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АЛҒЫСӨЗ 
 

Мұнай мен газды тасымалдау мен сақтаудың заманауи процестері 
параметрлердің әртүрлілігімен ерекшеленеді, олардың әрқайсысы сапа мен 
қалыпты жұмысына айтарлықтай әсер етеді. Сондай-ақ, жоғары қондырғы 
қуаты, заманауи автоматтандыру және механикаландыру құралдары бар 
күрделі жабдықты дұрыс таңдау,  есептеу және шебер пайдалану бойынша 
білімдердің жақсы деңгейі маңызды. Осы кәсіпорындардың жедел персоналы 
көмірсутегі шикізатын тасымалдау мен сақтау техникасы мен технологиясын 
егжей-тегжейлі білуі керек, пайдалану тәжірибесін зерделеп, соның негізінде, 
ең алдымен, орнатылған энергетикалық-механикалық жабдықтың жұмыс 
қабілеттілігі мен тиімділігін қамтамасыз етуі керек 

Кәсіпорында техник-технолог қызметін атқаратын колледж түлегі 
көмірсутегі шикізатын айдау мен сақтаудың негізгі процестері, құрылғысы 
және жабдықтың жұмыс істеу принципі туралы заманауи ғылыми білімдер 
жиынтығына ие болуы керек. Берілген  ақпараттар  өте қажет, өйткені бұл 
процестер жарылыс және өрт қаупінің жоғары класына жатады, олардың 
дұрыс қолданылмауы адам денсаулығы үшін де, қоршаған орта үшін де ауыр 
зардаптарға әкелуі мүмкін. 

Оқу құралында мұнайды, мұнай өнімдері мен газды тасымалдаудың 
және сақтаудың негізгі әдістері, осы процестерді орындауға арналған негізгі 
жабдықтардың жіктелуі көрсетілген. Жабдықтарды, элементтер мен 
құрылымдарды жасауға арналған материалдарды таңдауға қойылатын негізгі 
талаптар баяндалған. Тасымалдау және сақтау процестеріне арналған 
жабдықтың сипаттамасы, жұмыс принципі,  пайдалану ережелері келтірілген. 

Іс жүзінде инженерлік есептеулердегі әр түрлі мәселелерді шешу үшін 
көбінесе идеал және нақты газдардың заңдылықтарын қолдану, 
термодинамиканың ұғымдары мен анықтамаларын қолдану қажет. Бұл оқу-
әдістемелік құралында мұнайдың, мұнай өнімдерінің және табиғи газдардың 
термодинамикалық сипаттамаларын қарастыруға және олардың негізгі 
қасиеттерін сипаттауға арналған бөлімдердің болуын түсіндіреді. 

Оқу-әдістемелік құралында көмірсутектерді тасымалдау және сақтау 
технологиясы көрсетілген, қазіргі заманғы кәсіпорындардың жабдықтары 
мен оларға орнатылған жабдықтардың жұмыс режимдері сипатталған,  
жұмысының тиімділігін арттыруға бағытталған инженерлік шешімдер 
ұсынылған. Технологиялық процестерді автоматтандырылған басқару 
негіздеріне ерекше назар аударылады. Осындай басқару жүйелерін зерттеу 
0805000 - «Мұнай мен газды тасымалдау және сақтау» мамандығының 
080502 3 «Техник-технолог» біліктілігі түлектерінің біліктілігін арттырады. 
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1 БӨЛІМ. МҰНАЙ, МҰНАЙ ӨНІМДЕРІ ЖӘНЕ ГАЗ КӨЛЕМІН 
ЕСЕПТЕУ, ДЕҢГЕЙДІ ӨЛШЕУ, СЫНАМАЛАР АЛУ 

 
Модульге қысқаша шолу 
 
Бұл модуль мұнай, мұнай өнімдері мен газды есепке алу, деңгейлерін 

өлшеу және сынамаларды іріктеу әдістері, сондай-ақ осы жұмыс түрлеріне 
арналған аспаптар мен жабдықтарды зерттеуді қарастырады. Ол үшін 
модульде мұнай, мұнай өнімдері мен газдың қасиеттері, сапа көрсеткіштері 
мен сапаны бақылау әдістері, өндірісті есепке алу, сонымен қатар 
құрылғылар мен жабдықтарды пайдалану туралы теориялық және 
практикалық материалдар бар. 

Осы модульді зерделеу нәтижесінде студент алынған және жеткізілетін 
мұнай мен газдың физикалық-химиялық қасиеттерін жіктейді, есеп жүргізеді, 
өнімнің сапасының сақталуын қамтамасыз етеді, мұнай деңгейін өлшеу және 
цистерналар мен автоцистерналардан сынама алу әдістерін қолданады, 
жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік және өрт қауіпсіздігі ережелерін 
сақтайды. 

Қажетті материалдар: 
1. Газ және мұнай құбырларын, мұнай қоймаларын салу және оларды 
пайдалану. Дәріс конспектілерін құрастырған А.В.Шадрина Томск 
политехникалық университетінің  баспасы, 2012, 161 б. 
2. Мұнай және мұнай өнімдерін сақтау: Оқу құралы. Ю.Д. Земенков. - 2-
ші басылым,  - Тюмень: «Вектор Бук» баспасы 2001, 550 б. 
3. Вискозиметрлер - тұтқырлықты анықтауға арналған құрылғылар: 
 нөлден жоғары температурада мөлдір сұйықтықтардың тұтқырлығын 

өлшеуге арналған - ВМС-1 вискозиметрі; 
 кез келген температурада мөлдір сұйықтықтардың тұтқырлығын 

өлшеуші жабдық-ВМС-2 вискозиметрлері және Пинкевич типі; 
 мөлдір емес сұйықтықтардың тұтқырлығын өлшеуге арналған 

аспаптар-ВЕС вискозиметрі 
4. Отынның қаныққан буларының қысымын анықтауға арналған аспап; 
5. УДУ – 5М, УЭД-3 типті деңгей өлшегіштер; 
6. Температура датчиктері; 
7. Жүк көтергіштігі 3000 кг дейінгі жалпы мақсаттағы тауарларға арналған 
таразы, теру шкаласы; 
8. Цистерналардағы сұйықтықтың массасын өлшеуге арналған «Радиус» 
жабдықтары; 
9. «Квант» түріндегі ақпараттық-өлшеу жүйесі; 
10. Вентури, ультрадыбыстық шығын өлшегіштері; 
 

1.1. Қазақстан экономикасындағы мұнай-газ саласының ролі 

Мұнай-газ саласы жалпы үш салаға бөлінеді: 
1) көмірсутекті шикізатты (ТҚК) барлау және өндіру; 
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2) УВС-ны магистральдық құбырлар арқылы және басқа түрлерімен 
тасымалдау,  сақтау; 

3) көмірсутектерді қайта өңдеу, олардың қайта өңделген өнімдерін 
сату. 

Кейбір ірі компаниялардың қызметіне барлық 3 сектор кіреді. Мұндай 
вертикальді интеграцияланған компанияларға (ВИК) Қазақстандағы еншілес 
компаниялары бар «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ кіреді, «Ембімұнайгаз» АҚ және 
«Өзенмұнайгаз» АҚ «ҚазТранкойл» АҚ, «ҚазТрансГаз» АҚ және қайта 
өңдеу ЖШС тасымалдау үшін «АНЗП»-Атыраудағы мұнай өңдеу зауыты,  
ЖШС«ПМХЗ» -Павлодар мұнай-химия зауыты және ЖШС«ПКОП»- 
Шымкенттегі «ПетроКазахстан Ойл Npoдактс». 

Мұнай мен газды тасымалдау секторына магистральдық құбырларды 
пайдалану, жөндеу, көмірсутегі шикізатын тасымалдауды тікелей басқаруға 
байланысты барлық операциялар кіреді. Мұнай тасымалдауды теміржол және 
теңіз көлігімен де жүзеге асырылады [27]. 

Мұнай тасымалдау. Қазақстанда мұнайды тасымалдау, ең бастысы, 
экологиялық таза тасымалдау тәсілі болып табылатын мұнай құбырларының 
үлесіне тиеді. 

Газ тасымалдау. Қазіргі кезде табиғи газды тасымалдаудың негізгі 
түрі - құбыр. Магистралды және таратушы газ құбырларының жүйесі 
Қазақстан аумағында кең таралған (1.1-сурет). 

 

 
1.1 сурет. - Қазақстандағы магистральды газ құбырларының схемасы 

 
Мұнайды құбыр арқылы тасымалдау (1.2 сурет). Қазақстанда 

өндірілетін мұнайдың 80% -дан астамы экспортқа жіберіледі, негізінен 
құбырлармен, қалғаны ішкі нарыққа өңдеу үшін жеткізіледі. Экспортқа 
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мұнай тасымалдау келесі магистральдық құбырлар арқылы жүзеге 
асырылады (1.3 сурет):  

 «Каспий құбыр консорциумы»  (КТК). Жөнелту көлемі 
 2018 жылы КҚК арқылы мұнай өндіру 61,1 млн тоннаны құрады (оның 

ішінде 54,3 млн тонна қазақстандық мұнай); 
 «ҚазТрансОйл» АҚ-ның «Өзен-Атырау-Самара» бағыты. Осы құбыр 

арқылы тасымалдау көлемі 2018 жылы 14,8 млн. тонна мұнайды 
құрады; 

 «Атасу-Алашанькоу» ЖШС «Қазақстан-Қытай құбыр желісі» (ҚҚҚЖ). 
2018 жылы "Атасу - Алашанькоу" мұнай құбырына мұнайды 
ауыстырып тиеу көлемі Ресей мұнайының транзитін ескере отырып, 
11,4 млн. тоннаны құрады; 

 «Қарашығанақ-Орынбор»  тасымалдау жүйесі - осы құбыр арқылы 
«Қарашығанақ Петролеум Оперейтинг Б.В.»  консорциумдары Ресей 
Федерациясының Орынбор ГӨЗ-не тұрақсыз газ конденсатын 
жеткізеді. Суықкөлеутектердің негізгі бөлігін Қарашығанақ өңдеу 
кешеніндегі (ҚӨК) консорциум тұрғызады және ҚҚҚЖ магистральдық 
құбыры арқылы экспортталады. 

 

 
1.2-сурет-Қазақстанның мұнай құбыры жүйесі 

 
1.1-кестеде саланың негізгі өндірістік және экономикалық 

көрсеткіштеріне байланысты 2018 жылғы деректер келтіріледі [25]. 
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Кесте 1.1. - 2018 жылы Қазақстан мұнайы мен газ конденсатының әлем 
елдеріне экспорты 

Негізгі елдер-
сауда серіктестері 

Көлемі, 
қаңтар-

желтоқсан 
2018 ж. тонна 

Құны (мың 
АҚШ долл.), 

қаңтар-
желтоқсан 2018 

ж. 

Көлемі, 
қаңтар-

желтоқсан 
2017 ж. 
тонна 

Құны (мың 
АҚШ долл.), 

қаңтар-
желтоқсан 

2018 ж. 

Көлемі, 
2018 

жылдан % - 
бен 2017 ж.  

Құны 
(мың 
АҚШ 
долл.), 
2018 

жылдан 
% - бен 
2017 ж. 

Барлығы, оның 
ішінде 

69 709 608,0 37 770 057,7 68 583 395,7 26 546 431,9 101,6 142,28 
ИТАЛИЯ 21 027 247,9 11 467 144,5 21 283 381,1 8 450 096,4 98,8 135,70 
НИДЕРЛАНД 9 520 220,8 5 200 235,1 9 424 048,7 3 642 739,7 101,0 142,76 
ФРАНЦИЯ 6 661 158,1 3 702 541,1 7 029 774,2 2 806 044,9 94,8 131,95 
ШВЕЙЦAPИЯ 5 204 626,6 2 523 868,3 7 459 366,9 2 633 196,7 69,8 95,85 
КOPЕЙ 4 889 534,6 2 817 410,5 2 375 506,0 955 956,1 205,8 294,72 
ИСПАНИЯ 3 183 389,7 1 773 502,8 3 484 405,6 1 380 174,3 91,4 128,50 
РУМЫНИЯ 2 992 115,8 1 465 991,5 2 409 160,7 878 703,4 124,2 166,84 
ГРЕКИЯ 2 035 531,2 1 126 363,8 1 998 600,1 799 595,8 101,8 140,87 
ҚЫТАЙ 1 646 992,2 829 487,7 2 357 088,0 853 409,0 69,9 97,20 
ЖАПОНИЯ 1 610 183,0 923 798,2 833 938,8 339 393,1 193,1 272,19 
ПОЛЬША 1 350 212,3 684 854,1 927 704,7 349 990,0 145,5 195,68 
ҮНДІСТАН 1 296 326,3 741 611,0 1 527 369,9 619 050,8 84,9 119,80 
ЛИТВА 1 207 740,3 615 951,1 1 320 097,5 515 803,7 91,5 119,42 
АҚШ 1 024 540,0 602 462,6     
СИНГАПУР 868 830,0 482 464,6 231 978,0 84 189,2 374,5 573,07 
ТҮРКИЯ 817 490,7 463 265,4 469 473,5 180 091,8 174,1 257,24 
ПOPТУГАЛИЯ 693 415,2 380 028,2 1 518 608,5 595 310,4 45,7 63,84 
ИЗРАИЛЬ 643 239,0 358 168,2 278 088,0 110 170,3 231,3 325,10 
ХOPВАТИЯ 593 694,0 321 499,1 723 858,5 288 701,6 82,0 111,36 
МАЛАЙЗИЯ 555 106,0 351 326,2 31 678,0 12 372,2 1 752,3 2839,64 
ШВЕЦИЯ 519 752,7 255 814,4 348 561,5 123 964,8 149,1 206,36 
БОЛГAPИЯ 316 650,9 140 673,8 444 562,8 157 660,0 71,2 89,23 
БЕЛЬГИЯ 240 979,9 141 208,8     
ӨЗБЕКСТАН 208 655,4 107 636,3 182 854,2 75 441,4 114,1 142,68 
ФИНЛЯНДИЯ 206 066,1 104 835,3 355 571,3 116 193,2 58,0 90,23 
ГЕРМАНИЯ 186 996,3 87 737,0 150 223,9 55 985,4 124,5 156,71 
ФИЛИППИН 119 492,0 63 251,5     
ӘЗІРБАЙЖАН 57 798,0 20 324,3 62 503,3 17 203,2 92,5 118,14 
МАЛЬТА 31 567,9 16 571,1 499 246,0 191 012,6 6,3 8,68 
УКРАИНА 55,2 31,1 19 368,0 6 298,7 0,3 0,49 

 

 
1.3. сурет - Қазақстан мұнайын басқа  елдерге экспорттау 

 
Газ құбырлары арқылы тасымалдау. Қазақстан Республикасы 

Ұлттық экономика министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің мәліметтері 
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бойынша 2018,2019 жылдарға арналған қазақстандық газ экспорты 1.4- 
суретте көрсетілген. 

«ҚазТрансГаз» АҚ газ және газбен жабдықтау саласындағы ұлттық 
оператор болып табылады, магистральдық газ құбырлары мен газ тарату 
желілері арқылы тауарлық газды тасымалдаудың орталықтандырылған 
инфрақұрылымын басқарады, халықаралық транзитті қамтамасыз етеді және 
газды ішкі ,  сыртқы нарықтарда сатумен айналысады, газ сақтау қоймаларын 
дамытады, қаржыландырады, газ сақтау қоймаларын қолданады, олармен  
жұмыс істейді. 

 

 
 

1.4 сурет. - Қазақстандық газдың басқа елдерге экспорты 
 
«Интергаз Орталық Азия» АҚ жалпы ұзындығы 19 мың км-ден 

асатын магистральды газ құбырлары арқылы Қазақстан аумағында табиғи 
газдың ішкі тасымалы мен транзитін жүзеге асырады. Газ тасымалдауды 
жалпы қуаттылығы 2263,964 МВт болатын әр түрлі типтегі және 308 газ 
айдау қондырғысы бар 25 желілік және 4 күшейткіш компрессорлық станция 
жүзеге асырады. 

 «Азия Газопровод» ЖШС 2008 жылдан бастап «Қазақстан-Қытай» 
газ құбырының құрылысы мен пайдалануын басқарады, сонымен қатар 
транзиттік  газды Қазақстан Республикасының ішкі нарығына тасымалдау 
бойынша қызмет көрсетеді. Ұзындығы 1310 шақырымды құрайтын 
«Қазақстан-Қытай» магистральдық газ құбыры «Түркіменстан-Өзбекстан-
Қазақстан-Қытай» газ құбырының бөлігі болып табылады, «А», «Б», «С» үш 
параллель сызықтардан тұрады. Газ құбырының бастапқы нүктесі - 
Түркіменстанның мұнай, газ кен орындарынан басталып, соңғы нүктесі - 
Қытай Халық Республикасының оңтүстік провинцияларында аяқталады. 
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Қазіргі уақытта Серіктестік «А» және «В» сызықтарының барлық 
объектілері, «С»  сызықтық бөлігіне жұмыс істейді. 

«Бейнеу-Бозой-Шымкент» газ құбыры - тәуелсіз Қазақстан 
тарихындағы ең ірі құбыр жобасы және мемлекеттің энергетикалық 
қауіпсіздігін арттыруда маңызды рөл атқаруға  арналған. Жобаны іске асыру 
2011 жылдың 18 қаңтарында басталды, сол кезде қазақстандық «Бейнеу-
Шымкент газ құбыры» ЖШС және қытайлық «ҚазТрансГаз» АҚ және 
«Trans-Asia Gas Pipeline Cоmpany Limited» компаниялар құрды. 
Құбырдың диаметрі 1067 мм магистральды газ құбырының трассасы 
Маңғыстау, Ақтөбе, Қызылорда және Оңтүстік Қазақстан облыстарының 
аумақтары арқылы өтеді. Іске асыру үшін  бірнеше кезеңдер жүзеге 
асырылды. Қазіргі уақытта магистральды автомобиль жолдарының бойында 
«Шопнак», «Қараөзек», «Ақсуат» және «Сексеуіл» РЭО және ВП құрылыс 
жұмыстары жалғасуда. Салынып жатқан газ құбыры - бұл Қазақстанның 
оңтүстігін отандық табиғи газбен қамтамасыз етуге, сондай-ақ елдің 
экспорттық мүмкіндіктерін кеңейтуге бағытталған стратегиялық жоба. 

Мұнай мен газды теміржол көлігімен тасымалдау. Тауарлық 
мұнайды тасымалдау үшін магистральдық мұнай құбырларынан басқа 
теміржол көлігі қолданылады (1.5-сурет). 

Тасымалдаудың негізгі үлесі мұнай өңдеу өнімдеріне (мазут, бензин, 
дизель отыны, ТМД және т.б.) келеді. Соңғы жылдары экспорттық мұнай 
жеткізу көлемі 4 есеге азайды (2014 ж. 2,3 млн.тонна, 2018 ж. - 0,6 млн. 
тонна). 

Экспортты теміржол көлігімен тасымалдау келесі бағыттарда жүзеге 
асырылады: Ақтау порты арқылы Әзірбайжан, Иран, Түркия және басқа да 
мемлекеттерге; Бейнеу шекара станциясы арқылы Орта Азия 
республикаларына; Ақсарай шекара станциясы арқылы Еуропаға; Достық 
және Алтынкөл шекара станциялары арқылы Қытайға; Озинки шекара 
станциясы арқылы Еуропаға. Сондай-ақ, Махамбет станциясында мұнай 
Каспий мұнай құбыры консорциумының (КМҚК) мұнай құбырына 
ауыстырылады, Жаңа-Арқа станциясында мұнай Қазақстан-Қытай мұнай 
құбырына ауыстырылады. 

Сонымен бірге 2019 жылдың мамырында сұйытылған газды теміржол 
арқылы Қазақстаннан ҚХР-ға Достық - Алашанькоу  арқылы тасымалдау 
басталды. Ықтимал көлемі жылына 1 миллион тоннаға дейін жетеді. 

Қазақстандық мұнай және мұнай өнімдерінің экспорттық тасымалының 
көп бөлігі теңіз порттары бағытында жүзеге асырылады - бұл Қара теңіз бен 
Каспий теңізінің порттары. 
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Шартты белгілер 
 

Сурет 1.5. - Қазақстандық мұнайды теміржол көлігімен экспорттау 
 

Мұнайды теңіз арқылы тасымалдау. Мұнай экспортқа Ақтау теңіз 
порты арқылы да жөнелтіледі. 2018 жылы экспорт көлемі 2 млн. тонна 
мұнайды құрады. ҚР ҰЭМ Мемлекеттік кірістер комитетінің деректері 
бойынша, 2018 жылы қазақстандық мұнай әлемнің 30-ға жуық еліне 
жеткізілді. Оның дәстүрлі өткізу нарықтары Еуропа мен Оңтүстік-Шығыс 
Азия болып табылады. Негізгі сатып алушылар Еуропада шоғырланған, онда 
мұнай жеткізу көлемі бойынша Италия – 21,03 млн тонна (30,2%), одан кейін 
Нидерланды – 9,52 млн (13,7%), Франция – 6,66 млн (9,6%), Швейцария – 5,2 
млн (7,5%). 

Ақтау порты-Каспий теңізіндегі Қазақстанның ең ірі порты (сурет.1.6). 
Өткізу қабілеті: 1,5 млн.тонна (құрғақ жүк/ контейнерлер), 10 млн. тонна 
(мұнай). 

Негізгі тасымалдаушы болып 1998 жылы құрылған ЖШС «НМСК 
«Қазақтеңізкөлікфлоты» (ҚТКФ) табылады. Флоттың иелігінде: жалпы  305 
мың тонна 8 танкер, жүк көтергіштігі 3,6 мың тонна 5 буксир және 8 БАРЖ-
алаң, дедвейті 6,2 мың тонна 2 құрғақ жүк кемесі (ұзақ мерзімді тайм-чартер). 
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Сурет 1.6. – Ақтау порты 
 
Мұнай және газ қоймасы. Қазақстанда өндірілген мұнай мен газ 

конденсаты сыртқы және ішкі нарыққа сатуға шығар алдында, негізінен 
мұнай өндіруші және мұнай тасымалдаушы компаниялардың резервуар 
парктерінде сақталады. «KazTrancoil» АҚ мұнай сақтау резервуарының 
жалпы көлемі 1 414,2 мың текше метрді құрайды. Мұнымен қатар, мұнай 
өңдеу зауыттарында мұнай сақтайтын бактар да бар. 

Мұнай сақтау және ауыстырып тиеу Құрық портының Каспий теңізіне 
дейін дамуы күтілуде. Жылына 20 миллионнан 56 миллион тоннаға дейінгі 
өндірістік қуаты бар, резервуар паркі мен ірі кемелерге қызмет көрсетуге 
арналған сыртқы мұнай айлақтары  мамандандырылған мұнай тиеу 
терминалын салу жоспарлануда. 

«ҚазТрансГаз» АҚ газ тасымалдау жүйесін басқарады, оның ішінде 47 
мың шақырымнан астам газ тарату желілері, 19 мың шақырымнан астам 
магистральдық газ құбырлары, 56 компрессорлық станция, оларда 348 газ 
айдау қондырғысы, 3 жерасты газ қоймасы бар. Үш жер асты газ 
қоймасының екеуі оңтүстікте - Оңтүстік Қазақстан облысында – «Полтопат» 
және Жамбыл облысында «Ақыртөбе» республиканың батысында - Ақтөбе 
облысында «Бозой» орналасқан. Олардың жалпы сыйымдылығы - 4,65 
миллиард текше метрлік  белсенді газ [27]. 

 
1.2. Мұнай және мұнай өнімдерінің қасиеттері 

 
Химиялық құрамы жағынан мұнай - бұл көміртек пен сутектің күрделі 

қосындысы. Мұндай қосылыстар көмірсулар деп аталады. Бір-бірінен 
молекуласындағы көміртегі мен сутегі атомдарының саны мен адгезия 
сипатымен ерекшеленетін әр түрлі қасиеттері бар көмірсулардың үлкен 
мөлшері белгілі [13]. 
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Мұнайда көміртек пен сутектен басқа, аз мөлшерде оттегі, азот және 
күкірт, өте аз көлемде - хлор, фосфор, йод және басқа химиялық элементтер 
бар. 

Майларда көмірсутектердің келесі топтары кездеседі: 
1) метан (парафинді); 
2) нафтенді 
3) хош иісті. 
Әдетте майлар құрамы бойынша сол немесе басқа көмірсутектер 

тобының басым болатын аралас типке жатады және соған байланысты 
парафиндік нафтенді немесе хош иісті деп аталады. 

Табиғи жағдайда ең кең таралғаны метан көмірсутектері: метан СН4, 
этан С2Н6, пропан СзН8 және т.б. Бұл көмірсутектерді шекті немесе қаныққан 
деп те атайды, бұл олардың химиялық белсенділігінің төмендігін, сондай-ақ 
басқа заттардың атомдарымен қосылу қабілетінің төмендігін көрсетеді [13]. 

Метаннан бутанға дейінгі көмірсутектер (С4Н10), қоса алғанда, 
атмосфералық қысымда газ күйінде болады. Мұнда мұнай газа бар. 
Молекуласында 5-тен 17 - ге дейін көміртек атомдары бар көмірлер 
қосылыстары (С5Н12—C17H36) сұйық заттар болып табылады. Бұл 
қосындылар мұнай құрамына кіреді. 

Молекулаларында 17-ден артық көміртегі атомдары бар заттар қататын 
денелер қатарларына жатады. Бұл парафиндер мен церезиндер, олар барлық 
майлдарда белгілі мөлшерде болады. 

Майлар мен мұнай газдарының физикалық қасиеттері мен сапалық 
сипаттамалары жекелген көмірсутектердің немесе олардың құрамындағы 
топтардың басым болуына байланысты. 

Кешенді көмірсутектер (ауыр мұнай) басым болатын майларда бензин 
мен май фракцияларының мөлшері аз болады. Мұнай құрамындағы шайыр 
және парафинді қоспалардың көп мөлшері  жылжытады, бұл оның жер бетіне 
шығару және одан әрі тасымалдау үшін арнайы шараларды қажет етеді. 

Майлардың тауар қоймалары мен фракциялық құралдардың зерттеу 
айдауымен анықталады. Мұнайды айдау оның құрамына кіретіні әр 
ресурстың өзіндік қайта пайдалану температурасына сәйкес келмегеніне 
негіз болады. Жеңіл көліктердің қайнау температурасы төмен. Мысалы, 
пентан (C5H12) үшін қайнату температурасы 36 ° C, гексан (С6Н11) үшін 69 ° 
C. Ауыр көмірсутектер үшін қайнату температурасы 300 ° C дейін және одан 
жоғары. Мұнай құрамындағы жекелеген фракциялардың белгілі бір 
температуралық диапазонында қандай үлестік құрамның майдан фракциялық 
құрамын сипаттайды [13]. 

Кен орнындағы мұнайдың бастапқы сипаттамасы оның тығыздығы 
бойынша анықталады, ол 760-тан 980 кг/ м3-ге дейін. Тығыздығы 880 кг/ м3 
дейінгі жеңіл майлар ең құнды, өйткені олардың құрамында бензин мен май 
фракциялары көп. 

Кез— келген сұйықтықтың, оның ішінде мұнайдың негізгі физикалық 
қасиеттерінің бірі-тұтқырлық (немесе ішкі үйкеліс), яғни сұйықтықтың 
қозғалу кезінде оның бөлшектерінің өзара қозғалысына қарсы тұру қасиеті. 
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Сұйықтықтың тұтқырлығы неғұрлым көп болса, соғұрлым оның қозғалысы  
көп болады. 

Мұнай судың тұтқырлығынан бірнеше есе артық әртүрлі тұтқырлыққа 
ие. Температураның жоғарылауымен кез-келген сұйықтықтың (оның ішінде 
мұнайдың) тұтқырлығы күрт төмендейді [19]. Мысалы, құрамында 25% - ға 
дейін парафин және 17% - ға дейін шайырлы-асфальтенді заттар бар тұтқыр 
Маңғыстау  мұнайын (Өзен  және Бозащы кен орны) «Өзен-Атырау-Самара» 
мұнай құбыры  арқылы  тасымалдау үшін «Өзен-Атырау» учаскесінде  құбыр 
желісіндегі мұнайдың температурасы  32 °С-тан төмен  түспейтіндей етіп 
анықталған қыздырғыш  пештер орнатылған .(сур.1.7). 

 

 
         Сурет 1.7-«Өзен-Атырау» учаскесінде қысым мен температураны  
үлестірудің жалпы көрінісі.   

Жоғарыда айтылғандай, жер қыртысындағы температура тереңдікпен 
жоғарылайды. Сондықтан мұнай қабаттарындағы мұнайдың тұтқырлығы 
әрдайым жер бетіне қарағанда аз болады. Мұнай өндіру тұрғысынан бұл өте 
қолайлы фактор, өйткені оның тұтқырлығы неғұрлым аз болса, мұнайдың әр 
тоннасын өндіруге энергия шығыны азаяды. 

Резервуардағы мұнайдың физикалық қасиеттері газсыздандырылған 
мұнайдың қасиеттерінен айтарлықтай ерекшеленеді. Бұл қойнау қаттық 
мұнайға температураның, қысымның және еріген газдың әсерімен 
түсіндіріледі. 

Резервуардағы қысым жағдайында мұнайдың белгілі бір мөлшері 
әрдайым ериді, кейде 1 м3 мұнайға 300-400 м3 жетеді. Ерітілген газ мұнайдың 
тығыздығы мен тұтқырлығын күрт төмендетеді және оның сығылуы мен 
көлемін арттырады. 

Қойнауқаттық жағдайдағы мұнайдың физикалық сипаттамаларын 
мұнай мен газ қорларын есептеу, мұнай кен орындарын игерудің 
технологиялық схемаларын жасау, қойнауқаттан мұнай алу үшін техника мен 
технологияны таңдау кезін білу қажет [11]. 
Резервуардағы мұнай көлемінің сол мұнайдың газсыздандырылғаннан кейінгі 
көлеміне қатынасы, яғни «қалыпты» жағдайда мұнайдың көлемдік 
коэффициенті b деп аталады: 

𝑏𝑏 = 𝑉𝑉қай
𝑉𝑉қал

                                                 (1.1) 
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мұнда Vқай- қойнауқаттық жағдайдағы мұнай көлемі, м3; 
Vқал- қалыпты жағдайдағы мұнай көлемі, м3. 

«Қалыпты» жағдайдағы мұнай көлемі дегеніміз - атмосфералық қысым 
мен 20 ° С кезіндегі мұнай көлемі. (1.1) формуламен анықталған қабаттық 
мұнайдың көлемдік коэффициенті 1 м3 газсыздандырылған мұнай қабат 
жағдайында қандай көлемді алатындығын көрсетеді. Бұл коэффициент 
әрқашан бірден үлкен. Кейбір майлар үшін ол 3-ке тең. 

Мұнай құбырлары арқылы келесі ашық мұнай өнімдеріне айдалады: 
мотор бензиндері, дизель отындары, керосин, авиакеросин және тұрмыстық 
пеш отыны. 
Ашық түсті мұнай өнімдерінің тығыздығы 20 °С кезінде 725-тен 860 кг/м3 
шегінде болады (1.2-кесте). Температураның жоғарылауымен ол төмендейді. 
1.2 - кесте-Мұнай өнімдерінің негізгі физикалық қасиеттері 
Мұнай өнімі 293 К кезіндегі қасиеті Қаныққан 

будың қысымы, 
кПа (көп емес) 

Тығыздығы, 
кг/м3 

Тұтқырлық, 
мм /с 

1 2 3 4 

Бензин А-72 жаз-қыстық 
733  
725 

1-ден кем 
1-ден кем 

66,7  
66,7 ... 93,3 

Бензин А-76 жаздық 784 1-ден кем 66,7 
Бензин АИ-93 жаздық 755 1-ден кем 66,7 
Жазғы қысқы дизель 
отыны 

860 
840 

3,0 ...6.0  
1,8... 5,0 

1,3 
1,3 

Дизель отынын 
экспорттау жазғы қысқы 

845  
845 

3.0 ... 6.0  
2,7 ... 6,0 

1,3  
1,3 

Т-1 ТС-1 реактивті 
қозғалтқыштарына 
арналған отын 

800 
775 

1,5... 5,0  
1.0... 4.0 

8  
8 

Тұрмыстық пеш отыны 870 6,0 ... 8,0 5 
 

20 °C температурада жеңіл мұнай өнімдерінің тұтқырлығы судың 
тұтқырлығынан 8 есе жоғары болуы мүмкін. Ол температураның 
жоғарылауымен төмендейді. 

Мұнай өнімдерінің булануы олардың қаныққан булардың қысымына 
тікелей пропорционалды, бұл булануды тоқтату сәтіне сәйкес келетін газ 
фазасындағы мұнай өнімдерінің буларымен пайда болатын қысым деп 
түсіндіріледі. 

Бензиндер ең жоғары булануға ие. Нәтижесінде бірдей жағдайда 
буланудан болатын шығындар мұнайға қарағанда көп. Дизель отындары, 
керосиндер, тұрмыстық пеш отыны аз буланатын сұйықтықтарға жатады. Бұл 
резервуар жабдықтарын таңдағанда ескеріледі. Мұнай өнімдерінің шығынын 
азайту мақсатында дизель отыны, керосин, тұрмыстық пеш отыны бар 
резервуарларды тыныс алу арматурасымен жабдықтау жеткілікті, ал бензині 
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бар резервуарлар понтондармен немесе қалқымалы шатырлармен 
жабдықталуы тиіс. 

 
1.3. Сұйытылған көмірсутек газдарына қойылатын талаптар 
 
Сұйытылған газдар ҚР СТ 1663-2007 «Көмірсутекті сұйылтылған отын 

газдары талаптарына сай болуы керек. Техникалық шарттар», онда газдардың 
келесі маркаларымен оларды қолдану салалары қарастырылған: 

 ПБҚТҚ- пропан мен бутанның қысқы техникалық қоспасы; 
 ПБТЖҚ- пропан мен бутанның техникалық жазы қоспасы; 
 ТБ- техникалық бутан [10]. 

Тауарлы сұйытылған газдың құрамы мұнай өңдеу зауыттарындағы 
технологиялық циклдарға байланысты ерекшеленеді. Оны ілеспе газдардан, 
конденсат шөгінділерінен, басқа да кейбір көздерден алынған газдарға аз 
мөлшерде этан, пентан және т.б. қосуға болады.Қалалар мен басқа елді 
мекендерде отын ретінде сұйытылған отынды қолданатын өнеркәсіптік, 
коммуналдық қызметтерді, тұрғын және қоғамдық ғимараттарды газбен 
жабдықтау жүйелерін салған кезде газдарды тек С3 және С4 фракцияларын 
және олардың 1,6 МПа дейінгі артық қысымы бар қоспаларын қолдану 
көзделген. 

ҚР СТ 1663-2007 талаптарына сәйкес өндірілген сұйытылған газдар 
кейбір ерекшеліктерді қоспағанда, барлық негізгі индикаторлар бойынша 
әлемдік стандарттар деңгейінде, атап айтқанда: СТ бойынша жалпы күкірттің 
мөлшері 0,015 массадан кем болмауы керек, ал басқа елдердің стандарттары 
осы көрсеткішке қатысты неғұрлым қатаң және жұмсақ талаптарды 
қамтамасыз ету. Меркаптан күкіртінің массалық үлесі 0,002% -дан аз 
сұйылтылған газ бекітілуі керек [10]. 

 
1.4. Мұнай мен мұнай өнімдерін есепке алу әдістері мен өлшеу 

құралдары 
 
1.4.1. Мұнай мен мұнай өнімдерін есепке алу әдістері. Мемлекеттік 

стандарттардың сақталуы мұнай мен мұнай өнімдерін тасымалдаумен және 
сақтаумен айналысатын барлық кәсіпорындар мен ұйымдар үшін міндетті 
болып табылады, ал басқалары шектеулі ықпал ету аймағына ие. Бұл 
құжаттарда тұжырымдалған физикалық-химиялық, маңызды пайдалану 
қасиеттері, белгілі бір мақсат пен пайдалану шартына ие бірқатар 
тұрақтылардың рұқсат етілген мәндері келтірілген [13]. 

Мұнай мен мұнай өнімдерінің сапасы деп олардың мақсатқа сай 
қолданылуын қамтамасыз ететін қасиеттердің жиынтығы түсініледі. 
Қасиеттерді екі негізгі топқа бөлу әдетке айналды: физикалық-химиялық 
және жедел [13]. 

Сапаны бағалау кезінде май: сыныптарға (кесте 1.2.), типтерге, 
топтарға (кесте 1.3.), түрлерге (кесте 1.4.) бөлінеді. 
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Кесте 1.2. - Мұнай кластары 
Мұнай кластары  Атауы  Қүкірттің масса. үлесі, % 

1  Аз күкіртті  0,60 дейін 
2  Күкіртті  бастап 0,61….1,80 
3  Жоғары күкіртті  бастап 1,81......3,50  
4  Аса жоғары күкіртті  3,50-ден жоғары 

 
Мұнай түрлері тығыздығы, фракциялардың шығуы және 

парафиндердің мөлшері бойынша бөлінеді. Мұнайдың бес түрі: 0-аса 
жеңіл; 1-жеңіл; 2-орташа; 3-ауыр; 4-битумозды 
 
Кесте 1.3. - Мұнай топтары 

Көрсеткіш 
Мұнай топтарына қалыпты 

көрсеткіш Әдіс 
1 2 3 

Хлорлы тұздардың массалық 
концентрациясы, мг/дм3, көп емес 100 300 900 

ГОСТ 21534 
ASTM 
D 3230 

Қаныққан булардың қысымы, кПа, 
көп емес 66,7 

ГОСТ 1756 
ГОСТ Р 52340 

ASTM 
D 6377 

Фракциядағы органикалық 
хлоридтердің массалық үлесі, 

қайнау. до 204оС, ppm, көп емес 
10 10 10 

ГОСТ Р 52247 
ASTM 
D 4929 

 
Кесте 1.4. -  Мұнай түрлері 

Көрсеткіш 
Мұнай түрлерінің 

қалыптысы 
  Әдіс 

1 2 
 Күкірттісутек массалық үлесі, ppm, көп   
 емес 20 100 

  ГОСТ Р 
  50802 

 Метил-, этилмеркаптан массалық үлесі,    
 ppm, көп  емес 40 100 
 

Физикалық-химиялық қасиеттерге мұнай мен мұнай өнімдерінің 
күйін және олардың құрамын сипаттайтын қасиеттер жатады (мысалы, 
тығыздық, тұтқырлық, фракциялық құрам). Пайдалану қасиеттері мұнай 
өнімін мақсатына қарай пайдаланудың жағымды әсерін сипаттайды, оны 
қолдану саласын анықтайды. Мұнай өнімдерінің кейбір  қасиеттері бірнеше 
қарапайым физикалық-химиялық деп бағаланады. Өз кезегінде, тізімделген 
физикалық-химиялық қасиеттерді заттардың қарапайым қасиеттері арқылы 
анықтауға болады. Тәжірибеде көбінесе мұнай өнімдері мен майлары сапа 
деңгейімен сипатталады. Оңтайлы деңгей тұтынушының қажеттіліктерін 
толығымен қанағаттандыруға қол жеткізілетін деңгей болып саналады. Сапа 
деңгейі әр қасиеттің деңгейіне және осы қасиеттің маңыздылығына 
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байланысты. Өнімнің сапасын құрайтын бір немесе бірнеше қасиеттерінің 
сандық сипаттамасын сапа көрсеткіші деп атаған жөн. Бағаланатын өнімнің 
сапа көрсеткіштерінің мәндерін базалық мәндермен салыстыруға негізделген  
сапалық сипаттама сапа деңгейі деп аталады. Мысалы, зауыттың 
талаптарына сәйкес келетін мұнайдың сапасы ҚР СТ 1529-2006 сәйкес келуі 
керек [24]. Кейбір сапа көрсеткіштері 1.2, 1.2, 1.4 кестелерінде көрсетілген. 

Қасиеттер мен сапаны бағалау мен талдаудың көптеген әдістері 
мақсаты бойынша стандартталған. Олар қабылдау, бақылау, толық, төрелік 
және арнайы болып бөлінеді. 

Қабылдау-тапсыру талдауы өндірілген, келіп түскен немесе 
жөнелтілген мұнай өнімінің сапа көрсеткіштеріне сәйкестігін анықтау үшін 
жүргізіледі. 

Бақылау талдауы мұнай өнімін дайындау немесе сақтау процесінде 
жүргізіледі. 

Толық талдау зауыттан жөнелтілетін өнімнің партиясы үшін немесе 
өнімді ұзақ мерзімді сақтауға жүктемес бұрын негізгі пайдалану қасиеттері 
бойынша сапаны бағалауға мүмкіндік береді. 

Төрелік талдауды өнім беруші мен тұтынушы арасында келіспеушілік 
туындаған жағдайда осы өнім түрі бойынша саланың бас кәсіпорнында 
немесе бейтарап Құзыретті зертханада орындайды. Бақыланатын 
көрсеткіштердің саны әр түрлі болуы мүмкін. 

Арнайы талдау мұнай өнімдерінің тар тобы бойынша жүргізіледі. 
Мысалы, мұнайдың фракциялық құрамын анықтау, майлардың тұрақтылығы. 

Талдаудың осы немесе басқа әдісі стандарттарда белгіленген 
жағдайларда жүргізілген кезде ғана сенімді нәтиже береді. Стандартты 
әдістерден кез-келген ауытқуға жол берілмейді, өйткені әртүрлі мұнай 
өнімдері үшін бірдей қасиет әртүрлі әдістермен анықталады. Мұнай мен 
мұнай өнімдерінің қасиеттері әртүрлі, өзара әсер ете алады және жан-жақты 
зерттеуді қажет етеді. 

Мұнай және мұнай өнімдері-бұл жақын қайнайтын көмірсутектер мен 
оттегі, күкірт, азот, кейбір металдар мен органикалық қышқылдардың 
гетероатомдары бар жоғары молекулалық көмірсутекті қосылыстардың 
күрделі сұйық қоспасы. Мұнайдың жеке химиялық құрамын анықтау іс 
жүзінде мүмкін емес, сондықтан олар топтық химиялық құрамды, яғни 
көмірсутектердің жеке қатарлары мен топтарын анықтаумен шектеледі. 

Көмірсутектердің алуан түрлілігіне қарамастан, мұнайдың негізгі 
құрылымдық элементтері көміртегі мен сутегі болып табылады, ал элементар 
құрамы аз мөлшерде өзгереді: көміртегі 83÷87%, сутегі 11÷14 %. Топ 
біріктіретін басқа элементтердің үлесіне шайырлы-асфальтенді заттар 
құрамында көміртегі, сутегі, күкірт, азот және металдар бар жоғары 
молекулалық органикалық қосылыстар болып табылады. Оларға мыналар 
жатады: бензинде еритін бейтарап шайырлар; мұнай эфирінде ерімейтін, 
бірақ ыстық бензолда еритін асфальтендер; көміртегі дисульфидінде еритін 
карбендер; карбониттер, ештеңе ерімейді. Мұнай жанған кезде кальций, 
магний, темір, алюминий, кремний, натрий және ванадий оксидтерінен 
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тұратын күл (пайыздың жүзден бір бөлігі) алынады. Айтпақшы, соңғысының 
қосылыстары оттегінің тасымалдаушысы болып табылады және белсенді 
коррозияға ықпал етеді. 

Менделеевтің кестесінің элементтерінің жартысынан көбін мұнайдан 
табуға болады. Мұнайдың қарапайым (көбінесе «химиялық» деп аталады) 
құрамы толық белгісіз. Қазірдің өзінде құрамында күкірт, азот және оттегі 
бар 425 жеке көмірсутек табылды. Құрамды анықтаудың қиындығы 
мұнайдан қосылыстарды тек айдау арқылы бөліп алуға болатындығында, ал 
әртүрлі реакциялар нәтижесінде мұнай құрамы айтарлықтай өзгеруі мүмкін 
[3]. 

Мұнайдың жеке химиялық құрамын анықтау іс жүзінде мүмкін емес, 
сондықтан олар топтық химиялық құрамын, яғни көмірсутектердің жеке 
қатарлары мен топтарын анықтаумен шектеледі. Молекуладағы көміртегі 
мен сутегі құрамымен, сондай-ақ құрылымымен ерекшеленетін 
көмірсутектер мұнайдың негізгі құрамдас бөлігі болып табылады. 
Көмірсутектер парафинді (қаныққан алкандар), нафтенді және хош иісті 
болып бөлінеді. Көмірсутектердің белгілі бір тобының басым болуы бұл 
өнімдерге ерекше қасиеттер береді. Мұнайдағы көмірсутектердің үш өкілінің 
біреуінің (50% - дан астам) басым болуына байланысты метан, нафтен немесе 
хош иісті деп аталады. Егер доминантқа 25% - дан кем емес мөлшерде басқа 
көмірсутек қосылса, онда оларға аралас атау беріледі, мысалы, 
метанонафтен. 

Көмірсутегі құрамы бойынша мұнайдың жоғарыда аталған жіктелуі 
мұнайға жаңа анықтама беруге мүмкіндік береді: мұнай - бұл таза 
көмірсутектер мен гетероатомды органикалық қосылыстардың, яғни 
молекулада оттегі немесе азот немесе күкірт атомдары бар көмірсутектердің 
ерітіндісі. Бұл қарапайым ерітінді емес, қоспасы емес, бір-біріне әртүрлі 
қосылыстардың ерітіндісі. 

1.5 кестені қолдану арқылы таза көмірсутектердің физика-химиялық, 
термофизикалық және қауіпті қасиеттерінің өзгеруін байқауға болады. 
Сондай-ақ, бір химиялық формуласы бар көмірсутектерде де бірқатар 
көрсеткіштер мөлшері бойынша ерекшеленетінін байқауға болады. 

Tengiz немесе Tengiz Light - қазақстандық мұнай маркасы. Теңіз кен 
орнында өндіріледі. Tengiz қоспасы жеңіл мұнай ретінде жіктеледі, оның 
тығыздығы 789 кг/м3, күкірт, парафин және аз шайырлы. 

Салыстыру үшін Таяу Шығыс майы Oman сорттары: күкірт-1,14%, 
Dubai сорттары: күкірт – 2,13% 

Brent (Brent Crude) - Солтүстік теңізде өндірілетін мұнайдың 
эталондық (маркерлік) маркасы(сорты). 

Сорттың атауы 1970 жылы ашылған Солтүстік теңіздегі сол атақты кен 
орнынан шыққан. Brent сөзі көкжиек атауларының алғашқы әріптерінен 
қалыптасады-Broom, Rannoch, Etive, Ness және Tarbert. 

Бұл іс жүзінде Норвегия мен Шотландия жағалаулары арасындағы 
қайраң кен орындарында өндірілетін майлардың қоспасы. 
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Мұнайдың барлық әлемдік сорттарының, атап айтқанда, Tengiz 
қазақстандық мұнайының шамамен 40% - ын баға белгілеу үшін негіз болып 
табылады. Сондықтан бұл бренд "эталонды" деп аталады [3]. 

Brent қоспасы жеңіл күкіртті мұнай ретінде жіктеледі, оның 
тығыздығы 20 °C шамасында.825-828 кг/м3, күкірт мөлшері шамамен 0,4% 
құрайды. Осыған қарамастан, бұл көрсеткіштер бойынша ол американдық 
Texas light sweet WTI(West Texas Intermediate) қоспасымен салыстырғанда 
төмен болып саналады, сондықтан АҚШ пен Қытайда мұнайдың бұл түріне 
сұраныс жоғары (салыстырмалы тығыздығы 0,827 кг / м³, күкірттің мөлшері - 
0,4-0,5%) 

 
Кесте 1.5. – Мұнайдың физико-химиялық қаситтері 

 

№ 
п/п 

 
Көрсеткіштің атауы 

Түрге арналған стандарт 
 

Сыналу әдісі,  
қателік  

I 
 

II 
 

III 
 

IV 
 

1. 20°С-та тығыздығы, кг/м3, көп 
емес 

 

850 
 

870 
 

890 
 

895 0,1% 

   Бөлшек кірістілігі,% (т.), Кем   
 емес: 200 ° С дейінгі   
 температурада; 300 ° С дейінгі   
 температурада; температурасы   
 350 ° С дейін. 

 
 
 
 
 

55 

 
 

21 43 
53 

 
 

21 41 
50 

 
 

19 35 48 

 
 

5,0% 

 

3.  Күкірттің массалық үлесі, %,   
 артық емес 

 

0,6 
 

1,8 
 

2,5 
 

3,5 4,0% 

 

4.  Парафиннің массалық үлесі, %,   
 артық емес 

 

6 
 

6 
 

6 Нормалан- 
байды. 

10,0% 

 
5. 

 Ауыр металдардың   
 концентрациясы: ванадий,   
 никель және т.б. 

Нормаланбайды.Анықтама 
деректер жиынтығы үшін 

жасалады 

 
10,0%. 

«WTI» (West Texas Intermediate), «(Texas) Light Sweet» деп те 
аталады - Батыс жарты шарда (АҚШ) және мұнайдың басқа бағалары үшін 
эталон ретінде. ХХ ғасырда ұзақ уақыт бойы (Brent мұнай өндірісі 
басталғанға дейін) әлемдегі жалғыз маркер болды. Copт Dubai Crude мұнайы 
Парсы шығанағы елдерінен Азия-Тынық мұхиты аймағына шығарылатын 
шикі мұнай бағаларын анықтауда кеңінен қолданылады. Маркерлерді 
құрудың мақсаты - мұнайға бағаны анықтау [29]. 

Мұнай және мұнай өнімдерінің сынамаларын іріктеу - әдістері, 
ережелері мен жабдықтары. Мұнай мен мұнай өнімдерінің сынамаларын 
алу - бұл «қара алтынның» бүкіл ұзақ сапарына ілесетін міндетті процесс: ол 
Жердің ішегінен алынған сәттен бастап, оны соңғы пайдаланушылар 
тұтынғанға дейін. Бұл өте табиғи. Әр түрлі көздерден, тіпті әртүрлі 
тереңдіктен алынған май сынамалары бір-бірінен айтарлықтай ерекшеленуі 
мүмкін. Көптеген мұнай өнімдерінің өзгергіштігі әдетте масштабтан тыс: 
олар қай жерде және қалай өндірілді, қандай жағдайда және қанша мөлшерде 
сақталды, барлық кезеңдерде стандарттардың талаптары қаншалықты дәл 
және адал орындалды. 
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Сонымен, бір жағынан бізде мұнай өнімдерінің экстремалды 
полиморфизмі болса, екінші жағынан оларды біріздендіру, стандарттау 
қажеттілігі - жанармай, май, жағармай тұтынатын механизмдерге жеткілікті 
қатаң реттелген құрамы бар заттар қажет. Бұл бізді мұнай өнімдерінің 
сынамаларын іріктеуді және оларды кейінгі талдауды үнемі жетілдіруге 
мәжбүр етеді. 

Мұнай өнімінің бақылау сынамалары сапасының нормативтік 
құжаттардың талаптарына сәйкестігін бағалау жөніндегі, стандартты сынақ 
әдістерін пайдалана отырып зертханалар жағдайында және аккредиттеу 
процесінде белгіленген негізгі сапа көрсеткіштерінің тізбесі бойынша 
келтірілетін барлық зертханалық сынақтар қатаң регламенттеліп жүргізілуге 
тиіс. 

Мұнай өнімдерінің сынамаларын алу әдістері кейіннен үлгілер 
ұшырайтын талдау мақсатына байланысты болады. Сынама түп болуы 
мүмкін-бұл резервуардың (немесе көлік құралының сыйымдылығының) 
түбінен алынған нүктелі сынама (яғни бір қабылдау үшін алынған). Оны алу 
үшін резервуардың түбіне (немесе басқа контейнерге) түсетін мұнай 
өнімдеріне арналған портативті металл сынамалар қолданылады (сурет. 1.7). 
Түптік сынама біріктірілген сынамаға енгізілмейді — бұл сынаманың келесі 
түрі-арнайы тәртіппен іріктелген және қажетті арақатынаста біріктірілген 
бірнеше нүктелі сынамадан тұратын мұнай өнімінің сынамасы. 

 

 
1-жүктеу өзегі; 
2-Жүктеу серіппесі; 
3-негізгі цилиндр: 
4-Құрама цилиндр қақпағы: 
5-түсіру клапаны 
 

Сурет 1.8. - Жауын-шашын/шөгінділер деңгейінде сынамалар алуға 
арналған сынама алғыш 
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1-жүкшығыр; 
2-қысым клапаны; 
3-қарау әйнегі; 
4-босату клапаны; 
5-көмір сүзгісі 
6-аяқталған кабель; 
7-корпус; 
8-тасымалдау клапаны; 
9-өткізу құлпы; 
10-зертханалық бөтелке; 
11-қақпақ клапаны; 
12-жылдам қосылу муфтасы; 
13-жабық булануды құлыптау клапаны; 
14-ашық булануды құлыптау клапаны; 
15-резервуардың беті; 
16-сынама контейнері. 
 

Сурет 1.9. - Сынама алуға арналған газ өткізбейтін құрылғы 
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Нүктелі немесе біріктірілген сынаманың бөлігі болып табылатын 
бақылау сынамасы ұғымы бар, мұндай сынама мұнай өнімдерін сынау 
дәлдігін бақылау шеңберінде талдау жүргізу үшін пайдаланылады. Бұл бір 
мақсатпен біріктірілген ұйымдастырушылық іс — шаралардың, 
құралдардың, сондай-ақ сынақ әдістерінің, сынақ дәлдігін бақылау 
әдістерінің, бақылау объектілерінің жиынтығын білдіреді-барлық 
өлшемдердің бірлігі мен сынақ әдістерінің барлық спектрінің метрологиялық 
сипаттамаларының бірлігін қамтамасыз ету. - Сур. 1.8. бірнеше деңгейден 
сынама алу үшін ауыспалы көлемдегі сынама іріктегіш көрсетілген.  
Бақылау сынағының жеке мысалы-арбитраж. Бұл жағдайда мұнай мен мұнай 
өнімдерінің сынамаларын іріктеу төрелік талдау жүргізу үшін — мұнай өнімі 
сапасының нормативтік құжаттардың міндетті талаптарына сәйкестігін 
анықтау үшін қажет. Сонымен қатар, осы сәйкестікті анықтау тұтынушы мен 
Жеткізуші арасында мұнай өнімінің сапасын бағалауда қандай да бір 
келіспеушіліктер туындаған жағдайда тәуелсіз зертханада жүргізіледі. 
Зертхана міндетті түрде екі мүдделі тараптың келісімі бойынша таңдалады. 

Резервуарлардан алынған мұнай өнімдерінің сынамаларын іріктеу 
сынақ әдісі қолданылатыннан сәл өзгеше болуы мүмкін. Стандартты әдіс бар 
- сапа көрсеткіштерін анықтау, олар нормативтік құжаттың «техникалық 
талаптарында» айтылады (мұнай өнімдерінің әрбір нақты маркасы үшін). 
Егер әдіс үшін стандартты «Тест әдістері» жасалған болса, онда «Техникалық 
талаптарда» стандартты нөмірге сілтеме жасалады. Сынақ әдісі 
стандартталмаған кезде, осы сынақ әдісінің толық мәтіні берілген мұнай 
өніміне арналған нормативтік құжаттың Тест әдістерінде келтірілген. Мұнай 
өнімі сапасын бағалауды экспресс әдісі арқылы жүргізуге болады. Алайда 
экспресс-талдау деректері талап қою, мұнай өнімдеріне сапалы паспорттар 
беру немесе талдау журналына жазу үшін пайдаланыла алмайды. Экспресс-
талдау тек мұнай өнімі сапасыз екендігін көрсете алады, бірақ мұны 
зертханалық зерттеулер арқылы тексеру қажет. Сонымен бірге экспресс 
әдісінің маңыздылығын тастауға болмайды. Ол белгіленген ықтималдықпен 
стандартты әдіске қарағанда әлдеқайда қысқа мерзімде мұнай өнімдерінің 
сапа көрсеткіштерін анықтауға және оларды зертханалық жағдайда тексеру 
қажеттілігі туралы жедел шешім қабылдауға мүмкіндік береді. 

Онда жоғарыда сипатталған үлгілердің түрлерінен басқа, бірқатар 
басқа адамдар ерекшеленеді. Сұйықтықтың барлық деңгейлерінен алынған 
бірнеше үлгілерден тұратын үлгі (немесе сұйықтықтың барлық қабаттарынан 
алынған орташа сынама). Аралық сынама деп резервуардың ағызуынан 10 см 
(немесе 4 дюйм) деңгейден саңылау сынамасымен алынған нүктелік сынама 
алады. Композиттік үлгі дегеніміз - бұл мұнай өнімі көлеміне 
пропорционалды түрде араласқан, нүктелік сынамалар алынған нүктелік 
үлгілердің қоспасы. Өзектік сынама - оператор белгілеген резервуар 
биіктігінде алынған мұнай өнімінің өткізгіш қимасының үлгісі. Шелек 
сынамасы - іріктеу үшін шелек немесе басқа жинайтын ыдысты мұнай 
өнімдерінің еркін ағып жатқан жеріне қою арқылы алынады. Су төгетін үлгі - 
сақтау ыдысынан, ағызу клапаны арқылы алынады. Қалқымалы шатыр 
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сынамасы, сыналатын сұйықтықта жүзетін шатырдың астынан тікелей 
алынған үлгі, майлы немесе жартылай сұйық өнімге арналған пластикалық 
үлгі және басқалар. 

Үлгілерді іріктеуді реттейтін стандарттарда мұнай өнімдерінің 
сынамаларын іріктеудің негізгі ережелері бар: 

 суға батыруға жеткілікті салмағы бар, портативті сынамаларды 
қолдану; 

 жарықтың болуын болдырмау үшін әр сынаманың алдында жабдықты 
міндетті түрде тексеру; 

 тауарлы-материалдық құндылықтарды тазарту жиілігі мен әдістері; 
 қолданылғанға дейін ластанудан қорғау. 

Стандартта жұмыстардың құрылысына қойылатын міндетті талаптар да 
көрсетілген. Мысалы, құбырдан мұнай өнімдерінің сынамаларын қолмен 
алуға арналған сынама келесі негізгі қондырғылардан тұруы керек: сынама 
және өзгерту құрылысы және сынама (сынама). 

Мұнай мен мұнай өнімдерін сақтау қоймаларындағы сандық 
есепке алудың технологиялық процестері. Мұнай және мұнай өнімдерін 
сақтау қоймаларындағы басқару процестерін автоматтандыру кезінде негізгі 
ақпараттық міндеттер резервуарларда сақталған мұнай мен мұнай өнімдерін 
сандық есепке алуға дейін азаяды. 

Бұл жағдайда пайда болатын ақпараттық проблемалардың екі негізгі 
санатын қарастыру қажет: 

-тауарлық-есептік көрсеткішсалыстырмалы түрде тез әрекет ететін 
кезде жоғары дәлдікпен өлшеуді талап ететін (пайыздың оныншы үлесі 
шегіндегі қателік); 
-оперативті- бақылау, салыстырмалы түрде төмен дәлдікті қамтамасыз 
ететін салыстырмалы түрде тез әрекет ететін өлшеу жүйелерін қажет 
етеді (қателік бірнеше пайыз шегінде). 

      Бірінші міндет есепке алумен, бөлумен және жоспарлаумен байланысты,     
      екінші міндет – мұнай және мұнай өнімдерін құю және төгу процестерін 
жедел басқарумен байланысты. 
      Тауар-есеп ақпараты объективті – коммерциялық, бухгалтерлік және 
есеп құжаттамасын алу үшін қажет және оны сақтау объектілерін жүктеудің 
ұтымды жоспарларын жүзеге асыру үшін де пайдалануға болады. Бұл 
операциялар тобы болашақта коммерциялық есеп (КЕ) деп аталады. КЕ 
операциялары нәтижесінде алынған ақпарат, әдетте, технологиялық 
объектілерді басқару үшін, өңдеу нәтижелерін де, қажетті ақпараттық 
параметрлерді де кейіннен тіркей отырып, резервуарлардағы өнімнің 
параметрлерін анықтау үшін қолданылады. 
       Оперативті-бақылау ақпарат дереу іске асырылатын басқару әсерін 
әзірлеу үшін оны алғаннан кейін тікелей пайдаланылады. Оперативті  
ақпарат (ОА) басқарылатын объектінің жұмыс істеуіне әсер ететін кездейсоқ 
ауытқулар туралы барлық мәліметтерді алуға мүмкіндік береді. Бұл ақпарат, 
өз кезегінде, өндірістік процестерді басқару үшін пайдаланылатын және 
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технологиялық қондырғыларды басқару жүйелерінде жабылатын өндірістік-
технологиялық және учаскелерді жедел басқару үшін қолданылатын жедел-
өндірістік болып бөлінеді. Ол өнімдер мен өндірістік процестер туралы 
мәліметтерді, жоспар-кестелер мен есеп беру құжаттамасының деректерін 
қамтиды. 

Оперативті  ақпараттың негізін жедел басқару үшін қажетті өнімдер 
мен процестердің параметрлерінің жиынтығы болып табылатын бастапқы 
ақпарат құрайды. Сонымен қатар, өнім туралы ақпарат осы және іргелес 
аудандардағы барлық өнім түрлерінің сапалық және сандық сипаттамалары 
туралы барлық қажетті деректерді қамтиды. Процестер туралы ақпарат, өз 
кезегінде, учаскелердегі жағдайды бағалау үшін барлық талаптарды, 
технологиялық процестің барысы туралы деректерді қамтиды, ал есептік 
ақпарат учаскені жедел басқару нәтижелерін көрсететін белгілі бір уақыт 
кезеңіндегі (ауысым, тәулік және т.б.) учаскенің жұмысын сипаттайтын 
деректер жиынтығы болып табылады [1]. 

ОА ақпараты оның дәлдігі мен сенімділігіне қойылатын төмен 
талаптармен алып тастау мен өңдеудің жоғары жылдамдығын қажет етеді. 
КЕ ақпараты, керісінше, дәл және сенімді болуы керек, деректерді өлшеу, 
жинау және беру жылдамдығы маңызды емес. 

Сандық есепке алу жөніндегі сақтау объектілеріндегі барлық 
талаптарды қанағаттандыру үшін екі түрлендірудің ақпараттық-өлшеу 
жүйесін – коммерциялық (ИИСУ) және жедел (ИИСОУ) есепке алу үшін 
құрған жөн. 

Көрсетілген міндеттерді шешу ақпараттық-өлшеу жүйелерін (АӨЖ) 
ғана емес, сондай-ақ келіп түскен ақпаратты қажетті өңдеуді қамтамасыз 
ететін есептеу техникасы құралдарын (әмбебап немесе мамандандырылған 
компьютерлер) қолдануды талап етеді. 

     Сандық есепке алу АӨЖ құрылымы мен техникалық сипаттамаларына 
қойылатын талаптар сақтау объектілерінің мынадай ерекшеліктерімен де 
айқындалады: 
 Бақыланатын объектілердің бытыраңқылығы; 
 объектілердің технологиялық құрылымының алуан түрлілігін; 
 басқарудың түрлі міндеттерін шешу кезінде ақпаратты сақтау және 

қайта өңдеу және өлшеу уақыты мен ұзақтығына қойылатын әртүрлі 
талаптар ; 

 бастапқы өлшеу - ақпараттық аппаратураға өрттен және жарылыстан 
қорғалудың жоғары талаптары бар. 
АӨЖ құру кезінде жабдықты унификациялау мәселелерін де ескеру 

қажет. 
Резервуарлық шаруашылықтарды пайдалану кезіндегі маңызды міндет-

өнімнің сапасы мен мөлшерін сақтау. Бұл барлық ағызу, құю және сақтау 
процестерін барынша тығыздауды қамтамасыз етуді талап етеді. 

Мұнай кәсіпшіліктен мұнай өңдеу зауыттарына дейін, зауыттардың 
өзінде және мұнай өнімдері зауыттардан тұтынушыларға дейінгі бүкіл 
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қозғалыс жолында буланудан болатын шығындардың негізгі үлесі 
резервуарларға тиесілі. 

Толтырылмайтын сандық шығындар мұнай саласы бойынша былайша 
бөлінеді: 

 мұнай кәсіпшіліктерінде – 4,0 %; 
 мұнай өңдеу зауыттарында – 3,5 % 
 мұнай базалары мен мұнай өнімдері құбырларында мұнай мен мұнай 

өнімдерін тасымалдау және сақтау кезінде – 2,0 %. 
Барлығы көлемнің 9,5%. 
Мұнай мен мұнай өнімдерінің барлық шығындары келесі түрлерге 

жіктеледі: 
 сандық шығындар; 
 сапалық-сандық шығындар сандық шығынмен қатар мұнай өнімінің 

сапасының бір мезгілде нашарлауымен болатын шығындар (буланудан 
болатын шығындар); 

 сапалық шығындар, ол мұнай өнімдерінің өзгермеген мөлшерінде тек 
сапасының нашарлаған кезде болатын шығындар (араластыру кезіндегі 
шығындар). 
Резервуарлық парктерде буланудан болатын шығындар барлық 

ысыраптардың 75% - ын құрайды; НПЗ резервуарларынан буланудан 
болатын жеңіл фракциялардың жалпы ысыраптары мынадай түрде бөлінеді: 

 "үлкен тыныс" – 80,2%; 
 газ кеңістігін желдету – 19,05% 
 "кішкентай тыныс" – 0,8%. 

Қабылдау, сақтау, босату және тасымалдау кезінде мұнай мен 
мұнай өнімдерінің мөлшерін есепке алу үшін мынадай әдістер 
қолданылады: 

 көлемдік бірліктерде саны есепке алынған кезде көлемдік сілтеме 
(негізінен АЖҚС-тан босату кезінде және бөлшек саудада сату кезінде 
қолданылады); 

 салмақ өлшемі, саны таразыда тікелей өлшеу арқылы анықталған кезде 
(онда өнімнің аз мөлшеріне қатысты өлшеу кезінде және негізінен 
автомобильдер мен теміржол цистерналарына жіберу кезінде 
қолданылады); 

 көлем-салмақ, нақты температурада көлем мен тығыздық бойынша 
масса бірліктерінде анықталған кезде (бұл әдіс мұнай мен мұнай 
өнімдерінің салыстырмалы түрде көп мөлшерін өлшеу кезінде кеңінен 
қолданылады). 
Сандық есепке алудың АӨЖ құру принциптері көбінесе ыдыстардағы 

сұйық өнімнің мөлшерін өлшеудің қабылданған әдісіне байланысты. [1] 
Тензометриялық әдіс мұнай өнімі массасының әсерінен резервуардың 

қабырғаларына немесе түбіне күш салуды тікелей анықтауды қамтиды. 
Құрылғының негізгі элементтері-электр сенсорлары (тензометриялық, 
индуктивті, магниттік және т.б.). Датчиктің серпімді денесінің 
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деформациясы, мысалы, оған бекітілген сым тензометрлерінің-Тензо 
эффектісі бар сымдардың жалпақ немесе басқа орамасы болып табылатын 
түрлендіргіштердің көмегімен өлшенеді.механикалық ақпараттың әсерінен 
олардың қарсылығын өзгерту мүмкіндігі. Мұндай құрылғылар шағын 
резервуарлардағы сұйықтық мөлшерін анықтау үшін қолданылады. 

 
Кесте 1.6 – Мұнай өнімдерін өлшеу жолдары 

Ыдыстардағы мұнай өнімдерін сандық есепке алу әдістері 
Әмбебап Акустикалық Жылулық Электрлік Оптикалық 

Тензометриялық 
Гравиметриялық 

көлемдік-
салмақтық 

Пьезометриялық 

Локациялық 
Диccалативті 

(погл) 
Резонанстық 

Дилатометриялық 
Термopезистopлық 

Термо-ЭДС 

Кондуктометрия- 
лық Индуктивті 
Сыйымдылықты 
Радиотолқындық 

Сындыру 
Жұту  

Шағылыстыру 

 
Сондықтан, осы тарауда сұйық өнімнің үлкен массаларын өлшеудің 

негізгі әдістерінің сипаттамасы келтірілген және оларға ең ықтимал жолы 
көрсетілген (кесте. 1.6.) 

Сұйықтық мөлшерін анықтаудың тензометриялық әдісінің 
артықшылығы-оның қарапайымдылығы. 

Бұл әдістің негізгі кемшіліктері: 
 төмен дәлдіктегі тензометрлер; 
 жеке серпімді элементтер арасында жүктемені біркелкі бөлудің 

күрделілігін анықтаңыз; 
 есептеу және мерзімді тексерудің күрделілігі; 
 жұмыс істеп тұрған үлкен резервуарларға серпімді элементтерді 

орнатудың мүмкін еместігі және шағын резервуарларға орнатудың 
қиындығы; 

 суға, жауын-шашынға және пайдалы өнімге бөлінбестен резервуардың 
барлық құрамын өлшеңіз. 
Тензометриялық өлшеу үшін қателіктердің негізгі себептері [3]: 

 серпімді элементтердің сызықтық еместігі (0,2÷0,05%); 
 гистерезис (0,01÷0,05%); 
 нөлдік температура тұрақсыздығы (0,001%); 
 көрсеткіш шашырауы (0,01%); 
 өлшеу қателігі (0,02%); 
 ауырлық үдеуінің әсері (0.05÷0.1%); 
 аэростатикалық күштердің әсері (0,1%). 

Сонымен қатар, тензометриялық әдіспен өлшеу қателігіне айтарлықтай 
әсер етеді: 

 жүктеме жасушаларының уақытша тұрақсыздығы; 
 жеке массдоздар арасындағы жүктеменің біркелкі бөлінбеуі; 
 есептеу және мерзімді тексерудің күрделілігі; 
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 жұмыс істеп тұрған үлкен резервуарларға масс-дозаларды орнатудың 
мүмкін еместігі және шағын резервуарларға орнатудың қиындығы; 

 суға, жауын-шашынға және пайдалы өнімге бөлінбестен резервуардың 
барлық құрамын өлшеңіз. 
Көлемдік-салмақтық тәсіл. Қазіргі уақытта резервуарлардағы 

сұйықтық мөлшерін анықтаудың ең көп таралған әдісі-көлемдік салмақтық 
(КС әдісі). 

КС әдісі негізінде мұнай өнімдерін коммерциялық есепке алу жүйесін 
құру кезінде орташа температура деңгейін өлшеу құралдары мен сынама алу 
құралдары қажет. 

Деңгейді өлшеуге арналған құрылғыларда арқанның кернеуін 
қалқымалы немесе буйкамен қолданатын құрылғылар жиі кездеседі. Мұндай 
құрылғылардың жалпы басты кемшілігі-олар сұйықтықтың тығыздығы 
бойынша көрсеткіштерді түзетуді қажет етеді, өйткені оның өзгеруі әрқашан 
қалқыманың батып кетуіне әкеледі, бұл деңгейді Өлшеудің абсолютті 
қатесінің ұлғаюына әкеледі. 

Радиациялық, сыйымдылық, фотоэлектрлік, радио толқындық және т.б. 
деңгей өлшегіштер де қолданылады, мысалы, Францияда олар жұмыста 
қарапайымдылықты, жоғары сезімталдық пен сенімділікті қамтамасыз ететін 
радиоактивті өлшеу әдістері бар деңгей өлшегіштерді қолданады. «DAFINNA 
DUBROLIH HERPIK» зертханасында (Гренобль, Франция) тауарлық-есептік 
операциялар үшін пьезометриялық принцип бойынша әрекет ететін деңгей 
өлшегіш әзірленді. Резервуардың төменгі және жоғарғы камераларында 
Сығылған ауа өтетін түтіктер орналасқан. Түтіктердің басқа ұштары сыртқа 
шығарылып, дифманометрге қосылады. Резервуардағы сұйықтық бағанының 
қысымы сынап бағанымен және дифманометрмен теңестіріледі [3]. 

Деңгей өлшегіштерді талдау деңгейді өлшеу қателігі ± 5 мм-ден 
аспайтын коммерциялық есепке алу жүйесінің деңгейін автоматты өлшеу 
аспабы өз конструкциясында дәл механикалық қозғаушы элементтерді 
қамтитынын көрсетеді. Бұл ерекшелік деңгей өлшегіштерді пайдалану 
тәжірибесі көрсетіп отырғандай, олардың жұмысының сенімділігін және 
көрсеткіштердің уақытша тұрақтылығын төмендетеді. 

Сынама алу және резервуарлардағы өнімнің орташа температурасын 
тікелей өлшеу үшін қолданылатын құрылғылар, әдетте, бірдей жұмыс 
принципіне ие және тек құрылымдық жағынан ерекшеленеді. 

КС-өлшеу әдісінің негізінде резервуар парктеріндегі тауарлық-есептеу 
жұмыстарына арналған «таң» типті құрылғы жасалды. Бұл құрылғыларда 
деңгейді өлшеу үшін УДУ – 5М деңгейінің қалқымалы көрсеткіші 
қолданылады, оның жұмыс принципі резервуардағы мұнай өнімінің деңгейін 
бақылауға негізделген (сурет. 1.9). 
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2 резервуар ішіндегі сұйықтық бетіндегі еркін жүзетін 1 қалтқы 3 
бағыттаушы жолдар бойымен деңгейдің өзгеруімен қозғалады. Калибрленген 
тесіктері бар 5 өлшеуіш таспа қалқанмен байланысты. Өлшеу таспасының 
екінші ұшы жергілікті 4 құрылғысына жеткізілді. 

Деңгей төмендеген кезде қалқымалы төмендейді және өз массасының 
әсерінен серіппелі қозғалтқыш лентаның көмегімен жергілікті құрылғыда 
қозғалады. Резервуарды толтырған кезде қалқымалы серіппелі 
қозғалтқышпен тартылған таспаны босатады және босатады. Жергілікті 
құрылғыдағы таспа өз саңылауларымен жергілікті шкивтің 6 
түйреуіштерімен co байланысына кіреді, оның шеңбері қатаң калибрленген. 
Төңкерістер саны мен өлшеуіш шкивтің айналу бұрышы бойынша 
қалқыманың жағдайы бағаланады. 7 ондық есептегіш және 8 қашықтан 
беруге арналған префикс өлшеуіш білікпен байланысты. Қашықтан 
приставканың білігіне қозғалыс редуктор арқылы құрылғыны көрсететін 
роликтен беріледі. 

 
 

 
 
 

Сурет 1.10. - УДУ - 5М типті деңгей өлшегіш 
 
Орташа температура қарсылық термометрімен өлшенеді                

(сурет. 1.10). 
Бұл жіпке салынған және герметикалық қақпақпен қорғалған мыс сым. 

Термометр оның түбіндегі резервуардың ішіндегі топсаның айналасында 
айналатын металл штанганың бойымен орналастырылған. Жолақ бүкіл 
ұзындығы бойынша 2 көбік жүзгіштерімен жабдықталған. Штанганың бос 
ұшында 1 қалтқы орнатылған, оның көмегімен термометр бар штанга 
топсаның айналасында айналып, әрқашан толығымен сұйықтыққа 
батырылады. 
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Деңгей өлшегіштер үлкен дәлдікке ие, онда қалқымалы тек бақылау 
құрылғысының жұмысын басқарады. 

Бұл құрылғы УЭД-3 типті СКБ АНН  деңгей өлшегіші болып 
табылады. Бұл батып бара жатқан қалқымасы бар деңгей өлшегіш, оның 
жұмыс принципі сұйықтыққа батырылған Бук деңгейдің өзгеруін автоматты 
түрде қадағалап отыратындығына негізделген. Құрылғының жылжымалы 
жүйесі бастапқыда Бук сұйықтыққа жартылай батырылған жағдайға 
келтіріледі. Деңгей жоғарылаған кезде, бірқатар доңғалақтар мен кабельдер 
арқылы бақылау жүйесі бөренелерді бұрынғы орнына дейін көтереді. Деңгей 
төмендеген кезде кері процесс жүреді. 

Резервуарға орнатылған УЭД-3 деңгей өлшегішінің кинематикалық 
схемасы суретте көрсетілген. 1.11. 

 

 
 

Сурет 1.11. – Температура сезбегі(датчик) 
 

5 осінде 6 шанышқысы 4 тегіс роликті еркін айналдырады, ол арқылы 
перфорацияланған 12 таспасы тот баспайтын болаттан жасалған. Көрсетілген 
таспа сонымен қатар таспаның перфорациясына кіретін тістері бар 3 жетекші 
ролик арқылы жіберіледі. Таспаның бір ұшында 13 Бук ілулі, екінші жағында 
14 теңдестіру жүктемесі бар. 6 шанышқының жалғасы-8 кронштейнге қатаң 
бекітілген 9 өзек. Тығыздауға 7 сильфонымен қол жеткізіледі. 10 серіппесі 8 
өзегінің сол жақ ұшында әрекет ететін күшті теңестіреді. 2-құрылғы 
серіппенің кернеуін орнатады, сондықтан буйканы сұйықтыққа жартылай 
батырған кезде 8-өзек көлденең орналасады. Бұл ретте өзектің ұшындағы 
түйіспелі планка да орта қалыпта орнатылады (түйіспелер жабық емес) [2]. 
Деңгей жоғарылаған кезде төменгі байланыс жабылады, Кн 1 кері қозғалтқыш 
тізбегі қосылады және 2 тежегіш құрылғысы ажыратылады. Беріліс жүйесі 
мен бастапқы беріліс арқылы буйканы қалыпты күйге келтіру үшін 
(сұйықтыққа жартылай батырылған) 3 жетекші ролик айналады. Бұл жағдайда 
контакт ашылады, қозғалтқыш тоқтайды, 2 тежегіш құрылғысының 
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электромагниті токтан ажыратылады, бұл тежегішті қосуды және 
қозғалтқыштың жылдам тоқтауын қамтамасыз етеді, сондай-ақ инерциялық 
жүгіріс нәтижесінде жоғарғы контактіні қосу мүмкіндігін болдырмайды. 
Резервуардағы сұйықтық деңгейі төмендеген кезде Кв жоғарғы түйіспесі 
қосылады және кері қозғалтқыш қарама-қарсы бағытта айналады, жүйе 
қайтадан тепе-теңдікке келеді. Осылайша, Бук резервуардағы сұйықтық 
деңгейінің өзгеруін үнемі қадағалап отырады. 
 

 
 

Сурет 1.12. - УЭД-3 типті деңгей өлшегіш 
 
Сұйықтық деңгейі тікелей су қоймасында төрт сандық есеп беру 

құрылғысы 15 арқылы 1 мм-ге дейін дәлдікпен белгіленеді, ал қашықтыққа 
қашықтыққа жіберу қондырғысы 16 арқылы беріледі. 

Резервуардың калибрлеуін ескере отырып, сұйықтықтың массасын 
деңгей, орташа температура және өнімнің тығыздығы бойынша есептеу өте 
қиын. Сондықтан, өнімді есепке алу операцияларын автоматтандыру үшін 
ОВ әдісін қолданған кезде жүйеге күрделі мамандандырылған есептеу 
құрылғылары немесе әмбебап компьютерлер кіреді. Мұндай жүйелердегі 
өнімнің тығыздығы 20°C-қа дейін қолмен енгізіледі. 

ОВ әдісін қолданатын мұнай өнімдерінің массасын өлшеу 
құрылғыларының негізгі кемшіліктері: 

 резервуарларға орнатылған бастапқы біріншілік өлшеу құралдарының 
күрделілігі; 

 резервуарларға орнатылатын бастапқы өлшеу аспаптарын мерзімді 
метрологиялық тексерудің қиындығы; 

 бастапқы өлшеу ақпаратын өңдеу алгоритмінің күрделілігі; 
 әрбір бақыланатын бастапқы өлшеу құралдарын орнату қажеттілігінен 

туындаған жүйенің жоғары құны 
 өңдеу алгоритмін іске асыру үшін күрделі мамандандырылған есептеу 

құрылғыларын немесе ЭЕМ қолдану; тауар-есеп операцияларын толық 
автоматтандырудың қиындығы. 
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Гравиметриялық әдіс [3]. Гравиметриялық өлшеу әдісін практикалық 
қолдану еркін құлау үдеуін жеткілікті дәлдікпен өлшеуге мүмкіндік беретін 
құрылғылардың пайда болуымен мүмкін болды. Бұл әдіс резервуардағы еркін 
құлау үдеуінің (немесе ауырлық күшінің) өзгеруін ондағы өнімнің массасына 
байланысты өлшеуге негізделген. Ауырлық үдеуі гравиметрлермен өлшенеді, 
олар негізінен екі классқа бөлінеді – статикалық гравиметрлер (сурет. 1.12.) 
және гравитациялық вариометрлер. 

Статикалық гравиметрлердің жалпы қасиеті-олардағы ауырлық күші 
уақыт бойынша тұрақты басқа күшпен (серпімді деформация күші) 
салыстырылады. 

Гравиметр жүйесінің сезімтал элементі-негізгі серіппе мен суспензия 
жіптерінің серпімді күшімен тепе-теңдікте ұсталатын маятник. Маятникке 
масса моментін арттыру үшін цилиндрлік платина ілулі тұр. 

Әрекет принципі келесідей: еркін құлау үдеуі өзгерген кезде маятник 
тепе-теңдіктің бастапқы жағдайынан негізгі серіппе мен суспензия 
жіптерінің деформациясынан туындаған күштер ауырлық күшінің өзгеруін 
теңестіргенге дейін ауытқиды. Серіппенің ұзаруының өлшемі-арнайы беріліс 
есептегішімен өлшенетін микрометриялық бұранданың айналу бұрышы. 

Сұйықтық массасын тікелей өлшеу үшін гравиметрлерді қолдану 
қызығушылық тудырады. Бір нұсқада резервуардың осі бойымен Орталық 
құбырда орналасқан екі гравиметр қолданылады. Гравиметрлер бір-бірімен 
және тіркеу құрылғысымен кабельмен байланысты, олар рет-ретімен 
қосылған. Бұл ең үлкен сезімталдықты қамтамасыз етеді, ал қарсы және 
дәйекті қосу кезінде толып кетудің әсері алынып тасталады. Басқа нұсқада 
олар резервуардағы өнімнің салмағына байланысты ауырлық күшінің өзгеру 
әсерін қолдануды ұсынады. Бұл жағдайда гравитациялық вариометр 
резервуардың қабырғасында оның биіктігінің жартысында орналасқан. 
Қазіргі заманғы гравиметрлермен 1,5 м деңгейінде резервуардағы өнім 
массасын анықтаудың салыстырмалы қателігі 1,65% - ды құрайды, бұл 
тауарлық есепке алу үшін қолайсыз. Айта кету керек, деңгейдің одан әрі 
төмендеуімен массаны анықтау қателігі одан әрі артады. Жеткіліксіз 
дәлдіктен басқа, қолданыстағы гравиметрлер үлкен "нөлдік" дрейфке ие және 
бірқатар ауыспалы массалар, толқындар, тербелістер және т. б. әсер етеді.  
Мұның бәрі гравиметриялық өлшеу дәлдігін төмендетеді. 
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 а) б) 

 
а) - гравиметрдің пайда болуы: 

1 жиынтық бұрандалар; 
2-оқулық микрометриялық құрылғы; 
3 окуляр; 
б) - гравиметрдің бөлімі: 
Гравиметрдің 1-орта бөлігі; 
2-сыртқы қаптама; 
3-Dewar кемесі; 
4 бұрандалы бұрандалы; 
5-жылу оқшаулау; 
6-тасуға арналған тұтқа; 
7 окуляр; 
8 жоғарғы тақта; 
9-вакуумдық камера; 
10-санақ микрометриялық құрылғы; 
11 деңгей; 
12-жылудан қорғауға арналған тіреу. 
 

Сурет 1.13. - Статикалық гравиметр 
 
Белгіленген кемшіліктерге байланысты цистерналардағы сұйықтық 

массасын коммерциялық өлшеу үшін гравиметриялық әдісті қолдану қазіргі 
кезде негізсіз болып табылады. 

Контейнерлердегі сұйықтық мөлшерін өлшеуге арналған 
пьезометриялық әдісті (П-әдіс) резервуардағы сұйықтықтың 
гидростатикалық қысымымен массаны анықтауды қамтитын әдіс деп түсіну 
керек [3]. 

Бұл жағдайда сұйықтық массасы 
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М = 𝜌𝜌 
𝑔𝑔 𝐹𝐹𝑝𝑝(𝐻𝐻), кг                            (1.2) 

мұндағы ρ - резервуардағы гидростатикалық қысым, кг / м2; 
g - еркін түсудің үдеуі, м / с2; 
Fр (H) - бактың ортаңғы секциясының сәйкес қысым мен сұйықтық Н 
деңгейіндегі ауданы, м2. 

Саңылаулы датчиктердің конверсиясының абсолютті қателігі (1.13-
сурет.) ағынсыз пневматикалық жүйелер «ауа-сұйықтық» шекарасындағы 
ойықтағы беттік керілу күштерімен анықталады, ± 2 мм судан аспайды. 

 

 
 

1-корпус; 
2-пьезоэлектрлік пластиналар; 
3-тіркеуші аспаппен қосылған қорытындылар; 
4-екі тірек тақтасы. 

 
Сурет 1.14. - Пьезометриялық күш сенсоры 

 
1.4.2. Мұнай және мұнай өнімдерін өлшеу құралдары мен 

әдістемесі. Көлемдік-массалық өлшеу әдісі. Бұл әдіс мұнай өнімінің 
массасын оның көлемі мен тығыздығы бойынша анықтайды. Мұнай өнімінің 
көлемі өлшенген деңгей бойынша градуирленген кестелерден 
резервуарларда, темір жол цистерналарында, кеме танктерінде немесе 
көрсетілген ыдыстардың толық сыйымдылығы бойынша болады. Көлемді 
сұйықтық есептегішімен де өлшеуге болады. 

Өлшеу заттары мен құралдары. Мұнай өнімдерінің көлемі 
нормативтік-техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес градуирленген 
тұрақты резервуарларда, көлік құралдарында және технологиялық 
құбырларда анықталады. 

Тік стационарлы болат стационарлар (ТСБС) стационарлық және 
өзгермелі төбелері мен понтондары бар [24]. Сыйымдылығы 100-ден 50000 
м3-ге дейін, оларды ҚР СН 2.02-03-2019 сәйкес калибрлеу керек. Қабырғасы 



37

 
 

сыйымдылығы 30-дан 30000 м3 дейінгі тік цилиндрлік темірбетонды 
цистерналар - РМГ 110-2010 сәйкес, 5-тен 100 м3 дейінгі көлденең болат 
цистерналар - ҚР СН 3.03-07-2012 сәйкес. 

Мұнай өнімдерін су көлігімен тасымалдау кезінде ауыстырып тиейтін 
су және су-темір жол мұнай базаларындағы жағалау резервуарларының 
градуирлеу кестелерін Техникалық реттеу және метрология комитетінің 
аумақтық органдары бекітуге тиіс. 

Әрбір күрделі жөндеуден кейін және осыған байланысты резервуардың 
сыйымдылығының өзгеруінен кейін, бірақ 5 жылда кемінде 1 рет 
резервуарды қайта градуирлеу жүргізілуі тиіс. 

Резервуарды ішкі жабдықпен жабдықтағаннан кейін градуирлеу кестесі 
қайта қаралуы және белгіленген тәртіппен қайта бекітілуі тиіс. 

Құбыржолдарға градуирлеу кестелері құбыржолдардың схемасы, оның 
жекелеген учаскелерінің ұзындығы немесе диаметрі өзгерген кезде, Бірақ 10 
жылда кемінде 1 рет қайта қаралуға тиіс. Сондай-ақ 10 жылда кемінде 1 рет 
темірбетон резервуарларына градуирлеу кестелері қайта қаралуға тиіс [24]. 

Градуирленген кестеге қоса берілуі тиіс: 
 бактың көлемін анықтауға арналған акт және хаттама; 
 базалық биіктік пен төменгі бұзушылықтарды өлшеу актілері (акт пен 

хаттама нысандары RMG 110-2010-де келтірілген); 
 понтонның салмағы және оны резервуардың түбінен орнату деңгейі 

туралы мәліметтер; әрбір резервуарлық белдіктің сантиметрі үшін 
қалған бөліктердің сыйымдылығы бойынша орташа мәндер кестесі. 
Градуирлеу кестесінде оны есептеу кезінде түзетулер енгізілген 

шамалар көрсетіледі. 
Градуирлеуді жүргізу және кестелерді жасау үшін арнайы оқытылған 

персонал тартылуы тиіс. Градуирлеуді жүргізетін ұйымдар ҚР Стандарттау 
органдарында тіркелуі және осындай жұмыстарды жүргізуге құқығы болуы 
тиіс. 

Әрбір резервуарда базалық биіктік (жергілікті Трафаретке) – резервуар 
түбінен өлшеу люгі жиегінің жоғарғы кесіндісіне дейінгі қашықтық жазылуы 
тиіс. Базалық биіктік жыл сайын өлшенеді. 

Түбінің кедір-бұдырлығы есебінен тік резервуардың сыйымдылығына 
түзетуді (түзетуді) РМГ 110-2010 көрсетілген әдістердің бірімен жаңадан 
енгізілген резервуарлар үшін жыл сайын және 5 жылда кемінде 1 рет – 
пайдаланылатын 5 және одан да көп жыл айқындау қажет. 

Тік резервуар түбінің базалық биіктігі мен кедір-бұдырлығы, көлденең 
резервуар корпусының еңісі ведомстволық метрологиялық қызметпен 
өлшенеді. Өлшеу нәтижелері кәсіпорынның, мұнай өнімдерімен қамтамасыз 
ету ұйымының басшылығы бекітетін актімен ресімделеді. 

Автомобиль цистерналарындағы мұнай өнімінің көлемі олардың толық 
сыйымдылығы бойынша немесе көлемді есептеуіштің көрсеткіштері 
бойынша анықталады. 
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Автоцистернаның сыйымдылығын дайындаушы зауыт белгілеуі және 
нұсқаулыққа сәйкес ҚР Стандарттау органдары мерзімді түрде, бірақ 2 
жылда кемінде 1 рет тексеруі тиіс. 

Деңгей көрсеткішіне дейін толтырылған автоцистернадағы мұнай 
өнімінің көлемі Қазақстан Республикасының аумақтық стандарттау 
органдары берген куәлік бойынша айқындалады. 

Темір жол цистерналарының сыйымдылығы әрбір цистернаны жеке 
градуирлеу жолымен белгіленуі тиіс. 

Жеке градуирлеуді жүзеге асырғанға дейін цистерналардың әрбір 
типіне сызбалар бойынша есептеу әдісімен жасалған "темір жол 
цистерналарын калибрлеу кестелері" бойынша сыйымдылықты орнатуға жол 
беріледі. 

Теміржол цистерналарында мұнай өнімдерінің көлемі биіктіктің әрбір 
сантиметріне жасалған градуирлеу кестелері бойынша анықталады. 
Сантиметрдің бөлшек бөліктері сыйымдылығының орташа мәні есептеу 
жолымен есептеледі. 

Мұнай құятын Кемелерді қабылдау және олардың болуы кезінде мұнай 
өнімдерінің мөлшерін айқындау мұнай базасының резервуарлық 
ыдысындағы өлшеулер бойынша (жағалау құбырларының ұзындығы екі 
километрге дейін болғанда) немесе мұнай құятын кемелердің танкілеріндегі 
өлшеулер бойынша олардың градуирлеу кестелерін пайдалана отырып 
(жағалау құбырларының ұзындығы екі километрден астам болғанда) 
жүргізілуі тиіс. 

Мұнай өнімінің деңгейі рулеткалармен, метрұштармен немесе деңгей 
өлшегіштермен өлшенуі тиіс [10]. Өлшеу құралдарының техникалық 
сипаттамасы 1.7-кестеде келтірілген. 
 
Кесте 1.7. - Өлшеу құралдары 

Өлшеу құралдары    Өлшеу шектері Қателіктері  
Дәлдіктің 2-ші немесе 3-ші класты 
жүгі бар рулеткалар 0÷10 м, 0÷20 м 

±1 мм дәлдік 2-ші және 3-ші класы 
үшін  

МШР типті және МШС типті 
құрамды метроштоктар 0÷2200 мм 

Бүкіл ұзындығы б/ша ± 2 мм; шка-
ланың басынан ортасына дейін ±1мм 

Деңгей өлшегіштер 0÷14 м, 0÷20 м ± 4 мм 
Есептік операциялар кезінде ҚР СТ 2.4-2019 сәйкес стандарттау 

органдарында мемлекеттік тексеруден немесе аттестаттаудан өтпеген 
деңгейді өлшеу құралдарын пайдалануға тыйым салынады. 

Тауар астындағы судың деңгейін өлшеу үшін су сезгіш таспалар 
немесе пасталар қолданылады. Ленталар бекітіледі, ал пасталар рулетка 
жүктеріне немесе метр тұтқышқа екі жағынан жұқа қабатпен жағылады. 

Таспалар тығыз жабылған, бор немесе тальк себілген қораптарда, ал 
паста жабық банкаларда сақталуы керек. Пасталар негізінен ашық түсті 
мұнай құбырларындағы тауарлық суды өлшеу үшін қолданылады. 
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Іріктелген сынамалардың тығыздығы ± 5 кг/м3 өлшеу қателігі бар ҚР 
СТ 2.4-2019 бойынша АН немесе АНТ-1 типті шыны ареометрлермен немесе 
гидростатикалық таразылармен айқындалады. Гидрометрлерге арналған 
шыны цилиндрлер осы стандартқа сәйкес келуі керек. Құбырда мұнай 
өнімінің тығыздығы Техникалық реттеу және метрология комитеті 
стандартында қолдануға рұқсат етілген және өлшеу қателігін ±0,1% - дан 
аспайтын Автоматты тығыздық өлшеуіштермен өлшенуі мүмкін. 

Мұнай өнімдерінің температурасы 4Б № 1 және №2 тобының сынапты 
шыны ТЛ-4 зертханалық термометрлерімен өлшенуі тиіс. 

Резервуарлардағы мұнай өнімінің орташа температурасын қарсылық 
термометрлерінің көмегімен өлшеуге болады. Температураны өлшеу 
құралдарының қателігі ±0,5°С аспауы тиіс. 

Өлшеу жүргізу [10]. Резервуарлардағы мұнай өнімдерінің деңгейін 
сызғышпен, жүкпен немесе жергілікті есептеумен деңгей өлшегіштермен 
немесе көрсеткіштерді оператор бөлмесіне пультке қашықтықтан берумен 
өлшеуге болады. Бұл ретте көрсеткіштерді 1 мм дейінгі дәлдікпен оқу қажет 
және жүктің резервуардың қабырғасына тиген жері көлденең және қатты 
болуы тиіс. Аймақтық резервуарларда өлшеу кезінде таспаның немесе жүктің 
төменгі ұшы резервуардың төменгі генератрицасына түсуі керек. Есептеу 
кезіндегі тұрақтылық негізгі биіктікпен бақыланады. Таспаның биіктігі 
өзгерген жағдайда, бұл өзгерістің себебін анықтау керек. 

Мұнай өнімінің деңгейін өлшеу таспасын қолдана отырып өлшеу 
қажет, жүкпен немесе метршотпен мұнай өнімінің бетіндегі толқындар мен 
резервуардың қабырғаларына соққыларға жол бермей, баяу түсіру керек. 
Рулетка таспасы әрдайым жараланған күйде, ал метр таяқшасы қатаң тік 
күйде болуы керек. Өлшеулер мұнай өнімінің белгіленген деңгейінде және 
толқындардың болмауында жүргізіледі. 

Рулетканың немесе метртошканың көрсеткіштері рулетканың суланған 
бөлігі пайда болғаннан кейін бірден 0,1 мм-ден 1 мм-ге дейін есептеледі. 
Егер айырмашылықтар 1 мм-ден асса, өлшеулерді қайталау қажет. 
Өлшегішке дейін және өлшегеннен кейін рулетка таспасын немесе метр 
тұтқышты жұмсақ шүберекпен құрғатып сүрту қажет. Тауарлық су деңгейін 
өлшеу кезінде таспаның немесе пастаның су сезгіш қабаты 2÷3 минут ішінде 
толығымен ериді және су мен мұнай өнімдерінің қабаттары арасындағы 
сызық күрт бөлінеді. 

Тауар астындағы су деңгейін есептеуді 1 мм дейінгі дәлдікпен жүргізу 
қажет. Егер жиек таспада немесе пастада жүк рулеткасының қарама-қарсы 
жақтарынан немесе метр тұтқыштан әртүрлі биіктікте белгіленсе, онда 
өлшеулер қайталануы тиіс. 

Көлденең резервуарлардағы мұнай өнімінің деңгейін өлшеу кезінде 
мынадай формула бойынша резервуардың еңісіне түзету енгізу қажет 
                                                      Δℎ = ±𝑛𝑛𝑛𝑛   (1.3) 
мұндағы n-резервуар осінің еңісі; 
l-деңгейді өлшеу нүктесінен резервуардың ортасына дейінгі қашықтық, мм; 
(- ) белгісі-егер Люк жағына еңіс болса; 
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( + ) белгісі – егер люктен еңіс болса. 
Резервуардың рұқсат етілген еңісі 1:1000 аспайды. Теміржол 

цистерналарындағы мұнай өнімі мен тауар суының деңгейі цистернаның осі 
бойынша мойынның қарама-қарсы 2 нүктесіндегі цистерна қазандығының 
мойны арқылы метр штокпен өлшенеді. Бұл жағдайда метр тұтқаның 
қазандықтың төменгі генератрицасына түсіп, төменгі ағызу құрылғыларына 
арналған ойықтарға түспеуін қамтамасыз ету қажет. Деңгейді 1 мм-ге дейін 
санау керек. 

Автоцистерналарға мұнай өнімін цистерна қазандығының аузында 
орнатылған планкаға дейін тиісті номиналды сыйымдылық деңгейінде 
немесе көлем есептеуішінің көрсеткіштеріне сәйкес берілген мөлшер 
бойынша құю керек. Резервуарлар мен көлік құралдарындағы мұнай 
өнімдерінің тығыздығы іріктелген сынамалар бойынша айқындалады, 
құбыржолда Автоматты тығыз өлшеуіштермен немесе іріктелген сынамалар 
бойынша өлшенеді. Тығыздық төртінші белгіге дейін есептеледі. 

Резервуарлар мен көлік құралдарынан сынамалар ҚР СТ ИСО 3170-
2006 сәйкес алынады. Тұрақты резервуарларда сынама алу үшін 
төмендетілген сынама алғыштар немесе РМГ 110-2010 бойынша қол сынама 
алғыштар қолданылуы тиіс. 

Нүктелі сынамаларды алу үшін сынама алғыш берілген деңгейге 
түсіріледі және 5 минут бойы ұсталады. 

Мұнай базаларында автоцистерналарды құю кезінде резервуарлардан 
өнімнің тығыздығын анықтау үшін әрбір екі сағат сайын іріктеп алу керек. 

Мұнай өнімдерінің температурасы әр нүктелі сынаманы алғаннан кейін 
1÷3 минут ішінде немесе төмендетілген сынама іріктегішпен іріктелген орта 
сынамада анықталады. Термометрді осы термометрдің техникалық 
паспортында көрсетілген тереңдікке мұнай өнімдеріне батырып, сынап 
бағанасы тұрақты күйде қабылдағанға дейін 1÷3 минут сынамада ұстау 
қажет. 

Температура термометр бойынша есептеледі, оны мұнай өнімдерінен 
шығармай. 

Мұнай өнімінің температурасы ҚР СТ ИСО 3170-2006 бойынша 
біріктірілген сынаманы жасау үшін қабылданған арақатынаста алынған 
нүктелі сынамалар температурасының орташа арифметикалық мәні ретінде 
есептеледі. Мысалы: тік резервуардан мұнай өнімінің біріктірілген сынамасы 
үш деңгейден алынады: жоғарғы, орта және төменгі және 1:3:1 қатынасында 
араласады. 

Бұл жағдайда мұнай өнімінің орташа температурасы есептеледі 

𝑡𝑡ср = 𝑡𝑡в + 3𝑡𝑡𝑐𝑐 + 𝑡𝑡н 
5  

 (1.4) 

мұнда tв – жоғарғы қабаттың нүктелі сынамасының температурасы, °С;  
tc – орташа қабаттың нүктелі сынамасының температурасы, °С;  
tн – төменгі қабаттың нүктелі сынамасының температурасы, °С. 
  Резервуардағы мұнай өнімінің орташа температурасын 
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қашықтықтан өлшеу кезінде сынамалардағы температураның 
кедергісін термометрлермен өлшенбейді. 

Диаметрі 2500 мм-ден асатын көлденең цилиндрлік резервуардан 
біріктірілген сынама 3 деңгейден алынады: жоғарғы, орта және төменгі 
және 1:6:1 қатынасында араласады. 

Орташа температура есептеледі 

𝑡𝑡 = 𝑡𝑡в + 6𝑡𝑡𝑐𝑐 + 𝑡𝑡н 
8 ,                                        (1.5)    

Толтыру дәрежесіне қарамастан, диаметрі 2500 мм-ден кем көлденең 
цилиндрлік резервуардан, сондай-ақ диаметрі 2500 мм-ден асатын, 
диаметрінің жартысына дейін және одан кем биіктікке толтырылған 
көлденең цилиндрлік резервуардан біріктірілген сынама 2 деңгейден: 
ортасынан және түбінен алынады және 3:1 қатынасында араластырылады, ал 
температура мынадай формула бойынша есептеледі: 

                                                  tср = 
3tс  +  tн 

                                                                                      4  

                                                        
(1.6) 

Іріктелген сынамалар бойынша мұнай өнімінің тығыздығы 
зертханада ҚР СТ ИСО 3170-2006 бойынша сынамаларды іріктеу орнында 
айқындалады. Сынама алу орнындағы тығыздықты анықтау кезінде 
өлшеулер жүргізуге арналған алаң тегіс, желден, жауын-шашыннан, күн 
радиациясынан қаптамамен немесе басқа құрылғылармен қорғалған болуы 
тиіс. 

Мұнай өнімдерін көлемдік-массалық әдіспен өлшеу процесі 
резервуарларда өлшеу қондырғыларын, ал көлік құралдарын құю кезінде – 
мұнай өнімінің массасын өлшеу жүйесіне біріктірілген есептегіштерді, 
Автоматты тығыздық өлшегіштерді пайдалана отырып, автоматты құю 
жүйелерін қолдану жолымен автоматтандырылуы мүмкін. 

Қалқымалы шатыры бар понтондары бар резервуарларда қабылданған 
(жіберілген) мұнай өнімінің массасы понтонның (қалқымалы шатырдың) 
массасын және оның резервуардағы жағдайын ескере отырып айқындалады. 
Мұны істеу үшін сіз понтонның немесе қалқымалы шатырдың қай деңгейде 
жүзе бастайтынын білуіңіз керек. Понтонның немесе құбылмалы шатырдың 
массасы градуирлеу кестесіне қолданылатын жұмыс сызбалары бойынша 
анықталады. 

Резервуарды мұнай өнімімен толтырған кезде понтонның (құбылмалы 
шатырдың) жекелеген бөліктері бір уақытта қалқып шығады. Көтерілудің 
басынан аяғына дейінгі аймақ жабынның дизайнына және резервуардың 
диаметріне байланысты. Пайдалану кезінде осы аймақта мұнай өнімдерін 
өлшеуден аулақ болу керек, өйткені бұл мұнай өнімінің массасын анықтауда 
үлкен қателіктерге әкеледі. 

