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Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығының 

студенттеріне арналған. Сонымен қатар, мұнай өңдеу және мұнайхимиялық 

өндірістерде жұмыс жасайтын инженер-технологтарға және ғылыми 

қызметкерлерге өте пайдалы. 
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AЛҒЫСӨЗ 

 

Ұсынылып отырған бұл еңбек автордың бірнеше жыл бойы Атырау 

мұнай және газ университетінің «Органикалық заттардың химиялық 

технологиясы», «Мұнайгаз ісі» және «Мұнайгаз кен орындарының 

геологиясы және оны барлау» мамандықтарының студенттеріне оқыған 

лекцияларының негізінде құрастырылған. 

Мұнай мен газ адамзатты энергиямен қамтамасыз етуде шешуші роль 

атқарады, сонымен қатар, мұнайхимиялық синтезге қажетті құнды шикізат 

болып табылады, мұнайдан еріткіштерден бастап, кокс және техникалық 

көміртегі алуға болады. Қазақстан дүние жүзіндегі көмірсутекті 

шикізатардың өте көп қоры бар елдердің біріне жатады. 

Мұнайды тиімді терең өңдеу, одан экологиялық қасиеттері жақсы 

сапалы өнімдер алу проблемасы өте көкейкесті мәселе болып табылады. 

Осыған байланысты мұнайды өңдеуге әзірлеу, оны алғашқы және терең 

өңдеу процестерінің маңызы өте зор. 

Мұнай мен газ елдің экономикасын алға жетелейтін негізгі энергетика 

көзі болып тұрған кезеңде, олардың физикасы мен химиясын, алғаш және 

терең өңдеу әдістерін оқып-білу болашақ химиялық технология мамандары 

үшін ғана емес, сонымен қатар мұнай және газ өнеркәсібіне қатысы бар 

барлық қызметкерлерге де пайдалы. 

Бұл оқулықты «Органикалық заттардың химиясы және физикасы», 

«Органикалық заттар технологиясының теориялық негіздері» және «Мұнай 

мен газды өңдеудің негіздері» пәндерін оқу кезінде пайдалануға болады.  

Осы бағыттағы қазақ тілінде жазылған оқулықтардың көптеген 

жетістіктерімен қатар, бірқатар кемшіліктері де кездеседі. Мысалы, белгілі 

оқулықтардағы келтірілген мәліметтер ескірген және мұнай мен газдың 

заманауи технологиясының ғылыми жетістіктері толық көлемде жазылмаған 

болып келеді. 

Сонымен қатар, мұнай мен газды өңдеудің біріншілік процестерімен 

қатар, соңғы жылдары екіншілік өңдеу процестерінің жаңа әдістері белгілі 

болды, ал ол процестер туралы мәліметтерді тек қана арнайы басылымдардан 

оқуға болады. 

Оқулықта мұнай мен газдың химиясы және физикасымен қатар, оларды 

өңдеудің негізгі процестерінің химизмі енгізілген. Сонымен қатар, мұнай 

химиясы өнімдерінің алыну жолдары, қасиеттері және оларды қолдану 

туралы мәліметтер кеңінен келтірілген. 

Оқу бағдарламасында қарастырылған сұрақтардың көптігі және 

әрқилылығы оқулықты жазу кезінде біраз қиындықтар туғызды. Сондықтан 

бұл еңбек кемшіліксіз емес деп айта алмаймын, егер сын пікірін білдіріп, 

хабарласатын әріптестерім бар болса шын жүректен қуанып қабылдаймын. 
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1.     МҰНАЙДЫҢ ПАЙДА БОЛУЫ, ӨНДІРУ ЖӘНЕ  

ӨҢДЕУ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТ 

 

1.1.    Мұнайдың пайда болуы туралы гипотезалар 

 

Мұнайдың қалай пайда болғандығы туралы сұрақтар адам баласын 

ертеден бері қызықтырып келеді. Осы мәселе айналасында әлі күнге дейін 

пікір-талас басылған жоқ. Мұнайдың пайда болуы туралы әртүрлі теориялар 

мен гипотезалар екі негізгі топқа бөлінеді: бейорганикалық және 

органикалық теориялар. 

1866 жылы француз химигі М. Бертло мұнай Жер қойнауында 

минералды заттардан түзілді деген болжам айтты. Өзінің теориясын дәлелдеу 

мақсатында ол бірнеше тәжірибелер жүргізіп бейорганикалық заттардан 

көмірсутектер синтездеді. 

Он жылдан соң, 1876 жылы 15 қазанда Ресейдің химия қоғамының 

жиналысында Д. И. Менделеев мұнайдың пайда болуы туралы гипотезасын 

ұсынды. Ғалымның пікірінше, таулардың түзілу процестері кезінде пайда 

болған сызаттар, жарықтар арқылы Жер қыртысына тереңдеп су өтеді. 

Температура мен қысымның әсерінен су жер қойнауында темір карбидімен 

әрекеттеседі, нәтижесінде темір оксиді және көмірсутектер, мысалы этан 

түзіледі. Түзілген заттар сол сызаттар арқылы жер қыртысының жоғарғы 

қабаттарына көтеріліп, кеуек шөгінділерді толтырады. Менделеев өзінің 

пікірін құрамында көміртегі мөлшері көп шойынды күкірт қышқылымен 

әрекеттестіргенде сутегі және қанықпаған көмірсутектердің түзілетіндігіне 

сілтеме жасап түсіндіреді. 

Бастапқыда Менделеевтің бұл идеясын геолотар қолдай қоймады, олар 

зертханада жүргізілген тәжірибелер, табиғатта жүретін процестерден көп 

ерекшеленеді деп есептейді. 

Алайда, карбидті теория астрофизиктер тарапынан жаңа дәлелдемелер 

негізінде қолдау тапты. Аспан денелерінің спектрлерін зерттеу барысында 

Юпитер және басқа ірі планеталардың атмосферасынан, сонымен қатар 

кометалар қабаттарынан көміртектен және сутектен тұратын қосылыстар 

анықталған. Егер, космоста көмірсутектер кең таралған болса, онда табиғатта 

бейорганикалық заттардан органикалық заттардың синтезінің жүруі мүмкін 

ғой. 

1927 жылы В.И.Вернадский «Мұнайдың бейорганикалық генезис 

теориясын жақтаушы ғалымдар әлі күнге дейін өз пікірлерін айтуда, 

дегенмен мұнайдың ірі жинақталған орнына және мұнайлы аймақтарға бұл 

көзқарастың үйлеспейтіндігі анық болып келеді» деп жазған. Мұнайдың және 

мұнай тәрізді өнімдердің хроматограммаларын салыстырған кезде 

спектрлердің бір-біріне мүлдем ұқсамайтындығын көруге болады. 

1888 жылы неміс ғалымдары Г. Гефер және К. Энглер 400 оС 

температурада және 1 МПа қысымда балық майын қайта айдауға тәжірибе 
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жасады. Оларға құрамында алкендер, нафтендер және арендер бар майлағыш 

майлар, парафиндер мен қаныққан көмірсутектер алуға мүмкіндік туды. 

Кейінірек, яғни 1919 жылы академик Н. Д. Зелинский Балшах көлінің 

түбінен алынған өсімдік тектес органикалық тұнба – сапропельді өңдеу 

арқылы бензин, керосин, ауыр майлар, сонымен қатар метан алған. 

Міне, осындай тәжірибелер арқылы мұнайдың пайда болуының 

органикалық теориясы дәлелденді. 

ХХ ғасырдың екінші жартысынан бастап жер қыртысында мұнайдың 

пайда болуының органикалық тұнба-миграциялық теориясы қалыптасты. Бұл 

теорияның пайда болуы мен қалыптасуына зор еңбек сіңірген ғалымдар 

қатарында И.М.Губкин, А.Д.Архангельский, В.С.Соколов және т.б болды. 

Бұл теория бойынша мұнай генезисінің бастапқы материалдары ірі су 

қоймаларының органикалық тұнбалары (планктон, балдырлар, 

микроорганизмдер, ұсақ жәндіктер) болып табылады. Олар өлгеннен кейін 

судың түбінде шөгінді қабат – сапропель түзеді. Шөгінді қабат тығыздалған 

сайын биохимиялық процесстер тездейді, жоғары температураның және 

қысымның әсерінен органикалық заттардың химиялық реакциялары 

басталады, 60 оС жоғары (бірақ 200 оС жоғары емес) температурада мұнай 

«пісе» бастайды. Мұнайдың негізгі түзілу аймағы болып есептелетін 3-7 км 

тереңдікте қолайлы температура болып 60-120 оС саналады. Осы жерде 

миллиондаған жылдар бойы мұнай «пісіп жетіледі». Бұл процестердің 

өнімдері – газ және сұйық көмірсутектер. 

Мұнай мен газдың кенорындары сақталатын таулы жыныстарды 

коллекторлар деп атайды. Ең жақсы коллекторлық қасиеттер шөгінді 

жыныстарда (құм, саз, известь т.б.) болады. Коллекторлы жыныстардың ең 

маңызды қасиеттеріне тесікшелердің болуы және өткізгіштігі жоғару болуы 

жатады. Көмірсутекті жанғыш қазбалардың көп жиналған жерін кенорны деп 

атайды. Кенорындарды сәйкесінше былай бөлуге болады: 

 газ кенорны – құрамында 90% және одан көп метан болатын, тек қана 

газдан тұратын болса; 

 газдыконденсат кенорны – қысымды атмосфералыққа дейін 

төмендеткенде газдан 300-400 оС қайнайтын көмірсутектердің конденсаты 

алынатын болса; 

 мұнай кенорны – негізінен мұнайдан тұратын болса; 

 мұнайгаз кенорны – егер мұнай қабатының үстінде газ қабаты болса. 

Сонымен, бүгінгі күні табиғатта мүнайдың пайда болуы туралы екі түрлі 

көзқарас бар. Бірі – биогенді, бұл теория бойынша мұнай жануарлардың 

немесе өсімдіктердің қалдықтарынан пайда болды. Екіншісі – абиогенді, бұл 

теория бойынша табиғатта мұнай бейорганикалық заттардан синтезделді. 

Егер биогенді теорияны жақтаушылардың пікірі дұрыс болса, онда бірнеше 

миллион жылдар бұрын пайда болған мұнай жуық арада тауысылуы мүмкін. 

Ал, шындық абиогенді теорияны жақтаушылар жағында болса, онда бұған 

ешқандай негіз жоқ. Жер сілкінісі нәтижесінде жер қыртысының жарылуы, 

бұзылуы болып тұрады, жер бетінде судың мөлшері өте көп, жердің ядросы 
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кейбір мәліметтер бойынша таза темірден тұрады. Бір сөзбен айқанда, жер 

қыртысында мұнай әлі де түзіліп жатыр, демек оны таусылады деп қорқуға 

ешқандай негіз жоқ. 

1.2. Мұнай мен газды өндіру туралы мағлұмат 

 

ХХІ ғасырдың басында мұнайдың дәлелденген қоры 1070,7 млрд. 

баррель (1 баррель = 159 л), газ – 148,7 трлн. м3 болса, 2008 жылы мұнай – 

1258,0 млрд. баррель, газ – 185,0 трлн. м3 болды. Жаңадан ашылған кен 

орындары бұл көрсеткішті аздап өзгертуі де мүмкін. Зерттеу-барлау 

жұмыстары қарқынды түрде Оңтүстік Атлантикада (Батыс Африка және 

Латын Америкасы жағалауларында), Каспий теңізінде (Қазақстан 

секторында), Солтүстік теңізде, Аляскада, Мексика шығанағында 

жүргізілуде. 

Дүние жүзіндегі ең ірі мұнай кенорнында мұнайдың қоры 20 млрд. 

тоннадан артық. Төменде ең ірі 10 мұнай кенорындары көрсетілген 

(дәлелденген қоры): 

1. Чиконтепек Мексиканың шығыс жағалауында орналасқан (22,1 

млрд. Тонн). Оператор – Pemex;  

2. Аль-Гавар Сауд Арабиясында Парсы шығанағының бассейнінде 

орналасқан (20 млрд. тонн). Оператор – Saudi Aramco; 

3. Үлкен Бурган Кувейтте орналасқан (13 млрд. тонн). Оператор – 

Kuwait Petroleum Corp; 

4. Кариока Сугар Лоаф Бразилияда Атлант мұхитында орналасқан (11 

млрд. тонн). Оператор – Petrobras; 

5. Шельф Боливар мұнай кенорны мен Венесуэланың Лагунильяс, 

Тиа-Хуана, Бочакеро мұнай кенорындарының тобы Маракайбо мұнайгаз 

бассейнінде орналасқан (8,3 млрд. тонн).  Оператор: Petroleos de Venesuela; 

6. Жоғарғы Закум мұнай кенорны Біріккен Араб Эмиратында, 

Парсы шығанағында орналасқан (8,2 млрд. тонн ). Оператор – ADNOC, 

ExxonMobil, Japan Oil Development Co.; 

7. Қашаған ірі мұнайгаз кенорны Каспий теңізінің солтүстігіндегі 

Қазақстандық секторында орналасқан. (8,0 млрд. тонн). Оператор – ENI, 

КазМунайГаз, Chevron, Total, Shell; 

8. Ресейдің ірі мұнай кенорны Самотлор Ханты-Мансы автономиялық 

округінде орналасқан (7,1 млрд тонн). Оператор – ТНК-ВР; 

9. Солтүстік/Оңтүстік Парс Парсы шығанағының орталық 

бөлігінде Катар (Солтүстік) мен Иранның (Оңтүстік Парс) аймақтық 

суларында орналасқан (7 млрд. тонн). Оператор – Qatar Gaz, Petropars; 

10. Дацин Қытайда орналасқан (6,3 млрд. тонн). Оператор – 

PetroChina. 

Кәзіргі кезде мұнай өндіруші басты 15 ел «Миллионерлер клубына» 

кіреді, олар тәулігіне 1 млн баррель мұнай өндіреді. 2010 жылдың басындағы 

мәліметтер бойынша мұнай өндіру (млн т/жылына) былай көрсетіледі: 

 



8 

 

Дүние жүзі бойынша       3295 

ОПЕК*                              1332 

Ресей                                   425 

Сауд Аравиясы                  423 

АҚШ                                   290 

Қытай                                  170 

Иран                                    170 

Мексика                              160 

Норвегия                             150 

Венесуэла                            120 

Ұлыбритания                      110 

Индонезия                           100 

Канада                                  100 

Ирак                                     100 

Нигерия                                100 

Кувейт                                    80 

Ливия                                     75 

 

 

*ОПЕК – мұнайды экспорттаушы елдердің одағы (Сауд Аравиясы, Иран, 

Венесуэла, Біріккен Араб Эмираттары, Кувейт, Нигерия, Ливия, Индонезия, 

Алжир, Ирак, Катар, Габон). 

 

Қазақстан әлемдегі алғашқы мұнай өндіруші елдердің бірі. Жайық пен 

Жем өзендерінің бойында, Каспий теңізінің жағалауында өмір сүрген 

тұрғындар жер бетіне шығып жатқан мұнайды емдік мақсатта пайдаланып 

келген, соған сәйкес жер атауларын берген, мысалы Майтөбе, Майкөл, 

Майқұдық, Мұнайлы, Қарашұңғыл, Қарамай, Жақсымай т.с.с. 

Қазақстанның мұнайгаз өнеркәсібінің құрылуы мен дамуының негізгі 

сатыларын үшке бөлуге болады. 

Бірінші саты – 1911-1921 жж. 

ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басында Россияда мұнай өндіру 

тез қарқында дами бастады. Мысалы, 1870 жылы елде 1,7 млн пұт мұнай 

өндірілген болса, 1880 жылы – 21,5 млн, 1890 жылы – 243 млн, ал 1902 жылы 

637,7 млн пұт мұнай өндірілді.  

Жем бойындағы мұнай кәсіпшіліктерін игеру алғашқыда Ресейдің ұсақ 

кәсіпкерлерінің ықпалында болды. 1899 жылы 40 метр тереңдіктен 

Қарашұңғыл деген жерден мұнай фонтаны атылды. Осылайша Қазақстанның 

мұнай байлығын игеру басталды. 

ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басында Ұлыбританияның, 

Германияның, Голландияның; АҚШтың, Францияның ірі финанс 

корпорациялары арасында мұнай кен орындарын және мұнай өнімдерін 

сататын нарықтарды қолдарына алу үшін күрес басталды. Қазақстандағы 

алғашқы ағылшын акционерлік қоғамы болып Жайық-Каспий мұнай қоғамы 

құрылды, оның қарауына 22500 м2 аймақ ды. Бір ғана Доссорда 124 мұнай 

өндіретін кеніштер болған.  

1911 жылы 29 сәуірде Доссор кенорнының № 3 ұңғымасынан 225 метр 

тереңдіктен алғашқы фонтан атылған. 30 сағаттың ішінде 16700 пұт мұнай 

жер бетіне шыққан. Мұнайдың сапасы өте жақсы болған, керосиннің 

мөлшері 70 пайызға дейін жеткен. Осылайша Жем бойында ірі өндірістік 

деңгейде мұнай өндіру басталды. 

Осы кезеңде Жайық-Жем аймағында 11 ресейлік және шетелдік мұнай 

компаниялары жұмыс жасады, олардың негізгі капиталы 60 млн рубль 
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шамасында болды. Шетелдік капиталдың үлесі жалпы капиталдың 2/3 тең 

болды, соның ішінде ағылшын капиталы 12 млн рубльге тең. Қазіргі кезде де 

Қазақстанның мұнай өнеркәсібінің дамуына үлес қосып жатқан ағылшын 

компаниялары аз емес, солардың ішінде «Бритиш газ», «Роял Датч Шелл», 

«Бритиш петролеум» т.б. атауға болады. Қазақстан экономикасының 

дамуында шетелдік капитал үлкен роль атқарады, олар алдыңғы қатарлы 

өндірістік және коммерциялық тәжірибелер, жаңа идеялар мен технологиялар 

әкеледі. 

1911-1914 жылдар аралығында Жем бойында 422743 тонна мұнай 

өндірілді. Алайда, бірінші Отан соғысы, одан кейінгі Россиядағы 

революциялық процестер, ақ гвардияшылардың қожалығы бұл жердегі мұнай 

өндіру кешендерінің жұмысын тоқтатып тастады. 1920 жылдың аяғында 

мұнай өндіру 37400 тонна болды, яғни 1914 жылдың деңгейімен 

салыстырғанда 13,7 пайызды құрады. 

Екінші саты – 1921-1991 жж.  

Мұнай кәсіпшіліктерін мемлекет меншігіне айналдырғаннан кейін 1922 

жылдардан бастап, мұнайлы Жем өлкесінің дауында жаңа дәуір басталды. 

Трест «Эмбамұнай», мұнай тасымалдау, құрылыс, энергиямен жабдықтау 

және т.б. салалар бойынша кәсіпорындар құрылды. 1943 жылы жылдық 

мұнай өндірудің ең жоғарғы көрсеткіші – 978800 тонна мұнай өндірілді. 

1950 жылдардың аяғында Жем бойындағы және Ақтөбе облысындығы 

барланған кен орындарының жартысынан көбі игерілді. Мұнай өндіру 

деңгейі жылына 1 млн тоннаға жетті.  

1960 жылдардың басында «Жетібай» ауданында Маңқыстау мұнайының 

алғашқы фонтаны атылды. Еділ-Жайық аймағында «Мартыши» кенорны іске 

қосылды. Қазақстан бойынша мұнай өндіру деңгейі жылына 10 млн тоннадан 

асты. 

1970 жылдары Қазақстандағы мұнай өндіру деңгейі жылына 20 млн 

тоннаға жетті. 

1980 жылдары «Теңіз» кенорны, «Қарашығанақ» газдыконденсат 

кенорны қолданылуға берілді, «Жаңажол» газдыконденсат кенорны ашылды. 

Қазақстандағы мұнай өндіру деңгейі жылына 25 млн тоннаға жетті. 

Үшінші саты – 1991-2016 жж.  

Қазақстанның егемен, тәуелсіз ел ретінде 25 жыл өмір сүруі кезінде 

елдің экономикасының дамуына мұнайгаз саласының атқарған ролі өте 

қомақты. 

1991 жылы көмірсутекті шикізаттарды өндіруші 55 елдің арасында 

Қазақстан 24 орын алды.  

Қазақстанда осы күні жұмыс жасап жатқан шетелдік және отандық 

компаниялар бір кездері қазақстандық мұнайшылардың дайындаған және 

уақытша тоқтатып тастаған ұңғымаларын пайдалануда. 100 Жылға жуық 

уақыт ішінде мұнай өндіру 2,5 мың есе өсті. 1911 жылдан 1991 жылға дейін 

543,43 млн тонна, 1992 жылдан 2001 жылға дейін 264,66 млн тонна мұнай 
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өндірілді. 2001 жылы барлық компаниялар 40 млн тонна мұнай өндірсе, 2010 

жылы газды конденсатпен қосып есептегенде 77,91 млн тонна өндірілген. 

2000 жылы қазақстан мұнайгаз секторының жаңа парағы ашылды – 

теңізде мұнай барлау жұмыстары басталды. 2004 жылы Каспий шельфінде 

«Қашаған» кенорнында фонтан атылды. 

Табиғи газдың барланған және бағаланған қоры 3,3 трлн м3 шамасында 

және олар 94 кенорындарында орналасқан. Табиғи газдың 98 пайызы Батыс 

Қазақстанның 4 облыстарында орналасқан. 

Газдың болжамды ресурсы негізінен Каспий шельфі есебінен 6-8 трлн м3 

құрайды.  

Табиғи зазды өндіру мен оны өндірісте қолдану көрсеткіштері мынадай: 

1991 – 7,8 млрд м3, 2,7 млрд м3; 2006 – 27 млрд м3, 14,8 млрд м3; болжам 

бойынша 2010 – 39,8 млрд м3, 25,1 млрд м3. 

Қазақстанда мұнай өндіру соңғы кезде жедел қарқында жүруде. Мысалы, 

2007 жылы 70,5 млн тонна мұнай өндірілсе, соның 61,1 млн тоннасы 

экспортқа шығарылды, 13,7 млн тоннасы өңделді. 2015 жылы мұнай өндіру 

85 млн тоннаға жетті. 

Мұнайдың  дәлелденген қоры бойынша Қазақстан дүние жүзіндегі 

жетекші 15 елдің қатарына кіреді, көмірсутекті шикізаттың әлемдік қорының 

3,3% ие. Көмірсутекті шикізаттың жалпы болжамды өндіру ресурстары 

республикада 17 млрд тонна құрайды, соның ішінде 8 млрд тоннасы Каспий 

теңізінің қазақстандық секторына келеді. Қазақстан территориясының 62 

пайызын мұнай мен газ аймағы алып жатыр. Осы аймақта 172 мұнай және 42 

конденсатты кенорындары орналасқан. Көмірсутектер қорының шамамен 

70% еліміздің батысында жинақталған. 

Қазақстанның ең ірі мұнайгаз кенорындарын атап өтсек: 

1. Шығыс және Батыс Қашаған. Дүние жүзінде соңғы 40 жылда 

ашылған ең ірі мұнайгаз кенорны, сонымен қатар теңіздегі аса ірі мұнай 

кенорны. Кенорны XIX ғасырдағы белгілі ақын-жырау Құржымұлы Қашаған 

есімімен аталады. 

Қашағанның геологиялық қоры 6,4 млрд. тонна мұнай деп бағаланды. 

Қашағанда табиғи газдың 1 трлн м3 астам қоры бар. Мұнайды өндіру 2012 

жылдың соңына белгіленген болатын, алайда құбырлар жүйесіндегі 

техникалық ақауларға байланысты 2016 жылдың соңына шегерілді. ENI 

корпорациясының есебі бойынша 2023 жылдары Қашағанда мұнай өндірудің 

көлемі жылына 75 млн. тоннаға жетуі тиіс. Қашағанды игеру арқылы 

Қазақстан әлемдік мұнайөндірушілердің ТОП-5 қатарына енуі тиіс. 

«Қашаған» жобасында Eni, KMG Kashagan B.V., Total, ExxonMobil, 

Royal Dutch Shell компанияларының әрқайсысының 16,81%, ConocoPhillips 

— 8,4%, Inpex — 7,56% үлесі бар. Олардың барлығы бірігіп North Caspian 

Operating Company (NCOC) компаниясының құрамына кіреді. 

2. Теңіз. Атырау облысында Атырау қаласынан 160 км оңтүстік-

шығыста орналасқан ірі мұнайгаз кенорны. Каспий маңы мұнайгаз 
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провинциясына жатады. 1979 жылы бұрғылап барлау жұмыстары басталды. 

1991 жылы мұнай өндіру өндірістік деңгейде басталды. 

Мұнайдың геологиялық қорының болжамды көлемі 3,1 млрд тоннаны 

құрайды. Кенорынның игерілу қоры 750 млн тонна мұнай және 1,8 трлн м3 

табиғи газ деп бағаланған. 

1993 жылы Қазақстан Үкіметі Теңіз кенорнын игеру мақсатында 

«Chevron» компаниясымен бірігіп ЖШС «Теңізшевройл» БК құрды. Бүгінде 

төрт компаниямен серіктес болып табылады: «Қазмұнайгаз» ҰК АҚ (20%), 

«Chevron Overseas» (50%), «Exxon Mobil» (25%) және «LukArco»(5%). 

3. Өзен. Маңқыстау облысындағы мұнайгаз кенорны. 1961 жылы 

ашылды. 

Мұнайдың қоры 1,1 млрд. тонна. Шикізат базасына «Өзен» және 

«Қарамандыбас» мұнайгаз кенорындары, «Тасболат», «Батыс Тенге», 

«Ақтас», «Оңтүстік Жетібай» газды конденсаты кенорындары және  «Шығыс 

Өзен» газ кенорны кіреді. Жалпы игерілу қоры 191,6 млн. тонна мұнайға 

бағаланған. 

Кенорынның операторы «ҚазМұнайГаз Барлау және Игеру» АҚ. 2008 

жылы мұнай өндіру 7 млн. баррель құрады. Мұнай өндірудің рекордты 

деңгейі – 16,3 млн тонна 1975 жылы, ал ең төменгі көрсеткіші – 2,7 млн. 

тонна 1994 жылы белгіленді. 

4. Қарашығанақ. Батыс Қазақстан облысында орналасқан мұнайгазды 

конденсатты кенорны. 1979 жылы ашылды. 

Кенорнының бастапқы қоры 1 млрд тоннадан астам мұнай мен газды 

конденсаттан тұрады. Кенорнын дамыту жобасында жыл сайын газды өндіру 

2016 жылға дейін 25 млрд м3 жеткізу болып табылады. Қарашығанақ 

кенорнынан өндірілген газдың бір бөлігі құбыр арқылы Орынбор газөңдеу 

зауытына қайта өңдеу үшін жеткізіледі. 

Қазіргі таңда өнімді бөлу жөніндегі келісім шартқа сәйкес кенорнын 

құрамында British Gas және Eni (әр қайсысы 32,5 %), ChevronTexaco (20 %) 

және «Лукойл» (15 %) бар халықаралық консорциум игеруде. Қарашығанақ 

жобасын іске асыру үшін осы компаниялар «Карачаганак Петролиум 

Оперейтинг Б. В.»  (КПО б.в) бірікті. КПО  жобаны 2038 жылға дейін 

басқарады деп жоспарланды.  

5. Қаламқас. Маңғыстау облысының Бозащы жарты аралындағы 

мұнайгаз кенорны. 1979 жылы кенорнын игеру басталды.  

Мұнайдың геологиялық қоры – 510 млн тонна, жалпы геологиялық қоры 

– 1000 млн тонна. Мұнайдың жобалық игерілуі жылына 3-тен 15 млн тоннаға 

дейін. 

«Солтүстік Қаламқас» кенорнының оператораторы «Барлау және Игеру 

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ. Кенорнын игеруді «Маңғыстаумұнайгаз» ААҚ 

жүргізеді. Мұнай өндіру 2008 жылғы көрсеткіш бойынша 4,2 млн тоннаға 

тең. 

6. Жаңажол – Ақтөбе облысындағы газды конденсатты кенорны. 

кенорын 1978 жылы  ашылған. 
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Кенорнындағы мұнайдың геологиялық қоры 500 млн тоннаға бағаланды. 

Игеру жұмыстары 1983 жылдан басталды. Өндірілу қоры 100 млн м3 артыққа 

бағаланды, шамамен оның үштен бірі өндірілген. 2010 жылы мұнай өндіру 

шамамен 4 млн. тоннаға тең болды. Сонымен қатар, есептеулер бойынша 

кенорнында 133 млрд. м3 газ сақтаулы. 

Жаңажол кенорнын CNPC-Ақтобемұнайгаз - Қазахстан-Қытай біріккен 

компаниясы игеруде. 

7. Жетібай — газдыконденсаттымұнайлы кенорны Маңғыстау облысы  

Маңғышлақ жарты аралында орналасқан, 1961 жылы ашылған. 

Мұнайдың геологиялық қоры 330 млн тоннаны құрайды, мұнайдың 

қалдық қоры 68 млн тоннаға тең. Мұнай өндірудің 2010 жылғы көрсеткіші 

1,12 млн тонна деп бағаланды. 

Қазіргі таңда кенорнын игеру жұмысын «Маңғыстаумұнайгаз» ААҚ 

және оның ӨК Жетібаймунайгаз жүргізуде.  

8. Ақтоты – теңіздегі мұнай кенорны. Атырау қаласынан 200 км 

оңтүстік-шығыста орналасқан, 2003 жылы ашылған. «ҚазМұнайГаз Барлау 

және Игеру» АҚ игеруде. 

Геологиялық қоры 269 млн. тонна мұнайға тең, өндірілетін қоры – 100 

млн. тонна. 

Кәзіргі уақытта кенорны North Caspian Operating Company (NCOC) 

консорциумының контракт территориясына кіреді.  

9. Қаламқас-теңіз – теңіз мұнай кенорны. Бозащы жарты аралынан 150 

км солтүстік-батыста орналасқан. 2002 жылы ашылған. 

Геологиялық қоры 156 млн. тонна мұнайды құрайды, өндірілу қоры – 57 

млн. тонна. 

Кәзіргі уақытта кенорны North Caspian Operating Company (NCOC) 

консорциумының контракт территориясына кіреді.  

10. Қайраң – теңіз мұнай кенорны. Атырау қаласынан 150 км оңтүстік-

шығыста орналасқан. 2003 жылы ашылған.  

Мұнайдың геологиялық қоры 150 млн тонна, өндірілу қоры – 56 млн. 

тонна. 

Кәзіргі уақытта кенорны North Caspian Operating Company (NCOC) 

консорциумының контракт территориясына кіреді.  

11. Кенкияқ – Ақтөбе облысында орналасқан мұнай кенорны. 1959 

жылы ашылған.  

Мұнайдың геологиялық қоры 150 млн тонна мұнайға тең, қалдық 

өндірілу қоры 10,8 млн тонна мұнайға бағаланған. 

Кенорнының операторы  «Барлау және Игеру «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ. 

2008 жылы 2 млн тонна мұнай игерілген. 

ХХ ғасырдың басында дүние жүзінде энергияның негізгі көзі тас көмір 

болды. Мұнай мен газды өндірудің артуы, құбырлар арқылы тасымалдау 

әдісінің дамуы бұл энергия көздерінің пайдасына шешілді. ХХ ғасырдың 60-

70 жылдары отын-энергетикалық баланста (ОЭБ) мұнай мен газдың үлесі өте 

тез қарқында көтерілді. 1.1-Кестеде әлемдік ОЭБ келтірілген: 
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Кесте 1.1. Әлемдік отын-энергетикалық баланстағы энергия 

көздерінің үлесі (%) 

 

Энергия көздері  1900 ж. 1980 ж. 1990 ж. 2000 ж. 2020 ж. 

Мұнай 3,7 43,5 37,6 36,0 21,2 

Газ  1,1 18,8 20,8 19,0 19,0 

Қатты отын 93,2 28,9 29,1 24,0 33,2 

Атом  0 2,5 5,6 6,0 13,6 

Су, жел, күн  энергиялары 2,0 6,3 6,9 15,0 13,0 

 

1.2-Кестеде әлемнің түрлі аймақтарында мұнайды және мұнай өнімдерін 

жыл бойы пайдалану туралы мәліметтер келтірілген. 

 

Кесте 1.2. Мұнай және мұнай өнімдерінің импорты мен экспорты 

(млн т/жылына) 

 

 

Аймақ, ел 

Импорт  Экспорт  

мұнай мұнай 

өнімі 

 

мұнай мұнай 

өнімі 

 

АҚШ 446,0 103,6 3,2 39,6 

Канада  45,4 7,7 64,4 19,8 

Мексика  - 17,5 86,7 3,7 

Оңтүстік және Орталық Америка  44,6 10,5 104,3 47,5 

Батыс Европа 402,7 96,0 63,7 40,0 

ТМД 0,3 5,6 142,9 67,7 

Орталық Европа 50,7 12,1 0,1 5,7 

Таяу Шығыс 4,2 4,6 835,9 105,7 

Солтүстік Африка 7,9 5,1 100,3 34,7 

Батыс Африка 2,8 7,9 161,5 2,8 

Шығыс және орталық Африка  22,3 4,8 6,0 0,3 

Австралия және Мұхит аралдары 24,3 4,6 17,2 5,0 

Қытай  70,3 18,0 10,4 6,9 

Жапония  215,0 49,0 0,1 3,8 

Басқа елдер - 20,0 15,8 20,0 

Барлығы  1660,7 451,2 1660,7 451,2 

 

Әлемдік тәжірибеде сұранысқа сәйкес мұнайдың бағасын бір деңгейде 

ұстап тұру үшін оны өндіруге квота белгіленеді. Халықаралық энергетикалық 

агентствоның болжамы бойынша мұнайға деген дүние жүзілік сұраныс 

жақын арада орташа есеппен жылына 1,6-1,8 пайызға өсіп отырады, соған 

сәйкес оны өндіру де өседі. Мұнай нарығының тұрақтылығы үшін сұраныс 

пен тапсырыстың арасында баланс болу керек. 2014 жылға дейін әлемдік 
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нарықта мұнайдың бағасы өте тез өсті. Мысалы,  1970 жылы 1 баррель мұнай 

2,7 долларға тең еді, 1990 жылы – 20 доллар, 2005 жылы – 59 доллар, 2008 

жылы – 100 доллардан асып кетті. Ал, 2015 жылдың басынан бері мұнайдың 

бағасы күрт төмен түсуде.  

Мұнай бағасының құбылуы конкуренцияның күшеюінен, тасымалдау 

шығындырының өзгеруінен, мұнай өндіруші аймақтардағы қақтығыстардың 

әсерінен, альтернативті энергия көзінің пайда болуынан, алпауыт елдердің 

арасындағы саясатқа т.б. жағдайларға байланысты. 

Мұнай өте айрықша орны толмайтын табиғи байлық. Егер мұнайдың 

қорын сақтау мәселелері шешілмесе адамзат бір кездері өте үлкен 

проблемаларға кезігеді. Болжамдарға сәйкес мұнайды осы күнгі деңгейде 

өндіре беретін болса, онда мұнайдың барлық қоры 43 жылға жетеді, ал газ – 

63 жылға жетеді. Ауыр мұнайлардың қоры 3-4 есе көп, алайда оларды 

өндіруде көптеген қиындықтар кездеседі. 

Адамзат соңғы 2000 жыл бойы пайдаланған барлық энергияның 

жартысын соңғы 100 жылда қолданған. Энергияны қодану одан әрі өсуде. 

Жыл сайынғы энергияны пайдалану жылдамдығы Жер бетіндегі адамдар 

санының өсуінен тез, қазір 1 адам орташа алғанда 2,5-3,0 тонна отын 

пайдаланады. Әрине энергияны пайдалану әр елде әр түрлі: экономикасы 

дамыған елдерде, мысалы АҚШ-та 12 тонна, ТМД елдерінде – 6 тонна, ал 

дамушы елдерде – 0,2 тоннадан келеді. 

 

1.3. Мұнай өңдеудің қысқаша тарихы 

 

Алғашқы мұнай өңдеу зауыты (МӨЗ) 1860 жылы АҚШ-та Пенсильвания 

штатында Титусвиллде құрылған. Осы кезден бастап әлемнің әртүрлі 

елдерінде мұнайды айдау өндірісі тез қарқында дами бастады. 

Азербайджанда Баку қаласында 1869 жылы 23 мұнай айдау қондырғысы 

жұмыс жасап тұрды. 

Мұнай өңдеу өнеркәсібінің жедел қарқында дамуы ХХ ғасырда 

басталды. Мұнай өңдеу көлемін өсірумен қатар, өндірілген өнімдердің 

сапасын арттыру бағытында да көптеген жұмыстар жасалуда. Катализдік 

риформинг қондырғысында жаңа биметалдық полифункционалды 

катализаторларды қолдану бензиннің шығымын 95% дейін, октан санын 2-4 

ретке дейін көтеруге мүмкіндік туғызды. Мұнай химиясы саласына қажетті 

көмірсутектердің ассортименті өсті. 

Дүние жүзіндегі ең ірі тәулігіне 817 мың баррель мұнай өңдейтін МӨЗ 

Оңтүстік Кореяда орналасқан, SK Corparation компаниясына қарайды.  

Венесуэлада 2 МӨЗ біріктірген Paraguana МӨ орталығы бар, жиынтық қуаты 

тәулігіне 940 мың баррель. 15 ең ірі МӨЗ-ры қатарына бұлардан басқа 

Оңтүстік Кореядағы LG-Caltex (қуаты 633 мың барр/тәулік) және Exxon 

Mobil (580 мың барр/тәулік), Сингапурдағы 2 завод (Exxon Mobil и Shell 

Eastern Petroleum Ltd.), АҚШ-ғы Exxon Mobilдің 2 заводы мен «Бритиш 
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петролеум» компаниясының 2 заводы және Индияда, Иранда, Сауд 

Аравиясында, Виргиния аралдарында орналасқан заводтар кіреді.  

Қазір Қазақстанда 3 МӨЗ (Атырауда – 1946 жылы, Павлодарда – 1975 

жылы, Шымкентте – 1980 жылы  іске қосылған) және 3 ГӨЗ (Маңғыстау 

облысында, Ақтөбе облысында, Атырау облысында) жұмыс жасайды. 

Төртінші МӨЗ салу жоспарға енгізілді. 

Қазақстанда мұнайдың өте мол қоры болғандықтан, оны өңдеу мен 

қолданудың тиімді жолдарын табудың маңызы зор. Сондықтан мұнай 

кешендері құрылымын өзгерткен жөн, ол үшін өңдеу процестерін жедел 

түрде дамытып, мұнайдың экспортын азайту керек. Бұл бір жағынан келешек 

ұрпаққа табиғи байлықты сақтап қалуға мүмкіндік береді. 

Мұнай шикізатын өңдеуде Қазақстандық МӨЗ-ры толық қуаттарын 

пайдаланып отырған жоқ және шикізат конверсиясы да төмен дәрежеде 

жүргізілуде. 

Әлемнің дамыған елдерімен салыстырғанда Қазақстанда мотор 

отындарын және басқа мұнай өнімдерін қолдану жан басына шаққанда өте 

төмен деңгейде болып отыр. 

Мұнай өңдеудің техникалық базасын жаңарту, тереңдігі мен көлемін 

арттыру өте маңызды мәселелер болып табылады. Осыған байланысты мұнай 

өңдеу қуатын жақсарту жоспарланып отыр. 

Атырау мұнай өңдеу зауытында (АМӨЗ) қайта құрастыру 

жұмыстарының бірінші кезеңі 2006 жылы тамызда аяқталды. Жүргізілген 

жұмыстар нәтижесінде қоршаған ортаға тасталған зиянды заттардың 

азаюына байланысты экологиялық жағдай жақсарды. АМӨЗ қайта құрастыру 

арқылы ЕВРО стандартқа сәйкес келетін мұнай өнімдерін шығара бастады. 

Қайта құрастырудың екінші кезеңінде бензол және п-ксилол өндіру цехы іске 

қосылса, мұнайды терең өңдеу цехының жұмыстары аяқталып келеді. 

Шымкент мұнай өңдеу зауытында (ШМӨЗ) қайта құрастыру 

бағытындағы жұмыстар 2009-2010 жылдары басталды. 

Павлодар мұнайхимиясы зауытында (ПМХЗ) қуаты 20000 м3/сағ 

болатын сутегі өндіру қондырғысы салынуда. Қондырғы толықтай жұмыс 

жасағаннан кейін гидротазалау процесі сутегімен қамтамасыз етіледі және 

тауарлы өнімдердің күкірттен тазару дәрежесі артады, өнімдердің сапасы 

артып, халықаралық ЕВРО стандартқа сәйкес келетін болады. 

Көптеген дамыған елдерде мұнайды өңдеу көлемі өндіруден көп артық 

болып келеді. Мысалы, АҚШ-та жылына 360 млн тонна мұнай өндірілсе, 800 

млн тонна мұнай өңделеді; Батыс Еуропада – сәйкесінше  300 және 700. Ал 

Россияда және Қазақстанда өндіру көлемі өңдеуден анағұрлым көп. 

Біздің еліміздегі осы саланың басты міндеті – мұнай өңдеуді тереңдетіп, 

эксплуатациялық және экологиялық сипаттамалары қазіргі заманғы талапқа 

сай келетін құнды өнімдер алу болып табылады. 

Мұнай өңдеу тереңдігі өндірістің ең ірі тоннажды өнімі мотор 

отындарын өндіру мөлшерімен сипатталады. Өндірілген мотор отындарының 

жиынтық мөлшері екіншілік процестердің қуатынан тәуелді болады. Көп 
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жағдайда екіншілік процестердің шикізаттары ретінде атмосфералық және 

вакуумды айдаудың қалдықтары, ауыр вакуумды газойлдер, термиялық 

процестердің газойлдері қолданылады, нәтижесінде қосымша жеңіл мұнай 

өнімдерін алуға болады. 

АҚШ-та өндірістік отын ретінде негізінен табиғи газ қолданылады, ал 

мазут, вакуумды және басқа газойлдер каталитикалық крекинг, гидрокрекинг 

және кокстену қондырғыларында жеңіл мұнай өнімдеріне қайта өңделеді. 

Россияда және Қазақстанда электростанциялардың, пештердің, қазандық 

қондырғылардың т.б. негізгі отыны осы күнге дейін мазут болып отыр. 

Мұнай өңдеудің келесі маңызды міндеті – мұнай өнімдерінің сапасын 

жақсарту, бірінші кезекте отын жанған кезде бөлінетін зиянды заттарды 

азайту, отынның және мұнай майларының төменгі температуралық 

қасиеттерін жақсарту, барлық өнімдердегі күкірттің және басқа зиянды 

қоспалардың мөлшерін азайту. Осыған байланысты шикізат пен өнімдерді 

сутегі қысымында тазалау (гидротазалау) процесінің мәні өте зор. Бұл 

процесс кезінде шикізатты және мұнай өнімдерін күкірттен тазалаумен қатар, 

ондағы азоттың мөлшері азаяды, олефиндер қанығады, ароматты 

көмірсутектер гидрленеді. 

Автомобиль бензинінің сапасын жақсарту оның октан санын 

арттырумен және сонымен бірге бензиннің құрамындағы ароматты 

көмірсутектердің, әсіресе бензолдың мөлшерін азайтумен байланысты 

(ароматты көмірсутектердің жалпы мөлшері 25-30%-дан, ал бензол – 1%-дан 

артық болмау керек). Дизель отындары үшін цетан саны 50-ден кем болмауы 

керек және құрамындағы ароматты көмірсутектердің мөлшері шектеулі болу 

керек. Реактивті және дизель отындарының, сонымен қатар мұнай 

майларының төмен температуралық қасиеттерін – кристалданудың басталу 

температурасын, лайлану температурасын, балқу температурасын, сүзілудің 

шекті температурасын және басқа да көрсеткіштерін жақсарту үшін 

депарафиндеу процесін және сәйкес қосымшаларды қосуды іске асыру керек. 

Мұнай өңдеу мен мұнайхимиясы процестерінің интеграциясы арқылы 

ғана қазақстандық мұнай кешені қажетті тұрақтылыққа ие бола алады және 

отандық экономиканың алдыңғы қатарлы ғылыми негізделген саласына 

айналады. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаев 2006 жылы мамыр 

айында Атырау облысында газ-химиялық кешеннің құрылысының жобасын 

бекітті. Мұндай шара бүкіл еліміз үшін өте маңызды маңызды. Жоба аясында 

газды бөлу қондырғысын, этанды тасымалдау құбырын және мұнай-

химиялық зауытын іске қосу жоспарланып отыр. Шикізат ретінде Теңіз және 

Қашаған кенорындарының тазартылған табиғи газы қолданылатын болады. 

Жобаның жоспарланып отырған өндірістік қуаты жылына 400 мың тонна 

тығыздығы төмен сызықты полиэтилен және 400 мың тонна полипропилен 

шығару. Тазартылған газды өңдеу қуаты жылына 6 млрд текше метр. 

Жобаның жалпы құны 3,5 млрд долларға бағаланған. Жоба құнының 

осындай қымбат болуы әлемдік алдыңғы қатарлы технологиялар мен жаңа 
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құрал-жабдықтарды сатып алуға байланысты болып тұр. Нәтижесінде 

кешеннің жұмысы жоғары тиімділік пен қауіпсіздік шараларын қамтамасыз 

етеді, қоршаған ортаға шығарылатын зиянды заттардың мөлшері өте аз 

болады, шығарылатын өнім халық шаруашылығы тауарларын (пластикалық 

ыдыстар және басқа бұйымдар) шығару үшін шикізат болып табылады. 

 

 

 

2. МҰНАЙДЫҢ ЖӘНЕ МҰНАЙ ӨНІМДЕРІНІҢ ҚҰРАМЫ 

 

2.1. Мұнайдың элементтік құрамы 

 

Мұнайдың толық химиялық құрамын қазіргі белгілі әдістермен анықтау 

іс жүзінде мүмкін емес. 

Мұнайдың құрамына кіретін негізгі химиялық элементтерге C, H, S, N 

және О жатады. Көміртектің мөлшері орташа алғанда 82-87%, ал сутектің 

мөлшері – 11-14% құрайды. Көміртек пен сутек мұнайдың құрамына кіретін 

барлық химиялық қосылыстардың негізі болып табылады. Барлық табиғи 

отындардың ішінде жану жылуының ең жоғарғы мәнін көрсететіндері мұнай 

газы мен мұнай болып табылады, себебі бұлардың құрамында сутектің  

мөлшері бәрінен көп. 

Құрамындағы күкірттің мөлшеріне қарай мұнайды 3 классқа бөледі: 

күкірті аз – 0,5%, күкіртті – 0,51-2,0% және күкірті көп –   2,1%. Мұнайдағы 

азот пен оттектің мөлшері сәйкесінше 1,8 және 3,0% дейін болады. Мұнайдан 

30 жуық металорганикалық қосылыстар табылған, олардың ішінде кең 

тарағандары құрамында V, Ni, Fe, Zn, Cu, Mg, Al металдары бар қосылыстар. 

2.1-Кестеде кейбір мұнайлардың элементтік құрамы берілген. 

 

Кесте 2.1.   Кейбір белгілі мұнайлардың элементтік құрамы  

 

Мұнай  
, 

кг/м3 

Элементтер құрамы, % (мас.) 
Металл, 

мг/кг 

C H S N O V Ni 

Туймазинская  

Арланская  

Солт. Бозащы 

Доссор   

Жаңажол   

Жетібай  

Забурунье 

Қаламкас  

Қараарна  

856 

892 

939 

867 

818 

855 

895 

908 

964 

85.55 

84,42 

84,33 

85,08 

85,15 

85,91 

86,10 

84,45 

85,29 

12.70 

12,15 

11,93 

13,31 

13,24 

13,18 

13,44 

12,70 

11,18 

1.44 

3,04 

2,00 

0,21 

0,67 

0,45 

0,40 

2,17 

2,750

0.14 

0,33 

0,20 

0,09 

0,05 

0,15 

0,06 

0,42 

0,17 

0.15 

0,06 

0,04 

0,21 

0,89 

0,31 

0,17 

- 

0,61 

18 

150 

69,2 

- 

- 

- 

- 

- 

3,2 

7 

49 

6,9 

- 

- 

- 

- 

- 

1,2 
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Қаражамбас  

Кенқияқ  

Теңіз  

942 

892 

789 

84,09 

86,75 

86,23 

12,20 

12,10 

12,70 

,39 

0,72 

0,70 

2,14 

0,27 

0,10 

0,88 

0,16 

0,25 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

2.2.   Мұнайдың топтық химиялық құрамы 

 

Мұнайдың құрамына кіретін қосылыстарды мынадай топтарға 

біріктіреді: көмірсутектер, гетероатомды қосылыстар, шайырлар және 

асфальтендер.  

Көмірсутектер 4 топқа бөлінеді: алкандар, алкендер, нафтендер және 

арендер. Алкендер табиғи мұнайдың құрамында өте сирек және аз мөлшерде 

кездеседі, мысалы Баку, Галиций, Пенсильвания, Эльзас мұнайларында 

алкендердің азғантай мөлшері анықталған. Алкендер негізінен мұнай өңдеу 

процестері өнімдерінде көп кездеседі. Дегенмен, мұнайдың құрамында 

алкендердің бар екендігі туралы алғаш рет О. П. Паренаго 1999 жылы айтқан 

болатын. Зерттеуге алынған 800 мұнайдың көпшілігінде қанықпаған 

көмірсутектер кездесетіндігі анықталған, олардың мөлшері 0,1-10% дейін 

және одан да көп болады. Сонымен бірге, олардың мұнайдың барлық 

фракциясында тең мөлшерде таралатындығы көрсетілді. 

Парафинді көмірсутектер (алкандар).  

СН4, С2Н6, С3Н8 және С4Н10 алкандар газ күйіндегі қосылыстар. Олар 

мұнайда еріген күйде кездеседі, ал табиғи және ілеспелі газдардың негізгі 

құрамды бөлігі болып табылады. Пропан, бутан және олардан да ауыр 

көмірсутектерге бай газдарды майлы газдар деп атайды. Олардан газ бензині, 

сұйытылған газдар және органикалық синтезге қажетті көмірсутектер 

алынады. Метаннан және этаннан тұратын газды тұрмыстық, транспорттық 

және өндірістік отын ретінде, сонымен қатар техникалық көміртек, ацетилен 

және органикалық синтез өнімдері ретінде пайдаланады.  

С5–С16 парафинді көмірсутектер қалыпты жағдайда сұйық күйде болады. 

Олар мұнайдың сұйық фракцияларының құрамына кіреді. Құрлысына қарап 

алкандарды түзу тізбекті немесе қалыпты алкандар (қ-алкандар) және 

тармақталған (изоалкандар) деп бөледі. Әдетте изоалкандардың тығыздығы, 

қату және қайнау температуралары төмен болады. Изоалкандар бензиннің 

қасиетін жақсартады, олардың детонацияға төзімділігі жоғары болып келеді. 

Авиация керосинінде қ-алкандар мүлде болмауы керек, себебі қату 

температурасы жоғары болғандықтан, олар төменгі температурада отынның 

қасиетін нашарлатады, ал авиация отындарында -60оС дейін кристаллдар 

түзілуге болмайды.  

Дизельді отындарда қ-алкандардың болғаны жақсы, себебі олардың 

жану эффектісі жоғары, алайда сонымен бірге отынның қату температурасын 

көтереді. 

С17-ден жоғары парафиндер қалыпты жағдайда қатты заттар, 

молекулалық массалары өскен сайын балқу температуралары да көтеріледі. 

Қатты парафиндер көбіне 350-500оС қайнайтын майлы фракцияларда болады, 
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сондықтан бұл фракциялардың қату температуралары жоғары болады. Қатты 

парафиндер синтетикалық май қышқылдарын, жуғыш заттарды, 

хлорпарафиндер мен хлоролефиндерді алуда, қорғаныш қабат ретінде, 

мастик және консистентті майлар дайындауда, парфюмерия және балауыз 

шам өндірісінде қолданылады.  

Нафтенді көмірсутектер (циклоалкандар). 

Мұнайдың жеңіл фракцияларындағы нафтендер, негізінен, циклопентан 

мен циклогексан гомологтары болып келеді. Мұнайда 1-4 сақиналы 

нафтендер анықталған. Моноциклді нафтендердің жалпы мөлшері парафинді 

мұнайларда 20-30%, нафтенді мұнайларда 85-90% жетеді. Полициклді 

нафтендер, негізінен 300оС-дан жоғарғы фракцияларда болады, ал 400-500оС 

фракцияларында барлық изомерлердің мөлшері 70-80% жетеді. 

Нафтендер мотор отындары мен майлағыш майлардың негізгі құрамына 

кіреді. Автомобиль бензиндеріне олар жоғары эксплуатациялық қасиет 

береді. Бензинді фракциядағы нафтендер каталитикалық риформинг процесі 

нәтижесінде ароматты көмірсутектерге айналады. Майлардың құрамындағы 

нафтендер температураның өзгерісіне тұтқырлықтың өзгерісін болдырмауға 

себепші болады. Сәйкес парафинді көмірсутектермен салыстырғанда 

нафтендердің тығыздығы жоғары және қату температурасы төмен болады.  

Мұнай химиясында нафтендерден бензол, толуол, капролактам, дәрілер 

және полимерлер алынады. 

Ароматты көмірсутектер (арендер) 

Мұнайдың құрамындағы арендер көбіне 1-4 сақиналы болып келеді. 

Олардың фракцияларда таралуы әртүрлі. Ауыр мұнайлардың қайнау 

температурасы жоғары фракцияларында олардың мөлшері көп болады. 

Нафтенді мұнайларда арендер барлық фракцияларда біркелкі таралған. 

Бензинді фракциясы көп жеңіл мұнайларда фракцияның қайнау 

температурасы жоғарылаған сайын арендердің мөлшері күрт төмендейді. 

Бензинді фракцияның (қ.б.-180 оС) ароматты көмірсутектері негізінен бензол 

гомологтарынан тұрады. Керосинді фракцияда (150-250 оС) бензол 

гомологтарымен қатар, аз мөлшерде нафталин туындылары кездеседі. Майлы 

фракцияларда (250-400 оС) бензолдың және нафталиннің гомологтары 

кездеседі. Ауыр газойлды фракциялар (400-500оС) негізінен нафталин мен 

антраценнің гомологтарынан тұрады. Алкилароматты көмірсутектер 

бензиннің детонациялық тұрақтылығын көтереді, алайда реактивті және 

дизель отынының сапасын төмендетеді, себебі жану эффектісі төмендейді 

және экологиялық жағдай нашарлайды. Мемлекеттік стандарттарға сәйкес 

реактивті отынның құрамындағы ароматты көмірсутектердің мөлшері 20-

22% аспауы керек. 

Ароматты көмірсутектер өте улы, сондықтан ауада бензол буының 

мөлшері 5 мг/м3, толуол мен ксилол – 50 мг/м3 аспауы керек. 

Арендер мұнай өнімдері мен еріткіштердің компоненттері, 

мұнайхимиялық синтезде шикізат ретінде, сонымен қатар жарылғыш заттар 

өндірісінде қолданылады. 
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Мұнайдың гетероатомды қосылыстары. 

Гетероатомды қосылыстар – бұл С мен Н басқа бір немесе бірнеше S, N, 

O, С1 атомдары және металлдар кіретін химиялық қосылыстар.  

Гетероатомды қосылыстар мұнайды өңдеу технологиясына, өңдеу 

өнімдерінің қасиеттеріне және қоршаған ортаның ластану деңгейіне әсерін 

тигізеді. 

Күкіртті қосылыстар. Күкірт мұнайдың құрамында қосылыстар 

күйінде 0,02-ден 6%-ке дейін кездеседі. Күкірттің мөлшері жоғарғы темпера-

турада қайнайтын фракцияларда көбірек болады, ал ең көп мөлшерде 

вакуумды айдаудан кейінгі қалдықта болады. Мұнайда кездесетін күкіртті 

қосылыстардың типтері алуан түрлі. Кейбір мұнайларда күкірт бос күйінде 

кездеседі. Көп жағдайда күкіртті сутек, меркаптандар, сульфидтер, дисуль-

фидтер, тиофендер, тиофандар түрінде кездеседі. 

Мұнайдағы және мұнай фракцияларындағы күкіртті қосылыстарды 3 

топқа бөлуге болады. 

1-ші топқа күкіртті сутек (H2S) пен меркаптандарды (RSH) жатқызады. 

Табиғи мұнайларда  күкіртті сутек еріген күйде 0,01-0,03% шамасында 

кездеседі. Негізгі мөлшері мұнаймен бірге шығатын ілеспелі газбен кетеді. 

Күкіртті мұнайларды өңдеу кезінде термиялық және каталитикалық 

реакциялардың әсерінен көп мөлшерде күкіртті сутек бөлінеді. 

Меркаптандардың да мөлшері мұнайда онша көп емес, мұнайдағы 

барлық күкіртті қосылыстардың 2-10% құрайды. Меркаптандардың 

коррозиялық активтілігі өте жоғары, сондықтан олардың мөлшері авиация 

керосинінде 0,001-0,005%-тен, ал дизель отынында 0,01%-тен аспауы керек. 

Олар бензиннің антидетонациялық қасиеттерін, химиялық тұрақтылығын 

нашарлатады және толықтай жануын төмендетеді. Меркаптандардың иісі өте 

күшті, әрі жағымсыз болып келеді, ауада 10-7% болса сезіледі. 

2-ші топқа салқында бейтарап, ал қыздырғанда тұрақсыз сульфидтер   

(R-S-R, Ar-S-Ar, R-S-Ar) мен дисульфидтер (R-S-S-R, R-S-S-Ar) жатады. 

Сульфидтердің иісі меркаптандарға қарағанда әлсіз, олар бейтарап 

қосылыстар. Дисульфидтердің мөлшері мұнайда онша көп емес, бірақ олар 

сульфидтерге қарағанда реакцияға қабілетті. Қыздырғанда H2S, RSH және 

RН ыдырайды. 

3-ші топ күкіртті қосылыстарына химиялық активтілігі төмен, тотығуға 

және қыздыруға төзімді циклді қосылыстар – тиофандар мен тиофендер 

жатады. 

Көптеген күкіртті қосылыстар негізінде бояулар, полимерлер мен дәрілік 

заттар алынады. 

Азот және азотты қосылыстар. Мұнайдың құрамында азоттың пайда 

болуы белокты заттардың ыдырауы нәтижесінде болуы мүмкін. Әртүрлі 

мұнайлардың құрамындағы азотты қосылыстарды зерттеу, олардың негіздік, 

бейтарап және қышқылдық сипаттары болатынын көрсетеді. 
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 Негіздік сипаты бар азотты қосылыстарға пиперидин, пиридин, 

хинолин, фенантридин және оның алкилді изомерлері жатады. Мұнайдағы 

негіздік азоттың үлесі, жалпы азот мөлшерінің 30-60% құрайды. 

 Азоттың бейтарап қосылыстарына бензпиррол (индол) және карбазол 

жатады. Бұл топқа сонымен қатар порфириндер кіреді. Бұлар құрамына 

ванадий және никель кіретін, азот пен жоғары молекулалы көмірсутектердің 

комплексі.  

Қышқыл азотты қосылыстардың өкілдеріне пиррол және оның 

алкилтуындыларын жатқызуға болады. 

Мұнайдағы азоттың мөлшері 0,6%-тен аспайды. Бензинді 

фракциялардағы оның мөлшері көп емес (0,0002-0,0005%), фракциялардың 

қайнау температуралары жоғарылаған сайын азоттың концентрациясы тез 

көтеріледі. Азотты қосылыстар 500 оС жоғары фракцияларда көп болады. 

Азотты қосылыстар дезинфекциялаушы заттар, антисептиктер, коррозия 

ингибиторлары, майлағыш майлар мен битумдарға қосымша, 

антитотықтырғыштар ретінде қолданылады. Алайда, олардың пайдалы 

әсерлерімен қатар, зиянды қасиеттері де бар – мұнайды деструктивті өңдеу 

процестерінде катализаторлардың активтілігін төмендетеді, мұнай 

өнімдерінің шайырлануын туғызады. 

Оттекті қосылыстар. Оттегі мұнайда азғантай мөлшерде жай карбон 

қышқылдары, нафтен қышқылдары, фенолдар және асфальтты-шайырлы 

заттар түрінде болады. Мұнайда карбон қышқылдары 0,05-0,1%, нафтен 

қышқылдары 1,0-1,2 %, фенолдар 0,003-0,05% шамасында болады. 

Нафтен қышқылдары өткір жағымсыз иісі бар май тәрізді сұйық. Олар 

суда ерімейді, бірақ мұнай өнімдерінде, бензолда, спирттер мен эфирде 

жақсы ериді. Шпалдарға сіңіру үшін, сабын жасау өндірісінде, 

антисептикалық заттар ретінде қолданылады. Мұнай өнімдерінде нафтен 

қышқылдары көп болса, онда оның коррозиялық активтілігі артады. 

Металлорганикалық қосылыстар. Мұнайда 30 жуық металдар 

анықталған, негізінен айнымалы валентті металдар болып келеді (V, Ni, Fe, 

Mo, Co, W, Cu, Cr, Ti т.б.). Мөлшері көп емес, 0,05%-тен (500 мг/кг) көп 

аспайды. Көп зерттелгендері ванадийпорфириндер мен никельпорфириндер. 

Бұл қосылыстар әдетте 400 оС жоғары фракцияларда жиналады. 

Мұнайдың жоғарғы фракцияларында металлдардың болуы жақсы емес, 

себебі каталитикалық өңдеу кезінде металлорганикалық қосылыстар ыдырап, 

түзілген металлдар катализатордың тесікшелеріне қонып, оның активтілігін 

қайтымсыз жояды. Екіншіден, ауыр фракцияларды отын ретінде жаққан 

кезде күлдің құрамында ванадийдің пентаоксиді (V2O5) түзіледі. Бұл 

коррозия туғызатын өте активті зат.  

Асфальтты-шайырлы заттар (АШЗ). 

 АШЗ түгелдей дерлік мұнайлардың компоненттері болып табылады. 

Олардың мөлшері мен химиялық құрамы мұнайды өңдеу бағытын анықтауға 

әсерін тигізеді. Жеңіл мұнайларда АШЗ 4-5%-тен аспайды, ал ауыр 

мұнайлардағы мөлшері 20% кейде одан да көп болады. АШЗ-дың химиялық 
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құрлысы дәл анықталған жоқ. Оларды полициклді, гетероциклді және 

металлоорганикалық қосылыстардың комплексі ретінде қарастырады.  

АШЗ-ды төрт топқа бөледі: бейтарап шайырлар, асфальтендер, 

карбендер және карбоидтер, асфальтогенді қышқылдар мен олардың 

ангидридтері. 

Бейтарап шайырлар – қоймалжың сұйық, кейде қою қызыл түсті қатты 

болып келеді. Олар петролейнді эфирде, бензолда, хлороформда және тетра-

хлорметанда ериді. Шайырдың құрамына С пен Н басқа S, O кейде N кіреді. 

Шайырлар химиялық тұрақсыз заттар. Олардың физикалық қасиеттері 

мұнайдың қандай фракциясынан бөлініп алынғандығына байланысты. Ауыр 

фракциялардан алынған шайырлардың тығыздығы, молекулалық массасы,  

жоғары, құрамында S, O, N көп болады. Барлық мотор отындарында 

шайырлардың неғұрлым аз болғаны жақсы, себебі олар двигательде күйенің 

пайда болуын туғызады және отынның толықтай жануын төмендетеді. 

Шайырлы фракцияларды каталитикалық өңдеу кезінде катализатордың 

бетінде кокстың пайда болуы және соған байланысты тез дезактивтенуі 

жүреді. 

Асфальтендер қара немесе қоңыр түсті қатты, балқымайтын жоғары 

молекулалы заттар, тығыздығы 1-ден жоғары. 300 оС жоғары температурада 

асфальтендер ыдырап, газ бен кокс түзіледі. 400-450 оС температурада 

асфальтендерден ұсақ тесікшелі, тығыз мұнай коксы түзіледі. Асфальтендер 

пиридинде, күкіртті көміртекте, СС14-те, ароматты көмірсутектерде ериді. 

Асфальтендердің химиялық құрлысы аз зерттелген. S, O және N мөлшері 

шайырдағыдан көп. Шайырлы мұнайларда асфальтендердің мөлшері 2-4% 

болады. 

Асфальтендер мен шайырлардың қоспасын битум деп атайды. Битумды 

мұнай қалдықтарына асфальтендер мен шайырларды қосу арқылы немесе 

220-260 оС ауада тотықтыру арқылы алады. Сонымен қатар табиғи мұнайлы 

битумдар кездеседі. Олардың құрамындағы асфальтендер мен шайырлардың 

мөлшері 60-80% болады. Табиғи битумдардың қоры мұнайдың қорынан да 

көп. 

Асфальтендердің тығыздалу өнімдері карбендер мен карбоидтар болып 

табылады. Карбендер бензолда ерімейді, аздап пиридин мен күкіртті 

көміртекте ериді. Карбоидтар ешқандай органикалық және бейорганикалық 

еріткіштерде ерімейді. 

 

2.3. Ілеспе газдарды бөліп алу және оның құрамы 

Жер қойнауынан өндірілген мұнай бір фазалы сұйық күйден екі фазалы 

– газдан айырған мұнайға және мұнай газына бөлінеді. Газдан айырған мұнай 

– бұл төменгі қысымда немесе жоғары температурада бөлінген сұйық 

көмірсутекті компоненттері мен көмірсутекті емес қосылыстардың қоспасы. 

Мұнай газы – бұл газ және бу күйіндегі көмірсутекті және көмірсутекті емес 

компоненттердің қоспасы. 
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Жерасты мұнайынан газдың бөлінуі кейде мұнай ұңғымаларының 

тартпа-компрессорлы тұтіктерде басталады да, одан әрі қысымның төмендеуі 

есебінен құбырдың бойымен ілгері жылжиды. Жерасты мұнайының ағыны 

екі фазалы мұнайгаз ағынына айналады. Мұнайгаз ағыны қалыпты жағдайда 

сақтайға немесе алыс қашықтыққа тасымалдауға келмейді, себебі бөлінген 

газдың көлемі әдетте сұйықтың көлемінен бірнеше ондық есе артық болады. 

Сондықтан оларды бірге сақтау немесе тасымалдау үшін үлкен герметикалық 

қазандар және үлкен диаметрлі құбырлар құрастыру керек. 

Мұнай кенорнында мұнай мен газды бірге жинау және тасымалдау 

белгілі бір экономикалық тиімді қашықтыққа дейін жүргізіледі, сонан соң 

мұнай мен бөлінген газды бөлек тасымалдайды. Ол үшін алдын-ала мұнайгаз 

(мұнай-су-газ) ағынын мұнай (су-мұнай)  және газ ағындарына бөледі. 

Мұнайгаз ағынын белгілі қысым мен температурада реттеп отыратын 

арнайы аппаратта бөледі, яғни газды мұнайдан толық бөлу үшін жағдай 

жасалады. Мұнайдан газды бөліп алу процесін сепарация деп атайды, ал 

мұнайдан бөлінген газды ілеспе (мұнайөндірістік) газ деп атайды. Алайда, 

газдың бір бөлігі мұнайда еріген күйінде қалады және мұнайды 

тұрақтандыру кезінде толықтай бөлініп алынады. Мұнайды шығынсыз мұнай 

өңдеу зауыттарына тасымалдап жеткізуді қамтамасыз ету үшін мұнайды 

тұрақтандыру процесін жүргізеді. Бұл кезде мұнайдан жеңіл (пропан-

бутанды және аз мөлшерде бензин) фракцияларды бөліп алады. 

Сепарация мен тұрақтандырудың барлық сатысында мұнайдан бөлінген 

мұнай газының жалпы мөлшерін газдың жұмыс ресурсы деп атайды. Мұнай 

газын өндіру мен оның жұмыс ресурсы арасындағы қатынас газдың ресурсын 

пайдалану коэффициенті (деңгейі) деп аталатын көрсеткішпен сипатталады. 

Газ ресурсын пайдалану коэффициентін бірлікке жақындату, яғни 

толықтай пайдалануды барынша қамтамасыз ету мұнайгаз өндіретін 

кәсіпорынның негізгі міндеттерінің бірі.  

Дүние жүзінде өндірілетін газдың жалпы мөлшерінің шамамен 30% 

ілеспе мұнай газдарының үлесіне келеді, оның 25% артығы газды жинауға, 

дайындауға, өңдеуге және тасымалдауға қуаты жетпегендіктен факельдерде 

жанады. 

1 Тонна мұнай өндірілгенде бөлінетін іліспе газдың мөлшері (нм3) газды 

фактор деп аталады. Газды фактор жер қыртысында мұнайдың пайда болуы 

мен жиналу жағдайына байланысты. Бұл көрсеткіш Қазақстанның және 

Ресейдің мұнай кенорындарында орта есеппен 120 нм3/т жоғары болады 

(кесте 2.2). Газды фактор мен газ ресурсы кенорындар бойынша мұнайды 

өндіру көлемінің бөлінуінен, кенорнын игеру технологиясынан, мұнайгаз 

қоспасын жинау және сепарациялау жағдайынан, климат жағдайынан және 

басқа факторлардан байланысты өзгеріп тұрады. 

Табиғи газ негізінен метаннан тұрады, ал ілеспе газдардың құрамында 

біраз мөлшерде С3 және одан жоғары көмірсутектер болады. 

Әртүрлі кенорындары мұнай газдарының сапалық сипаттамасы бірдей 

болмайды және ұңғыманы игеру процесінде өзгеріп тұрады. 
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       Кесте 2.2. Кейбір мұнайлардың газды факторлары 

 

Кенорны 
Газды фактор, 

нм3/ т    
Кенорны 

Газды фактор, 

нм3/ т    

Арланское     10 Қараарна  15 

Ромашкинское 49 Қаражамбас 42 

Туймазинское 52 Жетібай 56 

Самотлорское 70 Забурунье 73 

Ставропольское 137 Жаңажол 135 

Жирновское 251 Кенқияқ 254 

Грозненское 329 Теңіз 325 

  

Іліспе газдардың көпшілігінің құрамында негізінен алкандар (метаннан 

деканға дейін) және аз мөлшерде циклоалкандар болады. Кейбір ілеспе 

газдарда өте аз мөлшерде ароматты көмірсутектер кездеседі.  

Көп жағдайда ілеспе газдардың серігі ауа болып келеді, олардың 

мөлшері өндірісте газды жинау жүйесінің тығыз жабылуына байланысты. 

Сонымен қатар, кейде азот, көміртек диоксиді, күкіртті сутек, меркаптандар, 

күкіртті көміртек, сульфид карбонилі, гелий және басқа сирек газдар, ылғал 

кездеседі. 

Кейбір ілеспе газдардың құрамында 5% дейін H2S және 30% дейін CO2 

болады. 

Ілеспе газдарда метан мен этанның жиынтық мөлшері 90% артық. 

Пропан және одан жоғары көмірсутектер газды өңдеу кезінде түзіледі; 

олардың мөлшері кенорнына қарай орташа алғанда 250-700 г/м3 тең болады. 

Кейбір кенорындарында (Гнединцевское) олардың мөлшері 1200 г/м3 тең. 

Бутаннан жоғары көмірсутектердің мөлшері әдетте 3% артық болмайды, 

дегенмен кейде олардың мөлшері одан артық та болуы мүмкін (Яринское 

кенорнында шамамен 8% тең). 

Пропан және одан жоғары алкандарға бай газдарды майлы газдар деп 

атайды. Олардан сұйытылған газдар, мұнайхимиялық синтездерге қажетті 

жеке көмірсутектер, сонымен қатар газ бензинін алуға болады. Метан мен 

этаннан тұратын газ өндірістік отын болып табылады, бір бөлігін техникалық 

көміртек, ацетилен, сутегі және органикалық синтез өнімдерін өндіруде 

қолдануға болады. 

 

2.4. Газдардың ерігіштігі 

 

Метаннан пентанға дейінгі газдар қалыпты температурада оттегінің, 

сілтілердің және қышқылдардың әсеріне бейтараптық көрсетеді. Суда ериді. 

Газдардың мұнайларда ерігіштігі олардың құрамынан тәуелді болады және 

қысым жоғарылаған сайын ерігіштік артады. Газдар парафинді мұнайларды 

жақсы ериді, нафтенді және ароматты мұнайларда ерігіштік сәйкесінше кеми 

береді. Көмірсутектердің молекулалық массалары жоғары болған сайын, 



25 

 

олардың мұнайда ерігіштігі артады: пентан жақсы ериді, метанның ерігіштігі 

ең төмен дәрежеде болады.  

Газдың сұйықта еріген мөлшерін газды фактор деп атайды. 

Мұнайлардың газды факторы олардың тереңдігіне және қысымның 

жоғарылауына байланысты артады. 1,5-2 км тереңдікте газды фактор 150-200 

м3/м3 тең болады. Мұнай қабатындағы қысым азайған кезде газдың бір бөлігі 

бос фазаға бөлініп шығады. Газдардың суда және басқа еріткіштерде 

ерігіштігін 2.3-кестеден көруге болады. 

Табиғи жағдайда, барлық уақытта, мұнай газбен қаныққан болып 

келмейді. Мұнайдан оның құрамындағы газдың бос фазаға бөлініп шыға 

бастаған кезеңіндегі қысымын (тұрақты температурадағы) қанығу қысымы 

деп атайды. 

Жоғары қысым аймағында газды фазаның көлемі едәуір көп болса, 

сұйық көмірсутектер газда еріп, бу күйіне өтеді. Сөйтіп, жер асты 

қыртыстарында газды конденсатты қоспа жинақталады. Метанда мұнайдың 

еруі өте төмен. Метанға ауыр газдарды қосқан жағдайда олардың еріткіштік 

қабілеті артады. Тұрақты температурада қысымда арттырғанда немесе 

тұрақты қысымда температураны көтергенде сұйық көмірсутектердің 

газдарда ерігіштігі жоғарылайды. Көмірсутектердің молекулалық массалары 

жоғарылаған сайын олардың газда ерігіштігі төмендейді. Шайырлар мен 

асфальтендер бәрінен нашар ериді. 

 

Кесте 2.3. Газдардың суда және басқа еріткіштерде ерігіштігі 

(см3/1000 см3 ерітіндіде), t = 20 °С, Р = 1 атм 

 

Газдар 
Еріткіш  

суда этил спирті бензол гексан ацетон 

Метан 33 46 49 59 - 

Этан 47 220 - 340 - 

Пропан 37 800 1450 - - 

Бутан 36 1800 3000 - - 

Этен 13 270 290 300 2400 

Пропен 22 1200 - - - 

Ацетилен 103 680 400 - 3100 

 

Жер асты қабатында қысым азайған жағдайда конденсат бос фазаға 

бөлінеді. Газда еріген мұнайдың мөлшерін конденсатты фактор деп 

атайды. Газдың конденсатты факторы қысымның ұлғаюына қарай, 

тереңдеген сайын артады. Мысалы, 3 км тереңдікте ол 200-250 см3/м3, ал 4 км 

тереңдікте 400-450 см3/м3 тең болады. 

 Мұнай газдары мынадай қасиеттермен сипатталады: 

1. Көмірсутек буларының парциалдық қысымы. Газдар қоспасында ең 

жоғары парциалдық қысымды метан көрсетеді. Көмірсутектер ауырлаған 
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сайын, парциалды қысым мен әртүрлі температурадағы булардың парциалды 

қысымдарының айырмашылықтары азаяды. 

2. Мұнай мен газдың сорбциясы. Мүнай мен газды сіңіру үшін көп 

жағдайда көмір және силикагель қолданылады. Мұнай мен газды 

фракцияларға хроматографиялық бөлу әдісі адсорбенттердің көмірсутектерді 

сіңіру қабілетіне негізделген. 

3. Газбен қанығу. Мұнайдың газбен қанығуы немесе газды фактор жер 

қыртысында жиналған мұнайда еріген газдың мөлшерімен анықталады. 

Өлшем бірлігі м3/1 м3 мұнайда. 

4. Газдың конденсатты факторы жер қыртысында жиналған газдың   

1 м3 көлемінде еріген мұнайдың мөлшерімен анықталады. 

 

2.5. Газды конденсаттардың құрамы 

 

Сұйық көмірсутектері газды фазада еріген кенорындарын газды 

конденсат деп атайды. Газды конденсатты алу жолы – газды өндірістік өңдеу. 

Конденсат еріген газды өңдеудің негізгі әдісі – төменгі температурадағы 

конденсация (сепарация). Құрамында пентан және одан ауыр көмірсутектер 

бар газды конденсаттар кенорнын газды конденсат деп атау қабылданған. 

Өндірісте сонымен қатар тұрақты конденсат деп атау қабылданған. Бұл 

өнімнің құрамында пентан мен жоғары көмірсутектерден басқа, пропан және 

бутан болады.  

Әртүрлі кенорындарының конденсаттары өздерінің топтық химиялық 

құрамы және гетероқосылыстардың мөлшері бойынша өте өзгеше болады. 

Кейбір конденсаттар анық метанды сипатқа ие болады, екіншілері нефтенді 

көмірсутектерге бай болып келеді, үшіншілерінің құрамында арендер көп 

мөлшерде кездеседі. Осыған қарап, оларды өңдеу бағыты, алынатын өнімнің 

саны мен сапасы анықталады. 

Бір кенорнының конденсаты әртүрлі көрсеткіштерге ие болуы мүмкін. 

Ол бір жағынан, кенорнының жерасты қысымының азаюынан, екінші 

жағынан, қондырғыны пайдалану режимінен (мысалы ауыр көмірсутектерді 

газдан бөліп алу жүргізілетін болса) байланысты. Мысалы, төменгі 

температуралы сепарация қондырғысында пентан мен гексанның 

конденсациясының дәрежесі артады, бұл өз кезегінде конденсаттағы жеңіл 

фракциялардың мөлшерінің көбеюіне әкеледі. 

Конденсаттардың тауарлы қасиеттері олардың физика-химиялық 

қасиеттерімен анықталады. Газды конденсаттардың құрамына кіретін 

көмірсутектердің молекулаларындағы көміртек атомдарының саны 20 дейін 

болады. 

 

2.6. Мұнайларды және конденсаттарды жіктеу 

 

Мұнайларды жіктеудің әртүрлі жолдары бар: геохимиялық пайда болуы, 

физика-химиялық қасиеттері, фракциялық және химиялық құрамы бойынша. 
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Осындай жіктеулер арқылы оларды өңдеу бағытын, әртүрлі мұнай өнімдерін 

алу жолдарын анықтау мүмкін болады. Мұнайды жіктеудің кейбір түрлерін 

қарастырайық. 

Физикалық қасиеттері бойынша жіктеу. Мұнай өнеркәсібі дамуының 

алғашқы кезеңдерінде мұнай өнімдерінің сапасын анықтайтын көрсеткіш 

тығыздық болды. Мұнайды тығыздықтарына қарай жеңіл (0,828 төмен), 

орташа (0,828-0,884) және ауыр (0,884 жоғары) деп бөледі. 

Әдетте, жеңіл мұнайларда бензин фракциясы көп болады, шайырлар мен 

күкірт аз болады. Осы типті мұнайлардан көбіне жоғары сапалы майлағыш 

(смазочные) майлар алынады. Ауыр мұнайларда шайырлар көп болады, 

сондықтан олар битум өндіру үшін шикізат болып табылады. Мұнайларды 

тығыздықтары бойынша жіктеу шартты түрде қолданылады. Дегенмен 

қазіргі кезде жіктеудің бұл түрі мұнайды тасымалдауда, тапсыру және 

қабылдау орындарында, МӨЗ мұнайды қабылдаған кезде сапасына шамамен 

баға беру кезінде қолданылады. 

Химиялық құрамы бойынша жіктеу.  Мұнайларды химиялық қүрамы 

бойынша жіктеуді өткен ғасырдың 60-шы жылдарында Грозныйдың ғылыми-

зерттеу мұнай институты ұсынған. Бұлай жіктеуге мұнайдың құрамында бір 

немесе бірнеше көмірсутектер класының болуы негіз болған. Бұл жіктеу 

бойынша мұнайларды парафинді, парафинді-нафтенді, нафтенді, парафинді-

нафтенді-ароматты, нафтенді-ароматты, ароматты деп бөледі. 

Парафинді мұнайлардың барлық фракцияларында алкандардың мөлшері 

көп болады: бензинді фракцияларда 50 % кем емес, майлы фракцияларда 20 

% және одан жоғары (Маңғыстау жарты аралының мұнайлары). 

Парафинді-нафтенді мұнайларда алкандармен қатар біраз мөлшерде 

нафтендер кездеседі, ал арендер аз болады. Мұндай мұнайларда шайырлар 

мен асфальтендер аз болады. Бұл топқа Еділ-Жайық бассейніндегі және 

Батыс Сібір кенорындарының мұнайлары жатады (Қазақстан мұнайларынан 

Забурунье, Сазанқұрақ кенорындары). 

Нафтенді мұнайлардың барлық фракцияларының құрамында 60 % және 

одан көп циклоалкандар болды. Мұндай мұнайларда алкандар аз болады, 

шайырлар мен асфальтендердің мөлшері де шектеулі болып келеді. Нафтенді 

мұнайларға Баку, Доссор және Мақат кенорындарының мұнайлары жатады. 

Парафинді-нафтенді-ароматты мұнайларда парафиндердің, 

нафтендердің және арендердің мөлшері шамалас болады, ал шайырлар мен 

асфальтендер 10 % дейін жетеді. 

