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Кіріспе 

 

Адамдар мен жануарлардың тіршілігі, кез - келген технологиялық 

әрекеттер қоршаған ортаға қандайда болмасын әсер ететін әртүрлі 

қалдықтардың түрлерінің пайда болуына сөзсіз алып келеді. Инженерлік 

экологияның міндеттерінің бірі – табиғатта бұл әсер етулердің мүмкіндігінше 

біркелкі болуы және қайтымсыз құртатын өзгерістерді тудырмайтындай жасау 

керек. 

Жоғары улылықтарынан қалдықтардың көп түрлері қала және ауыл 

тұрғындары, қоршаған орта үшін үлкен қауіп тудырады. Қауіпсіздіктің сәйкес 

ескерту шараларын сақтамай оларды тіпті қаттау немесе жерге көму табиғат 

және адам үшін қиын салдарларға және экологиялық шығынға әкелуі мүмкін. 

Әсіресе бұл радиоактивтік, жарылылысқа қауіпті қалдықтарға, жеңіл ұшатын 

уландырғыш заттарға қатысты.  

Сонымен бірге кейбір қалдықтар өзінің химиялық құрамы және 

физикалық жағдайы бойынша зиянсыз болып табылады, оларды көміп, 

теңіздер мен мұхиттарға батыруға болады. 

Қалдықтардың пайда болу мен оларды пайдалану мәселелері алуан 

түрлі. Өндірістік және тұтыну қалдықтары екінші реттік материалдық және 

энергетикалық ресурстардың бағалы түрлері болып табылады. Оларды алу 

үшін арнайы геологиялық ізденістерді жүргізудің, тау-кен өндіру кәсіпорнын 

салудың, технологиялық және энергетикалық шикізатты үлкен қашықтыққа 

тасмалдаудың еш қажеттілігі жоқ. Екінші реттік материалдық және 

энергетикалық ресурстар көп жағдайларда ірі өндіріс орталықтарында пайда 

болады, онда оларды қайта қолдану үшін принциптік мүмкіндіктер бар.  

Өндірістік нысандардың кері әсер етулерінен қоршаған ортаны қорғау 

мәселелерінің радикалды шешімдері қалдықсыз және аз қалдықты 

технологияларды кеңінен қолдану кезінде мүмкін. Тазарту құрылғыларын 

және құрылыстарды пайдалану улы тасталымдарды толық оқшаулауға 

мүмкіндік бермейді, ал тазалаудың заманға сай жүйелерін қолдану кейбір 

жағдайларда техикалық мүмкін болсада, әрқашанда тазалау үрдісін іске 

асыруға кететін шығынның экспоненциалды өсуімен қоса жүреді. 

Сәйкесінше, альтернативті шешім табу керек, нақты айтқанда – аз қалдықты 

және ресурсты үнемдейтін технологияны енгізу.  

Қазіргі уақытта БҰҰ ЕЭК шешіміне және аз қалдықты және қалдықсыз 

технологиялар мен қалдықтарды қолдану туралы Декларацияға сәйкес 

қалдықсыз технологиялардың келесі тұжырымдамасы қабылданған. 

«Адамның тұтыну аумағында табиғи ресурстарды және энергияны неғұрлым 

тиімді пайдалануды қамтамасыз ету және қоршаған ортаны қорғауда, 

қалдықсыз технология білімді, әдістерді және тәсілдерді іс жүзінде қолдану 

болып табылады». 
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1 дәріс. Қоршаған ортаның тұрақтылығы және қауіпсіздігі, 

қалдықтар түсінігі. Қалдықтарды қайта өңдеу тәсілдері 
 

Дәріс мақсаты: жалпы қалдықтар жайлы ақпарат, адамның қоршаған 

ортаға әсері, яғни оның антропогендік қозғалысы, сонымен қатар 

қалдықтардың негізгі түрлері мен қайта өңдеу принципі. 

 

Қазіргі уақытта нарық жағдайына байланысты қалдықтар өндірісі және 

қолданылуы шынайы экологиялық зардаптың бар екенін көрсетеді. Олардың 

пайда болу көлемі жайындағы ақпарат бойынша қолданылуы, 

зиянсыздандырылуы және жерленуі нақты көрсеткіш ретінде 

қарастырылмайды, егер өндірістік және химиялық өндіріс қалдықтарын 

назарға алсақ, мемлекеттік статистикалық ақпарат тіпті жоқ, не нақты 

көрсетілмейді.  

Халық шаруашылық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін әр жыл 

сайын әр жан басына шаққанда, шаруашылық айналымына 20 тоннаға дейін 

табиғи шикізат бөлінеді. Өндірісте шығынның 70% шикізатқа, 

материалдарға, жанармай мен энергияға тиесілі. Әрдайым табиғи ресутардың 

жетіспеушілігінің өсуіне байланысты тиімді, кешенді және экономиялы түрде 

қолданылуы, металл көлемі және энергия көлемінің төмендетілуі өнеркәсіпте 

маңызды роль ойнайды. Қалдықсыз және аз қалдықты өндірісті жасау 

барысында әрқашанда бар технологияны жақсартып, принциптік жаңа 

технологиялық процестер мен сызбаларды құрастырып отыруды қажет етеді, 

олардың жүзеге асырылуы кезінде пайда болатын қалдықтар көлемі 

төмендейді немесе олар түбегейлі жойылады.  

Өндірістің қалдықтары – өнімді өндіру кезінде және түгел немесе 

бөліктене қолдануда өзінің тұтыну қасиетін жоғалтқан шикізаттар, 

материалдар немесе жартылай фабрикаттар қалдықтары.  

Қалдықтар – қатты, сұйық және газ тәрізді болады. Қалдықтар 

классификациясы: тұрмыстық (коммуналды), зиянды (қауіпті), өндірістік 

(өнеркәсіптік) және құрылыстық. 

Тұрмыстық (коммуналды ) – бұл қатты қалдықтар, тұрмыстық кәдеге 

жаратуға келмейтін, тұрмыстық заттарды амортизациялау нәтижесінде және 

адамның өз өмірінде (оған моншалар, кір жуылатын жер, асханалар, 

дәріханалар және тағы басқалар) пайда болады. 

Қазақстанда қалыптасқан су ресурстарының тапшылығы (шамамен 60 % 

басқа елдер), ауылшаруашылықта беткі және жерасты суларын үнемді 

қолдануды қажет етеді. Бұл сулар ереже бойынша алдын ала өңделуі керек, 

олардың сапа талаптарын қанағаттандыру мақсатында көрсетіледі. 

Табиғи сулардың сапасының нашарлануына атмосфераның ластануы да 

ықпал етеді. Кей кезде олар су қоймасының ластануының 15-20% құрайды. 

Табиғи судың ластағышының санына сулы көліктерді, ағаш ағызу және оның 

жұмысына лайықты, тау үймелері зерттемесін және т.б. жатқызуға болады. 
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Сапасына қарай сулар маңызды дәрежеде су шаруашылығы іс-шараларына, 

сонымен қатар әр түрлі мелиоранттық жұмыстарына ықпалын тигізеді. 

Гидрохимиялық және гидробиологиялық ағын сулардың және су 

айдындардың режиміне, бөгендердің пайда болуына айрықша әсерін тигізеді. 

Коммуналдық қалдық суларға топталған және жинақталған фекалды 

ағындармен қатар жинақталмаған және топталмаған фекалды ағындарда 

жатады. Басты рөлді нөсерлік ағындар ең үлкен шамасына жетуі мүмкін, 

бастапқы кездегі ластанулардың концентрациялары атқарады.  

Жыл сайын әлемнің қалаларында 500 млн.т. шамасында қатты 

тұрмыстық қалдықтар, сонымен қатар АҚШ-та - 150 млн.т. шамасында, 

Жапонияда - 72 млн.т. пайда болады. Әлемнің әр түрлі аймақтарында қатты 

тұрмыстық қалдықтар (күніне шаққанда кг/адам) мынаны құрайды: Солтүстік 

америкада – 1,75; Еуропада – 1,1; Азияда – 0,6 және Африкада – 0,4; Россияда 

бір тұрғынының тұрмыстық қалдығы - 1,4. 

Қазақстан Республикасында жинақтау жер ауданының 250 мың. га 

алады. Өндірістік әдіспен 3,5%  ғана өңделеді, ал қалғандары полигондар мен 

қоқыстарға рұқсатсыз шығарылады. 

Өндірістік қалдықтар – бұл толығымен немесе жартылай бастапқы 

тұтынушылық қасиеттерінен айырылған шығарындылар мен тастандылар. 

Оларға өнімінің өзі, энергетикалық тастандылар, жартылай фабрикаттар 

жатады.  

Мысал ретінде отын өндірісінде қандай жер аумақтары қатты 

тастандылармен бос еместігін көруге болады. Олар ең маңызды болып 

саналады. Жыл сайын Қазақстан Республикасының шахталары жер бетіне 18 

млн м
3
 шахталық жыныстар шығарады. Жер астындағы өндіруде 1 млн.т. 

көмір айналымнан 7-8 га жер бөлектенеді, сол кезде 550 га шамасында 

ауылшаруашылық жер бұзылады.  

Қазір Қазақстандық үймелердің ауданы 20 мың га өсті, территорияға 

жақын санитарлық аумақты ескеретеін болса, бөлектенген жерлердің жалпы 

ауданы 55 мың. га өсті. Одан басқа, сол бұзылған жерлерде рекультивация 

жүргізілмейді, бұл жерлер эрозиялық процесс зоналарының орталығы болып 

табылады, олар жер телімдерінің саласынан шығарылады. Сонымен қатар, тау 

жыныстарының жылжуы мен деформациясына байланысты жер бетіндегі 

негативті өзгерістерді есімізден шығармауымыз керек.  

1 кВт тағайындалған қуаттағы ЖЭБ 500 кг күл қоқыстарын, 75 кг күкірт 

оксидін және 10 кг азот оксидін тастайды. Актитвті ластану зонасы 

үймелердің периметрінен 2 км дейін таралады, ал күшті жел аудандарында 10-

12 км және одан да көп мәнге жетуі мүмкін. Шығарынды деңгейі бойынша 

атмосфераға қауіпті заттардың көмір өнеркәсібінде, сондай-ақ жылу 

энергетикасында, халық шаруашылығы саласында бірінші ондыққа кірді. Тек 

бір күйдіретін пештер цемент өнеркәсібінде 1 сағ. атмосфераға 100 кг шаң 

шығарады. 

Қауіпті өнеркәсіп болып керамзиттік тастар, перлитті құм, гипсті 

өнімдер және көптеген басқа да материалдар саналады. Атмосфераға қанша 
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шаңдар түсетінін тас өнімі, таулық құнарлы өнеркәсібі, даярлаушы 

цехтарындағы әр түрлі материалдардағы помол және ораушыны жасайды. 

Шаңдардан басқа, өнеркәсіп өндірісінде құрылыс материалдарының 

тастандылары да бар, есептеуімізше он миллион тоннаға дейін өнім 

карьераларында және табиғи тастардың көбеюіне әкеледі.     

Өнеркәсіпте тастандылардың айрықша тобы – энергетикалық, жылу 

энергиясы түріндегі, шу, радиоактивті сәулеленулер болып табылады. 

Барлық тастанды түрлерінің өндірілуі мен қолданылуын екіншілік 

ресурстарға бөлуге болады, оларды қайта өңдеу жоспарланады және 

тастандылар, экономикалық дамудың осы кезеңінде жөнсіз өңдейді және 

өнеркіспке қайтып келмейтін шығындар алып келеді.  

Өндірістік тасталымдарды өңдеу тиімсіз болса немесе қоршаған ортаға 

қауіп төндірмесе жерге көміледі.   

Өндірістік кәсіпорындардың сұйық тасталымдары – бұлар, сұйық 

фазалардан тұратын және құрамында тұз, сілті, қышқыл сонымен қатар 

дисперсиялық қоспалардан тұратын қалдықтар. Қышқылдар, сілтілер, 

хлоридтер, фторидтер, бромидтер және т.б. құрамды болғандықтан, олар 

арнайы өңдеулерді қажет етеді. 

Құрылыс қалдықтары өндірістік жер жұмыстарында, монтаждық-

ғимараттардың темір бетондық конструкциялары және бөлшектерінің 

жиындарында, әктеуші және жеке жұмыстарда қарастырылады. Бұл 

тастандылар толығымен цемент өнеркәсібінде, бәрімізге мәлім, силикатталған 

және балшықты кірпіштерде пайдаға асады, мұндай материалдардың өзіндік 

құны  классикалық шикізат материалына қарағанда 2-3 есе аз. 

Қауіпті тастандылар тірі организмдердің денсаулығына, адамдарды 

қосқанда және қоршаған табиғи ортаға айрықша қауіп төндіреді. Мұндай 

тастандыларға әр түрлі ауыл шаруашылығында қолданылмаған химикаттар, 

өнеркәсіп өндірісіндегі тастандылар, канцерогенді және мутациялық заттары 

бар, гальваникалық шламдар, коксохимиялық зауыттардағы шламдар және 

т.б. жатады.  

АҚШ-та, мысалы, 41% қатты тұрмыстық тастандылар өте қауіпті 

тастандылар ретінде классификацияланады, ал Венгрияда - 33,5%, Францияда 

- 5%, Ұлыбританияда - 3% және Жапонияда 0,3% ғана құрайды. Россияда 

қауіпті тастандыларға қатты тұрмыстық тастандылардың 10% жатады. Оған 

қарамастан, берілгендер бойынша, токсинді тастандылар саны өседі. АҚШ - 

та жүргізілген есептеулер бойынша, мемлекет шекарасының 32 мыңға жуық 

потенциалды түрдегі қауіпті жерлеулер бар. Нидерландыда 4 мың жерлер, 

кішігірім Данияның өзінде олардың саны 3,2 мың құрайды. Россия 

қоймаларында, көмулерде, полигондарда 2 млрд.т. токсинді тастандылар 

жинақталған, соның ішінде 95% өндірістік түрлер (мұнайхимия, металлургия, 

көмір өнеркәсібі). XXI ғ. Қазақстан Республикасында улы өндірістік 

қалдықтарды залалсыздандыру және жерлеу бойынша кәсіпорындар және 

полигондар іс жүзінде жоқ, осы мақсат үшін арналған құрылғылар 

шығарылмайды. 
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Қалдықтарды өңдеудің тәсілдері. Қазіргі уақытта қалдықтарды өңдеудің 

тәсілдерінің саны жетерлік. Қалдықтарды тазалау тәсілі бұрыннан бері 

қолданылып келуде:  

1) Әр түрлі шешімдердің көмегімен тұндырғылардан тұнба алынады да 

арнайы полигондарда немесе үйінділерде жинақталады. 

2) Жерлерді суландыру көмегімен, яғни арнайы дайындалған жерлерге 

қалдық суларды ағызу, онда олар құмды грунт арқылы өткізіп сүзгілейді және 

тұндырады.   

3) Қалдық суларды әр текті тұндырулардың (ізбестас, темір және 

алюминий тұздары) көмегімен химиялық тазарту. 

4) Биологиялық тұнбаны тиімді пайдалану мүкіндіктері ашылғаннан 

кейін, жаңа қалдық суларға биологиялық тұнбаларды қайтаруға, оларды 

процестен толық алмауға негізделген жаңа технологияларды жасау басталды. 

5) Физикалық-химиялық тазарту әдісін қолдану өндірістік қалдық 

сулардағы нақты жойылатын заттар: қауіпті компоненттерді бейтараптау, 

оларды флокулациялау және тұндыру, қалдық суларды жұмсарту, 

механикалық тазарту, физико-химиялық әдістермен тұндыру және қалдық 

суларды қышқылдық тазартулар. 
 

2 дәріс. Заттардың түрленуі. Қалдықтарды кәдеге жарату. 

Органикалық қалдықтардың биологиялық құлдырауы 
 

Дәрістің мақсаты: қалдықтарды пайдаға асыру, олардың түрлері туралы 

жалпы мәліметтермен, сонымен бірге фотохимиялық реакциялар өтуі кезінде 

атмосферада немесе суда пайда болатын физико-химиялық процестермен 

танысу. 

 

Заттардың түрленуі - бұл қоршаған орта факторларының әсерінен 

олардың химиялық структураларының өзгеруі. 

Абиотикалық түрленулер (жарық пен оттегінің әсерінен) - бұл 

фотохимиялық реакциялар өтуі кезінде атмосферада немесе суда пайда 

болатын молекуларлық оттегі немесе оттегі радикалының реакциялары: 

- көптеген қышқылдық реакциялар және қышқылдық - қалпына келтіру 

процестер әдебиеттерде кеңінен келтірілген; 

- көптеген органикалық химикаттарға негізделген гидролитикалық 

процестер, гидрофильді соңғы өнімге дейін жеңіл гидролизденеді 

(зерттеулердің көрсетуі бойынша, пестицид гидролизі табиғи жағдайларда 

сулы ерітінделерде уландырғыш қасиеттерін жоғалтады). 

- органикалық молекулалар үшін тропосферадағы фотохимиялық 

реакциялар тән, олар толқын ұзындығы 290 нм - ден жоғары кезінде 

ультракүлгін сәулелерді жұтпайды; 

- қоршаған ортадағы заттардың фотохимиялық реакциялары, олар 

тропосферада (қозу жағдайын кезінде ішкі молекулярлық реакциялар) 
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хлорорганикалық қосылыстарды химиялық айналдыруларға тудыруға 

қабілетті; 

- тропосферадағы әртүрлі активті және активсіз бөлшектердің 

арасындағы молекулааралық реакциялар. 

Көптеген қышқылдық реакциялар бір уақытта фотохимиялық болуы 

мүмкін (мысалы, оттегінің активті бөлшектерімен зиянды заттардың 

реакциялары). 

Биотикалық айналулар тірі организмдермен немесе олардың өнімделетін 

ферменттерімен туындайды, оны «зиянды заттар метаболизмі, ал айналу 

өнімін метаболит деп айтады». 

Қоршаған ортадағы металдар (қорғасын, сынап, қалайы) және металл 

емес (күшән), қосылыстардың табиғи және антропогендік (қалдық сулар және 

бөлінетін газдар) көздерден болатын жинақталулары тең. Қоршаған ортада 

осы заттардың жинақталуы тірі организмдер үшін қауіпті болады. 

