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Кіріспе 

 

Қазіргі заманғы халық шаруашылығы өндірісіндегі техника түрлері, 

әсіресе, оның ішінде ауыл шаруашылығында комбайн, трактор, автомобиль, 

сияқты техникалар кеңінен пайдаланылады. Олардың моторлары отын, жанар 

және жағармайдың күшімен жұмыс істейді. Көлік саласында жыл бойы, ал 

жылу беру мен ауылшаруашылық жұмыстары кезінде маусымдық қызмет 

атқаруға осы техника кідіріссіз әрі өнімді жұмыс істеу үшін, оларды қажетті 

отын түрлерімен жеткілікті қамтамасыз ету керек болады. 

Ал осындай сансыз қуатты техниканың жүрегін дамылсыз соқтырып, 

оларды қозғалысқа келтіретін отын, жанар-жағармайлар өндіретін негізгі 

шикізат көзі – мұнай. Ол сонымен қатар басқа да көптеген химиялық заттар 

өндіру үшін қолданылатын шикізат көзі болып есептеледі. Мұнай өндіру 

өнеркәсібінде Д.И. Менделеевтің ғылыми еңбектерінің маңызы ерекше. 

Мұнымен қатар Н.Д. Зелинский, С.С. Наметкин, Н.Н. Семенов сияқты 

академиктер де сутегі мен көміртегіні және мұнай шикізатын зерттеуге елеулі 

үлестерін қосты. 

Жанармай мен майлағыш заттардың құрамын, олардағы сутегі мен 

көміртегінің өзгергіштік қасиеттерін және осы отын түрлерін зерттеуде 

қолданылатын аспаптарды, олардың жұмыс тәсілдерін білмейінше жанар-

жағармайлар мен техникалық сұйық заттарды тиімді де үнемді пайдалану 

мүмкін емес. Сол себептен осы саланы өркендетуде жемісті қызмет еткен 

көптеген ғалымдардың ішінде Н.И. Черножуков, С.Э. Крейн, Б.В. Лосиков, 

Г.В. Виноградов, К.К. Панок, К.С. Рамай есімдерін атап өткен жөн. 

Өнеркәсіпті одан әрі өркендетуде Н.П. Петров ашқан жағармайдың 

гидродинамикалық теориясының маңызы зор болды, Н.Е. Жуковскийдің, С.Е. 

Чаплыгиннің, Л.С. Лейбензонның еңбектерінде бұл теория одан әрі өзінің 

заңды жалғасын тауып, дамытылды. 

Мұнай өнімдері ең көп пайдаланылатын салалар: көлік (әуе ұшақтары, 

су кемелері, автомобиль), жылу беру орталықтары, ауыл шаруашылығы 

(комбайн, машина, трактор паркі) болып есептеледі. Олай болса осы халық 

шаруашылық техникаларын өнімді пайдалану үшін, жұмыс кезінде отынды, 

жанар-жағармайлар мен техникалық сұйық заттарды барынша үнемді жұмсау, 

қаржы шығынын азайту керек. Бұл техниканы пайдаланушы мамандардың, 

инженер-техниктердің тәжірибесі мен біліміне тығыз байланысты. 

Осыған орай, біз ұсынылып отырған оқу құралында мұнай шикізатынан 

алынатын түрлі отын, жанар-жағармайлардың, техникалық сұйық заттардың 

түрлеріне, химиялық құрамына, пайдалану қасиеттері мен табиғи 

ерекшеліктеріне, олардың қалай жасалатынына, қандай құралдар мен аспаптар 

пайдаланылатынына назар аударып, техникалық тілде жатық түсіндіруге 

тырыстық. Бұл оқулық қазіргі шәкірт – болашақ халық шаруашылығы 

өндірісінің инженерлерін дайындауда, сондай-ақ өндірісте тікелей істеп 

жүрген техника мамандарының күнделікті жұмысына өз үлесін қосады деп 

сенеміз. 
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1 Отынның түрлері, қасиеті, жануы 

 

1.1 Отынның жалпы сипаттамасы 

Қазіргі кезеңдегі қоғамның дамуы энергияны қолданумен тығыз 

байланысты. Ғылыми-техникалық прогрестің өркендеуіне сай отын-

энергетикалық ресурстарының атқаратын маңызы да арта түспек. Халық 

шаруашылығына бөлінетін қаржының көп бөлігі осы отынға жұмсалады. Сол 

себептен қоғамдық өндірісте отын мен энергияның үнемделген әрбір проценті 

мемлекетке көп пайда түсіреді. Біздің еліміз отын мен энергия өндіруде дүние 

жүзіндегі алдыңғы қатарлы индустриялық мемлекеттердің бірі бола отырып, 

өзінің жеке қоры негізінде өркендеп келе жатқан бірден-бір ел болып 

табылады. 

Халық шаруашылығында негізгі тарту және қозғалыс күші болып 

өздігінен жүретін әуе, теміржол және су жолдарындағы көліктер, ауыл 

шаруашылығындағы машиналар, комбайндар, тракторлар мен автомобильдер 

саналады. Ал оларды қозғалысқа келтіретін күш іштен жану моторлары 

(бензинді, керосинді, дизельді және газодизельді) болып табылады. Жақын 

болашақта бұл салада әрі арзан, әрі сенімді дизельді моторларды кең қолдану 

көзделініп отыр. Қазіргі кезде мұндай моторлар тек қана тракторлар мен 

комбайндарда ғана емес, сонымен қатар ауыр жүк автомашиналарында да 

(КаМАЗ, БЕлАЗ, КраЗ, УралАЗ, ЗИЛ, ГАЗ және т.б. шетелдік техникалар) 

орнатылған. Осы аталған іштен жану моторлары негізінен жанармаймен 

жұмыс істейді. Сондықтан да халық шаруашылығында кеңінен қолданылатын 

энергия көзінің біріне жанармайдың (сұйық отындардың) түрлері жатады. 

Сұйық отындарды үнемдеп, қоршаған ортаның ластануын азайту 

тұрғысынан қарағанда газ тектес отындарды кеңінен пайдаланудың болашағы 

зор. Мұндай отынға, мұнай өндіру кезінде бөлінетін газдар, пропан-бутандық 

қоспа, мұнай өнімдерін алу кезінде бөлінген және ағаш пен көмірден 

құрғақтай айыру жолымен алынған – генераторлық газдар жатады. 

Болашақта пайдаланылуға тиіс қоры мол газ тектес отынның бірі – 

сутегі. Бұл отынның қазіргі бір кемшілігі – ауамен қосылғанда жарылғыш 

қоспалар пайда болады. 

Қазіргі кезде елімізде және шет елдерде мұнайдан алынған сұйық 

отындарды басқа энергия көздері мен атом қуаты, күннің жылуы, желдің 

күші, теңіздің толқыны және т.б. алмастыру мақсаты көзделіп отыр. Себебі 

бұлар арзан және экологиялық жағынан өте тиімді энергия көздері болып 

есептеледі. 

Энергия көзі ретінде бастапқы ресуртардың ішінде қатты отын (көмір, 

жоңқа, жертезек, ағаш) ерекеше орын алады. Көмір Қазақстан 

экономикасының негізгі отыны болып табылады – қазіргі уақытта оның 

үлесіне елдегі бастапқы энергия ресурстарын тұтыну көлемінің 50% - дан 

астамына тиесілі. Газбен жабдықталмған кейбір өңірлерде қатты отынды жағу 

құрамында ұшпа күл, күкірттің диооксиді, азот оксиді және толық жанбаудың 
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газ тәріздес өнімдері сияқты зиянды жану өнімдерінің пайда болуымен 

байланысты. Техника мен технологияның дамуы қатты отынмен жұмыс 

істейтін аз қуатты өнеркәсіптік жылытқыш қазандардың құрылысын жану 

аймағына ауаны жіберуді басқару арқылы жетілдіру, оның жылу бергіштік 

тиімділігін арттыруға, жанбаған ұсақ бөлшектердің жоғалуын жоюға, 

қоршаған ортаға зиянды қалдықтардың берілуін азайтуға мүмкіндік береді. 

Халық шаруашылығындағы ең маңызды шаралардың бірі еліміздің 

отын-энергетикалық ресурстарын үнемді пайдалану болып табылады. Бұл 

жауапты істі ойдағыдай жүзеге асыру үшін энергияны өндіру мақсатында 

қолданылатын отындардың жалпы сипаттамасы мен қасиеттерін жетік білу 

керек. Сонымен қатар, шаруашылықтардағы техникалар мен машиналардың 

пайдалану мерзімін ұзартуда да жағармайды дұрыс қолдана білудің маңызы 

айрықша. Ол үшін машина тетіктерінің жұмыс істеу барысында отын, 

жағармай қасиетінің өзгеру ерекшелігін, оларды жаңарту мерзімін дәл 

белгілей білудің ерекше мәні бар. Бұл инженер-техник мамандарынан өз ісін 

жетік білуді, отынға, техникаға өте ұқыпты болуды талап етеді. 

1.2 Отынның жіктелуі, жалпы құрамы 

Отын – жанған кезде жоғары мөлшерде жылу бөліп шығаратын адам 

денсаулығына зиянды газдар бөлмейтін органикалық зат. Отын табиғатта 

кеңінен тараған, арзан әдістермен өндіруге қолайлы болуы қажет. Сонымен 

қатар, отын жер қойнауында дайын күйінде кездесіп қана қоймай, жасанды 

түрде алынуы да мүмкін. Бұл айтылған шарттарға мұнай, табиғи газдар, көмір, 

жанғыш шымтезек, торф сияқты шикізаттардың қасиеті сәйкес келеді. Халық 

шаруашылығында қолданылып жүрген отындардың жалпы түрлері 1.1 -

кестеде келтірілген. 

 

1.1 кесте – Отынның жалпы жіктелуі 

Жаратылысы бойынша Табиғи Жасанды 

А
гр

ег
ат

ты
қ
 к

ү
й

і 
б

о
й

ы
н

ш
а 

Сұйық Мұнай Мұнай өнімдері (бензин, 

керосин, дизельдерге 

арналған жанармай, 

мазут), спирт 

Қатты 

(құрғақ) 

Көмір, шымтезек, 

торф, ағаш отын 

Тас көмірдің коксы, шала 

кокс, ағаш көмірі, 

ұнтақталған отындар және 

тығыздалып брикеттелген 

т.б. 

Газ тектес Табиғи газдар мен 

пайдалы қазбаларды 

өндіргенде бөлі-

нетін газдар 

Газдар (генераторлық газ, 

домналық, мұнай өнім-

дерін шығаратын завод-

тың, кокстың және шала 

кокстың газдары) 
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Жылу және электр энергиясын пайдалануда елімізде алдыңғы орында 

құрғақ отынның рөлі зор, оның ішінде тас көмірдің қоры осы қарқынмен 

пайдаланылса шамамен 300 жылға дейін жеткілікті. Көмір энергетикада ғана 

емес ауыр металлургия үшін өте қажетті энергия көзі болып табылады. 

Себебі, еліміздегі жеткілікті тау кен орындарында қызмет атқаратын 

металлургия комбинаттары үшін өте қажетті шикізат болып табылады. 

Ал көлік пен ауыл шаруашылығына келсек, ондағы ұшақтардың, 

автомобиль паркінің, трактор мен комбайнның жұмысын қамтамасыз етуде, 

негізінен сұйық отындар мен газдар пайдаланылады. 

Отындардың құрамын зерттеу және қасиеттеріне байланысты жіктеу 

нәтижесінде құрғақ және сұйық отындар құрамдары бойынша ұқсас болады. 

Сондықтан да оларды зерделеу кезінде осы ұқсастық қасиеттерін ескере 

отырып қарастырады. 

Құрғақ және сұйық отынның құрамы жанғыш және жанбайтын 

бөліктерден тұрады. Отынның жанғыш бөліктері көміртегі (С), сутегі (Н), 

оттегі (О), азот, (N) және күкірттен (S) құралған органикалық қоспалардан 

тұрады. Жанбайтын бөліктері күл (А) мен ылғалдан (W) тұратын минералдық 

қоспалардан құралады. 

Осылардың ішінде көміртегі мен сутегі негізгі жанғыш және жылу 

бөлгіш заттар болып саналады. Сондықтан жанғыш заттар өзінің элементтік 

құрамы бойынша үш класқа бөлінеді (1.2-кесте). 

Көміртегі (С) – отынның негізгі жанғыш бөлігінің бірі болып табылады. 

Оның отын құрамындағы мөлшерінің көбеюіне байланысты отынның жылу 

бөлу қасиеті де арта түседі. Отынның түрлеріне байланысты құрамындағы 

көміртегінің мөлшері 50...97% аралығында болады. 

Сутегі (Н) – отынның негізгі жанғыш бөліктерінің ішінде көміртектен 

соң екінші орындағы зат болып табылады. Отынның құрамында сутегі 25 %-ға 

дейінгі аралықта кездессе, ал жанған кезде көміртегінен 4 есе көп жылу бөліп 

шығарады. 
 

1.2 кесте – Отынның химиялық құрамы бойынша кластарға бөлінуі 

Кластар түрі Химиялық құрамы Отынның түрлері 

І Көміртегі Ағаш көмірі мен 

кокстың барлық түрлері 

ІІ Көміртегі мен сутегі Мұнай, мұнай өнімдері, 

газ тектес сутегі мен 

көміртегінің қоспалары 

және басқалары 

ІІІ Көміртегі, сутегі және 

оттегі 

Ағаш отын, торф, қазба-

лы көмірлер, тығыздал-

ған брикеттер, спирттер, 

генераторлық қоспа 

және сутектес газдар 
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Оттегі (О) – отынның құрамына 0,5 – 43% мөлшерінде түзілсе де 

жанбайды, сол себепті отынның ішкі балластына жатқызады. 

Азот (N) – оттегі сияқты өздігінен жанбайтындықтан отынның ішкі 

балластына кіреді. Сұйық және қатты отындардағы азоттың мөлшері өте аз – 

небәрі 0,5 – 1,5%. 

Күкірт (S) – жанған кезде жылу бөлуіне қарамастан отынның 

құрамындағы ең бір қажетсіз зат болып табылады. Себебі, жану барысында 

пайда болған күкірт оксидтері (SO2, SO3) металдармен жанасқанда, осы 

металдардың бетінде қатты тат (коррозия) пайда болуына әсер етеді. Күкірттің 

мөлшері қатты  отындарда 8 %-ға дейін жетсе, ал мұнайда 0,01 – 5,5% 

аралығында кездеседі. 

Күл (А) – жанбайтын құрғақ зат болып табылады, ал оның мөлшерін 

отын толық жанғаннан кейін ғана анықтауға болады. Сонымен қатар ол өте 

керексіз, зиянды қоспа болып саналады, себебі оның үйкелуі әсерінен металл 

заттарының беттері біртіндеп уатыла бастайды да жұқарып кетеді. Сондықтан 

жылу өндіргіш қазанда күлі жоғары отындардың жылу бөлгіштігі мен жануы 

өте төмен болады. Күл негізінен отын жанған кездегі минералдық (М) 

заттардан пайда болады. Күл негізінен құрғақ отындар жанғанда көп бөлінеді, 

себебі олардың құрамында минералды заттар көп мөлшерде болады. Күл мен 

минералдық заттардың алмасуындағы қатынасы мынадай болады: М = 1,12A. 

Ылғал (W) – отынның құрамына кіретін ең бір қажетсіз зат болып 

табылады. Себебі жылудың біраз мөлшері осы ылғалды буландыруға 

жұмсалатындықтан, отынның жану температурасы мен жылу бөлу әсері 

төмендейді. Әрі ылғалдың әсерінен кейбір металдан тұратын тетіктердің бетін 

тат (коррозия) басады. Отынның құрамындағы ылғалдың химиялық 

байланысына қарай оны екі түрге бөледі. Біріншісі – ішкі ылғал. Ол заттардың 

атомдарымен химиялық байланыста болады. Екіншісі – сыртқы ылғал. Ол 

отынды өндіру, сақтау, тасу кезінде құрамына атмосфералық ауадан қосылған 

химиялық байланыссыз түрде болады. Ішкі ылғалды отынның құрамын 

лабораториялық зерттеуде 105°С немесе 130°С температураға дейін 

қыздыратын кептіргіштерде анықтайды. Ал сыртқы ылғалды көбінесе табиғи 

кептіру арқылы жоғалтады. 

Тәжірибелік жағдайда жылу техникалық есептеуді жеңілдету үшін 

құрамындағы заттардың өзгеруіне байланысты отынның төрт агрегаттық 

құрамын қарастырады: жұмысшы, аналитикалық (лабораториялық), құрғақ 

және жанғыш массалар. 

Отынның жұмысшы массасы деп оның жанғыш бөлігімен қатар күл 

және ылғалдан тұратын, әрі тұтынушыға табиғи жағдайда қолдануға 

жарайтын мөлшерін айтамыз. Отынның толық құрамы былай белгіленеді: 

 

Ср + Нр + Ор + Np + Sp + Ар + Wр = 100% .  (1.1) 

 

Теңдіктегі қосындылар отынның құрамындағы химиялық элементтердің 

толық массаға шаққандағы проценттік шамасын көрсетеді. Индекстері 
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массаның қандай түріне жататынын көрсетеді. Мысалы көміртегінің 

жұмысшы массасы – Ср  (рабочая масса углерода), немесе лабораториялық 

(аналитикалық) – Са , құрғақ (сухая) массасы – Сс , жанғыш (горючая) массасы 

- Сr   деп белгіленеді. 

Отынның қасиеті туралы тереңірек білу үшін лабораториялық зерттеу 

қажет. Онда отынның аналитикалық массасын анықтайды. Ол үшін оның 

құрамынан сыртқы ылғалды, яғни бос ылғалды кептіру арқылы жоғалтады. 

Процентке шаққандағы аналитикалық массаның құрамы былай өрнектеледі: 

 

Са + На + Оа + Na + Sa + Aa + Wa = 100% .  (1.2) 

 

Ал отынның құрғақ массасында ылғал мүлде болмайды да, оның 

процентке шаққандағы құрамы былайша анықталады: 

 

Сс + Нс + Ос + Nс + Sс + Ас = 100% .  (1.3) 

 

Отынның жанғыш массасына күл мен су қатыспайды, сол себепті оның 

процентке шаққандағы құрамы келесі теңдеумен анықталады: 

 

Сr + Hr + Or + Nr + Sr = 100% .   (1.4) 

 

Отынның жалпы құрамы мен оның элементтерінің қатынастық 

байланыстардағы өрнектелуін 1.1 - суреттен көруге болады. 

 

 
І – жанғыш;  ІІ – құрғақ; ІІІ – аналитикалық; ІV – жұмысшы массасы 

1.1 сурет – Отынның жалпы  құрамы 
 

Барлық жылулық есептеулерді отынның жұмысшы массасына (негізгі) 

байланысты жүргізеді. Бірақ оның құрамы әр кезде тұрақты емес. Себебі 
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ылғал мен күлдің мөлшері айнымалы болады. Сондықтан көп жағдайда 

есептеудің бір жолын екінші жолына көшуге тура келеді. Егер, зерттеу 

бойынша отындағы көміртегінің құрғақ массасы белгілі болса, онда оның 

жұмысшы массасын былай анықтауға болады: 
 

100

W100 p

р СС с

−
= .     (1.5) 

 

1.3-кестеде отынның бір массасынан келесі массасына көшу үшін 

көбейткіштері берілген. 

 

1.3 кесте – Отынның массалық құрамын есептеуге арналған 

көбейткіштері 

Отынның 

процентке 

шаққандағы 

белгілі массасы 

Анықталатын процентке шаққандағы массалар 

жұмысшы аналитикалық құрғақ жанғыш 

Жұмысшы 1 

р

а

W

W

−

−

100

100
 

рW−100

100
 

рр WА −−100

100
 

Аналитикалық 

а

р

W

W

−

−

100

100
 

1 

аW−100

100
 

аа WА −−100

100
 

Құрғақ 

а

рW

100

100 −
 

100

100 аW−
 1 

сА−100

100
 

Жанғыш 

100

100 рр WA −−
 

100

100 аа WA −−
 

100

100 сA−
 1 

 

Газ тектес отын түрлерінің жанғыш бөліктері сутегіден (Н), көміртегінің 

шала тотығынан (СО), метаннан (СН4) және де көміртегінің атомдарының 

саны бестен кіші әртүрлі көмірсутектерінен (CnHm) тұрады. Негізгі жылу 

бөлгіштер болып метан мен ауыр көмірсутектер есептеледі. Ал көміртегінің 

оксиді өте аз мөлшерде ғана жылу бөледі. Газ тәріздес отынның құрамындағы 

байланыстың бөлігін жанбайтын газдар, яғни азот (N), көмірқышқыл газы 

(СО2), күкірт тотығы (SO2), оттегі (О2) және судың буы (Н2О) құрайды. 

1.3 Отынның жанғандағы жылу бөлу қасиеті 

Отынның ең басты қасиеті – оның жылу бөлуі. Сұйық және құрғақ 

отындардың белгілі масса бірлігі толық жанғандағы бөлінген жылу мөлшерін 

сипаттау үшін үлестік жылу бөлу көрсеткіші (кДж/кг) қолданылады. 

Ал, газ тәріздес отындардың белгілі көлем бірлігі толық жанғандағы 

бөлінген жылу мөлшерін көлемдік жылу бөлу көрсеткішімен (кДж/м³) 

анықтайды. Сондай ақ, газ тәріздес отындарды кейбір жағдайларда, бір моль 

газдың толық жанғандағы бөлінген жылу мөлшерімен де сипаттайды 

(кДж/моль). 
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Дүние жүзілік өлшем бірлігінде жылудың өлшем бірлігі ретінде кДж 

қолданылады. Ал, көп уақытқа дейін дүние дүзінде жылудың өлшем бірлігі 

ретінде кКал қолданылып келген болатын (1 кКал = 4,1886 кДж). Оның себебі 

мынада: алғашқы жылу туралы өлшем бірлік қабылданған кезде 1 кг судың 

температурасын 1 градус шамаға көтеруге жұмсалатын жылу мөлшері 1 кКал 

деп тағайындалған болатын. Ал 4,1886 кДж болса судың үлестік жылу 

сыйымдылғын сипаттайтын шама. 

Отынның жылу бөлу қасиетін екі түрлі тәсілмен анықтауға болады, 

біріншісі – есептеу, екіншісі – тәжірибелік тәсіл. 

Есептеу тәсіліндегі ең тиімдісі Д.И. Менделеевтің формуласы. Сұйық 

және құрғақ отындардағы жоғарғы үлестік жылу бөлу мөлшерін былайша 

анықтайды: 

Qв = 339 C + 1256 H – 109 (O – S),   (1.6) 

 

мұндағы, С, Н, О және S отындағы әр элементтердің (орнына сәйкес көміртегі, 

сутегі, оттегі және күкірт) құрамын  %-дық мөлшерде көрсетеді.  

Ал төменгі үлестік жылу бөлу мөлшерін мына формуламен анықтайды. 

 

Qн = Qв – 25 (9H + W),    (1.7) 

 

мұндағы, Qн – тәжірибедегі бөлінген пайдалы жылу мөлшері. Ал, азайтқыш 25 

(9H + W) – отынның жану кезіндегі ылғалды буға айналдыруға жұмсалған 

жылудың үлестік мөлшері. Н пен W – отындағы сутегі мен ылғалдың % 

мөлшері. 

Газ тәріздес отындардың жылу бөлу мөлшері, осы газдың құрамындағы 

әрбір заттардың (көміртегі тотығы – СО, сутегі – H2, метан – СН4, ауыр 

сутекті көміртектер – CnHm) мөлшеріне байланысты анықталады. Олардың 

жоғарғы жылу мөлшерін мына формула бойынша анықтайды: 

 

HCСНHCOQ тn

с

в 639399)(128 42 +++= ,  (1.8) 

 

ал төменгі жылу бөлу мөлшері анықталғанда жоғарғы теңдеу былайша 

түрленеді: 

 

тn

с

н HCСНHCOQ 589359108128 42 +++=  .                (1.9) 

 

Жоғарыда келтірілген формулада газдардың мөлшері проценттік 

шамамен қалыпты жағдайда келтірілген. Әр элементтің алдындағы 

коэффициенті олардың өзара қандай қатынаста жылу бөлінетіндігін көрсетеді. 

Ал с

вQ  анықтау формуласындағы коэффициенттердің төмендеуі жылудың бір 

бөлігінің пайда болған ылғалды буға айналдыруға жұмсалғандығын көрсетеді. 

Бұл газ тәріздес отынның құрамындағы судың буы болуына байланысты. 
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Жылудың мөлшері құрғақ отынға шағып есептелетіндіктен көп жағдайда 

газдар үшін жылуды қайтадан нақтылы массаға есептеуге тура келеді: 

 

W
QQ с

в

с

н
+

=
805,0

805,0
 , (1.10) 

 

мұндағы, 0,805 – 1 м³ су буының массасы, кг;  

W– 1 м³ газдағы су буының массасы, кг. 

Ал жылудың мөлшерін тәжірибе жүзінде анықтағанда жанған отынның 

массасымен қатар тәжірибе кезінде қолданылған судың мөлшері мен 

температурасының қалай өзгергенін білу қажет. Сонда жанған кездегі жылу 

мөлшерін былай өрнектеуге болады: 
 

)1(
)(

+
−

=
g

tTA
Q , (1.11) 

 

мұндағы, Q – бөлінген жылудың мөлшері кКал/кг;  

А – судың массасы, кг; 

Т – тәжірибе соңындағы судың температурасы, °С; 

t – тәжірибенің басталардағы судың температурасы, °С; 

g – жанған отынның массасы, KF; 

φ – ауа және бөлінген газ температураларының  өзгеруін ескеретін 

көрсеткіш, кКал. Бұл көрсеткіштің шамасы тәжірибе  барысында мына 

формуламен анықталады: 

 

φ = 0,0012 (t°r - t°a), (1.12) 

 

мұндағы, t°r – жанғандағы бөлінген газдың орташа температурасы, °С; 

t°a қоршаған ауаның орташа температурасы, °С. 

Массалары бірдей әртүрлі отындар жанған кезде олардың физикалық 

және химиялық қасиеттеріне байланысты  жылу әртүрлі мөлшерде бөлініп 

шығады. Сондықтан да отындарды бір-бірімен салыстыра бағалауды 

жеңілдету үшін шартты отын деген ұғымды қолданады. Мұны енгізудегі 

мақсат бір отынның орнына басқа отынды пайдаланған жағдайда, бөлінетін 

жылу мөлшерін анықтауға негізделген. Ал, оның өлшем бірлігі ретінде 1 кг 

немесе 1 м³ отынның толық жанған кезінде бөлінетін 29307,6 кДж жылу 

мөлшері қабылданған. Шартты отынның көрсеткіші ретінде көрсетілген шама 

негізінен тас көмірдің үлестік жану жылулығына тән көрсеткіш. Кез келген 

отынды шартты отын шамасына аудару үшін, оның жанғанда бөлетін жылу 

мөлшерін шартты отынның бөлетін жылу мөлшеріне бөлу қажет: 

 

. (1.13) 

 29307

p

H
кал

Q
Э =
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Мұнымен қатар жылу өндіргіш қазан құралдарда отынның қолданылатын 

түрлеріне байланысты техникалық эквивалент деген көрсеткіш те 

пайдаланылады: 

 

29307

k

p

H
тех

SQ
Э

•
=  , (1.14) 

 

мұндағы, p

HQ -отынның жану жылулығы;  

Sk – қолданылатын жылу өндіргіш қазанның орташа пайдалы әсер 

коэффициенті. 

1.4-кестеде отындардың негізгі түрлерінің калориялық 

эквиваленттерінің мәндері келтірілген. 

 

1.4 кесте – Отындардың негізгі түрлерінің бөлетін жылуы мен 

калориялық эквиваленті 

Өндірісте қолданылатын отынның 

негізгі түрлері 

Бөлінетін жылу 

мөлшері, кДж  

Калориялық 

эквивалент 

Шартты отын (Донецк тас көмірі) 

Тас көмір 

Антрацит 

Қоңыр көмір 

Торф 

Ағаш 

Мұнай 

Бензин 

Дизель жанармайы 

Мазут 

Газдар: 

-табиғи 

-сулы 

-шырақ 

-сұйықталынған 

29307 

29310 

30230 

14235 

13440 

12560 

41867 

45216 

42704 

41448 

 

35586 

10885 

18003 

46000 

1,00 

1,00 

1,03 

0,49 

0,46 

0,43 

1,42 

1,57 

1,45 

1,40 

 

1,21 

0,37 

0,67 

1,56 
 

1.4 Отынның жануы 

Жылу мен жарық шығара жүретін тотығу реакцияларын жану – деп 

атайды. 

Жану ауада оттегіне қарағанда баяу жүреді, өйткені ауада азот оттегінен 

көп, сондықтан жанатын заттың бетімен оттегі молекулалары таза оттегінде 

жанған кездегіден аз мөлшерде жанасады. Ауада жану кезінде температура 

көп көтерілмейді. Себебі бөлінген жылу жану өнімдерімен бірге азотты 

жылытуға жұмсалады. 

Затты ауада жағу үшін, белгілі бір температураға дейін қыздыру керек, 

ол осы заттың от алу температурасы деп аталады. Мысалы, күкірт пен 
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ағаштың от алу температурасы +270°С-ге жуық, көмірдікі +350°С. Тұтанған 

затқа ауа келіп тұрса, ол әрі қарай жана береді: өйткені жану кезінде бөлінген 

жылу заттың от алу температурасынан жоғары. 

Сонымен жану үшін затты от алу температурасына дейін қыздыру керек 

және де оттегі үздіксіз келіп тұру қажет. Кейбір заттардың от алу 

температурасы 1.5 кестеде келтірілген. 

Бұл кестеде көрсетілген температуралар мөлшерлі түрде келтірілген. 

Себебі олар заттардың агрегаттық жағдайлары мен құрамындағы судың 

(ылғалдың) мөлшеріне және де отынның уатылған шамасы мен оттегінің 

концентрациясына байланысты болады. 

 

1.5 кесте – Заттардың от алу температурасы 

Жанғыш заттардың аттары От алу температурасы, °С 

Торф 

Ағаш 

Ағаш көмірі 

Тас көмір 

Кокс 

Дизель жанармайы 

Бензин 

Көміртегі оксиді 

Метан 

Сутегі 

225-230 

270 

350 

470 

700 

240-300 

415-425 

650 

700 

580 

 

Жану туралы қарапайым мысал қарастырайық, 1.2 суретте (а) отынды 

жағу үшін қарапайым жабдық қатты отын (ағаш, тас көмір) оттығының 

схемасы берілген. Оттықта жанып жатқан отынға ауа төменгі саңлаудан – 

желтартпадан келеді. Газ тәрізді өнімдердің таза ауада жанғанда тез алмасуын 

қамтамасыз ету үшін ауа үрлейтін машиналар қолданылады немесе оттыққа 

мұржа орнатылады. Қатты қызған газ тәрізді өнімдер жанғанда жылуды бу 

қазандарындағы суға немесе басқа қондырғыларға беріп мұржа арқылы 

жоғары көтеріледі. Сөйтіп, үстінде отын жатқан тордың саңлаулары арқылы 

астыңғы жағынан таза ауа сорылады да, ауаны ішке қарай таратып отырады. 

Жану және химиялық реакциялардың жалпы жүру заңдары осы пеш 

оттығында (1.2 сурет) да толық жүреді. 

Заттардың ауада жану реакциясының мәні – олардың оттегімен өзара 

әрекеттесуіне байланысты болады. 

Заттар бірімен-бірі зат массасының сақталу заңына бағынып, белгілі 

арақатынаста әрекеттеседі. Отын жанған кезде оттегімен белгілі бір масса 

қатынасында өзара әрекеттеседі. Сондықтан, оттыққа отынның толық 

жануына қажетті мөлшерде  оттегі келіп тұруы керек. Егер оттыққа келіп 

жатқан ауа жеткіліксіз болса, онда мұржадан жанып үлгермеген заттар мен 

көмірдің ұсақ түйіршіктері – күйе шыға бастайды. Мұржадан шығатын 
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түтіннің түсі күйе  бөлшектері болғандықтан қара болады. Іс жүзінде отын 

толық жану үшін пешке ауаның артығырақ келуін қамтамасыз ету керек. 

 
1– жанғыш заттар; 2 – жалын; 3 – отын; 4 – керосин; 5 – ауа берілетін саңлау 

1.2 сурет – Пештің (а) және керосин шамының (б) сұлбасы 

 

Егер ауа көп мөлшерде келіп тұрса, отын толық жанады, бірақ одан 

бөлінетін жылу ауаның артық мөлшерін жылыту үшін  босқа шығындалады. 

Отынның толық жануын сипаттау үшін жануға қатысатын ауаның 

теория (есептеу) жүзіндегі қажет мөлшерімен қатар, отынның толық 

жанғандағы ауаның нақтылы мөлшері мен жанатын өнімдердің құрамын білу 

қажет. Ал, бұл заттардың мөлшері отынның элементтік құрамына байланысты 

есеп жүзінде анықталады. 

1 кг сұйық немесе қатты (құрғақ) отынды жағу үшін жұмсалатын 

оттегінің жалпы мөлшерін (кг) былайша мына формуламен анықтауға болады. 

 

Oт = 2,67C + 8H + S–O.                       (1.15) 

 

Бұл формуладағы тұрақты коэффициенттер әр элемент жанған кезде 

қанша оттегінің жұмсайтын қатнасын көрсетеді, ал олардың анықталу жолы 

1.6 – кестеде келтірілген.  
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1.6 кесте – Химиялық элементтердің жану кезінде оттегінің сіңіру 

мөлшерін анықтау 

Оттегімен қосылатын 

химиялық 

элементтердің аты 

Реакция 

теңдеулері 

Реакциядағы 

заттардың 

молекулалық 

салмақтары 

1 кг химия-

лық элементті 

жағуға  қажет 

оттегінің сал-

мағы, кг 

Көміртегі (С) 

 

Сутегі (Н) 

 

Күкірт (S) 

С + О2 = CO2 

 

2H2 + O2 = 2H2O 

 

S + O2 = SO2 

12 + 32 → 44 

 

4 + 32 → 36 

 

32 + 32 → 64 

67,2
12

32
=  

8
4

32
=  

1
32

32
=  

 

Негізінде жану процесі ауаның массалық құрамында, яғни 23,2 бөлігі 

оттегінен тұратын ортада жүреді. Сондықтан есеп жүзіндегі ауаның 1 кг 

отынға қатысты массалық мөлшерін (кг/кг) келесі формуламен анықтайды: 

 

2,23

100)867,2( OSHC
L

−++
= .                                  (1.16) 

 

Ал отынның элементтік құрамы процентпен берілген жағдайда мына 

формуламен анықталады: 

 

2,23

)867,2( OSHC
L

−++
= .                                      (1.17) 

 

Егер ауаның мөлшерін көлемдік бірлікте анықтау қажет болса, онда (1.17) 

теңдеуді қалыпты жағдайдағы (t = 0°C; Р = 101,3кПа) ауаның тығыздығына ) 

бөлеміз. 
 

OSHCOSHC
L

30

)867,2(

293,12,23

)867,2( −++
=

•

−++
=  .                    (1.18) 

 

Ал, газ тәріздес отындарды жағуға жұмсалатын ауаның көлемдік мөлшері 

(м³/м³) былайша анықталады: 

21

)
4

()(5,0 22 OHC
m

nHC

L
mn

Г

Т

−+++

= ,                             (1.19) 

 

мұндағы, n – көміртек атомдарының саны;  

m – сутек атомдарының саны;  

21-оттегінің ауадағы көлемдік мөлшері, %.  

Ал формуладағы коэффициенттердің анықталуы 1.7-кестеде келтірілген. 
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1.7 кесте - Газ тәріздес отындардың жану кезіндегі оттегін сіңіруін 

көлемді бірлікте (м³) анықтау 

Оттегімен қосылатын 

химиялық заттардың 

аттары 

Реакция теңдеуі Реакцияға 

қатысатын 

заттардың 

көлемдік 

(мольдік) 

мөлшері 

1 көлемдік 

(мольдік) 

жағуға 

жұмсалатын 

оттегінің 

көлемі 

Сутегі (Н2) 

 

Көміртегі оксиді (СО) 

 

Бутан (С3Н8) 

2Н2 + О2 = 2H2O 

 

СО + О2 = СО2 

 

С3Н8 + 5О2 = 3СО2 + 

4Н2О 

2 – 1 

 

1 – 0,5 

 

1 – 5 

n = 3 

m = 8 

1/2 = 0,5 

 

0,5/1 = 0,5 

 

3+8/4= 5 

 

 

Нақтылы жағдайда есептеу жүзінде анықталған ауаның мөлшерімен 

отынды толық жағу мүмкін емес, оның басты себебі отынның өзіндік 

қасиеттеріне байланысты. Ал оның бірі ауамен толық араласпауында. 

Сондықтан отынды толық жағу үшін ауаны артық мөлшерде қолданады, бұл 

ауаның жану кезіндегі нақтылы мөлшері (Lд) деп аталады. 

Ауаның нақтылы мөлшері жану кезінде арнайы өлшегіш құралдармен 

немесе ауаның артық берілу коэффициенттерімен ( ) анықталады. 

Ауаның нақтылы мөлшерін есептеу жүзіндегі мөлшеріне (Lт) қатнасын 

ауаның артық берілу коэффициенті деп атаймыз 

 

т

д

L

L
= .                                                 (1.20) 

 

Ауаның артық берілу коэффициент мөлшері қолданылатын отынның 

түрлеріне, жану жағдайына және осы отынды жағатын құралдардың түрлеріне 

байланысты болады (1.8 кесте). 

Жану кезіндегі ауаның нақтылы қолданылған мөлшерін (Lд), ауаның 

артық берілу коэффициенті мен есеп жүзінде қолданылатын ауаның мөлшері 

(Lт) арқылы анықтайды. Мұндағы ауаның артық берілу коэффициентін 

жанған өнімдердің (О2, СО, СО2 N2) құрамдары арқылы есептейді. Олардың 

мөлшері газоанализаторлар арқылы анықталады. 

Қарапайым газоанализатор арқылы жанған өнімдерді анықтау схемасы 

1.3-суретте көрсетілген. Іштен жану моторында жұмыс істеп шыққан газ 

өнімдері 100 мл ерітінділер толтырылған тізбекті түрде орналасқан әйнек 

түтікшелер арқылы өткізіледі. Әрбір түтікшеге белгілі мөлшерде жұмыс 

істеген әртүрлі газдар сіңіріледі. Қабылдағыш түтікшедегі қалған газ мөлшері 

анықталады да сол сияқты басқа түтікшелерде ыдыстағы көрсеткіш сызықтар 

бойынша өзге газдардың да шамасы анықталады. 
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1.8 кесте – Отын түрлеріне байланысты ауаның артық берілу 

коэффициенттерінің ( ) мөлшері 

Отынның түрлері   

Газ тәріздес 

Бензин 

Дизель жанармайы 

Тозаң тәрізді 

Торф, ағаш, бурыл көмір 

Тас көмір 

Кокс, антрацит 

Ауыл шаруашылық өнімдерінің қалдықтары 

1,05 – 1,20 

0,90 – 1,15 

1,20 – 1,40 

1,04 – 1,10 

1,50 – 2,00 

1,30 – 1,90 

1,40 – 1,60 

1,60 – 2,00 
 

Бірінші түтікшеге көмір қышқыл газын (СО2) сіңіргіш калий ерітіндісі 

(КОН) толтырылған, ал екінші түтікшеге пирогаллол (С6Н3(ОН)3) сілтілік 

ерітіндісі толтырылған. Ол оттегіні еріту үшін қажет. Отынның шала 

жануынан шығатын зат – көміртегінің қанықпаған тотығын (СО) сіңіру үшін 

үшінші түтікшеге бір хлорлы мыстың (CuCl) аммиакты ертіндісі толтырылған. 

Бұл анализаторға түскен газдардың (СО2, О2, СО) проценттік мөлшері 

түтікшелердегі көрсеткіш сызықшаларының көмегімен анықталады. Осыдан 

соң азоттың жану өнімдеріндегі проценттік мөлшерін мына формуламен 

анықтайды: 
 

N2 = 100 – (CO2 + O2 + CO).                                 (1.21) 

 

Ал, ауаның артық берілу коэффициенттерінің (ά) мөлшерін келесі 

формуламен есептеуге болады 

 

2

2 )5,0(76,3
1

1

N

COO −
−

= ,                                       (1.22) 

мұндағы O2,  N2, СО оттегінің, азоттың, көміртегі оксидінің жанған өнімдегі 

проценттік мөлшері. 

Жанған өнімдердің құрамында СО мен N2 болуы жанудың шала 

болғанын көрсетеді. Ал, толық жану болған кезде (1.23) формула былайша 

қысқарады: 

 

                                                 (1.23) 
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1 – бекіткіш шүмек; 2 – сіңіргіш ерітінділер толтырылған түтікшелер; 3 

– 100 мл газға арналған қабылдағыш түтікше; 4 – теңестіргіш түтікше 

1.3 сурет – Қарапайым газоанализатормен анықтау схемасы 
 

Тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Отынның маңыздылығы неде? 

2. Отынның анықтамасы. 

3. Отынның түрлері немесе жіктелуі. 

4. Отынның элементтік құрамы қандай? 

5. Отынның құрамындағы химиялық элементтердің мөлшері қандай 

шамада болады? 

6. Отынның агрегаттық құрамы қалай жіктеледі және олардың өзара 

айырмашылығы қандай? 

7. Отынның жылу бөлу қасиеті. 

8. Жылудың шамасы немен өрнектеледі? 

9. Отынның жылу бөлу қасиетін қандай тәсілдермен анықтайды және 

қалай? 

10. Жоғарғы және төменгі жану жылулығы дегеніміз не, олардың қандай 

ерекшелігі бар? 

11. Жану жылулығын анықтайтын формулалар қандай? 

12. Шартты отын ұғымы не үшін енгізілген және оны қалай түсінуге 

болады? 

13. Жану дегеніміз не? 

14. Заттың от алу температурасы дегеніміз не және оның маңызы 

қандай? 

15. Жану процесі неге байланысты болады? 

16. Химиялық элементтердің жану кезінде оттегінің сіңіру  мөлшерін 

қалай анықтайды? 

17. Құрғақ және сұйық отынның жануы кезіндегі ауаның массалық және 

көлемдік мөлшері қалай анықталады? 

18. Газ тәрізді отынның жануы кезіндегі ауаның мөлшері қалай 

анықталады? 

19. Ауаның артық берілу коэффициенті дегеніміз не? 

20. Отын жанғанда қандай өнімдер бөлінеді және олар қалай 

анықталады? 
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2 Мұнай және мұнац өнімдері 

 

2.1 Мұнайдың физикалық қасиеті және құрамы 

Мұнай – май тәрізді, жанғыш, қара қоңыр түсті, өзіне тән иісі бар сутегі 

мен көміртегінің түрлі қоспаларынан тұратын сұйық табиғи шикізат. Ол судан 

жеңіл, суда ерімейді. 

Адам баласына мұнайдың бұдан 6000 жылға жуық бұрын белгілі 

болғаны қазір мәлім болып отыр. Ең қарапайым ертегілер мен аңыздарға көңіл 

аударайық. Алғашқы мұнайды кездестірген Евфрат пен Тигр өзенін бойлаған 

тұрғындар деген деректер айтылады. Мұнда мұнай жер бетіне өздігінен 

шығып жатқан көрінеді. Адамдар оның алғашқы қасиеттерін анықтаған соң өз 

мұқтаждықтарына пайдалана бастаған. Ал діни орындар мұнайдан шыққан 

жалынды арнайы орындарға орналастырып халықты қорқытып басқаруға 

жұмсаған. Ал кейбір деректерге сүйенсек мұнайдың бальзамдық қасиетін де 

адамзат сол баста біліп, әр түрлі емдеу мақсатында пайдаланған.  Аты әлемге 

әйгілі көне Греция әскерлері өздері шабуылдаған қалалардың қамалдарын 

алған кезде, арнайы дайындалған адамдар лақтырығыш машиналармен 

ғажайып, жанғыш, сұйық қоспа толтырылған ыдыстармен атқылаған. Бұдан 

пайда болған жалынды сумен өшіруден ешқандай нәтиже шықпаған. 

Сондықтан да бұл қоспаны судың бетіне де құюға болатын болған. Бұған 

дәлел 670-жылы арабтардың флоты Византияның астанасы – 

Константинополь қаласын қоршаған кезде қаланы қорғаушылар теңізге көп 

мөлшерде жанғыш қоспаны лақтырып оған өрт қойған, содан санаулы 

сағаттан соң арабтардың кемелері түгелдей жанып кеткен. Басқа да көптеген 

аңыздардан тағы да көптеген қызықты материалдар кездестіруге болады. 

Марко Полоның айтуы бойынша, ХІІІ ғасырда Баку тұрғындары 

мұнайды жарық алу үшін және медициналық мақсаттарда да пайдаланған. 

Россияда алғашқы мұнай заводы 1745 жылы Ухта өзені бойында 

салынды. Алғашқы мұнай скважиналары 1848 жылы Бакуде, 1858 жылы 

АҚШ-та (Пенсильвания штатында) бұрғыланды. Қазақстанда мұнай іздеу мен 

барлауға бағытталған бұрғылаулар 1892 жылы Жайық-Жем алқабында 

басталды. Осындағы Қарашүңгіл мұнай кенінде 1899 жылы бұрғыланған № 7 

скважина 40 м тереңдіктен тәулігіне 25 тоннаға дейін мұнай беретін фонтан 

атқылады. Екінші күшті мұнай фонтанын 1911 жылы 29 сәуірде Доссорда 

бұрғыланған № 3 скважина 226 м тереңдіктен береді. 1914 жылы Мақат мұнай 

кені пайдалануға берілді. 

Қазіргі кезде мұнай таптырмайтын химиялық шикізат көзі болып 

есептеледі. Бүгінде, мұнайдың жер қойнауында негізінен 2000 м тереңдікке 

дейін орналасатыны бізге мәлім. 

Мұнай өндірудің негізгі көздері болып  ТМД елдері, Таяу шығыс елдері, 

Солтүстік және Оңтүстік Америка, Канада, Румыния есептелді. 

Мұнайдың тығыздығы – 750 . . . 1030 кг/м³, ал жанғандағы жылу бөлінуі 

– 41000 . . . 46000 кДж/кг аралығында. 
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Мұнайдың құрамы 3 түрлі әдіспен анықталады. Біріншісі – фракциялық, 

екіншісі – топтық (группалық), ал үшіншісі – элементтік құрамдарына 

байланысты. Осыларды жеке-жеке қарастырайық.  

 

2.1.1 Фракциялық құрамы. 

Көмірсутек қоспаларының түрлі байланыстарының белгілі бір 

температуралық аралықта қайнайтын бөліктерін мұнайдың фракциялары деп 

атаймыз. 

Мұнай негізінде көмірсутектер қоспасынан тұратындығына тәжірибе 

жүзінде көз жеткізу қиын емес. Егер мұнайды 2.1 суретте көрсетілген аспапта 

қыздырсақ, мынадай өзгерісті байқауға болады: ол белгілі бір затқа нақты бір 

температура кезінде айналмайды, мұнай ыдырайтын температура шегі өте кең 

болады. Ең алдымен аздап қыздырған кезде көбінесе молекулалық массасы 

шағын және қайнау температурасы төмен заттар буланады, ал одан соң 

температура кезінде молекулалық массасы үлкен, т.б. заттар булана бастайды. 

Бұдан біз мұнайдағы фракциялардың түрлері олардың қайнау 

температурасына байланысты болатынын көре аламыз, ал олардың  түрлері 

мен қайнау температуралары 2.1 кестеде келтірілген. Мұнда қайнау 

температурасының диапазоны өте кең аралықты алып жатқанын көре аламыз. 

Жеке фракциялар шартты түрде белгілі температуралық аралықтарға бөле 

отырып көрсетілген. Бұлар қазіргі тауарлық белгі түрінде халық 

шаруашылығында кең қолданысқа еніп отыр. Ал алдағы тақырыптарда біз бұл 

фракциялар тұрақты түрде қалмай әрі қарай да ыдырайтынын қарастырамыз. 

 

 
1 – мұнай құйылған колба; 2 – спирт шамы; 3 – салқындатқыш; 4 – 

бөлінген мұнай өнімі 

 

2.1 сурет – Мұнайды лабораторияда айдау 
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2.1 кесте – Мұнай фракцияларының түрлері және қайнау температурасы 

Мұнай фракцияларының атауы Қайнау температурасы, °С 

бензиндік 

лигроиндік 

керосиндік 

газоилдік 

солярлік 

мазут 

35 – 200 

50 – 250 

80 – 280 

230 – 330 

280 – 380 

415 - 420 

 

Мұнай өнімдері ішіндегі бензин, керосин, лигроин, соляр ашық түсті 

мұнай өнімдері деп аталынады. 

Бензин авиация мен автомобильдердің және өндірістік 

қондырғылардағы іштен жанатын моторлар үшін жанармай ретінде 

қолданылады. Сол сияқты бензин майды, каучукты еріткіш ретінде, матаны 

тазартуға және т.б. жағдайларда қолданылады. Лигроин, газоил, соляр дизель 

моторлары үшін жанармай дайындауға қолданылады. Керосин – дизель, 

реактивті самолеттер (ұшақтар) моторлары мен ракеталардың (зымыран) 

жанармайы ретінде қолданылады. 

Мұнайдан ашық түсті өнімдер алынғаннан кейін қара түсті тұтқыр 

қоймалжың сұйық зат қалады, ол – мазут (қара май) деп аталады. Қосымша 

айдау арқылы мазуттан автотрактор, авиация майы және т.б. жағармайлар 

алынады. 

 

2.1.2 Топтық құрамы. 

Мұнайлардың құрамы бірдей емес, олар мұнайдың өндірілетін орнына 

және жер қойнауында жатып пісу уақытына байланысты. Бірақ олардың 

бәрінде де көмірсутектердің негізгі үш түрі – парафиндер (алкан), нафтендер 

(циклан) және аромат (арен) қоспалары болады. Бұлардан басқа да қанықпаған 

көмірсутектер (алкен) аз мөлшерде органикалық қосылыстар болады. 

Мұнымен қатар смола және асфальт заттары сияқты үлкен қосылыстар да бар. 

Парафиндер немесе алкандар деп – қаныққан көмірсутектер тобын 

айтамыз және жалпы формуласы CnH2n+2. Барлық қаныққан көмірсутектер 

атауының соңы – «ан» деген жұрнақпен бітеді. Бұлардың қатарына метаннан 

(СН4) бастап алғашқы төртеуі газ түрінде, келесі он бір көмірсутек пентаннан 

(С5Н12) бастап сұйық, ал гексадеканнан (С16Н34) әрі қарай қатты заттарға 

жатады. 

Бұл қаныққан көмірсутектер бәрі де суда ерімейді, бірақ органикалық 

еріткіштерде жақсы ериді. Ал молекулалық массаларының өсуіне байланысты 

олардың балқу және қайнау температуралары да біртіндеп артады. 

Молекула тізбектері тармақталмаған байланыста болатын 

көмірсутектерді нормальді деп атайды да, атауларының алдынан n әрпін 

қояды. Ал изомерлік көмірсутектердің молекулалары тармақталып 

орналасады. Бұларды төменгі мысалдардан көруге болады. Мысал үшін 

бутанды (С4Н10) қарастырайық. 
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Көмірсутектік тізбектің өсуімен бірге молекулалар арасындағы 

тартылыс күші арта түседі, сондықтан да заттардың балқуы немесе қайнауы 

үшін осы күшті жоюға неғұрлым жоғары температура қажет болады. 

Физикалық қасиеттер молекулалардың кеңістік құрылысына да тәуелді. 

Мысалы, атомдары тармақталған тізбекті көмірсутектер тармақталмаған 

көмірсутектерге қарағанда едәуір төмен температурада қайнайды. Мұның 

себебі тармақталмаған құрылысты молекулалар тармақталған құрылысты 

молекулаларға қарағанда біріне-бірі тығызырақ жақындасып, өзара күшті 

әрекеттеседі, сондықтан молекула аралық күшті жеңу үшін бірінші жағдайда 

күштірек қыздыруға тура келеді. Зат молекулалары неғұрлым көбірек 

тармақталған болса, молекула аралық өзара әсері соғұрлым азырақ және оның 

қайнау температурасы соғұрлым төменірек болады. Н (нормальный) – және И 

(изомерный) – парафиндердің бұл қасиеттері отынды пайдалануда өте 

маңызды болып табылады. Сондықтан да дизельдің жұмсақ істеуін 

қамтамасыз ету үшін дизель жанармайының құрамында Н – парафиндердің 

болуы қажет болса, ал бензиндерде жоғары детонациялық қарсылық көрсетуі 

үшін И – парафиндердің болуы қажет болып табылады.  

Мұнымен қатар парафинді көмірсутектердің жоғары температурада 

қатуына байланысты, майлағыш заттар мен жанармайлардың қыста 

қолданылатын түрлерінің құрамында болуы зиянды деп саналады. 

Сонымен сұйық алкандар өте жоғары мөлшерде (40÷60%) мұнайдың 

150°С температурасында қайнайтын фракцияларында кездеседі. 

Нафтендер немесе цикландар – тұйық тізбек жасайтын циклді 

көмірсутектер. Кейде оларды циклопарафиндер деп те атайды. 

Циклопарафиндер құрамының өзіне сәйкес келетін парафиндерден 

айырмашылығы – олардың молекуласында сутегінің екі атомы кем болады. 

Осы атомдар үзіліп қалғандықтан, көміртегі атомдары тұйықталған сақина 

жасайды. Оны сұлба түрінде былай көрсетуге болады: 

 

 
Сондықтан цикландардың жалпы формуласы CnH2n болады. Мысал ретінде 

бұлардың құрамына циклобутан (С4Н8), циклопентан (С5Н10), циклогексан 

(С6Н12) т.б. кіреді. 
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Циклопарафиндер молекуласында көмірсутектердің бүйір тізбегі де 

болады, мысалы: 

 
 

Құрылысы жоғарыда көрсетілген цикландардың парафиндермен көп 

ұқсас жерлері бар. Олардың химиялық активтігі аз, өздері жанғыш, олардағы 

сутегі атомдарының орнын галогендер баса алады. 

Нафтен көмірсутектері, молекулалық массалары бірдей парафиндермен 

салыстырғанда, төменгі температурада тотығуға инертті болып келеді. 

Температура жоғарылаған сайын (400°С – жоғары) циклондардың тотығуға 

тұрақтылығы Н – парафиндерден асып түсіп – И – парафиндерге ұқсастау 

болады. 

Нафтен көмірсутектерінің балқу температурасы төмен болғандықтан, 

заттардың құрамына кіре отыра олардың қату температурасын төмендете 

түседі. Сондықтан да жанармай мен жағармайдың қысқы түрлерінде болуы 

өте қажет. Жоғары температурада тотығу процесіне төзімділігі бензиннің 

құрамында жүргенде, олардың детонацияға (жарылыс, қопарылыс) 

қарсылығын жоғарылата түседі. Нафтен көмірсутектерінің мұнайдың 

құрамындағы мөлшері 20 - 30% болса, ал май фракцияларында 70%-ға дейін 

немесе одан да жоғары болады. 

Аромат (арен) көмірсутектердің аромат деп аталу себебі – олардың 

ішінде алғаш белгілі болған заттың хош иісі болған. Құрылысы және 

химиялық қасиеттер жөнінде сөзсіз осы топқа жататын көптеген заттардың 

хош иісі жоқ екені кейінірек белгілі болды. Осыған қарамай, бұл 

қосылыстардың тарихи қалыптасып қалған ескі жалпы атауы осы уақытқа 

дейін сақталып қалды. 
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Аромат көмірсутектердің молекулалары бензолдық сақинаны құрайды. 

Бензолдық сақинада үш дара байланыстар үш қос байланыспен кезектесіп 

түсіп отырады. 

 
Ал бензолдың өзі оңай қайнайтын (80,1°С) түссіз, сұйық зат, ол суда 

ерімейді және өзіне тән иісі бар. Салқындатқан кезде ол оңай қатайып, ақ 

түсті кристалды массаға айналады, оның балқу температурасы 5,5°С. 

Мұнай өнімдерінде кездесетін аромат көмірсутектер құрылысы мен 

құрамы жағынан бензолға қарағанда әлдеқайда күрделі болып келеді. Жеңіл 

мұнай өнімдерінде (бензинде) кездесетін көмірсутектерінің жалпы формуласы 

CnH2n–6 болып, бензол сақинасынан және қосымша жанама тізбектелген 

парафиндерден тұрады. Химиялық реакциялар кезінде бензолдық сақина 

бұзылмай, тіпті температуралары жоғарылаған кезде де тұрақтылығы 

сақталады. Бензол катализатор қолданып жоғары температурада сутегімен 

қосылып нафтен көмірсутектерін құрайтынын мына химиялық қосылыстан 

байқауға болады: 

 
 

Ароматты көмірсутектер өзіндей молекулалық массалы нафтендер мен 

парафиндерге қарағанда, қайнау температурасы, тұтқырлығы, тығыздығы 

жағынан жоғары. Ал температурасы төмендеген сайын тұтқырлығы өте 

жылдам көтеріледі, сондықтан майлағыш заттардың қасиетіне кері әсер етеді. 

Ароматты көмірсутектер тотығуы өте тұрақты болғандықтан, олардың 

бензиндердің құрамында болуы жанармайдың детонациялық төзімділігін 

арттыра түседі. Ал ароматты көмірсутектердің бұл қасиеттері дизель 

жанармайларында өздігінен оталудың кешігу периодының ұзаруына 

байланысты, дизель өте серпімді (ауыр) жұмыс істеуіне жағдай туғызады. 

Сондықтан олардың дизель жанармайының құрамына кіруі қажетсіз болып 

табылады. 

Мұнай өнімдерінің құрамында ароматты көмірсутектер 85%-ға дейін 

кездеседі. 

Қанықпаған көмірсутектер мұнайда термохимиялық өңдеу кезінде пайда 

болады. Бұл көмірсутектер топтары қасиеті мен құрылысына  байланысты 

әртүрлі болғанымен  әрқашанда дара немесе бірнеше жұп болғанымен тіпті 
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үштік байланысты ашық тізбектер құрайды. Көп жағдайда мұнай өнімдерінде 

олефинді көмірсутектер алкендер түрінде, жалпы формуласы Cn H2n болып, 

дара және қос байланыс түзе отырып бір-бірімен жалғасады: 

 

 
Мұнымен қатар, жалпы формуласы Cn H2-n түріндегі, өте қанықпаған, екі 

байланыс түзейтін диофинді көмірсутектер (алкадиендер) де кездеседі: 

 
 

Қос байланыстары нашар болғандықтан, сәл жоғарылау температурада 

үзіліп кетеді де оттегі немесе басқа заттармен байланыс түзеді. Молекуладағы 

қос байланыстардың саны неғұрлым көп болып әрі температура жоғары болса, 

соғұрлым тотығу процесі жылдам өтеді. Полимерлеу реакциясының 

барысында үлкен молекулалы қосылыстар түзейді. Сол себепті қанықпаған 

көмірсутектердің жанармай мен майлағыш заттарда болуы қажетсіз болып 

табылады, ал оларды тазарту кезінде бөліп алып тастайды. 

Органикалық (карбон) қышқылдарының  молекулалары көмірсутек 

радикалы (R) мен корбоксил тобынан (СООН) тұратын, жалпы формуласы R – 

СООН түрінде келтірілген қосылыстар. Көп жағдайда мұнай мен мұнай 

өнімдерінде нафтен қышқылы C H2n-1 СООН кездеседі. Нафтен қышқылдары 

барлық мұнай өнімдерінде жақсы ериді де, ал басқа органикалық еріткіштерде 

және суда мүлдем ерімейді. Нафтен қышқылдарының молекулалық массасы 

неғұрлым кіші болса, соғұрлым реакияға қатынасу қасиеті жоғары болады. 

Нафтен қышқылдарының негізгі мөлшері дизель жанармайын алатын 

мұнайдың ортаңғы фракцияларында кездеседі. Барлық органикалық 

қышқылдар этил спирті мен эфирде жылдам ериді. Негізгі тағы бір 

тоқталатын жағдай, нафтен қышқылдары түссіз металдармен әрекеттескенде 

коррозия пайда болмайды да, ал түсті металдармен (көбінесе мырыш пен 

қорғасын) жақсы әрекеттесіп тұздар түзеді. 

Смолалы-асфальт заттары құрамына көміртегі, сутегі, оттегі кейде 

күкірт пен азот кіретін өте күрделі органикалық байланыс болып табылады. 
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Бұл байланыстардың ерекшелігі – молекулалық массалары мен 

тығыздығының жоғарылығы. Смолалы-асфальт заттары бейтарап мұнай 

смоласына, асфальтендерге, карабендерге, карбоид және қышқыл мұнай 

смоласына бөлінеді. 

Бейтарап смолалар – өте қоймалжың, қою сары немесе күрең түсті 

бояғыш қасиеті бар зат. Тығыздығы – 1 г/см³, молекулалық массасы 350 мен 

900 аралығында. Элементтік құрамы: 80–85% – (С) көміртегі; 10% сутегі (Н); 

5–10% – оттегі (О). Барлық жеңіл мұнай өнімдерінде жақсы ериді де, спирт 

пен ацетонда өте нашар ериді. 

Асфальтендер – қатты, морт сынғыш, қоңыр немесе қара түсті, 

тығыздығы 1 г/см³-тен жоғары, молекулалық массасы 1000 жуық зат.  

Асфальтендер мұнайдың жеңіл фракциясы мен спиртте ерімейді де, бензолда, 

хлороформда, төртхлорлы көміртегіде жақсы ериді. Мұнайда өте аз мөлшерде 

кездеседі. Элементтік құрамында 80 . . . 83% көміртегі (С), 10% мөлшерінде 

сутегі (Н), 7–9% оттегі (О) және де 1%-дан сәл жоғары күкірт (S) кездеседі. 

Карбондер мен карбоидтер – қара түсті, тығыздығы 1 г/см³-тен жоғары 

қатты заттар. Олар хлороформ мен спиртте еріп, бензинде ерімейді. 

Карбендер мен карбоидтер табиғи асфальттарда немесе іштен жанатын 

двигательдердің тотыққан майларында, майдан пайда болған күйеде болады. 

Күкірт қосылыстары. Мұнай мен мұнай өнімдерінде күкірт жеке түрде 

немесе басқа заттармен байланысқан түрде де кездесуі мүмуін. 

Күкірт қоспалары екі түрде кездеседі біріншісі металдармен жылдам 

әрекеттесетін (активті), (H2S – күкіртті сутек, S – қарапайым күкірт және 

әртүрлі меркаптандар – өте ұшқыр ұнамсыз иісі бар), екіншісі активсіз, 

бейтарап (сульфидтер) металдармен әрекеттеспейді. Күкірт қосылыстарының 

негізгі массасының 75–80% бейтарап байланыстар алып жатады. Майлардағы 

бейтарап күкірт байланыстары жанармайларға қарағанда зиянсыздау, кейде 

тіпті пайдалы болып та келеді, себебі май пленкаларының байланысын 

күшейте түседі. Ал жанармайдың құрамында барлық күкіртті байланыстардың 

болуы өте зиянды жану кезінде күкірт немесе күкірттелген газ бөлініп 

шығады. Бұл газдар судың молекулаларымен әрекеттесіп мотор бөлшектерін 

коррозияға ұшырататын күшті қышқылдар түзейді. Мұнайда күкірт 

қосылыстары 0,1%-дан 4%-ға дейін, кейде одан да жоғары мөлшерде 

кездеседі. 

Азот қосылыстары. Құрамына азот (N)  кіретін органикалық 

қосылыстар мұнайда өте аз мөлшерде, тек сирек жағдайда 1% дейін кездеседі. 

Азот қосылыстары амиак (NH3), хлорин (C9H7N), пиридин гомологтары  

(C6H5N) т.б. түрлерде кездеседі. Бұл қосылыстардың барлығы мұнайға 

ұнамсыз иіс беріп тұрады, бірақ оларды мұнайды тазарту кезінде айырады. 

Минералды қоспалар мен сулар. Ерітінді күйінде бұлар мұнайда өте аз 

мөлшерде кездеседі, бірақ кейбіреулері металды өте күшті коррозияға 

ұшыратуы мүмкін. Сулар да мұнайда қатты механикалық түрде кездеседі. Бұл 

қоспалар мен суларды тұндыру арқылы мұнайдың құрамынан оңай шығаруға 

болады. 



28 

2.2 Мұнайды өңдеу 

Табиғи мұнайда су, минералды тұздар және әртүрлі механикалық 

қосындылар үнемі кездеседі. Сондықтан оны өңдеуден бұрын алдын ала 

судан, тұздардан тазартып, тағы басқа да бірқатар операциялар жүзеге 

асырылады. 

Мұнай өнімдерін физикалық және химиялық әдістермен алуға болады. 

Физикалық әдісті қолданғанда көмірсутектердің құрылысы өзгермейді, ал 

химиялық әдісте көмірсутектердің құрылысы да химиялық қасиеттері де 

мүлде өзгеше болады. 

Мұнайды тікелей айдау. Мұнай өңдеуде қазір кеңінен өріс алғаны 

үздіксіз жұмыс істейтін түтікті қондырғылармен мұнайды айдау әдісі болып 

табылады. Бұл әдісі мұнайды өздерінің қайнау температурасына сәйкес 

көмірсутек қоспаларынан тұратын бензин, лигроин, керосин, газоиль, соляр 

сияқты фракцияларға (дистилляторға) бөлу болып табылады. Ал жүзеге 

асыратын қондырғы негізгі екі аппараттан тұрады: түтікті пеш және 

ретификациялы колонна (2.2 сурет). 

 
1 – насос; 2 – жылу алмастырғыш; 3 – лайдан тазартқыш; 4 – мазут 

жылу алмастырғышы; 5 – түтікті пеш; 6 – ретификациялық колонна; 7 – 

салқындатқыш 

2.2 сурет – Мұнайды үздіксіз айдауға арналған түтікті қондырғының 

сұлбасы 

 

Түтікті пештің ішкі жағына иректелген құбыр орналастырылған. Пеш 

мазут немесе газ жағу арқылы қыздырылады. Түтікті құбырмен үздіксіз мұнай 

келіп тұрады, ондағы мұнай 320...350°С-ге дейін қызады және сұйықтың 

қоспасы мен бу ретінде ретификациялық колоннаға түседі. 

Ретификациялық колонна – биіктігі 40 метрдей болат цилиндр аппарат. 

Ол ішінде көлденең орналасқан табақша деп аталатын тесіктері бар бірнеше 

ондаған қалқалардан тұрады. Мұнай булары колоннаға барғаннан кейін оның 

бойымен жоғары көтеріледі де табақшадағы тесіктер арқылы өтеді. Бу жоғары 

көтерілген сайын өздерінің қайнау температураларына байланысты біртіндеп 
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суып, сұйық күйге айналады да белгілі бір табақшаға жиналады. Булануы 

нашар көмірсутектер алғашқы табақшаға жиналып, олар одан кейін газойль 

фракциясына айналады, ал одан көп буланатын көмірсутектер жоғарырақ 

жиналып керосин фракциясын құрайды, одан жоғарырақ лигроин фракциясы 

жиналады, әсіресе күшті буланатын ұшқыш көмірсутектер бу түрінде 

колоннадан шығады да бензинге айналады. Бензиннің бір бөлігі жоғары 

көтеріліп келе жатқан буды салқындату және конденсациялау үшін қайтадан 

колоннаға жіберіледі. 

Мұнайдың колоннадағы сұйық бөлігі табақшалар арқылы төмен ағып 

түседі де мазутқа айналады. Мазутпен бірге қалып қоятын ұшқыш 

көмірсутектердің булануын жеңілдету үшін төменнен ағып бара жатқан 

мазутқа қарама-қарсы өте ыстық бу жіберіледі. 

Мұнайды өңдеп айдағаннан кейін қалатын мазут көптеген ауыр 

көмірсутектердің бағалы қоспасы болып табылады. Жоғарыда айтылғандай, 

оларды қосымша өңдеп жағармай алады. Өңдеп айдау процесі кезінде мазут 

фракцияларға бөліну үшін, сірә, оны айдаған кездегідей 350°С шамасына 

дейін ғана қыздырмай (ол кезде мазут сұйық күйінде қалған), одан едәуір 

жоғары 415 - 420°С температурада қыздырылады. Бірақ, мазут құрамына 

кіретін көмірсутектердің молекуласы мұндай қатты қыздыруға шыдамай, 

айырыла бастайды. Сондықтан процесті төмен қысым кезінде вакуум 

қондырғыларында жүргізеді. Мұндай жағдайларда мазуттың көмірсутектері 

біршама төмен температура кезінде ыдырамастан бу тәрізді күйге ауысады. 

2.3-суретте көрсетілгендей ең алдымен мазут түтікті пеште қыздырылады, ал 

соңынан ретификациялы колоннаға барады. 

Жоғарыда қарастырылған процестерге ұқсас процестер нәтижесінде 

мазут буы колоннада фракцияларға бөлінеді, тазартылғаннан кейін олардан 

белгілі бір жағармайлар алынады. Мазуттың айдалмайтын бөлігі – гудрон 

колонна түбінен шығарылады. 

Мұнай өнімдерін крекингілеу. Мұнай айдау кезінде алынатын бензин 

мөлшері 9–12%-дан аспайды, бұл өсіп бара жатқан қажетті өтей алмайды. 

Мұнай өңдеуші өнеркәсіп алдында бензин өндірудің қосымша көздерін табу 

жөнінде аса маңызды міндет тұр. Бензинді қосымша алудың көзі ретінде 

көмірсутектердің ірі молекулаларының қатты қыздырған кезде ұсақ 

молекулаларға айрылып, ыдырайтынына байланысты, бензин фракциясына 

сәйкес келетін молекулалар алу әдісі қолданылады. Бұл әдісті қолданған 

кезде: 

 

С16Н34→С8Н18 + С8Н16 

гексадекан     октан     октен 
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1 – түтікті пеш; 2 – вакуумды ретификациялы қондырғы 

2.3 сурет – Мазутты үздіксіз айдауға арналған қондырғылардың сұлбасы 

 

Молекулалық массасы кіші, өздері бензинге сәйкес келетін қаныққан 

және қанықпаған көмірсутектердің қоспасы түзіледі. 

Алынған заттар ішінара әрі қарай айрылады. 

 

С8Н18→С4Н10 + С4Н8 

С4Н10→С2Н6 + С2Н4 

С4Н10→С3Н6 + СН4 
 

Мұндай реакциялардың нәтижесінде газ тәрізді заттар пайда болады. 

Мұнай көмірсутектерінің ұшқыш заттарға айналу процесі крекинг 

(«крекинг» деген сөз «бөлшектену» дегенді білдіреді) деп аталады. Крекинг 

мұнайдан шығатын бензин мөлшерін едәуір (50–60%-ға дейін) арттыруға 

мүмкіндік береді. 

Өнеркәсіптік крекинг процесін 1891 жылы орыс инженері В.Г. Шухов 

ұсынған. Крекинг Россияда іс жүзінде тек Қазан төңкерісінен кейін ғана 

қолданыла бастады. 

Крекингтің негізгі екі түрі бар – термиялық крекинг, мұнда 

көмірсутектердің айрылу жоғары температура кезінде жүргізіледі және 

катализдік крекинг, бұл да жоғары температура кезінде катализатор 

қатысуымен жүргізіледі.  

Термиялық крекинг өнеркәсіпте былай іске асырылады: мұнай өнімдері, 

мысалы мазут, бірнеше ондаған МПа қысымда түтікті пешке беріліп, 470–

550°С шамасына дейін қызады. Бұл жағдайда көмірсутектер крекингіленеді – 

жоғарыда көрсетілгендей реакциялар жүреді. Сұйық заттар мен газ тәрізді 

заттардың қоспасын бөлу үшін крекинг өнімін ретификациялық колоннаға 

жібереді. 

Мұнайды тікелей айдап алынған бензиннен термиялық бензиннің 

айтарлықтай айырмашылығы бар, өйткені соңғының құрамында қанықпаған 
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көмірсутектер болады. Бұл көмірсутектердің қаныққан көмірсутектермен 

салыстырғанда октан саны жоғары болғандықтан, тікелей айдалған бензинге 

қарағанда, крекинг-бензиннің детонацияға төзімділігі де жоғары болады. 

Бірақ бұл бензин сақтауға жарамсыз келеді, өйткені қанықпаған 

көмірсутектердің тотығу және полимерленуі нәтижесінде ол көп ұзамай 

смолаға айнала бастайды. Мұндай смола тәрізді өнімдер бензин құбырларын 

бітеп қалады, цилиндр қабырғаларында, клапандарға және двигательдердің 

басқа да бөлімдерінде қақ түзеді. Крекинг-бензин сақтауға төзімді болуы үшін 

оған смолалануды болдырмайтын антитотықтырғыш деп аталатын зат 

қосады. 

Термиялық крекинг газдарды қанықпаған көмірсутектерінде бай болады 

(2.4 сурет). 

Катализдік крекинг табиғи немесе синтетикалық алюмосиликаттар 

қатысында жүргізіледі. 

Катализаторды қолдану процесті біршама төменгі температурада (450 –

500°С), үлкен жылдамдықта жүргізуге және сапасы жоғары бензин алуға 

мүмкіндік береді.  

 
2.4 сурет – Термиялық крекинг түрлерінің біріндегі газдардың шамамен 

алынған құрамы 

 

Катализдік крекинг жағдайында айрылу реакциясымен қатар изомерлеу 

реакциясы, яғни нормаль құрылысты көмірсутектердің тармақталған 

көмірсутектерге айналу реакциясы жүреді. Бұл жағдайда қанықпаған 

көмірсутектер термиялық крекингке қарағанда әлдеқайда аз түзіледі. Бұл 

түзілетін бензиннің сапасына әсер етеді, өйткені тармақталған құрылысты 

көмірсутектердің болуы бензиннің октан санын көбейтіп жібереді, ал 

қанықпаған қосылыстар мөлшерінің кемуі бензинді сақтауға едәуір төзімді 

етеді. 
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Катализдік крекингті техникалық тұрғыдан іс жүзіне асыру аса күрделі 

болады. 

Крекинг процесі кезінде көмірсутектер айырылуының ұшпайтын 

өнімдері катализаторды тез қаптап, басқаша айтқанда кокстеп қалатын 

болады, тіпті бірнеше минуттан кейін-ақ ол өзінің активтігін жоғалтатын 

болады. Осыған байланысты крекингті тоқтату және жиналып қалған коксты 

жағып катализатордың активтігін қалпына келтіруге тура келеді. 

Крекинг процесті дамытудың келешегі жоқ сияқты болып көрінеді. 

Бірақ бұған инженерлік өнер көмекке келеді. Катализатор циркуляциясы 

принципі бойынша жұмыс істейтін қондырғы жасап шығарылды (катализатор 

реактордың үздіксіз регенаторға барады, оның өзінің активтігін қайтадан 

қалпына келтіреді, осыдан кейін қайтадан үздіксіз реакторға барады). Бұдан 

басқа процесті «қайнау қабатында» жүргізу әдісі жүзеге асырылады. 

Катализдік крекинг қондырғысының құрылысын және қалай жұмыс істейтінін 

қарастырайық (2.5 сурет).  

 

 
2.5 сурет – Қайнау қабатындағы катализдік крекинг қондырғысы 

 

Пештен шығатын шикізат (газоиль) 600°С-ке дейін қыздырылған тозаң 

тәрізді катализаторлармен араласады да буланып түтік арқылы үздіксіз ағып 

реакторға барады. Реактордың сыйымдылығы үлкен болғандықтан, ондағы 

ағыс жылдамдығы бірден төмендеп, катализатор бөлшектері интенсивті 

араласады да қайнаған сұйықтық ретінде тығыздығы жеткіліксіз қабат түзеді. 

Крекингтің негізгі процесі де осында өтеді. 

Крекинг өнімдері реактордың жоғарғы қабатына көтеріледі, тазартқыш 

арқылы өтіп, катализатордың  ілесе келген бөлшектерінен арылады да одан 

әрі рентификацияға барады. 

Крекинг кезінде айрылу өнімдері үстін жабатын катализатор ауа 

толқынымен бірге реактордан үздіксіз шығарылып регенаторға барады. 

Регенаторда тағы да қайнау қабаты принципі бойынша катализатордағы 
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қоспалар өртенеді. Бұл кейін катализатор жол-жөнекей шикізат ағысымен 

араласып, қайтадан реакторға барады. 

Катализдік крекингіден басқа өнеркәсіптегі аса маңызды катализдік 

процесс көмірсутектерді ароматтандыру – парафиндерді және 

циклопарафиндерді аромат көмірсутектерге айналдыру. Ароматтандыру 

процестері бензинді реформингілеу платина катализаторы қатысуында 

қыздыру кезінде жүреді. Осы кезде аромат көмірсутектерінің түзілуі 

нәтижесінде жанармайдың октан саны едәуір артады. 

Мұнай өнімдерін тазарту. Мұнайды айдау кезінде алынған мұнай 

өнімдерінің құрамына өте күрделі көмірсутектермен қатар көптеген басқа да 

смолалы-асфальтты заттар, органикалық қышқылдар мен түрлі күкірт 

байланыстары және басқа да қоспалар кіреді. Тек осы аталған заттар ғана 

мұнай өнімдерінің қасиетін төмендетеді деп айтуға болмайды, мұнымен қатар 

құрамындағы түрлі көмірсутектер де кері ықпал етеді. Күкірт қосылыстары 

мен органикалық қышқылдар коррозиялық қасиетін жоғалтса, ал смолалы-

асфальтты заттар ыстық бөлшектердің бетінде күйе мен лактың пайда болуын 

тездетеді. Қанықпаған көмірсутектер мұнай өнімдерінің химиялық 

тұрақтылығын төмендетсе, қатты парафин көмірсутектер қату 

температурасын жоғарылата түседі. Бұл аталған қажетсіз қасиеттердің 

барлығына қарамастан мұнай өнімдерінен сапалы зат алу керек. Сондықтан да 

тазартылатын шикізаттың түріне, қасиетіне және пайдаланылуына 

байланысты мұнай өнімдерін тазартатын физикалық және химиялық әдістер 

кеңінен қолданылады. 

Химиялық тазарту кезінде қажетсіз заттар реагенттер мен химиялық 

реакцияға қатынасу арқылы жанармай мен жағармай құрамынан шығарылады. 

Ал физикалық тазарту жанармайдағы қажетсіз заттарды еріту арқылы, негіз 

плюмбиті мен металл хлориді гидрогенизациясы арқылы және т.б. тазартуды 

жатқызуға болады. Ал физикалық тазартуда – адсорбенттер мен селективті 

еріткіштерді атауға болады. 

Күкірт қышқылы арқылы тазарту. Күкірт қышқылы тазартылатын 

өнімдері көмірсутектермен және қосылыстармен әртүрлі әрекеттесуіне 

байланысты белгілі есеппен араластырылады. Мысалы, ол қанықпаған 

көмірсутектермен және смолалы-асфальт заттарымен жақсы әрекеттесе алады. 

Қалыпты жағдайдағы температурада күкірт қышқылы алкандармен, 

цикландармен әрекеттеспесе, ал температура жоғарылаған сайын олармен де 

әрекеттесе алады. Пайдалы көмірсутектердің құрылысы бұзылмас үшін күкірт 

қышқылымен тазалауды мүмкіндігінше төменгі температурада жүргізген жөн. 

Бірақ бұл тек жанармай үшін ғана тиімді болып табылады. Ал жағармайды 

тазарту үшін оның тұтқырлығын төмендетіп және күкірт қышқылымен жақсы 

араласуы үшін алдын-ала қыздырып алады. Тазаланатын өнімнің сапасы оның 

химиялық құрамындағы қоспалардың мөлшеріне, қышқылдың 

концентрациясына және шамасына реакцияның ұзақтығы мен 

температурасына байланысты болады. 
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Мұнай өнімдерін тазарту үшін негізінен 96%-дық күкірт қышқылын 

қолданады. Қолданылатын қышқылдың мөлшері тазаланатын өнімнің 

массасына шаққанда жанармай үшін 0,2–0,8%, ал жағармай үшін 5–30%  

болуы керек. 

