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ENVIRONMENTAL IMPACT OF OIL  
AND ITS PRODUCTS 

 
Abstract. Oil and petroleum products in Western Kazakhstan contain large amounts of vanadium, organic free 

radicals and sulfur-containing compounds, and so in this article briefly describes their impact on the environment. 
Also, detected radiation-induced radical anions, which are contained in the shells of bivalves, were used for dating 
the major transgressions of the Caspian Sea during the Holocene and Late Pleistocene.  
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МҰНАЙ ЖƏНЕ ОНЫҢ ӨНІМДЕРІНІҢ  
СЫРТҚЫ ОРТАҒА ТИГІЗЕТІН ƏСЕРІ 

 
Аннотация. Мақалада мұнайдың жəне оның өнімдерінің көптеп зерттелуіне байланысты, олардың ішін-

дегі ванадий, еркін радикалды бөлшектердің жəне күкіртті қосылыстардың сыртқы ортаға тигізетін əсерлері 
зерделенді. Сонымен қатар Каспий теңізінің деңгейінің тасуы мен қайтуының қоршаған ортаға əсері туралы 
сөз болып, оның деңгейінің өзгерісін моллюскі қабыршақтарының ЭПР-спектрі бойынша анықтау ісі ұсы-
нылады. 

Түйін сөздер: мұнай, мұнай өнімдері, органикалық еркін радикалы, төртваленттік ванадий. 
 

Қазіргі таңда көптеген өндірісі дамыған елдерде мұнай химиясы өнеркəсібінің өнімдері, 
жалпы химиялық өндіріс шығаратын өнімдердің көпшілік бөлігін құрауда. 

Ал, түрліше химиялық өнімдер ішіндегі сан алуан органикалық заттардың көпшілігі синтездеу 
арқылы алынады. Олар үшін ең басты шикізаттар: өсімдіктер, тас көмір, мұнай мен табиғи газ. 
Егерде салыстырсақ, осы əрбір үш шикізаттың өзіндік артықшылықтары бар. Тəжірибе мұнайға 
бай елдерде (бұған Қазақстан да жатады) химиялық өнеркəсіптің шикізаты ретінде, басқа табиғи 
шикізаттарға қарағанда мұнай мен газдың алатын үлесі арта түсетінін көрсетті. Өйткені, мұнай 
өнімдері негізінде түрліше химиялық заттарды синтездеу технологиялық тұрғыдан қарастырғанда 
тиімді жəне арзан. Тас көмірге қарағанда мұнайдың басты артықшылығы, онда органикалық зат-
тардың негізгі құрамды бөлігі болып табылатын байланысқан сутектің мөлшерінің көп болуы. Ал, 
өсімдік шикізатына қарағанда мұнайды жəне газды тасымалдау анағұрлым оңай жəне олардың бір 
мөлшерінен синтезделген өнім шығымы, осындай мөлшердегі өсімдік шикізатынан алынған 
өнімдер шығымынан анағұрлым көп болады. 

Айта кетер жай, кейбір жағдайларда мұнаймен қатар, тас көмірді немесе өсімдік шикізатын 
пайдаланған да тиімді. Мəселен, қазіргі кезде этил спиртін мұнайдан алынатын этиленнен, соны-
мен қатар оны өсімдік шикізаттарын ашыту арқылы да алады; ацетиленді табиғи газдан (метан), 
оны толық тотықтырмай, немесе кальций карбидіне айналдырып алады. 
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Қазіргі таңда мұнай көмірсутектерінен 5 мыңнан астам органикалық өнімдер алынады. Бұл 
өнімдердің көлемі жəне ассортименті жылдан-жылға өсуде, есептеулер бұлардың үлесі барлық 
химиялық өнеркəсіп өнімінің 25-30% құрайтынын көрсетті. 

Қазіргі кезде жер жүзінде өндірілетін күллі мұнайдың 8-10 пайызы ғана мұнай химиясы өнер-
кəсібі қажетіне жұмсалады, ал оның қалған бөлігі жанармай ретінде қолданылуда. Дегенмен, осы 
кездегі органикалық жəне мұнай химиясы синтездеріне қажетті химиялық заттардың мұнайдан 
алыну көлемі мен ассортиментінің өсуіне қарамастан, жуық арада транспорт пен энергетиканың 
көмірсутекті отынсыз дамуы не жұмыс істеуі мүмкін емес. Сондықтан түрліше мұнайларды осы екі 
бағыт бойынша пайдалану экономикасы жəне экологиясы – олардың химиялық құрамына жəне 
қасиеттеріне негізделеді. 

Мұнайдың жəне оның өнімдерінің негізгі сипаттамасының бірі болып табылатын, оның 
парамагнетизмі осы кезеңге дейін Қазақстан мұнайлары үшін жақын жəне алыс шетелдерінің 
мұнайларына қарағанда өте аз зерттеліп отыр. Ғылыми зерттеулер мұнай парамагнетизмінің мұнай 
мен газ қабаттарын табуға, мұнай жəне газ кеніштерін тиімді өндіруге жəне өңдеуге үлкен қатысы 
барын дəлелдеді. Қазақстан мұнайының парамагнетизмін жан-жақты зерттеу, оларды өңдеуде жəне 
мұнай құрамынан маңызды микроэлементтерді бөліп алу ісінде болашақта үлкен қолданысқа ие 
болмақ. Құрамында парамагниттік бөлшектері бар мұнай бөліктері, мұнайдың химиялық жағынан 
ең белсенді бөліктері болып табылады. Олардың еркін радикалдық табиғаты, шикі мұнайдың жер 
қойнауындағы өзгерістерінде ғана үлкен роль атқарып қоймайды, сондай-ақ, мұнайды өңдеудің 
технологиялық процестерінде де маңызды сипат алады. 