Металдардың биотикалық айналулары, яғни органикалық туындыларға метал 

иондарын қосу, жылы өнімді тірі организмдерге қатысы бойынша улылығы 

жоғарылайды. Мысалы, сынаптың табиғи циклінде микробиологиялық 

механизмдерінің айналуының бірі қышқылдану болып табылады (сынап 

иондары сульфиттің пайда болу стадиясы арқылы табиғи ерімейтін сынап 

сульфидінен HgS еритін сынап сульфатына ауысады). 

Ксенобиотиктердің барлық үдеу массасы (грекше «ксенос» - өзге, басқа) 

- пестицидтер, гербицидтер, фреондар, синтетикалық пластиктер, ауыр 

металдар атмосфераға, су қоймалары және топыраққа сондай көлемде түсуі, 

табиғи жүйелердің ассимиляциялану және өздігінен тазару қабілеттерінен 

асып түседі. Жағдайдың күрделенуі, табиғи ортаға адамның әсер етуінің 

қазіргі заманғы масштабы мен сипаты кезінде, ол күтпеген реакциямен (адам 

үшін) жауап береді, ол өзінің қалпына келу қабілетінің тамамдалуында, 

табиғатта өзара байланыстарының көп санының болуында болып тұр. 

Мысалы, адамзаттың өндірістік іс-әрекеті нәтижесінде қарастырылатын 

барлық металдардың ыдырауы, негізінде гумусосфераға түседі. Топырақтан 

олар өсімдіктермен сіңіріледі, өсімдік өнімімен және ауа арқылы 

жануарлардың организміне өтеді. Сол себепті техногендік әсердің өлшем 

масштабы ретінде өте көрнекі болып, топырақ және тірі заттағы қандайда бір 

металдың қазіргі құрамына техногендік тасталымдардың күтілетін көбейтінді 

қатынасы табылады. Есептеулер көрсеткендей, мұндай қатынастар күшән – 

470,2; сурьма - 387,5; висмут - 381,3; уран - 297,5, кадмий - 50,6 үшін көп. Бұл 

элементтер биотада микро мөлшерде ғана бар, әрбір тонналап қазып 

алынатын кен және отындар биосфераға түседі және органикалық заттардың 

айналымына түседі. Қалдықтардың бір бөлігі деструкция процесінде 

ассимиляцияға және биотикалық, геохимиялық бейтарапталуға түседі; басқа 

бөлігі ксенобиотиктері бар құрамы биологиялық және геохимиялық 

миграциядан кейін иммобилизацияға, таралуға және шығуға ұшырайды, 

қоршаған ортаның техногендік ластағышы ретінде қатысады. Олардың 

айналымға түсуінің жиынтықты зиянды эффектісі қалдықтардың қауіптілік 
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коэффициентіне, олардың массасына, өнімділігі және экожүйенің 

тұрақтылығына, жекелей алғанда, техногендік әсерлерге қатысы бойынша 

тұрақтылығына тәуелді. 

Қалдықтардың үтілдеу және үтілдеудің түрлері. Қалдықтарды үтілдеу 

бойынша көптеген технологиялық түрлер қолданылады. 

Термиялық технологиялар кез келген түрлерді қатты, еритін, сұйық 

және газтәріздес қалдықтарды пайдаға асыруда қолданылады. Бұл әдістің 

мәнісі жоғары температуралы жылу ұстағышпен пайдаланылатын 

материалдарды, яғни отынның жану өнімдерімен (плазмалық ағындар, 

қышқылдар немесе металдардың балқуы, қалдықтарды өте жоғарғы жиіліктегі 

қызумен) контактілік немесе контактілік емес тәсілімен термиялық өңдеу 

болып табылады. Термо шіру өнімдері қышқылдануға немесе басқа да улы 

емес газтәріздес, сұйық немесе қатты өнімдер пайда болатын химиялық әсер 

етулерге ұшырайды. Термиялық әдіс келесі сатылардан тұрады: 

- шамамен, соның ішінде реагентті өңдеу;  

- жоғары температуралы өңдеу және залалсыздандыру; 

- көп сатылы газ тазартулары; 

- жылу қолдану; 

- қосалқы органикалық (газ, отын) немесе минералды өнімдерді 

(оксидтер, цемент, минералдық тұздар) алу. 

Термиялық әдіс жоғары температурада (3000 К жоғары) қышқылды 

немесе қалпына келетін режимде ауа, оттегі, сутегі немесе басқа да газдардың 

берілуімен, яғни кез келген затты, соның ішінде химиялық қаруды 

залалсыздандыру параметрлерін реттеу мүмкіндігі бар кез келген химиялық 

байланыстарды залалсыздандырады. Сонымен қатар, І және ІІ кластағы 

қауіпті улы заттарды, яғни уландырғыш заттарды, пестицидтерді, 

диоксиндерді тек плазмалық тәсілмен залалсыздандырады, оларды қиын 

жанатын және жанбайтын қосылыстарды залалсыздандыру үшін қолдану 

тиімді. 

Плазмохимиялық құрылғылардың жұмыс принципі: төменгі 

температуралық плазма (3000 К) ағынына сұйық, паста немесе ұнтақ түрде 

бастапқы зат жіберіледі. Олар реакторда атомдарға, молекулаларға және 

иондарға дейін таратылады. Плазмотүрлендіргіш (сутегі, азот, оттегі) газ 

қышқылдардың, сутегі бар галогендер қосылыстарының, бейтарап 

молекулалардың және атомдардың, яғни процестің термодинамикалық 

параметрлеріне сәйкес пайда болатын сол құрамның пайда болуын 

қамтамасыздандырады. Қалдықтарды өртеуден айырмашылығы плазмалық 

процесте қысым, температура және газ құрамы бойынша қатаң реттелетінін 

нақты айқындау керек. Сонымен бірге, процестің шартының бірі болып, қажет 

емес байланыстардың екіншілік пайда болуын болдырмас үшін газдың 

ширатылуы, яғни газ температурасының секундына 1000 К күрт төмендеуі. 1 

кг қалдық жойылуы үшін 3 кВт-сағ. энергия жұмсау керек. 

Термикалық технология аз көлемде қатты қалдықтар береді және 

екіншілікті жылуды каммуналдық қажеттілікке пайдалануға мімкіндік береді. 
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Термиялық процестің мысалы ретінде темір жаңқасы мен үгіндісі және де 

шойын бөлшегінің толық электрофизикалық қайта өңдеу технологиясы бола 

алады. Нәтижесінде темір-тотықты пигменттер, яғни кең қолданысқа ие 

тауарлық өнім алынады. Технология жоғары дәрежеде дисперсияланған 

шикізатты плазмалық қайта өңдеуге негізделген, жоғары дисперсиялық 

металл оксидтерін плазмохимиялық тәсілмен алуды жүзеге асырады. Түйірлі 

қабатта электрлік эрозиялық дисперсиялау, оксидтер мен гидрооксидтер 

пайда болатын жоғары реакциялық қасиетке ие және жеңіл тотықтанатын 700 

– 1000 А өлшемді металл бөлшектері пайда болатын импульсті токтың 

әсерінен металл гранулаларының бұзылуына алып келеді. Пигменттерді 

алудан басқа, металдар қалдықтары керамика, адсорбенттер және 

жылуоқшаулағыш материалдар үшін шикізатқа айналады.  

Пиролиздің тотықтандырусыз термиялық бағытында келешегі аз емес 

болып табылады. Оның артықшылығы технологикалық газ немесе минералды 

өнім - сорбентті алу болып табылады. Алынған газ технологиялық және 

тұрмыстық мақсатта қолданылуы мүмкін, сонымен бірге қатты қалдық 

көлемінің айтарлықтай азаюы, экологиялық тазалық пен процестің қауіпсіздігі 

қамтамасыз етіледі.  

Қуатты, өте жоғары жиілікті қыздыруды пайдалану энергия тұтынуды 

өңделініп жатқан заттың бірлік көлеміне дейін төмендетеді, токсиндік 

қалдықтарды қайта өңдеуге арналған қозғалмалы кешендерді жасап шығаруға 

мүмкіндік береді. Қалдықтарды қайта өңдейтін физико-химиялық 

технологиялар әмбебаптыққа ие емес, олар пайдалынылған автокөлік 

шиналарынан полимерлік материалдар алу сияқты қалдықтарды пайдалы өнім 

алуға шикізат ретінде қолдануға мүмкіндік береді. Құрылыс және жол 

материалдары, керамикаларды жақсартуы үшін қалдықтардың қайта өңделуі 

мүмкін. Осыған қарамастан технологияны таңдауға келгенде жеке таңдау 

қолданылады. Қазіргі уақытта оңай бөлініп кететін қораптама мен жәшік 

материалдарының  қалдықсыз және аз қалдықты технологияларды ойлап 

шығару туралы өткір сұрақ тұр. Залалсыздандыру мен қалдықты қайта өңдеу 

процесінің ең жемістісі биотехнология болып табылады. Жердің тірі 

компоненттері миллиардталған жыл аясында өлі гидросфера, геосфера, 

атмосфераны жасап шығарды осының барлығын биосфераға айналдыру 

арқылы. Табиғаттың күшімен туындаған микроағзалар генетикалық 

биологияның және ғалымдардың көмегімен жаңа функцияларды атқаруға 

икемделеді. 

Тұрмыстық қалдықтарды іріктеуден кейін өңдеуден өткізудің зор 

тиімділігі бар. Органикалық қатты тұрмыстық қалдықтардың тонна қалдығын 

қайта өңдеу 600 ккал\м
3 

жылу бере алатын құрамда 70% - ға дейін метан мен 

көмірқышқылы бар 500 м
3  

биогаз бере алады. Тірі ағзалар компоненттері дәл 

сол қызметтерді атқаратын техникалық жүйелерге қарағанда өлшеусіз жоғары 

ПӘК ие. Саңырауқұлақтардың биомассасы қорғасын, күшән, сынап, никель, 

кобальт, алтыннан құралуы мүмкін. Қалдық суларды мұнай өнімдерінен 

тазалайтын бактериялар тобы бар. Ағаштан, мұнай прафиндерінен, метил 
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және этил (техникалық) спирттерінен, табиғи газдан және сутектен нәруыз 

өнімдерін алу үшін биотехнология қолданылады. Биотехнолигияның 

кемшілігіне оны қымбаттататын процестердің жай өтуін жатқызуға болады. 

Бүгінгі пайдаланып келе жатқан қалдықтарды кәдеге жарату эпидемиялық 

және экологиялық қауіпсіздіктің заманауи талаптарына сай келмейді, бірақ 

алғашқы сатысында үйлерде, аулаларда қалдықтарды сұрыптауда 

жетістіктерге жеткен Германияның тәжіриебесі үміттендіреді. Металл 

қалдықтарын, әйнекті, бір рет қолданатын қораптарды бөлек арнайы 

ыдыстарға салу қарастырылған.  
 

3 дәріс. Өндірістік қалдықтар. Қолданылған аккумуляторларды 

және резинотехникалық бұйымдарды үтілдеудің және қайта өңдеудің 

мәселелері. Атмосфераның ластануы. Өндірістік және бөлінетін 

газдардан ауаны тазарту 
 

Дәрістің мақсаты: күнделікті әртүрлі шикізат пен энергияның 

қолданылуына байланысты өндірістік кәсіпорындардың материалдық және 

энергетикалық қалдықтарының пайда болуы және жұмыс істеуімен танысу. 

 

Қалдықтар мәселесі әсіресе адам көп шоғырланған аз көлемді аймақта, 

қызмет көрсету аясы көптеген өндірістік кәсіпорындары бар қалалары үшін 

маңызды. Мұндай қалалардың экологиялық жағдайлары көптеген факторларға 

байланысты. Оларға сөзсіз атмосфералық ауаның автомобиль газдарымен, 

жылу стансаларының түтіндерімен, кәсіпорын қалдықтарымен, сонымен қатар 

табиғи су көздерінің сұйық қалдықтарымен ластануы жатады. Қандай да бір 

себептермен келесі қолдануға жарамайтын бұйымның құрамдас бөлшектері 

мен материалдары қолданылған қалдықтары деп саналады. Бұл қалдықтарды 

өнеркәсіп және тұрмыстық қолдану қалдықтары деп бөлуге болады. Біріншіге, 

мысалы, металл, істен шыққан құрал-сайман және резіңке, пластмасса, әйнек 

бұйымдары, т.б. жатады. Тағам қалдықтары, қолданылған тұрмыстық 

бағыттағы бұйымдар (киім, аяқ - киім, т.б.), әртүрлі қолданылған бұйымдар 

(қораптар, әйнек және т.б. ыдыстар), тұрмыстық қалдық сулар, т.б. тұрмыстық 

қалдықтар болып табылады. Минералды шикізатты интенсивті қолдану  

қалдықтың және оның әрбір қайта өңделуі мен тасымалдануынан тастанды 

заттардың көп жиналуына әкеледі. Көп жағдайда қалдықтың көлемі 

шығарылған өнім көлемінен артып кетеді. Қоршаған ортаға түсетін қатты 

қалдықтарды 3 категорияға бөлуге болады: өндірістік, ауылшаруашылық және 

тұрмыстық қалдықтар. 

Өндірістік қалдықтардың көп бөлігі келесі кәсіпорын салаларынан 

туындайды: тау және тау-химия өнеркәсібі (күресіндер, қоқыс және т.б.); қара 

және түсті металлургия (қоқыстар, ұнтақ қалдық, шаң және т.б.); металл 

өңдейтін өнеркәсіп саласы (жаңқалар, ақау бұйымдар және т.б.); орман және 

ағаш өңдейтін өнеркәсіп салалары (ағаш дайындау қалдықтары; ағаш 

конструкцияларды жасау кезіндегі ағаш кесуден қалған қалдықтар; жиһаздар 
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және т.б.); энергетика шаруашылығы, жылу электр стансалары (күл, қоқыс); 

химиялық және соған байланысты өнеркәсіптер (фосфогипс, галит, шырақ 

тұқылы, қоқыстар, әйнек үгінділері, цемент шаңы және басқалары); жеңіл 

және мата өнеркәсібі. 

Қалдықтарды жіктеу олардың агрегатты және улағыштық жағдайына 

байланысты өңдеу мүмкіндіктерін жүйелеуге негізделген. Әрбір жеке 

жағдайда жіктеу түрі мына қарастырылып отырған көріністерге: қаттап 

тастауға, тазалауға, қайта өңдеуіне, қалдықтарды көмуге, улану қабілетін 

жоюға және т.т. сай келеді. Өнеркәсіптің әр саласы өздерінің қалдықтарын 

жіктейді.  

Қалдықтарды әр түрлі көрсеткіштерге қарай жіктеуге болады, бірақ 

олардың ішіндегі ең маңыздысы адам денсаулығына қауіптілік деңгейі болып 

келеді. Зиянды қалдықтарға, мысалы, инфекциялық, токсиндік және 

радиоактивтік қалдықтар жатады. Олардың жиналуы мен жойылуы арнайы 

санитарлық ережелерге сәйкес реттеліп отырады. «Зиянды заттар. Жіктеу 

және жалпы қауіпсіздік талаптары» стандарты бойынша, барлық өнеркәсіп 

қалдықтары төрт қауіпті класқа бөлінеді (1 кесте). 
 

1 кесте - Өнеркәсіп қалдықтарын қауіптілігіне қарай жіктеу 

Класс Қалдықтар сипаттамасы 

Бірінші Төтенше қауіпті 

Екінші Жоғары қауіпті 

Үшінші Орташа қауіпті 

Төртінші Аз қауіпті 
 

Қалдықтар туындау жеріне байланысты тұрмыстық, өндірістік және 

ауылшаруашылық болып бөлінеді. Құрамына қарай негізгі көрсеткіші ретінде 

органикалық және бейорганикалық және де жағыла ма жоқ па деп бөлуге 

болады. Қалдықтардың ерекше тобын энергия түріндегі, энергетикалық деп 

аталатын (жыл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

у, шу, радиоактивті саулелену және т.б.) қалдықтар құрайды. Барлық 

өнеркәсіп және тұрмыстық қалдықтарды қатты және сұйық деп екіге бөледі. 

Қатты – бұл металл, ағаш, пластмасс және басқа да материал қалдықтары, газ 

қалдықтарын өңдеу жүйелеріндегі минералды және органикалық шаң, әр түрлі 

органикалық және минералды заттардан құралған өндірістік қоқыс (резеңке, 

қағаз, мата, құм, шөгінді және т.с.с.). Сұйық қалдықтарға қалдық сулардың 

оларды өңдегеннен кейінгі шөгінділері және де ылғал минерал заттарды 

сүзгеннен қалатын ұнтақ шаң жатады. 

Пайдаланылған  аккумуляторларды  қайта  өңдеу  мен  кәдеге  жарату  

мәселелері. Киілген шиналар мен жасақталған жанғыш-майлағыш 

материалдарды, аккумуляторларды кәдеге асыру маңызы бар мәселеге 

айналуда. Киілген шиналарда кәсіптік және тұрмыстық қолданыстан көп 

компонентті қабатты қалдық болады, құрамында келесі екінші компонентті 

шикізаттар бар: резеңке – 67%, тоқыма арқан - 17%, металл - 16%-ға дейін. 
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Жанармай жасайтындардың айналасында және автомагистральдардың 

жанына жақын жерлер маймен, бензинмен төгілген өлі аймақ көзіне айналған, 

ескі қақпақтар мен басқа да қоқыстар, басқа да қалдық үйінілері тасталған. 

Зауыттардың бірқатарына сыртқы диаметрі 1300 мм және ені 320 мм болатын 

өндірістің айтарлықтай экологиялық тазалық деңгейін қамтамасыз ететін 

шиналарды өңдеу технологиялары іске қосылып, енгізілуде: зиянды 

шығымдардың жоқтығы, доңғалақ тыстарының толықтай кәдеге асуы, 

шығарылатын өнім аясында жаңа резеңке техникалық бұйымдар өндіру. 

Өңдеу нәтижесінде өлшемі 1 мм болатын резеңке қоқым, ұсақталған тоқыма 

және металл арқан, борттық дөңгелектер шығарылады. Шаң қалдықтары 10 

мг/м
3
 конценртациядан аспайды, резеңке қоқымды алу кезінде химиялық 

зиянды зат бөлінбейді, технологиялық судың төгілуі болмайды. Киілген 

дөңгелектерді өңдеудің өнімдері пиролизді шайыр, дисперсті қалдық 

көміртек, пиролизді газдар, металарқанды өрме болып келеді. Екінші ретті 

қайта өңдеуден кейін активті түйіршіктелген көмір мен резеңкебитумдық 

қоспалардың пластификаторы алынады.  

Атмосфераның газтектес автокөлік қалдықтарымен ластануы. 

