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Abstract 

 
Emulsions can be found in different industries such as petroleum, food, cosmetic and pharmaceutics. Generally, there 

are two types of emulsions in petroleum industries: water-in-oil (W/O) and oil-in-water (O/W). The aim of this 

research was to evaluate the stability of W/O emulsions using different emulsifiers such as Span 80, Span 83, Triton-

x-100, DEA, and LSWR with different concentrations (1.5 and 2.5) vol%. All the emulsions were prepared at (20-

80) vol% and 2000 rpm. The result of this study showed that the most stable emulsions were prepared by Span 80. 

However, LSWR formed the most unstable emulsions. In addition, it was also found that the concentration of 

emulsifier can significantly affect the emulsion stability.     
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 تثبیت امولسیون های نفت خام با استفاده از سورفاکتانت های مختلف

 
 سویتا اکبری، عبدالرحمن حامد نور*

 
مالیزیا پهنگ، کوانتن،، مالیزیا پهنگ پوهنتون طبیعی، منابع و کیمیاوی انجینیری فاکولته  

 

 

 خالصه

 
 نوع دو نفتی صنایع در عمدتاً،. نمود دریافت آرایشی و بهداشتی سازی، دارو غذایی، نفتی، صنایع همچو مختلف صنایع در میتوان را ها امولسیون

 امولسیون پایداری و ثبات بررسی تحقیق، این اساسی هدف. آب در نفت امولسیون و نفت در آب امولسیون از اند عبارت که میباشد موجود امولسیون

 مختلف های غلظت در  LSWR و Span 80، Span 83، Triton X-100، DEA  همچو مختلف امولسیفایرهای از استفاده با خام نفت در آب های

 نتایج. اند گردیده تهیه rpm 2000 در ها امولسیون و بوده 80-20%   خام نفت و آب میان حجمی فاز نسبت ها امولسیون نمودن تهیه برای. میباشد

 پایداری کمترین دارای را که های امولسیون  LSWR اما،. اند گردیده تهیه Span 80 موجودیت در ها امولسیون ترین ثبات با که داد نشان تحقیق این

 .بود گذار اثر امولسیون ثبات باالی هم امولسیفایر غلظت که گردید دریافت نیز برعالوه،. داد تشکیلاند 

 Span 80 قطره، اندازه سورفاکتانت، امولسیون،: کلیدی کلمات

 

 مقدمه .1

 

 صنایع در که هستند موادی( سطحی فعال مواد) ها سورفاکتانت

 نساجی، دواسازی، آرایشی، زراعتی، آمیزی، رنگ نفتی، قبیل از مختلف

. میگیرند قرار استفاده مورد وسیع بطور صنایع دیگر و غذایی

 یا و  (emulsifier)امولسیفایر یا کننده تثبیت توانند می ها سورفاکتانت

 مجموع، در. باشند (demulsifier) دیمولسیفایر یا کننده غیرتثبیت

 و تهیه برای آنها از که داشته وسیع کاربرد صنعت در ها امولسیفایر

. میشوند استفاده مختلف های امولسیون و ها محلول نمودن پایدار

 غیر فاز دو از که هستند کلوییدی های محلول از عبارت ها امولسیون

 دو به ها امولسیون کلی بطور. اند شده تشکیل روغن و آب مانند متجانس

 در اگر. آب در روغن امولسیون و روغن در آب امولسیون. میباشند نوع

 باشد پیوسته بطور روغن فاز و پراگنده بطور آب فاز امولسیون، یک

 فاز روغن اگر اما،. میکنند یاد (W/O) روغن در آب امولسیون بنام آنرا

 در روغن امولسیون بنام امولسیون چنین باشد، پیوسته فاز آب و پراگنده

 آب های امولسیون تشکیل نفتی، صنایع در. [1] میشود یاد (O/W) آب

 که بوده معمول بیشتر آب در روغن های امولسیون به نسبت روغن در

 بوده نفت های چاه در طبیعی بطور آب نفوذ و موجودیت آن اساسی دلیل

 آمدن بوجود سبب ها چاه در شده پمپ آب که است ممکن همچنان یا و

 نفت در طبیعی های سورفاکتانت موجودیت ضمن، در. شود پدیده چنین

 .[2]  دارند ها امولسیون پایداری در مهمی نقش اسفالت و رزین مانند خام

 آب) هایدروفیلیک عمده بخش دو از متشکل معموال ها سورفاکتانت

 عمدتاً،. [3] میباشند دوست چربی یا( آبگریز) هایدروفوبیک و( دوست
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 کشش که هستند قادر سطحی فعالیت داشتن سبب به ها مالیکول این

سطحی و بین سطحی را در امولسیون های که متشکل از دو فاز معموال 

آب و روغن هستند کاهش دهند. سورفاکتانت ها به چهار نوع میباشند که 

 .[4]   قرار ذیل توضیح داده شده اند

 

