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OCENA ZAGRO¯ENIA
WYDZIELANIA SIÊ SOLI Z ROPY NAFTOWEJ
NA PRZYK£ADZIE WYBRANYCH KRAJOWYCH KOPALÑ
1. WSTÊP
Ropa naftowa wydobywana z odwiertu zawieraæ mo¿e zanieczyszczenia mechaniczne
i oraz solankê, które nale¿y usun¹æ przed transportem i jej dalsz¹ przeróbk¹. Sole zanieczyszczaj¹ce ropê naftow¹ to g³ównie chlorek sodu (NaCl), chlorek potasu (KCl), chlorek
wapnia (CaCl2), chlorek magnezu (MgCl2), a tak¿e s³abo rozpuszczalne w wodzie siarczany i wêglany wapnia, baru i strontu (scale). Rodzaj soli obecnych w ropie zale¿y od jej
pochodzenia.
Aby unikn¹æ wytr¹cania siê tych soli lub wydzielania siê wysokozmineralizowanych solanek z ropy w nieodpowiednich miejscach, nale¿y sprowokowaæ ten proces
w separatorze lub tu¿ przed nim. W tym celu przeprowadza siê odsalanie poprzez dodanie do ropy naftowej demulgatora i podgrzewania wstêpnego, co powoduje czêciowe rozdzielenie emulsji ropnej na czêæ organiczn¹ i roztwór soli. Innymi metodami odsalania ropy naftowej jest przemywanie jej wod¹ i/lub dzia³aniem zmiennych pól elekrostatycznych.
Najbardziej zagro¿onymi i niebezpiecznymi miejscami wypadania soli oraz wydzielania siê wody z³o¿owej z ropy jest górna czêæ rur wydobywczych oraz pocz¹tkowy odcinek
ruroci¹gów napowierzchniowych transportuj¹cych ropê do separatorów kopalnianych.
W górnej czêæ rur wydobywczych p³yn z³o¿owy ulega wyziêbieniu co przyspiesza krystalizacjê soli, natomiast w pocz¹tkowych odcinkach ruroci¹gów napowierzchniowych tu¿ za
g³owic¹ i redukcj¹ cinienia stosowane s¹ podgrzewacze, które przyspieszaj¹ wydzielanie
siê solanki z ropy.
* Instytut Nafty i Gazu Kraków O/Krosno
** Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, Kraków
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2.

OPIS PROCESU WYTR¥CANIA SIÊ SOLI W ROPIE NAFTOWEJ

Problem wytr¹cania siê osadów soli (rys. 1) w odwiertach i urz¹dzeniach eksploatacyjnych instalacji napowierzchniowych wystêpuje na wielu z³o¿ach i powoduje du¿o trudnoci
w czasie eksploatacji. Charakter chemiczny tych osadów jest bardzo zró¿nicowany i zale¿ny od sk³adu chemicznego wody z³o¿owej. Osady solne powstaj¹ wskutek wytr¹cania siê
mineralnych zwi¹zków z przesyconych roztworów wodnych.
Wszystkie sk³adniki mineralne lub organiczne wód znajduj¹ siê w stanie równowagi
termodynamicznej w z³o¿u. Z chwil¹ rozpoczêcia eksploatacji odwiertu stan równowagi
zostaje zachwiany, nastêpuje przesycenie roztworu. Przyczyn¹ przesycenia mo¿e byæ odparowanie wody, zmiana temperatury lub cinienia, zmieszanie ró¿nych roztworów, zmiana
pH i inne zjawiska fizykochemiczne.
W czasie eksploatacji zawodnionych odwiertów ropnych, wraz z rop¹ wynoszone s¹
znaczne iloci wody z³o¿owej. wiadcz¹ o tym wysokie wyk³adniki wodne. Woda ta wyp³ywa w postaci kropelek cieczy emulsji zawieszonych w fazie ropnej. Spadek cinienia
miêdzy z³o¿em a g³owic¹ odwiertu powoduje czêciowe odparowanie wody. Dalszy spadek
cinienia podczas przep³ywu g³owica  separator powoduje dalsze odparowanie wody
a zatem jej przesycenie, w skutek czego rozpoczyna siê proces krystalizacji soli z roztworu.
Zmiana temperatury równie¿ wp³ywa na przesycenie roztworu. Spadek jej miêdzy z³o¿em
a g³owic¹ odwiertu (przewa¿nie zmniejszenie rozpuszczalnoci soli) powoduje wykrystalizowanie siê z roztworu. W przypadku transportu ropy naftowej o du¿ym wyk³adniku gazowym w temperaturze ni¿szej od temperatury tworzenia hydratów wystêpuje mo¿liwoæ
wytworzenia siê w ruroci¹gu hydratów. Aby temu zapobiegaæ, obecnie stosuje siê dozowanie metanolu do strumienia p³ynu z³o¿owego. Metanol jest skutecznym rodkiem w przeciwdzia³aniu powstawania hydratów, ale jednoczenie powoduje zmniejszenie rozpuszczalnoci soli i ich szybsze wykrystalizowanie z roztworu. Wypadaj¹ce sole tworz¹ korki solne,
mostki odk³adaj¹ce siê na ciankach ruroci¹gu przewê¿eniach zwê¿aj¹ ich przekrój czynny.
Osady maj¹ ró¿n¹ strukturê  poczynaj¹c od sproszkowanej i spulchnionej warstwy do
twardej skamienia³ej krystalicznej substancji. Wszystko to prowadzi do gronych komplikacji i du¿ych utrudnieñ w transporcie p³ynów z³o¿owych.