Аймақтағы ауаны тазалау (жабдық), сүзгілерді орнату. Атмосфералық ауа 

адамды, жануарларды, өсімдіктерді қажетті газдық компоненттермен 

қамтамасыз етеді, әсіресе оттегі және көмірқышқыл газдарымен болады. 

Оттегісіз тыныс алу мүмкін емес, яғни, оттегі - көпжасушалы жануарлардың 

энергетикасы. Ауа - тотықтырғыш орта. Атмосферадағы көмірқышқыл 

газының мыңнын бір қатынасындай өзгеруі жер бетінен шағылған жылулық 

сәулелердің өту қабілетін өзгертеді. Жер бетіндегі көшетті эффект және озон 

қабатының бүлінуі қоғамға үлкен үрей туғызуда. 

Газдық ағынның тазалау жолдары мына факторларға: аулап алынатын 

заттарға; қолданылатын құралына; құрамына; иемденген ресурстарға; кіріс 

және шығыс ағындарының параметрлеріне; негізгі өндіріс пен эксплутация 

режиміне әсер ету дәрежесі; газ ағынының қолданылу нұсқасына байланысты. 

Атмосфераға түскен улы заттардың көп үлесі әсіресе, ірі қалаларда көлік 

шығаратын тасталымдардан пайда болады. Өндірістік өндірістің 

спецификасына қарамастан, автомагистральдардың маңында кадмий, 

қорғасын, селеннің шектік дәрежеден екі есе көп концентрациясы байқалады. 

Газ ағындарын тазалаудың негізгі әдістері мен тәсілдері көптеген 

принциптерге сәйкес жүргізіледі. 

1) Қатты денелерді кетіру әдістерінің тәсілдері: 

а) жапқыш камералар, көлденең сөрелер, лабиринттер, көлбеу сөрелер  

түріндегі механикалық тойтарғыштарды қолдану; остік кірісімен және 

тангенциалды кірісімен топтық құйынды тойтарғыштар; параллель және 

тізбекті мультиқұйындар;  

б) дымқыл инерциалды, конструкция бойынша жіктелген  

шаңұстағыштардың қолданылуы - қондырмалары бар бұрағыштар, тәрелкелік 

бұрағыштар; алдын-ала тозаңдануымен (Вентури бұрағышы, себілетін және 
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қарама-қарсы бұрағыштар, барботажды және көбікті аппараттар); әр түрлі 

тұндыру типтерімен (гравитациялық, центрге тарту, инерциалды); 

в) сүзгінің (мата, дән, талшықты) материалына қарап; себу қабатының 

жағдайына қарай (қозғалмайтын, қозғалатын, суарылытын); конструкциялық 

түріне қарай (жеңдік, жазық жайылған мата, сына тәрізді, қаңқа тәрізді, 

жиектемелі); матаны қайта қалпына келтіруіне қарай (кері үрлеу, қағу); 

қондырғыдағы бөлім санына қарай (бір және көп бөлімді) сүзгілеу; 

г) мынадай жіктемелер бойынша электрсүзгілеу: тұндыру аймағының 

санына қарай (бір немесе көп сатылы); ағу түріне қарай (құбырлық, 

түзубұрышты); тазалау түріне қарай ( құрғақ немесе дымқыл); жұмыс істеу 

температуралары диапазондарына қарай. 

2) Газтектес бүлінулерді жою әдістері мен тәсілдері: 

а) абсорбциялау: тазаланатын газдардың түрлері бойынша; 

адсорбенттердің түрлері бойынша (су, сілтілі ерітінді, аз ұшатын органикалық 

сұйықтықтар, темір мен күшәнттың түйіршіктелген оксидтері, кобальт 

сульфиді, никель мен молибден, әк, әктас); сұйықтықты қолдану түріне 

байланысты (бірретті, қайта қалпына келтіру); жабдық түріне байланысты 

(ауыстырмалы абсорберлер, Вентури бұрағышы, себілетін және дымқыл 

электрсүзгілері, шағылдырғышы бар және тәрелкелік колонналар); 

б) адсорбциялау: тазаланатын газдардың түрлері бойынша (күшті иіс, 

улы, радиоактивті, жарылғыш-өртенгіш қауіпті); адсорбенттердің түрлері 

бойынша (белсендірілген көмір, оксидті және кремнийі бар, импрегнирленген 

сорбенттер); жабдық түріне байланысты (ауыстырмалы контейнерлер, 

адсорбентті, жұқа және жоғарғы қабатты адсорбенттер, қозғалмалы сорбентті 

және сұйытылған қабатты адсорбенттер, хромографиялық тазалауы бар 

камералар);   

в) конденсациялау: тазаланатын газдардың түрлері бойынша; 

жабдықтың конструкциясына қарай (тікелей және жанама байланыс кезінде 

салқындату); 

г) жағу: тазаланатын газдардың түрлері бойынша; қыздыру типтеріне 

байланысты (жағармайды беруді реттеу, көп ішекті, алдын ала араластырумен 

бүріккіш); жағармай түріне байланысты (мұнай, газ); 

д) химиялық: тазаланатын газдардың түрлері бойынша; процестің 

сипаттамасы бойынша (аммиак қосу арқылы католикалық емес қалыпқа 

келтіру, селективті католикалық қалыпқа келтіру, аммиак қосып электрондар 

ағынымен сәулелендіру). 

Атмосфераны ластауды болдырмау шараларын бірнеше топқа бөлуге 

болады: технологиялық процестерді жетілдіру, техникалық жабдықтар мен 

агрегаттардың заманға сай конструкцияларын қолдану; шаң ұстау әдістерін 

жаңғырту; агрегаттарды, жабдықтарды, өнімөткізгіштерді герметтеу; зиянды 

заттардың туу процесін басу; технологиялық жүйелердегі жылу және  

материалдық қалдық рециркуляциялау және басқалары. 
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4 дәріс. Гидросфераның өндірістік және тұрмыстық ағындармен 

ластануы. Тазартқыш құрылыстар 
 

Дәрістің мақсаты: қалдық сулардың және шөгінділердің құрамымен, 

қасиеттерімен, сонымен қатар қалдық суларды және шөгінділерді өңдеу 

процестері мен аппараттарымен танысу. 

 

Қалдықтарды терең ұңғыма арқылы толтыру тәсілімен жер астында 

сақтау шет елдердінде таралған. Осы тәсілдің артықшылығы судың беткі 

бөлігінің аз ластануы және мұндай жер астына сақтауда толық 

залалсыздандыру қажет емес болатындығы жатады.  

Мұнайды және де зиянды заттар мен өндіріс қалдықтарын, қалдық 

суларды жер астына сақтау тек арнайы талаптар мен шарттарды 

қанағаттандырған кезде ғана жүзеге асырылады. Сол себептен, жер астына 

сақтауды (қатты және сұйықтықты) тар қолданыстағы әдіс деп қарастырған 

жөн. 

Жерде сақтаудың тәжірибесі көрсетіп отырғандай, қалдықтарды 

тастауға ең жарамды болып келетіндері шөгінді түрлері: құмдақ, ақбалшық, 

доломиттер, яғни, бұлар жеткілікті жоғары өткізгіштікке ие. Қабат 

коллекторы жер асты суларынан төмен жатуы керек, жақсы оқшауланған және 

шаруашылық пен тұрмыстық қолданыстағы  жер асты сулары қосылмауы 

керек. Осындай қабат коллекторлары ереже бойынша 300...400 м-ден аса жер 

астына енеді. 

Жер астына сақталатын қалдық суларда органикалық шөгінділер мен 

коллоидті бөлшектердің, талшықтардың көп мөлшері болмауы керек. 

Осындай компоненттерді жою мақсатында қалдық суларды қайта өңдеуден 

өткізген жөн. Аяқталған қалдық сулар құрамында майлар, тоң майлары, 

парафин, қара майлары, сонымен қатар, бактериялық қасиеті бар заттар 

болмауы қажет, себебі олар ұңғыманың тесігінің тез бітелуіне және оның 

істен шығуына әкеледі. Қалдықтарды жерде сақтауға жерді таңдау 

айтарлықтай қиын және көптеген геологиялық, гидродинамикалық, 

санитарлық талаптарға сай бағаланады. Жер астына сақтау әдісінің 

кемшіліктері: қабатта ластайтын заттардың таралуына сенімді түрде бақылау 

жасайтын мүмкіндіктің болмауы; өндірістік сулардың көп мөлшерін жер 

астына сақтауға қажетті техникаға байланысты туындайтын қиындықтар; жер 

астындағы көптеген құрылымдардың қайтарусыз ластануы; диффузия және  

конвекция жолымен қалдықтардың табиғи ағындарға түсу мүмкіндігі т.с.с. 

Қалдық суладың шөгінділерін өңдеу процесі мен аппараттары. 

Пайдаланылған суларды өңдеу кезінде шөгінділер пайда болады, тұрмыстық 

қалдық суларды тазалау процесінде көлемі 0,5-1% құрайтын, тұрмыстық және 

өндірістік қалдықтарды қосарлы тазалау кезінде 10-30% дейін  шөгінді сулар 

болады. Шартты түрде шөгінділерді 3 негізгі категорияларға бөліп 

қарастыруға болады: минералды шөгінділер, органикалық шөгінділер, 

артылып қалған белсенді тұнбалар. Заманауи өңдеу технологияларының  



17 
 

негізгі тапсырмасы олардың көлемдерінің азайтып, келесіде қоршаған 

ортаның ластануына әкелмейтін залалсыз өнімге айналдыру болып табылады.  

Қалдық сулардың шөгінділерін жою және кәдеге жаратуға жіберместен 

бұрын,  оларды шламды алу үшін алдын ала қайта өңдеуге түсіреді, яғни шлам 

ең аз энергия жұмсау және қоршаған ортаға аз зиян келтіру арқылы жою және 

кәдеге асыру мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 

Шөгінділердің құрамы мен қасиеті. Шөгінділердің химиялық және 

санитарлық сипаттамалары өндірістік қалдық сулар мен қолданылған тазалау 

әдісіне байланысты. Шөгінділердің құрамында кремний, алюминий, темір 

қоспалары, кальций, магний, калий, натрий, никель, хром оксидтері және т.б. 

болады. Шөгінділердің химиялық құрамы олардың су қайтарамына үлкен 

әсерін тигізеді. Хром, алюминий, темір, мыс қоспалары және қышқылдар мен 

сілтілер, т.б. заттар шөгінділерді залалсыздандыру процесінің 

интенсивтілігіне әсер етеді, залалсыздандыру алдындағы олардың 

коагуляциясына, химиялық реагенттердің шығынын төмендетеді. Майлар, 

тоңмайлар, азоттық қосылыстар, талшықты заттар, керісінше, жағымсыз 

компоненттер болып табылады. Шөгіндінің қоршаған бөлшектері, олар 

нығыздалу мен коагуляция процесін бұзады, сонымен қоса шөгінділердің 

органикалық құрамын көбейтіп, оның су қайтарымының нашарлануына алып 

келеді.  

Шөгінділер химиялық құрам бойынша үш топқа бөлінеді: 

- айрықша минералды құрамы; 

- айрықша органикалық құрамы, күлдің массалық үлесі 10%-дан кем 

емес; 

- өзінің құрамында органикадан және минералдан құралған заттар бар; 

осындай шөгінділердің күлді массалық үлесі 10-60% - ға дейін өзгеруі мүмкін. 

Өндірістік қалдық сулардың барлық шөгінділерін екі класқа бөлуге 

болады: инертті және улы. 

Содан басқа өндірістік қалдық сулардың шөгінділерінің екі түрі болады: 

тұрақты және тұрақсыз. 

Шөгінділердің бөлек түрлері міндетті залалсыздандыруды талап етеді. 

Бірінші топтағы инертті, тұрақты шөгінділерді өңдеу ереже бойынша 

айрықша қиындықты кездестірмейді. Бұл қалдықтар, әдетте, шлам 

толтырғыштарға бағытталады және мүмкіндігіне қарай кәдеге асырылады. 

Солай металлургиялық және көмір өндірістерінің қалдық суларының 

шөгінділері қайтадан өндіріске пайдалануы мүмкін. Көптеген минералды 

құрамды шөгінділер құрылыс материалдар өндірісінде қолданыс табады. 

Екінші және үшінші топтың шөгінділері құрамы мен қасиетінің төтенше 

әртүрлілігімен ажыратылады, сондықтан әр шөгіндінің түріне байланысты 

өзінің жою және өңдеу тәсілдері іздестіріледі.  

Өндірістік қалдық суларының шөгінділерінің химиялық құрамы оларды 

өңдеу тәсілдерін таңдауға әсерін тигізеді. Егер шөгінді құрамындағы хром, 

алюминий, темір, мыс қоспалары және қышқылдар мен сілтілер, т.б. заттар 

шөгінділерді залалсыздандыру процесінің интенсивтілігіне әсер етеді, 
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залалсыздандыру алдындағы олардың коагуляциясына, химиялық 

реагенттердің шығынын төмендетеді. Майлар, тоңмайлар, азоттық 

қосылыстар, талшықты заттар, керісінше, жағымсыз компоненттер болып 

табылады. Шөгіндінің қоршаған бөлшектері, олар нығыздалу мен коагуляция 

процесін бұзады, сонымен қоса шөгінділердің органикалық құрамын көбейтіп, 

оның су қайтарымының нашарлануына алып келеді.  

Қалдық сулар шөгінділернің ылғал бөлу қасиетінің маңызды көрсеткіші 

салыстырмалы кедергі болып табылады. Салыстырмалы кедергінің шамасы 

жалпылама параметр болып табылады. Бұл параметр шөгіндінің құрамы мен 

қасиетінің өзгеруі мен оны өңдеу тәсілін таңдауға мүмкіндік береді, сонымен 

қоса тиісті технологиялық есеп жүргізеді.  

Судың қатты бөлшектермен байланыс формасы шөгіндіні өңдеуде 

қолданылатын процесті таңдауға әсер етеді. Сұйықтықтың қатты 

бөлшектермен байланыс энергиясының жоғарлау дәрежесіне сай шөгіндідегі 

ылғал қолданылған, асматикалық, макро және микро порцияларға бөлінеді. 

Шөгіндіні залалсыздандыру мен құрғату кезінде ылғалдың әр түріне белгілі 

бір энергия жұмсалады. Химиялық байланысқан су заттың құрамына еніп 

кетеді де шөгіндіні термиялық құрғатқан кезде де ажыратылмайды. 

Шөгіндіні залалсыздандырудың механикалық әдістері, сонымен қоса 

олардың балшықты аймақтарының құрғатылуы кезінде шөгінділерден 

артылған, асматикалық судың айтарлықтай бөлігі жойылады. Микро және 

макропорциялардағы су қысымның әсерімен буландыру арқылы жойылады. 

Жылулық құрғату әдісі қатты фазадағы бөлшектер мен сұйықтың 

байланыс формасын зерттеуде сенімдірек болады. 

Термиялық кептірілген шөгіндіні жағу оның оттық берілуін азайтады 

және артылған қайта қалпына келтірілген жылу бөлінуіне мүмкіндік береді. 

Шөгінділерді қайта өңдеу әдістерінің жіктелісі. Қалдық сулардың 

шөгінділерін нығыздау оларды қайта өңдеудің бірінші ретті сатысы болып 

табылады. Нығыздаудың қалдық флотациялардың жабдықтарындағы 

тұндырғы - нығыздаушыларында іске асырылатын гравитациялық 

флотациялық әдістері таралған. Сонымен қатар, циклондар мен 

центрифугаларда шөгінділердің сыртқа тебуші нығыздалуы қолданылады. 

Шөгінділерге батқан вибраторлар көмегімен немесе қалдық сулардың 

шөгінділерін сүзгі аралық арқылы сүзгілеу вибрациялық нығыздау болып 

табылады.  

Ашық ауада ұзақ уақыт сақталу шөгінділердің шіруін тоқтатады 

органикалық заттарының бөлшектерін биологиялық ыдыратудың бұзуы үшін 

шөгінділерді тұрақтандырғыш қолданады. 

Өндірістік қалдық сулардың шөгінділерін қолдану үшін, негізінен, 

аэробты тұрақтандырғышты қолданады. Аэробты тұрақтандырғыш – аэротенк 

секілді құрылғылардағы шөгінділердің ұзақ уақытты аэробтауы, нәтижесінде 

шіруге ұшыраған заттардың биологиялық ыдырау кезінде негізгі 

бөлшектерінің бөлінуі болады. 20
0
С температурада аэробты 

тұрақтандырғыштың периоды 8 тәуліктен 11 тәулікке дейін, тұрақтандырғыш 
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үшін оттегінің шығыны 1 кг, органикалық заттағы активті тұнба – 0,7 кг. 

Шығыны 4200 м
3
\сағ-қа жететін шөгінділерді өңдеу үшін осы тәсіл 

қолданылады.  

Шөгінділерді салқындату органикалық тегі бар шөгінділердің колоидты 

құрылысын бұзады және құрғату кезінде су итергіштігін көбейтеді. 

Электрокоагуляция және мұздату, жылу көмегімен өңдеу, хлорлы темір мен 

әктің көмегімен салқындатудың, негізінен, реагентті әдісі өнеркәсіпте 

қолданылады. 

Қалдық сулардың шөгінділерін құрғату 80% - ға жететін полидисперсті 

қатты фазалы көлемді концентрациясы бар шлакты алу үшін қолданылады. 

Соңғы кездерге дейін құрғату, негізінен, балшықты аудандарда шөгінділерді 

кептіру арқылы іске асатын. Бірақ бұл процестің төменгі эффективтілігі, 

өндірістік аудандардағы жер участкелерінің жетіспеушілігі және 

атмосфераның ластануы құрғатудың эффективті әдістерін ойлап табуға және 

қолдануға әкелді. Сөйтіп өнеркәсіпті қалдық сулардың шөгінділері 

вибрационды сүзгілеу, центрифугалау, сүзгі пресіндегі вакумды сүзгілеу 

арқылы құрғайды. Термиялық кептіру жою және кәдеге жарату алдында 

залалсыздандыруды қажет ететін құрамында қатты улы заттары бар 

шөгінділерді құрғату үшін қолданылады. Термиялық кептірудің ауқымды 

түрде іске асырылуы тазалау процесінің қымбатталығымен шектеледі. 

