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ВСТУП 

 

 

 

Бакала́вр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні 

вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного 

виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг 

якої становить 180-240 кредитів ЄКТС (Європейської системи трансферу 

оцінок). 

Історія поняття «бакалавр» налічує понад 800 років. До початку XIV 

століття це слово почали використовувати для позначення новачка в гільдії 

або в університеті, що в підсумку дало ім'я першого ступеня вищої освіти. 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає сьомому рівню 

Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних 

знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання 

професійних обов'язків за обраною спеціальністю. 

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності у неї 

повної загальної середньої освіти або ступеня молодшого бакалавра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста). 

Кваліфікації бакалавра цілком достатньо для початку успішної кар'єри. 

Студенти на останньому курсі навчання проходить переддипломну практику 

у великих приватних компаніях та державних підприємствах, яка може 

тривати від трьох тижнів до цілого семестру, що дає необхідний досвід 

роботи студенту і допомагає йому після випуску працевлаштуватися. 

На сьогоднішній день в Україні як і у багатьох країнах світу, існує 

розподіл вищої освіти на три ступені: бакалаврат, магістратура та 

докторантура. 
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1. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

 

1.1. Загальні положення 

 

Дипломна робота - кваліфікаційна робота випускника, заключний етап 

навчання студентів. Її цілі: систематизація та поглиблення знань за фахом, 

застосування їх для конкретних завдань, оволодіння методикою наукового 

дослідження, розвиток навичок узагальнення та аналізу результатів, 

отриманих іншими дослідниками, оцінка ступеня підготовленості 

випускника до самостійної роботи за профілем спеціальності. 

Процес написання курсової чи дипломної роботи включає в себе ряд 

взаємопов'язаних етапів: 

 вибір теми, узгодження її з керівником, отримання завдання; 

 складання особистого робочого плану виконання курсової 

роботи; 

 формування структури роботи; 

 збір, аналіз і узагальнення матеріалу з обраної теми; 

 формулювання основних теоретичних положень, практичних 

висновків і рекомендацій; 

 проведення експерименту (для експериментальних дипломних 

робіт); 

 виклад курсової чи дипломної роботи та подання її керівнику; 

 доробка чистового варіанту з урахуванням зауважень керівника; 

 оформлення роботи, списку використаних джерел та літератури, 

додатків та отримання допуску до захисту. 

Обов'язковою умовою є відповідність теми роботи вимогу державних 

освітніх стандартів змісту навчальної дисципліни. 

Для розробки робочого плану дипломної роботи студент повинен чітко 

уявляти її структуру. Це тим більше важливо, тому що структура курсової 

роботи, незалежно від дисципліни і теми, залишається незмінною, але в міру 
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навчання змінюється її зміст, поглиблюється дослідження проблеми за 

рахунок залучення більшої кількості першоджерел та літератури. Аналогічну 

структуру має дипломна робота. 

 

1.2. Структура дипломної роботи. 

 

Дипломна робота повинна містити:  

- титульний лист; 

- завдання на дипломну роботу; 

- анотацію; 

- зміст; 

- перелік умовних позначень, символів і термінів (за необхідності); 

- основні розділи відповідно до затвердженого завданням; 

- висновок; 

- список використаної літератури; 

- додатки (при необхідності). 

Анотація. Анотація є заключним етапом роботи над дипломною 

роботою. Вона повинна містити загальні відомості і коротку характеристику 

роботи, назва теми, прізвище студента і керівника роботи, рік захисту. В 

анотації зазначаються обсяг роботи (у сторінках), наводиться коротка 

характеристика ілюстративних матеріалів (кількість малюнків і таблиць). 

Анотація виконується в двох примірниках, рекомендований обсяг - 1-2 

сторінки. Один примірник брошюруется в пояснювальну записку (перед 

змістом), другий - здається на кафедру. 

Зміст. Зміст включає вступ, найменування всіх розділів, підрозділів, 

пунктів (якщо вони мають назву), висновок, список використаних джерел, 

додаток із зазначенням сторінок, з яких починаються ці елементи роботи. 

Перелік скорочень, умовних позначень і термінів. Прийняті в роботі 

малопоширені скорочення, умовні позначення, символи і специфічні терміни 

повинні бути представлені у вигляді окремого списку. Якщо вони 



6 
 

повторюються в роботі менше трьох разів, окремий список не складається, а 

розшифровку дають безпосередньо в тексті при першому згадуванні. 

Вступ. Вступ повинен містити обгрунтування актуальності 

розроблюваної теми, мета дослідження, завдання дослідження, методи 

дослідження, оцінку сучасного стану розв'язуваної проблеми, характеристику 

підприємства - бази переддипломної практики, перспективи їх розвитку, 

короткий виклад очікуваних результатів і економічну ефективність. 

Рекомендований обсяг - 2-3 - сторінки тексту. 

Основні розділи. Найменування основних розділів роботи 

визначаються завданням, зміст і обсяг їх повинні відповідати вимогам 

методичних вказівок кафедри і керівника роботи. Залежно від особливостей 

виконуваної роботи основну частину викладають у вигляді сполучення 

тексту, малюнків і таблиць. Основна частина поділяється на розділи і пункти. 

Розділи основної частини можуть ділитися на підрозділи і пункти. Пункти, за 

необхідності, можуть ділитися на підпункти. Кожен пункт повинен містити 

закінчену інформацію. 

Висновок. Висновок повинен містити остаточні висновки, що 

характеризують підсумки роботи у вирішенні поставлених перед студентом 

завдань. Висновки мають бути зроблені на основі порівняння поточних 

техніко-економічних показників організації та пропонованих. У висновку 

необхідно відзначити переваги, пов'язані з реалізацією пропозицій, 

охарактеризувати перспективи подальшого розвитку робіт у цій галузі. 