Негіздермен тазарту. Күкірт қышқылының көмегімен жоғарыда 

айтылған қажетсіз заттардан тазартқан соң жанармайды 10% судағы 

натрийдің негізімен тазалайды. Бұл тазартудың мақсаты – күкірт 

қышқылымен тазарту кезінде пайда болған қышқылдарды бейтарап жағдайға 

келтіру. Реакцияның нәтижесінде судағы заттар тұнып, шығарылып 

жіберіледі. Тазартылған өнімнен негіздермен кейбір тұздардың қалдығын 

бөлу үшін сумен жуылады да, ыстық бумен кептіріледі. 

Ағартқыш топырақпен (адсорбенттермен) тазарту. Бұл әдіс 

ағартқыш топырақтардың сыртқы қабаттағы полярлы активті байланыстарды 

ұстап қалуына негізделген. Тазартуға табиғи ағартқыш топырақтарды және 

жасанды дайындалған силикагель пайдаланылады. Тазартылудың сапасы 

топырақтың сорғыш қасиетімен мөлшеріне және де тазартылатын өнімдегі 

пайдасыз өнімдердің құрамына байланысты болады. 

Тазарту үшін жанармайды буымен ағартқыш топырақтың қабатынан 

өткізеді. Қолданылатын топырақтың мөлшері тазартылатын өнімнің 

массасына байланысты: жанармай үшін – 1–2%, дистиллят майлары үшін – 8–

10%, ал соңғы қалған майлар үшін 25%-ға дейін жетеді. 

Гидрогенизациялық тазарту. Бұл әдіс күкіртпен байланысты заттарды 

күкіртті сутегімен (H2S) қосу арқылы жақсы тазартуға мүмкіндік береді. 

Мұнымен қатар тазартылатын өнім  оттегі мен азоттың органикалық 

қосылыстарынан босатылады да, қанықпаған көмірсутектерді тұрақты 

алкандарға айналдырады. Тазарту сутегі мен катализаторлардың (хром 

оксидімен молибден және кобальт пен молибден қоспалары) қатысуымен 1–4 

МПа қысымда 375–415°С температурада өткізіледі. Күкірт байланыстары 

сутегінің әсерінен тазарту кезінде жылдам бөлінетін газ тәрізді заттарға 

айналады. Мысалы, 1...1,3% күкірт байланыстары бар дизель жанармайының 

осы әдіспен тазартылғанын қарастырсақ, шығатын жанармай өнімінің 

мөлшері – құрамында 0,02–0,06% күкірт байланыстармен 97–98%-ға жетеді. 

Селективті тазарту. Әдейілеп таңдалған, қажетсіз заттарды еріту үшін 

түрлі еріткіш қасиеттерімен сипатталатын реагенттердің қолданылуына 

негізделген. Бұдан әрі қарай тұндырылған қоспа майдың тазартылған 

рафинатты және зиянды байланыстармен еріткіштердің қоспасынан тұратын 

экстракты бөліктерінен құралады. Экстракты бөлігін айдайды да, бөлінген 

еріткішті қайталап қолданады. 

Таңдалған еріткіштердің қатарына сұйық пропан (С3Н5), фенол 

(С6Н5ОН), нитробензол (С6Н5NО2) т.б. жатады. 

Тазарту процесінің сапасына температура мен алынаған еріткіштің 

мөлшері көп әсер етеді. 

Тазарту процесі көбіне 50–120°С температурада өткізіледі. 
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Деасфальтизациялау. Селективті және күкірт қышқылымен тазарту 

әдісі тиімсіздеу болған жағдайда, яғни құрамында өте жоғары мөлшерде 

кездесетін смолалы-асфальт заттары бар дистиллятты майларды тазарту үшін 

қолданылады. Деасфальтизациялау үшін жеңіл бензин түрлері мен сұйық 

пропанды қолдану арқылы ерітілген смолалы-асфальтты заттар тұндыру 

кезінде қою қалдық ретінде бөлініп алынады. Пропан төменгі температурада 

қайнайтын болғандықтан деасфальтизациялау 60–85°С температурада, 25–4 

МПа қысыммен өткізіледі. Сұйық пропан мен тазартылған майдың көлемдік 

қатнасы 5:1 ден 10:1 дейінгі мөлшерде болады. 

Депарафинизациялау парафинді мұнайдан май дистилляттарын тазарту 

үшін қолданылады. Бұл процесс майдың құрамынан төменгі температурада 

кристалдана алатын көмірсутектерді бөлу үшін қолданылады.   

Тазартылған майды еріткіштермен (метилэтилкетон, бензолмен 

қосылған ацетон, бензинмен қосылған дихлорэтан т.б.) араластырып, алынған 

қоспаны парафиндер мен церезиндердің еритін температурасынан 15–20°С-ға 

жоғары температурада қыздырады. Шапшаң айналысты центрифугалармен 

әдейі жасалған фильтрлерде ертінді аздап салқындатыла отырып депарафинді 

май мен петролятумға (еріткіш пен  қатты көмірсутектердің қоспасы) 

бөлінеді. 

 

Тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Мұнай дегеніміз қандай зат? 

2. Мұнайдың қандай сапалық көрсеткішері бар және олар қандай? 

3. Мұнайдың құрамы қандай  әдістермен анықталынады? 

4. Мұнай фракциялары дегеніміз не және қандай фракциялары болады? 

5. Мұнайдың топтық құрамын қалай түсіндіруге болады және қандай 

топтық құрамдары болады? 

6. Мұнайды қалай өңдейді және қандай өңдеу әдістері болады? 

7. Ректификациялық колонна дегеніміз не? 

8. Мұнайды крекингілеу дегеніміз не және ол не үшін жасалады? 

9. Крекингтің қандай түрлері болады және олардың ерекшіліктері 

қандай? 

10. Мұнайды қандай әдістермен тазартады және олардың ерекшеліктері 

қандай? 
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3 Бензинді моторларға арналған жанармайлардың пайдаланудағы 

қасиеттері мен қолданылуы 

 

3.1 Жанармайларға қойылатын негізгі талаптар 

Іштен жану моторларында жанармай жанған кезде химиялық энергия 

алдымен жылу энергиясына, содан соң жылу энергиясы механикалық 

жұмысқа айналды. Жанғыш қоспаларды дайындау мүмкіндігіне байланысты 

іштен жану моторларын екі түрге бөледі. Біріншісіне қоспа сырттай 

дайындалатын, яғни карбюраторлы немесе бензинді, екіншісіне іштей 

дайындалатын моторларды (дизельдерді) жатқызады. Бірақ соңғы жылдарда 

көптеген бензинді моторларда қоспа іштен даярланатын схемаға көшті. 

Мұның маңыздылығы жанар майды үнемдеуде және мотордың жылдам 

басқарылуына мүмкіндік беруінде. Яғни жанармайдың дозасы қажетті 

мөлшерде өзгеріссіз берілуге мүмкіндік береді. Бірақ аздаған техникалық 

қиындықтарды туғызады. Оған жанармайды жоғарғы қысыммен беру және 

сығылу тактысының қажетті кезінде шашу. 

Іштен жанатын поршеньді моторларда пайдалы жұмысқа бөлінген 

жылудың 20 – 42% ғана жұмсалады, ал қалған жылу пайдасыз шығындалады. 

Пайдасыз жылулар төмендегі түрлер бойынша жіктеледі: 

- салқындатуға арналған сұйық пен мотор тетіктерін қыздыруға  

жұмсалатын (10-20%); 

- мотордың жұмыс істеуіне пайдаланылған газдармен бірге сыртқы 

(атмосфераға) шығатын (25-40%); 

- моторлардың қызған тетіктерінен сыртқы атмосфераға жайылатын (8-

10%); 

- бөлшектердің арасындағы үйкеліс күштерін жеңуге пайдаланатын (10-

15%); 

- қосымша тетіктерді іске қосуға жұмсалатын (15-45%); 

- жанармайдың толық жанбауының салдарынан бөлінбейтін (3-7%). 

Іштен жану моторларының өнімділігін арттыру тетіктерді жетілдіруде, 

оларға арналған жанармайлардың сапасын арттыру және жаңа түрлерін 

іздестіру осы бағыттағы өзекті мәселелердің бірі болып отыр. 

Моторлардың техникалық-экономикалық көрсеткіштерінің жоғарғы 

деңгейіне жетуіне ең бірінші әсер ететін – жанармай сапасы. Сондықтан да 

бензиндік моторлардың сенімді де ұзақ жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін 

пайдаланылатын жанармайлар төмендегі талаптарға сай болуы керек: 

- жанармай өте жоғары мөлшерде жылу бөле жануы керек; 

- жанармай ауамен араласып сапалы қоспа жасай отырып, моторлардың 

жеңіл от алуына, бір режимнен екінші режимге жұмсақ түрде ауысуына және 

де түрлі климаттық жағдайларда моторларда пайдаланғанда олардың бір 

қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету керек; 

- моторлардың барлық жұмыс режимдерінде детонациялық жануды 

болғызбауы қажет; 
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- жану кезінде мотордың қатты қызып үйкеліс әсерінен тозуына 

мүмкіндік туғызбас үшін күйе бөліп шығармауы қажет; 

- жанармайдың өзі де, оның жанғандағы өнімдері де жану кезінде 

металдарда коррозия пайда болуына жол бермеуі керек; 

- сақтау және тасымалдау кездерінде жанармай қасиеттерінің 

тұрақтылығы сақталып, өзінің алғашқы қасиеттерін өзгертпеуі тиіс; 

- сыртқы ауа температурасының төмендеу кезінде жанармайды май 

құбырымен тасымалдауды қамтамасыз ету үшін олардың қату температурасы 

төмен болуы керек; 

- қоршаған орта мен адамдарға неғұрлым аз зиян келтіруі қажет. 

Бензин жанармайы осы айтылған талаптарға сай болуы үшін оның 

құрамында қажетті көмірсутектер мен фракциялар белгілі мөлшерде болуы 

керек. 

3.2 Бензинді мотор жанармайының қоспа түзу қасиеті 

Жанғыш қоспаның пайда болуы жанармайдың құрамындағы заттардың 

фракциялық құрамымен қаныққан бу қысымының анықталуына, оның 

булануына байланысты. 

Іштен жану моторларында жанармай тек қана газ тәрізді күйге айналған 

кезде ғана жана алады. 

Сонымен жанармайдың булануы оның фракциялық құрамымен 

анықталатынын қарастыралық. Ол үшін алдымен фракция туралы түсікті 

дұрыс түсіну қажет. 

Фракция дегеніміз белгілі бір температура аралығында қайнайтын 

бензиннің бөлігі. Бензиннің фракциялық құрамын зерханалық жағдайда 3.1-

суретте көрсетілген сұлбаға сай  қондырғыдамен 2177 – 82 ГОСТ негізінде 

анықтайды.  

 
1 – колба; 2 – термометр; 3 – қалқанша; 4 – тоңазытқыш; 5 – өлшеуіш 

цилиндр; 6 – қыздырғыш 

3.1 сурет – Жанармайдың фракциялық құрамын анықтауға арналған 

құрал 
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Ол үшін колбаға 100 мл жанармай құйылады да пайда болған жанармай 

буы тоңазытқыш арқылы өтіп қайтадан сұйық затқа айналып өлшеуіш 

цилиндрге құйылады.  

Конденсаттың сұйыққа айналған алғашқы тамшысы өлшеуіш цилиндрге 

келіп тамғанда термометрдегі температураны белгілейміз. Бұл жанармайдың 

қайнауының бастапқы температурасы болады. Осылайша өлшеуіш 

цилиндрде айдалынған жанармайдың 10, 20, 30 проценттегі мөлшерлеріне 

сәйкес және одан да жоғарғы деңгейдегі температураны белгілейміз. 

Жанармайдың 98% мөлшерінің қайнағандағы температурасының мәнін 

қайнаудың соңы деп атайды. Жанармайдың айдалу процесі температура, 

өзінің жоғарғы мәнінен әрі өспеген кезде тоқталады. Колбадағы қалған азын-

аулақ жанармай оның қалдығы деп аталады. Осы айдау кезінде алынған 

фракцияның мәндерімен оларға сәйкес температуралар бойынша 

жанармайдың фракциялық ыдырау қисығын 3.2-суретте көрсетілгендей етіп 

графикке саламыз. Бензиндерге қойылған стандарт бойынша жанармай 

құрамы үш фракцияға бөлінеді: 

- от алу немесе бастапқы фракция; 

- жұмысшы фракциясы; 

- соңғы немесе аяққы фракция. 

 
1–оталдыру фракциясы; 3 – соңғы фракциясы 

3.2 сурет – Фракциялық ыдырау графигі 
 

Жанармайдың бастапқы 10%-дық мөлшері оның от алу  қасиетін 

анықтайды, сондықтан да от алу немесе бастапқы фракция деп атаймыз. 

Бензиннің қысқы сорттары үшін 10%-дық жанармайдың қайнау 

температурасы +55°С төмен, ал жазғы сорттары үшін ол көрсеткіш +70°С 

төмен болуы қажет. Жанармайдың 10%-дық мөлшерінің қайнау 
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температурасын біле тұра моторларды жеңіл от алдыру үшін қолданылатын 

ауаның ең төменгі температурасын былайша анықтауға болады: 

 

 tв = 0,5t10%  – 50,5. (3.1) 

 

мұндағы, t10%  – 10%-дық жанармайдың қайнау температурасы. 

 

Ауаның температурасы минус 20°С төмен болған жағдайда суық 

моторлардың оталуын жеңілдету үшін алдын ала моторларды қыздыратын 

құрал-жабдықтар қолданылады. 

Жаздың аса ыстық күндерінде және оның үстіне мотордың қызуынан 

бензиннің құрамындағы жеңіл фракциялар жанармай құбыр – түтікшелерінде 

буға айналып бу тығындарын  тудырып моторлардың жұмыс істеу қабілетін 

төмендетуі мүмкін. Мұндай жағдайдың алдын алу үшін бензиннің 10% 

фракциясының қайнау температурасы былайша анықталуы керек: 

 

 t10% ≥0,5в+46,5. (3.2) 

 

Барлық бензиндер үшін бастапқы қайнау температурасы +35°С-дан 

жоғары болуы керек. Бұл бензиндерді сақтаған кезде жылдам қайнайтын 

көмірсутектердің буға айналып азаюынан қорғайды. 

Бензиннің 10% бен 90% аралығындағы қайнайтын бөлігін жұмысшы 

(негізгі) фракциясы деп атайды. Булану температурасы бензиннің қысқы 

түрлері үшін +160°С-дан, ал жазғы түрлері үшін +180°С-дан төмен болуы 

қажет. Бензиннің құрамындағы көмірсутектер неғұрлым біркелкі болса 

соғұрлым фракциялық ыдырау графигінде қисық сызық тіктеп көтеріледі. 

Мұндай бензиндер моторлардың тұрақты жұмыс істеуіне өте қолайлы жағдай 

туғызады. Бензиннің бұл фракциясы іштен жану моторларының барлық 

режимде жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Көбінесе бензинді сорттағанда 

жұмысшы фракцияны анықтау үшін 50% бензиннің қайнау температурасымен 

анықтайды. Автомобиль бензиндері үшін 50%-дық бензиннің қайнау 

температурасы  +100°С... +115°С аралығында болады. 

Бензиннің 90%-дық құрамынан бастап түгел қайнағанға дейінгі 

аралықтағы ауыр көмірсутектерді соңғы немесе аяққы фракцияға жатқызамыз. 

Бұл фракцияның бензин құрамында болуы өте қажетсіз. Егер олар бензиннің 

құрамында болса, онда жанармайдың толық жанбауына, әрі мотор 

бөлшектерінің жылдам тозуына себепкер болады. Себебі бұл фракция буға 

айналмайды да, цилиндрдің бетіндегі жағармайды шайып, мотор кареріндегі 

маймен араласады. 

Бензиннің ең соңғы қалған бөлігінің қайнау температурасы +200°С-дан 

аспауы керек. 1966 жылға дейін мемлекеттік стандарт (ГОСТ) бойынша бұл 

температураның мәні +220°С-ға дейін болатын. Ғылым мен техниканың 

жетістіктерінің нәтижесінде бензиннің қайнау температурасы 20°С-ға 

төмендеуі мотор тетіктерінің тозуын 30%-ке кемітіп отыр. 
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Жанармайдың булануы фракциялық құрамымен қатар қаныққан будың 

қысымымен де сипатталады. Белгілі бір температурада будың жанармаймен 

тепетеңдік жағдайда пайда болған қысым қаныққан будың қысымы деп 

аталады. Температура жоғарылаған сайын бұл қысым да көтеріледі. 

Сондықтан да қаныққан будың қысымы неғұрлым жоғары болса соғұрлым 

бензиннің булануы жеңіл болады. Бірақ, қаныққан будың қысымының жоғары 

болуы зиянды. Себебі, бу тығындарының пайда болуына байланысты 

цилиндрдің жанғыш қоспамен толуы төмендейді. Сондықтан да қаныққан 

будың қысымы бензиннің жазғы сорттары үшін 0,667 КПа дейін болса, қысқы 

сорттары үшін – 0,667–0,933 КПа. 

3.3 Жанармайдың цилиндрде жануы 

Моторлардағы ең негізгі жұмыс атқаратын процесс – жану, ал 

қалғандары (жанармайдың ауамен араласуы, булануы, қызуы) қосалқы 

поцестер болып есептеледі. Мотордың сығылу дәрежесі (ε) неғұрлым жоғары 

болса, жанғыш қоспаның оталу кезіндегі қысымы мен температурасы 

соғұрлым жоғары болады да,  мотор үнемді жұмыс істейді. 

Бензин моторларында цилиндрдегі жанғыш қоспаның сығылу дәрежесі 

6 мен 9 арасында болып, температурасы  +200 ... +250°С болса, қоспа жақсы 

тотыға алады. 

Жанармайдың карбюраторлы моторлардағы жану процесін екі кезеңге 

бөлуге болады. (3.3 сурет). Бірінші кезең – электр ұшқыны берілген кезден (1 

нүкте) от алуға (2 нүкте) дейінгі аралық, немесе иінді вал 5–10°-қа бұрылады. 

Бұл кезеңде жанармай тотығы қызып, от алады. Сондықтан, бұл аралықты 

шырақтану аралығы немесе көрінбей жану деп атайды. Ал екінші аралықта 

(11) жанармайдың нақтылы жану кезі, от алу нүктесінен (2) бастап қысымның 

ең жоғарғы деңгейіне жеткенге дейін созылып, көбіне жоғарғы қозғалыссыз 

нүктеден біраз өтіп барып аяқталады. Жанғыш қоспаның температурасы 

ұшқын берілген уақытқа дейін неғұрлым жоғары болса, соғұрлым жану 

процесі жылдам және толық болады. 

 
3.3 сурет – Іштен жану моторларында жану процесі кезіндегі қысымның 

(Р) иінді біліктің бұрылуына (φибб) байланысты өзгеруі 
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Жану процесі қалыпты жағдайда жалынның таралу жылдамдығы 25 – 

40м/с жетеді. Жану жылдамдығына жанармайдың химиялық құрамы мен 

мөлшері және цилиндрге қалған газдың көлемі, қоспаның температурасы 

онымен қоса цилиндрдегі қысым көп әсер етеді. Өте жылдам жану ауаның 

артық берілу коэффициенті ά = 0,93–0,95 болған жағдайда байқалады. 3.4 -

суретте жану камерасында қоспаның қалыпты жанған кезінде жалын 

алқабының таралуы көрсетілген. 

Жану камерасындағы қысым өскенде температура да көтеріледі, оған 

орай жану жылдамдығы да арта түседі. 3-ші және 4-ші аймақта тотығу процесі 

жылдам жүреді де қалыпты жану қопарылыс тәрізді өтетін детонациялық 

жануға айналуы мүмкін. Детонациялық жану кезінде жалын алқабының 

таралу жылдамдығы өте жоғары –1500– 2500 м/с. Бұл кезде детонациялық 

толқындар өте аз уақыт аралығында дүркін-дүркін цилиндр қабырғасына мен 

поршень табанына соғылып және қайта-қайта шағылысып металдар соғылған 

кезде шығатындай дыбыс пайда болады. Осының әсерінен мотор 

бөлшектерінде  тербеліс туады да температура көтеріліп, мотордың қуаты 

төмендеп қалыпты жұмыс істеуі өзгереді, әрі үйкеліс күші көбейіп 

бөлшектердің желінуі күшейеді. 3.5-суретте жанармайдың қалыпты және 

детонациялық жанудағы индикаторлық диаграммасы көрсетілген. Суреттегі 

тармақталған жерлері цилиндрдің қабырғасынан шағылысқан  детонациялық 

толқындардың әсерінен пайда болған өзгерістер. 

 
1 – жанған қоспа; 2 – жалын алқабы; 3 – жалынсыз тотығатын аймақ; 4 – 

жанбаған қоспа; 5 – поршень 

3.4 сурет – Жану камерасындағы жұмысшы қоспаның от алу сұлбасы 

 

Қопарылыс түрінде жанған кезде жанармайдың біраз бөлігі жанбай 

қалады да, соның әсерінен мотордан шыққан газ өнімдерінен түтіннің 

барлығын байқауға болады. Детонацияның жиілігі циклдегі жанармайдың 

қандай мөлшердегі заряды қопарылыс түрінде жануына байланысты. Егер 

циклдегі зарядтың 93–95% қалыпты түрде жанып, ал қалған 5%-дан артығы 

детонациялық түрде жанса, детонацияның аз екенін көрсетеді. Бірақта 

детонацияның сыртқы белгілері 5% циклдегі зарядтың  детонациялы түрде 
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жануынан да белгілі бола бастайды. Зарядтағы 10–12% қоспа детонациялық 

жиілігі орташа болады. Ал оның мөлшері 18–20%-ға жетсе, онда күшті 

детонациялық жану пайда болады. Бұл детонация әсері басқа цилиндрлерге де 

беріліп моторлардың істен шығуына әкеліп соғуы мүмкін. 

Детонациялық жануды теориялық тұрғыдан түсіндіру негізін академик 

Н.А. Бах салған. Ол осы процесті түсіндіру үшін жоғарғы тотығу теориясын 

қолданған. Бұл теорияны одан әрі Нобель сыйлығының лауреаты академик 

Н.Н. Семенов дамытты. Детонациялық жану процесін зерттеуде Я.Б. 

Зельдович, Л.Д. Ландау, С.С. Соколов сияқты академиктер және басқалар 

сүбелі үлес қосты. 

Жоғарғы тотығу теориясы тұрғысында қарағанда детонация тұрақсыз, 

жеңіл қопарылғыш оттектік байланыстар мен жанармайдың қанығуының 

салдарынан пайда болады. Көмірсутектер мен оттегі молекулалары тікелей 

байланыста болатын заттар түзеді. Егер оттегі молекуласы С – С байланыспен 

қосылса былай өзгереді: 

 

 
Vа – цилиндрдің толық  көлемі; Vс – сығылу камерасының көлмі; Vh – 

цилиндрдің жұмысшы  көлемі; S – поршень  жолы диаграммасы: 

 

3.5 сурет – Жанармайдың қалыпты (а) және детонациялық (б) жануы  
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ал, егер С – Н  байланыспен қосылса онда басқаша түзіледі 

 

 
Жанғыш қоспаның температурасы мен қысымының көбеюі салдарынан, 

көмірсутектер жалынның алдында тотығады, яғни сығылу тактісінде, 

тотыққыш заттар пайда болады. Академик Н.Н. Семеновтың теориясы 

бойынша тотыққыш заттар түзетін реакциялар тізбекті түрде болады. Тотығу 

пайда болған заттар тотыққыш түрінде түзіліп, жаңа қосылғыш орталар пайда 

бола бастайды. Сонымен детонацияның пайда болуы ең алдымен 

жанармайдың химиялық құрамына байланысты. Егер жанармайдың 

детонациялық тұрақтылығы төмен болса, онда тотыққыш заттар түзілу 

процесі өте жылдам өтеді де детонация пайда болады. Ал жанармайда 

детонациялық тұрақтылығы жоғары ароматты және изопарафинді 

көмірсутектер көп болса, құрамына өттегі кіретін заттардың түзілуі өте баяу 

өтіп, тіпті циклді зарядтың ең соңғы бөлігі жанған кезде детонацияның пайда 

болуына жетіліксіз болады. 

Детонацияның пайда болуына жанармайдың химиялық құрамы мен 

мотор құрылысының ерекшліктерінен басқа, жанармайды пайдалану жағдайы 

да әсер етеді. Детонацияның пайда болуына жанғыш қоспаның қалыпты түрге 

жақын кезі өте қолайлы жағдай болып есептеледі. Қоспаны байыту немесе 

керісінше өзгерту арқылы детонацияны төмендетуге болады. 

Детонацияны төмендетудің бір мүмкіндігі оталу бұрышын төмендету 

немесе айналу жиілігін ұлғайту болып табылады. Бұл жағдайда жанғыш 

қоспаны тұтатуға дайындайтын уақыт және тотыққан заттар азаяды. Жылдың 

суық мерзімдерінде мотр жақсы салқындатылғандықтан детонацияның пайда 

болуы төмендейді де, ал жазғы ыстық-күндерде керісінше ыстық ауаның 

әсерінен детонацияның пайда болу мүмкіндігі артады. 

Жану камерасына ылғал берілген жағдайда, оны буландыру үшін 

жылудың біраз мөлшері жұмсалып, температура төмендеу салдарынан 

детонацияның пайда болу мүмкіндігі төмендей түседі. Пайдалану жағдайын 

төмендету арқылы белгілі бір мөлшерде детонацияны төмендетуге болады. 
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Бірақ оны мүлде жоғалту мүмкін емес. Сондықтан да моторлардың түрлеріне 

байланысты арнайы жанармайды таңдайды. 

Жанармайдың детонацияға қарсы тұруы октандық санмен бағаланады.  

3.4 Жанармайдағы октан саны 

Бензиннің октандық санын арнайы дайындалған, бір цилиндрлі моторда 

эталондық жанармаймен салыстыру арқылы анықтайды. Эталондық жанармай 

екі түрлі көмірсутектерден тұрады: біріншісі – детонациялық тұрақтылығы 

өте жоғары изооктан; екіншісі – детонациялық тұрақтылығы төмен қалыпты 

гептан. Бұл екі түрлі көмірсутектердің физикалық қасиеттері жақын 

болағынымен құрылыстары өзгеше, сондықтан да детонациялық тұрақтылығы 

әр түрлі. 

СН3–СН2–СН2–СН2–СН2–СН2–СН3. Ал оның детонациялық 

тұрақтылығын нольге теңестіріп қабылдаған. Осы көмірсутектерді белгілі бір 

көлемде араластыру арқылы детонациялық тұрақтылығы 0 мен 100 

аралығындағы жанармай алынады. 

Изооктанның (С8Н18) құрылысы мынадай: 

 
 

Изооктанның детонациялық тұрақтылығын 100 бірлікке теңестірген. 

Қалыпты гептан (С7Н16) құрылысы тізбекті түрде орналасады. 

Октандық сан дегеніміз озооктан мен Қалыпты гептаннан тұратын 

қоспадағы изооктанның проценттік (көлемі бойынша) құрамын көрсететін 

жанармайдың детонациялық тұрақтылығын өлшеуге арналған бірлік. Мысалы 

А – 76 маркалы бензиндегі цифр, оның детонациялық тұрақтылығын 

көрсетеді, яғни қоспада 76% изооктан және 24% қалыпты гептан бар деген 

сөз. 

Автомобиль бензинінің детонациялық тұрақтылығын арнайы 

жасалынған бір цилиндрлі  моторда екі түрлі әдіспен анықтайды.  

Автомобиль бензиндерін тексеру үшін, октандық санын анықтауға 

арналған әдістердің түрлері 3.1 кестеде келтірілген. 

Егерде бензиннің октандық саны зерттеу әдісімен анықталынса онда ол 

бензиннің маркасы И әріпімен көрсетіледі. Мысалы АИ–98–автомобиль 

бензині октандық саны зерттеу әдісімен 98-ге тең. И әріпі көрсетілмеген 

жағдайда моторлық әдіспен анықталған болып табылады. 

Моторлық және зерттеу әдістеріндегі октан сандарының айырмасын 

жанармайдың сезімділігі деп атаймыз. 

Авиация бензиндерінің сортын арнайы ИТ9-1 атты қондырғыда 

жанармайдың байытылған қоспасында анықтайды. Егерде бензиннің сорты 

анықталса, онда оның маркасында екі сан жазылады. Мысалы Б-95/130-
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авиация бензині, алымындағы сан октан санының моторлы әдіспен 

анықталғанын, ал бөліміндегі сан сортын көрсетеді (130 дегеніміз байытылған 

қоспада мотор 30%-ға жоғары қуат бөледі). 

3.5 Антидетонаторлар 

Автомобиль бензиндерінің детонациялық тұрақтылығын күшейту үшін 

оларға антидетонаторлар түрлерінің бірін қосады. Антидетонаторлардың 

ішінде кең түрде қолданылатындарының бірі тэтраэтилқорғасын Pb(C2H5)4, 

болып табылады. Тэтраэтилқорғасын түссіз, өте улы қою, сұйық зат. Оның 

қайнау температурасы +200°С-ға, тығыздығы 1,659 кг/м³ тең, ол мұнай 

өнімдерінде өте жақсы ериді де, суда мүлде ерімейді. Оның негізгі қасиеті – 

жанармайдағы тотыққыш байланыстардың түзілуін тежейді де, детонацияның 

пайда болуын тоқтатады. Антидетонаторлардың алғашқы аздаған мөлшері 

(0,5 . . . 1,0 г/кг) өте жоғары әсер ете алады, яғни бензиннің 6...8 бірлікке дейін 

детонациялық тұрақтылығын арттыра алады. Ал алғашқы бөліктің үстіне 

қосылған келесі 1 г небәрі детонациялық тұрақтылықты 2...4 бірлікке ғана 

көтере алады, оның үстіне бензиннің уландырғыш қасиеті де күшейе түседі. 

 

3.1 кесте – Автомобиль бензиннің октандық санын тексеретін әдістердің 

жалпы сипаттамалары 

Көрсеткіштері Әдістің түрі 

моторлық зерттеу (исследователь-

ный) 

Тексеруге арналған 

қондырғы 

Мотор 

 

Мотордың өлшемі, мм: 

-цилиндрдің диаметрі 

-поршеннің жолы 

Біліктің айналыс 

жиілігі, айн/мин 

Температура, °С,  

-салқындату жүйесінде  

-ауадағы 

-қоспадағы 

-картердегі майда 

Оталуды ілгерілендіру 

бұрышы, град 
 

ИТ9-2М немесе УИТ-65 

Бір цилиндрлі 

 

 

85 

115 

 

900±10 

 

100±2 

40 – 50 

140±1 

50 – 75 

 

26° жоғарғы қозғалыс-

сыз нүктеге дейін  

(ε=5,0), 19° жоғарғы 

қозғалыссыз нүктеге 

дейін (ε= 7,0); 

ИТ9-6 немесе 

УИТ-65 ауыспалы 

қысымды 

 

85 

115 

 

600±10 

 

100±2 

52±2 

жылытылмайды 

50 – 75 

 

13° жоғарғы 

қозғалыссыз нүктеге 

дейін 
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Тэтраэтилқорғасын өте улы болғандықтан адамның тыныс органдары 

арқылы немесе терінің тыныс алу тесіктері арқылы ішкі организмдеріне еніп, 

ауыр зардап шектіретін ауруларға әкеліп соқтыруы ықтимал. 

Тэтраэтилқорғасынды жанармайға таза күйінде қосуға болмайды. Себебі 

реакция нәтижесінде одан қорғасын бөлініп мотр бөлшектерінің бетіне дақ 

тәрізді жабысып, кейіннен олардың жұмыс істеу мүмкіндігін азайтады. 

Сондықтан оларға хлорлы немесе бромды органикалық байланыстарды қосу 

арқылы жану камерасынан ығыстырып шығару қажет болады. 

Тэтраэтилқорғасынның хлорлы немесе бромды байланыстар мен қоспасы этил 

сұйығын түзейді. Бензиннің қаншалықты этилденгенін ажырату үшін 

құрамына тағы бояғыш зат қосылады. Этил сұйықтарының түрлері 3.2 -

кестеде келтірілген. 

Этил сұйықтарының құрамына кіретін қоспалардың артықшылығы мен 

кемшілігін 3.3 кестеден көре аламыз. 

 

3.2 кесте – Этил сұйықтарының түрлері мен құрамы 

Құрамындағы заттар Сұйықтың құрамы, % 

аттары химиялық 

формуласы 

Р 9 І – ТС П – 2 

Тэтраэтилқорғасын 

Бромды этил 

Дибромэтан 

Дибромпропан 

Альфамонохлорнафталин 

Бояғыш заттардың 

мөлшері, % 

Толықтырғыш зат 

(бензин), % 

Pb (C2H5) 4 

С2Н5Br 

С2Н4Br2 

С3Н6Br2 

С10Н7Сl 
 

54,0 

33,0 

— 

— 

6,8 

 

0,1 

100 

дейін 

58,0 

— 

36,0 

— 

— 

 

0,5 

100 

дейін 

55,0 

— 

— 

34,4 

55 

 

0,1 

100 

дейін 

 

Соңғы уақытта тэтраэтилқорғасынның орнына одан тиімділеу 

тэтраметилқорғасын қолданылып жүр. Қазір, оларға қарағанда әсері күштілеу 

құрамында марганецті байланыстары бар антидетонатолар табылады. Бұл 

антидетонатоларға циклопентадиенилтрикарбонилмарганец (C5H5Mn(CO)3) 

немесе ЦТМ және оның гомологы метилцикло-

пентаденилтрикарбонилмарганец (CH3C5H4Mn(CO)3) МЦКМ жатады. Бұл 

заттар сары түсті, усыз, бензинде жақсы ериді, 233°С-да қайнап 1,7°С-да 

қатады. Алайда оларды өндіру әзірше қымбаттау болып отыр. 

3.6 Бензиндердің күйе қабыршықтарын түзу мен коррозиялық 

қасиеттері 

Мотор бөлшектерінің бетінде күйе қабыршықтарының түзілу процесі 

өте күрделі. Ол мотор құрылысының ерекшелігіне, оның жұмыс жағдайына 

және, ең бастысы, онда қолданылатын жанармай мен жағармайдың 

қасиеттеріне байланысты. 
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Күйе қабыршықтарының түзілуіне  жанармайдың фракциялық және 

химиялық құрамы, смола мен смола түзгіш заттардың мөлшері және 

жанармайдың құрамында антидетонаторлар мен күкірт байланыстарының 

болуына байланысты. 

Жанармайдың фракциялық құрамы мен тығыздығы және құрамындағы 

қанықпаған көмірсутектер мен ароматтық көмірсутектердің мөлшері 

неғұрлым жоғары болса, оның күйе қабыршықтарын түзуші болып негізінен 

смолалы заттар саналады. Сондықтан да смолалық байланыстармен смола 

түзуге тұрақсыз заттардың мөлшері автомабиль бензиндерінде аз мөлшерде 

болуы керек. Осыған орай бензиндерде нақтылы смоланың мөлшерін 8489–59 

ГОСТ бойынша қатал шектелінген жайдақ әйнек ыдыста ауамен үрлеудің 

салдарынан буланғаннан кейін 100 мл бензиннен қалған қалдықты нақтылы 

смола дейміз. Нақтылы смоланың мөлшерін арнайы құралмен анықтайды. 

 

3.3 кесте – Этил сұйықтарының құрамына енетін ығыстырғыш 

заттардың ерекшеліктері 

Этил сұйық-

тарының 

маркалары 

Этил сұйықтарының 

құрамына енетін 

ығыстырғыш заттар  

Қасиеті Ерекшелігі 

Р–9 Бромды этил 

С2Н5Br 

Қайнау темпера-

турасы 

 –34°С 

Қайнау темпе-

ратурасы тө-

мен болған-

дықтан сақта-

ған кезде жыл-

дам буланады 

1–ТС Дибромэтан 

(С2Н4Br2) 

 

Кристалдану 

температурасы 

–8°С 

Қыста да қол-

дануға мүм-

кіндік береді 

П–2 Дибромпропан 

(С2Н6Br2) 

Қайнау 

температурасы  

 –141°С. 

Кристалдану 

температурасы   

–55°С 

Көп жағдайда 

пайдалану 

мүмкіндігі 

артады 

 

Автомобиль бензиндерінің 100 мл-де смоланың нақты мөлшері 10 мг-

нан аспауы керек. Жанарамайдағы смоланың мөлшері тотығу реакциясымен 

полимерленудің салдарынан өсіп отырады. Сондықтан да жанармайдың 

тұрақтылық қасиетін бағалаудың маңызы зор. Осыған байланысты 

жанармайдың тұрақтылығы 4039–48 ГОСТ бойынша арнайы аспаппен 

анықталады. Жанармайдың оттегіні жұтпай тотығуға қолайлы жағдайда 

болған уақыты индукциялық период деп атаймыз. 



48 

Жанармайдың тұрақтылығын көтеру үшін тотықтыруға қарсы заттарды 

қолданады. Осындай заттардың көп тарағандардың қатарына ағаш-смолалы, 

фенолдар қоспасын (ФЧ –16), параоксидифениламин, гидрохинол сияқты 

тізбекті реакцияны тоқтататын заттарды жатқызуға болады. 

Карбюраторлы двигательдерге арналған жанармайларды пайдалануда 

олардың коррозиялық қасиеттері де маңызды орын алады. Өйткені 

жанармайдың құрамындағы су күкірт байланыстары, минералды қышқылдар 

мен негіздер өзі сақталынатын цистерналар мен ыдыстардың және де 

жанармай жүретін түтіктер мен құбырлардың беттерінің коррозияға 

ұшырауына жағдай туғызады. Суда еритін қышқылдар мен негіздерді сапалы 

анықтау 6307–75 ГОСТ-ы бойынша жүргізіледі. 

Автомобиль бензиндеріндегі қышқылдылық 11362–76 ГОСТ-пен 

анықталады да, онда 100 мл жанармайды КОН-тың мөлшері 3 мг аспауы керек 

делінген. 

Техникалық талап бойынша автомобиль жанармайында қышқылдылық 

0,1...0,12%-дан аспауы керек. 

3.7 Бензиннің түрлері мен маркалары 

Бензиндер өздерінің қолданылуына орай авиация, автомобиль бензині 

және басқа мұқтаждықтар үшін қажет сұйықтар болып бөлінеді. 

Бензин – авиациядағы поршенді, автомобильдегі корбюраторлы 

моторлар үшін жанармай ретінде кең пайдаланылады. Авиациялық және 

автомобильдік бензиндер өздерінің әртүрлі жағдайда қолданылуына қарамай 

сапасы жағынан жалпы көрсеткіштермен сипатталатындығымен осыған дейін 

танысып өттік. 

Автомобиль бензиндері ежелгі 2084–77 ГОСТ бойынша А–72, А–76, 

АИ–93 және АИ–98 маркалы болып бөлінетін. А–76, АИ–93 және АИ–98 

бензиндері мемлекеттік сапа белгісімен және ондай белгісіз шығарылатын. 

Бензиннің маркалану белгісі бойынша «А» әрпі автомобильге арналғанын 

көрсетеді. «И» әрпі бензиндегі октандық санның зертеу (исследовательский) 

әдісімен анықталғанын көрсетеді. Мұнымен қатар, арнайы техникалық 

қажеттерге «Экстра» бензині шығарылады. А–72 мен «Экстра» және 

мемлекеттік сапа белгісімен шығатын бензиндерден басқасы этильденеді де, 

оны көрсету үшін арнайы бояйды. 

Мотордың пайдалану жағдайына байланысты, автомобиль бензиндері, 

АИ–98 маркасынан басқасы, жазғы және қысқы түрлерге бөлінеді. Бензиннің 

жазғы түрлері солтүстік және солтүстік-шығыс аудандарында 1-сәуір мен 1-

қазан аралығында, ал оңтүстік аудандарда жыл бойы қолданылады. Ал қысқы 

түрлері керісінше солтүстік және солтүстік-шығыс аудандарда жыл бойы, 

қалған аймақтарда 1-қазаннан 1-сәуірге дейінгі аралықта қолданылады. 

Бензиннің қысқы түрлері жазғы түрлерінен көбінесе факциялық 

құрамының жеңілдігімен және де қаныққан су қысымының жоғары мөлшерде 

болуына байланысты өзгешеліктермен ажыратылады. 
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Карбюраторлы моторларды дұрыс пайдалану үшін, оларды жасаған 

заводтар көрсеткен бензиннің маркасын қолдануы керек. 

Автомобиль бензиндерінің негізгі керек маркалары жоқ болған 

жағдайда уақытша авиация бензиндерін қолдануға да болады. 

Автомобиль бензиндерінің маркалары олардың алыну тәсіліне 

байланысты болады. Оның себебі мұнайды өндеуде бензиннің құрамындағы 

изооктан мен қалыпты гептанның проценттік қатнастарына байланысты 

болады және де осыған байланысты бұл маркалар мотордың белгілі сығылу 

дәрежесіне ғана жарамды болады (3.4 кесте). Оның себебі изооктан мен 

қалыпты гептан өндіріс жағдайында жеке өндірілмейді, тек лабораториялық 

жағдайда ғана жеке алынады. Ал бензинді өндіру кезінде анынған бензинде 

бұлар белгілі қатнаста болады. Сондықтан да алынған бензиннен олардың осы  

қатнастарын арнайы сынау әдістерімен анықтайды. Осыдан соң оларға  сай 

маркалар тағайындалады. 

 

3.4 кесте – Автомобиль бензиндерінің маркалары өндіру 

технологиясына байланыстылығы 

Бензин маркасы Өндіру әдісі 
Мотордың сығылу 

дәрежесі 

А -72 Тура айдау, каталитикалық крекинг 

және термиялық крекинг әдістерімен 

алынған бензиндер қоспасы 

6,2 - 6,5 

А-76 Каталитикалық крекинг және 

рифорлинг әдісімен алынған  

бензиндерге тура айдау әдісімен 

алынған бензиннің жеңіл 

фракцияларының қоспасы 

6,5 - 7,0 

АИ-92,АИ-93, 

АИ-95 

Каталитикалық рифорлинг  негізінде 

алынған бензинге (75-80%) толуол 

мен алкилбензолды қосы арқылы. От 

алу сапасын көтеру үшін бензинге 

тура айдау негізінде алынған бензинді 

қосу арқылы 

8,5 - 9,0 

АИ-98 Каталитикалық крекинг 9,0 - 10,0 

 

Автомобиль бензиндерінің негізгі көрсеткіштері мен қолданылатын 

жерлері 3.5 - кестеде келтірілген. Ал зияндық заттарға қойылатын шектеулер 

3.6 - кестеде келтірілген. 

Қазіргі жағдайда халық аралық техникалық шарттарға сай этилденбеген 

А-80, АИ-91, АИ-96 бензиндері өндіріледі. Оның себебі автомобиль 

өндірісінің экологиялық талаптарының өсуімен таза бензиндер қолдануды 

талап етеді. Ресей Федерацииясында және бұрынғы советтер одағына жататын 

мемлекеттердің барлығы осы ғасырдың басынан бастап ГОСТ Р51105-97 төрт 

түрлі бензин маркаларын пайдалануда. Оларға Normal-80, Regular-91, 

Premium-95 және Super-98 маркалы бензиндер жатады. 
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3.5 кесте - Бензиннің негізгі көрсеткіштері  
Көрсеткіші А-72 А-76 А-76 АИ-93 АИ-93 АИ-98 АИ-98 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Детонациялық төзімділігі (октан 

санымен): 

-моторлық әдіспен 

-зерттеу әдісімен 

Бензиндегі қорғасынның ең жоғары 

мөлшері: 

-этильделінген 

-этильделінбеген 

Фракциялық құрамы °С температурасы 

бойынша: 

бастапқы қайнауы 

жазғы 

қысқы 

10% бензиннің қайнауы 

жазғы 

қысқы 

50% бензиннің қайнауы 

жазғы 

қысқы 

90% бензиннің қайнауы 

     жазғы 

     қысқы 

қайнауының соңы 

жазғы 

қысқы 

Колбадағы қалдығы (төмен) % 

Қалдығы мен жоғалуы (төмен) % 

 

Бензиннің қаныққан буының қысымы 

(төмен)  

 

72 

нормаланб. 

 

- 

құрам. жоқ 

 

 

 

35 

нормаланб. 

нормаланб. 

 

70 

55 

 

115 

100 

 

180 

160 

 

195 

185 

1,5 

4,0 

 

76 

нормаланб. 

 

- 

құрам. жоқ 

 

 

 

35 

нормаланб. 

нормаланб. 

 

70 

55 

 

115 

100 

 

180 

160 

 

195 

185 

1,5 

4,0 

 

76 

нормаланб. 

 

0,24 

құрам. жоқ 

 

 

 

35 

нормаланб. 

нормаланб. 

 

70 

55 

 

115 

100 

 

180 

160 

 

195 

185 

1,5 

4,0 

 

- 

85 

 

93 

құрам.жоқ 

 

 

 

35 

нормаланб. 

нормаланб. 

 

70 

55 

 

115 

100 

 

180 

160 

 

195 

185 

1,5 

4,0 

 

- 

85 

 

93 

0,5 

 

 

 

35 

нормаланб. 

нормаланб. 

 

70 

55 

 

115 

100 

 

180 

160 

 

195 

185 

1,5 

4,0 

 

- 

89 

 

98 

- 

 

 

 

35 

нормаланб. 

нормаланб. 

 

70 

55 

 

115 

100 

 

180 

160 

 

195 

185 

1,5 

3,5 

 

- 

89 

 

98 

0,5 

 

 

 

35 

нормаланб. 

нормаланб. 

 

70 

55 

 

115 

100 

 

180 

160 

 

195 

185 

1,5 

4,0 
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3.5 - кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

жазғысы 

қысқысы 

Қышқылдылығы, 100 мл бензинде КОН 

мөлшері мг төмен 

100 мл бензиндегі смоланың 

концентрация, мл-ден төмен,  

өндіріс орында  

қабылдау орында 

Бензин өндірілетін орындағы 

индукциялық период (жоғары) 

Күкірт массалық үлесі, % төмен 

Мыс пластинкада зерттеу  

Суда еритін қышқылдармен негіздердің 

құрамы 

Механикалық қалдықтар мен судың 

құрамы 

66,661 

66,661 

 

3,0 

 

 

5 

10 

 

600 

0,12 

өзгер. жоқ 

 

кірмейді 

кірмейді 

66,661 

66,661 

 

1,6 

 

 

3 

8 

 

1200 

0,02 

өзгер. жоқ 

 

кірмейді 

кірмейді 

66,661 

66,661 

 

3,0 

 

 

5 

10 

 

900 

0,10 

өзгер. жоқ 

 

кірмейді 

кірмейді 

66,661 

66,661 

 

0,8 

 

 

құрам. жоқ 

2 

 

1200 

0,01 

өзгер. жоқ 

 

кірмейді 

кірмейді 

66,661 

66,661 

 

3,0 

 

 

5 

7 

 

900 

0,01 

өзгер. жоқ 

 

кірмейді 

кірмейді 

66,661 

66,661 

 

1,0 

 

 

3 

5 

 

1300 

0,05 

өзгер. жоқ 

 

кірмейді 

кірмейді 

66,661 

66,661 

 

3,0 

 

 

5 

7 

 

900 

0,10 

өзгер. жоқ 

 

кірмейді 

кірмейді 
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Әлемдік технологиялар бензин өндіруде жылдан жылға 

қозғалтқыштарға стандарттарға сай сапалы жанармай өндіруде. Олар 

экологияның пайдасы үшін жұмыс істейді, өйткені технологиялық таза бензин 

жанған кезде табиғат аз зардап шегеді. Сондай-ақ, отын неғұрлым жақсы 

болса, өндіруші үшін акциздер де аз болатынын ұмытпауымыз керек. 

Ресейдегі және Еуропалық Одақ елдеріндегі жанармай талаптары мен 

ережелерін қарастырайық. Автомобильден бөлінетін  зиянды заттардың 

құрамын реттейтін «Еуро» стандарттарын БҰҰ Еуропалық экологиялық 

комиссиясы әзірледі. Олар атмосфераға көмірқышқыл газының, азот 

оксидінің, көмірсутектердің, көміртегі оксиді мен химиялық заттардың 

шығарылуын шектейді. Бұл көрсеткіштің дамуы былайша өрнектеледі: 1996 - 

2000 жылдар аралығында - Еуро ІІ; 2000-2005 жылдар аралығында - Еуро ІІІ; 

2005-2009 жылдар аралығында - Еуро ІV; 2009 -2012 жылдар аралығында - 

Еуро V. Зиянды заттардың бөлінуіне шек қоюы келесі 3.6-кестеде келтірілген. 

 

3.6 кесте – Стандарттарға сай зиянды заттарға қойылған шектеулер 

Зиянды бөлінген 

заттарға сай стандарттар 

Еуро ІІІ Еуро ІV Еуро V 

Азот оксиді 5.00 3.50 2.50 

Улы газ 2.10 1.50 1.50 

Көмір сутегі 0.66 0.46 0.46 

Қатты заттар 0.10 0.02 0.02 

 

Еуропалық Одақ елдерінен артта қалу бірнеше себептерге байланысты. 

Олардың ішіндегі ең маңыздысы – еліміздің аумағында жұмыс істейтін 

қозғалтқыштардың көпшілігінде төмен октанды жанармайды (Евро-2) қажет 

етеді. Пайдаланылған автомобильдердің үлкен көпшілігі біздің жолдарымызда 

жүреді және жоғары технологиялық АИ-95 тұтынбайды.  

Мұнай өндіру зауыттары толығымен модернизацияланбаған, оның 

себебі қымбат сондықтан еуропалық стандарт талаптарына сәйкес келетін 

бензин өндіруге толық мүмкіндік бермейді. Бірақ шығарылып жатқан 

бензиндердің өзара ауыспалық мүмкіндіктері бар, бұл келесі 3.7 - кестеде 

келтірілген. 

3.8 Бензинді моторларға арналған болашақта қолданылатын 

жанармайлар 

Жылдар өткен сайын жоғары қарқынмен дамып келе жатқан ғылым мен 

техниканың жетістіктері алуан түрлі міндеттерді алға қоюда. Осы міндеттерді 

жүзеге асыру үшін экологиялық жағдайды ойластыра отырып іштен жану 

моторларында өте тиімді болып табылатын отындардың жаңа көздері 

қарастырылуда. Қазіргі болжамдарға байланысты бұлардың кейбіреулерін 

атап кетуге болады. 

Жанғанда жылуды мол шығарып, детонацияға төзімді болғандықтан 

кейбір елдерде спирттің (бензолмен араластырылған) түрлері қолданылады. 
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Мұнымен қатар сутегіні, сұйық аммиак пен азотты да қолдану 

мүмкіндігі жөнінде зерттеулер кеңінен жүріп жатыр. 

 

3.7 кесте – Бензиндердің өзара ауыспалық мүмкіндігі 

Отандық 

бензиндер 
Шет елдік бензиндер 

Марка, ГОСТ 

(ТУ) 

Марка Спецификация Страна 

А-76, 

ГОСТ 2084-77 

Жай 

Type 2 

ONO RM C113 

JISK 2202-80 

CAN-2-3,5-79 

Австрия 

Япония 

Канада 

АИ-92, 

ТУ38.001165-85 

АИ-93 

Normal Regular 

БДС8638-82 

DIN 51600, 

DIN51607 

ASTM D439-83 

Болгария 

Германия 

США 

АИ-95, 

ТУ38.1011279-89 

Premium 

Super benzin 

SNV  181162 

BS 7070-85 

Швейцария 

Великобритания 

АИ-98, 

ГОСТ 2085-77 

A-96 4 

Star Super 

БДС8638-82 

SNV  181161/1 

BS 4040-78 

Болгария 

Швейцария 

Великобритания 

 

Елімізде осы бағытта іштен жану двигательдеріне жанармай ретінде 

бензин мен судың эмульсиясынан тұратын сұйықтың қоспасын пайдалану 

көзделіп отыр. Мұндай қоспаларды қолданғанда жанармайдың детонациялық 

төзімділігі 8–13 бірлікке жоғарылайды да, бензиннің қолдану нормасы, 

поршені мен цилиндр бөлшектерінің қызу температурасы және бөлініп 

шыққан газдардағы азот оксидінің мөлшері әжептеуір төмендейді. 

Бензин мен су эмульсиясын алудың әр алуан түрлі әдістерін қолдану сөз 

болуда. Осылардың негізгілерінің бірі – эмульсияны автомобильдің өзінде алу 

көзделініп отыр. 

Су мен бензиннің молекулалары химиялық түрде жақсы байланыс 

түзбейтіндіктен және де тығыздығы әр түрлі болғандықтан ыдырап бөлініп 

шыға келеді. Сондықтан да молекуланың беттерін қоршап тұратын сыртқы 

активті заттарды араластырған тиімді болып табылады. Қазіргі кезде сыртқы 

активті заттардың ең тиімді, бірақ күрделі түрлері табылады. 

Бұл заттардың қолдану мөлшері эмульсия алуға қажет суға қарағанда 3 

есе көп болып отыр. 

Сыртқы активті заттардың басқа да тиімді түрлері табылуда, бірақ та 

оларда эмульсияның тұрақтылығы төменірек. 

Бензин мен су эмульсиясын кеңінен қолданудың өріс алмай отырған 

себебі – біріншіден эмульсияның тұрақтылығы төмен болуына байланысты 

болса, екіншіден, эмульсияның құрамындағы судың бөлшектерді коррозияға 

ұшырату дәрежесі, үйкеліс нәтижесінде бөлшектердің тозуы, күйе пайда 

болуы әлі де толық зерттелмегендіктен болып отыр. 
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Бақылау сұрақтары: 

1. Іштен жанатын поршеньді моторларда пайдалы жұмысқа айналатын 

жылудың шамасы қанша пайыз? 

2. Іштен жанатын поршеньді моторларда пайдалы жұмысқа 

айналмайтын жылу қандай пайызбен қандай түрлерге жіктеледі? 

3. Жанармайға қойылатын талаптар қандай? 

4. Бензиннің фракциясы дегеніміз не?  

5. Бензиннің қандай фракциялары болады? 

6. Бензин қоспасы цилиндрде жанғанда қандай жағдай болуы керек? 

7. Детонациялық жану дегеніміз не және оның болғанын қалай білуге 

болады? 

8. Детонациялық жану неге байланысты болады және оларды тоқтату 

әдістері қандай? 

9. Антидетонатор дегеніміз не және оның құрамы қандай? 

10. Детонацияны қандай әдіспен анықтауға болады? 

11. Этил сұйығы дегенім не және оның құрамы неден тұрады? 

12. Бензин қалай маркаланады? 

13. Неліктен бензин маркалары оларды алу технологиясына байланысты 

болады? 

14. Еуропалық талаптардың қандай нормалары болады және олардың 

қандай ерекшеліктерін білеміз? 

15. Бензиндердің өзара ауыспалық мүмкіндігі қандай ол не үшін қажет? 

16. Бензинді  моторларға  арналған болашақта  қолданылатын  

жанармайлар туралы не айтуға болады? 

17. Бензин қоспасының мотор камерасында ерте тұтануына не себеп 

болады? 

18. Бензин қоспасының жану камерасында детонациялық жануы кезінде 

процесс қалай өтеді? 
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4 Дизель жанармайының қолданылуы мен пайдалану қасиеттері 
 

Халық шаруашылығында дизель моторларының кеңінен өріс алып 

отырғанын олардың тракторларда, комбайндарда, жол машиналарында, 

теміржол мен су көліктерінде, сонымен қатар ауыр жүк машиналары мен 

тұрақты және жылжымалы энергетикалық қондырғыларда қолданылуына 

қарап көз жеткізуге болады. Дизель  моторларының қуаты әр қилы болып 

келеді: олар өте аз қуатты мотоблоктар мен алып машиналарға және 

кемелерге орнатылатын энергия көздері түрінде жасалады. Жыл сайын дизель  

моторларының паркі тез қарқынмен өсіп келеді, соған орай дизель 

жанармайын қолдану да ұлғаюда. 

Дизель жанармайы дегеніміз қайнау температурасы 170–380°С 

аралығында құрамына – парафин (10–40%), нафтен (20–60%) және ароматтық 

көмірсутектер кіретін молекулалық массасы 110–230-ға тең күрделі қоспа зат. 

Дизельдерде жанғыш қоспа жоғары қысыммен форсунка арқылы 

берілген жанармай мен ауаның араласуы арқылы цилиндрдің камерасында 

алынады. 

4.1 Дизель жанармайына қойылатын негізгі талаптар 

Дизель жанармайына негізгі қойылатын талаптарды талдамас бұрын, 

алдын ала оның ерекшеліктерін (артықшылығы мен кемшілігі) білген жөн. 

Бензин моторларына қарағанда дизельдер жанармайды жағу жағынан 

25–30%-ға үнемді (үлестік қолданылу мөлшерін қуат бірлігіне шаққанда, егер 

дизельдерде 180–190 г/(э. а. к. сағ) болса, (карбюраторлы моторларда 240–250 

г/(э. а. к. сағ). 

Жанармай ретінде мұнай фракцияларының кең өрісі қолданылады; 

Өрт шығу қауіпсіздігі төмен; 

Бір режимнен екінші режимге ауысуы ешбір қосалқы қиындықсыз өтеді; 

Түрлі пайдалану режимдерінде сенімділігімен қатар дизельдердің 

жұмыс істеу мерзімі ұзақ болады; 

Дизель жанармайларын сақтау онша қиынға соқпайды. 

Бұл аталған жетістіктер мен қатар дизель жанармайын қолдануда 

мынадай кемшіліктер де орын алады: 

Жанғыш қоспаның ешқандай қосалқы ұшқынсыз, яғни өздігінен 

оталуына байланысты жоғары қысымды қажет етеді; 

Мотор бөлшектерінің жоғары қысымда істеуіне байланысты олардың 

детальдарының сапасына қойылатын талап та үлкен, әрі осы себептен 

моторлар ауырлау болып келеді; 

Жанармайды өте жоғары қысыммен жеткізу үшін қолданылатын 

аппаратуралардың күрделілігіне байланысты, оларды жасау да қымбатқа 

түседі. 

Жанармайдан жанғыш қоспа дайындау және де оның толық жануы, 

дизель моторларында өте қысқа уақыт аралығында өтетіндіктен, оларға 

мынадай талаптар қойылады: 



56 

- мотор жұмысының үнемділігі мен қуаттылығын анықтайтын; 

- мотордан жұмыс істеп шыққан газдың толық жануын, түтіндегенін 

және зияндылығын көрсететін фракциялық құрамы стандартқа (ГОСТ) сай 

болуы керек; 

-жанармайдың жану камерасында шашырауын және тазарту 

жүйелерінің дұрыс жұмыс істеуін анықтайтын қасиеттерінің ең бастысы 

тұтқырлық пен тығыздық та белгілі аралықта болуы қажет; 

-қоршаған ортаның температурасы төмен болған жағдайда жанармаймен 

қамтамасыз ететін жүйенің жұмыс істеуін анықтайтын, яғни жанармайдың 

төменгі температуралық қасиеттерінің көрсеткіші тиімді жағдайда болғаны 

жөн; 

-дизельдегі жанармайдың қауіпсіздік жағдайда жұмыс істеуін 

анықтайтын, от алу температурасы, стандартпен (ГОСТ) көрсетілген аралықта 

болуы тиіс; 

-моторда күйе, коррозия пайда болуын және де үйкелістен оның тез 

тозуын анықтайтын күкірт байланыстарының, қанықпаған көмірсутектердің 

және металдардың болмауы қажет. 

4.2 Дизель жанармайының моторда жануы 

Дизель моторларында жанғыш қоспа түзу процесі мен жанармайдың 

жануы өте қысқа мерзім аралығында өтетіндіктен жану процесі көптеген 

факторларға байланысты болады. Атап айтқанда, бұл факторларға сығылған 

ауаның қысымы мен температурасы, ауадағы жанармай буының мөлшері, 

жанармайдың булануы және химиялық құрамы жатады. 

Цилиндрде жанғыш қоспаны дайындау үшін, алдымен сорылған ауаның 

екінші такті кезінде 2–5 МПа қысыммен сығады. Осының салдарынан 

температура жану камерасында 600–900°С-ға дейін көтеріледі. Иінді біліктің 

кривошипі, поршеннің жоғарғы қозғалыссыз нүктесіне 14–23° жетпей жану 

камерасына өте жоғары қысыммен жанармай бүркіле бастайды да жоғарғы 

қозғалыссыз нүктеге кривошип 6–12°С жетпей аяқталады. 

Осы кезде жанармай ауамен жақсы араласып, жанғыш қоспа түзіп, 

қолайлы жағдай туғандықтан, өздігінен от алады. 

Цилиндрдегі жану процесін 4 фазаға бөліп қарастыруға болады (4.1-

сурет). 

1-фаза өздігінен оталудың кешігуі. Бұл фаза жану камерасына 

жанармайдың берілуінен бастап (1-нүкте), жанғыш қоспаның өздігінен 

оталуына (2-нүкте) дейін өтеді. Бұл фазаның жалпы аралығы физикалық 

процестің (τф) өтуіне кететін уақыт пен химиялық реакцияға (τх) қажет 

уақыттан тұрады. τф аралығында жанармай камераға шашыратылады да 

ауамен араласып қызып буланады. Ал  τх кезінде, жалын бөлінер алдындағы 

көмірсутектердің көп сатылы тотығу реакциясы жүреді. 1-фазаның ұзақтығы 

негізіне жанармай тамшыларының мөлшеріне байланысты.  

2-нүктеден бастап жылдам жану фазасы басталады. Немесе бұл 

фазаны қысымның тез жоғарылау аралығы деп атайды. Бұл фазаның 
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ұзақтығы иінді біліктің 10–12°С-қа бұрылуына тең болғанда жылу 

энергиясының 55–70%-ы бөлінеді. Себебі жанармай әлі де бұл кезеңде 

берілуін тоқтатпайды, сондықтан да толық жану болмайды.  

Жану процесі үшінші кезеңде де (баяу жану фазасы) жалғасады. Үшінші 

кезең 3-нүктеден басталады да 4-нүктеге дейін жалғасады. Ұзақтығы 5–7°-қа 

дейін созылады, ал жану камерасында қысым өзгермейді. Бұл аралықта жалпы 

энергияның тек 1/6...1/4 бөлігі ғана жұмсалады. 

4-нүктеден бастап соңғы фаза (жанып біту) басталады, яғни 

камерадағы қысым төмендей бастайды, бірақта әлі де болса жану процесі 

жалғаса береді, яғни жанбай қалған жанармайдың біраз мөлшері осы кезеңде 

жанып кетеді. Осыған байланысты 4 фаза жанармайдың жанып біту фазасы 

деп аталады. 

 

 
1 – жанармайдың берілу нүктесі; 2 – жанармайдың өздігінен оталу 

нүктесі; 3 – қысымның жылдам көтерілуінің  соңы; 4 – жанармайдың 

берілуінің соңы 

4.1 сурет – Жанармайдың дизельдегі жану процесі кезіндегі 

индикаторлық диаграммасы 

 

Жанармайдың тұтқырлығының шамасы мен смолалы-асфальттық 

заттардың мөлшері неғұрлым жоғары болса, соғұрлым 4-фаза созыла түседі.  

4-фаза ұзаққа созылған сайын жану сапасы нашарлай түседі. 

Дизель моторларында жану процесі өте аз аралықта өткендіктен 

жалынның таралу жылдамдығы 1000 м/с жетеді. Осыған орай оталу кезеңінің 

кешігуі аз болса жану процесі дұрыс өтеді де, мотор жұмсақ режимде жұмыс 

істейді. Ал бензин моторларында, керісінше тотығу процесінің қысқаруы 

детонациялық жану процесін туғызады. 
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4.3 Дизель жанармайының өздігінен от алуының сапасы мен цетан 

саны 

Дизель моторларының жұмсақ, иә қатыңқы жұмыс істеуі, оларда 

қолданылатын жанармайдың өздігінен оталу қасиетіне байланысты болады. 

Ал оның сапасын анықтайтын көрсеткіш ретінде цетан саны қолданылады. 

Дизель жанармайындағы цетан саны дегеніміз цетанның 

альфаметилнафталин қоспасындағы проценттік құрамы (көлемі бойынша). 

Альфаметилнафталинннің от алу кезеңінің кешігуі (өте ұзақ болуы) 

дизельдің қатыңқы режимде жұмыс істеуіне әкеліп соғады. Сондықтан да 

оның цетандық санының бірлігі 0-ге тең етіп қабылданған. Егерде дизель 

жанармайының өздігінен от алуы 45% цетаннан және 55% 

альфаметилнафталиннен тұратын қоспаға тең болса, онда бұл жанармайдың 

цетандық саны 45-ке тең болады. Яғни бұл химиялық заттар былайша 

сипатталады: 

Цетан (гексадекан) химиялық формуласы – С16Н34 – өздігінен от алу 

көрсеткіші  100 бірлік; 

Альфаметильнафталин – С10Н7СН3 – өздігінен от алу көрсеткіші 0 бірлік. 

Цетан санын 3122–67 стандарт (ГОСТ) бойынша қысым мөлшері 7 мен 

23 тің арасында өзгеретін бір цилиндрлі ИТ 9–3М қондырғысында 3-түрлі 

әдіспен анықтауға болады. Біріншісі – жарылыстың сәйкес келуі, екіншісі – 

өздігінен от алуының кешігуі және үшіншісі – қысымның жоғарғы 

көрсеткішімен анықтау болып табылады. 

Осы көрсетілген әдістердің біреуімен цетан санын анықтау үшін, 

алдымен моторды іске қосып, оны тұрақты жұмыс істеу режиміне келтіріп 

алған соң, моторды тексерілетін (сыналатын) жанармайға ауыстырады. 

Қысымның мөлшерін өзгерту арқылы, жанармайдың өздігінен оталуын 

жоғарғы қозғалыссыз нүктеге келтіреміз. Одан әрі қоспадағы цетан мен 

альфаметилнафталиннің мөлшерін өзгертіп отырамыз. Бұл кезде өздігінен 

оталу міндетті түрде жоғарғы қозғалыссыз нүктеде болуы керек. 

Құрамындағы цетанның проценттік мөлшері тексерілген жанармайдың 

цетандық санын көрсетеді. Цетан саны жанармайдың моторды оталдыруы 

үшін өте маңызды. Егер цетан санының бірлігі 40-тан төмен болса, 

қозғалыссыз тұрған моторды қыс кезі былай тұрсын, тіпті жаз кезінде де 

оталдыру мүмкін емес. Мотордың өте орнықты, жақсы жұмыс істеуі үшін жаз 

айларында жанармайдың цетандық саны 40–45 аралығында, ал қысқы 

мерзімде 45–50 аралығында болғаны жөн. 

Егерде дизель жанармайын цетан санымен 40-тан төмен мөлшерде 

қолданса, онда өздігінен оталу кезеңінің кешігуі ұзара түседі де мотор қатты 

жұмыс режимінде істеуіне мәжбүр болады. Ал 50-ден жоғары болған 

жағдайда жанармайдың үлестік қолдану көрсеткіші толық жанбауына 

байланысты ұлғайып кетеді. 

Жанармайдың топтық химиялық құрамы белгілі болған жағдайда цетан 

санын мына формула арқылы анықтауға болады: 
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 ЦС = 0,85П + 0,1Н – 0,2А, (4.1) 

 

мұндағы, П, Н, А – жанармайдағы парафиндық, нафтендік және ароматтық 

көмірсутектердің % құрамын көрсетеді. 

Дизель моторларын пайдалану кезінде жанармайдың жану камерасына 

алдын ала берілуінің қолайлы бұрышта орналасуы өте маңызды. Бұл бұрыш 

үлкен болса, жану камерасына жеткілікті қыздырылмаған ауа беріледі де 

өздігінен оталу кезеңінің кешігуі ұзара түсіп мотордың қатаң жұмыс істеуіне 

әкеліп соқтырады. Бұл жағдайда жанармай поршень жоғарғы қозғалыссыз 

нүктеге жетпей тұрып жанып кетеді де поршеньді кері қарай итермелейді. Ал 

жанармайдың берілуі кешіккен сайын, оның біраз бөлігі жану лампасының 

сызығында жануына мәжбүр етеді. Мұның салдарынан мотордың қуаты 

төмендейді, яғни пайдалы әсер коэффициенті азаяды. 

4.4 Дизель жанармайының пайдалану қасиеттері 

Жоғарыда атап өткен негізгі қасиеттерімен қатар, дизель жанармайының 

оны пайдалану кезіндегі қасиеттеріне де көңіл аударған жөн. Себебі бұл 

қасиеттерді жетік білу жанармайды өте тиімді пайдалануға мүмкіндік 

туғызады. Жанармайдың осы қасиеттеріне оның қоспа түзгіш, буланғыш, күйе 

түзгіш, коррозиялық қасиетін жатқызуға болады. 

Қоспа түзгіш қасиетіне жанармайдың жану камерасына берілу кезеңінен 

толық жануына дейінгі аралықта өте күрделі физикалық және химиялық 

өзгерістерден өтуі жатады. Бұл өзгерістердің карбюраторлы моторлардан 

өзгешелігіне қоспа түзу уақытының аздығы жатады. Дизель моторларындағы 

қоспа түзу уақыты карбюраторлы моторларға қарағанда 10 есе кем болады. 

Сондықтан да бұл моторлардың құрылысында да өзіндік ерекшеліктері болды. 

Мұнымен қатар дизельдерде жанғыш қоспаларды түзу түрлі факторларға 

байланысты. Олардың ішінде жану камерасындағы қысым мен 

температураны, жанармайдың берілу тұрақтылығы мен шашырауы сияқты 

оның физикалық-химиялық қасиеттерін атап өткен жөн. 

Жану камерасындағы қысым мен температура жанғыш қоспаның 

сығылу мөлшеріне; мотордың салқындауына, иінді біліктің айналу жиілігіне 

және т.б. жағдайларға байланысты болады. 

Жанармайдың берілу сенімділігіне бірден-бір негізгі көрсеткіш ретінде 

оның тазалығы, яғни бөгде заттардың болмауы алынады. Жанармайдың 

тазалығын арттыру үшін арнайы сүзгіш құралдар қолданылады. 

Жанармайдың шашырауы оның булануы мен қоспа түзуіне өте қолайлы 

жағдай туғызады. Жанармайдың шашырауы кезінде ұсақ жанармай 

тамшылары пайда болады да жану камерасындағы жоғары қысымды ауамен 

араласып қоспа түзіледі. Сапалы қоспа түзілуіне тамшылардың өлшемдерінің 

біркелкілігі, жанармайдың тығыздығы, тұтқырлығы және тағы басқа 

көрсеткіштер әсерін тигізеді. 

Жанармайдың физикалық-химиялық қасиеттерінің қоспа түзу 

процесіне тигізетін әсері. Қоспа түзу процесінде әсерін тигізетін физикалық-
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химиялық қасиеттеріне жанармайдың тұтқырлығын, лайлану температурасын 

және де кристалдану тұтқырлығы оған қойылатын негізгі талаптарының бірі 

болып табылады. Бұл көрсеткіш жанармайдың түтікшелер арқылы 

форсункаға, одан әрі қарай жану камерасына жеңіл жеткізілуіне көп әсер 

етеді. 

Дизель жанармайының құрамындағы парафинді көмірсутектер ауаның 

төмен температурасында қатты кристалдарға айналады да, жанармай 

сүзгілерін бітеп тастайды. Осының әсерінен олардың жұмыс істеуі 

нашарлайды. Жанармайдың мұндай жағдайда болуы майлану 

температурасымен (5066–56 ГОСТ) анықталады. 

Жанармайдың төменгі температуралық қасиеттерін, яғни қату 

температурасын, оның арнайы түтікшедегі қозғалысы тоқталуына байланысты 

анықтайды. Оны анықтау үшін 20287–74 стандарт (ГОСТ) қолданылады. 

Дизель жанармайларының қысқы түрлерінің қату температурасы – 35–

45°С мөлшерінде, ал жазғы түрлерінде  –10°С-ға дейінгі аралықта болады. 

Жанармайдың булануы. Жанармай мен ауаның қоспасын түзу үшін 

жанармайды буландыру керек. Булану процесінің жақсы жүруі үшін 

жанармай жану камерасында майда тамшылар түрінде шашырап тарауы 

керек. Осы кезде булану бетінің ауданы мол болады, осымен қатар, 

тамшылардың мөлшері кіші болған сайын олар жылдам қызады.  

Нашар буланатын жанармай жану кезінде сұйық күйінде қалып қояды 

да, цилиндр бетіндегі майдың пленкасын шайып жібереді. Осының 

салдарынан  цилиндр мен поршень тетіктері жылдам тозады. 

Дизель жанармайларының  булануы оның фракциялық құрамымен 

анықталады. Моторлардың жақсы оталып жұмыс істеуі үшін қысқы түрлері 

булану температурасы t50% = 255–280°C және t96%=330–340°С аралығында 

шығарылса, жазғы түрлері үшін t50%=280°С мен t96%=360°С аралығында 

қолданылады. Фракциялық құрамын анықтау бензиндердің фракциялық 

құрамын анықтауға арналған қондырғымен, сол көрсетілген әдіспен 

жүргізіледі. 

Дизель жанармайының от алу температурасы деп жанармайды ашық 

ыдыстағы кезінде бөлінген будың ашық жалын жақындатқанда от алуын 

айтады. 

Ал, ашық жалынды жақындатқанда, жанармайдың 5 секундтан астам 

уақыт жанғандағы анықталған температурасын бастап жану температурасы 

деп атаймыз. 

От алу температурасын білу, жанармайдың өрттен сақтау шараларын 

алдын-ала ескеруге мүмкіндік береді. От алу температурасы жанармайдың 

қысқы түрлерінде +30...+35°С аралығында болса, жазғы түрлері үшін 50°С 

дейін жетеді. 

Күйе түзу қасиеті. Дизель жанармайы жанған кезде цилиндр мен 

поршень бөлшектерінің бетінде күйе түзу мотордың жұмыс істеу қабілетін 

нашарлатады. Себебі моторлардың бетін күйе басу салдарынан олардың жылу 
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өткізгіштік қасиеті төмендеп, мотордың температуралық режимі өзгереді де, 

қуаты азаяды, әрі жанармайды үнемсіз жұмсайды. 

Жанармайдың күйе түзуіне оның құрамындағы ауыр факциялардың 

толық жанбауы және де жоғары молекулалы асфальтты-смолалы 

байланыстардың болуы себеп болады. Сондықтан да күйе түзу қасиетін 

төмендету үшін жанармайды құрамындағы бөгде заттардан тазарту керек. 

Дизель жанармайының күйе түзуіне әсер етуші көрсеткіштер ретінде 

кокс саны, нақты смоланың мөлшері, күл, механикалық қоспалар және де 

лактың мөлшері жатқызылады. 

Кокс саны деп жанармайды  +800°С температурада қыздыру 

нәтижесінде буланғаннан кейін қалған көміртектес құрғақ қалдықты айтады. 

Кокс саны 0,05% жоғары болмауы қажет.Жанармайдың кокстану көрсеткішін 

нақты смоланың мөлшерімен де анықтауға болады. Дизель жанармайының 

100 см³ мөлшерінде жазғы түрлерінде кокс саны 40 мг, ал қысқы түрлерінде 

30 мг аспауы керек. 

Дизель жанармайындағы күлді 1461–75 стандартпен (ГОСТ-пен) 

анықтайды. Оның мөлшері 0,01% аспауы керек. 

Дизель жанармайындағы күкіртті байланыстағы заттар да күйе түзуге 

әжептеуір әсер етеді. Сондықтан да олар жанармайдың маркаларында белгілі 

мөлшерден аспауы қажет. 

Дизель жанармайының коррозиялық қасиеті оның құрамындағы күкірт 

байланыстағы заттар, минералды қышқылдар мен негіздер, органикалық 

қышқылдар мен сулардың мөлшеріне байланысты болады. 

Стандарт (ГОСТ) нұсқауы бойынша дизель жанармайының құрамында 

минералды қышқылдар мен негіздердің болуы мүмкін емес. 

Жанармайдың құрамындағы күкірт байланыстағы заттар мотор 

бөлшектерінің коррозиялық тозуының тездеуіне көп әсер етеді. Мұны тоқтату 

үшін мотор бөлшектерінің бетін коррозияға қарсы қолднылатын заттармен 

қаптайды. 

Дизель жанармайының сапасын жақсарту үшін оның құрамындағы 

күкіртті байланыстағы заттарды азайту керек. Стандарт (ГОСТ) бойынша 

оның мөлшері дизель жанармайында 0,2–0,5% мөлшерінде рұқсат етіледі. 

Әрине бұл көрсеткіш жанар май өндірілетін мұнайдың сапасына байланысты 

болады. 

4.5 Дизель жанармайының маркалары 

1983 жылдың 1-қаңтарынан бастап 305–82 стандарт (ГОСТ) бойынша 

дизель жанармайларының үш түрлі маркасы өндіріледі. Осылайша дизель 

жанармайының көрсеткіш сапаларын жақсарта отырып, оны тиімді 

пайдаланып қана қоймай, өндіру ресурсын кеңейту жолдары қарастырылған.  

Шығарылатын дизель жанармайының физикалық-химиялық көрсеткіштері  

4.1 кестеде келтірілген. 
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4.1 кесте – Жоғары айналымды моторларда қолданылатын дизель 

жанармайының негізгі физикалық-химиялық көрсеткіштері 
К ө р с е т к і ш т е р і Жанармайдың көрсетілген маркасынаң 

көрсеткіш мәні 

Л 3  А 

Цетан саны, төмен емес 

Фракциялық құрамының қайнау 

температурасы, °С: 

     50% 

     96% 

20°С тығыздығы, кг/м³ (жоғары емес) 

20°С тұтқырлығы, мм²/с 

Жанармайды климаттық зонаға берген 

кездегі қату температурасы °С жоғары 

емес 

     бірқалыпты 

     суық 

Жанармайды климаттық зонаға берген 

кездегі лайлану температурасы °С 

жоғары емес 

     бірқалыпты 

     суық 

Жабық ыдыстағы от алу температу-

расы, °С жоғары емес (жалпылай 

пайдаланылған дизельдер үшін) 

Жанармайдың түрлеріне байланысты 

күкірттің құрамы, % жоғары емес: 

     І 

     ІІ 

Смоланың мөлшері мг/100 см³ жоғары 

емес 

Суда ерігіш негіздермен қышқылдар-

дың мөлшері 

Механикалық қоспалар 

     Су 

Иод саны, J г/100 г жоғары емес 

Күлденуі, % жоғары емес 

10% қалдықтың кокстенуі, % жоғары 

емес 

45 

 

 

280 

360 

860 

3,0 – 6,0 

 

 

 

-10 

- 

 

 

 

-5 

- 

 

 

50 

 

 

0,2 

0,5 

 

40 

 

жоқ 

жоқ 

жоқ 

6 

0,01 

 

0,3 

45 

 

 

280 

340 

840 

1,8 – 5,0 

 

 

 

-35 

- 

 

 

 

-25 

-35 

 

 

35 

 

 

0,2 

0,5 

 

30 

 

жоқ 

жоқ 

жоқ 

6 

0,01 

 

0,3 

45 

 

 

255 

330 

830 

1,5 – 5,0 

 

 

 

- 

-55 

 

 

 

- 

- 

 

 

30 

 

 

0,2 

0,4 

 

30 

 

жоқ 

жоқ 

жоқ 

6 

0,01 

 

0,3 

 

Дизель жанармайлары жазғы (Л), қысқы (З) және арктикалық (А) болып 

бөлінеді. Жанармайдың жазғы түрі сыртқы ауа температурасы 0°С-дан 

жоғары болған жағдайда пайдаланылса, қысқы түрі –20°С-ға дейінгі 

температурада пайдаланылады. Ал арктикалық түрі –50°С-дан жоғары 

температурада қолдануға арналған. Жанармайдың жазғы және қысқы түрлерін 

құрамындағы күкірттің мөлшеріне байланысты екі түрге бөледі: біріншісінде 

– күкірттің массасы 0,2% дейін, екіншісінде –0,5%-ға дейін болады. Ал 

арктикалық маркасы үшін күкірттің мөлшері 0,4%-ке дейін болуы керек. 
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Жанармайдың жазғы түрі толық белгіленген жағдайда әріптен кейін 

сызықша арқылы күкірттің % құрамын көрсететін цифр және оталу 

температурасы (°С) көрсетіледі. Мысалы, Л–0,2–40 дегеніміз, жанармайдың 

жазғы түрінің құрамында 0,2% күкірт бар және де от алу температурасы 

+40°С тең дегенді білдіреді. 

