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The obtaining of oil sulphonates based on oil fractions different by structural-group composi-

tion and molecular mass has been examined. The method of oil sulphonates obtaining on the basis of 
various vacuum distillates has been examined. The industrial process of oil sulphonates production for 
the increase of oil production has been developed. 

Нафтові родовища України експлуатуються вже понад 150 років. Частина свердловин є 
на межі економічної доцільності їх експлуатації. Для збільшення видобутку нафти існує ряд 
методів, найдешевшим з яких є хімічний спосіб, який базується на промивці призабійної зони. 
Для збільшення віддачі нафтоносного пласта використовують оброблення призабійної зони 
міцелярними розчинами (МР). Тому до (МР) висувається ряд вимог, зокрема (МР) повинні пов-
ністю витісняти нафту з порід колекторів різного типу або навпаки, змішуватися з водою та 
нафтою. Також (МР) повинен повністю розчиняти такі органогенні відкладення в пористому 
середовищі, як парафіни та асфальтени. (МР) повинні залишатися вязкими, однорідними, од-
нофазними рідинами в різних пористих середовищах за високих температур пласту та за висо-
кого розведення (МР) водою або нафтою. Для приготування (МР) повинна бути придатна різна 
по хімічному складу та по вмісту механічних домішок вода, яка знаходиться неподалік проми-
слового використання (МР). Основою міцелярного розчину (МР) є поверхнево-активна речови-
на (ПАР), яка зменшує міжфазний поверхневий натяг на розділі фаз “вода – нафта”, тому всі 
вимоги до (МР) відносяться в першу чергу до її основного компоненту (ПАР). 

 Лабораторні та промислові дослідження механізму нафтовіддачі продуктивних шарів 
показали, що даний процес досить складний, важко моделюється та залежить від багатьох фак-
торів, а саме тих, які впливають на міжфазний натяг нафти - вода, граничний кут змочення та 
дисперсність емульсій нафта-вода. На вказані фактори, в основному, впливають ПАР. Для ви-
явлення поверхнево-активних властивостей молекула речовини повинна мати таку будову, щоб 
в ній була гідрофільна і гідрофобна групи. Тоді дана речовина буде концентруватися (адсорбу-
ватися) на поверхні розділу фаз і зменшувати поверхневу енергію. На поверхнево-активні вла-
стивості суттєво впливає співвідношення і будова полярної і неполярної частини та величина 
молекули. 

На сьогоднішній день на ринку ПАР є багато товарних продуктів різного принципу дії 
та різної ціни. Для того, щоб їх використати у нафтовидобутку, вони повинні бути ефективні, 
дешеві та доступні. Таким вимогам найбільше відповідають алкіларилсульфонати, одержані з 
нафтової сировини. Тому перспективним є залучення відходів від сірчано-кислотної очистки 
дистилятних оливних фракцій так званих кислих гудронів та відходів виробництва сульфонат-
них присадок до олив, а також екстракти фурфурольної очистки вакуумних нафтових дисти-
лятних фракцій, як дешеву та доступну сировину для одержання алкіларилсульфонатів потріб-
ного складу, який забезпечував би потрібні якості для збільшення нафтовіддачі пласта.  

У зв’язку з цим було вивчено умови сульфування різних відхідних нафтових фракцій, 
які характеризувалися відмінними молекулярною масою і будовою. Розроблено промисловий 
спосіб одержання алкілароматичних сульфонатів. На основі одержаних алкілароматичних су-
льфонатів створені багатокомпонентні міцелярні розчини та оброблено ряд свердловин. За рік 
експлуатації оброблених свердловин додатково одержано близько 50 тонн нафти на 1 тонну 
використаного алкілароматичного нафтового сульфонату. 

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua


