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N.O. 121.193 

Hercules Incorporated te Wilmington, Delaware, 
Verenigde Staten van Amerika» 

Werkwijze voor het winnen van koolwaterstof uit ondergrondse 
formaties. 

De uitvinding heeft betrekking op het winnen van koolwater- j 
stofoliën uit ondergrondse formaties door injectie van een in j 
'water oplosbaar polymeer in de formatie via een injectieput en j 

verplaatsing daarvan in de richting van een produktieput, waar 
de olie wordt gewonnen. 

In water oplosbare polymeren met een hoog molecuulgewicht j 

maken een verbeterde regeling van de mobiliteit mogelijk bij 
oliewinningsprocessen bijvoorbeeld bij het voortstuwen met water. 
Een mobiliteitsregeling wordt bereikt door vermindering van de 
permeabiliteit van het reservoirgesteente en/'of het verlenen van 
instelbaarheid van de viscositeit aan een medium, dat door een 
oliehoudende formatie moet worden verplaatst. Zo is het uit het 
Amerikaanse octrooischrift 2.771*138 bekend bij de verplaatsing 
door stuwen in de natuur voorkomende gommen, copolymeren van me-
thyl vinylehter en maleinezuuranhydride, condensatieprodukten van 
vetzuren en hydroxylaminen, natriumpolyacrylaat, polyacrylzuur i 
en natriumpolymethacrylaat te gebruiken. Volgens het Amerikaanse 
octrooischrift 2.8^2.^92 worden copolymeren van alkenisch onver- , 
zadigd carbonzuur en ten minste één alkenisch onverzadigde verbin-
ding zonder carboxylgroepen gebruikt, waarbij het calciumzout vanj 
het copolymeer in water oplosbaar is voor het bei-eiken van een | 
mobiliteitsregeling bij het voortstuwen met water. In het Ameri- j 
kaanse octrooischrift 3-002.960 is een verbeterde methode voor het 
stuwen met water beschreven, waarbij copolymeren van acrylamide 
en acrylzuur worden gebruikt, waarvan de intrinsieke viscositeit 
ten minste 12 en bij voorkeur meer dan 18 bedraagt. Volgens het j 

Amerikaanse octrooischrift 3*020.953 wordt gebruik gemaakt van I 
een polyacrylzuuramide voor het bereiken van een verbeterd voort-^ 
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stuwen met water. 
Alcoholadducten van copolymeren van aromatische vinylverbin-

dingen en maleinezuuranhydride zijn bruikbaar bij het voortstuwen! 
met water (vergelijk bijvoorbeeld Amerikaans octrooischrift j 

3.025.237). In de Amerikaanse octrooischriften 3*025.237 en 5 
3 . O 7 O . 1 5 8 wordt veronderstelt, dat copolymeren van crylamide en 
acrylzuur bruibaar zijn bij het voortstuwen met water. In het Ame-
rikaanse octrooischrift 2.775«557 wordt vermeld, dat copolymeren 
van acrylzuur en acrylamide bruikbaar zijn evenals partieel gehydro-
lyseerde polyacrylamiden om aan dikspoelingen zodanig eigenschap-, 10 
pen te verlenen dat het vloeiende karakter niet verloren gaat. 
In het Canadese octrooischrift 683.476 wordt vermeld, dat onder in-
vloed van straling gepolymeriseerd acrylamide als toevoegsel woor 
een waterig stuwmedium kan worden gebruikt. 

Partieel gehydrolyseerde polyacrylamiden met een hoog mole- 15 
cuulgewicht zijn bruikbaar als middelen voor het regelen van de 
mobiliteit en viscositeit bij oliewinningsprocessen onder toe-
passing van water als stuwmedium. Zo wordt in het Amerikaanse 
octrooischrift 2.827.964 beschreven, dat 0,8 - 10$ van de aan-
vankelijke amidegroepen in polyacrylamide tot carboxylgroepen 20 
kunnen worden gehydrolyseerdt voor het verkrijgen van dergelijke 
polymeren, waarbij het polyacrylamide tot ten hoogste 15 gew.# 
andere polymeriseerbare vinylverbindingen gecopolymeriseerd.kan 
bevatten. In hetAmerikaanse octrooischrift 3«039»529 wordt beschre-
ven, dat "gehydrolyseerd polyacrylamide, waarvan 12 tot 6 7 % van 25 
de aanvankelijke carboxyl-amidegroepen tot carboxylgroepen zijn 
gehydrolyseerd" bruikbaar is voor het verlenen van verbeterde eigen-
schappen bij het stuwen met water. De te hydrolyceren polyacryl- ; 
amiden volgens het Amerikaanse octrooischrift 3»039*529 kunnen 
ten hoogste 10 gew.$ van een polymeriseerbare vinylverbinding 30 
gecopolymeriseerd bevatten. 

Verder is het uit het Amerikaanse octrooischrift 3.841.401 
bekend onder invloed van straling gevormde polymeren te gebruiken 
als middelen voor het regelen van de mobiliteit. Deze polymeren 
worden bereid door bestraling van een waterige oplossing, die 35 
30 - 60/é monomeer bevat, dat bij voorkeur voor 25 - 99$ uit acryl-
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amide en voor 75 - 19» uit natriumacrylaat bestaat. 
Uit de literatuur is een aantal methoden voor het bereiden 

van in water oplosbare polymeren van alkenisch onverzadigde mono-
meren bekend. Zo zijn alkenisch onverzadigde monomeren bijvoorbeeld 
gepolymeriseerd in een suspensie, in emulsie en in oplossing onder 
toepassing van chemische initieermiddelen van het vrije radicalen 
type voor het initiëren van de polymerisatie. Bij de suspensie- of 
emulsiepolymerisatie wordt de chemische katalysator toegevoegd aan 
een mengsel van organisch oplosmiddel, water, monomeer^ suspendeer-
of emulgeermiddelen en eventueel een raiddel voor het neerslaan 
van polymeer. Onder toepassing van deze technieken is het mogelijk 
een hoge omzettingsgraad van monomeer in polymeer te bereiken onder 
vorming van produkten met een hoog molecuulgewicht. Het polymeer 
moet daarbij echter van overmatige hoeveelheden oplosmiddel en 
toevoegsels worden afgescheiden om het produkt in een bruikbare 
vorm te verkrijgen. Polymerisatie in oplossing met behulp van 
een chemische katalysator is niet bevredigend gebleken voor het 
bereiden van polymeren met een hoog molecuulgewicht, omdat de 
polymerisatie bij in de praktijk geschikte monomeerconcentraties _ 
in de oplossing niet kan worden uitgevoerd tot een hoge omzettings-
graad en hoge molecuulgewichten. Bovendien i^ bij chemisch gekata-
lyseerde polymerisaties een zorgvuldige regeling van de polymerisa-
tieteraperatuur vereist om het optreden van lagere molecuulgewichten 
of van voortijdige verknoping aan onoplosbaar worden van het poly-
meer te vermijden. Voor het bereiken van in de praktijk geschikte 
waarden van de omzettingsgraad, het molecuulgewicht en de oplos-
baarheid in water moet de snelheid van deze poljnerisatiereqcties 
in het algemeen op zodanige wijze worden geregeld, dat de ver-
eiste reactieperioden van verscheidene uren tot verscheidene dagen 
worden bereikt. Er is reeds voorgesteld de polyrt.erisatiesnelheid 
van chemisch.gekatalyseerde polymerisatiereacties te verhogen door 
de polymerisatie uit te voeren bij aanwezigheid van in water oplos-
baar zout. Hoewel het blijkt, dat de polymerisatiesnelheid onder 
invloed van het zout wordt verhoogd, zonder het molecuulgewicht 
van het polymeer in aanzienlijke mate te verminderen, is de reac-
tietijd, die voor het bereiden van polymeren met een zeer hoog mo-
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lecuulgewicht vereist is, nog steeds overmatig lang. 
In de afgelopen jaren is de aandacht gericht op de polymeri-

satie van alkenisch onverzadigde monomeren, onder invloed van zeer 
energierijke ioniserende straling, bijvoorbeeld gammastraling. j 

Diverse processen zijn ontwikkeld voor de bereiding van in water 
oplosbare, in hoofdzaak lineaire polymeren met een bijzonder hoog 
molecuulgewicht van alkenisch onverzadigde monomeren, zoals bij- : 
voorbeeld blijkt uit het Amerikaanse octrooischrift 3*84l.401. 

t 
De reactietijd, die voor de bereiding van polymeren met een hoog 
molecuulgewicht onder invloed van gammastraling vereist is, is 
zeer kort en bedraagt gewoonlijk minder dan ëén uur. Eén nadeel ! 

van deze onder invloed van stfaling uitgevoerde polymerisatie-
processen is echter, dat bij de hogere monomeerconcentraties en 
de kleinere stralingsintensiteit, die vereist zijn voor het berei-
den van polymeren met een hoog molecuulgewicht, het polymerisatie-
proces beeindigd moet worden voordat al het monomeer in polymeer ; i 
is omgezet om een ongewenste mate van vertakking en verknoping 
van de polymeerketens te voorkomen, die aanleiding zou geven tot 
de vorming van in water onoplosbare polymeren. Dit vertakken en 
verknopen van het polymeer onder vorming van in water onoplosbare 
produkten treedt op, omdat het aantal vrije radicalen, dat direct 
of indirect door de bestraling van de polymeermoleculen wordt ge-
vorm , toeneemt naarmate de polymeerconcentratie in de bestraalde 
oplossing toeneemt en daardoor de waarschijnlijkheid, dat twee van 
deze polymeerradicalen, die zich op korte afstand van elkaar bevin-
den, met elkaar reageren en bindingen tussen de polymeermoleculen 
vormen, groter wordt, en omdat de polymerisatiesnelheid afneemt, 
naarmate de omzettingsgraad van monomeer in polymeer toeneemt en 
daardoor de stralingsdosis toeneemt, die per prccentuele eenheid 
van de omzettingsgraad vereist is. In de meeste gevallen vormt de 
straling, die voor de omzetting van de laatste paar procenten 
monomeer in polymeer vereist is, een aanzienlijk gedeelte van de 
totale stralingsdosis. Een dergelijke omvangrijke stralingsdosis, 
die afgegeven wordt aan het polymerisatiesysteem op het moment, 
dat de polymeerconcentratie hoog is, zal aanleiding geven tot een 
verknoping van het polymeer en de vorming van in water onoplos-
bare produkten. De polymerisatiereactie moet daarom, indien voor 
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de bereiding van in water onoplosbare polymeren met een zeer hoog 

molecuulgewicht, uit geconcentreerde oplossingen in water een be-

straling wordt toegepast, kort voor de volledige omzettingsgraad 

worden beeindigd wil een verknoping en onoplosbaar worden van het 

polymeer worden vermeden. 

Een belangrijke hinderpaal bij de aanvullende oliewin-

ning uit ondergrondse reservoirs door verdringing is, dat vers 

water vereist is voor de tot nog toe bekende polymeren, afgezien 

van de zogenaamde biopolymeren (in het geval van de biopolymeren 

is de kostprijs in het algemeen onevenredig en economisch niet te; 

" verantwoorden hoog, omdat deze in een hoge concentratie vereist 

zijn om de gewenste mate van viscositeitsregeling te bereiken). 

Dit houdt verband met het feit, dat het produktiewater of zout 

of brak water, dat elektrolyten of zouten in hoge concentratie 

bevat een nadelige invloed bezit op de mobiliteitsregeling ver-

schaffende eigenschappen van de polymeren, die bruikbaar zijn als 

middelen voor het regelen van de mobiliteit. De noodzaak het pro-

duktiewater te deïoniseren heeft natuurlijk een kostprijs verho-

gend effect op het oliewinningsproces. Bovendien kan elke vermin-

dering van de gewenste mate van mobiliteitsregeling het rende-

ment van de oliewinning bij het oliewinningsproces^nadelige wijze 

beïnvloeden. Gevonden werd nu, dat de polymeren volgens de uit-

vinding bijzonder bruikbaar zijn in zout of brak water, zonder 

dat zij in aanzienlijke mate door de zouten in het water worden 

beïnvloed, dat wil zeggen, dat de polymeren volgens de uitvinding 

in zout water kunnen worden gebruikt, terwijl toch een goede olie-

winning wordt bereikt. 

