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سنتز و شناسایی هموپلیمر و کوپلیمر پایه
اکریلآمید و کاربرد آنها در سیال حفاری پایه آبی
حسین بیآزار ،1مهدی عبداللهی* 1و علیرضا نصیری
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 -1گروه مهندسی فرآیندهای پلیمریزاسیون ،دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 -2پژوهشکده مهندسی نفت ،پردیس توسعه صنایع باالدستی ،پژوهشگاه صنعت نفت ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت1397/4/12 :

تاريخ پذيرش1397/12/21 :

چكيده
هموپلیمــر اکریلآمیــد و کوپلیمــر اکریلآمیــد /اســتایرن جهــت کاربــرد در ســیال حفــاری پایــه آبــی بــا روش کوپلیمریشــدن مایســلی
ســنتز شــدند .نتایــج طیــف  FTIRو  NMRنشــان دادنــد کــه هموپلیمــر وکوپلیمــر بــا موفقیــت ســنتز شــدند .روش کوپلیمریشــدن
مایســلی بــه ایجــاد قطعــات مونومــر آبگریــز در زنجیــر مونومــر آبدوســت منجــر میشــود .بنابرایــن ،طــول قطعــات مونومــر آبگریــز
ش نظــری و درصــد تبدیــل واکنشهــا بــا روش وزنســنجی محاســبه شــدند .از گرانرویســنج لولــه موئیــن آبلــود بــرای بهدســت
بــا رو 
آوردن گرانــروی کاهشیافتــه محلولهــای رقیــق پلیمرهــا اســتفاده شــد و ســپس وزن مولکولــی متوســط گرانــروی پلیمرهــا توســط
روابــط تجربــی محاســبه شــد .نتایــج نشــان داد کــه مقادیــر درصــد تبدیــل و وزن مولکولــی بهدســت آمــده بــرای هموپلیمــر بیشــتر از
کوپلیمــر اســت .ایــن مشــاهدات بــه افزایــش احتمــال واکنشهــای انتقــال بــه ســطحفعال در کوپلیمریشــدن مایســلی نســبت داده
شــد .گرانــروی ظاهــری محلولهــای آبــی حــاوی پلیمرهــای سنتزشــده بــا اســتفاده از گرانرویســنج بروکفیلــد بهدســت آمــد .نتایــج
گرانرویســنجی نشــان داد کــه علیرغــم وزن مولکولــی بیشــتر هموپلیمــر اکریلآمیــد ،در شــرایط مشــابه ،گرانــروی محلولهــای
حــاوی کوپلیمــر بیشــتر اســت .ایــن رفتــار بــه تجمعــات آبگریــز واحدهــای اســتایرنی در زنجیرهــای کوپلیمــر اکریلآمیــد /اســتایرن
نســبت داده شــد .از پلیمرهــا در ســه غلظــت مختلــف در فرموالســیون ســیال حفــاری پایــه آبــی اســتفاده شــد و آزمونهــای رئولــوژی و
اتــاف ســیال بــرای دو حالــت قبــل و بعــد از  16 hrچرخــش حرارتــی در دمــای  120 °Cروی ســیالهای حفــاری ساختهشــده انجــام
شــد .نتایــج نشــان دادنــد کــه هــر دو نمونــه سنتزشــده باعــث افزایــش خــواص رئولــوژی ســیال حفــاری پایــه آبــی میشــوند هــر چنــد
کــه حضــور و افزایــش مقــدار هموپلیمــر بهدلیــل وزن مولکولــی بیشــتر ،باعــث بهبــود بیشــتر خــواص رئولــوژی و اتــاف ســیال نســبت
بــه نمونههــای حــاوی کوپلیمــر میشــود .هرچنــد کــه خــواص رئولــوژی ســیال در حضــور نمــک و پــس از اعمــال حــرارت کاهــش
یافــت امــا مقایســه نتایــج نشــان داد کــه ســیال حــاوی کوپلیمــر ،بهدلیــل قابلیــت تشــکیل شــبکه فیزیکــی ناشــی از تجمعــات آبگریــز،
توانایــی بیشــتری در حفــظ خــواص رئولــوژی دارد.
كلمات كليدي :اکریلآمید /استایرن ،کوپلیمریشدن مایسلی ،سیال حفاری پایه آبی ،گرانروی ،اتالف سیال
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مقاومــت خوبــی نــدارد [.]8

مقدمه

ســیال حفــاری بــرای حفــاری چاههــای نفــت و گاز

ماننــد خــون بــرای بــدن انســان تلقــی میشــود .ایــن

ســیال بــه شــکل یــک پراکنــش کلوییــدی اســت کــه از

ســه فــاز ســیال ماتریــس ،فــاز جامــد و فــاز شــیمیایی
تشــکیل شــده اســت [ .]1ســیاالت حفــاری پایــه آبــی

مخلوطــی از آب ،بنتونیــت ،غلظتدهنــده ،کاهنــده

اصطــکاک و روانکننــده هســتند و بــا نــام گل حفــاری

رواج دارنــد .مهمتریــن وظایــف گل حفــاری خــارج

کــردن کندههــای حاصــل از فرآینــد حفــاری ،تشــکیل
کیــک صافــی در دیــواره چــاه بــه منظــور پایــداری چــاه

و مســدود کــردن حفرههــا ،خنککننــده و روانکننــده
متــه حفــاری و کاهنــده اصطــکاک بیــن متــه و دیــواره
اســت [ .]2بــا افزایــش عمــق چــاه ،مقاومــت حرارتــی

یکــی از مشــخصههایی میشــود کــه در شــرایط
کاربــری دمــا و فشــار بــاال بایــد بــه آن توجــه نمــود [.]3
مســئله دیگــر وجــود انــواع نمکهــا در محــل حفــاری

اســت کــه گاهــی غلظــت آنهــا تــا چندیــن هــزار

ppm

نیــز میرســد [ .]4مــورد دیگــر رفتــار رئولــوژی ســیال
اســت کــه بایــد بهصــورت رقیقشــونده در برابــر بــرش

عمــل نمایــد [ 5و .]6

پلیمرهــای محلــول در آب یکــی از افزودنیهــای رایــج

در ســیال حفــاری پایــه آبــی هســتند کــه بهواســطه
حجــم هیدرودینامیکــی باالیــی کــه ایجــاد میکننــد،
میتواننــد خواصــی همچــون افزایــش گرانــروی ،کاهــش
افــت فشــار جریــان و جلوگیــری از ژل شــدن ســیال در

دمــای بــاال را امکانپذیــر کننــد [ .]4پلــی اکریلآمیــد

جزئــی آبکافتشــده بــا قابلیــت انحــال در آب و وزن
مولکولــی بــاال قــادر اســت تــا بــه محــض قرارگیــری در

آب ،بهراحتــی زنجیرهــای خــود را از هــم بــاز کنــد و بــا

شــعاع هیدرودینامیکــی باالیــی کــه بهوجــود مــیآورد
باعــث افزایــش موثــر گرانــروی شــود [ 7و  .]8مســئلهای

کــه در در مــورد پلیاکریلآمیــد جزئــی آبکافتشــده
وجــود دارد ایــن اســت کــه ایــن پلیمــر در برابــر شــرایط
عملیاتــی دشــوار (دمــای و غلظــت بــاالی نمــک)،

قرارگیــری تعــداد اندکــی گروههــای آبگریــز در
زنجیرهــای پلیمــری آبدوســت ،باعــث پیدایــش خــواص
منحصــر بــه فــردی در خــواص رئولــوژی و پایــداری

زنجیرهــا در شــرایط مختلــف دمــا ،pH ،حضــور نمــک
و  ...میشــود [ 8و  .]9غلظــت مشــخصی از پلیمرهــای

موردنظــر کــه بــه پلــی اکریلآمیــد اصالحشــده

بــا مونومــر آبگریــز

()HMPAM

معــروف هســتند،

بــا تشــکیل تجمعاتــی میــان گروههــای آبگریــز

در محلــول آبــی ،باعــث ایجــاد ســاختار شــبکههای
فیزیکــی ســهبعدی میــان زنجیرهــا میشــود کــه

نتیجــه آن ،افزایــش قابــل مالحظــهای در گرانــروی
محلــول اســت [ .]10مطالعــات انجــام شــده نشــان

دادنــد کــه عالوهبــر ماهیــت و غلظــت مونومــر آبگریــز
اســتفاده شــده ،ریزســاختار کوپلیمرهــای ســنتز شــده
اهمیــت زیــادی در تعییــن خــواص رئولــوژی و پایــداری

