VULTREX
Drilling Compounds
Вступ
Petro-Canada VULTREX Drilling Compounds,
спеціально сформульовані мастила
алюмінієвого комплексу. VULTREX API Modified
Thread Compound захищає різьблення кожуха,
з'єднання труб і трубопроводів проти тертя,
корозії і забезпечує наявність захисної плівки від
проникнення рідин для буріння. Мастило
відповідає API RP-5A3-96.
VULTREX Tool Joint Compound захищає
різьбове з'єднання ротаційного компресора і
трубопроводу проти тертя, корозії і забезпечує
наявність захисної плівки проти тиску бурового
шламу. Мастило відповідає API RP-7A1-92.

Властивості і переваги
















Чудова ізоляція проти проникнення
бурильних рідин високого тиску і шламу
Продовжені терміни роботи вузлів і
деталей
Відповідає вимогам API
Зменшує забруднення продукту
Прекрасний захист різьби в процесі
розбирання та експлуатації
Зменшує пошкодження компонентів від
корозії і задирів
Надійний захист проти зварювання
Зменшує вимоги крутного моменту в
розмикаючих з'єднаннях
Прекрасний захист від іржі і корозії
Розширені терміни служби різьби при
зберіганні та обслуговуванні
Зменшені витрати на обслуговування
Чудове прилипання до вологої /
маслянистої сталевої поверхні
Прекрасний опір до вимивання водою
Захищає різьбу при зберіганні та
обслуговуванні
Збільшує термін служби з'єднань





Хороші низькотемпературні
властивості обробки
Легкі в застосуванні в холодну
погоду
Підходить для широкого диапазону
робочих температур

Застосування
Petro-Canada VULTREX Drilling
Compounds підходять для захисту
ущільнень різьблення і з'єднань в усіх
фазах буріння при суворих температурах і
умовах тиску.
VULTREX API Modified Thread
рекомендується для використання на
різьбах круглого кожуха, підпорах кожуха,
з'єднань труб і трубопроводах. Мастило не
рекомендується для використання в
з’єднувальних буртиках ротаційних
компресорів.
VULTREX Tool Joint Compound
рекомендується для різьблень і заплічок
різьбового з'єднання бурильного замка.
Також придатні для використання на
різьбах бурильної колони.

Типові характеристики
Властивості
Температура каплепадіння, 0С
Пенетрація, @ 250С
Тип мила
Загущувач %
Наповнювач
Вилуговування води,
1660С (3310F), 2 год, 1%
Чистячі здібності @ -180C (10F)
Точка застигання, 0C/0F
Точка спалаху, С0/F0
В’язкість,
cSt @ 400C
cSt @1000C
SUS @ 1000F
SUS @ 2100F
Індекс в’язкості

Метод
перевірки
D2265
D217
вирахування
D128
API 5A3

VULTREX API Modified
Thread Compound
138 / 280
325
алюмінієвий комплекс
8.0
64
3.1

VULTREX Tool Joint
Compound
196 / 385
280
алюмінієвый комплекс
8.0
51
3.1

API 5A3
D5950
D92

пройдено
-15 / 5
250 / 482

пройдено
-15 / 5
250 / 482

ASTM D445

103.3
11.50
539.1
65.4
98

103.3
11.50
539.1
65.4
98

ASTM D2270