Əсіресе мұнайды тереңдетіп өңдеу кезінде, олардың ауыр бөліктерінде парамагниттік қасиеті 
бар қосылыстардың шоғырлануы, бірінші кезекте катализаторлардың белсенді орталығымен 
əрекеттесіп, істен шығуына мүмкіндік жасаса, екіншіден бұл мұнайдың ауыр фракциялары ради-
калды сипаттағы процестерге қатысатын парамагниттік бөлшектердің туатын көзі болып табы-
лады. 

Радикалдық бөлшектер химиялық реакцияларда реакцияның бастапқы заттары немесе өнім-
дері болуы мүмкін, бірақ органикалық немесе мұнай химиялық синтездер үшін радикалдардың 
интермедиат түрінде қатысуының маңызы өте зор. Көптеген гетеролитикалық жолмен жүретін 
реакцияларда аралық полярлы интермедиат немесе белсенділенген комплекстерде барлық элек-
трондар бөлінбеген электрондық жұпты құрайды. Радикалдық реакцияларда химиялық байланыс-
тың гомолитикалық ыдырауы іске асады. 

Еркін радикалды реакцияларға жану жəне қопарылыс реакциялары, мұнайдың термиялық кре-
кингісі, полимерлену реакциялары жатады. Бензинді, машина майларын, полимерлер мен резина-
лардың бұзылмауын жəне тамақ өнімдерінің тотығудан бұзылуын сақтаудың өзекті мəселелерін 
шешу ісі тек осы еркін радикалды процестерге ғана байланысты болмақ. 

Мемлекеттік тілде ұсынылып отырған мақала еркін радикалдармен шұғылданатын химик-
терге, мұнай химиктеріне, экологтарға, биологтарға, геохимиктерге жəне басқа да мамандарға, 
жоғарғы курс студенттеріне еркін радикалдар химиясынан жүйелі түсініктер берумен қатар, хи-
мияның бұл саласы бойынша жаңа зерттеулердің серпінді дамуына себепші болады деген 
сенімдеміз. 

Қазіргі кезде қауіпті ісіктердің (рак) пайда болуының негізгі себебінің бірі – ол тірі организмге 
еркін радикалдардың əсері екендігін дəлелдейтін көптеген фактілер жинақталды. Бұл ұйғарым 
көпке белгілі құбылыстарға негізделген. Мəселен үлкен қалаларда ауадағы автомобильдің жəне 
өндірістің түтінді газдарымен, күйемен ластану мөлшерімен онкологиялық ісіктер таралуы арасын-
дағы тəуелділік тағайындалды. Конденсацияланған 1 г мөлшеріндегі темекі түтінінде 6·1015 спин/г 
мөлшерінде еркін радикалдар болса, ал үлкен қалалардағы атмосферадағы күйеде, темекі түтініне 
қарағанда еркін радикалдар мөлшері 100 еседей көп болады. Еркін радикалдар мұнай, тас көмір 
құрамына кіріп, өсімдіктер, жануарлар жəне адам организмінде көптеген процесстерге қатысады. 

Ресей академигі Н. М. Эмануэльдің көзқарасы бойынша осындай “сырттан” келетін еркін ра-
дикалдар тірі организм клеткасына (жасуша) түскен кезде, оның маңызды биохимиялық компо-
ненттеріне, мəселен белок молекуласына, дезоксирибонуклеин (ДНК) жəне рибонуклеин (РНК) 
қышқылдарына əсер етіп, олардың құрылымын бұзады. Сонымен қатар организмге енген еркін 
радикалдар, тірі организм жасушасында жүретін тотығу-тотықсыздану процестерін реттейтін 
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табиғи ингибиторлардың мөлшерін азайтады. Екінші жағынан тірі организмде еркін радикалдар     
γ-сəуле əсерінен де пайда болады. ДНК молекуласын γ-сəуле əсеріне ұшыратқанда еркін радикал-
дардың пайда болатыны тікелей ЭПР- əдісімен дəлелденді. Сонымен қатар ЭПР-радиоспектро-
скопия көмегімен радиацияның көп мөлшерінің биологиялық жүйелерде реакциялық қабілеті өте 
жоғары еркін радикалдарды тудырып, организмге тəн емес биохимиялық процестердің жүруіне 
жағдай жасайтындығы айқындалды. Жануарлар мен адамдарда қан рагы (лейкемия) дамиды. Хиро-
сима жəне Нагасаки қалаларында болған ядролық жарылыстан кейін лейкемиямен ауыратын адам-
дардың үлес салмағы осы кезеңге дейін өте жоғары болуда. Екінші жағынан мұнай құрамында кез-
десетін көп сақиналы арендердің кейбіреулері: 10-метилбензантрацен (I), дибензантрацен (II) жəне 
бензпирен (III) денсаулыққа зиянды канцерогенді заттарға жатады. Мұнай өнімдерінің, керосиннің, 
мазуттың толық жанбауы кезінде өте күшті канцероген бензпирен (III) т.б. зиянды органикалық 
қосылыстар автомобильдің жəне өндірістің түтінді газдарымен ауаға таралады. АҚШ-та жыл 
сайын ауаға 1300 т бензпирен жіберіледі, ал адам терісінің жəне өкпенің рагын тудыру үшін бұл 
заттың бірнеше миллиграмы жеткілікті [1-3]. Бұл зиянды заттар ауадан топыраққа, суға жəне өсім-
дікке еніп, тамақты ластайды. Бензпирен темекі түтінінде кездеседі, сондықтан шылым шегуші-
лердің өкпе рагіне жиі ұшырайтын себебі де осыдан. 

