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АҢДАТПА 

 

Диссертациялық жұмыстың өзектілігі. Қазіргі уақытта қалдық мұнай 

қорының негізгі бөлігін өндірілуі қиын мұнай кен орындары құраған кезде, 

мұнай өндіруді ұлғайту үшін суды қайта айдау процесін оңтайландыру және 

жер астына жұмыс агенттерін айдауға арналған жаңа тиімді әдістерді 

іздестіру және енгізу өте өзекті болып табылады. Мұнайды, бірінші кезекте 

газ, су-газ және жылуды жер астына енгізу әдістерін қолданудың 

маңыздылығы жоғары. 

Қазіргі уақытта Қазақстанда мұнай өндіруді жақсартудың әр түрлі 

әдістерін сынақтан өткізу бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізілуде. 

Дегенмен, олардың көпшілігі жобалау процесінің техникалық күрделілігімен 

ерекшеленеді, ал технологиялық және экономикалық тұрғыдан құны жоғары.  

Жылу әсерін тигізетін әртүрлі механизмдерді іске асыру осы әсерге 

байланысты өлшемдердің шексіз санына әсер етуі мүмкін. Түрлі 

механизмдерді іске асыру критерийлері резервуардың жағдайын (формасы, 

фильтрация-сыйымдылық сипаттамалары, геометриялық өлшемдер, 

резервуардың қысымы және температурасы, газ қақпағының болуы немесе 

болмауы, судың сегменттеуі және т.б.), резервуарды қанықтыратын сұйық 

қасиеттері (тығыздық, мұнай тұтқырлығы, газ құрамы және т.б.) және белгілі 

бір салада технологияны енгізу мүмкіндігі (арнайы құрал-жабдықтар мен 

кәсіби мамандардың болуы, айдау агенттердің көзі, инфрақұрылым және 

т.б.). Осы критерийлерді ескеру үшін, іске асыруға ұсынылған технологияны 

пайдаланудың тиімділігін бағалау үшін, суды, газды және олардың 

комбинациясын маймен ауыстыру үшін зертханалық тәжірибелердің едәуір 

санын жүргізу қажет. Сондықтан, жер астының мұнай бергіштігін 

жоғарылататын қауіпсіз, тиімділігі жоғары технология жасау бағытындағы 

жұмыстардың өзектілігі жоғары. 

Мұнайдың қосымша мөлшерін тек қана өндіріс қарқынын жоғарылату 

арқылы емес, мұнай қалдықтарынан да бөліп алуға болады. Мұнай шламдары 

- бұл мұнай өнеркәсібі өндіретін ең маңызды қатты қалдықтардың бірі және 

түрлі көмірсутекті компоненттері, су, ауыр металдар және механикалық 

қоспалардан тұратын кешенді мұнай-су эмульсиялары. Осы шөгінділердің 

қоршаған ортаға тигізетін зияндылықтары, сондай-ақ үнемі өсетін көлемдері 

бойынша мұнай шламын тиімді өңдеуге қызығушылық тұрақты түрде артып 

келеді. 

Соңғы жылдарда тотығу, тұрақтандыру, ерітінділерді шығару, 

ультрадыбыстық өңдеу, фотокатализ, пиролиз, биодеградация және т.б. 



сияқты мұнай шламдарын өңдеу үшін көптеген әдістер әзірленді. қоршаған 

ортаны қорғау және өңдеу шығындарын азайту. Осылайша, мұнай шламын 

жоюдың жаңа тәсілдері мен әдістерін іздестіру қажет. 

Аталған мәселелерді шешу үшін бүкіл әлемде көптеген әдістер мен 

технологиялар әзірленуде. Сутегі энергетикасын пайдалану аталған 

проблемаларды шешу тиімділігін жоғарылатар еді. Алайда сутектің кеңінен 

қолданылуы үшін оны тиімді өндіру және оны тиімді пайдалану 

проблемалары шешілуі керек.  

Осыған байланысты, алюминиймен өзара әрекеттесу арқылы сутегін 

тікелей судан алу әдістерін әзірлеу зор үміт күттіретін болып көрінеді. 

Табиғаттағы таралуда алюминий металдар арасында бірінші орын алады. 