Volgens de uitvinding werd gevonden, dat een verbeterde 

oliewinning door verdringing uit oliehoudende formaties wordt be-

reikt door deze aan een verdringingsbehandeling met zout water te 

onderwerpen dat in hoofdzaak lineaire, in water oplosbare polyme-

ren met een zeer hoog molecuulgewicht bevat, die onder toepassing 

van een zeer korte reactietijd en bij een omzettingsgraad van 

monomeer in polymeer tot zelfs 100 gew.% zijn bereid volgens een 

proces, waarbij een waterige monomeeroplossing, die ten minste 

één in water oplosbaar zout van de onderstaand gedefinieerde groep 
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bevat, onder zorgvuldig geregelde omstandigheden van monomeer-
concentratie, stralingsintenaiteit, totale, stralingsdosis en 
omzettingsgraad van monomeer in polymeer wordt bestraald, zoals 
onderstaand nader wordt beschreven. Door de aanwezigheid van het 
zout in de waterige oplossing wordt de polymerisatiesnelheid ver- 5 
hoogd en worden daardoor de reactietijden kort. Verder werd, het-
geen van groter belang is, op geheel onverwachte wijze gevonden, 
dat de aanwezigheid van het zout aanleiding geeft tot een aanzien-
lijke verhoging van het molecuulgewicht van het polymeer, dat bij 
een willekeurige omzettingsgraad van monomeer in polymeer wordt 10 

- gevormd. Het zout geeft eveneens aanleiding tot de vorming van 
een sterker lineair polymeer, zoals blft'kt uit de lage Huggings-
constante bij een gegeven molecuulgewicht. De aanwezigheid van 
het zout maakt het eveneens mogelijk polymeren met een bijzonder 
hoog molecuulgewicht te vormen, waarbij vrijwel al het monomeer 15 
in polymeer wordt omgezet. Onder toepassing van de op deze wijze 
verkregen polymeren worden verbeterde oliewinningsresultaten be-
reikt, indien de polymeren in zout water worden opgenomen, bij-
voorbeeld water met een totaal gehalte aan opgeloste stof van 
100.000 tot 200.000 dpm. 20 

De term "in water oplosbaar polymeer", zoals deze bij 
de beschrijving van de uitvinding wordt toegepast, betekent, 
dat ten minste 90 gew.# van het polymeer in water oplost bij toe-
passing van de volgende proef: het polymeer wordt in water in 
een gewichtsverhouding van 1 ! 1000 gedispergeerd, door het 25 
mengsel met behulp van een magnetische roerder met een snelheid 
van 200 omw./min. gedurende een periode van 2 uren te roeren. 
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Een monster van 100 g van de verkregen dispersie-oplossing wordt ' 
over een zeef met maasopeningen van 7^ /um afgefiltreerd. De zeef 
met maasopeningen van 7i»yum wordt daarna met 300 cm gedestilleerd 
water gewassen. De filterkoek, die op de zeef met maasopeningen j 
van 7k ,um achterblijft, wordt bij een temperatuur van ongeveer i 

o / ! 
115 C tot constant gewicht gedroogd. De gedroogde fractie, die 
het onoplosbare gedeelte van het polymeer vormt, dient minder dan: 
10 gew.% van het polymeer te bedragen, dat zich in het monster van 
100 g bevindt. Dit wordt bepaald door het gewicht van d« gedroog-: 
de fractie te delen door het gewicht aan polymeer in het monster I 
van 100 g. De bij deze proef toegepaste watertemperatuur bedraagt, 
25°C. ! 

De term "kationogeen polymeer", zoals deze bij de beschrij-
ving van de uitvinding wordt toegepast, geeft een polymeer aan, 
dat voor 1 tot 10096 uit gepolymeriseerd kationogeen monomeer en 
voor 0 tot 99$ uit gepolymeriseerd niet-ionogeen monomeer bestaat. 

De term "anionogeen polymeer", zoals deze bij de beschrij-
ving van de uitvinding wordt toegepast, duidx; een polymeer aan, 
dat voor 1 tot 100$ uit gepolymeriseerd anionogeen monomeer en 
voor 0 tot 99$ uit gepolymeriseerd niet-ionogeen monomeer bestaat. 

De term "amfolytisch polymeer", zoals deze bij de beschrij-
ving van de uitvinding wordt toegepast, duidt een polymeer aan, 
dat ten minste 1 gev.% gepolymeriseerd ionogeen monomeer bevat 
en zowel gepolymeriseerd anionogeen monomeer als gepolymeriseerd 
kationogeen monomeer bevat. 

De term "niet-ionogeen polymeer", zoals deze bij de beschrij-
ving van de uitvinding wordt toegepast, duist een polymeer aan, ! 
dat 0 tot minder dan 1 gew.# gepolymeriseerd ionogeen monomeer 
bevat. 

De in water oplosbare zouten, die bij de werkwijze volgens de 
uitvinding kunnen worden toegepast, zijn in water oplosbare zouten, 
die in voldoende mate oplosbaar zijn in het bij de uitvinding toe-
gepaste waterige reactiemilieu voor het verschaffen van een op-
lossing, die ten minste 3 gew.% opgelost zout bevat, betrokken op 
het totale gewicht van de oplossing, en die onder invloed van 
zeer energierijke ioniserende straling niet in sta-it zijn invan-
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gers ("scavengers") voor vrije radicalen te vormen; Met deze 
laatstgenoemde categorie worden in het bijzonder de nitraat- en 
nitrietzouten uitgesloten. Voorbeelden van zouten, die bij de 
werkwijze volgens de uitvinding kunnen worder toegepast, zijn: I 
kaloumsulfaat, kaliumchloride, kaliumfluoride, kalium bisulfaat, : 5 
driebasisch kaliumfosfaat, tweebasisch kaliumfosfaat, éénbasisch ! 

i 
kaliumfosfaat, natriumsulfaat, natriumbisulfaat, natriumchloride,! 
driebasisch natriumnatriumfosfaat, tweebasisch natriumfosfaat, 
één basisch natriumfosfaat, lithiumsulfaat, lithiumbisuifaat, 
lithiumchloride, ammoniumsulfaat, ammoniumbisulfaat, ammonium- ; 10 
chloride, driebasisch ammoniumfosfaat, tweebasisch ammoniumfos- ; 
faat, éénbasisch ammoniumfosfaat, ammoniumfluoride, aluminiumsul-
faat en aluminiumchloride. Een bij voorkeur toegepaste groep van 
deze zouten omvat natriumchloride, natriumsulfaat, natriumbisul- : 
faat, kaliumchloride, kaliumsulfaat, kaliumbisulfaat, ammonium- ( 15 
chloride, ammoniumsulfaat en ammoniumbisulfaat. De natrium-, ka-
lium-, lithium- en ammoniumzouten kunnen worden gebruikt bij de 
polymerisatie van elk van de onderstaand beschreven alkenisch on-
verzadigde monomeren, terwijl de aluminiumzouten alléén gebruikt 
kunnen worden bij de polymerisatie van monomeersamenstellingen, 20 
die 5 tot 100$ kationogeen monomeer en 0 tot 95$ niet-ionogeen 
monomeer bevatten. 

Mengsels van twee of meer zouten kunnen eveneens worden toe-
gepast. Geheel onverwacht werd gevonden, dat een combinatie van 
zouten in bepaalde gevallen aanleiding geeft tot een polymeer met 25 
een hoog molecuulgewicht en een hogere reactiesnelheid dan bij 
toepassing van één enkel zout kan worden bereikt. Combinaties van1 

de bovenvermelde zouten, die de voorkeur verdienen, zijn mengsels' 
van twee of meer van de volgende zouten: kaliumchloride, kalium-
sulfaat, tweebasisch kaliumfosfaat, éénbasisch kaliumfosfaat, 30 
natriumchloride, natriumsulfaat, tweebasisch natriumfosfaat en 
éénbasisch natriumfosfaat, waarbij de zouten op zodanige wijze 
worden gekozen, dat ten minste 10 gew.?o van één of meer zouten 
met een gemeenschappelijk anion en ten minste 10 gew,# van één 
of meer zouten met een tweede gemeenschappelijk anion aanwezig zijn, 35 
v/elk tweede gemeenschappelijke anion verschilt van het eerste ge-
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meenschappelijke anion. In het bijzonder de voorkeur verdienen 

combinaties van zouten, die mengsels van twee of meer zouten 

binnen de volgende groep omvatten: natriumchloride, natriumsulfaat 

en tweebasisch kaliumfosfaat. 

De gebruikte hoeveelheid zout is afhankelijk van het bepaal-' 5 

de toegepaste zout en de toegepaste reactieomstandigheden alsmede 
i 

van het gewenste molecuulgewicht en de gewenste reactiesnelheid. 1 

In het algemeen bedraagt de gebruikte hoeveelheid zout 3$, betrok-

ken op het totale gewicht van de oplossing, dat de verzadigings-

concentratie van het zout in de monomeeroplossing bij een tempera- 10 

tuur van 35°0 en bij voorkeur ongeveer 4 gew.# tot de verzadigings-

concentratie. Een hoeveelheid zout, die in het bijzonder de voor-

keur verdient, bedraagt ongeveer 6 gew.$ tot de verzadigingscon-

centratie. Kleinere hoeveelheden zout zijn minder effectief en 

verschaffen voor practische doeleinden geen grotere voordelen. 15 

Grotere hoeveelheden zout kunnen worden toegepast, maar daardoor 

worden evenmin grotere voordelen bereikt. Gevonden werd, dat, in-

dien alle andere variabelen constant worden gehouden, het molecuul-

gewicht ( intrinsieke viscositeit) en het lineaire karakter van 

het polymere produkt toenemen, naarmate de hoeveelheid opgelost 20 

zout groter is. Een concentratie, die in het geval van natrium-

chloride, kaliumchloride en ammoniumchloride de voorkeur verdient, 

bedraagt 8 gew./ó, tot de verzadigingsconcentratie. Een concentra-

tie, die in het geval van natriumsulfaat, kaliumsulfaat en ammo-

niumsulfaat de voorkeur verdient, bedraagt 4 gew.$ tot de verza- 25 

digingsconcentratie. 

De onder invloed van straling teweeg gebrachte polymerisa-

tie vindt volgens de uitvinding plaats door een waterige oplossing 

van zout en ten minste één alkenisch onverzadigd monomeer bloot 

te stellen aan een zeer energierijke ioniserende straling. De 30 

toegepaste straling kan een corpusculaire of elektromagnetische 

straling zijn en omvat versnelde elektronen, protonen, neutronen, 

enzovoort alsmede röntgenstralen en gammastralen. 

De polymeren volgens de uitvinding kunnen worden bereid uit 

in water oplosbare monomeren met de formule 35 
0 
ii 

ïï C=C-C-Ï 
2 « 
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mengsels van deze monomeren of in water oplosbare mengsels van 

ten minste êên van deze monomron met ten hoogste 50 gev/,% alkenisch 

onverzadigd monomeer bestaande uit vinylsulfonzuur, één of meer i 

alkalimetaalzouten van vinylsulfonzuur en/of diaceton acrylamide. ' 

In de bovenstaande formule stelt R een waterstofatoom of een methyl- 5 

groep voor, terwijl Y een rest -NHg, -OM, 

H CH, H 
, , 3 + / I 

- N - C - CS0_M of -0C.H. - N - R_ . X 
, 3 2 k ^ 2 

R -
CEL 3 

5 + 

voorstelt, waarbij M een proton, H^N, alkalimetaal- of enig ander, 

-kation aangeeft, dat een in water oplosbare polymeriseerbare ver-

binding verschaft, en R^, R 2 en R^ alkylgroepen met 1-*f koolstofa- 10 

tomen en X een anion aangeven. Voorbeelden van monomeren met de 

bovenstaande formule, . die ter toelichting kunnen worden genoemd, 

zijn acryloamide, methacrylamide, 2-acrylamido-2_methylpropaansul-

fonzuur, acryl- en methacrylzuren en in water oplosbare zouten daar-

van, zoals de ammonium- en alkalimetaalzouten daarvan, kwateranire 15 

zouten van dim<?thylaminoethylacrylaat en dimethylaminoethylmetha-

crylaat. Bij voorkeur toegepaste stikstofhoudende monomeren met 

de bovenstaande formule zijn acrylamide, dimethy]aminoethylacrylaat, 

dat gekwaterneerd is met methylchloride, dimethylsulfaat of di-

ethylsulfaat, en dimethylaminoethylmethacrylaat, dat gekwaterneerd 20 

is met methylchloride, dimethylsulfaat of diethylsulfaat. Bij voor-

keur toegepaste combinaties van monomeren zijn mengsels van acryl-

amide en natriumacrylaat en mengsels van acrylamide en kwaternaire 

zouten van dimethylaminoethylacrylaat. De uitvinding heeft even-

eens betrekking op polymeren, die verkregen worden door polymeri- 25 

satie van mengsels van de bovenbeschreven monomeren alsmede in 

water oplosbare mengsels van deze monomeren met ten hoogste 10 

gew.?o andere in water oplosbare, copolymeriseerbaar, alkenisch' 

onverzadigde monomeren, bijvoorbeeld vinylimidazoolt kwaternaire 

zouten van vinylimidazool, acrylonitrile en maleinezuur, en in 30 

water oplosbare zouten van maleinezuur, zoals de alkalimetaalzouten 

van maleinezuur. 

