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Активатор углеводородных топлив SALF обеспечивает экономию расхода то-
плива на уровне 30% и выше. Активация происходит в результате преобразования 
топлива перед входом его в камеру сгорания ДВС. 

Кардинальное снижение эмиссии парниковых газов и содержания вредных и ядо-
витых компонентов в выхлопных газах при активации топлива активатором SALF 
достигается за счет: а) общего снижения расхода топлива; б) полного преобразования 
и последующего сгорания, в первую очередь, тяжелых фракций топлива. 

Для мировых автоконцернов активатор SALF – это технология, обеспечивающая 
соответствие двигателей самым жестким стандартам и требованиям по эмиссии 
выхлопных газов. 

Снижение уровня загрязнения воздуха эмиссией выхлопных газов может быть 
достигнуто одновременным обязательным оборудованием двигателей автомобилей 
активаторами SALF. 

Альтернативно активатор SALF может быть использован в целях увеличения 
мощности двигателя, не сопровождаемого повышением расхода топлива. 
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Технология SALF принадлежит GALEX Energy Corporation.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: активация углеводородных топлив, fuel enhancer, SALF, 

GALEX Energy Corporation, эмиссия выхлопных газов, загрязнение воздуха. 

SALF – КӨМІРСУТЕКТІ ОТЫНДАРДЫҢ БЕЛСЕНДІРГІШІ: 
ОТЫНДЫ ҮНЕМДЕУ, ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫҢ ҚУАТТЫЛЫҒЫН 

АРТТЫРУ ЗИЯНДЫ ҚАЛДЫҚТАРДЫ ТҮБЕГЕЙЛІ ЖОЮ
А.И. БАЖАЛ, Украина мұнай-газ академиясының академигі, Бас Ғылыми Кеңесші 
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SALF көмірсутекті отындардың белсендіргіші отын шығынын 30% немесе одан артық 
үнемдейді. Белсену отынның іштен жанатын қозғалтқышының жану камерасына кірмес 
бұрын түрленуінің нәтижесінде туындайды.

SALF белсендіргіші арқылы отынды белсендіру кезінде парниктік газдар эмиссияла-
рының және пайдаланылған газдағы зиянды және уытты компоненттердің құрамының 
қатты төмендеуі: a) отынды тұтынудың жалпы төмендеуі; б) отынның, ең алдымен, 
ауыр фракцияларының толық түрленуі және кейіннен жануы арқасында жүзеге асырылады.

Әлемдегі автоөндірушілер үшін SALF белсендіргіші – қозғалтқыштың ең қатаң стан-
дарттарына және пайдаланылған газдар эмиссиясына қойылатын талаптарға сәйкестігін 
қамтамасыз ететін технология. 

Пайдаланылған газдар эмиссиясының ауаны ластау деңгейін төмендетуге автокөлік-
тердің қозғалтқыштарын SALF белсендіргішімен бір мезгілде міндетті жабдықтау арқылы 
қол жеткізуге болады. 

Сонымен қатар, SALF белсендіргіші отын шығынын ұлғайтусыз қозғалтқыш қуат-
тылығын арттыру үшін пайдаланылуы мүмкін.

SALF технологиясы GALEX Energy корпорациясына тиесілі.
НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: Көмірсутекті отындарды белсендіру, fuel enhancer, SALF, GALEX 

Energy Corporation, пайдаланылған газдар эмиссиясы, ауаны ластау

SALF – LIQUID HYDROCARBON ACTIVATOR:  
FUEL ECONOMY, MOTOR POWER INCREASE.  

CARDINAL REDUCTION OF NOXIOUS EMISSIONS
A.I. BAZHAL, academician of the Ukrainian oil and gas Academy, chief scientific adviser 
A.M. BARAK*, President, GALEX Energy Corporation Houston, USA
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3033 Chimney Rock Road, Suite 605, Houston, TX, 77056, USA,

www.galexenergy.com

Fuel activator SALF provides for reduction in motor fuel consumption in magnitude of 30% 
and greater. Enhancement of fuel comes as the result of deep fuel conversion prior to injection of 
it into the combustion chamber of the motor. 

Dramatic reduction of pollution gases in motor emission and concentration of poisoning and 
harmful components in the motor exhaust when the fuel is enhanced by SALF comes as the result 

49НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 3 (111)



ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ GALEX

of a) overall reduction in fuel consumption; b) deep conversion of the fuel, first of all the heavier 
fraction of the fuel, following the combustion of it in the combustion chamber of the motor. 

Fuel activator SALF would benefit car manufacturers because this technology provides for full 
compliance of the motors to the most stringent emission standards. 

Reduction of air pollution with vehicle emission may be achieved by massive and compulsory 
modification of all motor vehicles with the fuel activator SALF. 

Alternatively the fuel activator SALF may be used to boost power of motors without increase 
of fuel consumption. 

Fuel activation technology SALF is proprietary to GALEX Energy Corporation.
KEY WORDS: activation of hydrocarbon fuels; Fuel activator SALF; GALEX Energy 

Corporation; emission of fuel exhaust; air pollution. 

Читайте далее в журнале «Нефть и газ», №3, 2019 год
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