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1 Дәріс №1. Кіріспе. Атмосфераның ластануының жалпы 

сипаттамасы  

 

Дәрістің мақсаты: атмосфералық ауаның негізгі экологиялық қасиеті 

мен құрамын оқу, оның ластануының негізгі көздерімен танысу.  

Дәрістің мазмұны: атмосфераның қасиеті мен құрамы, атмосфера 

ластануының ластанушы заттар мен өнеркәсіптік көздерінің жалпы жіктелуі.  

 

Ауа – жердегі барлық тірі жандарға қажетті мекендеу ортасының негізгі 

бір табиғи қорлары мен элементтері. Адам ас ішпей(тамақсыз) бес апта, 

сусыз – бес күн, ауасыз – бес минут қана жүре алады. Бірақ адамның 

қалыпты өмір сүруіне тек ауа ғана емес, ауаның таза болуы қажет. Адам 

денсаулығы, өсімдік және жануарлар әлемінің күйі, кез-келген ғимараттар 

мен құрылыстардың ұзақ тұруы мен мықтылығы ауаның сапасына 

байланысты.  Ластанған ауа, су, құрлықтар мен топырақтардың ластану көзі 

болып табылады.  

Бүгінгі күнде аса маңызды емес орындар қалалардың ауа 

хауыздарының ластануымен күресуде. Бұл мәселе күрделі, үлкен күш пен 

амал-тәсілдерді талап етеді. Бірақ та ғылыми-техникалық прогрестің қазіргі 

заманғы деңгейі қауіпті заттардың түзілуін төмендетуге, ауа ластануын 

ескерту бойынша шаралар жасауға мүмкіндік береді. 

Атмосфералық ауа – ең көп қажетті табиғи қор. Атмосфераның 

құрамына кіретін оттек – демалу процесінде тірі ағзаларға қолданылады, ол 

авиациямен пайдаланылған хабарламаның маңызды жолдарында, түрлі 

өндірістік қондырғылар мен қозғалтқыштарда кез келген отынды жағу 

кезінде пайдаланылады. 

Табиғатта ауаның негізгі тұтынушысы – Жердің флорасы мен фаунасы. 

Бүкіл ауа мұхиттары шамамен 10 жыл бұрын адамдарды қосқанда жердің тірі 

ағзалары арқылы өтеді.  
 

          1.1 Атмосфераның құрамы 

 

 Атмосфера – 5,5 ∙ 10
15

 т. массасы бар Жердің газ қабаты. Атмосфера 

негізінен 75,5%– азоттан,  23,2% - оттектен, 1,28 % -  аргоннан, 0,046% – 

көмірқышқыл газынан тұрады. Қалған газдар 0,01% құрайды.  

Атмосфераны ауа массаларының түрлі араласуы және температуралық 

белгісі (төменнен жоғары) бойынша қабаттар қатарына бөледі: 

- тропосфераға, стратосфераға, мезосфераға, термосфераға жататын 

гомосфера; 

- гетеросфера; 

- экзосфера. 
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Бірнеше километр қуаты бар сфералар арасындағы өтпелі қабаттар 

тропопаузаға, стратопаузаға, мезосфераға, термосфераға сәйкес аталған. Теңіз 

деңгейінен шамамен температура биіктікпен тепе-тең азаятын атмосфераның 

бірінші қабаты – тропосфера басталады. Тропосфераның биіктігі орташа 

 9 км-ден 17 км-ге дейін. Биіктіктің негізгі өзгеру себебі – 

температураның тербелісі. Трапосферада шамамен атмосфераның  барлық 

масасының 80% және практика жүзінде барлық су булары қорытылған. 

Тропосферада ауаны тұжырымдайтын массалардың қарқынды тік және 

жатық араласуы болады, бұлттар пайда болады, жаңбыр жауады. Температура 

әрбір 100 м-ге 0,6 
0
С-ге биктікпен азаяды. Температураның биіктікпен азаюы 

ол тропосфера сәулеленген жер бетінің жылуының есебінен артық 

қыздырылатындығынан туындаған. Тропосфераның жоғарғы шетінде 

температура 56 
0
С-ге дейін төмендейді. 

Стратосфера – температурасы төменгі бөлікте  салыстырмалы тұрақты 

(шамамен 25 км-ге дейін) және жоғарғы бөлігінде баяу өсетін (0-10 
0
С), 

трапосфераның үстінде орналасқан ауа қабықшасы. Стратосфераның төменгі 

бөлігінде озон қабаты орналасқан. 30 км биіктікте озонның концентрациясы 

түседі. Жердің магниттік өрісінің әсерінен полюстің үстіндегі озон қабаты аз 

ғана биіктікте болады және экваторға қарағанда көп озоннан тұрады. 

Полюстарда озон қабаты шамамен 8-30 км биіктікте, ал экватор – 15-35 км 

биіктікте орналасады. Озон Жерге қарай баратын 13 %   күн радиациясын 

жұтады, осы уақытта барлық атмосфералар сияқты Жер 20 % жұтады. 

Сондықтан стратосферадағы ауа температурасы -56-дан +10 
0
С-ге дейін 

төменнен жоғарыға қарай өседі. 

Мезосферада температура қайтадан биіктікпен жылдам азаяды. Оның 

жоғарғы шеті шамамен 85 км биіктікте орналасқан мезопауза арқылы өтеді.  

Термосфера температурасының 1000-2000 
0
С-ге дейін жылдам өсуімен 

сипатталады. Гомосфера турбулентті диффузиямен сипатталады, яғни газдар 

молекуласы үздіксіз араласады. Гетеросферада әрбір газ өз-өзімен өмір сүруді 

бастайды.  

1000 км-ден үлкен биіктікте гетеросфера молекулалар сирек кездесетін 

жерде экзосфераға өтеді.  

Биосфераға атмосфераның ең төменгі бөлігі, яғни тропосфера жатады. 

Атмосферадағы өмірдің таралуының физикалық шегі озон қабаты болып 

табылады.  

Атмосфера қысыммен сипатталады. Атмосфераның қысымы 760 

мм.с.бағ. немесе 9,8∙10
4
 Па құрайды. Бұл кезде адамға 10-12 т. ауа бағаны 

қысады.  

 

         1.2 Атмосфераның қасиеті 

 

        1.Климат және ауа райы. Атмосфера климаттың маңызды көрсеткіштері 

– ылғалдылық, температура және қысымды реттейді. 
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       Ауада микрометрдің жүзден бір бөлікті диаметрлі қатты бөлшектердің 

немесе басқаша айтқанда жұқа тозаңдардың шықтану ядросы болған кезде 

ылғал немесе мұз криссталдарының тамшыларының жиналуы, яғни 

бұлттардың пайда болуы мүмкін. «Бактериясыз» атмосферада жаңбыр 

жаумайды. Ауаның жылы және суық, құрғақ және дымқыл массаларын тік 

және жатық араластыру, температура мен жауын-шашынның, яғни ауа 

райының қалыптануы атмосфералық қысымның айырмашылығы мен желдің 

пайда болу есебімен жүзеге асырылады. 

2. Заттардың айналасындағы атмосфераның рөлі. Оттек, көміртек, 

азот, су циклдары міндетті түрде атмосфералық кезеңдерден өтеді. Ауа 

хауызы барлық осы заттар жиналатын және негізі жер шары бойынша 

таралатын гиганттық резервуар рөлінде орындалады. Осылайша табиғатта 

заттардың айналу қарқындылығын мен жылдамдығын реттеу жүзеге 

асырылады.  

3. Атмосфера - өмір сүру ортасының бір бөлігі. Құрлық және адам 

мекендерінің көпшілігі үшін олардың қатарына атмосфераның физикалық 

қасиеті маңызды. Жер бетіндегі (9,8 ∙ 104 Па) атмосфералық қысымды 

қалыпты деп атайды. Бұл әр адамға 10-12 т ауа әсер ететін, басқа да кез 

келген қалып секілді байқалмайтын әрі жер бетіндегі ағзаларға әсер ететін 

қалып. Біз үшін осы қалыптан ауытқу қажет: 5 мың метр  биіктіктегі қысым 

азаюы кезінде «тамақ ауруларының» белгілері пайда болады (бас айналу, 

жүрек айнуы, әлсіздік);  тереңдігі 10 м тереңдіктегі суға түскен кезде қысым 

адам ағзасына елеулі әсер етеді (барабанды пердесінде ауыру сезіледі, 

демалысы қиындайды және т.б). Абсолютты вакуумда апат аяқ астынан 

болады.  

