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де a , g  – задані коефіцієнти; 

12:            end if 

13:            Оновити x  

14:      end for 

15:      Збільшити лічильник кількості ітерацій 1t t¬ +  

16:  end while 

 
Канонічний і вдосконалений алгоритми кажанів реалізовано у середовищі MATLAB 

R2012b. Для порівняння обрали ряд тестових унімодальних і мультимодальних функцій, 
зокрема, функції де Джонга, Розенброка, Растригіна, Еклі та інші. Результати обчислювальних 
експериментів показали, що вдосконалений алгоритм кажанів характеризується більш високою 
швидкістю збіжності та точністю знаходження оптимального значення цільової функції. 
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Нафта зі свердловин завжди добувається у вигляді, непридатному для прямої переробки. 
Сира нафта в своєму складі містить пластову воду, попутний газ, мінеральні солі, механічні 
домішки. При цьому, чиста нафта є основною сировиною для виробництва рідких енергоносіїв, 
олив та мастильних матеріалів, бітумів і коксу. Наявність включень призводить до зниження 
якості, як самої нафти, так і продуктів її переробки. Тому задача вдосконалення технологій 
підготовки нафти та оптимізаційне проектування ресурсозберігаючого нафтопромислового 
обладнання є сьогодні актуальною проблемою. 

Система нафта-вода утворює стійку емульсію, оскільки в видобутій нафті є  
невуглеводневі компоненти. Пластова вода та розчинені в ній солі знаходяться в сирій нафті у 
вигляді дисперсних краплин, які сорбують на своїй поверхні природні емульгатори (нафтові 
кислоти, асфальтні смолисті речовини, мікрокристали парафінів, механічні домішки), що 
утворюють на поверхні глобул води оболонку, яка перешкоджає злиттю краплин. Їх розмір є 
одним з основних параметрів, що впливають на стійкість водонафтових емульсій. Легко 
розшаровується емульсія, в якій більшість глобул крупні, розміром 50-100 мкм, а в стійких 
емульсіях розмір глобул становить 0,1-20 мкм [1]. Не менш важливими параметром стійкості 
водонафтових емульсій є вміст парафіну. Руйнування емульсій і зневоднення такої нафти 
ускладнено при температурах нижчих температури плавлення парафінів. Тому нагрівання сирої 
нафти є обов’язковим технологічним процесом, під час якого досягається зниження густини та 
в’язкості нафти, що полегшує дегазацію та розшарування емульсії.  

Отже комплексна підготовка нафти до транспортування та подальшої переробки, що 
передбачає її дегазацію, зневоднення, знесолення та стабілізацію, як правило проводиться двома 
способами – з використанням високовартісного комплексу обладнання (трубчаста піч або 
трубчастий підігрівач для нагрівання нафтової емульсії, деемульсатор, відстійник, нафтогазовий 
сепаратор, електродегідратор для знесолення та зневоднення нафти) або з використанням 
блочних установок підготовки нафти (УПН), що конструктивно поєднують електродегідратори з 
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блоками підігріву нафти та сепарації. Останнім часом широкого розповсюдження набули саме 
блочні УПН, основним апаратом яких є так званий нафтогазорозділювач з прямим підігрівом 
(НГВРП), за кордоном більш відомий, як апарат типу «Heater-Treater» (підігрівач-деемульсатор). 

Конструкція проектованого багатофункціонального блочного горизонтального 
трьохфазного (нафтогазоводорозділювача) сепаратора типу «Heater-Treater» (рисунок 1а) 
об’єднує в собі секцію прямого підігріву з вузлом входу (поличковий дефлектор), яка відділена 
переливною перегородкою від секції коалесценції та відстоювання і призначена для початкового 
розділення суміші. Оптимізаційними розрахунками визначено, що для ефективної сепарації 
стійкої водонафтової емульсії достатнім є розташування п’яти вертикальних секцій жалюзійних 
блоків поверхневої коалесценції та відстоювання, що призначені не тільки для розшарування 
нафти та води, а і для відділення краплин рідини від газу. Перед кожною з п’яти секцій 
встановлені вертикальні електродні решітки об’єднані в комплекс систем електростатичної 
коалесценції. Важливо, що в якості паливного газу використовується попутний газ, що 
виділяється в апараті, який зазвичай спалюється на факелі тому, що його транспортування та 
переробка являється недоцільною в зв’язку з високою собівартістю. Для сепарації газу на 
корпусі нафтогазорозділювача може бути встановлено сітчастий відбійник, вихровий або 
пластинчастий газодинамічний бризковловлювач [2].  