ایــن پلیمرهــا دارد [ 5و  .]11ریزســاختار مــورد نظــر

زنجیرهــای کوپلیمــر تجمعــی بــا اســتفاده از روش
کوپلیمریشــدن مناســب قابــل کنتــرل اســت .یکــی
از روشهــای رایــج ســنتز  ،HMPAMکوپلیمریشــدن
مایســلی اســت [ .]7در ایــن روش انحــال مونومــر

آبگریــز بهکمــک مایس ـلهای حاصــل از عامــل ســطح

فعــال صــورت میپذیــرد (شــکل .)1

پلیمریشــدن در فــاز آبــی آغــاز و زنجیرهــای در
حــال رشــد بهصــورت تصادفــی وارد مایســلهای

حــاوی مونومــر آبگریــز نیــز میشــوند .بــه ایــن
ترتیــب کوپلیمــری بــا ســاختار چندقطعــهای شــامل
قطعههــای کوچــک از واحدهــای کومونومــر آبگریــز

در کنــار قطعههــای بــزرگ اکریلآمیــد ( )AMســنتز
میشــود بهنحــوی کــه ایــن قطعــات بــه تنــاوب در
ســاختار زنجیــر اصلــی تکــرار میشــوند (شــکل )1

[ .]7طــول قطعــات آبگریــز بــا توجــه بــه عواملــی ماننــد
مقــدار امولســیفایر و غلظــت مونومــر آبگریــز تعییــن
میشــود .طرحــی از ایــن روش در شــکل  1آورده شــده

اســت.
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شکل  1طرحی از کوپلیمریشدن مایسلی مونومر آبدوست در کنار مونومر آبگریز

پژوهشهــای قبلــی نشــان دادنــد کــه طــول قطعــات

از الزامــات اســتفاده از  HMPAMدر کاربردهــای صنعتــی

موجــود در هــر مایســل ( )NHبرابــر اســت [:]4

زنجیــر باعــث افزایــش تجمعــات فیزیکــی آبگریــز و

آبگریــز ،بــا میانگیــن تعــداد مونومرهــای آبگریــز

()1

aq
C HM − C HM
)C S − cmc ( N agg

= NH

اســت ،زیــرا هرچنــد افزایــش مقــدار اســتایرن در ســاختار

در نتیجــه افزایــش گرانــروی میشــود ،ممکــن اســت
باعــث نامحلــول شــدن زنجیرهــای سنتزشــده در آب نیــز

پلیمریشــدن رادیکالــی اکریلآمیــد و اســتایرن در

شــود .تــا آنجــا کــه اطــاع داریــم اســتفاده از کوپلیمــر

گرفتــه اســت [ 5و  .]14-12نســبت فعالیــت اکریلآمیــد

پایــه آبــی و ارزیابــی رفتــار آن در برابــر اعمــال حــرارت و

بســیاری از پژوهشهــای قبلــی مــورد مطالعــه قــرار
( )rAMو اســتایرن ( )rStدر حاللــی از مخلــوط آب و ترشــیو

بوتیلالــکل مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت و مقادیــر
rAM=0/78

و

rSt=2/93

گــزارش شــده اســت [.]14

ســنتز کوپلیمرهــای اکریلآمیــد /اســتایرن بــهروش

کوپلیمریشــدن مایســلی بــا موفقیــت در پژوهشهــای
قبلــی انجــام شــده اســت [ 5و  .]14 -12در یکــی از
ایــن مطالعــات کوپلیمرهایــی بــا طــول قطعــات متفــاوت
از اســتایرن ســنتز شــده اســت [ .]12نتایــج نشــان
دادنــد بــا افزایــش طــول قطعــات اســتایرنی موجــود در

ســاختار زنجیرهــای کوپلیمــر ســنتز شــده بــا مقــدار
ثابــت از کومونومــر اســتایرن ،گرانــروی محلولهــای آبــی

حــاوی ایــن کوپلیمرهــا افزایــش مییابــد هرچنــد کــه
آزمــون حاللیــت نشــان داد ایــن رونــد باعــث کاهــش

حاللیــت زنجیرهــا شــده اســت .ایــن تغییــر در گرانــروی
محلولهــای حاصــل بــه تجمعــات قطعــات آبگریــز

زنجیرهــا بــا یکدیگــر و تشــکیل ســاختاری فیزیکــی ســه
بعــدی میــان آنهــا ارتبــاط داده شــد .نتایــج نشــان داد
کــه وجــود تــوازن در مقــدار و طــول قطعــات آبگریــز

چندقطعــهای اکریلآمیــد /اســتایرن در ســیال حفــاری
شــرایط نمکــی ،تــا بــه حــال گــزارش نشــده اســت .هــدف
اصلــی کار حاضر ،ســنتز و شناســایی هموپلیمــر و کوپلیمر

چندقطعـهای بــر پایــه اکریلآمیــد و اســتفاده از پلیمرهای
سنتزشــده در ســیال حفــاری پایــه آبــی و مطالعــه و
مقایســه رفتــار هموپلیمــر اکریلآمیــد بــا کوپلیمــر

چندقطعــهای اکریلآمیــد /اســتایرن اســت .بــرای ایــن
منظــور ،هموپلیمــر اکریلآمیــد و کوپلیمــر اکریلامیــد/
اســتایرن ســنتز شــدند و پــس از شناســایی پلیمرهــای

سنتزشــده ،خــواص محلولهــای آبــی حــاوی آنهــا نیــز
مــورد مطالعــه قــرار گرفــت .از طیفســنجیهای

FTIR

و  NMRبــرای شناســایی ســاختار پلیمرهــای سنتزشــده و

از گرانرویســنجی محلولــی ،بــرای بهدســت آوردن وزن
مولکولــی اســتفاده شــد .درصــد تبدیــل واکنــش بـهروش

وزنســنجی و طــول قطعــات آبگریز اســتایرن در ســاختار
کوپلیمــر نیــز بهکمــک روابــط نظــری بهدســت آمدنــد.

از گرانرویســنجی بروکفیلــد نیــز بــرای مطالعــه رفتــار

پلیمرهــای سنتزشــده در محلــول آبــی اســتفاده شــد.
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از ایــن پلیمرهــا در فرموالســیون ســیال حفــاری پایــه

داخــل ظــرف واکنــش اضافــه شــدند و بهمــدت 30 min

آنهــا در غلظتهــای متفــاوت از پلیمرهــا و در شــرایط

در مرحلــه بعــد 20 mg ،آمونیــوم پرســولفات بــه محلــول

آبــی اســتفاده شــد و خــواص رئولــوژی و اتــاف ســیال
ناپایــدار دمایــی و غلظــت بــاالی نمــک بررســی شــد.

اکریلآمیــد ( ،AMخلــوص  ،)%99/9اســتایرن ( ،Stخلوص
 ،)%99/9آمونیــوم پرســولفات ( ،APSخلــوص )%99/9
و ســدیم کلرایــد ( )NaClاز شــرکت مــرک خریــداری
شــدند .مونومرهــا بــا اســتفاده از روشهــای مناســب
خالصســازی شــدند [ .]12سدیمدودسیلســولفات

(( )SDSبــا خلــوص  )%99/9بهعنــوان عامــل ســطح
فعــال از شــرکت دائــه جونــگ خریــداری شــد .اســتون

(خلــوص  )%99از شــرکت دکتــر مجللــی تهیــه شــد .در
واکنشهــا نیــز از آب دوبــار تقطیــر شــده اســتفاده شــد.

ســنتز هموپلیمــر اکریلآمیــد و کوپلیمــر اکریلآمیــد/
اســتایرن

ابتــدا مقادیــر از پیــش تعییــن شــده از مونومــر
AM

آمونیــوم پرســولفات ،ظــرف واکنــش کامــا درزبنــدی
ســپس ظــرف واکنــش بهمــدت  8 hrدر حمــام آب بــا

مواد

(و

اضافــه شــد و هـمزدن ادامــه پیــدا کــرد .پــس از انحــال

شــد و بهمــدت  30 minبــا گاز نیتــروژن هوازدایــی شــد.

بخش تجربی

St

تحــت همــزدن بــا همــزن مغناطیســی قــرار گرفتنــد.