Нафтенді-ароматты мұнайлар нафтендер мен арендердің көп 

болуымен сипатталады, әсіресе ауыр фракцияларда. Алкендер жеңіл 

фракцияларында ғана кездеседі, онда да көп емес. Ауыр парафиндердің 

мөлшері 0,3 %, ал шайырлар мен асфальтендер – 15-20 % шамасында.  

Ароматты мұнайлардың барлық фракцияларында арендер көп болады. 

Ароматты мұнайларға Прорва, Арлан кенорындарының мұнайларын 

жатқызуға болады. 
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Технологиялық жіктеу. Технологиялық жіктеуге мұнайды тасымалдау 

және өңдеу немесе өнімдердің белгілі ассортиментін алу үшін маңызы бар 

белгілер негіз болады. Мұндай жіктеу белгілі бір мұнайды өңдеудің 

технологиялық сызбасының вариантын анықтауға мүмкіндік береді. 

Шетелде технологиялық жіктеулердің әртүрлері бар. ТМД елдерінде 

өңдеуге түскен мұнайды ГОСТ 912-66 (1967-1980 жж.) немесе ГОСТ 

38.1197-80 (1980 ж) стандарттарына сәйкес және мұнайға деген техникалық 

талап ГОСТ 9965-76 стандартына сәйкес жіктейді. Мұндай жіктеу кезінде 

жеке мұнайдың немесе мұнайлар қоспасының құрамындағы күкірттің, 350оС 

дейін қайнайтын фракциялардың, қатты парафиндердің, базалық майлардың 

мөлшерлерін және сапасын, реактивті керосинді, қыстық және жаздық дизель 

отындарын алу мүмкіндігін т.с.с. есепке алады. 

Күкірттің мөлшеріне қарай мұнайды 3 класқа бөледі. Күкірттің мөлшері 

0,50 % дейін болса 1-класқа, 0,51-2,0 % болса 2-класқа, 2,0 % жоғары болса 3-

класқа жатқызады. 

Парафиннің мөлшеріне қарай және олардан реактивті отынның, қыстық 

және жаздық отынның, базалық майлардың алыну мүмкіндіктеріне қарай 

мұнайды П1, П2, П3 деп 3 түрге бөледі. 

П1 – парафиннің мөлшері 1,5% аспайтын мұнайлар. Мұндай 

мұнайлардан депарафиндеу жүргізбей-ақ -60 оС кристалдана бастайтын 

реактивті мотор отындарын, қату температурасы -45 оС қыстық дизель 

отындарын (240-350 оС) және тұтқырлығы 8-14 мм2/сек кезінде қату 

температурасы -30 оС, тұтқырлығы 14-23 мм2/сек кезінде қату температурасы 

-15 оС, тұтқырлығы 23-52 мм2/сек кезінде қату температурасы -10 оС болатын 

дистиллятты базалық майларды алуға болады. 

П2 – парафиннің мөлшері 1,51-6,0% болатын мұнайлар. Мұндай 

мұнайлардан депарафиндеу жүргізбей-ақ -60 оС кристалдана бастайтын 

реактивті мотор отындарын, қату температурасы -10 оС жаздық дизель 

отындарын (240-350 оС) алуға болады, ал деперафиндеу жүргізіп 

дистиллятты базалық майлар алуға болады. 

П3 – парафиннің мөлшері 6,0%-тен артық мұнайлар. Мұндай 

мұнайлардан депарафиндеу жүргізбей дизельді отындарды алуға болмайды. 

Техникалық жіктеу. Мұнай өндіруші кәсіпорындардың мұнайды 

құбырлар арқылы немесе ыдыстарға құйып тасымалдау кезінде техникалық 

талаптың ортақ болуы үшін 2002 жылдың 1 шілдесінен бастап, «Мұнай. 

Жалпы техникалық шарттар» деп аталатын жаңа стандарт ГОСТ Р 51858-

2002 енгізілді. Бұл стандартта шикі және тауарлы мұнайларға анықтама 

беріледі. Шикі мұнай – фракциялық құрамы кең сұйық табиғи 

көмірсутектердің қоспасы. Шикі мұнайдың құрамында еріген газ, су, 

минералды тұздар, механикалық қоспалар болады және олар сұйық энергия 

көздерін (бензин, керосин, дизель отыны, мазут), майлар,битум және кокс 

өндіретін негізгі шикізат болып табылады. Тауарлы мұнай – қолданыстағы 

нормативті және техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес келетін 

тұтынушының қолданысына дайын мұнай. 
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Жалпы күкірттің мөлшеріне қарай конденсаттарды 3 класқа бөледі: 

1. күкіртсіз – жалпы күкірттің мөлшері 0,05% (мас.) артық емес, әдетте 

мұндай конденсаттарды күкіртті қосылыстардан тазартпайды; 

2. күкіртті – жалпы күкірттің мөлшері 0,05-0,8% (мас.), мұндай 

конденсаттарды және олардың дистиллятты фракцияларын тазалау 

қажеттілігі қойылып отырған талаптарға байланысты шешіледі; 

3. жоғары күкіртті – жалпы күкірттің мөлшері 0,8% (мас.) жоғары. Бұл 

конденсаттарды өңдеу жүйесінде күкіртті қосылыстардан тазалау міндетті 

түрде іске қосылады. 

Ароматты көмірсутектердің масалық үлесі (% мас.) бойынша газды 

конденсаттарды үш типке бөледі: А1 – 20% кем емес, А2 – 15-20% және 15% 

кем. 

      Бастапқы қайнау температурасы 200 оС жоғары фракциялардағы қалыпты 

құрылысты парафинді көмірсутектердің мөлшеріне, реактивті, қысқы дизель 

отындарын және сұйық парафиндерді алу мүмкіндігіне қарай газды 

конденсаттарды  төрт түрге бөледі: 

Н1 – жоғары парафинді, 200-320 оС температурада қайнайтын фракцияда 

комплекс түзушілердің мөлшері 25% (мас.) кем болмайды; мұндай 

конденсаттардан сұйық алкандар, реактивті және дизельді отындар 

(депарафиндеу процесін қолданған жағдайда); 

Н2 – парафинді, 200-320 оС температурада қайнайтын фракцияда комплекс 

түзушілердің мөлшері 18-25% (мас.) тең болады; 

Н3 – төмен парафинді, 200-320 оС температурада қайнайтын фракцияда 

комплекс түзушілердің мөлшері 12-18% (мас.) артық болмайды. 

Н4 – парафинсіз, дизельді фракцияда комплекс түзушілердің мөлшері 12% 

(мас.) аз болады. 

Фракциялық құрамы бойынша конденсаттарды үш топқа бөледі: 

Ф1 – 205 оС дейін қайнайтын, фракциялық құрамы жеңілдетілген 

конденсаттар. Бензин фракциясының шығымы 80% (мас.) кем емес; 

Ф2 – аралық фракциялық құрамы бар, 250-320 оС қайнайтын 

конденсаттар; 

Ф3 – қайнау температурасы 320 оС жоғары конденсаттар. 

Сонымен, мұнай тәрізді, газды конденсатқада технологиялық сипаттама 

шифрін белгілеуге болады, сол арқылы оны өңдеу бағыты анықталады. 

Мысалы, Уренгой кенорны конденсатын 1А3 Н1 Ф3 шифр арқылы белгілейді: 

мұндағы 1 – класты көрсетеді (жалпы күкірттің мөлшері 0,02% (мас.)); А3 – 

конденсаттың типі (ароматты көмірсутектердің мөлшері 10% аз); Н1 – түр, 

(200-320 оС температурада қайнайтын фракцияда комплекс түзушілердің 

мөлшері  60% (мас.) дейін); Ф3 – конденсаттың қайнау температурасы 360 оС. 

Конденсаттардағы күкірттің мөлшері кең аралықта құбылады (% мас): 

мысалы, Уренгой және Толқын конденсатарында 0,01-0,04, Қарашығанақ  

және Орынбор конденсаттарында 1,18 дейін, Астрахань және Теңіз кенорны 

конденсаттарында 1,37 дейін. 
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Күкіртті қосылыстарды идентификациялау нәтижесі олардың әртүрлі 

екендігін көрсетеді. Мысалы, Орынбор кенорны конденсатынан газсұйықты 

хроматография әдісімен 16 тиоцикландар, 34 тиоалкандар, 22 алифатты 

тиолдар анықталды.  

Күкіртті және жоғары күкіртті конденсаттардың лайлану және қату 

температуралары негізінен төмен болып келеді (минус 60 оС төмен). 

Көмірсутектермен салыстырғанда сәйкес күкіртті қосылыстардың 

термиялық тұрақтылығы төмен болып келеді. Қыздырып өңдеу процесі 

кезінде күкіртті қосылыстар күкіртті сутекке және тиолдарға ыдырайды, 

олардың коррозиялық және өңдеу өнімінің сапасын нашарлататын қасиеттері 

бар. Күкіртті конденсатты қыздырғанда алдымен меркаптандар, артынан 

күкіртті сутек бөлінеді. 
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3. МҰНАЙДЫҢ ЖӘНЕ МҰНАЙ ӨНІМДЕРІНІҢ 

ФИЗИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ 

 

3.1.   Мұнайдың фракциялық құрамы 

 

Мұнай және мұнай өнімдері көмірсутектер мен басқа қосылыстардың 

өте күрделі қоспасы. Оларды кәдімгі айдау әдістері бойынша жеке заттарға 

бөліп алу мүмкін емес. Әдетте, мұнайды және мұнай өнімдерін айдау арқылы 

жеке бөліктерге бөледі, бұлардың әрқайсысы көмірсутектердің күрделі емес 

қоспасынан тұрады. Мұндай бөліктерді фракциялар немесе дистилляттар 

деп атайды. Мұнай фракцияларының жеке қосылыстар сияқты тұрақты 

қайнау температуралары болмайды. Олар белгілі бір температуралар 

аралығында қайнайды, яғни қайнаудың басталу (қ.б.) және қайнаудың 

аяқталу (қ.а.) температуралары болады. Қайнаудың басталу және аяқталу 

температуралары фракцияның химиялық құрамына байланысты болады. 

Сонымен, мұнайдың және мұнай өнімдерінің фракциялық құрамы 

белгіленген температуралық аралықта қайнайтын әртүрлі фракциялардың 

құрамын көрсетеді. Мысалы, «фракция 180–350 оС» көрсеткіші фракцияның 

180 оС бастап 350 оС дейін қайнайтындығын көрсетеді. Бұл көрсеткіштің 

үлкен практикалық мәні бар. Мұнайдың фракциялық құрамы арқылы қандай 

мұнай өнімдерін және қандай мөлшерде бөліп алуға болатынын анақтайды. 

Бензиннің және басқа да мотор отындарының фракциялық құрамы олардың 

буланғыштық дәрежесін сипаттайды.  

Өндірістік қондырғыда мұнайдан бөлініп алынатын негізгі фракциялар 

мыналар: 

бензинді – қ.б. (28оС) – 180 оС (керосин фракциясы бөлініп алынбаған) 

немесе қ.б. (28оС) – 150 оС (керосин фракциясы бөлініп алынған); 

керосинді – 150 оС – 250 оС; 

дизельді – 180 оС – 350 оС (керосин фракциясы бөлініп алынбаған) 

немесе 250 оС – 350 оС (керосин фракциясы бөлініп алынған). 

Осы фракциялардың жиынтық шығымы (350 оС дейін) мұнайдағы ашық 

түсті фракцияларды құрайды. 

350 оС жоғары фракциялардан вакуумды газойль 350-500 оС және гудрон 

 500 оС – ең ауыр өнімдер алынады. 

Фракциялық құрамын анықтау үшін мұнайды немесе мұнай өнімдерін 

арнайы құралда белгілі температурада қыздырып айдайды және координат 

жүйесіне айдаудың қисық сызығын тұрғызады: 3.1. суретінде көрсетілгендей 

етіп абсцисса осіне – фракцияның шығымын (көлемдік немесе массалық %), 

ал ордината осіне – қайнау температурасын (оС) орналастырады. 

Мұнайдың және мұнай өнімдерінің фракциялық құрамын анықтайтын 

барлық әдістердің негізі қайта айдау (дистилляция) процесі болып табылады. 

Зертханалық тәжірибеде кең қолданыс тапқан қайта айдау түрлері мыналар: 

1) біртіндеп булану принципіне негізделген қайта айдау: а) атмосфералық 

қысымда 350 оС дейін қайнайтын мұнай және мұнай өнімдерін айдау;            
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ә) вакуумда 350 оС жоғары қайнайтын мұнай өнімдерін айдау;                        

б) дефлегматорды қолдану арқылы айдау; в) анық ректификациямен айдау;  

2) бір рет булану принципіне негізделген қайта айдау; 

3) жоғары молекулалы қосылыстар үшін молекулалық дистилляция; 

4) имитацияланған қайта айдау. 

 

 
 

 

Сурет 3.1.  Мұнай және мұнай өнімдерінің фракциялық құрамының 

қисық сызығы 

 

1 – анық ректификациямен айдау арқылы алынған қисық сызық (ИТК 

қисығы); 2 – бір рет буландыру қисық сызығы (ОИ қисығы); 3 – қалыпты 

айдау арқылы алынған қисық сызық (Энглер бойынша айдау); t1, t2, t3 ... tn – 

х1, х2, х3 ... хn нүктелеріндегі дистилляттың қайнау температуралары; t1 – t2 

фракциясы х2 – х1 мөлшерінде қайнайды; е – фракцияның массалық үлесі 

 

3.2.   Тығыздық 

 

Тығыздық өте маңызды сипаттамалардың бірі, мұнайдың және мұнай 

өнімдерінің химиялық және фракциялық құрамын шамамен бағалауға 
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Фракцияның шығымы, көлемдік немесе массалық % 

көлемдік немесе массалық % 
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мүмкіндік береді. Тығыздықты абсолютті және салыстармалы шамалармен 

белгілейді. 

Абсолютты тығыздық көлем бірлігінде есептелінген заттың массасы, 

өлшем бірлігі кг/м3 немесе г/см3. 

Мұнай өңдеу тәжірибесінде өлшем бірліксіз шама салыстырмалы 

тығыздық қолданылады. Бұл шама 20 оС-ғы мұнай тығыздығының  4 оС-ғы 

судың тығыздығына қатынасын көрсетеді. Салыстырмалы тығыздықты 20

4  

түрінде белгілейді. 

4 оС судың тығыздығы бірге тең болғандықтан салыстырмалы және 

абсолютты тығыздықтардың мәндері сәйкес келеді. 

Мұнай және мұнай өнімдерінің тығыздығы температура өскен сайын 

төмендейді. Бұл тәуелділік түзу сызық арқылы сипатталады және Менделеев 

формуласымен есептеледі: 

 

)20(20
44

 tt  , 

 

мұндағы 
t

4  – мұнай өнімінің берілген температурадағы (t) салыстырмалы 

тығыз-дығы; 20

4  – мұнай өнімінің стандартты температурадағы (20 оС) 

салыстырмалы тығыздығы. 

 

Д.И.Менделеев теңдеуі 0 оС-дан 150 оС дейінгі температуралық аралыққа 

ғана жарамды (қателік 5-8% шамасында). Ал, 300 оС дейінгі температуралық 

аралықта тығыздықтың (кг/м3) температурадан тәуелділігі А.К.Мановян 

теңдеуімен (қателік 3%) есептеледі: 
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Барлық мұнай өнімдері көмірсутектердің әртүрлі топтарының қоспасы 

болғандықтан, олардың орташа тығыздығын мына формула бойынша 

анықтайды: 
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1 2
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n
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mm m


  

  


  
 

мұндағы 1, 2, ... n – қоспадағы компоненттердің салыстырмалы 

тығыздықтары; V1, V2, … Vn – қоспадағы компоненттердің көлемі; m1, m2, … 

mn – қоспадағы компоненттердің массасы. 

  

3.1-Кестеде мұнай өнімдері үшін орташа температуралық түзету 

шамалары () берілген. 
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Алайда бұл формулалар арқылы есептелген тығыздықтар әр уақытта 

дұрыс бола бермейді. 

 

Кесте 3.1.   Мұнай өнімдері үшін тығыздыққа орташа температуралық 

түзетулер () 

 
20

4   20

4   

0,6700-0,6799 

0,6800-0,6899 

0,6900-0,6999 

0,7000-0,7099 

0,7100-0,7199 

0,7200-0,7299 

0,7300-0,7399 

0,7400-0,7499 

0,7500-0,7599 

0,7600-0,7699 

0,7700-0,7799 

0,7800-0,7899 

0,7900-0,7999 

0,8000-0,8099 

0,8100-0,8199 

0,8200-0,8299 

0,8300-0,8399 

0,000937 

0,000924 

0,000910 

0,000897 

0,000884 

0,000870 

0,000857 

0,000844 

0,000831 

0,000818 

0,000805 

0,000792 

0,000778 

0,000765 

0,000752 

0,000738 

0,000725 

0,8400-0,8499 

0,8500-0,8599 

0,8600-0,8699 

0,8700-0,8799 

0,8800-0,8899 

0,8900-0,8999 

0,9000-0,9099 

0,9100-0,9199 

0,9200-0,9299 

0,9300-0,9399 

0,9400-0,9499 

0,9500-0,9599 

0,9600-0,9699 

0,9700-0,9799 

0,9800-0,9899 

0,9900-1,0000 

0,000712 

0,000699 

0,000686 

0,000673 

0,000660 

0,000647 

0,000633 

0,000620 

0,000607 

0,000594 

0,000581 

0,000567 

0,000554 

0,000541 

0,000522 

0,000515 

 

Тығыздық басқа физика-химиялық константалармен (қайнау 

температурасы, сыну көрсеткіші, молекулалық масса, тұтқырлық және т.б.) 

бірігіп мұнайдың және мұнай өнімдерінің химиялық табиғатын, пайда болу 

жолдарын, тауарлы сапасын анықтайтын шама болып табылады. Әртүрлі 

мұнайлардың фракциялары бірдей болғанымен тығыздықтарының шамалары 

әртүрлі болады. Парафинді мұнайлар фракциялары тығыздықтарының мәні 

әдетте төмен шаманы көрсетеді, ал жоғары ароматты мұнайлардан алынған 

фракциялардың тығыздықтары жоғары болады. Нафтенді-парафинді 

мұнайлардан алынған фракциялардың тығыздықтары орташа мәнге ие 

болады. 

Мұнайдың тығыздығы химиялық құрамына және еріген газдың 

мөлшеріне байланысты 700-ден 1000 кг/м3 дейінгі шамада болады. 

Мұнайдың тығыздығы құрамындағы шайырлар мен асфальтендер сияқты 

ауыр компоненттердің мөлшерінің көбеюіне байланысты артады. Газдардың 

тығыздықтары 0 оС температурада және 1 атм қысымда сәйкесінше тең 

болады: метан – 0,716 кг/м3, этан – 1,356 кг/м3, пропан – 2,019 кг/м3, пентан – 

3,215 кг/м3. Ауаның тығыздығы 1,292 кг/м3 тең. 

 

 



35 

 

3.2.1. Заттың тығыздығын анықтау 

Мұнай өнімдерінің кейбір түрлерінің тығыздықтары төмендегідей 

аралықтағы шаманы көрсетеді, кг/м3: 

Бензин: авиация ............................................................................... 700…725  

      автомобиль ......................................................................... 735…750  

Дизель отыны ................................................................................... 800…850  

Мотор майы: бензинді  қозғалтқыштар үшін ............................... 910…930  

               авиациялық қозғалтқыштар үшін............................. 880…905  

               дизелді қозғалтқыштар үшін .................................... 890…920  

 

Тығыздық температурадан тәуелді. Температура көтерілгенде мұнай 

өнімінің тығыздығы төмендейді. Белгілі температурадағы тығыздықтың мәні 

бойынша 20 оС тығыздықты анықтауға болады. Ол үшін температураны 1 оС 

өзгерткен кездегі тығыздықтың өзгерісін көрсететін орташа температуралық 

түзеткішті қолдану керек (кесте 3.1). 

Майдың тығыздығын пикнометр арқылы анықтайды. Пикнометрлік әдіс 

бірдей көлемде және бірдей температурада алынған мұнай өнімі мен судың 

массаларының қатынасын көрсететін салыстырмалы тығыздықты анықтауға 

негізделген. Бұл әдіспен мұнай өнімінің тығыздығын үтірден кейінгі 

төртінші санға дейінгі дәлдікпен анықтайды және массаны өлшеу үшін 

0,0002 г артық емес мәнге қателесетін аналитикалық таразыны қолданады. 

Мұнай өнімдерінің тығыздығын пикнометрлік әдіспен анықтайтын әдістеме 

ГОСТ 3900-85 бойынша жүргізіледі.  

Отынның тығыздығын нефтеденсиметр (ареометр) және 

гидростатикалық таразының көмегімен анықтайды.  

Нефтеденсиметр (ареометр) (1) төменгі жағында салмақ 

үшін балласт пен термометр салынған және жоғарғы жағы 

тығыздықтың шкаласы (2) бар жіңішке шыны түтікше болып 

келетін қуыс шыны қалтқы. Сиымдылығы 250 мл шыны 

цилиндрге (5) абайлап мұнай өнімін құяды. Құрғақ және таза 

ареометрді жоғарғы жағынан ұстап, цилиндрдің қабырғасына 

тигізбей, абайлап және ақырындап мұнай өніміне батырады. 

Ареометрдің тербелісі аяқталған соң менискнің (3) жоғарғы 

шетімен тығыздықтың көрсеткішін белгілейді. Белгілеу кезінде 

зерттеушінің көзі менискнің деңгейінде болуы керек. Сұйықтың 

температурасын ареометрдің термометрі (4) немесе қосымша термометрдің 

көмегімен анықтайды. Тұтқырлығы жоғары мұнай өнімдерінің тығыздығын 

анықтау кезінде бірдей көлемде, тығыздығы белгілі керосинмен (немесе Т-1, 

ТС-1 отынымен) араластырып, қоспаның тығыздығын анықтайды. 

 

3.3. Молекулалық масса 

 

Молекулалық масса мұнай және оның өнімдерінің ішіндегі ең маңызды 

көрсекіштердің бірі. Бұл көрсеткіш будың түзілу жылуын, будың көлемін, 
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парциалды қысымын есептеуде, сонымен қатар қайнаудың басталуы мен 

аяқталу температуралары жақын мұнай фракцияларының химиялық құрамын 

анықтауда қолданылады. Мұнай және мұнай өнімдері жеке көмірсутектер 

мен кейбір қосылыстардың қоспасы болғандықтан, оларды орташа 

молекулалық масса арқылы сипаттайды. 

Мұнай фракциясының қайнау температурасы жоғары болған сайын, 

оның молекулалық массасы да өседі. Әртүрлі мұнайлардан бөлініп алынған 

бірдей фракциялардың молекулалық массалары әртүрлі болады, себебі 

олардың көміртекті құрамы әртүрлі. 

Мұнай өнімдерінің молекулалық массаларын анықтау үшін кең 

қолданылатын әдістердің бірі криоскопиялық әдіс. Бұл әдіс ерітіндіге 

(бензолға немесе нафталинге) мұнай өнімінің өлшендісін құйған кезде 

ерітіндінің қату температурасының өзгеруіне негізделген. 

Молекулалық массаны анықтау үшін кейде эбулоскопиялық әдіс 

қолданылады. Бұл әдіс ерітіндіге (бензолға немесе нафталинге) мұнай 

өнімінің өлшендісін құйған кезде ерітіндінің қайнау температурасының 

өзгеруіне негізделген. 

Молекулалық массаны эмпирикалық формулалар бойынша да есептеуге 

болады. Көбіне Б.П.Воинов формуласын қолданады: 

 
2M a bt ct    

 

мұндағы a, b, c - әрбір көмірсутектер тобына тән тұрақты шама; t - өнімнің 

орташа қайнау температурасы. 

 

Парафинді көмірсутектер үшін: 

 
260 0,3 0,001M t t    

 

Мұнай фракциялары үшін: 

 
2(7 21,5) (0,76 0,04 ) (0,0003 0,00245)M K K t K t       

 

мұндағы К – сипаттаушы фактор. 

 

Соңғы формула бойынша есептеулер нәтижесі эксперимент негізінде 

алынған нәтижелерден 3-5 % айырмашылығы болады.  

А.С. Эйгенсон сипаттаушы фактордан (К) тәуелді тұрақты шамаларды 

(a, b, c) тауып, Б.П. Воиновтың мұнай фракцияларына арналған формуласына 

түзетулер енгізді. Шикі мұнайдың молекулалық массасы 240-290 аралығында 

болады. Мұнайдың ауыр фракцияларының молекулалық массалары шамамен 

700-2000 тең болады. 

 Тұрақты шамалардың (a, b, c) мәндері төменде берілген: 
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Сипаттаушы 

фактор К 
a b c 

10.0 

10.5 

11.0 

11.5 

12.0 

56 

57 

59 

63 

69 

0.230 

0.240 

0.240 

0.225 

0.180 

0.00080 

0.00090 

0.00100 

0.00115 

0.00140 

 

3.4. Тұтқырлық 

 

Тұтқырлық – қазандық және дизель отындарының, мұнай майларының, 

басқа да мұнай өнімдерінің эксплуатациялық қасиеттерін сипаттайтын 

маңызды физикалық константа. Тұтқырлық деп сұйықтың берілген күшке 

кедергі көрсету мүмкіндігін айтады. Тұтқырлықтың мәні бойынша мұнайдың 

және мұнай өнімдерінің құбырлар немесе түтікшелер бойымен қозғалыс 

мүмкіндігін анықтайды. СИ жүйесі бойынша тұтқырлықтың өлшем бірлігі 

мПа·с өлшенеді. 

Тұтқырлық динамикалық, кинематикалық, шартты және құрылымды 

(тиімді) болып бөлінеді. 

Динамикалық (абсолютты) тұтқырлық () немесе ішкі үйкеліс деп 

сұйықтықтың қозғалыс күшіне кедергі келтіре алатын қасиетін айтады. Бұл 

қасиетті сұйықтық қозғалыс кезінде ғана іске асыра алады. СИ жүйесінде 

динамикалық тұтқырлық Нс/м2 шамасымен өлшенеді. Бұл бір-бірінен 1 м ара 

қашықтықта орналасқан ауданы 1 м2 сұйықтықтың екі қабатының көрсететін 

кедергісі. Қабаттардың араласуы үшін сырттан жылдамдығы 1 м/с болатын 1 

Н күш әсер етуі тиіс. Н/м2 = Па екендігін ескеріп, көп жағдайда динамикалық 

тұтқырлықты Пас немесе мПас арқылы көрсетеді.  

Кинематикалық тұтқырлық () деп тұрақты температурадағы 

сұйықтықтың динамикалық тұтқырлығы () мен оның тығыздығының () 

қатынасына тең шаманы айтады:  = /. Кинематикалық сұйықтықтың 

өлшем бірлігі м2/с. 

Мұнай және мұнай өнімдерін көп жағдайда шартты тұтқырлық 

арқылы сипаттайды. Шартты тұтқырлық деп стандартты вискозиметрдің 

арнайы тесікшесі арқылы белгілі температурада (t) 200 мл мұнай өнімінің 

ағып өту уақытының 20оС температурада 200 мл дистилденген судың ағып 

өту жылдамдығына қатынасын айтады. Шартты тұтқырлық ВУt (ТШt) 

шартты градуспен көрсетіледі.  

Ньютонды сұйықтықтардан ерекше мұнайдың дисперсті жүйелерінің 

тұтқырлығы белгілі бір жағдайларда тұрақсыз шама болады. Ол қозғалыс 

жылдамдығының градиентінен байланысты болады. Мұндай жағдайда мұнай 

және мұнай өнімдері тиімді немесе құрылымды тұтқырлықпен сипатталады 

 



38 

 

/эф Г  , 

 

мұндағы эф – тиімді тұтқырлық, Нс/м2;  - сыналып отырған мұнай өнімінің 

қозғауға жұмсалатын кернеу, Н/м2; Г – қозғалу жылдамдығының градиенті,  

с-1. 

Көмірсутектер үшін тұтқырлық оның химиялық құрамынан көп тәуелді 

– молекулалық массасы мен қайнау температурасы жоғары болған сайын 

тұтқырлық артады. Мұнайда ароматты және нафтеді сақиналар көп болған 

сайын, оның тығыздығы артады. Алкандар мен нафтендер молекуласында 

тармақталған бүйір тізбектің болуы да тұтқырлықты көтереді. 

Көмірсутектердің әртүрлі топтарының тұтқырлығы алкандар – арендер – 

нафтендер қатарында өседі. 

Қалыпты қысымда температураның жоғарылауы мұнайдың тығыздығын 

кемітеді, ал газдардың тығыздығын арттырады. Судың тұтқырлығы 1 мПа·с 

тең болса, мұнайдың тұтқырлығы 1-25 мПа·с аралығында болады. 

Тұтқырлықты анықтау үшін арнайы құрал – вискозиметр қолданылады. 

Тұтқырлығы аз ашық түсті мұнай өнімдері мен майлар үшін 

кинематикалық тұтқырлық анықталады. Тұтқырлығы жоғары мұнай өнімдері 

үшін шартты тұтқырлық өлшенеді. 

Тұтқырлыққа кері шама қозғалғыштық. Тұтқырлық төмен болса, 

қозғалғыштық жоғары болады.  

Мұнайдың физика-химиялық сипаттамалары мемлекеттік стандарттар 

бойынша (кесте 3.2) анықталады.  

 

Кесте 3.2. Мұнайдың кейбір физика-химиялық қасиеттері  

(ГОСТ Р 51858-2002) 

 

Көрсеткіштің аталуы 
Типтер 

Зерттеу стандарттары 
I II III IV 

Тығыздық, кг/м3,   

20 °С температурада  

 

850 

 

870 

 

895 

 

>895 

ГОСТ 3900-85 және 

9.3 ГОСТ Р 51858-2002 

Фракцияның шығымы,   

кем емес 

200 оС дейін 

300 °С дейін 

 

  

27 

47 

 

 

21  

43 

 

 

21 

41 

 

 

19 

35 

ГОСТ 2177-82 (Б әдісі) 

Күкірттің массалық үлесі, 

%, артық емес 

 

0,6 

 

1,8 

 

3,5 

 

>3,5 

ГОСТ 1437-75 және 

9.2 ГОСТ Р 51858-2002 

Парафиннің массалық 

үлесі, %, артық емес 

 

6 

 

6 

 

6 

б
ел

гі
л
ен

-

б
ей

д
і 

ГОСТ 11851-85 

Ауыр металдар мөлшері: 

ванадий, никель және т.б. Шама белгіленбейді ГОСТ 10364-90 



39 

 

3.5. Мұнай және мұнай өнімдерінің төмен температуралық  

                    қасиеттері 

 

Мұнай және мұнай өнімдерінің (мотор отындары, майлар) төмен 

температуралық қасиеттерін білу олардың қозғалғыштығын, сонымен қатар 

көмірсутектердің кейбір топтарының бар-жоғын анықтауға мүмкіндік береді. 

Мысалы, парафинді мұнай өнімдері жоғары температурада қатады, 

құрамында шайырлы заттардың болуы қату температурасын төмендетеді.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Мұнай және мұнай өнімдерінің төмен температуралық қасиеттеріне 

лайлану температурасы, кристалданудың басталу температурасы, сүзілудің 

шекті температурасы, қату және балқу температуралары жатады. 

 

3.5.1. Лайлану температурасы 

 

Лайлану температурасы деп мұнай өнімдері арқылы жарық сәулесін 

өткізген кезде олардың эталон үлгімен салыстырғандағы түстерінің өзгеруі 

(лайлануы) кезіндегі максимальды температураны айтады. 

Авиабензиндер, авиакеросиндер және дизель отындарының лайлану 

температурасын стандартты әдіспен (ГОСТ 5066-91) анықтайды. Ол үшін екі 

стандартты пробиркаға тексерілетін отынның үлгісін (белгіге дейін) құяды 

да, термометрмен және сымнан жасалған араластырғышпен жабдықталған 

кеуек тығынмен жабады. Бірінші пробирканы салқындатқыш қоспа құйылған 

ыдысқа, ал екінші пробирканы (салыстыру үшін) штативке орналастырады. 

Бірінші пробирканы үнемі араластыра отырып, салқындатады және 

болжап отырған лайлану температурасына 5 оС қалғанда тез шығарып алып, 

спирт құйылған стаканға салады да, екінші пробирканың жанына қояды. Егер 

жарық сәулесін өткізу кезінде бірінші пробиркадағы отынның түсі өзгермесе, 

онда салқындатуды әрі қарай жалғастырады. Әрі қарай әрбір 1 оС 

салқындатқан сайын отынның түсін эталонмен салыстырып отырады. Бірінші 

пробиркада лайлану байқалған кездегі температураны лайлану 

температурасы деп есептейді. 

Лайлану температурасымен көп жағдайда дизель отынының төмен 

температурадағы қасиеттерін сипаттайды, әдетте ол 0 оС-дан -35 оС дейін 

болады. 

Дизель отынының лайлануы құрамында қалыпты алкандардың және 

судың кейбір мөлшерінің болуымен байланысты, олар салқындатқан кезде 

отынның барлық көлемінде ұсақ кристалдар түзеді. 

 

3.5.2.   Кристалданудың басталу температурасы 

 

Кристалданудың басталу температурасы авиация отынындарының 

(бензиннің, керосиннің) төмен температурадағы қасиеттерін сипаттайды, 

олардың құрамында қалыпты алкандар мүлдем болмауы керек. 
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Кристалданудың басталу температурасы лайлану температурасы сияқты 

мемлекеттік стандарт (ГОСТ 5066-91) бойынша анықталады. 

Кристалданудың басталу температурасы деп бензинде немесе керосинде 

ароматты көмірсутектердің, әсіресе бензолдың кристалда-ры көзге көрініп 

тұрған кездегі максимальды температураны қабылдайды. Мысалы, бензол 5,5 
оС кристалданады. Бұл кристалдар отынның ағын жылдамдығын 

кемітпегенмен, эксплуатация кезінде сүзгілерді бітеп, отынның моторға 

берілуін тежеуі мүмкін. Сондықтан техникалық шарттар бойынша 

авиациялық және реактивті отындарда кристалданудың басталу 

температурасы -60 оС аспауы керек. 

 

3.5.3.    Сүзгіден өтудің шекті температурасы 

Сүзгіден өтудің шекті температурасы отынның (әсіресе ауыр 

фракциялық құрамды дизель отынының) төмен температурадағы қасиеттерін 

сипаттайды. 

Сүзгіден өтудің шекті температурасы ГОСТ 22254-92 бойынша былай 

анықталады: сыналып отырған отын үлгісі салқындату жағдайында және 

әрбір 1 оС сайын стандартты сүзгі арқылы вакууммен сорылып алынады 

(қалдық қысым 1,96 кПа). 

Сүзгіден өтудің шекті температурасы деп отын сүзгіден өтпей қалған 

кездегі температураны айтады. Бұның себебі, белгілі бір температурада 

парафин кристалдары өте көп түзіледі де, сүзгіні толық бітеп тастайды. 

Әдетте сүзгіден өтудің шекті температурасы лайлану температурасынан 3-8 
оС төмен болады. 

 

3.5.4.   Қату температурасы 

 

Қыс мезгілінде мұнай өнімдерін тасымалдау және қолдану үшін олардың 

төменгі температурада қозғалғыштығының маңызы зор. Стандартты 

жағдайда мұнай өнімдерінің қозғалғыштығын жойған кездегі температураны 

қату температурасы деп атайды. Мұнай өнімдерінің қозғалғыштығын 

жоюы заттың кәдімгі тұтқырлықтан құрылымдық тұтқырлыққа фазалық 

ауысуымен байланысты. Төменгі температура кезінде парафинді мұнай 

өнімдеріндегі фазалық ауысу парафиндер мен церезиндердің көптеген 

кристалдарының пайда болуымен ұштасады, олар кристалды каркас – тор 

құрайды. Мұнай өнімдерінің қатпаған сұйық бөлігі тордың ішінде 

орналасады, сөйтіп қозғалмайтын болады. Түзілген кристаллдардың түрі 

көмірсутекті ортаның химиялық құрамынан, ал өсу жылдамдығы – ортаның 

тұт-қырлығынан, парафинді көмірсутектердің мөлшері мен ерігіштігінен 

және жүйені салқындату жылдамдығынан тәуелді. Кристалдардың өсу 

жылдамдығы парафинді көмірсутектердің концентрациясынан тура, ал 

ортаның тұтқырлығынан кері пропорционал болады. 

Шайырлы және кейбір беттік-белсенді заттар (ПАВ) кристалдардың 

бетіне адсорбцияланып, парафиндердің кристалдану кристалдану процесін 
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тежейді. Сондықтан шайырлардан тазартылғаннан кейін майлы 

дистилляттардың қату температурасы жоғары болады. Кейбір заттарды 

минералды майларға қосқан кезде, олардың қату темпера-турасы төмендейді, 

мұндай заттарды депрессорлы қосымшалар немесе депрессаторлар деп 

атайды. 

Құрамында парафинді көмірсутектері аз немесе мүлдем жоқ мұнай 

өнімдері коллоидты (шыны тектес) күйге өтуіне байланысты 

қозғалғыштығын жояды, бұл олардың тұтқырлығын шұғыл жоғары көтереді. 

 Мұнай өнімдерінің қату температурасы ГОСТ 20287-91 бойынша 

анықталады. Алдын-ала қыздырылған және сүзілген мұнай өнімін 

стандартты пробиркаға белгіге дейін құяды да, термометр кигізілген 

тығынмен жабады. Пробирканы қатты шайырлы заттар балқығанша немесе 

сұйық мұнай өнімдерінде ерігенше қыздырады. Алдын-ала қыздыру 

нәтижесінде шайырлы заттарға бай мұнай өнімдерінің қату температурасы 

төмендейді, ал парафинге бай мұнай өнімдерінің қату температурасы 

жоғарылайды.  

Қыздырылған пробирканы арнайы салқындатқыш ыдысқа 

орналастырып, шамамен қату температурасына дейін салқындатады. Осы 

температурада пробирканы 45о қисайтып, қайтадан бастапқы қалпына қояды, 

осы кездегі мұнай өнімі деңгейінің өзгерісін байқайды. Осылайша 

пробиркадағы мұнай өнімі деңгейі біраз уақытқа өзгеріссіз қалғанша 

салқындатуды жалғастыра береді. Осы кездегі температура-ны мұнай 

өнімінің қату температурасы деп қабылдайды. 

 

3.5.5.   Балқу температурасы 

 

Балқу температурасы кристалды мұнай өнімдерінің – парафиндердің, 

церезиндердің және восклердің қатты күйден сұйық күйге өту қабілетін, яғни 

фазалық алмасу температурасын сипаттайды.  

Балқу температурасын Жуков әдісімен ГОСТ 4255-75 бойынша 

анықтайды. Сыналып отырған мұнай өнімін шамамен алынған балқу 

температурасынан 8-10 оС жоғары температурада балқытып, жақсы-лап 

араластырып, мөлдір Дьюар ыдысына құяды. Ыдысты термометр бар 

тығынмен жауып, температура 4-5 оС түскенше күтеді. Содан кейін құралды 

жақсылап шайқап, әрбір 1 минут сайын температураны бақылайды. Егер 

температура 3 мин ішінде өзгермесе, оны мұнай өнімінің балқу 

температурасы деп есептейді. 

 

3.6.   Мұнай өнімдерінің өртену және жарылыс қауіптілігі 

 

3.6.1. Жану температурасы 

Мұнай өнімдері стандартты жағдайда қыздырылған кезде бөлінген булар 

қоршаған ауамен араласып жанғыш қоспа түзеді. Қоспаға от тигізгенде ол 

жарқ етіп жанады. Осы температураны жану температурасы деп атайды. 
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Жеке көмірсутектер үшін жану температурасы мен қайнау темпе-

ратурасының арасында белгілі бір сандық байланыс бар: 

 

0,736жану кайнауТ Т   

мұндағы Тжану және Тқайнау Кельвинмен берілген. 

 

Кең температуралар аралығында қайнайтын мұнай өнімдері үшін мұндай 

тәуелділікті қолдануға бомайды. Мұндай жағдайда мұнай өнімдерінің жану 

температурасы орташа қайнау температурасымен, яғни буланумен 

байланысты. Мұнай фракциясы жеңіл болған сайын оның жану 

температурасы да төмен болады. Мысалы, бензин фракциясының жану 

температурасы теріс мәнге (-40 оС дейін) ие болады, керосин фракциясы 28-

60 оС, майлы фракция 130-325 оС. Мұнай өнімдерінде ылғалдың, ыдырау 

өнімдерінің болуы жану температурасының мәніне көп әсер етеді. Бұл 

көрсеткішті өндірістік жағдайда алынған керосин және дизельді 

фракциялардың тазалығын анықтау кезінде қолданады. Майлы фракциялар 

үшін жану температурасы құрамында жеңіл буланатын көмірсутектердің бар 

екендігін көрсетеді. Күкірті аз парафинді мұнайлардан алынған майлардың  

жану температурасы жоғары болады. Тұтқырлығы бірдей болғанымен 

шайырлы нафтенді-ароматты мұнайлардан алынған майлардың жану 

температурасы төмен болады. 

Мұнай өнімдерінің жану температурасын анықтаудың екі әдісі – ашық 

тиглде (ГОСТ 4333-87) және жабық тиглде (ГОСТ 6356-75) стандартталған. 

Ашық тиглде жану температурасын анықтау үшін мұнай өнімін алдымен 

натрий хлориді, кальций хлориді немесе сульфаты көмегімен судан 

тазартады, содан кейін тиглге белгілі деңгейге дейін құяды. Тиглді белгілі бір 

жылдамдықта қыздырып, шамамен алынған жану температурасына 10 оС 

қалған кезде тигльдің шетіне ақырындап жалын тигізеді. Бұл операцияны 

әрбір 2 оС сайын қайталайды. Мұнай өнімінің бетінде көк жалын пайда 

болған кездегі температураны жану температурасы деп санайды. 

Жану температурасын жабық тиглде анықтау үшін мұнай өнімін тиглдің 

ішіне белгілі деңгейге дейін құяды. Тиглді үнемі шайқап отырып қыздырады. 

Тиглдің қақпағын ашқан бойда жалынды тигізеді. 

Жану температурасын 50 оС төмен деп шамалаған жағдайда жану 

температурасын анықтауды 10 оС қалғанда бастайды, ал 50 оС жоғары деп 

шамалаған жағдайда – 17 оС қалғанда бастайды. Анықтауды әрбір градус 

сайын жүргізеді және бұл кезде тиглді шайқауды тоқтатады. 

Жабық тигльде жану температурасы 61 оС төмен барлық заттарды жеңіл 

тұтанғыш сұйықтықтарға жатқызады, олар өз кезегінде өте қауіпті (-18 оС 

төтен), үнемі қауіпті (-18 оС-дан 23 оС дейін) және жоғары температурада 

қауіпті (23 оС-дан 61 оС дейін) болып бөлінеді. 

Жану температурасы мұнай өнімінің ауамен жарылғыш қоспа түзетін 

мүмкіндігін сипаттайды. Мұнай өнімдері буларының концентрациясы белгілі 

мәнге жеткен кезде, оның ауамен қоспасы жарылыс береді. Осыған сәйкес 
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мұнай өнімдері булары мен ауа қоспасының жарылыстың төменгі және 

жоғарғы шегі болады. Егер мұнай өнімдері буларының концентрациясы 

жарылыстың төменгі шегінен аз болса, онда жарылыс болмайды, себебі 

ауаның артық мөлшері бөлінген жылуды сіңіріп алады да, отынның басқа 

бөлігінің жануын тежейді. Ауадағы жанғыш заттар буларының 

концентрациясы жарылыстың жоғарғы шегінен артық болса да жарылыс 

болмайды, себебі қоспада оттегінің мөлшері аз болады. Көмірсутектер үшін 

жарылыстың төменгі және жоғарғы шегін мына формулалар бойынша 

анықтайды: 

)1(21,1

100

1)1(85,4

100
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мұндағы Nт және  Nж  - жарылыстың төменгі және жоғарғы шегіне сәйкес 

келетін заттар буының ауадағы концентрациясы, (көлемдік %); т – 

көмірсутектің бір молекуласының жануына қажетті оттегі атомының саны. 

Төменде жеке көмірсутектердің және басқа жанғыш заттардың ауамен 

қоспасының жарылыс шегі берілген (көлемдік %):  

 

Көмірсутектер  Nт Nж  Көмірсутектер  Nт Nж 

Метан 

Этан 

Пропан 

Бутан 

Пентан 

Гексан 

Этилен 

Пропилен  

5,0 

2,9 

2,1 

1,8 

1,4 

1,2 

3,0 

2,2 

15,0 

15,0 

9,5 

9,1 

7,8 

7,5 

32,0 

10,3 

Ацетилен  

Циклогексан 

Бензол 

Толуол 

Көміртек оксиді 

Сутегі 

Этил спирті 

2,5 

1,2 

1,4 

1,3 

12,5 

4,0 

3,6 

81,0 

10,6 

7,1 

6,7 

74,0 

75,0 

19,0 

 

Парафинді көмірсутектердің гомологты қатарында молекулалық масса 

өскен сайын Nт және  Nж  азаяды, жарылыс интервалы метан үшін 5-15%, 

гексан үшін 1,2-7,5% тартылады. Ацетиленнің, көміртек оксидінің және 

сутегінің жарылыс интервалы кең болғандықтан, олардың жарылыс 

қауіптілігі өте жоғары болады. Қоспада инертті газдар (азот, көміртек 

диоксиді және т.б.) болса жарылыс интервалы тартылады. Қысымның артуы 

жарылыстың жоғарғы шегінің көтерілуіне әкеледі. 

 

3.6.2.   Тұтану және өздігінен тұтану температурасы 

 

Жану температурасын анықтау кезінде қоспа жарқ етіп жанады да, сол 

бойда сөніп қалады. Егер сұйықтықты әрі қарай қыздырса, онда қоспа тағы 

да жарқ етіп жанады және біраз уақыт бойы жайлап жанып тұрады. Осыған 

сәйкес келетін ең төменгі температураны тұтану температурасы деп 

атайды. Тұтану температурасын ашық тиглде анықтайды. 
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Егер мұнай өнімдерін жоғары температураға дейін қыздырып, ауамен 

араластырса, ол жалын тигізбей-ақ өздігінен тұтануы мүмкін. Мұндай 

температураны өздігінен тұтану температурасы деп атайды. Өздігінен 

тұтану температурасы мұнай өнімінің буланғыштығынан емес, оның 

химиялық құрамынан байланысты. Ең жоғары өздігінен тұтану 

температурасы ароматты көмірсутектерге және ароматты көмірсутектері көп 

мұнай өнімдеріне тән, ең төмені – парафиндерге тән.  

Көмірсутектердің молекулалық массалары жоғары болған сайын 

олардың өздігінен тұтану температурасы төмен болып келеді, себебі ол 

көмірсутектердің тотықтырғыштық қабілетіне байланысты болады. 

Өздігінен тұтану температурасы ГОСТ 13920-68 бойынша ашық колбада 

анықталады. Өздігінен тұтану температурасы жану және тұтану 

температураларынан жүздеген градусқа жоғары болады. 

Төменде кейбір көмірсутектер мен мұнай өнімдерінің өздігінен тұтану 

температуралары келтірілген: 

 

Көмірсутектер  Тө.т. Мұнай өнімдері Тө.т. 

Гексан  

Циклогексан 

Бензол  

261,6 

270,0 

591,7 

Бензин 

Реактивті отын 

Дизель отыны 

Мазут  

400-450 

360-380 

320-380 

280-300 

 

Мұнай өнімдерін сақтайтын ыдыстардың дұрыс жабылмауы салдарынан 

олар өздігінен тұтанып көп жағдайда өрт болады.  

 

3.7.   Мұнай және мұнай өнімдерінің оптикалық қасиеттері 

 

Мұнай және мұнай өнімдерінің оптикалық қасиеттеріне түсі, жарық 

сәулесін сындыру коэффициенті, меншікті рефракция, оптикалық тығыздық 

және оптикалық белсенділік жатады. Бұл көрсеткіштердің барлығы 

заттардың химиялық табиғатынан өте тәуелді болады, сондықтан мұнай 

өнімдерінің оптикалық қасиеттері олардың химиялық құрамын жанама түрде 

сипаттай алады. 

 

3.7.1.  Мұнай және мұнай өнімдерінің түсі 

 

Мұнайдың түсі ашық-сарыдан қою-қоңыр және қара түске дейін 

өзгереді. Жеңіл мұнайлардың (тығыздығы 780,0-790,0 кг/м3) түсі сары 

болады, орташа тығыздығы бар (790,0-820,0 кг/м3) мүнайлар янтарь түстес, 

ал ауыр мұнайлар қою-қоңыр және қара түсті болады. Мұнайдың түсі ондағы 

асфальтен-шайырлы заттардың, көмірсутектердің тотығу өнімдерінің, 

сонымен қатар кейбір қанықпаған және ароматты көмірсутектердің 

мөлшеріне байланысты болады. Шикі мұнайдың түсіне қарап, ондағы 

асфальтты-шайырлы заттардың шамасын салыстырмалы айтуға болады. 
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Әдетте мұнайдың түсі неғұрлым қою болса, соғұрлым онда асфальтты-

шайырлы заттардың мөлшері көп болады.  

Мұнай өнімдерінің түсін анықтайтын құралды колориметр деп атайды. 

Мұнай өнімдерінің түсі екі стандартқа сәйкес анықталады: ГОСТ 2667-

82 (ЦНТ және КНС-1 колориметрлерінде ашық түсті мұнай өнімдері үшін) 

және ГОСТ 25337-82 (КНС-2 колориметрінде мұнай парафиндері үшін). 

 

3.7.2.   Сыну коэффициенті 

 

Мұнай өнімдерінің сыну көрсеткішін (nD

20 ) жарық сәулесінің ауадан 

мұнай өнімдері арқылы өтуі кезінде анықтайды, сондықтан оның шамасы 

әркезде 1 жоғары болады. Мұнай фракциясының қайнау температурасы 

жоғары болған сайын, оның тығыздығы мен сыну коэффициенті жоғары 

болады. Сыну көрсеткіші арқылы мұнай өнімдеріндегі көмірсутектердің 

топтық құрамы туралы болжам айтуға болады, ал тығыздық пен молекулалық 

массаны қосып алғанда мұнай фракциясының құрылымдық-топтық құрамын 

есептеуге болады. 

 

3.7.3.   Меншікті рефракция 

 

Сыну коэффициенті мен тығыздықты байланыстыратын көрсеткіш 

меншікті рефракция деп аталады. Меншікті рефракцияны майлардың 

құрылымды-топтық көмірсутекті құрамын анықтауда қолданады. 

Көмірсутектердің меншікті рефракцияларын салыстыру арқылы олардың 

мына қатарда өсетінін көруге болады: 

нафтендер  парафиндер  арендер 

Қоспаның меншікті рефракциясы құрамындағы компоненттердің 

меншікті рефракцияларының орташа арифметикалық шамасына тең болады. 

 

3.7.4.  Оптикалық белсенділік 

 

Мұнай өнімдерінің полюстенген жарық сәулесі жазықтығын өз осінен 

айналдыру (көбіне оңға қарай) қасиетін оптикалық белсенділік деп атайды. 

Оптикалық белсенділіктің төмендеуі бойынша көмірсутектерді мына қатарға 

орналастыруға болады: полициклді нафтендер, циклоалканоарендер, 

полициклді арендер, моноциклді арендер, алкандар. Айналу бұрышын 

поляриметр көмегімен өлшейді.  

 

3.8.   Мұнай өнімдерінің электрлі қасиеттері 

 

Мұнай және мұнай өнімдерінің электрлік қасиеттеріне электр 

өткізгіштік, электр қоздырғыштық, диэлектрлі енгіштік, электрлі беріктілік 

және диэлектрлі шығындардың тангенс бұрышы жатады. 
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Таза мұнай өнімдері электр тогын нашар өткізеді, сондықтан оларды 

кабельдерді, трансформаторларды және т.б. электроизоляция-лаушы 

материалдар ретінде қолданады. Электр өткізгіштік сұйық мұнай 

өнімдерінің құрамындағы ылғалдың, бөтен қоспалардың мөлшеріне және 

температураға байланысты. Таза көмірсутектер мен құрғақ мұнай 

өнімдерінің электрөткізгіштігі төмен, мысалы парафин радиотехникада 

изолятор есебінде қолданылады. 

Электр қоздырғыштық деп мұнай өнімдерінің резервуарлар мен 

құбырлардың қабырғасымен үйкелісі кезінде пайда болған электр зарядтарын 

сақтап тұру қабілетін айтады. Кейбір жағдайда мұнай өнімдерінде электр 

зарядтары (статикалық электр тогы) жинақталып, ұшқын пайда болуы және 

өртенуі мүмкін. Статикалық электр тогының жинақталуына қарсы 

қарапайым, әрі болашағы бар күрестің бірі мұнай өнімдеріне арнайы 

қосымшалар (присадки) қосу. Бұл қосымшалар бензиннің электр 

өткізгіштігін арттырады және оның өртену қауіптілігін төмендетеді. 

Зарядтардың жинақталуын болдырмайтын қарапайым әдіс резервуарларды 

және құбырларды жермен байланыстыру болып табылады. 

Мұнай өнімдерінің диэлектрлі енгіштігі басқа диэлектриктермен 

салыстырғанда онша көп емес және үнемі тұрақты шамада болады. 

Трансформаторлардың тоқтаусыз жұмыс жасауына бұл көрсеткіштің маңызы 

жоғары. 

Диэлектрлі шығындардың тангенс бұрышы (tg) дегеніміз – 

конденсаторларға және жоғары кернеулі кабельдерге құятын мұнай 

өнімдерінің изоляциялық қасиетін бағалауға керекті көрсеткіш. 

Электр өрісінің әсерінен изоляциялық майлар қызып кетеді. 

Диэлектрикті қыздыруға жұмсалатын шығынды диэлектрлі шығын деп 

атайды. Молекуланың полюстенуі әсерінен пайда болатын диэлектрлі 

шығындар диэлектрлі шығындардың тангенс бұрышымен сипатталады. Бұл 

көрсеткіштердің мәні майдың белгілі бір тұтқырлығында максимумға жетеді 

және температураны көтергенде артады. Мысалы, кабельге құятын майдың 

tg 100 оС температурада 0,003 артық болмауы керек, ал трансформатор 

майлары үшін – 0,5 артық болмауы керек. 

Әртүрлі топтық көмірсутекті құрамы бар мұнай өнімдерінің диэлектрлік 

қасиеттерін зерттеу барысында ароматты көмірсутектерден, асфальтты-

шайырлы заттардан және қатты парафинді көмірсутектерден толықтай 

арылған майлардың электрлі параметрлері ең тұрақты екені анықталды. 

 

3.9.   Мұнай өнімдерінің жылу физикалық қасиеттері 

 

Мұнай мен газды өңдеу процестерінің барлығы қыздырумен немесе 

салқындатумен байланысты. Технологиялық процестерді жүргізу, зауыт 

аппаратураларын есептеу және жобалау мұнай және мұнай өнімдерінің жылу 

физикалық қасиеттерін жан-жақты зерттеуді талап етеді. Мұнайдың және 

мұнай өнімдерінің жылу физикалық қасиеттеріне меншікті жылу 
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сиымдылық, булану жылуы, энтальпия, жылу өткізгіштік, жану жылуы, 

балқу және сублимация жылуы және т.б. жатады. 

 

3.9.1.   Жылу сиымдылық 

 

Жылу сиымдылық деп зат массасы бірлігін бір градусқа қыздыруға 

жұмсалатын жылу мөлшерін айтады. Заттың құрамын белгілеу әдістеріне 

байланысты массалық (Дж/кгК), мольдік (Дж/кмольК) және көлемдік 

(Дж/м3К) жылу сиымдылықтары деп бөледі. Іс жүзінде көбіне массалық 

жылу сиымдылық қолданылады. 

Шынайы және орташа жылу сиымдылықтары деп ажыратылады. 

Заттың белгілі температурадағы жылу сиымдылығын шынайы меншікті 

жылу сиымдылық деп атайды: 

 

/мС dQ dТ  

 

Орташа меншікті жылу сиымдылық деп қыздыру кезінде денеге 

берілетін немесе салқындату кезінде денеден бөлінетін жылудың (Q) 

температураның өзгерісіне (T2 – T1) қатынасын айтады: 

 

2 1

орташа

Q
С

T T



 

 

Жылу сиымдылықты анықтау жолдарына қарай изобаралық жылу 

сиымдылық (тұрақты қысымда Ср), изохоралық жылу сиымдылық (тұрақты 

көлемде Сv), қаныққан кезеңдегі жылу сиымдылық (қаныққан бу қысымының 

температурадан тәуелділігіне сәйкес). Тұрақты қысымдағы жылу сиымдылық  

тұрақты көлемдегі жылу сиымдылықтан көп болады. 

Парафинді мұнай өнімдерінің жылу сиымдылығы бірдей температурада 

нафтенді немесе ароматты мұнай өнімдерінің жылу сиымдылықтарынан 

шамамен 15 пайызға жоғары болады. Түзу тізбекті көмірсутектердің жылу 

сиымдылықтары тармақталған изомерлердің жылу сиымдылықтарынан 

жоғары болады. 

Температураны көтерген сайын сұйық көмірсутектердің жылу 

сиымдылықтары өседі. Тығыздығы мен молекулалық массасы жоғарылаған 

сайын көмірсутектердің жылу сиымдылығы азаяды. Тек қана ароматты 

көмірсутектердің жылу сиымдылықтары өседі. 

Сұйықтар үшін изобаралық жылу сиымдылық изохоралықтан азғантай 

ғана жоғары болады. 

Көмірсутекті газдардың және мұнай буларының жылу сиымдылығы 

сұйық мұнай өнімдерімен салыстырғанда химиялық құрамы мен 

температурадан ғана емес, сонымен қатар қысымнан да тәуелді. 
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Газ күйіндегі көмірсутектердің шынайы мольдік жылу сиымдылығы 

температура мен мольдік массаның жоғарылауына сай өседі. Молекуладағы 

көміртек атомдарының саны сәйкес келетін барлық көмірсутектердің 

арасында  парафинді көмірсутектердің жылу сиымдылығы ең жоғары мәнге 

ие болады.  

Мұнайды терең өңдеу технологиясында көп жағдайда сутегі 

қолданылады. Сондықтан оның қасиетін білу керек. Сутегінің жылу 

көрсеткіштері көмірсутектерден өзгеше болып келеді, мысалы жылу 

сиымдылығы 5-6 есе жоғары болады. 

 

3.9.2.   Жылу өткізгіштік 

 

Жылу өткізгіштік деп газ күйіндегі, сұйық және қатты денелерде 

жылудың таралу процесін айтады. Процесс заттардың денелерін 

араластырмай, конвекциясыз және сәулелі жылу алмасусыз жүреді.  

Мұнай өнімдерінің жылу өткізгіштігі олардың химиялық құрамынан, 

фазалық кезеңінен, температурадан және қысымнан тәуелді. Ең төмен жылу 

өткізгіштікті газдар мен булар, ең жоғарғыны – қатты мұнай өнімдері, аралық  

өткізгіштікті сұйықтықтар көрсетеді.  

Сұйық жеке көмірсутектердің 0,1 МПа қысымда және 273 К 

температурада кезіндегі жылу өткізгіштік коэффициентін мына формула 

бойынша есептеуге болады: 

 
3

273 0,1717 0,385 10 М    , 

 

мұндағы М – көмірсутектің молекулалық массасы. 

 

Температураның өсуіне қарай көптеген сұйық мұнай өнімдерінің  жылу 

өткізгіштігі төмендейді. Көмірсутекті газдар мен мұнай өнімдері буларының 

жылу өткізгіштігі керісінше температураның өсуімен артады. Қатты мұнай 

өнімдерінің жылу өткізгіштігі газ күйіндегі және сұйық өнімдерге қарағанда 

аз зерттелінген. 

 

3.9.3.   Энтальпия 

 

Химиялық реакция кезінде бөлінетін немесе сіңірілетін жылу 

реакцияның жылу эффектісі деп аталады. 

Егер реакцияның жылу эффектісі тұрақты көлемде анықталса (Qv), ал 

атқарылатын жұмыс А = PV тұрақты көлемде нольге тең болса, онда жылу 

эффектісі ішкі энергияның өзгерісіне тең болады Qv = U . Алайда, 

химиялық  реакцияларды іс жүзінде жүргізу кезінде көлемді тұрақты ұстау 

өте қиын, әсіресе газ күйіндегі заттардың қатысындағы рекциялар кезінде. 

Себебі, реагенттен өнімге өту кезінде олардың мөлшері мен көлемі өзгереді. 
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Егер химиялық реакцияның жылу эффектісі тұрақты қысымда 

анықталған  болса (Qр), онда 

 

Qр = U + A = U + PV 

 

Реакцияның тұрақты қысымдағы жылу эффектісі реакцияның 

энтальпиясы (Н) деп аталады: 

 

Н = U + PV 

 

Энтальпияның СИ жүйесіндегі өлшем бірлігі джоульмен (Дж) белгіленеді. 

Химияда көбіне еселі бірлік килоджоуль (кДж) қолданылады. 

Мұнай өнімдерінің бу фазасындағы этальпия мөлшері сұйық мұнай 

өнімдерін 0 оС бастап қайнау температурасына дейін қыздыруға, 

буландыруға және түзілген буды қайнау температурасынан бастап, 

белгіленген температураға дейін қыздыруға жұмсалған жылу мөлшерлерінің 

қосындысынан тұрады. 

Термодинамика бойынша қысым идеал газдардың энтальпиясына әсер 

етпейді. Қысым жоғарылаған сайын мұнай өнімдері буларының энтальпиясы 

төмендейді. Мұнай өнімдерінің жоғары қысымдағы энтальпиясын анықтау 

үшін алдымен олардың атмосфералық қысымдағы энтальпиясын анықтайды, 

содан кейін анықталған өлшемнен жоғары қысымның түзетулерін 

(анықтағыштан алынады) алып тастайды. 

 

3.9.4.   Булану жылуы 

 

Химиялық таза заттар үшін булану жылуы деп тұрақты температурада 

және қысымда зат массасының бірлігін буландыруға жұмсалатын энергияны 

айтады. Мұнай фракциялары көмірсутектердің қоспасы болғандықтан, олар 

белгілі бір температуралар аралығында қайнайды және бұл жағдайда жылу 

тек қана буландыруға емес, қоспаның температурасын көтеруге де 

жұмсалады. Мұндай жағдайда булану жылуын дәл айту өте қиын. 

Мұнай дистилляттарының атмосфералық қысымдағы булану жылуын 

мынадай өлшемдермен көрсетуге болады (кДж/кг): бензин үшін 290-300, 

керосин үшін 250-270, дизельді отын үшін 230-250 және газойл үшін 190-230. 

Булану жылуының мәніне температура мен қысым едәуір әсер етеді, мысалы, 

бұл көрсеткіштер жоғары болған сайын булану жылуы төмендейді. Сұйық 

пен будың арасында айырмашылық жоқ, шекті нүктеде булану жылуы нольге 

тең. 

 

3.9.5. Жану жылуы 

Мұнай өнімдерінің фазалық ауысу құбылыстарының бірі балқу, яғни 

қатты күйден сұйыққа ауысуы, осы кезеңде жұмсалатын жылуды балқу 

жылуы деп атайды. 
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Кейбір заттар қатты күйден бірден газ күйіне ауыса алады (нафталин, 

антрацен т.б.). Бұл құбылысты сублимация (возгонка) деп атайды. Бұл 

кезеңдегі мұнай өнімдерінің сублимация жылуы балқу және булану 

жылуларының қосындысына тең. Бензолдың сублимация жылуы 590,4 

кДж/кг, нафталиннің сублимация жылуы 465,2 кДж/кг тең.  

Жану жылуы (отынның жылу бөлу қабілеті) деп 1 кг сұйық (қатты) 

немесе 1 м3 газ күйіндегі отынның қалыпты жағдайда толық жануы кезінде 

бөлінетін жылудың мөлшерін айтады. Бұл кезде бастапқы отын мен жану 

өнімдері бірдей қысымда және температурада болуы керек. Отынның жылу 

бөлу қабілетін жоғарғы және төменгі деп бөледі.  

Жоғары жылу бөлу қабілеті деп отынның толық жануы кезінде, жану 

өнімдерін отын температурасына дейін салқындату кезінде және отынның 

құрамына кіретін сутегінің тотығуынан түзілген су буларының 

конденсациясы кезінде бөлінетін жылу мөлшерін айтады. 

Төменгі жылу бөлу қабілеті деп отынның толық жануы кезінде, жану 

өнімдерін отын температурасына дейін су буларын конденсацияға түсірмей 

салқындату кезінде бөлінетін жылу мөлшерін айтады, немесе жоғары жылу 

бөлу қабілетінен сутегінің жануы нәтижесінде түзілетін судың булану 

жылуын алып тастағанға тең. 
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4. МҰНАЙ МЕН ГАЗДЫҢ КОМПОНЕНТТЕРІН БӨЛУ ӘДІСТЕРІ 

ЖӘНЕ ҚҰРАМЫН ЗЕРТТЕУ 

 

Әртүрлі кенорындарының мұнайлары құрамы және қасиеттері бойынша 

өзгеше болуы мүмкін. Мұнайлардың химиялық және фракциялық құрамын 

зерттеу мұнай өңдеудің барынша тиімді кешенін таңдауға, оларды 

модельдеуге, мұнай өңдеу қондырғыларының қуатын негіздеуге, мұнай 

генезисі жайлы ұғымды дамытуға және мұнай геологиясының мәселелерін 

шешу үшін өте маңызды. 

Күрделі қоспаларды бөлудің және талдаудың заманауи физика-

химиялық әдістері техникасының дамуы мұнайдың элементтік құрамын 

анықтау мен фракцияларға бөлуден мұнай фракцияларының топтық және 

жеке көмірсутекті құрамын анықтауға мүмкіндік береді. Газдың және бензин 

фракциясының (С10 дейін) жеке көмірсутекті құрамын зерттеуге мүмкін 

болды, керосинді және газойлді фракциялардың көмірсутектері (С20 дейін) 

топтарға және компоненттерге бөлінді. Жоғары молекулалы фракциялардан 

(С21 және одан жоғары) әзірге кейбір жеке қосылыстар бөлініп алынды. 

Құрамындағы көмірсутектерді бөлу арқылы мұнайдың құрылымдық 

фракцияларының қайнау температураларын, молекулалық массасларын 

анықтайды, сонымен қатар оның диспергирленген көмірсутектерін бөледі. 

Мұндай бөлу әдістері мұнай мен газдың құрамындағы қосылыстарды талдау 

жасауда, содан кейін өндірістік өңдеу технологиясында қажет емес заттардан 

арылу үшін қолданылады. Мұнайды және оның өнімдерін талдауды 

жеңілдету үшін көмірсутектік және гетероатомдық компоненттерді алдын-

ала бөлудің әртүрлі әдістері қолданылады.  

Мұнай мен газдың компоненттерін бөлудің химиялық және физикалық 

әдістері белгілі. Химиялық әдіс бөлінетін компоненттердің әртүрлі 

реакциялық қабілеттеріне негізделген, ал физикалық әдіс (физика–химиялық 

әдістер деп те атайды) көп компонентті жүйе мен бір фазалы жүйенің 

концетрацияларының айырмашылығына негізделген (кесте 4.1). 

Физикалық әдістерді  шартты түрде жай және күрделі  деп бөледі. Жай 

физикалық бөлу әдістері деп шартты түрде  белгілі бір бір фазада орналасқан 

бөлінетін көмірсутектердің концетрацияларының өзгеруі тек олардың 

жүйесіне энергияның әсер етуі арқылы жүзеге асатын бөлу әдісін атайды. Ал, 

күрделі физикалық бөлу әдістері деп – фазалар құрамының айырмашылығын 

арттыратын қосымша белгілі агенттер (селективті еріткіш, адсорбенттер және 

т.б.) қатысында жүзеге асатын әдістерді атайды. Физика–химиялық әдістерге 

сонымен қатар, әртүрлі хроматографиялық бөлу әдістерін де жатқызады. 

Мұнайдың құрамын зерттеу жұмыстарының 50 жылдық тәжірибесінің 

нәтижесінде арнайы әдістемелер шығарылды. Алдымен, мұнайда еріген 

газдардың құрамын және мөлшерін (С4-ке дейін газдар) анықтайды, сонан 

соң оларды сусыздандырады және тұзсыздандырады, негізгі константыларын 

(тығыздығын, сыну көрсеткішін, молекулалық массасын, әртүллі 
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температурадағы шығымын, қаныққан булар қысымын, парафиннің 

мөлшерін, шайырлар мен асфальтендердің элементтік құрамын) анықтайды.  

 

Кесте 4.1. Мұнай, газ және оларды өңдеу өнімдері компоненттерін 

физикалық әдістер бойынша бөлу  

 

Фазалық күй Жәй әдістер Күрделі әдістер 

Газ – газ Мембрана  арқылы 

диффузиялану 

Газ тасымалдағышпен 

диффузиялану 

Газ – сұйық Айдау және 

ректификациялау 

Азеотропты ректификация 

Экстрактивті ректификация 

Су буымен айдау  

Абсорбция  

Газ – қатты фаза Сублимация  Адсорбция 

Сұйық - сұйық Мембрана арқылы   

диффузиялану, 

термодиффузия 

Экстракция 

Сұйық – қатты фаза Кристалдану Адсорбция  

Экстрактивті  кристалдану 

Аддуктивті кристалдану 

 

4.1. Айдау 

 

Мұнайдың және оның өнімдерінің компоненттерін молекулалық 

массалары бойынша бөлудің маңызды әдістеріне айдаудың және 

ректификацияның бірнеше түрлері жатады. Мұнайды талдаудың кез-келген 

нұсқасы атмосфералық қысымда немесе вакуумда фракцияларға айдау 

арқылы жүргізіледі. 

Құрамында С20 және одан жоғары көмірсутектері бар фракцияларды 

зерттеу кезінде молекулалық айдау қолданылуы мүмкін. Қарапайым әдіспен 

айдау кезінде қыздырып жатқан сұйықтың бетінен буланған молекулалар бір-

бірімен түйісіп, бір бөлігі кері қарай сұйықтың бетіне конденсацияланады, 

сондықтан оны қайтадан буландыруға, жүйенің температурасын көтеруге 

қосымша энергия жұмсалады. Молекулалық айдау терең вакуумда (қалдық 

қысым ˂0,1 Па) жүргізіледі; булану беті мен конденсация арасы 

молекуланың бос қозғалыс ұзындығынан төмен – 10-30 мм тең болады. Бұл 

жағдайда буланған молекулалар бір-бірімен түйіспейді және конденсаторға 

аз энергия шығарып жетеді. Нәтижесінде заттарды өзінің қайнау 

температурасынан төмен температурада айдап алуға мүмкіндік туады.  

Ректификация сонымен қатар бензинді тұрақтандыру үшін де, яғни 

бензинде еріген газды бөліп шығару және бензинді қысқа фракцияларға бөлу 

үшін жүргізілуі мүмкін. 
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Қайнау температуралары жақын заттар қоспасын, мысалы С8 арендерді 

бөлу үшін ректификациялық колоннада өте көп тарелкалар бар және 

ылғалдау жиілігі жоғары ерекше ректификация қолданылады.  

Белгіленген тазалықтағы өнімдерді алуға қажетті ректификациялық 

колонналардың тиімділігі бөлетін компоненттердің салыстырмалы 

ұшқырлық коэффициентінен (α) тәуелді болады. Көмірсутекті жүйелер 

алғашқы көзқараста Рауль заңына бағынатын идеалды деп қарастыруға 

болады. Бұл жағдайда: 

 
0 0

1 2/P P   

мұндағы Р1
0, Р2

2 – жүйе температурасындағы компоненттердің қаныққан 

буларының қысымы. 

 

Мысалы, С8 арендерден о-ксилолды бөліп алу үшін (м-ксилол – п-ксилол 

компоненттер жұбының 180 оС температурадағы салыстырмалы ұшқырлық 

коэффициенті α = 1,135) 150-200 тарелкалармен жабдықталған ылғалдау 

жиілігі 7-9 болатын колонналар қолданылады. 

Этилбензолды ксилолдар қоспасынан бөліп алу үшін (п-ксилол – 

этилбензол компоненттер жұбының 180 оС температурадағы салыстырмалы 

ұшқырлық коэффициенті α = 1,05) 300-400 тарелкалармен жабдықталған 

ылғалдау жиілігі ≈100 болатын бірнеше тізбектеліп жалғанған колонналар 

қолданылады. 

Абсорбциямен қатар газдарды бөлу әдістерінің бірі салқындатқыш 

ретінде аммиак немесе пропан қолданып жүргізілетін төмен температуралық 

ректификация. 

 

4.2. Азеотропты және экстрактивті ректификация, шаймалау, 

абсорбция 

 

Мұнай фракцияларын молекулаларға бөлуде, мұнай өңдеу өнімдерінен 

арендерді, алкиндерді және алкадиендерді жай ғана ректификациямен бөліп 

алудың тиімділігі төмен, көп жағдайда мүмкін болмайды. Себебі, 

компоненттердің қайнау температуралары жақын және азеотроптар түзіледі. 

Мысалы, бензол циклогексанмен, циклогексенмен, метилциклопентанмен 

және изогептандармен азеотроп түзеді. Мұндай көмірсутектер қоспасын 

айыру үшін кең қолданылатын әдістерге шаймалау (экстракция), абсорбция, 

экстрактивті және азеотропты ректификация жатады. Бұл процестердің 

бәріне ортақ қасиет көмірсутектердің таңдамалы еріткіштермен әртүрлі 

энергияда әрекеттесуі болып табылады. 

Көмірсутектер қоспасына полюсты еріткішті қосқан кезде жүйе идеалды 

емес күйге айналады, сөйтіп ыдыратушы агенттің (αp) қатысындағы 

компоненттердің салыстырмалы ұшқырлық коэффициентінің мәнін келесідей 

көрсетеді: 
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0 0

1 1 2 2/p P P    

 

мұндағы γ1 және γ2 – компоненттердің белсенділік коэффициенті. 

 

Компоненттердің салыстырмалы ұшқырлығының өзгерістері еріткіштің 

(S) таңдамалылығымен анықталады: 

 

1 2/ /pS       

Белсенділік коэффициенттерінің мәні алдымен молекулааралық 

әрекеттесу энергиясынан тәуелді болады: 

 

lg ( 2A AA CC ACK E E E     

мұндағы γА – С ерітіндісіндегі А көмірсутегінің белсенділік коэффициенті;   

К – көмірсутек молекуласы мен еріткіштің көлемдерінің қатынасына тәуелді 

константа; ЕАА, ЕСС, ЕАС – көмірсутек молекулаларының, еріткіштің және 

көмірсутек молекуласы мен еріткіш молекуласының әрекеттесу энергиялары. 

 

Полюсті еріткіштерде әртүрлі гомологиялық қатар көмірсутектерінің 

(молекулада көміртек атомдарының саны бірдей болғанда) белсенділік 

коэффициенттерінің мәні мына қатарда өзгереді: 

 

алкандар > циклоалкандар > алкендер > алкадиендер > алкиндер > арендер 

 

Көмірсутектер молекулалары мен еріткіштің арасындағы тартылыс 

күшіне байланысты белсенділік коэффициенттерінің мәндері осы қатарда 

өзгереді.  

Алкендер, алкиндер және арендер π-орбитальдердің электрондарының 

есебінен электронакцепторлы еріткіштер (С) молекулаларымен π-комплекс 

түзуге қабілетті:  

 

                      
                                                

Көмірсутек молекуласының электрондонорлы қабілетінің артуы және 

еріткіш молекуласындағы зарядтардың әркелкі таралуы π-комплекстің 

тұрақтылығын арттырады. Кейбір жағдайда π-комплекстің тұрақтылығы 

сондай, олардың өздеріне тән балқу температурасы болады, мысал ретінде 

арендердің 2,4,7-тринитрофлуоренонмен, пентафторнитробензолмен, пикрин 

қышқылымен комплекстерін айтуға болады. 

Тағы бір ерекше әрекеттесу түрі – сутекті байланыстың түзілуі, әсіресе 

α-алкиндер мен протонды ерітінділер үшін тән. 
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Алкандардан арендерге қарай өткен сайын молекуланың полюстілігі 

артады, соған сәйкес Ван-дер-Вальс күші, индуктивті әрекеттесу энергиясы 

күшееді. 

Бөлінетін көмірсутектердің еріткіш молекуласымен әрекеттесу 

энергияларының айырмашылығы көп болса, еріткіштің таңдамалдылығы 

жоғары болады. Төмен температурада π-комплекс тұрақтылығының артуына 

және жүйедегі ерітінді концентрациясының көбеюіне байланысты 

таңдамалдылық артады. Белгілі температурадағы таңдамалдылықтың 

максимум мәніне көмірсутектерді шексіз сұйылту кезінде қол жеткізуге 

болады: 

 
0 0

max 1 2/S    

 

мұндағы 𝛾1
0 және 𝛾2

0 – еріткішпен шексіз сұйылту кезіндегі көмірсутектердің 

белсенділік коэффициенті. 

 

Smax шаманы шаймалау, абсорбция, экстрактивті және азеотропты 

ректификация процестері кезінде әртүрлі еріткіштердің таңдамалдылығын 

салыстыру үшін пайдаланғанда тиімді. 4.2-Кестеде өндірісте қолданылатын 

кейбір еріткіштердің таңдамалдылық мәндері берілген.  

Таңдамалы еріткіштер шаймалау және абсорбция процестерінде 

ароматты немесе қанықпаған көмірсутектерді таңдап ерітеді, экстрактивті 

және азеотропты ректификация процестерінде қаныққан көмірсутектердің 

салыстырмалы ұшқырлық коэффициентін арттырады. 

Азеотропты ректификация процесінде қаныққан көмірсутектермен 

қоспасынан арендерді (бензолды, толуолды, ксилолдарды) бөліп алып, 

тазарту кезінде төмен температурада қайнайтын – метил спирті, ацетон, 

ацетонитрил сияқты еріткіштерді пайдалануға болады. 

 

Кесте 4.2. Гексанның (𝜸Г
𝟎), бензолдың (𝜸Б

𝟎)белсенділік коэффициенті және 

60 оС кезіндегі еріткіштердің таңдамалдылығы 

 

Еріткіш 𝜸Г
𝟎 𝜸Б

𝟎 𝑆 = 𝛾Г
0/𝛾Б

0 

 

Ацетон  

Метил спирті 

Ацетонитрил 

Фенол 

Фурфурол 

Диметилформамид 

N-Метил-2-пирролидон 

N-Формилморфолин (50 оС) 

 

5,1 

19,0 

15,8 

12,0 

18,0 

11,5 

8,5 

37,8 

 

1,6 

5,8 

2,6 

2,5 

2,6 

1,4 

1,0 

1,95 

 

3,2 

3,3 

6,0 

4,8 

6,9 

8,3 

8,6 

19,4 
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Этиленгликоль 

Диэтиленгликоль 

Триэтиленгликоль 

Диметилсульфоксид 

Сульфолан  

300 

64,0 

40,5 

39,0 

48,0 

20,0 

6,5 

4,2 

3,05 

2,45 

15,0 

9,8 

9,6 

12,8 

19,6 

 

Азеотропты ректификацияның төмендегідей кемшіліктері бар: 

еріткіштерді таңдау шектеулі, еріткіштердің таңдамалдылығы салыстырмалы 

төмен, еріткіштерді буландыруға қосымша жылу жұмсалады және процестің 

технологиялық құрылымы күрделі.  

Экстрактивті ректификация процесінде салыстырмалы түрде жоғары 

температурада қайнайтын, көмірсутектермен азеотроп түзбейтін еріткіштер 

қолданылады. Ол үшін еріткіштердің қайнау температурасы қоспадағы 

компоненттердің қайнау температурасынан 50 оС және одан жоғары болуы 

керек. 

Азеотропты ректификацияда жүйедегі еріткіштің мөлшері көп жағдайда 

жеткіліксіз болып келеді, ал экстрактивті ректификация процесінде 

еріткіштің концентрациясы жеткілікті, жүйенің 70-80 масс. % құрайды, бұл 

көмірсутектерді бөлудің тиімділігін арттырады. 

Азеотропты және экстрактивті ректификация әдістерінде әртүрлі 

көмірсутектерді бөлу үшін бірдей қосылыстар қолданылуы мүмкін. Мысалы, 

ацетонитрил ароматты көмірсутектерді бөлуде қолданылатын азеотропты 

компонент, сонымен қатар өндірісте экстрактивті ректификация әдісімен 

бутадиенді бөліп алуда да қолданылады. Ацетонитрилмен қатар бутадиенді 

бөліп алуда диметилформамид және N-метил-2-пирролидон қолданылады.  

Сульфолан, ди-, три- және тетраэтиленгликоль, диметилсульфоксид,    

N-метилпирролидонның этиленгликольмен қоспасы сияқты еріткіштік 

қабілеті төмен, алайда таңдамалдылығы жоғары ерітінділер өндірісте 

арендердің шаймалағышы ретінде қолданылады. Шаймалау процесінің 

артықшылығы риформинг катализатының 62-140 оС фракциясынан С6-С8 

арендерді бірге бөліп алуға болады, ал экстрактивті ректификация кезінде 

алдымен бензолды, толуолды және ксилолды фракцияларға бөлу керек 

болады. 