Понтондары немесе қалқымалы төбелері бар резервуарлардағы мұнай 
өнімдерінің мөлшерін айқындау кезінде ҚР СТ 1347-2005 сәйкес түзетулер 
енгізілуі тиіс. 
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Мұнай өнімдерін қабылдау және босату кезінде есте сақтау қажет: 
 егер өлшеу басталғанға дейін жабын өзгермелі күйде болса, ал соңын-

да – тірек тіректерінде (немесе керісінше) болса, онда жабынға түзету 
ол өзгермелі күйде болған кезде енгізіледі; 

 егер өлшеулерге дейін және кейін жабын өзгермелі күйде немесе 
тіректерде болса, жабынға түзету енгізілмейді. 
Өлшеу нәтижелерін өңдеу. Мпр мұнай өнімдерінің массасы тауар 

операциясының басындағы және соңындағы массалардың айырмасы 
бойынша (тиісінше М1 және М2) мынадай формула бойынша айқындалады 
Мпр = М1 − М2 = ρtcp(V1 − 𝑉𝑉2)                                   (1.7) 
 
мұндағы V1 және V2-тауар операциясының басындағы және соңындағы 
деңгейді өлшеу температурасы кезіндегі ыдыстағы өнім деңгейін өлшеу 
нәтижесіне сәйкес градуирлеу кестесі бойынша айқындалған мұнай өнімінің 
көлемі, м3; 
ρtср-деңгей өлшеу температурасындағы мұнай өнімінің орташа тығыздығы, 
кг/м3 . 

Мұнай өнімінің көлемі тауар астындағы судың көлемін жалпы 
көлемнен шегерумен айқындалады. Мұнай өнімінде судың болуы (пайызбен) 
ҚР СТ ИСО 10337-2004 бойынша айқындалады және оның массасы мұнай 
өнімінің массасынан шегеріледі. 

Мұнай үшін судың болуынан басқа хлорлы тұздардың құрамы 
(пайызбен) ҚР СТ 1529-2006 және ҚР СТ ЕН 12662-2011 механикалық 
қоспалары бойынша анықталады. 

Судың, тұздардың және механикалық қоспалардың массасы мұнай 
өнімдерінің массасынан алынады. 

Өлшеудің массалық әдісі. Осы әдіспен ыдыстағы және көлік 
құралдарындағы мұнай өнімінің массасы таразыда өлшеу арқылы өлшенеді. 

Өлшеу құралдары. Ыдыстағы мұнай өнімдерін өлшеу үшін жүк 
көтергіштігі 3000 кг дейінгі жалпы мақсаттағы тауарлық таразылар, шкалды 
және циферблатты таразылар қолданылады. Ұсақ ыдыстағы мұнай өнімдері 
5-тен 20 кг-ға дейінгі салмақтау шектерімен үстел үсті таразыларында 
өлшенеді. 

Мұнай өнімдері бар автоцистерналар жүк көтергіштігі 10-нан 30 
тоннаға дейінгі жалпы мақсаттағы тұрақты және жылжымалы автомобиль 
таразыларында өлшенеді, автоцистерналардағы мазутты өлшеу ҚР СТ 2.84-
2010 бойынша жүргізіледі. 

Өлшеу жүргізу [23]. Өлшенген мұнай өнімдерінің салмағы таразының 
жүк көтергіштігіне сәйкес келуі тиіс. Таразының осы үлгі өлшемі үшін 
белгіленген салмағы Рмах-тан артық немесе Рміп-тен кем жүктерді өлшеуге 
жол берілмейді. Таразылардың жүк көтергіштігін таңдау осы тармақ үшін 
мұнай өнімдерінің ең жоғары массаларын өлшеу мүмкіндігін қамтамасыз 
етуі тиіс. Таразының шамадан тыс жүк көтергіштігі өлшеу қателігін 
арттырады. Өлшеу қателігіне сыртқы жағдайлардың әсерін азайту үшін 
салмақ құрылғылары жел мен жауын-шашыннан қорғалуы керек. Мұнай 
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өнімдерінің массасы брутто массасы мен ыдыстың массасы арасындағы 
айырма ретінде айқындалады. 

Ыдыста өлшеу бір сортты мұнай өнімдерін босату кезінде 
қолданылатын жеке және топтық тәсілмен жүргізілуі мүмкін. Арақашықтық 
есептеу жасалады арналған шкальных және циферблатных таразыда 
жүргізеді 1 шкаласының бөлу. 

Теміржол цистерналары ҚР СТ 1548-2006 сәйкес өлшенеді. Теміржол 
цистерналарындағы мұнай өнімдерінің массасы жеке цистерналарда да, тұтас 
құрамда да жеке цистерналардан құралатын құрам ретінде анықталуы 
мүмкін. Жеке цистерналарда мұнай өнімдерінің массасы тиелген және бос 
цистерналардың өлшенген массаларының айырмасы ретінде анықталады. 
Жүк тиелген цистерналарды ағытпай өлшеу ҚР СТ 1548-2006 сәйкес 
жүргізіледі. 

Мұнай өнімінің массасы тиелген цистерналардың өлшенген 
массаларының сомасы мен трафареттерде көрсетілген бос цистерналар 
массаларының сомасы арасындағы айырма ретінде айқындалады. 

Жолда тиелген құрамның мұнай өнімінің массасы құрамындағы барлық 
цистерналардың өлшенген массаларының сомасы мен трафареттерде 
көрсетілген немесе ыдысты өлшеумен айқындалған осы цистерналардың 
массаларының сомасы арасындағы айырма ретінде айқындалады. Таразының 
жол берілетін қателігі, әрбір цистернадағы цистерналардың саны және мұнай 
өнімінің массасы 1.8-кестеде келтірілген. 

Мұнай өнімінің массасын айқындаудың шекті қателігі ±0,5% - ды 
құрайды (құрамында 2000 т дейін өлшенген цистерналардың ең үлкен 
жиынтық массасы). 

 
Кесте 1.8-Өлшеу қателіктері 

Құрамды тұтастай өлшеу кезінде 
таразының рұқсат етілген қателігі, % 

Құрамдағы 
цистерналар саны 

Әр цистернадағы 
массасы Мн, т. 

 

±0,2 12 68 
24 51 

 

±0,35 12 81 
24 61 

 

 
Өлшеу нәтижесінің мәні абсолютті қатенің мәнімен бірдей цифрға 

дейін дөңгелектенеді. Мысалы, егер абсолютті қателік ΔΙ 
болса, онда нәтиже тоннаның оннан біріне дейін дөңгелектенеді, егер ΔΙ 

 
Көлемдік әдіс көлемдік-масса әдісінің бөлігі болып табылады, өйткені 

тек мұнай өнімінің көлемі өлшенеді. 
Көлемді әдіс мұнай өнімдерін есепке алу үшін жанармай құю 

бекеттерінде қолданылады. 
Өлшеу құралдары. Көлемді өлшеу үшін параметрлері РМГ110-2010 

талаптарына сәйкес келетін жанармай диспенсерлері және импортталатындар 
қолданылады. Бағандар РМГ 110-2010 сәйкес тексерілуі керек 



44

 
 

Өлшеу. Автокөліктерге жанармай құю кезіндегі мұнай өнімінің көлемі 
диспенсерлерді қашықтықтан және жергілікті басқарумен өлшенеді. 

Қашықтан басқару үшін бір динамикті де, спикерлер тобын да басқара 
алатын қашықтан басқару құралдары қолданылады. Колонна арқылы 
шығарылатын мұнай көлемі жалпы есептегіштің көрсеткішімен бекітіледі. 

Жанармай таратқыштардың жұмысының дәлдігі күнделікті 
ауысымдарды үлгілі екінші дәрежелі өлшеу құралдарымен жеткізген кезде 
тексеріліп, ауысымдық есептерге жазылуы керек. 

Егер бағанның қателігі стандартта көрсетілген шектерден тыс болса, 
онда мұндай бағанды пайдалануға тыйым салынады. 

Баған қателігі салыстырмалы бірліктерде (пайызбен) баған өнімді 
шығаратын болса (-) белгісімен, ал баған ешқандай өнім бермеген жағдайда 
(+) белгісімен белгіленеді. 

Диспенсерлерді мөр басуға құқығы бар адамдар аумақтық (аймақтық) 
әкімшіліктің бұйрығымен тағайындалады, оларды тағайындау Қазақстан 
Республикасының аумақтық стандарттау органымен келісіледі. Жанармай 
диспенсерін жөндеу және пломбалау аяқталғаннан кейін мемлекеттік аудитор 
шақырылады, ол туралы жабдықты жөндеу журналына тиісті жазба 
енгізіледі. 

Гидростатикалық (пьезометриялық) өлшеу әдісі. Осы әдіске сәйкес 
мұнай өнімінің массасы формулаға сәйкес ауырлық күшінің үдеуіне 
бөлінген, өнім бағанасы арасындағы қысым айырмашылығының өнімі (тауар 
операциясының басында және аяғында) мен өнім шығарылатын цистерна 
бөлігінің орташа көлденең қимасының ауданы ретінде анықталады: 

М = (Р𝑖𝑖+Р𝑖𝑖+1)∙𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐 (𝐻𝐻)
𝑔𝑔                   (1.8) 

мұндағы Sср – өнім босатылған резервуар бөлігінің орташа қимасы, м2: 

𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝑉𝑉𝑖𝑖 − 𝑉𝑉𝑖𝑖+1
𝐻𝐻𝑖𝑖 + 𝐻𝐻𝑖𝑖+1

 
  (1.9) 

мұндағы i и (i+1) – тауар операциясының басталуы мен соңына сәйкес 
келетін индекстер; 
Р – өнім бағанының биіктігінің қысымы, Па;  
g – еркін құлау жылдамдығы, м/с2; V – өнім көлемі, м3;  
Н – бакты толтыру деңгейі, м. 
 

Өлшеу құралдары. РВС типіндегі сыйымдылықтардағы майдың 
массасын анықтау үшін массаны ± 0,5% -дан аспайтын қателіктер беретін 
өлшеу құралдары мен қондырғыларын қолдану керек. 

Мұнай өнімдерінің тұтқырлығы 10-4 м2 / с (100 cc) аспауы керек. 
Резервуарлар үшін ҚР СТ 2.324-2015 сәйкес калибрлеу кестелері 
құрастырылуы керек. 

Нәтижелерді өлшеу және өңдеу. Мұнай өнімінің массасын өлшеу 
процедурасы осы өлшеу әдісінде қолданылатын техникалық сипаттамада 
сипатталған құрылғыға сәйкес келуі керек. 
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Резервуар паркіндегі мұнай өнімдерін сандық өлшеудің негізгі әдістері 
1.9 кестеде келтірілген. 

Калибрлеу кестелерін дайындауға арналған сыйымдылықтың 
сыйымдылығын өлшеу. Резервуардағы мұнай өнімінің массасын анықтау 
үшін оның деңгейін өлшеп, көлемін есептеп, өлшеу температурасындағы 
тығыздыққа көбейту керек. 

Резервуардағы мұнай өнімінің көлемін анықтау үшін әр ыдыста (мұнай 
өнімдерін қабылдауға, сақтауға және таратуға арналған) пішіні мен 
сыйымдылығына қарамастан, цистернадағы мұнай өнімінің мөлшерін тез 
және дәл анықтауға мүмкіндік беретін сантиметрлік өлшеуіш (өлшеу) кестесі 
болуы керек. Калибрлеу кестелерін құрастыру үшін олардың сыйымдылығын 
өлшеудің бірнеше әдістері бар. 
 
Кесте 1.9. - мұнай өнімдерін қабылдау, бөлу және сақтау кезінде сандық 
өлшеу әдістері 

 
Операция 

Өлшеу және есептеу 
әдісі 

Өлшенетін  
шамалар 

Өлшеу құралдары мен 
шаралары 

1 2 3 4 
Қабылдау 

Темір жол 
цистерналарынан 

Көлік 
автоцистерналарында 

және 
механикаландырған 
құю агрегаттарына 

темір жол 
цистерналарында 

калибрлеу кестелері 
бойынша өлшеу 

темір жол 
цистернасындағы 
отын құю биіктігі; 

тығыздығы; 
температурасы 

Метрошток немесе 
таврейка; 

мұнай денсиметр; 
термометр 

мұнай қоймасының 
резервуарларында 

калибрлеу кестелері 
бойынша өлшеу 

резервуардағы 
отын құю биіктігі; 
тығыздығы;темпе

ратура 

Болат рулетка немесе 
метр тұтқа; мұнай 

денсиметр; термометр 

 

автоцистерналардың 
және 

механикаландырылған 
құю агрегаттарының 

толық сыйымдылығын 
калибрлеу бойынша 

толық 
сыйымдылық 

көлемі; тығыздық; 
температура 

Мұнай денсиметр; 
термометр 

өлшеу маccа Автомобиль таразысы; 
гір 

есептегіштер арқылы 
өту 

есептегіш 
көрсеткіштері 

бойынша көлемі; 
тығыздығы;темпе

ратура 
 
 

Санауыштар; мұнай 
денсиметр; термометр 

Бөшкелерде және 
басқа да ұсақ 

ыдыстарда 
 
 
 
 
 
 
 

өлшеу маccа Жүздік таразылар; гір 

Сақтау 
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Резервуарларда 
калибрлеу кестелері 

бойынша 
резервуарларда өлшеу 

резервуардағы 
құйылу биіктігі; 

тығыздығы; 
температурасы 

Болат рулетка немесе 
метршток; 

нефтеденсиметр; 
термометр 

Өлшеу әдістері. ҚР СТ 2.324-2015 сәйкес өлшемдер геометриялық 
немесе көлемдік әдіспен жүргізіледі. Біріктірілген әдістерге рұқсат етіледі. 
Өлшеу әдісін таңдау сыйымдылыққа, дәлдік класына, сыйымдылық 
конструкциясының ерекшелігіне, өлшеудің қарапайымдылығына, өлшеу 
құралдарының қол жетімділігіне және экономикалық мақсатқа байланысты. 

Көлемді әдісті цистерналардың сыйымдылығын 5000 м3 дейін өлшеу 
үшін қолдануға болады (көлемдік әдіспен калибрлеу қондырғысының 
мүмкіндіктеріне негізделген), «өлі» кеңістік, сондай-ақ жүзгіш беткей қалқып 
шыққанға дейінгі резервуар бөлімі. 

Кіші ыдыста өлшеу Маccа Жүздік таразылар 
машиналардың 
багында 

 
Бактағы отын көлемін 
өлшеу 

Өлшегіш 
сызғыштың 
көрсеткіштері 
бойынша көлемі; 
тығыздығы 

Гири, өлшегіш 
сызғыш, 
нефтеденсиметр 
термометр 

Жіберу 

Көлік 
автоцистерналарына 

және 
механикаландырыл 

ған құю 
агрегаттарына 

Автоцистерналардың 
және 

механикаландырылған 
құю агрегаттарының 

толық сыйымдылығын 
калибрлеу бойынша 

Толық 
сыйымдылығы 

бойынша көлем. 
Тығыздығы. 
Температура 

Нефтеденсиметр, 
термометр 

Есептегіштер арқылы 
өту 

Есептегіш 
көрсеткіштері 

бойынша көлемі; 
тығыздығы 

Санауыштар, 
нефтеденсиметр, 

термометр 

бөшкелерге, 
бидондарға және 

басқа да ұсақ 
ыдыстарға 

Санауыштар арқылы 
өткізу; өлшеу 

 
Температура; 

Маccа 

Термометр;  Жүздік 
таразылар; Гірлер 

Машиналарды толтыру 
 

Жанармай 

Резервуардағы 
деңгейдің биіктігін 
жанармай құйғанға 

дейін және одан кейін 
өлшеу 

Өлшеу сызғышының 
көрсеткіші бойынша 
көлем; Тығыздығы 

 
Өлшеуіш сызғыш; 
Мұнай денсиметрі 

Жанармай 
диспенсерлері мен 

механикаландырылған 
құю қондырғылары 

арқылы өту 

Есептегіштің 
көрсеткіштері 

бойынша көлем; 
Тығыздығы 

Өлшеуіш сызғыш; 
Мұнай денсиметрі 

Маймен 
Май диспенсерінің 

есептегіштері арқылы 
өту; Таразы 

Есептегіштің 
көрсеткіштері 

бойынша көлем. 
Масса 

Майға арналған 
есептегіш. Мұнай 
денсиметр. Таразы 

жүз. Кірлер  
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Геометриялық әдіс цистернаның сыйымдылығын оның геометриялық 
өлшемдерін өлшеу және калибрлеу сипаттамасын алу үшін есептеулер 
жүргізу арқылы анықтаудан тұрады, яғни. сұйықтық көлемінің ыдысты 
толтыру деңгейіне тәуелділігі. 

Көлемдік әдіс резервуарға құйылған сұйықтық көлемін және оның 
сыйымдылығын калибрлеу сипаттамаларын алу үшін оның деңгейін тікелей 
өлшеуден тұрады. 

Көлемдік әдіс өлшеуіш әйнектің көмегімен жүзеге асырылады - 
калибрлеу ыдысқа құю немесе одан өлшенген көлемдегі суды немесе басқа 
сұйықтықты төгу арқылы жүзеге асырылады; немесе көлемдік 
өлшеуіштердің көмегімен - калибрлеу сұйықтықты газ есептегіш немесе су 
есептегіш арқылы ыдысқа құю кезінде немесе оны құю кезінде өткізу арқылы 
жүзеге асырылады. 

Геометриялық (есептеу) әдісі ең қолжетімді және техникалық жағынан 
мүмкін, сондықтан резервуарларға арналған калибрлеу кестелері, әдетте, 
есептеу әдісімен құрастырылады. 

Өлшеу кезінде калибрлеу кестесін құру үшін қажет келесі 
геометриялық мәндер анықталады: 

 тік цилиндрлік цистерналар - резервуардың екінші белдеуі бойынша 
айналдыра ұзындығы, резервуардың ішінен әр белдіктің биіктігі, әрбір 
цистерна белдеуінің болат парақтарының қалыңдығы; 

 көлденең цилиндрлік цистерналар - айналдыра (сыртқы), 
цистерналардың раковиналарының ұзындығы, төменгі дөңес бум 
(сфералық саңылаулары бар цистерналар үшін), қабықшалардың болат 
парақтары мен цистерналар түбінің қалыңдығы. 

Өлшеу кестесі мұнай өнімдерін есепке алуға арналған құжат болып 
табылады 

Дәлдігі 1 мм-ге дейінгі барлық цистерналар болат таспамен өлшенеді, 
оның мемлекеттік сенім мөрі бар. Таспаның таспасының ұзындығы 20 м, 
шкаланың рұқсат етілген қателігі 20 ° С температурада және жүктеме 50 Н / с 
± 5 мм, таспаның көлденең қимасы 6 х 0,15 мм, салмағы 0,25 кг. 

Өлшеу кезінде таспаның лентасы серіппелі тепе-теңдікпен немесе 
жүктеме бар роликпен жеткілікті түрде (50 Н дейін) созылуы керек. Рулетка 
лентасында өлшеу жүргізілген жазықтықтан бұралған орындар мен 
ауытқулар болмауы керек. 

Әрбір элементті бірнеше рет өлшеу қажет. Сол нәтижелерді алу дұрыс 
өлшеуді растайды. 

Өлшеу дәлдігінің нормалары. Болат тік цилиндрлік цистерналар 
(бұдан әрі - цистерналар) параметрлерінің өлшеу қателіктері нормадан 
аспауы керек (геометриялық әдіс үшін - 1.10 кестеде, ал көлемдік әдіс үшін - 
1.11 кестеге сәйкес). 

Егер өлшеу дәлдігінің көрсетілген стандарттары сақталса, 
резервуардың сыйымдылығына байланысты калибрлеу қателігі: 

 ± 0,20% - сыйымдылығы 100 ÷ 3000 м3 цистерналар үшін; 
 ± 0,15% - сыйымдылығы 4000 м3 цистерналар үшін; 
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 ±0,10% - калибрлеу кестесінде жазылған 5000 ÷ 50,000 м3 

сыйымдылығы бар цистерналар үшін. 

Кесте 1.10 - Дәлдік нормалары 
 
 

Өлшенген параметр 
 

Резервуардың өлшенген параметрінің қателігінің рұқсат 
етілген өлшенетін параметрінің шегі 

 

сиымдылығы 100÷4000 м3 

болатын резервуарлар үшін 
сиымдылығы 5000÷50000 м3 
болатын резервуарлар үшін 

Бірінші белдіктің шеңбері  
±0,022% 

 
± 0,022% 

Белдіктердің биіктігі ± 0,1% ±0,2% 
Резервуар генераторларының 

вертикалдан радиалды 
ауытқулары 

 
± 1 мм 

 
± 1 мм 

Қабырғалардың қалыңдығы 
(бояу қабатын қоса) 

 

± 0,5 мм 
 

± 1 мм 

Ішкі бөліктердің көлемі ± (0,005 ÷ 0,025) м3 ± (0,025 ÷ 0,25) м3 

 
Кесте 1.11 - Дәлдік нормалары 

Өлшенген параметр Сыйымдылығы 5000 м3 дейінгі сыйымдылықтың 
өлшенген параметрінің рұқсат етілген қателігінің шегі 

Калибрлеу кезіндегі 
сұйықтықтың мөлшері 

 

±0.1% 

«Өлі» қуыстың сыйымдылығын 
анықтағанда сұйықтықтың 

көлемі 

 
±0,25% 

Сұйықтық деңгейі ±2 мм 
 

Резервуарлардағы май мөлшерін өлшеудегі қателіктер. 
Экономикалық тұрғыдан резервуардағы сұйықтықтың көлемін дәл анықтау 
маңызды. 

Резервуардағы сұйықтық мөлшерін өлшеу дәлдігіне әсер ететін негізгі 
факторлардың бірі - сұйықтықтың жылулық кеңеюі. 

Мұнай мөлшерін өлшеу және есептеу текше метрде немесе тоннада 
жүзеге асырылады. Әр түрлі елдерде есеп айырысу жүйесі әр түрлі. 

Еуропада есептеу көлемі бойынша, ал Англияда және Америкада - 
мұнай өнімдерінің саны бойынша жүзеге асырылады. 

Белгілі болғандай, сұйықтық көлемінің температураға тәуелділігі 
теңдеумен өрнектеледі 

V =V0(Ι ±βΔt) ,                                        (1.10) 
мұндағы V – t °С температурадағы сұйықтықтың көлемі;  
V0 – базисті температурадағы сұйықтық көлемі;  
β– сұйықтықтың көлемдік кеңею коэффициенті; 
Δt – сұйықтықтың көлемдік кеңею коэффициенті; 
 Мұнайдың көлемдік кеңею коэффициенті шамамен 10-3 / ° С болатындығын 
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ескере отырып, температураның 1 ° С-қа өзгеруі сұйықтықтың жылулық 
кеңеюіне байланысты 0,1% -ға жуық қате береді, бұл деңгей өлшеу 
қателігінен 20 есе үлкен (қазіргі деңгей өлшеуіштер дәлдікті қамтамасыз 
етеді) ± 1 мм-ге тең өлшем). Деңгейді өлшеу кезінде сұйықтық 
температурасының орташа мәні де өлшенеді. Егер (1.10) формуланы 
қолдансақ және оны формада ұсынсақ: 

𝑉𝑉 = 𝑉𝑉0
𝐼𝐼 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽 = 𝑆𝑆 · 𝐻𝐻

𝐼𝐼 + 𝛽𝛽(𝛽𝛽ср  𝛽𝛽𝛽𝛽б   )
 (1.11) 

 
мұндағы V0 - негізгі температурадағы көлем; 
V - сұйықтықтың жұмыс көлемі; 
S - резервуардың орташа көлденең қимасының ауданы; 
tav - өнімнің орташа өлшенген температурасы; 
tb - негізгі температура; 
β - өнімнің көлемдік кеңею коэффициенті; 
H - ыдыстағы өнімнің деңгейі, содан кейін өлшеу нәтижесін негізгі 

температураға дейін төмендетілген көлемдік бірліктерде аламыз. 
Есептеуді масса бірлігінде жүргізуге болады, бұл үшін V мәнін 

зертханалық әдістермен анықталатын ρ0 (өнімнің негізгі температурадағы 
тығыздығы) көбейту керек. 

Егер мұнай температурасы мен көлденең қимасының ауданы барлық 
нүктелерінде бірдей болса, (1.11) формула бойынша майдың көлемін немесе 
массасын өлшеу дәл болады. 

Бұл іс жүзінде мүмкін емес, сондықтан температура бірнеше нүктеде 
өлшенеді және орташа мән алынады. 

Қосымша қате температураның өзгеруінің әсерінен цистерналардың 
деформациясы және ыдыстың көлемінің 0,1% жетуі мүмкін өнімнің 
гидростатикалық қысымына байланысты туындайды. Резервуардың кеңеюіне 
байланысты болат цистернаның жоғарғы жағына деңгей өлшегішті орнату 
биіктіктің өлшеуінің 0,1% -ына дейін ауытқуды тудырады, сондықтан деңгей 
өлшегіштің орналасуын таңдау өте маңызды. Теория бойынша, резервуардың 
түбі бұрмаланған параболикалық болып табылады, оны өлшеу қиын, ал 
іргетас пен түбінің сапасына байланысты. Резервуардың қабырғалары бактың 
биіктігіне пропорционалды түрде алмұрт түрінде өзгереді. Болат 
цистернаның геометриялық өлшемдерінің өзгеруін формула арқылы 
есептеуге болады. 
                                   ΔD =HρgD2/  2ES (1.12) 
где D – бактың диаметрі, м;  
Н – сұйықтық деңгейінің биіктігі, м;  
β– сұйықтықтың орташа тығыздығы, кг/м3;  
g – еркін түсу жылдамдығы (9,81 м/с2);  
Е – болаттың серпімділік коэффициенті (шамамен 2,1·1011Н/м2);  
S – резервуар қабырғасының қалыңдығы, м. 

Барлық резервуарлардың ең азы бірінші резервуар сақинасының 
төменгі бөлігінде төменгі жағымен және соңғы резервуар сақинасының 
жоғарғы бөлігінде шатырмен бекітілуіне байланысты қатты бекітілгендіктен 
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деформацияланған. Бірақ резервуар гидростатикалық қысымнан 
деформацияланған кезде, жоғарғы сақина қабырғалардың иілуіне 
байланысты тік бағытта қозғалатындығын есте ұстаған жөн. Бұл резервуарды 
өлшеу кезінде туындайтын қателіктерді де қамтуы керек, яғни. калибрлеу 
кестелерін құрастыру кезінде. Сонымен, резервуардағы өнім мөлшерінің 
жалпы өлшеу қателігіне деңгей өлшеу дәлдігі әсер етеді, бұл таңдалған 
деңгей өлшегіштің түріне, оны резервуарға бекіту әдісіне және сұйықтықтың 
тығыздығына, сондай-ақ төменде қарастырылған бірқатар басқа факторларға 
байланысты болады. Мұнай өнімдерінің азайған көлемін немесе массасын 
есептеудегі қателіктер  1.14.суретте көрсетілген 

 

 
 

Сурет 1.15. - Мұнайдың көлемі мен массасын есептеудегі қателіктер 
 

Мұнай өнімдерінің шығынын есепке алу және мұнай 
базаларындағы статистикалық есептілік[3]. Өз балансында машиналары 
бар әрбір ұйым көлемді және жаппай өлшем бірліктерінде мұнай өнімдерінің 
сандық есебін жүргізуге тиіс. Есепке алуды оларды қабылдау, сақтау және 
машиналарды пайдалануға беру кезінде, сондай-ақ пайдаланылған мұнай 
өнімдерін жинау кезінде жүргізу қажет. 

Сұйық мұнай өнімдерінің мөлшерін олардың көлемін өлшеу және 
масса бірліктеріне қайта есептеу арқылы немесе ұсақ ыдысқа орау кезінде – 
өлшеу арқылы анықтайды. Пластикалық (консистенциялы) майлаудың 
мөлшері тек масса бірліктерінде ескеріледі. Шаруашылықішілік бақылауды 
оңайлату үшін дизель отынының түсуі, сақталуы, берілуі кезінде көлем 
бірліктерінде есепке алуға жол беріледі. 
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Мұнай өнімдерін сандық есепке алу кезінде ҚР Жергілікті стандарттау 
органдарының тексеруінен өткен Бақылау-өлшеу аспаптары қолданылуы 
тиіс. 

Мұнай мен мұнай өнімдерін коммерциялық пьезометриялық 
есептеу аппаратурасы[3]. Коммерциялық операциялар кезінде массаны 
өлшеу қателігі 0,5% - дан аспауы тиіс. Ол гидростатикалық қысымды 
түрлендіру, беру және өлшеу қателіктерінен және резервуарды калибрлеуден 
тұрады. Резервуарларды калибрлеудің қолданыстағы әдістемесін, сондай-ақ 
кері түрлендіру буынының әдістемелік қателігін ескере отырып, қателік δР 
өлшеу. Гидростатикалық қысым 0,45% құрайды. Қолданыстағы 
технологиямен үлкен резервуарларда қабылданған немесе жіберілген өнімнің 
минималды биіктігі 2 м-ге жетеді, содан кейін ρ = 0,7 • 103 кг/м3 және Н = 10 
м кезінде ∆Р доп

 = ρΗgδР = 6,3 мм су қысымын өлшеудің рұқсат етілген 
қателігі (абсолютті) болады. 

«Радиус» және «Квант» коммерциялық есепке алудың 
ақпараттық-өлшеу жүйелері. Коммерциялық есепке алудың барлық 
міндеттерін қамтамасыз ету үшін сақтау объектілерін басқару 
иерархиясының бірінші сатысы үшін «Радиус» типті ИАЖ, ал иерархияның 
екінші сатысы үшін «Квант»типті ИАЖ әзірленді. 
 
Кесте 1.12. - «Радиус» ИАЖ ақпараттық сипаттамалары 
 Сұйықтық массасын өлшеу әдісі пьезометриялық 
 Қысымның төмендеуін өлшеу шегі, Па (0-1,0) ·105 

 Резервуарларды калибрлеудің 0,2% қателігі кезінде сұйықтық   
 массасын өлшеу қателігі, % 

 
0,5 көп емес 

 Келтірілген қысымды өлшеу қателігі, % 0,05 
 Резервуардағы бақыланатын сұйықтықтың тұтқырлығы, м2 / с 100·106көп емес 

 Резервуардағы сұйықтықтың тығыздығы, кг/м3 (0,69-0,999) ·103 

 Жүйелі қызмет көрсетілетін резервуарлардың ең көп саны  
10 

 Бір өлшем циклі, с 180 көп емес 
 Пневмолиний диаметрі кезінде аппаратурадан резервуарға дейінгі 
импульстік желілердің ұзындығы(1,5-2,0)-10-2, м 

 
не более 300  Пневмосистеманың жұмыс қысымы, Па (1,4 ± 0,14) ·105 

 Резервуардағы өнімнің температуралық диапазоны:  
 жоғары температура тарапынан шектелмеген 
 Төменгі температура тарапынан ауаның құрғау 

дәрежесімен 
шектелген  Екі пневможинақ кезінде бір резервуарға ауа шығыны, м3 / с 1,7·10-5 көп емес 

 Аппаратураның габариттері, м 1,3х0,85х0,53 
БМЖ есепке алу иерархиясының бірінші кезеңіне басқару объектілері - 

оларға орнатылған ұяшық түрлендіргіштері бар цистерналар және 
цистерналар тобындағы өнімнің гидростатикалық қысымын пьезометриялық 
өлшеуге арналған жабдық кіреді. Пайдалану қасиеттерін жақсартуға, 
жарылысқа және өрт қауіпсіздігіне, пайдаланудың қарапайымдылығына, 
сондай-ақ құрылымды жеңілдетуге арналған «Радиус» жабдықтары 
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резервуардан шығарылады және сұйықтықтың гидростатикалық қысымын 
емес, тең пневматикалық қысымды өлшейді. Мұндай құрылым, қажет болған 
жағдайда, басқарылатын объектілердің қажетті санын БМЖ жабдықтарына 
қосуға мүмкіндік береді. 

«Радиус» жабдығы су қоймаларындағы сұйықтықтың массасын P-
әдісімен өлшейді, яғни. сұйықтықтың массасын гидростатикалық қысыммен 
анықтайды (кесте 1.12). 
 
Кесте 1.13.- «Квант» БМЖ ақпараттық сипаттамалары 
 Бақыланатын параметрлер  Резервуарлардағы сұйықтықтың  

 массасы және жедел деңгейі 

 Өлшеу әдісі  пьезометриялық 

 Бақыланатын объектілер 
 
  

 биіктігі 18 м-ге дейін герметикаланған   
 резервуарлар және газ кеңістігінің  
 қысымы 0,04·105 Па 

 Кешенмен бақыланатын резервуарлар саны  
50 көп емес 

 Бір «Радиус-М» құрылғысымен бақыланатын  
 резервуарлар саны 

 
10 көп емес 

 «Радиус-М» құрылғыларының саны 5 көп емес 
 Сұйықтық массасын өлшеудің салыстырмалы  
 қателігі, % 

 
0,5 көп емес 

 Резервуардағы сұйықтықтың тығыздығы, кг/м3 (0,69±0,998)·103 

 Резервуардағы сұйықтықтың тұтқырлығы,м2 /с 100·10-6көп емес  
 Резервуарға пневмолиниялар саны 2 
 Пневмоөткізгіштің ұзындығы, м 300 көп емес 
 Пневмоөткізгіштің ішкі диаметрі, м 15·10-3 көп емес 
 «Радиус-М» бір құрылғымен қашықтықтан   
 басқару және өлшеу арнасы 10 көп емес 

 Нысанды таңдаудан бастап нәтижені таблоға  
 беруге дейінгі уақыт, с 

 
100 көп емес 

 Екі нысанды дәйекті таңдау арасындағы уақыт,  
 с 

 
180 көп емес 

 Әр түрлі «Радиус-М» құрылғыларының екі   
 объектісін дәйекті таңдау арасындағы уақыт, с 

 
150 көп емес 

 
 

Сандық есепке алу ИАЖ иерархиясының екінші сатысы бірінші 
сатыдағы аппаратураны, сондай-ақ бастапқы өлшеу ақпаратын жинау мен 
өңдеудің топтық құрылғыларының кешенін қамтиды. Осыған сәйкес екінші 
саты үшін тік резервуарлардағы сұйықтықты пьезометриялық өлшеу 
аппаратурасының өлшеу-ақпараттық кешені болып табылатын «Квант» ИАЖ 
арналған (1.13-кесте). 

«Квант» типті ақпараттық-өлшеу жүйесі сандық есепке алудың барлық 
параметрлерін бланкіде және перфолентте тіркей отырып, резервуарлардағы 
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сұйықтық массасын орталық бақылауды толық автоматтандыруға мүмкіндік 
береді. 

«Квант» ИАЖ массаны Автоматты коммерциялық есепке алуға және 
газ кеңістігіндегі ең жоғары қысымы 0,04•105 Па дейін және биіктігі 18 м 
дейін 50 тік резервуардағы сұйықтық деңгейін жедел өлшеуге арналған. 

Магнитті-серпімді түрлендіргіштер (МП) материалының жоғары 
сезімталдығы оларды салыстырмалы түрде аз күш-жігерді (50÷100 Н дейін) 
өлшеу үшін жүзеге асыруға мүмкіндік береді, бұл жағдайда 
түрлендіргіштердің өлшемдері мен массасы, сондай-ақ олардың тұтыну 
қуаты айтарлықтай төмендейді. 

Құрастырылған қысым датчиктері 0,5÷1,0% түрлендіру қателігі бар 
теміржол цистерналарындағы мұнай өнімдерінің гидростатикалық қысымын 
бақылау кезінде аз күш-жігерді өлшеу үшін олардың жарамдылығын 
көрсетті. 

Сақтау объектілерін басқарудың автоматтандырылған жүйелерін 
дамыту ірі мұнай базалары мен басқа да кәсіпорындарда сандық есепке алу 
және құжаттаманы ресімдеу процестерін кешенді автоматтандыруға 
арналған ақпараттық-өлшеу құрылғыларын (АИҚ) құру қажеттілігін 
туындатады. Мұнай өнімдерін теміржол цистернасына қабылдауды және 
жіберуді жүзеге асыратын ұйымдар. 

Қазіргі уақытта қолданылатын цистернадағы сұйықтық деңгейін 
өлшеуге және қазандықты интервалды калибрлеу кестелерін пайдалануға 
негізделген сандық есептеу әдісі қызмет көрсететін персонал үшін бірқатар 
күрделі операцияларды қамтиды. Бұл әдісті автоматтандыру үлкен 
қиындықтар туғызады, ал оның төмен дәлдігі заманауи талаптарға сәйкес 
келмейді. 

Жұмыста сұйықтық массасын анықтаудың деформациялық және 
пьезометриялық әдістері ең қолайлы екендігі көрсетілген. 

Деформация әдісі басқа салмақ әдістерінен түбегейлі ерекшеленеді, 
өйткені сенсорлар стационарлық алаңда емес, тікелей цистернада болады. 
Бұл әдістің кемшілігі цистернаның құрылымдық тіректеріне сенсорды 
орнатудың күрделілігі болып табылады, олар болуы мүмкін: жақтау (иілу 
деформациясы), жұма (қысу) және үстіңгі Арқалық (иілу). Ең перспективалы 
қолдау-бұл жұма, өйткені екі жұмада салыстырмалы түрде кішкентай 
аймақта цистерна қазандығының массасы рамамен бірге толығымен 
шоғырланған. Алайда, жұмаға қол жеткізу қиын, ал жұмыс кезінде сенсорды 
орнату, тексеру және жөндеу үшін рамка мен үстіңгі арқалықтар қол жетімді. 

Өлшеу құрылғысының блок-схемасы суретте көрсетілген. 1.15. Мұнай 
өнімінің мөлшерін деформация әдісімен анықтаған кезде әрбір цистерна 
деформация датчиктерінің кешенімен жабдықталуы тиіс, ал барлық өлшеу 
құрылғылары ағызу және құю пункттерінде тұрақты орналасуы және 
цистерналарға төгу-құю қондырғыларын қосумен бір мезгілде қосылуы 
мүмкін. 

Әдістің ерекшелігі - әр цистернаны калибрлеу және өткізу 
қабілеттілігінің өлшемі ретінде тексеру қажет. 
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Теміржол цистерналары үшін сандық есепке алу АИҚ құрудың тағы бір 
бағыты өлшеудің пьезометриялық тәсілін пайдалану болып табылады. 

 
 

 
 

1 - цистерна; 
2 - магнитоэластикалық типтегі деформациялық датчиктер; 
3 - коммутатор; 
4 - жинақтау құрылғысы; 
5 - өлшеу түрлендіргіші; 
6 - индикатор; 
7– сенсорлық қуат көзі 
 

Сурет 1.16. - Магнитті серпімді датчиктері бар теміржол 
цистерналарындағы өнім мөлшерін өлшеуге арналған құрылғының блок-

схемасы: 
 
Тік цистерналардан айырмашылығы, цистерна қазандықтары өнім 

көлемінің ыдыстағы сұйықтық деңгейіне айтарлықтай сызықтық тәуелділікке 
ие, сондықтан ол екі шаманы - ρ тығыздығы мен өнімді жүктеудің Н0 
биіктігін өлшеуді қажет етеді. Бұл жағдайда тығыздықты сұйықтықта 
орналасқан және берілген H биіктікте орналасқан көпіршікті датчиктердің 
бір жұбымен өлшеуге болады (пьезометриялық тығыздық өлшегіші). 

Есептеудің бастапқы деректері - бұл су кешенінің бастапқы өлшеуінен 
алынған Р және Р0 қысымы және резервуар түрінің коды. Сұйық көлемінің 
резервуардың әр түрі үшін деңгейдің биіктігіне (Н) тәуелділігі кестенің әр 
биіктігі сантиметрі арқылы орнатылады және жадында жазылады. 

Сұйықтықтың массасын есептеу алгоритмі келесі кезеңдерден тұрады: 
1) резервуардағы сұйықтық деңгейі формула бойынша есептеледі 

𝐻𝐻 = 𝑃𝑃
𝑃𝑃0
𝐻𝐻0 

                                         
(1.13) 

 танктің таңдалған түріне арналған кесте бойынша, H есептелген мәніне 
сәйкес сұйықтықтың көлемі H → V (H) анықталады; 
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i-ші бактағы өнімнің массасы M анықталады 

𝑀𝑀𝑖𝑖 =
𝑃𝑃0
𝑃𝑃 𝑉𝑉(

𝑃𝑃
𝑃𝑃0
)𝐻𝐻0                                               (1.14) 

4) есептелген масса өнімнің жалпы массасына  ∑ 𝑀𝑀𝑖𝑖
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  қосылады  

маршрутта, мұндағы n - цистерналар саны. 
Есептеулер 0,1% қатемен орындалады. Оқу мүмкіндігі үшін нәтиже 

формаға бес таңбадан енгізіледі. 
Мұнай өнімдерін тиеу және тауарлық өлшеу технологиялық 

процестерін автоматтандырылған басқару кешені (1.14-сурет.) Мұнай 
базалары мен қоймаларды кәсіпорындардың жанар-жағармай материалдарын 
автоматтандырылған басқару жүйесімен жұмыс тиімділігін арттыру, мұнай 
өнімдерінің шығынын азайту мақсатында жабдықтауға арналған: 

 мөлшерлеудің дәлдігін қамтамасыз ету және резервуарлардағы мұнай 
өнімдерінің параметрлерін өлшеудің заманауи жүйелерін қолдану; 

 есепке алу және есеп беру құжаттамасын автоматты түрде құру; 
 ақпараттық интерфейсті жоғары деңгейлі жүйелермен қамтамасыз 

ету, тереңірек интеграциялау және деректерді өңдеу; 
 мұнай өнімдерін сатуды жоспарлау және бақылау жүйесіне арналған 

ақпаратты автоматтандырылған дайындауды жүзеге асыру. 
1.16-суретте цистерна паркіндегі тиеу және өндірістік есепке алудың 

технологиялық процестеріне арналған типтік автоматика кешенінің блок-
схемасы көрсетілген [30]. 

Жүктеу операторының автоматтандырылған жұмыс орны (АЖО) 
өлшеу қондырғыларымен жабдықталған, сигнал қабылдағыш 
құрылғыларымен, екі жақты жұмыс істейтін клапандармен (өшіру 
клапандары) және сүзгілермен, орталық басқару қондырғылары (ОБҚ), 
контроллерлер КУП-30, -40 немесе контроллер арқылы жабдықталған жүктеу 
қондырғыларын басқаруды қамтамасыз етеді  "БАРС-НБ4". АСН қуаты, 
жұмыс қысымы, AСН-ге орнатылған сорғы қозғалтқышының қуатымен 
анықталады. 
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Сурет 1.17 - Кешеннің ақпараттық сілтемелерінің схемасы 
 
Мысалы, авиациялық отынды беру кезінде келесі функциялар 

орындалады: 
 демалыс жүзеге асырылатын жүктеу пунктінің нөмірін таңдау; 
 мәліметтер базасынан бөлу дозасы туралы ақпаратты таңдау; 
 берілген дозаны беру үшін қондырғыны қосу; 
 алдын ала орнатылған дозаны аяқтағаннан кейін немесе толтыру 

датчигінің бұйрығымен (қысым датчигі TЗ) немесе басқару пультінің 
пәрмені бойынша бөлу процесін тоқтату. 

 оператордың жұмыс станциясының бұйрығымен демалыс процесін 
тоқтату; 

 тоқтағаннан кейін ағызуды дозаның ағымдағы мәнінен жалғастыру 
мүмкіндігі. 

Диспансерлеу процесін басқару үшін сигналдар мен мониторға жүктеу 
қондырғысының күйі туралы мәліметтер үздіксіз шығады (1.17-сурет). 
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Сурет 1.18. - Толтыру операторының АРМ 
 
АРМ операторының жұмыс орны көтергіштерге орнатылған 

температура датчиктерінен мәліметтерді қабылдауды және ағындағы 
реактивті отынның температурасын өлшеуді қамтамасыз етеді, соның 
негізінде жүктеу нүктесіндегі нақты тығыздық есептеледі. Бұл жүйені 
пайдалану қажеттілігі құбырдың ұзындығына байланысты резервуардан 
мұнай өнімдерін қабылдау және жүктеу нүктелері арасындағы 
температураның үлкен айырмашылығынан туындайды. 

АРМ операторының жұмыс орны өлшеу құралдарынан алынған 
мәліметтерді (тығыздық, температура, көлем) пайдалана отырып, бөлінген 
мұнай өнімінің массасын есептеуді қамтамасыз етеді. Резервуарлардағы 
мұнай өнімдерінің параметрлерін өлшеу жүйесі дұрыс жұмыс істемеген 
жағдайда, қолмен мәліметтер енгізу қарастырылған. 

Кешенді пайдалану кезінде сатылым туралы ақпарат әр қондырғыдан 
бөлінетін отынның мөлшерін, литрмен және килограмммен өзгерту үшін 
жинақталады. 

Резервуар паркіне мониторинг жүргізу үшін осы цистерналардағы 
мұнай өнімдерінің параметрлері туралы тұрақты және сенімді ақпарат қажет. 
Бүгінгі күні қазақстандық нарықта ең кең таралған - «Струн» және «Игл» 
өлшеу жүйелері (1.18-сурет). Бұл жүйелер метрологиялық және шығын 
сипаттамаларына ұқсас. 
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1-контроллер; 
2, 3 - сенсорлық блок (BD1, BD2); 
4 -қорапты қосу; 
5, 6-Деңгей, температура датчиктерінің блогы; 
7 түйінді қондыру; 
8.19-түйісетін түйін; 
9, 20-бағыттаушы; 
10.21- жерге қосу автобусы; 
11 -деңгейлі жүзу; 
12 -аялдамалы сақина; 
13-кабель; 
14, 15-Деңгей, температура және тығыздық датчиктерінің блогы; 
16Су датчиктерінің  блогы; 
17, 18 қабатты; 
22-өзгермелі тығыздығы; 
23 баланс тізбегі; 
24 сақиналы кулондар тізбегі; 
25-су деңгейі өзгермелі; 
26-қысқыштың суспензиясы 
27 сақиналы туралау: 
28-қысқыш; 
29-шланг 

 
1.19- сурет - «ішекті» және «инелі» өлшеу жүйелері  

 
Басқару контроллері (орталық блок) белгілі бір шекті мәндерге 

жеткенде дабыл немесе беру сорғысы сияқты әр түрлі құрылғыларды қосу  
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немесе өшіру үшін конфигурациялануы мүмкін. 
Лимиттік топтың AРМ авиациялық отынды TЗ-ге немесе жанармай 

тасымалдайтын көліктерге жеткізу тапсырмасын құруға арналған. 
Шектік топтың АРМ келесі функцияларды орындайды: 

 келісім-шарттардың, техникалық сипаттамалардың, жанармай 
тасымалдайтын машиналардың, жүргізушілердің, ұшқыштардың, әуе 
кемелерінің түрлері мен нөмірлерінің дерекқорларын жүргізу; 

 техникалық сипаттамалар мен жанармай тасымалдайтын машиналарды 
толтыру бойынша тапсырмаларды қалыптастыру; 

 анықтамалық кітаптарды жүргізу; 
 жүкқұжаттарды басып шығару. 
Автоматтандырылған есепке алу жүйесімен теміржол цистерналарынан 

қабылдау кезінде мұнай өнімдерін алуға арналған APМ. 
Мұнай өнімдерін алуға арналған AРМ келесі функцияларды орындайды 

(Cурет 1.19): 
 резервуарлардағы мұнай өнімдерінің параметрлері туралы деректерді 

қарау; 
 мұнай өнімдерін теміржол цистерналары мен квитанцияларынан 

қабылдау актілерін басып шығару; 
 мұнай өнімдерінің қабатқа түсуін бақылау; 
 таңдалған күнге қабылдау туралы куәліктерді басып шығару; 
 күндізгі парақтарды басып шығару; 
 резервуар журналын басып шығару. 

 

 
 

1.20-сурет-мұнай өнімдерін қабылдау АРМ бағдарламасының негізгі 
терезесі 
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Инженердің АРМ кешеннің құрамдас бөліктерінің жұмыс істеуін 
тексеру және талдау үшін ақпарат беру, оның ішінде сүзгілердегі қысымның 
төмендеуін бақылау жүйесінің деректері. Инженердің жұмыс станциясы 
объект ішіндегі шексіз компьютерлерде іске қосылуы мүмкін, бұл барлық 
мүдделі қызметтерге мұнай базасының ағымдағы жағдайы туралы объективті 
деректерді жедел ұсынуға мүмкіндік береді. 

АРМ инженердің жұмыс станциясы (сурет. 1.20, 1.21) келесі 
функцияларды орындайды: 
 резервуарлардағы мұнай өнімдерінің параметрлері бойынша деректерді 

қарау; 
 өлшеу жүйесінің көрсеткіштері бойынша резервуарлардағы мұнай 

өнімдерінің қалдықтарын нақты уақытта көзбен шолып бақылау; 
 датчиктердің жеке көрсеткіштерін қарау; 
 әрбір резервуар бойынша және резервуарлар топтары бойынша өлшеу 

нәтижелерінің деректерін баспаға шығару; 
 кезең үшін өлшеу деректерін графиктер түрінде ұсыну және оларды 

баспаға шығару 
 

 
 

Сурет 1.21. – АРМ инженердің негізгі терезесі 
 

Инженердің жұмыс станциясының желілік нұсқасы басқарушы 
компанияның орталық кеңсесінде орнатылуы мүмкін және мұнай базасы 
жұмысының параметрлері туралы барлық қажетті деректерді жылдам алуға 
мүмкіндік береді. 
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Сурет 1.22. - өлшеу мәліметтерін ұсыну 
 

 «Жарылысқа дейінгі концентрацияны бақылауға арналған APМ» 
жанғыш газ датчиктерін (ЖГД) және тиісті бағдарламалық қамтамасыз етуді 
қоса алғанда, «Струна» өлшеу жүйесінің негізінде салынған. Нысанға 
датчиктерді орнату әртүрлі жүйелерді автоматты түрде қосуға / өшіруге 
мүмкіндік береді, мысалы, мәжбүрлі желдету немесе жарық пен дыбыстық 
жарық. Кешенде датчиктердің күйі туралы ақпаратты және жоғары 
ажыратымдылықтағы сұйық кристалды және плазмалық мониторлардың әр 
түрлі түрлерін визуалды түрде көрсетуге, оқиғалар журналын жүргізуге, 
жарылғыш концентрацияға жеткенде дыбыстық дабылды автоматты түрде 
қосуға және дабылды тікелей оператордың жұмыс орнынан тануға мүмкіндік 
беретін арнайы бағдарламалық жасақтама бар. 

Осылайша, бұл кешенді пайдалану басқарудың барлық спектрі 
бойынша объективті мәліметтерді тез алуға және мұнай базасында ақпарат 
беруге, мұнай базасында да, кәсіпорынның орталық кеңсесінде де 
техникалық процестердің нәтижелерін талдауға мүмкіндік береді. Бұл 
бизнесті тиімді басқарудың шешімдерін тұжырымдауға мүмкіндік береді. 
Жабдықты басқарудың заманауи жүйелерін және құжаттаманың 
автоматтандырылған айналымын пайдалану адами фактордың әр түрлі 
технологиялық процестерге әсерін барынша азайтады. 

Мұнайды қабылдау және жеткізу шарттары және құбырдағы 
мұнай мөлшерін есепке алу. Мұнай жеткізудің техникалық шарттары және 
мұнай өңдеу зауыттары, мұнай құбырлары басқармасы мен мұнай өндіруші 
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кәсіпорындар арасындағы байланыс «Мұнаймен қамтамасыз етудің арнайы 
шарттарымен» реттеледі. 

Мұнайды қабылдау мен жеткізудің нақты шарттары, мұнайдың саны 
мен сапасын өлшеу тәртібі, сондай-ақ есеп айырысу тәртібі тараптардың 
белгілі бір мерзімге жасасқан шарттарында белгіленеді. 

Мұнай партиялармен қабылданады. Мұнай партиясы - бұл сапа туралы 
бір құжатпен расталған бірдей мұнай сапасының көрсеткіштерінің кез келген 
саны деп саналады. 

Мұнайды қабылдау және жеткізу мұнай құбырлары арқылы айдау, 
теміржол, су (теңіз, өзен) көлігімен жөнелту немесе жеткізушінің немесе 
сатып алушының резервуарларына мұнай жеткізу арқылы жүзеге асырылады. 
Мұнайды қабылдау және жеткізу әдісі келісімшартта көрсетілген. 

Мұнайды қабылдау және жеткізу таза салмақ бірлігінде (тонна) жүзеге 
асырылады, яғни. минус балласт - су, механикалық қоспалар және тұз. 

Қабылдау және жеткізу кезінде мұнай сапасына қойылатын талаптар 
ҚР СТ 1347-2005 Мұнайымен реттеледі. Жалпы техникалық шарттар. 

Ішкі коррозияны, оқшаулағыш жабынның бұзылуын, мұнай 
құбырының жабдықтары мен құрылымдарындағы шамадан тыс 
температуралық кернеулерді тудыратын шикі майларды сақтауға және 
тасымалдауға қабылдауға жол берілмейді. 

Мұнай мөлшерін есепке алу тауарлық есеп айырысу үшін, сондай-ақ 
мұнай құбырының жұмысын жедел басқару үшін жүргізіледі. 

Мұнай мөлшерін есепке алу «Мұнайды жеткізудің арнайы 
шарттарына» және «Магистральдық мұнай құбырларындағы мұнай мен 
мұнай өнімдерін есепке алу жөніндегі нұсқаулыққа» сәйкес жүргізіледі. 

Алынған, айдалатын және жеткізілетін мұнайдың мөлшері, ереже 
бойынша, «турбиналық есептегіштерді пайдаланып мұнайды қабылдау және 
жеткізу жөніндегі нұсқаулыққа» сәйкес шығын өлшегіштермен анықталады. 

Мұнайдың жедел есебі үздіксіз немесе мезгіл-мезгіл кемінде 2 сағат 
аралықпен жүргізілуі керек. 

Мұнай айдау станциялары аумағындағы барлық резервуарларға, 
магистральдық құбырларға және технологиялық коммуникацияларға 
калибрлеу кестелері құрастырылуы керек. 

Мұнай мөлшері масса бірлігінде автоматты түрде немесе калибрлеу 
кестелері бойынша есептеу арқылы, оның көлемін өлшеу температурасында 
майдың тығыздығын ескере отырып анықталады. 

Әрдайым сорғы станцияларында мұнайдың нақты болуы ескеріледі. 
Мұнай қорларын айына кемінде бір рет жүргізу керек. Бұл кезде 
резервуарлардағы, магистральдық және технологиялық құбырлардағы, мұнай 
ұстағыштардағы және басқаларындағы барлық мұнай қалдықтары есепке 
алынуға жатады. 

Табиғи шығындардың қолданыстағы нормаларына және ҚР СТ 3519-
2020 сәйкес анықталған нормативті мұнай шығындары бөлу шығындары 
есебінен ай сайын есептен шығарылуы керек. Шамадан тыс мұнай шығыны 
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ҚР СН 2.02-03-2019 магистральдық құбыр және мұнай сақтау нысандарын 
зерттеу және есепке алу жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес есептен шығарылады. 

Мұнай есебін жүргізу кезінде белгіленген форматқа сәйкес келесі 
құжаттар берілуі керек: 
 бас, аралық және терминалдық пункттердегі мұнай қабылдау бойынша; 
 есепті кезеңдегі мұнай тапшылығы туралы; 
 мұнай құбырларында, резервуарларда және мұнай айдау 

станцияларының коммуникациясында мұнайдың болуы туралы. 
Мұнайды өлшейтін барлық құрылғыларды Мемлекеттік стандарттау 

ұйымы тексеруі керек. 
Ағымдағы мұнай мен мұнай өнімдерінің мөлшерін өлшеу. 

Магистральдық мұнай құбырының бас құрылымдарында мұнай қабылдау 
және соңғы нүктеге жеткізу кезінде оның мөлшерін анықтау қажет. Бұрынғы 
және қазіргі кезде ішінара сандық есепке алу цистерналармен деңгей өлшеу 
жүйелерін қолданумен жүргізілді. Мұндай есепке алу жүйесі қол еңбегінің 
белгілі бір шығындарын талап етті, мұнай толтырылғаннан кейін ыдыста 
тұнған уақытқа байланысты өте инерциалды болды және әрдайым қажетті 
өлшеу дәлдігін қамтамасыз ете алмады. Сондықтан мұнай мен мұнай 
өнімдерін сандық есепке алу үшін қолданыстың артуы есептегіштерді ала 
бастады, бұл есепті тікелей ағын бойынша жүргізуге, өлшеу дәлдігін 
арттыруға, өлшеу нәтижелерін қабылдауды автоматтандыруға, қызмет 
көрсететін персоналдың санын азайтуға мүмкіндік берді. 

Қолданылатын есептегіш түрлері. Айдалатын мұнайдың мөлшері 
туралы ақпарат алу үшін жалпы соманы өлшейтін және өлшеу нәтижелерін 
механикалық немесе электрондық көрсеткіштер бойынша шығаратын 
есептегіштер қолданылады. 

Есептегіштердің жұмыс принципімен ерекшеленетін бірнеше түрі бар. 
Алдыңғы жылдары көлемді өлшеуіштер кең қолдануды тапты, мұнда 
мөлшерді өлшеу үшін ағын механикалық түрде жеке бөліктерге бөлінеді, 
олардың жалпы саны есептеледі. Бөліктерге бөлу эксцентрлік күшейтілген 
айналмалы қалақтарды немесе ротормен қозғалатын тісті доңғалақтарды 
қолдану арқылы жүзеге асырылады. 

Көлемді өлшеуіштердің кемшіліктеріне өлшенген өнімді жақсылап 
тазарту қажеттілігі жатады. Көлемдік өлшеуіштер мұнай өнімдерін аз 
шығындармен есепке алу үшін қолданылады. Қазіргі кезде олар негізінен 
тұтқыр және жоғары тұтқыр майлар мен мұнай өнімдерін сандық есепке алу 
үшін ғана қолданылады. 

Бірқатар маңызды артықшылықтары бар турбина шығын өлшегіштері 
кең таралды. Олардың артықшылығы жақсы сүзгілеуді қажет етпейді, 
ұзаққа созылады және қолдануға ыңғайлы, жоғары қысымға төзімді және 
оларды құбырға орнату оңайырақ. Көлемді есептеудің тахометриялық әдісіне 
негізделген көлемдік және турбиналық өлшеуіштердің жетіспеушілігі - 
ағымда орналастырылған және ағынға төзімділік туғызатын дененің болуы. 

Айналмалы қозғалмалы бөлшектерді жиі жөндеу және ауыстыру 
қажеттілігі айтарлықтай кемшілік болып табылады. Сондықтан жаңа дизайн 
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есептегіштерін жасауға көбірек көңіл бөліне бастады. Мұндай жаңа 
әзірлемелерге мысал ретінде гидродинамикалық есептегішті алуға болады; 
Магнит өрісі арқылы өтетін электр өткізгіш сұйықтық ағынында 
индукцияланған электр қозғаушы күшін өлшеуге негізделген 
электромагниттік өлшеу әдісі. 

Ағым болған кезде сұйықтықта ультрадыбыстық толқынның таралу 
жылдамдығын өзгертуге негізделген ультрадыбыстық әдісті қолданатын 
есептегіштер ең перспективалы болып табылады. Толқын ағын бағытына 
қарай таралғанда жылдамдық жоғарылайды, ал ағынға қарсы ол азаяды. Бұл 
әсер ультрадыбыстық толқын сұйықтықта құбырдың осіне белгілі бір 
бұрышта таралатын жағдайда ультрадыбыстың эмитенттен қабылдағышқа 
таралу уақытын өлшеу кезінде көрінеді (1.23-сурет). 

 
 

 
 
 

 
Сурет 1.23. - Ультрадыбыстық шығын өлшегіш  
 

 Бұл есептегіштердің артықшылығы - сұйықтық ағынының ішінде 
механикалық бөлшектердің болмауы. West-inghouse Electric (АҚШ) 
компаниясының соңғы зерттеулері мұнай магистральдық құбырларындағы 
есептегіштерді пайдалануға мүмкіндік беретін дәлдікті қамтамасыз етті. 
 Жүйе алдыңғы МАС-нан шығатын ағыста және келесі МАС-на кіре 
берісте орнатылған электронды блоктан және датчиктерден 
(есептегіштерден) тұрады. Ультрадыбыстық шығын өлшегіштердің 
артықшылығы - бұл құбырға орнатудың қарапайымдылығы, ағынға 
төзімділік, қозғалмалы бөліктер жоқ, нәтижесінде мерзімді калибрлеудің 
қажеті жоқ. 
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 Мұнай мен мұнай өнімдерін резервуарсыз тауарлы есепке алу 
құралдары 
 Соңғы жылдары мұнай өнеркәсібінде, мұнай өңдеу зауыттарында, 
магистральдық құбырлар мен мұнай қоймаларында, мұнай мен мұнай 
өнімдерін жеткізу және қабылдау жөніндегі тауарлы-коммерциялық 
операциялар кезінде, автоматтандырылған ББЖ (мұнай және мұнай 
өнімдерін есепке алу қондырғылары) көмегімен сұйықтықтың ағынында 
резервсіз есепке алу кең қолданылды. 
 Мұнай мен мұнай өнімдерін резервуарсыз есепке алуға көшу: 
отказаться от некотopых контpoльно-измерительных прибоpoв на 
резервуарах; 

 мұнай өндірісінің коммерциялық есебін автоматтандыру; докторлық 
ақпаратты жедел алуды қамтамасыз ету; 

 сұйықтықтың шығынын өлшеу дәлдігін арттыру; 
 жеңіл ұштардың жоғалуын азайту; 
 қызмет көрсететін персоналды қысқарту. 

Мұнай өлшеу қондырғыларының құрамына келесі негізгі элементтер 
кіреді: 

 параллель қосылған жұмыс және резервтік (жұмыс санының кемінде 
30%) өлшеу сызықтары және қажетті бақылау құралдарымен, көмекші 
жабдықтармен және арматурамен бір бақылау өлшеу сызығы; 

 мұнай сапасын бақылау блогы; 
 өлшеу нәтижелерін өңдеуге, сақтауға, көрсетуге және беруге арналған 

қайталама блоктар (құрылғылар); 
 стационарлық турбо-поршенді қондырғы (ТПУ) немесе жылжымалы 

ТПУ қосуға арналған филиалдар. 
Әрбір өлшеу желісі шығынның турбиналық түрлендіргішімен (ТПР), 

сүзгімен және тікелей учаскелермен жабдықталады. Әрбір өлшеу сызығында: 
 сүзгіден кейін 1,0 дәлдік класының манометрі немесе сүзгідегі 

дифференциалды қысым датчигі; 
 ТПР тексеру кезінде пайдаланылатын 0,1°С бөлу бағасы бар қол 

термометрін орнатуға арналған қалта ТПР-дан кейін кемінде 5 диаметр 
қашықтықта; 

 қысым айырмашылығын өлшеу үшін портативті дифманометрді қосу 
үшін TПР-ге дейін және одан кейінгі қысымды таңдау құрылғысының 
жұмысы. 
Қысымды іріктеу құрылғылары ТПР көрсеткіштеріне әсер етпейтіндей 

етіп орындалады, ол үшін қысым алынатын құбырдағы тесіктердің диаметрі 
2-3 мм-ден аспауы тиіс; ТПР-дан кейін 5 диаметрден кем емес қашықтықта 
өлшеу сызығынан шығуда бос газдың бар-жоғын анықтау үшін аспапты 
(индикаторды) орнатуға арналған келте құбыр. Егер мұнайдан газ (бу) бөлу 
мүмкіндігі толық жоққа шығарылмаса, осы аспапты орнату көзделеді. ТПР 
түрі және олар үшін шығындар ауқымы метрологиялық сипаттамаларды, 
мұнайдың тұтқырлығын және жұмыс процесінде оның өзгеруін ескере 
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отырып таңдалады. Жұмыс процесінде мұнайдың тұтқырлығы өзгерген 
жағдайда тұтқырлығы бойынша көрсеткіштерді түзете отырып («Смит», 
«Poквел», «Poтоквант») , тұрақты тұтқырлығы кезінде түзетусіз 
((«Турбоквант», «Нopд», «Метр-Флоу») ТПР қолданған жөн. 

Сорылатын сұйықтықтың тұтқырлығын өтеу құрылғыларымен 
жабдықталған «Смит» фирмасының TПР көрсеткіштерінің қателігі 0,33% 
құрайды (10-50) 10-6 м2/с. 
Тұтқырлықты өтеу құрылғылары жоқ ТПР көмегімен жүргізілетін 
өлшеулердің қателігі әрбір 10·10-6 м2/с тұтқырлық өзгерген кезде 1,2% жетуі 
мүмкін, тұтқырлықтың ауытқу шектері белгіленген, бұл кезде әртүрлі 
Шығын өлшегіштер үшін ТПР көрсеткішіне түзету енгізу талап етілмейді: 
«Турбоквант» ±3·10-6 м2/с; «Норд» ±5·10-6 м2/с; «Смит» және «Ротоквант» 
±10·10-6 м2/с. 

ТПР пайдалану қағидаларына сәйкес Шығыс өлшегіштердің 
көрсеткіштеріне түзету тұтқырлықтың ±10·10-6 м2/с артық ауытқуы кезінде 
енгізіледі. 

Түзету коэффициенті айдалатын ортаның физика-химиялық 
қасиеттерінің әсерін (тұтқырлығы, газбен қанықтылығы, сумен жабдықталу 
дәрежесі) ескереді. 

Соңғы жылдардағы пайдалану тәжірибесі, эксперименттік және 
теориялық зерттеулер тауарлық мұнайды есепке алуды ұйымдастыру 
жөніндегі мәселенің неғұрлым ұтымды шешімі М сериялы «Роквелл» 
(Rocwell), «Мерлаб» (Merlab), «Турбоквант» (Turboqvant), «Вольтман» 
(Woltman), «МЕТЕР флоу» (Meterflow Ltd) «Ротоквант», «Норд», ТРН, 
«Смит» және т.б. өндіріс есептегіштерінің көмегімен мұнай шығынын өлшеу 
процесін автоматтандыру болып табылатынын көрсетті. турбиналық 
есептегіштердің басқа есептегіштерге қарағанда айтарлықтай 
артықшылықтары олардың метрологиялық сипаттамаларын төмендететін 
кемшіліктерге ие. 

Есептегіштерді өлшеу дәлдігіне айтарлықтай әсер ететін негізгі 
факторлар өлшенген ортаның тұтқырлығының ауытқуы, ағын, температура, 
қысым, сондай-ақ мұнайда еріген газдың болуы болып табылады. 

Турбиналық ағын өлшегіштің құбырына салынған өткізгіштің диаметрі 
6-дан 500 мм-ге дейін болуы мүмкін.осы типтегі Шығын өлшегіштер әдетте 
өте ластанған коррозиялық белсенді немесе өте тұтқыр сұйықтықтарды 
өлшеуге жарамсыз. Орнатылған құбыр турбиналық Шығын өлшегіштер-бұл 
өзекке бекітілген шағын турбиналық қондырғы. 

Мұнай өнімдерін тасымалдау жүйесінде ММГ-АМ (ВНР) фирмасының 
"Турбоквант" типіндегі турбиналық шығын өлшегіштері пайдаланылады. 

Көлемді және турбиналық шығын өлшегіштердің кемшіліктері, 
олардың негізінде сұйықтықтың мөлшерін есептеудің тахометриялық әдісі, 
жылжымалы өлшеу элементтері мен үйкеліс тіректерінің болуына 
байланысты жеткіліксіз сенімділік болып табылады. Ағынға 
орналастырылған және ағынның қозғалысына кедергі жасайтын дененің 
болуы, бастапқы түрлендіргіштің алдына сүзгілерді орнату қажеттілігі, 
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есептегіштегі қысымның жоғалуы, сондай-ақ айналмалы қозғалмалы 
бөліктерді жиі жөндеу және ауыстыру қажеттілігі. Сондықтан шығын 
өлшегіштің шығысындағы сигналдарды оқу мен өңдеудің тиімді электронды 
құрылғыларымен жабдықталған жаңа конструкциялардың шығын 
өлшегіштерін жасауға көп көңіл бөлінді. 

Мұнай, су және мұнай өнімдері үшін 0,2% дейінгі қателікпен диаметрі 
150 және 200 мм құбырлар үшін СУ-30 типті ультрадыбыстық шығын 
өлшегіш әзірленді. 

Сондай-ақ, оларды танкерлерге құйған кезде ашық түсті мұнай 
өнімдерінің көлемін өлшеуге арналған ультрадыбыстық СКУ-200 мұнай 
өнімдерін есептегіш бар. ҰҚК-де магистральдық құбырлар арқылы 
айдалатын мұнай мен мұнай өнімдерінің шығынын үздіксіз өлшеудің жаңа 
әдістеріне зерттеулер жүргізілді. Нәтижесінде, үлкен диаметрлі 
магистральдық құбырлардың жұмыс жағдайлары үшін бақыланатын орта 
ағынымен ультрадыбыстық тербелістердің ығысу әсерін пайдалануға 
негізделген мұнай өнімдерінің шығынын ультрадыбыстық өлшеу әдісі 
қолайлы екендігі анықталды. 

Қазіргі уақытта құбырлар арқылы айдалатын ашық түсті мұнай 
өнімдерін есепке алуға арналған, үлкен көлік ыдыстарына құю-құю 
операциялары кезінде мұнай өнімдерінің ультрадыбыстық есептегіші 
әзірленді. Есептегіш схемасы сұйықтық ағынын өлшеудің ішінара уақытша 
принципіне негізделген. Көрсетілген схема белгілі схемалармен 
салыстырғанда сұйықтықтың бірдей ағынымен жоғары айырмашылық 
жиілігін алуға мүмкіндік береді. Құбырға импульстік генераторлар қосылған 
пьезо түрлендіргіштер бекітілген. СКБ-дағы сұйықтық есептегіштерін 
тексеру үшін УТ-1 турбопоршнев қондырғысы қолданылды. 

 
1.5. Түгендеу операциялары бойынша үздік тәжірибелер 
 
Мұнай мен мұнай өнімдерінің мөлшерін өлшеу және есепке алу елдің 

отын-энергетикалық ресурстарын тиімді пайдаланудың маңызды элементі 
болып табылады. Сондықтан, Rosemount Tank Radar AB (Швеция) 
радиолокациялық деңгей өлшегіштері негізінде салынған бактардағы 
өнімдерді өлшеу жүйелері сияқты микротолқынды технологияның соңғы 
жетістіктеріне негізделген мұнай мен мұнай өнімдерін коммерциялық есепке 
алу жүйелерін жасау және енгізу өзекті болып табылады (1.23-сурет). 
TankRadar L / 2 коммерциялық есепке алу жүйесі (TRL / 2) қазақстандық 
және әлемдік нарықтарда сөзсіз көшбасшы болып табылады. [30] 

TRL / 2 жүйесі қамтамасыз етеді: 
 өнімнің деңгейін, температурасын, қысымын, өндірілетін судың 

деңгейін өлшеу; 
 дабыл: толтыру кезіндегі шекті деңгей, сақтау кезінде өнімнің ағып 

кетуі; 
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 ыдыстағы өнімнің көлемін, тығыздығын және массасын ҚР СТ 1347-
2005 талаптарына сәйкес келетін қателікпен өнімнің параметрлерін 
өлшеу нәтижелері бойынша есептеу. 

Негізгі жүйе - радиолокациялық деңгей өлшегіштері. Өнімнің көлемі 
цистернаның калибрлеу кестесімен өнім деңгейін деңгей өлшегішпен өлшеу 
негізінде анықталады. 

Өнімнің массасы балласт массасын алып тастап, бірдей температураға 
жеткізілген көлем мен тығыздықтың көбейтіндісі ретінде есептеледі. 

Жабдыққа байланысты TRL / 2 жүйесінде үш өлшеу арнасы болуы 
мүмкін: 

 радиолокациялық деңгейлерді пайдаланып өнімнің деңгейін өлшеуге 
арналған канал; 

 көп нүктелі температура датчиктерін қолданып температураны өлшеу 
арнасы; 

 қысым датчиктерін пайдаланып өнімнің тығыздығын өлшеуге арналған 
арна. 
TRL / 2 бір арналы жүйесі көбінесе сақтау цистерналарында, мұнай-

химия реакторларында және т.б. деңгейлерді өлшеу үшін қолданылады. 
TRL / 2 екі арналы жүйесі (өнімнің деңгейі мен температурасын 

өлшеуге арналған канал) жүйе дизайнының негізгі нұсқасы болып табылады 
және мұнай мен мұнай өнімдерін коммерциялық есепке алу үшін кеңінен 
қолданылады. 

Үш арналы TRL / 2 жүйесі (деңгей, температура және қысымды 
өлшеуге арналған арналар) - бұл мұнай мен мұнай өнімдерін коммерциялық 
есепке алудың толық автоматтандырылған жүйесі. Бұл жағдайда қысым 
сенсорлары жүйенің негізгі конфигурациясымен қосымша қолданылады. 

Өнімнің массасын есептеу ыдыстың түбіне жақын жерде орнатылған 
сұйықтықтың (өнімнің) гидростатикалық қысым датчигінің көрсеткіштері 
негізінде анықталған өнімнің деңгейі, оның орташа температурасы және 
тығыздығы туралы деректерді қолдану арқылы нақты уақытта жүзеге 
асырылады. 

 
Сурет 1.24.- Радарлық деңгей өлшегіштердің резервуарларындағы 

өнімді есепке алу жүйесі 
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Өнім деңгейін өлшеу. TRL/2 жүйесінде өлшеу жағдайларына 
байланысты әр түрлі антенналары бар 3900 REX және Pro сериялы радар 
деңгей өлшегіштері қолданылады. Деңгей өлшегіштер жиілік 
модуляцияланған жоғары жиілікті тербелістерді үздіксіз шығарады және 
жоғары өлшеу дәлдігіне ие: 3900 REX ±0,5 мм сериясы, pro ± 3-10 мм 
сериясы. Бұл ретте деңгейді өлшеу процесіне резервуардың газ ортасының 
жай-күйі, шаң мен ұсақ жүзінділердің болуы, сондай-ақ өнімнің сорты: 
мұнай, ашық, қара және тұтқыр мұнай өнімдері, сұйытылған газдар, 
химиялық және агрессивті сұйықтықтар немесе түйіршіктелген заттар әсер 
етпейді. 

 Радарлық деңгей өлшегіштер әртүрлі мақсаттағы және құрылымдағы 
резервуарларда қолданылуы мүмкін. 

 PRO сериялы деңгей өлшегіштері ішкі құрылымдары немесе 
араластырғыштары бар технологиялық резервуарларға арналған. 

 RTG 3900 REX сериялы деңгей өлшегіштері өнім деңгейін жоғары 
дәлдікпен өлшеуді қажет ететін коммерциялық резервуарларға 
арналған. 

 Мұнай мен мұнай өнімдерінің деңгейін өлшеу үшін RTG 3930 REX 
параболалық антеннасы бар деңгей өлшегіштер бекітілген шатырлы 
резервуарларда қолданылады. 

 RTG 3950 REX деңгей өлшегіштері понтонды немесе қалқымалы 
шатыры бар резервуарлардағы бағыттаушы құбырларда орнатылады. 
RTG 3960 REX деңгей өлшегіштері резервуарларына төмендетілген 

қысыммен сұйытылған газдармен орнатылады. Бұл деңгей өлшегіштер өнім 
сортына байланысты резервуардың газ кеңістігінде сигналдың таралу 
жылдамдығының өзгеруін автоматты түрде ескеруге мүмкіндік беретін шар 
клапанымен және тексеру құрылғысымен жабдықталады. 

Резервуарларды толып кетуден қорғау үшін RNT/RNL деңгейіндегі 
авариялық сигнализаторлар қолданылады. Бұл сигнализаторлардың 
артықшылығы-олардың жұмысын автоматты бақылау функциясының болуы. 

Өнім параметрлерін өлшеу. Өнімнің температурасын және тауар 
суының деңгейін өлшеу үшін радарлық деңгей өлшегіштермен жиынтықта 
Pt100 градуирлеу кедергісінің бір нүктелі немесе көп нүктелі термометрлері 
және WLS / WLSi сериялы немесе 508-хххх/509-хххх сериялы тауар суы 
деңгейінің датчиктері қолданылуы мүмкін. 

Температура, тауарлық су деңгейі және басқа да қосымша мәліметтер 
туралы мәліметтерді жинау радар деңгейіне қосылатын DAU 2100 
модельдерінің деректерді жинау модульдерімен қамтамасыз етіледі. 

3900 сериялы радарлық деңгей өлшегішінде деректерді жинау 
Модулінің электроникасы тікелей радарлық деңгей өлшегішке 
орналастырылған. Бұл деңгей өлшегішке 6 Термо элементтері бар көп 
нүктелі термометр қосылуы мүмкін. Термо элементтердің биіктігі бойынша 3 
метрлік аралықпен стандартты орналасуы, бұл ретте төменгі элемент 
резервуардың түбінен 1 м биіктікте орналасады. Термо элементтердің саны 
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көп болған кезде көп нүктелі термометр DAU2100 деректерді жинау модулін 
пайдалана отырып қосылуы тиіс. 

Жүйеде өнімнің тығыздығын автоматты түрде өлшеу радарлық деңгей 
өлшегішке орнатылған аналогтық кіріс тақтасына қосылатын 
гидростатикалық қысым датчиктерімен қамтамасыз етіледі. 

 Қалқымалы төбесі бар резервуарлар үшін резервуардың түбіне бір 
қысым сенсорын орнату жеткілікті. 

 Бекітілген шатыры бар резервуарлар үшін газ кеңістігіндегі қысымды 
есепке алу үшін резервуардың жоғарғы жағында екінші қысым 
датчигін орнату қажет. 
Гидростатикалық қысым датчиктері болмаған кезде өнімнің 

тығыздығы резервуардан алынған сынаманы зертханалық талдау нәтижелері 
негізінде жүйеге қолмен енгізіледі. Резервуардан өнім сынамасын ҚР СТ 
ИСО 3170-2006 әдістемесі бойынша алады, ал өнімнің тығыздығын өлшеуді 
ҚР СТ 1642-2007 әдістемесі бойынша Ареометр жүргізеді. 

Тауарлық су датчиктері Аналогты деңгей өлшегіш кіріс тақтасына да 
қосылады. WLS / WLSi сериялы датчиктер "мұнай өнімі-су" бөлімін бақылау 
үшін қолданылады және көп нүктелі термометрлермен бірге орнатылуы 
мүмкін. 

508-хххх/509-хххх сериялы датчиктер "мұнай-су" бөлімін бақылау 
үшін қолданылады және бөлек орнатылады. 

Деректерді беру және өңдеу. Жүйе датчиктерінен орталық 
компьютерге ақпаратты беру екі сымды цифрлық өріс шинасы бойынша 
жүзеге асырылады. FCU2160 далалық байланыс модулі деректерді беруді 
басқарады. Далалық Шина бойынша ақпарат алмасу хаттамасы ретінде 
Modbus RTU хаттамасы қолданылады және далалық шинаның ұзындығы 4 
км дейін болғанда жүйенің қалыпты жұмысына кепілдік беріледі. 

Желілік қолдау Жергілікті Ethernet желісінде оңай жұмыс істейді. 
Ethernet желісінің жұмыс станциялары DCOM технологиясын қолданады 
және нақты уақыт режимінде жаңартылатын мәліметтер желінің барлық 
станциялары үшін қол жетімді. 

Ақпаратты өңдеу дербес компьютер негізінде жұмыс істейтін 
мамандандырылған бағдарламалық пакет арқылы жүзеге асырылады, бұл өз 
кезегінде жоғары деңгейдегі басқару жүйелерімен байланысты. 

Мамандандырылған бағдарламалық жасақтама-операторлық интерфейс 
WINDOWS операциялық жүйесінде жұмыс істеуге арналған. Операторлық 
интерфейс өлшенген шамалар мен есептелген параметрлердің көрсетілуін 
қамтамасыз етеді: 

- өнім деңгейі; 
- өнімнің орташа температурасы; 
- ауа температурасы; 
- тауар суының деңгейі; 
- ағымдағы тығыздық; 
- 20°C-қа дейінгі тығыздық; 
- өнім көлемі; 
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- тауар суының көлемі; 
- бос сыйымдылық; 
- өнімнің массасы; 
- резервуардан ағып кету. 
Ұлыбританияның мұнай базаларында мұнай өнімдерін есепке алу. 

Қазіргі уақытта Ұлыбританияның мұнай фирмалары мұнай базаларындағы 
тауар-есеп операцияларын автоматтандыруды, әсіресе мұнай өнімдерін 
қызмет көрсетілмейтін тарату станцияларына тәулік бойы жеткізуге көшу 
кезінде енгізді. Электрондық жабдық резервуарлардағы өнім деңгейі, 
тәуліктік балансты азайту кезінде мұнай өнімінің еркін көлемі мен ықтимал 
ағуы туралы жедел және дәл ақпарат алуға, қызмет көрсетуші персоналдың 
жұмысын едәуір жеңілдетуге мүмкіндік береді. 

Тауар-есеп операциялары үшін электрондық жабдықты өндіруші 
фирмалар Тапсырыс берушінің нақты талаптарына сәйкес белгілі бір 
жүйелерді шығарады. Әдетте, барлық тапсырыс берушілер жоғары дәлдікті 
және өлшеудің қайталануын талап етеді. Температуралық қателікті өтеу үшін 
өнімнің орташа температурасын өлшеу көзделеді. 

Бензиннің әр түрлі сорттарын бір резервуарда сақтау кезінде 
өнімдердің бөліну шекарасын олардың тығыздығы бойынша дәл анықтау 
қажет. Қосымша талаптар тауарлық су деңгейін өлшеу, жоғарғы деңгейдегі 
авариялық сигнализация, дисплейге немесе баспаға өлшеу нәтижелерін беру, 
жүкқұжаттарды автоматтандырылған өңдеу болуы мүмкін. 

Ұлыбританияда мұнай базаларының резервуарлық парктеріне арналған 
өлшеу жабдықтарын шығаратын ірі өндірушілер болып «Normond» және 
CMS табылады. «Normond» компаниясы гидростатикалық жүйелерді жақсы 
көреді. Фирманың айтуы бойынша сыйымдылықты датчиктер тек таза ортада 
жақсы жұмыс істейді және шлам болған кезде сенімсіз, ал ластану 
гидростатикалық түрлендіргіштердің теңдестірілген камераларына әсер 
етпейді. Олар өнімнің меншікті салмағының өзгеруіне де сезімтал емес. 
Резервуардағы сұйық бағанның биіктігі гидростатикалық түрлендіргіштің 
көмегімен өлшенеді, содан кейін өнімнің көлемі калибрлеу кестесінің 
негізінде автоматты түрде есептеледі. Осылайша, өлшеу дәлдігі 
резервуардың калибрлеу дәлдігіне байланысты. Осы түрдегі сенсорлар 
сенімді және қауіпсіз, өйткені қозғалатын бөліктері жоқ және резервуардағы 
электронды компоненттері жоқ. 

«Normond» жүйесі -10-дан + 30 ° C-ге дейінгі температурада 
сыйымдылығы 99999 бірлікті құрайтын 63 цистернаны басқара алады. Өлшеу 
дәлдігі ± 0,1%. Зертханалық жағдайда өлшеу нәтижелерінің 
қайталанғыштығы 20000 мм аралығында 1 мм құрады. 

Өзін-өзі анықтайтын қондырғы төтенше жағдайларда жүйені өшіреді. 
Қосымша мүмкіндіктер: мұнай өнімінің температурасын, өндірілген судың 
деңгейін өлшеу, су басудың жоғарғы деңгейін бақылау, баспа 
құрылғысындағы өлшеу мәліметтерін басып шығару. 

CMS компаниясы сыйымдылықты датчиктерді пайдаланады, олар 
өлшеу дәлдігін жалпы сыйымдылық сыйымдылығының ± 0,25% құрайды, 
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рұқсаты 0,2 мм және қайталануы 0,1%. Негізгі сенсор резервуардағы су басу 
деңгейінде мұнай өнімімен толтырылған екі концентрлік түтік түрінде 
жасалған, ұқсас конструкциядағы эталондық сенсор негізгі біреуінің төменгі 
бөлігіне орналастырылған және ол толығымен өніммен толтырылған. 
Контроллер екі датчиктің де сыйымдылығын өлшейді және калибрлеу 
саябағы негізінде осы мәндерді мұнай өнімі деңгейінің мәніне айналдырады. 
CMS 3000 аппараттық құралында дамыған бағдарламалық жасақтама 
қолданылады, ақпаратты 6 дисплейде пайдаланушыға қолайлы форматта 
көрсетуге болады. Тасқынның үш деңгейі бағдарламалық түрде 
басқарылады. Статистикалық режимде тиеу-түсіру жұмыстары арасында 
мұнай өнімдерінің ағып кету мүмкіндігі анықталады. Жүкқұжаттар мен 
жеткізілім туралы есептер автоматты түрде басылады. 

Бұл жүйе мұнай өнімдерінің меншікті салмағының өзгеруін анықтау 
қабілетімен ерекшеленеді, бұл оны әр түрлі маркалы бензинді сақтауға 
арналған резервуарларда қайта калибрлеуге жол бермей пайдалануға 
мүмкіндік береді. 

Сегменттелген сыйымдылықты датчиктер «Veeder-Root» фирмасының 
ТLS-250 және ТLS-210 жабдығында қолданылады. Бұл жүйелер өнімнің 
көлемін, бос сыйымдылықты және тауарлық су деңгейін өлшеуді қамтамасыз 
етеді. Датчиктер самокорректируются астында нақты бензин сорты. 
Бақылаушы жүйесінің қызмет көрсетеді ден 8-ге дейін резервуарлардың 
дейінгі қашықтық 300 м. Ол кірістірілген блок көрсеткіштерінің өздігінен 
диагностикасының және стандартты интерфейс RS-232 байланыс үшін ЭЕМ-
ді. TLS-250 аспабы көлемі 0,5 л/сағ мұнай өнімінің кемуін анықтауға 
мүмкіндік береді. 

Фирма «Enraf-Nonius»  пайдаланады өз аспаптарында секцияланған 
ыдыстық деңгейдегі датчиктер мен өлшегіштер орташа температура 
орнатылған бір корпуста. 

Өте аз контейнерлердің көп мөлшерін қолдану сенсорды диэлектрлік 
тұрақты ортаның өзгеруіне сезімтал етеді. 

Мұнай өнімі деңгейінің дәлдігі мен өлшеулері – ± 1 мм, рұқсат ету 
қабілеті - ±0,1 мм, қайталануы – ±0,3 мм тауар астындағы суды өлшеу дәлдігі 
- ±5 мм, қайталануы - ±2 т, рұқсат ету қабілеті – ± 1 мм. резервуардағы 
орташа температура ±1°С дәлдікпен өлшенеді, бір бақылаушыға 10 датчикті 
қосуға болады. 

Қызмет көрсетілмейтін станцияларға мұнай өнімдерін тәулік бойы 
жеткізуді ұйымдастыру кезінде «Whessoe» және «Drum Engineering» 
фирмалары әзірлеген мұнай өнімдерінің көлемін өлшегіштер қолданылады. 
«Whessoe» фирмасының «Whesstation» жабдығы жер асты резервуарларына 
орнатуға арналған және өткізгіштің өткір импеданс нүктесінен электр 
импульстарын көрсету принципін қолданады. Сенсор спиральды өткізгіш 
түрінде жасалады және басқару құрылғысына үш ядролы жарылысқа қарсы 
кабель арқылы қосылады. Бір контроллерге 8 немесе 16 сенсорды қосуға 
болады. Екі портты қосу тізбектей интерфейс ЭЕМ жүйесін басқару 
станциясы немесе бензоколонкой. Өлшенетін деңгейлердің диапазоны-0÷3 м, 
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өлшеу дәлдігі ± 1 мм, рұқсат ету қабілеті 1 мм. дәл сол дәлдікпен тауар 
астындағы судың деңгейі өлшенеді, қосымша өнім температурасын -5-тен 
+25°С-қа дейінгі диапазонда ±0,2°с дәлдікпен өлшеу мүмкіндігі көзделген. 

«Drum Engineering» фирмасының аппаратурасы дәстүрлі ағаш өлшеу 
сызғышын ауыстыруға арналған. Ол бұрын «Marconi Research Laboratories» 
әуе кемелерінің жанармай бактарындағы және ядролық суасты 
қайықтарының батареяларындағы деңгейді бақылау үшін жасаған діріл 
сенсорын пайдаланады. Сенсор өнімнің тығыздығы мен температурасын 
үздіксіз басқаратын кіріктірілген электронды баспен толықтырылған. Датчик 
әрбір резервуар үшін көлемдік шығын өлшегіштің көрсеткіштері бойынша 
калибрленеді. Автономды микрокомпьютер өлшенетін деректерді өңдейді 
және тіркейді. 

«Scully UK» (Ұлыбритания) фирмасы микроЭВМ (фирмалық атауы 
«Scully DYNANET») базасында жасалған ірі резервуарлық парктерге 
арналған телеөлшеулер жүйесін өндіріске қосты. Ол 200 ұпайға дейін қызмет 
ете алады. Өздігінен диагностикалайтын жүйе ақаулықтар пайда болған кезде 
авариялық сигнал беріледі. 

Жүйенің жүрегі-деңгейлерді өлшеу блогы, оған 12 деңгей өлшегіштер 
қосыла алады. «Scully Dynanet» жүйесі осындай бірнеше микроблоктармен, 
жүйелі байланыс желісімен және ақпаратты көрсету қалқанымен 
жинақталады. Жабдық телемеханика жүйесінің бөлігі ретінде немесе тікелей 
қашықтағы компютермен жұмыс істей алады. 

Тауар-есеп операциялары кезіндегі өлшеу қателері. Ағып кету мен 
булану салдарынан мұнай мен мұнай өнімдерінің әртүрлі физикалық 
шығындары және көрінетін шығындар (және кейде сатып алу) өнімді 
жөнелту немесе қабылдау кезінде тауарлық-есеп операцияларын 
орындаудағы қателіктермен байланысты. 

Анықтау қиын қателер:: 
 резервуарларды калибрлеу қателігі; 
 бекіткіш арматураның дұрыс жұмыс істемеуіне байланысты 

резервуарлар арасындағы өнімдердің ағып кетуі; 
 өнім салмағының әсерінен резервуар түбінің ығысуынан туындаған 

геометриялық қателіктерді анықтау; 
 шығын өлшегіштердің дұрыс жұмыс істеуі, олар калибрленгеннен басқа 

жағдайларда. 
Алынған нәтижелерді өлшеу және талдау әдістерін мұқият сақтай 

отырып, бірқатар қателерді жоюға болады. 
Мұнай өнімдерін жеткізушілер мен тұтынушылар арасындағы 

есептеулерді стандартты температураға келтірілген масса бірліктерінде 
жүргізу ұсынылады. Төмен Бу қысымы бар майлардың көпшілігі үшін жеңіл 
фракциялардың булануынан болатын шығындар 0,1-ден 0,13% - ға дейін. 
Мұнайды танкерлерге тиеу кезінде бу қысымын өлшеу және зертханалық 
талдау деректері бойынша шығындар пайызының бу тығыздығының немесе 
қысымының өзгеруіне тәуелділігін анықтау ұсынылады. 
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Стандартты көлемді есептеу үшін өнімнің температурасын дәл 
анықтаудың маңыздылығын асыра бағалау қиын. Мұнай мен мұнай 
өнімдерінің көлемін температурадан анықтау қателігі барлық басқа 
қателіктерден асып түседі. Мысалы, биіктігі 20 м (тығыздығы 846 кг/м3) 
мұнай деңгейі үшін 1 °С қате 16 мм деңгейін өлшеу қателігіне әкеледі, 
тығыздығы 753 кг/м3 бензин үшін қателік 24 мм болады. Резервуардағы өнім 
температурасының өзгеруі тігінен де, көлденеңінен де минималды болып 
саналғанымен, үлкен диаметрлі резервуарларда шамалы деңгейде 
температураның айтарлықтай градиенті болады. Мұндай жағдайларда 
араластырғыш қондырғыларды пайдалану ұсынылады. 

Өнімнің массасын есептеу кезінде қосымша қателік тығыздықты өлшеу 
қателіктерін тудырады. Қатенің мөлшері өнімдегі су мен тоқтатылған 
механикалық қоспалардың құрамына да байланысты. 

Мысалы, тығыздығы 820 кг/м3 болатын мұнай массасын өлшеу кезінде 
көлемі бойынша 1% су бар 15° С кезінде қателік 0,22% құрайды, ал көлемдік 
өлшеу кезінде қателік 0,05% - дан аспайды. Резервуарлардан суға сынама 
алуды өнімді іріктеу деңгейлерінен жүргізу ұсынылады. Құбырларда 
Автоматты сынама алғыштарды пайдалану кезінде ағынды 
стратификациялау (бөлу) әсерін болдырмау үшін оларды ағынның 
турбуленттілігі аймағында орналастыру қажет. 

Резервуарларды калибрлеу стандартты 15 немесе 20 °C температурада 
жүзеге асырылады, сондықтан қыздырылған мұнай өнімдерін Болат 
контейнерлерде сақтау кезінде өнімнің температурасы мен калибрлеу 
сұйықтығының айырмашылығы 0,0022 °C-та 1% калибрлеу қатесін ескеру 
қажет. Деңгей өлшегіштердің өлшеуіш таспалары 20 °C температурада 
калибрленеді, бұл "ыстық" өнімдерді сақтау кезінде де есте сақтау керек. 

Резервуардың төменгі бөлігінің ығысуынан туындаған өлшеу қатесінің 
шамасы араластырылатын көлемнің 0,1-0,5% құрауы мүмкін. Оны азайту 
үшін көтерілудің төменгі деңгейін 2-3 м диапазонында үнемі ұстап тұру 
ұсынылады.араласпайтын сұйықтықтар үшін (авиациялық отыннан басқа) 
тауарлық суды белгілі бір деңгейде сақтау мағынасы бар. Әйтпесе, 
араластырудың резервуардағы сұйықтық массасының өзгеруіне тәуелділігін 
анықтау үшін резервуардың іргетасын жөндеу немесе мамандандырылған 
сынақтар жүргізу қажет. 

Үлкен диаметрлі резервуарлардан аз көлемді тасымалдау кезінде өлшеу 
қателіктері пайда болуы мүмкін. Осылайша, диаметрі 50 м резервуардан 
өнімді 1000 м3 жөнелту кезінде 2 мм деңгейін өлшеу дәлдігі кезінде қате 
жөнелтілген партия көлемінің 0,79% - ын құрайды, ал диаметрі 10 м ыдыстан 
дәл осындай жөнелту кезінде қате 0,03% - дан аспайды. Үлкен 
резервуарлардан шағын партияларды жөнелту кезінде шығын өлшегіш-
есептегіштерді пайдалану ұсынылады. 

Әдетте ағынның кең диапазонында (21:1) өлшеу дәлдігін арттыру үшін 
үш шығын өлшегіштің параллель қосылуы қолданылады. Оңтайлы дәлдікті 
сақтау үшін жеткізілім кезінде өнімнің шығыны, температурасы мен 
тығыздығы осы параметрлерге немесе есептегіштерді калибрлеуге сәйкес 
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келуі керек. Жұмыс параметрлерінің ауытқулары кезінде түзету графиктері 
бойынша шығын өлшегіш коэффициенттерінің (факторларының) өзгерістерін 
ескеру қажет. Нақты жөнелту жағдайында шығын өлшегіштерді ең оңтайлы 
тексеру. 

АҚШ-қа жіберілген мұнай өнімдеріне құжаттарды өңдеу. «Sohio 
Pipeline» фирмасы АҚШ-тың шығыс штаттарында мұнай өнімдерін таратуға 
маманданған. Мұнай өнімдері фирмаға Филадельфия (Пенсильвания), 
Толидо (Огайо) және Сония (Онтарио провинциясы, Канада) аудандарында 
жұмыс істейтін мұнай өңдеу зауыттарынан мұнай өнімдері құбырлары 
арқылы жеткізіледі және бес штаттағы 50 мұнай базасына бөлінеді – Огайо, 
Мичиган, Пенсильвания, Нью-Джерси және Нью-Йорк. Өнім өткізу жүйесі 
шамамен 35 жүк жөнелтушіден 20-ға жуық түрлі мұнай өнімдерін, соның 
ішінде бензиндер мен түрлі сұрыптағы майларды, сұйытылған мұнай 
газдарын және хош иісті көмірсутектерді қабылдайды. 

Барлық сорғы станциялары, мұнай базалары және құбыр желілеріндегі 
қосылу тораптары автоматтандырылған және Филадельфия маңында 
орналасқан «Sohio Pipeline» фирмасының диспетчерлік орталығынан 
басқарылады. 25 жыл бойы басқару жүйесін өзгерту және кеңейту бойынша 
жұмыстар жүргізілді; қазіргі уақытта шығулардағы барлық ысырмалар 
автоматтандырылған, ал барлық соңғы пункттер автоматты құрылғылармен 
жабдықталған. 

Соңғы пункттерде мұнай өнімдерін тапсыруды толық автоматтандыру 
қамтамасыз етілген. Сондықтан кез-келген персоналдың қатысуымен 
қажеттілік жоқ. Автоматты құрылғылар резервуарлардағы деңгейдің 
өзгеруін, олардың жуылуын және өнім сортының өзгеруін бақылайды. 

Барлық соңғы пункттерде мұнай өнімдерінің түсі мен массасының 
өзгеруін үнемі қадағалайтын құралдар орнатылған. Бұл диспетчерге мұнай 
өнімдерімен жасалатын барлық операцияларды тікелей қатысусыз орындауға 
мүмкіндік береді. 

Барлық шоттарды соңғы пункттерде немесе басқа құбырларда шығару 
өлшеу станцияларында жүзеге асырылады; содан кейін шоттар 
компьютерлерде өңделеді. Кез келген түбіртек үзіндісінің басталуы соңғы 
пунктте ысырманы ашумен анықталады. Әдетте диспетчер резервуардағы 
ысырманы, содан кейін соңғы ысырманы ашады, бұл түбіртекті шығарады. 

Тарату кезінде, егер басқа резервуарда Ысырма ашылса, бірінші 
резервуарда бұрын ашылған Ысырма автоматты түрде жабылады және 
бірінші резервуардан өнімге түбіртек шығару тоқтатылады және жаңа 
түбіртек жасау басталады. Ысырма соңғы пунктте жабылған кезде түбіртекті 
жазып алу тоқтатылады, ал есептегіштің көрсеткіштері оқылады және 
компьютердің жадына енгізіледі. 

Санауыштардың көрсеткіштерін, қысым мен температураны қоса 
алғанда, барлық мәліметтер сағат сайын жиналады. Компьютердің жадында 
сақталған мәліметтерге сәйкес, барлық сағаттық мәліметтер 15,5°C 
температураға дейін жеткізіледі. 
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Жіберілген мұнай өнімдерінің келтірілген соңғы көлемі орташа қысым 
мен температураны және орташа беруге сәйкес келетін шығын 
өлшегіштердің тұрақты коэффициенттерінің мәндерін ескере отырып 
есептеледі. Келтірілген көлемдер көрсетілген жедел ақпарат түбіртек түрінде 
диспетчерге және жүк жөнелтушіге келіп түседі. 

Барлық түбіртектер деректерді өңдеу жүйесінің массивтерінде 
сақталады. Егер кез келген түбіртекті тексеру немесе түзету қажет болса, 
онда ол дисплей экранына шығарылады, қажетті өзгерістер жасалады және 
нақтыланған түбіртек грек алфавитінің әрпін қоса отырып, сол нөмірмен 
жазылады. 

Барлық өңделген түбіртектер көрсетілетін жиынтық есеп тәулік сайын 
басылады. Әр сағат сайын айдалатын өнімдердің партияларын бөлу 
шекараларының жағдайы бақыланады және партиялардың әртүрлі 
пункттерге келуінің күтілетін уақыты есептеледі. 

Айдың соңында жиынтық шығарылады, онда құбыр жүйесінің әрбір 
учаскесі бойынша жіберілген мұнай өнімдері туралы барлық түбіртектердің 
деректері жинақталады. Әр айдың басында компьютерге тиісті мұнай 
өнімдері бағасының мәндері енгізіледі. Әрбір жүк жөнелтуші үшін арнайы 
бағдарлама бойынша тасымалданатын мұнай өнімдеріне шот-фактура, артық 
немесе кем шығу туралы мәліметтер дайындалады. Шот-фактурамен бірге 
осы жүк жөнелтушіге және межелі пунктке қатысты өткен айдағы барлық 
түбіртектердің тізбесі басылады. 

КУ және ОУ үшін резервуарлардағы және ағындағы мұнай мөлшерін 
өлшеу құрылғылары мен әдістері туралы жекелеген мысалдар мен 
мәліметтер. «Enraf Nonius» фирмасының GL-90 резервуарларындағы 
(Ұлыбритания) төгілу деңгейін өлшеу жүйесі) 

GL-90 резервуарларындағы көтерілу деңгейін өлшеудің 
радиолокациялық жүйесі сақталатын ортаға батырылмай деңгейді өлшеуді 
қамтамасыз етеді. Құрылғы Тұтқыр және ластанған өнімдері бар 
резервуарлар үшін, сондай-ақ ағынның турбуленттілігі жоғары резервуарлар 
үшін тиімді, мұнда сүңгуірдің көтерілу деңгейін өлшеу әдістері аз сенімді. 
Өлшеу диапазонындағы радар жүйесінің дәлдігі 40 м дейін және 2 мм 
құрайды. 

GL-90 радиолокациялық жүйесі резервуардан 
политетрафторэтиленнің оқшаулау таспасымен бөлінген резервуардың 
жоғарғы жағына орнатылған трансиверден және Enraf шығарған сақталатын 
өнімнің мөлшерін анықтау жүйелерімен немесе қашықтан басқару 
құралымен байланысты мультиплексордан тұрады. Сенсорды орнату үшін 
диаметрі 215 мм тесік қажет. Антеннаның көлденең орналасуы маңызды 
емес. Сонымен қатар, резервуардың қабырғаларынан шағылысуды жою үшін 
сәуле полярланады. 

Сигналды өңдеу бағдарламасы сұйықтықтың қозғалысымен, 
резервуардың негізі мен ішкі құрылымдарынан жалған шағылысулармен 
және өзара әсермен байланысты Доплер әсерін өтейді. Осылайша, 
турбулентті сұйықтықтың орташа деңгейін дәл өлшеуге қол жеткізіледі. 
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Басқа радиолокациялық жүйелерден айырмашылығы, GL-90 көлемді 
шағылыстырғыштарды орнатуды қажет етпейді. Оның орнына бос 
резервуарда түсірілген резервуардың дисплейі жадта сақталады және барлық 
кедергілерді болдырмау үшін ескеріледі. 

Жоғары сенімділік деңгейінің дабылы. Қазіргі уақытта «Enraf» 
механикалық сигнализаторлардың орнына сенімділігі төмен 
оптоэлектрондық сигнализаторларды шығара бастады. Оптоэлектрондық 
деңгей сигнализаторының қозғалмалы бөліктері жоқ. Оған инфрақызыл 
жарық диоды, кварц өткізгіші және фототрансистор кіреді. Сенсор тізбегі 
секундына 50 рет автоматты түрде басқарылады. 

Өткізгіште Жарық диодынан фототрансисторға дейінгі инфрақызыл 
сәулені көрсететін конустық ұшы бар. Егер сәуле транзисторға түссе, ол 
жарық диодын өшіреді, бұл қалыпты жағдайда шығу кезінде импульсті 
импульстар тудырады. 

Мұнай мен мұнай өнімдерінің деңгейі белгіленген критикалық 
деңгейге көтерілген кезде конустық ұшы сұйықтыққа батырылады және 
сіңіру коэффициенті өзгереді. Тиісінше, сәуле шашырайды және оны 
транзистор қабылдай алмайды. Датчиктің шығысында релелік блоктағы апат 
сигналын қамтитын тұрақты сигнал пайда болады. Релелік блок 14 жеке 
арнаға дейін болуы мүмкін. Жарық диоды, кварц өткізгіші немесе 
фототрансистордың дұрыс жұмыс істемеуі де апат сигналын тудырады. 

