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Кіріспе 

 

Елдегі күрделі экологиялық жағдай едәуір дәрежеде өнеркәсіптік және 

тұрмыстық қалдықтар санының тұрақты көбеюінің және оларды 

қанағаттандарғысыз қайта өңдеудің салдары болып табылады. Тек улы 

қалдықтар ғана елде 1,0 млрд т астам жиналған, оның үстіне олардың саны 

өндірістің жалпы құлдырауына қарамастан өсіп келеді. 

Әрине, мәселені оңтайлы шешу – аз қалдықты технологияларды әзірлеу 

және өндіріске енгізу. Алайда, экологиялық проблемаларды әлеуметтік- 

экономикалық процестерден тыс қарастырмау керек, осыдан, мұндай 

технологияларды елімізде пайдалану – ұзақ, ал көптеген өндірістерде 

техникалық және экономикалық тұрғыдан іске асырылмаған процесс. 

Сондықтан ұзақ уақыт бойы тұтыну өндірісінің қалдықтары қоғам өмірінің 

сапасына теріс әсер ететін болады. 

Осыған байланысты қазіргі заманғы шаруашылық басшыларының 

маңызды міндеті қалдықтарды залалсыздандыру және ұтымды пайдалану 

мақсатында қайта өңдеуді ұйымдастыру болып табылады. Бұл міндет 

шаруашылық шешімдерді қабылдау кезінде олардың экологиялық салдарлары 

әлеуметтік және экономикалық жағынан қатар негізгі ретінде қарастырылғанда 

ғана шешілуі мүмкін. 

Олардың пайда болу, пайдалану, залалсыздандыру және көму көлемі 

бойынша деректер толық сенімді ретінде қарастырылмайды, өйткені 

мемлекеттік статистикалық есептілік іс жүзінде жоқ немесе өндірістің 

өнеркәсіптік және химиялық қалдықтарын назарға алса бұрмаланады.  

Мұндай жағдайдың себептері кешенді: бұл қалдықтарды қайта өңдеу 

үшін технологиялық процестер мен жабдықтарды құру жөніндегі жұмыстарды 

өте сәтсіз қаржыландыру және қазіргі технологиялар туралы қолжетімді және 

толық ақпараттың болмауы және халықтың экологиялық сауаттылығының 

жеткіліксіздігі және қалдықтарды басқарудың нормативтік-құқықтық 

базасының қазіргі экологиялық ахуалдың күрделілігіне сәйкес келмеуі. 

Қалдықтардың көптеген түрлері жоғары ток өткізгіштікке байланысты 

қоршаған орта, қала және ауыл тұрғындары үшін жоғары қауіп төндіреді. Тіпті 

оларды тиісті қауіпсіздік шараларын сақтамай жинау немесе көму табиғат пен 

адамдар үшін елеулі салдарларға, экологиялық залалға әкеп соғуы мүмкін. Бұл 

әсіресе радиоактивті, жарылыс қауіпті қалдықтарға, лег-колетті уландырғыш 

заттарға жатады.  

Қалдықтармен жұмыс істегенде кәдеге жарату және залалсыздандыру 

маңызды рөл атқарады. Сонымен қатар, кейбір қалдықтар өзінің химиялық 

құрамы мен физикалық жағдайы бойынша зиянсыз болып табылады: оларды 

қазуға, теңіздер мен мұхиттарда су басуға болады. 

Қалдықтардың пайда болу және пайдалануы мәселелері көпжақты. 

Өндіріс және тұтыну қалдықтары екінші реттік материалдық және 

энергетикалық ресурстардың бағалы түрлері болып табылады. 
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Қоршаған ортаны өнеркәсіптік объектілердің теріс әсерінен қорғау 

проблемаларын түбегейлі шешу қалдықсыз және аз қалдықты технологияларды 

кеңінен қолдану кезінде мүмкін болады. Тазарту құрылғылары мен 

құрылыстарын пайдалану улы тастандыларды толығымен оқшаулауға 

мүмкіндік бермейді, ал неғұрлым жетілдірілген тазарту жүйелерін қолдану 

техникалық мүмкін болған жағдайларда да тазалау процесін жүзеге асыруға 

кететін шығындардың экспоненциалды өсуімен бірге жүреді. 

Қазіргі уақытта БҰҰ ЕЭК шешіміне қарай және аз қалдықты және 

қалдықсыз технология және қалдықтарды пайдалану туралы декларацияға 

сәйкес қалдықсыз технологияның мынадай тұжырымы қабылданды: 

"Қалдықсыз технология – адамның қажеттілігі шеңберінде табиғи ресурстар 

мен энергияны неғұрлым ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету және қоршаған 

ортаны қорғау үшін, әдістер мен құралдарды, практикалық білімді іс жүзінде 

қолдану болып табылады". 

Қалдықсыз технология, қалдықсыз өндіріс, қалдықсыз жүйе деп қандай да 

бір өнімнің технологиясын немесе өндірісін ғана емес, өндірістің, өңірлік 

өнеркәсіптік-өндірістік бірлестіктердің, жалпы халық шаруашылығының 

аумақтық-өндірістік кешендерінің ұйымдастырылуы мен жұмыс істеу 

принципін түсінеді. Бұл ретте тұйық циклде шикізат пен энергияның барлық 

компоненттері ұтымды пайдаланылады (бастапқы шикізат ресурстары — 

өндіріс — тұтыну — екінші реттік шикізат ресурстары), яғни биосферадағы 

қалыптасқан экологиялық тепе-теңдік бұзылмайды.  

Аз қалдықты технология қалдықсыз өндірісті құрудағы аралық сатысы 

болып табылады. Қалдығы аз өндіріс кезінде қоршаған ортаға зиянды әсер 

санитарлық органдар жол берген деңгейден аспайды, бірақ техникалық, 

экономикалық ұйымдастырушылық немесе басқа да себептер бойынша шикізат 

пен материалдардың бір бөлігі қалдықтарға ауысады және ұзақ сақтауға немесе 

көмуге жіберіледі.  

Негізінен осы технологиялық процеске механикалық жоғалған бастапқы 

шикізатты, аралық және соңғы өнімдерді қайтуға түсетін рекуперациядан 

айырмашылығы, кәдеге жарату, бастапқы процесіне қайтарылмайтын кез келген 

материалдарды қайта пайдалануды және олардың өзінше емес, арнайы өңдеу 

нәтижесінде алынған қандай да бір жаңа сапада болжайды. 

Рекуперация, кәдеге жарату және залалсыздандыру экология және 

экономика талаптарына толық жауап беретін қоршаған ортаны оңалтудың 

бірыңғай процесіне біріктірілген қалдықтарды өңдеудің үш кезеңін көрсетеді. 
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1  Қалдықтардың пайда болуы және жіктелуі 

 

1.1 Қоршаған ортаның ластануы және оның өмір сапасына әсері 

 

Адам қоғамының ерте даму кезеңдерінде табиғатқа антропогендік әсер 

ету елеусіз болды. Қоршаған ортаның ластануы көбінесе табиғи процестермен 

яғни вулкандардың атқылауымен, жер сілкіністерімен, орман өрттерімен және 

басқа да табиғи астан-кестен өзгерістермен туындады. Мұндай құбылыстар жер 

бетінде өмір сүру үшін қандай да бір елеулі салдарсыз өтті. 

Үшінші мыңжылдықтың табалдырығында ғылыми-техникалық 

революция нәтижесінде биологиялық түр ретінде адамның өмір сүруіне 

байланысты проблемалардың туындауына алып келген өндірістік күштердің 

дамуында сапалы серпіліс болды. 

Көп пайдаланылатын және қазіргі уақытта технологиялар көптеген 

онжылдықтар бойы түбегейлі өзгерістерсіз сақталады, ал өнеркәсіптік өнім 

өндірісінің көлемін бірнеше рет ұлғайту мақсатында пайда болған қалдықтарды 

қоршаған ортаға қауіпті етіп жасады. 

Жер шарындағы халық санының өсуі, оның тығыздығының артуы ауыл 

шаруашылығы және тұрмыстық қалдықтардың пайда болу көлемінің бұрын 

болмауына алып келді. Қоршаған ортаға газ тәрізді, сұйық және қатты 

қалдықтардың үлкен санының көзі болып табылатын және елеулі зиян 

келтіретін  ол көлік.  

Өнеркәсіптік, ауыл шаруашылығы және тұрмыстық қалдықтардың көп 

мөлшері тепе-теңдікті бұзды, бұл кезде табиғат бактериялар, су, ауа және күн 

сәулесінің көмегімен қалдықтарды қайта өңдеуді табысты жүзеге асырды. 

Экологиялық апаттар бүкіл адамзат үшін дағдарыс жағдайын жасайды. 

Арасындағы қайшылықтар адамзат қоғамының дамуымен және шектелген 

ресурстары ортаның мүмкіндіктері, оның өздігінен қайта бастапқы қалпына 

келуімен елеулі, ұзақ уақыттық және қиын еңсере алатын болып келді. 

Қалыптасқан жағдайға байланысты қоғамның табиғатты пайдалану 

қатынасын түбегейлі өзгерту қажет. 

Табиғи ресурстарды пайдалануды реттеу қоғамның бүгінгі қажеттіліктері 

мен болашақ ұрпақ проблемалары арасындағы қарама-қайшылықты да 

қиындатады. Бүгінгі міндеттерді шеше отырып, қоғам, болашақ ұрпаққа зиян 

келтіретін табиғи ресурстарды пайдаланады. Қазіргі қоғамның дамуы болашақ 

ұрпақтың өмір сүруіне қайшы келеді. 

Адамның өндірістік қызметі әртүрлі табиғи ресурстарды пайдаланумен 

байланысты, ол олардың күйі мен көлемдерінің өзгеруімен сүйемелденеді. 

Олардың сапасының төмендеуі және (немесе) олардың санының азаюы – қазіргі 

заманның нақты факторы. Өнеркәсіп өнімін өндіруге тұтынылатын шикізат 

ресурстарының 1/3 ғана жұмсалады, ал 2/3 жанама өнімдер мен қалдықтар 

түрінде жұмсалады деп есептелді. 
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Техникалық қажеттіліктерге жыл сайын атмосферадан 6 млрд.т оттегі 

жұмсалады, бұл ғаламшардың биосферасы өндіретін санның 12% құрайды. 

Жалпы түрде адамның биосфераға әсері келесі факторлармен 

анықталады: 

- табиғатта жоқ және табиғи қосылыстарға тән емес қасиеттерге ие 

көптеген (10 млн. астам) заттарды синтездеу; 

- газ және мұнай құбырларының кең желісін, басқа да көлік артерияларын 

салу және әртүрлі шикізатты өндіру аудандарынан қайта өңдеу аудандарына 

жаппай тасымалдау, оны шашырату және ластану өңірлерін кеңейту; 

- энергия өндіру үшін көмірсутек шикізатын пайдаланатын, оны жағу 

кезінде биосфераны ластаушы заттардың көп мөлшерде бөлінуінде 

энергетиканы дамыту; 

- радиоактивті материалдарды кеңінен пайдалануға және олардың 

биосфераны ластануына әкеп соқтыратын басқарылатын ядролық 

реакцияларды жүргізу әдістерін меңгеру; 

- пайдалану кезінде көптеген улы қалдықтар бөлінетін көліктің дамуы; 

- егістіктерде тыңайтқыштарды, гербицидтерді, пестицидтерді 

пайдаланумен қоса жүретін ауыл шаруашылығы өндірісін қарқындату; 

- өндірістің химиялық белсенді қалдықтарын жаппай көлемде өндіретін 

металлургиялық, целлюлоза-қағаз, мұнай өңдеу және басқа да өнеркәсіп 

салаларының кеңеюі. 

Мамандардың пікірінше, атмосфераның антропогендік ластануы адамның 

бронхит, демікпе, аллергия, рак және т.б. сияқты ауруларының себебі болып 

табылады, ал жақын болашақта ол көптеген түрлердің генетикалық 

процестеріне әсер етуі мүмкін. 

Көміртегі бар отындыдан: көмір, бензин, табиғи газ, отын және т. б. жағу 

процесінде пайда болатын көміртегі диоксидімен атмосфераның ластануы 

салдарынан жылыжай әсердің туындау қаупі аса маңызды проблема болды. 

Мамандардың әртүрлі бағалауы бойынша атмосферадағы көміртегі 

диоксиді құрамының қауіпті шегі (0,045%) 2030 жылға немесе 2050 жылға 

жетеді, бұл 2050 жылға немесе тиісінше 2090 жылға жылыжай әсердің пайда 

болуына әкеледі. ХХ ғ. басында атмосферадағы көміртегі диоксидінің құрамы 

0,03% құрады. Оның құрамын екі еселеу кезінде атмосфераның температурасы 

орта есеппен 2-4°С-қа көтеріледі (айтарлықтай ауытқулармен), бұл әлемдік 

мұхит деңгейінің 1 м көтерілуіне әкеледі. 

Атмосфераға түсетін ластанулар шөгіндісі бар жерге оралып, су 

айдындарына және топыраққа түседі.  Сонымен қатар өзендер, көлдер мен 

теңіздер өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының сарқынды 

суларымен ластанады. 
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Су – кез келген тірі ағзаның ең маңызды құрылыс материалы. Сонымен 

қатар, су-өнеркәсіптік өндіріс үшін алмастырылмайтын технологиялық 

материал; мысалы, 1 т болат балқыту үшін 100 т астам су қажет. Адамзат жыл 

сайын 7-8 млрд тонна минералды ресурстарды жұмсайды, сондай мөлшерде су 

күн сайын жұмсалады. 

Өнеркәсіптік ағындармен ластанған сулардың өзендерге және жабық су 

қоймаларына бақыланбайтын төгінділерінің көлемі жылына 600-700 млрд м
3
 

құрайды. Бұл көптеген елдерде су ресурстары аса тапшы болуына алып келді.  

Ал адамзат әлі де гидросфераны сарқылмайтын ресурстар көзі ретінде қарады. 

Халық шаруашылығының қажеттілігін қанағаттандыру үшін жыл сайын 

жан басына шаққанда шаруашылық айналымға табиғи шикізат 20 т дейін 

тартылады. Өнеркәсіпте шығындардың 70% шикізатқа, материалдарға, отынға 

және энергияға тиесілі. Осыған байланысты табиғи ресурстардың тұрақты өсіп 

келе жатқан тапшылығы жағдайында оларды ұтымды, кешенді және 

экономикалық пайдалану, өнеркәсіптік өндірістің металл сыйымдылығы мен 

энергия сыйымдылығын төмендету маңызды рөл атқарады. 

Гидросфераның негізгі ластағыштарының бірі мұнай өнімдері болды. 

Кемелердің апаттары, танкерлер резервуарларын жуу, шельф аймағында мұнай 

өндіру кезінде мұнайдың ағуы салдарынан жыл сайын мұхиттың суларына 12-

15 млн т мұнай түседі.  

Мұнай пленкасы теңіз жануарларының қырылуына алып келеді, 

фотосинтез және оттегінің бөлінуін бұзады, нәтижесінде атмосфера мен 

гидрофера арасында газ және ылғал алмасудың бұзылуы болады. 

Адам қызметінің нәтижесінде литосфера да үлкен жүктеме алады. Іс 

жүзінде барлық пайдалы қазбалар бар жыныстармен бірге жер қойнауынан 

алынады. Бұдан басқа, жер асты ортасы құрылыс үшін пайдаланылады 

(өндірістерді орналастыру, коммуникацияларды салу, сақтау орындарын және 

т.б. құру).  

Өнеркәсіптік және тұрмыстық қалдықтардың, сондай-ақ сарқынды 

сулардың жер үсті жинақтаушылары қалдықтарды жинау және көму 

ережелерін сақтамау нәтижесінде биосфераның динамикалық тепе-теңдігіне 

әсер ете отырып, осы аймақтардың флорасы мен фаунасына үлкен зиян 

келтіреді. 

Улы заттарды жинау топырақтың химиялық құрамының біртіндеп 

өзгеруіне, геохимиялық орта мен тірі организмдердің бірлігінің бұзылуына 

әкеледі. Литосфераның қатты қалдықтармен кез келген ластануы жер асты 

суларының ластануын тудыруы мүмкін. 

Осылайша, табиғатқа антропогендік әсер ету қоршаған ортаның 

ластануына байланысты мынадай проблемалардың туындауына әкеледі: 

- атмосфераға техногендік жылу, көміртегі диоксидінің және 

аэрозольдердің түсуі салдарынан климаттың өзгеруі; 

- биосфераның радиоактивті заттармен, ауыр металдармен, жаңа 

химиялық өнімдермен және басқа да зиянды заттармен ластануының 

биологиялық салдары; 
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- әлемдік мұхиттың өзен ағындарымен, теңіз көлігімен және техногендік 

өнімдермен ластануына байланысты биологиялық салдарлар. 

Мүмкін, біз Жердегі өмірдің дамуын анықтайтын кезекті маңызды 

эволюциялық оқиғаның табалдырығында тұрамыз: Биосфера жай-күйінің одан 

әрі нашарлауы, егер біз өз қажеттіліктерімізді бақылауға үйренбесек және жер 

бетінде мекендейтін барлық түрлердің арасындағы тепе-теңдік сақталатын 

қолданыстағы экологиялық жүйені сақтамасак, көптеген түрлердің жойылып 

кетуіне әкеп соғуы мүмкін. Таңдау жасау қажет: не экологиялық жүйені сақтау 

үшін жағдай жасау, не жақын арадағы 50 жылда біз апаттың куәгері және 

қатысушысы бола аламыз. 

ХХ ғ. соңы мен ХХІ ғ. басында адамзат бастан кешкен экологиялық 

дағдарыс ғылыми-техникалық революция құндылықтарын сыни қайта қарауды 

және қоғамдық дамудың басым міндеттерін айқындауды талап етеді. 

Табиғат қорғау қызметі денсаулық сақтаумен қатар, мемлекеттің басым 

саясатының қатарында бірінші орында тұруы қажет. 

Өндірістік күштер мен өндірістік қатынастар арасындағы 

қайшылықтарды шешу адам қоғамының тұрақты дамуының және қоршаған 

ортаны дамытумен үйлесімді материалдық-техникалық базаны құрудың негізі 

болып табылады.  Басымдықтардың бірі ретінде қазіргі заманғы жағдайға 

барабар және оны қоғамдық, ұжымдық және жеке мінез-құлықтың орнықты 

нысандарына айналдыруға бағытталған адамзаттың сапалы жаңа экологиялық 

мәдениетіне қол жеткізуге ұмтылысты ерекше атап көрсету қажет. 

Біздің елімізде экологиялық жағдай өнеркәсіптік дамыған елдер 

арасындағы ең қолайсыз елдердің бірі болып табылады: адамдар тұратын 

еліміздің кейбір аумақтары экологиялық апат аймағы деп танылғанын атап өту 

жеткілікті. Қалалардың шамамен 10%  негізгі табиғи ортаның ластануының 

жоғары деңгейіне ие, оның ішінде Астана мен Алматы қалаларын қоса алғанда, 

халқы 1 млн.адамнан асатын барлық қалалар. Елдің барлық қалалары « өте 

жоғары» және «ең жоғары» экологиялық қолайсыз аумақтарға жатады. 1998 

жылы өткір экологиялық жағдай қалалардың 60% - ында тіркелді. Елімізде 

санитарлық гигиеналық нормалардан асатын атмосфераның, гидросфераның 

және литосфераның қарқынды ластануы жалғасуда. 

Экономикадағы дағдарыстық жағдайға және өнеркәсіптік өндірістің 

құлдырауына байланысты соңғы жылдары суды тұтыну төмендеуі орын алып 

отырғанына қарамастан, ластанған сарқынды суларды ағызу көлемі өзгермейді. 

Жер үсті су объектілеріне сарқынды су ағызылады. Елдің көптеген су 

объектілерінің су сапасы нормативтік талаптарға сәйкес келмейді.  

Өндіріс және тұтыну қалдықтарын экологиялық қауіпсіз басқару 

проблемасы тез арада шешуді талап ететін өткір мәселе болып табылады. 

Өнеркәсіп өндірісінің қысқаруы есебінен соңғы жылдары болған өнеркәсіптік 

қалдықтардың түзілу көлемінің біршама төмендеуіне қарамастан, олардың 

қоршаған ортаға теріс әсер ету деңгейі мен өмір сүру сапасы артып келеді. 

Бұл қалдықтарды кәдеге жарату көлемінің қысқаруы және оларды көму 

көлемінің көбеюінің салдары болып табылады. 
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Елде қоймалауға 150 мың гектардан астам жерді қамтитын өнеркәсіп 

кәсіпорындарының қалдықтарымен ластанған жер көлемінің өсуі жалғасуда. 

Есепке алынған қоқыс тастайтын жерде 45 млрд т қатты қалдықтар, ал 

кәсіпорындардың өзінде - 1,2 млрд т  уытты қалдықтар жинақталған. 

Жинақталған уытты қалдықтар көлемінің негізгі өсімі қауіптіліктің 1 

класындағы неғұрлым уытты қалдықтар есебінен болады, өйткені оларды 

кәдеге жарату неғұрлым қымбат болып табылады. 

Халықтың тығыздығы үлкен урбанизацияланған аумақтардағы қоршаған 

ортаға елеулі залал ірі өнеркәсіптік авариялар әкеледі, олардың жыл сайынғы 

саны орта есеппен 150 құрайды. Магистральдық, кәсіпішілік және өнеркәсіптік 

құбырларда экологиялық теріс салдарлары бар авариялар мен апаттар саны 

өсуде. 

Қоршаған ортаның ең ірі ластаушысы – еліміздегі саны үнемі өсіп келе 

жатқан автокөлік болып табылады. Көліктің барлық түрлерінің 

шығарындыларындағы автокөлік үлесі 91%  құрады. 

Қазақстан Республикасындағы шаруашылық қызмет саласындағы жердің 

жай-күйі қанағаттанғысыз деп бағаланады.  Эколог-мамандардың пікірінше, 

шаруашылық қызметінің нәтижесінде жерді ластау проблемасы ел аумағының 

едәуір бөлігінде басым болып табылады. 

Табиғи экожүйелердің антропогендік өзгеру қарқынының жеделдеуі 

өсімдік ресурстары қорының азаюына, өсімдіктердің көптеген түрлерінің 

жоғалуына, биологиялық әртүрліліктің азаюына, экологиялық жағдайдың одан 

әрі нашарлауына алып келеді. 

Бізге табиғат сыйлаған әлеуетті ойсыз ұлғаю кезінде, біз соңғы уақытта  

шиеленіскен созылмалы шикізат және отын-энергетика тапшылығы 

жағдайында тұрмыз. 

ҚР қалаларының ең өзекті мәселелерінің бірі – өнеркәсіптік және 

тұрмыстық қалдықтар. Қалаларда оларды қайта өңдеу индустриясы жоқ. 

Әсіресе қалаларда улы өнеркәсіптік қалдықтарды жинау және 

залалсыздандыру жөніндегі кәсіпорындардың болмауы өткір проблема болып 

табылады. Бүгін, көптеген кәсіпорындардың әкімшілігі заңға бағынады, ол улы 

қалдықтарды қайта өңдеуге тапсырғысы келгенше, оны жасай алмайды. 

Сондықтан жүздеген тонна ерітінділер, сұйықтықтар, өңделген майлар, лактар 

мен бояулар және т.б., күшті әсер ететін улы заттарды қоса алғанда, соңында 

гидро - және литосфераға түседі. 

Шикізат пен энергияны сақтауда, жылжытуда және пайдалануда 

қарапайым тәртіпті енгізу, сондай-ақ жаңа ресурс үнемдеуші техника мен 

технологияларды құруды ынталандыру қажет. 

Алайда, олар қалалардағы экологиялық жағдайдың сапалы өзгеруіне әкеп 

соқпағанша және қалыптасқан жағдай кезінде ҚР Үкіметі қабылдаған шаралар 

жеткіліксіз. 
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1.2 Қазақстан экономикасындағы қалдықтардың ресурс 

сыйымдылығы және түзілуі 

 

Қазақстан экономикасында шикізаттың, материалдардың және отын-

энергетика ресурстарының маңызды түрлерінің (ОЭР) шығындар деңгейі 

дамыған шет елдердегі ұқсас көрсеткіштерден едәуір асып түседі.  

Экономиканың ресурс сыйымдылығы көрсеткіштері бойынша 

Қазақстанның әлемнің жетекші елдерінен артта қалуының негізгі себебі 

өндірістік базаны дамытудың неғұрлым төмен деңгейі болып табылады. 

Қазақстанда прогрессивті ресурс үнемдеуші технологиялар бойынша 

шығарылатын өнімнің көптеген түрлерінің үлесі бірнеше пайызды құрайды.  

Тек жекелеген түрлер бойынша ол 50%  асады, ал әлемнің дамыған елдерінде 

көбінесе 100%   жақын. 

Қазақстан экономикасының ресурстық сыйымдылығына сондай-ақ 

ескірген жабдықтарды кеңінен пайдалану да теріс әсер етеді. Машиналар мен 

жабдықтардың тозу дәрежесі, % құрайды:  

а) мұнай өңдеу өнеркәсібінде - 70;  

б) химия және мұнай - химия өнеркәсібінде  – 55-тен астам;  

в) машина жасауда, қара металлургияда, орман және жеңіл өнеркәсіпте, 

өнеркәсіпте, құрылыс материалдарында – 60-тан астам;  

г) ауыл шаруашылығында – 62; құрылыста – 68; көлікте – 65; 

материалдық-техникалық жабдықтауда – 58;  

д) дайындау саласында – 70-тен астам;    

ж) бұл оларды ұстау мен пайдалануға жұмсалатын шығындарды 

арттырады, өнімнің қымбаттауына әкеледі. 

Сиымды өндіріс материалдарының басым болуына және технологиялық 

базаның жетілмеуіне байланысты өңделетін шикізаттың едәуір бөлігі 

қалдықтар санатына ауысады. Қалдықтардың пайда болуының ең үлкен үлес 

көрсеткіштерімен шикізат өндірумен және оны бастапқы қайта өңдеумен 

байланысты өндіріс түрлері сипатталады. Өндірістің осы түрлерінде 

қалдықтардың пайда болуының үлестік көрсеткіштерін өндірілген шикізаттың 

35-тен 95%-ға дейінгі (жекелеген жағдайларда және одан да көп) шегінде 

бағалауға болады. 

Табиғи шикізатты қайта өңдеу кезінде, атап айтқанда, минералдық 

тыңайтқыштарды өндіру кезінде химия өнеркәсібінде, қара және түсті 

металлургияда, көмірді жағу кезінде отын-энергетика кешенінде қалдықтардың 

пайда болу көлемі жоғары. Осылайша, экстракциялық фосфор қышқылын 

өндіруде фосфогипстің түзілуі 3,8-тен 4,9 т/ т дейін қышқыл; бор қышқылын 

өндіруде сұйықты сүзгенде қалатын қалдық 2,2 т/т қышқыл; күкірт қышқылын 

өндіруде пиритті шамдар 0,6 - 0,7 т/т қышқыл; металлургиялық қождар 35 кг - 

дан 3,4 т / т  дейін металдар мен қорытпалар; тас көмірде жұмыс істейтін жылу 

электр станцияларының күлдері мен қождары - жағылатын көмірдің 50-ден 500 

кг/т  дейін. 
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Материалдарды (металды, ағашты, пластиктерді) механикалық өңдеу 

кезінде түзілетін қалдықтар материалдың түріне, дайындаманың нысанына, 

қолданылатын технологияға байланысты болады. Олардың пайда болу ауқымы 

өңделетін материал санының бірлігінен он пайызға дейінгі шамалармен 

сипатталады. 

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықта қатты тұрмыстық 

қалдықтардың (ҚТҚ) пайда болуының үлестік көрсеткіштері Қазақстан 

бойынша жылына бір адамға 350-450 кг бағаланады. 

Қалдықтардың ресурс сыйымдылығы мен түзілуінің жоғары деңгейі 

Қазақстан экономикасында шикізатты, материалдарды және ОЭР пайдалану 

тиімділігінің төмендігін және оларды үнемдеудің елеулі резервтерінің бар 

екендігін куәландырады. Бұл резервтерді жұмылдыру үшін өндірістік базаны 

ресурс үнемдейтін технологияларды енгізу ауқымын кеңейту бағытында 

техникалық қайта жарақтандыру, сондай-ақ қалдықтарды қайта өңдеу 

жөніндегі қуаттарды ұлғайту қажет. 

Өнеркәсіптегі қалдықтардың пайда болу реті және пайдаға асыру 

жолдары 1.1 суретте келтірілген схемада көрсетілген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 сурет – Қалдықтарды түзудің және кәдеге жаратудың қағидаттық 

сұлбасы 

 

Қалдықтар табиғи ресурстарды өндіру, қайта өңдеу және материалдық-

энергетикалық пайдалану процесінде, түпкілікті өнімді дайындау және оны 

пайдалану сатысында қалыптасады.  

Адамның өз қажеттіліктерін қанағаттандыру және өмір тіршілігін 

қамтамасыз ету үшін шығаратын барлық өнімі, сайып келгенде, қалдықтар 

санатына ауысады. Бұл ретте өндіруге көп энергия мен адам еңбегі жұмсалған 

өнімдердің бір жолғы пайдаланудан кейін қалдықтар санатына түседі (мысалы, 

қалайы консерві ыдысы, алюминий ыдысы, әр түрлі орау, макулатура және 

т.б.). 

Өндірістік 

 Өндірістік қалдықтар Өнеркәсіптік 

қалдықтарды қолдану 

Қолданбаған қалдықтар Қолданған қалдықтар 
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Қалдықтар бір жағынан қоршаған ортаның басты ластаушылары болып 

табылатындығын, ал екінші жағынан - қайта өңдеу және қайта пайдалану үшін 

әлеуетті жарамды бағалы өнімдер болып табылатындығын ескере отырып, 

бүкіл әлемде қалдықтарды ұтымды басқару проблемасы неғұрлым өзекті болып 

табылады. Бақылаусыз және ойластырылмаған қалдықтармен жұмыс істеу 

маңызды экологиялық салдарға әкеп соғуы мүмкін және адамның өмір сүруінің 

өзі негізінде қауіп төндіреді.  

Олардың негізгі көрсеткіштері, оларды биосфера үшін зиянды және 

қауіпті ретінде сипаттауға мүмкіндік береді, 1.2 суретте келтірілген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 сурет - Зиянды және қауіпті қалдықтардың негізгі сипаттамалары 

 

Қоршаған орта үшін қалдықтардың қауіптілігі өндіріс қалдықтары 

компоненттердің қоршаған ортада көшуіне ықпал ететін қасиеттерге ие болған 

жағдайларда өседі (1.3 сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 сурет – Экологиялық қауіптілігін арттыратын қалдықтардың негізгі 

қасиеттері 

 

Көп мөлшерде қалдықтар өнеркәсіптің барлық базалық салаларында 

(ауыл шаруашылығы, энергетика, металлургия, құрылыс, көлік), сондай-ақ 

тұрмыста пайда болады. Мысалы, түсті металлургияда жыл сайын өндірілетін 

шамамен 2 млрд т кеннің тек 1%  тауар өнімі түрінде алынады. Нәтижесінде 

салада шамамен 100 млн тонна уытты қалдықтар пайда болды, олардың 6,7% 

Қауіпті және қалдықтардың 

сипаттамалары 

Өрт және жарылыс қаупі Улылығы 

Химиялық белсенділік Биологиялық белсенділік 

Коррозиялық белсенділік 

Қалдықтардың негізгі қасиеттері, 

олардың қоршаған ортаға қауіп-

қатерін жоғарлату 

Щаңның пайда болуы Ерігіштігі 

Тұрақсыздық құбылмалылық 
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залалсыздандырылды және көмілді. Жалпы алғанда елде шамамен 7 млрд тонна 

қалдық жинақталған, оның ішінде 1 млрд т  қауіпті қалдықтар. 

Статистикалық деректерді талдау және өңдеу ҚР-ның әрбір тұрғынына 

жылына 10 т  дейін әртүрлі қатты қалдықтар өндірілетінін (жинақталатынын) 

көрсетеді. Қатты қалдықтардың жиналуының осындай өсу қарқыны оларды 

кәдеге жаратудың жоғары емес дәрежесімен түсіндіріледі. Мәселен, аршыма 

тау жыныстары, күл, құрылыс қалдықтарының жекелеген түрлері жататын 

инертті қалдықтарды кәдеге жарату деңгейі шамамен 23-28%  құрайды. Қауіпті 

қалдықтарды кәдеге жарату деңгейі одан да төмен және 18-23% құрайды. 

Қалдықтарды басқару оларды жинауды, жоюды (тасымалдауды), қайта 

өңдеуді және көмуді ұйымдастыруды, сондай-ақ қайта өңдеуге және көмуге 

жіберілетін қалдықтардың санын азайту жөніндегі іс-шараларды іске асыруды 

қамтиды. Қалдықтарды басқару стратегиясы мынадай негізгі міндеттерді 

шешуге негізделеді: 

- өндірістің пайда болатын қалдықтарының санын азайту және 

мүмкіндігінше олардың пайда болуын болдырмау; 

- көму және залалсыздандыру объектілеріне жіберілетін пайда болған 

тұтыну қалдықтарының санын азайту;  

- ең аз экономикалық шығындармен қалдықтарды өңдеудің экологиялық 

қауіпсіз әдістерін іздестіру және қолдану; 

- қалдықтарды шаруашылық айналымға барынша тарту және оларды 

техногенді шикізат ретінде материалдық-энергетикалық кәдеге жарату. 

Кез келген өнім өндірушілерге өз қызметінің салдары үшін үлкен 

жауапкершілік жүктеледі. Тауарлар мен бұйымдарда қоршаған ортаға қауіпті 

заттар болмауға тиіс еместігінен басқа, олар қалдықтар санатына ауысқан кезде 

кейіннен өңдеу үшін «технологиялық» болуға тиіс.  

Өркениетті әлемде қолданылып жүрген барлық заңдар өндіруші 

фирмалар қалдықтардың санын азайту бағытында технологиялық процестерді 

жетілдіруге түрткі болады. Өндіруші өндірістік процесте пайда болатын 

қалдықтар үшін, оның ішінде полигонда орналасуы үшін жауапты. Әрбір 

кәсіпорынның өз қалдықтарын басқару жоспары, құзыретті органдармен 

келісілген табиғатты қорғау іс-шаралар жоспары бар. Өндірістік циклда 

қалдықтардың түзілуін болдырмайтын, олардың санын төмендететін 

технологиялар шешуші мәнге ие болады (негізгі процесті жетілдіру, 

қалдықтарды қайта өңдеуге және кәдеге жаратуға тарту есебінен). 

Өнім өндіру сатысында туындайтын және қалдықтардың пайда болуымен 

байланысты көптеген проблемалар салалық болып табылады, негізінен салалық 

деңгейде әрбір саланың мамандары шешеді, осы проблемаларды шешу әдістері 

әрбір сала үшін ерекше болып табылады. 

Қатты қалдықтар қалдықтармен жұмыс істеу процесін қиындататын 

бірқатар қасиеттерге ие (1.4 сурет): сусымалдылықтың жоғалуына және 

қалдықтардың тығыздалуына әкелетін қадағалану; абразивтілік (керамика, 

шыны, тыңайтқыш), яғни қатты қалдықтар жанасатын беттердің үйкелу 

қабілеті; металдарға қатысты коррекциялық қабілеті және т. б. 
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1.4 сурет - Қалдықтармен жұмыс істеудің технологиялық процестерін 

қиындататын қатты қалдықтардың негізгі қасиеттері 

 

Сонымен қатар, адамның өндірістік емес қызметі қалдықтарының өте 

үлкен тобы пайда болады – ол тұтыну қалдықтары деп аталады, олардың бір 

түрі көп тонналы қатты тұрмыстық қалдықтар (ҚТҚ), автосаты және т.б. болып 

табылады.  

ТҚҚ проблемасын шешудегі бірінші міндет оларды жинаудың және алып 

тастаудың (тасымалдаудың) оңтайлы жүйелерін әзірлеу болып табылады. ҚТҚ-

ны түзілетін жерлерден алып тастаумен кідіртуге жол берілмейді, себебі 

қалалардың елеулі ластануына әкеп соғуы мүмкін. ҚТҚ-ны көму 

полигондарына немесе қайта өңдеу және залалсыздандыру үшін арнайы 

зауыттарға шығарады. ТМД-да құрылған ҚТҚ-ның 97-98% полигонды көмуге 

ұшырайды. 

ҚТҚ проблемасының екінші міндетін шешу - көмуге жіберілетін 

қалдықтар санын азайту өзекті болып отыр. Бұл міндет ТҚҚ сұрыптау мен 

өнеркәсіптік өңдеуге тарту жолымен шешілуде. ҚТҚ-ны залалсыздандыру, жою 

және кәдеге жарату мәселелерін жиынтығында шешетін өнеркәсіптік өңдеу осы 

проблеманы шешудің түбегейлі жолын білдіреді. Еуропа елдерінде 2010 жылға 

дейін ҚТҚ полигонды көмуден бас тарту кездейсоқ емес.  

Полигонды көмуден өнеркәсіптік қайта өңдеуге біртіндеп көшу әлемдік 

тәжірибеде ҚТҚ проблемасын шешудің негізгі үрдісі болып табылады.  

Қазіргі уақытта ТМД-да ҚТҚ өнеркәсіптік қайта өңдеу бойынша 23 

нысан салынды. Алайда жұмыс істеп тұрған зауыттарда қолданылады және 

бірқатар жаңа зауыттардың жобаларына жетілмеген технологиялар салынады, 

бұл ең алдымен оларды құру мен таңдауда ғылыми негізделген тәсілді жете 

бағаламаумен байланысты, ал батыс технологияларын қазақстандық 

жағдайларға бейімдеусіз механикалық көшіру тәжірибе көрсетіп отырғандай, 

оң нәтижелер бермейді, өйткені қазақстандық ҚТҚ Батыс елдерінің ҚТҚ 

қарағанда өңдеу үшін едәуір күрделі объект болып табылады. 

Қазіргі уақытта БҰҰ ЕЭК шешіміне және аз қалдықты және қалдықсыз 

технология туралы Декларацияға, сондай-ақ қалдықтарды пайдалану туралы 

Өндірістік процестерге кедергі келтіретін 

қалдықтардың қасиеттері 

абразивтілік 

Тығыздау 

Таратпау 

Механикалық (құрылымдық) 

байланыс 

Жабысқақтық Коррозиялық әсер 
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декларацияға сәйкес қалдықсыз технологияның мынадай тұжырымдамасы 

қабылданды: қалдықсыз технология адамның қажеттілігі шеңберінде табиғи 

ресурстар мен энергияны неғұрлым ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету және 

қоршаған ортаны қорғау үшін білімді, әдістер мен құралдарды практикалық 

қолдану болып табылады.  

Сонымен қатар, өндіріс қалдықтары туралы түсінік қарастырылып 

отырған технологиялық кешендерде әртүрлі мағынаға ие: рекуперация кезінде 

оларды механикалық немесе технологиялық шығындар ретінде, ал кәдеге 

жарату кезінде – қайталама (екінші реттік) шикізат ретінде түсіндіреді. 

Тиісті кәсіпорындарда арнайы жағдайларда жүзеге асырылатын қауіпті 

қалдықтарды залалсыздандыру процестері рекуперация мен кәдеге жаратуға 

қатысты ерекше жағдай алады. Жекелеген жағдайларда залалсыздандыру 

кәдеге жаратумен біріктіріледі, ал төтенше жағдайларда ол оқшаулау және 

көму нысанында ғана жүзеге асырылуы мүмкін. 

Әлемдік ауқымда өнеркәсіп қалдықтарының массасы 90 құрайды, ал өнім 

массасы – тиісті биосфералық шикізат массасының 10% құрайды (яғни осы 

өнімді өндіруге жұмсалатын кез келген табиғи заттар), ал олардың тұтыну 

құнын бағалау кезінде келтірілген сандар орындармен өзгереді. Қалдықтар - 

бұл шикізат, материалдар, жартылай фабрикаттар, өзге де бұйымдар немесе 

өнімдер қалдықтары, олар өндірістік процестің түпкі мақсаты болмаса да, 

дайын өнім алу кезінде пайда болған немесе өзінің тұтынушылық қасиеттерін 

толық немесе ішінара жоғалтқан заттар. Өндіріс және тұтыну процесінде тиісті 

өңдеу кезінде өнеркәсіп өнімін өндіру үшін шикізат ретінде қайта 

пайдаланылуы мүмкін қалдықтардың көп мөлшері қалыптасады. 

Планетаның бетінде адам алып жүретін заттың жалпы салмағы жылына  

4 т трлн жетті. Әлемнің әртүрлі өңірлерінде қатты тұрмыстық қалдықтар 

(тәулігіне кг/Адам): Солтүстік Америка үшін — 1,75; Еуропа үшін — 1,1; Азия 

үшін — 0,6 және Африка үшін — 0,4 құрайды. Бір тұрғынға есептегенде 

Ресейдегі тұрмыстық қалдықтар 1,4 (оның ішінде 0,8 — қатты) құрады.  

ҚР-да қоймалаумен 250 мың гектардан астам жер алаңы қамтылған. 

Өнеркәсіптік әдістермен тек 3,5% ғана өңделеді, ал қалғандары жиі рұқсат 

етілмеген полигондар мен үйінділерге шығарылады.  

Отын өнеркәсібі мысалында жердің қандай ауданы қатты қалдықтармен 

айналысатынын көруге болады. Олар өте маңызды. Жыл сайын ҚР шахталары 

жер бетіне шамамен 18 млн м
3
 шахта жынысын береді. Жер астында 1 млн т 

көмір өндіру кезінде 7-8 га жер айналымнан шеттетіледі; бұл ретте 550 га жуық 

ауыл шаруашылығы алқаптары бұзылады. 

Қазір қазақстандық үйінділердің көлемі 20 мың гектарға жетті, ал 

террикондарға (үйінді) іргелес санитарлық аймақты ескере отырып, иеліктен 

шығарылған жерлердің жалпы көлемі 55 мың гектарға жетті. Сондай-ақ тау 

жыныстары мен жер бетінің жылжуы мен деформациялануына байланысты 

теріс өзгерістерді де есте сақтаған жөн. 
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1.3 Қалдықтарды жіктеу 

 

Қалдықтар – бұл шикізат, материалдар, жартылай фабрикаттар, өзге де 

бұйымдар немесе өнімдер қалдықтары, олар өндірістік процестің түпкі мақсаты 

болмаса да, дайын өнім алу кезінде пайда болған немесе өзінің тұтынушылық 

қасиеттерін толық немесе ішінара жоғалтқан заттар. Өндіріс және тұтыну 

процесінде тиісті өңдеу кезінде өнеркәсіп өнімін өндіру үшін шикізат ретінде 

қайта пайдаланылуы мүмкін қалдықтардың көп мөлшері қалыптасады. 

Бұл қазіргі заманғы өндірістің негізгі қарама-қайшылықтардан тұрады: 

пайдаланылмайтын, кәдеге жаратылмайтын қалдықтардың тек шартты тұтыну 

құны болады, ол оларды тасымалдау, жинау, сақтау, залалсыздандыру, 

бейтараптандыру және көму жөніндегі шығындардан әрқашан артық болмайды. 

Қалдықтардың құрамы әртүрлі болған сайын, оларды кәдеге жаратудың 

экономикалық және экологиялық проблемалары соғұрлым қиын болады.  

Қалдықтарды жіктеу оларды өнеркәсіп салалары, өңдеу мүмкіндіктері, 

агрегаттық жағдайы, уыттылығы және т.б. бойынша жүйелендіруге негізделген. 

Әрбір нақты жағдайда пайдаланылатын жіктеменің сипаты 

қарастырылатын аспектілерге сәйкес келеді: қалдықтарды жинау, тазалау, 

өңдеу, көму, олардың уытты әсерінің алдын алу және т.б. Қалдықтарды жіктеу 

әртүрлі көрсеткіштер бойынша мүмкін, бірақ олардың ең бастысы адам 

денсаулығы үшін қауіптілік дәрежесі болып табылады. Өндіріс және тұтыну 

қалдықтарын жіктеудің жалпы қабылданған жүйесінің болмауы мамандарды 

қалдықтарды бөлудің бірқатар негізгі қағидаттарын пайдалануға мәжбүр етеді 

(1.5 сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 сурет -  Қалдықтарды бөлудің негізгі принциптері 

 

Сонымен қатар, ҚР-да салалық қағидатқа негізделген қалдықтардың 

пайда болу көздері бойынша жіктелуі кеңінен таралған. Жіктеудің салалық 

қағидатын ескере отырып, өнеркәсіп өндірісінің қалдықтары қара және түсті 

металлургия; химия, көмір, ағаш өңдеу және басқа да өнеркәсіп салаларының 

қалдықтарына бөлінеді. 

Тағы айта кетсек, қалдықтармен жұмыс істеу жүйесінде агрегаттық 

жағдай бойынша қалдықтарды жіктеу қолданылады: қатты, сұйық және газ 

тәрізді (1.6 сурет), ол қалдықтарды неғұрлым дәл сәйкестендіруге мүмкіндік 

береді, бұл қалдықтармен жұмыс істеу тәсілі мен технологиясын таңдауда 

(өртеу, кәдеге жарату, көму) өте маңызды болып табылады. 