Фенолмен және фурфуролмен шаймалау процесі мұнай майларын 

тұтқырлық индексі төмен, майлардың эксплуатациялық қасиеттерін 

нашарлататын полициклді арендерден және гетероциклді қосылыстардан 

тазартуда қолданылады. Гудроннан шайырлы-асфальтты заттарды бөліп алу 

үшін майлардың компоненттерін полюссіз еріткіштермен, мысалы сұйық 

пропанмен шаймалайды. 

Полюсты еріткіштермен шаймалау процесін моно-, би- және трициклді 

арендерді бөлу үшін қолдануға болады. Мұнай фракцияларынан 

сульфидтерді бөліп алу үшін күкірт қышқылымен шаймалау ұсынылған. 

Қышқылдық экстракция әдісімен азотты негіздерді, порфириндерді бөліп 

алуға болады.  
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Абсорбция процесі газдарды бөлуде кең қолданылады. Ілеспелі және 

табиғи газдардан бензинді айыру үшін полюссіз еріткіштермен – көмірсутек 

фракцияларымен абсорбциялау қолданылады. Процесті қоршаған ортаның 

температурасында немесе салқындатқыш агенттердің көмегімен ≈ -40 оС 

жүргізеді. Бұл әдіс экономикалық тұрғыдан тиімді, себебі абсорбент ретінде 

тұтқырлығы төмен бензинді фракция қолданылады, нәтижесінде процестің 

тиімділігі артып, абсорбент шығыны азаяды. 

 

4.3. Адсорбция 

 

Мұнай және оның өнімдерінде кездесетін кейбір класс қасылыстарын 

бөліп алу адсорбенттерде жақсы жүреді. Қатты адсорбенттердің құрылысы 

оның бетінде қуатты күштер өрісінің жинақталып бағытталуына мүмкіндік 

береді. 

Таңдамалы еріткіштерде алкендер алкандарға қарағанда жақсы ериді, 

яғни оларды экстракция әдісімен бөлуге зор мүмкіндік туады. Алайда 

полюсті ерітінділерде көмірсутектердің еруі гомологиялық қатарда 

молекулалық массалардың ұлғаюына қарай нашарлайды. Сондықтан, кең 

фракциялық құрамдағы қоспаларда алкендер мен алкандардың ерігіштігі 

бірін-бірі жауып, экстракция арқылы бөліп алуға іс жүзінде мүмкін болмай 

қалады. Адсорбциялық әдісті қолдану бұл мәселені шешуге мүмкіндік береді. 

Мұнай фракцияларын қосылыстар топтарына бөлу үшін адсорбенттер 

ретінде силикагель, белсендірілген алюминий оксиді, белсендірілген көмір 

қолданылады. 

Силикагельдер – бейорганикалық жоғары молекулалық қосылыстар. 

Олардың құрамы айнымалы болып келеді, молекуласы бірнеше гидроксил 

топтары бар кремний қышқылдық каркастан тұрады. Силикагельдердің 

бірнеше маркасы шығарылады. Бірінші әрпі түйіршіктердің пішіні мен 

мөлшерін, үшіншісі – түтікшелердің мөлшерін көрсетеді, мысалы КСМ – 

(крупнозернистый силикагель мелкопористый) ірі түйіршікті ұсақ түтікшелі 

силикагель. Сонымен қатар ұсақ түтікшелі ШСМ, МСМ және ірі түтікшелі 

КСК, ШСК, МСК силикагельдері шығарылады. Керосинді және майлы 

фракцияларды бөлу және талдау үшін ірі түтікшелі силикагельдер, ал 

көмірсутектерді кептіру үшін ұсақ түтікшелі силикагельдерді пайдаланады. 

Полюсті адсорбенттердің (силикагельдің, γ-алюминий оксидінің және 

т.б.) абсорбциялаушы қабілеті заттардың дипольді сәті немесе диэлектрлі 

күйінің шамасына байланысты өседі. Силикагель бетіндегі активті 

орталықтар мұнай фракциясының гетероатомды компоненттерімен ерекше 

әрекеттеседі, сол сияқты алкандарға және циклоалкандарға қарағанда 

арендер силикагельдің беті жақсы сорбцияланады. Адсорбция көмегімен 

силикагельде моно-, ди- және трициклді арендерді бөлуге болады. 

Алюминийдің гидроксиді мен тұздарын 600-900 оС қыздырып γ-Al2O3 

алынады, оның бетінде алкендер таңдамалы түрде сорбцияланады, демек 

алкандардан бөліп алуға болады. 
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Белсендірілген көмірлер полюссіз адсорбент ретінде газдар қоспасын 

талдау үшін қолданылады, сонымен қатар майлы фракциядан алкандар мен 

циклоалкандарды бөліп алуға болады. Полюссіз адсорбенттердің 

адсорбциялық қабілеті қосылыстың полюстілігінің жоғары болуына 

байланысты артады. 

Алайда жоғарыда қарастырылған адсорбенттердің кристаллдық торлары 

реттелмеген және түтікшелерінің диаметрлері біркелкі емес болып келеді. 

Бұл адсорбенттердің түтікшелерінің диаметрлері әрі тар (2-5 нм), әрі өте кең 

(мысалы, белсендірілген көмірде 2-ден бірнеше жүз нанометр) болып келеді. 

Мұндай адсорбенттердің тесікшелері молекулаларының көлемі мен құрлысы 

әртүрлі заттарды өткізе алады. 

Цеолит деп өте жіңішке түтікшелі құрылымы бар табиғи және жасанды 

алюмосиликаттардың кристаллогидраттарын атайды. Олардың құрамы 

мынадай: М2/nO•Al2O3•xSiO2•yH2O, мұндағы n – катионның валенттілігі, x≥2. 

Цеолиттердің құрамына катиондар ретінде I және II топтың элементтері 

кіреді (мысалы, Na, K, Mg, Ca, Sr, Ba).  Цеолиттерді алюмокремний 

қышқылдарының тұздары ретінде қарастыруға болады: мысалы, 13Х-Na86 

цеолитінің формуласы [(AlO2)86(SiO2 )108]267H2O. Барлық цеолиттер 

құрылысы айқындалған кристалдық құрылымды заттар. Олардың бәріне 

ортақ қасиет – бір-бірімен түтікшелер арқылы байланысқан  ұсақ 

қуыстарының болуы. Цеолит кристалында қуыстар саны өте көп. Олардың 

жалпы көлемі кристалдың барлық көлемінің жартысына дейін жетеді. Басқа 

адсорбенттерге (белсендірілген көмір, силикагель, γ-Al2O3 және т.б.) 

қарағанда цеолиттің түтікшелерінің мөлшері өте кішкентай және  

барлығының диаметрлері бірдей болып келеді. Жасанды цеолиттердің 

әртүрлі типтері түтікшелерінің мөлшері 0,3-1,3 нм дейін болады. Осыған 

байланысты, цеолит түтікшелерінің кристалл қуыстарына еніп, 

адсорбцияланатын молекулалардың өлшемі түтікшелер диаметрінен артық 

бола алмайды. Сондықтан оларды молекулалық елек деп атайды. 

Кейбір көмірсутектер молекулаларының диаметрлерінің мәні (нм): метан 

– 0,40; қалыпты құрылысты С3-С14 алкандар – 0,49; бензол – 0,57; 

циклогексан – 0,61; бүйір тізбегінде бір метил тобы бар изоалкандар – 0,63; 

екі метил тобы бар алкандар – 0,67; бір этил тобы бар алкандар – 0,72.  

Цеолиттер полюсті адсорбенттер, сондықтан олар полюсты 

молекулаларды, екі және үш еселі байланыстары бар көмірсутектерді ерекше 

жақсы адсорбциялайды. 

Жасанды цеолиттер 3 типке (А, Х, Y) бөлінеді. А типті цеолиттер 

түтікшелерінің мөлшері 0,3-0,5 нм, олар көмірсутекті газдарды  кептіру, 

оларды көмірқышқыл газы мен күкіртті сутектен тазарту үшін және 

көмірсутектердің басқа кластарының қоспасынан қалыпты алкандарды 

адсорбциялап, бөліп алу үшін қолданылады. Х типті цеолиттер 

түтікшелерінің мөлшері 0,8-1,3 нм,   Y типті – 0,8-0,9 нм болады. Х және Y 

цеолиттері катализаторлар өндірісінде кең қолданылады. Мысалы, КА 

цеолиті тек қана суды; NaA – суды, CO2, H2S, NH3, CH3OH, этиленді, 
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пропиленді, төменгі диендер мен қалыпты алкиндерді, этанды; СаА – 

қалыпты көмірсутектерді және С20 дейінгі спирттерді, метил- және 

этилмеркаптандарды, этилен оксидін және NaA сіңіретін барлық заттарды 

адсорбциялай алады. СаХ цеолиті тармақталған алкандарды және спирттерді, 

бензолды, циклогександы және олардың төменгі гомологтарын, NaХ – 1,3,5-

триэтилбензолды, 1,3-дихлорбензолды адсорбциялайды. Цеолиттер 

тармақталмаған С10-С18 алкендерді алкандармен қоспасынан бөліп алуда 

қолданылады. Х және Y цеолиттердің К-Ва түрлері өндірісте п-ксилолды С8 

арендер қоспасынан бөліп алуда қолданылады. Цеолиттер сұйықтықтар мен 

газдардың өте жақсы кептіргіштері, сонымен қатар күкіртті қосылыстарды 

жақсы сіңіреді. 

Цеолиттер газды-адсорбциялық хроматографияда көмірсутектер 

қоспасын талдауда қолданылады. Мысалы, NaХ және СаХ типті цеолиттерді 

қолдану арқылы бензинді фракцияның алкан-циклоалкан тобын талдаудың 

күрделі жолы шешілді. 

Цеолиттердің механикалық беріктігі нашар, сондықтан таза күйінде 

өндірістік катализатор ретінде қолданылмайды. Көбіне олар беріктілігі 

жоғары аморфты алюмосиликатты матрицаға 5-10 % мөлшерінде енгізіледі. 

Цеолитті катализаторларды қолдану бензинің шығымын 45-47 пайызға 

арттырады және бұл кезде процестің басқа көрсеткіштері төмендемейді. 

Цеолитті катализаторлар улардың және жоғары температураның әсеріне 

тұрақты болады. 

 

4.4. Кристаллдану  

 

Кристаллдану әдісі қоспадан балқу температурасы ең жоғары белгілі 

компонентті немесе компоненттер тобын бөліп алуда қолданылады. 

Кристалдануды майлағыш майлар өндірісінде депарафиндеу әдісі ретінде 

және п-ксилолды басқа ксилолдар мен этилбензол қоспасынан бөліп алуда 

қолданады. 

С10 алкилбензолдардың балқу температурасы ең жоғары изомері дурол 

(1,2,4,5-тетраметилбензол) кристаллдану әдісімен бөлініп алынады. 

Кәдімгі кристаллдау әдісімен қатар өндірісте мұнай фракцияларын 

талдау үшін экстрактивті кристаллдану – еріткіштерді пайдалану арқылы 

жүретін процесті пайдаланады. Еріткіш бірнеше функцияны атқарады: 

эвтективті қоспаның төмен температурада балқитын компоненттерін 

экстракциялайды, кристалданудан төмен температурада сұйық фазаның 

болуын қамтамасыз етеді, ерітіндінің тұтқырлығын төмендетеді. 

Экстрактивті кристаллдану майлы фракцияларды депарафиндеу үшін 

қолданылады. Кристалдану температурасы салыстырмалы жоғары болатын 

қалыпты алкандарды бөліп алу майлардың ағысын жақсартады және қатты 

парафиндердің тұнбаға түспеуін қамтамасыз етеді. Бұл процесте 

қолданылатын еріткіштердің алкандарды еріту қабілеті төмен, ал басқа 

компоненттерді еріту қабілеті жоғары болуы керек. Еріткіштер ретінде 
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кетондар (ацетон, метилэтилкетон) мен арендердің (толуол) қоспасын 

пайдаланады. Соңғы кезде пропилен мен ацетонның қоспасын қолданады, 

бұл қоспа жоғары таңдамалдылық көрсетеді, соған байланысты майлардың 

қату температурасы төмен болады. 

Экстрактивті кристаллдану әдісі моно- және бициклді, пента- және 

гексаметиленді  циклоалкандарды бөлуде, арендерді бөлуде және тазалауда, 

изопарафинді-нафтенді қоспаларды және тармақталған алкандарды және 

циклоалкандарды бөлуде қолданылады. 

Кристаллданудың тағы бір түрі – аддуктивті кристаллдану кезінде 

қолданылатын қосылыс кейбір компоненттермен аддукт қоспасын – қатты 

комплекстер түзеді. Мысалы, карбамидті депарафиндену – карбамидтің 

қалыпты алкандармен қатты комплекс түзу процесін айту.а болады. 

Аддуктлердің түзілуі қоспадаға кейбір компоненттердің қолданылатын 

қосылыстың кристаллды торының қуысына ену қабілетімен байланысты.  

 

4.5. Көмірсутектерді бөлудің диффузиялық әдісі 

 

Диффузиялық әдістерге термодиффузия және мембраналық диффузия 

жатады. 

Термодиффузия құбылысының мәні бірнеше компоненттерден тұратын 

қоспада температуралар айырмашылығы болған кезде концентрациялар 

градиентінің пайда болуына негізделген. Термодиффузиялық колонналарда 

басқа әдістермен бөлуге өте қиын қоспаларды айырады. Термодиффузия 

әдісімен цис- және транс-декалиндерді, қоспадан таза тармақталған алкандар 

мен циклоалкандарды, моно-, би- және трициклді циклоалкандар қоспасын 

айыруға болады. 

Мембраналар арқылы диффузия кері осмос және ультрасүзу әдістерінде 

қолданылады. Осмос деп еріткіштің жартылай өткізгіш мембрана арқылы өз 

бетімен ерітіндіге өтуін айтады. Кері осмос деп еріткіштің осмос қысымынан 

артық қысымның әсерінен ерітіндіден кері бағытта өтуін айтады. Лас суды 

тазарту және суды тұщыту өндірістік қондырғылары кері осмос құбылысы 

негізінде жұмыс жасайды. 

Ультрасүзу процесі арқылы таңдамалы мембраналдарды пайдаланып 

сұйық фазада жоғары және төмен молекулалы қосылыстарды бөліп алады. 

Процестің қозғаушы күші 0,3-1 МПа жұмыс қысымы мен мембрананың 

келесі бетіндегі атмосфералық қысымның айырмашылығы болып табылады. 

Тесікшелері жоқ полимерлі мембраналарды газдар мен сұйықтарды 

мембрана арқылы буландырып бөліп алу үшін қолдануға болады. Процесс үш 

сатыдан тұрады: мембрана материалында компоненттердің таңдамалы түрде 

еруі, еріген молекулалардың мембрана арқылы диффузиялануы және 

мембрана бетінен диффузияланған молекулалардың булануы. 

Тесікшелері жоқ полимерлі мембраналар арқылы газдардың диффузиясы 

баяу жүретін болғандықтан бұл процесті газды фазада жүргізу өндірістік 
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масштабта мүмкін болмады. Сондықтан, іс жүзінде бұл процесті сұйық 

фазада ғана қолданудың маңызы бар. 

Компоненттерді таңдамалы түрде бөліп алу мембрананың материалынан 

ғана тәуелді, яғни оның қалыңдығынан байланысты емес. Диффузиялану 

жылдамдығы мембрананың қалыңдығына кері пропорционал, сондықтан 

өнімділігі жоғары болу үшін әдетте жұқа мембраналарды (0,01-0,1 мм) 

пайдаланады. 

Мембраналар арқылы диффузиялану процесінің негізгі кемшілігі оның 

өнімділігінің салыстырмалы түрде төмендігінде және мембраналардың  

жұмыс мерзімінің қысқалығында. 

Мұндай кемшіліктерді жою мақсатында компоненттерді бөлу үшін 

сұйық мембраналарды қолдану ұсынылған. Бұл әдіс май – су фазаларының 

шекарасының бетінде беттік-белсенді заттардан жасалған мембрана арқылы 

компоненттердің таңдамалы түрде өтуіне негізделген. Мұндай әдіспен 

қаныққан көмірсутектермен қоспасынан арендерді бөліп алуға болады. 

Арендер мембрана арқылы жоғары жылдамдықпен өтіп, ерітіндіде – майлы 

фракцияда жинақталады, ал қаныққан көмірсутектер сулы эмульсияда 

қалады. 

 

4.6. Көмірсутектерді бөлудің химиялық әдістері 

 

Мұнай мен газдың компоненттерін бөлудің және идентификациялаудың 

хроматографиялық және басқа физика-химиялық талдау әдістерінің 

дамуымен байланысты химиялық әдістердің маңызы едәуір төмендеді. 

Дегенмен кейбір ерекше жағдайларда, әсіресе мұнайдың гетероатомды 

компоненттері мен қаныққан көмірсутектерді бөлу үшін химиялық әдістер 

қажетті қосымша болып қалады. Химиялық әдістермен бөлу 

компоненттердің гидрлену және дегидрлену, сульфирлену, изомерлену, 

галогендену және т.б. реакцияларға түсу қабілеттерінің әртүрлілігіне 

негізделген. 

Мысалы, катализдік гидрлену реакциясы гетероатомды қосылыстар 

үшін аналитикалық маңызы бар. Циклоалкандардың арендерге дейін 

дегидрлену реакциялары мұнай фракцияларындағы циклоалкандардың 

әртүрлі типтеріне толық сипаттама беруге мүмкіндік береді. 

Изопрен мен бутадиенді алкиндерден тазарту соңғыларды таңдамалы 

гидрлеу арқылы жүзеге асыруға болады. Қанықпаған және ароматты 

көмірсутектерді қаныққан қосылыстармен қоспасынан бөліп алу үшін 

сульфирлеу реакциясын қолдануға болады. 

Ксилол мен этилбензолдың изомерлерін бөлу әдісі сульфирлеу және 

гидролиздеу реакцияларының жылдамдықтарының айырмашылығына 

негізделген. Басқа изомерлерге қарағанда м-ксилолдың сульфирлену 

жылдамдығы жоғары. Сол сияқты, м-ксилолсульфоқышқылының гидролиз 

реакциясының жылдамдығы жоғары болып келеді. Сатылы сульфирлеу және 

түзілген сульфоқышқылдарды сатылы гидролиздеу (біртіндеп температураны 
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және күкірт қышқылының концентрациясын көтеріп) алдымен м-ксилолды, 

содан кейін біртіндеп қалған изомерлерді бөліп алуға болады. 

Алкендермен және қаныққан көмірсутектермен қоспасынан 

алкадиендерді бөлу үшін хемосорбциялық әдістерді қолдануға болады. 

Газойлді фракцияларды депарафиндеу үшін микробиологиялық әдістер 

қолданылады. Микроорганизмдер қалыпты алкандармен қоректенеді, 

нәтижесінде синтетикалық белок және депарафинденген газойл пайда 

болады. Мұнайды күкірттен тазарту үшін де микробиологиялық әдіс 

ұсынылған. Кейбір микроорганизмдердің әсерінен күкіртті қосылыстар суда 

еритін өнімдерге айналады, сөйтіп мұнайдан оңай бөлінеді. 

 

 

4.7. Мұнай және мұнай өнімдерін бөлудің және талдаудың 

физика-химиялық әдістері 

 

4.7.1. Хроматографиялық әдістер 

 

Хроматографиялық әдістің негізін салушы орыс ботанигі М. С. Цвет 

(1872–1919). Ол 1903 жылы күрделі зат қоспасын бөліп алудың 

хроматография (гректің «хроматос» – түс деген сөзі) деп аталатын жаңа 

әдісін ұсынды. Бұл әдіспен хлорофилл өсімдігінің, біртекті деп есептеліп 

келген жасыл пигментін бірнеше түсті өнімдерге жіктеді. Ол үшін жасыл 

жапырақты езіп, органикалық еріткішпен шаймалап алынған затты диаметрі 

10–60 мм, ішіне бор ұнтағы толтырылған тік шыны түтікшеге құяды. Мұндай 

шыны түтіктерді хроматографиялық бағана (колонна) деп атайды. Түтіктің 

төменгі ұшында шүмек бар. Бағанадағы шайма үстінде петролейн эфирін 

(бензиннің жеңіл ұшатын таза түрін) қосқанда, шаймаланған зат 

құрамындағы әрбір жеке қосылыс  бор ұнтағында әртүрлі жылдамдықпен 

төмен қарай жылжиды. Олар бағана бойымен әр түрлі сақиналы буындарға 

бөлінеді. Шүмекті әлсін – әлі ашу арқылы оларды жеке-жеке бөліп алады. 

Бұл хроматографиядағы әрі негізгі, әрі бірінші зерттеу болды. Ол 

хроматография түрлерін біртұтас теориямен байланыстырады, зат – сорбент 

– еріткіш жүйесіндегі бөлудің күрделі сипатын ашып берді. Әйтсе де бұл әдіс 

органикалық, әсіресе, табиғи органикалық қосылыстарды зерттеуге ғана 

пайдаланып, өзге салада еркін енбей келеді. 

Брант (1927 ж) сорбент ретінде  сульфат ионын анықтау үшін цеолитті 

пайдаланады. Хроматографияны жаңа сапалық деңгейге көтерген бұл 

жаңалық та әуелде елеусіз қалып, жасанды жаңа ион алмастырғыш тобының 

пайда болуымен қайта дамыды.  

Н. А. Измайлов  пен М. С. Шрайбер аналитикалық  мақсатқа арнап жұқа 

қабатты  хроматографияны пайдалануды ұсынды. Олар сорбент ретінде 

әйнекке жалатылған алюминий оксидінің ұнтағын пайдаланады. Бұл әдіспен 

олар түрлі дәрі-дәрмектік шөптерден шаймалау жолымен алколоидтарды 

бөліп алады. 
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А. Мартин мен Р. Синдж (1941 ж) тарату хроматографиялық әдісін 

енгізді, осы еңбектері үшін олар Нобель сыйлығына ие болады. Олар 

бұрыннан белгілі дистилляция теорриясындағы теориялық табақша үлгісін 

хротоматограмма негізін түсіндіру үшін пайдаланады. 1946 ж. Р. Синдж 

липофильді қозғалыссыз фазасы бар сұйықтық хроматография әдісін 

ұсынды. Осылайша, қазіргі сұйықтық хроматографияның негізін салынды. 

А. Мартин мен Л. Джеймсон (1952 ж) газ-сұйықты хроматографияның 

негізін салды. Бұл әдіс өте қысқа мерзімнің өзінде қолданатын жабдықтарды 

жақсы жетілдіріп, қолдану аясын кеңейтті. Газ – сұйық хроматография әдісі 

бірінші болып өндіріске ене бастады. 

Капилляр колонналарды пайдалану газды және газ-сұйықты 

хроматографияның тиімділігінін арттырды. Голей (1956 ж) қоспаны бөлуде 

тұнғыш рет капиллярлы колонналарды қолданды. 

Хроматографиялық динамикалық  бөлу кезінде құрамдас бөліктерінің 

қозғалыс фазасының қозғалыссызға  ауысуы және керісінше, периодты түрде 

жүреді. Нәтижесінде әрбір молекула орта есеппен алғанда қозғалыс 

фазасында t¢n және қозғалыссызда t¢қ уақыт аралығында болады және ол осы 

уақытта бағана ішіндегі қозғалыс фазасының жылдамдығына сәйкес n 

жылдамдықпен қозғалады. Бағанадағы еріген заттың қаншалықты тездеу 

қозғалатындығынын t¢n және t¢қ салыстырмалы шамасы арқылы анықтайды. 

Кез-келген хроматографиялық жүйеде қозғалмайтын және қозғалыстағы  

екі фаза арасында заттардың қайтымды араласуы жүреді. Қозғалысты фаза 

қозғалмайтын фазаның беткі қабатымен жанасқан қоспадағы құрамдас 

бөліктер осы фазалар арасында тұрақты немесе таралу коэффициенті 

бойынша олардың физикалық-химиялық қасиеттеріне сәйкес таралады. 

Динамикалық жүйеде тепе-теңдік орнайды, яғни молекулалар біраз уақыт 

қозғалмайтын фазада, біраз уақыт қозғалыстағы фазада  өтеді де, бәрі бірге 

қозғалмайтын фазаның бойымен орын ауыстырады. Заттың әртүрлі 

сорбциялануы нәтижесінде, олар фазада әр мезгілде болады. Қозғалмайтын 

фазамен күштірек әрекеттесетін құрамдас бөліктер, оның өн бойымен баяу 

жылжиды, нәтижесінде құрамдас бөліктердің бөлінуі басталады. 

Құрамдас бөліктердің тиімді бөлінуі үшін қозғалмайтын  фаза мынадай 

қасиеттерге ие болуы шарт: ол затты өзіне физикалық-химиялық тұрғыдан 

сорбциялауы, бөлінетін затты ерітуі, кеуек құрылымды беткі қабатқа ие 

болуы, ұстап тұру дәрежесі жоғары бір құрамдас бөлікті болуы керек. 

Егер қозғалмайтын фаза сұйық күйде болып, ал талданатын зат онда 

еруге биім болса, онда ол қозғалыстағы және қозғалмайтын фазалар 

арасында таралады. Мұндай хроматографиялық жүйе таралымдық деп 

аталады. Егер қозғалмайтын фаза анықталатын құрылымды адсорбциялауға 

бейім қатты зат болса, онда оны адсорбциялық хроматография дейді. 

Фазаның агрегаттық күйіне, өзара әрекеттесу түріне және аппаратуралық 

жабдықталуына қарай хроматографиялық әдістерді жіктеуге болады. Түрлі 

құрамдас бөлікті жіктеп, оларды жеке бөліп алуға мүкіндік беретін 

хроматографиялық әдістері бар. 



64 

 

Хроматографиялық жүйеде зерттелетін сынаманы енгізу режиміне қарай  

фронтальды, шаймалы және ығыстырушы хроматография деп бөлінеді. Ал 

одан кейін құрамы әр түрлі қоспа ерітіндісін жіберу уақыты мен көлеміне 

қарай жүріп жатады. 

Қоспа ерітіндісі хроматографиялық бағанаға үздіксіз жеткізіліп тұрса, 

мұндай әдісті фронтальды дейді. Бұл жағдайда хроматографияның бастапқы 

кезінде  ғана нашар сорбцияланатын құрылымдық бөлімді таза күйінде тек 

бастапқы уақыт аралығында мейлінше аз сорбцияланған құрамдас бөлікті 

бөліп алуға болады. Тамшылы – шаймалық әдісте үлгіні шаймалап алынған 

ертінді қозғалысты фаза ағымына енгізеді. Бағана бойымен жылжу кезінде 

қоспа құрылымы белгілі бір сақиналы аймақтарға бөлінеді, оларды не толық 

күйінде не жеке күйінде бағананың шүмегін ашып – жабу арқылы бөлінеді. 

Ал ығыстырушылық  әдісте үлгіні енгізіп,  активтілігі нашар  шаймамен 

алдын ала бөліп алғаннан кейін, шайма құрамына дұрыс сорбцияланатын 

құрылымды немесе қозғалыссыз фазамен салыстырғанда талданатын қоспа 

құрамындағы барлық құрылымдар үшін әсерлі затты қосады. Мұндай қасиет 

нәтижесінде жаңадан қосылған шайманың сыбағасын қозғалыссыз фазамен 

адсробцияланатын қабілеттің өсуіне орай, талданатын қоспаның құрамдас 

бөлікті біртіндеп ығыстырады, әр құрамдас бөлік жеке аймақ түрінде 

болуына аралас жүруі мүмкін. 

Сондай–ақ сұйықтық хроматографияда шайманы изо – есептеу және 

градинатты рет  бойынша береді. Бірінші жағдайда, шайма құрамы өзгеріссіз 

қалады, ал екігшіде белгілі бағдарлама бойынша өзгеріп отырады. Ал одан 

кейін құрамы әртүрлі қоспа ерітіндісін жіберілетін уақыты мен көлеміне 

байланысты алуға болады. 

Қазіргі кездегі әлемдегі елдердің түрлі фирмалары хроматографтардың 

сан алуан түрлері мен типтерін көтеп шығаруда. Олардың саны мен типтері 

талдау химиясына арналған басқа құрылғылардан асып түсуде. Өйткені 

хроматографиялық талдау әрбір ғылым салаларында, өндірісте, заводтарда, 

цехтарда кең орын алып отыр. 

Кейбір жағдайларда қарапайым бөлу және талдау жасау үшін аса 

күрделі хроматографиялық қондырғының қажеті жоқ. Жұқа қабатты, қағазды 

және басқа да түрдегі хроматография әдістерін пайдаланып қоспаның негізгі 

компоненттерін анықтауға болады. 

Хроматографиялық әдіс ғылыми-зерттеу және тәжірибелік жұмыстарда, 

биологияда,медицинада, химияда, мұнай химиясында, мұнай және газ өңдеу, 

фармацевтика саласында және халық шаруашылығының басқа да саласында 

кеңінен қолданылады. Оны кибернетикада технологиялық процестерді 

автоматтандыру үшін де қолдана бастады. 

Хроматографиялық әдістің кәзіргі кездегі кең таралған адсорбциялық, 

ион алмастырғыш, тұндыру, таралу, тотығу-тотықсыздану, комплекс түзуші 

сияқты түрлері белгілі. 

Адсорбциялық хроматография қатты ұнтақ адсорбенттің қоспадағы 

жеке компоненттерді таңдап адсорбциялануына негізделген. 
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Тұндыру хромотографиясын алғаш рет 1948 жылы Е.Н. Гапон және    

Т.Б. Гапон ұсынған. Бұл әдіс иониттің құрамына кіретін тұндырғыш пен 

тасушының қоспасымен зерттелінетін заттың әрекеттесуіне негізделген. 

Нашар еритін қосылыстардың бірінен соң бірін фракциялап тұндыру арқылы 

бөлуге болады. 

Таралу  хроматографиясы екі араласпайтын сұйықтар арасында 

заттардың таралуына негізделген. Бұлар экстракция заідылықтарына 

бағынады. 

Заттың  бір-бірінде  араласпайтын екі  сұйықтық арасында таралуының 

негізі заңы мына формуламен өрнектеледі. 

  

/p o bK C C  

 

мұндағы, КР  –  таралу коэффицентті (тұрақты шама), Cо және Cb  –  сулы және 

органикалық ерітіндідегі анықталатын компоненттің концентрациясы, 

моль/л. Тәжірибеде органикалық және сулы ерітінділерді жиі қиыстырып 

қолданады. 

Тотығу-тотықсыздану хроматографиясын алғаш рет 1960 жылы К.М. 

Ольшанова ұсынған. Хроматографияның бұл түрінде компоненттерді бөлу 

зерттелінетін иондар мен колонкадағы заттар арасындағы тотығу-

тотықсыздану процестерінің жылдамдықтарының әртүрлілігіне негізделген. 

Иондарды бөлу мүмкіндігін тотығу-тотықсыздану потенциалдарының 

шамасы бойынша тауып, осыған сәйкес зерттелінетін иондардың 

колонкадағы затпен реакциясының бағытын анықтайды. 

 Адсорбциялы-комплекс түзуші хроматография түзілетін комплексті 

қосылыстардың тұрақсыздық константалар шамасының әртүрлілігін 

пайдалануға негізделген. 

 

4.7.2. Мұнай көмірсутектерінің хроматографиясы 

 

Мұнай көмірсутектерін анықтау үшін сұйықты-адсорбциялық (САХ) 

және газды-адсорбциялық хроматография (ГАХ) әдістері қолданылады. 

САХ ерітіндіден  адсорбциялау теориясына негізделген. Адсорбциялық 

тепе-теңдік ерітінді мен  адсорбент арасындағы Лэнгмюр адсорбциясының 

изотерма теңдеуіне бағынады. Осылайша сұйытылған ерітінділер аймағында 

изотерма түзу сызықты. Адсорбцияның талғағыштығы адсорбцияланатын зат 

пен адсорбенттің арасындағы әсерлесу күшінің табиғатынан тәуелді. 

Хроматографиялық колонканың эффективтілігі екі фазадағы диффузия мен 

массаалмасу процестерінен тәуелді болады және газ хроматографиядағыдай 

теориялық эквивалентті тарелке биіктігімен (ТЭТБ) анықталады. ТЭТБ (Н) 

қозғалғыш фазаның сызықты жылдамдығымен (U) және басқа 

параметрлермен төмендегі теңдеумен өрнектеледі: 
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мұндағы tm – зат молекулаларының қайтымды адсорбциясы мен десорбциясы 

арасындағы уақыт; ts – қозғалмайтын фазада болатын молекулалардың 

орташа болу уақыты. 

 

Н = 2Rr(1-Rr)Uts теңдеуі бойынша қозғалғыш фазаның сызықты 

жылдамдығы (U) өскен сайын ТЭТБ артады, сәйкесінше колонканың 

эффективтілігі төмендейді. 

Қозғалмайтын фазада болатын молекулалардың орташа болу уақыты (ts) 

кеуектің тереңдігімен (d) және диффузия коэффициентімен (D)  Эйнштейн 

теңдеуі арқылы байланысты:  
2 2 Sd Dt  

Мұны жоғарыда аталған теңдеумен байланыстырсақ:  
22 (1 ) /t tH R R Ud D   

D көп болған сайын, Н өседі, сәйкесінше колонканың тиімділігі азаяды. 

Адсорбенттерде кеуектің тым терең болуы себепті классикалық САХ әдісінің 

тиімділігі төмен болады. 

Қазіргі заманғы  хроматографияда беттік-кеуекті адсорбенттер (БКА) 

кең қолдануын  тапты. Бұл қатты сфералық пішінді  дәндер, олардың бетіне   

жоғарыкеуекті адсорбенттердің жұқа қабаты жағылған. Қалыңдығы шамамен 

1 мкм. Бұл адсорбенттердің терең кеуектері жоқ, сондықтан Н азаюына, 

колонканың тиімділігінің және САХ жылдамдығының жоғарлауына әкелді.  

4.1 – Суретте дизельді фракцияның хроматограммасы көрсетілген. 

 

 
Сурет  4.1. Мұнайдың дизельді фракцияның хроматограммасы 
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4.7.3. Электромагнитті тербелістер негізіндегі әдістер 

 

ХХ ғасырдың 50 жылдарының аяғына дейін сұйықтық адсорбциялық 

хроматографияның практикалық маңызы аса көп болған жоқ, оның дамуы 

баяу болды. Дегенмен тіркеудің жоғары сезгіш әдістерінің және полимерлер 

негізіндегі жаңа талғағыш адсорбенттердің пайда болуымен САХ әдісі 

жоғары сезгіш және ерітінділердегі көп компонентті қоспаларды  анықтауда 

ең талғағыш атанды.  

Соңғы уақытта  жоғары қысымдағы САХ көп қызығушылық тудыруда. 

Бұл әдісте жоғары қысым әсерінен күрделі бөлінулер болады, басқаша әдісті 

жоғары эффективті сұйықтық хроматография ЖЭСХ деп атайды. 

Газды-адсорбциялық хроматографияны (ГАХ) 1952 жылы Мартин мен 

Джеймс ашқан болатын. Мұнда қозғалмалы фаза – газ, ал қозғалмайтын фаза 

– адсорбент, немесе қатты тасмалдаушының бетіндегі сұйықтық. 

Қазіргі кезде органикалық заттардың құрылысын зерттеуге толқынының 

ұзындығы сантиметрдің миллиардтық бөліктерінен бірнеше метрге дейін 

жететін электромагниттік тербелістер ерекше кеңінен қолданылады. Рентген 

сәулелерінің ( = 0,1 – 0,01•10-8 см) кристалдардағы дифракциясы атом 

аралық қашықтықты және кристалдық тордың басқа да параметрлерін 

анықтау үшін пайданылады. Спектрдің ультракүлгін ( = 10-6 – 4•10-4 см), 

көрінетін ( = 4•10-4 – 7•10-4 см) және инфрақызыл ( = 7•10-4 – 10-2 см) 

аралықтарының электромагниттік тербелістерін молекулалардың нәзік 

құрылысын анықтау үшін қолданады. Микротолқындық тербелістер ( = 10-2 

– 10 см) молекулалардың айналуын сипаттайды. Сантиметрлік және метрлік 

толқындармен электромагниттік өрістің біріккен әсері (электронды 

парамагниттік және ядролық магниттік резонанс) органикалық 

қосылыстардың құрылысын үшін пайдаланылады. 

Заттардың ультракүлгін және көрінетін аралықтағы спектрі. Егер 

көрінетін немесе ультракүлгін (УК) сәулелерді зат салынған кювета арқылы 

өткізсе, содан соң өткізілген энергия мөлшерінің толқынның ұзындығына 

қарай өзгерісін арнайы детектор мониторға қисық сызықты – заттың спектрін 

шығарады (сурет 4.2). Көрсетілген электромагниттік спектр аралықтарында 

энергияны тек қана құрамында хромофорлар деп аталатын, яғни еселі 

байланыстар бос электрон жұптары бар атомдар енетін заттарды сіңіреді. 

Заттың  сіңірген энергиясы көбіне электрондарды қоздыруға жұмсалады. 

Сіңіру жолақтары әдетте өте жалпақ, өйткені әрбір энергиялық деңгейге 

молекуланың тербелісінен туған көптеген деңгейшелер сәйкес келеді. 

Зерттеу ультракүлгін аралықта жүргізілгенде жарық көзі есебінде сутектік 

лампы және ол сәулелерді өткізетін кварцтан жасалған оптика қолданылады. 

Көрінетін аралықта жұмыс жасау кезінде шыны оптика қолданады.  

Ортақ электрондық бұлттар құрайтын молекулалар фрагменттерін УК-

спектр және көрінетін аралықтағы спектрдің көмегімен анықтауға болады. 

Электрон бұлттарының қабысуы бар болса сіңіру жолағының көрінетін 

аралыққа қарай ығысуы  және оның интенсивтілігінің күрт өсуі байқалады. 
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УК-спектрлер органикалық қосылыстар санын анықтау үшін де 

қолданылады. 

 

  
 

Инфрақызыл спектрлер. Қызған стерженнен (мысалы, кремний 

карбидінен жасалған) тараған инфрақызыл (ИҚ) сәулені кюветаға ( КВг-нан 

дайындалған) қойылған кез-келген зат арқылы өткізгенде, сәуле 

энергиясының бір бөлігі затқа сіңеді. Сіңген энергия көбінесе атомдар 

тербелісін қоздыруға, яғни байланыстардың ұзындығын және олардың 

арасындағы бұрыштарды өзгертіге жұмсалады. Сондықтан, ИҚ жарық шоғын 

зат арқылы өтіп шыққаннан кейін саңылаудан өткізсе және призманың 

(мысалы, NaCl-дан істелген) көмегімен жиілік бойынша спектрге 

айналдырып, оны арнаулы детектор арқылы мониторда көрсетуге болады 

(сурет 4.3).  

 

 

Алғашқы сәуленің затқа сіңген энергияларына спектрдегі минимумдар 

сәйкес келеді. Сол минимум спектрлердің орналасуы бойынша зерттелетін 

затта қандай химиялық байланыс бар екендігін дәл анықтауға болады, 

Сурет 4.3. Метилацетиленилкетонның инфрақызыл спектрі (абсцисса 

осінде – есептелінген толқын ұзындығы, ординатада – өткізу проценті):  

а – ацетилендік сутектің валенттік СН-тербелістері, б – СН3-тобындағы 

валенттік СН-тербелістері, в – үштік байланыстың валенттік тербелістері,  

г – карбонил тобының валенттік тербелістері, д – СН3-тобындағы 
деформациялық тербелістер 

Сурет 4.2. Кетондардың 

ультракүлгін спектрі (абсцисса 

осінде – толқындар ұзындығы, 

ордината осінде – сіңірудің 

молекулалық коэффициенті): 

1 – ацетон, 2 - метилвинилкетон 
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өйткені әрбір байланыс әбден белгелі бір сіңіру жолағымен сипатталады: 

оның валенттік немесе деформациялық тербелістерін қоздыру үшін әбден 

белгілі бір энергия шығындалады. 

ИҚ-спектрлер белгісіз заттар құрылысын анықтауға, зерттелетін заттың 

бұрын белгілі қосылыстармен ұқсастығын көрсетуге және белгілі заттардың 

сандық мөлшерін табуға (сіңірудің интенсивтілігі бойынша) мүмкіндік 

береді. 

Ядролық магниттік резонанстың (жоғары дәлдік) спектрі. Магниттік 

моменті бар элементтердің ядролары (1H, 19F, 13C, 31Р және басқалар) магнит 

өрісінде радио жиілікті сәулелерді сіңіреді. Сіңірілген энергия ядролар 

спиндерінің магнит өрісіндегібағытталуын өзгертуге жұмсалады. Магниттік 

симметриялы ядролар (12С, 16О, 14N және т.б.) бұл жағдайда радио жиіліктегі 

сәуле энергиясын сіңірмейді. Химиялық қоршауы әртүрлі 1Н немесе басқа 

атомдардың ядролары энергияны кернеуі аз-кем өзгеріп отыратын өрісте 

сіңіреді немесе кернеу тұрақты болса, жиілік бойынша азғантай 

айырмашылығы бар радио жиілікті сіңіреді. Сіңірілген энергияны өрістің 

кернеуі бойынша немесе жиілік бойынша жіктеп өлшеудің нәтижесінде 

заттың ядролық магниттік резонанс (ЯМР) спектрі алынады, ол спектрде 

магниттік симметриясы жоқ ядролар белгілі сигналдармен – «химиялық 

ығысулармен» сипатталады. Алынған ядро мен көрші магниттік ядролардың 

спин-спиндерінің әрекеттесуі негізінде «химиялық қозғалыстарды» да 

бөлшектеуге болады. ЯМР спектрлерінің ИК спектрлерден айырмашылығы 

сол, олар қосылыстағы белгілі бір түрге жататын атомдар санын спектрден 

тікелей анықтауға және осы атомды қоршаған басқа атомдардың саны мен 

сипаты туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді.  

4.4-Суретте этил спиртінің ЯМР-спектрі көрсетілген. 

 

Сурет 4.4. Этил спиртінің (60 Мгц) магниттік резонансының ядролық 

(протондық) спектрі (абсцисса осінде – тетраметилсиланмен салыстырған және 

өрістің миллиондық бөлшегі арқылы берілген өріс кернеулігі, ординатада – 

салыстырмалы өлшем бірлігімен берілген бөлшектер интенсивтілігі) 
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ЯМР-спектроскопия органикалық қосылыстардың құрылысын анықтау 

үшін, оларды идентификациялау және органикалық молекулалардың кейбір 

басқа қасиеттерін анықтау үшін, мысалы, тежемелі немесе еркін айналмалы 

қозғалыстар, ықтимал конформациялар және т.б. туралы пікір айту үшін 

ерекше кеңінен пайдаланылады. 

Масс-спектрометрия әдісі – әр түрлі элементтердің иондар ағынының, 

саны мен оның құрамына кіретін, электростатикалық және магнит өрісінің 

әсерінен газ күйіне бөліну қабілетіне негізделген, атомдар мен 

молекулалардың массаларын анықтау жолымен затты зерттеу әдісі. 

Электрлік көлденең өрісте зарядталған бөлшектің траекториясының 

қисықтық радиусы оның энергиясына тура және өріс кернеулігіне кері 

пропорционал. Демек, электрлік өріс энергия бойынша анализатор ретінде 

әсер етеді де, бірақ иондарды масса бойынша бөле алмайды. Магниттік 

өрісте заряд бөлшектің траекториясының қисықтық радиусы қозғалыс 

көлемінің моментіне тура пропорционал және өріс кернеулігіне кері 

пропорционал. Электрлік және магниттік өрісті түйістіріп, массаның зарядқа 

(m/e) қатынасы арқылы иондар шоғын талдауға болады. Масс-спектрометрия 

әдісі осы принципке негізделген. 

Зерттелінетін зат ең алдымен ионизацияға ұшырайды. Заттың күйіне 

байланысты (қатты дене, сұйық, газ, органикалық қосылыс және т.б.) 

ионизацияның келесі әдістері қолданылады: электрлік соққымен 

ионизациялау, фотоионизация, күшті электрлік өрістегі ионизация, беттік 

ионизация, ұшқын разряд (вакуумды ұшқын), лазер-лік сәулелену әсерінен 

болатын ионизация. Элементтерді анықтайтын саны теріске қарағанда үш 

ретке жоғары оң иондарды жиі қолданады. 

Масс-спектрометрдің құрылымында иондық көз, мұнда зерттелетін зат 

бөлшекті иондалады және иондық шоқтың қалыптасуы болады; иондардың 

масса бойынша бөлінуі (немесе ион массасының оның заряды шамасы 

бойынша қатынасы) жүретін  масс-анализатор; иондық ток күшейтілетін 

және тіркелетін электрлік сигнал болып қалыптасатын иондық қабылдағыш 

болады. Тіркеуші құрылғыға иондардың саны (иондық тоқ) жөнінде 

ақпараттан өзге, анализатордан иондардың массасы туралы ақпарат түседі. 

Сонымен қатар иондық көз бен анализаторда, жоғарғы вакуум құрушы және 

ұстаушы электрлік қорек пен құрылғы жүйесі бар, оны кейде ЭЕМ-мен 

қосады. 

Масс-спектр иондық токтың иондық массадан тәуелді иондық шыңдарға 

ие графикті құрайды. Әрбір шыңның биіктігі анықталатын элементтерге 

пропорционал. Типі бойынша масс-анализаторлар статикалық және 

динамикалық болып бөлінеді. Статикалық масс-анализаторларға біртекті 

магниттік өрістер жатады. Динамикалыққа ұшпалы-уақытты, радиожиілікті, 

квадрапольді, фарвитронды, омегатронды, магнитті резонанстық, 

циклотронды-резонансты және т.б жатады. 

Фотографиялық тіркеу кезінде спектрографтың көмегімен 

фотопластинкадағы спектр өзімен жолақ серияларын көрсетеді, олардың 
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әрқайсысы иондық шоққа иондық массасының оның белгілі бір зарядқа 

қатынасына сәйкес келеді. Сызықтар сериясы m/e қатынасы азаю бағытымен 

орналасады және әр жолақтың интенсивтілігі 10 есеге азаяды. Сапалы талдау 

кезінде спектрдегі үлгі сызықтары (m/e) қатынасы бойынша 

идентификациялынады. Сандық талдау кезінде микрофотометрдің көмегімен 

фотопленкада иондармен пайда болған сызықтардың қараю дәрежесін 

өлшейді. Градустау графиктерін қолдану арқылы элементтердің 

концентрациясын анықтайды. Фотографиялық тіркеудің кемшілігіне 

талдаудың ұзақтылығы жатады.  

Масс-спектрометрия ғылым мен техниканың әp түрлі салаларында кең 

қолданылады: мысалы, химия мен мұнай химиясында, биологияда, физикада, 

геологияда, медицинада, лак, бояу өнеркәсібінде, жартылай өткізгіштер,  аса 

таза материалдар өндірістерінде, ядролық техникада, ауылшаруашылығында, 

мал дәрігерлігінде, жоғарғы молекулалық косылыстарда, полимер өндірісінде 

және т.б. Масс-спектрометрия талдаудың аса жедел әдісі ретінде 

колданылады. 

4.5-Суретте этил спиртінің масс-спектрі көрсетілген. 

 

 

Сурет 4.5. Этил спиртінің масс-

спектрі (абсцисса осінде – иондар 

массасының зарядқа қатынасы, 

ординатада – салыстырмалы өлшем 

бірлігімен алынған биіктіктер 

интенсивтілігі): 

М+ – молекулалық ион С2Н5ОН+, 

М - 1 – кесінді ион СН3 – СН=ОН+, 

М - 15 – кесінді ион СН2=ОН+, 

М - Н2О – қайта топтану ионы С2Н4
+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80


72 

 

5. АЛКАНДАРДЫҢ ФИЗИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ 

ҚАСИЕТТЕРІ 

Алкандар (парафиндер) мұнайдың және ілеспе газдардың құрамында газ, 

сұйық және қатты күйде болады. Газ күйіндегі алкандардың көміртек 

атомдарының саны 1-ден 4-ке дейін болады және олар негізінен табиғи және 

ілеспе газдардың құрамына кіреді. Көміртек атомдарының саны 5-тен 15-ке 

дейінгі алкандар сұйық болып келеді, негізінен мұнайдың және газды 

конденсаттың құрамында болады. Гексадеканнан бастап (С16) қалыпты 

алкандар қатты заттар, олар еріген күйде немесе кристалл күйінде мұнайдың 

және оның жоғары фракцияларының құрамына кіреді. 

Мұнайдың құрамында алкандардың жалпы мөлшері 40-50% дейін 

жетеді, кейбір мұнайларда 50-70%, ал кейбірінде 10-15% дейін болады. 

Қазақстан мұнайларының ішінде парафині көп мұнайларға Маңғыстау, 

Кенқияқ және Кұмкөл мұнайлары жатады.  

 

5.1.   Газ күйіндегі алкандар 

 

Кен орнына және өндіру әдістеріне байланысты көмірсутекті газдар 

табиғи, ілеспе және газды конденсатты болып бөлінеді.  

Табиғи газдар негізінен метаннан (93-99%) тұрады және азғантай 

мөлшерде этан, пропан, бутандар, пентандар және азот, күкіртті сутек, 

көміртек диоксиді кездеседі. Табиғи газдар таза газ кенорындарынан 

өндіріледі. 5.1-Кестеде кейбір табиғи газдардың құрамы берілген. 

 

Кесте-5.1. Кейбір табиғи газ кенорындарының құрамы, көлемдік % 

 

Кенорындар СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10 С5Н12 СО2 

𝑁2
+ 

сирек 

газдар 

Саратов . . . . . . . . . . . 

Фергана . . . . . . . . . . . 

Уренгой . . . . . . . . . . 

Комсомольское . . . . . 

Заполярное . . . . . . . . 

94,7 

63,0 

98,5 

97,8 

98,5 

1,80 

- 

0,10 

0,15 

0,20 

0,25 

27,3 

Іздер 

0,004 

0,05 

0,05 

- 

Іздер 

0,001 

0,012 

- 

- 

Жоқ 

Жоқ 

Іздер  

3,0 

3,0 

0,21 

0,28 

0,50 

3,0 

- 

1,112 

1,74 

0,70 

 

Ілеспе газдар мұнаймен бірге өндіріледі. Мұнай жер бетіне шыққаннан 

кейін, қысымның азаюына байланысты мұнайдан газ бөлініп шығады. 

Әртүрлі ілеспе газдардың құрамында 90-94% дейін метан, 15-20% дейін этан, 

пропан, бутан, пентан және азғантай мөлшерде азот пен көміртек диоксиді 

болады. Ілеспе газдар жеңіл бензин дайындалатын шикізат бола алады. 

Газды конденсатты кенорындарының газы жер астында сұйық мұнай 

көмірсутектерімен қаныққан күйде болады, ал жер бетіне шыққан кезде 

қысымның азаюынан сұйық бөлігі конденсат түрінде негізгі массадан оңай 
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бөлінеді. Газдың құрамында С1-С5 басқа 2-5% және одан да көп сұйық 

көмірсутектер болады (Кесте 5.2). 

 

Кесте 5.2. Кейбір ілеспе мұнай газдарының құрамы, көлемдік % 

 

Кенорындар СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10 С5Н12 СО2 H2S 
𝑁2
+ 

сирек 

газдар 

Туймазинское . . . . 

Ишимбайское . . . . 

Ромашкинское . . . 

Қарашығанақ . . . . 

Жаңажол . . . . . . . . 

41,0 

53,6 

46,5 

68,6 

77,7 

19,5 

14,9 

21,4 

6,84 

8,46 

18,3 

12,7 

14,4 

3,38 

4,65 

6,4 

,7 

4,5 

1,12 

2,04 

2,8 

2,6 

2,2 

10,42 

1,96 

- 

0,8 

- 

5,15 

0,83 

- 

4,0 

- 

3,69 

2,76 

12,0 

3,7 

11,0 

0,80 

1,60 

 

5.2.   Сұйық алкандар 

 

Қайнау аралықтары бірдей бензин фракцияларындағы жеке алкандарды 

зерттеу нәтижесінде көп мөлшерде алдымен қарапайым көмірсутектер, содан 

кейін метилорынбасқан изомерлердің болатыны белгілі болды. Мысалы, 

октанның үлесі барлық С8 изомерлердің 85%, гексанның үлесі барлық С6 

изомерлердің 97% құрайды. Мұнайдан теориялық мүмкін болатын 35 

нонандардың 24 изомері, гексанның 5 изомері түгел, 9 гептаннан – 7, 18 

октаннан –  16 бөлініп алынды.  

Әртүрлі мұнайлардың бензиндерін зерттеу нәтижесінде 90% дейін 

көмірсутектер – алкандар, С5 – С6 циклоалкандар және арендер анықталды. 

Бензиндердің құрамында бірдей көмірсутектер әртүлі мөлшерде таралған. 

Мұнайдың құрамынан бутаннан (tқайн 0,5 оС) бастап тритриаконтанға 

С33Н68 (tқайн 475 оС) дейінгі барлық қалыпты алкандар анықталған; бұл 

көмірсутектердің кейбірі 99% таза күйінде бөлініп алынған. Қалыпты 

алкандардың мұнайдағы мөлшері молекулалық масса өскен сайын азаяды; 

жоғары гомологтарының мөлшері 0,1%, тіпті одан да аз болады. 

Мұнайдың құрамында изопреноидты құрлысы бар көмірсутектер 

анықталған. Алифатты изопреноидтарға политерпендер жатады. Оларды 

изопреннің полимерлену өнімі ретінде қарастыруға болады: 

 

    n 

n = 2-4. 

 

Көмірсутектердің бұл типіне 2,6-диметил-, 2,6,10-триметил- және 

2,6,10,14-тетраметилалкандар жатады. Мұнайда С14-С20 изопреноидты 

көмірсутектер болады. Мұнайдағы олардың жалпы мөлшері 1,5-2,0%, жеке 

көмірсутектердің мөлшері 0,2-0,3%; кейбір мұнайларда пристан (С19) мен 

фитанның (С20) мөлшері көбірек болады. 
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5.3.   Қатты алкандар 

 

Қатты алкандарға парафиндер мен церезиндер жатады. 

Парафиндер – метан қатарының қатты көмірсутектері, негізінен 

қалыпты құрлысты болып келеді, дегенмен тармақталған құрлысты қатты 

алкандар да аздап кездеседі. Ұзын тізбектің бойында арендердің және 

циклоалкандардың сақиналары кездеседі. Молекулалық массала-ры бірдей 

болғанымен, қалыпты алкандардың балқу температуралары тармақталған 

алкандарға қарағанда жоғары болады. Парафиндердің тығыздығы қатты 

күйінде 865,0-тен 940,0 г/см3 аралығында, ал балқыған күйінде 777,0-ден 790 

г/см3 аралығында жатады. Парафиндер органикалық еріткіштерде нашар 

ериді, күкіртті көмір-текте парафиннің 12 бөлігі, жеңіл бензинде 11,7 бөлігі 

ериді. 

Молекулалық массасы өскен сайын жеке парафиндердің балқу 

температуралары да өседі. Балқу температурасы ең төмен парафин – 

гексадекан С16Н34 (tбалқу 18 оС). Мұнайдан бөлініп алынған табиғи парафин 

бірнеше көмірсутектердің қоспасы болғандықтан, оның тұрақты балқу 

температурасы болмайды. 

Балқу температураларына қарап парафиндерді жұмсақ ( 45 оС), орташа 

балқитын (45-50 оС) және қатты (50-65 оС) деп бөледі. 

Қатты парафиндер барлық мұнайлардың құрамында, аз мөлшерде 5% 

дейін болады. Парафинді мұнайлардың құрамында олардың мөлшері 7-12% 

дейін өседі. Маңғыстау (Жетібай, Өзен) мұнайларында парафиндер 15-20% 

дейін кездеседі. 

Мұнайдағы парафиннің күйі температураға байланысты. Жоғары 

температурада ( 40 оС) парафиндер мұнайда толықтай ериді. 360-370 оС 

айдалатын фракциядағы сұйық парафиндер 90-93%-тен 99% дейін қалыпты 

алкандардан тұрады. Қатты парафиндер (460-500 оС фрак-цияда) 75%-тен 

астам қалыпты алкандардан және аз мөлшерде циклоалкандар мен 

тармақталған алкандардан тұрады. 

Церезиндер – негізінен тармақталған қатты алкандар, кейде гиб-ридті 

түрлері де кездеседі. 

Парафиндердің молекулалық массалары 300-450, ал церезиндер-дікі – 

500-750 тең болады. Себебі, парафиндерде көміртек атомдары-ның саны 20-

35 болса, церезиндерде – 36-55 тең. 

Церезиндердің тығыздығы, тұтқырлығы және сыну көрсеткіштері 

парафиндерге қарағанда жоғары болады. Химиялық тұрақтылығы жағынан 

парафиндерден төмен.  

Қалыпты алкандардың қайнау температуралары мен тығыздықта-рының 

мәні тармақталған алкандармен салыстырғанда жоғары болады. Балқу 

температуралары молекулалық массаға ғана байланыс-ты емес, сонымен 

қатар құрлысына да тәуелді. Бүйір тізбегі ортада орналасқан алкандардың 

балқу температуралары төмен болады. 
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Мұнайдың құрамында болатын кейбір алкандардың физикалық 

қасиеттері 4.1 – кестеде берілген. 

Кесте 5.1. Сұйық және қатты мұнай алкандарының физикалық  

қасиеттері 

 

Көмірсутек  
Брутто 

формула 
tбалқу, 

оС 

tқайн, 
оС 

20, 

кг/м3 
20

Dn  

Пентан  

2-Метилбутан 

2,2-Диметилпропан 

Гексан 

2-Метилпентан 

3-Метилпентан 

2,3-Диметилбутан 

Гептан 

2-Метилгексан 

3-Метилгексан 

2,2-Диметилпентан 

2,3-Диметилпентан 

2,4-Диметилпентан 

3,3-Диметилпентан 

3-Этилпентан 

2,2,3-Триметилбутан 

Октан 

2-Метилгептан 

2,2,4-Триметилпентан 

Нонан 

Декан 

Ундекан 

Додекан 

Тридекан 

Тетрадекан 

Пентадекан 

Гексадекан 

Гептадекан 

Октадекан 

Нонадекан 

Эйкозан 

Генэйкозан 

Докозан 

Трикозан 

Тетракозан 

Пентакозан 

Гексакозан 

С5Н12 

С5Н12 

С5Н12 

С6Н14 

С6Н14 

С6Н14 

С6Н14 

С7Н16 

С7Н16 

С7Н16 

С7Н16 

С7Н16 

С7Н16 

С7Н16 

С7Н16 

С7Н16 

С8Н18 

С8Н18 

С8Н18 

С9Н20 

С10Н22 

С11Н24 

С12Н26 

С13Н28 

С14Н30 

С15Н32 

С16Н34 

С17Н36 

С18Н38 

С19Н40 

С20Н42 

С21Н44 

С22Н46 

С23Н48 

С24Н50 

С25Н52 

С26Н54 

-129,7 

-159,6 

-16,6 

95,3 

-153,7 

-118 

-128,4 

-90,6 

-118,9 

-119,4 

-123,8 

- 

-119,5 

-135,0 

-93,4 

-25,0 

-56,8 

-109,5 

-107,4 

-53,7 

-29,8 

-25,7 

-9,65 

-6,2 

5,5 

10,0 

18,2 

22,5 

28,0 

32,0 

36,4 

40,4 

44,4 

47,7 

50,9 

54,0 

60,0 

36,08 

28,0 

9,5 

68,7 

60,2 

63,2 

58,0 

98,4 

90,1 

91,9 

79,2 

89,8 

80,5 

86,1 

93,5 

80,9 

125,6 

117,7 

99,2 

150,7 

174,0 

195,8 

216,2 

234,0 

252,5 

270,5 

287,5 

303,0 

317,0 

330,0 

344,0 

356,0 

368,0 

380,0 

389,2 

405,0 

418,0 

626,2 

620 

592 

664,7 

654,2 

664,7 

661,8 

683,7 

677,5 

687,0 

673,0 

695,4 

672,7 

693,3 

697,8 

689,4 

702,8 

696,6 

691,8 

717,9 

730,1 

740,4 

748,9 

756,0 

763,0 

768,9 

773,0 

75850 

76250 

76650 

76950 

77540,3 

77844,4 

80048 

- 

779,0 

779,0 

1,3577 

1,3579 

1,3513 

1,3750 

1,3715 

1,3765 

1,3783 

1,3876 

1,3877 

1,3887 

1,3821 

1,3920 

1,3814 

1,3903 

1,3934 

1,3894 

1,3976 

1,3947 

- 

1,4056 

1,4120 

1,4190 

1,4218 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Гептакозан 

Октакозан 

Нонакозан 

Триаконтан 

Пентатриаконтан 

Пентаконтан  

С27Н56 

С28Н58 

С29Н60 

С30Н62 

С35Н72 

С50Н102 

59,5 

65,0 

63,6 

70,0 

74,7 

93,0 

423,0 

446,0 

480,0 

461,0 

500 

607 

78059,5 

779,0 

- 

- 

78274 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

5.4. Алкандардың химиялық қасиеттері 

 

Алкандар көптеген химиялық реагенттерге бейтарап болып келеді, 

олардың химиялық қасиеттері органикалық химия курсында терең 

қарастырылады. Бұл жерде мұнай өңдеу және мұнайхимиялық синтездер 

технологиясында қолданылатын реакциялар ғана аталып өтіледі.  

Тотығу реакциялары. Қалыпты алкандарды 105-140 оС температурада 

K–Mn-катализаторының қатысында сұйық фазада тотықтырып синтетикалық 

май қышқылдарының қоспасы алынады. Синтетикалық май қышқылдары-

мен қатар, суда еритін моно-, дикарбон, кето- және оксиқышқылдары 

түзіледі: 

 

 
 

Бор қосылыстарының қатысында парафиндерді тотықтырып жоғарғы 

майлы спирттерді алуға болады. Жоғары температурада ауамен тотықтырып 

парафиндерден оттекті қосылыстардың қоспасы – альдегидтер, кетондар, 

қышқылдар алуға болады. 

Су буымен конверсиялау. Жоғары температурада метан су буымен 

әрекеттеседі: 

 

 
 

Түзілген газ қоспасы метил спиртін алуда және гидроформилдеу процесі 

үшін қолданылады. 

 

5.4.1. Алкандарды крекинглеу  

 

Алкандар сутегі мен көміртегіге ыдырауы бойынша төмендегідей 

температураларда (К бойынша) тұрақсыз болады: метан ≥ 900, этан ≥ 500, 

пропан ≥ 400, бутан ≥ 350, пентан ≥ 320, гексан және 300. 

Алкандардың термиялық ыдырауы радикалды-тізбекті механизм 

бойынша жүреді. Мұнай өңдеуде алкендер алу үшін парафиндердің 

[O] 
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катализдік дегидрленуі және тура айдау дистилляттарының бу фазасында 

крекинглеуі, сонымен қатар бензиннің октан санын арттыру үшін бутанның, 

пентанның және гексанның изомерленуі жүргізіледі. 

5.4.2. Галогендеу реакциялары 

 

Галогендеу реакциялары термиялық, фотохимиялық және катализдік 

әсерлердің нәтижесінде іске асады. Термиялық немесе фотохимиялық әсер 

ету галоген молекуласын бос радикадарға ыдыратады. Бұл реакцияны 1940 

жылы Дюма 250-500 оС және жарық сәулесінде жүргізді, оны металепсия деп 

атады: 

 
Түзілген бос радикал әрі қарай тізбектің жаңа сатыларын бастайды: 

 

 

 
Техникалық өнімдерді хлорлау кезінде реакциялық тізбектің ұзындығы 

ондаған немесе жүздеген звеноларды құрайды. 

Газды фазада тізбектің үзілуі реактордың қабырғасында немесе ішіне 

салынған насадкаларда жүреді: 

 

 
Сұйық фазада көмірсутектерді хлорлау кезінде түзілген бос радикалдар 

сонымен қатар, ыдырап алкандар және алкендер пайда болады: 

 

 
Катализатор қатысында реакция ионды механизм бойынша жүреді: 

 

 
Түзілген ион алкан молекуласымен әрекеттесіп тізбектің жаңа сатыларын 

бастайды: 

 

 
Галогендеу реакциясының жалпы теңдеуі былай жазылады: 

 

 
Метанды хлорлау өндірістік масштабта жүргізіледі. Хлорлау өнімдері – 

метилхлорид,  метиленхлорид, хлороформ, төртхлорлы көміртек еріткіш 
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ретінде, химия және т.б. өндірістерде кең қолданылады. Хлорлау және 

бромдау реакцияларына барлық алкандар түседі. 

Қаныққан көмірсутектер йодтау реакциясына түспейді, ал тікелей 

фторлау реакциясын жүргізуге болады.  

5.4.3.   Сульфирлеу және сульфохлорлау реакциялары 

 

Парафиндерді сульфирлеу реакциясын қыздыру кезінде олеуммен 

әрекеттестіру арқылы жүргізеді. 

 

 
Қаныққан көмірсутектердің маңызды реакцияларының бірі 

сульфохлорлау болып табылады. Бұл реакцияны өндірісте синтиннің жоғары 

температурада қайнайтын фракциясы когазинді сульфохлорлау кезінде 

пайдаланады. 

 

 

  

Сульфохлорлау реакциясы жарық сәулесінде радикалды механизм бойынша 

жүреді: 

 

 

 

 
Кагозин сульфохлоридін жуғыш заттарды алу үшін қолданады. Ол үшін 

сілтінің көмегімен оларды сульфоқышқылдар тұздарына 𝐴𝑙𝑘 − 𝑆𝑂2𝑂𝑁𝑎 

айналдырады. 

Алифатикалық сульфохлоридтер спирттермен, фенолдармен, 

аминдермен әрекеттесіп күрделі эфирлер мен амидтер түзеді, олар 

пластификаторлар ретінде қолданылады. 

 

5.4.4.   Сульфототықтыру 

 

Сульфототықтыру реакциясы қайтымсыз, өте экзотермиялық, жарықтың 

және қоздырғыштардың әсерінен тездейді. 

 

 
Cульфототықтыру реакциясының механизмі мынадай сатылардан тұрады: 
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Сутек атомдарының реакциялық қабілеттері, олардың орындарына 

байланысты. Мысалы, сульфохлорлау және сульфототықтыру 

реакцияларында сутек атомдарының реакциялық қабілеттері мына қатарда 

кемиді: екіншілік-Н  біріншілік-Н  үшіншілік-Н, ал тотығу реакциясында 

керісінше үшіншілік сутек атомдарының реакциялық қабілеті жоғары 

болады. 

 

5.4.5.   Нитрлеу реакциялары 

 

Метан  500 оС-да  HNO3  немесе  NO2  әсерінен нитрленеді:  

 

 
Нитрометан еріткіш ретінде және жарылғыш заттар синтезінде 

қолданылады. 

Алкандарды Коновалов әдісімен (140 оС, сұйық HNO3) нитрлеу кезінде 

үшіншілік С–Н  байланысы оңай нитрленеді, орынбасу  екін-шілік, одан әрі 

біріншілік С–Н байланыстарында кеми береді.  

Жоғары температурада ( 400 оС) нитрлеу кезінде барлық С–Н 

байланыстарының реакциялық қабілеттері бірдей болады. 
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6.  ЦИКЛОАЛКАНДАРДЫҢ ФИЗИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ 

ҚАСИЕТТЕРІ 

 

Циклоалкандар (нафтендер) мұнайдың құрамында 25%-дан 75%-ға дейін 

кездеседі. Олар мұнайдың барлық фракцияларында болады және фракция 

ауырлаған сайын мөлшері көбее береді. Жоғары температурада қайнайтын 

майлы фракцияларда ғана ароматты құрылымдардың көбеюіне байланысты 

нафтендердің мөлшері азаяды. Қазақстанда нафтендерге бай Қараарна, 

Доссор, Забурунье, Жаңажол және т.б. мұнайлары жатады, олардағы 

нафтендердің орташа мөлшері 40-60%, кейбір жеке фракцияларда 90-95% 

жетеді. 

Бес- және алты мүшелі циклоалкандар тұрақты болып келеді, соған 

байланысты мұнайдың құрамында циклопентан мен циклогексанның 

көптеген гомологтары анықталған. Мұнайдың құрамында циклопропан және 

циклобутан өкілдері анықталған жоқ. 

Мұнайдың жоғарғы фракцияларында моно-, би-, три-, тетра-, 

пентациклді, сонымен қатар арендермен байланысқан гибридті нафтендер 

кездеседі.  

Моноциклді нафтендер 300-350 оС фракцияларына дейін кездеседі, 

бициклді нафтендер 500 оС дейінгі фракцияларда, трициклді нафтендер 350-

400 оС жоғары фракцияларда кездеседі. 

Циклоалкандардың фракцияларда таралуы мұнайдың типіне байланысты 

және оны 6.1-кестеден көруге болады. 

 

Кесте 6.1. Циклоалкандардың мұнайларда таралуы, массалық %  

 

Мұнай 
𝜌4
20, 

кг/м3 

Фракциялар, оС 

60-95 95-122 122-150 150-200 200-250 250-300 

Сурахан  

Балахан 

Доссор 

Караарна  

Өзен  

844,5 

872,7 

858,5 

961,0 

845,0 

76,0 

56,0 

40,0 

- 

37,0 

81,0 

56,0 

63,0 

- 

35,0 

51,0 

66,0 

57,0 

- 

23,0 

66,0 

75,0 

69,0 

- 

20,0 

44,0 

74,0 

67,0 

94,0 

12,0 

39,0 

62,0 

61,0 

91,0 

8,00 

 

6.1.   Моноциклді циклоалкандар 

 

Тұйық тізбегінде 5-8 көміртек атомдары болатын моноциклді нафтендер 

негізінен қ.б.-125 оС фракцияларда жинақталған. Бәрінен тұрақты 

циклоалкандарға циклопентан және циклогексан қатарының көмірсутектері 

жатады. Циклопентандардың мөлшері 14,5-53%, ал циклогександар – 14-

36,5% дейін болады. 

Циклопентанның өзі өте аз мөлшерде кездеседі. Метилциклопентанның 

мөлшері 24,5% дейін өседі. Циклопентан қатарының негізгі қосылыстары С7 
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көмірсутектері болып табылады, олардың мөлшері кейбір мұнайларда 40-

48,5% дейін кездеседі. С7 көмірсутектері негізінен 1,2- және 1,3-

диметилциклопентандардан тұрады. 1,1-Диметил- және этилциклопентандар 

оларға қарағанда едәір аз кездеседі. 

С8 қатарының циклопентандары әртүрлі мұнайларда 29,5%-дан 88%-

дейін болады. Бұл циклопентандар негізінен триметил- және метилэтил- 

туындылары болып келеді: 1,1,3-триметил-, 1,1,2-триметил-, 1,2,4-триметил-, 

1,2,3-триметил-, 1,4-диметил-2-этил-, 1,2-диметил-3-этилциклопентандар. 

Циклопентанның С9 қатарында 1,2,3,4-тетраметил-, 1,4-диметил-2-этил- және 

1,2-диметил-3-этилциклопентандар көбірек кездеседі, ал 1,1,2,4-тетраметил- 

және 1,1-диметил-3-этилциклопентандар өте аз болады. 

Мұнайда циклогексанның мөлшері циклопентаннан көп болады, кейбір 

мұнайларда 18% дейін кездеседі. Метилциклогексанның мөлшері 

циклогексаннан 2-6 есе көп болады. Кейбір мұнайларда метилциклогексан 

негізгі компонент болып табылады, олардың мөлшері 36,5-50% жетеді. 

Циклогександардың С8 қатарына 1,1-, 1,2-, 1,3-, 1,4-диметил- және 

этилциклогексан жатады. 1,1-Диметилциклогексан аз мөлшерде анықталған. 

Бұл изомерлердің қатынасы өте кең аралықта өзгеріп отырады. Циклогексан 

қатарының С9 изомерлеріне 1,1,2-, 1,1,3-, 1,1,4-, 1,2,3-, 1,2,4-, 1,3,5-триметил-, 

1-метил-3-этил- және 1-метил-4-этилциклогександар жатады. 1,1,3- және 

1,2,4-триметилтуындаларының мөлшері триметилциклогексан изомерлерінің 

арасында көбірек кездеседі (61-80%). Метилэтилциклогександар қатарында 

1-метил-3-этилциклогексанның мөлшері 1-метил-4-этилициклогексанға 

қарағанда 1,5-2 есе артық болады. 

Кеңістік изомерлерінің бұлайша таралуы конформациялық талдаудың 

негізгі принципі – байланыспаған атомдардың өзара тартылыс немесе тебу 

құбылысына байланысты. Стереоизомерлердің термодинамикалық 

салыстырмалды тұрақтылығы метил және этил радикалдарының кеңістікте 

орналасуына, яғни осы радикалдардың сутек атомдарының әрекеттесу 

энергиясымен анықталады. Мұндай әрекеттесу цис-изомерлерге тән және 

мына қатарда өседі: диметил-, метилалкил-, диалкилтуындалар. Эпимерлі 

1,2-диметилциклопентандардың жұптарының арасында транс-изомерлердің 

тұрақтылығы жоғары. 1,3-Диметилциклопентандарда метил топтарының бір-

бірімен байланысы жоқ болғандықтан, цис- және транс-изомерлердің 

тұрақтылығы бірдей. 

1,2,3-Триметилциклопентанда транс,транс-изомер термодинамикалық 

тұрақты. 

1,2,4-Триметилциклопентанның кеңістік изомерлерінің арасында 

термодинамикалық тұрақтылық мына қатарда кемиді: транс,транс-, цис,цис- 

және цис,транс-изомер, ал термодинамикалық тұрақсыз транс,цис-изомер іс 

жүзінде кездеспейді. 

1,4-Диметилциклогександа термодинамикалық тұрақты транс-изомер 

болып табылады, өйткені екі метил радикалдары экваториалды бағытта 
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орналасқан. Керісінше, 1,3-диметилциклогексанның цис-изомерінде метил 

топтары диэкваториальды орналасқан, сондықтан осы изомер тұрақты. 

6.2.   Полициклді циклоалкандар 

 

Полициклді циклоалкандар 400 оС жоғары фракцияларда көп 

жинақталған. Олар бүйір тізбегінде ұзын алкил топтары бар екі немесе 

бірнеше сақиналары біріккен көмірсутектер болып келеді. Бұл көмірсутектер 

қалыпты температурада қатты заттар. 

Мұнайдан бөлініп алынған алғашқы бициклді көмірсутектерге транс-

декалиндер, цис-пенталан, норборнан және оның метил туындылары, 

бицикло[3.3.0]октан, бицикло[3.2.1]октан, бицикло[2.2.0]октан және 

бицикло[4.3.0]нонандар жатады: 

 

3 

                              бицикло[3.2.1]октан     бицикло[3.3.1]нонан 

 

Термодиффузия әдісімен С8-С9 бициклді циклоалкандардың 

концентраты бөлініп алынып, 18 қосылыстардың құрылысы анықталды.  

Мұнайларда сақиналарының саны үштен көп циклоалкандар анықталған. 

Оларға тетрациклододекан және пентациклотетрадекан (конгрессан) жатады. 

Мұнайдың құрамында алғаш анықталған трициклді көмірсутектер 

адамантан және оның С1-С4 алкил туындылары болды. 

 

 
                     трицикло[3.3.1.13,7]декан (адамантан) 

                                

Адамантан конденсацияланған циклогексанның үш молекулаларынан 

тұрады, балқу температурасы 269 оС. Адамантан туындыларын дәрілік 

заттар, полимерлер және т.б. құнды қасиеттері бар заттарды синтездеуде 

қолданады. Қазіргі кезде мұнайдан адамантанның 2-6 молекулалары біріккен 

туындалыры анықталды: диамантан, триамантан, тетраамантан т.с.с. 

Қазақстан мұнайларынан (Забурунье, Мартыши, Жаңажол) адамантан 

және оның моно-, ди-, три-, тетраметил- және этилтуындылары анықталды. 

 

6.3. Циклоалкандардың физикалық қасиеттері 

 

Циклоалкандардың негізгі физикалық қасиеттері 6.1-кестеде келтірілген. 

Циклоалкандардың қайнау температуралары молекуласындағы көміртек 
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атомдарының саны бірдей алкендердің немесе алкандардың қайнау 

температураларынан жоғары, тығыздығы сәйкес қалыпты алкандардан 

жоғары, ал арендердің тығыздығынан төмен.  

 

Кесте 6.1. Циклоалкандардың физикалық қасиеттері 

 

Көмірсутектер Со
балкуt ,  Со

кайнауt ,  320 /, мкг  20

Dn  

Циклопропан 

Циклобутан 

Циклопентан 

Метилциклопентан 

Этилциклопентан 

1,1-Диметилциклопентан 

цис-1,2-Диметилциклопентан 

транс-1,2-Диметилциклопентан 

Пропилциклопентан 

Изопропилциклопентан 

Бутилциклопентан 

Изоамилциклопентан 

Циклогексан 

Метилциклогексан 

Этилциклогексан 

1,1-Диметилциклогексан 

цис-2,2-Диметилциклогексан 

транс-1,2-Диметилциклогексан 

цис-1,3-Диметилциклогексан 

транс-1,3-Диметилциклогексан 

цис-1,4-Диметилциклогексан 

транс-1,4-Диметилциклогексан 

Пропилциклогексан 

Изопропилциклогексан 

Бутилциклогексан 

Амилциклогексан 

Циклогептан 

Циклооктан 

Циклононан 

Циклодекан 

Циклододекан 

Циклотетрадекан 

Циклогексакозан 

Циклотриаконтан 

Циклотетратриаконтан  

-126,9 

-90,7 

-94,4 

-142,7 

-137,9 

-76,4 

-52,5 

-120,0 

-120,3 

-112,7 

-108,2 

- 

-6,5 

-12,6 

-114,4 

-34,1 

-50,1 

-89,4 

-86,0 

-79,4 

-85,0 

-33,5 

-94,5 

-89,8 

- 

- 

-12 

14,2 

- 

9,6 

61 

53 

43 

56 

66 

-33,3 

12,9 

49,3 

71,9 

103,4 

87,5 

99,2 

91,9 

130,8 

126,8 

156,8 

169,0 

80,8 

100,8 

132,0 

120,5 

128,0 

125,0 

121,0 

119,0 

121,7 

119,6 

154,7 

1564,5 

179 

204 

117 

146 

170 

201 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

703,0 

745,4 

748,8 

765,7 

752,3 

772,3 

751,9 

775,6 

776,6 

784,3 

784,0 

778,1 

769,2 

777,2 

784,0 

796,5 

776,0 

783,5 

762,0 

767,1 

765,5 

793,2 

799,2 

799,7 

804,0 

810,0 

839,0 

- 

- 

- 

- 

847,0 

854,0 

856,0 

- 

- 

1,4064 

1,4099 

1,4197 

1,4126 

1,4276 

1,4120 

1,4265 

1,4265 

1,4315 

1,4320 

1,4264 

1,4230 

1,4324 

1,4293 

1,4333 

1,4303 

1,4260 

1,4254 

1,4230 

1,4205 

1,4371 

1,4410 

1,4412 

1,4428 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Бұл ерекшелікті кейде мұнай фракциясының топтық құрамын анықтау үшін 

қолданады. Алкилциклоалкандардың балқу температуралары төмен болып 

келеді және алкил тобы кіші болған сайын төмендей береді. 

 

6.4. Циклоалкандардың химиялық қасиеттері 

 

Физикалық және химиялық қасиеттері бойынша циклоалкандарды 

мынадай топтарға бөлуге болады: кіші сақиналы (С3-С4), қалыпты сақиналы 

(С5-С7), орташа сақиналы (С8-С12) және үлкен сақиналы  ( С12). 

Циклоалкандардың химиялық қасиеттері бұрыштық (байерлік) кернеу 

әсерінен өзгереді. Циклопропан мен циклобутанның реакциялық қабілеті 

сәйкес ашық тізбекті көмірсутектерге қарағанда жоғары болып келеді. Олар 

қос байланысы бар қосылыстарға тән кейбір реакцияларға түсе алады. 

Мысалы, циклопропан қыздыру кезінде иодтысутек қышқылымен, ал 

жарықтың әсерінен броммен әрекеттесе алады. Бұл кезде сақина ашылады:  

 

 
                                                                                                

Циклобутан, циклопентан және циклогексан мұндай реакцияларға 

қабілетсіз. 

Циклопропанды никель катализаторында 80 оС гидрлеу кезінде пропан 

түзіледі, циклопропан буын А12О3 арқылы өткізгенде пропилен түзіледі: 

 

 
                                                                         

Циклобутан мұндай реакцияларға 200 оС қыздырғанда ғана түседі. 

Орташа және үлкен сақиналы циклоалкандарға бұл реакциялар тән емес. 

Циклоалкандардың көптеген химиялық қасиеттері алкандардың 

қасиеттерін қайталайды. Олар галогендену, нитрлену реакцияларына түседі. 

Циклогексаннан нитроциклогексан арқылы капролактам алу әдісіне 

байланысты нитрлеу реакцияның өндірістік маңызы зор.  

С5 және С6 циклоалкандар тұрақты қосылыстар, дегенмен 𝐴𝑙𝐶𝑙3 және 

𝐴𝑙𝐵𝑟3 әсерінен алкандар сияқты изомерленіп, тұйық тізбектің кеңеюі немесе 

тарылуы жүреді. Мысалы, циклогексан 30-80 оС метилциклопентанға 

измерленеді, сөйтіп реакциялық қоспада 75% циклогексан және 25% 

метилциклопентан болады. 

