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С учетом разработанной принципиально новой и сертифицированной эффектив-
ной технологии глубокой переработки тяжелого нефтяного сырья, запасы которых 
достаточны на многие годы, обосновывается целесообразность строительства чет-
вертого НПЗ, перепрофилированного на производство нефтехимических продуктов, 
моторных, судовых и промышленных топлив, отвечающих Техническому регламенту 
Таможенного союза ТР ТС 013/2011 (класс К-5), Международному стандарту ЕВРО-5, 
ЕВРО-6, требованиям Международной морской конвенции. Предполагается глубокая 
переработка неэкспортных, высоковязких, сернистых, металлосодержащих тяжелой 
(тип 3), битуминозной (тип 4) нефтей по ГОСТ Р51858-2002, природных нефтебиту-
мов, нефтесодержащих горных пород, темных вторичных нефтепродуктов (мазут, 
котельное топливо), промышленных углеводородных отходов (кислые гудроны, 
амбарные и прочие нефтешламы, отработанные моторные, трансформаторные 
и индустриальные масла) на технологической линии наномолекулярных реакторов 
единого типоряда, реализующих процессы экологических чистых, энергоэффектив-
ных, ресурсоповышающих гидроконверсионных расщеплений и синтезов продуктов 
физическими полями и ударными волнами разряжений высокого напряжения, интен-
сивности и проникновения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нетрадиционная нефть, вакуумно-волновая конверсия, 
генераторы физических полей, глубина переработки, потенциал нефти, нефтехи-
мические продукты, моторные, судовые и промышленные топлива, альтернативная 
энергетика.

АУЫР МҰНАЙ ШИКІЗАТЫН ӨҢДЕУГЕ АРНАЛҒАН ТИІМДІ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАР НЕГІЗІНДЕГІ ТӨРТІНШІ МӨЗ-НЫҢ 

ҚҰРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ БАҒЫТЫ ЖАЙЫНДА
А.А. ҚАЛЫБАЙ1, ҚР Ұлттық инженерлік академиясының академигі
Б.Т. ЖҰМАҒҰЛОВ2, ҚР Ұлттық инженерлік академиясының президенті, ҚР Ұлттық инженерлік 
ғылым академиясының академигі
Н.К. НАДИРОВ2*, ҚР Ұлттық инженерлік академиясының бірінші вице-президенті, ҚР Ұлттық 
ғылым академиясының академигі
А.К. АБЖАЛИ3, магистрант
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Ресей Федерациясы, 101000, Москва қ., Академическая көш., Б блогы, 63 
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ҚР, 050020, Алматы қ., Бөгенбай көшесі, 80
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Төртінші мұнай өңдеу зауытын салудың орындылығы мүлдем жаңа және сертификат-
талған ауыр мұнай шикізатын терең өңдеуге арналған тиімді технологияны пайдалануға 
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негізделген. Оның үстіне ауыр мұнай шикізаты қорлары көптеген жылдар бойына жет-
кілікті. Экспортқа жарамсыз, жоғары тұтқырлы, төмен потенциалды, күкіртті, металл 
қоспалы Мемлекеттік стандарт (ГОСТ Р 51858-2002) бойынша ауыр (3 типті), битумды (4 
типті) мұнайларды, мұнайлы битумдарды, мұнай араласқан тay жыныстарын, қара түсті 
екінші мұнай өнімдерін (мазутты, ошақ отындарын), мұнайлы өндіріс қалдықтарын (ашыған 
гудрондарды, жерұрадағы және өзге мұнай қалдықтарын, істен шыққан мотор, трансфор-
матор және өндірістік майларды), Кеден одағының Техникалық регламентіне TP TC 013/2011 
(К-5 класс), халықаралық ЕВРО-5, ЕВРО-6 стандартына, Халықаралық теңіз конвенциясы 
талаптарына сай келетін мұнай химия өнімдерін, мотор, сукемелерінің және өндірістік 
отындарға экологиялық таза, энергетикалық тиімді, ресурс көтергіш вакуум-толқынды 
гидроконверсия технологиясын алға апарушы наномолекулярлық реакторлардың техно-
логиялық желісіне негізделген мұнай-химиялық кешенін салудың тиімділігі негізделген.

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: ғұрыпты емес мұнай, вакуум-толқынды конверсиялау, физикалық 
өрістердің генераторлары, өңдеу тереңдігі, мұнайдың потенциалы, мұнай-химиялық өнім-
дері, мотор, сукемелері және өндірістік отындар, альтернативті энергетика.

RATIONALE FOR THE CONSTRUCTION OF A FOURTH 
OIL REFINERY TAKING INTO ACCOUNT THE EFFECTIVE 
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Taking into account the developed fundamentally new and certified effective technology for 
deep processing of heavy oil raw materials, the reserves of which are sufficient for many years and 
justify the feasibility of building a fourth oil refinery, redesigned for the production of petrochemical 
products, motor, ship and industrial fuels that comply with the Technical Regulations of the Customs 
Union TR 013 / 2011 (class K-5), the International Standard EURO-5, EURO-6, the requirements 
of the International Maritime Convention, through deep processing of non-export, high-viscosity, 
sulphurous, metal-containing heavy(type 3), bituminous (type 4) oils according to GOST R51858-
2002, natural petroleum bitumens, oil-containing rocks, dark secondary petroleum products (fuel 
oil, boiler fuel), industrial hydrocarbon waste (acid tars, granulated tar sands, high-viscosity, sulfuric, 
and other oil sludge, waste motor, transformer and industrial oils) on the technological line of single-
stage nanomolecular reactors that implement the processes of ecological clean, energy-efficient, 
resource-enhancing hydroconversion ionic splittings and product synthesis by physical fields and 
shock waves of high voltage discharges, intensity and penetration.

KEY WORDS: non-conventional oil, vacuum-wave conversion, generators of physical fields, 
processing depth, oil potential, petrochemical products, motor, ship and industrial fuels, alternative 
energy.

Читайте далее в журнале «Нефть и газ», №4, 2018 год
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