Door de keuze van de monoinerencombinaties kunnen polymeren 

worden verkregen, die naar wens niet-ionogeen, kationogeen, aniono-

35 
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j geen, anionogeen of amfolytisch zijn. Bij wijze van voorbeeld I 
J levert acrylamide een in hoofdzaak niet-ionogeen polymeer, leve-
; ren kwaternaire zouten van dimethylaminoethylacrylaat of dimethyl-i 
! aminoethylmethacrylaat kationogene polymeren en zijn copolymeren 
( van acrylamide met acrylzuur of met gekwaterneerde acrylzuur- of 5 
! methacrylzuur-aminezouten anionogeen, respectievelijk kationogeen, 
; terwijl terpolymeren van acrylamide en zowel acrylzuur en de kwa-1 
j ternaire verbindingen amfolytisch zijn. 
i De bestraling van het monomeer wordt uitgevoerd aan een wa-i 
! terige oplossing, die ongeveer 10 tot ongeveer ^0 gew.% en bij 10 
j voorkeur ongeveer 10 tot ongeveer 30 gew.S& opgelost monomeer bevat. 
; Bij de lagere monomeerconcentraties is het produkt in het algemeen 
; een gietbare polymeeroplossing, terwijl het produkt bij een con-i 

I centratie van meer dan ongeveer 15 gew.5o in het algemeen een niet-
| gietbare gel is. De toepassing van monomeerconcentraties van minder 15 
dan ongeveer 10 gew.?£ zal in het algemeen niet-economisch zijn, 
terwijl de toepassing van monomeerconcentraties van aanzienlijk 

! meer dan ongeveer kO g e w i n het algemeen de hoeveelheid zout 
i I 
! zal beperken, die in de monomeeroplossing kan worden opgelost. \ 
i ! 
! Natuurlijk zullen de bepaalde grenzen van de monomerenconcentratie 20 1 

J enigszins wisselen afhankelijk van bepaalde toegepaste monomeren 
j en toegepaste bestralingsomstandigheden, hoewel in het algemeen 
• concentraties binnen de vermelde grenzen bevredigend zijn. Gevon-
I den werd, dat, indien alle andere variabelen constant worden ge-i 
! houden, de intrinsieke viscositeit van het polymere produkt toe- 25 
j . 

; neemt naarmate de monomere concentratie hoger is. j 
De intensiteit van de straling is van invloed op het mole-

cuulgewicht van het verkregen polymere produkt en dien ten gevolge 
op de intrinsieke viskositeit van oplossingen daarvan. In het al-
gemeen worden de produkten met een hoger molecuulgewicht verkre- 30 
gen bij de lagsre stralingsintensiteiten. Dit wil zeggen dat onder 

• verder identieke omstandigheden de intrinsieke viskositeit van het 
polymeer de neiging bezit toe te nemen naarmate de intensiteit van 
de straling afneemt. Anderzijds is de omzettingsgraad, die kan 
worden bereikt voordat een overmatige mate van onoplosbaar worden 35 
optreedt hoger bij hogere stralingsintensiteiten. Hiermee rekening 
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houdende is het gewoonlijk gewenst stralingsintensiteiten van ten 
minste 1000 rad/uur en bij voorkeur van ten minste 5000 rad/uur toe 
jte passen. Voor het verkrijgen van de polymeren met aanzienlijk 
!hogere molecuulgewichten volgens de uitvinding zijn intensiteiten 
van minder dan ongeveer 200.000/uur gewenst, terwijl het voor het' 5 
"bereiden van polymeren met de hoogste molecuulgewichten volgens j 

de uitvinding de voorkeur verdient intensiteiten van minder dan i 

ongeveer 100.000 rad/uur toe te passen. 
De totale stralingsdosis kan van invloed zijn op de oplosbaar-

heid in water van het polymeer, daar gevonden werd, dat een te 10 
grote stralingsdosis het verkregen polymeer in water onoplosbaar 
i 
kan maken. Eveneens werd gevonden, dat onder verder identieke 
omatandigheden, de intrinsieke viskositeit van het polymeer de nei-
ging "bezit af te nemen naarmate de totale stralingsdosis hoger is.! 
Be totale straling3dosis, waaraan het polymerisatiesysteem wordt 15 
blootgesteld moet daarom zorgvuldig worden gekozen. De bepaalde 
toegepaste stralingsdosis zal tot op zekere hoogte afhankelijk 
jZijn van de toegepaste stralingsintensiteit, de toegepaste mono-
imeerconcentratie, het bepaalde toegepaste monomeer, de zoutconcen-
itratie, het bepaalde toegepaste zout alsmede van de gewenste in- 20 
!trinsieke visksodteit van het te bereiden polymeer. Hoewel een 
jkleinere dosis kan worden toegöjpast, verdient het in het algemeen : 
jde voorkeur een stralingsdosis van ten minste 1000 rad toe te pas-
isen. De bovenste grens van de stralingsdosis is de grens, waarbij ; 
Jeen aanzienlijke hoeveelheid in water onoplosbare produkten wordt 25 
jgevormd. Voor de meeste doeleinden in de praktijk worden echter 
:doseringen tot ongeveer 30.000 rad en bij voorkeur ten hoogste 
ongeveer 15.000 rad toegepast. 

Hoewel de polymerisatiereactie bij elke omzettingsgraad 
van monomeer in polymeer kan worden beeindigd, worden de voordelen 30 
Jvan de uitvinding het beste bereikt bij omzettingsgraden van 80 
|tot 1009é en bij voorkeur van 85 tot 98%. Dij «leze hoge omzettings-
'graden van monomeer in polymeer is het ruwe polyinerisatieprodukt 
jminder vatbaar voor verknoping door een latere polymerisatie door 
jbestraling van niet-omgezet monomeer en kan het daarom op veilige 35 
wijze worden bewaard bij kamertemperatuur of lagere temperatuur 
[of als zodanig worden gebruikt, indien dit op grond van economische 
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[overwegingen de voorkeur verdient. Een partiele polymerisatie van 
;zouthoudende oplossingen met een hoge monomerenoonoentratie geeft 
jaanleiding tot polymeren met een uiterst hoge intrinsieke viskosi-
teit. Het ruwe produkt van deze polymerisatie moet echter direkt 
tot een poeder worden verwerkt, terwijl niet-omgezet monomeer moet 5 
worden afgevoerd of gerecirculeerd. 

De variabelen van stralingsintensiteit, totale stralingsdosis, 
.zouteoneentratie en monomerenconcentratie, zoals "bovenstaand be-i 
'schreven, zijn van elkaar afhankelijke variabelen. Hoewel bruikbare 
^polymeren bij alle monomerenconcentraties, zoutconcentraties, 10 
'stralingsintensiteiten en stralingadoses binnen de bovenvermelde 
Igrenzen kunnen worden bereid, kunnen niet alle combinaties van 
concentratie, dosis en intensiteit binnen deze grenzen worden toe-
gepast voor het bereiden van in water oplosbare polymeren met een 
hoog molecuulgewicht.'In verband met dit onderling van elkaar af- 15 
hankelijke karakter van intensiteit, dosis, zoutconcentratie en 
'monomerenconcentratie, kan het noodzakelijk zijn een beperkt aantal 
;proeven uit te voeren voor het bereiden van een polymeer met de 
gewenste oplosbaarheid in water en gewenste intrinsieke viskositeit. 
Dit aantal proeven kan echter tot een minimum worden beperkt in 20 
Verband met de resultaten, die in de onderstaande voorbeelden zijn 
jvermeld, waarin de bereiding van diverse polymeren met verschil-
i 
'lende intrinsieke viskositeiten wordt beschreven, alsmede in ver-
! 

iband met de uiteenzettingen van het effekt van de intensiteit, 
;dosis, zoutconcentratie en monomerenconcentratie op de oplosbaar- 25 
. heid in water en intrinsieke viskositeit van het polymeer. Zo kan 
•bijvoorbeeld een polymeer met een intrinsieke viskositeit van on-i 
|geveer 22 dl/g in een 2 n.natriumchlorideoplossing bij een tempera-
'tuur van 25,5°G worden bereid onder toepassing van de bij voor-
'beeld II toegepaste reactieomstandigheden voor het bereiden van een '30 
polymeer met een intrinsieke viskositeit van 24,2 dl/g afgezien van 
'het feit, dat de intensiteit wordt verhoogd en/of de monomeren-
, of zout-concentratie wordt verlaagd. i 
| De onder invloed van straling teweeg gebrachte polymerisatie-
j reactie kan worden uitgevoerd binnen een vrij ruim trajekt van 35 
i de pH. Het verdient echter de voorkeur de toepassing van zeer lage 
'pH-waarden te vermijden, omdat de neiging tot enige vorming van 

78 0 07 38 



l f t 

f ongewenste onoplosbare produkten bestaat, indien de pH overmatig i 
:wordt verlaagd, in het bijzonder in het geval van produkten op 
basis van acrylamide. Zeer hoge pH-waarden kunnen daarentegen aan-
leiding geven tot enige hydrolyse en modificatie van het tot omzet-
ting te brengen monomeer, hetgeen weer in het bijzonder geldt voor 5 
acrylamide. Hoewel het bepaalde pH-trajekt tot op zekére hoogte 
afhankelijk zal zijn van de bepaalde te polymeriseren monomeren-
,samenstelling alsmede van het bepaalde toegepaste in water oplos-
bare zout, kan worden opgemerkt, dat in het algemeen pH-waarden 
ivan ongeveer 2 tot 12 bevreditend zijn. Een pH-trajekt, dat voor 10 
rhet bereiden van anionogene polymeren de voorkeur verdient, ligt 
|bij ongeveer 8 tot ongeveer 11. Ben pH-trajekt, dat voor de be-
reiding van kationogene polymeren de voorkeur verdient, ligt bij 
ongeveer 3 tot ongeveer 8. 

De uiteenzetting, met betrekking tot de pH in de voorafgaande 15 
alinea is in de eerste plaats van toepassing, wanneer het gebruikte 
in water oplosbare zout een kalium-, natrium- of lithiumzout is. 
'Indien een amTnoniumzout wordt toegepast, wordt de pH van het reao-
iiiemengsel op ongeveer 7 tot ongeveer 9 gehouden, Indien een alu-
miniumzout wordt gebruikt, wordt het reactiemengsel op een pH 20 
van ongeveer 2 tot ongeveer 5 gehouden om een precipitatie vanhet 
izout te voorkomen. 
| Het bij de werkwijze volgens de uitvinding verkregen produkt 
lis een waterige oplossing van het in water oplosbare polymeer, i 

jdat de vorm kan bezitten_van een gietbare vloeistof of van een niet- 25 
gietbaar, rubberachtig gel afhankelijk van de polymeerconcentratie 
jen de intrinsieke viskositeit van het polymeer. De massa-viskositeit 
jvan de polymeeroplossing bezit de neiging toe te nemen naarmate 
!de polymeerconcentratie en/of de intrinsieke viskositeit van het 
jpolymeer hoger zijn. De volgens de uitvinding bereide polymeerop- 30 
Róssingen kunnen met water worden gemengd en direkt worden gebruikt, 
'terwijl de polymeeroplossing ook op gebruikelijke wijze kan worden 
:geconcentreerd of in deeltjesvorm,bijvoorbeeld in de vorm van een 
Jpoeder, kan worden gewonnen. Zo kan bijvoorbeeld een niet-gietbaar 
jgel tenslotte in fijnverdeelde toestand worden gebracht en kan 35 
i 

;het water volgens gebruikelijke droogtechnieken worden verwijderd 
*of kan het water uit het fijnverdeelde gel worden geextraheerd met 
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ibehulp van een met water mengbare, vluchtige organische vloeistof, 
!die geen affiniteit ten opzichte van het copolymeer bezit, bij-
I 
'voorbeeld methanol. 
! Anionogene en niet-ionogene polymeren, die volgens de werk-
wijze van de uitvinding worden bereid, bezitten in het algemeen 5 
een intrinsieke viskositeit van ten minste 20 dl/g en bij voorkeur 
ten minste 25 dl/g. Kationogene polymeren, die volgens de werkwijze 
ivan de uitvinding worden bereid, bezitten een intrinsieke viskosi-
teit van ten minste 4 dl/g en bij voorkeur ten minste 14 dl/g. 
Hoewel polymeren met een lagere intrinsieke viskositeit gemakkelijk 10 i 

|volgens de werkwijze van de uitvinding kunnen worden bereid, wordt 
;geen voordeel oereikt door deze werkwijze toe te passen voor de 
'bereiding van deze polymeren met dergelijke lage molecuulgewichten, i 
iDeze polymeren met een laag molecuulgewicht kunnen op eenvoudige 
Iwijze worden bereid bij afwezigheid van een in water oplosbaar 15 
jzout volgens bekende methoden. Volgens de werkwijze van de uitvin-
ding kunnen anionogene en niet-ionogene polymeren met een intrin-
sieke viskositeit van 50 dl/g of meer en kationogene polymeren met 
een intrinsieke viskositeit van 25 dl/g of meer worden bereid. 

