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تولید کوپلیمر مقاوم جدید بهمنظور ازدیاد برداشت نفت در مخازن کربناته
شکافدار با دما و شوری باال
علی مقصودیان* ،شاهین کرد ،بهرام سلطانی سولگانی ،دانشگاه صنعت نفت اهواز یوسف تمثیلیان ،دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

اطالعات مقاله

اس��تفاده از پلیمره��ای رایج مانند پلی آکریلآمید و پلی آکریلآمید هیدرولیز ش��ده در ازدیاد برداش��ت با
چالشهایی جدی چون جذب س��طحی باال ،حساس��یت باال نس��بت به میزان ش��وری و دمای مخزن ،وجود
تاریخ ارسال به د   اور97/11/03 :
تاریخ پذیرش د   اور97/12/12 :
میکروبها ،مش��کالت مکانیکی و عدم پایداری مواجه اس��ت .به همین دلیل تاکنون اس��تفاده از این روش در
فرایند ازدیاد برداش��ت از میدانهای نفتی در مقایش��ه با روشهای حرارتی و تزریق گاز ،بهصورت فراگیر انجام
نگرفته اس��ت .بهدست آوردن ش��رایط بهینه بهمنظور افزایش برداشت نهایی و در عین حال کاهش پیامدهای
نامطلوب نیازمند آنالیز دقیق میباش��د .در این تحقیق ،روش��ی نوین برای س��اخت کوپلیمری سازگار با دما از
ترکیب پلی آکریل آمید و اس��تایرن مطرح ش��ده اس��ت که میتواند تا حدودی مش��کالت ذکر شده را برطرف
کند .در راس��تای س��نجش کوپلیمر س��اخته ش��ده ،آزمایشهايي مانند رزونانس مغناطیسی هستهای پروتون
برای بررس��ی حضور اس��تایرن در کوپلیمر ،بررسی میزان ویسکوزیته تحت دما و شوری باال و نيز میکروسکوپ
الکترونی کریوژنیک برای بررس��ی اندازه ذرات کوپلیمر انجام گرفته اس��ت .بررسی نتایج آزمايشهاي مرتبط با
رئولوژی نش��ان داد که ویسکوزیته ی کوپلیمر سازگار با دما ،در مقابل شوری و دمای باال افزایش می یابد .تمام
تستهای اولیه انجام گرفته نشان دهنده ی آن است که استفاده از این کوپلیمر می تواند یک گزینه ی مناسب واژگان کلید ی:
برای ازدیاد برداشت باشد؛ به عبارت دیگر ،در این مطالعه یک روش سنتز موثر برای تولید پلیمرهای هوشمند کوپلیمر سازگار با دما ،دمای باال،
شوری باال ،ازدیاد برداشت نفت
با مقاومت باال ارائه گردیده است.
تاریخ ارسال نویسند   ه97/10/25 :

مقدمه

بی��ش از نیم��ی از مخازن نف��ت دنیا را مخ��ازن کربناته تش��کیل
می دهند .در طی دهه های گذش��ته روشهای گوناگونی برای افزایش
قابلیت بهرهدهی مخازن کربناته شکافدار در مقیاسهای آزمایشگاهی
و میدانی مورد مطالعه ،تفسیر و آزمایش قرار گرفته است.
یک��ی از این روش ها ،س��یالبزنی با آب در مخ��ازن بوده که علت
استفاده از این روش وجود تفاوت در گرانروی آب تزریقی و نفت جهت
جایگزین��ی آب تزریقی به ج��ای نفت باقیمانده در مخزن میباش��د.
بهدلیل وجود ش��بکه ی ش��کاف ،بس��یاری از حفرات سنگ مخزن در
تماس با س��یال تزریقی قرار نمیگیرند که این امر سبب کاهش بازده
جاروب��ی و متعاقب��اً کاهش میزان نفت تولیدی نس��بت به مقدار مورد
انتظار میش��ود .دانشمندان با بررسی مواد ش��یمیایی مختلف ،اضافه
ک��ردن پلیمر به آب تزریقی را به عنوان یک گزینه ی موثر و مناس��ب
برای افزایش میزان ازدیاد برداش��ت نفت در راس��تای حل مش��کالت
بهوجود آمده پیشنهاد کرده اند[.]1
پلیمرها با افزایش گرانروی س��بب کاهش قابلیت تحرکپذیری آب،
افزایش پایداری پروفایل حرکتی ،کاهش پدیده انگش��تی شدن سیال
تزریق��ی و در نهای��ت ،افزای��ش تولید نفت از درون مخزن میش��وند.
پلیمرهای مرس��وم مورد استفاده ،پلیمرهای صنعتی و طبیعی بوده که

