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Сумський державний університет:

Times Higher Education (THE) World University Rankings - на позиції 1001+, а серед кращих дослідницьких університетів

світу в галузі інженерії та технологій на позиції 801+.

QS World University Rankings - входить до топ-групи 701-750 провідних університетів світу, 4-5 позиція серед українських

ЗВО, позиції 101-150 серед «молодих» вишів світу, які «стрімко зростають та з високою дослідницькою продуктивністю.

Виконавець 56 НДР, які фінансуються за рахунок загального фонду МОН України (у т.ч. 24 колективами молодих вчених), та

955 господарських договорів і грантів за зовнішнім замовленням, у т.ч. і міжнародних. Обсяг фінансування за

держбюджетними та госпдоговірними НДР у 2018 р. 22,9 млн. грн. та 25,5 млн.грн. (у т.ч. за міжнародними - 7,6 млн. грн.)

відповідно. Більш ніж 200 академічних, наукових та бізнес-партнерів з США, Великобританії, Німеччини, Австрії, Франції,

Бельгії, Швеції, Польщі, Литви, Болгарії, Чехії, Словаччини, Румунії, Японії, Південної Кореї, Китаю та інших країн світу.
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Кафедрa «Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв»
факультету технічних систем та енергоефективних технологій Сумського державного університету

розробка віброгрануляційного обладнання для гранулювання 
азотних та комплексних мінеральних добрив на їх основі

гiдродинамiка та тепломасообмiн у процесах з використанням вихрових течій, 
дослідження та впровадження у виробництво апаратів з використанням вихрових течій

теоретичні основи процесів інерційно-фільтруючої сепарації газоконденсатних та водонафтових сумішей, 
розробка та впровадження високоефективних інерційно-фільтруючих газосепараторів

розробка енергозберігаючих процесів та апаратів з активними гідродинамічними режимами 
для інтенсифікації хіміко-технологічних процесів

Основні напрями
наукових досліджень
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Наукові розробки кафедри ПОХНВ впроваджено в Україні та за кордоном (РФ, Білорусь, Грузія, Казахстан, Узбекистан, Литва,

Естонія, Німеччина, Іспанія, Сербія, Болгарія, Туреччина, Алжир, Індія, Китай, інших країнах Європи і Азії, США та Куба).
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Кафедрa «Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв»
факультету технічних систем та енергоефективних технологій Сумського державного університету

лабораторія процесів та обладнання
хімічних виробництв

лабораторія розрахунків та конструювання
машин та апаратів хімічних

і нафтопереробних виробництв

лабораторія машин та апаратів
хімічних виробництв

науково-навчальний центр 
комплексного інжинірингу «SSUChemTech»

Наукові центри 
та лабораторії:
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами:

Мета роботи: 

вдосконалення технології інерційно-фільтруючої сепарації двофазних потоків, моделювання динамічних процесів сепарації 

гетерогенних систем, розробка та впровадження енергоефективних модульних сепараційних пристроїв.

Об’єкт дослідження:

процеси сепарації гетерогенних систем та сепараційне обладнання.

Предмет дослідження:

гідродинаміка двофазних потоків в газодинамічних, інерційно-фільтруючих, вібраційно-інерційних, динамічно-регульованих 

сепараційних пристроях; вплив режимних і конструктивних параметрів модульних сепараційних пристроїв на гідравлічний 

опір та ефективність сепарації.
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2010-2014 Дослідження гідродинамічних та масотеплообмінних характеристик пристроїв з вихровими та 

високотурбулізованими одно та двофазними потоками 

МОН України, ДР №0110U002632

2015-2019 Гідродинамічні показники двофазних потоків тепломасообмінного, грануляційного та сепараційного 

обладнання

МОН України, ДР №0115U002551 

2017-2020 Розробка та впровадження енергоефективних модульних сепараційних пристроїв для нафтогазового

та очисного обладнання

МОН України, ДР №0117U003931

2012-2016 НДДКР за госпдоговорами (замовники - Regal Petroleum Corporation Ltd., ТОВ «Аліндастрі», 

ПрАТ «Укргазвидобуток», АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», холдинг «Група ГМС», ПАТ «Сумське НВО», 

ТОВ “Суми-фітоформація”, ТОВ НПВ «Машхімнафтосервіс», ТОВ «Суми-Омекс», концерн «Укрросметал», 

ТОВ «Агросервіс», ПАТ «Укрхімпроект», ТюменьНІПІнафта, Група «Лукойл»)

№51.18-04.12.СП, №51.18-05.12.СП, 

№51.21-01.13.СП, №51.18-02.14.СП, 

№51.18-02.15.СП, №51.18-05.15.СП, 

№51.18-04.15.СП, №51.18-02.16.СП
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Підготовка нафти і газу, промислова сепарація
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Нафта, що видобувається зі свердловин на УПН (ЕЛЗУ, УСН), містить:

- попутний газ, який містить легколеткі органічні (від метану до бутану) і неорганічні (H2S, CO2) газові компоненти;

- механічні домішки (породоутворюючі мінерали, а також технологічні забруднення);

- пластову воду, у якій розчинені різні солі, найчастіше хлориди натрію, кальцію та магнію, рідше — карбонати та сульфати.