Ал қысқы түрінде әріптен кейін күкірттің %-тік құрамы мен қату 

температурасы көрсетіледі. Мысалы 3–0,2–(–35); қату температурасы – 35°С 

тең құрамына 0,2% күкірт кіретін дизель жанармайының қысқы түрі болады. 

Жанармайдың арктикалық түрінде әріпке тек күкірттің %-дық құрамы ғана 

жалғас көрсетіледі (мысалы А–0,4). 

Осы кестеде көрсетілген жанармайларды арналған мақсаттардан өзге 

жағдайларда қолдану моторлардың үнемсіз жұмыс істеуіне, олардың қуатын 

толық пайдалана алмауға әкеліп соқтырады. 

Еуроға сай стандарт (ГОСТ Р 52368-2005) бойынша сүзілу 

температурасына келесі көрсеткіштерден жоғары болмайтын сорттары 

былайша өрнектеледі (4.2 - кесте). 

 

4.2 кесте – Еуро дизель жанар майларының сорттары 

Жазғы қысқы маусым аралық Еуро дизель 

жанар майы (қалыпты климат үшін) 

Суық және арктикалық 

климаттар үшін Еуро дизель 

жанар майы 

Сорт A B C D E F 0 1 2 3 4 

t,o C +5 0 -5 -10 -15 -20 -20 -26 -32 -38 -44 

 

Дизель жанармайлары көптеген елдердің климаттық ерекшеліктеріне 

қарай өз мекендерінің спецификациясы мен маркаларын құрайды. Осы 

көрсеткіштер кедендік одак елдерінің сорттарына сәйкестенуі келесі кестеде 

келтірілген (4.3 кесте). 

 

4.3 кесте – Кедендік одақ пен кейбір шет ел өндірісіндегі дизель жанар 

майының сәйкестігі 

Кедендік одақ 

дизель жанар 

майы 305-82 

Шет елдік дизель жанар майы 

Марка Спецификация Ел 

Л 
Л 

- 

БДС8884-82 

DIN 51603-81 

Болгария 

Германия 

 №3 

2D 

JIM K 2204-83 

ASTM 975-83 

Жапония 

АҚШ 

З 

TIPA 

Special 

ID 

CAN-2-3,6-M-83 

JIM K 2204-83 

ASTM 975-81 

Канада 

Жапония 

АҚШ 

А 
TIPAA 

Z50 

CAN-2-3,6-M-83 

PN67/C/96048 

Канада 

Польша 
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Бақылау сұрақтары: 

1. Дизель жанармайы деп қандай жанармайды айтамыз? 

2. Дизель жанармайына қандай талаптар қойылады? 

3. Дизель жанармайының қандай ерекшеліктері бар? 

4. Дизель жанармайы мотордың цилиндрінде қалай жанады? 

5. Дизель жанармайының цилиндрде жану процесін қандай фазаларға 

бөліп қарастырады? 

6. Дизель жанармайындағы цетан саны дегеніміз нені білдіреді? 

7. Цетан дегеніміз нені білдіреді және дизель жанармайындағы рөлі. 

8. Альфаметильнафталин нені білдіреді және дизель жанармайындағы 

рөлі қандай? 

9. Егер жанармайдың топтық химиялық құрамы белгілі болған жағдайда 

цетан санын қалай анықтауға болады? 

10. Дизель жанармайының оны пайдалану кезіндегі қасиеттеріне не 

жатады? 

11. Дизель жанармайының қоспа түзгіш қасиеті туралы нені түсінеміз? 

12. Дизель жанармайының физикалық-химиялық қасиеттерінің қоспа 

түзу процесіне тигізетін әсері қандай?  

13. Дизель жанармайының булануы туралы не айтуға болады? 

14. Дизель жанармайының күйе түзеу қасиеті нені анықтайды? 

15. Кокс саны дизель жанармайында қандай болады? 

16. Дизель жанармайының коррозиялық қасиеті неге байланысты? 

17. Дизель жанармайының маркалары кедендік одақ бойынша қалай 

белгіленеді? 

18. Еуро дизель жанармайларының сорттары қалай бөлінеді? 

19. Кедендік одақ пен кейбір шет ел өндірісіндегі дизель жанармайының 

сәйкестігі қандай? 
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5 Газ тәріздес отынның қолданылуы мен пайдалану қасиеті 

 

Газ тәріздес отындарды халық шаруашылығының түрлі салаларында 

қолдану жыл өткен сайын кең орын алып келеді. Газ тәріздес отындар 

әлеуметтік қажеттілікте ғана емес, сол сияқты жыу электр стацияларында, 

парниктерде, жылыжайды қыздыруға, кептіргіш құралдарда, мал 

шаруашылығында және құс комплекстерінде қолданылуда. Соңғы жылдары 

іштен жану двигательдерінде газ тәріздес отындар кең қолданыла бастады. 

Себебі, газ тәрізді отындардың басқа отындар түрлеріне қарағанда мынандай 

өзіндік артықшылықтары бар: 

- есеп жүзінде анықталғандай жануға жұмсалған ауаның мөлшерінде 

жылулық пайдалы әсер коэффициенті мен жану температурасы жоғары 

болады; 

- жанған кезде ыс, түтін және қажетсіз өнімдерді бөліп шығармайды 

(немесе аз мөлшерде шығарады); 

- газ құбырлары арқылы шалғай аралықтарға оңай жеткізуге болады; 

- сыртқы ауаның қалыпты жағдайдағы температурасында оңай 

тұтанады; 

- өндірілуі жеңілдеу болғандықтан, бағасы арзан отындардың қатарына 

жатады; 

- іштен жану моторларында сұйытылған немесе сығылған газ күйінде 

қолданылады; 

- жану кезіндегі детонациялық төзімділік қасиеті өте жоғары болады; 

- жану кезінде конденсат түзілмейтіндіктен, мотор тетіктерінің 

үйкелістен тозуын әжептеуір төмендетеді. 

Мұнымен қатар газ тәріздес отындардың бірқатар кемшіліктерін де атап 

өтуге болады: 

- уландырғыш қасиеті жоғары; 

- ауамен араласқанда қопарылғыш қоспалар түзуі; 

- газ құбырларының тығыз жалғанбаған жерлеріндегі аздаған 

саңлаулардан сыртқа оңай шығып кетеді. 

5.1 Газ тәрізді отын түрлері 

Газ тәрізді отындардың негізгі құрамы көмірсутектерден тұруына орай 

олардың түрлері осы көмірсутектердің мөлшері мен қасиеттеріне байланысты 

болады. Кең қолданылатын газ тәрізді отындар қатарына табиғи және мұнай 

өндірісінде шығатын қосалқы газдар мен завод газдары жатады. Бұл аталған 

газдардың құрамы негізінен бірден төртке дейінгі көміртек атомдарынан 

тұратын көмірсутектер (метан, этан, пропан, бутан және т.б.). Газ – кен 

орындарында өндірілетін табиғи газдарда көп жағдайда құрамында 82–98% 

метан, 6%-ға жуық бутан болса, ол мұнай өндірісіндегі қосымша өндірілген 

газдарда метанның мөлшері 40–85% аралығында және де этан мен пропан 

20% тең болады. Ал завод газдары парафин мен олефин көмірсутектерінен 
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тұрып, пластикалық массаларды және басқа да заттарды синтездеуге 

қолданылады. 

Жанғыш газдар көмірсутектермен қатар жеке сутегі, көміртегі оксиді, 

азот, оттегі, күкіртті сутегі газы, судың буы және т.б. көптеген заттардан 

тұрады. Бұл аталған заттардың кейбіреулері жану кезінде көп мөлшерде жылу 

бөледі, ал кейбіреулері керісінше отынның жылу бөлгіштігін азайта түседі. 

Сондықтан газдарды пайдалану алдында оларды қажетсіз заттардан арнайы 

тазартады. 

Газ тәрізді отындар жанғандағы бөлетін жылу мөлшеріне байланысты 

үш топқа бөлінеді: 

- жоғары калориялы, яғни жану жылулығы 20000 кДж/м³-ден жоғары 

отындар (табиғи және мұнай мен газ өндіру кезінде алынған газдар); 

- жану жылулығы 10000–20000 кДж/м³ аралығындағы орта калориялы 

газдар; 

- төменгі калориялы, жану жылулығы 10000 кДж/м³ дейінгі газдар. 

Мұнымен қатар газ тәріздес отындар физикалық қасиетіне байланысты 

сығылған және сұйытылған болып екі түрге бөлінеді. Кейбір газдар қалыпты 

температурада жоғары қысымды температурада да қысымның күшімен сұйық 

күйге айналмайды. Мысалы, метан 82°С-ға дейін газ күйінде қалады. Тек 

температурасы 82°С-дан төмендеп, біраз қысым берілген кезде ғана сұйық 

күйге айнала бастайды. Ал, атмосфералық қалыпты жағдайда метан 161°С-да 

сұйық күйге айналады. Сұйыққа айналу температурасы қолдану 

температурасынан төмен болатын газдардың түрлерін 20 МПа қысымға дейін 

сығылған күйінде газ түрінде қолданылады. 

5.2 Газ тәрізді отындардың іштен жану моторларында қолданылуы 

Іштен жану моторларында табиғи газдар мен қатар қолдан өндірілген 

жанғыш газдарды да пайдаланады. Тұрақты қондырғыларға газды газ 

баллонынан ғана емес, газ құбырларынан да алуға болады, ал жылжымалы 

яғни автотрактор мен су техникасы тек қана баллонмен қамтамасыз етіледі. 

Негізінде автомобильдер үшін жоғары калориялы сұйылтылған, кей жағдайда 

сығылған газдарды қолданады. Себебі төменгі калориялы газдарды қолданған 

жағдайда моторлар өзіне қажет қуатты өндіре алмайды. Осыған орай жүретін 

жол қашықтығы қысқарады, яғни жүру мүмкіншілігі шектеледі. 

 

5.2.1 Сығылған газдардың қолданылуы. 

Газдардың сығылған күйде қолданылуы, олардың қалыпты жағдайда 

(20°С; 0,1 МПа) және де жоғары қысымда да (20 МПа дейін) сұйық түрге 

айналмауына негізделген. Қазіргі жағдайдағы автомобильде қолданылатын 

сығылған газдардың түрлері мен негізгі көрсеткіштері 5.1 кестеде көрсетілген. 

Осы келтірілген газдардың негізгі жанғыш компоненттеріне метан 

кіреді. Мұнымен қатар көп мөлшерде кездесетін сутегінің мөлшері газ 

тәріздес отынның цилиндрде толық жануын қамтамасыз етеді. Оның 

себептерінің бірі газ тәрізді отындар жанармайдай, кіре беріс құбырда 
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буланбайды, сондықтан әрбір цилиндрге бірдей мөлшерде тарайды. Мұнымен 

қатар моторлар газбен жұмыс істеген жағдайда, бензиндегідей байытылған, 

жанғыш қоспаны қолдану қажет емес. Осыған байланысты зиянды бөлініп 

шығатын газдардың мөлшері төмендейді: мысалы көміртегі оксиді 2–3 есе, 

азот оксиді 1,2–2 есе, көміртегі 1,1–1,4 есе автомобильдерге арналған газдарда 

цианның (CN) болуы өте қауіпті. Себебі сумен байланысып синил қышқылын 

түзеді. Осы түзілген заттардың әсерінен баллон қабырғаларында ұсақ 

шытынаған дақтар пайда болады. 

Газдар смолалы заттар мен механикалық қоспалар болғандықтан газ 

аппаратурасы аспаптары мен мотор тетіктерінде кірлер мен қалдық заттар 

пайда болады. 
 

5.1 кесте - Автомобильдерде қолданылатын сығылған газдардың түрлері 

мен олардың негізгі көрсеткіштері 
К ө р с е т к і ш т е р і  Көрсеткіштердің мәні 

табиғи метандалынған толықтырылған 

Жану жылулығы, төмен  емес, 

кДж/м³ 

Құрамындағы жанғыш 

компоненттер, % мөлшерімен 

-метан 

-сутегі 

Қоспалар, жоғары емес 

-күкіртті сутегі, г/м³ 

-циан байланыстары, г/м³ (HCl-ге 

шағып есептегенде) 

-оттегі көлемі бойынша %-і 

-смола мен шаңдар, г/м³ 

-баллондағы қысылған газда 

болатын су мөлшері, г/м³ 

-жазда 

-қыста 

-октан саны, бірлікпен  

бензин эквиваленті 

 

29000 

 

 

80 – 97 

— 

 

0,02 

 

 

0,05 

1,0 

0,001 

 

7,0 

0,5 

94 – 105 

0,71 – 0,83 

 

27000 

 

 

65 төмен 

емес 

 

0,02 

 

 

0,05 

1,0 

0,001 

 

7,0 

0,5 

80,0 

0,62 – 0,70  

 

22000 

 

 

50 

12 төмен 

емес 

0,02 

 

 

0,05 

1,0 

- 

 

7,0 

0,5 

80,0 

0,41 – 0,89 

 

Сығылған газдар үшін автомобильдерде 20 МПа қысымға арналған 

цилиндр баллондарын қолданады. Бұл баллонның сыйымдылығы 50 л (сумен 

есептегенде) ғана болса да, 20°С-дағы 101,08 КПа қысымда 10 м³ газ сияды. 

Газбен толтырылған баллондардың әрқайсысының салмағы 65 кг-ға тең 

болады. Осы аталған жетістіктерімен қатар газды автомобиль моторларында 

қолданғанда мынадай кемшіліктерін де көруге болады: 

- автомобильдердің пайдалы жүк көтеру көрсеткіші 12–20% төмендейді;  

- жол жүру ұзақтығы шамамен 200 км-ге дейін қысқарады.  

- ауа-газ қоспаларының жану жылулығының төмендеу салдарынан біраз 

мөлшерде моторлардың қуаты азаяды. 

Осы аталған кемістіктерді жою моторлардағы қысым мөлшерін 23–25%-

ке көтеру арқылы жүзеге асырылады. 
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5.2.2 Сұйытылған газдардың қолданылуы. 

Сұйытылған газдар дегеніміз қысымы 1,0-1,5 МПа мөлшерінде сұйық 

күйге алмасатын жанғыш заттар. Олардың құрамы негізінен 3-4 атомды 

көміртектен тұратын пропан-бутан көмірсутектерінен тұрады. Автомобильде 

қолданылатын бұл газдардың жану жылулығы 46055 кДж/м³ мөлшерінде, ал 

октандық саны 85–100 бірлік аралығында. Көп жылғы байқаулардың 

нәтижесінде сұйытылған газбен істеген моторларда мотор майының түрлі 

қоспалармен ластануының азайғаны анықталған. 

20448–80 ГОСТ бойынша шығарылатын сұйылтылған газдардың 

маркалары мен негізгі көрсеткіштері 5.2 кестеде келтірілген. 

СПБТЗ – қысқы техникалық пропанды-бутан қоспасы деп аталады. 

Негізгі шығарылу мақсаты – коммуналдық тұрмыс қажетіне қолдану 

(абвиатурасы орысша берілген). 

СПБТЛ – жазғы техникалық пропанды-бутан қоспасы. Шығарылу 

мақсаты коммуналдық-тұрмыс қажеттігімен қатар басқа да жағдайларда 

қолдануға арналған. 

БТ – техникалық бутан, негізінен коммуналдық-тұрмыс қажеттігімен 

қатар басқа да мақсатта қолдануға арналған. 

Баллондарды сұйытылған газбен 90%-дан жоғары толтыруға рұқсат 

етілмейді. Себебі сыртқы ауаның температурасының жоғарылауына  

байланысты ішкі газдың көлемдік ұлғаюы есепке алынған. 1,6 МПа қысыммен 

толтырылған баллонның массасы 65 кг болады. 

Іштен жану моторлары сұйытылған газбен жұмыс істеген кезде оның 

қуаты сығылған газбен жұмыс істегеннен әлде қайда жоғары болады. 

Сұйытылған газбен істеген кездегі моторлардың жоғалтқан қуатын, оның 

жұмыс істеу қысымын жоғарылату арқылы толықтырады. 

Карбюраторлы моторлар сұйытылған газбен жұмыс істеген кезде оның 

отындағы үлестік жұмсалуы 5–6%-ға төмендейді. Мұнымен қатар мотордың 

жұмыс істеу кезіндегі шуы 7–8 ДБ дейін төмендейді. 

Автомобиль газ баллондары арнайы станцияларда бақылаушы 

құралдардың көмегімен қадағалап отыру арқылы толтырылады. 

5.3 Газдандыру процесінің мәнісі 

Газдандыру процесі оттегі мен көміртегінің термохимиялық 

әрекеттесуінің салдарынан құрғақ отынның жанғыш бөлігінің газға айналуы 

арқылы іске асады. 

Осы әдіспен алынған газдарды генератор газдары деп атайды, ал 

газдарды өндіретін қондырғылар газ генераторлары деп аталады. Газдандыру 

процесіндегі құрғақ отынның өте маңызды қасиеттеріне мыналарды 

жатқызуға болады: битуминоздануы, күлденуі, реакциялық мүмкіндігі, 

ылғалдығы, механикалық мықтылығы, көлемдік массасы, бірігу қасиеті және 

т.б. 

 

 



69 

5.2 кесте – Автомобиль моторларында қолданылатын сұйытылған 

газдардың түрлері мен негізгі қасиеттері 
Көрсеткіштері Газ маркаларының 

көрсеткіштерінің 

мөлшері 

СПБТЗ СПБТЛ БТ 

Компоненттердің массалық құрамы, %: 

-метан, этан және этильеннің жалпы мөлшері (көп 

емес) 

-пропан мен пропиленнің жалпы мөлшері (көп емес) 

-бутан мен бутиленнің жалпы өлшері (көп емес) 

-сұйық қалдықтар, олардың ішінде және одан да 

жоғары көмірсутектер көлемдік % бойынша 20°С 

(артық емес) 

-қаныққан будың атмосфералық қысымнан артқан 

мөлшері, МПа  

45°С (артық емес) 

20°С (кем емес) 

-Күкіртті сутектің және меркаптандық күкірттің 

массалық құрамы, % (артық емес)  

-осының құрамындағы күкіртті сутектің мөлшері 

-негіздермен бос судың болуы 

 

 

4 

 

75 

 

норма- 

ланбайды 

1 

 

 

1,6 

0,16 

 

 

0,015 

0,003 

 

 

6 

норма- 

ланбайды 

— 

60 

 

2 

 

 

1,6 

— 

 

 

0,015 

0,003 

 

 

6 

 

 

60 

— 

 

2 

 

 

1,6 

— 

 

 

0,16 

0,003 

 

Битуминоздануы – газдандыру кезінде құрғақ отыннан ұшқыш 

заттардың бөліну мүмкіндігін көрсетеді. Мұндай қасиеттер көбінесе ағаш, 

торф, қоңыр көмір сияқты заттарға лайықты болады. 

Күлдену – жану кезінде минералды қоспалардың өзгеруінен пайда 

болады (1-бөлімде толық келтірілген). 

Реакциялық мүмкіндігі – құғақ отынның генераторларда тез жануын 

және газдану процесінің ауыспалы жұмыс істеу режимдеріндегі 

тұрақтылығын көрсетеді. 

Ылғалдылық – құрғақ отынның құрамындағы ылғалдық мөлшерін 

белгілі шамамен сипаттайды. Ылғал мен күл отынның ішкі балласты болып 

саналады. 

Механикалық мықтылық – барлық қатты заттардың қасиеттеріне сай 

сыртқы күштің әсеріне төзімділігін көрсетеді. 

Көлемдік масса – құрғақ отынның тығыздығына байланысты шама. 

Бірігу қасиетіне жоғары температурада ұнтақ тәрізді заттардың қатты 

кесекке айналуы жатады. 

Газ генераторларының түрлері мен схемалары 5.1-суретте көрсетілген. 

Осы генераторлардың іші төрт алқапқа (зонаға) бөлінген. 

Жану алқабында – көмірқышқыл газы (СО2) мен су бөлу экзотермиялық 

реакциясы жүреді. Реакцияның барысында аздаған СО газы бөлінеді де, 

ізінше тотығу реакциясының әсерінен СО2-ға айналып кетеді. Бөлінген жылу 
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мөлшерінің әсерінен бұл алқапта  температура 1200–1500°С дейін көтеріледі. 

Осының салдарынан отынның жоғарғы (2) қабыршағы да қызады. 

 
а) – төте; б) – бұрмалы; в) жазық; 1 – жану алқабы; 2 – қалпына келу 

алқабы; 3 – құғақ айдау алқабы; 4 – құғату алқабы 

 

5.1 сурет – Отындарды түрлі газдандыру процесінде қолданылатын 

генераторлар 
 

Қалпына келу алқабында көміртектің диоксиді (СО2) мен аздаған 

метаннан (СH4) тұратын жанғыш газ компоненттерін түзейтін эндотермиялық 

реакция жүреді де, температура 900–1100°С-ға дейін төмендейді. Ал 

температура 900°С-дан төмен болса отынды газдандыру процесі бұзылады.  

Құрғақ айдау алқабында оттегінің болмауына байланысты реакция 

жүрмейді. Ал жанғыш газ компоненттерінің құрғақ отынға әсер етуінің 

салдарынан отыннан судың буы, газдар және смола заттары ығыстырылып 

құрғақ айдау процесі өтеді. Температура бұл алқапта 300–900°С-ға дейін 

төмендейді.  

Құрғақ алқабында газдың температурасы 105–300°С мөлшерінде 

болғандықтан отыннан судың буы бөлініп шығады да, генератор газымен 

араласады. 

Құрғақ отынды газдандырып құрамында СО, Н2, СН4, СО2, N2, Н2О және 

смолалы заттары бар шикі генератор газы алынады. Бұл газдарды мотор 

цилиндрлеріне берер алдында міндетті түрде тазалайды. 

Түзу процесі өтетін генераторлардың кемшіліктеріне: ІІ алқапта алынған 

газдың жанғыш компоненттерінің ІІІ және ІV алқаптағы алынған өнімдермен 

(механикалық қоспалар, судың буы, смолалы заттар) былғануын және де газ 

генераторларын құрғақ отын мен толтыру кезінде генератор газдарының 

бөлінуінің тоқтауын жатқызуға болады. 

Бұл кемшіліктер бұрылу және горизонтальді процестермен жұмыс 

істейтін генераторларда толық жойылған. Алынған газ сапасы жағынан да 

жоғары болады. Газ генераторларында жану процесі жүру үшін тек ауа мен су 

буы берілсе аралас газ, ал қызған көмір арқылы тек судың буын өткізсе сулы 
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газ алынады. Бұл газдар құрамындағы жанғыш компоненттердің (СО, Н2) 

проценттік мөлшеріне қарай бөлінеді (5.3 кесте). 

Генератор газын алу үшін құрғақ отын ретінде ағаш, торф, түрлі 

көмірлерді (тас, күрең, ағаш) шала кокс, кокс және түрлі ауыл 

шаруашылығының қалдықтарынан өндірілген брикеттерді қолдануға болады. 
 

5.3 кесте – Алыну әдісіне байланысты генераторлық газдардың құрамы 

мен жану жылулығы 

Алынған газдар Компоненттердің құрамы % Жану 

жылулығы 

кДж/м³ 
СО Н2 СН4 СО2 N2 

Ауадағы газ 

Аралас газ 

Сулы газ 

31 – 33 

28 – 32 

36 – 40  

1,0 

19 – 36 

48 – 52 

жоқ 

1,0 

0,5 

1 – 2 

3 – 5 

5 маңын. 

63 – 65 

50 – 54 

2 – 3  

4190 

5442 

11623 

 

Кейбір құрғақ отынды қолдану салдарынан алынған генератор 

газдарының құрамдары мен жану жылулығы мысал ретінде 5.4 - кестеде 

келтірілген. 
 

5.4 кесте – Құрғақ отындардың түрлеріне байланысты алынған 

генератор газдарынаң құрамы мен жану жылулығы 
Құрғақ отын  Газдардың құрамы % Жану жылулығы 

кДж/м³ СО Н2 СН4 СО2 О2 N2 

Ағаш 

Ағаш көмірі 

Формаланған торф 

Донецк антрациты 

Москва көмірі 

28,5 

30,5 

 

28,0 

27,5 

25,0  

14,0 

12,0 

 

15,0 

13,5 

14,0 

3,5 

2,3 

 

3,0 

0,5 

2,2 

8,0 

5,0 

 

8,0 

0,5 

5,5 

0,5 

0,2 

 

0,4 

0,2 

0,2  

45,5 

50,0 

 

45,5 

52,8 

52,1  

5861 

5778 

 

6280 

5024 

4731 

5.4 Газ қоспаларының жануы 

Газ қоспаларының жануы жағу қондырғыларының түріне, жағу әдісіне 

және т.б. көрсеткіштерге байланысты болады. Сондықтан газ қоспасының 

тиімді жануы үшін жану теориясындағы негізгі болатын көрсеткіштерге көп 

көңіл болу қажет. Оларға жалынның таралуы, жанудың кинетикалық 

тұрақтылығы, кинетикалық жаралғының тұрақты жұмыс істеу шарты, алдын 

ала даярланған газ қоспаларының турбулентті жануы, газдың диффузиялық 

жануы жатады. 

Жалынның таралуы. Қозғалмайтын немесе ламинарлы қозғалыстағы 

жанғыш газ қоспаларының жану қарқындылығы жалынының қалыпты таралу 

жылдамдығымен Un сипатталады (жалын қалыпты жану алқабына қарай 

таралады). Бұл үшін түтік ішіндегі алдын ала даярланған жанғыш қоспадағы 

жалынның таралу процесін қарастырамыз. Басталған жану нәтижесінде 

қоспаның қозғалыс бағытына қарай жылжитын қалыңдықтағы жалынның 

алқабы пайда болады. Жалын алқабының тұрақтануы қоспаның жылдамдығы 

мен  қарама-қарсы бағытталған жалын алқабының қозғалу жылдамдығының 
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теңесуінде байқалады. Жалынның қалыпты таралу жылдамдығы қоспалардың 

құрамына (бұл қоспаның стехиометриялық жағдайында максималды болады), 

температураға, жанғыш газ бен тотықтырғыш түріне байланысты болады және 

олар келесі мәндерге сай келеді: СО + ауа - 0,43 м/с; СН4 + ауа - 0,38 м/с; Н2 + 

ауа – 2,65 м/с; Н2 + О2 - 13 м/с.  Жалынның таралуын жану реакциясының 

үдемелі үдеуінің үздіксіз процесі ретінде қарастыруға болады. Яғни, бұл  

жағдай жылудың жылу өткізгіштікпен параллель тасымалдануы және жану 

өнімдерінің диффузиялық тасымалдануы жағдайында газдың жалынның тар 

аймағынан өтуі кезінде өтеді.  Мұнымен қоса белсенді орталықтар жаңа 

қоспаға және жаңа қоспаның жану аймағына таралуымен жүреді. 

Жалын таралған кезде газ массасын екі бөлікке бөледі: алдында - аздап 

қыздырылған газ қоспасы, соңында - қатты қыздырылған жану өнімдері. Жану 

аймағында температура бастапқы T0-ден  Тг жану температурасына дейін 

көтеріледі, бұл ретте жанғыш заттардың концентрациясы С0-дан 0-ге дейін 

төмендейді. Реакция жылдамдығы жанғыш заттардың концентрациясына және 

температурасына байланысты болады, сондықтан жалын аймағында ол 

жоғарғы шамады өтеді (температураның өсуімен жоғарылайды және  жанғыш 

концентрациясын азаюына қарай төмендейді). Химиялық реакция 

жылдамдығы неғұрлым жоғары болса, жалынның таралу жылдамдығы да 

соғұрлым жоғары болады, ал жалын аймағында газдың болу уақыты азаяды 

(5.2 сурет). 

Температураның нақты таралуын көрсеткен қисықты сынған сызықпен 

алмастырады (5.3 сурет), ол үшін  қисықтың иілу нүктесінен (қисықтың 

бағытын өгеру нүктесі) жанама жүргізіп, Т0 және Тг түзу жанама сызықтармен 

қиылысқанға дейін жалғастырылады. Жанамалардың қиылысу нүктелерінің 

арасындағы ордината бойынша қашықтық – жалын  алқабының жылу ені 

болады. 

Жалындағы температураның максималды градиенті    

түрінде ұсынылуы мүмкін. Жалын аймағынан жылу ағыны жаңа қоспаны 

жылу өткізгіштікпен  қыздырады. Екінші жағынан, 

 
5.2 сурет - Жалын аймағындағы температураның, жанғыш заттар 

концентрациясының және реакция жылдамдығының өзгеруі 
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5.3 сурет - Жалын алқабының қалыңдығын анықтау 

 

осы жылу қоспаның мынадай  үлестік  

шамасын  темперадурадан  температуаға дейін қыздыруға жұмсалады 

және сонда өтетін жылу шамасы  болады. Осы 

теңдеулерден үлестік  берілу жылу шамаларын  теңестіре отырып жану 

алқабының қалыпты таралу жылдамдығы мен қалыңдығын байланыстыратын 

қатынас алынады: 

                                                (5.1) 

мұндағы,  температура өткізгіштік коэффициенті,  . 

Тәжірибе жүзінде, жалынның қалыпты таралуы кезінде  химиялық 

реакциялар өте жұқа қабатта жүреді, яғни ол жанбаған бөлікті жанған 

өнімдерінен бөліп тұрады. Жалын алқабының қалыңдығы тіпті баяу жанатын 

қоспалар үшін миллиметрдің аз бөліктерін құрайды. 

Жылу өткізгіштік және масса алмасу теңдеулерін шешу нәтижесінде 

жалынның қалыпты таралу жылдамдығы үшін аналитикалық өрнек алынады. 

Адиабат жағдайында бірінші реттік реакциялар үшін жалынның қалыпты 

таралу жылдамдығы келесі формула бойынша анықталады: 

 

                                        (5.2) 

 

мұндағы,  және  – берілген жану реакциясы үшін Аррениус теңдеуінің 

экспоненциалды көбейткіші және активтендіру энергиясы, м/с және Дж/моль;  

 және  – жанудың бастапқы және теориялық температурасы, К;  

R = 8,314 Дж/моль – әмбебап газ тұрақтысы. 
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Бұл өрнектің талдауы жалынның қалыпты таралу жылдамдығы екенін 

көрсетеді, ең алдымен, жанудың активтендіру энергиясына және  теориялық 

температурасына байланысты екенін көрсетеді. Теориялық жану 

температурасы, өз кезегінде, бастапқы жанғыш қоспаның құрамына 

байланысты. Ауаның артық берілу коэффициенті бірге жақын болғанда 

жанудың максималды температурасына жетуге болады (5.4 сурет) сондықтан 

жалынның таралуының максималды жылдамдығына стехиометриялық қоспа 

жағдайында  қол жеткізіледі. Қоспаны алдын-ала жылыту Un арттырады, 

өйткені бұл жағдайда жану температурасы көтеріледі. Инертті қоспалар жану 

жылдамдығын төмендеткендіктен жану температурасы да төмендейді. 

 

 
5.4 сурет – Метан-ауа қоспасы үшін жалынның қалыпты таралу 

жылдамдығының ауаның артық берілу коэффициентіне тәуелділігі 

 

Тұтану шегі. Қоспаны сұйылту кезінде жану температурасының 

төмендеуіне байланысты жалынның таралу жылдамдығы  азаяды, бұл 

жалыннан жылудың прогрессивті жоғалуының өсуіне және жануды тоқтатуға 

әкеледі.  функциясының тәжірибелі қисықтарының -нің 

белгілі мәндерінде  үзіледі, бұл құбылыс жалынның таралу жылдамдығының 

шектеуліктері бар екенін айқындайды. Сондықтан жалынның таралуының 

төменгі және жоғарғы жоғарғы шектері болады. Егер қоспасы тұтанудың 

концентрациялық шегінің сыртында болса, онда оны күшті жалын көзімен 

жағу мүмкін, бірақ онда жалын таралмайды. 

R радиусты түтікте таралатын жалынның алқабынан шыққан жылу 

ағыны жалын алқабының  қалыңдығына пропорционал болады: 

 

                                      (5.3) 

 

мұндағы, - жалынның алқабының қалыңдығы;  

           - қара түстің берілген дәрежесі; 
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- Стефан – Больцман тұрақтысы. 

Жанудың максималды температурасы және оған сәйкес жалынның 

қалыпты таралу жылдамдығы қоспаның стехиометриялық көрсеткішінде 

болады. Ауаның артық берілу коэффициентінің жоғарылауымен 

(төмендеуімен) жану алқабындағы температура төмендейді (өседі), осыған 

сәйкес жалынның қалыпты таралу жылдамдығы төмендейді (жоғарлайды) 

және жалынның алқабының қалыңдығы артады (азаяды). Бұл жалыннан жылу 

жоғалудың жоғарылауына әкеледі, бұл одан әрі жану алқабындағы 

температураның төмендеуін түсіндіреді. Ауаның жеткілікті үлкен (кіші) артық 

болуымен жылу шығыны жалынның алқабындағы жылу бөлінуден асып 

түседі, бұл жалынның сөнуіне әкеледі. 

Жалынның таралуының концентрациялық шегі (5.5 сурет) тұрақты 

болмайды: қоспаны инертті газбен сұйылту кезінде қысылады, ал қоспаны 

алдын ала қыздырған кезде кеңейеді. Атмосфералық қысым кезінде 

жалынның таралуының концентрациялық шектері алдын ала жылыту 

болмаған жағдайда келесі мәндерге сай келеді: Н2 + ауа  4 - 74,2 %; СО + ауа 

12,5 – 74,2 %; СН4 + ауа 5 – 15 %. 

Жалынның қалыпты таралу жылдамдығымен жалынның сөну құбылысы  

да байланысты. Тәжірибе нәтижесінде, біркелкі қоспа кең түтіктерде жана 

алады, бірақ кішкентай диаметрлі құбырларда жанбайды. Түтіктің диаметрі 

азайған сайын салыстырмалы жылу шығыны артады, бұл жану 

температурасын төмендетеді, сондықтан жалынның таралу жылдамдығын 

азайтады. Жалынның қалыпты таралу жылдамдығы  азаюымен жалынның 

қалыңдығы артады, яғни жылу шығыны артады, бұл температураның одан әрі 

төмендеуіне, содан кейін жалынның сөнуіне әкеледі. Мұндай құбылысты 

инженерлік қолдануда – от бөгеттер, яғни газ өткізгіш каналдардың диаметрін 

тарылту деп атайды. 

Жанудың кинетикалық тұрақтылықтарын анықтау. Жану процестерін 

есептеу көбінесе тәжірибе жүзінде анықталатын  жалпы кинетикалық 

тұрақтыларды  және   білуді қажет етеді (есептеу жүзінде тек қарапайым 

химиялық реакциялар үшін). Жалын алқабының қалыңдығы бойынша реакция 

компоненттерінің концентрациясын және реакциядан бөлінген өнімдерін 

тікелей өлшеу арқылы  анықтау қолайсыз, өйткені жалынның қалыңдығы 

миллиметр бөліктерінің үлесінен аспайды. 

 және  анықтау үшін жанама әдістер қолданылады. Мысалы, ол үшін 

жалынның қалыпты таралу жылдамдығын өлшейді және одан белгілі ,  

және байланысы арқылы есептелінеді. 

Мысалы, (5.2) формуланы логарифмдеу арқылы мына қатынасты 

анықтауға болады: 

 

                          (5.4) 
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5.5 сурет – Ауа қоспасындағы әртүрлі газдар үшін тұтанудың 

концентрациялық шекаралары 

 

 

Әртүрлі бастапқы концентрацияларда және оларға сәйкес келетін 

әртүрлі теориялық жану температураларында алынған  тәжірибелік 

мәндерін  және  координаттарында өңдей отырып,  және  мәндерін 

алуға болады. Осылайша, жанудың кинетикалық тұрақтыларын анықтау есебі 

жалынның қалыпты таралу жылдамдығын дәл анықтау есебіне келтіріледі. 

Жалынның таралуының қалыпты жылдамдығы Бунзен жанарғысының 

қағидасымен оңай анықталады (5.6 сурет). 

Газ-ауа қоспасы  ауаның артық беру коэффиентімен берілетін тік 

түтік түріндегі оттықты елестетіп көру керек. Қоспа жанарғыдан өткеннен 

кейін конус тәрізді алау құрап жанады. Тотықтырғыштың жетіспеуіне 

байланысты жанбаған газдың бір бөлігі атмосферада таралатын ауамен жанып 

кетеді. 

Алаудың тұрақты жануы үшін алқаптың әр нүктесінде оған газ 

қозғалысы жылдамдығының нормальды компоненті  жалынның 

таралуының нормальды жылдамдығы  тең болуы керек. Таралу 

заңдылығы  жылдамдықтың радиусына және  бұрышына 

байланысты екенін біле отырып, -ді анықтауға болады және бұның 

қиындығы  радиус бойымен өзгеретін жылдамдық өрісі және бұрыштың мәні 

тұрақсыз болуында. 
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5.6 сурет – Бунзен жанарғысындағы  жалын сұлбасының қимасы 

 

Ал ішкі алқаптың пішіні конустың пішініне жақын екенін ескере 

отырып және де берілетін қоспаның мөлшері жалын алқабында жанатын 

қоспа мөлшеріне тең екенін ескеріп мынадай қатынасты алуға болады: 

 

                                           (5.5) 

 

мұндағы,  – жанарғының қима ауданы;  

 – жалын алқабының ауданы; 

 – орташа шығын жылдамдығы; 

 – бастапқы газ-ауа қоспасының шығыны. 

 

Жалынның нормальды таралу жылдамдығын  деп белгілеп, және 

де конустың бүйір бетінің ауданы үшін  өрнекті ауыстырып 

( – жалын конусының биіктігі;  – жанарғы радиусы), жалынның нормальды 

таралу жылдамдығын есептеу үшін келесі өрнектің соңғы түрін алуға болады: 

 

                                            (5.6) 

 

Кинетикалық жанарғылардың тұрақты жұмыс істеу шарттары. Біртекті 

алдын ала араластырылған қоспаның жану қарқындылығы тек химиялық 

реакциялардың кинетикасына байланысты болады, сондықтан жанудың бұл 
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түрі кинетикалық деп аталады. Жану қоспасының қозғалыс режиміне 

байланысты жану түрі ламинарлы және турбулентті деп ажыратылады. 

Қоспаның ламинарлық қозғалысы кезінде оның қозғалыс жылдамдығы 

жанарғыда парабола түрінде таратылады, ал жанарғының шығар жерінде де 

жылдамдықтың таралуы осыған ұқсас түрде сақталады. Кәдімгі атмосфералық 

жанарғыда жүзеге асырылатын ламинарлық жанудың тұрақтылық шарты алау 

табанының шетіндегі  теңдігі болып табылады (5.6 сурет). 

Берілген біртекті газ қоспасының құрамы үшін  тұрақты шама болып 

табылады. Жалынның шетінде азаяды: жанарғының ішінде, жанғыш 

қоспаны ауамен сұйылту нәтижесінде (α < 1 кезінде) жанарғының шыға 

берісінде қабырғаларының салқындау әсеріне байланысты болады. Қоспа 

сұйылған ағынның шекарасына жақын жерде жалынның таралуы тоқтайды. 

Жанарғының шыға берісінде ағын кеңейеді, ағынның жылдамдығы 

төмендейді, ал  ның жылдамдығы артады, өйткені қабырғалардың 

салқындату әсері жоғалады. Және де белгілі бір қашықтықта  шарты 

орындалады. Мұндай нүктелерде жалын тұрақты ұсталады да, алаудың табиғи 

тұрақтануын қамтамасыз етеді. 

Шеткеріден орталыққа таралу процесінде жалын ағынмен орнын 

өзгертеді және осының нәтижесінде ағынның осінен белгілі бір қашықтықта 

жанарғының сағасынан ағын конус тәрізді алауды құрайды.  

Жанарғының осы диаметрінде алаудың пішіні мен өлшемдері 

жалынның таралу жылдамдығы мен ағынның жылдамдығына байланысты 

болады. Жалынның таралу жылдамдығы неғұрлым жоғары болса және 

ағынның жылдамдығы неғұрлым төмен болса, соғұрлым алау қысқа болады. 

Алаудың ұзындығы мынадай пайымдауларға сүйене отырып есептелуі мүмкін 

(5.6 сурет): жалын ағынның шеті жағынан жанарғы осіне дейін  

уақытта жетеді; осы уақыт ішінде ағын тасқын өсінің бойымен  

аралықты өтеді; мұндағы  – тасқын бойындағы ағын жылдамдығы. Сонда 

алаудың биіктігі (ұзындығы) келесі түрде есептелуі мүмкін: 

 

.                                                 (5.7) 

 

Қыздырғыштан қоспаның шығу жылдамдығы төмендеген кезде 

конустың биіктігі төмендейді. Қоспаның шығу жылдамдығы жалынның 

таралу жылдамдығынан аз болғанда, жанарғыға жалынның өтуі мүмкін. 

Жалынның күдікті өту шарты – ағын жылдамдығының профильдеріне және 

олардың жанасу орнында жалынның нормальды (қалыпты) таралуында 

жанамалардың тепе-теңдігі былай өрнектеледі; 

 

                                   (5.8) 
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мұндағы,  – ағымдағы радиус;  

           – жанарғы аузының диаметріне тең тұтандырғыш сақинаның 

радиусы. 

Ламинарлы газ қозғалысы кезінде ағынның жылдамдығы параболалық 

профильге ие: 

 

.                                        (5.9) 

 

Радиус бойынша дифференциалдаған соң мынадай түрге келеді: 

 

                                        (5.10) 

 

Осьтегі ағынның жылдамдығы шығын бойынша орташа  

қатынаспен байланысты болғандықтан, соңғы түрі мынадай болады 

 

                                       (5.11) 

 

Берілген  құрамдағы қоспаларды жағу кезінде үлкен 

жанарғыларға ауысу кезінде  қатынасқа сәйкес ағынның 

жылдамдығын арттыру қажет. Жанарғының радиусы неғұрлым үлкен болса, 

жалынның ағып кетуіне жол бермеу үшін ағынның жылдамдығы соғұрлым 

жоғары болуы керек. 

Ауаның артық берілу коэффициентіне байланысты жалынның үзілу 

және өту шарттары 5.7 суретте бейнеленген. Жанарғыға жалынның өту 

жылдамдығын шектейтін 1-ші қисығы жалынның қалыпты таралу 

жылдамдығының тәуелділігін көрсететін қатынас (5.8) түрінде сипатталады. 

Шынында да, жалынның қалыпты таралу жылдамдығы неғұрлым жоғары 

болған сайын, соғұрлым жоғары болуы керек және жанарғыдан газдың шығу 

жылдамдығы да жоғары болуы тиіс. 
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1 – өту аймағының шекарасы; 2 – жалын үзілген аймақтың шекарасы 

 

5.7 сурет - Атмосфералық түрдегі жанарғылардағы жану 

тұрақтылығының шегі 

 

Үзілу қисығы сәл өзгеше сипаталады (5.7 сурет, 2- ші қисық). Ауаның 

артық берілу коэффициенті  болғанда, газ-ауа ортасының ағу 

жылдамдығының өсуімен (5.8, а сурет), мынадай құбылыс байқалады. 

Ағынның кеңеюі және ағынның жылдамдығының төмендеуі есебінен жану 

тұрақтандырылады, яғни жалынның қалыпты таралу жылдамдығының және 

шашыраушы тасқын ағынның шетіндегі жергілікті жылдамдығының теңдігі 

жанарғының аузынан біршама үлкен қашықтықта пайда болады. Ағын 

жылдамдығының одан әрі артуымен оның тұтану нүктесі жанарғының 

сағасынан әлі де жылжиды. Бірақ ағынның белгілі бір жылдамдығымен un 

мәні шашыраушы ағыс шетіндегі қоспаны сұйылтуға байланысты төмендейді. 

Бұл жағдайда  шарты барлық нүктелерде орындалады  және 

жанарғыдан жалын үзіледі. 

Ауаның артық берілу коэффициенті ∝<1 кезінде қоспаның ауамен 

сұйылуына байланысты (Бунзен жағарғысын пайдалану кезінде қоршаған 

ортадан, өндірістік жанарғылардағы қайталама ауа есебінен) шашыранды 

тасқынның алыс шетінде жалынның қалыпты жылдамдығының жергілікті өсуі 

байқалады (5.4 сурет).  

Сонымен, бастапқы газ-ауа қоспасындағы ауаның артық берілу 

коэффициенті неғұрлым аз болса,  ның жергілікті өсуі соғұрлым жоғары 

болады. Бұл ағын жылдамдығының үлкен мәндерінде жалынның бөлінуіне 

әкеліп соғады. Осылайша, бастапқы қоспадағы артық ауа коэффициенті 

неғұрлым аз болса, қыздырғыш тұрақты жұмыс істейтін жылдамдық ауқымы 

соғұрлым кең болады. Сондықтан ішінара араластыратын ∝баст = 0,4–0,7 
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жанарғылар жиі қолданылады. ∝<0,4 кезінде процесті жүргізу тиімсіз, өйткені 

толық жанбауы көбейеді. 

 
а) ; б)   

5.8 сурет – Ауаның артық берілу коэффициенттерінің ( ) әртүрлі 

мәндеріндегі жалынның үзілуі 

 

Жану процесін тұрақтандыру. Жалынды тұрақтандыру үшін 

жанарғының сағасына (аузына) жақын жерде газ-ауа қоспасын сенімді тұтату 

үшін жағдай жасау қажет. Тұрақтандырғыш ретінде ең көп таралған 

керамикалық туннельдер (5.9, а сурет), жағу белдіктері, яғни айналып өтуге 

қиын пішінді жасалған денелер (5.9, б сурет), ал аэродинамикалық әдістерден 

– араластырғыштың шығатын қимасының жанында жану өнімдерін қайта 

өңдеу аймақтарын құратын ауа ағынының бұралуы бар құрылғылар түрлері. 

Туннельдерде тұрақтанған кезде қоспаның тасыған шашырандысы 

саптамадан үлкен диаметрлі туннельге шығады. Туннельдің бас бөлігінде 

жанған өнімді қайта өңдеу жүзеге асырылатын тұрақты құйынды аймақтар 

пайда болады. Ыстық өнімдер жаңа қоспаны жаға бастайды. Диаметрлердің 

оңтайлы қатынасы болуы керек, өйткені бір жағынан қайта өңдеу өнімдері 

бастапқы қоспаны жаға бастайды және олар ағыстың шекаралық аймағын 

тұтану температурасына дейін қыздыру үшін жеткілікті болуы керек, ал 

екінші жағынан, қайта өңдеу газдары бастапқы қоспаны сұйылтады, яғни 

жану жылдамдығын азайтады. Диаметрлердің оңтайлы қатынасы тәжірибе 

түрде таңдалған, ол 2,5-ке тең болды.  



82 

 
а)    б) 

а) керамикалық тулельдер түріндегі; б) нашар айналып өту дененің 

артында жану өнімдерін қайта өңдеу арқылы жағуды ұйымдастыру схемасы 

 

5.9 сурет – Тұрақтандырғыш жанарғылардың сұлбалары 

 

Айналып өтуге нашар денелер тұрақтандырғыштар артынан жану 

өнімдерінің циркуляциялау аймағын, яғни құйынды аймақтар  туғызады   (5.9 

б сурет). Жану өнімдерін тұрақты қайта өңдеу аймақтарын ағынның 

бұралуына байланысты ұйымдастыруға болады (5.10, а сурет). Бұл жағдайда 

аймақтар пайда болады жанудың қызған өнімдерінің рециркуляциясын 

қамтамасыз ететін ағыстың ортасында және шығу қимасында сирету 

аймақтары пайда болады. 

Жанарғылардың тангенциалды орналасуына сай шашыратпа 

ағындардың өзара әрекеттесуіне байланысты (5.10, б сурет) оттықтың 

ортасында тұтану көзі болып табылатын ыстық жану өнімдерінің тұрақты 

құйынын жасауға болады. 

Алдын ала дайындалған қоспалардың турбулентті жануы. Ламиналы 

ағын тек мәндері аз болған кезде ғана мүмкін болады.  болған 

кезде ағынның тұрақтылығы бұзылады да, шағын көлемдердің қозғалысы 

ретсіз, соққылы болады. Мұндай жағдайда жалынның ламинарлық таралу 

заңдылықтары өз күшін жоғалтады. Шешуші факторлар болып турбулентті 

соққылар және олармен байланысты қарқынды араластыру табылады. 

Бунзен жанарғысының жұмыс істеу  мысалындағы (5.6 сурет) жалын 

құрылымының өзгеруі қарастырылады (5.11 сурет). Ламинарлық ағым кезіде 

тегіс және жұқа жалынның алқабы байқалады. Алаудың биіктігі ағынның 

жылдамдығына пропорционалды болады. 
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а) – құйынды жанарғыларды пайдалану арқылы; б) – жанарғыларды 

тангенциалды орналастыру арқылы; - алаудың айналуындағы ішкі диаметр 

5.10 сурет – Жанарғыларды пайдалану арқылы алауды тұрақтандыру 

әдістері 

 

 күдікті мәніне жеткеннен кейін Жалын қысқарадып қалыңдайды 

және қатты бұлыңғыр болып көрінеді. Жалынның қысқаруы турбуленттілікке 

болуынанан жалынның таралу жылдамдығының өсуімен байланысты болады.  

 

 
-алаудың биіктігі, -ағынның жылдамдығы 

5.11 сурет - Жалын құрылымының ламинарлық режимнен турбулентті 

режимге ауысу кезіндегі өзгеруі 

 

Турбулентті жалында химиялық реакция турбулентті диффузия мен 

турбулентті жылу өткізгіштіктің арқасында үдейді. Өйткені турбулентті 

тасымалдау процестері жылдамдық функциясы ( ) болады, ал турбулентті 

жалынның таралу жылдамдығы  сонымен қатар жылдамдық (немесе re 
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саны) функциясы  болып табылады. Турбулентті жалынның таралуының екі 

негізгі теориясы бар: 

Беттік жану теориясы. Турбуленттіліктің әсерінен жалынның алқабы 

бүгіліп, беті бұлдырлап және едәуір ұлғаяды (5.12 сурет). Жалын  тұрақты 

жылдамдықпен барлық бағытталған бетке таралады, жалынның таралу 

жылдамдығының артуы жану алқабының беткі ауданының ұлғаюына 

пропорционалды болады.  Жанудың турбулентті алқап бетінің ауданын 

конустардың бүйір бет ауданы ретінде қарастыра отырып, беттер 

қатынасының артуы -ге пропорционалды екенін алады, сонда теория 

кішігірім масштабтағы турбуленттілікте жақсы расталынады. 

Көлемді жану теориясы. Ол кең ауқымды турбуленттілік 

қарастырылған кезде қолданылады. Жанудың қарапайым өнімдері мен жану 

қоспасы жаңа қоспамен араласып жағудың ошақтарын жасайды (5.13 сурет). 

Жану аймағына түсетін жаңа қоспаның қарапайым көлемі алқаптың жеке 

жану ошақтарына бөледі. Жану жалынның қалыпты таралу заңдарына сәйкес 

жүреді. Жалынның алқабын жеке мольдердің жалпы беті құрайды. Бұл 

жағдайда алаудың биіктігі, тәжірибе көрсеткендей, қоспаның шығу 

жылдамдығына байланысты болмайды: 

 

                     (5.12) 

 

 
5.12 сурет – Кішігірім масштабтағы турбуленттіліктегі жалын сұлбасы 

 

 
5.13 сурет – Ауқымды турбуленттіліктегі жалын сұлбасы 

 

Жану камерасына жанарғы арқылы берілетін қоспасы жоғары 

температураға дейін қыздырылған жану өнімдері ортасында таралатын 

изотермиялық емес ағын. Ағынның турбулентті кеңеюі кезінде жанғыш 

қоспасы қызады және бір уақытта жану өнімдерімен арласады. Қыздыру 
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қарқынды болып ағынның шетінде жүреді және жанарғы сағасынан алыстаған 

сайын ағын ішіне таралады.  температурасы мен  концентрациясының 

таралу қисықтары 5.14 - суретте көрсетілген. 

Сыртқы шекараға жақындаған сайын температура көтеріледі, ал 

жанғыш қоспаның концентрациясы төмендейді. Ағынның тұтануы оның 

сыртқы қабаттарында конустық бет бойымен жүреді, мұнда  жалынның таралу 

жылдамдығы максималды болатын. Турбулентті жылу өткізгіштікпен 

тұтанған шеттегі  қабаттардан жылу көрші қабаттарға беріліп, олардың ретті 

тұтануына әкеледі. 

 
5.14 сурет – Біртекті қоспаның турбулентті алауының құрылымы 

 

Тұтану аймағының ұзындығы тұтану алғаш рет болған алаудың осіне 

жететін нүктемен шектеледі және келесі формула бойынша есептеледі 

 мұндағы - жалынның турбулентті таралу жылдамдығы. Көрінетін 

жанудың алқабы алаудың мына бөлігі: ( , мұндағы   - жану 

алқабының қалыңдығы. Онда ағынның тұтануы және жанушы заттың негізгі 

жануы (90% дейін) пайда болады. Жану көрінетін алқаптың артында алаудың 

жалпы ұзындығын ( ) анықтап аяқталады. Толық жану шекарасына дейінгі  

учаскесі жану аймағының ұзындығы деп аталады. 

Газдардың диффузиялық жануы. Оттегсі жоқ газ жанарғы арқылы 

берілген жағдайда, оны тұтату кезінде жану диффузия арқылы келетін 

қоршаған ауаның оттегін тұтыну есебінен жүреді. Жану жанармай мен 

тотықтырғыштың өзара диффузиясы процесінде жүретіндіктен, жану 

жылдамдығы процестің араласу қарқындылығымен анықталады, мұндай жану 

диффузиялық деп аталады. Араластыру сипатына байланысты ламинарлық 

және турбулентті диффузиялық жану  түрлері болады.  

Ламинарлы диффузиялық жану жанарғыдан шығатын газдың 

ламинарлық қозғалыс режимінде жүреді. Тұрақты жану аймағы жанғыш және 

тотықтырғыш стехиометрикалық қатынас болатын бетте орналасады. Пайда 

болған жану өнімдері қоршаған кеңістікке де, алаудың ішіне де таралады. 
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Диффузиялық ламинарлық алаудың құрылымы 5.15-суретте көрсетілген. 

Жанушы заттың концентрациясы ағын осіндегі ең үлкен мәннен жалынның 

алқабында нөлге дейін төмендейді, ал оттегі концентрациясы жалынның 

алқабында нөлден қоршаған ағындағы мәніне дейін артады. Өнімдердің 

концентрациясы алқапта максималды болады. 

Диффузиялық ламинарлы жалында температура жану аймағында 

максималды мәнге жетеді. Жанарғыдан шығатын газ жану аймағына түскенге 

дейін жылу өткізгіштігі мен диффузиясы арқылы тасымалданатын жылу 

есебінен қыздырылады. Көмірсутектерді жағу жағдайында оларды қыздыру 

күйе мен сутегінің термиялық ыдырауына әкеледі. Жалынның құрамындағы 

күйе мен бос көміртектің ұсақ бөлшектері жанған кезде пайда болатын жылу 

әсерінен қызады да, жалынның жарқылын тудырады. Күйе бөлшектерінің 

диффузиялық жануы салыстырмалы түрде баяу жүреді, нәтижесінде 

жанармай толық тұтанбауы мүмкін. 

 
5.15 сурет – Диффузиялық ламинарлық жалынның құрылымы 

 

Ламинарлы диффузиялық жалынның биіктігін келесі формула бойынша 

есептелуі мүмкін: 

 

                                                (5.13) 

 

мұндағы,  - газдың шығу жылдамдығы;  

 - шүмек саңылауының радиусы; 

 - молекулалық диффузия коэффициенті. 

Диффузиялық жану қарқындылығы қоспа түзеу  қарқындылыққа 

байланысты болады. Турбулентті жалын ағымындағы масса алмасуы 

ламинарлыққа қарағанда анағұрлым қарқынды болғандықтан, турбулентті 

диффузиялық жану әдісі өнеркәсіптік жағдайлар үшін маңызды болып 

саналады. Жылдамдықтың жоғарылауымен алау мөлшері өсіп, белгілі бір 

максимумға жетеді. Сонымен қатар, контурлардың дұрыстығы мен оның 
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шыңының тұрақтылығы жоғала бастайды. Алаудың турбулизациясы 

басталып, оның ұзындығы артып келеді. Турбулентті алқаптың алаудың 

тамырына жақындаған сайын оның биіктігі біршама төмендейді, одан әрі азды 

көпті тұрақты болады. Газ ағынының кейбір күдіктік жылдамдығына 

жеткенде, бүкіл алау турбулентті болады да, содан кейін жылдамдық 

жоғарылаған кезде алаудың биіктігі өзгермейді. Турбулентті диффузиялық 

алаудың салыстырмалы биіктігі мына формула бойынша есептеледі: 

 

                                       (5.14 ) 

 

мұндағы,  - алаудың ұзындығы;  

 - жанарғы сағасының диаметрі; 

- жану өнімдерінің теориялық көлемі; 

 және  - ауа мен газдың тығыздығы. 

Диффузиялық алаудың ламинарлық жану режимінен турбулентке 

ауысуы әр түрлі газдарда әр түрлі  өлшемдерінде байқалады, ол сутегі үшін 

– 2200, кокс газы үшін – 3700-ден 4000-ға дейін, көміртегі оксиді үшін – 4750, 

пропан мен ацетилен үшін – 8900-ден 10400-ге дейін. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Газ тәрізді отындардың маңыздылығы. 

2. Газ тәрізді отындардың басқа отындарға қарағанда артықшылығы. 

3. Газ тәрізді отындардың кемшілігі. 

4. Газ тәрізді отындардың жанғандағы бөлетін жылу мөлшеріне 

байланысты түрлері. 

5. Газдардың сығылған күйде іштен жану моторларында қолданылуы. 

6. Сұйытылған газдардың қолданылуы. 

7. Газдандыру процесінің мәнісі. 

8. Жалынның алқабында  қалай өзгереді? 

9. Химиялық реакция жылдамдығы мен жалынның таралу жылдамдығы 

арасындағы байланыс қандай? 

10. Жалынның қалыпты таралу жылдамдығы дегеніміз не? 

11. Бунзен жанарғыларында жалынның қалыпты таралу жылдамдығы. 

12. Ламинарлық жану. 

13. Ламинарлықтан турбулентті режимге ауысу кезінде жалынның 

құрылымы қалай өзгереді? 

14. Турбулентті жану. 

15. Беттік жану теориясы. 

17. Көлемдік жану теориясы. 

18. Диффузиялық ламинарлық жалынның құрылымы. 
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6 Құрғақ отындардың қолданылуы мен пайдалану қасиеті 

 

Құрғақ отындар тек тұрмыста ғана жағуға қолданылып қоймай, халық 

шаруашылығында да шикізат ретінде қолданылады. Мысалы, олардан 

металургиялық кокс, шала кокс немесе кокс майларын, ағаш, көмірін, 

газдарды өндіреді. Халық және ауыл шаруашылығында да құрғақ отындардың 

мүмкіндігінше барлығы дерлік қолданылады. Ең көп тұтыну орны жылу 

электр станциялары. 

Құрғақ отындар пайда болу қасиеттеріне қарай табиғи немесе жасанды 

болып екі түрге бөлінеді. 

6.1 Табиғи құрғақ отындардың түрлері мен қасиеті 

Табиғи құрғақ отындарға қазбалы көмірлер, жанғыш шымтезек, торф, 

ағаш және ауыл шаруашылық өндірісінің қалдықтарын жатқызуға болады. 

Бұлармен жеке-жеке танысайық. 

Қазба көмірлер негізгі энергетикалық құрғақ отын болып саналады. 

Құрамына байланысты қазба көмірлер гумустік және сапропелиттік болып екі 

түрге бөлінеді. 

Гумустік көмірге ұзақ өзгерістің салдарынан өсімдіктердің 

қалдықтарынан пайда болған түрлерін жатқызады. 

Сапропелиттік көмірлер жәндіктер организмдерінің қалдықтарынан 

пайда болған көмір түрлері. Бірақ табиғатта бұлар аралас түрде кездеседі. 

Қазба көмірлер өздері пайда болатын органикалық заттардың өзгеру 

ұзақтығына байланысты қоңыр көмір, тас көмір, және антрацит болып 

бөлінеді. 

Қоңыр көмірлер органикалық заттардың қысқа мерзім аралығында 

өзгеруінің салдарынан көмірлердің бірінші сатысында пайда болады. Қоңыр 

көмірдің сыртқы түрі қоңыр (күрең) түсті, тығыздығы жағынан бостау болып 

келеді. Оның құрамында күлдің мөлшері 10–25%, ал ылғал 15–50% 

аралығында болады, жану кезінде жылдам тұтанып, созыңқы түтіндеген 

жалын бөліп шығара жанады. Жылу бөлу мөлшері 8400–18800 кДж/кг 

аралығында болады. Жоғары температурада өңдеу кезінде сұйық мотор 

жанармайларын алатын өте бағалы смола (қара май) заттары бөлініп шығады. 

Органикалық массасының құрамы жағынан да қоңыр көмір біркелкі 

емес, мысалы жанғыш массаға шаққанда көміртегі (Сг) – 65-78%, сутегі (Нг) – 

4,3-6,2%, оттегі (Оr) – 16-27%, азат (Nг) – 0,7–1,8%, күкірт (Sr) –0,4–3,9% 

аралығында болады. Ұшқыш заттар бұлардан жанғыш массаға шаққанда 40–

50% мөлшерінде бөлініп шығады. Оттегімен жылдам тотығуына байланысты 

оларды сақтағанда 2,5 м биіктіктен төмен және де бір айдан ұзақ ұстауға 

мүмкіндік болмайды. 

Қоңыр көмір кесек өлшемдерінің мөлшеріне байланысты бес түрге 

бөлінеді: 

- қоңыр кесекті (БК – бурый крупный) 50 мм жоғары; 

- қоңыр жаңғақ (БО – бурый орех) 20-50 мм; 
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- қоңыр ұсақ (БМ – бурый мелкий) – 10-20 мм; 

- қоңыр дәнді штыбты (БСШ – бурый семечко со штыбом) 6-10 мм; 

- қоңыр қатардағы (БР - бурый рядовой ) 6 мм төмен. 

Тас көмір қазба көмірдің негізгі түрі болып саналады. Ол көмірленудің 

екінші сатысында пайда болады. Қоңыр көмірден өзінің қара түсімен ғана 

емес органикалық массасындағы көміртектің өте жоғары құрамына 

байланысты ерекшеленеді. Тас көмірдің құрамында күл (6-10%) мен ылғал (5-

11%) өте аз мөлшерде болуына байланысты жану жылулығы да жоғары, яғни 

29400 кДж/кг мөлшерінде болады. Химиялық құрамында көміртегі (Сr) 78 – 

90%, сутегі (Нr)  4 –5,8%, оттегі (Оr) 3 – 10% аралығында болады.  

Тас көмір көбінесе рудалардан алынатын металдарды балқыту үшін 

металлургиялық кокс алу, өндіру кезінде тас көмір қара майын (смоласын), 

кокс газын, аммиак суын да өндіріп алуға болады. Тас көмір бөлінетін ұшқыш 

заттар мен кокстардың қасиетіне байланысты 6 маркаға бөлінеді (6.1 кесте). 

Антрацит қазбалы көмірдің ең ақырғы көмірлену сатысында пайда 

болатын түрі. Органикалық массасы жағынан 35-96% мөлшерінде таза 

көміртегінен тұратын жылтыр қара зат. Антрацит тығыздығы мен мықтылығы 

жағынан өте жоғары болғандықтан оны едәуір алыс аралықтарға үгілмеген 

күйі жеткізуге болады. Ұшқыш заттар аз мөлшерде бөлінуімен қатар алынған  

кокс  ұнтақ тәрізді  болуына байланысты, тек отын күйінде ғана қолданылады. 

Құрамында ылғал 3-5%, күкірт 1,5-3,5% мөлшерінде кездеседі. Жану 

жылулығы 27200-30600 кДж/кг аралығында болады. 

 

6.1 кесте – Тас көмір түрлерінің сипаттамасы 
Маркаларының 

аттары 

Ұшқыш 

заттардың 

% мөлшері 

Бөлінетін 

кокстың 

мөлшері, % 

Кесектерінің 

сыйпаттамасы

, мм 

Қалдықтардың 

(кокс) түрлері 

Ұзын жалынды 

(длинопламенный) Д 

Газды (газовый)  Г 

Майлы (жирный)  Ж 

Коксты (коксовый) К 

Жіңішкеріп піскен 

(стошенный 

спекающийся) ОС 

Жіңішке (тощий) Т 

37-ден 

жоғары 

35-тен 

жоғары 

25 – 35 

18 – 27 

 

 

14 – 22 

9-төмен 

50 – 60 

60 – 68 

67 – 74 

74 – 82 

 

 

82 – 85 

85 - 90 

— 

10 – 25 

15 – 20 

21-жоғары 

 

 

6 – 13 

— 

ұнтақ тәрізді 

пісіп жабысқан 

кейде көтерілген 

пісіп жабысқан 

орташа 

тығыздықты 

пісіп жабысқан 

ты-ғыз піскен 

ұнтақсыз 

ұнтақ тәрізді 

 

Антрацит құрамындағы кесектердің өлшемдеріне байланысты 6 түрге 

бөлінеді. 

Қазба көмірдің өлшемдеріне байланысты түрлері 6.2-кестеде 

келтірілген. 

Шымтезек органикалық массасының құрамы жағынан сапропелитті 

көмірлерге жақын келеді де, ал күлдерінің жоғары мөлшерде болуына 

байланысты олардан өзгеше болады. Күлдің мөлшері 40-70% шамасында. 

Шымтезектің жанғыш массасында 8-10% мөлшерінде сутегі (Н) болғандықтан 
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жылдам жанады және ұшқыш заттар жанғыш массасына шаққанда 80% 

мөлшерінде бөлінеді. Күкірттің мөлшері 1,5-6% аралығында болғандықтан 

оны төменгі сортты құрғақ отындардың қатарына жатқызады. Жану 

жылулығы 6300-11700 кДж/кг мөлшерінде. Осыған орай оларды жергілікті 

отындар ретінде пайдаланады. 

 

6.2 кесте – Қазба көмірлердің кесек өлшемдеріне сәйкес түрлері 
Сорттарының 

аттары 

Кесектің 

өлшемдері, 

мм 

Кластардың бейнеленуі Антрациттер 

қоңыр 

көмір 

тас көмір 

ұзын 

жалынды 

газды жіңішке 

Плита 

Ірі 

Жаңғақ 

Ұсақ 

Дән 

Штыб 

100-жоғары 

50 – 100 

25 – 50  

13 – 25 

6 – 13  

6 төмен 

— 

БК 

БО 

БМ 

БС 

БШ 

— 

ДК 

ДО 

ДМ 

ДС 

ДШ 

— 

ГК 

ГО 

ГМ 

ГС 

ГШ 

— 

ТК 

ТО 

ТМ 

ТС 

ТШ 

АП 

АК 

АО 

АС 

АМ 

АШ 
 

Шымтезек өнетін жерлерде шымтезек айдайтын заводтар салып, мотор 

жанармайын, одан қалған күлдерінен құрылыс материалдарын өндіреді. 

Торф. Өсімдік қалдықтарының ауасыз ылғалда баяу бұзылу салдарынан 

пайда болған өнімдер болып табылады. 

Құрылысының сипаттамасына байланысты құрамындағы күлдің 

мөлшері 6-24% аралығында болған жағдайда төменгі, ал 3-5% болғанда 

жоғарғы болып екі түрге бөлінеді. 

Торфтың органикалық массасының құрамындағы химиялық 

элементтердің мөлшері мынадай қатынаста болады: көміртегі (С) – 54-60%, 

сутегі (Н) – 5-6,5%, оттегі (О) – 30-40%, азот (N) – 0,5-3%, күкірт (S) – 0,12-

1,5%. Жану жылулығы жұмысшы массасына шаққанда 15000–18000 кДж/кг. 

Торфтың ылғалдылығын 34%-тен төмен мөлшерге жеткізген жөн, мұндай 

жағдайда  кері айналмайтын коллойд түзеді. Мұндай торф тасымалдауға, 

сақтауға өте қолайлы болып келеді. 

Құрамында ылғалдың көп болуына байланысты торфты жергілікті 

отынның түрлеріне жатқызады. 

Ауыл шаруашылығының жылу өндіргіш қондырғыларында торф отын 

ретінде және де тыңайтқыш, мал астына төсегіш, жылу өткізбейтін заттар 

ретінде қолданылады. 

Ағаш құрғақ отын ретінде ғана емес, халық шаруашылығында құрылыс 

матриалдарымен қатар, жиһаз, қағаз өндіруде де кеңінен қолданылуда. Халық 

шаруашылығында құрылыс материалдарымен қатар бу өндіру 

қондырғыларында, тұрмыста, отын ретінде және де ағаш көмірін өндіруде 

қоданылады. 

Ағаштың негізгі балласты 50-60% целлюлоза, 30% – лигин, 1% 

мөлшеріндегі  минералды бөліктер жатады. Элементтік құрамында 50% – 
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көміртегі (С), 6% – сутегі (Н), 43% – оттегі (О), 0,7–1% – азот (N) болады. 

Жану жылулығы, жанғыш массаға шаққанда 18840–19260 кДж/кг аралығында. 

Ылғалдылығы өте жоғары мөлшерде болғандықтан ағаш құрамындағы 

ылғалдылыққа байланысты үш түрге бөлінеді: 

1. Құрғақ – ылғалдылығы 25% төмен. 

2. Шалақұрғақ – ылғалдылығы 25-35%. 

3. Ылғал – 35% жоғары. 

Ылғалдылығы әртүрлі жағдайда болуына байланысты жану жылулығын 

мына формуланы пайдаланып табуға болады: 
 

,                                       (6.1) 

 

мұндағы, WP – жұмысшы массадағы ылғалдың %-дық мөлшері. 

Түрлеріне қарай тығыздығы әртүрлі болуына байланысты тұтынушыларға 

көлемі бойынша жіберіледі. Қаттылығына байланысты ағаштар жану 

жылулығының мөлшеріне қарай 4 топқа бөлінеді: 

- жылу эквиваленті 1,2 – емен, қызыл қайың, шетен, бүк (шәмшат), 

үйеңкі; 

- жылу эквиваленті 1,0 – (ақ қайың, балқарағай); 

- жылу эквиваленті 0,8 – (қандыағаш, қарағай, самырсын); 

- жылу эквиваленті 0,7 – (тал, көктерек, ақтерек, жөке). 

Ауылшаруашылығы өнімрінің қалдықтары өздерінің жану жылулығы 

жағынан ағаш отындарға таяу болады. Оларға сабан, күнбағыс сабақтары мен 

ауыл шаруашылық  өнімдерінің басқа да қалдықтары жатады. Бұлар орманы 

жоқ, отын жеткізу қиынға соғатын жерлерде жергілікті отын ретінде 

қолданылады. Мұндай қалдықтардың құрамында 50% мөлшерінде көміртегі 

(С), 6% – сутегі (Н), 42-46% – оттегі, 1% – азот (N) пен күкірт (S) болады. 

Тығыздығы төмен болғандықтан, тасымалдау мен жағуын жеңілдету үшін 

брикеттер дайындайды. 

6.2 Жасанды құрғақ отындардың түрлері мен қасиеті 

Жасанды отын дегеніміз, өндірілуден кейін қосымша арнайы өңдеуден 

өтетін отындар. Бұл өңдеу олардың энергетикалық сапасын жоғарлатып өте 

тиімді пайдалануға жағдай туғызады. 

Құрғақ отынды өңдеудің екі түрлі әдісін атап айтуға болады. 

Біріншісі – оларды сорттап, байыту, кептіру, тығыздандыру арқылы 

химиялық құрамын өзгертпейтін физикалық-химиялық әдіс.  

Екіншісі – құрғақ айдау, шала кокстау, кокстау арқылы химиялық 

құрамын аздап өзгерту барысында қосымша пайдалы заттар алатын 

физикалық-химиялық әдіс. 

Брекиттеу дегеніміз нашар құрылымдық және сақтауға тұрақсыз ұсақ 

құрғақ отынның түрлерін нығыздау арқылы тығыздығын арттырып мықты 

кесектерге айналдыру. Брикеттенетін заттарға көмір ұнтағы, торфтың 
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ұсақтары, ағаш ұнтағы т.б. жатады. Брикеттеу арнайы байланыстыратын 

заттар мен престерді қолдану арқылы іске асырылады. 

Брикеттеу қолданылатын заттардың қасиеттеріне байланысты ыстық 

және суық әдіспен өткізіледі. 

Суық әдіспен брикеттеу 100-150 МПа қысыммен қысу арқлы іске 

асырылады. Ыстық әдіспен брикеттеу құрғақ отынның түріне байланысты 

260-320°С мөлшерінде 25-30 МПа қысыммен өткізіледі. 

Байланыстырғыш заттар ретінде айдау кезінде алынған тас көмір 

смоласын, асфальтты, патоканы, крахмал клейстерін және т.б. заттарды 

пайдаланады. 

Брикеттеу – бұл отынның ұсақ үгінділерін (штыб, қоңыр және тас көмір, 

фрезерлік шымтезек, ағаш үгінділері және т. б.) қысу арқылы дұрыс пішінге 

айналдыру кезінде брикеттер салмағы 0,1-ден 8 кг-ға дейін қалыптасады. 

Тығыздау операциясының алдында көмір түйіршіктерін белгілі қалдық 

ылғалдылыққа  дейін кептіру керек: қоңыр көмір үшін 12...16%; тас көмір 

үшін 2...4%. Жас қоңыр көмірді әдетте, ешбір байланыстырғыш заттарды 

қоспай 98...120 МПа қысыммен брикеттейді. Тас көмір, антрацит штыб және 

фрезерлік шымтезек 9,8...39 МПа қысым кезінде 5...7% көмір шайырын қосып 

брикеттеледі. Брикеттер үгілуге  және ұзақ сақтау кезінде өздігінен жануға 

қарсы жоғары механикалық  беріктілікке және тұрақтылыққа ие болыады. 

Брикеттерді өндіруге арналған технологиялық жабдықтың негізгі агрегаттары 

брикеттік престер болып табылады. 6.1-суретте брикеттеу үшін қолданылатын 

білікті престің технологиялық сұлбасы  көрсетілген. 

 
1 – айналмалы біліктер; 2 – қалыптастырушы ұяшықтар; 3 – тиейтін 

бункер бөлгіш; 4 – шнекті қоректендіргіш; 5 – брикет қоспаларын қармау 

бұрышының аймағы; 6 – шнек; 7 – барабан; 8 – құрсау (бандаж) 

 

6.1 сурет – Брикеттеуге арналған білікше престің технологиялық 

сұлбасы 

 

Полидисперсті сусымалы материалдарды брикеттеуге арналған 

білікшелі пресс былайша жұмыс істейді. Білікті престе престеу айналмалы 

біліктердің арасындағы кеңістікте үздіксіз жүреді. Бірдей түрде орындалған 
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валдар бір-біріне қарама-қарсы айналу мүмкіндігімен жұптасып орнатылады 

және олар құрсау киілген барабаннан тұртады. Құрсаудың бүйір беттерінде 

симметриялы түрде болашақ брикеттердің жартылай пішінін құрайтын 

ұяшықтар орналасады. Престеуге дайындалған брикет қоспасы (престелетін 

материалдың байланыстырғышпен қоспасы) тік тиеу бункер таратқышқа 

беріледі. Брикет қоспасы бункерге тігінен құлайды да, оның төменгі бөлігінде 

орналасқан бұрандалы қоректендіргіш шнектің үстінде жиналады  және өз 

массасының салмағымен тығыздалады. Қоректендіргіштің шнегі алдын ала 

тығыздалған брикетті қоспаны алады да, айналу арқылы бункердің шығу 

саңылауына қарай жылжытады, сонымен қатар, оны қосымша тығыздайды. 

Осының нәтижесінде, бункер-таратқыштың шығыс саңылауынан  алдын ала 

тығыздалған брикет қоспасы біліктер арасындағы кеңістікке беріледі. Одан 

ары бұл масса беті субстрат материалымен жабылған роликтердің 

қалыптастыру ұяшықтарын толтырады да, біліктердің айналуы кезінде 

ұяшықтардағы масса сығыла бастайды. Ұяшықтар  біліктердің айналуы 

кезінде жақындасады да, осылайша, брикет қоспасын сығады. Орам 

орталықтарының сызығынан төмен қалыптастыру жасушалары ажырасады да 

сығылған брикеттер серпімділік қасиеттерінің және ауырлық күшінің әсерінен 

ұяшықтардан төмен құлайды. Бұл жағдайда брикеттер алдын ала ұяға 

салынған материалмен қапталады. 

Брикеттелген отынның жану жылуы ылғалдылықты төмендету және 

органикалық байланыстырғыш қоспалар қосуы салдарынан бастапқы отын 

материалдарының жану жылуынан жоғары болады. Оттықтарда брикеттелген 

отынды жағу торлы колосниктерлерде аз шығындармен жүзеге асырылады. 

Ағаш көмірін ауаның қатысуынсыз 400-450°С температурада ағашты 

құрғақтай айдау арқылы алады. Мұнымен қатар қосымша газ, сірке су 

қышқылы, скипидар, смола заттар, метил спирті бөлініп шығады. 

Айдау кезіндегі температурамен ағаштың түріне байланысты белгілі 

көлемнің 60-90% мөлшері ағаш көміріне айналады. Құрамында 75% көміртегі 

(С), 4% - сутегі (Н), 20% мөлшерінде азот (N) пен күкірт (S), 1% күл (А) 

болады. Мысалға қайың көмірінің тығыздығы 400 кг/м³, жану жылулығы 

27000 кДж/кг.  

Ағаш көмірлері ұста дүкендерінде, түсті металдарды балқыту үшін, газ 

генераторларындағы қондырғыларда отын ретінде және де сұйық заттарды 

түссіздендіруде қолданылады. Тас көмір коксімен шала кокс термохимиялық 

әдіспен ауасыз өңдеу арқылы алынады. 

Кокстеу процесі отынды 900-1000°С температурада ауаның 

қатысуынсыз қыздыру арқылы жүргізіледі. Кокстан басқа қосымша кокс газы, 

аммиак, тас көмір смоласы  алынады. Мысалы 1 т көмірден 750-850 кг кокс, 

25-30 кг тас көмір смоласы, 8-15 кг шикі бензол, 2,5-4,0 кг аммиак, 280-350 м³ 

кокс газы өндіріледі.  Кокстың жану жылулығы 29300 кДж/кг. 

