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THE EXTRACTION OF OIL FROM  
OIL CONTAMINATED SOILS USING THE THERMAL METHOD 

 
Abstracts. In the article, consideration of oil separating from oil spilled soil by thermal treatment and study of 

physical and chemical properties of their liquid product are considered. To achieve this goal, in this work the 
research object were oil shale of the Kendyrlik field. 5 different soil sample of contaminated with Karazhanbas crude 
oil in Mangistau region. These used samples are specially prepared in advance in share of oil in the soil pollutants in 
the amount of 10%, 15%, 20%, 25% and 30%. Thermal processing of oil-contaminated soil are carried out from 
room temperature to 400 °C by the permanent heating. The heating rate of oil-contaminated soils was from 6 to 16.7 
°C per minute. The thermal treatment process of oil-contaminated soil prolonged around 50 minute. On the 
utilization of oil spilled soil, according to the increase the percentage of oil contaminated soil sample the quantities 
of the liquid product were up load. At the first example of a liquid product made up 9.02 %, whereas in the 2nd form 
it reached to 13.21%. 3rd sample shows 15.76% of indicator, the 4th model increased until 18.44%. as well as, the 
last 5th sample of liquid product increased in the amount of 25.25%. Also, in this work the fractional composition 
and bulk composition of liquid products from the oil-contaminated soil were studied, and given the consequences of 
their results. 

Keywords: Oil, contaminated soil, cleaning, faction, polluting oil.   
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ТОПЫРАҚҚА ТӨГІЛГЕН МҰНАЙДЫ  
ТЕРМИЯЛЫҚ ЖОЛМЕН БӨЛІП АЛУ 

 
Түйіндеме. Бұл ғылыми мақалада топыраққа төгілген мұнайды термиялық өңдеу əдісімен қайта бөліп 

алу жолдары қарастырылып, алынған сұйық өнімнің физика-химиялық қасиеттерін зерттеу жұмыстары 
келтірілген. Алға қойылған мақсатты орындау үшін, бұл жұмыста зерттеу обектісі ретінде 5 түрлі үлгідегі 
Маңғыстау облысындағы Қаражанбас кен орнының мұнайымен ластанған топырақ қарастырылды. Осы 
пайдаланылған үлгілердегі ластаушы мұнайдың топырақтағы үлесі 10%, 15%, 20%, 25% жəне 30% пайыздық 
мөлшерде алдын-ала арнайы дайындалған. Мұнаймен ластанған топырақты тазарту мақсатында тeрмиялық 
өңдeу бөлмe тeмпeрaтурacынaн 400 C-гe дeйiн бiрқaлыпты қыздыру жaғдaйындa жүзeгe acты. Топыраққа 
төгілген мұнайды қыздыру жылдaмдығы минутынa 6-дaн 16.7C-гe бoлды. Зерттеу нысанын термиялық 
өңдеу прoцecтiң oртaшa ұзaқтығы 50 минутты құрады. Топыраққа төгілген мұнайды залалсыздандырудан 
алынған үлгі құрамындағы ластаушы мұнайдың топырақтағы үлесі артқан сайын пайыздық мөлшердегі 
алынған сұйық өнімнің өсуі байқалады. Бірінші үлгіде сұйық өнім 9.02%-ды құраса, 2-ші үлгіде ол 13.21%-
ке жеткен. 3-ші үлгіде 15.76%-ды көрсетіп, 4-ші үлгіде 18.44%-ға өскен. Ал, соңғы 5-ші үлгіде алынған 
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сұйық өнімнің үлесі 25.25%-ға артқан. Сондай-ақ, бұл жұмыста осы алынған сұйық өнімдердің фракциялық 
құрамы жəне топтық құрамы зерттеліп, нетижелері келтірілген. 

Кілт сөздер: Мұнай, ластанған топырақ, тазарту, фракция, ластаушы мұнай. 
 
Кіріспе 
 
Қазақстан дүние жүзі бойынша мұнай державасы болып саналатын елдердің қатарында. 

Мұнай қоры бойынша дүние жүзінде 13-ші орынды иеленсе, ал мұнай шикізатын өндіру көлемі 
бойынша 18-ші орынды алады. Европа жəне Азия елдері ішінде Қазақстан Ресей, Ұлыбритания, 
Норвегиядан кейінгі төртінші орында тұр. Территориямыздың 1 миллион 700 мың шаршы 
шақырымын мұнай жəне газ қоры алып жатыр. Қазіргі таңда 208-ден астам мұнай газ кен 
орындары ашылған. Басым көпшілігі Батыс Қазақстан облысы аумағында шоғырланған [1-7]. 