Өндіріс пен тұтыну қалдықтарын бөлу 

Салалық білім беру көздері Агрегация жағдайы туралы 

Өндірістік циклдар бойынша Пайдалану бағыттарында 
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Қатты – бұл металл қалдықтары, ағаш, пластмасса және басқа да 

материалдар, минералды және органикалық тозаң өнеркәсіптік кәсіпорындардың 

газ шығарындыларын тазарту жүйелеріндегі тазарту құрылыстарынан, сондай-ақ 

әртүрлі органикалық және минералды заттардан (резеңке, қағаз, мата, құм, қоқыс 

және т.б.) тұратын өнеркәсіптік қоқыс. 

Сұйық қалдықтарға сарқынды сулардың өңделгеннен кейін тұнбалары, 

сондай-ақ газдарды сулы тазалау жүйелеріндегі минералды және органикалық 

шығу тегі шаңдарының шламдары жатады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 сурет - Қалдықтарды агрегаттық жай-күйі бойынша жіктеу 

 

Пайда болған жері бойынша қалдықтар тұрмыстық, өнеркәсіптік және 

ауылшаруашылық болып бөлінеді. Құрамы бойынша негізгі көрсеткіш ретінде 

қалдықтардың шығу тегі - органикалық және бейорганикалық, сондай-ақ 

қалдықтар жағылады немесе жоқ. Энергетикалық (жылу, шу, радиоактивті 

сәулелену және т.б.) деп аталатын энергия түріндегі қалдықтар ерекше топ 

болып табылады.  

Берілген жіктемеге сәйкес су ерітінділері мен қоқыстарға аралас 

(органикалық және бейорганикалық), бейтарап, сілтілі және қышқыл жатады. 

Сусыз ерітінділер мен тастандыларға: пайдаланылған шайырлар, майлар (жиры) 

мен майлар, органикалық еріткіштер (жағылатын және жағылмайтын) жатады. 

Зиянды қалдықтар, мысалы, жұқпалы, уытты және радиоактивті болып 

саналады. Оларды жинау және жою арнайы санитарлық ережелермен реттеледі. 

Стандартына сәйкес «Зиянды заттар. Қоршаған табиғи орта үшін 

қауіптілік» барлық өнеркәсіптік қалдықтар (ПО) қауіптіліктің төрт класына 

бөлінеді (1.1 кесте): 

 

 

 

 

 

 

Өнеркәсіптік қалдықтар 

Газтәрізді Сұйық Қатты 

Қалдық газдар Түтін Шаң 

Су ерітінділері мен шламдар Сулы емес ерітінділер мен 

шламдар 

Қалдықтар 
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1.1 кесте – Қауіптілік класы бойынша өнеркәсіптік қалдықтарды жіктеу 

Класс Заттың (қалдықтардың) сипаттамасы 

Бірінші өте қауіпті 

Екінші жоғары қауіпті 

Үшінші орташа қауіпті 

Төртінші аз қауіпті 

Бесінші іс жүзінде қауіпсіз 

 

а)1-класс – осы қалдықтардың әсері кезінде экологиялық жүйе қайтымсыз 

бұзылған. Қалпына келтіру кезеңі жоқ;  

б) 2-класс – экологиялық жүйе қатты бұзылған. Қалпына келтіру кезеңі 

зиянды әсерді толық жойғаннан кейін кемінде 30 жыл;  

в) 3-класс – экологиялық жүйе бұзылған. Қалпына келтіру кезеңі бар 

көзден зиянды әсер ету төмендегеннен кейін кемінде 10 жыл;  

г) 4-класс –экологиялық жүйе бұзылған. Өзін-өзі қалпына келтіру кезеңі 

кемінде 3 жыл;  

д) 5-класс – экологиялық жүйе іс жүзінде бұзылған жоқ.  

Мысал үшін есептеу әдісімен анықталатын кейбір химиялық заттардың 

қауіптілік класын келтіруге болады: 

- қалдықтарда сынап, алмас, хромды қышқыл калий, үшхлорлы сүрме, 

бенз(а)пирен, күшән оксиді және басқа да жоғары уытты заттардың болуы 

оларды қауіптіліктің бірінші класына жатқызуға мүмкіндік береді;  

-  қалдықтарда хлорлы мыстың, хлорлы никельдің, сүрме үш тотығының, 

азот қышқылды қорғасынның және басқа да аз уытты заттардың болуы бұл 

қалдықтарды қауіптіліктің екінші класына жатқызуға негіз береді;  

- қалдықтарда күкірт қышқылы мыстың, щавелев қышқылды мыстың, 

хлорлы никельдің, қорғасын оксидінің, төрт хлорлы көміртектің және басқа 

заттардың болуы оларды қауіптіліктің үшінші класына жатқызуға мүмкіндік 

береді;  

- қалдықтарда күкірт қышқылды марганецтің, фосфаттардың, күкірт 

қышқылды мырыштың, хлорлы мырыштың болуы оларды қауіптіліктің төртінші 

класына жатқызуға негіз береді. 

Пайда болған жері бойынша қалдықтар тұрмыстық, өнеркәсіптік және 

ауылшаруашылық болып бөлінеді. Құрамы бойынша негізгі көрсеткіш ретінде 

қалдықтардың шығу тегі - органикалық және бейорганикалық, сондай-ақ 

жағылатын немесе жағылмайтын қалдықтар. Ерекше топ зиянды қалдықтар 

болып табылады: жұқпалы, уытты және радиоактивті. Оларды жинау және жою 

арнайы санитарлық ережелермен реттеледі. 

Қалдықтар өндірістік қызмет нәтижесінде де, тұтыну кезінде де пайда 

болады. Осыған сәйкес олар өндіріс қалдықтары мен тұтыну қалдықтары 

болып бөлінеді. 

Өнеркәсіптік қалдықтар – өндірістің тіршілік әрекеті нәтижесінде 

алынған қатты қалдықтар (технологиялық процестер барысында пайда болатын 

шикізаттың пайдаланылмаған қалдықтары). 
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Осы өндіріс шеңберінде пайдаланылмайтын, бірақ басқа өндірістерде 

қолданылатын қалдықтар қайталама (екінші ретті)  шикізат болып табылады. 

Құрылыс қалдықтары – құрылыс-монтаждау жұмыстарының, жол 

инфрақұрылымының ғимараттарын, құрылыстарын жөндеу жөніндегі 

жұмыстардың нәтижесінде, сондай-ақ оларды бұзу кезінде пайда болады. 

Кірпіштің сынығынан, кесек формада қатып қалған ерітіндіден, 

қиыршықтастан, ағаш қалдықтарынан, металл сынықтарынан, өнеркәсіптік 

ыдыстан және басқа қауіптілік класы 3-4. 

Тұтыну қалдықтары (коммуналдық-тұрмыстық) өнеркәсіпте және 

тұрмыста қалыптасады. 

Қатты тұрмыстық қалдықтар — тұрғын үй секторында, сауда 

кәсіпорындарында, әкімшілік ғимараттарда, мекемелерде, кеңселерде, мектепке 

дейінгі және оқу орындарында, мәдени-спорттық мекемелерде, темір жол және 

автовокзалдарда, әуежайларда, өзен порттарында қалыптасады. Бұдан басқа, 

ҚТҚ-ға ірі көлемді қалдықтар, жол және аула қоқыстары жатады. Қағаздан, 

пластмассадан, жиһаздан, шыныдан, киім мен өз мерзімін өткерген заттардан, 

тамақ қалдықтарынан тұрады. Қауіптілік класы 4-5. 

Химиялық құрамы бойынша басқа қалдықтардың қауіптілік класына 

тиістілігін математикалық формуланы, анықтамалық әдебиетті (физико-

химиялық константаларды, олардың ЛД50 бойынша уыттылығы) және 

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі бекіткен 

топырақтағы химиялық заттарға арналған гигиеналық нормативтерді пайдалана 

отырып, топырақтағы осы химиялық заттар үшін ШЖК бойынша да есептеу 

әдісімен анықтауға болады.  

Өндіріс және тұтыну қалдықтарының барлық түрлерін пайдалану 

мүмкіндігі бойынша бір жағынан қайта өңделетін немесе қайта өңдеу 

жоспарланып отырған қайталама материалдық ресурстарға (BMP) және екінші 

жағынан, экономиканың осы даму кезеңінде қайта өңдеу орынсыз және 

қайтарымсыз ысыраптарды құрайтын қалдықтарға бөлуге болады. 

Өндірістік қалдықтар – бұл бастапқы тұтынушылық қасиеттерін толық 

немесе ішінара жоғалтқан шығарындылар мен төгінділер. Оларға өнімнің өзі, 

атмосфераға шығарындылар, сарқынды сулар, қатты қалдықтар, энергетикалық 

шығарындылар, өнім өндіру кезінде пайда болған жартылай фабрикаттар 

жатады.  

Зиянды қалдықтар, мысалы, жұқпалы, уытты және радиоактивті болып 

саналады. Оларды жинау және жою арнайы санитарлық ережелермен реттеледі. 

Класқа сәйкес қалдықтардың 13 санаты бөлінеді: 

1) Органикалық емес өндірістердің шөгінділері мен шламдарын қоса 

алғанда, бейорганикалық синтездің барлық қалдықтары.  

2) Органикалық синтез, мұнай өңдеу, тез тұтанатын және майлау-

салқындату сұйықтықтарының барлық қалдықтары, лактар, бояулар, 

эмальдар өндірісінің қалдықтары.  

3)  полимерлердің барлық түрлері.  

4)  барлық резеңке-техникалық бұйымдар.  
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5)  ағаш өңдеудің барлық қалдықтары.  

6)  барлық макулатура. 

7)  металдар, қорытпалар, лигатуралар, дәнекерлер.  

8)  күл, қоқыс, құм, шаң.  

9)  тамақ қалдықтары.  

10) тоқыма және жеңіл өнеркәсіп қалдықтары.  

11) шыны, эмаль, фарфор, керамика.  

12) құрылыс индустриясының қалдықтары. 

13) өнеркәсіптік және тұрмыстық сарқынды сулардың шөгінділері мен 

қоспалары. 

Қалдықтарды сипаттау кезінде маңызды міндеттердің бірі өлшеуге 

жататын және қалдықтарды пайдаланудың тиімді бағыттарын анықтайтын 

сипаттамаларды белгілеу болып табылады. Жұмыстардың барлық кешені 

бойынша қалдықтармен жұмыс істеуге болады, көрсету арқылы құрылымдық 

схемасы 1.7 суретте берілген, ол қалдықтардың басқару жүйесі негізі болып 

табылады. 

 

 

 

 қалпынан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1.7 сурет - Қалдықтармен жұмыс істеудің өндіру және тұтыну 

 құрылымдық сұлбасы  

Қауіпті қалдықтардың паспорты. 

Қауіпті қалдықтардың паспортын шаруашылық қызметі процесінде 

қауіпті қалдықтар түзілетін жеке және заңды тұлғалар жасайды және бекітеді. 

Қауіпті қалдықтардың паспорты келесідей жасалады: 

Қалдықтардың көзі 

Негізгі сипаттама 

Қоршаған ортаға 

әсер ету 

Технологиялық 

тиімділік дәрежесі 

Жалпы сипаттама 

Пайдаланудың 

мүмкін бағыттары 

Қалдықтардың сипаттамасы, және 

оларды  жіктеу    

Білім беру көзі 

Аумақтық атрибуты 

Агрегация күйі 

Пайдалану бағыты 

Қоспалардың физико-

химиялық қасиеттері, құрамы 

Сандық бағалау 

Қауіптілік санаты 

Өндірістік циклдің түрі 

Қосымша сипаттама 

Басымдықтар мен қалпына 

келтіру әдістері 
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- Экологиялық кодекстің 287-бабының 1-тармағында көрсетілген 

қалдықтарға; 

- Янтарь және Қызыл тізімдер қалдықтарына. 

Қауіпті қалдықтардың паспорты мынадай міндетті бөлімдерді қамтуы 

тиіс: 

- қалдықтардың атауы; 

- жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты, тұрғылықты жері, өндірістік үй-

жайы болған жағдайда-оның орналасқан жері, қалдық өндіруші кәсіпорынның 

атауы мен деректемелері; 

- қалдықтардың пайда болуы; 

- қалдықтардың қауіпті қасиеттерінің тізбесі; 

- қалдықтардың химиялық құрамы және олардың компоненттерінің 

қауіпті қасиеттерінің сипаттамасы; 

- қалдықтарды өңдеудің ұсынылатын тәсілі; 

- қалдықтармен жұмыс істеу кезінде қажетті сақтық шаралары; 

- қалдықтарды тасымалдауға және тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізуге 

қойылатын талаптар; 

- табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу 

және зардаптарын жою жөніндегі шаралар; 

- қосымша ақпарат. 

Қауіпті қалдықтар паспортының нысанын қоршаған ортаны қорғау 

саласындағы уәкілетті орган бекітеді және қалдықтардың әрбір түріне жеке 

толтырылады. 

Қауіпті қалдықтардың паспорты қалдықтар пайда болған сәттен бастап 

үш ай ішінде қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органда тіркелуге 

жатады. 

Міндетті бөлімдерге енгізілген деректердің толықтығы мен дұрыстығын 

арттыратын қосымша ақпараттың келіп түсуіне қарай қауіпті қалдықтардың 

паспорты жаңартылуға және қайта тіркеуге жатады. 

Қауіпті қалдықтардың тіркелген паспорттарының көшірмелерін осы 

партияның немесе оның бір бөлігін тасымалдайтын жеке тұлғаға немесе 

кәсіпорынға, сондай-ақ осы қалдықтар партиясының (партияның бір бөлігінің) 

әрбір жүк алушыға міндетті түрде береді. 

Басқа материалдармен араласуды қоса алғанда, алынған қалдықтар 

партиясын өңдеу кезінде жүк алушы өз кәсіпорынынан тысқары жерлерге 

тасымалданған жағдайда осы партияға (партияның бір бөлігіне) қауіпті 

қалдықтардың жаңа паспортын ресімдеуге және тіркеуге міндетті. 

Осы қалдықтар пайда болған процестің технологиялық регламентінің 

өзгеруіне байланысты қалдықтардың қауіпті қасиеттері өзгерген жағдайда, 

қауіпті қалдықтардың паспорты өз қолданысын тоқтатады. 

Қалдықтың химиялық және компоненттік құрамы аккредиттелген 

зертхана орындаған талдаулардың нәтижелері негізінде көрсетіледі. Өзінің 

тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан тауарлар (өнімдер) ұсынған қалдықтар 
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үшін техникалық шарттарға сәйкес бастапқы тауардың (өнімнің) құрамдас 

құрамы туралы мәліметтер көрсетіледі. 

Қауіпті қалдықтардың паспортында нәтижесінде қалдық пайда болған 

Технологиялық процестің немесе нәтижесінде тауардың (өнімнің) бастапқы 

тауардың (өнімнің) атауы жазылған өзінің тұтынушылық қасиеттерін 

жоғалтқан процестің атауы көрсетіледі. 

Қауіпті қалдықтардың паспортында қауіпті қалдықтарға байланысты 

төтенше жағдайлардың алдын алу және олардың зардаптарын жою жөніндегі, 

оның ішінде тасымалдау және тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізу кезінде қажетті 

шаралар көрсетіледі. 

«Қосымша ақпарат» бөлімінде қалдықтардың меншік иесі хабарлағысы 

келетін өзге де ақпарат көрсетіледі. 

Қазіргі уақытта қалдықтар Классификаторы (бұдан әрі - Классификатор), 

Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің 17 бабына сәйкес, 

қалдықтарының тізбесі, олардың кодтарын сипаттамаларын, сондай-ақ 

қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі операцияларды анықтайды және 

әзірленді. 

Жалпы ережелер. Классификатор (жіктеуіш) ол қалдықтармен жұмыс 

істеу кезінде есепке алуды, бақылауды, нормалауды, қызметтің тиісті түрлерін 

лицензиялауды, қалдықтарды трансшекаралық тасымалдауға және 

орналастыруға рұқсат беруді, табиғат қорғау құрылыстарын жобалауды және 

қоршаған ортаны қорғау іс-шараларын жүргізуді, авариялар мен апаттар 

туындаған кезде әлеуметтік, экономикалық, ресурстық-материалдық тәуекел 

мен залалды бағалауды қоса алғанда, қалдықтармен жұмыс істеу жүйесінде 

пайдалануға арналған. 

Жіктеуіш жұмысы өндіріс және тұтыну қалдықтарымен байланысты 

мамандарға, сондай-ақ өндіріс қалдықтарын жинау, тасымалдау, орналастыру 

(қоймалау, көму), залалсыздандыру және пайдалану бойынша тәжірибелік 

операцияларға қатысы бар тұлғаларға арналған.  

Жіктеуіш қалдықтардың қауіптілік деңгейін анықтауға және кодтауға 

арналған. Жіктеуіште қалдықтардың осы түрі болмаған жағдайда қауіптілік 

деңгейі мен Кодтау әрбір нақты жағдайда негізделеді және қоршаған ортаны 

қорғау саласындағы уәкілетті органмен келісіледі.   

Қалдықтарды кодтау, пайда болу саласын, қоймалау (көму) тәсілін, 

кәдеге жарату немесе регенерациялау тәсілін, әлеуетті қауіпті құрамдас 

элементтерді, қауіптілік деңгейін, объектілерінде қалдықтар пайда болатын 

экономика саласын ескереді. 

Қалдықтардың қауіптілік және кодтау деңгейін анықтау технология 

өзгерген кезде немесе өзге де шикізат ресурстарына ауысқан кезде, сондай-ақ 

қалдықтардың қауіпті қасиеттері өзгеруі мүмкін басқа да жағдайларда 

жүргізіледі. 

Қалдықтарды белгілі бір кодтауға жатқызуды табиғат пайдаланушы 

дербес немесе қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындауға 
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және қызметтер көрсетуге лицензиясы бар жеке және (немесе) заңды 

тұлғаларды тарта отырып жүргізеді. 

Қауіпті қалдықтарды трансшекаралық тасымалдауды және оларды 

тасымалдау, кәдеге жарату, сақтау және көму мақсаттары үшін аулаққа 

шығаруды бақылау туралы Базель конвенциясына сәйкес осы жіктемеге 8 

қосымшаға сәйкес қалдықтар қауіптілігінің 3 деңгейі белгіленеді:  

1) Жасыл - G индексі.  

2) Янтарь - А индексі.  

3) Қызыл - R индексі. 

Қалдықтарды жіктеу қалдықтардың негізгі белгілерін жүйелі қарауға 

және анықтауға негізделген. Жіктелуге қалдықтардың орналасқан жері, 

құрамы, саны, агрегаттық жай-күйі, сондай-ақ олардың токсикологиялық, 

экологиялық және басқа да қауіпті сипаттамалары жатады. 

Осы стандартта белгіленген жіктеу белгілері қалдықтардың салалық, 

өңірлік немесе өзге де ерекшелігін көрсететін қосымша белгілерді жоққа 

шығармайды. 

Классификатордың құрылымы.  Қалдықтардың толық сыныптамалық 

коды екі қисық сызықпен бөлінген Көп таңбалы кодтардың 8 блоктарынан 

тұрады.  

Әр топ латын әліпбиінің әрпімен белгіленген және бос орынмен бөлінген. 

Қалдықтардың толық коды келесі кодтық топтарды қамтиды (блоктар):  

- атауы (N);  

- материалды (бұйымды) қалдықтарға ауыстыру себептері (Q); 

- қалдықтардың агрегаттық жағдайы (W);  

- қалдықтардың қауіпті құраушы сәйкестендіргіші (С); 

- қалдықтардың қауіптілігін анықтайтын қасиеттері (Н);  

- қалдықтармен жұмыс істеудің іске асырылған тәсілі (D, R); 

- нәтижесінде қалдықтар пайда болған қызметтің негізгі түрі (А);  

- өнеркәсіптік қалдықтардың қауіптілік деңгейі (G, A, R). 

          Қалдықтар жіктемесі келесі қосымшалардан тұрады:  

- осы қалдықтар жіктемесіне 1-қосымшаға сәйкес қалдықтар 

номенклатурасы;  

- осы қалдықтар жіктемесіне 2-қосымшаға сәйкес осы материалды 

(бұйымды) «қалдықтар» санатына ауыстыру себептері;  

- қалдықтардың физикалық (фазалық) жай-күйі түрлерінің тізбесі осы 

қалдықтар жіктемесіне 3-қосымшаға сәйкес;  

- осы қалдықтар жіктемесіне 4-қосымшаға сәйкес қауіпті қалдықтар 

түрлерінің жинақталған тізбесі; 

- осы қалдықтар жіктемесіне 5-қосымшаға сәйкес қауіпті қалдықтардың 

кодтары мен сипаттамалары;  

- осы қалдықтар жіктемесіне 6-қосымшаға сәйкес қалдықтармен жұмыс 

істеу жөніндегі кодтар мен операциялар;  

- нәтижесінде әлеуетті қауіпті қалдықтар пайда болуы мүмкін қызмет 

түрлерінің тізбесі осы қалдықтар жіктемесіне 7-қосымшаға сәйкес;  
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- осы қалдықтар сыныптауышына 8-қосымшаға сәйкес қалдықтардың 

қауіптілік деңгейлері. 

Қалдықтардың толық сыныптамалық кодын қалыптастыру тәртібі: 

- сәйкестендіру кодының 1 (N) блогы 1 кестеден жіктелетін қалдықтарға 

неғұрлым дәл сәйкес келетін позицияны таңдау жолымен қалыптастырылады, 

содан кейін жіктелетін қалдықтарға тиісті алты таңбалы код беріледі. Осы 

қалдықтар жіктемесіне1-қосымшаның 1-кестесінде үш иерархиялық деңгейі: 

топтары, кіші топтары және позициялары бар қалдықтардың номенклатуралық 

жіктеме келтірілген. Әрбір топ екі таңбалы кодпен сипатталады. Әрбір топта 

кіші топ пен позиция бар, оның соңғы тармағы 9 нөмірі болып табылады, оған 

жоғарыда аталғандардың ешқайсысының жағдайы сәйкес келеді. 

Мысал: N ХХХХХХ//; 

- 2 (Q) блогы жіктелетін материал «қалдықтар» санатына жататын 

себептер тізбесін білдіреді (2-қосымша ). 

Тізбе ЭЫДҰ Кеңесінің 1994 жылғы 29 шілдедегі С (94) 152 (түпкілікті) 

шешімімен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, 1992 

жылғы 30 наурыздағы С (92) 39 (түпкілікті) "регенерациялау жөніндегі 

операцияларға арналған қауіпті қалдықтардың трансшекаралық орын 

ауыстыруы туралы" ОЭСР Қарарының деректері негізінде жасалды. Егер бір 

позициядан артық таңдалса, онда сыныптау нөмірлерін "+"белгісімен бөледі. 

Мысал: Q XX+XX// ; 

- 3 (W) блогы жіктелетін қалдықтардың агрегаттық жай-күйіне неғұрлым 

дәл сәйкес келетін позиция нөмірінен (3-қосымшасы) тұрады. 

Мысал: W XX// ; 

- 4 (С) блогы 4-қосымшада көрсетілген бір немесе одан көп заттардың 

нөмірінен тұрады . Егер қалдықтарда кестеде келтірілген үшеуден артық заттар 

болса, онда кодтар ең қауіпті компоненттердің үш тобынан аспайтын және бөле 

отырып, олардың қауіптілік дәрежесінің кему тәртібімен қатарға сапқа 

тұрғызылады. Бұл топқа іріктеу сапалы белгілері бойынша жасалады және 

мамандардың, осы қалдықтарды өндіруші ұйымдардың білікті пікіріне 

негізделеді. Бұл ретте құрал-сайман талдауларын жүргізу болжанбайды. 

Осыдан кейін "+" белгісімен бөлінген таңдалған заттардың нөмірлерін жазу 

жолымен сәйкестендіру блогының кодын қалыптастырады. Егер қалдықтарда 

4-қосымшаның тізімінде санамаланған компоненттердің бірде-біреуі болмаса, 

онда бұл топқа с 00/коды беріледі. 

Мысал: С ХХ+ХХ+ХХ// ; 

- 5 (Н) блогы "+" белгісімен бөлінген (егер екі позиция таңдалса) 

жіктелетін қалдықтарды көрсетуге қабілетті қауіпті қасиеттерге неғұрлым дәл 

сәйкес келетін бір немесе екі позициядан (5-қосымшасы) тұрады. 

Мысал: Н ХХ+ХХ//;  

Егер қалдықтар 5-қосымшада санамаланғандар қатарынан бірде-бір 

әлеуетті қауіптілікке ие болмаса, онда оған Н 00// кодын береді; 

- 6-блок (R, D) жіктелетін қалдықтармен іс жүзінде пайдаланылатын 

жұмыс істеу әдісін анықтайды. Оны 6-қосымшаның (Е.1 және Е. 2) тізімдерінен 
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жіктелетін қалдықтың одан арғы тағдырын неғұрлым дәл сипаттайтын бір 

немесе бірнеше позицияларды таңдау жолымен қалыптастырады, егер позиция 

Е.  

1-ден таңдалса, осы жазбаны латын әрпімен D-ден алдын ала және егер позиция 

Е.  

2-ден таңдалса, латын әрпімен R-ден таңдалса. Егер бір позициядан артық 

таңдалған болса, онда сәйкестендіру блогына осы жазбаларды "+" белгісімен 

бөле отырып, олардың әрқайсысын жазады. 

Мысал: D ХХ+R XX 

- 7 (А) блок 7-қосымшадан нәтижесінде қалдықтар пайда болған 

қызметтің ең тиісті бір түрін таңдайды. 

Мысал: A ХХX;  

- 8-блок «регенерациялау жөніндегі операцияларға арналған қауіпті 

қалдықтардың трансшекаралық орын ауыстыруы туралы» ЭЫДҰ қарарында 

келтірілген тізбеге сәйкес өнеркәсіптік қалдықтардың қауіптілік деңгейін (G, A, 

R) ұсынады.  

Мысал: GX XXX; 

- Осылайша, қалдықтың толық коды келесідей болады: 

      N ХХХХХХ//Q XX+XX//W XX//С ХХ+ХХ+ХХ//Н ХХ+ХХ//D ХХ+R XX//  

      A ХХX//GX XXX. 

 

Қалдықтардың құрамы мен қасиеттері. Қалдықтардың химиялық 

құрамы табиғи минералды қорлардың құрамынан ерекшеленеді. Бір 

жағдайларда қалдықтарды алу үшін қажетті компоненттердің шоғырлануы 

табиғи шикізатқа қарағанда төмен, басқаларында керісінше жоғары. Әртүрлі 

бағалы компоненттер, мысалы, асыл немесе ауыр металдар және т. б. бар 

химиялық қосылыстардың нысаны да өзгеше болуы мүмкін.  

Қалдықтардың құрамына қарапайым әдістерді қолданған кезде де оларды 

залалсыздандыру тәсілі байланысты, мысалы, полигондарда залалсыздандыру. 

Мәселен, ұшатын күл, өнеркәсіптік кәсіпорындардың және қоқыс өртейтін 

қондырғылардың қож (қоқыс) және басқалары полигондарға қабылдануы 

мүмкін. Оларға қарағанда химиялық кәсіпорындардың қауіпті қосылыстар, 

жарылыс қаупі бар улы қалдықтары; ауруханалардың, атом электр 

станцияларының қалдықтары және басқалары залалсыздандыру орындарына 

шығару кезінде ерекше сақтық шараларын талап етеді. 

Қалдықтардың қасиеттері олардың тек құрамымен ғана анықталмайды. 

Сонымен, қалдықтарды залалсыздандыру мен қайта өңдеудің биологиялық 

әдістерін пайдалану кезінде химиялық-физика-биологиялық зерттеулер қажет. 

Қалдықтардың барлық компоненттері рекуперацияға және кәдеге 

жаратуға ұшырайтын технологиялар мінсіз болып табылады. Алайда, арзан 

құнды қайталама (екінші ретті) шикізатқа қатысты үлкен массаны өңдеу туралы 

әңгіме болып отыр. Қазіргі жағдайда осындай идеалды технологияларды 

құрудың осы талпынысына орай мүлдем ескерілмеген болып табылады. 

Дегенмен, «қалдықсыз» проблемаларды теориялық қарау немесе оларды кейде 
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дұрыс емес деп атайды, «экологиялық таза» технологиялар пайдасыз емес. Тек 

қана осындай теорияның негізінде экология, экономика және энергетика тепе- 

теңдігін зерттеу жататынын дәлелдейміз және қалдықсыз технологияларды 

құрудың негізгі шарттары мен мәселелерін ғана атап өтеміз: 

1) Барлық мақсатты компоненттерді тазалау және жаңартылатын 

ресурстарды (су, ауа, бастапқы табиғи нысандар) іс жүзінде қалпына келтіру. 

Мәселе: қымбат іс-шаралардың тұтас тізбегін біріктіру қажеттілігі. Терең, 

соңғы өнімді тазалау. Мәселе: теріс өндірістің экономикалық теңгерімі, көлемі 

мен қалдықтардың ортаға зиянды әсері. 

2) Қалдықтардың пайда болуын болдырмайтын принципті жаңа, серпінді 

технологиялар. Мәселе: тек қана аз тонналы өнімдерді алу кезінде аз 

жағдайларда  жасалуы мүмкін. 

3) Ірі масштабты қалдықсыз технологиялар. Мәселе: шикізаттың, өнімдер 

мен қалдықтардың барлық түрлерін өндіру, қайта өңдеу, тұтыну және 

қайталама пайдалану жөніндегі тұйық аумақтық-өнеркәсіптік кешендерді 

құрайтын әртүрлі өндірістердің синтезі базасында ғана жүзеге асырылады. 

 

 1.4 Кәсіпорында қалдықтарды жинауды паспорттау және жоспарлау 

 

Әрбір кәсіпорында ЖЖР (ВМР) пайдалану тиімділігін арттыру үшін 

шаралар жүйесі әзірленуі тиіс: 

- қабылданған жіктемеге сәйкес ресурстарды анықтау және қайталама 

шикізатты паспорттау; 

- қайталама шикізатты жинау мен пайдалануды жоспарлау; 

- қалдықтарды жинау, есепке алу және кәдеге жаратуға дайындау; 

- қалдықтарды қайта өңдеу үдерістерін қазіргі заманғы технологияларға 

сәйкес әзірлеу және ұйымдастыру; 

- өздерінде пайдаланылмайтын ҚМЖ басқа қайта өңдеу немесе дайындау 

ұйымдарына сату. 

Қалдықтарды паспорттау кезінде қалдықтардың көлемін, олардың 

физикалық жай-күйін, уыттылығын, өрт қауіптілігін, технологиялық 

операцияны сипаттайтын көрсеткіштерді, оларды орындау кезінде олар 

түзілетін, кәдеге жаратудың ықтимал бағытын және т. б. көрсету қажет. 

ҚМР жинау мен пайдалануды жоспарлау негізінде нормалау жатыр. 

Жинау нормативтерін әзірлеудің негізгі әдісі технологиялық регламентте 

белгіленген технологиялық ысыраптардың нормаларына сәйкес оларды 

есептеуді көздейтін есептеу-талдау әдісі болып табылады. Нсб қайталама 

материалдық ресурсын жинау нормалары қайта өңделетін шикізаттың немесе 

материалдардың барлық көлемінің бір бөлігі ретінде анықтайды: 

 

         Нж = (Р1қ +Р2қ) / П1,  (1.1) 
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мұндағы Рв1 - өз кәсіпорнында пайдалануға жататын өнімнің осы түрін 

өндіру кезінде пайда болған қайталама шикізаттың саны (іскерлік 

қалдықтарсыз); 

Рв2 – оны пайдалану үшін басқа ұйымдарға берілетін қайталама 

шикізаттың саны; 

          П1 - қайта өңдеу кезінде дан қалдықтары түзілетін шикізат сандық түрі.  

Егер қайта өңделген шикізат саны П1 П
п

1H
п

р ретінде анықтаса 

мұнда П
п

1 - өндіру кезінде осы түрдегі қалдықтар түзілетін өнім көлемі; как 

          H
п

р - өнім бірлігіне бастапқы шикізат шығынының нормасы, онда Нсб 

есептеу үшін теңдеу түрі мұндай болады:  

 

                                  HПРРH р
пп

ккж )./()( 121                                 (1.2) 

 

          Тұтыну қалдықтары үшін жинау нормалары теңдеуді пайдалана отырып 

анықталады: 

                                                    Нсб = Рқа  / Пшығ.                                      (1.3)         

 

 

 

 

           мұнда Рв.а -    пайдаланылған бұйымдардың амортизациясы кезінде 

жинауға жататын қайталама шикізаттың саны;  

           Ппот- пайдаланудан шыққан бұйымдар құрамындағы материалдар саны.  

 

          Қайталама шикізатын пайдалану нормалары өнімнің нақты түрінің 

белгілі бір көлемін дайындау кезінде бастапқы шикізаттың бір бөлігін 

ауыстыруға болатын қайталама шикізаттың саны ретінде анықталады:  

 

                     АHHПРРH акш
еп

ркккис ),(/)(
1

21                              (1.4) 

                                               

мұнда 1п

рH  -   қайталама шикізатпен бірге пайдаланылатын бастапқы 

шикізаттың шығыс нормасы;  

Рв.п - кәсіпорынға келіп түскен және өнімнің осы түрін өндіру кезінде 

пайдалануға жататын қайталама шикізаттың көлемі; 

          Пп өндіру кезінде осы түрдегі қайталама шикізат пайдаланылатын өнім 

көлемі; 

p
вH  - өнімнің осы түрін өндіруде бастапқы шикізатпен бірге 

пайдаланылатын қайталама шикізаттың шығыс нормасы; 

Аз – бір өнімнің бірлігін өндіру кезінде бастапқы және қайталама 

шикізатқа деген қажеттіліктің сандық арақатынасын сипаттайтын өзара 

алмастыру коэффициенті. 

 

Өзара алмастыру коэффициенттері осы кәсіпорындағы өндіріс 

ерекшеліктеріне қатысты мынадай формула бойынша есептеледі 
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                                                  ,/ кбак ННА                                                  (1.5)  

 

мұнда Нп и Нв  - өнімнің осы түрінің бірлігін өндіруге арналған бастапқы 

және қайталама шикізаттың шығыс нормалары.  

Кәсіпорында қалдықтардың пайда болуын дұрыс есепке алу және 

жоспарлау, сондай-ақ оларды жинау материалдық ресурстарды тиімді 

пайдалануға, пайда болған қалдықтарды кәдеге жаратуға және өнімнің өзіндік 

құнын төмендетеді.  

 

          2 Қалдықтармен жұмыс істеудің нормативтік-құқықтық базасы 

 

Бүкіл әлемде ең өзекті мәселелердің бірі қалдықтармен тиімді жұмыс 

істеу мәселесі болып табылады. Қалдықтармен бақылаусыз жұмыс істеу 

маңызды экологиялық салдарға әкеп соғады, осыған байланысты барлық 

дамыған елдерде адам денсаулығы мен қоршаған ортаға қауіп төндіретін, 

жердегі өмірі тәуелді болатын қалдықтарды кешенді басқаруды (жинау, 

тасымалдау, сұрыптау, залалсыздандыру, қайта өңдеу, кәдеге жарату, жою, 

көму, қоймалау орындарына қойылатын талаптар, таңбалау және сақтау 

ережелері) реттейтін арнайы заңнамалық актілер қабылданады.  

Қоршаған ортаның қалдықтармен ластануын болдырмауды заңнамалық 

реттеудің принциптері мен әдістері көптеген елдерде әртүрлі, ал нормативтік 

актілер мен заңдардың өздері қалдықтармен жұмыс істеудің қатаң дәрежесімен 

(шығарындыларға шектеу қою), қалдықтарды қайта өңдеуде және аз қалдықты 

және үнемді технологияларды жасауда кәсіпкерлерге жәрдемдесу дәрежесімен, 

қалдықтарды қайталама пайдалану және қалдықтардағы құнды компоненттерді 

барынша ықтимал кәдеге жарату талаптарымен, қалдықтардың құрамы мен 

қасиеттерін бақылауды регламенттеумен және т. б. ерекшеленеді. 

Бірқатар елдердің заңнамасында мемлекет қызметінің басты мақсаты 

қоршаған ортаны қорғау және табиғи ортаны ластаудың негізгі көздері ретінде 

қалдықтарды жинау, қайта өңдеу және санын азайту ережелерін белгілейтін 

заңдарды орындау өте қатаң бақылануда. 

Шығарындыларды реттеу уақыт өте қатаятындықтан, өнеркәсіпшілер 

өнеркәсіптік өнімді өндіру кезінде зиянды шығарындыларды бақылау 

жөніндегі, тазалау жабдығын сатып алу және орнату жөніндегі, қалдығы аз 

өндірісті құру жөніндегі іс-шараларға, сондай-ақ қалдықтарды жинау, жою 

және көму үшін қызметтерге ақы төлеуге кететін шығындарды ұдайы 

арттыруға мәжбүр.  

Қоршаған ортаны қорғаудың нормативтік-құқықтық базасы Қазақстан 

Конституциясымен, республикалық заңдармен, нормативтік актілермен, 

Үкіметтің қаулыларымен, Президенттің Жарлықтарымен санитарлық, құрылыс 

нормалары мен ережелерімен айқындалады.  

Қазақстанның заңнама жүйесі бүгінгі таңда заңнамалық актілерді – 

Конституциялық Заң, Қазақстан Республикасы Президентінің Конституциялық 

заң күші бар жарлығы, кодекс, заң, Қазақстан Республикасы Президентінің Заң 
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күші бар Жарлығы, Қазақстан Республикасы Парламентінің қаулысы, Сенат 

пен Мәжілістің қаулылары және заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілер 

(Үкіметтің нормативтік құқықтық актілерін, ведомстволық және өзге де 

нормативтік құқықтық актілерді қоса алғанда) қамтиды. Қазақстан 

Республикасының халықаралық және өзге де міндеттемелері ерекше орын 

алады, олардың көптеген заңдарда басты рөлі айтылады: 

            - Қазақстан Республикасының «Қоршаған ортаны қорғау туралы» Заңы 

(1997 ж.). 

   - «Экологиялық сараптама туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 

(1997 ж.).  
           - «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңы (1997 ж.). 

- Қазақстан Республикасының Су кодексі (1993 ж.). 

- Қазақстан Республикасының Орман Кодексі (1993 ж.). 

- «Атмосфералық ауаны қорғау туралы» Қазақ КСР Заңы (1981 ж.). 

- Қазақстан Республикасының «Жер туралы» Заңы (2001 ж.). 

Қазақстан Республикасы Президентінің «Жер қойнауы және жер 

қойнауын пайдалану туралы» заң күші бар Жарлығы (1996 ж.) және басқалар. 

Қазақстан Республикасының барлық азаматтарының қолайлы қоршаған 

ортаға конституциялық құқығы бар. Қоршаған ортаны қорғау және 

экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету ҚР заңдарымен реттеледі. «Қоршаған 

ортаны қорғау туралы» ҚР Заңы Жер бетіндегі өмірдің негізі болып табылатын 

қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясаттың құқықтық 

негіздерін анықтайды. 

Бұл заң қазіргі және болашақ ұрпақтың қажеттіліктерін қанағаттандыру 

мақсатында ҚР аумағында экологиялық қауіпсіздік пен Тұрақты дамуды 

қалыптастыруға және нығайтуға, биологиялық әртүрлілік пен табиғи 

ресурстарды сақтауға бағытталған.  

Заңға сәйкес шаруашылық қызметті жүзеге асыру (немесе жоспарлау) 

кезінде қоршаған ортаны қорғаудың негізгі қағидаттарының бірі адамның, 

қоғамның және мемлекеттің экологиялық, экономикалық және әлеуметтік 

мүдделерінің ғылыми негізделген үйлесімі болып табылады. 

Заң қоршаған ортаға теріс әсер етуі, азаматтардың өміріне, денсаулығына 

және мүлкіне қауіп төндіруі мүмкін шаруашылық және өзге де қызметті 

негіздейтін жобалар мен өзге де құжаттарға міндетті мемлекеттік экологиялық 

сараптама жүргізуді регламенттейді. Осылайша, әңгіме табиғи ортаға және 

шаруашылық қызметтің адам денсаулығына экологиялық зиянды әсердің алдын 

алу туралы болып отыр. Мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң 

қорытындылары жоқ жобалар бекітуге жатпайды.  Шаруашылық қызмет 

объектілеріне экологиялық бақылауды ҚР мемлекеттік билік органдары немесе 

ҚР субъектілері жүзеге асырады. Бұл ретте халық қоршаған ортаның жай-күйі 

туралы, оны қорғау жөніндегі шаралар туралы және қоршаған ортаға, 

азаматтардың өміріне, денсаулығына және мүлкіне қатер төндіретін 
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шаруашылық қызмет фактілері туралы шынайы ақпаратпен қамтамасыз етілуі 

тиіс. 

Заңда көзделген қоршаған ортаны қорғау саласындағы экономикалық 

реттеу әдістерінің бірі қоршаған ортаға теріс әсер ету үшін төлем болып 

табылады. Қоршаған ортаға теріс әсер ету түрлеріне мыналар жатады: 

атмосфералық ауаға ластаушы заттардың шығарындылары; су объектілеріне 

(жер үсті және жер асты) және су жинау алаңдарына ластаушы заттардың 

төгінділері; өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыру және кейбір 

басқалар. 

Мемлекеттің қоршаған ортаны қорғау мақсатында салықтық және басқа 

да жеңілдіктер (заңнамаға сәйкес) белгілеу арқылы жүзеге асырылатын 

кәсіпкерлік қызметті қолдағаны өте маңызды. 

Заң өндіріс пен тұтыну қалдықтарын залалсыздандыру және қауіпсіз 

орналастыру, ластаушы заттардың шығарындылары мен төгінділерін рұқсат 

етілген шекті нормативтер деңгейіне дейін залалсыздандыру техникалық 

құралдармен және технологиялармен жабдықталмаған объектілерді 

пайдалануға беруге тыйым салу өте маңызды. Сондай-ақ қоршаған ортаның 

ластануын бақылау құралдарымен жарақтандырылмаған объектілерді 

пайдалануға беруге тыйым салынады.  

ҚР аумағында шаруашылық қызметті экологиялық қауіпсіз жүзеге 

асыруды қамтамасыз ету үшін экологиялық сертификаттау - міндетті немесе 

ерікті (міндеттілігі ҚР Үкіметі белгілеген тәртіппен анықталады) жүргізіледі.  

«Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы» ҚР 

Заңы Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы 

қоғамдық қатынастарды реттейді. 

Осы Заң адамның тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі мен зиянсыздығының 

өлшемдерін белгілейтін санитарлық ережелерді, нормалар мен гигиеналық 

нормативтерді регламенттейді.  

Заңға сәйкес барлық кәсіпорындар санитарлық ережелердің орындалуына 

өндірістік бақылауды жүзеге асыруға міндетті. Санитарлық ережелер 

сақталмаған жағдайда жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды пайдалану 

тоқтатылуы, сондай-ақ Жаңа объектілерді жобалау және салу жөніндегі 

жұмыстар тоқтатылуы мүмкін.  

«Экологиялық сараптама туралы» ҚР Заңы экологиялық сараптама 

саласындағы қатынастарды реттейді және оған шаруашылық қызметтің теріс 

әсерінің алдын алу арқылы қоршаған ортаны қорғау мәселелерін шешуге 

бағытталған.  

Экологиялық сараптама:  

          - көзделіп отырған шаруашылық қызметтің экологиялық талаптарға 

сәйкестігі; 

- экологиялық сараптама объектісін іске асыруға жол беру (қоршаған 

ортаға әсер ету тұрғысынан объектіні іске асыру салдарын бағалау негізінде).         

          Экологиялық сараптаманың негізгі объектілері:  
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- іске асырылуы қоршаған табиғи ортаға теріс әсер етуі мүмкін құқықтық 

актілердің жобалары;  

- іске асыру кезінде қоршаған табиғи ортаға әсер етуі мүмкін кешенді 

және мақсатты әлеуметтік-экономикалық, ғылыми-техникалық және өзге де 

бағдарламалардың жобалары; 

- шаруашылық қызмет объектілерінің техникалық-экономикалық 

негіздемелері мен құрылыс, қайта құру, кеңейту және техникалық қайта 

жарақтандыру жобалары (соның ішінде халықаралық шарттардың жобалары, 

жаңа техникаға, технологияға, материалдарға, заттарға, сертификатталатын 

тауарлар мен қызметтерге арналған техникалық құжаттаманың жобалары).  

ҚР-да экологиялық сараптаманың екі түрі бар: мемлекеттік экологиялық 

сараптама; қоғамдық экологиялық сараптама.  

Мемлекеттік экологиялық сараптаманы республикалық деңгейде және ҚР 

субъектілерінің деңгейінде ұйымдастырады және жүргізеді. 

Мемлекеттік экологиялық сараптаманың қорытындысы сараптама 

комиссиясы дайындаған және тиісті шаруашылық қызметтің қоршаған ортаға 

әсеріне жол беру туралы және объектіні іске асыру мүмкіндігі туралы 

негізделген тұжырымдарды қамтитын құжат болып табылады. 

           Сараптама сапасына сарапшылар жауап береді; сарапшылар өз 

өкілеттіктерін жүзеге асырған кезде тәуелсіз және сарапталатын материалдарды 

талдау кезінде отандық және шетелдік ғылым мен техниканың озық 

жетістіктерін ескеруге міндетті.  

Мемлекеттік экологиялық сараптама экологиялық сараптама объектісін 

іске асыру туралы шешімдер қабылданғанға дейін міндетті түрде жүргізіледі.     

