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Przedmiotem wynalazku jest środek inhibitujący hydratację skał ilastych oraz płuczka wiertnicza 
do przewiercania skał ilastych. Wynalazek rozwiązuje problem przewiercania skał ilastych. Środek 
inhibitujący hydratację skał ilastych stanowi kopolimer soli potasowej kwasu 2-akryloamido-2-metylo-
-1-propanosulfonowego i chlorowodorku N-winyloaminy, zawierający w łańcuchu głównym obok me-
rów soli potasowej kwasu 2-akryloamido-2-metylo-1-propylosulfonowego, mery chlorowodorku winylo-
aminy w ilości 1-99% wagowych, powstały przez hydrolizę kopolimeru soli potasowej kwasu 2-akry-
loamido-2-metylo-1-propanosulfonowego i N-winyloformamidu za pomocą kwasu solnego. 
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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest środek inhibitujący hydratację skał ilastych oraz płuczka wiertnicza 

do przewiercania skał ilastych. 
Podstawowe środki do sporządzania płuczek wiertniczych regulują jej parametry reologiczne, 

właściwości strukturalne i filtracyjne. 
Często jednak zachodzi potrzeba nadania płuczce określonych cech jak na przykład poprawa 

właściwości smarnych, ograniczenie działania korozyjnego, w takim przypadku stosuje się środki po-
mocnicze, które likwidują niedostatki i zwiększają efektywność składników podstawowych. 

Do środków pomocniczych mających duże znaczenie w technologii płuczkowej zalicza się inhi-
bitory hydratacji skał ilastych. 

Hydratacja przewiercanych skał ilasto-łupkowych wiąże się z możliwością wystąpienia kompli-
kacji i awarii wiertniczych spowodowanych utratą stateczności ściany otworu. Istnieje więc koniecz-
ność stosowania płuczek tzw. inhibitowanych, powodujących zmniejszenie hydratacji skał ilastych. 

Najlepsze właściwości inhibitujące wykazują płuczki olejowo-dyspersyjne, są one jednak bardzo 
drogie i szkodliwe dla środowiska. 

W płuczkach wodnodyspersyjnych stosowane są trzy systemy inhibitujące hydratację skał ilastych; 
inhibicja jonowa - stosuje się nieorganiczne sole potasowe i amonowe 
inhibicja polimerowa - znane są preparaty polimerowe inhibitujące hydratację skał ilastych m. in. 

częściowo hydrolizowany poliakryloamid (PHPA), kopolimer epichlorohydryny i dwumetyloaminy 
inhibicja jonowo-polimerowa 
W brytyjskim opisie patentowym GB2267921 opisano poliwinylopyrolidon jako inhibitor hydrata-

cji skał ilastych. Z kolei w opisie patentowym US5646093 jako inhibitor hydratacji opisano zmodyfiko-
wany polimer guar gum, zawierający grupy hydrofobowe. W polskim opisie patentowym nr 178083 
jako inhibitor skał ilastych zastosowano wodorozpuszczalną żywicę mocznikowo-formaldehydową 
modyfikowaną siarczanem sodu lub potasu. 

Z w/w opisu patentowego znana jest płuczka wiertnicza przeznaczona do wierceń w skałach ila-
stych, która składa się wagowo z 2-4% bentonitu, 2-2,5% niskolepnej karboksymetylocelulozy, 2-5% chlor-
ku potasu, 0,5-0,8% wodorozpuszczalnej żywicy mocznikowo-formaldehydowej modyfikowanej siar-
czynem sodu lub potasu oraz 0,2-0,4% niemodyfikowanego lub modyfikowanego akrylanu amonu. 

Celem wynalazku jest opracowanie środka inhibitującego hydratację skał ilastych, przeznaczo-
nego do wodnodyspersyjnych płuczek wiertniczych i zawiesin wykorzystywanych do prac geotech-
nicznych oraz płuczki wiertniczej. 

Środek inhibitujący hydratację skał ilastych według wynalazku stanowi kopolimer soli potasowej kwasu 
2-akryloamido-2-metylo-1-propanosulfonowego i chlorowodorku N-winyloaminy (poli(KAMPS-co-VAm-HCI)), 
zawierający w łańcuchu głównym obok merów soli potasowej kwasu 2-akryloamido-2-metylo-1-pro-
pylosulfonowego, mery chlorowodorku winyloaminy w ilości 1-99% wagowych, który to polimer powstał przez 
hydrolizę kopolimeru soli potasowej kwasu 2-akryloamido-2-metylo-1-propanosulfonowego i N-winylofor-
mamidu (poli(KAMPS-co-NVF), gdzie NVF stanowi N-winyloformamid), za pomocą kwasu solnego. 