На ефективність сепарації значний вплив мають параметри процесу такі як температура 
та тиск газорідинної суміші. Зупинимось на кожному з цих факторів окремо. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1 - Блочний горизонтальний сепаратор нафтогазорозділювач типу «Heater 
Treater» (підігрівач-деемульсатор): а - конструкція апарату; б - принципова схема роботи 
апарату; 1 – U-подібні жарові труби; 2 – поличний дефлектор; 3 – жалюзійна насадка; 4 – 

електродні решітки; 5 – газосепаратор; 6 – корпус; 7 – перегородка; 8 – інжекційні пальники з 
вбудованим калорифером; 9 – димові труби; 10 - опори; I –водонафтова емульсія; ІІ – зневоднена 
нафта; ІІІ – пластова вода; ІV - нафтовий газ; V – паливний газ; VI – повітря; VII - димові гази 

 
Як вказувалось вище, тісно пов’язаними з температурою є такі параметри, як в’язкість 

нафти і різниця густини компонентів водонафтової емульсії. Причому зміна густини в діапазоні 
від 20 до 100 ˚С  не істотна [3], тоді як в'язкість може змінюватись в десятки разів, від якої 
залежить гідродинамічний режим процесу відстоювання. При сприятливих умовах краплини, які 
наблизились одна до одної, внаслідок різниці швидкостей осадження або за рахунок дифузійних 
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механізмів коалесціюють, що призводить до збільшення швидкості їх осадження. Підвищення 
температури сприятливо впливає на ослаблення абсорбційних та механічних властивостей 
емульгатору (парафіну), що є необхідною умовою для злиття краплин. Отже, швидкість процесу 
розділення водонафтової емульсії визначається осадженням зважених краплин та їх 
коалесценцією, а на швидкість цих процесів впливає температура підігріву емульсії. 

Визначення оптимального робочого тиску в апараті для інтенсивної дегазації  проведено 
спираючись на закони Рауля та Дальтона, які розкривають фізичну суть процесів, що 
відбуваються під час сепарації під впливом основних режимних параметрів (тиску та 
температури). З них слідує, що зі збільшенням температури системи, збільшується молярна 
концентрація компонентів широкої фракції легких вуглеводнів в газовій фазі при одночасній її 
зменшенні в рідкій. В свою чергу тиск впливає на процес у зворотному напрямку. 
Оскільки в апараті відбувається не тільки розшарування емульсії на зневоднену нафту та 
пластову воду необхідно відмітити вплив робочих параметрів на другорядний процес, сепарацію 
газу від краплинної рідини. З підвищенням тиску густина та в’язкість газу збільшується, в той 
час як густина рідких частинок залишається постійною, що призводить до зменшення швидкості 
їх осадження під дією сили тяжіння. Проте збільшення тиску неоднозначно впливає на 
сепарацію газу від рідини. При його збільшенні зменшується випаровування рідини, а 
конденсація парів, які знаходяться в рідині, збільшується, що призводить до збільшення розмірів 
рідких частинок. Також зростає можливість їх коагуляції, що, як відомо, позитивно впливає на 
ефективність сепарації. З іншого боку, з підвищенням тиску густина та в’язкість газу 
збільшується, в той час як густина рідких частинок залишається постійною, що призводить до 
зменшення швидкості їх осадження під дією сили тяжіння. Таким чином, проведений аналіз 
впливу зміни температури та тиску газу на сепарацію показує, що для інтенсифікації основних 
процесів, дегазації та розділення водонафтової емульсії, найбільш сприятливими будуть низький 
тиск та висока температура, а в конкретному проектованому апараті необхідно намагатися 
підтримувати значення тиску 0,2 МПа і здійснювати підігрів початкової водонафтової емульсії 
до температури 60°С. 