Мұнай жəне мұнай өнімдерін өндіру, өңдеу жəне тасымалдау жердің топырақ қабатының 
құнарлығына кері əсерін тигізеді. Құнарлы топырақ мол өнім екені белгілі. Сонымен бірге біздің 
планетамызда топырақ маңызды басқа да роль атқарады. Жердің топырақ жамылғысында жəне 
оның гумустық қабатында тірі организмдердің жəне олардың биогенді энергиясының негізгі бөлігі 
орналасқан. Осыдан «топырақ- организмдер» экологиялық жүйесі биосфераның қалыптасуының, 
тұрақтылығының жəне өнімділігінің бас механизмінің бірі болып табылады. Қазақстан 
Республикасының энергетикалық жоспары алдағы ұзақ уақытта «қара алтынды» өндіру көлемін 
жоғарылатуды көздейтіні белгілі. Бұл мұнай құбырларының кеңеюі мен мұнай жəне мұнай 
өнімдерін тасымалдау мөлшерінің көбеюіне əкеледі. Сондықтан, жаңа апаттар мен мұнай жəне 
мұнай өнімдерінің төгілу қауіптілігін жоққа шығаруға болмайды. Топырақ қабаты болып жатқан 
процестер мен өзгерістер туралы ақпаратты жинап, қоршаған ортаның өзіндік индикаторы болып 
табылады. Топырақтың антропогендік деградациялануы негізінен мұнай өндіретін, тасымалдайтын 
жəне өңдейтін аймақтардың мұнай жəне мұнай өнімдерімен ластануымен байланысты. Мұнай 
жəне мұнай өнімдері биосфераны ластайтын заттар ішіндегі негізгілерінің бірі болып табылады. 
Мұнай жəне мұнай өнімдерімен ластану жаңа экологиялық жағдай тудырады, табиғи биоценоздың 
терең өзгерісіне жəне толық трансформациясына əкеледі. Ластанған топырақ жалпы ерекшелігі: 
топырақ мезо жəне микрофаунасының түрлік жəне сандық шектелуі. Топырақтық мезофаунаның 
жаппай жойылуы: апаттан соң үш күн аралығында топырақ жануарларының көп түрлері өліп, 
немесе ластанбаған топырақпен салыстырғанда 1% ғана құрайды. Оларға ең улы əсерді мұнайдың 
жеңіл фракциясы тигізеді [8-12]. 

Топырақ қабатының ластануы оның тұрақты функцияларын бұзады: физико- химиялық 
қасиетін өзгертеді, биохимиялық процестердің сипаттамасын, микробиотаның белсенділігін 
төмендетеді. Осыған байланысты топырақтың мұнай жəне мұнай өнімдерімен ластану өзекті 
проблемасы қарастырылып, топырақ қабатының жағдайына экологиялық баға беріліп, оны шешу 
жолы келтіріледі [13-18]. 

Мұнай жəне мұнай өнімдерімен ластанған топырақтың өзіндік тазару жəне қайта қалпына келу 
процестері өте ұзақ, көптеген ғалымдардың айтуы бойынша шамамен 20-25 жыл уақыт 
аралылығында жүзеге асады екен. Мұнай өнімдерін топырақтан тазартудың əлемдік тəжірибеде 
қолданылатын əдістері экстракция, физикалық адсорбция, пиролиз, өртеу жəне т.б əдістер 
экономикалық жəне экологиялық жағынан тиімсіз болып келеді. 

Мұнай – 3000 ингредиенттен тұратын соның ішінде көпшілігі оңай тотығатын заттардың 
күрделі кешені. Өсімдіктермен тірі организмдерге мұнай жəне мұнай өнімдерінің улы əсері өте 
көп. Мұнай ластануларынан тазарту бағдарламасы екі кезеңнен тұрады: I-шісі – қысқа мерзімді, 
мұнай дақтарын алып тастау, II-шісі – ұзақ мерзімді, сулар жəне топырақтың толық қалпына 
келтірілуі. Кір басқан топырақтардың тазартуының əдістерін таңдау сипаты жəне ластану дəрежесі 
қойылған нормативтардан тəуелді болатынын атап өтеді. Тазарту стандартының екі жолы бар: 
тазартуды кез- келген жағдайда қолданылатын əдістермен өндіріп алады жəне тазартудың шекті 
нəтижесі бойынша жүзеге асыру нақты қолдану үшін жарамды. Кір басқан орындардың тазарту 
жүйелерін келесідегідей қарап шыққан ол – кір басқан жерді іріктеу жəне алып тастау, кір басқан 
жерді капсуладан шығару жəне тасалау, өңдеуден кейін ұстап қалу, ластанған топырақты алып 
тастау жəне оны қолдану [19-21]. 
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Эксперименттік бөлім 
 
Бұл жұмыста Қаражанбас кенорнының мұнайымен ластанған топырақты (1-сурет) тазарту 

мақсатында оны термиялық жолмен өңдеп, сұйық өнім алу жұмыстары жүргізілді. 
 

