DMC – SOUTHERN PETROLEUM CHEMICALS J.S.C
Add: No. 35, 30/4 Road, Ward 9, Vung Tau City, Ba Ria - Vung Tau Province
Tel: (84.64) 3832036 / Fax: (84.64) 3832084

SUPER LUB DMC®
1. Description:
SUPER LUB DMC® is lubricant made of environment-friendly vegetable oil. This
non-toxic, non-hazardous product is compatible with drilling fluids chemicals.
2. Physical Properties:
Appearance:			
yellow-brown liquid, sweet odour.
Specific Gravity at 25°C:
0,916 g/cm3
Solubility:			
Dispersed in water
Flash point:			
Min 180°C
3. Specifications according to RD SP 61-11 Standard:
No.
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-

3

pH
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4

Increase in weight of rubber sample, affected by the lubricant in the
drilling fluid being hot rolled at 1300C in 3 consecutive days, 8 hours
per day.

% (weight)

Max 2,5

1

5

The volume expansion of rubber samples, affected by lubricant in
the drilling fluid being hot rolled at 1300C in 3 consecutive days, 8
hours per day.

% (volume)

Max 1

0,4

6

The ability to reduce the torque of 1 liter tested fluid treated with 10ml
lubricant:
- At 250C
- At 1300C for 3 hours

%
%

Min 35
Min 25

45
35

7

Change limit for parameters of tested fluids: before and after treating
with 20 ml lubricant for 1 liter base fluid at 250C :
- Funnel viscosity (funnel USA), max
- Gel10 of fluid at temperatures 25±50C, max
- Filtrate Volume (API), max

second
Lb/100ft2
cm3/30 minute

±5
±5
0,5

5
5
0.2

8

The volume of insoluble layer of emulsion solution (5% by volume of
lubricant in drill water) at temperature of 25oC

ml

Max 5

1

9

Foam generation of tested fluid (10 ml lubricant in 190 ml drill water)
at 250C

% (volume)

Max 5

2

10

The weight of particles remaining on the 125 x 125 µm sieve

g

Max 10

3

4. Application:
SUPER LUB DMC® is used to increase the lubricity of drilling fluid and reduce the potential of differential sticking.
In addition to alleviating torque and drag, this product can also lessen the wear of drill bit, down-hole motor and drill
string without compromising or damaging production zones. SUPER LUB DMC® is readily dispersible in any waterbased drilling fluids, however it should not be used in high pH environment.
The addition of 1 ÷ 3% by volume SUPER LUB DMC® in drilling fluids will effectively reduce friction from 25% ÷ 50%.
5. The requirements for environmental and safety:
SUPER LUB DMC® is non-toxic to marine environment and easily biodegradable. PPE (Personal Protective
Equipment) such as mask, gloves, and eye protection glasses are required when handle this product.
6. Packing:
SUPER LUB DMC® is packed in iron drums or plastic cans. Net weight is 25 kg/can or 190 kg/drum.
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SUPER LUB DMC®
1. Mô tả:
SUPER LUB DMC® là chất bôi trơn gốc dầu thực vật thân thiện môi trường. Nó tương
thích với các hóa phẩm dùng trong điều chế và xử lý dung dịch khoan, đặc biệt không
độc hại, không gây nguy hiểm cho con người cũng như môi trường tự nhiên.
2. Tính chất vật lý:
-Ngoại quan: 		
Chất lỏng màu vàng nâu, mùi ngọt.
o
-Tỷ trọng ở 25 C:
0,916 g/cm3
-Tính tan: 		
Phân tán tốt trong nước
-Điểm bắt lửa:
> 180 oC
3. Thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn RD CP 61-14:
TT
1

TÊN CHỈ TIÊU
Ngoại quan

ĐƠN VỊ
-

2

An toàn sinh thái

-

3

pH của sản phẩm

-

4

5

6

7

8

Độ tăng trọng lượng của mẫu cao su, bị ảnh hưởng bởi
chất bôi trơn có trong dung dịch khoan trong điều kiện:
% (m)
đặt trong lò quay ở nhiệt độ 1300C trong thời gian 3 ngày
liên tục, mỗi ngày 8h nung.
Độ trương nở thể tích của mẫu cao su, bị ảnh hưởng bởi
chất bôi trơn có trong dung dịch khoan trong điều kiện:
% (V)
đặt trong lò quay ở nhiệt độ 1300C trong thời gian 3 ngày
liên tục, mỗi ngày 8h nung.
Khả năng làm giảm moment của dung dịch nền với 10
ml chất bôi trơn trong 1 lít dung dịch nền :
%
- ở nhiệt độ 250C
%
0
- ở nhiệt độ 130 C trong 3h
Giới hạn thay đổi các thông số: trước và sau khi xử lí 20 ml
chất bôi trơn trong 1 lít dung dịch nền ở nhiệt độ 250C:
Độ nhớt phễu (phễu USA), không lớn hơn:
Giây
Gel10 của dung dịch xử lí ở nhiệt độ 25±50C,
không lớn hơn:
Lb/100ft2
Độ thải nước (API), không lớn hơn:
cm3/30 phút
Thể tích lớp không tan của dung dịch nhũ (5% thể tích
ml
chất bôi trơn trong NKT) nổi bên trên ở nhiệt độ 250C

9

Khả năng sinh bọt của dung dịch (10 ml chất bôi trơn trong
190 ml NKT) ở nhiệt độ 250C

10

Phần còn lại trên sàng 125 x 125 µm
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môi trường
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4. Phạm vi và khuyến cáo sử dụng:
Chất bôi trơn SUPER LUB DMC® được sử dụng để làm tăng khă năng bôi trơn cũng như chống kẹt dính của
dung dịch khoan, làm giảm sự mài mòn của choòng khoan, động cơ đáy, cần khoan cũng như ngăn cản sự bó
choòng, kẹt dính cần khoan. Bổ sung vào hệ dung dịch khoan khoảng từ 1- 3% theo thể tích.
5. Các yêu cầu về môi trường và an toàn:
SUPER LUB DMC® không độc, an toàn với môi trường biển và dễ phân hủy sinh học. Khi tiếp xúc với sản
phẩm hóa chất này cần sử dụng các trang bị bảo hộ như khẩu trang, găng tay, kính bảo vệ mắt.
6. Đóng gói:
Đóng trong phuy sắt hoặc can nhựa. Khối lượng tịnh mỗi can 25 kg, mỗi phuy 190 kg.
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