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Актуальність
Після 1972 року видобуток нафти в Україні постійно 
знижується. Зниження об'ємів видобутку нафти в Україні 
пов'язане з великим виробленням запасів на основних 
родовищах і вступом їх в пізню стадію розробки, яка 
супроводжується високим відсотком води в продукції 
свердловин і зменшенням їх віддачі. У цих умовах є доцільним 
використовувати третинні методи інтенсифікації 
нафтовидобування [4], що збільшують рухливість нафти. Ці 
методи дозволяють підвищити коефіцієнт витягання нафти 
(КИН) до 60-70 %. До них відноситься закачування в пласт 
гарячого теплоносія, що підвищує температуру нафти, знижує 
її в'язкість і збільшує рухливість.

Зараз середня кінцева нафтовіддача родовищ в різних країнах 
і регіонах складає від 25 до 40%. Тому підвищення 
ефективності використання нафтових родовищ є актуальним 
завданням світової науки. 



Актуальність

Проведені в Україні дослідження показали, що 
використання термічних методів підвищує 
видобуток більш ніж в три рази, проте інші 
джерела дають скромнішу оцінку, наприклад, 
вказується, що вживання теплових методів 
дозволяє підвищити нафтовіддачу на 20-40 %. 
Сьогодні для цих цілей встановлюються 
парогенератори безпосередньо біля 
свердловин (США), або, наприклад, будується 
атомна електростанція для забезпечення 
теплоносієм видобутку високов'язких 
вуглеводнів (Альберта, Канада).



У роботі розглядається використання АЕС для 
підготовки гарячої води, що закачується в 
пласт. Ядерний нафтовидобувний комплекс 
(ЯНВК) включає АЕС, теплові мережі, що 
доставляють технологічний теплоносій 
(ТТН), тобто гарячу воду, до нагнітальних 
свердловин і власне нафтовидобувне 
підприємство. 

Метою роботи є техніко-економічне 
обґрунтування доцільності використання 
АЕС для підвищення нафтовидобування на 
прикладі Охтирського родовища



1. Розробка схеми теплової мережі для Охтирського 
родовища

Охтирське родовище вважається найбільш перспективним в 
Україні. Але існуюча сировинна база вже не може 
гарантувати помітне зростання видобутку нафти і газу. 
При цьому різке скорочення фінансування 
геологорозвідувальних досліджень і зростання вартості 
робіт на протязі останніх років призвели до зменшення 
обсягів глибокого пошуково-розвідувального буріння. 
Звідси випливає необхідність використання сучасних 
технологій видобутку. За підрахунками фахівців ВАТ 
«Укрнафта», виявлений сировинний потенціал може 
забезпечити стабільний видобуток нафти близько 2 млн. т 
щорічно протягом 50 - 60 років [7].



Охтирське нафтове родовище вважається одним з найбільш 
розроблюваних і перспективних, на сьогоднішній день 
спостерігається стійке падіння нафтовидобутку на більшій 
частині родовищ України на 5-15% щорічно. 
Продуктивність Охтирського родовища в даний час 
дорівнює 135 т/год нафти. Виходячи з прийнятого 
співвідношення 5 м3 гарячої води на 1 м3 видобутої нафти, 
необхідна витрата ТТН складе: 675 т/год.

На підставі аналізу фото, зроблених з космосу, родовище 
можна розбити на три ділянки (рис. 1), умовно названі 
Північна, Центральна та Південна. На малюнку показано 
можливе розташування АЕС, вибране з урахуванням рози 
вітрів відносно м. Охтирка, а також схема теплових 
мереж від АЕС до нагнітальним свердловинах. У табл. 1 
представлені основні характеристики ділянок. 
Продуктивність кожної ділянки визначена за кількістю 
свердловин і середньою продуктивністю свердловини 
18,75 т / добу





Назва 
ділянки

Кількіст
ь 

видобув
них 

свердло
вих

Витрата 
нафти, 

що 
видобува

ється, 
м3/год

Розрахункова 
витрата 

технологічного 
теплоносія, 

м3/год

Північна 99 74,25 371,25

Централь
на

35 26,25 131,25

Південна 46 34,5 172,5

Таблиця 1 – Характеристики ділянок родовища



2. Критерій співставлення - річні приведені витрати:

З = ен∙К + Е= З = 0,1992· К + Епал + Еел  + Еочищення

де ен – нормативний коефіцієнт окупності, ен =0,12;

К – капітальні витрати; 

Е – річні експлуатаційні витрати:

Е = Епал + Еел.+Еочищення+Екап.+Еекспл.

Епал – річні витрати на паливо:

 (Прийнято  СТВЗ =700 000 $; 41 касета;

Еэл. - річні витрати на електроенергію

 (прийнято Сел.ен.= 0,04 $/кВт ч=1 грн/кВт год.);

Еочищення – витрати на очищення сирої води, 0,3 $/м3 води;

Екап. - річні витрати на амортизацію капітальних вкладень та 
поточний ремонт: Икап. = 1,1 ∙ 0,06 ∙ К, 

Еекспл. - річні витрати на персонал та інші загальнозаводські 
витрати: Еекспл. = 1,2 Еперс + 0,22 ра∙К

 

 

  



3. Розрахунок теплової мережі

Згідно зі схемою теплових мереж (ТМ) на рис. 1 був складений 
алгоритм і проведено розрахунок приведених витрат в теплову 
мережу, що складається з трьох ділянок.
Проведемо розрахунок теплової мережі, що включає визначення:
• діаметрів і вартості трубопроводів;
• числа, потужності і вартості насосів;
• вартості теплоізоляції;
• вартості енергії на прокачування теплоносія.
При розрахунку мережі діаметри трубопроводів на кожній 
дільниці підбиралися з точки зору мінімуму приведених витрат.
Результати розрахунку вартості трубопроводів, насосів і 
теплоізоляції, а також необхідної потужності насосів при 
оптимальних діаметрах трубопроводів наведені в табл. 2.