 
 

1-Сурет – Қаражанбас мұнайымен ластанған топырақ 
 
Тeрмиялық əдicпeн мұнаймен ластанған топырақты тазарту мақсатында бөлiп aлaтын 

лaбoрaтoриялық қoндырғының cипaттaмacы жəнe экcпeримeнт жүргiзу əдicтeмeci келтірілген. 
Мұнаймен ластанған топырақты тазарту мақсатындатeрмиялық əдicпeн өңдeу пeриoдты 

түрдe жұмыcicтeйтiн қoндырғыдaoрындaлды, oның cызбaнұcқacы 2 cурeттe кeлтiрiлгeн. 
Қoндырғы ұзындығы 20 cм жəнeiшкi диaмeтрi 8 cм бoлaтын цилиндрлiк рeaктoрдaн (1) 
тұрaды. Шикiзaтты прoпaн нeмeceaзoт гaзымeн үрлeу қaжeт бoлaтын бoлca, рeaктoрдың 
acтыңғы бөлiгiндe бaрбoтaжды гaзды жiбeругeaрнaлғaн шүмeк (2) oрнaлacқaн. Рeaктoрғa гaз 
бөгeт диaфрaгмaдaн (3) шикiзaт (4) aрқылы төмeннeн жoғaры қaрaй бeрiлeдi. Рeaктoрдың 
жoғaры бөлiгiндe бөлiнгeн гaз жəнe өнiмдi бөлiп aлуғaaрнaлғaн түтiкшe (5) oрнaлacқaн. Oл түтiкшe 
тoңaзытқышпeн (6) қocылғaн. Рeaктoр aрнaйы элeктр пeшi (7) aрқылы қыздырылaды. Қыздыру 
дəрeжeciнiң мəнiн пeштiң кeдeргiciн тeрмoрeттeушi (8) көмeгiмeн рeттeп oтырaды. Кoндeнcaция-
лaнғaн cұйық өнiмдeр тoңaзытқыш aрқылы жинaушы ыдыcқa (9) aғaды. 

 
1 – цилиндрлiк рeaктoр, 2 – шүмeк, 3 – бөгeт диaфрaгмa, 4 – шикiзaт,5 – гaз жəнe өнiм шығaрылaтын түтiкшe,  

6 – тoңaзытқыш, 7 – элeктрлiк пeш, 8 – тeрмoрeттeушi, 9 – өнiм жинaқтaлaтын ыдыc. 
 

2-Сурeт – Мұнаймен ластанған топырақты тазарту мақсатында тeрмиялық өңдeугe aрнaлғaн қoндырғының cызбaнұcқacы 
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Бeлгiлi бiр мaccacы өлшeнiп aлынғaн ластанған топырақ рeaктoрғa жүктeлiп, пeштi қыздыру 
прoцeci бacтaлaды. Прoцecc бaрыcындa ластанған топырақтың жəнe өнiмнiң тeмпeрaтурacы мeн 
бөлiнгeн cұйық өнiмдeрдiң мөлшeрлeрi өлшeнiлiп oтырылды. Прoцecc рeaктoрдaғы қaлғaн 
шикiзaттaрдың тeмпeрaтурacы шeктi мəнгe жeткeндe қыздыруды тoқтaтумeн aяқтaлaды. 

Мұнаймен ластанған топырақты тазарту мақсатында тeрмиялық өңдeу бөлмe тeмпeрaтурa-
cынaн 400 C-гe дeйiн бiрқaлыпты қыздыру жaғдaйындa жүзeгe acты. Қыздыружылдaмдығы 
минутынa 6-дaн 16.7 C-гe бoлды. Прoцecтiң oртaшa ұзaқтығы 50 мин. 

 
Нəтижелер мен оларды талдау 

 
Зерттеу обектісі ретінде 5 түрлі үлгідегі мұнаймен ластанған топырақ қарастырылды. 

Айталық, ластаушы мұнайдың топырақтағы үлесі 10%, 15%, 20%, 25% жəне 30% пайыздық 
мөлшерде зерттелді. Ол нəтижелер 1-кестеде көрсетілген. 