De intrinsieke viskositeit van de niet-ionogene polymeren, 20 
kationogene polymeren en polymeren met een gehalte aan anionogene 
bestanddelen van minder dan 85%, zoals vermeld in de beschrijving 
Jvan de uitvinding, wordt gemeten in een 2 n.natriumchlorideoplos-
i o 
sing bij een temperatuur van 25,5 C, terwijl de vermelde intrin-
sieke viskositeiten van Eolymeren met een gehalte aan anionogene 25 
bestanddelen van 85 tot 100% gemeten worden in een 2 n.natrium-
hydroxideoploBsing bij een temperatuur van 25,5°C. Indien de in-
trinsieke viskositeit van het polymeer in water bij afwezigheid 
van zout of natriumhydroxide wordt gemeten, zijn de verkregen waar-
den hoger, in het bijzonder in het geval van de ionogene polymeren ' J0 
en polymeren met een intrinsieke viskositeit van meer dan 10. 

De volgens de werkwijze van de uitvinding bereide polymeren 
"bezitten een Huggins-constante van 0 tot ongeveer 0,8 en bij voor-
keur van 0 tot ongeveer 0,5. Een groep van aninnogene en niet-
aonogene polymeren, die de varkeur verdient, bezit een Huggins-- 55 
constante van 0 tot ongeveer 0,2. Egn groep kationogene polymeren, 
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'die de voorkeur verdient, bezit een Huggins-constante van ongeveer 
'o,l tot ongeveer 0,4. 

De Huggins-constante van een polymeer is een maat van de 
jvertakkingsgraad van het polymeer. In het geval van twee polymeren 
'met eenzelfde molecuulgewicht maar een verschillende Huggins-con- 5 
stante wijst de lagere Huggins-corsbante op een meer lineair poly-
meer. In het kort gesteld kan de Huggins-constante van een poly-
I 
'meer en dus de vertakkingsgraad worden gemeten aan de hand van een 
1 
bepaling van de grafiek van de specifieke viskositeit gedeeld door 
'de concentratie als functie van de concentratie. De helling van 10 
'deze curve gedeeld door het kwadraat van de intrinsieke viskositeit 
•levert de Hugg;.ngs-constante. Een meer gedetailleerde definitie i 
jvan de Huggings-constante en van de methode voor het bepalen van 
Jde Huggins-constante van een polymeer vindt men in "Textbook of 
Polymer Chemistry", Billmeyer, Interscience Publishers, New York, 15 
1957» bladzijden 125-139. "Voor het doel van de uitvinding werd 
de Huggins-constante van polymeren bepaald volgens de door 
Uillmeyer beschreven methode en onder toepassing van polymeer-
concentraties van minder dan ongeveer 0,05 <il/g. 
1 1 
1 

L 
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De polymeren volgens de uitvinding kunnen voor verdrin-
gingsdoeleinden bij aanvullende oliewinning in zout of brak water 
worden gebruikt. Het zoute of brakke water (welke term zowel 
produktiewater als ander water met hoge zoutconcentraties omvat) 
kan in totaal 1,5.000 tot 20.000 dpm, bij voorkeur meer dan 25.000 
dpm, in het bijzonder meer dan 50.000 dpm tot zelfs 100.000 tot 
200.000 dpm of meer opgeloste vaste stof bevatten (welke totale 
hoeveelheid opgeloste vaste stof de zouten in het zoute water om-
vat, welke zouten eenwaardige en/of meerwaardige kationen bevat-
tende zouten kunnen zijn). Indien het totale gehalte aan opgeloste 
vaste stoffen laag is, bijvoorbeeld 15.000 tot 20.000 dpm, be-
draagt de concentratie aan meerwaardige kationen ten minste 5° 
dpm, bij voorkeur ten minste 200 dpm en in het bijzonder ten min-
ste 300 dpm of meer en kan deze concentratie zelfs 1000 dpm of 
meer bedragen. Naarmate het totale gehalte aan opgeloste vaste 
stof in het zoute water toeneemt, neemt het totale effect van de 
concentratie van meerwaardige kationen op de polymeeroplossing af 
in vergelijking met kleinere totale gehalten aan opgeloste vaste 
stoffen in het zoute water. Zo is bijvoorbeeld bij een totaal ge-
halte aan opgeloste vaste stof van 100.000 dpm het effect van een 
gegeven concentratie aan meerwaardige kationen kleiner dan indien 
het totale gehalte aan opgeloste vaste stof 25.000 dpm bedraagt. 
Op grond van de stand der techniek was het niet te verwachten, 
dat deze polymeren gebruikt zouden, kunnen worden met dergelijke 
hoge zoutconcentraties in het water. 

De permeabiliteiten van de reservoirs, waarvoor de 
polyme_ren op geschikte wijze kunnen worden gebruikt, bedragen onge-
veer 75 tot 200 md tot 2 d en meer. De polymeerconcentratie in de 
waterige zoutoplossing kan 5 dpm tot zelfs 2000 dpm of meer be-
dragen, hoewel deze concentratie in het algemeen minder dan 1500 
dpm en bij voorkeur ongeveer 50 tot 1000 dpm bedraagt. De poly-
meerconcentratie zal echter afhankelijk zijn van de permeabiliteit 
en economische overwegingen van het verdringingsproces, zodat ho-
gere concentraties gewenst kunnen zijn. In het algemeen gesteld 
zijn hogere temperaturen van het reservoir gewoonlijk karakteri-
stiek voor sterk zouthoudend water, zodat de polymeren volgens de 
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uitvinding in het bijzonder van nut zijn in reservoirs op hoge 

temperatuur, bijvoorbeeld reservoirs op temperaturen tot 50° C en 

hoger en zelfs tot 100°C en hoger. 

Het zouthoudende water, dat het polymeer bevat, kan uit 

één enkele fase bestaan of kan bestaan uit een fase in een andere 5 

fase of een fase zijn, bijvoorbeeld een externe fase, van een sy-

steem, dat twee of meer fasen bevat. Dat wil zeggen, dat het poly-

meer volgens de uitvinding in zout water kan worden gebruikt te-

zamen met andere componenten in het systeem, zoals een oppervlakte-

actieve stof (bijvoorbeeld een zogenaamd "petroleum"-sulfonaat), 10 

" oppervlakte-actieve hulpstof (bijvoorbeeld ether-, ester-, alde-

hyde-, alcohol-verbinding en dergelijke), koolwaterstof, toegevoeg-

de elektrolyten (anorganische zuren, basen, zouten en organische 

zuren, basen en zouten), enz. Het verdient de voorkeur, dat de in 

het mengsel van water en polymeer aanwezige componenten niet in 15 

zodanige mate reactief zijn ten opzichte van het polymeer en/of 

nevenprodukten van het polymerisatieproces, dat deze reactiviteit 

de injectiviteit en mobiliteit regelende eigenschappen van het 

polymeer op nadelige wijze en in aanzienlijke mate zal beïnvloeden. 

Het polymeer kan worden gebruikt in de waterige fase van een 20 

micellaire dispersie (bijvoorbeeld micro-emulsie, micellaire op-

lossing, macro-emulsie). 

Het polymeer kan op vele verschillende manieren in het 

reservoir worden geïnjecteerd, bijvoorbeeld v66r een verdringings-

prop van water of intermitterend met een verdringingsprop van wa- 25 

ter, terwijl de waterige polymeeroplossing ook na een olie ver-

dringende prop (dat wil zeggen een prop of medium, waarmee olie 

uit het reservoir wordt verdrongen, bij voorkeur een oppervlakte-

actieve stof bevattend milieu, zoals een micellaire dispersie) 

kan worden geïnjecteerd. Indien het injectiviteitsprofiel van een 30 

injectieput moet worden verbeterd of indien de vertikale uitvoe-

ring van een verdringingsproces moet worden verbeterd, kan de po-

lymeeroplossing in zout water voorafgaan aan een stuwprop of kan 

deze intermitterend tijdens het verdringingsproces worden ge-

ïnjecteerd. Een hoeveelheid van 5 tot ongeveer 150$ of meer, 35 

betrokken op het poriënvolume, verdient de voorkeur, wanneer het 
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polymeer na een verdringingsprop wordt geïnjecteerd. Bovendien 

kan het polymeer worden geconcentreerd in een zogenaamde 

"spiked" prop, bijvoorbeeld een volume van 10%, betrokken op het 

poriënvolume, dat hoge concentraties, bijvoorbeeld tot 1000 dpm 

of meer van het polymeer bevat. Een verloop van de polymeercon-

centratie vanaf het eerste gedeelte van de waterige zoutoplossing 

tot een lage concentratie in het laatste gedeelte daarvan kan 

worden toegepast om een meer economische opzet van de mobiliteits-

regeling te bereiken. 

Wanneer een verdringingsprop in combinatie met de wate-

rige polymeeroplossing wordt toegepast, kan de verdringingsprop 

niet-mengbaar, partieel mengbaar of mengbaar zijn. Bij voorkeur 

is de verdringingsprop een oppervlakte-actieve stof bevattend me-

dium, bijvoorbeeld een waterige oppervlakte-actieve stof bevatten-

de prop. Voorbeelden van bij voorkeur toegepaste verdringingsprop-

pen zijn beschreven in de Amerikaanse octrooischriften 

3.254.714, 3 . 4 9 7 - 0 0 6 , 3 . 5 0 6 . 0 7 0 , 3 .506.071, 3-330.344, 3 . 3 4 8 . 6 1 1 , 

3.126.952, 3.163.214, 3.354.953, 3.373.809, 3.302.713, 3.512.586, 

3.964.548, enz. 

Bij voorkeur is de verdringingsprop een prop, die koolwaterstof, 

water, oppervlakte-actieve stof (bij voorkeur een oppervlakte-

actieve stof, die verkregen is door sulfonering van een ruwe olie 

of getopte ruwe olie), oppervlakte-actieve hulpstof (alcoholver-

binding en dergelijke) en elektrolyt bevat. 

De waterige polymeeroplossing kan toevoegsels bevatten 

om aan het oliewinningsproces gewenste eigenschappen te verlenen. 

Zo kunnen in de waterige polymeeroplossing bijvoorbeeld middelen 

voor het invangen van zuurstof, corrosie-inhibitors, biociden, 

anti-oxydantia, viscositeitsstabiliseermiddelen, middelen voor 

het stabiliseren van de oplossing en dergelijke worden opgenomen. 

In het algemeen gesteld kan elke component aan de waterige poly-

meeroplossing worden toegevoegd, zolang de compónent(én) met het 

polymeer verenigbaar is (zijn) en bij het aanvullende oliewin-

ningsproces door verdringing in het reservoir of de injectiviteit 

van de waterige polymeeroplossing in een put niet op zodanige 

wijze beïnvloedt (beïnvloeden), dat het gunstige effect van de 

78 0 07 3 8 



20 

polymeeroplossing teniet wordt gedaan. 
De uitvinding wordt voor het verschaffen van een beter 

inzicht nader beschreven aan de hand van de volgende voorbeelden, 
be-

die alleen ter toelichting dienen en geenAperking van de uitvin-
ding inhouden. De in de voorbeelden vermelde intrinsieke viscosi-* 
teiten zijn in een 2 n.natriumchloride-oplossing bij een tempera-
tuur van 25,5°C gemeten, voorzover niet anders is vermeld. 

78 0 07 3 8 



-21-

• Voorbeeld I 

In een bekerglas met een capaciteit van 500 ml werden 240 ml 

Jgedeioniseerd water gebracht. In het water werden 0,6 g ijs-

;acrylzuur, JO g acrylamide en 30 g natriumsulfaat opgelost. De pH 

;van de verkregen oplossing werd met "behulp van een natriumhydroxi-

'deoplossing in water op een pH van 10,0 ingesteld. De oplossing 

iwerd vervolgens in een bestralingsvat gebracht en gedurende 20 mi-

jnraten met stikstof gespoeld. De oplossing werd gedurende 16 minuten 

met gammastralen van een kobalt-60-bron bestraald bij een stralings-

intensiteit van 20.000 rad/uur. Het omzettingsprodukt werd uit 

de invloed van de stralingsbron verwijderd, waarna het bleef staan, 

totdat het tot kamertemperatuur was afgekoeld. De omzettingsgraad 

;van monomeer in polymeer bedroeg 94»7%. Een gedeelte van het gel 

jwerd geextrudeerd, waarna een afgewogen hoeveelheid van de gèl-

• strengen in een bekerglas werd gebracht, dat methanol bevat. De 

jpolymeerstrengen werden gedurende een nacht in het methanol gehou-

iden. De strengen werden vervolgens in een Wiley-molen gemalen onder 

'toepassing van een zeef met maasopeningen van 840yum. Het gemalen 

'produkt werd in methanol gesuspendeerd, door vacuumfiltratie af-

.gefiltreerd, drie malen op het filter met vers methanol gewassen 

en partieel op het filter gedroogd. Het partieel gedroogde poeder 

werd daarna gedurende 24 uren bij een temperatuur van 36°C in 

,een vacuumoven gedroogd. Het gedroogde polymeerpoeder was oploB-
:baar in gedestilleerd water en bezat een intrinsieke viskositeit 

'van 14,8 dl/g en een Hugginpconstante van 0,27. 