Płuczka wiertnicza według wynalazku składa się wagowo z 2-10% bentonitu, 0,1-3% poliamfoli-
tu poli(KAMPS-co-VAm-HCl), 2-10% chlorku potasu, 0,1-2% częściowo hydrolizowanego poliakrylo-
amidu oraz 0,1-2% biopolimeru produkowanego przez bakterie Xantnomonas compestris (XCD). 

Zastosowanie amfoterycznego kopolimeru poli(KAMPS-co-VAm·HCI), zwanego dalej AMF-4·HCI, 
w wodnodyspersyjnych płuczkach wiertniczych ogranicza dezintegrację skał ilastych w ponad 90% i wpły-
wa korzystnie na pęcznienie próbek skał, a także poprawia parametry reologiczne i filtrację płuczek. 

Właściwości środka według wynalazku ilustrują przykłady przedstawione w tabelach i na zdjęciach 
P r z y k ł a d  1 
Roztwory jednoskładnikowe po 24 godzinach (fig.1) 

nr zdjęcia skład roztworu opis stanu beleczki 
1 2 3 

0 - beleczka wyjściowa: dł. 15 mm, szer. 5 mm 

2 AMF-4·HCI 0,6% długość 30 mm, szerokość 12 mm 
lekko spękana 
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              cd. Przykładu 1 

1 2 3 

3 PHPA 0,3% długość 38 mm, szerokość 17 mm 
spękana 

4 KCI 3% rozsypała się 

20 woda długość 40 mm, szerokość 18 mm  
spękana 

Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że poliamfolit AMF-4·HCI skuteczniej niż PHPA zapo-
biega hydratacji minerałów ilastych 

P r z y k ł a d  2 
Roztwory dwuskładnikowe po 24 godzinach (fig. 2) 

nr zdjęcia skład roztworu opis stanu beleczki 

0 - beleczka wyjściowa: dł. 15 mm, szer. 5 mm 

10 AMF-4·HCI 0,6% 
KCI 3% 

       długość 17 mm, szerokość 7 mm  
       lekko spękana 

21 PHPA 0,3% 
KCI 3% 

       długość 30 mm, szerokość 13 mm 
       spękana 

20 woda        długość 40 mm, szerokość 18 mm 
       spękana 

Poliamfolit AMF-4·HCI skutecznie współdziała z KCI, świadczy o tym minimalny wzrost objęto-
ści beleczki testowej. 

P r z y k ł a d  3 
Skład i parametry płuczki wiertniczej z dodatkiem kopolimeru poli(KAMPS-co-VAm·HCI), zba-

danej pod kątem inhibicji hydratacji oraz pęcznienia minerałów ilastych 

Skład 
(wagowo) 

Gęstość 
[g/cm3] 

Lepk. 
plast. 

[mPa s] 

Lepk. 
pozorna 
[mPa s] 

Granica
płynn. 
[Pa] 

Filtracja
[ml] 

PH 
filtratu 

Osad 
[mm] 

Wytrzym. 
struktu-
ralna  

po 10s 

Wytrzym.
struktur-
ralna po 
10 min. 

Bentonit Zębiec 3%          

AMF-4·HCI   0,6%          

KCI                  5% 1,03 24,5 40,8 15,56 10 8,57 1 3,35 3,83 

PHPA             0,3%          

biopolimerXCD 0,3%          

Wyniki testu dezintegracji wykazują ponad 90% skuteczność inhibicji iłów (fig.3). 
Pomiary pęcznienia łupka eoceńskiego pod wpływem płuczki z poliamfolitem poli(KAMPS-co-VAm-

HCI) wykazują wyraźne ograniczenie zarówno tempa jak i wielkości pęcznienia skał ilastych (fig. 4). 
 
 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Środek inhibitujący hydratację skał ilastych, znamienny tym, że stanowi go kopolimer soli 
potasowej kwasu 2-akryloamido-2-metylo-1-propanosulfonowego i chlorowodorku N-winyloaminy za-
wierający w łańcuchu głównym obok merów soli potasowej kwasu 2-akryloamido-2-metylo-1-propylo-
sulfonowego, mery chlorowodorku winyloaminy w ilości 1-99% wagowych, powstały przez hydrolizę 
kopolimeru soli potasowej kwasu 2-akryloamido-2-metylo-1-propanosulfonowego i N-winyloformamidu 
za pomocą kwasu solnego, 

2. Płuczka wiertnicza do przewiercania skał ilastych zawierająca bentonit, dodatek inhibitujący 
hydratację skał ilastych, chlorek potasu, znamienna tym, że składa się wagowo z 2-10% bentonitu, 
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0,1-3% kopolimeru soli potasowej kwasu 2-akryloamido-2-metylo-1-propanosulfonowego i chlorowo-
dorku N-winyloaminy, 2-10% chlorku potasu, 0,1-2% częściowo hydrolizowanego poliakryloamidu oraz 
0,1-2 % biopolimeru produkowanego przez bakterie Xanthomonas compestris. 

 
 

Rysunki 
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