Оның құрамы 8,8% құрайды. Сонымен қатар атмосфералық оттегімен 

алюминиймен байланыста қалыптасқан тығыз тотықты пленка қайнаған суға 

тіпті алюминий тотығуына диффузиялық шектеулер жасайды. Сол себепті 

белсендірілген металдардың, қорытпалық құрамның, кристалдану 

режимдерінің және белсендірілген алюминийді қалыптастыру 

ерекшеліктерінің рөлі күмән туғызбайды, алюминий белсендіруші 

металдармен активтендірудің әдістері мен жағдайларын жасау, оксидтік 

пленканы бұзуға әкеліп, алюминийдің суға әсерін қамтамасыз етеді су мен 

алюминий тотығынан сутектің эволюциясының жоғары жылдамдығын ала 

отырып, алдын-ала белгіленген физикалық-химиялық қасиеттері бар. Осы 

мәселені шешу үшін жұмысты жүргізу бізге алюминийді алюминийге су 

реактивтілігін қамтамасыз ететін белсендіруші металдар арқылы алюминийді 

белсендірудің әдістері мен шарттарын жасауда бірқатар практикалық 

мәселелерді шешуге мүмкіндік берді. 

Жұмыстың мақсаттары мен міндеттері. Әр түрлі геотехникалық 

жағдайларда экологиялық қауіпсіз, тиімді термогазохимиялық өңдеу әдісі 

арқылы ұңғыма маңы аймағын асфальтты шайырлы парафин қатпарларынан 

тазалауға және белсендірілген алюминий қорытпалары негізіндегі 

композициялық құрамдар арқылы мұнай шламдарынан және аномальді 

тұрақты мұнай-су эмульсияларынан мұнайды бөліп алу дәрежесін 

максималды деңгейге жеткізу болып табылады. 

Осы мақсатқа жету үшін келесі міндеттер анықталды: 

1. Ұңғыманың маңы аймағына термогазохимиялық әсер ету үшін 

белсендірілген алюминий қорытпалары негізінде гидроактивті 

композицияларды қолдану технологиясын әзірлеу; 

2. Лабораториялық жағдайларда мұнайға қаныққан керндарды 

термогазды химиялық өңдеу процесін моделдеу; 

3. Өндірістік сынақтар жүргізу және гидроәрекеттесуші заттардың 

ұңғымаларға термогазохимиялық әсерінің тиімділігін бағалау; 

4. Белсендірілген алюминий қорытпасы негізіндегі қауіпсіз, 

экологиялық таза термогазохимиялық технологиясы арқылы мұнай-су 

эмульсиясын және шламын қайта өңдеу дәрежесін жоғарылату; 

5. Термогазохимиялық өңдеуге дейінгі және кейінгі мұнайдың 

қасиеттерін физика-химиялық әдістерді пайдалана отырып зерттеу. 



Зерттеуді жүргізудің әдістемесі. Алюминийдің, көмірсутектердің, 

қалыптасқан судың және механикалық қоспалардың белсендірілген 

қорытпаларын қазіргі заманғы физика-химиялық әдістермен: ИҚ-

спектроскопия, SEM, TG / DSC, рентгендік флюоросценция, рентгендік 

фазалық талдау әдістерімен зерттеу жүргізілді. 

Термогазохимиялық өңдеу кезінде табиғи кернді гидростатикалық керн 

ұстағышы бар PLS-200 қондырғысында жер асты жағдайын мүмкіндігінше 

жақынырақ модельдеу барысында жүргізу.  

Мұнай шламын жою үшін кеңейтілген араластырғышы бар 

термостаттаушы зертханалық реактор жасап шығару.  

Зерттеу нәтижелері 0,5-0,5 дәлдік класы және МЕСТ бойынша 

жүргізілген талдау әдістері, сондай-ақ зерттеу нәтижелерінің қайталану 

мүмкіндігі бар заманауи жабдықтарды пайдалану арқылы дәлелденді. 