Көрінетін ультракүлгін, инфрақызыл - күн сәулелері үшін атмосфераның 

тұнықтығы, яғни өткізгіштігі тірі ағзалар үшін ерекше маңызды. Жарықтың 

сапасы мен саны Жердегі күн энергиясының белгіленуінің жалғыз табиғи 

құбылысының фотосинтезінің қарқындылығын анықтайды. Ультракүлгін 

сәулелендірудің деңгейінің артуы күйікке және басқа да ауырудың 

белгілеріне әкеп соғуы мүмкін, ал төмендеуі көптеген ауру жұқтыратын 

ағзалардың көбеюіне мүмкіндік береді. Атмосфераның тұнықтығының 

заманауи өзгеруі маңызды мәселелердің қатарын тудыруға әкелген 

антропогендік әсерлермен анықталады.  
 

1.3 Атмосфераның ластануының сипаттамасы 

 

Атмосфералық ластануды ауада адам қоғамының өмір сүруіне және 

Жердің фаунасы мен флорасына кері әсер ететін концентрация, булар (табиғи 

және антропогенді көздерден келген), түрлі газдар, қатты және сұйық 

бөлшектердің артық болуымен түсіндіреді.  

Атмосфера ластануының көздері табиғи және жасанды (антропогенді) 

болып бөлінеді. Көздер стационарлық және қозғалмалы болып бөлінеді, 
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сондай-ақ ұйымдастырылған (желдеткіш қондырғылардың құбыры, мұржа) 

және ұйымдастырылмаған болады. 

Табиғи қоспаларды адамзаттың әскери қызметінің, шаруашылығының 

нәтижесінде туындайтын, тұжырымдалған антропогенді және табиғи 

құбылыстармен ажыратады. Табиғи көздерден алынған қоспалармен 

құрылған сол атмосфераның ластану деңгейі фонды деп аталады, ол әдетте 

орташа аз жылды мәннен ауытқуға ие болады.  

Атмосфераның табиғи ластану көзіне орман өрті, тозаңды дауылдар, 

желдену және басқалар жұмыс істейді. Бұл факторлар кейбір апаттық табиғи 

құбылыстарды алып тастағанда табиғи экожүйелерге кері салдарымен 

қауіптендірмейді. Мысалы, атмосфераға 20 км. ұнтақталған жылулық 

материалдары тасталған кезде 1883 ж. Кратау, 1912 ж. Катма (Аляска), 1991 

ж. Пинатубу (Филиппин) жанартауларының атылуы.  Осы атылыстың 

шоқтары жер бетінің көп бөлігіне таралды және өзгертулер туындатады: күн 

сәулесінің ағынының 10-20%-ға кемуі солтүстік жарты шардың ауаның 

орташа жылдық температурасының 0,5 
0
С-ге төмендеуіне әкеп соқты.    

Антропогендік ластану қоспалардың көп түрлілігі және олардың қалдық 

көздерінің көп мөлшерлілігімен ерекшеленеді. Сонымен қатар ластанудың 

жоғарылатылған концентрациясы арқылы ең тұрақты аймақтар адамның 

белсенді өміртіршілік орындарында пайда болады. 

Ластанудың негізгі көздеріне жатады: 

- өнеркәсіптік кәсіпорын; 

- көлік; 

- жылуэнергетика; 

- ауыл шаруашылық және т.б. 

Өнеркәсіп салаларының ортасында атмосфераға  әсіресе улы 

қалдықтарды түрлі түсті металлургия, химиялық, мұнайлы, қара 

металлургия, ағаш өңдеуші, целлюлозды – қағаз өнеркәсіп және т.б. 

өнеркәсіптерді береді. Агрегаттық күйлер бойынша барлық ластанушы заттар 

қатты, сұйық және газ тәрізді болып бөлінеді, еске сала кететіні соңғысы 

атмосфераға тасталған заттардың жалпы массасының шамамен 90% -ын 

құрайды.     

 

  2 Дәріс №2. Атмосфералық ауаның сапасын бақылаушы ұйым 

 

Дәріс мақсаты: атмосфералық ауа күйін бақылайтын әртүрлі 

орындардың қызметін үйрену, төңіректі табиғи тексеру кезінде бақылауды 

дұрыс ұйымдастыра білу.  

  Дәріс мазмұны: бақылаудың стационарлы, маршрутты, жалауасты 

посттары, атмосфераның ластану жағдайын кешенді тексеру. 

 

Сынаманы алу үшін кедендерді таңдау төмендегілерге негізделеді: 
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- аудандық жоспармен, қаланы дамыту жөнінде генералды жоспармен 

және технико экономикалық негізімен танысу; 

- атмосфераға зиянды заттардың таралуына әсер ететін ауаның 

метеорологиялық ерекшеліктерін оқып білу; 

- қала территориясында ауа ағынының  тұрып қалуы немесе жақсы 

желдетілуі бойынша бөлімшелерге бөлу; 

- бұрын басқа мекемелердің атмосфералық ауаны ластауы  жөнінде  

қалдырған мәліметтерін оқып үйрену; 

- берілген қаланың әртүрлі аудандарында алдын ала маршрутты 

зерттеулер жүргізу. 

     Атмосфералық ауаның ластануын бақылау стационарлық, маршруттық, 

қозғалмалы кедендерде жүргізіледі. 

 

2.1 Стационарлық бақылау кешендері  

 

   Стационарлық  кешендер жүйелік бақылаулар  жүргізу үшін жұмыс 

атқарады. Олар ауадан сынама алатын және атмосферадағы зиянды 

қоспалардың құрамын үздіксіз тіркейтін құралдармен және метеорологиялық 

көрсеткіштерді анықтайтын құрылғылармен жабдықталған. Стационарлық 

кешендерде мыналар жүргізіледі: 

- зиянды қоспалардың анықтайтын химиялық сараптау  жүргізу үшін 

ауа сынамасын таңдау; 

- атмосфераның ластануын газанализатор арқылы автоматты  тіркеу; 

- метеорологиялық бақылулар;  

- желдің жылдамдығы мен бағыты, ауа температурасы мен ылғалдығы; 

- түтіндік жалауды бақылау. 

   Стационарлық бақылау кедені бұл орнатылған бағдарламаға сәйкес 

ластанушы заттар концентрациясын және метеорологиялық  көрсеткіштерді 

тіркейтін жұрал-жабдықпен қамтылған павильон. 

  Стационарлық кедендер қатарынан негізгі және көп таралған ластағыш 

заттарды ұзақ уақыт аралығында  өзгерістерді анықтайтын тіремелі 

стационарлық кедендер бөліп қарастырылады. 

Стационарлық  кеден құру орны атмосфералық ауаны ластау деңгейінің 

құрылуының метеорологиялық шартын ескере отырып таңдалады. Онымен 

бірге алдын ала тапсырмалар беріледі: айлық, мезгілдік, жылдық орташа  

және бір реттік максималды концентрация, ШРК-дан асатын 

концентрацияның бөлу ықтималдығы. 

   Кеденді орнатудан бұрын мыналарды сараптап алу қажет: 

Барлық стационарлық және қозғалмалық және қозғалмалық ластау 

көздеріндегі барлық құралдар бойынша  концернтрацияның есептемелі шегі; 

жергілікті жердің құрылыс ерекшелігі мен релефтері тұрғын  үй 

құрылыстарының өркендеуі және кеңеюі. 
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Өндіріс кәсіпорындарын кеңейту энергетика, коммуналды 

шаруашылық транспорт және қала шаруашылығының басқа бөлімдері 

таңдалған аумақтың функционалды ерекшеліктері, метереологиялық 

шарттары т.б. кеден ғимараттардың аэродинамикалық көлеңкесінен және 

жасыл төсемелерден алыс орналасу қажет, оның аумағы жақсы желдетілуі 

керек және жақын орналасқан автокөлік тұрақтары, аз қалдық шығаратын 

шағын кәсіпорындардың әсеріне ұшырамау қажет. 

Кез келген қалада (елді-мекенде) стационарлы кедендердің саны 

тұрғындардың санына елді мекеннің рельефіне, өндірістің ерекшеліктеріне, 

функционалды құрылысына (елді-мекен, кәсіпорын, жасыл аумақ және т.б) 

кеңістік және уақытша қауіпті заттар концентрациясының өзгеруімен 

анықталады. Ауыр рельефты және көздерінің саны көп 5-10 км
2
 сайын бір 

кеден қою ұсынылады. Ауаның ластануы жайлы ақпаратты қаланың көбісі 

ескеру үшін бақылау кдендерін әртүрлі функционалды аумақтарға 

орналастыру қажет. Мысалы, елді мекендерге, өндіріс және демалыс 

орындарына. 

Автокөлік көп жүретін қалаларда кеденді автомагистралдарға жақын 

орналастыру қажет. Стационарлы кеден бақылауларды атмосфералық ауаның 

және метеорологиялық  көрсеткіштердің ластауын жыл сайын, барлық 

мезгілде, ауа райына қарамай өткізу қажет.  