Қалдық сулардың шөгінділері кәдеге асуы мүмкін емес және 

экономикалық жағынан қолайлы емес болғандықтан, қалдық сулардың 

шөгінділерінің жойылуы қолданылады. Шөгінділерді жоюдың әдістерін 

таңдау олардың құрамымен, өндірістік кәсіпорынның орналасуымен және 

құрылыс жоспарымен анықталады. Жағу - қалдық сулардың шөгінділерін 

жоюдың ең бір кең таралған әдісі. Қосымша жылу көздерін қажет етпейтін 

процестен тұратын, органикалық заттардан құралған кептірілген 

шөгінділердің жылу бөлу қасиеті 16 800 ...21000 кДж/кг болады. 

Шөгінділер қалдық суларды тазалау станцияларындағы табанды 

пештер, циклонды пештер, сонымен қоса қайнатулы қабатты пештерде 

жағылады. 

Белсенді балшықтардың тұнуы үшін қолданылатын машиналар мен 

аппараттар. Су мен белсенді балшықтың қоспасын гравитациялық бөлінуіне 

радиалды, горизонтальді, вертикальді типтердегі екінші ретті биохимиялық 

қайта өңдеу құрылғысындағы тұндырғыда өткізіледі. Бірінші және екінші 

реттегі тұндырғылар ең алдымен өлшеп алынған заттардың химиялық және 

биологиялық құрамының концентрациясы, дисперсиясының дәрежесі арқылы 

ажыратылады. Өндірістік қалдық сулардың органикалық шөгінділерінің 

анаэробты ашытылуы бірінші ретті тұндырғыдағы шикі шөгінділер, артылып 

қалған белсенді балшық және олардың қоспасы үшін қолданылады. 

Ашытылған шөгінділер балшықты ауданға бағытталады немесе механикалық 

құрғауға ұшырайды. Анаэробты жүйенің кемшіліктері – микробтардың өсу 

тездігінің аздығы және құрылғылардығы биологиялық белсенді заттардың 

болуының ұзақтығы. 
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5 дәріс. Пластмасса, жеңіл және тоқыма өнеркәсіптерінің 

қалдықтарын қайта өңдеу және кәдеге жарату 
 

Дәрістің мақсаты: кең түрде таралған тоқыма қалдықтарын және 

талшықты материалдар, пластмассаның кәдеге асырылуын оқып үйрену. 

 

Пластмасса қалдығының қайта өңделуі және кәдеге асырылуы. 

Полимер материалдар өзінің ерекше физика-химиялық, технологиялық, 

тұтынушылық қасиеті арқылы заманауи қоғам өміріндегі барлық сферада кең 

түрде қолданыс тапқан. Синтетикалық күрделі жабдықты және энергияның 

айтарлықтай шығынын талап етпейтін шайырдың кейбір түрлерін 

қолдануының маңызы зор. Бірақ бұған қарамастан зиянды ұшып кететін 

заттар (фенол, этилен глюколь, ацетон) бөлінеді: білікті түрде зиянды азайту 

үшін процестің барлық сатысын герметтелген ыдыста орындау қажет. Бұл 

әрқашан мұмкін емес (бастапқы компоненттің немесе қоспаның физика – 

химиялық құрамы өзгеру кезінде экологияға зиянын әкеледі). Мысалы, 

жылдам және сапалы түрде форманы (қуысты қаңқа) толтыру үшін жоғары 

ұшқыштық және улылыққа ие қосымша еріткішті (пластификатор) енгізуге 

тура келеді. Бұл кемшілікті жөндеу үшін 50 – 200 Гц жиіліктегі 

виброқозғалысты пайдалануға болады. Жабысқақ қоспаларда платификаторды 

қолданусыз жоғары ағуды қамтамасыз ету үшін толтырғыш элементтер, 

резанатордың рөлін ойнайтын арматура мен формалар тербелістерінің жиілік 

диапазондарын білу қажет. Вибро әсер ету жеңіл немесе көлемді болу мүмкін. 

Сол себептен процестің сатыларында тербелістердің әртүрлі жиіліктері 

қолданылуы мүмкін: толтыру сатысында – форма элементтерінің резонанстық 

жиілігін туғызу, содан кейін қоспаны дегаздау және қатқылдану процесін 

жылдамдату үшін тербеліс жиілігін 100 Гц-ке дейін жоғарлатады. Егер ірі 

бөлшектерді дайындау үшін сыртқа жылу бөлінсе, онда бұл температураның 

массаға байланысты тұрақсыздығын көрсетеді, бұл процестің экологиялық 

шарттарын төмендетеді.  

Қоспаның құрамына 1% - дан төмен емес ферромагниттік заттардың 

жоғары жиілікті магниттік өрісін қолдану бұйымның барлық көлемі бойынша 

процестің технологиялық өту шарттарын төмендетеді. 

Ұнтақ бөлшектерді дайындауда өндірістің үлкен интенсивтігіне 

біріктірілген ұнтақ дайындамаларда бөліктерді салқын қысып шығару және 

жабық матрицада келесі біріктірулермен ұнтақтың салқын формалануы 

жатады. Алғашқы технологиялық процесс алдымен ұнтақ дайындауды талап 

етеді (осындай ұнтақтардан: темір, пластификатор, қоспалы элементтер), яғни 

жабық қалыпта қуыс құрылымды (егер арнайы өлшемдерді қолданбаса) 

қарапайым форманың (мысалы, цилиндр) дайындамасын жасайды. Содан 

кейін бұл дайындамаларды қайта қалпына келетін атмосферада (сутегі, 

аммиак) немесе қышқылдануды болдырмайтын атмосферада (аргон, азот) 

пісіреді. Пісіргеннен кейін бұл дайындама сығу арқылы салқын қалыпқа 

келтіруге болатын қатты затқа айналды (цилиндр шыбықтан кесілген 
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қарапайым дайындамаға ұқсас). Енді бөлшек қоршалған атмосферада термо 

өңдеуге түсіріледі (суару, босаңдату). Бұл процесс аз қолданылады, себебі 

дайындаманың қарапайым формасын өзгертуге көп күш жұмсалуын талап 

етеді, яғни қалыптайтын жабдықтың үлкен беріктілігі болуы керек.  

Өндірістің жоғары тығызды ұнтақталған бөлшектердің технологиялық 

процесінің екінші түрі керек формадағы, соңында жабық атмосферадағы 

пісіруге ұшырайтын, не болмаса суыққа да шыдайтын детальды тез арада 

жасап шығаруынан тұрады. 

Пластмассалар – бұл табиғи немесе синтетикалық полимерлерден 

құралған материалдар, жылытудың немесе қысымның әсерінен күрделі 

конфигурациялы бұйымға айналуы, содан кейін алынған осы формасының 

төзімді түрде ұзақ сақталуына ие. Технологиялық процестің өндірісне 

байланысты қолданылатын толтырғыштар мен байланыстырғыш 

пластмассалар композициялы, қабатты немесе құйма түрінде болуы мүмкін, 

қолданылатын шайыр табиғаты жағынан терморактивті немесе 

термопластикті болып бөлінеді. Пластмасса өндірісінде полимерлерді өндіру 

процесінде газтектес өнімнің (аммиак, метил спирті, көмірқышқыл газының 

тотықсыздануы), органикалық оттектің, фенолдың, стиролдың бөлінуі жүреді. 

Бөлінетін заттардың локализациясы үшін сығынды вентиляция жүйесіне 

қосылған құрылғылардан жергілікті сорғыштарды бөліп алу  қажет. Қатты 

қалдықтар (полимерлердің тайтұяқтары мен тілімдері, балқыған металл 

ағатын науа, кесінді, дефектісі бар бұйымдар) ұнтақтағыш құрылғыда 

толықтай қайта өңделіп, негізгі өндірісте қосымша екінші типті шикізат 

ретінде өндірілу мүмкін. Бірақ осыған қарамастан осындай көлемдегідей және 

қайта қолданыла алмайтын қалдық пайда болады, олар тұрмыстық 

қалдықтармен ҚТҚ полигонына жіберіледі. Құрамының күрделілігіне және 

типтерінің әртүрлілігі екінші ретті шикізат көзі болғандықтан пластмассалар 

аз қолданылады. Пластмассаның өндірісі қалдық судың ластануымен 

байланысты емес, себебі технология бойынша сумен қамтамасыз ету 

айналымы қамтамасыз етілуі керек. Пластмасса қалдығының утилизация мен 

ликвидациядағы негізгі бағыты полигон мен қоқыс тастайтын жерде көмілуі; 

зауыдтық технология бойынша қайта өңдеу; ҚТҚ және өндірістік 

қалдықтармен бірге қоса өртеу; пиролиз пластмассаның қалдығын дайын 

материал ретінде басқа технологиялық процесте қолданылу және арнайы 

пештерде бөлек-бөлек өртенілуі. Қалдықтарды қолдану үшін зауыттық 

технологиялар бойынша қайта өңдеу тиімді тәсіл болып келеді. Бірінші саты 

пластмасса емес компоненттердің бөлінуін (картон, қораптамалардың 

қалдығы: қағаз, ағаш және металл) және қалдықтарды сыртқы көрінісіне қарай 

сұрыптау. Екінші сатыда пластмассаның әрі қарайғы өңделуі үшін жеткілікті 

мөлшердегі пластмасса қалдықтарын ұсақтау жүргізеді. Үшінші саты 

сақталған қалдықтардың органикалық және минералдық түрдегі ластануларын 

жууды қамтамасыз етеді. Төртінші саты қалдықтарды пластмассалардың 

түрлеріне қарай бөлу тәсілдерімен анықталады: егер ол дымқыл тәсіл болса, 

ең алдымен қалдықтарды жіктеу жүргізеді содан кейін кептіру жүргізеді. 
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Тоқыма қалдықтары – бұл өнеркәсіптегі талшықты жіп, жүн, қиық және 

тоқыма материалдарының кескіндерінің қалдықтары және тұрмыстық 

қолданыстағы киілген тоқыма өнімдерінің қалдығы. Қолданыстағы 

қалдықтарға сонымен қатар өндірістік техникадағы тағайындау өндірістік 

кәсіпорында пайда болатын киілген арнайы киімдер дастархандар, жапқыш, 

төсек, перде, тұтас перде, өндірістік орындардан, транспорттан, тұрмыстық 

қызмет көрсету аясынан, қоғамдық тамақтанудан, денсаулық сақтау 

орындарынан қалған қалдықтар да жатады.  

Талшықты материалдарды кәдеге асыру. Талшықты қалдықтар жоғары 

сапамен сипатталатын және де оларды жасайтын кәсіпорындардың аясынан 

шықпайтын, өнеркәсіптің талшықты қалдықтары арнайы құрал - 

жабдықтарды қолданбай негізгі және қосымша өнімнің қайта өңделуіне 

жатады.  

Жеңіл және мата өнеркәсібінің қалдықтары. Синтетикалық 

бояғыштарды қолданған және көбіне технологиялық операцияларды 

орындаған кезде белсенді бояғышы бар ластанған қалдық су пайда болады. 

Бояғыштардан басқа, осы қалдық сулар құрамында ілеспе органикалық және 

минералды ластанулар: үстілік активті тоқыма көмекші заттар; ароматты 

көмірсутегілер, органикалық және минералды қышқылдар, хлоридтер, 

сульфаттар, ауыр металдардың иондары бар. Мұндай әр түрлі улы және қиын 

тотығатын заттардың (қосылыстар) үйлесімдігі осындый өнеркәсіптегі қалдық 

сулардың залалсыздандырудың күрделілігін көрсетеді. Бұл мәселелерді 

шешуде пайда болар кезінде химиялық энергиясының үлкен қоры бар, 

белсенді физико-химиялық реагенттер бастамасымен пайда болатын 

қышқылдық қайта қалпына келтіретін реакциялар көмектеседі. 

Пайда болатын кәсіпорындарда қайта өңделіне алмайтын өнеркәсіптің 

тоқыма қалдықтары екінші деңгейлі шикізатты арнайы қайта өңдеу 

фабрикасына жіберілуге жатқызылады. Қазіргі кезде түту құралының 

жоқтығынан талшықтанатын және қайта өңделетін өнімге жауапкершілігі 

тағайындала алмайтын химиялық мақта және араласқан талшық өнеркәсіптің 

және қайта қолдану тоқыма қалдықтары көбінесе сүртетін материал ретінде 

қолданылады немесе жай ғана қоқысқа тастай салады.  

Өнеркәсіптің төмен сұрыпты қалдықтары, мысалы, шаңды камерадағы 

жүндер және сыпырындылар, яғни тоқыма өнімдерін дайындауға мүлдем 

жарамсыз мерзімі өткен өндірістік сүзгілер; ұсақтайтын жабдықтың болу 

кезінде қайта қалпына келтіру мен тазалау, мысалы, талшықты құрылыс 

плиталарын дайындауда қолданылатын композициялық материалдарды алуда 

қолданылады. Қазіргі кезде осы топтағы қалдықтарды жағу және қоқысқа 

тастау жолымен жоюға ұшыратады. Осы топтағы қалдықтар тиісті 

дайындықтан кейін құрылысқа арналған плиталық материалға айналуы 

мүмкін, бірақ бұл жерде де жабдықтың монтажымен байланысты, 

өнеркәсіптің экологиялық қауіпсіздігіне, оның тиімділігіне және т.б. әрбір 

жағдайдағы мәселені шешу керек.  
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Жеңіл және тоқыма өнеркәсіп қалдықтарын қайта өңдеу мен кәдеге 

асыру технологиялары. Шаруашылық қызметтің нәтижесінде басқа да өндіріс 

орындарында пайдалануға болатын қалдықтар туындайды. Қалдықтарды 

(тоқыма, металл сынықтары, макулатура, пластмасса, әйнек) өндіріс және 

тұтыну қалдықтары деп бөледі.  

Жеңіл өнеркәсіпте қолданылатын боялған қалдық суларды физика-

химиялық тазалау әдістерін үш топқа бөледі: 

1) Қалдық суларды реагентті қайта өңдеуде туындайтын, гидроксидтік  

мақта сорбциясы жолымен ластануларды шөгіндіге немесе фотошламға 

аударуды қамтамасыз ететін әдістер. Бұларға тән кемшіліктер: жоғары емес 

дәреже, реагенттер мен материалдарды қолданбалы таңдаудың қажеттілігі; 

реагенттерді мөлшерлеу процесін автоматтандырудағы қиындықтар; ылғал 

шөгінділердің көп мөлшерінің болуы; бұлақ және жер асты суларының 

ластану қауіптігі. 

2) Сепаративті әдістер (макронығыздаушы ионоттер және белсенді 

көмірдегі сорбция, кері осмос, ультра сүзгілеу, көбікті сепарация, электр 

флотация). Бұл әдістер қалдық суларды тазалаудың жоғары дәрежесін 

қамтамасыз етеді, бірақ ерімейтін қоспаларды кетіретін алдын-ала механо-

химикалық өңдеу шартында, бірінші топтың барлық кемшіліктері байқалады 

және олардың тұйық сумен жабдықтау жүйелеріндегі қолдануларын шектейді. 

3) Редукс процесінің нәтижесінде органикалық молекулаларды терең 

айналдыруға негізделген деструктивті әдістер. 3-топтың әдістері жоғары 

эффективтілік, технологиялылық, комфорттылық, автоматтандыру және 

басқарудың қарапайымдылығына ие. Бұл әдісті жүзеге асыру кезінде  

шөгінділер процедураланбайды, тазалаудың реагентті әдістерінде орын 

алатын, хлоридті, сульфатты және т.б. иондардың тазаланатын суға қосымша 

ластанулар кірмейді. Әртүрлі қышқылдық қайта қалпына келтіру 

реакцияларының негізінде декструктивті тазалау органикалық бояғыштардың 

құрылымын өзгертуге мүмкіндік береді.  
 

6 дәріс. Целлюлозалы-қағаз және ағаш өңдейтін өнеркәсіптердің 

қалдықтарын қайта өңдеу 
 

Дәрістің мақсаты: целлюлозалы – қағазды және ағаш өңдеу 

өнеркәсібіндегі қалдықтармен танысу, ағаш қалдықтарын кәдеге жарату. 

 

Целлюлозалы-қағаз және ағаш өңдеу өнеркәсібіндегі қалдықтар. Ағаш 

өңдеу өнеркәсібінің технологиялық процесі атмосфераға жылу, газ, бу, 

шаңдарды бөлумен қатар жүреді. Яғни, жиһаз, ағашталшықты және 

ағашжаңқалы плиталар  жасау өнеркәсібінде ламинаттау аймағында қоршаған 

ортаға лактайтын, бояйтын материалдардан, желім композициясынан, кейбір 

тропикалық және қатты ағаш түрлерінен қара май сияқты зиянды заттардың 

жиынтық кешені бөлініп түседі. Ауаға ең қауіптісі қара май мен желімдерден 

бөлінетін формальдегид пен фенол болып табылады. Желім қорытпалар мен 
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әмбебап желімдер атмосфераны стиролмен, инден, кумарин, 

изоцианаттармен; нитроцелюллюзды, полиэфирлі және полиуретанды лактар - 

органикалық еріткіштермен, стиролмен, циклогексанолмен, изоцианаттармен 

ластайды. 

Бұйымдарды өңдеу кезінде қоршаған ортаға қара майдың құрамындағы 

15% бос формальдегид түседі. Формальдегидтің адам ағзасына ұзақ уақыт 

әсер етуі бауыр қызметінің, асқазан - ішек жолдарының бұзылуына әкеледі. 

Көбіне фармальдегидтті дайын бұйымдар бөледі. Ағаш шаңының асер етуі 

тыныс алу органдарын, тері қабаттарын, көздің сілемейлі қабатын, ал, ұзақ 

уақыт болса- пневмониоз бен шаң бронхитінің дамуына алып келеді. 

Ағаш қалдықтарын кәдеге жарату. Ағаш қалдықтары қаттау әдісімен 

дайындалынатын күнделікті тұрмыстық және мәдени-тұрмыстық  тауарларда 

кең қолданысқа ие. Осыдан басқа, қайта өңдеуден өткен ағаш қалдықтары 

өндірісте ағашжаңқалы плиталар, корпустар, әр түрлі қондырғыларды жасауда 

қолданылады. Қиықтар, жаңқалар, қабығы сияқты ағаштың қалдықтары 

технологиялық жаңқа, ағаш плиталары (ағашжаңқалы және ағашталшықты 

қосылыстар), фанер мен картон өндірісі үшін қолданылуы мүмкін. Бір м
3 
 

ағашжаңқалы плиталар 3,6 м
3  

жұмыс ағашына, 1 м
3
 үйеңкі фанерасы – 5 м

3
, 1т 

картон – 14 м
3
 парапар. Ағаш қалдықтарынан қаттау әдісімен 

дайындаланытын күнделікті тұрмыстық және мәдени-тұрмыстық тауарлар – 

жиһаз, ыдыс-аяқ, спорт бұйымдары, ойыншықтар, және т.б. дайындауға 

болады. Ағаш қалдықтарынан бұйымдарды қаттаудың технологиялық процесі 

– ұсақталған ағаш массасы мен желім сұйықтығынан тұратын (қатқылдататын 

қара май) қаттау массасын дайындау және қаттау формаларында қаттау. 