Шала кокс көмір, шымтезек, торф сияқты құрғақ отындар 500-550°С 

температурада ауаның қатысуысыз айдау арқылы алынады. Шала кокстану 

кезінде жанармай алу үшін қолданылатын шала кокс смоласы, шала кокстің 
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өзі және қосымша газдар алынады. Шала кокс көбіне отын ретінде кеңінен 

қолданылады. 

Ұнтақ-тозаң отындар – жоғарыда аталынған құрғақ отындарды арнайы 

диірмендерде ұнтақтап кептіру арқылы алады. Алынған ұнтақ 1 см² ұсақ 

тесіктер арқылы өткізіледі. Ұсақ отындар арнайы бункерлерде сақталып, 

сұйық отындар сияқты арнайы тетіктер арқылы сығылған ауамен араластыру 

нәтижесінде жанғыш қоспалар алынады. Жану кезіндегі ауаның артық берілу 

коэффициентінің мөлшері – 1,03-1,05. Осының салдарынан өте жоғары 

температура (1800-3000°С) алынады. Құрғақ-кесек отындарға қарағанда ұнтақ 

отындарды қолдану 30-35%-ке дейін экономикалық жағынан тиімді келеді. 

6.3 Қатты (құрғақ) отындарды дайындау әдістері және пайдалануы 

Өнеркәсіптік кәсіпорындарда барлық тұтынушыларды, оның ішінде 

қазандық қондырғыларын отынымен жабдықтау үшін арнайы отын 

шаруашылығы құрылады. Өндіру орнынан қазандық қондырғыларына қатты 

отындар әдетте теміржол көлігімен жүк көтергіштігі 60-тан 125 тоннаға 

дейінгі өздігінен түсірілетін вагондармен жеткізіледі. Темір жолмен 

тасымалдау нормаларына сәйкес отыны бар вагондарды түсіру және өңдеу 

Қысқы уақытта 2-3 сағаттан аспайтын уақыт ішінде жүргізілуі тиіс. 

Оның себебі қатты отын вагондарда тасымалдау кезінде ауа райы жағдайына 

байланысты қысқы уақыт кезеңінде отынның ылғалданып, қатуына 

байланысты вагондардан түсірілуі қиындайды. Осының салдарынан отын 

шаруашылығы жүйесінде ылғал отынмен жұмыс істеу кезінде түсіруді 

жеңілдету үшін (түсіру алдында вагондардағы отынды қыздыру немесе 

механикалық қопсыту) арнайы құрылғыларды қолдануды қажет етеді. Отыны 

бар вагондар таразыларда өлшеніп, одан соң  еріту құрылғыларына жіберіледі, 

одан әрі қабылдау-тиеу құрылғысына жіберіледі, онда отын вагондардан 

арнайы бункерлерге, траншеяларға немесе алаңдарға түсіріледі. Отын 

қабылдау-түсіру құрылғыларынан көлік механизмдерімен қоймаға немесе 

ұсақтау қондырғысына беріледі. Отын көлік механизмдерімен ұсақтағаннан 

кейін таразылардан өткізіп қазандықтардың бункерлеріне беріледі. Нақты 

жағдайларға байланысты отын шаруашылығының құрамы мен сұлбасы 

айтарлықтай өзгеруі мүмкін.  

Сұрыпталған көмірді және кесекті шымтезекті қабатпен жағу кезінде 

ұсақтау құрылғысының және онымен байланысты механизмдердің қажеттілігі 

болмайды. Барлық осы және осыған ұқсас жағдайларда отын жүйесі 

айтарлықтай жеңілдетіледі. Отынның келуі тоқтаған кезінде жұмсалатын 

отын қоры қазандық аумағында немесе оған жақын жерде салынған арнайы 

қоймаларда сақталады. Көмір, торф пен шымтезек ашық ауада қатарынан 

жиылып сақталады. Мақсатына сәйкес отынды ұзақ мерзімді жоспарлы түрде 

сақтауға, яғни оны жеткізудегі ұзақ кідірістерде қамтамасыз ету үшін 

қоймалар базистік болып бөлінеді. Ал жекелеген күндерде немесе сағаттарда 

отын түсудегі қысқа мерзімді кідірістер кезіндегі  қазандықта тұтынылатын 

отынның пайдалану қорын сақтауға арналған қоймалар шығындық (жеделдік) 
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деп аталады. Отынды автокөлікпен жеткізу кезінде шығындық қоймаларды 

тәуліктік шығынан аспайтын мөлшерде жобалайды, ал темір жолмен 

тасымалдау кезінде 14 тәуліктен аспайтын мөлшерге арнап жобалайды. 

Резервтік авариялық отынды жеткізу сенімділігінің дәрежесіне байланысты 

қоймалар бір, екі апталық немесе айлық отын қорымен жобаланады. Ірі жеке 

тұрған қазандық қоймалары арнайы отындарға дайындалған, атмосфералық 

және жер асты суларын ағызуға арналған орындары бар, ашық тегіс су 

баспайтын алаңдарда сақтайды. Сақтау ұзақтығына байланысты өздігінен 

жануды болдырмау үшін әртүрлі санаттағы отындардың сақтау мерзімдерін 

аймен былайша шектейді: ұзын жалынды қоңыр көмір  4 -12; тас көмір 12-36; 

антрацит 25-36. 

Қатты отынды жағуға дайындау. Қатты отынды жағуға арналған 

заманауи ЖЭС-да негізінен алдын ала ұнтақталған күйге  дейін ұсақталынған 

отынды алау әдісін қолданып жағады. Жағуға жарамды көмірдің ірі 

кесектерін көмір шаңына айналдыру үшін  отын алдымен шаң дайындау 

жүйесіндегі (ШДЖ) процесінен өтеді. Отынды дайындау процесі  алдын-ала 

ұсақтау, кептіру және бөлшектердің мөлшері бірнеше ондаған немесе 

жүздеген микрометр болатын шаңды күйге дейін ұнтақтаудан тұрады. 

Қайнаған қабатта, сондай-ақ циклон мен төмен температурадағы құйынды 

оттықтарда жағу кезінде отынды дайындау процесі алғашқы екі кезеңмен 

шектеледі, яғни өлшемдері бірнеше миллиметрге дейін ұсақталған отын 

қолданылады.  

ЖЭС-ке жеткізілетін қатты отындардың кесектердің ірілігі  белгілі бір 

жеткізу шарттарымен ескертілген, өндіру (сұрыптау, байыту және т.б.) 

шарттары мен  жеткізу  жағдайларына байланысты болады. ЖЭС-на отынды 

шаң күйінде жағуға дайындау әдетте, екі кезеңнен тұрады: 

- кесектердің өлшемдері 10-15 мм шамасында тұрақты ұнтақтағыш-

тарда алдын ала ұсақтау; 

- одан кейін диірмендерде шаң күйіне дейін ұнтақтау. 

Диірмен жабдықтарының сынуын болдырмау үшін шикі отын беру 

трактісінде металл заттарды бөлу мақсатында магниттік сепараторлар 

орнатылады. Көмірді өндіру кезінде оларға түскен ағаш жаңқаларынан 

тазарту үшін арнайы жаңқа ұстағыштар орнатылады. Оның себебі көмірді  

өңдеу кезінде тозаңға айналдырушы жүйе элементтерінің ағаш жоңқаларынан 

пайда болған «мақтаға» бітеліп қалуынан қорғайды. 

Жоғары ылғалды отындар келіп түскен кезде олардың сусымалығының 

жоғалып және отын дайындау механизмдерінің қабырғаларына жабысып 

майлағыштығының пайда болғаны байқалады. Бұл құбылыстың алдын алу 

үшін отынның сыртқы ылғалдылығын 4-6% төмендетіп оны жартылай 

кептіреді. Қысқы кездерде ылғалды отынның тоңданып, отын беру 

құрылғыларының қабырғаларына қатуы байқалады. Тоңданып қатумен күресу 

үшін барлық отын беру жолдарының бөліктерін, яғни түсіру сарайынан 

диірмендердегі шикі көмір бункерлеріне дейін жылыту қолданылады. 
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Металл заттардан тазартылған көмірді арнайы вибратордан өткізеді. 

Олар тесіктердің өлшемі 10-15 мм болатын тербелістегі елек-торлардан 

тұрады. Ірі кесектер ұнтақтағыштарға жіберіледі, онда олар өлшемі 10-15 мм-

ден аспайтын мөлшерде ұсақталады. Бұл ұсақталынған түйіршіктер 

транспортерлермен бу генераторлық бөлмеде орналасқан шикі отын 

бункерлеріне, ал одан диірмендерге беріледі.  

Отынның ұсақталу дәрежесі гранулометрлік құрамы бойынша 

бағаланады. Гранулометриялық құрам – бұл отын бөлшектерінің мөлшері 

бойынша анықталатын сандық сипаттама. Гранулометриялық құрамды 

анықтау үшін елек арқылы талдау әдісі қолданылады, оның мәнісі стандартты 

електер арқылы отын сынамасын себу болып табылады. Елеу процесінде 

електе қалған отынның бөлігі қалдық деп аталады және алынған бастапқы 

массаның пайызымен көрсетіледі –  % ("i" индексі електегі тесіктің 

мөлшерін миллиметрмен көрсетеді). 

Тозаңды отын дайындау жүйесінің сенімді және үнемді жұмыс атқаруы 

үшін диірмендердің барлық түрлері үшін отынды ұсақтаудың келесі 

сипаттамалары ұсынылады: 

- 5 мм-лік електерде қалғандары - =20 (35) %; 

- 10 мм-лік електерде қалғандары - 5 (14)%. 

Кесектердің ең үлкен мөлшері 15 (25) мм-ден аспауы тиіс. Жақша 

ішінде жоғары ылғалдылықтағы отынның мәндер келтірілген, яғни 

ұнтақтағыш жабдықты «майландыруға» қабілетті шамалар. 

Отынды ұсақтау үшін роликті немесе балғалы ұсатқыштар 

қолданылады. Роликті ұсатқыштар көбінесе бір-біріне қарама-қарсы 

айналатын тікен-тістері бар екі біліктен тұрады, ал балғалы ұсақтаушылар 

ротор білігіне топсалы  түрде бекітілген балғалардың соққысына байланысты 

ұнтақталады. 

Шикі отын бункерінен ұсақталған көмір қарқынды түрде кептіру және 

ұнтақтау жүргізілетін тозаң отын дайындау жүйесіне беріледі де нәтижесінде 

көмір шаңы пайда болады. 

Құрғақ отынның физикалық қасиеттері. Тасымалдау, қайта өңдеу, 

сақтау, сондай-ақ отынды пайдалану тиімділігі айтарлықтай дәрежеде оның 

физикалық қасиеттерімен анықталады. 

Көмір тозаңы ең ұсақ 0,1 мкм-ден 300-500 мкм-ге дейінгі бөлшектердің 

мөлшерінен тұратын жартылай дисперсиялы ұнтақ зат болып табылады. 

Ұнтақтау ұсақтығы немесе көмір тозаңының дисперсиясы әдетте 

салмағы 25-50 г ұнтақ сынамасын себу арқылы 20 минут ішінде жинақталған 

елекпен жабдықталған себу машинасында анықтайды. Көмір шаңын електен 

талдау електердегі тесіктердің мөлшері 50-ден 1000 мкм-ге дейінгі 8-10 

електен тұратын толық жиынтықта немесе кемінде екі електен: 90 және 20 

мкм-де жүргізіледі. Елеу нәтижелері бойынша қалдықтың массалық 

мөлшерімен анықталады: бірінші ең ірісі үлкен електе; содан соң аралық 

фракциялары орталық електерде; сондай-ақ, соңғы ұсағы ең кіші саңылаулы 
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електен өткендері әне де олардың біраз бөлігі қоршаған кеңістікке таралатын 

шаң. Тозаңдатып шашырау  2%-дан артық рұқсат етілмейді, егер мән шамасы  

бұдан үлкен болған жағдайда елекпен талдау жасалуы қанағаттанарлықсыз 

деп саналады.  

Отынның уатылуының  біркелкілігі тұрғысынан анықтау шаң 

құрылымының  жартылай дисперсиялық  коэффициентімен (n) сипаттайды. 

Егер n неғұрлым жоғары болса, шаң бөлшектерінің өлшемдері бір-бірінен 

соғұрлым ерекшеленуі аз болады. Барлық бөлшектер бірдей өлшемде болатын 

шекті жағдайда шаң монодисперсиялық деп аталады және де n=∞ болып 

сипатталады. Полидисперстік коэффициенті шаңның дәндік 

сипаттамаларының графиктері бойынша анықталады. Електену мәліметтері 

бойынша әр түрлі електердегі бөлшектердің x өлшеміне сай қалдық қисығы 

тұрғызылады және ол интегралдық дәндік немесе уатылғандық сипаттамасы  

деп аталады. Көмір шаңының интегралды дәндік сипаттамаларыы келесі 

теңдеуге сай келеді: 

 

                                           (6.2) 

 

мұндағы,  мен  – ұсақтаудың ұсақ болуы мен дәндік құрамының 

біркелкілігін сипаттайтын тиісінше тұрақты коэффициенттер, ал  – 

натуралды логарифнің негізі. 

Ұсақ болуды ( ) сипаттайтын көрсеткіш үлкен болған сайын шаң ұсақ 

болады, бұл кезде  ал  және  ал  Өнеркәсіптік 

диірмендерде  коэффициентінің сандық мәндері қиыршық шаң үшін  

шамасынан, ал ұсақ шаң үшін  дейін ауытқиды,  мәні   шағын және 

үлкен саңылауы бар екі електердегі қалдықтардың қатынасы арқылы 

анықталады. Бұл қалдықтардың айырмашылықтары неғұрлым үлкен болса, 

интегралдық дәндік қисығының сипаттамалары неғұрлым тік өседі, жартылай 

дисперстік коэффициенті неғұрлым жоғары болады, демек, шаң 

монодисперсиялы түрге  жақын болады. 

Қолданыстағы бар диірмендер шығаратын жартылай дисперсиялы 

кәдімгі шаң үшін жартылай дисперсиялық коэффициенті былайша құралады: 

- шарбарабанды диірмендерде  0,7 …1,0; 

- балғалы диірмендерде   1,1...1,5; 

- айналмалы сепараторлары бар орташа жүрісті диірмендерде 1,1…1,3; 

- жылдам жүрісті-соққылы және диірмен-желдеткіштерде   0,9. 

Түрлі диірмендердегі n мәндерінің әртүрлі болу себебі, біріншіден, 

ұнтақтау аймағынан шаңды кетіру процесінің түрлі сипатында және 

екіншіден, әртүрлі сепараторлардың қолданылуында.  

Шаңның жартылай дисперсиялық коэффициентінің жоғары мәні, 

ұнтақтау үшін энергияның өзіндік құнының тек аздығын ғана білдіріп қоймай, 

сонымен қатар механикалық толық жанбаудан жылу шығынының аздығын да 
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көрсетеді. Бұдан ұнтақтаушы құрылғылар беретін шаңның жоғары жартылай 

дисперсиялы коэффициентін алуға ұмытылу түсінікті болады. 

Механикалық толық жанбаудан болатын ең аз шығындарын қамтамасыз 

етуші ұсынылған ұнтақтың ұсақтықтығы 6.3 - кестеде көрсетілген. 

 

6.3 кесте – Қатты отынды ұнтақтаудың ұсынылатын мөлшері 

Отынның түрі 

Елек үстіндегі өнімнің толық шығысы, 

% 

   

Қоңыр көмір және шымтезек 30-60   -   0,5-3,0 

Тас көмір 10-40   1,3-13   - 

АШ және жіңішке көмір 6-10  0,3-1,2   - 

 

Шаң тығыздығы. Шаң тығыздығы үйінді, жорамал (көлемдік) және 

нақты болып бөлінеді және олар мына қатынастармен анықталады: 

 

                              (6.3) 

 

мұндағы, G – шаң массасы, кг; 

 шаң сынамасының жалпы көлемі, ; 

көмір бөлшектерінің қатты фазасының көлемі, ; 

шаң сынамасының жорамал көлемі, . 

Ал мұндағы келтірілген шамалар мынадай қосындыларды құрайды: 

 

                                         (6.4а) 

                                             (6.4б) 

 

мұндағы,  бөлшектердің ішіндегі саңылаулардың жалпы көлемі, ; 

бөлшектер арасындағы ауа саңылауларының көлемі, . 

Негізінде  . 

Үйінді тығыздықтың мөлшері түсетін шаң бункерлерінің 

сыйымдылығын есептеу кезінде қолданылады. Бұл бункерлерде шаң 

дайындау жүйесінің шаң циклондарынан келіп түсетін жаңадан құйылған 

шаңнан тұрады. Соңғысы көмірдің жаңа себілген шаңнан және олардың 

арасындағы ауа саңылауларынан тұрады. Мұнымен қоса шамасы шаңмен 

қоректендірушілердің, атап айтқанда шаң бункерінен көмір тозаңын алып, 

оны шаң өткізгіштер арқылы жанарғыларға беретін шаңтұтқыштардың 

өнімділігін есептеу кезінде де пайдаланылады. 

Жорамал тығыздықтың шамасы шаң циклондарын, шаң көмір 

сепараторларын және шаң беруші пневмотасымал құрылғыларын есептеу 
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кезінде қолданылады. Сондай-ақ, көмір шаңының бетін анықтау кезіндегі 

есептерде де қолданылады. Себебі осы жағдайлардың барлығында да, 

бөліктер арасындағы ауа саңылауларынсыз, тек көмір бөліктерінің тығыздығы 

(оларда ішкі кеуектері болады) маңызды.   

Көмір шаңы ауаны қатты сіңіргендіктен шаңның тығыздығы әрқашан 1-

ден аз. Шаң шоғырланған жүктемеге төтеп бере алмайды, сондықтан шаң 

бункеріне оңай батып кетуге болады. Бункерде жөндеу, сервистік жұмыстар 

жүргізу кезінде сақтық  шаралары қабылдануы тиіс.  

Жаңадан себілген шаңның жаппай тығыздығы айтарлықтай шекте, яғни  

500-700 , ал нығыздалғаны 800-900  шамасында болады.  Шаңның 

жорамал тығыздығы тұрақтылау шамаға сай және ол отынның түріне 

байланысты болады. 

Көмір шаңының маңызды сипаттамасының бірі ылғалдылық болып 

табылады. Шаң неғұрлым жақсы кептірілсе, яғни ылғалдылығы аз болады да 

ол оңай тұтанады және жану процесі жақсы өтеді. Жылу бөлу көрсеткіші де 

жоғары болады, себебі жылу энергиясы ылғалды буландыруға жұмсалмайды. 

Ұнтақтау процесінде көмір ыстық ауа немесе жану кезіндегі бөлінген 

газдардың жылу есебінен отынның аналитикалық (гигроскопиялық) 

ылғалдылығына жақын немесе біршама жоғары шамаға дейін кептіріледі. 

Көмірді жеткіліксіз кептіру мынадай кемшіліктерге әкеліп соғады: 

тозаңды шаң дайындаушы жүйесінің құбырлары арқылы тасымалдау және 

оны қыздырғыштарға беру қиындайды; ұнтақтау процесі күрт нашарлайды; 

диірмендердің өнімділігінің төмендеуіне әкеледі; ұнтақтауға жұмсалатын 

энергия шығыны өседі. 

Кез келген отынды көрсетілген мәндерден артық кептіруге рұқсат 

етілмейді, себебі артық кептірілген шаң өздігінен оңай тұтанады. Ұшпа 

заттардың үлкен шығымы бар отын шаңы ауамен белгілі бір концентрацияда 

жарылғыш қоспаны құрайды.  

Шымтезек, торф, қоңыр көмір сияқты отындардың шаңы, сондай-ақ тас 

көмірдің жанғыш массасының 20% астам шығатын ұшпа заттары қопарылғыш 

қаупін тудырады. Жарылыстың қауіпі келесі отындардың тозаңды газдарында  

оттегінің мынадай көлемдік құрамдарында болуы мүмкін: торф пен шымтезек 

16%-дан астам; қоңыр көмір шаңы үшін – 18%; тас көмір шаңы үшін – 19%. 

Көмір шаңы ауа ағынымен немесе жану өнімдерімен жақсы 

тасымалданады. Шаң-ауа қоспасы сұйық қасиеттеріне сай жылжымалы 

эмульсияны құрайды және құбырлар арқылы оңай сорылады. 

Тікелей бу генераторында орналасқан жерде шаң дайындаудың жеке 

жүйелерінде ауа қоспасындағы шаң концентрациясы салыстырмалы түрде аз 

болады және әдетте 1 кг  ауа (немесе газдар) үшін 0,5-1 кг шаңды құрайды. 

Орталық шаң зауыты (ОШЗ) болған жағдайда, ОШЗ бункерлерінен 

шаңды бу генераторларының шаң бункерлеріне тасымалдау жоғары 

концентрацияда (ауаның 1 кг-на шамамен 30-35 кг шаң) айдау сорғыларының 

көмегімен қимасы кіші құбырлармен іске асырылады. Мұнда шаң 0,5 - 1 МПа 

қысымдағы сығылған ауамен араласады. Жоғары концентрацияланған шаңмен 
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ауа қоспаларын әжепәуір үлкен арақашықтыққа, әдетте бірнеше жүз метрге 

тасымалдауға болады. 

Отынның механикалық беріктігі – оның деструктивті күштерге қарсы 

тұру мүмкіндігі. Ол отынның құрамы мен физикалық құрылымына және 

минералдарды қосындылары мен олардың сипатына  байланысты болады. 

Мысалы, темір сульфидінің (FeS) болуы көмірдің механикалық беріктігін 

әжептәуір арттырады. Беріктілігі ең жоғары  тас көмір және антрацит болып 

табылады, ал төменгі механикалық беріктіліктегі отындар – шымтезек, қоңыр 

көмір және жанғыш тақтатастар. Энергетикалық отындардың механикалық 

беріктігін бағалау отынды ұнтақтауға (ұнтақтауға) жұмсалған энергия 

мөлшері бойынша есептелінеді. 

Бұл жағдайда отынның механикалық беріктігін бағалау критерийі 

ретінде оның салыстырмалы үгілу мүмкіндік коэффициенті  бола алады. 

Заттың салыстырмалы үгілу мүмкіндік коэффициенті тек зертханалық 

қондырғының көмегімен анықталады.  

Зертханалық үгілу мүмкіндік коэффициенті деп анықтамалық 

(эталондық)  және сыналатын отындарды құрғақ ауада бірдей кесектік 

мөлшерлерге дейін ұнтақтау кезіндегі энергия шығындарының қатынасы 

түсініледі. Анықтамалық отын ретінде АШ сыныпты Донецк антрацитіне 

жақын ең қатты отын алынады. 

Үгілу мүмкіндік коэффициентінің формула түрінде былай өректелінеді 

 

Kл.о.=Ээт/Эжұмс,                                              (6.5) 

 

мұндағы, Ээт Эжұмс – тиісінше, ұнтақтау кезінде эталонды және сынала-тын 

отындарға жұмсалатын энергия шығындары. 

Жұмсақ отындар үшін , өте қатты отындар үшін – . 

Отынның сусымалығы оның ылғалдылығына және күлділігіне 

байланысты болады және олардың артуына сай отынның сусымалы 

қасиеттерін нашарлатады. Тәжірибелік бақылаулардан көмірді 4...7%-ға дейін 

кептіргенде оның сусымалы қасиеттері едәуір жақсарғаны анықталған. 

Бункерлерде отынды ұзақ сақтау оның нығыздалуын тудырады және 

сусымалы қасиеттерін нашарлатады. 

Отынның термиялық тұрақтылығының тәжірибелік маңыздылығы зор. 

Термиялық тұрақты отынды жағу кезінде оның ұсақ бөліктері шашырап 

кетпейді. Бұл жанудың тұрақтылығын және отынның толық жануын 

қамтамасыз етеді.  

Отынның қатуы – оның төмен температурада қатып қалған кесектердің 

ірі кесектерге айналуы. Көмірдің қатуы олардың ішінара немесе толық 

сусымалылығының жоғалуына әкеледі, бұл оларды қоймаларда түсіру сақтау 

кезінде және отын беру жүйесінің жұмысында бірқатар қиындықтар туғызады. 

Көмірдің қатуы сыртқы ылғалға байланысты болады, себебі - 2,5...-4°C 

температурада ол мұзға айналады. Ал қалған ылғал тіпті ең қатты -–50°С 

дейін жететін аяздарда да салқындатылған күйде қалады.  
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Отынның қатуына қарсы негізгі іс-шара  – бұл тасымалдау кезінде 

өндіріс орнында отынды алдын ала кептіру. Кептіруді отынның 

ылғалдылығын қауіпсіз шектерге дейін төмендетуді ескере отырып жүргізу 

керек, яғни: көмір мен антрацит үшін 5...6% және қоңыр көмір үшін 28...35% 

дейін. Ылғалдығы жоғары отынды пайдаланатын электр станцияларында 

қысқы уақытта қатып қалған отынды жылытуға арналған құрылғылар (жылы 

үйшіктер, гараждар) салынады. Жылу үйшіктерде отыны бар вагондарды 

жылыту 65-80°С температурада ыстық ауамен жүргізіледі. 

Отынды байыту. Байыту қазба отындар үшін жүргізіледі. Байытудың 

мақсаты – бұл отындағы балласт және зиянды қоспалардың  (күкірт, ылғал 

және күл) мөлшерін төмендеу және жану жылуын жоғарлату. 

Отынды байыту құрғақ және дымқыл болып бөлінеді. 

Транспортерлердегі жыныстарды қолмен іріктеп, оны үйкеліс 

сепараторларында және ауа ағынында бөлу құрғақ байытуға жатады. 

Жыныстарды судың жоғары көтеріліп келе жатқан ағысындағы және 

флотация әдісіндегі бөліп алу ылғал байытуға жатады. Көмірді байытудың ең 

көп таралған әдісі – флотация әдісі, онда бөлшектердің мөлшері 1...2 мм 

болатын көмір түйіршіктері байытылады. Флотация кезінде минералды май 

мен ауа мұқият араласқан көмірсулық қоспаға енгізіледі. Бұл ретте көмір 

бөлшектері маймен, ал бос жыныстың бөлшектері сумен ылғалданады. Ауа 

көпіршіктері маймен суланылғалданған отын бөлшектеріне оңай жабысады 

да, тау жынысының бөлшектеріне жабыспайды. Ауа көпіршіктерінің көтеру 

күшінің әсерінен көмірдің бөліктері сұйықтың бетіне қалқып шығады, сол 

жерден оларды арнайы құрылғылармен алып тастайды. Флотомашин 

конструкцияларындағы айырмашылықтар аэрациялау мен пульпаны (сумен 

қатты бөлшектердің қоспасы) араластырудағы негізгі тәсілідермен 

анықталады. Осы негізде машиналар  үш түрге бөлінеді: 

- механикалық – ауаны сору және пульпаны араластыру  импеллермен 

жүзеге асырылады; 

- пневмомеханикалық – ауа камераға ауа үрлегіштен беріліп, пульпаны 

араластыру импеллермен  жүзеге асырылады; 

- пневматикалық-пульпаны араластыру және аэрациялау сығылған 

ауаны беру түрлі конструкциялы аэраторлар арқылы жүзеге асырылады 

(оларға көбік бөлуші, колонналық, эрлифтілік машиналары жатады). 

Механикалық машиналар (6.2 сурет) әдетте біркелкі 6-10 камерадан 

тұрады. Әр камераның ортасында пульпаны араластыруды және ауаны соруды 

қамтамасыз ететін импеллерлік блок орнатылады. 

Флотомашиналардың жоғарғы бөлігінде, камералар бойында көбікті 

өнім-концентратты түсіруге арналған көбікті алу құрылғылары орнатылады. 

Флотомашинаның басында бірінші камерада машиналарға бастапқы 

қпульпаны беру үшін тиеу қалтасы орнатылады. Машинаның соңында, соңғы 

камерада флотация қалдықтарын шығару үшін түсіру қалтасы орнатылады. 

Машинаның негізгі жұмыс бөлігі тік радиалды орналасқан қалақшалары бар 

импеллер дискісі. Импеллер айналған кезде оның қалақшаларының  артында 
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вакуум пайда болады да орталық құбыр арқылы кіретін ауа пульпа ағынына 

сорылады. Импеллер қалақтарының соққыларымен ауа мен пульпа араласады. 

Реагенттермен өңделген бастапқы пульпа құбыр арқылы импеллердің астына 

түседі және оның көмегімен шеткеріге шашырайды. 

 

 
6.2 сурет – Механикалық флотациялаушы машинаның сұлбасы 

 

Сонымен қатар, импеллердің қысқартылған қалақтарымен ауа құбыр 

арқылы  сорылады. Соқтығысу кезінде ауаның көпіршіктеріне гидрофобты 

бөлшектер бекітіледі. Көпіршік-бөлшек кешені қалыптасады. Процесс 

селективті түрде жүреді. Көпіршіктерге гидрофильді бөлшектер жабыспайды. 

Көпіршік-бөлшек кешендері минералданған көбік (флотоконцентрат) түзіп 

камераның бетіне көтеріледі. Концентрат машинадан көбікті алу 

құрылғысымен қабылдау науасына шығарылады да одан әрі сусыздандыруға 

тасымалданады. Бөлінбеген бөлшектер (камералық өнім) одан әрі келесі 

камераға өңдеуге жіберіледі. Қалдықтар (флотация қалдықтары) соңғы 

камераның толғанда ағатын қалтасынан шығарылады.  

Байытылған өнімдер болып концентрат (байытылған көмір), 

энергетикалық отын ретінде пайдаланылатын аралық өнім және үйіндіге 

жіберілетін, негізінен минералды қоспалар мен күкірттен тұратын қалдықтар 

(бос жыныс) табылады. Көмір жуушы машиналарда  байыту кезінде, сонымен 

қатар, шламдар алынады. Бұлар сұйықтықтардан шөктіру нәтижесінде 

алынатын және энергетикалық отын ретінде пайдалатын көмірдің ең кішкене 

бөліктері. 

Қатты отынды өңдеудің келесі кезеңі көмірді сұрыптау. Көмірді 

сұрыптаудың мақсаты – жер қойнауынан алынған көмір кесектерін ірілігі 

бойынша жекелеген сорттарға бөлу. Сұрыпталған көмірді пайдалану отын 

бөліктерінің физикалық біркелкілігіне байланысты анағұрлым тиімді болып 

табылады.  
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Қатты отынды кептіру. Ылғал көмірді кептіру диірмен агрегаттарында 

ұсақтау процесі кезінде ыстық ауамен немесе жану газдары пайдалану арқылы 

жүзеге асырылады. Ылғалды көмірлер арнайы құбырларында температурасы 

600...700°С болатын газ-ауа қоспасымен алдын ала кептіреді.  Отынды одан 

әрі кептіру және ұнтақтау диірмен агрегаттары арқылы жүргізіледі. 

Көмір диірмендері отынды қолданылатын ұсақтау принципі және 

диірменнің жылжымалы бөлігінің айналу жиілігінің шамасы бойынша 

бөлінеді.  Қолданыстағы диірмен түрлерінде ұнтақтау ұсақтайтын денелердің 

бөлшектерін соғу принципіне сәйкес жүреді немесе сығылған көмір 

кесектерін диірменнің айналмалы және қозғалмайтын бөлігі арасында мыжу  

принципі бойынша, немесе ол қозғалатын көмір бөлшектерін ұсақтаушы дене 

бетінде егеу принципі бойнша іске асырылады. 

Айналу жиілігі бойынша диірмендер төмен жылдамдықты (16-24 

айн/мин), орташа жылдамдықты (50-300 айн/мин) және жоғарғы 

жылдамдықты (600-1500 айн/мин) болып бөлінеді.  

Жылу энергетикасында қолданылатын диірмендердің негізгі түрлері: 

- шарлы барабанды диірмендер (ШБМ); 

- орташа айналымды диірмендер (СМ); 

- балғалы диірмендері (ММ); 

- диірмендер-желдеткіштер (М-В). 

Шарлы барабан диірмендерінде (6.3 сурет) барабанның айналуы кезіде, 

ортадан тепкіш күштердің әсерінен, шарлар жоғары көтеріліп, максималды 

биіктікке жетіп, барабан қабырғасынан бөлініп, парабола траекториясымен 

төмен қарай көмір қабатына түсіп, отынды ұнтақтау жұмыстарын жүргізеді. 

Осылайша, шарлы барабан диірмендерінде іс жүзінде уату барабанның 

ішкі сауытты бетінде қозғалыссыз жатқан отынға құлап соғылатын болат 

шарлардың әсерінен болады.  Шарлы барабан диірмендерінде соққы әсерінен 

уатудан басқа  шарлар отын қабатына соқтығысқаннан кейін домалау 

салдарынан отынның  беткі қабатын үйкеп ұнтақтады. 

Айналу жиілігінің артуымен ұнтақтау дәрежесі бастапқы кезде өсіп, 

оңтайлы мәнге жеткен соң тіпті нөлге дейін төмендейді. Айналу жиілігі 

бойынша шар барабанды диірмен баяу жүретін диірмендер қатарына жатады. 

Шар барабанды диірменнің жұмысына желдету режимі айтарлықтай 

әсерін тигізеді: ауаның жылдамдығы төмен болған кезде шаңды шығару 

қиынға соғады; ал жоғары жылдамдықта ауа үлкен бөлшектерді де өзімен 

бірге шығарады. 

Шар барабанды диірмендердің қолдану аясы өте кең, олар кез келген бу 

генераторларының кез келген өнімділігімен (20 т/сағ және одан да жоғары) 

қолданыла алады және олар қатты отындардың барлық түрлерін ұнтақтауға 

жарамды болып саналады. Оның себебі ол пайдалануда өте сенімді, 

қарапайым және жұмысшы тетіктері тозудан қорықпайды, сондықтан әмбебап 

диірмендерге жатқызуға болады. Алайда, электр энергиясының шығынының 

жоғарылауына және айтарлықтай металл сыйымдылығының үлкендігіне 
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байланысты шар барабанды диірмендер АШ және арық көмір түріндегі аз 

реакциялық қиын ұнтақталатын отындар үшін қолданылады. 

 
1 – барабан; 2 – цапфалар; 3 – мойынтірек; 4 - үлкен беріліс; 5 – кіші 

беріліс; 6 – редуктор: 7 – электр қозғалтқышы; 8 – ілінісу муфтасы; 9 – 

бекітілген құбырлар; 10 – толқын пішінді броньды тақталар; 11 – шарлардың 

қозғалу траекториясы; 12 – сепаратордан оралу 

 

6.3 сурет – Шар барабанды диірмен 

 

Шағын және үнемді ұнтақтау құрылғылары ретінде орташа жүрісті 

диірмендер кең түрде қолданылады. Орташа жүрісті шар диірмендері (6.4 

сурет) шарикті подшипникті еске түсіреді, оларда төменгі сақинада (1), 

диірменнің мөлшеріне байланысты, диаметрлері 190–275 мм шамасында 

болатын металл шарлар (2) бір біріне тығыз түрде орналасады. Төменгі сақина 

редуктор (3) арқылы электр қозғалтқышынан айналады. Шарлар жоғарғы 

сақинаның (4) салмағы  және (5) серіппелердің қосымша қысымы есебінен 

төменгі сақинаға басылады, олардың шарларға әсер ету  қысымы 

ұнтақталатын материалдың түріне байланысты 1,8-ден 6,0 кН-ге дейін 

өзгереді. Шарлардың биіктігі екі қатарлы орналасуы кезінде жетек рөлін 

ортада орналасқан сақина атқарады. Ұнтақтауға жататын материал 

қоректендіруші (6) арқылы беріледі де, науамен (7) төменгі сақинаға 

жіберіледі, онда ол шарлармен ұнтақталады. Орталықтан тепкіш инерция 

күштерінің әсерінен ұсақталған материал сақинаның артына лақтырылады 

және  құбыр (8) арқылы 25-30 м/с жылдамдықтағы ауа ағынымен алынады. 

Әрі қарай, материал сепараторға (9) жіберіледі, онда ол дайын өнім мен 

іріктеу бөлікке бөлінеді. Дайын өнім  құбырмен (10) жоғары қарай 

шығарылады, ал ірілеу материалдар төмен түсіп, қайтадан ұнтақталуға 

жіберіледі. 
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6.4 сурет – Шарлы орташа жүрісті диірмен 

 

Төменгі сақинаның айналмалы жылдамдығы пайда болған дайын өнім 

үшін рұқсат етілген өлшемнен асатын бөлшектері ортадан тепкіш инерция 

күштерінің әсерінен сақинадан лақтырылмайтындай есеппен таңдалады.  

Шардың диаметрі ұнтақтауға түсетін бөліктердің мөлшеріне қарай таңдалады. 

Серіппелердің қысымы ұсақталған материалдың қаттылығына байланысты 

таңдалуы керек. 

Балға диірмендерінде (6.5 сурет) ұнтақтау негізінен диірмен 

роторларында тез айналатын топсалы бекітілген ұсақтайтын денелерінің  

(болат балғалардың) отын бөлшектеріне соғылуы салдарынан жүзеге 

асырылады. Балғалы диірмендерде соққымен ұнтақтаудан басқа, ішінара 

ұнтақтау процесі диірменнің балғаларымен отын бөлшектерінің сығылуы  

және егелуі арқылы да іске асырылады. 

Айналу жиілігі бойынша балғалы диірмендер жоғары жылдамдықты 

диірмендер класына жатады, оларда ротордың айналу жиілігі 600-ден 1000 

айн/мин шамасында болады. Ұнтақтаумен қатар мұнда отын кептіріледі, ол 

үшін диірменге кептіру агенті – ауа немесе газ-ауа қоспасы беріледі. Ауамен 

бірге жұқа шаң тозаңы бөлгіш шахта үңгісі арқылы  оттыққа түседі, ал үлкен 

бөліктері ағыннан шығып, қайтадан диірменге жіберіледі. Балғалы диірменге 

ауаның жалпы мөлшерінің 60-80% беріледі. Диірменнің үстіндегі шахта 

қарапайым гравитациялық сепаратор рөлін атқарады, онда шаң ауырлық 

күшінің әсерінен бөлінеді. Шахтадағы ауа жылдамдығының өзгеруі 

ұнтақтаудың соңғы ұсақтықтың өзгеруіне себеп болады.  

Балғалы диірмендердің қолдану аясы олардың үнемділігінің жоғары 

болуына байланысты  барабанды диірмендермен салыстырғанда өте жоғары 

(ұнтақтауға жұмсалатын энергия шығыны шамамен 1,5 есе аз). Балға 
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диірмендері  кез келген өнімділіктегі яғни 12 т/сағ бастап одан да жоғары бу 

генераторлары үшін кеңінен қолданылады. Жоғары реактивті отындардың 

үлкен тобының тиімді тұтануы мен жануы үшін ұсақ ұнтақталуымен 

қамтамасыз етілуі керек. Мұндай отындарға мыналарды жатқызуға болады: 

қоңыр көмір, тас көмір, тақтатас және фрезторф. 

 
1 – балға диірмені; 2 – шаң сепараторы; 3 – шикі отынды енгізу орны 

 

6.5 сурет - Балғалы диірмен 

 

Балғалы диірмендердің негізгі кемшілігі – балғалардың тез тозып, 

оларды жиі ауыстыруды талап етуінде. Ал артықшылығына – олардың 

конструкциясының қарапайымдылығы мен ықшамдылығын жатқызуға 

болады. Сондай-ақ, барабанды диірмендермен салыстырғанда ұнтақтау 

тиімділігінің көрсеткіші әлдеқайда жоғары болуында. 

Желдеткіш диірмендер желдету үшін бейімделген қалақшалармен 

желдеткіштің де, диірменнің де бір уақытта жұмыс істеуін қамтамасыз ететін 

орталықтан тепкіш жазық, радиалды қарапайым конструкциялы желдеткіш 

болып табылады. Желдеткіш диірмендерде отынды ұнтақтау ұсақтағыш 

элементтерінің (ротор қалақтарының) кептіру газымен бірге желдеткіш 

диірменнің сорғысына түсетін отын бөлшектеріне таза соққы принципі 

бойынша жүзеге асырылады. 

Диірмен-желдеткіштің алдында орналасқан төмен түсетін шахтада 

сыртқы ылғалдың үлкен үлесін бөліп алу арқылы отын қарқынды түрде 
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кептіріледі. Ал ұнтақтау аймағында, яғни броньды плиталар түріндегі 

қалақшалар арасында кептірілген отынды қосымша кептіру және тиімді 

ұнтақтау жүргізіледі. 

Айналу жиілігі бойынша диірмен-желдеткіштер жоғары қозғалысты 

диірмендер класына жатады, оларда ротордың айналу жылдамдығы 600-ден 

1500 айн/мин дейінгі шаманы құрайды. Желдеткіш диірмендер 12 т/сағ 

жоғары кез келген өнімділіктегі бу генераторларындағы ылғалды қоңыр көмір 

мен фрезерлік шымтезекті жұмсақ ұнтақтау үшін қолданылады. 

Желдеткіш диірменнің жеке өнімділігі қоңыр көмірді ұнтақтауда 100 

т/сағ және одан да көп болуы мүмкін. Әсіресе желдеткіш диірмендерді жоғары 

ылғалды өте қатты емес қоңыр көмір мен лигниттерді ұнтақтауға пайдалану 

тиімді болады. Желдеткіш диірмендердің артықшылығы – құрылысының 

қарапайымдылығы мен ықшамдылығы. Кемшіліктеріне  қолдану саласында 

кейбір шектеулік пен жеткіліксіз үнемділікті атап айтуға болады. 

Шаң дайындау жүйесі. Шаң дайындау процесі – бұл кесек түрдегі  

отынды шаң тәріздес күйге айналдыру. Отынды шаң күйінде жағу төмен 

сұрыпты отынды (қоңыр көмір, антрацитті штыб, шымтезек, жанғыш 

тақтатастар, көмір байытудың қалдықтары)  үнемді пайдалануға мүмкіндік 

береді. 

Қуатты электр станцияларының оттықтарында қатты отынды шаң 

түрінде жағу негізгі тәсіл болып табылады. Шаң дайындау жүйелері 

орталықты және жекелікті түрлеріне бөлінеді.  

Орталықты түрде шаң даярлау  өз кезегінде екі түрлі сұлба бойынша, 

яғни жеке ұнтақталған отынды орталықта кептіру арқылы  және кептіру мен 

ұнтақтау жүргізілетін бөлек орналасқан орталық шаң зауытында орындау 

бойынша жүзеге асырылады. Орталық жүйенің атап айтатын артық  

ерекшелігі – бұл шаң дайындауда ұнтақтау қондырғыларының бу генераторы 

жұмысына тәуелсіздігі. Диірмен шикізаттың (кесек отынның) болуына 

байланысты толық жүктемемен мезгіл-мезгіл жұмыс істей алады. Мұның 

нәтижесінде тозаңды отынды дайындауға жұмсалатын электр энергиясының 

үлестік шығыны аз болады. Шаң оттыққа қажетті ылғалдылыққа дейін 

кептіріліп беріледі. Сонымен қатар, орталықты түрде шаң дайындау жүйесі 

өзінің күрделілігімен, елеулі құндылығымен  және маңызды операциялық 

шығындармен ерекшеленеді. Сондықтан олар өте сирек қолданылады. Бұл 

сұлба бойынша кептіру агентімен бірге атмосфераға  отынның белгілі бір 

мөлшері босқа шығарылады.  

Көбінесе жеке жүйелер қолданылады ең қарапайым және сенімді жеке 

шаң дайындау жүйелері кеңінен қолданылады. Шаңды жеке дайындау 

жүйелерінде даярлау процесі тікелей қазандықта іске асырылады. Бұл ретте 

отынды кептіруге және пневмокөлікте тасымалдауға ыстық ауа немесе ыстық 

түтін газдары қолданылады. 

Отынды кептіру кезінде шығаратын су буы пайдаланылған кептіру 

агентімен бірге оттық камерасына жіберілетін сұлба бойынша істейтін жеке 

жүйе тұйықталған кептіру жүйесі деп аталады. Ал жұмыс атқару қызметін 
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орындаған кептіру агентін көмір шаңынан мұқият тазалағаннан кейін құбыр 

арқылы атмосфераға шығаратын жүйе, тұйықталмаған деп аталады. Шаң 

дайындаудың жеке жүйелері екі түрлі сұлба бойынша орындалады: шаң-ауа 

қоспасын оттыққа тікелей үрлеумен; аралық бункерде өндірілген шаңды  

жинақтап алып беру  арқылы. 

Шаң түріндегі отын даярлау жүйесі негізгі жабдықтан (диірменнен) 

басқа бірқатар қосалқы элементтерден тұрады. Оларға – сепаратор, циклон, 

импульсты клапандар жатады. Бұл элементтер диірмен жұмысының 

тиімділігіне тікелей әсерлерін тигізеді. Шаңкоректендіргіштер мен  

шаңтұтқыштар  оттықтың жанарғы құрылғыларына шаң берудің біркелкілігін  

қамтамасыз етіп, бу генераторының жұмыс тұрақтылығына әсерін тигізеді. 

Шаң дайындау жүйесінің маңызды элементтерінің біріне жарылғыш 

клапандар жатады, олар отынның және шаңның қозғалыс трактінің әртүрлі 

жерлерінде орнатылады: төмен түсетін отынды кептіруге арналған 

құрылғыда; диірмен мен сепаратор арасындағы, сепаратор мен циклон 

арасындағы, циклон мен диірмен желдеткіші арасындағы құбырларда; сондай-

ақ сепараторда, циклонда, шаң бункерінде, бастапқы ауаны тарату қорабында 

және т.б. жерлерде. 

Жарылғыш клапандардың қажеттілігі – көмір шаңының жарылуы пайда 

болатын сәттерде  қысымның күрт жоғарылауынан автоматты  түрде ашылып 

жабдықтың элементтерін зақымдануынан қорғау. 

Домна өндірісінде көмір шаңын үрлеу. Көмір шаңын үрлеу домна 

өндірісіндегі энергия үнемдеуде ең болашағы зор  іс-шарасы болып қалып 

отыр. Домна пешіндегі көмір шаңы табиғи газды 100%-ға және коксты 

20...40% дейін алмастыра алады. Бұл ретте пештің өнімділігі артып, горнның 

температуралық жағдайына жедел әсер ету мүмкіндігі пайда болады. Домна 

пешіндегі горнға көмір шаңын үрлеу қондырғыларының бірнеше негізгі 

түрлері болады. 

«I» типті жүйе. Қондырғылардың ең көп таралған түрі. Мұндай 

қондырғылардың құрылысы мынадай бөліктерді  қамтиды: қор бункері, 

аралық бункері, қоректендіруші резервуар, аэрациялық немесе механикалық 

қоректендіргіштер тобы, жеке шаң өткізгіш құбырлар тобы, домна пешіне 

көмір шаңын енгізу түйіндері. Үлкен көлемді домна пештері үшін әр түрлі 

қондырғылардан көмір шаңын жұп және тақ фурмаларға беру арқылы 

жабдықтардың қайталануы орын алады. Қондырғылардың бұл түрінің 

кемшіліктері: домна пешіне жақын орналасу (70...90 м) қажеттілігі; көмір 

шаңының едәуір қорын (500 тоннаға дейін) қор бункерінде жинау. Бұл аталған 

әрекеттер айтарлықтай күрделі және материалдық шығындарды талап етеді. 

Қор бункері үнемі азотпен толтырылған және автоматты түрде бақылауда 

болуы тиіс. Жүйенің жұмысы кезінде болатын қиындықтарға мыналарды 

жатқызуға болады: қысымның тұрақты өзгеруі салдарынан аралық бункер мен 

қоректендіруші резервуарды дәл өлшеуді ұйымдастыру күрделілігі; күрделі 

жүйедегі домна пешінің фурмалары бойынша көмір шаңын тарату мен 

шығынын автоматтандырылған түрде бақылауды ұйымдастыру. Талассыз 
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аталатын артықшылықтарына жатқызуға болатын көрсеткіштер: 

технологияның қарапайымдылығы мен сығылған құрғатылған агентті төмен 

қысымда (0,4 МПа) пайдалану мүмкіндігі. 

«II» типті жүйе. Бұл да кең тараған қондырғының түріне жатады. 

Құрамы қор бункерін, екі (немесе үш – бір резервті) қоректендіруші 

резервуарды, магистралды шаң құбырын, ағынды бөлгіш, фурмаларға жеке 

ажырату учаскесі, фурмаларға енгізу тораптарын қамтиды. Үлкен көлемді 

домна пештері үшін жабдықтардың қосарланушылық орын алуы мүмкін. 

Мөлшерлеу принципі – аэрациялық түрде іске асырылады. Қондырғылардың 

бұл түрінің кемшіліктері: тасымалдау агентінің жоғары қысымды (1,8 МПа) 

қолдану қажеттілігі; пневмотасымалдау жүйелерін автоматтандыру мен 

бақылау жүйесіне қойылатын жоғары талаптар; домна пешінің фурмаларына 

көмір шаңын біркелкі тиімді түрде бөлуді қамтамасыз ету үшін бөлгіш ағын 

мен пневмотасымалдаушы жүйеге қойылатын жоғары талаптар; домна 

пешінің фурмаларына көмір шаңын  бөлуді басқарудағы ұйымдастырудың 

күрделілігі. Осындай үлгідегі қондырғылардың артықшылықтарына оларды 

домна пештерінен  айтарлықтай қашықтықта  (200 ... 800 м) орналастыруға 

болатынын жатқызуға болады. Қондырғыны домна пештерінен 2 км 

қашықтықта орналастыру жағдайы белгілі. 

«III» типті жүйе. Бұл қондырғылардың сирек кездесетін түріне жатады. 

Құрамына қор бункері, екі пневмосорғы, магистральды шаң құбыры, 

қоректендіруші резервуар, аэрациялық қоректендіргіштер тобы,  жеке шаң 

құбырлар тобы, домна пешінің фурмаларына көмір шаңын енгізу тораптары 

кіреді. Аталған жүйеде «I» түрдегі жүйенің артықшылықтары да бар: 

конструкцияның және іске асырудың қарапайымдылығы; фурмаларға көмір 

шаңын таратуда жеке принциппен орындау; іс жүзінде бірдей қоректендіруші 

резервуардан тұрады. Сондай-ақ «II» түрдегі жүйесінің артықшылықтарына да 

ие: жинақылық; қондырғыны домна пештерінен алыс орналастыру мүмкіндігі;  

көмір шаңының жалпы шығынын бақылаудың ең жақсы жағдайы. Сонымен 

қатар, ағынды бөлгіштерді пайдаланудағы  сияқты, көмір шаңының (95%) 

жалпы шығынын мөлшерлеу дәлдігіне қойылатын талаптар болмайды. (70...80 

%) дәлдікті қамтамасыз ету жеткілікті, өйткені резервуарда жалпы ағынның 

осындай ауытқуларын тегістеу мүмкіндігі болады.  

Шығындардың мүмкін деңгейіне байланысты қондырғы 

жабдықтарының белгілі бір «технологиялығына» қол жеткізуге болады. 1 

тонна шойынға 70 ... 100 кг көмір шаңын үрлеу үшін  әлемдік деңгейдегі 

қондырғыны жасаудың мәнісі қажетсіз. Бірақ көмір шаңын қолдана отырып 

домналық балқыту технологиясын кезеңімен игеру кезіндегі қондырғылардың 

технологиялық сипаттамаларын арттыру мүмкіндігі шығындарды уақытқа сай 

бөлуге мүмкіндік береді және жабдықтады игерудің барлық кезеңдерінде 

олардың өтелуіне қол жеткізуге мүмкіндік береді. Көрсетілген талаптарға 

көмір шаңын үрлейтін «III» түрдегі жүйе барынша сай келеді. Мұнда көмірді 

блогымен тартуды (6.6 сурет) және онсыз (6.7 сурет) дайын көмір тозаңды 

отынды жеткізуді жүзеге асыру мүмкін. Көмір шаңын  блогты дайындау 
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кіріктірілген динамикалық бөлгіш және әртүрлі айтарлықтай жөндеу аралық 

жұмыс ресурсымен (40 000 сағатқа дейін) ерекшелінетін табақты-шарлы 

диірмендер базасында құрастыру тиімді болады. Дайындау блогының 

ғимаратында көмір шаңы қорының бункері астына көмір шаңының 

аэроқоспасын мөлшерлеу блогын орналастырған жөн. Блоктарды домна 

пештерінен 250...500 метр қашықтықта орналастыруға болады. 

 
6.6 сурет – Домна пештеріндегі горнға көмір тозаңды отын (көмір 

тартылған) үрлеуді орнатудың принципті сұлбасы 

 
6.7 сурет – Домна пештеріндегі көмір тозаңды отын (көмірді 

ұнтақтаусыз) үрлеуді орнатудың принципті сұлбасы 
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Көмір шаңының аэроқоспасын тарату блогын домна пештерінен 50...80 

метр қашықтықта орналастыруға болады. Блокты құрылымдық түрде 

аэрациялық Қоректендіргіштер тобына жеке домна пешінің фурмаларымен 

қосылған бункер-таратушы ретінде жасалуы мүмкін. Блоктың жалпы 

өлшемдерінің шағын болу салдарынан құю ауласының алдында немесе оған 

жақын жерде жекелеген күрделі құрылыстарды салмай  орналастырылуы 

мүмкін. Домна пешінің фурмаларына көмір шаңын енгізу тораптарын оның 

меншікті шығыны шойынға шаққанда 80...100 кг/т дейін болған кезде аса бір 

құрылымдық өзгерістерсіз және оттегіні жекелей енгізусіз пайдаланған жөн. 

Болжамалы кешен бірінші кезеңде «адамсыз» режимде домна пешін басқару 

бақылау бекетінен қамтамасыз ете отырып, жұмыс істей алады. Бір домна 

цехындағы бірнеше Домна пештері үшін көмір шаңын дайындаудың бір 

блогы және мөлшерлеу мен бөлу үшін бірнеше блок көзделеді (домна 

пештерінің саны бойынша).  

Үлестік шығындарды одан әрі төмендету бірнеше металлургиялық 

кәсіпорындардың кооперациясы жалпы шаң фабрикасын салу және жабық 

контейнерлерде жеке домна цехтарына көмір шаңын жеткізу арқылы қол 

жеткізуге болады. Бұл әдіс тіпті шағын домна пештерінде көмір шаңын тиімді 

пайдалануға мүмкіндік береді. 

6.4 Қатты отынның жану процесінің физика-химиялық негіздері 

Қатты отындардың жануы негізгі классикалық жану теориясына 

бағынады. Жану процесі тек ауамен араласу беттерінде өтуіне байланысты 

жану түрлерінің ерекшелігіне қарай қатты отынның жану процесі мынадай 

бірнеше кезеңдерді қамтиды: 

- отынды алдын ала қыздыру және гигроскопиялық ылғалды буландыру;  

- күрделі жоғары молекулалық қосылыстардың пирогендік ыдырауы 

мен ұшпа заттардың бөлінуі; 

- қатты отынның кесек (бөлшек) аймақтарының маңында ұшпа 

заттардың жануы салдарынан оны одан әрі қыздыруға әкелуі; 

- 800–1000°С  температурада кокс бөлшектерінің тұтануы; 

- кокс бөлшектерінің жануы. 

Айта кететін жай, отынның қатты кесегінен бөлінетін ұшпа заттардың 

тұтануы екі жағдайға байланысты болады: біріншіден тотықтырғыштың 

болуы; екіншіден қатты кесекті қоршап тұрған ұшпа қоспаның құрамына 

кіретін жанғыш газ тәрізді қоспалардың температурасы тұтану 

температурасынан жоғары болған кезде. 

Осылайша, ұшпа заттардың бөлінуі неғұрлым жоғары болса, қатты 

отынды тұтату соғұрлым жеңіл болады. Бұл заңдылық тәжірибе жүзінде оңай 

байқалады: Ұшпа заттары көп бөлінетін отын, мысалы, қоңыр көмір, Д және Г 

маркалы тас көмір өте жеңіл тұтанады; ал  қатты отындар класындағы ұшпа 

заттарының бөлінуі төмен (9%-дан кем) антрацит өте қиын түрде тұтанады. 

Нақты отын полидисперсті құрамға ие, бұл көмір шаңы үшін ең айқын 

көрінеді. Сондықтан қатты отын бөлшектерін қыздыру кезінде және жоғарыда 
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аталған процестер әртүрлі бөлшектер үшін бір уақытта өтпейді және бір біріне 

қабаттасады.  

Отынның жылу бөлу және жалпы жанудың жиынтық уақытын бағалау кезінде 

кокс бөлшектерін жану процесі шешуші рөл атқарады. Тіпті ең көп ұшпа 

заттар бөлетін отын үшін кокс бөлшегінің жануы нәтижесінде бөлінген  жылу 

үлесі жалпы бөлінген жылудың 60% құрайды. 

Ұшпа заттардың бөлінуінен кейін қалатын ұшпайтын көміртектің үлесі 

шамамен былайша анықталуы мүмкін: 

 

                    (6.6) 

 

мұндағы,    – отынның жұмысшы құрамындағы тиісінше 

көміртектің, оттегінің, сутегінің  және күкірттің  құрамы;  

 – қосылыстар арасындағы күкірттің таралуын сипаттайтын 

коэффициент (  0,1...0,5 шамасында қабылданады). 

Айналу аймағында ұшпа газдар ретінде бөлінетіндер: 

және т.б. Сонымен қатар, қатты 

отындардың термиялық ыдырауы кезінде алдымен ылғал, содан кейін ауыр 

көмірсутектер шығарылады (шайырлардың шығуымен жалғасады), процестің 

температурасы жоғарылаған сайын жеңіл қосылыстар бөлінеді. Кейбір 

жұмыста  ұшқыш заттардың соңғы құрамы ретінде    

кіреді деп болжау ұсынылады. Оның себебі есептеуді жеңілдету үшін аз 

шамаларды ескермейді. Бұл компоненттердің шығуын (м3/кг) келесі 

формулалар бойынша есептеуге болады: 

 

                                               (6.7) 

                            (6.8) 

                                              (6.9) 

                                             (6.10) 

                                          (6.11) 

 

мұндағы,   – отынның жұмысшы құрамындағы тиісінше азоттың  және 

ылғалдың  құрамы. 

Ұшпа қосылыстардың жануы қорытынды реакциялар бойынша келесі 

жолдармен жүреді: 

 

                              (6.12) 

                              (6.13) 

 

Отын бөлшегіндегі кокс қалдықтарының жануы отынның жануының ең 

ұзақ кезеңі болып саналады. Бұл процесс жану кинетикасымен де, 
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бөлшектердің бетінде оттегі мен жану өнімдерінің диффузиялық 

тасымалымен де анықталады. 

Кокс бөлшегінің жану кинетикасы. Жану кинетикасына көміртекті 

материалдың құрылымы үлкен әсер етеді. Кокс көміртегі – бұл таза көміртегі 

материалы графитке жақын құрылымы бар аморфты көміртегі түзілуі ретсіз 

орналасқан кристаллиттер. Кристаллит өлшемдері графитте оннан он 

мыңдаған ангстрем шамасына дейін өзгереді. Сондай-ақ, атап айтуға болатын 

жағдай, отын бөлшектеріндегі кокс қалдықтарының бетінде үлкен мөлшерде 

әр түрлі пішіндегі микрожарықтар мен кеуектер кездеседі. Кеуектік тесіктер 

көміртегі бөлшектерінің ішіне терең түрде енеді және бір-бірімен өзара 

байланысып, олар айтарлықтай кейбір жағдайларда сыртқы бетінен асып 

түсетін ішкі бетті түзейді. Егер тотықтырғыштар ішкі беттерге жетімді 

жағдайда болса, онда бөлшектердің ішкі бетінде реакция пайда болады. 

Қазіргі уақытта көміртегі бөлшегінің (сыртқы немесе ішкі) бетінің , , 

 тотықтырғышымен өзара әрекеттесу механизмі тұрақсыз түзілімдердің 

қатысуымен өтеді. Бұлар біраз уақыт бөлігінде көміртегі массивінің сыртқы  

беттері немесе кеуектік тесік ішінде адсорбцияланған күйде болады. Бұл 

жағдайда адсорбциялық процестер химиялық сорбция механизмі арқылы 

жүреді, онда қатты материалдың бетін құрайтын атомдар онымен байланысу 

фазаларындағы затпен химиялық байланыс құруға тырысады. Оттегінің 

көміртегімен әсер етуші сорбциялық механизмі келесі қысқартылған сұлба 

көмегімен ұсынылуы мүмкін: 

 
Бұл сорбциялық процестің жылдамдығы көміртегі бетінің 

температурасы және құрылымы бойынша анықталады және жоғары 

температура жағдайында ол бірден дерлік ағып өтеді.  

Көміртегі бөлшектерінің жану механизмі айтарлықтай өте қиын. Қазіргі 

уақытта оны сипаттау үшін  келесі химиялық реакциялардың ағу мүмкіндігін 

ескеретін сұлбасы қабылданған: 

- сыртқы бетінде және кеуектіліктің ішіндегі  

 

                                (6.14) 

                             (6.15) 

                            (6.16) 

                       (6.16 а) 

                     (6.16 б) 

                          (6.16 в) 
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- көміртегі бөлшектерінің бетінен толық жанбаған өнімдердің 

тотықтырғыш ағынға қарама-қарсы диффузиясы жағдайында, яғни қоршаған 

көлемнен оған қарсы араласуға бағытталған 

 

                             (6.17) 

                            (6.17 а) 

                  (6.17 б) 

                   (6.17 в) 

 

Зерттеушілердің көпшілігі көміртегінің   арасындағы 

реакциялары үшін (6.14, 6.15, 6.16-6.16в теңдеулер) кең температура 

диапазонында бірінші реттікті қабылдауға болады деп санайды. Яғни, 

процестің кинетикасы тұрғысынан бұл реакциялардың жылдамдығы келесі 

түрдегі теңдеумен сипатталады: 

 

                                                    (6.18) 

 

мұндағы,  – беттік реакция жылдамдығының тұрақтысы; 

           – бөлшектердің бетіндегі  әрекет етуші компонентінің 

концентрациясы. 

Жалпы жағдайда біртекті реакциялардың жылдамдығы  әрекет етуші 

компоненттің екеуінің де концентрациясына байланысты болады. Алайда , 

 және  компоненттерінің жану жылдамдығы бұлардың құрамының 

мөлшерімен анықталатыны дәлелденген және тек оттегінің шағын 

концентрациясында ғана соңғысының мөлшеріне тәуелді бола бастайды. 

Сондықтан жоғары температуралы жану үшін реакцияларға (6.17-6.17в 

теңдеулерде) жетіспейтін компоненттерге қатысты бірінші реттікті  

қабылдауға болады. 

Сонда қарастырылатын  беттік реакциялардың бірінші реттігін ескере 

отырып компоненттердің жұмсалу шығынының лездік  жылдамдығы (кмоль/ 

(м2∙с)) бойынша анықталады: 

 

                                    (6.19) 

 

мұндағы,  – Аррениус байланысындағы экспоненциалдықтың алдындағы 

көбейткіш, м/с; 

– реакция жылдамдығын анықтайтын, газ тәрізді компоненттің 

концентрациясы, кмоль/м3; 

 – қарастырылып отырған реакцияның әсер ету энергиясы, 

кмоль/м3К ; 

 – әмбебап газ тұрақтысы, кДж / (моль∙К); 
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 – процестің өту температурасы, К; 

i – нақты реакцияны көрсететін индекс. 

 

Көлемді реакциялар үшін  ұқсас өрнекті қолданады, айырмашылығы - 

тек, заттың жұмсалу шығынының жылдамдығы кмоль/(м3∙с) түрінде 

анықталады, ал реакция жылдамдығының константалары үшін с-1 өлшем 

бірліктерін қолданады. 

Қазіргі уақытта эксперименттік мәліметтерді өңдеу кезінде және 

қарастырылатын теңдеулердегі (6.14–6.17) реакциялардың жылдамдығын 

есептеу үшін температураға тәуелді реакция жылдамдығы константаларының 

сызықтары жиналатын полюс ұғымын қолдану қабылданған. Бұл жағдайда 

еркін температурада жылдамдық константасы мен активтендіру энергиясы 

арасындағы  немесе Аррениус теңдеуіндегі экспоненциалдың алдындағы 

көбейткіш пен активтендіру энергиясының  байланысы  анықталады. 

Бөлшектердің бетіндегі газ тәрізді компоненттердің диффузиялық 

ауысуы. Жанған бөлшектердің айналасындағы масса алмасу процестерін 

сипаттау үшін пленкаға келтірілген  тұжырымдаманы қолдану ұснылған. 

Осыған сәйкес бөлшекті жуатын ағынның ядросында турбулентті 

пульсациялардан туындаған қарқынды молярлық тасымал болады, ал шартты 

шекаралық пленка шегінде тек молекулалық тасымалдау процесі жүреді. 

Сондықтан негізгі газ ағынын біртекті деп санауға болады, ал келтірілген 

шекаралық пленка температура градиенттерінің, газ тәрізді компоненттердің 

концентрациясының және парциалды қысымдарының анық көрсетілген 

аймағын белгілейді. 

Молярлық және молекулалық тасымалдау заңдарына сәйкес бөлшектер 

бетіне әсер ететін зат ағыны кмоль/(м2∙с)  былайша   анықталады: 

 

                                          (6.20) 

,                                                (6.21) 

 

мұндағы,  – тиісті критериалды теңдеудің көмегімен анықталатын 

молярлық берілу коэффициенті, м/с; 

∆ – келтірілген үлдірдің қалыңдығы, м; 

 – молекулалық диффузия коэффициенті, м2/с; 

 – бөлшектің бетінде қарастырылатын газ тәрізді 

компоненттің концентрациясы және негізінше осыған сай газ ағынына жақын 

орналасқан, кмоль/м3. 

Осылайша, берілген пленканың қалыңдығы былай анықталады: 

 

                                                  (6.22) 

 

Сондай-ақ, осыған сәйкес келесі маңызды қатынасты да ескеру керек:  
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                                        (6.23)  

 

мұндағы, δ – көміртегі бөлшегінің тән өлшемі, м; 

 – тиісті критериалды теңдеулерді қолдану арқылы анықталатын 

Нуссельттің диффузиялық критерийі. 

Отын бөлшектерін ауа ағынымен үрлеу жылдамдығының ең жоғары 

мәндері қабатты жағу кезінде орын алады. Құйынды және алау әдістері 

кезінде отын бөлшектері түтін газдарының ағынымен қозғалады және газ 

ағынымен оларды үрлегенде ағын жылдамдығы әлдеқайда төмен болады. 

Сонымен қатар, эксперименталды алауды жағу кезінде отын бөлшегі жану 

өнімдерінің бұлтымен қоршалған екендігі дәлелденген, осыған орай оттегінің 

беттерге келу жолын тежейді. Осыған байланысты жану теориясының 

дамуының бастапқы кезеңдерінде алау жағу әдісімен жанудың қарқындату 

бөлшектердің жалпы реакция бетінің өсуімен ғана түсіндіріледі деп 

болжалды. Алайда, одан әрі эксперименттік кіші сфера бөлшектері мен газ 

ағыны арасындағы жылу алмасу бойынша зерттеулер келесі жалпы 

критериалды байланысты алуға мүмкіндік берді: 

 

= 2 + 0,33                                   (6.24) 

 

мұндағы,  – қоршаған орта ағынының режимін сипаттайтын және 

физикалық мағынасы бойынша инерция күштері мен тұтқырлықтың 

қатынасын білдіретін Рейнольдс критерийі. 

Бұл теңдеуден <1 болатын ағындар үшін ұсақ бөлшектердің қалықтау 

жылдамдығына сәйкес →2 екені көрінеді. Сонда келесі қатынастар әділ 

болады: 

 

                                        (6.25) 

                                               (6.26) 

 

Осылайша, екінші тәуелділіктен диффузиялық масса алмасу 

коэффициенті бөлшектердің диаметріне кері пропорционалды болатынын 

білдіреді. Демек, кезінде отын бөлшектерінің өлшемдерін азайту кезінде, 

беттегі оттегі диффузиясы  қарқындай түседі. 

Шекара қабатында физика-химиялық процестер ағымының әртүрлі 

сұлбалары.  және -нің -мен өзара әрекеттесу процестерінің сипаты мен 

тереңдігіне байланысты келтірілген пленка қабатының шегінде үш тән 

жағдайды ажыратады: 

- жанып жатқан шекара қабатының сұлбасы. Оттегі  және  

компоненттерімен өзара әрекеттесуіне қарамастан көміртегі бөліктерінің 

беттеріне дейін жетіп олармен әрекеттеседі. Мұндай процесс сұлбасы 
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салыстырмалы төмен температурада және шағын шекара қабатының 

қалыңдығында болуы  мүмкін. 

- қостанып жанған шекара қабатының сұлбасы. Оттегі берілген пленка 

қабатының шегінде толығымен  мен  компоненттерін тотықтыруға 

жұмсалады да, көміртегі бөлшектерінің бетіне жетпейді. Бұл жағдайда 

көміртектің жануы тек көмірқышқыл газымен және су буымен әрекеттесетін 

қалпына келтіру реакцияларымен іске асады. Шекара қабаты жанбайтын және 

жанатын аймақтарға бөлінеді, ал жану аймағы жану жоқ аймақтар арасында 

болады. Әдетте мұндай сұлба процестің жоғары температурасында және 

салыстырмалы түрде үлкен бөлшектердің жануында немесе қабатты жану 

кезінде пайда болады; 

- жанбайтын шекара қабаты бар сұлба. Бұл сұлба бойынша  және  

компоненттерінің жану жылдамдығы төмен және олардың жануы бұл пленка 

қабатының шегінде оттегі мен басқа компоненттер концентрациясының 

таралуына іс жүзінде әсер етпейді. Бұл жағдайда жоғарыда аталған пленка 

қабатының  ішінде негізінен диффузиялық процестер өтеді, ал  және  

компоненттерінің жануы негізінен газ ағынында жүреді. Мұндай сұлба 

бойынша жану ұсақ көміртекті бөлшектерді қалыпты 1200–1600 К 

температурасы жағдайында орын алады. 

Берілген пленка қабатының шегіндегі нақты жағдайларда өтетін 

үрдістердің сұлбасын болжау Семенов критерийінің көмегімен орындалады: 

 

                                        (6.27) 

 

мұндағы,  – берілген пленка қабатының ішіндегі газ тәрізді 

компоненттердің жану реакциясының (реакцияларының) жылдамдық 

константасы. 

Семенов критерийінің  ≤ 0,4 мәндерінде жанбайтын шекара қабаты 

бар сұлба орын алады. 0,4 <  < 2 аймағы үшін берілген пленка қабатындағы  

процестер жанып жатқан шекара қабатының сұлбасына сәйкес келеді.  ≥ 2 

кезінде процестерді талдау үшін жанушы екі шекаралық қабаты қолданылады. 

Егер  > 100 болса, онда  және  компоненттері жанған аймақ 

соншалықты жұқа болады, сондықтан бұл реакцияларды қандай да бір беттегі 

берілген пленка ішінде  өтеді деп қарастыруға болады. 

Диффузиялық және кинетикалық режимдер жануы туралы түсінік. 

Бөлшектердің бетіне оттегінің диффузиялық келтірілуін және нақты 

химиялық реакция тізбекті процестер екенін ескере отырып, реакция 

жылдамдығының константалары деген тиімді ұғым енгізіледі: 

 

                                              (6.28) 
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мұндағы,  – барлық жүретін (немесе бөлек бөлінген) процестердің 

жиынтығын сипаттайтын шартты қорытынды реакцияның жылдамдық 

константасының мәні. 

Жанудың бастапқы кезеңінде бөлшектің температурасы жеткілікті 

жоғары емес, ал отын бөлшегін қоршаған көлемде тотықтырғыштың 

жеткілікті мөлшері болады. Оттықтың немесе жанарғының аэродинамикасын 

жетілдіру бөлшектердің жануының осы кезеңінің үдеуіне әсер етпейді. 

Осылайша, қатты отын бөлшегінің жану жылдамдығы бастапқы кезеңде тек 

химиялық реакция жылдамдығына байланысты болады және де тек  

кинетикасымен анықталады. Бұл жану аймағы кинетикалық деп аталады және 

ол үшін   қатынасы орындалады. Жану процесінің одан әрі өтуінде 

жылу бөліп, бұл бөлшектердің температурасының жоғарылауына әкеледі, ал 

химиялық реакция жылдамдығының  және оттегінің тұтынуының үдеуіне 

келтіреді. Сондықтан оның бөлшек бетіндегі концентрациясы  үздіксіз азаяды, 

ал жану жылдамдығы анықталады тек бөлшектер бетіндегі оттегінің 

диффузия жылдамдығымен ғана анықталады, оның температураға  тәуелділігі 

аз дәрежеде болады: 

 

                                                 (6.29) 

 

Жануды қарқындату процесінде беттегі оттегі концентрациясы нөлге 

теңеседі, ал бөлшектердің бетіне оттегінің берілу жылдамдығы іс жүзінде 

тұрақты болады, яғни . Бұл жану аймағы диффузиялық деп аталады, 

. Осы аймақта жануды үдетуге отынды ауамен қарқынды араластыру 

арқылы (жетілдіру газ жанарғы құрылғыларын жетілдіру) немесе бөлшектерді 

ауаның айналып ағу жылдамдығын арттыру (оттықтың аэродинамикасын 

жетілдіру) нәтижесінде қол жеткізуге болады. 

Сондай-ақ, (6.26) тәуелділікке сәйкес молярлық беру коэффициенті 

бөлшектер өлшемінің сипаттамасына кері пропорционалды байланыста 

болады. Сондықтан көмір шаңынан тұратын отынды жағу кезінде 

диффузиялық жануға өту өте жоғары температура жағына қарай ауысады. Бұл 

өтпелі жану аймағы да болады, онда химиялық реакция мен диффузияның 

жылдамдығы шамамен бірдей жағдайға сай келеді. 

Келтірілген пленка қабатының шегіндегі газ ортасы құрылымының 

ерекшеліктері. Бөлшектер бетіндегі  мен  қатынасы  осы аймақтағы 

газдардың температурасына және қоршаған газ кеңістігіндегі оттегінің 

парциалды қысымы байланысты. Сонымен, бөлшектердің айналасындағы 

температура 1200°C кезінде және оттық кеңістігінде жеткілікті шамадағы бос  

оттегінің мөлшері болғанда өтетін химиялық реакциялардың жиынтығын 

келесі қорытындылық теңдеуімен сипаттауға болады: 

 

                                  (6.30) 



119 

Ал 1500°С-дан жоғары температурада мына теңдеу бойынша 

сипатталады: 

 

                                   (6.31) 

 

Осылайша, бөлшектер айналасында температура көтерілген кезде оның 

бетіндегі -ның үлесі артады. Оттық кеңістігіне қалыпты жануды 

қамтамасыз ету үшін ауаның жеткілікті мөлшері берілген кезде  -ның 

жануы жану өнімдерінің ағынында орын алады.  

Күл қабығының сфералық көміртегі бөлшектерінің жанып кетуіне әсері. 

Көміртегі бөлшегінің жануы кезінде күл компонентімен әрекеттесудің екі 

түрлі нұсқасы болуы мүмкін: 

- егер жану бөлшегінің температурасы жеткілікті жоғары болса, онда 

күл оның бетіне бөлек тамшылар түрінде жиналады. Бұл жағдайда 

реакциялық беттің тамшылармен жабылған үлесі аз болады, ал егер 

балқытылған күл бөлшектердің бетін ылғалдандырмайтын болса, онда оның 

бетінен тамшылардың үзілуі мүмкін.  

- егер жанып жатқан бөлшектің температурасы күлдің балқу 

температурасынан аспаса, онда бөлшектің бетінде  уақыт өте келе өсетін 

кеуекті күл қабығы пайда болады. Ол кейбір мөлшерде көміртегі массивінің 

бетіне оттегі мен басқа да газ тәрізді компоненттердің келуіне кедергі 

туғызады. Бұл құбылысты жоғары дәлдікпен жүргізілетін  есептеулер үшін  

ескеру қажет. Алайда, қалыпты күлді қатты отынды  жағу кезінде инженерлік 

есептеулерде бөлшектердің  жануы кезінде күл қабықтардың  әсерін елемеуге 

болады. 

Сфералық көміртегі бөлшегінің жану уақыты. Алаудағы көміртек 

бөлшектерінің жану уақыты оның  температурасы газ ағыны 

температурасының орташа мәнінен қаншалықты шамаға асатынына 

байланысты болатыны тәжірибе түрінде анықталған. Осы шаманы анықтау 

үшін келесі эмпирикалық тәуелділікті пайдалануға болады: 

 

                   (6.32) 

 

мұндағы,  – газ ағыны температурасының мәні, ; 

– газ ағынындағы оттегінің концентрациясы, %; 

 – бөлшектің ағымдық өлшемі, м. 

Бөлшектің жану уақыты келтірілген пленкадағы процестердің ағып өту 

сұлбасына және кинетикалық немесе диффузиялық аймақта әсер етуіне 

байланысты. 

Төменде көміртегі бөлшегінің жану уақытын анықтау үшін  жанбайтын 

шекара қабатындағы сұлбадағы тәуелділіктер қарастырылған. 
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Сфералық көміртегі бөлшегінің жану уақыты кинетикалық аймақта 

бөлшектердің бастапқы өлшеміне байланысты сызықтық тәуелдікті көрсетеді: 

 

                                      (6.33) 

 

мұндағы,  – көміртектің молярлық массасы, кг/кмоль; 

 – бөлшектің температурасы, ; 

 – бөлшектердің температурасына сәйкес оттегінің көміртегімен 

өзара әрекеттесу реакцияларының жылдамдығының қорытынды тұрақтысы, 

м/с; 

  – көміртегі бөлшегінің тығыздығы, кг/м3; 

 – келтірілген пленка қабатының шекарасындағы оттегінің 

парциалды қысымы, Па; 

 – бөлшектің бастапқы және зерттелуге дейінгі жану 

өлшемдері, м. 

Сфералық көміртегі бөлшегінің жану уақыты диффузиялық аймақта 

бөлшектердің бастапқы өлшеміне байланысты квадраттық тәуелділікте 

болады: 

 

                         (6.34) 

 

6.5 Қатты отынды жағу тәсілдері 

Жылу энергетикалық қондырғыларда жылу алу үшін қатты отынды 

жағу камерасының қабатында немесе көлемінде орындайды. Ол үшін әртүрлі 

әдістер қолданылады (6.8 сурет). 

От жағу камерасының көлемінде қабаттың үстінде оны қыздыру 

процесінде отыннан бөлінетін ұшпа заттар ( ) және т. б.), сондай-

ақ қабаттан ауа ағынымен шығарылатын ұсақ бөлшектер және жану өнімдері 

жанады. Қабаттағы газ-ауа ағынының жылдамдығы оның орналасу 

тұрақтылығының шегі бойынша шектеледі. Ауа жылдамдығының белгілі 

шектен артуы (түтін газдарының жылдамдығы) қабаттың қопсуын тудырады, 

өйткені ауа кейбір жерлерде қабат арқылы өтіп, кратерлер түзейді. Қабатқа 

полидисперсиялы отын жүктелетіндіктен, бұл отынның ұсақ бөліктерінің көп 

мөлшерін түтінмен алып кетуге әкеледі. Себебі олар оттық  көлеміде жанып 

үлгере алмағандықтан механикалық толық жанбай ( ) жылу шығынының 

көбеюіне әкеледі. Қабат астында берілген ауаның оттегісі толығымен дерлік 

жұмсалатын аймақ оттегі аймағы деп аталады (6.10 сурет). Бұл аймақтың 

биіктігі отын кесектерінің диаметрінен екі-төрт есе үлкен болады:  = (2-

4) .   
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6.8 сурет – Қатты отынды жағу тәсілдері 

 

Қатты отынды камера қабатында жағу. Тығыз қабатта жағу кезінде 

(6.9 сурет) белгілі бір қалыңдықтағы (биіктіктегі) қабатпен тарату торларына 

тиелген қатты отын, тұтандырылып және ауамен үрленеді (әдетте төменнен 

жоғары). Негізгі жану процесі отын бөліктерінен құралған қабатта өтеді. Ал 

жану камерасының көлеміндегі отын қабатының үстінде бөлінген ұшпа заттар 

жанады. 