در مــورد کوپلیمــر) بههمــراه

سدیمدودسیلســولفات (جــدول  )1بــه

cc

g

 0/89از

 40آب در

دمــای  60 °Cقــرار گرفــت .ســپس واکنــش بــا افــزودن
مقادیــر اندکــی از هیدروکینــون متوقــف شــد .محصــول

واکنــش بــا اضافــه کــردن مقادیــر اضافــی از اســتون
رســوب داده شــد .بــرای خالصســازی ،محصــول رســوب
داده شــده در  50 ccآب حــل شــد و دوبــاره بــا مقادیــر
اضافــی از اســتون رســوب داده شــد .ایــن چرخــه دو بــار

دیگــر نیــز تکــرار شــد .محصــول نهایــی بهمــدت 24 hr

در آون خــاء در دمــای

C

°

 60خشــک شــد .طرحــی از

ســازوکار ایــن واکنــش در شــکل  2آورده شــده اســت.

آزمونهای شناسایی

درصــد تبدیــل یــا  )%( Cواکنشهــای پلیمریشــدن

بـهروش وزنســنجی و بــا اســتفاده از رابطــه ( )2محاســبه
شــد [( ]12جــدول .)1
()2

P
(C )%
=
×100%
M

جدول  1دستورالعمی واکنشهای همو -و کوپلیمری شدن  AMو  Stبههمراه درصد تبدیل هر واکنش ())%(C
اکریلآمید ()AM

استایرن ()St

تبدیل ()C

کد واکنش

)g (mol%

)mg (mol%

%

P1

(1/2 )100

(0 )0

94

P2

(1/1702 )98/29

(29/8 )1/71

89

*

* در هــر دو واکنــش از  0/89 gسدیمدودسیلســولفات بهعنــوان عامــل ســطح فعــال و  72 mgآمونیــوم پرســولفات بهعنــوان آغازگــر
اســتفاده شــده اســت .مقــدار آب اســتفاده شــده 40 cc ،بــود.
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طــول قطعــات اســتایرنی تشــکیل شــده در

کــه در رابطــه بــاال  Kو  aضرایــب مــارک -هووینــک

کوپلیمریشــدن مایســلی ( )P2بــا اســتفاده از رابطــه 1

بهصــورت تجربــی بهدســت میآینــد .در اکثــر کارهــای

کوپلیمــر اکریلآمیــد /اســتایرن سنتزشــده بــهروش
بهدســت آمــد .بــرای اســتفاده از ایــن رابطــه ،مقــدار
 C HM aqبــرای  Stدر دمــای  60 °Cبرابــر بــا 0/47 g/L

آب [ ]15و مقــدار

بــرای جفــت پلیمــر و حــال اســتفاده شــده هســتند کــه
مشــابه بهدلیــل غلظــت کــم کومونومــر آبگریــز ،از
تاثیــر حضــور آن بــر وزن مولکولــی صــرف نظــر شــده

بــرای سدیمدودسیلســولفات

اســت .ثوابــت  Kو  aبــرای پلــی اکریلآمیــد حــل شــده

مقــدار  Naggنیــز بــرای سدیمدودسیلســولفات برابــر بــا

رابطــه ( )7گــزارش شــده اســت [ .]17در ایــن کار نیــز

cmc

برابــر  ]16[ 9/6 mMدر دمــای واکنــش جاگــذاری شــدند.
 62قــرار داده شــد [ .]16بــه ایــن ترتیــب بــا توجــه بــه
مقادیــر اســتفاده شــده از  Stو سدیمدودسیلســولفات در

واکنــش  ،P2طــول قطعــات اســتایرنی ( )NHدر زنجیرهــای
تشــکیل شــده برابــر بــا  3بهدســت آمــد.

بــرای شناســایی گروههــای عاملــی پلیمرهــای سنتزشــده
از طیفســنجی  FTIRو  NMRاســتفاده شــده اســت.

آزمــون  FTIRبــا قرصهــای  KBrو با اســتفاده از دســتگاه

 Perkin-Elmerدر محــدوده اعــداد موجــی -4000 cm-1

 400انجــام شــد .طیفســنجی  1H-NMRبــا اســتفاده از
دســتگاه  500 MHzســاخت شــرکت

Brucker Advance

و در حــال  D2Oانجــام شــد .از گرانــروی ســنج لولــه
موئیــن آبلــود بــرای اندازهگیــری گرانــروی محلولهــای
آبــی رقیــق از پلیمرهــای سنتزشــده و محاســبه وزن
مولکولــی متوســط گرانــروی ( ) M vبهکمــک دادههــای

گرانــروی کاهشیافتــه
اســتفاده شــد [.]17

()ηred

و گرانــروی ذاتــی

η
t
=
ηs t s

()3
()4
()5

([)]η

η

 − 1 η
η
sp
s

=
=ηred 
c
c

ηsp
2
= [η ] + k H [η ] c
c

ایــن روابــط نشــان میدهنــد بــا برونیابــی نمــودار

 ηredیــا  η sp/cبرحســب غلظــت در غلظــت صفــر ،مقــدار

گرانــروی ذاتــی از عــرض از مبــداء نمــودار بهدســت
خواهــد آمــد .از مقــدار گرانــروی ذاتــی بــرای تعییــن

متوســط وزن مولکولــی گرانــروی بــا اســتفاده از رابطــه

مــارک -هووینــک اســتفاده میشــود [( ]17رابطــه .)6
()6

a

[η ] = K M v

در محلــول  0/1مــوالر از  NaClو در دمــای  25 °Cطبــق
از محلــول  0/1مــوالر  NaClبــرای اندازهگیــری گرانــروی

کاهــش یافتــه اســتفاده شــد.

0.75
()7
η ] 9.33 ×10−3 M v
=[
بــرای اندازهگیــری مقــدار گرانــروی ظاهــری محلولهــای
آبــی حــاوی پلیمرهــای سنتزشــده در ایــن تحقیــق نیــز
از گرانرویســنج بروکفیلــد مــدل  NDG-4اســتفاده شــد.
ایــن آزمــون در دمــای اتــاق و ســرعت برشــی 2/55 s-1
انجــام شــد .پلیمرهــای ســنتز شــده بــا ســه غلظــت
متفــاوت ،در فرموالســیون ســیال حفــاری پایــه آبــی
اســتفاده شــدند و تاثیــر آن بــر خــواص رئولــوژی و اتــاف
ســیال مــورد بررســی قــرار گرفــت .در ایــن آزمونهــا
یــک بــار از آب شــیر و بــار دیگــر از آب دریــا (آب حــاوی
 %4نمــک  )NaClاســتفاده شــد .همچنیــن بــرای مشــاهده
تاثیــر پلیمرهــای سنتزشــده بــر مقاومــت حرارتی ســیاالت
ســاخته شــده ،ســیاالت حفــاری ســاخته شــده بهمــدت
 4 hrتحــت چرخــش حرارتــی در دمــای  120 °Cقــرار
گرفتنــد و مــورد آزمونهــای مشــابه قــرار گرفتنــد.
فرموالســیون ســیاالت ســاخته شــده شــامل 350 cc :آب
شــیر (یــا آب حــاوی  NaCl %4در مــورد ســیال آب دریــا)،
 0/5 grکربنــات ســدیم (ســودا اش) 15 g ،بنتونیــت0/5 g ،
بــی کربنــات ســدیم و ســه غلظــت متفــاوت از  P1و  P2بــود.

خــواص رئولــوژی نمونههــا بــر اســاس اســتاندارد
 APIدر شــرایط دمــای ثابــت محیــط ،توســط دســتگاه

گرانرویســنج دوار  Fann35اندازهگیــری شــد .مدلــی

کــه اغلــب بــرای نشــان دادن خــواص جریــان ســیال
حفــاری اســتفاده میشــود ،مــدل پالســتیک بینگهــام
اســت کــه نشــان میدهــد ســیال پــس از اعمــال یــک
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تنــش ابتدایــی اضافــی ،کــه ناشــی از نیروهــای
الکتروشــیمیایی جــاذب درون ســیال اســت ،جریــان

مییابــد [:]18

n

()8

τ= τ y + µ p γ

اســتفاده شــد.
نتایج و بحث

درصــد تبدیــل واکنشهــا بــا اســتفاده از روش

در رابطــه بــاال yا τنشــاندهنده ایــن تنــش ابتدایــی

وزنســنجی رابطــه  2محاســبه شــد .نتایــج محاســبات

( μp γ ̇ nتنــش پالســتیک) نیــز نشــاندهنده ســهمی

واکنــش تــا درصدهــای تبدیــل بــاال پیشــرفت داشــتهاند،

در برابــر جریــان و حرکــت ســیال دارد .ایــن بخــش

بیشــتر بــوده اســت .نتایــج مشــابه مبنــی بــر کاهــش

اضافــی (تنــش تســلیم) و قســمت دوم رابطــه یعنــی

در جــدول  1ارائــه شــده اســت .طبــق نتایــج ،هــر دو

اســت کــه گرانــروی پالســتیک در ایجــاد مقاومــت

هــر چنــد کــه مقــدار درصــد تبدیــل واکنــش هموپلیمــر

بهدلیــل اصطــکاک مکانیکــی موجــود میــان ذرات

درصــد تبدیــل بــا ورود کومونومــر آبگریــز بــه واکنــش

در رئولــوژی ســیال حفــاری بــر اســاس اســتاندارد ،API

گــزارش شــده اســت [ 12و  .]13ایــن امــر بــه افزایــش

پــواز) ،گرانــروی پالســتیک ( ،PVبرحســب ســانتی پــواز)

آبگریــز بهدلیــل تعــداد کــم مونومــر و تعــداد زیــاد

اســتفاده از رابطههــای زیــر بهدســت میآینــد [-18

بــه ســطح فعــال نســبت داده شــد [.]13

جامــد و فــاز مایــع در ســیال حفــاری بهوجــود میآیــد.