Сұйықтықпен байланыста болатын сенсордың барлық элементтері тот 
баспайтын болаттан немесе кварцтан жасалған. 

Сақталатын мұнай мен мұнай өнімдерінің мөлшерін анықтау. 
«Enraf»  фирмасы шығарған «Еntis»  және «Мicrolect»  жүйелері 
микропроцессорлар негізінде келтірілмеген және келтірілген көлемдер мен 
массаларды есептеуді және есептеу нәтижелерін дисплейде көрсетуді 
қамтамасыз етеді. 

Бұл есептеулердің келесі дәлдігіне қол жеткізеді: 
 деңгейлерді өлшеу (жоғарғы шектен) ±0,01%; 
 температураны өлшеу ± 0,3°c; 
 өлшеусіз көлем (градуирлеу кестелерінің дәлдігі 0,1% болғанда) ±0,1%; 
 . берілген көлем ±0,1%; 
 массасы (0,5% тығыздықты енгізу дәлдігі кезінде) ±0,1%. 

Бұдан басқа, «Еnraf» фирмасының өлшеу жүйелері сыйымдылықтың 
толтырылуын, бос сыйымдылық шамасын, тауар таситын су деңгейін, деңгей 
операторы белгілеген шекті деңгейлер сигнализациясын және т.б. есептеуді 
жүзеге асыра алады, сондай-ақ басып шығару құрылғысында тіркеуді жүзеге 
асыра алады. Бұл деректерді қолмен Қосымша өлшеусіз коммерциялық 
операциялар үшін пайдалануға болады. 

Көтерілу деңгейін өлшеу «Еnraf» фирмасының 811 типті буйкалық 
аспаппен жүргізіледі. Фирманың тексеру қондырғысында градуирлеу кезінде 
ол өлшеу дәлдігін (мм) қамтамасыз етеді. 

У = (0,5 ±0,06·Н) мм,                     (1.15)   
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мұндағы Н - өлшенетін биіктік, м. 
Бұл формула (1.15) тығыздығы 0,8 т/м3 болатын сұйықтықты өлшейтін 

диаметрі 140 мм қалқыма үшін дұрыс. 
Көтерілу деңгейін өлшеу дәлдігін абсолютті мәндерде көрсетуге 

болмайды, өйткені деңгейді өлшеу дәлдігі шкаланың бөліну дәлдігіне ғана 
емес, сонымен қатар қайталану сезімталдығы, сым мен барабанға төзімділік, 
салмақтың тірек өлшеу сымына әсері, өнімнің тығыздығы және беріліс 
жүйесінің ажыратымдылығы сияқты факторларға да байланысты. Бұл 
формулаға тіпті қашықтықтан берілудің қателігі кіреді, ал жердегі деңгейдің 
көрсеткіші одан да дәл. 

Бұл құрылғы үшін өлшеулердің қайталануы – 0,5 мм. деңгей 
өлшеуішінің дәлдігін өлшеудің әмбебап анықтамалық әдісімен-өлшеу 
таспасымен салыстыру қызығушылық тудырады. 

Техникалық сипаттамалары бойынша ұзындығы L өлшеу таспасының 
дәлдігі (1.16) келесідей анықталады: 

 
У = (0,2 + 0,2 L) мм,                                           (1.16) 

 
Алайда, бұл өлшеу таспасының дәлдігі ғана. Турбуленттілікке, 

лентаның керілуін өлшеуге, көрсеткіштерді оқуға және менискусқа 
байланысты өлшеуді орындау кезінде оператордың қателігін ескеру қажет. 
Бұл жағдайда өлшеуіш таспаның көмегімен өлшеу қателігі ± (2,2 + 0,2 L) мм 
құрайды 

Температураны өлшеу 0,З ° С дәлдікпен орташа температурадағы көп 
элементті термометрмен орындалады. 

Сұйықтықтың төгілу деңгейін дәл өлшеуге арналған 
тұрақтандырғыш. «Еnraf» фирмасы шығаратын серво жетегі бар ұшу 
деңгейінің өлшеуіштерінің көпшілігінде диаметрі 110 немесе 140 мм 
стандартты диск тәрізді қалтқылар қолданылады, алайда мұндай қалтқылар 
сұйықтықтың үлкен турбуленттілігі кезінде көтерілу деңгейін дәл өлшеуге 
мүмкіндік бермейді. 

«Stabigage» деп аталатын тұрақтандырғыш-торпедо тәрізді 
тұрақтандырғыш және диаметрі 60 мм кішкентай инерциялық қалқымалы. 
Қалқымалы және тұрақтандырғыш қорғаныш политетрафторэтилен жеңімен 
жабылған берік өрілген кабельмен қосылған. Қалқымалы деңгейдің өзгеруін 
қадағалап, кернеудің өзгеруіне әкеледі. 

Тұрақтандырғыш пригруз тіпті жоғары турбуленттілік жағдайында да 
сымның керілуін қамтамасыз етеді. Сұйықтықтың күшті айналымы кезінде 
пайда болатын құйындар тұрақтандырғышты қолданған кезде деңгейді 
өлшеуге аз әсер етеді. Қалқымалы тұрақтандырғыштың жалпы салмағы 
стандартты қалқыманың салмағына тең, сондықтан оны қосымша реттеусіз 
қолдануға болады. 

Жаңа тұрақтандырғыштың және әрбір өлшегіште орнатылған 
тербелістерді біріктірудің реттелетін схемасының көмегімен 
тыныштандырғыш құдықтарды ұйымдастырусыз жоғары турбуленттілік 
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кезінде сұйықтықтың төгілу деңгейін үздіксіз, сенімді және дәл өлшеу 
қамтамасыз етіледі. 

Температураны өлшеу. Резервуардағы сұйықтық деңгейін өлшеп, 
резервуардың калибрлеу кестелерін қолдана отырып, сұйықтықтың көлемін 
есептеуге болады. Бірақ өлшеу нәтижелерін салыстыру үшін оларды бір 
негізгі (анықтамалық) температураға келтіру керек. 

Мұнай және мұнай өнімдерімен коммерциялық операциялар кезінде 
өнімнің температурасын дәл өлшеу қажет, өйткені өнімнің массасын білу де 
жеткілікті ақпарат бермейді, өйткені өнімнің белгілі бір көлемінің массасы 
тығыздыққа байланысты, бұл өз кезегінде температураға байланысты. 
Сондықтан мұнай мен мұнай өнімдерінің мөлшері мен сапасын анықтау үшін 
стандартты температурада олардың көлемі мен тығыздығын білу қажет. 
Үлкен резервуарда сақталатын сұйықтықтың температурасы бірдей емес 
болғандықтан, сұйықтық бағанының бүкіл биіктігі бойынша орташа 
температураны өлшеу қажет. 

Барлық қабылдау-тапсыру операциялары мен есептеулері қалыпты 
жағдайда өнім мөлшері бойынша жүргізіледі (базистік температура үшін 
+20°с қабылданады). 

Бұл жағдайда қоршаған ортаның температурасы оның барлық 
нүктелерінде бірдей болған жағдайда ғана нақты және нақты нәтиже 
алынады. Егер бұл шарт орындалмаса, онда дұрыс нәтижені тек өлшенген 
ортаны модельдеу арқылы алуға болады.осындай көлемнің ортасы, 
температура градиенті нөлге тең, яғни. осы ортаның температурасы шексіз 
көптеген нүктелерде өлшенген орташа температураға сәйкес келеді. Іс 
жүзінде алынған көлемдегі ортаның температурасы әртүрлі. 

Резервуарлардың ішінде температураның айтарлықтай 
айырмашылықтары пайда болады, олар көбінесе 10÷20°С жетеді, олар 
көптеген факторларға байланысты, мысалы, атмосфералық жағдайлар, 
ортаның тұтқырлығы, ортаның жылу өткізгіштік коэффициенті, резервуар 
материалының жылу беру коэффициенті және т.б. сондықтан резервуар 
көлемінің әртүрлі нүктелеріндегі қоршаған орта температурасының 
айырмашылығының мәні ешқашан тұрақты деп саналмайды деп қорытынды 
жасауға болады. Мұндай температура айырмашылықтары үлкен қателікке 
алып келеді және өлшеу нәтижелері қолайсыз болады. 

Бұл мәселенің теориялық шешімі қоршаған ортаның температурасын 
шексіз көптеген нүктелерде өлшеу, содан кейін нәтижелерді орташалау болар 
еді. Бұл сұрақтың практикалық шешімі теориялық шешімнен ерекшеленеді, 
өйткені өлшеу үшін температура сенсоры қолданылады, ол резервуардағы 
құрылымы мен орналасуы бойынша резервуар ортасының белгілі бір соңғы 
нүктелеріндегі температураны жергілікті өлшеуге және сол арқылы 
өлшенген шамалардың орташа мәнін анықтауға жарамды. 

Сенсордың дизайны ортаның барлық қабаттарында өлшеуді 
қамтамасыз ететіндей болуы керек, сонымен бірге оның құны тиісті 
шектерде болады. Сонымен қатар, температураны өлшеудің осы әдісімен 
туындаған қателік, температураны өлшеу және орташа өлшеу қателіктерінен 
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тұратын сұйықтық көлемін анықтауда, кем дегенде, деңгей өлшеу 
қателігімен бірдей болады. Температураның стационарлық режимде 
таралуын білдіретін Лаплас дифференциалдық теңдеуінің шекаралық 
шарттары метеорологиялық жағдайларға байланысты және статикалық 
сипатта болатындығын ескере отырып, орташа қателікті бағалау кезінде 
тәжірибелі мәліметтерден бастау керек. 

АЅТМ D 10866-607 стандартына сәйкес сұйықтықтың орташа 
температурасы алынған үш нәтижені орташаландыру арқылы үш түрлі 
деңгейдегі температураның үш мәні бойынша анықталады. Еуропада орташа 
температураны өлшеудің екі әдісі қолданылады, олар қарсылық 
термометрлерінің дизайнында түбегейлі ерекшеленеді. 

Сур. 1.25. АЅТМ стандарты бойынша құрылған және бірінші өлшеу 
әдісінің мысалы болып табылатын орташа температураны автоматты өлшеу 
жүйесі бейнеленген. Жүйе қатарынан қосылған үш қарсылық 
термометрлерінен тұрады. Орташа термометр сұйықтың беті мен 
резервуардың түбі арасындағы қашықтықтың жартысында қалқыманың, 
таспалы блоктың және ыдыстың түбі мен қалтқы арасындағы тростың 
көмегімен ұсталады. 

 
 

Сурет 1.25.- Резервуардағы орташа температураны өлшеу құрылғысы. 
 

Кедергі термопатроны бар таспа блогы деңгей биіктігінің ортасында 
ұсталады. Қалған екі кедергі қалқымадан сұйықтық деңгейінен 0,8 м төмен 
және резервуар түбінен 0,9 м жоғары ілінеді. Үшін кедергілерді бұзу 
құрылғылары күшті волнениях қызмет етеді бағыттаушы арқандар және зәкір 
пластина. Бұл жүйеде Ni191 негізіндегі стандартты кедергі термометрлері 
қолданылады, бірақ Pt100 элементтеріне негізделген термометрлерді де 
қолдануға болады. Бұл жүйенің артықшылығы-ол селекторлық қосқыштарды 
қажет етпейді. Өлшеу дәлдігі ±0,3% жетеді. 
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Сұйықтықтың орташа температурасын өлшеудің екінші нұсқасы-Көп 
аймақтық кедергі термометрін қолданатын жүйе. Бұл құрылғы бірдей 
сипаттамалары бар бірқатар қарсылық термометрлерінен тұрады, бірақ 
олардың әрқайсысында белгілі бір деңгей диапазонына арналған масштаб 
бар. 

Қорғаныш қабыққа салынған элементтер, мысалы Нейлон, 
политетрафторэтилен немесе тот баспайтын болаттан жасалған құбыр 
резервуардың түбінен ең ұзын батырылған элементті таңдап, өлшеу жүйесіне 
қосылады. 

Элементті автоматты түрде таңдау деңгей өлшегіштермен 
басқарылатын селекторлық қосқыштармен жүзеге асырылады және қажетті 
өлшеу дәлдігін алу үшін төмен немесе тұрақты байланыс кедергісіне қол 
жеткізу үшін құрғақ жиілік релесін қолдану арқылы қосылады. Бұл жүйенің 
артықшылығы-резервуарда қозғалмалы бөліктердің болмауы. Көп зоналы 
кедергі термометрлерінің кішкентай мөлшері оларды әртүрлі көлемдегі 
резервуарларға бүкіл биіктігі бойынша жабық қалтаға орнатуға мүмкіндік 
береді. Мұнай өнеркәсібіндегі орташа температураны өлшеу үшін негізінен 
екінші өлшеу әдісі қолданылды. 

«Enraf Nonius» компаниясы S 228 моделінің қарсылық 
термометрлерін шығарады. Термометр мыс сыммен бұрандалы сызық 
бойымен оралған белгілі бір ұзындықтағы элементтерден тұрады. Олар 
температураны сұйықтықтың түбінен резервуарды толтырудың жоғарғы 
шекарасына дейін өлшейді. Деңгейдің биіктігін автоматика деңгей 
өлшегішімен немесе қолмен анықтағаннан кейін, осы деңгейге сәйкес келетін 
ең ұзын элемент таңдалады және өлшеу құрылғысына қосылады. Әрбір 
элемент 20 ° C температурада 100 Ом кедергіге ие және нейлон, монель 
немесе тот баспайтын болаттан жасалған икемді сыртқы қабықпен қорғалған 
политетрафторэтилен немесе тефлон пленкасына салынған. Бір кедергі 
термометрін автоматты түрде таңдау үшін көптеген элементтерден тұрады 
және резервуардағы сұйықтық деңгейіне байланысты 801 сериялы деңгей 
өлшегішке орнатылған қарсылық термометрлерінің селекторы қызмет етеді. 

Төтенше контактілер түйінінің білігі геркон релесіне қосылған 
коммутаторды іске қосады, ол өз кезегінде тиісті кедергі термометрін 
түрлендіргішке қосады. Селектордың баспа схемасында 13 негізгі жол, бір 
жалпы жол және қосымша кілт жолы бар. Барлық жолдар родиймен 
жабылған. Негізгі 13 жолдың позициясы мен ұзындығы жеке кедергі 
термометрлері температура күшейткішіне қосылуы керек деңгей 
диапазонына сәйкес келеді. Термометрлерді таңдаудың екіұштылығын 
болдырмау және температураның контактілердің өтпелі кедергісіне әсерін 
өтеу үшін қамыс қосқыштары ортақ түйіспенің негізгі жолымен кезек-кезек 
қосылған екі топқа бөлінеді. 

Деңгей өлшегішпен таңдалған қарсылық термометр элементі ЕR 503 
типті температура күшейткішіне қосылады. Элементтердің кедергісі 1-16 мА 
тұрақты токтың пропорционалды сигналына айналады. 
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Enraf компаниясы сұйықтықтың орташа температурасын үздіксіз 
өлшейтін бірнеше жүйені ұсынады. Mid-Temp құрылғысында сақталған 
өнімнің биіктігінің ортасына орналастырылған бір қарсылық термометрі бар. 
Тгі-Темр құрылғысы резервуардың түбінен 1 м, сұйықтық бағанының 
биіктігінің ортасында және өнім деңгейінен 1 м төмен орналасқан үш кедергі 
термометрін қамтиды. 

Multiple Resistance Thermometer жүйесі әртүрлі ұзындықтағы бірнеше 
қарсылық термометрлерінен тұрады. Ол Enraf фирмасының 811 типті 
көтерілу деңгейінің өлшегішіне қосылған, ол элементтің Автоматты 
шығарылуымен жабдықталған және сұйықтыққа толығымен батырылған 
термометрлердің ең ұзынын таңдауды және оның көмегімен температураны 
өлшеуді қамтамасыз етеді. 

Барлық элементтер икемді қорғаныс құбырларына, тот баспайтын 
болаттан немесе рилсаннан жасалған және ылғалдың алдын алу үшін 
мөрленеді. Өлшеу үш сымды схема бойынша жүргізіледі және Enraf 
фирмасының Entis немесе Microlect жүйелерінің микропроцессорларына 
немесе ұқсас кірісі бар кез келген процессорға RS-232С интерфейсі бойынша 
қосылуы мүмкін. 

Multiple Resistance Thermometer жүйесі 0,3°С өлшеу дәлдігін 
қамтамасыз етеді және 0,1°C ажыратымдылығына ие. 

Nulectroms фирмасы (Англия) биіктігі 20 м дейінгі резервуарлардағы 
сұйықтықтың орташа температурасын өлшеу үшін көп зоналық кедергі 
термометрлерін шығарады. Әр элементтің индуктивті орамасы бар, ал 
элемент спиралінің басы мен соңы бүкіл түйіннің түбінде бір нүктеде 
болады, бұл үлкен мәнге ие, өйткені байланыстырушы кабельдердің 
кедергісін өтеу үшін үш сымды өтемақы тізбегін қолдануға болады, 
кабельдердің ұзындығын азайтуға, өлшеу қателігін азайтуға және 
элементтерді конфигурациялауға қажетті уақытты азайтуға болады. Өндіріс 
процесінде кедергі термометрлері жұмыс диапазонының орташа нүктесінің 
мәнін қоса алғанда, температураның үш мәні үшін калибрленеді және 
тексеріледі. Мыстан жасалған элементтермен қамтамасыз етілген өлшеу 
дәлдігі ±0,55°C. алайда, компания температураны өлшеу диапазонында 
платина термометрлерінің сипаттамалары бар мыс элементтерін өндіру 
технологиясын жасады. 

Резервуарды калибрлеу әдісі. Америкада өлшеу жазықтығындағы 
резервуардың белдеуінің ішкі бетіндегі шеңбер ұзындығының резервуардың 
нақты диаметріне қатынасын тез анықтауға мүмкіндік беретін анықтамалық 
оптикалық сызықтар салу арқылы қарапайым және дәл калибрлеу әдісі кең 
таралған. Бұл калибрлеу әдісі қарапайым конустық төбесі бар резервуарлар 
үшін де, қалқымалы төбесі немесе понтоны бар резервуарлар үшін де бірдей 
тиімді. Бұл әдістің мәні суретте көрсетілген. 1.26. Әрбір өлшенетін қимада 
резервуардың шеңбері периметр бойынша тең тұрған бақылау нүктелерінің 
жұп санына бөлінеді (әдетте кемінде сегіз). Осы нүктелердің әрқайсысының 
жанында резервуар корпусынан белгілі бір қашықтықта тік оптикалық сызық 
жасалады, содан кейін өлшенетін қимада резервуардың қабырғасы бойымен 
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түсірілген магниттелген сымға ілінген көлденең градуирленген планка 
бекітіледі.  

 
 

1-негізгі оптикалық желілер (ОЛ); 
2-олдан тік дәнекерлеуге дейінгі қашықтық; 
3-тік дәнекерлеу; 
4-көлденең дәнекерлеу; 
5-бастапқы өлшеу сызығы; 
6-штатив орнату осі; 
7-аяқталған жолақты бастапқы орнату нүктесі; 
8-резервуар белдеуінің биіктігі; 
Белбеу биіктігінен 9-20% ; 
10-оптикалық құрылғы басы; 
11-резервуар корпусынан өлшенген қашықтық; 
12 градуирленген көлденең жолақ; 
13-магнит 
 
Сурет 1.26. - Резервуарларды эталондық калибрлеудің оптикалық әдісі 
 
Градуирленген шкала бойынша берілген қимадағы тік оптикалық 

сәулемен түзілетін сызықтан резервуардың қабырғасына дейінгі нақты 
қашықтық анықталады. Өлшеу әдетте ең төменгі бөлімнен басталады 
(резервуардың түбінде), онда резервуардың диаметрі стандартты өлшеу 
таспасының көмегімен анықталады. 
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Өлшенетін қималар, әдетте, 1.25суретте көрсетілгендей, дәнекерлеу 
жанында таңдалады.. Осылайша, резервуар корпусының тік бағытта 
орналасуының нақты графикалық бейнесін салуға және әр есептелген 
бөлімдегі резервуардың нақты ішкі диаметрін анықтауға болады. 

Тік оптикалық сәулені қалыптастыруға арналған құрылғы штативке 
орнатылуы мүмкін және бастың бұралуын қамтамасыз ететін аялдамамен 
жабдықталған. Калибрлеу кестелерін жасау кезінде гидростатикалық 
қысымға түзетулер, температураның өзгеруі калибрлеудің дәстүрлі 
әдісіндегідей тәртіппен енгізіледі. 

Компанияның Миниглект жүйесі-бұл резервуарлардың жағдайын 
орталықтандырылған бақылау үшін бағдарламалық қамтамасыздандыру 
арқылы басқарылатын жылдам әрекет ететін жүйе: резервуарлардың толтыру 
деңгейі, резервуардағы мұнай температурасы және резервуардың нөмірі 
көрсетілген дабылдарды беру және авариялардың себептерін ашу. Бұл 
жүйеде диод-транзисторлық логика (ДЛТ) элементтерінде заманауи 
коммутациялық тізбектер қолданылады және транзисторлардағы (ТТЛ) 
байланыс арқылы Co транзисторлық логикалық тізбектер қолданылады. 
Жүйе 801 сериялы дәл деңгей өлшегіштермен немесе 826 типті қашықтан 
қосылған индикаторлармен бірге жұмыс істейді. 

Өлшеу элементі-жаппай ығыстырғыш, ал сұйықтықтың нақты 
салмағының ауытқуы өлшеу дәлдігіне аздап әсер етеді. Өлшеу дәлдігіне газ 
көпіршіктері немесе тұрақсыз бет әсер етпейді. 

Бақылау басқару жүйесі қашықтан сандық индикаторға арналған 
сенсоры бар жергілікті сандық индикаторды, максималды және минималды 
деңгейдегі апаттық Ажыратқышты және көп аймақтық кедергі термометрінің 
өлшеу элементтерінің селекторын тікелей басқарады. Серво ұзақ уақыт бойы 
максималды жұмыс сенімділігін және өлшеудің ең жоғары дәлдігін 
қамтамасыз етеді, сонымен қатар механикалық үйкеліс пен басқа 
жүктемелерді өлшеу нәтижесіне әсерін болдырмайды. Серво қозғалтқышты 
басқару жүйесіндегі кіріктірілген демпферлік құрылғы барлық жұмыс 
жағдайларында деңгейдің дәл анықталуын қамтамасыз етеді. Деңгей өлшегіш 
деңгей өлшегіш серво қозғалтқышынан тікелей іске қосылатын механикалық 
көрсеткіш есептегішпен жабдықталған. Тікелей Co есептегіші механикалық 
есептегіш доңғалақтарының орнын сандық түрге айналдыратын электрлік 
сандық сұрау құрылғысы арқылы байланысады. Шалбарлар және байланыс 
запросного құрылғылар жасалған қос. Жүгірткілер 95% алтын және 5% 
никель қорытпасынан жасалған, контактілер қалыңдығы 35 мкм мыс 
қабатынан, қалыңдығы 10 мкм никель қабатынан және үстіне 2 мкм родий 
қабатынан тұрады. Субстрат эпоксидті шайыр негізінде шыны пластиктен 
жасалған. Сұрау құрылғысы ондық кодтау құрылғысы болып табылады, ол 
Minilect жүйесімен бірге сақтау құрылғысының барлық заманауи 
талаптарына сәйкес келеді. 1:100000 ажыратымдылығына ие осы кодтау 
құрылғысының ондық шығысы матрицалық схеманы қолдана отырып, шығу 
кезінде екілік-бес таңбалы кодқа айналады. Мұндай түрлендіру берілетін 
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деректердің санын шектейді және сонымен бірге ондық ақпаратты беру 
кезінде мүмкін болатын берілудің оңтайлы сенімділігіне кепілдік береді. 

Резервуарларды толтыру деңгейі туралы деректерді беру Highway деп 
аталатын жүйе бойынша жүргізіледі. Трансмиссия желісі негізінен сериялық 
және параллель кедергілерге сезімтал емес. Беріліс жүйесі аз жіптерді қажет 
етеді. 

Диспетчерлік пунктте орнатылған шағын Минилект жүйесінің екінші 
аппаратурасы мыналарды қамтиды: 

 қабырға нұсқасында немесе қашықтан басқару құралы түрінде басқару 
және көрсету үшін бір немесе бірнеше тақталарды қолданыңыз; 

 алты футтық стандартты он тоғыз дюймдік рамаға бекітілген орталық 
қабылдау блогы; 

 резервуардағы ең жоғары немесе ең төменгі деңгейдің апаттық 
индикаторы; 

 температураны бақылау үшін дабыл жүйесі; 
 басып шығару құрылғысымен дабыл жүйесін іске қосыңыз; 
 деңгей мен температураны тіркеуге арналған баспа құрылғысы; 
 кіріс және шығыс дисплейден гальваникалық оқшауланған интерфейсті 

қолданыңыз. 
Кіріс және шығыс кодтарын 2-ден 5-ке,  БСД-ге, анықтықты 

тексерумен немесе ондық кодпен және басқалармен келісуге арналған 
құрылғылар да келеді. Блок-схемасы жүйесі Минилект көрсетілді-сур. 1.26. 

Орталық қабылдау блогы мыналарды қамтиды: 
 ұйымдастыру және уақыт буындары; 
 адрес есептегіші; 
 адресті таңдау құрылғысы; 
 онкүндік таңдау құрылғылары; 
 температура селекторлары; 
 деректерді бақылау құрылғысы( жүрісті бақылау); деңгейлерді 

салыстыру құрылғысы; 
 дисплейге арналған бөлгіш құрылғының ұйымдастырушылық блогы. 

Мекен-жай санауышы. Орталық ұйымдастырушылық құрылғының 
құрамына 2÷5 шығысы бар үш мекен-жай есептегіші кіреді. Бұл есептегіш 
резервуарлардың мекен-жайларына (нөмірлеріне) сәйкес келетін 100, 101 
және 102 онкүндіктерін құрайды. 

Есептегіштер жиілігі 50 кГц генератордан іске қосылады. 
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1-тарату шкафтары; 
2-орталық қабылдау блогы; 
3-интерфейс; 
4-дисплей; 
5-басқару пульті; 
6-дабыл тақтасы; 
7-цифропечать 
 

Сурет 1.27. - Шағын электр жүйесінің блок-схемасы 
 
Адрес санауышының шығысы бағдарламаланған мекен-жайға сәйкес 

келгенде, генератордың шығысы адрес санауышының кірісінен 
ажыратылады және оған 1 Кгц жиілік беріледі. Бұл ретте онкүндік селектор 
жұмысқа дайын. 

Төтенше сканер. Мекенжай есептегіші осы позицияда тек 1 мс ішінде 
қалады. Сонымен қатар, арнайы желі қозғалады және резервуардағы 
таңдалған деңгей өлшегіштің авариялық сигнализаторы тексеріледі, оның 
нәтижелері Орталық құрылғыға жіберіледі. Осы ақпаратты алғаннан кейін 
жүйе келесі мекенжайды сұрайды. 

Қабылданған деректерді өңдеу. Деректерді алғаннан кейін Орталық 
құрылғы қабылданған ақпараттың тиісті кодпен ұсынылғанын тексереді. 
Егер жүйе теріс нәтижеге қол жеткізсе, онда алынған деректерді өңдеу 
жүргізілмейді. Бұл жағдайда жүйе ақпаратты қайта сұрайды. Бірнеше 
қанағаттанарлықсыз әрекеттен кейін онкүндік селектор таңдалған объектіден 
ажыратылады және жүйе кодталған ақпараттағы қатені көрсететін дабыл 
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береді. Команданы үзу үшін дәл осындай сигнал компьютерге жіберілуі 
мүмкін. 

Деңгей өлшегіштер көрсеткіштерінің қайталануын тексеру үшін жүйе 
таратқышпен жабдықталған, ол мекенжайды таңдағаннан кейін және басқару 
пультіндегі қашықтан тексеру түймесін басқаннан кейін тиісті деңгей 
өлшегішті тексеруді қамтамасыз етеді. 

Кедергі термометрлері температуралық селекторлардың (рид-реле) 
көмегімен сұралады. Сауалнама тиісті деңгей өлшеуішпен қатар жүргізіледі. 
Температура таңдағыштары таңдаған термометрлер компенсациялық өлшеу 
күшейткішіне қосылады, ол алдымен өлшенген мәндерді сызады, содан кейін 
оларды аналогтық сигналға айналдырады. Шығу кезінде қосылған Аналогты-
сандық түрлендіргіш аналогтық сигналды басқару тақтасында және сандық 
басып шығару құрылғысында тіркелген сандық ақпаратқа өзгертеді. 

Басқару және индикациялау таблосы мынадай элементтерден тұрады: 
 адресті таңдауды басқару органдары; 
 үш декадтық жиынтыққа арналған үш он қатарлы батырмаларды 

таңдаңыз; 
 бір қашықтан тексеру түймесі бар; 
 бір температураны көрсету батырмасы; 
 бір төтенше сигнал түймесін басыңыз. 
 дабыл беретін оптикалық сигнал құрылғыларының түрлері: 

 кернеу қосулы; 
 деңгей өлшегіштің қоректену кернеуі жоқ; 
 деректерді жіберудегі қате; 
 температура күшейткіштің жұмыс ауқымынан тыс; 
 жоқ мекенжайды таңдау; 
 қашықтан тексерудің жауап сигналы немесе резервуарды 

калибрлеу туралы мәліметтердің болмауы. 
Тақтада келесі параметрлер индекстеледі: 

 мекен – жайы-үш декада; 
 деңгей-бес декада; 
 температурасы – төрт декада көрсете отырып, белгіге және кіші 

разрядты 10-1. 
Интерфейс. Компьютермен жұптастыру құрылғысы компьютердің 

кірісі мен шығысы мен Миниглект жүйесі арасындағы сигналдардың толық 
бөлінуін қамтамасыз етеді. Npog бағдарламалық жасақтамасы жүйеге іске 
қосу пәрменін қолдана отырып, қажетті мекен-жайды орнатады, ал мини-
интеллект жүйесі қажетті ақпарат болған кезде бағдарламаның үзілуіне 
жауап береді. Нәтижесінде машина уақыты үнемделеді, ал бағдарламаның өзі 
қарапайым ішкі бағдарламаны қажет етеді. Сонымен қатар, бөлгіш құрылғы 
жеке жад құрылғылары арқылы компьютерге мекен-жайын көрсете отырып 
және авариялық сигналдың шифрын шеше отырып, режимнің авариялық 
өзгеруі туралы ақпаратты жіберуге мүмкіндік береді. 
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Жүйенің құрамына резервуарлардың жағдайын сипаттайтын 20-ға 
дейін өлшенген шамаларды көрсететін электронды-сәулелі түтіктегі дисплей 
кіреді. 

 
1.6. Газдардың сипаттамасы 
 
1.6.1. Бастапқы ұғымдар мен анықтамалар. Газдарды тасымалдау 

және сақтау бойынша бірқатар технологиялық міндеттерді шешудің қазіргі 
деңгейі идеалды және нақты газдардың заңдарын қолданумен байланысты. 
Осыған байланысты жабдықтың сипаттамаларын анықтауға байланысты 
жылу есептеулерінің белгілі бір әдістерін қолданатын мамандар, ең алдымен, 
табиғи газдардың негізгі түсініктері мен анықтамаларын нақты игеруі, 
идеалды газдар заңдарының қолданылу шекарасын білуі және табиғи 
газдардың термофизикалық қасиеттерін анықтай алуы керек. 

Алу әдісіне және физика-химиялық қасиеттеріне байланысты барлық 
газдарды шартты түрде табиғи және жасанды деп бөлуге болады. Табиғи газ 
қазіргі уақытта қалалар мен елді мекендер жүйесіндегі отынның негізгі түрі, 
Химия өнеркәсібі үшін құнды шикізат болып табылады. Табиғи газдардың 
үш негізгі тобы бар: 

 таза газ кен орындарынан алынған газдар (құрғақ газдар); негізінен 
98% дейін Метаннан тұрады%; 

 газ конденсаты кен орындарынан алынған газдар; құрғақ газдан және 
конденсат қоспасынан (бензин, лигроин, керосин) тұрады); 

 мұнаймен бірге мұнай кен орындарының ұңғымаларынан алынған 
ілеспе газдар газ бензині мен пропан-бутан фракциясының қоспасынан 
тұрады. 
Жасанды газ қатты және сұйық отындарды термиялық өңдеу, сондай-ақ 

көмірді жерасты газдандыру нәтижесінде алынады. Бұл газдардың негізгі 
құрамы-көміртегі тотығы, сутегі және азот. 

Кез-келген газдың күйі әдетте күй параметрлері деп аталатын 
шамалармен сипатталады. Ең көп таралған күй параметрлері: тығыздық, 
қысым, температура. Сонымен қатар, масса, жылу сыйымдылығы, жұмыс, 
жылу, энтальпия, энтропия және т. б. сияқты ұғымдар кеңінен қолданылады. 

Газ массасы (G) оның инерттілік қасиетін, яғни алынған қозғалысты 
немесе тыныштық күйін сақтау қасиетін сипаттайды. Газдың массасы 
килограммен өлшенеді. 

Газдың тығыздығы әдетте газ массасының оның көлеміне қатынасы 
немесе оның көлемінің бірлігіндегі газ массасы ретінде анықталады: 

.       (1.17) 
Газдың тығыздығы  кг/м  немесе г/см өлшенеді. Табиғи газдарды 

құбыр арқылы тасымалдаудың бірқатар мәселелерін шешкен кезде 
салыстырмалы газ тығыздығы ұғымы қолданылады, яғни бірдей жағдайда газ 
тығыздығының құрғақ ауаның тығыздығына қатынасы: 

.                                                                (1.18) 
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Газдың 0 ° C және атмосфералық қысымдағы тығыздығын оның 
молярлық массасымен  анықтауға болады: 

,   (1.19) 
мұндағы 22.41 - кез-келген газдың 0 ° C және атмосфералық қысымдағы бір 
киломольдің көлемі, м . 

Киломол дегеніміз заттың сандық жағынан оның молярлық массасына 
тең килограмдағы мөлшері. Мәселен, мысалы, О2 оттегінің киломолі 32 кг-ға 
тең, көміртегі диоксиді СО2-ның киломолі 44 кг және т.б. (1 киломоль = 1000 
моль). 

Газдарды құбыр арқылы тасымалдау мәселелерін шешу кезінде 
көбінесе газдың сығылуы, қызуы, салқындауы және т.б. нәтижесінде оның 
тығыздығының өзгеруімен айналысу керек. Бұл жағдайда газдың массасы , 
әрине, тұрақты болып қалады, ал тығыздық тек газ көлемінің  өзгеруіне 
байланысты өзгереді. Бұл жағдайда газдың нақты көлемі  - газдың 
тығыздығына кері мән тұжырымдамасымен жұмыс істеу ыңғайлы: 

.     (1.20) 
Қысым әдетте дененің бетіне перпендикуляр әсер ететін күштің сол 

беттің бірлігіне қатынасы ретінде анықталады: 
                                                         ,          (1.21) 

мұндағы  - дененің бетіне қалыпты әсер ететін күш;  
- дененің жұмыс күшіне перпендикуляр бетінің ауданы. 

Егер дененің бетіне қолданылатын күш  ньютонмен (Н), ал бетінің 
ауданы  шаршы метрмен (м2) өлшенсе, онда қысым бірлігі шаршы метрге 
ньютон болады (Н/м2 ). Бұл қысым бірлігі Паскаль (Па) деп аталады. 
Паскальмен қатар, есептеу тәжірибесінде 1000 Па - ға тең килопаскаль (кПа) 
және 106 Па-ға тең мегапаскаль (МПа) қолданылады 

Сұйықтықтар мен газдардың қысымы  абсолютті қысымды анықтау 
үшін барометрлік типтегі аспаптармен немесе артық қысымды анықтау үшін 
манометрлік  типтегі аспаптармен өлшенеді. Абсолютті қысым, мысалы, 
резервуарларда, құбырларда және т. б. манометрлік қысым  мен қоршаған 
ортаның абсолютті қысымының  қосындысы ретінде анықталады , мысалы, 
барометрмен өлшенеді: 

.                                           (1.22) 
Егер ыдыстардағы сиретуді өлшеу үшін манометр түріндегі аспаптар 

пайдаланылса, онда оларды вакуумметрлер деп атайды. Бұл жағдайда газдың 
абсолютті қысымы арақатынаспен анықталады: 

 ,                                              (1.23) 
мұндағы  - сұйылту деп аталатын және вакуумметрмен өлшенетін кемедегі 
қысым мен қысым арасындағы айырмашылық. 

Барлық есептелген коэффициенттерге тек абсолютті газ қысымы мен Р 
сұйықтығының мәні кіретінін есте ұстаған жөн. 
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Температура-бұл газдың күйін, оның жылу дәрежесін анықтайтын 
маңызды термодинамикалық параметр. Инженерлік тәжірибеде газдың 
температурасын өлшеу кезінде екі температура шкаласы қолданылады: 
Цельсий шкаласы және Кельвин шкаласы. Келвин градусындағы температура 
көрсеткіштері Цельсий градусымен өлшенген температурадан 273,16 
градусқа артық. Мысалы, егер газдың температурасы = 20 °C болса, онда 
оның абсолютті температурасы = 273,16 + 20 = 293,16 К және т. б. 

Механиканың әдеттегі анықтамасындағы жұмыс-бұл дененің (газдың) 
қозғалу жолындағы қозғалыс бағытында әрекет ететін күштің  өнімі. Газ 
құбырларындағы газдың қозғалысы жағдайында газ айдау агрегаттарының 
(ГАА) жұмысы оның кинетикалық энергиясын өзгертуге, ағынның ауырлық 
центрінің орнын өзгертуге және құбырдың қабырғасына газдың үйкеліс 
күштерін жеңуге бағытталған 

**, 
                                
                               (1.24) 

мұндағы ,  -тиісті 1 және 2 қималардағы газдың сызықтық жылдамдығы; 
g  - еркін құлауды жеделдету; 

iz  - газ құбырының қаралып отырған нүктесінің биіктігі бойынша 
орналасуы; 

**- үйкелістің нақты жұмысы. 
Газ тасымалының техникалық есептеулерінде және газ айдау 

агрегаттарының көрсеткіштерін анықтауда термодинамикалық процесс 
ұғымы маңызды. Термодинамикалық процесс дене күйінің кез-келген 
өзгеруін білдіреді. Бұл жағдайда процесс қандай да бір газ параметрінің 
тұрақты мәні туралы шартпен (мысалы, = const, = const және т.б.) немесе 
процесте қандай да бір әсердің нөлге тең болуы туралы шартпен (мысалы, 
жұмыс процесінде жылу алмасу нөлінің теңдігі және т. б.) айқындалуы 
мүмкін. Көбінесе олар процестің жалпыланған тұжырымдамасын қолданады, 
бұл жағдайда оны политропты процесс деп атайды. Политропты процесс - 
мұнда дененің барлық параметрлері бір уақытта өзгеруі мүмкін (қысым, 
көлем, температура), жылу беру немесе шығару және т. б. 

Газдың массалық шығыны-бұл уақыт бірлігінде құбырдың көлденең 
қимасы арқылы өтетін газдың массасы (кг/с): 

,    (1.25) 
мұндағы  - газ массасы (  уақытындағы);  

 - осы бөлім арқылы газ өтетін уақыт. 
Демек, уақыт бірлігіне газ құбырының көлденең қимасы арқылы өтетін 
газдың мөлшері ретінде анықталатын ағынның массалық жылдамдығы 
туралы түсінік пайда болады (кг/м с): 

,       (1.26) 
мұндағы  - газдың массалық шығыны;  

- газ құбырының көлденең қимасының ауданы. 
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Газдың көлемдік шығыны-уақыт бірлігінде газ құбырының қимасы 
арқылы өтетін көлем бірлігіндегі газ мөлшері (м /с): 

                                    , (1.27) 
мұндағы  - газ көлемі, м ;  

 - газ көлемі қарастырылып отырған бөлім арқылы өтетін уақыт. 
Көлем мен көлем шығыны әдетте белгілі бір температура мен белгілі 

бір қысымға жатады. Газбен жабдықтау жүйелерін есептеу кезінде көлем 
шығыны 0 °C температурада және 760 мм рт қысымда анықталады.(1,03 ата 
немесе 0,101 МПа) немесе 20 °С температурада және 0,101 МПа қысымда. 

Тиісінше, сызықтық жылдамдық газ құбырының көлденең қимасы 
арқылы ағын жағдайында газдың көлемдік шығыны ретінде анықталады 
(м/с): 

,                                 (1.28) 
мұндағы С-газ құбырындағы газдың сызықтық жылдамдығы; 
Q  - берілген қысым мен температурада ағын жағдайында газдың көлемдік 

шығыны. 

Массалық және сызықтық С жылдамдық арасында қарапайым 
байланыс бар: . Есептеулерде жаппай жылдамдық 
ұғымын қолдану ыңғайлы, өйткені сызықтық жылдамдықтан 
айырмашылығы, ол тұрақты көлденең газ құбыры үшін өзгеріссіз қалады. 

Газдардың ылғалдылығы газ мөлшерінің бірлігіндегі су буларының 
санын сипаттайды. Газ құбырлары арқылы тасымалданатын газ, өкінішке 
орай, әрдайым ылғалдың белгілі бір мөлшерін қамтиды, бұл конденсаттың 
пайда болуына әкеледі, сорылатын газдың мөлшерін азайтады және 
құбырдың коррозиясын тудырады. Газдың абсолютті және салыстырмалы 
ылғалдылығы туралы түсініктерді ажыратыңыз. Абсолютті ылғалдылықты 
массалық абсолютті ылғалдылық және көлемдік абсолютті ылғалдылық деп 
санауға болады. Бірінші жағдайда ылғалдылық су буының газ мөлшеріне 
қатынасы ретінде анықталады:  ; екіншісінде-су буы мөлшерінің 
газ көлеміне қатынасы ретінде: . Газдардың салыстырмалы 
ылғалдылығы белгілі бір жағдайларда мүмкін болатын су буының  нақты 
мөлшерінің қатынасы ретінде анықталады: 

 (1.29) 
Салыстырмалы ылғалдылық бу мен қаныққан будың тығыздығының 

қатынасы, сондай-ақ су буының парциалды қысымы мен сол 
температурадағы қаныққан бу қысымының қатынасы арқылы анықталады. 
Ылғал бу белгілі бір температура мен қысым кезінде будың ең көп мөлшері 
болған кезде қаныққан деп аталады: 

,                 (1.30) 
мұндағы  - будың тығыздығы;  

 - қаныққан будың тығыздығы;  
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 - су буының парциалды қысымы; 
Ps- қаныққан будың қысымы. 
Газдардың жылу сыйымдылығы. Газ құбырларының жылу есептеулерінде 
көбінесе газдың нақты жылу сыйымдылығы ұғымын қолдануға тура келеді. 
Газдың нақты жылу сыйымдылығы-белгілі бір процесте заттың (немесе 
көлемнің) масса бірлігін бір градусқа қыздыру үшін қажет жылу мөлшері: 

,                     (1.31) 
мұндағы  - оны температурадан температураға дейін қыздыру 
процесінде газ массасының(немесе көлемінің)бірлігіне жүргізілген жылу 
мөлшері ; 

және -сәйкесінше газдың бастапқы және соңғы температурасы. 
Іс жүзінде изобарлық және изохорлық процестердің жылу 

сыйымдылығы жиі қолданылады. Бұл жылу сыйымдылығы изобар және 
изохор деп аталады және сәйкесінше және  белгіленеді . Жылу 
сыйымдылығы - температура мен қысымға байланысты айнымалы мән, ал 
идеалды газдар үшін-тек температура. (1.29) теңдеуімен анықталған жылу 
сыйымдылығы орташа жылу сыйымдылығы  деп аталады және  
нақты жылу сыйымдылығына қарағанда және  белгілі бір температура 
үшін анықталады. 
 
Кесте 1.14. - КДж/ (кг °С) тұрақты (атмосфералық) қысымдағы кейбір 
газдардың массалық жылу сыйымдылығы 
Температура  

 °С  
Оттегі  

 О  
Азот 
N  

Сутегі 
 Н  

Көмірқышқы
л газы CO  

Су  
Н О  

Метан  
СН  

Ауа   

0  0,917  1,010  14,21  0,820  1,855  2,190  1,005  
100  0,925  1,038  14,35  0,871  1,867  2,471  1,005  
200  0,938  1,047  14,43  0,913  1,888  2,800  1,013  
300  0,950  1,051  14,46  0,950  1,913  3,206  1,017  
400  0,967  1,056  14,49  0,984  1,938  3,650  1,030  
500  0,980  1,060  14,52  1,013  1,968  4,104  1,038  
600  0,992  1,073  14,56  1,042  2,001  4,545  1,051  
700  1,005  1,089  14,60  1,066  2,030  4,991  1,063  
800  1,017  1,101  14,66  1,088  2,064  - 1,072  
900  1,026  1,109  14,72  1,109  2,097  - 1,084  
1000  1,034  1,118  14,79  1,126  2,131  - 1,093  
1100  1,042  1,130  14,87  1,143  2,164  - 1,101  
1200  1,051  1,139  14,95  1,160  2,194  - 1,109  
1300  1,059  1,147  15,04  1,172  2,227  - 1,118  
1400  1,063  1,155  15,13  1,185  2,257  - 1,126  
1500  1,072  1,164  15,22  1,197  2,286  - 1,130  
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Процестің берілген температуралары аралығындағы газдың орташа 
жылу сыйымдылығы процестің орташа арифметикалық температурасының 
мәні бойынша анықталады , яғни, орташа жылу сыйымдылығын  

 табу үшін процестің орташа температурасын  білу керек . Орташа 
температураның  табылған мәні бойынша арнайы кестелерді пайдалана 
отырып анықталады (1.14-кесте.) газдардың жылу сыйымдылығы. 

Практикалық есептеулерде орташа жылу сыйымдылығын қатынасы 
бойынша анықтау оңай: 

,                         (1.32) 
мұндағы  и  - процестің басында және соңында табиғи газдың 
энтальпиясы. 
Энтальпия мәндері берілген газ немесе зат үшін тиісті кестелер немесе 
диаграммалар бойынша анықталады. 

Газ қоспалары. Табиғи газдар-бұл химиялық өзара әрекеттеспейтін 
бірнеше таза заттардан тұратын қоспасы: метан СН , этан С Н , пpoпан      
С Н , бутан С Н  және басқа көмірсутектер. Сондықтан қоспаның 
маңызды сипаттамаларының бірі оның құрамы болып табылады. Қоспаның 
құрамы әдетте қоспаға кіретін компоненттердің массалық немесе моль 
концентрациясын табу арқылы анықталады. Жоғарыда айтылғандай, "моль" 
ұғымы оның моль массасына санмен тең граммдағы заттың мөлшерін, ал 
киломоль - оның моль массасына санмен тең келетін килограмдағы заттың 
мөлшерін білдіреді. Мысалы, оттегінің Киломолы О2 32 кг, метанның 
киломолы СН4 - 16,04 кг және т.б. табиғи газ компоненттерінің физикалық 
сипаттамалары 1.15-кестеде келтірілген. 

Компоненттің массалық концентрациясы  - бұл компоненттің 
массасының бүкіл қоспаның массасына қатынасы : 

            ,            (1.33) 

.                                       (1.34) 

Қоспаны құрайтын компоненттердің барлық массалық 
концентрацияларының қосындысы: 

.                             (1.35) 
 

Тиісінше, газдар қоспасының изобарлық жылу сыйымдылығы анықталады: 

,                                                   (1.36) 

мұндағы  - қоспаның і-ші компонентінің массалық үлесі; 
Срi -ші компоненттің изобарлық жылу сыйымдылығы; 
п- қоспадағы компоненттер саны. 

Моль концентрациясы -бұл компоненттің киломольдер санының  
киломолдардың жалпы санына  қатынасы : 
                                                          ,                                                      (1.37) 
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.                           (1.38) 

Қоспаны құрайтын компоненттердің барлық моль 
концентрацияларының қосындысы: 

.         (1.39) 

 
Кесте 1.15-табиғи дәке компоненттерінің физикалық сипаттамалары 
Газ құрамының 
компоненті 

Фopмула  Мольдік 
маccа  

Тығыздығы
, кг/м  

Ауаға 
қатысты 

тығыздық  

Сұйылту 
температурасы, 

°С  

Метан  СН  16,04  0,72  0,55  -161,5  
Этан  С Н  30,07  1,36  1,05  -89  
Пpoпан  С Н  44,09  2,02  1,55  -42  
Бутан  С Н  58,12  2,70  2,08  -1  

Пентан  С Н  72,15  3,22  2,50  +36  
Гексан  С Н  86,18  - 3,00  +68  
Этилен  С Н  28,05  1,26  0,98  -104  
Пpoпен  С Н  42,08  1,92  1,48  -48  
Бутен  С Н  56,10  2,60  2,00  -6  
Пентен  С Н  70,13  3,13  - - 

Ацетилен  С Н  26,04  1,17  0,31  -84  
Бензол  С Н  78,11  3,48  - - 

Көміртек оксиді CO  28,01  1,25  0,97  -192  
Көмірқышқыл газ  CO  44,01  1,98  1,53  -78  
Күкірт сутек H S  34,08  1,54  1,19  +46  
Азот  N  28,02  1,25  0,97  -196  
Оттегі  O  32,0  1,43  1,10  -186  
Сутегі   Н  2,02  0,09  0,07  -253  
Су буы   Н O  18,02  0,77  0,59  +100  

 
Осы  компоненттің массасы мен осы компоненттің моль санына  

қатынасы оның моль массасын сипаттайды  және бүкіл қоспаның массасы 
 мен қоспаның моль санына қатынасы қоспаның моль массасын  

сипаттайды: 
;       .                                                                     (1.40) 

Жоғарыда келтірілген қатынастарды ескере отырып, қоспаның орташа 
моль массасы арақатынаспен анықталады: 
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                                       (1.41) 
 

Идеал газ қоспасы компоненттерінің моль концентрациясы оның 
көлемдік концентрациясына сандық түрде тең, олар қоспаның қысымы  
мен температурасы кезінде осы компоненттің көлемінің бүкіл  қоспасының 
көлеміне  қатынасы ретінде анықталады, осыған байланысты газ қоспасы 
компоненттерінің көлемдік концентрациясы кейбір жағдайларда қысымның 
қатынасы арқылы да анықталады: 

,                                                (1.42) 
мұндағы  - газ компонентінің парциалды қысымы; 

- қоспаның жалпы қысымы. 
Табиғи газдың құрамы әдетте хроматографиялық талдауды қолдана 

отырып, бірлескен зертханалармен газ құбырларында реттеледі. 
Газдардың жану жылуы. Жану жылуы немесе отын ретінде газдың 

калориялық мәні - бұл бірліктің жыныстық жануы кезінде бөлінетін жылу 
мөлшері қалыпты стандартты жағдайларда (қысым, температура) өлшенген 
мүліктің мөлшері (кг немесе м ). 

Жанудың жоғары  және төмен  жылуын ажыратыңыз. Жанудың 
жоғары жылуы-бұл сутегі қышқылымен түзілетін су буларының 
конденсациясын үйрете отырып, материалдың (кг немесе м3) бірлігінің 
жыныстық жануы кезінде бөлінетін жылу мөлшері (кДж). Төменгі жану 
жылуы-бұл су буларының конденсациясы кезінде бөлінетін жылуды 
үйретпестен қалыпты немесе стандартты жағдайларда материалдың бір 
бөлігінің жыныстық жануы кезінде бөлінетін жылу мөлшері (кДж). 
Жанармайдың жану жылуының сандық мәні негізінде газ тәрізді жылу 
қажеттілігі, сондай-ақ газ айдау қондырғылары мен басқа да газ шығаратын 
қондырғылардың тиімділігі анықталады. 

Есептеулерде, әдетте, газ шығаратын қондырғылардан шыққан 
демалушылардың жану өнімдерінің салыстырмалы түрде жоғары 
температурасы бар, бұл жану өнімдеріндегі су буларының конденсациясы 
жүретін раушан нүктесінің температурасынан әлдеқайда жоғары. 

Төменгі жану жылуының сандық мәндері 1.16-кестеде келтірілген газ 
тәрізді жылу компоненттерінің сериясы. 
Айта кету керек, әдебиеттерде газ тәрізді жылудың жекелеген 
компоненттерінің жану жылуы туралы мәліметтер жиі бір-бірінен 
ерекшеленеді. Бұл белгілі бір дәрежеде жылудың негізгі сипаттамаларын 
есептеудегі әртүрлілікке байланысты. 

Газ-ауа қоспаларының жарылу шегі. Жарылыс қауіпті газ-ауа 
концентрацияларының пайда болуын болдырмау, сондай-ақ осы қоспаның 
(жалын, ұшқын) тұтануының шығысының пайда болуы барлық жерде 
компрессорлық станциялардың қызмет көрсетуші персоналының негізгі 
міндеті туындайды. Газ-ауа қоспасының жарылуы кезінде ұшу аймағындағы 
қысым күрт көтеріліп, құрылыс конструкцияларының бұзылуына әкеліп 
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соғады, ал жалынның таралу жылдамдығы секундына жүздеген метрге 
жетеді. Мысалы, метан-ауа қоспасының өздігінен тұтану температурасы     
700 ° C, ал метан табиғи газдың негізгі компонентімен түзіледі. Оның газ кен 
орындарындағы құрамы 92-98% аралығында ауытқиды. 
 
Кесте 1.16- Табиғи газдың кейбір компоненттерінің жану жылуы 
Қоспаның құрамы  Метан 

СН  
Этан  

С  Н  
Пpoпан 
С Н  

Бутан  
С   Н  

Пентан  
С  Н  

Гексан  
С  Н  

Төменгі жану 
жылуы, кДж/м  

 
35880  

 
64450  

 
92940  

 
118680  

 
146130  

 
173760  

 
0,1 МПа қысымдағы газ-ауа қоспасының жарылуы кезінде шамамен 

0,80 МПа қысым дамиды. Газ-ауа қоспасы, егер оның құрамында 5-15% 
метан; 2-10% пропан; 2-9% бутан және т.б. болса, жарылады. Газ-ауа 
қоспасының қысымы артқан кезде жарылғыштық шектері тарылады. Айта 
кету керек, газдағы оттегінің қоспасы жарылыс қаупін арттырады. 

20 °С температурада және 0,1 МПа қысымда ауамен қоспадағы 
газдардың жарылу шектері мен аралықтары 1.17-кестеде келтірілген. 
 
1.17-кесте-20 °С температурада және 0,1 МПа қысымда ауамен қоспадағы 
газдардың жарылу шектері мен аралығы 

Газ Жарылу шегі, көлемі 
бойынша % 

Жарылу аралығы, 
көлемі бойынша % 

 төменгі жоғарғы     
Ацетилен  2,3  82,0  79,7  
Бутан  1,5  8,5  7,0  
Бутилен  1,7  9,0  7,3  
Сутегі  4,0  75,0  71,0  
Метан  5,0  15,0  10,0  
Нефтепpoмысл. газ  4,0  14,0  10,0  
Көміртек оксиді 12,5  75,0  62,5  
Табиғи газ   5,0  15,0  10,0  
Пpoпан  2,0  9,5  7,5  
Пpoпилен  2,2  9,7  7,5  
Этан  3,0  14,0  11,0  
Этилен  3,0  33,3  30,3  
 
1.6.2. Идеал газдар заңдары. Оларды қолдану салалары.  
Идеал газдар Клапейрон ( ) теңдеуіне бағынатын газдар болып 
саналады. Сонымен қатар, идеал дегеніміз-молекулааралық өзара әрекеттесу 
күштері жоқ газдар, ал молекулалардың көлемі нөлге тең. Қазіргі уақытта 
нақты газдардың ешқайсысы осы газ заңдарына бағынбайды деп айтуға 
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болады. Соған қарамастан, бұл нақты газ заңдары техникалық есептеулерде 
кеңінен қолданылады. Бұл заңдар қарапайым және нақты газдардың төмен 
қысымдағы және өте төмен емес температурадағы әрекетін жақсы 
сипаттайды, заттардың қанықтыру аймақтарынан және сыни нүктелерінен 
алыс. Ең кең таралған практикалық заңдар Бойль-Мариотт, Гей-Луссак, 
Авогадро және олардың негізінде алынған Клапейрон-Менделеев теңдеуі 
болды. 

Бойль-Мариотт заңы тұрақты температурада ( =const) абсолютті 
қысым мен идеал газдың нақты көлемінің көбейтіндісі тұрақты мәнді 
сақтайды ( =const), яғни абсолютті қысым мен нақты көлемнің көбейтіндісі 
тек температураға байланысты болады. Осыдан  = const болғанда, бізде: 

. (1.43) 
Гей-Люссак заңы тұрақты қысым кезінде (Р=const) идеалды газдың 

мөлшері температураның көтерілуіне тура пропорцияда өзгереді деп 
мәлімдейді: 

,                  (1.44) 

мұндағы  - °С температурасы мен Р қысымындағы газдың меншікті көлемі; 
ν0 -  = 0 °С температурада және сол қысымда  газдың меншікті көлемі ; 
а- 0 °C температурада идеалды газдардың көлемдік кеңеюінің 
температуралық коэффициенті, ол барлық қысымдарда бірдей мәнді 
сақтайды және барлық идеалды газдар үшін бірдей: 

                                            .                                                                                                                                    (1.45) 

Осылайша, Гей-Люссак заңының мазмұны келесі тұжырымға келеді: 
температура өзгерген кезде идеалды газдардың көлемдік кеңеюі және            

 = const сызықтық сипатқа ие, ал көлемдік кеңеюдің температуралық 
коэффициенті  идеалды газдардың әмбебап тұрақтысы болып табылады. 

Бойль-Мариотт және Гей-Люссак заңдарын салыстыру идеалды 
газдардың күйін теңдеуге әкеледі: 

                                                                                  ,                                                                                      (1.46) 
 
мұндағы  -газдың меншікті көлемі;  

 - газдың абсолютті қысымы; 
 - идеал газдың меншікті газ тұрақтысы; 
- идеал газдың абсолютті температурасы: 

  

                                              (1.47) 
 
 

Нақты газ тұрақтысының физикалық мәні  - температура бір градусқа 
өзгерген кезде Р= const процесінде нақты жұмыс. 

Авогадро заңы идеалды газдың  бір моль мөлшері газдың табиғатына 
тәуелді емес және заттың қысымы мен температурасымен ( ) толық 
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анықталады деп тұжырымдайды. Осы негізде бірдей қысым мен 
температурада алынған әртүрлі газдардың моль мөлшері бір-біріне тең 
екендігі айтылады. Егер  -газдың меншікті көлемі, ал -моль массасы 
болса, онда моль көлемі (моль көлемі) тең  болады . Әр түрлі газдар 
үшін бірдей қысым мен температурада бізде: 

.                          (1.48) 
Газдың меншікті моль көлемі жалпы жағдайда тек қысым мен 

температураға байланысты болғандықтан,  теңдеудегі көбейтінді (1.48) - 
барлық газдар үшін бірдей мән бар, сондықтан оны әмбебап газ тұрақтысы 
деп атайды: 

   , Дж/кмоль·К.                                                                   (1.49) 
(1.49) теңдеуінен жеке газдардың меншікті газ тұрақтылары олардың 

моль массалары арқылы анықталады. Мысалы, азот үшін ( ) нақты газ 
тұрақтысы болады 

                                 = 8314/28 = 297 Дж/(кг·К).                                                                                                                                              (1.50) 

G кг газ үшін, осыны ескере отырып , Клапейрон теңдеуі келесі түрде 
жазылады: 

   ,     (1.51) 

мұндағы  - мольдегі зат мөлшері . 1 кмоль газ үшін: 
                                                                                           (1.52) 

Орыс ғалымы Д. И. Менделеев алған соңғы теңдеу көбінесе 
Клапейрон-Менделеев теңдеуі деп аталады. 

Қалыпты физикалық жағдайдағы идеалды газдардың моль көлемінің 
мәні (t=0 °C және P= 101,1 кПа) : 

= 22,4 м /кмоль.                                       (1.53) 
 

Нақты газдардың күй теңдеуі көбінесе нақты газдың идеалдан 
ауытқуын ескере отырып , оған z түзетуін енгізе отырып, Клапейрон теңдеуі 
негізінде жазылады 

,                                                   (1.54) 
мұндағы  - арнайы номограммалар бойынша немесе тиісті кестелерден 
анықталатын сығылу коэфициенті. 
Сурет. 1.26 табиғи газдың z мөлшерінің сандық мәндерін  қысымға, ауаның 
салыстырмалы тығыздығына  және оның температурасына  байланысты 
анықтау үшін номограмма әкелінді . Ғылыми әдебиеттерде коэффициент 
сығылады z әдетте газдың келтірілген параметрлеріне (қысым мен 
температура) байланысты анықталады: 

;     ,                                                                         (1.55) 
мұндағы ,  және  - тиісінше, газдың келтірілген, абсолютті және 
критикалық қысымы; 
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,  және  - тиісінше, газдың төмен, абсолютті және критикалық 
температурасы. 

 

 
      

Сурет 1.28. - , ,  тәуелді z –тің номограмма есептуі 
 
Кесте 1.18-кейбір заттардың критикалық параметрлері 

Заттар  Критикалық  
температура , °С  

Критикалық қысым  
, МПа  

Азот, N   -149,9  3,34  
Оттегі, О  -118,4  0,51  
Метан, СН  -82,6  4,60  
Этан, С Н  32,3  4,80  
Пpoпан, С Н  96,7  4,20  
Аммиак, NH  132,3  1,13  
Пентан, С Н  197,2  0,33  
Су, Н O  374,15  2,21  
Ауа   -140,7  0,38 

 
Критикалық қысым дегеніміз-температураны жоғарылату арқылы 

сұйықтықты буға айналдыруға болмайтын қысым. 
 
Критикалық температура-бұл қысымның жоғарылауы кезінде буды 

конденсациялауға болмайтын температура. 
Кейбір газдар үшін критикалық параметрлердің сандық мәндері 1.18-
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кестеде келтірілген. 
 
1.6.3. Табиғи газдар мен олардың компоненттерінің технологиялық 

сипаттамалары. Елдің таза газ кен орындарының табиғи газдарында 
қоспаның негізгі компоненті метан СН болып табылады , оның құрамы 
көлемі бойынша 92-ден 98% - ға дейін құрайды. Қалған 2-8% метанның           
"туындылары " - метан мен азоттың гомологтары. Жоғарыда айтылғандай, 
таза газ кен орындарынан басқа, газ конденсаты деп аталатын кен орындары 
бар. Конденсат жеңіл бензин фракцияларынан және қоспадан түсу қабілеті 
бар сұйытылған көмірсутекті газдардан тұрады. 

Газ кен орындарының аталған екі түрінен басқа, мұнай кен 
орындарымен байланысты мұнай кен орындары туралы түсінік те бар. 
Мұндай газдардағы метанның мөлшері көлемі бойынша 30-дан 90% - ға 
дейін ауытқиды. Бұл газ бетіне көтерілген мұнайдан арнайы тұзақтарда 
шығарылады. Әдетте өндірілетін мұнайдың 1 тоннасында қалыпты 
физикалық жағдайда 200-400 м3 газ болады. 

Газ құбырлары арқылы айдалатын табиғи газдарда көп мөлшерде 
болатын метанның жылу физикалық қасиеттері толығымен дерлік және 
табиғи газдардың қасиеттерін анықтайды. 

Метан СН-көмірсутектердің ең жеңіл түрі, оның қалыпты физикалық 
жағдайдағы тығыздығы 0,717 кг/м3 құрайды . Оның тығыздығының ауа 
тығыздығына қатынасы 0,554 құрайды. 

Метан-түссіз, иіссіз газ. Бұл улы емес, бірақ ауада жоғары 
концентрацияда тұншығуды тудырады. 0,1 МПа қысымда және - 162°С 
температурада ол сұйылтылады. 

Гомологиялық қатардағы метаннан кейін этан С2Н6 жүреді. Тығыздығы 
бойынша бұл газ ауаға жақын; 0,1 МПа қысым мен 20 °C температурада оны 
идеалды газ ретінде қарастыруға болады. Таза газ кен орындарының табиғи 
газдарында Этан пайызының үлесі ғана бар. Табиғи газдың құрамындағы 
Этан мөлшерінің артуы оның жану жылуын арттырады. Осыған сәйкес этан 
отынның газ түзілуінің құнды құрамдас бөлігі болып табылады. 

Келесі қаныққан көмірсутек-пропан С3H6. Пропан ауадан 1,5 есе ауыр. 
Пропан мен Этан құрамындағы айырмашылық пропан молекуласында бір 
СН2 тобының болуына байланысты. Берілген гомологиялық қатардың әрбір 
келесі көмірсутегі гомологиялық айырмашылық тобы деп аталатын СН2 
тобының алдыңғысынан ерекшеленеді. Пропан таза газ кен орындарының 
табиғи газдарында салыстырмалы түрде аз мөлшерде кездеседі. Оның көп 
бөлігі газ конденсаты кен орындарының табиғи газдарында кездеседі. 

Пропан оңай сұйылтылады. Атмосфералық қысымда оның сұйылту 
температурасы -43 °C. Қысым төмендеген кезде сұйытылған пропан оңай 
буланып кетеді, бұл оны аз қысыммен сұйытылған күйде сақтауға және 
тасымалдауға, қолданар алдында газ тәрізді күйде қайта газдандыруға және 
жағуға мүмкіндік береді. 

Бутан С4Н10 - екі изомері бар газ-н. бутан және изобутан. 0,1 МПа 
қысымындағы екі изомер де сұйық күйге оңай өтеді. Бұл қысым кезінде Н. 
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бутан - 0,5°C температурада сұйықтыққа айналады, ал изобутан - 10,5°C 
температурада болады, сондықтан бутан пропан сияқты оңай сұйылтылып, 
сұйытылған көмірсутек газдарының негізін құрайды. Этан, пропан және 
Бутанның ішінара қысымы өте аз, сондықтан газ қоспасында оларды идеалды 
газдар деп санауға болады. 

Көмірсутектерден басқа, табиғи газдардың құрамына азот, 
көмірқышқыл газы немесе көмірқышқыл газы және оттегі кіретін жанбайтын 
газдар кіреді. 

N2 Азот-диатомды түссіз газ, иісі мен дәмі жоқ. Азот іс жүзінде 
оттегімен әрекеттеспейді, сондықтан ол инертті газ ретінде қарастырылады. 
Көптеген табиғи газдарда оның мөлшері 0,5-3% құрайды. 

CO2 көмірқышқыл газы-бұл аздап қышқыл иісі мен дәмі бар түссіз 
ауыр Co газы. Бұл газ жануға қабілетті емес. Ауадағы көмірқышқыл газының 
мөлшері жоғары болған кезде (көлемі бойынша 5-10%) бұл газ тұншығуды 
тудырады. Табиғи газдағы көмірқышқыл газының мөлшері әдетте көлемі 
бойынша 1% - дан аспайды. 

0,1 МПа қысым кезінде көмірқышқыл газы сұйық күйін айналып өтіп, 
78 °C температурада қатты күйге өтеді. 

O2 оттегі-түссіз, иіссіз және дәмсіз газ. Қалыпты физикалық жағдайда 
оттегінің тығыздығы 1,34 кг/м3 құрайды. Жану процесінде оттегі 
тотықтырғыш рөлін атқарады. Газ тәрізді отындағы оттегінің қосындысына 
жарылыс қауіпсіздігі тұрғысынан да, жабдықты коррозиядан қорғау 
мақсатында да көлемі бойынша 1% - дан аспайтын мөлшерде рұқсат етіледі. 

 
1.6.4. Табиғи газдардың құбыржол көлігінің энерготехнологиялық 

міндеттерін шешуді термодинамикалық қамтамасыз ету. Газды құбыр 
арқылы тасымалдау процестерін жылу техникалық есептеулерде және газ 
айдау агрегаттарының жұмыс көрсеткіштерін анықтауда термодинамикалық 
шамалардың үлкен жиынтығы қолданылады: газдың тығыздығы, изобар ( ) 
және изохор ( ) жылу сыйымдылығы, Джоуль-Томсон коэффициенті  
Джоуль-Гей-Луссак коэффициенті  және адиабатикалық, 
изоэнтальпиялық, изотермиялық және т. б. термодинамикалық процестердің 
бірқатар көрсеткіштері. 

Табиғи газдардың жылу техникалық сипаттамалары, әдетте, күй 
теңдеуі мен термодинамиканың дифференциалдық қатынастарын қолдана 
отырып, процестің тиісті параметрлерін күй теңдеуінің тәуелсіз 
айнымалыларымен байланыстырады. 

Табиғи газдардың сипаттамаларын анықтау әрқашан толығымен жүзеге 
асырылуы мүмкін, егер бастапқы параметрлер қарастырылып отырған 
процестегі нақты жұмысты анықтауға мүмкіндік берсе. 

Шынында да, адиабатикалық процесс үшін термодинамиканың бірінші 
басталу теңдеуінен ( =0): 

 
                                                                                            (1.56) 

рС

vС hD
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                    кезінде                                             (1.57) 
                                немесе                                                                             (1.58) 

  
Нақты газ үшін оның энтальпиясы ( ) екі айнымалының функциясы 

ретінде анықталады - температура ( ) және қысым (  ), ; 
идеал газдар үшін-тек бір температураның ( ) функциясы ретінде,
. 

Осыған байланысты нақты газ үшін энтальпия  болған кезде 
интегралдық түрдегі нақты жұмыс қатынас арқылы анықталады: 
                             ,                                    (1.59) 

мұндағы  және  - процестің бастапқы және соңғы температурасы 
сәйкесінше; 

Р1 и Р2 - процесстегі газдың бастапқы және соңғы қысымы, сәйкесінше; 
 - Джоуль-Томсон коэффициенті немесе дроссельдік процестің 

изоэнтальпиялық (дроссельдік) процестегі қысымы өзгерген кезде газ 
температурасының өзгеруін көрсететін сипаттамасы 
 ( = const). 

Идеал газдар үшін бұл мән нөлге тең, сондықтан идеал газдар үшін 
теңдеудің нақты жұмысы (1.43) оң жақтың бірінші терминімен ғана 
анықталады: 

                                                  .                                        (1.60) 
Метан үшін Джоуль-Томсон коэффициентінің сандық мәндері 1.18-

кестеде келтірілген. 
Джоуль-Томсон коэффициентінің оң мәні қалыпты температура мен 

қысым кезінде көптеген табиғи газдардың тұншығуын сипаттайды. 
Сондықтан газ әртүрлі кедергілер арқылы қозғалғанда (реттеуші клапандар, 
сүзгілер және т.б.), әсіресе қысымның күрт төмендеуімен оның 
температурасы төмендейді, бұл құбырлардың, құлыптау, реттеу және өлшеу 
құрылғыларының қатып қалуына әкеледі. Бұл құбылыс дроссельдеу әсері деп 
аталады. 

Айта кету керек, кейбір жағдайларда дроссельдеу газды қыздырумен 
бірге жүреді. Джоуль-Томсон коэффициенті бұл жағдайда теріс мәнді 
қабылдайды. 

Бірқатар технологиялық мәселелерді шешкен кезде, атап айтқанда 
центрифугалық супер зарядтағыштардың жоғарыда аталған сипаттамаларын 
құру кезінде сығымдау процестерін есептеуде бастапқы термодинамикалық 
шамалар емес  , олардың комплекстері  және т. б. 
болуы керек. 
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Кесте 1.18. -Температура мен қысымға байланысты метан үшін Джоуль-
Томсон коэффициентінің мәні (  ) 

Қысым, 
МПа 

 (°С/МПа)-тың  температурадағы , °С шамасы 

0,10 5,6 4,8 4,1 3,5 3,0 2,6 
0,52 5,5 4,7 4,0 3,4 3,0 2,6 
2,50 5,0 4,3 3,6 3,1 2,6 2,3 
5,15 4,5 3,8 3,3 2,8 2,4 2,1 
10,3 3,6 3,2 2,7 2,5 2,1 1,9 
 
Бұл кешендерді пайдалану есептеулерді жеңілдетіп қана қоймайды, 

сонымен қатар әр жағдайда осы процесте оларды ортаға келтірудің дұрыс 
тәсілін таңдауға, орташа мәндерге сәйкес кешенді құру кезінде            
қосымша қателіктерге жол бермеуге мүмкіндік береді,                                             
мысалы  және т. б. 

Нақты газдарға арналған кешен  негізінен температураға 
байланысты. 90-100% диапазонында метан бар табиғи газдар үшін оны 
анықтау үшін келесі эмпирикалық теңдеуді қолдануға болады: 

,                                  (1.61) 
мұндағы  - газдағы метанның моль мөлшері, бірлік үлесі. 

Нақты газдар үшін маңызы бар, мысалы, супер зарядтағыштағы газдың 
қысылу жұмысын теңдеу арқылы (1.58) анықтау оңай, супер зарядтағыштағы 
температура мен газ қысымының айырмашылығы туралы мәліметтер бар. 

Сур. 1.28-1.31 газ құбыры арқылы табиғи газды тасымалдаумен 
байланысты жылу техникалық есептеулерді жүргізу кезінде жиі 
қолданылатын негізгі термодинамикалық шамалар мен кешендер келтірілген. 
Сондықтан олар үшін қысым мен температураның өзгеру диапазоны 
магистральдық газ құбырларының жұмыс режимдеріне тән жағдайларға 
байланысты таңдалады. 

Магистральдық газ құбырларының жұмыс режимдеріне тән 
температура мен қысымның әртүрлі мәндеріндегі табиғи газдардың барлық 
негізгі термодинамикалық сипаттамалары 1.21 және 1.22 кестелерде 
келтірілген, онда P - қысым (МПа), k - адиабат көрсеткіші, z - газдың сығылу 
коэффициенті, ρ - газдың тығыздығы (кг/м3), h - энтальпия (кДж/кг), Pv – 
zRT-ға тең потенциалдық функция(кДж/кг), Cp - изобарлық жылу 
сыйымдылығы кДж/(кг°с), CpDh - кешен (кДж/кг•МПа), Dh - Джоуль-Томсон 
коэффициенті (°С/МПа). 
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Кесте 1.19 - Табиғи газдардың негізгі термодинамикалық сипаттамалары 
         

1  2  3  4  5  6  7  8  9 
3,0  1,313  0,940  21,66  575,9  138,5  2,359  9,706  4,114  
3,2  1,316  0,936  23,19  573,7  138,0  2,377  9,686  4,075  
3,4  1,320  0,932  24,73  571,5  137,5  2,394  9,665  4,036  
3,6  1,324  0,928  26,28  569,2  137,0  2,412  9,641  3,997  
3,8  1,328  0,924  27,85  567,0  136,4  2,430  9,616  3,957  
4,0  1,331  0,920  29,43  564,8  135,9  2,448  9,590  3,917  
4,2  1,335  0,917  31,02  562,6  135,4  2,467  9,561  3,876  
4,4  1,339  0,913  32,62  560,4  134,9  2,485  9,531  3,835  
4,6  1,343  0,909  34,23  558,2  134,4  2,504  9,499  3,794  
4,8  1,347  0,905  35,86  555,9  133,9  2,523  9,466  3,752  
5,0  1,350  0,902  37,50  553,7  133,3  2,542  9,431  3,710  
5,2  1,354  0,898  39,15  551,5  132,8  2,561  9,394  3,668  
5,4  1,358  0,895  40,81  549,3  132,3  2,581  9,355  3,625  
5,6  1,362  0,891  42,49  547,0  131,8  2,600  9,315  3,582  
5,8  1,366  0,888  44,18  544,8  131,3  2,620  9,273  3,539  
6,0  1,369  0,884  45,89  542,6  130,8  2,640  9,229  3,496  
6,2  1,373  0,881  47,60  540,4  130,2  2,660  9,184  3,452  
6,4  1,377  0,877  49,33  538,1  129,7  2,680  9,136  3,409  
6,6  1,381  0,874  51,08  535,9  129,2  2,701  9,087  3,365  
6,8  1,385  0,871  52,84  533,7  128,7  2,722  9,037  3,320  
7,0  1,388  0,868  54,61  531,4  128,2  2,742  8,985  3,276  
7,2  1,392  0,864  56,40  529,2  127,7  2,763  8,931  3,232  
7,4  1,396  0,861  58,20  527,0  127,1  2,785  8,875  3,187  

 
1.20-кесте-5 МПа орташа қысымдағы температураға байланысты метанның 
құрамы 97% табиғи газ параметрлерінің мәні 

         

273,2  1,368  0,874  41,37  502,2  120,9  2,618  10,50  4,391  
278,2  1,360  0,881  40,33  515,2  124,0  2,595  10,94  4,214  
283,2  1,357  0,889  39,34  528,1  127,1  2,575  10,41  4,041  
288,2  1,354  0,895  38,40  540,9  130,2  2,557  9,90  3,873  
293,2  1,350  0,902  37,50  553,7  133,2  2,542  9,43  3,710  
298,2  1,347  0,908  36,64  566,5  136,5  2,529  8,98  3,553  
303,2  1,344  0,914  35,82  579,2  139,6  2,519  8,57  3,402  
308,2  1,341  0,919  35,04  591,9  142,7  2,511  8,18  3,258  
313,2  1,338  0,924  34,28  604,5  145,8  2,505  7,82  3,121  
318,2  1,334  0,928  33,57  617,1  149,0  2,502  7,48  2,991  
323,2  1,331  0,933  32,88  629,6  152,1  2,502  7,18  2,870  

 

P k z  h Pv рC hрDС hD

Т k z  h Pv рC hрDС hD
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Кесте 1.20 жалғасы 
328,2  1,328  0,936  32,22  642,1  155,2  2,504  6,90  2,758  
333,2  1,322  0,943  30,97  667,0  162,5  2,515  6,4  2,560  

 
 

 
Сурет 1.29. - Потенциалды функцияның бірінші (нүктелі) және екінші 

(тұтас сызық) құрамдардың табиғи газдары үшін қысым   мен 
температураға  тәуелділігі 

      
 

Сурет 1.30. - Бірінші (пунктир) және екінші (тұтас сызық) құрамдардың 
табиғи газдары үшін шаманың қысым  мен температураға  тәуелділігі 

Pv
P

T

hрDС
P T
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Сурет 1.31. - Изобарлық жылу сыйымдылығының  бірінші (1) және 
екінші (2) құрамдардың табиғи газдары үшін қысым  мен температураға  

тәуелділігі 
 
 

рС
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Сурет 1.32. - Адиабата К көрсеткішінің бірінші (1) және екінші (2) 
құрамдардың табиғи газы үшін Р қысымы мен Т температурасына тәуелділігі 

 
1.7. Газ және сұйықтық шығын өлшегіштерінің құрылымдары 

 
Көбінесе іс жүзінде газдар мен сұйықтықтардың шығынын тікелей 

құбырларда өлшеу қажет. Осындай құрылғылардың бірі-Вентуридің 
құбырлы шығыны (сілеусін. 1.32). 

Вентури шығын өлшегішін тігінен де, көлденең де орнатуға болады. 

 
Сурет 1.33. - Вентури шығын өлшегішінің сызбасы 
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Вентури шығын өлшегішінен басқа, газ шығыны көбінесе өздігінен 
жазатын дифференциалды қысым өлшегіштері бар дроссельдік 
құрылғылармен өлшенеді. 

Дроссель құрылғысының жұмыс принципі Вентури шығын өлшегіші 
сияқты, газ құбырына қарағанда аз көлденең қимасы бар газ құбырында 
орнатылған өлшеу диафрагмасына байланысты қысым айырмашылығының 
өзгеруіне негізделген. 

Компрессорлық станциялар мен мұнай дайындау қондырғыларында газ 
шығынын үздіксіз өлшеу үшін дифференциалды және статикалық қысымды 
жазу механизмдері мен сағат механизмінен диаграмма жетегі бар ДП-430 
және ДП-632 дифференциалды манометрлері кеңінен қолданылады. 

В-40 спутнигіне және А спутнигіне қосылған ұңғымалар 
сұйықтығының (мұнай, мұнай + су) дебиттері тор-1 мұнайының 
тахометриялық шығысымен өлшенеді. 

Тор-1 шығын өлшегіші (сурет. 1.33) екі негізгі бөліктен тұрады: 
турбиналық сұйықтық есептегіші және қуат көзі. 

 
 
1-шығын өлшегіш корпусы; 
2-доңғалақ; 
3-экран (рефлектор); 
4-төмендету редукторы; 
5-магниттік ілінісу; 
6-санау механизмі; 
7-кабель; 
8-обтекатель 
 

Сурет 1.34. -ТОР-1 сұйықтығының автоматты шығын өлшеуішінің 
схемасы 
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Есептегіштің жұмыс принципі-өткен сұйықтықтың көлеміне 
пропорционалды доңғалақтың айналу санын өлшеу. 8-ші айналымнан өтетін 
сұйықтық 2-ші доңғалақтың көлбеу пышақтарына түсіп, доңғалақты 
айналмалы қозғалысқа келтіреді, ол 4-ші редуктор мен 5-ші магниттік ілініс 
арқылы 6-шы механизмге өтеді. 6-есеп механизмінің көрсеткіштері 0,1 м3 
бөлу бағасымен алты разрядты барабанды интегратордан және 0,005 м3 бөлу 
бағасымен co шкаласынан алынады және 7-кабель арқылы БМА-ға беріледі. 
Co-ның бір осінде 6 есептеу механизмінің көрсеткісі екі тұрақты магниті бар 
дискіні айналдырады, олар магнитті басқарылатын контактіден өтіп, құрылғы 
арқылы өтетін әр 0,05 м3 сұйықтық арқылы жабылады. 

2-доңғалақтан кейін сұйықтық 3-экранға тиіп, бағытын 180° өзгертеді 
және құрылғыдан терезелер арқылы шығады. Өлшеу диапазоны 3 – тен 30 
м3/сағ – қа дейін ауытқиды, шығын кезінде өлшеу қателігі 3-тен 5 м3/сағ - 
±5%, 5-тен 30 м3/сағ - ±2,5%. 

ТОР-1 арқылы өткен мұнай шығыны тор-1 көрсеткіштері мен ылғал 
өлшегіш датчигінің көрсеткіштері арасындағы айырмашылық ретінде 
автоматты түрде анықталады. 

Қазіргі уақытта мұнай мен эмульсияның шығынын өлшеу үшін жаппай 
Шығын өлшегіштер кеңінен қолданылады, олардың құрылғысы төменде 
келтірілген. 

Классикалық жаппай шығын өлшегіштер. Сур. 1.34 сұйықтық пен 
газдың массалық шығынын, температурасын, тығыздығын, концентрациясын 
және көлемдік шығынын өлшеуге арналған бір қисық өлшеу құбыры бар E 
сериялы MFS 3000 шығын өлшегішін көрсетеді. 

 
 

Сурет 1.35. - E сериялы MFS 3000 шығын өлшегіші 
 
Осы шығын өлшегіштің сипаттамасы E сериялы MFS 3000 шығын өлшегіші: 

 шағын шығындарға арналған арнайы нұсқа- 0,006-дан 33,3кг/мин-ға дейін; 
 өлшеу қателігі (массалық шығын): 
 сұйықтықтың мәні: өлшенген мәннің 0,15% - дан кем; 
 сұйық газдар: өлшенген мәннің 1,0% - дан кем. 
 жұмыс температурасы: -50 +200 oc дейін; 
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 қоршаған ортаның температурасы: -40-60 oc; 
 300 барға дейін жұмыс қысымы; 
 өлшеу құбыр материалдары: болат 1.4435, Hastelloy C22; 
 тұрақты шығыс сигналдары:ағымдағы(3-ке дейін),импульстік,Hart®, RS485. 

Сұйықтықтар мен сұйытылған газдардың массалық шығынын, 
температурасын, тығыздығын, концентрациясын және көлемдік шығынын 
өлшеуге арналған екі параллель қисық өлшеу түтіктері бар MFS 2000 Р 
сериялы шығын өлшегіші суретте көрсетілген.1.34. 

Р сериялы MFS 2000шығын өлшегішінің сипаттамасы: 
 1,5-тен 2000 кг/мин дейінгі диапазондағы шығындарды өлшеңіз.; 
 өлшеу қателігі (массалық шығын) өлшенген мәннің 0,15% - ы мәнінен 

кем; 
 жұмыс температурасы -50-ден +200 oC-ге дейін; 
 қоршаған ортаның температурасы: -40-60 oC; 
 63 барға дейін жұмыс қысымы; 
 құбыр өлшеу материал: н / ж Болат 1.4435; 
 нақты шығыс сигналдары: ағымдағы (3-ке дейін), импульстік; 
 жарылыстан қорғау 

 
 

Сурет 1.36. -  Р сериялы MFS 2000шығын өлшегіші  
"G+" сериялы MFM 4085 тікелей құбырлы ағын өлшегіші 1.36суретте 

көрсетілген. 
"G+"сериялы MFM4085 тура құбырды шығын өлшегішінің 

сипаттамасы: 
 шағын қысым жоғалту - тегіс және тікелей құбыр өлшеу; 
 15 кг/сағ және 360,000 кг/сағ дейін.; 
 өлшеу қателігі (жаппай тұтыну) мәні: өлшенген мәннің 0,15% - дан 

кем; 
 жұмыс температурасы: -25 +150 oc дейін; 
 қоршаған орта температурасы: -30 - 60 oc; 
 жұмыс қысымы 63 барға дейін; 
 құбырдың өлшеу материалдары: титан немесе цирконий қорытпасы; 
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 нақты шығыс сигналдары: ағымдағы (3-ке дейін), импульстік; 
 жарылыстан қорғау 

 

 
 
Сурет 1.37. - "G+" сериялы MFM 4085 тура құбырлы шығын өлшегіші 
 
Сұйық өнімдердің жоғары және төмен шығындарына арналған 

жаппай Шығын өлшегіштер. Шығын өлшегіш CORIMASS G + Class 
(сурет.1.37.) мөлшерлеу процестерінде дәл мөлшерлеуге, сондай-ақ ең аз 
шығындарды өлшеуге жарамды. Құрылғылардың номиналды өлшемдері 
оларды 10 г/мин 3000 кг/мин дейінгі сұйық және газ тәрізді өнімдерді өлшеу 
үшін пайдалануға мүмкіндік береді 

 

 
Сурет 1.38. - Шығын өлшегіш CORIMASS G+ Class 
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Өндіріс процесінде масса-бұл басқа параметрлер әсер етпейтін жалғыз 
физикалық шама. Тығыздықтың, қысымның, температураның, тұтқырлықтың 
және ағын профилінің өзгеруі өлшеу нәтижелеріне әсер етпейді. 

Өлшеу принципі келесіге негізделген. Кориолис күштері тербеліс 
жүйелерінде масса тербеліс осінен алыстағанда немесе оған жақындағанда 
пайда болады. Мұны қарапайым мысал келтіреді. Өлшеу құбыры а-в осіне 
қатысты өзгереді. Сұйықтық бөлшектері өлшеу құбыры арқылы 
"v"жылдамдығымен өтеді. 

Қарама-қарсы бағытта құбырдың екі жартысында әрекет ететін 
Кориолис күштері (Fc) жаппай тұтынуға тура пропорционал. 

А және В токтарының арасында сұйықтық бөлшектері төменнен 
жоғары бұрыштық жылдамдыққа дейін жылдамдайды. Бұл үдеткіш 
бөлшектердің массасы бұрыштық жылдамдыққа қарама-қарсы бағытта Fc 
Кориолис күштерін тудырады. 

В және С токтарының арасында сұйықтық бөлшектері баяулайды, бұл 
бұрыштық жылдамдық бағытында Кориолис күштерін тудырады. 

Кориолис күштері негізгі деформацияға қолданылатын өлшеу 
құбырының өте аз деформациясын тудырады. Өлшеу құбырының алынған 
қозғалысы индуктивті өлшеу сенсорларымен алынады. 

Өлшеу құбыры арқылы өтетін сұйықтықтың массалық ағынына тікелей 
қатысты өлшенетін шама өлшеу сигналын тиісті өңдеу арқылы алынады. 

Резервуарлардағы сынамаларды алу және мұнай деңгейін өлшеу 
жұмыстарын орындау кезінде мұнай және мұнай өнімдерімен жұмыс істеу 
кезінде қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау 
қажет. 

Жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың құрамы ҚР СТ 
12.0.003-2010 белгіленген шекті жол берілетін концентрациядан (ШЖК) 
аспауы тиіс. 

Тасымалданатын сынама алғыштар соққы кезінде ұшқын шығармайтын 
материалдан (алюминий, қола, жез және т.б.) дайындалуы тиіс. 

Мұнай немесе мұнай өнімінің сынамасын алу және деңгейін өлшеу 
бақылаушының (дублердің) қатысуымен жүргізіледі. Бұл жағдайда сіз мұнай 
немесе мұнай өнімдері буларының ингаляциясын болдырмау үшін желге 
қарсы тұруыңыз керек. 

Құдықтарда, шұңқырларда және басқа да ойықтарда жұмыстарды 
орындау кезінде ПШ-1 немесе ПШ-2 шлангілі өздігінен соратын 
газқағарларды қолдану керек. 

Газ қауіпті жерлерде, сондай-ақ құрамында күкіртсутегі бар мұнай 
және мұнай өнімдері бар жерлерде жұмыстарды орындау кезінде ҚР СТ 
12.0.003-2010 бойынша А, В, Г, КД және т.б. маркалы Фу-13 Сүзгіш 
газқағарды қолдану қажет. Сынама алу және деңгейді өлшеу орындарында 
жарылыстан қорғалып орындалған шырақтар орнатылуы тиіс. Жарықсыз 
жерлерде сынамаларды іріктеу кезінде жарылыстан қорғалып орындалған 
тасымалданатын шамдарды пайдалану керек. Тасымалданатын шамдар жер 
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білігінің немесе резервуар паркінің қоршауының артына қосылады және 
өшіріледі. 

Жұмыстар ҚР СТ 12.0.003-2010 талаптарына сәйкес статикалық электр 
жинамайтын материалдардан жасалған арнайы киіммен және аяқ киіммен 
жүргізіледі. 

Тасымалды сынама алғышты бекіту үшін иілгіш, ұшқын шығармайтын 
металл арқанды пайдаланады. Электр өткізгіш емес материалдардан 
жасалған бауларды (жіптерді және т.б.) қолданған кезде олардың бетіне көп 
желілі, ұшқын шығармайтын, сынама алғышпен қосылған оқшауланбаған 
металл өткізгіш бекітілуі тиіс. Сынамаларды алу алдында трос немесе 
өткізгіш резервуардың немесе көлік құралының элементтерімен жерге 
тұйықталуы тиіс. 

Найзағай кезінде ашық ауада мұнай немесе мұнай өнімдерінің 
сынамаларын алуға тыйым салынады. 

Мұнай деңгейін өлшеу кезінде резервуарға батырылған бөліктердің 
беттері электростатикалық зарядтың жиналуын болдырмау үшін жеткілікті 
өткізгіштігі бар өлшеу құралдарын пайдалану керек. Сондай-ақ батырылатын 
бөліктердің беттері соғылған кезде ұшқын шығармайтын материалдардан 
дайындалуы тиіс. 

 
Практикалық тапсырмалар мен бақылау сұрақтары 

 
Практикалық тапсырма 1.1 

 
Резервуарда V = 75 м3 өлшеу люгінен резервуардың ортасына дейінгі 

қашықтық l = 3870 мм өлшеу люгіне қарай резервуардың еңісі 1:200, одан     
n =0,005. 

Өлшенген деңгейлер: 
 су ағымы һв = 35 мм; 
 мұнай өнімдері мен судың жалпы мөлшері h = 3200 ММ. 
Су мен мұнайдың түзетілген жалпы деңгейін анықтаңыз. 
Шешім: 
Еңіске түзету (1.3) ∆h= n . l = -3870 . 0,005 = - 19 мм. 
Түзетілген деңгей: 
 су ағымы һви =35-19 = 16 мм; 
 мұнай өнімі мен судың жалпы мөлшері h = 3200-19 = 3181 ММ. 

 
Практикалық тапсырма 1.2. 
 
Табиғи газ компоненттерінің моль концентрациясын және оның орташа 

моль массасын газ компоненттерінің келесі көлемдік құрамы кезінде 
анықтаңыз: метан СН  = 94%, этан С Н  = 3%, пpoпан С Н = 1,5%, бутан 
С Н = 0,5%, көмірқышқыл газы CO = 1,0%. 

4 2 6 3 8

4 10 2
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Шешімі. Теңдеу бойынша компоненттердің моль концентрациясы (1.37): 
= 0,94;  = 0,03; = 0,015;  = 0,005;  = 0,01.          

(1.41) теңдеуі бойынша компоненттердің моль массаларының сандық 
мәндерін ескере отырып,: 

=0,94·16,04+0,03·30,07+0,015·44,09+0,01·58,12=17,37 кг/кмоль. 

 
Практикалық тапсырма 1.3. 
 
Компоненттердің келесі пайыздық құрамына ие табиғи газдың 

жануының төменгі жылуын анықтаңыз: метан СН4 = 94%; этан  С Н = 3%; 
пpoпан С Н  = 1,5%; бутан С Н  = 1%; пентан С Н = 0,5%. 

Шешімі. Отынның жануының төменгі жылуын есептеу мынадай 
формула бойынша жүргізіледі 

, 

 
мұндағы - қоспа компоненттерінің жану жылуы; - қоспа компоненттерінің 
пайыздық құрамы. 

Осы жағдайға қатысты біз аламыз: 
= 35880·0,94 + 64450·0,03 + 92949·0,015 + 118680·0,01+ 

+146130·0,005 = 38672 кДж/м . 
 
Отынның жануының массалық жылуын (кДж/кг) айқындауға көшу осы 

жағдайларда газдың тығыздығын пайдалана отырып жүзеге асырылады 
  
[ ,кДж/кг = ( кДж/м ) / , кг/м ]. 
 
Газдың жану жылуын қалыпты жағдайлардан стандартты жағдайға 

қайта есептеу мынадай формула бойынша жүргізіледі 
 

(20°С) = (0°С) . 

 
Қолданыстағы талаптарға сәйкес газ өнеркәсібі жүйесінде жылу 

техникалық есептеулер жүргізу кезінде отынның жануының номиналды 
төмен жылуы 34541 кДж/м3 тең болып қабылданады . 

 
Практикалық тапсырма 1.4 
 
Көлемі 50 м3 резервуардағы метан мөлшерін келесі жағдайларда 

анықтаңыз: резервуардағы газдың температурасы t =20 °c, резервуардағы 
манометрлік  қысым - 5,1 МПа, бөлмедегі абсолютті қысым  = 99,08кПа 

метr этан.r проп.r бут.r уг.газ.r
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Шешімі. Резервуардағы газдың абсолютті температурасы 
 

= 273,16 + 20 = 293,16 К. 
 
Резервуардағы газдың абсолютті қысымы 
 

= 5,1 + 99,08 · 10  = 5,2 МПа.  
 
Метанның меншікті газ тұрақтысы 
 

= 8314/16,04 = 518,36 Дж/(кг К).  
 
Баллондағы метанның тығыздығы 

 

 = 34,22 кг/м  

 
Резервуардағы метан мөлшері 
 

 34,22 · 50 =1711 кг. 
 
Бақылау сұрақтары 
 
1. Сыртқы және ішкі экономикадағы көмірсутектердің рөлі. 
2. Мұнай дегеніміз не, оның құрамы? 
3. Отынның булануы деп нені атайды? 
4. Фракция деп нені атайды? 
5. Мұнайдың, мұнай өнімдерінің және газдың ерекше қасиеттері. 
6. Мұнайды, мұнай өнімдерін және газды сандық есептеу әдістері. 
7. Мұнай, оның өнімдері мен газды өлшеу құралдары мен әдістемелері. 
8. Өлшеу нәтижелерін өңдеу. 
9. Өлшеудің дәлдік нормалары. 
10. Мұнай өнімдерінің шығыстарын есепке алу және мұнай базалары 

бойынша статистикалық есептілік. 
11. Мұнайды, оның өнімдерін және газды коммерциялық 

пьезометриялық есептеу аппаратурасы. 
12. Резервуарлық  парктерді басқарудың автоматтандырылған 

жүйелері. 
13. Өнімді қабылдау, жеткізу шарттары мен  құбырлардағы мөлшерін 

есептеу. 
14. Мұнай, мұнай өнімдері мен газдардың жіктелуі. 
15. Мұнайдың, мұнай өнімдерінің және газдың негізгі пайдалану 

қасиеттері. 
16. Тауар-есептік операцияларын жүргізудің шетелдік тәжірибесі. 

tTT  0

0PPP m  3

 /RR

16,27336,518
102,51 6





vRT

P 3

 VG ·  
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Бөлім 2. МҰНАЙДЫ, МҰНАЙ ӨНІМДЕРІН ЖӘНЕ ГАЗДЫ 
ҚҰБЫРЖОЛДАР АРҚЫЛЫ ҚАБЫЛДАУ, АЙДАУ ЖӨНІНДЕГІ 
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТІ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ 
 
Модульге қысқаша шолу 
 

Бұл модуль мұнай, мұнай өнімдері мен газды қабылдау, айдау 
бойынша технологиялық процесті басқаруды зерттейді 

Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушы технологиялық процесті 
бақылауды және басқаруды ұйымдастыра және жүзеге асыра алады. 
Модульде мұнай, мұнай өнімдері және газ тасымалдау түрлері, тасымалдау 
ережелері туралы жалпы мәліметтер бар. Құбыр өнімдерін тасымалдау 
туралы білім толығырақ сипатталған. Тұтқырлығы жоғары және тез қататын 
майларды тасымалдауда қолданылатын айдаудың арнайы әдістері 
зерттелуде. Сондай-ақ модульде басқарудың автоматтандырылған жүйесі 
арқылы басқару және мониторинг функцияларын зерделеу көзделген. 

Қажетті материалдар: 
1. Сұйық көмірсутектерді тасымалдаудың заманауи мәселелері: 

монография / Ю. Д. Земенков , В.В. Голик, М. Ю. Земенкова [және т. б.]; 
Ресей Федерациясының ғылым және жоғары білім министрлігі, Тюмень 
индустриалды университеті. - Тюмень: ТИУ, 2019. - 344 б. 

2. Магистральдық газ құбырларын пайдалану, оқу құралы. Тюмень 
мемлекеттік мұнай-газ университеті 2002 жыл, 525 Б. 

3. Коннова г. в. көлік жабдықтары және мұнай мен газды сақтау. Оқу 
құралы. Басылым: Финикс, Ростов-на-Дону, 2006, 128 б. 

4. Болат құбырларының құбырлары, бөлшектері және қосылыстары; 
5. Құбыржол арматурасы, бақылау-өлшеу аспаптарының бөлшектері және 

компенсаторлар; 
6. Мұнай және мұнай өнімдерін шығару кезінде бөлгіштің қозғалыс 

жылдамдығын анықтауға арналған зертханалық қондырғы; 
7. Мұнайды, мұнай өнімдерін және газды құбыржолдар арқылы 

қабылдаудың, айдаудың технологиялық процесін бақылау және басқару 
жөніндегі стенділер, макеттер, схемалар 

 
2.1. Мұнай, мұнай өнімдерінің көлігі туралы жалпы мәліметтер 

 
Көлік (лат. араластыру) - мысалы, мұнай өнеркәсібінде мұнайды, мұнай 

өнімдерін кәсіпшілік, сақтау, өңдеу орындарынан тұтынушыға тасымалдауды 
жүзеге асыратын сала. 

Мұнай және мұнай өнімдерін тасымалдау темір жол, су, автомобиль, 
құбыржол көлігімен, сондай-ақ мұнай базалары, газ қоймалары желісімен 
жүзеге асырылады. 

Көлік түрі көлік жолдарының жай-күйіне, тасымалдау көлеміне, мұнай 
жүктерінің сипатына, мұнай кәсіпшіліктерінің, мұнай өңдеу зауыттарының 
(МӨЗ), мұнай базалары мен тұтынушылардың орналасуына қарай 
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қолданылады. Көлік түрін таңдау кезінде басты мақсат – жеткізу мерзімін 
қысқарту кезінде жүк тасымалдаудың ең аз шығыны. 

Көліктің осы түрін таңдағанда оның кемшіліктері мен артықшылықтары 
ескеріледі. Белгілі болғандай, нақты шығындар неғұрлым аз болса, көлік 
магистралінің қуаты соғұрлым жоғары болады. Алайда жұмыстың 
маусымдылығы мен тасымалдау қашықтығы сияқты факторларды да 
назардан тыс қалдыруға болмайды. Мысалы, су көлігімен тек навигациялық 
кезеңде, ал теміржол және құбыр арқылы – жыл бойы тасымалдауға болады. 
Қысқа қашықтыққа тасымалдау кезінде олар автомобиль көлігін 
пайдаланады. 

Мұнай өнімдерін өте ұзақ қашықтыққа жеткізген жағдайда, көліктің бір 
түрімен шектелу мүмкін болмаған кезде, мұнай жүгін көліктің бір түрінен 
екіншісіне беруге тура келеді. Жүктерді көліктің бірнеше түрімен жылжыту 
аралас тасымалдау деп аталады. 
 
2.1.1. Теміржол көлігі. Темір жол көлігімен мұнай өнімдерінің барлық 
түрлері, мұнай және сұйытылған газдар тасымалданады. Статистикалық 
деректерге сәйкес мұнай мен газды тасымалдаудың негізгі көлемі құбыржол 
көлігімен жүзеге асырылады, бірақ сонымен бірге мұнай құю жүктерін 
тасымалдау үшін теміржол көлігі белсенді пайдаланылады, оның үлес 
салмағы мұнай құю жүктерін тасымалдаудың жалпы көлемінде жыл сайын 
шамамен 35-40% - ды құрайды. 2.1-кестеде. темір жол көлігімен мұнай 
өнімдерін тасымалдауды талдау нәтижелері келтірілген[3]. 

Мұнай мен мұнай өнімдері жүк көтергіштігі 25, 50, 60, 90 және 120 
тонна теміржол цистерналарында тасымалданады, көлемі 50 және 60 м3 
болатын төрт осьті цистерналар ең көп таралған. Цистерналар әмбебап ағызу 
аспаптарымен жабдықталады. Олар цистерна қазандығының төменгі бөлігіне 
орнатылады және мұнай өнімінің толық төгілуін қамтамасыз етеді. 

Қазандық қабырғасында қауіпті кернеулер туындауы мүмкін темір жол 
цистерналарындағы максималды рұқсат етілген қысымды және вакуумды 
шектеу үшін цистерналар серіппелі сақтандыру клапандарымен 
жабдықталады. 

Тұтқырлығы жоғары қатып қалатын мұнай өнімдерін тасымалдауға 
арналған цистерналар сыртқы бу күртешелерімен немесе қыздыруға арналған 
ішкі құрылғылармен жабдықталады. Бу жейдесі қатып қалған мұнай өнімінің 
қалған массасын ысытпай оның шекаралық қабатын жылытуды (ерітуді) 
қамтамасыз етеді. Ішкі жылытқыштары бар цистерналар, әдетте, цистерна 
жолда болған кезде жылу шығынын азайту үшін сыртқы жылу 
оқшаулауымен (термос цистерналары) жабдықталған. 
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Кесте 2.1.- Мұнай құю жүктерін тасымалдау үшін темір жолды 
пайдаланудың артықшылықтары мен кемшіліктері 

 Артықшылықтары  Кемшіліктері 
Барлық маусым. Теміржол әмбебап, 
өйткені ол жылдың кез келген уақытында 
және кез-келген ауа-райында бірдей 
жұмыс істейді. 