На сьогоднішній день проектування даного типу нафтогазового обладнання 
ускладнюється відсутністю відповідних методик для розрахунку. В даній роботі запропоновано 
інженерну методику для проведення оптимізаційних технологічних та конструктивних 
розрахунків при проектуванні сепараторів такого типу, що дозволяє врахувати основні фактори, 
які впливають на інтенсивність та ефективність сепарації. 

Розрахунок процесу розгазування нафти проводився методом послідовних наближень 
мольної долі відгону з достатньою для практичних цілей точністю за законом Рауля-Дальтона та 
з урахуванням процесу однократного випаровування (конденсації) [4]. Розрахунок проводився 
для граничних умов проведення процесу (тиску 0,2; 0,6 МПа, температури 60°С; 35°С) і 
можливого підвищення від 20% до 90% мас. обводненості нафти родовища ім. В.М. Виноградова 
(до перейменування групою «ЛУКОЙЛ» у 2013 р. більш відомого як Велике Ольховське нафтове 
родовище, Ханти-Мансійський автономний округ Тюменської області Російської Федерації), 
який підтвердив, що обрані робочі параметри (тиск 0,2 МПа та температура 60°С) є 
оптимальними, при цьому з сирої нафти (при навантаженні до 270 т/год) виділяється попутний 
нафтовий газ в максимальній кількості (до 7125 нм3/год), з мінімальним вмістом шкідливих 
компонентів, таких як азот та вуглекислий газ. Необхідно відмітити, що при інших граничних 
умовах (тиск 0,6 МПа та температура 35°С), отримуваний попутний нафтовий газ 
характеризується мінімальним вмістом води емульсії та важких вуглеводнів, але в ньому більше 
вміст азоту та вуглекислого газу, які знижують теплоту згоряння палива, а кількість виділеного 
при цьому попутного нафтового газу в 20 раз менша від зазначеної вище. 

Визначення кількості теплоти, необхідної для підігріву до рекомендованого значення 
температури процесу, проводилось за відомими значеннями витрати та обводненості вихідної 
суміші, або за відомими витратами нафти та води. Необхідна витрата паливного газу визначалась 
з рівняння теплового балансу з урахуванням використання в якості паливного газу попутного 
нафтового газу, який виділився при дегазації. Для визначення теплоти згоряння попутного 
нафтового газу визначеного складу використовувалась залежність Менделєєва [5]. Результати 
розрахунків теплового навантаження апарату (Q) і необхідної витрати паливного газу (GТГ) в 
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діапазоні витрат вихідної газорідинної суміші (GСУМ) при різному ступені обводненості (XН) 

подано у вигляді графічної залежності (рисунок 2, 3).  

 
Рисунок 2 – Залежність кількості теплоти, необхідної для підігріву сирої нафти до 

температури 60°С при різному ступені її обводненості 

 
Рисунок 3 – Залежність необхідної для спалювання кількості паливного газу від 

теплового навантаження апарату 

 
З рисунку 2 слідує, що для підігріву обводненої сирої нафти до робочої температури 

деемульсації 60°С при її обводненості у вказаному вище діапазоні та можливому коливанні 
витрати вихідної суміші в межах 70-720 т/год теплове навантаження апарату складатиме 1,47–
5,17 МВт. При максимальній продуктивності по вихідній газорідинній суміші і незначній 
обводненості зворотної водонафтової емульсії, для її підігріву від 35°С до 60°С достатньо 
підводу теплоти не більше за 5,63 МВт. Для можливості роботи апарату в умовах критичної 
обводненості (до 90%) необхідно передбачити максимальне значення теплового навантаження 
блоку підігрівача деемульсатору до 7,45 МВт. При цьому масова витрата паливного газу 
складатиме 135-840 нм3/год. Зіставлення цих даних підтверджує можливість використання в 
якості паливного газу отримуваного попутного нафтового газу. 