Өндірістің ағаш қалдықтарының (ағаш дайындау, ағаш кесу, ағаш өңдеу  

қалдықтары) біраз бөлігін дәстүрлі түрде ағашжаңқалы плиталар жасауда, ал, 

қолданылған қалдықтарды (көбіне ағаш ыдыстар) минералды 

байланыстыратындарды қосып арболит өндірісі үшін қолданады. Әйтсе де бұл 

мақсаттағы, яғни, ағаш және ұсақ қалдықтар үшін шығын үлесі әлі де төмен 

қалпында. Ағаш жанғыш материал болғандықтан, оны жергілікті отын ретінде 

пайдаланды. Ағаш жаңқаларын бұлақтың құрылымын жақсарту үшін, 

сонымен қатар, аймақты тазалағанда майды және мұнай қалдықтарын 

жұтатын зат ретінде қолдану кең қолданысқа ие. 

Соңғы жылдарда ағаш қалдықтарын өңдейтін жаңа технологиялардың 

бір қатары жасалды, оларға мынадай өндірістер жатады:  

- отын текшелері; 

- ағашжаңқалы плита; 

- бөрене (брус) жасау өнеркәсібі; 

- қабырға тастары және жылуоқшаулағыш материалдар; 

- өңдегіш плиталар. 

Отын текшелерін алу үшін ағаш қалдықтарын 3..5 мм дейін ұсақтайды, 

ұсақталған материалды кептіреді және 50…100 атмосфералық қысымда, 200
0
С 

температурада престейді. Осындай шарттарда ағаш пластифицирленген күйде 

болады. Престеу үшін торфобрикеттік, бұрғылау және поршеньді прессаларды 
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қолданады. Қондырғының шамамен қуаты 5000 т/жыл құрайды. Шет елдерде 

ағаш қалдықтарын текшелеу кең таралған, Ресейде аналогты кәсіпорындары 

өте сирек. Бұл бағыттың аздаған шаруашылықтап қолдануға келетін отынның 

баламалы көзін алу мүмкіндігі жағынан зор болашағы бар.  

Ағашжаңқалы плита жасау үшін ағаш жаңқасын немесе ағаш кесектерін 

жаңқалап пайдаланады. Жаңқаны кептіреді, синтетикалық байланыстыратын 

затпен араластырады, 150
0
С температурада престейді. Типтік өндірістің қуаты 

– 1000 т/жыл немесе 100 мың м
2
 плита/жыл. 

Ламинатталған сүт қораптарының қалдықтары сияқты  ылғал ұстайтын 

қағаздар мен картондарды қолдануға мүмкіндік беретін плита 

композицияларының қатары жасалып шығарылған. 

Осындай плиталар өндірісі үшін құрылғыны отандық кәсіпорындарында 

шығарылады. Ағаш қалдықтары мен магнезиалды байланыстырғыш арқылы 

бөрене жасау өнеркәсібі технологиясы жасап шығарылды.  

Плиталарды байланыстырғышсыз престеу технологиясы қалдықтарды 

ұсақтаудан, 180...220
0
С температураға дейін кетіруден тұрады. Алынған 

материал жоғарғы тығыздығымен ерекшеленеді. Осындай плиталарды 

қолданудың негізгі бағыты – паркетті еден жасау болып табылады. Өндірістің 

қуаты жылына 15 мың м
2
 плита құрайды. Қажетті өндіріс аймағы – 100 м

2
, 

орнатылған қуат – 150 кВт. Алынған плиталар токсинді емес, бірақ оларды 

дайындаудың өзіндік бағасы жеткілікті дәрежеде жоғары.  

Ағаш-полимерлі плиталарды жасау өндірісінің технологиясы жұмсақ 

ағаш қалдықтарын (жаңқа, үгітінділер, кесінділер) және термопластикалық 

полимер қалдықтарын (полиэтилен, полистирол, полипропилен, 

поливинилхлорид және т.б.), олардан жасалған бұйымдар қалдықтарын 

қолдануға негізделінген. Технология қалдықтарды ұсақтау, оларды 

араластыру және кезезті формалау сатыларынан тұрады. Ол негізінен 

қалдықсыз. Кіріс шикізатын қондырғыштың қуаты жылына 50 т (170 т – ағаш 

қалдықтары, 80 т – полимер қалдықтары)  немесе жылына 50 мың м
2
 плита 

құрайды. 

Осылайша, тұрмыстық айналымға ағаш қалдықтарын тартудың кең 

ауқымды ұсынылатын енгізілуінің негізгі бағыттары: халыққа отын ретінде 

кесек ағаш қалдықтарын сату; жаңқа ретінде немесе оны дайындау мен 

өндірісті ұйымдастыру үшін ағаш дайындаумен айналысатын жерлерге ағаш 

қалдықтарын сату. 

Целлюлозалы-қағазды және ағаш өңдеу кәіпорындарының қалдықтарын 

қайта өңдеу тәсілдері. Ағаш қалдықтарын құрылыста пайдалану. Қоршаған 

ауаны қорғаудың ең кең тараған түрі ауаны гидрофильтрлерде, ұшатын 

компоненттерін каталикалық жағу арқылы тазалау, винтиляциялық 

шығарылуларды себу (биік құбырлар), тұрғын үйлермен өндіріс орындарын 

тиімді орналастыру. Гидрофильтрлармен тозаңдалумен боялынатын жерлерде 

жабдықталады (тиімділігі 90% - ға дейін), бірақ олар ауаны бу еріткіштерінен 

қорғамайды (мұндай тазалау ауадағы будың жеткілікті жоғары 

конценрациясын каталикалық жағумен орындалуы мүмкін). Каталикалық 
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тәсілмен тазалауда металл, керамика немесе құрама конструкцияларын 

катализаторлармен (платина, палладий, хром қышқылдары, темір, мыс, 

кобальт) бірге қолданады.  

Жағу әдетте табиғи газдың алауында жүзеге асырылады, яғни, 

компоненттері қышқылданады.  

Гидрофильтрдің құрамына суарылатын ауа айдағыш; суды жіберетін 

құрылғылар (құятын науалар, перфорирленген құбырлар, бүріккіштер); 

тамшыұстағыш және тұндырғыш кіреді. Гидрофильтрді ұзақ уақыт пайдалану 

оның аэродинамикалық кедергісін жоғарылататын және тиімді ұстау қасиетін 

төмендететін ауа жүретін каналдар мен су келетін қондырғылардың бояу 

қабатымен бітелуіне әкеледі. Құбырларды тазалау процесі. Гидрофильтрдегі 

сұйықтық шіруден қорғану үшін периодты түрде ауыстырылып тұруы тиіс. 

Мақсатты түрде сұйықтықты бассейн - тұндырғышында тазалау үшін су 

айналымын қамтамасыз ету; гидроциклонды пайдалану немесе флотациялық 

қондырғыда тазалауды жүзеге асыру рұқсат етіледі). Алдынған тұнба 

құрғатылғаннан кейін қалдықжинағышқа немесе қоқысқа тасталынады. 

Гидрофильтрдің ішкі бетінің ластануын болдырмас үшін суға 

кальцинирленген немесе каустикалық сода, эмульгатор немесе гексахлорофен 

қосады. 

Ауа қалдықтарын органикалық қосылыстардан, тіпті төмен 

концентрациядағы қоспалардан тазарту үшін салыстырмалы түрде арзан 

абсорбенті су, минералды май, күйдіргіш натрий ерітіндісі, аммоний 

карбонаты болып келетін сорбциялық тәсіл қолданылады. Ауаны 

адсорьциялық тәсілде тазарту өзінің бетінде газ қоспаларының бөлек 

компоненттерін таңдамалы түрде ұстап тұруға қабілетті қатты денелермен 

байланысы қарастырылады. Адсорбцияланған қатты дене бетіндегі 

ластаушылар бумен немесе нейтралды газдармен жойылады.  

Ылғалды типті шаңұстағыштардағы ұстап алынған аэрозолдер мен 

химиялық заттардан ластанған сұйықтықты келесі бөлімдерде толығымен 

қарастырылған мынадай тәсілдер бойынша тазалайды: механикалық, физико-

химиялық, химиялық, электрохимиялық, биологиялық, термиялық және 

біріккен тәсілдер. 

Бункерден жойылатын шаң мен үгітінділерді өндірістік мақсатта 

қолдануға болады: жағу; жаңқалардан текшелер дайындау; ағаш көмірін, 

плиталарын (орта қабатына жаңқа мен тозаңды қоу арқылы) дайындау, 

ағашжаңқалы плиталардың сыртқы қабатын формалау, әр түрлі қатталған 

өнімдер ( терезе блоктары, ыдыстар, контейнерлер); жақсарту үшін 

қабығымен бірге қайта өңдеу.    
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7 дәріс. Химия өнеркәсібінің, металлургия мен машина жасау 

кешендерінің қалдықтарын кәдеге жарату. Химиялық және ракеталық-

ядролық қарулар қорымен айналысудағы мәселелер 
 

Дәріс мақсаты: химикалық өнеркәсіптің ластау көздері, металлургия 

және машина құрылыс кешендері, сонымен қатар химикалық және зымыран-

ядролық қару запастарымен танысу. 

 

Ластанудың негізгі көздері және олардың табиғат ортасына және 

адам ағзасына деген әсері.  

Химикалық өнеркәсіптің негізгі өнімдері: органикалық емес 

қосылыстар (хлор, күкіртті қышқыл, натрий гидроксиді); органикалық 

қосылыстар (пропилен, бензолдар, винилхлоридтер, формальдегидтер 

пластификаторлар; тыңайтқыштар (азотты, фосфорлы); өсімдіктерді қорғау 

құралдары және зиян келтіретін жәндіктермен айқас; пластмассалар; 

полимерлер өнімдері (ПВХ); химиялық талшықтар және бояғыштар, 

сырлар, лактар, еріткіштер. 

ҚР 2000 жуық нысаналар жұмыс істейді, оларда апатты қауіпті 

химикалық заттардың (АҚХЗ) қорлары 1 млн.т болады: аммиак, хлор, хлорлы 

сутегі және т.б. 2000 жылы химикалық қауіпті нысаналарда (ХҚН) АҚХЗ 

шығарындыларынан 66 апат болды. 

0,5 млн.т хлор  жыл сайын теміржол көлігімен апарылады. 

Адамзат заттарды, қосылыстарды жасап үлгерді, өндіріс және 

технологияда өздеріне ұқсастарды жойды, өздерінің салаларындағы 

қалдықтарды өңдеу бойынша өндірістік қондырғыларды жасаумен 

айналыспады. 

Нәтижесінде, өндірілмеген улы өндірістік қалдықтарының көлемінің 

жыл сайын өсуінен басқа, дамыған елдерде мыңдаған ескі жерлеулер көп.  

Қауіпті, апатты  химикалық заттардың  (АҚХЗ) қауіптілігі, 

атмосфераның жергілікті қабатын зақымдауы бойынша олардың физико-

химикалық сипаттарымен анықталады, сонымен қатар олардың зақымдау 

жағдайына ауысу қабілеттілігінің болуы, яғни зақымдау концентрациясын 

жасау немесе ауада оттегінің рұқсат етілген деңгейден төмендету болып отыр.  

Барлық АҚХЗ үш топқа бөлсек болады, атмосфералық қысым кезінде 

қайнау температурасынан шығып, критикалық температура және қоршаған 

орта температурасы; АҚХЗ агрегатты жағдайлары; сыйымдылықтағы сақтау 

температурасы және жұмыстық қысымы бар. 

АҚХЗ бірінші тобына 40°С төмен қайнау температурасы бар. Тастау 

кезінде, жарылуға және өртке мүмкіндігі бар, тек алғашқы газды бұлт пайда 

болады (сутегі, метан, ыс), сонымен қатар ауадағы оттегі тез төмендейді, 

әсіресе жабық жайларда (сұйық азот). 

Біркелкі сыйымдылықты бұзған кезде газды бұлттың әсер ету уақыты, бір 

минуттан аспайды. 
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ҚХЗ екінші тобына -40°С бастап +40°С дейін қайнау температурасы және 

критикалық температурасы қоршаған орта температурасынан жоғары. 

Мұндай АҚХЗ сұйық жағдайға әкелу үшін оларды қысу және салқын 

түрде сақтау керек немесе әдеттегідей температурада қысым астында (хлор, 

аммиак, этилен оксиді) ұстау қажет. 

Олардың тастандылары зақымдалған бұлттың бірінші және екінші 

бұлтын береді. 

Зақымдау сипаты АҚХЗ қайнату температурасы және ауа 

температураларының  арақатынастарынан байланысты 

Сонымен, бутан (/кип = 0С) ыстықта АҚХЗ бірінші топқа ұқсас әрекетте 

болады, яғни бірінші бұлт пайда болады, салқында-үшінші топ тәріздес болады. 

Егер қайнау температурасы ауа температурасынан төмен болса, онда 

сыйымдылықты бұзу кезінде АҚХЗ шығып алғашқы ОЗВ оның маңызды 

бөлігі болу мүмкін, сұйықтық резервуардағы қысымда қайнайды. 

Апат орнында ауаның салқындап кетуі және ылғалдың конденсациясы 

бола алады. 

АҚХЗ үшінші тобы 40°С жоғары қайнау температурасымен 

сипатталады, яғни барлық АҚХЗ, сұйық түрде атмосфералық қысым кезінде 

бола алады. Оларды төгу кезінде топырақты суды зақымдау қауіпі бар 

орындарда зақымдау болады. Топырақ үстінен сұйықтық ұзақ ұшып кетеді, 

яғни екінші ОЗВ пайда болуы мүмкін, ол зақымдау аймағын кеңейтеді. 

АҚХЗ үшінші группасы қауіпті, егер олар жоғары температурада және 

қысымда сақталса (бензол, толуол). 

Кейбір АҚХЗ көп таралған физико-химикалық сипаттары төменде 

келтірілген. 

Хлор 20°С температура шамасында және атмосфералық қысымда газ 

тәрізді өткір жағымсыз иісі бар жасыл-сары түсті газ күйінде болады. Ол 

барлық тірі организмді құрта отырып, олармен белсенді түрде реакцияға 

түседі. Сұйық хлор – қалыпты температура мен қысым кезінде сарғыш реңкі 

бар күңгірт жасыл-сары түске және 1,427 г/см
2
 болатын

   
меншікті салмаққа ие 

жылжымалы майлы сұйықтық. Газ тәрізді хлорды өңдеу ас тұзы электролизіне 

негізделген. Бұл күрделі комплекс: тұздықты дайындау, оны тазалау, 

буландыру, электролиз, салқындату, газды айдау. Жарылыс күшіне сәйкес 

хлор мен сутегі стехиометриялық қатынаста (50/50) болатын қоспаның 

жарылысы ең қауіпті болып табылады. Мұндай қоспалар ең үлкен күшпен 

жарылады, ал жарылыс қатты дыбыстық соққымен, жалынмен бірге болады. 

Хлорсутек қоспа жарылысының бастамашысы электрлік ұшқын, 

қыздырылған дене, байланысқан заттар қатысындағы тікелей күн жарығы 

(ағаш көмірі, темір және темір оксидтері) болып табылады.  

Цехтарда кенеттен суды, электрлік токты беруді өшіріп тастауынан, 

қауіпті жарылысты қоспаның пайда болуынан, хлордың өндіріс орнына еніп 

кетуінен, электролиз кезінде сутекті коллекторда қысымның пайда болуынан, 

өрттің пайда болуынан апатты жағдай пайда болу мүмкін. Барлық оқиғаларда 

осы жағдайларға сәйкес жұмысқа қабілетті сәулелі немесе дыбыстық 
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сигнализация қажет, ал сутектік компрессорлар автоматты түрде зерделену 

қажет.  

Теміржолдық цистерналар, танктер, бөшкелер, баллондар мұқият 

бақыланған бос және толтырылған сыйымдылықтың массасына сәйкес келетін 

масса бойынша ғана толтырылу қажет, себебі қыздыру кезінде сұйық хлор 

көлем бойынша 0,2%-ға дейін ұлғаяды, яғни температура мен қысымның 

жоғарылуына әкеледі.  

Аммиак – өткір тұншықтырғыш мүсәтірлі спирттің иісі бар түссіз газ. 

15-28% - ғы (107-200 мг/л)  көлемді мөлшер кезінде аммиак пен ауа буының 

қоспасы қауіпті жарылысқа  әкелу мүмкін. Ауаның құрамындағы аммиактың 

мөлшер нормасы: жұмыс аймағындағы шекті рұқсат ету 0,0028%; бір сағаттай 

уақыт аралығында 0,0035% зиян әкелмейді; өмірге қауіпті 0,7 мг/л немесе 

0,05-0,1%; 30-60 минуттан кейін қатерлі нәтижеге әкелетін көлемі 1,5-2,7 мг/л 

немесе 0,21-0,39%. Аммиак организмнің зақымдануына әкеледі, әсіресе тыныс 

жолдарына. Оның әсерінің белгісі: тұмау, жөтел, тыныс алуының қиындауы, 

көздің ауруы, жасаурағыш. Сұйық аммиак пен тері жанасқан кезде үсу, 2-

дәрежелі күйік пайда болу мүмкін. Зақым алған адамды көлденең қалыпта 

тасымалдау керек. 

Көгерткіш қышқыл мен оның тұздары химиялық өнеркәсіпте үлкен 

мөлшерде шығарылады. Ол пластмасса мен жасанды талшықты алуда, 

гальванопластикада, түсті кеннен алтынды бөліп алуда кеңінен қолданылады. 

Қалыпты жағдайда көгерткіш қышқыл – ащы бадамның иісі бар түссіз, 

мөлдір, ұшқыш, тез жанатын сұйықтық. Көгерткіш қышқыл – жүйке 

жүйесінің ауруларына алып келетін ең мықты улардың бірі. Ол организмге 

ішек-қарын жолы, қан, тыныс алу жолдары арқылы түседі, ал оның буы үлкен 

концентрациясы кезінде тері арқылы да түседі. 

Күкіртті ангидрид (қос тотығы, күкіртті газ) күкіртті ауада жағу 

кезінде пайда болады. Бұл  қатты иісі бар түссіз газ. 