Ереже бойынша бақылау кедендерінде бақылаудың 3 бағдарламасы 

орнатылады. Олар: толық, толық емес, қысқартылған. Толық бағдарламасы 

бойынша бақылау күнде өткізіледі (демалыс-жексенбі, сенбі кезекпен) сол 

жердің уақыты бойынша сағат 1,7,13 және 19 да немесе ауыспалы график 

бойынша сейсенбі, бейсенбі, сенбі  сағат 7,10,13 - те; Дүйсенбі, сәрсенбі, 

жұма сағат 15, 18, 21-де. 1- бағдарлама бойынша  бақылау ауадағы негізгі 

және қоспалы ластайтын заттардың сияқты  ауадағы өлшеу мөлшерін 

қарастырады. Толық емес бағдарлама бойынша бақылау күнде өткізіледі, 

бірақ тек жергілікті  уақытпен сағат 7,13 және 19- да (жексенбі және сенбі 

кезекпен). 

Ауа температурасы 45
0
С-тан төмен аудандарда бақылау қысқартылған 

бағдарлама бойынша күнделікті жергілікті уақыт бойынша тек сағ.7 және 13-

те жексенбіден басқа күндері жүргізіледі. Қысқартылған бағдарлама 

бойынша бақылау сонымен қатар қоспалардың орташа айлық 

концентрациясы 1/20 ШРК-ден төмен немесе өлшеудің төменгі шекті 

диапазонынан төмен жерлерінде пайдаланылған әдіспен жүргізуге рұқсат 

етіледі.   

Стационарлы кедендерді метеорологиялық бақылау жүргізу үшін 

ветромер және ветромердің штативінде бекітілген аспирационды психрометр 

қолданылады. Штатив павильонның жел соғатын жағынан 3-4метр ара 

қашықтықта орналасады. Ветромер болмаған жағдайда желдің жылдамдығын 

өлшеу үшін қолмен басқаратын анемометр қолданылады. Анемометр және 
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психрометр шығару тірегінде орнатылады, желдің бағытын анықтау үшін 

желбағар (флюгер) немесе жеңіл жалауша және компас қолданылады. 
 

 

2.2  Маршруттық бекеттерді бақылау 

 

Сонымен қатар маршруттық бекеттерді систематикалық бақылауға 

болады. Осы бекеттердегі ауа сынамасы метерологиялық бақылаулар  

қозғалмалы лабораторияларда бақылайды (автокөлікпен). 

Маршруттық бақылау бекеті қаланың белгілі жерінде орналасқан. Ол 

әрдайым ауадан сынама алып тіркелген жерде бақылауға алынады және ол 

арнайы қозғалмалы кұрылғы көмегімен өлшенеді. 

 Маршруттық бекеттердегі бақылау арнайы қозғалмалы 

лабороториялардың көмегімен жүргізіледі және ол арнайы құрал-

жабдықтармен қамтылған. Автокөлікпен ауа сынамасының алу арнайы 

есеппен жүреді, ол сегіз сағаттық жұмыс күнінде бір автокөлікте 8-10 рет ауа 

сынамасы алынады. Бір автокөлік  4-5 бекетті аралап шығады, әрбір бекетте 

ауа сынамасы күніне екі рет өлшену қажет. Әрбір бекеттегі өзіің реттік 

нөмірі болады және ол қаланың қай бөлігінде орналасқаны көрініп тұрады.  

Маршруттық бекеттер әр ай сайын ауысып отырады, себебі тәулігіне әртүрлі 

уақытта сынама алынады. 
 

2.3 Шырақасты бекеттерді  бақылау 

 

Қозғалмалы бекеттер кәсіпорындағы қалдықтар бір ретті өлшеуге 

арналған. Олардың орналасуы метерологиялық жағдайларға және қойылған 

мақсатына қарай орналастырады. Шырақасты бақылаулар берілген 

кәсіпорындарға сәйкес қоспалармен жүзеге асады. Шырақасты бақылаулар 

есептеу бойынша ластанатын жерлерді және ластауыш заттарды атмосфераға 

таралуына байланысты әртүрлі ара қашықтықта орналастырылады.  

Шырақасты бақылау жасау үшін арнайы өлшеніп отырған жерде 

арнайы құрал-жабдықпен жабдықталған автокөліктер қолданылады. 

Шырақпен бақылау қалдықтар санын тіркеу және токсикологиялық 

сипаттамалары бойынша берілген кәсіпорынның кәдімгі қоспаларымен 

жүргізіледі және бұндай болу үшін максималды ластанатын аудандарды 50-

60 рет сынама алынып отырады. 

Алау астындағы тексеріс кезінде жұмыстың маңызды бөлігі алаудың 

бағытын және сұраптама жасау орнын таңдау. Алаудың бағытын түтінің 

кескіні бойынша козбен шолып бауқау арқылы анықтайды. Егер де түтін 

болмаған кезде алаудың бағытын  алауды көтеру мүмкін биіктікті ескере 

отырып желдің бағыты бойынша немесе шамамен бірдей биіктіктегі жақын 

орналасқан алау көздері бойынша есептейміз. 
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     Ауаға талдау жасау желдің бағыты бойынша қалдық көзреінін 500, 

1000 және 2000 м арақашықтықта жүргізіледі. Сонымен қатар  қалдық көзінің 

желді жағынан, зерттеліп отырған қалдықтың концентрация көлеміне әсері 

болмайтын арақашықта ауаның сынамасы алынатын орын 

ұйымдастырылады. 

         Сынама алу қоспалардың ең жоғары концентрациясын күтуге болатын 

жерлерде жасалуы тиіс, яғни қалдық көзінен кұбырлардың 10-40 орташа 

биіктігіне тең арақашықтықта, жер бетінен  1,5 м биіктікте 20-30 мин 

аралығында жүргізіледі. Сынама алу  интервалы – әрбір 10 мин. 

      Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар  (тұман, ұзақ мерзімді 

температуралар инверциясы т.б) кезінде ауаның сынамасын алу барлық 

бақылау орындарында әрбір 3 сағат сайын жүргізілуі тиіс. 

 

 

2.4 Қаладағы ластанған атмосфералық ауаны кешенді тексеру 

 

Қалалардың ластанған ауа және атмосферадағы зиянды қоспалардың 

таралуын метеорологиялық ерекшеліктерін сапалы бағалау үшін эпизодты 

кешенді бақылаулар  ұйымдастырылады. Тексеру нәтижелері ірі өндіріс 

объектілерін ауаны ластау көздер ретінді  егжей-тегжейлі баға беру үшін 

мүмкіндік береді, сонымен қатар автокөлік түтіндерімен зақымданған 

аудандарды айқындайды.  

Тексерістерге сенімді болу үшін әртүрлі кезеңде, ауа- райының 

өзгеруін ескере отырып 2-3 жыл көлемінде жүргізу қажет. Осындай 

тексерістер негізінде қаланың ауа бассейнінің ластанған жағдайын және 

оның қалыпқа келтірілу жағдайының мәліметтері жасалынады. Қаладағы 

ластанған ауаны тексеру әдетте гидрометеоқызметкерлерімен және 

санитарлық-эпидемиологиялық станцияларымен бірге жүргізіледі. 

  Алдын-ала тексеріспен танысу кезінде келесі іс-шаралар жүргізіледі: 

   - қаланың жалпы сипаттамасымен танысу, оның физика-географиялық 

орнын, метеорологиялық режим ерекшеліктерін және негізгі ластау көздерін, 

қалдық көздерін, тұрғын және өндірістер аудандарының орналасуын және де 

келешекті құрылыс территориясын; 

- санитарлы - эпидемиялық және гидромет қызметкерлерінде бар 

мәліметтер бойынша ластанған ауаға баға беру; 

-  ластану сипаттамалары бойынша мәліметтерді құрастыру; 

- өндіріс технологияларының негізгі қағидаларымен, зиянды заттар 

қалдықтарының  барлық құрамы бойынша сандық сипаттамасымен танысу; 

- тексеруді бірлесіп өткізу сұрақтары  жөнінде басқа ұйымдармен 

келісу. 
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3 Дәріс №3. Атмосфераға қоспалардың таралуының жалпы 

заңдылығы 

 

 Дәрістің мақсаты: Рейнольдс пен Ричардсонның әуелік массаның 

қозғалу сипатына әсер ететін мөлшерін зерттеу, студенттерге әртүрлі 

метеорологиялық жағдайларда атмосфералық ауадағы зиянды қоспаларының 

таралу процесіне сараптама жасауды үйрету. 

 Дәрістің мазмұны: турбулентті атмосферада ластанушы заттардың 

таралу заңдылықтары, турбулентті атмосферадағы қоспалардың таралуының 

теңдік сараптамасы. 