Қоғамдық экологиялық сараптама ұйымдастырады және жүргізеді бойынша 

және қоғамдық ұйымдардың бастамасы бойынша мемлекеттік экологиялық 

сараптамаға дейін немесе онымен бір мезгілде жүзеге асырылады. Ол 

мемлекеттік экологиялық сараптамаға қарамастан жүргізілуі мүмкін (қоғамдық 

экологиялық сараптама жүргізу туралы өтініш жергілікті өзін-өзі басқару 

органдарында мемлекеттік тіркеуден өтуі тиіс). 

«Өндіріс және тұтыну қалдықтары туралы» заң өндіріс және тұтыну 

қалдықтарымен жұмыс істеу саласындағы мемлекеттік саясатты айқындайды 

және өндіріс және тұтыну қалдықтарының қоршаған ортаға және олармен 

жұмыс істеу кезінде адам денсаулығына теріс әсерінің алдын алуға, сондай-ақ 

оларды қосымша шикізат көзі ретінде шаруашылық айналымға барынша 

тартуға жәрдемдесуге бағытталған.  

Заңға сәйкес қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы мемлекеттік 

саясаттың негізгі қағидаттары:  

- қоршаған ортаны қорғау басымдығы;  

- қоғамның экономикалық және экологиялық мүдделерінің ғылыми 

негізделген үйлесімі;  

- аз қалдықты технологиялық процестерді құру және енгізу; 

- жабық технологиялық циклдер негізінде материалдық-шикізат 

ресурстарын кешенді қайта өңдеу;  
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- қалдықтарды шаруашылық айналымға тарту үшін экономикалық 

ынталандыру тетіктерін пайдалану;  

- қалдықтармен жұмыс істеу кезінде белгіленген санитарлық 

ережелердің, гигиеналық нормативтердің және экологиялық қауіпсіздік 

нормаларының сақталуын мемлекеттік қадағалау және бақылау;  

- ұлттық мүдделерді қорғау және қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы 

халықаралық ынтымақтастыққа қатысу.  

Қалдықтармен жұмыс істеу кезінде заңға сәйкес Шаруашылық қызмет 

объектілерін жобалау, салу және қайта жаңарту кезінде, өндірісті пайдалану 

кезінде, қалдықтарды орналастыру кезінде, елді мекендерді ҚТҚ-дан тазарту 

кезінде талаптар регламенттеледі. Ерекше талаптар қауіпті қалдықтармен 

жұмыс істеуді реттейді (құрамында қауіпті қасиеттерінің бірі - уыттылығы, 

инфекциялылығы; жарылу қаупі, өрт қауіптілігі, жоғары реакциялық қабілеті 

бар заттар). 

Шет елдерден табиғат қорғау қызметі саласындағы жетекші елдер ЕО, 

Жапония, АҚШ және басқа да елдер болып табылады.  

          Еуропалық Одақтың табиғат қорғау заңнамасының негізгі принциптері:  

- қоршаған ортаны қорғау және оның сапасын жақсарту;  

- халықтың денсаулығын қорғау;  

- табиғи ресурстарды сақтау және ұтымды пайдалану.  

          1960 жылы Еуропалық қоршаған ортаны қорғау агенттігі құрылды.      

Қалдықтарға қатысты бес тармақты қамтитын арнайы қарар қабылданды:  

- қалдықтардың пайда болуын болдырмау; 

- қалдықтарды қайта өңдеу және қайта пайдалану; 

- қалдықтарды көмуді оңтайландыру;  

- қалдықтарды өңдеу жүйесін жетілдіру;  

- қалдықтардан болған залалды жою.  

          АҚШ - та қоршаған ортаны қорғау агенттігі құрылды (ЕРА - 

Environmental Protection Agency).  

ЕРА негізгі функциялары: 

- қоршаған ортаны қорғау жөніндегі заңнаманы жетілдіру;  

- өнеркәсіптік қалдықтарды залалсыздандырумен айналысатын 

фирмалардың қызметін жүйелі бақылау;  

- қауіпті қалдықтардың апатты үйінділерінде жұмыстарды ұйымдастыру 

және орындау.  

Қатты қалдықтарды жинау, қайта өңдеу және санын қысқарту 

ережелеріне сәйкес қалдықтардың рециклдері АҚШ-тың ҚТҚ жағу жөніндегі 

жаңа заңнамасына енгізілді. Атап айтқанда, жағу алдында міндетті түрде 

сұрыпталуы тиіс қалдықтардың 25% нормасы белгіленген. Бұл ретте қағазды, 

картонды, шыныны, қара және түсті металдарды, пластмассаны және басқа да 

бағалы материалдарды қайта пайдалану үшін қалдықтарды сұрыптауды 

ұйымдастыруға байланысты жұмыстарға арнайы кредиттер бөлінеді. 
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АҚШ-тағы Негізгі заңнамалық тенденция-ресурс үнемдеу және 

Қалдықтардың пайда болу орындарында олардың санын азайту 

бағдарламаларын ынталандыру.  

Жаңа технологиялық жетістіктерге негізделген қоршаған ортаны қорғау 

жөніндегі арнайы заңнамалық актілер АҚШ-та Өнеркәсіптің жекелеген 

салаларының қызметін регламенттейді.  

Мысалы, тау - кен өндірісінің қалдықтарын орналастыру және олар үшін 

алаңдарды жобалау жер қойнауын қорғау және пайдалану туралы заңмен және 

ашық тау-кен жұмыстары және жерді қалпына келтіру туралы Заңмен 

реттеледі.  

АҚШ-та Халықпен жұмыс істеуге үлкен көңіл бөледі. Белгілі бір аумақта 

өнеркәсіптік объектілерді орналастыру кезінде (әсіресе қалдықтарды өңдеу 

және залалсыздандыру бойынша) жұртшылық тарапынан қарсы іс-қимылды 

болдырмау үшін қоғамдық оң пікір қалыптастыратын объективті түсіндіру 

жұмысы тұрақты жүргізіледі. Бірқатар штаттарда тәуелсіз комиссиялар 

құрылған, олар жобалардың көпшілік тыңдауларын ұйымдастырады. Жергілікті 

жердің ерекшеліктеріне немесе тұрғын үйдің жақындығына байланысты 

жобаланатын объектілерді орналастырудың мүмкін болатын кемшіліктері 

күшейтілген инженерлік дайындық және сенімді пайдалану шаралары есебінен 

нивелирленуі тиіс деп есептеледі, бұл объектілерді салуға және пайдалануға 

рұқсат беретін Штаттардың табиғат қорғау органдарын ескереді. Тәжірибе 

көрсеткендей, жобаның қоршаған ортаны қорғау стандарттарына сәйкестігі 

халықты жиі сенбейді, сондықтан талқылауға қою орынды қоршаған ортаны 

қорғау жөніндегі нақты шаралар және олардың болжамды нәтижелері. 

Табиғат қорғау мәселелерін шешуде экологиялық ойлайтын қоғамды 

қалыптастыруға үлкен рөл бөлінеді. 

1990 жылы Миннесота штатында экологиялық білім туралы Заң 

қабылданды. Оның негізгі мақсаты-азаматтарды мектеп жасынан бастап қоғам 

мен қоршаған табиғи орта арасындағы себеп-салдарлық байланыстарды 

түсінуге және экологиялық тұрғыдан қолайлы баламалы шешімдер қабылдауға 

қабілетті болуға үйрету. Заңдар мен құқықтық нормалар қоғамда жаңа 

экологиялық тәртіп жасамайды. Әлбетте, бұған қоғамдық қатынастардың 

белгілі бір жүйесі және халық мәдениетінің жоғары деңгейі ғана ықпал ете 

алады.  

Тиімді табиғат қорғау саясатын нақты жүзеге асыру үшін бірнеше 

шарттарды орындау қажет: іс-әрекеттердің мақсатты және үздіксіздігі, кешенді 

тәсіл, мамандар даярлау, экологиялық проблемаға бірінші дәрежелі міндет 

беру, табиғат қорғау қызметін қаржылық және ғылыми-техникалық қамтамасыз 

ету.  

Соңғы жиырма жыл ішінде Экологиялық проблемаларды шешуде - 

ластануды бақылаудан ластанудың алдын алуға (қалдықтардың түзілуін 

болдырмау, оларды қайта өңдеу және кәдеге жарату, қауіпсіз жою және көму, 

қалдығы аз және ресурс үнемдейтін технологияларды пайдалану) қайта 

бағдарланғанын айтуға болады. 
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Табиғат қорғау технологияларын енгізу мен дамытуды ынталандыру 

көптеген елдер үшін экологиялық таза технологиялар өмірлік қажет болғанын 

білдіреді.  

Елде қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы жалпы талаптарды 

реттейтін басқа да нормативтік-құқықтық құжаттар қолданылады. 

ҚР-да қалыптасқан қалдықтармен жұмыс істеу кезіндегі жалпы 

талаптарды реттейтін маңызды нормативтік-құқықтық құжат ҚР-да өндіріс 

және тұтыну қалдықтарынан қоршаған ортаны қорғаудың уақытша ережелері 

болып табылады. Бұл құжат қалдықтарды орналастыру лимиттерін белгілеуді 

нормативтік-құқықтық және әдістемелік қамтамасыз ету үшін айқындаушы 

мәнге ие. 

«Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы» заң 

өндірістік және тұрмыстық қалдықтарды көмуге, қайта өңдеуге, 

залалсыздандыруға және кәдеге жаратуға қойылатын жалпы санитарлық 

талаптарды реттейді. 

«Атмосфералық ауаны қорғау туралы» заң қалдықтарды жинау 

орындарының әсерінен атмосфералық ауаны қорғау бойынша жалпы 

талаптарды реттейді. 

«Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» заң пайдалы 

қазбаларды өндіру және байыту қалдықтарымен жұмыс істеуге, сондай-ақ 

қалдықтарды көму мақсатында жер қойнауын пайдалануға қойылатын жалпы 

талаптарды регламенттейді. 

Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 

Кодексі қалдықтармен жұмыс істеу кезінде құқық бұзушылық түрлерін 

белгілейді, оның ішінде ауыл шаруашылығы және басқа да жерлер, орман, су 

қалдықтарының бүлінуі үшін жауапкершілік белгілейді. 

Нормативтік-құқықтық құжаттардың ерекше тобын санитарлық ережелер 

мен санитарлық-эпидемиологиялық бағыттағы басқа да нормативтік-

әдістемелік құжаттар құрайды, ол қалдықтардың уыттылық класын анықтау 

әдістемесін, олардың жиналу тәртібін, полигондар мен қалдықтардың 

үйінділерін залалсыздандыру және көму, қалдықтардың жиналу және сақтау 

орындарын жайластыру тәртібін регламенттейді. Мұндай құжаттардың ішінде: 

- өндірістік қалдықтардың уыттылығының уақытша классификаторы;                      

- өнеркәсіп қалдықтарын уыттылықты анықтау жөніндегі әдістемелік 

ұсынымдар 

- кәсіпорынның (ұйымның) аумағында Улы өнеркәсіптік қалдықтардың 

жинақталуының шекті мөлшері; 

- қатты тұрмыстық қалдықтарды жинағыштарда (полигондарда) жинауға 

рұқсат етілетін улы өнеркәсіптік қалдықтардың шекті саны; 

- өнеркәсіптік қалдықтарды жинау, тасымалдау, залалсыздандыру және 

көму тәртібі (Санитарлық ережелер); 

- қоршаған ортаны өнеркәсіптік кәсіпорындардың қатты және сұйық 

қалдықтарымен ластанудан санитарлық қорғауға бағытталған іс-шаралардың 
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іске асырылуын бақылау жөніндегі санитарлық-эпидемиологиялық қызмет 

органдары мен мекемелеріне арналған әдістемелік нұсқаулар; 

- қайталама шикізатты жинау, сақтау, тасымалдау және алғашқы өңдеу 

бойынша санитарлық ережелер.  

Төменде қалдықтармен жұмыс істеуді нормативтік-құқықтық қамтамасыз 

етудің кейбір аспектілеріне неғұрлым егжей-тегжейлі талдау беріледі. 

  

 2.1 Қайталама шикізат ретінде пайдалану үшін қалдықтарды жинау, 

дайындау және жеткізуді регламенттеу   

 

Қазақстан Республикасында өндіріс және тұтыну қалдықтарымен жұмыс 

істеудің уақытша ережелерінің талаптарына сәйкес Шаруашылық жүргізуші 

субъектілер өндіріс және өндірістік тұтыну қалдықтарының түрлері, қауіптілік 

сыныптары және оларды қайталама шикізат ретінде пайдалану мүмкіндігіне 

немесе оларды орналастыру жағдайларына әсер ететін басқа да белгілер 

бойынша бөлек жинауды жүргізуге міндетті. Қалдықтарды араластыруға 

қалдықтардың қайталама шикізат ретінде қасиеттері нашарламайтын немесе 

қалдықтарды көму орындарында бірге орналастыруға қоршаған табиғи ортаға 

әсер ету деңгейі бойынша жол берілетін жекелеген жағдайларда ғана жол 

берілуі мүмкін. 

          Қалдықтарды жинауға және уақытша сақтауға арналған ыдыстар мен 

буып-түюге қойылатын талаптарды ҚР Денсаулық сақтау министрлігі, ҚР Су 

шаруашылығы министрлігі және ҚР Гео министрлігі бірлесіп әзірлеген 

«кәсіпорын (ұйым) аумағында уытты өнеркәсіптік қалдықтардың 

жинақталуының шекті мөлшері» регламенттеледі. Осы құжаттың талаптарына 

сәйкес: 

- қауіптілігі 1-сыныпты заттар герметикалық ыдыста (контейнерлерде, 

бөшкелерде, баллондарда және т. б.) сақталуы тиіс; 

- қауіптілігі 2-сыныпты заттар жабық ыдыста (жабық жәшіктерде, 

пластикалық пакеттерде, қаптарда және т. б.) сақталуы тиіс; 

- қауіптілігі 3-сыныпты заттар қағаз қаптарда және пакеттерде, мақта-

мата қаптарда және т. б. сақталуы тиіс; 

- қауіптіліктің 4-сыныбындағы заттар ашық сақталуы мүмкін (үйінді, 

үйінді және т.б.). 

Қалдықтардың құрамында әртүрлі қауіптілік сыныбындағы заттар болған 

кезде жинақтаудың шекті мөлшері, сақтау уақыты мен тәсілі (оның ішінде 

қолданылатын ыдыс немесе буып-түю) неғұрлым қауіпті заттармен анықталуы 

тиіс. 

Кәсіпорын аумағында қалдықтарды жинауға және уақытша сақтауға 

арнайы жабдықталған объектілерде (алаңдарда, қоймаларда, бункерлерде, 

әртүрлі ыдыстарда және т.б.) оларды одан әрі қайталама шикізат ретінде 

пайдалану немесе қалдықтарды жинақтаудың шарттарын, мерзімдерін және 

шекті көлемдерін белгілейтін табиғат қорғау органдарынан тиісті рұқсат алған 

жағдайда көмуге шығару мақсатында рұқсат етіледі. Конструкция, орналасу 
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схемасы, шекті сыйымдылық, табиғатты қорғау іс-шаралары мен қалдықтарды 

уақытша орналастыру орындарын қорғау құралдарының болуы қоршаған 

ортаны қорғау органдарымен келісілген жобалау құжаттамасында немесе 

технологиялық регламенттерде көрсетілуі тиіс. 

Қалдықтарды жайғастырылмаған жерлерде немесе қарапайым табиғи 

қорғау шараларын (топырақ үйінділері, дренажды жыралар, қоршаулар және 

т.б.) қолдана отырып уақытша орналастыру қажет болған жағдайда 

шаруашылық жүргізуші субъектілер қоршаған табиғи ортаға келтірілген 

залалды бағалай отырып, экономикалық негіздеме жасауы және оны қоршаған 

ортаны қорғау органдарымен келісуі тиіс. Оны жасау кезінде «кәсіпорын 

аумағында орналасқан жинақтауыштардағы өнеркәсіптік қалдықтардың уытты 

қосылыстарының шекті құрамы» нормативтік-құқықтық құжатты басшылыққа 

алу ұсынылады. 

Шаруашылық жүргізуші субъектілер қауіпті қалдықтарды 

жинаумен,сақтаумен, тасымалдаумен және сатумен немесе оларды 

қалдықтарды көму объектілеріне шығарумен айналысатын персонал үшін 

қауіпсіздік техникасы, өртке қарсы алдын алу және өндірістік санитария 

жөніндегі нұсқаулықты әзірлеуі тиіс. Осындай жұмыстармен айналысатын 

маман ықтимал жіті улану белгілерімен, зардап шеккендерге алғашқы көмек 

көрсету, тұтанатын заттарды сөндіру тәсілдерімен, төтенше немесе күтпеген 

жағдайлар кезінде жүргізілуі қажет іс-шараларымен сондай-ақ басқа да 

тәсілдермен танысуы тиіс. 

Қайталама шикізат ретінде пайдалану үшін нарыққа жеткізілетін 

қалдықтар олардың тұтынушылық қасиеттерін регламенттейтін МЕМСТ, 

ОСТов және ТШ талаптарын қанағаттандыруы тиіс. 

Нарыққа жеткізілетін қалдықтарға қалдықтардың тіршілік циклінің 

барлық сатыларында адамдардың денсаулығын қорғауды және қоршаған 

ортаны қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі шараларды тұтынушының 

қабылдауы үшін ақпараты бар заттың (материалдың) қауіпсіздік паспорты 

жасалуы тиіс. Паспорттың нысаны мен мазмұны "заттың қауіпсіздік паспорты" 

МЕМСТ-мен регламенттеледі. Қауіпті қалдықтарға арналған қауіпсіздік 

паспортын толтыру кезінде арнайы сақтық шаралары, оның ішінде арнайы 

ыдыстар мен орамаларды қолдану, қалдықтардың өздерін, сондай-ақ олармен 

ластанған ыдыстар мен орамаларды бейтараптандыру, залалсыздандыру немесе 

көму әдістері көрсетілуі тиіс. 

Жұмыстардың барлық кешені бойынша қалдықтармен жұмыс істеуге 

болады және қалдықтарды басқару жүйесін көрсету арқылы құрылымдық 

схемасы ұсынылған 2.1 суретте көрсетуге болады. 
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2.1 сурет - Өндіріс және тұтыну қалдықтарымен жұмыс істеудің 

құрылымдық сұлбасы 

 

Сұрыптау,кәдеге жарату, тасымалдау және басқа да операциялар ТҚҚ-

ның көптеген түрлерінің құрылымдық байланысына ие болуымен қиын болады. 

Мысалы, тоқыма, сым, тері сияқты қалдықтардың фракциялары талшықты 

құрылымы мен жоғары ілінісуі бар. Нәтижесінде еркін пайда болу дәрежесі 

жоғарылайды және өзектер арасында 0,2...0,3 қашықтық бар қозғалмайтын 

торлар арқылы қалдықтардың төгілуі төмендейді. Бұдан басқа, көлденең 

жазықтыққа 70° дейін көлбеу металл қабырғаларға қалдықтардың 

жабысқақтығы артады. 

Қатты қалдықтар қалдықтармен жұмыс істеу процесін қиындататын 

бірқатар қасиеттерге ие (19. 4 сурет): сусымалдылықтың жоғалуына және 

қалдықтардың тығыздалуына әкелетін қадағалану; абразивтілік (керамика, 

шыны, компост), яғни қатты қалдықтар жанасатын беттердің үйкелу қабілеті; 

металдарға қатысты коррекциялық қабілеті және т. б. 

 

 2.2 Қалдықтарды тасымалдауды регламенттеу 

 

Қайталама шикізатты тасымалдауды регламенттеу Қазақстан 

Республикасында бірқатар нұсқаулықтар, ережелер, басшылық пен стандарттар 

жүзеге асырылады. Осы нормативтік-әдістемелік құжаттардың барлығын екі 

топқа бөлуге болады. 

Өндіріс және тұтыну қалдықтары 

Жинақтау 

Классификация 

Сертификация 

Анализ 

Тасымалдау 

Сақтау 

Есепке алу 

Сұрыптау 

Қалдықтарды басқарудың техникалық әдістері 

Қайта өңдеу Күйдіру Сақтау Өңдеу 



42 
 

Олардың бірі қалдықтарды және қайталама шикізатты тасымалдаудың 

жалпы ережелерін регламенттейді. Мұндай құжаттардың қатарына уытты 

өнеркәсіптік қалдықтарды жинақтау, тасымалдау, залалсыздандыру тәртібін 

(санитарлық ережелер); екінші шикізатты жинау, сақтау, тасымалдау және 

алғашқы өңдеу жөніндегі санитарлық ережелерді; екінші шикізат пен өнімді 

дайындау ұйымдары мен екінші ресурстар кәсіпорындарының қоймаларында 

пайдалана отырып тасымалдау, қабылдау және сақтау жөніндегі басшылықты 

жатқызуға болады. Нормативтік-әдістемелік құжаттардың басқа тобы кез 

келген жүктерді, демек, қалдықтар мен қайталама шикізатты тасымалдаудың 

жалпы ережелерін регламенттейді, бірақ көліктің нақты түріне қатысты: темір 

жол, автомобиль, өзен, теңіз, авиация. 

Осы нормативтік-әдістемелік құжаттардың талаптарына сәйкес 

қалдықтарды және қайталама шикізатты тасымалдау тасымалдау, авариялық 

жағдайларды жасау, қоршаған ортаға, адамдардың денсаулығына, шаруашылық 

және басқа да объектілерге зиян келтіру процесінде оларды жоғалту 

мүмкіндігін болдырмайтын тәсілдермен жүзеге асырылуы тиіс. Ол үшін арнайы 

ыдыс пен қаптама, сондай-ақ арнайы көлік пайдаланылуы тиіс. Бұдан басқа, 

тиісті таңбалау қолданылуы тиіс. 

Қауіпті қалдықтарды тасымалдауға осы көлік түріне арналған 

қолданыстағы ережелерге және қалдықтарды тасымалдауды жүзеге асыратын 

кәсіпорынның басшысы бекіткен нұсқаулықтарға сәйкес арнайы ресімделген 

арнайы жабдықталған көлікпен ғана жол беріледі. 

          Шаруашылық жүргізуші субъектілер қалдықтарды көлік құралына 

тиеуді, оларды тасымалдау мен түсіру процесін регламенттейтін 

нұсқаулықтарды әзірлеуге міндетті.  Қауіптіліктің 1, 2 және 3 сыныптарындағы 

(кластар) қалдықтарды тасымалдау кезінде нұсқаулықтар күзет органдарымен 

келісіледі және өзге де қадағалау органдарымен өзара іс - қимыл жасайды. 

Шаңданатын қалдықтарды тасымалдау кезінде тиеу-түсіру және 

тасымалдау кезінде желмен осы қалдықтардың таралуын болдырмауға кепілдік 

беретін іс-шараларды қарастыру қажет (мысалы, ылғалдандыру, тығыз 

материалмен жабу, қорғау экрандарын орнату және т.б.). 

Қауіптіліктің 1, 2 және 3 сыныптағы қалдықтарын, әдетте, қалдықтарды 

қашықтықтан тиеуге-түсіруге арналған айлабұйымдарды пайдалана отырып, 

арнайы контейнерлерде тасымалдау керек.  Қауіпті қалдықтарды тасымалдауға 

арналған көлік құралдарының тұрағы және оларға қызмет көрсету қоршаған 

ортаны қорғау органдарымен келісілген орындарда бекітілген нұсқаулыққа 

сәйкес жүзеге асырылады. 

Қауіпті қалдықтарды тасымалдауға қалдықтар сертификаты және оларды 

тасымалдауға лицензиясы болған жағдайда ғана жол беріледі. Қалдықтарды 

көлік құралына тиеу сәтінен бастап және оны түсіргенге дейін олармен қауіпсіз 

жұмыс істеу үшін көлік құралы тиесілі көлік кәсіпорны жауапты болады. 

Қауіпті қалдықтарды тасымалдау міндетті сақтандыруға жатады. 

Әлеуетті санитарлық-эпидемиологиялық қауіптілікпен сипатталатын 

қайталама шикізатты тасымалдау үшін пайдаланылатын көлік құралдары 
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қайталама шикізатты дайындаумен айналысатын кәсіпорындардың немесе 

дезинфекциялық қондырғылары бар басқа да қызметтердің күшімен және 

құралдарымен үнемі дезинфекциялануға тиіс. 

Бұл тұрғыда әлеуетті қауіпті қайталама шикізат түрлеріне: 

- табиғи, химиялық және аралас талшықтардан жасалған, бұрын 

пайдалануда болған маталардан, тоқылмаған, тоқылған, тоқылған, тон 

бұйымдарынан тұратын өңделмеген қайталама тоқыма шикізаты (шүберек); 

- үй жағдайында және қоғамдық тамақтану кәсіпорындарында, 

санаториялық және емдеу мекемелерінде жиналатын жануарлардың сүйектері;  

- қатты полимерлік материалдар (бұрын пайдалануда болған пленкалы 

бұйымдар, ыдыстар, құбырлар, линолеум, жыртылған желілер, ширпотреб және 

шаруашылық тұрмыстық бұйымдар және т.б.). 

Жоғарыда аталған қалдықтар түрлерін тамақ немесе ауыл шаруашылығы 

қалдықтарын тасымалдауға арналған жолаушылар көлігінде немесе көлікте 

тасымалдауға жол берілмейді. 
 

 2.3 Қауіпті қалдықтардың трансшекаралық орын ауыстыруына 

қойылатын талаптар 

 

Қауіпті қалдықтарды трансшекаралық тасымалдау Қазақстан 

Республикасының заңнамасына және Қазақстан Республикасы  

ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес жүзеге асырылады.  

Қауіпті және өзге де қалдықтарды заңсыз трансшекаралық тасымалдауды 

есепке алу және жолын кесу мақсатында тасымалдау қалдықтармен жұмыс 

істеу саласындағы уәкілетті орган беретін біржолғы рұқсат негізінде жүзеге 

асырылады. 

Рұқсат осы Заңның, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 

ратификациялаған халықаралық шарттардың талаптары сақталған жағдайда 

беріледі. 

Осы құжаттар қолданылатын қалдықтардың экспорты мынадай шарттар 

сақталған кезде жүзеге асырылуы мүмкін: 

- Қазақстан Республикасы ұйымдарының қалдықтарды экологиялық 

қауіпсіз және тиімді тәсілмен пайдалану немесе көму жөніндегі техникалық 

мүмкіндіктері мен қажетті объектілері немесе қуаттары жоқ; 

- қалдықтар импорттаушы мемлекетте пайдалану үшін шикізат ретінде 

талап етіледі; 

- тиісті қалдықтармен экологиялық қауіпсіз жұмыс істеу тәсілдері 

көрсетілген қалдықтарды пайдалануға немесе көмуге жауап беретін экспортер 

мен импортердің келісім-шарты бар; 

- экспорт мемлекетаралық екі жақты, көп жақты немесе өңірлік 

келісімдерге және қалдықтарды трансшекаралық тасымалдау туралы шарттарға 

сәйкес жүзеге асырылады. 

Қалдықтар импорты мынадай шарттар сақталған кезде жүзеге асырылуы 

мүмкін: 
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- тиісті қалдықтар Қазақстан Республикасында пайдалану үшін шикізат 

ретінде талап етіледі; 

- тиісті қалдықтармен экологиялық қауіпсіз жұмыс істеу тәсілдері мен 

оларды Пайдалануды аяқтау мерзімдері көрсетілген қалдықтарды пайдалануға 

жауап беретін Қазақстан Республикасының экспорттаушысы мен ұйымының 

келісім-шарты бар; 

- экспорттаушы мемлекет Базель конвенциясының тарабы немесе 

Қазақстан Республикасымен қалдықтарды трансшекаралық тасымалдау туралы 

мемлекетаралық екі жақты, көп жақты немесе өңірлік келісімдер мен 

шарттардың қатысушысы болып табылады. 

Бұдан басқа, қауіпті қалдықтардың экспорты-импорты Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік Экологиякомы бұйрығымен бекітілген Қауіпті 

қалдықтарды трансшекаралық (транзиттік) тасымалдауға рұқсаттарды беру 

және жою тәртібін реттейді. 

Қауіпті қалдықтарды трансшекаралық тасымалдауды жүзеге асыру үшін 

ҚР сауда министрлігінің қалдықтардың экспорты мен импортына лицензиясы, 

Қазақстан Республикасының құзыретті органы берген қауіпті қалдықтарды 

трансшекаралық (транзиттік) тасымалдауға рұқсаты және қалдықтардың 

экспорты-импортына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру үшін қажетті өзге 

де құжаттар қажет. 

Қалдықтарды трансшекаралық тасымалдау қаржылық және сақтандыру 

кепілдіктерімен, сондай-ақ өндірушінің өзге де міндеттемелерімен қамтамасыз 

етілуі тиіс. 

Қалдықтарды Қазақстан Республикасының аумағында көму немесе жағу 

мақсатында импорттауға тыйым салынады. Қалдықтарды заңсыз импорттау 

және транзиттеу жағдайларында кәсіпорын қалдықтарды экспорттаушы 

мемлекетке қайтаруды не олардың экологиялық қауіпсіз пайдаланылуын өз 

есебінен қамтамасыз етеді және импортталатын қалдықтарды пайдалану 

кезінде қоршаған табиғи ортаға келтірілген залалды өтеу мақсатында құзыретті 

орган айқындайтын тиісті соманы Қазақстан Республикасының заңнамасында 

белгіленген тәртіппен төлейді. 

 

2.4 Қалдықтарды орналастыруға арналған лимиттерді белгілеу 

тәртібі 

 

ҚР «қалдықтар туралы» Заңына сәйкес қалдықтарды орналастыруға 

лимит деп осы аумақтағы экологиялық жағдайды ескере отырып, қалдықтарды 

орналастыру объектілерінде белгіленген мерзімге белгілі бір тәсілмен 

орналастыруға рұқсат етілетін нақты түрдегі қалдықтардың шекті рұқсат 

етілген саны түсіндіріледі. 

Бұдан әрбір нақты жағдайда лимиттер факторлардың айтарлықтай 

санына, атап айтқанда, қалдықтардың түріне, қалдықтарды орналастыру 

орындарының сипаттамасына, оларды орналастыру тәсілдеріне, өңірдегі 

экологиялық ахуалға және басқа да факторларға байланысты. Бұл ретте 
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экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету айқындаушы өлшем болып 

есептеледі. 

Шекті жағдайда қалдықтарды орналастырудың екі принципті әртүрлі 

тәсілі болуы мүмкін: герметикалық ыдыста және арнайы жабдықталған 

объектіде, қоршаған табиғи ортаға әсер ету іс жүзінде толығымен алынып 

тасталғанда немесе қалдықтар атмосфераға, топыраққа, жер асты және жер үсті 

суларына тікелей әсер етуі мүмкін жердің ашық бедерінде.   

Бірінші жағдайда қалдықтарды орналастырудың рұқсат етілген шекті 

саны (ШРШБШ) қалдықтарды орналастыру объектісінің сыйымдылығы 

(немесе ауданы, қуаты) регламенттелетін болады. Екіншісінде-ШРШБШ 

ауадағы, топырақтағы және судағы зиянды заттардың қолданыстағы ШРШ-на 

сүйене отырып, сондай-ақ өртке қарсы және экологиялық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету, төтенше жағдайлардың туындауын болдырмау мақсатында 

қалдықтарды орналастыру орындарына қойылатын басқа да талаптарға сүйене 

отырып анықталуы тиіс. Қалдықтарды орналастырудың барлық қалған 

тәсілдері олардың арасында аралық орын алады. 

          Қоршаған табиғи ортаға ластаушы заттардың шығарындылары мен 

төгінділерінің нормативтерін, табиғи ресурстарды пайдалану, қалдықтарды 

орналастыру лимиттерін әзірлеу және бекіту тәртібі қалдықтарды орналастыру 

лимиттерін белгілеу тәртібін реттейтін негізгі нормативтік құжат болып 

табылады. Қазақстан Республикасы  осы құжатқа сәйкес қалдықтарды 

орналастыру лимиттері оларды орналастыру орнын, бөлінетін алаңның шекті 

мөлшерін (қоймалауға арналған көлемдерді), қалдықтарды сақтау тәсілдері мен 

шарттарын және қоршаған ортаның жай-күйіне және халықтың өмір сүру 

жағдайына теріс әсерді болдырмауға немесе шектеуге байланысты басқа да 

көрсеткіштерді белгілейді. Лимиттерді Қазақстан Республикасының экология 

министрлігінің нақты кәсіпорындарына және қоршаған табиғи ортаны қорғау 

саласындағы басқа да арнайы уәкілетті органдар өздерінің құзыретіне сәйкес 

белгілейді. 

           Лимиттерді белгілеу кезінде шикізатты ұтымды және кешенді пайдалану 

және қоршаған табиғи ортаны қорғау саласындағы ғылым мен техниканың 

озық жетістіктері, кәсіпорындардың, мекемелер мен ұйымдардың техникалық-

экономикалық мүмкіндіктері, аумақтардың табиғи-климаттық ерекшеліктері 

ескерілуге тиіс.  

         Қоршаған табиғи ортаға ластаушы заттардың шығарындылары мен 

төгінділері бойынша лимиттер мен экологиялық нормативтердің жобаларын 

кәсіпорындар жергілікті өзін-өзі басқару органдары мен ғылыми ұйымдардың 

ұсыныстарын ескере отырып әзірлейді. 

«Қалдықтар туралы» ҚР Заңына сәйкес қалдықтарды орналастыруға 

арналған лимиттер жобаларын қоршаған ортаға шекті жол берілетін әсер ету 

нормаларын ескере отырып, кәсіпорындар әзірлейді, ал қалдықтармен жұмыс 

істеу саласындағы уәкілетті Республикалық атқарушы билік органдары 

белгілейді. 
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Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының көптеген субъектілерінде 

қолданысқа енгізілген Қазақстан Республикасында өндіріс және тұтыну 

қалдықтарымен жұмыс істеудің уақытша ережелері негізінде өңірлік 

нормативтік-құқықтық құжаттар әзірленді. 

Көптеген өңірлерде қалыптасқан қалдықтарды орналастыру лимиттерін 

белгілеу тәртібі шаруашылық саласындағы кәсіпорындардың қалдықтарды 

түгендеу жөніндегі материалдарды және оларды уақытша орналастыру 

орындарын қалдықтарды орналастыру лимиттерінің жобасы түрінде 

дайындауға; осы материалдарды қоршаған ортаны қорғау саласындағы арнайы 

уәкілетті органдармен келісуге; қалдықтарды көму немесе уақытша сақтау 

орындарында іс жүзінде орналастыру жоспарланып отырған қалдықтардың 

мөлшерін лимиттер шегінде орналастыруға рұқсат алуға негізделеді.  

Бұзушылықтар анықталған немесе қажетті құжаттар болмаған жағдайда 

табиғат қорғау органдары Қалдықтардың тиісті көлемін кейіннен қалдықтарды 

орналастырғаны үшін төлем мөлшерін 5-тен 25 есеге дейін индекстей отырып, 

лимиттен тыс санатқа есептейді. 

Лимиттер белгіленетін мерзімдер іс жүзінде 1-3 жыл шегінде өзгереді. 

Алайда бір жылдан астам мерзімге лимиттер белгіленген жағдайда, тиісті 

материалдарды, сондай-ақ жоспарлардың орындалуы туралы есептерді ұсына 

отырып, оларды жыл сайын растау талап етіледі қалдықтардың пайда болу 

деңгейін және олардың қоршаған табиғи ортаға әсерін төмендету жөніндегі іс-

шаралар да талап етіледі. 

Лимиттеу объектілері қоршаған табиғи ортаны қорғау органдары рұқсат 

берген орындарда белгілі бір (уақытша сақтауға) немесе белгісіз уақытқа 

есептегендегі сақтау үшін көму немесе қоймалау жолымен қоршаған табиғи 

ортада орналастыруға жататын пайдаланылмайтын және жойылмайтын 

қалдықтардың көлемі болып табылады. 

Бұл ретте пайдаланылмайтын қалдықтар деп шаруашылық және 

тұрмыстық қызмет процесінде пайда болатын және қайталама шикізат ретінде 

қолданылмайтын өндіріс пен тұтынудың қатты, паста тәрізді және сұйық 

қалдықтары (радиоактивті қалдықтарды, бағалы металдар қалдықтарын және 

олармен жұмыс істеу арнайы нормативтік құжаттармен регламенттелетін басқа 

да қалдықтарды қоспағанда) түсініледі. 

Арнайы жабдықталған орындарға және қалдықтарды орналастыру 

объектілеріне: 

- қалдықтарды және өндірістік қоқыстарды алдын ала жинау үшін 

контейнерлермен, жәшіктермен, бөшкелермен, қаптармен және басқа да шағын 

сыйымдылықтармен жабдықталған алаңдарды білдіретін Өндіріс қалдықтарын 

алдын ала жинау орындары (цехішілік, өндірісішілік); 

- қалдықтарды қайта өңдеу, қайталама шикізат ретінде өткізу, көму үшін 

кейіннен әкету мақсатында қалдықтарды белгілі бір уақыт ішінде жинақтауға 

және күтіп-ұстауға арналған қалдықтарды жинақтау мен уақытша сақтаудың 

арнайы жабдықталған объектілері (арнайы жабдықталған ашық және 

қалқалармен жарақтандырылған алаңдар, қоймалар мен ангарлар, шлам 
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сақтағыштар, тұндырғыш тоғандар, буландырғыштар тоғандары, жер үсті 

резервуарлары мен ыдыстар, жер бедерінің жер үсті резервуарлары мен 

ыдыстары, экологиялық талаптардың сақталуын қамтамасыз ету үшін, 

қоршаған табиғи ортаны қалдықтардың әсерінен қорғаудың басқа да 

қарапайым құралдары); 

- шикізатты өндірудің және физикалық-химиялық өңдеудің қатты ірі 

көлемді қалдықтарын (пайдалы қазбаларды өндіру және байыту, 

металлургиялық өндіріс қалдықтарын, минералдық тыңайтқыштар, ТЭС 

күлдері мен қождарын өндіру қалдықтарын) белгілі бір мерзімге қоймалау үшін 

арнайы жабдықталған орындар; 

- улы өнеркәсіптік қалдықтардың полигондары мен үйінділері;  

- ҚТҚ полигондары мен үйінділері. 

Лимиттерді белгілеу табиғат қорғау органдарымен келісілген 

қалдықтарды лимиттен тыс орналастыру мүмкіндігін жоққа шығармайды, бірақ 

көтеру коэффициенттерінің көмегімен тиісті нормативтік құжаттарда 

белгіленетін неғұрлым жоғары төлемақы нормативтері шарттарында. 

Қалдықтарды орналастыру лимиттерінің жобаларын ресімдеу бойынша 

әдістемелік ұсынымдар мен үлгі қалдықтардың пайда болу нормативтері мен 

орналастыру лимиттерінің жобаларын ресімдеу жөніндегі ұсынымдарда. 

Осы ұсынымдарға сәйкес қалдықтарды орналастыру лимиттерінің 

жобасы:  

- титул парағы;  

- орындаушылар туралы мәліметтер;  

- аннотация;  

- мазмұны; 

- кіріспе;  

- кәсіпорын туралы жалпы мәліметтер; қалдықтардың пайда болу көзі 

ретінде кәсіпорынның өндірістік үдерістерінің сипаттамасы; 

- жалға алушылар туралы мәліметтер; қалдықтардың пайда болу көлемін 

есептеу және негіздеу;  

- қалдықтардың қауіптілік класын анықтау; кәсіпорынның құрылымдық 

бөлімшелерінде пайда болатын қалдықтардың және оларды сақтау 

орындарының сипаттамасы;  

- кәсіпорын аумағында қалдықтарды уақытша жинақтау көлемін және 

оларды шығару мерзімділігін негіздеу; қалдықтарды орналастыру 

объектілерінің сипаттамасы;  

- кәсіпорын бойынша жалпы өндіріс және тұтыну қалдықтарының тізімі, 

сипаттамасы және массасы; қалдықтардың қоршаған ортаға әсерін бағалау; 

ықтимал авариялық жағдай туралы мәліметтер; кәсіпорын аумағында 

қалдықтардың қауіпсіз айналымын бақылау; 

- пайда болған қалдықтардың қоршаған ортаның жай-күйіне әсерін 

төмендетуге бағытталған іс-шаралар және қалдықтарды орналастыру лимиттері 

бойынша ұсыныстар. 



48 
 

Мұндай құжатты дайындауды ақпараттық қамтамасыз ету үшін 

әдістемелік ұсынымдарда лимиттерді дайындау үшін негіз болып табылатын 

тиісті кестелерді толтыру ұсынылады. 

Ұсынылатын материалдар мен толтырылған кестелердің көлемін 

кәсіпорындардың санатына қарай саралау ұсынылады. Кәсіпорын неғұрлым аз 

болса, онда өз өндірісінде пайда болатын қауіптіліктің 1 және 2 сыныптарының 

қалдықтары болмаған жағдайда ұсынылған нысандар, кестелер мен құжаттар 

саны соғұрлым аз болуы мүмкін. 

Осылайша, қазіргі уақытта қалыптасқан лимиттерді белгілеу жүйесі 

қалдықтарды қоршаған табиғи ортада орналастыруға рұқсат беру жүйесінің 

ажырамас құрамдас бөлігі болып табылады. Оның мақсаты-есеп пен 

экологиялық бақылауды жүзеге асыру, қалдықтарды орналастыруға шектеу 

қою және осындай орналастыру үшін экологиялық қорларға төлемдерді 

есептеуді нормативтік қамтамасыз ету. 

 

2.5 Қалдықтардың түзілуін нормалау 

 

«Өндіріс және тұтыну қалдықтары туралы «ҚР Заңына сәйкес 

қалдықтардың пайда болу нормативі» деп өнімнің бірлігін өндіру кезінде нақты 

түрдегі қалдықтардың белгіленген саны түсініледі.  

Бұл қалдықтар саны, әдетте, қандай да бір нормативтік-техникалық 

құжатпен-МЕМСТпен, ОСТпен, ТШ және т. б. регламенттеледі.  

Шикізат сапасы өзгерген кезде қалдықтардың түзілу нормативтері өзгеруі 

мүмкін, ал технология өзгерген кезде түзілетін қалдықтардың түрі де өзгеруі 

мүмкін. 

«Өндіріс және тұтыну қалдықтары туралы» федералды Заңмен 

регламенттелетін қалдықтардың түзілуін нормалауға қойылатын негізгі 

талаптар келесіге негізделеді.  

Қалдықтардың пайда болу нормативтері қоршаған табиғи ортаны және 

адам денсаулығын қорғауды қамтамасыз ету, қалдықтардың пайда болу санын 

азайту мақсатында қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы қызметті жүзеге 

асыратын заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлерге белгіленеді. 

Қалдықтардың түзілу нормативтері бұзылған кезде жеке кәсіпкерлер мен 

заңды тұлғалардың қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы қызметі Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес шектелуі, тоқтатыла тұруы немесе 

тоқтатылуы мүмкін. 

Республикалық деңгейде қалдықтардың түзілу нормативтерін белгілеу 

тәртібі қазіргі уақытта ештеңе регламенттелмейді.  

Сонымен қатар экологиялық бақылауды жүзеге асыру және қалдықтарды 

орналастыру лимиттерін белгілеу практикасында бұл көрсеткіштің 

сараптамасына үлкен көңіл бөлінеді. Бұл кәсіпорындарда қауіпті тұтыну 

қалдықтарының, пайдаланылған ыдыстар мен орамалардың пайда болуына, 

сондай-ақ ҚТҚ жинақталуына ерекше шамада қатысты. 
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Бұл жұмысты жүргізу ең алдымен осындай қалдықтарды қоршаған 

табиғи ортаға рұқсатсыз лақтыру немесе оларды ҚТҚ құрамында жою 

жағдайларын анықтау тұрғысынан жүзеге асырылады.  

Осы жұмысты жүзеге асыру үшін шартты нормативтер ретінде өндіріс 

қалдықтарының пайда болуының үлестік көрсеткіштері және кейіннен көмуге 

немесе қайталама шикізат ретінде пайдалануға арналған тұтыну қалдықтарын 

жинаудың ұсынылатын нормативтері пайдаланылады.  

Мұндай деректер, атап айтқанда, өндіріс және тұтыну қалдықтарының 

пайда болуының үлестік көрсеткіштерінің жинағында, Қазақстан 

Республикасының Экология министрлігі және мемлекеттік экологиялық 

бақылауды жүзеге асыру, қалдықтардың пайда болуын нормалау және оларды 

орналастыру лимиттерін белгілеу кезінде анықтамалық басшылық ретінде 

пайдалану үшін ұсынылған. 

 

2.6 Қалдықтарды орналастырғаны үшін төлемдер 
 

Қазақстанда қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы экологиялық 

реттеудің негізгі шарасы пайдаланылмайтын қалдықтарды орналастырғаны 

үшін төлемдер болып табылады. Төлем мөлшері қалдықтардың қауіптілік 

сыныбымен, әрбір өңірдегі экологиялық ахуалмен, елді мекендердің 

шекарасынан үш километрлік аймақ ішінде немесе одан тыс жерлерде 

қалдықтарды орналастыру орындарының орналасуымен, қалдықтардың 

қоршаған ортаға әсерін болдырмау немесе төмендету бөлігінде қабылданған 

табиғат қорғау шараларының дәрежесімен, қалдықтарды орналастыру 

объектілерінің кәсіпорын аумағында немесе одан тыс жерде орналасуымен 

(қалдықтарды кәсіпорындардың өз аумағында орналастыру кезінде төлемдер 

базалық төлемнен 30% мөлшерінде белгіленеді) айқындалады. 