Канцерогенді қасиеті зерттеліп, анықталған мұнай құрамындағы конденсацияланған бензол-
дық ядролары бар арендердің басқа да түрлері баршылық 4. Мұндай конденсацияланған бензол-
дың ядролары бар арендердің барлығына тəн ерекше қасиет, олардың жарық энергиясы əсерінен 
бирадикалдарға айналуы.  

 
Мысалы, бензолда ерітілген ароматты көмірсутек рубрен күн жарығы түскен кезде, биради-

калды күйге өтіп, өзіне оттегін оңай қосып алады:  
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Мұндай реакцияға нафтацен, конденсацияланған бензол ядролары бар антрацен жəне басқада 
арендер жəне олардың туындылары өте қабілетті. Ал, сақиналы қаныққан көмірсутектерінің ішінде 
канцерогендік қасиеті анықталғаны, ол əзірге адамантан болып табылады. Ал, күкіртті жəне азотты 
қосылыстардың ішінде канцерогенді қасиеті бар көмірсутектер, олар құрамында конденсация-
ланған бензолдық ядролары бар ароматты көмірсутектер жəне олардың туындылары болып 
табылады.  

Қазіргі кезде мұнай химиясы – ароматты көмірсутектерді (арендер) алудың негізгі көзі. АҚШ-та 
бүкіл өндірілетін бензолдың 90%-ы, толуолдың 97%-ы жəне ксилолдың 99%-ы мұнайдан алынады.  

Органикалық қосылыстардың тағы бір үлкен тобы - құрамында қос байланысы бар қанықпаған 
көмірсутектер (алкендер) - шикі мұнайлар құрамына сирек кіреді, олар тек Канада мұнайларында 
ғана кездеседі. Алкендерді мұнайды крекинглегенде көптеп алуға болады.  

Енді ЯМР спектрометрін мұнай жəне оның өнімдерінің құрамын анықтауға қолдану мысалын 
қарастырайық. Шикі мұнайдың ЯМР спектріне талдау жасау оның топтық құрамынан үлкен мəлі-
меттер беретініне оңай көз жеткізуге болады. Тізбекті жəне тармақты алкандардағы жəне арендік 
құрылымдағы протондар бір-бірінен айқын химиялық ығысуларымен ажыратылатын ЯМР сигнал-
дарын береді. 1а-суретте Молдабек мұнайының дейтерленген хлороформ еріткішіндегі (1:20 мас. 
бойынша) протондық ЯМР спектрі көрсетілген. Бұл спектрге талдау жасасақ, онда алкан протон-
дарының ТМС бойынша химиялық ығысуы 0,8–1,7 м.ү. аралығында жатады. Ал олардың құрамын-
дағы метил тобы протондары үшін сигналдың химиялық ығысуы 0,8–1,0 м.ү. аралығында болады. 
Алкандар құрамындағы метилен (СН2) тобы протондарының ТМС бойынша химиялық ығысуы 
1,48 м.ү. тең. Ал СН3 тобы протондары сигналының екі сызыққа ыдырауы олардың көршілес СН 
тобы протондарымен спин – спиндік əрекеттесуінің нəтижесі. Сапалық тұрғыдан алғанда, бұл 
зерттелген мұнай құрамында тармақталған көмірсутектерінің едəуір дəрежеде бар екенін айтуға 
болады. 

 
 

1-сурет – Молдабек мұнайының (6 – ұңғы, 316,4–322 м) (а) жəне n-диметилбензолдың (б) ЯМР спектрлері 
 

Ал ароматты көмірсутектер ЯМР спектрде өзінің радиотолқынды жұту сигналын 6,4–7,4 м.ү. 
аралығында көрсетеді. Ал симметриялы бүйір тізбегі бар бензол 7,0–7,1 м.ү. аралығында интен-
сивті жалғыз сызықты береді. 

Бұл жұтылу қисығының мұнай құрамындағы симметриялы бүйір тізбегі бар бензолға жататы-
нын дəлелдеу үшін 1б-суретте n-диметилбензолдың ЯМР спектрі келтірілген. Бензол жəне оның 
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туындыларының ЯМР спектрлеріндегі химиялық ығысудың жоғары болуы бензол сақинасында                   
π-электрондардың қозғалысы нəтижесінде сақина тогы пайда болып, оның тудыратын магнит 
өрісінің сыртқы өрісті күшейтетіндігінде, нəтижесінде резонанстың бензол протондары үшін əлсіз 
өріс жағында өтуінде. N-диметил-бензолдың бензол сақинасындағы 4 эквивалент протонының 
ЯМР спектрінің ТМС бойынша химиялық ығысуы 7,0–7,1 м.ү. тең. Ал оның бүйір тізбегіндегі 6-эк-
вивалент протондарының ЯМР сызығының химиялық ығысуы 2,1–2,3 м.ү. аралығында орналасады. 
Олай болса, зерттелген мұнай құрамында бензол туындылары бар екендігі айқын дəлелденеді. 
Екінші жағынан, бұл мысалдың негізінде айтатын жай: ароматты қосылыстардағы «сақина тогы» 
əсерінен пайда болатын қосымша магнит өрісі мұнай құрамындағы алкандар протондары сигна-
лының химиялық ығысуын күшті магнит өрісі жағына ығыстыратынын түсінуге болады, міне, бұл 
эффектіні біз мұнай спектрінен жақсы бақылаймыз. 

Тағыда бір айтар жай: Молдабек мұнайлары құрамында винил протондарының химиялық 
ығысуы 4,4–4,6 м.ү. аралығында байқалады. Сонымен, қорыта айтқанда, ЯМР спектрометрі көме-
гімен мұнайды өңдеуге дейін тікелей оның топтық құрамынан жəне сапасынан көптеген құнды 
деректер алуға болады. 