Әртүрлі көздерден түсетін ластағыш заттар (қоспалар) атмосфераға келесідей 

әсермен таралады: 

               1) Оларды әуелік тарату. 

          2) Турбулентті алмастыру. 

        3) Қоспаларды бұлт тамшылары мен тұмандармен.  

 Атмосфералық қозғалыстың бұндай режімін (кез келген басқа 

сұйықтық пен газға тең) турбулентті деп атайды. Ламинарлық режім деп 

бөлшектердің жай ғана майысқан траекториямен параллелді орын 

ауыстыруын айтады.  

Теориялық және эксперименталды зерттеулер сұйықтық пен газдық қозғалыс 

сипаттамасы екі өлшемді мөлшермен немесе параметрлермен: Рейнольдс 

(Rе) және Ричардсон мөлшерімен анықталады. 

 Сұйықтық пен газ қозғалысы Rе санының аз мөлшерінде ламинарлы 

сипаттамада болады. Критикалық мөлшерінде Rекр бұл санның ламинарлы 

қозғалысынан турбуленттікке, ал Rе-ң үлкен мағынасында қозғалыс 

толықтай турбуленттікке ауысатыны көрінеді. 

Rе санының атмосфералық қозғалысы үшін оның басым бөлшегі 

турбуленттік сипаттамада болатынын көрсетеді. 

Алайда, қозғалыс жылдамдығы мен тығыздығы биіктік (тереңдік) 

арқылы өзгеретін, яғни тікелей біртекті еместігі бақыланатын жердегі 

атмосфера мен гидросферада Rе саны туындауының жалғыз критерийлерімен 

және оған қоса осылай қабаттанған ортада турбуленттілігінің дамуына 

қызмет көрсете алмайды. Қабаттанған ортада Рейнольдс санымен қатар 

қозғалыс тәртібі атмосфера мен гидросферада турбуленттіктің дамуы мен 

пайда болуына термиялық және динамикалық әсерін ескеретін, енгізілген Rі 

Ричардсон санына байланысты. Rе үшін сияқты бірлікке жақын заманауи 

баға бойынша  Rікр критикалық мәні бар. 

Жылдың жылы мезгілінің түнгі уақытында, ал қыста барлық тәулік 

ішінде, әсіресе аязды ала бұлтты ауа райында жер асты қабатының 

радиационды жылу шығынының әсерінен жер бетінің ауа температурасы 

біршама азаяды, ал жоғарылаған сайын биіктікпен көбейеді.  Мұндай ауа 

температурасының биіктікпен таралуын инверсианды деп атайды. 
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Труболенттік атмосферада заводтардан және құбырлардан шығатын 

түтіндердің көрсетілу түріндегі дамудың деңгейлері бар. Аз жылдамдықты 

желмен немесе  инверсионды сетрификациялы (жалпы жағдайдағы ең 

жоғарғы мәнді Rt) түтін таралуы көбінесе белгілі бір қашықтықта жіңішке  

ағын түрінде болады. Белгілі бір өлшеммен жел жылдамдығын күшейтсек 

немесе тұрақты стратификацияны тұрақты емес стратификацияға көшуі 

(жалпы жағдайдағы Ri азаюы) арқасында түтін ағыны нәтижесінде жеке- 

жеке түтін клубына бөлінеді. 

Ауаның глобальды маштабтағы ластануының мәселесін қарастыратын 

болсақ, ол үшін ең алдымен тропосфера және стратосфера туралы 

сипттамаларды қарау керек, себебі табиғи және жасанды қоспалардың 

таралуы осы қабаттарда жүреді. 

Бірақ практика жөнінде барлық қоспалар шығу тегі антропогенді 

бойынша 1,0-1,5 км биіктікке дейін, атмосфера қабаттарының Н шекарасына 

дейін көтеріледі. Шекара белгілі бір уақыт аралығындағы толқын мәндері 

және сол орындағы мына мәндерге қатысты: әлсіз дамудағы (жоғарғы 

мәндегі Ri) 300-400м-ден күшті дамудағы (аз мәндегі Ri) 2,0-2,5 км-ге дейін 

турбуленттік алмасуда жүреді. 

Шекаралық қабаттар жер қабаты арқылы өзара тар әрекеттеседі. Бұл 

қабатта турбуленттікке жер бетінің біркелкі еместігі мен биіктігі  бұдырлығы 

(ғимарат, зәулім үйлер және т.б.)  көп әсер етеді. 

Шекаралық қабаттың ішінде метеошамалардың тікелей градиенттерінің 

уақыт және кеңістігінде әсіресе  көп тербелісте болатын және аса көп шамада 

(абсолюттік шама бойынша), 30-50 м - ден 150-250 м-ге дейін жоғары 

шекарамен атмосфераның жер қабаты бөлінеді: температура, ылғалдылық, 

жел жылдамдығы  және қоспа концентрациясы. 

Қала атмосферасында ластаушы заттардың таралуына көптеген 

факторлар әсер етеді. Қалдықтардың тұрақты көрсеткіштері болған кезде 

атмосфераның ластану деңгейі осы территорияға тән климаттық жағдайға 

байланысты болады, оған жататындар: желдің бағыты мен жылдамдығы, 

қоспалардың таралуы мен ауысу шарты, күн радиациясының қарқындылығы, 

атмосфералық жауын-шашындардың ұзақтығы мен саны. 

Биік және аласа құбырлардан ыстық және суық қалдықтар шыққан 

кезде қалдық көздерінен әртүрлі ара қашықтықта түтін және желдеткіш 

құбыр алауының астындағы атмосфераның жерасты қабатындағы қоспалар 

концентрациясы келесідей таралады: төмен және ұйымдаспаған қалдықтар 

болмаған кезде көздерге жақын қоспалар концентрациясы аз, ол артады және 

максимумға дейін жетеді ол құбырдан бірнеше ара қашықтықта. 

Ара қашықтықтағы концентрацияның сипаты мен максимумы қалдық 

қуатына, құбырдың биіктігіне,  шығарылған газдардың температурасына 

және қалдықтардың жылдамдығына, метежағдайға тәуелді. Қалдық көзі көп 

болған сайын ол төсеме бетке жеткенше барлық жерге таралады. Құбыр 

биіктігінің 10-40 м ара қашықтығында концентрация ең көп мәнге жетеді.  
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Өнеркәсіптік алаңдарда жер қабаты ауасының ластануы ұйымдастырылмаған 

қалдықтардың есебінен артуы мүмкін.  Атмосфераның ыдырау қабілеті жел 

температурасы мен жылдамдығының тікелей таралуына байланысты. Егер 

температура жоғарыдан төмендесе, онда тұрақты қарқынды трубуленттік 

алмасу үшін жағдай жасалады. Ал егерде температура жоғарыдан өссе 

(температуралық инверсия), онда қоспалардың ыдырауы әлсірейді.  Төмен 

және ұйымдастырылмаған қалдықтар болған кезде қуатты және ұзақ жер 

инверсиясында жер концентрациясы едәуір артуы мүмкін. Жоғарылатылған 

инверсия кезінде жер концентрациясы температуралық инверсияның төменгі 

шегіне қатынасы бойынша ластану көзінің орналасу биіктігіне тәуелді. Егер 

көздер жер инверсиясының қабатынан жоғары орналасса, онда қоспа жер 

бетіне шамалы мөлшерде түседі. Егер көздер төмен орналасса, онда 

қоспалардың негізгі бөлігі жер бетіне жақын концентрленеді. Желдің 

жылдамдығы ауа қабаттарының араласу қарқындылығы желдің күшеюі 

арқылы артатындықтан қоспалардың ауысуы мен ыдырауына мүмкіндік 

береді. Қоспа концентрациялары көп аудандарда әлсіз жел болған кезде 

ластаушы заттардың мөлшері алауды көтерудің артуының және қоспаларды 

жоғарыға ауыстыру есебінен төмендейді. Қоспалардың жоғарылауы әсіресе 

қыздырылған қалдықтардан ерекше білінеді. Қатты жел болған кезде 

қоспалардың бастапқы көлемі төмендейді, бірақ қоспаларды ауыстыру 

жылдамдығы едәуір ара қашықтыққа артады. 

Максималды концентрация, әдетте қалдықтар көрсеткішіне 

байланысты қауіпті жел жылдамдығында бақыланады. Аса қыздырылған 

түтін газдары бар қуатты көздер үшін, мысалы ЖЭС үшін қауіпті жылдамдық 

5-7 м/с. Шығар газдардың төмен температурасы мен аз көлемді қалдық 

көздері үшін қауіпті жылдамдық 1-2 м/с құрайды. Желдің тұрақсыз бағыты 

қоспалардың көлденең ыдырауының күшеюіне мүмкіндік береді және жерге 

концентрлене отырып төмендейді. Күн радиациясы бастапқы затқа қарағанда 

ең қауіпті улы қасиеті бар, фотохимиялық реакциялар мен ластанудың 

әртүрлі екіншілік өнімдерін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Жайма шуақ 

күндерде фотохимиялық әсердің нәтижесінде атмосферада фотохимиялық 

тозаң қоспасы қалыптасады. Тұман болған кезде қоспа концентрациясы 

артуы мүмкін. Зиянды қоспалардың жоғары концентрациясын ұзақ уақыт 

бойы ұстап тұратын тозаң қоспасы тұманға байланысты. 