Құны. Мұнайды теміржол арқылы 
тасымалдау шығындары басқа 
тәсілдермен тасымалдау шығындарына 
қарағанда жоғары. 

Жылдамдық. Теміржол арқылы мұнайды 
жеткізу жылдамдығы салыстырмалы түрде 
аз (суға қарағанда әлдеқайда жылдам 
көлігімен). 

Жоғалту. Тиеу - түсіру жұмыстары 
кезінде мұнай шығыны жиі кездеседі, бұл 
цистерналарды пайдалану кезінде сөзсіз. 

Жеткізу географиясы. Темір жол 
жеткілікті үлкен аумақты қамтиды, 
сондықтан ауылшаруашылық және 
ауылшаруашылық салаларына тікелей 
жеткізу мүмкіндігі бар 

Арнайы жабдықтар. Теміржол арқылы 
тасымалдау тиеу және түсіру үшін арнайы 
жабдықтың болуын талап етеді, бұл 
тасымалдау шығындарын арттырады 

Көлемі. Теміржол арқылы сіз жеткілікті 
мөлшерде мұнай тасымалдай аласыз 

Желілерді төсеу. Кейде мұнайды шалғай 
аудандарға (немесе олардан) жеткізу үшін 
жаңа теміржол жолдарын салу керек 

 
Битумды өте баяу балқитын мұнай өнімі ретінде тасымалдау үшін 

бункерлік жартылай вагондар деп аталатын арнайы теміржол вагондары 
қолданылады. Олардың ерекшелігі-олар вагонның жақтауына орнатылған бу 
күртешесі бар (көлемі 11,8 м3) төрт бункерден тұрады. Бункердің тірек 
нүктелері толтырылған күйде оның ауырлық орталығы осы нүктелерден 
жоғары болатындай етіп орналастырылған және бункер оңай құлап кетеді 
(басып алу босатылған кезде). Битум қатайтылған күйінде түсіру алаңына 
шығарылады, содан кейін босатылғаннан кейін бункер бастапқы тік күйге 
оралады. 

Теміржол арқылы мұнай өнімдері контейнерлерде де тасымалданады. 
Контейнерлер-жүк көтергіштігі 2,5 және 5 тонна болатын шағын 
цистерналар, олар теміржол платформаларына орнатылып, тағайындалған 
жерге келгеннен кейін жүк машиналарына крандармен толтырылады. 
Контейнер цистерналарында негізінен майлар мен майлар тасымалданады. 
Майлар мен майлардың тұтқырлығы жоғары болғандықтан, контейнерлер 
босатылған кезде мұнай өнімдерін жылытуға арналған бу күртешелерімен 
жабдықталған. 

Мұнай базасына келетін теміржол цистерналарына мұнай өнімдерін 
төгу және құю арнайы төгу-құю құрылғыларында (эстакадаларда) 
жүргізіледі. 

Мұнай базасында цистерналар жақын станциядағы теміржол 
магистральдарына жанасатын кірме теміржолдар бойынша беріледі. 
Жүргізілетін операциялардың сипатына қарай кірме темір жолдар мұнай мен 
мұнай өнімдерін төгуге және құюға арналған негізгі жолдарға; қосалқы – 
ыдыстағы жүктерді және басқа да қосалқы материалдарды түсіру немесе тиеу 
үшін; озу – маневрлік жұмыстар үшін бөлінеді. Негізгі темір жолдарда төгу-
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құю операцияларына арналған құрылғылар орналастырылады, оларды 
олармен бірге төгу-құю фронты деп атайды. 

Мұнай өнімдерінің барлық түрлері «Темір жол көлігімен жүк 
тасымалдау ережелеріне» сәйкес темір жолдармен тасымалданады. Бұл 
Қағидалармен теміржол цистерналарын маршруттарға қалыптастыру тәртібі, 
мұнай жүктерін тасымалдау шарттары, теміржол маршруттарын ағызу және 
эстакадаларға құю үшін беру, теміржол бойынша толтырылған 
маршруттарды тапсыру ережелері, тиеу-түсіру операцияларына арналған 
уақыт нормалары, сондай-ақ техникалық пайдалануға қойылатын негізгі 
талаптар көзделген. 

 
2.1.2. Су көлігі. Су көлігімен мұнай, мұнай өнімдері және сұйытылған 

газдар тасымалданады. Су көлігі теңіз және өзен болып бөлінеді. Ол мұнай 
мен мұнай өнімдерін ел ішінде де, одан тыс жерлерде де тасымалдайды. 

Темір жол көлігімен салыстырғанда су тасымалдау бірлігіне отынның 
аз шығынын талап етеді, қызмет көрсететін персоналдың аз санымен, жүк 
көтерімділігінің бірлігіне металдың аз шығынымен және тасымалданатын 
жүктің салмағына қатысты өз салмағының аздығымен сипатталады. 

Теңіз көлігінің артықшылықтарына алыс қашықтыққа жүк көтергіштігі 
жоғары кемелерді пайдалану есебінен мұнай тасымалдаудың төмен өзіндік 
құны жатады. 

Өзен көлігімен мұнай өнімдері өзендерде орналасқан мұнай 
базаларына жеткізіледі. 

Өзен көлігінің артықшылығы-өзен жолдарының жоғары өткізу қабілеті 
және флотты бір өзен бассейнінен екіншісіне ауыстыру мүмкіндігі. 

Өзен көлігінің теріс қасиеттеріне қысқы кезеңде өзен тасымалы 
тоқтатылатындығын жатқызуға болады. Бұл ауыстырып тиеу пункттерінде 
немесе тұтынушыларда навигацияаралық мұнай қорларын құруға әкеледі. 
Мұнайды тиісінше жинақтау және ұзақ сақтау үшін кәсіпшіліктерде, МӨЗ-
дерде және су мұнай базаларында ірі резервуарлық сыйымдылықтар салуға 
тура келеді. 

Өзен көлігінің кемшіліктеріне желінің географиялық орналасуының 
мұнай жүк ағындарының толтырылуымен сәйкес келмеуі де жатады, бұл 
тасымалдау қашықтығын ұзартады және басқа көлік түрлерімен 
салыстырғанда мұнай құятын кемелердің төмен жылдамдығы. 

Мұнай құятын кемелер теңіз, өзен, көл және жүзу болып бөлінеді. Олар 
өздігінен жүретін және өздігінен жүрмейтін болуы мүмкін. 

Өздігінен жүзетін құю кемелерінің машина бөлімшелері болады; 
өздігінен жүрмейтін кемелер (баржалар) әртүрлі қуатты сүйрегіштердің 
көмегімен қозғалады. 
Мұнай құятын кеме мынадай көрсеткіштермен сипатталады: 

1) кеме шөгуімен – кеме тиелген тереңдікпен; шөгуді ватерсызықтың 
жағдайы бойынша анықтайды. Ватерсызық кемені су үсті және су асты 
бөліктеріне бөледі және бос кемеге сәйкес келетін бос (жеңіл) ватерсызық 
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деп аталады; максималды жүкпен кеменің шөгуіне сәйкес келетін ватерсызық 
жүк ватерсызығы деп аталады; 

2) су ығыстырғышпен – жүк ватерсызығына дейін жүк тиелген кеме 
ығыстырған су массасына тең (кеме мен жүктің жиынтық массасы кезінде); 

3) жүк көтергіштігі-тасымалданатын жүктің массасы; 
4) дедвейт-өзінің жүзгіштігі мен орнықтылығын жоғалтпай және жүріс 

жылдамдығын сақтай отырып кеме қабылдауы мүмкін, тасымалданатын мас-
су мен өз мұқтажы үшін жүкті (су, отын, багаж және азық-түлік) қамтитын 
жүктің толық массасы; 

5) орнықтылық – кеменің аударылмау, ал қисаю кезінде өз жағдайына 
оралу қабілеті, оған толқын, жел немесе біркелкі емес жүктеме келтіріледі. 
Кеменің көлденең бағыттағы еңісі, яғни оның борттарының біріне қарай 
қисаю деп, ал бойлық бағыттағы еңісі, яғни мұрын немесе артқы жағына 
қарай дифферент деп аталады; 

6) суға батпаушылық – кеменің корпуста тесілген кезде суда қалу 
қабілеті. Ол неғұрлым үлкен болса, кемені жеке герметикалық бөліктерге 
бөлетін бөлімдер соғұрлым көп болады. Қалқалар болмаған кезде қисайту 
немесе дифферент кезінде сұйық жүк нәтижесінде кеменің аударылуына 
әкелуі мүмкін орнықтылықты қамтамасыз ететін шектерден тыс қисаюды 
ұлғайта отырып, кеменің еңкею жағына ағу мүмкіндігін алады. Қисаюды 
болдырмау үшін бөліктерді (танктерді) тиеу және түсіру белгілі бір кезектілік 
бойынша жүргізіледі. 

Танкерлер мен баржалар жүк көтергіштігі жағынан да, дизайны 
бойынша да ерекшеленеді. Құрылымдық схема бойынша мұнай құятын кеме-
бұл болат жақтау (көлденең және бойлық байланыстары бар), оған қаптама 
бекітілген. Танкер корпусында үш негізгі бөлік бар – орта, мұрын, жем. 

Өрт қауіпсіздігіне байланысты танкердің ортаңғы бөлігі мұрыннан 
және артқы жағынан коффердам деп аталатын бос қуысты құрайтын қос 
өткізбейтін аралықтармен бөлінген. Кеменің қауіпті аймағын оның басқа 
бөліктерінен сенімді оқшаулау үшін Коффердам қарапайым сумен құйылады. 
Танкердің ортаңғы бөлігі су өткізбейтін арақабырғалардың көмегімен мұнай 
өнімі құйылатын бөліктерге (танктерге) бөлінген. Танктер мұнай жүктерін 
құю немесе айдау кезінде ашылатын қалқалардың төменгі бөлігінде 
орнатылған арнайы клинкеттер арқылы өзара хабарланады. Клинкеттерді 
басқару кеме палубасына шығарылды. 

Жеке бөліктердің болуы танкердің тұрақтылығын арттырады. Бір танкі 
бар авария (тесік немесе өрт) кезінде қалған танктер қорғалған                  
күйде қалады. 

Мұнай жүктерін айдау операцияларын орындау үшін, сондай-ақ ішкі 
айдау үшін жүк сорғыларымен жабдықталған сорғы (машина) бөлімі 
қолданылады. Алдыңғы бөлігінде ыдыста мұнай өнімдерін және құрғақ 
жүктерді тасымалдауға арналған құрғақ жүк трюмі, сондай-ақ шаруашылық 
жүктерге арналған бөлімше бар. 

Мұнай өнімдерін құю және айдау машина бөлімшесін бөліктерге 
қосатын құбыржолдар жүйесі бойынша жүргізіледі. Құю кезінде танкерді 
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айдау кезінде мұнай өнімдерінің өздігінен қозғалуын болдырмау үшін 
танктердің толығымен құйылуын бақылайды. Айдау кезінде мұнай 
өнімдерінің қозғалысы үлкен гидравликалық соққыларға және қабырға 
беріктігінің бұзылуына әкелуі мүмкін. Артқы жағында машина бөлімі, 
жанармай бактары, тұрғын үй-жайлар орналасқан. 

Көл-өзен танкерлерінің, теңіз танкерлерінен айырмашылығы, олардың 
төмен жүк көтергіштігі (10 – 12 мың тонна) түсіндірілгенге қарағанда, аз 
жауын-шашынға ие (кіші өзен тереңдігіне байланысты). 

Танкерлердің жағаға шығуға мүмкіндігі жоқ және рейдте тұр. Бұл 
жағдайда мұнай жүктері жүк көтергіштігі 100 тоннаға жететін лихтерлерге 
жүктеледі, Лихтерлер өздігінен жүретін және өздігінен жүрмейтін. 

Тұтқыр мұнай өнімдерін тасымалдау үшін баржалар жылытқыштармен 
жабдықталған, бұл ретте бу осы мақсаттар үшін сүйреткіштен немесе арнайы 
жүзбелі сорғы станцияларынан беріледі. 

Қазіргі уақытта аралас тасымалдар қолданылады. Аралас жүзудегі жүк 
кемелерінің түрі – мұнай таситын кемелер. Кенді орталық трюмге тиейді, ал 
мұнай өнімдерін борттық цистерналарға – әрбір борттан төртеуден құяды. 
Нефтерудовозда танкер немесе рудовоз үшін" бос " жүгірістер болмайды. 

Мұнай өнімдерін су магистральдары арқылы тасымалдау кезінде  
«Қазақтеңізкөлікфлоты» қағидалары сақталады. Бұл Қағидалармен кемені 
құюға, тиеу-түсіру операцияларына дайындау тәртібі, әртүрлі 
температуралық режимдер кезінде тасымалдау шарттары, жүйелердің 
герметикалығына және техникалық пайдаланудың басқа да шараларына 
қойылатын талаптар көзделген; сондай-ақ жүктің мөлшерін өлшеу және жүк 
құжаттарын ресімдеу тәртібі белгіленген. 

2.1.3. Автомобиль көлігі. Автокөлік мұнай өнімдерін тарату 
базаларынан тікелей тұтынушыға тасымалдауда кеңінен қолданылады. Ол 
мұнай өнімдерін теміржол немесе су жолдары арқылы жеткізу мүмкін емес 
жерлерде тиімді қолданылады. Автокөліктің негізгі мақсаты-дайын мұнай 
өнімдерін ірі мұнай базаларынан ұсақ мұнай базаларына жеткізу және одан 
әрі тұтынушыға жеткізу. Жеткізу автоцистерналармен, отын құйғыштармен 
жергілікті құбыржолдар арқылы айдау жолымен жүргізіледі. Автомобиль 
көлігінің үлесіне мұнай жүк тасымалдарының шамамен 20% - ы тиесілі. 

Автоцистерналар мұнай өнімдерін құюға арналған келте құбырды, 
тыныс алу клапанын, деңгейдің өзекті көрсеткішін, отынды құюға арналған 
сыналы тез әрекет ететін ысырманы, ұштықтары бар екі шлангіні және 
механикалық жетегі бар сорғыны қамтитын жабдықтар жиынтығымен 
жабдықталған. Жеке автоцистерналардың көлемі 40 м3 жетеді. Цистерна 
ішінде автомашинаның қозғалысы кезінде сұйықтықтың соққы толқынының 
күшін азайту үшін көлденең және бойлық толқын кесіктері орнатылған. 

Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін автоцистерналарда өрт 
сөндіргіштер және мұнай өнімдерін құю және төгу кезінде пайда болатын 
статикалық электрді бұру үшін цистерналар мен шлангілерді жерге қосуға 
арналған құрылғылар орнатылған. 
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Автоотынүлестірушілер деп сорғы-тарату жинағымен жабдықталған 
автоцистерналарды атайды.  Жанармай құю машиналары автокөліктерге, 
сондай-ақ  ауылшаруашылық машиналары мен ұшақтарға жанармай құюға 
арналған. Олар әдетте жүк машиналарының шассиіне орнатылады және 
тарату сорғысымен, құбыр өткізгішпен, қабылдау және тарату 
шлангтарымен, су өткізгіштерімен, сүзгілермен, есептегіштермен және басқа 
да бақылау-өлшеу құралдарымен жабдықталған. 

Автоотынүлестірушілер ақшыл мұнай өнімдерін сақтау және жолдар 
мен жерлердің барлық түрлері бойымен тасымалдау, сондай-ақ әр түрлі 
техникаларға жанармай құю үшін арналған. 

Сур. 2.1 цистерналардың көлденең қимасының пішіндері көрсетілген, 
ал суретте. 2.2 автомобиль шассиіне цистерналарды орнату схемалары және 
көлденең қиманың тіркемесі келтірілген (сурет. 2.1) тасымалданатын жүктің 
қасиеттерімен анықталады. Цистернаның (а) тік бұрышты нысаны 
тасымалданатын жүктің барынша көп көлемін қамтамасыз етеді. 

 
 

  
 
 

а-тікбұрышты ("чемодан"); 
б-дөңгелек; 
в-эллиптикалық 
 

Сурет 2.1. - Цистерна-шанақтардың көлденең қимасының нысандары 
 

Сығылған газға арналған цистернаның беріктігі жоғары болуы тиіс, ол 
дөңгелек көлденең қимасы (б) бар цилиндрлік цистернаны барынша 
қамтамасыз етеді. Көлденең қиманың эллиптикалық формасы (дөңгелекпен 
салыстырғанда) автоцистернаның (в) төменгі масса центрін қамтамасыз 
етеді. 
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а-тіркемелі автопоезд-автомобиль-тартқыштың және тіркеменің шассиіне 
цистерналарды көлденең орнатумен цистерна; 
б-цистернаның көлбеу қондырғысы бар автомобиль-цистерна; 
в-цистернаның көлбеу қондырғысы бар көтергіш конструкцияның жартылай 
тіркеме-цистернасы 
 
Сурет 2.2. - Автомобиль шассиіне және тіркемеге цистерналарды орнату 
схемалары 

Цистернаны түсіру (босату) тәсілі тасымалданатын жүктің қасиеттеріне 
байланысты таңдалады. Сұйықтықтарды цистерналардан өздігінен ағатын 
(гравитациялық күштердің әсерінен) сорғылардың көмегімен немесе өзі 
түсіретін жүк түсірумен ағызады. Сығылған немесе сұйық газдар 
цистернадан өз қысымының әсерінен "төгіледі". 

2.1-кестеде автоотынүлестірушілердің (АТЗ) негізгі техникалық 
деректері келтірілген. Автоотынүлестірушілердің белгілеуінде цистернаның 
сыйымдылығы, м3 (АТЗ - 4,9) көрсетіледі. 

Цистерна (ПЦ) тіркемелері және жартылай тіркеме-цистерна (ППЦ) 
(2.2-кесте) тығыздығы әртүрлі ашық түсті мұнай өнімдерін тасымалдауға 
және қысқа мерзімге сақтауға арналған және базалық тартқыш сияқты жол-
климаттық жағдайларда пайдалануға есептелген. Тіркемелер мен жартылай 
тіркеме-цистерналарды таңбалауда, мысалы, 17 санымен мұнай өнімінің 
сыйымдылығы, м3 көрсетілген, ал соңғы Сан цистернадағы бөліктердің 
санын көрсетеді. 
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Кесте 2.1. - Автомобильдер базасындағы жанармай құюшылардың 
техникалық деректері 

 

Негізгі шасси 

 
Цистернаның 

сыйымдылығы, л 

Сорғымен 
толтыру уақыты, 

мин 

Өздігінен ағу 
уақыты, мин 

Сору 
тереңдігі, м 

ГАЗ – 3307 4900 15 25 5 
 
УРАЛ – 4320-10 

 
6200 

 
15 

 
25 

 
4,5 

ЗИЛ – 433362 6500 15 25 4,5 
КамАЗ – 43101 7800 30 45 4,5 
УРАЛ – 5557 8600 25 35 4,5 
КамАЗ – 53212 11000 20 25 4,5 
МАЗ – 5337 11000 25 45 5,5 
УРАЛ – 4320 
1912 – 30 

 
11800 

 
33 

 
45 

 
4,5 

КамАЗ – 53229 17000 45 65 4,5 
 

Автомай құюшылар майды неф-тебаз-дан тасымалдау және көлік 
құралдарын маймен стационарлық және далалық жағдайларда толтыру үшін 
көзделген. Олар майды жылытуға арналған арнайы жылытқышпен 
жабдықталған. Май құйғыш автомобиль шассиінен және оған орнатылған 
жабдықтан тұрады. 
 
Кесте 2.2.-Тіркемелер мен жартылай тіркемелердің техникалық деректері-
цистерна 
 

 

Қазандықтан басқа: жетегі бар сорғы, сүзгі, есептегіш, қабылдау және 
тарату шлангілері, бақылау-өлшеу аппаратурасы бар басқару кабинасы және 
өрт сөндіру құралдары орнатылған. 

Май қазандық-цистернада форсункалардың көмегімен қыздырылады. 
Қазандықтың жылу оқшаулауына байланысты майдың жоғары 

Тіркемелер және 
жартылай 

тіркемелер-
цистерналар 

Цистернаның 
сыйымдылығы, 

л 

Сорғымен ағызу 
уақыты, мин 

Өздігінен ағу 
уақыты, мин 

Тасымалдау 
жылдамдығы, 

км / сағ 

ПЦ – 6,2 - 1 6200 – 25 85 
ПЦ – 8,5 - 1 8500 – 30 85 
ПЦ – 10,7 - 1 10700 – 35 80 
ППЦ – 17 - 2 17000 48 35 80 
ППЦ – 24 - 3 24000 35 – 80 
ППЦ – 30 - 3 30000 40 – 90 
ППЦ – 40 - 4 40000 27 30 80 
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температурасы ұзақ уақыт сақталады. Қыздыру процесінде түтікшеде 
(катушкада) майдың жануын болдырмау үшін май co сорғысының көмегімен 
кемінде 2 м/с жылдамдықпен айналады. 

Автокөлікпен мұнай өнімдерін контейнерлерде және ұсақ ыдыстарда 
тасымалдау жүзеге асырылады. 

Контейнерлер – бұл шағын көлемдегі (1-5 м3) контейнерлер, онда 
мұнай өнімдері тұтынушыға тұрақты қоймаларға құйылмай жеткізіледі. 
Контейнерлерді машиналардан крандардың көмегімен түсіреді. Контейнерлік 
ыдыстар автокөлікке бекітілмейді және кезек-кезек көлік сыйымдылығы 
және уақытша сақтау орны бола алады. Контейнерлік тасымалдау шалғай 
аудандар үшін және далалық жылжымалы қоймаларды ұйымдастыруда өте 
ыңғайлы. Контейнерлер ретінде көлемі 2,5 және 4 м3 металл немесе серпімді 
резеңке маталар қолданылады. Олар әдетте ГАЗ немесе ЗИЛ сияқты жүк 
көліктеріне орнатылады және оларды тікелей автомобиль корпусына 
толтырады. 

Шағын контейнерлердің ішінде бөшкелер мен бидондар жиі кездеседі. 
Бөшкелердің екі негізгі түрі бар-сұйық отынды тасымалдауға арналған 
металл (бензин, керосин және т.б.) және фанера (штампталған), негізінен 
майлау үшін қолданылады. Металл бөшкелер көлемі 50 – 500 литр, ал фанера 
– 50 литр. 

Бидондардың екі түрі қолданылады: металл және фанера. Металл 
бидондар тікбұрышты және цилиндр тәрізді ақ қаңылтырдан жасалған, 
көлемі 5-62 литр. майлағыштарға арналған металл фанер бидондары 16 литр 
көлемінде жасалады, олардың корпусы фанера, ал түбі металл штампталған. 
Ішінде бензинге төзімді материалмен қапталған бұл бидондар май астында да 
қолданылады. 

 
2.2. Мұнай және мұнай өнімдерінің құбыр көлігі 
 
2.2.1. Магистральдық мұнай құбырларының жіктелуі және 

құрамы. Мұнай айдауға арналған құбыр мұнай құбыры деп аталады. 
Мақсаты бойынша мұнай құбырлары үш топқа бөлінеді: ішкі, 

жергілікті және магистральдық. 
Ішкі мұнай құбырлары бір нәрсенің ішінде болады: кәсіпшілік 

(кәсіпшілік ішіндегі), мұнай базалары (базаішілік), мұнай өңдеу зауыттары 
(зауытішілік). Олардың ұзындығы аз. Жергілікті мұнай құбырлары көлік 
тізбегінің әртүрлі элементтерін байланыстырады: мұнай өнеркәсібі және 
магистральдық мұнай құбырының бас станциясы, мұнай өнеркәсібі және 
теміржол цистерналарын немесе Кемелерді құю пункті. Жергілікті мұнай 
құбырларының ұзындығы ішкі құбырларға қарағанда үлкен және бірнеше 
ондаған, тіпті жүздеген шақырымға жетеді. Магистральдық мұнай 
құбырларына (МТӨ) өндіру аудандарынан тұтыну немесе басқа көлік түріне 
ауыстырып тиеу орындарына дейін тауарлық мұнайды тасымалдауға 
арналған ұзындығы 50 км-ден астам және диаметрі 219-дан 1220 мм-ге 
дейінгі құбырлар жатады. 
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Диаметріне байланысты магистральдық мұнай құбырлары төрт класқа 
бөлінеді: 

 1 - класс-шартты диаметрі 1000-нан 1200 мм-ге дейін қоса алғанда; 
 II класс -500-ден 1000 мм-ге дейін қоса алғанда; 
 III класс -300-ден 500 мм-ге дейін қоса алғанда; 
 IV класс -300 мм-ден аз. 

Сонымен қатар, мұнай құбырлары қабырға қалыңдығын есептеу, сынақ 
қысымын таңдау, сондай-ақ физикалық әдістермен бақылауға жататын 
монтаждық дәнекерленген қосылыстардың үлесін анықтау кезінде 
ескерілетін санаттарға бөлінеді. 

Әдетте, диаметрі 700 мм - ден аз мұнай құбырлары IV санатқа, ал 
диаметрі 700 мм немесе одан да көп-III санатқа жатады. Алайда, ерекше 
жағдайларда салынған мұнай құбырының жекелеген учаскелері жоғары 
санатқа ие болуы мүмкін (I, II, В). Мәселен, мұнай құбырларының су 
бөгеттері арқылы өтулері В және I санаттарында, әртүрлі типті батпақтар 
арқылы өтулер - В, II және III, автомобиль және темір жолдар астындағы 
өтулер - I және III санаттарында және т. б. болады. 

Магистральдық мұнай құбырларының қабырғасының қалыңдығы 
ұзындығы бойынша бірдей емес. 

Магистральдық мұнай құбыры, әдетте, келесі құрылыс кешендерінен 
тұрады (сурет. 2.3): 

- жеткізуші құбырлар; 
- бас және аралық мұнай айдау станциялары (МАС); 
- соңғы нүкте; 
- желілік құрылымдар. 
Жеткізуші құбырлар мұнай көздерін МНП бас ғимараттарымен 

байланыстырады. 
Бас МАС мұнайды кәсіпшіліктен қабылдауға, оларды араластыруға 

немесе сорттарға бөлуге, мұнайды есепке алуға және оны резервуарлардан 
құбырға айдауға арналған. 

Бас МАС-ның принципті технологиялық схемасы 2.4. суретте 
көрсетілген. Оған 1 тіреу сорғысы, сүзгілер мен есептегіштер алаңы 2, 
магистральдық сорғы 3, қысым реттегіштерінің алаңы 4, қырғыштарды іске 
қосу алаңы 5 және резервуар паркі 6 кіреді. Кәсіпшіліктен мұнай 2-алаңға 
жіберіледі, онда алдымен Сүзгіш-балшық аулағыштарда бөгде заттардан 
тазартылады, содан кейін оның мөлшерін жедел бақылау үшін қызмет ететін 
турбиналық Шығын өлшегіштер арқылы өтеді. Бұдан әрі ол 6 резервуарлық 
паркіне жіберіледі, онда оны судан және механикалық қоспалардан тұндыру 
жүргізіледі, сондай-ақ коммерциялық есепке алу жүзеге асырылады. 
Мұнайды құбырға айдау үшін тірек 1 және магистральдық 3 сорғы 
қолданылады. Жол бойында мұнай сүзгілер мен 2 есептегіштер алаңынан 
(жедел есепке алу мақсатында), сондай-ақ 4 қысым реттегіштерінің алаңынан 
(магистральдық мұнай құбырында талап етілетін Шығысты белгілеу 
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мақсатында) өтеді. 5-алаң мұнай құбырына қырғыш-тазарту құрылғыларын 
іске қосу үшін қызмет етеді. 

 

 
 
1-жеткізуші құбыр; 
2-бас мұнай айдау станциясы; 
3-аралық мұнай айдау станциясы; 
4-соңғы пукт; 
5-сызықтық бөлік; 
6-сызықты Ысырма; 
7-дюкер; 
8-жер үсті өткелі; 
9-автожол астына өту; 
10-теміржол арқылы өту; 
11-катодтық қорғаныс станциясы; 
12-дренажды қондырғы; 
13-тексерушілердің үйлері; 
14-байланыс желісі; 
15-тікұшақ алаңы; 
16-трасса бойындағы жол 
 
Сурет 2.3.- Магистральдық мұнай құбыры құрылысының құрамы 
 
Бас МАС мұнай кәсіпшіліктерінің жанында орналасады. 
Аралық МАС мұнайды одан әрі айдауды қамтамасыз ету мақсатында 

үйкеліс күштерін жеңуге жұмсалған энергияны толықтыруға қызмет етеді. 
Аралық МАС құбыр трассасы бойынша гидравликалық есепке сәйкес 
орналастырылады(әрбір 50...200 км).Аралық МАС-ның негізгі 
технологиялық схемасы суретте көрсетілген. 2.5. Оған 1 магистральдық 
сорғы алаңы, қысым реттегіштерінің алаңы, 3 қырғыштарды іске қосу және 
қабылдау алаңы, сондай-ақ 4 ластағыш сүзгілері бар алаң кіреді. 
Магистральдық құбырдан келетін мұнай алдымен лас сүзгілер арқылы өтеді, 
содан кейін сорғыларда одан әрі айдау үшін қажетті энергияны алады және 2-
алаңдағы қысымды реттегеннен кейін магистральдық мұнай құбырының 
келесі бөліміне жіберіледі. 
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Бас және аралық МАС-да технологиялық құрылыстардан басқа 
механикалық шеберхана, төмендеткіш қосалқы станция, қазандық, сумен 
жабдықтау және су бұру объектілері, қосалқы және әкімшілік үй-жайлар 
және т.б. бар. Магистральдық мұнай құбырының соңғы нүктесі әдетте мұнай 
өңдеу зауыты немесе ірі ауыстырып тиеу мұнай базасы болып табылады. 

Ұзындығы үлкен магистральдық мұнай құбырларында ұзындығы 400-
ден 600 км-ге дейінгі пайдалану учаскелері ұйымдастырылады, пайдалану 
учаскелері арасындағы шекара міндетті түрде аралық МАС арқылы өтеді. 
Пайдалану учаскесінің басындағы аралық МАС ол үшін «бас» МАС, ал 
пайдалану учаскесінің соңындағы аралық МАС - ол үшін «соңғы пункт» 
болып табылады. 

 
1-тірек сорғы; 
2-сүзгілер мен есептегіштердің алаңы; 
3-негізгі сорғы; 
4-реттегіштер алаңы; 
5-қырғыштарды іске қосу алаңы; 
6-резервуар паркі 
 

Сурет 2.4. - Бас айдау станциясының технологиялық сызбасы 
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1-негізгі сорғы; 
2-басқару клапандары бар бөлме; 
3-қырғышты қабылдау және іске қосу құрылғысы; 
4-Сүзгіш-балшық аулағыштары бар алаң 
 

Сурет 2.5. - Араластыру айдау станциясының технологиялық                      
сызбасы 

Пайдалану учаскесінің концерттеріне орнатылған аралық МАС қару-
жарақтарының құрамы әдеттегі резервтік парктерден ерекшеленеді. 
Осылайша, ұзындығы үлкен магистральдық мұнай құбыры әрқайсысы 
ұзындығы 600 км-ден аспайтын бірнеше тізбекті қосылған мұнай 
құбырларынан тұрады. 
 

2.2.2. Магистральдық мұнай құбырларының құбырлары (сондай-ақ 
мұнай өнімдері құбырлары мен газ құбырлары) болаттан жасалады, өйткені 
бұл үнемді, берік, жақсы дәнекерленген және жігерлендіретін материал. 

Дайындау тәсілі бойынша магистральдық мұнай құбырларына арналған 
құбырлар жіксіз, бойлық тігіспен дәнекерленген және Co спиральды тігісімен 
дәнекерленген болып бөлінеді. Жіксіз құбырлар диаметрі 529 мм дейінгі 
құбырлар үшін қолданылады, ал дәнекерленген құбырлар диаметрі 219 мм 
және одан жоғары. 

Сыртқы диаметрі және қабырға құбыр қалыңдығы стандартталған. 
Мысал ретінде кесте 2.3 ең көп таралған электр дәнекерлеу құбырларының 
алуан түрін әкелді. 

Құбырларды салу және пайдалану кезіндегі Климаттық жағдайлардың 
алуан түрлілігіне байланысты құбырлар екі топқа бөлінеді: әдеттегі және 
Солтүстік дизайнда. Кәдімгі дизайндағы құбырлар орта жолақтарда және 
елдің оңтүстік аймақтарында сорылатын құбырлар үшін қолданылады 
(Жұмыс температурасы 0 ° C және одан жоғары, құрылыс температурасы -40 
° C және одан жоғары). Солтүстік орындаудағы құбырлар елдердің солтүстік 
аудандарында құбырларды салу кезінде қолданылады (пайдалану 
температурасы -20...-40 °С, құрылыс температурасы -60 ° С). Қабылданған 
орындау келісімінде құбыр таңдалған бренд тоқтады. 
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Магистральдық мұнай құбырларына арналған құбырлар көміртекті 
және төмен легирленген болаттан жасалған. 
2.3-кесте-мұнай құбырларына арналған электрмен дәнекерленген 
құбырлардың сортаменті 
Диаметр, мм  
сыртқы шартты Қабырға қалыңдығы, мм 
219 200 4     5     6     7   
273 250 4     5     6     7     8   
325 300 4     5     6     7     8    
377 350 4     5     6     7     8      9   
426 400 4     5     6     7     8      9   
529 500 4     5     6     7     8      9      10   
630 600 4     5     6     7     8      9      10 11      12  
720 700               6     7     8      9      10 11      12 14 
820 800                      7     8      9      10 11      12 14      16 
920 900                             8      9      10 11      12 14      16 
1020 1000                                     9      10 11      12 14      16     18 
1220 1200                                                   11      12 14      16     18      20 

Ескерту. Қабырғаның қалыңдығы жоғарыда және сынған сызықтың оң 
жағында көрсетілген құбырлар тек бойлық тігіспен жасалады. 

 
2.2.3 Құбыр арматурасы құбырлар арқылы тасымалданатын мұнай 

ағынын басқаруға арналған. Жұмыс принципі бойынша арматура үш 
сыныпқа бөлінеді: құлыптау, реттеу және қауіпсіздік. 

Тиек арматурасы (ысырмалар) құбыржолдың қимасын толық жабу 
үшін, реттеуші (қысымды реттегіштер) -қысымды немесе айдалатын 
сұйықтықтың шығынын өзгерту үшін, сақтандырғыш (кері және 
сақтандырғыш клапандар) - құбыржолдар мен жабдықтарды рұқсат етілген 
қысымнан асқан кезде қорғау үшін, сондай-ақ сұйықтықтың кері токтарының 
алдын алу үшін қызмет етеді. 

Клапандар-бұл құлыптау құрылғылары, онда өту бөлімі ысырманың 
мұнай қозғалысының бағытына перпендикуляр бағытта аудармалы 
қозғалысымен жабылады. Құрылымдық (сурет. 2.6) Ысырма құбырға қосылу 
үшін екі келте құбырмен (фланецтердің немесе дәнекерлеудің көмегімен) 
жабдықталған тұтас құйылған немесе дәнекерленген корпус және бекіткіш 
элементпен қосылған және маховиктің немесе арнайы жетектің көмегімен 
басқарылатын шпиндель болып табылады. Шпиндельдің корпустан шығатын 
жері тығыздамалы тығыздағыштың көмегімен герметикаланады. 

Тығыздағыштың дизайны бойынша клапандар сына және параллель 
болып бөлінеді. 

Магистральдық мұнай құбырларында клапандар электр жетегімен 
жабдықталған (сурет. 2.7). 

Қысымды реттегіштер-бұл қысымды қажетті деңгейде автоматты 
түрде ұстап тұруға қызмет ететін құрылғылар. Қысым қай жерде 
сақталатынына сәйкес - реттегішке дейін немесе одан кейін - «өзіне дейін»  
және «өзінен кейін»типтегі реттегіштерді ажыратыңыз.  
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Сурет 2.6.- Ысырма30с64нж 

 

 
 
1-электр қуат қорабы; 
2-Қол жетегі; 
3-редуктор; 
4-электр қозғалтқышы; 
5-шыбық; 
6-қақпақ; 
7-корпус 

 
Сурет 2.7.- Электр жетегі бар фланецті болат ысырма 
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Қауіпсіздік клапандары құбырдағы қысымның белгіленген мәннен 
асып кетуіне жол бермейтін құрылғылар деп аталады. Мұнай құбырларында 
сұйықтықтың бір бөлігін жоғары қысым пайда болған жерден арнайы 
құрастырмалы коллекторға ағызу принципі бойынша жұмыс істейтін жабық 
типтегі аз және толық бекітілген қауіпсіздік клапандары қолданылады (сурет. 
2.8). 

 
Сурет 2.8. - СППК-63 сақтандырғыш клапаны (Dy = 50... 150 ) 

 
Тексеру клапаны-бұл құбырдағы ортаның кері қозғалысын алдын-ала 

дамытуға арналған құрылғы. Мұнайды айдау кезінде кері айналмалы 
клапандар қолданылады-көлденең оське қатысты көрінетін түрме (сілеусін. 
2.9). 
Магистральдық мұнай құбырларының арматурасы 6,4 МПа жұмыс 
қысымына есептелген. 
 

 
Сурет 2.9. - КОП-75 кері айналмалы Клапан 
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2.2.4. Құбырларды коррозиядан қорғау құралдары. Топыраққа 
салынған құбыр топырақ коррозиясына ұшырайды, ал жер үстінен өтетін 
құбыр атмосфералық болып табылады. Коррозияның екі түрі де 
электрохимиялық механизм арқылы жүреді, яғни. құбырдың бетінде анодтық 
және катодтық аймақтар пайда болады. Олардың арасында электр тогы ағып 
кетеді, нәтижесінде анод аймақтарында құбыр металы бұзылады. 

Құбырларды коррозиядан қорғау үшін пассивті және белсенді құралдар 
мен әдістер қолданылады. Пассивті құрал ретінде оқшаулағыш жабындар 
қолданылады, белсенді әдістерге электрохимиялық қорғаныс жатады. 

Жерасты магистральдық құбырларда қолданылатын оқшаулау 
жабындары мынадай негізгі талаптарды қанағаттандыруы тиіс: 

- жоғары диэлектрлік қасиеттерге ие болу; 
- мүмкін, тұтас; 
- құбыр металына жақсы жабысқақтыққа ие болу; 
- су өткізбейтін, механикалық берік, серпімді және ыстыққа төзімді 

болыңыз. 
Жабындардың дизайны оларды құбырларға қолдануды 

механикаландыруға мүмкіндік беруі керек, ал пайдаланылған материалдар 
арзан, тапшы және берік болуы керек. 

Пайдаланылған материалдарға байланысты жабындар битуминозды 
мастикалар, полимерлі Жабысқақ Таспалар, эпоксидті полимерлер, көміртегі 
пектері және т. б. негізінде ажыратылады. 

Мұнай мен мұнай өнімдерін құбыр арқылы тасымалдау саласында 
битум мастикасына негізделген жабындар кең таралған. Олар көп қабатты 
құрылым, оның ішінде праймер, мастика, арматуралық және қорғаныс 
орамалары бар. Астар-бұл бензиндегі битум ерітіндісі. Оны қолданғаннан 
кейін бензин буланып, құбырда битумның жұқа пленкасы қалады, ол металл 
бетінің барлық микротүрлілігін толтырады. Праймер неғұрлым толық 
байланыс орнатуға қызмет етеді, сондықтан негізгі оқшаулау қабаты - битум 
мастикасы - құбырға жақсы жабысады. Битум мастикасы баяу балқитын 
битумның (оқшаулағыш - БНИ-IV-S, БНИ-IV, БНИ-V немесе құрылыс - БН-
70/30, БН-90/10), толтырғыштардың (минералды-асбест, доломит, әктас, 
тальк; органикалық - резеңке үгіндісі; полимерлік - атактикалық 
полипропилен, төмен молекулалық полиэтилен, полидиен) және 
пластификаторлардың (полиизобутилен, полидиен, май) жатады. Мастика 
компоненттерінің әрқайсысы өз рөлін атқарады. Битум жабынның қажетті 
электр кедергісін, толтырғыштарды-мастиканың механикалық беріктігін, 
пластификаторларды - оның икемділігін қамтамасыз етеді. Битум мастикасы 
құбырға 150...180 °С температурада қолданылады. Праймер буланғаннан 
кейін құбырда қалған битумның жұқа қабатын ерітіп, мастика металл бетінің 
барлық микротүрлілігіне еніп, жабынның жақсы жабысқақтығын қамтамасыз 
етеді. 

Битумдық мастика жазылуы мүмкін бір немесе екі қабат. Соңғы 
жағдайда мастика қабаттарының арасында жабынның механикалық 
беріктігін арттыру үшін шыны талшықты арматуралық орауыш қабаты 
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қолданылады. Битум мастикасының қабатын механикалық зақымданудан 
қорғау үшін оның үстіне қорғаныш орауышпен (бризол, бикарул және т.б.) 
жабылады. 

Мастика қабаттарының саны мен қалыңдығына байланысты қалыпты 
типтегі (жалпы қалыңдығы 4 мм) және күшейтілген типтегі (қалыңдығы 6 
мм) битум жабындары бөлінеді. Күшейтілген үлгідегі жабындар диаметрі 
1020 мм және одан астам құбыржолдарда, сондай-ақ диаметріне қарамастан 
мынадай жағдайларда қолданылады: 

-солтүстік ендіктің 50-ші параллелінің оңтүстігінде; 
- елдің кез келген ауданының тұзды, батпақты және суармалы 

топырақтарында; 
- су асты өткелдерінде және өзендердің жайылмаларында, сондай-ақ 

темір және автомобиль жолдары арқылы өтетін өткелдерде; 
- айдау станциялары аумақтарында; 
- өнеркәсіптік және тұрмыстық сарқынды сулар, қоқыс пен қож 

үйінділері учаскелерінде; 
- кезбе токтар бар учаскелерде; 
- өзендерге, каналдарға, көлдерге параллель төселетін құбырлар 

учаскелерінде, сондай-ақ елді мекендер мен өнеркәсіптік кәсіпорындардың 
жанында. 

Битум мастикалары негізіндегі оқшаулағыш жабындар 
тасымалданатын өнімнің температурасы 40 °С-тан аспайтын кезде 
қолданылады. Ұнтақты полиэтилен жабындары 70 °C, эпоксидті - 80 °C, 
полиэтилен жабысқақ таспалары - 70 °C дейінгі температураға                  
төтеп береді. 

Эпоксидті ұнтақ бояуы мен бүріккіш полиэтиленге негізделген 
жабындар негізінен зауытта жасалады. Қазіргі уақытта оқшауланған 
құбырларды шығару қуаты шектеулі. Сондықтан полимерлі жабысқақ 
таспаларға негізделген жабындар кеңінен қолданылады. Алдымен құбырға 
полимерлі немесе битум - полимерлі праймер қолданылады, содан кейін 
полиэтилен немесе поливинилхлоридті оқшаулағыш жабысқақ лента (1-2 
қабат) және қорғаныш орауыш қолданылады. Қалыпты типтегі оқшаулағыш 
жабынның қалыңдығы 1,35...1,5 мм құрайды, ал күшейтілген-1,7 мм. 

Полимерлі жабындар жоғары электр кедергісіне ие, өте технологиялық 
(қолданудың қарапайымдылығы, жұмысты механикаландырудың 
ыңғайлылығы), бірақ олар оңай осал - металл немесе тас бетіндегі өткір 
шығыңқы жерлер мұндай оқшаулауды оңай тесіп, оның беріктігін бұзады. 
Осы тұрғыдан алғанда, олар битум мастикасына негізделген жабындардан 
төмен, оларды тесу өте қиын. Бірақ битум жабындарының кемшіліктері бар: 
уақыт өте келе олар икемділігін жоғалтады, сынғыш болады және құбырдан 
қабыршақтайды. 

Бұл кемшіліктер «Пластобиттің» аралас оқшаулағыш жабынынан 
айырылған. Қалыңдығы 3...4 мм битум мастикасы праймер қабатына 
қолданылады, ол дереу жабысқақ қабаты жоқ поливинилхлоридті пленкамен 
оралған. Қабаттасу мөлшері 3...6 мм шегінде реттеледі. полимер қабатын 
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орау кезінде мастиканың бір бөлігі қабаттасуға сығылады, бұл герметикалық 
жабынды алуды қамтамасыз етеді. 

Пластобит жабынының құрылымындағы полимерлі қабат битумның 
негізгі оқшаулағыш қабатының тұтастығын сақтауды қамтамасыз ететін 
өзіндік «арматура» рөлін атқарады. Өз кезегінде, полимерлі пленканы тесу 
жабынның тұтастығын бұзуға әкелмейді битум мастикасының қабаты 
жеткілікті үлкен қалыңдығына ие. 

 
2.2.5. Құбырларды коррозиядан электрохимиялық қорғау. 

Тәжірибе көрсеткендей, жұмыс кезінде мұқият жасалған оқшаулау жабыны 
да ескіреді: диэлектрлік қасиеттерін, суға төзімділігін және адгезиясын 
жоғалтады. Құбырларды траншеяға толтыру кезінде, олардың 
температуралық қозғалысы кезінде, өсімдіктердің тамырларына ұшыраған 
кезде оқшаулаудың зақымдануы байқалады. Сонымен қатар, ақауларды 
тексеру кезінде жабындарда белгілі бір мөлшерде байқалмайды. Сондықтан 
оқшаулағыш жабындар жер асты құбырларын коррозиядан қажетті қорғауға 
кепілдік бермейді. Осыған сүйене отырып, құрылыс нормалары мен 
ережелерінде топырақтың коррозиялық белсенділігіне және олардың төсеу 
ауданына қарамастан, құбырларды жер асты коррозиясынан қорғау кешенді 
түрде жүзеге асырылуы тиіс: қорғаныш жабындарымен және 
электрохимиялық қорғау құралдарымен (ЭХҚ). 

Электрохимиялық қорғау құбырларды катодтық поляризациялаумен 
жүзеге асырылады. Егер катодтық поляризация сыртқы тұрақты ток көзінің 
көмегімен жасалса, онда мұндай қорғаныс катод деп аталады, егер 
поляризация қорғалған құбырды теріс потенциалы бар металға қосу арқылы 
жүзеге асырылса, онда мұндай қорғаныс протекторлы деп аталады. 

Катодтық қорғаныс. Катодты қорғаудың схемалық диаграммасы 
суретте көрсетілген. 2.10. Тұрақты ток көзі 3 катодтық қорғаныс станциясы 
болып табылады, онда түзеткіштердің көмегімен 1 трасса бойындағы ЭБЖ-
ден 2 трансформаторлық пункт арқылы келетін айнымалы ток тұрақты токқа 
айналады. 

Теріс полюсте 6 кабелінің көзі қорғалған құбырға 4, ал оң полюсте 
анодты жерге қосу 5 қосылған. Ток көзі қосылған кезде электр тізбегі 
топырақ электролиті арқылы жабылады. 
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1-ЛЭП; 
2-трансформаторлық пункт; 
3-катодтық қорғаныс станциясы; 
4-қорғалатын құбыр; 
5-анодты жерге қосу; 
6-кабель 
Сурет 2.10. - Катодты қорғаудың схемалық схемасы 

Катодтық қорғаудың жұмыс принципі (сурет. 2.11) электролиз 
процесіне ұқсас. Қолданылатын электр өрісінің әсерінен жартылай бос 
валентті электрондардың қозғалысы «анодты жерге қосу - ток көзі - 
қорғалған құрылым»бағытында басталады. Электрондарды жоғалту арқылы 
анодты жерге қосу металының атомдары ион атомдары түрінде топырақ 
электролитінің ерітіндісіне өтеді, яғни анодты жерге қосу бұзылады. Ион 
атомдары ылғалданудан өтіп, ерітіндіге терең шығарылады. У қорғалатын 
сол құрылыстары жұмысының салдарынан тұрақты тоқ көзінен байқалады 
артық еркін электрондар, т. Е.катодқа тән оттегі мен сутегі деполяризация 
реакцияларының барысы үшін жағдайлар жасалады. 

 
Сурет 2.11. - Катодтық қорғаудың әсер ету механизмі 

Жер асты металл құбырларын коррозиядан қорғау үшін олардың 
потенциалы минус 0,85 В-тан аспауы керек деп саналады, ең аз қорғаныс 
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потенциалы іргелес катодты қорғаныс станцияларының (СКЗ) әрекет ету 
аймақтарының шекарасында сақталуы керек. 

Протекторлы қорғаныс. Қорғаныс қорғанысының жұмыс принципі 
гальваникалық элементтің жұмысына ұқсас (сурет. 2.12). 

Екі электрод (болаттан гөрі электрегативті металдан жасалған 1 құбыр 
және 2 протектор) топырақ электролитіне түсіп, 3 өткізгішпен байланысқан. 
Протектор материалы неғұрлым электронегативті болғандықтан, 
потенциалдар айырмашылығының әсерінен электрондардың протектордан 3 
өткізгіш арқылы құбырға бағытталған қозғалысы жүреді. Сонымен қатар, 
протектор материалының ион атомдары ерітіндіге өтеді, бұл оның бұзылуына 
әкеледі. Бұл жағдайда ток күші бақылау-өлшеу бағанының көмегімен 
бақыланады 4. 

Осылайша, металдың бұзылуы әлі де орын алады. Бірақ құбыр емес, 
протектор. 

Теориялық тұрғыдан, болат құрылымдарын коррозиядан қорғау үшін 
темірдің сол жағындағы кернеулердің электрохимиялық қатарында 
орналасқан барлық металдарды қолдануға болады, өйткені олар электр теріс. 
Іс жүзінде қорғаушылар тек келесі талаптарды қанағаттандыратын 
материалдардан жасалады: 
- протектор мен темір (болат) материалының потенциалдық айырмашылығы 
мүмкіндігінше көп болуы керек; 
- протектор (ток беру) массасының бірлігін электрохимиялық еріту кезінде 
алынатын ток ең жоғары болуы тиіс; 
- қорғаныс тогын жасауға жұмсалған протектор массасының протектордың 
жалпы массасының жоғалуына қатынасы (пайдалану коэффициенті) ең 
жоғары болуы керек. 

Бұл талаптар негізінен магний, мырыш және алюминиймен 
қанағаттандырылады, олардың қорытпалары протекторларды жасау үшін 
қолданылады.  

 
1-құбыр; 
2-қорғаушы; 
3-өткізгіш; 
4-Бақылау-өлшеу колонкасы 

Сурет 2.12. - Қорғаныстың принципті схемасы 
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Протекторлық қорғанысты үлес кедергісі 50 Ом * м аспайтын 
топырақтарда пайдалану ұсынылады. 

Қорғаныс жеке және топтарда орналасқан қорғағыштармен 
қолданылады. Сонымен қатар, құбырларды коррозиядан қорғау таспалы 
қорғағыштармен жүзеге асырылуы мүмкін. 

Кезбе токтардан қорғау. Кезбе токтарды жер асты металл 
құрылыстарына бағыттау және оларды бұзу механизмі. Жер асты металл 
құрылыстарында кезбе токтардың пайда болуы электрлендірілген көлік пен 
жерді ток өткізгіш ретінде пайдаланатын электр құрылғыларының 
жұмысымен байланысты. Кезбе токтардың көздері электрлендірілген темір 
жолдар, трамвайлар, электр беру желілері, катодтық қорғау қондырғылары 
және т. б. болып табылады. 

Электрлендірілген көлік жұмыс істеген кезде ток тартқыш қосалқы 
станцияның оң шинасынан байланыс сымы арқылы көлік құралының 
қозғалтқышына қарай қозғалады, содан кейін доңғалақтар арқылы рельстерге 
түседі, ол арқылы тартқыш қосалқы станцияның теріс шинасына оралады. 
Алайда, рельстер арасындағы секіргіштердің бұзылуына (тізбектің 
кедергісінің жоғарылауына), сондай-ақ "рельстер-топырақ" кедергісінің 
төмен болуына байланысты токтың бір бөлігі жерге түседі. Мұнда ол бойлық 
кедергісі төмен жерасты металл құрылыстарына сүрінеді және бойлық 
кедергісі одан да аз құрылымға жақын орналасқан оқшаулау бұзылған жерге 
дейін созылады. Кездейсоқ токтардың ағып жатқан жерінде құрылымның 
металы ион атомдарын жоғалтады, яғни.жойылады. 

Адасқан токтар қауіпті, өйткені олар әдетте бетінің кішкене аймағынан 
ағып кетеді, бұл қысқа уақыт ішінде металда терең жаралардың пайда 
болуына әкеледі. 

Құбырларды электродренаждық қорғау. Құбырларды кезбе 
токтармен бұзылудан қорғау әдісі, оларды қорғалатын құрылыстан кезбе 
токтардың көзі немесе арнайы жерге тұйықтау - электр дренажды қорғау 
деп аталады. 

 
а-тікелей; 
б-полярланған; 
в-күшейтілген 

Сурет 2.13. - Электр дренаждарының принципті схемалары 
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Тікелей, полярланған және күшейтілген дренажды қолданыңыз. 
Тікелей электр дренажы-бұл екі жақты өткізгіштіктің дренаждық құрылғысы. 
Тікелей электр дренажының схемасы (сурет. 2.13, а) мыналарды қамтиды: 
реостат R, ажыратқыш К, балқымалы сақтандырғыш П, және сигналдық реле 
СР. «құбыр-рельс» тізбегіндегі ток күші реостатпен реттеледі. Егер ток 
шамасы рұқсат етілген мәннен асып кетсе, онда сақтандырғыш жанып кетеді, 
ток реле орамасы арқылы ағып кетеді, ол қосылған кезде дыбыстық немесе 
жарық сигналы қосылады. 

Тікелей электр дренажы құбырдың әлеуеті кезбе токтар жіберілетін 
рельс желісінің әлеуетінен үнемі жоғары болған жағдайда қолданылады. 
Әйтпесе, дренаж құбырдағы кезбе токтардың ағуы үшін арнаға айналады. 

Полярланған электр дренажы (сурет. 2.13, б) - бұл бір жақты 
өткізгіштігі бар дренаждық құрылғы. Полярланған тікелей дренаждан бір 
жақты өткізгіштік элементінің (клапан элементі) болуымен ерекшеленеді. 
Полярланған дренажда ток тек құбырдан рельстерге өтеді, бұл дренажды сым 
арқылы құбырға кезбе токтардың ағып кетуіне жол бермейді. 

Жақсартылған  дренаж (сурет. 2.13, в) құбырдан кезбе токтарды бұру 
ғана емес, сонымен қатар онда қорғаныс әлеуетінің қажетті шамасын 
қамтамасыз ету қажет болған жағдайларда қолданылады. Күшейтілген 
дренаж дегеніміз - теріс полюсті қорғалған құрылымға, ал оңды анодты 
жерге тұйықтауға емес, электрлендірілген көлік рельстеріне қосылған 
қарапайым катод станциясы. 

Осындай қосылу схемасының арқасында: біріншіден, полярланған 
дренаж (СКЗ схемасындағы клапан элементтерінің жұмысына байланысты), 
екіншіден, катод станциясы құбырдың қажетті қорғаныс әлеуетін сақтайды. 

Құбырды пайдалануға енгізгеннен кейін оларды коррозиядан қорғау 
жүйесінің жұмыс параметрлерін реттеу жүргізіледі. Қажет болған жағдайда 
істің нақты жағдайын ескере отырып, катодты және дренаждық қорғаудың 
қосымша станциялары, сондай-ақ протекторлық қондырғылар пайдалануға 
берілуі мүмкін. 

 
2.2.6. Сорғы-күш жабдықтары. Сорғылар сұйықтықтарды айдауға 

қызмет ететін гидравликалық машиналар деп аталады. 
Мұнайды құбыр арқылы тасымалдау кезінде орталықтан тепкіш 

сорғылар қолданылады. Құрылымдық (сурет. 2.14.) олар кохлеарлы корпус 
(оның элементтері 3 спиральды камера, сору 2 және айдау 4 саптама), оның 
ішінде білікке бекітілген 8 доңғалақ айналады. Соңғысы екі дискіден тұрады, 
олардың арасында иық пышақтары айналу бағытына қарама-қарсы бағытта 
бүгілген. 

Орталықтан тепкіш сорғылардың жұмыс принципі келесідей. Сору 
құбырынан сору құбыры арқылы сұйықтық 8 жұмыс доңғалағының жылдам 
айналатын күректеріне түседі, онда орталықтан тепкіш күштердің әсерінен 
сорғының шетіне тасталады. Осылайша, қозғалтқыш білігінің айналуының 
механикалық энергиясы сұйықтықтың кинетикалық энергиясына айналады. 3 
спиральды камерамен қозғалу арқылы сұйықтық 4 кеңейтілетін айдау 
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құбырына түседі, онда жылдамдық төмендеген сайын сұйықтық қысымы 
артады. Әрі қарай, 5 қысым клапаны арқылы сұйықтық 6 қысым құбырына 
түседі. Сорғының жұмысын бақылау үшін мановакууметр 7 және манометр 9 
көмегімен оның сору және айдау келте құбырларындағы қысымды өлшейді. 

Айдауды сәтті жүргізу үшін орталықтан тепкіш сорғыларға кіре берісте 
белгілі бір тіреуіш ұсталуы тиіс. Оның мәні рұқсат етілген кавитация 
маржасы деп аталатын белгілі бір мәннен кем болмауы керек. 

Дамып келе жатқан қысымның мөлшері бойынша магистральдық 
мұнай құбырларының центрифугалық сорғылары негізгі және тірек болып 
бөлінеді. Негізгілері ретінде НМ сериялы мұнайдан тепкіш сорғылар 
пайдаланылады (2.4-кесте). 

 
 

 
 
 

1-сору құбыры; 
2-сорғының сору құбыры; 
3-спиральды камера; 
4-айдау келте құбыры; 
5-қысымды ысырма; 
6-қысымды құбыр; 
7-мановакуумметр; 
8-доңғалақ; 
9-манометр 
 

Сурет 2.14. - Орталықтан тепкіш сорғы негізіндегі сорғы қондырғысының 
схемалық диаграммасы 

 
Сорғылардың маркасы былайша түсіндіріледі: Н-сорғы, М - 

магистральдық, әріптерден кейінгі бірінші сан - ең жоғары ПӘК кезінде 
сорғының берілуі (м:)/сағ), екінші сан - ең жоғары ПӘК кезінде сорғының 
қысымы (м). Шағын ағынға арналған НМ сорғылары (710 м дейін:!/ сағ) - 
секциялық, сұйықтықтың бір жақты кірісі бар үш рет орнатылған жұмыс 
дөңгелектері бар. Қалған сорғылар бір сатылы және ротордың осьтік 
күштерден босатылуын қамтамасыз ететін екі жақты кірісі бар доңғалақ бар. 
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Тіреуіш сорғылардың негізгі мақсаты-негізгі сорғыларға кіре берісте 
олардың тұрақты жұмысын қамтамасыз ететін тіреуіш жасау. 2500 м:'/сағ 
және одан астам беру кезінде ЖМП сериясының тіреуіш сорғылары 
қолданылады (2.4-кесте). Аз берілістерде ND сериялы сорғылар 
қолданылады (екі жақты сору дөңгелегі бар сорғы). Брендтегі Сан-дюйммен 
көрсетілген сору құбырының диаметрі. Сондай - ақ НПВ (Н - сорғы; П-
тіреуіш; в-тік) маркалы сорғылар қолданылады. Бұл металл немесе бетон 
ұңғымасында («шыны») жер бетінен төмен орналасқан бір сатылы сорғылар. 
 
Кесте 2.4.- Сорғы агрегаттарының техникалық сипаттамасы  
 

Сорғылар Электр қозғаушылар 
Марка Берілу , 

м3/ч 
Қысымы 
p, м 

Рұқсат етілген 
кавитациялық 
қор, м 

КПД, % Марка Қуаты, 
кВт 

Негізгі секционды  
НМ 125-550 125 550 4 72 2 АРМП 1-400/6000 

2АЗМП 1-400/6000 
400 

НМ 180-500 180 500 4 72 2 АРМП 1-400/6000 
2АЗМП 1-400/6000 

400 

НМ 250-475 250 475 4 75 2АРМП1-500/6000 
2АЗМП1 -500/6000 

500 

НМ 360-460 360 460 4,5 78 2 АРМП 1-630/6000 
2АЗМП1-630/6000 

630 

НМ 500-300 500 300 4,5 80 2АРМП 1-500/6000 
2АЗМП 1-500/6000 

500 

НМ 7 10-280 710 280 6 80 2 АРМП 1-800/6000 
2АЗМП 1-800/6000 

800 

Негізгі бір сатылы 
НМ 1250-260 1250 260 20 80 СТДП 1250-2 1250 
НМ 2500-230 2500 230 32 86 СТДП 2000-2 2000 
НМ 3600-230 3600 230 40 87 СТДП 2500-2 2500 
НМ 5000-210 5000 210 42 88 СТДП 31 50-2 3150 
НМ 7000-210 7000 210 52 89 СТДП 5000-2 5000 
НМ 10000-210 10000 210 65 89 СТДП 6300-2 6300 

Тіреуіш қабырғалар 
8НДвН 600 35 5,5 79 МА-36-51/6 100 
14НДсН 1260 37 5 87 МА-35-61/6 160 
НМЛ 2500-74 2500 74 3 72 ДС-1 18/44-6 800 
НМЛ 3600-78 3600 78 3 83 ДС- 11 8/44-6 800 
НМЛ 5000-1 15 5000 115 3,5 85 СДН-2- 16-59-6 1600 
НТО 1250-60 1250 60 2,2 76 ВАОВ 500 М-4У1 400 
НТВ 2500-80 2500 80 3,2 82 ВАОВ 630 L-4Y1 800 
НПВ 3600-90 3600 90 4,8 84 BAOB710L-4Y1 1250 
НПВ 5000-120 5000 120 5 85 ВАОВ 800 L-4Y1 2000 
 
 

Сорғы жетегі ретінде синхронды және асинхронды типтегі электр 
қозғалтқыштары қолданылады. Орындалуына байланысты электр 
қозғалтқыштары сорғылары бар жалпы залда немесе сорғы залынан газ 
өткізбейтін қабырғамен бөлінген үй-жайда орнатылуы мүмкін. Мұнай 
соратын жалпы залдарда қолданылатын электр қозғалтқыштарының 
жарылыстан қорғалып орындалуына электр қозғалтқыш корпусын артық 
қысыммен ауамен үрлеу арқылы қол жеткізіледі. 
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Негізгі және тірек сорғылары сәйкесінше негізгі және тірек 
сорғыларында орнатылады. 

Электр қозғалтқыштарының қалыпты орындалуы кезінде оларды сорғы 
залынан арнайы қабырғамен герметикалық оқшауланған жеке залда 
орнатады. Бұл жағдайда Сорғы мен электр қозғалтқышын жалғайтын біліктің 
бөлгіш қабырғасынан өтетін жерде ол арқылы мұнай буларының енуіне жол 
бермейтін құрылым бар. 

 
2.2.7. Айдау жүйелері.  
Мұнай айдау станциялары арқылы мұнайдың өтуі қалай 

ұйымдастырылғанына байланысты келесі айдау жүйелері бөлінеді (сурет. 
2.15): 

- постанционная; 
- станцияның резервуары арқылы; 
- қосылған резервуарлармен; 
- сорғыдан сорғыға. 
Станциядан кейінгі айдау жүйесінде (сурет. 2.15 а) мұнай станция 

резервуарларының біріне кезекпен қабылданады, ал оны келесі станцияға 
беру басқа резервуардан жүзеге асырылады. Бұл Станциялар арасындағы 
әрбір аралықта айдалатын мұнайдың есебін ұйымдастыруға және соның 
арқасында пайда болған ағып кетулерді дер кезінде анықтауға және жоюға 
мүмкіндік береді. Алайда, бұл айдау жүйесінде буланудан айтарлықтай 
шығындар болады. 

«Станция резервуары арқылы» айдау жүйесі (сурет. 2.15 б) 
аралықтар бойынша мұнайды есепке алуды болдырмайды. Бірақ буланудан 
мұнай шығыны станциядан кейінгі айдау жүйесіне қарағанда аз. Бірақ 
резервуардағы мұнайдың қарқынды араласуына байланысты оның буланудан 
шығыны өте жоғары. 

«Қосылған резервуарлармен» айдау жүйесі анағұрлым жетілдірілген 
(сурет. 2.15 в). Мұндағы резервуарлар, алдыңғы жүйелердегідей, әртүрлі 
шығындармен аралас аралықтарда айдау мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Бірақ 
бұл жағдайда мұнайдың негізгі бөлігі резервуарларды айналып өтіп кетеді, 
сондықтан буланудан шығындар аз болады. 

Мұнай шығынын азайту тұрғысынан «сорғыдан сорғыға» айдау 
жүйесі ең қолайлы (сурет. 2.15. г). Бұл жағдайда аралық станциялардың 
резервуарлары магистральдан ысырмалармен ажыратылады және тек авария 
немесе жөндеу кезінде мұнай қабылдау үшін пайдаланылады. 

Алайда, бұл айдау жүйесімен барлық станциялар бірдей шығындармен 
соруды жүргізуі керек. Бұл барлық станциялардың қалыпты жұмысы кезінде 
қорқынышты емес. Алайда, станциялардың бірінің істен шығуы (мысалы, 
Электрмен жабдықтаудың бұзылуына байланысты) ұзақ уақыт бойы 
басқалардың бір бөлігін тоқтатуға мәжбүр етеді, бұл құбыр мен сорғы-электр 
жабдықтарының жұмысына теріс әсер етеді. Сондықтан "сорғыдан сорғыға" 
жүйесі бойынша жұмыс істейтін ұзақ қашықтықтағы мұнай құбырлары 
резервуарлық парктермен бөлінген пайдалану учаскелеріне бөлінеді. 
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Қазіргі уақытта «станцияның резервуары арқылы» айдау жүйесі 
қолданылмайды. Станциядан кейінгі айдау жүйесі бір ғана бас мұнай айдау 
станциясы бар қысқа мұнай құбырларында пайдаланылады. Ұзын мұнай 
құбырларында бір уақытта бірнеше айдау жүйелері қолданылады. 

 

 
а) - постанциялық; 
б) - резервуарлар арқылы; 
в) - қосылған резервуарлармен; 
г) - сорғыдан сорғыға 
I - алдыңғы ЖЗҚ; 
II-кейінгі ЖЗҚ 
1-резервуар; 
2-сорғы станциясы 

 
Сурет 2.15. - Айдау жүйелері 

 

 
 
ГНС-бас мұнай айдау станциясы; 
ПНС-аралық мұнай айдау станциясы 
 

Сурет 2.16. - Қазіргі заманғы мұнай құбырының пайдалану учаскесі 
бойынша мұнайдың өту схемасы 

 
Сур. 2.16 қазіргі заманғы мұнай құбырының пайдалану учаскесі 

бойынша мұнайдың Өту схемасы көрсетілген. Одан «сорғыдан сорғыға» 
айдау жүйесі жұмыс аймағында орналасқан аралық мұнай айдау 
станцияларында ғана қолданылатындығын көруге болады (ПНС 1 және   
ПНС 2). Бас мұнай айдау станциясында (ПНС) станциядан кейінгі айдау 
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жүйесі, ал пайдалану учаскесінің соңында орналасқан станцияда – «қосылған 
резервуарлары бар» айдау жүйесі қолданылады. 

 
2.3. Тұтқырлығы жоғары және тез қататын мұнайларды айдау 
 
Қазіргі уақытта қарапайым температурада жоғары тұтқырлығы бар 

немесе парафиннің көп мөлшері бар және нәтижесінде жоғары 
температурада қатып қалған мұнайдың едәуір көлемі өндіріледі. Мұндай 
мұнайды құбырлар арқылы әдеттегідей айдау қиын. Сондықтан оларды 
тасымалдау үшін арнайы әдістер қолданылады: 

- сұйылтқыштармен айдау; 
- тұтқырлығы жоғары мұнай гидрокөлігі; 
- термоөңделген мұнайды айдау; 
- мұнай қоспаларын айдау; 
- алдын ала қыздырылған майларды айдау. 
Тұтқырлығы жоғары және тез қататын мұнайларды 

сұйылтқыштармен айдау. Тұтқырлығы жоғары және қататын мұнайдың 
реологиялық қасиеттерін жақсартудың тиімді және қолжетімді тәсілдерінің 
бірі көмірсутекті сұйылтқыштарды - газ конденсатын және тұтқырлығы 
төмен майларды қолдану болып табылады. Еріткіштерді пайдалану 
мұнайдың тұтқырлығы мен қату температурасын едәуір төмендетеді. Бұл, 
біріншіден, қоспадағы парафин концентрациясының төмендеуіне 
байланысты, өйткені оның бір бөлігі еріткіштің жеңіл фракцияларымен ериді. 
Екіншіден, еріткіште асфальт - шайырлы заттар болған кезде, соңғысы 
парафин кристалдарының бетіне адсорбцияланып, күшті құрылымдық 
тордың пайда болуына жол бермейді. 

Қазіргі уақытта тұтқырлығы жоғары және тез қататын мұнайды 
сұйылтқыштармен айдау біздің елімізде және шетелде кеңінен қолданылады, 
мысалы, Жоғары парафинді Маңғыстау мұнайы Самараның ауданына 
қыздырылған күйде айдалады, содан кейін Еділ бойындағы тұтқырлығы 
төмен мұнайлармен араласады және мұнай құбырына айдалады. 

Жалпы жағдайда еріткіштің түрін таңдау оның тұтқырлығы жоғары 
және тез қататын мұнайдың қасиеттеріне әсер ету тиімділігін, еріткішті алу 
құнын, оны мұнай құбырының бас құрылыстарына және араластыруға 
жеткізуді ескере отырып жүзеге асырылады. 

Бір қызығы, аралас компоненттердің температурасы мұнай қоспасының 
реологиялық қасиеттеріне әсер етеді. Егер араластыру тұтқыр компоненттің 
қатаю температурасынан 3-5 градус жоғары температурада жүргізілсе, 
біртекті қоспасы алынады. Араластырудың қолайсыз жағдайларында 
еріткіштің тиімділігі едәуір төмендейді және қоспаның стратификациясы да 
мүмкін. 

Тұтқырлығы жоғары және қататын мұнайды гидрокөлік бірнеше 
тәсілмен жүзеге асырылуы мүмкін: 

- су сақинасының ішіне мұнай айдау; 
- «судағы мұнай» типті эмульсия түріндегі су-мұнай қоспасын айдау»; 
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- мұнай мен суды қабаттап айдау. 
1906 жылы и. Д. Исаак АҚШ-та жоғары тұтқырлы Калифорния 

мұнайын сумен диаметрі 76 мм құбыр арқылы 800 м қашықтықта сорып 
алды.ағынның бұралуын қамтамасыз ететін спиральды оралған сым 
құбырдың ішкі қабырғасына дәнекерленген. Нәтижесінде ауыр су тікелей 
қабырғаға лақтырылды, ал мұнай ағыны ең аз үйкелісті сезініп, су 
сақинасының ішіне көшті. Қысымның тұрақты төмендеуі кезінде құбырдың 
максималды өнімділігі мұнай мен су шығындарының қатынасы 9:1 болған 
кезде қол жеткізілгені анықталды. Эксперименттің нәтижелері диаметрі 203 
мм және ұзындығы 50 км болатын өнеркәсіптік мұнай құбырының 
құрылысында қолданылды. 

Алайда, бұл тасымалдау әдісі құбырлардың ішкі бетіне бұрандалы 
кесектерді жасаудың күрделілігіне байланысты кең таралмады. Сонымен 
қатар, парафинді тұндыру нәтижесінде кесу бітеліп, қабырғадағы су 
сақинасы пайда болмайды, бұл айдау параметрлерін күрт нашарлатады. 

Гидрокөліктің тағы бір әдісінің мәні-жоғары тұтқыр мұнай мен су 
айдау алдында «судағы мұнай» эмульсиясы пайда болатындай пропорцияда 
араласады. Бұл жағдайда Мұнай тамшылары су пленкасымен қоршалған, 
сондықтан co мұнайының құбыр қабырғасымен байланысы болмайды. 

Эмульсияларды тұрақтандыру және құбыр қабырғаларына гидрофильді 
қасиеттер беру, яғни.олардың бетінде суды ұстап тұру қабілеті, оларға беттік 
- белсенді заттар (беттік-белсенді заттар) қосылады. Судағы мұнай 
эмульсиясының тұрақтылығы беттік-белсенді заттардың түріне және 
концентрациясына, температураға, ағым режиміне, қоспадағы су мен 
мұнайдың қатынасына байланысты. 

Қоспадағы су көлемінің төмендеуі эмульсияның тұрақтылығын 
нашарлатады. Тәжірибелер нәтижесінде судың минималды рұқсат етілген 
мөлшері 30% екендігі анықталды. 

Гидрокөліктің бұл әдісінің кемшілігі-фазалардың инверсия қаупі, яғни 
«судағы мұнай» эмульсиясын «мұнайдағы су» эмульсиясына айдау 
жылдамдығы немесе температурасы өзгерген кезде айналдыру. Мұндай 
эмульсия бастапқы мұнайдың тұтқырлығынан да жоғары тұтқырлыққа ие. 
Сонымен қатар, эмульсия сорғылар арқылы өткенде, ол өте қарқынды 
араласады, содан кейін оны мұнай мен суға бөлу қиын. 

Сонымен, гидрокөліктің үшінші әдісі-мұнай мен суды қабатты айдау. 
Бұл жағдайда су, ауыр сұйықтық сияқты, құбырдың төменгі 
генератрицасында, ал мұнай жоғарғы жағында орналасады. Фазалық 
бөлімнің беті айдау жылдамдығына байланысты тегіс және қисық болуы 
мүмкін. Бұл жағдайда құбырдың гидравликалық кедергісінің төмендеуі 
мұнайдың бір бөлігі бекітілген қабырғаға емес, қозғалатын суға байланысты 
болады. Бұл айдау әдісі аралық сорғы станциялары бар құбырларда да 
қолданыла алмайды, өйткені. соқтырар еді білімі тұрақты водонефтяных 
эмульсиялар. 

Термиялық өңделген майларды айдау. Термиялық өңдеу-бұл 
парафиндердің балқу температурасынан жоғары температураға дейін 
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қыздыруды және реологиялық параметрлерді жақсарту үшін белгіленген 
жылдамдықпен салқындатуды қамтамасыз ететін жоғары тазартылған майды 
термиялық өңдеу. 

Біздің елімізде мұнайды термиялық өңдеу бойынша алғашқы 
тәжірибелер 30-шы жылдары орындалды. Сонымен, Ромашкин кен орнының 
мұнайын термиялық өңдеу оның тұтқырлығын 2 еседен астам төмендетуге 
және қату температурасын 20 градусқа төмендетуге мүмкіндік берді. 

Мұнайдың реологиялық қасиеттерін жақсарту термиялық өңдеу 
нәтижесінде пайда болатын ішкі өзгерістермен байланысты екендігі 
анықталды. Қалыпты жағдайда парафинді мұнайдың табиғи салқындауы 
кезінде мұнайдың қатты қасиеттерін беретін кристалды парафинді құрылым 
пайда болады. Құрылымның беріктігі неғұрлым көп болса, мұнайдағы 
парафин концентрациясы соғұрлым жоғары болады және пайда болған 
кристалдардың мөлшері соғұрлым аз болады. Мұнайды парафиндердің балқу 
температурасынан жоғары температураға дейін қыздыру арқылы біз олардың 
толық еруіне қол жеткіземіз. Мұнайды кейінгі салқындату кезінде 
парафиндердің кристалдануы жүреді. Мұнайдағы парафин кристалдарының 
мөлшеріне, санына және формасына парафиннің кристалдану 
орталықтарының пайда болу жылдамдығы мен шығарылған кристалдардың 
өсу қарқыны әсер етеді. Парафин кристалдарына адсорбцияланған асфальт-
шайырлы заттар оның беткі кернеуін төмендетеді. Нәтижесінде, бұрыннан 
бар кристалдардың бетінде парафинді оқшаулау процесі жаңа кристалдану 
орталықтарының пайда болуынан гөрі тиімді болады. Бұл термиялық 
өңделген мұнайда парафиннің жеткілікті үлкен кристалдары пайда болуына 
әкеледі. Сонымен қатар, осы кристалдардың бетінде адсорбцияланған 
асфальтендер мен шайырлардың болуына байланысты олардың арасындағы 
коагуляциялық адгезия күштері айтарлықтай әлсірейді, бұл күшті парафин 
құрылымының пайда болуына жол бермейді. 

Термиялық өңдеудің тиімділігі қыздыру температурасына, салқындату 
жылдамдығына және салқындату процесінде мұнайдың күйіне (статика 
немесе динамика) байланысты. Термиялық өңдеу кезінде жылытудың 
оңтайлы температурасы эксперименталды, салқындатудың ең жақсы 
шарттары статикада. 

Термиялық өңделген мұнайдың реологиялық параметрлері уақыт өте 
келе нашарлап, соңында термиялық өңдеуден бұрын мұнайдың мәндеріне 
жететінін есте ұстаған жөн. Озексуалдық мұнай үшін бұл уақыт 3 күнді, ал 
Маңғыстау үшін-45 күнді құрайды. Сондықтан мұнайды құбыр арқылы 
тасымалдау мәселесін шешу үшін оны бір рет термиялық өңдеу әрдайым 
жеткіліксіз. Сонымен қатар, термиялық өңдеу пунктіне күрделі 
инвестициялар өте жоғары. 

Мұнайды қоспалармен айдау. Депрессиялық қоспалар ұзақ уақыт 
бойы майлардың қату температурасын төмендету үшін қолданылған. Алайда, 
майлар үшін мұндай қоспалар тиімсіз болды. 

Реологиялық қасиеттерді жақсартудың айтарлықтай үлкен әсері арнайы 
алынған қоспаларды қолдану арқылы қол жеткізіледі. Жоғары парафинді 
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майлар үшін тиімді депрессатор полимерлі беттік белсенді зат болып 
табылатын ДН-1 қоспасы болып табылады. «ЭССО Кемикл» компаниясы 
әзірлеген «Paramins» типті қоспалар да кеңінен таралды. Олар мұнайға 0,02-
0,15% мөлшерінде қосылады. Сыртқы түрі бойынша олар білдіреді 
парафинообразную массасын, приобретающую қозғалғыштығы кезде ғана 
50-60 °С 

Парафиндердің негізгі бөлігі еріген кезде қоспалар мұнайға 60-70 °C 
температурада енгізіледі. Кейінгі салқындату кезінде қоспалардың 
молекулалары мұнайдан түсетін парафин кристалдарының бетіне 
адсорбцияланып, олардың өсуіне кедергі келтіреді. Нәтижесінде мұнайдағы 
парафин кристалдарының сұйық суспензиясы пайда болады. 

Қоспалармен өңделген мұнай Батыс Еуропа құбыржолдарының қатары 
бойынша айдалады. 

Алдын ала қыздырылған мұнайды айдау. Тұтқырлығы жоғары және 
қататын мұнайды құбырмен тасымалдаудың ең көп таралған тәсілі қазіргі 
уақытта оларды жылытып айдау ("ыстық айдау") болып табылады. 
Бұл жағдайда резервуарлар мұнайды ұстап тұратын сорғылармен соруға 
болатын температураға дейін қыздыру жүйесімен жабдықталған. Олар 
мұнайды қосымша жылытқыштар арқылы сорып, негізгі сорғыларды 
қабылдайды. Олармен мұнай магистральдық құбырға айдалады. 

Магистральдық құбырда қозғалыс кезінде мұнай қоршаған ортамен 
жылу алмасуына байланысты салқындатылады. Сондықтан құбыр трассасы 
бойынша әрбір 25-100 км сайын жылыту пункттері орнатылады. Аралық 
сорғы станциялары гидравликалық есептеулерге сәйкес орналастырылады, 
бірақ олардың жұмысын жеңілдету үшін жылыту пункттерімен біріктірілуі 
керек. Ақыр соңында мұнай жылыту жүйесімен жабдықталған соңғы 
пункттің резервуарларына жіберіледі. 

Мұнайды «ыстық» құбырлармен айдау әдеттегі орталықтан тепкіш 
сорғылардың көмегімен жүзеге асырылады. Бұл айдалатын мұнайдың 
температурасы өте жоғары болғандықтан, сондықтан оның тұтқырлығы 
төмен. Суыған мұнайды құбырлардан шығару кезінде поршеньді сорғылар 
қолданылады, мысалы, НТ-45 маркалы. Мұнайды жылыту үшін тиімділігі 
77% жететін радиалды конвекциялық пештер қолданылады. 

Қазіргі уақытта әлемде 50-ден астам «ыстық» магистральдық құбырлар 
пайдаланылуда. Олардың ішіндегі ең ірісі – «Өзен-Атырау-Самара» мұнай 
құбыры. 

Мұнай өнімдері мен жылу тасымалдағыштардың мақсаты, 
жылыту тәсілдері. Егер ашық түсті мұнай өнімдері (бензин, керосин) 
жылдың кез келген уақытында құбырлар арқылы оңай тасымалданса және 
олармен жасалатын операциялар ерекше қиындық тудырмаса, онда қара түсті 
мұнай өнімдерімен (мазутпен, майлау майларымен) жасалатын операциялар 
елеулі қиындықтар туғызады. Бұл ауа температурасы төмендеген кезде қара 
мұнай өнімдерінің тұтқыр болып, сұйықтығын жоғалтуымен және оларды 
жылытусыз тасымалдау мүмкін болмауымен түсіндіріледі. 
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2.5-кестеде АИ-95 маркалы бензин мен М-63 10 г минералды мотор 
майы үшін температурадан мм2/с тұтқырлығының өзгеруі көрсетілген. 

2.4-кестені талдаудан бензиннің тұтқырлығы іс жүзінде температураға 
тәуелді емес, ал майдың тұтқырлығы температураның төмендеуімен күрт 
артады және төмен температурада оны жылыту қажет. 

Жылыту сақтау, тасымалдау, қабылдау және тарату операциялары 
кезінде жүзеге асырылады. 

Тұтқырлығы жоғары және тез қататын мұнай өнімдерін жылытуды 
оның кинематикалық тұтқырлығын 600 мм2/с (АКҚ) аспайтын температураға 
дейін жүргізген жөн. 
 

Кесте 2.4. - Мұнай өнімдерінің кинематикалық тұтқырлығының 
температурадан өзгеруі 

Мұнай өнімі,тұтқырлығы,  мм2/с 
Температура, ºС 

+20 +10 0 -10 -20 
Бензин 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
Мотop майы 100 300 1000 5000 10000 

 

Мазуттарды жылыту температурасы 90 °С – тан, ал майлар үшін-60 °С-
тан аспауы тиіс. 

Жылыту температурасы жабық тигельдегі мұнай өнімдері пасының 
тұтану температурасынан кем дегенде 25 °С төмен болуы тиіс. 

Салқындатқыш ретінде қаныққан су буы немесе қатты қыздырылған 
суды пайдалану керек. Өрт қауіпсіздігі сақталған жағдайда электрлік 
жылытуды қолдануға болады. 

Мұнай өнімдерін жылыту үшін әртүрлі салқындатқыштар 
қолданылады: су буы, ыстық су, ыстық газдар мен мұнай өнімдері, электр 
энергиясы. 

Ең жиі қолданылатын су буы, жоғары жылу мазмұны мен жылу 
өткізгіштігі бар, оңай тасымалданатын және өрт қаупін тудырмайды. Әдетте 
0,3 – 0,4 МПа қысыммен қаныққан бу қолданылады, бұл мұнай өнімін 80 – 90 
°C дейін қыздыруды қамтамасыз етеді. 

Ыстық су көп мөлшерде болған жағдайда қолданылады, өйткені судың 
жылу мөлшері қаныққан будың жылу мөлшерінен 5-6 есе аз. 

Ыстық газдардың қолданылуы шектеулі, өйткені олар төмен жылу 
сыйымдылығымен, төмен жылу беру коэффициентімен ерекшеленеді, 
сонымен қатар оларды жинауды ұйымдастыру қиын, олар мұнай өнімдерін 
автоцистерналарда және мұнай өңдеу зауыттарындағы құбырлы 
жылытқыштарда қыздырғанда ғана қолданылады. 

Электр энергиясы тиімді салқындатқыштардың бірі болып табылады, 
бірақ электр жылыту құрылғыларын пайдалану кезінде өртке қарсы 
талаптарды сақтау қажет. Қызған сымы бар жалаңаш электр жылытқышы 
мұнай өнімдері буларының тұтануына әкелуі мүмкін. Осыған байланысты 
электрмен жылыту тұтану температурасы жоғары мұнай өнімдері үшін және 
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негізінен оларды вагон-цистерналардан құю алдында майлар үшін 
қолданылады. 

Су буымен жылытудың бірнеше әдісі бар: өткір бумен жылыту, 
құбырлы жылытқыштар және айналмалы жылыту. 

Өткір (ашық) бумен жылыту қаныққан буды тікелей мұнай өніміне 
жеткізуден тұрады, онда ол конденсацияланады, бұл мұнай өніміне қажетті 
жылу береді. Бұл әдіс негізінен теміржол цистерналарынан ағызу кезінде 
отын мазутын жылыту үшін қолданылады. Бұл әдістің кемшілігі-болашақта 
суланған мұнай өнімдерінен суды кетіру қажеттілігі. 

Құбырлы жылытқыштармен жылыту жылуды будан жылытылатын 
өнімге жылытқыштың қабырғалары арқылы беру болып табылады. Мұнда 
салқындатқыштың мұнай өнімдерімен тікелей байланысы жоқ. Құбырлы 
жылытқышқа кіретін бу жылытқыштың қабырғасы арқылы мұнай өніміне 
жылу береді, ал конденсацияланған бу сыртқа шығарылады, соның 
арқасында мұнай өнімінің сулануы болмайды. 

Циркуляциялық жылыту мұнай өнімін сол мұнай өнімімен жылытуға 
негізделген, бірақ жылу алмастырғыштарда алдын ала қыздырылған. 
Циркуляциялық жылыту негізінен ірі резервуарлық парктерге, сондай-ақ 
теміржол цистерналарына қызмет көрсету кезінде қолданылады. 

Дизайн бойынша жылытқыштар мақсатына байланысты 
резервуарлардан мұнай өнімдерін ағызу кезінде жылытқыштарға, 
резервуарларда сақтау кезінде жылытқыштарға және құбыр 
жылытқыштарына бөлінеді. 

Мұнай өнімдерін ағызу кезінде жылытқыштар жылыту әдісі мен 
тасымалдау сыйымдылығының түріне байланысты ерекшеленеді. 

Теміржол цистерналарында жылыту үшін келесі жылытқыштар 
қолданылады: 

1) конструкциясы бойынша өткір бумен жылытқыштар сұйықтық 
қалыңдығына орналастырылған тесілген құбырлы шлангілер болып 
табылады, бу шлангілердегі тесіктер арқылы түседі. Ішінара суландыруға 
мүмкіндік беретін мазутты жылыту үшін ғана пайдаланылады. 

2) тұйық бумен жылытқыштар жылжымалы және стационарлық болып 
бөлінеді. Тасымалды цистернаға тек қыздыру уақытында ғана 
орналастырады, ал аяқталғаннан кейін оларды алады (сурет. 2.17). Тұрақты 
цистерна ішінде тұрақты (сурет. 2.18). Жылытқыштар дюралюминий 
құбырларынан жасалады; цистернаға кезекпен орналастырылатын үш 
секциядан тұрады. 

Сур. 2.17 мұнай өнімін бумен жылытқышы бар цистерна көрсетілген. 
Бу жылытқышы катушкалардың үш бөлімінен тұрады-орталық 1 және екі 
бүйірлік 2. Цистернаға алдымен орталық секция түсіріледі, содан кейін 
бүйірлік секциялар ашылады. 

Электрлік жылыту қара мұнай өнімдерінің (мазут, май) тұтқырлығын 
төмендету үшін қолданылады. Электр жылытқыштардың жалпы қуаты 50 – 
70 кВт-қа жетеді. 
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Сурет 2.17.- Булау катушкасының жылытқышы 
 
2.5-кестеде. шағын көлемдегі мазутты жылыту үшін қолданылатын бірқатар 
қыздыру элементтерінің сипаттамалары келтірілген. 
 
Кесте 2.5. - Электр қыздырғыш элементтерінің сипаттамасы 
Шартты белгі Шифр Қуаты, кВт Ұзындығы, 

мм 
Ені, мм 

42А 13/1 P 220 ТЭН-44 1 155 52 
78А 13 / 2.5 Р 220 ТЭН-62 2,5 159 117 
100А 13/ 3,5 Р 220 ТЭН-82 3,5 273 100 
120А 13 /4 Р 220 ТЭН-100 4 250 120 

 
Қауіпсіз қызмет көрсету үшін аппаратура мен жабдық (тарату 

қалқандары, цистерна қазандығы, Теміржол жолдары) сенімді жерге 
тұйықталады. Электр жылытқышы сұйықтыққа толық батырылғаннан кейін 
ғана қосылады. Ағызуды жылыту аяқталғаннан, электр энергиясын 
ажыратқаннан және цистернадан жылытқышты шығарғаннан кейін жүргізеді, 
өйткені электр қыздырғыш қосылған кезде мұнай өнімі тұтануы мүмкін. 

Резервуарлардағы жылытқыштар әртүрлі конструкциялық формалар 
түрінде-құбырлы элементтерден жасалған катушкалар мен секциялар түрінде 
жасалады. Жақсы жылыту үшін олар резервуардың барлық көлденең 
қимасына орналастырылады. Көбінесе жеке бірыңғай бөлімдерден жиналған 
жылытқыштар қолданылады. 

Қыздыру элементтері (ҚЭ) өлшемдері бойынша стандартталған, бұл 
олардың белгілі жылыту аймағында таңдалуын жеңілдетеді. 2.6-кестеде ҚЭ 
түрлері және олардың қыздыру беті көрсетілген. 

Барлық мұнай өнімдерін жалпы жылытумен қатар, жергілікті жылыту 
деп аталады. Жергілікті жылытқыштарды қабылдау және тарату 
құрылғыларының жанында орналастыру керек. 
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Кесте 2.6. - Жылытқыштардың түрлері 
Түрі ПЭ-1 ПЭ-2 ПЭ-3 ПЭ-4 ПЭ-5 ПЭ-6 
Жылыту беті, м2 

1,7 2,06 2,42 3,14 3,86 4,58 
 
2.4. Мұнай өнімдерін құбыр арқылы тасымалдау ерекшеліктері 
 
Алғашқы мұнай өнімдері құбырлары тар шеңберде мамандандырылған 

болды, яғни олар белгілі бір мұнай өнімін ғана(керосин құбыры, бензин 
құбыры және т.б.) айдау үшін қызмет етті. Әрбір жеке мұнай өнімдерін айдау 
көлемі аз болғандықтан, бұл мұнай өнімдеріқұбырларының да  диаметрлері 
салыстырмалы түрде аз болды. 

Құбыр көлігінің дамуымен үлкен диаметрлі құбырларды салу 
әлдеқайда орынды екендігі белгілі болды-бұл жағдайда айдалатын мұнай 
өнімінің 1 тоннасына шаққандағы металл шығындары, күрделі қаржы 
жұмсалымы және пайдалану шығындары аз болады. Дегенмен, жоғары 
диаметрлерге сәйкес  мұнай өнімдерінің мөлшерін қайдан алуға болады? 

Жағдайдан шығу  амалы бір құбыр арқылы бірден бірінен соң бірі келе 
жатқан бірнеше сұйықтықтар партияларын айдамалауды ұйымдастырудан 
табылды. 1929 жылы АҚШ-та бутан мен бензиннің үш түрін ұзындығы 1290 
км және диаметрі 200 мм құбыр арқылы айдау бойынша тәжірибелер 
жүргізілді.30-шы жылдардың басында Баку-Батуми мұнайөнімдері 
құбырында инженер А. А. Кащеев өзара еритін керосин мен газойльды 
тікелей түйістіру арқылы біртіндеп айдауды ұйымдастырды. Дегенмен,1927 
ж. өзінде Грозный-Махачкала құбыры бойымен сорғы станцияларында 
дизельді қозғалтқыштарды салқындату үшін қажетті су мұнаймен тізбектеліп 
айдалғандығын айта кету керек. Бұл айдау барысында кейбір шарттарды 
сақтау кезде (ағынның жылдамдығы кемінде 1 м / с, құбырдың тоқтаусыз 
жұмысы) пайда болған қоспаның көлемі аз екендігі анықталды. 

1944 жылы бұл технология Астрахань-Саратов магистральдық 
құбырына енгізілді. Оны пайдалану тәжірибесі айдаудың  турбулентті 
режимде қалыптасқан қоспаның  көлемі аз екенін растады. 

Кейінгі айдау технологиясының беріктігі. Келесі айдау әдісі - 
олардың мұнай өнімдері бойынша әр түрлі белгілі бір көлемдегі жеке 
партиялармен құбырдың қатынасы бойынша екіншісінен кейін сорылады. 

Мұнай өнімдерінің құбырға ауысуының мезгіл-мезгіл қайталанып 
отыратын ұлылығы тізбектелген өріс циклі деп аталады. Циклдарды 
қалыптастыру мысалы сілеусінде көрсетілген. 2.18. 

Циклдегі мұнай өнімдерінің келесі партиялары олардың құрамын, 
өзіндік және сапасын оқытумен қалыптасады. Циклдегі мұнай өнімдерінің 
келесі реттілігі ұсынылады: 

 жазғы жылы дизель отыны; 
 экспорттық дизель отыны; 
 жазғы жылы дизель отыны; 
 реактивті қозғалтқыштарға арналған жылу; 
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 қысқы дизель отыны; 
 жазғы жылы дизель отыны; 
 топл керосин немесе жылы тұрмыстық пеш; 
 жазғы жылы дизель отыны; 
 АВ автобензин А-92; 
 АВ автобензин а-76; 
 АВ автобензин а-93; 
 АВ автобензин а-76; 
 автобензин а-72. 

Әрі қарай цикл қайталанады. Циклдегі мұнай өнімдерінің ерлер 
номенклатурасында жанасатын сұйықтықтардың ұсынылған жұптарын 
ұстану керек. 

Қандай да бір өнімнің кезекті партиясын мұнай өнімдерін дайындауға 
айдау кезеңінде МӨЗ-ден жұмыс істейтін басқа да мұнай өнімдері бас айдау 
станциясының резервіне қабылданады. 

Келесі айдаудың ерекшелігі келесі екі жолдастың басқа мұнай 
өнімдеріне жанасу аймағында қоспаның белгілі бір мөлшерін құрайды. 
Араластырудың себебі құбырдың көлденең қимасындағы орташа жергілікті 
жылдамдықтардың біркелкі болмауы. Сонымен қатар, қоспаның мөлшері 
мұнай өнімдерін ауыстыру кезінде ысырмаларды бас айдау станциясына 
ауыстыру кезінде пайда болады. 

Қоспаның көлемін ұлғайту үшін кейбір жағдайларда мұнай өнімдерінің 
жанасу аймағында арнайы бөлгіш құрылғылар (диск, манжет, доп және т.б.) 
енгізіледі. Олардың дизайны сілеусінде көрсетілген. 2.19. Бұдан басқа, мұнай 
өнімдері құбырының дайын панктінде мұнай өнімдерінің алынатын қоспасын 
түзету және өткізу жөніндегі іс-шаралар алдын ала қаралады. 

 

 
Сурет 2.18. - - Циклдарды қалыптастыру мысалы 

 
Қоспаның жылжуын нақты бақылаусыз дәйекті айдау технологиясын 

сәтті жүзеге асыру мүмкін емес. Жүйелі соруды бақылау әдістері мен 
құралдары сорылатын сұйықтықтардың қасиеттерінің айырмашылығына 
негізделген.  
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а) - дискілі; 
б) - манжет; 
в) - құйылған манжет; 
г-шар 
1-стенд; 
2-Металл диск; 
3-uprugogo Material дискісі; 
4-манжеттер; 
5-қалың қабырғалы қабық; 
6-кері жамылғы 
 
Сурет 2.19. - Кейіннен айдау кезінде қолданылатын   бөлгіштер 
 
Бақылау тығыздықтың, тұтқырлықтың, диалектикалық тұрақтылықтың, 

ультрадыбыстың таралу жылдамдығының және т.б. өзгеруі бойынша жүзеге 
асырылады, жекелеген жағдайларда мұнай өнімдерінің жанасу аймағында 
концентрацияның өзгеруімен үйлесімділікте қоспа аймағының ұзындығы 
бойынша бөлінетін индикатор құралы енгізіледі. Мұндай индикаторлар 
ретінде радиоактивті изотоптар (кобальт, Сурьи, йод, барий), флуоресцентті 
бояғыштар және т. б. қолданылуы мүмкін. 

 
2.5. Газды тасымалдау 
 
2.5.1. Магистральдық газ құбырларының жіктелуі және құрамы. 

Магистральдық газ құбыры (МГҚ) өндіру ауданынан оның мұқтаждық 
аудандарына дайындалған газды тасымалдауға арналған құбыр деп аталады. 
Магистральдық газ құбыры бойынша газдың қозғалысы белгілі бір 
қашықтықтар арқылы маршрут бойынша қаруланған компрессорлық 
станциялармен (КС) қамтамасыз етіледі. 
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Магистральдық газ құбырынан тармақталу тікелей МГҚ-ға қосылған 
және жеке елді мекендерге және өнеркәсіптік кәсіпорындарға 
тасымалданатын газдың ар-намысын бұруға арналған құбыр деп аталады. 

Магистральдық газ құбырлары жұмыс қысымының мөлшері мен 
санаттары бойынша жіктеледі. 

Құбырдағы жұмыс қысымына байланысты магистральдық газ 
құбырлары екі сыныпқа бөлінеді: 

I класс-жұмыс қысымы 2,5-тен 10 МПа-ға дейін қоса алғанда; 
II класс -1,2 МПа-дан қоса алғанда 2,5 МПа-ға дейінгі жұмыс қысымы. 
Қысымы 1,2 МПа-дан төмен болған кезде пайдаланылатын газ 

құбырлары магистралдық газ құбырларына ауыстырылмайды, бұл кәсіпшілік 
ішіндегі, зауытішілік, жеткізуші газ құбырлары, қалалар мен елді 
мекендердегі газ желілері, сондай-ақ басқа да газ құбырлары. 

Нұсқау мен диаметрге байланысты магистральдық газ құбырларын 
пайдалану қауіпсіздігі талап етіледі және олардың учаскелері бес санатқа 
бөлінеді: В, I, II, III және IV. Газ құбырларының санаты төсеу қабілетімен, 
диаметрімен және құрастыру жағдайымен анықталады. 

Магистральдық газ құбырының негізгі объектілері мен қаруы. МГ 
құрамына келесі негізгі нысандар кіреді (сілеусін. 2.20): 

- негізгі қару; 
- компрессорлық станциялар; 
- газ тарату станциялары (ГТС); 
- жерасты газ қоректендіргіштері; 
- сызықтық қару. 
Бас қару-жарақтарда өндірілген газды тасымалдауға дайындау 

(тазалау, кептіру және т.б.) жүргізіледі. Кен орындарын игерудің бастапқы 
кезеңінде газ қысымы, әдетте, соншалықты жоғары, сондықтан бас 
компрессорлық станцияға қажеттілік жоқ. Ол кейінірек, газ құбыры іске 
қосылғаннан кейін салынуда. 

Компрессорлық станциялар газды айдауға арналған. Сонымен қатар, 
х-да газды еврей және қатты қоспалардан тазарту, сондай-ақ оны кептіру 
жүзеге асырылады. 

Компрессорлық станцияның негізгі технологиялық схемасы сілеусінге 
әкелінді. 2.21. 1 магистральдық газ құбырынан Газ 2 ашық кран арқылы 4 
пироуловитель блогында әрекет етеді. Сұйық және қатты қоспалардан 
тазартылғаннан кейін газ газ айдау агрегаттарымен (ГПА) сығылады, 5. Әрі 
қарай, ол ауаны салқындату құрылғылары (АВО) арқылы өтеді 7 және 8 
тексеру клапаны арқылы 1 магистральдық газ құбырына әсер етеді. 
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1-газ жинау желілері; 
2-газ жинау кәсіпшілік пункті; 
3-бас құрылыстар; 
4-компрессорлық станция; 
5-газ тарату станциясы; 
6-жерасты қоймалары; 
7-магистральдық құбыр; 
8-магистральдық құбырдан бұтақтар; 
9-желілік арматура; 
10-су бөгеті арқылы екі ішекті өту 
 

Сурет 2.20. - Магистральдық газ құбырының сызбасы 
 
Тазарту, сығымдау және салқындату жүзеге асырылатын 

компрессорлық станцияның объектілері, яғни шаң жинағыштар, газ айдау 
қондырғылары және АВО негізгі деп аталады. Олардың қалыпты жұмысын 
қамтамасыз ету үшін қосалқы нысандар салынады: сумен жабдықтау, 
электрмен жабдықтау, желдету, маймен жабдықтау және т. б. жүйелер. 

Газ тарату станциялары әрбір магистральдық газ құбырының немесе 
одан бұрудың соңында салынады. 

Магистральдық газ құбыры арқылы тасымалданатын жоғары қысымды 
газды тұтынушыларға тікелей беру мүмкін емес, өйткені өнеркәсіпте және 
тұрмыста қолданылатын газ жабдықтары салыстырмалы түрде төмен 
қысымға есептелген. Сонымен қатар, жабдықтың сенімді жұмысын 
қамтамасыз ету үшін газды қоспалардан (механикалық бөлшектер мен 
конденсат) тазарту керек. Ақыр соңында, газдың ағып кетуін анықтау үшін 
өткір ерекше иіс берілуі керек. Газға иіс беру операциясы одоризация деп 
аталады. 

Газ қысымын талап етілетін деңгейге дейін төмендету, оны тазарту, 
одоризациялау және шығысты өлшеу газ тарату станциясында (ГТС) жүзеге 
асырылады. ГТС схемасы суретте көрсетілген. 2.22. 

Газ 1 кіріс құбыры арқылы ГТС-ке түседі. Мұнда ол 2 сүзгісінде 
дәйекті түрде тазаланады, 3 жылытқышта қызады және 4 қысым 
реттегіштерінде азаяды. Әрі қарай, газ шығыны 5 өлшегішпен өлшенеді және 
оған одоризатор 6 көмегімен одорант енгізіледі - газға иіс беретін сұйықтық. 
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Редукциялау алдында газды жылыту қажеттілігі ГТС құбырларын газ 
гидраттарымен бітеп тастау қаупін тудыратын газды салқындатумен 
(Джоуль-Томсон әсеріне сәйкес) байланысты. 

 

 
1-магистральдық газ құбыры; 
2-кран; 
3-айналма жол; 
4-жапсырмалар; 
5-газ айдау агрегаты; 
6-үрлеу шам; 
7-АВО газ; 
8-кері жамылғы 

 
Сурет 2.21. - Орталықтан тепкіш айдағыштары бар компрессорлық 

станцияның технологиялық схемасы 
 

Жерасты газ газ қорлары тұтынудың біркелкі еместігін өтеу үшін 
қолданылады. Газды сақтау үшін жер асты құрылымдарын пайдалану азық-
түліктегі металл шығындары мен инвестицияларды айтарлықтай ауыстыруға 
мүмкіндік береді. 

Газ құбырларының желілік құрылғылары мұнай және мұнай 
өнімдерінің ұқсас қару - жарақтарынан ерекшеленеді, өйткені желілік 
ысырмаларды орналастыратын желілік шарлы крандар пайдаланылады, ал 
бұдан басқа түсетін конденсатты жинау үшін Конденсат жинағыштар 
қаруланады. 