Күкіртті қышқылын және оның тұзын алған кезде, қағаз және 

текстиль өндірісінде, жайды дезинфекцілеу үшін жеміс-жидектерді 

консервілеу кезінде қолданылады. 

Сұйық күкіртті ангидрид хладоагент немесе ерітінді ретінде 

қолданылады. Тұрғындар жерінің атмосферасының күкіртті ангидрид  

ортақ тәуліктегі ШРҚ 0,05 мг/м
3
, ал жұмыс жайларында 10 мг/м

3
. 

Алғашқы көмек: жарақаттанған адамды таза ауаға шығару керек, терісін 

және кілегейлі қабықшасын сумен жуып немесе ішетін су ертіндісімен 2%  

жуу керек, ал көздерін-ақпа суымен 15 мин кем емес. 

Гептил - жағымсыз иісі бар, ауада түтіндейтін сұйықтық. Ол +1,5°С 

балқиды. Суда, спирттерде, аминдарда езіледі, көміртегілерде езілмейді. 

Гигроскопикалы, ауамен қосылып жарылғыш қоспалар пайда болады, 

асбестпен, көмірмен, темірмен қосылған кезде өзімен өзі жану қабілеттігіне 

ие. 
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Қауіпті заттарға жатады (қауіптілігі 1 класс). Жұмыс аумағындағы 

ауада, ШРҚ 0,1 мг/м
3 

құрайды. Зымыран оттығының компоненті ретінде жиі 

қолданылады. 

Тіркеледі: қозу, күштік әлсіздік, сіңір тартылу, сал болып қалу, пульстің 

төмендеуі, тамыр өткірлігінің жетіспеушілігі, жүрек айну, құсу, іштің өтуі, 

бауыр және бөтекенің зақымдау мүмкіндіктері, коматозды жағдай. 

Сақтау, эксплуатация, жою, зиянсыздандыру және химикалық және 

зымыран-ядролық қаруда бар компоненттер запасын пайдалану мәселелері. 

Химикалық қару - ол улану заттары (УЗ) және оны жеткізу құралдары. 

Химикалық қаруға, өсімдіктерді жоюға арналған арнайы заттарды 

жатқызуға болады (гербицидтер, дефолианттар). 

Зақымдалған ауада бұлтты өткізу кезінде ОВ орынға, техникаға, 

құрылысқа, киімге, адамдарға бөлшектері шөгіледі 

Нәтижесінде зақымдалған беттердің адаммен байланысы, сонымен қатар 

зақымдалған азық-түліктің және суды пайдалану кезінде, олардың зақымдауы 

болады. 

АҚХЗ жағымды тарату үшін құрғақ, жай, суық ауа - райы болады: АҚХЗ  

нысаналардың үстіне тез отырады және жоғары концентрацияны ұзақ ұстап 

тұрады. Ол химикалық қаруды жоюуын  есептейді. 

УЗ қорғау үшін жайды герметтеу және жабу керек, сонымен қатар ауа 

үшін тесік жасау қажет.  

Ірі қауіптілік сақтауда, жоюда және халықаралық бақылау астында 

жатқан химикалық қарудың запастарын зиянсыздандыру және арнайы 

жетілдірілген технологиялар бойынша тұжырымдау. 

ҚР қарулы күштердің қызметтік қосылыс әсері бейбіт уақыттарда  

жалпы ағын суларың 4% бастап құрайды және атмосфераға тастандылардың 

1,2% дейін.  Жанғыш-жағатын материалдардың төгіп алынған және ағып кетуі 

(ал қарулы күштер жыл сайын 10 млн.т ГСМ                                                                                                                                                                                                                                                                                

жуық шығындайды, олар 50 құбырларды және нысаналарды пайдаланады)   

кейбір нысаналар астында  авиационды керосинде «линзалар» пайда болады. 

Қоршаған ортаға ірі қауіптілікті Минатомның химикалық өндірістер 

әкеледі. 

Экологияға маңызды зиянды жалпы  алаңы млн км
2 

дейін, зымыран 

оттығының компоненттерінің қалдықтарымен бөлек бөлшектерді зымыран-

тасығышпен әкеледі. 

Жылына интенсивті жою құралын жетілдіру, химикалық құралдың ірі 

запастарын жасайды. 

Ірі қоймаларда оқтарда, бомбаларда, зымыран оқ тұмсықтарында ОЗ оң 

мың тоннасы жатыр, нервно-паралитикалық іс-әрекеттері (зарин, зоман, Ви-

газ) бар, сонымен қатар қауіпті сақтылықтың мерзімін жоғарлатады. 

Бірде бір базада экологиялық төлқұжаты жоқ, санитарлық –қорғаныс 

аймақтары жоқ. Барлық базалар тұрғындар ауданына тікелей жақындықта 

орналасқан (0,5 - 1,5 км). Қиын мәселер  химикалық қару запастарының 

жиналғанын таратумен байланысты пайда болады. Химикалық қарудың және 
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басқа елдерде өндірістен дамуы қалмаған. Қазіргі уақытта АҚШ запастары  

Ресей запастарымен өлшеулі және 32 000 т құрайды. Мындай запастар басқа 

елдерде де бар, әсіресе үшінші әлемде. 
 

8 дәріс. Аз қалдықты өндірістерді жасаудың негіздері мен 

экологиялық таза технологияларды қолдану 

 

Дәрістің мақсаты: жүйенің өнімділігі мен сапасын жоғарылатуға 

мүмкіндік беретін, жоғары экологиялық тазалықты қамтамасыз ететін аз 

қалдық шығаратын технологияларды қолданумен танысу. 

 

Қалдықсыз өндірістің негізі - өндіріс қалдықтары қандай да бір 

себептермен пайдаланылмаған немесе толық пайдаланылмаған шикізат бөлігі 

болғандықтан,  шикізатты барлық компоненттерін пайдалану арқылы кешенді 

түрде өңдеу болып табылады. Қалдықсыз технологияда тұйық циклінде 

шикізат пен энергияның барлық компоненттері (бірінші ретті шикізат 

ресурстары – өндіріс – тұтыну – екінші ретті шикізат ресурстары) ұтымды 

қолданылады, яғни биосферадағы экологиялық үйлесім бұзылмайды.  

Аз қалдықты және қалдықсыз технологиялар мыналарды қамту керек:  

- жаңа қалдықсыз өндірісті қалдықсыз өндірісті туғызу барысында 

шикізатты оның барлық компоненттерін кешенді түрде қайта өңдеу; 

- қайтадан пайдалану талабы бар жаңа өнім түрлерін жасау мен шығару; 

- өндіріс қалдықтарын қайта өңдеу мен тауарлық өнімді алу арқылы 

тұтыну немесе олардың экологиялық үйлесімді бұзбай кез келген пайдалы 

қолданылуы; 

- өндірістік сумен қамтамасыздандырудың тұйық жүйесін пайдалану; 

- қалдықсыз территориалды-өндірістік кешендер мен экономикалық 

аймақтарды жасау. 

Машина жасауда аз қалдықты технологиялық процестерді жасап 

шығару ең алдымен технико-экономикалық қана емес, сонымен қатар 

қоршаған ортаға қалдықтар мен зиянды заттарды бөлуді төмендетуге 

мүмкіндік беретін металды қолдану коэффициентін жоғарылатудың 

қажеттілігімен байланысты. 

Қоршаған ортаның ластануымен күрестің бүкіл тәжірибесі аз қалдықты 

немесе қалдықсыз өндірістер мен технологияларды енгізудің қажеттілігіне 

әкеледі. «Қалдықсыз технология» немесе «аз қалдықты технология» 

терминдері қандай да бір салыстырмалы түсінік, себебі абсолют қалдықсыз 

технологиялар жоқ. Бірақ бұл термин берілген өндірісте шикізат пен 

энергияның көбірек пайдалануын қамтамасыз ететін қолданылатын 

технологиялық процестер мен схемалардың дәрежесін сипаттайды. 

Қоршаған ортаны ластанулардан қорғаудың негізгі жолдары өндірістік 

шөгінді сулардың мөлшерін азайту және оларды тазалаудың жаңа сенімді 

әдістерін жасап шығару. Бұған тазаланған суларды қайталап немесе көп рет 
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қолдану арқылы жетуге болады. Мұндай тазалаудың дәрежесі тек 

технологиялық талаптармен реттеліп отырады.  

Өндірістік шөгінділердің  мөлшерін кейбір синтетикалық қара майларды 

(текшеліктен басқа алкидті қара майды алу кезінде синтездің азеотропты 

әдісін қолдану; өндірісте формалиннің орнына формальдегид пен 

параформаның карбамидті ұзара майын қолдану; салқындататын агант судың 

орнына ауаны қолдану) өндіру технологиясының өзгерісімен айтарлықтай 

төмендетуге болады. 

XX ғасырдың аяғында лазерлік технологияның жоғарғы тиімділігін 

көрсететін қуаты 1-5 кВт лазерлік техниканың «Квант», СО2 - лазері жүздеген 

түрлері жасалынып шығарылды. Бүгінгі таңда қуаты 10 кВт болатын лазерлер 

машина жасау мен материалдарды өңдеуде кең қолданыс тапты және олар аз 

сериялы шығарылымды өнімдерді қамтитын лазерлік технлогиялық 

комплекстермен жұмыс істейді. Лазерлік техника әр түрлі материалдарды 

өңдеудің технолигиялық процесін кеңейтуге мүмкіндік берді. Мысалы, 

қоспалы болат пен түсті металдарды  бірнеше сантиметр қалыңдықта 

лазермен кесу кезінде жоғары өнімділікпен (10 м/с) үздік сапада жүреді. 

Лазерлік технология арқылы жиһазды, сурет тақтайларын, сувенирлерді 

дайындау кезінде үлкен дәлдікпен (яғни, аз қалдық) қамтамасыз етуге болады. 

Әсіресе лазерлік технологияны керамика, пластика, әйнек, базальтты қиын 

өңделетін материалдарды кесуде қолдану тиімді.  

Лазерлік пісіру (сварка) жауапты бөлшектерді дайындауда 

(трансмиссия, аспаптар) әсіресе маңызды деформацияның аз болуын; тігістің 

жоғары сапасын (жоғары қысымдағы жауапты өнім өткізгіштері, жабдық 

корпустары); үлкен өнімділікті (консервілеу банкасы, аэрозоль баллондары); 

зиянды қалдықтарды азайтуды қамтамасыз етеді.  

Лазерлік технологияны қолдану шу жұтатын экрандар, сүзгілер, газдар 

мен сұйықтықты шашырататын жүйелерді жасауда тесіктердің перфорирлену 

өнімділігі мен сапасын  жоғары көтеруге мүмкіндік береді, жоғары 

экологиялық тазалықты қамтамасыз етеді. 

Маңызды тапсырма халықтың денсаулығын сақтау болып табылады. 

Бұл азықтық өнеркәсіптен зарарлы қосуларсыз өнім, әсіресе микроағзалар 

қамсыздандыруды сұрайды. Зарарлы микронның жоюы үшін: 

залалсыздандыру, химиялық консерванттың енгізуін, тоңазыту пайдаланады. 

Бірақ кейбір өнімдерді стерильдеуге болмайды, себебі құртылады және оның 

сапасының, химиялық консерванттар үшін денсаулық үшін зиянды 

микроорганизмдер (айталық, қышқыл сүтті азық-түліктер) қамсыздандыру 

болады, ал кейбірі тоңазытқаннан кейін де сақталады. Ластанудың негізгі көзі 

орынның ауасы (бас - басы 1000 бөлшектерге бір микроағзадан келеді) болып 

табылады, персонал, жабдық және шикі азық-түліктер, таза технология 

қоршаған ауаны кепілді ауамен қамсыздандыру керек, ал демек, азық-түлікті 

ұзақ уақыт сақтау консервілеуге жаңа қадам. Мынадай технология өнімнің 

өңдеуін оның қысылшаң кезеңінде ауаның таза шартында  химиялық  ең 

төмен қолданысында қамтамасыз ету керек. 
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Қазіргі технологияның қолданысының мысалы интегралды нобайдың 

және компьютерлік техниканың элементінің өндірістік өндірісі болып 

табылады. Интегралды нобайдың өндірісіне өту ара өндірістік көлемдерде бас 

негізі поликристаллиялық кремнинің және ең жоғары талаптың 

қамсыздандыруына әкелді. Қажетті поликремний шығарылымының өнімділік 

көлемін қамтамасыз ету үшін, бастапқы шикізат тың және басқа да заттардың 

улылығы болған кезде (хлорсилан, кремний хлориді, хлорсутек), қоршаған 

ортаға және ауаға зиянын көп тигізбеу мақсатында жаңа заманғы 

технологияны қолдануды талап етеді. 

Поликремнийді алудың аз қалдықты технологиясының мысалына 

бастапқы реагенттердің химиялық рециркуляциясы жатады. Мұндай 

технология  іс жүзінде толықтай айналдырылатын барлық бастапқы шикізатты 

тіпті термодинамикалық шектеуімен іске асыруға мүмкіндік береді. 

Технологиялық үдеріс реакциялық көлемнің бірлігінің ең көп өндірілген 

жолымен бастапқы шикізаттың берісінің нығыздығының аумақтауының 

реакторға қамсыздандырады. 

Поликристаллиялық кремнинің өндірісінің технологиялық үдерісінің ең 

маңызды кезеңімен хлорсиланов қоспасының булы газды қоспадан (айталық, 

криогенді конденсацияның қолданылуымен) болып табылады. Келесі 

кезеңдерде хлорсиланов қоспасының айыруын құрайтын оның жеке заттары 

мен көмек ректификациялық бағандары өндіріледі. Қоспаның құрамына 

кіретін сутегі және хлорлы сутегі криогенді фракциялық конденсацияның 

қондырғыларында айырылады. 

Трихлорсилан (ТХС) сутегісі және кремний тетрахлориді (ТК) 

химиялық кері қалпына келтіру реакциясына негізделінген поликристалды 

кремнийді алу процесіне шектелген термодинамика мен кинетика арқылы 

шектелетін шектеулер қатары алынады. Термодинамикалық шектеулі 

термодинамикалық теңдікті сақтағанның өзінде хлорсиланға айналу 

дәрежесінің жеткіліксіздігіне байланысты. Бұл ретте сутегінің артықтығы 

алынатын кремийлік стерженьдер құрылымның және беттің қатты 

зақымдануы кезінде алты дүркін өлшемді асыра алмайды. Кинетикалық 

шектеулер осылай анықталады: процестің бірсатылы өтуі кезінде максималды 

жойылуды қалау кремнийдің жылдамдығын кенет төмендетуіне алып келеді. 

Хлорсиланды сутегімен қалпына келтіру поликристаллиялық кремнийді 

алудың рециркуляциялық процеске өту үдерісіне толықтай термодинамиялық 

және кинетикалық шектеулерден құтылуға мүмкіндік береді. Мынадай үдеріс 

экономикалық ақталған болып келеді, кремнинің тұнбасының ең көп 

жылдамдығын қамсыздандырады. Поликристаллиялық кремнийді алудың 

рециркуляциялық технологиясы, басқа бастапқы хлорсиланов толық 

өңдеуінің, қайыра реагирленбеген сутегіні және хлорлы сутегіні 

пайдаланумен, бұл қоршаған ортаның улы реакцияның өнімдерімен 

ластануына жол береді. Осы технологияның қолданысы, басқа көрсетілген 

қасиеттердің (экономикалық және экологиялық), өнімнің (дұрыс 
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геометриялық пішіннің поликристаллиялық кремийлік өзегінің ұсақ дәнді 

құрылым және тегіс бетпен) биік сапасын қамсыздандырады. 
 

9 дәріс. Ауылшаруашылығының, тамақ және қайта өңдеу 

өнеркәсіптерінің қалдықтары 
 

Дәрістің мақсаты: әр түрлі техногенді әсердің жердің микробиотасының 

өзгерістеріне ықпал ететін белсене іске араласатын, қандайда бір микробтық 

топтар мен азықтық өнеркәсіптің қалдығын, микробтық одақты ұғыну. 

 

Жердің тірі фазасы айрықша белсенді және сезімтал педосфераның 

бөлігі және оның өзгеріске сезімтал индикаторы болып табылады. 

Топырақтың тірі организмдері биожиынтықтың және көріністің санының 

жерүсті экожүйенің 95 пайызын құрайды. Олар оның маңызды көпфункциялы 

рөлін атқарады: олар белсендірек болса, неғұрлым жіті заттың айналымы 

экожүйеде өтіп тұрады, яғни, соғұрлым биологиялық өнімділігі және 

экологиялық тиянақтылығы биік тұрады. Микробтық жүйенің бұзушылығы 

барлық агро - экосистеманың бұзылуына себепші болады. Бұл әрбір 

микроағзалардың рөлі жер қыртысында айқын әрі әр қилы болғандықтан, 

жағымсыз әсерлерге алып келетін (физикалық немесе химиялық жердің 

параметры) жердің микробиотасының өзгеру жағдайын өз уақытысында 

табуды талап етеді. Нәтижесінде әр түрлі техногенді әсердің белсенді іске 

араласуы микробтық жүйенің, табиғаттан тәуелсіз жерде микробиотұзының 

өзгерісінің әсерінен табиғат төрт адапторлық зонаға ауыса алады.  

Қоршаған орта факторларының өзгеруіне микроағзалар реакциясы 

осындай деңгейлерде байқалады: 

- экосистемалық, бұл одақтың сандық және сапалық құрамының 

өзгерісінде байқалады; 

- популяциялық, олардың антропогендік әсерге оның реакциясының өсу 

және даму кинетикасының өзгерісімен анықталады. 

Топырақ микрорганизмдерінің экожүйенің компонентімен радиоактивті 

сәулеленуіне өте төзімді болып табылатындығын есепке алған жөн. 

