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

GU
UMA KS
SANTAN
NOWA / POLRO
OC
____
___________
______________________
______________________
__________
______________________
_______________
Polimer zwiększzający lepkośść płuczki
Cha
arakterystyk
ka:
GUM
MA KSANT
TANOWA jest
j
biopolim
merem produukowanym z glukozy przez
p
działan
anie bakterii. Jest stosow
wana
w wiertnictwie
w
jako środek regulujący
r
wytrzymałość
w
ć strukturalnąą i lepkość płuczek na baazie wody. Jeest rozpuszczzalna
w wodzie
w
zimnnej oraz gorąącej, nierozp
puszczalna w rozpuszczzalnikach org
ganicznych. Jest polimeerem przyjazznym
środ
dowisku. Posiada dużą odporność na zmianę temperatury
y, działanie kwasów, zaasad i soli. Użycie GU
UMY
KSA
ANTANOWE
EJ do dowieercania otwo
orów naftow
wych nie tylk
ko zwiększa szybkość ppracy, ale ró
ównież zmniejsza
uszk
kodzenia warrstw.
Wła
aściwości:
- sku
utecznie popprawia reologgię płynu wieertniczego beez zwiększan
nia ilości ben
ntonitu,
- staabilizuje zaw
wiesiny i oczyyszczanie otw
woru,
- barrdzo skuteczzny zagęstnikk,
- zm
mniejsza uszkkodzenia warrstw,
- przzyjazna dla śśrodowiska.
Zasttosowanie:
- przzygotowaniee płuczek na bazie
b
wody słodkiej
s
i słoonej,
- skłładnik płuczeek beziłowycch oraz bento
onitowo-poliimerowych,
- płu
uczki na baziie nasyconeggo roztworu NaCl
N
oraz K
KCl,
- mo
oże być stosoowana z innyymi dodatkam
mi do płuczeek wodnych.
Mieeszanie:
GUM
MA KSANT
TANOWA poowinna być mieszana poowoli w odpo
owiednich mieszalnikach
m
h. Najlepsze wyniki uzysskuje
się podając
p
poliimer przez dyszę
d
Venturriego. Podczzas mieszaniia unikać gw
wałtownego w
wsypywaniaa do mieszalnika,
gdyżż może to sskutkować zlepianiem siię polimeru oraz zwolnionym rozpu
uszczaniem i pogorszen
niem właściw
wości
płucczki. Unikać jjednoczesneego mieszania GUMY KS
SANTANOW
WEJ oraz inn
nych składnikków.
Polimer podawaać po rozpuszzczeniu benttonitu. Płuczkka wykonanaa na bazie GUMY
G
KSAN
NTANOWEJ jest odpornna na
becnych podcczas wierceń
ń oraz temperraturę do 1500°C.
wielle soli rozpusszczalnych w wodzie, ob
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Bentoniity dla:
‐ ścianek
k szczelinowyych,
‐ płuczek
k wiertniczych,
‐ mikrottunelingu,
‐ budownictwa,
‐ odlewn
nictwa ,
‐ rolnictw
w.

Cechy fizyczne::
- wy
ygląd:
- uziiarnienie:
- pH
H 1% roztworru:

proszzek barwy krremowej
80 m
mesh (0,177 mm)
m
6–8

Dozzowanie:
- płu
uczka bentonnitowo-polim
merowa:
- płu
uczka beziłow
wa:

0,5 – 2,0 kg/m3
2,0 – 6,0 kg/m3

nie różnić od podanych wartości
w
ze względu na sppecyficzne warunki
w
i wym
maga
Rzecczywiste zużżycie może się nieznaczn
wyk
konania próbyy na miejscuu wierceń.
Pak
kowanie i przzechowywan
nie:
GUM
MA KSANT
TANOWA jeest pakowanaa w 25 kg woorki wielowaarstwowe, uk
kładana na paaletach i zab
bezpieczona folią.
f
Przeechowywać w suchym i chłodnym
m miejscu. U
Unikać kon
ntaktu z wo
odą. Wyrób może być przechowyw
wany
w od
dpowiednichh warunkach przez 12 miesięcy.

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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