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Приведены результаты исследований по гидродинамическому воздействию на
тяжелое нефтяное сырье на установке с использованием роторного активатора,
выявлены изменения фракционного состава обрабатываемой среды, обнаружена
возможность повышения температуры обрабатываемой жидкой фазы за счет саморазогрева, предложена технологическая схема подготовки сырья к переработке.
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Роторлы активаторды қолданатын қондырғыда ауыр мұнай шикізатына гидродинамикалық әсер беру бойынша зерттеулер келтірілген, өңделетін ортаның бөлшектік
құрамының өзгеруі анықталды, өзін-өзі жылытуына байланысты өңделетін сұйық фазаның
температурасын жоғарылату мүмкіндігі анықталды, шикізатты өңдеуге дайындаудың
технологиялық сызбасы ұсынылды.
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ПЕРЕРАБОТКА
Studies are presented on the hydrodynamic effects on heavy oil stock on the facility using a
rotary activator, changes in the fractional composition of the medium being treated are found, the
possibility of increasing the temperature of the treated liquid phase due to self-heating has been
discovered, a flow chart was suggested for preparing the raw material to processing.
KEY WORDS: heavy oil, high-viscosity oil, oil-bituminous rocks, oil residues, hydrodynamic
treatment.
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