Диссертацияның ғылыми жаңалығы келесіден құралған. Алғаш рет 

теориялық тұрғыдан тұжырымдалған және эксперименталды түрде  

дәлелденген белсендірілген алюминий қорытпаларын асфальтты шайырлы 

парафинді қатпарлардан ұңғыманы тазарту үшін термо-газ-химиялық әсерге 

пайдалану мүмкіндігін дәлелдеді және соның нәтижесінде мұнай өндіру 

ұлғайтылды.  Тұзды судың жалпы минерализациясы мен тұз қышқылының 

қосындысы бар суларда белсендірілген алюминий қорытпаларының 

реакциясының нақты қызуы арасындағы алғаш рет байланыс анықталды.  

Алғаш рет термогазды-химиялық әдіс әзірленді және белсендірілген 

алюминий қорытпаларын қолдану арқылы мұнай шламын жоюдың оңтайлы 

шарттары анықталды. Және де мұнайға белсендірілген алюминий 

қорытпасымен термогазохимиялық әсер еткеннен кейін жан-жақты 

салыстырмалы физика-химиялық талдау жүргізілді және гидрогенолиз 

процесінің барысы дәлелденді 

Қорғауға шығырылатын ғылыми қағидалар мен нәтижелер: 

1. Белсендірілген алюминий қорытпалары негізінде реагенттерді 

пайдалана отырып мұнай алуды жақсарту мақсатында ұңғыма маңы аймағын 

өңдеудің жаңа термогазохимиялық әдісін әзірлеу; 

2. Белсендірілген алюминий қорытпалары негізінде композициялық 

құрамдар арқылы мұнай шламын жоюға арналған термогазохимиялық әдісті 

әзірлеу; 

3. Атомдық сутектің термиялық және газды химиялық өңдеуден және 

шламды жоюдан кейінгі мұнай құрамындағы жоғары молекулалық 

көмірсутектерге әсері. 

Жұмыстың теориялық және практикалық маңыздылығы. 

Жұмыстың теориялық маңыздылығы белсенді суытылған алюминий 

қорытпаларының тотығу реакцияларының барысында анықталған 

заңдылықтар болып табылады. Көмірсутектерді белсендірілген алюминий 

қорытпаларын пайдаланып, гидрогенолиз процесін жүргізу мүмкіндігі. 

Жұмыстың практикалық маңыздылығы өндірістік сынақтармен 

расталған мұнайды өндіруді арттыру мақсатында асфальтты шайырлы 

парафинді қатпарлардан термогазохимиялық ұңғыма маңы аймағын тазарту 



мүмкіндігі көрсетілді. «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС, «Павлодар 

мұнай-химия зауыты» ЖШС, «Өзенмұнайгаз» АҚ өндірістерінен алынған 

мұнайдың шламын жоюға арналған белсендірілген алюминий қорытпалары 

негізіндегі оңтайлы композициялық құрамдар әзірленді. 

Зерттеу жұмысының сыннан өтуі. Диссертациялық жұмыстың 

нәтижелері ғылыми конференциялар мен симпозиумдарда баяндалды және 

талқыланды: - Халықаралық Сатпаев оқулары «Жас ғалымдардың Қазақстан-

2050 стратегиясын жүзеге асырудағы рөлі мен орны», сәуір, 2014, Алматы, 

Қазақстан; - «Қазіргі әлемдегі іргелі және қолданбалы зерттеулер» 

халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, Санкт-Петербург, Ресей; 

- «Дизайндағы жаңа жетістіктер: болашаққа көзқарас» атты ғылыми-

тәжірибелік конференция. - «Каспиймұнайгаз» ЖШС -2016 сәуір, Атырау, 

Қазақстан; - Химия және химиялық технология бойынша Халықаралық 

Бірімжанов конгресі, 2016 жылғы 9-10 желтоқсан, Алматы қ.;  -ХХ 

Менделеев атындағы жалпы және қолданбалы химия конгресі, 2016 жылғы 

26-30 қыркүйек - Екатеринбург қ., Ресей; - Халықаралық Сатпаев оқулары 

«Шахмардан Есеновтың ғылыми мұрасы», 2017 жылғы сәуір, Алматы, 

Қазақстан; - Халықаралық Конгресс - «SociétéFrançaisedeGéniedesProcédés» 

