
 

 

    

 

 

 

        

 

 

 خواص فیزیکی و شیمیایی

 هایع حالت فیسیکی

 پلیوری ساختار شیویایی

 رًگتی  رًگ

 ًذارد تَ

gr/cm داًسیتِ
3
  05/1 

 ًذارد سویت

 ًذارد هَاد فرار

pH 1-2 

 cp1500 ٍیسکَزیتِ

 سال پس از تَلیذ 2 هاًذگاری

 

 ريش استفادٌ
ایي هحصَل تِ ّوراُ سایر افسایِ ّای سیواى حفاری در 

 يیهصرف ا ساىیه شَد. فرهَالسیَى سیواى استفادُ هی

 یحفار واىیدٍغاب سهختلف  یّاَىیدر فرهَالس ِیافسا

 تاشذ. یهدرصذ ٍزًی سیواى  4-5حذٍد

 ایمىیاطالعات 

 کسةترای  است.ایي هحصَل تی خطر ٍ غیر سوی 

 تِ ستیز طیتْذاشت ٍ هح ،یوٌیا تیشتر در هَرد اطالعات

 . هراجعِ شَد (MSDS ) ادُترگِ دادُ ایوٌی ه

 

 

 

 
 

 

 بستٍ بىدی

لیتری عرضِ  200ٍ  50، 20ّای ایي هحصَل هعوَال در تشکِ      

شَد. الزم تِ رکر است عرضِ هحصَل تر اساس  هی

 سفارش هشتری قاتل تغییر است.
 

 وگٍ داری ي حمل ي وقل

o ریز یدر دهاّا ایي افسایِ 
C4 خَاّذ یخ زدى  تِ  شرٍع

اختالل در عولکرد آى هوکي است تاعث اهر  يیا ،کرد

از یخ زدى هحصَل جلَگیری کرد ٍ  ٌاترایي تایذشَد. ت

oحتی الوقذٍر آى را در دهای اتاق 
C 21   ِدر فضای سرتست

ایي هادُ  یذت هاًذگاره ًگْذاری کرد.ٍ دٍر از ًَر آفتاب 

  .رکرشذُ هی تاشذشرایط ًگْذاری در  هاُ 24حذاکثر 

 

 هیریض یَا درآب الیکىترل کىىدٌ کاَص س ٍیافزا

Fluid Loss Control additive (F.W)  
 

 130-180 دهایی در هحذٍدُ یراحف واىیآب دٍغاب س یکٌترل ّرزرٍ ترایکِ  ّای سیواى حفاری استیکی از افسایِایي هحصَل 

تا است ٍ  API 100-40 ساىیِ هتِ کٌترل ّرزرٍی دٍغاب سیواى حفاری ت گیرد. ایي افسایِ قادردرجِ فارًْایت هَرد استفادُ قرار هی

 سازگار هی تاشذ.ًیس ٍ اًَاع افسایِ ّای سیواى حفاری هصرفی در کشَر   Gاًَاع سیواى حفاری کالس 

 رانیا ییایمیض عیپژيَطکدٌ تًسعٍ صىا      

 یجْاد داًشگاّ یشْذا یقاتیهجتوع تحق ،یجْاد داًشگاّ یشْذا اتاىیالثرز،  خ یپارک علن ٍ فٌاٍر یخرٍج ي،یقسٍ اتَتاى 10 لَهتریک کرج، 

  (09128154808آقای دکتر هحوذی )کارشناس فنی:                                 026-34764060: دٍرًگار                       026-34764050: تلفي   

    31375-1575 کرج  :یپست صندوق               info@.irdci.com  :لیمیآدرس ا          www.irdci.ac.ir :تیآدرس سا  
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