Магистральдық газ құбырының ұзындығы оннан бірнеше мың 
шақырымға дейін, ал диаметрі 150-ден 1420 мм-ге дейін болуы мүмкін.газ 
құбырларының көп бөлігі диаметрі 720-дан 1420 мм-ге дейін. Магистральдық 
газ құбырларының құбырлары мен арматуралары жұмыс қысымы 7,5 МПа-ға 
дейін есептелген. 
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1 - кіріс құбыры; 
2 - сүзгі; 
3 - газ жылытқышы; 
4 - басқару клапаны; 
5 - қысымның реттегіші; 
6 - газ шығынын өлшегіш; 
7 - отопайзер; 
8 - шығыс құбыры; 
9 - манометр; 
10 - айналма жол 
 
2.22-сурет.- ГРС-тің сызбанұсқасы 
 

Газ айдау қондырғылары. Газ айдау қондырғысы ретінде поршенді 
газ қозғалтқышының компрессорлары немесе центрифугалық үрлегіштер 
қолданылады. 

Поршенді газ қозғалтқышының компрессорлары - бұл қуат блогы 
(жетегі) мен газды сығуға арналған компрессор біріктірілген қондырғының 
түрі. Поршенді компрессордың жұмыс істеу принципі поршенді сорғымен 
бірдей. 

Газ қозғалтқышы компрессорларының ең кең таралған түрлері - 10 ГК, 
10 ГКН, МК-10 және ГПА-5000 (кесте 2.7), шығыны 0,8-ден 10,0 млн. М3 / 
тәулікке дейін және дамитын қысым 5,5 МПа. Поршенді газ 
қозғалтқышының компрессорлары олардың жұмысының жоғары 
сенімділігімен, жұмыс қысымының кең диапазонында жұмыс істеу 
қабілеттілігімен, «зиянды» кеңістікті және жылдамдықты өзгерту арқылы 
шығынды реттеу қабілетімен ерекшеленеді. 

Поршенді газ қозғалтқышының компрессорларының басым қолданылу 
аймағы мұнай газын айдау құбырлары және жерасты газ жинақтау 
станциялары болып табылады. 
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Кесте 2.7. - Компрессорлық станцияда қолданылатын графикалық 
процессордың негізгі параметрлері 

ГПА типі (өндіруші- 
завод) 

КСға 
шығар 
кездегі 
қысым, 
МПа 

Айдағыштың 
маркасы 

Номиналды мәндер 

Берілу, 
млн. 
м3/сут 

Бір 
агрегаттағы 
сығылу 
дәрежесі 

Қуаты, кВт 

Газ қозғалтқышының жетегі 
10ГКН-1/25-55 5,5 - 0,856 2,2 990 

МК-8(25-43)-56 5,6 - 1,538-5,28 2,24-1,3 2060 

ГПА-5000/(33-44)-
56 

5,6 - 6,9-8,5 1,47-1,27 3700 

ДР-12/(35-46)-56 5,6 - 8.04-13,3 1,6-1,24 5500 

Электр қозғалтқышының жетегі 
СТД-4000-2 
(Энергомаш) 

5,6 280-12-7 11 1,25 4000 

Газ турбинасының жетегі 
ГТН-6 (УТМЗ) 5,6 Н-6-56 20 1,23 6000 
ГТН-6 (УТМЗ) 7,6 Н-6-76 19 1,23 6000 
ГТК-10-4 (НЗЛ) 5,6 520-12-1 29 1,25 10000 
ГТК- 10-4 (ЮЛ) 7,6 370-18-1 37 1,25 10000 
ГТК- 16 (УТМЗ) 5,6 Н- 16-56 52 1,25 16000 
ГТК- 16 (УТМЗ) 7,6 Н-16-76 52 1.25 16000 
ГТК- 16 (УТМЗ) 7,6 H-I6-76/1,25 52 1,25 16000 
ГТК-16 (УТМЗ) 7,6 Н-16-76/1,37 40 1,37 16000 
ГТК- 16 (УТМЗ) 7,6 Н-16-76/ 1,44 32 1,44 16000 
ГТН-25 (НЗЛ) 7,6 650-21-2 53 1,44 25000 
ГПА-Ц-6,3 с 
авиационным 
двигателем НК-
12СГ 

5,6 - 10 1,45 6000 

Ескерту. УТМЗ-Орал турбомотор зауыты. К. Е. Ворошилова; Нзл-Невский 
атындағы машина жасау зауыты. В. И. Ленин. 

Өткізу қабілеті 10 млн. мз/тәуліктен асатын магистральдық газ 
құбырларында газ турбиналы жетегі немесе электр жетегі бар ортадан 
тепкіш айдағыштар қолданылады. 

Орталықтан тепкіш супер зарядтағыштардың жұмыс принципі 
орталықтан тепкіш сорғылардың жұмысына ұқсас. Компрессорлық 
станциялардағы ең көп таралған супер зарядтағыш-бұл газ турбинасы. Газ 
турбиналық қондырғының құрамына кіреді (сурет. 2.23): турбодетандер 1, 
редуктор 2, ауа компрессоры 3, жану камерасының блогы 4, жоғары 5 және 
төмен 6 қысымды турбиналар. Турбодетандер табиғи газбен жұмыс істейтін 
қондырғының іске қосу қозғалтқышы болып табылады. Агрегатты суық 
күйден іске қосудың есептік ұзақтығы-15 мин. турбодетандер 1 редуктор 



159

 
 

арқылы 2 ауа компрессорын іске қосады 3. Атмосфералық ауа 
компрессормен сорылып, ондағы жұмыс қысымына дейін сығылады. Содан 
кейін сығылған ауа 4 жану камерасының блогына жіберіледі, онда ол 
табиғи газды жағу арқылы қызады. Жану өнімдері газ турбинасына 
жіберіледі (алдымен жоғары, содан кейін төмен қысым), онда олар кеңейеді. 
Кеңейту процесі қысым мен температураның төмендеуімен бірге жүреді, 
бірақ турбина роторын айналдыру үшін қолданылатын газ ағынының 
жылдамдығы артады. Пайдаланылған газ пайдаланылған құбыр арқылы 
қоршаған ортаға шығады. 

 
1-турбодетандер; 
2-редуктор; 
3 - ауа компрессоры; 
4-жану камерасы; 
5-жоғары қысымды турбина; 
6-төмен қысымды турбина. 
 

Сурет 2.23. -ГТ-6-750 орнатудың принципті сызбасы 
 
Газ құбырларында қуаты 2500-ден 25000 кВт-қа дейінгі газ 

турбиналары қолданылады. 
1974 жылдан бастап магистральдық газ құбырларында орталықтан 

тепкіш айдағыштардың жетектері ретінде өз ресурсын өтеген авиациялық 
қозғалтқыштар қолданыла бастады. Жұмыс сағаттарының салыстырмалы 
түрде аз санынан кейін оларды ұшу қауіпсіздігі себептері бойынша 
ұшақтардан алып тастайды. Олар ұзақ уақыт бойы жерге үлкен үмітпен 
жұмыс істей алады. 

Газ турбинасының жоқтығынан анық төмен пәк (30% - дан жоғары 
емес), сондай-ақ топив ретінде өз мұқтаждарына жоғары талап етілетін газ 
келтіріледі. 

Соңғы жылдары АЗ-4500-1500, СТМ-4000-2, СТД-4000-2, СДСЗ-4500-
1500 электр қозғалтқыштары орталықтан тепкіш айдағыштардың 
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жетектері ретінде кеңінен қолданылады. Олар күшейткіш редуктор арқылы 
супер зарядтағыштарға қосылады. 

Газды салқындатуға арналған аспаптар. Газды салқындату 
қажеттілігі келесідей. Сығылған кезде ол қызады. Бұл газдың тұтқырлығын 
арттырады және өзара айдау үшін күш жұмсайды. Сонымен қатар, газ 
температурасының жоғарылауы газ құбырының оқшаулауына теріс әсер 
етеді, оның қабырғасында қосымша бойлық кернеулер тудырады. 

Газ сумен және ауамен салқындатылады. Сумен салқындаған кезде 
әртүрлі жылу алмастырғыштар қолданылады (құбырдағы құбыр, суару, 
«құбырдағы құбыр» сияқты), олар құбырлар мен сорғы жүйелерін 
пайдаланып суды салқындату құрылғыларына қосылған. Газды 
салқындатудың бұл әдісі, әдетте, поршеньді газ моторлы компрессорлармен 
бірге қолданылады. 

Магистральдық газ құбырларында газды атмосфералық ауамен 
салқындатудың кең таралған мөлдір қабілеті бар. Бұл тұтасымен әр түрлі 
типтегі газды ауаны салқындату аппараттары (АВО) қолданылады. 

Авоның жалпы көрінісі сілеусінге арналған. 2.24. Құрылымдық 
жағынан, бұл диаметрі 2 пышақтары бар қуатты желдеткіш...7 м, ол ауаны 
жоғарыдан төмен қарай итереді, онда салқындатылған газ параллель 
құбырлардың байламдары бойымен қозғалады. Жылу беруді күшейту үшін 
құбырлар күміспен шығарылады. Желдеткіш жетектері ретінде 10-нан 100 
кВт-қа дейінгі электр қозғалтқыштары қолданылады. 

АВО артықшылықтары-дизайнның қарапайымдылығы, жұмыс үміті, 
салқындатқышты (ауаны) алдын-ала дайындау қажеттілігінің болмауы. 

 

 
 

Сурет 2.24. – Газ АВО  
 

2.5.2. Сұйытылған газды тасымалдау ерекшеліктері. Газ 
тасымалының жалпы тұжырымдамасына сұйытылған және газ тәрізді күйдегі 
газ тасымалдау жатады. Бұл газдарды тасымалдау әдістері бір-бірінен 
айтарлықтай ерекшеленеді. 

Көмірсутектердің қоспасы болып табылатын сұйытылған 
көмірсутекті газдар (пропан, бутан, изобутан) салыстырмалы түрде төмен 
температурада оларды сұйық түрінде тасымалдауға және сақтауға 
болатындығымен ерекшеленеді. Сұйытылған газ (сұйық түрінде) бастапқы 
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көлемінің шамамен 1/250 бөлігін алады, бұл оны тұтынушыларға барлық 
көлік түрлерімен, соның ішінде құбырмен жеткізуге алғышарттар жасайды. 
Сұйытылған газдар сұйық фазадан қалыпты қысым кезінде қайтадан газға 
айналу қасиетіне ие болғандықтан, оларды шикізат ретінде (химия 
өнеркәсібінде) немесе жағу кезінде отын ретінде (күнделікті өмірде, 
өнеркәсіпте және автокөлікте) қолдану шарттарына сәйкес келеді, 
сұйытылған газдарды әртүрлі көлік түрлерімен тасымалданатын баллондар 
мен алынбалы контейнерлерде жеткізу кеңінен қолданылады - Теміржол, су, 
автомобиль және ішінара авиация. Жеткізу орнында ыдыстар мен баллондар 
таратушы газ желілеріне қосылады. 

Сұйытылған көмірсутекті газдан айырмашылығы, өзінің қасиеттерін оң 
температура мен түрлі қысым кезінде сақтайтын табиғи газ қазіргі уақытта 
тек магистральдық газ құбырлары мен таратушы газ желісі арқылы 
тасымалданады. 

Алайда, шамамен 5 МПа теріс температура мен қысым кезінде 
сұйытылған табиғи газды (СТГ) магистральдық құбырлар арқылы 
тасымалдау техникалық жағынан мүмкін және экономикалық тұрғыдан 
тиімді. Ол үшін газды Сұйылтатын ірі зауыттар салу және төмен 
температуралы сұйық газ құбырлары үшін арнайы құбыр болаттарын 
қолдану, сондай-ақ төмен температуралы қоймалар салу талап етіледі. 
Есептеулер көрсеткендей, қарапайым газ құбырларына қатысты сұйық газ 
құбырларының өткізу қабілетінің күрт артуы, мысалы, диаметрі 1420 мм 
құбыр арқылы 100 млрд. м3 газ қысымы кезінде 5 МПа орнына 28 — 30 
млрд.м3 7,5 МПа кезінде, меншікті металл сыйымдылығының 4 еседен астам 
төмендеуіне қол жеткізе отырып. Жалпы алғанда, мұндай жүйе төмен 
температуралы құбырлар мен басқа жабдықтардың дамуына қарай 
перспективалы деп бағаланады. 

Сұйытылған газдардың теміржол көлігі. Сұйытылған мұнай газын 
және сұйытылған табиғи газды теміржол, автомобиль, теңіз және ішкі су 
көлігімен тасымалдауға Қазақстан Республикасының заңнамасында қауіпті 
жүктерді тасымалдауға қойылатын талаптарға сәйкес арнайы жабдықталған 
және тасымалдауға рұқсат етілген көлік арқылы жол беріледі.             
Сұйытылған көмірсутекті газдарды темір жолдар арқылы тасымалдау 
баллондармен тиелген арнайы цистерналар мен вагондарда жүзеге 
асырылады. [1]. 

Арнайы құрылымдағы теміржол цистерналары сыйымдылығы мен 
мақсаты бойынша ерекшеленеді. Пропанды тасымалдау үшін негізінен 
көлемі 54 м3 цистерна, Бутан үшін — көлемі 60 м3 цистерна, ал сұйытылған 
газдар үшін - көлемі 98 м3 цистерна пайдаланылады.  
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1-төрт осьті платформа; 
2-резервуар; 
3-қауіпсіздік клапаны; 
4-қызмет көрсету алаңы; 
5-резервуарды платформаға бекітетін болттар; 
6-баспалдақ; 
7-Манометрді орнатуға арналған келте құбыр 
 
Сурет 2.25. - Сұйытылған газға арналған теміржол цистернасы 
 
Теміржол цистернасы-төрт осьті теміржол платформасында (арбада) 

орналасқан сфералық түбі бар дәнекерленген цилиндрлік резервуар. - Сур. 
2.25 сұйытылған газды (пропан) тасымалдауға арналған теміржол 
цистернасы көрсетілген. Темір жол арқылы тасымалданатын баллондардағы 
сұйытылған газдарды жеткізу жабық вагондарда жүзеге асырылады. Көліктің 
орнына тасымалдаудың бұл әдісі тұтынушы бұта базалары мен сұйытылған 
газдың газ толтыру станцияларынан едәуір қашықтықта немесе кейбір 
солтүстік аймақтарға тән автомобиль жолдарынан алыс болған жағдайда 
қолданылады. Тасымалдау негізінен жүк көтергіштігі 60 т болатын төрт осьті 
жабық бір вагонға 360 дана көлемінде тиелетін, көлемі 50 л баллондарда 
жүзеге асырылады. 

Сұйытылған газдардың су көлігі. Сұйытылған газдарды су 
магистральдары арқылы тасымалдау теңіз көлігімен де, өзен көлігімен де 
жүзеге асырылады. [2].Сұйытылған газды тұтынушыларға ел ішінде де, одан 
тыс жерлерде де жеткізуді қамтамасыз ететін теңіз көлігі кеңінен дамыған. 
Теңіз көлігімен негізінен сұйытылған көмірсутекті (СКГ) және ішінара 
сұйытылған табиғи газдар (СТГ) жеткізіледі, олар сұйытылған күйде — 160 
°С дейін терең салқындаған кезде ғана болуы мүмкін. 
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Сурет 2.26. - Тік резервуарлары бар газ тасығыш 
 
Теңіз тасымалдарының негізгі көлемі сақтауға арналған арнайы 

резервуарлармен жабдықталған танкер теңіз кемелерінде (газ тасығыштарда) 
жүзеге асырылады. Газ тасығыштарда Орнатылатын резервуарлардың түріне 
байланысты көлік кемелерінің мынадай түрлері ажыратылады: 

1) Өнім буының ең жоғары серпімділігіне есептелген 1,6 МПа 
қысымдағы резервуарлары бар танкерлер (пропан үшін); 

2) -5-тен +5 °С-қа дейін аралық салқындату кезінде сұйытылған газды 
тасымалдауға арналған төмен қысымдағы (жартылай изотермиялық) жылу 
оқшауланған резервуарлары бар танкерлер; 

3) атмосфералық және төмен теріс температураға жақын қысым кезінде 
сұйытылған газды тасымалдауға арналған Төмен қысымды (изотермиялық) 
жылу оқшауланған резервуарлары бар танкерлер (пропан үшін— 40 °C, 
этилен үшін — 103 ° C және метанның сұйытылған табиғи газы үшін — 162 
°C). 

Қысыммен және жартылай термиялық күйде газды тасымалдау 
сыйымдылығы 2000 м3 дейінгі танкерлерде жүзеге асырылады, бұл ретте 
цилиндрлік тік, көлденең және сфералық резервуарлар пайдаланылады. Тік 
резервуарлар негізінен сұйытылған газды 1,6 МПа қысыммен тасымалдау 
үшін қолданылады (сурет. 2.26). Көлденең цилиндрлік және сфералық 
резервуарлар жартылай термиялық тасымалдау әдісінде қолданылады. 

Изотермиялық танкерлер үлкен сыйымдылықпен (10000 м3 дейін) және 
құю — құю кезінде 500-1000 т/сағ-тан асады, олар айтарлықтай жүк 
айналымы үшін қолданылады. Бұл танкерлерде сұйытылған газ 
атмосфералық қысымға жақын қысыммен тасымалданатындықтан, жүк 
резервуарлары кеме контурына жақсы сәйкес келетін танк түрінде 
тікбұрышты нысанда жасалады. [2]. 

Сұйытылған газдардың автомобиль көлігі. Автомобиль көлігімен 
сұйытылған газдарды автоцистерналарда, баллондарда және "жылжымалы" 
резервуарларда тасымалдау жүзеге асырылады. 
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1-резервуар; 
2-желдеткіш люгі; 
3-құрылғылар; 
4-қауіпсіздік клапаны; 
5-қолдау; 
6-люк-лаз; 
7-автотягач; 
8-шлангілерге арналған құбырлар (қаптамалар) ; 
9-электр сорғы; 
10-тірек роликтері; 
11-өрт сөндіргіштер; 
12-цистернаны жерге қосу қондырғысы 
 

Сурет 2.27. -Автоцистерна-сұйылтылған газдарды тасымалдауға 
арналған АЦ-15-377с жартылай тіркемесі 

 
Автоцистерналар мақсаты мен құрылымы бойынша көліктік және 

үлестірмелі болып бөлінеді. Көлік цистерналары сұйытылған газды 
жеткізуші зауыттардан бұталы базаларға дейін, сондай-ақ соңғыларынан Co 
ірі тұтынушыларына дейін резервуарларға газ құю арқылы тасымалдау үшін 
қолданылады. Үлестіру автоцистерналары сұйытылған газды тұтынушыға 
Баллондарға құю арқылы жеткізуге арналған және осы мақсат үшін үлестіру 
жабдығының жиынтығымен, сорғымен, үлестіру рамасымен және 
құбырлармен жабдықталған. Штампталған түбі бар цилиндрлік Co ыдыстары 
түрінде жасалған цистерналар автомобильдердің шассиіне, автотіркегіштерге 
және жартылай тіркемелерге орнатылады. Цистерналардың көлемі типіне 
байланысты 4-15 м3 құрайды. 

Сур. 2.27 «Урал-377С» автотягачының базасында құрастырылған, 
пайдалы көлемі 15 м3 жартылай тіркеме-автокөлік цистернасының 
конструкциясы көрсетілген. Цистернаны толтыру автомобильде 
құрастырылған бекіткіш бойынша жүзеге асырылады. Жинақтау 
цистернаның астында орналасқан құбыр арқылы жүзеге асырылады. Ол 
қауіпсіздік арматурасымен жабдықталған, оның ішінде қысымды 
төмендететін клапан, құлыптау клапаны және кері серіппелі клапан бар, ол 
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шланг сынған кезде, құбыр үзілген кезде немесе басқа авариялық 
жағдайларда автоматты түрде жабылады. 

Сұйық фаза цистернаның астына орналастырылған құбыр арқылы 
ағызылады және құбырлардың сору және қысым желілерін қамтиды. Қысым 
сызығында ағызу және айналма сызық бар. Сору желісіне сүзгі және бекіту 
вентилі, айналма жолға — бекіту вентилі, жылдамдық клапаны, шығару 
вентилі және манометр орнатылады. Бу фазасының құбырында бекіту және 
шығару вентильдері орнатылады. Цистернаны сұйытылған газбен толтыру 
автоцистернаға орнатылған электр сорғымен жүзеге асырылады. 

Баллондардағы сұйытылған газдарды бір мезгілде 77 баллонды 
тасымалдауды қамтамасыз ететін қарапайым борттық машиналарда және 
арнайы кассеталық автомашиналарда (баллон тасығыштарда) тасымалдайды. 
Машиналардың шанақтары көлемі 50 л баллондарды орнатуға арналған 
торлармен жабдықталады, бұл ретте баллондар екі қабатқа салынады. Типті 
баллон тасығышта жасуша 132 баллонға дейін сыяды. Сонымен қатар, 
цилиндрлер тіркемелерде тасымалданады, олар жүк көліктерімен бірге 
пойыздарды құрайды. Баллондар 1,6 МПа қысымға дайындалады (сурет. 
2.28). 

Стандартта көлемі 2,5; 5; 12; 27; 50 және 80 л болатын бірқатар 
баллондар қарастырылған, көлемі 5 л-ден асатын баллондар-бұл аяқ киіммен, 
мойынмен және қорғаныш жағамен жабдықталған екі эллиптикалық 
қалыпталған түбі бар цилиндрлік дәнекерленген ыдыстар. Көлемі 50 және 80 
л баллондарда жағаның орнына қорғаныш қалпақ және екі тұтқа көзделеді. 
Қорғаныс жағасы цилиндрлерді бірнеше деңгейге орнатқан кезде көлік 
тұтқасы және тірек ретінде қызмет етеді. Көлемі 5, 12 және 27 л 
баллондардың мойындарына өздігінен жабылатын клапандар, ал көлемі 50 
және 80 л баллондардың мойындарына бұрыштық вентильдер орнатылады. 

Сұйытылған газды « жылжымалы» резервуарларда тасымалдау оны 
бұталы базалардан немесе газ толтыру станцияларынан алыс жерлерге 
жеткізу үшін, сондай-ақ өндірістік және коммуналдық-тұрмыстық 
шаруашылықтарға жеткізу үшін қолданылады. Көлемі 0,5 — 3,5 м3 болатын 
алынбалы резервуарлар «жылжымалы» деп аталады. 1,8 МПа қысымға 
есептелген көлемі 1600 л PC-1600 резервуарлары ең көп қолданылды. 
Резервуар-бұл эллиптикалық түбі бар дәнекерленген цилиндрлік ыдыс. 
Резервуарды тиеу және түсіру әдетте автокранның көмегімен жүзеге 
асырылады. Тұтынушыда резервуарлар топпен немесе жалғыз орнатылады. 
Сұйытылған газды « жылжымалы» резервуарларда 100 — 200 км 
қашықтыққа жеткізу Баллондарға қарағанда 20 — 25% - ға арзанға түседі. 
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Сурет 2.28. - Сұйытылған газ баллондары 

 
Сұйытылған газдардың құбыр көлігі. Сұйытылған газдың құбыр 

көлігі деп газ булардың икемділігінен асатын қысыммен, яғни сұйытылған 
күйде болатын негізгі құбырлар арқылы пропан мен бутанды тасымалдау 
түсініледі. Бұл сұйытылған газдарды магистральдық құбырлар арқылы 
тасымалдау ерекшелігі болып табылады, олар үшін желідегі қысымның осы 
температурада қаныққан будың серпімділігінен (қанықтыру қысымы) төмен 
түсуіне жол берілмейді, бұл құбырдың тірі бөлігін толтыратын бу фазасының 
пайда болуын болдырмайды. Әдетте құбырда бу серпімділігінің қысымынан 
0,6 — 0,7 МПа артық қысым сақталады. Бұл айырмашылық азайған кезде газ 
қапшықтарының пайда болуына байланысты өткізу қабілеті төмендейді. 
Көліктің бұл түрі жеткізуші зауыттан ірі тұтынушыларға, мысалы, газ 
негізінен шикізат ретінде пайдаланылатын мұнай-химия кәсіпорындарына 
газ жеткізу кезінде қолданылады. 

Сұйытылған газ құбырларының ұзындығы әдетте аз-100-500 км 
аралығында, өйткені ірі тұтынушылар Мұнай және газ өңдеу 
кәсіпорындарына жақын орналасқан. 

Типтік схема бойынша сұйытылған газ резервуарлардан бас 
станцияның сорғыларымен алынады және шығындарды өлшеу пункттері 
арқылы магистральдық құбырға беріледі, онда белгілі бір қашықтықтар 
арқылы жабдықтары бас станцияға ұқсас аралық айдау станциялары 
салынады. Пропан мен бутан ең аз араластыру мақсатында дербес құбыр 
арқылы немесе басқа да ашық түсті мұнай өнімдерімен (негізінен бензинмен) 
бірге айдалады. Мұнай өнімдерінің екі партиясын қотарған кезде олардың 
арасында буфер ретінде бутан айдалады; сондай-ақ пропан екі партиясын 
қотарған кезде де келіп түседі. Ылғалдың әсерінен және шамалы 
тығыздықтың пайда болуынан құбырда гидраттық тығындардың пайда болу 
ықтималдығын ескере отырып, құбырларды пайдалану кезінде арматураның 
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герметикалығын және құбырдағы қысымды бақылайды, ол кемінде 0,8-1,0 
МПа болуы керек. Бұдан басқа, газды сусыздандыру (метанол, 1 т-ға 2 л 
есебінен) үшін тежегішті тұрақты қолдану және өнімді айдау алдында 
құбырды кептіру қамтамасыз етіледі. 

Айдалатын сұйытылған газ көлемінің салыстырмалы тұрақтылығын, 
қажетті қысымды және температуралық режимді сақтау маңызды, бұл 
Бақылау-өлшеу аспаптарының көмегімен тиісті бақылаумен қамтамасыз 
етіледі. Экономикалық тиімділіктен басқа, сұйытылған газдардың құбыр 
көлігі жұмыс істеуге ыңғайлы, тәулік бойы айдауға және минималды 
шығындармен жүйенің ең аз еңбек сыйымдылығы мен қауіпсіздігін 
қамтамасыз ететін автоматика құралдарын қолдануға мүмкіндік береді. 

 
2.5.3. Конденсатты және жеңіл көмірсутектердің кең фракциясын 

құбыр арқылы тасымалдау. Газ, газ конденсаты және газ-мұнай кен 
орындарының өнімдері халық шаруашылығының көптеген салалары үшін 
күрделі шикізат ретінде қарастырылады. Табиғи және мұнай газдары 
көмірсутектердің кең бөлігі болғандықтан, оларды ұтымды пайдалану 
оларды өңдеуді қамтамасыз етеді, ол ГӨЗ-де жүзеге асырылады. ГӨЗ — дің 
негізгі өнімі негізінен жоғары тиімді отын ретінде пайдаланылатын метаннан 
тұратын құрғақ бензинді газ және сұйық өнімдер-этан, пропан, бутан, 
пропан-бутан қоспасы болып табылады. Өткізу жағдайларына және 
тұтынушының ГӨЗ-ге талаптарына байланысты тұрақсыз және тұрақты газ 
бензиндері, жеңіл көмірсутектердің кең фракциясы (ШФЛУ) сияқты әртүрлі 
компоненттердің қоспаларын алуға болады. Егер қайта өңделетін газдың 
құрамында сирек кездесетін және бағалы химиялық элементтер болса, онда 
ГӨЗ-де оларды алу көзделуі тиіс. 

Мұнай және табиғи газдарды өңдеу процесінде алынған сұйық 
көмірсутек қоспаларынан басқа, газ конденсаты кен орындарынан газбен 
бірге өндірілетін конденсатты ерекше қарастырған жөн. Бұл өнім құрамында 
сұйық көмірсутектердің көп мөлшері бар жоғары тиімді мұнай аналогы 
болып табылады. Конденсаттың фракциялық құрамы әртүрлі кен орындары 
үшін айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін. Көптеген конденсаттардың қайнау 
температурасы 420-570 К құрайды. Шикі (тұрақсыз) конденсат деп сұйықтық 
түріндегі компоненттердің қаныққан буларының қысымынан жоғары қысым 
кезінде болатын көмірсутектердің қоспасы түсініледі. Оның компоненттері 
қанықтыру қысымынан төмен қысымның төмендеуімен газдар түрінде 
шығарылады және конденсат екі фазалы күйге өтеді. 

Арнайы дайындықтан кейін, оның ішінде деметанизация және 
деэтанизация, тек сұйық көмірсутектерден тұратын тұрақты конденсат алуға 
болады. 

Тұрақсыз конденсат пен ШФЛУ тасымалдауға арналған құбырлардың 
технологиялық есептеулерінің ерекшеліктері өнімнің газ тәрізді күйге өту 
қабілетіне байланысты. Егер жұмыс кезінде құбырдың кез-келген 
нүктесіндегі қысым осы температураға сәйкес келетін қаныққан булардың 
қысымынан төмен түссе, онда сорылатын орта газ тәрізді күйге өтеді. Бұл 
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гидравликалық кедергілердің күрт өсуіне әкеледі, бұл айдау жағдайларын 
нашарлатады, ал кейбір жағдайларда сорғының толық тоқтауына әкеледі. 
Құбырдағы ең төменгі қысым қанықтыру қысымынан 0,5 МПа жоғары болуы 
тиіс. 

 
2.6. Мұнайды, мұнай өнімдерін және газды құбыржолдар арқылы 

қабылдау, айдау жөніндегі технологиялық процесті бақылау және 
басқару 

Қазіргі заманғы операторлардың дамуы көптеген жылдар бойы болды. 
Көмірсутектер көлігі жөніндегі қазіргі заманғы кәсіпорындардың 
көпшілігінде объектіге мониторинг және басқару жүргізілетін орталық 
операторлық (ОО) кәсіпорындар бар. Басқару және бақылау функциясы 
көбінесе автоматтандырылған басқару жүйесі (АБЖ) арқылы жүзеге 
асырылады және процесті оңтайландыру компьютері (ОПКОМ) арқылы 
оңтайландыруға болады. 

Мұнай-газ саласын дамытудың басында мониторинг және басқару 
процестері жергілікті жүргізілді, ал қысымды, деңгейді, ағынды және 
температураны қажетті реттеу қолмен жүргізілді. Процестің тиімділігін 
арттыру және өнімнің сапасын бақылау мақсатында технологиялық процесті 
автоматты басқару дамыды. Процесті басқаруға арналған алғашқы бақылау-
өлшеу құралдары өте қарапайым болды және негізінен пневматикалық 
сигналдарға және операциялық персоналдың Co тарапының араласуының 
жоғары пайызына сүйенді. Бақылау және өлшеу технологиялық 
операцияларды жүргізу орны бойынша орындалды. 

Жетілдірілген бақылау-өлшеу құралдары мен автоматика (БӨАжА) 
пайда болған кезде басқару функциясы қондырғылардан операторға ауыса 
бастады. Мұндай операторлар кәсіпорынның аумағында, олар басқаратын 
технологиялық қондырғылардың жанында орналастырылды, бірақ процесті 
басқарудың таза пневматикалық құралдарына қатты тәуелділік сақталды 
және кәсіпорынның тұрақты жұмысын сақтау үшін қолмен араласу 
қажеттілігі сақталды. 

Бақылау аппаратурасы одан әрі жетілдіріліп, электронды КИП пайда 
болған сайын қол операцияларына тәуелділік азайып, оператор 
функцияларына деректерді тіркеу және сақтау қосылды. Электрлік-
пневматикалық басқару құралдарының енгізілуімен басқару және жазу 
функцияларын бір құрылғыда біріктіру сияқты күрделі басқару 
стратегияларына мүмкіндік ашылды. 

Осы кезеңдегі бақылау-өлшеу құралдары үлкен және ауыр болды, 
сондықтан осындай үлкен құрылғыларды орналастыру үшін операторлар 
сәйкесінше үлкен болуы керек еді. Кейде құрылғылардың бұл түрі үлкен 
шкафтарға арналған құрылғылар деп аталады. 

Бұл КИП панельде орналасқан және әдетте олардың үстінде дабыл 
тақтасы болған. Кейінгі операторлық бумалар әлдеқайда аз болды, бірақ 
сонымен бірге олар барлық функцияларды орындады. 
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Жазу таспаларындағы диаграммалар дөңгелек диаграммалар түрінде 
деректерді тіркеуді алмастырды. Көптеген жағдайларда дөңгелек 
диаграммаларды күн сайын өзгерту керек болды, ал өздігінен жазатын 
таспалы диаграммаларды бірнеше апта бойы ауыстыру қажет болмады. 
Алайда, Автоматты реттегіштің негізгі функциясы өзгеріссіз қалды, ал жаңа 
түрі ескі модельдің барлық қасиеттерін сақтап қалды. 

Кішігірім өлшемдердің арқасында панельде бос орын пайда болды, ол 
операторлар үшін жартылай графикалық дисплейлер үшін қолданыла 
бастады. Бұл дисплейлер индикаторлық, бақылау және тіркеу 
құрылғыларының үстінде орналасқан технологиялық процестің шағын 
карталарынан тұрды. Ажыратқыштар, клапандар, сорғылар және басқа 
айналмалы жабдықтар ашық, жабық, жұмыс істеп тұрған немесе тоқтатылған 
сияқты олардың жағдайын көрсететін шамдармен ұсынылды. 

Графикалық дисплейлер пайда болды, олар диаграммада тиісті 
жерлерде орнатылған технологиялық процестің графикалық көрінісінен 
тұрды. Графикалық дисплейлер процестің, оның басқарылуының және оның 
әртүрлі элементтерінің арасындағы байланыстың нақты көрінісін берді. 
Графикалық дисплейдің басты кемшілігі-процесті графикалық түрде көрсету 
үшін қажет көп орын. 

Алғашқы компьютерлік басқару жүйелерінде барлық кіріс және шығыс 
сигналдарын, орталық процессорды басқаратын индикациялар мен 
дабылдарды басқаратын үлкен Co компьютерлері қолданылды. 

Бұл алғашқы компьютерлік жүйелер сенімсіз болды, өйткені 
процессордың істен шығуы бүкіл зауытты басқаруды жоғалтуға әкелді. 
Резервтік жүйені орнату (кейде резервтік компьютер, бірақ кейбір 
жағдайларда дәстүрлі басқару жүйесі резервтік рөл атқарды) күрделі          
және қымбат болды. Бұл факторлар көмірсутектерді                                   
тасымалдау индустриясындағы компьютерлік басқару жүйелерінің дамуын 
бәсеңдетті. 

Шағын, салыстырмалы түрде арзан микропроцессорлардың келуімен 
микропроцессорларға негізделген бірнеше шағын басқару құрылғыларын 
орнатуға және оларды тас жолға таратуға мүмкіндік туды. Пайдалану 
философиясы бүкіл тас жолда таратылған басқару жүйесіне келді, онда 
тәуекел де бөлінеді. Қазіргі заманғы автоматтандырылған басқару жүйелері 
(АБЖ) осы принциптерге негізделген. 

АБЖ-мен қатар телебасқару және деректерді жинау жүйелері  
(SCADA) дамыды. Әдетте оларға жетекші (немесе негізгі) компьютер, өрісте 
орналасқан басқару құрылғыларының белгілі бір саны, далалық 
құрылғыларды бақылау және бақылау үшін арнайы бағдарламалық 
жасақтама және компьютер интерфейсі кіреді. 

 
2.6.1. Автоматтандырылған басқару негіздері. Бұл тармақ 

технологиялық процесті басқарудың негіздерін сипаттайды, бұл операторлық 
операцияларға қатысты. 

Дәстүрлі кері байланысты басқару. Басқару тізбегі реттелетін 
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технологиялық параметрдің (ТП) қажетті мәнін сақтауға арналған. Осы 
модуль аясында технологиялық параметр деп түсінуге болады: 

 қысым; 
 деңгейі; 
 шығыны; 
 температура. 

Құбырдағы ағынды қарастырыңыз, оны автоматты түрде бақылау керек 
(сурет. 2.29). Басқару тізбегіндегі бірінші элемент-өлшеу түрлендіргіші, Бұл 
жағдайда шығын өлшегіш. Ағын өрісте өлшенеді және оның мәні электронды 
сигнал түрінде автоматты реттегішке жіберіледі. 

Автоматты реттегіш ТП-ны қажетті мәнмен немесе параметрмен 
салыстырады. Орнатуды оператор немесе компьютерлік басқару жүйесі 
орнатады. Қалай болғанда да, егер автоматты реттегіш ТП мен параметр 
арасындағы айырмашылықты анықтаса, ол шығыс сигналын жасайды. 

Орнату мен ТП арасындағы айырмашылық басқару қателігі (PU) деп 
аталады. Автоматты реттегіштен шығатын сигнал басқару қатесінің болуына 
және бағытына байланысты. 

Электрондық сигнал түріндегі шығыс деректер өріске жіберіледі, онда 
олар электропневматикалық түрлендіргішпен пневматикалық сигналға 
айналады. Содан кейін пневматикалық сигнал тізбектің соңғы компонентін, 
әдетте басқару клапаны болатын соңғы басқару элементін басқарады. Бұл 
кері байланысты басқару тізбегі. 

Кері байланысы бар АБЖ көмегімен басқару. АБЖ жағдайында 
басқару негіздері (Сурет. 2.30) сол күйінде қалады. Әр басқару тізбегінде 
келесі элементтер бар: 

 өрісте өлшенетін технологиялық параметр; 
 оператор, компьютер немесе басқа автоматты реттегіш орнатқан 

параметр; 
 процесте қажетті өзгерістерді орындайтын соңғы элемент. 

Алайда, басқару функциясын жүзеге асыратын микропроцессор басқа 
басқару тізбектерінің белгілі бір санымен жұмыс істей алады және сонымен 
бірге сигналды қалыптастыру және деректерді жинау бойынша бірқатар 
функцияларды орындай алады. АБЖ-да бақылау нүктесінде бақыланатын 
нүкте мен трендтерді талдау үшін дабыл функциясы бар. Басқарудың 
реттеуші функцияларын орындаумен қатар АБЖ-дағы бақылау нүктесін, 
мысалы, қосу/өшіру, клапандарды ашу немесе жабу немесе сорғыларды іске 
қосу және тоқтату функцияларын орындауға теңшеуге болады. 
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Сурет 2.29. - Кері байланысы бар дәстүрлі автоматты реттегіші                     
бар басқару 

 
2.6.2. Телебасқару және деректерді жинау жүйелері (SCADA). 

SCADA жүйелері-бұл микропроцессорлық технологияға негізделген күрделі 
өлшеу және басқару жүйелері. Көмірсутектерді өңдеу өнеркәсібінде SCADA 
технологиясы бойынша өз қызметтерін ұсынатын бірнеше жеткізушілер бар 
және екі керемет жалғыз жүйе жоқ. Жалпы, қарапайым SCADA жүйесі 
қайдан келеді деп айтуға болады: 

 негізгі станция немесе негізгі терминал (НT); 
 қашықтағы станциялар немесе қашықтағы терминалдар (ҚТ) деп 

аталатын өрістен деректерді жинау және басқару құрылымының аузы); 
 бағдарламалық қамтамасыз ету саласындағы жабдықтарды бақылау 

және басқару үшін;  
 компьютерлік интерфейс. 

 

Автоматты түрде басқару 

Электропневматикалық 
түрлендіргіш 

Өткізуші 
құрылғы 

Соңғы элемент басқару 
(Шығыс клапаны - 

реттегіш) 

Шығын өлшегіш 

Ауа қысымы      
0,2-1 бар 

Сигнал 
4-20 мА 

Сигнал 
4-20 мА 

Шығыс 
сигнал 

Технологиялық 
параметр 
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Сурет 2.30. - АБЖ көмегімен кері байланысты Басқару 
 
Компьютерлік интерфейс өрістегі бастапқы түрлендіргіштерден 

сигналдарды жинауға және оларды НТ үшін жарамды сандық түрлендіруге 
арналған. Бұл құрылғы сонымен қатар өрістен шикі деректерді бақылайды, 
көрсетеді және талдайды. Егер интерфейс Шығыс сигналдарды шығару 
мүмкіндігімен жабдықталған болса, онда бағдарламалық жасақтама бұл 
компьютерді процесті басқару үшін пайдалануға мүмкіндік береді. 
Бағдарламалық жасақтаманы Шығыс сигналдарды бақылау үшін де 
қолдануға болады және зауыттың тұрақты жұмыс жағдайын сақтау үшін кіріс 
деректеріне жауап береді. 

 
Конфигурацияға байланысты SCADA бағдарламалық жасақтамасының 

мүмкіндігі бар: 
 мәліметтерді кесте, гистограмма, сызықтық график, сектор 

диаграммалары және т. б. түрінде көрсету.; 
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 кескіндер бойынша қисық сызуды қолдана отырып, деректерді 
талдаңыз. 

Әр түрлі жеткізушілердің жабдықтарымен жұмыс істеу үшін арнайы 
драйверлер мен интерфейстер қажет. 

 
2.6.3. Технологиялық процесті оңтайландыру. Жалпы ережелер. 

Шикізат пен энергияның жоғары құны, қатаң экологиялық стандарттар және 
әлемдік ауқымдағы бәсекелестік – осы факторлардың барлығы соңғы 
жылдары көмірсутектерді құбыр арқылы тасымалдауда болған елеулі 
өзгерістерге әсер етті. Шығындарды азайту шаралары құбырдың құрылымын 
және оны пайдалану шарттарын өзгертуді қамтиды. 

Өндірістік компьютерлер анағұрлым күшті бола бастады және 
құбырларды пайдалану мәселелерін шешуде маңызды рөл атқара алады. 
Олар ерекше тиімділік көрсеткен бір сала - оңтайландыру. 

Технологиялық процесті оңтайландыру әдістері кәсіпорынның немесе 
технологиялық процестің көптеген мәселелерін шеше алады. 

Нақты уақыт режимінде оңтайландыру процесс жағдайларын 
(параметрлерді) үнемі бағалауды және осы параметрлерді оңтайлы мәндерге 
келтіруді білдіреді. Бұл тұрақты режимді оңтайландыру деп аталады. Әдетте 
көмірсутектерді өңдейтін кәсіпорында келесі параметрлер 
оңтайландырылады: 

 қысым; 
 деңгейі; 
 шығыны; 
 температура. 

Оңтайландыру компьютері (ОПКОМ) оператордың араласуынсыз 
тағайыншамалардағы өзгерістерді анықтайды және енгізеді. Оңтайландыру 
есептеулерін жасамас бұрын және өзгерістерді енгізбес бұрын, ОПКОМ 
қондырғының тұрақты күйде екенін анықтайды. Сонымен қатар, ОПКОМ 
зауыт жұмысын бұзбай өзгерістер енгізуге бағдарламаланған. Оңтайландыру 
процесі қадамдарға бөлінеді (сурет. 2.31). 

 
2.6.4 Автоматтандырылған басқару жүйелері (АБЖ). Алғаш рет 

цифрлық технологиялар 1959 жылдан бастап өнеркәсіптік процестерді 
басқару процесінде қолданыла бастады. Сол кездегі орталықтандырылған 
архитектура барлық басқару функцияларын және оператордың интерфейсін 
орындайтын бір компьютерге толығымен тәуелді болды. Нәтижесінде 
сенімділігі төмен күрделі жүйелер пайда болды. 
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Сурет 2.31. – ОПКОМ функциялары 

 
Сенімділікті арттыру үшін жүйеге екінші компьютер резерв ретінде жиі 

қосылды. Алайда, бұл қымбат болды және жүйені едәуір қиындатты. Кейбір 
қондырғыларда резервті дәстүрлі аналогтық басқару жүйесі қамтамасыз етті. 
Бұл шешім аз күрделі болды, бірақ шығындардың өсуі айтарлықтай болды. 
Бұл факторлар өңдеу өнеркәсібінде цифрлық технологиялардың дамуын 
қиындатты. 

Бағдарлама құбырдың негізгі параметрлерін бақылайды, мысалы, 
шикізат құрамы, өнімділік, сапа шектеулері 

Құбыр тұрақты жұмыс істей ме 

Бағдарлама қате деректер үшін өлшеулерді тексереді 

Модель параметрлері 
құбыржол жұмысының ағымдағы жағдайларына сәйкес келтіру үшін 
жөнделеді 

Бағдарлама шикізат, өнім, қосалқы қондырғылар бойынша 
экономикалық көрсеткіштерді жинайды 

Бағдарлама оңтайландырылған қондырғылар 
есептеуді орындайды 

Бағдарлама тұрақты құбыр 
жұмыс қалатындығын тексереді 

Белгіленген қондырғылар жүйеге енгізіледі 
енгізу үшін басқару 



175

 
 

Осы микропроцессорлық технологияның дамуымен ғана техникалық 
мәселелер экономикалық тұрғыдан тиімді түрде шешілді. 1970 жылдардың 
ортасында асу деп аталатын процесті басқару жүйесінің архитектурасы пайда 
болды. Ол негізделген дизайн тұжырымдамасы микропроцессорларға 
негізделген көптеген автоматты реттегіштерді қолдана отырып, зауыт 
аумағында таратылған бақылауды қамтамасыз етуі керек еді. Осылайша, 
Автоматты реттеушінің істен шығу қаупі зауыттың барлық аумағында 
таратылды. 

АБЖ-ның өте сенімділігі осы жүйелерге коммерциялық табыс әкелді. 
Енді басқару жүйелерінің барлық негізгі өндірушілері АБЖ жеткізеді. 

Технологиялық процесті басқару жоғары жылдамдықты 
коммуникациялық Шина көмегімен басқару желісіне біріктірілген 
микропроцессорлық басқару құрылғыларының көмегімен жүзеге асырылады. 
Жүйенің сенімділігі үшін резервтік кабельдер қарастырылған. Блоктар деп 
аталатын басқару құрылғылары Технологиялық процесті басқару 
функцияларын орындаумен қатар, сигналдарды тексеруге арналған бірқатар 
функцияларды орындайды. 
 

2.6.5. АБЖ сәулеті. Жалпы ережелер. «АБЖ архитектурасы» термині 
АБЖ аппараттық жасақтамасын конфигурациялау әдісін білдіреді. Әрбір 
жүйелік провайдер өз жүйелерінің негізгі компоненттері үшін өз терминдерін 
қолданса да, оларды құру және конфигурациялау тәсілдері өте ұқсас. Мұнда 
сипатталған сәулет жалпыланған және кез-келген нақты АБЖ 
архитектурасын көрсетпейді (сурет. 2.32) 

Бұл архитектураның негізгі ерекшеліктері: 
 адам/машина интерфейсі (АМИ), адам- интерфейсі ЭВМ (ЭЧИ) 

немесе жұмыс станциясы (ЖС) деп те аталатын оператордың 
станциясы немесе консолі; 

 кейде жергілікті басқару желісі (LCN) деп аталатын жергілікті 
желі (LAN); 

 ақпараттық магистраль деп те аталатын жоғары жылдамдықты 
байланыс шинасы; 

 жоғары деңгейлі технологиялық интерфейс блогы (HLPIU), 
базалық контроллерлер, көп функциялы контроллерлер және т. б. 
сияқты процеске қосылған блоктар деп аталатын қашықтан 
басқару пульті.; 

 мұрағат деректерін сақтау модулі; 
 хроматографтар, компакт-контроллерлер және т. б. сияқты АБЖ-ға 

жатпайтын аппаратурамен байланысуға қызмет ететін ақпараттық 
магистраль порттары. 

 жүйесі дабыл басқару блогын және технологиялық процесті 
бақылау. 
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Оператор станциясы. АБЖ-ның бұл негізгі құрылғысы Lan жергілікті 
желісінің торабы болып табылады және операторға технологиялық процеске 
терезе ұсынады. Түйін-бұл LAN желісіне немесе ақпараттық магистральға 
қосылған жабдық бірлігінің жалпы атауы. 

Станция мыналарды қамтиды: 
 жедел схемалар мен мәндер көрсетілген катодты сәулелік түтік (CRT); 
 туралы оператордың пернетақтасы, ол кескіндерді шақыруға және 

мәндерді енгізуге, Дабылдарды теруге және дыбыстық Дабылдарды 
өшіруге мүмкіндік береді; 

 таңдау құрылғысы, мысалы, доп манипуляторы, тінтуір немесе 
сенсорлық экран, ол операторға CRT-де қажетті ақпаратты таңдауға 
мүмкіндік береді. 

 

 
 

Сурет 2.32. – АБЖ типтік сызбасы 
 
Жергілікті желі (LAN) сигналдарды тораптарға және олардан 

ақпараттық магистральға жібереді, олардан олар өріске беріледі. Негізінен, 
бұл желі екі қабатты қорғалған коаксиалды кабель болып табылады. Lan 
желісінің кез-келген істен шығуы кезінде резервтік желі басқару 
функциясының үзілістерінсіз жұмыс істейді. 

Ақпараттық магистраль өріс құрылғылары мен LAN желісі арасында 
сигналдар жібереді. Көбінесе бұл интерфейс блоктары арқылы жүзеге 
асырылады. Бұл интерфейс блоктары Микропроцессорлар негізінде жұмыс 
істейді және ақпараттық желі деректерін LAN үшін қолайлы пішінге 
аударуға қызмет етеді. 
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Қашықтықтан басқару блоктары ақпаратты өрістен сандық түрде 
жинайды және оны ақпараттық магистраль арқылы оператор станциясына 
жібереді. Олар сондай-ақ оператор станциясынан ақпаратты қабылдайды: 
контроллердің шығыс сигналдары, авто/қол режимінің өзгеруі және 
параметрлердің өзгеруі. Қашықтан басқару блоктарынан соңғы басқару 
элементтерінің күйін өзгертуге болады. Қашықтықтан басқару блоктарын 
басқару немесе Қосу/өшіру басқару қосымшаларын басқару үшін теңшеуге 
болады. Көптеген АБЖ-да қашықтан басқару блоктарында брондау бар. 
Әдетте сегіз блок бір қосалқы қашықтан басқару құралымен сақталады. 

Мұрағат деректерін сақтау модулі. Төменде әдетте мұрағат 
деректерін сақтау модулінде сақталатын мәліметтер келтірілген: 

 Технологиялық процестің өзгеру бағыты 
 Оператордың әрекеті 
 Жүйені өзгерту 
 Технологиялық процестің тарихы 
 Жүйе тарихы 
 Апаттық сигналдардың тарихы 
 Сызбалық суреттердің үзінділері 

Кез- келген оператор станциясынан осы модульде сақталған деректерді 
алуға болады. Қажет болса, АЖБ-ке бірнеше осындай модульді қосуға 
болады. 

Авариялық сигнал беруді басқару блогы. Дабылдар әрбір бақылау 
нүктесіне, сондай-ақ әрбір авариялық сигналдың басымдылығын тағайындай 
отырып, жүйе параметрлерінің индикациясына ендірілуі мүмкін. Кез-келген 
дабыл іске қосылған кезде мыналар пайда болады: 

 дыбыстық дабыл операторды хабардар етеді; 
 Дабыл Дабыл дисплейінде пайда болады; 
 дабылдың іске қосылуы туралы деректер архивтік деректерді 

басқару блогында сақталады; 
 дабыл туралы деректер Дабылдарды тіркеу журналында басылып 

шығарылады. 
Бұл функцияларды дабыл басқару блогы арқылы  жүзеге асырады. 
Дабылдар іске қосылған кезде көптеген ақпарат келуі мүмкін және әр 

түрлі дабыл дисплейлерінде операторға қол жетімді, сондықтан АБЖ сигнал 
беру жүйелері істен шыққан кезде оператордың жұмысын қиындатуы 
мүмкін. Бұл мәселе дабылдарды сүзетін және оларды басымдық бойынша 
сұрыптайтын жүйелермен шешіледі. 

АБЖ жұмысы. Жалпы ережелер. АБЖ операторға технологиялық 
процеске терезе ұсынады: 

 жұмыс параметрлерін өзгерту; 
 технологиялық процестің және жүйенің авариялық сигналдарын 

өңдеу; 
 уақыт бойынша оқиғалар тізбегін шақыру; 
 журналдармен және есептермен жұмыс істеу; 
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 технологиялық үдерістің және жүйенің өзгерістерінің мұрағаттық 
деректерімен жұмыс жасау. 

АБЖ-бұл икемді жүйелер және олардың конфигурациялары әртүрлі 
жеткізушілерде бір-бірінен ерекшеленеді. АБЖ-дағы көптеген қасиеттер мен 
белгілерді пайдаланушылар конфигурациялай алатындықтан, жүйелерде 
пайдаланушы конфигурациясында айтарлықтай айырмашылықтар бар. 

Осылайша, Солтүстік теңіздегі пайдалану платформасында 
пайдаланылатын Bailey компаниясының АБЖ -і Таяу Шығыстағы 
сұйытылған табиғи газды қайта өңдеу зауытында пайдаланылатын Bailey 
компаниясының АБЖ -нен айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін. Бұл АБЖ -нің 
басқа негізгі өндірушілеріне де қатысты. Осылайша, мұнда сипатталған 
пайдалану процедуралары мен әдістері жалпы сипатқа ие және нақты 
кәсіпорындардың ешқайсысын немесе АБЖ-нің нақты жүйесін нақты 
сипаттамайды. 

Станциядағы оператордың функциялары. Жалпы ережелер. 
Оператордың кейбір станцияларында КИПиА инженері немесе жүйелік 
инженер жүйеге өзгерістер енгізе алатындай мүмкіндік бар. Кейбір 
өзгерістер қарапайым тізбекті орнатуға қатысты болуы мүмкін, бірақ 
кейбіреулері мәліметтер базасының өзгеруіне қатысты болуы мүмкін. 
Сондықтан жүйенің қауіпсіздігін сақтау үшін белгілі бір функцияларға қол 
жетімділік шектеулі. Бұл функцияларды парольмен қорғау немесе 
оператордың әдеттегі қол жетімділігінен тыс оператор станциясындағы 
белгілі бір жұмыс құқықтарына қол жеткізу үшін кілтті пайдалану арқылы 
жасалады. 

Технологиялық процесті басқару үшін операторға қажетті барлық 
функциялар оператордың құқықтарымен қол жетімді. Оператордың 
құқықтары жүйеге кіруге және орнатуларға, контроллер режиміне, 
контроллердің Шығыс сигналдарына өзгерістер енгізуге, Дабылдарды 
өңдеуге және оқиға тарихын шақыруға мүмкіндік береді. 

Бастықтың құқықтарына операторға қол жетімді барлық 
функциялар кіреді. Сонымен қатар, дабыл шектерін өзгерту, басқару 
тізбектерін орнату және есеп конфигурациясы сияқты мүмкіндіктер бар. 
Мұндай құқықтарға қол жеткізу парольмен немесе кілтпен қорғалған. 

Инженер құқығымен кіру кезінде бүкіл дерекқорға кіруге рұқсат 
етіледі. Жүйелік инженер оператор мен бастыққа қол жетімді барлық 
функцияларға қол жеткізе алады. Сонымен қатар, ол конфигурацияны жаңа 
басқару нүктелеріне орната алады, қол жетімді бақылау нүктелерінің 
конфигурациясын өзгерте алады немесе арнайы жасалған графикалық 
кескіндерді өзгерте алады. Мұндай құқықтарға қол жеткізу парольмен немесе 
кілтпен қорғалған. 

Қол жеткізу қауіпсіздігі. Бастықтың немесе инженердің 
құқықтарымен жүйеге кіруді қорғау бұзылмауы өте маңызды. Инженер 
құқығымен АБЖ деректер базасына кірген кезде өзгермейтін түзетулер 
енгізілуі мүмкін. Құпия сөзбен қорғауды пайдаланған кезде пароль үнемі 
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өзгеріп отыруы керек. Қолжетімділікті қорғау үшін кілтті пайдаланған кезде 
кілтті қауіпсіз сақтау бойынша шараларды көздеу қажет. 

Ақпаратты көрсету иерархиясы. Жалпы ережелер. АБЖ-да белгілі 
бір иерархияны сақтай отырып, оператор станциясында графикалық 
ақпаратты көрсетуді ұйымдастыру әдеттегідей. Бұл жұмыс істеу және 
деректерді жинау үшін әртүрлі схемалар арасында жылдам және оңай 
навигацияға ықпал етеді. 

Графикалық кескіндердің шолу дисплейі. Графикалық кескіндердің 
шолу дисплейі жеке жұмыс қондырғыларының негізгі жұмыс параметрлерін 
көрсетеді. Осы дисплейдегі мақсаттар операторға жабдықтың белгілі бір 
бірлігі үшін егжей-тегжейлі дисплейлерді ашуға мүмкіндік береді 

Графикалық дисплей. Бұл дисплей-бұл зауыттың немесе жабдықтың 
жеке бөлігінің графикалық көрінісі. Осы экраннан оператор онымен 
байланысты экрандарды немесе суреттегі бақылау нүктелерінің егжей-
тегжейлі экрандарын аша алады. Осы экранда оператор параметрлерді, 
Шығыс контроллер сигналдарын және басқару режимдерін өзгерту арқылы 
технологиялық параметрлерді өзгерте алады. 

Нүктені өзгерту үшін нүкте тінтуір, сенсорлық экран немесе шар 
манипуляторы арқылы бөлінеді. Бұл жағдайда басқару режимдерін, 
контроллердің шығыс сигналдарын немесе параметрлерін өзгертуге болатын 
алдыңғы панель (немесе жедел графикалық қабаттасу) пайда болады. 
Алдыңғы панельдегі мақсаттар сонымен қатар бақылау нүктелеріне арналған 
топтық экрандарға немесе егжей-тегжейлі экрандарға өтуге мүмкіндік береді. 

Алдыңғы панель. Бет тақталары контроллер режимін, параметрлерді 
немесе контроллердің шығыс сигналдарын өзгертуге мүмкіндік береді. 
Алдыңғы панельде сіз белсенді дабылды қолдана аласыз және бақылау 
нүктесінің егжей-тегжейлі экранына өту мүмкіндігі бар. 

Топтық дисплей-бұл сегізге дейін жеке бақылау немесе индикатор 
нүктелерін логикалық топтау. Бақылау нүктелері реттелетін немесе дискретті 
болуы мүмкін (қосу/өшіру). Экранда топтағы әр нүктенің мәні мен күйі 
көрсетілген. Осы экранда бола отырып, топтағы кез-келген нүктені өзгертуге 
болады. Нүктелер үшін егжей-тегжейлі экрандарға экрандағы тиісті мақсатты 
таңдау немесе оператордың пернетақтасындағы пернені басу арқылы қол 
жеткізуге болады. Мәндер аналогтық және сандық форматта көрсетілген. 
Топтық дисплейден кез-келген нүкте үшін даму динамикасының графигін 
шақыруға болады. 

Даму динамикасының графикалық дисплейі нүктелер 
параметрлерінің мұрағаттық мәндерін графикалық түрде көруге мүмкіндік 
береді. АБЖ-дағы даму динамикасының әдеттегі экрандары өте жан-жақты 
және оператордың міндеттерін ескере отырып, динамика графигінің уақыты 
мен ауқымын өзгертуге мүмкіндік береді. 

Авариялық сигналдармен жұмыс. Жалпы ережелер. Дабылдар 
операторға процестің немесе жабдықтың жұмысының қалыпты жағдайлары 
туралы ескертуге арналған. Зауыттың авариялық сигнал беру жүйесіне тиісті 
назар аудару арқылы технологиялық процестегі бұзылулардың немесе 
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жабдықтың істен шығуының алдын алуға болады. Дабылдар оператордың 
дұрыс әрекеті жағдайында нашарлаған жағдайды уақытында түзетуге 
мүмкіндік беретін етіп конфигурацияланған. АБЖ-да оператордың назарын 
талап ететін сигнализацияның екі түрі бар: 

 жүйелік дабылдар; 
 технологиялық апат сигналдарын қосу. 

АБЖ-дағы жүйелік дабылдар оператордың назарын аудартуға 
арналған. АБЖ-да резервтеудің арқасында оператордан КИП инженерлері 
мен жүйелік инженерлерді жүйедегі ақаулар туралы ескертуден басқа қандай 
да бір іс-әрекеттер сирек талап етіледі. 

Оператор жүйелік авариялық сигнализациямен және пернетақтадағы 
шамның жыпылықтауымен хабардар етіледі. Егер сіз жүйенің мәзірін және 
жүйенің диагностикалық экрандарын тексерсеңіз, онда сіз мәселені анықтай 
аласыз, өйткені олар сәтсіздіктің сипаты мен орнын көрсетеді. 

Технологиялық процесс және жабдықтың жұмысы бойынша 
авариялық сигналдар оператордың назарын нашарлап бара жатқан жедел 
жағдайға аударуға және жағдайды түзету бойынша тиісті іс-қимылдар 
қабылдау үшін оған жеткілікті уақыт беруге арналған. АБЖ-да авариялық 
сигналдар әрбір индикатор немесе бақылау нүктесі үшін реттелген және 
оларға басымдық беруге болады. 

Әдетте төртке дейін басымдық беріледі: 
 Жоғары басымдық 
 Орташа басымдық 
 Төмен басымдық 
 Тек басып шығаруға арналған 

Авариялық сигналдардың басымдықтарын және олардың шектерін 
конфигурация сатысында инженер - технологтармен келісу кезінде инженер-
жүйе техниктері белгілейді. Қажетті деңгейде дерекқорға қол жетімді бастық 
немесе жүйелік инженер шектеулер мен басымдықтарды өзгерте алады. 

Дабыл шектеріндегі немесе басымдықтардағы кез-келген өзгерістердің 
тіркелуі және жүйенің осындай өзгерістерді құжаттау үшін шығуы өте 
маңызды. 

Оператор технологиялық авариялық сигнал туралы дыбыстық сигнал 
берумен және пернетақтадағы шамның жыпылықтауымен хабардар етіледі. 
Көп жағдайда сигнал туралы деректер сигнал беру үшін принтерде басып 
шығарылады және мұрағат деректерін сақтау модулінде сақталады. Бұл 
сигнал берілген уақыт та тіркеледі және кейбір жағдайларда нүкте қалыпты 
күйіне оралған кезде тағы бір сигнал беріледі және тіркеледі. 

Дабыл сигнал беру панелінің дисплейінде көрсетіледі және бақылау 
нүктесіне арналған топтық, графикалық, егжей-тегжейлі дисплейдегі және 
бет панеліндегі авариялық сигналдың жай-күйі туралы нұсқау немесе сигнал 
беру жай-күйі туралы нұсқау болады. 
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Авариялық сигналдар оператордың жағдайды одан әрі нашарлатқанға 
дейін түзету шараларын қабылдауға жеткілікті уақыты болатындай етіп 
бапталады. 

 
2.6.6. Бақылау бөлмесіндегі оператордың рөлі. Жалпы ережелер.             

Жалпы жағдайларда бақылау бөлмесіндегі оператордың міндеттеріне 
мыналар кіруі мүмкін: 

 қауіпсіз жұмыс әдістерін сақтау; 
 іске қосуға технологиялық процестің дайындығын қамтамасыз 

ету;; 
 технологиялық процесті іске қосу; 
 технологиялық процесті бақылау және бақылау; 
 апаттарға, қауіпті жағдайларға немесе төтенше жағдайларға 

жауап беруге тыйым салынады; 
 процестің шарттары туралы мәліметтерді жинауды, шифрын 

шешуді және басқа қызметкерлерге беруді қамтиды; 
 өңдеу зауытының немесе жеке жабдықтың штаттан тыс немесе 

ақаулы жағдайларына жедел әрекет ету; 
 технологиялық процесті тоқтату. 

Осы міндеттерден басқа оператор бақылау бөлмесіндегі жабдыққа 
техникалық қызмет көрсетуді жүргізуге рұқсат беруде және наряд-рұқсат 
беру жүйесінің жұмысында негізгі рөл атқарады. 

Өнеркәсіптегі стандартты тәжірибе орталық операторлық 
орталықтарды (ЦО) зауыт аумағынан қашықтықта орналастыру болып 
табылады. Бұл апат болған жағдайда аварияны жоюдың қауіпсіз орталығын 
қамтамасыз ету және зауытта өрт, жарылыс немесе газдың ағуы жағдайында 
КҚ зақымданудан қорғау үшін жасалады. Мұндай тәжірибе зауыт пен ЦО 
аумағы арасындағы жақсы байланысқа қатысты белгілі бір проблемаларды 
тудырады. Осы нысандар арасында жақсы байланыс орнату үшін бірқатар 
құралдарды қолдануға болады. 

ЦО зауыттың негізгі жұмыс нүктесі болғандықтан, ол байланыс 
орталығы болып табылады және тұрақты және төтенше жағдайларда 
байланыс оператор рөлінің маңызды аспектісі болып табылады. 

Бақылау бөлмесіндегі оператор далалықтағы операторлардан 
ақпаратты қабылдап қана қоймай, оларға нұсқаулар беріп қана қоймай, 
сонымен қатар басқа ауысымдардың бастықтары мен қызметкерлерімен, 
көбінесе жазбаша түрде  ақпарат алмасуы керек. 

Демек, күнделікті ақпарат алмасу екі негізгі категорияға жатады: 
жазбаша және ауызша. 

Күнделікті ақпарат алмасу-бұл динамик. Динамик жүйелері (ГС) 
көбінесе өрістегі нұсқауларды немесе ақпаратты беру үшін қолданылады 
және жалпы дабыл жүйесін динамикке қосу үшін жиі құралдар бар. ГС 
жүйесі зауыттың барлық ашық учаскелерін, сонымен қатар жергілікті 
операторлық және негізгі жабдықтың орналасу орындарын қамтиды. 
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Әдетте ГС жүйесіне ЦО қол жетімді, ал қосымша қол жетімділік – 
радиорубкадан немесе аппараттық құралдан. Мұндай қол жетімділік сөйлеу 
хабарламаларын таңдау пернетақтасы мен тангенттер көмегімен тікелей 
бөлек таңдалған аймақтарға жіберуге мүмкіндік береді. 

Бұл жүйенің кемшілігі-ондағы байланыс бір жақты. 
УВЧ диапазонындағы жергілікті радио желісі. Қажеттілікке 

байланысты әр түрлі қызметтер арасында, әдетте, объектіде УВЧ 
диапазонында жергілікті радио желісіне арналған бірқатар арналар бар. 
Мысалы, пайдалану, техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік техникасы 
бөліміне 1, 2 және 3 арналарды бөлуге болады, ал төртінші арна төтенше 
жағдайда байланыс үшін сақталады. Бұл арналар осы бөлімдер мен ЦО 
арасында байланыс орнатуға мүмкіндік береді. 

Жергілікті радиожелі УВЧ диапазоны әдетте тұрады 
базалық/радиолинейных станциялар мен үлкен санын қол тасымалды рация. 
Зауыт аумағында рациялар қолданылатындықтан, олар ұшқынға қауіпсіз 
болуы керек. 

Кейде қолмен жұмыс жасау арқылы сөйлесу қиын болуы мүмкін. Бұл 
әсіресе шулы жерлерге және зауыттың істен шығуы жағдайында, шу деңгейі 
көбінесе жоғары болған кезде қолданылады. Мұндай жағдайда, ең дұрысы, 
егер мүмкін болса, көшу неғұрлым тихое орын және онда беруге және 
қабылдауға радиосообщения. Егер бұл мүмкін болмаса, телефон сияқты 
басқа байланыс әдістерін қолдануды қарастырған жөн. 

 
Төтенше байланыс. Объектіде авария болған жағдайда аварияны жою 

жоспарлары көзделуі тиіс. 
Келесі оқиғалар төтенше жағдайлар ретінде қарастырылуы мүмкін: 

 өрт немесе жарылыс; 
 газ немесе мұнайдың ағуы; 
 мұнайдың үлкен төгілуі. 

Егер авариялық жағдай туралы хабарлау үшін немесе авариялар кезінде 
жұмыс істеу үшін осы мақсаттар үшін арнайы бөлінген рациялар 
пайдаланылса, онда барлық персоналды оларды қалай пайдалану керектігін 
үйрету маңызды. Төтенше жағдай кезінде тек ең маңызды ақпарат немесе 
нақты көмек сұраулары берілуі керек, өйткені радиоалмасу қанық болады 
және арналар маңызды емес хабарламаларды беру арқылы бітеліп қалуы 
мүмкін. 

Авария болған жағдайда барлық келіссөздер тағайындалған байланыс 
бақылаушысы арқылы жіберілуі тиіс. 

Ақпаратты жазбаша түрде беру. АБЖ-да есеп жасау және 
журналдарға жазу функциясы бар болғанымен, сонымен бірге оператордағы 
операторларға ақпаратты жазбаша түрде беру талабы қалады. 

Бұған мыналар кіруі мүмкін: 
 вахтаны тапсыру кезіндегі жазбаша жадынамаларды;; 
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 оқиғалар туралы есептер; 
 техникалық қызмет көрсетуді жүргізу туралы сұраулар енгізеді. 

Көптеген жағдайларда жазбаша ұқсас хабарламалар үшін компания 
орнатқан формат бар. 

Авариялық тоқтату жүйелері (АТЖ) персоналды, қоршаған ортаны, 
зауытты және жабдықты штаттан тыс жағдайлардан қорғау үшін 
қолданылады, онда зауыттың басқару жүйесі бұдан былай рұқсат етілген 
шектерде пайдалану жағдайларын қолдай алмайды. 

Пайдаланудың негізгі параметрлері (қысым, деңгей, ағын және 
температура) өрісте үнемі бақыланады және олардың мәндері 
бағдарламаланатын логикалық контроллерге (ПЛК) жіберіледі, онда олар 
алдын-ала белгіленген мәндермен салыстырылады. Егер ПЛК алдын-ала 
берілген мәндерден ауытқуды анықтаса, онда апаттық тоқтату басталып, 
өрістегі тоқтату құрылғыларына сигнал жіберіледі. 

ПЛК логикалық бағдарламасына қосымша, апаттық тоқтату оператор 
бөлмесінде немесе технологиялық бөлімде қатты орнатылған қолмен 
ажыратқыштардан іске қосылуы мүмкін. 

Жүйенің сенімділігін қамтамасыз ету үшін ПЛК үшін екі немесе үш есе 
брондау қарастырылған. Бұл ПЛК жүйенің өзін-өзі тексеруге арналған және 
ақаулық анықталған кезде резервтік ПЛК ақаулы ПЛК жұмысын алады. Бұл 
жүйе сонымен қатар ақаусыз ретінде жасалған – жүйеде жалған ақау болған 
жағдайда апаттық тоқтату басталады. 

АТЖ негізгі компоненттері: 
 Датчиктер жолында 
 ПЛК (екі немесе үш есе брондау арқылы) 
 Өрістегі тоқтату құрылғысының іске қосылуы (ажыратқыш 

клапандар, шығару клапандары, сорғыларды ажыратқыштар, 
жылытқыштарды ажыратқыштар және т.б.). 

АТЖ зауыттың басқару жүйесінен дербес жұмыс істейді, бірақ өрістегі 
авариялық тоқтату құрылғыларының жай-күйі және PLC жүйесінің жай-күйі 
туралы деректер беру үшін онымен өзара іс-қимыл жасайды. 

АТЖ датчиктері мен құрылғыларына техникалық қызмет көрсету үшін 
алаңда байпас көзделген. Кейбір жағдайларда зауытты іске қосу үшін 
логикалық тоқтату бағдарламасын айналдыру қажет. 

Бұл қосқыштар АТЖ -ның жеке бөліктерін тоқтату функциясын 
өшіреді. АТЖ қауіпсіздігін қорғау үшін техникалық қызмет көрсету және 
зауытты іске қосу үшін айналмалы қосқыштардың қолданылуын қатаң 
бақылау қажет. Техникалық қызмет көрсету және зауытты іске қосу үшін 
АТЖ  айналма қосқыштарының күйін басқару жүйесінде бақылауға болады 

Мұнай және газ тасымалдау объектілерінің сенімділігі маңызды 
параметр болып табылады, ол кәсіпорынның басқа өндірістік жүйелерінің 
көптеген көрсеткіштері мен жұмысына әсер етеді, осылайша мұнай мен газ 
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тасымалдауды жүзеге асыратын машиналар, құралдар, сондай-ақ олардың 
құрамдас элементтері сенімділіктің жоғалуына ұшырайтын объектілер болып 
табылады және оны арттыру жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыруды талап 
етеді. Мұнай мен газды тасымалдау объектілерінің сенімділігі жобалау 
кезеңінде қаланады және пайдалану кезінде жұмсалады. Газ және мұнай 
тасымалдау объектілерінің сенімділігін арттыру әдістері әдетте мыналарды 
қамтиды: объектінің және оның элементтерінің ұтымды жұмыс кезеңділігін 
таңдау (мысалы, автоцистерналар қозғалысының оңтайлы кестесін құру), 
жұмыстың оңтайлы көлемін таңдау (мұнайдың немесе газдың 
тасымалданатын көлемін алдын ала жобалау), қалпына келтіру уақытын 
азайту (бұл көрсеткішке Мұнай және газ тасымалдау объектілерін дұрыс 
пайдалану арқылы қол жеткізіледі, яғни объектілер белгіленген нормалардан 
артық жұмыс істемеуі тиіс), үздіксіз жұмыс кезеңін қысқарту (объектілердің), 
объектінің құрамдас элементтерінің істен шығу қарқындылығының 
төмендеуі, резервтеу. 

Мұнай және газ тасымалдау объектілерін жобалау процесінде олар 
сенімділікті арттырудың схемалық немесе құрылымдық әдістерін ұстанады. 
Схемалық әдістерге істен шығуларға байланысты қауіпті салдарларды 
болдырмайтын объектінің жұмыс схемаларын әзірлеу (мысалы, мұнайды 
құбырлар арқылы тасымалдау кезінде олар азаматтық инфрақұрылыммен аз 
қиылысатын бағытты таңдауға тырысады), объектінің жұмыс реттілігін 
оңтайландыру, мұнай мен газды тасымалдау объектісі элементтерінің 
сенімділігін алдын-ала инженерлік есептеу, резервтеу кіреді. 

Резервтеу мұнай және газ тасымалдау объектілерінің сенімділігін 
арттырудың ең тиімді әдістерінің бірі болып табылады. Ол беріктігі жоғары 
элементтерді пайдалануды білдіреді (автоцистерналарда қатты аспа, темір 
жол цистерналары үшін болатты пайдалану және құбырларды салу кезінде 
коррозияға қарсы заттар). Құрылымдық әдістерге мыналар жатады: істен 
шығу қарқындылығы аз құрамдас элементтерді пайдалану, объектіні және 
оның элементін сыртқы климаттық жағдайлардан қорғау (мысалы, қатты 
климаттық жағдайларда құбырларды салу кезінде қорғаныс сұйықтығын 
пайдалану), объект пен оның элементтері жұмысының оңтайлы 
параметрлерін орнату (мысалы, құбырдың диаметрі, тасымалданатын 
пайдалы қазбаның көлеміне сәйкес келуі керек), объектінің егжей-тегжейлі 
технологиялық құжаттамасын әзірлеу, объект элементтерін біріздендіру және 
басқалар. 

Мұнай мен газды тасымалдаудың құбыр жүйелерін пайдалану 
кезіндегі қоршаған ортаны қорғау аспектілері. «Магистральдық құбыр» 
ұғымы ҚР ҚН ережелері жинағында бекітілген 3.05-01-2013 «Магистральдық 
құбыржолдар» деп ғимараттарды, құрылыстарды, оның желілік бөлігін, оның 
ішінде көліктің автомобиль, теміржол және су түрлеріне сұйық немесе газ 
тәрізді көмірсутектерді тасымалдауды, сақтауды және (немесе) ауыстырып 
тиеуді қамтамасыз ету, сұйық (мұнай, мұнай өнімдері, сұйытылған 
көмірсутек газдары, газ конденсаты, жеңіл көмірсутектердің кең фракциясы 
үшін пайдаланылатын объектілерді қамтитын бірыңғай өндірістік-
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технологиялық кешен түсініледі, олардың қоспалары) немесе газ тәріздес 
(газ) көмірсутектердің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына 
сәйкес келуі. Барлық өндірістік-технологиялық кешен қауіпті өндірістік 
объект болып табылады. Магистральдық құбырларды жобалау және салу 
сенімділік пен қауіпсіздіктің жоғары талаптарына сәйкес келуі және елді 
мекендерден, өнеркәсіптік және азаматтық объектілерден барынша мүмкін 
болатын қашықтықта жүзеге асырылуы тиіс. Азаматтардың өмірін, 
денсаулығын, олардың мүлкін және мемлекеттік мүлікті қорғау мақсатында 
желілік объектілерді, оның ішінде жерасты құрылыстарын жобалау және 
салу кезінде «Жалпы өрт қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» заңының 
талаптары басшылыққа алынады. Өрт қауіпсіздігін сақтаумен қатар, 
жобалануы ҚР ҚН негізінде орындалатын қауіпті геологиялық процестермен 
(көшкіндер, опырылымдар, аумақтарды су басу және т. б.) байланысты 
инженерлік қорғау қажеттілігі туындайды 3.05-01-2013. 

Ұзындығы үлкен болғандықтан, құбырлар көптеген жер учаскелерін 
кесіп өтіп, жоғары және төмен температураның, қатаң климаттық 
жағдайлардың және су деңгейінің маусымдық ауытқуларының, сондай-ақ 
ауыспалы механикалық жүктемелердің әсерін сезінуі мүмкін.  

Осыған байланысты табиғи ортаның ықтимал қауіптілігін болдырмау 
және құбыр көлігі объектілерінің жоғары қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 
авариялар тәуекеліне талдау, ықтимал экологиялық залалды бағалау жүргізу 
қажет. Магистральдық құбырлардағы апаттардың өсуі құбыр желісінің көп 
бөлігін пайдалану өткен ғасырдың аяғынан бастап жүретіндігімен 
байланысты.  

Сондықтан бүлінген жерлерді қорғау және қалпына келтіру 
мәселелерін шешуге көп көңіл бөлу, бұзылған жерлердің өнімділігі мен 
шаруашылық құндылығын қалпына келтіруге, ландшафттарды сақтауға 
бағытталған техникалық және биологиялық қалпына келтіру жұмыстарын 
орындау, құбыр жүйелерінің сенімділігін арттыру бойынша кешенді іс-
шараларды іске асыру қажет, бұл табиғи орта компоненттерінің сақталуына 
оң әсер етеді. Бүгінгі таңда қоршаған ортаға теріс әсерді азайту өзекті мәселе 
болып табылады.  

Құбыр көлігінің апатсыз және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету үшін 
құбыр желісінің жай-күйіне тұрақты және мұқият мониторинг қажет. Мұқият 
мониторинг проблемаларының бірі құбыр желісінің үлкен ұзындығы болып 
табылады, осыған байланысты құбырдың кейбір бөліктеріне қол жеткізу 
қиын.  

Сондай-ақ бүлінген жерлерді қалпына келтірудің уақтылы және тиісті 
орындалуын бақылауды және осы жұмыстарды жүргізген компаниялардың 
адалдығына бақылау жүргізген жөн. 
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Практикалық тапсырмалар мен бақылау сұрақтары 
 
Практикалық тапсырма 2.1 
 
Мұнай айдау станциясында (МАС) мынадай жабдықтар 

пайдаланылады: 4 РВС-10000 резервуары (диаметрі 34,20 м, биіктігі 11,92 м), 
резервуарларды толтырудың ең жоғары деңгейі 10,5 м, ең төменгісі – 1,3 м, 
авариялық – 11 м; НМ 10000-210 үлгісіндегі 4 магистральдық сорғы агрегаты 
(өнімділігі 10000 м3/сағ, жұмыста тұрақты түрде 1 және 2 сорғы бар); НПВ 
үлгісіндегі 4 тіреуіш сорғы 5000-125 өнімділігі 5000 м3/сағ, жұмыста үнемі 1 
және 2 сорғы бар); сүзгіш-лас аулағыштар торабы (3 сүзгіден тұрады); 
тазалау құрылғысын қабылдау және іске қосу торабы (қырғыш); сақтандыру 
клапандарының торабы( 7 дана); қысым реттегіштерінің камерасы (3 дана). 
Қысым мынадай шектерде реттелуі тиіс: ЖЗҚ-ға кіре берісте 10-нан 12 атм-
ға дейін, ЖЗҚ-ның шығуында 34-тен 35 атм-ға дейін, магистральдық 
сорғылардың алдында 10-нан 15 атм-ға дейін. Мұнай құбырдан өнімділігі 
7000 м3/сағ резервуарларға түседі. Резервуарлардан босату кезіндегі мұнай 
шығыны тіреуіш сорғылардың өнімділігімен анықталады. Мұнай құбыры 
тоқтаусыз жұмыс істеуі тиіс. Бастапқы сәтте РВС-1 және РВС-2-де мұнай 
деңгейі 6 м, ал РВС – 3 және РВС-4-1,5 м. 

МАС технологиялық схемасын жасау. Негізгі жабдықтың элементтерін 
реттік нөмірлермен белгілеңіз. Мұнай айдау станциясының технологиялық 
процесін басқару алгоритмін жасау – мұнайды «резервуар арқылы» айдау. 
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Сурет 2.33.- Берілген мұнай айдау станциясының технологиялық 

сызбасы 
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Шешім 
 
Технологиялық схема МАС жабдықтарының белгілі құрамы бойынша 

жасалады. Негізгі жабдықтар мен ысырмалардың элементтерін реттік 
нөмірлермен белгілеу жүргізіледі. Мәселенің шарты бойынша берілген МАС 
технологиялық схемасы суретте көрсетілген. 2.33 

Осы технологиялық режимде мұнай резервуарларға кезекпен олардың 
біреуіне айдалады, ал екіншісінен ағызылады. Бұл режим мұнайды есепке 
алудың коммерциялық торабы болмаған немесе жұмыс істемеген кезде 
мұнаймен тауарлық-есепке алу операцияларын жүргізуге мүмкіндік береді. 

Технологиялық режимді басқару алгоритмін жасамас бұрын оны жеке 
процестерге бөлу керек. Мысалы, берілген жағдайларда бірнеше операциялар 
бар, мысалы: станция сорғыларын іске қосу, резервуарға мұнай құю, 
резервуардан мұнай төгу, қысымды бақылау, резервуарларды толып кетуден 
қорғау. Операциялардың әрқайсысы үшін алгоритм жасалады, содан кейін 
мұнай айдау станциясының технологиялық процесін басқарудың жалпы 
алгоритмі жасалады – мұнайды «резервуар арқылы» айдау. 

Алгоритмді жасау кезінде қайталанатын операцияларды ескеріп, оны 
қолданыстағы блокқа сілтеме жасау керек. 

Технологиялық режимдердің алгоритмдері суретте көрсетілген. 2.34. 
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а – Технологиялық режимді басқарудың жалпы алгоритмі, 
б- РВС-1 құю алгоритмі, 
в- РВС-1 ағызу алгоритмі, 
г- МАС-ға кіре берістегі қысымды бақылау алгоритмі 
 

Сурет 2.34.- Мұнайды резервуар арқылы айдаудың технологиялық 
процесін басқару алгоритмдері 
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Практикалық тапсырма 2.2 
 
Құбыр арқылы тасымалданатын газдың массалық шығыны (G) (d = 

=1020, δ =10 мм) 180 кг/с құрайды, егер газ учаскесінің басындағы газдың 
тығыздығы 45 кг/м3, ал соңында 25 кг/ м3 болатыны белгілі болса, газ 
құбырының басында (v1) және соңында (v2) газ ағынының жылдамдығын 
табыңыз. 

Шешім 
Құбыр арқылы нақты газдың қозғалысы кезінде гидравликалық 

кедергілерді жеңу нәтижесінде ұзындығы бойынша қысымның айтарлықтай 
төмендеуі байқалады. 

Газ-сығылатын жүйе. Газ құбыр арқылы қозғалған кезде газ 
тығыздығының ве - личинасы бастапқы учаскеден соңына қарай монотонды 
түрде азаяды, өйткені ρ = f (P). 

Тасымалданатын жүйенің массасын сақтау заңын ескере отырып 
(ρ∙v=const), мұндай жүйенің сызықтық жылдамдығы бастапқы бөлімнен 
соңына дейін біртіндеп артады. 

(1.27) сәйкес газ құбырының бастапқы бөлігінде (v1) газ ағынының 
жылдамдығын табамыз): 

𝑄𝑄 = 𝐺𝐺
𝜌𝜌 = 𝑣𝑣 ∙ 𝑆𝑆, м3/с – көлемдік шығын 

𝑆𝑆 = 𝜋𝜋𝑑𝑑2

4 , м3 с⁄  – қима ауданы 

𝑣𝑣1 = 𝑄𝑄
𝑆𝑆 = 4∙𝐺𝐺

𝜌𝜌1∙𝜋𝜋∙𝑑𝑑2 = 4∙180
45∙3,14∙1,022 = 4,9 м с⁄ бастапқы құбырдағы газ жылдамдығы 

 
Газ құбырының соңында газ ағынының жылдамдығын табамыз (v2): 

𝑣𝑣2 = 4∙𝐺𝐺
𝜌𝜌2∙𝜋𝜋∙𝑑𝑑2 = 4∙180

25∙3,14∙1,022 = 8,82 м с⁄  – құбыр соңындағы газ жылдамдығы 
 

Яғни, газ құбыры учаскесінің соңына қарай газ ағынының жылдамдығы 
оның басындағы жылдамдықпен салыстырғанда 1,8 есе артады.  

 (8,82
4,9 = 1,8) 

 
Бақылау сұрақтары 

 
1. Мұнай, мұнай өнімдері мен газды тасымалдау түрлері туралы 

ақпарат пен сипаттама беріңіз. 
2. Құбыр көлігінің артықшылықтары мен кемшіліктері қандай? 
3. Магистральды құбырлар мен центрифугалық сорғыларды 

сипаттаңыз. 
4. Құбырларды коррозиядан қорғаудың мақсаттары мен құралдарын 

сипаттаңыз. 
5.Сорғы станциясы дегеніміз не? 
6. Тұтқырлығы жоғары және тез қататын мұнайды айдаудың қандай 

ерекшеліктері бар? 
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7. Қара мұнай өнімдерін (майлар, мазуттар) қандай мақсатта 
қыздырады? 

8. Мұнай, мұнай өнімдері мен газды айдау жүйелерін келтіріңіз. 
9. Сұйытылған газды тасымалдаудың қандай ерекшеліктерін білесіз? 
10. Мұнай, мұнай өнімдері және газ тасымалдау объектілерінде 

технологиялық процесті бақылау және басқару қалай жүргізіледі? 
11. Мұнай, мұнай өнімдері мен газды айдаудың өнеркәсіптік процесін 

оңтайландыру үшін не қолдануға болады? 
12. Мұнай, мұнай өнімдері және газ тасымалдау объектілерінде 

технологиялық процесті автоматтандырылған басқару қалай жүргізіледі 
13. Телебасқару және деректерді жинау жүйесі (SCADA) дегеніміз не? 
14. «АБЖ сәулеті» термині нені білдіреді 
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Бөлім 3. МҰНАЙДЫ, МҰНАЙ ӨНІМДЕРІН САҚТАУ ЖӘНЕ ТАРАТУ 
 

Модульге қысқаша шолу 
 

Бүгінгі модуль мұнайды, мұнай өнімдері мен газды сақтау және тарату 
тәсілдерін оқытуды көздейді. Модуль бойынша қосымша кәсіби құзыреттер 
алу үшін студенттер мұнай базалары мен газ қоймаларының құрылысын, 
мұнай базаларының, сұйытылған газ базаларының, жерасты қоректендіру 
станцияларының, газ тарату станциялары мен газ тарату пункттерінің 
пайдаланылуын зерделейді. 
Оқыту нәтижесінде білім алушылар модульді меңгереді: мұнай мен газды 
жеткізушілерден қабылдау және оны тұтынушыларға жою, өнім қорын 
күнделікті басқаруды жүргізу, мұнайдың мөлшері мен сапасын есепке алуды 
жүргізу, тас тұзында және басқа да тау жыныстарында жасалған коллектор-
қабаттарда және қазбаларда газды таптау, іріктеу және қоректендірудің 
технологиялық процесін қамтитын күрделі техникалық міндеттерді шешу, 
тау-кен қазбаларының коллектор-қабаттарында, геологиялық құрылымдарда, 
қазбаларда әртүрлі қару-жарақтар кешені., қорек, мұнай мен газды алу. 

Қажетті материалдар: 
1. В.В. Бирюков, А.А. Штанг. Мұнай-газ өнімдерін өндіру оқулық-

Новосибирск: НГТУ баспасы, 2016. - 514 Б. 
2. Семенова В.М. жүк тасымалдауды ұйымдастыру. - М.: Академия, 2013. 

- 304 б. 
3. Мұнай мен газды сақтауға арналған жабдықтардың стендтері, 

макеттері, схемалары; 
4. Резервуарлардың, төгу және құю құрылғыларының құрылғылары мен 

жұмыс қағидаттарын зерделеуге арналған виртуалды зертханалық; 
5. Газ тарату станцияларын, мұнай мен газды жерасты қоректендіру 

станцияларын зерделеуге арналған зертханалық қондырғы; 
6. Өнімді қабылдау мен шығарудың технологиялық процесін бақылау 

және басқару жөніндегі стендтер, макеттер, схемалар. 
 

3.1. Мұнай және мұнай өнімдерін сақтау 
 

3.1.1. Мұнай базаларының жіктелуі, аймақтары мен объектілері. 
Мұнай және мұнай өнімдері мұнай базалары мен қоймаларда сақталады, 
олардың нұсқауы бойынша олар екі топқа бөлінеді: бірінші топқа тәуелсіз 
кәсіпорындар болып табылатын мұнай базалары кіреді; екінші топқа 
өнеркәсіптік, көліктік және басқа кәсіпорындардың құрамына кіретін 
қоймалар кіреді. Бірінші топтағы мұнай базалары өнеркәсіп, көлік және ауыл 
шаруашылығы тұтынушыларын мұнай өнімдерімен қамтамасыз етуге, 
ауыстырып тиеуге және сақтауға  арналған. Екінші топтың мұнай базалары 
әдетте шағын қоймалық шаруашылық болып табылады  және мұнай 
өнімдерін сақтауға және осы кәсіпорынның немесе ұйымның басқа өндірістік 
учаскелерін (мысалы, зауыттардың, фабрикалардың, әуежайлардың, 



192

 
 

теміржол станцияларының және т.б.қоймаларын)  мұнай өнімдерімен 
қамтамасыз етуге арналады. 

Бірінші топтағы мұнай базалары, әдетте, «ҚазТрансОйл» АҚ 
басқаруында кездеседі ; кейбір жағдайларда мұндай мұнай базаларына басқа 
да өнеркәсіптік кәсіпорындар иелік етеді. Екінші топтағы мұнай базалары 
оларға қызмет көрсететін нұсқауларға тікелей бағынады, ал мұнай өнімдері, 
әдетте, бірінші топтағы тарату немесе ауыстырып тиеу мұнай базалары 
арқылы алынады. Бірінші топтағы мұнай базаларының жалпы көлеміне 
байланысты олар мұнай өнімдерінің сипаттамаларына және резервуарлардың 
түріне тәуелсіз үш санатқа бөлінеді. 

Жер үсті және жер асты резервуарларында және сақтау алаңдарында 
мұнайды ыдыста бірге және аралас сақтау кезінде қойманың жалпы көлемдік 
көлемі көрсетілген мөлшерден аспауы тиіс, бұл ретте келтірілген көлем тез 
тұтанатын мұнай өнімдерінің 1 м3-і , 5 м3 жанғыш мұнаймен теңестіріледі 
және 1 м3 жер үсті қоректену көлемі 2 м3 жер асты қоректену көлемімен 
теңестіріледі.  Жанғыш заттарға будың тұтану температурасы 61 ° С-тан 
төмен мұнай өнімдері, ал ыстық өнімдерге будың тұтану температурасы 61 
°С-тан жоғары мұнай өнімдері жатады. 

Операциялық қызмет принципі бойынша мұнай базалары ауыстырып 
тиеу және тарату болып бөлінеді. Ауыстырып тиеуге Мұнай және мұнай 
өнімдерін қажет ететін аудандар арасындағы негізгі өнеркәсіптік буын бола 
отырып, мұнай және мұнай өнімдерін көліктің бір түрінен екінші түріне 
ауыстырып тиеуге (ауыстырып тиеуге) арналған мұнай базалары жатады. Бұл 
мұнай базаларына сондай-ақ экспорттық мұнай базалары, ауыстырып тиеу 
және т. б. жатады, ауыстырып тиеу мұнай базалары-Бұл I санаттағы өте ірі 
мұнай базалары; олар мұнай өнімдерін оларға іргелес аудандарды 
қамтамасыз ету үшін де, елдің басқа аймақтарына да жеткізе алады. 

Тарату мұнай базалары мұнай базасынан дереу немесе 
орталықтандырылған күйге келтіру арқылы мұнай өнімдерін шығаруға 
арналған. Базадағы бұл мұнай базалары найберли көп орналасқан шағын 
аудандарды жылу өнімдерімен қамтамасыз етеді және олар арқылы бүкіл 
халық үйлерін мұнай өнімдерімен тікелей қамтамасыз етеді. 

Мұнай базалары теңіз және өзен порттарында, теміржол 
магистральдары мен магистральдық мұнай өнімдерінің жолдарында 
орналасқан және осыған байланысты, мысалы, су және теміржол немесе су-
теміржол деп аталады. Теңіз немесе өзен ауыстырып тиейтін су мұнай 
базалары кейіннен мұқтаждарға және таратушы мұнай базаларына теміржол 
немесе құбыр көлігімен тарату және жөнелту үшін, керісінше, теміржолдан 
немесе Кемелерді құю үшін магистральдық құбырлардан мұнай өнімдерін 
алу үшін ірі партиялармен су арқылы жұмыс істейтін мұнай және мұнай 
өнімдерін қабылдауды жүзеге асырады. 
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1-айлақ; 
2-маршруттар үшін теміржол бағыттары; 
3-төгу-құю эстакадалары; 
4-нөлдік резервтер; 
5-кеңсе (сорғы]; 
6-ысырмалар торабы; 
7, 31-зертханалар; 
8-резервуарлар паркі; 
9-өлшегіштер; 
10-опырылым; 
11, 15, 16, 18, 19, 25 — қоймалар; 
12-автоколонкалар; 13-автотаразылар; 
14 — құю орны,17- жүк түсіру алаңы; 
20-қазандық; 
21, 22, 23-механикалық шеберханалар; 
24-Су сорғы; 
26-лай учаскелері; 
27-мұнай тұтқыш; 
28-құм тұтқыш; 
29-әкімшілік корпус; 
30-кеңсе; 32-электр станциясы; 
33-ВОХР посты; 34-өрт сөндіру депосы 
 

Сурет 3.1.- Су-темір жол мұнай базасының бас жоспарын  
бөлу схемасы 

Магистральдық мұнай құбырлары құбырларында орналастырылатын 
темір жол тиеу мұнай базалары мен құю станциялары мұнай өнімдерін темір 
жолмен немесе құбырдан өзара қабылдап, кейіннен оларды тарату мұнай 
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базаларына немесе тікелей мұқтаж темір жол немесе су көлігімен тиеп-
жөнелтуді жүзеге асырады. 

Көрсетілгендерден басқа теміржол, су және құбыр желілері 
коммуникациялары болмаған кезде шалғай аудандарды жабдықтау үшін 
қаруланатын терең мұнай базалары бар. Бұл жағдайда оларға қоректенетін 
мұнай базаларынан мұнай өнімдерін жеткізу автомобиль көлігімен жүзеге 
асырылады. 

Мұнай өңдеу зауыттарындағы мұнай базалары мен қоймаларын 
тауарлық-шикізат базалары (резервуарлық парктер) деп  атайды. 
Резервуарлық  парктердің мақсаты-мұнайдың қажетті қорын сақтау және оны 
өңдеу үшін зауытқа беру кезінде теміржол, су және құбыр көліктерінен шикі 
мұнайды қабылдау. Тауар парктері зауыттың дайын мұнай өнімдерін құбыр 
арқылы қабылдауға, жедел қорды сақтауға және көліктің барлық түрлерін 
ауыстырып тиеу және тарату мұнай базаларына жөнелтуге арналған. 

Мұнай базасының аумағын (Сурет. 3.1) әдетте ғимараттар мен 
имараттарды шамамен орналастыра отырып, келесі аймақтарға бөлінеді: 

I-темір жол мұнай-жүк операциялары аймағы, онда темір жол төгу-құю 
құрылыстарын, сорғы, құю резервтерін, ыдыс азықтандыру орындарын, тиеу-
түсіру алаңдарын, зертханаларды, құюшылар мен құюшыларға арналған үй-
жайларды және құю операцияларымен co құю-құю машиналарына 
байланысты басқа да объектілерді орналастыру; 

II-айлақтарды, сорғы және бассейн және мұнай мен мұнай өнімдерін 
құю жөніндегі операцияларға байланысты басқа да объектілерді орналастыра 
отырып, су мұнай-жүк операцияларының аймағы; 

III-резервуарларды, газ жинағыштарды, жылу алмастырғыштарды, 
сорғы бөлмелерін орналастыруға арналған қоректендіру аймағы; 

IV-мұнай өнімдерін автоцистерналарға, контейнерлер мен шөлмектерге 
ұсақ партиялармен жіберетін жедел аймақ; оған құю, өлшеп-орау, сорғы, 
ыдыспен қоректендіру орындары, бос ыдыстың учаскелері, құю 
колонкалары, тиеу учаскелері, пайдаланылған майларды ыдысқа салу, 
жарықтандыру және регенерациялау қондырғылары кіреді; 

V — механикалық және дәнекерлеу шеберханалары, бөшкелік, булау 
қондырғылары, тойтарманы сақтауға арналған алаңдар, электр станциялары, 
трансформаторлық қосалқы станциялар, қазандықтар, ұстаханалар, 
материалдар мен отын қоймалары, диспетчерлік пункттер, сондай-ақ төгу-
құю айлақтарына қызмет көрсететін жүк операцияларының зертханалары 
мен кеңселері орналасатын қосалқы құралдар аймағы; 

VI-кеңсе (кеңсе), өту жолдары, гараждар және күзет ғимараттары үшін 
әкімшілік-шаруашылық ғимараттар мен құрылыстар аймағы; 

VII - өндірістік және нөсер суларын жинауға және тазалауға арналған 
қару-жарақ кешені бар таза қару-жарақ аймағы (құм және мұнай аулағыштар, 
лай учаскелері және т.б.). 

Мұнай базасының аумағындағы аймақтар мен іргелес аудандар 
арасындағы қарым-қатынас үшін автокөлік жолдары, Өрт өткелдері және 
жалпы қолданыстағы жолдарға немесе мұнай базасына тұйық кіреберістерге 
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шығу жолдары орнатылады. Өндірістік және қосалқы объектілердің орналасу 
алаңдары қоршалады, қатты үйлер мен қоғамдық ғимараттар мұнай базасын 
қоршау үшін сюжетпен орналастырылады. Аймақтар мен ұйымдар 
жолдардың, құбырлық технологиялық коммуникациялардың, су құбыры, 
кәріз желілерінің, электр беру желілерінің және т. б. ұзындығын барынша 
қысқартуды оқыта отырып өрістетеді. 

Мұнай базаларының негізгі өндірістік сипаттамаларының бірі-жүк 
айналымы, яғни алынған және жіберілген мұнай жүктерінің (Мұнай және 
мұнай өнімдері) мөлшері. Мұнай базасының жүк айналымы негізгі 
нұсқаудың ee-ге байланысты орнатылады. Жүк айналымының мөлшері келесі 
щекпен таңдалады: 

 мұнай базалары үшін аудандар мен ірі тұтынушылар арасындағы 
өндірістік және басқа да байланыстарды оқытумен әзірленген мұнай 
жүк ағындарының жалпы схемалары негізінде; 

 мұнай базаларын бөлу үшін-мұқтаждарды мұнай базалары мен транзиті 
арқылы (мұнай базаларын айналып өтіп) жабдықтау, яғни мұнай 
өнімдерін өндіріс етімен тікелей мұқтаждардың көңіл-күйіне жеткізу 
арасында неғұрлым ұтымды қанағаттандыруды үйрете отырып, оларға 
қарай тартылатын аудандардың мұнай өнімдеріне қажеттілік негіздері 
бойынша жүзеге асырылады. 

 
3.1.2. Резервуарлық парктердің орналасуы және оларда 

жүргізілетін операциялар. Цистерна парктері берілген резервуар паркінің 
қай топқа және санатқа жататындығына байланысты орналастырылады. 
Бірінші топтағы мұнай базалары дербес кәсіпорындар ретінде аумақты салу 
мен қайта құрудың бас жоспарына сәйкес арнайы бөлінген аумақта 
орналасқан және теміржол, су және жағалау құрылыстарымен байланысты. 
Екінші топқа жататын резервуарлық фермалар, яғни осы өндірістік 
кәсіпорында қызмет ететін кәсіпорынның тікелей маңында немесе оның 
аумағында орналастырылған. Резервуар паркінің ауданын анықтаған кезде 
жобалаудың нормалары мен техникалық шарттарына сәйкес оны кеңейту 
мүмкіндігі және басқа жағдайлар қарастырылады. 

Мұнай сақтау қоймалары елді мекендерден, өнеркәсіптік 
кәсіпорындардан немесе ұйымдастырылған пойыздар қозғалысының 
теміржол трассасынан 200 м-ден аз қашықтықта және осы объектілердің 
аумақтарымен салыстырғанда биіктіктері жоғары учаскелерде орналасқан 
кезде оларды резервуардағы авариялар кезінде сұйықтықтың төгілуінен 
қорғау шаралары қарастырылады. Әдетте, мұнай базалары қала шегінен тыс 
жерде, жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарымен байланысқан және 
олардың орналасуы теміржол, су және жағалау нысандарымен байланысты 
болуы керек. 

Өзен жағалауларына жақын жерде тұрғызылған мұнай базалары, 
әдетте, олардан кемінде 100 метр қашықтықта өзендер, өзен терминалдары, 
автожолдар мен флоттың, гидроэлектростанциялардың, гидротехникалық 
құрылыстардың, кеме жасау және кеме жөндеу зауыттары мен көпірлердің 
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тұрақтарының төменгі жағында (төмен) орналасқан. мұнай қоймалары өзен 
жағасынан 200 м-ден астам қашықтықта орналасқан кезде бұл ереже қажет 
емес. Егер қойманы өзеннің төменгі ағысында орналастыру мүмкін болмаса, 
оларды көрсетілген объектілерден өзенге қарсы қашықтықта орналастыруға 
рұқсат етіледі: 

а) 1 санатты резервуар парктері үшін - 3000 м; 
б) II санатты резервуар парктері үшін - 2000 м; 
в) III санатты резервуар парктері үшін - гидроэлектростанциялардан, кеме  

жасау және кеме жөндеу зауыттарынан 1500 м және барлық басқа 
объектілерден 1000 м. 

Мұнай базаларын жаңадан салуға арналған учаскелерді таңдаудың 
барлық жағдайларында базаның ғимараттары мен құрылыстары арасындағы 
және оны қоршаған ғимараттар мен құрылыстар арасындағы қажетті бос 
орындарды қамтамасыз ету мүмкіндігі ескеріледі. Сонымен қатар, олар 
барлық кірме жолдардың (автомобиль жолдары, теміржол тармақтары - 
тұйық), сондай-ақ су өткізгіштер мен электр беру желілерін жеткізетін 
желілердің минималды болуын, күрделі және техникалық қызмет көрсету 
шығындарының ең аз болуын қамтамасыз етуге тырысады. 

Мұнай базаларында мұнай мен мұнай өнімдерін сақтау және айдау 
бойынша әртүрлі технологиялық операциялар жүзеге асырылады. Бұл 
операциялардың сипаты мен ауқымы берілген резервуар паркінің 
сипаттамаларына - мақсатына, сақтау көлеміне және тасымалдауға және 
оның өндірістік қызметіне қойылатын басқа талаптарға байланысты. 
Резервуарлық парктерді пайдалану кезінде мұнайды сақтауға және айдауға 
тікелей байланысты негізгі операциялар да, қалыпты жұмысын жеңілдететін 
қосалқы операциялар да жүзеге асырылады. 