Список використаної літератури. Список літератури включає всі 

використані джерела та оформляється відповідно до вимог ГОСТ 7.1-84 

"Бібліографічний опис документів", ГОСТ 7.1-2003 «Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис »і т. д. (див. список літератури« Нормативно-

регламентуюча документація ». Список використаної літератури можна 

умовно розділити на дві частини: нормативні правові акти та наукова 

методична література. Нормативні правові акти розташовуються відповідно 

до їх юридичною силою. 
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Дипломна робота повинна будуватися на актуальних сучасних 

джерелах. Відсутність в дипломній роботі посилань на сучасні (до 3-х років) 

джерела вважається грубою помилкою, оскільки видає незнання сучасних 

робіт з обраної тематики. 

Додатки. У додатки необхідно винести матеріали, використання яких в 

основній частині неможливо внаслідок великого обсягу даних допоміжного 

характеру або інформації, яка ускладнює логічне сприйняття основного 

матеріалу. 

У додатках можуть наводитися таблиці великого формату, розрахунки, 

графічний матеріал, форми документації, посадові інструкції і т. п. Додатки 

оформлюються як продовження даного документа на наступних аркушах. У 

тексті на всі додатки повинні бути посилання. Програми розташовуються в 

порядку посилань на них у тексті. Обсяг додатків не обмежується. 

Додаток повинен мати заголовок, який розміщують симетрично щодо 

тексту з великої літери окремим рядком. Якщо в дипломній роботі є кілька 

додатків, їх нумерують послідовно арабськими цифрами (без знака №). 

Посилання. У роботі призводять посилання на дану роботу, на 

стандарти, на інші використовувані джерела. При посиланні на дану роботу 

вказують номери розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, перерахувань, 

графічного матеріалу, формул, таблиць, додатків. Також обов'язково 

вказуються графи і рядки таблиць даної роботи. 

Існує кілька способів зв'язку основного тексту кваліфікаційної 

(дипломної) роботи з описом джерела. Найчастіше для цієї мети служить 

порядковий номер джерела, зазначеного в бібліографічному списку, в 

основному тексті цей номер береться в квадратні дужки. При вказівці в 

основному тексті на сторінку джерела остання також полягає в квадратну або 

круглу дужку. Наприклад: [11, С. 35], що означає: 11-й джерело, 35 сторінка. 

Роботи без апарату посилань до захисту не допускаються. Допуск робіт 

з помилковими посиланнями залишається на розсуд керівника дипломної 

роботи та завідувача кафедрою. 
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Скорочення. У пояснювальній записці допускаються такі скорочення: 

- встановлені правилами російської орфографії, а також відповідними 

державними стандартами; 

- встановлені в даному документі. Повна назва має бути приведене при 

першому згадуванні в тексті із зазначенням у дужках скороченої назви або 

абревіатури, а при подальших згадках слід вживати тільки скорочена назва 

або абревіатуру. 

За зміст дипломної роботи, правильність наведених даних несе 

відповідальність студент-випускник. Дипломний проект їм підписується. 

Підпис та дата ставляться на останній сторінці змістовної частини (тобто 

після Висновки та Список літератури). 

Дипломна робота повинна бути написана хорошим науковою мовою, 

тобто з дотриманням загальних норм літературної мови, правил граматики і з 

урахуванням особливостей наукової мови - точності і однозначності, 

термінології та стилю. 

Правила оформлення дипломних- робіт є загальними для всіх галузей 

знання і регламентовані діючими державними стандартами, у тому числі і в 

спрощеному варіанті. 
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2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗНЕВОДНЕННЯ НАФТИ. 

 

2.1. Необхідність зневоднення нафти. 

 

Утворення стійких емульсій знижує міжремонтний період (МРП) 

роботи свердловин через обриви штанг в штангових свердловинних насосних 

установках (ШСНУ), пробоїв електричної частини установок електричного 

відцентрового насоса (УЕЦН), який занурюється у середовище, внаслідок 

перевантажень електродвигуна (ПЕД). Зростання тиску рідини в системах 

збору нафти і газу тягне за собою пориви колекторів. Відбувається важка 

сепарація газу і попереднє скидання води на УПС. Однак найбільше 

зростання енергетичних витрат, пов'язано з необхідністю руйнування стійких 

емульсій і має місце в системах підготовки нафти [1]. 

Ці емульсії бувають різної стійкості, і з часом їх стійкість 

підвищується. Це є однією з причин того, що нафту після її видобування 

необхідно зневоднювати якомога раніше з моменту утворення емульсії. 

Найбільш доцільно проводити зневоднення нафти на родовищах. 

Другою, найбільш важливою причиною зневоднення нафти в районах її 

видобутку є висока вартість транспорту пластової води. Транспорт нафти, що 

містить воду дорожчає не тільки в результаті перекачування додаткових 

обсягів рідини, а й внаслідок того, що в'язкість емульсії типу В / Н вище, ніж 

чистої нафти. При збільшенні вмісту води в нафти на 1% транспортні 

витрати зростають в середньому на 3-5% при кожній перекачуванні [2]. 

Пластова вода, в значній мірі мінералізована хлоридами Na, Mg і Са (до 

2500 мг/дм3 солей навіть при наявності в нафти всього 1% води), а також 

сульфатами і гідрокарбонатами і містить механічні домішки.  

