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Проведены полные анализы, в частности, с определением фракционных, угле-
водородных, элементных и фрагментных составов высоковязких нефтей (ВВН) 
месторождений Каражанбас и Жангурши (Мангистауская область, Республика 
Казахстан). По анализам рассчитаны параметры технологических режимов их 
низкотемпературной (+70°C) гидроконверсии на топливо жидкое дистиллятное 
тяжелое, среднее и легкое (топливо жидкое: для специфических процессов перера-
ботки). Основные результаты гидроконверсии ВВН и ПБ – выход светлых фракций 
поднято от исходных 20% до 92% масс., снижение температуры начала кипения от 
исходных +200°C до +70°C и температуры конца кипения от исходных +630°C до 
+403°C, кинематической вязкости от исходных 3277 до 4,24 мм2/с, полная очистка 
от гетероатомов и рост исходной углеводородной массы до 4% масс. При помощи 
высоковольтных короткоимпульсных электрогидравлических разрядов были пере-
работанынефтешламы с трубопровода Атасу-Алашанькоу, со скважины место-
рождения Жанаозен и с резервуара ПетроКазахстан Ойл Продактс (г. Шымкент) с 
увеличением доли бензиновых фракций на 30%.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: высоковязкая битуминозная нефть, природный битум, 
потенциал нефти, углеводородные соединения с гетероатомами, гидроконверсия, 
вакуумно-волновое воздействие, электрическое и магнитное поле, ударные волны 
разряжения.
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Толық талдау жүргізілді, атап айтқанда, Қаражанбас және Жанғұршы кен орында-
рындағы (Маңғыстау облысы, Қазақстан Республикасы) жоғары тұтқырлы мұнайдың 
(ЖТМ) фракциялық, көмірсутекті, элементті және фрагменттік құрамдары анықталды. 
Талдаулар бойынша қатты дистилляттық, күшті, орташа және жеңіл сұйық отынды 
(сұйық отын: арнайы өңдеу үдерістеріне арналған) төмен температурада (+70°C) ги-
дроконверсиялаудың технологиялық режимдерінің параметрлері есептелді. ЖТМ мен ТБ 
гидроконверсиялаудың негізгі нәтижелері – ашық фракциялардың шығуы бастапқы 20%-дан 
массалы 92%-ға дейін көтерілді, қайнай бастағандағы температура бастапқы +200°C-ден 
+70°C-ге дейін және қайнау аяқталғандағы температура бастапқы +630°C-ден +403°C-ге 
дейін, кинематикалық тұтқырлық бастапқы 3277–ден 4,24 мм2/с-ге дейін түсті, гете-
роатомдардан толық тазартылды және бастапқы көмірсутекті масса массалы 4%-ға 
өсті. Жоғары вольтты қысқа импульстік электргидравликалық разрядтардың көмегімен 
Атасу-Алашаңқай мұнай құбырынан, Жаңаөзен кен орнынан және ПетроҚазақстан Ойл 
Продактс резервуарынан (Шымкент) алынған мұнай қоқыры қайта өңделді, бензин фрак-
цияларының үлесі 30%-ға артты. 

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: жоғары тұтқырлы битуминозды мұнай, табиғи битум, мұнай әлеу-
еті, гетероатомдармен көмірсутекті қосылыстар, гидронверсиялау, вакуумды-толқынды 
әсер, электр және магнит өрісі, бәсеңдеудің екпінді толқындары. 
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Complete analyses, in particular with the definition of fractional, carbon, element and fragment 
composition of high-viscosity oil (HVO) of Karazhanbas and Zhangurshi oil fields (the Republic 
of Kazakhstan, Mangistau region) were carried out. According toanalyses technological modes 
parameters of their low temperature hydroconversion on liquid distillated heavy, medium and light 
fuel (liquid fuel for processing procedures) were calculated. The main results of HVO and NB 
hydroconversion are – the output of light fractions is raised from original 20% to 92% of mass, 
reduction of initial boiling point from original +200°C to +70°C and end boiling point from original 
+630°C to +403°C, cinematic viscosity from original 3277 to 4.24 mm/s, complete treatment from 
heteroatoms and growth of original hydrocarbon mass up to 4%. By means of high-voltage, short 
pulse, electro-hydraulic discharges oil sludge from Atasu-Alashankou pipeline, Zhanaozen deposit 
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well and Petrokazakhstan Oil Products reservoir (Shymkent) have been proceed with the 30% 
increase of gasoline fractions.

KEY WORDS: high-viscosity bituminous oil, native bitumen, oil productive capacity, 
hydrocarbon compounds with heteroatoms, hydroconversion, vacuum-wave effect, electric and 
magnetic field, discharge shock waves. 
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