Показники Ділянки родовища  

Північна Центральн
а

Південна Всього

Витрата ТТН, т/год. 371,3 131,3 172,5 675

Довжина трубопроводів ТТН, м 10326 5319 7269 22295

Тем-ра ТТН у входа у 
свердловину, °С

236 242,85 238,4 238

Тем-ра ТТН на виході із 
свердловин, °С

221,5 227,4 226,65 223,9

Вартість трубопроводів ТТН, $ 71313 18702 36901 126917

Вартість. насосів, $ 25715 4767 7373 43663

Вартість теплоізоляції $ 15474 8451 15255 39718

Вартість ел.ен. на прокачування, 
$/год

17177 5003 10969 33149

Приведені витрати, $/рік 39588 11361 22827 73777

Таблиця 2 - Результати розрахунку основних характеристик 
теплової мережі  ЯНВК



4. Результати розрахунку теплофікаційної установки для 
підготовки технологічного теплоносія
 
Теплова схема турбоустановки К-1000-5,8/50 з 
теплофікаційною установкою (ТФУ) представлена на рис. 2. В 
результаті розрахунку проектної схеми турбоустановки 
К-1000-5,8/50 без ТФУ [11] отримано, що при витраті пари на 
турбіну 5189 т/год. потужність турбоустановки становить 1022 
МВт. ТФУ включає підігрів води в основному конденсаторі, в 
підігрівачі сирої води (ПСВ) до 50 °С, очищення в ХВО, 
регенеративний підігрів, деаерацію і нагрів у восьми 
технологічних підігрівачах (ТП). При номінальній роботі 
турбіна з ТФУ, що забезпечує 675 т /год ТТН при температурі 
250 °С, має електричну потужність 935,6 МВт.



Теплова схема турбоустановки з теплофікаційною 
установкою



Техніко-економічні показники ядерного-
нафтовидобувного комплексу
Вартість ЯНВК складається з вартості 

- ТФУ, - АЭС , - теплової мережі. 

Вартість ТФУ визначається як сума вартостей технологічних 
підігрівачів (ТП) з урахуванням обв’язки та монтажу 
(прийнято 50 % від вартості ТП). Перші три ступеня ТП 
виконуються зі сталі 20. Решта п'ять ступенів - з 
неіржавіючої сталі. Прийнято, що вартість 
теплообмінників з неіржавіючої сталі в 7 разів більша, 
ніж із Сталі 20.

Вартість ПСВ-200-7-15 дорівнює 53,9 ∙ 103 $.. Сумарна 
вартість ТП:

КТП = 53,9∙103∙3∙0,84+53,9∙103∙7∙5∙0,84 =1,721∙106 $,



 Остаточно, з урахуванням вартості 
деаератора, ПСВ і ХВО вартість ТФУ складе:

КТФУ = 2,582∙106 ∙1,5= 3,872∙106 $.

Кількість додатково видобутої нафти:
 
Gдод.= Gн·(ε-1)
 
где Gн – річна продуктивність Охтирського 
родовища;
ε - коефіцієнт підвищення видобутку нафти 
при закачуванні гарячої води.

 



Залежність коефіцієнта підвищення видобутку 
(ε) від температури води, що нагнітається

t °С 80 90 100 110 120 130 140 150

ε 1,21 2,03 2,43 2,86 3,34 3,86 4,43 5,04

t °С 160 170 180 190 200 210 220 230

ε 5,70 6,40 7,13 7,92 8,74 9,60 10,5 11,4



При температурі гарячої води на вході у пласт 223,9 °С 
коефіцієнт ε = 10,87. Відповідно, кількість додатково 
видобутої нафти складе

 9,503 млн. м3 / рік. 

При вартості нафти 31 $ / барель = 195 $ / м3 дохід від 
продажу додаткової нафти складе:

 Дн = Gдоп·Сн = 1,853 млрд. $.

При вартості електроенергії 2,6 цента / кВт • год, дохід від 
продажу електроенергії складе:

 Де = Eрік • Сел.ен. = 155,5 млн. $.

Сумарний річний дохід складе 2,008 млрд. $.

 

 



Складові річних витрат (вартість АЕС прийнята 4,8 млрд. $)

Стаття витрат Величина, 106  $ %

Вартість палива 28,7 3,037

Витрати на персонал 2,4 0,254

Загально станційні витрати 68,96 7,297

Вартість теплової мережі 0,423 0,0447

Підготовка води 2,155 0,228

Витрати на видобування 
додаткової нафти

304,1 32,18

Капітальна складова 528,047 55,9

Витрати на обслуговування 
теплової мережі

10,292 1,089

Сумарні витрати 945,065 100



Річний прибуток підприємства складе:

 
П = ΣД- ΣИ = 2008,43-945,065=1063,37 млн. $.

 

Рентабельність ЯНВК:

 

Р=П/(САЭС+ КТФУ+КТМ) = 22.15 %

 Термін окупності:

Ток =1/Р·100%  =4,515 років.
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