Наявність у нафті зазначених різних домішок надає шкідливий вплив 

на роботу обладнання нафтопереробних заводів (НПЗ): 

1) при великому вмісті води підвищується тиск в апаратурі установок 

перегонки нафти, знижується їх продуктивність, зростає витрата енергії; 
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2) відкладення солей в трубах печей і теплообмінників вимагає їх 

частого очищення, зменшує коефіцієнт теплопередачі, викликає сильну 

корозію (хлориди Са і Mg гідролізуються з утворенням НСl); 

3) крім того, солі і механічні домішки, накопичуючись в залишкових 

нафтопродуктах - мазуті і гудроні, погіршують їх якість. 

Разом з водою при зневодненні з нафти видаляються солі, розчинені у 

воді, і механічні домішки, які є причиною корозії і забруднення 

трубопроводів і апаратів. 

Первинну підготовку нафти здійснюють на нафтопромислах зазвичай 

термохімічним зневодненням в присутності деемульгатора при 50-80 °С і 

атмосферному тиску або при 120-160 °С і тиску до 1,5 МПа. Після такої 

обробки нафту містить, як правило, до 1800 мг/дм3 хлоридів, до 0,5-1,0 і 0,05 

% по масі відповідно води і механічних домішок. 

Додаткове очищення на НПЗ нафти, що надходить з нафтопромислів, 

проводять поєднанням термохімічного відстоювання з електричної обробкою 

водно-нафтової емульсії на електрознесолювальних установках (ЕЛЗУ). 

 

2.2. Нафтові емульсії і їх властивості. 

 

При видобутку нафти майже завжди доводиться мати справу з 

нафтовими емульсіями. Нафтові емульсії – це механічна суміш нафти і 

пластової води, нерозчинних одна в одній. Вода в цій емульсії знаходяться в 

дрібнодисперсному стані. 

 

2.2.1. Типи нафтових емульсій 

 

Нафтові емульсії бувають двох типів: вода в нафти В / Н і нафта у воді 

Н / В. Вміст води в емульсіях типу вода в нафті складає від 0,1% до 90% і 

більше, емульсії типу нафта у воді зазвичай містять менше 1% нафти [6]. 
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У нафтових емульсіях прийнято розрізняти дві фази - внутрішню і 

зовнішню. Внутрішня називається дисперсною фазою, і вона роз'єднана, а 

зовнішня називається дисперсійним середовищем, що представляє собою 

суцільну нерозривну фазу. 

Тип емульсії легко встановити визначенням властивостей її 

дисперсійного середовища. 

У емульсіях Н/В зовнішньої фазою є вода, і тому вони змішуються з 

водою в будь-яких співвідношеннях і мають високу електропровідність, в той 

час як емульсії В/Н змішуються тільки з вуглеводневої рідиною і не 

володіють помітною електропровідністю. Встановлено, що тип емульсії в 

основному залежить від співвідношення обсягів нафти і води: дисперсійним 

середовищем (зовнішньої) зазвичай прагне стати та рідина, обсяг якої більше. 

 

2.2.2. Дисперсність емульсії [9, 10]. 

 

Дисперсність емульсії – це ступень роздробленості дисперсної фази в 

дисперсійному середовищі. Дисперсність - основна характеристика емульсії, 

яка визначає її властивості. Розміри крапельок дисперсної фази в нафтових 

емульсіях змінюються від 0,1 до 100 мкм. В'язкість емульсій залежить від 

в'язкості самої нафти, температури, при якій виходить емульсія, кількості 

води, що міститься в нафті, ступеня дисперсності, присутності механічних 

домішок (особливо сульфіду заліза FeS) і рН води. В'язкість нафтових 

емульсій не володіє адитивністю, тобто в'язкість емульсії не дорівнює сумі 

в'язкості нафти і води. 

При вмісті води в нафти понад 20% в'язкість емульсії різко зростає. 

Максимуму в'язкість досягає при критичній концентрації води, яка 

характерна для даного родовища. При подальшому збільшенні концентрації 

води в'язкість емульсії різко зменшується. 

Емульсія типу Н/В транспортується при менших енергетичних 

затратах, ніж емульсія типу В/ Н, тому при транспортуванні емульсій завжди 
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потрібно прагнути до того, щоб зовнішній фазою була вода, а не нафта (за 

умови, звичайно, що трубопроводи захищені від корозії). 

 

2.2.3. Електричні властивості емульсій. 

 

Нафта і вода в чистому вигляді – хороші діелектрики. 

Електропровідність нафти коливається від 10 -10 до 10 -15 (Ом*см) -1, а води 

від 10- 7 до 10-8 (Ом*см) -1. Однак навіть при незначному вмісті у воді 

розчинених солей або кислот електропровідність її збільшується в десятки 

разів. Тому електропровідність нафтової емульсії обумовлюється не тільки 

кількістю води і ступенем її дисперсності, а й кількістю розчинених у цій 

воді солей і кислот. Експериментально встановлено, що в нафтових 

емульсіях, що знаходяться в електричному полі, крапельки води 

розташовуються уздовж його силових ліній, що призводить до різкого 

збільшення електропровідності цих емульсій. Це явище пояснюється тим, що 

крапельки води мають приблизно в 40 разів більшу діелектричну 

проникність, ніж крапельки нафти [10]. 

Властивість крапельок води розташовуватися в емульсіях уздовж 

силових ліній електричного поля, і стало основною причиною використання 

цього методу для руйнування нафтових емульсій. 

 

2.2.4. Стійкість нафтових емульсій та їх старіння. 

 

Найважливішим показником для нафтових емульсій є їх стійкість 

(стабільність), тобто здатність протягом певного часу не руйнуватися і не 

розділятися на нафту і воду. 