Природний газ, що надходить зі свердловин на УКПГ, містить: 

- краплинну рідину (вода, газовий конденсат) у кількості 30-40 г/м3, (іноді навіть 200-800 г/м3);

- механічні частки (породоутворюючі мінерали, а також технологічні забруднення).

Основними технологічними способами підготовки нафти і газу до транспортування та переробки на нафтових, газових і 

газоконденсатних родовищах є процеси СЕПАРАЦІЇ.



Двофазні газосепаратори, нафтогазові сепаратори 
та трифазні нафтогазоводорозділювачі
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Призначення:

- підготовка (очищення, осушення та сепарація) промислових газів технологічних установок;

- підготовки (дегазація, деемульсація, знесолення, зневоднення, сепарація) нафти до переробки;

- очищення газових викидів в атмосферу.

Застосування у складі установок: 

- комплексної підготовки газу (УКПГ),

- низькотемпературної сепарації (НТС), 

- установок осушування газу (УОГ), 

- відбензинювання на маслоабсорбційних установках (МАУ) 

та низькотемпературної переробки газу конденсацією (НТК), абсорбцією (НТА) та ректифікацією (НТР), 

установках стабілізації конденсату/нафти (УСК/УСН), 

- підготовки / переробки нафти (УПН),

- переробки газу газофракціонуванням на ГФУ, АГФУ та КРФУ,

- компресорних станцій (КС) магістральних газопроводів, підземних сховищах газу (ПСГ), 

промислових дотискувальних компресорних станцій (ДКС).
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Рис.1 – Класифікація сепараційного обладнання 
за основними функціональними 
та конструктивними ознаками.
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Рис.2 – Обґрунтування доцільності створення інерційно-фільтруючих та динамічно регульованих сепараційних пристроїв,

основні способи підвищення енергоефективності і ступеня розділення сепараційного обладнання.
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Рис.3 – Розміри дисперсних часток та інтервали застосування апаратів для їх сепарації.
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Рис.4 – Методика експериментальних досліджень та 
стратегія оптимізаційних моделювань процесів сепарації 
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Основні відмінності нових способів сепарації та конструктивні особливості сепараційних пристроїв:
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Основні відмінності нових способів сепарації та конструктивні особливості сепараційних пристроїв:



Рис.12 - Результати експериментальних досліджень процесів сепарації дво- та трифазних систем 

і оптимізаційних моделювань сепараційних вузлів
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Газосепаратори, нафтогазові сепаратори та нафтогазоводорозділювачі

Основні технічні характеристики:

- ефективне вловлювання 

високодисперсних краплин (розміром 2R>5 мкм);

- гідравлічний опір апаратів 0,015-0,030 МПа;

- ефективність сепарації (до 99,5-99,9%).
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а                      б                       в                                      г                                д                                    е  
Рис.13 - Комбіновані інерційно-фільтруючі сепаратори: 

а, б - газосепаратори з вихровими і жалюзійними інерційно-фільтруючими блоками; в - роторний інерційно-
фільтруючий сепаратор; г - гідроциклонний двоємнісний сепаратор з вихровим і жалюзійним блоками,
а також вбудованим підігрівачем конденсату; д - комбінований газосепаратор тонкого очищення газу
з блоками батарейних циклонних елементів і патронних фільтр-коалєсцерів; е - газосепаратор-пиловловлювач
із скруберною інерційно-фільтруючою вихровою камерою і блоком патронних фільтр-коалєсцерів.

Рис.14 – Трифазний сепаратор нафтогазоводорозділювач (НГВРП) типу 
«HEATER-TREATER» (підігрівач-деемульсатор)



В основу способів сепарації та конструкцій сепараційних пристроїв покладено
принципово нові рішення, які захищені 25 патентами України

та міжнародним патентом Республіки Ірак!

. 
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Газосепаратори, нафтогазові сепаратори та нафтогазоводорозділювачі. 
Приймальні випробування дослідних зразків.
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Двофазні газосепаратори, нафтогазові сепаратори 
та трифазні нафтогазоводорозділювачі. Порівняння зі світовими аналогами.
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Наші замовники та партнери



Ми завжди раді знайомству з новими людьми, 
зацікавлені в налагодженні дружніх та взаємовигідних зв'язків, пропонуємо наші 

наукові розробки і сподіваємося, що вони зустрінуть реальну зацікавленість 
потенційних партнерів.

докт. техн. наук, професор, гол. наук. співробітник

ЛЯПОЩЕНКО
ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

тел: +38 0542 687795
e-mail: o.liyaposhchenko@pohnp.sumdu.edu.ua 
http://personal.sumdu.edu.ua/liaposhchenko/ua/

Контактна інформація:
Україна, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ,
факультет технічних систем та енергоефективних технологій,

науково-навчальний центр комплексного інжинірингу «SSUChemTech»
кафедри «Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв»,

http://pohnv.teset.sumdu.edu.ua/
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