مهم ترین آنها بهترتیب پلی آکریل آمید و زانتان می باش��د[ .]2در حال
حاضر با وجود اینکه این مواد شیمیایی در مقیاس آزمایشگاهی نتایج
مطلوبی داش��ته اند ،اما بهدلیل وجود محدودیت هایی مانند دمای باال،
شوری باال ،وجود میکروب ها ،جذب سطحی باال ،مشکالت مکانیکی و
عدم پایداری که در مخازن هیدروکربوری وجود دارد ،هنوز اس��تفاده
از ای��ن روش در فرایند ازدیاد برداش��ت میدان ه��ای نفتی به صورت
فراگیر انجام نگرفته اس��ت[ .]3بهدست آوردن شرایط بهینه بهمنظور
افزایش برداش��ت نهای��ی و در عین حال کاه��ش پیامدهای نامطلوب
نیازمند آنالیز دقیق میباشد .در همین راستا ،امروزه محققان زیادی به
دنبال این موضوع هس��تند که با تغییر در ساختار شیمیایی پلیمرهای
مرس��وم بتوانند به افزایش تولید از مخزن کمک کنند[ .]4یکی از این
پیش��نهادها در این زمینه ،ایجاد تغییر در ساختار شیمیایی پلیمرهای
پلی آکریل آمید با اس��تفاده از گروه ه��ای آب گریز در درون زنجیره ی
اصلی این دس��ته از پلیمرها می باش��د ،که نام آنه��ا کوپلیمر بر پایه ی
پلی آکریل آمید و در تعامل با زنجیره ی آبگریزی 1اس��ت[ .]6 ,5هدف
از انجام این پروژه نیز ارائه ی روشی نوین برای سنتز یک پلیمر جدید
می باشد .در این سنتز مونومر آکریل آمید که ماده ی شیمیایی متداول
ب��رای اس��تفاده در فرایند ازدیاد برداش��ت بوده و همچنین اس��تایرن
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بهعنوان یک مونومر ارزان قیمت ،مواد تش��کیل دهنده ی این کوپلیمر
س��ازگار با دما خواهند بود .اس��تفاده از این کوپلیمر در فاز آبی ،باعث
افزایش ویس��کوزیته فاز آبی در حضور دمای باال و میزان شوری باالی
آب می شود .در همین راستا استفاده از این کوپلیمر در شرایط بحرانی
مخزن می تواند یک گزینه ی مطلوب برای برطرف کردن مشکالتی که
قب ً
ال ذکر گردید ،باش��د و در نهایت ،با حداکث��ر کردن میزان پایداری
پلیمر در مخزن مقدار بهره دهی نهایی را بهبود ببخشد.
 -1روش تحقیق

کوپلیمری جدید که نام آن کوپلیمر سازگار با دما است ،از ترکیب
دو پلیمر به نام های پلی آکریل آمید و پلی-استایرن تشکیل شده است
که با استفاده از روش پلیمریزاسیون یک مرحله ای امولسیون معکوس،
طراحی و س��نتز گردیده است .در این روش سنتز ،فاز پیوسته ماده ی
آلی بوده و به روش تشکیل مایسل درون فاز آلی فرایند پلیمریزاسیون
انجام می پذیرد .همچنین براس��اس آزمايشها انجام گرفته در گذشته
ب��رای تس��هیل در نتیجه و توزیع بهتر و مطلوب ت��ر آغازگر در محلول
امولسیون معکوس از آغازگر آلی استفاده شده است[.]7
2

