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1.

WSTÊP

Stale rosn¹ce zapotrzebowanie na ropê naftow¹ zmusza do jak najlepszego wykorzystania jej zasobów. Dotyczy to zarówno z³ó¿ nowych, jak równie¿ w koñcowej fazie eksploatacji, które zawieraj¹ jeszcze znaczn¹ czêœæ zasobów geologicznych. Doskonalenie
wiêc technologii metod eksploatacji, a zw³aszcza metody nawadniania, jest obecnie bardzo
wa¿nym zagadnieniem dla górnictwa naftowego w kraju, jak równie¿ za granic¹.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e wed³ug statystyk œwiatowych przy wydobyciu ropy naftowej od
25 do 35% stanowi¹ emulsje [1]. Zawieraj¹ one znaczne iloœci wody z³o¿owej wydobywanej ze z³ó¿. Woda ta musi byæ oddzielona od ropy, a nastêpnie oczyszczona do odpowiednich wartoœci okreœlonych normami i odprowadzona do zbiorników napowierzchniowych
lub ponownie zat³oczona do z³o¿a. Lepkoœæ dynamiczna emulsji jest wielokrotnie wiêksza
od lepkoœci dynamicznej ropy naftowej. Lepkoœæ powsta³ej emulsji ropnej jest zale¿na od
iloœci wody w ropie i od stopnia jej zdyspergowania. W sk³ad emulsji mog¹ wchodziæ
równie¿ zanieczyszczenia mechaniczne takie jak: ziarenka i³u i piasku wyniesione ze z³o¿a
w iloœci 0,1–10% objêtoœci wydobywanej ropy. Obecnoœæ cz¹stek ilastych wp³ywa na
trwa³oœæ powstaj¹cej emulsji, gdy¿ dzia³aj¹ one stabilizuj¹co na uk³ad emulsyjny.
Zjawisko tworzenia siê emulsji ropnych powoduje wzrost kosztów wydobycia oraz
stanowi ogromne utrudnienie w procesach eksploatacji z³ó¿. Zale¿nie od sk³adu chemicznego ropy i solanki stosuje siê ró¿ne metody demulgacji. Emulsje najtrwalsze s¹ utworzone
z rop parafinowych i asfaltowych z wodami z³o¿owymi o wysokiej mineralizacji. Wymagaj¹ one czêsto równoczesnego stosowania kilku metod demulgacji. We wspó³czesnym
górnictwie naftowym demulgacjê emulsji ropnych o du¿ej stabilnoœci przeprowadza siê
metod¹ elektryczn¹ czêsto po³¹czon¹ z chemiczn¹ lub przy pomocy treatera. Metody te cechuj¹ siê wysok¹ efektywnoœci¹, lecz stosowanie ich wymaga kosztownych instalacji i jest
op³acalne tylko przy du¿ych iloœciach demulgowanej ropy naftowej. Dlatego te¿ dla demulgacji ma³ej iloœci ropy stosuje siê zazwyczaj metodê termochemiczn¹. Dla uzyskania
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nale¿ytej efektywnoœci tej metody nale¿y jednak dla ka¿dego indywidualnego przypadku
dobraæ optymalny demulgator oraz optymaln¹ temperaturê i czas odstoju.
W artykule autorzy przedstawili badania laboratoryjne dotycz¹ce doboru optymalnego
demulgatora dla wybranych rop naftowych metod¹ termochemiczn¹.
2.