 

4 Дәріс №4. Кәсіпорындар мен автокөліктер қалдығының 

құрамындағы ластаушы заттардың концентрациясын есептеу тәсілдері 

 

Дәрістің мақсаты: студенттерге есептеу жолы арқылы қозғалмалы 

және стационарлық қалдық көздерінің құрамындағы ластаушы заттардың 

концентрациясын анықтауды үйрету. 

Дәрістің мазмұны: отын жанған кездегі кәсіпорындық қалдықтарды 

есептеу тәсілдері, автокөлік қалдықтарын есептеу. 
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4.1 Отын жанғандағы кәсіпорындық қалдықтарды есептеу 

тәсілдері 

 

Есептеу тәсілін қолданған кезде ауаға бөлінетін ластаушы  заттардың 

қалдығы әдістемеліктерге сәйкес формулалармен анықталады. Есептеу 

кәсіпорындардағы, телімдердегі мүмкін болатын жұмыс өзгешіліктерін, 

сонымен қатар әртүрлі жұмыс кестесін, көпсатылы техникалық процесті 

есепке ала отырып жүргізілуі тиіс. 

 Нақты есептеу тәсілін қолданған кезде таңдап алынған техникалық 

көрсеткіштердің кәсіпорындарда (цехтар, участкілер) қолданылатын 

техникалық құрылғыларға сәйкес екендігіне көз жеткізу керек. 

Ережеге сәйкес есептеу тәсілін қолданған кезде шикізатқа, өнімге, 

құрылғының жұмыс істеу уақытына байланысты үлестік қалдықтың орташа 

мәні алынады. 

Егер де есептеу тәсілі үлестік қалдықтың бірнеше мәнін, өзгеру 

диапазонын қабылдайтын болса, онда қалдық қуатын (г/с) анықтау үшін ең 

жоғарғы мәнін аламыз. 

Есептеу тәсілінде максималды қалдықтарды есептеудің нақты 

формуласы болмаған жағдайда  олардың мәні шикізаттың жылдық 

шығынына байланысты есептеледі және де максималды өнеркәсіптік 

процеске сәйкес бірлік уақытқа келетін максималды шикізат шығынымен 

бекітіледі. 

Отын, мазут жанғанда бірлік уақытта котлоагрегат газ түтінімен ауаға 

бөлінетін  ұшпа күл, жартылай жанған отынның қатты бөлшегінің қалдығын 

есептеу (т /жыл , г/с) келесі формула арқылы анықталады :    

                    

                   Мтв = B A
r
  f (1-ɳ3) ,                                                                   (4.1) 

 

мұндағы В –отын шығыны, т/жыл, г/с ; 

A
r  

- жұмыс массасындағы отын күлділігі, % 

ɳ3  - күлаулағыштардағы қатты бөлшектердің мөлшері; 
 

                              f = aун / (100 – Гун) ,                                                                       (4.2) 

 

аун – шығарылымдағы жанармай күлділігінің бөлігі , %; 

Гун – шығарылымдағы жанармай мөлшері, %. 

А
r
 , Гун , аун , ɳ3  мәндері үшін шын мәнісіндегі орташа көрсеткіштері 

қолданылады; бұл мағлұматтар болмаған жағдайда А
r 

жағылатын отынның 

сипаттамасы бойынша, ɳ3  - қолданылатын күлаулағыштың техникалық 

мағлұматтары бойынша анықталады. 
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Бірлік уақытта котлоагрегат газ түтінімен ауаға бөлінетін күкірт 

оттегісінің SO2 –ге қайта есептеу кезіндегі қалдықтарды анықтау келесі 

формула арқылы жүзеге асырылады :  
 

                                МSO2 = 0,02 BS
r 
(1-ɳ1

SO2)*(1-ɳ2
SO2) ,                                                     (4.3) 

 

мұндағы В – шығын, т/жыл,т/сағ , г/с (қатты және сұйық отын) 

– күкірттің жанармай жұмыстық массасындағы құрамы, % (газды 

жанармайға кг/100 м³); 

- ұшпа күл майымен байланысты, қышқыл күкірттің бөлігі. 0,8-ге 

тең ленинградтық және эстондық тақтатасты жағу барысында қолданады; 

тақтатастың қалғаны -0,5; Канс-Ачинс  бассейніндегі көмірге – 0,2 ( қайыңға 

– 0,5);  шымтезекке – 0,15; Екібастұз көміріне – 0,02;  қалған көмірлерге – 

0,1;  мазут – 0,02; газ – 0,0;  

-күлтұтқышты ұстау барысындағы қышқыл күкірттің бөлігі. 

Құрғақ күлтұтқыштарда 0-ге, ал ылғалында сілтілік суына  байланысты. 

Жанармай күкірттісутек қалдығының қосымша саны есебі, күкірт 

қышқылын қайта есептеу, мына формуламен жүзеге асады:    
 

                                             MSO2 = 1,88*10
-2

 |H2S|,                                                                (4.4) 

 

   яғни,  – жанармайдағы күкірттісутектің құрамы, %. 

Қышқыл көміртек қалдығының есебі, бірлік уақытта (т/жыл, г/с) мына 

формуламен орындалады:  

 

                              MCO=0.001CCO·B(1-q4/100)                                                   (4.5) 

 

    яғни, B- жанармай шығыны, т/жыл, тм/жыл, г/с, л/с; 

 - жанармайда жағу барысындағы қышқыл көміртектің шығуы, кг/т 

немесе 1000/ жанармай. Мына формуламен есептеледі: 

 

CCO =q3·R·Q 
r
i (4.6)    (4.6) 

 

мұнда,   – химиялық жанармайдың толық жанбауы әсерінен жоғалған   

жылу; 

               R - химиялық жанармайдың толық жанбауы әсерінен жоғалған 

жылудың коэффициенті, қышқыл көміртектің толық жанбауы қатты 

жанармайда – 1,0; газда -0,5;  мазутта-0,65  қолданылады; 

               -табиғи жанармайдың төменгі жылуда жануы,МДж/кг, МДж/м
3
; 

               - жанармай жанғандағы механикалық жеткіліксіздіктен жоғалған 

жылу; 
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           Қышқыл азот қалдығының есебі. 

Қышқыл азоттың есебі (NO2 бойынша), бірлік уақытта (т/жыл, г/с) 

мына формуламен есептеледі: 
 

                      MNO2 = 0.001B Q 
r
i KNO2(1-β) ,                       (4.7) 

 

В – қаралып отырған уақыт ішіндегі, т/жыл, мың/жыл, г/с, л/с; 

 – 1 ГДж жылудағы, қышқыл азот санының мінездемесін 

көрсететін параметр, кг/ГДж;  

β – коэффицент, техникалық шешім бойынша алынған тастанды 

қышқыл азоттың бағасы. 
 

4.2 Автокөлік қалдықтарының есебі 

 

 Автокөліктік ағымдағы (MLi)  і -ші зиянды заттардың  қалдығы 

автоколіктік ағымының қарқындылығы мен құрылымы 20-25% -ға қарағанда 

аз өзгеретін нақты автомагистралдар үшін анықталады. Автокөлік 

сипаттамалары үлкен шамаға өзгерген кезде автомагистрал алдағы уақытта 

жеке дереккөздер ретінде қарастырылатын учаскелерге бөлінеді.   

   Мұндай магистралдың кем дегенде 400-500 авт/сағ қозғалу 

қарқындылығы кезінде бірнеше реттелген немесе реттелмеген тораптары 

болуы мүмкін.  

   Жоғары қарқынмен қозғалатын (500 авт/сағ. аса) автомагистралдар 

үшін торап ауданындағы автокөлік қалдықтарын қосымша ескерген жөн. 

Бұл бағдаршамның тыйым салынған белгісінің бос жүрісті жұмыс 

істейтін, автокөліктер кезегі туындайтын бағдаршамның алдындағы жерде 

таңдалған автомагистралды анықтау қажеттілігін қамтамасыздандырады.   