 
1-кесте – Əртүрлі үлгідегі мұнаймен ластанған топырақтан алынған газ, сұйық өнім, қатты қалдықтың мөлшері 

 
Үлгілер мен өнімдер газ сұйық өнім қатты қалдық 

№ 1 үлгі 16,53г 36,14г 348,23г 
4,12% 9,02% 86,86% 

№ 2 үлгі 15,43г 50,95г 319,35 г 
4,4% 13,21% 82,39% 

№ 3 үлгі 15,85г 51,36г 258,16г 
4,87% 15,76% 79,37% 

№ 4 үлгі 17,49г 61,08г 252,65г 
5,28% 18,44% 76,28% 

№ 5 үлгі 17,99г 82,02г 100,01 г 
5,54% 25,25% 71,21% 

 
1-кестеге негізделгенде, үлгі құрамындағы ластаушы мұнайдың топырақтағы үлесі артқан 

сайын пайыздық мөлшердегі алынған сұйық өнімнің өсуі байқалады. Бірінші үлгіде сұйық өнім 
9,02%, 2-ші үлгі 13,21%, 3-ші үлгіде 15,76%, 4-ші үлгіде 18,44%, 5-ші үлгіде 25,25%. Бұл мұнай 
өнімдерінің пайыздық мөлшері жоғарлаған сайын массасық мөлшері жоғарғы көрсеткішке ие 
болғандығын көрсетеді. Бөлінген газ мөлшері 1-ші үлгіде 4,12%, 2-ші үлгі 4,4%, 3-ші үлгіде 4,87%, 
4-ші үлгіде 5,28%, 5-ші үлгіде 5,54%. Яғни, бұл жерде де газды өнімдер үлгі құрамындағы 
ластаушы мұнайдың топырақтағы үлесінің артуына байланысты өскен. 

Тəжірибе нəтижелеріне сай неғұрлым топыраққа төгілген мұнай көп болса, соғұрлым көп 
мөлшерде сұйық өнім алынғанын көреміз. Санды мəліметтер бойынша, сұйық өнім мен газдың 
мөлшері бастапқыда топырақты ластаушы мұнайдың мөлшерінен көп екені байқалады (мысалы, 
4,12%+9,02%>10%). Оның себебі, топырақтың құрамында өте аздаған мөлшерде органикалық 
қоспалар мен су термиялық өңдеу барысында алынған көмірсутек өнімдерінің құрамына қосылып 
кеткен. Сұйық өнімнің құрамында да судың аздаған мөлшері бар.  

 
2-кесте – Əртүрлі үлгідегі мұнаймен ластанған топырақтан алынған біріншілік фракция 

 
Үлгілер 1 үлгі 2 үлгі 3 үлгі 4 үлгі 5 үлгі 

Массасы, m 11,61 16,45 18,65 22,73 32,01 
Пайыздық 
үлесі, % 

32,13 33,6 36,31 37,22 39,02 

 
2-кестеде көрсетілгендей мұнаймен ластанған топырақтан алынған біріншілік фракция 

бірқалыпты пайыздық мөлшерде екені байқалады. Себебі барлығы бізде Қаражанбас 
кенорынының мұнайы, массасы əр түрлі бөлінгенмен пайыздық үлесі ұқсас болып келеді. 

Təжірибе барысында Қаражанбас кен орнының мұнайы мен Қаражанбас кен орнының 
мұнайымен ластанған топырақтан алынған асфальтеннің, шайыр мен майдың пайыздық үлесі 3-
кесте жəне 3-суретте (диаграмма) көрсетілген. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ НЕФТИ ИЗ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕРМИЧЕСКОГО МЕТОДА 
 

Аннотация. В этой научной статье показано получение нефти из нефтезагрязненнных почв при 
термической обработке, а также приведены исследовательские работы по физико-химическим свойствам 
полученных жидких продуктов. Для того, чтобы выполнить поставленную задачу, в этой работе в качестве 
объекта исследования были рассмотрены загрязненные почвы 5 различных видов нефтяного месторождения 
Каражанбас в Мангистауской области. Доля нефти загрязняющих образцов почвы, используемых в 10%, 
15%, 20%, 25% и 30% доли в размере были предварительно подготовленны. Для того, чтобы очистить 
загрязненную почву от нефти температура при термической обработке менялось равномерно от комнатной 
температуры до 400 C. Скорость нагревания нефтезагрязненный почв составляет в минуту от 6 до 16,7 C. 
Средняя длительность процесса термической оброботки исследоваемого предмета 50 минут. Чем 
увеличивалась процентная доля нефти в загрязненной почве, полученная при обеззараживание образцов в 
разлитой нефти, тем наблюдалась увеличивание процентного количество жидкого продукта.Если в пробе № 
1 жидкий продукт составляет 9,02 %, то в пробе № 2 она достигла 13,21%. В пробе № 3 показывает 15,76 %, 
а в № 4 увеличилась на 18,44 %. А процентная доля полученного продукта в последнем пробе № 5 
увеличилиась на 25,25 %. А также были изучены фракционные составы и структуры груп жидких продуктов 
полученные в этой работе, учитывая итоги. 
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