 
6.9 сурет – Тығыз қабатта отынды жағу сұлбасы 

 

Егер қабаттың биіктігі оттегі аймағының биіктігінен асып кетсе, онда 

оттектен кейін қалпына келтіру аймағы ( ) пайда болады. Бұл аймақта 

 және  компоненттерінің қалпына келтіру реакциялары жүреді, яғни 

көміртегі бөлшектерінің (кокс) бетіндегі реакциялар: + =2  және 

+ = + . 
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Бұл жағдайда түтін газдарының құрамына ,  және  

компоненттерінен басқа  және  жанғыш газдары кіреді. Олар тек қана 

отын қабатынан ұшып шығу процесінде ғана емес, сонымен қатар  және 

 компоненттерінің қалпына келтірілу реакцияларының нәтижесінде пайда 

болады. Мұнымен қатар қалпына келтіру аймағының биіктігі өсуіне сай 

олардың концентрациясы да арта түседі. 

 
6.10 сурет – Отын қабатының үстінде қалпына келу аймағының түзілуі 

 

Қабатты оттықтарда отын  қабатының биіктігін оттегі аймағының 

биіктігіне тең немесе одан сәл артық түрде ұстау керек. Қабаттан от жағу 

көлеміне шығарылатын ұсақ дисперсті көмір шаңы мен толық жанбаған 

өнімдерді ( , ) толық жағу үшін қосымша отын қабатының үстіне ауа 

жібереді. 

Қабатты жағуға арналған жағу құрылғылары отынның берілу, колосник 

торындағы отын қабатын жылжыту және көсеу әдістеріне байланысты 

жіктеледі. Шлакты кетіру және бірігіп қалған күл массасын (жабысқақ 

көмірлерді жағу кезінде) төмен түсіру үшін қабатты араластыру қажет. 

Механикаландырылмаған оттықтарда барлық үш операция қол күшімен 

жүзеге асырылады, сондықтан  400 кг/сағ  шамадан артық көмірді жағуға 

мүмкіндік болмайды. 

Өнеркәсіптік жылу энергетикасында пневмомеханикалық 

лақтырғыштармен және кері жүрісті шынжырлы тормен жабдықталған 

қабатты оттықтар кең таралды (6.11 сурет). 

Отын өңделмеген көмір бункерінен (ӨКБ) таспалы қоректендірушімен 

пневмомеханикалық лақтырғыштың ротор қалақтарына беріледі. Одан әрі  

үздіксіз қозғалатын жылдамдығы 2 см/мин-тен 25 см/мин-ге дейін 

транспортер таспасы түрінде құрастырылған торлы колосник үстіндегі 

оттыққа беріледі. Торлы бет  шексіз топсалы тізбектерге бекітілген жеке 

торлы колосник элементтерінен тұрады және олар «жұлдызшалар» көмегімен 
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қозғалысқа келтіріледі. Жануға қажет ауа колосник элементтері арасындағы 

каналдар арқылы арнайы саңылаулардан беріледі. Инерция заңдарына сәйкес 

үлкен бөліктер артқы қабырғаға қарай жиналады және олардың торда болу 

уақыты да, жану уақыты да ұзағырақ болады. Ең ұсақ фракциялар 

(бөлшектердің өлшемі 1 мм-ден аз) оттық көлемінде ұшу күйінде жанады, ол 

үшін ауа жылдамдығы шамамен 20 м/с сай келетін арнайы түрде (жалпы ауа 

шығынының 10-15% шамасында) беріледі. 

 
6.11 сурет – Кері жүрісті жартылай механикаландырылған оттықтың 

сұлбасы 

 

От жағу көлемінде жануды қарқындату үшін артқы қабырғада 

орналасқан саңылаулар арқылы қосымша ауа (жалпы шығынның 5-10%) 

«өткір үрлеу» ағысы түрінде 50-70 м/с жылдамдықпен беріледі. Әдетте, «өткір 

үрлеумен» бірге оттыққа күл ұстағышта ұсталған жанғыш заттардың 

салыстырмалы түрде жоғары мөлшері бар компоненттер қайтадан 

қайтарылады. Бұл механикалық толық жанбаудан пайда болған жылу 

шығынын азайтады. Өткір үрлеу бомаған жағдайда  жылу шығынының 

шамасы 10 % асып кетуі мүмкін. 

Сипатталған оттық, шын мәнінде, алау қабатты болып саналады, өйткені 

отынның бір бөлігі алауда жанады. Қабатты оттықтарға арналған көмір 

бөліктерінің оңтайлы өлшемі =25-50 мм құрайды. Отынның мұндай 

фракциялық құрамы үшін  қабаттағы газдардың оңтайлы жылдам-дығы 

(қабаттың тұрақты орналасу тұрғысынан қарағанда)  = 1,5-2,5 м/с. Бұл 

төменгі жақтан үрлеу жылдамдығына сәйкес келеді = 0,3-0,5 м/с. 

Қабатты жағу оттықтарының артықшылықтары: 

- пайдаланудың қарапайымдылығы; 

-көмір уататын құрылғылардың  (шаң дайындау жүйелерінің) болмауы; 

-жүктемелердің кең ауқымында тұрақты пайдалану мүмкіндігі (сөнусіз). 

Қабатты жағу әдісінің кемшіліктері: 
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- шектеулі өнімділік; 

-механикалық толық жанбаумен  және шығатын газдармен  

(қажеттілігіне байланысты ауаның артық берілу коэффициентін α=1,3-1,4 

жоғары шамада ұстап тұру әлде одан да жоғары) жоғары жылу шығыны, 

осының нәтижесінде төмен ПӘК көрсетіші; 

- тек қатты отынды ғана жағу мүмкіндігі; 

- отын жағудың қиындылығы (мүмкін еместігі) өте жоғары күлмен және 

ылғалдылықпен. 

Қайнаған қабатта жағу. Адамзат алдына пайда болған зиянды газ 

тәрізді бөлінген заттарды азайту мәселесі, сондай-ақ қалдықсыз 

технологияларды дамыту қажеттілігі осындай материалдарды  жағу үшін 

жану құрылғыларын дамыту туралы мәселелері қойылды. Осы мақсатта 

қайнау қабатында жағу әдісі жасалды. 

Тығыз қабаттың тұрақтылығы шектен асатын жылдамдықпен, бірақ 

қабаттардан бөлшектерді шығару үшін жеткіліксіз болатын қандай да бір 

газды ағынымен төменнен жоғары қарай үрлеу ұсақ дисперсті материал 

қабатының қайнауы (жалған сұйықтану) деп аталады. Бөлшектердің шектеулі 

көлемде қарқынды ретсіз айналымы сұйықтың қайнаған әсерін қалдырады. 

Қабаттың өзі сұйықтың кейбір қасиеттерін сақтайды және оның өзгеруі 

гидростатика заңдарына бағынады, сондықтан бұл атаудың шығу тегін 

түсіндіреді. 

Егер жану камерасында (6.12, а сурет) тор орнатылып, оған көмір 

қабатын салса, тор астынан аз мөлшерде ауа берілсе және содан кейін алдын-

ала қабатты қыздырғанда отынның жануы газ тәрізді жану өнімдерінің 

бөлінуімен бетінен басталады. Жанатын отынды толтыру кезінде, яғни 

отынды үздіксіз беру кезінде торда тұрақты жану қабаты (отынды қабатты  

түрде жағу) сақталатын болады. 

Егер тордың астындағы ауа ағынын көбейтсе, онда тордағы отын 

бөлшектеріне жоғары бағытталған жылдамдық тегеуріні отынның әрбір 

бөлшегіне әсер ететін ауырлық күшіне қарсы әрекет етеді. Ауаның белгілі бір 

жылдамдығында отын бөлшектері ауаның көтеру ағынында қалытқыған 

жағдайда болады, ал жанып жатқан қабаттың қалыңдығы артады (6.12, б 

сурет). Қозғалыссыз қабаттың қайнаған қабатқа ауысуы  гидродинамикалық 

ағын қысымы  сұйықтандыратын агент  бөлшектерге әсер ететін  ауырлық 

күшін теңестіретіндей  жылдамдық болған кезде жүреді. Жалған сұйықтану 

басталатын минималды жылдамдық, бірінші критикалық жылдамдық деп 

аталады . 
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6.12 сурет – Төменгі үрлеудің әртүрлі жылдамдықтарында отын 

қабатының өзгеруі 

 

Жылдамдықтың одан әрі жоғарылауымен қабаттың қалыңдығы көбірек 

өседі. Отын қабаты «қайнайтын» сияқты әсер қалдырады. Бұл стационарлық 

көпіршікті қайнау қабаты деп аталады (6.12, в және 6.13 суреттер). 

Ауа жылдамдығы одан да жоғары болған кезде көтеру күші, отын 

бөлшектеріне әсер ететіндігі соншалық, бөлшектер жанып үлгермейді де, 

қайнап жатқан қабаттан шығып кетеді. Көрінетін қабат жоғалады да,  

жағдайына жеткенде бөлшектер отын қабаттан жоғары шыға бастайды. 

 
6.13 сурет – Стационарлы қайнау қабаты (СҚК) 

 

Аэродинамикалық күшке отын бөлшектерінің ауырлық күші тең  

болатын жылдамдық екінші ритикалық жылдамдықпен  деп аталады. 
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Қайнайтын қабаты бар нақты жану құрылғылары -ден -ге 

дейінгі жылдамдықпен жұмыс істейді. 

Кәдімгі немесе стационарлық, қайнайтын қабатты оттықтарға (ондағы 

жылдамдық -ге жақын болған кезде) және айналмалы қайнау қабаты бар 

(жылдамдық -ге жақын болған кезде) болып бөлінеді. Бұл жағдайда екі 

параметр де (бірінші және екінші критикалық жылдамдықтар)  тек тұрақты 

тығыздығы бар монодисперсиялы материалдар үшін қатаң анықталған 

мәндерге ие, ал қабат полифрациялық инертті материалдан және әртүрлі 

тығыздықтағы отын бөлшектерінен тұрады. 

Қайнау қабаты бар оттықтарда жанғыш материалдың мөлшері әдетте 

қабат массасының аз бөлігін құрайды. Ал қалған бөлігін инертті материалдар 

немесе күл құрайды. Түйіршікті материал қабаты арқылы өтетін,  сұйылтушы 

(қопсытушы) ауаның әсерінен қатты бөлшектерді қарқынды араластыру, 

қабатта жоғары жылу және масса алмасуды қамтамасыз етеді. 

Қайнаған қабаттың температурасын қажетті деңгейде ұстап тұру үшін 

және қайнау процесін жүргізу үшін отынмен бірге кез келген инертті ұсақ 

дисперсті материалдарды (1:1 қатынасында) қоса беру арқылы жүзеге 

асырылады. 

Қайнайтын қабаты бар қарапайым оттық қабатта жағу оттығымен 

салыстырғанда көптеген ұқсас құрылымдық элементтер тұрады. Принципті 

ерекшелігі жанатын отын бөлшектерін қарқынды араластыру болып 

табылады. Бұл бүкіл көлем бойынша температураның тұрақтылығын ұстап 

тұруға мүмкіндік береді. Осының нәтижесінде жылу алмасу беттердегі  жылу  

алмасу коэффициентінің мәні жоғары болады. Қайнайтын қабаттағы 

технологиялық мүмкіндік бойынша 10-20 мм-ге дейінгі  ұсақталған отынды 

жағуға мүмкіндік береді. Бұдан қайнау қабаты бар оттықтардың  қозғалыссыз 

қабатты оттықтарды әрі қарай дамыту нәтижесінде алынғанын көруге болады. 

Одан әрі қайнау қабаты бар оттықтты дамыта келе айналмалы 

қайнайтын қабаты бар оттықтың түрі құрастырылған (6.14 сурет). Мұндай 

құрылғының негізгі артықшылығы – оттықтың соңғы газ шығатын жолында 

циклон орнатылған, онда барлық жанып үлгермей газбен бірге ұшып кеткен 

бөлшектер ұсталынып, қайтадан оттыққа беріледі. Толық жану көрсеткіші  

бойынша салыстырғанда,  тұрақты қайнау қабатты оттықтардың көрсеткіші  

90÷95% жетсе, ал айналмалы қайнау қабаты бар оттықтарда отын 98÷99 % ға 

дейін жанып кетеді. Мұнымен қоса, айналмалы қайнау қабатты оттықтарда 

ауаның артық берілу коэффициентінің төменгі шамасында жұмыс істей алады 

(ауа шығынын едәуір төмендете алады).  

Қайнау қабаты бар оттықтарда (көмір шаңын пайдаланатын 

қазандықтармен салыстырғанда) мынадай  артықшылықтарды атап айтуға 

болады: 

- конвективті жылу алмасу коэффициентінің жоғарғы мәні; 
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- бөлшектердің жану қабатында ұзақ болуы сапасыз ұсақталған отынды, 

сондай-ақ күлі жоғары көмір мен өндіріс қалдықтарын жағуға мүмкіндік 

береді; 

- шаң дайындау жүйесі жоқ неғұрлым ықшам оттық құрылғысын жасау 

мүмкіндігі; 

- жану қабатына әктас қоспасын қосу арқылы отындағы күкіртті күл 

қалдықтарымен байланыстырып, атмосфераға түтін газдарымен бөлінетін  

күкіртті шангидридын азайтады; 

- жану қабаттағы температураның аса жоғары болмауы (800-950°C) 

атмосфераға бөлінетін жылу оксид шығындыларын азайтуды қамтамасыз 

етеді. 

 
6.14 сурет – Айналмалы қайнайтын қабаты бар оттықтың сұлбасы 

 

Төмен температуралы қайнау қабат бар оттықты қазандықтарды 

пайдаланудың артықшылықтарымен қатар олардың мынадай айқын 

кемшіліктері орын алады: 

- қайнау қабатының жұмыс істеу температурасы тар диапазонда 

болуына (900-950°C) сай қазандықтың жұмысын реттеудің күрделілігі; 

- қайнау қабатының 950°C-дан асуы жану қабатында шлактануды 

туғызуы; 

- қабат температурасы 750°C дейін төмендеуі кезінде жанудың 

тұрақсыздануы немесе тоқтату мүмкіндігі қазандықты қайта іске қосу 

қажеттілігінен уақыт және еңбек шығындарын тудыруы; 

- отындағы қатты инертті материалдар бөлшектерінің үгілуі және 

олардың қайнау агентінің ағынымен атмосфераға әкетілуі; 

- қыздыру беттерінің эрозиялануы; 

- қайнату агент жылдамдығының шектеулі ауқымы; 

- қайнау қабатын құру және жану аймағына ауа жеткізуге арналған 

жоғары қысымды желдеткіштердің жетегі үшін электр энергиясының 

шығыны. 
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Қайнау қабаты бар пештер тек энергетикада ғана емес, сонымен қатар 

өнеркәсіптің көптеген салаларында мынадай мақсаттар үшін орын тапқан: 

-  компонентін алу мақсатында колчеданды жағу; 

- әртүрлі кендер мен олардың концентраттарын (мырыш, мыс, никель, 

құрамында алтын бар) күйдіру; 

- әртүрлі зиянды заттарды (қатты, сұйық және газ тәрізді) термиялық 

залалсыздандыруды, мысалы, шайынды сулардың кір қалдықтары, қала 

қоқыстары, тұрмыстық қалдықтары және т.б. 

Қатты отынды кеңістектегі шектелген көлемде жағу. Алауды 

қолдану (камералық) оттықтардың негізіне мына қағидат алынған. Уатылған 

отын шаң тәрізді күйде оттық кеңістігіне (жану камерасы) жанарғылар 

арқылы жануға қажет ауамен  бірге үрленеді (6.15 сурет).  

Уатылған отын ауа ағынымен және жану өнімдерімен оттық кеңістігі 

(камера) арқылы үздіксіз тасымалданады. Ауамен араласқан отын қоспасы 

оттық кеңістігіне кіргеннен бастап одан шыққанға дейін отын алауын түзе 

отырып жануда болады. Жану камерасының кеңістігіндегі белсенді жану 

аймағындағы температура шамамен 1300-1500°C құрайды. Ал белсенді жану 

аймағындағы отын бөлшектерінің болу ұзақтығы 0,5 секундтан 2 секундқа 

дейін созылады. 

Осындай қысқа мерзімде отынның толық жануын қамтамасыз ету үшін 

оттыққа түсер алдында қатты отынды кептіріп, шаң түріндегі жағдайға дейін 

диірмен қондырғыларында мұқият ұнтақтап, жану камерасына көмір шаңына 

арналған жанарғы арқылы үрлеп енгізеді.  

Көмір шаңын камералық жағу кезінде қыздыру және термиялық ыдырау 

нәтижесінде пайда болған ұшпа заттар алауда күйіп, ауамен гомогенді  

(біртекті) қоспа түзеді. Бұлар қатты бөлшектерді (коксты) тұтану 

температурасына дейін қыздыруға көмектеседі және алауды тұрақтандырады.  

 
6.15 сурет – Уатылған қатты отынды  алау тәсілі бойынша жағу 

 

Бастапқы берілетін ауа ұшпа заттардың жануын қамтамасыз етуі керек. 

Сондықтан, жалпы ауаның көлеміндегі оның үлесі ( ) ұшпа заттардың 

шығуымен анықталады. Мысалы, ұшпа заттар шығымы аз көмірлер (мысалы, 

тұтану температурасы 800-ден 1000°С-қа дейін болатын антрацит немесе жұқа 
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көмір сорттары) үшін бастапқы ауаның үлесі келесі қатынас бойынша 

анықталады: 

                                           (6.35) 

 

мұндағы,  – жалпы ауа көлемі, м3. 

Ал ұшпа заттары жоғары отындар (тұтану температурасы 550-600°С 

болатын қоңыр көмір) үшін келесі қатынас бойынша анықталады: 

 

                                          (6.35 а) 

 

Ұшпа заттардың жануы кезінде негізінен, бастапқы берілген ауаның 

оттегі қолданылады. Мұның нәтижесінде ұшпа заттардың жануы кезінде 

бөлінетін жылу кокс бөлшектері температурасының көтерілуін және олардың 

тұтануын тездетеді. Негізінен, кокс бөлшектерінің жануы екінші ретте 

берілген ауа оттегінің әсерінен пайда болады. 

Жоғары температуралы құйынды жағу (ЖТҚЖ) циклонды-құйынды 

оттықтарда жүзеге асырылады (6.16 сурет). Бұл әдіс сонымен қатар газ тәрізді, 

сұйық және ұсақталған қатты отындарды (бөлшектердің мөлшері, әдетте, 

дейін 5 мм) жағуға да мүмкіндік береді. 

Жоғары температуралы құйынды жағу құрылғысы екі оттық 

камерасынан тұрады. Отынды толық жағуға арналған негізгі жану 

камерасының алдында циклонды құйындатқыш камера бекітіледі. Құйынды 

циклонды камерада ұнтақталған ұсақ отын бастапқы ауамен қоспа түрінде 

циклонның бойлық өсі бойынша беріледі. Ал екінші реттік ауа циклон 

камерасына жүргізілген жанама бағыты бойынша, шамамен 100 м/с 

жылдамдықпен беріледі. Осылайша, ауаның екі нүктеден берілген ағындары 

циклондық камера ішінде қуатты құйын ағынын туғызады. Құйынды ағын 

отын бөлшектерін бірнеше дүркін айналдыру арқылы, олардың адиабатқа 

температураға (2000°C) жақын, белсенді жану аймақта болу уақытын 

арттырады. Осының нәтижесінде отынның үлкен бөлшектерінің толық 

жануына мүмкіндік береді. Бұл ретте, қазандық жүктемелерінің барлық 

диапазонында, циклондық алдыңғы жағу оттығында орталықтан тепкіш өріс  

пен жоғары турбуленттілік белсенді ортаның циклондық-құйынды қозғалысы 

орын алады. Циклондық-құйынды камералар отынды негізгі толық жағу 

көлемімен жалғасып жатқандықтан, оның барлық артықшылықтарына 

қарамай, бұл сатылы жағуды көздейді. Энергетикадағы бірқатар басқа да 

себептерге байланысты бұл жану әдісі ол өте сирек қолданылады. Әдетте, 

қолдану аясы бойынша қайну қабаты бар реакторлармен технологиялық 

процестер, термиялық залалсыздандыру және т. б. көрсеткіштерімен ұқсас 

келеді. 
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1 – құйынды жанарғы; 2 – циклонды оттық; 3 – жану аяқталатын камера 

6.16 сурет – Жоғары температуралы құйынды жағудың сұлбасы 

 

Төмен температуралы құйынды жағу. Құйынды жағудың тағы бір түрі 

төмен температуралы құйынды жағу (ТТҚЖ) тәсілі. ТТҚЖ технологиясының 

негізіне камералық оттықта сапасыз ұнтақталған қатты отынды төмен 

температуралы жағдайында қайталанбалы айналымда жағу қағидаты 

қарастырылған. ТТҚЖ құрылғысының құрылысы 6.17 суретте келтірілген. 

Құрылғының оттығы шартты түрде жалғасқан екі жану аймағынан тұрады: 

құйынды және тура ағынды.  

Құйынды жағу аймағы оттық көлемінің төменгі конусталған бөлігіндегі 

үрленетін аузынан оттыққа дейін орын алады. Тікелей жану аймағы оттықтың 

жоғарғы бөлігіндегі құйынды аймақтың үстінде орналасады.  

Құйынды аймақтың аэродинамикасы екі түрлі ағындардың өзара 

әрекеттесуі нәтижесінде пайда болады: бірінші ағын жанарғы арқылы 

енгізілген отын мен ауа қоспасынан тұрады: екінші ағын төменгі үрлеу жүйесі 

арқылы оттыққа берілетін ыстық ауадан (шамамен 100 м/с) тұрады. Ағындар 

камераға енетін жерде бір-біріне қарама қарсы бағытталады және құйын 

айналу аймағында диаметральді  нүктеде жанама бойымен әсер етуіне сай 

құйынды тудыратын күштер жұбын құрайды. Солайша оттық камерасының 

төменгі жартысында құйынды жағу процесі жүреді. Жану нәтижесінде отын 

бөлшектері салмағы жеңілдеген кезде олар жоғарғы аймаққа ығыстырылады 

да  сонда толығымен жанып кетеді. Отынның көп мөлшері (95%) құйынды 

аймақтың ішінде орналасқан белсенді жану аймағында жанады. 
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1 – аэродинамикалық күнқағар; 2 – тікелей ағынды жану аймағы; 3 – 

оттық ішіндегі экрандар; 4 – құйынды жану аймағы; 5 – белсенді жану аймағы 

6.17 сурет – Төмен температуралы құйынды жағу құрылғысының 

сұлбасы 

 

Оттықтың жоғарғы жағында орналасан экрандар арқылы жылуды 

әкетуге мүмкіндік береді және құйынның қатты қозғалуына байланысты 

камераның құйынды аймағында температура 100-300°С шамасында болады. 

Оттықтың құйынды аймағы іс жүзінде изотермиялық болып табылады. 

Мұндай температура деңгейінде негізінен отыннан бөлінген азот оксидтері 

түзіледі, ауадан түзелген азоттың оксидтерінің шамасы өте аз болады. 

Жанарғыдағы ауаның артық берілу коэффициенті отын маркасына 

байланысты  = 0,5-0,8 аралығында болады.  

Камерада температураның төмен деңгейі күкірт оксидтерін отынның 

минералды бөлігінің негізгі оксидтерімен ( ) белсенді 

байланыстыруды қамтамасыз ете алады. Бұған байланыстырушы 

компоненттердің құйынды аймақта болу уақытының ұзақтығы және 

бөлшектердің аз балқуы (яғни, үлкен реакция беті) ықпал етеді. Сонымен 

қатар, тәжірибе нәтижелеріне бойынша, құйынды оттықтың шарттарына сай 

күкірт оксидтерінің байланысу дәрежесін арттыру үшін  негізіндегі 

әртүрлі сорбенттерді тиімді пайдалануды қамтамасыз ете алады. 

Құйынды оттықтарға  қолданылатын отын өлшемдерінің  іріленуі ұшпа 

күлдердің іріленуіне әкелуіне қарамастан жанған өнімдер жолына циклонды 

күлтұтқыштар мен электр сүзгілерін орнату нәтижесінде атмосфераға 

бөлінетін күл өнімдерінің күрт азаюына әкелгенін көрсетті. Төмен деңгейдегі 

температура белсенді жану аймағында балқытылған күл бөлшектері пайда 

болуын азайтса, белсенді аэродинамика ағыны қазандықтың қыздыру бетін 

шлак қоқысымен қабықтанудан сақтай отырып, оның жұмысының 

сенімділігін арттырады. 

Төменгі температуралық құйынды жағу мынадай арқшылықтарды 

көрсете алады: 
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- отын дайындау жүйесі тетіктерін оңайлату (уатылған отын 

бөлшектерінің 20-30 м-ге дейінгі өлшемдерін жағуғау мүмкіндік береді) оның 

өнімділігін арттыру, қопарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету ету,           

отынды жағуға дайындау шығындарын азайту, ұнтақтау жабдықтарының 

қызмет мерзімін ұзарту; 

- тұтану мен жануды тұрақтандыру және тұтандыру үшін алауды газбен 

немесе мазутпен «жарықтандырудан» (тіпті төмен сұрыпты отынды жағу 

кезінде де) бас тарту; 

- қазандық жүктемесінің ауытқуына және отынның техникалық 

сипаттамаларына қарамастан тұрақты жану процесін қамтамасыз ету, оттықты  

кез-келген отынға сай үйлестіру; 

- оттықтың жылу тиімділік коэффициентін арттыру, яғни қазандықтың 

бу өнімділігін 15-20%-ға арттыруға мүмкіндік беру; 

- үлкен үлестік қуатты шағын қазандарды жасау; 

- оттықтың және конвективті қыздыру беттерінің шлактануы мен 

ластануына жол бермеу; 

-  азот оксидтерінің шығарындыларын 20-50%-ға дейін төмендетуді 

қамтамасыз ету; 

- күлдің (  және ),   күкірт оксидтерінің шығарындыларын 

олардың негізгі оксидтермен байланыстыра отырып, 20-40%- ға  азайтуды 

қамтамасыз ету (ошақ ішіндегі қолайлы жағдайларда). 

Бұл артықшылықтармен қоса отынды төменгі температуралық құйынды 

жағу кезінде мынадай кемшіліктер де кездеседі: 

- механикалық толық жанбаудың жоғарылауы (ірі жанбаған 

бөлшектердің жанған газ өнімдерімен әкетілуі); 

- оттықтың ішкі қыздыру беттерінің эрозиясы. 

 

Тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Құрғақ отындардың қолдану орны. 

2. Табиғи құрғақ отындардың түрлері мен қасиеті. 

3. Ылғалдылыққа байланысты құрғақ отындардың жылулылығы қалай 

анықталады? 

4. Құрғақ отындарды брикеттеу қалай іске асырылады? 

5. Ұнтақ-тозаң отындардың қасиеті және пайдалануы. 

6. Көмір шаңының интегралды дәндік сипаттамаларыы қалай 

анықталады? 

7. Шаң тыңыздығына сипаттама беру және олардың түрлері. 

8. Құрғақ отынның үгілу мүмкіндік коэффициентіне түсініктеме беру. 

9. Отынды байытуға туралы түсінік беру. 

10. Қатты отынды кептіру. 

11. Шаң дайындау жүйесі. 

12. Қатты отынның жану процесінің физика-химиялық негіздері. 

13. Кокс бөлшегінің жану кинетикасы. 
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14. Шекара қабатында физика-химиялық процестер ағымының әртүрлі 

сұлбалары. 

15. Диффузиялық және кинетикалық режимдер жануы туралы түсінік. 

16. Күл қабығының сфералық көміртегі бөлшектерінің жанып кетуіне 

әсері. 

17. Сфералық көміртегі бөлшегінің жану уақыты. 

18. Қатты отынды жағу тәсілдері (топтау). 

19. Қатты отынды камера қабатында жағу. 

20. Отынды қайнаған қабатта жағу. 

21. Отынды айналмалы қайнайтын қабатта жағу. 

22. Қатты отынды кеңістектегі шектелген көлемде жағу. 

23. Жоғары температуралы құйынды жағу (ЖТҚЖ). 

24. Төмен температуралы құйынды жағу. 
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7 Жағармай туралы жалпы мәлімет 

 

7.1 Жағармайдың қолданылуы 

Түрлі машина тетіктері мен механизмдерінде болатын үйкелістерді 

азайту қазіргі кезеңдегі маңызды мақсаттардың бірі болып табылады. Оның 

себебі, ол терең оқылып, жетік шешілуі барысында халық шаруашылығында 

қолданылатын трактор, автомобиль, комбайн және т.б. техникалардың жұмыс 

істеу ұзақтығы мен сенімділігін арттырады. 

Осы бағытта жүргізілген терең зерттеудің нәтижесінде машина 

тетіктерінің үйкеліс салдарынан тозуы өте көп жағдайларға байланысты екені 

анықталып отыр. Оларды ерекшеліктеріне қарай  салыстыра келіп, негізгі 3 

топқа бөліп қарастырады. 

Біріншісі – үйкеліске түсетін екі заттың жасалу технологиясы мен 

материалдарына байланысты екені анықталып отыр. Оларға жасалған 

заттардың физикалық-химиялық қасиетін, өңделу сапасының  көрсеткішін, 

геометриялық сыртқы пішінін және т.б. жатқызуға болады. 

Екіншісі – үйкеліс кезіндегі жұмыс істеу жағдайы, атап айтқанда жұмыс 

істеу температурасының  мөлшері мен қысымы, сыртқы ортаның тазалығы 

(шаң, тозаң) және т.б. жағдайлар. 

Үшіншісі – қолданылатын жағармайлар сапасы мен олардың пайдалану 

орнына сәйкес келуі. 

Алғашқы екі топ жаңа машиналарды жобалаған кезде өте маңызды орын 

алады. Ал, үшіншісі, негізінен, пайдалану кезінде жағармайдың түрін дұрыс 

қолдануға байланысты болады. 

Машиналар мен механизмдерде майлағыш заттарды қолданудағы негізгі 

мақсат тетіктердің үйкеліс салдарынан тозуын және де үйкеліс күшін жоюға 

жұмсалатын энергияның мөлшерін азайту болып табылады. 

Мұнымен қатар қосымша жағармайлар үйкелгіш қабаттардың 

беттерінен бөлінген жылу мен үйкеліс салдарынан бөлінген қажетсіз 

өнімдерді алып кетуін қамтамасыз етіп қана қоймай, жұмыс істейтін 

тетіктердің арасындағы саңылауларды толтыра отырып механизмдердің 

дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Металл тектес заттарды коррозиядан 

қорғауда да жағармайлардың атқаратын қызметінің маңызы зор. 

7.2 Үйкеліс туралы қысқаша түсінік 

Үйкеліс дегеніміз – бір дене екінші дененің бетімен қозғалу салдарынан 

қызулық пен электролизация пайда болатын күрделі физикалық құбылыс. 

Үйкелісті ең алғаш рет ХVІІ ғасырдың аяғында Француз физигі 

Амонтон тәжірибе бойынша зерттеген.  

Үйкелістің әсерінен осы үйкелген беттердің арасында үйкеліс күші 

пайда болады. Оған қысқаша анықтама бере кетейік. 

Бір дене екінші дененің бетімен қозғалғанда пайда болған және 

қозғалысқа қарама-қарсы бағытталған күш үйкеліс күші деп аталады.  
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Үйкеліс күшінің пайда болу себебінің бірі – үйкелген беттерде кедір-

бұдырдың болуы. 

Үйкелістің екінші себебі – үйкелген денелердегі молекулалардың өзара 

тартылысы. 

Денелердің беттері дұрыс өңделмей, кедір-бұдыр болып келген 

жағдайда үйкелістің бірінші себебін туғызады. Егер денелердің беттері 

жақсылап тегістелген болса, онда үйкеліс кезінде молекулалардың 

бірсыпырасы біріне-бірі өте жақын орналасады да, молекулалардың 

арасындағы тартылыс күштері әжептеуір байқала бастайды. 

Бір дене екінші дененің бетімен сырғанаған жағдайда пайда болған 

үйкелісті сырғанау үйкелісі деп атайды. Осындай үйкеліс, мысалы, шана 

немесе шаңғы қар бетімен сырғанағанда пайда болады, болмаса жазық беттер 

бірінің бетімен бірі сырғанағанда (7.1, а сурет). 

Денені бетке тиістіріп басатын күш неғұрлым көп болса, онда болатын 

үйкеліс күші соғұрлым көп болады. 

Егер қисық бетті бір дене екінші дененің бетімен сырғанамай 

домалайтын болса, онда бұл жағдайда туатын үйкелісті домалау үйкелісі деп 

атаймыз. Мысалы, вагонның, автомобильдің дөңгелектері айналғанда, жұмыр 

бөренелерді немесе бөлшектерді жер бетімен домалатқанда домалау үйкелісі 

пайда болады (7.1, б сурет). Домалау үйкелісі кезінде екі бет бірімен бірі 

нүкте немесе түзу түрінде жанасады. 

Жүк бірдей болғанның өзінде домалау үйкеліс күші әрқашан сырғанау 

үйкеліс күшінен аз болады. Міне сондықтан көне заманның өзінде-ақ адам 

баласы жүк тасу үшін домаланатын заттарды қолданған, ал кейініректен 

доңғалақты пайдалана бастаған. 

 
а) сырғанау үйкелісі; б) домалау үйкелісі; G – денені бетке басатын күш; 

F – үйкеліс күші; N – қарсы реакциясы; S – қозғалтқыш күш 

7.1 сурет – Үйкелістің әсері 

 

Денелердің қозғалуы кезінде пайда болған үйкеліс күшімен таныстық, 

енді жанасып тұрған қатты денелердің тыныш тұрған жағдайдағы үйкеліс 

күшін қарастырайық.  Мысалы, дене көлбеу жазықтықта тұрған жағдайда оны 

сол жазықтықта үйкеліс күші ұстап тұрғанын байқау қиын емес. Ол үшін жүк 

тұрған  жазықтықтың көлденең тұрған көлбеулік бұрышын ұлғайтсақ  жүк 

белгілі бұрыш шамасында қозғалғанын байқаймыз. Яғни, денені қозғалысқа 
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келтіретін салмақ күші үйкеліс күшінен артып кеткен жағдайда қозғалыс 

пайда болатынына көз жеткізе аламыз. Бұл күш дененің қозғалуына бөгет 

жасайтын болғандықтан, оны тыныштық үйкеліс күші деп атауға келісілген. 

Мысалы, дене көлбеу жазықтықта тұрған жағдайда оны сол жазықтықта 

үйкеліс күші ұстап тұрады. 

Тыныштық үйкеліс күші әрқашан да пайда болатын қозғалысқа қарама-

қарсы бағытталады. Сондықтан тыныштық үйкеліс күші денені тыныштық 

қалпынан шығару әрекетінде туады. Тыныштық үйкеліс күшінің ең үлкен 

шамасы денені тыныштық қалпынан шығаратын күшке тең болады. Ал 

дененің қозғалуына кедергі жасайтын үйкеліс күші, қозғалыстық үйкеліс күші 

деп аталады. 

Үйкелістің табиғаттағы және техникадағы маңызы өте зор. Оның 

пайдасы да, зияны да болуы мүмкін. Пайдалы болған жағдайда оны арттыруға 

тырысады, ал зиянды болса  –  кеміту шарасы қолданылады. 

Үйкелістің пайдалы жағдайда қызмет ететін күнделікті өмірден көруге 

болады. Мысалы, машина дөңгелектері мен жер бетінің арасында үйкеліс, 

болмаса, қозғалыс мүмкін емес – немесе керісінше, үйкеліс күшінің 

арқасында, тежеген кезде автомобильді тоқтатады. 

Ал үйкеліс зиянды болған жағдайда, керісінше, оған қарсы әрекет 

жасауға тура келеді. Мысалы, барлық машиналардың қозғалатын бөліктері 

үйкеліс салдарынан қызады және мұқалады. Үйкелісті азайту үшін жанасатын 

беттер мұқият тегістеледі. Машиналар мен станоктардың айналатын 

валдарының үйкелісін азайту үшін оларды подшипниктермен қамтамасыз 

етеді. 

Үйкелісетін беттерден арасына жағармай жағып үйкеліс күшін бірнеше 

есе кемітуге болады. Май қабаты үйкелісетін денелер беттерінің арасын 

ажыратады, олардың беттері бірінің үстімен бірі сырғанамайды, майдың 

қабаттары сырғанайды, өйткені май көбінесе сұйық болады, сұйық 

қабаттарының үйкелісінен кем болады. Мысалы, коньки тепкенде үйкелістің 

аз болуы да майлау әсерімен түсіндіріледі. Коньки мен мұздың арасында жұқа 

су қабаты пайда болады да, ол жағармайдың ролін атқарады. Техникада 

жағармай ретінде әртүрлі майлар кең түрде қолданылады. 

Үйкелістің мөлшерін шамалау үшін үйкеліс коэффициенті енгізілген. Ол 

үйкеліс күшінің (F) қысым күшіне (Р) қатынасына тең болады. 

 

P

F
= .                                                        (7.1) 

 

Әдетте, үйкеліс коэффициенті бірден кем болады. Демек, бұл – үйкеліс 

күші қысым күшінен кем болады деген сөз. 

Үйкеліс коэффициенті үйкеліс күші әсер ететін денені емес, бір-бірімен 

үйкелісетін екі денені бірден сипаттайды. Оның мәні үйкелісетін денелердің 

қандай материалдардан жасалғандығы, олардың беттерінің қалай 

өңделгендігіне, беттердің тазалығына байланысты болады. 
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Үйкелісетін беттердегі жағармайлардың мөлшері мен жайылуына және 

де үйкеліс коэффициентінің мөлшеріне байланысты сырғанау үйкелісі үш 

түрге, яғни құрғақ, аралық, сұйық үйкелістерге бөлінеді. 

Жанасатын қатты денелер арасындағы (майланбаған) үйкелісті құрғақ 

үйкеліс деп атайды. 

Үйкелісетін қатты денелердің арасы жағармай қабатымен бөлінген 

үйкелісті сұйық үйкеліс деп атаймыз. 

Аралық үйкеліс деп құрғақ және сұйық үйкеліс аралығында жататын, 

шала сұйық немесе шала құрғақ жағдайдағы үйкелісті атаймыз. 

7.1-кестеде үйкелістің түрлеріне байланысты олардың коэффициенттері 

ие болатын мәндері келтірілген. 
 

7.1 кесте – Үйкеліс коэффициенттерінің мөлшері 

Үйкелістің түрлері Коэффициенттер мәнінің мөлшері 

Сырғанау: 

құрғақ 

аралық 

сұйық 

Домалау: 

роликті подшипниктер 

шарикті подшипниктер 

 

0,15 – 0,9 (кейде >1) 

0,18 – 0,15 

0,007 – 0,08 

 

0,001 – 0,003 

0,002 – 0,007 
 

Майлағыш заттарды дұрыс пайдалану үшін сұйық үйкелісте өтетін 

құбылысты толық білген жөн. 

Жанасатын беттердің арасындағы май қабаты сұйықтық үйкеліс кезінде 

гидродинамиканың негізгі заңдарына бағынышты өзгеретінін атақты ғалым, 

профессор Н.П. Петров дәлелдеді. 

Қозғалушы бетіне (А) жақын орналасқан май бөліктері, осы беттің 

қозғалу жылдамдығына жақын жылдамдықпен ( ) қозғалады да, ал 

қозғалмайтын бетке (В) таяу орналасқан май бөліктері қозғалыссыз қалады 

( ). Майдың қалған қабаты  мен  арасындағы жылдамдықпен 

қозғалады (7.2 сурет). 

Көптеген тәжірибелердің нәтижесінде Н.П. Петров подшипниктегі 

майлардың да гидравилка заңына байланысты болуына сай майдың 

гидродинамикалық теориясын жасады. Н.П. Петров осы тәжірибелерден 

алынған көрсеткіштерге сай математикалық байланысты  анықтады. Бұл 

мақсатта ол Ньютонның сұйық ішіндегі үйкеліс заңын қолданған. 
 

 
h

vS
F

•
= , (7.2) 

 

мұндағы, ή – майдың толық тұтқырлығы; 

S – үйкеліс беттің ауданы; 

v – үйкелісетін беттің қозғалу жылдамдығы; 
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h – май қабатының қалындығы. 

 

 
7.2 сурет – Май қабаты қозғалысының сұлбасы 

 

(7.1) формуладағы үйкеліс күшінің орнына оның (7.2) формуладағы 

мәнін қойғанда былайша өрнектеледі: 

 

S

P
h

v

hP

Sv 
 ==  ,                                                      (7.3) 

 

мұндағы 
S

P
 қысым (Рm) ретінде қабылдап, ең соңында мынадай түрде 

өзгерген формуламен өрнектеледі. 

 

mhP

v
 = ,                                                   (7.4) 

 

(7.4) теңдеудің екі жағында h-қа көбейтсе, мынадай түрге келеді. 

 

mP

v
h


 = .                                                    (7.5) 

 

Бұл көрсеткіш сұйық үйкелісі тәртібінің сипаттамасы деп аталады. 

Подшипниктегі үйкеліс тәртібінің сипаттамасын анықтау үшін (7.5) 

формуладағы жылдамдықтың (v) орнына 2πrn-ді қойсақ теңдеу мынадай түрге 

келеді: 

 

mP

n
rh


 2= ,                                                   (7.6) 

 

мұндағы, r – біліктің радиусы; 

          n – біліктің айналу жиілігі. 
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Бұл теңдеудегі сұйық үйкеліс коэффициентінің өлшемсіз көрсеткішпен 

сызықтық байланыста болатыны 7.3-суретте көрсетілген. 

 
1 – тәжірибелік қисық; 2 – Петровтың сызығы 

 

7.3 сурет - Сұйық үйкеліс коэффициентінің подшипниктегі жұмыс істеу 

тәртібіне байланысы 

 

Бұл суреттегі тәжірибе негізінде анықталған нүктелер теориялық 

әдіспен белгіленген Петровтың сызығынан жоғарырақ орналасқан. Ал, 

төменгі үлестік қысымда үйкеліс коэффициентерінің мәндері беттеседі. 

Координата жүйесінің басына жақындаған сайын, коэффициенттің   мәндері   

алшақтай береді. Бұл үйкеліс беттердің арасындағы май қабатына қалындығы 

азайғандығын көрсетеді. 
mP

n
 мәнінің одан әрі төмендеуі, қатты беттердің 

құрғақ үйкелуіне әкеліп соғады. Сонымен подшипниктің дұрыс жұмыс істеуін 

қисықтың С нүктесінен оңға қарай жатқан бөлігі ғана қамтамасыз ете алады. С 

нүктесі сұйық үйкеліс беттеріндегі ең төменгі саңылаудың мәніне сай келеді, 

бұл саңлаудың мәні үйкелісетін беттердің тегіс емес бүртіктерінің ең биік 

мәндері (δ1,δ2). 

 

hni1 = δ1+δ2. (7.7) 
 

Сұйық үйкелісті қамтамасыз ету үшін май қабаты қалындығының ең аз 

мөлшері былай анықталуға тиіс: 
 

hmin ≥1,5(δ1+δ2).                                         (7.8) 
 

Сонымен, үйкелетін беттердің өңделу тазалығы неғұрлым жоғары болса, 

сұйық үйкелісті қамтамасыз ететін май қабатының қалындығы соғұрлым аз 

болады. 

Үйкеліс беттерінің арасындағы май қабыршағының түзілуі белгілі бір 

қысымға, қозғалу жылдамдығы мен майдың тұтқырлығына байланысты 

болады.  
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Білік пен подшипник ішпегінің арасындағы май қабыршағының 

түзілуінің схемасы 7.4 суретте көрсетілген. Тыныштық күйде тұрған кезде 

білік пен подшипник ішпегінің арасында саңылау мүлде жоқ деп есептеуге 

болады. Май білік үстіндегі саңылауға жиналады. 

Біліктің бастапқы қозғалысы кезінде май бөліктері онымен бірге 

қозғалысқа келеді де білік бетіндегі май қабыршақтары оның 

жылдамдығындай шапшаңдықпен қозғалып, майдың келесі қабаттарын 

қозғалысқа келтіреді. Осының салдарынан жоғары жақтағы майлар төмен 

қарай ығыстырылады да, біліктің астынғы жағында жоғары қысым пайда 

болып, оны көтеруге тырысады. Біліктің айналым жиілігі өскен кезде 

гидродинамикалық қысым жоғарылап барып май қабатын қалындатады. 

Осының салдарынан білік подшипниктің қабырғасына үйкелмейді, ал саңылау 

маймен толады. Саңылаудың аз мөлшері тік кіндіктен айналу бағытына қарай 

ығысады. 

 
а) – тыныштық күйде; б) – қозғалыстың бастапқы кезі; в) – айналым 

жиілігінің өскен кезінде 

 

7.4 сурет – Вал мен подшипник ішпегінің арасындағы май 

қабыршағының түзілу сұлбасы 

 

Сонымен, май қабыршағы неғұрлым аз болса, соғұрлым жылдам тозуға 

немесе аралас үйкеліс түріне әкеліп соғады. Май қабыршағының тұрақтылығы 

біліктің айналу жылдамдығының шапшаңдығына және майдың тұтқырлығына 

байланысты болады, сондықтан қолдану орындарының ерекшеліктеріне 

байланысты май түрлерін таңдап алады. Цилиндрлі сырғанау подшипниктері 

үшін май қабыршағының қалыңдығын мына формула бойынша анықтауға 

болады: 

 

mP

Cv
h =min ,                                                     (7.7) 

 

мұндағы, ή – майдың динамикалық тұтқырлығы; 

С – подшипниктің өлшеміне байланысты коэффициенті; 

v – үйкелісетін беттердің қозғалу жылдамдығы; 

Pm – қысым. 
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Май қабыршақтарының қалыңдығы (7.7) формулада көрсетілген 

мөлшерден төмендеген кезде сұйық үйкелісі аралық үйкеліске ауысады. 

Аралық үйкеліс кезінде жағармайдың жұқа қабыршақтары полярлық 

бағытталған молекулаларының әсерінен үйкелетін бетте ұсталып тұрады. 

7.3 Жағармайдың түрлері 

Халық шаруашылығында қолданылатын жағармайды әртүрлі 

қасиеттеріне байланысты бөледі. Бұл қасиеттерге олардың сыртқы қалпы, 

қолдану мақсаты,  жаратылысы  немесе  шикізат  түрлерін жатқызуға болады. 

Жағармайлар шикізатқа немесе тегіне байланысты төрт түрге бөлінеді. 

Біріншісіне – минералдан немесе мұнайдан алынған жағармайлардың 

түрлері жатады. Аттарына сәйкес бұларды мұнайды өңдеу арқылы алады. 

Бұлар бүкіл майлардың 90% мөлшерін қамтиды. Алу әдістеріне байланысты 

осы майлар өзара дистиллятты, қалдықты аралас немесе компаундирленген 

түрлерге бөлінеді. 

Келесі түріне органикалық майларды жатқызады. Ол өзінше өсімдік 

және жануар тектес болып екіге бөлінеді. Өсімдік тектес майларға түрлі 

өсімдіктердің дәндерін өңдеу арқылы алынған майларды жатқызады. 

Бұлардың ішіндегі техникада өте кеңінен қолданылатын майсана, қыша, 

қышабас майларын ерекше атап айтуға болады. Жануар майларын 

жануарлардан өнім алған кезде өндіреді. Олардың қатарына қой, ірі қара және 

сүйек пен техникалық балық майлары жатады. 

Химия өнеркәсібінің жылдам өркендеуіне байланысты түрлі химиялық 

тәсілдерде қолдану арқылы алынатын майлардың тағы бір түрі синтетикалық 

майлар болып табылады. Синтетикалық майлар сапасы жағынан өте жоғары 

болып саналады да майларға тән барлық қасиеттерге сәйкес келеді, бірақта 

өндірісі жағынан өте қымбатқа түседі. Осыған орай оны үйкелістің аса бір 

жауапты орындарында (мысалы, жоғары температуралық үйкелістерде) 

қолданады.  

Сыртқы сипатына қарай майлағыш заттар негізінен сұйық, пластикалық 

(қою), құрғақ болып үшке бөлінеді. 

Жағармайдың сұйық түрлеріне, қалыпты жағдайда, бойында ағу қасиеті 

бар сұйық күйінде кездесетін майлар жатады. Сұйық майлар қатарына мұнай 

мен өсімдік тектес майлардың көп түрлерін жатқызады.  

Пластикалық немесе консистенттік майларға қалыпты жағдайда қою 

күйде болатын техникалық вазелин, салидол, консталин және т.б. жатқызуға 

болады. Оларды қолданатын жерлеріне байланысты антифрикциялық, 

консервациялық түрлерге бөледі. 

Құрғақ майлағыш заттарға, температура мен қысымның әсерінен өзінің 

құрғақ қалпын сақтайтын слюда, графит, тальк сияқты майларды жатқызады. 

Кей жағдайда бұл майлардың түрлерін сұйық немесе қою майлармен қосып 

қолданады. 

Майлар өздерінің қоданылу орнына байланысты тағы да бірнеше түрге 

бөлінеді. Олардың қатарына кіретіндер: 
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- іштен жану, яғни бензин, дизель және авиация моторларына  арналған 

моторлық майлар; 

- автомобильдер мен тракторлардың, комбайндардың басқа да  өздігінен 

жүретін машиналардың трансмиссиясында қолданылатын трансмиссиялық 

майлар;  

- машина жасау өнеркәсібінде, яғни осында қолданылатын түрлі  

станоктар мен қондырғыларда қолдану үшін жасалатын индустриялық 

майлар; 

- турбоагрегаттар мен электрден оқшаулайтын және де түрлі 

компрессорлық машинада қолданылатын энергетикалық майлар; 

- тамақ,  медицина  және  техника саласында қолданылатын ақ майлар; 

- вакуумдық техникаларды жетілдіріп, өркендетуге арналған вакуумдық 

майлар; 

- резеңке, синтетикалық каучук және химиялық талшықтар өндіруде 

қолданылатын  майлардың түрлері жатады. 

Осы қарастырылған жағармайлар қолдану кезіндегі температураларға   

байланысты оларды төменгі, орташа, жоғары деп үш түрге бөледі. 

Төменгі температуралық майларға +60°С-дан төменгі аралықта 

қолданылатын түрлері жатады. 

Орташа температуралық майлардың қатарына +150 мен +200°С 

аралығында қолданылатын, яғни турбиналық, компрессорлық, цилиндрлік 

және т.б. майлар жатады. 

 

7.3.1 Жағармайға қойылатын негізгі талаптар.  

Машиналар мен механизмдер тетіктеріндегі үйкелісті азайту 

жағармайдың негізгі қажеттілігі әрі қасиеті болып табылады. 

Жаңадан жасалып жатқан машиналар мен механизмдердегі үйкеліс 

тораптарында қысым, қозғалу жылдамдығы мен қызу температурасы барған 

сайын ұлғайған кезде көп жағдайда үйкеліс тораптары агрессиялық орталарда 

жұмыс істейді. Осының бәрі жағармайға және оның сапасына жоғары талап 

қояды. Жағармай дұрыс таңдалса және ол сапалы болса машиналардың 

жөндеу аралық ұзақтығы, олардың сенімділігі де ұлғая түседі. 

Жағармайдың түрлі үйкеліс тораптарында жұмыс істеу жағдайы да 

түрліше болып келетініне қарамастан жағармайларға жалпылай талаптар 

қойылады. Олар негізінде мынадай болып келеді: 

-үйкелетін беттердің тозуын мүмкіндігінше азайтып, қысылып қалудан 

қорғауы керек; 

- пайдасыз жоғалатын энергияның мөлшерін азайту үшін, қабаттасқан 

беттердегі үйкелістің шамасы барынша азайтылуы қажет; 

- үйкелетін беттерден бөлініп шығатын жылуды алып кетіп тұруы 

қажет; 

-үйкелетін беттердің бөлшектерін коррозиядан қорғауы керек; 

- жанғыш жұмысшы қоспалар жану өнімдерінің двигатель  катерлеріне  

өтуіне кедергі жасауы керек; 
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-қабаттасқан  беттерден, үйкеліс салдарынан бөлініп шыққан заттар мен 

қажетсіз өнімдерді шайып әкетіп, оларды осы майда қалықтаған  

жағдайда ұстап тұруы керек; 

- бөлшектердің беттерінде олардың жылу беру қасиетін төмендететін 

күйе мен лак қалдықтарын түзуден қорғау да майға қойылатын негізгі 

талаптың бірі болып табылады; 

- жағармайлар жұмыс істеу барысында осы ортаның негізгі   қасиеттері 

әсерінен майлардың кейбір көрсеткіштерін әртүрлі өзгерістерге ұшыратады. 

Осыған орай майларға қосымша түрлі қоспаларды араластырғанда оның өз 

қасиеттері барынша сақталады. 

Жоғарыда аталғандардан басқа, майларға, олардың топтарына 

байланысты өзіне тән негізгі талаптар қойылады. Енді қасиеттерімен жеке-

жеке танысайық. 

 

7.3.2 Жағармайдың негізгі пайдалану қасиеттері және олардың маңызы. 

 Ғылыми-техникалық жетістіктердің жылдам дамуына байланысты 

машиналар мен механизмдердің құрылыстары күрделеніп қана қоймай, оның 

жұмыс істейтін тетіктерінің жылдамдығы, қозғалу жолдары да дамуда. 

Осыған байланысты қолданылатын машиналарға қойылатын талаптар да 

өсуде. Бұл талаптарға сай майдың негізгі қасиеттері мемлекеттік стандартпен 

бекітіледі. Бұлардың қатарына майдың кинематикалық тұтқырлығы мен 

тұтқырлық индексі, құрамындағы органикалық заттардың мөлшері, жанғанда 

бөлінетін күл, кокстену қасиеті, оталу және қату температуралары жатады. 

Майлардың тұтқырлық қасиеті. Жағармайдың тұқырлық қасиетін 

қарастырар алдында тұтқырлыққа анықтама берелік. Сонымен тұтқырлық 

дегеніміз, сұйық ішіндегі қабаттардың бір-біріне салыстырмалы жылжуы 

кезіндегі ішкі үйкеліс болып табылады. Анықтау қасиеттеріне байланысты 

тұтқырлық абсолюттік және шартты болып екі түрде қарастырылады.  

Абсолюттік тұтқырлық динамикалық және кинематикалық болып 

өзінше екі түрге бөлінеді.  

Динамикалық тұтқырлық сұйықтың ішкі үйкеліс коэффициенті болып 

табылады да, сұйықтың жанасқан екі қабатының арасындағы ішкі үйкеліс 

күшін анықтауға қолданылады: 

 

dX

dv
SF = , (7.8) 

 

мұндағы, ή – динамикалық тұтқырлық; 

S – үйкеліс ауданы; 

dX

dv
– сұйық қабатының қозғалыс бағытына көлденең бағытталған 

қозғалу жылдамдығының гардиенті. 

Динамикалық тұтқырлықтың өлшем бірлігі ретінде Пуаз (П) және 

Пуаздың жүзден бір бөлігі сантиПуаз (сП) қолданылады. Пуаз, жылдамдық 
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градиенті 1с-1 –тен, аудандары 1 м² сұйық қабаттарына 0,1 ньютон кедергі 

күші әсер еткен жағдайдағы шама. Өлшем бірілігін былайша өрнектеп 

анықтауға болады. 
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Кинематикалық тұтқырлық (v) – сұйықтың ішкі үйкелісінің үлестік 

коэффициенті. Сондықтан да динамикалық тұтқырлық пен кинематикалық 

тұтқырлықтың арасындағы байланыс былайша көрсетіледі: 

 




=v ,                                                    (7.9) 

 

мұндағы, ή – динамикалық тұтқырлық, н/см²; 

 – сұйықтың тығыздығы, кг/м³; 

Кинематикалық тұтқырлықтың өлшем бірлігі ретінде Стокс (Ст) және 

одан жүз есе кіші сантиСтокс (сСт) қабылданған. Стокстің өлшемін былайша 

анықтауға болады. 
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Шартты тұтқырлықтың белгілі өлшем бірлігі болмайды, тек 

жағармайдың тазартылған жұмсақ судан температурасы +20°С кезінде 

тұтқырлық жағынан неше есе артық, немесе неше есе кем екенін көрсетеді. 

Қабылданған тұтқырлықтың шамасы °Ву деген белгімен белгіленеді. 

Қолданылуы жағынан өте шамалы. Көп жағдайда сұйық жағармайлар мен 

дизель жанармайын сыйпаттау үшін кинематикалық тұтқырлық қолданылады. 

Динамикалық тұтқырлық мұнай өнімдері нашар ағып, сыртқы күш 

әсерімен арнайы ығыстырылған кезде анықталады. Ол үшін капиллярлы және 

ротациялы тұтқырлық анықтағыш (вискозиметр) қолданылады. 

Кинематикалық тұтқырлықты анықтау, негізінде жағармай мен 

жанармайлардың қасиеттерін айқындаудағы басты сипаттамалардың бірі 

болып табылады. Ол үшін Пинкевичтің және ВПЖ-2 тұтқырлық анықтағыш 

құралдары қолданылады (7.6 сурет). Бұл аталған құралдар мұнай өнімдерін 

0,6-дан 30000 сСт тұтқырлық аралығында анықтай алады. 

Мотор майларын негізінен 50°С-мен 100°С-да анықтайды (ал майдың 

паспортында 100°С-дағы тұтқырлық көрсетіледі). Майдың қасиетін жедел 

түрде білу үшін 0°С-дағы тұтқырлығы да анықталады. 

Зерттелетін майды 40 – 50 мл мөлшерінде алдын ала 40 – 50 °С-ға дейін 

қыздырып, тұтқырлық анықтағышты толтырады да термостатта 15 минут осы 

температурада сақтайды. Термостатта қолданылатын сұйық ретінде 0°С 
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кезінде анықтауда суды  +50°С кезінде тазартылған су, ал +100°С-да тек қана 

глицерин, вазелин, трансформаторлық майлар қолданылады.  

 
а) – ВПЖ-2;  б)  –  Пинкевичтікі; 1 – капиллярлық түтікше; 2 – 

калибрленген шар тәрізді қойнау; 3 – кең түтікше; 4 – шығатын саңылау; 5 – 

өнімді қыздыратын орын 

7.6 сурет – Тұтқырлық анықтағыш құралдың жалпы көрінісі 

 

Енді тұтқырлықты анықтау үшін температура тұрақталған соң жіңішке 

шыны түтікшеге жалғанған резинкалы түтікше арқылы жоғарғы шардың 1/3 

бөлігіне дейін май сорылады да, атмосферамен жалғастырылады. Майдың 

деңгейі екі шардың ортасындағы «а» сызығына дейін келгенде секунд 

өлшегішті іске қосамыз да, төменгі деңгейдегі сызыққа (в) жеткенде 

тоқтатамыз. Үш мәрте жүргізілген өлшемнің орташа уақытын аламыз да, 

кинематикалық тұтқырлықты мына формуламен анықтаймыз: 

 

k
g

Cvt
7,980

= ,            (7.10) 

 

мұндағы, С – тұтқырлық анықтағыштың тұрақты саны, сСт; 

τ – майдың аққан уақытының арифметикалық орташа көрсеткіші, с; 

g – еркін түсу үдеуі, см/с²; 

k – сұйықтың қызған кезіндегі гидростатикалық қысымын көрсететін 

коэффициент. 

Мемлекеттік стандарт бойынша майдың температуралық тұтқырлық 

қасиетін анықтау үшін тұтқырлық индексі қолданылады. Бұл – майдың 

температурасының өзгеруіне байланысты тұтқырлығының өзгеретінін 

көрсететін салыстырмалы шама. Тұтқырлық индексін арнайы формуламен 

немесе кестенің көмегімен анықтауға болады. Бірақ та қолайлы және дәлірек 

анықтайтын әдіс – номограмма қолдану. Номограмманы қолдану үшін 
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кинематикалық тұтқырлықтың  +50°С мен +100°С-дағы шамаларын 

координаттық кіндіктің бойына салып, осы салынған нүкте арқылы кіндікке 

перпендикуляр түзулер жүргіземіз. Осы перпендикулярдың қиылысу 

нүктесіне жақын өтетін көлбеу сызық тұтқырлық индексін көрсетеді (7.7 

сурет). 

Майдың тұтқырлық қасиетімен қатар суық моторларды от алдыру 

кезіндегі майдың қозғалысын жоғалтатын қату температурасын анықтау өте 

маңызды болып табылады. Сонымен қату температурасы деп майдың 45°С 

бұрыштағы көлбеу пробиркада бір минуттан артық қозғалыссыз тұруын 

айтады. 

Қату температурасы, негізінен, майдың химиялық құрамына тікелей 

байланысты. Яғни майдың құрамында неғұрлым парафинді көмірсутектер көп 

болса, соғұрлым қату температурасы жоғары болады. 

Майдың тұтқырлығы температурамен қатар әсер ететін енді бір 

көрсеткіш – қысым. Майлардың барлық түрлері қысымның өсуіне 

байланысты өсетінін 7.2 кестеден байқауға болады. 

Майдың тотықтануы. Оттегінің қатысуы арқылы жоғары температура 

әсерінен майлардың бәрі де өзінің алғашқы қасиетін төмендетеді. Бұл 

өзгерістердің күрделілігі майдың химиялық құрамы мен оған әсер ететін түрлі 

жағдайларға (температура, отегінің концентрациясы,  уақыт  және  т.б.)   

байланысты. Майдың өзгеруін оның тотығуынан байқауға болады. Майдың 

құрамында қанықпаған көмірсутектердің болуы тотығу процесінің қалыпты 

жағдайдағы температурада да өтуіне мүмкіншілік береді. Температура өскен 

сайын тотығу процесінің жылдамдығы да өсе түседі. 

 

7.2 кесте - Май тұтқырлығының қысымға байланысты өзгеруі 

Қысымның 

мөлшері, МПа 

Тұтқырлықтың % 

бойынша өсуі 

Қысымның 

мөлшері, МПа 

Тұтқырлықтың 

% бойынша өсуі 

7 

15 

20 

50 

20 – 25 

35 – 40 

50 – 60 

300 

100 

200 

300 

350 

5 есе 

20 есе 

60 есе 

120 есе 
 

Қалыпты жағдайдағы температурада майдың оттегімен әрекеттесуіне 

көрсететін қарсылығының тұрақтылығы (стабильность) деп атайды. Ал 

жоғарғы температурада оттегімен әрекеттесуге көрсететін қарсылығын 

термототыққыш тұрақтылығы деп атайды.  

Температураның мөлшері +350°С-дан асқан кезде тотығу процесімен 

қатар майдың термохимиялық бұзылуы басталады. Осының салдарынан 

майдың құрамындағы органикалық қышқылдардың мөлшері көбейе түседі де, 

оған қоса бұрын құрамында болмаған түрлі байланыстар пайда болады. 

Тотыққан майдың түсі қоңырланып қарайып, тұтқырлығы ұлғайып қоюлана 

түседі. 
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7.7 сурет – Тұтқырлық индексін анықтауға арналған намограмма 

 

Техникада қолданылатын майдың ішінде мотор майлары тотығуға өте 

тұрақты болып саналады, себебі олар өте жоғары қысым мен температурада 

жұмыс істейді. Сондықтан да майдың термототыққыш тұрақтылығын арттыру 

үшін арнайы қоспалар қолданылады. 

Майлардың тотығу процесін зерттеумен көптеген ғалымдар айналысты, 

олардың арасында Н.И. Черножуков пен С.Э. Крейннің еңбектері ерекше 

орын алады. Олардың зерттеулерінде майдың температурасы +50°С-дан 

150°С-ға дейін өскенде тотығу жылдамдығының 1700 есе өсетіні анықталған. 
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Майдың жұқа қабаттары қатты қызған металл беттерде өте жоғары 

жылдамдықпен тотығады. 

Сонымен майдың термототығу тұрақтылығы, онда қышқыл өнімдері 

ерімейтін бейтарап заттар (лак, күйе) түзу қасиетін бағалайтын көрсеткіш 

болып саналады. Ал лак, күйе және басқа қалдықтар поршень сақиналарының 

күюіне және басқа бөлшектердің кірлеуіне себепкер болады. 

Майларды пайдаланудағы көрсеткіштердің бірі – олардың жуғыш 

қасиеттері болып табылады. Бұл көрсеткіштің негізгі сипаттамасы оның 

тотығу процесі кезінде түзілген өнімдерді қалықтатқан жағдайда ұстап тұруы 

болып табылады. Майдың осы аталған қасиетін анықтау үшін арнайы 

лабораториялық қондырғы ПЗВ (Папок, Зарубин, Випер – әдісі) қолданылады. 

Термототығу тұрақтылығын анықтау майдың тотығуға қарсы әрекеті 

белгілі бір температурада лак пленкасын түзуге кететін уақыт мөлшеріне 

байланысты болуына сай оны арнайы қондырғының (7.8 сурет) көмегімен 

төмендегі әдіс бойынша жүргізіледі. 

 
1 – қыздырғыш; 2 – болаттан  жасалған  табақша; 3 – сақинаның 

тұтқасы; 4 – термометр; 5 – сап 

7.8 сурет – Термототығу тұрақтылығын анықтауға арналған лак түзгіш 

құрал 

 

Алдын ала өлшенілген 45–50 мг мөлшеріндегі зерттелінетін майды 

пипеткамен (тамызғыш) төрт буландырғышқа тамызады да, қайтадан таразыға 

қойылады. Осы буландырғыштарды электр қыздырғыштармен  +250°С-ға  

дейін қыздырылған болат табақшаға орналастырылады. Тәжірибе барысында 

температура мөлшері термометрмен бақыланып тұрады. Буландырғыштардың 

бетінде пайда болған уақытты секунд өлшеуішпен анықтайды да 

буландырғыштар да 1 сағат мөлшерінде суытады. Содан соң табақшадан 

сақиналарды иінді динамометрдің көмегімен бөле отырып, бөлінуге 
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жұмсалған күшті өлшейміз. Дәл осындай табақшалардан да сақиналарды бөле 

отырып жұмсалған күштердің шамасын өлшеп аламыз да, олардың 

(төртеуінің) орташа мәнін табамыз.  

Зерттелген майдың термототығу тұрақтылы ретінде +250°С 

температурада қыздыру кезінде лакқа айналуға кеткен уақыттың әрбір 10 

ньютонға жұмсалған мөлшері алынады. 

Термототығу тұрақтылығын анықтаудың екінші әдісінде де осы төрт 

табақша қолданылады. Оларды 0,035–0,04 г мөлшерінде май жағылған лак 

түзеттіргіш қондырғыға орналастырады. 

Олар белгілі бір уақыт пен температурадан кейін табақшадан осы 

сақиналарды аралығына 5...10 минут салып алынып отырады. Оларды суыған 

соң таразыда өлшейді. Енді лакқа айналмаған майдың жұмысшы фракциясын 

анықтаймыз. Жұмысшы фракция  ( t

TРФ ) мен лактың ( t

ТЛ ) белгілі температура 

(Т) мен уақытта (t) анықталған май құрамындағы мөлшері былайша 

анықталады: 
 

                                       (7.11) 

 

                                         (7.12) 

 

мұндағы,  А – қыздырудан пайда болған майдың сақинасы мен оның бетіндегі 

қалдықтың массасы, г; 

Б – майы шайылған сақина мен лактың массасы, г; 

М – зерттелетін майдың массасы, г; 

В – таза сақинаның массасы, г; 

Осы формуламен анықталған t

ТРФ  және t

ТЛ  мәндері бойынша график 

орнатылады (7.9 сурет). Мұнда ордината бойында жұмысшы фракциясы мен 

50% лактан тұратын лак түзу нүктесі болып табылады. Осы нүктенің 

абциссадағы проекциясы термототығу тұрақтылығының мәнін «минут» 

өлшем бірлігінде анықтайды. Осы нүктенің абциссадағы проекциясы 

термототығу тұрақтылығының мәнін «минуттық» өлшем бірлігінде 

анықтайды. 

Майдың жуғыш қасиеті 5726–53 ГОСТ бойынша арнайы 

лабораториялық ПВЗ қондырғысында поршень бетіндегі лактың түзу 

жылдамдығы арқылы анықталады. Ол үшін қондырғы картеріне 250 мл 

мөлшерінде зерттелінетін май құйылады. Қондырғы жұмыс істеу барысында 

цилиндрдің жоғарғы жағындағы температура  +300°С, орта белінде  +225°С, 

ал картерде +125°С деңгейінде ұсталынады. Цилиндрге кіретін ауаның 

температурасы 220±20°С аралығында, иінді біліктің айналу жиілігі минутына  

2500±50 айналым шамасында болады. Қондырғы 2 сағатқа дейін жұмыс 

істеген соң, оны тоқтатып бөлшектейді. Поршеньге жабысқан лакты арнайы 

эталонмен салыстырады. Зерттелінетін майдың жуғыш қасиетін алты балды 
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жүйемен бағалайды. Оның мәнісі былай болады. Егер поршень мүлде таза 

болса «0» балл, ал поршеннің беті тұтас қара түсті лакпен жабылса, онда 6 

балл беріледі. 

 
7.9 сурет – t

ТРФ   мен t

ТЛ  функцияларының  қиылысуы арқылы майдың 

термототығу тұтқырлығын анықтау 

 

Мотор майының көп түрлерін 21490–76 ГОСТ бойынша УИМ6–НАТИ 

қондырғысында анықтайды. 

Майдың татқа қарсылық көрсету қасиеті де басқа қасиеттермен бірге 

маңызды ерекшеліктерінің бірі болып табылады. Коррозия салдарынан жұмыс 

істейтін бетте бірінші коррозиялық нүктелер, содан соң кедір-бұдыр нүктелер 

мен дақтар пайда болады. Кейіннен осы дақтардың орындары мүжіліп ойыла 

бастайды. 

Майдың қышқылдық көрсеткіші оның татқа қарсылық көрсету қасиетін 

тура сипаттайды. Сондықтан да оны анықтау үшін арнайы қондырғылардың 

түрлері қолданылады. 

Пинкевичтің әдісімен коррозияны анықтау, қызған маймен оттегінің 

алма-кезек әсерінен металл пластинканың массасын жоюға негізделген. 

Майдың коррозиялануы НАМИ әдісімен коррозия жылдамдығының 

өсуі арқылы анықталады. 

Майдың тотығуға қарсылық көрсететін қасиеті оның үйкеліске 

қатынасатын тетіктердің тозуын жою немесе азаю мүмкіндігін көрсетеді. 

Бұған тура әсер ететін қасиеттері ретінде майдың тұтқырлығы мен 

майлағыштығы саналады. Бірақ кейбір майлардың тұтқырлығы бірдей 

болғанымен химиялық құрылымдарының әртүрлі болуына байланысты тозуға 

қарсылық көрсету қасиеттері де ұқсас болмайды. 

Майдың тозуға қарсылық көрсету қасиеті әртүрлі үйкеліс туғыза 

алатын арнайы машиналармен анықталады. Бұл машиналардың қатарына 

СМЦ-2, Хщ-4, СМТ-1, УМТ-1, МАСТ-1 және т.б. жатады. Олардың негізгі 

жұмысшы органы болып үйкеліс жүйесі саналады. Ол блоктан және түрлі 

металл шарлармен сақиналардан тұрады. Майдың түрлеріне қарай осы 

жұмысшы органдарға өзара қысым түсіру арқылы олардың мүжілуін 
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қамтамасыз етеді де, белгілі бір сыналу уақыты өткен соң, осы бөлшектердің 

жоғалған массасын анықтайды. 

Майдың күлденуі оның құрамында минералды тұздардың болуына 

байланысты. Себебі майдың жануы немесе булануы кезінде минералды заттар 

поршень детальдарының ыстық беттерінде қалады да, күйе түзілуін күшейте 

түседі. Күл неғұрлым көп қалса, түзілген  күйе де соғұрлым қатты болады. 

Майларға арнайы қоспаны қосқан сайын оның күл түзу қасиеті арта 

түседі, себебі бұл қоспалар көбіне металл-органикалық байланыстар болып 

табылады. 

 

7.3.3 Мотор майлары. 

Мотор майлары іштен жану моторларын  майлау үшін қолданылады. 

Оларды қолдану ретіне қарай дизельдік, бензиндік, авиациялық мотор  

майлары деп бөледі.  

Мотор майларының белгілену жүйесі 1985 жылғы қаңтар айындағы 

17479.1–85 ГОСТ бойынша бекітілген. Мотор майларының барлығы да 

қолданылатын іштен жану моторларының ерекшеліктеріне байланысты түрлі 

топтарға бөлінеді. Топтарда майлардың жазғы, қысқы және барлық маусымға 

арналған түрлері болады. 

Майлар негізгі алты топқа (А, Б, В, Г, Д, Е) бөлінеді: 

-А – шапшаң жұмыс істемейтін (нефорсированные) бензинді моторларға 

арналған; 

-Б1 – аз шапшаңдықпен істейтін (малофорсированные) бензинді 

моторларға арналған; 

-Б2 – аз шапшаңдықпен істейтін (малофорсированные) дизельдерге 

арналған;  

-В1 – орташа шапшаңдықпен істейтін (серднефорсированные) бензинді 

моторларға арналған; 

-В2 – орташа шапшаңдықпен істейтін (серднефорсированные) 

дизельдерге арналған; 

-Г1 – жоғары шапшаңдықпен істейтін (высокофорсированные) бензинді 

моторларға арналған; 

-Г1 – жоғары шапшаңдықпен істейтін (высокофорсированные) 

дизельдерге арналған; 

-Д – жоғары шапшаңдықпен ауыр жағдайда жұмыс істейтін дизельдерге 

арналған; 

-Е – иінді біліктің айналуы өте төмен, құрамындағы күкірттің мөлшері 

35%-ға дейінгі аралықта болатын жанармаймен жұмыс істейтін дизельдерге 

арналған. 

Мотор майының тұтқырлығына байланысты кластарға бөлінуі 7.3-

кестеде келтірілген. 

Бензинді моторларда қолданылатын майларда 1 деген индекс тұрады да, 

ал  дизельдерде қолданылатын майда 2 тұрады. Мысалы, майдың М-10-В2 деп 

белгіленген маркасында: «М» әріпі осы майдың моторлық екенін, «10» саны 
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оның 100°С-дағы тұтқырлығын сантистокспен, ал 2 деген индексімен «В» 

әрібі – осы майдың В тобына жатып, орташа шапшаңдықпен жұмыс істейтін 

дизельдерді майлауға қажет екенін білдіреді. 

 

7.3 кесте – Тұтқырлығына байланысты мотор майларының кластарға 

бөлінуі 
Тұтқырлық класы 100°С-дағы кинематикалық 

тұтқырлықтың сСт-пен 

берілген аралықтары 

сСт-пен берілген минус 18°С-

дағы кинематикалық 

тұтқырлықтың шамасы 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

20 

33\8 

43\6 

43\8 

43\10 

53\10 

53\12 

53\14 

63\10 

63\14 

63\16 

 

5,6 – 7,0 

7,0 – 9,5 

9,5 – 11,5 

11,5 – 13,0 

13,0 – 15,0 

15,0 – 18,0 

18,0 – 23,0 

7,0 – 9,5 

5,6 – 7,0 

7,0 – 9,5 

9,5 – 11,5 

9,5 – 11,5 

11,5 – 13,0 

11,5 – 13,0 

13,0 – 15,0 

9,5 – 11,0 

13,0 – 15,0 

15,0 – 18,0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1250 

2600 

2600 

2600 

6000 

6000 

6000 

10400 

10400 

10400 

 

 

Ал, майдың М-63/10ГІ, деп белгіленген маркасында: 6 саны майдың 

тұтқырлық класын анықтайды (бұл кластағы майдың тұтқырлық мөлшері 

минус 18°С 10400 сСт болады), төменгі индекстегі «з» әріпі майдың 

құрамында қоюлатқыш қоспалардың  бар екенін және осының арқасында 

қысы-жазы қолдануға болатынын көрсетсе, «10» саны сантистокспен +100°С 

температурадағы тұтқырлықты, ал «Г» жоғарғы шапшаңдықпен жұмыс 

істейтін бензинді моторлардың майлауға арналғанын көрсетеді. 

Мотор майларының кластарға бөлінудегі жинағы 7.4 кестеде 

келтірілген. 

Бензин моторларына арналған мотор майлары. Бензин моторларына 

арналып М-8-А, М-8-Б1, М-8-В1, М-8-В1, М-8-Г1, М-63/10-Г1, М-12-Г1, М-12-

Г1, М-53/10-Г1, М-63/12-Г1 майлары өндіріледі. 

М-8-А майының құрамында біраз мөлшерде күрделі қоспалар болады. 

Негізінен шапшаң жұмыс істейтін автомобиль моторларының ескі 

модельдерінде қолданылады. 

М-8-Б1 майының пайдалану қасиеттерінің артықшылығы М-8-А майына 

қарағанда едәуір артып түседі де, аз шапшаңдықпен жұмыс істейтін бензинді 

моторларды майлауға пайдаланылады. 
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М-8-В1 майы орташа шапшаңдықпен жұмыс істейтін бензинді 

моторларға жұмсалады. Бұл май автомобиль 10 мың км жол жүргенге дейін 

ауыстыруды қажет етпейді, сондықтан оның болашақта маңызы зор болып 

табылады. Бұл майдың құрамында композициялық қоспалардың болуы жану 

кезінде, күйе түзілуді төмендетеді де, моторлардың жұмыс істеу мерзімін 

ұзартады. 

М-8-7¹ (қысқы), М-6, 10-Г¹ (барлық маусымға арналған), М-12-Г¹ 

(жазғы) майлар. Бұлардың құрамында 10%-тей мөлшерде пайдалы қоспалар 

болады. Жоғары шапшаңдықпен жұмыс істейтін «Волга» (Газ-24), Жигули, 

Москвич-412 сияқты жеңіл автомобильдері мен жүк автомобильдерінде 

қолданылады. Майдың осы аталған пайдалы қасиеттерінің арқасында цилиндр 

мен поршень тобында күйе түзілу көп мөлшерде төмендейді. 

М-53/10-Г1 майы 381011080–86 техникалық нұсқау бойынша И-20А 

индустриалды майдың негізінде, құрамына жуғыш, қоюлатқыш, тозуға қарсы 

Lubrizol фирмасының және т.б. қоспалар араластыру арқылы шығарылады. 

М-63/12-Г1 майы 381011099–86 техникалық нұсқау бойынша төменгі, 

орташа және жоғары тұтқырлықтағы қоспалар компоненттерінің негізінде 

металдардың мүжілуге, тозуға қарсы көрсететін қасиеттерін арттыру 

мақсатымен өндіріледі. Дизель моторларына арналған мотор майлары. 

Дизельдердің басқа іштен жану моторларына қарағанда алуан түрлі 

топтарының болуы оның құрылысы мен қоспа дайындау әдістерінің 

ерекшеліктеріне байланысты. Сондықтан да дизель жағармайларының түрлері 

майлардың барлық топтарын кеңінен қамтиды. 

М-20-А майы 38 101 377–72 техникалық нұсқауы бойынша селективті 

тазартудың қалдығымен қоспасыз шығарылады. Ол төмен шапшаңдықта 

тұрақты жағдайда жұмыс істейтін, әрі қолданатын жанармайында күкірт аз 

мөлшерде болатын дизельдерде пайдаланылады. 

М-12-Б және М-14-Б майлары 38101264–72 техникалық нұсқау бойынша 

көп мақсатты ВНИИНП-360 қоспасы мен көбіктенуге қарсы ПМС-200А 

қоспасы бар, құрамында күкірті аз мұнайдан өндіріледі. Екі немесе төрт 

тактілі тепловоз моторларында қолданылады.  

М-10-В2 майы 12337–84 ГОСТ бойынша құрамында күкірт аз немесе 

мүлде жоқ мұнайдан өндіріледі. 