Rys. 1. Zdjêcie przekroju ruroci¹gu ropnego z osadami soli [1]
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Pocz¹tek i rozwój tworzenia osadów zachodzi w tych czêciach instalacji, gdzie mog¹
zatrzymaæ siê niewielkie kryszta³y soli. Odpowiednimi miejscami do tego s¹ szczeliny
i uszkodzenia w ruroci¹gach.
Nagromadzenie siê osadów soli na powierzchni instalacji mo¿liwe jest:
 przez krystalizacjê soli z wody z³o¿owej zwil¿aj¹cej cianki rur, bezporednio na powierzchni metalu i pokrywaj¹cych go warstwach adsorpcyjnych;
 przez przyleganie do cianki instalacji ju¿ gotowych kryszta³ów zawieszonych w strumieniu wydobywanej ze z³o¿a wody.
Mo¿liwoæ przejcia kryszta³ów soli ze stanu zawiesiny w cieczy na ciankê rury okrela siê energetyczn¹ równowag¹ uk³adu i potencjalnym stopniem zmniejszenia swobodnej
powierzchni energii uk³adu przy takim przejciu. To z kolei zale¿y od natury wzajemnie
oddzia³uj¹cych faz i stopnia zwil¿enia kryszta³ów soli i cianki rury wod¹.
Podczas kontaktu z powierzchni¹ dobrze zwil¿on¹ wod¹, krople cieczy mog¹ wejæ
w bezporedni kontakt z ni¹, co powoduje mo¿liwoæ kontaktu z powierzchni¹ tak¿e kryszta³ów soli, które s¹ zamkniête w kropelce wody. Jeli wiêc kontakt kryszta³u soli z powierzchnia zostanie zachwiany, to osadzanie siê cz¹steczki na ciance rury zale¿y od
wzajemnego stosunku si³ adhezji miêdzy nimi, a tak¿e od si³y przesuwu dzia³aj¹cej na cz¹steczki od strony poruszaj¹cego siê strumienia. Adhezja osadu solnego do powierzchni
zale¿y od stopnia jej polarnoci i okazuje siê tym wiêksza, im bardziej polarna jest ta
powierzchnia. Proces nagromadzenia osadów solnych przy niskiej adhezji soli do powierzchni mo¿e wystêpowaæ z ich czêciowym odrywaniem, których mo¿liwoæ zale¿y od
rodzaju materia³u powierzchni, jakoæ jej obróbki i hydrodynamicznych charakterystyk
strumienia.
3.