Бес- және алтымүшелі көміртекті тұйық тізбек оңай түзілетін 

болғандықтан мұнайдың құрамында циклопентан мен циклогексанның 

көптеген туындылары кездеседі. 
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Циклогександы сұйық фазада кобальт тұздарының қатысында 145-170 оС 

температурада және 0,8-1,2 МПа қысымда ауамен тотықтырып 

циклогексанол, циклогексанон, әртүрлі карбон қышқылдары және олардың 

эфирлері алынады. Циклогексанонды оксимдеп капролактамға айналдырады.  

Метилциклопентанды, метилциклогександы, диметилциклогександарды, 

циклододеканды тотықтырып көптеген құнды оттекті қосылыстарды – циклді 

гидропероксидтер, спирттер, кетондар, қалыпты және тармақталған моно- 

және дикарбон қышқылдары, лактондар және басқа қосылыстар қатары 

алынады.  

Густавсон-Коновалов бойынша  𝐴𝑙𝐵𝑟3 қатысында пербромдау реакциясы 

циклоалкандарды анықтайтын классикалық әдіс болып есептелінеді. Алдын-

ала зерттелінетін фракциядан сульфирлеу арқылы алкендер мен арендерді 

бөліп алады, содан соң циклоалкандар мен алкандардың қоспасын броммен 

өңдейді: 

 

 
 

Температураның әсерінен циклоалкандарда бүйір тізбектің және 

сақинаның үзілуі, деструктивті гидрогенизация және аз мөлшерде 

ароматтану реакциялары жүреді. 

Циклогексан 250-300 оС температурада катализатор (Pt, Pd, Ni) 

қатысында дегидрленіп бензолға айналады. Сол сияқты, метилциклогексан 

толуолға, этилциклогексан этилбензолға, диметилциклогексан ксилолға 

дегидрленеді. Метилциклопентан алдымен циклогексанға изомерленеді, 

сонан соң дегидлену жүреді. 

 

6.5.   Циклоалкандарды алу жолдары 

 

Циклогександы алудың негізгі жолы бензолды никель қатысында 140-

200 оС қыздырып 1-5 МПа қысымда гидрлеу болып табылады: 

 

 
Циклогептанды циклопентадиен мен ацетиленнің қосылуынан түзілген 

аддуктны пиролиздеп, түзілген циклогептадиенді гидрлеу арқылы 

синтездейді: 

 

 
Циклооктанды синтездеу үшін ацетиленді немесе 1,3-бутадиенді Реппе 

бойынша циклополимерлеп, алдымен циклооктатетраен алады, сосын оны 

гидрлейді: 
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Бутадиеннің циклді тримерін гидрлеу арқылы циклододеканды алуға 

болады: 

 

 

                                                       23Н
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7. АРЕНДЕРДІҢ ФИЗИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ 

ҚАСИЕТТЕРІ 

Арендердің (ароматты көмірсутектердің) мұнайдағы мөлшері әдетте 

алкандармен және нафтендермен салыстырғанда төмен болады. Бұл 

көмірсутектердің мөлшері әртүрлі мұнайларда орташа алғанда 10-20% (масс.) 

құрайды. Арендерге бай Чусов мұнайында олардың мөлшері 35% жетеді. 

Негізінен жас кайназой мұнайларында арендер көбірек болады. 

Мұнайда кездесетін көмірсутектердің бұл қатарына бензол және оның 

гомологтары, сонымен қатар би- және полициклді қосылыстардың 

туындылары жатады. Мұнайда бензол сақинасымен қатар циклогексан 

сақинасынан тұратын гибридті құрылысы бар көмірсутектер де кездеседі.  

Мұнай арендері басқа көмірсутектерге қарағанда терең зерттелінген. 

Себебі олардың реакциялық қабілеті жоғары, адсорбцияға талғамды түрде 

түседі, полюсты еріткіштерде жақсы ериді және балқу температуралары 

жоғары болады. 

Бензин фракцияларында С9 дейінгі барлық алкилбензолдар анықталған. 

Басым мөлшерде толуол, м-ксилол және псевдокумол (1,2,4-триметилбензол) 

кездеседі. Бүйір тізбектің саны артқан сайын изомерлер де көбееді. 

Мұнайдағы толуолдың мөлшері бензолдан да, этилбензолдан да, 

ксилолдардан да көп. С8 арендер мөлшерінің өзара қатынасы мына қатарда 

көрсетілгендей болады: м-ксилол  этилбензол  о-ксилол   п-ксилол. 

Алайда, бұл көрсеткіш олардың термодинамикалық тұрақтылығымен сәйкес 

келмейді: м-ксилол   п-ксилол  о-ксилол  этилбензол. Изомерлердің 

термодинамикалық тепе-теңдік құрамынан ауытқуы мұнайды құрайтын 

бастапқы органикалық заттарда белгілі бір қосылыстың басым болуымен 

түсіндіруге болады. Басқа зерттеушілердің пікірі бойынша мұндай ауытқу 

мұнай жиналған жыныстың катализдік әсерінен болады. 

Керосинді және газойлді фракцияларынан бензол қатарының 

көмірсутектерінен басқа нафталиннің және дифенилдің гомологтары, 

сонымен қатар 1,2-бифениэтан анықталған: 

 

 
            нафталин                      дифенил                    1,2-бифениэтан                   

 

Мұнайда нафталиннің мөлшері метил туындыларына қарағанда едәуір 

аз. Бифенилдің мұнайдағы мөлшері нафталиндерден де аз. 

Ауыр газойлді, майлы және мұнайдың жоғарғы фракцияларынан 

полициклді арендер анықталған, олардың өкілдеріне фенантрен, антрацен, 

хризен және пирен және олардың метил туындылары жатады.  

Фенантреннің гомологтары мұнайдың құрамында антраценнің 

туындыларына қарағанда едәуір көп болады. 
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Ауыр дистилляттарда сақиналарының саны 7-ге дейінгі полициклді 

арендер анықталған. Мұнайдағы полициклді арендердің мөлшері болымсыз 

болып келеді. 

 
              фенантрен                          антрацен                               хризен 

 

Мұнайдың жоғарғы фракцияларында гибридті арендер (нафтен-арендер) 

кең таралған. Олардың қарапайым өкілдеріне мыналар жатады: 

 

 
                индан                 тетралин                флуорен                аценафтен 

 

Гибридті арендердің көпшілігінің ароматты және алициклді сақиналары 

біріккен болып келеді. Сонымен қатар, мұнайдан фенилциклогексан типтес 

сақиналары бірікпеген көмірсутектер де анықталған. 

 

7.1. Арендердің физикалық қасиеттері 

 

Кейбір арендердің физикалық қасиеттері 7.1-кестеде келтірілген. 

Алкандармен және циклоалкандармен салыстырғанда арендердің 

тығыздығы мен сыну көрсеткіші жоғары болады.  

Арендердің молекулаларында күштік өріс (булану жылуының немесе 

бос әрекеттесу энергиясының молекула бетінің көлеміне немесе ауданына 

қатынасы) қаныққан көмірсутектермен салыстырғанда едәуір жоғары 

болады. Сондықтан арендер полюсты адсорбенттерде жақсы 

адсорбцияланады және полюсты еріткіштердің көпшілігінде таңдамалы түрде 

ериді. 

Арендердің балқу температурасы молекулалық массасынан ғана емес, 

сонымен қатар молекуланың пішінінен де тәуелді. Молекула симметриялы 

болған сайын, олар кристаллды торға оңай жинақталады, сондықтан 

кристалдану температурасы жоғары болады. Мысалы, ксилолдар 

изомерлерінің ішіндегі ең симметриялысы – п-ксилолдың кристалдану 

температурасы бәрінен жоғары болады, ал дуролдың балқу температурасы 

басқа тетраметилбензолдардан едәуір жоғары. Симметриялы бензол 

молекуласына бір метил тобын енгізгенде балқу температурасы 100 оС 

төмендейді. Сақиналары тізбектеліп біріккен антрацен типтес полициклді 

арендердің балқу температуралары, фенантрен типтес арендердің балқу 

температураларынан едәуір жоғары болып келеді. 

Изомерлі арендердің қайнау температураларында айырмашылық онша 

көп емес. Алкил топтары сақинада қатар орналасқан (о-ксилол, 
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гемимеллитол, пренитол) изомерлердің қайнау температуралары ең жоғары 

мәнге ие болады. 

 

Кесте 7.1. Кейбір арендердің физикалық қасиеттері 

 

Көмірсутектер  
20

4 , 

кг/см3 

tқайн, 
оС 

tкрист, 
оС 

20

Dn  

Бензол 

Толуол 

о-Ксилол 

м-Ксилол 

п-Ксилол 

Этилбензол 

Гемимеллитол (1,2,3-триметилбензол) 

Псевдокумол (1,2,4-триметилбензол) 

Мезитилен (1,3,5-триметилбензол) 

Кумол (изопропилбензол) 

Пропилбензол 

Пренитол (1,2,3,4-тетраметилбензол) 

Дурол (1,2,4,5-тетраметилбензол) 

Изодурол (1,2,3,5-тетраметилбензол) 

Бифенил 

Нафталин 

Фенантрен 

Антрацен  

879,0 

866,9 

880,2 

864,2 

861,0 

867,0 

894,4 

875,8 

865,2 

861,8 

862,0 

905,2 

- 

890,4 

- 

- 

- 

- 

80,1 

110,6 

144,4 

139,1 

138,4 

136,2 

176,1 

169,4 

164,7 

152,4 

159,2 

205,0 

196,8 

198,2 

255,6 

218,0 

340,1 

342,3 

5,52 

-95,0 

-25,2 

-47,9 

-13,3 

-95,0 

-25,4 

-43,8 

-44,7 

-96,0 

-99,5 

-6,2 

79,2 

-23,7 

69,0 

80,3 

99,2 

216,0 

1,5011 

1,4969 

1,5054 

1,4972 

1,4958 

1,4959 

1,5139 

1,5048 

1,4994 

1,4914 

1,4920 

1,5203 

- 

1,5130 

- 

- 

- 

- 

 

7.2.   Арендердің химиялық қасиеттері 

 

Арендерге тән реакциялар электрофилді орынбасу: нитрлеу, суль-

фирлеу, галогендеу, Фридель-Крафтс бойынша алкилдеу мен ацирлеу. Бұл 

реакциялардың бәрі ортақ бір механизм бойынша жүреді. 

Электрофилді бөлшек (Х+) пайда болу үшін реакцияны катализатордың 

қатысында жүргізеді. Катализатор ретінде H2SO4 (галогендеу, нитрлеу, 

сульфирлеу) және Льюис қышқылдары (алкилдеу, ацирлеу) қолданылады. 

Мысалы, нитрлеу реакциясында электрофилді бөлшек нитроний-катион 

азот және күкірт қышқылдарының әрекеттесуі нәтижесінде түзіледі: 

 

 
Сульфирлеу кезінде концентрлі күкірт қышқылының иондануынан SO3 

немесе HSO3
+ электрофилді реагенттер түзіледі: 
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Галогендену күшті қышқылдардың немесе Льюис қышқылдарының 

(FeCl3, AlCl3, SnCl4 т.с.с.) қатысында жүреді, нәтижесінде оң зарядты галоген 

ионы түзіледі: 

 

 
Фридель-Крафтс бойынша алкилдеу кезінде галогеналкандар алдымен 

Льюис қышқылдарымен полюстенген комплекс түзеді, сонан соң ионданып 

карбкатион түзіледі: 

 

 
Алкендермен алкилдеу кезінде де карбкатион түзіледі: 

 

 

 
Пайда болған электрофил Х+ (R-C+H-CH3) ароматты қосылыс 

молекуласымен тез арада алдымен тұрақсыз π-комплекс, одан әрі тұрақтырақ              

σ-комплекс түзеді.  

σ-Комплексте электрофил ароматты қосылыс молекуласымен ковалентті 

байланыс түзеді, нәтижесінде бензол сақинасында толық оң заряд пайда 

болады. 

Реакцияның соңғы сатысында σ-комплекстен протон бөлініп, 

орынбасқан арен молекуласы түзіледі: 

 

 
                             π-комплекс                     σ-комплекс 

 

Арендердің қанықпағандық дәрежесі жоғары болғанымен, олар қосылу 

реакцияларына қиын түседі. Мысалы, алкендердің гидрлену жағдайында 

бензол реакцияға түспейді. Реакция сутегінің қысымында никель 

катализаторының қатысында ғана жүреді. Бензолдан циклогексан түзіледі: 

 

 
 

Фотохимиялық әдістерді немесе қоздырғыштарды қолдану арқылы 

бензолға хлорды қосуға болады:  
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Полициклді арендер де бензолға тән электрофилді орынбасу 

реакцияларына түседі. Сонымен қатар, олардың қанықпағандық қасиеттері 

жоғары болғандықтан қосылу реакцияларына оңай түседі. Мысалы, 

антраценнің 9, 10 көміртек атомдарында қосылу жеңіл жүреді: 

 

 
7.3.   Арендерді мұнайхимиясында қолдану 

 

Арендерді алудың негізгі шикізаты мұнайды өңдеу – катализдік 

риформинг және пиролиз процестерінің өнімдері. Қазақстанда бензол және 

параксилол алу қондырғысы Атырау мұнай өңдеу зауытында бар. 

Мұнай химиясында кең қолданылатын арен – бензол. Бензолдың негізгі 

тұтынушысы этилбензол мен стирол өндірісі болып табылады. Этилбензолды 

алудың негізгі жолы бензолды хлорлы сутекті ортада AlCl3 қатысында  

этиленмен алкилдеу болып табылады: 

 

 
Этилбензолдан стирол алудың бірнеше жолдары бар: 

1) 600-630 оС температурада Ғе2О3 қатысында дегидрлеу 

 

 
2) оттегімен тотықтыру 

 

 
3) күкірт диоксидімен тотықтыру 

 

 
 

Өндірісте стирол мен пропилен оксидін қатар алу процесі енгізілген: 

 

 

 

    
Стиролдан полистирол, бутадиен-стиролды синтетикалық каучук, 

анионалмастырғыш полимерлер алуда қолданылатын стиролдың 
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акрилонитрилмен, дивинилбензолмен, N-винилкарбазолмен сополимері 

алынады. 

Бензолды тұтынушы екінші маңызды өндіріс фенол өндірісі болып 

табылады. Бензолдан изопропилбензол (кумол) алынады, кумолды 

тотықтыра дегидрлеу арқылы фенол және -метилстирол түзіледі: 

 

 
 

Фенол алудың бұдан басқа да жолдары белгілі: мысалы, 1) бензолды 

тікелей тотықтыру  

 
2) 200-250 оС Ni-катализаторы катысында бензолды гидрлеп циклогексан, 

одан әрі тотықтырып циклогексанол және циклогексанон түзіледі, ақыр 

соңында 250-425 оС Pt-катализаторында дегидрленіп фенол пайда болады: 

 

 
 

Фенолдың негізгі қолданылатын жері – фенолформальдегидті шайырлар 

өндірісі, олардан пенопластар, электр тогын өткізбейтін материалдар, тез 

тығыздалатын пресс-ұнтақтар алынады.  

Циклогексанол мен циклогексанон гексаметилендиамин, капролактам 

және адипин қышқылын алу үшін қолданылады. 

Бензолды ауамен 𝑉2𝑂5 қатысында 400-450 оС температурада және 

атмосфералық қысымда бу фазасында тотықтырғанда малеин ангидриді 

түзіледі. Малеин ангидридінің көп бөлігі полиэфирлі шайырлар өндірісінде 

қолданылады. Сонымен қатар, оны диенді синтез арқылы фумар қышқылын 

алуда қолданады. Фумар қышқылы жағар майларға қосымша болып 

табылады. 

Бензолды азот және күкірт қышқылдарының қоспасымен нитрлеп 

нитробензол, оны тотықсыздандырып анилин алады (Зинин реакциясы): 

 

 

Өндірісте нитробензолды гидрлеу процесін мыс катализаторының қатысында 

бу фазасында жүргізеді. 

Өндірісте анилин алудың тағы бір жолы фенолды бу фазасында 

аммонолиздеу: 

 

 
 

Алайда соңғы әдіс кең қолданыс тапқан жоқ, себебі шикізат қымбат 

және анилин мен фенол азеотропты қоспа түзіп, бөліп алуда қиындық 

тудырады.  
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Анилиннің көп бөлігі полиуретанды пенопластар өндірісінде және 

синтетикалық каучукты вулканизациялауда қолданылады. Анилиннің 

азғантай бөлігі (өнімнің 10-15%) бояулар, фотоматериалдар және 

фармацевтикалық препараттар жасау өндірісінде қолданылады. 

Бензолды қолданудың басқа саласына синтетикалық жуғыш заттар – 

алкиларилсульфонаттар (RC6H4SCO2ONa) өндірісін атауға болады.  

Толуол бензолға қарағанда аз қолданылады. Оны полиуретандар 

өндірісінің негізгі мономері – толуилендиизоцианат синтезінде қолданады.  

 

 
Толуол, сонымен қатар, капролактам, фенол, бензалдегид, жарылғыш зат 

– 2,4,6-тринитротолуол, т.с.с. өндірістерінде қолданылады. 

Толуолдың біраз бөлігі термиялық немесе катализдік гидродеалкилдеу 

арқылы бензол алу өндірісінде қолданылады. Гидродеалкилдеу процесімен 

қатар толуолдың диспропорциалану өндірістік процесі жүргізіледі: 

 

 
Толуол, сол сияқты, еріткіштер ретінде де қолданылады. 

Ксилолдар да әртүрлі заттарды синтездеуде кең қолданылады. Мысалы, 

п-ксилолды тотықтырып немесе тотықтыра аммонолиздеп терефталь 

қышқылын, о-ксилолдан фталь ангидридін, м-ксилолдан тотықтырып 

изофталь қышқылын синтездеуге болады.  

Терефталь қышқылын және диметилтерефталатты полиэфирлі 

синтетикалық талшықтар өндірісінде қолданады. 

Фталь ангидриді алкидті және полиэфирлі шайырлар, пластификаторлар 

(диоктилфталат), репеленттер (диметил- және диэтилфталаттар) өндірісінде 

қолданылады. 

Нафталин фталь ангидриді, инсектицидтер, 1- және 2-нафтолдар 

өндірісінде қолданылады. Нафтолдар және нафтиламиндер азобояулар 

өндірісінде қолданылады. 

Алкилнафталиндер қышқыл катализатор (НСООН) қатысында 

формальдегидпен әрекеттесіп термопластикалық шайырлар түзеді. 
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8. ҚАНЫҚПАҒАН КӨМІРСУТЕКТЕР 
 

Соңғы кезге дейін шикі мұнайдың құрамында қанықпаған қосылыстар 

кездеспейді немесе өте аз кездеседі делініп келді. 

А.В. Топчиев атындағы мұнайхимиялық синтездер институтында О.П. 

Паренагоның басшылығымен жүргізілген зерттеулер мұнайдың құрамынан 

қанықпаған қосылыстарды анықтады. ТМД елдерінің 800-ден астам әртүрлі 

мұнайларының үлгілеріне жүргізілген зерттеулер нәтижесінде, олардың 

көпшілігінің  құрамында қанықпаған қосылыстардың бар екені анықталды. 

Қанықпаған қосылыстардың концентрациясы 0,1-10%, тіпті одан да көп 

мөлшерде  болады және олар мұнайдың қайнау температурасының барлық 

диапазонында біркелкі таралған. Қанықпаған көмірсутектерді анықтау 

капиллярлы хроматография әдісін дамыту және алынған мәліметтерді 

өңдеудің автоматтандырылған жүйесінің қосымша функциясын енгізу 

арқылы іске асты. Нәтижесінде бензин фракциясының хроматографиясында 

126 шыңдар анықталған, оның ішінде 15 қанықпаған көмісутектерге            

(қ-олефиндер – 4, изоолефиндер - 11) тән екені дәлелденді. 

Қанықпаған көмірсутектер мұнай өңдеу процесінде түзіледі, олар 

мұнайхимиялық және негізгі органикалық синтездің маңызды шикізаты 

болып табылады. 

 

Кесте 8.1. Мұнай шикізатын термиялық және катализдік өңдеу  

                  процестері газдарының құрамы, көлемдік % 

 

Компоненттер 
Термиялық 

крекинг 
Кокстеу Пиролиз 

Катализдік 

крекинг 

Н2 0,4 1-2 10 1,0-1,5 

Алкандар 

СН4 

С2Н6 

С3Н8 

изо-С4Н10 

С4Н10 

 

16-20 

19-20 

25-28 

5-7 

9-10 

 

20-30 

15-20 

5-10 

3-5 

10-15 

 

40-45 

6-10 

1-2 

1-2 

1-2 

 

8-12 

8-10 

10-15 

20-25 

8-12 

Алкендер 

С2Н4 

С3Н6 

С4Н8 

С4Н6 

 

2-3 

9-10 

9-10 

1-5 

 

10-15 

20-25 

10-15 

- 

 

20-30 

12-15 

1-2 

3-10 

 

2-3 

10-15 

15-20 

- 

 

Қанықпаған қосылыстарды алу процестерінің екі тобын атауға болады, 

бірінде олар қосымша өнімдер болса, екіншісінде арнайы өнімдер болып 

табылады. Бірінші топқа термиялық және катализдік крекинг, риформинг 

және мұнай қалдықтарын кокстеу процестері жатады. Екінші топқа пиролиз, 

төмен молекулалы алкендерді полимерлеу, алкандарды дегидрлеу және 
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металорганикалық катализаторлар қатысында жоғарғы алкендерді синтездеу 

процестерін біріктіреді. 

8.1-Кестеде берілген нәтижелерге сәйкес қанықпаған көмірсутектердің 

мөлшері сұйық фазалы термиялық крекингтің (470-520 оС; 2-5 МПа) газында 

шамамен 20 көлемдік пайызға, бу фазалы термиялық крекингтің (530-600 оС; 

0,1-0,5 МПа) және пиролиздің (670-900 оС; 0,1 МПа) газында 30-50 көлемдік 

пайызға тең болады. Термиялық процестерде түзілген алкендердің ішінде 

этилен мен пропилен басым және біраз мөлшерде бутилендер мен бутадиен 

болады. Катализдік крекингтің газында алкендердің мөлшері 25 және одан 

көп көлемдік пайызға тең болады, ал алкандардан изобутан 25 көлемдік 

пайызға дейін құрайды. 

Қанықпаған көмірсутектер сонымен қатар мұнай өңдеудің термиялық 

және катализдік өңдеу процестерінің сұйық өнімдерінде кездеседі. Мысалы, 

қанықпаған көмірсутектер сұйық фазалы термиялық крекингтің бензинінде 

30-35 массалық %, бу фазалы крекингтің бензинінде 40-45 %, катализдік 

крекингтің бензинінде ≈ 10% болады. 

 

8.1. Қанықпаған көмірсутектердің қасиеттері 

 

Төменгі алкендер (С1-С4) қалыпты жағдайда – газдар, С5-С17 – сұйықтар, 

С18 бастап – қатты заттар. 

Төменгі алкендердің кейбір қасиеттері 8.2-кестеде келтірілген. Этиленді 

сұйыққа айналдыру үшін төменгі температура және жоғарғы қысым керек, ал 

басқа алкендер сұйыққа қысымда салқын судың температурасында айналады. 

 

Кесте 8.2. Төмен молекулалы алкендердің қасиеттері 

 

Көмірсутектер 𝑡кр, ℃ 𝑡қайнау,℃ Ркр, МПа 
Ауамен қопарылыс беретін 

шекті концентрацияcы, 

көлемдік %  

Этилен 

Пропилен 

1-Бутен 

цис-2-Бутен 

транс-2-Бутен 

Изобутилен  

9,9 

91,8 

146,2 

157,0 

- 

144,7 

-103,7 

-47,7 

-6,3 

3,7 

0,9 

-7,0 

5,05 

4,56 

3,97 

4,10 

- 

3,95 

3,0-31 

2,2-10,3 

1,6-9,4 

1,6-9,4 

1,6-9,4 

1,8-9,6 

 

Мұнай өңдеудің өндірістік процестерінде алкендер алкандармен қоспа 

күйінде түзіледі. 

Қалыпты құрылысты 1-алкендердің қайнау және балқу температуралары 

сәйкес алкандармен салыстырғанда төмен, ал тығыздығы мен сыну 

көрсеткіштері жоғары, оны пентан мен 1-пентеннің мысалында көруге 

болады (кесте 8.3). Құрылыстары әртүрлі алкендердің қасиеттерін салыстыру 

арқылы симметриялы тармақталған алкендердің қайнау және балқу 
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температуралары, сонымен бірге тығыздығы басқа изомерлермен 

салыстырғанда жоғары екендігін байқауға болады (кесте 8.3). 

 

Кесте 8.3. Құрылыстары әртүрлі алкендердің физикалық қасиеттері 

 

Көмірсутектер  𝜌, кг/м3  𝑡балқу,℃ 𝑡қайнау,℃ 

Пентан  

1-Пентен 

2,3-Диметил-2-бутен 

1-Гексен 

626,0 

641,0 

708,8 

674,0 

-129 

-165 

-15 

-140 

36 

30 

73 

63 

 

Алкендердің цис-изомерлері транс-изомерлерге қарағанда жоғары 

температурада қайнайды. 

 

8.1.1. Алкендерді бөліп алу 

 

Пиролиз өнімдерін бөлу мынадай негізгі сатылардан тұрады: 

1. Пиролиз газдарын 3,5-4 МПа дейін компрессиялау және одан ≥С5 

көмірсутектерді бөліп алу. 
2. Пиролиз газын Н2S, CO2 және органикалық күкіртті қосылыстардан 

тазалау. Күкіртті сутектен тазалау үшін моно-, ди-, триэтаноламиндердің 

сулы ерітіндісімен бөлме температурасында абсорбциялайды: 
 

 

Пиролиз шикізатында күкірттің мөлшері 0,1 массалық пайыздан кем 

болса, газды тазалау үшін сілтінің судағы ерітіндісімен жуу жеткілікті. Бұл 

кезде пиролиз газы көміртектің күкіртті оксидінен де тазаланады: 

 

 

3. Пиролиз газын диэтиленгликольмен судан абсорбциялау және NaA 

цеолитінде құрғату. 

4.  Ацетиленді және оның туындыларын бөліп алу палладий немесе 

никелькобальтхром катализаторының қатысында талғамды гидрлеу арқылы 

іске асады. Бұл саты көп жағдайда этан-этиленді және пропан-пропиленді 

фракцияларды бөліп алғаннан кейін жүргізіледі. Ацетиленді және 

метилацетиленді бөліп алу талғамды еріткіштермен абсорбциялау арқылы да 

іске асады. 

5. Пиролиз газдарын С2, С3, С4 фракцияларына айыру және олардан 

алкендерді бөліп алу ректификация жүргізу арқылы іске асырылады.  
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 Тазартылған пиролиз газынан сутегі мен метанды бөліп алу үшін төмен 

температуралы ректификация қысымда қолданылады. Метан – этилен 

компоненттер жұбының салыстырмалы ұшқырлық коэффициенті жоғары, 

сондықтан метанды колоннаның ≈ 30 тарелкасы болады. Этан-этиленді 

фракцияны бөліп алу (деэтанизация) ≈ 40 тарелкадан тұратын колонналарда 

оңай жүргізіледі. Этан-этиленді фракциядан этиленді бөліп алу күрделі 

процесс. Ректификация 110-120 тарелкадан тұратын колонналарда 

жүргізіледі. Пропиленді 200 тарелкадан тұратын колоннада ректификация 

әдісімен бөліп алады. 

Компоненттердің қайнау температураларының жақындығына және 

азеотропты қоспаның түзілуіне байланысты С4 фракцияны жеке 

көмірсутектерге бөлу ректификация әдісімен мүмкін емес. Бутанды 

дегидрлеу өнімдерінен бутиленді бөліп алу үшін экстрактивті ректификация 

қолданылады. Бұл әдісте талғамды еріткіштер – диметилформамид, 

ацетонитрил, диметилацетамид, N-метилпирролидон қолданылады. 

С4 фракциядан изобутиленді бөліп алу оның қалыпты бутиленмен 

салыстырғанда жоғары реакциялық қабілетіне негізделген. Мысалы, 

изобутиленнің 60%-тік күкірт қышқылында абсорбциялану жылдамдығы 2-

бутеннен 150-200 рет жоғары, ал 1-бутеннен шамамен 300 рет жоғары. 

Процесті 40-45%-тік H2SO4 қолданып жүргізгенде абсорбцияның 

талғамдылығы жоғары болады. Бұл кезде изобутилен гидратацияланып 

үшіншілік-бутил спирті түзіледі:   

 

 

Өндірісте изобутиленді бөліп алу әдісі металл хлоридтерінің (SnCl2) 

қатысында тұз қышқылымен әрекеттесуіне негізделген: 

 

 

Түзілген үшіншілік-бутил спирті мен үшіншілік-бутил хлориді қоспасын 

бөліп алып, 85-120 оС дейін қыздырғанда таза изобутиленді бөлінеді. 

Изобутиленді бөліп алудың экономикалық тиімді әдісі – бутилендерді 

цеолитте адсорбциялау. Осы әдіспен 99,9% таза изобутилен алынады. 

 

8.1.2. Алкендердің химиялық қасиеттері 

 

Алкендер өте реакциялық қабілетті қосылыстар. Олар сутегіні бөлме 

температурасында ұнтақ Pt немесе Pd қатысында қосып алады. Бұл 

реакцияның аналитикалық мәні бар. Мысалы, арендер бұл жағдайда 

реакцияға түспейді, осылайша крекинг-бензиндегі алкендардың мөлшерін 

анықтауға болады. 

Алкендердің сынап (І) ацетатымен және күкірт (І) хлоридімен 

реакциясының да аналитикалық мәні бар.  

Сынап (І) ацетаты метанол қатысында алкенді қосып алып, тұз түзеді:  
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Осы әдісті пайдаланып алкендерді басқа көмірсутектерден бөлуге және 

гидролиздеп таза күйінде бөліп алуға болады. 

Күкіртті сутекпен қосылу реакциясы да алкендерді мұнай өнімдерінен 

таза күйінде бөліп алуға қолданылады: 

 

 

Алкендерді өңдеудің өндірістік процестеріне полимерлену, дегидрлеу, 

хлорлау, гидрохлорлау, гидратация, алкилдеу, оксосинтез жатады. 

Алкендердің төмен молекулалы олигомерлерге (димерлер, тримерлер, 

тетрамерлер) полимерленуі С6-С15 алкендер, әрі бензиннің жоғары октанды 

компоненттерін алудың өндірістік әдісі болып табылады. 

Алкендер полимерленіп жоғары молекулалы полимерлер – полиэтилен, 

полипропилен және полиизобутилен түзеді. 

Бутилен мен изоамилен дегидрленіп каучук синтезінің негізгі 

мономерлері – 1,3-бутадиен және изопрен түзеді:  

 

 
Этилен мен пропиленді хлорлау және гидрохлорлау кейбір еріткіштерді 

алудың маңызды реакциясы болып табылады, ал гидратациясы негізінде 

спирттер түзіледі: 

 

 

Тармақталған алкандарды алкендермен күкірт қышқылында алкилдеу 

арқылы жоғары октанды мотор отыны – изооктан, ал моноциклді арендерді 

алкендермен алюминий хлориді қатысында алкилдеу арқылы негізгі 

органикалық синтездің маңызды шикізаты – алкилбензолдар алынады: 

 

 

   

 Алкендер көміртек оксидімен және сутегімен кобальт катализаторының 

қатысында әрекеттесіп альдегидтер түзеді (оксосинтез реакциясы): 
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 8.1.3. Алкадиендердің химиялық қасиеттері 

Термиялық крекинг пен пиролиз өнімдерінде 5-10 (масс) %  алкадиендер 

болады. Бұлар негізінен еселі байланыстары қабысқан 1,3-бутадиен, 1,3-

пентадиен, циклопентадиен болып келеді. 

Алкадиендер молекуласындағы екі қос байланыстар көбінесе біртұтас 

қанықпаған жүйе ретінде қасиет көрсетеді. Мысалы, қабысқан байланыстарға 

қосылу шеткі 1,4-атомдарда жүреді және бұл кезде 2,3-атомдар арасында 

жаңа қос байланыс пайда болады: 

 

 

Бутадиеннің азғантай бөлігі ғана алкендер сияқты әрекеттеседі: 

 

 

Қабысқан алкадиендердің ерекше реакциясы диенді синтез (Дильс-

Альдер реакциясы), алдымен циклогексен, сонан соң сутегінің екі 

молекуласы бөлініп бензол түзіледі: 

 

 
Мұнай өнімдеріндегі алкадиендердің сандық мөлшерін білу үшін 

диендердің малеин ангидридімен конденсациясын жүргізеді: 

 

 

Қабысқан қос байланыстары бар диендердің өте маңызды ерекшелігі 

полимерленуге оңай түсуі болып табылады. Кейбір диендер полимерленіп 

өте ұзын тізбек пайда болады: 

 

 

Осындай типтегі реакциялар синтетикалық каучуктер алудың негізі 

болып табылады. Өндірістік маңызы жоғары алкадиендерге 1,3-бутадиен 

және оның гомологы 2-метил-1,3-бутадиен (изопрен) жатады. 

Термиялық өңдеу өнімдерінде С4 және С5 көмірсутектерінің қайнау 

температуралары жақын азеотропты қоспа түзетін болғандықтан бутадиен 

мен изопренді полимерлеуге қажетті таза күйінде бөліп алу мүмкін емес. 
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8.2. Алкендер мен алкадиендерді мұнайхимиялық синтезде 

қолдану 

 

Мұнайхимиялық өндірісте этиленнің, пропиленнің, бутадиеннің және 

бензолдың маңызы өте зор. Осылардың негізінде мұнайхимиялық өнімдердің 

көпшілігі өндіріледі. 

Этиленнің көп бөлігі полиэтилен өндірісінде қолданылады. Жоғары 

қысымда алынатын полиэтиленнің (ЖҚПЭ) тығыздығы төмен болады. 

Мұндай полиэтиленді құбырлы реакторда немесе автоклавта алады. Процесс 

оттегінің, бензоил пероксидінің, лаурил пероксидінің немесе олардың 

қоспаларының қатысында жүреді. Инициатормен араластырылған этиленді 

25 МПа дейін қысып және 700 оС дейін қыздырып, реактордың бірінші 

бөлігіне жібереді, мұнда 1800 оС дейін қыздырылады, содан кейін екінші 

бөлігінде 190-300 оС және 130-250 МПа қысымда полимерлейді. Этиленнің 

реакторда болуының орташа уақыты 70-100 сек, полимерлену дәрежесі 18-

20%.  

           

                                этилен газ                       тығыздығы төмен полиэтилен 

Төменгі қысымда алынатын полиэтиленнің (ТҚПЭ) тығыздығы жоғары 

болады. Мұндай полиэтиленді алудың 3 негізгі технологиясын пайдаланады: 

реакцияны суспензияда жүргізеді, реакцияны ерітіндіде жүргізеді, газды 

фазада полимерлеу. ТҚПЭ алудың ерітіндіде жүретін технологиясын 

қарастырайық. Процесті гександа 160-2500 оС, 3,4-5,3 МПа қысымда 

жүргізеді. Катализатормен (силикагельге енгізілген CrO3, Ti-Mg т.б.) контакт 

уақыты 10-15 мин. 

 

                                       этилен газ              тығыздығы жоғары полиэтилен 

 

Этиленнің біраз бөлігі этилен оксиді өндірісіне жұмсалады. Көптеген 

дамыған елдерде этилен оксидін этиленді катализдік тотықтыру арқылы 

алады. Кең таралған катализатор – матрицаға сіңірілген күміс. Этилен 

оксидінің негізгі бөлігі (58%) этиленгликоль өндірісіне қолданылады. 
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Этиленді гидратациялап этил спиртін алады. Этил спирті бутадиен 

өндірісінде, ақуыз-дәрумендер концентраты өндірісінде, фармацевтикада, 

тамақ өндірісінде қолданылады. 

Пропилен өндірісі Европада, Солтүстік Америкада және Азияда 

шоғырланған. Кәзіргі таңда дүние жүзі бойынша пропилен өндіру жылына 50 

млн. тоннадан асады. Пропиленді негізінен пиролиз және термиялық крекинг 

қондырғыларынан алады. Сонымен қатар өндірісте пропиленді, Сr2О3, Аl2О3 

катализаторларының қатысында алкандарды дегидрлеп алады. Пропилен 

алудың тағы бір өндірістік әдісі – 350 оС Аl2О3 қатысында пропанолды 

дегидратациялау: 

 

 

Пропилен өндірісте пропилен оксидін, изопропил спирті мен ацетонды, 

альдегидтерді, акрил қышқылы мен акрилонитрилді, полипропиленді, 

пластмассаларды, каучуктерді, жуғыш заттарды, мотор отындарының 

компоненттерін, еріткіштерді және т.б. алуда қолданылады. 

Полипропиленді алу үшін Циглер-Натта катализаторларының, мысалы 

TiCl4 және AlR3 қоспасы қатысында пропиленді полимерлейді: 

 

Бутиленнен бутадиен, метилэтилкетон, изобутиленнен бутилкаучук, 

изопрен, полиизобутилен, алкилфенолды қосымшалар, амилендерден 

изопрен және амил спирттері алынады. 

1,3-Бутадиен мен 2-метил-1,3-бутадиен (изопрен) әртүрлі полимерлі 

материалдар, әсіресе синтетикалық каучук өндірісінде маңызды мономер 

болып табылады. 

Барлық синтетикалық каучуктердің ≈ 80% бутадиен мен изопреннің 

негізінде алынады. 

Бутадиен-1,3 өндірісінің негізгі жолдары: бутанды және бутилендерді 

дегидрлеу, пиролиздің С4 фракциясынан бөліп алу (экономикалық тиімді). 

Каныққан көмірсутектерді катализдік дегидрлеу арқылы бутадиеннен 

басқа, изопрен, изобутилен, стирол сияқты ірі тоннажды өнімдер алынады. 

Осы мономерлер негізінде хлорпренді, нитрильді, бутиленді, изопренді, 

бутадиен-стиролды, бутидиен-нитрильді синтетикалық каучуктер өндіріледі. 

Бутадиенге деген сұраныстың артуы, сонымен қатар, оның адипонитрил 

өндірісінде қолданылуына байланысты, себебі одан найлон алынады. 

≥ С5 алкендер бензиннің жоғары октанды компоненттері болып 

табылады, сонымен қатар, мұнайхимиялық синтезде – бензолды алкилдеп 

жуғыш эаттар алу үшін, оксосинтез шикізаты ретінде және басқа да 

мақсаттарда қолданылады. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0(IV)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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9. МҰНАЙДЫҢ ГЕТЕРОАТОМДЫ ҚОСЫЛЫСТАРЫ 

 

Барлық мұнайлардың құрамында көмірсутектермен қатар гетероатомды 

қосылыстар кездеседі. Гетероатомдар көбіне күкірт, азот, оттек, шайырлы-

асфальтендер және кейбір металдар болып келеді. Бұл элементтердің 

мөлшері мұнайдың жасы мен пайда болу жағдайына байланысты. 

Мұнай фракцияларындағы гетероатомды қосылыстардың мөлшері 

біркелкі емес. Әдетте олардың негізгі бөлігі ауыр фракцияларда және 

шайырлы-асфальтенді қалдықта жиналады. Шайырлар мен асфальтендер жас 

мұнайларда көп болады, сондықтан олардың арасында гетероорганикалық 

қосылыстардың мөлшері де жоғары болады. 

Бір кенорнының мұнай қабаттары орналасқан орны мен тереңдігіне 

байланысты, олардың элементтік құрамы және физика-химиялық 

қасиеттерінде айырмашылықтар болады. Мысалы, ромашкин кенорнының 

девон периодына жататын қабаттағы мұнайдың тығыздығы 0,8620 г/см3, 

күкірттің мөлшері 1,61% (масс.), ал осы кенорнының карбон қабаты 

мұнайының тығыздығы 0,8909 г/см3 және күкірттің мөлшері 3,5% (масс.) тең. 

Мұндай мысалдарды көптеп келтіруге болады. 

 

9.1.   Күкіртті қосылыстар  

 

Қазіргі кездегі мұнайдың әлемдік қорының көпшілігі күкіртті және 

күкірті көп типке жатады. Мұндай мұнайларды өңдеу және отын есебінде 

пайдалану көптеген қосымша шығындарды талап етеді. Бензиннің 

құрамында күкірттің мөлшері 0,033-0,15% (масс.) жоғары болса, мотордың 

қуатын 10,5%-ға төмендетеді, отын шығынын 12%-ға арттырады, моторды 

жөндеу 2 есе көбееді. Мұндай шығындармен қатар қоршаған ортаға тигізетін 

зияны да мол. Сондықтан мұнайдың күкіртті қосылыстарының құрамын, 

қасиеттерін, оларды жою әдістерін және пайдалануды терең оқып-үйрену 

керек. 

Мұнайдың күкіртті қосылыстары химиялық құрамы жағынан өте 

әртүрлі. Мұнайдың құрамында еріген немесе коллоидті күйдегі бос күкірт, 

еріген күкіртті сутек, меркаптандар, сульфидтер және полисульфидтер, 

циклді сульфидтер кездесуі мүмкін. Сонымен қатар, оттекпен аралас 

сульфоқосылыстар – сульфондар, сульфоксидтер мен сульфон қышқылдары 

болады. Мұнайдың шайырлы-асфальтенді бөлігінде құрамында бір мезгілде 

күкірт, азот және оттек атомдары бар күрделі қосылыстар да кездеседі. 

Мұнайдың 250-ден астам күкіртті қосылыстары анықталған. 9.1-Кестеде 

мұнайдың құрамынан анықталған кейбір күкіртті қосылыстар келтірілген. 

Күкіртті сутек мұнайда жиі кездеседі. Күкіртті сутектің кейбір мөлшері, 

сонымен қатар, мұнайды қыздырғанда тұрақсыз күкіртті қосылыстардың 

ыдырауы нәтижесінде түзіледі.  

Күкіртті қосылыстардың тұрақтылығына қарай мұнайды өндірістік 

сұрыптау кезіндегі көрсеткіш ретінде күкіртті сутек саны деген шама 
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енгізілген – қалыпты жағдайда қыздыру кезінде күкіртті сутектен немесе 

меркаптаннан бөлінетін күкірттің мөлшері. 

 

Кесте 7.1. Мұнайдың құрамынан анықталған күкіртті қосылыстар 

 

Күкіртті қосылыстар,  

гомологтық қатары 

Көміртек 

атомдарының 

саны 

Анықталған 

қосылыстар 

саны 

Меркаптандар  

Алифатты SHCnH2n+1  

Тұйық тізбекті SHCnH2n-1 

C1 – C8 

С5 

39 

8 

Сульфидтер  

Алифатты CnH2n+2S 

Тұйық тізбекті CnH2nS 

Тұйық тізбекті CnH2n-2S 

Тиоадамантан CnH2n-4S 

Ароматты CnH2n-6S 

Тиоиндандар CnH2n-8S 

С2 – С8 

С4 – С14 

С7 – С11 

С9 

С10 

С8 – С12 

46 

48 

21 

1 

5 

21 

Дисульфидтер және тиенилсульфидтер 

Алифатты CnH2n+2S2 

CnH2n-4S2 

С2 – С4 

С8 

3 

1 

Тиофендер  

CnH2n-4S 

Циклоалканотиофендер CnH2n-2S 

С4 – С9 

С7 – С8 

19 

3 

Бензо-, дибензо-, нафто-, бензонафтотиофендер 

CnH2n-16S 

CnH2n-16S 

CnH2n-22S 

С6 – С11 

С12 – С16 

С12 – С13 

16 

10 

2 

Әртүрлі тұйық тізбекті құрылымдар 

Тионотиофендер CnH2n-8S2 

Бензодитиофендер CnH2n-14S2 

Аценафтенотиофендер CnH2n-18S2 

С7 

С8 – С9 

С11 

2 

2 

2 

 

 

Шикі, қыздырылмаған мұнайдың құрамында күкіртті сутектің мөлшері 

0,02% (масс.) дейін жетуі мүмкін. Күкірт те, күкіртті сутек те мұнайдың 

тікелей қосылыстары деп есептелінбейді. Олардың мөлшері металдарды 

таттандыратын әрекетіне байланысты өте аз болуы керек.  

Меркаптандар (тиоспирттер) негізінен бензинді және аздап керосинді 

фракцияларда кездеседі. Олардың мұнайдағы мөлшері онша көп емес. 

Әртүрлі мұнайлардан бөлініп алынған меркаптандардың алифатты қатарына 

моно- және диметил-, моноэтилмеркаптандар, 1-, 2-, 3-, 4-гептантиолдар 

кіреді. Тұйық тізбекті меркаптандарға 5-, 6-мүшелі нафтенді және 
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арилмеркаптандар (фенилмеркаптан, -нафтилмеркаптан) жатады. Сонымен 

қатар, арилалкилмеркаптандар да анықталған, мысалы бензилмеркаптан. 

Барлық меркаптандардың, әсіресе төменгі гомологтарының өткір 

жағымсыз иістері болады. Сондықтан этилмеркаптанды тұрмыстық газға 

арнайы иісі біліну үшін қосады. 

300 оС дейін қыздырғанда меркаптандар ыдырап сульфидтер түзеді, ал 

500 оС жоғары температурада алкен және күкіртті сутек түзіледі: 

 

 

            
Әлсіз тотықтырғыштардың әсерінен дисульфидтер түзіледі, ал күшті 

тотықтырғыштар меркаптанды сульфоқышқылға айналдырады: 

 

 

                              
Меркаптандардың тиол тобы әлсіз қышқылдық қасиет көрсетеді, 

сондықтан олар ауыр металдар оксидтерімен және сілтілермен меркаптидтер 

түзеді: 

 

 

 
Меркаптандардың молекулалық массасы жоғарылаған сайын 

меркаптидтер оңай гидролизденеді, сондықтан оларды бөліп алу қиындайды. 

Сульфидтер немесе тиоэфирлер мұнайда көп кездеседі, әсіресе жеңіл 

және орташа дистилляттарда көбірек (барлық күкіртті қосылыстардың 50-

70%). Алифатты сульфидтер бірдей (RSR) немесе әртүрлі (RSR) 

радикалдардан тұруы мүмкін, мысалы этилизопропилсульфид және 

диэтилсульфид,. Ароматты сульфидтердің радикалдары таза ароматты 

(АгSАг) немесе алкилароматты (RSАг) болып келеді, мысалы 

дифенилсульфид, этилфенилсульфид. Тұйық тізбекті сульфидтерге – тиофан 

(тетрагидротиофен, тиоциклопентан), тиоциклогексан, тиоциклогептан, 

олардың алкилтуындылары және т.б. жатады. Бициклді радикалдары бар 

сульфидтер – тиобициклооктандар және тиогидриндандар анықталған. 

Трициклді сульфидтерден әзірге белгілісі – тиоадамантан. 

Сульфидтер бейтарап қосылыстар, сондықтан оларды сілтілердің 

көмегімен мұнайдан бөліп алуға болмайды. Олар күкірт қышқылында жақсы 

ериді, галогеналкилдермен, металдар галогенидтерімен (АlВг3, SnCl4, TiCl4, 

HgCl2), фторлы сутекпен, бор фторидімен және басқалармен көмірсутектерде 

ерімейтін комплекстер түзеді. Сульфидтер қыздыру кезінде 350 оС дейін 

меркаптандарға, ал одан жоғары температурада күкіртті сутекке және 

алкенге ыдырайды: 
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Дисульфидтер мұнайда аз мөлшерде кездеседі. Олардың реакциялық 

қабілеті сульфидтерден күштірек. Қыздырғанда олар меркаптан, күкіртті 

сутек және көмірсутектер түзіп оңай ыдырайды. 

Тиофендер мен олардың туындылары мұнайдың орташа және жоғары 

фракцияларында кездеседі. Бұлар химиялық активтілігі төмен, қыздыруға 

тұрақты қосылыстар.  

 
Бұлар негізінен 2-, 3-метил-, 2-, 3-этил, 2-пропил-, 2-изопропил-, 2,3-, 

2,4-, 2,5-, 3,4-диметилтиофендер. Үш радикалмен байланысқан өкілдеріне – 

триметил- және этилдиметилтиофендер жатады. 

Тиофеннің арилді және гибридті туындылары мұнайда көбірек таралған, 

мысалы: 

 

 
              бензотиофен               дибензотиофен              нафтотиофен 

 

 
 

3,5-диметилтетрагидробензотиофен 

 

9.2.   Оттекті қосылыстар 

 

Мұнайдың құрамындағы оттекті қосылыстарға қышқылдар, фенолдар, 

кетондар, эфирлер, лактондар, ангидридтер және фурандар жатады. Оттекті 

қосылыстардың негізгі бөлігі керосин фракциясынан бастап кездеседі, 

әсіресе шайырлар мен асфальтендерде көп кездеседі.  

Қышқылдар бір негізді қалыпты алифатикалық (С1–С9), изоқұрлысты 

алифатикалық (С4–С24), изопреноидты (С11–С15), нафтенді (С6–С10), екі негізді 

алифатикалық (С6–С8) болып келеді. Кетондардың алифатикалық (С3–С6) 

және тұйық тізбекті (С13–С15) өкілдері, фенолдардың моноциклді және 

бициклді өкілдері анықталған, сонымен қатар құрылымдары күрделі 

қосылыстарда кездеседі. 

9.2-Кестеде мұнайдың құрамынан анықталған оттекті қосылыстар 

берілген. 
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Кесте 9.2. Мұнайдың құрамынан анықталған оттекті қосылыстар 

 

Қосылыстар  
С атомдарының 

саны 

Анықталған 

қосылыстардың 

саны 

 

Қышқылдар  

Алифатикалық бір негізді  

       қалыпты құрылысты 

       изоқұрылысты 

       2-метил орынбасқан 

       2-, 3-, 4-метил орынбасқан 

       2-, 3-, 4-, 5-метил орынбасқан 

       3-этил орынбасқан 

        изопреноидты 

Алифатикалық екі негізді 

     диметилмалон қышқылы     

фталь қышқылы  

Циклді (нафтенді) 

циклопентанкарбон  

2-метилциклопентан карбон 

3-метилциклопентан карбон 

2,2-диметилциклопентан карбон 

1,2,3-триметилциклопентан карбон 

циклогексан карбон 

4-метилциклогексан карбон 

2,2,6-триметилциклогексан карбон 

циклопентилсірке 

2-метилциклопентилсірке 

2,3-диметилциклопентилсірке 

2,3,4-триметилциклопентилсірке 

3-метилциклопентилпропион 

 

С1–С9 

С20–С24 

С4–С5 

С6 

С7 

С7 

С11–С15 

 

С6 

С8 

 

С6 

С7 

С7 

С8 

С9 

С7 

С8 

С10 

С7 

С8 

С9 

С10 

С10 

 

19 

5 

2 

3 

4 

1 

3 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Кетондар 

Алифатикалық  

ацетон 

метилэтилкетон 

метил- және пропилкетон 

метилизопропилкетон 

       метилбутилкетон 

этилизопропилкетон 

Циклді 

Апцетилизопропилметилцикло-  

пентанон 

 

С3 

С4 

С5 

С5 

С6 

С6 

 

 

С13–С15 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 
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9.2-кестенің жалғасы 

 

Фенолдар 

Моноциклді 

фенол 

о- және п-крезолдар 

2,3-, 2,4-, 3,4-, 3,5- ксиленолдар 

Бициклді 

2-нафтол 

 

С6 

С7 

С8 

 

С10 

 

1 

3 

4 

 

1 

 

Орташа және жоғары температурада қайнайтын мұнай фракцияларының 

қышқылдары негізінен нафтен қышқылдары болып келеді. Химиялық 

құрамы жағынан нафтен қышқылдары әртүрлі. Олардың радикалдары 

полиметиленді бес- немесе алтымүшелі сақиналар. Сонымен қатар, 

сақинаның өзі метил тобымен байланысқан болуы мүмкін. Нафтен 

қышқылдарының молекулалық массалары артқан сайын, олардың би- және 

полициклді сақиналары болуы мүмкін. Барлық карбон қышқылдары сияқты 

нафтен қышқылдары да – галогенангидридтер, амидтер, күрделі эфирлер 

түзуге және басқада да тән реакцияларға түсуге қабілетті. 

Нафтен қышқылдары тұздарының өндірістік маңызы бар. Олардың 

көпшілігі кристалданбайды, коллоидты, кейде май тәрізді консистенцияда 

болады. Сілтілік металдардың тұздары суда жақсы ериді, өндірісте 

техникалық сабын (мылонафт) ретінде қолданылады. Кальций және 

алюминий нафтенаттары пластикалық майлар алуда қоюландырғыш ретінде 

қолданылады, қорғасын нафтенаты жоғары қысымда жұмыс жасайтын жағар 

майлар компоненттерінің құрамына кіреді. Қорғасын, кобальт және марганец 

нафтенаттары лактар-бояулар өндірісінде сиккативтер (олифаның 

полимерленуін тездететін заттар) есебінде қолданылады, мыс нафтенаты 

ағаштар мен маталарды бактериалогиялық ыдыраудан қорғайды. 

Керосинді фракцияларда нафтен қышқылдары моноциклді болып келеді, 

ал майлы фракцияларда екі және үш циклді нафтен қышқылдары кездеседі. 

Нафтен қышқылдарынан басқа кейбір мұнайларда алифатикалық қышқылдар 

кездеседі, мысалы Техас және Луизиана штатындағы газды конденсатты 

кенорны газынан сірке қышқылы (𝑡қайнау 118,5 оС) анықталған. Көптеген 

мұнайлардан әртүрлі карбон қышқылдары анықталған – құмырсқа қышқылы 

(𝑡қайнау 100,8 оС)  және арахин қышқылы С19Н39СООН (𝑡қайнау 200,0 оС).   

Мұнайдың құрамындағы оттекті қосылыстардың ішінде нафтен 

қышқылдарынан кейінгі орынды фенолдар алады. Мұнайдан бөлініп алынған 

және анықталған фенолдар, негізінен С6–С8. 

Күрделі эфирлер мұнайдың құрамында анықталғанымен, әлі күнге дейін 

бөлініп алынған жоқ. Эфирлер 370 оС жоғары фракцияларда жинақталған. 

Кетондар, лактондар және фуран қосылыстары мұнайда өте аз таралған, 

сондықтан оларды бөліп алу және зерттеу өте қиын. Газ конденсаттарының 
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құрамында анықталған алкилкетондар (С3–С6). Орташа фракциялардан 

циклопентил кетондар анықталған. 

 

9.3.   Азотты қосылыстар 

                                 

Азотты қосылыстар күкіртті және оттекті қосылыстармен салыстырғанда 

мұнайдың құрамында едәуір аз кездеседі. Басқа да гетероатомды қосылыстар 

сияқты мұнай фракцияларында біркелкі таралмаған, өкілдерінің басым 

көпшілігі шайырлы-асфальтты бөлікте жинақталған. 

Химиялық қасиеттері бойынша мұнайдың азотты қосылыстары 2 топқа 

бөлінеді – азотты негіздер және бейтарап азотты қосылыстар. Азотты 

негіздерді қышқылдар көмегімен мұнайдан оңай бөліп алуға болады, оларға 

төмендегі қосылыстар жатады: 

 

 
                 анилин                  пиридин                 хинолин 

 

 
                         акридин                           фенантридин 

 

Мұнайдың құрамында сонымен қатар азотты негіздердің алкил-, 

циклоалкил- және арилтуындылары кездеседі.  

Кейбір мұнайларда молекуласында 2 азот (индол- және карбазол-

хинолин), азот пен күкірт (тиохинолиндер) немесе азот пен оттек 

(гидроксипиридин, гидроксихинолин) атомдары бар қосылыстар да 

кездеседі. 

Бейтарап азотты қосылыстарға пирролдың, индолдың, карбазолдың және 

қышқыл амидтерінің туындылары жатады. Мұнайдан бөлініп алынған 

пирролдың ароматты туындылары: 

 

 
         индол                  карбазол                      бензокарбазол             

 

Карбазол мен бензокарбазолдың туындылары 450-500 оС қайнайтын 

фракцияларда көбееді. Ауыр мұнайлардың қалдықтарында молекуласында 

төрт пиррол сақинасы бар порфириндер кездеседі.   
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9.4.   Шайырлы-асфальтты заттар 

 

Шайырлы-асфальтты заттар (ШАЗ) түгелдей дерлік мұнайлардың 

компоненттері болып табылады және белгілі органикалық қосылыстардың 

класына кірмейді. Олардың мөлшері мен химиялық құрамы мұнайды өңдеу 

бағытын анықтауға әсерін тигізеді. Жеңіл мұнайларда ШАЗ 4-5%-тен 

аспайды, ал ауыр мұнайлардағы мөлшері 10-50% (масс.) кейде одан да көп 

болады, мысалы Қазақстанның, Орта Азияның, Коми Республикасының, 

Башкұртстанның кейбір мұнайларында. ШАЗ-дың химиялық құрлысы дәл 

анықталған жоқ. Оларды полициклді, гетероциклді және металлорганикалық 

қосылыстардың комплексі ретінде қарастырады.  

ШАЗ-ды төрт топқа бөледі: бейтарап шайырлар, асфальтендер, 

карбендер және карбоидтер, асфальтогенді қышқылдар мен олардың 

ангидридтері.  

Бейтарап шайырлар – қоймалжың сұйық, кейде қою қызыл түсті қатты 

болып келеді. Олар петролейн эфирінде, бензолда, хлороформда және 

тетрахлорметанда ериді. Шайырдың құрамына С пен Н басқа S, O кейде N 

кіреді. Шайырлар химиялық тұрақсыз заттар. Олардың физикалық қасиеттері 

мұнайдың қандай фракциясынан бөлініп алынғандығына байланысты. Ауыр 

фракциялардан алынған шайырлардың тығыздығы мен молекулалық массасы  

жоғары, құрамында S, O, N көп болады. Барлық мотор отындарында 

шайырлардың неғұрлым аз болғаны жөн, себебі олар қозғалтқышта күйенің 

пайда болуын туғызады және отынның толықтай жануын төмендетеді. 

Шайырлы фракцияларды каталитикалық өңдеу кезінде катализатордың 

бетінде кокс пайда болады және соған байланысты катализатордың тез 

дезактивтенуі жүреді. 

Шайырлар қалыпты температурада ауадағы оттегімен оңай тотығып, 

асфальттарға дейін тығыздалады. Ауаның қатысынсыз 260-300 оС 

асфальтендерге айналады. Шайырлар күкірт қышқылында оңай 

сульфирленеді, металл хлоридтерімен, фосфор қышқылымен және басқа 

реагенттермен комплекстер түзеді. 

Асфальтендер қара немесе қоңыр түсті қатты, балқымайтын жоғары 

молекулалы заттар, тығыздығы 1-ден жоғары. 300 оС жоғары температурада 

асфальтендер ыдырап, газ бен кокс түзіледі. 400-450 оС температурада 

асфальтендерден ұсақ тесікшелі, тығыз мұнай коксы түзіледі.  

Асфальтендер мұнай қосылыстарының ішіндегі ең жоғары молекулалы 

қосылыстар болып келеді, олардың молекулалық массалары 2000-4000 

шамасында.  

Асфальтендер пиридинде, күкіртті көміртекте, төрт хлорлы көміртекте, 

ароматты көмірсутектерде ериді. Асфальтендердің химиялық құрлысы аз 

зерттелген. S, O және N мөлшері шайырдағыдан көп. Шайырлы мұнайларда 

асфальтендердің мөлшері 2-4% болады. 

9.3-Кестеде шайырлар мен асфальтендердің орташа элементтік құрамы 

берілген. 
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Кесте 9.3. Шайырлар мен асфальтендердің орташа элементтік 

                   құрамы 

 

ШАЗ 
Элементтер құрамы, % (масс.) 

С : Н 
С Н S N O 

Шайырлар  80-86 9,4-10,5 1,0-4,0 0,5-1,6 2,8-6,0 7,7-8,9 

Асфальтендер  83-86 7,7-9,2 1,7-4,5 1,2-1,7 2,0-4,6 9,3-10,8 

 

Асфальтендер мен шайырлардың қоспасын битум деп атайды. Битумды 

мұнай қалдықтарына асфальтендер мен шайырларды қосу арқылы немесе 

220-260оС ауада тотықтыру арқылы алады. Сонымен қатар табиғи 

мұнайбитумдар кездеседі. Олардың құрамындағы асфальтендер мен 

шайырлардың мөлшері 60-80% болады. Табиғи битумдардың қоры мұнайдың 

қорынан да көп. 

Асфальтендердің тығыздалу өнімдері карбендер мен карбоидтар болып 

табылады. Карбендер бензолда ерімейді, аздап пиридин мен күкіртті 

көміртекте ериді. Карбоидтар ешқандай органикалық және бейорганикалық 

еріткіштерде ерімейді. 

Асфальтендер хзимиялық активті. Олар тотығу, сульфирлену, 

галогендену, нитрлену реакцияларына түседі. Гидрлену реакциясы қиындау 

жүреді. Асфальтендер металл хлоридтерімен және орто-фосфор 

қышқылымен комплекс түзуге қабілетті. Олар хлорметилдену және 

формальдегидпен конденсациялану реакцияларына түседі. 

 

9.5.   Мұнайдың минералды компоненттері  

 

Мұнайдың минералды компоненттеріне тұздар, металл комплекстері 

және коллоидты-дисперсті заттар жатады. Бұлардың құрамына кіретін 

элементтерді көбіне микроэлементтер деп атайды. Олардың мөлшері 0,02-

0,03% (масс.) көп аспайды. 

Қазіргі кезде мұнайдан 40 астам әртүрлі элементтер табылған, оларды 3 

топқа бөлуге болады: 1) айнымалы валентті металдар (V, Ni, Fe, Mo, Co, W, 

Cu, Cr, Ti, Mn, Pb, Ga, Ag); 2) сілтілі және сілтілі-жер металдар (Na, K, Ba, 

Ca, Sr, Mg); 3) галогендер және басқа элементтер (Cl, Br, I, Si, Al, Zn т.б.).  

Мұнайдың құрамында басқа микроэлементтерден гөрі ванадий мен 

никель көп кездеседі. Ванадий күкіртті мұнайларда, ал никель азотқа бай 

мұнайларда көп болатындығы анықталған. Бұл металдар порфиринді 

комплекстердің құрамына кіреді, оларды жинақтап шайырлы-асфальтты 

заттардан бөліп алуға болады. Бұл қосылыстар әдетте 400 оС жоғары 

фракцияларда жиналады. 

Бөлініп алынған және зерттелінген порфириндерді радикалдардың 

санына және табиғатына қарай төрт типке бөледі: этиопорфирин, 

филлопорфирин, дезоксофиллоэритроэтиопорфирин (дрер), родопорфирин. 

Порфирин ядросын былай көрсетуге болады: 
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Мұнайдың пайда болу кезеңі мен қабатының тереңдігі өскен сайын 

ванадилпорфириндердің жалпы мөлшері кемиді, ал алкилпорфириндердің 

үлесі артады.            

Мұнайдың микроэлементтік құрамын зерттеу оның генезисі туралы 

түсінікті қалыптастыруда ерекше роль атқарады. Мысалы, порфириндерді 

мұнайға өсімдіктер мен жануарларлардан ауысқан қалдық компоненттер деп 

қарастырады. Порфириндегідей комплекс хлорофилл және гем сияқты 

биологиялық заттардың құрамында болатындығы белгілі. Алайда, бұл 

заттардың комплексінің құрамына Ni мен V емес, Mg мен Fe кіреді. 

Содықтан, никель мен ванадий мұнайдың құрамына оның жаңа пайда болуы 

кезеңінде – тұнбалық шөгінділерден енген деп есептейді.  

Зерттеуші ғалымдар мұнай мен биологиялық денелердің құрамындағы 

микроэлементтерді салыстырып зерттеулер жүргізген. Жануарлар мен 

өсімдіктердің кейбір элементтерді жинақтауға қабілетті екені белгілі. Көмір 

химиясында көмірдің өсімдіктер мен жануарлардың қалдықтарынан пайда 

болғандығы туралы дәлелдер, олардың күлінің құрамындағы кейбір 

элементтердің қатынасы арқылы бұрыннан белгілі. Өсімдіктер мен 

жануарларға тән кейбір элементтердің мұнайдың құрамында болуы, олардың 

генетикалық туыстығына дәлел бола алады. 

Мұнайдың құрамында қандай микроэлементтер бар және олар қандай 

мөлшерде екенін білу оны өңдеу кезінде өте маңызды. Мұнайдың жоғарғы 

фракцияларында металлдардың болуы жақсы емес, себебі каталитикалық 

өңдеу кезінде металлорганикалық қосылыстар ыдырап, түзілген металлдар 

катализатордың тесікшелеріне қонып, оның активтілігін қайтымсыз жояды. 

Екіншіден, ауыр фракцияларды отын ретінде жаққан кезде күлдің құрамында 

ванадийдің пентаоксиді (V2O5) түзіледі. Бұл коррозия туғызатын өте активті 

зат.  
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10. КӨМІРСУТЕКТЕРДІ ТЕРМИЯЛЫҚ ӨҢДЕУ ПРОЦЕСТЕРІ 

 

Мұнайды термиялық өңдеудің негізгі процестеріне термиялық крекинг, 

пиролиз және кокстену жатады.  

Термиялық процестерді жүргізу жағдайына байланысты шикізаттар 

әртүрлі агрегатты күйде берілуі мүмкін: мысалы, ауыр шикізатты термиялық 

крекинглеу кезінде сұйық және газды фазалар қатар кездеседі, пиролиз газды 

реакция ретінде өтеді, ал мұнай қалдықтарын кокстеу сұйық фазада жүреді. 

Мұнай өңдеуден қалған ауыр қалдықтарды – гудронды, жартылай 

гудронды термиялық крекинглеу процесін ароматты көмірсутектерге бай 

газойлды (күйе өндірісінің шикізатын); крекинг-қалдықтарды (кокс 

өндірісінің шикізатын), тұтқырлығы төмен қазандық отынын алу мақсатында 

жүргізеді.  

Процесс 470-540 оС температурада және 2-7 МПа қысымда жүргізіледі. 

Автомобиль бензинін алу үшін шикізат ретінде жеңіл мұнай фракциялары 

(200-350 оС) қолданылады. 

Термиялық крекингтің негізгі өнімдері – көмірсутекті газ, крекинг-

бензин, керосин-газойлды фракция, термогазойл және крекинг-қалдық болып 

табылады. 

Көмірсутекті газдың құрамында қанықпаған қосылыстар көп болады, 

сондықтан ол мұнайхимиялық шикізат ретінде кең қолданылады. 

Крекинг-бензин химиялық тұрақсыз және октан саны төмен (66-68) 

болып келеді. Крекинг-бензинді автомобиль бензинінің компоненті есебінде 

қолдану үшін оны қосымша тұрақтандыру керек. 

Керосин-газойлды фракция (200-350 оС) су кемелері мазутының құнды 

компоненті болып табылады. Гидротазалаудан кейін дизель отынының 

компоненті ретінде де қолданыла алады. 

Термогазойл – техникалық көміртек өндірісінің шикізаты бола алады. 

Крекинг-қалдық (350 оС жоғары фракция) қазандық отыны ретінде 

қолданылады. Тура айдалып алынған мазутқа қарағанда оның жану жылуы 

жоғары, қату температурасы мен тұтқырлығы төмен болады. 

Көмірсутекті шикізаттарды пиролиздеу процесінің негізгі мақсаты кіші 

молекулалы алкендер алу болып табылады. Процесті 700-1000 оС 

температурада, атмосфералыққа жақын қысымда жүргізеді. 

Этилен өндірісінің ең тиімді шикізаты этан. Бұл кездегі этиленнің 

шығымы 80% дейін жетеді. Сонымен қатар пропанның пиролизі кезінде 47%, 

ал бутанның пиролизі кезінде 45% этилен түзіледі. Тармақталған 

алкандардың пиролизі кезінде көп жағдайда пропилен түзіледі, ал жоғары 

температурада сонымен қатар аллен мен метилацетилен түзіледі. 

Циклоалкандар мен арендердің пиролизі нәтижесінде кіші молекулалы 

алкендер аз түзіледі. 

Өндіріс жағдайында этилен алу үшін жеке көмірсутектерді емес, 

көбінесе мұнай фракцияларын қолданады. Этиленнің ең жоғарғы шығымы 

қалыпты парафиндері басым жеңіл бензиннің пиролизі кезінде жүзеге асады. 
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Этилен және С3-С4 алкендерден басқа, құрамына циклоалкендер, 

алкадиендер, С6-С8 арендер және басқа да компоненттер кіретін сұйық 

өнімдер түзіледі. Әртүрлі бензиндердің пиролизі кезіндегі өнімдердің 

шығымы мынадай: 

Этилен . . 22-23%,  Пропилен . . 10-17%,  С4 фракциясы . . 5-12%,  

Арендер . . 6-13%  

Кейбір елдерде пиролиз шикізаты ретінде керосинді-газойлды 

фракцияны (170-380 оС) қолданады. Этилен 16-23%, пропилен 15% және 

сұйық өнімдер 50% шығыммен түзіледі. 

Қазіргі кезеңде пиролиз процесінде ауыр шикізаттарды пайдаланып жүр. 

Бұған себеп – энергетикалық дағдарыс, мұнайдың жетіспеушілігі, сонымен 

қатар пропиленге, бутилендерге, бутадиенге, арендерге деген сұраныстың 

артуы болып табылады. 

Кокстену – бұл ауыр мұнай шикізатын өте жоғары температурада және 

қысымда крекинглеу процесі. Түзілетін өнімнің бірі қатты қалдық – кокс 

болып табылады. 

Мұнай коксын алу үшін қолданылатын шикізаттарға – бензиннен 

тазартылған мұнай, мазут, жартылай гудрон, гудрон, крекинг-қалдық, 

каталитикалық крекингтің ауыр газойлдері, пиролиз шайырлары, табиғи 

асфальттар және жағар май дайындау өндірісінің қалдықтары жатады. 

Кокстенудің өндірістік процестері 3 типке бөлінеді: белгілі бір уақыт 

аралығында, жартылай үздіксіз және үздіксіз. Қазіргі кезде көп таралғаны 

баяу кокстену қондырғысында жүргізілетін жартылай үздіксіз кокстену 

процесі. 

Мұнай қалдықтарын баяу кокстеу процесі 505-515 оС температурада, 0,2-

0,3 МПа қысымда жүреді. Процестің нәтижесінде мұнай коксынан басқа, газ, 

бензин, орташа және ауыр костену дистилляттары алынады. Өнімдердің 

шығымы мен олардың сапасы шикізаттың химиялық және фракциялық 

құрамына және кокстену жағдайына байланысты.  

Мұнайды біріншілік өңдеу қалдықтарынан 15-25%, ал екіншілік өңдеу 

өнімдерінен 30-35% кокс түзіледі. Кокспен бірге біраз мөлшерде құнды 

сұйық және газ өнімдері түзіледі. Олардың жиынтық шығымы бастапқы 

шикізатқа шаққанда 70% жетеді. Ауыр мұнай қалдықтарын кокстеу процесі 

оларды дистилляттарға айналдырудың экономикалық тиімді әдістерінің 

біріне болып табылады. 

Баяу кокстену процесінде түзілетін газдың көмірсутекті құрамы 

термиялық крекинг газының құрамына жақын, сондықтан мұнайхимиялық 

синтездер үшін шикізат бола алады. 

Кокстену бензинінің октан саны төмен (60-67), күкірттің мөлшері 1-2%, 

сондықтан қолдану алдында оны гидротазалау және каталитикалық 

риформинг арқылы өткізу керек. Кокстену бензинінде қанықпаған 

көмірсутектер көп (37-60%) болғандықтан, оны мұнайхимиялық өндірістің 

құнды шикізаты ретінде пайдалануға (оксосинтез үшін) болады. 
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Керосин-газойлды фракция газды турбиналар және мотор отындарының 

компоненттері ретінде, каталитикалық крекинг және күйе өндірісі үшін 

шикізат ретінде қолданылады. 

 

10.1. Процестің термодинамикасы 

 

Мұнай шикізатын термиялық өңдеу процесі кезінде алуан түрлі 

реакциялар жүреді. Молекуланың  термиялық  ыдырауынан  басқа, синтез 

реакциялары және изомерлену жүреді. Бұл реакциялардың көбі қайтымды 

болып табылады. Шикізаттың жеке компоненттері  әртүрлі бағытта 

әрекеттесуі мүмкін, бірақ  әртүрлі жылдамдықпен  және термодинамикалық 

ықтималдылықпен жүреді. Процестің температурасы көмірсутектер 

өзгерістерінің бағытына, жылдамдығына, тереңдігіне әсер ететін негізгі 

фактор болып табылады.  

Көмірсутектердің термиялық реакцияларын  зерттеу, алдымен, берілген 

реакцияның термодинамикалық ықтималдылығын және тепе-теңдік  

тұрақтылығын анықтаудан басталады.  

Процестің термодинамикалық ықтималдылығы жүйедегі Гиббс 

энергиясының өзгеруімен анықталады: 

 

T сонгы бастапкыG G G    

 

Гиббс энергиясы деп жүйенің жұмысқа айнала алатын ішкі  

энергиясының  бөлігін айтады. Ол басқа да негізгі термодинамикалық  

функцияларға – энтальпияға (Н) және энтропияға  (S) байланысты: 

 

T

T

G H T S

G H T S

 

    
 

 

Тұрақты қысымда жүретін реакция үшін теріс мәнде берілген жылу 

эффектісін ∆Н сипаттайды, T S  жүйенің ішкі энергиясының жұмысқа 

айналатын бөлігін сипаттайды.  

Егер реакция өздігімен солдан оңға қарай жүрсе, ∆G мәні теріс болады 

(< 0), химиялық тепе-теңдікке жеткенде G = 0, ал G > 0 болғанда, 

термодинамикалық көзқарас  тұрғысынан  реакцияның жүру ықтималдылығы 

аз болады. Сонымен, ∆G теріс мәнінің абсолютті шамасы  көп  болған сайын, 

реакция терең жүреді. 

 ∆GТ мәні бойынша Кр  тепе-теңдік  тұрақтысын есептеуге болады: 

 

lnT PG RT K   немесе  

-∆GТ = RT lnKр     - ∆GТ = 19,13 Т 

 

мұндағы  R - газ тұрақтысы,  8,317 Дж/ моль тең. 
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Тепе-теңдік тұрақтысы соңғы және бастапқы заттардың  

концентрацияларының көбейтінділерінің қатынасына тең. Kр біле отырып, 

реакция өнімдерінің шығымын алгебралық  жолмен есептеуге болады. 

∆GТ есептеу үшін бастапқы  және  ақырғы  реакция  өнімдерінің (∆G˚түз) 

Гиббс энергиясы өзгерістерінің кестедегі мәндерін реакция теңдеуіндегі 

стехиометриялық коэффициенттерді есепке ала отырып пайдаланады. 

∆G˚түзілу – Гиббс энергиясының өзгерісі (кДж/моль), стандартты  жағдай 

үшін ( Т = 298,14 К, заттың парциальды қысымы 101325 Па). 

∆G˚түзілу және Кр мәндері температураға тәуелді болады. Шамамен 

1000˚С дейінгі температура үшін бұл тәуелділік сызықтық  сипатта болады: 

 

TG A BT   

10.1-Кестеде әртүрлі  температурадағы ∆G˚түз мәндері келтірілген. 

 

Кесте 10.1. Кейбір көмірсутектердің әртүрлі температурада түзілуінің 

Гиббс энергиясы  ∆G˚түзілу  ( кДж/моль) 

 

Көмірсутегілер 
Температура, К 

298,16 500 800 1200 

Метан 

Этан  

Пропан 

Бутан 

Изобутан 

Пентан 

Гексан 

Гептан 

Октан  

Декан 

Тетрадекан 

Этилен  

Пропилен  

Бутен-1 

Изобутилен 

Пентен-1 

Гексен-1 

Гептен-1 

Октен-1 

Децен-1 

Циклопентан 

Циклогексан 

Метилциклопентан 

Бензол 

Толуол  

-50,828 

-32,898 

-23,498 

-17,143 

-20,928 

-8,371 

-0,293 

8,119 

16,532 

33,358 

66,968 

68,146 

62,741 

71,531 

58,095 

79,357 

87,644 

96,057 

104,468 

121,292 

38,633 

31,767 

35,786 

129,900 

122,343 

-32,817 

4,889 

34,447 

60,857 

60,229 

90,031 

118,446 

147,076 

175,874 

233,507 

369,618 

80,546 

93,965 

123,682 

112,085 

151,601 

180,315 

209,108 

245,439 

295,533 

122,426 

142,603 

138,120 

164,243 

175,004 

-2,302 

66,633 

127,443 

185,039 

188,852 

245,983 

305,875 

366,024 

426,503 

547,468 

789,423 

102,501 

145,700 

206,974 

198,771 

266,118 

326,554 

387,037 

447,514 

568,472 

256,994 

317,928 

301,063 

221,157 

260,488 

41,039 

151,563 

255,362 

355,096 

364,810 

458,857 

561,322 

664,072 

767,331 

873,802 

1386,77 

134,317 

218,278 

321,197 

318,351 

422,443 

525,743 

628,992 

732,256 

938,722 

441,279 

554,918 

423,071 

300,476 

378,793 
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Кумол 

Ацетилен 

Бутадиен-1,3 

137,028 

209,280 

150,722 

232,125 

197,540 

180,189 

382,889 

180,733 

228,029 

588,900 

159,423 

294,236 

Барлық эндотермиялық реакциялар үшін температураны шектен артық 

жоғарылатқанда (∆G = 0 кезінде) реакция тепе-теңдігі солдан  оңға қарай 

қарай ығысады. Мұндай реакцияларды жоғары температуралы деп атау керек 

(10.1, б сурет). Керісінше, гидрлеу, алкилдеу, полимерлену сияқты 

экзотермиялық реакциялар үшін, температураны шектен артық 

төмендеткенде (∆G = 0 кезінде) олардың  термодинамикалық ықтималдығы 

өседі (10.1, а сурет), оларды төмен температуралы  деп атауға болады. 

 
        Сурет 10.1.  Гиббс энергиясының  температураға  тәуелділігі,  

                  (а) экзотермиялық  және (б) эндотермиялық реакция. 

 

Көлемнің төмендеуімен немесе жоғарылауымен жүретін реакциялар 

үшін тепе-теңдік күйге температурамен қатар қысым да әсер етеді. 

∆GТ  қысымға  тәуелділігі келесі  теңдеумен сипатталады: 

                                 

0 19,13 lgTG G RT     

мұндағы ∆G0- 101325 Па  қысымдағы Гиббс энергиясының өзгерісі. 

 

Бұл мәселе Ле-Шателье принципі бойынша шешіледі. Қысымның  

жоғарылауы гидрлеу, алкилдеу, полимерлену және тағы да басқа да  

көлемнің төмендеуімен жүретін реакциялардың жүруін қамтамасыз етеді. 

Керісінше, көлемнің жоғарылауымен  жүретін реакциялар  үшін (ыдырау, 

дегидрлеу және т.б.) қысымның төмендеуінен термодинамикалық 

ықтималдылығы артады. Изомерлену және тағы да басқа  көлемнің  

өзгеруінсіз  жүретін   реакциялар  үшін  қысым ∆G және Кт  мәндеріне әсер 

етпейді. 

Сонымен, термодинамикалық анализ қайтымды реакциялардың  әртүрлі  

жағдайлардағы бағытын анықтауға мүмкіндік береді, тепе-теңдік 

тұрақтысынан  келіп шығатын  реакция өнімдерінің  теориялық тепе-теңдік 

концентрацияларын есептеуге болады. Бірақ, реакцияны тәжірибе жүзінде 

жүргізу үшін оның термодинамикалық ықтималдылығы жеткіліксіз. 

Реакцияның техникалық мақсаттағы жылдамдығы мен процесс барысындағы 

өзгерісі қажетті дәрежеде болуы тиіс. 

∆G 

а 

T 

∆G 

б 

Т 
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Реакция жылдамдығын арттыру үшін температураны жоғарылату  және 

катализаторды қолдану қажет. Көптеген реакциялар кезінде температураны 

10 ºС жоғарылатқанда, реакция жылдамдығы 2-4 есе артады. Температураны 

жоғарылату арқылы бастапқы шикізаттың өзгерістер дәрежесін қажетті 

деңгейге дейін жеткізуге болады. 

Қысым мономолекулалы реакциялар (ыдырау, изомерлену, дегидрлеу) 

жылдамдығына әсер етпейді, яғни мұндағы әрбір молекуланың әрқайсысы өз 

алдына жекелей әсер етеді. Бимолекулалы синтез реакциялары үшін 

(полимерлену, гидрлеу, алкилдеу) қысымды жоғарылату әрекеттесуші  

молекулалардың соқтығысу мүмкіндігін арттырады, сондықтан реакцияның 

жылдамдығы өседі. 

       Термиялық крекинг кезінде жүретін реакциялар, негізінен  бірінші 

реттегі теңдеуге бағынады, олар үшін жылдамдық константасы (k) бастапқы 

кезеңдегі концентрация (Со) мен  уақыт өткеннен кейінгі концентрация (С) 

және реакция  уақыты (τ) арқылы анықталады: 

 

                                 
C

C
К oln

1


  

Крекинг реакциясының жылдамдығы арқылы анықталатын активтену 

энергиясы шамамен 200-280 кДж/моль шамасында болады. 