Негізгі технологиялық операцияларға мыналар жатады: 
1) мұнай және мұнай өнімдерін теміржол және су көлігінен, сондай-ақ  
магистральдық мұнай құбырларынан және мұнай өнімдері құбырларынан 
қабылдау (кейбір жағдайларда шағын мұнай сақтау қоймаларында 
қабылдау автомобиль көлігінен де жүзеге асырылады); 
2) мұнай мен мұнай өнімдерін цистерналарда және контейнер  
қоймаларында сақтау (бөшкелер мен ұсақ ыдыстарда); 
3) теміржол цистерналарына және мұнай цистерналарына тиеу; 
4) құбырлар арқылы кәсіпорындарға, бас және тарату станцияларына  
айдау; 
5) диспенсерлер арқылы және контейнерлерде автомобиль көлігіне  
жіберу; 
6) бөшкелерді жөндеу және өндіру. 

Көмекші операцияларға мыналар жатады: 
1) түр өзгергенде немесе араласқан кезде мұнай өнімін бір қабаттан 

екіншісіне ауыстыру қажет болғанда, тазарту және жөндеу кезінде сөндіру 
кезінде немесе өрт кезінде және т.с.с. жүргізілетін қоймаішілік айдау; 
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2) тұтқыр мұнай өнімдерін цистерналарда, теміржол цистерналарында 
жылыту, сондай-ақ құбырларда қатып қалмас үшін осы сұйықтықтарды 
тасымалдайтын құбырларды жылыту; 

3) мұнай өнімдерінің шламы және кәріз жүйесіне шлам түбінің суын 
ағызу; 

4) қолданылған майлардың регенерациясы және оларды тазарту; 
5) қосалқы өндіріс объектілерінде жүргізілетін барлық операциялар 

(қазандықтар, су сорғылары және т.б.); 
6) құбырларды босату және тазарту. 

 
3.1.3. Түсіру және құю құрылғыларының санын анықтау. Мұнай 
өнімдерін теміржол көлігімен жеткізген кезде резервуар паркіне тәулігіне 
келетін бағыттардың саны формула бойынша есептеледі 
 

𝑁𝑁 = 𝐺𝐺сут
𝐺𝐺марш

,                                     (3.1) 
 

мұндағы Gсут – мұнай базасының тәуліктік жүк айналымы, 
Gмарш бір маршруттың жүк көтерімділігі. Тәуліктік жүк айналымы 

𝐺𝐺сут =
𝐺𝐺год
365 ∙ 𝑘𝑘1 ∙ 𝑘𝑘2,                            (3.2) 

Мұнай базасының жылдық жүк айналымы 
𝐺𝐺сут = 𝑉𝑉рп ∙ 𝑘𝑘об,                                 (3.3)  

мұндағы kоб - мұнай базасының айналым коэффициенті; 
k1 – мұнай өнімдерін әкелу мен әкетудің әркелкі коэффициенті 1-2 
қабылданады; 
k2 – теміржол цистерналарының біркелкі берілмеу коэффициенті > 1. 

Маршруттың жүк көтергіштігі әрбір нақты жағдайда ҚР ИСМ-мен 
келісіледі, бірақ 3÷4 мың тоннадан аспайды. 
Эстакадалардың қажетті санын мына формула бойынша анықтайды 

Э = 𝑁𝑁м∙𝜏𝜏э
24 ,                                      (3.5) 

 
мұндағы э – технологиялық операцияларға, цистерналарды беру мен 
жинауға және станцияда маршрутты дайындауға кететін уақытты ескере 
отырып, маршрутпен эстакадамен айналысу уақыты, с. 

Төгу-құю операцияларының уақыты "вагон-цистерналарда және 
бункерлік жартылай вагондарда сұйық жүктерді құюмен тасымалдау 
қағидаларымен"регламенттеледі. Механикаландырылмаған пункттерде 
мұнай өнімдерінің түріне қарамастан құю цистерналардың барлық бір 
мезгілде берілген партиясы үшін жүргізіледі. Екі білікті цистерналар мен 
бункерлік жартылай вагондар үшін – 2 сағат, төрт білікті (және одан да көп) 
цистерналар мен бункерлік жартылай вагондар үшін – 3 сағат, мұнай 
өнімдерінің түріне қарамастан құю цистерналардың барлық берілген 
партиясы үшін жүргізіледі: екі білікті цистерналардан – 2 сағат, төрт білікті 
(және одан да көп) цистерналар үшін – 4 сағат. 
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Механикаландырылған пункттерде мұнай өнімінің түріне және 
цистерналар мен бункерлік үсті ашық вагондардың жүк көтергіштігіне 
қарамастан құю уақыты 2 сағатты, екі осьті цистерналар мен бункерлік үсті 
ашық вагондардан құю уақыты – 1 сағат 15 минутты, төрт осьті (және одан 
көп) цистерналар мен бункерлік үсті ашық вагондардан құю уақыты – 2 
сағатты құрайды. 

Мұнай базаларында мұнай өнімін маршруттық төгу-құю кезінде төгу-
құю құрылғыларының саны құю маршруттарының есептік санына 
байланысты 3.1-кесте бойынша таңдалады 

 
Кесте 3.1. - Төгу-құю құрылғыларының ұсынылатын саны 

Маршруттар саны Төгу-құю құрылғыларының 
саны 

Ескертпе 

0,35-тен 1-ге дейін маршруттың 1/3 бөлігіне Тарату мұнай базасы 

1-ден 3-ке дейін маршруттың 1/2 бөлігіне Тарату мұнай базасы 

3-тен 6-ға дейін қоса 
алғанда 

1 маршрутқа Ауыстырып тиеу мұнай 
базасы 

 
Тұтқырлығы жоғары мұнай өнімдерімен жасалатын операциялар 

кезінде э шамасы оларды қыздыру үшін талап етілетін уақытты қамтиды. 
Орындалатын операцияларға байланысты темір жол эстакадалары құю 

(НС) (3.2 – кесте) және құрамдастырылған (КС) (3.3-кесте) - төгу және құю 
болып бөлінеді. 

 
Кесте 3.2.- Теміржол цистерналарына құюға арналған эстакадалардың негізгі 

деректері 
Көрсеткіштер НС-2 НС-3 НС-4 НС-5 НС-6 НС-7 НС-8 НС-9 

1. Эстакаданың ұзындығы, м 72 108 144 180 216 252 288 324 
2. Орташа сілтемелер саны  1 2 3 4 5 6 7 
3. Көтергіштер саны: 
3 коллекторда, 
4 коллекторда 

 
34 44 

 
52 68 

 
70 92 

 
88 
116 

 
106 
140 

 
124 
164 

 
142 
188 

 
160 
212 

4. Төрт осьті цистерналар саны 12 18 24 30 36 42 48 54 
5. Маршруттың жүк көтергіштігі 
(бензин), т 

800 1170 1540 1910 2280 2650 3010 3380 

 
Темір жол эстакадасы үшін бір түрдегі цистерналар ұзындығының 

қосындысы ретінде бөлу үшін тұйыққа қосу 30 м ретінде есептеледі (өрт 
қауіпсіздігі мақсатында) 

𝑙𝑙э = ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 ∙ 𝑙𝑙𝑖𝑖,                              (3.6) 

мұндағы аi – бір типті цистерналар саны;  
li –цистерна ұзындығы. 
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Мұнай өнімдерін су көлігімен тасымалдау кезінде айлақтардың саны 
формула бойынша анықталады 

𝑛𝑛п =
∑𝜏𝜏𝑖𝑖 𝐺𝐺год ∙ 𝑘𝑘н
𝜏𝜏нав ∙ 𝑞𝑞𝑐𝑐

 
                     (3.7) 

 
мұндағы ∑𝜏𝜏𝑖𝑖 – кеменің айлақта болуының жалпы уақыты; 
Gгод – навигация кезеңінде импортталған (әкетілген) мұнай жүктерінің саны 
𝜏𝜏нав;  
kн – 1,2 - 2 шегінде навигация шарттарына байланысты өзгеретін біркелкі 
емес жеткізу (экспорт) коэффициенті; qc - мұнай құю цистерналарының 
орташа тоннасы. 
 
Кесте 3.3. - Ашық мұнай өнімдерін теміржол цистерналарына түсіруге және 
салуға арналған тіректер туралы негізгі мәліметтер 
Көрсеткіштер КС-2 КС-2 КС-4 КС-5 КС-6 КС-7 КС-8 КС-9 
1. Эстакаданың ұзындығы, м 72 108 144 180 216 252 288 324 
2. Орташа сілтемелер саны  1 2 3 4 5 6 7 
3. Бір мезгілде құйылатын 
(құйылатын) цистерналар саны 

12 18 24 30 36 42 48 54 

4. Маршруттың жүк көтергіштігі 
(бензин бойынша), т 

800 1170 1540 1910 2280 2650 3010 3380 

 
 
Теміржол цистерналарының сипаттамалары 3.4 кестесінде келтірілген. 
 
Кесте 3.4. - Теміржол цистерналарының техникалық сипаттамалары 
   Параметры цистерн 

 Цистерна  
модельі Жүк 

 
Сиымдылығы, м3   

 Диаметр, м  Ұзындығы,м 
толық  пайдалы    

Бензин және жеңіл мұнай 
өнімдері 
 

 15-890 15-
892 15-
894 

    

 61,2  60,0  2,8  10,3 
    

15-1443 
15-1427 
15-1428 

    
 73,1  71,7  3,0  10,77 
    

15-1547  85,6  83,9  3,2  11,194 
15-871  140,0  137,2  3,0  19,990 
15-1500  161,6  156,2  3,2  20,650 

Тұтқыр мұнай өнімдері  15-897  62,3  60,3  2,8  10,520 
      15-1566  73,2  70,0  3,0  10,77 
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1-клапан; 
2-майлы тығыздағышы бар айналмалы құрылғы; 
3-тірек тірек; 
4-қысқыш; 
5-стопор-шектегіш; 
6-орамал; 
7-көтергіш; 
8-құбыршекті Co көтергішпен қосу; 
9-шланг (жең); 
10-ұшы; 
11-төменгі ағызу қондырғысы; 
12-тазарту құбыры 
 

Сурет 3.2.- Мұнай өнімдерін жоғарғы және төменгі жағынан құйып 
алуға және құюға арналған төгу-құю тіреушесі 

 
Кеменің айлақта болуының жиынтық уақыты мынадай операцияларға 

жұмсалатын уақытты қамтиды: 
- Дайындық операциялары (жақындау, арқандап байлау, қауіпсіз 

құбырлармен жалғау): 1= 0,5-2 сағ; 
- мұнай өнімін түсіру (тиеу) : 

{𝐾𝐾 ∙ 𝑞𝑞𝑐𝑐 𝑞𝑞н − при выгрузке⁄
𝑞𝑞𝑐𝑐 𝑞𝑞н − при загрузке⁄ ,                                    (3.8) 
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мұндағы К – құйылатын жүктің қай бөлігі жүк сорғыларымен айдалатынын 
көрсететін коэффициент (тұтқырлығы аз мұнай өнімдері үшін K = 0,25 – 0,97, 
тұтқырлықтар үшін K = 0,92 – 0,95);  
qн – сорғы қондырғысының өнімділігі; 
- түсіру кезінде кемені қалдықтардан тазарту: 

𝜏𝜏з =
(1−𝐾𝐾)∙𝑞𝑞𝑐𝑐

𝑞𝑞𝑐𝑐
,                                      (3.9) 

 
мұндағы qз - тазалау сорғыларын беру; 
- тұтқыр мұнай өнімдерін түсіру алдында қыздыру, 4-бап уақыты әрбір нақты 
жағдайда белгіленеді немесе таңдалады; 
- құбырларды ажырату және бөлшектеу 5 = 0,5 – 1 сағат. 
  Сур. 3.2. теміржол цистерналарына арналған құю және құю 
құрылғысының құрылымы көрсетілген. 
  Өнімді құю кезінде цистернаға әртүрлі өткізу қабілеттілігіне 
есептелген екі жеңі түсіріледі, бұл мұнай өнімінің қалдықтарын барынша 
таңдауға мүмкіндік береді. Бұдан басқа, көтергіш цистернаның ағызу 
аспабымен және коллектормен со герметикалық қосылған төменгі ағызу 
қондырғысымен қосымша жабдықталған. Бұл ретте цистернадан ағызу 
процесінде де, құюдан немесе құюдан кейін де мұнай өнімінің төгілуін 
болдырмауға кепілдік беретін құрылғы бар. Осы көтергішті (станокты) 
пайдалану кезінде келтірілген схема жолды жылытумен тұтқыр мұнай 
өнімдерін төгу және құю үшін пайдаланылуы мүмкін. 
 
Кесте 3.5. - Өзен танкерлері мен мұнайкентасушылардың негізгі 
көрсеткіштері 
Көрсеткіштер 1754А Р77 1553 558 1577 587 
Жүк көтерімділігі, т 1000 2150 2700 4500 4800 3000 
Жүк 
тасымалдағыштар: 
марка 
Саны 
берілу, м3 / сағ 
күш, м 

 
 
ЦСП-57 
2 
130 
55 

 
 
ЦСП-57 
2 
148 
71,5 

 
 
8НДВ 
2 
500 
33 

 
 
10НД6х1 
2 
500 
55 

 
 
10НД6х1 
2 
500 
55 

 
 
6НДВБ 
2 
360 
47 

Өлшемдері, м:  
ені  
ұзындығы 

 
86,7 
12,99 

 
108,8 
15,10 

 
119,9 
13,42 

 
132,6 
16,75 

 
132,6 
16,90 

 
110,2 
13,40 

Жүкпен бірге тұнба 1,6 2,5 3,5 3,6 3,5 3,3 
 
Мұнай құятын өзен кемелері туралы деректер 3.5-кестеде келтірілген. 

Автомобиль көлігімен мұнай өнімдерін баптау кезінде құю 
айлабұйымдарының, құю станцияларының есептік саны мұнай өнімдерінің 
әрбір маркасы (сорты) үшін мынадай формула бойынша айқындалады: 

𝑛𝑛п =
𝐺𝐺сут𝑖𝑖∙𝑘𝑘нв

𝜌𝜌𝑖𝑖∙𝑞𝑞н𝑦𝑦𝑘𝑘и𝜏𝜏рн
,                        (3.10) 

 
мұндағы Gсут – тығыздығы I-ші мұнай өнімін орташа тәуліктік тұтыну 
ρi; kнв – мұнай өнімдерін біркелкі емес тұтыну коэффициенті; 
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qнв – құю құрылғыларының есептік өнімділігі,м3/ч;  
kи – құю құрылғыларын пайдалану коэффициенті, kи = 0,7;– тәулігіне құю 
құрылғыларының жұмыс сағаттарының саны. 
 

3.1.4. Мұнай және мұнай өнімдеріне арналған резервуарларды 
жіктеу.  

Резервуарлар әртүрлі материалдардан жасалған әр түрлі пішіндегі және 
мөлшердегі стационарлық немесе жылжымалы ыдыстар деп аталады. Мұнай 
және мұнай өнімдерін сақтауға арналған резервуарлар мұнай базалары мен 
магистральдық мұнай құбырлары мен мұнай өнімдері құбырларының 
станцияларындағы неғұрлым жауапты құрылыстарға жатады. Олар құнды 
сұйықтықтардың көп мөлшерін сақтайды, олардың қауіпсіздігі 
резервуарлардың түріне және олардың техникалық жағдайына байланысты. 

Мұнай мен мұнай өнімдерін сақтау шарттары бір-бірінен айтарлықтай 
ерекшеленеді: номенклатура бойынша олар мұнай, ашық және қараңғы 
мұнай өнімдерін сақтауға арналған резервуарларға бөлінеді. Резервуарлар 
салынған материалға сәйкес олар екі негізгі топқа бөлінеді — металл және 
металл емес. Металл резервуарлар негізінен болаттан, кейде алюминийден 
немесе осы материалдардың үйлесімінен жасалады. Металл емес 
резервуарларға негізінен әртүрлі синтетикалық материалдардан жасалған 
темірбетон және пластмасса жатады. Сонымен қатар, әр топтың 
резервуарлары формада ерекшеленеді: олар тік цилиндрлік, көлденең 
цилиндрлік, тікбұрышты, тамшы тәрізді және басқа пішіндер. 

Орнату схемасы бойынша резервуарлар келесі түрлерге бөлінеді: 
1) түбі жанасқан алаңның ең аз жоспарлау белгісінің деңгейінде немесе 

одан жоғары жер үсті; 
2) резервуардағы сұйықтықтың ең жоғары деңгейі жапсарлас алаңның 

ең төменгі жоспарлы белгісінен (3 м шегінде) кемінде 0,2 м төмен болған 
кезде жерасты резервуарларына резервуардағы сұйықтықтың рұқсат етілген 
шекті деңгейінен кемінде 0,2 м биіктікте және резервуардың қабырғасынан 
себу жиегіне дейін есептегенде ені кемінде 3 м себіндісі бар резервуарлар да 
теңестіріледі. 

Резервуарлар әртүрлі көлемде салынған-5-тен 120 000 м3-ке дейін. 
Резервуарларды қолдану саласы сақталатын мұнайдың немесе мұнай 
өнімдерінің физикалық қасиеттеріне және олардың қойма салынатын 
материалмен өзара әрекеттесу жағдайларына байланысты белгіленеді. Жеңіл 
мұнай өнімдерін сақтау үшін негізінен болат резервуарлар, сондай — ақ 
бензинге төзімді ішкі жабыны бар темірбетон-мұнай өнімдеріне төзімді 
Болат жабыны немесе металл емес оқшаулау қолданылады. Мұнай және қара 
мұнай өнімдері үшін негізінен темірбетон резервуарларын пайдалану 
ұсынылады. Майлау материалдары әдетте Болат резервуарларда сақталады. 
Тау-кен қазбаларында салынатын жер асты қоймаларында мұнай мен мұнай 
өнімдері де сақталады. Өрт қауіпсіздігі шарттары бойынша жер асты 
резервуарлары неғұрлым сенімді болып табылады, өйткені авария 
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жағдайында мұнай өнімдерінің қоршаған аумақ бойынша ағуына іс жүзінде 
жол берілмейді, бұл жер үсті резервуарлары үшін маңызды. 

Өнеркәсіпте әр түрлі типтегі және көлемдегі болат резервуарлардың 
көп саны қысымсыз (қалқымалы төбесі мен понтоны бар резервуарлар) және 
0,002 МПа дейінгі қысыммен (тұрақты төбесі бар Co резервуарлары) 
қолданылады. 

Көлемі 10 000 м3 дейінгі, 0,007 МПа артық қысымға есептелген 
траншеялық үлгідегі Болат резервуарлар бар. 

Ең көп таралған жер үсті тік цилиндрлік резервуарлар, олардың 
мақсатына немесе жұмыс жағдайларына байланысты келесі түрлерге бөлуге 
болады: 
1. көлемі 20 м3-ден 100 мың м3-ге дейінгі үлгілік дәнекерленген тік 

цилиндрлік резервуарлар: 
 0,002 МПа артық қысымға есептелген, қабырғасының биіктігі 12 м-ден 

аспайтын стационарлық шатырмен; 
 понтонмен және қалқымалы шатырмен, қысымсыз; 
 солтүстік аудандарда пайдалануға арналған қолданыстағы резервуарлар 

(температура -65 °с дейін); 
1. оңтайлы параметрлері көлемі 10-нан 50 мың м3 дейінгі, қабырғасының 

биіктігі 18 м дейінгі резервуарлар; 
2. жоғары қысымды резервуарлар. 

Тік цилиндрлік және жоғары қысымды тамшы тәрізді резервуарлардың 
негізгі геометриялық өлшемдері 3.6-кестеде келтірілген. Жоғары қысымды 
резервуарлар мұнай өнімдерін ұзақ уақыт сақтау үшін үнемді, олардың 
айналымы аз (жылына 10-12 реттен көп емес). 
 
Кесте 3.6.- Жоғары қысымды резервуарлар 

Көрсеткіші Тік цилиндрлік резервуарлар Тамшы тәрізді 
резервуарлар 

 Номиналды көлемі, м3 400 700 1 000 2 000 3 000 2 000 
 Геометриялық көлем, м3 420 770 1 235 2 050 3 100 1 700 
 Диаметрі, м 8,53 10,43 12,3 15,2 18,3 18,45 
 Қабырға биіктігі, м 7,5 9 9 9,30 10,37 10,49 
 Торосфералық шатырдың   
 биіктігі, м 

2 2,08 2,95 2,97 3,542 – 

 Артық қысым, МПа 0,02 0,018 0,015 0,013 0,025 0,03 
 Вакуум, МПа 0,0015 0,001 0,0005 0,0005 0,001 0,003 
 

Жоғары қысымды резервуарлардың қатарына сұйытылған газдарды 
сақтауға арналған изотермиялық резервуарлар жатады. Әдетте олар екі 
қабатты құрылым (резервуардағы резервуар). Тұрақты теріс температураны 
қамтамасыз ету үшін сыртқы және ішкі сақина арасындағы кеңістік жылу 
оқшаулағыш материалмен толтырылады; 

4. конустық түбі кезінде – 0,07 МПа және жазық түбі кезінде – 0,04 
МПа артық қысымға есептелген көлденең жер үсті және жер                
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асты резервуарлары да жоғары қысымды резервуарлар болып            
табылады. 
Климаттық жағдайлар оларды пайдаланудың ерекше жағдайларын, 

елеулі температуралық ауытқуларды, үлкен қар және жел жүктемелерін, 
сейсмикалық әсерлерді, мәңгі тоңдық және шөгу топырақтарын және т. б. 
ескере отырып, резервуарлардың қандай да бір түрлерін қолдануға 
сараланған тәсілді қажет етеді. 

Резервуарлық парктерді жобалау кезінде, яғни құбыр 
коммуникацияларымен біріктірілген бірдей типтегі резервуарлар Тобы, 
әдетте, типтік жобаларды қолданады. Сонымен қатар, тұтану температурасы 
28 °C және одан төмен болатын жанғыш сұйықтықтарды сақтау үшін 
қалқымалы төбелері бар (көлемі 120 000 м3 дейін) немесе понтондары бар 
(көлемі 50 000 м3 дейін) тік резервуарлар ұсынылады; көлденең цилиндрлік 
резервуарлар да қолданылады, олардың дизайны мен жабдықтары буланудан 
мұнай мен мұнай өнімдерінің шығынын азайтады немесе болдырмайды. Жер 
асты резервуарының максималды көлемі шектелмейді, бірақ оның ауданы 
7000 м2 аспауы керек. 

Бір топта орналасқан жер үсті тік және көлденең резервуарлардың 
қабырғалары арасындағы қашықтық келесідей қабылданады: 

1) қалқымалы шатыры бар резервуарлар үшін — диаметрі 0,5, бірақ 30 
м аспайтын; 

2) тұрақты шатырлармен және понтондармен Co резервуарлары үшін-
диаметрі 0,65, бірақ 30 м аспайтын; 

3) тұрақты шатыры бар, бірақ понтондары жоқ co резервуарлары үшін 
— диаметрі 0,75, бірақ тез тұтанатын сұйықтықтарды сақтау кезінде 30 м 
аспайтын және жанғыш сұйықтықтарды сақтау кезінде диаметрі 0,5 м 
аспайтын, бірақ 20 м аспайтын. 

Бір топтың жер асты резервуарларының қабырғалары арасындағы 
қашықтық кемінде 1 м қабылданады, көрші топтарда орналасқан жақын 
жердегі резервуарлардың қабырғалары арасындағы қашықтық 40 м, ал жер 
асты резервуарларының қабырғалары арасында-15 м. 

Бір топырақ үйіп бекітілген жердегі резервуарлар тобының көлемі         
20 000 м3 аспауы тиіс; жер асты резервуарлары тобының көлемі              
резервуарлар тобы айнасының ауданы 14 000 м2 аспауы шартымен 
шектелмейді. 

Жер үсті резервуарларының әрбір тобы жер білігімен немесе 
қабырғамен қоршалады, олардың биіктігі төгіліп қалған мұнайдың           
есептік деңгейінен 0,2 м жоғары, бірақ жер білігінің ені 0,5 м кезінде кемінде 
1 м қабылданады, топырақ үйіп бекітілетін еңістер немесе қоршау 
қабырғалары арасында түзілетін көлем жеке тұрған резервуарлар             үшін 
резервуардың толық көлеміне, ал резервуарлар тобы үшін — үлкен 
резервуардың көлеміне тең болып қабылданады. Резервуарлардың оңтайлы, 
ең үнемді түрлері технологиялық және құрылымдық шешімдердің 
жиынтығын ескере отырып таңдалады, бұл резервуарлардағы Болаттың 
шығынын азайтуға, оларды өндірудің күрделілігі мен құнын    төмендетуге, 
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сондай-ақ буланудан мұнай өнімдерінің шығынын азайтуға және 
қоймалардың жалпы сенімділігі мен үнемділігін арттыруға мүмкіндік береді. 

 
3.1.5. Болат резервуарлар. Қазіргі заманғы болат резервуарлар пішіні 

мен технологиялық мақсатына байланысты келесі түрлерге бөлінеді: 
1) тік цилиндрлік; 
2) тамшы тәрізді; 
3) көлденең (цистерналар). 
Өз кезегінде, тік цилиндрлік резервуарлар резервуарларға бөлінеді: 
1) төмен қысымды ("атмосфералық" деп аталады»); 
2) понтондармен; 
3) қалқымалы шатырлармен. 
«Атмосфералық» типтегі резервуарлар газ кеңістігіндегі ішкі қысым 

атмосфераға жақын және 2 кПа болатындығымен сипатталады. Оларға 
конустық және сфералық қалқаны бар резервуарлар жатады. 
«Атмосфералық» типтегі резервуарлар негізінен бу серпімділігі төмен, яғни 
аз буланатын мұнай өнімдерін (мысалы, керосин, дизель отыны) сақтау үшін 
қолданылады. Алайда, бұл резервуарларда будың икемділігі жоғары бензин 
сияқты жеңіл буланатын мұнай өнімдері сақталған жағдайда, олар арнайы 
құрылғылармен (газ байланысы, шағылыстырғыш оқшаулау және т.б.) 
жабдықталады. 

Жеңіл буланатын мұнай өнімдерін арнайы конструкциялардың 
резервуарларында, яғни қалқымалы шатырлары мен понтондары бар немесе 
жоғары қысымды резервуарларда, яғни 70 кПа дейінгі қысыммен тамшы 
тәрізді сақтау неғұрлым тиімді. 

Көлденең резервуарлар (цистерналар) мұнай өнімдерінің көптеген 
түрлерін сақтау үшін қолданылады және көбінесе өнеркәсіптік кәсіпорындар 
мен ауыл шаруашылығында шығын қоймасы ретінде қолданылады. 

Негізгідегі типтік болат резервуарлар монтаждаудың өнеркәсіптік 
әдістерін қолдана отырып және дайын орам дайындамалары мен зауытта 
жасалған элементтерді қолдана отырып дәнекерленген.                            
Роликті дайындамалар автоматты дәнекерлеу арқылы дәнекерленген және 
жалпы орамаларға тасымалдау үшін бүктелген жалпақ болат                
панельдерден жасалады, олар орнату кезінде жобалық қисықтыққа            
дейін ашылады. Монтаждау орнында конструкцияларды                      
парақтап құрастырудың бұрынғы тәжірибесімен салыстырғанда, осы 
индустриялық рулон әдісінің жоғары тиімділігі оны резервуарда кеңінен 
қолдануға жағдай жасады. 

Резервуардың негізгі өлшемдері — диаметрі мен биіктігі — 
резервуардың берілген көлемі үшін әртүрлі болуы мүмкін. Алайда, осы 
параметрлердің өлшемдері бар, оларда металл шығындары ең ұтымды 
болады. Металды тұтынудан басқа, резервуардың тиімділігіне басқа 
факторлар да әсер етеді. Мысалы, сұйықтық айнасының ұлғаюы жеңіл 
буланатын сұйықтықтардың булану көлемінің жоғарылауымен және 
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неғұрлым қуатты өрт сөндіру құралдарын қолданумен, сондай-ақ құрылыс 
алаңының ұлғаюымен және т. б. 

 
 

 
 
1-корпус; 
2-жабын; 
3-тірек  қазық; 
4-баспалдақ; 
5-түбі. 
 

Сурет 3.3.- Конустық қалқанды жабыны бар көлемі 5000 м3 болатын 
резервуар 

 
Сонымен қатар, резервуардың ауданы аз, сондықтан оның үлкен 

биіктігімен монтаждау жұмыстары күрделене түседі. Барлық осы факторлар 
типтік резервуарлардың оңтайлы өлшемдерін анықтау кезінде арнайы 
есептеулермен ескеріледі. 

Тік цилиндрлік резервуарлар келесі түрлерден жасалады. 
1. Төмен қысымды co резервуарлары қалқанды конустық немесе 

сфералық жабынмен ерекшеленеді, өйткені жабын қалыңдығы 2,5 мм 
болаттан жасалған дайын қалқандардан орнатылады. резервуар корпусының 
белдіктері қалыңдығы 4-10 м (төменнен жоғары). Конустық жабындысы бар 
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резервуарлар (сурет. 3.3) көлемі 100 — 5000 м3 құрайды, бұл ретте 
резервуарлардың ортасында (көлемі 100 және 200 м3 резервуарларды 
қоспағанда) жабын қалқандары сүйенетін орталық тіреуіш орнатылады. 

 
 

Сурет 3.4.- Cфералық жабыны бар көлемі 20 000 м3 болатын        
резервуар  

 
Cфералық жабыны баррезервуар (сурет. 3.4)  10 000, 15 000 және         

20 000 м3 көлемді қамтиды. Контур бойындағы жабын қалқандары қорықтың 
корпустарына орнатылған қатыгездік сақинасына қарсы тұрады. Резервуар 
қабырғасының жапырақтарының қалыңдығы (жоғарыдан төмен қарай 
есептегенде) 6-14 мм. жабын жапырақтарының қалыңдығы - 3 мм.жер 
бетіндегі тұрақты резервтерде тұтқыр жылытылатын майлар мен мұнай 
өнімдерін сақтау кезінде қоршаған ортаға, әсіресе суық мезгілде айтарлықтай 
жылу қуу байқалады. Мұнай мен мұнай өнімдерін жылытуға арналған жылу 
шығындарын ұлғайту және сәйкесінше жылыту құрылғыларының 
шығындарын азайту үшін резервуарлардың жылыту қуаттарына жылу 
оқшаулау жүзеге асырылады. 

Сурет. 3.5 мұнай (ашық түсті мұнай өнімдері) қорығының құю-құю, 
сондай-ақ тыныс алу және өлшеу құралдарымен жабдықталған жабдықтары 
көрсетілді. 

Қорықта келесі жабдықтар орнатылған. 
Тыныс алу клапан. Мұнай өнімдерін құю немесе айдау процесінде, 

сондай-ақ температураның ауытқуы кезінде резервуардағы мұнай өнімдері 
буларының қысымын реттеу үшін қарастырылған,  

Мұнай өнімдерін құю немесе айдау процесінде резервуардағы мұнай 
өнімдері буларының қысымының өзгеруі үлкен  «тыныс алуы» деп, ал 
температураның ауытқуы кезінде  резервуардың кіші «тыныс алуы» деп 
аталады 

Сақтандырғыш клапан. Әдетте гидравликалық жапқышымен  , 
тыныс алу клапаны дұрыс жұмыс істемеген кезде немесе тыныс алу 
клапанының қимасы газдар мен ауаны тез                                                                                                        
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шығару үшін жеткіліксіз болса,  резервуардағы мұнай өнімдері буларының 
қысымын реттеуге қызмет етеді. 

 
1,2-тыныс алу және қауіпсіздік клапандары; 
3-деңгейді өлшеуге арналған аспап; 
4-сынама алушы; 
5-деңгей дабылы; 
6-люк-лаз; 
7, 11-орнату люктері; 
8-сифонды кран; 
9 Жарық люгі; 
10-көбік генераторы; 
12- қайта іске қосуымен хлопушканы басқару механизмі; 
13-қайта іске қосу хлопушкасы; 
14-шаюшы бас; 
15-тарату құбыры 
 

Сурет 3.5. - Мұнай үшін көлемі 20 000 м3 резервуар жабдығы 
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Деңгейді өлшеуге арналған аспап. УДУ типті деңгей өлшегіштер 
қолданылады, олардың жұмыс принципі болат таспаны қолдана отырып, 
қалқыманың тік қозғалысының мәнін беруге негізделген 

Сынама алушы. Арнайы клапандар арқылы резервуардың бүкіл 
биіктігі бойынша жартылай автоматты Сынама алуға арналған. 

Люк-лаз. Резервуарды ішкі жөндеуге, тексеруге және тазартуға 
арналған. 

Сифонды Кран. Резервуардан тауарлық суды шығаруға арналған. 
Жарық люгі. Желдету және жарықтандыру үшін резервуардың 

төбесіне орнатылған. 
Пеногенератор. Резервуардағы өртті сөндіру кезінде көбік беруге 

арналған. Көбік генераторы мұнай мен мұнай өнімдерін сақтау үшін көлемі 
5000 м3 және одан астам болат тік резервуарларда (понтоны бар немесе 
онсыз) тұрақты орнатылады. Осы қондырғылардың көмегімен ауа-
механикалық көбік өнім айнасының бүкіл ауданын көбікпен жабу есебінен 
тұрақты шатырмен (понтонмен немесе онсыз) Co резервуарларына, ал 
қалқымалы төбесі бар резервуарларға — резервуар қабырғасы мен 
қалқымалы шатырдың металл диафрагмасы арасындағы сақиналы кеңістік 
есебінен беріледі. 

Қайта іске қосуымен хлопушканы басқару механизмі. 
Хлопушканың ашылуын және жабылуын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, 
ол оны ашық күйде ұстайды. Қолмен немесе автоматты түрде басқару. 

Қайта іске қосу хлопушкасы. Құбыр үзілген немесе резервуарлық 
Ысырма істен шыққан жағдайда мұнай өнімдерінің жоғалуын болдырмауға 
арналған. 

2. Қалқымалы понтоны бар резервуарлар оларда сақталатын оңай 
буланатын мұнай мен мұнай өнімдерінің ысырабын азайту мақсатында co 
қалқанмен қапталған резервуарларға арналған. Сұйықтықтың бетінде жүзетін 
Понтон әдеттегі резервуармен салыстырғанда булану аймағын азайтады, бұл 
буланудан болатын шығынды күрт төмендетеді (4-5 есе). Понтон-бұл оның 
жүзгіштігін қамтамасыз ететін қалқымалы диск. Понтон мен резервуар 
қабырғасы арасында қабырғаның кедір — бұдырлығы салдарынан 
понтонның сыналануын болдырмау үшін ені 100-300 мм Саңылау көзделген. 
Саңылау тығыздағыш тығыздағыштармен жабылады. Ысырмалардың 
бірнеше конструкциялары белгілі, алайда профильдері серпімді материалмен 
ысырманы (ілмекті) ішкі толтырумен ілмек тәрізді резеңкеленген матадан 
жасалған Ысырма ең көп қолданылды. Тығыздағыш жапқыш понтонның 
ажырамас бөлігі болып табылады. Жапқышсыз понтонның жұмысы аз тиімді. 

Пайдаланылған материалдар бойынша қалқымалы понтондар екі түрге 
бөлінеді: металл және синтетикалық көбік немесе пленка материалдарынан. - 
Сур. 3.6 3 және 1 ашық қораптары бар 4 диск түріндегі металл понтон 
схемасын көрсетеді. Бір мезгілде понтонның борты ретінде қызмет ететін 
шеткі қаттылық сақинасына герметикаланған бекітпе 5 бекітіледі. Понтон 
төменгі позицияда орналасқан 2 тіректерімен жабдықталған. Понтондар Co 
резервуарларында атмосфералық жауын-шашынның понтондардың бетіне 
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түсуіне жол бермейтін стационарлық жабынмен салынатындығына 
байланысты, бұл синтетикалық, пленкалы материалдардан жасалған жеңіл 
құрылымдарды қолдануға мүмкіндік береді. 

3. Қалқымалы төбесі бар резервуарларда тұрақты жабын жоқ, ал 
олардың шатырының рөлін сұйықтықтың бетінде жүзетін болат табақ дискісі 
атқарады (сурет. 3.7). Дискінің контуры бойымен жүзуді жасау үшін 
радиалды аралықтармен герметикалық бөліктерге (қораптарға) бөлінген 
сақиналы понтон орналасқан. Үлкен тығыздық үшін шатыр мен қабырға 
арасындағы саңылау тұтқалы құрылғылармен қабырғаға басылған 
резеңкеленген таспалардан (мембраналардан) жасалады. 

Сур. 3.6 мұнайды сақтауға арналған және жауын-шашынның алдын 
алуға және біртекті қоспаларды алуға арналған құрылғымен жабдықталған, 
қалқымалы төбесі бар 50 000 м3 дейінгі резервуардың жабдықтарын 
көрсетеді. Осы мақсатта резервуарда резервуардағы қалған мұнай көлемімен 
араласатын резервуардың түбінен шөгінділерді шайып, мұнайдың желдеткіш 
ағынын құратын құбырлар жүйесінде шайғыш бастиектер орнатылған. 
Резервуарда сондай-ақ «өлі аймақтарда» (шайылатын бастиектердің әрекет 
ету радиусынан тыс жерлерде орналасқан алаңдарда) жауын-шашынның 
түсуін болдырмауға және мұнайдың біртекті қоспасын алуға арналған электр 
жетекті бұрандалы араластырғыштар орналастырылған. 

Қалқымалы шатырды тексеру және тазарту үшін арнайы жылжымалы 
баспалдақ қарастырылған, ол бір ұшымен резервуардың жоғарғы алаңына 
сүйенеді, ал екіншісі — қалқымалы шатырға салынған рельстер бойымен 
көлденең қозғалады (шатырдың тік қозғалысы кезінде). Резервуардың 
түбінен 1,8 м биіктікте оның төменгі шегі кронштейндер мен тіректермен 
бекітіледі. Шатырға түсетін жаңбыр суы соңғысының ортасына қарай ағып, 
арнайы шұңқыр арқылы және артикуляциялық құбыр арқылы сақталған 
өнімнің қабаты арқылы саябақтың кәріз желісіне шығарылады. Қалқымалы 
шатыр мұнайды резервуарға құйған кезде, оның көтерілуіне дейін және 
резервуарды босату кезінде қалқымалы шатырдың астына ауаның енуіне 
арналған ауа клапанымен жабдықталған. 

Қалқымалы шатыры бар резервуарлар негізінен қар жүктемесі аз 
аудандарда салу үшін ұсынылады, өйткені шатырларда қардың жиналуы 
қарды алып тастау қажеттілігімен байланысты (қабаты 100 мм-ден жоғары) 
оларды пайдалануды қиындатады. Қалқымалы төбесі бар резервуарлар 
көлемі 100-50 000 м3 құрайды. Жеке резервуарлардың дизайны белгілі, 
олардың көлемі 160 000 м3 жетеді, резервуардың диаметрі 114 м және 
биіктігі 17,1 м. Қалқымалы шатыр кәдімгі резервуардың булану аймағымен 
салыстырғанда булану аймағын азайтады, соның арқасында мұнай 
өнімдерінің шығыны күрт төмендейді. 
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3.6-сурет. - Металл понтонмен резервуар 
 

 
1 - қоршаулар; 
2, 3 - жылжымалы және бекітілген баспалдақтар; 
4 - қалқымалы шатыр; 
5 - ысырма; 
6 - тіреу тірегі 
 

Сурет 3.7.- Жүзбелі төбесі бар резервуар 
 

4. Тамшы тәрізді резервуарлар будың жоғары қысымы бар ұшпа 
мұнай өнімдерін сақтау үшін қолданылады, егер бұл үшін 2 кПа қысымға 
есептелген қарапайым тік резервуарларды пайдалану мүмкін болмаса. 

Резервуардың қабығына суланған бетінде және беттік керілу 
күштерінің әсерінен еркін жатқан сұйық тамшының формасы беріледі. 
Резервуардың осы формасының арқасында сұйықтықтың қысымымен 
дененің барлық элементтері бірдей күшпен созылып, бірдей кернеулерге 
ұшырайтын жағдайлар жасалады, бұл цистернаны дайындауға арналған 
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болаттың минималды шығынын қамтамасыз етеді. Тамшы тәрізді 
резервуарлар 0,04 - 0,2 МПа газ кеңістігіндегі ішкі қысымға және 5 кПа 
вакуумға есептелгендіктен, оңай буланатын мұнай өнімдері толығымен 
дерлік кіші «тыныстардан» шығынсыз сақталады және булар атмосфераға, 
негізінен толтыру кезінде шығады су қоймалары (үлкен «тынысымен»). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
а-тегіс; 
б-көп нүктелі 

 
Сурет 3.8. - Тамшы тәрізді резервуарлар 

 
Бұл резервуарлардың қабығын жасау сипатына байланысты екі негізгі 

түрі бөлінеді (сурет. 3.8): тамшы тәрізді тегіс және көп моторлы. Тамшы 
тәрізді тегіс резервуарларға меридионалды қима қисығының сынуы жоқ тегіс 
корпусы бар резервуарлар жатады. Мұндай резервуарлар көлемі 5000-6000 
м3, ішкі қысымы 75 кПа. Корпусы олар пайда болған бірнеше Қос қисықтық 
қабықтардың қиылысуынан пайда болатын резервуарлар көп күмбезді немесе 
көп дөңгелек резервуарлар деп аталады. Осы типтегі резервуарлар ішкі 
қысымға 0,37 МПа дейін 5000 — 20,000 м3 көлемінде салынған. Тамшы 
тәріздес резервуарлар тыныс алу және сақтандыру клапандарының 
жиынтығымен, мұнай өнімдерін төгуге-құюға және тұнбаны кетіруге 
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арналған құрылғылармен, деңгейді, температураны және қысымды өлшеу 
аспаптарымен жабдықталады. 

5. Көлденең резервуарлар. Вертикальдардан айырмашылығы, олар 
әдетте зауыттарда жасалады және орнату орнына дайын күйінде жеткізіледі. 
Бұл типтегі резервуарлар мұнай өнімдерін тарату базаларында және тұтыну 
қоймаларында тасымалдау және сақтау кезінде өте кең таралған. 
Резервуарлар 0,07 МПа дейінгі ішкі қысымға және 1 кПа вакуумға 
есептелген; оларды көлемі 5-100 м3 етіп дайындайды; олардың габариттік 
өлшемдері темір жол көлігімен тасымалдау мүмкіндігін ескере отырып 
қабылданады. Резервуарлардың конустық немесе жалпақ түбі бар; оларды 
тіректерге немесе жер астына жер бетінен 1,2 м аспайтын тереңдікке 
орнатыңыз. Тіректерде көлденең резервуарлар мұнай өнімінің өздігінен ағуы 
талап етілетін немесе жер асты суларының жоғары тұруы салдарынан жер 
асты қондырғысы қиын болған жағдайда орнатылады. Жоғары іргетастарда 
қызмет көрсету ыңғайлылығы үшін баспалдақтары бар қызмет көрсету 
алаңдары орнатылады. Жер асты орнату кезінде жер асты суларының деңгейі 
төмен жерлерде іргетастар құм жастықшалары түрінде жасалады. Жер асты 
сулары жоғары болған кезде жер асты резервуарлары бетон негізіне 
орнатылып, қалқып кетпес үшін якорь болттарымен бекітіледі. 
Резервуарлардың жабдығы сақталатын мұнай өніміне және резервуарды 
орнату схемасына байланысты үлгілік жобалар бойынша орындалады. 
 

3.1.6. Металл емес резервуарлар. Металл емес деп металл (болат) 
резервуарлардан айырмашылығы, тірек құрылымдары металл емес 
материалдардан жасалған резервуарлар деп аталады. Металл емес 
резервуарларға негізінен жылжымалы ыдыстар ретінде қолданылатын 
темірбетон және резеңке матадан немесе синтетикалық материалдардан 
жасалған резервуарлар жатады. Металл емес су асты резервуарларын да 
қамтиды. 

Темір-бетон резервуарлары сақталатын мұнай өнімінің түрі бойынша 
мазут, мұнай, майлар және ашық түсті мұнай өнімдеріне арналған 
резервуарларға бөлінеді. Мұнай мен мазут бетонға іс жүзінде химиялық әсер 
етпейтіндіктен және ауыр фракциялары мен шайырларының арқасында ұсақ 
кеуекті материалдарды тампондау қабілетіне ие болғандықтан, олардың ағып 
кету және өткізгіштігін азайту үшін, бұл мұнай өнімдерін темірбетон 
резервуарларында сақтау кезінде резервуардың қабырғаларын, түбін және 
жабынын арнайы қорғау қажет емес. Жағар майларды сақтау кезінде 
олардың ластануын болдырмау үшін резервуарлардың ішкі беттерін түрлі 
жабындармен және қаптамалармен қорғайды. Бұл жеңіл буланатын мұнай 
өнімдеріне арналған резервуарларға да қатысты, олар аздап тұтқырлыққа ие, 
бетон арқылы оңай сүзіледі; сонымен қатар, бұл жағдайда буланудан 
болатын шығындарды азайту үшін жабын жоғары тығыздыққа (газ 
өткізбеушілікке) ие болуы керек. 
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Темірбетон резервуарлары, металды үнемдеуден басқа, бірқатар 
технологиялық артықшылықтарға ие. Оларда жылытылатын тұтқыр мұнай 
мен мұнай өнімдерін сақтау кезінде олар аз жылу жоғалту есебінен баяу 
салқындатылады, ал жеңіл буланатын ашық мұнай өнімдерін сақтау кезінде 
буланудан болатын шығындар азаяды, өйткені жер асты қондырғысы 
кезіндегі резервуарлар күн сәулесінің әсеріне аз ұшырайды. Осы типтегі 
резервуарлар жоспарда дөңгелек (тік және цилиндрлік) және тікбұрышты 
түрінде салынған. Дөңгелек пішінді резервуарлар ең үнемді, бірақ 
тікбұрышты резервуарларды жасау оңайырақ. 

 
 

Сурет 3.9. - Құрастырмалы темірбетон резервуар 
 
Көлемі бірдей резервуарлар үшін дөңгелек резервуарлардағы беткі 

аймақ пен материалдардың шығыны тікбұрышты резервуарларға қарағанда 
аз; тікбұрышты резервуарлардағы металл шығыны цилиндрлік 
резервуарларға қарағанда орташа есеппен 10% - ға көп. Цилиндрлік 
резервуарлар қабырға арматурасының алдын-ала кернеуі үшін ыңғайлы, 
температура әсеріне әлдеқайда төзімді және тікбұрышты резервуарларға 
қарағанда үлкен биіктіктерді пайдалануға мүмкіндік береді. 

Резервуарларды таңдағанда, олар мүмкін болатын үлкен көлемді 
пайдалануға тырысады, өйткені олардың өсуімен материалдардың нақты 
шығыны азаяды, бұл құрылыс құнын едәуір төмендетеді. 

Сур. 3.9 қабырғасы алдын ала кернеулі темір-бетон панельдерден 
тұратын құрама резервуарды көрсетеді; қабырға панельдері арасындағы 
тігістер бетонмен монолиттеледі. Сақиналы арматураны резервуардың 
қабырғасына арматуралы-орау машинасының көмегімен орайды. 
Резервуардың жабыны сақиналы арқалықтарға сүйенетін алдын ала кернеулі 
қабырғалы плиталардан жасалады. 

 
Ашық түсті мұнай өнімдеріне (керосин, бензин, дизель отыны), сондай-

ақ әртүрлі майларға арналған резервуарларда қабырғалар мен түбінің ішкі 
беті жұқа болат табақпен, мысалы, зауытта алдын-ала тазарту арқылы 
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жасалады. Цилиндрлік резервуарлар көлемі 100 — 30 000 м3, ал кейбір 
жағдайларда көлемі 100 000 м3 дейінгі үлкен резервуарлар салынады. 
Резервуарлар газ кеңістігіндегі ішкі қысымға шамамен 2 кПа және 1 кПа 
вакуумға есептелген. Жекелеген жағдайларда темір-бетон резервуарларды 
пайдалану және технологиялық жағдайлар бойынша жер бетіндегі 
резервуарлық парк болуы, сондай-ақ құрылыс алаңының шарттары бойынша 
тереңдетілген резервуарларды салу қиын болған жағдайларда жер үсті 
резервуарлары салынады. Темірбетон резервуарлары қабылдау-тарату және 
тазалау құрылғыларымен, сондай-ақ бақылау және автоматика аспаптарымен 
жабдықталған. 

Резеңке маталар автомобиль бензинін, реактивті және дизель отынын, 
керосин мен майларды сақтауға және тасымалдауға арналған. Резервуарлар 
құрылымдық жағынан оған орнатылған арматурасы бар жастық түрінде 
жабық қабық болып табылады. Резервуарлардың қабығы майға төзімді ішкі 
резеңке қабаттан, полиамидті диффузияға қарсы пленкадан, нейлоннан 
жасалған қуат қабатынан және ауа-райына төзімді сыртқы резеңке қабаттан 
тұрады. Резеңке мата резервуарлары металлға қарағанда бірқатар 
артықшылықтарға ие. Алайда, металлдан айырмашылығы, олар мұқият 
болуды және оларды пайдалану кезінде белгілі бір ережелерді сақтауды 
талап етеді. 

Резеңке маталы резервуарларды толтырылған да, бос та тасымалдауға 
болады. Толтырылған күйінде оларды резервуардың көлемі 10 м3 дейін, ал 
бос күйінде — көлемі 50 м3 дейін және одан артық болған кезде автокөлікпен 
тасымалдайды. Орнату орнына жеткізілген бос резервуарлар мұнай 
өнімдерімен толтырылады және әдетте шатырдың астындағы ашық 
жерлерде, сондай-ақ жабық жерлерде орналастырылады. Көлемі 2,5 — 50 м3 
болатын резервуарлар кеңінен қолданылды. Кейбір жағдайларда 
резервуарлар мен үлкен көлемдер жасалады-400 м3 дейін. 

Резеңке маталы резервуарларды (қабықтарды) мұнай өнімдерін су 
арқылы тасымалдауға арналған көлік ыдыстары ретінде пайдалану белгілі. 
Мұндай резервуарлардың көлемі 400 м3 жетеді, ұзындығы 63 м және 
диаметрі 3 м. су асты резервуарлары-суға батырылған контейнерлер.           
Мұнай мен мұнай өнімдерін су астында сақтау принципі мұнай мен мұнай 
өнімдерінің тығыздығы судың тығыздығынан аз және олар іс                  
жүзінде араласпайтындығына негізделген. Осыған сүйене отырып, 
резервуарлардың көптеген конструкциялары қоңырау түрінде               
түбінсіз жасалған. Мұндай контейнерлердегі өнім су жастықшасында 
сақталады. Өнімді сорып алу шамасына қарай резервуар сумен толтырылады. 
Мұнай өнімі су астындағы резервуарға қысыммен сорғылармен айдалады,         
ал оны резервуардың үстіндегі су бағанының қысымымен алады. Суға            
батыру дәрежесіне сәйкес су асты резервуарлары төменгі — тұрақты             
және өзгермелі — өзгермелі суға бөлінеді. Су асты қоймаларының          
көптеген түрлері бар, бірақ олардың барлығы мұнай өнімдерін 
резервуарлардан гидростатикалық су қысымымен ығыстыру принципіне 
негізделген. 
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Су астындағы резервуарлар темірбетон, серпімді синтетикалық немесе 
резеңке матадан жасалған материалдар. Металл су асты резервуарлары да 
белгілі, бірақ мұндай жағдайда болат төсеніш су мен өнім арасындағы 
оқшаулау, бөлу бөлімі ретінде қызмет етеді. Су асты қоймаларының ең 
үнемді түрлерінің бірі-әртүрлі пішіндегі серпімді контейнерлер: цилиндрлік 
co сфералық түбі немесе жастық түрінде. 

Орналасуы кезінде ыдыстың түбінде су айдындарын бекітіп, олардың 
зәкірлермен. Резервуарды толтыру сорғымен, ал босату-қабықтағы судың 
гидростатикалық қысымының әсерінен жүзеге асырылады, ол мұнайды 
икемді құбырлар арқылы жоғары қарай ығыстырады. Резервуар толығымен 
босатылған кезде серпімді қабық тегістеледі. Жер бетінде су асты ыдысы мен 
бункер кемесі икемді тарату құбырларымен байланысқан буй жүзеді. Жұмыс 
операциялары кезінде танкер мен буйды байланыстыратын құбырлар су 
бетінде жүзеді, ал осы операциялар аяқталғаннан кейін оларды суға 
батырады. Құбырлардың жағдайы жұмыс құбырларына параллель салынған 
шланг-понтондарға сығылған ауаны беру және сору арқылы реттеледі. Жеке 
ыдыстардың көлемі 400 м3 жетеді. Жеке құрылымдық сорттары бар, соның 
ішінде темірбетон және металлдан жасалған үлкен су асты ыдыстарының 
жобалары бар. Көлемі 82 000 м3 жететін стационарлық суасты металл 
резервуарларының белгілі конструкциялары. 

3.10 суретте өзгермелі қалқымалы металл резервуар көрсетілген. 
Резервуар түбі жоқ, төбесі (шатыр) 7 (5) тік цилиндрлік ыдыс болып 
табылады, ол 9-резервуардың ернеуімен қатаң байланысты және сонымен бір 
мезгілде резервуарды құбылмалы күйде ұстап тұратын қалтқы болып 
табылады; мұнай өнімі 10-ға толған кезде резервуар судың үстінен биіктігі 
бойынша қалқып шығады, оның шамасы теңіздегі (су айдынындағы) су 
тығыздығының және мұнай өнімінің арақатынасына, сондай-ақ 
сыйымдылықтың толу дәрежесіне байланысты айқындалады. Әр 
резервуардың төбесіне барлық қажетті технологиялық операцияларды 
қамтамасыз ететін 3 сорғы орнатылады. Осы типтегі резервуардың көлемі    
10 000 м3 жетеді. 

Су асты резервуарлары жергілікті жағдайлар бойынша олар жер үсті 
немесе жер асты жағалау резервуарларымен, сондай-ақ теңіз мұнай 
кәсіпшіліктерімен салыстырғанда неғұрлым тиімді болуы мүмкін 
жағдайларда теңіз мұнай базаларында қолдануға арналған перспективалы 
конструкциялар болып табылады. 
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1 - ауа шығаруға арналған келтеқұбыр; 
2 - мұнай өнімдерін құюға арналған құбыр; 
3 - сорғы; 
4 - сығылған ауаны беруге арналған шланг; 
5 - сорылған; 
6 - мұнай құбыры; 
7 - қалқымалы шатыр; 
8 - шатыр; 
9 - қабық; 
10 - мұнай өнімі; 
11 - су жастығы; 
12 - қорғаныс боны   
 

3.10 сурет. Су астындағы айнымалы жүзгіш 
 

3.1.7. Мұнай мен мұнай өнімдерін сақтайтын жерасты қоймалары 
әр түрлі табиғи жасанды контейнерлерде (шахта қазбаларында) бірге жұмыс 
істейді. Жерасты қоймасы тау жыныстарының түзілімдерімен тікелей 
байланыста болатын мұнай мен мұнай өнімдерінің химиялық құрамының 
өзгермейтіндігіне және олардың буларының артық қысымын 
сыйымдылықтан жоғары жатқан жыныс түзілімдерінің қысымымен теңестіру 
мүмкіндігіне негізделген. Жерасты қоймалары негізінен маусымдық 
тұтынуды қамтамасыз ету мақсатында мұнай мен мұнай өнімдерінің мол 
қорын сақтауға арналған. Бұл типтегі қоймалар ең үнемді болып табылады 
және жер үстіндегі цистерналар паркімен салыстырғанда айтарлықтай аз 
толтыру алаңын қажет етеді. 
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Қойманың түрін таңдау су қоймаларының геологиялық 
сипаттамаларына, географиялық орналасуына және техникалық-
экономикалық есептеулерде ескерілген пайдалану көрсеткіштерінің кешеніне 
байланысты. 

Мұнай өнімдерін сақтауға арналған жер асты қоймаларының 
құрылғының дизайны мен оларды құру тәсіліне байланысты бірнеше түрі 
бар. Негізгі түрлері: 

1) тас тұзы шөгінділеріндегі қоймалар; 
2) шахта қоймасы; 
3) мұзды сақтау қоймалары; 
4) табиғи және жасанды өңдеулерде құрылған қоймалар; 
5) арнайы әдістермен жинақталған қоймалар. 

Ең кең тарағаны - тас тұзы қоймаларында құрылған қоймалар, өйткені 
олар көп жағдайда үнемді болып табылады. 
Тау тұзы шөгінділеріндегі жерасты қоймалары ұңғымалар арқылы тұз 
массасындағы қуыстардың эрозиялануымен (шайылуымен) бірге таңдалады. 
Тас тұзының эрозиясы екі негізгі тәсілмен жүзеге асырылады - айналым және 
реактивті. Айналым әдісі күріш. 3.11. Бұл жууды бір құбырлы жіп арқылы 
екіншісінің бойымен шашыратумен қысып, таза суды сору арқылы жүзеге 
асырылатындығынан тұрады. Осы мақсатта ұңғыма үш құбырлы баумен 
жабдықталған. Су құбырлардың сумен қамтамасыз етілетін бағанына енеді, 
ол тас тұзын ерітіп, шашырауға айналады; соңғысы, тығыздығының 
жоғарылауына байланысты, камераның төменгі бөлігіне түседі. Тұщы судың 
жаңа бөліктері ағып жатқанда, камерадағы қысым жоғарылайды және 
спрэдтер түтігінің бойымен спрэд бетіне ығысады. Жобалық мөлшерге дейін 
жуылған жерасты камерасының жоғарғы бөлігі корпус арқылы енгізілген 
дәрменсіздіктің деңгейін төмендету арқылы одан әрі еріп кетуден қорғалған. 
Еріткіш емес - судан жеңілірек сұйықтық немесе тас тұзымен, тұзды 
ерітіндімен және сумен химиялық қосылыстарға енбейтін газ. Еріткіш 
ретінде әдетте мұнай өнімдері қолданылады, оларды сақтау үшін ыдыс 
немесе ауа эрозияға ұшырайды. 

Тас тұзы тұщы суда оңай ериді. 205 С-та 1 м3 суда 385 кг-ға дейін тұз 
еруі мүмкін. Сыйымдылықтың 1 м3 қалыптасуы үшін 6 - 7 м3 су қажет. 

Жұмыс барысында мұнай немесе мұнай өнімі оны сплитпен ауыстыру 
(сығып алу) арқылы алынады, оны мұнай өнімдерінің (немесе майдың) 
астындағы камераны арнайы төгілген қоймадан бөлу үшін колонна арқылы 
беріледі, ал толтыру кезінде, керісінше, сплитті мұнай өнімімен (немесе 
маймен) ауыстырады. Сақтау орындарының көлемі сақтау көлеміне тең деп 
алынады. Жерасты қоймаларының минималды тереңдігі геологиялық 
жағдайларға, мұнайдың немесе мұнай өнімдерінің (сұйытылған газдардың) 
физикалық қасиеттеріне, олардың буларының серпімділігіне байланысты 
анықталады. Резервуардағы жұмыс қысымының 0,1 МПа қалыңдығы кемінде 
6 м болатын кеуек қабатының қысымымен (бактың үстінде) 
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теңдестірілгендігін ескере отырып, сұйытылған бутанға қойманың тереңдеуі 
кем дегенде 40 - 60 м, ал сұйытылған пропан үшін - 80 - 100 м алынады. 

 
 
1-тас тұз қабаты; 
2-құбырлардың тұзды көтергіш (жұмыс) бағаны; 
3-су беретін (жұмыс істейтін) құбыр бағанасы; 
4-ұңғыма басы; 
5-цемент тасы; 
6-шегендеу құбырларының бағаны; 
7-Қорғаныс экраны; 
8-жуылатын камера; 
9-сыйымдылықтың жобалық контуры 
 
Сурет 3.11. - Циркуляциялық әдіспен шайылатын тас тұзы қабатындағы 

жер асты ыдысы 
 
Жоғарыда сипатталған резервуарларды жуу схемасы төменнен жоғары 

әдіс бойынша шаймалау деп аталады. Сондай — ақ, жоғарыдан төменге 
шаймалау әдістері қолданылады, яғни.резервуарды жуу жоғарыдан басталған 
кезде, ал жуу бір уақытта екі әдіспен жүзеге асырылған кезде, яғни. 
контейнер бір-біріне қарай қалыптасады: төменгі бөлігі жоғары бағытта, ал 
жоғарғы бөлігі төмен қарай жуылады. 
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Жуудың ең көп таралған әдісі (сурет. 3.12) шаю арнайы 
суландырғышпен атмосфералық немесе жоғары қысым кезінде су ағынымен 
жүргізіледі. Бұл ретте тұздық шайылатын камераның зумпфынан 
батырылатын сорғымен айдалады немесе сығылған ауамен (немесе газбен) 
сығылады. Су беру құбырына орналастырылған саптамалары бар 
суландырғыш судың қысымымен баяу айналады, сонымен қатар 
резервуардың биіктігінде қозғалады. 

 
1-саптамалары бар суландырғыш; 
2-сыйымдылықтың жобалық контуры; 
3-тұзды соруға арналған  суасты электр сорғысы 
 
Сурет 3.12. - Ағынды әдіспен шайылатын тас тұзы қабатындағы 

жерасты ыдысы 
 
Кейбір жағдайларда құбырлардың су беру бағанының биіктігі бойынша 

жуылатын саптамалар жүйесі қолданылады. Әдетте 300 — 400 м аспайтын 
тереңдікте тас тұзының қатты шөгінділерінде контейнерлерді салу кезінде 
қолданылатын реактивті әдіс жоғары өнімділікпен сипатталады. 
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1-темірбетон эстакадасы; 
2-компрессор; 
3-мұнай өнімдерін айдауға арналған сорғылар; 
4-газды құрғатуға арналған қондырғы; 
5-конденсатор; 
6-конденсат жинағы; 
7-тұзды соруға арналған сорғылар; 
8-тұзды сақтау; 
9-жерасты сыйымдылығы; 
I - сұйық фазалық құбыр; 
II - бу фазасының құбыры; 
III-тұздық құюға арналған құбыр; 
IV-Ысырма, шұра, кран 
 

Сурет 3.13. - Тұз қабатындағы жер асты қоймасын пайдалану 
схемасы 

 
Тұз қабатының орналасу тереңдігі мен қуатын, шаю әдісін таңдау үшін 

қажетті тас тұзының сапасын анықтау геофизикалық әдістермен және барлау 
бұрғылауымен жүзеге асырылады. Шаймалау процесіндегі сыйымдылықтың 
мөлшері концентрация мәндерін және сығылатын тұздықтың мөлшерін 
анықтау жолымен үнемі бақыланады. Дайын жер асты камералары терең 
вибратордан резервуардың қабырғаларына және керісінше жіберілетін 
импульстарды тіркеуге негізделген sonar көмегімен ультрадыбыстық 
локализация әдісімен өлшенеді. Тұзды ерітіндідегі дыбыстық толқындардың 
таралу уақыты мен жылдамдығын біле отырып, олар қашықтықты 
анықтайды және әр айналым үшін қиманың контурын белгілі бір тереңдікте 
сызады. Мұнайды, мұнай өнімдерін және сұйытылған газдарды жер асты 
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қоймаларында сақтау тұрақты температурада және тұздық бағанасының 
қысымымен, олардың сапалы сақталуын қамтамасыз етеді. 

Сур. 3.13.тұз қабатындағы сұйытылған газға (немесе мұнай өнімдеріне) 
арналған жер асты қоймасын пайдалану схемасы көрсетілген. Эстакаданың 
теміржол цистерналарынан 1 сұйытылған газ (пропан) 9 қоймаға 
сорғылардың көмегімен айдалады, одан тұздықты тұздық қоймасына 
ығыстырады 8.сұйық фазаны құйғаннан кейін теміржол цистерналары 
конденсаторға газ беретін 2 компрессордың көмегімен булардан босатылады 
5. 6 жинақта газ конденсат алынғанша сығылады. Жинағыштан сұйытылған 
газ мезгіл-мезгіл жер асты сыйымдылығына айдалады 9. Кері процесс, яғни 
қоймадан газ беру оны сорғыштың көмегімен алынатын тұздықпен сығу 
жолымен жүргізіледі 7 тұздық қоймасынан 8. Сорғылардан кейін сұйытылған 
газ темір жол цистерналарына беріледі, ал қажет болған жағдайда кептіру 
қондырғысы арқылы алдын ала өткізіледі, 4. 

Шахта қоймалары-бұл тік оқпандармен байланысқан тау-кен 
жұмыстарының жүйесі (сурет. 3.14). Мұндай қоймалар, әдетте, сақталатын 
мұнай өнімдеріне (мұнайға) өткізбейтін және химиялық бейтарап тау-кен 
қазбаларында, олармен ұзақ уақыт байланыста болған кезде беріктігін 
өзгертпейтін тау жыныстарында салынады. 

Мұндай жыныстарға, мысалы, гипс, доломит, әктас, ангидрит, тас тұзы, 
мергельдер, сазды тақтатастар, гранит және т.б. жер асты қоймалары 
күмбезді немесе тік бұрышты пішінді камералық үлгідегі қазбалар 
(штольнялар) түрінде және қимасы құрылыс жұмыстары кезінде тау — кен 
қазу жабдықтарын орналастыруды ескере отырып және пайдалану кезеңінде-
технологиялық тұрғыдан қабылданатын тік ұңғыларды ашу құрылғысымен 
салынады. Қоймаларды ашу немесе жақындау қазбаларында герметизациялау 
үшін арнайы секіргіштер орнатылады. 

Қазба-қоймалардың орналасу тереңдігі өткізбейтін жыныстардың жату 
тереңдігімен анықталады. Қазба-қоймаларды салудың оңтайлы тереңдігі 
Мұнай және мұнай өнімдері үшін 20— 40 м және сұйытылған газ үшін 80-
100 м құрайды. Көлемі бар жерасты мұнай-газ қоймалары 100 000 — 300 000 
м3 — ді 200-300 м тереңдікте салуға болады. 
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а, б — бір және бірнеше өнімдерге арналған контейнерлер; 
1-баррель; 
2-сыйымдылығы; 
3-өткізбейтін тау жынысы; 
4-сорғы камерасы; 
5-зумпф; 
6-мұнай өнімі; 
7-герметикалық секіргіш; 
8-коллекторлық қазбалар 
 
Сурет 3.14. - Шахта үлгісіндегі жер асты сыйымдылықтарының 

схемалары 
 
Осы типтегі қоймалардан басқа, қалыңдығы 10-20 м төмен тұзды 

қабаттарда галерея типіндегі контейнерлер салынады, ол үшін көлбеу ұңғыма 
қабаттың созылуына параллель бұрғыланады. Бұл жағдайда шаймалауға 
суды резервуар бойымен айдау арқылы қол жеткізіледі, ал камералар 
резервуар бойымен созылған пішінді алады. Теңіз түбіндегі тұзды 
күмбездерде құрылған мұнайға арналған жеке қоймалар да белгілі. 
Сұйытылған газдарды аз мөлшерде сақтау үшін темірбетон қабығымен 
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қапталған жерасты тік қоймалары қолданылады. Мұнай, мұнай өнімдері мен 
газдың жер асты қоймалары экономикалық тұрғыдан тиімді және неғұрлым 
перспективалы сақтау түрі болғандықтан, олар жыл сайын көбірек 
пайдаланылуда. 

Арнайы үлгідегі сақтау орындарына: мұз топырақты сақтау орындары; 
табиғи және жасанды қазбаларда құрылатын сақтау орындары; жарылыс 
әдістерімен салынатын сақтау орындары кіреді. 

Мұзды топырақ қоймалары солтүстік аймақтарда (көпжылдық мұзды 
жыныстардың таралу аймағында) салынады, онда жазда жеткізілетін мұнай 
өнімдерінің үлкен қорларын құру қажет. Мұндай қоймалар жылу 
оқшаулағыш қабаты бар (-3 °C-тан аспайтын температураны сақтау үшін) 
жоғарыдан жабылған, арнайы мұздатылған мұз қабаты бар көпжылдық аязды 
топырақтағы траншеялар түрінде орналастырылған. Траншеяның түбі мен 
жақтары да мұзбен қапталған. Қойманың қабырғаларына мұзды 
салқындатылған беттерге қабатты су жағу немесе мұз блоктарын төсеу 
арқылы мұз қабатын мұздату арқылы жағылады. Мұнай өнімдерін айдауға 
және айдауға қажетті жабдық арнайы құдыққа орнатылады. Айдалатын 
мұнай өнімінің температурасы 0 °С жоғары болмауы тиіс, ол қажет болған 
жағдайда арнайы тоңазытқыш қондырғысымен қамтамасыз етіледі. 

Қазбалардағы қоймалар табиғи және жасанды түрде жасалған 
ойықтарда пайдаланылған тұзды шахталар, тиындар түрінде, сондай-ақ 
әртүрлі қазбалар мен карьерлер түрінде салынады. Бұл жағдайда жер және 
тау-кен жұмыстарын барынша азайту арқылы айтарлықтай үнемдеуге қол 
жеткізіледі. Қазбалар оларға резервуарларды орнату немесе олардың ішкі 
бетін арнайы қаптау арқылы қолданылады. Ойықтар жекелеген жағдайларда 
оларды сумен толтыру үшін пайдаланылады, содан кейін оларға су асты 
типті резервуарлар орнатылады. Жарылғыш әдіспен салынған қоймалар өте 
перспективалы. Жер асты қуысын белгілі бір тереңдікке қалыптастыру үшін 
ұңғыма бұрғыланады, оның негізіне заряд салынады. Камуфляж 
жарылысының нәтижесінде қабырғалары тығыздалған сфероидты қуыс пайда 
болады. Мұндай қоймаларды жарылыс кезінде пайда болатын жоғары 
қысымдардың әсерінен қайтымсыз пластикалық деформацияларға ие 
пластикалық саз бен саздауыттар қабаттарында жасау өте орынды. 

 
3.2. Газдарды бөлу және сақтау 
 
3.2.1. Магистральдық газ құбырының соңында салынатын 

магистральдық газ құбырларының газ тарату станциялары (ГРС) елді 
мекендер мен өнеркәсіптік кәсіпорындарды газбен жабдықтауға арналған. 
Газ параметрлері (көлемі мен қысымы) тұтынушының талаптарын ескере 
отырып белгіленеді. 

Газ тарату станцияларында газ құбырларының соңғы пункттері ретінде: 
1) газ қысымын берілген шамаға дейін төмендету; 
2) бұл қысымды автоматты түрде ұстау; 
3) газдың сандық есебі. 
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Бұдан басқа, ГТС-те газды механикалық қоспалардан тазарту, 
тұтынушыға келіп түсетін газды қосымша одоризациялау жүргізіледі, 
сондай-ақ құбыржолдарды газ қысымының рұқсат етілмейтін 
жоғарылауынан қорғау жөніндегі шаралар көзделеді. Газ тарату станциялары 
мақсатына және қажетті параметрлерге байланысты негізінен олардың 
жұмысын қажетті автоматтандыруды көздейтін типтік жобалар бойынша 
салынады. 

Қазіргі заманғы автоматтандырылған ГТС қызмет көрсету нысаны 
бойынша өткізу қабілеті 200 мың м3/сағ.дейінгі вахтасыз қызмет көрсететін 
және өткізу қабілеті 200 мың м3/сағ. асатын вахталық қызмет көрсететін ГТС 
болып бөлінеді. Осы сигналдарды алған кезде кезекші оператор Ақаулықтың 
себебін жою үшін ГТС-те болады. Екінші жағдайда ГТС кезекші персоналға 
қызмет көрсетеді, ол тек пайдалану режимін ғана емес, сонымен қатар 
технологиялық жабдыққа қажетті жөндеу жүргізеді. 

Автоматтандырылған газ тарату станциялары өткізу қабілеті 10, 50,   
100 және 200 м3/сағ болатын негізгі қатарға және өткізу қабілеті 1, 5, 25 және 
150 мың м3/сағ болатын қосымша (модификацияланған) қатарға бөлінеді. 

Өткізу қабілетіне, тұтынушылар санына, станцияның кірісі мен 
шығысындағы газ параметрлеріне қарамастан, ГТС құрамына келесі негізгі 
блоктар кіреді: 

1) қайта қосу; 
2) газды тазарту; 
3) гидрат түзілуін болдырмау( қажет болған жағдайда); 
4) газ қысымын автоматты реттеу; 
5) газ шығынын өлшеу; 
6) газды автоматты одоризациялау (қажет болған кезде) арқылы жүзеге 

асырылады. 
Сур. 3.15 өткізу қабілеті 25 — 100 мың м3/сағ болатын бір тұтынушыға 

автоматтандырылған ГТС орналасуы ұсынылған, газ тарату станциясының 
жұмысы келесідей: кіріс газ құбырынан шыққан газ өшіру құрылғыларының 
блогына түседі және май шаң жинағыштарға немесе висцин сүзгілеріне 
тазартуға жіберіледі. Тазалаудан кейін газ құбырға редукциялау үшін түседі, 
онда газ қысымы белгіленген мәндерге дейін төмендейді. Содан кейін газ 
шығатын газ құбырларына (тұтынушыларға) жіберіледі, олардың 
әрқайсысында газды сандық өлшеу және одоризациялау жүргізіледі.  
.  
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1-су жылыту қазандары; 
2-шығын өлшегіштерге арналған үй-жай; 
3-газ жылытқышы; 
4-тазалау блогы; 
5-қысымды бақылау реттегіші; 
6-жұмыс қысымды реттегіш; 
7-дроссель камерасы; 
8-өлшеу құрылғысы; 
9-коммутация торабы; 
10-одоризациялық қондырғы 
 

Сурет 3.15. - Газ тарату станциясының орналасуы 
 

ГТС-те газ қысымының төмендеуі болғандықтан, бұл оның тиісті 
салқындауына әкеледі. Нәтижесінде гидраттар түзіліп, станцияның 
жабдықтары қатты салқындауы мүмкін. Гидраттың пайда болуымен күресу 
үшін газ құбырына метанол мен газды автоматты түрде беру қолданылады. 
Кейбір ГТС-те метанолды газ ағынына беру үшін пневматикалық машиналар 
енгізілген. 

Газ тарату станцияларының орындалуы әдетте жабық, екі ғимарат 
түрінде — қысымды төмендету ғимараты және коммутация блогы ғимараты. 
Оңтүстік аудандарда қоршалған алаңда ашық орындалымдағы ГТС салуға 
рұқсат етіледі. 

Шағын тұрмыстық, ауылшаруашылық және өнеркәсіптік нысандарды 
газбен жабдықтау кезінде газды азайту үшін зауыт жағдайында толығымен 
дайындалған AGRS типтегі блоктық шкафты автоматтандырылған газ тарату 
станциялары қолданылады. AGRS өткізу қабілеті 1100-50,000 м3 / сағ. бұл 
станциялардың жабдықтары екі металл шкафта орналасқан — біреуінде 
реттеуші және құлыптау арматурасы, ал екіншісінде газ жылытқышы 
орнатылған. 
 

3.2.2. Газ тарату желілері. Газ тарату желілеріне қалалар мен елді 
мекендерде: тұрғын үйлерге, коммуналдық-тұрмыстық қызмет көрсету 
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мекемелеріне, кәсіпорындарға және басқа да тұтынушыларға газ 
тасымалдауға арналған газ құбырлары жатады. Газ тарату желісі құрамына 
қаланың Бір ауданынан екіншісіне газ беруге арналған қалалық 
магистральдық газ құбырлары да, сондай-ақ газды тікелей тұтынушыға 
беруге арналған тарату газ құбырлары да кіретін құбырлар мен жабдықтар 
жүйесі болып табылады. Қалалық газ тарату желісіне Газ магистральдық газ 
құбырынан газ тарату станциясы арқылы жеткізіледі. ГТС-тен газ қалалық 
желіде орнатылған газ реттеу пункттеріне (ГТП) жіберіледі. ГРП газ 
қысымын төмендетуге арналған; олар әртүрлі қысымды газ құбырларын 
біріктіреді. Табиғи газдың қысымына байланысты қалалық құбырлар газ 
құбырларына бөлінеді: төмен, орташа және жоғары қысым. 

Қалалық газбен жабдықтау жүйелері үшін құрылыс нормалары мен 
ережелері газ қысымының келесі санаттарын белгілейді: төмен — 5 кПа — 
дан аспайды; орташа — 5 кПа - 0,3 МПа; жоғары-0,3-1,2 МПа. 

Төмен қысымды газ құбырларына тұрғын, коммуналдық-тұрмыстық, 
шағын өнеркәсіптік және басқа да тұтынушылар қосылады. Жеке 
ғимараттарда орналасқан жылыту және өндірістік қазандықтар, коммуналдық 
кәсіпорындар әдетте жергілікті газ реттеу пункттері немесе қондырғылар 
арқылы орташа және жоғары қысымды газ құбырларына (0,6 МПа дейін) 
қосылады. Өнеркәсіптік кәсіпорындар жоғары қысымды газ құбырларынан 
газбен қоректенеді (1,2 МПа дейін). 

Құрылғының схемасы бойынша газ тарату желілері айналмалы немесе 
тұйық (тармақталған) етіп салынады, кез келген жағдайда жекелеген 
аудандарды ажырату және кезек бойынша пайдалануға беру мүмкіндігі 
көзделеді. Газ желілеріне ыңғайлылық пен пайдалану қауіпсіздігін сақтай 
отырып, тұтынушыларды газбен жабдықтаудың жоғары сенімділігі мен 
үздіксіздігі талаптары қойылады. Газ тарату желісінің айналма немесе тұйық 
жүйесін таңдау газбен жабдықтау көлеміне және қаланың немесе елді 
мекеннің орналасуына байланысты жүргізіледі. 

Газ желілерін салу үшін негізінен жіксіз құбырлар қолданылады (аз — 
дәнекерленген). Газ тарату желілерінде сақтандырғыштар, тиісті             
қысымдағы тиек және арнайы арматура орнатылады. Бекіткіш арматура 
ретінде клапандар, клапандар мен крандар орнатылады. Арнайы             
арматураға конденсат жинағыштар кіреді. Конденсат жинағыштар                  
оларға түсетін конденсатты жою үшін газ тарату газ                        
құбырларында                         орнатылады. Ажыратады конденсат жинақтары 
төмен, орта және высокогодавления. Төмен қысымды                        
конденсаторлар жинағыштарында арнайы ыдыстардан конденсат 
сорғылардың көмегімен арнайы көтергіш құбыр арқылы                   
шығарылады. Орташа және жоғары   қысымды конденсаторлардан конденсат 
газ қысымымен шығарылады. 
 

3.2.3. Газды біркелкі емес тұтынуды жабу әдістері. Қалалар мен 
өнеркәсіптік кәсіпорындарды жабдықтау жүйесі газды тұтынудың біркелкі 
еместігімен сипатталады. Бұл тұрмыстық, коммуналдық және өнеркәсіптік 
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тұтынушылар газды жыл мезгілдеріне (жаз, қыс), айларға, апталарға, күндер 
мен сағаттарға біркелкі емес тұтынатындығымен түсіндіріледі. Қыста жылу 
жүйесі өшірілген кезде газ шығыны жазға қарағанда әрқашан көп болады. 
Күндізгі уақытта газды тұтыну, әдетте, түнгі сағаттарға қарағанда әлдеқайда 
көп. Қалалық желіге газ құбыры арқылы газ бірдей мөлшерде беріледі (бұл 
ретте орташа сағаттық шығын ескеріледі), күндізгі уақытта газдың 
жетіспеушілігі сезіледі, ал түнгі уақытта оның артық болуы қала газ 
құбырына түскеннен аз газ тұтынатындығына байланысты пайда болады. 

Қалалардың жанындағы газды тұтынудың күнделікті біркелкі еместігін 
жою үшін күндізгі уақытта қаланың газ тарату желісіне қайта беру үшін түнгі 
уақытта барлық артық газды ұстайтын контейнерлер салынады. Осы 
мақсатта газгольдерлер, сондай-ақ магистральдық газ құбырының соңғы 
учаскесінің көлемі қолданылады. Газ құбырының жинақтау қабілетінің 
арқасында түнде газ жиналған кезде қысым жоғарылайды, ол таңертең ең 
жоғары рұқсат етілген мәнге жетеді. Күндізгі уақытта газ шығыны 
жоғарылаған кезде оның қысымы қалыптыға дейін төмендейді. 

Газды тұтынудың маусымдық біркелкі еместігі әсіресе үлкен, ол ірі 
қалаларда суық мезгілде жылыту үшін оны едәуір пайдалану есебінен газдың 
максималды (қысқы) және минималды (жазғы) шығыны арасында үлкен 
алшақтық бар екендігімен сипатталады. Бұл біркелкілікті жабу үшін үлкен 
қоймалар қажет. Экономикалық себептерге байланысты осы мақсат үшін 
газгольдерлік парктер салу мүмкін емес, оларды өндіруге көп Болат 
жұмсалады және маңызды құрылыс алаңдарын қажет етеді, негізінен жер 
асты қоймалары (ЖГҚ) маусымнан тыс газ қорын сақтау үшін қолданылады. 
Кейбір кезеңдерде бұл қоймалар күнделікті және айлық біркелкі емес 
тұтынуды жабу үшін де қолданыла алады. Газды тұтынудың біркелкі 
еместігін жабудың қосымша көздері ретінде кейде жеке ірі тұтынушылар мен 
сұйытылған газ базаларының резервтік сыйымдылығы қолданылады. 

Газ қоймасының (Газгольдер паркінің) қажетті көлемі газды тәуліктік 
тұтыну кестесі бойынша есептеледі. Газ көлемі түнгі уақыттағы газдың 
артық мөлшеріне тең деп қабылданады, бұл өз кезегінде күндізгі уақытта 
газдың жетіспеушілігіне сәйкес келеді. - Сур. 3.16 тұтынушыларға             
газды тұтыну мен берудің біріктірілген кестесі ұсынылған, бұл ретте           
газды беру тәулік ішінде біркелкі қабылданған. Кестеден газды тұтыну 0-ден 
6 сағатқа дейін және 22-ден 24 сағатқа дейін аз болатындығын және             
газдың артық мөлшерін қабылдау үшін газдың жалпы көлеміне тең            
көлем қажет екенін көруге болады, ол масштабта графикте            
көлеңкеленген аудандардың қосындысымен сипатталады. Бұл ретте                  
газ қоймасының көлемі күндізгі тұтынудың барлық артығын (6-дан 22 
сағатқа дейін) жабуға тиіс. Газ қоймасының есептелген көлемінің бір бөлігі 
(Газгольдер паркі) магистральдық газ құбырының жинақтау қабілетімен 
өтелуі мүмкін. 
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1-орташа тәуліктік тұтыну; 
2, 3-максималды және минималды тұтынуға сәйкес шекара 
 

Сурет 3.16. - Газды тәуліктік тұтыну кестесі 
 

 
 
1-газ тұтынудың тәуліктік ауытқуы; 
2-Газ тұтынудың  айлық ауытқуы; 
к-газ тұтынудың айлық әркелкілігі коэффициенті; 
Q-айдалатын газдың шығыны. 
Штрихталған алаң - жер асты қоймасында сақталуға жататын газ 

көлемі 
 

Сурет 3.17. - Ірі қаланың газды жылдық тұтыну кестесі 
 
 

Маусымдық теңсіздікті теңестіру үшін қажетті газ қоймасының көлемі 
айлық біркелкі емес кестелермен анықталады. Жазғы артық газ қоймада 
сақталады, ал қыста Co магистральдық газ құбырының ырғақты жұмысы 
кезінде тұтынушыға газ беріледі. Сур. 3.17 ірі қаланың газды жылдық тұтыну 
кестесі ұсынылған. Графикте көлеңкелі аймақ жаз айларында жер асты 
қоймасында сорылып, сақталуы керек газдың көлеміне сәйкес келеді. Бұл 
жағдайда газды тұтынудың айлық біркелкі емес коэффициенті, яғни. газды 
нақты айлық тұтынудың орташа айлық көрсеткішке қатынасы к = 1,33 
құрайды, алайда жекелеген жағдайларда к = 1,5. 
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3.2.4. Табиғи газ қоймалары. Газ ұстағыштар-бұл газдардың 
қысымымен сақтауға арналған үлкен көлемді ыдыстар. Газгольдерлердің 
көмегімен газ шығынын араластыру және реттеу де жүргізіледі. Жұмыс 
принципі бойынша газ ұстағыштар ауыспалы және тұрақты көлемді, ал 
формасы сфералық және цилиндрлік болып бөлінеді. Ауыспалы көлемдегі 
газгольдерлер 4 кПа дейінгі төмен қысымда газды сақтауға есептелген. 
Тұрақты көлемдегі резервуарларда газ жоғары қысым кезінде — 4 кПа — 3 
МПа шегінде сақталады. Төмен қысымды газ ұстағыштардың ерекшелігі-
олардың жұмыс көлемі өзгермелі, ал толтыру немесе босату процесінде газ 
қысымы өзгеріссіз қалады (немесе аздап өзгереді). Жоғары қысымды газ 
ұстағыштарда, керісінше, геометриялық көлем тұрақты, ал толтыру кезіндегі 
қысым бастапқы деңгейден жұмысшыға дейін өзгереді; сонымен қатар, 
олардың қозғалмалы бөліктері бар. 

Айнымалы көлемдегі газ ұстағыштар құрғақ және дымқыл болып 
бөлінеді. Құрғақ газ ұстағыштар (сурет. 3.18) поршень принципі бойынша 
жұмыс істейді және қақпалармен жабдықталған. Ылғал газ ұстағыштардың 
жоғарғы жылжымалы бөлігі және төменгі жағында су бассейні бар; олар бір, 
екі және үш буынды 100 — 30 000 м3 көлемінде жасалады. - Сур. 3.19 
дымқыл екі буынды газ ұстағыштың схемасы көрсетілген. Жеткізу құбыры 
арқылы қоңырау астына түсетін газ қысымының әсерінен қоңырау 
көтеріледі. Белгілі бір биіктікте қоңырау телескоптың қақпағымен қосылады 
және одан әрі онымен бірге жоғары қарай жылжиды. 
 Бұл жағдайда қоңырау қақпасы бассейннен суды тартып алады, 
нәтижесінде газгольдердегі газ қысымына қарсы тұратын газ өткізбейтін 
гидравликалық жастық пайда болады. Қоңырау мен телескоптың дұрыс 
қозғалысы және қозғалыс кезінде олардың қисаюын шектеу сыртқы және 
ішкі бағыттағыштарға сәйкес келетін сыртқы жоғарғы және ішкі төменгі 
роликтердің көмегімен жүзеге асырылады. 
 
 
 
 
 



231

 
 

 
 
1-шатыр; 
2-шайбаның жоғарғы жағдайы (поршень); 
3-баспалдақ-баспалдақ; 
4-Көтергіш клет; 
5-Газгольдер қабырғасы; 
6-шайба; 
7-сыртқы көтергіш; 
8-газ құбыры 
 
Сурет 3.18. - Сұйық ысырмасы бар көлемі 100 000 м3 құрғақ  

газгольдер 
 
Газгольдерде қысым болмаған жағдайда қоңырау мен телескоп бассейн 

түбінде орнатылған тұғырларға тіреледі, қоңырау ішіндегі газдың ең жоғары 
қысымы кезінде ол ең жоғары орын алады; қысым шамасы телескоптың, су 
ысырмаларындағы жүктемелердің массасына, газгольдерде сақталатын 
газдың көлемі мен тығыздығына байланысты болады. Газгольдердің пайдалы 
көлемі оның барлық буындарының жоғарғы жағдайында газгольдердегі 
газдың көлеміне сәйкес келеді. 
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а-қоңырау мен телескоптың жоғарғы жағдайында; 
б-қоңырау мен телескоптың төменгі жағдайында; 
в-телескоптың жоғарғы жағдайында; 
г-қоңырау мен телескоптың төменгі жағдайында; 
д-қоңыраудың жоғарғы күйінде; 
DK-қоңырау диаметрі; 
Dт-телескоптың диаметрі; 
DP-резервуардың диаметрі 
 

Сурет 3.19. - Екі буынды дымқыл газгольдердің схемасы 
 
Жоғары қысымды газ ұстағыштар сфералық және көлденең цилиндрлік 

болып бөлінеді. 
          Шарлы резервуарлар түріндегі сфералық газгольдерлер (сурет. 3.20) 
негізінен сұйытылған газдарды (изопентан, Бутан, бутилен, пропан және осы 
газдардың қоспалары) сақтау үшін пайдаланылады және сақталатын 
сұйықтықтардың будың серпімділік шамасына (қанықтыру қысымына) 
сәйкес келетін ішкі қысымға есептелген. Резервуарлардың сфералық пішіні 
басқа формалармен салыстырғанда, мысалы, цилиндрлік, Болат шығыны мен 
құны бойынша тиімді. Ішкі қысымы 0,25 — 1,8 МПа диаметрі 9 — 20 м 
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болатын көлемі 300 — 4000 м3 осындай газгольдерлер сериясы әзірленді. 
Сфералық газгольдерлер сақтандыру клапандарымен, Сынама алуға және 
деңгейді өлшеуге арналған аспаптармен, қатпайтын клапандармен, 
термометрлермен және қабылдау-тарату құрылғыларымен жабдықталады. 
Әдетте жарты шарлармен шектелген цилиндрлік газ ұстағыштар көлденең 
немесе тіректерге орнатылады. Көлемі 50 — 270 м3 болатын осы типтегі газ 
ұстағыштар (және барлық газ ұстағыштардың диаметрі бірдей) ұзындығы 
бойынша ғана ерекшеленеді, бұл оларды дайындау мен орнату орнына дайын 
күйінде тасымалдауды жеңілдетеді. Газгольдерлердегі жұмыс қысымы 0,25-2 
МПа. Газгольдерлер тиек және сақтандырғыш аппаратуралар жиынтығымен, 
сондай-ақ конденсат пен газды жоюға арналған келте құбырлармен 
жабдықталады. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 3.20. - Көлемі 600 м3 сфералық газгольдер 
 
Магистральдық газ құбырының соңғы учаскесінде газдың 

жинақталуы. Ірі тұтынушы — қалаға іргелес магистральдық газ құбырының 
бөлігі соңғы (соңғы) учаске деп аталады. Бұл сайттың ерекшелігі-ең төменгі 
шығындар кезеңінде жоғары қысым кезінде газ жиналуы мүмкін. Соңғы 
учаскенің жинақтау қабілеті оны магистральдық газ құбырының басқа 
аралық бөлімдерінен ажыратады, онда газ шығыны учаскенің басында және 
соңында бірдей болады. Сонымен қатар, соңғы бөлімде газ шығыны тек 
басында ғана өзгермейді, ал соңында ол өзгермелі және күндізгі уақытта 
түнгіге қарағанда көбірек газ тұтынатын қаладағы газ шығынына тең. 
Газгольдер паркін толтырғаннан кейінгі түнгі уақытта газ қысымы тиісті 
түрде көтерілген соңғы учаскеде газ жинақтала бастайды. Егер күндізгі 
уақытта учаскенің соңында ағын кезінде қысым күрт төмендеп, 1 — 1,5 МПа-
ға жетсе, онда түнде ағын болмаған кезде газ жиналып, қысым есептелгенге 
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дейін көтеріледі, яғни. компрессорлық станция әзірлеген 5 — 10 МПа 
қысымға жетеді. 

Газ құбырының соңғы учаскесі қосылған газгольдер паркімен де, онсыз 
да жұмыс істей алады. Соңғы жағдайда қажетті қосымша көлемді 
орналастыру үшін магистральдық газ құбырының соңғы учаскесінің 
ұлғайтылған өлшемдері алынады және осылайша Газгольдер паркін салуға 
қаражат үнемделеді. Магистральдық газ құбырының соңғы учаскесінің 
диаметрінің ұлғаюы, өз кезегінде, Болат шығыны мен құрылыс құнының 
артуымен байланысты болғандықтан, ең үнемді нұсқаны таңдау үшін 
қаланың жалпы газ шығыны туралы мәліметтерді және күнделікті тұтыну 
кестесін ескере отырып, техникалық-экономикалық салыстыру жүргізіледі. 

Табиғи газдың жер асты қоймалары негізінен газды тұтынудың 
маусымдық шыңдарын жабуға, яғни тұтынудың біркелкі еместігін өтеуге 
арналған. Осы себепті, қоймалар, әдетте, магистральдық газ құбыры мен 
тұтыну орталықтарының, ірі өнеркәсіптік қалалардың жанында салынады. 
Жер асты қоймалары ортаның жай-күйі және құрылыс әдісі бойынша 
мынадай болып бөлінеді: 

 кеуекті қабаттардағы сақтаудың қазіргі жағдайы; 
 өткізбейтін тау-кен қазбаларындағы қоймалардың жұмыс істеуі 

(қуыс резервуарлар). 
Кеуектілерге таусылған немесе ішінара қазылған газ және газ 

конденсаты кен орындарында, қазылған мұнай кен орындарында және су 
қаныққан коллекторлардың (қабаттардың) тұзақтарында жасалған қоймалар 
жатады. Қуыс резервуарларға тау жыныстарының қуыстарында және тас 
тұзының шөгінділерінде құрылған қоймалар жатады. Таусылған Мұнай және 
газ кен орындарында құрылған қоймалар ең көп таралған газ 
аккумуляторларына жатады. Бұл қоймаларды орнату принципі қолданыстағы 
немесе қосымша салынған ұңғымалар арқылы газды тікелей таусылған газ 
немесе мұнай қабатына айдауға негізделген. Көп жағдайда таусылған немесе 
өндірілген газ, газ конденсаты кен орнын пайдалану тәжірибесі негізінде 
резервуардың геологиялық және физикалық параметрлерін сипаттайтын 
қажетті материал алынады, оның ішінде шатырдың тығыздығы, 
геометриялық өлшемдер, газдың ағып кету мөлшері, сондай-ақ қысым мен 
ұңғымалардың ағындарының өзгеруі туралы мәліметтер бар. 

Кейде ірі орталықтардың аудандарында жерасты қоймасын               
құруға жарамды өндірілген газ немесе мұнай кен орындары болмауы  , 
алайда бұл аудандардың тау жыныстарының геологиялық бөлімінде              
су қаныққан қабаттар жиі кездеседі, олардың тұзақтарында жерасты                  
газ қоймаларын құруға болады. Бұл жерде шынымен тұзақ бар-жоғын           
және оның не екенін білу өте қиын міндет. Сулы қоймаларға арналған 
құрылымдарды барлау 3-5 жылға созылады және үлкен материалдық 
шығындарды талап етеді, дегенмен қоймалар 2-3 жыл ішінде төленеді. Сулы 
қабатта қойма құру, негізінен, газ коллекторының күмбез бөлігіне айдау 
арқылы резервуардағы суды тұзақтан шығаруға дейін азаяды. Газ көпіршігі 
күмбезде «жүзеді». 
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Кез келген қойманы орнату алдында қаттың параметрлерін және оны 
қанықтыратын Сұйықтықтар мен газдың қасиеттерін бағалау үшін, сондай-ақ 
ұңғымалардың технологиялық жұмыс режимі туралы деректер алу үшін 
газды зерттеу және сынамалы айдау жүргізіледі. Осы мақсатта қолданыстағы 
ұңғымалар қолданылады немесе жаңалары бұрғыланады. Әдетте жер асты 
қоймаларының ұңғымалары мезгіл-мезгіл айдау және пайдалану 
ұңғымаларының функцияларын орындайды. 

Сур. 3.21 өндірілген мұнай қабаттарында және жоғарғы бөлігі болып 
табылатын тұзақта пайда болған жер асты газ қоймаларының схемалары 
көрсетілген. Жер асты қоймасындағы газдың рұқсат етілген максималды 
қысымы қабаттың тереңдігіне, оның массасына, құрылымына және газдылық 
аймағының көлеміне байланысты. Газды қоймаларға айдау үшін, әдетте, 
қысымы 15 МПа дейінгі компрессорлық станциялар салынады. Жер асты 
қоймаларын пайдаланудың тән ерекшелігі-олардың циклдік жұмысы, ол 
айдау және газ алу процестерінің өзгеруімен көрінеді. 

Айдау процесінде резервуар толтырылады және газдың белсенді және 
буферлік көлеміне бөлінетін газ қоймасының жалпы көлемі жасалады. 
Буферлік көлем-бұл қойманың циклдік жұмыс істеуін анықтайтын 
қойнауқаттық жағдайдағы шығарылмайтын газдың ең аз қажетті мөлшері. 
Белсенді көлем айдау және іріктеу процесіне қатысатын айналымды болып 
табылады. Буферлік қалдық газдың көлемі қоймада ұңғымалардың тиісті 
дебиті кезінде іріктеудің соңында белгілі бір қысым жасауды ескере отырып, 
жұмыс (белсенді) газының 60-140%— ын құрайды. Газ көктем-жаз 
мезгілінде, оған қажеттілік қыс мезгіліне қарағанда әлдеқайда төмен болған 
кезде сорылады. Қыста қоймалар таңдау үшін жұмыс істейді. Газ қоймалары 
резервуар-коллектордың гидрогеологиялық жағдайларын, қоймадағы газ 
қорларын және газ құбырлары жүйесінің ГАЗ тұтынуының әркелкілігін 
ескере отырып пайдаланылады. 

Тау жыныстарының қуыстарындағы газ қоймаларына тау — кен 
қазбаларында — жасанды түрде жасалған шахталарда, тоннельдерде және 
арнайы қазылған каверналарда, сондай-ақ тау-кен жыныстарының табиғи 
қуыстарында-үңгірлерде жасалатындар жатады. Қолда бар жасанды 
қазбалардағы қоймалар каверналарды жасау шығындарын талап етпейді, 
бірақ мұндай қазбалардың көлемін герметизациялау күрделілігіне және аз 
таралуына байланысты іс жүзінде сирек пайдаланылады. 

Газды сақтауға арналған арнайы тау-кен қазбалары оңай өңделетін, 
бірақ өткізгіштігі төмен тау жыныстарында, мысалы, тығыз                   
саздарда, әктаста, Мергельде, тас тұзында жасалады. Әзірлеу жыныстың 
сипатына, қасиетіне және тереңдігіне байланысты — механикалық жолмен, 
жарылыс әдісімен немесе жуу арқылы жүзеге асырылады. Жуу             
әдісімен жүзеге асырылатын тас тұзының шөгінділерінде сақтау кеңінен 
қолданылды. 
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а — өндірілген мұнай қабатында; 
б - су қысымды қабат жүйесіндегі күмбез тәрізді тұзақта; 
ГНК-газ-мұнай байланысы; 
ВНК-су-мұнай байланысы; 
ГВК-газ-су байланысы; 
КС-компрессорлық станция; 
П-тұтынушы; 
h-қабаттың немесе тұзақтың биіктігі 
 

Сурет 3.21.- Табиғи газды жер асты сақтау схемалары 
 
Каверналарды жуудың көптеген жолдары бар. Гидравликалық құбырды 

қолдану арқылы ең көп таралған аралас әдіс, ол келесідей (сурет. 3.22). Тұз 
қабатында диаметрі 250 — 300 мм ұңғыма бұрғыланады, оның жоғарғы 
бөлігі диаметрі 225 — 246 мм бағанмен жуылатын аймаққа бекітіледі, ол бос 
қалады. Екі қатар құбырлар ұңғымаға түбіне дейін түседі. Біріншісінен кейін, 
ұңғыманың осінен есептегенде, Тұщы су түбіндегі сақиналық кеңістікке 
құйылады. Ол ұңғыманың бос бөлігінің қабырғаларын жуып, тұзды ерітеді. 
Тұздық орталық құбырлар арқылы шығарылады. Екінші сақиналы кеңістік 
керосинмен, Солярий майымен немесе маймен (ерімейтін) толтырылған. 
Ерімейтін кавернаның жоғарғы бөлігін жабады, осы жерде тұздың қарқынды 
еруіне жол бермейді және кавернаға қажетті пішінді беруге мүмкіндік береді. 

Жуу болашақ кавернаның төменгі бөлігінде шағын гидровруб 
камерасын құрудан басталады, ол онда ерімейтін қосындыларды жинақтау 
және кейінгі шайылуды қарқындату үшін қажет. Гидровруб жасалғаннан 
кейін кавернаны төменнен жоғары қарай жуу басталады; содан кейін 
күмбезді қалыптастыру үшін жоғарыдан төмен қарай жуу жүргізіледі. 1 м3 
тұзды еріту үшін шамамен 8 м3 су қажет. Кавернаның көлеміне байланысты 
жуу уақыты да өзгереді. Қуыстың көлемі 150 — 200 мың м3 болғанда 
шайылу 3 — 4 жылға созылады. 
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I және II — тиісінше, камераны құрудың бірінші және екінші кезеңдері; 
1-тұздық; 
2-су; 
3-қорғаныс экраны 
 

Сурет 3.22.- Кавернаны аралас тәсілмен шаю схемасы 
 
Мұқабаны жасау құны нақты жағдайлар мен сыйымдылыққа 

байланысты. Каверналардың көлеміне жатқызылған шығындар қысымның 
өсуімен айтарлықтай төмендейді. Осыған байланысты газды сақтауға 
арналған қуыстарды үлкен тереңдікте ұйымдастырған жөн, бірақ тұз жоғары 
қысымға байланысты икемділікке ие болады және қуыстар тұрақсыз болады. 
Бұл тереңдіктер 1500-2000 м құрайды. 

 
3.3. Газ және мұнай қоймаларын пайдалану 
 
3.3.1. Резервуарлар мен резервуарлық парктерді пайдалану. 

Резервуарларды пайдалану тәжірибесінде жер үсті резервуарларындағы құм 
жастықшалары мен түбінің шамалы тұнбасы қабылдау-тарату құбырларының 
үзілуіне, негізгі клапанның фланецтерінің бұзылуына және т. б. әкелетін 
жағдайлар бар. 

Негіздерді шайылудан қорғау үшін олардан жер үсті (жаңбыр және 
еріген) суларды бұруды қамтамасыз ету қажет. Жауын суы ерекше қауіпті. 
Топырақ үйіп бекітілген жерлердің ішіндегі жеке резервуарлардың немесе 
резервуарлық парктердің аумағы бұру құбырлары мен кәріз құрылғылары 
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жағына қарай тиісті еңістермен орнатылуға тиіс. Резервуарларды тазалау 
кезінде оларды жуған кезде, көп мөлшерде су көбінесе үйінділерге түседі, 
бұл резервуарлардың астындағы жастықтарды жууға әкелуі мүмкін. 

Резервуарларды дұрыс пайдалану үнемі мерзімді тексерулерді  
қамтиды, 

Мұндай тұрақты тексерулердің міндеті барлық ақауларды уақтылы 
анықтау болып табылады (корпустың тігістерінде немесе резервуардың 
түбінен ағып кетудің пайда болуы, резервуарлардың қисаюы және т. б.. 
Қарап тексеру кезінде төменгі белдіктердің дәнекерленген тік тігістеріне, 
төменгі белдіктің түбімен түйіскен жерінде орналасқан тігістерге (атап 
айтқанда, утор бұрышының тігістері болған кезде) ерекше назар аударылады. 

Тігістерде немесе негізгі металда жарықтар анықталған кезде мұнай 
өнімдерін сақтау шараларын қабылдау қажет – резервуар шұғыл босатылып, 
жөндеуге қойылуы керек. 

Резервуарлардың сатылары мен алаңдары қатаң бақылауда болуы тиіс. 
Олар, сондай-ақ шатырлар, үнемі қардан және мұздан тазартылуы керек; 
рельстердің жарамдылығын жүйелі түрде тексеру керек. 