Стійкість нафтових емульсій залежить від наявності в нафти особливих 

природних емульгаторів, які в тій або іншій кількості завжди знаходяться в 

нафти, а також від концентрації води, температури і ін. До емульгаторів 
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відносяться асфальтени, смоли, нерозчинні органічні кислоти та інші 

речовини, а також дрібні механічні домішки, як мул, глина. 

У процесі перемішування нафти з пластової водою (наприклад, в 

трубопроводах, насосах) вода дробиться на дрібні крапельки (глобули), на 

поверхні яких адсорбуються частки емульгатора і утворюють плівку, що 

перешкоджає злиттю крапельок води.  

Стійкість нафтових емульсій у великому ступені залежить також від 

електричного заряду на поверхні частинок (глобул). Утворений подвійний 

електричний шар захищає частки емульсії від злипання подібно 

абсорбційним оболонок. Походження подвійного електричного заряду на 

межі поділу фаз можна пояснити наступним чином. У однорідної фазі при 

рівноважних умовах електричний потенціал будь-якого компонента має 

постійну величину в усьому обсязі. Водна фаза нафтової емульсії - це 

хороший електроліт, який  дисоціюють на Н+ і ОН- іони. 

На кордоні розділу фаз (нафти і води) іони ці абсорбуються. На 

абсорбції іонів істотно позначається фізико-хімічні властивості адсорбенту 

речовин, розчинених у воді і нафти, які називаються природними ПАР. Іони, 

здатні поляризуватися і адсорбуються тільки на поверхнях, що складаються з 

полярних молекул. Крапельки полярної води, що несуть певний заряд, 

адсорбують (згущують) протилежно заряджені іони. При цьому іони 

електроліту, що мають протилежний знак, не адсорбуються але під дією сил 

електростатичного притягання і залишаються поблизу адсорбційних іонів, 

утворюючи з ними на поверхні адсорбенту подвійний електричний шар. 

Частинки, що мають на своїй поверхні однакові заряди, взаємно 

відштовхуються. 

Стійкість нафтових емульсій залежить від температури. При 

підвищенні температури стійкість емульсії знижується, так як механічна 

міцність адсорбційних оболонок знижується до нуля, в результаті краплі 

зливаються і емульсія руйнується; при зниженні температури емульсій 
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механічна міцність адсорбційних оболонок, підвищується, що тягне за собою 

і відповідне підвищення стійкості емульсій. 

Величина рН пластової води також робить істотний вплив на стійкість 

нафтових емульсій, так як позначається на пружних властивостях 

поверхневих шарів, причому ступінь впливу його на різні нафти неоднакова. 

Зі збільшенням рН знижуються реологічні властивості поверхневих шарів на 

кордоні нафту – вода, що тягне розшарування емульсії. Збільшення рН 

зазвичай досягається введенням в емульсію лугу, що сприяє зниженню 

механічної міцності броньованих оболонок і, як наслідок, розкладання 

емульсії на нафту і воду [9]. 

Адсорбція диспергованих, особливо твердих, емульгаторів на поверхні 

емульсії і стовщення міжфазного броньованого шару на цій поверхні завжди 

протікають у часі, тому емульсія В/Н з часом стає більш стійкою, тобто 

відбувається її «старіння». У початковий період «старіння» протікає досить 

інтенсивно, потім поступово сповільнюється і часто вже через добу 

припиняється. Тому свіжі емульсії руйнуються значно легше і швидше. 

 

2.3. Умови руйнування нафтових емульсій. 

 

Найчастіше не швидкість осадження крапель води відіграє вирішальне 

значення при зневодненні нафти, а час руйнування захисних оболонок і 

злиття крапель в великі, здатні подолати в'язкість зовнішнього середовища і 

осідати з утворенням шару вільної води. 

Виявлення зазначених факторів і характеру їх впливу дозволяє 

намітити технічні прийоми підвищення ефективності розділення емульсій. 

Принциповими засадами цих прийомів є: 

- підвищення температури оброблюваних емульсій, яке знижує 

в'язкість рідин, що становлять емульсію, і зменшує поверхневий натяг на 

межі поділу фаз (на цьому принципі засновані термічні методи зневоднення 

нафти); 
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- збільшення розмірів частинок рідини (дисперсної фази) за рахунок 

різних прийомів деемульсації, зокрема, деемульсації за допомогою хімічних 

реагентів і електричного поля (на цьому принципі засновані хімічні та 

електричні методи зневоднення нафти); 

- збільшення швидкості руху частинок дисперсної фази шляхом заміни 

природного сили тяжіння більш потужною відцентровою силою; густина 

води і механічних домішок вище густини нафти, і частки під дією 

відцентрової сили притискаються до стінки і, коагулюючи, стікають вниз; 

метод центрифугування має низьку продуктивність, складний, вартісний і 

широкого застосування на промислах не знайшов; 

- зменшення висоти відстоювання без збільшення загального об’єму 

відстійника; на цьому ґрунтується застосування паралельних пластин в 

горизонтальних відстійниках і розділових дисків в сепараторах. 

Ефективність поділу емульсій знижується при наявності в них 

зважених часток, густина яких, мало відрізняється від густини суцільний 

фази. Також, не піддаються очищенню механічними методами стійкі 

стабілізовані дрібнодисперсні емульсії. Негативний вплив на поділ емульсій 

надають несприятливі гідравлічні умови відстоювання, такі, як 

турбулентність, конвекція потоків, перемішування та ін. Значне підвищення 

ефективності поділу нафтових емульсій досягається шляхом комбінованого 

використання гравітаційного відстоювання в поєднанні з термічними, 

хімічними і електричними методами обробки нафти в процесі її зневоднення. 

