
Kum Miktari Ölçüm Seti
Sondaj sıvısının en önemli özelliklerinden biri sondaj matkabının kestiği kırıntıları kuyu dışına taşımaktır. 

Sondaj işlemi devam ettikçe kuyu dışına taşınan sondaj kırıntıları çamurun bozulmasına sebep olur. Sondaj 
çamurunun içindeki kum miktarının artması kuyuda aşağıdaki gibi problemlerin ortaya çıkmasına sebep olur:

Sondaj ekipmanları ve çamur pompası üzerinde aşındırıcı etkisi vardır. Sondaj çamurunun ağırlığını arttırır 
ve daha fazla enerji harcanmasına, sondaj sıvısı kaçaklarına, sondaj kuyusunda yıkıntının ve genişlemenin 
artmasına  sebep olur. Tijlerin içinde kek tabakası oluşturarak iç tüpün alınmasını engeller.

Kum Miktarının Ölçülmesi
Ölçeklendirilmiş cam tüpü üzerindeki "mud to here" 
çizgisine kadar çamur örneği ile doldurun.

"Water to here" çizgisine kadar su ilave edin ve tüpün 
ağzını başparmağınızla kapatarak hızlı bir şekilde 
sallayın.

Bu karışımı süzgeçten geçirin ve aynı zamanda tüpü 
temiz su ile yıkayarak içinde kalan her şeyin aynı 
süzgeçten geçmesini sağlayın. Süzgecin kenarlarına 
hafifçe vurularak çamur-su karışımının elekten geçmesi 
kolaylaştırılabilir.

Description Part No. 

Kum İçeriği CSK-KS-0001 

Kum İçeriği Tüpü CSK-KS-0002 
Sand Content Screen (200 mesh) CSK-KS-0003 
Kum İçeriği Hunisi CSK-KS-0004 

Yıkama Şişesi 500ml CSK-KS-0005  

Not: Elek üzerinde kalan malzemeyi ezerek karıştırmayın veya süzgeçten geçirmek için zorlamayın. Aksi halde bu, 
yanlış ölçüm yapılmasına ve eleğin özelliğini yitirmesine neden olur.

Elek üzerinde kalan kum veya sondaj sıvısı kirliliği basınçlı su ile yıkayarak temizlenir.
Huniyi süzgecin üzerine yerleştirin ve huninin ucunu cam tüpün ağzına doğru yanaştırarak, süzgeci yavaşça ters 
çevirin.

Süzgece temiz su püskürterek kumun tamamının süzgeçten cam tüpe boşalmasını sağlayın.
Cam tüpte görünen bütün kum parçacıkları tüpün dibine çökene kadar tüpü sabit tutarak bekleyin.
Ölçekli cam tüp içinde çöken kum miktarını hacimce kum yüzdesi olarak kayıt edin.
Testten sonra cihazı iyice yıkayın.

Sondaj sıvısının içindeki kum miktarı kuyudan 
gelen sondaj kırıntılarına bağlı olabileceği gibi, bentonitin 
içindeki kum miktarı ile de ilgilidir. 

Yeni hazırlanan bir sondaj sıvısının kum miktarı 
ölçüldüğünde, kabul edilebilir sınır %2’dir. Eğer kuyuya 
hiç basılmamış bir çamurun kum miktarı bu değerin 
üzerinde ölçülüyorsa, kullanılan bentonitin kalitesi çok 
düşük demektir. %2,5’in üzerinde kum miktarı ölçülen 
sondaj sıvısı kum ayrıştırıcı ekipmanlar kullanılarak 
temizlenmeli başarılamıyor ise değiştirilmelidir.

CSK - Sondaj Kimyasalları ve Ekipmanları Sondaj Çamur
Test Ekipmanları
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