Қалдықтарды лимиттен тыс орналастыру кезінде төлем мөлшері бес есе 

артады. Рұқсат етілмеген орналастыру кезінде барлық қалдықтар лимиттен тыс 

ретінде жіктеледі және бұдан басқа оларға қосымша бес есе арттыру 

коэффициенті қолданылады. 

Белгіленген лимиттер шегінде қалдықтарды орналастырғаны үшін 

төлемдер өнімнің өзіндік құнына есептеледі; қалдықтарды лимиттен тыс және 

рұқсатсыз орналастырғаны үшін төлемдер пайда есебінен төленуі тиіс. 

Табиғат қорғау іс-шараларын жүзеге асыратын кәсіпорындар үшін 

төлемдер мөлшері осы мақсаттарға жұмсаған шығындар шегінде төмендетілуі 

мүмкін.  

Экономикалық реттеу шаралары ретінде қалдықтарды орналастырғаны 

үшін төлемдердің тиімділігі соңғы жылдары айтарлықтай төмендеді, бұл 

инфляция қарқынымен салыстырғанда төлемдер мөлшерін индекстеу 

қарқынының артта қалуымен байланысты. 2000 жылға арналған есепте мұндай 

артта қалу алты есе болды.  

Қалдықтармен жұмыс істеуді экономикалық реттеудің тағы бір шарасы 

Қазақстан Республикасында кәдеге жаратылмайтын өнеркәсіптік қалдықтарды 
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көмуге арналған полигондардың, тұрмыстық қалдықтар полигондарының және 

қоқыс өңдейтін кәсіпорындардың жерлерін салықтан босату нысанында әрекет 

етеді.  

Сондай-ақ қалдықтардың қоршаған ортаға әсер етуінен келтірілген 

залалды өтеу, сондай-ақ қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы экологиялық 

нормаларды бұзғаны үшін айыппұл салу туралы талап қою жүйесі әрекет етеді. 

Қалдықтармен қызметті экономикалық ынталандыру Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.  

Қалдықтармен қызметті экономикалық ынталандыру: 

- қалдықсыз немесе қалдықсыз технологияларды енгізу жөніндегі 

қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалардың қалдықтарды 

орналастырғаны үшін төлем мөлшерін төмендету; 

- қалдықтарды залалсыздандыруға және (немесе) кәдеге жаратуға 

байланысты негізгі өндірістік қорлардың жедел амортизациясын қолдану;  

- республикалық бюджет қаражаты есебінен қалдықтарды кәдеге жарату 

және орналастыру бойынша жобаларды іске асыру. 

Экономикалық реттеудің басқа шаралары арасында федералдық және 

басқа да экологиялық қорлардың қаражаты есебінен несие және жеңілдікті 

несиелер қолданылады, алайда олардың ауқымы әлі аз. 

 

2.7 Қалдықтармен жұмыс істеуді мемлекеттік бақылау 

 

Қалдықтармен жұмыс істеуді мемлекеттік бақылау. 

Қалдықтармен жұмыс істеуді мемлекеттік бақылауды қалдықтармен 

жұмыс істеу саласындағы уәкілетті орган, санитарлық-эпидемиологиялық 

қызметтің мемлекеттік органдары және өзге де мемлекеттік органдар өз 

құзыреті шегінде жүзеге асырады. 

Қалдықтармен жұмыс істеуді мемлекеттік бақылау: 

- қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы экологиялық, санитарлық-

эпидемиологиялық және өзге де талаптардың орындалуына; 

- қалдықтарды халықаралық тасымалдауға қойылатын талаптардың 

сақталуына; - қауіпті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі қызметті жүзеге 

асыру шарттарының сақталуына; 

- қалдықтармен жұмыс істеу кезінде туындайтын төтенше жағдайлардың 

алдын алу және оларды жою талаптарының сақталуына; 

- қалдықтарды тасымалдау талаптары мен ережелерінің сақталуына;  

қосымша шикізат көздері ретінде қалдықтардың санын азайту және 

қалдықтарды шаруашылық айналымға тарту жөніндегі іс-шаралардың 

орындалуын бақылау; 

- қалдықтармен жұмыс істеу саласында берілетін ақпараттың және 

қалдықтар туралы есептіліктің дұрыстығына; 

- қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы Қазақстан Республикасының 

заңнамасын бұзушылықтарды жою бойынша шаралар қабылдау.  
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Қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы қызметті мемлекеттік 

бақылауды жүзеге асыратын органдардың шешімдеріне Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы 

мүмкін. 

Қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы өндірістік бақылау. 

Өндірістік бақылауды қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы қызметті 

жүзеге асыратын қалдықтардың иелері - заңды тұлғалар жүргізеді. 

Өндірістік бақылауды жүргізу тәртібін қалдықтармен жұмыс істеу 

саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшелерімен келісім бойынша 

қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы қызметті жүзеге асыратын заңды 

тұлғалар айқындайды. 

Қауіпті қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы қызметті жүзеге 

асыратын заңды тұлғалар өндірістік бақылау жөніндегі штаттық персонал 

құруға және уәкілетті органдардың талабы бойынша тиісті зертханалар құруға 

құқылы. 

Қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы қоғамдық бақылау. 

Қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы қоғамдық бақылауды қоғамдық 

бірлестіктер олардың бастамасы, жеке және заңды тұлғалармен, қалдықтармен 

жұмыс істеу саласындағы уәкілетті органдармен жасалған шарттар бойынша 

жүзеге асырады. 

Қалдықтармен жұмыс істеу саласында қоғамдық бақылауды жүргізу 

тәртібін олардың жарғыларына сәйкес қоғамдық бірлестіктер айқындайды. 

 

2.8 Қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі қызметті лицензиялау 

 

Қауіпті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға 

лицензия қызметті жүзеге асыратын өндірушілерге және басқа да тұлғаларға 

қауіпті қалдықтармен жұмыс істеу құқығын береді. 

Қауіпті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға 

лицензияны қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы уәкілетті орган береді. 

Қауіпті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі қызметке лицензия алу 

үшін қойылатын талаптар. 

Қауіпті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға 

лицензия алу үшін мынадай талаптар қойылады: 

- қауіпті қалдықтармен жұмыс істеуге арналған орындардың, 

технологиялар мен жабдықтардың қоршаған ортаны қорғау қағидаттарына 

сәйкестігі;  

- қауіпті қалдықтармен жұмыс істеу бойынша жұмыс істейтіндердің 

қажетті біліктілігінің, білімінің және дағдыларының болуы;  

- үшінші тұлғаларға зиян келтіру мүмкіндігімен байланысты иесінің 

азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру бойынша апат болған 

жағдайда сақтандыру полисінің болуы. 
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Қауіпті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі қызметке лицензия 

беруден бас тарту. 

Қауіпті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі қызметке лицензия беруден 

Қазақстан Республикасының Лицензиялау туралы заңнамасында көзделген 

негіздер бойынша бас тартылуы мүмкін. 

Қауіпті қалдықтармен жұмыс істеуге арналған лицензияның 

қолданылуын тоқтата тұру және қайтарып алу. 

Қауіпті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі қызметке лицензия беретін 

қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы уәкілетті орган лицензия иесіне бұл 

туралы алдын ала хабарлап, лицензияның қолданылуын тоқтата тұруы немесе 

оны кері қайтарып алуы мүмкін: 

- лицензия алу кезінде жалған ақпарат беру; 

- осы Заңның талаптарын бұза отырып қызметті жүзеге асыру; 

- орындау мазмұнындағы талаптарды лицензиат лицензиялар; 

- азаматтардың денсаулығы мен мүлкіне зиян келтіруі мүмкін және 

заңнаманың өзге де бұзушылықтары. 

Қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы уәкілетті орган лицензияның 

қолданылуы кезеңінде иесінің қызметінің біліктілік талаптарына және осы 

Заңның талаптарына сәйкестігіне экологиялық аудит жүргізуді талап ете алады. 

Азаматтардың қалдықтарға берілген рұқсаттар және қауіпті 

қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі қызметке берілген лицензиялар туралы 

ақпараты.  

Қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы уәкілетті орган қалдықтарға 

рұқсат және қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі қызметке лицензия берілген 

күннен бастап бір ай ішінде олар туралы бұқаралық ақпарат құралдары арқылы 

халықты хабардар етеді. 

 

 3  Қалдықтарды ауыл шаруашылығында кәдеге жарату  

 

Орасан шығындарға, прогрессивті заңнамаға және халық арасында 

қоршаған ортаны зиянды шығарындылар мен өндіріс пен тұтыну 

қалдықтарынан қорғауға бағытталған үлкен тәрбиелік жұмыстарға қарамастан, 

шаруашылық жүргізу мен технологиялық процестерді құрудың бұрынғы 

принциптерін сақтай отырып, әлемдегі жағдайды өзгерту мүмкін емес.  

Мамандардың бағалауы бойынша қоршаған ортаның ластануынан 

көптеген елдерде орташа жылдық залал жалпы ұлттық өнімнің 3-5%-ын 

құрайды.  

Сонымен қатар, отандық және шетелдік тәжірибе: табиғатты қорғау 

қызметіне уақтылы инвестициялар қоғамның келтірілген зиянның орнын 

толтыруға жұмсайтын қаражаттан бірнеше есе аз болуы мүмкін деп сендіреді. 

Бұл мақсаттарға күрделі салымдар кейбір бағалаулар бойынша тұтастай 

алғанда халық шаруашылығына қарағанда 1,3 есе жылдам өтеледі. Аз 

қалдықты ресурс үнемдеуші технологиялардың өтелу мерзімі бір жылдан бес 

жылға дейін құрайды, бұл дайын өнімнің өзіндік құнындағы шикізат пен 
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материалдар құнының үлкен үлесімен түсіндіріледі. Сондықтан, ресурстардың 

шығынын қысқарту экономикалық және экологиялық әсерлер береді. 

 

          3.1 Ресурс үнемдеуші технологиялық процестер  

 

Шикізатты кешенді қайта өңдеу және қалдықтарды пайдалану кезіндегі 

ресурс үнемдеу резервтері өте маңызды. Қайталама шикізаттан жасалған 

алюминий өндірісінің энергия сыйымдылығы бастапқы шикізаттан 20 есе 

төмен, ал болаттан 4 есе төмен. Мұнай өңдеуде төмен әлеуетті жылу 

шығарындылары жұмсалатын энергияның 80%, ал жылу энергетикасында - 50-

70% ын құрайды.  Энергия үнемдеу мен қоршаған ортаның ластануы 

арасындағы тығыз байланыс бар сондықтан өнімнің материал сыйымдылығы 

сияқты энергия сыйымдылығын төмендету елеулі экологиялық әсер береді. 

Шаруашылық циклында: өндіру - өңдеу - тұтыну - кәдеге жарату 

шығындардың орнын толтыру - негізінен өндірілген бастапқы материалдық 

ресурстар есебінен жүзеге асырылады. Қазіргі уақытта ВМР болат өндіру 

кезінде 30%, қағаз өндіру кезінде 25%, түсті металдар өндіру кезінде 20% 

құрайды. Сонымен бірге қайталама шикізатты қайта өңдеу үшін қажетті 

күрделі салымдар бастапқы шикізаттан өнім алуға қарағанда шамамен төрт есе 

аз. 

Әлбетте, шикізат пен энергетикалық ресурстарды жинақтайтын және 

сонымен бірге өнімнің жоғары сапасын қамтамасыз ететін қалдықсыз 

технологиялық процестерге қаражат салу қажет. 

Ресурс үнемдейтін технология - қалдықтарды барынша азайтып, нақты 

ЖМР-ға қайта өңделетін өндірісті ұйымдастыру. БҰҰ-ның аз қалдықсыз 

технология жөніндегі Еуропалық Экологиялық комиссиясының анықтамасы 

бойынша қалдықсыз технология - бұл «шикізат ресурстары - өндіріс - тұтыну-

ҚМР» циклінде шикізат пен энергия неғұрлым ұтымды және кешенді 

пайдаланылатын өнім өндірісінің тәсілі. Бұл ретте қоршаған ортаға кез келген 

әсер оның қалыпты жұмыс істеуін бұзбайды. Толық цикл тұтыну сатысын да 

қамтиды. Ресурс үнемдеуші технология кезінде тұйық материалдық және 

энергетикалық ағындары бар оңтайлы технологиялық схемалар жасау 

болжанады. Алайда барлық өндірістер үшін ресурстарды ұтымды 

пайдаланудың өнеркәсіптік технологиялары әзірленбеген, бұл үшін 

экономикалық және заңдық алғышарттар жасалмаған. Мұндай міндет шешілуі 

тиіс және шешілетін болады, өйткені мұндай тәсілге балама бүгінде жоқ. 

Ресурс үнемдеуші технологиялар: 

- қалдықтарды шығару арқылы қоршаған ортаға келтірілген шығын 

мөлшерін төмендету. Мысалы, құрамында титан бар концентраттарды 

металлургиялық қайта өңдеудің сұйық және қатты хлорлы қалдықтарын кәдеге 

жарату қоршаған ортаға хлордың шығарылуын 45% төмендетуге мүмкіндік 

береді; 

- қалдықтарды жинайтын жер көлемін азайту; 
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- қалдықтардағы ЖМР пайдаланбауын "өтейтін" бастапқы шикізатты 

өңдеуден қоршаған ортаның ластануын, сондай-ақ қайталама энергетикалық 

ресурстардағы (ДЭР) жылуды азайту. Мәселен, металлургиялық және 

химиялық кәсіпорындарда күкірт диоксидін кәдеге жарату қоршаған ортаның 

ластануын азайтып қана қоймай, күкіртті өндіруді қысқартуға мүмкіндік 

береді. 

Полимерлік қалдықтарды циклге барынша толық тарту өте маңызды, 

өйткені ол мұнай мен газ шығынын полимерлер синтезіне азайтуға мүмкіндік 

беріп қана қоймай, қоршаған ортаға жүктемені төмендетеді, өйткені 

атмосфералық жағдайларда полимерлер өте баяу ыдырайды; 

- қоршаған ортаның термиялық ластануын төмендету (ДЭР қолданған 

жағдайда); 

- бастапқы шикізатты пайдаланумен салыстырғанда қайталама 

ресурстардан өнім өндіру кезінде қоршаған ортаға шығарындыны қысқарту 

(технологиялық тізбектен бірқатар буындарды алып тастау есебінен). Мысалы, 

металл сынығынан 1 т болатты балқыту кезінде, оның темір рудасынан 

өндіруімен салыстырғанда атмосфералық ауаның ластануы 86%, суды 

пайдалану - 40% - ға азаяды, қатты қалдықтардың көлемі 97% - ға қысқарады; 

картон немесе макулатурадан қағаз өндіру кезінде атмосфераның ластануы 

37%, судың ластануы 25-44% азаяды;  

- электр станцияларында, қазандықтарда, өнеркәсіптік пештерде 

жағылатын отын мөлшерін қысқарту және тиісінше отынның үнемделген 

эквивалентті мөлшерінің жану өнімдерімен, сондай-ақ оны өндірумен, 

дайындаумен және тасымалдаумен байланысты ластану көлемін азайту. 

Халық шаруашылығының барлық салаларында ресурс үнемдейтін 

технологияларды кеңінен қолдану елдегі экологиялық жағдайды жақсартудың 

шешуші факторына айналуы мүмкін. Бұл технологиялар қысқа мерзімде ақтала 

отырып, бастапқы шикізат бірлігіне есептегенде түпкілікті өнімнің ең көп 

шығуын қамтамасыз ете алады, ал мұндай процестерді автоматтандырудың 

жоғары дәрежесін ескере отырып және еңбек шығыны бірлігіне есептегенде. 

Қоршаған ортаны қорғаудың неғұрлым өнімді тәсілі жаңа ресурс 

үнемдеуші технологияларды құру болып табылатындығына қарамастан, ескі 

технологиялар да табиғи ресурстарды үнемдеудің елеулі резервтеріне ие: 

- соңғы өнімнің сапасын өзгертпестен, қалдықтардан аз болатын 

бастапқы шикізатты анағұрлым жетілдірілген етіп ауыстыру. Мысалы, бояу 

өндірісінде органикалық еріткіштер негізіндегі бояулардың орнына су  

сұйылтатын бояуларды қолдану; 

- соңғы өнімнің тұтынушылық қасиеттері нашарламай өзгеруі. Мысалы, 

құрамында уытты өнімдер бар полимердің орнына қағаз негізді жабысқақ 

аппликация жасау үшін қолдану; 

- өнімді дайындаудың технологиялық процесінің өзгеруі. Осылайша, 

жабдықтың үздіксіз жұмысын ұйымдастыру кезеңділіктің орнына жабдықты 

қайта тиеу және аралық өнімдерді тасымалдау процесінде атмосфераға 

қалдықтар мен шығарындыларды күрт қысқартады; 
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- жабдықтарды жетілдіру. Мысалы, майлаушы салқындатқыш 

сұйықтықтарды жинау және тазартудың анағұрлым жетілдірілген жүйелерін 

қолдану, табақты және орамды материалдардан жасалған бөлшектерді барынша 

тиімді бояуға және кесуге мүмкіндік беретін ЭЕМ қолдану; 

- қалдықтардың, оның ішінде ақаудың санын азайтуды қамтамасыз ететін 

жабдықтарды пайдалану мен қызмет көрсетуді жетілдіру. Мысалы, құралды 

уақтылы қайрау, жоспарлы-алдын алу шараларын ұйымдастыру және жұмыс 

ортасының авариялық шығарындыларын болдырмайтын жөндеулер.  

Барлық жағдайларда өндіріс қалдықтары алынып тасталатын немесе 

азайтылатын тәсіл қалдықтарды өңдеуге, залалсыздандыруға немесе көмуге 

бағытталған техникалық саясатпен салыстырғанда басым болуы тиіс. Қоршаған 

ортаны қалдықтардан қорғау ісіндегі басымдықтар туралы айта отырып, 

оларды жоюдың түрлі тәсілдерін осы тәртіпте орналастыру керек: 

- олардың пайда болу көздерінде ластануды болдырмау немесе азайту; 

- өндіріс қалдықтарын пайдалану; 

- қалдықтарды адам мен табиғат үшін қауіпсіз жағдайға көшіру; 

- қалдықтарды толығымен қауіпсіз контейнерлерде көму. 

Белгілі болғандай, маңызды ғылыми-техникалық шешімдер ғылым 

тоғысындағы. Ресурс үнемдеуші технологияларды әзірлеу бұл мағынада 

ерекшелік болып табылмайды. Оң нәтижелер (тұтынылатын шикізат көлемінің 

қысқаруы, оны өңдеудің кешенділігі, аз қалдығы, экологиялығы) тау-кен-химия 

өндірісінің химиялық және химиялық-биологиялық процестерінің жаңа 

технологияларын әзірлеу мысалында оңай бақыланады. 

Пиролиздерге Көмірді байыту әдістері (АҚШ), мыс кендерін өндірудің 

химиялық әдістері, байытудың химиялық әдістері (Ресей); натрий гуматын 

алумен шымтезек және қоңыр көмірді сілтілі өңдеу әдісі - ауыл шаруашылығы 

өсімдіктерінің өсуінің физиологиялық белсенді стимуляторы (Ресей) және т. б. 

мысал бола алады.   

Химиялық технологиялар минералды шикізатты терең қайта құру үшін 

негіз жасайды. Бұл ерекшелік неғұрлым күрделі химия-биологиялық 

процестерге көшуіне қарай жарқын көрінеді.   

Шикізатқа әсер ету химиялық технологиялар сияқты молекулалық емес, 

субатомдық деңгейде жүзеге асырылады.   

Химиялық-биологиялық технологиялардың мысалдары: мыс, қорғасын, 

мырыш (АҚШ) ала отырып, кендерден металдарды бактериялық шаймалау; 

уран, хром, селен, ванадий, вольфрам, молибден (АҚШ) ала отырып, сарқынды 

сулардан бағалы металдарды бактериялық айыру; тас көмірден органикалық 

және бейорганикалық күкіртті бактериялық шаймалау; жасанды топырақ 

жасауды білдіретін (Ресей) полимәдениеттің (микроорганизмдер 

ассоциациясымен) әсері арқылы қоңыр көмірден құрамында суспензий бар 

гумустарды биологиялық алу.); су мен топырақты мұнай өнімдерімен 

ластанудан бактериялық тазарту әдістері (Ұлыбритания, Ресей).  
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Тау-кен өндірісінде жаңа технологияларды жүйелі пайдалану пайда 

болатын қалдықтар санын және дайын өнім өндіруге жұмсалатын шығындарды 

күрт қысқартуға мүмкіндік береді. 

 

 3.2 Аумақтық-өнеркәсіптік кешендер жағдайында шикізат пен 

материалдарды кешенді пайдалану 
 

Минералды шикізаттың табиғаты оны кешенді өңдеу қажеттілігін 

тудырады. Шикізатты барынша толық пайдалану тек қана бірнеше өңдеуші 

кәсіпорындарды бірыңғай құрылымға біріктірген кезде ғана мүмкін болады. 

Демек, шикізат ресурстарын ұтымды пайдалану үшін әртүрлі салалардың 

кәсіпорындарынан тұратын аумақтық салааралық өндірістік бірлестіктерді құру 

қажет. 

Бұл ретте шикізатты өңдеудің дәйекті сатылары (мысалы, кеннен 

шойынды балқыту және шойынды болатқа ауыстыру, одан әрі болаттан 

жасалған қандай да бір дайын бұйымдарды өндіру) немесе бір-біріне қатысты 

қосалқы рөл атқаратын (мысалы, жанама өнімдерді өңдеу, буып-түю заттарын 

өндіру және т.б.) болып табылатын өнеркәсіптің әртүрлі салаларындағы 

өндірістердің бірыңғай кешеніне қосылыс болады. 

Табиғи ресурстарды пайдалану жөніндегі кәсіпорындарды біріктіру 

қажеттілігі туралы мәселені былайша сипаттауға болады: 

 -  өнеркәсіптік аймақ аумағының шегінде ұқсас технологиялық үйлесімде 

кәсіпорындарды географиялық топтастыру; 

 - шикізаттың, қалдықтардың және өндірістің жанама өнімдерінің 

қозғалыс бағыттарын ескере отырып, өнеркәсіптік кәсіпорындардың 

орналасуы; 

 - өндірістік процестерді технологиялық біріктіру (энергетикалық, 

шикізат және т. б.); 

 - өндіріс өнімдерімен өзара алмасу жолымен өндірістердің 

экономикалық үйлесімі; 

 -  қажет болған жағдайларда жалпы энергетикалық, көліктік, сұрыптау 

және тарату станцияларын ұйымдастыру; 

 -  барлық өндірістер үшін ортақ инфрақұрылым құру. 

Әртүрлі өндірістерді біріктіру жолымен қолда бар ресурстарды кешенді 

пайдалану бір өндірістің қалдықтарын екіншісіне бастапқы шикізат ретінде 

пайдалануға мүмкіндік береді. 

Материалдық және энергетикалық ресурстарды қайта өңдеуге өңірлік 

тәсіл шикізат, материалдар, энергия шығындарының қысқаруына ықпал етеді, 

көлік шығындары мен еңбек шығындарын төмендетеді, пайдаланылатын 

шикізаттан дайындалатын өнімнің ассортиментін кеңейтеді. 

Өңірде өнеркәсіптің әртүрлі салаларындағы кәсіпорындар тобын 

қамтитын аралас өндірістік-шаруашылық жүйелерді құру жалпы 

технологиялық тізбекті қалыптастыру қажеттілігін тудырады. Бұл жағдайда 

аймақтық технологияны әзірлеу мүмкін, ол осы аумақта орналасқан және ең аз 
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шығынмен бастапқы шикізатты барынша пайдалану міндетімен өзара 

байланысты жекелеген өндірістер технологияларының жиынтығын білдіреді. 

Өңірлерге үлкен дербестік берілген қазіргі заманғы саяси жағдай осындай 

техникалық саясатты іске асыру үшін қолайлы алғышарттар жасайды. 

 

 3.3   Қайталама материалдық ресурстарды ұтымды пайдаланудың 

шетелдік тәжірибесі 

 

Адамдар мен қоршаған ортаға қалдықтардың жиналу қаупін және 

шикізат ресурстарын ұтымсыз пайдалануды ескере отырып, көптеген елдер бұл 

мәселеге экономикалық, заңдық, тәрбиелік барлық құралдарды пайдалана 

отырып, елеулі көңіл бөледі. Бұл көптеген елдерге 80-жылдардың ортасында 

қалдықтардың негізгі түрлерін қайта өңдеу ісінде айтарлықтай табыстарға қол 

жеткізуге мүмкіндік берді. 

АҚШ-та мемлекеттік реттеу федералды және штаттық деңгейлерде де 

қалдықтардан қайталама шикізат өндірісін ынталандыруда елеулі рөл атқарады. 

АҚШ үкіметі мен кәсіпорындарының қоршаған ортаны ластанудан қорғауға 

арналған жыл сайынғы шығыстары 90 млрд бұл соманың 60% кәсіпкерлердің 

өздері жұмсайды. Бұл олардың қоғам мен болашақ ұрпақ алдындағы 

борышының жоғары сезімімен ғана емес, елдегі қолданыстағы заңнамалардан 

туындайтын нақты қажеттілікпен түсіндіріледі. АҚШ - та қабылданған қатты 

күрес туралы Заң олардың қайталама материалдарын өндіруге бағыттайды. 

Елде тауар өнімдеріндегі қайталама шикізаттың міндетті ең аз құрамы 

бойынша стандарттар қолданылады. 

Федералдық үкімет қайталама шикізатты тасымалдауға бұрын болған 

кемсітушілік тарифтік ставкаларды алып тастады, қайталама ресурстарды 

пайдалануды көтермелеу үшін материалдардың сорттылық жүйесін өзгертті, 

мемлекеттік қорларға металдарды сатып алу кезінде қайталама шикізаттың 

белгілі бір үлесі туралы шешім қабылдады,осы штаттың аумағында 

өндірілмеген қалдықтарды көмуге тыйым салу туралы заңды қабылдады. 

Кейбір Штаттардың үкіметтері белсенді жұмыс істейді, онда 

қалдықтарды көму үшін жоғары төлем белгіленген, соның нәтижесінде 

қайталама шикізатты тұтыну артты. Нью-Джерси штатында өндіріс жабдығына 

50% салық жеңілдігі туралы заң жобасы қабылданды, онда 50% кем емес 

қайталама материалдары бар өнім дайындалады. 

Қалдықтарды қайта өңдеудің ең маңызды экономикалық ынталандыруы 

кәдеге жарату қалдықтармен күрестің ең арзан тәсілі болып табылатын жағдай 

болып табылады. АҚШ-та жаңа ашық қоқыс үйінділерін ұйымдастыруға 

тыйым салынған, ал барлық экологиялық нормаларды сақтауды ескере отырып, 

қалдықтарды көму және жағу оларды қайталама шикізатқа қайта өңдеуге 

қарағанда үш есе қымбат болады. 

БЭЖ елдеріндегі қалдықтар мәселесіне көп көңіл бөлінеді, олардың 

стратегиясы: 

- қалдықтардың түзілуін болдырмау; 
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- қалдықтарды қайта сынау және материалдарды қайта пайдалану; 

- соңғы қалдықты өңдеуді оптималдау; 

- қалдықтарды тасымалдауды регламенттеу; 

- қоршаған ортаны оңалту бойынша іс-шаралар өткізу. 

Бұл стратегия БЭЖ директиваларының қатарында көрініс тапты. БЭЖ 

елдерінде келесі іс-шараларға ерекше көңіл бөлінеді: 

- экологиялық қауіпсіз алмастырғыштарды қалай отырып, қандай да бір 

өнім өндірісінде пайдаланылатын шикізат пен материалдар номенклатурасын 

қайта қарау; 

- қоршаған орта үшін неғұрлым қауіпсіз әзірлеу мақсатында 

технологиялық процестерді қайта қарау; 

- халықты ұтымды тұтыну рухында тәрбиелеу; 

- материалдарды бастапқы пайдаланғаннан кейін өндірістік циклге қайта 

қосуға мүмкіндік беретін жаңа технологиялық процестерді әзірлеу; 

- өнім сапасының стандарттарына экологиялық параметрлерді енгізу. 

Батыс Еуропада қалдықтарды өңдеумен негізінен 3,5 млн адам жұмыс 

істейтін шағын және орта кәсіпорындар айналысады. Олар 37% қатты 

қалдықтарды кәдеге жаратады. Соңғы бірнеше жылда мұндай кәсіпорындарды 

ірілендіру үрдісі байқалды. 

Таяу жылдары Батыс Еуропа елдерінде қалдықтарды қайта өңдеу саласын 

одан әрі дамыту және жұмыспен қамтудың тиісті өсуі күтілуде, бұл тұтастай 

экономикаға жағымды әсер етеді. БЭЖ елдерінде қалдықтарды қайта өңдеу 

жөніндегі жұмыстардың құны ЖІӨ-нің 9% бағаланады, алайда өсу қарқыны 

жылына 20% құрайды. 

Жапония табиғатты тиімді пайдалану ісінде үлкен табыстарға жетті. Бұл 

ел шикізат пен отынның көптеген түрлері бойынша импортқа қатты 

байланысты екені белгілі. Сондықтан Жапонияда қалдықтарды қайта өңдеу 

мәселесіне ерекше көңіл бөлінеді. 1990 ж. Жапон өнеркәсібінде қалдықтардың 

60% - ға дейін кәдеге жаратылды. 

Жапониядағы қалдықтарды неғұрлым кең кәдеге жаратуға бастапқы 

түрткі қоршаған ортаны ластау проблемасын шешу үшін кідіріссіз шаралар 

қабылдау қажеттілігі болды. Жағдай үлкен мөлшерде қалдықтардың жиналуы 

Жапония аумағының аса шектеулі жағдайында аса тапшы болып табылатын 

кең жер учаскелері өмір мен шаруашылық қызмет үшін жарамсыз 

болғандықтан қиынға соқты. 

Экологиялық жағдайды жақсарту үшін мемлекет орасан зор күш-жігер 

жұмсады: қоршаған ортаны қорғау туралы негізгі заң бекітілді, қоршаған орта 

жөніндегі басқарма, «таза Жапония үшін» арнайы үкіметтік орталық құрылды, 

оның барлық қызметі Қалдықтарды кәдеге жарату тиімділігін арттыруға 

бағытталған. Елде қайталама шикізат ресурстарын пайдалануды кеңейтуге 

өнеркәсіп қалдықтарының Бүкілжапондық Федерациясы, пайдаланылмайтын 

ресурстарды игеру жөніндегі жапон қауымдастығы және т.б. сияқты 

өнеркәсіптік қауымдастықтар ықпал етеді. 
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Қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жұмыстарды ынталандыру үшін 

мемлекет қаржылық, заңнамалық және әкімшілік шараларды пайдаланады. 

Кәсіпкерлер арасында да, халық арасында да ресурстарды рециклирлеу 

қажеттілігін насихаттау да аса маңызды. 

Жапон заңнамасына сәйкес өнеркәсіптік қалдықтар деп өндірістік қызмет 

процесінде пайда болатын қалдықтар, оның ішінде күл, шлактар, 

пайдаланылған майлар, қышқылдық, сілтілік қалдықтар, пластмассалар және    

т. б. түсіндіріледі, бұл ретте өңдеу өнеркәсібінде пайда болатын қалдықтар: 

қағаз, тоқыма, резеңке, ағаш, металл, шыны, домна шлак, бетон сынығы және  

т. б. ерекше ерекшеленеді. 

Заң бойынша өндірушілер шаруашылық қызметінің нәтижесінде пайда 

болған қалдықтарды қайта өңдеуге жауапты болады. 

Бұл ретте қалдықтарды қайта өңдеуді тиісті технологияға ие 

мамандандырылған кәсіпорынға ғана қайта тапсыруға болатынын көрсетеді. 

Жапонияда зиянды өнеркәсіптік қалдықтарды қайта өңдеу және жою 

стандарттары бар. Мысалы, теңіздер мен мұхиттардың ластануын болдырмау 

мақсатында стандарттар осындай қалдықтарды су басуға тыйым салады. Олар 

көмілген жағдайда олардың қоғамдық тұтынуға түсетін су ресурстарынан және 

жер асты суларынан оқшаулануы талап етіледі. 

Жапонияда қалдықтарды қайта өңдеу саласында қызметі қалдықтарды 

қайта өңдеу жөніндегі салалардың дамуын ынталандыратын мемлекеттің 

қаржылық көмегіне сүйенетін белсенді жұмыс істейтін ұйымдастыру жүйесі 

қалыптасты. 

Экологиялық саясатты дәйекті жүргізудің арқасында қазіргі уақытта 

Жапониядағы қоршаған ортаның дағдарыстық жағдайы еңсерілді. 

Салыстырмалы қысқа мерзім ішінде (90-жылдардың ортасына қарай) Жапония 

қол жеткізген ресурстарды рециклирлеу саласындағы жетістіктер 3.1 кестенің 

деректерінен анық көрінеді.  Өнеркәсіп салалары арасында қалдықтарды 

пайдаланудың ең жоғары дәрежесімен Ағаш өңдеу, көлік машина жасау, қара 

металлургия, жиһаз өнеркәсібі ерекшеленеді, оларда барлық қалдықтардың 70-

тен 95%  дейін кәдеге жаратылады, полиграфия (шамамен 60%) және электр 

энергетикасы (50%  дан астам). 

         Тұтастай алғанда, Жапонияның өңдеу өнеркәсібі бойынша барлық түзілетін 

қалдықтардың жартысынан астамы (52,3%) өңдеуге ұшырайды. Жапонияда 

Қалдықтарды кәдеге жарату қандай шикізатты үнемдейді. 

 3.1 Кесте - Жапониядағы өнеркәсіптік қалдықтарды кәдеге жарату дәрежесі, % 
Қалдықтардың 

түрі 1983 г. 1986 г. 1989 г. 1993 г. 

Металды 97,4 9,0 987 97,5 

Домен шлак 29,6 60,3 81,4 75,1 

Тоқыма 15,4 53,8 40,2 50,6 

Макулатура 21,7 49,2 35,6 43,8 

Пайдаланылған 

майлар 25,7 43,0 24,8 24,6 

Ағаш 32,1 38,3 22,3 95,2  
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Пластмасса 27,0 381 25,8 24,4 

Күл 34,0 32,4 23,3 42,9 

Резеңке 0,3 30,8 19,3 259 

Шыны және 

керамикалық 26,1 30,7 36,5 37,9 

Құрылыстық 0,6 6,4 1,6 10,0 

Шаң - - 75,1 64,7 

Орташа 16,2 49,5 54,6 58,5 
 

 

Қайталама алюминийдің әрбір тоннасын пайдалану 5 т артық негізгі 

шикізат пен қосалқы материалдарды алмастырады. Макулатурадан 1 т қағаз 

бен картон өндіру 4, 7 - 5,6 м
3
 ағаш пен 165 - 200 м

3
 су босатады. Алюминий, 

болат және қайталама шикізаттан жасалған қағаз өндірісі бастапқы шикізаттан 

жасалған өндіріспен салыстырғанда тиісінше 97; 74 және 70% энергияны 

үнемдеуге, бокситтер, ағаш материалдары, металл кендері, Мұнай және газ 

импортын қысқартуға мүмкіндік береді. 

Жапонияда деп санайды негізгі бағыттары рециклирования қалдықтар 

жинақталады : 

-  өндірістің тұйық циклінің жүйелерін құру; 

 - қалдықтарды бастапқы мақсаты бойынша қосымша өңдеусіз қайта 

пайдалану; 

 - бастапқы өнімді дайындауға арналған шикізат ретінде қалдықтарды 

кәдеге жарату (болат өндіруге арналған қағаз, металл сынықтарын өндіруге 

арналған макулатура); 

 - қандай да бір тауар өнімін алу үшін қалдықтарды пайдалану (энергия 

алу үшін жағу, тыңайтқыштар алу үшін компостирлеу); 

 - үйінді аумақтарды, бөгеттерді, жолдарды және т. б. алу үшін 

қалдықтарды пайдалану. 

Қалдықтарды шаруашылық саласы ретінде қайта циклдеу жөніндегі 

жұмыстарды ұйымдастыру барысында Жапонияның мемлекеттік билік 

органдары келесі мәселелерді шешті: 

- қалдықтарды жинау және тасымалдау жөніндегі кәсіпорындар үшін 

жұмыс күшін тарту жергілікті өзін-өзі басқару органдары мемлекеттің 

көмегімен жүзеге асырылды; 

-  сұраныстың тұрақтылығын қамтамасыз етуге бастапқы шикізатқа 

қайталама шикізаттың міндетті қоспаларын нормалаумен қол жеткізілді; 

-  қалдықтарды өңдеумен айналысатын ұсақ кәсіпорындардың бағалары 

мен пайдасының тұрақтылығын қамтамасыз етуге қалдықтардың орташа, бірақ 

тұрақты бағасын белгілеу және ұстап тұру қол жеткізілді; 

 -  жиналған қалдықтарды және оларды қайта өңдеу нәтижесінде алынған 

қайталама шикізатты сақтауды ұйымдастыру кәсіпорындарға (әдетте, өз 

қызметінің басында үлкен қаражаты жоқ) жер учаскелерін сатып алуда көмек 

көрсетумен қамтамасыз етілді; 

- сапалы көрсеткіштерді қолдауға қалдықтардың өздері де, оларды қайта 

өңдеу өнімдеріне де мемлекеттік стандарттарды енгізу арқылы қол жеткізілді, 
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бұл қалдықтарды жинауды, қайта өңдеуді және оларды қайта циклдеу 

өнімдерін өткізуді жеңілдетеді. Қалдықтарды тасымалдауды арзандату арнайы, 

оның ішінде құбырлы көлік және оларды өткізудің басқа да ұтымды әдістерін 

әзірлеумен қамтамасыз етілді. 

Осы проблемаларды мемлекеттік деңгейде шешу Жапонияда қоршаған 

ортаның ластануын күрт төмендетуге, бастапқы материалдық және 

энергетикалық ресурстардың шығынын азайтуға және халықты қосымша 

жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. 

Осылайша, бірқатар дамыған елдердің мысалында қалдықтарды ресурс 

үнемдеу және кәдеге жарату, ал идеалды жағдайда экономиканы қайта циклдау 

қағидаттарында ұйымдастыру - қоғамның табиғи ортаны және оның 

ресурстарын сақтаудағы,  демек, аман қалудағы нақты мүмкіндігі екенін көруге 

болады. 

 

3.4 Қалдықтарды кәдеге жарату мүмкіндіктері мен шектері 

 

  Қайталама ресурстарды пайдаланудың оң жақтары да бар. Бірқатар 

салаларда пайда болған қайталама шикізат үлесінің ұлғаюының және бастапқы 

шикізатты қалдықтармен ауыстырудың теріс салдары оларды қолдану оңтайлы 

болуы тиіс екендігін куәландырады. Жылуэнергетикада, айналмалы сумен 

жабдықтау жүйелерінде, картон өндірісінде және т. б. тұйықталған бу-су 

цикліне көшу кезінде осыған тап болды. 

ЖЭС-да бу-су циклын барынша тұйықтауға ұмтылу судың терең 

тұзсыздандырылуын, конденсатты және қоректік суға фосфаттарды, аминдерді, 

гидразинді және басқа да қоспаларды қосуды талап етті, одан әрі бу 

генераторларының үрлеу суын тазартуды талап етеді. 

Технологиялық суды тазалау үшін буландырғыштардан ион 

алмастырғыш қондырғыларға көшу ЖЭС суын химиялық тазалау процесінде 

пайда болатын аралық өнімдерді залалсыздандыру проблемасын тудырды. 

Картон өндірісінде сумен жабдықтау циклінің тұйықталуы өнімнің 

сапасын нашарлатты: картонда «тұздар» пайда болды - тұздардың қағаз 

массасында жинақталуынан дақтар пайда болды, бұл оны тамақ өнімдеріне 

арналған ыдыста қолдануды болдырмады, қораптардың беріктігін және т. б. 

азайтады. 

Сарқынды сулардың шөгінділерін тыңайтқыш ретінде қолдану топырақта 

фитоуытты ауыр металдардың жиналуын тудырды, өсімдіктерде кадмийдің 

жинақталуын күшейтті. Осының салдарынан, мұндай жауын-шашын топыраққа 

бес жылда бір реттен жиі емес, оларды тек шалғынды тыңайтқыш үшін қолдану 

ұсынылады. 

Осы заңдылықтан қалдықтарды 100 кәдеге жаратудың принципті қол 

жеткізбеуі туралы қорытынды шығару қажет. Қазіргі уақытта қоғамның 

оңтайлы, экономикалық тұрғыдан орынды техникалық дамуы, өндіріс және 

тұтыну қалдықтарын кәдеге жарату дәрежесі туралы сөз болуы мүмкін. 
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Қайталама материалдарды ықтимал пайдалану шектері шығарылатын 

өнімнің сапасын төмендету факторларымен және өндірістің тиімділігімен 

анықталады. 

Қалдықтарды пайдаланудың орындылығы мен көлемі туралы түпкілікті 

шешімді келесі деректерді талдау негізінде қабылдау керек: 

 - тікелей де, жанама да олардың шығыстарын ескере отырып, 

материалдар теңгерімінің; 

 - тікелей де, жанама да оның шығынын ескере отырып, энергия 

теңгерімінің; 

 - тікелей және жанама әсер ету факторларын ескере отырып, қоршаған 

ортаға әсер ету; 

 - қолданылатын процесті іске асыруға арналған күрделі салымдар; 

 - пайдалануға арналған өндірістік шығыстар. 

Тек көрсетілген деректер негізінде ғана қалдықтарды кәдеге жаратудың 

әртүрлі тәсілдерінің артықшылықтары мен кемшіліктеріне объективті баға 

алуға және оларды кәдеге жаратудың шектерін анықтауға болады. 

Осылайша, адамзат дамуының қазіргі кезеңінде негізгі талаптардың бірі 

табиғатқа ресурс үнемдейтін қатынас болып отыр. 

Осыған байланысты ұтымды ресурсты пайдалану үшін өндіріс және 

тұтыну саласында пайда болатын және көптеген жағдайларда тауарлық өнімді 

дайындау үшін бағалы шикізат болып табылатын қалдықтарды кәдеге жарату 

маңызды мәнге ие. Өндіріс қалдықтарын қайта өңдеу және табиғи шикізатты 

кешенді пайдалану аумақтық-өнеркәсіптік кешендер шеңберінде неғұрлым 

толық іске асырылуы мүмкін,бұл туралы қалдықтарды кәдеге жарату жөніндегі 

жұмыстарды ұйымдастырудың отандық және шетелдік тәжірибесі де 

куәландырады. 

Қалдықтарды залалсыздандыруға негізделген қоршаған ортаны 

ластанудан қорғау саясаты шикізатты кешенді пайдалануға, шаруашылық 

айналымға қайталама ресурстарды барынша тартуға, қалдығы аз 

технологияларды жедел енгізуге және өндіріс пен тұтыну қалдықтарын кәдеге 

жаратуға негізделген ресурс үнемдеу саясатына орын беруге тиіс. 

Ресурс үнемдеу қағидаттарына негізделген болашақ технологиялары 

қоршаған ортаға газ тәрізді, сұйық және қатты өндірістік қалдықтардың түзілуі 

мен шығарылуын барынша азайтуға тиіс. 

Табиғат қорғау қызметінің тәжірибесі экологиялық проблемалар жеткілікті 

күрделі және бір тәсілде шешіле алмайтынын көрсетеді. Ең алдымен қоғамның 

экономикалық мүмкіндіктері шектеуші фактор болып табылады. Сондықтан 

ғылыми-техникалық прогрестің басты міндеті-қалдықтар санын азайтуды ғана 

емес, сонымен қатар материалдық-энергетикалық ресурстарды үнемдеуді 

қамтамасыз ететін ресурс үнемдеуші технологияларды кезең-кезеңмен құру. 

Бұл жақын болашақтағы технологиялар, онсыз экологиялық проблемаларды 

оңтайлы шешу мүмкін емес. 
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          4 Қалдықтарды тасымалдау 

 

Қалдықтарды өнеркәсіптік қайта өңдеу қалдықтарды жинау мен өңдеу 

орнына жеткізудің регламенттелген жүйесінің болуын көздейді, ол мынадай 

технологиялық операцияларды қамтиды: 

- қалдықтарды контейнерлерде (цистерналарда) жинау; қалдықтары бар 

контейнерлерді тасымалдау; контейнерлерді түсіру; 

- контейнерлерді тазалау; 

- таза контейнерлерді қалдықтардың пайда болған орнына жеткізу. 

Өнеркәсіптік қалдықтарды тасымалдау үшін құбыр, конвейер, арқан-

аспалы, автомобиль, электр, темір жол және су көлігі пайдаланылады. 

Қалдықтарды тасымалдауға арналған шығыстар олардың құнының едәуір 

бөлігін құрайды, сондықтан қалдықтардың орнын ауыстыру үшін көлік түрін 

таңдауды анықтайтын маңызды фактор экономикалық болып табылады. 

Қалдықтарды тасымалдауға арналған көлік құралдарының типін және 

жүк көтергіштігін таңдауға тасымалдау бағыты мен жинау пунктінің 

қалдықтардың пайда болған орнынан алыстығы әсер етеді. 