کوپلیمریشــدن مایســلی ،در ســایر مطالعــات نیــز

ســه پارامتــر گرانــروی ظاهــری ( ،AVبرحســب ســانتی

احتمــال واکنشهــای انتقــال و اختتــام در مایســلهای

و تنــش تســلیم ( ،YPبرحســب  )Ibf/100ft2ســیال بــا

عوامــل ســطح فعــال و در نتیجــه واکنشهــای انتقــال

:]21
()9

AV= 0.5 × θ 600
PV
= θ 600 − θ300

()10
()11

=Y
P θ300 − PV

مقــدار اتــاف ســیال نیــز بــا اســتفاده از دســتگاه صافــی

فشــاری فیلترپــرس  APIانجــام شــد .در ایــن آزمــون

مقــدار ســیال عبــور داده شــده از کاغــذ صافــی در
حالــت اســتاتیک و در دمــای محیــط و فشــار 690 kPa

( ،)100 psiطــی زمــان  30 minاندازهگیــری میشــود

[ .]5بــرای ایــن کار از کاغــذ صافــی واتمــن شــماره 50

بــرای شناســایی ســاختار و گروههــای عاملــی
پلیمرهــای سنتزشــده از طیفســنجی  FTIRاســتفاده
شــد .طیفهــای هــر دو نمونــه ( P1خــط توپــر) و

(خــط چیــن) در شــکل  3آورده شــده اســت .بهدلیــل

مقــدار کــم اســتایرن موجــود در واکنــش  ،P2نشــانی از

پیکهــای مشــخصه حلقــه آروماتیــک در طیــف ایــن
نمونــه دیــده نمیشــود .حضــور اســتایرن در ســاختار

کوپلیمــر بــا ارزیابــی گرانــروی محلولهــای آبــی حــاوی
کوپلیمــر در بخشهــای بعــدی اثبــات خواهــد شــد.

100

1460 cm-1
P1
P2

400

800

3350 cm-1

2980 cm-1
3180 cm-1

3200

60
40
20

3600

2800 2400 2000 1600 1200
طول موج ()cm-1
شکل  3طیف  FTIRنمونههای ( P1خط توپر) و ( P2خط چین)

0
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عبورپذیری ()%

80
1680 cm-1

P2

شماره  ،107مهر و آبان 1398

158

پیکهــای قــوی و پهــن ظاهــر شــده در اعــداد موجــی

حــال آب دوتــره ( )D2Oاســت .همچنیــن پیــک قــوی

متقــارن و نامتقــارن گروههــای آمینــی و پیــک موجــود

پیــک مشــخصه کومونومــر اســتایرن نیــز در محــدوده

 3180 cm-1و  3350بهترتیــب مربــوط بــه ارتعاشــات

در

cm-1

موجــود در  4/7 ppmمربــوط بــه حــال ( )HODاســت.
جابهجایــی شــیمیایی

 1680مربــوط گــروه کربونیــل موجــود در

اکریلآمیــد هســتند .همچنیــن پیکهــای موجــود

ppm

 7تــا  7/3ظاهــر شــده

اســت .ایــن پیــک ،مشــخصه پروتونهــای حلقــه فنیلــی
اســتایرن اســت .بنایــران نتایــج نشــان دادنــد کــه همــو -و

در  2940 ،1550 cm-1و  1460بهترتیــب مربــوط بــه

کوپلیمــر مربوطــه بــا موفقیــت ســنتز شــدند.

ارتعاشــات خمشــی گروههــای آمیــن و ارتعاشــات

کششــی و خمشــی گروههــای متیلنــی هســتند [ .]5بــا

گرانــروی ذاتــی نمونههــا بــا اندازهگیــری گرانــروی

اســتنباط نمــود واکنــش پلیمریشــدن بــا موفقیــت در

از گرانرویســنج آبلــود در ســه غلظــت متفــاوت از

نمونههــای سنتزشــده در شــکل 4

طبــق رابطــه  5بهدســت آمــد .بــا اســتفاده از دادههــای

توجــه بــه پیکهــای شناســایی شــده در طیــف میتــوان

کاهشیافتــه محلولهــای آبــی رقیــق بــا اســتفاده

هــر دو واکنــش انجــام شــده اســت.

نمونههــا شــکل  5و رســم نمــودار آن برحســب غلظــت،

طیــف

1H-NMR

آورده شــده اســت و تمامــی پیکهــا بهکمــک اعــداد

گرانــروی ذاتــی هــر نمونــه و رابطــه مــارک -هووینــک

شــدند .بــا توجــه بــه طیــف ،پیــک قــوی موجــود در

 Kو  aبــرای جفــت پلیمــر و حــال اســتفاده شــده [،]17

رابطــه  6و مقادیــر تجربــی گــزارش شــده بــرای دو ثابــت

بــه پروتونهــای موجــود در ســاختار تخصیــص داده

وزن مولکولــی متوســط گرانــروی ( ) M vبــرای هــر نمونــه

محــدوده جابهجاییهــای شــیمیایی  1/2 ppmتــا 1/7

بــه گروههــای متیلــن ( )CH2و پیــک قــوی موجــود در
محــدوده  1/9 ppmتــا  2/3بــه گروههــای متیــن

محاســبه شــد (جــدول  .)2نتایــج نشــان داد کــه وزن

مولکولــی نمونــه هموپلیمــر بیــش از دو برابــر ،نمونــه

()CH

ســازنده زنجیــر اصلــی پلیمرهــا تخصیــص داده میشــود.

کوپلیمــر بهدســت آمــده اســت .ایــن نتایــج را میتــوان

آمیــد در  6/8 ppmتــا  7/7ظاهــر شــدهاند .علــت ضعــف

نمونههــای ســنتز شــده بــهروش کوپلیمریشــدن

بــه واکنشهــای انتقــال بــه عوامــل ســطح فعــال در

همچنیــن پیــک مربــوط بــه پروتونهــای آمینــی گــروه

مایســلی نســبت داد [.]17

ایــن پیکهــا تبــادل پروتونهــای گــروه آمیــد بــا

9/0 8/5 8/0 7/5 7/0 6/5 6/0 5/5 5/0 4/5 4/0 3/5 3/0 2/5 2/0 1/5 1/0 0/5 0/0
ppm

شکل  4طیفهای  NMRنمونههای (الف)  P1و (ب) P2
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شکل  5نمودار تغییرات گرانروی کاهش یافته برحسب غلظت پلیمر محلول در آب حاوی  0/1موالر  NaClدر دمای ثابت محیط
جدول  2نتایج گرانروی ذاتی ([ ،)]ηوزن مولکولی متوسط گرانروی(  )v Mو ضریب همبستگی ( )R2منحنی خطی نمودارهای رسمشده در
شکل 4
[]η

() M v

()mL/g

()g/mol

P1

215/69

6/6 × 105

0/988

P2

122/67

3/1 × 105

0/990

کد نمونه

R2

نتایــج گرانــروی ظاهــری محلولهــای آبــی حــاوی

وزن مولکولــی پلیمــر پایــه اکریلآمیــد اســتفاده شــده

بروکفیلــد بهدســت آمــده اســت در شــکل  6ارائــه شــده

فرموالســیون دو نــوع ســیال حفــاری پایــه آبــی بهترتیــب

پلیمرهــای سنتزشــده کــه بــا اســتفاده از گرانرویســنج
اســت .نتایــج نشــان دادنــد کــه بــا افزایــش غلظــت هــر
یــک از پلیمرهــا ،گرانــروی ظاهــری محلــول آبــی افزایــش
مییابــد .ایــن مــورد نشــان دهنــده تاثیــر مثبــت