Технологічний розрахунок секції відстоювання полягає у визначенні її пропускної 
спроможності на основі кінетичних закономірностей процесу коалесценції дисперсних краплин і 
інерційно-гравітаційного розділення фаз. Цей розрахунок представляє ряд труднощів, оскільки 
такі параметри потоку, як його швидкість та в’язкість змінюються по висоті та довжині 
нафтогазоводорозділювача. Швидкість руху водонафтової емульсії вздовж зони відстоювання 
безперервно зменшується від входу до виходу, горизонтальна складова максимальна в 
верхньому і мінімальна в нижньому шарі емульсії. Зміна в’язкості по довжині в верхній частині 
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апарату носить аналогічний до швидкості руху характер: по вертикалі в’язкість водонафтової 
емульсії зростає від найменшого значення на поверхні розділу фаз газ-рідина до найбільшого – 

на границі з водною подушкою. Отже, найкращі умови для коалесценції краплин, їх осадження 
та ефективного розділення фаз будуть при умові створення в зоні відстоювання ламінарного 
струменевого режиму руху потоку водонафтової емульсії.  

Важливим для коалесценції краплин є проходження (промивання) через проміжний 
емульсійний шар відстояної води, розташований на границі розділу фаз, який існує лише при 
умові динамічної рівноваги. В зв’язку з великою складністю процесів, які сприяють утворенню 
та руйнуванню проміжного емульсійного шару, його просторово-неоднорідною структурою, яка 
зумовлена різною концентрацією, в’язкістю та дисперсним складом утворюючих його частинок, 
на сьогоднішній день не існує загально прийнятих методик розрахунку подібних 
гідродинамічних систем, хоча і є велика кількість досліджень, які присвячені різного роду 
випадкам [3]. Основним фізичним параметром, який визначає продуктивність 
нафтогазорозділювача, є швидкість осадження краплин води. Для гравітаційного осадження води 
в нерухомому середовищі при ламінарному режимі руху використовується закон Стокса [6]. 
Оскільки, відсутні дані про розмір частинок дисперсної фази (води) в водонафтовій емульсії, 
згідно з рекомендаціями [7], прийнято, що осаджуються краплини з мінімальним розміром 25 
мкм. В таких умовах, розрахована по закону Стокса, швидкість осадження краплин води в нафті 
складає 1,73 мм/с. Необхідно відмітити, що дане значення не враховує стиснене осадження 
частинок. Очевидно, що в такому випадку швидкість буде меншою, ніж швидкість вільного 
осадження. Розрахункова швидкість осадження з урахуванням стиснення та проектної 
обводненості нафти (34%) дорівнює 1,71 мм/с. При зростанні кількості води в водонафтовій 
емульсії до 90% швидкість стисненого осадження падає до 1,49 мм/с. У випадку переходу 
зворотної емульсії в пряму (нафта в воді, обводненість 50-90%) швидкість спливання краплин 
нафти в шарі нерухомої вільної води, при ламінарному характері руху, визначається, отриманою 
Адмаром та Бондом, залежністю на основі закону Стокса [7]. В таких умовах відповідно 
залежності Адмара та Бонома розрахункове значення середньої швидкості спливання краплин 
нафти в воді складає 1,78 мм/с. Співставляючи отримані швидкості відстоювання прямої та 
зворотної емульсії можна зробити висновок, що вони відрізняються несуттєво, тому 
підтримуючи ламінарний гідродинамічний режим з постійним оптимальним значенням лінійної 
швидкості руху, можна забезпечити однаково високу ефективність розділення води та нафти при 
зміні обводненості початкової суміші. Оскільки стисненість осадження/спливання є не єдиним 
фактором, що негативно впливає на сепарацію, для їх урахування рекомендується знизити 
отриману розрахункову швидкість на 10-15% [7]. Останнім етапом технологічного розрахунку 
секції коалесценції та відстоювання є розрахунок напруги електростатичних коалесенціюючих 
систем. Коли суцільною фазою є вуглеводнева рідина (нафтопродукти) коалесценція краплин 
води проходить практично миттєво [8]. Відомо, що взаємодію між краплинами води можна 
підвищити, якщо підвищити напруженість електричного поля Е, оскільки при цьому поляризація 
крапель і сили дипольного притягання збільшуються пропорційно квадрату напруженості 
електричного поля. Але при надмірному підвищенні напруженості електричного поля можливе 
електричне диспергування крапель на велику кількість найдрібніших краплин (розмірами 0,1-