Мұнайды өңдеудегі термиялық процестерде жүретін негізгі химиялық 

өзгерістер көмірсутектердің ыдырауы болып табылады. Көмірсутектердің 

термиялық тұрақтылығы бірдей емес, ол олардың  молекулалық массасына, 

химиялық құрылысына, сонымен қатар    молекуладағы  атомдар  арасындағы  

байланыс  энергиясына  тәуелді болады. Байланыс энергиясы деп атомдар 

арасындағы байланысты  үзуге  жұмсалатын  энергия мөлшерін  айтады. 

Атомдар бір-бірімен бірігіп молекулалар түзген кезде жылу бөлініп, 

жүйе бұрыңғыдан да тұрақты  күйге ауысады, яғни, байланыстың түзілу 

энергиясы оң мәнге тең болады. Молекула  ыдырағанда жылу сіңіріліп, 

сәйкесінше, байланыстың ыдырау энергиясы теріс мәнге ие болады.  

10.2–Кестеде кейбір байланыстар энергияларының орташа мәндері 

берілген. 

                                                                                                       

Кесте 10.2.  Байланыс энергияларының орташа  мәндері (кДж/моль) 

 

Байланыстар Энергия Байланыстар Энергия 

Н – Н 

Салиф – Салиф 

Салиф – Саром 

Саром – Саром  

436 

298 

332 

407 

С = С 

С  С 

Салиф – Н 

Саром – Н  

547 

796 

392 

426 

 

        Әртүрлі молекулаларда С–С және С–Н  энергиялары  бірдей емес. Оның 

мәніне молекуланың құрылысы мен осы байланыстың  орналасу реті әсер 
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етеді. Мысалы, сутегінің бөлінуі үшіншілік  көміртегі атомында жеңіл 

жүреді: 

 
       Алкандарда С−Н  байланысы  С−С  байланысынан берік болады. 

Алкендер молекуласында С=С атомдарымен байланысқан С−С  және 

С−Н байланыстары алкандардағыдан әлдеқайда берік, ал қос байланыстан 

санағанда -орында орналасқан С−С  және С−Н байланыстары, өте әлсіз 

болып келеді. С=С байланысы С−С байланыстан берік, бірақ 2 еседен аз. 

Алкендердің -байланысын үзу үшін 249 кДж/моль энергия керек. Егерде қос 

байланыстар қабысқан болса, онда -байланысты үзуге аз энергия 

жұмсалады. Мысалы, бутадиен-1,3 молекуласындағы -байланысты үзуге 

192 кДж/моль энергия керек:  

Арен молекуласындағы Саром−Н және Саром−С байланыстары  алкандағы 

С−Н және С−С  байланыстарынан  берік болады. 

Циклоалкан сақинасындағы С−Н байланысының беріктілігі алкандағы 

С−Н байланысындай болады. Циклогексан  сақинасындағы С−С байланысы 

шамамен 8 кДж/мольге, ал циклопентан сақинасы  алканға қарағанда 25 

кДж/мольге әлсіздеу болады.  

Байланыстың ыдырау энергиясын біле отырып, молекуланың ыдырауы 

жылдамдығының тұрақтысын мына теңдеу бойынша  есептеуге болады: 

 

 
 

мұндағы D - байланыстың ыдырау энергиясы.  

10.3–Кестеде кейбір көмірсутектер байланыстарының (R – R´) ыдырау 

энергиялары берілген. 

                                                                                                      

Кесте 10.3. Байланыстардың  ыдырау  энергиялары ( кДж/моль-1) 

 

 

R' 
R 

Н СН3 С2Н5 С2Н3 цикло

-С3Н5 

С3Н7 

 

изо-

С3Н7 

С6Н5 С6Н5С

Н2 

 

Н 

СН3 

С2Н5 

С2Н3 

цикло-С3Н5 

С3Н7 

изо-С3Н7 

С6Н5 

С6Н5СН2 

 

435 

435 

410 

444 

360 

410 

395 

456 

356 

 

435 

368 

354 

398 

312 

357 

351 

414 

301 

 

410 

354 

342 

385 

293 

342 

336 

400 

288 

 

444 

398 

385 

443 

330 

385 

381 

452 

345 

 

360 

312 

293 

330 

243 

293 

280 

366 

257 

 

410 

357 

342 

385 

293 

343 

336 

400 

289 

 

395 

351 

336 

381 

280 

336 

325 

392 

283 

 

456 

414 

400 

452 

366 

400 

392 

462 

353 

 

356 

301 

288 

345 

257 

289 

283 

353 

244 
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10.2. Термиялық процестерде жүретін реакциялары 

 

Мұнай шикізатының термодеструктивті процестері кезінде өте көп 

әртүрлі реакциялар жүреді. Молекулалардың термиялық ыдырауымен қатар 

синтез және изомерлену реакциялары да жүреді. Бұл реакциялардың 

көпшілігі қайтымды. Шикізаттың кейбір компоненттері әртүрлі бағытта 

әрекеттесуі мүмкін, олар әртүрлі жылдамдықта жүреді және 

термодинамикалық ықтималдылықтары бірдей болмайды. Көмірсутектер 

өзгерістерінің бағытына, жылдамдығына және тереңдігіне әсер ететін негізгі 

фактор процестің температурасы болып табылады. 

Атомдардың молекула түзіп қосылуы кезінде жылу бөлініп, жүйе 

тұрақты күйге өзгереді. Бұл кезде байланыс түзу энергиясы оң мәнге ие 

болады. Ал, молекуланың ыдырауы кезінде энергия мәні теріс шамаға тең 

болады. 

Мұнай фракцияларының термиялық өзгерістері өте күрделі химиялық 

процесс. Шикізаттың құрамында өте көп жеке көмірсутектер болады, 

олардың әрқайсысының өзгеріс бағытын дәл айту мүмкін емес. Сондықтан іс 

жүзінде процестің нәтижесін түзілген өнімдердің шығымына қарап 

анықтайды, мысалы газдың, бензиннің, кокстың, сонымен қатар бензиннің 

топтық құрамына қарай. 

       Термодинамикалық есептеулер көрсеткендей, алкандар (С5 бастап) 

жоғары температурада С−С байланысының ыдырау  реакцияларына  бейім 

болажы,  алкен және алкан  түзеді: 

 

 
Түзілген қаныққан көмірсутектер қайтадан алкенге және алканға  

ыдырайды. Төмен   молекулалы  көмірсутектер – этан, пропан және бутан, 

сонымен қатар дегидрленуі де мүмкін. Нәтижесінде түзілген газдың 

құрамында сутегі  жинақталады:  

 

                                            

Алкандардың ыдырауы тізбектегі барлық С−С-байланысында жүруі 

мүмкін. Үзілу орны температура мен қысымға тәуелді болады. Температура 

неғұрлым жоғары, қысым төмен болған сайын С−С-байланысының үзілу 

орны тізбектің шетіне қарай ығысады және газ тәрізді өнімдердің шығымы 

артады. 450 ºС температурада тізбек ортасынан үзіледі. Қысымды 

жоғарылату арқылы үзілу орнын  молекуланың ортасына қарай жылжытуға 

болады. Сондықтан жоғары қысымда жүргізілген крекинг нәтижесінде көп 

сұйық өнімдерді  алуға болады. 

Олефиндер әруақытта басқа топ көмірсутектері ыдырағанда  түзіледі.  

Олефиндердің ыдырауы әртүрлі бағытта жүруі мүмкін: 
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       Пиролиз жағдайында (температура 700ºС дейін және төменгі қысымда) 

алкендердің дегидрлену реакциясы да жүруі мүмкін: 

                                  

 
Диолефиндер 700ºС температурада полимерлену  арқылы  тығыздалуға 

бейім болады: 

 

 
                                                                    винилциклогексен 

және  алкендермен конденсацияланып циклді көмірсутектерді түзеді (диенді 

синтез  немесе Дильс-Алдер  реакциясы):  

        

 
 

Нафтенді көмірсутектер үшін жоғары температурада келесі өзгерістер 

тән: 

1) бүйір парафинді тізбектердің қысқаруы немесе деалкилденуі; 

2)  сақинаның  дегидрленуі  арқылы  циклоолефин және  ароматты 

көмірсутектердің  түзілуі; 

3) деалкилденуден соң полициклді нафтендердің толық немесе  жартылай 

дециклденуі; 

4) моноциклді нафтендердің олефиндерге немесе парафин мен диолефинге 

ыдырайды. 

 Деалкилдену. 500ºС температура шамасында бөліну негізінен   бүйір 

тізбектің ортасынан жүреді. Қыздыруды одан әрі жалғастыру кезінде бүйір 

тізбек қысқарады. Толықтай деалкилдену тек қана өте жоғары температурада 

мүмкін болады. Қысымды арттыру деалкилдену процесіне кедергі келтіреді. 

Метил және этил топтары  бәрінен қиынырақ бөлінеді. 

       Дегидрлену. Реакцияға қысымды төмендеткенде  қолайлы болады: 

 

 

 

( деполимерлену) 

 

( ыдырау) 

 

(ыдырау) 

(деструктивті  

конденсация)            
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Дециклдену.  500-600 ºС нафтендер екі олефинге ыдырайды.  

 

 

 
                                              

Нафтендердің ыдырауы тізбекті жүрмейді. Ыдырау реакциялары  

термодинамикалық және кинетикалық тұрғыдан қарағанда дегидрлеу  

реакцияларымен бәсекелесіп жүреді. Сондықтан реакция өнімдерінде 

әруақытта қанықпаған және ароматты көмірсутектер кездеседі. 700-800ºС 

температурада циклогексан этан және бутадиен түзе отырып ыдырайды: 

 

                               
         

 Ароматты көмірсутектер термиялық тұрақты болып келеді.  

Сондықтан термодеструктивті процестің температурасы жоғарылаған сайын 

олардың мөлшері сұйық өнімдерде жинақталады.  

Ұзын бүйір тізбекті арендер деалкилденуге бейім болады. Көбіне бүйір 

тізбек 1 және 2 атомдар арасында үзіледі, яғни сақинадан санағанда β-

байланыс үзіледі:            

 

 
 

Сондықтан деалкилдену нәтижесінде негізінен толуол мен ксилолдар  

түзіледі.  

          Бензол, нафталин және антрацен сияқты тағы басқа жалаң ядролы 

арендер іс жүзінде ыдырауға ұшырамайды. Олардың өзгерістерінің негізгі 

бағыты сутегіні бөле жүретін конденсация  болып табылады. Нәтижесінде 

полициклді ароматты көмірсутектер  жинақталады: 

 

                           

                                                                   дифенил  

 

Сонымен, мұнай шикізатын деструктивті өңдеу кезінде келесідей негізгі 

химиялық реакциялар жүреді: ыдырау, деалкилдеу, дегидрлеу, полимерлену, 

қанықпаған көмірсутектердің  циклденуі, нафтендердің дециклденуі, 
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олефиндердің деструктивті конденсациясы, ароматты көмірсутектердің 

конденсациясы, кокстың түзілуі. Осы реакциялардың және шикізат 

көмірсутектерінің басқа да өзгерістерінің нәтижесінен түзілетін газдың, 

бензиннің, аралық фракциялардың, крекинг қалдығы мен  кокстың шығымы, 

сонымен қатар өнімдердің сапасы мен химиялық құрамы тәуелді болады. 

 

10.3. Термиялық процестердің механизмі  

        

Көмірсутектердің термиялық реакциялары молекулалық, тізбекті немесе 

тізбексіз радикальды механизмдер бойынша жүруі мүмкін. Термиялық 

процестер жағдайында ионды реакциялар жүрмейді, себебі С–С 

байланысының гетеротипті ыдырауы үшін 1206 кДж/моль энергия қажет, ал 

гомотипті ыдырауына 360 кДж/моль жеткілікті. 

Термиялық процестің радикалды-тізбекті ыдырауы, кез-келген  тізбекті 

процестер сияқты 3 кезеңнен тұрады: тізбектің қозуы, тізбектің жалғасуы, 

тізбектің үзілуі.  

Тізбектің қозуы. Алкандардың С–С-байланысының диссоциациялану 

энергиясы (360 кДж/моль) С–Н-байланысының диссоциациялану 

энергиясынан (412 кДж/моль) аз болады, сондықтан термодеструктивті 

процестерде ыдырау алдымен С–С-байланысы бойында  жүреді. Тізбектің 

ортасына қарай байланыстың ыдырау энергиясы әруақытта төмен болады:  

 

 
 

Шамамен 600 ºС температурада СН3
•, С2Н5

• радикалдары, сонымен  қатар 

Н• қысқа мерзімде (10-3-10-4 сек) бос күйінде тұрақты бола алады, оларды бос 

радикалдар деп атайды.  

Молекулалық массалары жоғары радикалдар тұрақты емес, олар лезде 

олефин мен жаңа радикал немесе сутегі атомын түзіп ыдырап кетеді, 

мысалы: 

 

 
       Тізбектің  жалғасуы. Бос радикалдар бастапқы шикізат молекуласымен 

соқтығысып, жаңа радикалдар пайда болатын тізбекті реакцияны туғызады. 

 

 
        Тізбекті реакцияның дамуы барысында бос радикалдар үсті-үстіне 

түзіледі, сөйтіп алканның бастапқы молекуласының біраз бөлігі реакцияға 

түседі. Сондықтан да, реакция өнімдерінің негізгі бөлігі көмірсутек тізбегінің 

тікелей ыдырауының нәтижесінде емес, бос радикалдардың көмегімен 

тізбекті реакцияның нәтижесінде түзіледі. 
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       Тізбектің үзілуі. Тепе-теңдік орнаған соң, бос радикалдардың бір-бірімен 

кездесу ықтималдығы артады. Бұл тізбектің  үзілуіне әкеледі: 

 

 
Олефин молекуласының энергетикалық ерекшеліктерінің анализі 

көрсеткендей, қос байланыстан есептегенде β−орындағы С−С-  

байланысының  диссоциациялану энергиясы  төмен болады: 

                                 

 
Бұл көміртегі тізбегінің ең ықтимал үзілу орны болып табылады (β−байланыс 

ережесі). 

       Алкендердің ыдырау механизмі алкандардағы сияқты тізбекті сипатта 

болады. Түзілген радикалдар өте тұрақсыз, бутадиенмен тұрақталады: 

 

 

        

 Жоғары температурада (600-700 ºС) осыған ұқсас реакциялар С2-С4 

олефиндерде де жүреді. Мысалы, этиленнен бутадиен мен сутегі түзіледі. Бұл 

реакция пиролизге тән.   

С=С байланысы С−Н байланысынан берік, сондықтан да этилен алғаш 

ыдырағанда винил радикалы және сутегі атомы түзіледі. Түзілген радикалдар 

этиленмен реакцияласып, соңында винил радикалдарының соқтығысуы 

нәтижесінде реакция аяқталады: 

 

 
     

Егер тізбектің үзілу жылдамдығы оның жалғасу жылдамдығынан  көп 

болса, онда тізбек әрі қарай жалғаспай, радикалды тізбекті механизммен 

жүрмейді. Мысалы, толуолдың термиялық ыдырау реакциясын қысқартылған 

сызба нұсқа арқылы көрсетуге болады: 
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       Толуол молекуласында С6Н5СН2−Н байланысы ең әлсіз болып  

табылады, сондықтан, түзілген сутегі атомы толуолмен өте тез арада 

реакцияға түседі. Түзілген бензил радикалдарының активтілігі төмендеу 

болғандықтан, олар тек қана рекомбинация реакциясына түсе алады. 

Нәтижесінде тізбекті процесс тоқтап қалады.  

Радикалдар тек қана мономолекулалы ыдырау кезінде емес, сонымен 

қатар  бимолекулалы  реакцияларда  да  түзіле алады: 

 

 
Мұндай реакциялардың активтену энергиясы олардың жылу эффектісіне  тең 

болады. 

       Кей жағдайда бимолекулалы реакцияларда радикалдардың түзілуі 

молекулалардың мономолекулалы ыдырауына қарағанда жоғары 

жылдамдықпен жүреді. Мысалы, этилен мен пропилен қоспасының  

бимолекулалы реакциясы пропиленнің мономолекулалы ыдырауына 

қарағанда тезірек жүреді: 

 

 
 

Қысымның жоғарылауы мен температураның төмендеуі радикалдардың 

бимолекулалы түзілу жылдамдығын, мономолекулалы ыдырауға қарағанда  

арттырады. Көп жағдайда радикалдардың мономолекулалы түзілу жолы 

бимолекулалыға қарағанда жоғары  жылдамдықпен  жүреді. 

       Радикалдар химиялық қанықпаған бөлшектер болғандықтан, оларға 

жоғары реакциялық қабілет тән және әртүрлі реакияларға жоғары  

жылдамдықпен түседі. Белсенділігі бойынша радикалдарды келесідей  

қатарға  орналастыруға болады: 

 

 

 
       

 Радикалдар мынадай реакцияларға түседі: 

1) Орынбасу. QRRHHRR 


11  реакциясы жылу эффектісіне (Q) 

тәуелді активтену энергиясымен (Е) жүреді. Бұл тәуелділік  көмірсутекті 

радикалдардың молекулалармен реакциясы үшін ±6 кДж/моль дәлдікпен 

кДж/моль 

кДж/моль 
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Поляни-Семенов ережесі бойынша жазылған. Экзотермиялық реакциялар 

үшін Е = 48 – 0,25 Q кДж/моль, ал  эндотермиялық реакциялар үшін Е = 48 – 

0,25 Q + Q = 48 + 0,75 кДж/моль тең болады. 

        Молекулада беріктілігі әртүрлі С–Н байланыстары бар болса,  

радикалдың молекуламен реакциясы айтарлықтай таңдамалы болады. 

Мысалы, •СН3 радикалының пропиленмен әрекеттесуі 3 бағытта жүреді және 

активтену энергиясы 1-ші бағытта 29 кДж/моль, 2-ші бағытта 54 кДж/моль 

және 3-ші бағытта 54 кДж/моль құрайды, яғни бірінші бағыт тиімдірек болып 

табылады: 

 

. 

       Қосылу. Радикалдың қанықпаған көмірсутегі молекуласымен әрекеттесуі 

кезінде сутегі атомының үзілуімен қатар, еселі байланысқа радикалдың 

қосылуы да жүреді: 

 

 
 

        10.4–Кестеде көмірсутек радикалы мен сутегі атомы үшін кейбір  

орынбасу  реакцияларының  кинетикасы  көрсетілген. 

                                     

Кесте  10.4. Сутегі атомы мен көмірсутек радикалы үшін кейбір 

        орынбасу реакцияларының  кинетикасы 

 

Реакция 
Ко, 

см3с/моль 

Е, 

кДж/моль 

 

Н  +  С4Н10   Н2  +  втор-С4Н9
   

Н  +  изо-С4Н10    Н2  +  трет-С4Н9

 

Н  +  С2Н4    Н2  +  С2Н3
 

СН3
  +  Н2    СН4  +  Н 

СН3
  +  С4Н10    СН4  +  втор-С4Н9


 

СН3
  +  изо-С4Н10    СН4  +  трет-С4Н9


 

СН3
  +  С3Н6    СН4  +  С3Н5


 

СН3
  +  С6Н5СН3    СН4  +  С6Н5СН2


 

С2Н5
  +  Н2    С2Н6  +  Н 

С2Н5
  +  С7Н16    С2Н6  +  втор-С7Н15

 

 

 

1012,610,30 

1013,270,09 

1012,930,15 

1011,7 

1011,210,16 

1011,000,27 

1010,50,3 

1011,000,26 

1011,5 

1012,0 

 

222,7 

22,40,7 

30,12,1 

41,52,1 

37,81,3 

32,62,1 

31,42,5 

35,42,2 

45,2 

44,41,7 

 

кДж/моль 

кДж/моль 

кДж/моль 
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       Қосылу реакциясының активтену энергиясы жылу эффектісімен  

байланысты. Бұл кезде π-байланысты үзуге 249 кДж/моль жұмсалып,  жаңа 

С–С байланысы түзілгенде радикалдың түріне қарай 325-354 кДж/моль 

энергия бөлінеді. Сәйкесінше, реакцияның жылу эффектісі 76-105 кДж/моль 

және активтену энергиясы 22-29 кДж/моль құрайды. Сутегі атомының 

қосылу реакциясы үшін Q > +160 кДж/моль және Е ≈ 8 кДж/моль.  

10.5–Кестеде сутегі атомы мен көмірсутек радикалдары үшін кейбір 

қосылу реакцияларының кинетикасы көрсетілген. 

 

 

Кесте 10.5.  Сутегі атомы мен көмірсутек радикалы үшін   

кейбір қосылу реакцияларының  кинетикасы 

 

Реакция Ко, см3с/моль Е, кДж/моль 

 

Н  +  С3Н4    С2Н5
 

Н  +  изо-С4Н8    С4Н9
 

Н  +  С6Н6    С6Н7
 

СН3
  +  С2Н4    С3Н7

 

СН3
  +  С3Н6    С4Н9

 

С2Н5

  +  С2Н4      С4Н9

 

 

 

1013,020,27 

1013,95 

1012,69 

1011,310,10 

1011,400,53 

1011,630,51 

 

7,41,9 

9,2 

12,2,5 

29,70,9 

31,74,2 

33,53,8 

 

3) Ыдырау. Радикалдардың ыдырауы жұптаспаған электроны бар 

көміртегіден санағанда β-орындағы байланыстан болуы мүмкін және бұл 

кезде олефин түзіледі: 

 

 
 

10.6 – Кестеде Поляни-Семенов ережесімен анықталған активтену 

энергиясы мен ыдырау реакциясының кинетикасы көрсетілген. 

 

Кесте 10.6. Кейбір көмірсутек радикалдарының ыдырау 

реакцияларының  кинетикасы 

 

Реакция Ко, с
-1 Е, кДж/моль 

 

С2Н5
    С2Н4  +  Н 

С3Н7
   С2Н4   +  СН3

 

изо-С3Н7
    С3Н6  +  Н 

 

1014,370,20 

1014,760,31 

1014,6 

 

166,23,0 

140,32,9 

159,04,2 
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втор-С6Н13
    С3Н6  +  С3Н7

 

 

1013,5 108,8 

 

Q α= 126 кДж/моль; Q β= -138 кДж/моль; Qγ = -188 кДж/моль;  

Сәйкесінше, Е α= 142 кДж/моль;  Е β= -151 кДж/моль; Еγ = -189 кДж/моль;  

 

Радикалдың үзілуі әртүрлі бағытта жүре алатын болған жағдайда  

ыдыраудың ықтималдылығы біріншіден, мүмкін болатын реакциялардың  

жылу эффектілерінің  қатынасымен  анықталады. Мысалы: 

 
      Бирадикалдар да радикалдар сияқты үзіледі, бірақ  бұл  кезде   бос 

валенттіліктер жоғалады. 

 

 
4) Изомерлену. Сутегі атомының молекуладан бөлінуі кезінде   

радикалдың изомерленуі жүреді: 

 

 
Мұндай реакциялар циклді аралық кезеңнің пайда болуы арқылы жүреді 

(активтенген комплекс): 

 

 
       Мұндай реакциялардың кинетикалық параметрлері тәжірибе жүзінде 

зерттелмеген. Активтену энергиясын  мына  қосынды арқылы  көрсетуге 

болады: 

E E E    
E  –  бимолекулалы орынбасу реакциясының активтену энергиясы, 

E   – активтенген комплекстегі кернеу энергиясы. 

 

Мысалы н-децил радикалының 1 → 2 изомерленуі 21 кДж/моль  энергия 

бөледі, ал активтену энергиясы ≈ 42 кДж/моль тең болады. Активтенген 

кешендегі үш мүшелі циклдің кернеу энергиясы 147 кДж/моль тең. 

Сәйкесінше, Е1→2 = 42 + 147 = 189 кДж/моль. Осыдан, 1,2-изомеризациясы 

үшін көп энергия қажет екенін көруге болады. Осы сияқты, 1,3-

изомеризациясына қарағанда ыдырау реакциясы тез жүреді. 1,5-

изомеризациясы ыдырауға қарағанда жеңіл жүреді. 1,4-, 1,6- және 1,7-
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изомеризациялары мен ыдырау реакциялары бір реттегі жылдамдықпен 

жүреді. 

5) Рекомбинация және диспропорциялану. Рекомбинация молекуланың 

радикалдарға мономолекулярлы ыдырауына кері реакция болып табылады: 

 

 
Диспропорциялану радикалдардың екі молекуладан түзілуіне кері реакция 

болып табылады: 

 

 
      Рекомбинация мен диспропорциялану реакцияларының активтену 

энергиясы нольге тең. 

      Реакция өнімдері тізбектің жалғасуы, қозуы және үзілуі кезеңдерінде 

қатысуы мүмкін. Нәтижесінде бастапқы көмірсутектің термиялық 

ыдырауының кинетикасы реакцияның тереңдігі ұлғайған сайын өте көп 

өзгеріске ұшырауы мүмкін. 

Реакцияның нақты механизміне сәйкес оның өнімдері тізбектің  қозу 

және үзілу кезеңдерін тездетуі мүмкін, сөйтіп жалғасу тізбегінің жаңа 

реакцияларын туғызуы мүмкін. Сондықтан да реакцияның тереңдігі өскен 

сайын ол өздігінен қысқарып немесе өздігінен тоқтауы мүмкін. Мысалы, 

пропанның, бутанның және пентанның термиялық ыдырауы пропеннің 

түзілуі нәтижесінде өздігінен тоқтауы мүмкін, себебі пропеннің бос 

радикалдармен реакциясы кезінде белсенділігі төмен радикалдар пайда 

болады: 

 

 

 
          

Алкил радикалдарының бастапқы көмірсутекпен реакциясының 

жылдамдығы Н• және •СН3 радикалдарынан төменірек, •СН3   радикалы Н• 

қарағанда реакцияға баяу түседі, ол реакцияның өздігінен тоқтауына алып 

келеді. 

          Циклогексанның термиялық ыдырауы, керісінше, өздігінен тездейді. 

Мұның себебі бирадикалдардың түзілуімен байланысты, олар 1-гексенге 

изомерленуі кезінде β−ережесіне сәйкес ыдырап, радикалдардың  түзілуін 

тездетеді: 
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10.4.     Көмірсутектердің   газды   фазадағы   өзгерістері 

 

Алкандар көміртегі мен сутегіге дейін келесі температураларда 

ыдырайды: СН4 ≥ 900 К, С2Н6 ≥ 500 К, С3Н8 ≥ 400 К, С4Н10 ≥ 350 К, С5Н12 ≥ 32 

К, С6Н14 және одан жоғары өкілдері = 300 К. Алкандарға ыдыраудан басқа, 

термодинамикалық тұрғыдан дегидрлеу, крекинг, ароматтану, циклдену және 

дегидрокрекинг реакциялары тән: 

 

Дегидрлеу 

С2Н6    С2Н4   +  Н2                           1100К         

С3Н8   С3Н 6  +  Н2                           1000К 

С4Н10    1-С4Н8  +  Н2              1000К  

С5Н12    1-С5Н10  +  Н2                 1000К    

С6Н14     1-С6Н12  +  Н2                    1000К   

С10Н22    1-С10Н20  +  Н2                  1000К  

Крекинг 

С3Н8    С2Н4   +  СН4                            600К 

С4Н10    С2Н4  +  С2Н6                  700К 

С4Н10    С3Н6  +  СН4                   600К  

С5Н12     С3Н6  +  С2Н6                  600К 

С6Н14    С3Н6  +  С3Н8         600К 

С10Н22    1-С5Н10  + С5Н12            600К  

Ароматтану 

С6Н14     С6Н6  +  4Н2                     630К   

С10Н22    С6Н5СН2СН2СН2СН3  +  4Н2                630К 

Циклдену 

С6Н14     цикло-С6Н12  +  Н2                          1100К 

С10Н22    цикло-С6Н11СН2СН2СН2СН3  +  Н2            800К 

Дегидрокрекинг 

С4Н10    2С2Н4  +  Н2              800К  

С5Н12     С3Н6  +  С2Н4  + Н2              820К 

С6Н14     3С2Н4  +  Н2                  810К 

С10Н22    5С2Н4  +  Н2                   750К  

 

        Алкандардың термиялық ыдырауы радикалды-тізбекті механизм 

бойынша жүреді. Мысалы, термиялық крекинг жағдайында бутан  біріншілік 

және екіншілік бутил радикалдарына ыдырайды, олар  этиленнің, этанның, 

сутегінің, пропан мен метанның түзілуіне әкеледі. 
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Азғантай дәрежеде (10%) дегидрлену жүруі мүмкін:  

 

 
 

Циклоалкандар үшін термодинамикалық тиімді реакциялар – 

элементтерге дейін ыдырауы мен циклопентанның  циклопентадиенге, 

циклогексанның сәйкес арендерге дейінгі дегидрленуі. Циклоалкандардың 

термиялық ыдырауы кезінде негізінен С2–С3-алкендер, СН4, С2Н6, С4Н8 және 

диендер түзіледі. Термодинамикалық тұрғыдан ароматтану және изомерлену 

реакциялары мүмкін болғанымен,  көміртегі атомдарының саны сәйкес келсе 

де алкендерде мұндай реакциялар жүрмейді. 

С−С байланысының алғашқы ыдырауы нәтижесінде бирадикал  түзіледі, 

ол тұрақты  молекулаларға  ыдырайды: 

 

 
Реакция тізбексіз механизм бойынша жүреді.  

С−Н байланысының алғашқы ыдырауы нәтижесінде монорадикалдар 

түзіледі, бірақ бұл реакцияның жылдамдығы баяу болғандықтан, тізбекті 

реакцияның қозуы тәжірибе жүзінде жүрмейді. Алайда, реакция өнімдерінің 

– қабысқан қос байланыстары бар алкадиендердің жинақталуы, тізбектің  

қозуын  жеңілдетеді. Нәтижесінде крекингтің онша терең емес кезеңінде 

тізбекті процесс бирадикал арқылы  жүретін реакциядан тез болып, бастапқы  

сатыларында өздігінен  үдей түседі. 
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-ыдырау изомерлену 

 
        Алкендер мұнай фракцияларында өте аз болады, олар алкандар мен 

циклоалкандардың термиялық ыдырау нәтижесінде түзіледі. Алкендердің 

термиялық өзгерістері реакцияның ақырғы өнімдерінің  құрамын анықтайды. 

Сондықтан да, алкендердің термиялық өзгерістерінің заңдылықтары ерекше  

қызығушылықты тудырады.  

Төменде берілген температурада (К), кейбір алкендердің реакциялары 

стандартты жағдайда Гиббс энергиясының төмендеуімен жүреді: 

2С2Н4   1-С4Н8         800  

3С2Н4    1-С6Н12               750 

С2Н4     С2Н2             1400 

3С2Н4    1,3-С4Н6  +  С2Н6        880 

3С2Н4    1,3-С5Н8  +  СН4        1050 

3С2Н4    С6Н6  +  3Н2                             Барлық температураларда 

3С2Н4     цикло-С6Н10  +  Н2      750 

4С2Н4    1,3-С4Н6  +  С3Н6  +  СН4     1050 

4С2Н4    1,3-С4Н6  +  С2Н2  +  2СН4     1400 

2С3Н6    1-С6Н12        800 

2С3Н6    цикло-С6Н12       700 

2С3Н6    С6Н6  +  3Н2       400  

3С3Н6    2С4Н6-1,3  +  СН4  +  Н2     1000 

С3Н6    С3Н4  +  Н2           1450 

2С3Н6    С3Н4  +  СН4  +  С2Н4      1100 

3С3Н6    1,3-С4Н6  +  2С2Н4  +  СН4          800 

2С3Н6    3С2Н4         950 

С3Н6    С2Н2  +  СН4       1080 

1-С6Н12    1,3-С4Н6  +  С2Н6      600 

1-С6Н12    1,3-С4Н6  +  С2Н4  +  Н2     820 
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    (а) (б)     

1-С6Н12    1-С4Н8  +  С2Н4      700 

1-С6Н12    3С2Н4        750 

1-С6Н12    С6Н6  +  3Н2       450 

 

         Термиялық процестерде (450-500 оС) жүретін термодинамикалық  

мүмкін реакцияларға олефиндердің төменгі молекулалы алкендерге,  

диендерге, алкандарға ыдырауы, арендердің түзілуі, ал жоғары 

температураларда – ацетиленнің түзілуі жатады. 

Алкендердің ыдырауы негізінен тізбекті механизм бойынша жүреді. 

Этилен жоғары температурада және төменгі қысымда ацетилен мен 

сутегіні түзіп дегидрленеді: 

 

 
       600 оС-тан төмен температурада винил радикалы тек қана бастапқы 

этиленге қосылу реакциясына түсіп, тізбекті процесті әрі қарай 

жалғастырады: 

 

 
Температура неғұрлым төмен, ал қысым жоғары болған сайын, 

соғұрлым (б) реакциясының (бутиленнің түзілуі) ролі артады және (а) 

реакциясының (бутадиеннің түзілуі) ролі төмендейді. 

Пропилен жоғары температурада және төменгі қысымда Н2, СН4, С2Н4, 

және аллен ( СН2=С=СН2) түзіп ыдырайды: 

 

 
       Салыстырмалы жоғары температурада (600-700˚С) және  атмосфе-ралық 

қысымда аллил радикалының негізгі реакциялары бастапқы молекуланың қос 

байланысына қосылу болып табылады. 
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Гексил радикалдары реакцияларының өнімдері күрделі қоспа – негізінен 

бутадиен, бутилен, пропилен, этилен, метан, сутегі және  сұйық өнімдерден 

тұрады. Циклоалкендер алкендерге қарағанда тұрақтырақ. Мысалы, 

циклогексен 600˚С жоғары температурада бензолға дегидрленеді.   

         Алкадиендер мен алкиндер алкендерге қарағанда термиялық 

тұрақтырақ. Салыстырмалы төмен температурада (<400˚С) және 

атмосфералыққа жақын қысымда алкадиендер басқа көмірсутектерге тезірек 

айналады. Реакцияның негізгі бағыттары – мономолекулалы механизм 

арқылы жүретін диенді синтез:  

                          

 
Ацетилен мұндай температурада арендерге конденсациялануы мүмкін.  

450-1100˚С температурада  диенді синтез төмен дәрежеде жүреді, 

негізінен радикалды тізбекті  ыдырау жүреді. Бутадиеннің  термиялық 

ыдырауы конденсация өнімдерінің күрделі қоспасының – винилцикло-гексен, 

бензол және оның туындылары, Н2, СН4, С2Н6 – түзілуіне әкеледі. 

Ацетилен бұл жағдайда арендердің күрделі қоспасын (бензол, стирол, 

нафталин, антрацен, фенантрен, пирен, хризен және т.б.) береді.  Жоғары 

температурада ыдырау нәтижесінде бутадиен мен ацетилен, ал ацетиленнен – 

винилацетилен, диацетилен және бензол түзіледі. 

 

 
       Арендердің термиялық тұрақтылығы олардың құрылысына  байланысты 

өзгереді. Бензол, нафталин, толуол, ксилолдар және метилнафталиндер  

алкандарға қарағанда тұрақтырақ болып келеді. Ал, басқа алкиларендер 

алкандарға қарағанда жеңіл ыдырайды. Өте жоғары температурада 

орынбасушылары жоқ арендер жеке элементтерге дейін  ыдырап кетеді. 

Термиялық процесстер жағдайында орынбасушысы жоқ арендер 

дегидроконденсацияға және тығыздалуға түседі. Реакция тізбекті механизм 

бойынша жүреді. 
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β 

 

 
Нәтижесінде дифенил және сутегі түзіледі. 

Толуол  терең емес крекинг кезінде ыдырауға түседі: 

 

 

 

 
        С6Н5-С

•Н2 бензил радикалының белсенділігі төмен, сондықтан  ол 

негізінен рекомбинация реакциясына түседі және тізбектер одан әрі 

дамымайды.  

Температураны жоғарылатқан сайын бензил радикалының  

концентрациясы дибензилдегі С–С-байланысының үзілуі есебінен артады. 

Метилдифенил  және дифенилметан  түзіледі. 

 

    
Термиялық процестерде бүйір тізбектері ұзын арендердің алкил топтары 

ыдырайды. Әдетте бензол сақинасынан санағанда β-орындағы байланыс 

үзіледі. 

 

 
       Процестің негізгі өнімдері толуол, стирол және алкан болып табылады: 

 

 
       

 Көмірсутек қоспасының термиялық ыдырауы жылдамдығының жеке 

көмірсутектермен салыстырғанда көп айырмашылықтары бар. 
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Молекулалық реакциялар бір-бірінен тәуелсіз жүреді. Осы жүйеде 

жүретін тізбекті реакциялар әруақытта бір-бірімен  байланысты және, 

ережеге сәйкес, тізбектің  қозуы мен  үзілуінің ортақ сатылары болады. Егер 

термиялық ыдырауға А,B,C,D ... көмірсутектерінің қоспасы түсіп, соның 

ішінде А көмірсутегі радикалдарға үлкен жылдамдықпен ыдырайтын болса, 

онда тізбектің қозу жылдамдығы қоспадағы барлық  көмірсутектер үшін 

kА[А] тең болады.  

Егер R• радикалы В көмірсутегімен әрекеттескенде, белсенділігі төмен, 

тек қана рекомбинацияға қабілетті В• радикалы түзілетін болса және бұл 

кезде белсенді радикалдардың жойылу жылдамдығы басқа  реакцияларға 

қарағанда әлдеқайда жоғары болса, онда қоспадағы барлық көмірсутектер 

үшін тізбектің үзілу жылдамдығы kn [R•][B] тең болады. Стационарлық  

жағдайдан  келіп шығатыны: 

 

[ ]

[ ]

A

n

k A
R
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Қоспадағы әртүрлі көмірсутектердің ыдырау жылдамдығының  

қатынасы радикалдардың берілген көмірсутектермен тізбек түзу 

реакцияларының жылдамдықтары тұрақтыларының қатынасына тең болады. 

Берілген радикалдың әртүрлі көмірсутектермен реакциясының 

жылдамдықтары тұрақтыларының қатынасы, көп жағдайда, активтену 

энергиясы мәнімен анықталады. Тәжірибе жүзінде анықталғандай, қоспадағы 

көмірсутектердің термиялық ыдырауы бірінші реттегі реакциясы бойынша 

жүреді. Бұдан шығатыны, қоспадағы көмірсутектердің термиялық ыдырауы 

таза күйдегі көмірсутектерге қарағанда үлкен жылдамдықпен жүруі тиіс. 

 

10.5   Көмірсутектердің  сұйық  фазадағы  өзгерістері 

 

       Термодеструктивті процестерді сұйық фазада жүргізу, моно- және 

бимолекулалы реакциялар жылдамдықтарының қатынастары көзқарасы 

тұрғысынан, газ фазасында жоғары қысымда жүргізумен тең. Нәтижесінде  

көмірсутектердің және мұнай өнімдерінің сұйық фазадағы термиялық 

реакциялары бірдей температурада көп мөлшерде конденсация  өнімдерін 

және аз мөлшерде ыдырау өнімдерін береді. Сұйық фазада жүретін 

көмірсутектер өзгерістерінің жиынтық нәтижесіне «жасушалық эффект» 

және сольватация біршама әсер етеді.  

Газ фазасында молекулалар радикалдарға ыдыраған бойда тез жойылып 

кетеді, ал сұйық фазада түзілген радикалдар қасындағы молекулалардың 

жасушаларымен қоршалған болады. Радикалдарды кинетикалық тәуелсіз 

бөлшектер деңгейіне жеткенге дейін бір-бірінен алшақтату үшін қосымша 

активтену кедергісінен өту керек. Ол кедергі жасушадан радикалдың 

диффузиялануының активтену энергиясына тең. Жасушалық эффект сұйық 

фазалы реакцияның жиынтық активтену энергиясын газ фазасымен 
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салыстырмалы өзгерте алады. Сольватация полюсті бөлшектердің әрекеттесу 

жылдамдығына көп әсер етеді. Сұйық фазалы гомолитикалық реакциялардың  

кинетикасына сольватацияның әсері көбіне азғантай болып келеді. 

Көмірсутектердің термиялық реакциясының жылдамдығы  сольватацияның 

әсерінен 1,5-2 еседей  ғана өзгереді. 

Пиролиз  дегеніміз 670-1000 оС температурада жүргізілетін, мұнай және 

газ  шикізатының  термиялық  крекингісінің  ерекше түрі болып табылады. 

Пиролиздің мақсаты – көп мөлшерде қанықпаған  көмірсутекті газ алу. 

Пиролиздің режимі этиленнің, пропиленнің, бутиленнің және ацетиленнің 

максимум шығымына бағытталуы  мүмкін. Газбен қатар сұйық өнімдер – 

құрамында моноциклді (бензол, толуол, ксилол) және полициклді (нафталин, 

антрацен) арендер бар шайырлар түзіледі. 

Пиролиздің шикізаттары ретінде газ күйіндегі көмірсутектерді,  төмен 

октанды бензинді, керосин-газойлды фракцияны, мұнай қалдықтарын 

пайдалануға болады. Шикізатты таңдау ең алдымен алынатын өнімге 

байланысты анықталады.  

Пиролиз кезінде жүретін барлық реакцияларды 3 негізгі топқа  

біріктіруге болады: 1) алкендер түзе жүретін крекингтің бастапқы 

реакциялары мен дегидрлеу; 2) алкендер өзгерістерінің екіншілік 

реакциялары – полимерлену мен конденсация; 3) тікелей молекулалық 

ыдырау реакциясы, нәтижесінде  пирокөміртегі, сутегі, ацетилен түзіледі. 

       Пиролиздің нәтижесіне әсер ететін факторлар – температура, қысым,  

реакция уақыты мен шикізат сапасы болып табылады. 

Пиролиздің активтену энергиясы 270 кДж/моль кезінде температураны 

600 оС-дан 700 оС-ға дейін көтеру барысында реакция жылдамдығы 46 есе, 

700 оС-дан 800 оС-ға дейін – 22 есе, 800 оС-дан 900 оС-ға дейін – 13 есе 

артады. 

        Пиролиздің температурасы мен молекуланың энергоқанықтылығы 

жоғары болған кезде радикалдардың концентрациясы  артады. Бұл тізбек  

ұзындығының  қысқаруына әкеледі  және  радикалды-тізбекті ыдыраудың 

ролін арттырады, себебі бұл кезде жекелеген көмірсутектер бір-бірінен 

тәуелсіз бөлінеді. 

Температура пиролиз реакцияларының негізгі топтары арасындағы 

қатынасты анықтайды. Мұндай типті реакциялардың активтену энергиялары  

мәндерін  мынадай қатарға  орналастыруға  болады: 

 

13 2E E E   

мұндағы, Е1 –  біріншілік реакциялардың активтену энергиясы, Е2 –    екіншілік 

реакциялардың активтену энергиясы, Е3– молекулалық ыдыраудың активтену 

энергиясы. Осыған байланысты температура жоғарылаған сайын 1- және 3-

топтардың реакция жылдамдықтары 2-топтың реакция жылдамдығына 

қарағанда тезірек артады. 

       Егер пиролиздің мақсаты – алкендерді алу болса, онда реакцияны жоғары 

температурада жүргізу керек, себебі ыдырау реакциясының  жылдамдығы 
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полимерлену және конденсациялану реакцияларының жылдамдығынан 

жоғары болуы керек. Алайда температураны 900 оС артық жоғарылату тиімді 

емес, себебі бұл кезде молекулалық ыдырау реакциясы жоғары жылдамдықта 

жүре бастайды.  

       Берілген температурада қысымды жоғарылату арқылы алкенге және 

сутегі атомына ыдырап кететін этил, изопропил, үшіншілік-бутил 

радикалдарының үлесін азайтуға болады. Бұл кезде осы радикалдар үшін 

орынбасу реакцияларының ролі артады, нәтижесінде  алкендер мен сутегінің 

шығымы төмендеп, этан, пропан, изобутанның  шығымы жоғарылайды. 

Қысымды жоғарылату үшін көмірсутекті шикізатты бейтарап еріткішпен 

сұйылтады, сөйтіп көмірсутектердің парциальды қысымы төмен болғанымен, 

жүйедегі қажетті жалпы қысымды қамтамасыз етуге болады. Бейтарап 

еріткіш ретінде су буын қолданады, оны пиролиз өнімдерінен конденсация 

арқылы оңай бөліп алуға болады. Сонымен қатар, су буы белгілі бір дәрежеде 

пирокөміртегінің пайда болуын тежейді, оны мына реакциядан көруге 

болады: 

 

 
       Пиролиз бірінен кейін бірі жүретін реакциялардың жиынтығы  болып 

табылады, ондағы өнімдер (этилен мен пропилен) бастапқы шикізаттың және 

біріншілік ыдырау өнімдерінің бөлінуінен түзіледі. Сондықтан да мақсатты 

өнімнің максимум шығымына сәйкес келетін реакция уақытын қамтамасыз 

ету өте маңызды. Мысалы, 810 оС температурада және атмосфералық 

қысымда этиленнің максимум  шығымы 0,6-0,8 секундта, ал пропилендікі – 

0,2-0,4 секундта түзіледі. 

      Пиролиз нәтижесінде олефин алу үшін ең тиімді шикізат болып 

парафинді көмірсутектер табылады. Изопарафиндердің пиролизінде 

этиленнің шығымы аз болады, көбірек метан түзіледі. Пиролиздің  төменгі 

температураларында  ароматты  көмірсутектер  балласт болып табылады, ал 

температураны көтергенде – көп мөлшерде кокс және шайырлар түзіледі. 

Пиролиздің шикізаты ретінде мұнай өңдеу өнімдерінен тура айдалған 

бензин және бензин-рафинат қолданылады. Тура айдалған бензиннің 

рафинатқа қарағанда артықшылығы бар, яғни оның құрамында түзу тізбекті 

парафиндер көп болады, ал рафинаттың құрамында – 50%  дейін 

изопарафиндер кездеседі.  

Пиролиз жағдайында көмірсутек тізбегі метил радикалдары мен сутегі 

атомдары арқылы дамиды. Егер жүйеде  молекулалық  сутегі болса, онда 

C•Н3 және Н2 арасындағы реакцияменен C•Н3 радикалының көмірсутекті 

молекуламен  реакциясы бәсекелеседі. Нәтижесінде, егер сутегінің мольдік 

концентрациясы көмірсутегінің мольдік концентрациясымен бірдей болса, 

онда C•Н3 ең алдымен сутегімен орынбасу реакциясына түседі. Түзілген 

сутегі атомдары көмірсутек молекулаларымен реакцияға метил радикалының 

осындай реакцияларымен салыстырғанда жылдам түседі (шикізат тұрақтысы 

2-3 ретке көп).  
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Орынбасу реакцияларында сутегі атомдарының талғамдылығы С•Н3 

қарағанда төмен, сондықтан біріншілік алкилді радикалдар көп мөлшерде 

түзіледі де, нәтижесінде этиленнің шығымы көбееді.  

Сутегінің қатысы көп жағдайда екіншілік реакцияларды, яғни 

диендердің түзілуін тежейді. Сутегі қатысында жүретін пиролиз кезінде 

толуолдың деалкилденуі іске асады:  

 

 
Реакция Гиббс энергиясының төмендеуі арқылы жүреді, яғни реакция тепе-

теңдігі оңға қарай ығысады. Бұл реакцияның іс жүзіндегі ролі жоғары. 

 

10.6. Пирокөміртегі мен күйенің  түзілуі 

        

Көмірсутектердің сұйық фазалы термиялық ыдырауында гомогенді  

реакциялармен қатар, белгілі дәрежеде қатты заттың, яғни құрамында ≥ 99% 

көміртегі бар пирокөміртегінің түзілуі, қатар жүреді.  Пиролиз пешінің 

реакциялық құбырлары қабырғасын пирокөміртегінің жабуы әрекеттесуші 

қоспаға жылу берілудің жалпы коэффициентін көп төмендетеді. Дисперсті  

пирокөміртегінің – күйенің газды  көлемде  түзілуі процесс өнімдерін бөліп 

алуды едәуір қиындатады. Күйе түйірлерінің орташа диаметрі температураға 

байланысты 40-3000 нм дейін болып келеді. Күйенің түзілуі әруақытта 

жоғары  температурада  басталады. Әртүрлі көмірсутектердің күйе түзуге 

қабілеті де әртүрлі дәрежеде болады. Көмірсутек молекуласындағы С : Н 

санының өсуіне қарай күйенің шығымы белгіленген жағдайда жоғарылайды. 

Сутегі күйенің түзілуін тежейді.  

Күйенің түзілуі пирокөміртегінің түзілуі сияқты көмірсутек  

молекуласының  жеке элементтерге дейін тікелей ыдырауы есебінен  жүреді. 

Ароматты емес көмірсутектер үшін күйеден бұрын ацетиленнің түзілуі 

алғышарт болып  табылады, бұл жағдайда күйе бөлшектері осы ацетиленнен 

түзіледі деп болжайды. Ароматты көмірсутектерден күйе бөлшектерінің 

пайда болуы ацетиленмен салыстырғанда үлкен жылдамдықпен жүреді. 

Конденсацияланған арендердің санының өсуіне қарай күйе бөлшектерінің 

түзілу жылдамдығы артады.  

Күйе мен пирокөміртегі көмірсутекті газдың жоғары температуралы 

пиролизінің өнімдері, процесс радикалды-тізбекті механизм бойынша жүреді. 

Бұл процестің ақырғы өнімдері 1000 оС температурада термодинамикалық 

тұрақты – молекулалық сутегі мен бос көміртегі. Мысалы, метаннан, яғни 

құрамында сутегі ең көп көмірсутектен, күйе түзілудің мүмкін механизмін 

қарастырайық: 

 

                 

        Метанның термиялық ыдырауының ең қарапайым жолы бірнеше 

дегидрлеу кезеңдерінен тұруы мүмкін:  
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кДж/моль 

 

 
Бірақ, есептеулер көрсеткендей, сутегі атомының, көмірсутек 

радикалдарының және газ тәрізді көміртегінің түзілуіне жұмсалатын энергия  

шығыны өте үлкен, мысалы: 

 

      
 

Көмірсутектер радикалдарының түзілуіне жұмсалатын энергия шығыны 

радикалдар іріленген сайын үздіксіз азаяды. Энергетикалық шығындарды 

есептей келгенде, келесі сызбанұсқа сенімді көрінеді: 

 

 
Аралық радикалдардың көміртекті тізбегінің өсуін радикалды-тізбекті 

процесс деп қарастыру керек, оның бірінші сатысы мына реакцияның 

термиялық қозуы болып табылады: 

 

 
Одан әрі түзілген радикалдардың екеуі де метан молекуласымен  

әрекеттеседі: 

 

 
Бірінші реакцияның нәтижесінде көміртекті тізбектің өсуі жүреді, бұл 

процесс одан әрі жалғасады: 

 

 
       Көмірсутекті радикалдың басқа көмірсутек молекуласымен  әрекеттесуі 

нәтижесінде жаңа, жоғары молекулалы (сондықтан да тұрақты) көмірсутекті 

радикал түзіледі. Әрине, мына сызбанұсқа бойынша сутегі атомы мен 

көмірсутекті молекуланың түзілуін күтуге де болатын еді: 

 

 
бірақ бұл бағыт сутегі атомының өте тұрақсыздығына байланысты 

термодинамикалық тиімсіз болып табылады. 

Бензолдың полициклденуі сутегі атомының бөлініп шығуымен  және 

фенил радикалының ассоциациясымен басталады. Нәтижесінде бензол 

сақиналары конденсацияланған полициклді молекулалар  түзіледі. Процестің 

тізбекті-радикалды сипаты анық. Түзілген аралық  көмірсутекті 
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радикалдардың жұптаспаған электрондары жоғары дәрежеде 

делокализацияланған, келесі кезекте олар конденсацияға түседі. Полициклді 

көмірсутектердің көлемі өсе береді де, сутегіні  шетке ығыстырады, оның 

салыстырмалы мөлшері азая түседі.  Кристаллиттердің біртіндеп қалыптасуы 

жүреді, ал соңынан күйе  бөлшектерімен бірігеді. Осының нәтижесінде күйе 

құрылымы қалыптасады: 

      

  

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.7. Термиялық  крекинг 

       

Мұнай өңдеу өнімдерінің ауыр қалдықтарын термиялық крекинглеу 

процесі автомобиль бензинін (ескірген әдіс), кокс өндірісінің шикізаты – 

жоғары ароматталған газойлді, аз тұтқырлықты қазандық мазутын алу үшін 

қолданылады. 

Процесс 470-540 oС температурада, 2-7 МПа қысымда жүргізіледі. 

Автомобиль бензинін алу үшін шикізат ретінде салыстырмалы жеңіл  мұнай 

фракциялары (200-350 oС) қолданылады. Тұтқырлығы төмен қазандық жанар 

майларының, сонымен қатар күйе мен кокстың шикізаты ретінде мұнай 

қалдықтары – жартылай гудрондар және гудрондар қолданылады. 

       Термиялық крекингтің негізгі өнімдеріне көмірсутекті газ, крекинг-

бензин, керосин-газойлды фракция, термогазойл және крекинг-қалдық 

жатады. Термиялық крекинг газының құрамында қанықпаған көмірсутектің 

мөлшері біршама болғандықтан, оларды  мұнайхимиялық шикізат ретінде 

қолданады. 

       Бензиннің химиялық тұрақтылығы төмен және октан саны аз (66-68) 

болғандықтан, оны қосымша тұрақтандыру қажет болады.  

       Термогазойль – техникалық көміртегі өндірісі үшін шикізат ретінде 

қолданылады. 
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        Крекинг-қалдық (350 оС жоғары фракция) қазандық жанар майы ретінде 

қолданылады. Крекинг-қалдықтың тікелей айдалған мазутқа қарағанда жану 

жылуы жоғары, қату температурасы мен тұрақтылығы төмен болып келеді. 

       Қазіргі уақытта термиялық крекинг өзінің маңызын жоғалтты. 

 

10.8. Мұнай шикізатының кокстену  процесі 

 

       Кокстену процесі – мұнай коксын және кең фракциялық құрамдағы  

дистилляттар алуға бағытталған. 

       Мұнай коксының шикізаты ретінде бензиннен айырған мұнай, біріншілік 

өңдеудің қалдықтары – мазут, жартылай гудрон, гудрон, екіншілік өңдеудің 

өнімдері – крекинг-қалдықтар, каталитикалық крекингтің ауыр газойлдары, 

пиролиздің шайырлары, сонымен қатар  табиғи асфальтендер мен май 

өндірісінің қалдықтары (асфальттар, экстрактлар) қолданылады. 

       Сұйық фазалы термиялық процестерде құрамында бензолда ерімейтін 

көміртегінің көп мөлшері бар қатты зат – кокстың түзілуі мүмкін. Кокс 

бензолда ерімейтін, бірақ күкіртті көміртекте еритін карбеннен және барлық 

ерткіштерде ерімейтін карбоидттен тұратын зат. Кокстағы С : Н атомдық 

қатынасы 2-4 тең. Кокстың тығыздығы 1,4-1,5 тең. Кокстағы карбеннің 

мөлшері көп емес, көбіне 2%-ден аспайды және кокстың түзілу 

температурасы жоғары болған сайын карбеннің мөлшері төмен болады. 

Карбендер жоғары молекулалы заттар. Карбоидтар – үшөлшемді полимерлер, 

көміртегі атомының  көп бөлігі конденсацияланған аренді құрылымдарда 

орналасқан қосылыстар. 

Кокстың түзілуі тізбектелген бірнеше конденсациялану реакцияларының  

нәтижесінде жүреді, әрбір сатыда түзілген өнімнің молекулалық массасы мен 

ароматтылығы артып отырады, келесі сызбанұсқамен жүреді: 

 

Көмірсутектер  →  Шайырлар  →  Асфальтендер  →   Кокс 

 

Мұнайдан немесе оның өңдеу өнімдерінен бөлініп алынған 

асфальтендердің термиялық ыдырауы, атмосфералық қысымда инертті газ 

ағынында жүреді.  Кокс аралық сатыларсыз түзіледі және мына теңдеу 

бойынша  сипатталады: 

 

Асфальтендер  →  Кокс  +  Жеңіл өнімдер 

 

Мұнайдан алынған асфальтендерден кокстың шығымы 50-60%, ал 

ароматталған, деструктивті процестер өнімдерінен түзілген асфальтендерден 

75-80% кокс алынады.  

Температура баяу кокстану процесінің барысы мен нәтижесіне әртүрлі 

әсер етеді. Мысалы, температураны арттырғанда сұйық фазада қалатын және 

толықтай ыдырауға түсетін өнімдердің саны азаяды да, кокстың шығымы 

төмендейді. 
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       Камерадағы температураның арттырғанда коксталатын өнімнің  

тұтқырлығы және ісінуі төмендейді. Сонымен қатар, сұйық фазада  

асфальтендердің жинақталу периоды кокс түзілудің шекті концентрациясына 

жеткенге дейін қысқарады, камераның кокспен толу мерзімі төмендеп, 

бастапқы түзілген кокстың деструкциясы артады, соған байланысты 

қыздырғанда бөлініп шығатын өнімдердің мөлшері азаяды. 

       Камерадағы қысым температурамен бірге сұйық фазада қалатын 

шикізаттың үлесін анықтайды, ол кокстың шығынына әсер етеді. Көбіне 

камерадағы қысымның мөлшері 0,2-0,3 МПа және одан көп өзгермейді. 

       Шикізаттың сапасы өнімдердің шығымына, сапасына және 

технологиялық процестің барысына әсер етеді. Шикізаттағы  асфальтеннің 

мөлшері және оның ароматтылығы неғұрлым көп болса, кокстың шығымы 

сәйкесінше артады.   

Жоғары сапалы кокс дистиллятты көп ароматталған шикізаттан 

алынады. 

Коксталу нәтижесінде мұнай коксынан басқа газ, бензин, орта және ауыр 

коксты дистилляттар алынады. 

Мұнайды алғаш өңдеу қалдықтарынан алынатын кокстың  шығымы 15-

25 массалық %, ал екіншілік өнімдерден – 30-35 массалық % алынады.  

Кокспен қатар көп мөлшерде сұйық және газ тәрізді құнды өнімдер 

түзіледі. Олардың жалпы шығымы бастапқы шикізатқа есептегенде 70%-ға 

жетеді. 

      Баяу коксталудан түзілген газдардың көмірсутекті құрамы термиялық 

крекинг газына жақын, сондықтан мұнайхимиялық  синтезіне шикізат болып 

табылады. 

Кокстену процесі бензинінің сапасы төмен (октан саны 60-67, күкірттің 

мөлшері 1-2%) болады, сондықтан оны қолданудан бұрын алдын-ала  байыту 

керек, мысалы гидротазалау және катализдік риформинг жүргізу тиімді 

болып табылады. Кокстану бензинінде қанықпаған көмірсутектердің мөлшері 

37-60% дейін жетеді, сондықтан ол мұнайхимиялық өндіріс үшін  құнды 

шикізат болып табылады, мысалы оксосинтезде. 

Керосинді-газойлды фракция газотурбинді және мотор отындарының 

компоненттері түрінде, катализдік крекингтің шикізаты ретінде және күйе 

өндірісі үшін қолданылады. 

Баяу кокстану қондырғыларының (БКҚ) жұмыс жасау тәжірибелерін 

және жүргізілген зерттеулердің нәтижелерін талдау арқылы механикалық 

және технологиялық факторлардың бір-біріне әсер етуі қондырғылардың 

өнімділігіне, кокстың сапасына, материалдың сиымдылығына, эксплуатация 

шығындарына шешуші түрде әсер ететіні белгілі болды (сурет 10.2).  

Мысалы, «процестің технологиялық параметрлері – кокстану 

реакторлары» жүйесінің өзара әсері кокстың сапалы сипаттамасына және 

қондырғылардың өнімділігіне елеулі әсер етеді. Осы жүйенің параметрлері 

келісімді болмаған жағдайда кокстану реакторының қабырғасында көптеген 

ақаулардың пайда болуына, аппараттарды оңдау кезінде материалдық және 
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еңбек шығындарына жол беруге, қондырғыны ұзақ уақытқа тоқтатуға әкеп 

соғады. Бұл жағдайда БКҚ өнімділігі 40% және одан жоғары төмендейді. 

Аталған параметрлердің келісімсізділігі кокстану реакторларының 

жұмыс мерзімінің кемуіне (8...10 жылға), реакторларды ауыстыру 

нәтижесінде қондырғылардың 6...14 айға тоқтап тұруына және көптеген 

материалдық шығындырға кезігуіне себеп болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 10.2. Мұнай коксы өндірісінің механотехнологиялық 

параметрлерінің өзара әсері  

Мұнай коксы өндірісінің негізгі кезеңдерінің әрқайсысы БКҚ техника-

экономикалық көрсеткіштеріне шешуші әсер етуі мүмкін. Мысалы, реакторда 

алынған өте жоғары сапалы кокстың өзі тұтынушыға жіберу сатысында 

сапасын сақтай алмайды, себебі реактордан гидравликалық алшақтату, 

ыдырату, тасымалдау сатыларының соңында кокс өте ұсақталып кетуі 

мүмкін.  

Сонымен, БКҚ жұмысының техника-экономикалық көрсеткіштерін 

көтеру бағытындағы жұмыстарды шешу кезінде өндірістің техникалық және 

механикалық аспектлірінің өзара әсерін есепке алу керек. 
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11.   МҰНАЙ ӨҢДЕУДІҢ  КАТАЛИЗДІК  ПРОЦЕСТЕРІ 

         

Мұнай өнімдері өндірісінің көлемінің ұлғаюы, оның ассортименттерінің 

кеңеюі, күкіртті, жоғары күкіртті және жоғары парафинді мұнайларды өңдеу 

үлесінің үздіксіз артуы екіншілік, әсіресе катализдік процестердің қарқынды 

дамуын талап етіп отыр. Катализаторлар химиялық реакциялардың активтену 

энергиясын төмендетуге және соған байланысты реакциялардың 

жылдамдығын арттыруға,  сонымен қатар процестің температурасын біраз 

төмендетуге мүмкіндік береді. Оң жылу эффектісімен сипатталатын 

реакциялар үшін (полимерлену, гидрлеу, алкилдеу және т.б.) мұның ерекше 

мәні бар, себебі термодинамикалық көзқарас тұрғысынан бұл реакцияларға 

жоғары температуралар тиімді емес. Сәйкесінше, катализаторлар бұл 

жағдайда процесті әрі жылдамдатады, әрі жоғары тепе-теңдік  

концентрациясына жетуді қамтамасыз етеді. Алайда, катализаторлар тепе-

теңдік жағдайды ығыстыра алмайтынын, олар тура реакцияны да, кері 

реакцияны да бірдей дәрежеде ығыстыратынын есте ұстау керек. 

         

       11.1   Катализаторлар және катализдік реакциялар 

  

       Кез-келген катализатор бастапқы заттармен белсенді әрекеттесе алады, 

бірақ оның бұл процестегі қатысы өзгерістердің бастапқы сатыларымен ғана 

шектеледі. Келесі сатыларда ол толығымен қалпына келеді (регенерация), 

сөйтіп, қайтадан реакцияласушы заттар молекулаларымен әрекеттесуі 

мүмкін. Бірақ та, реагенттердің әсерінен, реакцияның негізгі және қосымша 

өнімдерінің, температураның әсерінен катализатор әруақытта физико-

химиялық өзгерістерге ұшырайды. 

Гомогенді және гетерогенді катализ болып жіктеледі. 

       Гомогенді катализде катализатор мен әрекеттесуші заттар біртекті  жүйе 

(газ немесе сұйықтық) түзеді. Гомогенді катализдің механизмі аралық 

химиялық қосылыстар теориясымен жақсы түсіндіріледі. Бұл теория 

бойынша катализатор әсер етуші затпен тұрақсыз реакциялық қабілетті 

аралық қосылыс түзеді. Бұл процестің активтену энергиясы  катализдік емес 

негізгі реакцияның активтену энергиясынан төмен. Кейіннен аралық 

қосылыстар ыдырап кетеді немесе бастапқы заттың жаңа молекуласымен 

әрекеттесіп, катализаторды өзгеріссіз күйде бөліп шығарады. 

Гетерогенді катализде катализатор көбіне қатты фазада болады, ал 

әрекеттесуші заттар – газ немесе бу тәрізді күйде болады. Кейде реагенттер 

мен катализатор бір-бірімен араласпайтын сұйықтықтар болуы да мүмкін. 

Гетерогенді катализ кезінде заттардың барлық өзгерістері катализатордың 

қатты фазасы мен әрекеттесуші заттардың газ (бу) фазасы шекарасында өтеді 

және көбіне сорбция құбылысымен байланысты болады. Гетерогенді катализ 

процесі 5 кезеңнен тұрады: 

1) катализатор бетіндегі әрекеттесуші молекулалардың қозғалысы 

(диффузия); 
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        2) әрекеттесуші заттардың катализатор бетіне белсенді түрде 

адсорбциялануы (хемосорбция); 

•  катализатор бетіндегі химиялық реакциялардың жүруі; 

•  реакция өнімдерінің десорбциясы; 

•  реакция өнімдерінің газ фазасына тереңдеп диффузиялануы; 

Катализатордың белсенділігі оның өнімділігін сипаттайды. Катализатор 

неғұрлым белсенді болған сайын, ол уақыт бірлігінде  реакция үшін аз қажет 

етіледі. Қатты катализаторлардың белсенділігі негізінен оның беткейінің 

күйіне тәуелді болады. Беткейін ұлғайту үшін көбіне катализаторды 

тесікшелері көп қатты заттың бетіне (матрицаға) енгізеді. Матрицалар 

ретінде активтендірілген көмір, пемза, кизельгур, алюминий оксиді, 

силикагель және жасанды цеолиттердің әртүрлі маркалары қолданылады. 

Матрица катализатордың белсенділігін арттырады, оған механикалық 

беріктілік беріп, шығынын төмендетеді.  

Көптеген катализаторлардың  белсенділігін  аз ғана  мөлшердегі 

промотр немесе белсендіргіш қосып арттыруға болады. Белсендіргіштің 

қасиеттері әртүрлі болуы мүмкін. Кейбір заттар катализатордың ішкі 

беткейін көбейтеді, яғни құрылымына әсер етіп, реакция кезінде оның 

сақталуын қамтамасыз етеді. Ондай промотрларды құрылымдық деп атайды. 

Басқа активаторлар катализатор беткейінің химиялық құрамын өзгертіп, 

белсенді орталықтар санын арттырады, оларды химиялық деп атайды.  

Көп жағдайда аталған катализаторлардың қатысында негізгі реакциямен 

бірге, параллель және қосалқы реакциялар жүреді, бастапқы заттар әртүрлі 

өнімдердің қоспасына айналады. 

Катализатордың талғамдылығы дегеніміз оның белгілі шикізат үшін 

берілген жағдайдағы барлық термодинамикалық ықтимал химиялық 

реакциялардың ішінен  бір немесе бірнешеуін ғана тездету қабілетін айтады. 

Катализатордың бұл маңызды қасиеті – оның құрамына, сонымен қатар 

қолдану жағдайына байланысты болады.  

Катализатордың басты қасиеттерінің бірі уақыт өткен сайын 

белсенділігін сақтау қабілеті, оны  тұрақтылығы деп атайды. Осы қасиеті 

бойынша катализатордың процестегі шығыны анықталады. 

Гомогенді катализде сұйық катализатордың белсенділігінен айырылуы 

(дезактивтену) жұмыс барысында оның концентрациясын төмендететін 

өнімдердің жинақталуы нәтижесінде болады. Дезактивтену сұйық 

катализаторда шикізаттың немесе катализдік  реакциялардың  қосымша  

өнімдері қоспаларының физикалық және химиялық еруі нәтижесінде жүреді.  

Қатты катализаторлардың белсенділігінің төмендеу себебі алуан түрлі. 

Қатты катализаторлар процесс жағдайларының әсерінен химиялық, 

физикалық өзгерістерге ұшырайды. Физикалық өзгерістерге катализатордың 

макро- және микроқұрылымдарындағы өзгерістер жатады. 

Катализатордың химиялық өзгерісі жұмысы барысында оның беткейінде 

шикізат қоспаларының немесе осы қоспалардың ыдырау өнімдерінің 

хемосорбциясы нәтижесінде пайда болады. Егер катализатордың белсенділігі 
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өте тез төмендейтін болса, онда катализатор уланған дейді, ал қоспаларды – 

катализатор уы деп атайды. Егер шикізат молекуласы катализатордың 

беткейінен уды біртіндеп ығыстырып шығара алса және катализатордың 

белсенділігі бірнеше уақыттан соң қапына келетін болса, улануды қайтымды 

деп атайды. Егер құрамында уы жоқ шикізатты өңдегенде катализатордың 

белсенділігі қалпына келмесе, онда улануды қайтымсыз деп атайды. 

Уланудың қайтымдылығы мен  қайтымсыздығы катализатор беткейіндегі 

удың хемосорбциясының  беріктілігіне байланысты. Катализатор қасиетінің 

өзгеруі оның бетіне шикізаттың құрамында қоспа ретінде кездесетін 

металдардың және олардың қосылыстарының біртіндеп жинақталуына да 

байланысты  болады. 

Көмірсутектерді катализдік өңдеу кезінде катализатор бетінде кокс 

жинақталады. Кокстың жинақталуы катализатордың белсенді беткейінің 

бітеліп, оған шикізат молекуласының келіп түсуін тежейді. Катализатор 

бетінен коксты алып тастау үшін оттегімен, көмірқышқыл газымен немесе су 

буымен газификациялауға болады. Бұл кезде катализатордың белсенділігі 

артады. Катализатордың улануын болдырмас үшін көбіне бастапқы 

шикізатты қосымша тазалау керек. Катализатор уы катализатордың белсенді 

орталығында  қайтымсыз адсорбцияланады. Улардың әсеріне сезімтал болып 

келетіндер көп жағдайда құрамында Fe, Co, Ni, Pd, Pt, Ir, Cu, Ag бар металды 

катализаторлар.   

Көбіне катализатор уларына күкірттісутекті және басқа да күкіртті 

қосылыстарды, көміртегінің диоксидін, азотты қосылыстарды, галогендерді, 

фосфордың, мышьяктың және сурьманың қосылыстарын, сонымен қатар 

ауыр мұнай шикізаттарының құрамында кездесетін металдарды (Ni, Fe, V) 

жатқызады. 

Катализатордың белсенділігінің төмендеуі себептеріне, сонымен қатар 

оның беттік құрылымдарының өзгеруі, температураның әсерінен балқуы 

және басқа да процестер жатады. Осылардың әсерінен катализатордың 

белсенді орталықтарының саны азаяды. 

Катализатордың белсенділігінің қалпына келуін регенерация деп атайды. 

Регенерация тәсілдері әртүрлі болады. Көмірлі және шайырлы қалдықтарды 

ауа ағынында өртейді. Тотыққан катализаторларды  белгілі температурада 

сутегімен тотықсыздандырып, қалпына келтіреді. 

 

11.2.  Катализдік реакциялар мен катализаторлардың жіктелуі 

 

Катализатордың әрекеттесуші заттармен және аралық өнімдермен 

химиялық әрекеттесу сипатына қарай катализдік реакцияларды және 

катализаторларды сәйкесінше қышқылды-негізді және тотығу-

тотықсыздану деп бөледі. Қышқылды-негізді реакцияларда белсенді  аралық 

бөлшектер – иондар болып табылады. Катализатор олардың түзілуін 

катализатордан реагентке немесе реагенттен катализаторға протонды 
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тасымалдау нәтижесінде қоздырады. Катализаторлар ретінде қышқылдар 

(қышқылдық катализ) және негіздер (негіздік катализ) қолданылады. 

Тотығу-тотықсыздану реакцияларында белсенді аралық бөлшектер – 

радикалдар болып табылады. Олар катализатордың белсенді орталығымен 

гомеополюсті байланыстар арқылы әрекеттеседі және катализдік әсерлесу 

катализатор молекуласынан реагент молекуласына немесе керісінше жүретін 

электронның тасымалы арқылы іске асады. Бұл реакцияларды металдар мен 

жартылай өткізгіштер – оксидтер, сульфидтер, комплексті қосылыстар 

катализдейді. Катализаторлардың белсенді орталығы жартылай 

координацияланған  атомдар немесе толық емес d-орбитальдары бар аралық 

металдардың катиондары. Бұл орбиталь электрон жұптарының доноры 

болып  табылатын молекулалармен координациялық байланыс түзеді. Бос 

орбитальдары бар молекулалармен ондай белсенді орталықтар π–байланыс 

түзеді. Жұптаспаған электрондары бар d-орбитальдар бос валенттілік 

ретінде, белгілі бір дәрежеде бос радикалдар сияқты әсер етеді. 

Координациялық-комплексті катализде реагенттің катализатормен 

комплекс түзуі кезінде комплекстүзуші металл ионының өрісі есебінен 

әсерлесуші байланысының иондануы немесе полюстенуі жүреді. 

Координациялық-комплексті катализаторлар қышқылды-негізді және тотығу-

тотықсыздану реакцияларын катализдеуі мүмкін.  

Көптеген өндірістік катализаторлар бифункциональды, яғни тотығу-

тотықсыздану катализаторын қышқылды матрицаға енгізеді.Мұнай өңдеу 

өндірісінде жүргізілетін катализдік реакциялар тотығу-тотықсыздану 

(гидрогендеу және дегидрогендеу) және қышқылдық (катализдік крекинг, 

алкилдеу, алкендердің полимерленуі) реакциялар типіне жатады. 

         Бифункциональды катализ кең қолданылады (алкандардың 

изомерленуі, риформинг, гидрокрекинг). Негіздермен катализденетін 

процестер мұнай өңдеу өндірісінде қолданылмайды. 

 

11.3.  Катализдік реакциялардың активтену энергиясы 

 

Мономолекулалы А → В реакциясы жүргізілді делік. Газ фазасында  

катализдік емес реакцияның жылдамдығы мынадай: 

 

𝑤терм = 𝑘0 · 𝑒
−𝐸терм/𝑅𝑇[𝐴] 

 

Мономолекулалы реакциялардың экспоненция алды көбейткіші 1013·с-1 

шамадан төмен болмайды. 

        Атмосфералық қысымда катализдік емес реакцияның жылдамдығы 

мынадай: 

𝑤терм = 10
13 · е−Етерм/𝑅𝑇 · 10−5моль · см−3 · с−1 

 

Бұл реакцияны жүргізу кезінде қатты катализатордағы экспоненция 

алды көбейткіштің максимум мәні катализатор бетіне молекулалардың 
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соғысуының меншікті санынан аспайды, қалыпты жағдайда бұл шама 

105 см−2 · с−1 тең, атмосфералық қысымда максимальды жылдамдық 𝑤кат 
(см-3·моль-1) мына шамадан  аспайды: 

 

𝑤кат = 10
5 · е−Екат/𝑅𝑇10−5 · 𝑆 

 

мұндағы S – 1 см3 көлемдегі катализатордың бетіне тең.  

        

Егер S = 1 см2·см-3  болса, онда  

 

𝑤кат/𝑤терм ≤ 10
−8 · е(Етерм−Екат)/𝑅𝑇 

 

Егер   S = 106 см2·см-3 болса, онда  

 

𝑤кат/𝑤терм ≤ 10
−2 · е(Етерм−Екат)/𝑅𝑇 

 

Катализдік реакция жүру үшін, оның активтену энергиясы катализдік 

емес реакциядан төмен болуы тиіс (Екат < Етерм). Сонымен, катализдік 

реакцияның активтену энергиясы термиялық реакциядан әруақытта төмен 

болады, бұл катализге қажетті негізгі жағдайдың бірі.  

Катализатор қатысында активтену энергиясының төмендеуі қарапайым 

реакцияның күрделеніп, басқа жолмен жүретіндігінде (Сурет 11.1.). 

 

 
                               Реакцияның координатасы  

 

Сурет 11.1. Энергияның реакция жүру жолынан тәуелділігі 

 

а – катализатордың қатысынсыз; б – катализатордың қатысында;  

ΔІ – реакцияның жылу эффектісі; Е – катализатордың қатысынсыз жүретін 

реакцияның активтену энергиясы, Е1, Е2 – катализатордың қатысында 

жүретін реакция сатыларының активтену энергиясы 

 

11.4.   Газды фазада жүретін реакциялардың кинетикасы 

         

Реагенттердің газды фазада қатты катализатор бетінде жүретін  

реакциясы келесідей сатылардан тұрады: 
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• реагенттердің газ ағынынан катализатордың беткі қабатына 

диффузиясы (сыртқы диффузия); 

• реагенттердің катализатор тесікшелеріне диффузиясы (ішкі  

диффузия);  

• катализатор бетінде  реагенттердің адсорбциясы; 

• катализатор бетінде химиялық реакциялардың жүруі; 

• реакция өнімдерінің десорбциясы; 

• реакция өнімдерінің катализатор тесікшелеріне диффузиясы; 

• реакция өнімдерінің катализатор бөлшектерінің сыртқы бетінен газ 

ағынына диффузиясы. 

Қалыптасқан режимде барлық сатылардың жылдамдықтары бірдей 

болады. Дегенмен сатылардың біреуі жалпы процестің жылдамдығын 

реттейді. Бұл сатының жылдамдығы берілген жағдайда шектеулі және басқа 

сатылардың жылдамдығын арттырғанмен өзгермейді. Сондықтан жалпы 

процестің жылдамдығы шектеуші сатының жылдамдығына тең болады. Қай 

сатының шектеуші болып табылуына байланысты, реакцияның жүру 

аймақтарын анықтайды: сыртқы диффузиялы, ішкі диффузиялы және т.б. 

болып бөлінеді. 

Сыртқы диффузиялы аймақ. Газ ағынынан катализатор бетіне 

диффузиялану жылдамдығы (w) Фиктің бірінші заңымен сипатталады: 

 

𝑤 =
𝐷м
𝛿эфф

· 𝑆(𝐶 − 𝑐) 

         

мұндағы Dм – молекулалық диффузияның коэффициенті; S – катализатордың 

беткі қабаты; C – газ көлеміндегі реагенттің концентрациясы; с – катализатор 

бетіндегі реагенттің концентрациясы; δэфф – диффузия өтетін шекара 

қабаттың эффективті қалыңдығы. 

 

Бұл қабаттың сыртқы бетіндегі реагенттің концентрациясы оның газ 

ағынындағы концентрациясына тең және конвективті диффузия нәтижесінде 

қамтамасыз етіледі. 

Егер сыртқы диффузия жылдамдығы басқа сатылардың  жылдамдығын 

шектесе, онда С ≥ с және (С-с) ≈ С.  

Газдардың кинетикалық теориясы молекулалық диффузияның 

коэффициенті үшін  келесідей формула береді: 

 

𝐷м =
1

3
𝑢𝑙 

 

мұндағы u – молекула қозғалысының орташа жылдамдығы; l – молекуланың 

еркін қозғалысының орташа ұзындығы; 𝑢 = (
8𝑘𝑇

𝜋𝑚
) ·

1

2
; 𝑙 = 𝑘𝑇√2 · 𝑑2 · 𝑝; k – 

Больцман тұрақтысы; Т – абсолютті  температура; m – молекула массасы; d – 

молекула диаметрі; p – газ қысымы. 
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Молекулалық диффузия коэффициенті 1,5 дәрежеде температураға 

пропорционал, яғни температураға өте аз дәрежеде тәуелді, қысымға, 

диффузияланған заттың молекулалық массасына 0,5 дәрежеде және молекула 

диаметрінің квадратына кері пропорционал болады. 

Шекаралық қабаттың эффективті қалыңдығы катализатор бөлшегінің 

формасынан және ағынның гидродинамикасынан тәуелді және теория 

жүзінде анықталмайды. Сондықтан да масса-тасымалы коэффициенті деп 

аталатын Dм/δ = β мәні, тәжірибе жүзінде ғана анықталады.  

        Ішкі диффузиялық аймақ. Көп тесікшелі катализатордың тесікшелі беткі 

қабаты іс жүзінде барлық реакциялар жүретін беткейді толығымен қамтиды, 

катализатор бөлшектерінің сыртқы беткейі  негізінен  0,01% аспайды. Егер 

реакция сыртқы диффузиямен салыстырғанда баяу жүретін болса, онда 

реагент молекулалары катализатор тесікшелеріне диффузияланады. 

Тесікшелер қабырғаларымен соқтығыса отырып, олар белгілі бір дәрежеде 

адсорбцияланады және әрекеттеседі; нәтижесінде тесікшелер бойындағы 

реагенттердің концентрациясы төмендейді. Реакция неғұрлым тез жүретін 

болса, онда тесікшенің басталатын жерінен көп ұзамай реагенттің  

концентрациясы нөлге тең болады және реакция тек қана  тесікшенің  беткі 

бөлігінде ғана жүреді. Реакцияның осындай жүру механизмін ішкі 

диффузиялық деп атайды.  

Тесікшелерде диффузия реакциядан бұрын жүрмейді (сыртқы 

диффузиядағы сияқты), реакциямен қатар жүреді, сондықтан да  реакция 

жылдамдығы диффузиялық және кинетикалық факторларға тәуелді болады. 

Егер катализатор тесікшелерінің диаметрі диффузияланатын молекуланың 

еркін қозғалыс ұзындығынан (l) көп болса, онда берілген бағыттағы 

молекулалар қозғалысына олардың өзара соқтығысуы кедергі келтіреді. Бұл 

жағдайда диффузия жылдамдығы молекулалы диффузия коэффициентіне 

пропорционал болады. Егер тесікшелердің диаметрі молекуланың еркін 

қозғалыс ұзындығынан аз болса, онда молекулалардың тесікшелер 

қабырғасымен соқтығысуы  өзара бір-бірімен соқтығысуынан жиі жүреді, 

бұл жағдайда диффузия жылдамдығы келесі теңдеумен өрнектеледі: 

 

𝐷𝑘 =
1

3
𝑢 · 𝑑𝑛 

 

мұндағы, dn – тесікше диаметрі, Dк – Кнудсен диффузиясының коэффициенті. 