Бірқатар жағдайларда қалдықтар оларды қайта өңдеу орнына бірден емес, 

аралық станциялар арқылы тасымалданады, онда олар жинақталған және 

алғашқы өңделетін болады. 

          Аралық станциялардың мақсаты - қалдықтарды тасымалдауға арналған 

көлік шығындарын азайту, өйткені оларға қалдықтарды сұрыптау, тығыздау 

және брикеттеу жүзеге асырылады. 

 

          4.1 Қалдықтарды тасымалдауға арналған құбыр көлігі 

 

Ірі өнеркәсіптік кәсіпорындарда жиі қалдықтар құбыр көлігінің 

көмегімен тасымалданады. Сұйық, газ тәрізді немесе қатты материалдарды 

құбыр арқылы тасымалдау келесі артықшылықтармен ерекшеленеді: 

- қалдықтарды тасымалдау кезінде шығындардың болмауы; 

- улы заттардың бөлінуінің болмауы; 

 - төмен күрделі шығындар; 

 - төмен пайдалану шығындарымен; 

 - көлік желілерін кеңістікте орналастыру мүмкіндігі; 

 - қалдықтарды тасымалдау процесін автоматтандыру мүмкіндігі. 

Мұнда техникалық емес, әлеуметтік-экономикалық сипаттағы 

қалдықтарды тасымалдауды бақылау мәселелері қарастырылмайды. Дегенмен, 

бұл проблема аймақтық билік органдарының алдында өте өткір тұр, өйткені 

экологиялық мәдениеттің жеткіліксіздігі мен жауапсыздығының салдарынан 

тасымалдардың өзіндік құнын төмендетуге ұмтыла отырып, қалдықтарды 

полигондардан немесе оларды кәдеге жарату орындарынан тыс тастайды, сол 

арқылы қоршаған ортаға үлкен залал келтіреді. Біздің ойымызша, осы 

қызметпен айналысатын фирмаларды лицензиялау және бақылау жолымен 

қалдықтарды тасымалдауды қатаң реттеу қажет. 
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Қатты қалдықтарды тасымалдау үшін кәсіпорындардан тыс құбыр көлігі 

сирек қолданылады, өйткені көліктің басқа түрлерімен бәсекеге қабілетсіз. 

Әртүрлі сусымалы материалдар мен қатты денелердің құбыржолдар арқылы 

орын ауыстыруы сұйық немесе газ ағынымен оларға тасымалдау ортасының 

энергиясын беру есебінен жүзеге асырылады. 

Сұйық тасымалдаушы орта ретінде, әдетте, суды, ал газ тәрізді ретінде - 

ауаны пайдаланады. Кәсіпорындарда өткізілетін сусымалы материалдардың 

жалпы санының 30% - дан астамы осындай тәсілмен тасымалданады; бұл ретте 

күрделі кеңістіктік схема бойынша елеулі қашықтықтарға материалдарды 

үздіксіз беру қамтамасыз етіледі. Қалдықтарды мұндай тасымалдау кезінде 

еңбекті көп қажет ететін қосалқы процестер механикаландырылған. Жиі 

тасымалдау технологиялық операциялармен (қатаю, түйіршіктеу, сілтілеу, 

ылғалдау, кептіру, сорбция және т.б.) экономикалық тұрғыдан үйлескен 

орынды. 

Гидрокөлік қондырғылары мынадай жүйелерден тұрады: тасымалдау 

ағынына Сусымалы материалдарды немесе қатты денелерді енгізуге арналған 

құрылғы, арматурасы бар құбыр немесе науа, қатты бөлшектерді көтергіш 

ортадан бөлуге арналған құрылғы. 

Осы жүйелердің негізгі элементтері (сондай - ақ сыртқы кәріз жүйесі) - 

асбест-цементті, бетон, темір-бетон, пластмасса, шойын, болат, шыны немесе 

керамикалық құбырлар мен каналдар. Құбырларды дайындауға арналған 

материал тасымалданатын ортаның қасиеттеріне және құбырдың (мысалы, 

топырақта) төсеу ерекшелігін ескере отырып, оны ауыстыру шарттарына қарай 

таңдалады.  

Құбыр көлігінің элементтерін таңдау кезінде берілген өткізу қабілеті 

кезінде құбырдың гидравликалық кедергісіне ерекше көңіл бөлінеді. 

Канализациялық құбырлар қабырғасының қалыңдығын таңдау конструкциялық 

материалдардың беріктігімен анықталады. Құбырлар мен каналдар қимасының 

нысандары (әсіресе ағынды сулардың сыртқы кәріз желілері мен газдарды 

тасымалдау үшін) әртүрлі, бұл газ немесе сұйықтық ағынында өлшенген 

заттардың болуына, сондай-ақ конструкциялық материалдың түріне, 

термооқшаулау және коррозиядан қорғау тәсілдеріне байланысты. 

Газ құбырларының, желдеткіш жүйелерінің негізгі бөлшектері (тура 

учаскелер, бұрулар, үштіктер, айқастырмалар және т.б.), сондай-ақ оларға 

тиекті құрылғылар қалыпқа келтірілген. Құбырларды қосу тәсілдері олар 

жасалған материалдарға байланысты. Болат құбырлардың қосылыстары 

дәнекерленген, фланецті, желімді және бұрандалы болуы мүмкін; олар иін, 

бұрылыстар, бұрыштамалар, үштіктер, айқастырмалар түрінде фасонды болуы 

мүмкін. Жұқа қабырғалы металл желдеткіш құбырлардың жалған қосылыстары 

болуы мүмкін. 

Құбыр арматурасын таңдау кезінде Рш шартты қысымын және Dш шартты 

диаметрін басшылыққа алады (ортаның өтуіне арналған саңылаулардың 

номиналды диаметрі). Бір шартты диаметрі Dш бар құбыржолдар мен 

арматуралардың кез келген бөлшектерінің Рш -ның бір мәні кезінде бірдей 
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қосқыш өлшемдері болады. Сұйық және газ ортасының шығынын реттеу үшін 

бекіткіш арматураның түрлі түрлері қолданылады: крандар, вентильдер және 

ысырмалар. Крандар өлшенген заттар мен кристалдары бар сұйықтықтар үшін 

қолданылады. Олар тез ашылады және жабылады, бірақ қалдықтарды беру 

көлемін реттеу үшін жарамды емес. Вентильдер ластанған сұйықтықтарға 

жарамсыз, бірақ оларды ағын шығынын реттеу үшін пайдаланған жөн. 

Ысырмалар үлкен диаметрлі құбырларда орнатылады, олардың гидравликалық 

кедергісі аз емес, олар да ағысты реттеуге ыңғайлы. Алайда, жол ысырмалары 

үлкен биіктікке ие және өлшенген бөлшектері бар сұйықтықтарды 

тасымалдауға аз жарамды. Қатты бөлшектері бар ағынды сулардың орнын 

ауыстыруды реттеу үшін ысырмалардың орнына резеңке сақинамен 

тығыздалған бұрылмалы дискілі бекітпелерді қолдану керек. Гидрокөлік 

қондырғылары өздігінен ағатын (арынсыз), табиғи арынмен және жасанды 

арынмен бөлінеді. 

Негізгі тасымалдаушы машиналар сорғылар, компрессорлар, газ 

үрлегіштер (желдеткіштер) болып табылады. 

Гидрокөлік қондырғыларында материалдар науалар немесе құбырлар 

бойынша тасымалданады. Бірінші жағдайда қойыртпақтың қозғалысы 

(дисперсиялық материалдардың суы бар қоспалары) көлбеу науа бойынша 

өздігінен ағады; құбырлардағы қойыртпақтың қозғалысы өздігінен ағумен 

немесе сорғымен құрылатын арынмен жүргізілуі мүмкін. Гидрокөлік 

қондырғыларының негізгі механикалық жабдығы тиеу құрылғылары мен 

сорғылар болып табылады. Қалдықтарды тасымалдау су ағынына тиеу үшін 

камералы және камерасыз Қоректендіргіштер қолданылады. Бірінші кезең-

кезеңімен жұмыс істейді және ағынның үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін екі 

камералық қоректендіргіш орнатылады. Камерасыз қоректендіргіштер 

материалды ағынға үздіксіз беруді жүзеге асырады, бірақ көп энергия 

жұмсайды және аз ұзақ уақытқа ие. 

Қойыртпақты ауыстыру үшін, негізінен, ортадан тепкіш сорғыларды 

қолданады; ұсақ дисперсті емес жүктерді қойыртпақтың жоғары қысымын 

жасауға қабілетті поршеньді сорғылардың көмегімен тасымалдауға болады. 

Алайда, олар жасайтын жоғары тозу және пульсирующее қысым оларды 

пайдалануды тиімсіз етеді. Қойыртпақтың гидрокөлігіне арналған сорғылардың 

маңызды ерекшеліктері олардың материалдардың ірі кесектерін (100 мм-ге 

дейін) ауыстыру қабілеті және бөлшектердің тозуға төзімділігі (оларды 

дайындау үшін арнайы материалдар мен технологияларды қолданады) болып 

табылады. 

Ағынды суларды тазарту құрылыстарына тасымалдау үшін, егер олар 

өздігінен ағатын болса, Ф, ФТ, ФТ, СФТ (С - сорғы, Ф - фекальды, Т - тік, К - 

көлденең) маркалы орталықтан тепкіш сорғылар пайдаланылады. Гидрокөлік 

жүйелерінде сондай - ақ НҚ, ҚИҚ, ҚСШ, Тп, Ж және т.б. (Қ- құм, Қ - 

қышқылды, Ш - шламды, Тп - топырақты, Ж-жер сорғыштардың шартты 

белгіленуі) маркалы сорғылар қолданылады. 
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Қойыртпақтың ең үлкен шығыны мен қысымын топырақ сорғылары 

қамтамасыз етеді: шығын 7000 м
3
 /сағ, ал қысым - 0,71 МПа жетуі мүмкін. 

Ортадан тепкіш сорғылардың көмегімен жоғары қысымды құру үшін екі 

сатылы қондырғыларды қолданады. 

Мақсаты бойынша мобильді және стационарлық қондырғылар 

ажыратылады. Магистральды құбыры бар стационарлық қондырғылардың 

ұзындығы кейде бірнеше ондаған километрге жетеді (әдетте 2 - 2,5 км артық 

емес). Ауа қысымын жасау үшін ортадан тепкіш және поршеньді машиналар 

қолданылады. 

Ауа үрлеу машиналары ауаның сығылу деңгейімен, ауа шығынымен, 

қуаттылығымен, аэродинамикалық сипаттамасымен сипатталады. Оларға 

желдеткіштер мен турбокомпрессорлар жатады. Желдеткіштердің ауаны 

қысудың бір сатысы бар және қысымды 10 кПа-ға дейін дамытады, 

турбокомпрессорлар ауаның көп сатылы сығылуы есебінен 10-нан 300 кПа-ға 

дейін қысым жасайды. Аздаған артық қысым немесе вакуум жасау үшін әдетте 

су сақиналы вакуум-сорғылар қолданылады. 

           Гидро және пневмокөліктің кемшіліктері: энергияның, сондай-ақ судың, 

ауаның едәуір шығыны; бірқатар жағдайларда атмосфераға шығарылатын 

ағынды су мен ауада зиянды қоспалардың пайда болуы; жүктерді тасымалдау 

кезінде құбырлардың, сорғылардың, желдеткіштердің, гидроэлеваторлардың 

абразивті және коррозиялық тозуы. Пневмокөлікті пайдалану кезіндегі энергия 

шығындары 10-15 есе механикалық тасымалдау шығындарынан асады. Күлді 

гидротасымалдау үшін судың меншікті шығыны 8 м
3
 /т, пиритті от 7 м /т, сода 

зауыттарының қалдығы 8 м /т құрайды. 

 

 4.2 Өнеркәсіптік қалдықтарды тасымалдауға арналған көтергіш-

көлік жабдығы 

 

Қазіргі заманғы өнеркәсіптік өндіріс оны механизациялауға және 

автоматтандыруға мүмкіндік беретін көтергіш-көлік машиналарын 

пайдаланбай мүмкін емес. Көтеру-тасымалдау машиналары кезеңді және 

үздіксіз жұмыс істейтін машиналардың екі үлкен тобын біріктіреді. Мерзімді 

режимде кейбір жүк көтергіш машиналар, еден ішіндегі көлік және т.б. жұмыс 

істейді. 

Мерзімдік режимде жұмыс істейтін жүк көтергіш машиналарға көпірлік, 

аспалы, козлалық крандар, жүк тиейтін көпірлер, кабель-крандар, шынжыр 

табанды, дөңгелекті, темір жол жүрісіндегі мобильді крандар жатады. 

Жүк көтергіш машинаның өнімділігі (т / сағ) - бұл үздіксіз жұмыс кезінде 

және оны неғұрлым тиімді пайдалану кезінде уақыт бірлігінде қайта өңделуі 

мүмкін жүк саны. Кезеңдік жұмыс істейтін машиналар (крандар, автотиегіштер, 

вагон аударғыштар) үшін оны мынадай формула бойынша анықтайды: 

 

                                                 Q = 3600 qц / tц ,                                           (4.1) 

 



67 
 

 Мұндағы qц -   1 цикл үшін тасымалданатын жүктің орташа салмағы, т;     

       tц  - бір жұмыс циклының ұзақтығы, с. 

 

Кезеңдік әсер ететін жүк көтергіш машиналардың маңызды элементі 

материалдарды тиеу-түсіру операцияларын механикаландыруға мүмкіндік 

беретін жүк қармаушы құрылғының рөлін атқаратын грейферлік механизм 

болып табылады. Мұндай басып алу құрылғылары қалдықтарды өңдеу кезінде, 

атап айтқанда, қалдықтарды пешке тиеу, қождарды, қалдықтарды және басқа да 

сусымалы, кесек, паста тәрізді қалдықтарды тиеу кезінде кеңінен қолданылады. 

Грейфер көп элементті жүйе болып табылады, оның бір бөлігі 

тасымалданатын жүкпен өзара іс-қимыл жасайды, ал басқа элементтер жүкті 

басып алу және жылжыту үшін қажетті күш береді. Грейферлік механизмнің 

жұмысы шартты түрде төрт сатыға бөлінуі мүмкін: жүкті қарпу, жүкпен 

грейферді көтеру, жақтың ашылуы және грейферді түсіру, жүктің жаңа 

порциясынан бос грейферді түсіру. Грейферлік механизмдердің үлкен 

номенклатурасы бар, олар арқанды және жетекті болып бөлінеді.  Арқан 

грейферлері бір, екі және төрт каналды болуы мүмкін. Жетекті грейферлерде 

механизмнің жетекші буындары грейферде орналасқан, олар электр 

моторының, гидро -, пневмо - және электржетектің көмегімен іске қосылуы 

мүмкін. Кейбір грейферлердің жұмысы вибраторлардың көмегімен 

қарқындайды. 

Ең қарапайым-бір маталы грейфер. Мұндай механизмнің жұмысы бір 

арқанның көмегімен жүзеге асырылады. Сусымалы материалдармен жұмыс 

істеу кезінде жүк көтергіштігін арттыру үшін бір арқанды грейфер 

полиспастпен жабдықталады. Бір арқанды грейферді пайдалану кезінде 

қалдықтардың көтерілу биіктігін, механизмнің жүк көтергіштігін, грейферді 

түсірудің қажетті биіктігін және басқа да факторларды ескеру қажет. 4.1-

суретте гидравликалық демпфері бар бір Канатты грейфер құрылғысы 

көрсетілген. 

  Ең көп таралған тасымалдаушы машиналардың бірі-ленталы конвейер, 

оның құрылғысы 4.2-суретте көрсетілген. 

  Таспалы конвейерлердің бір уақытта және жүк көтергіш элемент болып 

табылатын шексіз таспа түріндегі тартқыш органы (тоқыма, мақта-мата немесе 

синтетикалық матадан, болаттан, сымнан және т.б. резеңкеленген) болады. 

  Таспалы конвейерді тиеу 2 тиеу воронкасы арқылы, ал түсіру 8 

воронка арқылы жүргізіледі. Таспаның басқа учаскелерінде де түсірілуі 

мүмкін, ол үшін 3 жүкті соқалы лақтырғыш пайдаланылады.  

  Тасымалдау лентасының қозғалыс жылдамдығы тасымалданатын 

материалдардың қасиеттерін (үйінді массасын, материалдың қозғалу кезіндегі 

табиғи еңісінің бұрышын және т.б.) ескере отырып орнатылады. Төменде 

лентаның ені 0,5 - 0,65 м, м/с таспалы транспортерде әртүрлі қалдықтарды 

тасымалдау жылдамдығы келтірілген: 

Құрғақ күл, пиритті от                                             0,75 

Құм                                                                      1,0 - 1,6 
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Көлемі 200 мм дейінгі кесек қалдықтары          < 1,5 
Қатты шаңданатын қалдықтар                         0,8 - 1,25 

 

 
1 - трос; 2  -  шектегіш; 3 - серіппе;  4 - ажыратқыш рычаг; 5 - иінтірек;                

6 - «сынған»  иінтірек;  7 – ит ;   8 - гидравликалық демпфер;   9- жүктелген 

аспа; 10 - жақ. 

                

Сурет 4.1 -  Бірканатты гидравликалық демфермермен грейфер 

 

Конвейердің көлбеу бұрышы 20 градустан аспауы тиіс. Жекелеген 

жағдайларда, дымқыл сусымалы жүктер тасымалданғанда конвейердің көлбеу 

бұрышы біршама жоғары болуы мүмкін (ағаш үгінділері үшін жас 27, ылғалды 

құм үшін 26 град.). Беті бұдырлы резеңкеленген транспортер лентасын 

пайдалану конвейердің еңіс бұрышын 30-35 град. дейін ұлғайтуға мүмкіндік 

береді. Горизонтқа (45-60 град. қа дейін) көлбеу бұрышы жоғары қалдықтарды 

тасымалдау қажет болған өндірістерде конвейердің бүйірлері бойынша негізгі 

конвейерлік таспаның жылдамдығымен қозғалатын қысқыш таспалар 

орнатылады. 

N (кВт) конвейер жетегінің жалпы қуатын өрнектен анықтауға болады:                 

 

,367/)( 0. LCHQNNN kколжук                                          (4.2) 

 



69 
 

Nпод - Жүкті көтеру үшін қажетті қуат, кВт;  

Nгор - жүкті көлденең жылжыту үшін қажетті қуат,  кВт;  

QK - конвейер өнімділігі, т/с;  

H и L - сәйкесінше конвейердің биіктігі мен ұзындығы, м;  

Со - кедергінің салыстырмалы келтірілген коэффициенті (Со = 1,2 - 1,25). 

 

 
        1 - артқы тартқыш барабан; 2 - жүктеу воронкасы; 3 – плужкалық жүк 

лақтырғыш; 4 - жоғарғы роликопора; 5 - транспортерлы таспа;   6 - тұғыр;         

7 - жетек барабаны; 8 - түсіру воронкасы; 9 - таспаны тазалауға арналған 

құрылғы; 10 - төменгі роликопора; 11 - жетек; АЖ - таспа борттарының көлбеу 

бұрышы; 13 - конвейердің көлбеу бұрышы; В - конвейер ені. 

 

4.2 сурет - Таспалы конвейердің сұлбасы 

 

Таспалы конвейерлер қалдықтар мен оларды қайта өңдеу өнімдерінің ішкі 

және цехаралық орын ауыстыруы үшін кеңінен қолданылады. Таспалы 

конвейерлердің сенімді жұмысын қамтамасыз ету үшін тиеу және түсіру 

құрылғылары маңызды рөл атқарады, олардың мақсаты конвейердің таспасында 

тасымалданатын жүктің ағынын қалыптастыру және оны одан босату (ішінара 

немесе толық). Осы, қарапайым міндеттерге сәйкес тиеу және түсіру 

құрылғыларына конвейерлерді жобалау және пайдалану кезінде ескерілуі қажет 

талаптардың үлкен кешені ұсынылады. 

Таңдау көптеген факторларға, соның ішінде конвейер конструкциясына, 

қалдықтардың түріне, олардың физикалық жағдайына, ірілігіне, материал 

ағынын қалыптастыру тәсіліне және т.б. байланысты тиеу және түсіру 

құрылғыларының конструктивтік шешімдерінің алуан түрлілігі бар.  

 Әдетте, тиеу құрылғысының конструкциясы ұсатқыштың, електің немесе 

басқа да жабдықтың артында тұрған жинақтаушы бункерден конвейерлік 
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таспаға қалдықтарды жеткізуден тұратын борттарды бағыттайтын науаны (ағу 

немесе шұңқыр) және қоректендіргішті қамтиды. Қоректендіргішті немесе 

бекітпені таңдау кезінде қалдықтардың түрін, қасиеттерін, ірілігін, конвейердің 

өнімділігін, конвейерге қалдықтардың берілу сипатын және басқа да 

факторларды ескереді. 

 Түсіру құрылғысының құрылымы басты барабан арқылы немесе 

конвейердің ортаңғы бөлігінде жүзеге асырылуы мүмкін конвейерлік таспадан 

материалдарды түсіру схемасына байланысты болады. Конвейердің бас 

барабаны арқылы конвейер лентасын түсіру ең көп таралған. 

 Конвейер лентасын түсіру жиі қалдықтарды сұрыптаумен, материалдар 

сынамасын іріктеумен және басқа операциялармен бірге жүреді. Оларды іске 

асыруға арналған құрылғылар, әдетте, түсіру құрылғыларының элементтері 

болып табылады. Әсіресе конвейерді түсіру кезінде магниттік құрамдастардың 

қалдықтарынан шығару жиі жүзеге асырылады. Осы мақсатта магниттік 

қасиеттері бар қалдықтардың кесектерін алуға және оларды материалдардың 

негізгі ағысынан ажыратуға мүмкіндік беретін әртүрлі құрылымдағы 

электромагниттік құрылғылар қолданылады. 

 Конвейерді бас барабан арқылы түсірумен қатар конвейерді оның 

ортаңғы бөлігінен түсіру де қолданылады, ол үшін соқалы лақтырғыштар, 

дірілді түсіргіштер, жылжымалы жүк түсіретін барабандар, барабандар-

бұрандалы және басқа құрылғылар қолданылады. 

 Аталған құрылғылардан басқа, конвейерлерді түсіру кезінде тізбекті 

түсіргіштер, роликті және дірілді түсіргіштер, айналмалы және айналмалы 

науалар және басқа да механизмдер қолданылады. 

 Жоғары жылдамдықпен материалдардың үлкен мөлшерін жылжыту үшін 

таспа мен тірек роликтерге жүктемені төмендету мүмкіндігі бар арқанды 

ставасы бар таспалы конвейерлер қолданылады, соның нәтижесінде 

конструкцияның металл сыйымдылығы төмендейді және оның беріктігі артады. 

Әсіресе ірі кесекті қалдықтарды тасымалдау үшін арқан қақпағы бар таспалы 

конвейерлерді тиімді пайдалану. 

Өнеркәсіп әртүрлі конструктивті безендірілген және типтік мөлшерлері 

бар көптеген конвейерлерді шығарады. Арқанды қақпағы бар таспалы 

конвейерлер арасында ең көп қолдану жылжымалы роликоөткізгіштері бар 

конструкцияны табады. Арқанды ставасы бар конвейерлердің құрамына тірек 

конструкциялары, көтергіш арқандар, роликопоралар, таспа тасымалдайтын 

таспа, тарту құрылғысы және басқа да элементтер кіреді. Конвейерлердің де, 

олардың элементтерінің де конструктивті орындалуы тасымалданатын 

материалдың түріне, оның қозғалу жылдамдығына, конвейердің өнімділігіне, 

қашықтығына, транспортер геометриясына және басқа факторларға 

байланысты әртүрлі. 

Ірі кесекті, ауыр және абразивті қалдықтарды үздіксіз тасымалдау үшін 

жүк тасушы элементі болат пластиналар болып табылатын пластиналы 

конвейерлерді қолданған жөн. Мұндай конвейерлер жоғары берік, пайдалану 

сенімділігіне, төмен энергия тұтынуына, қызмет көрсету қарапайымдылығына 
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және басқа да құндылықтарға ие. Пластиналы конвейерлер қоқысты күйдіретін 

пештерден қатқан шлактарды, ғимараттарды бұзу кезінде пайда болатын 

құрылыс қоқыстарын, Металл сынықтарының жаппай кесектерін, металл 

жаңқаларын, агломератты, шекемтастарды және басқа да абразивті, ыстық 

үйінді жүктерді тасымалдау кезінде сенімді жұмыс істейді. 

Отандық өнеркәсіпте пластиналы кенептің тағайындалуымен, 

өнімділігімен, қозғалыс жылдамдығымен, Электр қозғалтқыштарының 

қуатымен, кенептің ұзындығы мен енімен, тірек пластиналарының қадамымен 

және басқа да сипаттамалармен ерекшеленетін пластиналы конвейерлердің 

типтік өлшемдерінің үлкен номенклатурасы игерілген, оларды нақты 

технологиялық схемаларда таңдау кезінде ескеру қажет. 

Өнеркәсіптік қалдықтарды қайта өңдеудің жекелеген технологиялық 

процестерінде (мысалы, шанақты ұсатар алдында амортизацияланған 

автомобильдерді бөлшектеу кезінде) күрделі геометрияның тұйық жолы 

бойынша дискретті жүктерді тасымалдауға арналған аспалы конвейерлерді 

пайдалануға болады. Мұндай конвейерде жүк, әдетте, конвейерге топсалы 

бекітіледі және оның тірегінің нүктесінен төмен болады. 

Аспалы конвейерлерді пайдалану цехтың өндірістік алаңдарын босатуға, 

цех ішіндегі еден көлігіне қажетті өту жолдары мен өту жолдарын қалдыруға, 

конвейерді тиеу мен түсіруді автоматтандыруға мүмкіндік береді. Аспалы 

конвейерлердің конструкциялары алуан түрлі және әртүрлі жүктерді көлемі, 

салмағы, пішіні және т.б. бойынша жылжыту үшін көліктің осы түрін 

пайдалануға мүмкіндік береді. 

Өнеркәсіп тізбекті және арқанды тартқыш құрылғылары бар, бір және 

көпжетекті аспалы конвейерлерді шығарады. Аспалы конвейерлер және 

жүктерді тасымалдау тәсілі бойынша өте ерекшеленеді. Жүк тасушы, итеретін, 

итермейтін, жүк өткізуші және аспалы конвейерлердің басқа да түрлері бар. 

Аспалы конвейердің маңызды элементі-жүк көтергіш функцияларды 

орындайтын аспа. Оның конструкциялары әртүрлі және жүктің түрімен, оның 

түрімен, массасымен және конвейерді тиеу-түсіру тәсілімен анықталады. 

Автоқабылдағыштарды тасымалдау үшін пайдаланылатын аспа 

автомобильдердің бөлшектелген доңғалақтарын жою үшін пайдаланылуы 

мүмкін. 

Кейбір жағдайларда, мысалы, жөндеу-құрылыс жұмыстары кезінде 

гравитациялық (тартқыш органдарсыз) құрылғылар - науалар, құбырлар, 

бұрандалы түсірулер, рольгангтер (даналы жүктер үшін) қолданылады, олар 

бойынша материал ауырлық күшінің әсерінен жоғарыдан төмен қарай 

қозғалады. 

Жер қазатын машиналар топырақты, пайдалы қазбалардың кен 

шоғырларын, үйінділерді қазуға арналған, қатты қалдықтардың полигондары 

мен қоқыс жинағыштарын қалыптастыруға арналған көлік құрылғыларының 

ерекше тобын білдіреді. Оған жер қазу-көлік машиналары да кіреді: 

скреперлер, экскаваторлар, бульдозерлер, катоктар. Қатты қалдықтар 



72 
 

полигондарын қалыптастыру кезінде мұндай машиналар негізгі технологиялық 

жабдық болып табылады. 

Жер қазатын машинаны таңдау кезінде берілген өнімділікті басшылыққа 

алады. Бұл өнімділік салыстырмалы аз жылдам әрекет ететін машинаны 

қолданумен немесе керісінше, жекелеген операцияларды орындаудың аз 

жылдамдығымен ерекшеленетін, бірақ материалдың үлкен көлемін өңдеуге 

мүмкіндік беретін ірі ауыр машинаны пайдаланумен қамтамасыз етілуі мүмкін. 

Машина салыстырмалы техникалық-экономикалық талдау нәтижелері 

негізінде таңдалады. 

 

 4.3  Автомобиль, темір жол және су көлікті қолдану. Қалдықтарды 

контейнерлік тасымалдау.  

 

Қалдықтарды контейнерлік тасымалдау. Қалдықтарды өндірістік 

кәсіпорындардан тыс тасымалдау үшін автомобиль, темір жол және су көлігі 

пайдаланылады. Автомобиль көлігінің артықшылықтары ол қалдықтарды қайта 

өңдеу немесе көму орнына тікелей жеткізеді. 

Жалпы мақсаттағы жүк автомобиль көлігінен басқа, қатты қалдықтарды 

тасымалдау үшін Қазақстандық және Ресейлік өнеркәсіп сериялық шасси 

базасында арнайы автомобильдер әзірленді және шығарылады. 

КамАЗ-МСК автомобилі қалдықтары бар сыйымдылықты механикалық 

тиеуге, сыйымдылықты тасымалдауға және алуға немесе қалдықтарды өзі 

аударғыш тәсілмен түсіруге арналған. КамАЗ-53212, 53213 шасси базасында 

дайындалады, 10 т дейін қалдықтарды тасымалдауға қабілетті, шанақ көлемі 

10; 14 және 26 м
3
 шығарылады. КАМАЗ базасында көлемі 0,8; 1,1 және 3,8 м 

контейнерлерден қоқысты тиеуге арналған шанақ көлемі 8-ден 26 м
3
-ге дейінгі 

FAUN БМ-53229 автомобилі шығарылады. Белоруссия жүк көтергіштігі 25 

және 41 т МАЗ 6303-110 және МЗКТ-7321 автомобильдерін шығарады, қоқыс 

тиеу станцияларынан пакеттелген қалдықтарды (теңдерді) қайта өңдеу және 

көму орнына тасымалдауға арналған. 

МАЗ және Белоруссия және Украина КрАЗ автокөліктерінің базасында 

өздігінен түсірілетін жартылай тіркемелері бар, сыйымдылығы 37-70 м
3
 

автощеповоздар шығарылады. Мәселен, жүк көтергіштігі 20 т ЛТ-170 

автощеповоз КрАЗ-258Б1 ершікті тартқышынан және көлемі 70 м тұтас 

дәнекерленген шанағы бар мамандандырылған жартылай тіркемеден тұрады. 

Бұл автомобильдердің жүк көтергіштігі тиісінше 13,3 және 12,3 т. 

Соңғы жылдары Жапонияда жасалған қабылдау цистернасы, құбыр 

жүйесі, компрессор, сулы скруббер және эжекторлы цилиндр бар дөңгелекті 

жүрістегі қалдықтардың вакуумды жинағы маңызды қызығушылық тудырады. 

Мұндай вакуумдық жинағыштың кейбір жұмыс сипаттамалары: қабылдау 

сыйымдылығының көлемі 14 м; жинағыштың ішінде қалдықтарды тасымалдау 

жылдамдығы 20 м/с; компрессорлық ауаның жылдамдығы 30 м / с; сору жүйесі 

қозғалтқышының максималды қуаты 130 кВт. Мұндай қондырғыға бір адам 
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қызмет көрсетеді. Қондырғы арнайы бекіту құрылғыларымен, автоматика 

жүйесімен, бақылау-реттеу аппаратурасымен жабдықталған.  

Қалдықтарды автомобильмен тасымалдау құны қашықтыққа аз 

байланысты, бірақ тасымалдау қашықтығы 40 км-ге дейін болған кезде 

автокөлікті неғұрлым ұтымды пайдалану. 

Қалдықтарды алыс қашықтыққа тасымалдау кезінде темір жол және су 

көлігін пайдалану орынды болады. Темір жолмен жүктерді тасымалдау үшін 

темір жол вагондары мен жартылай вагондар, цистерналар мен ашық 

платформалар пайдаланылады. Темір жол бойынша ашық платформаларда қара 

және түсті металл сынықтары тасымалдаған орынды. Металл жоңқасын 

қабылдау бункеріне жоңқаны беретін конвейерге төменнен түсірілетін жабық 

платформаларда тасымалдайды. 

Темір жол арқылы ағаш жоңқасын тасымалдау үшін 22-478 және 12-400 

Н үлгілердегі, сыйымдылығы тиісінше 135 және 158 м.жоңқа таситын вагондар 

әзірленді. Бұдан басқа, сыйымдылығы 71; 73 және 104 м
3
 ұзартылған борттары 

бар жартылай вагондар жүргізіледі. 

Мүмкін болған барлық жағдайларда қалдықтарды контейнерлік 

тасымалдауды пайдалану керек. Қалдықтарды контейнерлерде тасымалдау 

оларды тасымалдаудың ең үнемді түрі. Мысалы, тұрмыстық қалдықтарды 

тасымалдауға арналған контейнерлер белгілі. 

Қалдықтарды контейнерлік тасымалдау алмалы-салмалы, контейнерлерді 

механикалық қайта тиеу үшін бейімделген пайдаланыла отырып, автомобиль, 

темір жол және су көлігімен орындалуы мүмкін. 

Қатты және паста тәрізді өнеркәсіптік қалдықтарды тасымалдауға 

арналған контейнерлер қаттылық қабырғаларымен күшейтілген дәнекерленген 

конструкцияны білдіреді. Контейнердің жоғарғы бөлігінде қақпақтары бар тиеу 

люктері орналасқан. Контейнердің алдыңғы қабырғасында автоматты ұстау 

құрылғысы бар. Контейнерді герметизациялау жүйесі люк қақпағының 

өздігінен ашылуы мүмкіндігін болдырмайды. 

Өнеркәсіп әр түрлі сыйымдылықтағы контейнерлер мен құрылымдарды 

шығарады. Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинау үшін К-0,75; К-6; К-10 және 

К-27 маркалы сыйымдылықтары тиісінше 0,75; 6; 10 және 27 м контейнерлер 

жиі пайдаланылады. 

Сұйық қалдықтарды тасымалдауға арналған Автоцистерна екі түп пен 

ернеушеден тұратын дәнекерленген құрылым болып табылады. Цистернаның 

жоғарғы бөлігінде герметикалық жабылатын қақпағы бар тиеу люгі бар. 

Цистернаны босату артқы түптің төменгі бөлігінде орналасқан люк арқылы 

жүргізіледі, ол жүргізуші кабинасынан автоматты түрде ашылады. 

Жобалау және дайындау кезінде ерекше талаптар адамдар мен қоршаған 

орта үшін қауіпті қалдықтарды тасымалдауға арналған арнайы контейнерлерге 

қойылады. 

Контейнерлердің бір түрі автомобильдің ауыстырмалы шанағы деп 

санауға болады. ЗИЛ-130 және ГАЗ-3307 автокөліктерінің базасында жүк 

көтергіштігі 7 және 3 т ауысымдық шанақтары бар ЗИЛ-МСК-Т және газ-МСК-
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Т арнайы автомобильдері шығарылады. Қалдықтарды тасымалдауға арналған 

ауысымдық шанақтары бар автокөлікті пайдалану тәжірибесі отандық 

автомобильдердің ішінде "көтергіш ілгек" тиеу-түсіру тетігі бар КамАЗ-551 3 

ең үздік болып табылатынын көрсетті. 

Су көлігі өзінің маусымдылығына, ал көптеген жағдайларда 

қалдықтардың пайда болу немесе пайдалану орнынан алыстығына байланысты 

сирек қолданылады. Оны пайдалану, әдетте, артық жүктемені талап етеді, бұл 

тасымалдау құнын едәуір қымбаттатады. Қалдықтарды едәуір қашықтыққа 

(бірнеше жүз километр және одан көп) тасымалдау кезінде оны неғұрлым 

ұтымды пайдалану. Су көлігі баржаларды және басқа да кемелерді 

қалдықтарды тасымалдау үшін пайдалануды көздейді. Әсіресе оны су 

жолдарында түбін тереңдету жұмыстарын жүргізу кезінде топырақты 

тасымалдау үшін кеңінен қолданылады. 

 

 5 Қалдықтарды залалсыздандыру әдістері, өнеркәсіптік 

қалдықтарды кәдеге жарату. Қалдықтар қоймаларына қойылатын 

талаптар 

 

Өнеркәсіптік қалдықтарды пайдалану және өңдеу. Жиналған және жыл 

сайын пайда болатын ірі тонналық өнеркәсіп қалдықтарының саны 

миллиардтаған тонна болып есептеледі. Сондықтан оларды пайдалану және 

өңдеу мәселесі өте маңызды. Қалдықтарды тазалау (зарарсыздандыру, 

залалсыздандыру) әдістері ертеден бастап қолданылады. Қазіргі уақытта 

қалдықтарды қайта өңдеу тәсілдерінің жеткілікті саны әзірленді. 

Сонымен, ірі тоннажды өнеркәсіптік қалдықтар қазіргі уақытта бүлінген 

жерлерді қалпына келтіру, аумақтарды жоспарлау, жолдарды, бөгеттерді себу, 

құрылыс материалдарын өндіру, ауыл шаруашылығы, сондай-ақ 

технологиялық және тұрмыстық отын ретінде пайдаланылады. 

Бұдан басқа, қалдықтардың барлық түрлері үшін өнімнің қандай да бір 

түрін алу мақсатында қайта өңдеудің жаңа технологиялары әзірленуде. 

Полигонда көмуге қабылданатын барлық қалдықтардың техникалық 

сипаттамасы, жағу және көму кезінде олармен қауіпсіз жұмыс істеу 

шараларының қысқаша сипаттамасы бар паспорты болуы тиіс. 

Жанғыш қалдықтар полигонда 1000 °С температурада арнайы пештерде 

жағылады. Полигон схемасы 5.1 кестеде көрсетілген. 
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I - бейорганикалық қалдықтарды залалсыздандыру учаскесі; II - 

жанбайтын органикалық қалдықтарды көму учаскесі;  III - аса зиянды 

қалдықтарды көму учаскесі; IV - қалдықтарды термиялық залалсыздандыру 

учаскесі; V - әкімшілік учаскесі; VI - гараж; 1 - БӨП және таразы; 2 - химиялық 

зертхана; 3 - әкімшілік ғимарат; 4 - қазандық 

 

5.1 сурет -  Өнеркәсіптік қалдықтарды өңдеуге және көмуге арналған 

полигонның схемасы 

 

Жерді рекультивациялау үшін ірі тоннажды қалдықтарды қолдану. Жыл 

сайын біздің елімізде 2 млрд.т жуық тау жыныстары – көмір өндіру өнеркәсібі 

мен қара және түсті металлургия үшін кен өндіру қалдықтары пайда болады. 

Қазіргі уақытта бұл қалдықтарды пайдалану елеусіз – олардың көлемінің 10% - 

ға жуығы. Алайда, одан әрі бұл көрсеткіш айтарлықтай артады, өйткені 

аршылған жыныстарды пайдалану өте тиімді: қалдықтардан 1 м 3  қиыршық тас 

алуға арналған пайдалану шығындары оны карьерлерден өндіруге қарағанда 2-

2,5 есе төмен. Бүлінген жерлерді қалпына келтіру тау-кен өндіру 

кәсіпорындарының міндеті болып табылады және оларға заңмен бекітілген. 

Құрылыс материалдары өндірісінде қалдықтарды қолдану. Отандық 

және шетелдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, бұл қазірдің өзінде көп 

тоннажды қалдықтар мен басқа салалардың жанама өнімдерін (химия, 

минералды тыңайтқыштар өндірісі, қара және түсті металлургия, 

гальваникалық өндіріс және т.б.) пайдалана алатын жалғыз сала. 

Өнеркәсіптік қалдықтардың көптеген түрлері өзінің қасиеттері мен 

химиялық құрамы бойынша осы салада пайдаланылатын табиғи шикізатқа 
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жақын және оны толыққанды және арзан алмастыра алады. Мысал ретінде 

энергетика қалдықтарын-ЖЭО күлдері мен қождарын пайдалану қызмет етеді. 

ЖЭО күлі мен қождары құрылыс материалдарын өндіруге арналған 

шикізат ресурстарының көзі болып табылады. Олар 53% SiO 2  , 24% Al 2 O 3  , 

10% Fe 2 O 3  және FeO, 2% CaO, 1% MgO, 4% сілтілі металл оксиді және 6% 

жанып кетпеген отын бар. 

Бірінші кезекте, көмір байыту қалдықтарын, ЖЭО күлін және қожын, 

қара металлургияның домна шлактарын, керамикалық кірпіштің сынуын 

қолданған жөн. 

Көмір өндіру, орман және ағаш өңдеу өнеркәсібінің қалдықтары, сондай-

ақ қоқысты көму кезінде алынған биогаз ауыл шаруашылығында қолданылуда. 

Кейбір ірі тоннажды қалдықтар (фосфогипс, пиритті оттықтар, калийлі 

тыңайтқыштар өндірісінің қалдықтары), мысалы, фосфогипс (фосфат 

шикізатынан фосфор қышқылы өндірісінің қалдықтары) сортты топырақты 

мелиорациялау үшін, сондай-ақ көптеген бағалы элементтері бар тыңайтқыш 

(Ca, S, P, Fe, Al, mg, органикалық заттар) ретінде қолданылады; пиритті 

оттықтар (колчеданды күйдіру процесінің қалдығы) құрамында мыс бар 

тыңайтқыш ретінде пайдаланылады.; калий хлоридін өндіру кезінде түзілетін 

сазды қалдықтар мен шаң құрамында калий және түрлі микроэлементтер бар 

тыңайтқыш ретінде қолданылады. 

Ауыл шаруашылығында қалдықтарды пайдалану өз қиындықтарына ие, 

себебі пайдалы элементтермен қатар, олар зиянды қоспалардан да тұрады. 

Осылайша, фосфогипске бастапқы апатиттен фтордың кейбір саны өтеді. 

Пиритті шамдарда бастапқы шикізаттың құрамына байланысты ауыр металдар, 

күшән, селен болуы мүмкін. 

Улы өнеркәсіптік қалдықтарды залалсыздандыру және көму 

экологиялық қажеттілік болып табылады. Бұл үлкен күрделі және пайдалану 

шығындарын талап ететін күрделі іс. Дамыған елдерде жылына бір адамға 

шаққанда уытты қалдықтардың саны 70 кг, ал бір тоннаны залалсыздандыру 

құны – 500 АҚШ долларын құрайды. АҚШ. Залалсыздандыру және көму 

арнайы полигондарда жүргізіледі,олар ірі қалаларға жақын орналасқан 

аумақтардың жоспарлары мен жобаларын әзірлеу кезінде көзделеді. 

Полигондарды салу қалдықтар бар кәсіпорындар мен ұйымдардың 

үлестік қатысуы негізінде жүргізілуге тиіс. Полигонға тапсырыс беруші 

қалдықтары залалсыздандыру мен көмуге көп шығындарды талап ететін 

кәсіпорын болып табылады. Салынған полигондар тиісті коммуналдық 

шаруашылықты пайдалану үшін беріледі. Өкінішке орай, қалдықтарды 

пайдалану пайызы, әсіресе оларды толық залалсыздандыру, қазіргі уақытта өте 

төмен. 

Полигондарды салу және пайдалану "кәдеге жаратылмайтын 

қалдықтарды көму полигондарын жобалаудың, салудың және пайдаланудың 

санитарлық ережелеріне" және "улы өнеркәсіптік қалдықтарды 

залалсыздандыру және көму жөніндегі полигон жобасының құрамы бойынша 
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негізгі ережелер"санитарлық нормалары мен ережелеріне (ҚНжЕ 1.02.28 – 85) 

сәйкес жүзеге асырылады. 

Полигон - ауру тудыратын микроорганизмдердің таралуына кедергі 

келтіретін атмосфераны, топырақты, жер үсті және жер асты суларын 

ластанудан қорғауды қамтамасыз ететін қалдықтарды орталықтандырылған 

жинауға, залалсыздандыруға арналған табиғат қорғау құрылысы. Улы ТПрО-ға 

арналған полигондарда (қауіптіліктің І және ІІ сыныптағы) қоқыс тастайтын 

жерлер сияқты санитарлық шектеулер мен СҚА мөлшері бірдей болады. Қи 

мен нәжісті қабылдамайтын ҚТҚ полигондары ІІІ сыныпты санитарлық 

объектілерге теңестіріледі және кемінде 0,3 км СҚА болады. ҚТҚ 

полигондарына улы емес ТПрО қабылдануы мүмкін, келісім бойынша – 

қауіптіліктің IV және III сыныптағы уытты ТПрО арнайы тізбесі. 

– Полигондардың негізгі ерекшеліктері: 

– аудан бірлігіне жүктемені ұлғайтуға мүмкіндік беретін қалдықтарды 

тығыздау; 

– қалдықтарды қабаттап жабу; 

– полигонның сарқынды суларының топыраққа және жер асты суларына 

кіруін болдырмау жөніндегі шаралар; 

– биогаз жинау (қажет болған жағдайда). 

Полигондардағы жұмыстар толық механикаландырылған, ал олар 

жабылғаннан кейін учаскені қалпына келтіру жүргізіледі. 

         5.1-кестеде кәдеге жаратылмайтын өнеркәсіптік қалдықтардың 

гигиеналық классификациясы берілген. 