 -2روش انجام آزمایش

 3.4به عنوان بهترین محدوده ی آب دوس��ت-آب گریز س��ورفکتانت ها
(تمثیلیان و همکاران ،)2016،برای تس��هیل در تش��کیل ،مایسل های
موردنظ��ر درون محفظ��ه ی رآکتور ریخت��ه و بهوس��یله هموژنایزر با
حداکثر س��رعت به مدت  30دقیقه مخلوط میشوند .در ادامه ،محلول
آبی حاوی آکریل آمید با اس��تفاده از س��رنگ به درون محفظه تزریق
گردیده ،پس از تزریق کامل محلول ذکر ش��ده ،محلول آبی و فاز آلی
ب��ا حداکثر س��رعت هموژنایزر به مدت  40دقیقه ب��ا یکدیگر مخلوط
ميش��ود .پس از پایان زمان این مرحله و تشکیل امولسیون معکوس،
مونومر اس��تایرن بهعنوان گروه آب گریز درون محفظه تزریق می گردد
و محل��ول ب��ه مدت  60دقیقه ب��ا حداکثر س��رعت هموژنایزر ترکیب
می ش��ود .پس از این مرحله دمای محلول به وس��یله ی سیرکوالتور به
 60درجه سانتی گراد رسانده و آغازگر آلی آزوبیسیسوبوتیرونیتریل به
محفظه افزوده می ش��ود .در این قس��مت ،محلول به مدت  240دقیقه
به وس��یله ی هم زن مکانیک��ی با س��رعت  250دور در دقیقه مخلوط
می گ��ردد .دلیل افزایش دم��ا در مرحله افزودن آغازگر ،فعال س��ازی
رادیکال های آزاد بوده که این مس��ئله باعث برقراری و استحکام پیوند
بین مواد آب گریز و آب دوس��ت حاضر در س��نتز کوپلیمر می گردد .در
پایان این مرحله فرایند سنتز کوپلیمر به پایان رسیده و حال با خارج
کردن محلول از محفظه ،کوپلیمر محلول به وس��یله ی پنج برابر حجم
خود در متانول ترس��یب داده می ش��ود .این کار در راس��تای اطمینان
یافتن از حذف کامل پلی استایرن که به صورت جدا از کوپلیمر تشکیل
ش��ده است ،انجام می پذیرد .در ادامه ،پس از جداسازی کامل متانول،
برای اطمینان از خش��ک ب��ودن کامل کوپلیمر و خارج ش��دن آب از
بی��ن پیوندهای کوپلیمر ،با اس��تفاده از آون 5تح��ت دمای  45درجه
س��انتی گراد کوپلیمر کام ً
ال خشک گردیده و پس از آسیاب کردن آن،
آماده ی انجام آزمايشهاي مشخصه یابی می گردد.