  Осылайша реттелген торап болған кезде автомагистралдар үшін М 

қалдығының қосындысы мынаған тең болады:  
 

   M=Σ↓1↑n(MП1+МП2)+МL1+ML2+ Σ↓1↑m(MП3+МП4)+МL3+ML4 ,            (4.8) 

 

Мұндағы, ,  , ,  – бағдаршамның тыйым салынған 

белгісі болғанда тораптар ауданындағы автокөліктермен атмосфераға 

тасталған қалдық; 

, ,  - қарастырылған уақыт ішінде берілген 

автомагистрал бойынша қозғалатын  автокөліктермен атмосфераға тасталған 

қалдық; 

n және m – 20 минут аралығында туындайтын, сәйкесінше бір және 

басқа көшелерде қиылысар алдында автокөлік ағындарының тоқтау саны;  

1 және 2 индекстері үлкен қарқынды қозғалыспен 

автомагистралдардағы әрбір қозғалыстың 2 бағытына сәйкес келеді, ал 3 

және 4 - аз қарқынды қозғалыс арқылы автомагистралдарға сәйкестенді.  
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Қозғалатын автокөлік қалдықтарын есептеген кезде автомагистралда 

белгіленген ұзындықта L (км) автокөлік ағындарымен қозғалатын і-ші 

ластаушы заттардың (г/с) қалдығы формула бойынша анықталады:  
 

                        ML1=L/3600 ∑↓1↑k ·Gk· kn.                       (4.9) 

 

Мұнда, (г/км) –k группа автокөліктеріндегі тастанды заттардың 

қалалық эксплутация шарттарына аралық шығарылуы; 

k- автомобиль топтарының саны; 

 (1/сағ) – ең қарқынды нақты қозғалыс, яғни қозғалыстың барлық 

жолақтары бойынша екі бағытта да уақыт бірлігіне таңдалған автомагистрал 

учаскесінің белгіленген қимасы арқылы өтетін әрбір К тобының 

автомобильдерінің саны; 

   – таңдалған автомагистралға көлік ағыны қозғалысының орташа 

жылдамдығын ескеретін түзету коэффициенті,  

          L (км) -  бағдаршамның тыйым салынған белгісінің алдында 

автомобильдердің  ұзақ уақытта  кезекте тұруы, алынған 

автомагистралдардың ұзындығы және қиылыстың сәйкес аймағының 

ұзындығы (қосымша тексеру өткізілген қиылыстар үшін).   

  

 5 Дәріс №5. Атмосфера ластануының метеорологиялық жағдайы 

 

Дәрістің мақсаты: атмосфералық ауаның ластану деңгейіне климаттық 

факторлардың әсері туралы толықтай түсінік қалыптастыру, студенттерді 

әртүрлі, сонымен қатар нашар ауа райында экологиялық жағдайды 

болжайтын болашақ маман ретінде дайындау.  

Дәрістің мазмұны: жеке көздер ауданында ауа ластануының 

метеорологиялық жағдайы, атмосфераның термиялық тұрақтылығы. 

 

Атмосфераның жерасты қабатында зиянды заттардың 

концентрациясының күрт артуы жағымсыз метеорологиялық жағдайларға 

әкеліп соғатыны белгілі. Қазіргі уақытта атмосфералық ауаның ластану 

деңгейі мен климаттық факторлардың арасында белгілі бір байланыс бар. 

Ауа хауызының ластану дәрежесі мен қарқындылығына жер рельефі, желдің 

бағыты мен жылдамдығы, ылғалдылығы, мөлшері, жауын-шашынның 

ұзақтығы мен қарқындылығы, ауа ағындарының айналымы, инверсия және 

т.б. әсер етеді.  

Басқа кезеңдерде қалдықтарды тарату үшін қолайсыз, зиянды заттардың 

концентрациясы орташа және фондық қалалық ластарға қарағанда күрт 

артуы мүмкін. Атмосфералық ауаның жоғары ластану кезеңінің ұзақтығы 

мен жилігі зиянды заттардың шығарылу тәртібіне, сондай-ақ ауаның жерасты 
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қабатында қоспа концентрациясын арттыруға қабілетті метеожағдайлардың 

ұзақтығы мен сипатына байланысты.  

Метеорологиялық жағдайларда зиянды заттарды тарату үшін 

қолайсыздық кезінде атмосфералық ауаның ластану деңгейін арттырмау үшін 

осы жағдайларды ескеріп, жорамалдау қажет. Қазіргі уақытта 

метеорологиялық жағдайлар өзгерген кезде атмосфералық ауадағы зиянды 

заттардың концентрациясының өзгеруін анықтайтын факторлар белгіленген. 

Қолайсыз метеорологиялық жағдайларды болжау жеке көздер үшін 

тұтастай қала үшін де, сондай-ақ топтар көзі үшінде құрылуы мүмкін. Әдетте 

дереккөздердің негізгі үш түрі анықталады: ыстық (жылы) қалдығы бар биік, 

суық қалдығы бар биік, төмен. Көрсетілген қалдық көздерінің түрлері үшін 

қоспалардың таралуының наомалды қолайсыз жағдайы 5.1 кестеде 

келтірілген. 

1 кестеде келтірілген қолайсыз метеожағдайлар кешеніне қосымшаға 

мыналарды қосуға болады: 

а) ыстық(жылы) қалдығы бар биік дереккөздері үшін: 

- араластыру қабатының биіктігі 500 м-ден кем, бірақ дереккөздің тиімді 

биіктігінен үлкен; дереккөз биіктігіндегі желдің жылдамдығы желдің қауіпті 

жылдамдығына жақын; 

- тұманның болуы және желдің жылдамдығы 2 м/с-тен көп. 

 

5.1 кесте - Әртүрлі дереккөздері үшін қолайсыз метеорологиялық 

жағдайлар кешені 

Дереккөздер Атмосфераның 

төменгі 

қабатының 

термиялық 

стратификациясы 

Флюгер 

деңгейіндегі 

желдің 

жылдамдығы 

(м/с) 

Қалдық 

көздерінің 

үстіндегі биіктігі 

Ыстық(жылы) 

қалдығы бар биік 

тұрақсыз 3-7 7-12 

Суық қалдығы 

бар биік 

тұрақсыз желсіз 3-5 

Төмен тұрақты желсіз 0-3 
    

б) суық қалдығы бар биік дереккөздері үшін: тұманның болуы және 

желсіз болуы; 

в) төмен қалдықты дереккөздері үшін: желсіздіктің және жерасты 

инверсиясының байланысы.  

 

5.1 Жел тәртібінің атмосфераның ластану деңгейіне әсері  

 

Соңғы уақыттарда атмосфералық қоспалардың таралу заңдылықтарын 

зерттеуге және аймақтың жел тәртібіне байланысты олардың кеңістіктікте 
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уақытша таралу ерекшелігіне көп көңіл бөлінуде. Олар ауаның ластануының 

өзгеру тенденциясы мен жағдайының объективті бағалануы, сонымен қатар 

атмосфераның тазалығын қамтамасыз ету бойынша мүмкіндік шараларын 

жасау үшін негіз болып табылады.  

Қоспалардың таралу және ауысу сипаты негізінен желдің тәртібіне, 

сонымен қатар қалдық көзіне байланысты.  

Қалдықтардың төмен және ұйымдастырылмаған дереккөздері үшін ауа 

ластануының жоғарылатылған деңгейін қалыптастыру атмосфераның 

жерасты қабатында қоспалардың жиналу есебінен әлсіз жел кезінде болады, 

ал өте күшті жел болған кезде жылдам ауысудан концентрациясы азаяды.   

Қалаларда ластану деңгейінің төмен дереккөздердің көп мөлшерімен 

өсуі 1-2 м/с дейін желдің жылдамдығы төмендеген кезде болады. Сонымен, 

тозаң концентрациясы, SO2, CO және NO2 желдің басқа жылдамдық кезіндегі 

деңгейімен салыстырғанда 30-40%-ға артатындығы анықталған. Әсіресе 

қолайсыз жағдай әлсіз жел ұзақ уақыт сақталған кезде және маңызды 

аймақпен бақыланғанда пайда болады.  

Биік құбыры бар өнеркәсіп кәсіпорындарынан қалдық шығарған кезде 

жердегі қоспалардың бірталай концентрациясы «қауіпті» деп аталатын жел 

жылдамдығымен бақыланады. Бұл жылдамдық ірі электрстанцияларының 

құбырлары үшін 4-6 м/с-қа тең (қалдықтың көрсеткіштеріне байланысты) , ал 

желдеткіш құрылғыларының химиялық және басқа да кәсіпорындарға 

салыстырмалы суық қалдықтар үшін қауіпті жел жылдамдығы 1-2 м/с-қа тең.  

Қалдық көздері бір ауданда орналасқан қалаларда қоспалардың ең көп 

фондық концентрациясы осы көздердің жан - жағынан жел болған кезде 

бақыланады. Ауаның ең көп ластану аймағы көбіне қаланың ортасында 

болады. Бірақ рельефтің өздігінен пайда болуынан әрбір қала желдің 

жағдайына өз көзқарастарымен қарайды, әсіресе жердің рельефі күрделі 

болғанда. 

