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Środek do płuczek wiertniczych stanowi kopolimer, poli (KAMPS-co- NVA) zawierający w łańcu-
chu polimerowym obok merów soli kwasu 2-akryloamido-2-metylo-1-propanosulfonowego mery winy-
loaminowe w ilości 1 û 99% mol., powstały przez hydrolizę KAMPS/N-winyloformamidu (NVF). 
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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest środek do płuczek wiertniczych przeznaczonych zwłaszcza do 

wierceń w skałach solnych, ilastych oraz do dowiercania złóż węglowodorów. 
Z opisów patentowych i praktyki przemysłowej znane są następujące preparaty do regulacji pa-

rametrów reologicznych płuczek wiertniczych: 
- polifosforany sodowe 
- modyfikowane taniny roślinne 
- taniny syntetyczne 
- lignosulfoniany modyfikowane 
- lignity modyfikowane 
Preparaty do regulowania parametrów reologicznych płuczek wiertniczych stosowane są w za-

leżności od typu płuczki w ilościach od 0,2 - 1,5% wagowych. Do regulowania filtracji płuczek wiertni-
czych znane są natomiast takie preparaty jak: 

- karboksymetyloceluloza KMC 
- hydroksyetyloceluloza HEC 
- karboksymetylohydroksyetyloceluloza KMHEC 
- metyloceluloza, oksyetyloceluloza 
Z polskiego opisu patentowego nr 121 642 znany jest środek zawierający około 3% wagowych 

karboksymetylocelulozy z dodatkiem lignosulfonianu żelazowo-chromowego, około 0,06% wagowych 
zasadowego roztworu siarczanu chromu i siarczanu sodu w proporcji 3:1 w 20% roztworze wodnym 
oraz około 0,2% wodorotlenku sodu, przy czym korzystnym jest aby ilość lignosulfonianu żelazowo- 
-chromowego w stosunku do ilości karboksymetylocelulozy wynosiła 2,5 - 3% wag., a pH dla całej 
zawartości środka wynosiła od 8,5 do 9,5. 

Z międzynarodowego zgłoszenia WO 0174915 znany jest amfolityczny polimer stanowiący ko-
loidalny żel zdyspergowany w środowisku wodnym, który może być zastosowany między innymi do 
sporządzania płuczek wiertniczych. Polimery lub kopolimery przewidziane do sporządzania płuczek 
wiertniczych preparowane mogą być z następujących monomerów: chlorowców dialilodimetyloamo-
niowych i amoniowych N -pochodnych akryloamidu. W charakterze komonomerów anionowych mogą 
występować: kwas akrylowy (AA) i jego pochodne, kwas metakrylowy (MAA), kwas 3-akryloamido-3- 
-metylo-butanowy (AMBA), kwas krotonowy, kwas winylosulfonowy, kwas styrenosulfonowy. Ponadto 
dodatkowo do terpolimetyzacji można włączyć niejonowe, rozpuszczalne w wodzie monomery jak np. 
akryloamid i jego pochodne N-alkilowe. 

Celem wynalazku jest opracowanie środka, który reguluje parametry reologiczne i filtrację płu-
czek, a jej obróbka technologiczna w trakcie wiercenia jest ułatwiona. 

Środek do płuczki wiertniczej, według wynalazku stanowi go poli(KAMPS-co-NVA) zawierający 
w łańcuchu polimerowym obok merów soli kwasu 2-akryloamido-2-metylo-1-propanosulfonowego, 
mery winyloaminowe (VA) w ilości 1 - 99% mol., powstały przez hydrolizę KAMPS/N-winyloformamidu 
(NVF). 

Zastosowanie tego amfoterycznego kopolimeru pozwala na równoczesne regulowanie parame-
trów reologicznych i filtracji płuczek bentonitowych na osnowie wodnej, poprawia stabilność parame-
trów płuczki w obecności jonów sodowych, potasowych i wapniowych oraz ogranicza dezintegrację 
skał ilastych. 

Właściwości płuczki z zastosowaniem środka według wynalazku ilustrują przykłady przedsta-
wione w tabeli, w której dla porównania zestawiano właściwości płuczek z dotąd stosowanymi dodat-
kami. 