مواد ش��یمیایی مورد استفاده در س��نتز این کوپلیمر شامل مونومر
3
آکریل آمید ،مونومر استایرن ،تولوئن ،اسپن  ،80آزوبیسیسوبوتیرونیتریل
و آب دیونیزه بوده که تمامی مواد مورد استفاده در آزمایش خریداری
ش��ده از ش��رکت مرک آلمان و ب��ا خلوص  99درصد می باش��د .برای
س��نتز این کوپلیمر از دستگاه رآکتور ش��یمیایی مدل آیکا  2000به
همراه یک سیرکوالتور در راستای ایجاد یک دمای ثابت در محفظه ی
رآکتور اس��تفاده شده است که توانایی تحمل فشار تا  80پوند بر اینچ
مربع و دمای  250درجه ی سانتی گراد را دارا می باشد .به عالوه ،برای
خارج کردن اکس��یژن از محفظه ی رآکتور در هنگام س��نتز از کپسول  -3يافته ها
در راس��تای سنجش کوپلیمر طراحی و س��نتز شده ،تعدادی تست
نیتروژن با خلوص  99درصد استفاده شده است .فشار نیتروژن ورودی
ب��ه محفظه به ص��ورت تقریبی  35پوند بر اینچ مرب��ع بوده که بتواند برای شناس��ایی و شناخت بهتر این ماده صورت گرفته است که بتوان
اکسیژن موجود در محفظه را خارج کرده و بدینترتیب از کاهش وزن خصوصیات و رفتار رئولوژیک این ماده را در راستای انجام آزمايشهاي
ازدیاد برداشت بررسی کرد .در این مقاله دالیل و نتایج تست هایی که
مولکولی ماده سنتز شده جلوگیری کند.
در ابتدا مقداری مونومر آکریل آمید را در محلول نمک س��دیم و آب تاکنون انجام پذیرفته ،مش��خص و بیان گردیده است .نتایج تست های
دیونیزه ریخت��ه و به آکریل آمید زمان کافی داده می ش��ود که بهطور باقی مانده در مقاله های بعدی که منتشر خواهد شد ،بیان می گردد.
ش��کل 1-نمودار تس��ت رزونانس مغناطیس هس��ته ای 6را نش��ان
کامل به وس��یله ی مگنتیک اس��تیرر درون فاز آبی حل ش��ود .پس از
برق��راری جریان نیت��روژن در محفظه ی رآکتور ،تولوئ��ن بهعنوان فاز می دهد .همان طور که در ش��کل یک مشخص گردیده است ،قله های
آلی پیوس��ته و ماده اسپن  80با مقدار تعادلی آب دوست-4نفت دوست قسمت در میلیون  7.1 ،2.3 ،1.7تا  7.4و  3.4تا  4.8نشان دهنده ی
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حض��ور پیونده��ای (– )–CH–) ,(–CH2در زنجی��ره ی اصلی کوپلیمر
و حض��ور پروتون های حلقه ی بن��زن 7که زنجیره آوی��زان موجود در
ترکیب پلی اس��تایرن بوده ،می باشند .این شكل نشان می دهد ،مونومر
آب گریز در زنجیره ی اصلی کوپلیمر مطابق انتظار شرکت کرده است.
پلی استایرن در آب محلول نمی باشد و تنها قسمتی از ماده ی آب گریز
که در سیس��تم س��تون اصلی زنجیره ی کوپلیمر مشارکت داشته ،در
شکل نمایان شده اس��ت .همان طور که در شکل 1-نشان داده شد ،با
توجه به حضور پلی آکریل آمید و پلی اس��تایرن در درون ماده ی سنتز
ش��ده ،می توان اطمینان حاصل نمود که کوپلیمر موردنظر حاوی مواد
شیمیایی مورد نظر ،سنتز گردیده است.
برای مش��اهده و ارزیابی بصری رفتار کوپلیمر در مقابل دما و حضور

 1تس��ت رزونانس مغناطیسی هس��تهای پروتون گرفته شده از کوپلیمر سازگار
با دمای سنتز شده

