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Пошук нових способів вилучення нафти з нафтоносних пісків 

Стаття присвячена аналізу технологій переробки нафтоносних пісків. За-

пропоновано використати при переробці нафтоносних пісків процес масляної 

агрегації нафтової складової пісків з гідрофобним тонкодисперсним адсорбен-

том, в якості якого може бути застосований технічний вуглець (сажа) або 

тонкодисперсне вугілля (-100 мкм). 
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Постановка проблеми і стан її вивчення. Скорочення обсягів нафти в 

традиційних покладах обумовлює пошук нових джерел її одержання. Станом на 

2004 р. розвідані запаси «традиційної» нафти у світі становили 210 млрд т (1200 

мільярдів барелів), нерозвідані — оцінюються в 52-260 млрд т (300–1500 млрд 

барелів). Доведені запаси нетрадиційної нафти становлять: Tight oil - сланцева 

нафта - 300 млрд. барелів, Oil sands - нафтоносні піски - 169 млрд. барелів, 

Arctic offshore - запаси на арктичному шельфі - 90 млрд. барелів, Presalt 

deepwater - глибоководні запаси нафти (від 300 до 7000 метрів під водою) - 75 

млрд. барелів. [1]. 

Нафтоносні піски видобуваються і переробляються з першої половини 

ХХ ст. Особливо багато цих пісків локалізовано в Канаді і у Венесуелі [2, 3]. За 

деякими даними запаси бітуму в бітумінозних пісках Альберти (Канада) і в 

Оріноко (Венесуела) становлять відповідно 1,7 і 2,0 трлн барелів, в той час як 

світові запаси звичайної нафти на початок 2006 року оцінювалися в 1,1 трлн 

барелів [2, 3]. 

Мета статті – аналіз можливих альтернативних технологій переробки 

нафтоносних пісків. 

Виклад основного матеріалу. Перша ефективна технологія переробки 

нафтових пісків запропонована на початку ХХ ст. канадським хіміком Карлом 

Кларком і полягала в тому, що нафтовий пісок, видобутий кар'єрним способом, 

змішують з гарячою водою або в спеціальному барабані, або безпосередньо в 

трубопроводі. Крапельки нафти (бітуму) при цьому відокремлюються від міне-

ральних часток піску і прикріплюються до невеликих повітряним бульбашок, 

які допомагають їм переміститися у верхню частину суміші. Потім вся ця маса 

розміщується в спеціальних розділових посудинах (аналогах флотомашин), де 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%B8
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насичена бітумом піна видаляється з поверхні рідини. Піна містить близько 65 

% нафти, 25 % води і 10 % твердих частинок. [4] 

Сучасна технологія включає обробку подрібненого матеріалу гарячою 

водою і водяною парою в обертових барабанах – гравітацій-

на сепарація (спливання) нафтових фракцій – розчинення бітуму лігроїном – 

центрифугування продукту для вилучення залишків води та мінералів – темпе-

ратурна перегонка нафтових фракцій. За цією технологією одержу-

ють лігроїн, гас, газойль, нафтовий кокс та відходи (вода з піском). Відходи на-

правляють у штучні водоймища – відстійники, де піскова фракція осідає, а воду 

використовують повторно. [5, 6, 7, 8]. 

Таким методом вдається вилучити 88-95 % нафти, що міститься в наф-

товому піску, що робить цей метод досить ефективним. Але водночас, його не-

доліком є велика витрата прісної води.  

В Україні раніше було розроблено оригінальний метод вилучення нафти 

з нафтоносних пісків на основі відмивки і агрегації гідрофільної складової [9]/ 

Нами пропонується обробка подрібненого матеріалу гарячою водою і 

водяною парою з добавкою тонкодисперсного гідрофобного адсорбенту -  тон-

коподрібненого вугілля (до -100 мкм) або сажі. Відношення Т:Р = 1:1. Суміш 

поміщається у ємність і перемішується в турбулентному режимі, що спричиняє 

масляну агрегацію [10] гідрофобних складових: нафти, бітуму, вугілля (сажі) у 

нафтонаповнені гранули-агломерати (рис. 1). Останні легко відділяються від 

води і піску у центрифугах, а потім знемаслюються термічним способом.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Рис. 1. Зовнішній вигляд нафтонаповнених гранул-агломератів.  

Середня крупність гранул – 3-5 мм. 

 

Реалізація процесу масляної агрегації може бути виконана у мішалці 

типу «турботрон» (рис. 2). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Технологія масляної агрегації апробована у вітчизняній збагачувальній 

та паливно-енергетичній і коксівній промисловості і показала свою 

роботоздатність [9]. 

Висновки: 

1. Виконано аналіз технологій переробки нафтоносних пісків, виділе-

но їх переваги та недоліки. 

2. Запропоновано використати при переробці нафтоносних пісків тех-

нологію масляної агрегації нафтової складової пісків з гідрофобним тонкодис-

персним адсорбентом, в якості якого може бути застосований технічний вуг-

лець (сажа) або тонко дисперсне вугілля (-100 мкм). 

У подальших дослідженнях плануються лабораторні та стендові випро-

бовування технології масляної агрегації нафтової складової пісків з гідрофоб-

ним тонкодисперсним адсорбентом. 
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Рис 2 -  Турботрон – апарат для масляної агре-

гації. 1 – живильний патрубок; 2 – турбінні мі-

шалки; 3 - вал; 4 – корпус з кришкою; 5 – роз-

вантажувальний жолоб; 6 – шків привідний. 
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масляной агрегации нефтяной составляющей песков с гидрофобным тонко-

дисперсным адсорбентом, в качестве которого может быть применен те-

хнический углерод (сажа) или тонкодисперсный уголь (-100 мкм). 

Ключевые слова: нефтеносные пески, технологии переработки, масляная 

агрегація, гидрофобный адсорбент. 
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Finding new ways to extract oil from the tar sands 

This article analyzes the technologies of processing oil sands. It proposed to use 

in the processing of oil sands process oil component of the oil sands aggregation 

with the hydrophobic fine adsorbent, in which can be used carbon black (black), 

or fine coal (-100 microns). 
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