         Тұрмыстық және өнеркәсіптік қалдықтарды полигондарда бірлесіп сақтау 

кезінде соңғылары негізінен аралық оқшаулау қабаттарын орнату үшін 

пайдаланылады. Өнеркәсіптік, оның ішінде уытты қалдықтарды қоршаған 

ортаға зиянды әсерді жоюдың басты бағыты оларды өндірістік циклдарда 

пайдалану, яғни аз қалдықты өндірістерді ұйымдастыру болып табылады. 

 

Кесте 5.1 – Кәдеге жаратылмайтын өнеркәсіптік қалдықтардың гигиеналық 

жіктелуі 

Категория Кәдеге жаратылмайтын өнер-

кәсіп қалдықтарының құрамын-

дағы ластанудың түрі бойынша 

сипаттамасы 

Ұсынылған жинау немесе 

залалсыздандыру әдістері 

I Іс жүзінде инертті Жоспарлау жұмыстары үшін 

пайдалану немесе қатты тұр-

мыстық қалдықтармен бірге 

жинау 

II Биологиялық тотықтандыры-

латын жеңіл ыдырайтын органи-

калық заттар 

Қатты тұрмыстық қалдықтар-

мен бірге қоймалау немесе қайта 

өңдеу 

III Суда, оның ішінде органикалық 

қышқылдармен өзара 

Қатты тұрмыстық қалдықтармен 

бірге жинау 
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әрекеттескен кезде уы аз еритін 

IV Қолданыстағы нұсқауларға 

сәйкес регенерацияға жатпайтын 

мұнай майға ұқсас 

Жағу, оның ішінде қатты 

тұрмыстық қалдықтармен 

V Ауаның ластануы әлсіз улы 

(ШРШ-ның 2-3 есе артуы)) 

Өндірістік қалдықтарды арнайы 

полигонда жинау 

VI Улы Арнайы құрылыстарда топтық 

немесе жеке залалсыздандыру 

Алайда, бірқатар жағдайларда өнеркәсіптік қалдықтарды 

бейтараптандыру үшін арнайы құрылыстар салуға тура келеді. 

Қатты өнеркәсіптік қалдықтардың кейбір түрлерін олардың уылылық 

салдарынан арнайы құрылыстарда залалсыздандыру қажет (5.2-кесте). 

Бұл құрылыстар улы қалдықтарды беретін кәсіпорынның қарамағында 

болуы және оның аумағында орналасуы мүмкін. Улы өнеркәсіптік 

қалдықтар сондай-ақ полигондар мен қайта өңдеу және бейтараптандыру 

станцияларында орталықтандырылып жиналуы, өңделуі және 

бейтараптандырылуы мүмкін. 

Екі түрдегі арнайы полигондарды ұйымдастырады: қалдықтардың бір 

түрін көму немесе химиялық тәсілмен залалсыздандыру үшін, сондай-ақ 

кешенді полигондар. Соңғы жағдайда полигондар аумағын қатты жанбайтын 

қалдықтарды қабылдау және көму, кәдеге жаратуға жатпайтын сұйық 

химиялық қалдықтарды және сарқынды сулардың тұнбаларын қабылдау және 

көму, аса зиянды қалдықтарды көму, жанғыш қалдықтарды отпен жою 

аймақтарына бөледі. 

Өзекті мәселелердің бірі толығымен шешілмеген радиоактивті 

қалдықтарды қауіпсіз жою және көму мәселесі болып табылады. Су өткізбейтін 

қабаттар арасында (ТМД) және ыдырайтын тау жыныстарына цемент 

қойыртпағы түрінде сұйық радиоактивті қалдықтарды жер астында көму әдісі 

(АҚШ) анағұрлым әзірленген болып саналады. 

Қалдықтарды кәдеге жарату, кәдеге жарату түрлері. Қалдықтарды 

кәдеге жарату әдісін таңдау өте күрделі. Улы ТПрО үшін бұл міндет нақты 

кәсіпорындарда жеке шешіледі: қайта өңдеу және орнында орналастыру, 

полигондарда орналастыру, арнайы зауыттарда жағу немесе қайта өңдеу. 

Қалдықтарды кәдеге жарату бойынша технологиялардың едәуір саны 

пайдаланылады. 

Қатты қалдықтарды алау немесе примитивті пештерде жағу орынды деп 

санауға болмайды,өйткені бұл ретте ауа ортасы ластанады және түзілетін жылу 

энергиясы пайдаланылмайды. Ол арнайы пештерде тұрмыстық қалдықтардан 

бөлек алынатын және залалсыздандырылатын ерекше ауруханалық қалдықтарды 

жағу кезінде ақталуы мүмкін. Бірақ жылу энергиясын пайдалану және кететін 

газдарды тазарту кезінде қатты қалдықтарды жағу орынды болып табылады. 

Екі түрдегі арнайы полигондарды ұйымдастырады: қалдықтардың бір 

түрін көму немесе химиялық тәсілмен залалсыздандыру үшін, сондай-ақ 

кешенді полигондар.   
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5.2 кесте – Арнайы құрылыстарда залалсыздандыруға жататын қатты және 

қалдықтар тәрізді улы өнеркәсіптік қалдықтардың негізгі түрлері 1    
Қалдықтар Қалдықтардағы зиянды заттар 

Химия өнеркәсібі салалары 

Хлорлы 
Графитті қоқыс (синтетикалық каучук, хлор, каустик 

өндіру) 

Сынап 

Метанол (оргшыны өндірісінің қалдықтары) Метанол 

Қоқыстар (монохлорсірке қышқылы тұздарын өндіру) Гексахлоран, метанол, 

трихлорбензол 

Қағаз қаптар ДДТ, уротропин, цинеб, мыс 

трихлорфенолы, тиурам-Д 

Қоқыстар (мыс трихлорфенолятын өндіру) Трихлорфенол 

Пластполимерлердің өңделген катализаторлары Бензол, дихлорэтан 

Коагулюм және омега полимерлері Хлоропрен 

Шайыр трихлорбензол (тыңайтқыш өндіру) Гексахлорен, тирхлорбензол 

Хром қосылыстарын өндіру 

Қоқыс (натрий монохроматы өндірісі) Алты валентті хром 

Хлорлы натрий (калий бихроматын өндіру)  

Сода 

Мырышты қоқыстар Мырыш 

Жасанды талшық 

Қоқыс Диметилтерефталат, терефтал 

қышқылы, мырыш, мыс 

Сүзу қалдықтары Капролактам 

Метанолиз қондырғысының қалдықтары Метанол 

Лак-бояулы 

Лактар мен эмальдердің пленкасы (жабдықтарды тазалау 

кезіндегі қалдықтар) 

Мырыш, хром, еріткіштер, 

тотыққан майлар 

Қоқыстар Мырыш, магниттер 

Химия-фотографиялық 

Гипосульфит өндірісінің қалдықтары Фенол 

Сусыз сульфит өндірісінің қалдықтары Фенол 

Магнитті лак, коллодия, бояулар қалдықтары Бутилацетат, толуол, дихлорэтан, 

метанол 

                                                 
1 Тізім жергілікті шарттар мен СЭС талаптарын ескере отырып толықтырылады 
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Кестенің соңы 5.2 

Қалдықтар Қалдықтардағы зиянды заттар 

Пластмассалар 

Полимерленген шайыр Фенол 

Азотты 

Кокс газын тазалау қондырғысынан қалған қоқыс Канцерогенді заттар 

Синтез және компрессия цехының өңделген майлары  

Моноэтаноламинді айдаудан кубалық қалдық Моноэтаноламин 

Мұнай өңдеу және мұнай-химия өнеркәсібі 

Майларды және парафинді тазартудан алюмосиликатты 

адсорбент 

Хром, кобальт 

Құрамында 30% - дан астам күкірт қышқылы бар 

қышқыл гудрондар 

Күкірт қышқылы 

Кокс алудың фустары мен фусосмоля қалдықтары және 

жартылай коксты газдандыру 

Фенол 

КМС 482 темірхром катализаторы (стирол өндірісі) Хром 

Пайдаланылған саз Май 

Алкилфенольді қоспалар қондырғыларынан қалған сүзу 

процесінің қалдықтары 

Мырыш 

Пайдаланылған К-16, К-22, КНФ катализаторлары Хром 

Машина жасау 

Құрамында хром бар ағындардың тұнбасы Хром 

Цианисті ағындардың шөгуі Циан 

Органикалық байланыстырғыштағы өзекті қоспалар Хром 

Гальваникалық цехтарды бейтараптандыру 

станцияларының вакуум-сүзгілерінен кейінгі шөгінділер 

Мырыш, хром, никель, кадмий, 

қорғасын, мыс, хлорофос, тиокол 

Медициналық өнеркәсіп 

Синтомицин өндірісінің қалдықтары Бром, дихлорэтан, метанол 

Түсті металлургия 

Отходы обогащения Ауыр металдардың тұздары 

 

Соңғы жағдайда полигондар аумағын қатты жанбайтын Қалдықтарды 

қабылдау және көму, кәдеге жаратуға жатпайтын сұйық химиялық 

қалдықтарды және сарқынды сулардың тұнбаларын қабылдау және көму, аса 

зиянды қалдықтарды көму, жанғыш қалдықтарды отпен жою аймақтарына 

бөледі. 
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Өзекті мәселелердің бірі толығымен шешілмеген радиоактивті 

қалдықтарды қауіпсіз жою және көму мәселесі болып табылады. Су өткізбейтін 

қабаттар арасында (ТМД) және ыдырайтын тау жыныстарына цемент қорытпа  

түрінде сұйық радиоактивті қалдықтарды жер астында көму әдісі (АҚШ) 

анағұрлым әзірленген болып саналады. 

Қалдықтарды кәдеге жарату, кәдеге жарату түрлері. Қалдықтарды 

кәдеге жарату әдісін таңдау өте күрделі болып табылады. ТПрО үшін бұл 

міндет болатын кәсіпорындар  жеке түрінде шешіледі: қайта өңдеу және 

орнында орналастыру, полигондарды орналастыру, арнайы зауыттарда жағу 

немесе қайта өңдеу. Қалдықтарды кәдеге жарату бойынша технологиялардың 

едәуір саны пайдаланылады. 

Қатты қалдықтарды алау немесе примитивті пештерде жағу орынды деп 

санауға болмайды, өйткені бұл ретте ауа ортасы ластанады және түзілетін жылу 

энергиясы пайдаланылмайды. Ол арнайы пештерде тұрмыстық қалдықтардан 

бөлек алынатын және залалсыздандырылатын ерекше ауруханалық 

қалдықтарды жағу кезінде ақталуы мүмкін. Бірақ жылу энергиясын пайдалану 

және кететін газдарды тазалау кезінде қатты қалдықтарды жағу орынды болып 

табылады, бұл процесс арнайы оттықтары бар бу немесе су жылыту қазандары 

бар, мысалы, көлбеу айналмалы таяқшалары бар қоқыс өртейтін станцияларда 

(зауыттарда) жүреді. Оттықтағы температура газдың барлық саңылаулы иісі 

бар қоспаларының жануы үшін және оттықтардың қождануы болмауы үшін 

кемінде 1000°С болуы тиіс. Түтін құбырына шығар алдында газды, мысалы, 

электр сүзгілерінің көмегімен тазарту қажет. Металл сынықтары шлактан 

электромагниттік сепаратормен бөлінеді.Қатты қалдықтарды алау немесе 

примитивті пештерде жағу орынды деп санауға болмайды, өйткені бұл ретте 

ауа ортасы ластанады және түзілетін жылу энергиясы пайдаланылмайды. Ол 

арнайы пештерде тұрмыстық қалдықтардан бөлек алынатын және 

залалсыздандырылатын ерекше ауруханалық қалдықтарды жағу кезінде 

ақталуы мүмкін. Бірақ жылу энергиясын пайдалану және кететін газдарды 

тазалау кезінде қатты қалдықтарды жағу орынды болып табылады, бұл процесс 

арнайы оттықтары бар бу немесе су жылыту қазандары бар, мысалы, көлбеу 

айналмалы таяқшалары бар қоқыс өртейтін станцияларда (зауыттарда) жүреді. 

Оттықтағы Температура газдың барлық саңылаулы иісі бар қоспаларының 

жануы үшін және оттықтардың қождануы болмауы үшін кемінде 1000°С болуы 

тиіс. Түтін құбырына шығар алдында газды, мысалы, электр сүзгілерінің 

көмегімен тазарту қажет. Металл сынықтары шлактан электромагниттік 

сепаратормен бөлінеді. 

Тұрмыстық және өнеркәсіптік қалдықтарды бірлесіп өртеу кезінде 

(соның ішінде тұндырма және паста тәрізді консистенцияларда) жанудың 

үлестік жылуын, күлділігін, жарылыс қауіптілігін, тұтану, балқу 

температурасын және басқа да көрсеткіштерді ескеру қажет, бұл ретте әрбір 

жағдайда өнеркәсіптік қалдықтардың мөлшері мен жекелеген 

компоненттердің қасиеттері көрсетілген отын жоспарын жасау болып 

ұсынылады. 
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Қалдықтарды залалсыздандыру үшін жағуды немесе компостирлеуді 

қолдану жергілікті жағдайларға байланысты болады. Әлбетте, қалдықтарды 

қара жерге жақын аудандарда компостациялау орынды, алайда, қоқыс өңдейтін 

зауыттар мен қоқыс өртейтін станцияларды салуға байланысты үлкен капитал 

салымдарына байланысты таяудағы жылдары оларда жалпы алғанда ТМД-да 

қатты қалдықтардың 5-10% - дан аспайтын мөлшерін залалсыздандыратын 

болады. Қалдықтарды компостқа қайта өңдеу және оларды алынатын жылуды 

пайдалана отырып жағу қалдықсыз процестің аяқталуы болып табылады. 

Соңғы жылдары әртүрлі елдерде қатты тұрмыстық қалдықтарды 

пайдалануға бағытталған көптеген жаңа ұсыныстар мен зерттеулер пайда 

болды. 

Термиялық технологиялар қатты, еритін, сұйық және газ тәрізді 

қалдықтардың кез келген түрлерін кәдеге жарату үшін қолданылады. Әдістің 

мәні материалдарды жоғары температуралы жылу тасымалдағышпен, яғни 

отынның жану өнімдерімен (плазмалық ағыс, металл балқымасы немесе 

тотығы, АЖЖ қалдықтарды қыздыру) контактілі немесе байланыссыз тәсілмен 

термиялық өңдеуден тұрады. Жылулық ыдырау өнімдері уытты емес газ 

тәрізді, сұйық немесе қатты өнімдердің пайда болуымен тотығуға немесе басқа 

да химиялық әсерлерге ұшырайды. Жылулық әдіс әдетте мына сатылардан 

тұрады: 

- алдын ала ішіндегі реагентті өңдеу; 

- жоғары температуралы өңдеу және зарарсыздандыру; 

- газдарды көп сатылы тазалау; 

– жылуды қолдану; 

- жанама органикалық (газ, отын) немесе минералды өнімдер (оксидтер, 

цемент, минералды тұздар) алу. 

Жылулық әдіс кез келген химиялық қосылыстарды жоғары температура 

кезінде (3000К жоғары) тотықтырғыш немесе қалпына келтіру режимінде ауа, 

оттегі, сутегі немесе басқа газ беру арқылы залалсыздандыруға мүмкіндік 

береді, яғни кез келген затты (қосылыстарды), оның ішінде химиялық қаруды 

зарарсыздандыру параметрлерін реттеуге мүмкіндік бар. Осылайша, І және ІІ 

қауіптілік класындағы уытты заттарды, яғни органикалық заттарды, 

пестицидтер, диоксиндерді қайта өңдеу дәрежесі 99,9999% дейінгі плазмалық 

әдіспен ғана залалсыздандыруға болады. Плазмохимиялық әдістің жануы қиын 

және жанбайтын қосылыстарды залалсыздандыру үшін қолданған жөн. 

Плазмохимиялық қондырғының жұмыс принципі: төмен температуралы 

плазма ағысында (3000К астам) сұйық, паста тәрізді немесе ұнтақ түрінде 

бастапқы зат беріледі. Ол реакторда атомдарға, молекулалар мен иондарға 

дейін ыдырайды. Плазма түзуші (сутегі, азот, оттегі) газ тотықтардың, 

галогендердің сутегімен қосылыстарының, бейтарап молекулалар мен 

атомдардың, яғни процестің термодинамикалық параметрлерінің пайда болуын 

қамтамасыз етеді. Оттықтағы қалдықтарды жағуға қарағанда плазмалық 

процесс газдың қысымы, температурасы және құрамы бойынша қатаң 

реттеледі. Бұл ретте процесс шарттарының бірі газды шыңдау болып табылады, 
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яғни жағымсыз қосылыстардың қайталама жабдықталуына жол бермеу үшін 

газ температурасының секундына 1000к дейін күрт азаюы. 1 кг қалдықтарды 

жою үшін 3 кВт дейін жұмсау қажет.  

Қалдықтарды залалсыздандырудың плазмохимиялық процесі 

балқыманың ванналарын (металл, оксиді) пайдалана отырып, жүзеге 

асырылатын технологиялар пайда болды, ол арқылы термиялық ыдырау кезінде 

пайда болатын газдар өтеді. Олардың жетіспеушілігі-қанағаттанғысыз 

экологиялық қауіпсіздігі болатын. 

Термиялық технологиялар аз көлемде қатты қалдықтарды және 

коммуналдық қажеттіліктер үшін қайталама жылуды пайдалануға мүмкіндік 

береді. Олар өңделетін қалдықтардың бірлігіне үлкен энергия сыйымдылығы 

бар. Термиялық процестің мысалы ретінде темір жоңқасын, үгінділерін, шойын 

бөлшектерін толық өңдеудің электрофизикалық технологиясы қызмет ете 

алады. Нәтижесінде темір-тотықты пигменттер (темір сурик), яғни кеңінен 

қолданылатын тауар өнімі алынады. Технология диспергирленген шикізатты 

плазмалық өңдеуге негізделген жоғары дисперсті металл оксидтерін алудың 

плазмохимиялық тәсілін іске асырады. Түйіршікті қабаттағы электр эрозионды 

диспергирлеу жоғары реакциялық қабілеті бар және оксидтер мен 

гидроксидтердің пайда болуымен жеңіл тотығатын, көлемі 700 – 1000А металл 

бөлшектерінің пайда болуымен импульстік токтың әсерінен металл 

түйіршіктерінің бұзылуына әкеледі. Пигменттер алудан басқа, басқа 

металдардың қалдықтары керамикаға арналған шикізатта, адсорбенттерге, 

жылу оқшаулағыш материалдарға өңделеді. 

Термиялық қышқылсыз пиролиздің бағыты мүмкіншілік болып 

табылады. Пиролиз - қалдықтардың органикалық бөлігінің ыдырауы және 

арнайы реакторларда жоғары температураның әсерінен пайдалы өнімдер 

алынатын термохимиялық процесс. Оның артықшылығы – технологиялық газ 

немесе минералды өнім-Сорбент алу. Алынған газ технологиялық және 

тұрмыстық мақсаттар үшін пайдаланылуы мүмкін, бұл ретте қатты қалдық 

көлемінің едәуір азаюы, экологиялық тазалық және процестің қауіпсіздігі 

қамтамасыз етіледі.  

Келесі әдістің түрлері бар: пиролизді және құрғақ пиролизді жағу арқылы 

тотықтырғыш пиролиз. 

Тотықтырғыш пиролиз - бұл қалдықтардың органикалық бөлігін ішінара 

өртеу немесе отынның жану өнімдерімен тікелей байланысқанда термиялық 

ыдырау процесі. Қалдықтардың ыдырау газ тәрізді өнімдері отынның жану 

өнімдерімен немесе қалдықтардың бір бөлігімен араластырылады, сондықтан 

реактордан шығарда олардың төмен жану жылуы, бірақ жоғары температурасы 

болады. Содан кейін газдардың қоспасын қарапайым оттық құрылғыларда 

жағады. Тотықтырғыш пиролиз процесінде қатты көміртекті қалдық (кокс) 

пайда болады, оны одан әрі қатты отын ретінде немесе басқа мақсаттарда 

пайдалануға болады. 

Құрғақ пиролиз - бұл қалдықтарды термиялық өңдеу әдісі, оларды жоғары 

тиімді залалсыздандыру және отын мен химиялық шикізат ретінде 
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пайдалануды қамтамасыз етеді, бұл аз қалдықты технологияларды құруға 

ықпал етеді. Құрғақ пиролиз деп қатты немесе сұйық отын қалдықтарының 

оттегіне қол жеткізбей термиялық ыдырау процесін түсінеді. Қалдықтардың 

құрғақ пиролизінің нәтижесінде жоғары жану жылуы бар пиролиздік газ, сұйық 

өнімдер және қатты көміртекті қалдық пайда болады. 

Қуатты АЖЖ-ны пайдалану энергия тұтынуды өңделетін зат көлемінің 

бірлігіне төмендетеді, бұл улы қалдықтарды өңдеуге арналған жылжымалы 

кешендерді әзірлеуге мүмкіндік береді. 

Қалдықтарды өңдеудің физикалық-химиялық технологияларының 

әмбебаптығы жоқ, олар қалдықтарды пайдалы өнім алу үшін шикізат ретінде, 

мысалы, пайдаланылған автомобиль шиналарынан, полимерлік материалдардан 

пайдалануға мүмкіндік береді. Қалдықтарды тыңайтқыштарға, Құрылыс және 

жол материалдарына, керамикаға қайта өңдеу мүмкін. Бұл ретте технологияны 

таңдауда жеке тәсіл қолданылады. Қазіргі уақытта буып-түю және ыдыстық 

материалдардың тез ыдырайтын (белгілі бір заттардың әсерінен) қалдықсыз 

және аз қалдықты технологияларды құру мәселесі өткір тұр. 

Қалдықтарды залалсыздандыру және қайта өңдеудің ең перспективалы 

процесі биотехнология болып табылады. Жер биотасының тірі компоненттері 

миллиардтаған жылдар ішінде өлі геосфераны, атмосфераны қайта өңдеп, 

осының бәрін биосфераға айналдырды. Табиғатта құрылған 

микроорганизмдерді генетикалық биология әдістерімен ғалымдар жаңа 

функцияларды орындау үшін бейімдейді. 

Тұрмыстық қалдықтарды сұрыптағаннан кейін қайта өңдеу үлкен 

мүмкіншілікке  ие. ҚТҚ органикалық қалдықтарының тоннасын қайта өңдеу 

құрамында 70% - ға дейін метан және 6000 ккал/ м дейін жылу шығару қабілеті 

бар көміртек тотығы бар 500 м биогаз бере алады . Биотаның тірі 

компоненттерінің энергетикалық ПӘК-і бірдей функцияларды орындайтын 

техникалық жүйелерден артық болуы мүмкін.  Мысалы, thiobacillus ferrooxidans 

бактериялары темірді, мыс, мырышты сілтілейді, олардың күкірт қышқылымен 

тотықтырады (қышқыл метал сульфидінен бактерияны өзі шығарады). 

Саңырауқұлақ биомассасы қорғасын, мырыш, сынап, никель, кобальт, алтын 

ерітіндісінен шоғырлануы мүмкін. Мұнай өнімдерінен ағынды суды 

тазалайтын бактериялар тобы бар. 

Биотехнология ағаштан, мұнай парафиндерінен, метил және этил 

(техникалық) спирттерінен, табиғи газдан және тіпті сутегіден ақуыз өнімдерін 

өндіру кезінде қолданылады. 

Биотехнологияның жетіспеушілігіне процестердің баяу ағуын ғана 

жатқызуға болады, бұл олардың қымбаттауы болып табылады. 

Кәдеге жаратудың қолданыстағы жүйелері эпидемиялық және 

экологиялық қауіпсіздіктің қазіргі заманғы талаптарына сай келмейді, алайда 

Германия, АҚШ, Испания, сондай-ақ қалдықтарды сұрыптауда, престеуде және 

брикеттеуде жетістіктерге жеткен Жапония мен Ресейдің тәжірибесі үміттенеді. 

Швейцарияда қайта өңделген қатты тұрмыстық қалдықтардан алынатын 

құрылыс плиталарын престеу әдісі әзірленді. "Йетцер Инжиниринг АГ" 
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фирмасының мәліметтері бойынша, бұл плиталар ағаш жаңқамен 

салыстырғанда жоғары беткі қаттылыққа және отқа төзімділікке ие. B 

Жапония, г. Химамацу, құрылыс блоктарының қатты тұрмыстық 

қалдықтарынан шығаратын зауыт бар, алайда, құрылыста әлі де кең 

қолданылуда жоқ. Жыл сайын шығарылатын қоқыстың құрамында 11,3 млн. т. 

темір, 860 мың т. алюминий, 430 мың т. басқа металдар (негізінен мыс), 13 млн. 

т. астам шыны, 60 млн. т. астам қағаз және органикалық материалдар бар. 

мұнай. Алюминий қалдықтарынан шығару үшін электр өрісі арқылы өту 

кезінде осы уақытша магниттелетін металды тартатын магнит жасалған. 

Шыны сұрыптауға арналған аппарат әзірленді, содан кейін асфальт 

әйнегін (жолдарды жабуға арналған материал) өндіру және құрылыс панельдері 

мен блоктарын (портландцементпен қоспада) дайындау үшін пайдаланылады. 

Майдаланған шынының 90% және синтетикалық полимердің 10% қоспасынан 

керамикалық немесе бетоннан гөрі жоғары коррозиялық төзімділігі бар кәріздік 

құбырлар дайындалады. Ұнтақталған пластик бөтелкелер Элджин қаласында 

салынған көпірге арналған бетонды дайындау кезінде пайдаланылды, ал 

пластик 1/3 құмды алмастырды. Глазгода (Ұлыбританияда) зертханалық 

жағдайда қатты тұрмыстық қалдықтардан этил спиртін алу әдісі әзірленді. 

Гальваникалық элементтердің жұмысын еске түсіретін процесте қатты 

тұрмыстық және өнеркәсіптік қалдықтардан алынатын электр энергиясының 

шағын көздерін құру бойынша эксперименттер жүргізілуде, онда соңғылары 

биохимиялық камера түріндегі элементтермен ауыстырылды. 

Соңғы жылдары қалдықтарды брикеттеуге – оларды ірі блоктарға 

престеуге көп көңіл бөлінеді, олар кейіннен сақтауға алынады, жағылады 

немесе құрылыс кезінде пайдаланылады. Өрт сөндіру және құрылыс 

мақсатында брикеттеу алдын ала сұрыптауды, ал депозитке салу үшін – 

көбінесе аса ірі қалдықтарды жоюды талап етеді. Бұл тәжірибе келесілерді куә 

бола аласыздар: 

- полигонның әрекет ету мерзімі (себумен салыстырғанда) 2...3 есеге 

артады; 

- пайдалану жеңілдетіледі (брикеттер кірпіш ретінде қалыптасады); 

– шығарылып желді түптеу; 

- кеміргіштер, шыбындар мен құстар тартылмайды; 

- өрт қаупі жоқ; 

- брикеттердің ішіне су жіберу және  іс жүзінде болмайды; 

- газдардың бөлінуі аз. 

Сарқынды суларды зарарсыздандыру кезінде жиі физикалық әдістерді 

қолданған жөн: термиялық, радиациялық, электрогидравликалық соққы, 

электрофотокоагуляция, жоғары жиілікті токтар, Жоғары кернеу, ал 

контагенозды аурулардың қоздырғыштарымен (күйдіргі, паратуберкулезді 

энтерит, маңқа, құтыру, оба) жұқтырылған жануарлардың қалдықтары мен 

өлекселері мал көмінділерінде жағылады немесе көміледі. Бұл аурудың 

тұрақты қоздырғыштарын жоюдың ең сенімді шарасы. Әдістің кемшілігі-үлкен 

энергия шығындары. Залалданған қалдықтардан брикеттерді дайындауға және 
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оларды кептіруге қоршаған ортада, әсіресе атмосферада инфекция 

қоздырғыштарының таралу қаупіне байланысты жол берілмейді. 

Кооперациялау және комбинациялау кезінде өндірістің экономикалық 

шығындары қысқартылады, ал бастысы шикізатты пайдаланудың кешенділігіне 

қол жеткізіледі. Олардың даму динамикасы келесідей болуы мүмкін (5.2 сурет). 

 

5.2 сурет -  Ресурстық циклдің дамуы 

 

Осылайша, ресурстық циклдер біртіндеп табиғи циклдар сияқты - өзара 

байланыс пен тұйықтылық принциптерінің негізінде түрлендірілетін 

(түрлендірілетін) болады. Ресурстық циклдердің осы ұйымы технологиялық 

процестердің жиынтығы ретінде ұғынылатын қалдықсыз өндірістердің атауын 

алды, олардың біреуі қалдықтар басқалары үшін шикізат ретінде 

пайдаланылады, бұл оларды толық кәдеге жаратуды қамтамасыз етеді. Біздің 

ойымызша, шығарындыларды барынша ықтимал кәдеге жаратумен 

сипатталатын аз қалдықты өндірістерге көшу нақты болып табылады. 

Жаһандық масштабтағы табиғатты қорғаудың негізгі екі мәселесі бар, 

оны шешуге өркениеттің одан әрі дамуына  байланысты: 

а) қоғамның өмір сүруіне қажетті табиғи ресурстарды сарқудан 

қорғау. Проблеманы табиғатты ұтымды және үнемді пайдалану немесе 

табиғаттың өзіндік өндіргіш күштерінің дамуы, қажетті табиғи ресурстарды 

қалпына келтіру және көбейту, яғни табиғатты қайта құру (белсенді қорғау); 

б) ОЖ өзі өндірісінің қалдықтарымен ластанудан қорғау, яғни 

материалдық, Денсаулық, эстетика және адамдардың демалуын 

қанағаттандыратын, белгіленген алғашқы түрдегі оның сапасын сақтау. 

 

5.1 Қалдықтарды кәдеге жарату. Органикалық қалдықтардың 

биологиялық тозуы 

 

Заттардың айналуы - қоршаған орта факторларының әсерінен олардың 

химиялық құрылымының өзгеруі.  

Абиотикалық айналулар (оттегінің, жарықтың әсерінен) - бұл 

фотохимиялық реакциялар кезінде атмосферада немесе суда пайда болатын 

молекулалық оттегімен немесе оттекті радикалдармен реакциялар: 
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-Тотығу реакциялары мен тотығу-қалпына келтіру үдерістерінің 

көпшілігі кең таралған әдебиетте келтірілген; 

- гидролитикалық процестер, көптеген органикалық химикаттар 

гидрофильді соңғы өнімдерге дейін оңай гидролизденеді (зерттеулер 

пестицидтердің гидролизі табиғи жағдайда су ерітінділерінде уытты 

қасиеттердің жоғалуына әкеп соқтыратынын көрсетті); 

- тропосферадағы фотохимиялық реакциялар толқын ұзындығына 290 нм 

астам ультракүлгін сәулеленуді жұтпайтын органикалық молекулаларға тән; 

- хлорорганикалық қосылыстардың тропосферадағы химиялық айналуын 

тудыруы мүмкін ОЖ - дағы заттардың фотохимиялық реакциялары); 

- әртүрлі белсенді және белсенді тропосферадағы белсенді емес 

бөлшектер. 

Көптеген тотығу реакциялары бір мезгілде фотохимиялық болуы мүмкін 

(мысалы, оттегінің белсенді бөлшектерімен зиянды заттардың реакциялары).  

Биотикалық түрленулер тірі организмдермен немесе олар шығаратын 

ферменттермен туындайды, бұл "зиянды заттардың метаболизмі, ал айналу 

өнімдері — метаболиттер"деп аталады.        

Металл (сынап, қалайы, қорғасын) және металл емес (мышьяк) 

қосылыстары, олардың ҚО жинақталуы табиғи және антропогендік (сарқынды 

сулар, пайдаланылған газдар) көздерден шамамен тең. Тірі ағзалар үшін зиянды 

салдардан (жіті немесе созылмалы уланулар, олардың цитотоксикалық 

қасиеттері) осы заттардың ОС-ға жиналуы қажет емес. Металдардың 

биотикалық түрленуі, яғни металл иондарын органикалық туындыларға қосу 

жылу шығаратын тірі организмдерге қатысты уыттылықтың артуына әкеледі. 

Мысалы, сынаптың табиғи циклінде түрленудің микробиологиялық 

механизмдерінің бірі тотығу болып табылады (HGS сынаптың ерімейтін табиғи 

сульфидінен сынап иондарының түзілу сатысы арқылы еритін сынап 

сульфатына өтеді). 

Мұндай ксенобиотиктердің барлық өсуі (грек. "ксенос" — бөтен, жат) — 

пестицидтер, гербицидтер, фреондар, синтетикалық пластиктер, ауыр металдар 

атмосфераға, су қоймаларына және топыраққа табиғи жүйелердің 

ассимиляциялық және өзін-өзі тазарту қабілеттілігінен асатын мөлшерде түседі. 

Жағдайдың күрделілігі адамның табиғи ортаға әсерінің қазіргі заманғы ауқымы 

мен сипаты кезінде ол мүлдем күтпеген реакцияға (адам үшін) жауап береді, 

бұл ортаның өзін-өзі қалпына келтіру қабілетінің таусылуымен, табиғатта өзара 

байланыстың үлкен санының болуымен байланысты. 

Мысалы, адамзаттың өндірістік қызметінің нәтижесінде ыдырайтын Барлық 

металдар негізінен гумусосфераға түседі. Топырақтан олар өсімдіктермен сіңеді, 

өсімдік тағамымен және ауамен жануарлардың организмдеріне өтуі мүмкін. 

Сондықтан техногендік әсерлердің ауқымының өлшемі ретінде қандай да бір 

металдың күтілетін жиынтық техногенді шығарындысының топырақтағы және тірі 

заттардағы оның қазіргі заманғы құрамына қатынасы (айналмалы айналымға 

тартылған заттардың саны) өте көрнекі болып табылады. Есептер мышьяк үшін 

мұндай қатынас ең үлкен екенін көрсетті — 470,2; сурьма-387,5; висмут-381,3; 
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уран-297,5; кадмий-50,6. Бұл элементтер биотада микроколиктерде болады, бірақ 

әрбір өндірілген тонна кен мен отыннан БиоСфера басып, органикалық заттардың 

айналасына ұзақ уақыт түседі. Қалдықтардың бір бөлігі деструкция процесінде 

ассимиляцияға және биотикалық және геохимиялық бейтараптандыруға 

ұшырайды; биологиялық және геохимиялық көші-қоннан кейін ксенобиотиктер бар 

басқа бөлігі иммобилизациялауға, шашырауға және шығаруға ұшырайды, 

қоршаған ортаның техногендік ластануы ретінде әрекет етеді. Олардың айналым 

айналымына түсуінен жиынтық зиянды әсер қалдықтардың қауіптілік 

коэффициентіне, олардың салмағына, өнімділігіне және экожүйелердің 

тұрақтылығына, атап айтқанда техногендік әсерлерге қатысты тұрақтылыққа 

байланысты болады. 

Қалдықтарды өңдеу тәсілдері. Қазіргі уақытта қалдықтарды қайта өңдеу 

тәсілдерінің жеткілікті саны әзірленді. Қалдықтарды тазалау (зарарсыздандыру, 

зарарсыздандыру) әдістері: 

 - түрлі өткір шешімдер көмегімен тұндырғыш тұндырғыштардан 

жойылады және арнайы полигондарда жиналады; 

 - суару алқаптарының көмегімен тазалау, яғни сарқынды сулардыарнайы 

дайындалған алаңдар, онда оларқұмды топырақ сүзіледі және ағартылады; 

- ақаба суларды химиялық тазалау (әктас, темір және алюминий тұздары);   

- қауіпті компоненттерді бейтараптандыру, олардың флокуляциясы және 

тұндыру, сарқынды суларды жұмсарту, механикалық тазарту (қырғыштармен) 

және айдау, физика-химиялық әдістермен (тазалау, Иондық алмасу, кері осмос, 

бумен айдау) және сарқынды суларды тотықтырып тазарту (жағу, озондау). 

Қалдықтарды кәдеге жарату, кәдеге жарату түрлері. Қалдықтарды 

кәдеге жарату бойынша технологиялардың едәуір саны пайдаланылады. 

Термиялық технологиялар қатты, еритін, сұйық және газ тәрізді 

қалдықтардың кез келген түрлерін кәдеге жарату үшін қолданылады. Әдістің 

мәні материалдарды Жоғары температуралы жылу тасымалдағышпен 

термиялық өңдеуден тұрады, яғни отынның жану өнімдерімен (плазмалық 

ағыс, металл балқымасы немесе тотығы, АЖЖ қалдықтарды қыздыру) 

контактілі немесе байланыссыз тәсілмен. Термиялық ыдырау өнімдері уытты 

емес газ тәрізді, сұйық немесе қатты өнімдердің пайда болуымен тотығуға 

немесе басқа да химиялық әсерлерге ұшырайды. Термиялық әдіс әдетте 

сатылардан тұрады:  

- алдын ала, оның ішінде реагентті өңдеу; 

- Жоғары температуралы өңдеу және зарарсыздандыру;  

- газдарды көп сатылы тазалау;  

- теплоиспользование;                                                                

- жанама органикалық (газ, отын) немесе минералды өнімдер (оксидтер, 

цемент, минералды тұздар) алу. 

Термиялық әдіс жоғары температура кезінде (3000 К жоғары) тотығу 

немесе қалпына келтіру режимінде ауа, оттегі, сутегі немесе басқа газдарды 

бере отырып, кез келген химиялық қосылыстарды залалсыздандыруға 

мүмкіндік береді, яғни кез келген затты (қосылыстарды), оның ішінде 
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химиялық қаруды зарарсыздандыру параметрлерін реттеуге мүмкіндік бар. 

Осылайша, қауіптіліктің І және ІІ класындағы уытты заттарды, яғни ОВ, 

пестицидтер, диоксиндер тек плазмалық әдіспен залалсыздандыруға болады,ол 

қиын жанатын және жанбайтын қосылыстарды залалсыздандыру үшін 

қолданған дұрыс. 

Плазмохимиялық қондырғының жұмыс принципі: төмен температуралы 

Плазма ағысында (3000 К астам) сұйық, паста тәрізді немесе ұнтақ түрінде 

бастапқы зат беріледі. Ол реакторда атомдарға, молекулалар мен иондарға 

дейін ыдырайды. Плазма түзуші (сутегі, азот, оттегі) газ тотықтардың, 

галогендердің сутегімен қосылыстарының, бейтарап молекулалар мен 

атомдардың пайда болуын қамтамасыз етеді, яғни процестің 

термодинамикалық параметрлеріне сәйкес түзілетін құрам. Оттықтағы 

қалдықтарды жағуға қарағанда плазмалық процесс газдың қысымы, 

температурасы және құрамы бойынша қатаң реттеледі. Бұл ретте процесс 

шарттарының бірі газды шыңдау болып табылады, яғни жағымсыз 

қосылыстардың екінші қайтара пайда болуына жол бермеу үшін газ 

температурасының секундына 1000 К дейін күрт азаюы. 1 кг қалдықтарды жою 

үшін 3 кВт/с дейін энергияны жұмсау қажет. 

Плазмохимиялық процесс болған кезде технологиялар пайда болды, 

қалдықтарды залалсыздандыру ваннаны пайдалану арқылы жүзеге асырылады 

пайда болатын балқымалар (металл, оксиді) газдың термиялық ыдырауы 

кезінде. Олардың жетіспеушілігі-қанағаттанарлықсыз экологиялық қауіпсіздігі. 

Термиялық технологиялар аз көлемде қатты қалдықтарды береді және 

коммуналдық қажеттіліктер үшін қайталама жылуды пайдалануға мүмкіндік 

береді. Олар өңделетін қалдықтардың бірлігіне үлкен энергия сыйымдылығы 

бар. Термиялық процестің мысалы ретінде темір жоңқасын, үгінділерін, шойын 

бөлшектерін толық өңдеудің электрофизикалық технологиясы қызмет ете 

алады. Нәтижесінде темір-тотықты пигменттер, яғни кеңінен қолданылатын 

тауар өнімі алынады. Технология диспергирленген шикізатты плазмохимиялық 

өңдеуге негізделген жоғары дисперсті металл оксидтерін алудың 

плазмохимиялық тәсілін іске асырады. Түйіршікті қабаттағы электр эрозионды 

диспергирлеу жоғары реакциялық қабілеті бар және оксидтер мен 

гидроксидтердің пайда болуымен жеңіл тотығатын, көлемі 700 - 1000 А металл 

бөлшектерінің пайда болуымен импульстік токтың әсерінен металл 

түйіршіктерінің бұзылуына әкеледі. Пигменттер алудан басқа, басқа 

металдардың қалдықтары керамикаға арналған шикізатта, адсорбенттерге, 

жылу оқшаулағыш материалдарға өңделеді. 

Тотықтырғыш пиролизсіз термиялық бағыт перспективалы болып 

табылады. Оның артықшылығы — технологиялық газ немесе минералды өнім-

Сорбент алу. Алынған газ технологиялық және тұрмыстық мақсаттар үшін 

пайдаланылуы мүмкін, бұл ретте қатты қалдық көлемінің едәуір азаюы, 

экологиялық тазалық және процестің қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі. 
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6 Пайдаланылған аккумуляторлар мен резеңке-техникалық 

бұйымдарды кәдеге жарату және қайта өңдеу 

 

Қалдықтар проблемасы ірі қалалар үшін ерекше өзекті, мұнда көптеген 

өнеркәсіптік кәсіпорындар, қызмет көрсету саласының кәсіпорындары 

шоғырланған, салыстырмалы шағын алаңдарда адамдардың үлкен массивтері 

шоғырланған. Мұндай қалалардың экологиялық әл-ауқаты көптеген 

факторларға байланысты. Оларға, сөзсіз, атмосфералық ауаның 

автомобильдердің пайдаланылған газдарымен, қазандықтардың және жылу 

станцияларының отындық газдарымен, кәсіпорындар шығарындыларымен 

ластануы, сондай-ақ табиғи су қоймаларының оларға төгілетін сұйық 

қалдықтармен ластануы жатады. 

Формальды түрде қалдықтардың кез келген түрі әртүрлі технологиялық 

жолдармен, атап айтқанда, химиялық айналулар есебінен қажетті мақсатты 

өнімдерге түрлендірілуі мүмкін қандай да бір химиялық қосылыстардың 

жиынтығын білдіреді. Қалдықтардың көптеген түрлерін қоршаған ортаға зиян 

келтірмей-ақ дәстүрлі отын түрлерінің (газ, мұнай, көмір) орнына энергия алу 

үшін де пайдалануға болады. Еуропа елдерінде қалдықтарды депозитке 

салудың қабылданған тәсілі биогаз бөлу есебінен тұтас кенттер мен шағын 

қалаларға энергиямен және жылумен қызмет көрсетуге мүмкіндік береді. 

Қалдықтардың көптеген түрлері жоғары уыттылығы салдарынан 

қоршаған орта, қала және ауыл тұрғындары үшін жоғары қауіп төндіреді. Тіпті 

оларды қауіпсіздік шараларын сақтамай жинау немесе көму табиғат пен 

адамдар үшін елеулі зардаптарға, экологиялық залалға әкеп соғуы мүмкін. Бұл 

әсіресе радиоактивті, жарылыс қауіпті қалдықтарға, жеңіл ұшатын уландырғыш 

заттарға жатады.  

Пайдаланылған аккумуляторлар мен резеңке-техникалық бұйымдарды 

кәдеге жарату және қайта өңдеу мәселелері. Тозған шиналарды, 

пайдаланылған жанар-жағармай материалдарын, аккумуляторларды кәдеге 

жарату маңызды мәселеге айналады. Тозған шиналар қайталама шикізаттың 

мынадай құрамдастарынан тұратын өндірістік және тұрмыстық тұтынудағы 

қабатты көп компонентті қалдық болып табылады: резеңке - 67%, тоқыма корд-

17%, металл - 16% дейін. 
Жанар-жағар май құю бекеттерінің айналасында және 

автомагистральдардың жанында мұндай қалдықтардың үйінділері шашылған, 

бұл топырақты май, бензин, ескі жапқыш және басқа да қоқыс сіңдірілген өлі 

аймақтарға айналдырады. Бірқатар зауыттарда өндірістің экологиялық 

тазалығының едәуір дәрежесін қамтамасыз ететін сыртқы диаметрі 1300 мм-ге 

дейін және профильдің ені 320 мм-ге дейін шиналарды қайта өңдеу 

технологиясын әзірлеу және енгізу бар: зиянды шығарындылардың болмауы, 

қақпақтарды толық кәдеге жарату, резеңке-техникалық бұйымдардың жаңа 

өндірісінің шығарылатын өнімі базасында па ұйымдастыру. Қайта өңдеу 

нәтижесінде бөлшектері 1 мм аспайтын резеңке үгіндісі, ұсақталған тоқыма 

және металл корд, борттық сақиналар алынады. Шаң шығарындылары 
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концентрациясынан 10 мг/м
3
 аспайды, резеңке үгіндіні алу кезінде химиялық 

зиянды заттар түзілмейді, технологиялық су шығарылмайды. Шиннен жасалған 

қайта өңдеу өнімдері пиролиз шайыры, дисперсиялық қалдық көміртегі, 

пиролиз газдары, металл өрімі болып табылады. Екінші рет өңдеуден кейін 

белсенді түйіршіктелген көмір және резинобитумдық қоспалардың 

пластификаторы алынады. 

Резеңке - халық шаруашылығында қолданылатын жоғары молекулалық 

қосылыстар негізіндегі ең көп таралған материалдардың бірі.  Оны резеңке 

қоспаның вулканизациясы немесе каучук ыстық немесе суық тәсілмен алады.  