М-12-В2У майы 38001248–76 техникалық нұсқау бойынша құрамы 

дистиллят пен бакулық мұнай қалдығына композициялы қоспалар араластыру 

арқылы дайындалады. Жазғы маусымда үрлену қолданбайтын  автотрактор 

дизельдерінде және жоғары айналымды кеме дизельдерінде қолданылады. 

М-14-В2 майы 12337–84 ГОСТ бойынша қалған компоненттер мен 

дистилляттарды араластыру арқылы күкіртті мұнайдан алынады. Бұл, екі 

немесе төрт тактілі тепловоз, кеме және БелАЗ дизельдерінде қолданылады. 

М-20-В2Ф майы 12337–84 ГОСТ бойынша негізігі майдың қалдығынан 

тұратын, арнайы композициялы қоспалар қосу арқылы күкірті бар мұнайдан 

алынады. Бұл май кемеде орнатылатын 12ЧН18/20 және ЧН16/17 маркалы 

дизельдерде қолданылады. 
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7.4 кесте – Мотор майларының кластарға бөліну жинағынан көрініс 
сСт-пен 

берілге

н 

100°С-

дағы 

тұтқырл

ық 

класы 

Майлардың пайдалану қасиеттеріне байланысты топталуы 

А Б В Г Д Е 

Б1 Б2 В1 В2 Г1 Г2 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

20 

43/6 

43/8 

43/10 

53/10 

63/10 

6312 

— 

М-8-А 

М-10-А 

— 

— 

— 

М-20-А 

— 

— 

— 

— 

М-6-Б 

М-8-Б1 

М-10-Б1 

— 

— 

— 

— 

М-43/6-Б1 

М-43/8-Б1 

— 

— 

— 

— 

— 

М-8-Б2 

М-10-Б2 

М-12-Б2 

М-14-Б2 

М-16-Б2 

М-20-Б2 

М-4/38-Б2 

— 

— 

— 

— 

М-6-В1 

М-8-В1 

М-10-В1 

— 

— 

— 

— 

М-43/6-В1 

М-43/8-В1 

М-63/10-В1 

— 

М-8-В2 

М-10-В2 

М-12-В2 

М-14-В2 

М-16-В2 

М-20-В2 

— 

М-43/8-В2 

М-43/10-В2 

М-63/10-В2 

М-6-Г1 

М-8-Г1 

М-10-Г1 

М-12-Г1 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

М-5/10-Г1 

М-63/10-Г1 

М-63/12-Г1 

— 

М-8-Г2 

М-10-Г2 

М-12-Г2 

М-14-Г2 

М-16-Г2 

М-20-Г2 

— 

— 

— 

— 

 

М-63/10-Г2 

— 

— 

М-8-Д 

М-10-Д 

М-12-Д 

М-14-Д 

М-16-Д 

М-20-Д 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

М-12-Е 

М-14-Е 

М-16-Е 

М-20-Е 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
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М-14-В23 мен М-20-В2 майлары 23497–79 ГОСТ бойынша орта 

тұтқырлықты компаудирленген және қалдықты негізгі күкіртті мұнайдан 

өндіріледі. Бұл майлар қысқы және жазғы маусымда бұрғылау 

қондырғыларында тұратын дизельдерді майлауға арналған. М-14-В23 майы 

тұтқыр қоспа арқылы қоюландырылғанымен барлық маусымдық қызметті 

атқара алмайды. 

М-16-В2 майы 38101235–74 техникалық нұсқау бойынша құрамында 

күкірті аз мұнайдан алынады. Құрамы дистиллятты және қалдықты 

компоненттерден тұрады. Негізгі пайдаланылатын жері – өзен кемелерінің 

моторлары. Құрамында күкірт болатын мұнайдан алынған дистилят қоспасы 

мен қалған компоненттерден өндіріледі. Шапшаң жұмыс істейтін көлік 

дизельдерінде қолданылады. 

М-10-Г2ЦС, М-14-Г2ЦС және М-16-Г2ЦС майлары 12337–84 ГОСТ 

бойынша күкіртті мұнайдан алынған дистиллят пен қалдырылған 

компоненттерден өндіріледі. Теңіз көлік кемелері мен өзара кемелерінде 

орнатылған дизельдерде қолданылады. 

М-14-Г2 майы 12337–84 ГОСТ бойынша күкіртті мұнайдан алынған 

дистиллят пен қалған компоненттерден өндіріледі де, ЧН26/26 маркалы 

тепловоз дизельдерінде қолданылады. 

М-14-ГБ майын құрамында күкірт болатын мұнайдан алынған 

дистиллят пен қалған компоненттерді араластыру арқылы, композициялы 

барий қоспасымен дизельдерінде қолданылады. 

М-20-Г2 майы 12337–84 ГОСТ бойынша композициялық қоспаларға 

қалдықпен алынған негізгі майларды араластыру арқылы дайындалады. 

Ал, бұлар кеме дизельдерінің ДН23/2.30 түрлеріне арналып 

шығарылады. 

М-8Г2 және М-10Г2 майлары 8581–78 ГОСТ бойынша күкіртті мұнайдан 

алынған дистиллят пен қалдық компоненттерін композициялық қоспаларды  

араластыру арқылы дайындалады. Бұл майлар жылдың барлық маусымында 

автотракторлық дизельдердің Д-240, СМД-60, СМД-62, ЯМЗ-24ОН, ЯМЗ-

238НБ сияқты түрлерін майлауға арналған. Ал М-10Г2 майын дизельдің басқа 

да түрлеріне қолдануға болады, мысалы, 4Ч8, 5/11, 6Ч12/14, 6ЧН12/14, және 

т.б. үшін. 

М-8Г2к мен М-10Г2к майлары да М-8Г2 және М-10Г2 майлары сияқты сол 

ГОСТ-пен дайындалады, тек оларға арнайы тиімді қоспалар қолданылады. 

Бұл майлар қысы-жазы КамАЗ, «Магирус-Дойц» автомобильдерімен 

«Икарус» автобусының дизельдерінде қолданыла алады. 

М-10-ДЦЛ20, М-14ДЦЛ20 және М-14ДЦЛ30 майларын 12337–84 ГОСТ 

бойынша күкіртті мұнайдан алынған дистиллят пен қалған компоненттерді 

композициялық қоспалармен араластыру арқылы дайындалады. Айналмалы 

немесе күрделі қиыстырылу майлау жүйесінен тұратын кеме дизельдерінде 

қолданылады. Ал М-10-ДЦЛ20 және М-14-ДЦЛ20 майлары құрамындағы 

күкірт 2,5–3,0%  мөлшерінде болатын ауыр жағармайларда жұмыс істейтін 
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дизельдер үшін керек болса, М-14-ДЦЛ30 майы күкірт мөлшері одан да 

жоғары болған жағдайда қолданылады. Бұл майлар ылғалға өте төзімді келеді. 

М-16-ДР майы 38401642–87 техникалық нұсқау бойынша күкіртті 

мұнайлардан алынған дистиллят пен қалдықты компонентті майдың жұмыс 

істеу уақытын ұзарту үшін қолданылған композициялық қоспаларды 

араластырып дайындайды. Жағатын жағармайдағы күкірттің құрамы 0,5%-ке 

дейінгі ЧН 26/26, ДН 23/30 кеме дизельдерінің майлау жүйелерінде 

қолданылады. Жетіспеген жағдайда М-14-В2 және М-14-ГБ майларының 

орнына қолдануға болады. 

М-8-ДМ майы 101962–85 техникалық нұсқау бойынша күкіртті 

мұнайдан өндірілген дистиллят пен қалдықты компоненттерді композициялық 

қоспалармен араластыру арқылы алынады. Бұл майлар, ауыр жағдайда жұмыс 

істейтін, арнайы үрленетін қондырғылары бар, жоғары шапшаңдықпен 

қозғалатын автотрактор дизельдеріне арналған. 

М-10-ДМ майы 38101783–80 техникалық нұсқау бойынша күкіртті 

мұнайдан өндірілген дистиллят пен қалдықты компоненттерді композициялық 

қоспаларға араластыру арқылы алынады. Ауыр жағдайда жұмыс істейтін, 

арнайы үрлейтін қондырғылары бар, жоғары шапшаңдықпен қозғалатын, 

карьерлік ауыр жүк машиналары мен өндірістік қуатты трактор дизельдерінде 

қолданылады. Бұларды импорттық, өздігінен жүретін техникалардың 

моторларында қолдануға да болады. 

М-16-Е30, М-16-Е60 және М-20-Е60 майлары 12337–84 ГОСТ бойынша 

негізгі күкіртті мұнайдан алынады. Бұл майлар бейтараптық мүмкіндігі 

жағынан өте жоғары және май пленкаларының жоғары температураға 

шыдамдылығы мен ерекшеліктері арқылы көзге түседі. 

 

7.3.4 Минералды майлар. 

Минералды майларды күрделі қоспалар мен мұнай өнімдерінен 

өндіріледі. Дыбыс жылдамдығына дейінгі және одан да жоғары 

жылдамдықпен ұшатын ұшақтардағы газотурбиналық моторларда кеңінен 

қолданылады.  

Майда тұтқырлық индексін жақсартатын қоспалар болмауы тиіс. 

Сыртқы түрі бойынша май мөлдір, таза болуы керек және бос көрінетін бөтен 

бөлшектер зерттеу кезінде (қоршаған ортаның температурасында) 10 см 

қабатындағы қалыңдықты жарыққа қарағанда көрінбеуі тиіс. Минералды 

майлардың түрлері мен сипаттамалары 7.5 кестеде келтірілген.  
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7.5 кесте – Турбореактивті моторларда қолданылатын минералды 

майлардың сипаттамалары 
Көрсеткіштері МК-8п МС – 28 гк МК – 8 п  МС – 8 

Кинематикалық 

тұтқырлығы, мм г/с: 

     + 50°С 

    - 40°С 

От алу температурасы, °С 

Қышқылдық саны, мг  

КОН, г 

Термототығу тұрақтылығы, 

°С (уақыты/сағ.) 

20°С-дағы тығыздығы, кг/м³ 

Көрсеткіштерін анықтайтын 

мемлекеттік салалық 

құжаттар 

 

 

8,0 

4000,0 

55 

0,03 

150(50) 

875 

38101163 

 

78 ОСТ 

 

 

8,0 

5000,0 

55 

0,15 

150(50) 

900 

3801387 

 

85 ОСТ 

 

 

8,3 

6500,0 

55 

0,04 

175(10) 

885 

6457-66 

 

ГОСТ 

 

 

8,3 

6500,0 

55 

0,04 

120(10) 

885 

6457-66 

 

ГОСТ 

 

7.3.5 Синтетикалық майлар. 

Синтетикалық майлар өзінің төменгі температуралық қасиеттерімен 

қатар жоғары термототығу тұрақтылығымен танылады. Көбінесе, ол өте 

жауапты авиация мен ракета техникаларында қолданылады. Осы майлардың 

кейбір түрлерінің негізгі сипаттамаларымен қысқаша танысып көрейік.  

ИПМ–10 майы (ОСТ 38.01294 – 83) көмірсутектермен тотығуға және 

мүжілуге қарсы қоспаларды араластыру арқылы даярланады. 

ВНИИНП–50–1–4Ф (ГОСТ 13076 – 67) майы синтетикалық диэфирлі 

және басқа қоспаларды араластыру арқылы қолданылады. 

Б–3В (38.101295–85 ТН) синтетикалық майы күрделі пентаэритрит 

эфирлерімен майлы қышқылдарды әр-алуан қоспалармен араластыру арқылы 

алынады. 

36 1–КУА (38.101384–78) синтетикалық майы күрделі эфирлерді арнайы 

қоспалармен аралыстыру арқылы алынады, кең түрде қолданылмағандықтан 

ИПМ-10 майы болмаған жағдайда да қолдануға болады. 

ЛЗ–240 (38.101000–00) синтетикалық майы күрделі пентаэритрит 

эфирлерімен майлы қышқылдарды түрлі қоспалармен араластыру арқылы 

алынады. 1985 жылдан бастап өндірістік түрде дайындау басталды. 

ВТ–301 (38.101657–85) синтетикалық майы кремний органикалық 

сұйықтармен қоспаларды араластыру арқылы алынады. Сондықтан да 

синтетикалық майлардың ішінде өте жоғары термототығу тұрақтылығымен 

ерекшеленеді. Өндірісі өте қымбат болғандықтан аз түрде қолданылады. 

 

7.3.6 Трансмиссиялық майлар. 

Трансмиссиялық майларды агрегатардың трансмиссияларын майлау 

үшін қолданады. Трансмиссиялық майлар ретінде тек мұнай майлары ғана 

емес синтетикалық майлар да қолданылуы мүмкін. Трансмиссиялық майлар 

мотор майларына қарағанда, атқаратын қызметіне байланысты, өзіндік 

ерекшелігі бар. Себебі машиналар мен механизмдердің тісті берілістеріне өте 
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жоғары үлестік қысым әсер етеді. Мысалы червиякті және конустық 

берілістердің тістеріндегі үлестік қысым 1500...2000 МПа, ал гипойдты 

берілістерде ол 3000 – 4000 МПа мөлшеріне жетеді. 

Үйкеліске қатысатын тетіктердің жұмыс істеу жағдайына (айналыс 

жиілігі мен үлестік қысымы) байланысты трансмиссиялық майлар негізгі үш 

майланғыш аймаққа (облыстарға) бөлінеді: 

- майлану қалың май қабатына өтіп, ешбір үгіліс болмайтын аймақ; 

- бұру моменті жоғары және төмен жылдамдықты қозғалыста 

қысымның өсу салдарынан үйкелу нәтижесіндегі үгілу аймағы; 

- металдардың өзара түйісу салдарынан температураның көтерілуіне 

байланысты осы беттердің жұмсарып сыдырылма үгілу аймағы. 

Сондықтан да трансмиссиялық майларға мынадай негізгі талаптар 

қойылады: 

- үйкеліс беттерінің тозуын төмендету; 

- үйкелісті жеңуге жұмсалатын энергияның мөлшерін азайту; 

- үйкеліс бетіндегі жылуды алып кету; 

- металл беттерді коррозиядан қорғау; 

- шестернялар жұбындағы  тістер арасындағы соққылардан болған   

қысымды төмендетіп, ондағы тербеліс пен шуды азайту; 

- үйкеліс аймағында пайда болған үгінді мен басқа да қоспаларды алу; 

- уытты болмауы қажет. 

Трансмиссиялық майлардың маркалары мен сорттары. Қолдану 

жағдайына байланысты трансмиссиялық майлар бес топқа бөлінеді (7.6 кесте). 

Пайдалану қасиеттеріне орай жоғарыдағы кестеде келтірілген топтарға 

сәйкес, 17479.2–85 ГОСТ бойынша, мысалы ТМ5–93 майы былайша 

белгіленеді: 

ТМ5 – бесінші пайдалану тобындағы трансмиссиялық (яғни 

сыдырылуға және үгілуге қарсы жоғары әсерлі қоспалар мен көп мақсатты 

композициялық қоспалары бар), 9 – тоғызыншы тұтқырлық класына сай, 3 – 

қоюлатқыш қоспасы бар май. Ал трансмиссиялық майды тұтқырлығына сай 

төрт түрлі кластарға бөледі (7.7 кесте). 

Қоспасыз трансмиссиялық майлар, бүгінгі күннің талабына сай аз қажет 

болғандықтан аз мөлшерде шығарылады. Себебі олар айналысы мен үлестік 

қысымы жоғары емес, машина мен механизмдердің тісті берілістерін майлау 

үшін пайдаланылады. Мұндай машиналар мен механизмдер күннен күнге 

азайып барады. Сондықтан да небәрі сақталғаны үш-ақ сорт, осыларды жеке-

жеке қарастырайық. тұтқыр тазаланбаған өнім. От алу және қату 

температуралары мен тұтқырлығына қарай жазғы және қысқы түрлері 

шығарылады. 

НИГРОЛ – өнеркәсіп жабдықтарына арналған трансмиссиялық май ТУ 

38101529 – 75). Бұл – нафтенді мұнайдан тура айдау арқылы алынған.  

Базалық май ТС–14,5 (ТУ 38101110–86) – күкіртті аз нафтенді – 

парафинді мұнайдан өндіріледі. Таза күйінде сұйық үйкелісте қозғалатын 

прокаттық станоктардың подшипниктерін майлауға жұмсалады. 
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АК–15 майы (ТУ 38001280–76) түіспелі қысымы 800 МПа және 

температурасы +90°С дейінгі аралықта жұмыс істейтін, түзу тісті және 

червякті берілістерді майлау үшін қолданылатын мұнай майы. Оны нафтенді 

мұнайдан өндіргендіктен тұтқырлық индексі өте төмен. 

 

7.6 кесте – Трансмиссиялық майлардың топтары 
Пайдал

ану 

топтар

ы 

Қоспаның қатысы мен түрі Қолдану аймағы, түйісу қысымы 

мен майдың температурасы 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

Қоспасыз  

 

Үгілуге қарсы арналған қоспалар 

 

Сыдырылуға қарсылығы баяу 

әсерлі қоспалар 

Сыдырылуға қарсылығы жоғары 

әсерлі қоспалар 

 

Сыдырылуға және үгілуге қарсы 

жоғары әсерлі қоспалар мен көп 

мақсатты композициялық қоспалар 

Түзу тісті, конусты және 

червякты берілістер: 1600 МПа, 

90°С-ға дейін 

Түзу түсті, спиральді – конусты, 

2100 МПа, 120°С-ға дейін 

Түзу түсті, спиральді – конусты: 

2500 МПа, 150°С-ға дейін 

Әртүрлі трансмиссиялар, оның 

ішінде гипоидты да: 3000 МПа, 

150°С-ға дейін 

Гипоидты берілістер: 3000 МПа-

дан жоғары соғылмалы 

қысыммен қоса және 150°С-ға 

дейін 
 

7.7 кесте – Трансмиссиялық майлардың тұтқырлық кластары 
Тұтқырлық кластары Кинематикалық 

тұтқырылықтың 100°С-

дағы мөлшері, мм²\с 

S≤150 Па секундтағы 

температураның мәні, °С 

9 

12 

18 

34 

6,00 – 10,99 

11,00 – 13,99 

14,00 – 24,99 

25,00 – 41,00 

—45 

—35 

—18 

— 
 

Трансмиссиялық майлардың белгілену тәртібі 7.8-кестеде келтірілген. 

Енді қоюландырылмаған трансмиссиялық майдың қысқы түрлерін 

қысқаша қарастырып өтейік. 

ТСп10 майы автомобильдерге арналған түрінде ОТП (ГОСТ 23652–79) 

қоспасымен, ал тракторға арналған түрлерінде ЭФО (ТУ 38101701–77) 

қоспасымен шығарылады. Күкірті аз мұнайдан өндіріліп, тұтқырлығы мен 

қату температурасы төмен дистиллятты өнім қосады. Бұл  майлар жыл бойы 

сыртқы ауаның температурасы – 30  +35°С-дан жоғары, соқтығысу қысымы 

1500 ... 2000 МПа дейінгі аралықта қолданыла алады. 

ВНИИНП–30 (ОСТ 3801144–77) майын жақсы тазартылған қату 

температурасы төмен күкіртті мұнайдан өндіреді. Жұмыс істеу температурасы 

–40 –45°С-ға дейінгі қолданылатын түрлі редукторларға арналады. 
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7.8 кесте – Трансмиссиялық майлардың белгілену тәртібі 
17479.2 – 85 ГОСТ 

бойынша белгіленуі 

Маркасы Нормативтік-техникалық 

құжаты 

ТМ – 1 – 18 

ТМ – 1 – 18 

ТМ – 2 – 9 

ТМ – 2 – 18 

ТМ – 2 – 34 

ТМ – 3 – 93 

ТМ – 3 – 9 

ТМ – 3 – 18 

ТМ – 3 – 18 

ТМ – 4 – 93 

ТМ – 4 – 18 

ТМ – 4 – 34 

ТМ – 5 – 123 

ТМ – 5 – 18 

ТС – 14,5 

АК – 15 

ТСп – 10ЭФО 

ТЭп – 15 

ТС 

ТСп – 8 

ТСп – 10 

ТСп – 15К 

ТАП – 15В 

ТС3 – 9гип 

ТСп – 14гип 

ТСгип 

ТМ5 – 12рк 

ТАД – 17И 

ТУ – 38 101110 – 85 

ТУ – 38 001280 – 76 

ТУ – 38 101701 – 77 

ГОСТ 23652 – 79 

ОСТ 3801260 – 82 

ОСТ 38001365 – 84 

ГОСТ 23632 – 79 

ГОСТ 23652 – 79 

ГОСТ 23652 – 79 

ОСТ 3801158 – 78 

ГОСТ 23652 – 79 

ОСТ 3801260 – 82 

ТУ 38101844 – 80 

ГОСТ 23656 – 79 

 

МТ–8П (ТУ 101277–85) моторлы – трансмиссиялық майы селективті 

тазартудан өткізілген күкіртті мұнайдан өндіріліп, көп мақсатты қоспаны 

араластыру арқылы алынады. Бұл май гидравликалық басқару системасы мен 

шынжыр табанды техниканың планетарлы, бортты және қорабты берілістерін 

майлауға қолданылады. 

Қоюландырылған, солтүстікке арналған трансмиссиялық майларды 

қарастырайық. 

ТСЗП-8 (ОСТ 3801365–84) майы тереңірек тазартылған, тұтқырлығы аз, 

төмен температурада қататын мұнай негізінде жасалынған. Құрамына 

пайдалану қасиетін жоғарлату үшін сыдырылуға, үгілуге, тотығуға және де 

көпіруге қарсы қоспалар араластырылады. Майдың бұл түрі өздігінен 

қозғалып жүретін көлік гидравликасының басқару жүйесімен беріліс 

қаробтарында планетарлық редукторлары бар трансмиссияларды майлауға 

арналған. 

ТС3–9гип (ОСТ 3801158–78) майы – жоғары және тұрақтылығы мен қату 

деңгейі төмен, жақсы тазартылған мұнай майы. Құрамына сыдырылуға, 

тотығуға, коррозияға және көпіруге қарсы қоспалар қосылады. Бұл май, 

автомобиль трансмиссиясында - 50°С  +120°С аралығында жұмыс істеуге 

толық мүмкіншілік береді. 

ТМ5–12 майы суық климатты аймақта барлық маусымда және орта 

белдеудегі өңірде қысқы мерзімде қолдануға арналған. 

Гипоидты, спиральды-конусты, цилиндрлі, червякті жүк және жеңіл 

автомобиль трансмиссияларында қолданылады. Бұл – әбден тазартылған, қату 

деңгейі төмен мұнайдан алынады, әрі құрамына сыдырылуға, үгілуге, 

тотығуға, таттануға, көпіруге қарсы қоспалар араласқан май. Температуралық 

жұмыс істеу аралығы – 40 +140°С. Көбінесе «Жигули» маркалы 

автомобильдердің берілу қорабы мен жетекші біліктерін майлауға қолданады. 
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ТМ5–12рк майы – әмбебеп, кез келген маусымда жұмысшы-

консервациялауға арналған трансмиссиялық май. Ерекшеліктрі ТМ5–12 

майына өте жақын, қосымша НГ–107Т консервациялық қоспасын 

араластырады.   

Арнайы негізделген СТ–20 майы (ТУ 38101170–76) парафині аз 

мұнайдан өндірілгендіктен қату температурасы өте төмен келеді. Оған 

күкіртті хлор араластырылған сыдырылуға қарсы және күкіртті фосфордан 

тұратын үгілуге қарсы қолданылатын қоспалардың араласуына байланысты 

жоғары майланғыш қасиетімен ерекшеленеді. Жоғары түйіспелі қысымдарда 

(1200–1600 МПа), баяу жылдамдықпен істейтін арнайы редукторларды 

майлауға арналған. Майдың жұмыс істеу температурасы  - 60... +80°С 

аралығында. 18 – тұтқырлық класына жататын трансмиссиялық майлардың 

біраз түрлері мен таныса кетейік. Олар көбінесе 23652–79 ГОСТ-қа 

негізделген. 

ТЭп–15 майын жұпар иісті қалған өнімдер мен дистиллятты майлардан 

өндіреді. Майдың қызмет атқару қасиеті оның құрамына үгілуге қарсы 

негізделген ЭФО және АФК қоспаларын енгізу жақсартылады. Баяу  

климатты,  жұмыс  істеу  температурасы  – 20... + 100°С аралығында болатын 

трактор мен ауылшаруашылық машиналарында барлық маусым ішінде 

қолданыла алады. 

ТСп–15К майы – КамАЗ автомобилінің қорабы мен негізгі 

берілістеріндегі цилиндірлі, спиральды-конусты тісті доңғалақтарды майлауға 

негізделген трансмиссиялық май. Құрамында сыдырылуға, үгілуге, көпіруге 

және төменгі температураға қарсы қолданылатын қоспалар бар. Жұмыс істеу 

температурасы – 20... +130°С аралығында. 

ТАП–15В майы – жоғары тұтқырлықты иісті өнімдердің дистиллятты 

май мен композициялық қоспаларды араластыру арқылы алынған май. 

Сыдырылуға қарсы қолданылған қоспалардың түріне қарап, майды екі 

нұсқада шығарады. Біріншісі – пропиленнің күкірттелінген тетрамеры (ОТП), 

күкірттіңмөлшері 20–22%, екіншісі – этилен–бис–изопропил ксантогенат (ЛЗ–

23К), күкірттің мөлшері: 36–40%. Түйіспелі қысымы 2000 МПа, ал майдың 

температурасы 130°С-ға дейінгі жағдайда жұмыс істейтін түзу, спиральді-

конус тісті және червякті берілістері бар жүк автомобильдерінің 

трансмиссияларында қолданылады.  

ТСп–14гип майын ТС–14,5 майының негізінде, сыдырылуға, жуылуға 

және көпіруге қарсы қоспаларды араластыру арқылы алады. Жүк 

машиналарының (көбінесе ГАЗ маркалы) гипоидты берілістерін майлауға 

арналған. Майдың жұмыс істеу температура аралығы: - 25 пен +130°С. 

ТАД–17И майы күкіртті фосфордан тұратын композициялық қоспа мен 

тотығуға, таттануға және көпіруге қарсы негізделген қоспалардан тұрады. 

Тұтқырлық индексі  жақсы болуына сай майдың температурасы –25... + 140°С 

аралығында жұмыс істеуге қолайлы. ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК автомобилдерінің 

гипоидты және ауыспалы қорапты берілістерін майлауға қолданылады.  
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Арнайы МН–2 майы (ТУ 38001134–73) құрамында қоюланған 

полиизобутені бар, төмен  температурада қататын мұнай майы. Үгілуге және 

тотығуға қарсы тұратын қасиетін жақсарту үшін арнайы ионол, совол, 

қоспаларын араластырады. Майдың түрлі температуралы – тұтқырлық 

қасиеттері оны сыртқы ауа температурасы – 40°С-ға дейін қолдануға 

мүмкіндік береді. 

Тұтқырлығы жоғары трансмиссиялық майларға ТСгип пен ТС майлары 

жатады. Бұл майлар ыстық және баяу климатты аймақтағы өздігінен жүретін 

ескі техниканың түрлерін майлауға қолданылады. ТСгип-ті түйіспелі қысымы 

2000 МПа-дан асатын түзу тісті, спиральді-конусты және червякті 

берілістерде қолданылады. Бұларды құрамында көп ароматты көмірсутектері 

бар тұтқыр мұнай қалдығынан өндіреді. Қасиетін жақсарту үшін түрлі 

қоспалар араластырылады. 

 

7.3.7 Гидромеханикалық берілістерге арналған майлар. 

Қазіргі  жағдайдағы автотракторлық техникалардың гидромеханикалық 

қорабтарының ерекшеліктері жағармайларға күрделі талаптар қояды. 

Бұларға майдың тұтқырлық, фрикциондық, үгілуге және тотығуға қарсы 

қасиеттері жатады. 

Гидромуфта мен гидротрансформатордың П.Ә.К. жоғарлату үшін 

жұмыс істеу жағдайы және ондағы май – ағынының 100 м/с дейінгі 

жылдамдығы майдан өте төмен тұтқырлықты талап етеді. Бірақ, бұл жағдайда 

арнайы сальник* пен нығыздағыштар қажет.  

Керісінше өте төмен тұтқырлықты майларды қолданғанда жетекші 

білікпен, қорапты берілістерде шу пайда болуы да мүмкін. Бұдан, құтылу 

үшін майлағыш қасиетті жақсарту мақсатымен оған арнайы қоспалар 

араластырады. 

Мұнымен қатар гидромеханикалық берілістерде қолданылатын 

майларда, коррозияға және көпіруге қарсы жақсы қасиеттер болуы қажет. 

Мұндай қасиеттерге жету үшін ондай майларды тұтқырылығы мен қату 

деңгейі төмен, жақсы тазартылған мұнай тектес және синтетикалық майларға 

қажетті қоспаларды араластыру арқылы алады. 

Гидромеханикалық берілістерге арналған майларды тұтқырлығы аз, 

фракциялы күкіртті парафинді мұнайлардан, селективті тазарту және тұтқыр 

қоспалармен қоюлату арқылы алады. Олар үш түрлі марка бойынша 

шығарылады: 

- А маркасы (ОСТ 38 01434–87) автоматты қорап берілістері мен 

гидротрансформаторлар үшін шығарылады; 

- Р маркасы (ОСТ 38 01434–87) гидрокөлемдік берілістер мен бұрылу 

тұтқасының гидрокүшейткіш жүйесі үшін қолданылады; 

- МГТ маркасы (ТУ 38101103–87) гидромеханикалық берілістер  қорабы 

мен түрлі гидравликалық берілістер үшін пайдаланылады. 
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7.3.8 Созылмалы жұмсақ майлар. 

Созылмалы жұмсақ май дегеніміз сұйық пен қатты май күйінің аралық 

фазасындағы өнім. Созылмалы жұмсақ майдың құрылымдық қаңқасының 

құрамына құрғақ заттардан тұратын қоюлатқыш және сұйық жағармай кіреді. 

Созылмалы жұмсақ майдың ерекшелігі, оның жоғары қысымның 

әсерінен құрылымдық қаңқасының өзгеріп, сұйық май сияқты қолданылып, 

қысым жоғалған кезде, керісінше, бастапқы күйге қайта оралуында. 

Құрамындағы минералды майлардың мөлшері 80 – 90%, ал қоюлатқыш  

10–20% және аз мөлшерде толықтырғыштар болады. Осы жағармайға 

созылмалы қасиетті құрамындағы қоюлатқыш береді. 

Қоюлатқыштар сабынды және сабынсыз болып екіге бөлінеді. Сабынды 

қоюлатқыштарға таза және синтетикалық майлы қышқылдардың тұзы жатады. 

Олардың кеңінен қолданылатындары – кальций, натрий, барий, алюминий, 

мырш, қорғасын тұздары температуралы болуы мүмкін. 

Сабынсыз қоюлатқыштарға қатты көмірсутектер – (парафин, церезин, 

озокерит) және тағы сол сияқты заттар жатады. Сабынсыз қоюлатқыштармен 

даярланған жағармайдың түрлері суға тұрақты төменгі температуралық болып 

келеді. 

Созылмалы жағармайлар ашық, тығыздалмаған үйкеліс тетіктерімен 

механизмдерді майлауға, ұзақ уақыт жұмыссыз сақталатын машиналар мен 

олардың жұмысшы беттерін консервациялау, саңылаусыз подшипниктерді 

толтыруға және де басқа жерлерде қолданылады. 

23258–78 ГОСТ бойынша созылмалы майланғыш жағармайлар былайша 

бөлінеді. Фрикцияға қарсы – төменгі қалыпты және жоғары температурада 

жалпылай көп мақсатта қолдану үшін: 

- қорғауға негізделінген – жалпылай және қанатты тростар үшін; 

- нығыздауға негізделген – арматуралық, бұрандалық, вакуумдық. 

Фрикциялық жағармайлардың топтары өте көп болады. Себебі, олардың 

негізгі қажеттілігі – тиіскен тістердегі үйкеліс пен үгілуін төмендету. Бұл 

топқа жағармайлардың келесі түрлері жатады: 

жалпылай және көп мақсатта қолдану үшін – солидол майы және 

синтетикалық, констолин, графит жағармайлары; 

- термо және аязға шыдамды – ТОН-54п, СТ – ұшақ  моторының  майы,  

ЦИАТИМ-201, ЦИАТИМ-203, ЦИАТИМ-205, ЦИАТИМ-221, МС-70,  

ВНИИНП-279, ВНИИНП-246, ВНИИНП-207; 

- приборлық – ЦИАТИМ-202, ВНИИМП-223, ВНИИМП-228, 

ВНИИМП-257, ВНИИМП-260, ВНИИМП-274, ОКБ-122-7 майлары, РС-1 

сағат майы; 

- транспорттық және индустриялық  –  АМ  кардандық,  автомобильдік,  

ЛЗ – ЦНИИ теміржолдық, УНИОЛ-2, ЛЗ-31; 

- канат және консервациялық – АМС, ПП-95/5 – сақтандырғыштық, 

(предохранительный), кремний-органикалық вазелин КВ-3/10э, ПВК 

созылмалы. Торисол-55; 

- вазелиндер – медициналық, конденсаторлық, ветеринарлық (ВСХВ); 
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- нығыздағыш – ВС снарядтық, лайнерлік, БВН-1 графиттік, бензинге 

төзімді, ВНИИМП-263. 

Жағармайлардың аттары бір сөзден тұрады да, оған қосымша әріптік 

немесе цифрлық индекс қолданылуы мүмкін. Мысалы: солидол С, солидол Ж, 

кардандық Фиол-2, тормоздық ЦИАТИМ-221Д және т.б. Созылмалы 

жағармайдың белгіленуі оның қажеттілігін, құрамын және қасиетін 

анықтайды. Белгілеу, бес түрлі әріптен және цифрлық индекстерден тұрып,  

мынадай тәртіппен орналасады: 

- жағармайдың қажеттілігіне сай топтары; 

- қоюлатқышы; 

- қолдану үшін ұсынылған температуралық аралығы; 

- дисперсиялық ортасы; 

- жағармайдың консистенциясы; 

Жағармайдың тобын орыс алфавитінің жазба әріптерінен тұратын 

индекспен белгілейді: 

С – қалыпты температурадағы жалпы қажеттілік үшін (солидол); 

О – жоғары температурадағы жалпы қажеттілік үшін; 

М – көп мақсаттылықтағы; 

Ж – температураға төзімді; 

Н – аязға төзімді; 

И – үгілуге және қопарылуға қарсы; 

Х – химиялық төзімді; 

П – приборлық. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Жағармайдың қолданылу қажеттілігі. 

2. Үйкеліс туралы қысқаша түсінік. 

3. Үйкелістің түрлері. 

4. Н.П.Петовтың үйкеліс туралы теориясы. 

5. Білік пен подшипник арасындағы үйкеліс. 

6. Сұйық үйкеліс. 

7. Аралық үйкеліс. 

8. Құрғақ үйкеліс. 

9. Жағармайдың түрлері. 

10. Жағармайға қойылатын негізгі талаптар. 

11. Жағармайдың негізгі пайдалану қасиеттері және олардың маңызы. 

12. Майлардың тұтқырлық қасиеті. 

13. Кинематикалық  тұтқырлық. 

14. Динамикалық тұтқырлық. 

15. Майдың тотықтануы. 

16. Майдың тұтқырлық индексі. 

17. Майдың термототығу тұрақтылығын анықтау. 

18. Майды  жуғыш  қасиеті.   

19. Мотор майларының түрлері. 
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20. Минералды майлар. 

21.Трансмиссиялық майлар. 

22.Гидромеханикалық берілістерге арналған майлар. 

23.Созылмалы жұмсақ майлар. 

 

8 Техникалық сұйық заттар 

 

8.1 Салқындатқыш сұйықтар 

Іштен жану моторларының негізгі жұмысшы бөлшектері, атап айтқанда: 

поршень, гильза цилиндрі, блоктың үстіңгі бетін жабушы (головка блока 

цилиндров) жану процесімен тікелей қатынаста болады. Сондықтан осы 

бөлшектердің жұмысшы беттері жоғары температуралы ортада жұмыс істейді. 

Ал, мотор бір қалыпты жұмыс істеуі үшін оның температурасы белгілі 

мөлшерден аспауы керек. Температураның осы мөлшерден көтерілмеуі үшін 

моторды үздіксіз салқындату қажет. Сондықтан оның құрылғысында арнайы 

салқындатқыш жүйе қарастырылады. Бұл жүйе жану процесінде бөлінетін 

жылудың 25–35% алып кетеді, яғни жылудың осы бөлігі пайдалы жұмысқа 

жаратылмай қалады. Салқындатқыш жүйенің жұмысы онда қолданылатын 

салқындатқыш сұйықтардың сапсына тікелей байланысты. Жұмыс істеп 

тұрған мотордың салқындатқыш жүйесіндегі сұйық 80–90°С-ға дейін қызады, 

ал күшейіп істегенде сұйықтың температурасы 100°С-ға дейін көтеріледі. 

Жұмыстан соң мотордағы салқындатқыш сұйықтар қоршаған ортаның 

(атмосфераның) температуралық деңгейіне дейін төмендейді. Салқындатқыш 

сұйықтардың қысымы оның булануына тікелей әсер етеді. Егер сұйықтың 

қысымы атмосфералық қысыммен деңгейлес болса, онда булану күшейіп, 

сұйықтың шығыны көбеюіне мүмкіндігі артады. Салқындатқыш жүйенің 

жұмыс сапасы онда қолданылатын сұйықтардың төмендегі негізгі қолдану 

шарттарды қанағаттандыруына байланысты. 

Салқындатқыш сұйықтар: 

- қызып  тұрған тетіктерді сапалы түрде суыту үшін жоғары жылу 

сыйымдылығына ие болуы керек; 

- қайнау температурасы мен булану жылулығы жоғары болуы қажет; 

- кристалдануы төмен температурада басталуы керек; 

- салқындату жүйесінің тетіктерінде қалдық (ыстану) түзбеуі тиіс; 

- салқындату жүйесіндегі металл бөлшектерді тоттандырмай, ал резеңке 

бөлшектерді бүлдірмеуі тиіс; 

- жұмыс кезінде көпіршіктенбеуі керек. 

Моторларды салқындату үшін қолданатын сұйықтардың түрлері жыл 

маусымдарына, климатқа да байланысты болады. Мысалы, жаз кезінде, яғни 

сыртқы орта температурасы 0°С-дан жоғары болғанда, салқындатқыш сұйық 

ретінде таза, дистилляттанған суды қолдануға болады. Ал, ортаның қату 

температурасы 0°С-дан төмен болса, онда қату температурасы төмен арнайы 

салқындатқыш сұйықтарды қолдану керек. 
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8.1.1 Суды салқындатқыш сұйық ретінде қолдану. 

Моторларды салқындату үшін қолданатын сұйықтар ішінде ең кең 

тараған түрі – су. Себебі, оның жылу сыйымдылығы мен жылу өткізгіштік 

көрсеткіштерінің мәні жоғары болғандықтан салқындату қасиеттері де жоғары 

болады. 

Судың осындай оңды қасиеттерімен қаттар, біраз кемшіліктері де бар. 

Мысалы, судың температурасы 0°С-дан төмендегенде ол қатып, мұзға 

айналады. Қату кезінде судың көлемі 10% дейін ұлғайып, салқындатқыш жүйе 

бөлшектерінің қабырғасына 2500 МПа-ға жуық қысыммен әсер етіп, оларды 

жарып, істен шығарып жіберуі мүмкін. Судың қайнау температурасы 

төмендеу болғандықтан, оның салқындатқыш жүйедегі жұмысшы 

температурасы 90°С-дан аспауы керек. Егер температура осы мөлшерден 

көтеріліп кетсе, онда су булана бастайды. Судың қайнау температурасы 

қоршаған ортаның (атмосфераның) қысымымен тура қатынаста болады. 

Мысалы, таулы аймақтарда атмосфера қысымы төмендеген сайын, мотор 

радиаторындағы судың қайнау температурасы да төмендейді.  

Судың құрамында кездесетін минералды қоспалар (еріген тұздар) 

салқындату жүйесінің жұмысына кері әсерін тигізеді. Су қайнағанда еріген 

тұздар бөлініп салқындату жүйесі тетіктерінің қабырғасына жабысып (ыс 

пайда болып) қатып қалады. Қабырғаға жабысқан ыстың жылу өткізгіштік 

қасиеті болаттан 100 есеге жуық кем болғандықтан жылу алмасу процесі 

нашарлап, салқындатқыш жүйенің жұмыс сапасы төмендейді де, жанармай 

мен жағармай жұмсау мөлшері өседі.  

Құрамындағы еріген тұздардың мөлшері біркелкі болмағандықтан 

судың қаттылық (кермектік) қасиеттері де әртүрлі болады. Бұл көрсеткіш 

шартты түрде уақытша, тұрақты және жалпы қаттылық деп үшке бөлінеді. 

Судың уақытша қаттылығы, оның құрамында термиялық тұрақсыз және 

қызған кезде ыдырайтын кальций бикарбонаты (Са(НСО3)2) мен магний 

бикарбонатының (Мg(НСО3)2) мөлшерімен сипатталады.  Ыдырау процесін 

төмендегі формула арқылы көрсетуге болады: 

 

Са(НСО3)2→СаСО3+СО2+Н2О.                                 (8.1) 

 

Ыдырау нәтижесінде пайда болған кальций мен магний карбонаттары 

суда ерімей, салқындату жүйесі тетіктерінің бетінде ыс болып қатып қалады. 

Судың тұрақты қаттылығы оның құрамында СаSO4, MgSO4, MgSiO3, 

CaSiO3, CaCl2, MgCl2 сияқты тұздардың мөлшерімен сипатталады. Егер 

бұлардың судағы концентрациясы қанығу шегінен аспаса бұл тұздар су 

қайнаған кезде тұнба түрінде шөкпейді. Осы тұздардың ең зияндылары СаSO4 

пен MgCl2. Қайнау кезінде СаSO4 гипсі өте қатты ыс түзсе, MgCl2 кәдімгі тұз 

қышқылын (НCl) түзіп гидролизденеді. 

Судың жалпы қаттылығы уақытша және тұрақты қаттылықтың 

қосындысын көрсетеді. 
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Судың қаттылығын немесе жұмсақтығын анықтайтын өлшем бірлігі 

ретінде миллиграмм-эквивалент (мг-экв) қабылданған. Бұл көрсеткіш 1 л суда 

20,04 мг кальцийдың ионы және 12,16 мг магнийдің ионы тұздарының барын 

білдіреді. Құрамындағы еріген тұздардың мөлшеріне байланысты су жұмсақ, 

орташа қаттылау және қатты болып бөлінеді. Егер 1л суда мөлшері 3 мг-экв 

шамаға дейін тұз болса, онда жұмсақ су деп, ал 3-тен 6-ға дейін болса – 

орташа қаттылықты және 6 мг-экв шамадан жоғары болса – қатты деп 

аталады.  

Салқындату жүйесінде ыс пайда болуын азайту үшін атмосфералық 

суларды (жаңбыр, қар) қолданған жөн. 

Жер беті немесе жер асты суларын пайдалану үшін оларға алдын ала, 

ысқа қарсы қоспалар араластырылады. 

Қатты суды қолданар алдында үшнатрийфосфаты (Na3PO4) кальций 

содасы (Na2СO3) реагенттерімен өңдейді. Бұл реагенттер су құрамындағы 

тұздармен реакцияға түсіп, оларды тұнбаға (шөгінді) айырады. Сондықтан, 

бұл реагенттер суды алдын ала өңдеу үшін қолданылады. Өңдеу кезінде 

реакцияны шапшаңдату үшін қыздырған жөн. 

Суды жұмсарту үшін табиғи минералдармен (цеолит,  пермутит, 

глауконит) толтырылған фильтр (сүзгіш) сияқты аппараттарды қолданады. 

Табиғи минералдар су құрамындағы тұздармен реакцияға түсіп, олардағы 

кальций мен магнийдің иондарын натрийға айналдырады. 

Қыста салқындату жүйесінде су қолдану автомобильдер мен тракторды 

пайдалануды қиындатады. Себебі, суық моторды қыздыруға бірталай 

жанармай жұмсалады, оның үстіне күн сайын салқындату жүйедегі суды 

алмастыру қолайсыздық тудырып, ыстың көбеюіне қолайлы жағдай жасайды. 

Салқындату жүйесін ыстан үздіксіз тазартып тұру керек. Ысты кетіру 

әдістері суда ерімейтін қатқан тұздарды ұсақтап бұзуға немесе аздап еритін 

тұзға айналдыруға негізделген. Бұл әдістерді іске асыру үшін негіздердің әр 

түрлі ерітінділерін, тұз қышқылын және соданы қолданады. Осындай 

қоспалардың қолданылуда көп тараған түрлерінің құрамы мен өңдеу ұзақтығы 

жайлы мәліметтер 8.1 кестеде көрсетілген. 

Моторларды ыстан тазарту үшін, оның салқындату жүйесін 8.2-кестеге 

сәйкес таңдап алынған ерітіндімен толтырады. Әрине, ол үшін жүйедегі 

термостатты алдын ала шығарып алу керек. 

Аталған ертінділердің ішінде металдарды бүлдіретін тұз қышқылы 

болғандықтан, оны өте қажет болған жағдайда ғана қолданған жөн. Ерітінді 

белгілі, көрсетілген уақыт мөлшерінде моторларда ұстап болған соң, оны іске 

қосып 15–20 минут жұмыс істету керек. Содан кейін ерітіндіні ағызып 

жіберіп, салқындату жүйесінде қалған ұсақ ыс қалдықтарын мұқият түрде 

сумен шайып тастау қажет. 

 

8.1.2 Төменгі температурада қататын салқындатқыш сұйықтар. 

Қысқы уақытта моторларды пайдалану үшін төменгі температурада 

қататын салқындатқыш сұйықтар (антифриздер, тосолдар) қолданылады. 
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Мұндай сұйықтарға су, глицерин және спирттен тұратын әртүрлі ерітінділер 

жатады. Бұлардың ең кең тарағаны этиленгликоль мен судың қоспасы. 

8.1 кесте – Салқындату жүйесіндегі ысты кетіруге қолданатын кейбір 

қоспалардың түрлері 
Негізгі компонент Химиялық формуласы Ерітінді

нің кон-

центрац

-иясы % 

Өңдеу 

уақыт

ы, сағ. 

Көрсетілген 

ерітіндімен 

тазалауға болатын 

двигательдер 

Сүл қышқылы 

Каустикалық сода  

 

Кальциленген сода 

Хромды ангидрид 

Кальциленген сода 

мен үш натрий 

фосфатының 

 қоспасы 

Кальциленген сода 

мен хромпика 

қоспасы 

Тұз қышқылы 

СН3 СНОН СООН 

NaOH 

 

Cr2O3 

Na3PO4 

Na2CO3 

 

 

 

Na2CO3 

K2Cr2O7 

 

HCl 

6 

5 

 

10–15 

0,2 

5 

 

 

 

10 

0,2 

 

2–3  

2–3 

6–8 

 

10–12 

8 

10–12 

 

 

 

5 

10 

 

1–3  

Барлығы 

Алюминий 

бөлшектері жоқ 

Барлығы 

Барлығы 

Алюминий 

бөлшектері жоқ 

 

 

Барлығы 

 

 

Алюминий 

бөлшектері жоқ 

 

Этиленгликоль [С2Н4(ОН)2] – екі атомды спирт. Бұл түссіз немесе  

сарғыштау, иіссіз қою сұйық зат. Бөлме температурасында (20°С) 

этиленгликольдің тығыздығы – 1,1132 г/см³ ал қайнау температурасы 197,4°С-

ға, кристалдану температурасы минус 11,5°С-ға тең. Ол сумен, спиртпен және 

ацетонмен жақсы араласады ал, мұнай өнімдерімен араласпайды. 

Этиленгликольді сумен араластырған кезде оның кристалдану температурасы 

күрт төмендеп кетеді. Бұл қоспаның ең төменгі қату температурасы ( –75°С) 

этиленгликольдің 66,7% және судың 33,3% мөлшерін араластыру кезінде 

алуға болады. Ал, этиленгликольдің концентрациясын әрі қарай жоғарлатса, 

онда қоспаның қату температурасы -11,5°С-ға жақындай береді. 

Су мен этиленгликоль қоспасының температураға  байланысты 

кристалдану қисық сызығы график түрінде 8.1-суретте көрсетілген. 

Графиктен этиленгликоль мен судың әртүрлі қатынастарын араластыра 

отырып, 0°С-дан минус 75°С-ға дейінгі қоспаны алуға болады.  

Этиленгликоль мен оның су араласқан қоспалары қызған кезде көлемін көп 

мөлшерде ұлғайтады. Сондықтан салқындату жүйесін мұндай қоспалармен 6–

8% -ға кем шамада толтырады. 

Төменгі температурада қататын этиленгликольді салқындатқыш 

сұйықтардың кристалдану температурасын гидрометрдің көмегімен немесе 

тығыздық мәні мен сыну коэффициенті (еселігі) арқылы анықтауға болады. 

Бұл көрсеткіштер суретте этиленгликольмен судың қоспасына байланысты 

өзгереді.
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8.2 кесте - Төменгі температурада қататын салқындатқыш сұйықтардың сипаттамасы 
Көрсеткіші Антифриз Тосол 

Концентрат 40 65 А (концентрат) А – 40  А – 65  

Сыртқы түсі 

 

20°С-дағы тығыздығы, 

кг/м³ 

Кристалдану температура-

сы, °С-ден төмен емес 

Қайнау температурасы, 

°С-ден төмен емес 

Этиленгликолдің массалық 

мөлшері, % (кем емес) 

Қоспалар: 

 —декстрин, г/л 

 —динатрийфосфат 

 —көбіршіктенуге қарсы 

әсері, г/л 

 —коррозияға қарсы 

композиция 

сарғыш, 

 

1110...1116 

 

— 

 

— 

 

94,0 

 

1,80 ... 1,85 

4,4 ... 5,6 

 

— 

 

— 

сәл лайланған 

 

1067...1072 

 

—40 

 

+100 

 

52,0 

 

1,0 

2,5 ... 3,5 

 

— 

 

— 

сұйық 

 

1085...1072 

 

—65 

 

+100 

 

64,0 

 

1,0 

3,0 ... 3,5 

 

— 

 

— 

сарғыш 

 

1120...1140 

 

— 

 

+170 

 

96,0 

 

1,0 

— 

 

0,1 

 

5,0 

жасыл 

 

1075...1085 

 

— 

 

—40 

 

+105 

 

53,0 

0,4 

 

0,05 

 

2,55 

 

сұйық 

 

1085...1095 

 

—65 

 

+105 

 

63,0 

 

0,5 

— 

 

0,08 

 

2,95 
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Этиленгликольді сұйықтар металдары коррозияға ұшыратады, 

сондықтан коррозияны азайту үшін 0,4 ... 0,5% мөлшерінде арнайы қоспалар 

(декстрин және бинатрийфосфат) араластырылады. Осыған орай, 

жалғастырушы жерлерге дюритті шлангілер (түтікшелер) қолданылады. 

Этиленгликоль өте күшті улы зат болғандықтан онымен жұмыс 

істегенде техникалық қауіпсіздікті мұқият сақтау қажет.  

Іштен жану моторларының салқындату жүйесінде қату температурасы 

төмен, этиленгликоль негізінде дайындалған әртүрлі маркалары антифриздер 

қолданылады. Оларға 159–62 ГОСТ бойынша дайындалатын антифриздер 

және көп компонентті 6–02– 751–73 ТУ бойынша дайындалған тосолдар 

жатады (8.2 кесте). 

Қату температурасы төмен салқындатқыш сұйықтарды қолданылған 

кезде олардың кейбір ерекшеліктерін ескерген жөн. Ол сұйықтар қызған 

кезде алдыменен құрамындағы су буланады. Сондықтан, белгілі уақыттан 

соң радиаторға тек су ғана құю керек. Ешқашан этиленгликоль сұйығына 

бензин немесе басқа да мұнай өнімдерін араластыруға болмайды. Ал, араласа 

қалған жағдайда олар көбіршіктеніп, тасып, радиатор тығыны арқылы сыртқа 

төгіле бастайды. 

Пайдалану барысында салқындату жүйесіндегі ыс қалдықтары мен 

этиленгликольдің коррозия өнімдері өзара араласуы салдарынан 

салқындатқыш сұйықтың түсі өзгеріп, майланып  шөгінділер пайда болады.  

Мұндай жағдайда салқындатқыш жүйедегі сұйықты төгіп, жүйені сумен 

шайып, жаңадан таза сұйық құю керек. 

Белгілі уақыт жұмыс істеген соң бұл сұйықтар өзінің бастапқы қасиетін 

жоғалтып, сапасы нашарлайды да тосолдың қызмет көрсету мерзімі 

қысқарады. Тәжірибе жүзінде анықталған көрсеткіш бойынша, тосол екі жыл 

сенімді жұмыс істейді, ал қарқынды пайдаланылса 60 мың км жүріске 

шыдайды. 

8.2 Тежегіштік және амортизаторлық сұйықтар 

Тежегіштік және амортизаторлық сұйықтар – гидравлика жүйелері 

үшін, сұйық жұмыс орталарында ерекше топтар болып табылады. Бұлардың 

бірінші түрлері автомобильдердің тежеу жүйелеріндегі гидрожетемелерінде 

жұмысшы сұйығы ретінде қажет болса, екіншілері – телескоптық және 

рычагты-жұдырықты автомобиль амортизаторларында сұйық орта ретінде 

қолданылады. 

Тежегіштік сұйықтар өзінің жоғары тұтқырлы – температуралық 

майлағыш қасиеттеріне сай, физикалық және химиялық тұрақтылыққа ие 

бола отырып, тежегіш жүйенің гидрожетеме бөлшектері, металдарға, резеңке 

және басқа да тығыздағыш материалдарға қарағанда инертті болуы қажет. 
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8.1 сурет – Этиленгликоль мен су қоспасының кристалдану қисығының 

графигі 
 

Негізгі тежегіш сұйықтарды өсімдік майларының негізінде немесе 

гликольдерден (екі атомды спирттер) алады. Өсімдік майлары қолданылған 

жағдайда екінші компонент ретінде көбінесе майлы спирттердің бірі болып 

бутанол жүреді. Таза майларды үнемдеп араластыру кейбір рецептураларда 

кастор майының төмендеуіне әкеліп соғады. Үнемдеу мақсатымен қосылмай 

қалған кастор майының орнына қажетті тұтқырлықты сақтау үшін 

қоюлатқыш тұтқыр қоспалар араластырады. Мысалы, олардың бірі – 

винипола. Осындай әдіспен алынған және де кең түрде тараған тежегіштік 

сұйықтарға БСК, ГТЖ-22, ГТЖ-22М, «Нева», «Томь» жатады (8.3 кесте). 

Атап айтарлықтай, оның негізгі бір ерекшелігі – маусымның кез келген 

уақытында қолданылады, аязға төзімді. Тежегіш сұйықтардың төзімділігін 

осы көрсеткіші бойынша белгілі уақыт және температура аралықтарында 

анықтайды. 

Гликоль қоспасы, яғни екі атомдық спирттер негізінде алынған 

тежегіштік сұйықтар кеңінен қолданыс тауып отыр. Бұлардың ішіндегі көпке 

белгілісі – ГТЖ-22 (ТУ 6–01814–73) және функциялық қоспалар қатарымен 

құралған өнім ГТЖ-22М. 

ГТЖ-22 сұйығының – түсі жасыл, тығыздығы 1100...1110 кг/м³ және 

қату температурасы  – 65°С жоғары емес, суда жақсы ерігенімен улы болады.  

«Нева» тежегіштік сұйығы – (ТУ 6–01–1163–78) тұтқырлатқыш 

(қоюлатқыш) және коррозияға қарсы қоспа араласқан этилкарбитола 

негізіндегі күрделі композиция. Өртке қауіпті және улы. Қоршаған ауаның 

температурасы –50...+50°С аралығында ГАЗ-24 маркасынан басқа 

автомобиль іліністіргіші мен тежегіштік гидравликалық жүйесін жетелеу 

үшін жұмыс атқаратын орта ретінде қолданылады. 
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«Томь» тежегіштік сұйығы - (ТУ–6–01–1276–82) тұтқырлағыш және 

коррозияға қарсы қоспалар мен этилкарботин, бораттан тұрады. Қажеттілігі 

«Нева» сұйығы сияқты. 

 

8.3 кесте - Тежегіш сұйықтардың қасиеттері 
Көрсеткіші Томь Нева Роса БСК 

Сыртқы түрі  

Кинематикалық тұтқырлығы, 

мм²/с: 

50°С-да бұдан төмен емес 

100°С-да бұдан төмен емес 

40°С-да жоғары емес 

Төменгі температуралық 

қасиеттері: 

сыртқы түрі біраз (6 сағат, -

50°С) ұсталынған соң 

Ыдыс төңкерілген кезде ауа 

түйіршіктерінің өтетін уақыты, 

с, жоғары емес 

Қайнау температурасы, °С дан 

төмен емес 

Механикалық қалдықтардың 

құрамы, % 

рН мөлшері  

Металдармен әрекеттесуі: табақ 

массасының өзгеруі, мг/см², 

жоғары емес 

ақ қаңылтыр 

10–болат 

алюминий қоспасы  Д–16 

шойын Сr–18–36  

жез Л–62  

мыс М–1 

Резеңкеге тигізер әсері, % 70°С-

да 7–2462  маркалы резеңке 

көлемінің өзгеруі  

 сол сияқты  

120°С 51–1524 маркалы 

51–1524 маркалы резеңкенің 

мықтылық шегінің өзгеруі, % 

жоғары емес 

 

ашық мөлдір  

 

 

5,0 

2,0 

1500 

 

тұнбалы  

 

 

 

 

35 

 

205 

 

жоқ 

7.0–11,5 

 

 

 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,4 

0,4 

 

 

2–10 

 

2–10  

 

 

20  

сарғыш 

 

 

5,0 

2,0 

1500 

 

қалдықсы

з  

мөлдір 

 

 

 

35 

 

190 

 

жоқ 

7,0–11,5 

 

 

 

0,2 

0,2 

0,1 

0,2 

0,5 

0,5 

 

 

2–10 

 

2–10 

 

 

25 

қою сары  

 

 

5,0 

2,0 

1700 

 

бөлектенбе

й 

сұйық 

 

 

 

30 

 

260 

 

жоқ 

7,0–11,5 

 

 

 

0,2 

0,2 

0,1 

0,2 

0,4 

0,4 

 

 

— 

 

— 

 

 

— 

қызғығыл

т 

 

 

9,0 

5,5 (70°С) 

130 (0°С) 

 

тін 

 

 

 

 

— 

 

115 

 

жоқ 

0 

 

 

 

0,2 

0,2 

0,1 

0,2 

0,4 

0,4 

 

 

5–10 

 

— 
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«Роса» тежегіштік сұйығы - (ТУ–6–05–221–569–84) құрамына 

тотықтыруға, коррозияға қарсы қоспалар қосылған бордан тұратын, 

олигомерлі алкилен оксидтер композиция негізінен тұратын жоғары 

температуралы гидротежегіштік сұйық –50...+50°С аралығындағы сыртқы 

ортаны қоршаған температурада түрлі автомобильдердің тежегіштік 

гидравликалық жүйесінде қолданылады. 
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БСК гидротежегіштік сұйығы – (ТУ 6–101533–75) бутанол мен 

касторлы майдың бірдей бөліктерінен тұратын қоспа. Органикалық бояу 

арқылы түсі сарғыш-қызыл түске боялған. «Жигулиден» басқа жеңіл және 

жүк машиналарының іліністіруші және тежегіштік жүйенің гидрожетемелері 

үшін қолданылады. Қалыпты климатты аймақта, яғни температурасы  – 20°С-

дан төмен емес ортада пайдаланылады. 

Осындай қысқа салыстырмалы температуралық аралықта, аз мөлшерде 

касторлы майдың негізінде басқа да гидротежегіштік сұйықтар қолданылуы 

мүмкін. Олардың кейбіреулері ретінде АСК – изопентанол мен ЭСК – 

этанолдарды атауға болады. 

АЖ-12Т амортизаторлық сұйығы – (ГОСТ 23008 – 78) – үгілуге және 

қышқылдануға қарсы қоспалары бар полиэтилсилоксан сұйығы мен күкіртті 

шикізаттан терең селективті тазартудан өткен мұнай майының қоспасы. 

Рычагты-жұдырықты (кулачковый) және телескопты автомобиль 

амортизаторларында жұмысшы сұйық ретінде қолданылады. 

МГП амортизаторлық сұйығы – (ГОСТ 38154–74) – №7 синтетикалық 

сұйық пен тұтқырлығы аз, төмен қататын мұнай майының өте тұрақты 

қоспасы. Оның пайдалану қасиетін жақсарту үшін күкірттелінген кашалот 

майымен полимерлі депрессорлы және оған қосымша тотығуға, көпіршуге 

қарсы қоспалар енгізілген. Телескопты және рычагты-жұдырықты 

автомобиль амортизаторларының гидравликалық  жүйелерінде жұмысшы 

сұйығы ретінде қолданылады. 

АЖ-170 амортизаторлық сұйығы – полиэтилсилоксандардың жақсы 

тазартылған мұнай майымен композициясы. –60...+130°С-дағы 

температуралар аралығында жұмыс істейтін гидравликалық 

амортизаторлармен басқа агрегаттарда қолданылады. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Моторды салқындату кезінде жану процесіндегі бөлінген энергия-

ның қанша мөлшерін алып кетеді? 

2. Салқындатқыш сұйықтарға қойылатын талаптар қандай? 

3. Салқындатқыш сұйық ретінде суды қолдану. 

4. Судың қаттылығы мен жұмсақтығы қалай бағаланады? 

5. Төменгі температурада қататын салқындатқыш сұйықтардың құрамы 

қандай? 

6. Тежегіштік сұйықтардың қасиеттері. 

7. Амортизаторлық сұйықтардың қасиеттері. 

8. Этиленгликоль мен су қоспасының  кристалдану қисығының графигі. 
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9 Зертханалық жұмыстар 

 

9.1 Зертханалық жұмысты орындау кезіндегі қауіпсіздік техникасы 

мен өртке қарсы шаралар 

Мұнай өнімдері өртке қауіпті сұйықтықтарға жатып қана қоймай, 

кейбіреулері тіпті адам ағзасына да зиянды әсер етеді. 

Лабораторияда жұмысты орындауда жылдам сынатын әйнек құралдар 

мен сауыттар, қыздырғыш құралдары мен ашық жалын қолданылады. 

Осыған орай жеке және өртке қарсы қауіпсіздік тәртібін қатаң түрде сақтау 

қажет. 

Жеке қауіпсіздік тәртібі: 

- лабораториялық жұмыстарды орындау алдында студенттер олардың 

орындалу тәсілін жақсылап оқуы керек; 

- лабораториялық жұмыстарды орындау алдында студенттер өрт 

сөндіргіш заттардың тізімімен және дәрі-дәрмек сақтағыш сауыттың 

орналасқан жерімен танысуға міндетті; 

- студенттерге сырт киіммен лабораториялық жұмысты орындауына 

рұқсат етілмейді. Студенттердің жеке заттары (портфельдері, 

чемодандары, чертеждері) столдардағы арнайы орындарға орналастырылуы 

керек; 

- улы бу бөлініп шығатын жұмыстар арнайы сорылмалы шкафтарда 

жасалуы тиіс; 

- қышқылдар және негіздермен жұмыс істеген кезде қорғаныш 

көзілдіріктері мен резеңке қолғаптарды пайдалану қажет; 

- әйнектен жасалған ыдыс, жабдық және қыздырғыш құралдармен 

абайлап жұмыс істеген жөн; 

-жұмыс істейтін орында тек қана жұмысты орындауға қажетті 

мөлшердегі мұнай өнімі мен қажетті аппаратура ғана болуы керек; 

- қыздырғыш құралдармен жұмыс кезінде денені күйдіріп алмау үшін 

арнайы ұстағыш, шымшуыр және сүлгіні қолдану қажет; 

-этилденген бензинмен өте абай жұмыс істеу керек. Олармен жұмыс 

істеген соң, қолды жылы сумен сабындап жуу қажет; 

-лабораторияда жұмыс істеген кезде тамақтануға және лабораториялық 

ыдыстан су ішуге қатаң түрде тыйым салынады. 

Өртке қарсы қауіпсіздік ережесі: 

- жылдам тұтанғыш және жанғыш сұйықтықтарды жанарғыға (горелка) 

және де басқа қыздырғыш құралдарға жақын орналастыруға болмайды; 

- от алғыш сұйықтықтарды қыздыруға байланысты жұмыстарды 

орындаған кезде, құралдарды тіпті аз уақытқа да қараусыз қалдыруға 

болмайды; 

- жылдам от алғыш сұйықтықтарды қыздыру үшін жабық электр 

плитасын, арнайы су немесе құм құйылған ыдыстарды пайдалану керек; 

- қолданылған мұнай өнімдері мен еріткіштердің қалдықтарын су 

құятын шүмектің астындағы ыдысқа құюға болмайды; 
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- лабораториялық бөлмеде темекі шегуге болмайды; 

- мұнай өнімдері сіңген, сүртетін материалдар жабық темір жәшікте 

сақталуы тиіс; 

- жұмыс аяқталысымен жұмыс орнын ретке келтіру керек: қыздырғыш 

құралдарын, суды өшіріп, мұнай өнімдері мен еріткіштердің үлгілерін жинап 

алып қолды жуу керек; 

- өрт пайда болған жағдайда (немесе жалын шықса) жалын шалмаған 

мұнай өнімдерін бірден алып кету керек. Жанған мұнай өнімдеріне су 

шашуға рұқсат етілмейді, себебі жанған мұнай өнімі аққан судың бетімен 

жайылады да, жалын одан сайын өршіп кетеді. Жалынның пайда болған көзін 

киізбен, асбестпен, көрпемен жабу қажет немесе құм сеуіп өшіру керек. Бұл 

жағдайда желдеткіш-үрлегіш вентилияцияны, қыздырғыш құралдарды бірден 

ток көзінен ажыратып тоқтату қажет; 

- жұмысты орындау алдында студент жоғарыда айтылған техника 

қауіпсіздігі жөніндегі тәртіппен танысып, мұғалімнен нұсқау алып, журналға 

қол қоюы керек. 

9.2 Зертханалық жұмыстар әдістемелері 

9.2.1 Мұнай өнімдерінің тығыздығын анықтау. 

Жұмыстың мақсаты. Зерттеудің нәтижесі бойынша мұнай өнімінің 

түрін анықтау қажет және анықталған нәтижені ГОСТ-тың талаптарымен 

салыстыра отырып, зерттелген өнімнің сапасы жайында және іштен жанатын 

моторларда қолданылуы туралы тұжырымдама беру керек. 

Тапсырмалар: а) нефтеденсиметрдің (мұнай тығыздығын өлшегіш 

құрал) қолданылуымен танысып, оның құрылысы мен мұнай өнімдерінің 

тығыздығын анықтау тәсілін оқып үйрену; б) зерттелетін мұнай өнімінің 

түрлі температуралардағы тығыздық көрсеткішін өлшеу; в) қалыпты 

температураға келтірілген тығыздықты және де тұтқыр мұнай өнімдерінің 

тығыздығын табу. 

Жалпы түсінік. Тығыздық дегеніміз – заттың көлем бірлігіндегі 

массасы. СГС бірліктер жүйесінде тығыздықтың өлшемі – г/см3, ал 

халықаралық СИ бірліктер жүйесінде – кг/м3. 

Тығыздықты, мұнай өнімдері үшін, оларды қабылдау немесе өткізу 

кездерінде міндетті түрде анықтайды. Мұнай өнімінің көлемі мен 

тығыздығын бірдей температурада өлшеу арқылы массасын анықтайды. 

Тәжірибе жүзінде тығыздықты көп жағдайда өлшемсіз шамаға 

келтіреді. Бұл үшін бірдей көлемдегі мұнай өнімі массасының (200С-тағы 

температурада) 40С-тағы судың массасына қатынасы алынады. (Судың 

тығыздығы t=40С-тағы температурада 1г/см3 тең). 

Автомобиль бензиндерінің тығыздығы 690...785кг/м3 аралығында, 

дизель жанар майы үшін 820...860 кг/м3, ал мотор майларының тығыздығы 

900кг/м3-ден жоғары емес. 

Температура жоғарылағанда тығыздық азаяды, ал керісінше 

төмендегенде өседі. 
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Мұнай өнімдерінің тығыздығы ареометрлермен 

(нефтеденсиметрлермен) вестфаля таразысы мен пикнометрлер арқылы 

анықталады. Тәжірибе жүзінде совхоз бен колхоздардағы мұнай базаларында 

нефтеденсиметрмен анықталады. (ГОСТ 3900-47). 

Аспаптар мен құралдар. Нефтеденсиметрлер, өлшеуіш цилиндр, 

зерттелетін мұнай өнімдері, сұйықтандырғыш сұйықтық. 

Нефтеденсиметр дегеніміз – жоғарғы жағы тығыздық шамасын, ал 

төменгі жағында температураны өлшеуге арналған шкалалары бар әйнек 

құрал. Мұның төменгі жағы ауырлау болуы үшін қорғасын бытырамен 

толтырылған. Кейбір нефтеденсиметрлер температуралық шкаласыз да 

қолданылады. (9.1 сурет). Мұнай өнімінің тығыздығына байланысты ол 

әртүрлі тереңдікке батады. Түрлі мұнай өнімдерінің тығыздығын анықтау 

үшін, шкалалары тығыздықтың белгілі аралықтарында қолданылатын 

нефтеденсиметрлер жиынтығы көрсетілген (9.1 кесте). 

«А» типті нефтеденсиметрлер қоймадағы және мұнай базасындағы 

мұнай өнімдерінің тығыздығын анықтауға арналған. «В» типтес 

нефтеденсиметрлер даладағы жағдайларда қолдануға арналған. 
Жұмысты орындау. Температура айырмасы сыртқы ортаның 

температурасынан ±50С-тан артық емес, зерттелетін мұнай өнімін абайлап 

әйнек цилиндрге құямыз. Құрғақ таза нефтеденсиметрді жоғарғы жағынан 

ұстап ақырындап, баяу түрде мұнай өніміне батырамыз. Нефтеденсиметрге 

зақым келтірмеу үшін оны цилиндрдің түбіне дейін батырады да, содан соң 

қолды ала қою керек. 

 

9.1 кесте – Ефтеденсиметрлердің техникалық сипаттамасы 

Көрсеткіштері Типтері 

А В 

Тығыздық шкаласының  

бөліну бағамы, г/см3 

0,0005 0,0001 

Тығыздықтың өлшену аралығы, г/см3 0,650...0,710 

0,710...0,770 

0,770...0,830 

0,830...0,890 

0,890...0,950 

0,950...1,010 

0,670...0,750 

0,750...0,830 

0,830...0,910 

0,910...0,990 

 

Шкаланың бөліну бағамы, 0С 1,0 1,0 

Температураның өзгеру аралығы,оС -25...+40 -15...+35 

 

Нефтеденсиметрдің дірілдеуі тоқтаған соң, сұйық бетінің жоғарғы 

деңгейімен шкаланың көрсету шамасын анықтаймыз. Осы анықтау кезінде 

анықтаушының (зерттеу жүргізіп тұрған адамның) көзі сұйық бетінің 
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деңгейімен бірдей горизонталь жазықтықта орналасуы керек. (9.1, в сурет). 

Нефтеденсиметр цилиндр қабырғасына тимей тұру керек. 

Тығыздықты анықтау кезінде төменгі шкалаға қарап немесе қосымша 

термометр арқылы зерттеліп жатқан мұнай өнімінің температурасын анықтау 

керек. 

Тұтқыр мұнай өнімдерінің (майлағыш заттар) тығыздығын анықтаған 

кезде, алдын ала оны тұтқырлығы аз, тығыздығы белгілі сұйықтармен 

(бензин немесе дизель жанармайы) 1:1 немесе 1:2 пропорция түрінде 

араластырылуы қажет. 

 
а - температура көрсеткішсіз нефтеденсиметр; б - температура 

көрсеткіші бар нефтеденсиметр; в - нефтеденсиметрдің көрсету шкаласын 

анықтау 

9.1 сурет – Нефтеденсиметрлердің түрлері және қолданылуы 

 

Бұл жағдайда, тұтқыр мұнай өнімінің тығыздығы мынадай формуламен 

анықталады: 

- қоспаның құрамы 1:1 болғанда 

 

рсм  −= 2  ,                                                (9.1) 

 

- қоспаның құрамы 1:2 болғанда 

 

рсм  −= 3 ,                                                 (9.2) 

 

мұндағы: ρ – тұтқыр мұнай өнімінің тығыздығы, кг/ м
3 ; 

          ρсм – қоспаның тығыздығы, кг/м3; 

         ρр – еріткіштің тығыздығы, кг/м3. 
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Тәжірибе температурасында анықталған тығыздықты қалыпты 

температурадағы тығыздыққа (ρ4
20) келтіру үшін мына формула 

қолданылады: 

 

)20(4

20

4 −+= tt  ,                                        (9.3) 

 

мұндағы: ρ4
t – сынақ жүргізілген температурадағы мұнай өнімінің 

тығыздығы, кг/м3; 

       γ – тығыздықтың шамасына байланысты алынатын 

тығыздықтың орташа температуралық түзету коэффициенті кг.0С/м3 (9.2 

кесте); 

      t – сынақ температурасы, 0С. 

 

Жүргізілген сынақтың дұрыстық шамасы жоғары екеніне көз жеткізу 

үшін мұнай өнімінің температурасын өзгертіп, екінші рет қайталап 

тығыздықты анықтау керек. Бұл үшін мұнай өнімінің температурасын 

8...100С-қа төмендетіп нефтеденсиметрдің шкаласынан қайта өлшеу 

жүргіземіз. 

Есептеу жұмысы жоғарыдағы формула бойынша жүргізіледі. Егерде 

қайтадан есептеу жұмысын жүргізген кезде тығыздықтардың шамалары бір-

бірінен айырмашылығы 0,5%-тен төмен болса жұмыс дұрыс орындалған. 

Мұнай өніміне зерттеу жүргізген соң, оны арнайы май құйғыш арқылы 

ыдысқа құю керек. Цилиндр мен нефтеденсиметрді бензинмен жуып, сүзгіш 

қағазбен сүрту қажет. 

9.2 кесте – Мұнай өнімдерінің тығыздығына температуралық түзету 

Тығыздық,  кг/м3 10С-қа сай 

температуралық 

түзету 

Тығыздық, кг/м3 10С-қа сай 

температуралы

қ түзету 

690,0…699,9 

700,0…709,9 

710,0…719,9 

720,0…729,9 

730,0…739,9 

0,910 

0,897 

0,884 

0,870 

0,857 

850,0...859,9 

860,0...869,9 

870,0...879,9 

880,0...889,9 

890,0...899,9 

0,699 

0,686 

0,673 

0,660 

0,647 

740,9…749,9 

750,0…759,9 

760,0…769,9 

770,0…779,9 

780,0…789,9 

790,0…799,9 

800,0…809,9 

810,9…819,9 

820,0…829,9 

830,0…839,9 

840,0…849,9 

0,844 

0,831 

0,818 

0,805 

0,792 

0,778 

0,765 

0,752 

0,738 

0,725 

0,712 

990,0...909,9 

910,0...919,9 

920,0...929,9 

930,0...939,9 

940,0...949,9 

950,0...959,9 

960,0...969,9 

970,0...979,9 

980,0...989,9 

990,0...999,9 

0,633 

0,620 

0,607 

0,594 

0,581 

0,567 

0,554 

0,541 

0,528 

0,515 
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Орындалған жұмыс туралы есеп дайындау. Есеп беруде мыналар 

қамтылуы керек: 

- түрлі температурадағы мұнай өнімдерінің тығыздығын өлшеудің 

нәтижелері; 

- қалыпты температураға келтірілген мұнай өнімінің тығыздығын 

есептеу нәтижесі; 

- тұтқыр мұнай өнімдері тығыздығын есептеу нәтижесі; 

- түрлі тәжірибедегі айырмашылықты анықтаудың нәтижесі; 

- мұнай өнімінің сапасы жөніндегі қортынды. 

Тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Мұнай өнімдерінің тығыздығы деп нені түсінуге болады? Оның 

өлшем бірлігі. 

2. Қандай нефтеденсиметрлердің түрлері қолданылады? 

3. Нефтеденсиметр қалай құралған (құрастырылған)?    

4. Нефтеденсиметр шкаласынан көрсеткіш қалай дұрыс алынады? 

5. Тұтқыр мұнай өнімдерінің тығыздығын қалай анықтайды? 

 

9.2.2 Жанармайдың жануы кезіндегі өнімдер мен ауаның артықтық 

коэффициентін анықтау. 

Жұмыстың мақсаты. Жанармайдың жануы кезінде алынған өнімдерді 

мемлекеттік стандартпен салыстырып, сапасына қарай баға беру. 

Тапсырмалар: а) қарапайым газоанализатордың құрылысын және 

жұмыс істеуін оқып үйрену; б) жазылған тәртіп бойынша тәжірибе жүргізу; 

в) жанғаннан кейінгі өнімнің проценттік құрамын анықтау; г) жанармайдың 

жану сапасы жөнінде қортынды жасау. 

Жалпы түсінік. Жану дегеніміз – жылу бөлінумен бірге жарық 

шығарып жылдам түрде өтетін химиялық реакция. 

Жану процесі жүрген кезде берілетін ауаның мөлшері өте маңызды 

орын алады. Егер ауа қажетті мөлшерден аз берілсе, онда толық жанбайтын 

өнімдер (көміртегінің шала тотығы – СО, сутегі – Н2, метан – СН4) пайда 

болады да, температура мен жану жылдамдығы төмендейді және түтіндену 

көбейіп бөлінетін жылудың мөлшері азаяды. 

Берілетін ауа мөлшерінің шексіз көбеюі де жану процесіне теріс әсерін 

тигізеді. Себебі қолданылмай қалған оттегі мен азот қызады да, өзімен бірге 

жылудың біраз мөлшерін алып кетеді. Мұның өзі де жану жылдамдығы мен 

температураға әсер етіп, отынның көп қолданылуына әкеліп соғады. Жану 

процесін дұрыс жүргізу үшін, артық берілетін ауаның ең төменгі шамасында 

отын толық жануы қажет. Мұндай жану кезінде, жану өнімдерінде 

көмірқышқыл газы (СО2), су буы (Н2О) және күкірт газы (SO2) пайда болады. 

Осылайша жанған өнімдерге қарай жанудың сапасын тексеруге болады. 

Ауаның нақтылы мөлшерінің (Lд) есеп жүзіндегі мөлшеріне (Lт) 

қатынасын ауаның артықтық коэффициенті деп атаймыз: 

т

д

L

L
=  .                                                      (9.4) 
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Ауаның артықтық коэффициентін анықтау үшін жанған өнімдердің 

құрамын зерттеу керек. 

Аспаптар мен құралдар. Жану кезінде пайда болған өнімдерді зерттеу 

үшін қарапайым газоанализатор мен іштен жану моторын қолдануға болады. 

Қарапайым химиялық газоанализаторының сызбасы 9.2-суретте көрсетілген. 

Газ анализаторы бір-бірімен түтікшелер арқылы жалғасқан үш сіңіргіш сауыт 

(2, 2! және 2!!) пен сыйымдылығы 100 градуирленген бюреткадан (3) тұрады. 

Бюреткадағы сұйықтық пен газдың деңгейін, боялған су құйылған 

теңестіргіш сауыттың (4) көмегімен өзгертуге болады. Ал бюретка негізінен 

су толтырылған әйнек қаптамада орналасады. Сіңіргіш ыдыстардың 

әрқайсысы өзара жалғасқан екі сауыттан тұрады.  

