للتدفق تصل إىل  %45من
الحد األقىص للتدفق ،مام مينحك نتائج ميكن
استنتاجها يف ظروف التدفق غري املتوقعة.

نظرة عامة

تتوفر فالتر Sabian Black Walnut Shell
 )(BWSطريقة أكرث فعالية إلزالة أدق اآلثار
للنفط واملواد الصلبة املتبقية يف املياه الناتجة
بعد عمليات معالجة أخرى .يحقق النظام
درجة جودة مستهدفة للمياه يقل فيها
الزيت واملواد الصلبة العالقة الكلية يف
املاء بنسبة  3أجزاء يف املليون.
توفر لك فالتر  Sabian BWSاملال من
كل الجوانب ،بد ًءا من استثامر رأس
املال األويل وحتى التكاليف الهندسية
والتشغيلية املوجهة للصيانة .فهي
تستخدم عملية الغسل العكيس
وتنظيف األوساط ،مام يوفر رأس
املال املستثمر يف املعدات ومساحة
املوقع والطاقة واستهالك املياه
واألوساط املستخدمة يف الفالتر
وفرتات التعطل.

كيفية عمل النظام

تتدفق املياه الناتجة خالل الفلرت،
ويتم احتجاز النفط واملواد الصلبة
يف حاوية وسيطة من جدران سوداء
أرضية من خشب الجوز .وعند تشبع األوساط ،يتم تشغيل دورة غسل عكيس إما من خالل ضبط
وقت محدد مسبقًا أو انخفاض الضغط .يتم حقن خليط من الهواء املضغوط واملياه الناتجة
لتسييل الوسائط وتحريكها وتنظيفها رسي ًعا داخل الفلرت .ومن ث ّم ،يتم تسييل النفط واملواد
النفطية الصلبة من أوساط الجدران املصنوعة من خشب الجوز واملبللة باملاء .بعد ذلك ،تعود
األوساط التي تم تنظيفها لتستقر يف مكانها ملدة دقيقة ،ويُعاد وضع الفلرت يف الخدمة.
يتم تشغيل النظام بطريقة هيدروليكية متا ًما من دون وجود أي آالت تحريك أو منظفات غاز
ميكانيكية .تستقر األوساط بشكل أكرث انتظا ًما مام يتم يف األنظمة األخرى؛ وبالتايل ،يتم التخلص
من مشكالت تكون املناطق امليتة وكرات القطران والثقوب الدودية (أو الشقوق).

www.exterran.com

فالتر SABIAN® BWS

إزالة النفط واملواد الصلبة من املياه الناتجة عن املعالجة الثالثية
مميزات قياسية

•وعاء ضغط مطابق ملعيار ( ASMEالجمعية
األمريكية للمهندسني امليكانيكيني)

•شحنة واحدة من أوساط الجدران السوداء األرضية
املسحوقة من خشب الجوز
• صندوق مخصص مبلف لولبي
• مزلقة صلبة الهيكل لألوعية وأعامل األنابيب
• أنابيب وصاممات وتركيبات عىل املزلقة.
• لوحة تحكم مقاومة للامء
• مواد البناء
	 -وعاء الفلرت :مبطن بطبقة من الصلب الكربوين
	-األجزاء الداخلية القابلة لإلزالة :صلب مقاوم
للصدأ بدرجة 316
 األنابيب :مبطنة بطبقة من الصلب الكربوينمالحظة :ميكن تخصيصها للوفاء باملتطلبات الالزمة.
السعات واألبعاد النموذجية من Sabian
حجم الوعاء ووزنه

نسبة التدفق (برميل
ماء يف اليوم)

السعة (برميل ماء يف
اليوم)
6,544

االرتفاع (رأيس)
والطول (افقي)
(بالقدم)

القطر
(بالقدم)

االتجاه
(أفقي/رأيس)

6H

4.5

رأيس

2,726

قائمة الخيارات

 oمضخة للتغذية والغسل العكيس
 oخزان معالجة الغسل العكيس
oمواد محسنة للمضخات والصاممات وأجهزة
القياس واألنابيب

6H

6

رأيس

4,847

11,633

6H

8

رأيس

8,617

20,681

6H

9

رأيس

10,906

26,174

oمعدات مساعدة مثل مضخات النقل والحقن
الكيميايئ

6H

11

رأيس

16,291

39,099

6H

12.5

رأيس

21,037

50,490

oالحامية من الطقس البارد مثل الغالف املانع
لالنزالق وعزل الخزان

31 L

9.2

أفقي

34,091

75,000

42 L

9.2

أفقي

45,455

100,000

53 L

9.2

أفقي

56,818

125,000

 oخدمات توصيف املياه
 oخيارات أخرى حسب الطلب الستيفاء مواصفاتك

اتصل برشكة  Exterranلتأكيد األحجام

www.exterran.com

1721 27th Ave. NE
Calgary, AB T2E 7E1 Canada
فتاه+1.403.219.2210 :
سكاف+1.403.219.2211 :
globalwatersales@exterran.com
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