 

Кнудсен диффузиясының коэффициенті (Dк) қысымға тәуелді емес, ал 

абсолютті температураның 0,5 дәрежесіне (Т1/2) және тесікше диаметріне 

пропорционал болады. 

Атмосфералық қысымда молекуланың еркін қозғалыс ұзындығы  l ≈ 10-5 

см, олай болса, тесікше диаметрі 10 нм және одан кіші катализаторларда 

Кнудсен диффузиясы жүреді. Еркін қозғалыс ұзындығы қысымға кері 

пропорционал болғандықтан, қысымның жоғарылауымен Кнудсен 
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диффузиясы жүретін тесікше диаметрінің мөлшері төмендейді. Қысым 10 

МПа, l ≈ 10-7 см және тесікше диаметрі 1 нм-ден артық болғанда молекулалық 

диффузия жүреді. 

Катализатор бөлшегіндегі тесікшелердің диаметрлері мен қалыптары 

бір-бірінен өте ерекшеленеді, дұрысында бұл бөлшектерді біртекті деп 

қарастыру керек, яғни мұндағы диффузия аздаған эффективті диффузия 

коэффициентімен жүреді:  

 

𝐷эф =


𝛾
· 𝐷м  немесе  𝐷эф =



𝛾
· 𝐷к 

        

мұндағы ε – тесікшеге сәйкес келетін катализатор бөлшегі көлемінің  үлесі;   

γ – тесікшенің  иректелу  коэффициенті; ε / γ = 0,05-0,95. 

 

Егер катализатор бөлшегінің реакция аяқталатын тереңдігі өзінің 

радиусынан аз болса, бірақ тесікше диаметрінен біраз үлкен болса, онда 

катализатор бөлшегінің көлем бірлігіне есептелінген ішкі диффузиялық  

аймақтағы реакция жылдамдығы (ω) тең болады: 

 

𝑤 =
2

𝑑𝑘
√

2

𝑛 + 1
𝐷эф · 𝑆 · 𝜌 · 𝑘жылд · С

𝑛+1 

 

мұндағы, dк – катализатор бөлшегінің диаметрі ; Dэф – dn > l болғанда  Dм 

пропорционал және dn < l болғанда Dк пропорционал диффузияның 

эффективті коэффициенті; n – реакция реті;  S – катализатордың  меншікті 

беті; ρ – катализатор  бөлшегінің  тығыздығы; kжылд – беткей бірлігіне 

қатынасты реакция жылдамдығының тұрақтысы; С – газдың құрамындағы 

реагент концентрациясы.  

 

Ішкі диффузиялық аймақтағы реакция реті (n+1)/2 тең болады. Бірінші 

реттегі реакциялардың байқалатын реті ақиқатқа сәйкес келеді, ал 0 ≤ n < 1 

реакциялар үшін байқалатын реті ақиқаттан жоғары болады, енді реті 

біріншіден жоғары реакциялардың ішкі диффузиялық аймақта байқалатын 

реті ақиқаттан төмен болады.  

Диффузия коэффициенті температурадан тәуелсіз болады, егер 

жылдамдық тұрақтысы Аррениус теңдеуі бойынша  өрнектелетін болса, 

онда:  

𝑤 = (
2

𝑑𝑘
√

2

𝑛 + 1
𝐷эф · 𝑆 · 𝜌 · 𝑘салыст · С

𝑛−1) · 𝑒−𝐸/2𝑅𝑇 

 

яғни, ішкі диффузиялық аймақта жүретін реакцияның активтену энергиясы 

кинетикалық аймақта жүретін реакцияның активтену энергиясының 
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жартысына тең болады. Реакция жылдамдығы катализатор бөлшегінің 

диаметріне кері пропорционал және оның меншікті беткейінің екінші 

дәрежелі түбіріне тура пропорционал болады. Катализатордың меншікті 

беткейі тесікше диаметріне кері пропорционал болады. Сондықтан да, егер 

молекулалық диффузия жүретін болса, онда реакция жылдамдығы тесікше 

диаметріне 0,5 дәрежеде пропорционал болады. Егер Кнудсен диффузиясы 

жүретін болса, онда диффузия коэффициенті тесікше диаметріне пропорцио-

нал болғандықтан, реакция жылдамдығы тесікше диаметрінен тәуелсіз 

болады. 

Егер тесікшеде диффузия жылдамдығы реакция жылдамдығынан 

бірнешеге көп болса, реагент концентрациясы тесікшенің тереңдігіне 

байланысты өзгермейді және оның көлеміндегі концентрацияға тең болады. 

Бұл жағдайда катализатордың беткі бөлігі толықтай пайдаланылады және 

реакция жылдамдығы тең болады ( ωтолық): 

 

                                         wтолық = ρ· S · kсалыст · cn 

 

Эффективтілік факторы деп аталатын қатынас ішкі диффузиялық аймақта 

жүретін реакция кезінде катализатордың қандай бөлігі пайдаланатынын 

көрсетеді: 

𝑤

𝑤толық
=  =

2

𝑑𝑘
√

2

𝑛 + 1
·

𝐷эф

𝜌 · 𝑆 · 𝑘салыст · С
𝑛−1 

 

η мәнін катализатор бөлшегіне реакцияның салыстырмалы түрде ену 

тереңдігін көрсететін шама деп қарастыруға болады. 

       Кинетикалық аймақ. Егер диффузия реакциядан неғұрлым тез жүретін 

болса, онда процестің кинетикасы реакцияның өзіндік механизмімен 

анықталады. Егер катализатордың тесікшелері болмаса, онда реакция 

катализатор бетінде диффузия процесіне тәуелсіз жүреді. Бұл жағдай 

реакцияның сыртқы кинетикалық аймақта жүруі болып табылады. Егер 

процестің жылдамдығы катализатордың ішкі және сыртқы бетіндегі 

реакцияның өзіндік жылдамдығымен анықталатын болса, онда процесс ішкі 

кинетикалық аймақта жүреді. Бірінші жағдайда жылдамдық катализатор 

бөлшегінің сыртқы бетіне (немесе 1/dк), екінші жағдайда – оның меншікті 

бетіне пропорционал болады.  

Кинетикалық аймақта жүретін реакция жылдамдығы а) адсорбция 

жылдамдығымен, ә) адсорбцияланған молекуланың бетіндегі реакция 

жылдамдығымен немесе адсорбцияланған молекулалармен газ фазасынан 

соқтығысатын молекулалар реакциясымен, б) десорбция жылдамдығымен 

анықталады.  

Адсорбция жылдамдығы wадс тең болады: 
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𝑤адс = 𝑏 ·
𝑃

√2𝜋𝑚𝑘𝑇
· 𝑒−𝐸адс/𝑅𝑇 

 

мұндағы b – стериялық коэффициент; P/√2𝜋𝑚𝑘𝑇 – 1 сек аралығындағы 1 см2 

беткейіне газ молекуласының соқтығысу саны; Р – қысым; m – молекула 

массасы; k – Больцман тұрақтысы; Т – абсолют температура;  Eадс – 

адсорбцияның активтену энергиясы.  

 

Егер адсорбцияланған молекула екі еркін қозғалу дәрежесін өзінде 

сақтаған, яғни катализатор бетінде еркін қозғала алатын болса, онда b = 1 

болады. Егер адсорбция шоғырланған болса, яғни адсорбцияланған молекула 

өзінің үш еркін қозғалу дәрежесін жоғалтқан болса, онда b ≤ 1 және 10-4–10-5 

ретіне жетуі мүмкін. Сонымен, адсорбция жылдамдығын шектейтін реакция 

бірінші реттік қатар бойынша жүреді, ал жылдамдық тұрақтысы мына 

формуламен анықталады. 

 

𝑘𝑝 = 𝑏 ·
1

√2𝜋𝑚𝑘𝑇
· 𝑒−𝐸адс/𝑅𝑇 

 

Атмосфералық қысымда және b = 1 болғанда молекулалардың беткейге  

соғылысу саны ≈ 1024 см-2·с-1 құрайды және тең болады:   

 

𝑤адс = 10
25 · 𝑒−𝐸адс/𝑅𝑇 · 𝑃 

 

мұндағы Р – қысым, МПа. 

 

Десорбция жылдамдығы wдес (моль·см-2·с-1) тең: 

 

𝑤дес = 𝑞0 · 𝑒
−𝐸дес/𝑅𝑇[𝑀] 

 

мұндағы qо – экспоненция алды көбейткіш, с-1; [M] – адсорбцияланған 

молекулалардың концентрациясы, моль·см-2; Eдес – десорбцияның активтену 

энергиясы.  

 

Енді, реакцияның жүру жағдайын өзгерткенде оның жүру аймағының 

қалай өзгеретінін қарастырайық. Температураның өзгеруі кинетикалық 

аймақта жүретін реакция жылдамдығына жоғары дәрежеде әсер етеді, ішкі 

диффузиялық аймақта жүретін реакцияға аз дәрежеде әсер етеді, ал сыртқы 

диффузиялық аймақта жүретін реакция жылдамдығына іс жүзінде әсер 

етпейді. Температураны жоғарылатқанда, жылдамдық тұрақтысының артуы 

нәтижесінде, тесікшелерде диффузияның әсерінен, ішкі кинетикалық аймақта 

жүретін реакцияның тежелуі басталады, содан ішкі диффузиялық аймаққа 

ауысады. Температураны одан әрі жоғарылауы, жылдамдық константасының 

өсуінің жалғасуы сыртқы диффузияның әсерінен реакцияның тежелуіне әсер 
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етеді де, реакция сыртқы диффузиялық аймаққа ауысады. Температураны 

одан әрі жоғарылату реакция жылдамдығына іс жүзінде әсер етпейді. 

       Егер ішкі кинетикалық аймақта реакция бірінші реттік қатар бойынша 

жүретін болса, онда сыртқы диффузияның, ішкі диффузияның және 

реакцияның жылдамдығына қысымның әсері бастапқы әсерлесуде бірдей 

болады және қысымның өзгерісі кейбір шектерде реакцияның жүру аймағына 

әсер етпейді. Алайда қысымның жоғарылауы молекулалық диффузия 

коэффициентін төмендетеді, бұл реакцияның кинетикалықтан ішкі 

диффузиялыққа немесе ішкі диффузиялықтан сыртқы диффузиялық аймаққа 

ауысуына әкеледі.  

        Егер реакция кинетикалық аймақта бірінші реттік қатардан жоғары 

жүретін болса, онда қысымның өсуі осы аймақтағы реакция жылдамдығын 

жоғары дәрежеде көтереді, ішкі диффузиялық аймақтағы реакция 

жылдамдығын төмен дәрежеде көтереді, ал сыртқы диффузия жылдамдығын 

өте төмен дәрежеде жоғарылатады. Нәтижесінде қысымның жоғарылауы 

реакцияның сыртқы диффузиялық аймаққа ауысуына әкеледі.  

Катализатордың мөлшері аз болған сайын сыртқы диффузия  

жылдамдығы жоғарылап, реакцияның ішкі диффузиялық тежелуі  

төмендейді. 

         Ағынды жүйедегі ағыс жылдамдығын арттыру (немесе статикалық 

жүйеде араластыру) сыртқы диффузияның жылдамдығын  арттырады, 

реакцияның ішкі диффузиялық облысқа өтуін қамтамасыз етеді. Егер негізгі 

реакциямен қатар параллель және тізбектелген реакциялар жүретін болса, 

онда бір аймақтан екіншісіне ауысқан кезде, олардың жылдамдықтарының 

қатынасы едәуір өзгереді, бұл катализдік процестің таңдамалығына көп әсер 

етеді. 

 

11.5.  Сұйық фазада қатты катализаторлар бетінде жүретін 

          реакциялар 

 

       Егер реагенттер немесе белгілі-бір реагент сұйық фазада болса, онда 

реагенттердің катализатордың сыртқы және ішкі беткейлеріне тасымалы газ 

фазалы реагенттерден мүлдем өзгереді. Газдар үшін диффузия 

коэфициентінің реті 10-1 см-2
•с-1 тең, ал сұйықтағы молекулалы диффузия 

үшін диффузия коэффициенті (10-5 см-2
•с-1) төрт ретке төмен болады. 

       Егер қатты катализаторда газ бен сұйық реагенттер арасында реакция 

жүретін болса, онда газ катализатор бетіне сұйықтық қабаты арқылы 

диффузиялануы тиіс, сұйықтық қабаты үлкен диффузиялық кедергі 

көрсетеді; сондықтан процесс әруақытта сыртқы диффузиялық аймақта 

жүреді. Бұл жағдайда катализатордың сыртқы беткейі бірлігінде газ 

диффузиясының жылдамдығы (w) мына теңдеумен көрсетіледі: 

  

                                          w = (D/ δсұй) С 
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мұндағы D – сұйықтағы газ молекуласының диффузия коэффициенті; δсұй – 

катализатор бетіндегі сұйықтық қабатының қалыңдығы, С – қабаттың 

сыртқы шекарасындағы сұйықтықта еріген газ концентрациясы. 

       Диффузия баяу жүретін болғандықтан, сұйықтықтың жұқа қабатында 

еріген газ концентрациясы (С), тепе-теңдікке сәйкес келеді және Генри 

теңдеуі бойынша  сипатталады: 

 

                                              С = Н Р 

 

мұндағы Н – Генри тұрақтысы; Р – газ қысымы. 

 

       Берілген қысымында газдың сұйықтықтағы ерігіштігі неғұрлым жоғары 

болса, концентрация (С) да соғұрлым көп болады. Диффузия жылдамдығы 

(ω) қысымның өсуіне, сұйықтықта газдың ерігіштігінің (Н) жоғарылауына 

сәйкес артады және сұйықтық көлемінің (Vсұйық) катализатордың сыртқы 

бетіне (Sсырт) қатынасының азаюына сәйкес    төмендейді, себебі: 

 

𝑤 = (𝐷/𝛿) · 𝐶 = (𝐷/𝛿) · 𝐻𝑝 

                                                    δ = Vсұйық /Sсырт 

 

         Диффузия коэффициенті абсолютті температураның (Т) және 

сұйықтықтың динамикалық тұтқырлығының (μ) қатынасына пропорционал. 

Сұйықтықтың тұтқырлығы температура жоғарылаған сайын төмендейді. 

Сондықтан температураның өсуі диффузия коэффициентін көтереді, бірақ та 

Генри тұрақтысы температураның өсуінен төмендейді. Диффузия 

жылдамдығы температураның өсуі нәтижесінде жоғарылауы да және 

төмендеуі де мүмкін, оның бәрі μ немесе Н мәндерінің қайсысының күшті 

өзгеруіне байланысты. 

       

         11.6.   Сұйық катализаторлармен катализделетін реакциялар 

 

       Егер катализатор – сұйықтық, ал реагенттер газ немесе сұйық  фазада 

болса, және катализатор фазасымен араласпайтын болса, онда процесс 

кинетикасы реакция кинетикасымен немесе масса тасымалымен анықталады. 

Әдетте, реакция катализатор фазасында жүреді, катализатор реагенттер 

орналасқан сұйық немесе газ фазада ерімейді, ал реагенттер мен реакция 

өнімдері аз мөлшерде катализаторда ериді. Реакция жылдамдығы мен масса 

тасымалы қатынасына байланысты болатын шекті жағдайларға мыналарды 

жатқызуға болады: 

• Реакция жылдамдығы реагент фазасынан катализатор фазасына масса 

тасымалдау жылдамдығынан және реагенттің катализаторға диффузиялану 

жылдамдығынан төмен болады. Бұл жағдайда катализатор фазасындағы 

реагенттердің концентрациясы қаныққан ерітіндінің концентрациясына тең, 

ал реакция жылдамдығы тең болады: 
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𝑤 = 𝑘 · 𝑉 · 𝑓(𝐶қаныққан) 

 

мұндағы k – катализатордың көлем бірлігіндегі реакция жылдамдығының 

тұрақтысы; V – катализатордың көлемі; f(Cқаныққан) – реакция механизмімен 

анықталатын қаныққан ертіндідегі реагенттердің концентрациясының 

функциясы. 

 Бұл кездегі реакция жылдамдығы фазалар арасындағы жанасу бетіне 

байланысты емес. 

• Реакция  жылдамдығы  масса тасымалы  жылдамдығынан  көп болады. 

Фазалардың жанасу бетінде орналасқан катализатордың жұқа қабатында 

реагенттер толығымен шығындалады. Бұл жағдайда реакция жылдамдығы 

диффузия жылдамдығына тең болады: 

 

w = β·S·C 

 

мұндағы β – масса тасымалы коэффициенті; S – фазааралық шекара беткейі; 

С – реагенттің орналасқан фазасындағы концентрациясы. 

 

       Реакция жылдамдығы катализатор көлеміне тәуелді емес және 

фазалардың жанасу бетіне пропорционал болады, сондықтан жоғары  

жылдамдықты қамтамасыз ету үшін фазалар аралығындағы жанасу беті 

үлкен болуы керек. Егер реагенттер сұйық фазада орналасқан болса, онда 

катализатордың көлем бірлігіндегі жанасу бетінің үлкен болуын тез 

араластыру нәтижесінде қол жеткізуге болады, бұл кезде реагенттер 

фазасында катализатордың эмульсиясы немесе катализатор фазасында 

реагенттердің эмульсиясы түзіледі. Егер реагенттер газ күйінде болса, онда 

сұйық катализатор қабаты арқылы газды өткізеді. 

Реакция жылдамдығы катализатор фазасындағы реагенттердің  

диффузия жылдамдығымен салыстырылған. Катализатордың шекаралық 

қабатында реагенттердің концентрациясы тұрақты және қанығу 

концентрациясына тең болады деп есептеп, бірінші ретті реакция 

жылдамдығын былай өрнектеуге болады: 

 

𝑤 = 𝑆 · 𝐶қаныққан√𝑘𝐷 

 

мұндағы S – фазалар жанасуының меншікті беткейі; Cқанық – реагенттің 

қанығу концентрациясы; k – реакцияның жылдамдық тұрақтысы; D – 

катализатор фазасындағы реагенттің диффузия коэффициенті. 

 

       11.7 Қышқылдық катализ 

 

       Қышқылдардың катализі мұнай өңдеу өндірістерінде кең қолданылады. 

Қышқылдардың катализдік әсері, олардың  көмірсутектермен әрекеттесіп 
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карбоний-ион немесе карбкатион деп аталатын  катион түзуіне негізделген. 

Карбкатионның түзілуі протонның қышқылдан қанықпаған  көмірсутегіге  

ауысуына байланысты: 

 

 
 

       Льюис қышқылдары да электрон жұбының акцепторы бола алады, 

сондықтан карбоний ионы қатысында жүретін реакцияны қоздыруы мүмкін. 

 

 
 

        Карбкатиондар – реакцияға өте қабілетті қосылыстар. Ионды  

реакциялардың жылдамдық тұрақтылары сәйкес радикалды  реакциялардан 

бірнеше ретке жоғары болады. Карбкатиондардың салыстырмалы 

тұрақтылығын олардың түзілу жылуына қарап білуге болады (кДж/моль): 

 

 
1097  883 

 
955  812 

 
917 

 
737 

 
833 

 
812 

                      

       Осы берілген мәндерге сүйеніп карбкатиондардың тұрақтылығын мына 

қатардан көруге болады: біріншілік < екіншілік < үшіншілік. 

       Карбкатиондардың негізгі реакцияларына – β-ереже бойынша 

мономолекулалы ыдырау және бимолекулалы  орынбасу мен қосылу жатады. 

Карбкатиондардың радикалдардан ерекшелігі – олардың изомерленуге 

қабілеттілігі. 

 

11.7.1.  Карбкатиондардың  реакциясы 

 

Изомерлену. Карбкатиондардың изомерленуі гидрид-ионның және 

метиланионның ығысуы нәтижесінде жүреді: 

 

 

 
                                                

      Мұндай орын алмастырулар біріншілік карбоний ионынан екіншілікке, 

әрі қарай үшіншілікке өткен сайын тез жүреді. 

β – Ереже бойынша ыдырау. Карбкатиондардың  ыдырауы ең әлсіз       

β-С–С байланыс бойында жүреді. Реакция эндотермиялық: 
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Иондардың ыдырауға бейімділігі біріншіліктен екіншілікке, 

екіншіліктен үшіншілікке өткенде төмендейді. Мысалы, біріншілік 

октилкатионның ыдырауы үшін 92 кДж/моль, ал екіншілік октилкатионның 

ыдырауына 176 кДж/моль энергия қажет болады. 

Нәтижесінде екіншілік ион түзілетін болса ыдырауға бейімділік  

жоғарылайды, ал үшіншілік ионның түзілуі, одан әрі тиімді: 

           

 
 

        Карбкатиондардың ыдырауы мен изомерленуінің энергетикасын 

салыстыра келіп, көп жағдайда изомерлену ыдыраудан бұрын болуы тиіс 

екендігі көрінеді. Үшіншілік карбкатиондардың түзілуге бейімділігі және 

олардың тұрақтылығы көміртегі атомдары көп тармақталмаған алкилді 

карбкатиондардың ыдырауы барысында  изоқұрылымдардың жинақталуына 

әкеледі.  

Карбкатиондардың алкенге және арендерге қосылуы. Бұл реакция 

карбкатиондардың ыдырауына кері реакция. 

 

 
 

 
 

Сондықтан жылу эффектілерінің өзгеріс сипаты ыдырау реакцияларына 

қарама-қарсы  болады.  

Көршілес көміртегі атомының протоннан айырылуы және протонды 

алкен  молекуласына  беру. Мысалы:   

 

 
 

Ең тиімдісі біріншілік карбкатионнан протонның бөлініп  шығып, 

нәтижесінде үшіншілік карбкатионның  түзілуі. 

Гидрид-ионның көмірсутегі молекуласынан  бөлініп шығуы. Мысалы: 
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        Гидрид-ионның көмірсутегі молекуласынан бөліну реакциясында 

карбкатионның белсенділігі мына қатарда төмендейді: 

 

                             R+
біріншілік > R+

екіншілік > R+
үшіншілік 

 

       Карбкатионды реакциялар әруақытта сұйық фазада немесе қатты 

катализатордың бетінде жүреді. Ерітіндідегі сольваттану және катализатор 

бетіндегі адсорбциялану иондар реакцияларының жылу эффектілерін көп 

мөлшерде өзгеретеді. Осыған байланысты, иондардың әртүрлі 

реакцияларының қатынасы негізінде іс жүзіндегі процестер мен  есептеулер 

нәтижелері арасында алшақтық болады. 

                                 

   11.8      Катализдік  крекинг 

 

          Мұнай шикізатының катализатор қатынасындағы крекинг процесі 

катализдік крекинг деп аталады. Крекинг процесінде  катализаторды қолдану 

көмірсутектер өзгерістерінің механизміне де, алынған өнімдердің құрамына 

да көп өзгерістер енгізеді. Катализдік крекингтің тиімділігі, біріншіден, 

процестердің жалпы жылдамдығын тездетумен қатар, крекинг 

температурасын төмендетуге және процесті төменгі қысымда жүргізуге 

болады, екіншіден, катализатордың таңдамалы әсерінің нәтижесінде крекинг-

бензинде октан сандары жоғары ароматты, изопарафинді және изоолефинді 

көмірсутектердің жинақталады. 

Процестің негізгі мақсаты октан саны 76-78 кем емес жоғары сапалы 

бензин және дизельді отын алу болып табылады. Катализдік крекинг кезінде, 

сонымен қатар, құрамында көп мөлшерде  бутан-бутиленді фракциясы бар 

газдың біраз көлемі түзіледі, одан негізінен бензиннің жоғары октанды 

компоненті – алкилат алынады.  

Процесті бу фазасында 450-525 ºС температурада ≤ 0,15 МПа қысымда , 

алюмосиликат қатысында жүргізеді. 

Катализдік крекинг жағдайында көмірсутектердің крекинг реакциясымен 

қатар алкилдену, изомерлену, полимерлену, гидрлену, деалкилдену 

реакциялары жүреді.  

Катализдік крекингтің барлық реакциялары тізбекті карбкатионды 

механизм бойынша жүреді.  

Алкандардің  өзгерістері. Алкандар молекуласының бір бөлігі алдымен 

термиялық крекингке ұшырайды. Түзілген олефиндер катализатордан 

протондарды қосып алып, карбкатиондарға айналады: 

                                                                                       

 
       Түзілген карбений ионы алкан молекуласынан гидрид-ионды бөліп 

алады: 
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    Реакция одан әрі тізбекті жолмен жүреді.  

Карбкатион β-ережесі бойынша ыдырауы мүмкін: 

 

 
 

Алайда иондардың изомерлену жылдамдығы жоғары болғандықтан этилен 

өте аз мөлшерде түзіледі. 

Изомерлену гидрид-ионның немесе метиланионның ығысуы жолымен 

жүреді. Гидрид-ионның ығысуынан түзілген екіншілік  иондар көмірсутектің 

түзу тізбегін сақтап қалады. Изомерлену кезінде түзілген жылу ыдырауға 

жұмсалады. Өзгеріс мына сызбанұсқа бойынша жүреді: 

            

 
 

      Метиланионның орын ауыстыруы арқылы жүретін карбкатионның 

изомерленуі тармақталған көмірсутек қаңқасы бар өнімді береді: 

 

 
 

       Изотермиялық изомерлену мен эндотермиялық β-ыдыраудың кезектесуі 

3-5 көміртегі атомы бар карбкатионның түзілуіне дейін жалғасады. Бұл 

иондардың изомерленуінің жылу эффектісі ыдырауға жұмсалатын жылуды 

қанағаттандыра алмайды. Сондықтан да С3-С5 карбкатиондар изомерленуден 

соң бастапқы көмірсутегі молекуласынан гидрид-ионды бөліп алады: 

 

 
 

       Одан соң реакцияның барлық циклі қайталанады. 

       Карбкатионның катализатор анионымен кездесуі нәтижесінде  тізбек  

үзіледі:          
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        Бірінші кезеңде – алканнан гидрид-ионның бөлінуі, егер гидрид-ион 

үшіншілік көміртегі атомынан бөлініп шығатын болса ғана тезірек жүреді. 

Сондықтан тармақталған алкандардың крекинг жылдамдығы түзу тізбекті 

алкандарға қарағанда жоғары болады. Сонымен қатар, иондардың ыдырауы 

үшіншілік карбкатионды бөліп шығару кезінде жеңіл жүреді, нәтижесінде    

С ≤ 4 түзу алкандардың бөліну өнімдерінде изоқұрылымдары көп болады. 

Катализдік крекинг жылдамдығы термиялық крекинг жылдамдығынан 1-2 

ретке жоғары болады. 

       Циклоалкандардың өзгерісі. Циклоалкандардың катализдік  крекинг 

жылдамдығы көміртегі саны бірдей алкандардың крекинг жылдамдығына 

жақын және үшіншілік көміртегі атомы бар болғанда  жоғарылайды.  

      Жоғары температураның есебінен аз мөлшерде алкендер пайда болады, 

олар катализатордың протонын қосып алып, карбкатионға айналады. 

Түзілген карбоний ионы нафтен молекуласынан гидрид-ионды үзіп алады. 

Үшіншілік  көміртегі атомынан  гидрид-ионның бөлініп шығуы екіншілік  

көміртегі атомына қарағанда жеңіл жүреді, сондықтан крекинг тереңдігі 

сақинадағы орынбасушылар саны көбейген сайын артады. 

 

 

 

Молекула құрылысы      

 

 

Крекинг тереңдігі, %:      47            75,6          78,6             51,8                

 

1,1-Диметилциклогексанның крекинг тереңдігінің төмен болатын себебі – 

бұл молекулада гидрид-ион екіншілік көміртегі атомынан бөлінеді, 

сондықтан жалаң циклогексанға жақын болады.  

Циклогексил ионының ыдырауы екі бағытта жүреді: 

1) сақинаның үзілуі арқылы және 2) сақина үзілмейді. 

1-ші бағытта С−С байланысының үзілуінен алкенил-ион түзіледі, ол әрі 

қарай аллил типті ионға жеңіл изомерленеді: 

 

 
 

        Соңғы карбкатион β-ережесі бойынша ыдырап, бастапқы көмірсутегіден 

гидрид-ионын бөліп алып немесе протонды алкен молекуласына немесе 

катализаторға тасымалдай алады. 



162 

 

Крекинг кезінде бұл жолмен циклогексаннан алкендер мен диендер 

түзіледі. 

       2-бағытпен түзілген циклогексил ионы протонды алкенге немесе 

катализаторға тасымалдап циклоалкенге айналуы мүмкін: 

 

 
       2-ші бағыт 1-ші бағытқа қарағанда энергетикалық тиімдірек. 

Циклоалкендер циклоалкандарға қарағанда тезірек крекингленіп, көп 

мөлшерде арендердің шығымын береді.  

Циклогександардың өзгерісі нәтижесінде арендердің шығымы 25% және 

одан жоғары болады, ал циклоалкандардың крекинг-газында сутегінің 

мөлшері алкандардың крекинг-газымен салыстырғанда көп болады. 

Сонымен қатар циклогексанның циклопентанға және керісінше 

изомерленуі байқалады: 

 

 
 

Циклопентандар каталитикалық крекинг жағдайда циклогексанға қарағанда 

тұрақтырақ болады. Циклоалкан молекуласының бүйір тізбегі ұзын болса, 

оның изомерленуі және деалкилденуі мүмкін. 

Алкендердің өзгерісі. Алкендердің каталитикалық крекинг процесінің 

жылдамдығы сәйкес алкандарға қарағанда 2-3 ретке жоғары болады, бұл 

алкендерден карбкатиондардың жеңіл түзілетіндігімен түсіндіріледі: 

 

 
 

Төменгі алкандар мен алкендердің түзілуімен қатар бұл процесс кезінде 

циклоалкан мен арендер де түзіледі: 

 

 
 

Арендердің өзгерісі. Жалаң ядролы арендер каталитикалық крекинг 

жағдайында тұрақты болады. Метилорынбасқан арендердің әрекеттесу 

жылдамдығы алкандарға жақын болады. Бүйір тізбектерінде 2 және одан да 

көп көміртегі атомдары бар алкиларендердің крекинглену жылдамдығы 

алкендердікіндей. Алкиларендердің  негізгі  реакциясы деалкилдену болып 

табылады. Бұл ароматты сақинаның алкил ионға қарағанда, протонға 

жақындығымен түсіндіріледі. 
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Алкил тізбегі неғұрлым ұзын болған сайын реакцияның жылдамдығы 

артады.  

Метилорынбасқан арендерден карбкатиондардың бөлінуі энерге-

тикалық қиынырақ болады, сондықтан олардың негізгі реакциялары 

диспропорциялану (а) және алкил топтарының орны бойынша изомерлену (ә)  

болып табылады: 

 

а)   

ә) 

 

 

 

Полициклді арендер катализаторларда берік сорбцияланады да, сатылап 

деструкцияланып, сутегінің қайта таралуы арқылы кокс түзіледі. 

 

11.8.1. Катализдік  крекингтің  катализаторлары 

 

Катализдік крекинг реакциялары катализатор беткейінде жүреді. 

Реакциялар бағыты қатализатордың шикізаттың қасиеттерінен және крекинг 

жағдайынан тәуелді. Крекинг нәтижесінде катализатордың бетінде кокс 

пайда болады, сондықтан коксты күйдіру арқылы катализаторды жиі-жиі 

регенерациялау керек.  

Катализдік крекингте құрамында шамамен 10-25% Al2O3, 80-75% SiO2, 

су және қоспа түрінде Fe2O3, MgO, CaO, Na2O бар табиғи аморфты және 

жасанды алюмосиликатты катализаторларды қолданады.  

Өндірісте алюмосиликатты белсендірілген табиғи саздарды және синтез 

арқылы алынған диаметрі 0,04-0,06 мм ұнтақ түріндегі және мөлшері 3-6 мм 

сфералық алюмосиликатты катализаторларды қолданады.  

Катализдік крекинг қондырғыларында төмендегідей алюмосиликатты 

катализаторларды қолданады: 

1. Синтетикалық шаң типтес катализаторлар (мөлшері 1-150 мк). 

2. Табиғи саздарды (бентониттер, боксидтер т.б.) қышқылдық және 

термиялық өңдеу арқылы дайындалған микросфералық немесе шаң тәрізді 

катализаторлар. 

3. Микросфералық қалыпқа келтірілген синтетикалық катализатор 

(мөлшері 10-150 мк). Шаң типтес катализатормен салыстырғанда бұл 

катализатордың беріктілігі жоғары және шығыны азғантай. 

4.  Диаметрі 3-6 мм домалақ шыны тәрізді синтетикалық катализатор. 
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5. Бөлшектері 3-4 мм қисық цилиндр тәрізді табиғи және синтетикалық 

катализаторлар. Олардың беріктілігі төмен, көбіне қозғалмайтын катализатор 

қондырғыларында пайдаланады. 

Осы катализаторлардың бәрі аморфты. 

6. Құрамында хром оксиді (регенерацияның жақсы өтуіне себепті) және 

сирек кездесетін металдардың оксидтері (катализатордың талғамдылығын 

жақсартады және бензиннің шығымын арттырады) бар синтетикалық 

кристаллды цеолитті катализаторлар.  

Цеолиттердің механикалық беріктігі шамалы және таза күйінде 

өндірістік катализатор ретінде қолданылмайды. Көбіне олар беріктілігі 

жоғары аморфты алюмосиликатты матрицаға 5-10 % мөлшерінде енгізіледі. 

Цеолитті катализаторларды қолдану бензинің шығымын 45-47 пайызға 

арттырады және бұл кезде процестің басқа көрсеткіштері төмендемейді. 

Цеолитті катализаторлар улардың және жоғары температураның әсеріне 

тұрақты болады. 

500-800 оС температурада масса алмасу және жылу алмасу режимінде, 

катализатордың қозғалмалы немесе псевдосұйық қабаты бар аппараттарда 

жұмыс жасайтын заманауи ірі тоннажды катализдік крекинг катализаторлары 

жоғары белсенділігі, талғамдылығы және термотұрақтылығымен қатар, 

регенерациялық, механикалық және басқа эксплуатациялық қасиеттерге 

сәйкес келетін талаптарды қанағаттандыруы керек. Осыған байланысты, 

өндірістік крекинг катализаторлары күрделі көп компонентті жүйе болып 

табылады, олар матрицадан (тасымалдағыш), активті компонент – цеолиттен, 

активті және активсіз қосымшалардан тұрады. 

Матрица әрі белсенді компонент – цеолит және қосымшалар енгізілген 

тасымалдағыштың – беткейдің, әрі жоғары молекулалы мұнай шикізатын 

алдын-ала крекинглейтін әлсіз қышқылдық катализатордың функциясын 

атқарады. Матрица материалы ретінде меншікті беткейі жоғары және 

крекингленетін шикізаттың ірі молекуласына сәйкес келетін кеуекті құрлысы 

бар синтетикалық аморфты алюмосиликат қолданылады. Өндірістік аморфты 

алюмосиликаттардың құрамына әдетте 6-30 массалық % алюминий оксиді 

кіреді. 

Аморфты алюмосиликаттардың ион алмастырғыш қасиеті болады, 

катализдік белсенділік беру үшін оларды  ерітіндісімен өңдейді. Кептірілген 

және қақталған аморфты алюмосиликаттар протонды және апротонды 

қышқылдылық көрсетеді. Қақтау температурасын жоғары көтерген сайын 

протондық қышқылдық орталықтар апротонды қасиетке ие болады. 

Крекинг катализаторының белсенді компонентіне цеолит жатады. 

Цеолиттер (гректің сөзінен цео – кайнаған, литос – тас) үш деңгейлі 

кристалды құрылысы бар алюмосиликаттар. 

Барлық цеолиттердің кемшілігі олардың механикалық беріктілігінің 

төмендігінде, сондықтан оларды өндірісте катализатор ретінде қолданбайды. 

Әдетте оларды катализатордың матрицасына 10-20 массалық % мөлшерінде 

енгізеді. 
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Көмекші қосымшалар цеолитті-алюмосиликатты катализаторларға 

(ЦАК) кейбір арнайы физика-химиялық және механикалық қасиеттер береді. 

Көмекші қосымшаларсыз ЦАК заманауи өндірістік крекинг 

катализаторларына қойылатын талаптарды толықтай қанағаттандыра 

алмайды. Мысалы, матрица мен цеолит тек қана қышқылдық қасиет 

көрсетеді, ал кокстелген катализаторды регенерациялау үшін тотығу-

тотықсыздану реакцияларын катализдейтін металдық орталықтардың болуы 

керек. Заманауи катализдік крекинг процестері ЦАК үйкеліске төзімді, 

механикалық берік, қозғалғыш, шикізаттың уларына төзімді және 

атмосфераға жіберілетін газдардың экологиялық тазалығын қамтамасыз 

ететін қасиеттерді талап етеді 

 

11.9    Катализдік  риформинг 

 

       Катализдік риформинг процесінің ғылыми негіздері ХХ ғасырдың 

басында қаланған. 1911 жылы Зелинский Pt мен Pd катализаторлары 

қатысында, қосымша реакциясыз алтымүшелі циклоалкандарды  арендерге  

дегидрлеуге  болатынын көрсетті. 1936 жылы алкандарды дегидроциклдеу 

арқылы аренді алу реакциясы ашылды. Катализатор ретінде СгО3, Cu-Cr 

құймасы, Pt қолданылды.  

       Катализдік риформинг бензин фракциясының октан санын  көтеру және 

арендерді алу үшін қолданылады. Платина катализаторы қатысында жүретін 

риформинг процесі платформинг деп аталады және бұл ең кең таралған 

процесс. Алюмомолибден катализаторында жүретін риформинг процесі – 

гидроформинг өзінің мәнін жойды. 

       Риформинг кезінде 1) алкандардың  изомерленуі, дегидроциклденуі, 

гидрокрекингі, 2) нафтендердің дегидрленуі, изомерленуі, гидрленуі, 

гидрокрекингі, 3) арендердің деметилденуі мен диспропорциялануы жүреді. 

Алкандардың өзгерісі. Алкандардың изомерленуі карбкатионды 

механизм бойынша жүреді және қалыпты алкандарға қарағанда октан 

сандары жоғары аз тармақталған изомерлердің түзілуіне әкеледі: 

 

 

        Дегидроциклдену – риформингтің негізгі реакцияларының бірі, ол 

алкандардың арендерге айналуына негізделген. Нәтижесінде  бензиннің 

октан саны артады: 

 

 
Алкандардың дегидроциклденуінде барлық теориялық мүмкін болатын 

ареннің изомерлері түзіледі: 
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Егер бастапқы алканның негізгі тізбегінде көміртегі атомдарының саны 6-дан 

кем болса, онда ароматтанудан бұрын алканның изомерленуі жүреді:  

 

 
 

           Көміртегі атомдары 10 және одан да көп  алкандар конденсацияланған 

сақиналары бар арендерді түзеді: 

 

 
 

Дегидроциклдену жылу сіңіру арқылы жүреді (251±17 кДж/моль), 

сондықтан реакцияның тепе-теңдік тұрақтысы температураның өсуімен 

артады. Қысым тепе-теңдікті солға қарай – ареннің  гидрленуі бағытына 

қарай ығыстырады. Бірақ та, тәжірибеде катализаторда кокстың жиналуын 

төмендету үшін процесті сутегінің жоғары қысымында жүргізеді. 

Дегидроциклдену жылдамдығы алкандар  тізбегінің ұзындығының артуымен 

жоғарылайды.  

Гидрокрекинг нәтижесінде төменгі алкандар түзіледі: 

         

 

 

 

Бұл реакцияны кейде деструктивті гидрлеу деп те атайды. Алдымен, 

катализаторының қышқылды орталығында крекинг жүреді, соңынан 

металдың тотығу-тотықсыздану орталығында түзілген алкеннің гидрленуі 

жүреді. Реакцияның жалпы жылу эффектісі оң мәнге ие болады. 
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дегидрлену 

изомерлену 

гидрлену, Н2 

гидрокрекинг, Н2 

Циклоалкандардың өзгерісі. Циклоалкандар риформинг кезінде  

дегидрлену, изомерлену, сақинаның үзілуі арқылы гидрлену және 

гидрокрекинг  реакцияларына түседі:   

 

 
 

Гидрлену-дегидрлену реакциялары тотығу-тотықсыздану типіне жатады 

және электрондардың тасымалын тездететін металлдармен және олардың 

қосылыстарымен катализденеді. Изомерлену ионды механизм бойынша 

жүреді және қышқылдармен немесе қышқылдық  оксидтермен катализденеді. 

Реакциялардың арасындағы қатынас  термодинамикалық және кинетикалық 

факторларға байланысты орнайды, сонымен қатар катализатордың 

белсенділігіне тәуелді. 

Риформинг процесінде ең негізгі керек реакция – циклоалкандардың 

ароматтануы (1-реакция) болып табылды. Арендердің шығымы  

температураның жоғарылауымен және қысымның төмендеуімен  артады. 

Катализатордың қышқылдық белсенділігінің жоғары кезінде циклогексанның 

циклопентанға өзгеруіне әкелетін изомерлену  реакциясының (2-реакция) 

ролі артады. Алкилциклопентандар риформинг кезінде циклогексан сияқты 

реакцияға ұшырайды, алайда, ароматтану жылдамдығы төмендеу, ал 

гидрокрекинг өнімдерінің шығымы жоғары болады (4-реакция). 

Алкилциклопентандардың  ароматтануынан бұрын, олардың циклогексанға 

изомерленуі жүреді. Реакция  карбкатионды  механизм бойынша жүреді: 

 

 
 

       Этилциклопентан метилциклопентанға қарағанда ароматты 

көмірсутектерге оңай айналады: 

 

 
 

       Мұндай ерекшелікті былайша түсіндіруге болады: бірінші реакцияда 

үшіншілік карбкатион энергетикалық жағынан тиімді біріншілік 
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карбкатионға изомерленеді, ал екінші реакцияда – екіншілік карбкатионға 

өзгереді. 

Көміртегі атомдары саны 10 және одан көп болатын циклоалкандардан 

риформинг жағдайында нафталин және басқа конденсацияланған арендер 

түзіледі. 

Арендердің өзгерісі. Орынбасушылары жоқ арендер риформинг процесі 

жағдайында тұрақты болады. Алкиларендер орынбасушының орындарын 

өзгертіп изомерлену, диспропорциялану, деалкилдеу реакцияларына 

ұшырайды.  

Толуол деметилдену және метил топтарының диспропорциялануы 

реакцияларына түсіп, бензол және ксилолдар түзеді. 

        Ксилолдар изомерленуі карбкатион механизмі бойынша жүреді, о-, м-, n-

изомерлердің тең қоспаларын және этилбензол береді. 

       Ұзын бүйір тізбектері бар арендер мына сызбанұсқа бойынша 

деалкилденеді: 

 
 

Деалкилдену нәтижесінде жалаң ядролы  арен және алкан түзіледі. 

 

        11.9.1   Катализдік  риформингтің  катализаторлары 

 

Риформинг катализаторлары алюминий оксидіне енгізілген платинаның 

кристаллдары немесе балқымалары болып табылады. Мұндай катализаторлар 

бифункционалды деп есептелінеді, себебі металдар да, оксидті компоненттер 

де белсенді роль атқарады. Металдық орталықтарда дегидрлеу-гидрлеу, 

гидрогенолиз және аздап дегидроциклдену реакциялары жүреді. Оксидті 

компонентте изомерлену, гидрокрекинг және дегидроциклдену реакциялары 

жүреді. 

Риформингтің катализаторлары үшін дегидрлеуші және қышқылдық 

белсенділіктер арасындағы арақатынастың маңызы аса зор. Катализатордың 

дегидрлеуші белсенділігі құрамындағы платинаның мөлшерінің көбеюіне 

байланысты шегіне дейін артады. Платина 0,08% және фтор 0,77% болғанда 

катализатордың дегидрлеуші  белсенділігі максимум мәніне жетеді. Сонымен 

қатар, платина қышқылдық орталықтарды кокстанудан қорғайды, сондықтан 

оның аз мөлшерінде катализатор өзінің белсенділігін жояды. Өндірістік 

риформинг катализаторларында платинаның мөлшері 0,3-0,6% құрайды, егер 

платинаның мөлшері жоғары болса, катализатордың құны өседі, бірақ 

қасиеттері жақсармайды.  

Риформинг процесінде кең қолданылатын катализаторларда платинаны 

галогенмен (хлор мен фтор) өңделген алюминий оксидіне енгізеді. 

Катализатордың қышқылдық белсенділігі осы галогеннің мөлшерімен 

анықталады. Риформингтің осы типті өндірістік катализаторлары құрамында 
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көбіне 0,5-1% фтор немесе хлор болады. Катализатордың қышқылдық 

белсенділігі өте әлсіз болса, циклопентандардың ароматтану дәрежесі де аз 

болады және катализатта октан саны төмен қалыпты алкандардың мөлшері 

көп болады. Катализатордың қышқылдық белсенділігі жоғары болған кезде, 

риформинг жағдайында алкандар өте тез изомерленіп, процестің бастапқы 

кезеңінің өзінде алкан ↔ изоалкан тепе-теңдігі орнайды, одан әрі интенсивті 

гидрокрекинг жүреді.  

Риформинг катализаторларының негізгі эксплуатациялық 

сипаттамаларына белсенділігін, талғамдылығын және тұрақтылығын 

жатқызуға болады.  

Белсенділік көрсеткіштеріне катализаттың октан санын немесе ондағы 

ароматты көмірсутектердің мөлшерін жатқызуға болады. 

Риформинг катализаторының максимум талғамдылық талабына сұйық 

өнімдердің және сутегінің жоғарғы шығымын қамтамасыз етуін айтады. Бұл, 

ароматтану реакциясы максимум тереңдікте, ал гидрокрекинг және 

гидрогенолиз реакциялары минимум жылдамдықта жүруі тиіс деген сөз. 

Катализатордың тұрақтылығы оның алғашқы талғамдылығының және 

белсенділігінің ұзақ уақыт сақталуымен сипатталады.  

Риформинг катализаторларының маңызды эксплуатациялық 

сипаттамасының бірі олардың механикалық беріктілігі. Әдетте өндірістік 

катализаторлардың беріктілік индексі 0,97-1,05 кг/мм тең болуы тиіс.  

Риформинг процесінің барысында катализаторлардың бетіне кокстың 

жиналуына, платинаның дисперстілігінің азаюына байланысты, ал кейбір 

жағдайда жойылмайтын катализатор уларының жиналуынан олардың 

белсенділігі біртіндеп төмендейді. Жиналған коксты тотықтыра 

регенерациялау арқылы және қышқылды ортада жоғары температурада 

хлорорганикалық қосылыстармен өңдеу арқылы платинаны дисперстеп 

катализатордың белсенділігін қалпына келтіруге болады. 

Жойылмайтын катализатор уларына шикізаттың құрамында болатын  

күшәннің, мыстың және қорғасынның қосылыстары жатады. Бұл заттар 

платинамен әрекеттесіп, катализатордың гидрлеуші-дегидрлеуші 

функцияларын бұзады. Металдармен уланған катализаторлар тез кокстенеді 

және регенерациядан кейін өзінің белсенділігін қалпына келтіре алмайды. 

Күшән, мыс және қорғасын қосылыстарының мөлшері 1 кг шикізатта 0,3 мг 

аспауы керек. 

        Риформинг процесінде катализатордың белсенділігінің төмендеуі 

дегидрлеуші орталықтар (Pt) шикізаттың күкіртті қосылыстарымен улануы 

салдарынан болады. Бұл құбылыс қайтымды және катализатордың 

белсенділік деңгейі шикізаттың құрамындағы күкірттің мөлшерімен 

анықталады. Шикізаттың құрамында күкірт 0,1% болған кезде де катализатор 

жұмыс жасай алады, бірақ та оның дегидрлеуші белсенділігі төмендейді, 

осыдан келіп, ареннің шығымы да көп болмайды. 
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Күкіртті қосылыстардың шекті мөлшері катализаторлардың типтеріне 

сәйкес әртүрлі болады, мысалы АП-56 үшін 20 мг/кг, АП-64 үшін 10 мг/кг 

және КР катализаторлары үшін 1 мг/кг кем болуы керек. 

Азоттың қосылыстары алюмоплатиналы катализаторларда аммиакқа 

айналады да, адсорбцияланып, катализатордың қышқылдық функциясын 

төмендетеді. Азотты қосылыстардың азғантай уақыт әсерінің өзі 

катализатордың белсенділігін толықтай жоқ қылуы мүмкін. Азотты 

қосылыстардың шекті мөлшері 1 кг шикізатта 1 мг кем болады. 

Қазіргі уақытта риформингті бифункциональды катализаторларда 

жүргізеді. Мұндай катализаторларға қышқылдық және гидрлеуші–

дегидрлеуші функциялар тән. Өндірісте платиналы (хлормен немесе фтормен 

өңделген алюминий оксидіне, алюмосиликатқа, цеолитке және т.б. 

енгізілген); құрамында платинадан басқа рений, иридий, қорғасын, германий, 

қалайы және басқа да металдар бар полиметалдық катализаторлар 

қолданылады. Шикізаттың құрамындағы күкіртке, азотқа, судың мөлшеріне 

деген талаптары төмен басқа да катализаторлар жасап шығарылды, бұл 

катализаторларда платина цеолитке енгізілген. 
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12. МҰНАЙ ӨҢДЕУДІҢ  ГИДРОГЕНДІ  ПРОЦЕСТЕРІ 

 

        Гидрогенді процестер мұнай өңдеу және мұнай химиясында кең 

қолданыс табуда. Олар тұрақты жоғары октанды бензин алуда, дизельді және 

қазандық отындарының, сонымен қатар, майлағыш майлардың сапасын 

арттыруда қолданылады. Мұнай химиясы өндірісінде гидрлеу реакциясының 

көмегімен циклогексан және оның туындылары, көптеген аминдер мен 

спирттер және басқа да мономерлер алынады. 

Мұнай шикізатының гидрогенді процестерін сутегінің артық мөлшерінде 

жоғары қысымда жүретін крекинг ретінде қарастыруға болады; бос сутегі 

крекинг нәтижесінде түзілген өнімдерге қосылады, яғни өнімдегі сутегінің 

жалпы мөлшері бастапқы шикізаттағы мөлшерінен артық болады. Гидрогенді 

және крекинг процестерінің негізгі ерекшеліктері осы болып табылады.  

       Гидрогенді процестердің соңғы уақытта тез дамуы тауарлық мұнай 

өнімдерінің сапасына деген талаптардың өсуіне, сутегі өндірісі бағасының 

төмендеуіне және тиімділігі жоғары катализаторларды синтездеуге 

байланысты болып отыр. 

Мұнай өңдеу өндірісінде гидрогенді процестер екі бағытта дамуда:  

1) мұнай фракцияларын гидротазалау және 2) мұнай қалдықтары мен ауыр 

дистилляттарды деструктивті гидрлеу (гидрокрекинг, гидродеалкилдеу). 

Гидрлеудің термодинамикасы мен  катализаторлары. Гидрлеу және 

дегидрлеу реакцияларының көптеген ортақ физика-химиялық заңдылықтары 

бар. Бұл реакцияларды қайтымды өзгерістер жүйесі деп қарастыруға болады.  

Барлық  гидрлеу  реакциялары  экзотермиялы. Негізгі гидрлеу 

реакцияларының жылу эффектілері дегидрлеу реакциясының мәніне тең, тек 

қарама-қарсы таңбалы болады. 

        Көмірсутек кластары гидрленуге қабілеттеріне байланысты мына 

қатарда бойынша орналасады:  

 

алкендер > алкиндер > арендер 

 

        Негізгі гидрлеу реакциялары экзотермиялы болғандықтан, 

температураның жоғарылауымен реакцияның тепе-теңдігі эндотермиялы 

дегидрлеу реакциясы бағытына ығысады. Сондықтан, гидрлеу  процесін 

барынша төмен температурада жүргізген жөн. Бірақ та, реакцияның тиімді 

жылдамдығына жету үшін өндірісте процесті 100-400 ºС температурада 

(катализатордың белсенділігі мен шикізаттың реакциялық қабілетіне 

байланысты) және 0,15-0,5 – 30-40 МПа  қысымда жүргізеді. 

Катализатордың бір уақытта тура және кері синтездерді тездететінін 

ескеретін болсақ, гидрлеу және дегидрлеу реакцияларының катализаторлары 

да бірдей заттар болуы тиіс. Бұлар негізінен, I және VIII топ металдары (Cu, 

Ag, Fe, Co, Ni, Pt, Pd), кейбір оксидтер (MgO, Fe2O3, Cr2O3, MoO3, WO3), 

сульфидтер (MoS3, WS3) және полифункционалы катализаторлар. 
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12.1. Гидрлеу 

 

        Қанықпаған көмірсутектер катализатор қатысында тіпті бөлме 

температурасында да жеңіл гидрленеді. Гидрлеуге алдымен, алкадиендер 

түседі, одан кейін қос байланысы тізбектің соңында орналасқан алкендер, ең 

соңында тізбегінің ортасында қос байланысы бар алкендер гидрлеуге түседі. 

Алкиндер де алкендер сияқты, сутегімен реакцияға жеңіл түседі. 

Ацетилен никель катализаторының қатысында сутегімен бөлме 

температурасында әрекеттесе бастайды, дегенмен оптимум температурасы 

150 ºС. 

 

       Алкендер сияқты, үштік байланысы тізбектің соңында орналасқан 

алкиндер, үштік байланысы ортасында орналасқан алкиндерге қарағанда тез 

гидрленеді.                                  

       Бензол сақинасының гидрленуі қанықпаған алифатикалық қосылыстарға 

қарағанда қиын жүреді. Сутегінің кез-келген қос байланысқа қосылуы 

экзотермиялық, ал бензолдың 1,2-дигидробензолға гидрленуі – 

эндотермиялық  болып табылады: 

  

 

Бензол гомологтары бензолға қарағанда қиынырақ гидрленеді. 

        Егер бензолдың гидрлену жылдамдығын бірге тең десек, онда  

гомологтардың гидрлену жылдамдығы  шамамен тең болады: 

 

Толуол-0,6; Этилбензол-0,4; Кумол-0,3; 1,3,5-триметилбензол -0,2 

 

Катализаторлардың табиғатына және гидрлеу процесінің жағдайына 

байланысты қанықпаған бүйір радикалдары бар арендер әртүрлі гидрленеді. 

Мысалы, никельді катализаторда бүйір тізбек те, сақина да гидрленеді, ал 

мыс катализаторында бүйір тізбек қана гидрленеді. Сонымен, стиролдан 

этилциклогексан немесе этилбензол  алуға болады: 

 

 

+119 кДж/моль 

+110 кДж/моль 

-24 кДж/моль 

+ 205 кДж/моль 
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Конденсацияланған арендер бензолға қарағанда жеңіл гидрленеді. 

Никель катализаторында (Ni–Al2O3, 20-30 МПа, 120-200 ºС) арендердің 

салыстырмалы гидрлену жылдамдықтары төмендегідей: 

 

Бензол → циклогексан...1; Нафталин → тетралин...3,14; 

Антрацен → 9,10 дегидроантрацен...3,26. 

 

Конденсацияланған ароматты жүйелердің гидрленуінің негізгі қағидасы 

– бензол сақинасының сутегімен біртіндеп қанығуы, әрі қаныққан сайын 

реакция жылдамдығы төмендейді: 

 

                                      
   Н2;1   
→                                     

   Н2;0,94   
→                                      → 

 

 

       
      2Н2;  0,45   
→                                            

   3Н2;0,01   
→           

 

Ароматты сақиналардың біртіндеп гидрленуімен қатар, қаныққан  

сақиналардың ыдырап, алкиларендердің түзілуі мүмкін. 

 

12.2. Гидротазалау 

 

       Гидротазалау – күкіртті, азотты және оттекті қосылыстарды  гидрлеу 

арқылы мұнай өнімдерін гетероатомдардан тазарту процесі. Гидротазалау 

процесі кезінде, сонымен қатар, диендер, алкендер және  полициклді арендер 

гидрленеді, сонымен қатар металлорганикалық қосылыстар түрінде болатын 

металдардан тазартылады.  

Гидрлеу қабілеті бар, күкірттің әсеріне тұрақты катализаторлар 

қолданылады. 

Құрылымдары бірдей гетероорганикалық қосылыстардың гидрленуге 

тұрақтылықтары мына қатарда артады: 

 

күкірторганикалық < оттекорганикалық < азоторганикалық 

 

       Бұл қатар байланыс беріктігінің ретімен сәйкес келмейді (кДж/моль): 

 

                С−С (365,6); С−О (292,2); С−S (227,5); С−N (202,8). 

         

Алайда, байланыстардың гидрогенолизге жеңіл түсуін молекула 

бөлшектерінің катализатор бетіндегі атомдармен жаңа байланыс түзу 

энергиясымен бағалау қажет. Бұл реакцияның энергетикалық кедергісін 

өзгертеді. Никельді катализатор үшін оның мәні (кДж/моль): 

             

С−С (187,8); С−N (108,5); С−S (20,9); С−О (16,7). 
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Көрініп тұрғандай, бұл мәндер көміртегінің гетероатомдармен  

байланысының  салыстырмалы беріктігімен сәйкес келеді. 

 

12.2.1.  Процестің химизмі, термодинамикасы мен кинетикасы 

 

Гидротазалау процесінде мұнай өнімдерінің құрамындағы күкіртті 

қосылыстар келесідей реакцияларға түседі: 

1) меркаптандар күкіртті сутекке және сәйкес көмірсутегіге дейін 

гидрленеді: 

 
2) сульфидтер алдымен меркаптандар түзіп гидрленеді: 

 

 
3) дисульфидтер күкіртті сутекке және сәйкес көмірсутектерге дейін 

меркаптандар түзу кезеңі арқылы гидрленеді: 

 

 
4) тетрагидротиофендер сәйкес алифатикалық көмірсутектер түзу 

арқылы гидрленеді: 

 
5) тиофендер де тетрагидротиофендер  сияқты өнімдер береді: 

 

 
6) бензо- және дибензотиофендер мына сызбанұсқа бойынша гидрленеді: 
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12.1-Кестеде кейбір күкіртті органикалық қосылыстардың гидрлену 

реакцияларының термодинамикасы келтірілген. Берілген  нәтижелерден 

көретініміз, 300К және 800К температураларда күкіртті  қосылыстардың 

гидрлену реакцияларының тепе-теңдігі оңға қарай  ығысқан, меркаптандар, 

сульфидтер және дисульфидтер үшін гидрлеу кезінде температураның 

артуымен Гиббс энергиясы жоғарылайды. Тетрагидротиофендер үшін 

температураның артуымен Гиббс энергиясы төмендейді, яғни реакцияның 

тепе-теңдік тұрақтысы азаяды, бірақ 800К реакцияның тепе-теңдігі іс жүзінде 

толығымен оңға қарай ығысқан. Температураның артуымен әсіресе, 

метилтиофеннің гидрлену реакциясының тепе-теңдік тұрақтысы төмендейді. 

 

Кесте 12.1.   Күкіртті органикалық  қосылыстардың  гидрленуі 

кезіндегі жылу эффектісі  мен Гиббс энергиясының  өзгеруі (кДж/моль) 

 

Реакциялар 
Q G* 

300К 800К 300 К 800К 

 

 

 

 

 
             

 

 

+58 

+59 

+59 

+46 

+46 

+49 

+18 

 

+113 

 

+104 

 

 

+261 

 

+67 

+67 

+67 

+55 

+55 

+55 

+28 

 

+122 

 

+118 

 

 

+278 

 

-61 

-62 

-61 

-55 

-53 

-54 

-31 

 

-97 

 

-98 

 

 

-170 

 

-63 

-62 

-61 

-64 

-60 

-60 

-49 

 

-63 

 

-74 

 

 

-9 

 

 

        Күкіртті органикалық қосылыстардың кинетикасы олардың құрылысына 

өте тәуелді  болады. Гидрлену жылдамдығы негізінен мына қатарда артады: 

   

Тиофен < тетрагидротиофен ≈ сульфидтер < дисульфидтер < меркаптандар 

 

Күкіртті органикалық қосылыстардың молекуласында арен және 

циклоалкан сақиналары көп болған сайын, оның гидрогенолизге 

тұрақтылығы артады. 

       Азотты органикалық қосылыстар күкіртті органикалық  қосылыстарға 

қарағанда қиынырақ гидрленеді.   
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Азот атомы бүйір тізбегінде амин тобы түрінде болатын қосылыстар   

бәрінен жеңіл гидрленеді: 

 

 
       Егер амин тобы ароматты сақинамен тікелей байланысқан болса, онда 

гидрлеу қиынырақ жүреді: 

           

 
 

       Азот циклдің құрамында болса, ондай гетероорганикалық қосылыстар 

гидрлеуге бәрінен де қиынырақ түседі. Мысалы, пиридин пентанға және 

аммиакқа мына сызба нұсқа бойынша өзгереді: 

 

 
 

       Конденсацияланған гетероциклді қосылыстардың гидрленуі гетероатомы 

бар  сақинадан басталады: 

 

 
 

Оттекті қосылыстар мұнай өнімдерінің орта дистиллятты 

фракцияларында спирттер, эфирлер, фенолдар және нафтен қышқылдары 

түрінде кездеседі. Жоғары температурада қайнайтын фракцияларда оттегі 

негізінен  көпіршелі байланыстарда және молекулалардың сақиналарында  

орналасады. Оттекті қосылыстар шайырларда және асфальтендерде 

жиналады. Оттекті қосылыстарды гидрогендеу кезінде сәйкес  көмірсутектер 

және су түзіледі. Шайырлар мен асфальтендер төмен молекулалы 

қосылыстарға айналады.  

Оттекті қосылыстардан гидротазалау процесінің жүру жағдайы күкіртті 

қоспаларды бөліп алу кезіндегімен бірдей. Гидротазалаудың қарапайым 

катализаторлары қатысында мұнай өнімдерін толығымен оттегіден тазартуға 

болады. 

Мұнай фракцияларында кездесетін металлорганикалық қосылыстар 

ыдырау кезінде бос металл бөліп шығарады, олар катализаторлардың бетіне 

қонып, белсенділігін төмендетеді. Гидротазалау арқылы металлорганикалық 

қосылыстардың көп бөлігінен (75-95%)   тазартуға болады. 
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12.2.2.  Гидротазалау  процесінің  катализаторлары 

 

Гидротазалаудың жаңа процестерінің көбінде түтікшелі матрицаға 

(негізінен – алюминий оксидіне) сіңірілген оксидті кобальтникель-

молибденді (Al-Co-Ni-Mo) катализатор қолданады. Ең көп таралғаны 

құрамында алюминий оксидіне сіңірілген 2-4% СоО және 9-15% МоО3 бар 

катализаторлар. 

Al-Co-Ni-Mo катализаторлары қатысында C–S-, C–N-, C–O-

байланыстарының үзілуі және қанықпаған көмірсутектердің қанығу 

реакциялары үлкен жылдамдықпен жүреді. Al-Co-Mo катализаторлары 

әртүрлі улардың әсеріне тұрақты болып келеді. Кейбір металдардың (Fe, Cu, 

Ni, Cr, V, As, Pb) жинақталуы катализатордың белсенділігіне аз әсер 

еткенімен, оның регенерациясын қиындатады.  

Al-Co-Mo катализаторларына никельді енгізу азотты органикалық және 

полициклді қосылыстардың гидрогенолиз реакцияларында олардың 

белсенділігін арттырады.  

Жоғары молекулалық азотты және күкіртті органикалық   

қосылыстардан толығымен тазару Al-Ni-Mo катализаторын қолдану кезінде 

жүзеге асады. Бұл катализатордың тағы бір тиімділігі – оның бағасының Al-

Co-Mo аналогынан шамамен 25% арзандығында. Оны катализдік крекингтің 

ауыр жоғары ароматталған шикізатын тазалау үшін қолдануға ұсынады. 

Процесс барысында кобальт, никель және молибден оксидтері  

жартылай немесе толығымен сульфидке айналады. Бұл кезде катализатордың 

белсенділігі артады.  

Алюмоникельвольфрам (Al-Ni-W) катализаторларын парафиндерді 

гидрогенизациялық тазалау, майларды гидрлеу т.б. процестерде азотты және 

ароматты қосылыстарды гидрлеу үшін қолданады. Al-Ni-W катализаторын 

Al-Co-Mo катализаторы сияқты алдын-ала күкіртпен өңдеп алу қажет. 

 

12.2. Гидрокрекинг 

 

       Гидрокрекинг (деструктивті гидрлеу, гидродеалкилдеу) көп жағдайда 

бифункциональды катализаторларда жүргізіледі, гидрлеу реакциясында да, 

крекинг реакциясында да белсенді болып келеді. Катализатордың крекинглеу 

функциясын реакцияны карбкатионды механизмге бағыттайтын қышқылдық 

сипаттағы қосылыстар (алюминий оксиді, алюмосиликаттар, цеолиттер), ал 

гидрлеу функциясын негізінен VIII топтың металдары (Fe, Co, Ni, Pt, Pd және 

т.б.) қамтамасыз етеді. Гидрокрекинг процесінде әртүрлі мұнай 

дистилляттары (кейде ауыр қалдық заттар) сутегі қысымында, орташа 

температурада өңделеді. Процестің икемділігі, берілген шикізаттан жоғары 

сапалы әртүрлі өнімдердің алыну мүмкіндігі гидрокрекинг 

қондырғыларының қуатының тез қарқында артуына себепші болды. 
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12.2.1. Алкендердің гидрокрекингі 

              

Алкендер катализатордың қышқылдық орталығында карбкатионға 

айналып, осы бөлшектерге тән реакцияларға түседі. Олар  изомерлену  

 

 

 
                                                  

және β–ережесі бойынша ыдырау реакцияларына түседі: 

           

 

 Сонымен қатар катализатордың гидрлеуші орталығында алкеннің 

қанығуы жүреді. Қышқылдық белсенділігі жоғары катализаторларда төменгі 

молекулалы тармақталған қосылыстар, негізінен изобутан түзіледі. 

Гидрлеуші белсенділігі жоғары катализаторларда молекулалық массалары 

жоғары аз тармақталған алкандар түзіледі. 

 

12.2.2. Алкандардың гидрокрекингі 

 

Алкандар алдымен деструкцияға және жартылай изомерленуге 

ұшырайды. Түзілген бөлшектер мен қос байланыстар сол бойда сутегімен 

қанығады. Алкандардың гидрокрекинг (деструктивті гидрлену) реакциясын 

мына теңдеу арқылы көрсетуге болады: 

                                     

 
 

Алкандардың гидрокрекингленуі кезіндегі Гиббс энергиясының 

(кДж/моль) өзгерістері туралы мәліметтер төмендегідей:  

 

 
 

Гидрокрекинг процесінде алкан молекуласының кез-келген С−С-

байланысы үзілуі мүмкін. Термодинамикалық есептеулер бойынша, 

метанның бөліну тепе-теңдік тұрақтысы ең жоғары реакция болып табылады. 

Алайда, өндірістік процестерде кинетикалық факторлар негізгі болып 
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есептелінеді және әртүрлі С−С-байланыстарының ыдырау жылдамдығы 

таңдап алынған катализаторға тәуелді болады. 

Деструктивті гидрленудің жылу эффектісі эндотермиялық крекинг 

реакциясы мен экзотермиялық гидрлеу реакциясының қосындысына тең 

болады және оның мәні кең ауқымда ауытқуы мүмкін. 

       Алкандардың гидрокрекингі бифункциональды катализаторда  бірнеше 

кезеңдерде жүреді. Алғашында, гидрлеу-дегидрлеу активті орталығында 

көмірсутектердің дегидрленуі жүріп, өте аз мөлшерде алкендер түзіледі. 

Алкендер одан әрі карбкатионға жеңіл айналып, каталитикалық крекинг 

процесіне ұқсас, тізбекті карбкатионды процесті қоздырады.  

Каталитикалық белсенділігі жоғары катализаторларда жүретін 

алкандардың гидрокрекинг реакциялары механизмін төмендегі сызба нұсқа 

арқылы көрсетуге болады: 

 

 
 

Гидрокрекингтің каталитикалық крекингтен негізгі ерекшелігі –   

гидрокрекингте алкандардың жалпы конверсиясы жоғары болады. Бұл 

катализаторлардың гидрлеу-дегидрлеу орталықтарында алкендердің жеңіл 

түзілетіндігіне негізделген. Каталитикалық крекинг кезінде алкендер 

қиынырақ түзіледі, негізінен, термиялық ыдырау есебінен. 

Гидрокрекингтің өнімдері негізінен, қаныққан болып келеді. 

Гидрокрекингтің катализаторлары коксталмайды, себебі алкендер тез 

гидрленеді де, полимерлену және тығыздалу өзгерістеріне түсіп үлгере 

алмайды. 

 

12.2.3. Циклоалкандардың  гидрокрекингі 

 

       Гидрлеуші катализаторлардың қатысында циклоалкандардың өзгерістері, 

негізінен, сақинаның барлық мүмкін байланыстарының үзіліп, одан әрі  
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-байланыс 

-байланыс 

α-байланыс 

түзілген бөліктердің екі шеттерінің қанығуы арқылы жүреді. Орынбасқан 

циклоалкандарда үзілу көбіне β-байланыста жүреді: 
 

        

 
 

Қышқылдық катализаторлар қатысында сақинаның үзілуі аз ғана  

мөлшерде болады. Негізінен, алтымүшелі циклоалкандардың бесмүшелі 

циклоалкандарға изомерленуі байқалады. 

Қышқылдық белсенділігі жоғары катализаторларда гидрокрекинглену 

кезінде бүйір тізбектерінде ұзын алкил топтары бар циклоалкандардың бүйір 

тізбектерінің үзілуі жүреді: 

 

 
 

Сақинаның гидрогенолизі аз дәрежеде жүреді. С10 және одан жоғары 

алкилциклогександар көбіне изобутан және сәйкес алкилциклоалкандар 

түзеді. Циклоалкандардың негізі циклопентан туындылары болып келеді. 

Сақинаның 80 пайыздан көбі сақталады. Басқа өнімдердің шығымы көп емес, 

С3-, С5-, С7-алкандар және С6–С9-циклоалкандар түзіледі. изо-С5Н12 : қ-С5Н12 

қатынасы термодинамикалық тепе-теңдіктен едәуір көп. Циклопентан 

барлық кезде түзіле бермейді. 

Бициклді циклоалкандар қышқылдық белсенділігі жоғары 

катализаторларда негізінен моноциклді көмірсутектерге, әсіресе циклопентан 

туындыларына айналады. Бициклді өнімдердің арасында пенталандар көп 

болады.   
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13. Полимерлену процесінің физика-химиялық негіздері 

 

Полимерлену деп мономерлер молекулаларының қосылу реакцияларын 

айтады. Реакция еселі байланыстардың немесе тұйық тізбектің ашылуы 

есебінен жүреді және қосымша өнімдер түзілмейді.  

Полимерлену инициатодың әсерінен тізбекті процесс түрінде жүреді. 

Инициатор ретінде бос радикалдарға жеңіл айырылатын заттар қолданылады. 

Радикалдар мономер  молекулаларын  радикалдық түрге  айналдырып, 

полимерленудің тізбекті реакцияларының басталуына себепші  болады. 

Тізбектің полимерленуі қопарылыстың жылдамдығындай жоғары 

жылдамдықпен өтеді. Полимерленуді төменгі температурада жүргізуге де 

болады.  

Полимерлену нәтижесінде әрекеттесуші заттардың қанықпағандық 

дәрежесі мен молекуланың жалпы саны азаяды және олардың орташа 

молекулалық массасы артады. Гетероатомы бар қаныққан және қанықпаған 

тұйық тізбекті қосылыстардың да полимерленуі мүмкін. Бұл жағдайда сақина 

ашылып, гетеротізбекті түзу полимер түзіледі. 

Полимерленудің аралық өнімдері тұрақсыз бөлшектер (радикалдар), 

сондықтан тізбектің өсуі мономер түгел жұмсалып біткенше немесе тізбек 

үзілгенше жалғасады. Тізбектің үзілуі екі радикал өзара кездескенде, сондай-

ақ радикал басқа молекула әсерінен немесе ыдыс қабырғасына соқтығысқан 

кезде үзіледі. 

 Полимерлену механизмі радикалдардардың химиялық табиғатымен 

анықталады. Егер бұл аралық өнімдер біраз уақытқа тұрақты болса, 

полимерлену сатылы деп аталады, ал егер керісінше тұрақсыз, қысқа 

ғұмырлы болса, полимерлену тізбекті деп аталады. 

Полимерленуге бірмезгілде екі немесе одан көп әртүрлі мономерлер 

қатынаса алады. Мұндай полимерлену бірлескен немесе сополимерлену деп 

аталады. Сополимерлеу әдісі арқылы полимер материалдарының алуан 

түрлерін алу мүмкіндігі ашылды. Осы әдіс арқылы бүйір тізбектегі құрылым 

буындарының санын реттеп, полимерлердің қасиеттерін өзгертуге болады. 

Мысалы, жоғары молекулалы полиэтиленге бүйір тізбек етіп полистиролды 

«тіккенде», сополимердің балқу температурасы жоғарылап, жылуға әсері 

тұрақтанады. Көбіне бір полимерді басқа полимерге химиялық тігу арқылы 

полимердің беріктігі мен серпімділігі артады. Қатты, морт сынатын қасиеті 

бар полистиролды каучукпен сополимерлеп, соққыға төзімді, берік, шеге 

қаққанда жарылып кетпейтін материал алады. Соққыға төзімді полистирол 

техникада, әсіресе тоңазытқыш жасауда кең қолданылады. 

Процеске қатынасатын активті орталықтардың химиялық табиғатына 

қарай радикалдық және  иондық полимерлену болып бөлінеді. Тізбекті 

полимерленудің бұл типтерін қоздыру әдістері мен механизмдері әртүрлі 

болады. Радикалды полимерлену кезінде активті орталық болып бос 

радикалдар табылады, ал ионды полимерленуде – оң немесе теріс зарядты 

бөлшектер атқарады. 
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қыздыру 

Радикалды полимерлену тек қана тізбекті механизм бойынша жүреді 

және мынадай реакциялардан тұрады: бос радикалдардың түзілуі, тізбектің 

ұзаруы, тізбектің үзілуі. 

Бос радикалдардың түзілу әдістеріне байланысты термиялық, 

фотохимиялық, радиациялық және инициирленген полимерлену болып 

бөлінеді.. 

Термиялық полимерлену кезінде мономердің еселі байланысының 

үзілуінен болатын жылудың әсерінен бос бирадикалдар пайда болады: 

 

 
түзілген бирадикал мономер молекуласымен әрекеттесіп, жаңа бирадикал 

түзіледі:  

 

 
Термиялық полимерлену өте баяу жүреді және реакция жылдамдығы 

температурадан көп тәуелді болады. Кейіннен бирадикалдар полимерлі 

монорадикалдарға айналады. 

Фотохимиялық полимерлену кезінде мономер молекуласы квант жарық 

энергиясын сіңіріп, қозған күйге өтеді:  

 

 
Одан әрі қозған молекула бирадикалға айналады: 

 

 
Фотохимиялық полимерлену кезінде бирадикалдар сонымен қатар, 

полимерлі монорадикалдарға айналады. 

Радиациялық полимерлену кезінде бос радикалдардың түзілуі мономерге 

иондаушы жарық сәулелерінің (γ-сәуле, рентген сәулесі, шапшаң 

электрондар, нейтрондар, α-бөлшектер және т.б.) әсерінен болады. 

Инициирленген полимерлену кезінде бос радикалдардың түзілуі 

мономер ортасына арнайы қосылған тұрақсыз заттардың (инициатордың) 

термиялық гомолитикалық ыдырауы нәтижесінде.іске асады. Мұндай 

заттарға органикалық, бейорганикалық  және гидропероксидтер, озонидтер, 

кейбір азо- және диазоқосылыстар жатады. Полимерлену процесіне қосатын 

инициатордың мөлшері мономер салмағының 0,1-1,0% құрайды. 

Инициирленуді сипаттайтын активтену энергиясы, әдетте инициатордың 

ыдырауы кезінде үзілетін байланыстың энергиясына жақын. Көпшілік 

инициаторлар үшін бұл шама 25-35 ккал/моль тең болады. Сондықтан 

инициирленудің жоғары жылдамдығы 50 оС жоғары температурада пайда 

болады. Жоғары температура кезінде инициирленген полимерлену 

инициатордың қатысынсыз, мономердің оттегімен әрекеттесуі нәтижесінде 
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пайда болатын пероксидті қоспалардың немесе басқа кездейсоқ қоспалардың 

ыдырауы есебінен іске асуы мүмкін,  

Қалыпты және төменгі температурада радикалды полимерлену үшін 

құрамында мономер бар ортады жүретін тотығу-тотықсыздану реакциясы 

есебінен пайда болатын инициирленуді қолданады. Бұл жағдайда тотығу-

тотықсыздану реакцияларының аралық өнімдері болып табылатын бос 

радикалдар полимерлену процесін бастаушы болып табылады. Мысал 

ретінде сутек пероксидінің Fe2+ ионымен әрекеттесуін алуға болады. 

 

 
 

OH радикалы мономер молекуласына қосылып, радикалды 

полимерленуді бастайды. Мұндай инициирленудің ерекшелігі активтену 

энергиясы өте төмен болады (12-20 ккал/моль).   

Радикалды полимерлену кезіндегі тізбектің ұзару реакциясына бос 

радикалдың мономер молекуласымен әрекеттесуінен тұратын бірнеше 

сатылар кіреді. Әрбір сатыда пайда болған тізбектің өзі бос радикал қызметін 

атқарады, осылайша молекулалық масса артып отырады. 

Тізбектің ұзаруы реакциясының нәтижесінде -байланыс -байланысқа 

айналады, нәтижесінде - және -байланыстар энергияларының 

айырмашылықтары есебінен жылу бөлінеді:   

 

 
 

Тізбектің ұзару реакциясының активтену энергиясы 3-10 ккал/моль 

деңгейінде болады. 

Тізбектің үзілу реакциясы екі радикалдардың әрекеттесуі нәтижесінде 

іске асуы мүмкін және бұл кезде жүйеде активті радикалдар жойылады. 

Мысалы рекомбинация: 

 

 
немесе диспропорциялану нәтижесінде: 

 

 
 

Диспропорциялану кезінде полимер молекуласында қос байланыстар 

сақталады. Тізбектің үзілуінің активтену энергиясы әдетте 1,5 ккал/моль 

артық болмайды. 
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Иондық полимерлену катализатордың қатысында жүреді. 

Катализатордың инициаторлардан айырмашылығы олар полимерлену 

процесі кезінде шығындалмайды және полимердің құрамына кірмейді. 

Иондық полимерлену карбкатионның немесе карбанионның пайда болуы 

арқылы жүреді және оң немесе теріс заряд тізбек бойымен тарайды. 

Сондықтан катионды және анионды полимерлену деп бөлінеді. 

Катионды полимерлену. Катионды полимерлену кезінде активті 

орталықтың пайда болуы бір көміртегі атомының электронын жоғалтып, 

карбоний ионының және сәйкес анионның пайда болуымен байланысты. Оң 

және теріс зарядтар бір-біріне жақын орналасып, иондық жұп құрайды. 

Катионды полимерлену кезінде тізбектің реакцияға қабілетті шеті оң 

зарядталған болып келеді. 

Қос байланысы электронодонорлы орынбасушымен байланысқан 

винилді және дивинилді мономерлер катионды полимерленуге жеңіл түседі, 

мысалы изобутилен, пропилен, -метилстирол, винилакрил эфирі, изопрен 

және т.б. Орынбасушының оң электрлігі жоғарылаған сайын винилді 

мономерлердің катионды полимерленуге қабілеті артады. Мысал ретінде 

SnCl4 қатысындағы стиролдың полимерленуін алуға болады: 

1) активті орталық – карбоний ионының түзілуі 

 

 
2) тізбектің ұзаруы 

 

 
        3) макромолекуланың түзілуі  

 

 
 

Тізбек мономер молекуласының катионға біртіндеп қосылуы арқылы 

ұзарады. Катионды полимерленуде тізбектің үзілуі сирек құбыцлыс.  

Катионды полимерлену катализаторлары ретінде электроноакцепторлы 

қосылыстар (BF3, SnCl4, TiCl4, AlBr3, FeCl3 т.б.) қолданылады. Катионды 

полимерленуде сокатализаторлар: су, протонды қышқылдар, спирттер және 

басқа катализатормен комплекстер түзуші заттардың мәні ерекше. 
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Анионды полимерлену. Анионды полимерлену кезінде активті 

орталықтың пайда болуы карбанионның түзілуімен байланысты. Тізбектің 

шеті теріс зарядталған болып келеді. 

Анионды полимерленуге қос байланысы электроноакцепторлы 

орынбасушымен байланысқан винил және дивил қатарының мономерлері 

жеңіл түседі, мысалы, акрилонитрил, акрил және метакрил эфирлері т.б. 

Винил және дивинил қатары мономерлерінің анионды полимерленуге 

қабілеттері орынбасушының электртерістілігінің өсуіне қарай артады. Сұйық 

аммиактағы натрий амидімен инициирленген анионды полимерленудің 

механизмін мына сызба арқылы көрсетуге болады: 

1) инициирлену – карбанионның түзілуі: 

 

 
 

2) тізбектің ұзаруы: 

 

 
 

3) макромолекуланың түзілуі 

 

 
 

Анионды полимерленудің катализаторларына электронодонорлы 

қосылыстарды жатқызуға болады, мысалы, сілтілік металдар, олардың 

тұздары және сұйық аммиактағы ерітінділері, металорганикалық 

қосылыстары т.б. 

