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EMULZIÓK ÉS HABOK OPTIMALIZÁLÁSA TERCIER OLAJKINYERÉSHEZ 

 
 Az emulzió kialakulásának növelése kémiai árasztással  

 Az olaj tároló kőzetből történő elkülönítésének 

   tökéletesítése 
 
 Habok használata gáz- vagy gőz visszanyerésnél 

 
Az olajkitermelés hagyományos módszereinek használatával csak a 

kőzetbe zárt olaj 20-40%-át nyerhetjük ki. A tercier vagy fokozott 

olajkitermelésre (EOR) használt módszerek - mint például folyadék-, 

gáz- vagy gőzárasztás - jelentős mennyiségű maradék olajat 

vonhatnak ki a tároló kőzetből. E módszerek alkalmazása során a 

felületaktív anyagok kulcsszerepet játszanak. A kémiai árasztás 

során emulziókat hoznak létre a vizes oldat és a hidrofób olajfázis 

között, így javítva az olaj kőzetből történő elválasztását. A gázokkal 

vagy gőzzel történő árasztást gyakran habképző felületaktív 

anyagokkal segítik elő, hogy az olajos kőzet penetrációja egyenletes 

legyen. A határfelületi kémiai vizsgálatok növelhetik ezen EOR-

eljárások hatékonyságát, és meghatározóak lehetnek azok 

jövedelmezősége szempontjából. 

 
A kémiai árasztásokban a felületaktív anyagok emulziók 

kialakításával segítik az olaj mobilizálását  
 
Folyadékokkal történő árasztás során lúgos bázisok, polimerek és 

felületaktív anyagok összetett elegyét fecskendezik a kőzetbe. A 

felületaktív anyagok csökkentik az árasztó oldat és az olaj közti 

határfelületi feszültséget (IFT), így javítva az olaj mobilizálását a 

vizes fázison át. Ideális esetben a határfelületi feszültség olyan 

fokban csökken, hogy mikroemulzió képződjön, amely egy homogén 

és hosszútávon stabil keverék, amelynek komponensei nem válnak 

szét újra a kőzeten való átfolyás során. Az ilyen emulziós formák 

nem csak a felületaktív anyag jellegétől és koncentrációjától 

függenek, hanem a tároló víz sótartalmától és hőmérsékletétől is. 

 
A határfelületi feszültség a mikroemulzió kialakulásához szükséges, 

többnyire szűk koncentráció- és hőmérséklet-tartomány közelében 

gyakran több tizedet csökken. A határfelületi feszültség mérései a 

forgó cseppes módszert használják, amely speciálisan az extrém 

alacsony határfelületi feszültség értékek meghatározására szolgál, és 

ideális módszer az árasztási elegyek optimalizálására. 

 
Az árasztási oldat felületi feszültségének csökkentése 

javítja a kőzetből történő olaj elválasztást 
 
Az olajnak alacsonyabb a felületi feszültsége (SFT), mint a víznek. 

Ez azt jelenti, hogy az olaj jobban nedvesíti a porózus kőzetet, mint a 

víz, és így nem könnyen válik el tőle. Emulgeáló hatásuk mellett a 

felületaktív anyagok csökkentik az árasztó oldat felületi feszültség 

értékét, javítják a kőzet nedvesíthetőségét, megkönnyítve így az olaj 

mobilizálását. 

 

A kőzet olajjal vagy vízzel való nedvesíthetőségének vizsgálatára a 

kontaktszög mérést használjuk, amely egy szilárd felületen 

elhelyezkedő csepp alakját elemzi. Minél jobb a nedvesítés, annál 

laposabb a csepp, és annál kisebb a kontaktszög. Ezért az árasztó 

oldat kontaktszögét optimalizálási kritériumként lehet használni. 



