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ABSTRACT
Examination of the emulsifying effect during surfactant selection is one of the most widely used
test methods. In this test method, the mixing of the phases is usually done by hand. The emulsification
test was tested with an automatic device to reduce the mixing error. The equipment used for the tests is
suitable for testing according to different standards (according to ISO 6614 and ASTM D1401),
however, these differ from the conditions we tested, so we first examined the applicability of the method.
After is, in our work, we investigated the emulsifying effect of coconut fatty acid diethanolamide in a
crude-brine system at different mixing intensities. The results of the emulsifying effect and the
separation of the phases in time were also examined. Based on our results, the intensity of mixing
significantly affects the stability of the emulsion.
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ÖSSZEFOGLALÓ
Az emulgeáló hatás vizsgálata a tenzid minősítés és szelekció során az egyik elterjedten
alkalmazott vizsgálati módszer. Ez a vizsgálati módszer esetén a fázisok elegyítése általában kézzel
történik. Az emulgeáló képesség vizsgálatát automata berendezéssel vizsgáltuk, hogy a csökkentsük a
keverés okozta hibát. A vizsgálatokhoz használt berendezés alkalmas különböző szabványok szerinti
vizsgálatokra (ISO 6614 és ASTM D1401 szabvány szerint), azonban ezek eltérnek az általunk vizsgált
körülményektől, ezért megvizsgáltuk először a módszer alkalmazhatóságát, majd munkánk során
megvizsgáltuk a kókuszzírsav-dietanolamid emulgeáló hatását kőolaj-rétegvíz rendszerben különböző
keverési intenzitás esetén. Megvizsgáltuk az emulgeáló hatás eredményeket és a fázisok időbeli
szeparálódását is. Eredményeink alapján a keverés intenzitása szignifikánsan befolyásolja a kialakuló
emulzió stabilitását.
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