CHARAKTERYSTYKA BADANYCH WÓD I OSADÓW SOLNYCH
Z NIEKTÓRYCH ODWIERTÓW ROPNYCH

Do badania wziêto wydzielone z ropy naftowej wody z³o¿owe z niektórych odwiertów
krajowych kopalñ z Ni¿u Polskiego. Wyselekcjonowano ropy naftowe, które zawiera³y najwiêcej soli, i stwierdzono, ¿e mineralizacja wód z³o¿owych odzwierciedla zawartoæ chlorków w ropie naftowej, dlatego postanowiono prowadziæ badania na wodach z³o¿owych. Na
podstawie analizy wód z³o¿owych mo¿na ogólnie stwierdziæ, ¿e s¹ one wysokozmineralizowane. Ich mineralizacja przekracza nawet 400 g/dm3. Wyniki wybranych analiz wód z³o¿owych towarzysz¹cych ropie naftowej zamieszczono w tabeli 1.
Na podstawie zestawienia przebadanych wód z³o¿owych (tab. 1) mo¿na stwierdziæ, ¿e
g³ówny udzia³ w wodach maj¹ chlorki sodu i potasu stanowi¹ce do 85% sk³adu soli, a nastêpnie chlorek wapnia do 40%. Wystêpuje równie¿ pewna iloæ chlorku magnezu oraz niewielki iloci scale. Sporód tych soli najwiêksz¹ rozpuszczalnoæ w wodzie wykazuje
chlorek wapnia i chlorek magnezu. Najmniejsz¹ rozpuszczalnoæ maj¹ siarczan baru, siarczan i wêglan wapnia, ale ich zawartoæ jest na granicy rozpuszczalnoci w wodzie. Wynika
st¹d, ¿e najwiêksze prawdopodobieñstwo wykrystalizowania du¿ych iloci soli z roztworu
bêdzie mia³ chlorek sodu.
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Tabela 1
Sk³ad wód z³o¿owych towarzysz¹cych ropie naftowej
Kopalnia

Odwiert

Gêstoæ
[g/cm3]

pH

Zawartoæ jonów [g/dm3]
Ca2+

Mg2+

K+

Cl–

HCO3–

KRNiGZ Buk

Buk 14

1,226

5,05

28,156

8,083

6,88

209

0,71

KRNiGZ
Dêbno

Buszewo-6

1,183

6

21,5

1,87

4,8

170

3,57

KRNiGZ Dêbno

Barnówko-8

1,18

6,6

9,16

2,3

5,2

131

7,23

KRN Kije

Kije-11

1,232

4,4

33,9

35,1

10

217

1,44

KRN Kosarzyn

Kosarzyn-2

1,158

5,7

n.o

11,8

n.o.

152

0,2

KRN Kosarzyn

Retno-1

1,268

4,2

n.o.

47,8

n.o.

255

1,79

KRNiGZ
Karlino

Bia³ogard-3

1,17

5,5

15,5

21,3

7,2

161

1,32

n.o. – nie oznaczano

Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e wytr¹caj¹ce siê w urz¹dzeniach napowierzchniowych kopalñ osady solne s¹ osadami chlorku sodu (wzbogacone ladowymi ilociami scale)
i trzeba mieæ na wzglêdzie ich zapobieganie wytr¹caniu siê lub likwidacjê.
4.

SPOSOBY ZAPOBIEGANIA I LIKWIDACJI OSADÓW SOLI
W NAPOWIERZCHNIOWYCH INSTALACJACH EKSPLOATACYJNYCH

Zawartoæ chlorków w ropie ronie w trakcie jej wydobycia. Na rysunku 2 przedstawiono rednioroczne zawartoci chlorków w ropie na KRNiGZ Dêbno po pierwszym stopniu separacji. W niektórych przypadkach odwierty musia³y byæ zatrzymywane, poniewa¿
chwilowe zawartoci przekracza³y nawet 1000 mg/m3.