DEMULGACJA ROPY NAFTOWEJ METOD¥ TERMOCHEMICZN¥
– JEJ EFEKTYWNOŒÆ

Aby rozdzieliæ emulsjê ropn¹ na ropê i wodê nale¿y:
1. zmniejszyæ lepkoœæ emulsji;
2. zniszczyæ otoczki adsorpcyjne znajduj¹ce siê na kroplach fazy zdyspergowanej;
3. zlikwidowaæ ³adunki elektryczne wystêpuj¹ce na kroplach fazy zdyspergowanej.
W metodzie termochemicznej powy¿sze efekty uzyskujemy w wyniku oddzia³ywania
na emulsjê podwy¿szonej temperatury oraz dodatku zwi¹zków powierzchniowo czynnych
– tzw. demulgatorów. Podwy¿szona temperatura przyspiesza przebieg procesu demulgacji
i podnosi jej efektywnoœæ. Pod jej wp³ywem zwiêksza siê wzajemna rozpuszczalnoœæ demulgatorów i ropy, zaœ spadek lepkoœci umo¿liwia szybsze ³¹czenie siê zdyspergowanych
kropelek wody w wiêksze konglomeraty i u³atwia ich opadanie na dno zbiornika w wyniku
dzia³ania si³y ciê¿koœci.
Likwidacja potencja³u elektrycznego oraz ochronnej warstwy adsorpcyjnej na powierzchni fazy dyspergowanej nastêpuje pod wp³ywem dzia³ania demulgatora, który wypiera adsorbowane tam wysokocz¹steczkowe substancje bêd¹ce emulgatorami. Jako demulgatorów u¿ywa siê zazwyczaj niejonotwórczych zwi¹zków powierzchniowo-czynnych.
W niektórych przypadkach dobre wyniki daje stosowanie jonotwórczych zwi¹zków powierzchniowo-czynnych lub polimerów np. poliakryloamidu. Skutecznoœæ tej metody zale¿y w du¿ym stopniu od starannego wymieszania demulgatora z emulsj¹. Osi¹gniecie tego
celu jest mo¿liwe miêdzy innymi przez wprowadzenie demulgatora ju¿ do separatora.
W czasie przep³ywu emulsji przez separator w zachodz¹cym tam procesie nastêpuje wymieszanie demulgatora z emulsj¹. W innym przypadku konieczne jest wprowadzenie do instalacji emulgacyjnej specjalnych zbiorników mieszalnikowych. Omawiane zagadnienie
jest aktualne w naszym przemyœle naftowym, gdzie czêsto wydobywamy wzglêdnie niewielkie iloœci emulsji ropnej, któr¹ nale¿y zdemulgowaæ.
3.

METODYKA BADAÑ I WYNIKI POMIARÓW

Do badañ laboratoryjnych wytypowano 3 ropy z polskich z³ó¿ charakteryzuj¹ce siê
odmiennymi w³asnoœciami fizykochemicznymi, tj. ropy z kopalni Retno, Nosówka i Œwidnik W tabeli 1 zosta³y przedstawione odpowiednio ich gêstoœci i wspó³czynniki lepkoœci
dynamicznej. W badaniach laboratoryjnych demulgacji zastosowano emulsje wytwarzane
z dwóch rop naftowych z kopalni Retno i Nosówka z 15-procentow¹ zawartoœci¹ wody
z dodatkiem ZPCz i bez jego udzia³u. Ropa z kopalni Œwidnik ze wzglêdu na bardzo wysok¹ lepkoœæ (50 mPas w temperaturze 40°C) i braku efektywnoœci oddzia³ywania badanych
ZPCz przy 15-procentowym zawodnieniu zosta³a pominiêta w dalszych badaniach.
Jako demulgatorów u¿yto tanich i ³atwo dostêpnych jednoprocentowych wodnych roztworów zwi¹zków powierzchniowo-czynnych (ZPCz) produkowanych w kraju przez zak³ady „Rokita” w Brzegu Dolnym [2].
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Tabela 1
Wyniki pomiarów gêstoœci i wspó³czynnika lepkoœci dynamicznej badanych rop naftowych
Gêstoœæ
Nazwa
Lp. kopalñ i rop w temp. 20°C
naftowych
r [kg/m3]