پلیمرهــای ســنتز شــده بــر افزایــش خــواص گرانــروی
محلولهــای آبــی اســت .هــر چنــد کــه نتایــج وزن

مولکولــی پلیمرهــا نشــان داد کــه وزن مولکولــی نمونــه

 P1بیــش از دو برابــر وزن مولکولــی  P2اســت ،امــا مقایســه

نتایــج گرانــروی محلولهــای آبــی حــاوی ایــن دو پلیمــر
در غلظتهــای یکســان شــکل  6نشــان میدهــد کــه

اســت .پلیمرهــای  P1و  P2بــا ســه غلظــت متفــاوت در
بــر پایــه آب بــدون نمــک (آب شــیر) و آب حــاوی %4

 NaClاســتفاده شــد و بههمــراه ســیال فاقــد پلیمرهــای
سنتزشــده (ســیال پایــه) ،قبــل ( )BHRو بعــد از چرخــش

حرارتــی ( )AHRتحــت آزمــون رئولــوژی قــرار گرفتنــد.
نتایــج بهدســت آمــده از ایــن آزمــون بهکمــک روابــط
( )10( ،)9و ( )11بــه پارامترهــای گرانــروی ظاهــری،

گرانــروی پالســتیک و تنــش تســلیم ســیال تبدیــل
شــدند کــه مقادیــر آنهــا بــرای ســیالهای برپایــه آب

شــیر و آب دریــا جــدول  3آورده شــده اســت.

نمونــه حــاوی کوپلیمــر اکریلآمیــد /اســتایرن ( )P2باعــث

هــر چنــد مقادیــر مناســب خــواص رئولوژیکــی ســیال

ایــن رفتــار بهدلیــل تجمعــات آبگریــز تشکیلشــده

شــیل و خــواص مــورد نظــر بــرای حفــاری متفــاوت

افزایــش بیشــتر گرانــروی ظاهــری محلــول شــده اســت.

حفــاری ممکــن اســت بــا توجــه بــه نــوع ســیال ،نــوع

میــان زنجیرهــای پلیمــر ،ناشــی از قطعــات اســتایرنی

باشــد ،امــا طبــق اســتاندارد صنعــت نفــت آمریــکا

()API

در ســاختار زنجیــر اســت [ .]12بنابرایــن ایــن نتایــج

هرچقــدر مقادیــر گرانــروی ظاهــری ( ،)AVگرانــروی

و تاثیــر بیشــتر تجمعــات آبگریــز میــان زنجیرهــای

اعــداد  15 cP ،20 cPو  35 Ibf/100ft2نزدیکتــر باشــد،

نشــاندهنده حضــور کومونومــر اســتایرن در نمونــه

P2

پلیمــر بــر افزایــش گرانــروی محلــول آبــی ،نســبت بــه

پالســتیک ( )PVو تنــش تســلیم ( )YPبهترتیــب بــه
ســیال موردنظــر مطلوبتــر خواهــد بــود.
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0

0

گرانروی ظاهری ()mPa.s

120

20
30
40
غلظت ()g/L
-1
شکل  6تغییرات گرانروی ظاهری محلول آبی برحسب غلظت پلیمرهای سنتزشده در دمای محیط و سرعت برشی ثابت 2/55 s
جدول  3دادههای گرانروی ظاهری ،گرانروی پالستیک ،تنش تسلیم و اتالف سیال نمونههای سیال حفاری تحت آزمون
نوع سیال

گرانروی ظاهری

گرانروی پالستیک

تنش تسلیم

اتالف سیال

()cP

()cP

()Ibf/100ft2

()mL

BHR

AHR

BHR

AHR

BHR

AHR

BHR

AHR

سیال پایه آب شیر

8

12

4

8

8

8

18/5

48

سیال پایه آب شیر  %0/21 +وزنی P1

28/5

10/5

7

7

43

7

14/5

15

سیال پایه آب شیر  %0/4 +وزنی P1

118

15/5

73

10

90

11

11/5

10/2

سیال پایه آب شیر  %0/7 +وزنی P1

100

17

65

9

70

16

11/7

12/5

سیال پایه آب شیر  %0/21 +وزنی

P2

15/5

9/5

5

6

21

7

19

16/5

سیال پایه آب شیر  %0/4 +وزنی

P2

28/5

12/5

10

9

37

7

13/8

13/3

سیال پایه آب شیر  %0/7 +وزنی

P2

69/5

11

24

6

91

10

13/7

14/5

15/5

11

5

5

21

12

188

-

سیال پایه آب دریا  %0/21 +وزنی P1

7

9

7

9

0

0

70

57

سیال پایه آب دریا  %0/4 +وزنی P1

16

26/5

22

16

0

21

19

23/5

سیال پایه آب دریا  %0/7 +وزنی P1

47/5

18

18

13

59

10

13/5

16/2

سیال پایه آب دریا  %0/21 +وزنی

P2

14

4/5

13

3

2

3

103

45

سیال پایه آب دریا  %0/4 +وزنی

P2

16

5/5

18

4

0

3

24/5

27

سیال پایه آب دریا  %0/7 +وزنی

P2

18/5

8

16

7

5

2

11/5

23/5

سیال پایه آب دریا (حاوی )NaCl %4

*

همچنیــن در ایــن اســتاندارد مقــدار اتــاف ســیال

()FL

در فرموالســیون ســیال حفــاری دارد [ .]22همچنیــن این

کمتــر از  15 mLخــوب و مقــدار کمتــر از  10 mLعالــی

نتایــج نشــان میدهنــد کــه نمونــه  P1خــواص رئولــوژی

نشــان میدهــد کــه حضــور و افزایــش مقــدار پلیمرهــای

تغییــر کــرد ه اســت .ایــن افزایــش بیشــتر خــواص

مقــدار پارامترهــای رئولــوژی ســیال (گرانــروی و تنــش

نقــش افزایــش وزن مولکولــی در تغییــر خــواص رئولــوژی

تعریــف شــده اســت [ .]21نتایــج موجــود در جــدول 3

 P1و  P2در فرموالســیون ســیال حفــاری ،باعــث افزایــش
تســلیم) شــده اســت .ایــن افزایــش در خــواص رئولــوژی

نشــان از موثــر بــودن حضــور ایــن افزودنیهــای پلیمــری

ســیال بــر پایــه آب شــیر را بیــش از نمونــه  P2دســتخوش

رئولــوژی در نمونــه حــاوی هموپلیمــر نشــان میدهــد
ســیال حفــاری بــر پایــه آب شــیر ،بیــش از تاثیــر حضــور
تجمعــات آبگریــز میــان زنجیرهــای پلیمــر اســت.
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ایــن مــورد میتوانــد بهدلیــل غلظــت کمتــر پلیمرهــای

بررســی تاثیــر نمــک بــر عملکــرد پلیمرهــای سنتزشــده،

محلولهــای آبــی مــورد آزمــون و یــا اختــال در تشــکیل

ســیالهای آب شــیر و آب دریــا نیــز انجــام شــد و ســه پارامتر

 P1و  P2در ســیالهای حفــاری ســاخته شــده نســبت بــه

در ســیال حفــاری پایــه آبــی ،مقایســه خــواص رئولــوژی

تجمعــات آبگریــز بهدلیــل حضــور مــواد تشــکیلدهنده

AVS/Tا PVS/T ،و  YPS/Tبهصــورت مقــدار هــر پارامتــر در ســیال

باشــد [ .]4نتایــج موجــود در جــدول  3نشــان میدهــد کــه

حالــت قبــل از چرخــش حرارتــی) محاســبه و در جــدول

ســیال حفــاری همچــون بیکربنــات ســدیم و یــا بنتونیــت

بهصــورت نســبی خــواص رئولــوژی ســیالهای ســاخته
شــده ،پــس از چرخــش حرارتــی کاهــشیافتـ ه اســت .بــرای
دیــد بهتــر نســبت بــه مقــدار ایــن اتــاف ،نســبت مقــدار هر
پارامتــر بعــد از چرخــش حرارتــی ( )AHRبــه مقــدار آن قبل

از چرخــش حرارتــی ( ،)BHRبــرای ســیال بــر پایــه آب شــیر

آب دریــا نســبت بــه مقــدار همــان پارامتــر در آب شــیر (در

 5نمایــش داده شــد .نتایــج ارائهشــده در جــدول  5نشــان
میدهــد کــه مقــدار هــر ســه پارامتــر AVS/Tا PVS/T ،و YPS/T

در ســیال حاوی کوپلیمر (نمونه  ،)P2بیشــتر بــوده و در نتیجه
توانایــی ایــن ســیال در حفــظ خــواص رئولــوژی در حضــور

نمــک ،بیــش از ســیال مشــابه حــاوی هموپلیمــر بوده اســت.