Rys. 2. rednioroczne zawartoci chlorków w ropie na KRNiGZ Dêbno
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W literaturze zagranicznej szeroko omawiane jest zagadnienie wystêpowania osadów
solnych i metody ich zwalczania. Jednak¿e dotychczas stosowane sposoby dotycz¹ g³ównie
zapobiegania w tworzeniu siê osadów w odwiertach gazowych i gazowo-kondensacyjnych
szczególnie w rurach wydobywczych, rzadziej natomiast problem ten obejmuje urz¹dzenia
napowierzchniowe kopalni, eksploatuj¹cej zawodnione odwierty ropne i ropno-gazowe.
Poza tym najwiêksze trudnoci powoduj¹ osady nierozpuszczalne lub trudno rozpuszczalne
w wodzie takie jak wêglany wapnia i magnezu, siarczany wapnia i baru. Problematyce tym
ostatnim osadom literatura wiatowa powiêca najwiêcej uwagi.
Przeciwdzia³aniu z powstawaniem osadów soli wêglanu wapnia, wypadaj¹cych z niestabilnoci wód z³o¿owych, stosuje siê roztwór heksametafosforanu sodu [1]. Absorbowany na powierzchni mikrokryszta³ów wêglanu wapnia heksametafosforan hamuje ich dalszy
wzrost, stabilizuje wodê i tym samym zmniejsza odk³adanie soli. Wypróbowano równie¿
inne odczynniki  trójfosforan sodu Na5P3O10 [1]. Stwierdzono, ¿e trójfosforan sodowy
posiada jak heksametafosforan analogicznie hamuj¹ce dzia³anie na wypadanie trudno rozpuszczalnych soli. Poza tym na wiecie (w Rosji, Kuwejcie, Arabii Saudyjskiej i USA)
stosuje siê równie¿ fosforany opóniaj¹ce proces wypadania soli. Na spodzie odwiertu
tworzy siê wk³adkê z krystalicznych fosforanów, które powoli rozpuszczaj¹ siê, zasilaj¹c wodê w odpowiednie jony. Wykonano szereg reagentów o ró¿nym sk³adzie, które s¹
mieszaninami fosforanów, ich dawkowanie (roztworów wodnych) w przeliczeniu zu¿ycie
czystej substancji na 1 m3 wody z³o¿owej powinno wynosiæ 10 g. Periodycznoæ dawkowania wodnego roztworu zwi¹zku by³a wyznaczona eksperymentalnie w warunkach przemys³owych.
Podobne badania nad wp³ywem na proces krystalizacji CaSO4 z przesyconego roztworu rodzimego by³a prowadzona z poliakryloamidem, hydrolizowanym poliakrylonitrylem,
polikompleksem. W Rosji opracowano kompleksowy inhibitor dla ochrony ruroci¹gów
i instalacji, pozwalaj¹cy znacznie zwiêkszyæ okres pracy instalacji, skróciæ okres prac remontowych [2]. W sk³ad kompleksowego inhibitora hydratów i korozji wprowadzono
zwi¹zek odk³adania siê soli (g³ównie CaCO3 i CaSO4)  kwas nitrylotrójmetylofosforowy
(NTF). Rezultaty badañ laboratoryjnych ujawni³y wysokie ochronne w³aciwoci inhibitora
NTF  oko³o 90% przy koncentracji jego w roztworze 20 mg/dm3. Belgijska firma Epurex
jest wspó³w³acicielem patentu na urz¹dzenie magnetyczne do zwalczania osadów soli
w wodzie z³o¿owej [3]. W swoich prospektach podaje szereg rozwi¹zañ i uk³adów tego urz¹dzenia na ró¿ne wydajnoci przep³ywu i stê¿enia. Wszystkie te rozwi¹zania dotycz¹ jednak
tylko wêglanów i siarczanów wapnia oraz wêglanów baru i magnezu. Nie wspomniano nic
o chlorku sodu, który dominuje w naszych osadach [4]. Dla zapobiegania wytr¹cania siê
osadu chlorku sodu w odwiertach w patencie amerykañskim proponuje siê u¿ycie nowego
gatunku szkliwa fosforowego posiadaj¹cego kontrolowany stopieñ rozpuszczalnoci [5].
W patencie przewiduje siê wprowadzenie kadmu i o³owiu do szkliwa fosforanowego, co
umo¿liwia stopniowe zasilanie solanki jonami kadmu i o³owiu przez bardzo d³ugi okres
czasu. Proponuje siê zapuszczenie na spód odwiertu lub w inne miejsce poni¿ej punktu
wytr¹cania siê soli ³adunku szkliwa fosforanowego zabezpieczaj¹ odwiert przed osadzaniem siê soli. W Niemczech dla usuwanie osadów solnych utworzonych z chlorku sodowego stosuje siê jedynie przemywanie odwiertów wod¹ s³odk¹, co daje dobre chwilowe wyniki [6]. Zarówno w wiatowym, jak i krajowym przemyle naftowym podstawow¹ metod¹
walki z osadami typu chlorkowego (NaCl, CaCl2) jest okresowe dawkowanie wody s³od205

