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АННОТАЦИЯ 

Қазіргі таңда Қазақстанда табиғи және жасанды битум өндірісі қарқынды дамыған 

және шеттен тасымалдауға тәуелді емес. Оны шығарылған өнімнің тек Қазақстан аумағында 

ғана пайданылып қоймай, көршілес мемлекеттерге дайын тауар ретінде экспортталып 

жатқанынан-ақ байқауға болады. Көптеген елдердегі сияқты Қазақстанда да битум негізінен 

жол салу және құрылыс саласында ғана қолданылады. Заманауи технологияларды пайдалана 

отырып дамыған елдерде жүргізілген көптеген зерттеулердің нәтижесінде қазіргі таңда 

битум тек жол құрылыс саласында ғана емес, сонымен қатар, шатыр құрылысы, өнеркәсіптік 

құрылыстарда пайдаланылатын су өткізбейтін арнайы жабынды төсеніштер өндірісінде, 

қуаттағыштар, резина бұйымдар, электр-, гидрооқшаулағыштар және бояу өндірісінде де 

ерекше қолданысқа ие болып келеді. Мақалада еліміздегі битум өндірісімен айналысатын 

кәсіпорындар жайында ақпарат беріліп, өндірілетін битум түрлері, оның құрамы, қасиеттері, 

алынған өнім маркалары, битум алуда қолданылатын әдістер туралы және де шет 

мемлекеттердегі битумның қолданылу аясы мен оның әлеуеті туралы мәліметтер берілген. 

Сондай-ақ, битумды зерттеудің жаңаша тиімді әдістері мен битум негізінде алынған жаңа 

заттар туралы Қазақстандық, Ресейлік және шетелдік ғалымдардың зерттеулері мен олардың 

мақалаларына қысқаша шолу жасалған. 

Кілт сөздер: табиғи битум, мұнай-битумы, экстракция, битуминозды заттар, мұнайды 

қайта өңдеу, полимерлі модификацияланған битум. 

Адамзат тарихында неолит және ежелгі тас дәуірінен бері күнделікті қолданыста келе 

жатқан заттың бір – табиғи битум. Ежелгі адамдар найзаның ұшы мен найзаның сабын 

байланыстырғыш материал ретінде, саздан жасалған ыдыстарға дейін қолданысқа еніп, су 
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өткізбейтін ыдыстар жасауда пайдаланылған. Кейінірек Ежелгі Египетте мозаикалық 

құрылыстық байланыстырғыш, бальзамдау және мумиялауда қолданылған [1]. 

Битумның сұранысқа ие болуы және баламалы материалдардың түзілуіне кедергі 

келтіруі оның бірегей қасиеттерге ие болуы (икемділік, жұмсарту температурасы, 

сынғыштығы, тұтқырлығы, адгезиялық қасиеттері, жоғары тығыздыққа ие болуы, 

гидрофобты қасиеті және суыққа төзімділігі мен су өткізбеуінің себебі болып табылатын – іс 

жүзінде нөлдік кеуектілігі), сыртқы әсерге төзімділігі (көптеген бейорганикалық 

қышқылдарға, сілтілер мен тұздарға төзімділігі) және ең бастысы арзан болуымен 

сипатталады [2]. 

Битум табиғи және жасанды болып екіге жіктелсе де шығутегі мұнай болып табылады. 

Битум мұнайдың ауыр бөлігі болғандықтан күрделі құрылымды болып келеді және оны 

құрайтын заттардың толық құрамы белгісіз, дегенмен, алдын ала жүргізілген зерттеулер 

оның молекулалық массасы шамамен – 300-4000, ал құрамына келесідей элементтер енетінін 

көрсетеді: С – 80-85; Н – 8,0-1,5; О – 0,2-4,0; S – 0,5-7,0; N – 0,2-0,5, сонымен қатар, өте аз 

мөлшерде – Ca, Cr, Co, Ni, Mg [3]. Битумның заттық құрамына битумға аққыштық және 

жылжымалылық қасиеттер беретін, шамамен 35-60 % үлесін алатын, ашық сары түсті – 

майлар; адгезиялық қасиеттерін арттыратын және суға төзімділігіне ықпал ететін үлесіне 20-

40 % енетін – шайырлар; битумның қаттылығы, тұтқырлығы мен температураға төзімділігін 

арттырып, оның 10-40 %-ын құрайтын – асфальтендер кіреді. Сондай-ақ, аздаған мөлшерде, 

асфальтенді қышқылдар, карбендер мен карбоидтар (1-3 %) және парафиндер (6-8 %) 

болады. Асфальтенді қышқылдар адгезиялық қасиеттерін арттырса, карбендер тұтқырлық 

және морттық қасиет береді, ал парафиндер кері әсер етіп (5 %-дан артса), битумның 

қасиеттерінің нашарлауына алып келеді. 