الف

ب

در دمای  80درجه سانتیگراد و شوری  30000قسمت

در دمای  25درجهی سانتیگراد و بدون حضور نمک

 2بررسی و نمایش اهمیت وابستگی ویسکوزیته به مقدار دما و شوری

پلی اکریلآمید خالص )(PAM

 3نمایش پلیمرهای سنتز شده در آزمایش

کوپلیمر سازگار با دما )(HTAP

میزان باالی نمک حل ش��ده ،با اس��تفاده از دو حالت وضعیت تس��ت
میکروسکوپ انتقال الکترونیک 8در مقادیر متفاوت شوری و دما انجام
پذیرفت که در شکل 2-نتایج نشان داده شده است .دو محلول ساخته
شده به ترتیب عبارتند از:
 -1محلول اس��تفاده ش��ده در ش��کل-2الف کوپلیمر در دمای 25
درجه سانتی گراد در عدم حضور نمک سدیم کلراید  -2محلول بعدی
که در ش��کل-2ب نش��ان داده شده است ،محلول آب ش��ور همراه با
کوپلیم��ر در دم��ای  80درجه س��انتی گراد و مقدار ش��وری 30000
قسمت 9نمک سدیم کلراید.
این آزمایش در راس��تای بررس��ی و ارزیابی کوپلیمر سنتز شده در
شرایطی شبیه به مخازن شکافدار تحت دما و شوری باال انجام پذیرفته
است .در دما و شوری باال ،در شکل (الف) فاز آبی در عدم حضور نمک
همانن��د یک ح�لال ضعیف ،قادر به حل کردن گ��روه عاملی آب گریز
بنزن متصل به ستون اصلی کوپلیمر نمی باشد .اما در شکل (ب) نتایج
نش��ان می دهد که با افزای��ش نمک و دما لکه ه��ای در تصویر نمایان
ش��ده اند که نش��انگر افزایش ویسکوزیته می باش��د .این رفتار به دلیل
مش��ارکت زنجیره های آویزان آب گریز استایرن در حضور نمک است.
این مکانیس��م به کوپلیمر کمک می کند که در مخازن نفتی با شرایط
دما و ش��وری باال از خود مقاومت بیشتری نشان دهد و بتواند بستری
مناس��ب برای اس��تفاده از این کوپلیمر در مخازن با شرایط ذکر شده
ایجاد کند.
برای اندازه گیری مقدار ویسکوزیته ی سینماتیکی کوپلیمر سازگار
ب��ا دما و مقایس��ه آن با پلیمرهای مرس��وم ،دو مرحل��ه در نظر گرفته
شده اس��ت .مرحله ی اول بدون حضور دما و ش��وری و مرحله ی دوم
تحت دما و شوری باال .در این آزمایش برای اندازه گیری ویسکوزیته ی
س��ینماتیکی از دستگاه ویس��کومتر آبلهولده 10استفاده شده است .در
این آزمایش ،به این دلیل که پلیمرهای صنعتی نس��بت به پلیمرهای
طبیع��ی از جمله زانتان ارزان تر بوده و مقدار ریکاوری آن ها مطلوب تر
است [ ،]8پلیمر مورد استفاده برای مقایسه پلی آکریل آمید می باشد.
پلی آکریل آمید اس��تفاده شده در این آزمایش توسط روش امولسیون
معکوس سنتز گردیده و تمامی مراحل و روش تهیه ی آن مانند سنتز
کوپلیمر س��ازگار با دما بوده و تنها تف��اوت آن حذف مونومر آب گریز
اس��تایرن می باشد .در شکل 3-تصاویر پلیمرهای سنتز شده  ،مشخص
گردیده اس��ت .در این تصویر از چپ به راس��ت کوپلیمر سازگار با دما
و پلی اکریل آمید خالص نش��ان داده شده اند .علت تفاوت رنگ این دو
پلیمر س��نتز ش��ده به دلیل حضور پلی-اس��تایرن در زنجیره کوپلیمر
می باش��د که رنگ این پلیمر نس��بت به پلی اکریل آمید خالص اندکی
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ب��رای ثابت ماندن حجم محلول درون ظرف تح��ت دمای باال ،تمامی
کدر شده است.
پس از س��نتز و آماده س��ازی پلی آکریل آمید و کوپلیمر س��ازگار با این محلول ها در ظروف شیش��ه ای درپوش دار با حجم یکسان ریخته
دما ،ابتدا برای مقایس��ه مقدار ویس��کوزیته ی ای��ن دو پلیمر بدون در ش��دند .پس از آن بهمنظور همگنس��ازی دم��ا در کل محلول و ایجاد
نظ��ر گرفتن تأثیر دما و ش��وری و در دمای  25درجه ی س��انتی گراد ،ش��رایطی مشابه با مخزن نفتی ،ظروف ذکر شده ،به مدت  168ساعت
محلول ه��ای جداگان��ه از این دو پلیمر با غلظت  2000قس��مت تهیه تحت دمای  60درجه س��انتی گراد بر روی مگنتیک اس��تیرر قرار داده
گردید .پس از آن توس��ط ویس��کومتر آبلهولده ب��ا ضریب ثابت  0.03شدند .پس از سپری ش��دن مدتزمان مذکور ،بهترتیب ویسکوزیته ی
میلیمتر مربع بر ثانیه 11مقدار ویس��کوزیته ی سینماتیکی آنها بررسی س��ینماتیکی تمام��ی م��واد محلول با اس��تفاده از ویس��کومترآبلهولد
شد که نتایج ویسکوزیته در شكل 4-مشخص گردیده است .همان طور ب��ا ضریب  0.03تح��ت دمای  60درجه س��انتیگراد درون محفظه ی
که مش��اهده میش��ود ،پس از حل کردن کوپلیمر س��ازگار با دما در مخصوص این دس��تگاه اندازه گیری گردید که نتایج در شكل 5-شرح