 PL 199 282 B1 3

T a b e l a  1 
Parametry płuczek z dodatkiem amfoterycznego kopolimeru, zwanego dalej COP-AMF4, 

w porównaniu z płuczkami z dodatkiem karboksymetylocelulozy o niskiej lepkości (Polofix LV), 
odzwierciedlają efektywność działania nowego środka. 

Skład płuczki Gęstość 
g/cm3 

Lepkość 
plast. 

ηpl (mPas) 

Lepkość
pozorna 

ηpo (mPas)

Granica 
płynięcia
τy (Pa) 

Filtracja 
(ml) 

Grubość 
osadu 
(mm) 

pH 

1000 ml H2O 
30 g bentonit IBECO 1,02 3 4 0,95 30 0,5 9 

1000 ml H2O 
30 g bentonit IBECO 
4 g COP-AMF4 

1,03 17 29,5 11,97 13 1 10 

1000 ml H2O 
30 g bentonit IBECO 
5 g COP-AMF4 

1,03 21 36 14,4 14 0,5 10 

1000 ml H2O 
30 g bentonit IBECO 
6 g COP-AMF4 

1,03 21 36 14,4 12,5 0,5 10 

1000 ml H2O 
30 g bentonit IBECO 
4,5 g Polofix LV 

1,025 5 7 1,92 12 0,5 9,34 

1000 ml H2O 
30 g bentonit IBECO 
6,3 g Polofix LV 

1,03 5 7,5 2,4 11.5 0,5 9,3 

1000 ml H2O 
30 g bentonit IBECO 
8,3 g Polofix LV 

1,03 5 7,5 2,4 11 1 9,24 

T a b e l a  2 
Parametry płuczek z dodatkiem amfoterycznego kopolimeru, zwanego dalej COP-AMF4 

po dodaniu różnych stężeń soli 

Skład płuczki Gęstość 
g/cm3 

Lepkość
plast. 

ηpl (mPas)

Lepkość
pozorna

ηpo (mPas)

Granica 
płynięcia
τy (Pa) 

Filtracja 
(ml) 

Grubość 
osadu 
(mm) 

pH 

1000 ml H2O 
30 g bentonit IBECO 
6 g COP-AMF4 
50 g NaCI 

1,04 16 26 9,6 11 0,5 8,5 

1000 ml H2O 
30 g bentonit IBECO 
6 g COP-AMF4 
100 g NaCI 

1,07 6 28,5 14,8 9,5 0,5 8,5 

1000 ml H2O 
30 g bentonit IBECO 
6 g COP-AMF4 
150 g NaCI 

1,1 13 17 3,8 9 0,5 8,5 

1000 ml H2O 
30 g bentonit lBECO 
6 g COP-AMF4 
310 g NaCI 

1,2 19 22 2,9 17 2 10 
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T a b e l a  3 
W tabeli przedstawione są parametry płuczek po dodaniu 0,5% chlorku wapnia przy różnym pH 

Skład płuczki Gęstość 
g/cm3 

Lepkość 
plast. 

ηpl (mPas) 

Lepkość 
pozorna 

ηpo (mPas) 

Granica 
płynięcia 
τy (Pa) 

Filtracja 
(ml) 

Grubość 
osadu 
(mm) 

pH 

1000 ml H2O 
30 g bentonit 
6 g COP-AMF4 
5 g CaCI2 

1,05 22 38 15,3 8,75 1 6 

1000 ml H2O 
30 g bentonit 
6 g COP-AMF4 
5 g CaCl2 

1,05 15 36 20 11 0,5 11 

 
 

Zastrzeżenie patentowe 

Środek do płuczek wiertniczych z grupy polimerów amfoterycznych, znamienny tym, że stano-
wi go kopolimer, poli(KAMPS-co- NVA) zawierający w łańcuchu polimerowym obok merów soli kwasu  
2-akryloamido-2-metylo-1-propanosulfonowego, mery winyloaminowe (VA) w ilości 1 - 99% mol.,  
powstały przez hydrolizę KAMPS /N-winyloformamidu (NVF) 
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