Резеңке қалдықтар өндіріс және тұтыну салаларында қалыптасады. 

Бірінші жағдайда бұл резеңке-техникалық бұйымдарды (РТИ), халық 

тұтынатын тауарларды (аяқ киім, қолғап, плащ), Шина өнеркәсібін дайындау 

процестері.  Тұтыну саласы-бұл тозған қақпақтар, басқа да бұйымның мерзімі 

өткен.  

Резеңке вулкандалмаған қалдықтар (РНВО) резеңке қоспалардың 

қалдықтарын, сондай-ақ тікелей мақсаты бойынша пайдалануға жарамсыз 

қоспаларды қамтиды. Олардың ең құнды компоненті-каучук, оның мазмұны 

90% және одан да көп.   Сапасы бойынша бұл қалдықтар бастапқы резеңке 

қоспаларға жақындайды.  Олар өндіріске оралып, тікелей құрылатын 

кәсіпорындарда өңделеді.  Оларды резеңке кілемшелер мен плиталар , 

шатырлық материалдар, суаруға арналған шлангілер, қолғаптар және 

техникалық мақсаттағы басқа да жауапсыз бұйымдар алу үшін қолданады. 

Пайдаланылатын қоспалардағы қалдықтардың құрамы 95% жетуі мүмкін. 

РНВО қайта өңдеу технологиясы оларды кәдеге жаратуға дайындауды 

қамтиды, ол қалдықтарды сорттаудан және стрейнерлерде немесе 

рифайнервальцаларда қоспалардан тазартудан және тазартылған қалдықтарды 

араластырғыш біліктерде өңдеуден тұрады. Қыздырылған қоспа біліктермен 

калибрленген табақтармен кесіледі және дайын өнім өндіру үшін дайындау 

учаскесіне түседі.  

Резеңке қалдықтары (РВО) вулканизация және дайын өнімді өңдеу 

сатыларында резеңке қоспалар өндірісінің қалдықтарын, сондай-ақ жарамсыз 

бұйымдарды құрайды.   Басқа ингредиенттермен химиялық байланысқан 

каучуктың құрамы осы қалдықтарда 50% жетеді. 

Вулканизацияланған резеңкелерді өңдеу неғұрлым күрделі, өйткені олар 

айтарлықтай икемділікке ие, яғни қайтымды жоғары деформацияға қабілетті.  

Бұл кез келген қатты қалдықтарды кәдеге жаратудың бірінші сатысы болып 

табылатын оларды ұсақтауды қиындатады.   РВО кәсіпорындарда бастапқы 

шикізатқа қоспа ретінде қолданылатын резеңке үгіндіні дайындау кезінде 

қолданылады.  

РТНВО қайта өңдеуден бұрын оларды сұрыптау және ұсақтау 

біліктерінде ұнтақтау жүргізіледі.   Дайындалған қалдықтар бастапқы 

шикізатқа қосымша ретінде немесе тікелей бұйымдарды (шифер, 

амортизациялық тақтайлар, передниктер, қолғаптар, биркалар және т. б.) өндіру 

үшін пайдаланылады.) 
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Резеңке-мата вулканизацияланған қалдықтар (РТВО) - дайын 

бұйымдарды қалыптаудан және өңдеуден қалған қалдықтар, сондай-ақ 

жарамсыз өнім.  Ртво құндылығы РТНВО-дан аз, өйткені Вулканизация кезінде 

тіндердің физикалық-механикалық қасиеттері нашарлайды.  Мұндай 

қалдықтарды өңдеу да қиындайды. Ұсақталған ТТВО шифер өндіруде 

қоспалар, сондай-ақ тұрмыстық тауарлар (алжапқыш, үрлемелі қайық және т. 

б.) ретінде пайдаланылады.)  

Күкіртті вулканизациялау кезінде енгізілген резеңке санына байланысты 

жұмсақ (2 - 8%  S), жартылай жұмсақ (8 - 12%), жартылай қатты (12 - 

20%) және қатты (25 - 30%) деп бөлуге болады. 

 Резеңке-техникалық бұйымдардың қалдықтары (РТБ) пластмасса сияқты 

4 негізгі салада құралады: полимерлердің бастапқы өндірісі; РТБ өндірісі; 

өнеркәсіптік тұтыну; тұрмыстық пайдалану. 

РТБ негізгі массасы өнеркәсіптік өндіріс саласында тұтынылады. РТИ - 

дің аса маңызды түрлері-Бұл автомобиль жамылғылары мен басқа да қалыптық 

бұйымдар, конвейерлік таспалар, жетек белдіктер, тістегершіктер, үйкелудің әр 

түрлі бөлшектері, еден және шатыр жабындары, резеңке шикі, резеңкеленген 

маталар, техникалық пластина, футерлеу және гидрооқшаулау материалдары. 

РТБ қалдықтары вулканизацияланған және вулканизацияланған болып 

бөлінеді. Біріншісі бастапқы өндіріске қайтарылуы мүмкін, екіншісі 

механикалық немесе химиялық өңдеуге ұшырайды. Екінші рет механикалық 

қайта өңдеу бірқатар бағалы бұйымдар мен материалдарды алуға мүмкіндік 

береді: тақталар, шифер, қарсы діріл, гидро және электр оқшаулау төсемдері, 

дамбаларды, айлақтарды, толқын кесінділерді, еденге қарсы қоршауларды 

жиектеуге арналған блоктар. Сонымен қатар, барлық жағдайларда 

вулканизацияланған резеңкелердің қалдықтарынан бастапқы бұйымдардың 

көптеген түрлерін дайындау үшін толтырғыштар алынуы мүмкін. 

Шиналар – ең көп және көптеген РТБ түрлерінің бірі. Покрышкаларды 

тиімді өңдеу-болашақ ісі. Ал әзірше бұл жасанды материалдардың әлемдік 

өндірісінің қатты қалдықтарының ең ірі ауқымды түрлерінің бірі. 

Шиналарды механикалық өңдеу айырмашылығы аз басқа да 

вулканизацияланған материалдарды қайта өңдеу жинау, сұрыптау, ұсақтау, 

сақтау, тасымалдау мәселелері - бірқатар жағдайларда механикалық өңдеуді 

тиімсіз ететін проблемалар. Кейбір елдер бұл мәселеде кейінге қалдырылған 

сұраныс жолымен жүріп, ұрпақтарға осы күрделі технологиялық тапсырманы 

шешуге мүмкіндік берді. Нәтижесінде миллиондаған покрышкалар жиналған 

қоймалар мен қоймалар пайда болды. 

Шиналарды химиялық өңдеу келесі әдістерді қамтиды: 

- су термохимиялық автоклавтық девулканизация, ол ұсақтауды, 180° 

температурада және қысымда сумен өңдеуді қамтиды 0,5 Мпа 6-8 сағат ішінде 

және кейіннен пайдалану қайталама РТ алу үшін пайда болған девулканизат; 

алу арқылы сілтілі эмульгациялық девулканизация пленкаларды, сіңірмелерді 

дайындау үшін жарамды су дисперсияларын, және футерлеу материалдары 

және т. б.; 
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- жоғары және төмен температуралы пиролиз. 1 және 2 тәсілдері - бұл 

қайта кәдеге жаратудан гөрі, рекуперация, өйткені олар бастапқы өндіріске 

қайтарылатын девулканизаттар - латекстер мен шикі резеңкелерді алуды 

көздейді. Үшінші әдіс кәдеге жаратудың классикалық үлгісін, яғни қалдықтар 

базасында жаңа өнімдер алуға мүмкіндік беретін технологиялар жиынтығын 

білдіреді, бұл жағдайда жаңа құнды заттардың тұтас гаммасын. 

Жоғары температуралы пиролиз технологиясы.  

Пиролиз немесе органикалық заттарды құрғақ айдау табиғи сұйық және 

қатты отындарды қайта өңдеу әдістерінің бірі ретінде пайда болады. Ол жабық 

аппараттарда өнімдерді қол жеткізбей немесе ауаның шектеулі түсуімен 

қыздыру жолымен жүзеге асырылады. Бұл жағдайда ағуы мүмкін;  

а) физикалық;  

б) балқу және қайнау температуралары бойынша компоненттерді 

бөлудің физика-химиялық процестері;  

в) қарапайым, төмен молекулалы сұйық және газ тәрізді өнімдердің 

пайда болуымен күрделі заттарды деструкциялаудың химиялық процестері. 

Реакциялық аппарат пиролиз процесінің өзі жанғыш газдармен 

жылытылатын және ыстық ауамен үрленетін жоғарғы тиелетін тік пешті 

ұсынады. Шлюз қақпағы арқылы жапқыштар аппараттың жоғарғы бөлігіне 

тиеледі, бастапқы қыздырылады, шығатын газдармен кептіріледі және 

қыздыру аймағына және одан әрі пиролиздің негізгі процесі болатын 

реакциялық аймаққа жылжытылады.  

Құрамында 50% H2, 25% СН4 және 25% жоғары қайнайтын заттар бар 

пиролиз өнімдері мен пиролиздік газдар күйені бөлуге арналған аппаратқа 

және одан әрі Ректификациялық колоннаға түседі, онда өнімдерді жанғыш 

газдарға, сондай-ақ өнімдердің әдеттегі температурасы кезінде сұйық және 

қатты қоспаларды білдіретін жеңіл, орташа және ауыр фракцияларға түпкілікті 

бөлу жүргізіледі.  

Бұл ретте 100 тонна покрышка шина зауыттарына және пластмасса 

өндірісіне қайтарылатын 40 тонна тапшы күйе, 25 тонна жоғары сапалы май, 25 

тонна жанғыш газ және 10 тонна болат алады. Аппараттың өнімділігі жылына 

10 мың тоннаға жетуі мүмкін. 

РТБ ұсақ фракцияларының қоспаларын пиролиздеу үшін, сондай-ақ 

қоқыстың органикалық құрауыштарын тиейтін және түсіретін тораптарды 

сенімді герметизациялаудың мүмкін еместігінен атмосфераға газ тәрізді 

заттардың едәуір шығарындылары кемшілігі болып табылатын цемент 

түріндегі барабанды айналмалы пештерді қолданады. 

 

7 Пластмасса қалдықтарын қайта өңдеу және кәдеге жарату және 

олардың конструкциялары 

 

Пластмасса қалдықтарын өңдеу және кәдеге жарату. Полимерлік 

материалдар өзінің бірегей физика-химиялық, технологиялық және 

тұтынушылық қасиеттерінің арқасында қазіргі қоғам өмірінің барлық 
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салаларында кеңінен қолданылады. Әсіресе күрделі жабдықты және 

энергияның едәуір шығындарын талап етпейтін синтетикалық шайырлардың 

(полиэфирлі, эпоксидті, кремнийорганикалық) кейбір түрлерін пайдалану 

перспективалы. Бірақ бұл ретте зиянды ұшпа заттар (фенол, этиленгликоль, 

ацетон) бөлінеді: зиянды азайту үшін процестің барлық сатыларын 

герметикалық ыдыстарда орындау қажет. Бұл әрқашан мүмкін емес (бастапқы 

компоненттердің немесе қоспаның физикалық-химиялық қасиеттерін 

экологияға зиян келтіретіндей өзгерту қажет болуы мүмкін). Мысалы, пішінді 

тез және сапалы толтыру үшін (кеуекті қаңқасы) жоғары ұшатын және 

уыттылығы бар еріткіштің (пластификатордың) қосымша мөлшерін енгізу 

керек. Бұл кемшілікті 50-200 Гц жиілігінде дірілдеуді қолдану арқылы жоюға 

болады. Пластификаторды қолданбай тұтқыр қоспалардың жоғары 

ағымдылығын қамтамасыз ету үшін, резонатор рөлін атқаратын толтырғыш 

элементтерінің, арматура мен қалыптардың тербеліс жиілігінің диапазонын 

білу қажет. Діріл әсері беттік немесе көлемді болуы мүмкін. Бұл ретте 

процестің әр түрлі сатыларында тербелістердің әртүрлі жиілігін пайдалануға 

болады: толтыру сатысында-форманың элементтерінің резонанстық 

тербелістерін жасау, содан кейін қоспаны газсыздандыру және қатаю процесін 

жеделдету үшін тербелістердің сағат-тотын жүздеген герц дейін арттырады. 

Егер Ірі бөлшектерді дайындау кезінде сыртқы қыздыру жүргізілсе, онда бұл 

процестің экологиялық жағдайын нашарлататын масса бойынша 

температураның біркелкі еместігімен сүйемелденеді. 

Қоспаның құрамына ферромагниттік заттардың 1% - дан аз қосылған 

жоғары жиілікті магнит өрісін қолдану бұйымның барлық көлемі бойынша 

технологиялық процестің өту жағдайын жақсартады. 

Ұнтақты бөлшектерді дайындау кезінде өндірістің ең көп қарқындылығы 

пісірілген ұнтақты дайындамалардан жасалған бөлшектерді суықтай сығу және 

жабық матрицада ұнтақты салқын қалыптау кезінде қол жеткізіледі. 

Бірінші технологиялық процесс алдымен ұнтақты шихтаны (ұнтақтардан: 

темір, пластификатордан, қоспалайтын элементтерден) дайындауды талап етеді, 

одан жабық штампта кеуекті құрылымы бар қарапайым пішінді (мысалы, 

цилиндр) дайындаманы (егер арнайы шаралар қабылдамаса) қалыптастырады. 

Содан кейін бұл дайындаманы қалпына келтіру атмосферасында (сутегі, 

аммиак) немесе тотығуға жол бермейтін атмосферада (аргон, азот) пісіреді. 

Пісіруден кейін бұл дайындама қатты денеге айналды, ол кейіннен салқын 

штампылауға ұшырайды (цилиндрлік шыбықтан кесілген әдеттегі дайындамаға 

ұқсас). Енді деталь қорғаныс атмосферасында (күйдіру, шыңдау) термоөңдеуге 

ұшырайды. Бұл процесс аз қолданылады, өйткені қарапайым формадағы 

дайындаманы қалыптау кезінде үлкен күш қолдануды талап етеді, яғни 

қалыптау құралдарынан үлкен беріктікті талап етеді. 

Ұсақ үгінділерді алу үшін, мысалы, пластмасса қалдықтарын өңдеу 

процесінде роторлы-пышақты ұсақтағыштар жиі қолданылады (7.1 сурет). 

Онда ұсақтау статордың ішінде бекітілген қозғалмайтын пышақтар мен 

айналмалы роторда орнатылған пышақтардың арасындағы тар саңылауда 
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болады. Бұл әдіс бөлшектердің диаметрі 2 мм-ге дейінгі үгіндіні алу үшін 

жарамды, бұл ретте үгіндінің өлшемі тесіктің түрлі диаметрлі ауыспалы 

торлармен реттеледі. Мұндай түрдегі ұсатқыштардың көпшілігінде жылжымалы 

пышақтар көлденең роторда монтаждалған және олардың саны өзгеруі мүмкін.  

Жоғары тығыздықты ұнтақты бөлшектер өндірісінің технологиялық 

процесінің екінші түрі, жабық матрицада дайындалған ұнтақты шихтадан 

қажетті пішінді бөлшекті қалыптастырады, ол кейіннен қорғаныс 

атмосферасында жентектеуге, ал қажет болған жағдайда шыңдауға ұшырайды.  

Пластмассалар - бұл қыздыру немесе қысым әсерінен күрделі 

конфигурациялы бұйымдарға қалыптауға және одан кейін олар алған пішінін 

тұрақты сақтауға қабілетті табиғи немесе синтетикалық полимерлер негізіндегі 

материалдар. Өндірістің технологиялық процесіне, қолданылатын 

толтырғыштар мен байланыстырушы (шайырлар) байланысты пластмассалар 

композициялық, қабатты немесе құйылған, ал табиғатта қолданылатын 

шайырлар - термореактивті немесе термопластикалық болуы мүмкін. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

 

1 - бұрылыс плитасы; 2 - электрқозғалтқышы; 3 - лоток; 4 - алмалы - салмалы 

калиб – бұру торы; 5 - ротор; 6 - статор; 7 - май шағылыстырғыштар; 8 - ротордың 

пышақтары; 9 - тиейтін бункер; 10 - маховик; 11 - тіреуіш подшипниктер; 12 - 

масса өткізгіштер; 13 - статордың реттелетін пышақтары; 14 - су беруге арналған 

штуцер. 

7.1 cурет – Cумен салқындатылатын роторлы-пышақты ұсақтағыш 
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Полимерлі материалдарды қайта өңдеу процесінде пластмасса өндіру 

кезінде газ тәрізді өнімдер (аммиак, метил спирті, көміртегі тотығы), 

органикалық қышқылдар, фенол, стирол бөлінеді. Бөлінетін заттарды оқшаулау 

үшін сору желдеткішіне қосылған жабдықтан жергілікті сорғыштар 

қарастырылуы қажет. Термопластикалық материалдарды қайта өңдеу процесінде 

қатты қалдықтар (құймалар мен полимерлердің кесектері, құймалар, кесінділер, 

ақаулары бар бұйымдар) жиналады, олар ұсақтау жабдықтарында толық қайта 

өңделуі және негізгі өндіріске қосымша ретінде қайта пайдаланылуы мүмкін. 

Бірақ бұл ретте пайдаланыла алмайтын қалдықтардың шамамен бірдей саны 

қалыптасады: олар тұрмыстық қалдықтармен бірге ҚТҚ полигонына жіберіледі. 

Пластмассалар олардың типтерінің алуан түрлілігі мен олардың құрамдарының 

күрделілігіне байланысты қайталама шикізат ретінде аз пайдаланылады. 

Пластмасса өндірісі сарқынды сулардың ластануына байланысты емес, өйткені 

технология бойынша айналмалы сумен жабдықтау қамтамасыз етілуі тиіс. 

Пластмасса қалдықтарын кәдеге жаратудың және жоюдың негізгі 

бағыттары: полигондар мен үйінділерде көму; оларды зауыттық технология 

бойынша өңдеу; ТҚҚ және өнеркәсіптік қалдықтармен бірге жағу; пиролиз 

немесе арнайы пештерде бөлек жағу және басқа технологиялық процестерде 

дайын материал ретінде пластмасса қалдықтарын пайдалану. 

Пластмасса қалдықтарын пайдаланудың ең оңтайлы әдісі оларды 

зауыттық технологиялар бойынша өңдеу болып табылады. Бірінші саты 

кластмассалық емес компоненттерді (шүберек, картон, орам қалдықтары: қағаз, 

ағаш немесе металл) бөлуді және қалдықтарды сыртқы түрі бойынша 

сұрыптауды қамтиды. 

Екінші сатыда пластмасса қалдықтарын одан әрі өңдеуді жүзеге асыру 

үшін жеткілікті мөлшерге дейін ұсақтау жүргізіледі. Үшінші саты ұсақталған 

қалдықтарды органикалық және минералды сипаттағы ластанулардан жууды 

қамтамасыз етеді. Төртінші кезең қалдықтарды пластмасса түрлері бойынша 

бөлу тәсілімен анықталады: егер бұл сулы тәсіл болса, алдымен қалдықтарды 

сыныптауды, содан кейін кептіруді жүргізеді. 
 

8  Жеңіл және тоқыма өнеркәсібінің қалдықтарын қайта өңдеу және 

кәдеге жарату, олардың конструкциялары   

 

Тоқыма қалдықтары - бұл талшықтар, иірімжіптер, жіптер, Тоқыма 

материалдарының кесінділері мен кесінділері түріндегі өндіріс қалдықтары 

және тұрмыстық тозған тоқыма бұйымдары түріндегі тұтыну қалдықтары. 

Сондай-ақ өндірістік-техникалық мақсаттағы тозған арнайы киім, дастарқан, 

жапқыш, төсек-орын, перделер, гардин түріндегі, өнеркәсіптік кәсіпорындарда, 

көлікте, тұрмыстық қызмет көрсету, қоғамдық тамақтану, денсаулық сақтау 

және т. б. салаларында пайда болатын қалдықтар тұтыну қалдықтары болып 

табылады. 

Талшықты материалдарды кәдеге жарату. Жоғары сапамен 

сипатталатын және әдетте олар түзілетін кәсіпорындардың қабырғаларынан 
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шықпайтын өндірістің талшықты қалдықтары арнайы жабдықты қолданбай 

негізгі немесе қосымша өнімге қайта өңдеуге жатады. 

Жеңіл және Тоқыма өнеркәсібінің қалдықтары. Синтетикалық 

бояғыштарды өндіру және қолдану жөніндегі көптеген технологиялық 

операцияларды орындау кезінде қарқынды бояумен ластанған сарқынды сулар 

түзіледі. Бояғыштардан басқа, бұл сарқынды сулар ілеспе органикалық және 

минералды ластанулардан тұрады: баз (беттік-белсенді) және ТВВ (тоқыма-

қосымша заттар); хош иісті көмірсутектер, органикалық және минералды 

қышқылдар, хлоридтер, сульфаттар, ауыр металл иондары. Уытты және қиын 

тотықтандыратын заттардың (қосылыстардың) осындай әртүрлі үйлесімі 

осындай кәсіпорындардың ағынды суларын залалсыздандырудың күрделілігін 

анықтайды. Бұл мәселе пайда болған сәтте химиялық энергияның үлкен қорына 

ие Белсенді физика-химиялық агенттердің бастамасымен тотығу-қалпына 

келтіру реакцияларын қолдануды шешуге көмектеседі. 

Олар түзілетін кәсіпорындарда қайта өңдеуге болмайтын өндірістің 

тоқыма қалдықтары қайталама шикізатты қайта өңдеу жөніндегі арнайы 

фабрикаларға жөнелтілуі тиіс.  

Химиялық, мақта және аралас талшықтардан тұратын өндіріс пен 

тұтынудың тоқыма қалдықтары, олар күштік жабдықтың болмауына 

байланысты қазіргі уақытта жауапты мақсаттағы өнімге талшықты және қайта 

өңделе алмайды, көбінесе сүрту материалы ретінде пайдаланылады немесе жай 

ғана үйінділерге тастайды. 

Өндірістің төмен сортты қалдықтары, мысалы, талшықты құрылыс 

плиталарын дайындау үшін қолданылатын Композициялық материалдарды алу 

үшін қолданылатын тоқыма өнімдерін дайындау үшін іс жүзінде жарамсыз, 

тазалау және қалпына келтіру экономикалық тиімсіз өнеркәсіптік сүзгілерді өз 

мерзімін өткерген, шаң камераларынан жасалған түк және ТҮК сияқты. Қазіргі 

уақытта осы топтың қалдықтары көбінесе өрт сөндіру немесе қоқыс тастайтын 

жерге тастау жолымен жойылады. Осы топтың қалдықтары тиісті дайындықтан 

кейін Құрылыс мақсатындағы плиталы материалдарға қайта өңделуі мүмкін, 

бірақ мұнда да әрбір нақты жағдайда жабдықты монтаждауға, өндірістің 

экологиялық қауіпсіздігіне, оның рентабельділігіне және басқаларына 

байланысты проблемаларды шешу қажет. 

Жеңіл және тоқыма өнеркәсібінің қалдықтарын қайта өңдеу және кәдеге 

жарату технологиялары. Шаруашылық қызметінің нәтижесінде өндірістің 

басқа түрлерінде пайдаланылуы мүмкін қалдықтар пайда болады. Қалдықтар 

(тоқыма, металл сынықтары, макулатура, пластмасса, шыны) өндіріс 

қалдықтары мен тұтыну қалдықтарына бөлінеді. 

Жеңіл өнеркәсіпте қолданылатын боялған сарқынды суларды физика-

химиялық тазарту әдістері үш топқа бөлінеді: 

1) аудармамен ластануды алуды қамтамасыз ететін әдістер оларды 

шөгінділерге немесе флотошларға гидроксидтердің үлпектерінде сорбциялау 

жолымен ақаба суларды реагенттік өңдеу кезінде түзілетін металдар. Үшін 
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 оларда кемшіліктер тән: жоғары емес дәреже; реагенттерді немесе материалды 

эмпирикалық іріктеу қажеттілігі; реагенттерді мөлшерлеу процестерін 

автоматтандыру кезіндегі қиындықтар; ылғалды осадтың едәуір мөлшерінің 

болуы - топырақтың және жер асты суларының ластану қаупі. 

2) сепаративтік әдістер (белсенді көмірде сорбция және макро кері осмос, 

ультрафильтрация, көбікті (парация, электр флотация). Бұл әдістер ақаба асты 

тазартудың жоғары деңгейін қамтамасыз етеді, бірақ ерімейтін қоспаларды алып 

тастайтын алдын ала механикалық өңдеу жағдайында, яғни барлық кемшіліктері 

бар және оларды тұйық сумен жабдықтау жүйелерінде қолдануды шектейді. 

3) деструктивті әдістер терең өзгерістерге негізделген органикалық 

молекулалар. 3-ші әдістер жоғары тиімділігі, технологиялылығы,  

автоматтандыру мен басқарудың қарапайымдылығы, қарапайымдылығы. 

Оларды өткізу кезінде жауын-шашын шығарылады, ал тазартылған суға 

қосымша енгізілмейді. Хлоридті, сульфатты және басқа датазалаудың реагенттік 

әдістері кезінде орын алатын өзге де иондар. Әртүрлі тотығу - қалпына келтіру 

негізінде құрылымдық тазарту органикалық кра құрылымын өзгертуге мүмкіндік 

береді тез тотығатын органикалық өнімдерге немесе минералдық қосылыстарға 

дейін терең ыдыратумен құрылыстың бұзылуына дейін қамтамасыз етеді; беттік-

белсенді қасиеттерін жоғалтумен ПБЗ-ның толық тозуын қамтамасыз етеді. 

   

9 Химиялық өнеркәсіп қалдықтарын кәдеге жарату.  Химиялық 

және зымыран-ядролық қару қорларымен жұмыс істеу мәселелері 
 

Ластанудың негізгі көздері, олардың табиғи ортаға және адам 

ағзасына әсері. Химиялық өнеркәсіптің негізгі өнімдері: органикалық емес 

қосылыстар (хлор, тұз және күкірт қышқылы органикалық қосылыстар 

(пропилен, бензол, винилхлорид, формальдегид, пластификаторлар); 

тыңайтқыштар (азот, фосфор); өсімдіктерді қорғау және зиянкестермен күрес 

құралдары; пластмассалар; полимерлеу өнімдері (ПВХ); Химиялық 

талшықтар мен бояғыштар, бояулар, лактар, еріткіштер. 

ҚР-да шамамен 1 млн т апаттық қауіпті химиялық заттардың (АХОВ-

апаттық қауіпті химиялық заттар) қоры бар 2000-нан астам объектілер жұмыс 

істейді: аммиак, хлор, хлорлы сутегі және т.б. 2000 жылы химиялық қауіпті 

объектілерде (ХҚО) АХОВ шығарындысымен 66 авария болды. 

Жыл сайын 0,5 млн тоннадан астам хлор темір жол көлігімен 

тасымалданады. 

Адамзат өзіне ұқсас заттарды, қосылыстарды, өндірістерді және жою 

технологияларын құруда табысты болды және іс жүзінде өз қызметінің 

қалдықтарын қайта өңдеу бойынша Өнеркәсіптік қондырғыларды құрумен 

айналысқан жоқ. Осының нәтижесінде, қайта өңделмеген уытты өнеркәсіптік 

қалдықтар көлемінің жыл сайынғы өсуінен басқа, дамыған елдерде мыңдаған 

ескі көмулер (қоқыс тастайтын жерлер) бар.  

Атмосфераның жерге жақын қабатының залалдануы бойынша апаттық 

химиялық қауіпті заттардың (АХОВ) қауіптілігі олардың физикалық-химиялық 
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қасиеттерімен, сондай-ақ олардың зақымдау жағдайына өту қабілеттілігімен 

анықталады, яғни зақымдау концентрациясын жасау немесе ауада оттегінің 

құрамын рұқсат етілген деңгейден төмен төмендету. Барлық АХОВтарды 

атмосфералық қысым кезінде қайнау температурасына, сыни температураға 

және қоршаған ортаның температурасына; АХОВ агрегаттық жағдайына; 

сақтау температурасына және сыйымдылықтағы жұмыс қысымына сүйене 

отырып, үш топқа бөлуге болады. 

Шығарынды кезінде жарылыс және өрт (сутегі, метан, улы газ) 

ықтималдығымен тек бастапқы газ бұлты пайда болады, сондай-ақ ауада, 

әсіресе жабық үй-жайларда (сұйық азот) оттегінің құрамы күрт төмендейді. 

Қираған кезінде бірлік сыйымдылықты қолдану кезінде газ бұлт аспайтын 

болса, бір минут. 

АХОВ екінші тобының қайнау температурасы -40°С-тан +40°С-қа дейін 

және қоршаған орта температурасынан жоғары критикалық температурасы бар. 

Мұндай АХОВтарды сұйық күйге келтіру үшін оларды қысып, салқындатылған 

күйінде немесе қысымда қалыпты температурада (хлор, аммиак, этилен оксиді) 

сақтау керек. Олардың шығарындысы әдетте жұқтырылған ауаның бастапқы 

және қайталама бұлты береді  (ОЗВ). Жұғу сипаты АХОВ  қайнау 

температурасы мен ауа температурасының арақатынасына байланысты. 

Мысалы, бутан (tкип = 0°С) ыстық ауа райында бірінші топтағы АХОВ сияқты 

болады, яғни. тек бастапқы бұлт, ал суық — үшінші топ пайда болады. Бірақ 

егер қайнау температурасы ауа температурасынан төмен болса, онда ыдыстың 

бұзылуы және бастапқы ЗВ-да АХТ шығу кезінде оның едәуір бөлігі болуы 

мүмкін, өйткені сұйықтық резервуарда едәуір аз қысымда ағып кетеді. Бұл ретте 

апат орнында ауаның едәуір салқындауы және ылғал конденсациясы байқалуы 

мүмкін. 

АХОВ үшінші тобы 40°С-тан жоғары қайнау температурасымен 

сипатталады, яғни сұйық күйде атмосфералық қысымда болатын барлық АХОВ. 

Оларды төгу кезінде жер асты суларының жұғу қаупі бар жер жұғуы орын 

алады. Топырақ бетінен сұйықтық ұзақ буланады, яғни екінші ЗВ пайда болуы 

мүмкін, бұл зақымдану аймағын кеңейтеді. Егер олар жоғары температурада 

және қысымда (бензол, толуол) сақталса, үшінші топтағы АХОВ ең қауіпті. 

Кейбір ең көп таралған Ахтардың физика-химиялық қасиеттері төменде 

келтірілген. 

Хлор — улы газ ауадан 2,5 есе ауыр жиі таза түрде немесе басқа 

компоненттермен қосылғанда қолданылады. 20°С температурада және 

атмосфералық қысымда хлор қатты жағымсыз иісі бар жасыл-сары газ түрінде 

газ тәрізді күйде болады. Ол барлық тірі ағзалармен реакцияға, оларды бұзады. 

Сұйық хлор – қалыпты температура мен қысымда қызғылт сары түсті және 

меншікті салмағы 1,427 г/см
3
 болатын жылжымалы майлы сұйықтық. Газ 

тәрізді хлор өндірісі ас тұзының электролизіне негізделген. Бұл күрделі кешен: 

тұзды дайындау, оны тазалау, булау, электролиз, салқындату, газды айдау. 

Жарылыс күші бойынша хлор мен сутегі стехиометриялық қатынаста (50%) 
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болатын қоспалар аса қауіпті. Мұндай қоспалар ең көп күшпен жарылады, ал 

жарылыс қатты дыбыс соққысымен және жалынмен бірге жүреді. 

Хлорлы сутекті қоспаны (ашық жалыннан басқа) жарылыстың 

бастамашысы электр ұшқыны, қыздырылған дене, жанасатын заттардың (ағаш 

көмірі, темір және темір оксидтері) қатысуымен тікелей күн сәулесі болуы 

мүмкін. 

Цехтағы авариялық жағдай су, электр тогы кенеттен ажыратылған, 

жарылыс қаупі бар қоспа пайда болған, өндірістік үй-жайға хлор (газ) кірген, 

электролиз кезінде сутегі коллекторында қысым пайда болған кезде, өрт 

шыққан кезде туындауы мүмкін. Барлық жағдайларда бұл жағдайлар туралы 

жұмысқа қабілетті жарық немесе дыбыстық сигнал беру қажет, ал сутекті 

компрессорлар автоматты түрде ойластырылуы тиіс. 

Темір жол цистерналары, танктер, бөшкелер, баллондар бос және 

толтырылған сыйымдылықтың массасын мұқият бақылаумен ғана толтырылуы 

тиіс, өйткені қыздыру кезінде сұйық хлор 0,2% - ға жуық көлемде ұлғаяды, бұл 

температура мен қысымның жоғарылауына әкеп соғады. 

Аммиак – тұншықтырғыш спирттің өткір тұншықтырғыш иісі бар түссіз 

газ. Көлемдік құрамы 15-тен 28%  дейін (107-200 мг/л) кезінде аммиак буының 

ауамен қоспасы жарылыс қаупі бар болып табылады. Ауадағы аммиактың 

мөлшері: жұмыс аймағында рұқсат етілген шекті 0,0028%—бір сағат ішінде 

салдарлар тудырмайды 0,035%; өмірге қауіпті 0,7 мг/л, немесе 0,05-0,1%; 1,5-

2,7 мг/л, немесе 0,21-0,39% 30-60 минуттан кейін өлімге әкеледі. Оның әсер ету 

белгілері: мұрын, жөтел, тыныс алу қиын, көзді кесу, жас ағызу. Сұйық аммиак 

терімен жанасқан кезде үсік пайда болады, 2-ші дәрежелі күйіктер болуы 

мүмкін. Зардап шеккен адамды көлденең жағдайда тасымалдау. 

Синиль қышқылы және оның тұздары (цианидтер) химиялық өнеркәсіпте 

көп мөлшерде шығарылады. Ол пластмасса мен жасанды талшықтарды алуда, 

гальванопластикада, Алтынды кендерден Алтынды алуда кеңінен 

қолданылады. Қалыпты жағдайда синиль қышқылы-түссіз, мөлдір, Ұшпа, ащы 

Бадам иісімен тез тұтанатын сұйықтық. Синиль қышқылы-жүйке жүйесінің 

салына әкелетін күшті улардың бірі. Ол ағзаға асқазан-ішек жолдары, қан, 

тыныс алу органдары арқылы, ал оның буының көп концентрациясы кезінде 

тері арқылы өтеді. Синиль қышқылының зақымдаушы әсері құрамында темір 

бар жасушалардың оттегіні тұтынуын реттейтін ферменттерін бұғаттаумен 

байланысты.  

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

жағу кезінде алынады. Бұл өткір иісі бар түссіз газ. Ис-күкірт қышқылы мен 

оның тұздарын алу кезінде, қағаз және тоқыма өндірісінде, жемістерді 

консервілеу кезінде, үй-жайларды дезинфекциялау үшін пайдаланады. Сұйық 

күкіртті ангидрид хладоагент немесе еріткіш ретінде қолданылады. Елді мекен 

атмосферасындағы күкіртті ангидридтің орташа тәуліктік ШРК 0,05 мг/м
3
, ал 

жұмыс үй-жайында 10 мг / м
3
.                    
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Алғашқы көмек: зардап шегушіні таза ауаға, теріге және шырышты 

қабықтарға шығару сумен немесе 2% ауыз сода ерітіндісімен, ал көзді 15 мин. 

жуады. 

Гептил – жағымсыз иісі бар ауада түтін шығаратын сұйықтық. Суда, 

спирттерде, аминдерде ериді, көмірсутектерде ерімейді. Гигроскопиялық, 

ауамен жарылу қаупі бар қоспаларды құрайды, асбестпен, көмірмен, темірмен 

жанасқан кезде өздігінен тұтануға қабілетті. Ауадан ауыр. Төтенше қауіпті 

заттарға жатады (1-ші қауіптілік сыныбы). Жұмыс аймағының ауасындағы 

ШРК 0,1 мг / м
3
. Қолданылады және жиі ретінде жанғыш компонент зымыран 

отын. Тіркеледі: қозу, бұлшықет әлсіздігі, құрысулар, паралич, пульстің 

төмендеуі, жіті тамыр жеткіліксіздігі, жүректің айнуы, құсу, диарея, бүйрек 

пен бауырдың зақымдануы, коматоздық жағдай.  

Химиялық және зымыран-ядролық қарудың қолда бар қорларының 

компоненттерін сақтау, пайдалану, жою, кәдеге жарату және пайдалану 

мәселелері. Химиялық қару – уландырғыш заттар (ОВ) және оларды жеткізу 

құралдары. Химиялық қаруға өсімдіктерді жоюға арналған арнайы заттар 

(гербицидтер, дефолианттар) да жатады. 

Зарарланған ауа бұлты (ОЗВ) өткен кезде жергілікті жерге, техникаға, 

құрылысқа, киімге, адамдарға шөгеді. Адамдардың жұқтырылған беттермен 

байланысу нәтижесінде, сондай-ақ залалданған өнімдер мен суды пайдалану 

кезінде олардың зақымдануы орын алады. 

АХОВтардың таралуы үшін ең қолайлы құрғақ, тыныш, салқын ауа 

райы болып табылады: АХОВ объектілердің бетінде тез тұрып, жоғары 

концентрацияны ұзақ сақтайды. Бұл химиялық қаруды жою кезінде ең 

маңызды түрде ескеру қажет. ӨЖ-дан қорғау үшін Үй-жайлар мен паналарды 

герметизациялау, сондай-ақ олардағы ауа тірегін құру қажет. Халықаралық 

бақылаудағы және арнайы әзірленген технологиялар бойынша химиялық қару 

қорын сақтау, жою және кәдеге жарату үлкен қауіп болып табылады. 

Бейбіт уақытта ҚР Қарулы Күштері қызметінің жиынтық әсері сарқынды 

сулардың жалпы төгіндісінің 4% - ын және атмосфераға шығарындылардың 

1,2% - ын құрайды. 

Жанар-жағар май материалдарының төгілуі мен ағып кетуінен ғана (ал 

қарулы күштер жыл сайын 10 млн.тоннаға дейін ЖЖМ жұмсайды, олар 50-ден 

астам құбыр және құю жабдықтарының объектілерін пайдаланады) кейбір 

объектілердің астында авиациялық керосиннің "линзалары" пайда болды. 

Қоршаған орта үшін Минатомның химиялық өндірістері аса қауіпті. Жалпы 

ауданы 9 млн км2 дейінгі бірқатар аудандардың экологиясына зымыран отыны 

компоненттерінің қалдықтары бар тасымалдағыш зымырандардың жекелеген 

бөліктерінің құлауы әкеледі. 

Жою құралдарын қарқынды әзірлеу жылдары химиялық қарудың орасан 

зор қоры құрылды. Әлі күнге дейін зымыранның снарядтарындағы, 

бомбаларындағы, боеголовкаларындағы үлкен қоймаларда он мың тонна ОВ 

жатыр, сондай-ақ қауіпсіз сақтау мерзімінен бұрын асып кеткен жүйкелік-

паралитикалық әсер (зарин, зоман, Ви-газ) басым. Осы базалардың 
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ешқайсысында экологиялық паспорт, санитарлық-қорғау аймағы жоқ. Барлық 

базалар тұрғын кенттерге жақын жерде (0,5—1,5 км) орналасқан. Күрделі 

проблемалар химиялық қарудың жинақталған қорын алдағы жоюға байланысты 

туындайды. Химиялық қару өндіруде және басқа да елдер артта қалған жоқ. 

Қазіргі уақытта АҚШ қорлары Ресей қорларымен өлшенеді және 32 000 т астам 

құрайды деп саналады. 

 

10 Қождарды (қоқыстарды) жою. Металлургиялық және 

энергетикалық кәсіпорындардың күлдері мен қождары 

 

Бұл индустрияның төрт саласы - металлургия, металл өңдеу, құрылыс 

және энергетикалық кәсіпорындарда түзілетін қалдықтардың үлкен санаты. 

Оларды балқудың жоғары температуралары, суда ерігіштің төмендігі, 

салыстырмалы түрде төмен (аз ерекшеліктерден кейін) құны, кең таралуы және 

өндірістің үлкен ауқымы біріктіреді. 

Қалдықтар мен күлдер. 

Олардың шығу тегі бойынша олар екі түрге бөлінеді - Металлургиялық 

және отын. Алдыңғы 30-40 жылда отын қождарының көлемі ірі ЖЭС және 

ЖЭО-ның көптеген шымтезектен, көмірден және мазуттан газға ауысуына 

байланысты үздіксіз азайған, алайда оларды кәдеге жарату проблемасы ерте 

кезеңде жинақталған ескі қорларды кәдеге жарату қажеттілігіне байланысты 

өзекті болып қала береді. Сонымен қатар соңғы жылдары газ бағасының 

қарқынды өсуіне байланысты энергетикада қатты және сұйық отындарды 

пайдалануға қайтару үрдісі байқалады, бұл қож және күл үйінділерінің өсуіне 

әкеледі. 

Шлактарды жою.  Бұл салада технология алдында 4 маңызды міндет 

тұр: 

- былай айтқанда "бай шлактарды" жою, бағалы компоненттері бар; 

- құрылыс материалдарын ала отырып қождарды өңдеу; 

- аумақты босату мақсатында қож үйінділерін бөлшектеу; 

- шлактарды өнеркәсіптік және жол салу. 

Металлургиялық қождар негізгі өндірістерде алынатын 

мақсаттыөнімдердің сипатына байланысты 4 санатқа бөлінеді: 

- А-қара металлургия қождары (шойын, болат және қорытпалар өндірісі)); 

- Б-түсті металлургия шлактары (ауыр және жеңіл металдар мен олардың 

қорытпаларын өндіру)); 

- В-сирек металдар металлургиясының қождары; 

- Г-асыл металдар металлургиясының қождары. 

Белгілі дәрежеде бұл сандар шартты: сирек металл қождарында құны 

алтын құнынан көп есе жоғары, бірақ олардың құрамы Г санаттағы 

қождардағы алтыннан әлдеқайда аз компоненттер болуы мүмкін.  

Екінші жағынан, шлактарда, кейде арнайы болаттарды балқытуда орын 

алатын құнды легірлеуші компоненттер бар, сонда олардың құны өседі. 

Жалпы алғанда, келтірілген қатынастар қорытынды жасауға мүмкіндік береді: 
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О = С/П шамасы көп болған сайын, осы материалдардың құны С, руб/т, 

оларды өндіру көлемі п, т/жыл шлакты пайдаға асыру тиімді. 

Қара металлургия қождары. Тұтастай алғанда А санаты бағалы 

компоненттерді рентабельді алу мүмкіндігін болдырмайтын мөлшерде 

қамтиды және оларды не үйіндіге жібереді, не құрылыс материалдарын алу 

мақсатында терең емес, негізінен механикалық өңдеуге ұшырайды. А 

шлактарын ең білікті пайдалану цемент өндірісінде табады. 

А шлактарының (қождарының) технологиялық шығуы 0,6 т / т шойын, 

0,5 т/т болат және 0,4 т/т арнайы қорытпаларды құрайды, яғни осы 

материалдарды өндіру көлемдерімен өлшенеді (жылына он млн.т). 

А шлактары – балқытуды аяқтағаннан кейін балқытылған металды 

жабатын Жоғары температуралы металлургиялық реакциялардың сұйық 

оксидті өнімдері. Салқындағанда олар сұйық денелерге тән аморфты 

құрылымды сақтайтын қатты шыны тәрізді нәзік материалдарға айналады. 

Тепе-тең соңғы қождардың құрамы қатаң тұрақты. Дұрыс дәнекерленген 

қож берілген құрамды металды алуды қамтамасыз етеді. Шлактар кальций 

оксидінен, магний, алюминий, титан, кремний, фосфор және металл 

қоспаларынан тұрады. Бұл қождардың басым бөлігі құнды компоненттерді алу 

үшін шикізат болып табылмайды. 

Арнайы қоспаланған болаттарды балқыту кезінде алынатын қождар 

ерекшелік болып табылады. Шлактардың осы түрін өндіру ауқымы үлкен емес, 

бірақ олар құрамында титан, ванадий, никель, кобальт, молибден, вольфрам 

бар, оларды кәдеге жарату қажет.  

Осы мақсатта оларды азот қышқылымен ұсақтайды және ерітеді. Бұл 

ретте никель, кобальт, хром, темір нитраттар түріндегі ерітіндіге, ал вольфрам, 

молибден, титан, цирконий ерімейтін қышқылдар түріндегі тұнбаға ауысады.  

Тұнбаны сүзеді, жуады және еритін тұздарды алу үшін сілті, сода немесе 

аммиак ерітіндісімен өңдейді: 

 

H2SO4 + 2NaOH = Na2so4 + 2H2O . 

А санатындағы кедей шлактар 3 негізгі топты құрайды: 

- негізгі, кальций оксидтері бар негізгі, магний мен алюминий, саны: 

CaO > 50%, SiO2 < 30% және Al2O3 < 10% ; 

- құрамында титан оксидтері бар амфотердік, сондай-ақ мөлшерлерде-

гі негізгі компоненттер: 

CaO-50%, SiO2-30%, Al2O3-10%; 

    - құрамында P2O5 оксиді және негізгі құраушылар: 

CaO < 50%, SiO2 > 30%, Al2O3 > 10%. 

1600-1700°С кезінде барлық шлактар тұтқырлығы судың тұтқырлығына 

жақындататын сұйықтықты қорытпаларды құрайды. Тек өте қышқыл шлактар 

үшін температура аралығы артады, онда олар өте тұтқыр болып қалады. 