آب دیونیزه و اندازه گیری ویس��کوزیته  ی سینماتیکی ،مشخص گردید داده ش��ده است .همان طور که در شكل مشخص است ،پس از افزایش
که ویس��کوزیته ی سینماتیکی محلول نسبت به پلی اکریل آمید کمتر دما ،ویس��کوزیته محلول پلی آکریل آمی��د و آب دیونیزه بدون حضور
می باشد ،در صورتی که مقدار ویسکوزیته ی محلول پلی آکریل آمید به نمک س��دیم کلراید کاهش حدودی  20درصدی داش��ته ،در حالیکه
مقدار 19.3سنتی اس��توک افزایش پیدا کرده است .این نتیجه نشان ویسکوزیته ی محلول کوپلیمر سازگار با دما و آب دیونیزه بدون حضور
می دهد که برای تزریق این کوپلیمر به وس��یله ی پمپ های سرچاهی نمک س��دیم کلراید به مقدار کمتری دچار کاهش ویس��کوزیته شده
نیازمن��د توان کمتری بوده و مقدار اس��تهالک و همچنین هزینه های اس��ت .همچنین پس از افزودن  100000قسمت نمک سدیم کلراید
جانب��ی حاصل از ویس��کوزیته و اصطحکاک باالی پلیمرهای مرس��وم مقدار ویسکوزیته ی محلول پلی آکریل آمید و آب نمک به مقدار کمی
دچار افزایش شده است ،در صورتی که ویسکوزیته ی محلول کوپلیمر
کاهش خواهد یافت.
در ای��ن مرحل��ه برای بررس��ی مقدار ویس��کوزیته ی س��ینماتیکی س��ازگار با دما و آب نمک افزایش شدیدتری داشته و مقدار آن بهبود
پلیمرهای سنتز ش��ده تحت دما و شوری باال از چهار محلول متفاوت یافته اس��ت .علت افزایش نس��بی ویس��کوزیته  ی پلی آکریل آمید در
حضور نمک احاطه شدن زنجیره های پلیمر به وسیله ی یون های منفی
استفاده گردید که بهترتیب عبارتند از:
وﺳﻴﻠﻪي ﻳﻮنﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده ،ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﻳﻮنﻫﺎي اﺣﺎﻃﻪ ﻛﻨﻨﺪه دﭼﺎر ﺗﻮرم ﺷﺪه و وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ
 -1محل��ول پل��ی آکریل آمی��د و آب دیونیزه ب��دون حضور نمک و مثبت بوده ،که با افزایش دما یون های احاطه کننده دچار تورم شده
سازگارﻼًباذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ زﻧﺠ
ﻃﻮر ﻛﻪ ﻗﺒ
برایﻫﻤﺎن
ﺷﻮري
یافته دﻣﺎ و
اﻓﺰاﻳﺶ
مقداریدﻣﺎ ﺑﺎ
ویس��کوزیتهﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ
ﺑﺮاي ﻛﻮﭘﻠﻴﻤﺮ
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
کوپلیمر
است .اما
افزایش
نم��ک بااﻣﺎ و
اﻓﺰاﻳﺶو آب
س��دیم کلرای��د ( -2 )PAMمحل��ول پلی آکریل آمی��د
ﺷﻮﻧﺪقب ً
زنجیره های
اﻳﻦگردید
الﻛﻪذکر
ﻣﻲ که
ﻗﻔﻞطور
ش��وریﻫﻢهمان
افزایش دما و
(-3 )PAM+NaCl
اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺤﻜﺎم ز
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ
ﻧﺰدﻳﻚ و در
دما باﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
اﺳﺘﺎﻳﺮن ﺑﻪ
ش��وری 100000قس��مت نمک س��دیم کلرای��دآوﻳﺰان ﮔﺮوه ﭘﻠﻲ
ﻧﺸﺎنمی
هم قفل
اﻳﻦ و در
نزدیک
پلی-استایرن به
ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً آویزان
سدیم
حضور نمک
محلول کوپلیمر س��ازگار با دما و آب دیونیزه بدون
ﻛﻮﭘﻠﻴﻤﺮ
شونديکهاﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ
دﻫﻨﺪه
ﻣﻮﺿﻮع
یکدیگرﻳﺎﺑﺪ.
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
گروهي ﻛﻮﭘﻠﻴﻤﺮ
وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ
ﮔﺮدﻳﺪه و
کلراید ( -4)TAPمحلول کوپلیمر س��ازگار با دما و آب نمک با شوری این عامل باعث افزایش اس��تحکام زنجیره ی کوپلیمر گردیده و نهایتاً
ﻣﺎﻧﻨﺪیﭘﻠﻲ آﻛﺮﻳﻞآﻣﻴﺪ
اﻳﻦ ﻛﻮﭘﻠﻴﻤﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ ﻣﺨﺰن ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ و ﺷﻮري ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺧﻼف ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم
 100000قس��مت نمک س��دیم کلراید( .)TAP+ NaClمقدار غلظت ویس��کوزیته ی کوپلیمر افزایش می یابد .این موضوع نش��ان دهنده
ﺷﺪه اﺳﺖ.
آن ﺑﻴﺸﺘﺮ
وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ
این وامرﻣﻘﺪار
ﻧﺸﺎن داده
ﺧﻮد
پلیمر در هر چهار ظرف یکس��ان و برابر با 2000ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ش��رایط بد مخزن مانند دما
کوپلیمر در
خواصياین
اس��ت که
باش��د.
قس��متازمی
25

