بازدارنده خوردگی(محلول در آب و پخش شونده در روغن)
AQUATOR ACI-301
 AQUATOR ACI-301نوعی بازدارنده ودورد ی الداط ید بی بدا تابذبدو چدبن گ بد سه ی بده ید وو تزربد اه گ ت رلدل بده و دو
های انتقاط گ ا هدای االدن ن دو گ داز لدی باکدهی ل انببدت لبااردو در بمابدم عوالدن وورنده الدش لداد بدا تلد بن لد

و ده

لده ادبذت لبداا

رگی ی ح اذ همما ایو کده الدش لده لبداا از گرگد عوالدن وورنده از چمذده ازهدای ایدبهی نربدم  CO2گ  H2Sبده ید ح اذد چذدو بمی بده
عمن لی آگرد گ به الش تمتبب لسزدم بده کداهر ندمر ودورد ی گ لدا عده الزداد آ لدیکدودی لبذدوط رتبدل کده لدا اذدب الدش لداد بده دوره
ناپبویته به یتو

ا تابن ت رلل ایوی

>> خواص و اثرات
 -1للتل که از ایبههای من باهی
 -2تابذبو تل بن ل

له ابذت لباا در ی ح اذ

 -3کاهر لا چذو بمی از وورد ی اا ن از ازهای  CO2گ H2S
 -4یاز ار با یالم اا گدنیهای ن ا اری
 -5لبذوط در آن گ پخر کونه در رگاش
 -6تابن ت رلل به یتو

ا به وره ناپبویته

>> موارد کاربرد
الش لاد در سالع ن و از پا لر گ پتمگکبمی به لسرور ا اظو ت لاه او د کمبسی در بمابم ازهای تمش گ وورنه لورد ایت اد تمار لی بمدی
>> مقدار مصرف
لقهار لصمف الش لاد بم ایدا
پبلسراد لی کودی

ندوع عمذبداه گ لبد ا آ دود ی اا دن از عوالدن وورنده لت بدم ایدوی اذردو  25-55 ppmالدش لداد چردو ت رلدل

>> نحوه تزریق
چرو ت رلل لاد  AQUATOR ACI-301به وره ناپبویدته دا بده دوره دگر ای در بداز زلدانی للدخس ببدته لدی کدود گ پد
که لاد  AQUAITOR ACI-301بدا اذردو للدخس بده دوره لبذدوط بده درگ یدتو
الس ه هدهف لبااردو از و دههدا در بمابدم عوالدن وورنده ایدو زلدا بداز گ ببدته کده
ونهای باکهکه ال ا تل بن ابذت لباا تویط لاد بازدارنه در ی ح و ه اماهت کودی

از هدم بدار بداز

دا اداگی ن دو گ داز ت رلدل لدیکدودی بدا توچده بده
دا گ یدمعو ت رلدل لداد بازدارنده ودورد ی بالده بده

>> مشخصات فیزیکی و شیمیایی عمومی
اا و اب ل ی در دلای 25˚C

لالع نب تاً گلب وز
ترو ای رگکش تا تبم

رنگ
گا ی در دلای )g.cm ( 25˚C
-3

گلب وزلته کبسماتب

5/9 ± 5/52

در دلای )mm2.s-1( 25˚C

46/5 ± 5/5

نق ه انزماد ()ºC

-35 ± 5

نق ه رل ش ()ºC

<5

نق ه اکتلاط ()ºC( )Open Cup

121 ± 5

اال بو در دلای 25 ºC

ان کونه در لبذوط های پاله آبی گ پخر کونه در لبذوط های پاله رگاسی

در ه لاد الاط

≤35

>> مشخصات فیزیکی و شیمیایی اختصاصی در حفاری
تل بن الو ببو در اذروهای لختذف
 AQUATOR ACI-301پ از  1رگز در دلای
 65درچه یانتبگماد گ دلای لببط

 25لبذی م در بتم

نهارد

 55لبذی م در بتم

نهارد

 155لبذی م در بتم

نهارد

لب ا ا اظو گ لمانلو از وورد ی تویط
 AQUATOR ACI-301در لبذوط  35لبذی م
در بتم )Protection (%

99

لب ا ا اظو گ لمانلو از وورد ی تویط
 AQUATOR ACI-301در لبذوط  25لبذی م
در بتم )Protection (%

99

نمر وورد ی )Corrosion Rate (mpy

لبذوط کاهه (بهگ )AQUATOR ACI-301

62

لبذوط آزلاللی با ایت اد از  AQUATOR ACI-301در
اذرو  35لبذی م در بتم
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لبذوط آزلاللی با ایت اد از  AQUATOR ACI-301در
اذرو  25لبذی م در بتم
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>> بسته بندی
 AQUATOR ACI-301در بل ههای 255کبذو ملی عمضه لی مددی

>> حفاظت و ایمنی
الش لاد باله از ملا گ کلذه لبتقبت دگر نگه داکته کودی در ظمف را ببته نگه دارلهی در هسگا ایت اد از الش لاد از لای
کسبهی از تما

لبتقبت گ دائمی با پویو چذو بمی کسبهی در وره بذلبه که اوراً به پ ک

لماچله کودی از تبمل

گ تزرب اه المسی ایت اد

لصهگ به تروع وودداری نمالبهی

بمای اطالعاه ببلتم به بم ه اطالعاه المسی ( )MSDSلماچله کودی
بمای للاهه نتالج آزلاللگاهی تألبهلهها گ لقا ه لمت ط به یالو آباد ما لماچله املالبهی
داد های لوچود در بم ه اطالعاه اسی بم ایا آوملش تبقبقاه مگ سالع کبمی یاوتما آباد ما گ در کمالط آزلاللگاهی به دیو آله گ به عسوا راهسما بمای تبربن امآلسه
انتخان لاد لسایب ارائه که ایوی بسابمالش تسایب لاد با ههف گ کاربمد لورد نرم باله تویط لصمف کسسه آزلو گ به باری مددی

