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Изложены теория и результаты промышленного применения технологии ва-
куумно-волновой гидроконверсии нефтяного сырья магнитоэлектрическим полем и 
ударными волнами разряжения с выходом светлых нефтепродуктов не менее 92% на 
углеводородную массу сырья и прирост массы (не менее 4%) за счет взаимодействия 
ионизированной воды и особенности технологии, отвечающих международным стан-
дартам и Техническому регламенту Таможенного союза. Оптимальные параметры 
процесса конверсии рабочей смеси 60% углеводородов и 40% ионизированной воды 
таковы: напряженность электрического поля 107 В/м; индукция магнитного поля 1,8 Тл; 
интенсивность ударных волн разряжения 4х106 Вт/м2; степень вакуумирования в зоне 
разряжения – 50 мм; температура рабочей смеси +70˚С; энергетические затраты на 
производство тонны конечного топлива 17 кВт/ч. Установлено, что эта технология 
будет иметь решающую роль в обеспечении энергетической безопасности мировой 
экономики и экологического благополучия природы, являющихся глобальными пред-
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метами программы «Модель мировой экономики на период развития 2001–2030 гг.» 
Международного энергетического агентства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: альтернативное топливо, вакуумно-волновая конверсия, 
физические поля с электрическим, магнитным и электромагнитными составляю-
щими, ударные волны разряжения и сжатия, интенсивность полевых воздействий.
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Халықаралық стандарт пен Кеден одағының техникалық регламентіне сай 
келетін технологияның ерекшелігі және шикізаттың көмірсутектік массасына 
сәйкес жеңіл мұнай өнімдерінің шығымы 92%-дан кем болмайтын және иондалған 
сумен әрекеттесуі есебінен массасы өсетін (4%-дан кем емес) мұнай шикізатын 
магнитэлектрлік өріс және ұрымтал толқынмен вакуумдық-толқынды гидроконвер-
сиялау технологиясын өндірістік қолдану теориялары мен нәтижелері берілген. 60% 
көмірсутектері мен 40% иондалған судан құрылған қоспаны конверсиялау процессінің 
оптимальды параметрлері мынандай: электрлік өрісінің кернеулігі 107В/м; магниттік 
өрістің индукциясы 1,8 Тл; босаңсыған ұрымтал толқындардың интенсивтігі 4 х 
106Вт/м2; босаңсыған аймақтағы вакуумнің дәрежесі 50 мм; жұмысшы қоспаның тем-
пературасы +70˚С; бір тонна аяққы отынды өндіруге жұмсалатын энергетикалық 
шығын 17 кВт/ч. Әлемдік экономиканың энергетикалық қауіпсіздігін және табиғаттың 
экологиялық тұрақтылығын Халықаралық энергетикалық агенттіктің «Бүкіләлемдік 
экономиканың 2001-2030 жылдар аралығындағы моделі» жоспарында көзделген гло-
балды шешулердің нақтылы рөлін айтылған технологияның дәйекті іске асыратыны 
негізделген.

КІЛТ СӨЗДЕР: альтернативті отын, вакуум-толқынды конверсия, вакуум-
толқынды гидроконверсия, электрлі, магнитты, электромагнитты құрлымды 
физиқалық өрістер, босаңсыған және сығылғын ұрымтал толқындар, өрістік 
әсерлердің интенсивтігі.
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Outlines the theory and results of the industrial applications of vacuum technology-wave of 

of light oil at least 92% for hydrocarbon raw materials mass and weight gain (not less than 4%) 
due to the interaction of ionized water and technology features that meet international standards 
and technical regulations of the Customs Union. Optimum process parameters for conversion 

107 6 Wt/m2; 
the degree of vacuum in the zone of discharge is 50 mm; +70 mixture temperature° c; energy 

role in ensuring energy security, the global economy and environmental well-being of nature 
who are global objects program "Model of the world economy in the period of 2001-2030." 
The International Energy Agency.
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