kiej [5, 6] Chlorek sodu jest rozpuszczany w wodzie, dlatego dla usuwania tych soli z odwiertów przeprowadza siê ich okresowe przemywanie wod¹ s³odk¹. Zabieg ten skutecznie
usuwa korki solne, lecz konieczne jest powtarzanie go, gdy¿ w czasie eksploatacji po krótkim okresie czasu znów tworz¹ siê osady. Maj¹c na uwadze zapobieganie powstawaniu
korków solnych, nale¿y w sposób ci¹g³y dozowaæ na spód odwiertu ma³e iloci wody. Poprzez badania laboratoryjne ustalono ¿e dodatek 3÷10% s³odkiej wody do wydobywanego
p³ynu czyni solankê nienasycon¹, a tym samym zapobiega krystalizacji soli i ich wypadaniu [5]. Proces krystalizacji mo¿na w pewnym stopniu regulowaæ. Autorzy proponuj¹ aby
zastosowaæ sposób wprowadzenia do nasyconego roztworu substancji wp³ywaj¹cej na
przebieg krystalizacji tzw. modyfikatorów krystalizacji. Jako modyfikator krystalizacji u¿ywane s¹ miêdzy innymi substancje powierzchniowo czynne, których cz¹steczki s¹ absorbowane na powierzchni zarodka krystalizacji hamuj¹c jego wzrost [7] W wyniku dzia³ania
modyfikatora nastêpuje zarówno zmiana postaci kryszta³ów, jak i czêciowe zahamowanie
ich wzrostu, co powoduje przed³u¿enie czasu krystalizacji. Zmodyfikowane kryszta³y tworz¹ luny szlam nieprzylegaj¹cy do cian urz¹dzeñ. W wyniku badañ przeprowadzonych
przez wielu autorów ustalono, ¿e dobrymi modyfikatorami krystalizacji s¹ sole kadmu, o³owiu lub ¿elaza [7, 8]. Badania wykonano w odniesieniu do osadów chlorku sodu. Wybrano
zwi¹zek powierzchniowo czynny demulgator ze wzglêdu na jego najlepsze zdolnoci mieszania siê z rop¹ naftow¹ i wod¹ z³o¿ow¹. Do odwiertu zat³oczono 7÷10 m3 roztworu 2÷4%
demulgatora. Kryszta³y utworzone z dodatkiem demulgatora trac¹ swoj¹ formê objêtociow¹, przyjmuj¹c kontury zaokr¹glone lub bardzo drobne formy rozga³êzione.
5.