Voorbeeld II 

Een oplossing van 210 ml. gedeioniseerd water, 0,9 g ijs-

;acrylzuur, 45 g acrylamide en 45 g natriumsulfaat werd volgens 

het voorschrift van voorbeeld I bereid, waarna de pH van de oplos-

'sing op 9>6 werd ingesteld met behulp van een natriumhydroxide-

oplossing in water. De oplossing werd in een reactievat gebracht, 

gedurende 20 minuten met stikstof gespoeld en gedurende 10 minuten 

met gammastralen van een kobalt-60-bron bestraald bij een intensi-

Iteit van 20.000 rad/uur. Hierna liet men het produkt tot kamer-

temperatuur afkoelen. Het polymerisatieprodukt was een niet-giet-

ibaar, rubberachtig gel, waarin de omzettingsgraad van monomeer in 

polymeer 96,0fo bedroeg. Zowel het rubberachtige gel als het uit het 
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Igel gewonnen polymeerpoeder werden oplosbaar in gedestilleerd wa-
:ter. Het polymeer bezat een intrinsieke viskositeit van 24,2 dl/g 
i 
len een Huggins-constante van 0,10. i : 

| Voorbeeld III 
In een vat van polyetheen werden 4»82 kg gedeioniseerd water 5 

0,177 kg natriumhydroxide, 0,312 kg ijsacrylzuur, 0,546 kg water-
jvrij natriumsulfaat en 0,950 kg acrylamide in een aangegeven volg-
lorde gebracht. De oplossing werd met behulp van natriumhydroxide 
'op een pH van 9J5 ingesteld. De monomeeroplossing werd daarna ge-
idurende 16 minuten met gammastralen van een kobalt-60-bron be- 10 
Istraald bij een intensiteit van 20.000 rad/uur. De omzettingsgraad 
'van monomeer in polymeer bedroeg 83,4^. Het omzettingsprodukt i 
bestond uit een volkomen in water oplosbaar rubberachtig gel. Het 
verkregen polymeer was in water oplosbaar en bezat een intrinsieke 
viskositeit van 29,3 dl/g en een Hugginsconstante van 0,15. 15 

Voorbeeld IV 
Ben waterige oplossing van 3»714 kg gedeioniseerd water, 

!d,227 kg natriumhydroxide, 0,411 kg ijsacrylzuur, 1,247 kg acryl-
'amide en 0,546 kg watervrij natriumsulfaat werd bereid, gevolgd 
door het instellen van de pH van deze oplossing op 9>5 met een ge- 20 
'concentreerde natriumhydroxideoplossing, zoals beschreven in 
^voorbeeld III. De oplossing werd vervolgens in een reactievat 
|gebracht en gedurende 25 minuten met stikstof gespoeld. De oplos-
|sing werd vervolgens gedurende 6,5 minuten met gammastralen van 
'een kobalt-60-brcn bestraald bij een stralingsintensiteit van 25 
20.000 rad/uur. Het verkregen gü. werd buiten de invloed van de 
igammastralen gebracht en tot kamertemperatuur afgekoeld. De omzet-
itingsgraad van monomeer in polymeer bedroeg ongeveer 47 gew.?6, 
!betrokken op het gewicht van de totale hoeveelheid monomeer, die 
aanvankelijk in de oplossing aanwezig was. Een gedeelte van het 30 
gel werd geextrudeerd, waarna een afgewogen hoeveelheid van de 
gelstrengen in een overmaat methanol werd gehard. De geharde 
strengen werden met behulp van een Wiley-molen gemalen onder toe-
'passing van een zeef met maasopeningen van 840yum. Het gemalen 
Iprodukt werd in methanol gesuspendeerd, afgezogen en gedurende 35 ! Q 
24 uren in vacuo bij een temperatuur van 36 0 gedroogd. Het ver-
kregen polymeer, was oplosbaar in gedestilleerd water en bezat een 

1 
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iintrinsieke viskositeit van 40>0 dl/g en een Hugginsconstante van 
! 
0,0. 
I Voorbeeld V 

Een oplossing van 100 ml gedeioniseerd water, 150 ml van een 
40-gewichtsprocents oplossing in water van het met dimethylsulfaat 5 
Igekwaterneerde zout van dimethylaminoethylacrylaat, 60 g natrium-
Ichloride en 20 g acrylamide werd bereid en met gammastralen van i 
'een kobalt-60-bron bestraald volgens het voorschrift van voorbeeld 
I. De oplossing werd gedurende 14 minuten bestraald bij een inten-
siteit van 20,000 rad/uur. Het verkregen produkt was een niet- 10 
'gietbare, rubberachtig gel. Het rubberachtige gel werd vervolgens 
buiten de invloed van de gammastralen gebracht en tot kamertem-
peratuur afgekoeld. De omzettingsgraad van monomeer in polymeer 
bedroeg 83,2%. Het polymeer was oplosbaar in water en bezat een 
intrinsieke viskositeit van 18,7 dl/g en een Hugginsconstante van 15 
0,06. 
I Voorbeelden VI-XIII 
i In een reactievat, dat de vermelde hoeveelheid gedeioniseerd 
water bevatte, werden de aangegeven hoeveelheden monomeer en zout 
gebracht. De pH werd op de vermelde waarde ingeheid onder toepas- 20 
sing van een 10 n.natriumhydroxideoplossing. De oplossing werd 
gedurende 20 minuten met stikstofgas gespoeld, waarna het vat werd 
afgesloten. Het monster werd met gammastralen van een kobalt-
60-bron bestraald met een intensiteit van 20.000 rad/uur, totdat 
het monster de vermelde totale stralingsdosis had ontvangen. Het 25 
monster werd vervolgens uit de bestralingskamer verwijderd voor 
verdere verwerking. De intrinsieke viskositeit en Hugginsconstante 
werden volgens de gebruikelijke technieken bepaald. Het gewichts-
percentage van de omzettingsgraad van monomeer in polymeer werd 
bepaald door een gedeelte van het omzettingsprodukt af te wegen, 30 
het produkt met methanol te extraheren teneinde het polymeer neer 
te slaan en het polymeer in vacuo tot constant gewi cht te drogen. 
De gewichtshoevedheid van het gedroogde polymeer gedeeld door het 
theoretische gewicht van het produkt, dat verkregen zou zijn, 
indien een omzettingsgraad van 100 gew.% van polymeer was bereikt, 35 
levert de omzettingsgraad in procenten van monomeer in polymeer. 
De bereikte resultaten zijn in de onderstaande tabel A vermeld. 
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Tabel A 
Voorbaald Vataf, NaOH, 
nr. «1 9 

W , 351 1 2 , 8 
VII ; 396 9 , 6 
VIII | 927 2 3 , 9 
IX | 325 1 1 , 5 
X 20 , 357 7 0 7 , 8 
XI 270 6 , 8 
XII j 300 V 
XIII 300 
XIV 300 
XV 300 
XVI 320 
XVII 300 
XVIII 310 
XIX 310 
XX 310 
XXI 290 
XXII 290 
XXIII 290 
xxiv 290 
XXV 200 
XXVI 200 
XXVII 220 
XXVIII 210 
xxix 200 
XXX 215 
XXXI 180 
XXXII 28 .168 195 >5 
XXXIII 28 ,256 1 0 0 5 , 0 
xxxiv 621 1 2 , 2 
XXXV 318 2 5 , 7 
xxxvi 260 
XXXVII 255 
XXXVIII 290 
XXXIX 390 
XL 280 xu 3 1 1 } 1 
XIII 217 

(1) Met dinethylsulfaat 

Acryl— zuur, 
9 

23.0 
52,5 
13.1 
20,7 

1245,8 
12,3 
3,1 

906,0 
1798,0 

75,8 
16,3 

Aeryl- (1) (2) H0nom«er- KgHPO, amida, DMAEA-Q DMAEM-Q concen- N&C1 N*2S04 
KgHPO, 

9 9 9 tratle, 
gaw.SJ 

9 9 9 

7 0 , 0 20 1 0 , 0 
5 2 , 5 15 , 2 5 , 0 

1 3 1 , 2 15 1 1 2 5 , 0 
6 3 , 0 18 8 0 , 0 

1 1 9 0 , 3 22 1075*9 
6 1 , 0 1 9 . 9 5 0 , 0 
7 6 , 0 1 9 . 5 3 0 , 0 
7 5 , 0 1 8 . 3 3 5 , 0 
7 5 , 0 1 7 . 9 1 5 , 0 
7 5 , 0 1 7 . 9 

1 5 , 0 
1 5 , 0 

6 0 , 0 1 5 . 0 2 0 , 0 
1 5 , 0 

6 0 , 0 1 5 . 0 1 0 , 0 
6 0 , 0 15 3 0 , 0 
6 0 , 0 15 1 5 , 0 1 5 , 0 
6 0 , 0 15 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 . 0 
6 0 , 0 15 5 0 , 0 
6 0 , 0 15 

5 0 , 0 
5 0 , 0 

6 0 , 0 15 2 5 , 0 2 5 , 0 
6 0 , 0 15 2 5 , 0 2 5 , 0 

2 5 , 0 6 0 , 0 15 2 5 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 0 

6 0 , 0 15 1 7 , 0 1 6 , 0 1 6 , 0 
80 25 20 
80 25 30 
80 25 no 
60 1 7 . 9 60 

* 80 25 60 
f 6 5 3 18 6965 
5179 18 6951 

1 2 1 , 0 
1 9 , 5 

22 ito 1 2 1 , 0 
1 9 , 5 22 60 
60 20 21 
60 20 18 
60 25 25 
20 60 30 . 30 
80 ( 3 ) 
1 9 , 5 1 6 , 5 (1) 

91 29,t 29,1 

Baatra-
0». In- Huggina 

Zoutcon- Baatra-' zat- trinslaka conatan— 
eantratl* PH linga- tings- viakoai- ta 
gaw.X t i j d , 

«in. 
graad, 
gew.Ji 

t a i t , 
dl/g 

8 9 , 6 16 88 ,6 2 9 , 3 0 , 1 5 
5 9 . 6 17 7 8 , 5 2 1 , 0 0 , 1 8 

10 9 , 6 15 8 3 , 1 25*0 0 , 1 1 
16 9 , 6 11 8 7 , 2 3 1 , 0 0 , 0 1 

6 9 , 6 16 8 1 , 8 3 0 . 6 0 , 1 1 
1 2 , 1 9 . 6 12 9 0 , 6 2 8 , 7 ' 0 , 0 7 

7 , 3 9 , 6 12 9 3 , 5 2 8 , 3 
2 5 , 0 

' 0 , 0 7 
815 1 0 , 0 12 9 2 , 5 

2 8 , 3 
2 5 , 0 0 , 1 0 

1 0 , 7 1 0 , 0 13 100 2 3 , 5 0 , 1 2 
1 0 , 7 1 0 , 0 10 91}3 2 6 , 2 0 , 1 2 

5 , 0 1 0 , 0 13 9 0 , 8 19 >0 0 , 2 1 
1 0 , 0 1 0 , 0 13 9 3 , 7 . 2 1 , 0 0 , 1 6 

7 , 5 0 
7 , 5 0 

1 0 , 0 12 «J5,5 1 9 , 7 ' 0 , 1 7 7 , 5 0 
7 , 5 0 1 0 , 0 12 86^7 22>1 0 , 1 1 
7 , 5 0 1 0 , 0 12 9 0 , 0 2 0 , 9 0 , 1 3 

1 2 , 5 0 10 10 9 1 , 0 2 1 , 5 0 , 1 2 
1 2 , 5 0 10 10 9 3 , 0 2 2 , 3 0 , 0 9 
1 2 , 5 0 10 10 9 0 . 0 

8 9 . 1 
2 1 , 3 0 , 1 2 

1 2 , 5 0 10 10 
9 0 . 0 
8 9 . 1 26 ^0 0 , 0 8 

1 2 , 5 0 10 10 8 8 , 1 2 3 , 3 ' 0 * 1 0 
1 2 , 5 0 10 10 8 8 , 2 2 1 , 6 0 , 0 9 

6 , 2 5 3 10 100 3 , 1 
9 , 1 3 10 100 3 , 8 

1 2 , 5 3 30 100 1 , 8 
1 7 , 9 3 30 9 8 , 2 1 , 2 
1 8 , 7 5 3 10 9 0 , 3 1 , 8 
16 9 , 5 11 8 9 , 1 3 3 , 0 0 , 0 5 
16 9 , 5 11 8 2 , 5 3 2 , 5 0 , 0 8 
1 1 9 , 5 12 8 1 , 0 3 2 , 3 0 , 0 8 
12 9 , 5 13 8 1 , 0 3 0 , 8 0 , 0 8 

