
PENETROL® DRY EU 
 

 

© Telif hakkı 2019 Halliburton 
PENETROL®, Halliburton firmasının tescilli ticari markasıdır 

 

Rev. 08/2019 
 
Bu ürünün kullanım koşulları satıcının kontrolü dahilinde olmadığından, ürünün satışı, açık ya da zımni bir garanti olmadan ve satın alanın test gerçekleştirerek ürünün 
kendi uygulaması için uygunluğunu belirlemesi şartıyla yapılır.  Satın alan, bu ürünün kullanımı ve taşınmasıyla ilgili bütün riskleri üstlenir. Bu ürün, üretim veya ambalaj 
kusuru olduğunda veya hasar gördüğünde değiştirilecektir.  Böyle bir değişim durumu dışında, satıcı, bu ürün ya da kullanımının neden olduğu herhangi bir hasar için 
sorumlu tutulamaz.  Bu belgede sunulan beyanların ve tavsiyelerin doğru olduğu düşünülmektedir.  Ancak bunların doğruluklarıyla ilgili garanti verilemez.  
 

 

Sürfaktan 

Açıklama  PENETROL® DRY EU sürfaktan, delme işlemleri sırasında karşılaşılan kil veya şistin 
yapışma eğilimlerine karşı koymaya yardımcı olmak için kullanılır. 

Uygulamalar/İşlevler  PENETROL DRY EU sürfaktanın kullanılmasıyla aşağıdakilere yardımcı veya 
destek olunur: 

 Uç topaklaşması azaltılır ve/veya en düşük düzeye indirilir 

 Alt delik tertibatını ve delme düzeneğini tercihli şekilde kaplayarak delme 
etkinliğini artırır 

 Kesiklerin toplanma ve birikme olasılığını en düşük düzeye indirir 

Avantajları  
 Serbest akan granüler ürün 

 Karıştırması kolaydır ve hızlıca dağılabilir 

 Düşük konsantrasyonlarda etkindir 

 Yüksek parçalayıcı karıştırma veya yüzey sallanması sırasında köpükleşme 
oluşmaz ya da minimum düzeyde oluşur 

 Diğer Baroid delme sıvısı katkı maddeleriyle uyumludur 

 Akuatik toksisitesi düşüktür 

Tipik Özellikler  
 Görünüş 

 Yığın Yoğunluğu, lb/ft3, kg/m3 

 pH (%1,0 Sulu Çözelti) 

Beyaz granüller 
40 - 45, 641 - 721 
6,5 

Önerilen 
İşleme 

  

Su Bazlı Sıvılara Eklenen Yaklaşık PENETROL DRY 
EU 

Sürfaktan Miktarları, kg/m3 

0,5 – 3,0 

*1 bbl = 42 ABD galonu ya da 0,16 m3 

 Fazla kalsiyumun azaltılması ve pH ayarlaması için, PENETROL DRY EU 
sürfaktanı eklenmeden önce tamamlama suyuna Sodyum Karbonat eklenmesi 
önerilir. 

 PENETROL DRY EU sürfaktanın eklenmesi için  kullanıcı, venturi huni 
kullanarak delme sıvısı sistemine veya yüksek hızlı karıştırıcının vorteksi içine 
materyali doğrudan dahil etmeli  ve standart ekleme sırasına uymalıdır. 
PENETROL DRY EU yalnızca, bentonit ve/veya polimerler karıştırıldıktan ve 
tamamen kurutulduktan sonra dahil edilmelidir. 

 Yukarıda verilenler, su bazlı delme sıvılarına eklenecek PENETROL DRY EU 
sürfaktanın genel konsantrasyonlarıdır. Nihai kullanım konsantrasyonu, yerel 
jeolojiye, uygulamaya ve karıştırma etkinliğine göre belirlenecektir. Ek bilgi 
gerekmesi halinde lütfen Ürün Veri Sayfasına bakın ya da yerel Baroid IDP 
temsilcinizle iletişim kurun. 

Ambalaj  PENETROL DRY EU sürfaktan 9 kg, yeniden kapatılabilir plastik çantalara 
ambalajlanır. 

Bulunabilirlik  PENETROL DRY EU sürfaktan, bölgesel olarak tedarik edilen bir üründür ve bütün 
Baroid Industrial Drilling Products satıcılarından temin edilemeyebilir. Size en yakın 
Baroid IDP satıcısını bulmak için CEBO Holland ile iletişime geçin 

 

CEBO Holland, BV 

Yetkili Satıcı, Baroid IDP 

Westerduinweg 1 

NL-1976 BV IJmuiden 

  Müşteri Hizmetleri:  +31 (0)255-546262 

    



 


