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КАК СДЕЛАТЬ КАЗАХСТАН  
САМОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ  

И ПЕРЕДОВОЙ НЕФТЯНОЙ СТРАНОЙ МИРА

Н.К. НАДИРОВ,1
первый вице-президент Национальной инженерной академии РК,

академик АН Казахской ССР, Почетный нефтяник СССР 

«Наша страна вступает в качественно новую фазу своего развития. 
По сути, мы будем жить в новой реальности.

Поэтому предстоит осуществить масштабную, 
глубинную трансформацию экономики

и системы госуправления».
Заявление Главы государства Касым-Жомарта Токаева

(г. Нур-Султан, 27 апреля 2020 года)

Нефтяную отрасль, как и мировую экономику в целом, потряс ранее невиданный 
кризис, связанный с пандемией COVID-19, который требует принять экстренные 
меры для его преодоления. 

Считая, что только опора на инновации, технологический прогресс, человеческий 
капитал обеспечат выживание отрасли, в статье тезисно отображена сущность 
принципиально новых, запатентованных или защищенных дипломами научных откры-
тий, технологий, призванных обеспечить экономическое, экологическое и коммерческое 
лидерство Казахстана в деле производства нефти по единому циклу – от разведки 
на нефть до бензоколонки. 

В Национальной инженерной академии Республики Казахстан на протяжении 
нескольких десятилетий накоплена база таких решений.

В области геологоразведки: космические и инновационные геологические ме-
тоды как региональные, так и детальные позволяют на порядок дешевле, точнее 
выявлять перспективные поисковые объекты и открывать новые месторождения 
нефти и газа. 

В области добычи и транспортировки нефти: технологии GALEX обеспечат 
разработку высоковязких, трудноизвлекаемых нефтей: заводненных, истощенных 
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месторождений с себестоимостью, не превышающей 4–5 доллара за баррель; транс-
портировку трубопроводами в разы больших объемов нефти без повышения затрат.

В области нефтепереработки: технологии низкотемпературной гидрокон-
версии, синтеза нефтепродуктов позволят глубоко перерабатывать углеводород-
ное сырье любого качества при относительно низких температурах, производить 
рыночно востребованные продукты с возможностью быстрого перепрофилирования 
производства. 

В области эффективности и экологичности углеводородных топлив: ре-
комбинировать углеводородные топлива при их сжигании в двигателях внутреннего 
сгорания с экономией на 30% и более, с сокращением эмиссии парниковых газов на 
30% и более, исключение выбросов отравляющих веществ в биосферу на 95–98%, 
можно с использованием опробованных активаторов SALF. 

В области возобновляемых источников энергии: технологии по производству 
возобновляемых источников энергии позволят значительно снизить энергоемкость 
всей отрасли, обеспечить население труднодоступных и удаленных районов дешевой 
энергией и пресной водой. 

Приведенные в тексте ссылки – это база данных о научных публикациях, откры-
тиях, инженерно-технических разработках, защищенных патентами и дипломами, 
рекомендациях, созданных учеными, профессионалами нефтяниками, изобретателями 
Национальной инженерной академии Республики Казахстан, которые могут быть 
представлены для использования по назначению в нефтегазовой отрасли.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Национальная инженерная академия Республики Казахстан, 
углеводородное сырье, геологоразведка, добыча, подготовка, транспортировка, 
переработка, возобновляемая энергетика, база данных о разработках и научных 
открытиях.

ҚАЗАҚСТАНДЫ ӘЛЕМНІҢ БӘСЕКЕГЕ БАРЫНША ҚАБІЛЕТТІ 
ЖӘНЕ АЛДЫҢҒЫ ШЕПТЕГІ МҰНАЙ ЕЛІНЕ ҚАЛАЙ 

АЙНАЛДЫРУҒА БОЛАДЫ 
Н.К. НАДИРОВ, ҚР Ұлттық инженерлік академиясының бірінші вице-президенті, академик, 
КСРО-ның құрметті мұнайшысы 

Тұтастай әлемдік экономика сияқты мұнай саласын COVID-19 індетімен байланысты 
бұрын-соңды болмаған дағдарыс дүр сілкіндірді, оны еңсеру үшін шұғыл шаралар қабылдау 
қажет болуда. 

Инновацияларға, технологиялық прогреске, адами капиталға сүйену ғана саланың 
дағдарысқа төтеп беруін қамтамасыз етеді деген оймен мақалада тезис түрінде Қа-
зақстанның мұнайды оны барлаудан бастап бензин бағаншасына дейін бірыңғай цикл 
бойынша өндіру ісінде экономикалық, экологиялық және коммерциялық көшбасшылығын 
қамтамасыз ететін,түбегейлі түрде жаңа болып келетін, патенттелген немесе ди-
пломдармен қорғалған ғылыми жаңалықтардың, технологиялардың мәні көрсетілген. 

Қазақстан Республикасының Ұлттық инженерлік академиясында бірнеше ондаған 
жылдар ішінде осындай шешімдердің қоры жинақталған. 

Геологиялық барлау саласында: өңірлік, сондай-ақ егжей-тегжейлі ғарыштық және 
инновациялық геологиялық әдістер келешегінен үміт күттіретін іздеу нысандарын бір-
шама арзан, дәлірек анықтауға және жаңа мұнай мен газ кенорындарын ашып отыруға 
мүмкіндік береді. 