Битум – қатты күйінде сұйықтық қасиеттеріне ие, балқу температурасы тұрақты емес 

аморфты зат. Мұның дәлелі – 1927 жылы Квинсленд университетінде жүргізілген тәжірибе. 

Университет қызметкері Т.Парнелл битумның аққыштығын зерттеу үшін оны құйғыш 

воронкаға енгізген және битумның ең алғашқы тамшысы 8 жылдан кейін ғана тамып түскен 

[1]. 

Табиғи битум – қатты немесе шайыр тәрізді, азотты, оттекті, күкіртті және құрамында 

әртүрлі металдар бар туындыларынан тұратын, мұнайдың полимерленуі кезінде жүретін 

табиғи тотығу үдерістері нәтижесінде пайда болатын, мұнай кен орындарында кеңінен 

таралған көмірсутектер қоспасы           (1 сурет). Табиғи битумды тау жыныстарынан 

органикалық еріткіштерде еріту арқылы (экстракциялау) немесе қазандықтарда таза күйінде 

ұсақталған тау жыныстарын (битуминозды құмтасты) қайнатылған су буымен өңдеу және 

ретортинг әдістерімен бөліп алады. Табиғи битумның шикізаты болып табылатын мұнай 
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құмдары: мұнай-битуминозды құмдар, шайырлы құмдар, өте ауыр мұнай, мұнай-

битуминозды минералдар (құмтастары), май және т.б. сынды атауларға ие. Кәдімгі шикі 

мұнаймен салыстырғанда мұнайлы құмдардың құрамында көміртегі мөлшері жоғары,  ал 

сутегі жеткіліксіз болып келеді [4]. 

 

  

Сурет 1 – Табиғи битумның табиғатта кездесуі 

 

Табиғи битум орналасқан жеріне және құрамына байланысты үш түрге бөлінеді: 

1. Пласты (пластовые) битум: табиғи шөгінді жыныстарына (мысалы: әктас, 

құмтас, доломитке) сіңген күйінде болады; 

2. Беттік (поверхностые) битум: жердің бетіне жиналған көл тәріздес; 

3. Өзекті (жильные) битум: құрамында аз мөлшерде минералды қоспалары бар. 

Құрылымдық қасиеттеріне байланысты 20-25°С температурада үш түрлі агрегаттық 

күйде болады және сол бойынша жіктеледі: 

1. 20-25°С-де серпімді және омырылғыш–қатты (тығыздығы 1 г/см
3
 жоғары); 

2. 20-25°С-де созылғыш және серпімділігі жоғары – орташа қаттылықта 

(тығыздығы 1 г/см
3
 шамасында); 

3. 20-25°С-де аққыштығы жоғары – сұйық (тығыздығы 1 г/см
3
 тан төмен). 

Табиғи битум, әдетте, химия және лак-бояу өнеркәсіптерінде қолданылады. Табиғи 

битум табиғатта сирек кездеседі, шикізаттың қымбат болуы салдарынан оны құрылыста 

және жол салуда пайдаланылу шектеулі. Табиғи битумнан бөлек асфальтты және мұнай 

битумы өндірісте көбірек қолданылады. 

Зерттеулерден белгілі болғандай, мұнайлы құм оның құрамына енетін құм 

түйіршіктерінің табиғи битум мен дымқыл судың қоршауы салдарынан шөгу барысында 

түзіледі (Сурет 2) [5]. Битум мен құм түйіршігі арасындағы су қабаты диаметрі 10 нм-дей 

болатындығы анықталды [6]. 
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Сурет 2 – СЭМ көмегімен алынған мұнайлы құмның өңдеуге дейінгі (сол 

жақтағы) және өңдеуден кейінгі (оң жақтағы) көрінісі 

 

Сонымен, мұнай құмдарындағы табиғи битум мен құм түйіршіктері арасындағы 

байланысты зерттеу мұнай құмдарын өңдеу және өндіру кезінде өз пайдасын береді. 