در جــدول  4محاســبه شــده و بــا زیــر نویــس  A/Bمشــخص

نتایــج آزمــون اتــاف ســیال در جــدول  3ارائــه شــده اســت.

هــر قــدر ایــن پارامتــر بزرگتــر باشــد نشــاندهنده ایــن

در فرموالســیون ســیال حفــاری پایــه آبــی دارنــد .بــا توجه به

بهتــر حفــظ نمــوده اســت .نتایــج نشــان داده شــده در جدول

پلیمرهــا  ،اتــاف ســیال کاهــش مییابــد .همچنین مشــاهده

 YPA/Bبهدســت آمــده بــرای ســیال حفــاری حــاوی پلیمــر

بــرای ســیال حفــاری حــاوی هموپلیمــر اکریلآمیــد (نمونــه

شــده اســت.

اســت کــه ســیال حفــاری خــواص خــود را در برابــر حــرارت

 4نشــان میدهنــد کــه هــر ســه پارامتــر AVA/Bا PVA/B ،و
 ،P2در بیشــتر مــوارد دارای مقادیــر بزرگتــری هســتند .ایــن

ایــن نتایــج نیــز نشــان از موثــر بــودن پلیمرهای ســنتز شــده
جــدول  3مشــاهده میشــود کــه بــا حضــور و افزایــش مقــدار
شــد در حالــت کلــی مقادیــر اتــاف ســیال بهدســتآمده

)P1کمتــر اســت؛ بنابرایــن میتــوان اســتنباط کــرد کــه

مــورد نشــان میدهــد کــه وجــود تجمعــات آبگریــز میــان

همچــون خــواص رئولــوژی ســیاالت حفــاری ،وزن مولکولــی

افزایــش مقاومــت حرارتــی ســیال حفــاری شــده اســت .برای

اکریلآمیــد در کاهــش پارامتــر اتــاف ســیال اســت [.]18

زنجیرهــای کوپلیمــر اکریلآمیــد /اســتایرن (نمونــه  ،)P2باعث

پلیمــر اســتفاده شــده ،مهمتریــن مشــخصه پلیمــر پایــه
جدول  5مقادیر پارامترهای PVS/T ، AVS/Tا YPS/T ،و FLS/T

جدول  4مقادیر پارامترهای AV A/BاPVA/B ،ا YPA/B،و FLA/B

نمونههای سیال حفاری بر پایه آب شیر

پارامتر

*

AVA/B
PVA/B
YPA/B
FLA/B

کد نمونه

نمونههای سیال حفاری آزمونشده قبل از چرخش حرارتی
()BHR

پارامتر

*

کد نمونه

0/21

0/4

0/7

P1

0/25

0/14

0/48

P2

0/9

0/56

0/27

P1

1

0/30

0/28

P2

2/6

1/80

0/67

P1

0

0

0/84

P2

0/10

0

0/05

P1

4/83

1/56

1/15

P2

5/42

1/78

0/84

مقدار پلیمر ( %وزنی)
0/21

0/4

0/7

P1

0/37

0/13

0/17

P2

0/61

0/44

0/16

P1

1

0/14

0/14

P2

1/2

0/90

0/25

P1

0/16

0/12

0/23

P2

0/33

0/19

0/11

P1

1/03

0/89

1/07

P2

0/87

0/96

1/06

*  A/Bنشاندهنده نسبت مقدار هر پارامتر بعد از چرخش حرارتی
( )AHRبه مقدار آن پارامتر قبل از چرخش حرارتی ()BHR

AVS/T

PVS/T

YPS/T

FLS/T

مقدار پلیمر ( %وزنی)

*  S/Tنشاندهنده نسبت مقدار هر پارامتر در سیال آب دریا
نسبت به مقدار همان پارامتر در سیال آب شیر
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بــا هــدف مشــاهده تاثیــر حــرارت و حضــور نمــک بــر

زیــاد عامــل ســطح فعــال در مایسـلها نســبت داده شــد.

دو پارامتــر  FLA/Bو  ،FLS/Tمشــابه پارامترهــای رئولــوژی،

مولکولــی بیشــتر زنجیرهــای هموپلیمــر اکریلآمیــد،

پارامتــر اتــاف ســیال ســیاالت حفــاری ســاخته شــده،
تعریــف شــدند و مقادیــر آنهــا محاســبه و بهترتیــب

در جدولهــای  4و  5آورده شــدند .ایــن نتایــج نشــان
میدهنــد کــه عملیــات چرخــش حرارتــی تاثیــر قابــل

توج ـهای در مقادیــر پارامتــر اتــاف ســیال ایجــاد نکــرده
و مقادیــر بهدســت آمــده بــرای  FLA/Bتقریبــا در همــه

حــاالت بــه یــک خیلــی نزدیــک هســتند .در طــرف
مقابــل نتایــج موجــود در جــدول  5نشــان میدهــد

کــه حضــور نمــک باعــث افزایــش شــدید اتــاف ســیال
(افزایــش پارامتــر  )FLS/Tشــده اســت؛ هــر چنــد کــه بــا

افزایــش مقــدار  P1و  P2در فرموالســیون ســیال حفــاری،
مقاومــت ســیال در برابــر نمــک بهبــود یافتــه و پارامتــر

 FLS/Tبــه عــدد یــک نزدیــک شــده اســت .همچنیــن
مقایســه پارامتــر  FLS/Tبیــن ســیاالت ســاخته شــده بــا

 P1و  P2نشــان میدهــد کــه مقاومــت ســیال حــاوی

کوپلیمــر اکریلآمیــد /اســتایرن در برابــر حضــور نمــک،

بهتــر از نمونــه مشــابه حــاوی هموپلیمــر اکریلآمیــد
اســت.

گرانــروی ظاهــری محلولهــای آبــی حــاوی کوپلیمــر،
بهدلیــل تشــکیل تجمعــات آبگریــز میــان زنجیرهــا

بیشــتر اســت .پلیمرهــای ســنتز شــده بــا ســه غلظــت
متفــاوت در فرموالســیون ســیالهای حفــاری پایــه آب
شــیر و آب دریــا (آب حــاوی  %4نمــک  )NaClاســتفاده
شــدند و تاثیــر حضــور آنهــا بــر خــواص رئولــوژی و اتــاف

ســیال ،در دو حالــت قبــل و بعــد از چرخــش حرارتــی

بررســی شــد .نتایــج بهدســت آمــده از ایــن آزمونهــا
نشــان دادنــد کــه حضــور پلیمرهــای ســنتز شــده باعــث
افزایــش مقــدار پارامترهــای رئولــوژی (گرانــروی و

تنــش تســلیم) میشــوند .مقایســه نتایــج ســیالهای

حفــاری ســاخته شــده پــس از اعمــال چرخــش حرارتــی

و حضــور  %4نمــک در ســیال نشــان داد کــه توانایــی
ســیال حــاوی کوپلیمــر اکریلآمیــد /اســتایرن در حفــظ
ل مشــابه
خــواص رئولــوژی و اتــاف ســیال ،بیــش از ســیا 

حــاوی هموپلیمــر اکریلآمیــد اســت .ایــن مــورد نیــز بــه
توانایــی ایــن پلیمــر در ایجــاد تجمعــات آبگریــز میــان

گروههــای آبگریــز و تشــکیل ســاختار ســه بعــدی

نتیجهگیری

هموپلیمــر اکریلآمیــد

()P1

و کوپلیمــر اکریلآمیــد/

اســتایرن ( )P2بــهروش پلیمریشــدن مایســلی ســنتز

شــدند .طیفهــای

نتایــج گرانرویســنجی نشــان دادنــد کــه علیرغــم وزن

FTIR

و

NMR

ســنتز موفــق

فیزیکــی میــان زنجیرهــا نســبت داده شــد.