Топырақтағы белсене іске араласатын микробтық одақтарға әр түрлі 

техногенді әсерлердің сәулеленуі нәтижесінде топырақтың микробиотасының 

өзгеруінің әсер ету табиғатына қатыссыз, технологиялық жүктеменің белгілі 

бір деңгейіне сәйкес келетін, төрт адаптивті зонаның біртіндей ауысуымен 

білінетіні анықталды: 

- топырақтың микробтық жүйесінің гомеостазының зонасы төменгі 

деңгеймен (шоғырланумен) сипатталады, онда белсенді араласатын 

топырақтағы микроорганизмдер қауымдастығындағы түрлердің құрамы және 

сандық арақатынасы өзгеріссіз; 

- күйзеліс зонасы жүктеменің (шоғырланулар) орташа деңгейіне сәйкес 

келеді, онда қауымдастық құрамы іс жүзінде өзгеріссіз қалады, ал түрлердің 
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сандық арақатынасы едәуір өзгеріске ұшырайды (басымдылық дәрежесі 

бойынша қауымдастықта популяцияның бөлшектенуі жүреді); 

- резистенттіліктің зонасы қолданыстағы агенттің шоғырлануының 

диапазонымен анықталады, көріністің түрлілігінің шақырайғаны төмендеп 

және құрамның ауысуының ара жерде белсене микрондардың (осы биік 

жүктерге микронның төзімді популяциялары дамиды) жұмыс істеуі болып 

табылады. 

Техногенді жүктің орташа индикациясы үшін жерге ластағыш бөлік, 

гомеостаздың айқындаушы зонасын  тең концептрациялайды. Егер бұдан әрі 

жерде доминантов ауысуы болмаса, онда ол бұрын шынайы шартта жер 

күйзелістің зонасында болады. 

Көптеген мағынада мезофауна өкілдері жерде әдеттегі жауынқұрттарда, 

қырықаяқтар, құрт-құмырсқаларды иемденеді. Жапырақты қармақбауларда  

жауынқұрт саны 800 дана/м
2
, ал оның биожиынтығы 290 г жетеді. 

Қазақстанның орталық полюсінде  мәдениетті өсімдіктерде  жауынқұрт саны 

(орташа алғанда 100 деген түрі бар, ал биожиынтықтары 40-120 г/ м
2
 болады). 

Топырақ құрттар жерден органикалық заттарды талап етеді және кальциді 

сонымен қоса құрттар кальций карбонатына айналады. Топырақ бойының 

жетерліктей санының гумус көкжиегін қамтамасыздандырып, бұл ретте 

төменгі көкжиектің топырақ омыртқасының негізін анықтайды. Барлық 

аталмыш нысандар жер табиғатын ластанудан сақтайды. 

Минералдық тыңайтқыштар өздерімен бірге химиялықты қосылысты 

ұсынады және жерге түсетін көп көлемді элементтер кездеседі. Және де 1 

миллиард типті құрғақ затының атомы, күнделікті өсімдік атомдарын: азоттың 

- 10 миллион, калийдың - 3,8 миллион кальцийдің - 1,8 миллион, магнийдің - 

1,7 миллион, күкірттер - 0,6 миллион, темірдің - 130 мың, бордың - 3 мың, 

марганецтің - 1 мың, цинктің - 0,3 миллион, мыстың - 0,1 миллион, 

кобальттың – 1000 атомын құрайды. Минералдық тыңайтқыштың жүйесі 

есепке негізделген шаманың тәсілін және көпжылдық түздік стационарлық 

севооборотаның есебі керек. 2000 жылы ТМД-де ауыл қожалықтарына 

минералды тыңайтқыштардың 2348 тоннасы, мыс – 2948 т. шығарылды. 

Тұқымның биомассасы 60% протеинге дейін толық аминокислоттан 

және 30% майдан тұрады. Биомасса қосылуының рационға 11% ын, ал 40% 

азықпен ауыстыруға болады және де өнімнің өзіндік құнын төмендетіп және 

көбейтетін еттің шығарылымы 12%. 

Нитраттың шекті рұқсаты дұрыс концентрациясы (нитрат-ион бойынша) 

(кг/мг): жасыл жемшөптер үшін - 200, картоп - 300, қызылша - 800, жемнің - 

300 мг/кг белгіленген. 

Көптеген жануарлар үшін, нитриттердің анаэробтық және 

микробиалдық қалпына келуі кезінде пайда болатын, өте улы нитриттер 

болып табылады. Нитриттер гемоглобинді қышқылдандырады да, оттектің 

тасымалдану қабілетінің шығынына алып келеді. 

Еуропаның кейбір елдерінде, ауыл шаруашылық өнімдерін шығаратын 

зауыттар жұмыс істейді, мұнда көпжылдық шөпқоспаларымен ұжымдықтарда 
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олардың пішендік-өрістің егістіктерін егістіктің «консервация» әдісін 

қолданады. Ол гумустың босалқы қорларларын көбейтеді, жердің құнарын 

жақсартады, биологиялық ретті қопсыту және жердің жіктелуінің, ауаның 

азотының биологиялық аудармасы органикалық азот құралымдарында болып 

жатқан биологиялық күрес пен арамшөп, зияндық және қыңқыл-сыңқыл 

негізінде келеді. 

 

10 дәріс. Тұрмыстық қалдықтар. Қатты тұрмыстық қалдықтардың 

полигондары және олардың экологиялық рөлі 
 

Дәріс мақсаты: қатты тұрмыстық қалдықтардың сипаттарымен және 

компоненттерімен танысу, сонымен қатар қатты қалдықтарды қайта өңдеу 

процесі. 

 

Қатты тұрмыстық қалдықтар адамның тұрмыстық іс-әрекеттерінен 

пайда болады және ыдыс, ораушты пайдаланған тағам қалдықтарынан тұрады, 

тозған киімдер және басқа да пайдаланудан шығып қалған тоқыма 

бұйымдары, мерзімінен асқан тұрмыстық құралдар, жиһаздар, электрлік және 

радиотехникалық құрылғылар жатады. 

ТҚҚ орташа морфологиялық құрамына келесі компоненттер жатады: 

- тамақ қалдықтары - 30…. 38%; 

- қағаз бен қатты қағаз қалдықтары - 25.. …30%; 

- текстил қалдықтары - 4… 7%; 

- шыны қалдықтары - 5… 8%; 

- пластмасс қалдықтары - 2-5%; 

- қара металдар - 0,2…. 0,3%; 

- қаңқалар - 0,5…2%. 

Ресей қалаларында ТҚҚ пайда болған масштабтары, жылына бір адамға, 

есептегенде  200...500 кг жуық. 

Қатты қалдықтардың қайта өндіру қондырғысы және процестері. 

Литосфераны өндіріс және тұрмыс қалдықтарынан ең тиімді қорғаныс, 

ол жинау және қалдықтарды қайта өндіру бойынша арнайы технологияны 

игеру. 

Қатты қалдықтарды қайта өндіру үшін мынадай процестер 

қолданылады, ұнтағыш және ұсақтау, классификация және сорттау, қиын 

орталарда көбею, бөлек егу, магниттік және электрлік сепарация, кептіру және 

түйіршіктеу, термохимикалық күйдіру, экстракция және т.б. 

Қатты қалдықтарды механикалық түрде қайта өндіру. 

Өндірістік қалдықтар үшін, фазалық айналымды өткізуі немесе 

химикалық реагенттердің әсер етуі зиянсыздандырумен байланысты емес, 

бірақ олар тікелей қолданылмайды, екі механикалық өңдеу түрі 

қолданылады: ұсақтау немесе  байлау. 

Бұл органикалық және органикасыз қалдықтарға жатады. 
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Ұсақталғаннан кейін, фракция жасағаннан кейін, қалдықтар алдағы 

пайдалануға болатын жарамды азық-түлікке айналады. 

Қатты материалды қажетті көлемге дейін жеткізу үшін оны ұсақтаумен, 

езумен, жарумен, сындырумен, кесумен, егелеумен, жуумен және осы 

әдістердің басқа да комбинацияларымен жетуге болады. 

Ұнтақтағыш және ұсақтағыш. Берілген материалдың кесек көлеміне 

байланысты және ұсақтауды бірнеше класқа бөлуге болады. 

Ұнтақтау және ұсақтаудың i дәрежесінің астында қатты қалдықтардың 

үлкен кесек көлемін және соңғы азық - түліктің ұсақталған көлемін түсінеміз. 

Ұнтақтау және ұсақтау дымқыл және құрғақ бола алады. Қатты 

қалдықтарды минералды негізде ұсақтау үшін, ұсақтау, езу, жару, сындыру 

әдістері бар машинаны қолданады. 

Улы ӨҚ-ды зиянсыздандыру және көму үшін полигондар деп, табиғат 

қорғау ғимараттары, зиянсыздандыруға келмейтін улы қалдықтарды, бірнеше 

қауіпті аймақта орналасқан өнеркәсіптегі лас азық - түліктерді, ғылыми-

зерттейтін мекемелердің қалдықтарын, жиі жинауға, жоюға, көмуге, 

зиянсыздандыруға арналған. 

Әр өндірістік аймақ үшін полигондардың қуат мөлшері, техникалық-

экономикалық есеппен дәлелденеді. 

ҚНжЕ 2.01.28-85 сәйкес, полигон құрамдарында үш негізгі нысананың 

құрылысы қарастырылады, олар бір немесе бірнеше бөлек орналасқан 

алаңдарда орналасу мүмкін:  

- улы ПО және сапасыз азық-түліктерді зиянсыздандыруға арналған 

цехтар, олар бұл қалдықтардың және азық - түліктерді физико - химикалық 

өңдеуге және өртеуге арналған сонда оларды зиянсыздандырады немесе 

улылығын (қауіптілік класы) төмендетеді, оларды ерімейтін формаға 

ауыстырады, көмуге арналған қалдық көлемін қысқартады және 

зиянсыздандырады; 

- қалдықтарды көму аймағы, ол арнайы жабдықталған карталарға немесе 

шұңқырға әр түрлі улы қатты қалдықтарды салады; 

- улы ӨҚ транспорттауға арнайы автомашиналарына арналған 

гараждарды қолданады. 

Полигондарда ӨҚ өңдеу, ТҚҚ үйіндіге тастауға қарағанда, прогрессивті 

әдіс болып табылады, сондықтан көму және қарапайым өртеумен қатар, онда 

кейбір ӨҚ түрлері үшін өндірістік өңдеу үшін қондырғылар қарастырылады. 

Полигондардың қабылдауына жатпайтын шарттар: регенерациялауға 

жатпайтын, радиоактивті қалдықтар, мұнай өнімдері; ағаш қалдықтары 

(үгінділер, ыдыс және т.б) және құрылыс қалдықтары. 

Полигондарды құрылыстан бос жерлерде, ашық, су баспайтын, жақсы 

желдетіп тұратын жерлерде салу керек, онда инженерлік шешімдердің және 

кешендерді, тұрғындар жерінің ластануы, жалпы демалыс орындары және 

сумен қамтамасыз ету көздері (ашық су қоймалары және жер астындағы су) 

жатпайтын кешендерді жүзеге асыруға болады. 
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Санитарлық-қорғаныс аймағының көлемі, полигоннан бастап тұрғындар 

жеріне және ашық су қоймаларына дейін, жергілікті жағдайларға қарап 

орнатады (климат, рельеф, топырақ түрлері, жел бағыты және т.б) бірақ 3000 

м аспау керек. 

Полигондар ауыл шаруашылық жерлерінен және транзитті магистралды 

жолдардан ара қашықтығы 200 м аспау керек және орман алқаптарынан 50 м 

болу керек. 

Жоғарыда айтылған ережелерге ҚНжЕ сәйкес, полигондарға 

шығарылатын барлық қалдықтар, оларға қалдықтардың құрамы жазылған 

және полигонда онымен көму немесе жағу кезінде қауіпсіздік шарасы жайлы 

қысқа мағлұмат жазылып төлқұжат жасалу керек. 

Кәсіпорынның жауапкершілік тұлғасының қолымен, автомобильдің 

әрбір сапарында, әрбір қалдықтар түріне төлқұжат беріледі. 

Жанғыш қалдықтарды өртеуге жіберу керек. Үйінділерден қарағанда, ол 

үшін арнайы берілген аймақта пеш салу керек, ондағы өртеу режимі  

температураны 1000 - 1200°С қамтамасыз ету қажет, қоршаған ауаны 

ластамау қажет. 

Пеш газ тазалағыш және шаң соратын құралдармен жабдықталуы керек. 

Полигонды пайдалану процесінде, полигон қызметінің жүйелік бақылау 

өткізу қажет және топырақты сулардағы, аймақтағы топырақтардың, полигон 

айналасындағы өсімдіктердің, сонымен қатар радиусы 3000 м тең 

атмосфералық ауаның, улы заттарының деңгейін, құрамын тексеріп отыратын 

таңдаулы СЭН бақылауын жүргізу керек. 

Қатты қалдықтарды, органикалық негізде ұсақтау, кесуге және соғуға 

болатын машиналарда жүзеге асыруға болады. 

Үгіту және ұсақтау үгітетін және тартқыш машиналарымен жүзеге 

асады. Қатты қалдықтарды үгітуге арналған негізгі жабдық классификациясы 

келесілер: 

- жаратын және сындыратын іс - әрекеттері бар ұсақтағыштарға – 

конусты, тісті, жақты және басқа да үгіттегіштер; 

- езу іс - әрекеті бар үгіттегіштер – тегіс дестелегіш үгіттегіштер, 

дөңгелек, тік, көлденең және басқа да тартқыштар; 

- ұсақтап - езетін іс-әрекеттері бар ұсақтағыштар – ұсақтағыштар, 

айналма, катокты, дөңгелек - шығырлы, бисерлі және басқа да тартқыштар; 

- соққы іс-әрекеті бар ұсақтағыштар – балғалы ұсақтағыштар, бильді, 

шахталы тартқыштар, дезинтеграторлар және дисмебраторлар, барабанды, газ 

ағысты тартқыштар; 

- соққы-ұсақтағыш және коллоидті ұсақтағыштар – тербелмелі, 

планетарлы, виброкавитационды және басқа да тартқыштар, реактрондар; 

- басқа ұсақтағыштар (пуансондар, аралар және т.б.). 

Жақты ұсақтағыштар металды жылжымайтын және тербелісетін 

жоғары араларында материалды дүркін-дүркін езеді. 

Жылжымайтын жақ тік орналасады, ал жылжымалы оның бұрышына 

жақын. Осындай ұсақтағыш түрлері ірі ұсақтауға арналған, кейде орташа 
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ұсақтауға болады. Олардың өнімділігі, 1500×2100 мм көлеміне қарай, 1000 т/с 

жетеді. 

Конусты ұсақтағыштар оны ірі, орташа және ұсақ кезеңдерде 

ұсақтауға пайдаланады.  

Олардың ұсақтағыш беттері екі молтақ конус ретінде жасалған, оның 

кішкентайы жоғарғы бөлікте кеңейіп, үлкен конустың жоғарғы бөлігіне кіріп, 

соңында эксцентрлік түрде жылжиды (бірақ айналмайды). 

Конусты ұсақтағыштың тесігінің максималды көлемі 2000 мм. Конусты 

ұсақтағыштар биіктік бойынша (7...10 м) жақты ұсақтағыштардан биік (3…5 

м) және жоғарғы ғимаратты талап етеді. 

Олардың құрылымы да қиындау. Бірақ олардың өнімділігі (4500 т/с 

дейін кен), энерго сыйымдылығы аз, тақтаны ұсақтауға жақсы бейімделген. 

Қалдықтарды байлау. Механкикалық түрде қатты қалдықтарды байлау 

(өндірістік және тұрмыстық, органикалық және органикасыз) олардың 

көлемін азайту әдістерінің бірі және қалдықтарды зиянсыздандыру жеріне 

және жинауға апара жатқан  автомобильді және теміржол транспорттарын 

тиімді пайдалану. 

Қағаз, жеңіл және басқа да өнеркәсіп салаларының қалдықтарының 

өнімділігі 140 м
3
/ч тең, жүктелетін материалдың көлемді салмағы 0-ден бастап 

30 кг/м
3 
дейінгі қалдықтарды байлау сұлбасы 1 суретте көрсетілген. 

 

 

 
1 - қатты плита; 2 – кип түсірілу; 3 – қалдықтар жүктемесі; 

4 – әкелінуі; 5 – итергіш. 

1 сурет – Сыққыш схемасы 
 

Қазіргі уақытта шетелде ең кең тараған желіні жүктейтін станция, онда 

үйден және кәсіпорыннан қарапайым қалдық тасығышпен тұрмыстық және 

өндірістік қалдықтар әкелінеді. 

Бұл станцияларда қалдықтар байлайтын құралдардың май құйғышына 

жүктеледі және арнайы металды контейнерлер оннан төмендетілген көлемде 

итеріліп шығады. 

Қоқыстарды байлау талап етілген автотранспорттың мөлшерін қысқарта 

алады, ол қоқыстарды ұзақ араға апаруға тиімді. 



40 
 

11 дәріс. Өндірістік және тұрмыстық қоқыстардың экологиялық 

аспектілері 
 

Дәріс мақсаты: табиғи ресурстарды бір рет және көп рет пайдалану 

қажеттілігін экологиялық және экономикалық түрде зерттеу орынды, 

қоқыстардың өңдірістік бөлігін шығарып және оны шаруашылыққа екінші 

шикізат ретінде пайдалануын зерттеу. 

 

Көптеген елдерде қаланың ауа бассейндерін ластаудың негізгі көзі 

болып табылатын процестер олар, әртүрлі жанармайды жылу энергетика 

агрегаттарына және автотранспорттың газдарының оттығына қолдану болып 

табылады. Атмосфералық ауаның санитарлық жағдайының негізгі көрсеткіші 

ретінде, оған түсетін аталған көздердің қатты бөлшектердің 

шығарындыларының (ұшатын күл, күйе), SO2 күкірт және SO3 күкіртті 

ангидридтері NOх азот оксидтері және СО көміртегі оксиді құрамдары. 

Қоқыс өртеуші зауыттардың (ҚӨЗ) түтінді газдарының 

сипаттамалары . 

Түтінді газдардың құрамында ҚӨЗ, жоғарыда айтылған өлшенген 

заттардан және оксидтерден басқа, жанғыш ТҚҚ болуы кезінде хлор және 

құрамында фтор бар компоненттер (пластмасса қалдықтары) хлорид сутегігі 

НС1 және сутегі фторы HF бола алады. 

Солармен қатар, ҚӨЗ шығатын газдар, энергетикалық қондырғыда 

жасайтын, табиғи оттықта жасайтын түтінді газдан айырмашылығы, су 

буының жоғары болуы (10 ден 20 % дейін ), ол ТҚҚ ылғалдығымен шартты 

болып келеді. 

ҚӨЗ ластайтын түтінді газдарының заттарының ішінде 

полихлордибензодиокситтері (ПХДД) және полихлордибензофурандар 

(ПХДФ) болуы мүмкін. 