При проектуванні споруд зневоднення нафти для конкретних 

виробничих умов необхідно мати експериментальні дані про обводнення, 

якісному і кількісному складі домішок, стані емульсії. Одночасно з 

зневодненням нафти відбувається і її знесолення, оскільки вода відділяється 

від нафти разом з розчиненими в ній мінеральними домішками. При 

необхідності, для більш повного знесолення, можна додатково в нафту 

подавати прісну воду, яка розчиняє кристали мінеральних солей, і при 
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подальшому відділенні мінералізованої води відбувається поглиблене 

знесолення нафти [9, 10]. 

 

2.4. Вплив нафтових емульсій на продукти нафтопереробки. 

 

Найважливішим продуктами переробки нафти є різні види палива: 

бензин, дизельне паливо та інші. Відповідно, якість палива безпосередньо 

залежить від підготовки нафти і самого процесу переробки. Наявність води і 

солі в паливі вкрай неприпустимо. Певна кількість води практично завжди 

знаходиться в паливі. Ось ця вода і є розчинником і переносником солі до 

різних частин і вузлів двигуна. Солі виділяються в основному на гарячій 

апаратурі, відповідно при випаровуванні води. У дизелях, наприклад, 

швидкість подачі палива досягає 140-160 м/с при тиску 30-160 МПа крізь 

форсунки діаметром всього 0,12-0,16 мм, і навіть мінімальна присутність 

механічних домішок викликає абразивне зношування плунжерній пари 

форсунок. Наявність солей і води в паливі значно прискорює процес корозії 

деталей (особливо в місцях з підвищеним температурним режимом), забиває 

фільтри тонкого очищення, виводить з ладу паливну апаратуру. Особливо 

взимку це призводить до їх забруднення і припинення подачі палива. Мазут, 

в якому в більшій мірі залишаються солі з сирої нафти, володіє агресивними 

корозійними властивостями, що вкрай негативно позначається особливо на 

котельному обладнанні. Уникнути негативних наслідків такого роду якраз і 

можливо за допомогою глибокого зневоднення нафти при її переробці або 

використовуючи деемульгатори при зневоднені товарних палив [16, 17]. 
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3. ТЕХНОЛОГІЇ ЗНЕВОДНЕННЯ НАФТИ. 

 

Існує кілька способів руйнування нафтових емульсій типу В/Н. 

Наведемо основні з них [4, 5]: 

1) колекторна (внутрішньо трубна) деемульсація із застосуванням 

штучних ПАР, що вводяться на початку збірних колекторів; 

2) гравітаційне розділення (відстій); 

3) центрифугування; 

4) фільтрація крізь тверді поверхні (гідрофільні і гідрофобні); 

5) термохімічний вплив (тепло + хімічний реагент ПАР); 

6) електрозневоднення; 

7) поєднання перерахованих способів. 

Для легких і середніх нафт найефективніші перший і п'ятий способи, а 

для важких нафт – шостий і сьомий способи. 

 

3.1. Характеристика нафт за ступенем підготовки [7, 12]. 

 

Руйнування нафтових емульсій, здійснюване в промислових умовах, 

переслідує дві мети:  

1) відділення від нафти води і видалення останньої з системи 

транспортування в межах нафтового родовища;  

2) знесолення нафти, що сприяє продовженню життя магістральних 

трубопроводів і заводського обладнання за рахунок зниження корозії. 

Мінералізована вода, що міститься в нафті, сильно руйнує 

трубопроводи та обладнання за рахунок корозії. Тому всі нафти необхідно 

знесолити, шляхом подачі в них прісної води і ретельного перемішування 

суміші. 

Товарна нафта, яка надходить на нафтопереробні заводи , згідно ГОСТ 

9956, має характеристики, наведені у табл. 3.1. 
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Таблиця 3.1 

Характеристика нафти за ступеням підготовки 

Найменування  

показника 

Норма для групи Метод  

випробування I II III 

Концентрація хлористих 

солей, мг/дм3, не більше 
100 300 900 За ГОСТ 21534 

Масова доля води, %,  

не більше 
0,5 1,0 1,0 За ГОСТ 2477 

Масова доля механічних 

домішок, %, не більше 
0,05 

За ГОСТ 6370 и по п. 

3.2 діючого 

стандарту 

Тиск насичених пар, кПа (мм 

рт. ст.), не більше 

66,7 

(500) 
За ГОСТ 1756 

 

Товарна нафта, що надійшла на НПЗ, знову піддається очищенню від 

води і солей, де норма їх відповідно доводиться до 0,1% і 3-5 мг / дм3 солей. 

Для знесолення нафти в потік збезводненої нафти додають прісну воду 

і ретельно перемішують ці рідини, створюючи штучну емульсію. Потім її 

направляють у відстійники, де відбувається відділення води разом з 

розчиненими в ній солями. У деяких випадках для прискорення відділення 

води штучну емульсію пропускають крізь електродегідратори. 

 

3.2. Деемульгатори (ПАР) і вимоги до них. 

 

На всіх нафтових родовищах для руйнування нафтових емульсій 

широко застосовують штучно синтезовані поверхнево-активні речовини ПАР 

(деемульгатори), які можуть бути як водорозчинними, так і нерозчинними. 

Деемульгатори повинні володіти наступними основними 

властивостями [11, 13]: 
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1) бути ефективними - руйнувати нафтові емульсії при порівняно 

невисоких температурах (20-40 ° С) і невеликих витратах деемульгатора (30-

50 г на тонну емульсії); 

 2) мати велику поверхневу активність, щоб витіснити природні ПАР, 

що знаходяться на крапельках води у вигляді «броні», що перешкоджає 

злиттю цих крапель; 

3) бути інертними по відношенню до металів і не викликати корозії; 

4) бути дешевими і транспортабельними. 

