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Запропоновано експрес-метод визначення підготовленості нафти до її 

переробки, по величіні параметру діелектричної проникності. Впровадження 

цього методу у нафтопереробній промисловості дозволить, спростити 
процедуру, скоротити час та зменшити витрати на проведення аналізу. Нафта, 

яка подається до НПЗ, у своєму складі містить домішки (високо мінералізовану 

пластову воду та механічні домішки), які ускладнюють, а в деяких випадках, 

просто унеможливлюють процес її переробки, зумовлюючи корозійні процесі 
технологічного обладнання [1]. Тому у технологічній схемі первинної 

переробки нафти на НПЗ передбачена ділянка зневоднення та знесолення 

нафти. Для оцінювання ступеня підготовленості нафти, після цієї ділянки, 
можна ввести поняття показник підготовленості нафти (ППН), який можна 

представити у наступному вигляді 
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де n – кількість показників якості нафти; хi – значення i-го показника якості. 

 
По ступеню підготовленості нафти, що подається на переробку, в 

залежності від значень, таких стандартизованих показники, як масова доля 

води, механічних домішок та концентрація хлористих солей, її поділяють на 

три групи (I, II, III). Нафта відноситься до неполярних діелектриків, електричні 
властивості якої можуть бути виражені її відносною діелектричною 

проникністю (ε). Наявність у нафті пластової води сприяє збільшенню 

величини ε [2], що дозволяє використовувати цей параметр для визначення 
ППН, замість стандартизованих показників. У загальному випадку, приймаємо, 

що залежність ППН від середнього значення ε , для зручності, можна 

представити у вигляді лінійної функції. Далі, спираючись на стандартизовані 
показники якості нафти, необхідно визначити середні значення Iε , IIε , IIIε для 

кожної групи нафти, у відповідності до, яких розрахувати значення ППНI-

ППНIII. Використання цього методу дозволить значно спростити процедуру та 

скоротити час визначення підготовленості нафти до її переробки. 
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