بازدارنده خوردگی(محلول در روغن و پخش شونده در آب)
SOLVITOR ACI-301
 SOLVITOR ACI-301نووی ب زدارندنووور گوویدرلب طحوودب ووبلبت زوود دزبنووی بووسط ح تجووزاولب زوو
دیق ز گبیط لیل هود ننقاودب ح تودر هود
شکن یک الی طنب فلودط دح
نتنب CO2ح  H2Sز

دفو نگوی ح لودا ن وی .فکدننجو فلدطتوی رد زبنزوب ینفو گیدنوور نیو ،فودررت زود

وبف طبو ههوبنر ن وی نو نیو ،الیو فلودط نا حدحر ینفو گیدنوور نا بهبو لداهود ن ونو

بف طب ببویلنب زو

هو فوبآحدر ح زو نیو ،ب نون فا وب زو نودهخ نوبی گویدرلب ح یود وو نی ودر آ

فب شیر .فلبیب د نق شور ید غبن نی ،فدرر ز صید ندپنی ق ز

>>

ووبی

نوو ن ح

قی تدر دز

دیق ن ی.

خواص و اثرات
 -1فشقق شور نا ن نوهد تبط لندهب
 -2دزبنی شکن یک الی طنب فلدط رد بف طب
 -3ندهخ ید ببیلنب نا گیدرلب دص نا لداهد  CO2ح H2S
 -4دالدد زد دیب نط حرنبهد ل

گدد

 -5فلبیب رد دحغ ،ح پخخ شینور رد آط
 -6دز

دیق ز

قی تدر ز صید ندپنی ق

>> موارد کاربرد
نی ،فدرر رد صادیع نگیت لودات پودالیخ ح پقبحشونهب زو فاتوید گد وی بحود طویالر نبزاوب رد زبنزوب لداهود
ن قگدرر بند فبلنبر.

وب

ح گیدنوور فویدر

>> مقدار مصرف
فاوند فصبف نیو ،فودرر زوب ن ودع نویی هبنود ح فنو ن آلویرلب دصو نا ینفو گیدنوور فقظنوب ن وی .غبتوی  35-55 ppmنیو ،فودرر
ب ی دیق پنشا در فب شیر.
>> نحوه تزریق
ب وی دیوق فوودرر  SOLVITOR ACI-301زو صوید ندپنی ووق ت تودر زو صووید رحدرن رد زودار افوودنب فشوخت زجووق فوبشوویر ح
پس نا هب زدد زدا شو ت فودرر  SOLVITOR ACI-301زود غبتوی فشوخت زو صوید فلبویب زو ردح

وقی تودر ودح نگوی ح لودا

دیق فبشیر .زد یب ز نیاک هوف فلدطتی نا لیلو هود رد زبنزوب ینفو گیدنوور ن ویت افود زودا ح زجوق شوو تودر ح وب ی دیوق
فدرر زدارندنور گیدرلب زدیو ز لین ن زدشون نفکد

شکن طنب فلدط

ی ط فدرر زدارندنور رد بف لیل طبنه شیر.

>> مشخصات فیزیکی و شیمیایی عمومی
دلی طن یکب رد رفد 25˚C

فدیع نجزقدً حیجکیا
یرن دحش ،د نبر

دنگ
تگدلب رد رفد )g.cm-3( 25˚C

5/9 ± 5/52

ناب نن هدر ()ºC

-65 ± 5

ناب دی

()ºC

<5

ناب بی

()ºC

<145
شینور رد فلبیب هد پدی دحغاب ح پخخ شینور رد فلبیب هد پدی

اللنی رد رفد 25 ºC

آزب
≤35

ردصو فدرر طحدب

>> مشخصات فیزیکی و شیمیایی اختصاصی در حفاری
شکن نفیلجنی رد غبتیهد فخقبف
 SOLVITOR ACI-301پس نا  1دحا رد
رفد  65ردب دنقنگبنر ح رفد فلنط
فن ن گد ی ح فهدنحی نا گیدرلب ی ط
 SOLVITOR ACI-301رد فلبیب 35
فنببلب رد لنقب )Protection (%
نبی گیدرلب )Corrosion Rate (mpy

 25فنببلب رد لنقب

نوندر

 55فنببلب رد لنقب

نوندر

 155فنببلب رد لنقب

نوندر

99/1
فلبیب شدهو زوح ()SOLVITOR ACI-301

62

فلبیب آافدیشب زد ن قگدرر نا SOLVITOR ACI-301
رد غبتی  35فنببلب رد لنقب

1/ 8

>> بسته بندی
 SOLVITOR ACI-301رد زشک هد 255ننبیلبفب بض فبلبرر.
>> حفاظت و ایمنی
نی ،فدرر زدیوو نا لبفود ح شوحب فجوقان رحد نگو رنشوق شویر .رد وبف دن زجوق نگو رندیوو .رد هاگود ن وقگدرر نا نیو ،فودرر نا فد وک
ح

نو ن نیهاووب ن ووقگدرر نانووو .نا هوودع فجووقان ح رن هوب زوود پی ووی ببووی لنووب نانووو .ردصوید زبحنووور شووو طوویدنً زو پ شووک

فبنبح و شوویر .نا لبیووک فصوووح ز و
شیر.

وویی گوویررند نهدینووو .زووبن نهال وود زنشووقب ز و زبلو نهال وود نیهاووب ( )MSDSفبنبح و

زبن فشدهور نقدیج آافدیشگدهبت أینوی هد ح فادال فب زط ز

دیی آزدرلبن فبنبح طبفدینو.