Осылайша, біз мұнай құмдарының құрылымы туралы қорытынды жасай аламыз (Сурет 3). 

 

Сурет 3 – Мұнай құмының құрылысы 

Жасанды (техникалық) битум – химиялық құрамы жағынан табиғи битумға ұқсас, 

мұнай, тас көмір және тақтатастың өнімі. Өңдеу технологиясына қарай – тотыққан, қалдық, 

крекингтік және компаундирленген битум болып төртке бөлінеді. 

Қалдық битум – вакуумды қондырғыларда жоғары шайырлы майдан жанар-жағармай 

заттарын үздіксіз тазалағаннан кейін (терең вакуумды тазарту арқылы) алынатын, қатты, 

орташа тұтқырлыққа ие қалдық. 

Тотыққан битум – гудрон және басқа да мұнай қалдықтарын оттегімен тотықтыру 

жолымен алынатын өнім. Оттегімен тотықтыру битумға тұтқырлық беріп, оны қатайтады. 

Битумның бұл түрі қалдық битумға қарағанда серпімділік қасиетке ие және температураға 

тұрақты. 
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Крекингтік битумды жоғары температурада бензин алу үшін шикі мұнай мен майларды 

ыдырату арқылы шығарады. Әрі қарай, бұл қалдықтар тотығуға ұшырайды, осылайша 

сынғыштығы жоғары битум алынады. 

Компаундирленген битумды шикі мұнайды өңдеуден алынған қалдықтарды араластыру 

арқылы алады. Мұнда полимерлер, көмір майлары, гудрон, жеңіл мұнай фракциялары 

сияқты әртүрлі біріктіруші қоспалар жиі қолданылады. Осының арқасында олардан қажетті 

қасиетке ие битум алуға мүмкіндік туады. Ал мұны вакуумдық дистилляция немесе тотығу 

арқылы жасау мүмкін емес. 

Қалдық, тотыққан (қышқылданған) және крекингтік битумдар құрылыста, шатыр 

битумы ретінде қолданылады. Крекингтік битум жол салуда қолданылады. Мұнайдан 

алынған компаундирленген битум тек жол битумдарын өндіруде ғана қолданылады. 

Мемлекеттік стандарттар бойынша (МемСТ 222457-76) жол құрылысына арналған 

жақсартылған, тұтқырлығы жоғары мұнай битумдарының бес маркасы өндіріледі: БНД-

200/300, БНД-130/200, БНД-90/130, БНД-60/90 және БНД-40/60. 

Қазақстанда өндірісінің қуаттылығы 1 млн тоннадан асатын жолға арналған битум 

шығаратын 4 ірі зауыт жұмыс істейді. Олар мұнай өңдеу зауыттары бар аймақтарда 

орналасқан. Маңғыстау облысында 2013 жылдан бері тұрақты түрде жұмысын жалғастырып 

келе жатқан – «СП «CASPI BITUM» ЖШС, Шымкентте битуминозды материалдарды 

сататын «Газпромнефть» кәсіпорнына еншілес «Газпромнефть-Битум Қазақстан» 

кәсіпорыны, Павлодар мұнай өңдеу зауыты және Алматы облысында орналасқан «Асфальт 

және битум» зауыттары. Битуминозды құмдар негізінен Қазақстанның батыс өңірлерінде – 

Ақтөбе, Атырау және Маңғыстау облыстарында шоғырланған (Сурет 4). 

 

 

Сурет 4 – Қазақстанның мұнайлы құм көп орналасқан өңірлері 

Қазақстанда мұнай-битуминозды жыныстарын зерттеу ХХ ғасырдың 40-жылдарында 

бастау алған. Осы салада М.Ф.Иерусалимский, В.В.Колпаков, С.В.Мешеряковтардың 

еңбектері орасан зор. 70-жылдардан бері қарай МБЖ-ны барлау, зерттеу және оларды өңдеу 
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мен бөліп алуда Н.К.Надиров, Ш.А.Алтаев, В.К.Бишимбаев, Е.К.Қалдыгозов, М.Н.Киселева, 

Ш.Х.Бекбулатов және т.б. ғалымдар ізденіс жұмыстарын жалғастырды. 

