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CEMENT G - HSR
1. Description:
Cement G - HSR is the product obtained from grinding Portland cement clinker 
(consisting essentially of calcium silicate curing in water - hydraulic calcium silicate) 
with the presence of only one or several types of gypsum as additive. No other 
additives except gypsum or water, or both, is ground or blended with this clinker in the 
manufacturing of cement class G. This product is used as a base cement for oil or gas 
drilling well. Cement class G can be categorized into two types: moderately sulphate - 
resistant and highly sulphate - resistant. Cement G - HSR meets API Spec 10A - 2010 
standard, 24th edition.

2. Physical Properties:
- Appearance:    Gray powder 
- Bulk density (g/cm3) :   3,18 ± 0,04 

3. Specifications of Cement G - HSR according to API Spec 10A - 2010 standard, 24th edition:

No. REQUIREMENTS UNIT REQUIRED RESULTS

I Chemical requirements

1 Magnesium oxide, MgO % 6,0 max 1,29

2 Sulfur trioxide, SO3 % 3,0 max 1.86

3 Insoluble residue, CKT % 0,75 max 0,20

4 Loss on ignition, MKN % 3,0 max 0,88

5 Tricalcium silicate, C3S % 48 ÷ 65 61,80

6 Tricalcium aluminate, C3A % 3,0 max 1,36

7
Tetracalcium aluminoferrite (C4AF) plus twice the 
tricalcium aluminate (C3A), (C4AF + 2C3A)

% 24 max 21,15

8
Total alkali content expressed as sodium oxide 
(Na2O) equivalent, (Na2O + 0,658 K2O)

% 0,75 max 0,36

II Physical requirements

1 Free-fluid content (%) 5,9 max 3,52

2
Compressive strength test (8h curing time)
 380C (1000F)
 600C (1400F)

Mpa
(psi)

2,1 min (300)
10,3 min (1500)

5,21
16,49

3
Thickening time test
- 15 minute to 30 minute stirring period

minute
Bc

90 ÷ 120
30 max

103
16

4. Application:
Cement G - HSR is used to fill anular space between the well bore and casing or 
between the casings in oil and gas wells. Cement G - HSR can also be used in 
the construction of offshore structures, buildings as it can resist water intrusion 
containing sulphate ions.

5. Requirements for environment and safety:
Cement G – HSR is non-toxic and does not affect marine ecosystems. Personal 
Protective Equipments (PPE) is required when handling this product.

6. Packing:
Cement G – HSR is packed in 1 ton big bag or as requested by clients. This product 
should be stored in dry, cool place.
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XI MĂNG G - HSR
1. Mô tả:

Xi măng G- HSR là sản phẩm thu được từ việc nghiền clanhke xi măng poóclăng 
(loại có chứa chủ yếu canxi silicat đóng rắn trong nước – hydraulic cancium silicate) 
với một hoặc nhiều dạng của thạch cao trong tư cách phụ gia nghiền cùng. Không 
có loại phụ gia nào khác ngoài thạch cao hoặc nước hoặc cả hai, có thể được 
nghiền cùng với clanhke hoặc phối trộn trong sản xuất xi măng giếng khoan loại G.  
Sản phẩm này được chỉ định dùng làm xi măng giếng khoan cơ sở (xi măng nền). 
Xi măng chủng loại G tồn tại dưới 2 dạng: bền sunphát thường và bền sunphát 
cao. Sản phẩm Xi măng G – HSR đạt tiêu chuẩn API Spec 10A – 2010, phiên bản 
lần thứ 24.

2. Tính chất vật lý:

- Hình dạng bên ngoài : Dạng bột, màu xám

-Tỷ trọng khối (g/cm3) :  3,18 ±0,04  

3. Thông số kỹ thuật của Xi măng G -HSR theo tiêu chuẩn API Spec 10A -2010, phiên bản 24:

TT CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT Đ.VỊ YÊU CẦU   Kết quả

I Thành phần khoáng hóa 

1 Hàm lượng Magie oxite, MgO % 6,0 max 1,29

2 Hàm lượng Trioxide sunfua, SO3 % 3,0 max 1.86

3 Cặn không tan, CKT % 0,75 max 0,20

4 Hàm lượng mất khi nung, MKN % 3,0 max 0,88

5 Hàm lượng Tricalcium silicate, C3S % 48 ÷ 65 61,80

6 Hàm lượng Tricalcium aluminate, C3A % 3,0 max 1,36

7
Tổng hàm lượng tetracanxi alumino ferit và hai lần 
tricanxi aluminat (C3A), (C4AF + 2C3A)

% 24 max 21,15

8 Hàm lượng alkali (Na2O + 0,658 K2O) % 0,75 max 0,36

II Tính chất cơ lý 

1 Độ tách nước sau 2 giờ (%) 5,9 max 3,52

2
Độ bền nén của đá xi măng ở 8h,1atm
 380C (1000F)
 600C (1400F)

Mpa
(psi)

2,1 min (300)
10,3 min (1500)

5,21
16,49

3
Thời gian đặc quánh 
- 15÷30 phút đầu

minute
Bc

90 ÷ 120
30 max

103
16

4. Phạm vi áp dụng:

Xi măng G - HSR được sử dụng để trám khoảng không gian vành xuyến (giữa thành giếng 
và ống chống, giữa các cột ống chống), đổ cầu xi măng. . . trong các giếng khoan dầu khí. 
Xi măng giếng khoan Xi măng G - HSR còn có thể được sử dụng trong xây dựng các công 
trình biển, công trình chịu xâm thực của nước chứa nhiều ion sunphát.

5. Các yêu cầu về môi trường và an toàn:

Xi măng G - HSR không độc hại , không ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển. Khi tiếp xúc 
cần sử dụng các trang bị bảo vệ cá nhân thông thường như khẩu trang, găng tay, kính 
bảo vệ mắt, áo bảo hộ...

6. Đóng gói:
Được đóng bao 1 tấn hoặc theo yêu cầu của khách hàng. Bảo quản nơi khô ráo, 
thoáng mát.
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