DOBÓR RODKÓW CHEMICZNYCH I ICH MINIMALNEJ DAWKI
W CELU ZAPOBIEGANIA WYPADANIA SOLI Z ROPY NAFTOWEJ

W pierwszym etapie przeprowadzono badania laboratoryjne nad doborem substancji
chemicznych dla zapobiegania tworzenia siê osadów solnych z wydzielaj¹cej siê z ropy stê¿onej wody z³o¿owej, której g³ównym zanieczyszczeniem jest chlorek sodowy. Do badañ
wybrano wodê z³o¿ow¹, eksploatowan¹ wraz z rop¹ naftow¹ z odwiertu Buk oraz uzyskan¹
wodê z emulsji tego odwiertu, która jest bardzo nasycona (mineralizacja ok. 422 g/ dm3).
Przebadano kilka grup substancji chemicznych wp³ywaj¹cych na proces krystalizacji.
rodki powierzchniowo czynne oraz demulgator A przebadano w celu ustalenia przydatnoci jako modyfikatorów krystalizacji. Jako rodki zapobiegaj¹ce wzglêdnie hamuj¹ce proces krystalizacji zastosowano dostêpne demulgatory, a tak¿e przebadano kilka dostêpnych
na rynku rozpuszczalników soli.
Badania rozpoczêto próbami jakociowymi. Obserwacje przeprowadzono u¿ywaj¹c
roztworu chlorku sodowego oraz wody z³o¿owej z odwiertu Buk. Istota metody polega na
obserwowaniu przyczepiania siê kryszta³ów soli na nitce zanurzonej w roztworze chlorku
sodu. W tym celu sporz¹dzono sztucznie nasycony roztwór NaCl w temperaturze 80÷90oC
i jeszcze gor¹cy umieszczono w cylindrach pojemnoci 100 cm3, na osi których zawieszone
by³y nitki. Wczeniej do cylindrów wprowadzono badane demulgatory i modyfikatory procesu krystalizacji. Podczas oziêbiania roztworu zaczynaj¹ wytr¹caæ siê kryszta³y soli, które
opadaj¹ b¹d przyczepiaj¹ siê do nitki lub osiadaj¹ na dnie.
Wyszczególnienie badanych modyfikatorów, ich dodatek do solanki oraz poczynione
obserwacje zamieszczono w tabeli 2.
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Tabela 2
Wp³yw demulgatorów i modyfikatorów na krystalizacjê soli z nasyconego roztworu NaCl
Nazwa rodka

pH rodka

Czas

Uwagi

B

5

Po 24 godzinach
kryszta³y

Kilka du¿ych
kryszta³ów

D

6

Po 15 min kryszta³y

C

6

Po 12 min kryszta³y

A

6

Brak kryszta³ów

Solanka

5

Po 10 min kryszta³y

Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e tylko demulgator A i B mo¿e byæ zastosowany jako modyfikator procesu krystalizacji poniewa¿ hamuj¹ lub spowalniaj¹ krystalizacjê. Sporód pozosta³ych przebadanych ZPCz i modyfikatorów ¿aden nie zapobiega, ani
nie modyfikuje procesy krystalizacji o czym wiadcz¹ grube formy krystaliczne przyczepione do nitek. W przypadku demulgatora A nie stwierdzono wytr¹ceñ kryszta³ów
z badanej solanki natomiast przy zastosowaniu ZPCz B stwierdzono opónienie w powstawaniu kryszta³ów soli. W wyniku przeprowadzonych prób jakociowych, do dalszych badañ ilociowych wybrano demulgator A. Celem tych badañ by³o okrelenie minimalnej
iloci, która bêdzie zapobiegaæ osadzaniu siê kryszta³ów soli na nitce. Tak jak poprzednie
badania przeprowadzono przy u¿yciu solanki z kopalni Buk. Wyniki badañ zestawiono
w tabeli 3.
Tabela 3
Badania iloci ZPCz dozowanego do solanki w celu zapobiegania osadzania siê kryszta³ów
Iloæ dodawanego
roztworu
[ml]

Stê¿enie
roztworu
[%]

Iloæ demulgatora A
w solance
[g]

Obserwacje
po och³adzaniu solanki

1

10

0,001

Brak kryszta³ów soli

1

5

0,0005

Brak kryszta³ów soli

1

2,5

0,00025

Niewielka liczba kryszta³ów

1

1,25

0,000125

Du¿a liczba kryszta³ów

–

Du¿a liczba kryszta³ów

Czysta solanka

Na podstawie przeprowadzonych badañ stwierdzono, ¿e minimalna iloæ, jak¹ nale¿y
dodawaæ do solanki z kopalni Buk, wynosi od 0,0005 g do 0,0015 g na 100 cm3 solanki.
Mniejsza iloæ rodka nie zapobiega osadzaniu siê kryszta³ów soli. Po zakoñczeniu badañ
statycznych przeprowadzono badani dynamiczne procesu krystalizacji soli. W tym celu wykonano zestaw pomiarowy, którego schemat przedstawiono na rysunku 3.
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Rys. 3. Stanowisko do badañ procesu krystalizacji soli
Objanienia w tekcie