Қазақстанда мұнай құмдарын өңдеуге бағытталған кешенді іс-шаралар өткен ғасырдың 

80-90 жылдарында жүргізілген. Зерттеу нәтижелері бойынша, Қазақстанның батыс бөлігінде 

120 метрге дейінгі тереңдікте табиғи битумның 1 миллиард тоннадан астам қоры, 15-20 

миллиард тоннадан асатын мұнай құмдарының қоры бар. Елімізде мұнай-битуминозды 

жыныстардың 60-тан астам кен орындары анықталды, оның біршама жақсы барланғандары – 

Маңғыстау облысында орналасқан – Беке, Ақтөбе облысында орналасқан – Мортық (қоры 

40-45 млн. тонна), Атырау облысында – Иман-Қара, Есекжал, Көлжан, Ақши және Мұнайлы 

Мола кен орындары [3, 7]. 

Каспи битум зауыты автожолдарға арналған битумды (БНД 70/100 және БНД 100/130 

маркалы жол битумдарын) Қаражанбас кен орнының жоғары шайырлы битуминозды 

майынан алады. Шикізат өзіне тән ауырлығымен, шайырлылығымен, қалдық фракцияның 

жоғары шығымдылығымен, құрамы күкіртті және төмен парафинділігімен ерекшеленеді. 

Өндіріс орнындағы зертханалар ГОСТ ИСО/МЭК 1702-2019 талаптарына сай және өнімдер 

ҚР СТ 1373-2013 бойынша талданады. Өндірістің тағы бір өнімі – полимерлі түрлендірілген 

(модификацияланған) битум. Оның жұмыс температурасы 100 °С-қа дейін жетеді және бұл 

қарапайым битумға қарағанда 40-50 °С-қа жоғары. Өнімнің жол төсеміне қолданылуы 

жолдың жарамдылық мерзімін 1,5-нан 2 есеге дейін арттырады. Зауыт шығаратын битум 

жалпы Қазақстанда өндірілетін битумның 42 %-ын құрайды. 

Қолданысқа 2011 жылы енген «Газпромнефть-Битум Қазақстан» кәсіпорнының өндіріс 

қуаты тәулігіне 1000 тоннаға жетеді. Өндірістік алаңда сапасы ресейлік және қазақстандық 

стандарттарға сәйкес келетін БНД 60/90 және 70/100 стандартты битумдар шығарылады. 

Кәсіпорынның негізгі бағыты битумдық материалдар шығару және тасымалдау болып 

табылады. 

Павлодар мұнай-химия зауыты қазіргі кездегі Қазақстан аумағында қолданылатын 

битумның 50 %-ын шығарады. Өнімдері – БНД 70/100 және 100/130 маркалы битумдар. 

Қазақстандық ғалымдар [3-5] Маңғыстау облысында орналасқан Беке кен орнының 

табиғи битумын зерттеген. Табиғи битумның құрамына енетін шайырлы-асфальтенді 

компоненттер ИҚ-спектроскопия, молекулалық құрылымы ПМР-спектрометрия, 

құрылымдық-топтық талдау, гипотетикалық молекулалық құрылымы Монте-Карло әдісімен 

қарастырылып, нәтижесінде зерттелген кен орнында ароматты және нафтенді 

құрылымдардың төмен және тармақтық алкил топтарының жоғары екендігі анықталған. 

Келесі бір зерттеулерде [4, 10-12] Беке және Мұнайлы Мола кен орындарының мұнай-

битуминозды жыныстарынан табиғи битумды бөлуге арналған экстракция (гександа, 
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хлороформда, бензолда), аммоний және натрий карбонаттары ерітілеріндетермолиздеу, 

натрий силикаты ерітіндісінде ультрадыбыстық әсер ету және суперкритикалық 

сұйықтықтарда (гександа және изопропанолда) еріту әдістері қарастырылған. Нәтижесінде, 

экстракцияланып алынған таза табиғи битум шығымы: Беке кен орны-12,1%, Мұнайлы Мола 

кен орны-20%-ды құрады. Гексан мен изопропанолдың аса критикалық сұйықтық 

ортасындағы Беке кен орнының табиғи битумның шығымы 65-70%-ды құраса, екі кен 

орнында да битумның ең жоғары шығымы (95 %-ға дейін) 90°C температурада 1%-дық 

Na2O·nSiO2 ерітіндісінде 40 минут ультрадыбыстық әсер еткенде байқалды. 