Резервуарлардың арматурасын мұздату кезінде оны тек өткір су 
буымен немесе ыстық сумен жылытуға болады. Ешбір жағдайда жабдықты 
немесе резервуарлардың корпустарын ашық жалынмен немесе қызған 
заттармен қыздыруға жол беруге болмайды. Резервуар корпусының, 
қақпағының немесе түбінің тігістері мен металының аздап тығыз болмауы, 
сондай-ақ резервуарлар жабдықтарының ақаулары мен ақаулары мұнай 
өнімдерінің жоғалуына және олардың сапасының өзгеруіне әкелуі мүмкін. 

Буланудан жеңіл мұнай өнімдерінің жоғалуын азайту үшін 
резервуарларды ашық түстерге (ақ түске) бояу немесе оларды алюминий 
бояумен жабу жақсы нәтиже береді. 

Резервуарларды толтыру және босату өте маңызды операциялар болып 
табылады, оларды өте сақтықпен және арнайы ережелерге сәйкес орындау 
керек. 

Резервуарларды толтыру төменнен сұйықтық деңгейіне қарай 
жүргізіледі, ал егер толтыру сәтінде резервуар бос болып шықса, онда оны 
баяу толтыру керек. Резервуарды толтырмас бұрын тыныс алу клапанының 
жарамдылығын тексеру қажет. Егер ақаулық немесе басқа себептер бойынша 
тыныс алу клапаны жабық болса, онда резервуарды толтыру клапанның 
ақаулығы жойылғанға дейін мүмкін емес. Резервуарды толтыру және босату 
жылдамдығы (өнімділігі) клапанның өткізу қабілетіне қатаң сәйкес келуі 
керек. 

Өнімнің деңгейі таспамен өлшеу арқылы немесе деңгейдің қалқымалы 
көрсеткіштерінің көрсеткіштері бойынша бақыланады. 

Резервуарларды толтыруға немесе босатуға байланысты айдауға рұқсат 
осы операция үшін қажетті тиісті ысырмалардың дұрыс ашылуы мен 
жабылуын тексергеннен кейін ғана беріледі. Жұмыс істеп тұрған резервуар 
жаңа резервуарды енгізу үшін Ысырма толық ашылғаннан кейін ғана 
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айдаудан шығарылуы тиіс. Кез келген резервуарларды толтыру алдын ала 
келісілген деңгейге дейін жүргізілуі тиіс 

Әрбір резервуарлық парк үшін мұнай немесе мұнай өнімдерінің мүмкін 
болатын ең жоғары деңгейін, жылытудың ең жоғары температурасын және 
басқа да пайдалану көрсеткіштерін көрсете отырып, технологиялық картаны 
әзірлеу қажет. 

Резервуарларды тазалау кезінде жөндеу алдында мынадай жұмыстар 
жүргізіледі: резервуарды мұнай өнімдерінен босату; резервуарды 
газсыздандыру мақсатында ұзақ булау және желдету; резервуардың ішкі 
бетін, Корпусы мен түбін жуу; резервуарда болуы мүмкін қатты шөгінділерді 
жою; резервуардың шатыры мен түбінің қабырғаларын құрғатып сүрту. 

Резервуарларды тазарту жұмыстары қауіпті және қауіпсіздік техникасы 
мен өрт қауіпсіздігі бойынша арнайы шараларды сақтауды талап етеді. 
Мұнайдың негізгі бөлігі төгілгеннен кейін мұнай өнімдерінің қалдықтары 
«суға көтеріліп», алдын-ала дайындалған контейнерлерге құйылады. 

Резервуардан қалдықтарды түсірер алдында онда люктер мен тесіктер 
ашылады, резервуардан құбыржолдар ажыратылады және қабылдау-тарату 
келте құбырларына, ажыратылған құбыржолдар сияқты, төсемдерге металл 
бітеуіштер орнатылады. 

Қауіпсіздік жөніндегі арнайы іс-шаралар күкіртті мұнайдан немесе 
мұнай өнімдерінен жасалған резервуарларды тазарту кезінде қолданылуы 
тиіс. Мұндай резервуарларды тазарту үшін ашу алдында 4 сағат 5 тәулік 
бойы булайды. Кәдімгі қатты шөгінділерден басқа, мұндай резервуарларда 
пирофорлы шөгінділер пайда болады, олар негізінен күкірт темірінен тұрады 
және төмен температурада өздігінен жануға қабілетті. 

Резервуарларды тазалағаннан кейін жөндеу жұмыстары ауаны 
талдағаннан кейін және резервуарлардың ішінде ауамен мұнай өнімдері 
буларының жарылу және өрт шығу қаупі бар қоспалары болмағаннан кейін 
ғана рұқсат етіледі. Жөндеу жұмыстарына басшылықтың рұқсатын алғаннан 
кейін және жергілікті өрт күзетіне хабарлағаннан кейін кірісуге болады. 

Резервуарлық парктерді пайдалану кезіндегі маңызды міндет-өнімнің 
сапасы мен мөлшерін сақтау. Бұл барлық ағызу, құю және сақтау процестерін 
барынша тығыздауды қамтамасыз етуді талап етеді. Буланудан болатын 
шығындардың негізгі үлесі резервуарларға тиесілі. Табиғи құлдырауды және 
авариялар кезіндегі қалпына келтірілмейтін шығындарды сипаттайтын 
көмірсутек шикізаты шығындарының екі тобы бар. 

«Табиғи кему нормаларына» сәйкес табиғи кему деп қазіргі уақытта 
қолданылып жүрген өнімдерді қабылдау, сақтау, жіберу және тасымалдау 
құралдары мен технологиясының жетілмегендігінің салдары болып 
табылатын шығындар түсініледі. Бұл ретте сапаны берілген талаптар шегінде 
сақтау кезінде санын азайтуға ғана жол беріледі. Табиғи құлдырау мұнай 
өнімінің физика-химиялық қасиеттерінің өзгеруіне немесе метеорологиялық 
факторлардың әсеріне байланысты болуы мүмкін. 

Стандарттардың, техникалық шарттардың, техникалық пайдалану, 
сақтау қағидаларының талаптарын бұзудан туындаған ысыраптар авариялық 
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немесе нормативтен тыс ысыраптарға жатқызылады. Төтенше шығындарға 
табиғи шығындар да кіреді: табиғи апаттар немесе сыртқы күштердің әрекеті. 

Буланудан мұнайдың ең көп шығыны co резервуарларында тұрақты 
шатырмен белгіленеді. Олардың мөлшері әдетте сақталған көлемнің 
шамамен 0,14% құрайды, бірақ кейбір жағдайларда ол 1,5 есе артуы мүмкін. 
Мұнай құбырлар арқылы қозғалғанда, мұндай газ газ фазасына өтіп, 
штепсельдер түзеді және резервуарға түсіп, тыныс алу арматурасы арқылы 
атмосфераға жоғалады. 

Шығындарды азайтудың қолданыстағы құралдарының бірі-
резервуарлардың сыртқы бетін шағылысатын бояулармен бояу. 

Шағылыстырғыш дискілерді жердегі және тереңдетілген металл 
резервуарларда қолдануға болады. Шығындарды азайту механизмі тыныс алу 
клапанының орнату түтігінің астына ілінген рефлектор дискісі резервуарға 
кіретін ауаның газ кеңістігіне еркін таралуына жол бермейді және оның 
бағытын тігінен көлденеңге өзгертеді. Сондықтан бу-ауа қоспасын 
араластыру негізінен резервуардың төбесіне жақын қабаттарда жүреді. 
Өнімнің бетіне жақын орналасқан газ кеңістігінің ең қаныққан қабаттары 
конвективті араластыру процесіне қатыспайды. 

Понтоны бар тік болат резервуарлар (РВСП) РВС-тен ерекшеленеді, 
өйткені олардың құрамында мұнай бетінде жүзетін және сұйықтықтың 
булануын азайтуға арналған понтондар бар. 

Понтондар металл және синтетикалық. Олар резервуардың 
толтырылуына немесе босатылуына байланысты мұнаймен бірге жоғары 
немесе төмен жылжиды. Металл понтондарда резервуардың ішкі бетіне 
жақын тығыздағыш манжеттер бар, понтонның қозғалысы бағыттаушы 
құбырлар арқылы жүреді. Синтетикалық понтондар қалқымалы тормен және 
синтетикалық пленкадан жасалған кілеммен қаттылық сақинасынан тұрады. 

Қалқымалы шатыры бар тік болат резервуарлардың (РВСПК) тұрақты 
шатыры жоқ. Резервуардың төбесін мұнай бетінде жүзетін және резервуарды 
босату кезінде онымен бірге түсетін және резервуарды толтыру кезінде 
жоғары көтерілетін қуыс диск-қорап алмастырады. Қалқымалы шатырдың 
диаметрі резервуардың ішкі диаметрінен кіші, ал қорап дискісі мен 
резервуардың ішкі беті арасындағы сақина кеңістігі арнайы манжеттермен 
тығыздалған. Төменгі позицияда резервуардың төбесі резервуардың 
айналасында біркелкі орналасқан арнайы тіректерге жатады. Қалқымалы 
шатырда жаңбыр суын жинау және алып тастау үшін перифериядан 
орталыққа қарай көлбеу болады. 

Резервуарды қалыпты пайдалану үшін қалқымалы шатыр дренаждық 
және бағыттаушы бұрылуға қарсы құрылғылармен, КАТУ сатысымен, тірек 
тіреулерімен, тығыздағышпен және басқа да құрылғылармен жабдықталады. 

Дренаж құрылғысы қалқымалы шатыры бар резервуарлардың негізгі 
құрылымдық қондырғыларының бірі болып табылады және шатыр бетінен 
жаңбыр мен еріген суларды ағызуға арналған. Қалқымалы шатырдың 
ортасына дренаж жүйесі қосылған нөсер қабылдағыш орнатылады. 
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Водоотводящий коллектор орнатылды тіреуіштерде, привариваемых к 
түбі, резервуар, аяқталады келте бекіткіш ысырмамен. Резервуарды 
пайдалану кезінде Ысырма жабық болуы тиіс. Ол тек жауын - шашынмен 
ашылады. 

Дренаж жүйелері конструкциялардың үш түріне жатады: икемді, 
синтетикалық каучук негізінде жасалған, қалың қабырғалы жеңнен жасалған; 
тығыз, тығыздамалы топсалармен өзара байланысқан болат құбырлардан 
тұратын; біріктірілген, икемді буындары бар болат құбырлардан жасалған. 
Икемді дизайндағы су өткізгіштер орнату үшін өте ыңғайлы, бірақ жұмыс 
кезінде қысқа мерзімді. 

Тіреудің понтонды қораптар арқылы өтетін жерлерінде шатырдың 
жылжуының минимумын шектейтін бағыттаушы роликтер және тіреуіш пен 
шатырдың келте құбыры арасындағы қалған саңылауды герметизациялау 
үшін резеңке тығыздағыштар орнатылады. Қалқымалы шатырға кіру 
резервуардың сыртқы жағынан шахта баспалдақтары, өткел және 
жылжымалы баспалдақ арқылы жүзеге асырылады. Жылжымалы 
баспалдақтың жоғарғы ұшы резервуардың қабырғасына бекітілген 
платформаға топсалы түрде сүйенеді. Мұз айдынымен жабдықталған төменгі 
ұшы құбылмалы шатырдың көтерілуіне немесе түсуіне қарай құбылмалы 
шатырдың төсенішіне бекітілген тірек фермасына салынған рельс жолымен 
қозғалады. 

Қалқымалы шатыр мен резервуар қабырғасының арасында әрдайым 
бос орын қалады – диаметрі 61 м дейінгі резервуарларда әдетте 200 мм – ден 
аспауы керек, ал үлкен диаметрлі резервуарларда-300 мм.резервуардың 
қабырғасы мен төбесі арасындағы сақиналық кеңістікті тығыздау қалқымалы 
шатыр құрылымының негізгі түйіндерінің бірі болып табылатын Ысырма 
арқылы жүзеге асырылады. 

 
3.3.2. Мұнай мен газға арналған қабылдау және тарату 

құрылғыларын пайдалану. Мұнай базаларында теміржол цистерналарын 
төгу-құю операцияларын жүргізу үшін төгу-құю құрылғыларымен, 
коллекторлары бар құбыржолдарымен, сорғылармен және барлық үлгідегі 
цистерналарды қабылдауға мүмкіндік беретін басқа да жабдықтармен 
жабдықталған төгу-құю эстакадалары жабдықталады. 

Эстакадалардағы мұнай-жүк операциялары бірнеше немесе жалғыз 
цистерналармен бір мезгілде жүргізілуі мүмкін, бұл ретте цистерналарды 
құю және құюдың жабық және ашық тәсілдерін жиі қолдануға болады. 

Мұнай өнімдерін құю мен ағызудың жабық тәсіліне цистерналарды 
қабылдау-тарату құбырларымен қосатын технологиялық жабдықтар мен 
аспаптарды толық герметикалау кезінде ғана қолданылатын тәсіл жатады. 
Мұндай герметизациялау жүйесі кезінде айдалатын мұнай өнімі ағынының 
атмосфералық ауамен жанасу мүмкіндігі болмайды. Бұл әдістің 
артықшылығы-булану мен төгілуден мұнай өнімдерінің жоғалуы азаяды 
немесе тіпті жойылады, сонымен қатар өрт қаупі азаяды. 
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Цистерналарды төгу және құюдың ашық тәсіліне жабдықтың толық 
герметикалануы жоқ және мұнай өнімінің шашырауы байқалатын тәсіл 
жатады. 

Өртке қарсы қауіпсіздік талаптарына байланысты тұтану 
температурасы 61°с-қа дейінгі мұнай өнімдерін (яғни тез тұтанатын мұнай 
өнімдері) төгу және құю жабық тәсілмен жүзеге асырылуы тиіс. Мазуттарды, 
майларды және тұтқырлығы жоғары мұнай өнімдерін ашық тәсілмен төгуге 
және құюға жол беріледі. 

Мұнай базасы шаруашылығын пайдалану кезінде негізінен мұнай 
өнімдерін төгу және құюдың мынадай тәсілдері пайдаланылады: мұнай 
өнімдерін теміржол цистерналарынан цистерналардың мойны арқылы ағызу 
(цистернаның жоғарғы ағызылуы); мұнай өнімдерін төменгі ағызу құралдары 
арқылы ағызу (төменгі ағызу); мұнай өнімдерін ж.д. цистерналарға мойын 
арқылы Құю (жоғарғы ағызу); мұнай өнімдерін ж.д. цистерналардан төменгі 
ағызу құралдары арқылы тікелей рельстердің астында немесе олардың 
бойында орналасқан науаға немесе сыйымдылыққа ағызу (цистерналардың 
рельс аралық 3.23). 

Жоғарғы ағызу цистерналар төменгі ағызу аспаптарымен 
жабдықталмаған немесе аспаптар ақаулы күйде болған және оларды 
цистернада мұнай өнімдері болған кезде ашуға болмайтын жағдайларда 
қолданылады. Осыған байланысты барлық қолданыстағы және жаңадан 
салынып жатқан теміржол төгу-құю қондырғыларында қазіргі заманғы 
талаптарға жауап беретін төменгі төгу аспаптарымен жабдықталмаған 
цистерналардың едәуір бөлігі жұмыс істеп тұрған теміржол 
цистерналарының паркінде әлі де бар екенін ескере отырып, төменгі және 
жоғарғы ағызуды қамтамасыз етуге арналған құрылғылар көзделуге тиіс. 

Мұнай өнімдерін жоғарғы ағызу төменгі деңгеймен салыстырғанда 
бірқатар кемшіліктерге ие: көбінесе буланудан айтарлықтай шығындар 
болады; төменгі ағызу мүмкін емес; қаныққан бу қысымының жоғары мәні 
бар өнімдерді ағызу кезінде сорғылардың жиі бұзылуы; сору 
коммуникацияларын толтыру үшін вакуумдық сорғыларды қолдану; сору 
коммуникацияларын толтыру үшін вакуумдық сорғыларды қолдану. 

Жоғарғы құю қазіргі уақытта қолданылады және қарапайымдылығына 
байланысты жиі қолданылады, дегенмен ол үлкен кемшіліктерге ие 
(буланудың жоғарылауы, өрт қаупі және т. б.). 

Цистерналарды төгу және құюдың қолданыстағы тәсілдері теміржол 
цистерналарын құю және құюдың технологиялық схемаларымен 
сипатталады. 

Жеңнің ұзындығын анықтау кезінде цистернаның қалпақ осінің құю 
тіреушесінің осіне қатысты ықтимал ауытқулары ескеріледі, жеңнің ұшы 
цистернаның төменгі құраушы ұшына дейін жететіндей есеппен. Құюдың 
бастапқы сәтінде мұнай өнімінің шашырауы және булардың атмосфералық 
ауамен араласуы байқалады, содан кейін тоқтатылады, өйткені мұнай 
өнімінің ағыны су басқан күйде болады. 
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Бүйірлік сыйымдылығы немесе тікелей рельстердің астында 
орналасқан сыйымдылығы бар рельс аралық науаға мұнай өнімдерін тікелей 
ағызуды көрсететін схема неғұрлым жетілдірілген деп саналуы керек. 

Дөңгелек немесе тікбұрышты қиманың ағызу науасы болаттан немесе 
темірбетоннан жасалған. Шұңқыр әдетте төменгі жағына қарай бұрылатын 
құбырларға 0,005÷0,007-ге тең болады. Бұру құбырлары қабылдау 
резервуарларына кемінде 0,02 еңіспен төселеді және гидроқақпақпен 
жабдықталады. Мұнай мен мұнай өнімдерін төгуге арналған нөлдік 
резервуар мен науа қарапайым резервуарлармен бірдей функцияларды 
орындайды, яғни. мұнай қабылдау, оны сақтау және одан әрі айдау. Нөлдік 
резервуарда барлық жер үсті резервуарларындағыдай үлкен және кіші тыныс 
алу жүреді. Сондықтан барлық нөлдік резервуарлар Газды ауа құбырларымен 
жабдықталады, олардың соңында тыныс алу арматурасы орнатылады. 

Эстакадалардағы төгу-құю операциялары бір мезгілде бірнеше немесе 
жалғыз цистерналармен жүргізілуі мүмкін. Жалпы жағдайда N 
эстакадаларының саны тәулігіне келетін маршруттар санына байланысты 
анықталады. 

Мұнай өнімдерін мәжбүрлеп құю, мысалы, батырылатын сорғылардың 
көмегімен немесе цистернада артық қысым жасау есебінен жүзеге асырылуы 
мүмкін. Сифонды құюды жүзеге асыру үшін алдымен мұнай өнімімен ағызу 
көтергішін толтыру қажет. Ол үшін әдетте вакуум сорғылары қолданылады, 
олар жеке цистерналарды ағызу кезінде тікелей көтергішке орнатылады. 
Маршруттық ағызу кезінде көтергіштің жоғарғы бөлігі вакуум коллекторына 
қосылады. 

Цистерналарды ортадан тепкіш сорғылармен немесе өздігінен ағу 
кезінде қосымша поршеньді вакуум-сорғыны орнату көтергішті және сорғыш 
құбырларды толтыру үшін ғана қажет емес. Тәжірибе көрсеткендей, ағызу 
процесінде цистернадағы көтерілу деңгейі төмен болған кезде және оның 
соңында ауа шұңқыры пайда болады. Ауа одан проскальзывает кезінде 
сорғыш құбырды және оған құрылады әуедегі тығын соқтыратын үзілуге 
тұтастығын сұйықтық ағынының бұзылуына және жұмыс сорғы. Бұл «газ» 
операциясының аяқталуын және тазарту операциясына көшуді-жүктің 
қалдықтарын алып тастауды білдіреді. Резервуарларды тазарту поршеньді 
сорғылармен тиімді. 

Артық қысыммен ағызу ағызу уақытын азайту үшін қолданылады. Бұл 
тәсіл кезінде вагон-цистернаның қазандығында мұнай өнімі бетінің астында 
0,05 МПа аспайтын қысым жасалады. Цистерна қалпағының люгі сығылған 
ауаны беру үшін арнайы со штуцермен герметикалық қақпақпен жабылады. 
Ағызудың бұл әдісі буланудан мұнай өнімдерін жоғалтудың төменгі мәнімен 
сипатталады. 
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1-рельс аралық науа; 
2-су төгетін құрылғы; 
3-кәріз науасы; 
4-цистерна; 
5-нөлдік темірбетон 
 

Сурет 3.23. - Қара мұнай өнімдерін рельс аралық ағызу 
 
3.3.3. Айдау станциялары мен мұнай базаларының құбырларын 

пайдалану. Құбыржолдарды пайдалану кезеңінде құбыржолдар мен олардың 
элементтерінің (дәнекерлеу жіктері, Ернемектік қосылыстар, арматура), 
тоттануға қарсы қорғау мен оқшаулаудың, дренаждық құрылғылардың, 
компенсаторлардың, тірек конструкциялардың және т.б. жай-күйіне 
пайдалану журналында нәтижелер жазыла отырып, тұрақты бақылауды 
жүзеге асырған жөн. 

Мерзімді бақылау кезінде құбырлардың техникалық жай-күйін сыртқы 
қараумен және қажет болған жағдайда коррозиялық және эрозиялық тозу, 
жүктелген қималар және т. б. жоғары жерлерде бұзбайтын бақылаумен 
тексерген жөн. 

Дірілге ұшырайтын құбырлар, сондай-ақ осы құбыржолдарға арналған 
тіректер мен эстакадалар астындағы іргетастар пайдалану кезеңінде дірілдің 
амплитудасы мен жиілігіне аспаптық бақылауды қолдана отырып мұқият 
тексерілуі тиіс. Тексеру мерзімдері құбыржолдардың нақты жағдайлары мен 
жай-күйіне байланысты құжаттамада белгіленеді, бірақ 3 айда бір реттен 
сиретпей. Егер сыртқы тексеру кезінде алмалы-салмалы қосылыстардың 
тығыз еместігі анықталса, құбырдағы қысым атмосфералық қысымға дейін, 
ыстық құбырлардың температурасы плюс 60°с дейін төмендеуі, ал ақаулар 
қажетті қауіпсіздік шараларын сақтай отырып жойылуы тиіс. Жойылуы от 
жұмыстарымен байланысты ақаулар анықталған жағдайда құбыр желісі 
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тоқтатылып, өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі нормативтік-техникалық 
құжаттамаға сәйкес жөндеу жұмыстарын жүргізуге дайын болуы тиіс. 

Технологиялық құбырлардың сенімді және қауіпсіз пайдаланылуын 
бақылаудың негізгі әдісі мерзімді тексеру болып табылады, ол белгіленген 
тәртіппен жүргізіледі. Тексеру нәтижелері құбырдың жай-күйін және оны 
одан әрі пайдалану мүмкіндігін бағалау үшін негіз болады. Құбырлар мен 
оның элементтерінің қызмет ету мерзімін ұзарту белгіленген тәртіппен 
жүргізіледі. Тексеру жүргізу кезінде коррозия, эрозия, діріл және басқа да 
себептер салдарынан құбырдың барынша тозуы ықтимал аса күрделі 
жағдайларда жұмыс істейтін учаскелерге назар аудару керек. Оларға 
ағынның бағыты өзгеретін учаскелер (иіндер, үшайырлар, ойықтар, 
дренаждық құрылғылар, сондай-ақ арматура алдындағы және одан кейінгі 
құбыржолдар учаскелері) және коррозияны тудыратын ылғал, заттар 
жиналуы мүмкін (тұйық және уақытша жұмыс істемейтін учаскелер) жатады. 

Қысымы 10 Мпа  (100 кгс/см2) дейінгі құбырларды тексеру  
кезінде: 

 құбырды сыртқы тексеруді жүргізу; 
 құбыр қабырғасының қалыңдығын бұзбайтын бақылау аспаптарымен 

өлшеуге, ал қажет болған жағдайда тесікті дәнекерлеу арқылы 
бұрғылауға болады. 

Қалыңдық өлшеуді жүргізуге арналған учаскелер саны және әрбір 
учаске үшін өлшеу нүктелерінің саны құжаттамаға сәйкес және 
пайдаланудың нақты жағдайларына байланысты айқындалады. 

Барлық жағдайларда әрбір жердегі қабырға қалыңдығын бақылауды 
периметр бойынша 3-4 нүктеде, ал бұрмаларда - дөңес және вогнуты 
бөліктер бойынша 4-6 нүктеден кем емес жерде жүргізген жөн. 

Құбыржолдардың учаскелерін ішкі тексеру шамдардың, аспаптардың, 
лупалардың, эндоскоптың немесе басқа құралдардың көмегімен жүргізіледі. 

Ішкі беті кірден және шөгінділерден тазартылуы, ал қажет болған 
жағдайда - уланған болуы тиіс. Бұл жағдайда неғұрлым қолайсыз 
жағдайларда (коррозия мен эрозия, гидравликалық соққылар, діріл, ағынның 
бағытын өзгерту, тоқырау аймақтары мүмкін) пайдаланылатын учаскені 
таңдау керек. Алмалы-салмалы қосылыстар болған кезде құбырдың ақаулы 
учаскесін бөлшектеу оларды бөлшектеу жолымен жүргізіледі, ал тұтас 
дәнекерленген құбырда бұл учаске кесіледі. 

Тексеру кезінде тоттанудың, жарықтардың, құбыр қабырғалары мен 
құбыр бөлшектері қалыңдығының азаюының болуын тексереді; 

Қажет болған жағдайда дәнекерленген жіктерге радиографиялық 
немесе ультрадыбыстық бақылау және металлографиялық және механикалық 
сынақтар жүргізіледі; 

Тексеру жүргізілгеннен кейін актілер жасалады, оларға жүргізілген 
тексерулер туралы барлық хаттамалар мен қорытындылар қоса беріледі. 
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Тексеру нәтижелері құбырдың паспортына енгізіледі. Актілер мен қалған 
құжаттар паспортқа қоса беріледі. 

Құбырлардың беріктігі мен тығыздығына мерзімді сынақтар, әдетте, 
құбырға тексеру жүргізу кезінде жүргізіледі. Қысымы 10 МПа (100 кгс/см2) 
дейінгі құбыржолдар үшін сынақ жүргізу мерзімдері тексеру жүргізудің екі 
еселенген кезеңділігіне тең, бірақ кемінде 8 жылда бір рет қабылданады. 

 
3.3.4. Сұйытылған газ базаларының жабдықтарын пайдалану. 

Сұйытылған көмірсутекті газдар БСГ-ға арнайы теміржол цистерналарында 
немесе жеткізуші зауыттардан тартылған құбырлар арқылы жеткізіледі. 

Сұйытылған газдарды тасымалдауға арналған теміржол 
цистерналарының сыртқы айырым белгілері: цистерна резервуары ашық сұр 
түске боялған; цистерна резервуары корпусының төменгі жағы қара түске 
боялған; цистерна резервуары осінің бойында «Пропан — бутан», «От қауіпті» 
деген жазулары бар қызыл жолақ салынған. 

Сұйытылған газдарды тасымалдауға арналған темір жол цистернасының 
мынадай арматурасы болады: 

 сұйық газ фазасын төгуге және құюға арналған екі бұрыштық клапан бар 
(сары көлденең жолақтармен қоңыр түске боялған); 

 газдың бу фазасына арналған бір бұрыштық клапан (қоңыр түсті); 
 цистернаның толтырылу деңгейін бақылауға арналған сигналдық 

вентиль (қызыл түске боялған); 
 максималды толтыруды бақылау клапаны (жасыл түске боялған); 
 цистернаның босатылуын бақылау вентилін ажырату; 
 суды төгуге арналған клапан; 
 көктемгі қауіпсіздік клапаны; 
 қысым ұстағыш торабы. 

Манометроұстағыш торабынан басқа барлық арматура қорғаныс 
қалпағымен жабылатын Люк қақпағында орналасады. 

КБ-ға келген сұйытылған газы бар теміржол цистерналары тез арада 
қабылдануы, тексерілуі және газды ағызуға дайындалуы тиіс. 

Сұйытылған газды ағызуға және ағызуға дайындау жөніндегі 
операциялар КБ аумағынан паровозды (тепловозды) КБ шекарасынан кемінде 
20 м қашықтыққа шығарғаннан кейін және теміржол цистерналарын төгу 
эстакадасының жанындағы тиісті орындарға орнату жөніндегі маневрлік 
жұмыстар аяқталғаннан кейін ғана орындалуы тиіс. 

КБ жағдайында теміржол цистерналарынан сұйытылған газдарды ағызу 
мынадай әдістердің бірімен жүзеге асырылуы мүмкін: компрессормен 
толтырылған резервуардан теміржол цистернасына сұйытылған газ буын 
айдау жолымен цистерна мен резервуар арасындағы қысымның қажетті 
айырмасын жасау; сұйытылған газдарды арнайы сорғылармен айдау; 
толтырылатын резервуарлар теміржол цистернасынан төмен орналасқан кезде 
өздігінен ағу (мысалы, жерасты резервуарлары). 
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Толтырылған резервуардан газдың бу фазасын атмосфераға шығару 
жолымен цистерна мен резервуар арасында қысым айырмасын жасауға үзілді-
кесілді тыйым салынады. 

Төгу кезінде теміржол цистернасына компрессормен айдалатын бу 
фазасының қысымы цистерна тақтайшасында көрсетілген жұмыс қысымынан 
аспауы тиіс. 

Теміржол цистернасындағы қысым жұмыс цистернасынан жоғары 
көтерілген кезде компрессор дереу тоқтатылуы тиіс. 

«Қайтару» түріндегі сұйытылған газдың үлкен шығынын болдырмау 
үшін теміржол цистерналарынан буларды оларды 0,5—0,7 кгс/см2 қысымына 
дейін түсіру кезінде сору қажет. 

Цистернадан буды сору кезінде салқындатылмаған сұйытылған газдың 
(ағызу құбырларының деңгейінен төмен) булануы орын алатынын және 
сұйықтық цистернадағы осы қысым кезінде қайнау температурасы 
температурасына дейін салқындатылатынын, бұл ретте қысым төмендегенін 
ескеру қажет. 

Қысымда тұрған иілгіш жалғауларды, төгу-құю эстакадасының 
шлангілерін тартуға тыйым салынады, шлангілерді цистернаның 
ажыратылғанына және шлангілердегі қысымның толық түсірілгеніне көз 
жеткізгеннен кейін ғана ажыратуға рұқсат етіледі. 

Төгу аяқталғаннан кейін теміржол цистернасындағы бұрыштық және 
бақылау вентильдері тығындармен сөндірілуі тиіс, сабын эмульсиясымен 
герметикалығы тексеріледі. 

Цистернаны жерге тұйықтау құрылғысынан ажыратуға құю (немесе 
құю) және цистерна вентильдерінің штуцерлеріне бітеуіштерді Орнату 
аяқталғаннан кейін ғана рұқсат етіледі. 

Резеңке-мата түтіктерден тұратын учаскелері бар темір жол 
цистерналарынан газды ағызу құбырлары жеңдерге тікелей жақын орналасқан 
кері клапандармен жабдықталуы тиіс. 

 
3.3.5. Газды жер астында сақтау станциясын пайдалану. Газ бен 

сұйықтықтарды жер астында сақтау табиғи кеуекті және өткізгіш 
коллекторларда, сондай-ақ кеуекті емес және өткізбейтін тау жыныстарында 
жасалады. 

Жерасты газ қоймалары негізінен мыналарды қамтамасыз етеді: 
 қысқы уақытта жылу жүктемесімен байланысты газ тұтынудың 

маусымдық біркелкі еместігін жабу; 
 магистральдық газ құбырына және компрессорлық станцияларға 

күрделі салымдарды азайту; газ көздерінің және магистральдық газ 
құбырлары құрылыстарының ырғақты жұмыс істеуі үшін жағдайлар 
жасау; 

 елдің қажетті аудандарында газдың (химия зауыттары үшін отын мен 
шикізаттың) мемлекеттік қорларын құру; 
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 жаңа мұнай өндіретін аудандарда мұнай газын және көмірсутек 
конденсатын сақтау .оны пайдаланудың уақытша мүмкін еместігі; 

 өндірілген мұнай кен орындарында ЖГҚ құрылған жағдайда ескі 
мұнай өндіретін аудандарда мұнай беру коэффициентінің артуы. 

Жерасты қоймасындағы газдың жалпы көлемі екі бөлікке бөлінеді: 
белсенді (жұмыс) және буферлік (қалдық). Белсенді газ-жыл сайын ЖГҚ-дан 
айдалатын және алынатын көлем. Буферлік газ-оны пайдалану кезінде ЖГҚ-да 
тұрақты болатын көлем. 

Буферлік газ қоймадан алынған газдың қажетті дебиті қамтамасыз 
етілетін іріктеудің соңында қоймада белгілі бір қысым жасауға арналған. 
Буферлік газдың көлемі неғұрлым көп болса, жеке ұңғымалардың қоймадағы 
қысымы мен дебиті соғұрлым көп болады, қоймадан газ алу үшін 
ұңғымалардың жалпы саны аз болады және тұтынушыға берілген кезде 
жерасты қоймасының КС-де газдың сығылу коэффициенті аз болады. 

Жер асты қоймасындағы буферлік газдың көлемі қақпанның тереңдігіне, 
резервуар қабатының физикалық және геологиялық параметрлеріне, қабаттың 
қалыңдығына және құрылымның көлбеу бұрышына, қойманы пайдалану 
режиміне, Ұңғымаларды пайдаланудың технологиялық режиміне және газ алу 
кезеңінің соңында ұңғыманың басындағы газ қысымына байланысты. 

Буферлік газдың көлемі жұмыс газының 60-140% құрайды. Буферлік 
газға және оны ЖГҚ-ға айдауға жұмсалатын шығындар ЖГҚ салу кезіндегі 
күрделі салымдарға баламалы. Буферлік газдың көлемі, пайдалану 
ұңғымаларының саны және КС қуаты өзара байланысты. 

Жерасты қоймасына айдалатын Газ компрессорлармен қажетті қысымға 
дейін сығылады. Сығымдау кезінде газ қызады және компрессор майының 
буымен ластанады. 

Ұңғыманың түбіне конденсацияланған май буы құм түйірлерін орап, 
кеуек каналдарының көлденең қимасын және айдалатын газдың фазалық 
өткізгіштігін азайтады. Бұл, өз кезегінде, айдалатын газдың шығынын азайтуға 
және айдау қысымын арттыруға көмектеседі. Сондықтан, ұңғымаға айдау 
алдында қыздырылған газ субұрқақ арматурасындағы, корпус бағанындағы, 
бағанның артындағы цемент тасындағы қосымша температуралық кернеулерді 
азайту, бағанадан цемент тасының жыртылуын және ондағы жарықтардың 
пайда болуын болдырмау үшін салқындатылады.ұңғымалардың тығыздығын 
сақтау үшін. 

Сақтау кезінде газ су буымен байытылған. Оның ағынымен таңдау 
кезінде суспензиялар (құм түйірлері, саз бөлшектері, цемент тасы және т.б.) 
алынады. Сондықтан, көптеген жағдайларда қоймадан алынған газ қатты 
суспензиядан тазартылады және ылғалдан ағызылады. 

ЖГҚ беткі жабдығына мынадай талаптар қойылады: 
1) ПШ-дан алынатын газды тауарлық кондицияға дейін газды іріктеп 

алудың және оны магистральдық газ құбырына берудің толық циклі ішінде 
өңдеу; 

2) қоймадан алынатын газдың тауарлық кондициясын алу үшін газ 
қысымын пайдалану; 
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3) қашықтықтан басқару және бақылау (Қызмет көрсетуші персоналдың 
қатысуынсыз пайдалану); 

4) Қоршаған ортаны қорғау туралы заңдардың талаптарына сай болуға 
тиіс. 

Ұңғымалардан айдалатын және алынатын газдың мөлшерін өлшеу, 
іріктеу кезінде газдан ылғалды жою, айдау қысымын реттеу және іріктеу үшін 
газ тарату пункттері салынды, онда сепараторлар, ажырататын арматура және 
әр ұңғымаға арналған реттеуші клапандар мен шығын өлшегіштер орналасқан 
ғимараттар ашық алаңда орнатылды. 

Газ айдау. 2,5-3,6 МПа қысыммен диаметрі 500 мм газ құбыры—бұру 
арқылы тік майлы тозаңұстағыштардағы қалқыма қатты бөлшектерден және 
тамшылы ылғалдан алдын ала тазартылған газ екі сатыда сығымдау үшін 10гк 
типті газ моторлы компрессорларды қабылдауға жіберіледі, содан кейін ол 
компрессорлық майдан тазарту қондырғысына түседі, онда тазартудың Төрт 
сатысы - циклонды сепараторлар (ыстық газ); циклонды сепараторлар 
(салқындатылған газ); көмір адсорберлері және керамикалық сүзгілер арқылы 
жүйелі түрде өтеді. 

Сепараторларда майдың үлкен бөлшектері (20— 30 мкм), ал кішілері 
көмір адсорберлерінде ұсталады. Сорбент-диаметрі 3-4 мм және биіктігі 8 мм 
цилиндр түріндегі белсендірілген көмір. 

Майда бөлінген май бөлшектерінен ең жақсы тазарту белгілі бір 
өткізгіштігі мен кеуектілігі коэффициенттері бар керамикалық сүзгілерде 
жүзеге асырылады. Керамикалық сүзгі сүзгі материалынан жасалған 
түтіктерден тұрады, олардың бір ұшы мықтап жабылған. Түтіктер топтарға 
берік корпусқа орналастырылған. Түтіктердің ластану көрсеткіші-сүзгінің 
кірісі мен шығысындағы қысымның 0,027 МПа-дан асуы. Сүзгі түтіктерін 
қалпына келтіру қатты және сұйық бөлшектерді еріткіштермен кері үрлеу, жуу 
арқылы жүзеге асырылады.. 

Осы аппараттардан өткеннен кейін салқындатылған және майдан 
тазартылған газ газ жинау коллекторы арқылы ГРП-ға түседі, онда оның 
ағыны ұңғымалар бойынша бөлінеді және әрбір ұңғымаға айдалатын газдың 
мөлшері өлшенеді. 

Газ алу. Ұңғымалардан газ алу кезінде ГРП-ға жеке шлейфтер бойынша 
түседі. Қоймадан алынған газ өте аз депрессиямен (0,03—0,04 МПа) болса да, 
құмды көтере алады. Қаттан ұңғымаға құмның шығуын болдырмау үшін оны 
арнайы сүзгілермен жабдықтайды немесе кенжар маңы аймағы тұтқыр 
заттармен нығайтылады. 

ГРП-да ұсталған ылғал автоматты түрде арнайы өлшеу ыдыстарына 
тасталады. 

Одан әрі газ жинау коллекторы арқылы газ кептіру қондырғысына 
түседі, ол жерден -2°С шық нүктесі кезінде магистральдық газ құбырына 
түседі. Диэтилен-гликоль (ДЭГ) газды кептіру үшін қолданылады. 

Газды тазарту ашық алаңдарда орнатылған газ сепараторларында жүзеге 
асырылады. 
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3.3.6. Көлік қозғалтқыштарын сығылған табиғи газбен жабдықтау 
күш қондырғыларын пайдалану. Қазіргі уақытта табиғи газ мотор отыны 
ретінде жиі қолданылады. Ол бензиннен экономикалық, экологиялық 
көрсеткіштер мен антидетонациялық қасиеттері бойынша, яғни октандық 
саны бойынша асып түседі. Алайда, газды пайдалану кезінде қиындықтар 
бар. Олардың ішіндегі ең маңыздылары-газды автомобильде толтыру және 
сақтау. 

Автокөлікте газды сақтаудың екі әдісі бар: 
1) сұйытылған күйде -162°С температурада; 
2) арнайы баллондарда 20 МПа қысым кезінде Сығылған жағдайда. 
Сұйытылған газ 20 МПа қысымына қарағанда үш есе аз көлемді алады 

және сақтау үшін ауыр баллондарды қажет етпейді. Алайда, газды сұйылту 
құны оны сығуға қарағанда екі-үш есе көп. Сондықтан қазіргі уақытта 
сығылған газ кеңінен қолданылады, ал сұйытылған газды қолдану газ тарату 
станцияларында оның қысымын төмендете отырып, үнемді технологияларды 
одан әрі дамыту үшін перспективалы болып табылады. Сығылған газбен 
толтыру үшін AGNKS желісі жасалады. Стационарлық АГТКС өнімділігі 
500-1000 м3 / сағ компрессорлық қондырғылармен жабдықталады және кез 
келген автомобильді толтыру 10 минуттан аспайды. 

Сығымдау параметрлері сору шарттары мен талап етілетін айдау 
қысымымен анықталады. Газбен жабдықтау желілеріндегі және 
магистральдық газ құбырларындағы қысымды талдау сору қысымы 0,4 — 
тен 0,5 МПа-ға дейін ауытқатынын, ал айдау қысымы 24,7 МПа болуы керек 
(аккумуляторлардағы максималды қысым артық). Сондықтан компрессордың 
сығылу дәрежесін 5-64 аралығында реттеу керек, бұл, әрине, машинаның бір 
модификациясында мүмкін емес. Сору қысымының барлық диапазонын 
қамтамасыз ету үшін co компрессорының бірнеше модификациясын келесі 
сору жағдайларында жасау қажет: 0,4-0,6 МПа; 1-1,2 МПа; 2,5-3,5 МПа. 

Мотор отыны ретінде пайдаланылатын табиғи газды механикалық 
қоспалардан мұқият тазалау, отын коммуникацияларының қатып қалуы және 
олардағы гидраттардың түсіп кетуін болдырмайтындай дәрежеге дейін 
кептіру керек. Сондықтан АГТКС құрамына сүзгілеу және бөлу жабдығы, 
құрғату құрылғылары және қысымды тұрақтандыру жүйесі (аккумуляторлар) 
кіреді. АГТКС түсетін және жіберілетін газды өлшеу құрылғыларымен 
жабдықталады. 

Май құюды жүзеге асыру үшін көлік құралы қалқамен жабылған бос 
бокстардың біріне кіреді. 

Жанармай құю бекетінің тиісті шлангісі автомобиль баллонына 
қосылады. Құю шлангісінің тиісті бекіту-ауыстырып қосу кранын ашу 
арқылы көлікке аккумулятордан газ құю жүзеге асырылады. Аккумуляторда 
газ қысымы жеткіліксіз болған кезде май құю жұмыс істеп тұрған 
компрессормен жүзеге асырылады. Компрессорды іске қосу және тоқтату 
аккумулятордағы газ қысымына байланысты қолмен де, автоматты түрде де 
жүзеге асырылуы мүмкін. Жанармай құю кезінде көлік қозғалтқышы 
өшірілуі керек. Толтыру аяқталғаннан кейін алдымен автомобиль 
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баллонының вентилі, содан кейін толтыру шлангісінің бекіту-ауыстырып 
қосқыш шүмегі жабылады. Бекіту-ауыстырып-қосқыш кранды жапқан кезде 
автоматты түрде газ қысымы құю шлангісінен ағызылады. Құю шлангісін 
ажыратқаннан кейін көлік АГТКС аумағынан шығады. 

 
3.3.7. Газ тарату станциялары мен газ тарату пункттерінің 

жабдықтарын пайдалану. ГТС пайдалану кезінде қызмет көрсетудің 
мынадай нысандары көзделеді: 

1. Егер ГТС өткізу қабілеті сағатына 15000 нм3 аспаса, онда оған 
қызмет көрсетуді ЛПУМГ желілік пайдалану қызметінің персоналы аптасына 
бір рет орталықтандырып жүзеге асырады. Бұдан басқа, ГТС мынадай 
жүйелермен жабдықталуы тиіс: персоналдың араласуынсыз газ берудің 
белгіленген режимін қолдайтын автоматика; диспетчерлік пунктке ескерту 
сигналын бере отырып, телемеханика, авариялық, күзет және өрт дабылы; 
коммуникацияларда және жабдықтарда гидраттардың пайда болуының 
алдын алу бойынша; газды тазарту торабынан конденсат пен ылғалды 
автоматты түрде жою; газ шығынын көп тәулік бойы (кемінде 7 тәулік) 
тіркеу; 

2. Өткізу қабілеті 30000 нм3/сағ аспайтын кезде ГТС-ке мерзімді 
қызмет көрсету жүзеге асырылады. Оны бекітілген кестеге сәйкес қажетті 
жұмыстарды орындау үшін ГТС-ке мезгіл-мезгіл келетін бір оператор бір 
ауысымда жүргізеді. 

3. Өткізу қабілеті 150000 нм3/сағаттан аспаған кезде ГТС үйде қызмет 
көрсету жүзеге асырылады. Оны бекітілген кестеге сәйкес ГТС-та жұмыс 
істейтін операторлар жүргізеді. Үйде қызмет көрсету кезінде ГТС мынадай 
жүйелермен жабдықталуы тиіс: телемеханика, авариялық, күзет және өрт 
сигнализациясы, оператордың үйіне және диспетчерлік пунктке ескерту 
сигналын беру; коммуникацияларда және жабдықтарда гидраттардың пайда 
болуының алдын алу; газды тазарту торабынан конденсат пен механикалық 
қоспаларды алып тастау; 

4. ГТС өткізу қабілеті 150000 нм3 / сағ жоғары болған                          
кезде   немесе шығу коллекторларының саны екеуден артық болған кезде            
бекітілген кестеге сәйкес персоналдың тәулік бойы кезекшілігі                           
бар   станцияға вахталық қызмет көрсету ауысым бойынша жүзеге          
асырылады. Вахталық қызмет көрсету кезінде ГТС мынадай          
жүйелермен жабдықталуы тиіс: авариялық, күзет және өрт           
сигнализациясы оператор үй - жайына ескерту сигналын беру арқылы, ал 
телемеханика жүйесі болған кезде-диспетчерлік                                      
пунктке; коммуникацияларда және жабдықтарда гидраттардың                 
пайда болуының алдын алу бойынша; газды тазарту торабынан             
конденсат пен механикалық қоспаларды шығару; реттеу,                               
қорғау,  басқару жүйелері үшін импульсті газды дайындау              
құрылғылары. 
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ГРС пайдалану. ГТС пайдалануға қабылданғаннан кейін оны іске қосу 
алдындағы тексеру және іске қосу жүзеге асырылады. 

Тексеру келесі тәртіппен жүргізілуі керек және тексеру кезінде тексеру 
керек: 

 тығыздамалы тығыздағыштардағы, фланецті және бұрандалы 
қосылыстардағы рұқсатнамалар түріндегі ақауларға назар аудара 
отырып, жабдықтың жай-күйін бақылау; 

 бақылау-өлшеу аспаптарының жарамдылығы; қорғаныс автоматикасы 
жүйесінен крандардың іске қосылуы; 

 шаң тұтқыштарда майдың болуы; крандарды ауыстыру үшін 
импульсті газдың болуы; 

 метанолды беру қондырғысында метанолдың болуы; 
 газ жылыту жүйелерінің жұмысына; 
 телемеханика құралдарының жарамдылығы; ГТС кірісі мен 

шығысындағы оқшаулағыш фланецтердің жағдайы. 
Егер станция іске қосылғанға дейін құбырлардан, ыдыстардан және 

аппараттардан газ шығарылса, онда алдымен ГТС технологиялық жүйесін 
қысымы 0,1 МПа аспайтын газбен үрлейді, содан кейін газ қысымын жұмыс 
қысымына дейін көтереді. Технологиялық жүйені газбен толтыру кіріс 
кранының айналма желілерінің бекіту арматурасын ашып, манометр 
бойынша қысымды бақылауды жүзеге асыра отырып, біртіндеп жүзеге 
асырылуы тиіс. Кіріс кранындағы қысым рұқсат етілген мәннен төмен болған 
кезде оны ашуға рұқсат етіледі. ГТС Шығыс газ құбырында берілген қысым 
белгіленгеннен кейін шығу кранының айналма желілерінің бекіту 
арматурасын және оның өзін ашу жолымен, кіріс желісіне ұқсас, станцияның 
шығу магистраліне газ беру жүзеге асырылады. 

ГТС белгіленген жұмыс қысымынан 10% - дан аспайтын 
салыстырмалы қателікпен тұтынушыға берілетін газдың шығу қысымын 
Автоматты ұстауды қамтамасыз етуі тиіс. 

Авариялық сигнал берудің іске қосылу шектері - 8% - дан артық емес, 
редукциялаудың резервтік желісіне ауысудың қорғау автоматикасы (+10%), 
сақтандырғыш клапандар - (+12%), кесуші клапандар немесе ГТС 
шығуындағы газдың жұмыс қысымынан кіріс кранының Автоматты 
жабылуы - (+15%>). Берілген қысымның асқан (төмендеген) сәтінен + 10 с 
іске қосылу уақыты. 

Авариялық жағдай кезінде оператор кейіннен ЛПУМГ диспетчері мен 
газ тұтынушыларды хабардар ете отырып, ГТС элементтерін қажетті қайта 
қосуды жүргізеді 

Қалыпты жұмысты қамтамасыз ету үшін ГТС зақымдануды уақтылы 
анықтау үшін мезгіл-мезгіл профилактикалық тексеруден өтуі керек. 
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ГТС жабдықтары мен жүйелері үшін қызмет көрсету мен жөндеудің 
мынадай түрлері белгіленеді: 

1) мерзімді техникалық қызмет көрсету-пайдалану құжаттамасында 
белгіленген уақыт аралықтары арқылы жабдықтың жұмыс қабілеттілігін 
қолдау жөніндегі операциялар кешені; 

2) ағымдағы жөндеу - кезекті жоспарлы жөндеуге дейін жабдықты 
қалыпты пайдалану қамтамасыз етілетін жөндеу түрі. Ағымдағы жөндеу 
кезінде Жабдықтың ақаулығын жою және жұмыс қабілеттілігін қалпына 
келтіру жекелеген бөлшектерді, құрастыру бірліктері мен тораптарын 
ауыстыру немесе қалпына келтіру арқылы жүзеге асырылады. Ағымдағы 
жөндеу кезінде табылған ақауларды жою және реттеу жұмыстарын орындау 
арқылы қалған құрамдас бөліктердің техникалық жай-күйі міндетті түрде 
тексеріледі. 

3) Күрделі жөндеу. Ол ГТС техникалық жағдайына байланысты 
жүргізіледі және Негізгі тораптар мен бөлшектерді, оның ішінде 
жабдықтарды ауыстырумен байланысты. ГТС блоктары мен тораптарын 
кешенді ауыстыруға немесе өткізу қабілетіне ұқсас ГТС-ті толық ауыстыруға 
байланысты жұмыстарды күрделі жөндеуге жатқызу керек. 

Редукциялау желілеріндегі тиек крандарын және басқа жабдықтарды 
жөндеу кезінде тұтынушыларға газ беру ЖБЖТ нұсқаулығына сәйкес 
айналма желі бойынша жүргізіледі. 

Профилактикалық және жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін жылына бір 
рет ГТС аялдамасы жүзеге асырылады. ГТС-ті ажыратуға байланысты 
жөндеу жұмыстары ең аз қарқынды газ алу кезеңінде жүргізілуі керек және 
тұтынушымен келісілуі керек. Аварияға дейінгі және авариялық жағдайлар 
туындаған жағдайда ГТС дереу тоқтатылып, кейіннен тұтынушыға міндетті 
түрде хабарланады. 

Жұмыс сыйымдылығын одорантпен толтыру қажеттілігін деңгей 
көрсеткіші бойынша анықтау керек. Жұмыс ыдысын одорантпен толтыру 
нұсқаулыққа сәйкес онда артық қысым жасау жолымен резервтік жерасты 
ыдысынан жүргізіледі. 

Екі айда бір рет газ үнемдеуге және қауіпсіздік шараларын сақтауға 
жауапты инженер-техникалық жұмысшының басшылығымен 
профилактикалық тексеруден өту қажет. 

Бұл жағдайда келесі жұмыстарды жүргізу керек: буындар мен 
қосылыстардың тығыздығын тексеру, бітеуіштермен ағып кетуді жою, 
жаңғақтарды тарту, төсемелерді ауыстыру және т.б. Қосылыстар мен 
қосылыстардың ағып кетуі мүмкін газдың ағып кететін жерлерін сабынды 
сумен жабу арқылы анықталады; Пневматикалық жетегі бар крандардың 
мультипликаторларында майдың болуын тексеру және қажет болған 
жағдайда оны толтыру. Толтыру үшін клапандар крандарының минус 40 ° C-
тан плюс 70 ° C-қа дейінгі температурада майлау үшін арналған арнайы 
майды ғана қолданыңыз; үрлеу клапанын ашу және қажет болған жағдайда 
сүзгі элементін тазарту арқылы сүзгінің бітелуін тексеру; сақтандыру 
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клапандарының орнатылуын тексеру; бақылау-өлшеу аспаптарының 
көрсеткіштерін тексеру. 

Профилактикалық тексерулердің нәтижелеріне қарамастан, жылына 
кемінде бір рет жұмыстың дұрыстығын тексеру, өшіру, бақылау, қорғаныш 
клапандары мен сүзгілерді толық қайта қарау. Бұл жағдайда арматура мен 
сүзгілерді бөлшектеу керек, ал олардың бөліктерін мұқият тазалап, ақ рухпен 
жуу керек. Клапанның жабылуы мұқият тексерілуі керек. Қажет болса, 
орындықтарды, тығындарды және резеңке сақиналарды ауыстырыңыз. 
Салынған қораптың, майлардың және тығыздағыштардың орнын толығымен 
ауыстыруды жүзеге асырыңыз. Арматураны құрастырғаннан кейін оның 
жүріс бөлігін тегістігі мен қозғалудың қарапайымдылығын тексеріңіз. 
Қысыммен жұмыс істейтін жерлерде арматура мен коммуникацияларды 
құрастырғаннан кейін, буындар мен қосылыстардың тығыздығын тексеріңіз. 
Анықталған ақауларды жою керек. 
 
Тәжірибелік тапсырмалар және бақылау сұрақтары 
 
Тәжірибелік жаттығу 3.1 
 

Күзгі-қысқы кезеңдегі RVS 2000 ыдысынан бензиннің табиғи 
шығынын анықтаңыз. Резервуарлардың айналымдылық коэффициенті 
жылына 15 1 құрайды. Цистерна паркі 1-климаттық аймақта орналасқан. 

Бактың бензин өткізу қабілеті 22 500 тоннаны құрайды. 
Шешім: 
1. [3] кестелеріне сәйкес табиғи шығын нормаларын табамыз: р1 = 0,12 

кг/т; р2 = 0,13 кг/т; р3 = 0,05 кг/(т•ай.). 
2. Табиғи шығынның қажетті мәнін формулалар арқылы есептейміз [3] 

Y = (0,12 +0,13 + 0,05+0) -22 500 = 5 625 кг. 
 
Тәжірибелік тапсырма 3.2 
 
А-76 бензиніне арналған резервуар паркінің сыйымдылығын берілген   
жеткізу және тиеу кестесінде сыйымдылықты анықтаңыз (жылдық сату 
пайызымен). 

Көрсеткіштер 
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Келген заттар  14 13 11 7 4 3 3 7 9 9 10 10 100 

Жөнелту 3 4 5 7 8 13 15 13 12 10 6 4 100 
 
 
Бензиннің орташа айлық шығыны 1000 м3 құрайды. Цистерна паркі 
Батыс Қазақстан облысында орналасқан. 
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Шешім: 
 
1. Ай сайынғы қалдықтарды және олардың сомасын есептеу әдісі 
бойынша есептейміз 
Көрсеткіштер 
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Ай сайынғы 
қор 11 9 6 0 -4 -10 -12 -6 -3 -1 4 6 

Ай сайынғы 
қалдықтардың 
мөлшері 

11 20 26 26 22 12 0 -6 -9 -10 -6 0 

 
2. Бензиннің сақтандыру қорының мөлшері 10% пропорцияда 
орташа айлық мұқтаждық, яғни i

ст =10 % 
3. Vmax = 26 %, және Vmin = -10 % екенін ескере отырып, біз келесі 

формула бойынша резервуарлардың қажетті пайдалы көлемін табамыз 

𝑉𝑉𝑖𝑖 = 12000
100 [26 − (−10) + 10] = 5520 м3 

4. Аталған мұнай өнімі үшін кемінде 2 сыйымдылық болуы тиіс 
болғандықтан, бұл мұнай базасында белгіленген резервтердің көлемі кемінде 
понтонмен 5000 м3, ол үшін өлшемі ŋр = 0,81 көлемін анықтаймыз. 

5. Бензинге арналған резервуарлардың қажетті геометриялық көлемі 
A-76 құрайды 

𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 =
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖
ŋр

= 5520
0,81 = 6815 м3 

Орнатуға екі РВСП 5 000 резервуарын қабылдаймыз. 
 
Практикалық тапсырма 3.3 
 
Төгу-құю құрылғыларының санын анықтау және ауылдық ауданда 

орналасқан мұнай базасында жылына 180 000 т дизель отынын қабылдау 
үшін эстакада түрін таңдау дизель отынының тығыздығын 0,84 т/м3 тең 
қабылдау. Отынды темір жол көлігімен жеткізу. 

Шешім: 
1. Біз 3.12-кесте бойынша K1 = 1,1 деп қабылдаймыз. К2 = Кнп = 1,7 [53]  
2. Отынның орташа тәуліктік айналымын формула бойынша 

анықтаймыз (3.2) 

𝐺𝐺сут = 180000
365 ∙ 1,1 ∙ 1,7 = 922 т тәулік⁄  

Маршруттың жүк көтерімділігі Gмарш = 1170 т деп алып, фopмула 
бойынша анықтаймыз (3.2) 

𝑁𝑁 = 922
1170 = 0,78 (1 тәулік)⁄  
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4. Ең нашар жағдайда (15-1500 үлгідегі төрт білікті цистерналар) 

эстакада маршрутпен жүру уақыты 3 сағатты құрайды. Сондықтан 
эстакадалардың қажетті санын келесі формула бойынша анықтаймыз (3.5) 

Э = 1 ∙ 3
24 = 0,125 

Өткелдер саны 1-ге тең деп қабылданады 
5. 0.35 <0.78 <1 болғандықтан, 3.1 кестеге сәйкес тиеу-түсіру 

құрылғыларының саны маршруттың 1/3 бөлігін бір уақытта ағызуды 
қамтамасыз етуі керек (көлемі 156 м3, 15-150 цистерналар моделі, 3.4 кесте). 
Мұнай өнімдерін түсіруге және салуға арналған құрылғылардың 
(машиналардың) саны - 6. Цистерналар паркіне тәулігіне 922 тонна дизель 
отыны жеткізілетіндіктен, бұл 800 тоннадан асады, бұл эстакада екі жақты 
болуы керек. 10.3-кестеге сәйкес КС-2 эстакадасының түрін таңдаңыз 
(біріктірілген). 922 тонна дизель отынын тасымалдау үшін 156 м3 көлеміндегі 
15-150 модельді 7 цистерна қажет 

 
Бақылау сұрақтары 
 
1. Мұнай өнімдерін сақтау ережелері. 
2. Жылдық жүк айналымы бойынша мыңдаған тонна мұнай базалары 

қандай кластарға бөлінеді? 
3. «Дем алу» және «дем шығару» процесінде жұмыс істейтін тыныс алу 

клапанының мөлшерін анықтау әдістері. 
4. Мұнай өнімдерінің табиғи жоғалту деңгейі қандай? 
5. Су қоймалары (тағайындалуы, алуан түрлілігі, жіктелуі). 
6. Су қоймаларының түрлері және олардың айрықша белгілері. 
7. Тыныс алу арматурасы. 
8. Мұнай өнімдерінің сандық және сапалық шығындары қандай? 
9. Теміржол және автомобиль цистерналарының техникалық 

сипаттамалары. 
10. Булану кезінде отын шығынын азайтудың қандай жолдары бар? 
11. Жанармай құйылған ыдыстың «кішкентай» және «үлкен тынысы» 

қалай аталады? 
12. Мұнай өнімдері булану шығыны бойынша қандай тәртіпте 

орналасқан? 
13. Резервуарлардағы буланудан мұнай өнімдерінің шығынын азайту 

әдістері. 
14. Резервуарлардың газ құбырларының сызбаларын келтіріңіз. 
15. Газ тарату станцияларының жұмыс істеу принципін түсіндіріңіз. 
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Бөлім 4. ӨНДІРІСТІК ҚУАТТАРДЫ ИГЕРУ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯНЫ 
ЖЕТІЛДІРУ ЖӨНІНДЕГІ ЖҰМЫСТАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 

Модульге қысқаша шолу 

 
Осы модульді игеру нәтижесінде білім алушы маманға нарықтық 

конъюктураны сауатты және құзыретті анықтауды, сұранысқа ие өнім 
өндірісін ұйымдастыруды, кәсіпорынның табыстылығын қамтамасыз етуді; 
кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметінің әртүрлі мәселелері 
бойынша шешімдер қабылдауды қамтамасыз ететін қазіргі заманғы 
кәсіпорынның жұмыс істеуінің экономикалық негіздері туралы ақпараттық 
материал алады 

Модульдің мазмұны мұнай-газ саласындағы қазіргі заманғы өндірісте 
бизнес-процестерді қалыптастыру мен іске асыруды ұйымдастырудың 
негіздері мен практикасын баяндауға бағытталған. Ұйымдарды басқару 
жүйесін жетілдіру көмірсутектерді тасымалдау және сақтау 
кәсіпорындарында бизнес-процестерді дамытудың тиімділігін басқаруға 
жоғары талаптар қоятыны белгілі. Кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігі 
көбінесе бизнес-процестерді басқару стратегиясын дұрыс таңдауға 
байланысты. 

Қажетті материалдар: 
1. Байков И.Р., Смородов Е. А., Ахмадуллин К. Р. Көмірсутек шикізатын 

өндіру және тасымалдау жүйелерін талдау және тиімділігі әдістері. -М.: 
«Недра-бизнес орталығы» ЖШС, 2003. – 275 Б. 

2. В. Ф. Дунаев, В .Д. Шпаков. Н. П.Епифанова, В. Н. Лындин. Мұнай 
және газ өнеркәсібі кәсіпорындарының экономикасы: Оқулық. Под ред. 
В. Ф. Дунаев. - М.: «Мұнай және газ» РММ Мұнай және газ баспасы 
ФГУП им. И. М. Губкина , 2006 ж. - 352 б. 

 

4.1. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың өндірістік базисі 

 

4.1.1 Кәсіпорын экономиканың негізгі буыны ретінде. Ел 
экономикасындағы ұйымның (кәсіпорынның) өсіп келе жатқан маңызы, 
біріншіден, нарықтық экономика жағдайындағы экономикалық қызмет 
орталығы экономиканың негізгі буыны-ұйымға (кәсіпорынға) ауысуымен 
байланысты; екіншіден, ұйымда (кәсіпорында) шығарылатын өнімнің көлемі 
мен ассортименті, жеткізушілер мен сатып алушыларды таңдау, баға 
қалыптастыру, ресурстарды үнемді жұмсау, кадрлық әлеуетті, өнімділігі 
жоғары техника мен технологияларды ұтымды орналастыру және пайдалану 
мәселелері шешіледі.; үшіншіден, кәсіпорынның тиімділігі өндірісті 
ұйымдастыру формасын таңдауға байланысты. 
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Кәсіпорын-бұл өнім өндіретін, қоғамның қажеттіліктерін 
қанағаттандыру және пайда табу мақсатында жұмыс істейтін және қызмет 
көрсететін экономиканың тәуелсіз экономикалық субъектісі. 

Шаруашылық қызметтің барлық субъектілері өзара байланыста 
экономикалық кеңістіктің біртұтас тұтастығын құрайды. Алайда, оның 
негізгі құрамдас бөлігі кәсіпорындар болып табылады, өйткені балама 
нарықтық айырбас өндірілген өнімдер мен қызметтер болған кезде ғана 
мүмкін болады. Демек, кәсіпорындардың құрылуы мен жұмыс істеу 
ерекшеліктерін егжей-тегжейлі қарастыру қажет. 

Кәсіпорынды анықтайтын негізгі белгілер экономикалық жүйеге 
тәуелді және тәуелді емес болып бөлінеді (4.1-кесте). 

Кесте 4.1-кәсіпорынды анықтайтын негізгі белгілер 
  Кәсіпорынды анықтайтын белгілер 

Экономикалық жүйеге тәуелді 
емес белгілер 
 

 Экономикалық жүйеге байланысты белгілер 
нарықтық экономика жағдайында Жағдайында 

орталықтандырылған-жоспарлы 
экономика 

Өндірістік факторларды 
қолдану 

Автономия Орталық басқару органына 
бағыныштылық 

Үнемділік 
 

Нақты нәтиже бойынша пайдалылық Жоспарды кез келген бағамен 
орындау 

Өндіріс құралдарына жеке және 
аралас меншік 

Өндіріс құралдарына қоғамдық 
меншік 

Қаржылық тепе-теңдік Нарықтық бағалар Мемлекеттік бағалар 
Артық жұмыс күші Жұмыс күшінің жетіспеушілігі 

 
Кәсіпорынды сипаттай отырып, оның ең маңызды белгілерін 

нарықтық қатынастардың негізгі буыны ретінде анықтау керек, оған 
мыналар жатады: өндіріс процестерінің, капиталдың, технологияның 
ортақтығын білдіретін өндірістік-техникалық бірлік; кәсіпорынды өзінің ішкі 
құрылымы мен басқару тәртібімен Co ұйымдасқан ұжымы ретінде 
қарастыруда көрінетін ұйымдастырушылық бірлік; материалдық, 
техникалық, қаржылық ресурстардың ортақтығында көрінетін экономикалық 
бірлік, сондай-ақ кәсіпорынның экономикалық нәтижелері. Маңызды 
белгілер сонымен қатар біртұтас аумақ, көмекші және қызмет көрсететін 
экономика және т.б. меншік түріне қарамастан, компания коммерциялық есеп 
айырысу негізінде жұмыс істейді, яғни ол мәмілелер, операциялар жасайды, 
пайда табады және шығынға ұшырайды. Пайда есебінен ол тұрақты 
қаржылық жағдайды қамтамасыз етеді, еңбек ұжымының әлеуметтік-
экономикалық мүдделерін іске асырады. Бұл кәсіпорынды экономикалық, 
ұйымдастырушылық және құқықтық тәуелсіздікке ие және нақты 
функцияларды жүзеге асыратын экономикалық бірлік ретінде анықтауға 
мүмкіндік береді: 
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 нарықта сұранысқа ие өнімдер жасауда немесе жұмыстар орындауда, 
қызметтер ұсынуда; 

 кәсіпорын ұжымының әлеуметтік мәселелерін шешуде 
(жұмысшылардың белгілі бір өмір стандартын қамтамасыз ету) және 
қоғам (жұмыс орындарын ұсыну, салықтар мен басқа төлемдер 
есебінен мемлекеттік және муниципалды бағдарламаларға қатысу және 
т.б.). 
Кәсіпорын-экономиканың шаруашылық жүргізуші субъектісі ғана 

емес, сонымен қатар заңды тұлға, негізгі белгілері: 
 өз меншігінде, шаруашылық жүргізуінде немесе жедел басқаруында 

оқшауланған мүліктің болуы;; 
 кәсіпорын кредиторлармен өзара қарым-қатынаста туындайтын 

міндеттемелер бойынша, оның ішінде бюджет алдындағы 
міндеттемелерді орындамаған кезде өз мүлкімен жауап беру қабілеті; 

 өз атынан шаруашылық айналымда әрекет ету қабілеті (мүліктік және 
жеке мүліктік емес құқықтарды сатып алу және жүзеге асыру), яғни 
заңнамаға сәйкес шаруашылық серіктестерімен және басқа да заңды 
және жеке тұлғалармен азаматтық құқықтық шарттардың барлық 
түрлерін жасасу; 

 құқық (немесе мүмкіндік) талапкер болу, кінәлі тарапқа талап қою 
және заңнамаға және шарттарға сәйкес міндеттемелерді орындамаған 
кезде сотта жауапкер ретінде әрекет ету; 

 жеке балансқа немесе сметаға ие болу құқығы 
Бұдан басқа, кәсіпорын өнімді (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) 

өндіруге және өткізуге арналған шығындардың есебін дұрыс жүргізуі, 
белгіленген мемлекеттік органдарға есептілікті уақтылы ұсынуы, тәуелсіз 
аудиторлық тексеру үшін баланстар мен басқа да бухгалтерлік және 
қаржылық есептілікті ұсынуы тиіс. Кез келген заңды тұлға мемлекеттік 
тіркеуге жатады және Жарғының, не құрылтай шартының және Жарғының, 
не тек құрылтай шартының негізінде әрекет етеді. Жарғыда: ұйымның 
(кәсіпорынның) ұйымдық және құқықтық нысандары; атауы және орналасқан 
жері көрсетіледі; заңды мекенжайы; қызметінің мақсаты мен нысанасы; 
жарғылық қор (капитал); пайданы бөлу тәртібі; бақылау органдары; 
ұйымның (кәсіпорынның) құрамына кіретін құрылымдық бірліктердің тізбесі 
мен орналасқан жері; қайта ұйымдастыру және тарату шарттары. Ұйымның 
(кәсіпорынның) банкте есеп айырысу шоты болады. 

Жарғылық қор (капитал) – кәсіпорынның негізгі және айналым 
капиталдарының тіркелген сомасы. Мемлекет, әдетте, жарғылық қордың ең 
төменгі мөлшерін белгілейді. Кәсіпорынның жарғылық капиталы меншікті 
қаражаттың негізгі көзі болып табылады және ақшалай түрде кәсіпорынның 
міндеттемелерін, ал өнімді нысанда – активтерді білдіреді. Кәсіпорынның 
активтері мен міндеттемелері әрдайым теңдестірілген, яғни әрқашан тең, 
бұл кәсіпорынның балансында көрінеді. Жеңілдетілген баланс схемасы 4.2-
кестеде келтірілген. Кәсіпорынның меншікті капиталы қарыз капиталын 
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алып тастағанда баланс активін құрайды (меншікті капитал = баланс активі – 
қарыз капиталы). 
 
Кесте 4.2. - Кәсіпорынның жеңілдетілген балансы 

БАЛАНС 
АКТИВ ПАCCИВ 

1. Айналымнан тыс активтер: 
    Материалдық емес активтер 
    Негізгі құралдар 
          Ұзақ мерзімді қаржылық салымдар 

1. Айналым активтері: 
Қорлар дебиторы 
Қысқа мерзімді қаржылық салымдар 
Ақшалай қаражат 

1. Меншікті капитал: 
Жарғылық капитал 
Пайда 
2. Қарыз капиталы: 

Ұзақ мерзімді: 
* несиелер; 
* міндеттемелер 

Қысқа мерзімді: 
* есеп айырысу бойынша міндеттемелер 
(жалақы, салықтар, несие үшін пайыздар); 
* жеткізушілерге берешек; 
* қысқа мерзімді несиелер 

Үлкен кәсіпорын белгілі бір фирмалардың құрамына кіреді. 
Компания-заңды түрде дербес кәсіпкерлік бірлік. Ол ірі концерн де, шағын 
компания да бола алады. Қазіргі компания бірнеше уәде береді кәсіпорын. 
Егер компания тек бір кәсіпорыннан тұрса, онда екі термин («кәсіпорын» 
және «фирма») сәйкес келеді. Бұл жағдайда кәсіпорын мен компания бірдей 
экономикалық тиімділік нысанын белгілейді. 

"Фирма" терминінің пайда болуы батыс экономикасында акционерлік 
орналастырудың кең таралуымен тоқтатылды – бір-бірімен жүйелік қатысу 
деп аталатын Акционерлік қоғамдар. Қатысу жүйесі өсіп келе жатқан 
кірістіліктің эрозиясына айтарлықтай әсер етеді, өйткені ол әр түрлі 
өсулердің алдын-ала бақылау пакеттерін жинауға мүмкіндік береді. 
Сондықтан ірі компанияның ерекшелігі оның көп салалы құрылымы 
кәсіпорыннан айырмашылығы болып табылады. Әртараптандырылған 
фирмалардың қалыптасу процесі «әртараптандыру» деп аталды, бұл өндіріс 
пен ірі фирмалардың қалыптасуының қазіргі ресми шоғырлануында орын 
алады. «Кәсіпорын» және «фирма» ұғымдарының арасында басқа да 
айырмашылықтар бар. 

Кәсіпорын құруға қол жетімді, әр кәсіпкер немесе кәсіпкерлер тобы 
өзінің нақты және айқын мақсатына ие болуы керек. Мақсат өз өнімдеріне 
немесе қызметтеріне тапсырыс алу жүйесімен қамтамасыз етілуі керек. 
Белгіленген өнім шығару немесе қызмет көрсету барлық қажетті 
ресурстармен (еңбек, материалдық, қаржылық) қамтамасыз етілуге тиіс) 

Кәсіпорынды құрудың негізгі кезеңдері: жаңа кәсіпорын құру туралы 
шешім; Конституциялық капитал құру; есептеулер жүргізу; серіктестер іздеу; 
кәсіпорынды басқару тетігін қалыптастыру (жұмыс жоспарын құру, 
орындалуын бақылауды белгілеу, әр қызметкердің функцияларын анықтау 
және оларды жұмыс орындарына орналастыру); құжаттамалық басқару 
қалыптастыру. 

Кәсіпорын тиімділігін ескертудің себептері мыналар болуы мүмкін: 
өндірістің шығындылығы; өнімге (орындалатын жұмыстарға, көрсетілетін 
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қызметтерге) өсудің төмендеуі; кәсіпорынның қоршаған орта мен халық үшін 
экологиялық қауіптілігі; экономикалық тиімді мақсаттарды пайдалану 
мүмкіндігі. 

 
4.1.2. Ұйымдардың (компаниялардың) жіктелуі. Қызмет 

мақсаттарына байланысты сүйікті заңды тұлға екі санаттағы қатынастарға 
жатады: 

 коммерциялық ұйымы; 
 коммерциялық емес ұйым. 

Коммерциялық ұйымның тиімділігі негізгі пайда болып табылатын 
пайда алуға бағытталған. Коммерциялық емес ұйым келіп түскен барлық 
үзінділерді қоймайды және оны қатысушылар арасында бөлмейді. 
Коммерциялық емес ұйымдар кәсіпкерлік қызметті өздері құрылған 
мақсаттарға қол жеткізу үшін ғана жүзеге асыра алады. 

Экономикада әртүрлі кәсіпорындар жұмыс істейді. Олар бірқатар 
белгілері бойынша бір-бірінен ерекшеленеді. 

Меншік нысандары бойынша кәсіпорындар жеке болып бөлінеді; 
мемлекет (соның ішінде муниципалды), онда капитал мен басқару 
мемлекетке немесе муниципалитетке мәжбүр болады, ал мемлекет 
капиталдың көп бөлігін иеленетін немесе басқаруда шешуші рөл атқаратын 
аралас. 

Көлемі бойынша кәсіпорындар ірі, орта, шағын және микро 
кәсіпорындар болып бөлінеді. Активтерді сол немесе басқа топқа жатқызу 
өлшемдері қызметкерлердің саны, өндіріс көлемі, негізгі өндірістік қорлар 
активтерінің теңгерімі туралы ескерту болуы мүмкін. Шағын және орта 
кәсіпкерлік субъектілеріне: шаруашылық қоғамдар мен серіктестіктер; 
өндірістік және мұқтаж кооперативтер; шаруа (фермарлық) қожалықтар; дара 
кәсіпкерлер жатады. 

Тиімділік сипаты бойынша кәсіпорындар материалдық қазына 
өндіретін және өндірістік емес, қызмет көрсететін және өндірістік емес 
жұмыстарды орындайтын өндіріс болып бөлінеді. 

Бір типтегі өнімдердің мамандануы мен жаппай өндірісі бойынша 
кәсіпорындар мамандандырылған, әртараптандырылған және біріктірілген 
болып бөлінеді. 

Өсіп келе жатқан кірістілік бойынша олар өнеркәсіптік, 
ауылшаруашылық, сауда, көлік және т. б. болып бөлінеді, сонымен қатар өсіп 
келе жатқан кірістіліктің белгілері өнімді өндіруде тұтынылатын ірімшіктің 
сипаты, дайын өнімнің сипаттамасы мен сипаты, өндірістің технологиялық 
ортақтығы, өндірістің басым факторы болып табылады; жыл ішіндегі жұмыс 
уақыты 

 
4.1.3. Кәсіпорын құрылысының өндірістік және 

ұйымдастырушылық құрылымы, кәсіпорын қызметі. Өндіріс процесінің 
сипаты (үздіксіз, үзіліссіз, толық және толық емес өндірістік циклмен, 
автоматтандырылған және т.б.) өнімнің маңызды сипаттамасымен және оны 
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өндіру технологиясымен анықталады. Соңғысы тиісті элементтер 
жиынтығын анықтайды  
(негізгі және қосалқы өндіріс, оған қызмет көрсету және басқару). Олардың 
мүмкін комбинациясы өнімнің қозғалысын анықтайтын кәсіпорын 
құрылысының өндірістік құрылымын білдіреді: шикізаттан, материалдардан 
бастап дайын өнімнің шығуына дейін. Өндірістік құрылымның тиімділігі 
өндірістік құрылымдардың әртүрлі қызмет түрлерінің өзара әрекеттесуін 
және үйлестірілуін ұйымдастыруды жетілдіру деңгейімен анықталады. 
Басқаша айтқанда, өндіріс құрылымы оны ұйымдастырудың белгілі бір ішкі 
жүйесін немесе кәсіпорынның ұйымдық құрылымын қамтиды. 
Кәсіпорынның ұйымдық құрылымы өнімді шығару бойынша жұмысты 
ұйымдастыратын өндірістік қызметтер қандай бағыныштылық пен 
үйлестіруде болуы керек деген сұраққа жауап беруі керек. Жақында 
ұйымдық және өндірістік құрылымдарды құру тәсілдерінде белгілі бір 
өзгерістер болды. 

Ең алдымен, дәстүрлі құрылыстан (біртекті функцияларды орындау 
белгісі бойынша қызметтерге, бөлімдерге бірігу) кету және белгілі бір 
қызмет түріне, тауарлар өндіруге немесе процесті жүзеге асыруға 
бағытталған өзіндік өндірістік орталықтарды (топтарды) қалыптастыруға 
көшу тенденциясын атап өткен жөн. Орталықтар әр түрлі профильдегі 
мамандардан тұрады, оларға қажетті ресурстар беріледі және олар белгілі бір 
мәселені туындаған сәттен бастап оны орындағанға дейін шешуді 
қамтамасыз етуі керек. Бұл топ пайда табу үшін де, ықтимал шығын үшін де 
толық жауап береді, ол, әдетте, ірі құрылымдық бөлімше (цех, бөлім) 
аясында жұмыс істейді. Бұл тәсіл әсіресе жаңа өнімді жасау кезінде немесе 
жаңа нарыққа шығу кезінде тиімді. Бірқатар компаниялардың тәжірибесі 
көрсеткендей, мұндай құрылымды қолдану басқару деңгейлерінің санын ғана 
емес, сонымен қатар басқару аппараты қызметкерлерінің санын 35% - ға 
қысқартуға мүмкіндік береді. 

Тиісінше, жұмыс орындарын ұйымдастыру да жүзеге асырылады, ол 
мамандандыруды дамытуға емес, әмбебаптардан тұратын жұмысшылар 
тобын құруға бағытталған. Бұл топ белгілі бір жұмыс орны үшін толық 
жауап береді, сапа, ресурстарды үнемдеу, жаңа жұмысшыларды тарту, 
оларды дайындау және т.б. үшін жауап береді. Мұндай өсу негізінен 
жекелеген мамандандырылған жұмыс орындарында орындалатын 
операциялар санының азаюына байланысты болады. Жұмыс орындарына 
көрсетілген тәсіл бөлшектердің қозғалыс схемасының өзгеруіне әкеледі, ол 
дәстүрлі құрастыру құбырындағыдай емес, шеңбер бойымен жүреді, бұл 
тасымалдау мен құрастыру жұмыстарына кететін уақытты күрт қысқартады. 
Кәсіпорынның барлық қызметін ұйымдастыру жүйесін өндірістің негізгі 
процесін ұйымдастырумен, оған қызмет көрсетумен және өндірісті 
басқарумен байланысты ішкі жүйелерге бөлуге болады. 

Өндірістің негізгі процесінде келесі ішкі жүйелер бөлінеді: негізгі 
өндіріс процестерін ұйымдастыру; өндірісті техникалық дайындау; сапаны 
техникалық бақылау. 
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Кәсіпорынның құрылымы уақыт пен кеңістіктегі өндірістік процестің 
барлық буындарының ең дұрыс үйлесімін қамтамасыз етуі керек. 
Кәсіпорынның (ұйымның) дұрыс құрылған өндірістік құрылымы барлық 
цехтардың, учаскелер мен қызметтердің тепе-теңдігін айқындайды, бұл өз 
кезегінде техникалық-экономикалық көрсеткіштердің; мамандану мен 
кооперация деңгейінің; өндіріс ырғағының жақсаруына; еңбек өнімділігінің 
өсуіне; өнім (жұмыс, қызмет көрсету) сапасының жақсаруына; басқарушы 
кадрлар санының қысқаруына әкеп соғады; еңбек, материалдық және қаржы 
ресурстарын неғұрлым орынды пайдалану; пайданы ұлғайту. 

Кәсіпорынның (ұйымның) құрылымын тұтастай алғанда экономикалық 
қызмет түрі мен өндіріс мөлшері, қолданылатын технология, өндірістің 
мамандану деңгейі айқындайды. Ол инновациялық-инвестициялық және 
әлеуметтік-экономикалық процестердің әсерінен өзгереді 
 

1.1.4. Ұйымның (кәсіпорынның) ресурстары және оларды 
пайдалану көрсеткіштері. Кез-келген ұйымның (кәсіпорынның) өндірістік-
экономикалық қызметі өндірістік ресурстарды заттай және ақшалай түрде 
қалыптастырудан басталады. Өндіріс процесі-қолда бар ресурстар өнімді 
немесе қызметті алуға жұмсалады. Ресурстарды пайдалану шығындардың 
тиісті нысандарында өз көрінісін табады (4.3-кесте). 

Ресурстар мақсаты бойынша да, оларды пайдалану уақыты       
бойынша да ерекшеленеді. Мәселен, мысалы, жер, оның қойнауы,           
құралдар бір уақытта сатып алынады және әдетте көптеген                    
жылдар бойы қолданылады. Олар Негізгі капиталды құрайды. Сонымен 
қатар, Еңбек заттары, дайын өнімдер жыл бойы үнемі сатып алынады және 
сатылады және айналым капиталын құрайды, немесе оны айналым қаражаты 
деп те атайды. 

Жоғарыда келтірілген қарым-қатынастан Кәсіпорын экономикасын 
жүргізудің тиімділігі өндірілген немесе сатылған өнім санының шығындар 
көлеміне қатынасы арқылы анықталады. 
 
 
Кесте 4.3.- Өнімді (қызметтерді) өндіру және сату кезіндегі ресурстар мен 
шығындар) 
 Материалдық-заттай нысанда   Ақшалай нысанда 

 
Ресурстар 

Шығындар 
 

  Ресурстар  
   Шығындар 
 

қабылданған 
есептілікте 

нарық 
жағдайында 

1.Жұмыс күші 1.Еңбек 1.Еңбекақы төлеу 
қоры 

1.Ауыспалы 
капитал 

1. Еңбекақы  

2.Еңбек 
құралдары 

2.Еңбек 
құралдарының 
тозуы 

2. Негізгі қорлар 2.Негізгі 
капитал 

2. Амортизация 

3.Еңбек заттары 3.Шикізат, 
материалдар 

3.Айналым 
қорлары 

3.Айналым 
капиталы 

3.Шикізат, 
материалдар 
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4.Дайын өнім 4.Тауар 
шығындары 

4.Айналым 
қорлары 

4.Айналым 
капиталы 

4.Тауар 
шығындары 

5. – 5. – 5.Ақшалай 
қаражат 

5.Айналым 
капиталы 

5.Кредит үшін 
пайыз 

6.Табиғи 
жағдайлар және 
өндіріс 
ресурстары (жер, 
пайдалы қазбалар 
және т.б) 

6.Өндіру 6.Әлеуетті құны 6.Негізгі 
капитал 

6.Өндіру 
шығындары 

 
4.1.5. Кәсіпорынның еңбек ресурстары, олардың құрамы             

мен сипаттамасы. Кәсіпорынның барлық ресурстарының                                
ішінен еңбек ресурстары ерекше орын алады. Материалдық               
ресурстарды түрлендіру өндіріс құралдары мен өндірістік                       
қызметке қатысатын адамдардың еңбегінің өзара әрекеттесуі                 
нәтижесінде жүзеге асырылады. Кәсіпорынның еңбек                     
ресурстары-материалдық тауарларды құруға қатысатын оның                      
басқа элементтерін: капиталды, жерді, табиғи ресурстарды                  
пайдалануды қамтамасыз ететін өндірістің басты факторы.                               
Кәсіпорынның «еңбек ресурстары» ұғымы оның әлеуетті жұмыс                 
күшін елдің еңбек ресурстарының бір бөлігі ретінде                             
сипаттайды. 

Еңбек ресурстары нысаны жағынан да, мазмұны жағынан да өндірістің 
басқа факторларынан, мысалы, негізгі өндірістік қорлар                                        
мен айналым қаражаттарынан ерекшеленеді. Техника мен                    
технологияны жетілдіру дәрежесі, айналым қаражаттарының                            
өсу қарқыны қызметкерлердің білім деңгейі мен біліктілігіне,               
олардың жинақталған тәжірибені пайдалану қабілетіне                  
байланысты. Сонымен қатар, еңбек ресурстары кәсіпкерлік қабілет              
сияқты маңызды сапаға ие, оны қолдану тиімділігіне өндірісті                        
одан әрі дамыту, өнімді сату көлемі, пайда алу және өндірісті                 
кеңейту мүмкіндігі байланысты. Еңбек ресурстарының оларды басқа 
өндірістік факторлардан ерекшелейтін тағы екі белгісі бар: біріншіден, өнімді 
құру еңбек шығындарынан әлдеқайда көп, екіншіден, еңбек ресурстарын 
тартпай өнімді шығара алмау. 

Еңбек ресурстары (ЕР) экономикалық санат (халықтың физикалық, 
зияткерлік қабілеттері) және жоспарлы-есептік санат (гендерлік-жас 
көрсеткіштері) ретінде қарастырылады. Еңбек ресурстарының саны 
халықтың санына, оның көбею режиміне, жынысы мен жасына байланысты. 
Елдің еңбек ресурстарының негізгі бөлігін оның еңбекке қабілетті жастағы 
халқы, сондай-ақ жасөспірімдер мен еңбек етуге қабілетті зейнеткерлік 
жастағы адамдар құрайды. 

Экономикалық категория ретінде еңбек ресурстары-бұл                  
әлеуметтік пайдалы еңбекпен айналысу үшін қажетті физикалық               
дамуы, ақыл-ой қабілеттері мен білімі бар ел халқының бөлігі.                 
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Жоспарлы-есептік санат ретінде еңбек ресурстарына мыналар                         
кіреді: 

 I және II топтағы жұмыс істемейтін Еңбек және соғыс мүгедектерін 
және жеңілдікті жағдайларда қарттығы бойынша зейнетақы алатын 
еңбекке қабілетті жастағы жұмыс істемейтін адамдарды қоспағанда, 
еңбекке қабілетті жастағы халық; 

 халық шаруашылығында жұмыс істейтін, еңбекке қабілетті жастан 
кіші және одан үлкен халық. 

Еңбекке қабілетті халық-бұл негізінен еңбекке қабілетті жастағы, 
психологиялық және физиологиялық мәліметтері бойынша еңбек қызметіне 
қатыса алатын адамдар жиынтығы. 

Жеке кәсіпорын деңгейінде «еңбек ресурстары» терминінің орнына 
«жұмыс күші», «персонал» немесе «кадрлар» ұғымдары жиі қолданылады. 
Деректер терминдері қабылданды деп саналсын синонимдер. Алайда, 
салалық және Ұлттық тенденциялар тұрғысынан осы терминдер арасында 
айырмашылықтар әлі де бар 

Экономикалық белсенді халық (жұмыс күші) – бұл тауарлар мен 
қызметтерді өндіру үшін жұмыс күшін ұсынуды қамтамасыз ететін халықтың 
бөлігі. 

Жұмыс күші-адамның еңбекке қабілеттілігі, оның өндіріс процесінде 
қолданатын физикалық және рухани күштерінің жиынтығы. Нарықтық 
қатынастар жағдайында еңбек ету қабілеті жұмыс күшін тауарға 
айналдырады. 

Кәсіпорын персоналы-бұл жалдау шартымен реттелетін қатынастарда 
заңды тұлға ретінде кәсіпорынмен бірге тұратын жеке тұлғалардың 
жиынтығы. Бұл өндірістің ғылыми-техникалық деңгейіне, өндірісті жұмыс 
күшімен қамтамасыз ету шарттарына және белгіленген нормативтік 
талаптарға сәйкес келетін белгілі бір құрылымы бар жұмысшылар тобы, оған 
тұрақты және уақытша, білікті және білікті емес жұмысшылар кіреді. 
«Кәсіпорын персоналы» санаты өндірістің кадрлық әлеуетін, еңбек және 
адами ресурстарын сипаттайды. 

«Адам ресурстары» ұғымына адамның экономикадағы белсенді рөлін 
көрсету, Қызметкерлердің қалыптасуына, пайдаланылуына және дамуына 
инвестициялардың экономикалық орындылығын тану есебінен «еңбек 
ресурстары» және «жұмыс күші» ұғымдарына қарағанда неғұрлым кең және 
терең мағына беріледі. 

Кәсіпорын кадрлары деп кәсіпорында жұмыс істейтін және оның 
тізімдік құрамына кіретін әртүрлі кәсіби-біліктілік топтары қызметкерлерінің 
жиынтығы түсініледі. Тізімдік құрамға негізгі, сондай-ақ негізгі емес 
қызметпен байланысты жұмысқа қабылданған барлық қызметкерлер 
енгізіледі. 

«Еңбек ресурстары» термині «қызметкерлер» анықтамасынан 
айырмашылығы, «кадрлар» неғұрлым ауқымды тұжырымдамамен ұсынылған 
және "еңбек әлеуеті"түрінде қосымша семантикалық жүктемені қамтиды. 
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Елдің, өңірдің, кәсіпорынның еңбек әлеуеті – бұл нақты уақыт 
режиміндегі еңбек мүмкіндіктері ғана емес, сонымен бірге еңбекке              
қабілетті халықтың санымен, оның кәсіби-білім деңгейімен және                  
басқа да сапалық ерекшеліктерімен белгіленген болашақта болжанатын 
баламалар. Саны бірдей және ұқсас Еңбек міндеттері бар жұмыс топтарының 
еңбек әлеуеті дайындық, жас және еңбекке қатысты әр түрлі болуы мүмкін. 
Еңбек әлеуеті белгілі бір мақсатқа жету үшін жұмылдырылатын 
мүмкіндіктерді көрсетеді. 

Кәсіпорынның еңбек әлеуеті дегеніміз-оның ұжымының жалпы еңбек 
қабілеттілігі,кәсіпорынның тізімдік құрамының еңбек саласындағы 
ресурстық мүмкіндіктері. Қызметкердің еңбек әлеуеті-бұл оның еңбек 
саласындағы ресурстық мүмкіндіктері. 

Осылайша, еңбек әлеуеті еңбек ресурстарының сапалық сипаттамасы 
ретінде сапалардың жиынтығына ие: жұмысқа бейімділік, денсаулық 
жағдайы, төзімділік, жалпы және арнайы білім, еңбек дағдылары,                  
сана, жауапкершілік, әлеуметтік жетілу, қажеттіліктер деңгейі. Жұмыс 
уақытынан кейін еңбек әлеуетін сандық бағалау үшін жалпылама көрсеткіш 
ретінде кәсіпорынның қызметкерлері зейнетке шыққанға дейін жұмыс                  
істей алатын уақыт (адам-жыл) мөлшері пайдаланылады. Кәсіпорын 
қызметкерлерінің санын ғана емес, олардың жыныстық және жас құрылымын 
да көрсететін осы көрсеткіштің динамикасы кәсіпорын ұжымының өмірлік 
циклінің процестерін байқауға мүмкіндік береді. Еңбек әлеуеті                 
неғұрлым жоғары болса, кәсіпорынның өндірістік және экономикалық 
қызметі соғұрлым тиімді болады. 

Кәсіпорынның еңбек ресурстарын қалыптастыру қолма-қол 
ресурстарды мониторингілеумен, персоналға болашақ                 
қажеттіліктерді бағалаумен және қажеттіліктерді қанағаттандыру бойынша 
бағдарлама жасаумен ұштасады. ТР қалыптастыру рәсімдері                     
жоспарлы-ресурстық бағалаумен байланысты, онда жұмыс берушілердің 
ұсыныстары мен сұраныстары әрдайым нақты анықталмайды. Қызметкерлер 
сапалық, біліктілік және құрылымдық сипаттамалары тұрғысынан 
сипатталады. 

Еңбек пен кәсіпорын қызметкерлерінің сапалық сипаттамаларын 
бағалау өте қиын. Персоналдың сапалық сипаттамалары-қызметкерлердің 
біліктілігінің лауазымға немесе жұмыс орнына қойылатын талаптарға 
сәйкестігін нақты білдіретін кәсіби, адамгершілік және жеке қасиеттердің 
жиынтығы. 

Персоналдың біліктілік сипаттамалары «біліктілік», «мамандық», 
«мамандық», «мамандану» терминдерімен сипатталады. 

Жұмыс біліктілігі мен қызметкердің біліктілігін ажыратыңыз. 
Жұмыстың біліктілігі - күрделілік, дәлдік, жауапкершілік дәрежесі 

бойынша осы жұмыс түрінің сипаттамасы. Тарифтік ставкалар мен 
лауазымдық жалақыларды белгілеу үшін тарифтік - біліктілік 
анықтамалығындағы (ТКС) разрядпен айқындалады.                                  
ТКС-анықтамалықтың тарифтік-біліктілік сипаттамалары негізінде 
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қызметкерлерге тарифтік-біліктілік разрядтарын беру жұмыстарын 
тарифтеуге арналған нормативтік құжат. 

Қызметкердің біліктілігі-қызметкердің кәсіби білім деңгейі, оның 
белгілі бір жұмыс түрін орындау үшін қажетті білімі, дағдылары мен 
дағдыларының болуы. 

Кәсіп (лат. professio – "сабақ, Мамандық") – өмір сүру көзі болып 
табылатын ресми сабақ; дайындық және жұмыс тәжірибесі нәтижесінде 
алынған арнайы теориялық білім мен практикалық дағдылар кешенін 
меңгерген адамның еңбек қызметінің (кәсібінің) түрі. Кәсіптің атауы 
жұмыстың немесе қызметтік функциялардың сипаты мен мазмұнымен 
айқындалады. 

Мамандығы (лат. Specialis-ерекше, ерекше; species – тегі, түрі) - 
белгілі бір мамандық шеңберіндегі, өзіндік ерекшеліктері бар және 
қызметкерлерден нақты өндіріс учаскесінде жұмысты орындау үшін 
неғұрлым кең арнайы білім мен дағдыларды талап ететін қызмет түрі. 

Мамандандыру-бұл 
1) қызметтің салыстырмалы тар бағыттарға, жекелеген технологиялық 

операцияларға, шығарылатын өнім түрлеріне шоғырлануы (әрбір цехқа, 
өндірістік учаскеге немесе жұмыс орнына технологиялық біртекті жұмыс 
тобы немесе бұйымдардың нақты айқындалған номенклатурасы бекітіледі); 

2) белгілі бір салада ерекше білім мен дағдыларды игеру (мамандығы-
экономист, мамандығы – Қаржы және кредит, мамандануы-Банк ісі); 

3) Еңбекті жеке түрлерге, формаларға бөлу (тік – деңгей бойынша 
еңбекті саралау, мысалы, өндіріс және оны басқару; көлденең форма, яғни 
жұмыс түрлерін еңбек процесінің бір деңгейі шегінде бөлу, мысалы, 
бөлшектерді дайындау, өңдеу, оларды дайын бұйымға құрастыру). 

Лауазым-өкілеттіктердің мазмұны мен көлемін, ақшалай қаражаттың 
мөлшері мен иерархиялық құрылымдағы орнын анықтайтын ұйымның штат 
кестесінің белгіленген бастапқы құрылымдық бірлігі. 

Құрылымдық сипаттамалары кәсіпорынның кадрлық құрамында 
көрінеді. Кәсіпорын қызметкерлерінің жекелеген санаттары мен топтарының 
құрамы мен сандық қатынасы кадрлар құрылымын сипаттайды. 

Кәсіпорынның барлық қызметкерлері келесі санаттарға бөлінеді: 
 кәсіптік-өндірістік персонал (КӨП) – өндірістік қызметпен және 

өндіріске қызмет көрсетумен айналысатын кәсіпорын кадрлары. КӨП 
- қа кәсіпорынның балансындағы негізгі және қосалқы цехтардың, 
ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық ұйымдар мен 
зертханалардың, есептеу орталықтарының; барлық бөлімдер мен 
қызметтердің Co зауытты басқару аппаратының; кәсіпорынның 
жабдықтары мен көлік құралдарын күрделі және ағымдағы 
жөндеумен айналысатын қызметтердің барлық қызметкерлері жатады; 

 өндірістік емес (кәсіптік емес) персонал (өндірістік емес 
бөлімшелердің персоналы) – кәсіпорынның теңгерімінде тұрған, 
саудада және қоғамдық тамақтануда, тұрғын үй, коммуналдық және 
қосалқы шаруашылықтарда, Денсаулық сақтау пункттерінде, 
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профилакторийлерде, оқу орындарында, мектепке дейінгі тәрбие мен 
мәдениет мекемелерінде жұмыс істейтін қызметкерлер. 

КӨП екі негізгі топқа бөлінеді: жұмысшылар мен қызметкерлер. 
Жұмысшылар негізгі, өнімді (жұмыстарды, қызметтерді) өндіруге 

тікелей қатысатын және көмекші, жабдықты жөндеуге және оны күтуге, 
еңбек заттары мен дайын өнімді тасымалдауға қатысатын болып бөлінеді. 

Қызметкерлер санатына менеджерлер, мамандар және нақты 
қызметкерлер кіреді, әйтпесе техникалық орындаушылар деп аталады. 

Басшылар - басқарушылық шешімдер қабылдауға және олардың 
орындалуын ұйымдастыруға өкілеттік берілген адамдар. Олар басқару 
құрылымдары мен буындарына бөлінеді. Басқару құрылымдары бойынша 
менеджерлер салыстырмалы түрде оқшауланған экономикалық жүйелерді 
басқаратын және функционалды бөлімдерді немесе қызметтерді басқаратын 
сызықтық болып бөлінеді; басқару бөлімдері бойынша – жоғары, орта және 
төменгі деңгейлерде. 

Мамандар - инженерлік-техникалық, экономикалық, бухгалтерлік, 
заңдық және басқа да осыған ұқсас қызмет түрлерімен айналысатын 
қызметкерлер. 

Қызметшілердің өзі (техникалық орындаушылар) – құжаттарды 
дайындауды және ресімдеуді, есепке алуды және бақылауды, шаруашылық 
қызмет көрсетуді және іс жүргізуді жүзеге асыратын қызметкерлер 
(кассирлер, бақылаушылар, іс жүргізушілер, хатшылар, агенттер, есепке 
алушылар, сызушылар және т.б.). 

Қызметкерлер саны кәсіпорынның еңбек ресурстарын сипаттайтын 
маңызды сандық көрсеткіш болып табылады. Ол қызметкерлердің келу, 
штаттық, тізімдік және орташа тізімдік саны сияқты көрсеткіштермен 
өлшенеді. 

Қызметкерлердің келу саны (келу құрамы) – іссапарға келгендерді қоса 
алғанда, жұмысқа келген және бір тәулік ішінде өндірісте жұмыс істейтін 
қызметкерлердің нақты саны (тізімдік құрамдағы қызметкерлердің саны). 
Келу және тізімдік құрам арасындағы айырмашылық бір күндік бос тұрып 
қалу және келмеу (демалыс, науқастану) санын сипаттайды. 

Штат саны (штат, штат құрамы) – ұйым (кәсіпорын, мекеме, фирма) 
қызметкерлерінің тұрақты құрамы. Өндірістің үзіліссіз циклі бар 
кәсіпорында келу саны штат санына тең, үздіксіз циклмен келу саны демалыс 
және мереке күндері жұмыс істеуге қажетті жұмысшылар санына қарағанда 
аз. 

Тізімдік сан (тізімдік құрам) – бұл белгілі бір күнге тізімдік құрамдағы 
қызметкерлер санының көрсеткіші. Ол жасалған еңбек                     
шарттарына (келісімшарттарына) сәйкес тұрақты, маусымдық және уақытша 
жұмысқа қабылданған кәсіпорынның барлық қызметкерлерінің санын 
қамтиды. 

Орташа тізімдік сан-белгілі бір кезеңдегі (апта, онкүндік, ай, тоқсан, 
жыл және т. Ол белгілі бір кезеңнің әрбір күніне тізімдік санды қосып, 
кейіннен осы кезеңнің күндерінің санына бөлу жолымен есептеледі. Орташа 
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санды есептеу өндірістік бағдарлама, прогрессивті өндіріс нормалары, уақыт 
және басқа нормалар, еңбек өнімділігін арттыру тапсырмалары, жұмыс 
ауысымы негізінде жүзеге асырылады. 

Персоналды басқару - бұл кәсіпорынның еңбек ресурстарымен 
байланысты менеджменттің бөлігі. Оның негізгі міндеттері: кадрларға 
қажеттілікті қанағаттандыру; кадрларды ұтымды орналастыруды, кәсіби-
біліктілік және лауазымдық жоғарылатуды қамтамасыз ету; кәсіпорынның 
еңбек әлеуетін тиімді пайдалану болып табылады. 

Жалақының мəні, принциптері. Жалақы өндіріс факторы ретінде еңбек 
бағасына негізделген, ол оның шекті өнімділігіне дейін азаяды. Шекті 
өнімділік теориясына сәйкес қызметкер өзінің жалақысын өтейтін өнімді 
шығаруы керек, сондықтан жалақы қызметкердің жұмыс тиімділігіне тікелей 
тәуелді болады. Жалақы-тұтынуға жұмсалатын қаражаттың негізгі бөлігі, ол 
ұжым жұмысының түпкілікті нәтижелеріне байланысты және жұмсалған 
еңбектің саны мен сапасына, әрқайсысының нақты еңбек үлесіне және 
салынған капиталдың мөлшеріне сәйкес қызметкерлер арасында бөлінетін 
кірістің (таза өнімнің) үлесін білдіреді. 

Жалақы-бұл еңбекке ақы төлеу нысаны және репродуктивті, 
ынталандырушы (мотивациялық), әлеуметтік және есеп функцияларын 
орындау арқылы кәсіпорын қызметкерлерін маңызды ынталандыру. 
Репродуктивтік функция өндірістің өзгеретін техникалық және әлеуметтік 
факторларына сәйкес жұмыс күшін көбейту және зияткерлік әлеуетті 
арттыру мүмкіндігін қамтамасыз ету болып табылады. Ынталандыру 
(ынталандыру) функциясы-қызметкерді еңбек белсенділігіне ынталандыру, 
еңбек тиімділігін арттыру мүмкіндігі. Оны іске асыруды кәсіпорын 
басшылығы нақты еңбекақы төлеу жүйелері арқылы жүзеге асырады. 
Әлеуметтік функция әлеуметтік әділеттілік қағидатын іске асыруға ықпал 
етеді. Жалақыны ұйымдастыру арқылы жұмысшы мен жұмыс берушінің 
мүдделері арасындағы ымыраға қол жеткізіледі, бұл нарықтық 
экономиканың екі қозғаушы күші арасындағы әлеуметтік серіктестік 
қатынастардың дамуына ықпал етеді. Бухгалтерлік функция өнімнің бағасын 
қалыптастыру процесінде тірі еңбектің қатысу мөлшерін, оның өндірістің 
жалпы шығындарындағы үлесін сипаттайды. 