Олардың біріншісі белгісі бар капиллярлық түтіктен тұрады, ал 

екіншісі ыдыстың ішінде орналасады да, сіңіргіш беттің шамасын ұлғайту 

үшін қызмет атқарады. 

Бюретка жақтан санағанда бірінші орналасқан сіңіргіш сауытта (2!!) 

көмірқышқыл газын жақсы сіңіретін еріткіш калийдің ерітіндісі (КОН) 

толтырылған. Екінші сауыт (2!) оттегіні тез сіңіретін негіз ерітіндісі 

пирогаллоламен (С6Н3(ОН)3) толтырылады. Бұл ерітінді көмірқышқыл газын 

да сіңіретіндіктен, бұл газ бірінші ыдыста толық сіңірілуі керек. Келесі 

сауытта (2) отынның толық жанбаған өнімдерін, яғни көміртегінің шала 

тотығын (СО) сіңіруші бірхлорлы мыстың аммиакты ертіндісі CuCl(NН3) 

толтырылған. Бұл ертінді де СО2 мен О2-ні ұстап қалатын болғандықтан, 

сіңіру ретімен жүргізіледі.  

 
1 – жапқыш шүмек; 2, 2І,2ІІ – сіңірткіш толтырылған сауыттар; 3 – 

газды зерттеуге арналған қабылдағыш бюретка; 4 – теңестіргіш сауыт; 5 – 

іштен жану моторы; 6 – аспаптар  

9.2 сурет – Қарапайым газоанализатордың сызбасы 

 

Жұмысты орындау. Жанған өнімдерді зерттеуді бастау үшін 

қондырғыны толық жуып, тазалап, резеңке және әйнек түтікшелерді 

зерттелетін газбен толтырамыз. Ол үшін бірнеше дүркін бюреткаға газды 

толтырып, 1-ші шүмек арқылы сыртқы атмосфераға шығарып жібереміз. 
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Бюреткадағы су мен сіңіргіш сауыттардағы ертінділер деңгейлері белгіленген 

ернеуде болған жағдайда, 1-ші шүмекті ашу арқылы газ анализаторды газ 

шығарушы «көзбен» жалғастырып, 100 мл мөлшерінде жанған өнімдерді 

толтырамыз. Осы кезде склянка мен бюреткадағы су деңгейлері бірдей 

биіктікте болуы керек. Ал төменгі деңгейі нөлдік бөлікте тұруы қажет. 1-ші 

шүмекті 900-қа бұру арқылы газ анализаторы мен атмосфера және газ көзі 

арасындағы байланыс үзіледі. 

Енді жанған өнімдерді зерттеуге кірісеміз. 2!!-пен белгіленген сіңіргіш 

сауытқа жалғанған 2-ші шүмекті ашамыз да баяу түрде тексеруге алынған 

газды негіз толықтырылған сауытқа (2!!) ауыстырып одан керісінше 

бюреткаға ауыстырамыз. Осылайша 5-6 рет қайталап, негіз ертіндісінің 

деңгейін қажетті белгіге дейін жеткізіп, 2-ші шүмекті жабамыз да, 

бюреткадағы көлем қанша өзгергенін қараймыз. Осыдан кейін зерттелетін газ 

бен негіз ерітіндісінің жанасуын олардың аралықтары бірдей болғанға дейін 

қайталаймыз, яғни көмір қышқыл газы толық сіңірілуі тиіс. Бюреткадағы су 

деңгейінің нөлден бастап көтерілген биіктікке дейінгі шамасы жанған 

өнімдердегі СО2-нің проценттік мөлшері болып табылады. 

Дәл осындай тәсілмен, ретімен оттегіні де сіңіру 2! сауытта және көмір 

қышқылын сіңіру 2!-ші сауытта жүргізіледі. О2-нің проценттік құрамы, 

оттегіні сіңіргеннен кейінгі қалыптасқан деңгеймен СО2 деңгейінің 

айырмаларына тең болады. 

СО-ның проценттік құрамы СО-ны сіңіргеннен кейінгі деңгейден СО2 

және О2  көлемдерінің қосындыларын шегерген айырмаға тең болады. 

Жанған өнімдегі азоттың (N2) құрамын мына формула бойынша 

анықтайды: 

 
)(100 222 COOCON ++−= .                                  (9.5) 

 

Ауаның артықтық коэффициентін мына формулалардың біреуімен 

анықтайды: 

,
)5,0(76,3

1

1

2

2

N

COO −
−

=                                       (9.6) 

,
)(76,3

1

1

2

2

N

O
−

=                                             (9.7) 

 

мұндағы СО2, О2, СО, N2 – көмір қышқыл газының, оттегінің, көмірте-гінің 

шала тотығының және азоттың жанған өнімдердегі проценттік мөлшері. 

Егер жанған өнімнің құрамында СО болса, онда (9.6) формула, ал 

көміртегінің шала тотығы болмаса (9.7) формула қолданылады. 

Орындалған жұмыс туралы есеп дайындау. Есеп беруде мыналар 

қамтылуы керек: 

- СО, СО2 және О2-нің құрамдары жөніндегі өлшеудің нәтижелері; 
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- N2 проценттік құрамын есептеудің нәтижесі; 

- ауаның артықтық коэффициентінің есептелуі; 

- отынның (жанармайдың немесе газдың) жану сапасы туралы 

қортынды. 

 

Тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Отынды толық жағу үшін қажетті ауа мөлшерін қалай анықтайды? 

2. α-ны анықтауға арналған (9.5) формуладағы көрсетілген бөлшектің 

алымы мен бөлімі нені көрсетеді? 

3. Ауаның артықтық коэффициенті дегеніміз не? Ол қалай анықталады? 

4. Байытылған, қалыпты және сиретілген жанғыш қоспа деп қандай 

қоспаны айтады? 

 

9.2.3 Мұнай өнімдерінің құрамындағы судың мөлшерін анықтау. 

Жұмыстың мақсаты. Жағармай құрамындағы су мөлшерін анықтау 

және осы майдың пайдалануға қажетті қасиеттеріне сай екені туралы 

қортынды жасау. 

Тапсырмалар: а) майдың құрамындағы су мөлшерін анықтайтын 

аспаптың құрылысы мен анықталу тәсілін оқып үйрену; б) анықталу тәсіліне 

сай тәжірибені жүргізу; в) мұнай өнімінің құрамындағы судың мөлшерін 

анықтауға есептеу жүргізу; г) мұнай өнімінің қасиеті пайдалану қажеттілігіне 

сай екені туралы қортынды жасау. 

Жалпы түсінік. Мұнай өнімдерінде су еріген түрде (проценттің 

мыңдық тіпті жүздік мөлшерінде) немесе жеңіл тұнатын жай қалқып жүретін 

қоспа түрінде, ал кей жағдайда ыдырату үшін арнайы химиялық реагенттер 

қажет ететін тіпті тұрақты эмульсия түрінде де болады.  

Тауар түріндегі мұнай өнімдерінде судың болуы тіпті қажет емес, 

себебі ол металдардың коррозиялануына әкеліп соғады да, жанған өнімдердің 

коррозиялық қасиетін күшейте түседі. Мұнымен қоса моторлардың от алуын 

қиындатады, дұрыс жұмыс істеуін өзгертеді және де майдың майлағыш 

қасиетін нашарлатады. Су қыс кезінде мұздың ұсақ кристалдары түріне 

айналып, тазартушы «фильтрлерді» толтырып, жағармай мен жанармай 

құбыршаларының бітелуіне әкеліп соғады да, жанармай мен жағармайдың 

берілуі тоқтайды. 

Мұнай өнімдерінің құрамында судың болмауы қажет, тек дизель жанар 

майының кейбір түрлерінде судың ізі болуы мүмкін. 

Мұнай өнімдерінің құрамындағы суды анықтау үшін дистиллятты 

(мөлшерлік) тәсіл немесе сапалы тәсіл қолданылады. Бұл әдістердің мәнісі 

мұнай өнімдерін қыздырып, оның өзгеруін байқауға негізделген. 

Аспаптар мен құралдар. Мұнай өнімдеріндегі судың мөлшерін 

колбадан қабылдауыш-ұстауыш және салқындатқыштан тұратын арнайы 

құралдың көмегімен анықтайды (9.3 сурет). 

Мұнай өнімдеріндегі судың құрамын мөлшерлік тәсілмен анықтау үшін 

мынадай құралдар қолданылады: мұнай, тамақ және басқа да өнімдердегі су 

құрамын мөлшерлік түрде анықтайтын жабдық; сыйымдылығы 100 мл 
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өлшеуіш цилиндр; колбақыздырғыш немесе электроплита; ұшына резеңке 

кигізілген ұзындығы 500 мм-дей әйнек таяқша немесе ұзындығы осындай 

сымтемір; еріткіш ретінде қайнау температурасы 80...1200С аралығындағы 

тура айдау арқылы алынған бензин, пемза немесе фаянс пен фарфор. 

 
1 – колбақыздырғыш; 2 – колба; 3 – қабылдауыш-ұстауыш; 4 – 

салқындатқыш 

9.3 сурет – Мұнай өнімдеріндегі судың мөлшерін анықтайтын 

қондырғы 

 

Жұмысты орындау. Алдын ала араластырылған, зерттелетін мұнай 

өнімін таза және жақсы кептірілген колбаға 100±1г мөлшерінде өлшеп алады. 

Араластыруды ыдыстың ¾ бөлігіне дейін толтырылған жағдайда бес 

минуттай сілку арқылы әйнек ыдыста жүргіземіз. Кез келген мұнай өнімі 

алдын-ала 40...500С-қа дейін қыздырылады. 

Суды сапалық тәсілмен анықтаған кезде диаметрі 100 мм және биіктігі 

90 мм мөлшерінде темір қақпағы бар май құйылған ыдыс; диаметрі 14...16 

мм және биіктігі 120...150 мм әйнек пробирка; шкаласының бөлінуі 10С-дан 

тұратын және өлшеу шегі 0 ден 2500С-ға дейін әйнектен жасалған сынап 

термометрі; спиралі жабық электрплиткасы; шырақтану температурасы 

2400С-дан кем емес жағармай. 

Цилиндрдің көмегімен 100 мл  ертіндіні өлшеп алып, колбаға құямыз. 

Колбадағы зерттелетін мұнай өнімін толық ерігенге дейін араластырып, 

қайнау температурасын теңестіру үшін, кеуек тастың біраз кесегін немесе 

боялмаған фаянс, тіпті болмаса фарфор қосу керек. 

Тығыз орнатылған қабықша тығын арқылы колбаны қабылдауыш-

ұстауышты түтікпен жалғастырады. Түтіктің кесілген шеті колбаға 15...20 мм 
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мөлшерінде кіруі керек. Бұдан соң қабылдауыш-ұстағышқа қабықша тығын 

арқылы тік салқындатқышты жалғастырамыз. Салқындатқыш түтігінің қиғаш 

кесілген ұшы шығатын түтіктің орта беліне қарсы орналасуы керек. 

Қабыршақ тығынды коллодиуммен құйып, атмосфера ылғалының 

конденсаты тоңазытқыш ішіне түспес үшін,  тоңазытқыш түтігінің жоғарғы 

ұшын мақтамен  бітеп қояды. 

Тоңазытқыштың төменгі шығып тұрған жағы резеңке түтік арқылы су 

құбырының шүмегімен жалғанады да, жоғарғы жағын канализацияға 

жалғастырады. 

Колбаны электрплиткаға орналастырып, тоңазытқышқа суды жіберіп, 

колбадағы затты қайнағанға дейін қыздырады да, ары қарай ыдыратып 

айдауды былайша жүргізеді. Тоңазытқыш түтігінің  қиғаш кесілген ұшынан 

қабылдауыш-ұстауышқа секундына 2...4 тамшы конденсат тамуы керек. 

Қыздыру кезінде мұнай өніміндегі бензин мен су бірдей буланады. 

Пайда болған бу тоңазытқышта конденсатқа айналады да, одан пайда болған 

сұйықтық  тұндырғышқа  құйылады. 

Судың тығыздығы еріткіштің тығыздығынан жоғары болғандықтан, 

тұндырғыштың түбіне жиналады да, ерітінді оның үстіне орналасады. 

Ыдыратып айдау уақыты 30 минуттан кем емес және 60 минуттан артық 

болмауы керек. 

Қабылдауыш-ұстауыштағы судың көлемі тұрақтанып, ал еріткіштің 

жоғарғы қабаты мөлдір болған жағдайда ыдыратып–айдау процесі тоқтайды. 

Тоңазытқыштың қабырғасында қалған су тамшыларын металл 

сымтемірмен немесе әйнек таяқшамен қабылдауыш-ұстауышқа түсіру керек. 

Колба салқындағаннан соң, аппараты бөлшектеп қабылдауыш-

ұстауыштағы су тамшыларын сымтемірмен немесе әйнек таяқшамен түсіру 

керек. Қабылдауыш-ұстауыштың ең жоғарғы бөліктеріндегі жиналған судың 

мөлшерін дәлдікпен жазып алу керек. 

Судың шамасы салмақтық немесе көлемдік процентпен былай 

анықталады: 

Ф

B
W %100=  ,                                             (9.8) 

мұндағы, В – қабылдауыш-ұстауыштағы судың мөлшері, мл; 

Ф – зерттеу жүргізу үшін алынған мұнай өнімінің мөлшері, мл; 

Егер қабылдауыштағы судың мөлшері 0,03см3 немесе одан кем болса, 

онда мұндай шама судың ізі деп саналады. 

Судың шамасын сапалық тәсілмен анықтаған кезде, зерттелетін мұнай 

өнімі кептірілген таза пробиркаға 80...90 мм биіктікке дейін құйылады. 

Пробиркада тығынға орнатылған термометрді пробирканың қабырғаларынан 

бірдей және түбінен 20...30 мм аралықта орналастыру керек. Содан соң 

жоғарыда көрсетілген маймен (температурасы 175± 50С) толтырылған 

ваннаға тігінен оның биіктігінен 80 мм жоғары орналастыру қажет. 

Зерттелетін мұнай өнімін 1500 С-ға дейін қыздырып, оның ары қарай 

қалай өзгеретінін байқайды. 
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Егер мұнай өнімі көпіршісе, я болмаса, екі реттен кем емес жарылыс 

сияқты дыбыс шығарса, онда мұнай өнімінің құрамында судың бар екені 

анықталады. 

Мұнай өнімі зерттеліп болған соң оны арнайы ыдысқа құю керек, ал 

колбаны немесе пробирканы бензинмен жуып, сорғыш қағазбен сүрту керек.  

Орындалған жұмыс туралы есеп дайындау. Есеп беруде мөлшерлік 

және сапалық тәсілдер қамтылуы керек. 

Мөлшерлік тәсіл бойынша: 

- мұнай өнімінің түрі; 

- мұнай өнімінің салмағы, г; 

- еріткіштің  түрі және көлемі, см3; 

- ыдыратудан кейінгі тұндырғыштағы су мөлшері, см3; 

- салмақтық және көлемдік проценттегі судың шамасы; 

- зерттеудің нәтижесі бойынша қорытынды. 

Сапалық тәсіл бойынша:   

- мұнай өнімінің түрі; 

- 1500С-ға дейінгі қызған мұнай өніміндегі өткен процесте; 

- зерттеудін нәтижесі бойынша қорытынды. 

 

Тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Мұнай өніміндегі судың шамасына нормалаушы-техникалық 

құжаттарда қандай талаптар қойылады? 

2. Мұнай өніміндегі суды анықтаудың қандай тәсілдері бар? 

3. Мұнай өніміндегі су мөлшерінің шамасы қалай анықталады?  

3. Судың шамасын мөлшерлік тәсілмен анықтағанда, мұнай өнімінен 

судың бөлінуі қалай жүреді? 

4. Мұнай өнімін қыздыру кезінде, егер оның құрамында су болған 

жағдайда өзіндік жарылуы қалай түсіндіріледі? 

5. Жағармай мен жанар майдың құрамында су болған жағдайда 

мотордың жұмыс істеуі немен аяқталады? 

 

9.2.4 Мөлдір мұнай өнімдерінің фракциялық құрамын анықтау. 

Жұмыстың мақсаты. Мұнай өнімдерінің фракциялық құрамын 

зерттеу нәтижесінде оқытушының берген қосымша мәліметтері бойынша 

зерттелген жанар майдың пайдаланылу қасиеттері және оны іштен жану 

моторларында қолдану туралы қорытынды жасау. 

Тапсырмалар: а) төменде келтірілген аспаптармен бензин сапасының 

қасиеттерін анықтайтын тәсілді оқып үйрену; б) жанар майдың фракциялық 

құрамын анықтау; в) бензинді ыдыратып бөлу қисығын орнату және ол 

туралы қорытынды жасау. 

Жалпы түсінік. Іштен жану моторларының жанар майлары түрлі 

булану қасиеттері бар көмірсутек қоспасынан тұрады. Жанармайдың сұйық 

күйден бу күйіне толық айналуы  мен айналу жылдамдығы оның химиялық 

құрамына байланысты болады және де бұл қасиеті оның буланғыштығы деп 

аталады. 
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Автомобиль бензиндерінің қайнау температурасы кең аралықта, яғни 

30...2050С аралығында өтеді.  

Жанармайдың булануы оның қайнайтын температуралық аралығымен 

және жеке фракциялардың қайнау аралықтарымен анықталады. 

Жанармайдың фракциялық құрамын анықтау үшін тәжірибе жүзінде 

мынадай параметрлерді анықтау қажет болады: 

- қайнаудың бастапқы температурасы (t қ.б.); 

- жанар майдың белгілі көлемдеріндегі айдалудың температуралық 

аралықтары; 

- қайнаудың соңғы температурасы (tқ.с.); 

-алынған мәліметтердің негізінде координаталық осьтерде жанармай 

көлемінің  қызу температурасына  байланысты өзгеруін ажыратып бөлу. 

График үш аралықпен сипатталады: І. қайнаудың басынан 10-

проценттік жанармайды бөлгенге дейінгі аралық – от алдыру (бастапқы) 

фракциясы; ІІ. 10-проценттіктен 90 процентке дейінгі жанармайды бөлу – 

жұмысшы фракциясы; ІІІ. 90 проценттен қайнаудың соңына дейінгі бөлігі – 

соңғы фракция.  

Жанармайдың фракцияларға ажырау графигі мынадай пікір айтуға 

мүмкіндік береді: 

- жанар майдың от алғызу сапасы жөнінде, яғни моторлардың оңай от 

алып, қызған кезде бензин құбыршаларында бу тығындары пайда болмай 

сенімді жұмыс істеуі туралы баға беру; 

- жанар майдың өтімділігі жөнінде, яғни мотордың барлық жұмыс 

атқару аралығында тұрақты және үнемді жұмыс істеуін сипаттауды; 

- жанар майдың цилиндрде толық булануы жайында баға беруді. 

Аспаптар мен құралдар. Мөлдір мұнай өнімдерінің фракциялық 

құрамы 2177-66 мемлекеттік стандарт бойынша, құрамы мынадай құралдар 

мен аспаптардан тұратын қондырғымен анықталады: 1-ыдыратуға арналған 

колба; ТН-7 типті 2-термометр; 3-сақтаушы қаптама; 4 – тоңазытқыш; 5-

өлшеуіш цилиндр; 6-электрлік қыздырғыш; кез келген секунд өлшеуіш. 

Жұмысты орындау. Колбаға өлшеуіш цилиндр көмегімен 100 мл 

жанармай құйылады. Жанармайдың бір қалыпты қайнауы үшін колбаның 

астына саңылауы бар затты орналастырады 9.4 - суретте көрсетілгендей етіп 

колбаның мойнына  нығыз орнатылған тығынға термометр орнатылады. 

Колбаның бүйірінен шыққан түтікті жұмсақ тығын арқылы тоңазытқышпен 

қосамыз. 
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9.4 сурет – Мұнай өнімдерінің фракциялық құрамын анықтауға 

арналған  қондырғының сызбасы 

 

Колбаның бір қалыпты қызуы және сақталуы үшін қалқан жабылып 

тұрады. Өлшеуіш цилиндрді тоңазытқыштың төменгі түтікшесінің астына 

орналастырады. Мұнай өнімін қыздыру үшін колбаның астына қыздырғыш 

орналасады.  

Ыдырату процесі кезінде тоңазытқышты салқындату үшін ағын суды  

үздіксіз ваннаға беріп тұрады. 

Ыдыратудың стандартты жағдайы сақталу үшін қыздыруды реттеу 

арқылы, яғни қыздыруды бастаудан бастап дистилляттың алғашқы тамшысы 

өлшеуіш цилиндрге тамғанға дейін 5 мин аз және 10мин көп емес уақыт өтуі 

керек бұдан ары қарай  қыздыру жылдамдығы ыдыратуды бір қалыпты 

жылдамдықпен қамтамасыз етуі керек. Мұнда өлшеуіш цилиндрге жиналған 

әрбір 10 мл дистилляттың температурасы белгіленіп отырады. Жанармайдың 

97...98% қайнап болған кезде, колбаның мойнында ақ бу пайда болып 

температура жылдам төмен түсе бастайды. Ең жоғарғы көрсетілген 

температура ыдыратып бөлудің соңғы температурасы болып табылады. 

Салқындатылғаннан соң колбадағы қалдықты өлшеу бөлігі 0,2 мл өлшеуіш 

цилиндрмен анықтау керек. 

Орындалған жұмыс туралы есеп дайындау. Есеп беруде мыналар 

қамтылуы керек: 

- ыдыратып бөлуде алынған нәтижелер 9.3-кесте түрінде берілуі керек; 

- ыдырату графигі 9.5- суретке сәйкес салынуы тиіс; 

- сыналатын жанар май  маркасының стандарт бойынша фракциялық 

құрамының сай келуі туралы қорытынды. 
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9.5 сурет – Жанармайдың ыдырау қисығы 

 

9.3 кесте – Бензинді ыдыратып бөлуде алынған нәтижелер 

Анықталынатын температуралар 

мен жоғалған қалдықтар 

Техникалық норманың 

мәліметтері 

Зерттеудін 

мәліметтері 

Ыдыратудың  бастапқы 

температурасы, tб.қ.
0С 

  

10% жанармайдың  қайнау 

температурасы, t10%
0С 

  

50% жанармайдың қайнау 

температурасы, t50%
0С 

  

90%  жанармайдың қайнау  

температурасы t90%
0С 

  

Колбадағы қалдық, %   

Жоғалғаны,%   

 

Тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Жанармайдың фракциялық құрамы дегеніміз не? 

2. Жанармайдың от алдырғыш қасиеті нені сипаттайды? 

3. Бензинді tб.қ. және t10% көрсеткіштерінің төменгі мәндерімен 

қолданған моторларда  қандай өзгешелік болуы мүмкін? 

4. t50%  мотордың  жұмысына қалай  әсер береді? 

5. t90%   мен tқ.с. нені сипаттайды және де моторлардың жұмысына қалай 

әсер етеді?   

 

9.2.5 Жанармайдың жану жылулығын анықтау. 

Жұмыстың мақсаты. Мұнай өнімін (жанармайды) жану жылулығы 

бойынша бағалау. 

Тапсырмалар: а) Калориметрлік бомбаның жұмыс істеу мәнісі мен 

сызбасын және мұнай өнімінің жану жылулығын анықтау тәсілін оқып 

үйрену; б) зерттелетін мұнай өнімінің жану жылулығын анықтау; в) осы 
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зерттелген мұнай өнімінің жану жылулығының мемлекеттік стандартқа сай 

келуі туралы қорытынды жасау. 

Жалпы түсінік. Кез келген отынның құрамы жанатын және жанбайтын 

бөліктерден тұрады. Сұйық және құрғақ отындардың жанатын бөлігі түрлі 

күрделі химиялық байланыстардан тұрады. Бұл байланыстарға сутегі (Н), 

көміртегі (С), оттегі (О), азот (N) және күкірт (S) кіреді. Ал жанбайтын 

бөлігіне, яғни балластқа ылғал (W) мен күл (A) жатады. Күл – отынның жану 

салдарынан минералдық қоспалардан пайда болған жанбайтын зат. 

Газ тәрізді отындарда балластың құрамына мынадай жанбайтын газдар 

жатады: азот, оттегі, көміртегі, күкіртті газ, су буы. 

Отынның жылулық бағасының шамасы оның үлестік және көлемдік 

жану жылулығымен сипатталады. 

1 кг сұйық немесе құрғақ (қатты) отынның толық жануы кезіндегі 

бөлінетін жылу мөлшерін  (кДж/кг) үлестік жану жылулығы деп айтамыз. 

1м3 газ тәріздес отынның толық жануы кезіндегі бөлінетін жылу 

мөлшері (кДж/кг) көлемдік жану жылулығы деп алынады. 

Отынның үлестік жану жылулығы жоғарғы және төменгі болып екіге 

бөлінеді. Жоғарғы жану жылулығы отынның құрамындағы сутегінің жануы 

нәтижесінде пайда болған су мен бастапқы ылғал жанған өнімдерде сұйық 

тамшы түрінде болған жағдайда болады. Ал төменгі жану жылулығы осы 

жоғарыда аталған су мен ылғал жанған өнімдерде бу түрінде кездескен 

жағдайда болады. Төменгі жану жылулығы жоғарғы жану жылулығынан, 

отынның құрамындағы ылғал мен сутегінің жануы нәтижесінде пайда болған 

суды буға айналдыруға жұмсалатын жылу шамасына тең энергия мөлшеріне 

кем болады. 

Аспаптар мен құралдар. Отынның (жанармайдың) жану жылулығын 

құрамына кіретін мынадай аспаптар мен құралдары бар арнайы қондырғы 

арқылы анықтауға болады: калориметрлік бомба, калориметр, электр жетекті 

араластырғыш, оттегі толтырылған баллон, оттегінің қысымын реттегіш, 

манометр, электрқалқанша, жайпақ-тостағанша, тұтандырғыш сымтемір 

(никель, мыс) диаметрі 0,1...0,2 мм, бөліну шкаласы 0,010С-ға тең арнайы 

айнымалы термометр, секунд өлшеуіш, отын (сұйық), аналитикалық таразы 

ВЛА-200 түрдегі (дәлділік класы 3), тазартылған (дистиллированная) су. 

Жұмыстың орындалуы. Калориметрлік бомба цилиндрінің түбіне 

10...20 мл мөлшерінде тазартылған су құйылады (9.6 және 9.7 -суреттер). Бұл 

су, отынның жануы кезінде пайда болған күкірт оксиді мен азотты сіңіруге 

қажет. 

Зерттелетін отын алдын ала аналитикалық таразыда өлшенген 0,5...0,6 г 

мөлшерінде 7-ші жайпақ тостағаншаға құйылады да, 0,0002 г дәлділікпен 

өлшенеді. Содан соң 7-ші жайпақ тостағаншаны сақинаға орналастырады. 

Бұл сақинамен 3-ші қалпаққа бұрылған ток жүргізгіш 6-шы стержень-

электрод жалғасады. 

Белгілі ұзындықпен алынған сымтемір 0,0002 г дәлдікпен өлшенеді. 

Тұтандырғыш сымтемірді 8 тәрізді етіп, тұзақ түрінде ортасынан майыстыру 

қажет. Осыдан соң, осы тұзақты 7-ші тостағаншадағы құйылған отынға 
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(жанар майға) батырамыз да, сымтемірдің ұштарын 2 және 6 электродтарға 

бекітеді. 2-ші электрод бомбаны оттегімен толтыру үшін түтікше түрінде 

жасалынған. 

 

 
1 – цилиндр корпусы; 2 – оттегіге арналған түтік; 3 – жабушы қақпақ; 4 

– штуцер; 5 – шығару клапаны; 6 – ток өткізгіш сым; 7 – сұйық отынға 

арналған тостағанша; 8 – тұтандырушы тұзақ  

 

9.6 сурет - Калориметрлік бомбаның сұлбасы 

 

 
1-оттегі толтырылған баллон; 2-реттегіш редуктор; 3-манометр; 4-

термометр; 5- тұтандыруға арналған электр желісі; 6 - калориметрлік бомба; 

7- электлік механикалық араластырғыш; 8-электрлік мотор 

 

9.7 сурет - Жанармайдың жану жылулығын анықтайтын қондырғының 

сызбасы 

 

Мұқият түрде 1-ші цилидрлік корпус 3-ші  қақпақшамен жабылады да, 

бекітетін гайка бұралады. Енді бомба жинаулы болып саналады. 

Оттегі толтырылған баллон мен бомбаның арасында орналасқан 

манометр мен реттегішті іске қосып, калориметрлік бомбаны штуцер және 
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түтік арқылы қажетті қысыммен (газ тәрізді отындар үшін 0,7...0,8МПа, ал 

сұйық отындар үшін 2,9 МПа) қамтамасыз етіледі. Осы қысымның әсерінен 

бомба өздігінен тығыздалынады. 

Бомба тұрақты температуралық қабат пен калориметрлік ыдыстан 

тұратын калориметрге орналастырылады. Калориметрлік ыдысқа суды 

бомбаның қалпақшасына дейін толық болатындай етіп толтырады. Бомбаның 

электродтарын сымтемір арқылы электр қалқаншасымен қосамыз. 

Калориметрді қалпақшасымен жауып, арнайы термометрді орнатамыз. 

Термометрдің барлық шкаласы 50С-қа 0,01 градустық аралықпен бөлінген. 

Тәжірибе алдында араластырғыштың моторы іске қосылады да, 

калориметрлік ыдыстағы суды 5 минут бойы араластырады. 

Тәжірибе үш аралыққа бөлінеді: бастапқы, негізгі, соңғы. 

Бастапқы аралық отынның жануы алдында болып, тәжірибенің 

бастапқы температурасы кезінде калориметрлік жүйе мен қоршаған орта 

арасындағы жылу алмасуды есепке алу үшін қажет. 

Негізгі аралықта отын жанып, бөлінген жылу калориметрлік жүйеге 

беріледі де, оның барлық бөлігінде температура теңеседі. 

Соңғы аралықта тәжірибенің соңғы температуралық жағдайындағы 

калориметрлік жүйе мен қоршаған ортаның арасындағы жылу алмасуы 

есепке алынады. 

Бастапқы аралықта әрбір минут сайын (5 рет) калориметрдегі судың 

температурасын 0,0010С дәлдікпен жазып алу керек. Температураның соңғы 

белгілеуі кезінде, бомбаның қыспасына жалғанған электр тогының тізбегін 

тұйықтаймыз. Осының салдарынан тұтандырғыш сымтемір жанады. 

Негізгі аралық басталғанда, ұшқыннан отын жанады да, одан бөлінген 

жылу бомбаның қабырғасы арқылы суға беріледі. Жылудың біраз бөлігі 

бомбаны қыздыруға жұмсалады, ал ол судың жылулық эквивалентімен 

(алдын ала) өлшенеді. Негізгі аралықта температураны белгілеу әрбір 0,5 

минут сайын жүргізіледі. Басында температураның көтерілуі жылдам болады 

да, соңынан баяулайды. Негізгі аралық температураның алғашқы 

төмендеуіне немесе 2...3 белгілеу біркелкі көрсеткіш болғанға дейін 

жалғасады. Содан соң аралығы 1 минуттан температураның 5 мәнін жазамыз 

да, тәжірибені былайша аяқтаймыз. Араластырғыштың электр жетегін 

ажыратып, калориметрдің қақпағын ашады да, бомба электродтарынан 

сымтемірді ажыратады. 

Бомбаны судан шығарып, сыртын сүртеміз. Содан соң қалпақшасын 

бұрап ашып, газды шығарамыз. Бекітетін гайканы бұрап алып қақпағын 

ашамыз. Сұйықтықты бомбадан төгеміз (бұл сұйық отындағы күкірт пен 

азотты анықтауға қолданады). Бомбаның ішкі бөлігін тазартылған сумен 

жуып, мұқият сүрту керек. Калориметрдің сыртқы ортамен жылу алмасуын 

ескеретін түзеткішті анықтау керек: 
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мұндағы, z – негізгі аралықтың температуралық интервалының (0,5 мин) 

жалпы саны; 

V1, V – 1 минут ішіндегі бастапқы және соңғы периодтағы 

температура өзгеруінің орташа жылдамдығы; 

z1 – температура жылдам көтерілетін негізгі периодтағы 0,5 

минуттық интервал саны. Бұны негізгі периодтағы алғашқы интервалды 

температураның көтерілу шамасына байланыссыз кіргіземіз; 

z2 – негізгі периодтағы температурасы баяу көтерілетін 0,5 

минуттық интервалдың саны. 

Отынның жануы кезінде калориметрлік бомбадағы су сұйық тамшы 

күйінде болғандықтан, бомбада жоғарғы жану жылулығы анықталады: 
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мұндағы, С – калориметрлік жүйедегі жылу сыйымдылығы (әрбір қондырғы 

үшін тәжірибелік жолмен анықталады), кДж/0С; 

t2 – негізгі период температурасының соңы, 0С; 

t1 – тұтандырғышты жағар кездегі судың температурасы, 0С; 

m1 – жанған отынның массасы, кг; 

m2 – тұтандырғыш ретінде алынған сымтемірдің массасы, кг; 

q – тұтандырғыш сымтемірдің үлестік жану жылулығы (темір сым 

үшін 6690; никель үшін 3240; константа – 3240; мыс – 2510). 

Формулада қышқыл түзеуге кеткен жылу есепке алынбайды. Дизель 

жанар майын жаққан кезде жоғарғы үлестік жану жылулығы мына 

формуламен анықталады: 

 

)(  +•−= SQQ б

BB
,                                     (9.11) 

 

мұндағы,  β – күкірттің екі тотығынан пайда болатын күкірт қышқылының 

үлестік жылулығын ескеретін коэффициент (мұның мәні 1% күкірт үшін 94 

кДж/кг-ға тең); 

S – күкірттің жанар майдағы мөлшері, %; 

α – азот қышқылының суда еруі мен түзілуі жылулығын ескеретін 

коэффициент ( жоғары айналымды дизельдерге арналған жанармайлар үшін 

50 кДж/кг. 

Төменгі үлестік жану жылулығы: 

 

)9(25 WHQQ bн +−= ,                                   (9.12) 

                    

мұндағы, H – сутегінің мөлшері, %; 

W – ылғалдың мөлшері (дизель жанар майлары үшін нөлге тең). 

Орындалған жұмыс туралы есеп дайындау. Есеп беруде мына 

мәліметтер қамтылуы керек: 
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- зерттелетін мұнай өнімінің түрі; 

- жану жылулығын анықтау нәтижесі; 

- жану жылулығының стандартқа сай келуі туралы қорытынды. 

 

Тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Отынның құрамында қандай химиялық элементтер болады және олар 

қандай мөлшерде жылу бөліп шығарады? 

2. б

HQ – дегеніміз не? 

3. Qв және Qн  есептеу тәсілімен қалай анықталады? 

4. Нақты қондырғыларда отынды жағу кезінде қандай жану жылулығы 

алынады және не себептен? 

5. Жанғыш қоспаның жану жылулығы дегеніміз не? Ол қалай 

есептеледі? 

 

9.2.6 Ашық тостағаншадағы мұнай өнімдерінің от алу және тұтану 

температураларын анықтау. 

Жұмыстың мақсаты: мұнай өнімдерінің анықталынған от алу және 

тұтану мәндерін ГОСТ-тың қоятын талаптарымен салыстыра отырып, осы 

мұнай өнімінің сапасы және оның іштен жану моторларында қолданылу 

мүмкіндігі туралы қорытынды жасау керек. 

Тапсырмалар: а) мұнай өнімдерінің от алу және тұтану температурасын 

анықтау әдістемесі мен аспаптарын анықтау; б) зерттелетін мұнай 

өнімдерінің от алу және тұтану температураларын анықтау; в) мұнай 

өнімдерінің сапасымен ГОСТ талаптарына сай келуі туралы қысқаша 

қорытынды жасау. 

Жалпы түсінік. Ашық жалынды жақындату салдарынан мұнай өнімінен 

бөлінген будың от алуы үшін қыздырылатын төменгі температураны от алу 

температурасы деп атаймыз. 

Белгілі температурадағы мұнай өнімінің бетіне ашық жалынды 

тақағанда, тек қана от алып қана қоймай, 5 секундтан ұзақ жана бастаса, 

мұнай өнімінің осы температурасын тұтану температурасы деп атаймыз. 

Бұл көрсеткіштер, негізінен, мұнай өнімінің өрт қауіпсіздігін бағалау 

үшін қажет. 

От алу температурасы мұнай өнімінің булану жиілігін және шамалап 

фракциялық құрамын сипаттайды. Мұнай өнімі буының қысымы неғұрлым 

жоғары болса, соғұрлым от алу температурасы төмен болады. 

Жағармайларының от алу температурасы төмен болуы двигательдегі май 

шығынының көбеюіне әкеліп соғады. 

Дизель жанармайының қысқы сорттарындағы от алу температурасы 

35...500С, жазғы түрлері үшін 40...600С, ал дизель мотор майларында 

200...2050С болады. Карбюраторлы двигательдерге арналған мотор майларын 

ашық тостағаншада 4333-48 ГОСТ бойынша анықталады. 

Аспаптар мен құралдар. 1369-42 ГОСТ бойынша мұнай өнімінің от 

алу температурасын анықтауға арналған жабдықтың құрамында 

мыналар болады: шам мен шығыршығы бар штатив; ішкі және сыртқы 
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тостағаншалар; термометр; қыздырғыш құралдар (газбен жанатын немесе 

электр қыздырғыш құрал); құм төсеніш; тамызғыш құрылғы; сыналатын 

мұнай өнімі; арнайы шаблон. 

Жұмыстың орындалуы. Тостағаншаны жоғарғы ернеуінен 12 мм төмен 

деңгейде сыналатын маймен толтырып, шаблонмен толу дәрежесі 

тексеріледі. Май құйылған тостағаншаны құм мен майдың деңгейлерін 

бірдей етіп құмға батырады (9.8 сурет). Майдың ортасына термометрді 

батырамыз. Штативті құралдармен бірге ауаның қозғалысы аз және от алу 

жақсы көрінетін қараңғылау жерге орналастырады. Құрастырылған 

жабдықтарды темір қалқаншамен қоршайды. Ыдыстағы құмды әр минут 

сайын мұнай өнімінің температурасы 100С-қа жеткенге дейін қыздыру керек. 

Ал 400С-тан кейін от алу температурасына дейін минутына 40С-тық шамамен 

қыздырылады. От алу температурасына мөлшермен 100С-тай температура 

жетпей, яғни майдың бетінде аздаған су пайда болған кезде тамызғыш 

құрылғының жалынын тостағанша ішіндегі майдың бетімен жүргізу керек. 

Жалынның ұзындығы 3...4 мм-дей, сынақтың ұзақтығы 2...3 секундтай болуы 

керек. От алудың пайда болуын температура әрбір 20С-қа көтерілген сайын 

тексеріп отырады. От алудың пайда болуы – жылдам жоғалатын көгілдір 

жалынның көрінуі. От алу температурасы ретінде мұнай өнімдерінің бетінде 

алғашқы пайда болған от алу кезіндегі термометрдің көрсеткіш шамасы 

алынады. Егерде түсініксіз (толық емес) от алу пайда болса, онда ол 2...6 

секундтан кейін қайтадан тексерілуі қажет. 

 
 

1 – темометр; 2 – сыналатын мұнай өнімі; 3 – құм; 4 – сыртқы 

тостағанша; 5 – қыздырғыш құрал; 6 – сақинасы бар штатив 

9.8 сурет - От алу температурасын анықтауға арналған құрал 
 

От алу температурасын анықтап болған соң, одан әрі қыздыра отырып 

мұнай өнімінің тұтану температурасын анықтайды. Көбіне бұл температура 

от алу температурасынан 15...250С-қа жоғары болады. 

Орындалған жұмыс туралы есеп дайындау. Есеп беруде мыналар 

қамтылуы керек: а) мұнай өнімінің түрі; б) оталу мен тұтану температурасын 
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анықтау нәтижесі; в) мұнай өнімінің сапасы мен ГОСТ-тың талабына сай 

келуі туралы қортынды. 

 

Тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Мұнай өнімінің от алу және тұтану температурасына анықтама беру. 

2. Ашық тостағаншадағы от алу температурасы қандай мұнай өнімдері 

үшін нормаланады? 

3. Мұнай өнімінің от алу температурасын қандай мақсатпен 

анықтайды? 

4. От алу температурасы бу қысымынан қандай байланыста болады? 

5. Айналымы шапшаң моторларға арналған жағармайдың от алу 

температурасының ең төменгі мәні қандай? 

 

9.2.7 Газ тәрізді отынның құрамындаңы күкіртті сутегінің массалық 

бөлігін анықтау. 

Жұмыстың мақсаты: газ тәрізді жанар май құрамындағы  күкіртті 

сутегінің массалық құрамын анықтауды үйрену. 
Тапсырмалар: а) газ тәрізді отынның құрамындағы күкіртті сутегінің 

массалық шамасын анықтайтын аппараттар мен әдістемесін оқып үйрену; б) 

газ тәрізді отынның құрамындағы күкіртті сутегінің массалық шамасын 

анықтау; в) тұжырымдама жасау. 

Жалпы түсінік. Халық шаруашылығында газ тәрізді отындар 

бағасының арзан болуына, ауаның аз мөлшерде артық берілуі (α= 1,02 .. 

.1,03) кезінде жану мүмкіндігіне және сұйық отынға қарағанда толық 

жануына  байланысты кең өріс алуда.  

Газ тәрізді отындардың көптеген түрлері жоғарғы жану жылулығына 

ие. Мотор газ тәрізді отында жұмыс атқарған кезде картердегі майдың 

сұйытылуы болмауына байланысты мотор тетіктерінің тозуы төмендеп, 

коррозияның жіті көбеюі азаяды. Мұнымен қоса, жанғыш газдар жоғарғы 

детонациялық тұрақтылыққа ие болғандықтан (октан саны 85 бірліктен 

жоғары) мотор жоғарғы сығылу дәрежесінде еркін жұмыс атқара алады, 

осыған орай экономикалық-қуаттылық көрсеткіштің жақсаруына себеп бола 

алады. Моторлардың газда жұмыс атқаруының ең бір жоғарғы ерекшелігі 

болып сұйық отында жұмыс істеген кездегі бөлінген өніммен салыстырғанда 

жану кезінде бөлініп шыққан газдардың улылығының белгілі шамадан төмен 

болуы.    

Негізінде іштен жану моторларына газ отындарынан сығылған немесе 

сұйытылған газдар қолданылады.  

Сығылған газдарға төменгі күдікті (критикалық) температуралық 

нүктелі және 20 МПа қысымға дейін газ күйінде сақталатын газдарды (метан, 

көміртегі оксиді, сутегі, этилен) айтамыз.  

Газ толтыру станцияларында осы газдармен автомобиль баллондарын 

20 МПа қысыммен толтырады. Қалыпты жағдайда баллон сыйымдылығы – 

10 м3, бос баллонның массасы – 65 кг. 

Сығылған газдармен жұмыс істейтін автомобильдердің 
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жанармай аппаратураларындағы байыпты кемшіліктеріне барлық 

баллондардың жоғарғы жалпылай массасы жатады, ол қолдану 

мөлшерін шектеуге әкеліп соғады.  

Сұйытылған газдар болса жоғарғы күдікті (критикалық) 

температуралық нүктелі және қысымды 1 ... 1,5 МПа шамаға жеткізген кезде 

сұйық күйге айналып кетеді.  

Бұл газдарды отын ретінде әртүрлі мақсаттарда пайдалану өте қолайлы, 

олардың қатарында іштен жану моторларын жатқызуға болады, себебі 

газдарды баллондарда, цистерналарда және басқа да ыдыстарда  жоғарғы 

емес қысыммен  сақтауға және тасымалдауға болады. Бірақта артықшылығы 

мен қатар кемшіліктері де кездеседі. Сұйытылған көмірсутек газдары (С3 

және С4 көмірсутектері)  улы болады, сондықтан оларды адам организміне 

әсер ету дәрежесі бойынша төртінші класқа жатқызады. 

Сұйытылған газдарды үш түрлі маркамен шығарады. Олар негізінен 

молекулаларында үш-төрт көмірсутекті атомдары бар пропан-бутанды 

көмірсутектерден және де олардың қоспаларынан тұрады.  

Газ тәрізді отынның құрамында көмірсутектерден басқа күкіртті сутегі 

де болады. Таттық (коррозиялық) белсенділігіне сай оның отын құрамында 

болуы қажетсіз. Стандарт бойынша сығылған және сұйытылған газдардағы 

күкіртті сутегінің мәні 0,02 ... 0,05 г/м3 шектеледі.  

Газдағы күкіртті сутегінің шамасын әртүрлі зертханалық тәсілдермен 

анықтайды. Олардың ішіндегі ең бір қарапайымы – кадмилік. Оның мәнісі 

газдан сірке су қышқылды кадмидің көмегімен күкіртті сутегіні ығыстырып, 

одан әрі қарай қышқыл ортада пайда болған күкіртті кадмийдің бөлінуінде 

және бөлінген күкіртті сутегінің йодометриялық анықталуында.  

Аспаптар мен құралдар. Жұмысты орындау үшін келесі аспаптар мен 

материалдар қажет: газдағы күкіртті сутегіні анықтау үшін қажет аспап; 

әйнек тәжірибеханалық ыдыстар терімі; тұз қышқылының 10 %-тік ертіндісі; 

0,05 және титрланған йод ертіндісі; кадмийдің 5 % -тік сірке су қышқылының 

ертіндісі (кадмийдің сірке су қышқылдық 1 л даяр ертіндісіне 10 см3 

шамасындағы 80%-тік сірке су қышқылын қосады);  0,05 және титрлық 

натрий тиосульфатының ертіндісі; 0,5 %-дық крахмал ертіндісі.  

Газ отынындағы күкіртті сутегіні анықтауға арналған аспап 

сыйымдылығы 250 см3 екі Дрексель әйнегінен 7 (9.9 сурет); газ көлемін 

өлшеуге арналған аспиратордан 2 (олар анализ кезінде сіңіргіштер арқылы 

өтеді); манометрден 3 және аспиратордың жоғарғы тығынына бекітілген 

термометрден 4 тұрады. Аспиратор мен сіңіргіш краны 5 әйнек түтікпен 

жалғанған; аспиратордың төменгі және жоғарғы бутылдары кран  1 арқылы 

жұмсақ шлангпен жалғанған. 

Жұмыстың орындалуы. Жұмыс алдында жиналған аспаптың  бітеулігін 

тексеріледі. Ол үшін бірінші сіңіргішке 100 см3 мөлшерінде 

дистиллияцияланған суды  құяды.  Одан соң 6 кранды және   3 манометр 

түтігін жауып, 1 және 5 крандардың жабық күйінде  аспиратор шөлмегін 

тығынсыз қояды. Егер ауа көбігі суы бар сіңіргіш арқылы өтпесе және де 

аспиратордың жоғарғы шөлмегіндегі су деңгейі өзгермесе аспап бітеу деп 
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саналады. Аспаптың бітеу екенін тексерген соң  Дрексель әйнегіне 50 см3 

шамасында кадмийдің сірке қышқылының ертіндісін құяды. Аспап жұмысқа 

дайын деп саналады.  

 
1, 5 және 6 – крандар; 2 – аспираторлар; 3 – манометр; 4 – термометр;                     

7 – Дрексель әйнегі 

 

9.9 сурет - Күкіртті сутегінің газ тәрізді отындағы мөлшерін 

анықтайтын аспатың сұлбасы 

 

Ыдысты тексеруге арналған газы бар аспаппен (немесе газ 

магистралымен) жалғастырады, ол үшін 1, 5 және 6  крандарды ашып, 

зерттелетін газдардың жіберілуіне жол береді, яғни кадмидің сірке 

қышқылдағы ертіндісі екінші сіңіргіште мөлдір, ал аспиратордағы қысым 

тұрақты түрінде қалады (манометр түтікшесіндегі сұйық бір деңгейде 

болады). Егер күкіртті сутегінің концентрациясы газда аз болса, онда аспап 

арқылы оның бірнеше ондаған литрін өткізеді және оның көлемін өлшеу 

үшін сіңіргіштен кейін ГСБ-400 типті газ есептеуішін қосады. Тексеруге 

арналған газды өткізген соң 6 және 1 крандарды жауып, аспиратордың 

жоғарғы шөлмегінен ағып шыққан судың көлемін, аброметрлік қысымды, 

температура мен газ қысымын өлшейді. 

Кадмий сірке қышқылының ертіндісін сіңірілген күкіртті сутегімен 

бірге Дрексель әйнегінен конус колбаға құяады. Бұған 25 см3 шамасында 0,05 

титрланған және йод ертіндісін, 10 см3 мөлшердегі 10%-дық тұз 

қышқылының ертіндісін құяды. Жылдам тығынды жауып шайқайды да 3 ... 5 

минутқа қараңғы жерге қойып қояды. Одан соң колбаға дистилляцияланған 

суды кадмийдің сірке қышқылындағы ертіндісінен екі есе көп болатындай 

етіп қосады.  

Колбадағы құрамды 0,05 және натрий тиосульфатымен бастапқыда 

ашық сары түске дейін титрлайды, содан соң колбаға 1 ... 2 см3  мөлшерінде 
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0,5 %-дық крахмал ертіндісін құйып, көгілдір күлгін бояудың жоғалып 

кеткеніне дейін титрлауды жалғастырады.  

Сіңірілген күкіртті сутегінің массасын Х (г) мына теңдеу бойынша 

анықтайды: 

 

X= 0,00085 (V1 – V2),                                     (9.12) 

 

мұндағы, 0,00085 – 0,5-тік 1 см3 ге эквивалентті күкіртті сутегінің мөлшері 

мен йод ертіндісі, г;  

V1 – күкіртті сутегіні сөндіруге жұмсалған 0,5-тік және йод 

ертіндісінің көлемі, см3;  

V2 – йодты титрлауға кеткен 0,5-тік және натрий тиосульфаты 

ертіндісінің көлемі, см3.  

Анализденген газдағы күкіртті сутегінің құрамын Х1 (% -дық көлемі 

бойынша) мына формула бойынша есептейді:  
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мұндағы, 22,414 – қалыпты жағдайдағы 1 моль күкіртті сутегінің көлемі, л;  

34 – күкіртті сутегінің молекулярлық массасы;  

Vо – талдауға алынған газдың қалыпты жағдайға келтірілген көлемі, 

смЗ;  

Vз – кадмийдің сірке қышқылы ертіндісінде сіңірілген күкіртті 

сутегідегі шамасына түзетпе, см3. 
Сонда талдауға алынған газдың қалыпты жағдайға келтірілген көлемі: 
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мұндағы, Vt – t температурасы мен В қысымдағы талданатын газ көлемі, см3;  

В – барометрлік қысым, Па;  

w – тәжірибе температурасы t кезіндегі су буының қысымы, Па; 

 t – газ көлемі температурасының өлшемі,оС.  

Кадмийдің сірке қышқылы ертіндісінде сіңірілген күкіртті сутегідегі 

шамасы: 

 

VЗ = O,5535V4,                                          (9.15) 

  

мұндағы, 0,5535 - 1 см3-дегі 0,05-тікке және йод  ертіндісіне сәйкес күкіртті 

сутегінің көлемі , см3;  

V4 – күкіртті сутегіні титрлауға жұмсалған  0,05-тік және йод 

ертіндісінің көлемі, см3.  
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Алынған нәтижені газ тәріздес отынның стандартына қойылған 

талаппен салыстырады.   

Орындалған жұмыс туралы есеп дайындау. Есеп беруде мыналар 

қамтылуы керек: 

- газ тәрізді отынның құрамындағы күкіртті сутегінің массалық 

мөлшерін анықтау нәтижесі; 

- берілген газ тәрізді отынның сапасы туралы қортынды. 

 

Тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Неліктен ауаның артық берілу еселігі бірге жақын болады (α= 1,02.. 

.1,03)? 

2. Газ тәрізді отындарда қандай артықшылық болады? 

3. Газ тәрізді отындар қандай күйлерінде қолданылады? 

4. Сығылған газдар қандай болады? 

5. Сұйытылған газдар қандай болады? 

6. Сығылған газдардың пайдалану шарты. 

7. Сұйытылған газдардың пайдалану шарты. 

8. Сұйытылған газдардың маркасы. 

9. Неліктен күкіртті сутегінің газ тәрізді отында болмауы дұрыс деп 

саналады? 

10. Газ тәрізді отындағы күкіртті сутегіні анықтау тәсілі. 

11. Газ тәрізді отындағы күкіртті сутегіні анықтау үшін аспапты қалай 

даярлайды? 

 

9.2.8 Мұнай өнімдерінің шартты тұтқырлығын анықтау. 

Жұмыстың мақсаты: мұнай өнімдерінің шартты тұтқырлығын 

анықтауды үйрену. 

Тапсырмалар: а) мұнай өнімдерінің шартты тұтқырлығын анықтау 

әдістемесі мен жабдықтарды оқу; б) қарастырылған мұнай өнімдерінің 

шартты тұтқырлығын анықтау; в) қорытынды жасау. 

Жалпы түсінік. Шартты тұтқырлық мұнай өнімі тұтқырлығының өсу 

тұтқырлығынан артық немесе кем екенін көрсетеді және де градуспен 

өрнектеліп 0ВУ-деп белгіленеді. Тәжірибеде көп жағдайда шартты 

тұтқырлық түрлі сұйықтықтардың сипаттамаларын салыстыруға қолданады. 

Шартты тұтқырлықты ВУ пішінді арнайы тұтқырлық анықтағышта 

(вискозиметр) өлшейді. Шартты тұтқырлық ретінде белгілі температурадағы 

200 мл сыналатын сұйықтықтың ВУ пішінді тұтқырлық анықтағыштан ағып 

шыққан уақытының 200С-тағы тазартылған су мөлшерінің осындай көлемінің 

ағу уақытына қатынасын айтады. Осы қатынастың сандық мәні сол 

сұйықтықтың белгілі температурадағы шартты тұтқырлығын шартты 

градуспен сипаттайды. 

Аспаптар мен құралдар. ВУ тұтқырлық анықтағышы, секундомер, 

өлшеуіш стакан, зерттелетін мұнай өнімі (9.10 сурет).  

Тұтқырлық анықтағыштың сыртқы ваннасына суды (800С-тан төменгі 

тұтқырлықты анықтау үшін) немесе от алу температурасы 1800С-дан төмен 



200 

және де тұтқырлығы 20...60 сСт шамасындағы мұнай майын (80...1000С-тағы 

тұтқырлықты анықтау үшін) құяды. 

 

 
1- өлшеуіш колба; 2 – стержень ұясы (саңылау); 3- жылтушы су 

камерасы; 4 – суды араластырғыш қалақша; 5 – қондырғы қаңқасы; 6- 

тіреуіш сирақтар; 7 – май камерасының қақпағы; 8- термометрлер; 9- 

стержень клапан; 10 – суды қыздыруды реттеуші электрлік  реостат. 

 

9.10 сурет - Шартты тұтқырлықты анықтауға арналған қондырғының 

сызбасы 

 

Қуатты реттегішті тұтқырлықты анықтағышқа жалғастырып, тізбекке 

қосамыз. Ыдыстағы сұйықтықты араластырғыштың көмегімен қозғалысқа 

келтіріп, температурасын орнатылған термометрмен анықтайды. Электр 

қуатын реттегіштің көмегімен мұнай өнімінің температурасын сынау уақыты 

ішінде тұрақты ұстаған жөн. 

Стерженьді аздап көтеріп, сұйықтық ағатын саңылауды ашыңқырап 

резервуардағы мұнай өнімінің беті тексерілетін құлақшалардың деңгейіне 

дейін жетуі керек. Құлақшалардың шеті сәл ғана көрінуі керек және де үш 

құлақшаның көрінуі бірдей болуы қажет. Ол үшін тұтқырлық анықтағыштың 

аяғындағы арнайы бұранданы өзгертеміз. Егер мұнай өнімі қажетті 

мөлшерден көбірек ағып кетсе, онда мұнай өнімін аздап тамшылатып 

құямыз. Бұл кезде ауа түйіршіктері пайда болмауы керек. 

Тұтқырлық анықтағыштың сұйықтық ағатын саңылауының астына таза 

өлшеуіш колбаны қоямыз. Термометр орналасқан сыртқы резервуар 

қақпағын стерженімен бірге айналдыра отырып мұнай өнімін араластырамыз. 

Шартты тұтқырлық өндірістік жағдайда кеңінен қолданылғанымен, 

есеп жүзінде қолдануға болмайды. Шартты тұтқырлықты 6258-52 ГОСТ 

бойынша анықтайды. 
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Резервуардағы термометрдің көрсетуі тұтқырлықты анықтайтын 

температураға сай келген уақыттан бастап 5 минут тағы да күтіп, содан соң 

жылдам стерженьді суырып алып, секундомерді де бірден іске қосамыз. 

Мұнай өнімінің деңгейі өлшеуіш колбадағы белгіленген 200 мл 

белгісіне (көпіршік еске алынбайды) жеткен кезде секундомерді тоқтатамыз. 

Мұнай өнімінің ағу уақытын 0,2 с дәлдігімен анықтаймыз. 

Зерттелетін сұйықтықтың ағу уақытын стерженьнің алынған көзінен 

сұйық деңгейінің өлшеуіш колбадағы 200 мл-лік сызыққа дейінгі мұнай 

өнімінің уақыты алынады. 

Белгілі бір температурада зерттеліп отырған мұнай өнімінің шартты 

тұтқырлығын шартты градус бойынша былай есептеп табады: 

 

OH

t
tВУ

2

20


= ,                                                         (9.16) 

 

мұндағы, τt – сынау температурасында анықталатын 200 мл мұнай өнімінің 

тұтқырлық   анықтағыштан ағу уақыты. 
OH2

20 – тұтқырлық анықтағыштың су саны, с. 

Тұтқырлық анықтағыштың тұрақтылығы немесе су саны (200С-тағы 

200 мл таза судың саңылау арқылы ағуы) 51±1-ге тең. 

Қатар жүргізілген сынақтардың айырмашылықтары уақыттың 

шамасына қарай қандай болатыны 9.4-кестеде келтірілген. 

 

9.4 кесте - Қатар жүргізілген сынақтардың айырмашылықтары 

Ағу уақыты, с 250 251-500 501-1000 1000 жоғары 

Қатар 

жүргізілген 

екі сынақтың 

арасындағы 

айырмашылық 

           

 

1 

           

 

3 

           

 

5 

          

 

10 

 
Орындалған жұмыс туралы есеп дайындау. Есеп беруде мыналар 

қамтылуы керек: а) мұнай өнімінің түрі; б) мұнай өнімінің шартты 

тұтқырлығын анықтаудың нәтижесі; в) зерттелген мұнай өнімінің сапасы 

туралы тұжырымдама беру.  

 

Тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Шартты тұтқырлық дегеніміз не? Оны қай кезде пайдаланады? 

2. Тұтқырлық анықтағыштың су саны туралы түсінік. 

3. Шартты тұтқырлықты анықтау неге негізделген? 

4. Мұнай өнімінің шартты тұтқырлығының өлшем бірлігі. 

 

9.2.9 Мұнай өнімдерінің кинематикалық тұтқырлығын анықтау. 
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Жұмыстың мақсаты: кинематикалық тұтқырлықтың табылған 

мәндеріне байланысты зерттелетін үлгі түрін анықтау, оның пайдалану 

қасиеті мен іштен жану моторларында қолдану мүмкіндігі жөнінде 

қорытынды жасау. 

Тапсырмалар: а) кинематикалық тұтқырлықты анықтау әдістері мен 

оған қолданылатын аспаптарды оқып үйрену; б) кинематикалық 

тұтқырлықты 50,75 және 1000С температуралық мәндерінде анықтау; в) 

температуралық-тұтқырлықты қисық сызығын тұрғызу және тұтқырлық 

индексін анықтау. 

Жалпы түсінік. Сыртқы күш әсерінен туындаған сұйықтық 

бөлшектерінің қозғалысына қарсы тұру қасиеті тұтқырлық немесе ішкі 

үйкеліс деп аталады. 

Ішкі үйкелістің өзіндік немесе кинематикалық тұтқырлық 

коэффициенті дегеніміз сұйықтықтың қатар жатқан 1 см2 аудандағы екі 

қабатының бір-бірінен 1 см ара қашықтықта орналасқан 1 дин күштің 

әсерінен осы екі қабат салыстырмалы түрде 1см/с жылдамдықпен орын 

ауыстырғандағы кедергі күшінің тығыздыққа қатынасын айтады. 

Кинематикалық тұтқырлықтың өлшем бірлігі – стокс (Ст), яғни 1см2/с-

қа тең немесе 10-2 шамасына тең болса сантистокс (сСт). 

Тұтқырлық қоспа түзу мен шашырау процесіне үлкен әсерін тигізеді 

және дизель жанармайының пайдалану қасиетін бағалайтын қажетті 

параметр болып табылады. Жанармайға қойылған мемлекеттік стандарт 

бойынша шапшаң қозғалыстағы дизель двигательдері үшін кинематикалық 

тұтқырлық қысқа мерзімде 2-3сСт, ал жазда 3-6сСт шамасында 200С-дағы 

температурада белгіленеді. 

Жағармайлар үшін тұтқырлық негізгі көрсеткіштердің бірі болып 

саналып, осы майлардың моторларда қолданылу мүмкіндігін анықтайды. 
Мұның себебі түрлі температурада, жылдамдықта, қуатта жұмыс істеу 

кезінде сұйықтықта үйкеліс болуын қамтамасыз етуге байланысты. 

Температураға байланысты тұтқырлықтың өзгеруін сипаттайтын 

көрсеткіш ретінде температурасы 500С-тағы кинематикалық тұтқырлықтың 

1000С-тағы тұтқырлығына қатынасы қабылданады. 

Аспаптар мен құралдар. ВПЖ-2 бейнелі тар түтікті әйнек вискозиметр, 

термометр, стакан-термостат, электрлік қыздырғыш (9.11 сурет), резеңкелі 

груша, секунд өлшегіш. 

Жұмыстың орындалуы. Мұнай өнімдерінің тұтқырлығын анықтау 

алдында вискозиметр мұқият жуылып, кептірілуі қажет. Вискозиметр 

алдымен бірнеше рет бензинмен, содан соң петролинейлік эфирмен жуылуы 

керек. Осыдан кейін  вискозиметрді тазартылған сумен шайып кептіреді.  

Сұйықтықтың ағып кету уақытын анықтау үшін, сұйықтық ағып 

шығатын түтіктің аузына резеңкелі майысқақ түтік арқылы алмұрт тәрізді 

резеңке (груша) жалғанады. Вискозиметрді төңкеріп, оның бүгілген бөлігін 

мұнай өнімі құйылған ыдысқа батырамыз да, одан алмұрт тәрізді резеңкенің 

көмегімен немесе басқа әдіспен әйнек ыдыстың (б) деген белгісіне дейін 

мұнай өнімін сорамыз. 
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1 – термометр; 2 – сұйықтық құйылатын ауыз; 3 – алмұрт тәрізді 

резеңке; 4 – электрлік қыздырғыш; 5 – ВПЖ тұтқырлық анықтағышы; 6 – 

стакан-термостат 

9.11 сурет - Мұнай өнімінің тұтқырлығын анықтауға арналған 

құралдың сызбасы 

 

Бұл кезде мұнай өнімінде ауа түйіршіктері пайда болмауы керек. 

Сорылып жатқан мұнай өнімі (б) сызығына жеткен кезде вискозиметрді 

ыдыстан шығарып алады да, жылдам аударып қалыпты жағдайда келтіреміз. 

Вискозиметрдің сыртқа берілген жағындағы мұнай өнімінің артылған 

мөлшері тазартылады да оған резеңкелі түтік кигізіледі.  

Вискозиметрді термостатқа орналастырған кезде, оның жоғарғы 

орналасқан көлемі термостаттағы сұйықтық деңгейінен төмен болуы керек. 

Вискозиметрді 15 минуттан артық ұстаған соң, яғни белгілі 

температурада (дизель жанармайы үшін 200С, мотор майлары үшін 500С және 

1000С) зерттелетін мұнай өнімін жоғарғы көлемінің 1/3 бөлігіне дейін сорып 

толтырады. Вискозиметрдің бүгілген бөлігін атмосферамен жалғастырып, 

сұйықтық деңгейінің а сызығынан б сызығына дейінгі сұйықтық деңгейінің 

аққан уақыты анықталады. Тәжірибе 3 мәрте қайталанады да, оның 

арифметикалық орташа шамасы анықталады. Осы зерттеулердегі өлшеу 

уақыты мәндерінің айырмашылықтары 0,40С артпауы керек. 

Кинематикалық тұтқырлықты мына формуламен анықтайды: 

 

ν = c ּτорт, сСт,                                                       (9.16) 
   

мұндағы, С – вискозиметр тұрақтылығы, сСт/с; 



204 

τорт – вискозиметрдегі мұнай өнімінің ағу уақытының 

арифметикалық орташа мәні, с. 

Зерттеу нәтижесінде  ν50/ ν100 қатынастары анықталады да, осы шама 

бойынша зерттелген жанар майды немесе жағармайды сипаттайды 

(мемлекеттік стандартпен салыстырылады). 

Орындалған жұмыс туралы есеп дайындау. Есеп беруде мыналар 

қамтылуы керек: а) мұнай өнімінің түрі; б) вискозиметрдің сипаттамасы (N..., 

тар түтікше диаметрі, тұрақтылығы); в) вискозиметр тар түтікшесі арқылы 

мұнай өнімінің аққан уақытын секундпен өлшеу нәтижесі және оның орташа 

мәні; г) өнімнің кинематикалық тұтқырлығын берілген формула бойынша 

есептеу керек. д) ГОСТ-тың нұсқауына және мұнай өнімінің тұтқырлық 

қасиетіне сай жарамдылығы мен пайдаланылуы туралы қорытынды. 

 

9.5 кесте - Байқаулар мен есептеулердің нәтижесі 

Зерт 

теу  
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пера 

тура 
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0С  
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ғы, 

мм2/с2 

Ағу уақыты Ағу  

орташа 

ариф 

метика 

лық 

шамасы, 

С(τорт) 

Кине 

мати 

калық 

тұтқыр 

лық,  

ν = c ּτорт. 

1 2   3 

        

 

Тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Тұтқырлық дегеніміз не? Ол жанармайдың қандай сапалық 

көрсеткішін сипаттайды (анықтайды)? 

2. Жанармай мен жағармайдың тұтқырлығы қандай температурада  

белгіленген? 

3. Кинематикалық тұтқырлықтың динамикалық тұтқырлықтан қандай  

айырмашылығы бар? 

4. Кинематикалық тұтқырлықты анықтау неге негізделген? 

5. Вискозиметрдің тұрақтылығы дегеніміз не? 

 

9.2.10 Мотор майларының тұтқырлық температуралық  қасиетін 

анықтау. 

Жұмыстың мақсаты: мотор майының тұтқырлық-температуралық 

қасиетін анықтау тәсілімен танысып, зерттеу нәтижесін стандарттың 

талабымен салыстырып майдың сапасы және оның қолданалу мүмкіндігі 

туралы қортынды жасау. 

Тапсырмалар: а) мотор майының тұтқырлық-температуралық қасиетін 

анықтау тәсілі мен аппаратураларды оқып үйрену; б) мотор майының 

тұтқырлық индексін анықтау; в) зерттелген мотор майының пайдалану 

қасиеті туралы қортынды жасау. 

Жалпы түсінік. Тұтқырлық мотор майының негізгі параметрі болып 

саналады. Ол бойынша майды маркалайды. Мотордың жұмысшы 
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температурасы кезінде үйкелісетін тетіктердің майлануы мен тозуы мотор 

майының тұтқырлығына байланысты болады. Мотор майының тұтқырлығы 

температураға байланысты өзгереді: температура өскен сайын тұтқырлық 

төмендейді. Май тұтқырлығының өзгеру жиілігі әр түрлі мотор майлары 

үшін біркелкі болмайды. Тұтқырлық температуралық қисығының сипаты 

тұтқырлық индексімен бағаланады (ИВ).  

Тұтқырлық индексі май тұтқырлығының температураға байланысты 

өзгеруін сипаттайды, яғни майдың тұтқырлық температуралық қисығының 

еңкіштігін көрсетеді.  

Жоғары индексті мотор майының тұтқырлығы температура өзгергенде 

баяу өзгереді, ал төмен индексті май тұтқырлығы керісінше жылдамрақ 

өзгереді.  

Майдың тұтқырлық индексін шартты бірлікпен бағалайды. Оны 

сыналатын майдың тұтқырлық қисығын екі эталондық майдың ұқсас 

қисықтарымен салыстыру арқылы анықтайды. Оның біреуінің қисығы өте 

жазықтау түрде сипатталып, оның тұтқырлық индексі 100 ге тең деп саналса, 

екіншісінің қисығы тігірек болады да, тұтқырлық индексі 0 бірлікке теңгеріп 

қабылданады. 100оС температурада эталондық және сыналатын майлардың 

тұтқырлықтары бірдей болады.  

Тұтқырлық индексі өте жоғары мотор майлардың техникалық 

пайдалану қасиеттері жоғары болады. Мотор майларының тұтқырлық 

индексін көтеру үшін оған тұтқырлатқыш қоспалар қосады.  

Қоюланған деп құрамында тұтқырлық қоспасы бар майлар саналады. 

Аз тұтқырлықты минеральды майлар жазыңқы қисықтармен сипатталады. 

Бұл майларға тұтқырлатқыш (полиизобутиленді және полиалкилме-

такрилаты) қоспаларды араластырады. 100оС температурада тұтқырлатқыш 

қоспа араластыру арқылы тұтқырлығын жоғарлатып қоюланған мотор майын 

алады, ал 0оС да тұтқырлығы аз тұтқырлықты қоюлатылмаған минералды 

маймен пара пар болады. Сонымен тұтқырлық температурасының қисығы 

жазыңқы және тұтқырлық индексі жоғары қоюлатылған май алынады. 

Қоюлатылған майдың тұтқырлық температуралық және төменгі 

температурадағы аққыштық қасиеті жоғары болады. Мұнымен қоса жылдың 

суық кездерінде мотордың жылдам от алуына мүмкіндік береді, күйенің 

түзілу мөлшері аз және үйкеліске кететін қуат шығынын төмендетіп, 

жанармайды үнемдеуге мүмкіндік береді.   

Тұтқырлық индексін есептеу үшін сыналатын майдың 40 және 100оС 

дағы кинематикалық тұтқырлығын анықтайды. Анықталу тәртібі №10 

жұмыста келтірілген.  

Нәтижелерді өңдеу. Тұтқырлық индексі ТИ (ИВ) мына формулалар 

бойынша есептеледі:  
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мұндағы, v – 40оС-дағы индекс тұтқырлығы 0-ге тең, ал 100оС-да 

кинематикалық тұтқырлығы сыналатын майдың тұтқырлығындай шама, 

мм2/с (сСт);  

v1 – 40oC-дағы сыналатын майдың  кинематикалық тұтқырлығы, 

мм2/с (сСт);  

v2 – 40оС-дағы  индекс тұтқырлығы 100-ге тең, ал 100оС-да 

кинематикалық тұтқырлығы сыналатын майдың тұтқырлығындай шама, 

мм2/с (сСт),  

Егер 100оС-дағы майдың кинематикалық тұтқырлығы 2 ... 70 мм2/с 

(сСт) аралығында болса, онда ТИ (ИВ) мына формула бойынша анықталады: 

  

v3=  v - v2.                                               (9.19) 

 

v мен v3 –тің мәндерін 9.11-кестелерінен алады. Егер сыналған мотор 

майының табылған кинематикалық тұтқырлығы бұл кестеде келтірілмесе, 

онда бұл шаманы келтірілген аралықтағы мәндерін пайдаланып сызықтық 

интерполяция тәсілімен анықтайды.    

Мотор майының тұтқырлық индексін бүтін санға дейін дөңгелектейді. 

Есептеудің дәлдігі 95 %-дық сенімділік ықтималдық бойынша 9.11-кестедегі 

мәліметтерге сай болуы керек.  

Егер сыналатын майдың кинематикалық тұтқырлығының өлшенген 

мәні кестедегі мәнге сай келмесе, бірақ келтірілген мәндер аралығында 

орналасқан жағдайда бұл мәндерді сызықтық интерполяция тәсілімен 

анықтайды.  

Есеп жүргізу мысалы. Жүргізілген сынау нәтижесінде 40оС-дағы 

сыналған мотор майының тұтқырлығы 61,58 мм2/с (сСт), ал 100°С кезінде  8 

мм2/с (сСт) екенін көрсетті.  

3.7-кесте бойынша   v=100, v3=40,4 мм2/с (сСт) мәндерін табамыз. 

Алынған мәліметтерді 6.2 теңдеуіне қояды.  

 

ИВ= [(100 -61,58):40,4] 100= 95,1. 

Тұтқырлық индексін бүтін санға дейін дөңгелектейді: ИВ = 95.  

Кесте бойынша 8 мм2/с (сСт) кинематикалық тұтқырлық үшін 

қайталануы мен анықталуын анықтаймыз:  

ИТ(ИВ)=0 қайталануы – 1,9, анықталуы – 3,7.  

ТИ(ИВ)=100 қайталануы – 1,1, анықталуы – 2,2.  

Интерполяцияның мәні бойынша ТИ(ИВ) = 95 болса, қайталануы – 

1,14, анықталуы – 2,28.  

 

9.2.11 Консистенттік қою жағармайлардың тамшы таму 

температурасын анықтау. 
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Жұмыстың мақсаты: созылмалы жағармайларының тамшы таму 

температурасын анықтау тәсілімен танысып, табылған мәндерді мемлекеттік 

стандарттағы (ГОСТ) белгіленген мәндермен салыстыра отырып, созылмалы 

қою жағармайдың сапасына қорытынды жасау және олардың қолданылатын 

мүмкіндіктерін анықтау керек. 

 

9.10 кесте - Тұтқырлық индексін анықтауға 

100оС-дағы 

кинематикалық 

тұтқырлық, 

мм2/с 

Дәлдігі 

ТИ(ИВ)=0 ТИ(ИВ)=100 

Қайталануы Анықталуы Қайталануы Анықталуы 

4 2,4 4,8 1,7 3,4 

6 2,1 4,2 1,3 2,6 

8 1,9 3,7 1,1 2,2 

15 1,5 3,0 0,7 1,4 

30 1,2 2,5 0,4 0,9 

 

9.11 кесте - Майдың кинематикалық тұтқырлығының мәні 100 ОС, 

мм2/с (сСт) 
100оС 

кинемати- 

калық 

тұтқырлық 

 

 

v 

 

 

v3 

 

 

v2 

100оС 

кинемати- 

калық 

тұтқырлық 

 

 

v 

 

 

v3 

 

 

v2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6,0 57,97 19,78  38,19 11,1  176,6 80,20 96,45 

6,1 59,74 20,57 39,17 11,2 179,4 81,65 97,71 

6,2 61,52 21,38 40,15 11,3 182,1 83,13 98,97 

6,3 63,32 22,19 41,13 11,4 184,9 84,63  100,2 

6,4 65,18 23,03 42,14 11,5 187,6 86,10  101,5 

6,5 67,12 23,94 43,18 11,6 190,4 87,61  102,8 

6,6 69,16 24,92 44,24 11,7 193,3 89,18  104,1 

6,7 71,29 25,96 45,33 11,8 196,2 90,75  105,4 

6,8 73,48 27,04  46,44 11,9 199,0 92,30 106,7 

6,9 75,72 28,21 47,51 12,0 201,9 93,87  108,0 

7,0 78,00 29,43 48,57 12,1 204,8 95,47  109,4 

7,1 80,25 30,63 49,61 12,2 207,8 97,07  110,7 

7,2 82,39 31,70 50,69 12,3 210,7 98,66  112,0 

7,3 84,53 32,74 51,78 12,4 213,6 100,3 113,3 

7,4 86,66 33,79 52,88 12,5 216,6 101,9 114,7 

7,5 88,85 34,87 53,98 12,6 219,6 103,6 116,0 

7,6 91,04 35,94 55,09 12,7 222,6 105,3 117,4 

7,7 93,20 37,01 56,20 12,8 225,7 107,0 118,7 

7,8 95,43 38,12 57,31 12,9 228,8 108,7 120,1 

7,9 97,72 39,27 58,45 13,0 231,9 110,4 121,5 

8,0 100,0 40,40  59,60 13,1 235,0 112,1 122,9 

8,1 102,3 41,57 60,74 13,2 238,1 113,8 124,2 
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9.11 - кестенің жалғасы 
1 2 3 4 5 6 7 8 

8,2 104,6 42,72 61,89 13,3 241,2 115,6 125,6 

8,3 106,9 43,85 63,05 13,4 244,3 117,3 127,0 

8,4 109,2 45,01 64,18 13,5 247,4 119,0 128,4 

8,5 111,5 46,19 65,32 13,6 250,6 120,8 129,8 

8,6 113,9 47,40  66,48 13,7 253,8 122,6 131,2 

8,7 116,2 48,57 67,64 13,8 257,0 124,4 132,6 

8,8 118,5 49,75 68,79 13,9 260,1 126,2 134,0 

8,9 120,9 50,90 69,94 14,0 263,3 128;0 135,4 

9,0 123,3 52,20 71,10 14,1 266,6 129,8 136,8 

9,1 125;1 53,40 72,27 14,2 269,8 131,6 138,2 

9,2 128,0 54,61 73,42 14,3 273,0 133,5 139,6 

9,3  130,4 55,84 74,57 14,4 276,3 135,3 141,0 

9,4 132,8 57,10 75,73 14,5 279,6 137,2 142,4 

9,5 135,3 58,36 76,91 14,6 283,0 139,1 143,9 

9,6 137,7 59,68 78.08 14,7 286,4 141 ,1 145,3 

9,7 140,1 60,87 79,27 14,8 289,7 142,9 146,8 

9,8 142,7 62,22 80,46 14,9 293,0 144,8 148,2 

9,9 145,2 63,54 81,67 15,0 296,5 146,8 149,7 

10,0 147,7 64,86 82,87 15,1 300,0 148,8 151,2 

10,1 150,3 66,22 84,08 15,2 303,4 150,8 152,6 

10,2 152,9 67,56 85,30 15,3 306,9 152,8 154,1 

10,3 155,4 68,90 86,51 15,4 310,3 154,8 155,6 

10,4 158,0 70,25 87,72 15,5 313,9 156,9 157,0 

10,5 160,6 71,63 88,95 15,6 317,5 158,9 158,6 

10,6 163,2 73,00 90,19 15,7 321,1 161,0 160,4 

10,7 165,8 74,42 91,40 15,8 324,6 163,0 161,6 

10,8 168,5 75,86 92,65 15,9 328,3 165,2 163,1 

10,9 171,2 77,33 93,92 16,0 331,9 167,3 164,6 

11,0 173,9 78,75 95,19 16,1 333,9 168,2 167,1 

 

Тапсырмалар: а) консистенттік қою жағармайдың тамшы таму 

температурасын анықтау тәсілін және қажетті құрал-жабдықтарды оқып 

үйрену; б) берілген үлгінің тамшы таму температурасын анықтау; в) берілген 

үлгідегідей жағармайдың пайдаланылу қасиеттері туралы қорытынды жасау. 

Жалпы түсінік. Консистенттік қою жағармайлардың тамшы таму 

температурасы деп арнайы тостағаншаға орналасқан қою жағармайдың 

белгілі жағдайда қыздырылған кезде бірінші тамшысы тамған кездегі 

температурасын айтады. 

Тамшы таму температурасын, яғни майдың үйкеліс тораптарынан ағып 

кету жағдайындағы жоғарғы температуралық шегін сипаттайтын шаманы 

шартты балқу температурасы деп атайды.  
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Металл беттерді қорғап және үйкелісетін тетіктерді (деталь) толық 

маймен қамтамасыз ету үшін, майдың жұмысшы температурасы тамшы таму 

температурасынан 10...120С-қа төмен болуы керек. 

