Bentoniity dla:
‐ ścianek
k szczelinowyych,
‐ płuczek
k wiertniczych,
‐ mikrottunelingu,
‐ budownictwa,
‐ odlewn
nictwa ,
‐ rolnictw
w.

BO
OREGEL S130
Ił beentonitowy aaktywowany do płuczek wiertniczych
w
h i geoinżynieerskich

ormacje pod
dstawowe
Info
Bentonit typu (Wyoming) o wysokiej zawartości m
montmorylonitu stosuje się główniee do przygo
otowania płuuczek
wierrtniczych, coo umożliwia otrzymywan
o
nie wymagannych paramettrów przy sto
osunkowo nisskiej koncen
ntracji.
Cech
hami bentonnitu, wynikająącymi ze stru
uktury minerrałów ilastycch jest: wysok
ka dyspersyjjność, zdolno
ość do
adso
orpcji, wymiaany jonowej, pęcznienia oraz przejaw
wiania właściiwości tiksottropowych w zawiesinach wodnych.
Info
ormacje o prrodukcie
Bentonit typu BO
OREGEL S1130 jest miesszanką iłu beentonitowego
o o zawartoścci od 75-85%
% montmoryllonitu oraz
akty
ywatorów pollepszającychh jego właściiwości reologgiczne.
Znajjdują one zasstosowanie w technologiach:
 - horyzoontalne wierccenia kierunk
kowe HDD,
 - wiercenia sterowanne mikro, maakro TUNEL
LOWYCH,
 - wiercenia geoinżynnierskie, wyd
dobywcze Naafta, Gaz PIO
ONOWE,
 - ściankii szczelinowe, głębokie fundamenty.
f
Jedn
nym z ważnniejszych zaadań prawid
dłowo dobraanego płynu
u wiertniczeego w proceesie wiercen
nia jest szyybkie
wyn
noszenie zwieercin z otworru przy jedno
oczesnym zaapewnieniu jego stateczności. Dodatkki w postaci polimerów
p
zapeewniają równnież uszczelnnienie górotw
woru, zapobiiegając tym samym
s
penettrację płuczkki poza obręb
b otworu.
kość względdna płuczkii zapewnia prawidłowee chłodzeniee narzędzi wiertniczych
ch oraz son
ndy poprzezz nie
Lepk
dopu
uszczenie doo oblepiania zwierciną narzędzi. Ułat
atwia to w zn
nacznej mierrze pracę narrzędzi, wyno
osząc spod ostrza
o
urob
bek i poprzezz utrzymaniee go w zawiesinie płuczkii odtransporttowanie do wylotu
w
otworru.
Bentonit typu BO
OREGEL S1130 jest przezznaczony doo wierceń głęębokich tzn. takich,
t
gdziee urobek mussi pokonać
odleegłość >500m
m oraz do pracy
p
w ciężkich warunnkach grunto
owych tj. sk
kała, kamiennie, węgiel przy
p
wynoszzeniu
twarrdych, dużycch frakcji zwierciny.
Podsstawowy skkład BOREG
GEL S130 jest
j
dobranyy w taki sp
posób, aby zapewnić
z
doobre właściw
wości wiertnnicze
w grruntach spoisstych .Wierccenie w grunttach sypkichh wymaga zasstosowania dodatkowych
d
h aktywatoró
ów .
nie polimeróów na 1 metrr sześciennyy płuczki :
Zaleecane stężen



dla spoisstych od 0,1 masy benton
nitu,
do 0,5%
%masy bentonnitu dla grubszych frakcj i kamienisty
ych.
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Bentoniity dla:
‐ ścianek
k szczelinowyych,
‐ płuczek
k wiertniczych,
‐ mikrottunelingu,
‐ budownictwa,
‐ odlewn
nictwa ,
‐ rolnictw
w.

Rodzaj gruntu
Glin
na, ił, torf
Piasek, żwir
Kam
mienie #8-322mm
Skaały, kamieniee #32↑
Łup
pek, kamień wapienny,
kreda

BORE
EGELS130
Kg/m³
K
25-30
2
30-40
3
35-50
3
30-50
3
25

Clay-polymer
kg/m³
0,05-0,1
0,1-0,5
5
0,1-0,6
6
0,1-0,7
7
0,05-0,1

Sand
d-polymer
kg/m³
0,,03-0,05
0,,01-0,15
0,1-0,2
0
0,1-0,5
0
0,,05-0,08

lepkość wg
w lej. Marsh
h’a
(s/l)
35-45
45-55
45-60
50-90
35-70

Clay
y-polymer – polecany doo gruntów ilaastych i gliniiastych.
Zwiększa lepkośść i wydłuża trwałość zaw
wiesiny. Pow
woduje reduk
kcję pęcznien
nia iłów i glinny w kontak
kcie z wodą.
d gruntów piaszczystych
p
h, żwirowych
h i kamienisttych.
Sand-polymer – polecany do
ki. Polepszaa właściwoścci smarujące i lepsze obllepianie grun
ntu na ściannkach
Zwiększa lepkośść i jednoroddność płuczk
wiertu przez ppłuczkę.
odw
w
jestt zastosowannie kombina
acji Sand-pollymer, Clay-ppolymer.
W niektórych przzypadkach wskazane

Wszystkiee dane niniejszeggo dokumentu pod
dane są tytułem in
nformacji.
Nie mogąą one stanowić sp
pecyfikacji kontraaktowej lub praw do wykorzystania
a istniejących parrametrów.
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