دارای انیونیک: در این نوع سورفاکتانت ها گروپ هایدروفیل  •

 .چارچ منفی میباشند

کتیونیک: این چنین سورفاکتانت ها دارای هایدروفیل مثبت  •

  .میباشند

غیر ایونی: هایدروفیل این نوع سورفاکتانت ها دارای هیچ نوع  •

  .چارچ نبوده و خنثی میباشند

زویتیونیک )آمفوتریک(: این نوع سورفاکتانت ها دارای هر دو  •

  .دنوع چارچ مثبت و منفی میباشن

 

بخش هایدروفیلیک سورفاکتانت ها تمایل بیشتر با فاز آبی دارند از 

همین لحاظ بنام آب دوست یاد میشوند. اما، گروپ هایدروفوبیک 

سورفاکتانت ها مایل اند که بیشتر در فاز روغنی جذب شوند به همین 

انواع  1شکل و یا آب گریز معروف اند.  دلیل بنام بخش چربی دوست

 .مختلف سورفاکتانت ها را از نگاه چارچ هایدروفیلیکی آنها نشان میدهد

 در آب های امولسیون پایداری و ثبات بررسیهدف اساسی این تحقیق، 

 مختلف های غلظت در مختلف امولسیفایرهای از استفاده با خام نفت

 میباشد.

 

 

 یهایدروفیلیک گروپ چارچ لحاظ از ها سورفاکتانت انواع. 1 شکل

 

 مواد و روش ها .2

 مواد

 ، Span 80 های نام به مختلف سورفاکتانت نوع پنج تحقیق این در

Span 83، Triton X-100، DEA، و LSWR این. است شده استفاده 

 انجام ها امولسیون تثبیت برای سورفاکتانت بهترین یافتن جهت آزمایش

 ایاالت Sigma-Aldrich از نامبرده های سورفاکتانت تمام. است یافته

 امولسیون تهیه جهت که خامی نفت. است گردیده خریداری امریکا متحده

 شرکت توسط است شده برده بکار تحقیق این در ((W/O نفت در آب های

 .است گردیده تهیه مالیزیا کشور پتروناس نفتی تصفیه

 

 روش ها

 
 آماده حجمی فیصد 80-20 های نسبت به نفت در آب های امولسیون

 های نسبت به ها سورفاکتانت ابتدا ها، امولسیون تهیه برای. اند شده

 عالوه( پیوسته فاز) خام نفت در حجمی فیصد( 2.5 و 1.5) مختلف

 5 مدت به (homogenizer) استاندارد برقی کن مخلوط توسط و گردیده

 آنها در آهسته بطور سپس و گردیده مخلوط هم به rpm  2000تحت دقیقه

 تمام. شدند مخلوط دیگر ای دقیقه 5 برای و شده عالوه( پراگنده فاز) آب

 نوعیت سپس. اند گرفته صورت اطاق نورمال حرارت در تجربات

 .است گردیده مشخص تیوب تست روش از استفاده با ها امولسیون

 

 آزمایش و بررسی پایداری امولسیون ها

 گردیده عالوه ml  100دار درجه سلندر در شده تهیه های امولسیون

 از اینکه تا شده پوشانیده مخصوص های فیلم پارا توسط سلندر دهن و

 تمام سپس. شود جلوگیری آزاد فضای با ها امولسیون مستقیم تماس

 بررسی مورد ساعت 24 هر در( روز 7) هفته یک مدت به ها امولسیون

 بیشتر، آزمایشات برای. شود مشخص آنها پایداری اینکه تا گرفته قرار

  توسط البراتوار در شده تهیه تازه  های امولسیون از مقدار یک

 استفاده با امولسیون از شده جدا آب درصد. شدند بررسی مایکروسکوپ

  .است گردیده محاسبه ذیل معادله از

 

(1) 
(𝑚𝑙) مقدار آب جدا شده

 (𝑚𝑙)حجم کلی آب
× 100 =  آب (%)

 

 ها امولسیون قطرات اندازه تعیین

 

 نوری مایکروسکوپ از ها امولسیون قطرات اندازه تعیین برای

Carl Zeiss  مایکروسکوپی تصاویر. است شده استفاده جرمنی ساخت 

 و شده گرفته کمپیوتر به متصل Dino-Eye کمره توسط ها امولسیون

  .است گردیده تعیین آنها اندازه

 

 

 نتایج و بحث  .3

 

 امولسیون از یک هیچ بصری، مشاهده اساس به آزمایشات، این در
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 ثبات کل، در. بودند پایدار کامال و نکرده جدا را آب روزه 7 دوره در ها

 سورفاکتانت، غلظت و نوعیت همچو مختلف های فکتور به ها امولسیون

 وابسته کن مخلوط سرعت و ، امولسیون در پراگنده فاز حجمی فیصدی

 اثر نیز امولسیون قطرات اندازه باالی ها فکتور این عالوه، بر. میباشد

 های بخش در ها امولسیون قطرات اندازه بر مؤثر عوامل لهذا،. اند گذار

 .اند شده داده توضیح ذیل

 