Әмбебап жағар майлары, олардың ішіндегі ауыл шаруашылығында 

қолданылатындары мынадай тамшы таму температурасымен шектеледі: УН-

40 жағармайы 600С-қа дейін; 2С жағармайы 1000С-қа дейін; УТ жағармайы 

1000С-қа дейін. Төменгі кестеде кейбір қою жағармайлардың қолданылудағы 

температуралық аралықтары мен тамшы таму температурасы көрсетілген. 

Аспаптар мен құралдар. Сыналатын жағармай үшін төменгі жағында 

метал гильзасы бар, термометрден тұратын Убеллоде приборы, химиялық 

стакан, ұзындығы 180...200 мм және диаметрі 40...50 мм құрал, 

араластырғыш, шпатель (қалақша), тор және т. б. қажетті бөлшектер. 

Құралдың жиналған түрдегі сызбасы 9.12 -суретте көрсетілген. 

Жұмыстың орындалуы. Жағар майдың тамшы таму температурасын 

6793-74 ГОСТ бойынша жоғарыда аталған құралдар арқылы анықтайды. 

Тәжірибені жүргізу алдында құрал бөліктерінің бүтін және түгел екенін 

анықтайды. Содан соң абайлап тостағаншаны гильзадан шығарып алып, 

шпательдің көмегімен ауа көпіршіктерін енгізбей майға толтырады. 

9.12 кесте - Қою жағар майлардың қолданылудағы температуралық 

аралықтары мен тамшы таму температурасы 

Жағар майдың 

түрлері 

Тамшы таму 

температурасы, 0С 

Пайдалану аралық 

температурасы, 0С 

Солидол – С 85...105 20...65 

Пресс солидол – С 85...95 30...50 

Графитная – УС 77...90 20...65 

Литол – 24 185...205 40...130 

Фиол – 1 185...200 40...120 

Униол – 1 230...260 30...150 

ЦИАТИМ – 221 200...220 60...150 

ЦИАТИМ – 201 175...190 60...90 

Смазка № 158 140...160 40...120 

КСБ 150...190 30...110 

Май толтырылған тостағаншаның жоғарғы шеті гильзаның ішкі 

жағындағы томпаққа тіреліп орналасады. Осы кезде тостағаншаның 

саңылауынан майдың біраз мөлшері ығыстырылып шығарылады. 

Ығыстырылып шыққан майды алып тастау керек. Пробирканың түбіне 

дөңгелек ақ қағаз (сүзгілік) орналастырады, осыдан соң Убеллоде құралын 

жиналған түрінде тостағаншаның төменгі жағы ыдыстың түбінен 25 мм 

аралықта орналастырады. Пробирканы термостаттандыратын сұйықтық 

құйылған стаканға қатаң түрде тігінен батырып қоямыз. 

Электроқыздырғыштың көмегімен стакандағы сұйықтықты баяулап 

қыздырып, араластырғыштың көмегімен қайта-қайта араластырады. Бірінші 

тамшы тамған кездегі термометрдің көрсеткен температурасын жазып алу 

керек. 
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1-электр қыздырғыш;  2 – колба; 3 – май толтырғыш тостағанша; 4 – 

әйнек пробирка; 5- ақ қағаз; 6 – термометр  

9.12 сурет – Қою жағармайдың температурасын анықтауға арналған 

құралдың сызбасы 

 

Орындалған жұмыс туралы есеп дайындау. Есеп беруде мыналар 

қамтылуы керек: а) тамшы пайда болу температурасын анықтаудың 

нәтижесі; б) тамшы таму температурасын анықтау нәтижесі; в) қою жағар 

майдың анықталынған тамшы таму температурасын ГОСТ-тың 

көрсеткішімен салыстыру керек. 

Тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Тамшы пайда болу температурасын қандай мақсатпен анықтау 

керек? 

2. Тамшы пайда болу мен тамшы таму температураларының айырмасы  

нені көрсетеді? 

3. Белгілі үйкеліс тораптарында немесе басқа орындарда қою 

жағармайдың пайдалануға жарамды екенін қалай анықтауға болады? 

9.2.12 Консистенттік қою майдың пенетрациялық санын анықтау. 

Жұмыстың мақсаты. сыналатын қою консистенттік майдың 

пенетрациялық санын анықтап, оның сапасына баға беру. 

Тапсырмалар: а) лабораториялық пенетрометрдің (ЛП) жұмыс істеу 

мәнісі мен құрылысын оқу; б) жазылған тәртіп бойынша тәжірибе жүргізу; в) 

алынған нәтижелерді өңдеп, ГОСТ-тың көрсеткішімен салыстыру. 

Жалпы түсінік. Қою майлардың негізгі талаптарының бірі – жұмыс 

істелетін жағдайға сай пенетрациямен, яғни тетіктерден ағып кетпейтіндей 

қоюлықпен қамтамасыз етілуі керек. 

Пенетрация майдың қоюлығын сипаттайды. Ол арнайы қатты дененің 

(ине немесе конус) бату тереңдігімен бағаланады. Бату тереңдігі 
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миллиметрдің оннан бір бөлігімен өрнектеледі. Пенетрация саны неғұрлым 

көп болса, майдың консистенциясы (қоюлығы) соғұрлым төмен болады. 

Пенетрациясы жоғары майды қыста қолданады да, жазда пенетрация саны 

азын қолданады. Жалпы маусымдық майлар үшін пенетрация саны 200...300 

аралығында болады (9.13 кесте). 

Төмендегі кестеде ауыл шаруашылығында қолданылатын кейбір қою 

майлардың 250С-тағы пенетрация санының мәндері келтірілген. 

 

9.13 кесте – Қою майлардың пенетрациясы 

Майлар 
250С-дағы 

пенетрация 

Солидол – С 270...330 

Пресс Солидол – С 330...360 

Графитная УССА 250...270 

Литол – 24 220...250 

Фиол – 1 310...340 

Униол – 1 280...320 

ЦИАТИМ 221 280...320 

ЦИАТИМ 201 290...320 

Лита 290...320 

Смазка №158 305 

КСБ 245...275 

Консталин 225...275 

ГОИ - 54 230...265 

 

Аспаптар мен құралдар. Консистенттік майдың пенетрациялық санын 

анықтау үшін мынадай құралдар қолданылады:  9.13-суретте  көрсетілген 

конусымен арластырғышы бар лабораториялық пенетрация (ЛП) өлшеу 

бөлігі  10С-тан тұратын 1000С-тық әйнек термометр, секунд өлшеуіш, су 

немесе май құйылған биіктігі 110мм, диаметрі 200мм ыдыс. 

Жұмыстың орындалуы. Пенетрацияны анықтау алдында зерттелетін 

майды араластыратын ыдысқа жағу арқылы май ішінде ауа қалталарын 

қалдырмай толтырады. Толтырылатын майдың көлемі араластырғыш ыдыс 

көлемінен мөлшермен 15% артық болуы керек.  

 



212 

 
1 – табаны; 2 – сүйеніш; 3 – орнықтырғыш; 4 – бұранда; 5 – айналушы 

диск; 6 – циферблат; 7 – тіл; 8 – иық; 9 – баспа түйме; 10 – конус; 11 – айна; 

12 – бұранданың басы; 13 – цилиндрдегі зерттелетін май. 

9.13 сурет – Пенетрометр 

 

Май толтырылған ыдыстың қақпағын тығыздап жауып, оны зерттелуші 

майдың стандартпен бекітілген температурасы мен уақытына сай 

термостатқа түсіру керек. Белгіленген уақыт өткен соң ыдысты термостаттан 

шығарып алып, 1 минуттың ішінде 60 рет араластырғыштың тұтқасын 

көтеріп, түсіреміз. Араластыру аяқталысымен май салынған ыдыстың 

қақпағын ашып, 15 минуттай термостатта ұстаймыз (яғни зерттелу 

температурасы 250С болғанда). 

Бұдан соң май салынған қорапты пенетрометр орналасқан бетке қойып 

майдың бетін пышақпен мұқият тегістейміз (артық майды алып тастау 

керек). Плунжерде бекітілген конустың ұшы сыналатын майдың бетімен 

жанастырылады. Конустың май бетімен жанасу дұрыстығы 

шағылыстырғыштың (айнаның) көмегімен анықталынады. Рейканың төменгі 

жағы плунжердің жоғарғы жағымен жанасқанша қозғайды. Содан соң 

индикатордың тілі шкаладағы нөлдік қалыпқа қойылады. Секунд өлшеуішті 

пенетрометрдің баспа түймесін басқан кезде іске қосу керек. Конустың майға 

еркін батуы үшін, түймені басулы жағдайда 5 секундтай ұстау керек. Конус 

майға батқан кезде қораптың қабырғасына тимей тұру керек. Рейканың 



213 

төменгі шеті плунжердің жоғарғы шетімен жанасқанша қозғау керек. Сонда 

индикатордың тілі конустың майға ену шамасын, яғни консистентті майдың 

пенетрациялық санын көрсетеді. Анықтау жұмысы 5 рет қайталанып, 

пенетрациялық санның шамасы ретінде арифметикалық ортасы 

қабылданады. 

Қайталап анықтау алдында пенетрометрдің плунжермен конусын 

мұқият түрде мақтамен құрғатып сүрту керек. Ал қораптағы майдың бетін 

қайтадан тегістейді. 

Зерттеу кезінде анықталынған нәтижелер арифметикалық орташа 

шамадан 3%-дан артық ауытқымауы керек. Егер аталынған айырмашылық 

3%-дан көп болса, онда зерттеу жұмысы он рет жүргізілуі керек. Бұл 

жағдайда арифметикалық орташа шамадан ауытқу 6%-дан аспауы керек. 

Орындалған жұмыс туралы есеп дайындау. Есеп беруде мыналар 

қамтылуы керек: а) анықтаудың әрқайсысының нәтижесі мен олардың 

арифметикалық орташа шамасы; б) пенетрация санының стандарт бойынша 

шамасы және май сапасы туралы қорытынды. 

 

Тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Қою майлағыш зат дегеніміз не? Олар қайда пайдаланылады?  

2. Қою майлардың пенетрациясы нені сипаттайды? 

3. Май пенетрациясының шамасы немен өлшенеді? 

4. Пенетрациялық санды анықтау кезінде қандай тиісті жағдайлар 

ұсталынуы қажет? 

5. Температура өскен сайын пенетрация саны қалай өзгереді? 

 

9.2.13 Мұнай өнімдерінің сапасын қарапайым тәсілдермен анықтау. 

Жұмыстың мақсаты. мұнай өнімдерінің сапасын қарапайым 

тәсілдермен анықтау және олардың қасиеттерінің пайдалану талаптарына сай 

болуын бағалау. 

Тапсырмалар: а) мұнай өнімдерінің үлгілеріндегі механикалық 

қоспалар мен қарамай заттарының бар екенін анықтау; б) майдың 

тұтқырлығын эталондық майдың тұтқырлығымен салыстыру арқылы 

анықтау; в) пластикалық қою майдың қабаттарға бөлінуін және қанықпаған 

көмірсутектердің бар екенін анықтау; г) қойылатын талаптарға пайдалану 

қасиеттерінің сай болуы туралы қорытынды жасау. 

Жалпы түсінік. Мұнай өнімдері өндіруші зауыттардан машиналардың 

май құятын ыдыстарына дейінгі жүрген жолда олар бір ыдыстан екінші 

ыдысқа құйылып, ыдыс түбіндегі қалдықтармен араласады. Кейбір жағдайда 

тіпті тиісті ережелерден ауытқып кетіп, белгіленген уақыттан ұзақ мерзімде 

сақталуы мүмкін. Осы кезеңдердің бәрінде де мұнай өнімдері қасиеттерінің 

өзгеруі байқалып, сапалық және мөлшерлік шамаларының төмендеуі мүмкін. 

Сапасыз мұнай өнімдерін қолданудан сақ болу үшін, оның сапасын 

тексеріп және стандарттың нұсқауына сай келуін қадағалап отыру қажет. 

Шаруашылық жағдайларда мұнай өнімдеріне талдау жасау үшін, 

салыстырмалы қарапайым әдістерді қолданады. Бұл әдістер өнімнің 
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параметрлерін анықтаумен қатар пайдалану нұсқаларына сай келетінін 

анықтауға және осының нәтижесінде мұнай өнімінің жарамдылығы туралы 

қорытынды жасауға мүмкіндік береді. 

Мұнай өнімдерінің сапасын анықтауға арналған қарапайым әдістерге 

сырттай тексеру, тұндыру, сүзу, қыздыру, жағу және басқа да 

лабораториялық күрделі емес зерттеулер жатады. Бұл әдістерді қолдану үшін 

РЛ қол лабораториясының құралдар жинағы жасалған. Бұл құралдар мұнай 

өнімдерінің көп тараған әсерлер салдарынан өзгеретін көрсеткіштерін 

анықтауға мүмкіндік береді. 

Аспаптар мен құралдар. РЛ қол лабораториясы және мұнай 

өнімдерінің үлгілері. 

Жұмыстың орындалуы. су мен механикалық қоспалардың бар екенін 

анықтау. Мұнай өнімінде механикалық қоспалар болмауы керек, себебі олар 

үйкелісуші тетіктердің жылдам тозуына әкеліп соғады.  

Мөлдір жанар майдың (бензиннің) түрлерінде механикалық қоспаның 

бар екенін әйнек пробиркада немесе әйнек цилиндрде көзбен шолып 

байқауға болады.  

Механикалық бөлшектер жанар майда қалқыған немесе шөгінді түрінде 

байқалады. Шөгіндінің анықталуы жоғары болу үшін тексерілетін затты 

10...12 сағат бойы тұндырғаннан соң тексереді. 

Тексерілетін заттарды воронкаға салынған сүзгіш қағаздан өткізу 

арқылы да сүзіп механикалық бөлшектерді анықтауға болады. Егер де 

жанармай таза болса, онда қағазда тек қана май дағы қалады, ал керісінше ол 

таза болмаса, онда қағазда қоспаларды байқауға болады. 

Дизель жанар майындағы механикалық қоспаларды анықтау үшін оны 

алдын ала таза бензинмен 1:1 қатынаста араластырып сүзгіш қағаздан 

өткізеді. Қарамай заттарды кетіру үшін қағазды таза бензинмен жуып, одан 

соң кептіреді де, мұқият тексереді. Егер де сүзгіште аздап байқалатын сары 

май дағының ізі болса, онда дизель жанармайы таза, ал егер күңгірт қара із 

байқалса лас екенін көрсетеді. 

Дизель жанар майында механикалық қоспалардың бар екенін, алдын-

ала таза бензинмен жоғарыда айтылғандай араластырып, соңынан тұндырған 

кездегі сыналған жанар майдағы шөгінді арқылы анықтайды. 

Мөлдір жанар майда судың бар екені зерттелетін жанармайды 1,5...2 

сағат бойы тұндыру және осыдан соң сырттай қарау арқылы, ал дизель жанар 

майларында шайқау және қарау арқылы (су бар болған жағдайда жанармай 

лайланады) анықталады. 

Сұйық майларда механикалық қоспалардың бар екені дизель жанар 

майындағыдай алдын ала майды таза бензинмен 1:3 немесе 1:4 пропорция 

мөлшерінде араластырып, содан соң сүзу арқылы анықталады. Май 

тамшысын таза түссіз әйнекте қарау арқылы механикалық қоспаларды оңай 

анықтауға болады. Тамшыда механикалық қоспалар бар болса, лай (майдың 

таза тамшысы мөлдір) анық байқалады. 

Лайдың болмауы кезіндегі тамшының жеткіліксіз мөлдірлігі майдың 

құрамында қою қарамай (смола) заттарының бар екенін көрсетеді. 
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Зерттелетін мұнай өнімдерінде механикалық қоспаларды, суды 

байқаған жағдайда «Мұнай өнімдері мен қоспалар – механикалық 

қоспалардың бар екенін анықтау әдісі» 6370-59 ГОСТ және «Мұнай өнімдері 

– судың бар екенін мөлшерлік анықтау тәсілі» 2477-65 ГОСТ бойынша 

мөлшерлік зерттеу жүргізу керек. 

Асфальтты-смолалы заттардың бар екенін анықтау. 

Смоланың бензиндегі мөлшерін диаметрі 55...60 мм және тереңдігі 4...5 

мм ойыс әйнекте (қол сағат әйнектерінде) жағу арқылы анықтауға болады 

(9.14 кесте). 

 

9.14 кесте – Әйнектегі дақтың диаметріне байланысты бензиндегі 

смоланың мөлшері 

Әйнектегі дақтың 

диаметрі, мм 

6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 

1000 мл бензиндегі 

смоланың мөлшері, мл 

4 7 11 15 20 32 43 56 70 85 102 

 

Ол үшін жуылып, кептірілген әйнекті (жылудан қорғағыш 

қабықшасымен) штативке орнатылған сақинаға орналастырылады және 

әйнектің ортасына 1 мм тереңдікте бензин құйылады да, одан соң оны 

жағады. Бензин жанып біткеннен кейін, әйнекте дұрыс дөңгелек тәрізді, түрі 

күңгірт-сары немесе қоңыр дақ қалады. Дақтың диаметрін үш бағытта өлшеп, 

эталонды белгіленген шамалармен салыстырып, сыналатын жанар майдағы 

смоланың мөлшерлік құрамын жуықтап анықтайды. 

Жанармайдағы смоланың мөлшерін толық анықтауға 1567-56 ГОСТ 

бойынша «Мотор жанармайы. Нақтылы смоланы анықтау тәсілі» іске 

асырылады. 

Майдың құрамындағы асфальтты-смолалы заттарды тексеру үшін 

оларды жайпақ ыдыста немесе фарфор тостағаншада 4...6 мл таза бензинмен 

зерттелетін майдың 1...2 мл қоспасын жағады. Егер жанғаннан кейін смола 

шөгіндісі қалса, онда бұл май сапасының жаман екенін көрсетеді. Шөгінді 

неғұрлым көп болса, майдың сапасы соғұрлым нашар болады. 

Майда асфальтты-смолалы заттардың бар екенін «майлы дақ» әдісімен 

анықтауға болады. Зерттелетін майдың тамшысын сүзгіш немесе газет 

қағазына тамызады. Егер май қою болса, онда оны алдын ала қыздырады. 

Таза май қағаз бетіне жайылып, біркелкі боялған таза дақ қалдырады. 

Жылтыраған қара нүктелердің болуы асфальтты заттардың бар екенін 

көрсетсе, қарайған тамшылардың жарық жиекті сақина түрі майда смоланың 

бар екенін көрсетеді. 

Майдың құрамында асфальтты-смолалы заттарды байқаған кезде, 

оларды мөлшерлік 15886-70 ГОСТ «Мұнай майлары», «Смоланың бар екенін 

анықтау әдісі» және 11858-66 ГОСТ  «Мұнай және мұнай өнімдері. 

Асфальтты-смола заттарының бар екенін анықтау»  әдісі бойынша мөлшерлік 

талдауға салу керек. 
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Майдың тұтқырлығын далада қолданылатын тұтқырлық өлшеуіш ПВ-3 

арқылы анықтау. Өндіріс жағдайында майдың тұтқырлығын жедел 

салыстырмалы түрде анықтауға ПВ-3 дала тұтқырлық өлшеуіші 

қолданылады. ПВ-3 тұтқырлық өлшеуіші металл (ағаш) қаңқада бекітілген 

алты әйнек пробиркадан тұрады. Бес пробиркада 1000С-тағы тұтқырлықтары 

6; 8; 10; 12; 22 сСт эталондық майлар толтырылады. Осы тұтқырлықтар 

қатарына сай тұтқырлық өлшеуіштер орнатылған жерге 1; 2; 3; 4 және 5 

деген нөмірлермен белгіленеді. Алтыншы пробирканы бос күйінде 

сыналатын майға арнап қалдырады. Ол бұрандалы тығын арқылы ұсталынып 

тұрады. Әрбір пробирканың ішінде металл шарик болады. Сыналатын майға 

арналған пробиркада екі сызық болады: жоғарғысы резеңке тығынның 

қажетті тереңдеп орналасуын, төменгісі – майдың құйылу деңгейін көрсетеді. 

Сынауға дайындық былай жүргізіледі: Тұтқырлық өлшеуішті сол 

қолмен ұстап тұрып тығынды бұрап шығарады да, пробирканы ұстатылған 

жерден шығарады. Резеңке тығынды ашып, пробиркадан шарикті шығарады. 

Осыдан кейін сыналатын майды төменгі белгіге дейін құяды да, шарикті 

салып, резеңке тығынды жоғарғы сызыққа дейін келтіріп пробирканы 

жабады. Пробирканы өз орнына орналастырып бекітеді де, абайлап резеңке 

тығынды бұрап кіргізеді. Тұтқырлық өлшеуіштегі барлық майдың 

температураларын теңестіру үшін, сыналатын температурада 10 минуттай 

ұстау керек. Құралды орналастырғанда, ұстатқыштағы «В» әрпі жоғарғы 

жағында болуы керек, ал шариктері пробирканың түбінде орналасуы қажет. 

Сынауды былай жүргізеді. Оң қолмен пробиркаларды орнатылған 

тұтқасымен бірге тығындары төменгі жақта болатындай етіп шапшаң аудару 

керек. Ал пробиркалар бұл жағдайда тік орналасуы керек. Осы кезде 

шариктер барлық пробиркаларда бірден төмен қарай түсе бастайды. 

Сыналатын майдағы шарик пен эталондық майлар орналасқан пробиркадағы 

шариктердің төмен түсу жылдамдығын салыстырып, қозғалуын байқап 

көреді. Сыналатын майдағы шарик шамамен пробирканың орта беліне дейін 

түскен кезде, тұтқырлық өлшеуішті  горизонталь жағдайға бұру керек. 6-шы 

нөмірлі пробиркадағы шариктің эталондық майлардағы шариктердің 

орналасуымен салыстырып, сыналатын майдың тұтқырлығын анықтайды. Екі 

түрлі жағдай болуы мүмкін: 

- сыналатын май орналасқан пробиркадағы шариктің эталлондық 

майлар орналасқан пробиркалардағы шариктердің біреуімен қатар (немесе 

өте жақын) орналасуы олардың осы температурада тұтқырлықтары тең 

екенін көрсетеді; 

- сыналатын май орналасқан пробиркадағы шариктің эталлондық 

майлар орналасқан екі пробиркадағы шариктердің ортасында орналасуы 

сыналатын май тұтқырлығын осы екі пробиркадағы тұтқырлықтардың 

арифметикалық ортасы деп алу керек. 

Қанықпаған көмірсутектердің болуын анықтау. Құрамында қанықпаған 

көмірсутектері бар жанар майлардың тұрақтылығы нашар болады. Мұндай 

жанар майларды сақтаған кезде, оларда смола заттары мен органикалық 

қышқылдар әжептеуір мөлшерде жиналады. Смолалар жанар майдың жану 
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процесін нашарлатып, күйе түзуін көбейтеді және де олар шөгін 

калибрленген жиклер тесіктерін кішірейтеді. Қышқылдар мотор тетіктерінің 

коррозиялық тозуына (мүжілуіне) әкеліп соғады. 

Қанықпаған көмірсутектердің болуы толықтырушылардың 

түссізденуімен анықталады. Ол үшін мөлдір әйнектен жасалынған таза 

пробиркаға 3...4 мл мөлшерде зерттелетін жанармайды құяды да, бұған 

осындай мөлшерде марганецті калийдің судағы ерітіндісін (көгілдір-қызғылт 

түсті) қосады. Пробиркадағы сұйықтықты мұият түрде  араластырып, одан 

соң тұндырады. Қанықпаған көмірсутектер болмаған жағдайда, төменгі 

қабаттағы көгілдір-қызғылт түсті марганецті калий өзінің түсін өзгертпейді. 

Егер де жанар майда қанықпаған көмірсутектер болса, онда марганецті 

калийден бөлініп шыққан сутегі қанықпаған көмірсутектермен реакцияға 

түсіп, ерітінді өзінің түрін қызғылт немесе қою сарыға өзгертіп, артынан 

қызғылт шөгінді бөліп шығады. Жанар майда қанықпаған көмірсутектер 

неғұрлым көп болса, соғұрлым су қабатының түсі жылдам өзгереді. 

Қанықпаған көмірсутектердің жанар майларда болу мөлшерін «Мөлдір 

мұнай өнімдері. Бром саны электрометрлік әдіспен анықтау» (қанықпаған 

көмірсутектердің мөлшері) 2070-55 ГОСТ бойынша анықталады. 

Пластикалық қою майлардың сапасын тексеру. Сыналатын майдың 

бұршақтың үлкендігіндей кесек мөлшерін өлшемі 15х15 см2 қаңылтырда 

орналасқан сүзгі қағазға орналастырады. Содан соң аздап қаңылтырды 

қыздырады. Бұл жағдайда майлағыш зат сүзгі қағазға сіңеді де, қалған 

қоспалары бетінде қалып қояды. Егер де алынған қалдық жабысқақ немесе 

жылтыр болса, онда мұндай май мүлде пайдалануға келмейді. 

Жақсы консистентті май пробиркада орналасқан жағдайда қабатқа 

бөлінбейді. 

Орындалған жұмыс туралы есеп дайындау. Есеп беруде мыналар 

қамтылуы керек: 

а) механикалық қоспалар мен судың бар екенін анықтаған кезде:  

1) жанармайда – тексерілетін үлгі пробиркада немесе цилиндрде болуы 

керек (зерттелетін үлгінің нәтижесі тұндырма түрінде);  

2) майда – зерттелетін үлгінің нәтижесі әйнекте қыздыру әдісімен (су 

үшін) және бензинде еріту әдісімен (механикалық қоспалар үшін); 

б) смоланың заттары бар екенін анықтаған кезде:   

1) алынған жанармайдың мөлшері мен аты;  

2) дақтың диаметрі, смола заттарының мөлшері (кесте бойынша 

анықталады); 

в) тұтқырлықты анықтаған кезде:  

1) тәжірибенің өткізілу температурасы;  

2) эталлондық түтіктердегі май тұтқырлығы;   

3) зерттелген үлгінің тұтқырлығы; 

г) қанықпаған көмірсутектердің бар екенін анықтаған кезде:  

1) зерттеу үшін қандай тотықтырғыш қандай мөлшерде алынғаны;  

2) еріткіштің түсі өзгеруі мен зерттелетін жанар майда қанықпаған 

көмірсутектердің болуы; 
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д) Пластикалық қою майлардың сапасын тексергенде:  

1) майдың аты;  

2) зерттеудің нәтижесі ( механикалық қоспалардың мөлшері); 

е) Мұнай өнімдері үлгілерінің сапасы жөнінде қорытынды. 

 

Тексеруге арналған сұрақтар: 

1. Мұнай өнімдері көрсеткіштерінің өзгеруіне қандай жағдайлар 

көбірек әсерін тигізеді? 

2. Нақты смолалар дегеніміз не? Олар қалай анықталады және 

бағаланады? Смоланың пайда болуында қандай себептер бар? 

3. Туралай және деструктивті өңделген бензиндердің қасиеттерінде 

қандай белгілі айырмашылық бар? 

4. Индукциялық период дегеніміз не? Ол нені сипаттайды? 

5. Карбюраторлық және дизель двигательдерінде қолданылатын 

майлардың тұтқырлық қасиеттерінің айырмашылығы неге байланысты?  

 

9.2.14 Судың қаттылығын анықтау және оны жұмсарту. 

Жұмыстың мақсаты: техникалық мақсатқа пайдаланылатын судың 

сапасын (уақытша және тұрақты қаттылық) анықтау және оны жұмсарту.  

Тапсырмалар: а) судың сапасын (уақытша және тұрақты қаттылық) 

анықтау; б) су сапасының техникалық мақсатқа жарамды екені туралы 

қортынды жасау. 

Жалпы түсінік. Іштен жану моторының салқындату жүйесіне арналған, 

жылу беруші қондырғыларының қазандарын қоректендіруге және басқа да 

мақсаттарға арналған су металдарда коррозия және қазан қабырғаларының, 

іштен жану моторларының салқындату жүйесі мен радиаторларының ішкі 

беттерінде қалдықтар (ыс) түзбеуі керек.  

Салқындату жүйесінде пайда болған ыс мотор тетіктерінен жылудың 

қалыпты түрде бөлінуіне кедергі жасайды, осының салдарынан мотордың 

температуралық жұмыс атқару режимі бұзылып, оның экономикалық-

қуаттылық көрсеткіші төмендеп, тетіктердің тозуы үдейді. Іштен жану 

моторлары мен бу қондырғылары тетіктерінің бетінде ыс түзеуі су 

құрамындағы еріген тұздардың, яғни оның ішінде кальций мен магний  

сияқты заттардың әсерінен су қаттылығының жоғарлауына әкеліп соғады.  

Судың жалпы қаттылықтарын кальций Са(НСО3)2 мен магний Mg(НСО3)2  

бикарбонаттарының әсерінен туған  уақытша (карбонатты) және CaCI2, 

CaS04, Са(NО3)2, MgCl2, MgS04, Mg (NО3)2 металдарының сульфаттары мен 

нитраттары және хлоридтарымен түзелетін  тұрақты (некарбонатсыз) 

қаттылықтары құрайды.  

Судың қаттылығы бір литрдегі тұздың миллиграмм-эквиваленттік (мг-

экв/л) қаттылығымен өлшенеді. Бір литр судағы тұздың бір миллиграмм-

эквивалент қаттылығы құрамындағы 20,04 мг Са2+ ионына немесе 12,16 мг  

Mg2+ иондарына сай келеді.  

Сондықтан судың жалпы қаттылығы былайша өрнектеледі: 
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                    Жо=Ca2+/20,04+ Mg2+/12,16.                                                 (9.20) 
 

Аспаптар мен құралдар. Орындау үшін мынадай  аспаптар мен 

материалдар қажет: әйнек лабораториялық ыдыстар жиындығы; глаукониті 

бар бюретка; электрқыздырғыш және тұз қышқылы ертіндісі; 0,1бірдей  

көлемдік және Nа2СОЗ натрий карбонатының ертіндісі, сілті қоспасы, 0,1 

және NaOH күйдіргіш натрий ертіндісі; Nа2СО3 натрий карбонатының судағы 

ертіндісі және мөлшермен қоюлығы 5 мг/см3  NаЗР04  тринатрийфосфат, 0,1 

%-ды метилдің қызғылт сары индикаторлы ертіндісі; сүзгі қағаз немесе «көк 

бау» қағазы.  

Жұмыстың орындалуы. Судың уақытша (карбонатты) қаттылығын 

анықтау. Судың уақытша қаттылығын анықтау мәнісі тексерілетін судағы 

кальций мен магний бикарбонаттарын титрлеу арқылы 0,1 ертіндісі мен тұз 

қышқылының ертіндісін хлорлы байланыстарға аударуға негізделген. Тұз 

қышқылының әсерінен бикарбонаттар осы металдардың хлоридына 

алмасады. 

Уақытша қаттылықты Жв  анықтау үшін колбаға тексерілетін судың 

100 см3  мөлшерін құйып, метилоранжа индикаторының  екі-үш тамшысын 

қосады, 0,1 ертіндісі мен тұз қышқылының ертіндісін баяу қызғылт түске 

түрленгенге дейін титрлейді, одан соң 3 мин уақыт қайнатады.   

Қайнату нәтижесінде ертінді түсі сары түске дейін өзгеруі де мүмкін. 

Бұл жағдайда колбаға тұз қышқылының ертіндісін қайтадан баяу қызғылт 

түске боялғанға дейін қосады да тағы бір мәрте 2 мин қайнатады.  

Судың уақытша (карбонатты)  қаттылығын Жв (мг-экв/л) мына 

формула бойынша анықтайды: 

  

1000
1

=
V

VN
Æâ ,                                           (9.21) 

 

мұндағы, V – тексерілетін судың  анализден  өткізу ұшін қажет  тұз қышқылы 

ертіндісінің  өткен тұз қышқылыны ертіндісінің көлемі;  

N – тұз қышқылы ертіндісінің қалыптылығы;  

V1 – тексеруге алынған судың көлемі.  

Судың жалпы қаттылығын анықтау. Тәіжірибе жүзінде судың жалпы 

қаттылығын анықтаудың бірнеше тәсілдері бар. Ең бір қарапайым әдіс – 

сілтілік тәсіл. Мұның мәнісі, судағы қаттылық туғызатын тұздарды сілті 

ертіндісінің көмегімен нашар еритін кальций карбонаты мен магний 

гидрооксидына ауыстыру болып табылады.   

Титрленген сілті ертіндісін даярлау үшін бірдей көлемдегі 0,1 және 

Nа2СО3 натрий карбонатының ертіндісі мен күйдіргіш натрийді 

араластырады.  

Сілті ертіндісінің әсерінен тексерілетін судағы карбонатсыз 

қаттылықты тұздар алдын ала тұз қышқылының көмегімен титрланған нашар 

еритін байланыстарға айналып шөгінді түрінде жиналады.  
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Жалпы қаттылықты анықтау үшін тексерілетін судың 100 см3 мөлшерін 

конусты колбаға құйып, 0,1 ертіндісі және екі-үш тамшы тұз қышқылының 

көмегімен метилді сарғыш индикатордың түсі баяу қызғылт түске өзгергенге 

дейін титрлейді. Одан соң су сынамасынан СО2 көмір қышқыл газын бөліп 

алу үшін ертіндіні 3 мин бойы қайнатады. Қайнату кезінде сары түс пайда 

болған жағдайда суды қосымша түрде осындай тұз қышқылының ертіндісінің 

көмегімен бая қызғылт түске түрленгенге дейін титрлайды. Одан соң 

қайнаған суға бюретканың көмегімен 20 см3 сілті қоспасын құяды. Ертіндіні 

3...5 мин бойы кальций мен магний тұздары толығымен шөккенге дейін 

қайнатады.  

Су қайнап болған соң оны салқындатып, сиымдылығы 200 см3 өлшеуіш 

колбаға құяады. Колба қабырғаларында қалған шөгіндіні жуғыш әйнектегі 

дистилляцияланған судың көмегімен өлшеуіш колбаға шаяды.  

Өлшеуіш колбадағы су көлемін дистилляцияланған суды араластыру 

арқылы белгіленген сызыққа дейін жеткіземіз, одан соң оны мұқият 

араластырып, шөгіндіні сүзеді.   

Пипетканың немесе өлшеуіш цилиндрдің көмегімен 100 см3 сүзіндіні 

өлшеп алады да, таза және құрғақ конусты колбаға құяды, енді оған үш-төрт 

тамшы метилоранжа индикаторын тамызады, 0,1 ертіндімен және тұз 

қышқылымен баяу қызғылт  түске боялғанға дейін титрлайды. Титрлау 

кезінде  суға қосылған сілте қоспасының артығы бейтараптанады және 

реакцияға қосылмайды.  

Тексерілетін судың жалпы қаттылығы Жо мына формула бойынша 

есептеледі: 

 

Жо=V1-2V,                                               (9.22) 

 

мұндағы, V – артық сілті қоспасын бейтараптандыруға жұмсалған 0,1 ертінді 

мен тұз қышқылының шамасы см3;  

V1 – қатты тұздарды шөгіндіру үшін алынған сілті ертіндіс 

қоспасының мөлшері см3;  

2 – су мен сілті қоспасының жалпы көлемін титрлауға жартысының 

алынғанын ескеретін коэффициент.  

Құрамында 1,5 мг-экв/л дейінгі тұзы бар су өте жұмсақ деп санайды, ал 

3 мг-экв/л шамаға дейінгі жұмсақ деп саналса, 3 тен 6 мг-экв/л ға орташа 

қатты болса, 6 дан  9 мг-экв/л - ке дейін қатты және 9,0 мг-экв/л шамасынан 

жоғары болса – өте қатты.  

Қаттылығы 3...7 мг-экв/л шамасындағы су іштен жану моторларының 

салқындату жүйесінде ыс түзеуге мүмкіндік туғызады. Бұл радиатор мен 

мотордың салқындату жүйесінің ішкі бетін әрдайым тазалап тұруды талап 

етеді. Қаттылығы 7...10 мг-экв/л шамасындағы суды моторды салқындатқыш 

сұйық ретінде қолдануға ұсыныс жасамайды, ал 10 мг-экв/л шамасынан 

жоғары мөлшердегі суды қолдануға мүлде болмайды.  
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Қатты суды іштен жану моторының салқындату жүйесінде қолданар 

алдында жұмсартуды талап етеді. 9.15 - кестеде судың әртүрлі бірліктегі 

қаттылығы келтірілген.  

 

9.15 кесте – Су қаттылығының бірліктері 

Бірлік шкаласы мг-

экв/л 

Градусы 

немістік француз

-дық 

ағыл-

шындық 

амери-

кандық 

1 мг-экв/л 1 2,804 5,005 3,511 50,045 

1 немістік градус 0,35663 1 1,7848 1,2521 17,847 

1 француздық градус 0,19982 0,5603 1 0,7015 10 

1 ағылшындық градус 0,28483 0,7987 1,4255 1 14,253 

1 американдық градус 0,01998 0,0560 0,1 0,0702 1 

 

Қатты суды жұмсарту. Техникалық мұқтаждық үшін суды қолданған 

кезде (оның ішінде және іштен жану моторлары үшін) оны әртүрлі 

әдістермен жұмсартады: қарапайым қайнату арқылы; қаттылық туғызатын 

тұздарды химиялық реактивтер арқылы шөгіндіру арқылы (содамен, 

известьпен, тринатрийфосфатпен және т.б.); пермутитты және глауконитты 

сүзгілер арқылы суды сүзу, суды магнитты өңдеу және т. б.  

Суды жұмсартуда ең көп тараған әдіс  глауконитты және пермутитты 

сүзгілер арқылы сүзу. Бұлайша жұмсартудың мәнісі қатты суды табиғи 

немесе жасанды минералдар (катионит) арқылы өткізуде. 

Катиониттар – құрамында Аl2O3(SiO2)x(Nа2O) nН2О мөлшерлі болатын, 

ерімейтін түйіршікті материалдардан тұратын және өз ктиондарын су 

ертіндісі катиондарына алмастыра алатын зат.  

Қатты суды қайнату арқылы жұмсарту. Суды 200 см3 шамасында 

химиялық стаканға құяды, одан соң электр қыздырғышта 30 мин қайнатады. 

Қайнату кезінде кальций мен магнийдің карбонаттары мен бикарбонаттары 

ыдырап, біраз бөлігі шөгінді мен газ күйіне ауысады.  

Қайнап болғаннан кейін стакандағы тексерілетін судысалқындатады да, 

пайда болған шөгіндіні  «Синяя лента» қағаз сүзгіден өткізеді. Одан соң 

сүзгідегі алынған затты тексеріп, оның уақытша  және жалпы 

қаттылығын анықтайды. Су қаттылығының  және  қайнау 

нәтижесінде өзгеруі мына формулалармен анықталады:  

 

,                                              (9.23) 

,                                               (9.24) 

 

мұндағы,  Жв мен Жо – судың қайнауға дейінгі уақытша және жалпы  

қаттылығы;  

 и  - судың қайнаудан кейінгі уақытша және жалпы 

қаттылығы.  
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Қатты суды  Nа2СО3 содасымен және  Nа3РО4 тринатрийфосфатпен 

жұмсарту. Қатты суға  Nа2СО3 немесе NаЗРО4 араластырылған кезде 

қаттылық туғызатын тұздары шөгінді түзейтін  кальций мен магнийдің 

ерімейтін тұздарға айналады. Су осының салдарынан жұмсарады.  

Суды жұмсарту бойынша жұмыс мынадай тәртіп бойынша рындалады. 

Алдымен суды жұмсартуға қажетті реагенттің А (см3) мөлшерін мына 

формулалар арқылы анықтайды:  

-содалар үшін 

А = 53Жо V/T;                                          (9.25) 

 

-тринатрийфосфат үшін  

 

А = 55Жо V/T,                                           (9.26) 

 

мұндағы, Жо – жұмсартылатын судың жалпы қаттылығы, мг-экв/л;  

V – жұмсартылуға алынған су көлемі, л;  

Т – ертінді реагентінің концентрациясы, мг/см3; 

53 және 55 – мг-экв Nа2СО3 және Nа3РО4.  

Екі химиялық стақанға 100 см3 шамасында жұмсартылатын су 

құйылады. Одан соң оның біреуіне бюретканың көмегімен есептелінген 

шамадағы сода қосылған, ал екншісіне тринатрийфосфатты қосады.  

Реакцияны жылдамдату үшін стакандарды электр қыздырғышқа қояды 

да, сода ертіндісіндегі жұмсартқышты 5...8 мин аралығында қыздырып, 

қайнатады, ал тринатрийфосфатты – 10...5 .мин аралығында.  

Қайнап болған соң стакандарды салқындатып, құрамындағыны «Көк 

бау» қағаз сүзгісі арқылы сүзеді.  

Сода мен тринатрийфосфат уақытша қаттылықты туғызатын тұздарды 

түгелімен тазартатын болғандықтан тазартылынған судың тек қана жалпы 

қаттылығын анықтайды.   

Қатты суды глауконитпен (катионитпен) жұмсарту. Бұл тәсілдің 

мәнісі суды ұсақ түйіршікті глаукониттің (шартты белгіленуі Na2R) 

қабатынан өткізу. Себебі зат алмасу реакциясы арқылы судың құрамынан 

кальций мен магний иондары шығарылып, орнын натрий иондарымен 

алмастырады. Осының салдарынан құрамында кальцийдің мөлшері азаяып, 

жұмсақ болады. Негізінен бұл жағдайда судың қалған қаттылығы 0,05 мг-

экв/л-тен аспайды.  

Суды жұмсартуға сыналатын судың бастапқы қаттылығы, сүзгідегі 

катионит қабатының биіктігі, оның белсенділігі және сүзгі арқылы суды 

өткізу жылдамдығы әсер етеді.  

Сыналатын суды жұмсарту үшін бюреткаға  катионит (глауконит) 

қабатын 300...400 мм шамасында және ол арқылы суды аз порциялармен 

мөлшермен 100 см3 шамасында баяу өткізеді. Судың бюретканың төменгі 

саңылауы арқылы шығу жылдамдығы 2 см3/мин шамасынан аспауы керек. 

Судың жұмсару сапасын тексеру үшін алғашқы 10...20 см3  бөлігін ағызып 

тастап, уақытша және жалпы қаттылықты тексеруге қажетті порцияны алады. 
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Бұл тәсіл басқаларға қарағанда тиімді келеді, себебі жұмсартқыш-

сүзгілер конструкциясы қарапайым, минералдың белсенділігі оңай түрде 

жеңіл түрде қалпына келтіріледі (регенерацияланады) негізінен 6 сағаттық 

Жұмысшы циклының уақыты өткен соң (негізінен 6 сағаттан кем 

болмайды) жұмыс атқарып кеткен глауконитті ол арқылы 5...10 %  

шамасында хлорлы натрий өткізу арқылы қалпына келтіреді. Бұдан соң оның 

алмасу қасиеті қалпына келеді.  

Орындалған жұмыс туралы есеп дайындау. Есеп беруде мыналар 

қамтылуы керек: 

- уақытша қаттылықты анықтау нәтижесі. 

- тұрақты қаттылықты анықтау нәтижесі. 

- қатты суды қайнату арқылы жұмсарту нәтижесі.  

- қатты суды содамен өңдеу арқылы жұмсарту нәтижесі.  

-қатты суды глауконитпен (катионитпен)өңдеу арқылы жұмсарту 

нәтижесі.  

 

Бақылау сұрақтары: 

1. ІЖМ салқындату жүйесінде және қазандарда қолданылатын суға 

қандай талаптар қойылады? 

2. ІЖМ тетіктеріндегі ыстың пайда болуы немен түсіндіріледі? 

3. Судың қаттылығы қандай түрлерге бөлінеді? 

4. Уақытша қаттылық дегеніміз не? 

5. Тұрақты қаттылық дегеніміз не?? 

6. Судың жалпы қаттылығы қалай өлшенеді және анықталады? 

7. Қайнату арқылы су қалай жұмсарады? 

8. Соданы пайдалану арқылы су қалай жұмсарады? 

9. Глауконитті пайдалану  арқылы су қалай жұмсарады? 

 

9.2.15 Төменгі температурада қататын салқындатқыш сұйықтардың 

температурасын зерттеу. 

Жұмыстың мақсаты: ІЖМ салқындату жүйесінде қолданылатын 

салқындатқыш сұйықтың сапасын анықтау.  

Тапсырмалар: а) антифриздің көрсеткіштерін анықтау; б) араласқаннан 

кейінгі антифриздің сапасын анықтау; в) антифриздің сай келуі туралы 

қортынды жасау. 

Аспаптар мен құралдар. Гидрометр, салқындатқыш сұйықтың үлгілері 

және  дистиллияциялнған су. 

Жалпы түсінік. Төменгі температурада қататын сұйықтар 

(антифриздар) мотордың салқындату жүйесінде кең түрде қолданылады. 

Мысалы үшін автотрактор моторлары үшін этиленгликольді антифриздер 

қолданылады. Этиленгликоль С2Н4 (ОН)2 – екіатомды спирт, ол түсі және иісі 

жоқ улы зат болып табылады, сумен кез келген қатнаста араласа алады, 20оС 

шамасындығы тығыздығы 1113 кг/мЗ,  минус 11,5оС  температурада қатады. 

Ал бірақ, этиленгликоль сумен араласқан кезде қоспаның қату 

температурасы жеке компоненттермен салыстырғанда төмен болады (9.14-
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сурет). Этиленгликольді сумен әртүрлі қатнаста араластырғанда О ден минус 

70 ... 75оС-ға дейін төмен температурада қататын қоспа алуға болады.  

Осыған байланысты этиленгликоль мен су әртүрлі тығыздықта болуы 

мүмкін және де оларды әртүрлі қатнастарда араластыру кезінде антифриздің 

де тығыздығы өзгереді. Антифриздің тығыздығына сай оның қату 

температурасы туралы тұжырымдама жасауға болады.  

Өндірісте антифриздердің маркалары 40, 65 және 45к концентрат 

маркасы (9.16 кесте). 

 

9.16 кесте – Төменгі температурада қататын салқындатқыш сұйықтар 

Көрсеткіші 
Марканың нормасы 

40 65 45к 

Түсі 

20оС-дағы тығыздығы, 

кг/м3 

Масса құрамы, % : 

-этиленгликоль, кем емес 

-су,  кем емес 

Қату температурасы, 
оС, жоғары емес 

Қолдану температурасы, 
оС 

Ашық-сары 

 

1067…1072 

 

52 

47 

 

-40 

 

-40…+95 

Қызғылт сары 

1085…1090 

 

 

64 

35 

 

-65 

 

-60…+95 

Сары 

 

1110…1115 

 

94 

5 

 

- 

 

- 

 

40 маркалы антифризі қыс кезінде орта аймақта моторларды пайдалану 

үшін қажет.  

65 маркалы антифризі қыс кезінде Солтүстік аймақтарда моторларды 

пайдалану үшін қажет. 

1л 40к концентратын 0,73л сумен араластырғанда 40 маркалы 

салқындатқыш сұйық алынады.  

Этиленгликольдердің коррозиялық қасиеттері болғандықтан, төменгі 

температурада қататын салқындатқыш сұйықтарға коррозияға қарсы тұра 

алатын қоспаларды (декстрин, динатрийфосфат, молибденовой кислый 

натрий) қосады. Декстрин – крахмал сияқты көміртегі, оны антифриз 

құрамына 1 г/л шамасында қосады. Ол коррозиядан алюминий, мыс және 

қорғасынды-қалайы дәнекерлеушілерді қорғайды. Декстриннің (5...10 %) 

кейбір бөліктері антифризде ерімейді және оларда коллоид түрінде жүреді. 

Сол себепті антифриз әжептәуір лай сияқты болады. Сақтау кезінде декстрин 

шөгуі мүмкін осыған байланысты мөлдір түске ие болады. Лай түрдегі 

немесе декстрині шөккен антифриз пайдалануға жарамды болады. 
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9.14 сурет – Су-этиленгликоль қоспасының кристалдану қисығы 

 

Динатрийфосфатты 2,5...3,5 г/л мөлшерінде қосады. Ол болаттан, 

шойыннан, және жартылай мыстан жасалған тетіктердің коррозиялануына 

жол бермейді. Молибденді қышқыл натрийді антифризге мырыш және 

хромды жалатқан беттерді коррозиядан қорғау үшін 7...8 г/л шамасында 

қосады.  

Төменгі температурада қататын «Тосол» салқындатқыш сұйығы да 

қолданылады. Мұндай сұйықтың үш маркасын щығарад: Тосол А-40, Тосол 

А-65 және Тосол А. Бұлардың бәрі көгілдір түске боялған. Тосол барлық 

маусымдар үшін қолданылады. Олардың құрамына коррозияға қарсы және 

көпіршіктенуге қарсы қоспалар қосылады.  

Тосол А концентраттан тұратын зат, оны 50%  мөлшерде 

дистилляцияланған сумен араластырғанда кристалдандыру температурасы  

-35ОС болатын антифриз алады. Концентратты дистилляцияланған 

сумен белгілі қатынаста араластырғанда қату температурасы -40 оС болатын 

Тосол А-40 және қату температурасы -65оС болатын Тосол А-65 алынады.  

Тосолдың маркасын 20оС-дағы оның тығыздығына байланысты 

анықтайды. Мысалы Тосол А үшін 1120... 1140кг/м3, ал Тосол А-40 үшін 

1075...1085, Тосол А-65 үшін 1085 ... 1095 кг/м3.  

Этиленгликольді салқындатқыш сұйық өте күшті улы болады, 

сондықтан онымен мұқият түрде жұмыс істеу керек.  

Жұмысты орындау. Антифриздің құрамын гидрометрдің көмегімен 

анықтайды. Арнай ареометрлер – гидрометрлер де болады, олардың 

көмегімен этиленгликольдің антифриздегі мөлшерін және қату 

температурасын өлшейді. Гидрометр  деп (9.15 сурет) тығыздық шкаласының 

орнына этиленгликоль мен температурасынкөрсететін екі шкалалы аспапты 

айтады. Тәжірибе жүргізу кезінде антифриздің температурасы 20оС 

шамасында болуы керек, ол үшін цилиндрге құйылған антифризді 

термостаттық құрылғыда 15 мин бойы ұстау керек. Бұл жағдайда алынған 

тығыздықтың нәтижесіне температуралық түзеткішті қосудың қажеті жоқ. 
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9.15 сурет – Гидрометр мен оның шкаласы 

 

Гидрометрді абайлап антифризі бар цилиндрге түсіреміз. 

Гидрометрдегі көрсеткіш тұрақтаған кезде менискінің жоғарғы шекарасы 

бойынша антифриздің құрамы мен қату температурасының мәнін көрсететін 

шкаладан нақты мәнін белгілейді. Егер антифриз құрамын анықтау  20оС-дан 

өзге жағдайда болса, онда гидрометр көрсеткішіне түзеткіш щаманы енгізеді 

(9.17 кесте).  

Кестенің бірінші бағанасында тәжірбенің жүргізілуіне сай 

температураның мәні анықталады, ал горизонталь бағыттағы жолда белгілі 

температурадағы гидрометрдің көрсетуі анықталады. Одан соң осы бағанада 

20оС сай келетін антифриздегі этиленгликольдің нақты мәнін анықтауға 

болады.  

Мысалы, 10оС-дағы температурада гидрометр бойынша 

этиленгликольдің құрамы 38%. Ал этиленгликольдің нақты құрамы (при 

20оС) 35 % болады. Егер кестеде температураның мәні және гидрометрдің 

көрсетуі болмаса, онда интерполяцияны пайдаланып анықтаймыз. 

Антифриздің нақты құрамы анықталған соң гидрометр шкаласы бойынша 

оның қату температурасы анықталады.  
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9.17 кесте – Гидрометр көрсеткіштеріне түзету 

Сыналатын 

антифриз 

температурасы, 
оС 

Этиленгликоль құрамы, % (көлеммен) 

30 

20 

15 

10 

0 

-10 

17 

20 

21 

22 

24 

26 

 22  

25 

26 

27 

29 

31  

27 

30 

32 

33 

29 

37 

32 

35 

37 

38 

35 

43 

36 

40 

42 

44 

40 

50 

41 
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47 

56 

46 

40 

52 

54 

52 
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52 

55 

57 

59 

63 

67 

55 

60 

63 

65 

69 

73 

 

Антифриз нормаға сай келмеген жағдайда сапасы талапқа сай қоспа 

даярланады. Қажетті судың немесе этиленгликольдің шамасын антифриз 

қоспасының сапасын түзету кезінде мына формула бойынша анықтайды:  

этиленгликольді қосқан кезде 

H
b

ba
M

−
= ,                                                    (9.27) 

суды қосқан кезде  

 

H
d

dc
M

−
= ,                                                  (9.28) 

 

мұндағы, М – қосылатын  компонент мөлшері, л;  

Н – тексерілген үлгі көлемі, л;  

a және b- тексерілген үлгідегі және берілген қоспадағы судың 

құрамы % (көлемі бойынша);  

с және d – тексерілген үлгідегі және берілген қоспадағы 

этиленгликольдің, % (көлемі бойынша). 

Орындалған жұмыс туралы есеп дайындау. Есеп беруде мыналар 

қамтылуы керек: 

- салқындатқыш сұйықтың түрі. 

- антифриздегі этиленгликольдің құрамын анықтау нәтижесі және оның 

қату температурасы. 

- антифриздің сапасын түзету үшін қосуға қажетті су мен 

этиленгликольдің мөлшері. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Қандай төменгі температурада қататын салқындатқыш сұйықтар 

автотрактор моторлары үшін қолданылады? 

2. Антифриз дегеніміз не? 

3. Антифриз құрамы. 

4. Антифриздің маркалануы. 

5. Тосол дегеніміз не? 

6. Антифриз бен Тосолға қандай қоспалар қосады? 
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7. Тосолдың маркасы мен оның қасиеттері. 

8.Төменгі температурада қататын салқындатқыш сұйықтың қасиеттерін 

анықтау үшін қандай аспаптар қолданылады? 

 
9.2.16 Тежегіш сұйықтардың сапасын зерттеу. 

Жұмыстың мақсаты: тежегіш сұйықтардың сапасын анықтау.  

Тапсырмалар: а) сұйықтың маркасын түсі бойынша анықтау; б) 

тежегіш сұйықтарды араластыруға тексеру; в) тежегіш сұйықтардың 

үлгілерін суда және бензинде еру мүмкіндігіне тексеру. 

Аспаптар мен құралдар: әйнек ыдыстар; тежегіш сұйықтардың үлгілері; 

бензин және су. 

Жалпы түсінік. Барлық жеңіл және кейбір жүк автомобильдерінде 

тежеу жүйелері гидравликалық жетемелермен қамтамасыз етілген. 

Гидравликалық жетемелердің жұмыс атқару сенімділігі тежегіш 

сұйықтардың пайдалану қасиеттеріне байланысты болады. Тежегіш сұйықтар 

жеңіл қозғалыста болуы тиіс және тұтқырлығы төмен болуы тиіс; қату 

температурасы автомобиль пайдаланатын сыртқы ортаны қоршаған ауа 

температурасынан төмен болуы керек. Тежегіш сұйық жеке қабаттарға 

бөлінбеуі және де қоймалжың шөгінділер болмауы керек. Тежегіш сұйықтар 

резеңке тетіктер мен тежегіш жүйе металдарымен өзара сай келу керек және 

жақсы майлағыш мүмкіндігі болуы тиіс.  

Өндірісте тежегіш сұйықтардың ГТЖ-22М, Нева, Бек ЭСК және т. б. 

маркалары (9.18 кесте) шығарылады.  

ГТЖ-22М тежегіш сұйығы деп гликольдің (екі атомдық спирт) әртүрлі 

қоспасын айтамыз. Ол қажетті тұтқырлықты-температуралық және жақсы 

төменгі температуралық қасиетпен (-65оС-да қата алады), булануы төмен 

және жоғарғы температурадағы от алу  көрсеткішімен ерекшеленеді, резеңке 

тетіктерді бүлдірмейді. ГТЖ-22М тежегіш сұйығының кемшілігіне өте күшті 

улағыштығын, нашар майлағыш қасиетін және жоғары гигроскопиялық 

көрсеткішін  жатқызуға болады.  

Нева тежегіш сұйығы гликоль негізінде жасалған, ол көптеген жеңіл 

автомобильдерде қолдануға ұсынылады. Жақсы тұтқырлықты-

температуралық көрсеткішімен сипатталады, (+50оС-да тұтқырлығы 5 сСт 

кем емес), суды жақсы еріте алады, су қоспасының біркелкілілігі -40оС-қа 

дейін де және одан төмен де сақталады. Нева тежегіш сұйығы өртке қауіпті,  

адам терісіне тиген кезде  онда дерматит пайда болуы мүмкін. 

БСК тежегіш сұйығы 50 % кастор майы мен  50 % бутил спиртінен 

тұрады.  

Кастор майы сұйыққа жақсы майлағыш мүмкіндік туғызады. Бұл сұйық 

тежегіш жүйесінің резеңкеден жасалған тетіктеріне ісіну немесе жұмсару 

көрсеткіштің болуына жол бермейді. БСК тежегіш сұйығы нашар тұтқырлық-

температуралық қасиетімен ерекшелетіндіктен оны тек қана орта аймақта 

ғана қолдануға ұсынады. Спиртті кастор майының кемшіліктеріне оның 

жоғарғы температурада кристалдануы (кристалдану 5оС-да басталады және -

20оС-да үдемелі түрде жүре бастайды) жатады. Осының нәтижесінде 
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қойыртпақтар пайда болады, бұлар құбырлардағы гидравликалық жетеменің 

бітелуіне және автомобиль тежемесінің істен шығуына әкеп соғады. БСК 

сұйығын ортаны қоршаған ауаның температурасы -20оС-дан  төмен болған 

кезде пайдалануға рұқсат етілмейді. БСК сұйығына судың араласуынан сақ 

болу керек, себебі су әсерінен сұйықтың қабыршықтануына әкеп соғады. 

 

9.18 кесте – Тежегіш сұйықтар 

 Көрсеткіші Марка үшін норма 

ГТЖ-22 Нева БСК 

Сыртқы түсі Мөлдір 

жасыл 

сұйық 

Мөлдір сары түстен 

ашық қоңыр түске 

дейін мөлдір сұйық  

Қызыл түстен 

сарғыш қызыл 

түске дейін 

өзгеретін сұйық  

Тығыздығы 20оС-

да, кг/м3 1100…1120 1012..1015 890…900 

Кинематикалық 

тұтқырлығы 50оС-

дағы температу-

рада, мм2/с (сСт) 

7,9…8,3 Менее 5,0 9,4…13,5 

Төменгі 

температуралық 

қасиеті 

Қату 

температу-

расы -65оС- 

тан жоғары 

емес 

-40 оС-да 6 тәуліктен 

соң және -50 оС-да 

 6 сағаттан соң 

қабаттарға бөлінбеуі 

және шөгінді 

түземеуі тиіс 

-40 оС-да 30 мин 

бойы ұстаған соң 

қабаттарға 

бөлінбеуі тиіс  

 

ЭСК сұйығы қызыл түске боялған 60 % кастор майы мен 40 % этил 

спиртінен тұрады.  

Томь сұйығы гликоль мен бор қышқылды эфирдің қоспасынан тұрады 

және де жеңіл, жүк автомобильдерінің гидравликалық тежемелерінде 

қолданылады. Аз шамадағы гигроскопиялық және тозуға, коррозияға  қарсы 

қасиеттерімен көзге түседі.   

Кастор және гликоль негіздерінде жасалынған тежегіш сұйықтарды 

араластыруға болмайды себебі бұл олардың пайдалану қасиеттерін 

нашарлатады.  

Жұмысты орындау. Қасиеттерді анықтау бойынша үш операцияны 

орындайды.  

Түсі бойынша сұйықтың маркасын анықтау. Тежегіш сұйықтардың 

түсі  9.18-кестеде келтірілген.  

Тежегіш сұйықтарды араласуға тексеру. Егер тежегіш жүйеге 

құйылған гидравликалық сұйықтың маркасы белгісіз болса онда араласуға 

тексеру жұмысын жүргізеді. Пробиркаға бірдей мөлшерде тежеу жүйесінен 

және жүйеге құюға жоспарланған сұйықтарды құяды. Одан соң 

пробиркадағы сұйық қоспасын шайқап араластырады. Егер қоспада 
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қабыршықтану пайда бола бастаса, онда сұйықтар әртүрлі негіде 

жасалынғаны және тежеу жүйесіне  бұл сұйықты құюға болмайды. 

Сұйық үлгілерін суда және бензинде еритінін тексеру. БСК мен ЭСК 

сұйықтарына суды қосқан кезде олар қабыршықтанады, ал гликольді 

сұйықтар сумен толығымен араласып кетеді. Бензинді кастор сұйығына 

қосқан кезде олар жақсы араласып кетеді және біркелкі қоспа түзейді. 

Гликоль сұйығы бензинмен араласпайды және екі түрлі қабат түзейді. 

Орындалған жұмыс туралы есеп дайындау. Есеп беруде мыналар 

қамтылуы керек: 

- тежегіш сұйықтың түрі. 

- сумен және бензинмен араластыруды анықтау нәтижесі.  

- тежегіш сұйықтың түрі туралы қортынды жасау. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Автомобильдер үшін қандай тежегіш сұйықтар қолданылады? 

2. ГТЖ-22М тежегіш сұйығы қандай болады? 

3. Нева тежегіш сұйығы қандай болады? 

4. БСК тежегіш сұйығы қандай болады? 

5.  Томь тежегіш сұйығы қандай болады? 

6. ЭСК тежегіш сұйығы қандай болады? 

7. Қандай басқа тежегіш сұйықтарды білесіңдер? 

8. Тежегіш сұйықтардың сапасы қалай бағаланады? 

9. Тежегіш сұйықтардың өзара сай келуі қалай тексеріледі? 
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10 Өздігінен орындалатын жұмыстарға арналған тапсырмалар  

 

Бақылау жұмысы 6 сұрақты қамтиды, оларды студент өзінің шифрына 

сай 10.1-10.6 кестелер бойынша таңдайды. Бақылау жұмысын орындауға 

қойылатын жалпы талаптар мынадай:  жұмыс мазмұнына сай түсінікті, анық 

және түсінікті жазумен немесе компьютермен теріледі. Сұлбалар, сызбалар 

және графиктер стандарттарға (ГОСТ) сай жеке бетте орындалады. 

Жұмыстың соңында қолданылған әдебиеттер мен анықтағыштар көрсетіліп, 

қолы қойылып, өткізілген датасы қойылады. Бақылау жұмысы мынадай 

көрсеткіштері бар титульді парақпен қамтамасыз етілуі керек:  пәннің аты, 

орындаушының тегі, аты, әкесінің аты, оның шифры. 

 Тапсырма бойынша орындалатын сұрақтар мен есептер: 

1. Қазан агрегатының оттығында екі түрлі отыннан тұратын яғни, 

біріншісі 2*103 кг және екіншісі  3*103 кг қоспа  жанады. Төменгі және 

жоғарғы жану жылулығын, жану үшін кететін ауа шығынын жанған 

өнімдердің  құрамына талдау жасау арқылы анықтау керек.     

2. 5*103 кг  отынды жағу үшін жұмсалған ауа мөлшерін және жылу 

эквивалентін анықтау керек. 

3. Шартты отынның шығынын анықтау керек, егер 4*106 кг мөлшердегі 

отынды тасымалдау кезінде оның жұмысшы ылғалдылығы 2%-ға өскені 

белгілі болса. Егер жанған өнімдердің құрамы белгілі болса оны толық жағу 

үшін қандай ауа мөлшері қажет? 

4. Берілген 5*10 кг отынның жылулық эквивалентін анықтау керек 

және ауаның берілуі қалай өзгергеді егер бөлінген газдардың тексерудегі 

нәтижесі былай өзгерсе: СО2 – 1,2%-ға төмендесе, СО – 0,8%-ға өссе және О2 

– 0,5%-ға төмендесе. 

5. Егер жылу маусымында 20*103 кг отын жағылса, онда қазан үшін 

қандай шамада шартты отын мөлшері қажет? Келтірілген жанған өнім 

құрамы бойынша 1 кг отынды жағу үшін қажетті ауа мөлшерін анықтау 

керек. 

6. Ылғалдылығы 2,5%-ға төмендеген 7*103 кг отынның жанған 

кезіндегі төменгі жану жылулығының өзгеруін анықтау керек. Жылу 

эквиваленті мен жағу үшін жұмсалған ауа мөлшерін анықтау қажет. 

7. Қазан агрегатында біріншісі 4*103 кг және екіншісі 6*103 кг  тұратын 

отындардың қоспасы жағылады. Жұмысшы қоспаның элементтік құрамын, 

төменгі және жоғарғы жану жылулығын, жылу эквивалентін және жұмсалған 

ауа мөлшерін анықтау керек. 

8. 10*103 кг берілген отынның жылу эквивалентін және берілген ауа 

шамасы қалай өзгергенін анықтау керек, егер бөлінген газдар құрамының 

өзгергені белгілі болса: СО2 – 2,4%-ға өссе, СО – 3,5%-ға төмендесе  және  О2 

– 1,2% -ға өссе.  

9. 5*106 кг сақтауда болған шартты отынның өзгерген мөлшерін 

анықтау керек, егер оның ылғалдылығы 2,5%-ке төмендесе. Отын жанған 

кезде бөлінген газдардың шамасы белгілі болса ауаның қанша мөлшері 

жұмсалған? 
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10. 103 кг отын жанған кезде қанша жылу бөлініп шығады және ауаның 

берілуі қалай өзгереді, егер басында ауаның артық берілу коэффициенті 1,6, 

ал одан соң жанған өнім анализіне сай болса? 

11. Мұнай құрамына кіретін көмірсутектердің негізгі топтары және 

олардың қысқаша сипаттамасы.  

12. Мұнайдан жанар май алатын замануи тәсілдер. 

13. Мұнай өнімдерін тазарту әдістері. 

14. Бензин моторларына арналған жанармайларға қойылатын 

пайдалану талаптары.  

15. Жанармайдың булануы және оның іштен жану моторларының 

жұмысына әсері.  

16. Детонациялық жанудың мәнісі және жанудың пайда болуын 

туғызатын факторлар.   

17. Октан саны және оны анықтау тәсілдері.  

18. Бензиннің детонациялық тұрақтылығына көмірсутектердің әсері.  

19. Бензин моторлары үшін болашақ отындар.   

20. Бензиннің сапалық жоғалуы және онымен күресу.  

21. Бензин моторларына қандай көмірсутектер қолайсыз және 

неліктен?  

22. Дизель жанар майларына қойылатын пайдалану талаптары.  

23. Дизельдің қатаң жұмыс атқаруы және оны  бағалау.  

24. Дизель жанармайының тұтқырлығы және оның шапшаң айналымды 

моторларға әсері.   

25. Дизель моторларында күйе түзілу себебі.  

26. Қандай көмірсутектер дизель моторларына қолайсыз және 

неліктен?  

27. Дизель жанармайының сандық және сапалық шығыны, олармен 

күресу шаралары.   

28. Цетан саны және оны  анықтау тәсілдері.  

29. Дизель жанар майының көрсеткішін жақсартқыш қоспалар. 

30. Газ тәрізді  отындардың қасиеттері және құрамы. 

31. Іштен жану моторларында газды отын ретінде қолдану. 

32. Автомобиль моторлары үшін сұйытылған газдардың тиімді және 

тиімсіз қасиеттері.  

33.Үйкелістің негізгі заңдары және майлау.  

34. Н.П. Петровтың майлаудағы гидродинамикалық теориясы.  

35. Іштен жану моторлары үшін майлағыш заттарды алу әдістері.  

36. Майлағыш заттардың жіктелуі (классификациясы).  

37. Мотор майларына қойылатын пайдалану-техникалық талаптары.  

38. Мотор майларының тұтқырлық-температуралық қасиеттері. 

39. Мотор майларының майлағыш және жуғыш қасиеттері.  

40. Мотор майларының белгілі қасиеттерін көтеру әдістері.  

41. Майлардың сапасын өзгертуге әсер етуші негізгі факторлар.  

42. Пайдаланылған майларды регенерациялау.   

43. Мотор майларының жаңаша топталуының мәнісі.  
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44. Трансмиссиялық майлардың қажеттілігі және оларға қойылатын 

пайдалану-техникалық талаптары.  

45. Созылмалы майлардың сортаменті және маркалануы.  

46. Созылмалы майларды алу әдістері.   

47. Тежегіш сұйықтарға қойылатын талаптар.  

48. Салқындатқыш сұйықтардың қажеттілігі, түрлері және негізгі 

талаптары. 

49. Суды жұмсарту әдістері.  

50. Салқындатқыш сұйықтардың маркалануы, құрамы және 

қолданылуына байланысты ұсыныстар.  

51. Жанармай материалдарымен жұмыс атқару кезіндегі техникалық 

қауіпсіздік және жанармайлардың өрт қауіпсіздігін бағалау.  

52. Отын және майлағыш заттардың үнемділігін қамтамасыз ету үшін 

ұйымдастыру-хникалық шаралар.  

53. Отын және майлағыш заттардың улылығы.  

54. Отын және майлағыш заттардың сапасын бақылаудағы қарапайым 

әдістер.  

55. Бензин моторларының техникалық шартына сай келмейтін 

жанармайды қолданудың нәтижесін түсіндір (А-80 маркасының орнына АИ- 

93 қолдану және керісінше).  

56. Мұнай өнімдерін тасымалдау және сақтау кезінде сапасының 

өзгеруі.  

57. Мұнай өнімдерінің сапасын қалпына келтіру.  

58. Бензин сапасын анықтау нәтижесінде алынған физикалық-

химиялық көрсеткіштер бойынша маркасын тауып, пайдалануға 

жарамдылығын және іштен жану моторына әсерін анықтау керек. (10.4 

кесте).  

59. Дизель жанармайының сапасын анықтау нәтижесінде алынған 

физикалық-химиялық көрсеткіштер бойынша маркасын тауып, пайдалануға 

жарамдылығын және іштен жану моторына әсерін анықтау керек. (10.5 кесте) 

10.1 кесте – Отынның берілген массасы бойынша ізделетін массасын анықтау 

формулалары 
Отынның 

берілген 

массасы 

Отынның ізделетін массасы 

жұмысшы аналитикалық құрғақ жанғыш 

жұмысшы 1 

p

a

W

W

−

−

100

100
 

  

аналитикалық 

 

1 

  

құрғақ 

  

1 

 

жанғыш 

   

1 
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10.2 кесте – Отын құрамын есептеуге арналған мәліметтер 

Шифрдың 

соңғы 

цифры 

Отынның 

берілген  

массасы 

Отынның құрамы 

Көмір

-тегі 

Суте-

гі 

Күкірт Күкірт Азот От-

тегі 

Күл Ылғал 

С Н2 Sор Sк N2 O2 Аа Ас Ар Wa Wp 

0 Жұмысшы 85,3 10,2 0,3 0,2 0,3 0,4 - - 0,3 - 3,0 

1 Аналитикалық  60,6 3,2 1,3 2,5 1,6 3,4 18 - - 16,4 11,4 

2 Құрғақ 60,2 6,0 2,8 2,2 1,5 12,3 - 15 - - 18,0 

3 Жанғыш 71,5 5,2 1,4 1,3 1,7 18,9 - 34 - - 17,0 

4 Аналитикалық  86,0 8,4 2,1 1,2 2,0 - 0,7 - - 0,33 3,2 

5 Құрғақ 50,0 6,0 0,3 0,5 0,9 42,0 - 0,3 - - 8,0 

6 жанғыш 75,5 5,5 2,2 2,0 1,6 13,2 - 18,0 - - 13,0 

7 Аналитикалық  81,5 11,2 1,7 1,8 0,2 0,3 0,4 - - 4,3 1,1 

8 Құрғақ 76,0 4,2 2,4 1,7 0,4 2,9 - 12,0 - - 10,2 

9 Жанғыш 74,0 9,5 3,6 1,4 0,3 11,2 - 20,0 - - 11,3 

Ескертпе: Егер отынның қоспасы берілсе, онда отын шифрдың соңғы цифры бойынша таңдалады.            

 

10.3  кесте – Отынның жанған өнімі туралы мәлімет 

Жанған өнім құрамы 
Шифрдың соңғы цифры 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Көмірқышқыл  газы  СО2  15.2 14.8 15.2 13.0 14.8 13.6 14.0 14.8 15.4 13.8 

Улы газ, СО 3.8 6.2 3.4 5.6 4.2 - 4.5 1.5 5.6 3.3 

Оттегі , О2 4.1 1.2 5.6 8.4 5.8 7.4 3.7 6.0 3.4 6.6 
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10.4 кесте – Автомобиль бензиніне талдау жасау нәтижесі  

Сапа көрсеткіші Шифрдың соңғы цифры 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Фракциялық құрамы:            

 Қайнаудың басы, оС   30 45 55 40 38 27 42 35 30 50 

10%,о С 70 70 65 55 60 50 75 85 80 75 

50%, оС 120 115 105 100 110 90 120 135 150 120 

90%, оС 200 190 195 170 180 150 190 185 205 195 

 Қайнаудың соңы, оС 215 210 215 180 200 170 220 220 225 210 

 Колбадағы қалдық, % 2.0 2.2 1.8 1.2 1.4 1.1 1.6 1.3 2.5 1.5 

 Қалдық және шығын, % 4.5 4.8 4.3 3.0 4.0 3.6 4.2 4.0 4.8 4.0 

2. Қаныққан бу қысымы, мм 

сын. Бағ.  

 

750 

 

700 

 

720 

 

670 

 

500 

 

450 

 

590 

 

600 

 

500 

 

400 

3. Қышқылдылығы , мг 

КОН/100 мл 

3.5 4.0 4.5 3.0 2.5 2.8 3.8 4.2 4.8 2.0 

4. Нақты қарамай құрамы, 

мг/100 мл 

 

12 

 

10 

 

13 

 

8 

 

6 

 

5 

 

9 

 

13 

 

15 

 

10 

5. Индукциялық периоды, мин 400 500 550 450 650 800 600 750 700 900 
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10.5 кесте – Дизель жанармайының сапасына талдау жасаудың нәтижесі 

Сапа  көрсеткіші Шифрдың соңғы цифры 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Цетан саны 35 37 38 40 42 45 50 47 35 36 

2.Фракциялық құрамы:           

     50% оС 290 250 280 275 265 260 200 250 270 290 

     90%,оС  360    350 320  320 290 370  

      98%, оС  340 360   350    400 

3. 20оС дағы кинематикалық 

тұтқырлық, с Ст 

 

3,5 

 

5,0 

 

7,5 

 

8,5 

 

4,5 

 

1,8 

 

2,0 

 

4,5 

 

1,5 

 

1,2 

4.Күкірттің құрамы, % 0,5 0,7 0,2 0,9 1,5 1,0 1,2 0,8 0,7 0,4 

5.Қату температурасы, оС  -40 -35 -30 -15 -10 -5 -8 -18 -20 -3 

6.Лайлану температурасы,оС -30 -20 -15 -8 -3 4 -2 -6 -10 5 

7.От алу температурасы,оС 35 40 45 50 55 60 45 70 75 25 
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10.6  кесте – Тапсырма варианттары 

Шифрдың соңғы цифры Шифрдың соңғы цифрының алдынғы цифры  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1,     11, 

37,   43                         

2,     21, 

40,    53 

4,    23, 

41,   57 

6,     14, 

36,   47 

8,     13,  

19,   34 

10,   11, 

30,    54 

3,    20, 

31,  46 

5,    26, 

36,   51 

7,    16, 

24,   50 

9,    17,  

33,   44 

1 2,     12,  

38,    44 

3,     22, 

41,   54 

5,    11, 

24,   42 

7,     15, 

37,    48  

9,     14, 

20,    35 

11,   12, 

31,    55 

4,    21, 

32,   47  

6,    27, 

35.   52 

8,    17, 

25,   51 

10,  18, 

34,   45 

2 3,    13, 

39,   45 

4,      23, 

42,    55 

6,    12, 

25,   43  

8,     16,  

38,    49 

10,    15,  

21,    36 

2,     13, 

32,    56 

5,    22, 

53,   48 

7,    28, 

34,   53 

9,    18,  

26,   52 

1,    19, 

35,   46 

3 4,    14, 

40,   46 

5,      24, 

43,     56 

7,    13, 

26,   44 

9,      17, 

39,     50 

1,     16, 

22,    38 

3,     14, 

33,    57 

6,    23,  

34,   49 

8,    29, 

33,  54 

10,  19, 

27,   53 

2,    20, 

36,  47 

4 5,     15, 

41,    47 

6,     25, 

44,   57 

8,    14, 

27,   45 

10,    18, 

40,    51 

2,    17, 

23,    37 

4,     11, 

15,    34 

7,    24, 

35,   50 

9,    30, 

32,   55 

1,    20, 

28,   54 

3,    21, 

37,   48 

5 6,      16, 

42,     48 

7,      11, 

26,     45 

9,      1, 

28,   46 

1,     19, 

41,    52 

3,     18, 

24,    40 

5,     12, 

16,    35 

8,    25, 

36,   51 

10,  31, 

49,   56 

2,     21   

29,   55 

4,    22,    

38,   49 

6 7,      17, 

43,     49 

8,      12, 

27,     46 

10,  16, 

29,   47  

2,      20,   

42,     53 

4,      19, 

25,     39 

6,     13, 

17,    36 

9,    26, 

37,   52 

1,    32, 

50,   57 

3,    22, 

30,   56 

5,    23, 

39,   50 

7 8,      18, 

44,     50 

9,     13, 

28,    47 

3,    21, 

43,   54 

5,      20, 

26,     43 

7,      14, 

18,     37 

10,   27,  

38,    53 

2,    11, 

29,   34 

4,    23, 

31,   57 

6,    24, 

40,   51 

1,   17, 

30,  48 

8 9,      19, 

45,     51 

10,    14, 

29,     48 

2,    18, 

31,   49 

4,      22, 

44,     55 

6,      21, 

27,    41 

8,     15, 

38,    57 

1,    28, 

39,   54 

3,    12, 

28,   33 

5,    11, 

24,   32 

7,    25, 

41,   52 

9 10,    20, 

46,     52 

1,      15, 

30,     49 

3,     19 

32,   50 

5,      23, 

45,    56 

7,      22, 

28 ,    40 

9,     16, 

39,    56 

2,    29, 

40,   55 

4,    13, 

27,   51 

6,    25,  

12,   33 

8,    26, 

42,   53 

Ескертпе: студенттер кестеде келтірілген төрт сұрақтан басқа №58 и №59 сұрақтарға да жауап беруі керек  
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Кітапта келтірілген кейбір жаңа қазақша сөздердің 

орысша түсіндірме сөздігі 

 

1. Жанармай – жидкое топливо;  

2. Жағармай – масло смазочное; 

3. Жылу өндіргіш қазан – котел; 

4. Үлестік жылу беру көрсеткіші – показатель удельной теплоотдачи; 

5. Көлемдік жылу беру көрсеткіші – показатель объемной теплоотдачи; 

6. Ауаны артық беру коэффициенті – коэффициент избытка воздуха; 

7. Шырақтану аралығы – период освечения; 

8. Жалын алқабы – фронт пламени; 

9. Тұтануды ілгерілендіру – опережение зажигания; 

10. Жанармайдың берілу тұрақтылығы – устойчивость подачи топлива; 

11. Өздігінен оталу – самовоспламенение; 

12. Подшипник ішпегі – обойма подшипника; 

13. Тұтқырлық – вязкость; 

14. Құбырлы үрлеме – турбокомпрессор; 

15. Гидрожетек – гидропривод; 

16. Айдау – перегонка;  

17. Иірілме дистиллят – веретенный дистиллят; 

18. Ағартқыш топырақ – отбеливающая земля (отсорбент); 

19. Лайлану температурасы – температура помутнения; 

20. Бүрку – впрыск; 

21. Жанрағы – горелка; 

22. Оттық – топка; 

23. Колосник (оттық астындағы темір тор) – колсник. 
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