Мұнайды өндіру мен тасымалдау саласында: GALEX технологиялары тұтқы-
рлығы жоғары, алынуы қиын мұнайларды, суланған, сарқылған кенорындарын бір бар-
релі үшін 4–5 доллардан аспайтын өзіндік құнмен игеруді; құбырлар арқылы мұнайдың 
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бұрынғыдан жоғары көлемдерін шығынын арттырмай тасымалдап отыруды қамтамасыз  
ететін болады.

Мұнай өңдеу саласында: мұнай өнімдерін төмен температуралық гидроконверсиялау, 
синтездеу технологиялары кез келген сападағы көмірсутекті шикізатты салыстырмалы 
түрде төмен температураларда қайта өңдеп, өндірісті тез арада қайта бейіндеу мүм-
кіндігімен нарықта сұранысқа ие өнімдерді өндіріп отыруға мүмкіндік береді. 

Көмірсутекті отындардың тиімділігі мен экологиялық тазалығы саласында: 
көмірсутекті отындарды іштен жану қозғалтқыштарында 30% және одан артық пайызбен, 
бу газдарының эмиссиясын 30% және одан артық пайызға қысқартумен қайта құрылымдау, 
биосфераға бөлінетін улаушы заттардың 95–98%-ын болдырмау SALF активаторларын 
қолдану арқылы мүмкін болады. 

Жаңғыртылатын энергия көздері саласында: жаңғыртылатын энергия көздерін 
өндіру технологиялары тұтастай саланың энергия сыйымдылығын елеулі мөлшерде азай-
туға, қолжетімсіз және қашықтағы аудандардың халқын арзан энергия мен тұщы сумен 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

Мәтінде келтірілген сілтемелер – бұл мұнай-газ саласында нысаналы мақсаты бой-
ынша қолдануға арнап ұсынуға болатын, Қазақстан Республикасының Ұлттық инженерлік 
академиясының ғалымдары, кәсіпқой мұнайшылары, өнертапқыштары әзірлеп шығарған, 
патенттер мен дипломдармен қорғалған ғылыми жарияланымдар, жаңалық ашулар, ин-
женерлік-техникалық әзірлемелер туралы деректер қоры.

ТҮЙІН СӨЗДЕР: Қазақстан Республикасының Ұлттық инженерлік академиясы, көмір-
сутекті шикізат, геологиялық барлау, өндіру, әзірлеу, тасымалдау, қайта өңдеу, жаңғы-
ртылатын энергетика, әзірлемелер мен ғылыми жаңалықтар туралы деректер қоры.

HOW TO MAKE KAZAKHSTAN THE MOST COMPETITIVE AND 
TECHNOLOGICALLY INNOVATIVE COUNTRY OF THE WORLD

N.K. NADIROV, First Vice-President of the National Engineering Academy of Kazakhstan, Acad-
emician, Honorary Oilman of the USSR

The oil industry, like the world economy as a whole, has been shaken by the previously unseen 
crisis triggered by the COVID-19 pandemic. Urgent measures requires to challenge and overcome it.

Believing that only reliance on innovation, technological progress, human capital will ensure 
the survival of the industry, the article below outlines the essence of fundamentally new, patented 
or diploma-protected scientific discoveries, technologies that address to resolve the challenges 
and ensure the Kazakhstan’s economic, environmental and commercial supremacy in every step 
of oil production – from oil exploration all the way to a gas tank.

The National Engineering Academy of the Republic of Kazakhstan has accumulated a large 
base of such solutions.

In the field of exploration: space sciencecomplimenting geologicalinnovative methods, both 
regional and detailed, allow for an order of magnitude cheaper, more accurately identify promising 
search sites and discover new oil and gas fields.

In the field of oil production and transportation: GALEX technologies will ensure the 
production of ultra-viscous, hard-to-recover oil, high water cut, depleted fields at a cost of not 
exceeding 4–5 dollars per barrel; transportation by pipelines of oil volumes times greater than the 
base volume at no costs increase.

In the field of oil refining: low-temperature hydro-conversion technology, technology foron-site 
synthesizing petroleum products from crude oil will allow deep processing of hydrocarbon products 
of any specifications at relatively low temperatures, produce market-demanded products with the 
possibility of rapid reprofiling of production.

In the area of hydrocarbon fuel efficiency and environmental efficiency: to reformat 
hydrocarbon fuels prior being burned in internal combustion engines with savings of 30% or more, 
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with a reduction in greenhouse gas emissions by 30% or more, the elimination of poisonous 
substances emissions into the biosphere by 95–98%, can be used with patented andproven SALF 
technology and devices.

In the field of renewable energy: renewable energy technologies will significantly reduce the 
energy intensity of the entire industry, provide the population of hard-to-reach and remote areas 
with cheap energy and fresh water.

The references in the text are a database of scientific publications, discoveries, engineering 
and engineering, protected patents and diplomas, recommendations created by scientists, oil 
professionals, inventors of the National Academy of Engineering of the Republic of Kazakhstan, 
which can be submitted for use for purpose in the oil and gas industry.

KEY WORDS: National Engineering Academy of the Republic of Kazakhstan, hydrocarbon 
crude, exploration, production, processing, transportation, renewable energy, development database 
and scientific discoveries.

Читайте далее в журнале «Нефть и газ», №3, 2020 год
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