عالئم و نشانهها

 :NHمیانگیــن تعــداد مونومرهــای آبگریــز موجــود در هــر

پلیمرهــای موردنظــر را تائیــد کردنــد .طــول قطعــات

ما یسل

پایــه اکریلآمیــد برابــر بــا  3محاســبه شــد .تبدیــل

 :CHMغلظت مولی اولیه کومونومر آبکریز در فاز آبی

کومونومــر آبگریــز اســتایرن در زنجیــر پلیمــر بــر

 :ηsگرانروی حالل

واکنشهــای انجــامشــده بهکمــک روش وزنســنجی،

 :tزمان عبور محلول پلیمر از لوله موئین

و  P2محاســبه شــد .وزن مولکولــی متوســط گرانــروی

 :tsزمــان عبــور حــال خالــص از لولــه موئیــن

برابــر بــا  94و  ،%89بهترتیــب بــرای واکنشهــای

P1

همــو -و کوپلیمــر سنتزشــده نیــز بهترتیــب برابــر 105

×  6/6و  3/1 × 105هــزار گــرم بــر مــول بهدســت آمــد.

درصــد تبدیــل و وزن مولکولــی کمتــر نمونــه  ،P2بــه
واکنشهــای انتقــال بــه عامــل ســطح فعــال در واکنــش
کوپلیمریشــدن مایســلی ،غلظــت کــم مونومــر و غلظــت

 :CSغلظــت مولــی اولیــه عامــل ســطحفعــال در فــاز آبــی

... سنتز و شناسایی هموپلیمر و
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 وزن مونومر مصرفی در واکنشهای پلیمری شدن:M

 غلظت اشباع کومونومر آبکریز در فاز آبی:CHMaq

 وزن پلیمــر بهدســت آمــده از واکنشهــای پلیمــری:P

 غلظــت بحرانــی عامــل ســطح فعــال بــرای تشــکیل:cmc

 تنش تسلیم سیال:YP

 ثابت هاگینز:kH

 گرانروی پالستیک سیال:PV
شــدن

 وزن مولکولی متوسط گرانروی:) M

(

v

 اتالف سیال:FL

 گرانروی کاهشیافته:ηred

 گرانروی مخصوص:ηsp
مایســل

 عدد تجمع عامل سطح فعال:Nagg

 هموپلیمر اکریلآمید سنتزشده:P1

 نسبت فعالیت مونومر اکریلآمید:rAM

 قبل از گرمادهی به سیال:BHR

 استایرن سنتزشده/ کوپلیمر اکریلآمید:P2

 بعد از گرمادهی به سیال:AHR

 تنش ابتدایی وارد شده بر سیال:τy

 گرانروی ذاتی:]η[

 گرانروی محلول:η

 نسبت فعالیت مونومر استایرن:rST

 درصد تبدیل واکنشهای پلیمری شدن:C

 گرانروی ظاهری سیال:AV
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[6]. Barbey R., Lavanant L., Paripovic D., Schüwer N., Sugnaux C., Tugulu S. and Klok H., “Polymer brushes
via surface-initiated controlled radical polymerization: synthesis, characterization, properties, and applications,”
Chem. Rev., Vol. 109, pp. 5437-5527, 2009.

[7]. Liao Y.,Zheng H.,Dai L., Li F., Zhu G., Guan Q.,Sun Y. and Tang X., “Hydrophobically modified polyacrylamide
synthesis and application in water treatment,” Asian. J. Chem., Vol. 26, pp. 5923-5927, 2014.
[8]. Candau F. andSelb J., “Hydrophobically-modified polyacrylamides prepared by micellar polymerization,” Adv.
Colloid. Interfac., Vol 79, pp. 149-172, 1999.
[9]. Ezzell S. and McCormick C., “Water-soluble copolymers. 39. Synthesis and solution properties of associative
acrylamido copolymers with pyrenesulfonamide fluorescence labels,” Macromolecules, Vol. 25, pp. 1881-1886,
1992.

1398  مهر و آبان،107 شماره

164

[10]. Rabiee A., Ershad-Langroudi A. and Zeynali M.E., “A survey on cationic polyelectrolytes and their applications: Acrylamide derivatives,” Rev. Chem. Eng., Vol. 31, pp. 239-261, 2015.
[11]. Talelli M.,Rijcken C., Van Nostrum C., Storm G. and Hennink W., “Micelles based on HPMA copolymers,” Adv.
Drug. Deliver. Rev., Vol. 62, pp. 231-239, 2010.
[12]. Khakpour H. and Abdollahi M., “Synthesis, characterization, rheological properties and hydrophobic nano-association of acrylamide/styrene and acrylamide/sodium styrene sulfonate/styrene co-and terpolymers,” J. Polym.
Res., Vol. 23, pp. 168-177, 2016.
[13]. Oketola A. and Torto N., “Synthesis and characterization of poly(styrene-co-acrylamide) polymers prior to
electrospinning,” Adv. Nanoparticles, Vol. 2, pp. 83-87, 2013.
[14]. Minsk L., Kotlarchik C. and Darlak R.S., “Effect of solvents upon the copolymerization of acrylamide and
styrene.” J. Polym. Sci. A., Vol. 11, pp. 353-365, 1973.
[15]. Lane W., “Determination of solubility of styrene in water and of water in styrene,” Ind. Eng. Chem., Vol. 18,
pp. 295-296, 1946.
[16]. Chern C., “Principles and applications of emulsion polymerization,” 1st ed. John Wiley & Sons, pp. 1-248,
2008.
[17]. Hill A., Candau F. and Selb J., “Properties of hydrophobically associating polyacrylamides: influence of the
method of synthesis,” Macromolecules, Vol. 26, pp. 4521-4532, 1993.
[18]. Wu Y., Wang Z.,Yan Z., Zhang T., Bai Y., Wang P.,Luo P., Gou S. and Guo Q., “Poly (2-acrylamide-2-methylpropanesulfonic acid)-modified SiO2 nanoparticles for water-based muds,” Ind. Eng. Chem. Res., Vol. 56, pp.
168-174, 2016.
[19]. Chen F.,Wu Y.,Wang M. and Zha R., “Self-assembly networks of wormlike micelles and hydrophobically
modified polyacrylamide with high performance in fracturing fluid application,” Colloid. Polym. Sci., Vol. 293, pp.
687-697, 2015.
[20]. Lazaro A., Quercia G. and Brouwers H. J. H., “Production and application of a new type of nano-silica in
concrete,” In Proceedings of The International Conference on Building Materials, Finger-Institut fur Baustoffkunde,
Weimar, Germany, 2012.
[21]. Adler S and Siegele F., “Drilling aud additives,” Encyclopedia of Polymer Science and Technology, Mark HF,
Gaylord NG and Bikales NM Eds, Interscience, New York, 1996.
[22]. Zhong C., Luo P., Ye Z. and Chen H., “Characterization and solution properties of a novel water-soluble terpolymer for enhanced oil recovery,” Polym. Bull., Vol. 62, pp. 79-89, 2009.

Petroleum Research
Petroleum Research 2019(October-November), Vol. 29, No. 107, 40-43

DOI: 10.22078/pr.2019.3256.2555

Synthesis and Characterization
of Acrylamide-Based Homo-and
Copolymers and Their Application in
Water-Based Drilling Fluid
Hossein Biazar1, Mahdi Abdollahi*1, and Alireza Nasiri2
1. Polymer Reaction Engineering Department, Faculty of Chemical Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2. Petroleum Engineering Division, Research Institute of Petroleum Industry, Tehran, Iran
abdollahim@modares.ac.ir

DOI: 10.22078/pr.2019.3256.2555
Received: July/03/2018

Accepted: March/12/2019

INTRODUCTION

hydrophobic associations, leading to significant

Water-based drilling fluid (WBDF) is a colloidal

increase in the aqueous solution viscosity [2].

dispersion containing matrix, solid and chemical

In the present study, polyacrylamide homopoly-

phases, and its roles in during drilling process are

mer and acrylamide/styrene (AM/St) copolymer

transferring drilled cutting to surface, forming

were synthesized via micellar copolymerization

filter cake on the well, cooling and bit lubricating

method and then characterized. Based on the lit-

[1]. Hydrophilic polymers are one of the most

erature, copolymers synthesized via this method

important polymers used in drilling fluid (DF),

have a multiblock structure as a hydrophobic

controlling the fluid viscosity and reducing the

blocks incorporated into the hydrophilic chains.

fluid loss. Among other hydrophilic polymers,

Finally, effect of presence of synthesized poly-

partially hydrolyzed polyacrylamide (PHPA) is able

mers in the WBDF was investigated.

to increase fluid viscosity at low concentrations
due to its high hydrophilicity and high molecular

EXPERIMENTAL PROCEDURE

weight. However, this polymer has not a good

SYNTHESIS

resistant against harsh operation conditions such

HOMO- AND COPOLYMERS

as high salinity and temperature. It has been

First, 1.2 g AM, for synthesis of homopolymer

shown in the previous works that incorporating

(P1), and 1.1702 g AM and 0.0298 g St, for

a small amount of hydrophobic monomers into

synthesis of copolymer (P2), were added to

the hydrophilic acrylamide (AM) chains results

40 ml distilled water. After dissolution, 20 mg

in the three-dimensional physical networks via

ammonium persulfate as an initiator was added

OF

ACRYLAMIDE-BASED

41
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ampule, the solution was purged with N2 gas for 30

RESULTS AND DISCUSSION PHASE
COMPOSITION ANALYSIS

min and then immersed in water bath at 60 oC for 8

Conversion of monomer to polymer was obtained

h. Finally, reaction was terminated with adding small

to be 94 and 89 wt.% for reactions P1 and P2

amount of hydroquinone, washed two times with

respectively. Also, viscosity-average molecular

excess acetone and dried under vacuum at 60 oC for

weight was estimated to be 6.6 × 105 and 3.1 ×

24 h.

