
3М Advanced Materials Division (Підрозділ передових матеріалів)

3M™ Glass Bubbles HGS19K46

(скляні мікросфери) 

Вступ
3M™ Glass Bubbles HGS19K46 - це 
високоміцні добавки з низькою 
щільністю, спеціально 
розроблені для забезпечення 
більшої живучості, ніж інші легкі 
добавки, в складних 
свердловинних умовах. Вони 
являють собою порожнисті 
скляні мікросфери з водостійкого 
і хімічно стійкого
натрієво-вапняно-боросилікатног 
о скла.

При бурінні та цементування 
через сильно виснажені зони і 
більш слабкі пласти системи з 
низькою щільністю потрібні для 
запобігання / мінімізації 
проблем, пов'язаних з умовами 
надмірного тиску, включаючи 
втрату рідини / втрату циркуляції, 
диференціальне 
прихоплювання, мінімальні 
швидкості проникнення, 

пошкодження шару і зниження 
продуктивності свердловини.

Використання скляних 
бульбашок 3M HGS19K46 в якості 
агентів, що знижують щільність 
при бурінні, коли свердловин 
закінчується, рідинах для 
ремонту свердловин та 
цементних розчинах, відкриває 
можливості для:

• Скорочений час простою (NPT)

• Покращена цілісність 
свердловини.

• Підвищення продуктивності 
свердловини.

Опис матеріалу (не для специфікації) 
Власність 3M™ Glass Bubbles HGS19K46

Форма Порожні сфери з тонкими стінками
Склад Натрієво-вапняно-боросиликатное 

скло
Колір, неозброєним оком не зовсім білий, пудровий

Типові фізичні властивості (не для специфікації) 
Власність 3M™ Glass Bubbles HGS19K46 

Стійкість до дроблення, 80% 19,000 psi 

Абсолютна плинність 0.46 г/см3 

Фактор упаковки (від об'ємної
щільності до істинної щільності 
частинок)

58%

Середній діаметр (мкм) 20

Процеси і виробничі майданчики 3M Advanced Materials відповідають 
Системі якості ISO 9001. Дані випробувань генеруються за допомогою 
наступних задокументованих процедур і методів випробувань.

Упаковка
Галон: 1,8 фунта 
Об'ємний мішок: 798 фунтів / 

362 кг
Причіп для насипних вантажів: 

32000 фунтів

Формулювання інформації
Властивості плинності: скляні 
пляшечки 3M HGS19K46 

залишатимуться сипучими 
протягом як мінімум двох років з 
дати

виготовлення при зберіганні в 
оригінальній закритій тарі 
відповідно до рекомендованих 
умовами зберігання. 

(Рекомендації зі зберігання див. 

На зворотній стороні)

Руйнування скляного міхура: 

при серйозній обробці продукт 
може розбитися. Щоб звести до 
мінімуму поломку, мінімізуйте 
вплив процесів з високим 
зрушенням.



Зберігання, безпека обслуговування продукції
Зберігання: Ідеальні умови 
зберігання включають закриті 
картонні коробки в сухому складі з 
регульованою температурою. 

Тривала дія на коробки 3M ™ Glass 

Bubbles HGS19K46 висока вологість та 
/ або умов, схильних до конденсації, 
може привести до деякого 
«злежування» скляних мікросфер. 

Щоб звести до мінімуму можливість 
злежування і тим самим збільшити 
термін зберігання, пропонуються 
наступні дії:
1. Відразу після використання 
обережно зав'яжіть відкриті пакети.

2. Якщо поліетиленовий пакет 
проколовся під час транспортування 
або вантажно-розвантажувальних 
робіт, як можна швидше закрийте 
отвір або помістіть вміст в 
неушкоджений пакет.

3. У спекотні і / або вологі місяці 
зберігайте коробки в самому сухому і 
прохолодному місці. 
Якщо контрольовані умови 
зберігання недоступні, ведіть 
мінімальний інвентарний запас і 
обробляйте в порядку черги. 

Поводження: Через невелику вагу і 
невеликого розміру часток скляних 
бульбашок 3M HGS19K46 під час 
звернення і обробки може виникнути 
пил. Щоб звести до мінімуму 
можливість утворення пилу під час 
роботи, візьміть до уваги наступне:

1. Не відкривайте пакети зі скляними 
бульбашками до тих пір, поки вони 
не будуть готові до використання.

2. При відкритті забезпечте місцеву 
витяжну вентиляцію поруч з отвором 
для видалення зважених в повітрі 
частинок. (Може знадобитися 
обладнання для збору пилу -

ознайомтеся з місцевим OSHA і все 
інших правилами.)

3. Видаліть скляні мікросфери за 
допомогою всмоктуючої «палички» (з 
невеликою аерацією з позитивним 
тиском) і перенесіть в закриту 
ємність для змішування всередині 
повністю закритого трубопроводу. 