PAM
TAP

10
5

)Kinematic viscosity (Cst

15.17

15

19.83
TAP+ NaCl
PAM+ NaCl

11.7

13.12

TAP

14.71

20
15
10

PAM
5

)Kinematic viscosity (Cst

19.3

20

25

0

0

ﺷﻜﻞ :4وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪي ﺳﻴﻨﻤﺎﺗﻴﻜﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﺷﻮري و در دﻣﺎي  25درﺟﻪي ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد

100000
شوری
 100000حضور
سنتز ش��ده در
ویس��کوزیته
وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪي 5
درﺟﻪي ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد
دﻣﺎي 60
ﻗﺴﻤﺖ و
پلیمرهایﺷﻮري
سینماتیکیدر ﺣﻀﻮر
ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎيی ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه
ﺳﻴﻨﻤﺎﺗﻴﻜﻲ
در:5-
ﺷﻜﻞ
دمای
 4ویسکوزیتهی سینماتیکی پلیمرهای سنتز شده بدون حضور شوری و

ﺳﻴﻨﻤﺎﺗﻴﻜﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه ﺗﺤﺖ دﻣﺎ و ﺷﻮري ﺑﺎﻻ از ﭼﻬﺎر قسمت و دمای 60درجهی سانتیگراد
سانتیگراد
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪار 25درجهی
وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪي

ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي

 -1ﻣﺤﻠﻮل ﭘﻠﻲ آﻛﺮﻳﻞآﻣﻴﺪ و آب دﻳﻮﻧﻴﺰه ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻧﻤﻚ ﺳﺪﻳﻢ ﻛﻠﺮاﻳﺪ ) -2 (PAMﻣﺤﻠﻮل ﭘﻠﻲآﻛﺮﻳﻞآﻣﻴﺪ و

ﻛﻮﭘﻠﻴﻤﺮ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ دﻣﺎ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آن ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﭘﻠﻲ آﻛﺮﻳﻞآﻣﻴﺪ ﺑ
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ
ﻫﻤﺎن-ﻃﻮر
رﻓﺖ دﻣﺎ و
ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ
ﻛﻪﻛﻮﭘﻠﻴﻤﺮ
ﻣﺤﻠﻮل
آب ﻧﻤﻚ ﺑﺎ ﺷﻮري 100000ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﻚ ﺳﺪﻳﻢ ﻛﻠﺮاﻳﺪ )3 (PAM+NaCl
80

اﺻﻠﻲ آب ﻧﻤﻚ
ﺳﺎزﮔﺎريﺑﺎ دﻣﺎ و
ﺷﻮرياﺳﺘﺎﻳﺮن
ﻛﻮﭘﻠﻴﻤﺮ ﺑﺎو ﭘﻠﻲ
آب دﻳﻮﻧﻴﺰه ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻧﻤﻚ ﺳﺪﻳﻢ ﻛﻠﺮاﻳﺪ) -4 (TAPﻣﺤﻠﻮل ﻛﻮﭘﻠﻴﻤﺮزﻧﺠﻴﺮه