Wspó³czynnik lepkoœci dynamicznej m·10–3 [Pas]
w ró¿nych temperaturach
20°C

30°C

40°C

50°C

60°C

70°C

1

Retno

879

14,3

9,2

6,95

5,36

4,22

3,42

2

Nosówka

846

12,87

7,2

5,04

4,03

3,01

2,54

3

Œwidnik

908

75,0

57,7

46,93

28,72

20,39

14,59

Z grupy niejonowych ZPCz zastosowano:
Rokafenol N 22 na bazie fenoli i alkilofenoli,
Rokamid MZR 17 na bazie amidów kwasów t³uszczowych,
Rokanol L4P5 na bazie alkoholi t³uszczowych,
Rokamid K 35 na bazie amidów kwasów t³uszczowych.
Zwi¹zki te stosuje siê w ró¿nych ga³êziach przemys³u jako pó³produkty do otrzymywania œrodków myj¹cych, pior¹cych i czyszcz¹cych oraz jako dyspergatory. Charakteryzuj¹ siê one dobr¹ rozpuszczalnoœci¹ w wodzie oraz brakiem toksycznego oddzia³ywania. Ich
niew¹tpliw¹ zalet¹ jest bardzo wysoka biodegradowalnoœæ, która wynosi np. odpowiednio:
– dla Rokafenolu N 22 : 82,7% (wg metodyki OECD),
– dla Rokanolu L4P5 : 91,8%.
Dodatkowo w badaniach zastosowano ZPCz Roksan L, który jest stosowany w bran¿y
naftowej jako substancja spieniaj¹ca wody z³o¿owe przy wydobywaniu ropy i gazu. Pod
wzglêdem chemicznym jest to mieszanina substancji powierzchniowo-czynnej i substancji
hydrotropowej z dodatkiem inhibitora korozji.
Wszystkie zastosowane ZPCz charakteryzuj¹ siê dobrymi w³asnoœciami wymywaj¹cymi, s¹ sk³adnikami œrodków myj¹cych i dobrymi emulgatorami olejów i t³uszczów, tak¿e
dzia³aj¹ dysperguj¹co [2].
Metodyka pomiarów by³a nastêpuj¹ca: Do cylindrów miarowych z wyskalowan¹ podzia³k¹ objêtoœciow¹ wlewano od 47,5 cm3 do 49,5 cm3 emulsji oraz od 2,5 cm3 do 0,5 cm3
jednoprocentowego wodnego roztworu jednego z demulgatorów tak, by ca³kowita objêtoœæ
próbki wynosi³a 50 cm3. Dla ka¿dego demulgatora przeprowadzono 5 serii pomiarowych,
stosuj¹c kolejno jego dodatek do emulsji w iloœci: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 cm3. Po starannym
mechanicznym wymieszaniu próbki przez 5 minut w homogenizatorze umieszczono j¹ w termostacie. Nastêpnie odczytywano na podzia³ce cylindra miarowego objêtoœæ wody Vw wydzielonej po up³ywie czasu T wynosz¹cym odpowiednio: 0,5, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 24 godziny.
Pozwoli³o to na obliczenie procentowego zawodnienia W pozosta³ej ropy naftowej
wed³ug wzoru [3]
–
–
–
–

W=

VWO – VW
× 100 [%],
50 – VW
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gdzie:
VWO – pierwotna zawartoœæ wody w emulsji [cm3],
Vw – objêtoœæ wody wydzielonej po czasie odstoju [cm3].
Pomiary wykonano w ró¿nych temperaturach 40–70°C dla wszystkich podanych poprzednio zwi¹zków powierzchniowo-czynnych.

Rys. 1. Zale¿noœæ zawodnienia ropy z kopalni Retno od czasu odstoju i iloœci demulgatora
w temperaturze 40°C dla Rokamidu MZR 17 i Rokamidu K 35

Rys. 2. Zale¿noœæ zawodnienia ropy z kopalni Retno od czasu odstoju i iloœci demulgatora
w temperaturze 40°C dla Rokafenolu N 22, Rokanolu L4P5 i Roksanu L
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Rys. 3. Zale¿noœæ zawodnienia ropy z kopalni Nosówka od czasu odstoju i iloœci demulgatora
w temperaturze 40°C dla Rokamidu MZR 17 i Rokamidu K 35

Rys. 4. Zale¿noœæ zawodnienia ropy z kopalni Nosówka od czasu i iloœci demulgatora
w temperaturze 40°C dla Rokafenolu N 2, Rokanolu L4P5 i Roksanu L

Na podstawie uzyskanych wyników zosta³y sporz¹dzone wykresy zale¿noœci stopnia
zawodnienia rop naftowych W od czasu odstoju emulsji i iloœci demulgatora (rys. 1–4).
Zaprezentowane wyniki dotycz¹ temperatury pomiaru 40°C. Takie same badania wykonano dla temperatury 50, 60 i 70°C, a ich wyniki dla czasu odstoju T = 8 godz. przedstawiono w tabeli 2.
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Nosówka

Retno

15,8 14,1 12,3

15,8

40

50

7,4

0

0

0

0

2,5

1,0

1,5

1,8

2,7

2,8

1,5

1,5

1,5

[cm3]

1,0 1,5 2,5 0,5 1,0 1,5 2,5

0,5

1,0

1,5

2,5

Rokamid K 35

8,52 7,4 4,12 3,8 10,4 4,36 1,8 1,5 15,8 16,7 17,5 19,25

0,5

Roksan L

0,83

0,83
7,4

7,4

5,3 3,8 1,5 4,36 3,13

5,3 3,8 1,5 4,36 4,12

0

0

0

0

15,8 16,7 17,5 19,25

15,8 16,7 17,5 19,25

0,83 8,52 7,4 3,8 2,7 9,45 4,36 1,8 1,5 15,8 16,7 17,5 19,25

1,5

2,5

Rokanol L4P5

15,8 15,8 15,0 8,52 15,8 7,4 6,48 6,3 12,2 10,3 7,4 6,48 15,8 16,7 17,5 19,25

6,48

6,48

6,48

8,52 3,13 2,83

0,5

Rokafenol N 22

12,2

10,2 4,12 2,13

70

4,36
0,8

2,0
10,2

10,2

6,3

6,3

3,13 2,13

4,36 3,13

6,1 6,1 0,8 6,48 6,3 0,8 0,8 15,8 16,7 17,5 19,25
6,4 4,12 3,8 0,8 6,48 6,3 0,8 0,8 15,8 16,7 17,5 19,25