Қалада ауа ластану деңгейінің желдің бағытына байланысты болуы 

қарапайым болып табылады. Егер мекеме шетте немесе қала шетінде 

орналасса, онда қала кварталдарындағы қалдық көздері жағынан шығарылған 

қоспалардың орнын ауыстырған кезде концентрациясы артады. Желдің 

жылдамдығына байланысты флюгер деңгейінде ең көп екі ластаушының бар 

екендігі анықталады: жоғары және төменгі дереккөздердің екі класының іс-

әрекетімен байланысты желсіз кезінде және желдің жылдамдығы 4-6 м/с 

болған кезде.  

Әртүрлі қалалар және мезгілдерге арналған заңдылықтар келесідегідей 

сипаттамалар болып табылады: 

- ауаның ластануы тұрақты стратификация кезінде желдің 

жылдамдығының күшеюімен азаяды;  

- тұрақсыз стратификация кезінде ауаның ең көп ластануы қалада 

орналасқан қалдықтың негізгі көздері үшін қауіптіге жақын жел 

жылдамдығында байқалады.  
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5.2 Атмосфераның термиялық тұрақтылығы 
 

Қоспаларды ауыстыру және тарату процесінде қаладағы қоспалардың 

концентрациясының деңгейін анықтайтын басқа да факторлар бар. Осындай 

факторлардың бірі ауа температурасымен сипатталатын ауа массасының 

термиялық күйі болып табылады. Қыс кезінде көбінесе температура 

төмендеген кезде ластану деңгейінің артатыны байқалады. Бұл біріншіден 

температура төмен болған кезде тұрақты термиялық стратификация 

анықталғанда антициклонды ауа-райына тән қасиет. Оның үстіне 

температура төмендеген кезде жағылатын отынның мөлшері артады, демек 

атмосфераға тасталатын зиянды заттардың да мөлшері артады. Осылайша 

температура төмендеген кезде ауа ластануының өсуі ауа массасының 

термиялық күйімен ғана емес бірге болатын факторларға да байланысты.  

Қаладағы атмосфераның ластануы әлсіз жел болған кезде ауа 

температурасының жоғарылауымен артады. Бұл қыста бір күн ішінде 

сақталатын ауаның тұрып қалған жағдайында нақты байқалады. Қыста 

ауаның едәуір ластануы салыстырмалы жоғары температура 4-5 м/с-тен кем 

емес желдің жылдамдығымен бірге жүргенде байқалады. Бұндай жағдайлар 

әдетте циклондардың жылы секторларында байқалады.  

Қолайсыз ауа-райының қатарына тропосфераның төменгі қабатының 

стратификациясының ерекшелігін сипаттайтын температураның инверсиясы 

жатады. Жер бетінен біршама жоғарыда пайда болатын инверсиялар тікелей 

ауа алмасуы үшін кедергілер жасайды. Қоспалардың жердегі 

концентрациясының жоғары дереккөздер қалдығынан артуы мұндай 

жағдайда инверсияның төменгі шегінде орналасқан биіктігіне және көздердің 

биіктігіне өте тәуелді. Егер инверсиялық қабат тікелей құбырдың үстінде 

орналасса, онда атмосфераның жоғарғы қабатына олардың енуі үшін 

тосқауыл қойылуының және қалдықтардың көтерілуінің шектелуі 

салдарынан ластанудың ауытқыған өте қауіпті жағдайлары туындайды. 

Бұндай жағдайларда жердің қоспасының максималды концентрациясының 

артуы шамамен 50-70% құрайды. Егер әлсіреген турбуленттік қабат 

дереккөзден жеткілікті мөлшерде биіктікте (200 м және одан көп) орналасқан 

болса қоспалардың концентрациясының өсуі үлкен емес.  Сол мезетте 

қалдық деңгейінен төмен орналасқан температураның инверсия қабаты 

қоспаның жерге ауысуына тосқауыл болады.  

Қалалық жағдайлар үшін төмен көзді қалдықтар көп болған кезде 

қоспалардың қауіпті жағдайы осылар және басқалар да тікелей таралу мен 

қоспалардың ауысуының әлсіреуіне әкеп соғатын болғандықтан жердегі және 

көтерілген инверсиялар кезінде пайда болады. 
   

        6 Дәріс №6. Атмосфералық ауаның сапасын бақылау және басқару 

 

Дәрістің мақсаты: атмосфералық ауаның сапасын бақылауға арналған 

негізгі көрсеткіштерді зерттеу, шектен шықпау нормативтерді сақтау 
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мақсатымен, кәсіпорындарда өнеркәсіптік қоқыстарды бақылап қадағалау 

қалай жүргізілетінін білу. 

Дәрістің мазмұны: атмосфералық ластанудың  негізгі ғылыми 

нормалары, ШРК қондыру тәсілдері, шекті рұқсат етілген ластанулар.  

 

Ауа сапасын бақылауға арналған негізгі  көрсеткіш болып зиянды 

заттардың шекті рұқсат етілген  концентрациясы болып табылады (ШРК). 

Шыныменде мынадай  жағдай болған, ол атмосфераға  зиянды заттардың 

қалдықтарын түгелдей тастау уақытша мүмкін емес екенімен байланысты, ол 

ауада әртүрлі қосындылардың  бөлшекті нормада болуымен білінеді, яғни 

ШРК-ның екі түрі қолданылады: жұмыс аумағының ауасында (ШРК ж.а) 

және ел жиілігіндегі атмосфералық ауада (ШРК атм). Жұмыс аумағындағы 

ауада әртүрлі қосындылардың бөлшекті нормада болуы, сонымен қатар  

ШРК  максималды бір жолғы және орта тәуліктік болып бөлінеді.  

Шекті рұқсат етілген қоқыстар (ШРҚ) - бұл фондық ластануды және 

бір бағытта әрекет ететін заттардың суммалық әсерін ескере отырып ШРК 

жоғарылатпайтын, осы заттың жер бетіндегі атмосферасының 

концентрациясы пайда болатын, бір құраушы бойынша берілген табиғатты 

пайдалану үшін уақыт бірлігіндегі ластаушы заттардың максималды 

қалдықтары болып табылады. ШРҚ есебін табиғат пайдаланушылардың 

өздері немесе лицензиясы бар ұйымдар жүзеге асырады. Олар, арнайы 

сенімді орындар бекіткенде ғана іске кіріседі, бес жылда жиі тексерістен 

өтеді және  табиғат қолданушымен табиғи ортаны ластағаны үшін төлем 

есебінің негізі болып табылады. Егер табиғат қолданушы технологиялық 

себептер бойынша, ШРҚ  шамасына жете алмаса, онда ШРҚ-ға дейін 

төмендетілген, оның графигы бар және  оған жетілдірілген тәсілдер 

қолданып уақытша бекітілген қоқыстар (УБҚ) жүргізіледі.                                                                                                                 

Фондық концентрацияны санитарлық қадағалау орыны бойынша 

қабылдайды, табиғат пайдаланушы ластаушы заттардың концентрациясын 

ыдырату шартын ескеріп және ластану массасын есептейді.                                       

Ел жиі болатын орындар ауасы үшін стандарт бойынша кейбір заттарға және 

ең бастысы олардың қосындыларына шекті рұқсат етілген концентрациялар 

орнатылған.  

Барлық зиянды заттар, адамның ағзасына қауіпті әсер тигізу бойынша 

төрт класқа бөлінеді: 

1- төтенше қауіпті;  

2- жоғары қауіпті; 

3- бірыңғай қауіпті;  

4- газ қауіпті. 

Максималды бір реттік ШРК атмосфералық ластардың аз уақыт (20 

мин.дейін) аралығында тыныс алу (жағымсыз иіс, түшкіру және т.б.) 

рецепторларының тітіркенуі арқылы адамда рефлекторлық реакциясының 

пайда болуынан сақтану үшін іске асырылған.  
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Орташа  тәуліктік концентрация алымның ұзындығы немесе біркелкі 

аралық пен біркелкі ұзындықтың алымының арасы көрсетілген бір реттік 

концентрацияның орташа арифметикалық мәні ретінде анықталады.  

Атмосфераны оның зиянды заттармен ластанған түріндегі жағымсыз 

антропогендік әсерлерден қорғау үшін келесі шараларды пайдаланады:  

          - технологиялық үрдістердің экологиялануы; 

          - газ қалдықтарын зиянды қоспалардан тазарту ; 

          - атмосферадағы газ қалдықтарының ыдырауы; 

          - санитарлық-қорғаныс аймақтарының құрылғысы, сәулеттік-жобалау 

шешімдері және т.б. 