Деемульгатори дісолван, сепарол, діпроксамін і проксанол особливо 

ефективні при нагріванні нафтової емульсії в спеціальних печах. 

Зі збільшенням температури нафтової емульсії, в'язкість її знижується, 

що сприяє осадженню великих крапель за рахунок різниці густини фаз, що 

утворюють цю емульсію. 

 

3.3. Промислові методи зневоднення нафти. 

 

На практиці найчастіше використовують поєднання термодинамічного 

руйнування емульсії з електричним способом. Внаслідок індукції 

електричного поля водні краплі піддаються поляризації і деформації 

(витягування) з подальшим руйнуванням захисного плівкового шару. Часта 

зміна полярності (близько 50 раз в секунду) електродів викликає 

зштовхування і укрупнення крапель, що призводить до їх осадження і 

утворення окремої водної фази. При збільшенні глибини зневоднення 

збільшується відстань між залишковими краплями і сповільнюється їх 

злиття. Залишок води в нафти після її обробки в змінному електричному полі 

зазвичай складає до 0,1%. Злиття (коалесценції) залишкових водних крапель 

можна посилити, підвищивши до певних параметрів напруженість 

електричного поля. Різні сорти нафти мають різний ступінь емульсії 

(схильність до утворення емульсії), підрозділяючись на 3 групи [15]: 

- високоемульсійні нафти (80 – 100 %); 
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- проміжна група (40 %); 

- нізкоемульсійні нафти (1,3 – 8,0 %). 

Визначення ступеня емульсійності допомагає підібрати оптимальний 

режим процедур зневоднення і знесолення нафти (підготовки нафти). Для 

конкретного типу емульсій слід підбирати і різні розміри електродів, а також 

встановлювати різні відстані між ними. З метою збільшення швидкості 

процесу електричного зневоднення також здійснюють попередній підігрів 

нафти при температурі понад 60 °С [19]. 

Поряд з процесом зневоднення необхідно здійснювати процедуру 

глибокого знесолення нафти. Знесолення є перемішування вже збезводненої 

нафти з прісною водою. Емульсія, що виникла в результаті змішування, 

знову піддається зневоднення. Необхідність такої періодичності 

технологічних процедур пояснюється тим, що навіть в попередньо 

збезводненої нафти є залишки деякого об'єму води, в якому знаходяться 

розчинені солі. Змішуючись з прісною водою, солі рівномірно 

розподіляються по всьому об'єму води, за рахунок чого відбувається 

вирівнювання її концентрації. При повторному зневодненні значна частина 

розчинених солей видаляється у вигляді розчину. Також промивна вода 

постійно перемішує нафтову емульсію, внаслідок чого відбувається 

додаткове злипання (коалесценція) крапель [15]. 

Щоб досягти високого ступеня знесолення, промивна прісна вода 

вливається в нафту в певній кількості. Тільки 1% води, що подається 

змішується з краплями солоної води в емульсії, а інша її частина допомагає 

збовтувати емульсію, виступаючи в якості турбулізатору. Однак збільшення 

обсягу промивної води сприяє зростанню витрат на процедуру знесолення 

нафти і збільшує кількість стічних вод. З метою економії прісної промивної 

води на знесолювальних установках багатьох нафтопереробних заводів 

застосовують двоступеневі системи очищення нафти з протиточною подачею 

води. Потік свіжої води подають на вхід останнього ступеня, а з першого 

ступеня відводять дренажну воду. Кількість ступенів (одна, дві або три) при 
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знесоленні нафти визначається характеристиками вихідної емульсії і вмістом 

в ній солей [19]. 

Для очищення нафти від солей і води використовуються наступні 

установки, на яких реалізують процедури зневоднення і знесолення 

(обладнання для підготовки нафти) [18]: 

- термохімічні установки зневоднення нафти (ТХУ); 

- електричні установки знесолення (ЕЛЗУ). 

Основний обсяг води разом з розчиненими в ній солями і механічними 

домішками відділяється ще на промислах. А остаточні процеси по 

зневодненню і знесолення нафти проводяться на нафтопереробних 

підприємствах з використанням електрознесолювальних установок. На 

нафтопереробних підприємствах, в якості обладнання для підготовки нафти, 

експлуатується в основному три типи електрознесолювальних установок. 

Кінцевий вибір установки визначається типом використовуваних 

електродегідраторів і характером їх зв'язку з нафтопереробними апаратами. 

До першого типу відносяться окремо змонтовані електрознесолювальні 

установки, на яких знесолення нафти виконують зазвичай в одну стадію. 

Процес здійснюється в декількох електродегідраторах (апаратах 

електричного зневоднення і знесолення) вертикального виконання. Нафту 

підігрівають за допомогою водяної пари.  

ЕЛЗУ такого типу не пов'язана безпосередньо з установкою 

атмосферно-вакуумної перегонкою нафти, тому нафту охолоджують і 

скидають в проміжну ємність, звідки вона в подальшому за допомогою 

насоса транспортується на атмосферно-вакуумну перегонку. 

До другого типу відносяться двоступеневі електрознесолювальні 

установки, з'єднані безпосередньо зі станціями атмосферної або атмосферно-

вакуумної перегонки нафти. Такі типи ЕЛЗУ оснащуються 

електродегідраторами кульового типу по одному апарату на щабель. Нафта 

підігрівають на таких установках не за допомогою водяної пари, а за 

допомогою тепла продуктів, що утворюються при перегонці нафти. Нафта 
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після знесолення на установці цього типу не охолоджується і не скидається в 

проміжну ємність, а минае її і надходить на насос станції атмосферно-

вакуумної перегонки. 