6 , 0 3 , 0 8 7 , 3 1 2 , 3 0 , 3 6 
1 2 , 0 3 , 0 9 0 , 3 1 1 , 8 0 , 3 1 
1 2 , 5 10 10 88 2 5 , 1 0 , 1 
1 5 , 3 3 , 0 12 6 3 , 0 llj& 
10 9 . 0 12 9 1 , 6 2 1 , 1 

5*2 3 , 0 11 8Ü,H 1 6 , 8 0 , 2 6 
1 1 , 7 20 7 2 , 5 U 

gekwaterneerd» zout 
(2) Met dinethylsulfaat gskwatsrnesrde zout 

van dimethylaninoathylacrylaat (3) 40 g ammoniumsulfaat 
van dinathylaminoethylmethacrylaag (4) 20,6 9 aluminiumsulfaat 



2.5 

! Voorbeeld XLIII 

i In een "bekerglas met een capaciteit van 500 ml werden 325 g 

|gedeioniseerd water getracht. In het water werden 11,5 g natrium-

hydroxide, 20,7 g ijsacrylzuur, 63,0 g acrylamide, 20 g natrium-

sulfaat en 60 g natriumchloride opgelost. De pïï van de verkregen 5 

oplossing werd op 9»5 ingesteld onder toepassing van een natrium-

jhydroxideoplossing in water. De verkregen oplossing werd vervolgens 

jin een "bestralingsvat gebracht en gedurende 20 minuten met stikstof 

gespoeld. De oplossing werd gedurende 10 minuten mét gammastralen 

jvan een kobalt-60-bron bestraald bij een stralingsintensiteit van 10 

120^000 rad/uur. Het omzettingsprodukt werd buiten de invloed van 

;de stralingsbron gebracht en tot kamertemperatuur afgekoeld. Het 
i 

jVerkregen produkt was een waterhoudend gel van een in water oplos-

|"baar polymeer met een uiterst hoog molecuulgewicht. Het polymeer 

ibezat een hoger molecuulgewicht dan onder dezelfde stralingsom- 15 
! 

standigheden zou worden bereikt onder toepassing van een verge-

lijkbare hoeveelheid van één enkel zout. 

Voorbeeld XLIV 

In een bekerglas met een capaciteit van 500 ml werden 100 ml 

gedeioniseerd water gebracht. Vervolgens werden 150 ml van een 20 

40-gewichtsprocent3 oplossing van het met dimethylsulfaat gekwater-

ineerde zout van dimethylaminoethylacrylaat in water, 20 g acryl-

|amide en 60 g natriumchloride in het water opgelost. De pH van het 

verkregen mengsel werd op 3 ingesteld door toevoeging van een 
! 

kleine hoeveelheid van een verdunde HgSO^-oplossing. 25 

De gerede oplossing werd in een bestralingsvat gegoten en 

gedurende 20 minuten met voorgezuiverde stikstof gespoeld bij een 

stroomsnelheid van 3 l/min0 (onder genormaliseerde omstandigheden 

!van temperatuur en druk). Na het spoelen werd de oplossing ge-

durende 14 minuten met gammastralen van een kobalt-60-bron be- 30 

'straaü. bij een stralingsintensiteit van 20.000 rad/uur. Na afloop 

'van de bestralingsperiode van 14 minuten werd het ruwe polymeri-

satieprodukt buiten de invloed van de stralingsbron gebracht, 

waarbij een produkt werd verkregen,dat een volkomen in water oplos-

ibaar zacht gel was. Het zachte gel werd nauwkeurig gewogen en 35 

in een bekerglas gebracht, dat ongeveer 5 maal de gewichtshoeveel-

heid aceton bevatte. Het geharde gel werd in een Wiley-molen ge-
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(gialen onder toepassing van een zeef met maasopeningen van 840yum. 

•Het gemalen produkt werd in aceton gesuspendeerd, door vacuumfil-

tratie afgefiltreerd, drie malen op het filter met vers aceton ge-

wassen en partieel op het filter gedroogd. Het partieel gedroogde 

poeder werd kwantitatief overgebracht in een pot met een wijde hals 5 

en gedurende 24 uren bij een temperatuur van 36°C in een vacuum-

oven gedroogd. Het vaste stofgehalte van het in vacuo gedroogde 

poeder werd bepaald door een gedeelte daarvan in een convectieoven 
* 

itot constant gewicht te drogen, terwijl de hoeveelheid natriumchlo-
i 

iride in het in vacuo gedroogde poeder berekend werd op basis van 10 

jde hoeveelheid chloor. Het gewichtspercentage van de omzettingsgraad 

jvan monomeer in polymeer werd berekend volgens de vergelijking: 

{ gewichtshoeveelheid droog poeder minus 
! o/ gewichtshoeveelheid natriumchloride , n A jgew,?6 om- — 0 x 100 
,zettings- = theoretische hoeveelheid polymeer, be-
graad trokken op een omzettingsgraad van 

100 gew.% 15 

Op basis van de bovenstaande vergelijking werd een omzettingsgraad 

'van monomeer in polymeer van 83,2 gew.% berekend, 

I Zowel het zachte gelprodukt als het in vacuo gedroogde polymeer 

•werden op de oplosbaarheid in gedestilleerd water onderzocht, 

waarbij beide volkomen in water oplosbaar bleken. 20 

j De intrinsieke viskositeit van het gedroogde polymeer werd in 

• een 2 n.ïïaCl-oplossing bij een temperatuur van 25°C gemeten en 

!bleek 18,7 dl/g te bedragen. 1 
| De Huggins-constante voor het polymeer werd berekend volgens 
i 
de onderstaande vergelijking en bedroeg 0,06. 25 

I K= 

7 sp 

; ' K T " W 

i n f x [c] 

;waarin E = Huggins-constante 
1 j 

j — - gereduceerde specifieke viskositeit in 2 n.NaCl-op- 30 
[ c ] lossing bij een temperatuur van 25°C 

^ [ % ] = intrinsieke viskositeit in 2 n.NaCl-oplossing bij een 
j temperatuur van 25 C 
t 

J [c ] = polymeerconcentratie van de oplossing (g/dl). 
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Voorbeeld XLV 
Een oplossing van 150 ml gedeioniseerd water, 150 ml van een 

i40-gewiohtsprocents oplossing van het met dimethylsulfaat'gekwater-
jneerde zout van dimethylaminoethylacrylaat in water en 20 g 
acrylamide werd "bereid, waarvan de pH op 3 werd ingesteld door 
toevoeging van een kleine hoeveelheid van een H^SO^-oplossing. De 
verkregen oplossing werd gedurende 20 minuten met Ng gespoeld en 
[gedurende lé minuten bestraald bij een stralingsintensiteit van 
,20.000 rad/uur. Er werd een polymeer-gel verkregen, dat onder 
jtoepassing van deO voorschriften van voorbeeld I werd onderzocht. 
Dë .omzettingsgraad van monomeer in polymeer bedroeg 83,6 gew.%, • 
iterwijl de intrinsieke viskositeit 10,1 dl/g en de Huggins-coisfcante 
(volgens de berekening 0,25 bedroeg. 

Voorbeelden XLVI-LXIII 
Waterige oplossingen van monomeren werden bereid, die de ge-

wichtspercentages monomeer bevatten, zoals aangegeven in tabel B. 
De pH-waarden van de monomeeroplossingen werden met een natrium-
hydroxideoplossing in water ingesteld. Elk van de verkregen op-
'lossingen werd in een bestralingsvat gebracht en gedurende 20 mi-
nuten met stikstofgas gespoeld, waarna het vat werd afgesloten. 
De monomeeroplossing werd gedurende de aangegeven tijd met garnma-
1 stralen van een kobalt-60-bron bestraald bij een intensiteit van 
20.000 rad/uur. Het bestralen werd vervolgens beeindigd, waarna 
jhet monster uit de stralingskamer werd genomen voor verdere ver-
iwerking onder toepassing van het algemene voorschrift van voor-
beeld XLIV. De omzettingsgraad, intrinsieke viskositeit en Huggins-
1 constante werden voor elk monster bepaald onder toepassing van de 
'in voorbeeld XLIV beschreven methoden. De resultaten, die bij het 
! 
'uitvoeren van de proeven van voorbeelden XLVI tot LXIII werden 
jverkregen, zijn onderstaand samengevat in tabel B. 

1 
1 
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Voor-
beeldnr», 

OO 
CD 
O 
^J 
04 
CO 

Monomeer Monomeer, 
(monomeren) gew 0% 
ggw^verhou- pH 

XLVI 

XLVII 

XLVIII 
XLIX 
L 

LI 

LII 

LI II 

LIV 
LV 

LVI 

LVII 
LVIII 

LIX 
LX 

LXI 

LXII 
LXI 11 

80% acrylamide 
20% natriumaory-
laat 

C5% acrylamide 
5% natriumacry-
laat 

100% acrylamide 

70% acrylamide- 20 
30% nat riumacry-
laat 

15,0 

30,0 

19,0 
'18,0 

22,0 

30,0 
21 ,0 

,19,9 

19,5 
18,3 
I t 

17,9 

9,6 

10,0 

Ta'bel B 
.Stra- Om- ' 

Zout Stralings- lings- zettings-
tvue eew % intensiteit tya, graad, •cype gew.yo k r a d / u u r min. _ gew.% 

20,0 21,0 76,7 

Intrin-
sieke -vis-
kositeit, 
dl/g 

Huggins 
constan-
te, K 

2 1 , 8 0,16 

HagSÔ  

NagSOj, 

K'aCl 
Ka2S0„ 

8,0 

5,0 
10,0 

16 ,0 

6,0 
5,0 

16,0 88 ,6 
20,0 77,5 

7C,5 17 j0 
15,0 

8,0 
31,0 

11,0 

03,1 
13,5 
90,3 
37,2 
8« ,3 16,0 

6,5 i|7,2 
32,5 92,0 

29,3 
17,2 

21 ,0 

25,0 
33.5 
21,8 

31,0 
3 0 . 6 

10,0 

21 ,8 

0,15 
0,22 

0.,18 
0,11 

0,00 

.0,22 
0,01 

0 , 1 1 

0,19 

ro 00 1 

MagSOjj 12,1 1 2 , 0 90 ,6 

21,5 93r 0 
28,7 
21,3 

0,07 
0,19 

Na^O^ 7,3 

Nâ Ojj 8,5 
NaCl 10,7 
Na„HP0, 10,7 ^ 4 

11 
it 

12,0 93,5 
16,0 86,5 
12,0 92,5 

13,0 100,0 
10,0 87,0 

28 ,3 

19,8 

25,0 

23,5 
26 ,2 

0,07 
0,19 
0,10 

0 .,12 
0,12 



j Voorbeelden LXIY-LXX7 

De volgende voorbeelden dienen voor het vergelijken van de 

:intrinsieke viskositeit van polymeer, dat bij een door bestraling 

;teweeg gebrachte polymerisatie van monomeeroplossingen bij aanwe-

jzigheid of bij afwezigheid van zout wordt verkregen met de intrin- 5 

|sieke viskositeit van polymeer, dat door chemisch geinitieerde 

{polymerisatie van monomeeroplossingen bij aanwezigheid of afwezig-
I 

.heid van een zout wordt verkregen. De door bestraling uitgevoerde 

:polymerisatiereacties vonden plaats volgens de voorschriften van 

'voorbeelden XI1T tot LXIV. De chemisch geinitieerde polymerisatie- 10 

'reacties, voorbeelden LXVIII en LXIX en LXX werden volgens het 

j onderstaande voorschrift uitgevoerd afgezien van de duur van de 

bestraling: 
i 

In een bekerglas met een capaciteit van 1000 ml werden 340 ml 

gedeioniseerd H^O gebracht. In het water werden 757 8 NaOH-korrels 15 

;opgelost. Bij de verkregen NaOH-oplossing werden 13»8 g ijsacryl-i 
(zuur gevoegd. Bij de verkregen natriumacrylaatoplossing werden 42 g 
1 

'acrylamide gevoegd. De oplossing werd geroerd, totdat het acryl-

amide geheel was opgelost. De pïï van de verkregen heldere oplos-

sing werd met een NaOH-oplossing op 9,6 ingesteld. De op de gewenste 20 

pH ingestelde oplossing werd daarna in een glazen reactieketel van 

het kloktype met een diameter van 19 cm overgebracht. De ketel i 

jwerd van een speciaal deksel voorzien, waarin drie openingen waren 

:aangebracht. Door de middelste opening werd een thermometer in 

de oplossing gestoken. De oplossing werd gedurende 20 minuten met 25 

Hg gespoeld met een snelheid van 5 l/minuut via de zijopening in 

het deksel. Na afloop van het spoelen werden de openingen afgeslo-

ten en werd aan de ketel warmte toegevoerd totdat de oplossing in 

de ketel een temperatuur van é0°C bereikte. Op dat moment werd 

1 ml van een 2-gewichtsprocents kaliumperoxidesulfaatoplossing bij 30 

'de inhoud van de ketel gevoegd en werd de verwarming uitgeschakeld. 