Түрлі елден алынған мұнайларды, олардың осы аталған көмірсутекті құрамына байланысты 
метанды, нафтенді жəне ароматты деп топтайды Мұнайда осы аталған көмірсутектері тобынан 
басқа, күкірт, оттек, азот кіретін басқа да гетероқосылыстар болады. Түрліше мөлшерде (жалпылап 
алсақ, өте аз) Д. И. Мендеелевтің периодтық жүйесіндегі табиғатта кездесетін элементтердің 60-тан 
астамы мұнай құрамынан табылып отыр. 

d металдар негізінен Жер қыртысының беткі бөлігінде кездесетін түрліше рудалардан жəне 
минералдардан бөлініп алынады. Олар тотықтар сульфид жəне фосфат минералдарды түрінде жиі 
кездеседі. Өткен ғасырдың екінші жартысынан бастап Канада, АҚШ, Швецарияда ванадий мета-
лын өндірістік көлемде мұнай күлінен, түтінді газдардан, ал АҚШ-та, Голландияда жəне Германия-
да сынапты құрамында 10 мг/м3 дейін сынап болатын жанғыш газдардан алу технологиясы іске 
асты. 

Өткен ғасырдың 70-жылдарының аяғында игеріле бастаған Бозашы түбегіндегі мұнайларда 
электрондық парамагниттік резонанс (ЭПР) жəне химиялық əдістермен жүргізілген зерттеулер             
[5-7] ванадий металының өндірістік мөлшері барын анықтады. Кейінірек бұл мұнайларда период-
тық жүйедегі көптеген d металдардың барлығы анықталып (кесте), олардың кейбіреулерін осы 
мұнайлардан алу тиімді екені дəлелденді.  

Кезінде Менделеев периодтық жүйеге орналастырған 23-нөмерлі элемент жəне оны швед 
ғалымы Нильс Сефстрмнің ертедегі скандинавиялықтардың əйел тəңірісі болып саналатын Вана-
дистің құрметіне ванадий деп атаған металл Бозашы түбегі мұнайларының əрбір тоннасында 0,5 ки-
лограммға дейін жететіні осы заманғы физика-химиялық əдістер көмегімен толық дəлелденді. 

 
Батыс Қазақстан шикі мұнайларындағы күкірт пен металдардың мөлшері 

(грамм есебімен бір тонна мұнайға шаққанда, Р. Насиров бойынша) [8] 
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Ескерту. Бөлшек алымында элементтердің мұнай құрамындағы аз мөлшері, ал бөлімінде тиісінше олардың ең көп 

мөлшері келтірілген. 
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Айта кетер бір жай: бұл құнды конструкциялық металдың мұнай құрамында едəуір мөлшерде 
болуы мұнайды айыру процесіне жəне одан шығатын өнімдер сапасына өте жағымсыз əсерін 
тигізеді. Құрамында ванадий металы белгілі мөлшерден асқан (0,0004%) мұнай өнімдері (мазут, 
керосин) жанған кезде, жылу электр станцияларындағы қазанның сыртқы бетінде, ұшақтардың газ-
турбиналық двигательдерінің жану камерасында аса зиянды ванадий коррозиясы орын алады. Бұл 
процесс мұнай өнімінің жануы кезінде V2O5 түзіліп, оның V (IV) дейін тотықсыздануымен сипат-
талады: 

Fe + V2O5 → FeO + V2O4 

2V2O4 + O2 → V2O5 

Құрамында ванадийі бар мұнайлардан алынған мазуттың жануы кезінде ванадийдің улы то-
тықтары түзіліп, ауаны бүлдіріп, қоршаған ортаға үлкен экологиялық зардап келтіреді. Батыс 
Қазақстан мұнайларынан алынған мазуттың жануы кезінде жылына 2 мың тонна мөлшерінде 
ванадийдің бес тотығы түзіліп, оның 50 проценті түтінді газдармен бірге ауаға таралады. Ванадий 
тотықтарының, ванадаттардың жəне оның хлоридтерінің аэрозолдары өте күшті аллергиялық реак-
цияларды: тыныс демікпесі қозуын, бронхопазымды, мұрыннан қан кетіретін ауыр ринитті туғы-
зады. 

Сарсебеков [9] Бозашы жоғарғы ванадийлі мұнайының 208 тышқанның терілеріне əсері зерт-
телді. Оның 99 (47,7%) бүйрегіне зақым алды, сөйтіп нефротоксикалық əсер алғанын көрсетті. 
Таяуда Сарсебеков пен оның серіктес авторлары [10] сыналған мұнаймен мұнай өнімдерінің неф-
ротоксикалық əсерінің тəуелділігін жəне сыналған өнімдегі ванадий концентрациясының əсері 
бойынша тышқандардың орташа өмір сүру ұзақтығын анықтады. Осы маңызды тəжірибе нəтиже-
сінде авторлар жануарлардың бүйрегінің осыншама жиі жəне өзгеше зақымдалуына мұнай құра-
мындағы өте жоғарғы мөлшердегі ванадий əсер еткен деген тұжырымға келді. 