До третього типу відносяться двоступеневі електрознесолювальні 

установки (іноді триступінчаті), з'єднані безпосередньо зі станціями 

атмосферної або атмосферно-вакуумної перегонки нафти. Процес 

здійснюється в електродегідраторах горизонтального виконання. Нафта тут 

також нагрівається за допомогою тепла продуктів, що утворюються при її 

перегонці.  

У разі проектування двоступеневих електроустановок знесолення в 1-

го ступеня електродегідратори видаляють 75-80% обсягу солоної води і 95-

98% солей, а електродегідратори 2-го ступеня прибирають 60-65% обсягу 

залишилася емульсії близько 92% обсягу залишилися солей. Кількість 

проектованих в двоступеневих електроустановках знесолення 

електродегідраторів залежить від загального обсягу і якісних характеристик 

оброблюваної нафти (кількості води і солей, показників стійкості у емульсій), 

показників продуктивності і від типу установки. Нафтопереробні 

підприємства, в якості обладнання для очищення нафти, застосовують 

електродегідратори 3-х типів (див. рис. 3.1) [14]: 

- циліндричні електродегідратори вертикального виконання, з 

горизонтальними електродами круглої форми; нафта йде між електродами; 

- кульові електродегідратори, що мають кільцеві електроди; нафта 

рухається між електродами; 

- електродегідратори горизонтального виконання, з електродами 

прямокутної форми і подачею нафти в нижній відсік пристрою під рівень з 

відстояною водою. 

Електродегідратори горизонтального типу мають ряд переваг в 

порівнянні з конструкціями вертикального і кульового виконання. Для них 

характерні: 

- більш сприятливі умови для осадження водних крапель; 
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- питома продуктивність, в 3 рази перевищує вертикальні і кульові 

конструкції при наявності малої питомої маси і меншої вартості пристрою; 

- простота конструкції, невелика кількість електроустаткування (проте 

площа електродів більше), зручність монтажу, доступність обслуговування і 

ремонтопридатність; 

- можливість роботи з підвищеними параметрами тиску і температури. 

 

 

       а б в 

 

Рис. 3.1. Конструкції промислових електродегідраторів: 

 а – вертикальний; б – горизонтальний;  

в – кульовий 

 

 

3.4. Технологічна схема процесу зневоднення та знесолення нафти [14]. 

 

Сучасні електрознесолювальні установки проектуються з тільки з 

електродегідраторами горизонтального виконання (див. рис. 3.2), і входять до 

складу обладнання по підготовці нафти: як атмосферних, так і атмосферно-

вакуумних установок. 

Сира нафта по трубопроводу надходить із сировинних резервуарів НПЗ 

на прийом сировинного насоса Н-1. У приймальню лінію цього насоса 

подається також деемульгатор. Суміш сирої нафти з деемульгатором 
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прокачується крізь теплообмінник Т-1, де нагрівається до 60-70 °С за рахунок 

знесоленої нафтою.  

 

ЭГ-1 ЭГ-2

ИС-1Т-2

Т-1

Дєемульгатор

Нафта

Зневоднена 

нафта

О-1

Н-1

Н-2

СМ-1

NaOH
Н-3

Вода
Н-4Т-3

Н-5

 

Рис. 3.2. Принципова схема ЕЛЗУ 

 

Потім сира нафта надходить в теплообмінник Т-2, де підігрівається за 

рахунок теплоносія до температури 110-120 °С і подається в інжекторний 

змішувач ІС-1, в якому до нафти додається відстояна вода з 

електродегідратора ЕГ-2, насосом Н-3. Новоутворена в результаті 

перемішування штучна водонафтова емульсія надходить в горизонтальний 

електродегідратор ЕГ-1, в якому під дією електричного струму відбувається 

руйнування емульсії і від нафти відділяється основна маса води і солей. З 

низу ЕГ-1 виводиться відстояна вода і прямує на додаткове відстоювання в 

відстійник О-1. 

Частково зневоднена, зневоднена нафта з верху ЕГ-1 подається на 

змішування з прісною водою змішувач СМ-1 і далі в електродегідратор ЕГ-2. 
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Промивна вода нагрівається до 40-60 °С в теплообміннику Т-3. В цю лінію 

подаються також слабкий розчин NaOH для запобігання корозії обладнання. 

 Знесолена нафта з верху ЕГ-2 проходить по міжтрубному простору 

теплообмінника Т-1, охолоджується і подається в резервуари знесоленої 

нафти. 

 Відокремлена вода, з низу ЕГ-2 направляється у відстійник О-1 для 

додаткового відстою. Відокремлена нафта повертається на прийом 

сировинного насоса Н-5, а вода після охолодження скидається в каналізацію і 

передається на очистку. Конструкція електродигетраторів ЕГ-1, 2 наведено 

на рис. 3.3. 

 

1

Сира 

нафта

Вода

Зневоднена 

нафта

2

3 4 5 67

8  

 

Рис. 3.3. Конструкція електродегідратору: 1 – корпус; 2 – розподілювач 

сировини; 3 – електроди; 4 – збірник зневодненої нафти;  5 – підвісні 

ізолятори; 6 – високовольтний трансформатор; 7 – реактивна котушка; 

 8 – дренажний колектор 
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4. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗРАХУНОК УСТАНОВКИ  

ЗНЕВОДНЕННЯ НАФТИ 

 

4.1. Вихідні дані для проектування. 

 

Сировина – трубна нафта Краснокутського родовища, Харківська 

область, Україна. 

Дані для розрахунку: 

Продуктивність установки Gн, м
3/ч. 

Кінематична в'язкість нафти при 20 °С, ν20, мм2 /с. 

Кінематична в'язкість нафти при 100 °С, ν100, мм2 /с. 