De reactie ving aan en vond spontaan voortgang. Na verloop van een 

reactieperiode van J0 minuten had het reactiemengsel een tempera-

tuur van 76,8°C bereikt. Na afloop van deze periode werd het 

i 

. .reactievat met koud water tot kamertemperatuur afgekoeld. Het ver- 35 

kregen reactiemengsel bestond uit een zacht gelachtig materiaal en 

was volkomen in water oplosbaar. Van dit zachte gel werd 100 g 
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met methanol "behandeld volgens de in voorbeeld IY beschreven me-
thode en onderzocht op de omzettingsgraad van monomeer in polymeer. 

Voorbeelden LXXIII, LXXIV en LXXV werden volgens het algemene 
voorschrift van voorbeeld LXVIII uitgevoerd. De resultaten van de 
polymerisatiereacties van voorbeaLden LXIV tot LXXV zijn samengevat 
in tabel C. 
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CD 
Voor-
beeld-
nr 

Monomeer Monomeer, pH 
(monomeren) gevr.% 
( gew.verhou-
ding) 

Voorbeeld C 

Ua2S04 
gew.% 

Stralings-
intensiteit 

Initieer-
middel, 

krad/uur dpm 

LXIV 70% aorylamide 15,0 
O O 30% natrium-

acrylaat 
LXV » " 
LXVI " " 

LXVII " " 

LXVIII " " 

LXIX " 11 

LXX 

LXXI " 

LXXII " 

LXXIII " 

LXXIV 11 

LXXV " 

9 , 5 20 >0 

10($ aorylami- 15,0 
de 

10,0 

5,0 

10,0 

5,0 

10 ,0 

5,0 

10,0 

5,0 

10,0 

20,0 

50 

50 

50 

25 

25 

25 

Reactie- of Omzettings- Intrin- Huggins-
bestralings- graad, sieke constan-
ts d. min. viskosi— te, K 

teit, 
ai/g 

20,0 77,5 17,2 0,22 

17^0 76, 4 21,0 0,18 

15,0 83,4 25,0 0,14 

30,0 68,8 8,4 0,40 

20,0 87,7 8,2 0,39 

14,0 93,0 7,7 0,44 

16,0 82,7 17,4 0,27 

13v0 90,8 1^,0 0,21 

13,0 93,7 21,0 0,16 

23,0 89,5 17,7 0,33 

12,0 80,5 18,0 0,34 

18,0 86;2 15,6 0;37 
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IVerdringings-proeven 
Voorbeeld LXXVI 

Copolymeer "A" werd verkregen volgens de technologie van 
de uitvinding. Het bezat een intrinsieke viskositeit van 28 dl/g, 
terwijl de polymeeractiviteit 70% bedroeg. Copolymeer "B" werd 
bereid volgens het voorschrift van het Amerikaanse octrooischrift 
I3.841.401 en bezat een intrinsieke viskositeit van 29 dl/g en een 
!activiteit van 88%. Beide polymeren waren opgebouwd uit 40 gew.% 
,natriumacrylaat en 60 gew.% acrylamide. Zandateenkernen met een 
I straal van 15J24 cm (verkregen uit het Henry-reservoir, te Robinson, 
[Illinois, Ver. Staten van Amerika) werden in een tertiaire toe-
stand gebracht door eerst met water te laten doordringen, dat in 
totaal ongeveer 5900 dpm opgeloste vaste stof bevatte , vervolgens 
met ruwe olie (viskositeit van 7 cP hij een temperatuur van 23°C) 
te laten doordringen totdat geen verdere vermindering van de water-
verzadiging optrad en vervolgens met water te laten doordringen, 
|dat in totaal 5900 dpm opgeloste vaste stof bevatte, totdat geen 1 
(verdere vermindering van de olieverzadiging optrad. Deze kernen 
•werden daarna aan een verdringing onderworpen met 7%> betrokken 
op het poriënvolume van identieke micellaire oplossingen, gevolgd 
door 10%, betrokken op het poriënvolume, van een waterige polymeer-
oplossing, die 500 dpm polymeer bevatte, gevolgd door 53%> "betrok-
ken op het poriënvolume, van een waterige polymeeroplossing, die 
258 dpm polymeer "B" of 326 dpm polymeer "A" bevatte, hetgeen 
weer werd gevolgd door 30%, betrokken op het poriënvolume, van 
,een waterige polymeeroplossing, die 50 dpm van het polymeer bevatte 
Jen vervolgens 50%, betrokken op het poriënvolume, water. 
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Al het bij proef 2 in de waterige polymeeroplossing gebruikte 

water alsmede het daarbij toegepaste stuwwater bevatten in totaal 

15«554 dpm opgeloste vaste stof en 196 dpm calciumkationen en 89 

dpm magnesiumkationen, terwijl proef 1 uitgevoerd werd met water, 

dat in totaal 16.250 dpm opgeloste vaste stof en 0 dpm calcium-

en magnesiumkationen bevatte. De resultaten van de kernverdrin-

gingsproeven waren als volgt: 

Tabel D 

Poly- K, gQ Winning, % van de 
Proef meer ad £[ olie ter plaatse 

1 B* 128 0 , 2 2 ? 0 , 3 0 0 56 

2 A 130 0,228 0,243 58 

* copolymeer volgens het genoemde Amerikaanse octrooischrift 

K = permeabiliteit van de kern 

0 = poreusheid 

SO^o = aanvankelijke olieverzadiging 

Voorbeeld LXXVII 

Polymeer "A" werd eveneens met de volgende bekende poly-

meren vergeleken: Dow Pusher polymeer 700 (een partieel gehydroly-

seerd polyacrylamide met een hoog molecuulgewicht en een intrin-

sieke viscositeit van 15 dl/g, waarvan 30$ van de acrylamidegroep 

zijn gehydrolyseerd, op de markt gebracht door Dow Chemical 

Company, te Midland, Michigan, Ver. St. v. Amerika), 

Nalco 586 polymeer (een copolymeer van 30 gew.% natriumacrylaat 

en 70 gew.% acrylamide met een intrinsieke viscositeit van 17 

dl/g, geproduceerd door Nalco Chemical Company, te Chicago, 

Illinois, Ver. St. v. Amerika) en 

Kelzan MF polymeer (een polysaccharidepolymeer geproduceerd door 

Kelco Company, 75 Terminal Avenue, te Clark, New Jersey, Ver. St. 

v. Amerika). 

De kernen werden in een tertiaire toestand gebracht en vervol-

gens aan het verdringingsproces onderworpen met 6%, betrokken op 

het poriënvolume, van een micellaire oplossing, gevolgd door 20%, 

betrokken op het poriënvolume, water, dat het in tabel E vermelde 
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polymeer in de tevens vermelde concentratie bevatte, gevolgd door 

50%, betrokke n op het poriënvolume, van het in tabel E vermelde 

polymeer in de tevens vermelde concentratie en tenslotte water 

om de tevoren geïnjecteerde verdringingsproppen door de kernen te 

stuwen. Het toegepaste water bevatte in totaal 5605 dpm opgeloste 

vaste stof, 128 dpm calciumkationen en 96 dpm magnesiumkationen. 

Uit tabel E blijken de permeabiliteit en poreusheid van de kernen 

en de daarbij verkregen aanvullende oliewinning. 

Tabel E 

Polymeercon-
centratie,dom 

Proef Polymeer 
K, 
md 0 

s o l 0 
20%,betrok-
ken op po-

5us>, be trok-
ken op po-

Winning, 
van olie 

riënvolume riënvolume plaatse 

5 Dow 700 95 0,213 0 , 2 9 6 1104 368 46 

6 Dow 700 89 0,213 0 , 3 0 4 1104 363 43 

7 Nalco 586 105 0,213 0 , 2 8 2 1299 433 59 

8 Nalco 586 67 0,201 0 , 3 1 0 1299 433 47 

9 Kelzam MF 67 0,191 0,309 405 135 7S SJ 

10 Keisan MF 55 0,204 0 , 2 5 3 405 135 44 

11 A 197 0,222 0 , 3 0 2 1131 377 69 

12 A 168 0,229 0 , 3 3 0 1131 377 65 

78 0 07 3 8 



35 

C O N C L U S I E S 

1. Werkwijze voor het winnen van koolwaterstof uit een 

ondergrondse formatie met een injectie, die in vloeistofcommuni-

catie met een produktieplaats staat, waarbij een water bevattende 

verdringingsprop in de formatie wordt geïnjecteerd en in de rich-

ting van de produktieplaats wordt verplaatst om via de produktie-

plaats de koolwaterstof te winnen, m e t h e t k e n m e r k , 

dat men een waterige zouthoudende verdringingsprop toepast en 

daarin een in water oplosbaar, in hoofdzaak lineair polymeer met 

een hoog molecuulgewicht opneemt, dat verkregen is door een wate-

• rige oplossing met een pH van ongeveer 2 tot ongeveer 12, die on-

geveer 10 tot ongeveer 40 gew.# van (a) een alkenisch onverzadigd 

monomeer met de formule (i) 

0 

H_C ss C - C - Y 
2 . 

E 

(b) een mengsel van monomeren met de formule (I) of 

(c) een mengsel van ten minste êên van de monomeren met de formule 

(l) met ten hoogste 50 gew.# van êên of meer van de alkenisch 

onverzadigde monomeren: vinylsulfonzuur, alkalimetaalzouten 

van vinylsulfonzuur en/of diacetonacrylamide, waarin R een 

waterstofatoom of een methylgroep en Y een rest - N ^ , -OM, 

H CH_ 

- N - C - CSO M of -OC-H, - N - R, . X" 

C H3 X 

+ 3 

voorstelt, waarbij M een proton, H^N, een alkalimetaalkation of 

ander kation, dat een in water oplosbare, polymeriseerbare ver-

binding levert, R^, Rg en R^ alkylgroepen met 1 - 4 koolstofato-

men en X een anion aangeven, alsmede ten minste ongeveer 3 gew.# 

opgelost zout, dat onder invloed van zeer energierijke ioniseren-

de straling niet in staat is invangers voor vrije radicalen te 

vormen, zoals kaliumsulfaat, kaliumchloride, kaliumfluoride, 

kaliumdisulfaat, driebasisch kaliumfosfaat, tweebasisch kalium-

fosfaat, eenbasisch kaliumfosfaat, natriumsulfaat, natriumbisul-

faat, natritimchloride, driebasisch natriumfosfaat, tweebasisch 
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natriumfosfaat, eenbasisch natriumfosfaat, lithiumsulfaat, 

lithiumbisulfaat, lithiumchloride, ammoniumsulfaat, ammoniumbi-

sulfaat, ammoniumchloride, driebasisch ammoniumfosfaat, twee-

basisch ammoniumfosfaat, eenbasisch ammoniumfosfaat, ammonium-

fluoride, aluminiumsulfaat, aluminiumchloride of mengsel daarvan, 

bevat, met een zeer energierijke ioniserende straling met een 

intensiteit van ongeveer 1000 tot ongeveer 200.000 rad/uur te be-

stralen tot een totale stralingsdosis van ongeveer 1000 tot onge-
™ , . eventueel niet vloeiepde 

veer 30.000 rad, onder vorming van een/waterige oplossing van 

het in water oplosbare, in hoofdzaak lineaire polymeer met een 

„hoog molecuulgewicht, met dien verstande, dat indien de waterige 

oplossing ten minste 3 gew.% aluminiumsulfaat en/of aluminium-

chloride bevat, het onverzadigde monomeer voor ongeveer 5 tot on-

geveer 100 gew.% uit kationogeen monomeer en voor ongeveer 95 tot 

0 gew.% uit niet-ionogeen monomeer bestaat en de waterige oplos-

sing een pH van ongeveer 2 tot ongeveer 5 bezit, en met dien ver-

stande, dat de waterige oplossing een pH van ongeveer 7 tot onge-

veer 9 bezit, indien het in water oplosbare zout een ammoniumzout 

is, en men de geïnjecteerde waterige verdringingsprop in de rich-

ting van de produktieput verplaatst om via de produktieput koolwa-

terstof te winnen. 

2. Werkwijze volgens conclusie 1 , m e t h e t k e n -

m e r k , dat de stralingsintensiteit ongeveer 5000 tot ongeveer 

200.000 rad/uur en de stralingsdosis ongeveer 1000 tot ongeveer 

30.000 rad bedragen. 