 
Gázos árasztáskor a habok növelik az olajhozamot 
 
A folyadékkal történő kémiai árasztás alternatívájaként gőzt vagy 

olyan gázokat használhatunk, mint a szén-dioxid vagy nitrogén. A 

gázárasztásos folyamatokat gyakran fokozza habképző felületaktív 

oldatok alkalmazása. A gáz a habba köt, így csökkentve a szükséges 

gázmennyiséget, miközben az elért viszkozitási növekedés javítja az 

áramlás-szabályozást. Ezen kívül a "gázosodás" hatása - amelynek 

következtében a gáz az alacsonyabb sűrűség miatt az olajtartalmú 

rétegek fölé áramlik – szintén megakadályozható a habbal. Az 

abszorbeált hab hártyák a kőzet magasabb rétegeiben tömítésként 

működnek, amely lehetővé teszi, hogy a szállítógáz az olajtartalmú 

rétegeken keresztül áramoljon, ezáltal növelve az olajhozamot. 

 
Az alkalmazott haboknak mechanikusan és időben 
stabilnak kell lenniük 
 
Az EOR technológiák különleges igényeket támasztanak a hab 

stabilitására és szerkezetére vonatkozóan. A folyadéktartalom 

tekintetében a habnak minél több gázt kell megkötnie. Ugyanakkor 

nagy mechanikai habstabilitás szükséges, mivel annak lamellái 

súlyosan deformálódnak a porózus kőzeten való átfolyás során. A 

gyakran nagy átfolyási távolságoknak és ennek megfelelően a 

hosszú késleltetési időnek köszönhetően a habnak hosszú távon is 

stabilnak kell lennie. Ez homogén és nagyjából egyforma 

buborékméretű habot igényel. 

 
A jó olajkitermelés biztosításához szükséges hab összes 

tulajdonságát tudományos habvizsgálatok alkalmazásával lehet 

meghatározni. A habmagasság mérések lehetővé teszik a habosság 

és a hab stabilitásának következtetéseit; a folyadéktartalom 

vezetőképességi mérésekkel határozható meg, míg a habszerkezeti 

elemzések a buborék méretét és eloszlását jelzik. Továbbá a hártyák 

mechanikai stabilitását vizsgálhatják felületi reológiai elemzések is. 

 
A tárolóban lévő körülményekhez hasonló környezetben 

végzett elemzések segítenek a kinyerési módszerek 

optimalizálásában 
 
A tároló kőzetben általában magas nyomás és -hőmérséklet 

uralkodik, és ezek hatással vannak a fent ismertetett felületaktív 

anyagok minden aspektusára - a határfelületi feszültségre, a 

nedvesíthetőségre és a hab tulajdonságaira. Számos olyan 

határfelületi kémiai elemzési megoldás létezik, amely lehetővé teszi a 

mérések elvégzését a tárolóhoz hasonló körülmények között. Ezek 

különösen a felületaktív anyagok valamint azok koncentrációjának és 

folyamat paramétereinek alkalmazás-orientált optimalizálását teszik 

lehetővé, így biztosítva a lehető legnagyobb kinyerési hozamot. 

 

MÉRÉSI MÓDSZEREK 
 
Számos analitikai módszer létezik az EOR számára a keverékek és 

habok optimalizálásához: 

 
 Határfelületi feszültség mérés forgó csepp módszerrel  
 Felületi- és határfelületi feszültség mérése függő csepp módszerrel 

standard vagy tároló kőzet körülmények között  
 Kontaktszög mérése standard vagy tároló kőzet körülmények 

között  
 A folyadék habok stabilitásának és szerkezetének vizsgálata 

   standard körülmények között úgy, mint magas nyomás és 

   -hőmérséklet  

 A határfelület rugalmasságának mérése az emulzió és a hab 

  stabilitásának az oszcilláló csepp módszer alkalmazásával történő 

  meghatározására



TUDÁS AZ ÖN ALKALMAZÁSÁHOZ 

 
Ha részletesebb információra van szüksége az 

alkalmazására vonatkozóan, lépjen kapcsolatba velünk. 

Tudományosan képzett képviselőink kiváló ismeretekkel 

rendelkeznek a határfelületi kémia és a folyamattechnológia 

terén, és szívesen megosztják szakértelmüket Önnel is. 

 
Örömmel segítünk Önnek szakmai laboratóriumunkban végzett 

vizsgálatokkal is. Ezen kívül tudományos alkalmazási 

jelentéseket nyújtunk különböző kutatási, fejlesztési és 

minőségbiztosítás témakörökben. Célunk minél nagyobb tudást 

átadni Önnek alkalmazása legtökéletesebb használatához. 
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