نوعیت و غلظت امولسیفایر بر اندازه ی قطرات در  اثر
 امولسیون

 

 غلظت و نوعیت که گردید دریافت چنین تحقیق این اساس به

. است بوده ها امولسیون قطرات اندازه بر مؤثر عامل یک سورفاکتانت

 ،Span 80  همچو مختلف سورفاکتانت نوع 5 مطالعه این در اساساً،

Span 83، DEA، Triton X-100، و LSWR 1.5) های غلظت با 

 قطرات اندازه 2 شکل. گرفتند قرار بررسی مورد حجمی فیصد( 2.5 و

 نفت فیصد 80 و آب فیصد 20 از استفاده با شده تشکیل های امولسیون

 .میدهد نشان مختلف های غلظت در مختلف های سورفاکتانت با را خام

 
  امولسیون ی قطرهاثر نوعیت و غلظت سورفکتانت بر اندازه ا. 2شکل 

 
 کوچکترین ،Span 80  که داد نشان البراتواری آزمایشات نتایج

 اساسی دلیل که داد، تشکیل( 80-20) های امولسیون در را قطرات اندازه

 و دایک طوریکه. [5] میباشد آن پایین HLB و پایین مالیکولی وزن آن

 مالیکولی وزن دارای که های امولسیفایر که میکنند ادعا [6] همکارانش

 کوچکتر های اندازه به را امولسیون قطرات که میگردند باعث اند کمتر

 را قطرات بزرگترین ،Span 80، LSWR  برخالف ولی،. دهند تشکیل

 های سورفاکتانت که زمانی کلی، بطور. داد تشکیل ها امولسیون در

Span 80، Span 83، Triton X-100، DEA  و LSWR، غلظت با 

 امولسیون در شده تشکیل قطرات اندازه شدند، استفاده حجمی فیصد 1.5

 غلظت افزایش با اما،. بودند( 118 و 112 ،104 ،97 ،88) ترتیب به ها

 به ها امولسیون قطرات اندازه حجمی، فیصد 2.5 به ها سورفاکتانت

 زمانی حقیقت، در. یافتند کاهش( 115 و107 ،101 ،82 ،80) به ترتیب

 آب قطرات پوشش توانایی باشد، پایین امولسیفایر سورفاکتانت غلظت که

 قطرات با قطرات تمام بنابراین،. میباشد کم نیز سورفاکتانت توسط

 بالخره که میدهند، تشکیل را بزرگتر های کتله و شده یکجا شان همجوار

 میگردد همدیگر از روغن و آب های فاز شدن جدا موجب زمان مرور به

 در را قطرات اندازه مایکروسکوپی تصویر 4 و 3 های شکل.  [7]

 .میدهند نشان مختلف های سورفاکتانت

 

 

فیصد آب در نفت  80-20تصویر مایکروسکوپ نوری امولسیون . 3شکل 

 فیصد حجمی ایمولسیفایر. 1.5تثبیت شده توسط 

 

 

نفت تثبیت فیصد آب در  80-20تصویر مایکروسکوپ نوری امولسیون . 4شکل 

 فیصد حجمی ایمولسیفایر. 2.5شده توسط 

 

 ه گیرینتیج .4

 

 پایداری ارزیابی برای البراتواری آزمایشات مطالعه، این در

 های غلظت در آن قطرات اندازه اساس به نفت در آب های امولسیون

 دریافت البراتواری نتایج طبق. شد انداخته راه به امولسیفایر مختلف

 امولسیون نمودن تثبیت برای امولسیفایر بهترین   Span 80 که گردید

 

Emulsifier type
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 با های امولسیون آن از استفاده با میتوان که بوده خام نفت در آب های

 تشکیل قطرات اندازه ضمن، در. نمود تهیه را روز 7 از بیشتر پایداری

 نیاز بیشتری مدت قطرات این که میدهد نشان امولسیفایر این توسط شده

 تشکیل را بزرگتر های کتله و شده متصل همدیگر با بتوانند اینکه تا دارند

 برعکس،. گردند همدیگر از فاز دو جدایی موجب بالخره که داده

LSWR  تشکیل ها امولسیون در را قطرات بزرگترین آزمایشات این در 

 باالی نیز سورفاکتانت یا امولسیفایر غلظت که داد نشان همچنان نتایج. داد

 میتوان امولسیفایر، غلظت افزایش با که بوده مؤثر ها امولسیون پایداری

 .نمود تهیه را باالتر ثبات با های امولسیون

 

  سپاسگزاری 

 
 و همکاری جهت مالیزیا پهنگ پوهنتون از مقاله این نویسندگان

 آزمایشی های پروسه دیگر و تحقیقی مواد نمودن تهیه برای مالی حمایت

 .نمایند می سپاسگزاری
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