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدهي آبﮔﺮﻳﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ روش ﭘﻠﻴﻤﺮﻳﺰاﺳﻴﻮن ﻳﻚ ﻣ
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و ش��وری باال برخالف پلیمرهای مرسوم مانند پلی آکریل آمید رفتاری
هوشمند از خود نشان داده و مقدار ویسکوزیته ی آن بیشتر شده است.
نتیجه گیری

همان ط��ور که انتظار می رفت کوپلیمر س��ازگار با دما که س��اختار
ش��یمیایی آن متش��کل از پلی آکریل آمید به عنوان زنجیره ی اصلی
کوپلیمر و پلی اس��تایرن به عنوان ماده ی آب گریز بودند توسط روش
پلیمریزاس��یون یک مرحله ای امولسیون معکوس طراحی و سنتز شد.
در این روش س��نتز ابتدا محلول آبی ح��اوی مونومر آکریل-آمید در
تولوئن به عنوان فاز آلی پیوس��ته و اس��پن  80به عنوان سورفکتانت
اضافه گردید و پس از آن مونومر استایرن اضافه شد .هدف از سنتز این
کوپلیمر بهبود خواص محلول پلیمری مورد استفاده در فرایند ازدیاد
برداشت در میدان های نفتی بود .در راستای سنجش و تأیید کوپلیمر
حاصل از س��نتز ،تعدادی تست مش��خصه-یابی انجام گرفت که نتایج
این تس��ت ها نش��ان داد که در حضور دما و شوری باال ویسکوزیته ی
کوپلیمر نس��بت به پلی آکریل آمید افزایش ش��دیدتری یافت که این
امر ب��ه دلیل در هم رفتن زنجیره های آبگری��ز و همچنین جلوگیری
کردن از جمع ش��دن زنجیره ی اصلی به واس��طه حضور گروه عاملی
بنزنی است.
با اندازه گیری ویسکوزیته محلول کوپلیمر و آب دیونیزه ویسکوزیته

این ماده نس��بت ب��ه پلی آکریل آمید خالص مق��داری به مراتب کمتر
داشت ،در صورتی که پس از افزودن نمک و باال بردن میزان شوری و
افزایش دما مشاهده گردید که به نسبت قدری افزایش در ویسکوزیته
محلول پلی آکریل آمید ،مقدار ویسکوزیته کوپلیمر سازگار با دما دچار
افزایش بیشتری می شود .همین امر نشان دهنده ی رفتار هوشمند این
پلیمر بوده و همچنین آن را به یک گزینه ی مناس��ب برای استفاده در
مخازن با شوری باال تبدیل می کند.
همان ط��ور ک��ه در آزمايشهاي ویس��کوزیته نش��ان داده ش��د،
ویس��کوزیتهی اولیه کوپلیمر محلول در آب مق��داری کمتر از پلی
آکریل آمی��د محل��ول بود ،که پی��ش بینی می ش��ود در تزریق این
کوپلیمر در هنگام اس��تفاده از پمپ س��رچاهی از همان تاسیسات
اس��تفاده شده در مرحله س��یالبزنی آب استفاده شود و نیاز به توان
بیش��تری نباش��د و نهایتاً ،باعث کاهش هزینه ه��ا و صرفه جویی در
زمان پروژه می شود.
به دلیل خواص مثبت این کوپلیمر ،اس��تفاده از مواد رایج و مرسوم
مورد اس��تفاده در صنعت و هزینه ی پائین خریداری این مواد ،به نظر
می رس��د که ساخت این کوپلیمر متشکل از مونومرهای در دسترس و
ارزان قیمت در مقایس��ه با دیگر کوپلیمرهای س��اخته شده متشکل از
مونومره��ای بعضاً گران و پیچیده مقرون به صرفه تر بوده و برای تولید
و استفاده در مقیاس باال مناسب خواهد بود.

پانویس ها
7. Benzene
8. Transmission Electron Microscope
9. Part per million
10. Ubbelholde visocometer
11. Square millimeter/second

1. Hydrophobically Associative copolymer
2. Hydrophobically thermoassociative copolymer
3. Azobisisobutyronitrile
4. Hydrophobic/Hydrophilic Balance
5. Oven
6. 1H-NMR spectrum
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