Анионды полимерленудің жылдамдығы мономер мен катализатор 

концентрациясының көбеюімен артады, ал түзілетін полимердің 

молекулалық салмағы мономер концентрациясына тура пропорционал және 

катализатор концентрациясына тәуелді емес. 

Полимерлену тізбегі мен салыстырмалы молекулалық массасы шексіз 

өсе бермейді. Реакциялық қоспада қатар өсіп келе жатқан екі тізбек өзара 

кезігіп, тізбектің өсуі тоқтауы мүмкін, бұл жағдайда молекулалық массаның 

өсуі де тоқтайды. Полимердің молекулалық массасы оның маңызды 

сипаттамасы болып табылады. Мысалы, молекулалық массасы 5000-10000 

болатын кіші молекулалы полистирол өте сынғыш, нәзік болады, олар сәл 

соққыдан ұнтақ болып шашылып кетеді, ал молекулалық массасы 50000-

100000 болатын жоғары болатын полистирол жұқа мөлдір қабыршақ түзеді 

және «стирофлекс» деген атаумен электро- және радиотехникада диэлектрик 

ретінде қолданылады. 

Табиғи және әртүрлі синтетикалық каучуктердің макромолекулалары 

өте иілгіш, әрі серпімді болады. Олар молекуласында екі қос байланысы бар 
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мономерлерден алынады. Мысалы, 1,4-бутадиеннің (дивинил) полимерленуі 

арқылы синтетикалық каучук түзіледі. Бутадиенді каучук тізбегі ұзын, әрі 

иілгіш, серпімді болып келеді, құрылысы этиленнің қатты полимерінен 

өзгеше болады. Каучук молекуласының әрбір құрылымдық буынында бір қос 

байланыс болады: 

 

 

 

Бұл қос байланыстар каучукты әрі қарай өңдеу кезінде маңызды роль 

атқарады. Мысалы, каучукты күкірттің қатысында өңдеген кезде қос 

байланыстар есебінен каучуктың макромолекулалары арасында күкірт 

көпіршелер түзіп, көлденеңінен «тігілген» полимер түзіледі. Бұл процесс 

вулкандану (вулканизация) деп аталады, нәтижесінде берік, әрі серпімді 

резеңке алынады. 

Полимер тізбектерін «тігу» арқылы олардың беріктігі мен балқу 

температураларын жоғарылатады. Мысалы, 110-130 оС температурада 

жұмсаратын полиэтиленнің тізбегін радиация көмегімен «тікеннен» кейін ол 

150-200 оС ұзақ уақыт электр сымдарын оқшаулауға пайдалануға жарайтын 

болады. 

Полимерлерді С=С-байланысы бар молекулалар ғана түзбейді, сонымен 

қатар О=С-, С=N-байланыстары бар молекулаларда түзеді. Мысалы, Н2С=О, 

СН3СН=О молекулалары полимерленуге түседі. 

Құрамында металорганикалық қосылыстары бар стереоарнайы 

полимерлер белгілі. Олардың молекуласында негізгі тізбекке қарағанда бүйір 

топшалардың орналасуы әртүрлі болады. Мысалы, орынбасушылары белгілі 

тәртіппен орналасқан полимерлер изотактикалық және синдиотактикалық 

деп бөлінеді, ал орынбасушылары ретсіз орналасқан полимерлерді 

атактикалық деп атайды. 

Стереореттелген полимерлер тығыз орналасатын болғандықтан, 

олардың балқу температуралары жоғары және кристалдануға бейім болады. 

Олар ыстыққа төзімді, беріктігі жоғары жабындылар (пленка) алуда және 

талшықтар жасауда өте маңызды өнім болып табылады. 

Қазіргі кезде полимерлеу процесін бақылауға және бағыттауға, яғни 

құрылысы мен қасиеттері белгілі полимерлер алуға болады. Мысалы, 

қоздырғыш ретінде бензоил пероксидін пайдаланған жағдайда балқу 

температурасы 80 оС болатын атактикалық полистирол алынады, ал 

полимерлеуді (изо-С4Н9)3Al + TiCl4 катализаторы қатысында жүргізген кезде 

изотактикалық полистирол алынады. Бұл полимер 230 оС ғана балқиды. 

 

13.1. Полимерлердің қасиеттері 

 

Жоғары молекулалы қосылыстарың жалпы ортақ қасиеттері болады, 

бірақ оны классикалық үлгідегі химия тұрғысынан түсіндіру қиын. 

Сондықтан полимерлердің қасиеттерін қарастыру үшін тиісті жаңа 
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түсініктерді енгізуге тура келеді. Полимерлердің молекулалық массалары 

әртүрлі және құрылымдарының айрықша сипатта болуына байланысты, 

олардың қасиеттерінің айтарлықтай өзгешелігі болады.   

Жоғары молекулалық қосылыстарда орташа молекулалық масса деген 

түсінік бар. Кіші молекулалық қосылыстардың қасиеттері тұрақты болады, 

себебі олардың молекулалық массалары тұрақты, ал жоғары молекулалық 

қосылыстардың молекулалық массалары құрылым буындарының санына 

байланысты өзгеріп отырады. Осыған сәйкес, қасиеттері де елеулі түрде 

өзгереді.  

Құрылым буындарының құрылысы бірдей, бірақ сандары әртүрлі 

макромолекулалар полимергомологтар деп аталады. Молекулалық 

массалары үлкен болған сайын, полимергомологтардың қасиеттеріндегі 

айырмашылықтар азая береді, тіпті жеке зат ретіндегі айырмасы болмай 

қалады. Сондықтан полимергомологтарды жеке химиялық зат ретінде 

қарастыруға болмайды, олардың қоспасын молекулалық массалары бір-біріне 

жуық шамадағы фракцияларға бөліп қарастырады. 

 

13.1.1. Полимердің беріктігі 

 

Полимерлердің маңызды қасиеттерінің бірі – олардың беріктігі, әсіресе 

кеңістік құрылымды (стереоструктура) полимерлер ерекше берік болады. 

Беріктілік қасиет полимердің тармақталу дәрежесіне және типіне 

байланысты. Молекулааралық байланыс ұзарған сайын, заттың қаттылығы да 

арта түседі, серпімділік модулі артып, салыстырмалы деформациясы азаяды. 

Торлы құрылымды полимерлердің қасиеттері алмаз тәрізді кристалл 

заттардың қасиеттеріне жақындайды. Сонымен, полимерлердің беріктігіне 

әсер ететін факторлар қатарына – молекулалық масса, макромолекулалық 

бағдарлануы, табиғаты, құрылымдарының сипаты, тізбектерінің тігілу 

дәрежесі және т.б. жатады. 

Қандайда бір заттың балқуы, буға айналуы немесе еріп кетуі үшін оның 

молекулалары арасындағы өзара тартылыс күшін жеңу керек. Кіші 

молекулалы заттардың молекулалары арасындағы өзара тартылыс күші 

айтарлықтай мықты болмайды, сондықтан оларды ажыратып бөлу қиынға 

соқпайды. Ал үлкен молекулалы қосылыстардың молекулаларының өзара 

әсері анағұрлым күшті, өйткені, олар толып жатқан бунақтары арқылы бір-

біріне тартылып тұрады. Сондықтан, ондай заттарды буға айналдыру немесе 

балқыту үшін едәуір қыздыру керек. Сонда кейбір молекулалардың атомдары 

арасындағы байланыстар үзіле бастайды да,  заттардың ыдырауы жүреді. 

Ондай макромолекулаларды еріткіштің әсері арқылы ыдырату мүмкін емес. 

Сызықтық құрылымды және кеңістік құрылымды полимерлердің 

қасиеттеріндегі айырмашылықты каучук пен резина қасиеттерінен айқын 

байқауға болады. Сызықтық құрылымды молекулалардан құрылған, 

вулканизацияланбаған каучук сұйық көмірсутектерде ериді және олардың 

механикалық беріктігі онша жоғары болмайды. Ондай каучуктерді созып 
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тартқанда, үзіліп кетеді. Ал, сызықтық молекулалардың арасы күкірт 

атомдары арқылы жалғасқан вулканизацияланған каучук – резина  

(құрылымдық полимер) еріткіштерде ерімейді, тек ісінеді және олар едәуір 

берік болады. 

 

13.1.2. Полимерлердің электрлік және жылу өткізгіштік қасиеттері   

 

Полимерлердің электр тогын өткізгіштігі әдетте төмен болады. Оларды 

электр өрісін бергенде көрсететін қасиеттеріне қарай диэлектриктер, 

жартылай өткізгіштер және электр өткізгіштер деп бөледі.  

Көптеген полюсті және полюссіз полимерлер диэлектриктерге жатады. 

Диэлектриктерге өте ұсақталған электр тогын өткізгіш заттар (техникалық 

көміртек-графит, ұсақталған металдар) қосса, электр тогын өткізгіш 

материалдар алынады. Жартылай өткізгіштерге қосарланған байланысы бар 

және заряд тасымалдайтын бөлщектері бар комплексті жүйелер жатады. 

Полимерлердің электрлік қасиеттеріне – электр өткізгіштік, электрлік 

беріктілік, диэлектрлік шығын, диэлектрлік өтімділік, электрреттеуші эффект 

және термополюссіздену жатады. Осындай қасиеттеріне байланысты 

полимерлік материалдар техниканың көптеген маңызды салаларында 

қолданылады. 

Полимерлердің жылу өткізгіштігі нашар. Жылуөткізгіштік – полимердің 

жылы бөлігінен суық бөлігіне жылудың тасымалдануынан температураның 

теңесу процесі. 

Полимердің қолдану аясын кеңейтуге мүмкіндік беретін қасиеттерінің 

қатарына жеңілділігін, химиялық тұрақтылығын, әсемдігін және т.б. 

жатқызуға болады. 

Заманауи тәжірибеде жобаланған қасиеттері бар синтездік полимерлер 

алу үшін ғылыми негізделген өңдеу тәсілдері қолданылады, осылар арқылы 

полимердің беріктігі артады, морт сынғыштығы төмендейді, созылғыштығы 

жоғарылайды. Полимердің қызмет ету мерзімін ұзарту үшін оларға арнайы 

қосымшалар қосады. 
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14. Отынның жоғары октанды компоненттерін синтездеудің   

        теориялық негіздері 

 

Заманауи қозғалтқыштар отынының октан саны жоғары (90–93) болуы 

керек.  Отынның октан санын көтеру үшін базалық бензинге жоғарыоктанды 

көмірсутектерді немесе олардың қоспаларын қосады. Мысалы, бензол және 

оның гомологтарының октан саны жоғары, алайда олар жанған кезде улы 

қосылыстар бөледі, әсіресе қауіпті – бензол. Әдетте октан саны жоғары 

сапалы бензин алу үшін риформинг-бензинді тармақталған алкандармен 

араластырады. Тармақталған алкандар изомерлену, алкилдену және 

полимерлену процестерінде түзіледі. Мысалы, қ-бутанды изомерлеу арқылы 

алкилдеу процесінде қолданылатын изобутан алынады, ал пентан мен 

гександы изомерлеу нәтижесінде изопентан мен изогексан түзіледі, оларды 

бензин фракциясының октан санын көбейтетін қосымшалар ретінде 

пайдаланады. Жоғарыоктанды автокөлік бензиндерінде 20-30  масс. % 

изоалкандар болуы керек.  

Изоалкандарды синтездеуде көбіне мұнайдың жеңіл фракцияларын 

изомерлеу процесі қолданылады. 

Бензол қатарының ароматты көмірсутектерін платформинг процесінде 

немесе бензолды олефиндермен алкилдеп алады.  

Дизельді және реактивті отындардың пайдалы компоненттері болып 

жеңіл тұтанатын және кристалдану температуралары төмен әлсіз 

тармақталған жоғары молекулалы алкандар табылады. Бұл алкандарды 

сәйкес қалыпты құрылысты алкандарды изомерлеп алады. 

 

14.1. С4-С5 алкандардың изомерленуі  

 

Бензиннің жоғары октанды компоненті бензиннің ең жеңіл бөлігі - С5-С6 

фракциясын изомерлеу арқылы алады. Изомерлену процесінің мәні октан 

саны төмен жеңіл қалыпты алкандарды сәйкес жоғары октанды тармақталған 

алкан-дарға айналдыру болып табылады. 

 

14.1.1. Реакцияның термодинамикасы, кинетикасы және механизмі  

 

Каталитикалық изомерлену реакциясының активтену энергиясы  40 

кДж/моль тең. Қалыпты және тармақталған алкандар қоспасының 

термодинамикалық тепе-теңдігі температура жоғарылаған сайын 

тармақталмаған және аз тармақталған жағына қарай ығысады. 

Алкандардың изомерленуі экзотермиялық процесс, алайда бөлінетін 

жылудың мөлшері көп емес – 6-8 кДж/моль. Катализатор қатысында 

изомерлену карбкатионды механизм бойынша жүреді. Процестің бірінші 

сатысы – карбкатионның түзілуі – катализатормен анықталады: 
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Келесі екі сатыда карбкатиондардың изомерленуі арқылы изоалкан 

түзіледі: 

 

 

Осы звеноның қайталануы нәтижесінде тізбектің өсуі жүреді. 

Протонның карбкатионнан катализаторға ауысуынан тізбектің үзілуі 

жүзеге асады. 

Бифункционалды катализаторда жүретін изомерлену реакциясының 

механизмін мына сызбанұсқа бойынша көрсетуге болады: алдымен металл 

катализатордың активті орталығында қалыпты алкандардың дегидрленуі 

жүреді, сонан соң түзілген алкен қышқылды орталықта карбкатионға 

айналады және изомерленеді, ақыр соңында тізбек бастапқы алканға ауысып, 

тармақталған алкан бөлінеді: 

 

 
 

 
 

14.2. Изоалкандарды алкендермен алкилдеу  

 

Бензиннің жоғары октанды компоненті – алкилбензинді тармақталған 

алкандарды алкендермен алкилдеу арқылы алады. Өндірісте бұл реакцияны 

H2SO4 немесе HF қатысында жүргізеді. Шикізат ретінде әдетте изобутан, 

алкендерден қалыпты бутилендер қолданылады. Изобутанның 

бутилендермен алкилдену реакциясының негізгі өнімдері 

триметилпентандар. 2,2,4-триметилпентанның (изооктан) октан саны 100 тең 

деп қабылданған. 

Изоалкандардың алкендермен алкилдену реакциясының жалпы теңдеуі 

мынадай: 

 
 

Реакция жылу бөліне жүреді, сондықтан процесті төменгі температурада 

жүргізген тиімді.   

Алкилдеу реакциясының механизмі тізбекті карбкатионды. 

Мысалы, бірінші сатыда бутен-2 қышқыл катализатордың протонымен 

әрекеттеседі: 

 

 
 

Екіншілік бутил катион изобутанмен әрекеттеседі: 
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Түзілген үшіншілік бутил катион бастапқы бутен-2 молекуласымен 

қосылады:   

 

 
 

Екіншілік октилді карбкатион тұрақты үшіншілік карбкатиондарға 

изомерленеді: 

 
 

Изомерленген ион бастапқы изобутанмен реакцияға түсіп, 

изооктандарға және жаңа карбкатиондарға айналады: 

 

 
 

Тізбектің үзілуі протонның карбкатионнан қышқыл анионына ауысуы 

арқылы жүзеге асады: 

 

 

Алкилдеу кезінде бірнеше жанама реакциялар жүреді: деструктивті 

алкилдену, алкендердің полимерленуі және алкендердің катализатормен 

(қышқылмен) әрекеттесуі.  

Деструктивті алкилдену аралық карбкатионның -ыдырауы нәтижесінде 

жүреді және С5-С7 көмірсутектердің түзілуіне әкеледі. Бұл процестің ролі 

температураға байланысты өседі. Алкендердің полимерленуінен 

молекулалық массасы С8-ден жоғары өнімдер түзіледі. Полимерлену 

процесін изобутанның артық мөлшерімен басады. Алкендердің 

катализатормен әрекеттесуі катализатордың концентрациясын және 

активтілігін төмендетеді. 

 

14.3. Алкендердің полимерленуі  

 

Полимерлену процесін мұнай өңдеу өндірісінде негізінен пропилен мен 

бутиленді қосып өңдеп, полимербензин алу үшін пайдаланады. 

Полимербензин ди-, три- және тетрамерлердің қоспасы, октан саны  80 тең 

(моторлық әдіс бойынша). 
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Бутиленнің полимерленуі және түзілген димердің гидрленуі арқылы 

техникалық изооктан алынады. Техникалық изооктан бензиннің жоғары 

октанды компоненті ретінде қолданылады. Полиизобутилен синтетикалық 

каучуктер өндірісінде және майларды қоюландырғаштар ретінде 

қолданылады. Пропиленнің полимерленуі арқылы три- және тетрамерлер 

алынады, олар жуғыш заттар дайындауда шикізаттар болып табылады. 

 

14.3.1. Процестің термодинамикасы және механизмі  

 

Термодинамика бойынша алкендердің полимерлену температурасы 500-

550 К жоғары болмауы керек. 

Реакция экзотермиялық. Жылу эффектсі 718 кДж/моль тең. 

Полимерленудің тепе-теңдік дәрежесі қысым ұлғайғанда және температура 

төмендегенде өседі.  

Катализдік полимерлену карбкатионды механизм бойынша жүреді және 

келесідей сатылардан тұрады: 

1) алкеннің катализаторда протондануы 

 

 
2) түзілген ионның алкен молекуласындағы -байланысқа қосылуы 

 

 
 

Гексилді ион тағы да бірнеше алкен молекуласын қосып алуы мүмкін, 

сөйтіп С9 және С12 иондары түзіледі. 

3) иондардың изомерленуінен екіншілік карбкатиондар тұрақты 

үшіншілік карбкатиондарға айналады: 

 

 
 

4) реакцияның аяқталуы протонның карбкатионнан катализаторға 

немесе бастапқы алкенге ауысуы арқылы жүреді; сонымен қатар бастапқы 

алкеннен гидрид-ионның бөлінуі де мүмкін: 
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15. Мұнай көмірсутектерінің және туындыларының  тотығуы  

 

15.1. Алкандардың тотығуы 

 

Өндірісте негізінен метанды, пропанды және бутанды тотықтырады. 

Тотығу жылдамдығы метаннан бутанға қарай өседі. Түзілген тотығу өнімдері 

(спирттер, альдегидтер мен кетондар) бастапқы алкандардан оңай тотығады, 

осыған байланысты тотығу процесін реттеп отыру керек. 

Жеңіл көмірсутектерді тотықтыру процесін төмен температуралы (150-

250 оС) және жоғары температуралы (400-600 оС) режимде жүргізуге болады. 

Осындай жағдайларда көмірсутектің артық мөлшерін қолданып және өнімді 

реакциялық зонадан тез жөнелтіп процесті бағыттауға болады. 

Формальдегид алу үшін катализатор есебінде марганец немесе мыс 

қосылыстарын пайдаланады: 

 

  

 
 

Метанды  Pt немесе Pd қатысында тотықтырғанда негізгі өнім құмырсқа 

қышқылы болады: 

 

 
 

Метанды катализатордың қатысынсыз атмосфералық қысымда 

тотықтырғанда негізінен СО түзіледі: 

 

 
 

400 оС және атмосфералық қысымда метанның жартылай тотығуының 

механизмі мынадай реакциялармен сипатталады: 

 

 

-129,8 кДж/моль 

-147,4 кДж/моль 

-275,1 кДж/моль 
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Формальдегидтің оттегімен 425 оС кезіндегі реакциясы негізінде 

тізбектің түзілу жылдамдығы метанның оттегімен реакциясы кезіндегі 

жылдамдықпен салыстырғанда бес қатарға дейін жоғары болады.  

340 оС температурада, 10,6 МПа қысымда және СН4 : О2 = 9 : 1 

қатынасында метанның конверсиясы 22% тең болды: 

 

 
 

Метил спиртінің көбірек түзілу себебін мынадай бимолекулалы 

реакциялардың жүруімен түсіндіруге болады: 

 

 

 
Төменгі қысымда процесс негізінен реакциялық ыдыстың бетінде жүреді 

және формальдегид түзіледі: 

 

 
 

Метанды 3-13% оттегімен 350 оС температурада, 15-20 МПа қысымда 

Cu және Ag катализаторлары қатысында тотықтырғанда оның 75% метил 

спиртіне конверсиялануына қол жеткізуге болады. 

Өндіріс тәжірибесінде алкандарды тотықтыру көмірсутектердің артық 

мөлшерінде, газды фазада, катализатордың қатысынсыз, ауаның қысымда 

330-370 оС жүргізеді. Ауа мен көмірсутектің қатынасы негізгі өнімдердің 

шығымын өзгертеді. Оттегінің концентрациясы 4-5% құрайды. 

Температураның төмендеуі оттекті қосылыстардың шығымын 

арттырады, бірақ реакция жылдамдығы тез төмендейді. Қысымды көтеру 

арқылы тотығу жылдамдығын және спирттердің шығымын арттыруға 

болады. Тотығу процесінің уақытын 1,0-1,5 сек шектейді, себебі қоспа 

реакциялық ортада көп уақыт тұрса, онда оттекті қосылыстардың шығымы 

азайып, СО2 көп түзіледі. 

 

15.1.1. Бутанды және бензиндерді тотықтыру  

 

Өндірістік жағдайда бутанды тотықтыру сірке қышқылдық ерітіндіде Со 

немесе Mn тұздарының қатысында 165-200 оС және 6-8 МПА қысымда 

жүргізеді. Негізгі өнімдер – сірке қышқылы, метилацетат, этилацетат, 

метилэтилкетон және аз мөлшерде ацетон, ацетальдегид, метил спирті, этил 

спирті,  бутил спирті және бифункционалды қосылыстар: 
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Пероксирадикал ацетальдегидке, ацетонға, метил және этил спиртіне 

ыдырауы мүмкін. Метил және этил ацетаттары сәйкес спирттердің сірке 

қышқылымен әрекеттесуі нәтижесінде түзіледі: 

 

 
 

СН3О
• және СН3СН2О

• радикалдары бастапқы бутанмен әрекеттесіп, 

тізбекті жалғастырады: 

 

 
 

Сірке қышқылын алу үшін 98-99% таза бутанды пайдаланады. Бутанның 

құрамында изобутан болса, ацетон мен метилацетат түзіледі. Пропаннан да 

ацетон мен метилацетат түзіледі. Реакция зонасына су қосқан жағдайда 

процестің сірке қышқылы бойынша талғамдылығы артады, алайда процесс 

баяулайды. 

30-115 оС қайнайтын бензиннің фракциясын сұйық фазада тотықтыру 

әдісі белгілі. Бұл процесте сірке, құмырсқа және пропион қышқылдарының 

шығымы көбееді. 

 

15.1.2.  Жоғарғы алкандарды спирттерге дейін тотықтыру  

 

Дизельді фракциядан мочевина көмегімен депарафиндеу арқылы бөлініп 

алынған сұйық қалыпты алкандардың қоспасын құрамында 3-4,5% оттегі бар 

азотты-оттекті қоспамен 4-5% бор қышқылының қатысында тотықтырады. 

Бор қышқылы түзілген спирттермен әрекеттесіп, эфир түзіледі, бұл әрі 

қарай тотығудан қорғайды: 

 

 



196 

 

Синтин фракциясын (С15 − С18) тотықтырғанда 87% екіншілік және 13% 

біріншілік изомерлі спирттердің қоспасы түзіледі. 

Парафиндерді тікелей тотықтыру арқылы алынған спирттердің кең 

фракциясы С9Н19ОН − С21Н43ОН спирттерден тұрады, алайда негізгі бөлігін 

(70-80%) С14Н20ОН − С18Н37ОН спирттер құрайды. Олардың ішінде 

біріншілік спирттер 17-25% және екіншілік спирттер 75-83%. 

 

15.1.3.  Қатты парафиндерді карбон қышқылдарына тотықтыру 

  

Қатты парафиндерді ауа оттегісімен катализатор қатысында 100-130 оС 

тотықтырады. Бұл кезде карбон қышқылдарымен бірге гидропероксидтер, 

спирттер, кетондар, күрделі эфирлер және басқа полифункционалды өнімдер 

(гидрокси-, кето-, дикарбон қышқылдары, лактондар, кетоспирттер, 

дикетондар) түзіледі. 

Қалыпты алкандар молекуласында тек қана екіншілік С-атомдары 

тотығады. Тотығу процесінің алғашқы молекулалық аралық өнімі екіншілік 

гидропероксид болып табылады: 

 

 
 

RО2
•  радикалының бос валенттілігі көмірсутектің басқа молекуласынан Н-

атомын бөліп алу арқылы қанығып қана қоймайды, сонымен бірге пероксид 

тобынан β- және γ-орындарға изомерленуі нәтижесінде де іске асады: 

 

 
 

Екіншілік гидропероксидтердің ыдырауынан кетондар түзіледі: 

 

 
 

Кетондар оттегімен оңай әрекеттеседі. Түзілген α-кетогидропероксид 

дикетонға, қышқылға және альдегидке ыдырайды: 
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моно- және 

дикарбон 

қышқылдары 

Дикетондар α-, β-, γ-орындардағы С–С-байланыстарын үзіп қышқылдар 

түзеді. 

 

15.2. Циклоалкандардың тотығуы 

 

Циклоалкандардың тотығу процесінің өнімі капролактам өндірісінің 

шикізаты болып табылады. Капролактам түгелдей дерлік синтетикалық 

талшықтар өндірісінде қолданылатын өте маңызды полиамидтердің бірі – 

найлон-6 алуға жұмсалады. 

Қазір циклогексаннан капролактам алудың 9 өндірістік әдістері белгілі. 

Барлық әдістердің бірінші сатысында циклогексан оттегімен тотығып 

циклогесанол мен циклогексанонның қоспасын түзеді, ал екінші сатысында 

осы қоспаны тотықтырып адипин қышқылын алады: 

 

 
                                                                                        

                                                                                          

                                                                

>Көрсетілген сызбанұсқада циклогександы тотықтыру кезінде жүретін 

барлық аралық реакциялар берілмеген. Процестің жүру жағдайына, 

катализатордың түрі мен концентрациясына және басқа факторларға 

байланысты түзілетін өнімдер арасындағы сандық қатынас едәуір өзгеруі 

мүмкін. 

Циклогексанның тотығуы кезінде айнымалы валентті металдардың 

катализдік белсенділігі мына қатарда баяулайды: 

 

 
 

моно- және дицикло- 

гексиладипинаттар 
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Өндірісте негізінен кобальт пен марганецтің нафтенаты, лауринаттары, 

стеараттары (CoSt2, CoSt2OH, MnSt2) қолданылады. 

 

15.3. Алкендердің тотығуы  

 

Алкендердің сұйық фазада тотығуы тізбекті бос-радикалды механизм 

бойынша жүреді. Аралық бөлшектер – С- немесе О-атомдарында бос 

валенттілігі бар радикалдар. Оттегінің алғашқы шабуылы қос байланыстан 

есептегенде α-орынға бағытталады, сөйтіп сәйкес гидропероксидтер түзіледі: 

 

 
 

Түзілген пероксидті радикалдар сутегі атомын бөліп алып қана 

қоймайды (орынбасу реакциясы), сонымен қатар қос байланысқа қосылады: 

 

 
 

Радикал этилен оксидін түзіп ыдырайды немесе оттегімен әрекеттесіп 

жаңа пероксидті радикал түзеді: 

 

 
 

Қанықпаған көмірсутектердің пероксидті радикалдарының жоғарыдағы 

реакцияларынан басқа, олардың изомерленуі және альдегидтер түзе отырып 

мономолекулалы ыдырауы жүреді: 

 

 
 

 
 

Альдегидтер оңай тотығып қышқылдар түзіледі: 
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Алкендердің тотығуы алкандармен салыстырғанда талғамды жүреді. 

Этилен тотығып ацетальдегид пен этилен оксидін түзеді. Процесс негізінен 

күміс катализаторында этиленді бу фазасында тікелей тотықтыру арқылы 

жүреді. Реакция 200-250 оС, атмосфера қысымында, контакт уақыты 3-8 сек 

аралығында жүреді: 

 

 

 
 

Басқа алкендермен тотығу реакциясы нәтижесінде кетондар түзіледі: 

 

 
 

15.4. Арендердің тотығуы 

 

Бензол бу фазасында тотығып малеин ангидридін береді. Ванадий 

оксиді катализаторында тиімді температура 300-400 оС, ал молибден 

оксидінде – 425-475 оС, қысым 0,5-1 МПа. Бензол булары реакциялық зонада 

0,01-5,0 сек болады. 

 

 
 

Бензолдың малеин ангидридіне конверсиясы 57-63%. Бензолдың 

тотығуы 2 бағытта жүреді: а) малеин ангидридіне тотығуы; ә) СО2 және Н2О  
дейін толықтай жануы. 

 

15.4.1. Изопропилбензолды (кумолды) тотықтыру 

Изопропилбензолды тотықтыру әдісін П.Г. Сергеев, Б.Д. Кружалов,  

Р.Ю. Удрис ашқан. Бұл әдісті кумолдық әдіс деп те атайды. Кумолдық 

әдістің артықшылығы мұнда фенол мен ацетон қатар алынады.  

Сұйық фазада тотықтыру негізінен әлсіз үшіншілік С–Н-байланысында 

жүреді. Бензол сақинасының α-орында орналасуы үшіншілік байланысты 

едәуір әлсіретеді (≈310 кДж/моль), сондықтан тотығу процесі төменгі 

температурада гидропероксид бойынша жоғары талғамдылықпен жүреді. 

70-80 оС температурада кумолдың гидропероксиді тұрақты, ал тотығу 

реакциясы күрделі тізбекті механизм бойынша жүреді: 
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Негізгі өнім диизопропилпероксидімен қатар диметилфенилкарбинол, 

ацетофенон, құмырсқа қышқылы түзіледі.  

Гидропероксид жоғары температура әсерінен ыдырауға түсіп  

диметилфенилкарбинол, ацетофенон және метил спирті түзіледі: 

 

Түзілген метанол формальдегидке және құмырсқа қышқылына 

тотығады, ал олар изопропилбензолдың тотығу процесінің ингибиторы 

болып табылады. 

Гидропероксидтің шығымына температура мен тотығу ұзақтығы әсер 

етеді. Мысалы, 1 сағат ішінде 120 оС температурада гидропероксидтің 

шығымы 8-10% болса, ал 100 оС  – 2-3% болады. Сондықтан тотығу процесін 

көбіне 120-130 оC температурада және 0,5-1 МПа қысымда, рН=8,5-10,5 

ортада жүргізеді. 

Реакциялық массаны (оксидатты) вакуумда, төменгі температурада 

жинақтап, өңдеуді әрі қарай жалғастырады. Техникалық гидропероксидтің 

құрамында диизопропилпероксид – 90-91%; диметилфенилкарбинол – 5-7%; 

ацетофенон – 1,0-1,5%; дикумилпероксид – 0,4-0,6%; құмырсқа қышқылы – 

0,01-0,04% болады. 

Техникалық гидропероксидті күкірт қышқылымен ыдыратады, 

нәтижесінде фенол және ацетон, сонымен қатар жанама өнімдер – α- 

метилстирол мен шайырлар түзіледі: 

 
 

Гидропероксидті ыдырату күкірт қышқылы ерітіндісінің қатысында 

ацетонда жүргізеді. Әлсіз қышқылдар (СООН-СООН, метафосфор қышқылы 

т.б.) қолдану үшін жоғары температура (100-120 оС) керек, ал жоғары 

температура фенол мен ацетонның шығымын төмендетеді. 

Негізгі өнімдердің шығымы температурадан тәуелді. Мысалы, ыдырау 

процесінің температурасын 50 оС-дан 80 оС көтергенде ацетонның шығымы 

98-99%-дан 89% төмендейді. Сонымен бірге төменгі температурада (30 оС) 

реакцияның жүру уақыты ұзарады және реакциялық массада ыдырамаған 

(тізбектің қозуы) 

(тізбектің қозуы) 

 

  (тізбектің ұзаруы) 
 

  (тізбектің үзілуі)  
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гидропероксид қалады. Сондықтан тиімді температура 50-60 оС болып 

табылады. 

Изопропилбензолдан фенолды, ацетонды және пропиленоксидін қатар 

алу әдісінде гидропероксидтің бір бөлігі ыдырау процесіне, ал қалған бөлігі 

пропиленді эпоксидтеуге жіберіледі: 

 

 
Эпоксидтеу реакциясын 115-120 оС температурада, пропилен мен 

гидропероксидтің 5:1 мольдік қатынасында, 1 моль гидропероксидке 6х10-4 

моль Мо катализаторының концентрациясында, 1 моль катализаторға 2 моль 

промотрдың концентрациясында, пропиленнің 2-10 мас. % мөлшерінде және 

90 минут бойы жүргізеді. 

Бұл әдісте эпоксидтеудің жанама өнімдері толықтай өңделеді, мысалы 

диметилфенилкарбинол изопропилбензолға, ацетофенон этилбензолға 

гидрленеді. Изопропилбензол кумолдық әдіспен фенол, ацетон және 

пропилен оксидін алуға, ал этилбензол стирол мен пропилен оксидін алуға 

жұмсалады. 

Тотығудың жанама өнімдері, әсіресе алкилфенилкарбинолдар да 

қышқылдық катализге сезімтал келеді. Мысалы диметилфенилкарбинол суды 

бөліп жіберіп, -метилстирол түзеді және фенолды алкилдеп күрделі эфир 

түзеді. Сонымен қатар, -метилстирол аздап димерленеді. 

Изопропилбензолдан фенол мен ацетон алу технология 2 химиялық 

процестен тұрады: 1) изопропилбензолдың тотығуы, гидропероксидтің 

шығымы 91-95% және 2) гидропероксидтің ыдырауы, өнімнің шығымы 99%. 

Жоғары тиімділік химиялық реакцияның оптимальді параметрлерін 

(температура, қысым, қышқыл ортасы) табу нәтижесі ғана емес, сонымен 

бірге процестің катализаторлары мен инициаторларын қолдануда болып 

отыр. Бұл технология бір мезгілде екі негізгі өнім алудың жаңа 

технологиялық процестерінің айқын мысалы бола алады. Сонымен қатар 

тауарлы өнім ретінде α-метилстирол алынады, ол мономер кейбір 

көрсеткіштері жағынан стиролдан артық. 

Гидропероксидтер арқылы тотықтыру реакциясына бензолдың басқа да 

гомологтары мен алкилнафталиндерді қатыстыруға болады. Мысалы, п-

цимолды тотықтырып, алынған гидпропероксидті ыдырату арқылы п-крезол, 

п-диизопропилбензолдан – гидрохинон, β-изопропилнафталиннен – β-нафтол 

алынады: 
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15.4.2. Толуолды тотықтыру 

Кобальттың немесе марганецтің органикалық тұздарын катализатор 

ретінде қолданып 150-170 оС және 1 МПа қысымда толуолды тотықтырып 

бензол қышқылын алады. Бензол қышқылының шығымы 85-90%. Бензол 

қышқылын гидрлеп, түзілген циклогексанкарбон қышқылын нитрозилкүкірт 

қышқылымен өңдеп капролактам алынады: 

 

 
 

Сонымен қатар, бензол қышқылын 220-250 оС тотықтыра декарбоксилдеу 

арқылы 85% шығыммен фенол алуға болады: 

 

 
 

15.4.3. Ксилолдарды тотықтыру 

п-Ксилолды тотықтыру реакциясы терефталь қышқылын алу процесінде 

қолданылады. Терефталь қышқылы полиэтилентерефталат өндірісінің 

шикізаты болып табылады.  п-Ксилолды тотықтыру сірке қышқылдық ортада 

Со және Mn тұздарының қатысында 195-205 оС және 1,5 МПа қысымда 

жүреді: 

 
 

Терефталь қышқылының шығымы 94-95%, ал тазалығы – 99% болады. 

м-Ксилолды 160 оС және 1,5-2 МПа қысымда марганец ацетаты мен 

кобальт бромиді қатысында сірке қышқылдық ортада тотықтырғанда 

изофталь қышқылы түзіледі. 

о-Ксилолдың тотығуы нәтижесінде фталь ангидриді түзіледі. Фталь 

ангидриді алкидті және полиэфирлі шайырлар, пластификаторлар өндірісінде 

қолданылады. 

 

15.4.4.  Три- және тетраметилбензолдарды тотықтыру 

Псевдокумолды, мезитиленді, гемиметиллитолды тотықтыру арқылы 

бензолтрикарбон қышқылдары түзіледі. Дуролды, изодуролды, пренитолды 

тотықтырып тетракарбон ароматты қышқылдар алынады. Мысалы, 

псевдокумолдан триметиллит қышқылы, ал дуролдан пирометиллит 

қышқылы түзіледі: 

 

 
          триметиллит қышқылы                пирометиллит қышқылы 
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Бұл қышқылдар пластификаторлар, термотұрақты полимерлер, 

қосымшалар, эпоксидті шайырлар, бояулар алу үшін қолданылады. 

 

15.5. Микроорганизмдердің әсерінен көмірсутектердің тотығуы 

 

Микроорганизмдердің әсерінен көмірсутектердің тотығуы туралы 

сұрақтың маңыздылығы күн сайын артуда. Осыдан бірнеше жыл бұрын 

микроорганизмдермен негізінен мұнай өндірісінің мамандары айналысып 

келді. Арнайы бактериялардың көмегімен мұнайдың генезисі және мұнай 

кенорындарының геологиялық барлау мәселелері зерттелінді. Соңғы 

жылдары алдыңғы орынға суға немесе топыраққа түскен мұнай және оның 

өнімдерін тотықтыру мәселелері қойыла бастады. Көптеген кеме жүретін 

өзендер мұнай өнімдерімен ластанған. Мұнайдың ауыр фракциялары 

өзендердің түбіне шөгіп, уақыт өте судың бетіне қалқып шығып, өзендердің 

қалыпты өмір сүруіне кедергі келтіреді. Теңіздің және оның жағасының 

мұнаймен ластануы кейбір елдердің ұлттық қасіретіне айналды. Осыған 

байланысты көмірсутектердің микроорганизмдермен тотығуы үлкен 

қызығушылық тудыруда. 

Табиғи органикалық заттарға микроорганизмдердің әсер ететіндігі 

белгілі. Көмірсутектер бактериалардың, өсімдіктер мен жануарлардың 

клеткаларының химиялық құрамына кіреді. Олар бактериаларда және 

өсімдіктерде үнемі синтезделеді.  

Алифатикалық көмірсутектер қатарының бірінші өкілі метан 

Methylomonas methanica деп аталатын бактерианың әсерінен тотығады. Бұл 

микроорганизм басқа көмірсутектерге және органикалық қосылыстарға әсер 

етпейді. Сонымен қатар метанның термофильді тотықтырғышы 

Methylococcus сарsulatus белгілі. Метанның тотығу механизмі мына нұсқа 

бойынша жүреді деген қорытынды жасауға болады:  

 

 

Процесс тек қана оттегінің қатысында жүреді және оксигеназамен 

катализденеді.  

Этан, пропан және бутан метаннан жеңіл тотығады. Оларды 

Pseudomonas, Mycobacterium, Nocardia тобының бактериалары тотықтырады. 

Микроорганизмдер алкандар тізбегіндегі көміртек атомдарының санына 

қарай әсер етеді. С5–С10-алкандар бәрінен қиын тотығады. Ұзын тізбекті 

алкандар (>С10) көптеген бактериалармен тотығады және тізбектің ұзаруына 

қарай әсер ететін бактериалардың саны көбееді. 

Микроорганизмдер көбіне алифатты көмірсутектердің тармақталған 

туындыларына әсер етпейді. Микроорганизмдердің әсері тізбектегі метил 

топтарының санына және орнына байланысты болады. Мысалы, бүйір 

тізбегіндегі топтардың саны жұп болатын алкандар қиынырақ тотығады. Сол 

сияқты, бүйір тізбек пен шеткі метил тобының арасындағы көміртек 

атомдарының саны 4 кем болса да нашар тотығады. Тармақталған алкандар 
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Mycobacterium және Nocardia бактериаларымен тотығады. Candida 

ашытқысы мүлдем әсер етпейді. 

Барлық алифатты көмірсутектердің тотығуы оттегінің қатысында ғана 

(аэробты жағдайда) жүреді. Микроорганизмдердің оксигеназа ферменттері 

көмірсутекке оттегіні жеткізіп, оны спиртке айналдырады, одан әрі альдегид, 

май қышқылдары түзіледі. Май қышқылдары А коферментінің қатысында 

тотығады: 

 

 

 
 Көміртек атомдары жұп санды алкандардан сірке қышқылы, ал тақ 

санды алкандардан пропион қышқылы түзіледі. Аралық өнімдерден 

реакциялық ортада эфирлер және майлар болады.  

Микроорганизмдер ароматты көмірсутектерге де әсер етеді. Бензол мен 

толуолда Bacterium benzolicum және Bacterium toluolicum бактериялары 

дамиды. Полициклді арендер – нафталин, фенантрен, антрацен және т.б. 

микроорганизмдердің әсерінен оңай тотығады. Оларды Pseudomonas, 

Мусоbacterium, Bacillus, Flavobacterium, Nocardia, Aspergillus, Penicillium 

бактериялары пайдаланады. 

Барлық көмірсутектердің арасында бактериалардың әсеріне төзімдісі 

нафтендер болып келеді. Нафтендерге қарағанда нафтен қышқылдары 

микроорганизмдердің әсеріне жеңіл беріледі. Олар Pseudomonas және 

Micrococcus бектериаларымен тотығады.  

Нафтенді көмірсутектердің тотығуын циклопропан мысалында мына 

механизм бойынша көрсетуге болады: 

 

 
 

Көмірсутектердің микроорганизмдермен тотығуының соңғы өнімі – 

көмірқышқыл газы және су, алайда аралық өнімдер – спирттер, органикалық 

қышқылдар, эфирлер және басқа қосылыстар да кездеседі. 
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16. МҰНАЙ ГАЗДАРЫН ДАЙЫНДАУ  ЖӘНЕ ӨҢДЕУ 

 

16.1  Мұнай газдарының жіктелуі 

 

Шығу тегіне байланысты мұнай газдары табиғи, ілеспе және  жасанды 

болып бөлінеді. 

Табиғи газдар арнайы кен орындарынан, ілеспе газдар мұнаймен бірге 

өндіріледі.  

Жасанды газдар мұнайды термиялық және катализдік  өңдеу барысында  

түзіледі. Жасанды газдардың құрамы өңдеу процесінің типіне байланысты 

бір-бірінен өзгеше болып келеді. Мысалы, термиялық процестердің және 

катализдік крекингтің  газдары құрамында көп мөлшерде қанықпаған 

көмірсутектер болса, катализдік риформингтің, гидротазалаудың және 

гидрокрекингтің  газдарында олар мүлдем болмайды. 

Газдың құрамынан оны пайдаланудың бағыты тәуелді болады. 

Катализдік крекингтің газы бутилен мен изобутанға бай болғандықтан, 

изомерлену процесінің шикізаты ретінде қолданылады. Риформингтің 

газдарында сутегі 75-90% болады, сондықтан оны гидротазалау мен 

гидрокрекинг процестерінің қажеттілігі үшін қолданады. 

Газды жеке көмірсутектерге және көмірсутекті фракцияларға  бөлу 

арнайы жабдықталған газды фракциялаушы қондырғыларда (ГФҚ)  

жүргізіледі. Мұнай өңдеу зауыттарында, әдетте, ГФҚ екеуден кем болмайды, 

оның біреуі қаныққан көмірсутектерді өңдеу үшін, ал екіншісі – қанықпаған 

көмірсутектерді өңдеу  үшін қолданылады. 

Қаныққан көмірсутектерді өңдеу кезінде келесідей өнімдер алынып, 

оларды әртүрлі мақсатта қолданады: 

1) этанды фракция – пиролиздің шикізаты, майларды  депарафиндеу  

қондырғыларында салқындатқыш агент және т.б. ретінде; 

2) пропанды фракция – пиролиз шикізаты, тұрмыстық сұйытылған газ, 

көптеген технологиялық қондырғыларда салқындатқыш ретінде; 

3) изобутанды  фракция – жасанды каучук (изопренді- және 

бутилкаучук) өндірісінің шикізаты, алкилдеу қондырғыларында қолданады; 

4) бутанды фракция – жасанды каучук өндірісінде бутадиен алу  үшін 

шикізат, пиролиздің және тұрмыстық сұйытылған газдың  компоненті, 

автомобиль бензиніне қажетті бу қысымын беру үшін қосымша ретінде 

қолданылады; 

5) изопентанды фракция – изопренді каучук алу үшін шикізат, бензиннің 

жоғары октанды сорттарының компоненті; 

6) пентанды фракция – пиролиз және изомерлену процестерінің,  амил 

спирті өндірісінің шикізаты; 

Қанықпаған көмірсутектердің ГФҚ олефинді ағыннан келесідей  

фракциялар бөлініп алынады: 
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1) пропан-пропиленді фракция – полимербензин, фенол және ацетон, 

жасанды жуғыш заттар, бутил спирті өндірістері үшін  шикізат, алкилдеу 

қондырғысында шикізат үшін қолданылуы мүмкін; 

2) бутан-бутиленді фракция – алкилдеу және полимерлену  

қондырғылары үшін шикізат, жасанды каучук өндірісінде майларға  қосымша 

ретінде  қолданылады. 

Газдарды фракцияларға бөлу және әрі қарай өңдеу процестерінің 

алдында кептіру және тазалау процестері жүргізіледі. 

 

16.2. Газдарды кептіру 

 

Егер газды суға сезімтал катализатор қатысында өңдейтін болған  

жағдайда кептіру процесі қолданылады. Сонымен қатар, көмірсутектер мен 

кейбір басқа газдардың  сумен  кристаллогидраттар түзетінін есте ұстау 

керек. Олар газ молекуласы мен судың тұрақсыз комплексті қосылысы болып 

табылады. Мысалы, этанның кристаллогидраты С2Н6·7Н2О, пропанның 

кристаллогидраты  С3Н8·18Н2О және басқалары белгілі, сонымен қатар 

күкірттісутек те  сумен  кристаллогидрат Н2S·5Н2О түзеді. 

Көмірсутектің молекулалық массасы неғұрлым аз болса, соғұрлым 

кристаллогидрат түзуге бейімділіктің температурасы мен қысымы жоғары 

болады. Гидраттар газ фазасында су буының парциальды қысымы гидрат 

буының қысымынан жоғары болған жағдайда ғана түзіледі. Сондықтан 

газдарды кептіру кезінде ондағы  ылғалдың мөлшері су буының парциальды 

қысымы гидраттың қаныққан бу қысымынан төмен болғанға дейін 

азайтылады. Газдың құрамындағы ылғалдың мөлшерін тәжірибеде шық 

нүктесі (точка росы) бойынша анықтайды. Газды шық нүктесінен төмен 

температураға дейін салқындатқанда газдың құрамындағы су буы 

конденсацияланып, «шық» түрінде пайда болады. 

Газды кептіру кезінде қатты және сұйық су сіңіргіштер қолданады, олар 

келесідей талаптарға жауап беруі тиіс: жоғары ылғал сыйымдылық, яғни  

сіңіргіштің  көлем немесе  масса бірлігіне сай көп ылғалды сіңіріп алу 

қабілеті; жақсы регенерациялануы; әрекет ету мерзімінің көп болуы; 

бағасының төмен болуы және алу жолының қарапайымдылығы. Мұндай 

қасиеттерге алюминий оксиді, силикагель, жасанды цеолиттер, ди- және 

триэтиленгликольдер ие бола алады. 

                     

16.3    Күкірттен тазалау 

 

Күкіртті мұнайларды өңдеу кезінде алынған табиғи, ілеспе және мұнай 

газдарының құрамында күкірттісутек және басқа да күкіртті қосылыстар 

болады. Күкірттісутек катализатордың жұмысын  төмендетеді, тұрмыстық 

газдың құрамында күкіртсутектің болмауы тиіс. Күкіртті қосылыстар 

аппараттар мен құбырларды коррозияға ұшыратады. Сондықтан, құрамында 

күкірттісутек пен меркаптандар  бар көмірсутекті газдарды ГФҚ-ға 
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жіберместен бұрын  тазалайды. Кей жағдайда көміртегі оксиді мен 

диоксидінен де тазалайды. 

Мұнай газын H2S, CO2 және басқа да қоспалардан тазалау үшін  әртүрлі 

әдістерді  қолданады: 

- хемосорбциялық, қоспалардың сұйық абсорбенттермен химиялық 

әрекеттесуіне негізделген әдіс; 

- физикалық абсорбция әдісі, қоспалар таңдамалы түрде органикалық 

ерткіштермен  сіңіріледі; 

- бір мезгілде химиялық және физикалық абсорбенттерді қолдану әдісі; 

- қоспаны элемент күкіртке және басқа да заттарға қайтымсыз  айналдыруға 

негізделген әдіс; 

- адсорбциялық әдіс, қоспалар таңдамалы түрде активтелген көмірдің, 

алюмосиликаттың және т.б. қатты заттардың бетінде  сіңіріледі. 

Мұнай газын тазалау әдістерін таңдау көптеген факторларға тәуелді 

болады: шикізатты газдың құрамы мен өлшемдеріне, тазалық дәрежесіне, 

энергоресурстардың түрі мен мөлшеріне, қоршаған ортаны қорғау 

талаптарына және т.б. 

Мұнай газын тазалаудың әлемдік тәжірибелеріне талдау жасай отырып, 

оның үлкен ағындарын өңдеу үшін химиялық, физикалық  немесе аралас 

сұйық сіңіргіштерді қолдану арқылы адсорбциялық  әдістерді пайдалану 

неғұрлым тиімді екенін көруге болады. Тотықтыру және адсорбциялау 

әдістері, негізінен, аз мөлшердегі газ ағындарын тазалау немесе газды терең 

тазалау үшін қолданады. 

Өндірістік адсорбенттерге келесідей талаптар қойылды: сіңіргіштік 

қабілеті жоғары, аз буланғыш, қолдану кезінде термохимиялық тұрақты, 

тұтқырлығы, жылу өткізгіштігі және улылығы төмен,  салыстырмалы түрде 

жеңіл табылатын және қажет кезде кез-келген  қоспаларды таңдамалы сіңіре 

алатын болуы керек. 

Хемосорбенттер ретінде алканоламиндер (аминоспирттер), яғни 

молекуласында әрі гидроксил, әрі аминотоптары бар моно-, ди-, және 

триэтаноламиндер (МЭА, ДЭА, ТЭА), метилдиэтаноламин (МДЭА), 

дигликольамин (ДГА), диизопропаноламин (ДИПА) қолданылады. 

Газдарды алканоламиндермен тазалау, негізінен,  циркуляциялық 

технология (абсорбция-десорбция) бойынша жүргізіледі. Бұл әдістің негізгі 

жетістігі – H2S мен CO2, олардың шикізаттағы парциалды  қысымына 

байланыссыз, жоғары дәрежеде бөліп алады, ал көмірсутектерді аз мөлшерде 

сіңіреді. 

Алканоламиндермен газды тазалау қайтымды, шеңберлік  сорбциялық 

процестердің типтік мысалы бола алады. Мұндай  процестерде H2S газдан 

реагент ерітіндісіне бір аппаратта сіңірілсе, екінші аппаратта кептіру арқылы 

ерітіндіден бөлініп шығады. Осындай жолмен регенерацияланған реагент 

H2S сіңіруге қайтып қолданылады: 
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Тепе-теңдік 25-40 ºС температурада оңға қарай ығысып, тұрақсыз  

сульфид түзіледі, температураны 105 ºС дейін және одан жоғарыға 

арттырғанда сульфид ыдырап, сіңірілген H2S бөліп шығады, яғни  тепе-

теңдік сол бағытқа ығысады. 

Газдың құрамындағы CO2 аминмен сіңіріледі. Алайда, CO2 керісінше 25-

50 ºС температурада күштірек сіңіріледі. Газдың  құрамында CO2  көп болса, 

ерітіндінің H2S сіңіру қабілеті төмендейді. 

ДЭА сулы ертіндісін қолдану арқылы газдарды абсорбциялық тазалау 

Орынбор, Астрахань, Жаңажол, Теңіз және т.б. газ өңдеу зауыттарында 

жүргізіледі.  

Ілеспе газдың құрамынан H2S бөліп алу және элемент күкіртті жоғары 

шығыммен (99,9 %) алу үшін «Клаус» және «Скотт» процестерін қолданады. 

Бұл процестердің мақсаты – H2S молекуласы құрамындағы күкірт 

атомының орнын оттегі басып, H2О және элемент күкірт түзу. Клаус процесі 

екі сатыдан тұрады: 

 

1) H2S-тің SO2-ге  дейін термиялық  тотығуы 

 

2) Күкіртсутек пен  күкіртдиоксидінің  каталитикалық өзгерісі 

 

Ол үшін Клаус камерасында қышқыл газ ағысын күкіртті сутекті суға 

айналдыруға қажетті мөлшердегі ауада жағады. Алайда, бар болғаны 68% 

күкірт бос күйінде бөлініп шығады, себебі реакция  кезінде күкірттің 

жартысы диоксидке және басқа да күкірттің  қосылыстарына тотығып кетеді, 

ал H2S жартысы реакцияға түспей қалады. Сондықтан да,  өртеу камерасынан  

шығатын газдар біртіндеп  екі реакторлар арқылы өтеді, мұнда катализатор 

қатысында H2S пен SO2 және тотығудың біріншілік өнімдері арасында 

қайтымды реакция  жүреді де Н2О және бос күкірт түзіледі. Екінші 

реактордан шығарда  бос күкірттің шығымы 96% болады. 

Күкірттің шығымын арттыру және бір мезгілде SO2 мөлшерін төмендету 

үшін Клаус қондырғысынан шыққан газ Скотт қондырғысына бағытталады 

(газдың соңын тазалау). Мұнда әрекеттеспей қалған күкірттісутек МДЭА 

ерітіндісі көмегімен газдан бөлініп шығып, Клаус қондырғысына  қайтып 

оралады. Сонымен, күкірттің жалпы шығымы 99,9 % жетеді. 

Клаус процесіне дейін газдың құрамындағы күкірттің барлық 

қосылыстары – SO2, СОS, СS2 және басқалары H2S түзе отырып 

гидрогенизациялауға ұшырауы тиіс, одан әрі түзілген H2S МДЭА 

ертіндісімен абсорбцияланады. 
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16.4  Изобутанды фракцияны алкилдеу қондырғысында қолдану 

 

Метан мен этан алкилдеу реакциясына түспейді. Изобутан оңай 

алкилденеді, себебі оның үшіншілік көміртек атомында қозғалғыш сутегі 

атомы болады. Изобутанды алкилдеу үшін С3 – С5 олефинді көмірсутектер 

қолданылады. 

Алкилдеу реакциясы иондық механизм бойынша жүреді: 

Бірінші сатыда олефин катализатормен әрекеттесіп, оған өзінің 

протонын береді: 

 

 
 

Одан әрі синтезге изобутан қосылып, үшіншілік карбкатион түзіледі: 

 

 
 

Екінші сатыда тізбек ұзарып жаңа карбоний ионы түзіледі: 

 

 
 

Үшінші сатыда әртүрлі өзгерістер іске асады. Біріншіден сутегінің орын 

ауыстыруы байқалады, нәтижесінде зарядтың орны өзгереді: 

 

 
 

Сутегінің миграциясы    СН2 тобынан жеңіл жүреді,   –СН тобынан қиын 

жүреді, ал –СН3 тобынан тіптен жүрмейді. 

Екіншіден, жоғары жылдамдықта құрылымдық изомерлену жүреді, яғни 

метил тобы зарядталған көміртегіге орнын өзгертеді: 

 

 
 

Метил тобы төртіншілік көміртегі атомынан оңай ығысады, сонымен 

қатар үшіншілік көміртек атомынан да ығысу жүруі мүмкін. 

Бұл сатыда түзілген барлық изооктил иондары ақырында изобутанмен 

әрекеттесіп үшіншілік көміртек атомынан сутегіні бөліп алады: 

 

 
 

Реакцияның соңғы өнімі қайтадан активті үшіншілік карбоний ионы 

болып табылады, сөйтіп бастапқы олефиннің жаңа молекуласымен реакция 

әрі қарай жалғасады. 
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Процесс катализаторлары. Изобутанды олефинмен алкилдеу процесі 

күкірт қышқылының қатысында жүргізіледі. Бутилендермен алкилдеу үшін 

96-98%-тік күкірт қышқылы, пропиленмен алкилдеу кезінде 98-100%-тік 

күкірт қышқылы қолданылады. Шет елде катализатор ретінде фторлы сутек 

қышқылы қолданылады. 

 

 

16.5   Жеңіл парафинді көмірсутектердің изомерлеу реакциясы  

 

Бензиннің жоғары октанды компоненттерін С4-С6 парафинді 

көмірсутектерін изомерлеу арқылы алады. Изомерлену процесінің мәні октан 

саны төмен жеңіл қалыпты алкандарды сәйкес жоғары октанды тармақталған 

алкандарға айналдыру болып табылады: 

Парафинді көмірсутектердің құрылымдық изомерлену реакциялары 

мына бағыттарда жүреді: 

а) қалыпты көмірсутектер тармақталған құрылысқа өзгереді: 

 

 
 

ә) метил радикалы көміртек тізбегі бойында орындарын өзгертеді: 

 

 
 

б) бүйір тізбектегі метил радикалдарының саны өзгереді 

 

 

Бұл реакциялардың бәрі қайтымды, сондықтан қоспадағы изомерлердің 

концентрациясы, алдымен, процестің температурасынан байланысты. 

Бұл процестердің барлығында химиялық реакциялардың тізбегі 

қышқылдық катализатор протонының әсерінен жүреді. Тізбектің өсуі аралық 

активті карбкатиондардың әртүрлі өзгерістерімен байланысты. 

Парафинді көмірсутектердің изомерленуі бифункционалды 

катализаторларда алдымен катализатордың металды компонентінің әсерінен 

жүреді. Бастапқы парафиндер моноолефиндерге дейін дегидрленеді. Түзілген 

олефиндер катализатордың қышқылдық компонентінің әсерінен сутегімен 

қанығып, изопарафиндердің қоспасына айналады.  

Реакцияның термодинамикасы, кинетикасы және механизмі. 

Каталитикалық изомерлену реакциясының активтену энергиясы  40 

кДж/моль тең. Қалыпты және тармақталған алкандар қоспасының 

термодинамикалық тепе-теңдігі температура жоғарылаған сайын 

тармақталмаған және аз тармақталған жағына қарай ығысады. 
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Алкандардың изомерленуі экзотермиялық процесс, алайда бөлінетін 

жылудың мөлшері 6-8 кДж/моль. Катализатор қатысында изомерлену 

карбкатионды механизм бойынша жүреді.  

Процестің бірінші сатысы – карбкатионның түзілуі. Катализатордың 

беткейінде түзілген карбкатион алкан молекуласын атқылап, жаңа 

карбкатион түзіледі: 

 

 
 

Келесі екі сатыда карбкатиондардың изомерленуі арқылы изоалкан 

түзіледі: 

 

 

 
 

Осы звеноның қайталануы нәтижесінде тізбектің өсуі жүреді. 

Протонның карбкатионнан катализаторға ауысуынан тізбектің үзілуі 

жүзеге асады. 

Изомерлену реакциясының  катализаторы. Ең активті изомерлену 

катализаторлары А1С13 немесе SbCl5-мен қоспасы, немесе көмірсутектермен 

комплексі болып табылады. Алайда бұл катализатор бірқатар қосымша 

өнімдер түзеді. 

Соңғы кезде изомерлену процесінде құрамында Pt немесе Pd бар 

алюминий оксиді немесе цеолит негізіндегі бифункционалды катализаторлар 

қолданылады. Олардың негізгі артықшылығы талғамдылығында. 
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17 МОТОР ОТЫНДАРЫНЫҢ НЕГІЗГІ ҚАСИЕТТЕРІ 

 

Қолдану және жинақтап сақтау кезінде мотор отындарына төмендегідей 

талаптар қойылады. 

 Отын жанған кезде жылудың максимум мөлшері бөлінуі керек, жану 

өнімдерінің молекулалық массасы төмен, жылу сиымдылығы мен жылу 

өткізгіштігі азғантай, меншікті газ тұрақтысы мен температураның 

көбейтіндісі (RT) жоғары мәнге ие болуы керек. 

 Көліктің жанар май ағатын жүйесі, құбырлар, насостар, реттеу 

жүйелері және басқа да коммуникациялар бойымен отынның ағысы 

қоршаған ортаның кез-келген жағдайында – төменгі немесе жоғары 

температурада, әртүрлі қысымда т.с.с. тоқтаусыз болуы керек. 

 Жинақтап сақтау және тасымалдау кезінде отынның булануы 

минимум болуы керек. Мотордың жану камерасында отынның булануы оның 

тұтануы мен жануын оптимальды жылдамдықта қамтамасыз ететіндей болуы 

керек. 

 Отынның құрамында мотордың, сақтау және тасымалдау 

құралдарының конструкциялық материалдарын бүлдіретіндей коррозияға 

активті компоненттер болмауы керек. 

   Сақтау және қолдану жағдайында отынның физика-химиялық және 

эксплуатациялық қасиеттері ұзақ уақыт бойы өзгермеуі керек. 

 Жану өнімдері қоршаған ортаға зиянсыз болуы керек. 

 Шикізат базасы кең, құны жоғары емес және көп мөлшерде 

қолданысқа мүмкіндегі болуы керек. 

 

17.1.   Автокөлік бензиндері 

Бензиндер – 28-215 оС аралығында қайнайтын, күштеп тұтандыратын 

іштен жану қозғалтқыштарында қолдануға арналған отындар. 

Қолданылатын орындарына байланысты автомобиль және авиация 

бензиндері болып бөлінеді. 

Автокөлік бензинінің негізгі көрсеткіштеріне детонациялық тұрақтылық, 

октан саны, қаныққан бу қысымы, фракциялық құрамы, химиялық 

тұрақтылық және т.б. жатады. Соңғы жылдары мұнай отындарының 

сапасына экологиялық талаптардың күшеюіне байланысты бензиндегі 

арендер мен күкіртті қосылыстардың мөлшеріне шектеу қойылды. 

 

17.1.1.   Детонациялық тұрақтылық 

Моторда жалынның таралу жылдамдығы әдеттегі 20-30 м/с орнына 

1500-2500 м/с болған кезде детонация пайда болады. Қысымның шұғыл 

артуы нәтижесінде детонациялық толқын пайда болады. Ол мотордың жұмыс 

тәртібін бұзады, нәтижесінде отын артық мөлшерде жұмсалады, мотордың 
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қуаты азаяды, мотор қызып кетеді, поршень мен клапандардың бетіне күйе 

тұрады. 

17.1.2.   Октан саны 

Октан саны – бензиннің детонацияға тұрақтылығын сипаттайтын және 

изооктан мен қ-гептанның моделді қоспасының детонациялық 

тұрақтылығына сәйкес келетін сандық шартты көрсеткіш. 

Изооктанның октан саны 100, ал қ-гептанның октан саны 0 тең деп 

қабылданған. Автомобиль бензиндерінің октан сандары екі түрлі – мотор 

және зерттеу әдістермен өлшенеді. Октан санын арнайы қондырғыда 

сыналып отырған бензин мен эталонды қоспаның (изооктан + қ-гептан) жану 

сипаттамаларын салыстырып анықтайды. Сынақты екі түрлі ортада 

жүргізеді: 1) иінді біліктің айналу жиілігі минутына 900 айналыс, сорылатын 

қоспаның температурасы 149 оС; 2) иінді біліктің айналу жиілігі минутына 

600 айналыс, сорылатын ауаның температурасы 52 оС. Сәйкесінше октан 

сандары мотор әдісі бойынша (ОСМ) және зерттеу әдісі бойынша (ОСЗ) 

анықталады. ОСМ және ОСЗ арасындағы айырмашылық сезімталдық деп 

аталады және мотордың әртүрлі жағдайда жұмыс жасауына бензиннің 

жарамдылық дәрежесін сипаттайды. Автомобильдің қала жағдайында 

қозғалысы кезіндегі бензиннің сипаттамасын ОСЗ әдісі, ал ОСМ әдісі 

мотордың жоғары жылдамдықпен жұмыс жасауы және күш жұмсауы 

кезіндегі сипаттамасын дұрыс береді деп есептелінеді.  

 

17.1.3.   Фракциялық құрамы 

Бензиннің фракциялық құрамы отынның буланғыштығын, қозғалтқыш 

цилиндрлерінің бойына таралуын, толық жануын, отынды аз жұмсауын 

сипаттайды. Буланғыштық бензин фракциясының 10, 50 және 90 көлемдік 

пайыз қайнауын көрсететін температурамен анықталады. Бензиннің 10 

көлемдік пайызының қайнау температурасы моторды іске қосу қасиетін 

сипаттайды. Бензиннің 50 көлемдік пайызының қайнау температурасы мотор 

жұмысының бір режимнен басқа режимге ауысу жылдамдығын және бензин 

фракциясының цилиндрлерге бірқалыпты таралуын сипаттайды. Бензиннің 

90 көлемдік пайызының қайнау температурасы отынның толық жануына 

және оның шығынына, сонымен қатар мотор цилиндрінде, жану камерасында 

күйенің пайда болуына әсерін тигізеді. ГОСТ Р 51105-97 бойынша (01.01.99 

жылдан бері қолданылады) бензиннің фракциялық құрамы 70, 100 және 180 
оС температура кезінде анықталады. 

 

17.1.4.   Қаныққан булар қысымы 

Қаныққан булар қысымы бензиннің ұшқыштығы, сонымен қатар 

моторды отынмен қамтамасыз еру жүйесінде газ тығындарының пайда болуы 

туралы қосымша мағлұматтар береді. Бензиннің қаныққан бу қысымы 

жоғарылаған сайын, оның ұшқыштығы да өседі. Бензиннің фракциялық 

құрамына қарап, ұшқыштық индексін есептейді. Бензиннің ұшқыштық 
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индексі 70 оС кезінде ұшқан бензиннің көлемі мен қаныққан булар 

қысымының белгілі қатынасында бензиннің ұшқыштығын және оның газ 

тығындарын түзуге қабілетін сипаттайды. 

Жаз уақытында пайдалануға арналған бензиннің бу қысымы төмен 

болады. Сондықтан тауарлы бензиннің іштен жану двигателін іске қосу 

қасиетін арттыру мақсатында оның құрамына 30 көлемдік пайызға дейін 

жеңіл компоненттерді (қ.б.-62 оС фракцияны, изомеризатты, алкилатты және 

т.б.) қосады. Қаныққан бу қысымын арттыру үшін сонымен қатар бутан 

қосуға болады. Жаздық бензиннің құрамында 2-3%, ал қыстық бензинде 5-

8% дейін бутан болады. 

 

17.1.5.  Химиялық тұрақтылық 

Бензиндерді сақтау, тасымалдау және пайдалану процесінде тотығу және 

полимерлену реакцияларының әсерінен олардың химиялық құрамында 

өзгерістер болуы мүмкін. Тотығу нәтижесінде бензиннің октан саны 

төмендеп, қақ түзілу мүмкіндігі көбееді. Бензиндердің химиялық 

тұрақтылығына баға беру үшін шайырлардың мөлшерін және тотығу 

периодының көрсеткіштерін пайдаланады. Тура айдалған бензиндердің, 

каталитикалық риформинг бензиндерінің, алкилаттардың изомеризаттардың 

құрамында алкендер болмайды, сондықтан олардың химиялық тұрақтылығы 

жоғары болады. Кокстеу, термиялық және каталитикалық крекинг 

бензиндерінде керісінше, алкендердің мөлшері көп болады да, оңай тотығып 

шайырлар түзеді. Мұндай бензиндердің химиялық тұрақтылығын көтеру 

үшін оларға тотығуға қарсы қосымшалар (антиокислительные присадки) – п-

окси-дифениламин, ионол (2,6-ди-үшіншілік-бутил-п-крезол), ФЧ-16 және 

т.б. қолданылады.  

 

17.1.6. Күкіртті және ароматты қосылыстардың мөлшері 

Бензиннің құрамындағы активті күкіртті қосылыстар (күкіртті сутек, 

меркаптандар) транспорт двигателінің коррозияға ұшырауын жеделдетеді. 

Тиофендер, тетрагидротиофендер, сульфидтер, дисульфидтер, жоғары 

молекулалы меркаптандар сияқты активті емес күкіртті қосылыстар коррозия 

туғызбайды, алайда олардың жануы кезінде SO2 және SO3 оксидтері түзіледі, 

ал олар двигатель детальдарының коррозиясын  және экологиялық жағдайды 

нашарла-тады. 

Адамдар үшін ең қауіпті ароматты көмірсутектер, әсіресе бензол және 

полициклді арендер болып табылады. Бензолдың улылық әсері оның 

организмде тотығу мүмкіндігіне байланысты. Осыған байланысты соңғы 

нормативті құжаттар бойынща бензиннің құрамында күкірттің, бензолдың 

және ароматты көмірсутектердің мөлшері шектеулі болуы керек, мысалы, 

қорғасын – 0,010 г/дм3, шайыр – 5,0 мг/100 см3, күкірт – 0,05 массалық пайыз, 

бензол – 5 көлемдік пайыздан артық болмауы керек.  
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17.2.   Авиация бензиндері 

Авиация бензиндері кіші қалақты ұшақтар мен тікұшақтардың поршенді 

двигательдерінде қолданылады. Авиация бензиніне қойылатын талаптар 

автобензиндердікінен гөрі қатаңдау болып келеді. Сондықтан авиация 

бензинінің құрамына мұнайды тура айдау, каталитикалық риформинг, 

алкилдеу, ароматтау, кейде изомерлеу өнімдері ғана кіреді. Құрамында 

олефинді көмірсутектері бар өнімдер авиация бензинін дайындау үшін 

қолданылмайды. Авиация бензинінің негізгі сапа көрсеткішіне мыналар 

жатады: детонациялық тұрақтылығы, екшеленген фракциялық құрамы, 

кристалдану температурасының төмендігі, шайырлы заттардың, 

қышқылдардың және күкіртті қосылыстардың аздығы, жану жылуының 

жоғары болуы және сақтау кезіндегі тұрақтылығы.  

Авиация бензинінің мынадай маркалары шығарылады: Б-91/115, Б-

95/130 (ГОСТ 101272), Б-100/130 (ТУ 38.401-58-197–97), Б-92 (ТУ 38.401-58-

47–92) және Б-70 (ТУ 38.101913–82). Бұл бензиндер жыл мезгілдеріне сәйкес 

сорттарға бөлінбейді, себебі ұшу ортасының температурасы жыл бойы көп 

өзгермейді. Бұл бензиндерге 2,5-3,3 г/кг мөлшерінде тетраэтилқорғасын 

қосады, қышқылдылығына, шайыр мен күкірттің мөлшеріне деген талаптар 

қатаң сақталады. Детонациялық тұрақтылығына, жану жылуына, ароматты 

көмірсутек-тердің мөлшеріне деген шарттарды сақтау мақсатында базалық 

авиа-бензиндерге алкилбензин, изомеризат, толуол (20 көлемдік пайыздан 

артық емес) және пиробензол (10 көлемдік пайыздан артық емес) қосады. 

Тотығуға қарсы препарат ретінде п-оксидифениламин 0,004-0,005 массалық 

пайыз мөлшерінде қолданылады. 

 

17.3.   Реактивті отындар 

Реактивті отындар ұшақтардың, тікұшақтардың және ракеталардың 

реактивті қозғалтқыштарына арналған. Реактивті отындардың әлемдік 

өндірісі өңделетін мұнай көлемінің орташа алғанда 5% құрайды (шамамен 

Еуропада және дамушы елдерде 2%, Солтүстік Америкада 7%. Бейбіт өмірде 

әскерилер реактивті отындар ресурсының шамамен 10% жұмсайды. 

Отынның массасы ұшақтың массасының 30%-дан 60% дейінгі массасын 

құрайды. Бұл отынға ерекше маңызды роль береді. 

Реактивті отындарға қойылатын талаптар төмендегідей: тығыздық 775-

840 кг/м3 (20 оС); кристалданудың басталу температурасы -50-60 оС; 

ароматты көмірсутектердің мөлшері 22 массалық пайыздан артық емес; 

жалпы күкірттің мөлшері 0,1-0,2 массалық пайыздан артық емес; 

меркаптанды күкірттің мөлшері 0,001-0,003 массалық пайыздан артық емес. 

Бүгінгі таңда кең қолданыстағы реактивті отындардың екі маркасы бар: 

РТ (сапасы жоғары категориялы) және ТС-1 (жоғарғы және бірінші сортты). 

Реактивті отындар өндірісінің негізгі шикізаты – мұнайдың 140-280 оС 
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қайнайтын фракциясы. Реактивті отындарды алу үшін сапалық көрсеткіштері 

талапқа сай келетін мұнайларды ғана қолданады.  

17.1-Кестеде РТ және ТС-1 маркалы реактивті отындардың техникалық 

сипаттамалары келтірілген. 

 

Кесте 17.1 – РТ және ТС-1 маркалы реактивті отындардың  

                      техникалық сипаттамалары 

 

Көрсеткіштердің атаулары 

Стандарттың 

талаптары 

РТ ТС-1 

20 оС кезіндегі тығыздық, кг/м3, кем емес 775 780 

Фракциялық құрамы: 

айдаудың басталу температурасы, оС: 

 

145 

 

150 

10% айдалады оС температурада, жоғары емес 175 165 

50% айдалады оС температурада, жоғары емес 225 195 

90% айдалады оС температурада, жоғары емес 270 230 

98% айдалады оС температурада, жоғары емес 280 250 

Кинематикалық тұтқырлық, мм2/с (сСт):   

20 оС кезіндегі, кем емес 1,25 1,3 

-40 оС кезіндегі, артық емес 16 8 

Төменгі жану жылуы, кДж/кг, төмен емес 43120 43120 

Күйе бөлмейтін жалынның биіктігі, мм, аз емес 25 25 

Қышқылдылық, мг КОН 100 см3 отынға, аралықта 0,2-0,7 0,7 

Йод саны, г йод 100 г отынға, артық емес 0,5 0,7 

Жабық тиглде жарқырап тұтану температурасы, оС,  

төмен емес 

 

28 

 

28 

Кристалданудың басталу температурасы, оС, жоғары емес -55 -50 

Статикалық жағдайда 150 оС термототығу тұрақтылығы, 

артық емес: 

  

18 

тұнба концентрациясы, мг 100 см3 отынға 6 18 

еритін шайырлар концентрациясы, мг 100 см3 отынға  30  

ерімейтін шайырлар концентрациясы, мг 100 см3 отынға 3  

Ароматты көмірсутектердің массалық үлесі, %, көп емес 22 22 

Шайырлар концентрациясы,  мг 100 см3 отынға, көп емес 4 3 

Жалпы күкірттің массалық үлесі, %, артық емес 0,1 0,2 

Меркаптанды күкірттің массалық үлесі, %, артық емес 0,001 0,003 

Күкіртті сутектің массалық үлесі Жоқ жоқ 

Күлділік, %, артық емес 0,003 0,003 

Суда еритін қышқылдар мен сілтілердің мөлшері Жоқ жоқ 

Нафталинді көмірсутектердің массалық үлесі, %, көп емес 1,5 жоқ 

Люминомериялық саны, төмен емес 50 - 
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РТ маркалы реактивті отынды 135-280 оС тура айдалған керосинді 

фракцияны гидротазалау арқылы алады. Гидротазалай нәтижесінде күкірт 

пен меркаптандардың мөлшері азаяды, алайда реактивті отынның тозуға 

қарсы қасиеттері мен химиялық тұрақтылығы нашарлайды. Оны болдырмас 

үшін отынға антитотықтырғыш және тозуға қарсы қосымшалар қосады. РТ 

отыны халықаралық талаптарға толықтай сәйкес келеді, тіпті кейбір 

көрсеткіштер бойынша жоғары. РТ отынының тозуға қарсы қасиеттері 

жақсы, химиялық және термототықтырғыштық тұрақтылығы жоғары, 

күкірттің мөлшері төмен және меркаптандар жоқтың қасы.  Отынды 10 жыл 

сақтауға болады және қозғалтқыштың жұмыс ресурсын толықтай қамтамасыз 

етеді. РТ реактивті отыны дыбысқа дейінгі авиация ұшақтарында отын 

ретінде қолданылады. 

ТС-1 маркалы реактивті отынын тікелей айдау арқылы, әйтпесе 

гидротазаланған немесе меркаптандардан тазартылған компоненттердің 

қоспасынан алады. Отынның тозуға қарсы қасиеттері кемімес үшін 

қоспадағы гидротазаланған компоненттердің мөлшері 70% артық болмауы 

керек. Мұнайдың керосинді дистилляттарында жалпы және меркаптанды 

күкірттің мөлшері стандарттың талабына сәйкес болмаған жағдайда 

гидротазалау қолданылады, ал тек қана меркаптанды күкірттің мөлшері 

стандарттың талабына сәйкес болмаған жағдайда демеркаптандау 

қолданылады. 

Реактивті отындар біркомпонентті болуы тиіс (араластыруға болмайды). 

Олар қозғалқыштың кез-келген жағдайда от алуын, тез қозғалыстағы ауа 

ағымында және ауаның көп артық мөлшерінде (2 реттен көп) тұрақты 

жануын, түтінсіз және күйесіз толықтай жануын, жоғарғы жылдамдықты, 

ұшудың қашықтығын және ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.  

 

 17.4.   Дизель отындары 

 

 Қазақстанның мұнай өңдеу зауыттарында 2009 жылы 4 млн т жуық 

дизель отындары өндірілді. Күкірттің мөлшері 0,2-0,5 пайыз шамасында. 

Өндірілген дизель отындарының 90% жаздық (Ж), ал 10% қыстық (Қ) 

дизель отындары болып табылады. Қыстық дизель отынының қату 

температурасы -35-45 оС. Қиыр Сібір және Арктика аудандарында қолдану 

үшін арктикалық (А) дизель отыны шығарылады, оның қату температурасы  

-55 оС.  

Дизель отынының сапасын жақсарту үшін арнайы қосымшалар (түтінге 

қарсы, жуғыш, депрессорлы, ескіруге қарсы) пайдаланады.  

17.2-Кестеде дизель отындарының сапасына қойылатын талаптар (ГОСТ 

305-82) келтірілген. 

 

17.5. Қазандық, кеме, газды турбиналар және пеш отындары 
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Отындық мазут – мұнайды алғашқы айдаудың қалдығы; жеңіл мазут 

(330 оС жоғары) қазандық отыны ретінде қолданылуы мүмкін, ауыр мазут 

(360 оС жоғары) гудронға дейін майлы фракцияларға өңдеу үшін шикізат 

болып табылады. Қазіргі кезде мазут катализдік крекинг пен гидрокрекинг 

қондырғыларының шикізаты ретінде қолданылуы мүмкін (бұрын термиялық 

крекинг қондырғыларының шикізаты ретінде қолданылып келді). 

Отындық мазуттар ауыр және сұйық отындардың негізгі өкілі болып 

табылады, оларға флот мазуты және мартен пештерінің отыны кіреді. 

Қазандық отыны тұрақты бу қазандықтарында, өндірістік пештерде 

қолданылады. Ауыр мотор отындары мен кеме отындарын кеме 

энергетикалық қондырғыларында қолданады.  

 

Кесте 17.2. Дизель отындарының сапасына қойылатын талаптар 

 

Көрсеткіш  Ж Қ А 

Цетан саны, кем емес 45 45 45 

Қату температурасы, оС, көп емес -10 -35/-45 -55 

Лайлану температурасы, оС, көп емес -5 -25/-35 - 

Кинематикалық тұтқырлық, мм2/с 3,0-6,0 1,8-5,0 1,5-4,0 

Меркаптанды күкірттің мөлшері, % 0,01 0,01 0,01 

Жалпы күкірттің мөлшері, % 0,2 0,2 0,2 

Қышқылдылығы, мг КОН/100 см3 5 5 5 

Иодтық саны, г І2/100 г 6 6 6 

Күлділігі, % 0,01 0,01 0,01 

20 оС-ғы тығыздығы, кг/м3 860 840 830 

  

Отындық мазуттарды және басқа да сұйық мұнай отындарын мұнай 

өңдеу зауыттарында тура айдау процестерінен немесе жоғары 

температуралық өңдеу прецестерінен (крекинг-процесс) алады. Өндіру 

әдістері бойынша тура айдалған мазут және крекинг-мазут деп бөледі. 

Тура айдалған мазут мұнайдың ауыр қалдықтары мен оның тұтқырлығы 

төмен фракцияларының қоспасы. Дистилляттарды ауыр қалдықтармен 

араластыру мазуттың тұтқырлығын стандарттың талабына сәйкестендіру 

үшін жасалады. 

Крекинг-мазут крекинг-процестің тұтқырлығы жоғары ауыр қалдығы 

болып табылады. 

Қазандық отындарына ГОСТ 10585-75 сәйкес дайындалған М-40 және 

М-100 маркалы мазуттары жатады. М-40 мазутына қату температурасы 10 оС 

дейін төмендеуі үшін 8-15% ортадистиллятты фракцияларды қосады, ал      

М-100 мазутына дизельді фракцияларды қоспайды.  

Ауыр мотор отындарына Ф-5 пен Ф-12 флот мазуттары (ГОСТ 10585-75) 

және ДТ мен ДМ мотор отындары (по ГОСТ 1667-68) жатады. 