6,4

6,48 3,13 14,1 10,3 4,36 3,13 10,2 8,52 7,4 6,1 8,5 6,3 6,1 3,13 15,8 16,7 17,5 19,25

60

6,3

8,3

4,36 0,83

70

0

4,36 0,83

0

0

0

1,5

60

4,36 0,83

50

1,0

4,36 0,83

0,5

Rokamid MZR 17

40

Nazwa
Temp.
kopalñ i rop demulgacji
naftowych
[°C]

Stopieñ zawodnienia rop naftowych W przy zastosowaniu ZPCz [% ]

Tabela 2
Wyniki pomiarów stopnia zawodnienia badanych rop naftowych od temperatury przy zastosowaniu ró¿nych ZPCz po up³ywie T = 8 godz.

4.

ANALIZA I PODSUMOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW

Uzyskane wyniki pomiarów pozwalaj¹ na wyci¹gniêcie nastêpuj¹cych wniosków.
Dla wiêkszoœci przebadanych zwi¹zków powierzchniowo-czynnych (4 ZPCz) efektywnoœæ ich oddzia³ywania w procesie rozbijania emulsji ropno wodnej okaza³a siê pozytywna
dla obydwu rop naftowych tj. ropy z kopalni Retno i Nosówka. Tylko jeden z badanych
ZPCz Rokamid K 35 nie wykazywa³ ¿adnej efektywnoœci przy rozbijaniu emulsji ropnej,
w zwi¹zku z tym nie mo¿na go stosowaæ w procesie demulgacji tych rop. Niezale¿nie od
stosowanego dodatku ZPCz i temperatury, proces demulgacji przy zastosowaniu Rokamidu
K35 nie zachodzi³, o czym œwiadcz¹ wysokie stopnie zawodnienia rop naftowych. Natomiast pozosta³e 4 ZPCz powodowa³y znaczne zmniejszenie stopnia zawodnienia badanych
rop naftowych. Dla wiêkszoœci ZPCz najwiêkszy efekt wydzielenia wody uzyskano ju¿ po
6 godzinach demulgacji (rys. 1–4). Najwiêksz¹ efektywnoœæ procesu demulgacji uzyskano
w temperaturze 70EC, szczególnie jest to widoczne dla ropy z kopalni Nosówka. Dla ropy
z kopalni Retno zmiana stopnia jej zawodnienia W ze wzrostem temperatury procesu nie
by³a ju¿ tak znaczna (tab. 2).
Wyniki badañ laboratoryjnych wskazuj¹, ¿e efektywnoœæ oddzia³ywania poszczególnych
demulgatorów jest ró¿na, wzrasta jednak ze wzrostem temperatury i czasu odstoju emulsji.
Najbardziej efektywnym demulgatorem dla ropy z kopalni Retno okaza³ siê Rokamid
MZR 17. Spowodowa³ on ca³kowite wydzielenie wody z emulsji (stopieñ zwodnienia ropy
W = 0) przy koncentracji 1,5 cm3 w 50 cm3 emulsji i nast¹pi³o to ju¿ w 40°C.
Natomiast dla ropy z kopalni Nosówka najwiêksz¹ efektywnoœæ oddzia³ywania wykaza³ Roksan L. Najni¿szy stopieñ zawodnienia tej ropy W = 0,8% uzyskano dla koncentracji
1,5 cm3 tego zwi¹zku w 50 cm3 emulsji w temperaturze 60EC. Roksan L okaza³ siê równie¿ efektywny dla ropy z kopalni Retno dla temperatury 60EC, spowodowa³ on spadek zawodnienia ropy do zera W = 0 przy dodatku do emulsji w iloœci 1,5 cm3.
Proponowane dawki demulgatora w odniesieniu do 1 m3 emulsji wynosz¹ 30,0 litra
jednoprocentowego roztworu. W przeliczeniu na czyst¹ substancjê danego zwi¹zku powierzchniowo czynnego dawka ta wyniesie 0,30 dcm3 demulgatora na 1 m3 emulsji, co stanowi 0,3%.
Reasumuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e przedstawione wyniki pomiarów pozwoli³y wytypowaæ efektywnie oddzia³uj¹ce demulgatory dla badanych rop naftowych. Umo¿liwi¹ one
w szczególnoœci likwidacjê emulsji ropno-wodnych dla rop naftowych z kopalni Retno
i Nosówka.
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