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واحد توان ) پاورپک( دستگاه لوله مغزی سیار
Coiled Tubing Unit, Powerpack Section

   پاورپک یکی از اجزای اصلی دستگاه لوله مغزی سيار است که وظيفه تأمين نيروي 
هيدروليکي مورد نياز اجزاء مختلف این دستگاه را بر عهده دارد و قدرت مکانيکي آن 

توسط موتور دیزل تأمين مي شود.
 این واحد شامل: 

انتقال قدرت، پمپ های هيدروليک، شيرآالت هيدروليک و  موتور دیزل، مجموعه 
پنوماتيک، مخازن و پنل های کنترل است. توان موتور دیزل 350 الي 400 اسب بخار 

است.
3000 × 2500 × 2700 mm                                   :ابعاد کلي
8000 Kg                                                      :حداکثر وزن
RAL 5001رنگ:                               آبي پلي اورتان دو جزیي
ظرفيت مخزن روغن هيدروليک:                               210 گالن
ظرفيت مخزن هوای فشرده:                                       50 گالن
حداکثر توان موتور:                                          450 اسب بخار

� نوع پمپ اصلی: پمپ پيستونی
5800 psi                                                 :حداکثر فشار    
120 gpm                                           :نرخ حجمی سيال    

� نوع پمپ سمت راست: پمپ پره ای توربينی
3600 psi                                                  :حداکثر فشار    
28-10-8 gpm                                    :نرخ حجمی سيال    

� نوع پمپ سمت چپ: پمپ پره ای توربينی
3600 psi                                                  :حداکثر فشار    
28-10-9 gpm                                    :نرخ حجمی سيال    

� کنترل های موتور:
        تراتل موتور:                                                     هوا
        خفه کننده سوخت:                                             هوا
        خفه کننده اضطراری موتور:                                   هوا
        پمپ هوادهی اینجکتور:                   دستی / هيدروليکی
         استارتر:                                        الکتریکی – بادی

� مشخصات سوخت موتور:
      • روغن موتور

     : SAE کالس کيفيت لزجت-          
: API طبقه بندی -          

          - پسماند سولفاته:                                     کمتر از %1
      • سوخت

 D975 گازوئيل ASTM بيشتر خواص مشاهده شده در طراحی -           
             برای کالس کيفيت 1

          - ظرفيت مخزن روغن:                                 100 گالن

� مشخصات سیستم موتور:
     • ضد یخ

      - هر نوع اتيلن گليکول که پایه ضد یخ داشته باشد.
        - به منظور حفاظت و جلوگيری از خطر اشتعال پذیری، بهضدیخ،

               یک مهارکننده آلومينيومی اضافه می شود.

� سیاالت مدار هیدرولیک پمپاژ:
        تعداد کلی پمپ ها:                                هفت مجموعه
 120 gpm                                              :اینجکتور        
28  gpm                                                    :ریل        
10  gpm                                              :لول وایند        
 9    gpm                                                  :                
28  gpm                            :هوزریل و مدارات کمکی        
8   gpm         مدار             :                                        

� پاالیش کننده ها و فیلترها
        تعداد کلی پاالیش کننده های مکنده:                        دو
        نوع پاالیش کننده:                                      125 مش
 400  lpm         ظرفيت سيال در هر پاالیش کننده:              
        فيلتر برگشت:                                         10 ميکرون
6000 psi    :حداکثر فشار هيدروليک برای واحد اینجکتور        
3000 psi          :حداکثر فشار هيدروليک برای واحد ریل        
3000 psi      :حداکثر فشار هيدروليک برای واحد هوزریل        
2500 psi   :حداکثر فشار هيدروليک برای واحد لول وایند        
2500 psi          :        حداکثر فشار هيدروليک برای واحد        
2500 psi          :            حداکثر فشار هيدروليک برای        
2500 psi         حداکثر فشار هيدروليک برای واحدهای کمکی: 
        تعداد خروجی ها بر روی پنل:                         21 پورت

T46 
CF -2 

BOP

Priority

Priority

BOP