3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, m e t h e t 

k e n m e r k , dat de stralingsintensiteit ongeveer 5000 tot on-

geveer 100.000 rad/uur en de stralingsdosis ongeveer 1000 tot on-

geveer 15.000 rad bedragen. 

k» Werkwijze volgens één of meer der voorafgaande con-

clusies, m e t h e t k e n m e r k , dat de monomeerconcentratie 

ongeveer 10 tot ongeveer 30 gew.% bedraagt, betrokken op het to-

tale gewicht van de oplossing. 

5» Werkwijze volgens één of meer der voorafgaande con-

clusies, m e t h e t k e n m e r k , dat de waterige oplossing 

ten minste één van de monomeren: acrylamide en methacrylamide als-
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mede ten minste één van de monomeren alkalimetaal- en ammonium-
zouten van acrylzuur en alkalimetaal- en ammoniumzouten van 
methacrylzuur bevat. 

6. Werkwijze volgens één of meer der voorafgaande con-
clusies, m e t h e t k e n m e r k , dat het monomeer bestaat 
uit een mengsel van ongeveer 50 tot ongeveer 99 sew.% acrylamide 
en ongeveer 1 tot ongeveer 50 gew.% van ten minste één van de 
monomeren: acrylzuur en alkalimetaalzouten van acrylzuur. 

7» Werkwijze volgens conclusie 6 , m e t h e t k e n -
m e r k , dat het monomerenmengsel ongeveer 50 tot ongeveer 80 
gew.% acrylamide en ongeveer 50 tot ongeveer 20 gew.% natrium-
acrylaat bevat. 

8. Werkwijze volgens één of meer der voorafgaande con-
clusies, m e t h e t k e n m e r k , dat het zout natriumchloride 
natriumsulfaat, natriumbisulfaat, kaliumchloride, kaliumsulfaat, 
kaliumbisulfaat, ammoniumchloride, ammoniumsulfaat en/of ammonium-
bisulfaat is. 

9. Werkwijze volgens één of meer der voorafgaande con-
clusies, m e t h e t k e n m e r k , dat een mengsel van zouten 
wordt toegepast. 

10. Werkwijze volgens één of meer der conclusies 1 - 8 , 
m e t h e t k e n m e r k , dat het zout natriumchloride is. 

11. Werkwijze volgens één of meer der conclusies 1 - 8 , 
m e t h e t k e n m e r k , dat het zout natriumsulfaat is. 

12. Werkwijze volgens één of meer der conclusies 1 - 7 
en 9» m e t h e t k e n m e r k , dat het zout een mengsel van 
natriumchloride, natriumsulfaat en tweebasisch kaliumfosfaat is. 

13. Werkwijze volgens één of meer der conclusies 1 - 9i 
m e t h e t k e n m e r k , dat het zout een mengsel van natrium-
chloride en natriumsulfaat is. 

14. Werkwijze volgens één of meer der conclusies 1 - 7 
en 9t » e t h e t k e n m e r k , dat het zout een mengsel van 
natriumchloride en tweebasisch kaliumfosfaat is. 

15» Werkwijze volgens één of meer der conclusies 1 - 7 
en 9» m e t h e t k e n m e r k , dat het zout een mengsel'van 
natriumsulfaat en tweebasisch kaliumfosfaat is. 
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16. Werkwijze volgens één of meer der voorafgaande con-

clusies, m e t h e t k e n m e r k , dat de omzettingsgraad van 

monomeer in polymeer ongeveer 80 tot 100 gew.% bedraagt. 

17. Werkwijze volgens één of meer der voorafgaande con-

clusies, m e t h e t k e n m e r k , dat de zoutconcentratie on- 5 

geveer k gew.#, betrokken op het totale gewicht van de oplossing, 

tot de verzadigingsconcentratie bij een temperatuur van 35 C be-

draagt. 

1 8 . Werkwijze volgens één of meer der voorafgaande con-

clusies, m e t h e t k e n m e r k , dat men vó6r de waterige 10 

polymeer bevattende verdringingsprop een waterige oppervlakte-

actieve stof bevattende verdringingsprop injecteert. 

19» Werkwijze volgens conclusie l 8 , m e t h e t k e n -

m e r k , dat de waterige oppervlakte-actieve stof bevattende ver-

dringingsprop een micellaire dispersie is. 15 

20. Werkwijze volgens éln of meer der conclusies 1 - 4 

en 8 - 19» m e t h e t k e n m e r k , dat de waterige oplossing 

ten minste één van de monomeren: acrylamide en methacrylamide als-

mede ten minste één van de monomeren: kwaternaire zouten van di-

methylamino-ethylacrylaat en dimethylamino-ethylmethacrylaat be- 20 

vat. 

21. Werkwijze volgens één of meer der voorafgaande con-

clusies, m e t h e t k e n m e r k , dat de waterige, zouthouden-

de verdringingsprop in totaal ongeveer 20.000 tot ongeveer 200.000 

dpm opgeloste vaste stof bevat. 25 

22. Werkwijze volgens één of meer der voorafgaande con-

clusies, m e t h e t k e n m e r k , dat de waterige zouthouden-

de verdringingsprop in totaal ten minste 50.000 opgeloste vaste 

stof bevat. 

23. Werkwijze voor het winnen van koolwaterstof uit een 30 

ondergrondse formatie met een injectie, die in vloeistofcommuni-

catie met een produktieplaats staat, waarbij een water bevattende 

verdringingsprop in de formatie wordt geïnjecteerd en in de rich-

ting van de produktieplaats wordt verdrongen om via de produktie-

plaats de koolwaterstof te winnen, m e t h e t k e n m e r k , 35 

dat men voor de verdringingsprop zout water gebruikt, dat in to-
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taal ten minste 2000 dpm opgeloste vaste stof bevat en in de prop 

een samenstelling opneemt, die een overwegende hoeveelheid van 

een in water oplosbaar, in hoofdzaak lineair polymeer met een 

hoog molecuulgewicht, een intrinsieke viscositeit van ten minste 

20 dl/g in een 2 n.natriumchloride-oplossing bij een temperatuur 

van 25,5°C en een ïïuggins-constante van minder dan ongeveer 0,3 

van ongeveer 50 tot ongeveer 99 gew.% gepolymeriseerd acrylamide 

en ongeveer 1 tot ongeveer 50 gew.Sé gepolymeriseerd acrylzuur of 

alkalimetaalzout van acrylzuur alsmede een ondergeschikte hoe-

veelheid van één of meer van de zouten: kaliumsulfaat, kaliumchlo-

ride, kaliumfluoride, kaliumbisulfaat, driebasisch kaliumfosfaat, 

tweebasisch kaliumfosfaat, eenbasisch kaliumfosfaat, natriumsul-

faat, natriumbisulfaat, natriumchloride, driebasisch natriumfos-

faat, tweebasisch natriumfosfaat, eenbasisch natriumfosfaat, 

lithiumsulfaat, lithiumbisulfaat, lithiumchloride, ammoniumsul-

faat, ammoniumbisulfaat, aramoniumchloride, driebasisch ammonium-

fosfaat, tweebasisch ammoniumfosfaat, eenbasisch ammoniumfosfaat 

en/of ammoniumfluoride bevat, en men de waterige verdringingsprop 

in de richting van de produktieplaats verplaatst om via de produk-

tieplaats de koolwaterstof te winnen. 

24. Werkwijze volgens conclusie 2 3 , m e t h e t k e n -

m e r k , dat het polymeer ongeveer 50 tot ongeveer 80 gew.# ge-

polymeriseerd acrylamide en ongeveer 50 tot ongeveer 20 gew.# 

gepolymeriseerd natriumacrylaat bevat. 

25. Werkwijze volgens conclusie 23 of 24, m e t h e t 

k e n m e r k , dat men vS6r de injectie van de waterige ver-

dringingsprop een waterige oppervlakte-actieve bevattende ver-

dringingsprop injecteert. 

26. Werkwijze voor het winnen van koolwaterstof uit een 

ondergrondse formatie met een injectie, die in vloeistofcommunica-

tie met een produktieplaats staat, waarbij een water bevattende 

verdringingsprop in de formatie wordt geïnjecteerd en in de rich-

ting van de produktieplaats wordt verplaatst om via de produktie-

plaats de koolwaterstof te winnen, m e t h e t k e n m e r k , 

dat men voor de water bevattende verdringingsprop zouthoudend wa-

ter gebruikt, dat in totaal ten minste 20.000 dpm opgeloste vaste 
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stof bevat en in de verdringingsprop een samenstelling opneemt, 
die een overwegende hoeveelheid van een in water oplosbaar, in 
hoofdzaak lineair polymeer met een hoog molecuulgewicht, een in-
trinsieke viscositeit van ten minste 14 dl/g in een 2 n.natrium-
chloride-oplossing bij een temperatuur van 25,5°C en een Huggins- 5 
constante van minder dan ongeveer 0,3 van ongeveer 50 tot onge-
veer 99 gew.% gepolymeriseerd acrylamide en ongeveer 1 tot onge-
veer 50 gew.% van een gepolymeriseerd kwaternair zout van dimethyl-
amino-ethylacrylaat alsmede een ondergeschikte hoeveelheid van 
één of meer van de zouten: kaliumsulfaat, kaliumchloride, kalium- 10 

' fluoride, kaliumbisulfaat, driebasisch kaliumfosfaat, tweebasisch 
kaliumfosfaat, eenbasisch kaliumfosfaat, natriumsulfaat, natrium-
bisulfaat, natriumchloride, driebasisch natriumfosfaat, twee-
basisch natriumfosfaat, eenbasische natriumfosfaat, lithiumbisul-
faat, lithiumchloride, ammoniumsulfaat, ammoniumbisulfaat, ammo- 15 
niumchloride, driebasisch ammoniumfosfaat, tweebasisch ammonium-
fosfaat, eenbasisch ammoniumfosfaat, ammoniumfluoride, aluminium-
sulfaat en/of aluminiumchloride-bevat en met de waterige ver-
dringingsprop na het injecteren in de richting van de produktie-
plaats verplaatst om via de produktieplaats de koolwaterstof te 20 
winnen. 

27. Werkwijze volgens conclusie 2 6 , m e t h e t k e n -
m e r k , dat men vóór het injecteren van de waterige zouthoudende 
verdringingsprop een oppervlakte-actieve stof bevattende ver-
dringingsprop injecteert. 25 

28. Werkwijze voor het winnen van koolwaterstof uit een 
ondergrondse formatie met een injectie, die in vloeistofcommunica-
tie met een produktieplaats staat, m e t h e t k e n m e r k , dat 
men een oppervlakte-actieve stof bevattende verdringingsprop in 
de formatie injecteert, gevolgd door een waterige zouthoudende 30 
verdringingsprop en deze in de richting van de produktieplaats 
verplaatst om via de produktieplaats de koolwaterstof te winnen 
en in de waterige zouthoudende verdringingsprop een in water op-
losbaar, in hoofdzaak lineair polymeer met een hoog molecuulge-
wicht, een intrinsieke viscositeit van ten minste 14 dl/g in een 35 
2 n.natriumchloride-oplossing bij een temperatuur van 25,5°0 en 
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een ïïuggings-constante van minder dan ongeveer 0,3 van ongeveer 

80 tot ongeveer 99 gew.% gepolymeriseerd acrylamide en ongeveer 1 

tot ongeveer 20 gew.% van een gepolymeriseerd kwaternair zout van 

dimethylamino-ethylmethacrylaat en een ondergeschikte hoeveelheid 

van één of meer van de zouten: kaliumsulfaat, kaliumchloride, 

kaliumfluoride, kaliumbisulfaat, driebasisch kaliumfosfaat, twee-

basisch kaliumfosfaat, éénbasisch kaliumfosfaat, natriumsulfaat, 

natriumbisulfaat, natriumchloride, driebasisch natriumfosfaat, 

tweebasisch natriumfosfaat, éénbasisch natriumfosfaat, lithium-

sulfaat, lithiumbisulfaat, lithiumchloride, ammoniumsulfaat, 

ammoniumbisulfaat, ammoniumchloride, driebasisch ammoniumfosfaat, 

tweebasisch ammoniumfosfaat, éénbasisch ammoniumfosfaat, ammonium-

fluoride, aluminiumsulfaat en/of aluminiumchloride opneemt, en • 

vervolgens een voldoende hoeveelheid water injecteert om de wate-

rige verdringingsprop naar de produktieplaats te verplaatsen om 

via de produktieplaats koolwaterstof te winnen. 

29. Werkwijze volgens conclusie 18 , 19* 25, 27 of 28, 

m e t h e t k e n m e r k , dat de oppervlakte-actieve stof be-

vattende verdringingsprop koolwaterstof, "petroleum,t-sulfonaat en 

water bevat. 

30. Werkwijze volgens één of meer der conclusies 23 - 29, 

m e t h e t k e n m e r k , dat de waterige zouthoudende ver-

dringingsprop in totaal ten minste 50«000 dpm opgeloste vaste 

stof bevat. 

* * * * * * 
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