(2017 жылғы 12-13 шілде, Нанси, Франция); - Сатпаев оқулары «Дәстүрлі 

проблемаларға инновациялық шешімдер: 2018, Алматы қ., Қазақстан; - 

Халықаралық мұнай және газ компанияларының проблемаларын шешу үшін 

жаңа геофизикалық жабдықтар мен технологиялар, 2018 жылдың 22-25 

мамыры, Уфа қаласы, Ресей; - Халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференция «Жоғары білімнің қазіргі заманғы үрдістері» химия және 

биохимия саласындағы ғылымдар», 2018 жылғы 13-14 қыркүйек, Алматы, 

Қазақстан. 

Басылымдар.  

Диссертация нәтижелері бойынша 16 жұмыс жарияланды, соның 

ішінде: Зерттеудің негізгі нәтижелері Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылымды бақылау комитеті мақұлдаған тізімдегі басылымдарда 2 мақала, 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым саласындағы бақылау 

комитеті мақұлдаған мақалаларға теңестірілген Қазақстан Республикасының 

1 инновациялық патенті, «Скопус»  дерек қорының журналында 2 мақала, 

«Web of science» дерек қорының журналында 1 мақала , халықаралық 

конференцияларда 10 тезис, соның ішінде алыс шет елдерде 1 тезис. 

Диссертацияның құрылымы мен көлемі. Диссертация кіріспеден, 

әрқайсысында қорытындылары бар 3 бөлімнен, негізгі қорытындылардан, 

әдебиеттер тізімінен және қосымшалардан тұрады.  

Диссертация 123 қағаз беттерінде баяндалған, онда 40 сурет, 44 кесте, 

184 атаулардан тұратын қолданылған әдебиеттер тізімі мен 4 қосымшасы 

бар.  

Диссертацияның қысқаша мазмұны  
Кіріспеде диссертациялық жұмыстың өзектілігі мен оның негізгі 

тұжырымдамалары келтірілген.  



Бірінші тарауда ұңғыма маңы аймағын өңдеу әдістерінің және жер 

астының мұнай бергіштігін арттыру бойынша технологиялық және ғылыми-

технологиялық жетістіктердің қазіргі заманғы жағдайына талдау жасалды. 

Сондай-ақ, қазіргі заманғы физикалық-химиялық әдістер арқылы мұнай 

шламдарын залалсыздандыру әдістері көрсетілді. Алюминийді белсендіру 

әдістеріне және олардың сумен әрекеттесу жылдамдығына әсері бойынша 

талдау жасалды. 

Екінші тарау жұмысты орындау барысында қолданған негізгі әдістер 

көрсетілді. Сондай-ақ, алюминийдің белсендірілген балқымасын алуға 

арналған әдістеме көрсетілген. Мұнайға қаныққан кернді жер асты жағдайын 

модельдеу арқылы термогазохимиялық өңдеуге арналған қондырғының және 

мұнай шламдарын бұзуға арналған лабораториялық термостатпен 

жабдықталған реактордың сызбасы және сипаттамасы келтірілген. 

Үшінші тарауда белсендірілген алюминий балқымаларының  

негізіндегі гидроәрекеттесуші құрамдардың физикалық-химиялық 

қасиеттеріне талдау жасалды. Жер асты суларының модельдерінде, 

минералдық құрамына байланысты белсендірілген алюминийдің 

балқымаларының реакциялық қабілеті анықталды. Асфальтты парафинді 

шайырлы қатпарларды  ерітуге арналған композициялық құрамдар 

ұсынылды. Мұнайға қаныққан керндерді термогазохимиялық өңдеу бойынша 

зертханалық зерттеулерінің нәтижелері көрсетілген. Жасалған әдіс бойынша 

өндірістік сынақтардың нәтижелері көрсетілген. «ПМХЗ» ЖШС, «АМӨЗ» 

ЖШС және «ӨзенМұнайГаз» АҚ-ның мұнай шламдарын бұзуға арналған 

тиімді композициялық құрамдар ұсынылды. 

Қорытындыда диссертациялық жұмыс бойынша негізгі нәтижелер 

мен қорытындылар келтірілген. 
 

 

 


