
 

 

 

 

 

 

 

 

ULTRA GEL 
 طين بركاني حراري 

 لسائل الحفر ذو مردود 

 إنتاجي عالي

 
 

 022طمي بركاني أساسه طين حراري صوديومي )أحجام الحبيباا  مرربةا   ULTRA GEL الوصف

حب ( ذو مردود إنتاجي عالي بسبب إضافته لبوليمر مركب كيميائي جاا.  ويساتم م اااا الم ات  

سائل، ويعمل عةى الحفاا  عةاى لاال الحفارن أ  اام العمال  وي  ا   في أغراض الحفر باستم ام

باستم امه خاص ً في أنواع الترب  ذا  المسام الواسع  وذا  القابةيا  العاليا  ل فااذ الساوائل )م ال 

الرمل والح ى( حيث أنه ياون طبقا  ممتاا ن معمال كفةتار محاات ي باا لاال الحفارن، أو ع ا ما 

 رن فإنه يم اا ب الب  الجل مح ث مشاال  في نظاف  الحف

 

لالستم ام ع   حا وث  ارو. خاصا  ممتةفا  أ  اام أعماار الحفار   ULTRA GELمت م ميت  االستخدام

حيث يمان استم امه في جميع أنواع الحفر ال وار مع الطين والمام العاا  كماادن مشاحيت لةو ا  

 أو الرفع 

 

 سهل وسريع المةط  - المواصفات

 ل   رمه عةى حمل واحتوام الفا   من السائل يتطةب خاما  أ ل بفض -

 مركز إلعطام كمي  إنتاجي    وى  -

فااي أنااواع الترباا  ذا  التاوي ااا  غياار ال ابتاا  ياااون طبقاا  ر يقاا  محاماا    مساام  ب فاااذ  -

 المام 

 يحافظ عةى لال الحفرن في أعمار الحفر األفقي  أو الرأسي   -

 

التحضيييييييييييييييييييير 

 والتطبيقات

عةااى اسااتم ام المااام العااا ث حيااث مااء ر درجاا  نقااام المااام  ULTRA GELمعتماا  نسااب خةااط 

ب ورن مبالرن عةى فاعةي  الطين الحراري  لةح ور عةى نتاائ  أفضال ي  ا  بإضااف  الطاين 

الحراري المضا. إلياه كربوناا  ال اوديوم لةماام الااي سايتت خةاط الجال باه حتاى م ال درجا  

  5.8و  5.8معامل الحموض  له إلى نسب  متراوح بين 

 يجب إضاف  الطين الحراري ببطم باستم ام خالط دوار وخرطوم دفع 

 

 نسب تحضير 

ULTRA 

GEL 

 

 الظرو. العادي 

 الرمل والح ى

 التحات في فق ان السائل

 

 3كجم / م

 كجت 02/  02

 كجت 08/  08

 كجت 02/  08

 كجت / لتر 0.0 الكثافة الظاهرة

 

 كيس مرةف  بطبق  من البالستيك  02مرةق  محتوي عةى كجت  عبون  08أكياس بالستياي  سع   العبوة
 