Сондықтан ванадий қосылыстарынан болатын қоршаған ортаға аса қауіпті ескере отырып, 
радиоэкологиялық қорғаудың халықаралық комиссиясы (РҚХК) 1977 жылы ересек дені сау адам-
ның сұйық дəреті үшін ванадий мөлшері 0,015 мг/тəулік, ал қою дəрет пен 0,075 мг/тəуліктен аспау 
керектігін жариялады. Бұлардың қатынасы 5:1 болу керек [11]. Батыс Қазақстанда құрамында вана-
дийі өте көп мұнайлардың жеткілікті қоры болуына қарамастан, осы құнды металды шикізат ретін-
де мұнайлардан бөліп алудың өндірісі түрлі материялдық, техникалық жəне финанстық жағдай-
ларға байланысты ұйымдастырылмай келеді. Бозашы аралы ауыр мұнайларынан өндірістік көлем-
де ванадийді, оның бес тотығы түрінде бөліп алу технологиясы алғаш рет ұсынылды [12]. Ванадий-
дің өте құнды металл екенін, ванадийдің жəне оның қосылыстарының көптеген бағалы қасиеттерін, 
сонымен қатар ванадийдің қосылыстарының аса қауіпті адам жəне жануар организмдеріне зиянын 
ескерсек, онда болашақта Қазақстан мұнайларынан ванадийді бөліп алу технологиясын енгізу Қа-
зақстан экономикасында үлкен халық шаруашылығы эффектісін береді.  

Мұнай массасына есептегенде металдардың мұнай құрамындағы жалпы мөлшері 0,02-0,03% 
болып, одан көбеюі өте сирек болады. Мұнай элементінің құрамында бірінші орынды салмағы 
бойынша көміртегі (82-87%) жəне сутек (11-15%) алады, ал əр түрлі мұнайларда оттек өте аз мөл-
шерден 2, күкірт 8, ал азот 1%-ке дейін өзгереді. Мұнайлардың құрамындағы күкірттің мөлшеріне 
қарай күкіртсіз (<0,2%), күкірті аз (<1%), күкіртті (1-3%) жəне өте күкіртті (>3%) деп бөледі.  

Күкіртті жəне оның қосылыстарын залалсыздандыру мен пайдалану. Күкіртті сутек ауадан 
ауыр, егер оның мөлшері ауада 0,05% болса, қатты уландырады, улану белгісі адам мұрны оның 
иісін сезбейтін болады. Жабық бөлмедегі күкіртті сутек газын заласыздандыру үшін натрийдің 
асқан тотығы қолданылады: 

H2S + 4Na2O2 → Na2SO4 + 2NaOH + 2Na2O 

Күкіртті сутек газы суда жақсы ериді, бірақ бұл ерітінді жарық жерде тұрса, одан күкірт бөлі-
ніп, лайланады: 

2H2S + O2 = 2H2O + 2S 

 Күкіртті сутек ерітіндісі лакумусты қызыл түске бояйды, əлсіз қышқыл. Қазіргі таңда дүние 
жүзі бойынша барлық өндірілетін күкірттің жартысынан көбі түрліше өндірістер үшін өте қажетті 
күкірт қышқылын өндіруге жұмсалады. Мəселен, Ұлыбританияда күкірт Солтүстік теңізі астынан 
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өндірілетін күкірті аз мұнайдан бөлініп алынады. Бұл елде жыл сайын 3,5 млн. Күкірт қышқылы 
өндіріліп, оның 28 проценті ауыл шаруашылығы қажетіне, минерал тыңайтқыштар өндірісіне 
жұмсалады, ал қалғаны жасанды мата, сабын жəне синтетикалық жуғыш заттарды, бояу жасау, 
металлургияда металл бетін қаптау алдында тотықтардан тазарту үшін, пластмасса өндірісінде 
қолданылады. 

Егерде 1 тонна күкірт қышқылын өндіруге 300 кг күкірт шығындалса, целлюлоза-қағаз өнді-
рісінде 1 тонна целлюлоза өндіруге 100 кг күкірт жұмсалып, ал 1 автомобиль шығару 14 кг күкіртті 
керек етеді.  

Күкірттің каучукпен реакцисы нəтижесінде ол өте маңызды қолданысқа ие болды. Күкірт 
əсерінен каучукты жайлап қыздырған кезде өте мықты резеңке алынады. Табиғи каучуктың үлкен 
молекуласы спиральға ұқсап иіретілген. Күкірттің əсерінен бұл үлкен молекулалар тізбегі бір-
бірімен жалғасып, резинканы жасақтайды (табиғи каучук изопреннің үлкен тізбегі). Құрамына 
күкірт қосылған резеңкелерден автомобильдің, тракторлардың дөңгелектері жасалады. Күкірт сол 
сияқты сіреңке, дəрі-дəрмек (күкірт майы жəне сулфаниламид препараттары) өндірісіне қажетті 
маңызды химиялық шикізат. Бұл бағытта Теңіз кеніші күкіртінің таусылмас шикізат екендігін 
тағыда еске саламыз. 

Мұнайға қара-қоңыр түс беретін, ол үлкен молекулалық қосылыстар тобына жататын смола 
(шайыр) жəне асфальтен. Смола мен асфальтеннің түрліше шикі мұнайдағы мөлшері процент 
бөлігінен (салмақ бойынша) 45 процентке дейін өзгереді жəне мұнай ішінде олар еріген не кол-
лоидты бөлшек түрінде кездеседі. Жоғарыда көрсетілген оттегінің жəне азоттың 90 проценттен 
астамы жəне мұнайда кездесетін металдардың көпшілігі осы смола мен асфальтеннің құрамына 
енеді.  

Мұнай парамагнетизмінің негізгі құраушылары ванадийдің (IV) жəне ОЕР-дың түгелімен 
дерлік мұнайдың асфальтенді-шайырлы бөлігінде шоғырланатын фактісі негізінде Каспий маңы 
ойпатының кейбір мұнайлары үшін ОЕР мөлшері мен мұнай құрамындағы асфальтен арасында 
корреляция тағайындалды [13, 14]. 