Кәсіпорында еңбекақы төлеуді ұтымды ұйымдастыру еңбек  
нәтижелері мен қызметкерлердің қызметін ынталандыруға,                               
еңбек және дайын өнім нарықтарында бәсекеге қабілеттілікті,                   
өнімнің қажетті рентабельділігі мен кірістілігін қамтамасыз етуге              
мүмкіндік      береді.   Жалақыны  ұтымды  ұйымдастырудың               
мақсаты - еңбек өлшемі мен тұтыну өлшемі арасындағы сәйкестікті анықтау. 
Кәсіпорында еңбекақы төлеуді ұйымдастыру негізіне мынадай негізгі 
қағидаттар жатқызылуы мүмкін: 

 өндірістің түпкілікті нәтижелері бойынша және жұмсалған               
еңбектің саны мен сапасына байланысты ақы төлеуді жүзеге           
асыру; 
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 жұмысшының біліктілігіне, еңбек жағдайына, кәсіпорынның салалық 
және аймақтық тиесілігіне байланысты жалақыны саралау, күрделі 
және қарапайым, ақыл - ой және дене еңбегіне ақы төлеуде ұтымды 
арақатынасты қамтамасыз ету; 

 мемлекет белгілеген ең төменгі жалақы мөлшерін                            
есепке алу (кепілдендірілген ең төменгі жалақыны заңнамалық  
реттеу); 

 басқа ұйымдардың сыйақы нысандарына қатысты материалдық сыйақы 
нысандарының бәсекеге қабілеттілігі; 

 мемлекеттік және фирмаішілік еңбек кепілдіктері арқылы кәсіпорын 
қызметкерлерінің әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз ету;; 

 нақты жалақының жүйелі өсуі, яғни номиналды жалақының өсу 
қарқынының инфляция қарқынынан асып кетуі; 

 еңбек өнімділігінің өсу қарқынының орташа жалақының өсу 
қарқынынан асып кетуі. 
Кәсіпорында жалақыны ұйымдастыру еңбектің негізделген 

нормаларын белгілеуді (уақыт, өңдеу, қызмет көрсету, персонал саны, 
басқарылу нормаларын); тарифтік жүйені әзірлеуді; еңбекке ақы төлеудің 
нысандары мен жүйелерін айқындауды; жалақыға (кірістерге) салық салуды 
қамтиды. 

Еңбек нормалары белгілі бір еңбек түрлері арасында оңтайлы 
пропорцияларды белгілеуге негіз болады, олар нақты жұмыстарды орындау 
үшін еңбек шығындарын объективті сандық бағалау үшін қажет. Еңбек 
нормаларына мыналар кіреді: 

 әлеуметтік және құқықтық нормалар; 
 еңбек жағдайларының нормалары; 
 төлем нормалары; 
 еңбекті ұйымдастыру нормалары; 
 шығындар мен еңбек нәтижелерінің нормалары. 

Еңбек нормалары жұмыс бірлігін орындау үшін табыс мөлшерін 
бағалауды белгілейді. 

Жалпыға бірдей еңбек өлшегіші жұмыс уақыты болғандықтан,барлық 
еңбек нормалары уақыт нормасынан алынған. 

Біз нормалардың екі тобын қамтитын шығындар мен еңбек 
нəтижелері сияқты элементті толығырақ қарастырамыз: 

 еңбек шығындарының нормалары. Бұл топқа жұмыс уақытының 
шығын нормалары кіреді, оларға жұмыстарды орындау              
ұзақтығының нормалары, уақыт нормалары (операциялардың еңбек 
сыйымдылығы), Сан нормалары және физикалық және рухани энергия 
шығындарының нормалары жатады; 

 еңбек нәтижелерінің нормалары. Бұл топқа өндіріс нормалары, 
нормаланған тапсырмалар, жабдықтар мен өндірістік алаңдарды 
пайдалану нормалары кіреді. 
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Жұмыс уақытының шығыны нормалары бір немесе бірнеше 
қызметкердің жұмыс бірлігін немесе белгілі бір көлемін орындау уақытын 
белгілейді. Нақты жағдайларға байланысты аталған нормалар жұмыстың 
ұзақтығын, бір немесе бірнеше қызметкердің оны орындауға кететін уақытын 
және олардың санын белгілей алады. 

Жұмысты орындау ұзақтығының нормасы бір машинада             
жұмыс бірлігін орындауға болатын уақытты анықтайды. Бұл уақыт             
еңбек объектісіне технологиялық әсер ету ұзақтығын және орташа            
жұмыс бірлігіне келетін объективті еріксіз үзілістердің мөлшерін             
қамтиды. 

Уақыт нормасы (операцияның еңбек сыйымдылығы) – Озық 
өндірістік тәжірибені ескере отырып, осы кәсіпорын үшін неғұрлым            
ұтымды ұйымдық, техникалық және шаруашылық жағдайларда                       
бір жұмысшының немесе тиісті саны мен біліктілігі бар жұмысшылар 
тобының белгілі бір жұмыс (операция) бірлігін орындауы үшін                     
қажетті жұмыс уақытының саны. Уақыт нормасы адам-сағатпен,                  
адам-минутпен есептеледі. Бір жұмысшыға бір бөлік өңделетін бір             
станокқа қызмет көрсету кезінде уақыт нормасы (еңбек сыйымдылығы) 
ұзақтық нормасына тең болады. Уақыт нормасын белгілеу үшін жұмыс 
уақыты шығындарының құрамын және осы жұмысты орындау үшін олардың 
нақты мәндерін анықтау қажет. 

Сан нормасы белгілі бір кезеңде нақты жұмыстарды орындау          
үшін қажетті бір топ (кәсіп, біліктілік деңгейі) қызметкерлерінің             
санын белгілейді. 

Өндіру нормасы-белгілі бір ұйымдық-техникалық жағдайларда тиісті 
біліктілігі бар бір немесе жұмысшылар тобы уақыт бірлігінде (сағат, ауысым, 
ай) дайындалуға тиіс өнімнің (технологиялық циклдердің) заттай (дана, метр) 
немесе шартты бірліктерінің саны. 

Уақыт нормасы мен өндіріс нормасы арасында кері байланыс бар. Бұл 
Уақыт нормасының төмендеуімен өндіріс жылдамдығы артады дегенді 
білдіреді. Алайда, бұл шамалар бірдей өзгермейді: өндіріс жылдамдығы 
уақыт нормасына қарағанда едәуір артады. 

Тарифтік жүйе. Еңбекке ақы төлеудің негізінде тарифтік                     
жүйе жатыр, ол еңбектің күрделілігіне, жағдайлары мен сапасына,    
экономика салаларының және ел өңірлерінің ерекшеліктеріне байланысты 
құрылған. 

Тарифтік жүйе тарифтік мөлшерлемелер негізінде жұмысшылардың 
кепілдендірілген жалақысын, ал мамандардың, басшылар мен 
қызметкерлердің лауазымдық жалақыларын көздейді. Ол келесі негізгі 
элементтерден тұрады: 

 тарифтік-білікті анықтамалықтар;; 
 тарифтік кестелер; 
 тарифтік ставкалар мен лауазымдық жалақылардың мөлшері; 
 жалақыға аудандық коэффициенттер саны; 
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 еңбек ақының ерекше шарттарын ескере отырып, басқа да 
ережелер. 

Еңбекке ақы төлеу нысандары мен жүйелері. Кәсіпорындардың 
қызметінде еңбекақы төлеудің екі негізгі түрі кеңінен қолданылады: жалақы 
төлеу жүйелерінің түрлерінде көрініс табатын уақыт және жұмыс уақыты. 
Еңбекке ақы төлеудің барлық нысандары мен жүйелері тарифтік жүйеге және 
еңбекті нормалауға негізделеді. Нарықтық қатынастар жағдайында еңбекке 
ақы төлеудің тарифсіз жүйелері кеңінен таралды. 

Еңбекке ақы төлеудің уақыт бойынша нысаны мынадай жағдайларда 
қолданылады. 

 Еңбек өнімділігі жұмысшының күшімен байланысты емес. 
 Өндіріс процесі қатаң реттелген, өндіріс жұмысының ырғағы нақты 

белгіленген. 
 Жұмысшының функциялары технологиялық процестің барысын 

бақылауға дейін азаяды. 
 Өнім шығаруды көбейтуге алып келуі мүмкін браку сапасының 

төмендеуіне өнімді (жұмыстарды, қызметтерді) нерациональному 
пайдалану материалдық ресурстар, преждевременному тозуы 
жабдық. 

Еңбекке ақы төлеудің уақыт бойынша нысаны кезінде 
қызметкерлерге жалақы мөлшері нақты жұмыс істеген уақыт пен тарифтік 
ставканың немесе жалақының санына байланысты белгіленеді, яғни жұмыс 
істеген уақыт еңбек өлшемі болып табылады, ал жалақы қызметкердің 
тарифтік ставкасына немесе нақты жұмыс істеген уақыт үшін жалақыға 
сәйкес есептеледі. 

Еңбекке ақы төлеудің бұл нысаны еңбектің сандық параметрлерін 
белгілеу мүмкін болмаған немесе орынсыз болған кезде қолданылады және 
қарапайым уақытқа, уақытқа - сыйлықақыға, жалақыға, келісімшартқа 
бөлінеді. Ең көп тарағандары - қарапайым уақыт пен уақыт бойынша сыйақы 
төлеу жүйесі. 

 
4.2. Сала кәсіпорындары қызметінің экономикалық тетігі және 

өндіріс тиімділігін арттыру 
 
4.2.1. Өндірістегі еңбек заттары қозғалысының түрлері                      

мен формалары. Кәсіпорындарда жүзеге асырылатын нақты                    
өндірістік процесс дегеніміз-өндірістік қатынастарда белгілі бір өндіріс 
құралдарын қолдана отырып, қоғамға қажет немесе басқа өнімді шығару 
процесі. 

Жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындары өнімнің әр түрінің жаппай                
немесе ауқымды өндірісімен, әртүрлі машиналар, механизмдер                     
мен құрылғылардың едәуір санын қолданатын операцияларды 
орындаушылардың үлкен тобының жұмысымен сипатталады.           
Өндірістік процестер учаскелерге бөлінген (жиі оқшауланған) өнімнің  
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белгілі бір түрлерін шығару жөніндегі мамандандырылған ағынды          
желілерде және тиісті жұмыс орындарымен жеке операцияларда                
жүзеге асырылады. Осыған байланысты өндірісті ұйымдастыруда           
өндіріс процесінде еңбек объектілерінің тиісті қозғалысын қамтамасыз ету 
маңызды (бір операциядан екіншісіне). 

Еңбек объектілерінің партиясын бір немесе әр түрлі өңдеу негізінде 
еңбек объектілері қозғалысының үш түрін ажыратуға болады: 

- дәйекті 
- параллель 
- параллель-дәйекті. 

Біртіндеп қозғалу кезінде еңбек заттары партиямен бір              
операциядан немесе бір учаскеден екіншісіне тек еңбек заттарының         
бүкіл партиясын өңдеу аяқталғаннан кейін беріледі. Еңбек                  
объектілерінің осындай қозғалысымен жабдық еңбек объектісіне 
технологиялық әсердің ортақтығына сәйкес ұйымдастырылуы керек.           
Еңбек объектілерінің дәйекті қозғалысы жеке және шағын өндіріске тән. 
Еңбек заттарының партиясы бір операциядан (машиналардың бір тобынан) 
екіншісіне ауысады. 

Еңбек объектілері партиясының параллель қозғалысы                       
кезінде әрбір еңбек заты алдыңғы операцияда өңделгеннен                               
кейін бірден келесі операцияға жіберіледі. Бұл жағдайда партияны              
құрайтын әртүрлі жеке еңбек объектілері өндірістік процестің барлық 
сатыларында бір мезгілде (параллель) болады, яғни өндірістің бір            
фазасынан екіншісіне үздіксіз ауысады. Еңбек объектілерінің                
мұндай қозғалысы Жабдықтың технологиялық процесті орындау              
тәртібіне сәйкес орналасуын талап етеді: ол жаппай ағынды өндіріске            
тән. 

Еңбек объектілерінің параллель-дәйекті қозғалысы кезінде әрбір 
еңбек заты алдыңғы операцияда еңбек объектілерінің барлық партиясын 
өңдеу аяқталғанға дейін келесі операцияға берілуі мүмкін. Бұл ретте 
өндірістік процестің әрбір операциясында жұмыстың үздіксіздігі қамтамасыз 
етілуге тиіс. Еңбек объектілері қозғалысының бұл түрі сериялық              
өндіріске тән. 

Өндіріс процесінде еңбек объектілері қозғалысының белгілі бір 
түрінің тиімділігінің критерийі еңбек объектілерін дайын өнімге 
түрлендірудің үздіксіздігін арттыру, яғни оларды өңдеудегі үзілістерді азайту 
болып табылады. 

Өндірістегі еңбек объектілерінің параллель қозғалысы олардың ең 
жылдам қозғалысын қамтамасыз етеді, демек, қысқа өндірістік цикл және 
аяқталмаған өндірістің ең аз көлемі, өндірістік циклдің максималды ұзақтығы 
және аяқталмаған өндірістің ең үлкен көлемі, параллель - сериялық          
қозғалыс өндірістік цикл мен аяқталмаған өндіріс ұзақтығының орташа 
көрсеткіштері. 
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Бұқаралық ағын өндірісі онда еңбек объектілері қозғалысының ең 
жақсы параллель түрін қолдану мүмкіндігімен сипатталады.  

 
4.2.2. Өндірісті ұйымдастыру әдістері. Өнеркәсіптік кәсіпорындарда 

қолданылатын өндірісті ұйымдастыру әдістерін бөлуге болады: ағынды, 
партиялық және жеке. 

Ағындық әдіс сипатталады: 
 операцияға өндірістік процесті терең бөлу; 
 белгілі бір операцияларды орындаудағы жұмыс орындарының 

нақты мамандануына ықпал ету; 
 барлық жұмыс орындарында операцияларды параллель орындау; 
 технологиялық процесс барысында жабдықтың орналасуын 

анықтау; 
 өндіріс процесінің үздіксіздігінің жоғары деңгейімен, ағынның 

жылдамдығына тең немесе жұмыс ұзақтығының көптігімен 
қамтамасыз етіледі. Такта-ағындық желінің соңғы            
операциясынан жинақталатын кезекті екі бұйым арасындағы 
уақыт аралығы. 

 еңбек заттарын операциядан операцияға беру үшін арнайы 
операцияаралық көліктің болуын бақылау. 

Ағынды өндірістің негізгі құрылымдық бірлігі-ағынды желі. Ол 
технологиялық процесс барысында орналасқан, өзіне бекітілген 
операцияларды орындауға арналған және өзара операцияаралық көлік 
құралдарының арнайы түрлерімен байланысты жұмыс орындарының 
жиынтығын білдіреді. 

Ағындық әдістің экономикалық тиімділігі өндірісті ұйымдастырудың 
барлық принциптерінің: Маманданудың, үздіксіздіктің, 
пропорционалдылықтың, параллелизмнің, тікелей ағынның және ырғақтың 
іс-әрекетін қамтамасыз етудің жоғары деңгейімен қамтамасыз етіледі. Ол 
өзін көрсете алады: 

 өнім өндірудегі үзілістерді қысқарту, өндірістік процесті 
механикаландыру, жұмыс орындарын мамандандыру және т. б. 
есебінен еңбек өнімділігін арттыруға бағытталған.; 

 өңдеу циклын қысқарту есебінен айналым қаражатының 
айналымдылығын жеделдетудегі; 

 өнімнің өзіндік құнын төмендетуде. 
Ағынды өндірістің әлеуметтік-экономикалық тиімділігін арттырудың 

негізгі бағыты-жартылай автоматты және автоматты ағынды желілерді 
енгізу, монотонды операцияларды орындау үшін роботтар мен автоматты 
манипуляторларды қолдану. 

Өндірісті ұйымдастырудың партиялық әдісі келесі сипаттамаларға      
ие: 

 бұйымдарды партиялармен өндіріске жіберу; 
 бір мезгілде бірнеше атаудағы өнімдерді өңдеу; 
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 бірнеше операцияларды орындау үшін жұмыс орнына бекітуді; 
 жоғары білікті, кең маманданған кадрларды пайдалану; 
 жабдықтың бір типті станоктар топтары бойынша басым      

орналасуы. 

Ұйымдастырудың партиялық әдістері сериялық және кішігірім 
өндірістерде, жоғары өнімді жабдықты қолдана отырып, жаппай және ірі 
сериялы өндірісті сатып алу цехтарында, кейінгі бөлімшелердегі жұптасқан 
станоктар мен машиналардың өткізу қабілеттілігінен асып түсті. 

Экономикалық тиімділік көрсеткіштері бойынша (еңбек өнімділігінің 
өсуі, жабдықты пайдалану, өзіндік құнның төмендеуі, айналым  
қаражатының айналымдылығы) партиондық әдістер ағындыдан едәуір  
төмен. Шығарылатын өнім номенклатурасының жиі өзгеруі және             
осыған байланысты жабдықты қайта құру, аяқталмаған өндіріс қорларының 
ұлғаюы және т.б. кәсіпорынның қаржылық-экономикалық нәтижелерін 
нашарлатады. Алайда, тұтынушылардың өнімнің әр түрлі                           
түрлеріне сұранысын толық қанағаттандыру, нарықтағы үлесті                   
арттыру, жұмысшылардың жұмысының мазмұнын арттыру үшін 
мүмкіндіктер бар. 

Тиімділікті арттырудың маңызды бағыттары өңдеудің топтық 
әдістерін енгізу болып табылады. Олардың мәні әртүрлі өнімдерді құрайтын 
барлық бөлшектер белгілі бір белгілерге сәйкес топтарға біріктіріледі: дизайн 
және технологиялық ұқсастық, қолданылатын жабдықтың біркелкілігі, 
қолданылатын жабдықтың біркелкілігі және т. б. 

Топтық өңдеу әдістерін қолдану тақырыптық-жабық учаскелерді 
ұйымдастыруға, әмбебап-құрастырмалы және топтық құрылғыларды             
кеңінен қолдануға алғышарттар жасайды, бұл сайып келгенде             
жабдықты қайта орнатуға кететін уақыттың азаюын, өндірістік циклдің 
ұзақтығын азайтуды, станоктар паркінің көлемін азайтуды және т. б. 
қамтамасыз етеді. 

Өндірісті ұйымдастырудың жалғыз әдісі өнімді бір данада немесе 
кішкентай қайталанбайтын партияларда өндіруді қамтиды. Ол күрделі 
бірегей жабдықты (илектеу орнақтары, турбиналар және т. б.), арнайы 
жарақтарды дайындау кезінде, тәжірибелік өндірісте, жекелеген жөндеу 
түрлерін орындау кезінде және т. б. қолданылады. 

Өндірісті ұйымдастырудың жалғыз әдісінің ерекшелігі төмендегілер 
болып табылады: 

 өнімнің қайталанбайтын үлкен номенклатурасы; 
 әмбебап жабдықтар мен арнайы жабдықтарды пайдалану; 
 бір типті станоктар топтары бойынша жабдықтардың көңіл-күйінің 

орналасуы; 
 кеңейтілген технологияны әзірлеу; 
 кең мамандандырылған жоғары білікті жұмысшыларды пайдалану; 
 қол еңбегін пайдалана отырып жұмыстың елеулі үлес салмағы; 
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 аяқталмаған өндірістің үлкен қорларын, сондай-ақ қойманы құратын 
материалдық-техникалық қамтамасыз етуді ұйымдастырудың күрделі 
жүйесі; 

 алдыңғы сипаттамалардың нәтижесі ретінде өнімді өндіру мен өткізуге 
жоғары шығындар, айналым қаражатының төмен айналымы және 
қызмет көрсету деңгейі. 

 өндірісті ұйымдастырудың бірыңғай әдісінің тиімділігін арттыру 
бағыттары стандарттау, бөлшектер мен түйіндерді біріктіру, өңдеудің 
топтық әдістерін енгізу болып табылады. 

 
4.2.3. Кәсіпорындағы күш-жігердің өнімділігі, бағалау әдістері, 

факторлар және ee резервтері. Күш-жігердің өнімділігі - күш-жігердің 
қарқындылығы, тиімділігі, тиімділігі. Ол жұмысшының уақыт                 
бірлігі үшін өндірген өнімінің санымен (сағат, күн, ай ,тоқсан, жыл)            
немесе өнім бірлігін өндіруге жұмсалған жұмыс уақытының санымен 
өлшенеді. 

Күш-жігердің өнімділігі экономикалық категориямен және 
экономикалық көрсеткішпен жүреді. Экономикалық категория ретінде          
ол күш-жігердің тиімділігін, өнімділігін сипаттайды. Экономикалық 
көрсеткіш ретінде қызметкер уақыт бірлігі үшін қанша өнім               
өндіретінін немесе өнім бірлігін өндіруге жұмсалатын негізгі шығындарды 
сипаттайды. 

Әлеуметтік және жеке еңбектің өнімділігін ажыратыңыз. Жалпы еңбек 
өнімділігі - бұл материалдық өндіріс саласындағы жеке (тірі) және көлемді 
еңбек шығындары (өндіріс құралдары мен заттарының жиынтығы). Ол 
материалдық өндіріс саласында жұмыс істейтін қызметкерлердің орташа 
жылдық санының жалпы ұлттық өнімін (ұлттық табысын) тозу арқылы 
таңдайды. 

Жеке еңбек өнімділігі бөлімшелерде, барлық тәжірибелерінде 
анықталады. 

Жеке еңбек өнімділігінің деңгейін бағалау жүйесінде өнімді өндіру 
және оның еңбек сыйымдылығы көрсеткіштері енгізіледі. 

Өндіріс дегеніміз-белгілі бір кезеңге бір орташа жұмысшыға немесе 
жұмысшыға келетін уақыт бірлігінде өндірілген өнім мөлшері. Ол белгілі бір 
уақыт кезеңіне (сағат, күн, онжылдық, ай, тоқсан, жыл) өндірілген жалпы 
немесе тауарлық өнім көлемін қызметкерлердің немесе жұмысшылардың 
орташа тізімдік санына есептеу ретінде есептеледі 

Өнімнің еңбек сыйымдылығы-бұл өнімнің немесе жұмыстың бірлігін 
өндіруге арналған тірі еңбек шығындары: 

Күш-жігердің өндірістік деңгейін өлшеудің келесі әдістері бар: табиғи, 
шартты түрде келтірілген бірліктер әдісі, шығындар мен еңбек (қалыпты 
жұмыс уақытына сәйкес). 

Кәсіпорындағы күш-жігердің өнімділік деңгейі және оны арттыру 
мүмкіндігі бірқатар факторлар мен резервтермен анықталады. 
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Күш-жігердің өндірістік өсуінің факторлары - өнім бірлігін (жұмыс, 
қызмет көрсету) өндіруге жұмсалатын күш-жігердің шығындары өзгеретін 
шаш үлгісі, қозғалатын күштер) 

Еңбекақы төлеуді ұйымдастыру: мәні, принциптері, тарифтік жүйесі, 
еңбекақы төлеу нысандары мен жүйелері, жалақы қорын анықтау 
 

4.3. Ұйым (кәсіпорын) қызметінің нәтижелері) 
 

4.3.1. Өндірістің ұсталуы және өнімнің өзіндік құны (жұмыс,           
қызмет көрсету). Өнімнің өзіндік құны (жұмыс, қызмет көрсету) және 
оның мәні туралы ұғымдар. Кәсіпорын, өнімді құру, өндірістік 
жұмыстарды орындау немесе көрсетілген қызметтер                                
шикізатты, материалдарды, сатып алынған компоненттер мен жартылай 
фабрикаттарды жұмсайды. Кәсіпорынның өндірістік және                
экономикалық қызметі жұмыс күшін тартпай мүмкін емес, өйткені               
тек өзара әрекеттесу арқылы материалдық-техникалық және                     
еңбек ресурстары өндіріс факторларына айналады. Сонымен, машиналар  
мен механизмдердің жұмыс істеуінің міндетті шарты ретінде, олардың 
қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету, жұмысшылардың                               
еңбек жағдайларының талаптарын азғыру үшін әртүрлі энергия түрлерін 
пайдалану қажет. 

Жалпы түрде, тізімнің нысандарына қарамастан, үзінділер өндіріс 
процесінде қолданылатын материалдық ресурстардың ақшалай баламасы 
болып табылады (шикізат, сатып алынған материалдар және жартылай 
фабрикаттар), негізгі құралдар, еңбек ресурстары, отын, энергия, сондай-ақ 
еэ өндіруге және сатуға жұмсалған басқа шығындар. 

Өнімнің өзіндік құны - өнімді өндіру және сату (жұмыс, қызмет 
көрсету) бойынша ағымдағы шығындардың (шығындардың) көрінісі. 

 
 
Ұйымның (кәсіпорынның)  практикалық қызметінде өзіндік құнның 

келесі түрлері бөлінеді: 
 жеке (технологиялық) жеке тұлғаға жеке алынған ұйымның 

(кәсіпорынның) нақты жағдайларында өнім өндіруге (жұмыс істеуге, 
қызмет көрсетуге) жұмсалатын шығындар); 

 цех-өнім (жұмыс, қызмет көрсету) өндіру кезінде ұйымның 
(кәсіпорынның) бөлімшелерінде (гильдияларында) өндірілетін барлық 
шығындар; 

 өндірістік (зауыттық-зауыттық) өндіріс-бұл өндіріс (жұмыс, қызмет 
көрсету) үшін барлық негізгі шығындар ғана емес, сонымен қатар 
өндірісті басқару және қызмет көрсету шығындары; 

 толық еден-өнім (жұмыс, қызмет) өндіру жөніндегі ұйымның 
(кәсіпорынның), оның қызмет көрсету мен басқарудың барлық 
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шығындары, сондай-ақ өнімді (жұмысты, қызметті) өткізу жөніндегі 
шығындар. 
Тауарды дайындауға және сатуға арналған үзінділерді білу ұйымды 

(кәсіпорынды) тиімді орналастырудың маңызды жағдайларынан         
туындайды. 

Шығындар келесі щекпен жіктеледі: 
 өнімнің өзіндік құнын қалыптастырудағы экономикалық 

(функционалдық) рөл бойынша нұсқаулық: 
 негізгі (технологиялық процеспен дереу байланысты технологиялық 

өндірістік шығындар); 
 Үстеме үстеме (өндірісті басқаруға, ұйымдастыруға және қызмет 

көрсетуге байланысты шығындар); 
 өнімнің белгілі бір түрін (жеке өнім, тапсырыс, қайта өңдеу, бірлік 

жұмыс, қызмет көрсету) өзіндік құнына тікелей жатқызу мүмкіндігі 
бойынша: 

 тікелей (өндіріс, жұмыс, қызмет көрсету процесіне тікелей байланысты 
және ee өзіндік құнына тікелей әсер етеді); 

 жанама (өндірісті ұйымдастырумен және қызмет көрсетумен 
байланыс); 

 шығындардың пайда болу орны бойынша (өндірістік процеске қатысу 
сипаты бойынша): 

 өндірістік бағыт (өнім, жұмыс, қызмет көрсету өндірісінің тікелей 
процесіне байланысты); 

 өндірістік (өнімді сатумен, оның ішінде көліктік, өткізу, 
коммерциялық: жарнамаға, ыдысқа және т.б); 

 өндіріс жəне сату көлемінің өзгеруіне байланысты жүргізу сипаты 
бойынша: 

 Айнымалылар (пропорционал); 
 тұрақты ораза (пропорционалды емес, бекітілген); 
 
 экономикалық орындылық дəрежесі бойынша дəрежелер (құрамы 

бойынша): 
 қарапайым (шығындардың бір түрін қамтиды: шикізат, материалдар, 

жалақы, амортизация және т. б.); 
 күрделі кешен (қарапайым шығындар тобынан тұрады: 
 жалпы өндірістік, жалпы экономикалық, коммерциялық және т. б. 

туралы); 
 болжау, стандарттау жəне бюджеттік нормалау мүмкіндіктері 

бойынша: жоспарланған, жоспарланбаған (өнімсіз, бүліну нәтижесінде, 
тұрғын үй, катастрофа); 

 күнтізбелік кезеңдерді қамту бойынша: ағымдағы (үнемі 
қайталанатын); біржолғы (кездейсоқ емес, жоспарланатын, бір рет 
бөлінген); 

 экономикалық элементтер бойынша (элементтік жіктеу); 
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 калькуляция баптары бойынша (шығындарды калькуляциялық топтау). 
Жоспарлау, талдау және қызмет нәтижелерін есепке алу мақсаттары 

үшін шығындарды элементтік және калькуляциялық топтау айқындаушы 
болып табылады. 

Шығындар экономикалық элементтер бойынша қалыптасады, олардың 
әрқайсысы экономикалық мазмұнға сәйкес келетін шығындармен 
қалыптасады. 

Шығыстардың бағыттары мен экономикалық құрамдастары бойынша 
шығындардың күрделі баптарының құрылымы 4.4-кестеде келтірілген. 
 
Кесте 4.4. - Шығындардың кешенді баптарының құрылымы 

Шығындардың 
кешенді баптары 

Ресурстарды жұмсау бағыттары Шығындардың экономикалық элементтері 

1 2 3 
Жабдықтарды 
ұстау және 
пайдалану 
шығыстары 

Машиналар мен механизмдерге 
ағымдағы техникалық қызмет 
көрсету 

Қызмет көрсететін персоналдың жалақысы 
(реттеушілер, слесарь - жөндеушілер, 
электриктер және т. б.) әлеуметтік жарналар  
Шикізат, материалдар және 
жиынтықтауыштар 
Отын және электр энергиясы Жабдықтың 
амортизациясы 

Жаңа өндірісті 
дайындауға және 
игеруге арналған 
шығыстар 

Ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-
конструкторлық, технологиялық 
және жобалау жұмыстары 
өнімдердің, арнайы (стандартты 
емес) жабдықтардың тәжірибелік 
үлгілерін және жабдықтарды 
ағымдағы жөндеу 

Жобалау - конструкторлық, технологиялық 
қызметтер мен тәжірибелік өндірістер, 
жөндеу қызметтері қызметкерлерінің 
жалақысы сақтандыру жарналары Шикізат, 
материалдар және жиынтықтаушы Отын 
және электр энергиясы негізгі құралдардың 
амортизациясы 

Жалпы өндірістік 
(цехтық) шығыстар 

Өндірістік үй-жайларды және 
инженерлік инфрақұрылымды ұстау, 
цехтарды басқару жөніндегі 
шығыстар 

Цех персоналының жалақысы сақтандыру 
жарналары 
Цех ғимараттары мен құрылыстарының 
амортизациясы (жалға алған жағдайда-
жалдау ақысы) 
Отын және электр энергиясы жылытуға 
және жарықтандыруға 
Ұстау бойынша басқа да шығыстар 
Тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
жөніндегі іс-шараларға арналған шығындар 

Жалпы 
шаруашылық 
(жалпы зауыт) 
шығыстары 

Кәсіпорынды басқару және жалпы 
шаруашылық қажеттіліктерге қызмет 
көрсету: басқару аппаратын, 
ғимараттар мен құрылыстарды, 
жалпы зауыттық маңызы бар 
инженерлік инфрақұрылымды ұстау 

Кәсіпорынның басқарушы және қызмет 
көрсетуші персоналының жалақысы 
Жалпы зауыттық маңызы бар ғимараттар 
мен құрылыстардың амортизациясы 
Жалпы зауыттық маңызы бар ғимараттар 
мен құрылыстарды ұстау бойынша 
шығынтар 
Өзге де шығындар: кеңсе, пошта, іссапар, 
телеграф және өзге де шығындарға 
жатқызылатын басқа да шығындар 

Коммерциялық 
(өндірістік емес, 
сату) шығындар 

Тауарларды нарыққа жылжыту 
шаралары 
Жеткізу және маркетинг бойынша 
шығындар 

Жеткізу және сату персоналының 
жалақысы 
Сақтандыру сыйлықақылары, 
Жарнамалық шығындар 
Басқа сату шығындары 
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4.3.2. Өндірістік шығындарды төмендетудің негізгі бағыттары. 
Шығындарды төмендету кез-келген компания үшін маңызды мәселе. Кеңес 
экономикасында қалыптасқан оңтайлы емес құрылым құрылымы көптеген 
ресейлік кәсіпорындардың қызметіне әлі де әсер етеді. 

Шығындарды жүйелі түрде төмендету - кәсіпорын рентабельділігін 
арттырудың негізгі құралы. Рыноктық экономика жағдайында, рентабельді 
емес кәсіпорындарды қаржылай қолдау ереже емес, ерекшелік болған 
жағдайда, өндіріс шығындарын төмендету проблемаларын зерттеу, осы 
салада ұсыныстар жасау барлық экономикалық теорияның негіздерінің бірі 
болып табылады. 

Ұлттық экономиканың барлық салаларында өндіріс шығындарын 
төмендетудің келесі негізгі бағыттарын бөліп көрсетуге болады: 

 ғылыми-техникалық прогрестің жетістіктерін пайдалану, 
өндірістің жаңа технологиялық әдісіне көшу. Бұл бағытты іске асыру, бір 
жағынан, кәсіпорынның өндірістік қуаттарын толығырақ пайдаланудан, 
шикізат пен материалдарды, оның ішінде отын-энергетикалық ресурстарды 
пайдалану коэффициентін жоғарылатудан, екінші жағынан, техникалық 
сипаттамалары жақсартылған жаңа машиналар, жабдықтар жасау және 
экономикалық жағынан тиімді технологиялық процестер. Сондай-ақ, бұл 
бағытты өндіріске механикаландыру мен автоматтандыруды қарқынды 
енгізуге жатқызуға болады; 

 өндіріс пен еңбекті ұйымдастыруды жетілдіру. Өндірістік 
процесті ұйымдастыруды және еңбек жағдайын жақсарту шығындардың 
төмендеуіне әкеледі, бір жағынан шығындарды азайту арқылы, екінші 
жағынан тірі жұмыс күшін үнемдеу, кадрларды даярлау және олардың 
біліктілігін арттыру; 

 экономикалық процестерді мемлекеттік реттеу (мысалы, 
мемлекеттік және жеке ғылыми-техникалық бағдарламаларды іске асыру 
және т.б.). 

 
4.3.3. Кірістер мен шығыстар, кәсіпорынның пайдасы, оның 

түрлері, қалыптастыру және бөлу көздері. Кірістер мен шығыстар - бұл 
белгілі бір уақыт кезеңінде қызметтің барлық түрлерінен ақшалай түсімдер 
мен аударымдар түрінде көрінетін кәсіпорынның маңызды экономикалық 
көрсеткіштері [7]. 

 
Кіріске кіреді: 

 тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан және меншік 
құқығынан түсетін кірістер; 

 өндірістік емес табыс 
Өткізуден түскен кіріс тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан 

түскен түсімдер, өзінің жеке өндірісі және бұрын сатып алынған, меншік 
құқығын сатудан түскен түсім ретінде танылады 
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Негізгі емес кірістер операциялық емес операцияларды жүзеге 
асырумен байланысты, кірістер әкелетін, бірақ кәсіпорынның негізгі 
қызметімен байланысты емес және өндіріспен тікелей байланысты емес 
кәсіпорынның қызметімен байланысты табыс деп танылады. 

Шығындар, олардың сипатына, сондай-ақ жүзеге асыру шарттары мен 
кәсіпорынның қызмет салаларына байланысты өндіруге және өткізуге 
байланысты шығыстарға бөлінеді; өндірістік емес шығындар және оларға 
теңестірілген шығындар. 

Кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметінің соңғы қаржылық 
нәтижесі - пайда (шығын). Пайда - бұл ақшалай түрде көрсетілген 
компанияның таза табысы. Ол (4.1) өндірістік-экономикалық қызметтің 
барлық түрлерінен алынған кірістер мен барлық шығындар сомасының 
айырмасы ретінде анықталады. 

П = К – Ш                      (4.1) 
Пайда нарықтық қатынастардың маңызды категориясы ретінде келесі 

функцияларды орындайды: 
 кәсіпорын қызметінің нәтижесінде алынған экономикалық әсерді 

сипаттайды; 
 оның ынталандырушы функциясы бар. Бұл пайда бір уақытта 

қаржылық нәтиже және кәсіпорынның қаржылық ресурстарының 
негізгі көзі болып табылады, бұл өзін-өзі қаржыландыру принципін 
жүзеге асыруды қамтамасыз етеді; 

 әр түрлі деңгейдегі бюджеттердің кіріс бөлігін қалыптастыру 
көздерінің бірі болып табылады. Сонымен, пайдаға салынатын салық 
бюджетті толықтырудың маңызды көзі болып табылады. 

 
4.3.4. Кәсіпорынның рентабельділік көрсеткіштері. Рентабельділік 

пайдадан гөрі кәсіпорынның қызметі туралы толық түсінік береді, өйткені ол 
салыстырмалы көрсеткіш бола отырып, шығындардың қайтарым деңгейін, 
кәсіпорынның капиталын немесе оның құрамдас бөліктерін пайдалану 
дәрежесін, өнімді (жұмыстарды, қызметтерді) өндіру және өткізу процесінде 
олардың кірістілігін сипаттайды. Бұдан басқа, ол кәсіпорындар мен олардың 
құрылымдық бөлімшелері арасында олардың мөлшері мен өнім (жұмыс, 
қызмет) өндіру көлеміне қарамастан салыстырмалы талдау жүргізуге 
мүмкіндік береді. 

Рентабельділік пайданың салыстырмалы көрсеткішін білдіреді, яғни 
өндірістік қорларға қаражат салуды, өнімді (жұмыстарды, қызметтерді) 
өндіруге арналған шығындарды немесе өзге де ұқсас көрсеткішті 
сипаттайтын көрсеткіштің шамасына жатқызылған пайданың мөлшерін 
білдіреді. Кәсіпорын қызметінің бір немесе басқа жағын сипаттайтын 
рентабельділіктің әртүрлі көрсеткіштері бар. Қазіргі уақытта ол, әдетте, таза 
пайда немесе кәсіпорынға салық салынғанға дейінгі пайда бойынша 
есептеледі. Табыстылықты талдаудың міндеттеріне байланысты оны есептеу 
кезінде пайданың басқа түрлерін де қолдануға болады: жалпы пайда, сатудан 
түскен пайда және т. б. 
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4.3.5. Кәсіпорынның маркетингтік қызметі. Кəсіпорынның 

маркетингтік қызметінің мəні, әрине, сатуды табатын нәрсені өндіру және 
сату болып табылады және сатып алушыны өндірген нәрсені алуға 
мәжбүрлеудің қажеті жоқ [7]. Осылайша, маркетингтің стратегиясы мен 
тактикасын ұстанатын кәсіпорынның жұмысы өнімді сату тұрғысынан ең 
тиімді принципке негізделеді: алдымен қай өнімді, қандай тұтынушылық 
қасиеттері бар, қандай бағамен, қандай мөлшерде және қай жерде сатып 
алғысы келетінін біліп, содан кейін өндірісті ұйымдастыру туралы 
ойланыңыз. 

Нені өндіру керек екенін білу үшін – қандай ассортимент және де 
қандай сапада – компания белгілі бір өнімді өндіруге ресурстарды жұмсамай 
тұрып, нарықты зерттеуі керек, яғни маркетингпен айналысу керек. Сонымен 
қатар, маркетингпен үнемі айналысу керек – өнімді өндіріске шығарғанға 
дейін де, одан кейін де өнімді сату процесінде. 

Маркетингтік зерттеудің негізгі міндеті - өнімді әзірлеу және өндіру 
кезеңдерінде де, оны жеткізу және сату сатысында да сәтті басқарудың 
жолдарын табу. 

Маркетингтік қызмет сатып алушының қажеттілігіндегі өзгерістерді 
белгілі бір ықтималдықпен болжауға мүмкіндік береді,                
кәсіпорынның өндірістік мүмкіндіктерін ескере отырып, ұзақ мерзімді 
кезеңге қажетті тауарлар ассортиментін анықтауға көмектеседі; жарнамалық 
іс-шараларды тиімді қолдана отырып, өнім желісінің құрылымын                
дұрыс құру; қажет болған жағдайда өндіріс құрылымына қажетті өзгерістер 
енгізу. Сонымен қатар, маркетинг принциптеріне сүйене отырып, сіз 
кәсіпорынның болашақ тауарлары үшін нарық құра аласыз, 
тұтынушылардың санасында жоғары тұтынушылық қасиеттері бар 
кәсіпорынның өнімдерін қолдана отырып, олардың мәселелерін шешуге 
тікелей жол ұйымдастыра аласыз. 

Маркетингті басқару дегеніміз-маркетингтік шығындар аз болған 
кезде кәсіпорынның максималды кірісін қамтамасыз ету үшін ақпарат жинау, 
нарықты зерттеу, жарнаманы ұйымдастыру, сату және қызмет көрсету 
жүйесін құру. Маркетингті басқару процесін келесі кезеңдерге бөлуге 
болады: 

 нарықтық мүмкіндіктерді талдау, ол кәсіпорын орналасқан 
жағдайды талдаудан тұрады; бізді қызықтыратын нарық туралы 
мамандандырылған әдебиеттерде жарияланған мәліметтер, сондай-ақ 
нарықтың сыйымдылығы мен оның жеке элементтерін анықтау, 
маркетингтік және болжамды зерттеулер, бәсекелестердің 
тәжірибесін зерттеу; 

 кәсіпорынның қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді мақсаттарын 
әзірлеуді білдіретін мақсатты нарықтарды таңдау; сұраныс 
көлемін өлшеу, нарықты сегменттеу, мақсатты сегменттерді таңдау, 
нарықтағы тауарлардың орналасуы; 
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 оның ішінде тауарларды анықтау және оларды тарату               
әдістері, тауарларға баға белгілеу және оларды өткізуді 
ынталандыру; 

 маркетинг қызметін ұйымдастыру, бақылау, жоспарлау, ақпарат 
жүйесін қалыптастыру арқылы жүзеге асырылатын маркетингтік іс-
шараларды жүзеге асыру. 

 
4.4. Ұйымның (кәсіпорынның) қызметін жоспарлау) 
Жоспарлау әртүрлі меншік нысанындағы ұйымдардың 

(кәсіпорындардың) мақсатты экономикалық қызметінің негізі болып 
табылады. Жоспарлау процесінде өнімді өндіру мен тұтыну, тауарлар мен 
қызметтерге нарықтық сұраныс мөлшері мен оларды ұсыну көлемі 
арасындағы қажетті тепе-теңдік қамтамасыз етіледі. Сонымен қатар, 
өндірушілер барлық қолданыстағы тұтынушылардың өнімдері мен 
қызметтерін барынша қанағаттандыруға тырысады, олардың нарықтық 
қажеттіліктері іс жүзінде кәсіпорындардың болашақ өндірістік жоспарларына 
айналады. 

Нарықтық экономикада жұмыс істейтін кәсіпорынның тұрақты 
қаржылық жағдайы тұтынушылардың қарқынды өзгеретін сұранысына 
сәйкес келетін өнімді шығару мақсатында өндірісті үнемі жетілдіру және 
дамыту жағдайында қамтамасыз етілуі мүмкін. 

Өнімді (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өндіруді қамтамасыз 
ету үшін қажетті материалдық-техникалық, еңбек және басқа да ресурстар 
түрлерін оларға деген қажеттіліктердің ғылыми негізделген есептеулерінсіз 
тиімді пайдалану мүмкін емес. Кәсіпорынның тиімді жұмыс істеуін 
қамтамасыз ететін осы және басқа да міндеттерді жоспарлау негізінде ғана 
шешуге болады. 

Демек, шаруашылық жүргізудің нарықтық жағдайындағы 
жоспарлаудың мәні кәсіпорындарда оларды дамытудың алдағы 
экономикалық мақсаттары мен экономикалық қызмет нысандарын негіздеу, 
оларды жүзеге асырудың ең жақсы тәсілдерін таңдау, нарық талап ететін 
тауарларды шығару түрлерін, көлемдері мен мерзімдерін, жұмыстарды 
орындау және қызметтерді ұсыну және оларды өндіру мен сатудың осындай 
көрсеткіштерін белгілеу болып табылады, олар өндірістік ресурстарды толық 
пайдаланған кезде болашақта күтілетін сапалық және сандық нәтижелерге 
қол жеткізуге әкелуі мүмкін. 

Кәсіпорынның қызметін жоспарлау оны басқаруды ұйымдастыру 
жүйесіне кіреді және оның мақсатымен анықталады. 

Жоспарлау-бұл кәсіпорынның мүмкіндіктерін Компанияның мақсатты 
әрекеттерімен, сондай-ақ әсер етпейтін нарық факторларымен қалыптасқан 
нарық жағдайларына сәйкес келтіруге бағытталған үздіксіз циклдік процесс. 

Ұйымның (кəсіпорынның) даму жоспары кәсіпорынды кешенді дамыту 
бойынша бағыттарды, көрсеткіштерді және нақты шараларды айқындайтын 
жиынтық құжатты білдіреді, онда оның қызметінің мақсаттары мен 
міндеттері көрсетіледі [7]. 
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Жоспарлаудың негізгі принциптері: 
 ғылыми-зерттеу тақырыбы: болжамдар, шешімдердің көп нұсқалығы, 

нарықтық жағдайды ескере отырып оңтайландыру әдістерін қолдану 
(таптық тәсіл, шетелдік тәжірибені пайдалану, саяси және 
экономикалық басқарудың біртұтастығы принципі) негізінде қол 
жеткізіледі); 

 жүйелілік: өндірушілер мен тұтынушылар мүдделерінің үйлесімділігі 
мен үйлесімінде, аумақтық және салалық жоспарлауда көрінеді; 

 күрделілігі: жетекші буын мен басымдықтарды бөліп көрсете отырып, 
нарық жағдайында кәсіпорын қызметінің барлық жақтарын зерделеуді 
білдіреді; 

 жоспарлардың бірлігі: ұйымның (кәсіпорынның) әлеуметтік-
экономикалық дамуының жалпы немесе жиынтық жоспарын әзірлеуді 
қарастырады); 

 қажеттілігі: кез-келген қызмет түрін орындау кезінде жоспарларды 
кеңінен және міндетті түрде қолдануды білдіреді; 

 үздіксіздік болжамдардың, перспективалық, ағымдағы және 
операциялық жоспарлардың үйлесімінде көрінеді; 

 пропорционалдылық пен тепе-теңдік: әр түрлі жоспарлардың тығыз 
байланысы мен үйлесімділігінің болуын, барлық бөлімшелер мен 
тұтастай кәсіпорынның іс-қимылдарының бірлігін болжайды; 

 пәннің икемділігі: белгілі бір оқиғаның басталу ықтималдығы жоғары 
және экономикалық жағдайдың өзгеруі кезінде балама жоспарларды 
әзірлеуді қамтиды; 

 дәлдік: ішкі факторлармен де, сыртқы ортамен де анықталады; 
 тиімділік (үнемділік, ұтымдылық): пайдаланылатын ресурстардың 

қазіргі шектеулері кезінде барынша экономикалық тиімділік алуды 
қамтамасыз ететін тауарлар мен көрсетілетін қызметтер өндірісінің 
осындай нұсқасын әзірлеуді талап етеді; 

 негізгі ақпарат: жоспарланған шешімдер қабылдау процесін Ішкі 
қамтамасыз ету жүйесін құру қажеттілігін анықтайды. 
 
Жоспарлау процесі кезінде негізгі міндеттер ретінде келесілері 

қолданылады: 
 кәсіпорын шығаратын өнімге тұтынушылық сұраныстың даму 

бағыттарын анықтау ; 
 жалпы кәсіпорын және оның құрылымдық бөлімшелері бойынша 

өндірістің тұрақты теңгерімді өсуін қамтамасыз ету; 
 сату, пайда мен өндіріс пен өнімнің кірістілігін арттыру; 
 кәсіпорынның өндірістік ресурстарын пайдалануды жақсарту 

негізінде шығындарды азайту: еңбек, материалдар, капитал; 
 сапасын жақсарту, өнімнің жаңа түрлерін игеру және бағаны 

төмендету есебінен өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру ; 
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 кәсіпорынның барлық құрылымдық бөлімшелерінің жоғары түпкі 
нәтижелерге қол жеткізуіне бағдарлануы. 

 Жоспарларды жасау үшін келесі жоспарлау әдістері қолданылады: 
 баланстық: материалдық, еңбек, қаржы ресурстарының, жұмыс 

уақытының және т. б. баланстық есептері жүргізіледі.; 
 кемелік нормативтік: техникалық-экономикалық нормалар мен 

нормативтерді пайдалануға негізделген; 
 бағдарламалық-мақсатты: бір мақсатпен біріктірілген, белгіленген 

мерзімге міндеттер кешенін шешу жөніндегі іс-шаралардан тұратын 
бағдарлама түрінде жоспар құру кезінде қолданылады.; 

 факторлық анықтама: жоспардың көрсеткіштерін есептеу, олардың 
сандық және сапалық деңгейін қамтамасыз ететін динамикасын 
талдау үшін қолданылады; 

 экономикалық-математикалық модельдеу бағыты: сандық 
параметрлердің (көрсеткіштердің) негізгі факторлардың әсеріне 
тәуелділігін көрсететін экономикалық-математикалық модельдерді 
жасауға, жоспардың бірнеше нұсқаларын дайындауға және оңтайлы 
нұсқаны таңдауға мүмкіндік береді, қаржылық басқарудың 
автоматтандырылған жүйелерінің жұмыс істеуі үшін негіз болып 
табылады; 

 графоаналитикалық анықтама: экономикалық талдау нәтижелерін 
графикалық құралдармен бейнелеуге, жұптасқан көрсеткіштер 
арасындағы сандық қатынасты анықтауға мүмкіндік береді; 

 желілік жүйелер: олардың көмегімен күрделі нысандар бойынша 
кеңістікте және уақытта параллель жұмыс жасау модельденеді; 

 сараптамалық бағалау бағыттары: сарапшы ретінде әрекет ететін 
басқарушы қызметкерлердің тәжірибесі мен біліктілігіне негізделген. 

Әрбір әдіс өзінің күшті және әлсіз жақтарына ие, сондықтан 
жоспарланған шешімдердің тиімділігі оларды кешенді қолдануға 
байланысты. 

Жоспарлауда келесі көрсеткіштер қолданылады: 
 бекітілген және есептелген; 
 сапалық және сандық; 
 абсолюттік және салыстырмалы; 
 табиғи (шартты-табиғи) және құндық; 
 жеке және жалпылама. 

Бекітілген көрсеткіштерге жоспардың орындалуы бағаланатындар 
жатады. Олардың саны шектеулі, кәсіпорын үшін олар міндетті. Бекітілетін 
көрсеткіштер нормативтер (қорларды, төлемдерді, ақша қаражатын 
қалыптастыру), лимиттер (ресурстарды тұтынудың жол берілетін шекті 
шамалары және т.б.), бюджеттік қаржыландыру көлемдері түрінде болады. 
Оларды негіздеу реттелмейтін есептік көрсеткіштер негізінде жүзеге 
асырылады. 
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Сапалық көрсеткіштер қолданыстағы критерийлерге (стандарттарға, 
техникалық шарттарға) сәйкестікті бағалау үшін қолданылады, тиімділікті 
сипаттайды (еңбек өнімділігінің көрсеткіштері, өндіріс шығындары мен 
айналысы, капитал қайтару, өндірістік қуаттылықтардың өндірістік 
алаңдарын пайдалану, шикізатты, отынды жұмсау, өнім бірлігін өндіруге 
арналған жұмыс уақытының шығындары және т.б.). Сандық көрсеткіштер 
өндіріс немесе жұмыс нәтижелерін (саны, өндіріс көлемі және т.б.) білдіру 
үшін қолданылады. 

Абсолютті көрсеткіштер белгілі бір уақыт аралығында қол 
жеткізілген кәсіпорын экономикасының даму деңгейін көрсетеді. Оларға сату 
көлемі (айналым), жалпы және таза пайда, өндіріс шығындарының деңгейі, 
өнімді сату, негізгі және айналым қорлары, жарғылық қор, берешек және т.б. 
жатады. Оларды бағалау процедурасы есептік мәндерді алдыңғы кезеңдегі 
негізгі, жоспарланған, орташа, салалық, бәсекелестердің көрсеткіштерімен 
және т. б. салыстыру болып табылады. 

Табиғи көрсеткіштер табиғи-заттай нысанда көрсетіледі (дана, тонна, 
метр, норма-сағ, адам-сағ, станок-сағ), сандық өрнекті қамтамасыз               
етеді, нарықтағы үлесті сипаттайды, біртекті өнім өндірісінің                     
көлемі мен серпінін, өндірістік қуаттарға қажеттілікті, оларды                  
пайдалану деңгейін, материалдық және еңбек ресурстарына қ                  
ажеттілікті айқындауға мүмкіндік береді. Табиғи өлшеуіштер еңбек 
өнімділігінің өсуін неғұрлым сенімді сипаттайды, бірақ біртекті                
өнімдерге ғана қолданылады. Шартты-табиғи көрсеткіштер табиғи 
өлшегіштердің қолданылу аясын кеңейту үшін, мақсаты бірдей,                 
бірақ әртүрлі тұтынушылық қасиеттері бар өнім түрлерін жоспарлау              
кезінде қолданылады. Біртекті өнімдердің бірі шартты бірлік                       
ретінде қабылданады, ал қалғандары оған кез-келген негізде (еңбек 
сыйымдылығы, материал сыйымдылығы және т.б.) теңестіріледі.        
Мысалы, шартты тақташалардағы шифер, астық бірліктеріндегі өсімдік 
өнімдері. Оларды аудару кезінде көбінесе аудару коэффициенттері 
қолданылады.  

Шығындар көрсеткіштері жалпылама сипатқа ие және әмбебап 
болып табылады, жалпылаудың кез-келген деңгейінде жиынтық деректерді 
алуға мүмкіндік береді. Шығындар өлшегіштері көп салалы 
кәсіпорындардағы өндірістің жалпы көлемі мен құрылымын білдіруге, өнімді 
сатудан түсетін шығындарды, кірістер мен кірістерді есептеуге мүмкіндік 
береді. Өлшем бірлігі-ұлттық валюта. 

Жүйеде нақты жəне жалпылама жоспарланған индикаторларды 
таңдау жоспардың орындалуын неғұрлым негізді бағалауға, оның тиімді 
орындалуын тежейтін себептерді анықтауға мүмкіндік береді. Жеке 
көрсеткіштер жеке экономикалық құбылыстың нақты идеясын көрсетеді. 
Олар кәсіпорындағы көбею процесі туралы жүйелі түсінік бермейді.           
Бұл функцияны жалпылама көрсеткіштер орындайды. Дәл осы              
көрсеткіштер жоспарды әзірлеуді аяқтайды, олар есептеулердің нәтижесін 
көрсетеді. 
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4.5. Өндірістік қуаттарды игеру және көмірсутектерді перкачтау 

және сақтау технологиясын жетілдіру 
 
4.5.1. Өндірістік қуат және оны анықтайтын факторлар. Өндірістік 

қуаттың шамасында сапалық құрам, қолда бар жабдықтардың саны және 
жеке бөліністердің пропорционалдылығы көрсетіледі, ал оны пайдалану 
дәрежесі негізгі қорлардың мүмкіндіктерін кең және қарқынды іске           
асыруды сипаттайды. Осыған байланысты өндірістік қуатты пайдалану 
көрсеткіштері өндіріс тиімділігінің жалпылама көрсеткіштерінің бірі және 
өндірістік байланыстардың жоспарланған міндеттерінің кернеуі болып 
табылады. 

Кәсіпорынның (цехтың немесе өндірістік учаскенің) өндірістік             
қуаты оларды пайдаланудың оңтайлы жағдайларында негізгі                
өндірістік қорларды толық пайдаланған кезде уақыт бірлігінде           
өндірілуі мүмкін тиісті сапа мен ассортименттің ең көп өнім санымен 
сипатталады [7]. 

Өндірістік қуат, оны дұрыс анықтаған кезде, кәсіпорынның қызметін 
жоспарлау және бағалау жұмысында сенімді басшылыққа айналады.             
Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындағы күрделі жұмыс жоспарларын             
анықтау кезінде кәсіпорынның, оның цехтары мен учаскелерінің қуатын 
арттыру қажеттілігі туындайды. Өндіріс резервтерін анықтаған кезде олар 
қуат мөлшері мен қол жеткізілген өндіріс көлемі арасындағы 
айырмашылыққа негізделеді. 

Өндірістік қуаттылықтың даму дәрежесіне сәйкес өндірістің әртүрлі 
бөлімдерінің нәтижелерін анықтауға, олардың қызметін бағалауға және 
кейбір жағдайларда қызметкерлер тобын материалдық және моральдық 
ынталандыруды белгілеуге болады. 

Өндірістік қуаттылықтың мәні, ең алдымен, негізгі қорлардың 
қабілеттілігіне және оларды пайдалану дәрежесіне байланысты. Өндірістік 
қуатқа өндірістік (технологиялық) жабдықтың әрекет қабілеттілігі барынша 
әсер етеді. 

Кәсіпорынның әлеуетті мүмкіндіктерін сипаттайтын жалпылама 
көрсеткіш оның өндірістік қуаты болып табылады [7]. Кəсіпорынның 
өндірістік қуаты - бұл алдыңғы қатарлы технологияларды               
қолдануды, өндіріс пен еңбекті ұйымдастыруды ескере отырып,            
өндірістік жабдықтар мен алаңдарды толық пайдаланған кезде           
жоспарда белгіленген номенклатура мен ассортиментте есепті кезең (ай, 
тоқсан, жыл) ішінде заттай көріністегі өнімнің барынша мүмкін болатын 
шығарылымы. 

Өндірістік қуат - өндірістік бағдарламаны техникалық-экономикалық 
негіздеу, өндірістегі резервтер мен «тар» жерлерді анықтау, мамандандыру 
және кооперациялау мәселелерін шешу үшін қосымша жабдыққа қажеттілікті 
есептеу үшін бастапқы көрсеткіш. 

Өндірістік қуат түрлері: 
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 техникалық тапсырмаға негізделген жобадан тұратын жобалық қуат; 
 жоспар-өндірістік бағдарламаларды құрастыру кезінде және басқа 

техникалық - экономикалық көрсеткіштерді есептеу үшін 
қарастырылады; 

 нақты-есепті кезеңдегі қуат; 
 кіріс желісі-кәсіпорынның жыл басындағы қуаты; 
 шығу жолы-кәсіпорынның жыл соңындағы қуаты; 
 орташа жылдық – қуатқа қатысты көрсеткіштерді есептеу үшін 

қорлардың қуаты. 
Кәсіпорынның өндірістік қуатының шамасын анықтайтын негізгі 

элементтер: 
 жабдықтың құрамы және оның түрлері бойынша Саны; 
 жабдықтарды пайдаланудың техникалық-экономикалық 

көрсеткіштері; 
 жабдықтың жұмыс уақыты қорын құру; 
 кәсіпорынның өндірістік алаңы; 
 жабдықтың осы құрамымен өнімді өндірудің күрделілігіне тікелей 

әсер ететін өнімнің номенклатурасы мен ассортименті. 
Кәсіпорынның өндірістік қуаты жетекші өндірістік бөлімшелердің 

қуатымен анықталады. Жетекші бұл өнімді өндірудің негізгі немесе жаппай 
операцияларын орындайтын және жабдықтың басым бөлігі шоғырланған 
бөлім болып саналады. 

Кәсіпорынның өндірістік қуатын тұтастай есептеу (4.2) біртекті 
учаскелердің қуатын қарапайым қорытындылауға дейін азаяды. Ол жетекші 
учаскелер мен шеберханаларда жүктемені алдын-ала теңестіру негізінде 
анықталады, яғни жабдықты пайдалану деңгейін оның топтары мен өңдеу 
кезеңдеріне сәйкес «тар жерлерді» кестелеу арқылы үйлестіру. 

Жетекші өндірістің өндірістік қуаты мынадай формула бойынша 
анықталады: 

 

Мвед =  
𝑛𝑛𝑇𝑇эф

тв
 

                          (4.2) 

 
мұндағы n – бөлімшедегі өндірістік жабдық бірліктерінің саны; 
Tэф – жетекші жабдықтың жұмыс уақытының тиімді қоры, сағ; 
Te – прогрессивті нормалар негізінде есептелген жоспарланған кезеңде 
жетекші жабдықта өнімді өңдеудің күрделілігі, машина-сағ. 

Кәсіпорынның өндірістік қуатын есептеу үшін келесі бастапқы 
деректер қолданылады. 

- Жабдықтардың саны, құрамы жəне технологиялық жағдайы жəне 
өндірістік алаңдар туралы деректер. Кәсіпорынның өндірістік қуатының 
есептеулеріне (норматив шегінде) кәсіптік-техникалық оқытуға арналған 
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резервтік жабдықтар мен тәжірибелік-эксперименттік және 
мамандандырылған учаскелердің жабдықтарын қоспағанда, негізгі өндірістің 
барлық қолда бар жабдықтары (оның ішінде жөндеу, ақаулық және жаңғырту 
салдарынан әрекетсіз) қосылады. 

- Жабдық өнімділігінің жəне шығарылатын өнімнің еңбек 
сыйымдылығының техникалық нормалары. Кәсіпорынның өндірістік қуатын 
есептеу кезінде жаңадан салынып жатқан кәсіпорындар үшін жабдықтың 
өнімділік нормалары паспорттық, ал жұмыс істеп тұрған кәсіпорындар үшін 
– жабдық өнімділігінің техникалық негізделген көрсеткіштері қабылданады, 
бірақ паспорттық өнімділіктен төмен болмайды. 

- Жабдықтың жұмыс уақытының қоры жəне кəсіпорынның жұмыс 
режимі. Кәсіпорынның өндірістік қуатын есептеу кезінде жабдықтың жұмыс 
істеу уақытының барынша мүмкін жоспарлы (тиімді) жылдық қоры 
қабылданады. 

- Шығарылатын өнімдердің номенклатурасы жəне олардың өндірістік 
бағдарламадағы сандық қатынасы-кәсіпорынның, цехтың және учаскенің 
ұтымды мамандануы негізінде белгіленеді. 

Өнеркәсіптік кәсіпорындардың өндірістік қуаттарын есептеу тәртібі 
мен қағидаттары технологиялық жабдықтар топтары, агрегаттар және басқа 
да негізгі өндірістік учаскелер мен цехтар бойынша салалық нұсқаулықтарға 
сәйкес жүзеге асырылады. 

Өндірістік бағдарламаны әзірлеу кезінде жекелеген өндірістер 
жүргізушілерден артта қалуы мүмкін, бұл жағдайда «тар жерлерді» жою 
шаралары жасалады: 

 жұмыс орындаушылар арасында қайта бөлінеді; 
 жұмыстың ауысуы артады; 
 жабдықтар бөлімшелер арасында қайта бөлінеді; 
 өндірістің техникалық жабдықталуы жақсаруда; 
 жабдықтар паркін жаңғырту және жаңарту жүргізілуде. 
Өндірістік қуатты пайдалану деңгейі бірқатар көрсеткіштермен 

анықталады. Олардың бірі-нақты пайдалану коэффициенті келесідей 
анықталады 

Кқуатт.пайд =
𝑄𝑄ф/Мф
𝑄𝑄п/Мп

 
  (4.3) 

 
мұнда алымда қуат бірлігіне нақты өнім шығарылады, ал                    бөлгіште 
– жоспарланған қуат бірлігіне кәсіпорын өнімінің жоспарлы шығарылымы. 

4.5.2. Өндірістік қуатты пайдалануды талдау. Өндірістік 
қуаттылықты одан әрі арттыру және жақсы пайдалану перспективаларын 
анықтау үшін алдыңғы кезеңдегі кәсіпорындар мен цехтардың жұмысына 
талдау жасалады. Бұл ретте өндірістік қуаттың шамасын қайта                       
қарау мүмкіндігін анықтау және оны жақсы пайдалану жөніндегі              
жұмыс бағытын айқындау мақсатында қолданылатын технологиялық 
процестің прогрессивтілігіне, жабдықтың құрамына, оны экстенсивті (уақыт 
бойынша) және қарқынды (қуат бойынша) пайдалануға баға беріледі [7]. 
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Өндірістік қуатты пайдалануды талдау кәсіпорын қызметінің осы 
жағын сипаттайтын ең жалпылама көрсеткіштерден басталады. 

Кәсіпорынның негізгі құралдарын жаңарту (жаңғырту) 
инвестицияларды тарту қажеттілігімен байланысты, бұл амортизациялық 
аударымдардың өзгеруіне әкеледі. Бұл өзгерісті бағалау үшін келесі есептеу 
схемасы ұсынылады. 

Амортизациялық аударымдардың өзгеруін бағалау үшін негізгі 
құралдарды жаңартуға байланысты күрделі салымдардың шамасын есептеу 
қажет. Күрделі салымдарды есептеу мынадай формула бойынша 
орындалады: 

ликвостдемсмрпррек КККККК  ,                              (4.4) 
мұндағы Кпр – жаңғыртуға байланысты сатып алынатын негізгі құралдардың 
баланстық құны, млн. тг.; 

мцпр ССК  ,   (4.5) 
мұндағы Сц – жеткізуді ескере отырып, сатып алынатын негізгі құралдардың 
құны, млн. тг.;  
См – негізгі құралдарды монтаждауға арналған шығындар (сатып алынатын 
негізгі құралдардың жалпы құнының 60% мөлшерінде қабылданады), млн. 
тг.; 

насц ЦnС  ,                                              (4.6) 
мұндағы n — сатып алынған өнімнің саны;  
Цнас — бір өнімнің сатып алу бағасы, млн. тг. 

Ксмр – ғимараттарды, құрылыстарды және басқа негізгі құралдарды салу 
құны, млн. тг. (Ксмр=0); Кдем – жабдықтарды бөлшектеуге арналған шығындар 
(бөлшектелетін негізгі өнім қорларының құнының 10% мөлшерінде 
қабылдаймыз),млн. тг.; 

..1,0 днддем ЦnК  ,                                       (4.7) 
мұндағы nд - бөлшектелетін негізгі өнімнің саны;  
Цн.д. — бөлшектелетін өнімнің бағасы, млн.тг. 

Кocт – жұмыс істеп тұрған объектінің бөлшектелетін негізгі 
құралдарының қалдық құны, млн. тг.; 

100
.. славост

востост
ТНССК 

 ,                                   (4.8) 
 

мұндағы Свocт — пайдаланылатын қаражаттың қалпына келтіру құны, млн. 
тг.; Тсл. — негізгі жабдықтың нақты пайдалану мерзімі;  
На — негізгі жабдық үшін амортизация нормасы, %. 

... дндвост ЦnС  ,                                            (4.9) 
Кликв – бөлшектенетін жабдықты сатудан түскен түсім бағаланады: 
- басқа объектілерде пайдалану мүмкін болған жағдайда оның қалдық 

құны бойынша; 
-  егер жабдық қирап қалса, Металл сынықтарының бағасы бойынша. 
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Бұл мысалда бөлшектелген жабдық бөлінеді, сондықтан бөлшектелген 
жабдықты жоюдан түскен кіріс формула бойынша есептеледі: 

 
мликв ЦmК . ,        (4.10) 

мұндағы m — бөлшектелетін жабдықтың массасы, т; Цм-Металл 
сынықтарының бағасы, млн. тг./т. 

Амортизациялық шығындардың өзгеруін мына формула бойынша 
анықтаймыз: 

100
а

рек
НКА  ,                                    (4.11) 

 
 

4.5.2. Өндірістік қуатты пайдалануды жақсарту жолдары. 
Жабдықты пайдалануды жақсартудың негізгі жолдары болып мыналар 
табылады [7]: 

1. өнім бірлігіне негізгі уақыт шығындарын қысқарту; 
2. қосалқы уақыт шығындарын қысқарту; 
3. жабдықтың жұмыс уақытын және шамадан тыс өнімді емес      

жүктеме уақытын азайту. 
Кәсіпорындарда осы жолдарды іске асырудың маңызды құралдары 

жаңа техника мен технологияларды енгізу, қолданыстағы жабдықтарды 
жаңғырту және еңбек пен өндірісті ұйымдастыруды жетілдіру. 

Өндірістік алаңды пайдалануды жақсартуға мыналар арқылы қол 
жеткізіледі: 

 қосалқы және қызмет көрсететін учаскелер алып жатқан алаңды 
босатумен, 

 өндірістік учаскелерді көтергіш-көлік және басқа жабдықтармен 
жарақтандыру, өндірісті ұйымдастырудың озық әдістерін енгізу 

 осыған байланысты өндіріс алаңының 1 м2-нен өнім шығару 
ұлғайтылды. 

Өнім бірлігіне негізгі уақыт шығындарын қысқарту. Техника мен 
технологияны жетілдіру, сондай-ақ еңбек пен өндірісті ұйымдастыру 
кәсіпорынның өндірістік қуатына және оны пайдалану дәрежесіне, ең 
алдымен, өнім бірлігін өндіруге кететін машина уақытын азайту арқылы әсер 
етеді. Әсіресе өнімді өндіру сатыларын қысқартатын жаңа тиімді 
технологиялық процестерді енгізу үлкен әсер етеді. 

Өнім бірлігіне қосалқы уақыт шығындарын қысқарту. Көмекші 
уақытты азайту бірнеше жолмен жүзеге асырылады. Олардың                        
ішіндегі ең маңыздысы-бөлшектерді орнату және алып тастау, агрегаттар мен 
аппараттарды тиеу және түсіру уақытын қысқартуға мүмкіндік беретін 
автоматтандыру. Дәл осындай нәтижелерге көбінесе қосалқы            
операцияларды механикаландыру және жабдықты қосалқы                        
уақыт шығындарын азайтатын құрылғылармен жабдықтау арқылы қол 
жеткізіледі. 



292

 
 

Кәсіпорындардың едәуір санының жұмысты ұйымдастырудың  
ағынды әдістеріне ауысуы қосымша уақытты азайту мен                       
жабдықтың өндірістік қуатын арттырудың үлкен қосымша резервтерін 
анықтады. Жабдықтың тоқтап қалуы, сондай-ақ еңбекті ұйымдастыруды 
және өндірісті жақсарту арқылы жұмыс орындарын ұйымдастыру                    
және оларға қызмет көрсету, алдын ала белгіленген кесте бойынша біркелкі, 
ырғақты жұмысты қамтамасыз ету, жедел-күнтізбелік жоспарлауды және 
диспетчерлік қызметті жақсарту бойынша іс-шаралар, жабдықтың          
пайдалы жұмыс уақытын арттыру, тоқтап қалуды қысқарту арқылы жойылуы 
мүмкін. 

Өнімді емес жүктеу уақытын қысқарту. Жабдықтың өнімсіз 
жүктелу уақытына кейіннен ақау болып қалған өнімді дайындауға,               
ақауды түзетуге жұмсалған уақыт, Белгіленген технологиялық процестен 
ауытқумен байланысты уақыт жатады. Бұл уақыт шығындары                 
толығымен жойылуға жатады және өндірістік қуатты есептеу кезінде 
ескерілмейді. 

Өндірістік бағдарлама мен жабдықтың бірдей құрамымен                   
әр жұмыс орнына бекітілген бөлшектер мен операциялардың әр түрлі 
комбинациясы мүмкін. Жабдықтың жекелеген түрлері арасында жұмысты 
ұтымды бөлу кезінде жұмыстың барлық көлемін орындауға кететін жалпы 
уақыт азаяды. Бұл мәселе сызықтық бағдарламалау әдістерін қолдану арқылы 
шешіледі. 

Көмірсутектерді тасымалдау және сақтау технологиясын 
жетілдіру нәтижелері [6]: 

 айдау және сақтау көлемін сақтай отырып, компания 
қызметкерлерін қысқарту; 

 мұнай мен газды тасымалдау және сақтау көлемі мен сапасын 
сақтау кезінде құнын төмендету; 

 кәсіпорынның басқару деңгейін төмендету; 
 қаржы инвесторы тұрғысынан сату құнын арттыру; 
 саладағы бизнес құнын арттыру; 
 жоғары басшыларды басшылықтың құзыретіне жатпайтын 

«ағындыдан» босату биліктің төменгі қабаттарына 
ауыстырылады; 

 кәсіпорын рентабельділігінің өсуі. 
 

Практикалық тапсырмалар мен бақылау сұрақтары 
 
Практикалық тапсырма 4.1 

 
Негізгі құралдарды жаңарту жұмыс дөңгелегінің диаметрі 495 мм НМ 

10000 — 210 сорғысын жұмыс дөңгелегінің диаметрі 450 мм НМ 5000 — 210 
сорғысына ауыстыру болып табылады. 

Сатып алынатын сорғылардың саны-1 дана.; 
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Бөлшектелетін негізгі сорғылардың саны-1 дана.; 
Бір сорғының сатып алу бағасы-2,88 млн.тг. 
Бөлшектенетін бір сорғының бағасы-3,34 млн.тг. 
Сорғының нақты қызмет ету мерзімі-20 жыл. 
Сорғының амортизация нормасы-4%. 
Бөлшектелетін сорғының массасы-9,8 т; 
Металл сынықтарының бағасы-1500 тг./ т. 
Бұл өзгерісті бағалаңыз. 
Шешім 

Амортизациялық аударымдардың өзгеруін бағалау үшін негізгі 
құралдарды жаңартуға байланысты күрделі салымдардың шамасын есептеу 
қажет. Күрделі салымдарды есептеу (4.4) және 

ликвостдемсмрпррек КККККК  ,  

мұндағы Кпр – жаңғыртуға байланысты сатып алынатын негізгі 
құралдардың баланстық құны, млн. тг. (4.5); 

мцпр ССК  ,  
мұндағы Сц – жеткізуді ескере отырып, сатып алынатын негізгі 

құралдардың құны, млн. тг. (4.6);  
См – негізгі құралдарды монтаждауға арналған шығындар (сатып 

алынатын негізгі құралдардың жалпы құнының 60% мөлшерінде 
қабылданады), млн. тг.; 

насц ЦnС  ,  
мұндағы n — сатып алынатын сорғылар саны; Цнас — бір сорғының 

сатып алу бағасы, млн. тг. 
Сц=1∙2,88=2,88 млн. тг. 
Cм=2,88∙0,60=1,728 млн. тг. 
Кпр=2,88+1,728=4,608 млн. тг. 
Ксмр – ғимараттарды, құрылыстарды және басқа да негізгі құралдарды 

салу құны , млн. тг. (Ксмр=0); Кдем – жабдықтарды бөлшектеуге арналған 
шығындар (бөлшектелетін негізгі қорлар құнының 10% мөлшерінде 
қабылдаймыз),млн. тг. (4.7); 

Кдем=0,1∙1∙3,34=0,334 млн. тг. 
Кocт – жұмыс істеп тұрған объектінің бөлшектелетін негізгі 

құралдарының қалдық құны, млн. тг. (4.8); 
Свocт — пайдаланылатын қаражаттың қалпына келтіру құны, млн. 

тг.(4.9). 
Свocт.=1∙3,34=3,34 млн. тг. 

668,0
100

20434,334,3 


остК  млн. тг. 

Кликв – бөлшектенетін жабдықты сатудан түскен түсім былай  
бағаланады: 
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- басқа объектілерде пайдалану мүмкін болған жағдайда оның қалдығы 
бойынша; 

- егер жабдық қирап қалса, металл сынықтарының бағасы бойынша. 
Бұл мысалда бөлшектелген жабдық бөлінген, сондықтан бөлшектелген 

жабдықты жоюдан түскен кіріс берілген формула бойынша  есептеледі   
(4.10): 

Kликв=9,8∙0,0015=0,0147 млн. тг. 
Сорғыны ауыстыруға байланысты күрделі инвестициялар: 
Kрек=4,608+0+0,334+0,668+0,0147=5,62 млн. тг. 
Амортизациялық шығындардың өзгеруін мына формула бойынша 

анықтаймыз (4.11): 
А=5,62∙0,04=0,225 млн. тг. 
Осылайша, кәсіпорынның негізгі құралдарын жаңарту амортизациялық 

аударымдарды 225 мың теңгеге арттырады. 
 
 Практикалық тапсырма 4.2 
 

Өндірістік бағдарламаның еңбек сыйымдылығы 12 млн. нормо-
сағатты құрайды. Бір орташа қызметкердің тиімді уақыт қоры-1830 
сағат. Бірінші нұсқадағы нормалардың орындалу коэффициенттері-1,2, 
екіншісінде-1,5. Қызметкерлердің санын анықтаңыз және өндірістік 
бағдарламаның орындалуына нұсқалар бойынша баға беріңіз. 

Шешім 
1. Бір орташа қызметкердің тиімді уақыт қоры-1830 сағат, ал 1-нұсқада 

нормалардың орындалуын ескере отырып:  
1830*1,2=2196 сағат 

2. Екінші нұсқадағы бір орташа қызметкердің тиімді уақыт қоры: 1830 
сағат, нормалардың орындалуын ескере отырып: 1830*1,5=2745 
сағат.  

3. 1-нұсқадағы жұмысшылар саны: 12000000/2196=5464 (қызметкер.). 
4. 2-нұсқадағы жұмысшылар саны 12000000/2745=4372 (қызметкер.). 

Қорытынды: 2-ші нұсқадағы жұмысшылар саны әлдеқайда аз. 2-ші 
нұсқадағы өндірістік бағдарламаны нормаларды орындаудың жоғары 
коэффициентіне байланысты аз жұмысшылар орындайды. 
 
Практикалық тапсырма 4.3 
 

Жабдықтың құны 10000 млн. тг. Бірінші ақпаннан бастап құны 50 
млн.теңге болатын жабдық пайдалануға берілді.. бірінші маусымнан 
бастап құны 30 млн. тг. жабдық істен шықты. Өнім шығару көлемі 500 
мың тн., бағасы 1тн.-10 мың тг. Кәсіпорынның өндірістік қуаты-550 
мың тонна. Жабдықты пайдалану қарқындылығының коэффициентін 
есептеңіз және өндіріс қорларын пайдалану тиімділігіне баға беріңіз. 
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Шешім 
1. Орташа жылдық құны 

ОПФ = 10000 + (50 ∙ 11
12 ) + (−30 ∙ 7

12 ) = 10028,3 мың. тг 
2. Барлық өнімнен ақшалай түсім 
3. 500000x10000=5000000000  
4. Фо=5/10,028=0,50тг/тг;  
5. Фе=10,028/5=2тг/тг  
6. Кинт. исп. об.=500/550=0,91x100=91%  
Қорытындылар: зерттеліп отырған кәсіпорындағы қор шығару       

(0,5 ттг/тг) және қор сыйымдылығы (2 тг/тг) жеткілікті жоғары деңгейде. 
Жабдықты пайдалану қарқындылығының коэффициенті (0,91) өнім шығару 
көлемінің ұлғаюы есебінен артуы мүмкін. 

 
Практикалық тапсырма 4.4 
 
Егер баланстық (бастапқы) құны (Фб) 200 мың теңге болса, ОПФ-нің 

қалдық құнын анықтаңыз, егер қызмет мерзімі (Tсл) 10 жыл, ал жабдық 7 жыл 
бойы пайдаланылса. 

Шешім 
Фост = Фб – ОПФ ның тозудың қалдық құны × жылдық амортизация; 
Аг = На · Фб · 100%, Na = 1/Tисп, Na = 1/10 · 100 = 10%; 
Аг = (10,0 · 200 000 тг.) /100% = 20000 тг. /год. 
Тозу  = 20000 тг. · 7 лет = 140 тыс. тг. ; 
Фocт = 200 000 — 140 000 = 60000 тг. 
Қорытынды: осы МӨЗ-дің сату бағасын анықтауға негіз болатын 

МӨЗ-дің қалдық құны 60 000 теңгені құрайды. 
 
Практикалық тапсырма 4.5 
 
Кәсіпорын қызметкерлерінің орташа тізімдік саны жылына 600 адамды 

құрады. 
Бір жыл ішінде өз еркімен 37 адам жұмыстан шығарылды, еңбек 

тәртібін бұзғаны үшін 5 адам жұмыстан босатылды, 11 адам зейнетке шықты, 
оқу орындарына түсті және 13 адам арулы Күштерге шақырылды, 30 адам 
басқа лауазымдарға және кәсіпорынның басқа бөлімшелеріне ауыстырылды. 

Табу керек: 
1) кадрлардың шығу коэффициенті (%); 
2) кадрлардың тұрақтамау коэффициенті (%). 
Есептеулердің реттілігі 
1. Бір жұмысшыға бір сағаттық өндірісті есептеңіз: 

Вч = ОПм
Тч

 

мұндағы ОПм – бір айдағы өнім көлемі;  
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Тч – барлық жұмысшылар бір айда жұмыс істеген адам-сағат (жұмыс 
уақыты) саны.  

2. Өнімнің күрделілігі формула бойынша есептеледі: 

Тр = Т
ОП 

мұндағы Т – барлық өнімді өндіруге жұмсалған уақыт, адам-сағ; 
ОП – өндірілген өнімнің заттай көріністегі көлемі. 

          3. Кадрлардың тұрақтамау коэффициентін мына формула бойынша 
есептеу керек: 

Кт =
Рув
Рср

 ∙ 100 

мұндағы  Рув – жұмыстан шыққан немесе жұмыстан босатылған 
қызметкерлердің саны, адам; 

Рср-қызметкерлердің орташа саны, адам. 
4. Кадрлардың шығу коэффициенті мына формула бойынша 

есептеледі: 

Кв =
Рув
Рср

 ∙ 100 

мұндағы  Рув – жұмыстан босатылған қызметкерлердің саны, адам 
 
5. Қызметкерлердің орташа тізімдік санының көрсеткіші мына формула 

бойынша анықталсын: 
а) бір ай ішінде 

Рср = 𝛴𝛴ЧР
𝑛𝑛  ∙ 100 

мұндағы ЧР – айдың барлық күнтізбелік күндеріндегі тізімдік 
құрамдағы қызметкерлер санының сомасы; n-ай күндерінің күнтізбелік күні. 

б) жыл ішінде 

Рср = Р1 + Р2 … … +Р12
12   

мұндағы Р1, Р2, …, Р12 – ай бойынша қызметкерлердің орташа 
тәуліктік саны. 

 
 
Бақылау сұрақтары 
 

1. Кәсіпорын ұғымын экономика субъектісі ретінде тұжырымдаңыз. 
2. Кәсіпорындар қандай белгілерге сәйкес жіктеледі? Оларға сипаттама 

беріңіз. 
3. Кәсіпорын құрылысының өндірістік және ұйымдастырушылық 

құрылымы дегеніміз не? 
4. Кәсіпорындағы маркетингті басқару жүйесінің негізгі элементтерін 

сипаттаңыз. 
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5. Өндіріс процесінің тұжырымдамасын анықтаңыз және оның 
құрылымын сипаттаңыз. 

6. Өндірісті ұйымдастырудың негізгі принциптері қандай? 
7. Кәсіпорынның өндірістік құрылымының құрамдас элементтері қандай 
8. Кәсіпорын кірісінің құрамдас бөліктері қандай? 
9. Табыстылықты анықтаңыз және оның негізгі көрсеткіштерін атаңыз. 
10. Пайда мен кірісті арттырудың негізгі бағыттары және осы процеске 

әсер ететін факторлар қандай? 
11. Еңбек ресурстары дегеніміз не және халықтың қандай санаттары оларға 

жатады? 
12. Еңбекті ұйымдастыру және нормалау әдістері қандай? 
13. Сіз жалақының қандай формалары мен жүйелерін білесіз? 
14. Еңбек өнімділігі ұғымына анықтама беріңіз. Оны өлшеу үшін қандай 

көрсеткіштер қолданылады? 
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Глоccарий 
 

Автожанармай құю станциясы (АЖҚС) - бұл автомобильдерді 
отынмен қамтамасыз ететін шағын тарату мұнай базасының бір түрі. 

Байпас (ағыл. bypass - айналып өту) - штаттан тыс (авариялық) жай-
күй немесе өзге де мақсаттар басталған кезде жүйенің жұмыс істеуін міндетті 
түрде қамтамасыз етуге арналған резервтік жол, қосалқы маршрут. 

Ернеуше - қажетті мөлшердегі резервуар қабырғасының жиектері, 
сондай-ақ резервуардың металл конструкцияларының элементі. 

Резервуардың «үлкен тынысы» мұнай өнімін резервуарға айдау 
кезінде немесе оны айдау кезінде пайда болады. Резервуарға айдау кезінде 
газ кеңістігіндегі қысым жоғарғы критикалық мәнге дейін артады және бу 
мен ауа қоспасы атмосфераға тыныс алу немесе қауіпсіздік клапандары 
арқылы шығарылады. Сору кезінде, керісінше, резервуарда вакуум пайда 
болады және клапандар арқылы атмосферадан ауа резервуарға түседі. 

Мұнай өнімінің түрі-бір маркаға кіретін, бірақ әр түрлі мәні бар, СТ 
сапа көрсеткіштерінің бірі бойынша өнімдер жиынтығы (жазғы бензин, 
қысқы бензин, жазғы дизель отыны, қысқы дизель отыны, арнайы дизель 
отыны және т.б.). 

Жарқыл-қысқа мерзімді көрінетін жарқылмен бірге ұшатын зат 
буларының ауамен тез жануы. 

Гистерезис- (грек. hysteresis) - артта қалу, кешеуілдеу) - дененің жай-
күйін сипаттайтын физикалық шама (мысалы, магниттелу) сыртқы 
жағдайларды сипаттайтын физикалық шамаларға (мысалы, магнит өрісіне) 
әркелкі тәуелді болатын құбылыс) 

Дедвейт - (ағыл. deadweight) - тоннамен өлшенетін, кеменің ауыспалы 
жүктері массасының сомасына тең шама, яғни кеме тасымалдайтын пайдалы 
жүк массасының, отын, май, техникалық және ауыз су массасының, жүгі бар 
жолаушылар массасының, экипаждың және азық-түліктің жиынтығы 

Мұнай өнімдерінің базасы-Қазақстан Республикасының Техникалық 
реттеу саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін, мұнай 
өнімдерін қабылдауға, сақтауға, тиеп-жөнелтуге және өткізуге арналған 
технологиялық жабдықты, резервуар паркін, техникалық құрылғылар мен 
коммуникацияларды қамтитын ғимараттар мен құрылыстар кешені. 

Мұнай өнімдерін өндіру және олардың айналымы жөніндегі 
бірыңғай дерекқор – өз құзыреті шегінде мұнай өнімдерін өндіруді және 
олардың айналымын мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік 
органдардың әкімшілік деректері негізінде қалыптастырылатын мұнай 
өнімдерін өндіру және олардың айналымы жөніндегі электрондық дерекқор. 

Мұнайды есепке алудың ақпараттық жүйесі – мұнайды өндіру, 
өндіру, дайындау, өңдеу, тасымалдау, сақтау, өткізу, тиеп-жөнелту, ысырап 
ету, Қазақстан Республикасының аумағына әкелу және Қазақстан 
Республикасының аумағынан әкету көлемдері туралы ақпаратты қамтитын 
жүйе, сондай-ақ осындай ақпаратты жинауды, өңдеуді, сақтауды және 
пайдалануды қамтамасыз ететін бағдарламалық-техникалық құралдар. 
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Кавитация-бұл сорғылардағы проблемалардың негізгі көзі, себебі 
мұнайда әрдайым еріген газдың белгілі бір мөлшері бар. Сұйықтық 
қозғалғанда, онда сирек аймақтар пайда болуы мүмкін, нәтижесінде 
көпіршіктер пайда болады. Ағынмен жоғары қысым аймағына түскенде, 
көпіршіктер бұралып, сорғының, ұлулардың және т.б. жұмыс 
доңғалақтарының бетін бұзатын энергия шығарады, бұл энергия сонымен 
қатар сорғының қозғағышына, білікке, тығыздағыштарға, мойынтіректерге 
таралатын діріл тудыратын соққы толқындарын тудырады, олардың тозуын 
арттырады. 

Кавитация қоры -сорғыға кіретін сұйықтықтың сұйық күйі 
сақталатын минималды қысым. 

Есепке алудың бақылау аспаптары – мұнай өнімдерінің сандық 
және сапалық сипаттамаларын айқындайтын, мұнай өнімдерін 
өндірушілердің өндірістік объектілерінде және автожанармай құю 
станцияларында (жылжымалы үлгідегі автожанармай құю станцияларынан 
басқа) орнатылған мұнай өнімдерін өндіру және олардың айналымы 
саласындағы бақылау есептеу аспаптарының деректерін мұнай өнімдерінің 
айналымы саласындағы уәкілетті органға кейіннен нақты уақыт режимінде 
нақты уақыт режимінде беру мақсатында есепке алуды жүргізуге арналған 
техникалық құрылғылар), Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін 
қамтамасыз ету саласындағы заңнамасына сәйкес қолдануға рұқсат етілген. 

Түпкі тұтынушы-мұнай өнімдерін одан әрі сату мақсатынсыз сатып 
алатын жеке және заңды тұлғалар. 

Компаундирлеу-берілген сападағы мұнай өнімін алу мақсатында екі 
немесе бірнеше компоненттерді араластыру, оның ішінде қоспалар, қоспалар 
енгізу. 

Компримирлеу (фр. comprimer-сығу, қысу) - газды өнеркәсіптік 
өңдеу және дайындау технологиясы (сығу), компрессордың көмегімен газ 
қысымын арттыру. Көмірсутекті газдарды магистральдық құбыржолдары 
арқылы тасымалдау, қойнауқаттық қысымды ұстап тұру үшін (мұнай 
конденсатының берілуін ұлғайту мақсатында), жерасты газ қоймаларын 
толтыру процесінде және газдарды сұйылту кезінде оларды мұнай-газ 
құрылымдарына айдау кезіндегі негізгі операциялардың бірі болып 
табылады. 

Резервуардың «кіші тынысы» - бұл резервуардан көмірсутектер 
буларының шығарындылары және қоршаған орта температурасының тәулік 
ішінде ауытқуы кезінде резервуарға ауа жіберу. Күндізгі уақытта 
резервуардағы қоршаған орта мен өнімнің температурасы жоғарылайды, 
нәтижесінде резервуардың ішінде өнім көлемі артады, булану қарқындылығы 
жоғарылайды және газ кеңістігіндегі Бу қысымы артады. 

Мұнай өнімінің маркасы-құрамы мен қасиеті нормативтік-
техникалық құжаттамамен регламенттелген жеке мұнай өнімі (атауы, 
нөмірлік немесе әріптік белгіленуі) (А-6 бензині, Аи-93 бензині, "л" дизель 
отыны, "З" дизель отыны, ко-30 жарықтандырғыш керосин, КО-25 
жарықтандырғыш керосин, ТПБ тұрмыстық пеш отыны және т.б.). 
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Резервуардың «өлі» қуысы-тұрақты Қабылдау-тарату келте 
құбырларын, клапандарды немесе өзге де құрылғыларды пайдалана отырып, 
сұйықтықты жіберуді (қабылдауды) жүзеге асыруға болмайтын 
резервуардың төменгі бөлігі. 

Метрошток-әртүрлі мұнай өнімдері немесе басқа сұйықтықтар бар 
таяз ыдыстардың толтырылу деңгейін өлшеуге және жедел анықтауға 
арналған арнайы өлшеу құралы. 

Метанол СН3ОН (метил спирті, карбинол) - иісі мен дәмі бойынша 
этил спиртіне ұқсайтын түссіз мөлдір сұйықтық, газ ұңғымаларындағы, 
шлейфтердегі, газ дайындау қондырғыларының, магистральдық және тарату 
газ құбырларының, сұйытылған көмірсутек газдарын сақтау жүйелерінің 
аппараттары мен басқа да жабдықтарындағы гидраттың пайда болуын немесе 
кристалл гидратты тығындардың бұзылуын болдырмау құралы ретінде, 
сондай-ақ коррозия, тұз тұндыру, деэмульгаторлар және т. б. 
ингибиторларының еріткіші (тасымалдаушысы) ретінде технологиялық 
қажеттіліктерге пайдаланылады. Оның тығыздығы 20 ° C-та 0,791-0,792 г / 
см3, қайнау температурасы 64,0°C-тан 65,5°C-қа дейін, спирттерде және 
басқа органикалық қосылыстарда ериді, барлық жағынан сумен араласады; 
тұтану температурасы 6 ° C, булану кезінде жарылғыш. 

Серпімді элементтердің сызықты емес болуы - заттардың 
қасиеттерімен немесе геометриялық ерекшеліктерімен байланысты болуы 
мүмкін. Сызықтық емес себептер кіріс шамасын оның өзгеруімен және 
серпімді сезімтал элементтер материалының серпімді жетілмегендігімен 
екіұшты қабылдау болуы мүмкін. 

Мұнай-бұл майлы сұйықтық болып табылатын минерал. Бұл жанғыш 
зат, көбінесе қара түсті, бірақ әртүрлі аудандардағы мұнай түстері әртүрлі. 
Ол қоңыр және шие, жасыл, сары және тіпті мөлдір болуы мүмкін. Химиялық 
тұрғыдан алғанда, мұнай-бұл күкірт, азот және басқалары сияқты әртүрлі 
қосылыстардың қоспасы бар көмірсутектердің күрделі қоспасы. Оның иісі де 
әртүрлі болуы мүмкін, өйткені ол хош иісті көмірсутектердің, күкірт 
қосылыстарының болуына байланысты. 

Мұнай-газ құбырлары-мұнай мен газды тасымалдауға арналған 
құбыржолдар, оның ішінде магистральдық құбыржолдар, құрама коллектор 
режимінде жұмыс істейтін құбыржолдар, сондай-ақ құбыржолдар жүйесі не 
оның жекелеген бөліктері, бақылау және оқшаулау жүйелері, 
электрохимиялық қорғау жүйелері арқылы тасымалданатын заттарды 
тазарту, сепарациялау және сұйылту жөніндегі жабдық пен тетіктер және 
осындай құбыржолдарға қызмет көрсетуге арналған өзге де жабдық. 

Мұнай өңдеу зауыты (МӨЗ) – негізгі функциясы мұнайды бензинге, 
авиациялық керосинге, мазутқа, дизель отынына, майлау майларына, 
жағармайларға, битумдарға, мұнай коксына, мұнай химиясына арналған 
шикізатқа қайта өңдеу болып табылатын өнеркәсіптік кәсіпорын. 

Нефтеденсиметр-мұнай мен мұнай өнімдерінің тығыздығын анықтауға 
арналған ареометр. 
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Кері клапан-технологиялық жүйеде орта ағынының бағытын өзгертуге 
жол бермеуге арналған қорғаныс құбыр арматурасының бір түрі. 

Газды одоризациялау-оған арнайы компоненттерді (одоранттарды) 
енгізу арқылы ерекше иіс беру. Табиғи газдың иісі мен түсі жоқ, осыған 
байланысты ағып кетуді уақтылы анықтау үшін ол иістендірілген. 

Одорант (лат. odor-иіс) - иіс беру үшін газға қоспа ретінде 
пайдаланылатын зат. Ең жиі қолданылатын одоранттар - өткір жағымсыз иісі 
бар күкірт бар органикалық қосылыстар, негізінен меркаптандар мен 
акролеин, сульфидтермен меркаптан қоспалары. 

Октандық Сан (ОС) - отынның детонация кедергісінің көрсеткіші. OС 
қаныққан көмірсутектердің (пропан, н-бутан, изобутан және т.б.) көбеюіне 
байланысты өседі. 

Өндіріс паспорты-мұнай өнімдерін өндірушінің өндірістік 
қуаттарының көрсеткіштерін, оның негізгі сипаттамаларын көрсететін, 
өндірістің технологиялық процесін сақтау үшін қолда бар жабдықты 
пайдалануды регламенттейтін, белгіленген нысандағы құжат. 

Мұнай өнімі сапасының паспорты-отынның негізгі 
сипаттамаларының мәндері көрсетілген құжат. 

Мұнайды айдау-бастапқы мұнай өнімдерін алу мақсатында мұнайды 
қайта өңдеу. 

Мұнайдағы ілеспе компоненттер-мұнай мен қойнауқаттық суларда 
кездесетін, технологиялық тұрғыдан оларды алуды талап ететін пайдалы 
қазбалар мен әртүрлі қосылыстар. 

Тірек-бұл құбырдың осінен төмен, резервуарлық паркке жақын 
орналасқан тік сорғы, ол жанармай паркінен мұнай беру арқылы негізгі 
сорғының қажетті тіреуін қамтамасыз етеді. 

Жеңіл мұнай өнімдері-жеңіл мұнай өнімдерінің жалпыланған атауы, 
бензиндер, нафту (тауарлық бензиндердің құрамдас бөлігі ретінде 
қолданылады), керосиндер, жеңіл пеш отыны, дизель отыны. Бензиндер 
Іштен жанатын (ұшқыннан) поршеньді қозғалтқыштарда қолдануға арналған. 
Дизель отыны-мұнайды тікелей айдаудың керосин-газойль фракцияларынан 
алынатын отын. Дизель отынының негізгі көрсеткіші-бұл жану камерасында 
отынның тұтану қабілетін сипаттайтын цетан саны (Л-45). 

Сұйытылған табиғи газ (СТГ) - сақтауды және тасымалдауды 
жеңілдету үшін -160°C дейін салқындату жолымен жасанды түрде 
сұйытылған табиғи газ. СТГ-түссіз, иіссіз сұйықтық, оның тығыздығы судың 
тығыздығынан 2 есе аз. 75-99% Метаннан тұрады. Қайнау температурасы-
158 ... -163°C. сұйық күйде жанғыш емес, улы емес, агрессивті емес. 
Пайдалану үшін бастапқы күйіне дейін булануға ұшырайды. 

Сұйытылған көмірсутекті газ (СКГ) - пропан, қалыпты Бутан, 
изобутан, пропилен, этан, этилен және басқа көмірсутектердің қоспасы. Ол 
мұнай өңдеу зауыттарында немесе мұнай мен табиғи газ өндіру кезінде 
мұнай өңдеу өнімі ретінде алынады. 

Мұнай өнімінің сорты-сапа көрсеткіштерінің (этилденген бензин, 
этилденбеген бензин, қаныққан бу қысымы 500 мм рт.ст. болатын жазғы 
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бензин) жол берілетін ауытқуларына байланысты нормативтік құжаттамада 
белгіленген САПАНЫҢ бір немесе бірнеше көрсеткіштері бойынша белгілі 
бір түрдегі мұнай өнімінің градациясы. ст., қаныққан бу қысымы 700 мм рт. 
ст. қысқы бензин. ст., құрамында 0,5% күкірт бар дизель отыны, тұтқырлығы 
3,5 сст дизель отыны және т. б.) 

Тұтану температурасы-бұл стандартты жағдайда қыздырылған мұнай 
өнімі бу шығаратын температура, ол қоршаған ауамен бірге жалын түскен 
кезде жанатын жанғыш қоспаны құрайды. 

Мұнай құю терминалы-бұл кез-келген көлікпен келетін мұнай 
өнімдерін қабылдайтын және тиейтін кешен. Терминалды мұнай өнімдерін 
уақытша сақтау үшін де пайдалануға болады. Мұнай құю терминалы: 
резервуарлардан, құбырлардан, қорғау және есепке алу тораптарынан; 
тазарту жөніндегі құрылыстардан; шлангілеу құрылғыларынан; қосалқы 
құрылыстардан; диспетчерлік жүйелерден (деректерді басқаруды және 
жинауды жүзеге асырады) тұрады. 

Қара мұнай өнімдері-мазуттардың барлық түрлері (от жағу, Флот), газ 
турбиналық, мотор отындары, дистиллят майлары, сондай-ақ вакуумдық 
газойлдар, гудрондар мен битумдар. Мұндай өнімдер қара түсті, өйткені 
олардың құрамында бастапқы және қайталама өңдеудің ауыр қалдықтары 
бар. 

Цетан саны (ЦТ) - бұл отынның тұтануы кешіктірілетін уақыт 
аралығы туралы ақпарат. 

Жол өтпесі-4-қадаммен теміржол төсемінің бойында орналасқан 
жиынтық...Жалпы коллекторлармен және персоналды ауыстыруға арналған 
алаңмен қосылған 6 м төгу-құю құрылғылары. 
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Қорытынды 
 

Оқу құралында ұсынылған материалдар дәйекті түрде 4 бөлімде 
баяндалған. Нұсқаулықта алғы сөз, негізгі бөлім, қорытынды, глоссарий және 
пайдаланылған ақпарттың тізімі бар. 

Бірінші бөлімде мұнайдың, мұнай өнімдері мен газдың негізгі 
қасиеттері туралы мәліметтер және осы өнімнің көлемін, деңгейі мен 
шығынын өлшеу үшін сапасына қойылатын талаптар, есептеу және өлшеу 
операциялары үшін, сондай-ақ мұнай мен газды тасымалдау, сақтау үшін 
қолданылатын физиканың, термодинамиканың негізгі заңдары бар. Есепке 
алу-өлшеу операцияларын жүргізу үшін есепке алу әдістері, өлшеу 
құралдары, тасымалданатын және сақталатын өнімнің әртүрлі параметрлерін 
өлшеу әдістемесі қарастырылған. Сондай-ақ, қабылдау және беру 
ерекшеліктері, мұнай мен газдың мөлшері мен сапасын есепке алу 
қарастырылған. Бұл білім маманға мұнай, мұнай өнімдері мен газды 
қабылдау, жіберу және талдау процесінде қажет. 

Екінші бөлімде мұнай, мұнай өнімдері және газ тасымалының барлық 
түрлері көрсетілген. Көліктің әр түрінің артықшылықтары мен 
кемшіліктеріне талдау жасалды. Мұнай, мұнай өнімдері мен газдың құбыр 
көлігін таңдауға техникалық-экономикалық негіздеме берілді. 
Магистральдық құбырлардың желілік құрылыстарының құрамы, олар үшін 
материалдар мен жабдықтар, Айдау жүйелері, сондай-ақ жоғары тұтқыр және 
тез қататын майларды айдау ерекшеліктері қарастырылады. Мұнай, мұнай 
өнімдері мен газды құбыржолдар арқылы қабылдау, айдау бойынша 
технологиялық процесті бақылау және басқару жүйелеріне талдау берілген. 
Технологиялық процесті бақылау және басқару жөніндегі маманның 
функциялары қарастырылады. 

Үшінші бөлім мұнай, мұнай өнімдері мен газды сақтау және бөлу 
ерекшеліктерін зерделеуді көздейді. Бұл бөлімде мұнай базалары, газ 
қоймалары өнімді сақтау және тарату объектілері ретінде, сондай-ақ оларға 
орнатылған жабдықтарды жіктеу, орнату және пайдалану қаралады. 

Төртінші бөлімде қазіргі заманғы кәсіпорын қызметінің экономикалық 
негіздері, Мұнай-газ саласындағы қазіргі заманғы өндірісте бизнес-
процестерді қалыптастыру мен іске асыруды ұйымдастырудың негіздері мен 
практикасы туралы ақпараттық материалдар бар. 

Әр бөлімде студенттерге курстық және дипломдық жобалар бойынша 
есептеулер жүргізуге мүмкіндік беретін шешімдері мен бақылау сұрақтары 
бар практикалық тапсырмалар бар. 

Оқу құралы техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының білім 
алушыларына, сондай-ақ теориялық және практикалық сабақтарды 
ұйымдастыру үшін арнайы пәндер оқытушыларына арналған, мұнай-газ 
саласының инженерлік-техникалық қызметкерлеріне де пайдалы болуы 
мүмкін. 
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