Тұтқырлығы жоғары ауыр мұнай мен табиғи битумдар мұнай немесе газ сияқты 

тауарлық өнім болып табылмайтындықтан, оларды пайдаға жарату үшін, яғни кондиционды 

мұнайға немесе бағалы мұнай өнімдеріне балама болатын мұнай алуға мүмкіндік беретін 

қосымша жаңарту процестерін қолдануды талап етеді. Қазіргі таңда табиғи және жасанды 

битум Қазақстанда жол құрылысында және құрылыста кеңінен қолданысқа ие. Ал дамыған 

мемлекеттерде битуминозды заттардың жаңаша қасиеттерге ие түрлерін шығарып қана 

қоймай, ауыр мұнайды және табиғи битумды кәдімгі мұнайға, немесе қолданыстағы 

терминмен айтқанда, «синтетикалық» мұнайға айналдыру жұмыстары жүргізілуде. Оның бір 

дәлелі – Канаданың «Suncrude» кәсіпкерлігі. Бұл өндірістің негізіне ауыр мұнайды және 

табиғи битумды баяу кокстеу және флексикокинг технологиялық үдерістері жатады. 

Дегенмен, аталған технологиялар тиімсіз және экологияға келтірер әсері бар. Соңғы кезде 

табиғи битумды гидрокрекинг әдісімен өңдеу арқылы синтетикалық мұнай алу жолдары 

қолға алынуда. Бұл технология өзінің экономикалық және экологиялық тиімділігімен 

ерекшеленеді. Сондай-ақ, әлемде DRB («Donor Refined Bitumen») гидрогенизациялау арқылы 

сутегі протон донорлары қызметін атқаратын қосымша реагенттер қосу жолымен жүретін 

технология танымал. 

Американдық Headwaters Technology Innovations Group (HTIG) компаниясы алюминий 

оксидіне отырғызылған екі және одан да көп ауыспалы металдар негізінде жасалған 

«молекулалық мөлшерде» болып келетін, деактивацияға тұрақты, HCAT (Hydrocatalysis) 

гидрокрекингке арналған мұнайда еритін катализаторын ұсынды. Осы технологияның 

пилоттық қондырғысы Канаданың Gold Lake кен орнында қолданылып, нәтижесінде табиғи 

битумның 60-98 % аралығында конверсиялануын көрсетті. 

Қытайлық ғалымдар ұсынған каталитикалық автотермолиз технологиясы ауыр 

мұнайдың және битумның тұтқырлығын 95,5 %-ға дейін төмендетеді. Қалған ауыр қалдықты 

қайта түзілу үдерісімен жеңіл құраушыға 13,72 %-дық тиімділікпен айналдырады. 

Ұсынылған технологияда 0,2 % мыстың ароматты сульфоқышқылдары катализатор ретінде 

қолданылады, 25 % суды енгізе отырып 280°С температурада 24 сағат өңдейді. Нәтижесінде 
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ауыр мұнайдың тұтқырлығын төмендеп, жоғарыда аталған жоғары шығымдылыққа қол 

жеткізіледі. Қазіргі уақытта резина-корд арасындағы байланыстың беріктігін арттыру үшін 

резина қоспаларында битумды қолдану қолдану мүмкіндігін зерттеу жұмыстары жүргізілуде. 

Битумның қасиеттері зерттеліп, резина қоспасының рецепті жасалуда [8-9]. 

Қорытындылай келе, Қазақстан табиғи және мұнайдан алынатын битумға бай деуге 

болады. Мұнайдан алынған битум құрылыста және жол салуда қолданылады. Дегенмен, 

Қазақстанда битум өнімінің бір түрі болып табылатын – гидрооқшаулағыш материалдарды 

өндіретін кәсіпорындардың болмауы салдарынан қазіргі кезде оны біз тек шет 

мемлекеттерден импорттауға мәжбүрміз. Өнімнің бұл түрі химиялық және биологиялық 

көптеген заттардың әсеріне төзімділігі, су және газ өткізбейтіндігі, коррозияға тұрақтылығы, 

радиацияның көптеген түрлері әсер етпейтіндігімен ерекшеленеді. Заманауи өндірістік 

технологияларды қолдану битумнан алынатын заттардың қатарын толтырып, қазіргі 

қолданыстағы материалдардың сапалық қасиеттерінінің жоғарылауына алып келеді. 

Дамыған елдер сияқты Қазақстанда да битумнан синтетикалық мұнай алу жолдарын 

қарастыру және өндіріске енгізу мұнай қорының біршама сарқылуын тежейді әрі мұнайдан 

алынатын өнімдердің балама шикізат көзі болып табылады. 
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