Соңғы жылдары экологиялық зардаптарды азайту бағытында мұнай өнімдерінің жану техно-
логиясын зерттеп жетілдіру, үлкен өндірістердегі бөлінген түтіндік газдарды тазарту т.б. көптеген 
экологиялық шаралар қолға алынуда. 

Тағыда бір айтар жай: жақын жылдарда осы тұйық теңіз астынан мұнай өндіру кең ауқымда 
жүзеге асырылмақ, бұл процесс Каспий теңізінің мұнаймен ластануына əкеп соқтыртады. Бұған 
мысал ретінде АҚШ –та жыл сайын мұнайдың ағып кетуінің 13000 оқиғасы болып тұрады, осының 
нəтижесінде жыл сайын 12 млн т мұнай теңізге қосылады. Ұлыбританияда жыл сайын нəжістерді 
ағызатын құбырларға 1 млн т машина майлары жіберіледі.  

Мұнай оның ішінде улы қосылыстар болғандықтан, олардың аз мөлшерінің өзі суда тіршілік 
ететін жануарларға аса қауіпті. Ғалымдар 1 л суда мұнайдың 15мг болуы жануарлардың демалу 
жолдарына қатерлі шама екенін анықтады 15.  

Еліміздің Батыс аймағында орналасқан осы мұнайлы аймақтың табиғатының өзгерісі Каспий 
теңізі деңгейінің периодты түрде өзгеруіне тікелей байланысты. Каспий теңізі деңгейінің периодты 
түрде өзгеруінің себептері шешімін анықтау- осы заманғы өзекті проблемалардың бірі болып 
қалуда 16.  

Каспий теңізі деңгейі өзгерісінің қоршаған ортаға əсері. Енді, Каспий маңы ойпатының 
гелогиялық даму тарихын көз жүгіртсек немесе антропогендік дəуірде Каспий теңізінің бұл аймақ 
көлемінде бірнеше трансгрессиясы (үлкен тасулары) мен регрессиялары (кері кетулері) болған, 
осылардың нəтижесінде көне Каспий шөгінділері төрт қабатқа бөлінеді: Баку, Хазар, Хвалын жəне 
жаңа Каспий. Бұларға сəйкесті гелогиялық кезендер төменгі плейстоцен, аралық плейстоцен 
жоғарғы плейстоцен жəне голоцен. Осылардың ішінде Хвалын трансгрессиясы кезінде пайда бол-
ған Хвалын теңізінің шөгінділер қабаты солтүстік Каспий маңы ойпатын түгел дерлік қамтып жа-
тыр (қалындығы мұхит, теңіздермен, жалғасып жатқан Балтық теңізінің абсолютті нөл деңгейінен 
жоғары болып, 40-50 метрге жетеді). Ал, ең соңғы голоцен кезеңінде пайда болған жаңа Каспий 
теңізі шөгіндісі шектеулі аймақты ғана, теңіз жағалауындағы абсолюттік нөл деңгейінен 22 метр 
төмен жерлерді қамтыған. 



Вестник Н
 

[17] ж
ЭПР-спек
анықтау б
рының тү
қажет. Бұ
геологиял

қабыршақ

жəне Касп
Каспи

Каспий т
1941 жыл
гейінің тү
де – 29,01
ріліп – 26

Кас
1900–19

(В. Н. М

 

Осы 
болады. 1
қарай ығы
түсуі Солт

Жайы
тардың уы
бағалы б
лауындағы

1956 
құяр сағас
теңіз деңг
зардаптар

Ал те
гілі. Ең ба
ететін итб
тың сіңуі
өмір сүрет

 

[1] Вр
[2] Па
[3] На
[4] Бо
[5] На
[6] На

мия природн
[7] На

порт. нефтей

Национальной

жұмыста Ка
ктрі бойынш
бағытында 
үрлеріне жəн
ұл бағытта 
лық шөгінді

қтарындағы 

пийдегі (30,
ий теңізі де
еңізінің дең
лдар аралығ
үсуін тоқтат
1 м. абс. бол
,66 м. абс. б

2-сурет –  
пий теңізі дең
97 жылдар ара

өзгеріс 
Михайлов бойы

сурет негізі
1929–1970 ж
ысуына, кең
түстік Касп
ық өзенінің 
ылдырық ш
балықтарды 
ы көптеген 
жылдары х
сына қоныс
гейінің көте
р əкелді. 
еңіз суына а
астысы құст
балықты, ба
ін азайтып 
тін организм

редные веществ
апок К.К., Баро
асиров Р. Жалп
льшаков Г.Ф. 
асиров Р., Соло
асиров Р.Н., Ку
ных соединени
асиров Р., Соло
й Казахстана”

й академии на
 

аспий теңізі
ша даталау і
Хвалын жə
не алынған 
алғашқы зе
лерінен алы

SO

2  жəне 

5%) сульфа
еңгейіне жү
ңгейінің төм
ында теңіз 
тпады, шама
лды. Сонан 
белгісіне дей

гейінің  
алығындағы 

ынша, 1998) 

інде Каспий
жылдары Ка
ң ашық жер
ийдегі балы
төменгі жа

шашатын же
аулау көр
балық шару
алықтың бір
с аударып, ж
ерілуі күтпег

араласқан м
тар теңізге қ
асқа да итбал
су температ
мдер үшін а

ва в промышле
он Н.Г. Ядовит
пы жəне анорга
Экологически
одовников С.П
ушалиева П.А
ий. – 1978. – №
одовников С.П
. – Гурьев, 197

аук Республи

і деңгейінің
ске асты. К
əне Жаңа К
жеріне бай
ерттеулер [
ынған моллю

SO

3  анион

ат мөлшерін
үргізілген ба
мендеуі жəн
деңгейі 2 м
амен 1,2 мет
соң теңіз де
йін жетті.  