Атмосферадағы газ қоспаларының ыдырауы - бұл биік мұржалардың 

көмегімен тозаңгазды қалдықтардың ыдырау жолы арқылы ШРК деңгейіне 

дейін олардың қауіпті концентрацияларының төмендеуі.  Құбыр қаншалықты 

биік болса, оның ыдырау әсері де соншалықты жоғары болмақ. Бірақ, А.Гор 

(1993) айтып өткендей, «Ұзын түтін құбырларын пайдалану жергілікті 

түтіндік ластануды азайтуға көмектескенімен, ол аймақта қышқыл 

жаңбырлардың көбеюіне алып келеді».                                                                                             

Кәсіпорынның зиянды шығарындыларынан атмосфералық ауаны 

қорғау ең алдымен санитарлық-қорғау аймағына және сәулеттік-жобалау 

шешімдеріне байланысты.  

Санитарлық-қорғау аймағы (СҚА) - бұл, өндірістің зиянды 

факторларының әсерінен халықты қорғау үшін тұрғын немесе қоғамдық 

ғимараттардан өнеркәсіптік ластану көздерінен бөліп тұратын жолақ. Бұл 

аймақтардың ені 50 м бастап 1000 м-ге дейін және олар өндіріс кластарына, 

зияндылық деңгейлеріне және атмосфераға шыққан заттардың мөлшеріне 

тәуелді. Байқап қарасақ, егер азаматтың үйі СҚА аймағына жақын тұрса, 

онда ол өзіндік ата заңдық құқығы бойынша жайлы, таза ортаны қорғайды, 

және де оны тек қорғап ғана қоймай кәсіпорынның экологияға қауіпті іс-

әрекеттерін тоқтатуын талап ете алады немесе кәсіпорын оларды СҚА-дан 

алыс жерге көшірулері қажет.  

Сәулеттік-жобалау кешендері шығарындарды дұрыс тарату көзі және 

тұрғын үйлері бар жерде желге бағыты бар қондырғыларын қосады. 
 

           7 Дәріс №7. Қазақстандағы атмосфералық ауа ластануының 

мониторинг  

 

Дәрістің мақсаты: студенттерді ҚР-ның біріккен мемлекеттік 

экологиялық мониторинг жүйесімен, мақстымен, атмосфералық ауаның 

тұрғындарға әсерін зерттеу әдістері мен тапсырмаларымен таныстыру, 

тұрғындардың денсаулығына әсер ететін атмосфералық ауа ластануынын 

шектеу үшін негізгі іс-шараларды анықтау. 

Дәрістің мазмұны: антропогендік өзгерістер мониторингінің 

концепциясы, ҚР-ның біріккен мемлекеттік экологиялық мониторинг жүйесі. 
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Атмосфералық ауа жағдайын бақылау, кешенді бағалау мен оның 

жағдайын болжау, атмосфералық ауа жағдайының қалыпты және жедел 

ақпаратымен тұрғындарды, ұйымдарды және мемлекеттік мекемелерді 

қамтамасыз ету мақсатымен ҚР-ның қоршаған ортаны қорғау жөніндегі 

атқарушы органы, жергілікті атқарушы органы атмосфералық ауаның 

мемлекеттік мониторингін және ҚР аумағында орындалуын ұйымдастырады. 

Атмосфералық ауаның мемлекеттік мониторингі қоршаған орта мен 

табиғи ресурстардың мемлекеттік Біріккен мониторинг жүйесінің жанама 

бөлімі болып табылады және ҚР-ның қоршаған ортаны қорғау жөніндегі 

заңнамалармен жүргізіледі. 

ҚР-ның қоршаған ортаны қорғау жөніндегі аумақтық бөлімнің 

атқарушы органы атмосфералық ауаның өндірістік мониторингін жүргізетін 

ұйымдардың есебін орындайды. 

Атмосфералық ауаның жағдайын бақылау ірі қалалар мен мемлекеттік 

өндіріс орталарында жүргізіледі. Қазіргі кезде атмосфералық ауаның 

ластануыны бақылау үшін 34 жергілікті пункттерде 104 пост орнатылған, 

оның ішінде 56 қолды посттар, 48 автоматты посттар. Атмосфералық ауаның 

жағдайын бақылау: 

- толық емес бағдарлама бойынша (тәулігіне 3 рет – жергілікті жердегі       

7, 13, 19 сағат); 

- толық бағдарлама бойынша (тәулігіне 4 рет – жергілікті жердегі 1, 7,   

13, 19 сағат); 

- тоқтаусыз режимде; 

Атмосфералық ауаның ластануын зерттеу кезінде 17 ластаушы заттар 

анықталды, оның ішінде: өлшенуші заттар (шаң), күкірт диоксиді, көміртегі 

оксиді, азот оксиді, күкіртсутегі, фенол, формальдегид, аммиак және т.б. 

Ірі өндіріс орталарында атмосфералық ауаның ластануы кейбір жағдайларда 

санитарлы-гигиеналық нормативтен асып кетуі мүмкін. Атмосфералық ауа 

құрамының уақытша немесе кеңістіктік өзгеруінің концентрациясын әртүрлі 

факторлардың үлкен санымен анықталады.  

Атмосфералық ауа ластануы деңгейінің қалыптасу мен оның 

тенденциясының өзгеруінің заңдылығын білу ауа хауызындағы керекті 

тазалықты қамтамасыз ету үшін қажетті болып табылады. Заңдылықтарды 

анықтаудың негізі ауа бассейніндегі ластану жағдайын бақылау болып 

табылады. 

Жүргізілген бақылаулардың сапасы мен мүмкінділігінен қоршаған 

ортаны қорғау іс-шараларының тиімділігі тәуелді.  

Атмосфералық ауа жағдайын бақылау мен қадағалау қызметі екі 

бөліктен тұрады: қадағалау (мониторинг) жүйесі және бақылау жүйесі. 

Бірінші жүйе белгілі бір анық ластану көздерінен алыс орналасқан қалалар 

мен жергілікті жердегі, территориялардағы  атмосфералық ауа сапасын 

қадағалау жүргізуді қамтамасыз етеді. Екінші жүйе атмосфераға бөлінетін 
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зиянды заттарды реттеуді және ластану көздерін бақылауды қамтамасыз 

етеді. 

Атмосфералық ауа жағдайын қадағалау антропогенді әсерлердің 

интенсивті аудандарда (калаларда, өндіріс орталарында, агроөндіріс 

орындарында) және ластану көзінен жойылған аудандарда жүргізіледі. 

Ластану көзінен біршама жойылған аудандарда қадағалау жүргізу ластаушы 

заттардың фонды концентрациясына әсер етуші биоттар ерекшеліктерін 

анықтауға мүмкіндік береді. 

Атмосфералық ауаның ластану дәрежесін құрылысқа белгіленген 

немесе қазіргі бар барлық қалдық қоспалардан, сонымен қатар физикалық 

модельдеу және математикалық нәтиже бойынша құрастырылған ауа ластану 

картасы мен қоспалар концентрациясының өрістерін орнатқаннан кейін қала 

аумағындағы стационарлы посттарды орналастыру сұлбаларын жасауға 

кірісуге болады. Бұл бағдарлама өлшегіш пункттардың тапсырмалары мен 

атмосфералық ауадағы әрбір қоспаның концентрациясының ерекшелігі 

бойынша жасалынады. Егер пост бөлек ластаушы қалдықтар зонасынан алыс 

орналасқан болса және қалдық көздеріне бақылау жасаса, егер пост 

қалдықтар көзіне әсер ететін зонада орналасса, қадағалау посты ауа 

хауызының жалпы жағдайы туралы ақпарат бере алады. 

Қадағалау посттарын орналастыру кезінде тұрғындар тығыз орналасқан 

тұрғын үйлерге мақұлданады, себебі мұнда ШРК-мен бекітілген бастапқы 

гигиеналық көрсетуілердің артуы мүмкін. Қадағалау барлық қалдықтар үшін 

жіргізіледі, мұнда олардың деңгейі ШРК-дан асып кетпеуі керек. 

Атмосфералық ауадағы радиоактивті ластануларды қадағалау фонды 

деңгейде жүргізілгендей атомды электростанциялар зонасында және 

радиоактивті қалдықтар бөлінуі мүмкін басқа да көздерде жүргізіледі.  

Фонды деңгейдегі радиоактивті ластануды бақылау жүргізу кезінде 

қолданыста бар немесе радиоактивті ластану көзінен арақашықтығы            

50-100 км орналасқан арнайы станциялар қолданылады. Радиусы 25 км 

арақашықтағы барлық мүмкін радиоактивті көздерден бақылау кезінде 

бақылаудың бар тораптары сияқты қолданады. 
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