Gaz ziemny t³oczony pomp¹ (1) przep³ywa przez p³uczkê z solank¹ i rop¹ (2) porywa
drobne cz¹stki wody i wêglowodorów, powoduj¹c zagêszczenie solanki. W wyniku zagêszczenia nastêpuje krystalizacja soli w rotametrze (3). W celu porównania dzia³ania ZPCz
(inhibitorów i modyfikatorów) mierzono czas, prêdkoæ i iloæ przep³ywaj¹cego gazu (4).
Do badañ u¿yto solankê i ropê z odwiertu Buk i wykonano z ni¹ kilka prób. W pierwszej próbie do badañ u¿yto emulsji bez doadatków, w kolejnych próbach dodawano 1%
róznych rodków chemicznych. W ka¿dej próbie ustalono jednakow¹ prêdkoæ przep³ywu
gazu, która wynosi³a ok. 0,0014 l/s oraz ustalano jednakow¹ iloæ emulsji w p³uczce.
Podczas wykorzystywania prób obserwowano osadzanie siê kryszta³ów soli w p³uczce. Wyniki badañ zestawiono w tabeli 4.
Tabela 4
Wydzielanie siê kryszta³ów soli podczas testu dynamicznego
Iloæ r. chem.
[%]

Iloæ gazu
[m3]

Czas próby
[min]

Emulsja

–

0,379

45

Emulsja + B

1

0,9135

108

Emulsja + D

1

0,223

26

Emulsja + C

1

0,392

46

Emulsja + A

1

1,998
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Na podstawie powy¿szych wyników stwierdzono, ¿e rodki A i B zmniejszaj¹ szybkoæ osadzaniu rur kryszta³ami soli o ponad 500%. Potwierdzaj¹ siê zatem badania statyczne, z których wynika du¿a skutecznoæ dzia³ania rodka A i B.
6.

PODSUMOWANIE

Z przebadanych rop naftowych i towarzysz¹cym im wód z³o¿owych (solanek) stwierdzono, ¿e zawiera w swoim sk³adzie zanieczyszczenia zwi¹zkami chemicznymi jak NaCl,
KCl, MgCl2, CaCl2 powoduj¹ce pogorszenie jej jakoci. Stosunek CaCl2 i MgCl2, jest ró¿208

ny, ale zazwyczaj iloæ CaCl2 jest o wiele wiêksza ni¿ MgCl2. Gdy zawartoæ soli jest bardzo du¿a, a zawartoæ wody niewielka, to mo¿e zdarzyæ siê, ¿e roztwór wodny jest przesycony i czêæ chlorków znajduje siê w formie kryszta³ów w ropie naftowej. Oczyszczanie
ropy naftowej z kryszta³ów chlorków jest trudniejsze ni¿ rozpuszczonych chlorków w roztworze wodnym.
W wyniku poszukiwañ substancji chemicznych, które zapobiega³yby wytr¹caniu siê
osadów z ropy naftowej i wody z³o¿owej kopalni Buk wytypowano demulgator A i B jako
modyfikator procesu krystalizacji soli. Badania wykaza³y ¿e demulgator A nale¿y dodawaæ
w iloci nie mniejszej ni¿ 0,001% w stosunku do wydobywanej solanki kopalni Buk. Dozowanie demulgatora A lub modyfikatora B powinno odbywaæ siê w sposób ci¹g³y. Innym
sposobem zapobiegaj¹cym krystalizacji i powstawania osadów solnych jest dozowanie
wody s³odkiej. Badania ZPCz i modyfikatorów kryszta³ów soli nale¿y dobraæ indywidualnie dla ka¿dego rodzaju wody z³o¿owej i ropy naftowej.
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