й теңізі деңг
аспий теңіз
рлердің көпт
ықтардың қо
ағалауында 
еріне өтетін
рсеткіші тө
уашылығы ж
р бөлігі теңі
жаңа балық 
ген жағдай 

мұнай ондағ
қона алмай, 
лық тұқымд
турасының 
аса қауіпті. 

енности: Справ
тость топлив, м
аникалық хим
ие проблемы в 
П. // Химия и те
. Изучение и в
№ 1. – С. 389-39
П., Нысанов Т. 
77. – С. 100. 

ки Казахста

   
190  

ң көтерілуін
Каспий теңіз
Каспий шөгі
йланысты Э
[18] Каспий
юскі қабырш

н радикалдар

е байланыст
ақылаулар, 
не көтерілу
метрге дейін
трге төменд
еңгейі тез кө

 

гейінің қорш
і деңгейінің
теп пайда б
оректенетін 
су өсімдік

н жолы наш
мендеп кет
жабылды. 
із жағалауы
аулайтын к
ғана болып

ы тіршілікк
күнге күйіп
дас сүтқорек
жоғарылау

ƏДЕБИЕТ
 

вочник для хим
масел и технич
ия. – Алматы: 
нефтехимии. –
ехнология топ
выделение ван
93. 
Ванадий в неф

н  

н жəне қайт
і деңгейі өз
інділерінен 
ПР- спектрл
й жəне Сол
шақтарының

рының əр-т

тылығын кө
тек өткен ғ
уі байқалды
н түсіп кетт
деп, 1977 жы
өтеріле баст

шаған ортағ
ң төмендеуі
олуына əке
орнының аз
тері қарқын

шарлады. Əс
тті. Теңізді

ынан Жайық
колхоздар қ
 қоймай, со

ке қолайсыз 
п, тамақтан а
кті жануарл
уына соқтыр

миков, инженер
ческих жидкос
Ғылым, 2003.

– Томск, 1989. 
плив и масел. –
адилпорфирин

фтях Казахста

туын молюс
згерісінің қо
алынған мо
лерінің сип
лтүстік теңі
ң ЭПР-спект

түрлі мөлше

өрсетті. 
ғасырдың 10
ы (2-сурет). 
ті. Келесі жы
ылдағы бақы
тады да, 199

ға тигізетін 
і жағалау ж
лді. Теңіз д
заюына əкел
нды өсе бас
сіресе бекір
ің батыс ж

қтың екінші 
құрылды. 19
онымен қата

жай туғыза
айырылады
арды соқыр
рады. Бұл б

ров и врачей. –
стей. – М.: Вое
 – 360 б. 
– 112 с. 

– 1978. – № 1. –
нов из нефтей 

ана // В сб. “Со

скі қабырша
оршаған орт
оллюскі қаб
аттамалары
зінің бірдей
трін зерттеу

ері мұхиттағ

00 жылы іш
1929 жылд
ылдарда да 
ылау уақыт
95 жылы 2,3

зардаптары
жиегінің тең
деңгейінің к
лді. 
стағандықта
ке балықтар
жəне солтүс

жағына, он
978–1995 жы
ар көптеген 

атындығы ж
. Мұнай суд
р етеді. Мұн
белгілі темп

– Т. 1-3. – Л.: Х
ениздат, 1960. –

– С. 56. 
полуострова Б

остав, перерабо

ақтарының 
таға əсерін 
быршақта-
ын анықтау 
й жастағы 
у, олардың 

ғы (10,8%) 

шінде ғана, 
дан бастап 
теңіз дең-

ты кезеңін-
35 м. көте-

ын түсінуге 
ңіз жағына 
күрт төмен 

ан, балық-
ры секілді 
стік жаға-

ның теңізге 
ылдардағы 
жағымсыз 

жақсы бел-
да тіршілік 
най жарық-
пературада 

Химия, 1976.  
– 79 с. 

Бузачи // Хи-

отка и транс-



ISSN 1991-3494                                                                                                                                                № 1. 2017 
 

 
191 

[8] Насиров Р., Шамаров Ш.С. Муликов Р.Р., Куанышева Г.Т., Вельк О.Д. Микроэлементный состав нефтей При-
каспия и его экологическое значение // НТИС (ВНИИОЭНГ). Сер. Геология, геофизика и разработка нефтяных место-
рождений. – 1996. – № 9. – С. 23. 

[9] Сарсебеков Е.К. Комплексная оценка бластомогенности и нефротоксичности тяжелых нефтей, нефтебитуминоз-
ных пород и их производных: Дис. ... доктора мед. наук. – СПб., 1992. 

[10] Алчинбаев М.К., Сарсебеков Е.К., Омарова М.Н. и др. Нефть и уроандрологическая патология. – Алматы, 2004. – 182 с.  
[11] Рощин А.В. Ванадий и его соединения. – М.: Медицина, 1968. – 184 с. 
[12] Имангалиев А.С., Насиров Р., Куспанова Б.К., Вельк О.Д., Баймукашева Г. Технология извлечения ваннадия и 

его соединений из нефтей Западного Казахстана // Химический журнал Казахстана. – 2004. – № 1. – С. 149-154. 
[13] Насиров Р., Джексенов М.К. Методы определения содержания асфальтенов в нефтях // Материалы III Всесоюзн. 

совещ. по геохимии углерода. – М., 1991. – Т. 1. – С. 52. 
[14] Насиров Р., Джексенов М.К. Методы определения содержания асфальтенов в нефтях // Экспресс-информация. 