Якщо закритого змішувального бака 
немає, використовуйте обладнання 
для збору пилу якомога ближче до 
місця проникнення. Пневматичні 
конвеєрні системи успішно 
використовуються для 
транспортування скляних бульбашок 
без пилу з транспортних контейнерів 
в обладнання для змішування 
партій. Для отримання рекомендацій 
слід проконсультуватися з 
постачальниками обладнання.

4. Для запобігання накопиченню 
статичної електрики слід 
використовувати статичні демпфери. 

Безпека: З метою захисту 
працівників врахуйте наступне:

• Використовуйте захисні окуляри з 
бічними щитками для захисту очей.

• Повітроочисний респіратор, 

відповідний для твердих частинок, 

може бути обраний для захисту 
після додаткової оцінки впливу для 
вашого конкретного застосування. 

(Додаткову інформацію про засоби 
індивідуального захисту див. У 
паспорті безпеки продукту.)

• Використовуйте відповідну місцеву 
витяжну вентиляцію / 

пиловловлювання в робочій зоні.

Додаткова інформація

3M ™ Glass Bubbles підтримуються 
глобальними торговими, технічними 
та сервісними ресурсами, а також 
укомплектованими персоналом, 

лабораторіями технічного 
обслуговування в США, Європі, 
Японії, Латинській Америці та 
Південно-Східної Азії. Користувачі 
отримують вигоду від великої 
технологічної бази 3M і постійної 
уваги до розробки продуктів, 

продуктивності, безпеки і охорони 
навколишнього середовища. 

Для отримання додаткової технічної 
інформації про скляних міхурах 3M в 
США зателефонуйте в підрозділ 3M 

Advanced Materials Division по 
телефону 800-367-8905. Щоб 
дізнатися про інші глобальні офіси 
3M і отримати інформацію про 
додаткові продукти 3M, відвідайте 
наш веб-сайт за посиланням: 

www.3M.com/glassbubbles

Гарантія, часткове відшкодування збитків і відмова від відповідальності: Багато факторів, що не залежать від 3M 

і знаходяться виключно під контролем користувача, можуть вплинути на використання і продуктивність продукту 3M в 
конкретному додатку. Користувач несе одноосібну відповідальність за оцінку продукту 3M і визначення того, чи 
підходить він для конкретної мети і чи підходить для користувача методом застосування. Користувач несе повну 
відповідальність за оцінку прав на інтелектуальну власність третіх осіб і за забезпечення того, щоб використання 
продукту 3M не порушувало права на інтелектуальну власність третіх осіб. Якщо інша гарантія не зазначена 
спеціально у відповідній документації по продукту або на вкладиші до упаковки, 3M гарантує, що кожен продукт 3M 

відповідає застосовним специфікаціям 3M на момент відправки продукту 3M. 3M НЕ НАДАЄ НІЯКИХ ІНШИХ ГАРАНТІЙ 
АБО УМОВ, НЕЯВНИХ АБО ІНШИХ, ВКЛЮЧАЮЧИ, КРІМ ІНШОГО, БУДЬ-ЯКУ ОБІЦЯНУ ГАРАНТІЮ АБО УМОВ 
ТОВАРНОЇ ПРИДАТНОСТІ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНОЇ МЕТИ АБО БУДЬ-ЯКУ ОБІЦЯНУ ГАРАНТІЮ 
НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ, АБО БУДЬ-ЯКУ ОБІЦЯНУ ГАРАНТІЮ АБО УМОВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З ДІЛОВИХ ВІДНОСИН, 

ЗВИЧАЇ АБО ТОРГОВІ ЗВИЧАЇ. Якщо продукт 3M не відповідає даній гарантії, то єдиним і винятковим засобом 
правового захисту є, на розсуд 3M, заміна продукту 3M або відшкодування покупної ціни. 

Обмеження відповідальності: за винятком випадків, коли це заборонено законом, 3M не несе відповідальності за 
будь-які збитки або пошкодження, спричинені в результаті використання продукту 3M, будь то прямі, непрямі, особливі, 
випадкові або непрямі, незалежно від заявленої правової теорії, у тому числі гарантії, договір, недбалість або 
відповідальність за невинне заподіяння шкоди.

Технічна інформація: технічна інформація, рекомендації та інші твердження, що містяться в цьому документі або 
надані персоналом 3M, засновані на тестах або досвіді, які 3M вважає надійними, але точність або повнота такої 
інформації не гарантується. Така інформація призначена для осіб, що володіють знаннями і технічними навичками, 

достатніми для оцінки та застосування своїх власних обґрунтованих суджень щодо інформації. Щодо такої інформації 
не передбачає та не ніяка ліцензія з яких-небудь прав інтелектуальної власності 3M або третіх осіб.

3M є товарним знаком компанії 3M. 

Використовується за ліцензією дочірніми і 
залежними компаніями 3M.
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Офіційний дистриб'ютор 3M™ в Україні.
ТОВ «INTA» Київ, Липківського, 1
тел.: +380 503 946 440
https://inta.pro/ua/steklyannye-mikrosfery-3m
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