Атмосфералық ауаның ластану қауіпті деңгейі, біздің елдегі өндірістік 

кәсіпорындардың және қазандықтардың зиянды заттарды шығару адамның 

демалуымен бірдей болып отыр, олардың зияндық конентрациясы 

мөлшерлерін жағымсыз метеорологикалық жағдайларда анықтайды, оның  

мәні максималды бір жолғы шекті рұқсат етілген концентрациядан аспау 

керек. 

Басқа газ тәрізді улы түтінді газдарда ҚӨЗ альдегиттер мен органикалық 

қышқылдарды атаған жөн, олар тағамды қоқыстардың, майлардың және ТҚҚ 

басқа да кейбір компоненттері толық қышқылданбау кезінде пайда болады. 

Сонымен қатар, ТҚҚ жағу кезінде қоршаған ортаға канцорегенді заттар 

түседі. Қазіргі заманда олардан кең тараған бенз(а)пирен, бенз(а)антрацен, 

керонен, фенан-трен и пирен. 

Бірақ, қазіргі заманауи шаң аулайтын құралдарымен 90% бастап ұшатын 

күлді ұстау, аталған канцорегендерді сорып, сонымен қатар оларды түтін 

құбырларынан шығарып жайып жібереді, ауаның жергілікті қабатында 

олардың концентрациясы ШРҚ маңызды аз мөлшеріне әсер етеді. 



41 
 

Жоғарыда айтылып көрсетілген ластайтын заттардан басқа, түтінді 

газдарда ҚӨЗ аммиак, озон және кейбір зиянды заттар бар, бірақ олардың 

мөлшері аз. 

ТҚҚ жағу кезінде, ең маңызды мәселе ол диоксиндер мен фурандардың 

пайда болуы. ТҚҚ диоксиндер сияқты заттар бар (мысалы, құрамында 

өндірілген май және кейбір басқа заттар), түтінді газ суыған кезде және 

қалдықтарды өртеп болған соң диоксиндер пайда болады. Мынадай заттар 

бола алатын: ПХВ, көмір, ағаш, NaCl, НС1 жатады. 

ТҚҚ жағу кезінде пайда болған қоқыс егер ауа көп болған жағдайда 

және тез суыса онда диоксиндер пайда болмайды. Суыған түтінді газдар 

450°С күл алып кеткішпен қойылатын диоксиндер бар. 

Сонымен қатар, күл-алып кеткіш құрамында ауыр металдар бар. ҚӨЗ 

шыққан газдардан ұсталған күлді, ылғал және желден қорғайтын жерлерде 

сақтау қажет немесе арнайы қайта өндіруге апару қажет (байланған ерімейтін 

формаға ауыстыру, мысалы, әйнек жасаумен). 

Зерттеулерде көрсеткендей, газ тазалағыш жүйесінің 

электрофильтрлары ҚӨЗ орташа айтқанда ПХДД және ПХДФ 90% ұстай 

алады, олар түтінді газды суытқанда және ұшатын күлді адсорбілеу кезінде 

пайда болады. 

ҚӨЗ түтінді газдарының тазалауын қабылдау. Тәжірбиеде, ҚӨЗ түтінді 

газын тазалау кейде қабылдағыштың жиынтығын жүзеге асырады. ТҚҚ 

түтінді газын термикалық өңдеу блогынан өндеп шығарып, үш сатылық 

реакторда реагентті тазалау принципі бойынша термохимикалық 

зиянсыздандыру қабылдағышын пайдалана отырып жүзеге асырады. 

Біріншіден, түтінді газдарының қозғалысының бағыты бойынша, бұл 

реактордың сатысы оларда қалған көміртегі және оксид көміртегісін соңына 

дейін жағады. Осы мақсатпен температураны 1200°С деңгейінде ұстап 

тұрады, камераға әуе желін және табиғи газ беріп отырады (аз калориялық 

қалдықтарды өңдеу кезінде). 

Мында диоксиннің бастапқы технологикалық агрегаттарын блокта 

синтездейтін, ТҚҚ өңдейтін қалдықтарды зиянсыздандыруларын жүзеге 

асырады. Бұл тек мынадай жағдайда мүмкін, егер температуралық (1200°С), 

қышқылдайтын (ауаның 3%) болуы) және уақытша (бұл жағдайда түтінді 

газдың 2с) факторлардың зиянсыздандыруды тиімді өткізу арқылы  болады. 

Түтінді газ құрамында бар ащы компоненттері НС1, HF, Р2О5 және SO3 

сияқтылар, 1000 - 1200°С кезінде химикалық қою арқылы 

бейтараптандырады, реактордың екінші сатысында камераның реакционды 

көлеміне су ерітіндісін Na2C03 (концентрация 10%),  шашу арқылы, белсенді 

компоненттің 2% артықшылығын қарастыра отырып оның стехиометриялық 

мөлшерін реттейді.  

Ыстық түтінді газды (850-1000°С) реактордың үшінші сатысында өңдеу, 

олардың детоксикациялры құрамында оксид азоттары, карбамид CO(NH2)2 

бар қалпына келтіреді, камераның жұмыс көлемін инжектірлейді, 1-1,5% - су 
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ерітіндісі 20% - белсенді компоненттің артықшылығы ара қатынасының 

стехиометриялық жағдайына сәйкес қалпына келтіреді. 

Түтінді газды тазалаудың ерекшеленетін кезеңі ол шаң болмау (күл-

тартқыштан және кристаллды тұздардан босату) 160-250°С кезінде әйнек 

матадан жасалған қолды фильтрлерде жүзеге асады және өлшенген бөлшектер 

99,5 % жоғары деңгейін қамтамасыз етеді. 

Ұсталған шаң, шаңды бункерлердің қолды фильтрлерінде жиналатын 

шаң, мерзімімен оларды жояды және зиянсыздандыруға апарады. Тазаланған 

түтін газдарын атмосфераға құбыр арқылы тастайды. Атмосфераның көптеген 

ластанған бөлігі құрылыс материалдарға (13%), машина құрылысына және 

металл қайта өңдегіш (27%), жылумен жабдықтауға (22%) келеді – олар шаң, 

азот диоксиды, көміртек оксиды, көміртектер, сонымен қатар қауіптіліктің 1 - 

2 класына жататын заттар немесе спецификалық (ванадийдің бес оксиды, 

қорғасын, хром, қышқылды және күкіртті қышқыл, бензин, ксилол, толуол, 

ацетон, форальдегид, фенол, сірке су). 

Кәсіпорындар салаларында зиянды заттардың 86% ұсталып 

зиянсыздандырады, соның ішінде 44,3% газ тәріздес және сұйық заттар. 

Бірақ әр тұрғын атмосфераға жылына зиянды заттар тастағанда 

көміртегі және азот оксиды 90 кг жетеді. Қалалық үйінділерде (свалка), 

орташа қалаларда жылына тұрмыстық қалдықтардың жүздеген мыңдаған 

тоннасы жиналады. Олар езіліп, ағып ауаны, топырақты, жер астындағы 

суларды зақымдайды және қоршаған орта мен адамзат өміріне маңызды 

қауіптілікке айналады. 

Барлық әлемде тұрмыстық қоқыстарды өңдеу және зиянсыздандыру 

күннен күнге маңызды мәселе болып барады. 

Ол, біріншіден тұрғыны көп ірі қалаларға байланысты, онда жыл сайын 

барлық қоқыстардың миллион кубметр қоқыстар жиналады. 

Елде, жыл сайын 190 млн. кубметр қатты қалдықтар жиналады деп 

есептелуде. Мұндай көп мөлшердегі қалдықты жою мәселесін экологикалық 

категорияға жатқызуға болады, басқа жағынан алсақ, ол техникалық және 

экономикалық сұрақтардың, қиын шешімімен тығыз байланысты. 

Дамыған елдерде шикізатты екінші рет пайдалану, экономикалық оймен 

анықталады, сонымен қатар қоқыстарды өңдеу және пайдалану қатал 

экологиялық заңнын барын көрсетеді. 

Ең үлкен рөлді табиғатты қорғау бойынша, халықаралық келісім 

атқарады, ол қоқыстармен қарым - қатынасты үйлестіреді. Мысалы, ЕК 

елдерінің мүшелеріне екінші шикізаттың нарықта пайда болуына жоспар 

құрып және тараған қоқыстардың пайдалану нормасын енгізу (макулатуралар, 

әйнектер, пластикті орамдар). 

Қазіргі заманда ең бастапқы мәселе болып тұрмыстық қалдықтарды 

өңдеу және зиянсыздандыру болып отыр. Қалдықтарды зиянсыздандыру және 

өңдеудің қазіргі таңда көптеген тиімді әдістері бар. Бірақ, біздің елде, осы 

салада, бір өзгеріс болды деп айту қиынға соғып отыр. 
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12 дәріс. Қоршаған ортаны қорғаудың әлеуметтік және құқықтық 

нормалары 
 

Дәріс мақсаты: ҚО нысана сапаларының бақылауын, ластаудың негізгі 

көздерін шығару, оның дамуын, жағдайды болжауын зерттеу. 

 

Халықаралық құқық тек қоршаған ортаның қорғанысын реттегіші емес, 

ол барлық тіршіліктің, оның барлық гармоникалық компоненттерінің бір 

қалыптылық жетістігінің кепілі болу керек. 

Халықаралық құқық - бұл құқықтық принциптердің және нормалардың 

кешенді жүйесі, ол анықталған шарттарды қамтамасыз етеді: 

- қоғамдық байланыстың спецификалық ортасы; 

- бұл байланысты реттеп отырған нормалар мен прниптер; 

- қоғам байланысының маңыздығы; 

- ҚО қорғау саласындағы қоғамдық байланысты реттейтің құқықты 

нормалар және қоғам қызығушылығы. 

Халықаралық құқық қоршаған ортаның салалаларының халықаралық 

құқықпен субъектті қатынастарын реттейді және адамзат игілігі үшін табиғи 

ресурстарын тиімді пайдалану. Осы екі тапсырманы адамзат, барлық 

жаратылысты құтқару үшін шешуі тиіс. 

Халықаралық құқық, халықаралық құқықты бұзуды халықаралық 

қылмыс (БҰҰ Халықаралық құқық Комиссиясының шешімі) бөліп 

қарастырады. Халықаралық қылмысқа анықталған мемлекет комиссия 

міндетін бұзу жатады, ол барлық елді қамтамасыз етуге және қауіпсіздікті 

қамтамасыз етуге маңызды рөл атқарады, халықтың өзін анықтауға құқығын 

жүзеге асырады, колониализмнен босату; адамзат тұлғасын қорғау; ҚО 

массалық ластанудың алдын алу. 

Бұл барлық жағдайлар БҰҰ Жарғысында бейнеленген, олар барлық 

мемлекеттер үшін міндетті, олар БҰҰ-ның мүшесіне жатсын, жатпасын, 

оған қарамастан сол жарғы барлығына бірдей. 

ҚО қорғау мәселесі БҰҰ Жарғысынан тікелей байланысты таба алмады, 

бірақ мемлекеттер мен халық кейбір адамзат іс - әрекеттерінің соңын көріп 

отыр, ол тек адам денсаулығына зиян келтірмейді, бірақ қазіргі және болашақ 

ұрпақтардың өмір сүру мүмкіндігін қарастырып, ойлау қажет. 

Халықаралық құқық БҰҰ комиссиясы, бұл жағдайларда, ҚО қорғауға 

жататын, жалпы халықаралық құқық нормалары және мемлекеттік 

жауапкершілік, тек императивті сипатта бола алады және ол кейбір 

анықталған жағдайларда халықаралық қылмыс болып қарастырылады. 

Қазақстан Республикасының Конституциясы белгілейді, «әрбіреуі 

жағымды қоршаған ортаға құқығы бар, оның жағдайына және шығының 

өтеуіне, оның денсаулығына немесе экологиялық құқық бұзушылықпен 

заттарға зиян тигізу сияқты дұрыс мағлұматтарына рұқсат бар». 

Бірақ ол Қазақстан азаматтарына «табиғатты және қоршаған ортаны  

сақтауға міндетті, ол табиғат байлықтарына ұқыпты қарау керек». 
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ҚО қорғау жүйесіне әсер етудің әдістері мен басқыштары жатады: 

заңнамалық, ақпараттық (мониторинг, картография, МЗЖ және кадастрлар), 

әкімшілік (ОВОС, экологиялық сараптама және аудит, лицензиялау және 

сертификация), экономикалық санкциялар және ынталандыру, оған 

экологиялық сақтандыру жатады. 

Бұл әдістер мен басқыштарды экологиялық біліммен бірге кешенді 

түрде пайдалану, мемлекеттің экологы - бағытталған, әлеуметтік - 

экономикалық саясаттың негізін құрайды. 

Табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғауда кәсіпкерлік іс - 

әрекетте табиғатты қорғауды шектеудің болатынын және мемлекеттің 

реттеудегі рөлі экологиялық дағдарыстан шығудың жалғыз шынайы жолы деп 

көбнесе жиі қарастырылады (2 кесте). Табиғи ресурстарды қорғауды және 

тіршілік ортасын басқару мемлекеттік табиғатты қорғауды реттеуде әкімшілік 

және экономикалық шаралар негізінде іске асырылады. 
 

2 кесте – Қоршаған ортаны қорғау және қолданудың негізгі әдістері  
 

Ақпараттық 

Ескертілген Өзгертілген 
Әкімшілік Экономи- 

калық 

Экономикалық өлшем 

қиылысы 
Құқықтар Контролды Стимулдар Артылған Жауапкершілік 

ҚО 

мониторингі 

Құқық 

Нормалары 
Әрекет 

тексерісі  

Субсидтер 

мен 

Дотациялар 

Төлемдер мен 

Салық 

Тыйым 

салынған 

жұмыстар 

Тергеу  Стандарттар Сертифи- 

кация  

Льготты 

алымдар 
Айып пұл Әрекет шегі 

Білім  Рұқсат 

берілу 

Лицензи- 

ровалық 

Тездетілген 

амортизация  
Облигациялар Тұтқын 

Ағарту Эко-

экспертиз 

Аудилы 

жазылым 

Кредиттер Араласқан Артта қалушы 

Қарсы жарнама Жоспарлау Инвентари- 

зациялау 
  Алу 

Насихат      

Жорамал      

 

Табиғат ресурстарын қорғау және өмір сүруін басқару, мемлекеттік 

табиғат қорғау реттеуін административті және экономикалық шаманы 

қолдануымен негізделеді. 

Мониторингтің негізгі тапсырмалары: ҚО нысана сапасын бақылау, 

негізгі ластағыш көзін табу, оның дамуы, жағдайды, болжағыш жатады.  

Бұл басқару органдарына ақпараттың болуына және қорғау саласында 

өздерінің функцияларын орындауға арналған міндет: 

- ҚО ластануың төмендету бойынша және табиғат ресурстарын тиімді 

пайдалану үшін кешендер жоспарлау қажет, қызметтің басыңқы саласын бөліп 

шығару, табиғат қорғау шамаларының бақылау және бағасының тиімді түрде 

жүзеге асуын қадағалау;  
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- қоршаған ортаға және адамға қауіпті әсерін азайту үшін уақытша 

шаралар жетілдіру; 

- табиғатты және антропогенді нысаналардың сапасының нормалары мен 

ережелерін сақтауын тексеру; 

- нормативті - құқықты құжаттармен басқаратын, заңдылық және заң 

астындағы актілерді сәйкестіріп енгізу; 

- ғылыми зерттеулерді өткізуге арналған жаңа ақпараттарды алу; 

Ескерту шараларына жататындар: 

- ҚО ластануы деңгейін, табиғат ресурстарының пайдалану лимитін 

анықтап реттеп отыратын стандарттарды орнату; 

- ҚО антропогендік жүктеменің және шектен рұқсат етілген әсердің 

нормаларын қабылдау; 

- мемлекеттік экологиялық сараптаманы ҚО және адам денсаулығына 

арналған жобалардың теріс әсерін және әртүрлі жобаларды жүзеге асыру және 

жетілдіруіне қарсы бақылап және ескертіп тұратын құрал ретінде қолданамыз; 

- ҚО ластану көзі болып, табиғат қолдану нысаналарының 

модернизациясына және жаңа нысана салуға міндетті түрде мемлекеттік 

рұқсат керек; 

- ҚО қорғау және табиғатты тиімді қолдану экономикалық жақтан 

әртүрлі әдістермен ынталандыру. 

Табиғат қолдану заңын бұзғаны үшін мынадай жазаларға тартылады, заң 

жауапкершілігінің шаралары мен рұқсаты жоқ жасалған шығынға айып пұл 

және компенсациялық төлемдер төлеу қажет.  

ҚО қорғау мәселесін шешу және табиғат ресурстарын тиімді пайдалану, 

табиғат пен адам арасындағы байланыс заңның шынайы жүйесінде, 

құрылымдарында және ережелерінде жүзеге асу мүмкін. 

Эколог – құқықты нормалардың дамуы, үздіксіз және шарасыз процесс, 

өйткені қоғамдағы озықтықтың дамуын тоқтату мүмкін емес. Құқықтық 

қорғау жүйесіне заң кешенінің төрт тобы кіреді: 

- табиғат ресурстарының пайдалану бойынша сақтау және қайта қалпына 

келтіру, құқылы түрде реттеу; 

- табиғат қорғанысының іс - әрекетін материалды - техникалық түрде 

және қаржы түрінде қамтамасыз ету, кадрларды оқыту және тәрбиелеу ұйымы; 

- табиғатты қорғау талаптарын орындауын мемлекеттік және қоғамдық 

бақылау; 

- құқық бұзушылардың заңды жауапкершілігі. 

Экологиялық заңға сәйкес құқық қорғау нысанасы болып табиғат ортасы 

шығады, нысаналы адамнан тыс тұратын және оның сана-сезімінен шынайы 

тәуелсіз, ол өмір сүру ортасына қызмет етеді, оның құралдары және шарттары 

бар.  

Табиғат қорғау жиынтық нормалары және құқықты актілері, жиналған 

жалпы нысаналардың, заттардың, принциптерін және құқықты қорғау табиғат 

қорғау заңдылығы бар.  
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Экологиялық құқық көзі болып, нормалық - құқықтық актілер, онда 

экологиялық қатынасты реттейтін құқықтық нормалар бар: заңдар, жарлықтар, 

қарарлар және бұйрықтар, министрліктің нормалық актілері; субъектілерінің 

нормалық - құқықтық актілері және заңдары; ішкі экологиялық қатынастарды 

халықаралық құқығымен реттейді. 

Заңдылықтың экологиялық жүйесі, конституциялық актілермен 

басқарады, оның екі жүйесі бар: табиғатты қорғау заңнама және табиғат 

ресурстарының заңнамалары. 
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