Серия. Техника и технология добычи нефти и обустройство нефтяных месторождений. – 1991. – № 12. – С. 21-23. 
[15] Насиров Р. Осы заманғы жаратылыстану концепциялары. – Алматы: ТОО «НурайПринтСервис», 2010. – 126 б. 
[16] Nasirov R. Dating shells of bivalve mollusks taken from marine terraces of the Caspian hollow by their spectra EPR // 

Доклады НАН РК. – 1997. – N 3. – Р. 62. 
[17] Насиров Р., Насиров А.Р. ЭПР-спектроскопические исследования биологическихотложений Каспия. – Palma-

rium Academic Publishing. Saarbrucken-2016. – 180 p. 
[18] Калауова А.С., Кудайбаев Х.К., Шамаров Ш.С., Куспанова Б.К., Насиров Р. Сравнительное изучение методом 

ЭПР некоторых раковин моллюсков, взятых из синхронных отложений Каспийского и Северного морей // Известия НАН 
РК. Серия химическая. – 2002. – № 2. – С. 79-83. 

  

REFERENCES 
[1] Vrednye veshhestva v promyshlennosti: Spravochnik dlja himikov, inzhenerov i vrachej. Vol. 1-3. L.: Himija, 1976.  
[2] Papok K.K., Baron N.G. Jadovitost' topliv, masel i tehnicheskih zhidkostej. M.: Voenizdat, 1960. 79 p. 
[3] Nasirov R. Zhalpy zhəne anorganikalyқ himija. Almaty: Ғylym, 2003. 360 p. 
[4] Bol'shakov G.F. Jekologicheskie problemy v neftehimii. Tomsk, 1989. 112 p. 
[5] Nasirov R., Solodovnikov S.P. // Himija i tehnologija topliv i masel. 1978. N 1. P. 56. 
[6] Nasirov R.N., Kushalieva P.A. Izuchenie i vydelenie vanadilporfirinov iz neftej poluostrova Buzachi // Himija prirod-

nyh soedinenij. 1978. N 1. P. 389-393. 
[7] Nasirov R., Solodovnikov S.P., Nysanov T. Vanadij v neftjah Kazahstana // V sb. “Sostav, pererabotka i transport. nef-

tej Kazahstana”. Gur'ev, 1977. P. 100. 
[8] Nasirov R., Shamarov Sh.S. Mulikov R.R., Kuanysheva G.T., Vel'k O.D. Mikrojelementnyj sostav neftej Prikaspija i ego 

jekologicheskoe znachenie // NTIS (VNIIOJeNG). Ser. Geologija, geofizika i razrabotka neftjanyh mestorozhdenij. 1996. N 9. P. 23. 
[9] Sarsebekov E.K. Kompleksnaja ocenka blastomogennosti i nefrotoksichnosti tjazhelyh neftej, neftebituminoznyh porod 

i ih proizvodnyh: Dis. ... doktora med. nauk. SPb., 1992. 
[10] Alchinbaev M.K., Sarsebekov E.K., Omarova M.N. i dr. Neft' i uroandrologicheskaja patologija. Almaty, 2004. 182 p.  
[11] Roshhin A.V. Vanadij i ego soedinenija. M.: Medicina, 1968. 184 p. 
[12] Imangaliev A.S., Nasirov R., Kuspanova B.K., Vel'k O.D., Bajmukasheva G. Tehnologija izvlechenija vannadija i ego 

soedinenij iz neftej Zapadnogo Kazahstana // Himicheskij zhurnal Kazahstana. 2004. N 1. P. 149-154. 
[13] Nasirov R., Dzheksenov M.K. Metody opredelenija soderzhanija asfal'tenov v neftjah // Materialy III Vsesojuzn. 

soveshh. po geohimii ugleroda. M., 1991. Vol. 1. P. 52. 
[14] Nasirov R., Dzheksenov M.K. Metody opredelenija soderzhanija asfal'tenov v neftjah // Jekspress-informacija. Serija. 

Tehnika i tehnologija dobychi nefti i obustrojstvo neftjanyh mestorozhdenij. 1991. N 12. P. 21-23. 
[15] Nasirov R. Osy zamanғy zharatylystanu koncepcijalary. Almaty: TOO «NurajPrintServis», 2010. 126 p. 
[16] Nasirov R. Dating shells of bivalve mollusks taken from marine terraces of the Caspian hollow by their spectra EPR // 

Doklady NAN RK. 1997. N 3. P. 62. 
[17] Nasirov R., Nasirov A.R. JePR-spektroskopicheskie issledovanija biologicheskihotlozhenij Kaspija. Palmarium Aca-

demic Publishing. Saarbrucken-2016. 180 p. 
[18] Kalauova A.S., Kudajbaev H.K., Shamarov Sh.S., Kuspanova B.K., Nasirov R. Sravnitel'noe izuchenie metodom 

JePR nekotoryh rakovin molljuskov, vzjatyh iz sinhronnyh otlozhenij Kaspijskogo i Severnogo morej // Izvestija NAN RK. Serija 
himicheskaja. 2002. N 2. P. 79-83. 

 

Н. А. Дузбаева, К. А. Алтай, Б. К. Куспанова, Р. Насиров 
 

Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова, Казахстан 
 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 
 

Аннотация. Нефть и нефтепродукты Западного Казахстана содержат большое количество ванадия, 
органические свободные радикалы и серосодержащие соединения, и поэтому в статье вкратце рассмат-
ривается их воздействие на окружающую среду. Также, обнаруженные радиационно-индуцированные анион-
радикалы, содержащиеся в раковинах двустворчатых моллюсков, были использованы для датирования круп-
ных трансгрессий Каспия в голоцене и позднем плейстоцене. 
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