Кеме отындарына ТМС дистиллятты отыны (ТУ 38.101567-87) және 

СВТ, СВЛ, СВС қалдық отындары (ТУ 38.1011314-90) жатады. 
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Ф-5 маркалы флот мазуты 60-70% тура айдалған мазут пен 30-40% 

дизель отынының қоспасынан дайындалады. Сонымен қатар оның құрамына 

22% дейін екіншілік процестердің керосинді-газойлды фракциясын, мысалы 

каталитикалық және термиялық крекингтің жеңіл газойлдарын қосуға 

болады. 

17.3-Кестеде отындық мазуттардың сапасына қойылатын талаптар 

(ГОСТ 10585-75 бойынша) келтерілген. 

 

Кесте 17.3. Отындық мазуттарға қойылатын талаптар 

 

Көрсетшіштер  
Мазут маркасы 

Ф-5 Ф-12 40 100 

50 оС кезіндегі тұтқырлық: 

шартты, оВУ 

 

5,0 

 

12,0 

 

- 

 

- 

кинематикалық, мм2/с 36,2 89,0 - - 

80 оС кезіндегі тұтқырлық: 

шартты, оВУ 

 

- 

 

- 

 

8,0 

 

16,0 

кинематикалық, мм2/с - - 59,8 118,0 

0 оС-ғы динамикалық тұтқырлық, Пас 2,7 - - - 

Күлділік, % (мас.) 0,05 0,10 0,12 0,14 

Механикалық қоспалар, % (мас.) 0,10 0,12 0,5 1,0 

Судың мөлшері, % (мас.) 0,3 0,3 1,0 1,0 

Суда еріген қышқылдар мен сілтілер жоқ жоқ жоқ жоқ 

Күкірттің мөлшері, %  

аз күкіртті мазут 

 

- 

 

0,6 

 

1,0 

 

1,0 

күкіртті мазут 2,0 - 2,0 2,0 

жоғары күкіртті мазут  6,0 - 3,5 3,5 

Шайырлы заттар, % (мас.) 50 50 - - 

Күкіртті сутек, % (мас.) жоқ - - - 

Жарқырап тұтану, оС  

жабық тиглде 

 

80 

 

90 

 

- 

 

- 

ашық тиглде - - 90 110 

Қату температурасы, оС -5 -8 -10 -25 

Жану жылуының төменгі көрсеткіші, мДж/кг 

аз күкіртті және күкіртті мазут 

 

41,5 

 

41,5 

 

40,7 

 

40,5 

жоғары күкіртті мазут - - 39,9 39,9 

20 оС-ғы тығыздығы, кг/м3 955 960 - - 

 

Газды турбиналар отынының ГОСТ 10433-75 бойынша екі маркасы 

өндіріледі: А маркасы (стационарлы және жылжымалы энергетикалық 

қондырғылар үшін) және Б маркасы (өзен және теңіз кемелеріндегі және 

басқа да газды турбиналы қондырғылар үшін).  

Мұндай отындардың тұтқырлығына (3 ВУ артық емес), күлділігіне 

(0,01%), жарқ ету температурасына, V, Na, K, Ca және S мөлшеріне шектеу 
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қойылады, себебі ванадий турбина қалақтарын, ал күкірт темір құймаларын 

коррозияға ұшыратады.  

Мұнай өңдеу кәсіпорындарында газды турбиналар қондырғысының 

отындарын ГОСТ 10433-75 және ТУ 38 101858-80 бойынша кокстеу мен 

катализдік крекингтің жеңіл газойлдарын және дизельді отынның тура 

айдалған (180-420 оС) фракцияларын компаундау арқылы алады.  

17.4-Кестесінде газды турбиналы қондырғылардың сапасына қойылатын 

талаптар берілген. 

 

Кесте 17.4.  Газды турбиналы қондырғылар отындарының  

                     сапасына қойылатын талаптар 

 

Көрсетіштер  
Отын маркасы 

А Б 

50 оС-ғы шартты тұтқырлық, оВУ 1,6 3,0 

Жану жылуының төменгі көрсеткіші, кДж/кг 39800 39800 

Күлділігі, % (мас.) 0,01 0,01 

Ванадий, % (мас.) 0,00005 0,0004 

Натрий+қалий, % (мас.) 0,0002 - 

Кальций, % (мас.) 0,0004 - 

Қорғасын, % (мас.) 0,0001 - 

Күкірт, % (мас.)  1,8 2,5 

Механикалық қоспалар, % (мас.) 0,02 0,03 

Су, % (мас.) 0,1 0,5 

Күкіртті сутек, суда еріген қышқылдар мен сілтілер жоқ жоқ 

Кокстенуі, % (мас.) 0,2 0,5 

Жарқырап тұтану температурасы, оС 65 62 

Қату температурасы, оС 5 5 

Иод саны, г І2/100 г отын - 45 

20 оС-ғы тығыздығы, кг/м3 - 935 

 

Тұрмыстық пеш отынын тұрғын үйлерде орналасқан, қуаты төмен 

жылыту қондырғаларында, сонымен қатар ауыл шаруашылығында жем-шөп 

дайындау, тұқымдық дәндерді, жеміс-жидектерді кептіру және басқа да 

мақсаттар үшін қажетті жылу өндіретін орташа қуатты жылу 

генераторларында жағу үшін пайдаланады. 

Тұрмыстық пеш отыны тура айдалған дизельді фракция мен термиялық 

және катализдік крекингтің, кокстеудің дистилляттарынан алынады.  

Фракциялық құрамы жағынан пеш отыны дизель отынынан ауырлау 

болып келеді (20 оС температурада пеш отынының тұтқырлығы 8,0 мм2/с, ал 

дизель отынының тұтқырлығы 3,0-6,0 мм2/с), онда цетан және иод 

сандарына, лайлану температурасына шектеу қойылмайды. Тұрмыстық пеш 

отынында 1,1% (мас.) дейін күкірт болуы мүмкін. 
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Тұрмыстық пеш отынының ТУ 38. 101656-87 сәйкес сипаттамалары 

17.5-кестеде келтірілген. 

Тұрмыстық пеш отынының төмен температуралық қасиеттерін жақсарту 

үшін этилен мен винилацетаттың сополимері негізінде синтезделген 

депрессорлы қосымшалар қолданылады. 

 

Кесте 17.5. Тұрмыстық пеш отынының сипаттамалары 

(ТУ 38.101656–87)(ГОСТ 10585–99) 
 

Көрсеткіштер  Мәні  

Фракциялық құрамы:  

10% айдалады оС температурада, төмен емес 160 

90% айдалады оС температурада, жоғары емес 360 

20 оС-дағы кинематикалық тұтқырлық, мм2/с, артық емес 8,0 

Қату температурасы, оС, жоғары емес: 

1 қыркүйектен 1 сәуірге дейін 

1 сәуірден 1 қыркүйекке дейін 

 

-15 

-5 

Жабық тиглде жарқырап тұтану температурасы, оС, төмен емес 45 

Күкірттің массалық үлесі, %, артық емес: 

күкірті аз отында 

күкіртті отында 

 

0,5 

1,1 

Қышқылдылық, мг КОН/100 см3 отын, артық емес 5,0 

Күлділік, %, артық емес 0,02 

10%-дық қалдықтың кокстелуі, % 0,35 

Судың мөлшері іздер 

Тығыздығы 20 оС, кг/ м3 шектелмейді 
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18.   МҰНАЙ МАЙЛАРЫНЫҢ НЕГІЗГІ ҚАСИЕТТЕРІ 

 

Өндірістің және көлік құралдарының дамуына байланысты мұнай 

майларының сапасына талап үнемі артуда. Бұған себеп, бірінші кезекте 

заманауи құралдар мен құрылғыларға механикалық және температуралық 

салмақтың артуы және майларды ауыстыру мерзімінің ұзаруы болып 

табылады. 

Осыған байланысты тұрақтылығы жоғары, көп функциялы қосымшалар 

пакеттерімен жақсы үйлесімділігі, төменгі температурада қасиеттерін және 

құралдардың жұмыс жасау кезеңінде қажетті тұтқырлықты сақтауы сияқты 

қасиеттерге ие жоғары индексті базалық майлардың маңызы артып отыр. 

Өндірістің заманауи процестері (вакуумда айдау, деасфальттау, 

талғамды тазарту, депарафиндеу, гидротазалау) мұнайдан майлы 

фракцияларды толықтай бөліп алуға, қажетті деңгейге дейін тазалауға және 

физика-химиялық қасиеттерін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сонымен 

қатар, майлардың сапасы қолданыстағы мұнайдың химиялық құрамы мен 

қасиеттерінен де тәуелді. Қолданыстағы катализдік процестер (гидрокрекинг, 

гидроизомерлеу, алкилдеу, полимерлеу және т.б.) белгіленген химиялық 

құрамы мен қасиеттерге сәйкес майларды жоғары шығыммен алуға 

мүмкіндік береді.  

Майлар өндірісінде негізінен Орал-Еділ аймағының күкіртті мұнайлары 

(ромашкинская, мухановская, туймазинская т.б.), Батыс Сібір мұнайлары 

(усть-балыкская, самотлорская т.б.) және Маңғыстау жарты аралының  

мұнайлары қолданылады. Бұл мұнайлар химиялық құрамы және қасиеттері 

бойынша жоғары эксплуатациялық сапалы майлар алуды қамтамасыз етеді.  

Тауарлы майлардың сапасы төмен болған жағдайда механизмдер мен 

аппараттардың бұзылуы, өндірісте апатты жағдайлардың болуы, тіпті кісі 

өлімі болуы ықтимал. Сондықтан, тауарлы майлар өндірісінде маңызды 

аспект өнім мен шикізаттың сапасына қатаң тексеріс болып табылады. 

Тауарлы майларды дистиллятты және қалдық базалық майларды 

араластыру арқылы алады. Барлық эксплуатациялық сипаттамаларға сай болу 

үшін оларға әртүрлі қосымшалар қосады. 

Мұнай майлары жоғары молекулалы парафинді, нафтенді, ароматты 

көмірсутектердің және аз мөлшерде шайырлы-асфальтенді заттардың 

қоспасы болып табылады.  

Қолданылатын орнына сәйкес мұнай майлары майлағыш және арнайы 

болып бөлінеді.  

Майлағыш майлар техниканың кез-келген саласында қолданылады және 

қолдану бағытына қарай мынадай функциялар атқарады: жанасу беттерінің 

арасындағы үйкеліс коэффициеттін азайтады, істен шығу мерзімін 

баяулатады, металдарды коррозиядан қорғайды, үйкеліске түскен 



223 

 

бөлшектерді салқындатады және үйкеліс нәтижесінде пайда болған өнімдерді 

шығарып тастайды.  

Арнайы майлар гидравликалық тетіктердің жұмыс сұйықтығы ретінде, 

трансформаторлардың, конденсаторлардың, кабельдердің  

электроизоляторлық ортасы ретінде және пластикалық майлар мен 

қосымшалар ретінде қолданылады.  

Базалық минералды майларды 4 топқа бөледі: 

  мұнайды өңдеу процесі кезінде алынатын минералды майлар 

(парафинді-нафтенді мұнайлардан алынады); 

  синтетикалық майлар, органикалық синтез арқылы алынады; 

  жартылай синтетикалық майлар, минералды және синтетикалық 

майлардың қоспасынан тұрады; 

  полиальфа-олефинді майлар. 

Базалық майлардың әлемдік өндірісі жылына 30 млн т тең, соның 

шамамен 80 пайызын І топ майлары құрайды. Еуроодақ елдерінде негізінен І 

топ майлары өндіріледі және тауарлы майлардың сапасын қосымшалар қосу 

арқылы көтереді. АҚШ және Канадада базалық майлардың 50% ІІ топқа, 15% 

ІІІ топқа сәйкес келеді. ІV топ майлары бағасының қымбаттылығына 

байланысты оларды қолдану аясы шектеулі.  

Әдетте тауарлы майларды алу үшін базалық майларға қосымшалар 

(присадки) композициаларын қосады. Қосымшалар – базалық майлардың 

қасиеттерін жақсартатын немесе оларға қажетті жаңа қасиет беретін заттар.  

Бөліп алу әдістеріне қарай минералды майларды үшке бөледі: 

  дистиллятты – мазутты вакуумда қайта айдау арқылы алынған майлы 

фракциядан бөліп алынған. Дәстүрлі өндірістік схема бойынша қайнау 

температуралары 350-400, 400-450 және 450-500 оС фракцияларды бөліп 

алады; 

  қалдық – гудронды сұйық пропанмен деасфальттау кезінде бөліп 

алынған. Кейбір зауыттарда мазутты терең вакуумда қайта айдау арқылы 

алынған 500-560 оС фракциядан бөліп алады; 

  араластырылған – дистиллятты және қалдық майларды белгілі 

пропорцияда араластыру арқылы дайындалған.  

Майлы дистилляттардың және деасфальтизаттың құрамында керексіз 

компоненттер: полициклді ароматты көмірсутектер, асфальтты-шайырлы 

заттар, мұнай қышқылдары, гетероатомды органикалық заттар және кейбір 

металдар кездеседі, сондықтан олардан арылу керек.  

Тазарту әдістері бойынша майларды талғамды еріткіштермен, 

адсорбциялық, қышқылды-сілтілі, қышқылды-контактлы, гидротазартылған 

деп ажыратады. Дәстүрлі схема бойынша майлы дистилляттарды және 

деасфальтизатты алдымен талғамды еріткіштермен тазартады, одан әрі 

рафинаттарды төмен температурада депарафиндейді және гидротазалау 

(гидрофинишинг) жүргізеді немесе депарафинденген майларды саз арқылы 

өткізіп, базалық майлардың компоненттерін алады. 
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Талғамды еріткіштермен (фенол, фурфурол, N-метилпирролидон) 

тазалау кезінде майлардың тұтқырлығын және тотығуға қарсы қасиеттерін 

нашарлататын полициклді ароматты қосылыстарды, шайырларды, 

асфальтендерді және гетероатомды қосылыстарды жоюға болады. 

Дистиллятты рафинаттарды аралас еріткіштермен (метилэтилкетон-толуол) 

депарафиндеу кезінде жоғары температурада балқитын қалыпты 

парафиндерді (гач), ал қалдық рафинаттарды өңдеу кезінде төменгі 

температуралық қасиеттерді нашарлататын церезиндерді (петролактум) 

жоюға болады. Гидротазалау немесе контакт әдісімен тазалау кезінде 

майлардың түсі мен иісіне кері әсер ететін полюсты гетероатомды 

қосылыстарды жояды. 

Майлағыш майлар сапасының негізгі көрсеткіштеріне жатады: 

  тұтқырлық деңгейі мен тұтқырлық-температуралық қасиеттері; 

  қату температурасы; 

  ауадағы оттегімен тотығуға тұрақтылығы (химиялық тұрақтылық); 

  жұмыс температурасы кезіндегі тұрақтылық (термотұрақтылық); 

  майлағыштық қасиеті; 

  қорғаныштық және антикоррозиялық қасиеттері. 

Изопарафиндер мен нафтендердің тұтқырлық-температуралық 

қасиеттері жақсы болады, кіші циклді нафтендердің, нафтенді-ароматты 

компоненттердің және жоғары молекулалы күкіртті қосылыстардың 

химиялық тұрақтылығы жоғары болып келеді. Ароматты қосылыстар мен 

шайырлырдың майлағыштық қасиеттері бәрінен жоғары, алайда олардың 

тұтқырлық-температуралық және тотығуға қарсылық қасиеттері төмен, 

сондықтан оларды алып тастау керек. 

Минералды майлар қасиеттеріне, тазалау әдістеріне, қолданылуына 

сәйкес белгіленеді.  

Қасиеттеріне байланысты:  Л – жеңіл, тұтқырлығы төмен; С – орташа, 

тұтқырлығы төмен; Т – ауыр, тұтқырлығы жоғары, У – жақсартылған. 

Тазалау әдістеріне байланысты: А – адсорбциялық тазалау, В – сілті 

ерітіндісімен өңдеу, Г – гидротазаланған, К – қышқылмен тазаланған, С – 

талғамды еріткіштермен тазаланған, П – қосымшалармен тазаланған. 

Қолданыс аясына сәйкес: Д – дизельдерде, И – индустрияда, М – 

моторда, Т – турбинада, трансформаторда, трансмиссияда, П – приборларда. 

Майлардың маркасын белгілеу кезінде 1-3 әріп және номер көрсетіледі: 

бірінші әріп майдың қолданыс орнын, екінші әріп (болмауы да мүмкін) 

тазалау әдісін, үшінші әріп (болмауы да мүмкін) құрамында қосымшаның 

бар-жоғын, номер майдың тұтқырлығын  көрсетеді: 

ТКП – трансформатор майы, қышқылмен тазартылған, қосымша бар; 

ТП-22 – турбина майы, тұтқырлығы 22·10−6 м²/с қосымшамен тазаланған; 

И-12 – индустрия майы, орташа кинематикалық тұтқырлығы 12 мкм²/с; 

АК-15 – автотрактор майы, кинематикалық тұтқырлығы 150 мкм²/с артық; 

Синтетикалық базалық майларды көмірсутекті (полиальфа-олефиндер, 

алкилбензолдар) және көмірсутекті емес (екі негізді қышқылдардың 
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эфирлері, көп атомды спирттердің күрделі эфирлері) деп бөледі. Кей кезде 

синтетикалық және базалық компоненттерді араластырып, біреуінің 

кемшілігін көрсетпеуге болады.  

Синтетикалық майлардың кемшілігі:  

  эластомерлермен үйлесімділігі нашар; 

  түсті металдар балқымаларын коррозиялауға белсенді. 

Минералды майлардан артықшылығы:  

  тұтқырлығы температурадан көп тәуелді емес (тұтқырлық индексі 150 

дейін);  

  қату температурасы төмен (-60 -70 оС дейін), буланғыштығы төмен; 

  тотығуға тұрақтылығы мен температуралық тұрақтылығы жақсы; 

  қалдықтар түзуге бейімді емес;  

  күш түскенде және жоғары температура кезінде майлағыштық қасиеті 

кемімейді;  

  майды ауыстыру кезеңі ұзақ;  

  үйкеліс кезінде шығыны аз;  

  отынды үнемдеуге себебі тиеді.  

Тазартылған минералды және синтетикалық майларды араластыру 

арқылы жартылай синтетикалық майлар дайындалады. Синтетикалық 

майлармен салыстырғанда олардың бағасы төмен болады және кейбір 

кемшіліктері ескерілген, артықшылықтары сақталған болып келеді. 

 

18.1.   Майлағыш майлар 

 

Майлағыш майларға мотор, индустриальды, трансмиссиялық және басқа 

майлар жатады. 

Мотор майлары әртүрлі типті (карбюраторлы, инжекторлы, дизельді, 

турбореакторлы) іштен жану двигательдерін (ІЖД) майлау қызметін 

атқарады. Олардың үлесі жалпы майлар өндірісінің 50-60 пайызын құрайды. 

Америкадағы мұнай институтының (АРІ) классификациясы бойынша 

базалық майларды тұтқырлық индексіне, қанықпаған қосылыстар мен 

күкірттің мөлшеріне және өндірістің технологиясына қарай алты топқа 

бөледі. 

18.1-Кестеде мотор майларының типтері және қолданылытын жерлері 

көрсетілген. 

 

Кесте 18.1. Мотор майларының типтері 

 

Топ  Қолданатын жерлері 

А Үдемелі карбюраторлы және дизельді қозғалтқыштар 

Ә Әлсіз үдемелі карбюраторлы қозғалтқыштар 

Әлсіз үдемелі дизельді қозғалтқыштар 

Б Орташа үдемелі карбюраторлы қозғалтқыштар 

Орташа үдемелі дизельді қозғалтқыштар 
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В Жоғары үдемелі карбюраторлы қозғалтқыштар 

Жоғары үдемелі дизельді қозғалтқыштар 

Г Қиын жағдайда жұмыс жасайтын  үдемелі дизельді қозғалтқыштар 

18.1 кестенің жалғасы 

Ғ Жоғары күкіртті ауыр отынмен жүмыс жасайтын айналысы аз 

дизельді қозғалтқыштар 

 

А,Ә және Б тобы – автокөлік майлары, Г және Ғ – авиация немесе трактор-

танк майлары.  
  

Трансмиссиялық майлар үлкен күштің әсерінен үйкеліске түсіп жатқан 

элементтердің істен шығуын болдырмауға немесе уақытын азайтуға, 

вибрацияны және шуды кемітуге, соққыдан қорғауға, үйкеліс нәтижесінде 

түзілген өнімдерді үйкеліс аймағынан аластатуға және артық жылуды 

шығаруға арналған. Олардың жоғары майлағыштық қасиеттерімен қоса, 

тұтқырлық-температуралық қасиеттері де жақсы болуы керек. 

Трансмиссиялық майлар трансмиссиялық транспортты машиналар мен 

өндірістік редукторлардың агрегаттарын майлау үшін қолданылады. 

Трансмиссиялық транспортты машиналардың агрегаттары двигатель қуатын 

қозғағышқа (дөңгелекке, шынжыр табанға, қыратын немесе қазатын 

бөліктерге) беру қызметін атқарады, олар механикалық және гидравликалық 

болып бөлінеді.  

Стандартқа сәйкес бұл майларды 5 топқа (қолданыс жағдайына орай) 

және 4 класқа (100 оС кезіндегі тұтқырлығына орай) бөледі. 

18.2-Кестеде трансмиссиялық майлардың топтары және 18.3-кестеде 

трансмиссиялық майлардың кластары келтірілген. 

 

Кесте 18.2. Трансмиссиялық майлардың топтары 

 

Топ  Қолданылатын жерлері 

ТМ1 (қосымшасыз 

майлар) 

Контакт аумағында 1600 МПа қысым және көлемдік 

температурасы 90 оС дейін болатын тістер арқылы 

қозғалысқа келетін құралдар 

ТМ2 (тозуға қарсы 

қосымшамен) 

Контакт аумағында 2100 МПа қысым және көлемдік 

температурасы 130 оС дейін болатын тістер арқылы 

қозғалысқа келетін құралдар 

ТМ3 (үдеуге қарсы 

қосымшамен) 

Контакт аумағында 2500 МПа қысым және көлемдік 

температурасы 150 оС дейін болатын тістер арқылы 

қозғалысқа келетін құралдар 

ТМ4 (үдеуге қарсы 

тиімділігі жоғары 

қосымшамен) 

Контакт аумағында 2000 МПа қысым және көлемдік 

температурасы 150 оС дейін болатын тістер арқылы 

қозғалысқа келетін, сонымен қатар жоғары 

жылдамдықта және төмен айналдыру кезеңінде 

гипоидты қозғалысқа келетін құралдар 
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ТМ5 (үдеуге қарсы 

тиімділігі жоғары 

қосымшамен) 

Жоғары жылдамдықта және жоғары айналдыру 

кезеңінде және 150 оС дейін көлемдік температурада 

гипоидты қозғалысқа келетін құралдар 

Кесте 18.3. Трансмиссиялық майлардың кластары 

 

Класс  100 оС кезіндегі тұтқырлық, мм2/с 

9 7 - 10,9 

12 11 - 13,9 

18 14 - 24,9 

34 25 - 41 

 

Индустриальды майлардың үлесі барлық майлағыш майлар өндірісінің 

30% құрайды. Барлық индустриальды майлардың маркаларында 50 оС-ғы 

кинематикалық тұтқырлық мәні сандар арқылы көрсетілген. Олар жалпылай 

және арнайы қолданысқа арналған майлар болып бөлінеді. Жалпылай 

индустриальды майларды өндірістің әр-түрлі салаларында кең таралған 

құрал-жабдықтардың механизмдерін майлау үшін қолданады. Олар 

тазартылған дистиллятты және қалдық майлармен қоспалар түрінде болады 

және жеңіл, орташа, ауыр болып бөлінеді. «И» сериялы майларда 

қосымшалар болмайды, ал «ИГП» майларында тотығу мен коррозияны 

тежейтін және көбіктенуге қарсы қосымшалар болады. Арнайы 

индустриальды майлардың құрамында әдетте қосымшалар болады және олар 

арнайы құрал-жабдықтардың тетіктерін майлауға арналған. 

18.4-Кестеде «И» сериялы майлардың сипаттамалары келтірілген. 

 

Кесте 18.4. Қосымшасыз индустриальды майлардың сипаттамалары  

(ГОСТ 20799-88) 

 

Көрсеткіштер  И-5А И-12А И-20А И-50А 

20 оС-дағы тығыздық, кг/м3, артық емес 870 880 890 910 

40 оС-дағы кинематикалық тұтқырлық, 

мм2/с 

 

6-8 

 

13-17 

 

29-35 

 

90-110 

Қышқылдық саны, мг КОН/г, артық 

емес 

0,02 0,02 0,03 0,05 

Ашық тиглде жарқырап тұтану 

температурасы, оС төмен емес 

 

140 

 

170 

 

200 

 

225 

Қату температурасы, оС жоғары емес -18 -15 -15 -15 

Түсі, ЦНТ бірлігі, артық емес 1,0 1,5 2,0 4,5 

Тотығуға қарсы тұрақтылығы: 

қышқылдық санының өсуі, мг КОН/г,  

артық емес 

шайырлардың өсуі, %, артық емес 

 

 

0,2 

1,5 

 

 

0,2 

1,5 

 

 

0,2 

2,0 

 

 

0,4 

3,0 

 

18.5-кестеде «ИГП» майларының сипаттамалары келтірілген. 
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Кесте 18.5. ИПГ индустриальды майлардың сипаттамалары 

(ГОСТ 20799-88) 

 

Көрсеткіштер 
ИГП-

18 

ИГП-

49 

ИГП-

114 

ИГП-

182 

Тығыздық, кг/м3, артық емес 880 895 900 910 

40 оС-дағы кинематикалық тұтқырлық, 

мм2/с 

24-30 76-85 186-

205 

320-

348 

Тұтқырлық индексі, кем емес 90 90 90 90 

Ашық тиглде жарқырап тұтану 

температурасы, оС төмен емес 

 

180 

 

215 

 

230 

 

240 

Қату температурасы, оС жоғары емес -15 -15 -15 -15 

Мырыштың массалық үлесі, %, кем 

емес 

0,04 0,04 0,04 0,04 

Күкірттің массалық үлесі, артық емес 1,0 1,0 1,0 1,5 

Түсі, ЦНТ бірлігі, артық емес 3,0 5,0 7,0 8,0 

24 оС-да көбік түзуге бейімділігі, 

көбіктің тұрақтылығы, см3 

 

50/5 

 

50/5 

 

50/5 

 

50/5 

94 оС-да көбік түзуге бейімділігі, 

көбіктің тұрақтылығы, см3 

 

50/5 

 

50/5 

 

50/5 

 

50/5 

94 оС-да сынағаннан кейін 24 оС-да 

көбік түзуге бейімділігі, көбіктің 

тұрақтылығы, см3 

 

 

50/5 

 

 

50/5 

 

 

50/5 

 

 

50/5 

Антикоррозиялық қасиеті: коррозия 

дәрежесі 
жоқ 

 

18.2.   Арнайы майлар 

 

Арнайы майлар энергетикалық, вакуумды, технологиялық, медициналық 

және т.б. түрлерге бөлінеді. 

Энергетикалық майлар турбина майы, компрессор майы және электр 

тогын өткізбейтін майлар (трансформатор майы) болып бөлінеді.  

Турбина майларын турбоагрегаттарды, гидротурбиналардың май 

қысымын қамтамасыз ететін қондырғыларын, кемелердің бу турбинасын 

және т.б. майлау және салқындату үшін қолданылады. Турбина майларының 

тотығуға қарсы тұрақтылығы (60-100 оС және одан да жоғары температурада) 

жақсы болуы, бірнеше жыл бойы ауыстырмай жұмыс жасауға мүмкіндігінің 

болуы, тотығу өнімдерінің түзілмеуі және сумен контактге түскен кезде 

эмульсия түзбейтін қасиеті болуы керек. Ол үшін майды өте терең дәрежеде 

тазалап, антитотықтырғыштық, антикоррозиялық, деэмульгаторлық 

қасиеттерді жақсартатын қосымшалар қосады. 
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Компрессор майлары компрессорлық машиналардың әртүрлі тетіктерін 

және детальдарын (цилиндрлерді, клапандарды) майлауға арналған. 

Компрессор майларына қойылатын талаптар өте жоғары.  

18.6-Кестеде энергетикалық майлардың сипаттамалары келтірілген. 

 

Кесте 18.6. Энергетикалық майлардың негізгі сипаттамалары 

 

Майдың 

маркасы 

Тұтқырлық, 

сСт 

Тұтқырлық 

индексі, 

кем емес 

Температура, 

°С Қолданыс орны 

50 оС -30 оС қату тұтану 

Турбина майлары 

Тп-22 20-30 - 90 -15 186 

Бу және газ 

турбиналары, 

турбокомпрессорлар, 

редукторлар  және т.б. 

Тп-30 28-32 - 87 -10 190 

Гидротурбиналар, бу 

турбиналары, 

желдеткіштер, түтін 

сорғыштар және т.б. 

Тп-46 44-48 - 85 -10 195 
Кемедегі бу 

турбиналары және т.б. 

Компрессор майлары 

Кп-8 7-9 - - - - 
Турбокомпрессорлар, 

ауа үргіштер және т.б. 

К-12 11-14 - - -25 216 

Төменгі және орташа 

қысым беретін бір- 

және көп сатылы 

компрессорлар және 

т.б. 

К-19 17-21 - - -5 245 

Орташа және жоғары 

қысым беретін бір- 

және көп сатылы 

компрессорлар 

К-28 26-30 - - -10 274 

Жоғары қысым 

беретін көп сатылы 

компрессорлар 

Трансформатор майлары 

Т-750 9 1800 - -53 135 
Кернеуі 750 кВ 

трансформаторлар 

Т-1500 8 - - -45 135 

Тұрақты токты 

тасымалдау желісінің 

1500 кВ дейінгі 

электроқұрылғысы 

ТКп 9 - - -45 135 500 кВ дейінгі 



230 

 

электроқұрылғыны 

салқындату және 

бейтараптандыру 

 

Электр тогын өткізбейтін майлар тобына трансформаторда, 

конденсаторда, кабельдерде қолданылатын, майлағыштық қасиеті жоқ 

арнайы сұйық диэлектрик заттар жатады. Бұлардың негізгі атқаратын 

қызметі электроқұрылғының ток жүретін бөліктерін бейтараптандыру, 

айырғыштардағы электр доғасын сөндіру және жылуды шығару болып 

табылады. Ең көп тарағаны трансформатор майы. 

Вакуумды майлар вакуумды насостың үйкеліске түсетін бөліктерінің 

майлағыштары ретінде қолданылады және пайда болған вакууммен бірге 

ұшып кетпеуі керек. Олардың құрамында қосымшалар болмайды, 

фракциялық құрамы қысқа, буланғыштық қасиеті төмен, тотығуға қарсы 

тұрақтылығы жоғары болып келеді. Тазартылған базалық майды терең 

вакуумда қайта айдап, қысқа фракцияларға айырады да, ішіндегі ең аз 

буланатын фракцияны вакуумды май ретінде пайдаланады.  

ВМ-1 – медициналық вазелин майының терең тазартылған фракциясы. 

БН-3 типті вакуумды сорғыштардың жұмыс сұйықтығы ретінде 

қолданылады. Мұндай соғыштар 1х10-4 – 1х10-7 мм сын. бағ. дейін вакуум 

бере алады. 

ВМ-3 – бұл И-12А немесе И-40А майларының фракциясы. 1х10-2 – 1х10-

4 мм сын. бағ. дейін вакуум беретін сорғыштарда қолданылады. 

ВМ-5 майын өте жоғары вакуум (1х10-7 мм сын. бағ.) беру үшін 

пайдаланады. 

ВМ-6 майын механикалық вакуумды сорғыштарда қолданады. 

ВМ-1с және ВМ-5с – синтетикалық вакуумды майлар. 

Бұлардың 50 оС тұтқырлықтары (10-70 сСт) және тұтану температурасы 

(180-230 оС) әртүрлі болады. 

18.7-Кестеде вакуумды майлардың негізгі сипаттамалары келтірілген. 

 

Кесте 18.7. Вакуумды майлардың негізгі сипаттамалары 

 

Көрсеткіштер  Майлардың маркасы 

ВМ-1 ВМ-3 ВМ-4 ВМ-6 

Кинематикалық тұтқырлық, мм2/с: 

50 оС температурада 

100 оС температурада 

 

60-70 

- 

 

8-11 

- 

 

48-57 

8-11 

 

< 40 

< 8 

Ашық тиглде жарқырап тұтану 

температурасы, оС төмен емес 230-260 150-180 206-218 - 

Қату температурасы, оС жоғары 

емес -12 - -15 - 

Қышқылдық саны, мг КОН/г, артық 

емес - - 0,2 - 
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Кокстенуі, %, артық емес - - 0,2 - 

Судың массалық үлесі, %, артық 

емес 
жоқ жоқ жоқ жоқ 

Түсі, ЦНТ бірлігі, артық емес түссіз 3,5 7,0 4,5 

Технологиялық майлар қолданылуына орай 1) жалпы қолданыстағы,      

2) химиялық талшықтар өндірісінде және 3) қоспаларды жұмсарту үшін 

қолданылатын майлар болып бөлінеді. Бірінші топқа жататын майларды 

теріге сіңіру үшін, металды шынықтыру үшін, коксохимияда ароматты 

көмірсутектерді сіңіру үшін қолданады. Екінші топқа химиялық талшықтар 

өндірісінде қолданылатын С-9, С-15, С-25 маркалы майлар жатады. Үшінші 

топтың майлары шина өндірісінде резина қоспаларының құрамына кіреді 

және оларға эластикалық қасиет береді. Майлар ретінде ПН-6ш және ПН-6к 

жоғары ароматталған қалдық экстрактлар қолданылады. Технологиялық 

майлардың әрбір маркасы арнайы технологиялық операцияларда 

қолданылады. 

Медициналық (ақ) майлар. Бұл топқа жататын минералды майлар 

ароматты қосылыстардан күкірт қышқылымен тазартылған, денсаулық 

қорғау органдарының рұқсатымен дәрілік препараттардың компоненттері 

немесе парфюмериялық заттар ретінде қолданылады. Медициналық 

майлардың екі түрі шығарылады – медициналық вазелин (таза немесе 

қоспаның құрамында) және парфюмериялық (кремдер, пасталар және т.б. 

дайындау үшін). 

18.7-Кестеде медициналық вазелиннің негізгі техникалық 

сипаттамалары келтірілген. 

 

Кесте 18.8. Медициналық вазелиннің негізгі техникалық  

                    сипаттамалары 

 

Көрсеткіштер  Сынақ 

әдістері 

ГОСТ 3164-78 

бойынша меже 

Нәтиже  

20 оС-дағы тығыздық, кг/м3 ГОСТ 3900 0,850-0,890 0,855 

50 оС-дағы кинематикалық 

тұтқырлық, мм2/с 

ГОСТ 33 28,0-38,5 30,39 

Күлділік, %, мас ГОСТ 1461 ≤ 0,005 0,003 

Жабық тиглде жарқырап тұтану 

температурасы, оС  

ГОСТ 6356 ≥ 185 208 

Қату температурасы, оС  ГОСТ 20287 ≤ -8 -24 

Түсі, КНС-1 шартты бірлігі ГОСТ 2667 ≤ 6,0 ˂ 1,0 

Судың және парафиннің мөлшері, 

% 

ГОСТ 3164 жоқ жоқ 

Күкіртті қосылыстардың мөлшері, 

% 

ГОСТ 3164 жоқ жоқ 

360 оС дейінгі фракциялардың 

мөлшері, % 

ГОСТ 3164 жоқ жоқ 



232 

 

Сілтілер мен қышқылдардың 

мөлшері, % 

ГОСТ 3164 ұстайды ұстайды 

Органикалық қоспалардың 

мөлшері, % 

ГОСТ 3164 ұстайды ұстайды 

18.8-кестенің жалғасы 

Эфирде, хлороформде, бензинде 

ерігіштігі 

ГОСТ 3164 толық толық 

100 оС-дағы меншікті көлемдік 

электрлік кедергі, Ом·см 

ГОСТ 3164 ≥ 1·1013 1,1·1014 

100 оС және 1000 Гц кезіндегі 

диэлектрлі шығынның тангенс 

бұрышы 

ГОСТ 3164 ≤ 0,01 0,009 

20 оС және 500 Гц кезіндегі электр 

өрісінің тартылысы, кВ 

ГОСТ 3164 ≥ 50 60 

20 оС және 1000 Гц кезіндегі 

диэлектрлі өткізгіштік 

ГОСТ 3164 2,0-2,4 2,1 
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19.  Мұнай битумдары 

 

Қазақстан Республикасында мұнайдың қалдықтарын пайдалану өзекті 

мәселелердің бірі болып отыр. Өйтекені, олардан мұнай битумдарын алуға 

болады. Битум құрылыста, өнеркәсіпте, ауыл шаруашылығында, реактивті 

техникада, реактивті сәулелерден қорғануда қолданылады. Қазақстанда 

мұнай битумдарын шығаратын зауыт Ақтауда, қондырғылар Павлодарда 

және басқа қалаларда бар. 

Битумдар жоғары молекулалы көмірсутектердің қоспасынан және 

олардың оттекті, азотты, күкіртті туындыларынан тұратын қара түсті 

органикалық заттар. Бөлме температурасында битумдар қатты, тұтқыр және 

тұтқырлы сұйық болады, олар органикалық еріткіштерде (ыстық бензолда, 

хлороформада, күкіртті көміртекте және т.б.) жақсы ериді, қыздырғанда 

жеңіл жылжымалы сұйықтыққа айналады, ал салқындатқанда қайтадан 

қоюланады; олардың нақты тығыздығы ~ 1 г/см3. Битумдар табиғи түрде 

кездеседі, сонымен қатар, мұнайды, торфты, көмірді, сланецты тотықтырып 

алынады.  

Табиғи битумдар геологиялық және климаттық факторлар әрекетінен 

мұнайдан құрылған, яғни мұнайдың жеңіл фракциялары жер қыртысының 

сызаттары арқылы жоғары қабатқа көтеріледі, күннің қызуынан буланады, 

полимерленеді және ауадағы оттегімен тотығады. Табиғи битум әктастарды, 

құмдақтарды, доломиттерді және басқа тау жыныстарын сініреді және 

олардың мөлшері 5–20% құрайды. Табиғи битумдар жер қыртысының 

жоғарғы қатпарларында көл түрінде жиналады, оларды битуминозды немесе 

асфальтты жыныстар деп атайды. Битуминозды жыныстардан битумды 

бөліп алудың екі тәсілі бар.  

Бірінші тәсіл бойынша асфальтты жынысты 6-10 мм бөлшектерге 

ұнтақтайды, қазанға салып, оған су қосады. Суға битумдағы минералды 

бөлшектерді бөліп алуды жақсарту үшін тұз қышқылын қосады. Қышқыл су 

мен жыныстың қоспасын тұрақты араластыра отырып қайнатады, осы кезде 

битум балқып, қоспаның бетіне жиналады. Оны судан және минералды 

бөлшектерден бөліп алады. Кейбір жағдайда битумды ауамен тотықтырады, 

яғни оның тұтқырлығын қажетті мағынаға дейін көбейтеді. 

Екінші тәсіл бойынша битумды жыныстарды ұнтақтайды, арнайы 

сыйымдылықтарға тиеп, органикалық еріткіштер құяды және араластырады. 

Битум еріткіште ериді, сонан соң еріткішті буландыру жолымен битумды 

алады. Екіншісіне қарағанда, табиғи битумдарды алудың бірінші тәсілі 

үнемді. 
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Битуминозды жыныстардан оларды ұсақтап асфальтты ұнтақтар 

алынады. Мұндай дисперсті ұнтақты коррозияға қарсы жабынды, асфальтты 

бетондар, асфальтты мастика сияқты заттарды дайындау үшін қолданады. 

Мұнай битумдары мұнайды қайта өңдеу кезінде алынады. Мұнай 

битумдарын алудың бірнеше әдістері белгілі: 

1) атмосфералық-вакуумда айдау (қалдық битумдар); 

2) мұнай қалдықтарын – гудрондарды ауадағы оттегімен тотықтыру 

(қышқыл битумдар); 

3) жоғары температурада және үлкен қысымда мазутты крекинглеу 

тәсілімен алынған крекинг-қалдықтарды ауа үрлеу жолымен тотықтыру 

(крекинг битумдары); 

4) пропанмен және басқа әлсіз еріткіштермен гудронды  деасфальттау 

арқылы асфальтты-шайырлы бөлігін тұндыру (экстрактты битумдар); 

5) қышқыл гудрондарды қайта өңдеу (қышқылды битумдар); 

6) экстрактты битумдар мен мұнайды қайта өңдеу кезінде алынатын 

қалдықтарды араластыру (аралас битумдар). 

Битумдар жоғары молекулалы көмірсутектерден, олардың гетероатомды 

(O, S, N, V, Fe, Ni, Na және т.б.) туындыларынан тұратын күрделі қоспа. 

Битумның элементтік құрамы шамамен былай болып келеді (% масс.): С – 

80-85; Н – 8-11,5; О – 0,2-4; S – 0,5-7; N – 0,2-0,5.  

Маркуссон әдісі бойынша битумдардың құрамын майларға, шайырларға, 

асфальтендерге, асфальтогенді қышқылдарға және олардың ангидридтеріне 

бөледі.  

Майлар битумдардың қаттылығын және жұмсару температурасын 

төмендетеді, олардың ақиқаттығы мен булануын ұлғайтады. Майлардың 

молекулалық массасы 360, С : Н = 0,55-0,66, тығыздығы ˂1 г/см3.  

Битумдар құрамына кіретін май қосылыстарының сипаттамасы 

мынадай: қалыпты және изоқұрылысты ≥ С26 тұратын порфиринді 

қосылыстар, тығыздығы 0,79-0,82 г/см3, рефракция коэффициенті 1,44-1,47, 

молекулалық массасы 240-600, қайнау температурасы 350-520 оС, балқу 

температурасы 53-90 оС.  

Нафтенді құрылысы бар қосылыстардың құрамы 20-35 көміртек 

атомдарынан тұрады, тығыздығы 0,82-0,87 г/см3, рефракция коэффициенті 

1,47-1,97, молекулалық массасы 450-650.  

Ароматты қосылыстар моноциклден полициклге өткенде алифатты 

тізбектері қысқарады. Битумдардан бөліп алған моноциклді ароматты 

қосылыстардың рефракция коэффициенті 1,053-1,059, молекулалық массасы 

450-620, бициклді арендердің рефракция коэффициенті 1,535-1,59, 

молекулалық массасы 430-600, ал полициклді ароматты қосылыстардың 

рефракция коэффициенті >1,59, молекулалық массасы 420-670. 

Шайырларқалыпты температурада қызғылт-күрең түсті қатты заттар, 

олардың тығыздығы 0,99-1,08 г/см3. Шайырлар битумдардың қаттылығын, 

майысқыштылығын және созылғыштылығын тасымалдаушылыр болып 

табылады. Олар алифатты тізбектері мен біріккен конденсация дәрежесі 
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жоғары тізбекті және гетеротізбекті құрылымдағы молекулалық органикалық 

қосылыстарға жатады. Олардың құрамына 79-87%  С; 8,5-9,5% Н; 1-10% О, 

1-10% S; ˂2% N және Fe, Ni, V, Cr, Mg, Co кіреді. Шайырлардың 

молекулалық массасы 300-2500. 

19.1-Кестеде табиғи және жасанды битумдарды жіктеу көрсетілген. 

 

Кесте 19.1. Табиғи және жасанды битумдарды жіктеу 

 

Топ  Топша  Түрлері  

Табиғи битумдар Мұнайлар  Асфальтты негізді 

Жартылай асфальтты негізді 

Бейасфальтты негізді 

Асфальтиттер  Таза күйінде 

Экстракцияланған 

Битуминозды түрлері 

Жасанды мұнай 

битумдары 

Қалдықты  Мазуттар  

Жартылай гудрондар 

Гудрондар  

 Крекингті  Дистилляттың термиялық крекинг 

қалдықтары 

Мазуттың термиялық крекинг 

қалдықтары 

Гудронның, жартылай гудронның және 

т.б. қалдық өнімдердің жеңіл крекинг 

қалдықтары 

Пиролиз қалдықтары 

 Талғамды 

еріткіштермен 

бөлінген 

Бензиннен тазартылған мұнайдың, 

гудронның және т.б. қалдық 

өнімдердің деасфальттау қалдықтары 

Дистилляттың және май 

қалдықтарының талғамды экстрактысы 

 Қышқылданған  Қалдықтар және қышқылданған қоспа 

Қышқылданған битум және басқа 

фракциялар 

 Араластырылған  Әртүрлі талғамды еріткіштерден 

бөлініп алынған қалдықтар қоспасы  

Қышқылданған битум мен талғамды 

еріткіштерден бөлінген қалдықтар 

Крекингтелген өнімдердің қалдықтары 

Сланец битумдары 

Пиробитумдар  Табиғи 

каустоболиттер 

(ерімейтін және 

балқымайтын) 

Жартылай коксты 

Коксты 

Доменді 

Газогенераторлы  
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Кубты  

 Сланецты  Газогенераторлы  

Шыршалы 

Жапырақты 

Дегтер мен 

пектер 

Тас көмірлі Стеаринді, пальметинді 

Фенолды, крезолды, канифольды 

           19.1-кестенің жалғасы 

 Қоңыр көмірлі Кумаронды  

Воскні химиялық өңдеуден өткендері 

 Торфты  Сульфирлеген, хлорланған, 

қышқылданған 

 Майлы пектер  

 

Шайырлар молекулаларының көміртегі қаңқасы алифатты бүйір тізбегі 

бар конденсацияланған ароматты сақиналардан тұратын көп тізбекті жүйе. 

Шайырлардан асфальтендерге өту әрі қарай ароматты құрылымдардың 

конденсациялану үлесін жоғарылатумен жүреді, бұл сутегі мөлшерінің 

төмендеуімен және С : Н қатынасының өсуімен дәлелденеді. Шайырларды 

құрайтын қосылыстардағы көміртек атомдарының саны 80-100 дейін жетеді. 

Асфальтендермен салыстырғанда шайырлардың алифатты бүйір 

тізбектерінің саны көп және ұзын, С : Н қатынасы 0,60-0,80 болады. 

Шайырларды жұмсарту температурасы 35-90 оС шамасында болады.  

Асфальтендерден шайырларды бөлу үшін жеңіл қаныққан С5–С6-

көмірсутектерді пайдаланады, оларда шайырлар жақсы ериді, асфальтендер 

ерімейді. Майларды шайырлардан бөлу үшін хроматография әдісін 

қолданады. Адсорбенттерді таңдау, десорбциялаушы сұйықтарды жинақтау 

мен қолдану реттілігі қойылған мақсатқа байланысты шешіледі.   

Асфальтендер шайырларды тығыздау өнімі ретінде қарастырылады. 

Асфальтендер бос күйінде қара немесе күрең түсті қатты балқымайтын 

заттар, олар қалыпты құрылысты қаныққан С5–С7-көмірсутектерде, сондай-ақ 

аралас полюсты еріткіштерде – спирттер пен эфирлер қоспаларында және 

төменгі температурада қайнайтын спирттерде, мұнай газдарында (метан, 

этан, пропан және т.б.) ерімейді, бірақ беттік керілуі жоғары сұйықтарда, 

күкіртті сутегінде, хлороформда және төрт хлорлы көміртегіде жеңіл ериді. 

Асфальтендерді мұнайлардан және мұнай қалдықтарынан петролейн 

эфирінің 40 еселік көлеміндегі, н-гептандағы мұнай өнімдері ерітінділерінен 

тұндырып, бөліп алады, ал асфальттар мен шайырлы-асфальтты заттардан 

бөліп алу үшін төменгі парафинді С5–С6-көмірсутектерді, петролейн эфирін 

немесе жеңіл бензинді қолданады. 

Бөлініп алынған асфальтендердің үлесі мен құрамы қолданылатын 

еріткіш пен тұндыру шарттарына байланысты. Асфальтендердің тығыздығы 

1 г/см3 жоғары қарапайым құрамы (% масс): С 80-84; Н 7,5-8,5; О ˂6; S 4,6-

8,3; N 0,4-1,0. Асфальтендердің молекулалық массасы 1200-2000.  
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Асфальтендердің химиялық құрамы оның күрделілігіне байланысты 

толық зерттелмеген. Шайырлар және асфальтендер молекулаларының негізгі 

бөліктері ретінде көп тізбекті құрылымдардың бірнеше түрі ұсынылады. 

Асфальтогенді қышқылдар мен олардың ангидридтері – қоңырқай-сұр 

түсті, қою шайырлы консистенциялы заттар. Асфальтогенді қышқылдар 

спиртте және хлорофомда жақсы ериді, ал бензинде қиын ериді, олардың 

тығыздығы >1 г/см3. Асфальтогенді қышқылдар мен олардың ангидридтері 

битумның коллоидты құрылысын тұрақтандырады. 

Карбендер мен карбоидтар мұнай және оның қалдықтарының жоғары 

температурада өңделген көміртекті өнімдері болып табылады. Карбендер 

CCl4, ал карбоидтер CS2 ерімейді. 

Битумның құрамы мұнайдың табиғатына, бастапқы шикізат құрамына, 

мұнай қалдықтарынан өңдіру технологиясына байланысты болады.  

Әртүрлі мұнайлардан алынған жұмсару температуралары бірдей 

битумдардың құрамы әртүрлі болып келеді. Мысалы, жұмсару 

температурасы 49 оС тең болғанымен, Лисие кенорны мұнай қалдықтарынан 

алынған битумдардың құрамында 48% көмірсутектер, 51% майлар және 1% 

асфальтендер болса, Нагиленгиель кенорнынан алынған битумдарда 53% 

көмірсутектер, 32% майлар және 15% асфальтендер болады. 

Битумдарды өндіру технологиясы олардың құрамына едәуір әсер етеді. 

Мысалы, колонналақ аппараттарда және иректі реакторда үздіксіз тотықтыру 

арқылы алынған битумдардың құрамында шайырлар аз болады, ал кубта 

периодты түрде тотықтыру арқылы алынған битумдарда асфальтендер мен 

майлардың мөлшері біршама жоғары болады. 

19.2-Кестеде тұтқырлы жол битумдарының көрсеткіштері берілген. 

 

Кесте 19.2. Тұтқырлы жол битумдарының көрсеткіштері 

 

Көрсеткіштердің аталуы 

Битум маркалары 
Сынау 

әдісі 
БНД 

200/300 

БНД 

130/200 

БНД 

90/130 

БНД 

60/90 

БНД 

40/60 

Иненің ену тереңдігі, 

25 оС 

0 оС 

 

201-300 

45 

 

131-200 

35 

 

91-130 

28 

 

61-90 

20 

 

40-60 

13 

ГОСТ 

11501 

Жұмсару температурасы, оС, 

төмен емес 

 

35 

 

40 

 

43 

 

47 

 

51 

ГОСТ 

11506 

Созылғыштық, см, 

25 оС 

0 оС 

 

- 

20 

 

70 

6,0 

 

65 

4,0 

 

55 

3,5 

 

45 

- 

ГОСТ 

11505 

Сыну температурасы, 

0 оС, жоғары емес 

 

-20 

 

-18 

 

-17 

 

-15 

 

-12 

ГОСТ 

11507 

Тұтану температурасы, 

0 оС, кем емес 

 

220 

 

220 

 

230 

 

320 

 

230 

ГОСТ 

18180 

Жұмсару температурасының 

қыздырғаннан кейінгі 

 

7 

 

6 

 

5 

 

5 

 

5 

ГОСТ 

11506 
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өзгеруі, 0 оС, жоғары емес 

Пенетрация индексі -1,0-ден +1,0-ге дейін 

ГОСТ 

22245-

90 

Суда еритін қосылыстардың 

массалық үлесі, %, жоғары 

емес 

 

0,20 

 

0,20 

 

0,30 

 

0,30 

 

0,30 

ГОСТ 

11510 

19.1. Қышқылданған битум өндірісі 

 

Қышқылданған битум бөлме температурасында түрлі консистенциялы 

бола алады, яғна қоймалжың және қатты күйде. Олар температураның және 

қоршаған ортаның басқа да әсерлеріне тұрақтығымен ерекшелене отырып, 

мұнай қалдықтарынан су буымен тазалау арқылы алынған битумдардан 

сапалы болады. 

Ауамен қышқылдандыру әдісі битум өндірісінде кең қолданылады. Егер 

битумның құрамында асфальтендер аз болса, онда ауамен қышқылдандыру 

арқылы құрамын толықтырып, өнімнің сапасын және құрамын өзгертуге 

болады. 

Мұнай қалдықтарын қышқылдандырудың үлкен өндірістік маңызы бар. 

Бұл процесті тас жол құрылысында қолданылатын аса сапалы битумдар алу 

өндірісінде қолданады. Битумдарды қышқылдандыру реагенті есебінде ауа, 

калий перманганаты, калийдің бихроматы, олеин қышқылы, азот қышқылы 

т.б. қолданыста болғандығы туралы көптеген еңбектер белгілі. 1844 жылы 

Ж.Г. Биерлеяның ұсынысы бойынша 204 және 316 оС қыздырылған мұнай 

қалдықтары арқылы ауа өткізіп алғашқы қышқылдандырылған битумдар 

өндіріле бастады. Температураға және процестің уақытына байланысты 

әртүрлі ерекшеліктері бар битумдар алынған. Бұл битумдар «Биерлей» деп 

аталды. Ресейде қышқылдандырылған битум алғашқы рет 1914 жылы 

алынды. 1925 жылы Баку қаласында қышқылдандырылған битумдар алудың 

өндірістік дамуы басталды. Сол кездегі заманға сай технология енгізіліп, 

қондырғыда катализатордың қатысынсыз, 230-300 оС температурада, ауа 

ағынының жылдамдығы 0,84-1,4 м3/мин режимінде 12 сағатта 1 тонна битум 

өндірілген. 

Ауамен тотықтыру кезінде мұнай көмірсутектері бір мезгілде екі 

бағытта қышқылданады: 

 

      оксоқышқылдар  оксиқышқылдар  асфальтогенді қышқылдар 

 

    Көмірсутектер  

 

      шайырлар  асфальтендер  карбендер  карбоидтер 

 

Қышқылдану жағдайына байланысты қышқылды және бейтарап 

өнімдердің өзара бір-біріне ауысуы мүмкін. Мысалы, жоғары температурада 
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диспропорциалану 
 

көміртек диоксиді бөлініп, асфальтогенді қышқылдар асфальтендерге 

өзгереді. 

Шикізаттың битумға дейін қышқылдану процесі газ (ауа + оттегі немесе 

озон, ауа + көмірқышқыл газы, ауа + су буы т.б.) және сұйық (мұнай 

қалдықтары) фазалар арасындағы гетерогенді реакция ретінде болады. 

Осындай жағдайда төрт түрлі реакция өтеді: дистилляттың молекулалық 

массасының жеңілденуіне байланысты су мен көмірқышқыл газының 

бөлінуі; судың пайда болуынан дистилляттың молекулалық массасының аз 

мөлшерде өзгеруі; судың, көмірқышқыл газының және асфальтеннің пайда 

болуынан битумның молекулалық массасының ұлғаюы; концентрацияның 

өсуі (дистилляттың айналуы және асфальтеннің концентрациялануы). 

Шикізаттағы сутегі мен ауадағы оттегі әрекеттесіп су буларының пайда 

болуына себеп болады. Сутегі мөлшерінің көп болуы жоғары молекулалы 

ароматты қосылыстардың – асфальтендердің пайда болуына себеп болады. 

Асфальтендер тығыздалып, нәтижесінде битумның консистенциясы өзгеріске 

ұшырайды.  

Мұнай қалдықтарының қышқылдануы барысында битумға айналуын 

төмендегідей механизм арқылы көрсетуге болады: 

Қышқылдану процесі барысында көмірсутек радикалы пайда болады: 

 

' 

Пайда болған радикал көмірсутегінің жаңа молекуласымен әрекеттесіп 

жаңа ұзын тізбекті радикал түзіледі, сөйтіп цикл бірнеше рет қайталанып 

тұрақты өнім пайда болады: 

 

 

Көмірсутек радикалдары азғантай дәрежеде рекомбинацияға түседі: 

 

Сонымен қатар, азғантай мөлшерде әрекеттесіп, карбон қышқылдары 

және су түзіледі: 

 

 
 

Тізбектің жалғасы: 
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Әрине, бұл механизмді толық деп түсінуге болмайды. 

 

19.2. Битумдардың қасиеттері 

 

Битумдардың қасиеттері олардың құрамынан, құрылымынан және 

температурадан тәуелді. Қарама-қарсылық битумдар компоненттерінің 

молекулаларында электрлік қуат бөлуін сипаттайды. Ол адгезияны, 

когезияны, мөлшерді және ылғалдандыру жылдамдығын, битумдардың басқа 

физикалық сипаттамаларын, әсіресе оларды минералды материалдармен 

өзара әсері кезінде алдын-ала анықтайды. 

Органикалық байланыстырғыштардың қарама-қарсылығы туралы         

еріткіш коэффициенті бойынша шартты түрде формуламен есептейді: 

/ 100A B    

мұндағы А – метил спиртінде битумды еріткіші, %; В – бензолда битум 

еріткіші, %.  

 

Мұнай битумдары үшін α = 5-35. Неғұрлым қарама-қарсылық жоғары 

болса, соғұрлым тас материалдармен байланыстырғыш ілінісі жақсырақ 

болады. Қарама-қарсылық туралы тас материалдар бетін битуммен 

ылғалдандыру бойынша есептеуге болады. Бірақ тас материалдарға битум 

жабылуы (адгезия) битумның беттік созылуы және қарама-қарсылықтан ғана 

емес, сонымен қатар минералды материалдардың табиғатынан да тәуелді. 

Жабысу беріктігін тас материалдардың (құм, мәрмәрдән істелген қиқымдар) 

қабілеттілігінде негізделген әр түрлі әдістермен процесінде органикалық 

байланыстырғыштармен алдын ала өңделген оның қабыршағын ұстайды. 

Битумдардың тұтқырлығы оларды қыздыру кезінде маңызды өзгереді, 

қатты битумдарда ол, 0 °С кезінде 60 сек ішінде, 200 г немесе 25 °С 

температура кезінде 5 сек ішінде 100 г массамен жүкті оған әрекет кезінде 

стандартты иненің ену тереңдігімен шартты сипатталады және тұтқырлыққа 

қарсы мөлшері өрнектейді, яғни аққыштық және пенетрометрмен 

анықталады. Сұйық битумдардың тұтқырлығын стандартты температура 

кезінде вискозиметр саңылауы арқылы битумның нақты мөлшері біту 

уақытымен сипатталады. Тұтқыр және қатты битумдарда дуктилометрде 

стандартты үлгі-восьмерка сынағымен анықталатын және олардың 

созылымдылығын сипаттайтын иілімділікті анықтайды.  

Битумдардың үшінші ең маңызды сипаттамасы (тұтқырлық және 

созылымдылық) қаттыдан немесе тұтқыр иілімді күйден сұйыққа битумның 

өтуін бейнелейтін жұмсару температурасы болып табылады. Ол «Сақина 
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және шар» әдіс бойынша анықталады. Құрал сақинасында орналасатын 

битум 5°С/мин жылдамдығымен қыздыру кезінде жұмсарады, ал битумда 

орналасатын болатты шағын шар түсіріледі және құралдың бақылау дискісін 

(негізін) тигізеді, битум жұмсаруының негізгі температурасын белгілейді. 

Мортты күйге битумның өтуі Фраас арнайы құралда анықталатын 

морттылық немесе қатаю температура кезінде болады. Оған 1 °С/мин 

жылдамдығымен салқындату кезінде майысуға ұшырайтын, болатты 

пластинкаға жағатын битум қабатында бірінші жарылудың пайда болуы 

сәйкес келеді. Битумдардың жылу тұрақтылығы туралы жұмсару 

температура бойынша ғана емес, пенетрация индексі бойынша есептейді. 

Пенетрация индексін (ПИ) мына формула бойынша есептейді: 

     

30
100,

1 50
ПИ

А
 


  252,9031

25
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А
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мұндағы, А – коэффициент; Тж – жұмсару температурасы, оС; П25 – 25 оС-ғы 

пенетрация. 

Неғұрлым пенетрация индексі жоғары болса, соғұрлым жылу 

тұрақтылығы көп және битум иілімділігінің интервалы кең болады. 

Қасиеттерді жақсарту үшін битумдарға латекстерді, каучукты және 

басқаларды қосады. 

Конструкцияны пайдалану процесінде битумдардың қасиеттері өзгереді, 

яғни битумдар біртіндеп тозады, бұл олардың өндіріс түрінен және тәсілінен 

тәуелді: мысалы, крекинг-битумдар тотыққаннан тез тозады. Гидрохинонды, 

сульфопиридинді, күкіртті, полиэфирлі қанықпаған шайырларды, кумаронды 

шайырларды, өнеркәсіпті бутилкаучукты қалдықтарының регенераторларын, 

стеаринді, нафтендерді, олеин тұздары ингибиторларын қосу битумдар 

тозуын бәсеңдетеді. 

Негізгі қасиеттеріне сәйкес мұнай битумдарын былай маркирлейді: 

Мұнай жол битумдарын БНД 40/60, БНД 60/90, БНД 90/130, БНД 130/200, 

БНД 200/300 (19.2 кесте); мұнай битумдарын БН 60/90, БН 90/130, БН 

130/200, БН 200/300. Бөлшектің алымы 25 °С-да жұмсару температурасы 

көрсеткіштерінің орташа мәнін, ал бөлімі 25 °С кезіндегі пенетрация 

көрсеткіштерінің орташа мәнін көрсетеді. 

БНД маркалардың битумдары тас материалдармен жақсы ілінісімен 

ерекшеленеді, төмен температура кезінде жеткілікті жоғары иілімділігі бар, 

климаттық өзара әсерлігіне төзімді болып келеді.  

Шатырлы және гидроизоляциялық материалдарды дайындау үшін 

битумдардың келесі маркаларын қолданады: БНК 45/180 (сіңірілген); БНК 

90/40 және БНК 90/130 (жабынды). 

Мұнай мен газды тасымалдау кезінде оларды оқшаулау үшін қатты 

құрылыс битумдарының БН 50/50, БН 70/30, БН 90/10 маркаларын қолдануға 

болады. Мұндай битумдарды мұнайды тура айдаудан қалған өнімдердің және 
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май өндірісінің экстрактсі және асфальттардың қоспаларын тотықтырып 

алады. 

Мұнай изоляциялық битумдар БНИ-IV-3, БНИ-IV және БНИ-V құбырды 

коррозиядан сақтау үшін қолданылады. Оларды мұнайды тура айдаудан 

қалған өнімдердің және май өндірісінің экстрактсі және асфальттардың 

қоспаларын тотықтырып алады. 

Қасиеттері арнайы химиялық өңдеу немесе пластификаторды қосу 

арқылы  жақсартылған битумдар немесе олардың балқымалары динамикалық 

беріктілігі және жылу тұрақтылығы жоғары рулондарды, гидроизоляциялық 

материалдарды және лактарды дайындау кезінде бояғыш немесе жабысқыш 

гидроизоляциялық құрамдар сияқты қолданады.  

Сұйық битумдарды салқын (15-20 °С) және 100 °С дейін қыздырылған 

күйінде қолданады.  

Қоюлану жылдамдығынан сәйкес сұйық битумдар 2 топқа бөлінеді:  

1) битумдарды сұйық мұнай өнімдерімен сұйылту арқылы алынған 

орташа қоюланатын СГ маркалы; 

2) қалдық немесе жартылай тотыққан мұнай өнімдерінен және олардың 

қоспаларынан алынатын баяу қоюланатын МГ және МГО маркалары. 

Тұтқырлығына қарай сұйық битумдарды мынадай маркаларға бөледі: СГ 

40/70, СГ 70/130, СГ 130/200, МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, МГО 40/70, 

МГО 70/130, Р4ГО 130/200.  

СГ маркалы сұйық мұнай битумдарын лигроинмен, бензинмен, 

керосинмен тұтқыр битумдарды сұйылту жолымен дайындайды; баяу 

қоюланатын битумдарды сұйылтқыш ретінде майлы мұнай өнімдерін, табиғи 

шайырлы мұнайларды және т.с.с. қолданып алады.  

Баяу қоюланатын битумдар табиғи – ауыр шайырлы мұнай болуы 

мүмкін. Сұйылтқышты қосу кезінде тұтқыр битумның дисперсті құрылымы 

өзгеруі мүмкін. Кейбір сұйылтқыштар битумдардың дисперсті фазасының 

коагуляциясын тудырады және олардың қасиеттерін нашарлатады, 

сондықтан сұйылтқыштың қажетті фракциясы болуы керек. 

Сұйық битумдарды дайындау үшін тұтқыр битумдарды, егер жеңіл 

сұйылтқыштарды қолданса, 80-90 °С температураға дейін, ал ауыр 

сұйылтқыштарды қолдану кезінде 130-140 °С температураға дейін 

қыздырады; ауыр сұйылтқыштарды алдымен жеке сыйымдылықта 

қыздырады, содан кейін қоспаны тұрақты араластыру кезінде сұйылтатын 

битумға қосады. 
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20. Мұнайгаз кешені және экология 

 

Жалпы кен орындарын игеру, оның ішінде мұнай өндіру Қазақстан 

Республикасы экономикасы дамуының қайнар көзі. Соңғы 40 жыл ішінде 

адамзаттың энергия пайдалануы 2,5 есе өсіп отыр. 2025 – 2050 жылдары 

аралығында халық санының өсуі болжамына қарасақ, энергия пайдалану ең 

кем дегенде екі есе өсуі мүмкін. Мұнай өндірудің 130 жылғы тарихында 

дүние жүзілік қордың 1/3 бөлігі игерілген, ол оның 1/3 бөлігі тек соңғы 10 

жыл ішінде өндірілген. Егер энергия пайдалану жақын арада 2 есе артады 

десек, онда мұнай өндіру 2010-2020 жж аралығында, ал газ өндіру 2030-2040 

жж аралығында биік шыңдарына жетпек. 

Қазақстан мұнай қоры жағынан әлемдегі ең ірі мемлекеттердің алғашқы 

ондығына кіріп отыр. Мемлекетіміздің Республикалық балансында 212 

көмірсутекті кен орындары бар. Мұнайдың қоры жағынан қарасақ, 

территориямыздың 62% жерінде мұнай кен орындары орналасқан. Тек қана 

Каспий теңізі қайраңындағы мұнай қоры 13 млрд. тонна.  

Мұнай және газ адамзат тіршілігінде қажетті шикізат болып табылады. 

Мұнай өндіру және жаңа мұнай-газ кен орындарын ашу еліміздің 

экономикасын көтеретін факторлардың біріне жатады. Дегенмен, мұнай-газ 

кешендерінің қарқынды түрде дамуы елімізде экологиялық дағдарысқа қарай 

бет бұрып барады. 

Адамның табиғатты бүлдіруі туралы сөз еткенде ең алдымен мұнай-газ 

кешені кәсіпорындары ауызға алынады. Олар ауаға зиянды газдардың 90% 

таратуда. Зиянды өндірістік қалдықтар көлемінің үштен екі бөлігінен астамы 

солардың үлесіне тиеді. Ал, олардың бейтараптану дәрежесі бір пайыздың 

ширегіне де жетпейді. 

Қазіргі кезде, экологиялық қауіпсіздік жалғыз біздің Республикамыз 

үшін емес дүние жүзі жұртшылығының назарын аударып отырған ең 

маңызды мәселелердің бірі болып отыр. Табиғи ортада экологиялық 

дағдарыстың неғұрлым қауіпті көріністері белең алған: кейбір аймақтарда 

топырақтың тозуы, су ресурстарының тартылуы, ластануы, техногендік 

шөлейттену, тірі табиғаттың генетикалық қорының бүлінуі, тіршілікке қатер 

төндіретін қауіпті улы қалдықтардың қордалануы. Еліміздегі осындай 

экологиялық дағдарысқа химия, мұнай, металлургия, отын өнеркәсіптерінің 

жедел және мөлшерден тыс дамуы үлкен әсерін тигізуде. 
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Мұнайгаз кешені бірден-бір қоршаған ортаны зиянды заттармен 

жабдықтаушы екендігін қазіргі уақытта өте белгілі. Әсіресе, көмірсутекті 

күрделі құрамдары жердің геологиялық жоғарғы беткі қабаттарының 

ластануы тіршілік орталарының деградациялануына әкелуде, халықтың 

денсаулығына залалын тигізуге алып келуде және әлеуметтік алдыңғы өте 

маңызды да өткір экологиялық проблема болып қалуда. Қазақстанда мұнай 

мен газ өндіруде алдыңғы қатарда орын алатын аймақтар Атырау, Батыс 

Қазақстан, Ақтөбе, Қызылорда облыстары.  

Мұнай кен орындарының технологиялық желісін құрастыру көптеген 

міндеттерді қарастырады, оның ішінде өндірістің экологиялық талаптарды 

қанағаттандыруы маңызды роль атқарады. Мұнай өндірудің технологиялық 

үрдістерінде және мұнай өнімдерін өндіру, оны сақтау мен тасымалдау 

кезінде өндірілген мұнайдың 7%-і жоғалады. Мұнайды бұрғылауда, 

құбырлардың жалғасқан жерлерінен шикізаттың төгілуі топырақ, атмосфера, 

судың ластануына әкеліп соғады және биосфераны ластап қана қоймай 

адамзат денсаулығына зиянды әсерін тигізеді. 

Пайдасымен қоса мұнай өндірісінің қоршаған ортаға тигізетін зиянды 

әсері де аз емес. Қоршаған ортаның ластануы іздеу-барлау және мұнай, газ 

өндіретін ұңғымалар (скважиналар) құрылысынан басталады. Бұл кездегі 

ластаушы көздерге бұрғылау қондырғыларында орнатылған дизельдерден 

шығатын түтіндер, азот пен көміртек оксидтері, шаң, бұрғылау ерітінділері 

және т.б. Бұрғы мұнарасынан 800 метр алшақтыққа дейін топырақ және 

өсімдіктер бұрғылау сұйығымен (құрамында 20-ға жуық химиялық 

реагенттері бар) ластанып, зардап шегетіні ғылыми түрде дәлелденген. 

Мұнайды өндірудің табиғатқа тиетін зардаптары мынадай: мұнайды жер 

бетіне шығару кезінде әр түрлі құрылыс обьектілерін салу үшін біраз жер 

ресурстарының айналымнан шеттелуі, жер сұрқының бұзылуы, ластануы. 

Ластаушы заттар бөлініп, атмосфераның жер бетіндегі және жер астындағы 

сулардың, топырақтың ластануы. Мұнаймен қоса жер бетіне жоғары 

минералды судың шығуы. Бұрғылауда шыққан қалдықтарды көму. 

Мұнайдың төгілуі. 

Мұнай өнеркәсібі қоршаған ортаны ластайды. Ластанудың жалпы 

бірнеше түрі бар. Олар инградиентті, параметрлі, биоценотикалық, 

стационалдық болып бөлінеді. 

Негативті әсерді мұнай өндіретін кәсіпорындар алдымен атмосфералық 

ауаға тигізеді. Өндірістен шығатын ластаушы компоненттерге көмірсутектер 

(48%), көміртек оксиді (33%), қатты заттар (20%) жатады. Осы салада 

мұнаймен бірге қосыла шығатын газ әлі толығымен қолдануын таппағанына 

байланысты, жыл сайын оның көлемінің 20% пайдасыз алауда жағылады, 

осыған байланысты қоршаған ортаны ластаумен қатар табиғи ресурс 

ысыраптанылады.  Сондықтан бұл газдарды кәдеге асыру жолдарын іздестіру 

қажет. 

Ұңғымаларды бұрғылау қондырғыларының, магистралды мұнай мен газ 

тасымалдайтын құбырлардың кездейсоқ апатты жағдайға ұшыруы мүмкін, 
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осы кезде қоршаған ортаның, әсіресе жер бетіндігі сулардың ластануы орын 

алады. Апаттық жағдайдың тууының негізгі себебі бұрғылау қондырғылары 

мен тасымалдау құбырларының коррозия процесіне ұшырап жарылуы 

(90,5%), сонымен қатар құрылыс техникасының технологиялық және 

құрылыстық ақауының болуына да байланысты келеді. 

Мұнай шығаратын өндірістер басқалармен салыстырғанда суды көп 

жұмсайтын болғандықтан, олардың суаттарға жіберетін ластанған ақаба 

суларының көлемі де жеткілікті. Қоршаған ортаның мұнаймен ластануы 

инградиентті ластануға жатады. 

Өнеркәсіптік энергетикалық қондырғыларда және жылу электрлік 

станцияларында мұнай өнімдерін жағу салдарынан ауа басейінің зиянды 

заттармен ластануы қауіптірек болады. Мұнай өнімдерінде кездесетін 

күкіртті және азотты заттар жану кезінде күкірт және азот оксидтерін түзеді, 

ондай оксидтер аппаратураны коррозияға ұшыратады, атмосфераға қосылып, 

ауа ағысымен таралады, олар барлық тіршілік атаулыға өте қауіпті болады. 

Мұндай элементтерді бөліп шығару мақсатымен мұнай өнімдерін 

гидротазалау әдісімен өңдейді – сутегіні қатыстырып, катализатор қосып, 

қыздырады. Бұл кезде күкіртті және азотты қосылыстар айырылады да Н2S 

мен NH3 түзіледі. Ол заттарды бөліп алып пайдаланады. Мысалы, күкіртті 

сутек өндірісте күкірт және күкірт қышқылын өндіру үшін жұмсалады. 

Өндіріс қалдығынан алынған немесе колчедан негізінде өндірілетін күкірт 

қышқылынан көп арзан болады. 

Жер бетінің мұнай өнімдерімен ластануы да халықты қатты алаңдатып 

отыр. Технологиялық, апаттық және басқа атаулыларды тағынған ондаған 

жер қоймалары (амбарлар) бар. Мұнай коллекторларының жарылып, істен 

шығуы да бізде жиі болып тұрады. Мұнай мен газға жүргізілетін бұрғылау 

жұмыстарының да қоршаған ортаға зиянды әрекеттері әзірге баршылық. 

Мұнда жердің беткі қабаты бұзылады, жер асты сулар ластанады. Ал 

скважиналарды сынау кезінде дизельдердің жұмысы жағдайында жер улы 

компоненттермен зақымданады. Табиғатта барынша аз салмақ келтіретін 

іздеу жұмыстарын жүргізудің бағдарламасы жоқ емес, бар. Ұңғымаларды 

бұрғылау қондырғыларын тұрғызу жобаларында қоршаған ортаны қорғау 

мақсатында ең жаңа, қазіргі заманғы технологияны пайдалануда уақытылы 

қарастырылған. 

Топырақ мұнай қалдықтарымен аз мөлшерде ластанған жағдайда, оны 

қайта қалпына келтіруге болады. Ал егер көп мөлшерде ластанса, оған қарсы 

күрес жүргізуге тура келеді. 

Қоршаған ортаның мұнай және мұнай өнімдерімен ластауы – ең күрделі 

мәселелердің бірі. Топыраққа түскен мұнай гравитациялық күштердің 

әсерінен төмен қарай сіңеді де, сыртқы және капиллярлық күштердің 

әсерінен кеңінен таралады. 

Топырақтың мұнай қалдықтарымен және әр түрлі химиялық 

реагенттермен, өндіріс қалдықтарымен, радионуклидтермен ластануы, 
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олардың техногенезді бұзылуы, эрозия, дефляция, топырақтың тұздануы 

техногенез өршуінің тікелей жолдары болып табылады. 

Қатты ластанған аймақтарда топырақтың тығыз карбонатты-

иллювиалды горизонты жалаңаштанады, нәтижесінде тақырлар түзіліп, 

топырақтың қуаңдануы мен тұздануына әкеліп соғады. 

Қазақстанда мұнай қалдықтарының ластанған топырақ 

биогеоценоздарын қайта қалпына келтіру мақсатында топырақты тазарту 

және рекультивациялау технологиясын жасау үшін топырақтың қаншалықты 

мұнай қалдықтарымен ластануын, құрамын білу қажет. 

Топырақ құрамында гумус мөлшерінің аз болуы, құрылымсыздық, сіңіру 

қабілетінің төмен болуы, сонымен қатар карбонаттылық пен тұздалуы 

топырақты техногенді әсерлерге тұрақсыз етеді. 

 

Мұнай қалдықтарының топырақ құрамына әсерін білу мақсатында 

мұнай қалдықтарымен ластанған топырақты зерттеуге химиялық және 

физика-химиялық талдаулар пайдаланылады. 

Кен орындарында топырақты қайта қалпына келтіру үшін 

микробиологиялық, агрофитомелиоративтік әдістер, сондай-ақ сапалы мұнай 

сорбенттерін пайдаланудың мәні өте зор. Топырақты қайта қалпына келтіру 

мақсатында пайдаға асыру және рекультивациялау технологиясының 

экологиялық және экономикалық тұрғыда тиімді жолдарын іздестіруді қажет 

етеді. 

Мұнай өңдейтін зауыттар ауа және су бассейндерін ластайтын көздің 

бірі. Ластаушы заттар шығаратын негізгі көздерге – мұнайды күкірттен 

тазарту мен катализаторларды регенерациялау процестері, қыздырғыштар 

және қазандықтар жатады. Сонымен қатар, мұнай мен одан алынған 

өнімдерді сақтайтын ыдыстардан, су мен мұнай сепараторларынан әр түрлі 

заттар бөлініп, қоршаған ортаны ластайды. Мұнай өңдейтін өндірістің 

кәсіпорындағы атмосфераны көмірсутектермен (73%), күкіртті оксидпен 

(18%), көміртек оксидімен (7%), азот оксидімен (2%) ластайды. Бұл 

кәсіпорындарға көп мөлшерде су қажет. Ал, олардан шыққан ақаба суларда 

көп мөлшерде мұнай өнімдері, сульфат, хлорид, азот қосылыстары, фенол, 

ауыр металдардың тұздары болғандықтан, су қоймалар осы заттармен 

ластанады.  

Мұнай өңдейтін және мұнайгаз зауыттарында айналадағы ортаны 

сақтаудың басқа да қорғаныс шаралар бар. 

Жер қойнауын қорғау шаралары мыналарды қамтуы қажет: 

  төгілуді, ашық фонтандауды, грифон түзілуін, ұңғы оқпанының 

қирауын, жуу сұйығының жұтылуын және т.б. қиындықтырды 

болдырмайтын шаралар жиынын қарастыру; 

  жер асты және жер үсті құрылғыларының максималды 

саңылаусыздығын қамтамасыз ету; 

  коррозияға қарсы жобаланған шараларды іске асыру; 
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  биогенді күкірт редукциясының түзілуін ескерту үшін айдалатын суды 

оның пайда болуын болдырмайтын реагенттермен өңдеу; 

  қабатқа су айдау үшін ағынды (ақаба) суларды пайдалана отырып 

сумен қамтамасыз етудің тұйықталған жүйесін енгізу. 

Топырақты  қорғаудың  негізгі шаралары:  

  мұнайды жинау, айыру, дайындау және тасымалдау жүйелерін 

саңылаусыздандыру; 

  ұңғыларды апат кезінде ажыратқыштар көмегімен автоматты түрде 

ажырату; 

  ұңғы сағасына төгілген мұнайды топырақпен көму; 

  жер бетіне төгіліп, ластамас үшін қабаттық және кәсіпшіліктік ағынды 

(ақаба) суларды қабат қысымын ұстау жүйесінде толықтай қолдану;  

  құбырларды 1,2-1,8 метр аралығындағы тереңдікте көміп, жер асты 

арқылы төсеу;   

  жерге сапалы техникалық қайта қалпына келтіру (рекультивация) 

шараларын жүргізу.  

Мұнай және мұнай өнімдері топырақта, суда, өсімдіктерде жинақталып, 

қоректік тізбек арқылы жануарлар мен адам ақзаларына түседі, ауданның 

экологиялық жүйесіне және тұрғындардың денсаулығына әсер етуде. 

Топырақ техногендік және улы ингредиент жинаушы және  шектеулі 

орта. Мұнай  және мұнайгаз өнімдері  ауыр металдар  тобының  және 

тотықсыздану  процесі  өзгеріп, рН мәнін арттырады. Топырақ мұнаймен 

ластанған жағдайда, ондағы өздігінен тазартатын микроорганизмдердің 

мөлшері азаяды, ал керісінше зиянды аэробты және спера түзуші 

микроорганизмдер күрт өседі.  

Мұнайдың жеңіл фракциялары атмосферада біртіндеп буланады, бір 

бөлігі химиялық және биологиялық өзгерістерге ұшырайды. Мұнайдың 

қозғалуы жер асты суына жеткен кезде тоқталып ластайды, ауыр сазды 

топырақтарда мұнай сорбцияланады, сызаттары бітеледі, топырақ және 

өсімдік қабаты бұзылады. 

Мұнай мен газды тасымалдау негізінен магистральды құбырлар арқылы 

жүзеге асырылады. Құбырлардың тесілуі немесе оларды жаңарту кезінде 

мұнай төгіліп, топырақтың, судың және атмосфераның бүлінуіне алып 

келеді. Төгілген мұнай топырақтың физикалық және химиялық қасиеттерін 

өзгертіп, биоценозға әсерін тигізеді, жерүсті және жерасты суларына өтіп, 

бүлдіреді. Осындай  ластану кезінде  қоршаған ортаның  өзін-өзі тазартуы 

жай жүреді, содан  оларды пайдалану мүмкіндігі шектеледі. 
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