105 g/mol for homo- and copolymer respectively.

under magnet stirring. After sealing the reaction

Higher conversion and molecular weight of

CHARACTERIZATION

homopolymer can be attributed to presence of

Monomer conversion was determined via

transfer reaction in the micellar copolymerization

gravimetric method using corresponding equation

resulted from emulsified used in this reaction

[3]. Length of St blocks in the copolymer chains

[3]. Moreover, length of St blocks in the AM/St

was also calculated via an equation reported in

copolymer (P2) was estimated to be 3.

the literature [4]. FT-IR spectroscopy was used to

FT-IR spectra of polymers are shown in Fig. 1.

characterize functional groups of the synthesized

Due to low amount of St incorporated into the

polymers. Also, viscosity method was used to

copolymer, there is no distinguishable absorption

measure intrinsic viscosity in 0.1 M NaCl aqueous

band for St (Presence of St in the copolymer was

solution, from which viscosity-average molecular

verified by NMR). Absorption bands appeared

weight was estimated using Mark-Houwink

at 3180 and 3350 cm-1 can be assigned to amine

equation with corresponding constants reported

stretching vibrations while that appeared at 1680

for 0.1 M NaCl aqueous solution in the literature

cm-1 is related to the amide carbonyl group. Also,

[5]. Intrinsic viscosity was measured to be 215.69

peaks appeared at 1550, 2940 and 1460 can be

and 122.67 ml/g for homo- and copolymer

assigned to the amine group bending vibration

respectively. To investigate the effect of polymer

and C-H stretching and bending vibrations

concentration on the aqueous solution viscosity,

respectively [5]. Based on the appeared peaks, it

Brookfield viscometer was used under room

seems that polymerization has been performed

temperature at a shear rate of 2.55 s .

successfully in both reactions.

-1

Three different concentrations of polymers P1 and
P2 were used in the WBDF recipe. Corresponding
fluids were subjected to the viscometry and fluid
loss tests. WBDF contains 350 ml tap water, 0.5
g sodium carbonate, 15 g bentonite and given
amount of synthesized polymer. To investigate
salt effect, above- mentioned fluid was also
prepared with a water having 4 wt.% NaCl salt
(namely sea water). Thermal stability of WBDFs
was evaluated via hot rolling at 120 oC for 4 h and
measuring properties of aged fluids.

Figure 1: FT-IR spectra of homo- and copolymer.

Results of apparent viscosity of aqueous solution
versus polymer concentration are shown in Fig.
2, showing an increase in the apparent viscos
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ity by increasing the polymer concentration. It

that rheology parameters and fluid loss have

means that added polymers had a positive effect

been improved in the presence of polymers. In

in the aqueous medium. Fig. 2 shows clearly that

the tap water, homopolymer P1 resulted in more

apparent viscosity of P2 solution is much higher

improvements in comparison with the copolymer

than that of P2 solution. In spite of lower molecular

P2. It means that in tap water, effect of molecular

weight of P2, higher viscosity for copolymer P2 can

weight of the polymers is more than that of the

be attributed to hydrophobic association between

hydrophobic associations [2]. On the other hand,

styrene block units in the copolymer chains [3].

when sea water was used, ability of the copolymer
P2 to maintain rheological properties and fluid
loss against salt and temperature was observed
to be much higher than that of homopolymer
P1. These results show that WBDF prepared
with AM/St copolymer has a higher resistance
against operating conditions such as salt and
temperature. It can be attributed to formation

Figure 2: Changes in aqueous solution apparent
viscosity as a function of polymer concentration
at room temp. and shear rate of 2.55 s-1.
Effect of homo- (P1) and copolymer (P2) on the

of stronger hydrophobic physical networks in
the presence of salt via a phenomenon so called
“Salting effect” [6]. In the presence of salt, water
molecules available for dissolving copolymer

properties of the tap water and sea water WBDFs

chins decrease; hence, hydrophobic blocks

is given in Table 1 before (BHR) and after hot

phase separate from water medium and form

rolling (AHR). Moreover, it is clear from this table

hydrophobic associations.

Table 1: Effect of polymers P1 and P2 on the apparent viscosity, plastic viscosity, yield point and fluid loss of tap
and see waters- based WBDFs before (BHR) and after hot rolling (AHR).
Fluid type

Apparent Viscosity (cP)

Plastic Viscosity
(cP)

Yield Point
(Ibf/100ft2)

Fluid Loss (ml)

BHR

AHR

BHR

AHR

BHR

AHR

BHR

AHR

Tap Water

8

12

4

8

8

8

18.5

48

Tap Water + 0.21 wt.% P1

28.5

10.5

7

7

43

7

14.5

15

Tap Water + 0.4 wt.% P1

118

15.5

73

10

90

11

11.5

10.2

Tap Water + 0.7 wt.% P1

100

17

65

9

70

16

11.7

12.5

Tap Water + 0.21 wt.% P2

15.5

9.5

5

6

21

7

19

16.5

Tap Water + 0.4 wt.% P2

28.5

12.5

10

9

37

7

13.8

13.3

Tap Water + 0.7 wt.% P2

69.5

11

24

6

91

10

13.7

14.5

Sea Water

15.5

11

5

5

21

12

188

-

Sea Water + 0.21 wt.% P1

7

9

7

9

0

0

70

57

Sea Water + 0.4 wt.% P1

16

26.5

22

16

0

21

19

23.5

Sea Water + 0.7 wt.% P1

47.5

18

18

13

59

10

13.5

16.2

Sea Water + 0.21 wt.% P2

14

4.5

13

3

2

3

103

45

Sea Water + 0.4 wt.% P2

16

5.5

18

4

0

3

24.5

27

Sea Water + 0.7 wt.% P2

18.5

8

16

7

5

2

11.5

23.5
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CONCLUSIONS

characterization, rheological properties and hy-

Polyacrylamide homopolymer P1 and AM/St

drophobic nano-association of acrylamide/sty-

copolymer P2 were successfully synthesized and

rene and acrylamide/sodium styrene sulfonate/

characterized. Conversion of monomers was

styrene co-and terpolymers,” J. Polym. Res., Vol.

obtained to be 94 and 89 wt.% and viscosity-

23, pp. 168-177, 2016.

average molecular weight was estimated to be

[4] Morgan S. E. and McCormick C. L., “Water-

6.6 × 105 and 3.1 × 105 g/mol for homo- and

soluble polymers in enhanced oil recovery,”

copolymer respectively. Decreased conversion

Prog. Polym. Sci., Vol. 15, pp. 103-145, 1990.

and

P2

[17]. Hill A., Candau F. and Selb J., “Properties

relative to homopolymer P1 was attributed to

of hydrophobically associating polyacrylamides:

occurrence of transfer reactions to emulsifier

influence of the method of synthesis,” Macro-

in the micellar copolymerization of AM and

molecules, Vol. 26, pp. 4521-4532, 1993.

St. Apparent viscosity measurements showed

[18]. Wu Y., Wang Z.,Yan Z., Zhang T., Bai Y., Wang

higher thickening capability of the copolymer P2.

P.,Luo P., Gou S. and Guo Q., “Poly (2-acryl-

It was attributed to intermolecular interactions

amide-2-methylpropanesulfonic acid)-modified

via hydrophobic associations, resulting in the

SiO2 nanoparticles for water-based muds,” Ind.

three dimensional physical network. Finally,

Eng. Chem. Res., Vol. 56, pp. 168-174, 2016.

molecular

weight

of

copolymer

synthesized polymers were used to prepare tap
and see water-based drilling fluid. Although
homopolymer P1 performed more effective in
the tap water-based fluid; however, copolymer
P2 showed high performance against salinity and
high temperature where rheological properties
and fluid loss remained high enough under
salinity and high temperature conditions
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