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Исследовано влияние размеров частиц поверхностно-активных веществ в товар-
ной форме деэмульгатора на кинетику выделения воды из водонефтяной эмульсии. 

Проведено исследование кинетических зависимостей кривых разрушения эмульсии 
после ввода деэмульгатора, показано, что по мере разбавления товарной формы де-
эмульгатора растворителем нефрасом, уменьшается количество частиц дисперсной 
фазы в его растворах в гексане.

Подобраны оптимальные значения модифицированного деэмульгатора «Госсиль-
ван-3», полученного авторами для разрушения обратных эмульсий. 

Показано, что увеличение в растворителе содержания спирта, хорошо раство-
римого в воде, но не растворимого в углеводороде, приводит к росту растворимос-
ти реагента в воде и снижению растворимости в гексане. Снижение содержания 
спирта и повышение содержания углеводорода в растворителе приводит к росту 
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растворимости реагента в гексане и снижению растворимости в воде. Достоин-
ством использования бинарных растворителей для приготовления товарных форм 
деэмульгатора является возможность снижения в них концентрации активной части 
с одновременным повышением эффективности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нефть, соапсток, жирные кислоты, деэмульгатор, водонеф-
тяные эмульсии, деэмульгирующая способность, поверхностно-активные вещества
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Бұл мақалада сумұнайлы эмульсиядан судың бөліну кинетикасына тауарлық пішіндегі 
деэмульгатор беттік-белсенді заттар бөлшектері мөлшерінің әсері зерттелді. 

Деэмульгаторды енгізгеннен кейінгі эмульсияны бұзу қисықтарының кинетикалық 
тәуелділігі зерттелді, көрсетілгендей, тауарлық пішіндегі деэмульгаторды нефрас 
еріткіш сұйықтарымен араластырғанда, гексан ерітінділердегі дисперстік фазалардың 
бөлшектерінің саны азаяды.

Кері эмульсияны бұзу үшін, авторлармен алынған модификацияланған госсильван-3 
деэмульгаторының оңтайлы мәндері таңдалды. 

Суда жақсы еритін, бірақ көмірсутекте ерімейтін спирт мөлшерінің артуы судағы 
реагенттің ерігіштігінің артуына және гександағы ерігіштігінің төмендеуіне әкеледі. 
Спирт мөлшерінің төмендеуі және еріткіштегі көмірсутек мөлшерінің жоғарылауы 
гександағы реагенттің ерігіштігін арттырады және судағы ерігіштігін төмендетеді. 
Деэмульгатордың тауарлық пішіндерін дайындауда бинарлы еріткіштерді пайдаланудың 
артықшылығы – оларда белсенді бөліктің концентрациясының төмендеуімен бір мезгілде 
тиімділігін арттыру мүмкіндігі болып табылады.
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In this article, the influence of the particle size of surfactants in the product form of a demulsifier 
on the kinetics of water evolution from an oil-water emulsion has been studied. 

The kinetic dependences of the emulsion breaking curves after add to demulsifier, it is shown 
that as the product form of the solvent demulsifier dilutes with nephras, the amount of dispersed 
phase particles in its solutions in hexane decreases.

The optimal values of the modified gossilvan-3 demulsifier, obtained by the authors for breaking 
the inverse emulsion, were selected. 

It is shown that an increase in the solvent content of alcohol, which is highly soluble in water 
but insoluble in the hydrocarbon, leads to an increase in the solubility of the reagent in water and 
a decrease in solubility in hexane.

Reducing the alcohol content and increasing the hydrocarbon content in the solvent leads 
to an increase in the solubility of the reagent in hexane and a decrease in the solubility in water. 
The advantage of using binary solvents for the preparation of product forms of a demulsifier is the 
possibility of reducing in them the concentration of the active part with a simultaneous increase in 
efficiency.

KEY WORDS: demulsifier, water-oil emulsions, oil, demulsifying ability, surface-active 
substances
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