Густина нафти при 100 °С, ρн , кг/м3. 

Густина води при 100 °С, ρн , кг/м3. 

Діаметр найменших крапель води, що осідають у відстійнику d, м. 

Вміст води в нафти, що надходить на ЕЛЗУ, Св.н. , % мас. 

Вміст солей в нафті Сс.н., г/м3. 

Залишковий вміст води в нафти, Сз.в., % мас. 

Залишковий вміст солей в нафті, Сз.с., г/м3. 

 

4.2. Витрата промивної води [8]. 

 

Розрахунок вмісту солей в пластовій воді і на виході з ЕЛЗУ 
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 ,                                     (4.1) 

 

де Сс.н. – вміст солей в нафті, г/м3; 

Св.н. – вміст води в нафті, % мас.; 

ρн – густина нафти, кг/м3. 
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,                                       (4.2) 

 

Розрахунок подачі промивної води визначається з виразу 
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 ,           (4.3) 

 

Рівняння вирішується як звичайне квадратне рівняння. 
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де а = 1;  

в = Св.с. = 3. 
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Витрата промивної води 

 

                                               
100

2,6G
G н
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11 

  ,                                      (4.6) 

 

4.3. Розрахунок електродегідратора. 

 

Приймається у якості електродегідратора стандартний апарат – 

горизонтальний циліндричний відстійник типу 2ЕГ160, L = 18 м, Д = 3,4 м, 

максимальна поверхня осадження 61,2 м2. 
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Припустимо, що Re менше 0,4, тоді швидкість осадження крапельок 

розраховується за формулою: 
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,                                    (4.7) 

                                                                              

де d – діаметр найменших крапель води, м; 

ρв, ρн – густина води і нафти, кг/м3; 

νн – кінематична в'язкість нафти, мм2/с; 

g – прискорення сили тяжіння, м/с2. 

Визначаємо значення критерію Re 

 

                                                           
н
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 ,                                        (4.8) 

 

де d – діаметр найменших крапель води, осідають у відстійнику, м. 

Якщо Re менше 0,4, то використання формули Стокса є справедливим. 

Визначається швидкість руху нафти в електродегідраторі 

 

                                                                 
4

І
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 ,                                          (4.9) 

 

Визначаємо необхідний поперечний переріз електродегідратора 
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Далі, згідно максимальної поверхні осадження та поверхні осадження 

електродегідратора, визначаємо їх необхідну кількість [20]. 
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4.4. Технологічний розрахунок теплообмінника [8]. 

 

Мета розрахунку вибрати стандартний розмір теплообмінника 

Призначення: для підігріву сирої нафти. 

Дані для розрахунку: 

Температура підігрівається нафти t1, °С та t2, °С. 

Температура холодної нафти t3, °С. 

ККД теплообмінника η. 

Визначається теплове навантаження 

 

                                                  
 

3,6

ηJJG
Q 21


 ,                                    (4.11) 

 

де Q – теплове навантаження апарату, кДж/год.; 

G – масова витрата нафти, кг/год.; 

J1, J2 – ентальпія нафти при температурах входу і виходу з апарату, 

кДж/кг. 

 

                                                       a
d

1
J

15

15

p

t
 ,                                           (4.12) 
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де 15

15
d  – відносна густина при 15 °С; 

α – середня температурна поправка на 1 °С. 

Схема теплообміну 

C50tC 90t
21

   

 

C20tC 70t
34
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Визначається середня різниця температур за формулою 

 

                                                     
2

ΔtΔt
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 ,                                       (4.14) 

 

Коефіцієнт теплопередачі приймається 

 

К = 195 Вт / (м2*К) 

 

Визначаємо поверхню теплообміну 
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 ,                                         (4.15) 

 

У відповідності до ГОСТ 14246-79 вибираємо теплообмінник з певним 

числом ходів по трубах, зовнішнім діаметром труб, довжиною труб та 

внутрішнім діаметром кожуха. 

 

4.5. Технологічний розрахунок насосу. 

 

Мета розрахунку визначити необхідну потужність насосу, вибрати 

стандартний насос. 

Призначення: для перекачування сирої нафти. 

Дані для розрахунку: 

Витрата нафти Q, м3/с. 

Густина нафти рн, кг/м3. 

Тиск в апараті, з якого здійснюється перекачування Р1, Па. 

Тиск в апараті, в який здійснюється перекачування Р2, Па. 

Температура нафти, що перекачується t, °С. 

Геометрична висота підйому нафти Нг, м. 
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Довжина трубопроводу всмоктування Lвс., м. 

Довжина нагнітального трубопроводу Lнаг., м. 

Швидкість руху нафти в трубопроводі W, м/с, приймаємо на рівні 2 м/с. 

Визначаємо внутрішній діаметр трубопроводу 
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 ,                                        (4.16) 

 

Втрата напору на трубопроводі всмоктування і нагнітання  
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  ,                      (4.17) 

 

де l – довжина трубопроводу всмоктування і нагнітання, м; 

ξм.о. – коефіцієнт місцевих опорів; 

g – прискорення сили тяжіння, м/с2; 

λ – коефіцієнт тертя. 

Розраховуємо критерій Рейнольдса 
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  ,                                      (4.18) 

 

де μ – динамічна в'язкість, Нсек/м
2. 

 

                                                            
d

k
ε   ,                                                (4.19) 

 

де k – абсолютна шорсткість трубопроводу, мм. 

ε = 0,001 

За даними ε знаходимо λ. 
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Повна втрата напору 
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Потужність насосу 
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 ,                              (4.22) 

 

де η – ККД насосу. 

 

Потужність електродвигуна 
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Згідно [20], обираємо марку насосу. 
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