0,01 мкм) [5]. 
Конструктивними розрахунками апарату визначено основні розміри апарату (діаметр, 

довжина, об’єм) з умови забезпечення оптимальних гідродинамічних режимів в зоні 
відстоювання. Повірочні розрахунки проводяться з урахуванням пропускної здатності апарату 
по нафті та воді. Конструктивний розрахунок секції підігріву складається з визначення розмірів 
вузла входу і розподілення вихідної водонафтової суміші (розміри повинні забезпечувати 
ламінарний режим витікання емульсії з лотку дефлектору під шар вільної води), розрахунку 
розмірів жарових труб, основних горілок та димових труб для них (визначається відповідно до 
необхідної поверхні теплообміну). Необхідну кількість секцій електрокоалесенції 
рекомендується приймати рівною кількості секцій поверхневої коалесценції, яку визначають в 
залежності від ефективності сепарації високодисперсних краплин, які рухаються по усередненим 
лініям току крізь насадки коалесенції, можливого вторинного диспергування і унесення при 
значному відхиленні робочих режимних параметрів роботи апарату від їх проектних значень. 
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Основні наукові результати роботи впроваджено науковцями кафедри процесів та 
обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв СумДУ на етапі дослідно-конструкторських 
робіт та стадії ескізного проектування промислового зразка НГВРП типу «HEATER-TREATER» 

УПН (замовник - Група «ЛУКОЙЛ», генпроектувальник - ТюменьНИПИнефть). За основними 
технічними характеристиками спроектований апарат не поступається відомим світовим 
аналогам: апаратам «Heater-Treater» фірм «Cameron’s NATCO» (США), «Sivalls, Inc.» (США), 

«EN-FAB, Inc.» (США), апарату «Free Water Knock-Out» (FWKO) виробництва «Maloney 
Industries, Inc.» (Канада) та НГВРП конструкції ПАО «ВНИИнефтемаш», що виготовляються 

ООО «Курганхиммаш» (РФ). Вигідно відрізняється багатофункціональністю та універсальністю, 

має високі прогнозовані показники ефективності розділення (сепарації) в широкому діапазоні 
зміни продуктивності, тиску, температури та ступеня зводненості водонафтової емульсії. 

Висновки. 
В основу спроектованого апарату покладено ряд принципово нових та оригінальних 

технічних рішень, що забезпечують його ефективність в широкому діапазоні витрат вхідної 

суміші, різному ступені її обводненості, що, в свою чергу, дозволяє забезпечити високі техніко-
економічні показники. При проектуванні апарату значну увагу приділено актуальним питанням 

ресурсозбереження та енергоефективності апарату: в якості паливного газу використовується 

попутний нафтовий газ, оптимізовано теплове навантаження апарату для підігріву сирої нафти в 
залежності від вмісту в ній води та продуктивності свердловини. Запропоновано науковий підхід 

до методики оптимізаційного розрахунку такого обладнання. Особливу цікавість для подальших 

оптимізаційних досліджень представляє визначення необхідної потужності електричного поля, 
для підтримки Вандервальсових сил притягання диполів (краплин). Подальші дослідження 

будуть направлені на оцінити визначення доцільності та оцінку ефективності від встановлення 

динамічних бризковловлюючих насадок. 
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