Металлургия зауыттары жыл сайын шамамен 40 млн. т. домна және 15 

млн. т. болат балқыту шлактарын шығарады, ал жиналған шлак үйінділерінің 

саны 300 млн. т. құрайды. Сонымен қатар, оларды құрылыс материалдарына 
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Өңдеудің оңтайлы ауқымы 80-90, ал жол құрылысы мен қайта өңдеу 

жұмыстарында шикі қождарды пайдалану - жылдық шығарылымның 30-40% 

құрауы тиіс. 

Домен шлактарының негізгі тұтынушысы цемент өнеркәсібі болып 

табылады, ол жыл сайын әктас (CaCO3), доломит ( 33 MgCOСаСO  ), бор (CaCO3) 

және балшықпен қатар шихта құрамына кіретін 20 млн.т. түйіршіктелген 

шлактарды пайдаланады. Шлактарды пайдалану цемент шығаруды 2 есеге 

арттыруға, отын шығынын 40 және өнімнің өзіндік құнын цемент сапасының 

айтарлықтай жоғарылауы кезінде 25-30% азайтуға мүмкіндік береді. 

А шлактарын кәдеге жаратудың екінші бағыты - жеңіл бетон өндіру үшін 

кеуекті материалдарды алу. Бұл ретте көбіктегіштерді қолдану біршама қиын, 

өйткені қождардың сұйық күйге өту температурасында газ тәрізді 

компоненттерді бөлетін заттарды таңдау қажет және сонымен бірге зиянды 

балласт ретінде материалда қалмайды. Бұл зат - кәдімгі әктас. 

Көбіктендіру технологиясы салыстырмалы қарапайым. Ұсақталған 

және 800° дейін қыздырылған ыдысқа карбонатпен балқытылған қожды 

абайлап құйады,ол бөлінетін көмірқышқыл газының есебінен" қайнайды". 

Көбікті алудың екінші тәсілі қожды 1-2 мм астық мөлшеріне дейін 

ұсақтауға және одан кейінгі 1000° температурада ұнтақты пісіруге әкеледі . 

Қара металлургия шлактарын пайдаланудың үшінші бағыты - 

катализаторлардың қатысуымен аморфтық шлактардан алынатын 

шлакиталдарды, беріктігі жоғары кристалды материалдарды синтездеу. 

Кристалдану процестерінің өтуі басқа оксидтердің аз мөлшерін қосумен 

қамтамасыз етіледі. Мысалы, қожкоситалдардың бір түрінің құрамына 

әдеттегідей мырыш, хром және никель оксиді кіреді. Катализаторлар 

ретінде мыс, марганец және темір сульфидтері қолданылады. 

Шлакоситалдар – бұл органикалық емес полимерлер, олардың қаңқасы бір-

бірімен біріктірілген тетраэдрами SiO4
4-

.  

Түсті металлургия шлактары. Б қождары қымбат және құнды 

компоненттер жеткілікті болған кезде Түсті металдарды алу үшін қайталама 

шикізат ретінде пайдаланылуы мүмкін. Мәселе мұнда, алайда, бұл 

металлдардың қиын еритін тұздар - силикаттар, фосфаттар, бораттар, 

алюминаттар және басқа да ұқсас қосылыстар түрінде шлактарда болуы және 

оларды алу үшін салыстырмалы қымбат реагенттерді қолдану қажет. 

Мысалы: 

CuSiO3 + H2SO4 = CuSO4 + H2SiO4↓ 

 

Бұл ретте мыстың, мырыштың, никельдің, кобальттың жеткілікті 

концентрацияланған ерітінділері алынады, алайда кремний және басқа да 

ерімейтін қышқылдар сүзу процестерін қиындатуы мүмкін. Сондықтан мұндай 

салыстырмалы кедей қалдықтардан құнды компоненттерді алу үшін ұсақталған 

материал қабаты арқылы қышқылдардың әлсіз ерітінділерін сіңдіруге әкелетін 

үймелеп немесе перколяциялық шаймалау әдістерін қолданады. 
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Соңғылары үшін ол 0,6 т/т құрайды (арнайы металл үшін - 1,2 т/т), ал 

біріншісі үшін - 10-нан 150 т/Т дейін және сонымен бірге, түсті металдардан 

басқа, оларда Түсті металдарды еріткеннен кейін алынатын темірдің едәуір 

мөлшері бар. Темір бөлінгеннен кейін қалдықтарды керамикалық материалдар 

мен автоклавты қатаю бетондарын алу үшін құрылыс индустриясына жібереді. 

Сирек металдар металлургиясының қождары. Шлактардын әртүрлі және 

құнды шикізат болып табылады және іс жүзінде өндіріс қалдықтарына 

жатпайды. Сонымен қатар, құрамында сирек металдар бар шлактар әрдайым 

сирек металдар металлургиясының өнімдері болып табылмайды. Мысал 

ретінде ванадий және титан шлактарын қарастырайық. 

Ванадий шлактарын өңдеу. Ванадий бар темір кендерді Домна арқылы 

балқыту кезінде, мысалы, ванадий титаномагнетиттерді (%V) толығымен 

шойынға, ал одан болат алу кезінде - 15% V2O5 дейін болатын қожға өтеді. 

Соңғы және таза бес тотықты ванадий алу үшін бастапқы шикізат болып 

табылады. Технология пирометаллургиялық және дрометаллургиялық 

сатылардан тұрады. Алдымен қожды ұсақтап, натрий хлоридімен араластырып, 

850  температурада айналмалы пештерде тотықтырып күйдіреді: 

 

V2O5 + 2NaCl + ½ О2 = 2 NaVO3 + Cl2. 

 

Содан кейін натрий метаванадататын суда ериді және ерітіндіні күкірт 

қышқылымен өңдеп гидратталған бес тотықты тұндырады. Алынған бес 

тотықты кептіреді, қайта балқытады және форрованадияны балқыту кезінде - 

автомобиль шанағын штампылайтын суықтай басылған болат табақты өндіру 

үшін негізгі қоспалаушы компонентті пайдаланады. 

Бағалы металдардың қождары мен қождары. Г санатындағы қождар-

бұл, артықшылығы бойынша, кедей өнімдер, өйткені асыл металдар шлакқа 

дерлік өтпеді. Керісінше, Түсті металдарды балқыту кезінде олар металл-

коллекторларда - мыста, никельде және кобальтта шоғырланады. Соңғыларын 

электролиттік тазарту кезінде, атап айтқанда мысты, олар құрамында алтын 

мен платиналы металдардың едәуір мөлшері бар және аффинаж зауыттарында 

арнайы өңдеуге жататын шламдар құрайды. 

ЖЭО күлдері мен қождары. ЖЭС және ірі қазандықтар. Күл-қож 

қалдықтары үйінділерге жиналады,бұл едәуір жер алқаптарын иеліктен 

шығаруға әкеп соғады. Шаң түзілу және үйінділердің жануы нәтижесінде 

оларға іргелес жатқан жер мен ауа бассейні ластанады. Сонымен қатар, күл мен 

шлактарды жоюдың гидравликалық тәсілі кезінде (атап айтқанда бұл әдіс 

қазіргі ЖЭС-да әлі басым болып қалады) күлді жою процесінде ластанатын су 

шығыны өте маңызды. Ол 30...40 м
3
 / т қалдықтарды құрайды. Күлмен 

жанасқаннан кейін судың 10-нан жоғары рН бар, құрамында фтор, мышьяк 

және ванадий бар концентрацияларда шекті рұқсат етілген мөлшерден асатын. 

Күл-қож қалдықтары (ТШО) әртүрлі отынды жағу кезінде келесі 

мөлшерде пайда болады (%): 

- табиғи газ 0,001-0,01; 
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- мазут 0,15-0,20; 

- отын 0,5-1,5; 

- антрацит 2,0-30,0; 

- қоңыр көмір 10,0-30,0; 

- тас көмір 3,0-40,0; 

- шымтезек 2,0-30,0; 

- сланец 50,0-80,0. 

Қатты күл шығаратын оттықтарда күл шығаратын оттықтардың үлесі (%) 

85 және күл-қож конгломераттары (шлак) - 15 құрайды, сұйық күл шығаратын 

оттықтар үшін бұл ара қатынас 80-60 және 20-40, ал циклонды 10-15 және 90-

85 құрайды. 

ЗШО - өте құнды материалдар, әсіресе күл-тозаң - кеуекті, жеңіл, жұқа 

дисперсті, бөлшектердің мөлшері бойынша біртекті, сондай - ақ (отынның осы 

түрі үшін) химиялық және рационалды құрамы бойынша, 5-6% дейін көміртегі 

бар белсенді. Өкінішке орай, ол қиын, ылғалға сезімтал, қышқыл реакцияға ие. 

Шлактар да болып табылады 

SiO2 және Al2O3 үлесі көп қышқыл немесе бейтарап өнімдер.CaO және 

MgO негізгі компоненттері басым қоңыр көмір және сланец шлактары. 

Күл мен шлактардың үйіндісі үлкен шығынды талап етеді, жүздеген және 

мың гектар аса құнды қала маңындағы жерлерді иеліктен шығаруға әкеледі, 

биосфераның барлық үш ортасының ластануын тудырады. Қуаты 1 млн кВт 

болатын орта ЖЭО-да күніне 1000 Т. дейін шлак түзіледі, оны биіктігі 8 м 

дейін жинастыру үшін 1 га жер қажет. Күлге шоғырланатын радиоактивті 

элементтер ерекше қауіп төндіреді (орташа фон сағатына 20 микрорентгенге 

жетеді) 

Барабанды пештер – қатты және паста тәрізді қалдықтарды 

орталықтандырылған жағу үшін қолданылатын жылуэнергетикалық 

жабдықтың негізгі түрі. Бұл пештермен қалдықтарды залалсыздандыру 

станциялары жабдықталған. Барабанды пештің негізгі тораптары  (10.1 сурет)  

көлденең цилиндрлік корпус 1, 2 отқа төзімді футеровкамен жабылған және 7 

роликте 6 бандажбен тірелетін көлденең корпус болып табылады. Барабан 

шлакты түсіру жағына қарай шағын бұрышпен еңкейіп,  жұмыс барысында 0,8 

жылдамдықпен айналады. 2 мин-1, 10 жетектен тісті венец арқылы қозғалады. 
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А - қалдықтарды тиеу; В - күлді (қожды) түсіру; С-түтінгаздары; В – 

қосымша отын ;Е-ауа; А – жылу сәулесі;1 – барабанды пештің корпусы; 2 - 

футерлеу; 3 - түсіружиегі; 4 – қосылу сегменттері; 5 - желдеткіш; 6 - бандаж; 7-

тірек роликтер; 8 – бүйірлік роликтер; 9 – тісті венец; 10 - жетек; 11 – судың 

булану аймағы; 12 - қалдықтар; 13 – жану аймағы; 14-күл (қож). 

 

 10.1 сурет – Барабан пешінің сұлбасы 

 

Барабанның бойлық жылжуын болдырмау үшін 8 роликтер 

қарастырылған. 

Қатты және паста тәрізді қалдықтар пештің корпусына оның шетінен а. 

бағыттамалары бағытында беріледі. 

Қажет болған жағдайда қосымша отын немесе сұйық жанғыш қалдықтар 

(еріткіштер) форсунка (d көрсеткі) арқылы, пеш ішіндегі температураны 

арттыра отырып, шашылады. 12-аймақта келіп түскен материал пештің 

айналуы кезінде араластырылып, кептіріледі, ішінара газдандырылады және 

жану аймағына ауыстырылады 13. Бұл аймақта жалыннан сәуле шығару пештің 

футеровкасын қыздырады және қалдықтардың органикалық бөлігінің жануына 

және жаңадан түскен материалдың кептірілуіне ықпал етеді. 24 аймақта пайда 

болған қож пештің қарама-қарсы бүйіріне в жебесі бағытында жылжиды, онда 

күл мен қожды дымқыл немесе құрғақ сөндіруге арналған құрылғыға түседі. 

Сонымен қатар, ЗШО-ны пайдалану құрылыс индустриясының шикізат 

базасын едәуір кеңейтеді және айтарлықтай шығынсыз мынадай 

материалдарды алуға мүмкіндік береді: цемент; бетондарға арналған 

толтырғыштар; шлакоблоктар; гидравликалық қоспалар; газ бетон; керамзит; әк 

гипс тартқыш материалдарға арналған толтырғыштар; күлситаллдар және 

шлакоситаллдар. 
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ТШО-ның кәдеге жарату деңгейі белгілі бір дәрежеде экономиканың 

дамығанын ғана емес, сондай-ақ осы елде табиғи минералды байлықтардың 

болуын да көрсетеді. Мысалы, Германияда ТШО - ның кәдеге жарату деңгейі 

(%) 76, Францияда - 62, АҚШ – та – 20, Ресейде-5, Қазақстанда-3 құрайды. 

 

          11 Сарқынды сулардың тұнбаларын кәдеге жарату және өңдеу 

 

Өнеркәсіптік ағындарды терең ұңғымаларға айдау арқылы жер астында 

көму бірқатар шет елдерде таралған. Осы әдістің артықшылықтарына жер үсті 

суларының ластануын азайту, сондай-ақ мұндай көму кезінде оларды толық 

залалсыздандыру қажеттігін болдырмау жатады. 

Зиянды заттар мен өндіріс қалдықтарын көму, сарқынды суларды ағызу 

үшін жер қойнауын беруге ерекше жағдайларда және арнайы талаптар мен 

шарттар сақталған кезде ғана жол беріледі. Осылайша, жерасты көмуді (сұйық 

және қатты) өте шектеулі қолдану әдісі ретінде қарастыру керек. 

Жер асты көму тәжірибесі көрсеткендей, өнеркәсіптік ағындарды ағызу 

үшін ең қолайлы шөгінді жыныстар: құмтас, әктас, доломит, өте жоғары 

өткізгіштігі бар. Коллектор-қабат жер асты суларының деңгейінен төмен тұруы, 

жақсы оқшаулануы және шаруашылық-ауыз су және өнеркәсіптік мақсаттарға 

жарамды жер асты суларын ұстамауы тиіс. Мұндай коллекторлар, әдетте, 300-

ден астам тереңдікте жатыр. ...400 м. 

Жер астында көмілуге жататын ағындар жүзінділердің, талшықтардың, 

коллоидтық бөлшектердің, Органикалық заттардың көп мөлшерін құрмауы 

тиіс.жауын-шашынның. Оларды осы компоненттерді жою мақсатында алдын 

ала өңдеуден өткізу керек. Айдалатын ағындарда майлар, майлар, парафиндер, 

шайырлайтын заттар, сондай-ақ бактериялық қызметке ықпал ететін құрамдар 

болмауы тиіс, өйткені мұның бәрі ұңғыманың забой маңы аймағының өте тез 

бітелуіне және оның істен шығуына әкеп соқтыруы мүмкін. 

Циклонды оттықтың типтік мысалы Ағынды суларды (целлюлоза-қағаз 

өнеркәсібінің сульфитті сілтілері) залалсыздандыру үшін қондырғы болып 

табылады. Қондырғы 1 желдеткіштен және 2 циклонды пештен тұрады (11.1 

сурет) . 
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1-желдеткіш; 2-циклонды пеш. 

 

11.1 сурет – Циклондық оттықтың сұлбасы 

 

Тікелей ағатын құрылымдарға қарағанда, желдеткіштің арнасын 

жеткізуші пештің цилиндрлік камерасына тангенциалды орнатылған. 

Желдеткіштен шығатын ауа айналмалы қозғалысқа ие болады және цилиндрдің 

бойымен спираль бойымен қозғалады. Камераның шет жағында бу бүріккіші 

қарастырылған, ол арқылы 0,7 МПа жуық қысымда сілті шашырайды. 

Форсункадан шыққан кезде сілті спираль бойынша қозғалатын ауамен 

араластырылады. Сілті тамшылары құрғап, тұтанады. Ортадан тепкіш күш 

есебінен жанбаған бөлшектер оттегінің ең көп шоғырлану аймағына оттегінің 

қабырғаларына лақтырылады және онда қуырылады. 

Ол үшін ең қолайлы және ең тиімді болып табылады, өйткені ол үшін ең 

тиімді болып табылады. 

Қалдықтарды жер астында көмуге арналған учаскені таңдау өте күрделі 

және көптеген геологиялық, гидродинамикалық және санитарлық өлшемдер 

бойынша бағаланады. Жер асты көму әдісінің кемшіліктері мыналар болып 

табылады: қабатта ластаушы заттардың таралуын сенімді бақылаудың мүмкін 

еместігі; өнеркәсіптік ағындардың көп санын жер астында жою техникасымен 

байланысты қиындықтар; көптеген жер асты формацияларының қайтымсыз 

ластануы; диффузия және конвекция жолымен қалдықтардың табиғи жер асты 

ағындарына түсу мүмкіндігі және басқалар. 

Ағынды сулардың тұнбаларын өңдеуге арналған процестер мен 

аппараттар. Сарқынды суларды тазалау процесінде көлемі 0,5-тен 1%  дейін 

тұрмыстық және өндірістік сарқынды суларды бірлесіп тазарту станциялары 

үшін сарқынды сулардың көлемін құрайтын және жергілікті тазарту 

құрылыстары үшін 10-нан 30%  дейін шөгінділер пайда болады. Шартты 

шөгінділерді үш негізгі санатқа бөлуге болады - минералды шөгінділер, 

органикалық шөгінділер және артық белсенді шөгінділер. Қазіргі заманғы 

өңдеу технологиясының негізгі міндеттері олардың көлемін азайтудан және 
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кейіннен қоршаған ортаның ластануын туындатпайтын зиянсыз өнімге 

айналудан тұрады. 

Сарқынды сулардың шөгуін жоюға немесе кәдеге жаратуға жібермес 

бұрын, қасиеттері энергияның аз шығынымен және қоршаған ортаның 

ластануымен оны кәдеге жарату немесе жою мүмкіндігін қамтамасыз ететін 

шлам алу үшін оларды алдын ала өңдеуден өткізеді. 

Ағынды сулардың тұнбаларын өңдеу тәжірибесінде кең таралған кеңістік 

Өндірістік қалдықтарды залалсыздандырудың отты тәсілін алды. Жауын-

шашын камералы, циклонды, көп тектес және шаңды пештерде, сондай-ақ 

жалған көрінетін қабаты бар пештерде жағылады. 

Жауын-шашынның құрамы мен қасиеттері. Жауын-шашынның 

химиялық және санитарлық сипаттамасы өндірістік ағынды сулардың түріне 

және қолданылатын тазалау әдісіне байланысты. Шөгінділерде кремний, 

алюминий, темір, кальций оксиді, магний, калий, натрий, никель, хром және т. 

б. қосылыстары бар. Өндірістік сарқынды сулардағы темір, алюминий, хром, 

Мыс қосылыстары, сондай-ақ қышқылдар, сілтілер және басқа да кейбір заттар 

тұнбаларды сусыздандыру процесін қарқындатуға ықпал етеді және 

сусыздандыру алдында олардың коагуляциясына химиялық реагенттердің 

шығынын төмендетеді. Майлар, майлар, азот қосылыстары, талшықты заттар, 

керісінше, қолайсыз компоненттер болып табылады. Шөгінді бөлшектерінің 

айналасы, олар тығыздау және коагуляция процестерін бұзады, сондай-ақ 

шөгіндідегі ор-ганикалық заттардың құрамын арттырады, бұл оның су 

берілуінің нашарлауына әсер етеді. 

Химиялық құрамы бойынша жауын-шашын үш топқа бөлінеді: 

- негізінен минералды құрам; 

- негізінен 10-нан кем күлдігі бар органикалық құрам %; 

- құрамында органикалық және минералды заттар бар; осындай жауын-

шашынның күлділігі 10-нан 60%  дейін өзгеруі мүмкін. 

Өндірістік ағынды сулардың барлық шөгінділерін екі сыныпқа бөлуге 

болады: инертті және улы. 

Сонымен қатар, өндірістік ағынды сулардың екі түрі бар: тұрақты және 

тұрақсыз (шірімейтін). 

Жауын-шашынның жекелеген түрлері міндетті түрде дезинфекциялауды 

талап етеді. Бірінші топтың инертті тұрақты жауын-шашын өңдеу, әдетте, 

ерекше қиындық тудырмайды. Бұл жауын-шашын әдетте шла-

монакопиторларға жіберіледі және мүмкіндігінше кәдеге жаратылады. 

Мәселен, кәсіпорындардың ағынды суларының жауын-шашыныметаллургия 

және көмір өнеркәсібі өндірісте қайта пайдаланылуы мүмкін. Минералды 

құрамның көптеген шөгінділері өнеркәсіпте құрылыс материалдарын 

қолданады. Екінші және үшінші топтағы жауын-шашын құрамы мен қасиеттері 

бойынша әртүрлі болады, сондықтан әрбір нақты жауын-шашын түрі үшін 

өңдеу және кәдеге жарату тәсілдері іздестірілуі тиіс. 

Өндірістік ағынды сулардың химиялық құрамы оларды өңдеу әдісін 

таңдауға елеулі түрде әсер етеді. Егер шөгіндіде темір, алюминий, хром, Мыс 
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қосылыстары болса, онда мұндай шөгінділерді сусыздандыру процесі 

қарқындыланады және сусыздандыру алдында коагуляцияға реагенттердің 

шығыны азаяды. 

Майлар, майлар, мұнай, талшықтар сияқты заттар тығыздау және жауын-

шашынның коагуляциясы процестерін бұзады, олардың су беруін азайтады. 

Ағынды сулардың ылғалға төгілу қабілетінің маңызды көрсеткіші 

меншікті кедергі болып табылады. Салыстырмалы кедергінің шамасы 

жалпылама параметр болып табылады. Бұл параметр шөгіндінің құрамы мен 

қасиеттерінің өзгеруін ескереді және оны өңдеу әдістерін таңдауға, сондай-ақ 

тиісті технологиялық есептерді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

Судың қатты бөлшектермен байланыс түрлері жауын-шашын өңдеу үшін 

қолданылатын процестерді таңдауға әсер етеді. Суспензияның қатты 

бөлшектерімен байланыс энергиясының ұлғаю дәрежесі бойынша 

шөгінділердегі ылғалдың жіктелуіне сәйкес артық, осмотикалық, макро - және 

микропорға бөлінеді. Тұнбаларды құрғату және кептіру кезінде ылғалдың әрбір 

түріне белгілі бір меншікті энергия жұмсалады. Химиялық байланысқан су 

заттың құрамына кіреді және жауын-шашынның термиялық кептірілуі кезінде 

де бөлінбейді. 

Тұнбаларды құрғатудың механикалық әдістерімен, сондай-ақ тұнбаның 

алаңдарында табиғи кептірумен тұнбадан артық және осмотикалық судың 

едәуір бөлігі жойылады. Микро және макропор су булану арқылы немесе 

қысым әсерінен жойылады. Қатты фаза бөлшектерімен ылғалдың байланыс 

формаларын зерттеу үшін ең сенімді жылу кептіру әдісі тұнбаларды 

изотермиялық кептірудің қисық кинетикасын алу жолымен ылғалдың байланыс 

формаларын анықтау болып табылады. 

Термиялық кептірілген тұнбаны жағу оны оттыққа беруді жеңілдетеді 

және қалпына келтіруге болатын артық жылуды алуға мүмкіндік береді. 

Тұнбаларды өңдеу әдістерінің жіктелуі. Ағынды сулардың шөгінділерін 

нығыздау оларды өңдеудің бастапқы сатысы болып табылады. Қысымды 

флотация қондырғыларында тығыздағыш-тұндырғыштарда жүзеге асырылатын 

тығыздаудың гравитациялық және флотациялық әдістері таралған. 

Сондай-ақ циклондар мен центрифугалардағы жауын-шашынның ортадан 

тепкіш нығыздалуы, ағынды сулардың тұнбаларын сүзу арқылы немесе 

шөгіндіге батырылған вибраторлардың көмегімен сүзу жолымен 

перспективалы дірілді нығыздау қолданылады. 

Тұнбаларды тұрақтандыру органикалық заттың биологиялық ыдырайтын 

бөлігін бұзу үшін қолданылады, бұл шіруді болдырмайды 

(тұнба алаңдарында кептіру, ауыл шаруашылығы тыңайтқыштары 

ретінде пайдалану. 

Өнеркәсіптік сарқынды сулардың жауын — шашын тұрақтандыру үшін 

негізінен аэробты тұрақтандыруды қолданады-аэротенк үлгісіндегі 

құрылыстарда жауын-шашынның ұзақ аэрациялануы, соның нәтижесінде 

шіруге ұшыраған биологиялық ыдырайтын заттардың негізгі бөлігі ыдырайды. 

20°С температурада аэробтық тұрақтандыру кезеңі 8-ден 11 тәулікке дейін 
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құрайды, белсенді илдің 1 кг органикалық затын тұрақтандыру үшін оттегі 

шығыны-0,7 кг. 

Тұнбаларды кондиционерлеу органикалық пайда болған тұнбаның 

коллоидтық құрылымын бұзу және сусыздандыру кезінде олардың су 

қайтарылуын арттыру үшін жүргізіледі. Өнеркәсіпте, негізінен, хлорлы темір 

және әктас, жылу өңдеу, мұздату және электрокоагуляция көмегімен реагентті 

ауа баптау әдісі қолданылады. 

Ағынды сулардың тұнбаларын сусыздандыру 80%  дейінгі полидисперсті 

қатты фазаның көлемді концентрациясы бар қожды алуға арналған. Соңғы 

уақытқа дейін сусыздандыру негізінен тұнба алаңдарында тұнбаларды 

кептірумен жүзеге асырылды. 

Алайда мұндай процесс тиімділігінің төмендігі, өнеркәсіптік 

аудандардағы жер учаскелерінің тапшылығы және ауа ортасының ластануы 

сусыздандырудың неғұрлым тиімді әдістерін әзірлеу мен қолдануға себепші 

болды. Осылайша, өнеркәсіптік ағынды сулардың шөгінділері сүзгі-престерде 

вакуум-сүзумен, центрифугалаумен және дірілді сүзумен сусыздандырылады. 

Термиялық кептірумен сусыздандыру құрамында қатты уытты заттар бар 

жауын-шашын үшін қолданылады, оларды жою және кәдеге жарату алдында 

зарарсыздандыру қажет. Термиялық кептіру процестерін кеңінен енгізу тазалау 

процесінің жоғары құнымен шектеледі. 

Сарқынды сулардың тұнбаларын жою кәдеге жарату мүмкін емес немесе 

экономикалық тиімсіз болған жағдайларда қолданылады. Жауын-шашынның 

жою әдісін таңдау олардың құрамымен, сондай-ақ өнеркәсіптік кәсіпорынның 

орналасуымен және жоспарлауымен анықталады. 

Жағу – ағынды сулардың тұнбаларын жоюдың ең көп таралған 

әдістерінің бірі. Алдын ала құрғатылған органикалық шөгінділер 16800...21000 

кДж/кг жылу шығару қабілеті бар, бұл қосымша жылу көздерін пайдаланбай 

жану процесін қолдауға мүмкіндік береді. Шөгінділер Ағынды суларды тазарту 

станцияларында көп тәріздес, циклонды пештерде, сондай-ақ қайнаған қабат 

пештерінде жағылады. 

Белсенді тұндыруға арналған машиналар мен аппараттар. Биохимиялық 

өңдеу құрылыстарынан су мен белсенді тұнбаның қоспасын гравитациялық 

бөлу әдетте радиалды, көлденең немесе тік типті екінші тұндырғыштарда 

жүргізіледі. 

Бастапқы және қайталама тұндырғыштарда тұндыру сипаттамалары ең 

алдымен бөлінетін, өлшенген заттардың химиялық және биологиялық 

құрамымен, дисперсиялық дәрежесімен ажыратылады. 

Өндірістік ағынды сулардың органикалық шөгінділерін анаэробтық 

ашыту бастапқы тұндырғыштардан, артық белсенді тұнбадан алынған шикі 

шөгінділер үшін немесе олардың қоспалары үшін қолданылады. 

Төгілген тұнба тұнба алаңдарына жіберіледі немесе механикалық 

сусыздануға ұшырайды. Анаэробты жүйелердің кемшіліктері-микробтардың аз 

өсу жылдамдығы және құрылыстарда биологиялық белсенді заттардың 

болуының өте жоғары ұзақтығы. 
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12 Целлюлоза-қағаз және ағаш өңдеу өнеркәсібінің қалдықтарын 

өңдеу 

 

Целлюлоза-қағаз және ағаш өңдеу өнеркәсібінің қалдықтары. Ағаш 

өңдеу өндірісінің технологиялық процестері атмосфераға жылу, газ, бу, шаң 

бөлінуімен байланысты. Мәселен, жиһаз, ағаш талшықты және ағаш жоңқалы 

плиталар өндіретін цехтарда, ламинирлеу учаскелерінде ауа ортасына лак-бояу 

материалдарынан, желім композицияларынан, сіңдіретін шайырлардан, 

тропикалық және қатты ағаш түрлерінен зиянды заттардың тұтас кешені түседі. 

Ең қауіпті болып формальдегид пен фенолдың шайырлары мен желімдерінен 

ауа ортасына түсу болып табылады. Желім-балқымалар және әмбебап желімдер 

атмосфераны стиролмен, инденмен, кумаринмен, изоцианаттармен; 

нитроцеллюлоза, полиэфирлі және полиуретанды лактар — органикалық 

еріткіштермен, стиролмен, циклогексанолмен, изоцианатпен ластайды. 

Бұйымдарды өңдеу кезінде ауа ортасына шайырдағы еркін формальдегид 

15% дейін түседі. Формальдегидтің адам ағзасына ұзақ әсері бауырдың, 

асқазан-ішек жолдарының жұмысының функционалдық бұзылуына әкеледі. 

Жиі формальдегид дайын өнімдерді шығарады. Ағаш шаңының әсері тыныс 

алу мүшелерінің, терінің және көздің шырышты қабығының ауруына, ал ұзақ 

әсерден кейін пневмокониоздың және шаңды бронхиттің дамуына әкеледі 

Ағаш қалдықтарын кәдеге жарату. Сүрек қалдықтары негізінен престеу 

әдісімен дайындалатын мәдени-тұрмыстық мақсаттағы және шаруашылық 

тұрмыстық тауарларды дайындау үшін кеңінен қолданылады. Ағаш 

қалдықтары-кесінділер, үгінділер, жоңқалар, ыдыстар - технологиялық жоңқа 

және ағаш плиталарын (ағаш жоңқа және ағаш талшықты), фанера және картон 

өндіру үшін пайдаланылуы мүмкін. Бір м
3
 ағаш жаңқа плиталары 3,6 м

3
 

іскерлік ағашқа, 1 м
3
 желімделген фанера - 5 м

3
, 1 т картон - 14 м

3
 тең. Ағаш 

қалдықтарынан шаруашылық тұрмысының мәдени-тұрмыстық тауарларын - 

жиһаз, ыдыс, спорт мүкәммал, ойыншықтар жасауға боладыжәне т.б., престеу 

әдісімен дайындалатын. Сүрек қалдықтарынан жасалған бұйымдарды 

престеудің технологиялық процесі-ұсақталған сүрек массасынан және желім 

ерітіндісінен (қатайтқышы бар шайыр) жасалатын престеу массасын дайындау 

және пресс-қалыптарда престеу. 

Өндірістің кесек ағаш қалдықтарының едәуір бөлігін (ағаш дайындау, 

ағаш кесу және ағаш өңдеу қалдықтары) дәстүрлі түрде ағаш жаңқа плиталар 

өндірісінде пайдаланады, ал бұрын пайдалануда болған сүректің қалдықтарын 

(негізінен ағаш ыдыс) арболит өндіру үшін минералды тұтқыр қоспаларды 

қосып қолданады. Алайда, осы мақсаттарға жұмсалатын кесек және жұмсақ 

(жаңқа, үгінділер) ағаш қалдықтарының үлесі әлі де төмен күйінде қалып отыр. 

Ағаш жанғыш материал болып табылады, сондықтан оның қалдықтары 

жергілікті отын ретінде пайдаланылуы мүмкін. Кең таралған ағаш үгінділерін 

топырақ құрылымын жақсартатын құрал ретінде, сондай-ақ аумақтар мен үй-

жайларды тазалау кезінде мұнай және мұнай өнімдерін жұтқыш ретінде 

қолдану болып табылады. 
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Соңғы жылдары өндіріс жататын дре-салмақты қалдықтарды қайта 

өңдеудің бірқатар жаңа технологиялары әзірленді: 

- отын брикеттері; 

- ДСП типті плиталар; 

- Брус өндірісі; 

- қабырға тастары мен жылу оқшаулағыш материалдар; 

- қаптау плиталары . 

Отын брикеттерін алу үшін ағаш қалдықтары 3...5 мм және одан аз 

мөлшерге дейін ұсақталады, ұсақталған материал кептіріледі және 50... 100 атм 

қысымда және 200 °С температурада престейді. Нығыздау үшін шымтезек, 

бұрандалы және поршеньді престер қолданылады. Қондырғының шамамен 

қуаты 5000 т / жыл. Шетелде ағаш қалдықтарын брикеттеу кең таралған, 

Қазақстанда, Ресейде әзірге анало-гиялық өндіріс өте сирек кездеседі. Бұл 

бағыт шағын шаруашылықтарда қолдануға жарамды отынның баламалы түрін 

алу мүмкіндігі тұрғысынан перспективалы. 

Ағаш жоңқалы плиталарды (ДСП) дайындау үшін Дре-салмақтық 

жоңқаны пайдаланады немесе жоңқаларды алғанға дейін кесек дре-салмақтық 

қалдықтарды ұсақтайды. Типтік өндірістің қуаты-1000 т / жыл немесе 100 мың 

м2 плиталар/жыл. 

Қағаз бен қатырма қағаздың ылғал-берік қалдықтарын пайдалануға 

мүмкіндік беретін, мысалы, сүтті қаптаудың Ламинирленген қалдықтары 

сияқты плиталардың бірқатар композициялары әзірленді. Мұндай плиталарды 

өндіруге арналған жабдық отандық өнеркәсіпті іске қосады. 

Ағаш қалдықтары мен магнезиалды байланыстырғышты пайдалана 

отырып Брус өндіру технологиясы әзірленді. Ағаш қалдықтары ұсақталады, 

оларды байланыстырғышпен араластырады, содан кейін брус экструзиямен 

алынады. 

Қондырғының қуаты жылына 4-тен 15 мың м
3
 брусті құрайды. 

Технологияның артықшылығы өндірістің қарапайымдылығы мен тиімділігі, 

кемшілігі - қымбат тұратын магнезиалдық тұтқырғышты пайдалану. 

Өнеркәсіптік қалдықтар мен тұрмыстық қоқысқа арналған әмбебап 

ұсақтағыштың мысалы РО типті роторлы ұсақтағыш болып табылады (12.1 

сурет). Ұсақтағыш ағаш қалдықтарын, пластмассаларды, қаңылтыр алюминий 

және басқа металдарды, қатайған лактар мен бояуларды, буып-түю ыдыстарын, 

резеңкені, кабельдер мен т. б. кесінділерін ұсақтауға арналған. 

Станинада шығыңқы жиектері бар 4 біліктердің буы орналасқан 1 

ұсақтағыш корпусы құрастырылған. Бір біліктің жиектері екінші кесетін 

жиектер арасындағы аралыққа кіреді. Жұмыс барысында біліктер бір-біріне 

қарай баяу айналады. Жүктелетін қалдықтар 2 қабылдау бункеріне түседі және 

3 гидравликалық итергіштің көмегімен 4 біліктеріне қысылады. Материал 

кесетін, жарғыш және жарғыш әсерді сынайды, ұсақталады және 7 бункерге 

түседі, одан әрі өңдеу және жіктеу үшін жойылады. Біліктердің сынуын 

болдырмау үшін 6 қызмет көрсету үшін қуыста 5 тиеуге қарсы құрылғы 

қарастырылған. 
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Балғалардың айналуының айналма жылдамдығы (м/с) мынадай формула 

бойынша анықталады: 
 

       w = P τ/m,                                                  (12.1) 

 

мұнда Р - соққы күші, Н; 

τ-соққы ұзақтығы, с; 

m - ұсақталатын дене салмағы, кг. 

Балға ұнтақтағышының өнімділігі (т/сағ) мынадай формула бойынша 

анықталады: 

G  kD
2
 Ln 

2 
,
 
  

 
3600(i 1) 

 

мұндағы D - ротордың диаметрі, м; 

L-ротордың ұзындығы, м; 

N-ротордың минутына айналым саны; 

I-ұсақтау дәрежесі; 

k - тәжірибелік коэффициент, оның шамасы ұсақтағыш конструкциясына 

және ұсақталатын материалдың қаттылығына байланысты (әдетте k = 4,0.6,2) 

немесе оңайлатылған формула бойынша: 

 

G = 35D Lρ ,                                         (12.2) 

мұндағы ρ-ұсақталатын материалдың көлемдіксалмағы, кг / м
3
. 

Балға ұнтақтағышпен тұтынылатын қуат N (кВт) эмпирикалық формула 

бойынша жақын болуы мүмкін: 
 

                                      N = (0,1…0,15)i G                                            (12.3) 

немесе формула бойынша: 
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1-корпус; 2 - бункер; 3 - гидравликалық итергіш; 4 - құйылған біліктер; 5 

- тиеуге қарсы құрылғы; 6 -қызмет көрсетуге арналған қуыс; 7-бункер. 

 12.1 сурет –РО типті ұсақтағыш 

 

N = 0,15 D
2
L n,                                           (12.4) 

мұндағы n - ротордың айналу жиілігі, айн / мин 

 

Қабырға тастарын өндіру ұсақталған ағаш қалдықтарын минералды 

тұтқыр (гипс, цемент) араластыру және қабырға блоктарын (200×200×400 мм) 

қалыптастыру және оларды кейіннен ұстап тұру. Байланыстырғышты 

қалыптау және ұстау кезінде нығыздау дәрежесіне байланысты жоғары жылу 

оқшаулағыш қасиеттері бар, бірақ беріктігі аз материалды немесе беріктігі 

жоғары, бірақ нашар жылу оқшаулағыш қасиеттері бар материалды алуға 

болады. Материал аз қабатты құрылысқа, үй-жайлардың ішінде және т. б. 

қалауға арналған. Мұндай қондырғылардың өнімділігі жылына 300-ден 10000 

м3 дейін кең шектерде ауытқиды. 

Ағаш қалдықтары негізінде қаптау плиталарын өндіру минералды 

байланыстырғыштарды пайдалана отырып, байланыстырғышсыз және 

термопластикалық полимерлерді қолдана отырып болады. 

Минералдық тұтқыр (негізінен цемент)-цемент - жаңқа плиталарын 

(ЦСП) пайдалана отырып плиталарды өндіру технологиясы ағаш 

қалдықтарын дайындаудан, оларды цементпен араластырудан, плиталарды 

престеуден, соңғыларын ұстаудан, плиталарды кесуден және қоймалаудан 

тұрады. Өндіріс қуаты тәулігіне 20-дан 200 м
3
 плитаны құрайды. Қуаты 

тәулігіне 200 м
3
 плиталарды өндіруге қажетті алаң 9700 м

2
 құрайды, 

орнатылған электр қуаты-2460 кВт, су шығыны-17000 м
3
, бу шығыны-жылына 

28000 т, демек, бұл технология жеткілікті дәрежеде энергия сыйымдылығы 
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болып табылады. Оның жақсы жағына жатқызуға болады, яғни алынатын 

плиталар құрамында улы қоспалар. 

Байланыстырғышсыз плиталарды престеу технологиясы қалдықтарды 

ұсақтау, оларды кептіру және 180...220 °С температурада кейіннен престеу 

болып табылады. Мұндай плиталарды пайдаланудың негізгі бағыты-паркеттік 

едендерді жасау. Өндіріс қуаты-жылына 15 мың м
2
 плиталар. Қажетті 

өндірістік алаң - 100 м
2
, орнатылған қуаты - 150 кВт. Алайда, оларды 

дайындаудың өзіндік құны өте жоғары. 

Ағаш-полимерлі плиталарды өндіру технологиясы жұмсақ ағаш 

қалдықтарын (жоңқалар, үгінділер, ұсақтағыштар) және термопластикалық 

полимерлер қалдықтарын (полиэтилен, полистирол, поли-пропилен, 

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

пайдалануға негізделген. Технология қалдықтарды ұсақтау, оларды 

араластыру және кейіннен қалыптау кезеңдерін қамтиды. Ол іс жүзінде 

қалдықсыз. Бастапқы шикізат бойынша қондырғының қуаты - жылына 50 т 

(170 т - ағаш қалдықтары, 80 т - полимерлік қалдықтар) немесе жылына 50 

мың м
2
 плиталар. 

Осылайша, кең ауқымда енгізу үшін ұсынылатын ағаш қалдықтарын 

шаруашылық айналымға тартудың негізгі бағыттары: кесек ағаш қалдықтарын 

халыққа отын сату; ағаш қалдықтарын дайындау кәсіпорындарына, оның 

ішінде жоңқа түрінде немесе оны дайындау және өндірісті ұйымдастыру үшін 

сату. 

Целлюлоза-қағаз және ағаш өңдеу өнеркәсібінің қалдықтарын өңдеу 

тәсілдері. Құрылыста ағаш қалдықтарын пайдалану. Ауа ортасын қорғаудың 

ең көп таралған әдісі гидрофильтрлердегі ауаны тазарту, ұшатын 

компоненттерді каталитикалық күйдіру, желдету шығарындыларын (жоғары 

құбырлар) шашырату, тұрғын аудандарда өндірістерді ұтымды орналастыру 

болып табылады. Гидрофильтрлермен шашыратумен бояу жүргізілетін 

учаскелер жабдықталады (олардың тиімділігі 90% жетеді), бірақ олар ауаны 

еріткіш буларынан тазартпайды (мұндай тазарту ауада еріткіш буларының 

жеткілікті жоғары концентрациясын каталитикалық жағу арқылы орындалуы 

мүмкін). Каталитикалық әдіспен тазалау кезінде катализаторларды (платина, 

палладий, хром тотықтары, темір, мыс, кобальт) пайдалана отырып, металл 

қыш немесе құрама құрылымдар қолданылады. Өртеу әдетте табиғи газдың 

жалынында жүзеге асырылады, оның компоненттері де тотығады. Тиімді 

тотығу (жағу) 17% кем емес тазартылған шығарындыда оттегінің құрамы 

кезінде болады. 

Гидрофильтр құрамына суармалы ауа өткізгіш; суару құрылғылары 

(құю науалары, тесілген құбырлар, форсункалар); тамшы ұстағыш және 

тұндырғыш кіреді. Гидрофильтрді ұзақ пайдалану ауа-су арналары мен су 

беретін құрылғыларды бояулар қабатымен қағуға алып келеді, бұл тиімді 

ұстап тұруды төмендетеді және аэродинамикалық кедергіні арттырады. Еңбек 

сыйымдылығын тазалау процесі. Гидрофильтрдегі сұйықтық оның шіріп 

кетуін болдырмау үшін мезгіл-мезгіл ауыстырылуы тиіс (тұндырғыш 
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бассейнде сұйықтықты тазартумен айналмалы сумен жабдықтауды 

қамтамасыз ету орынды; гидроциклонды пайдалану арқылы немесе 

флотациялық қондырғыда оны тазартуды құрғатуға рұқсат етіледі). 

Сусыздандырудан кейін алынған шөгінділер шлам жинағышқа немесе 

үйіндіге шығарылады. Гидрофильтрдің ішкі беттерінің суға ластануын 

болдырмау үшін кальцийленген немесе каустикалық сода, эмульгатор немесе 

гексахлорофен қосылады. 

Төмен концентрацияларда ауа шығарындыларын органикалық 

қосылыстардан тазарту үшін салыстырмалы түрде арзан сорбциялық әдіс 

қолданылады, ол абсорбентті су, минералды майлар, күйдіргіш натрий 

ерітіндісі, аммоний карбонаты болып табылады. 

Ауаны тазалаудың адсорбциялық тәсілі өз бетінде газ қоспасының 

жекелеген компоненттерін таңдауға қабілетті қатты денелермен жанасуды 

көздейді. Қатты дененің бетіндегі адсорбцияланған ластағыштар бумен немесе 

бейтарап газдармен жойылады. 

Ауланған аэрозольдер мен химиялық заттарды қоспағанда, дымқыл 

түрдегі шаң ұстағыштардағы ластанған сұйықтық механикалық, физикалық-

химиялық, химиялық, электрохимиялық, биологиялық, термиялық және 

аралас тәсілдермен тарауларда егжей-тегжейлі қаралған тазартылады. 

Бункерден шығарылатын шаң мен үгінділер өнеркәсіптік мақсаттар 

үшін пайдаланылуы мүмкін: өртеу; үгінділерден брикеттер дайындау; ағаш 

көмірін, плиталарды дайындау (шаң мен үгінділерді олардың орта қабатына 

қосу), ДСП сыртқы қабаттарын, әртүрлі престелген бұйымдарды (терезе 

блоктары, сыйымдылықтар, контейнерлер) қалыптастыру; қабықпен бірге 

тыңайтқыштарға қайта өңдеу. 

 

13 Органикалық материалдар өндірісінің қалдықтарын кәдеге 

жарату 

 

Органикалық синтез және полимерлер өндірісі. Бұл көптеген қалдықтар 

санаты келесі өндірістік салаларда қалыптасады: 

-  Органикалық синтез (көміртегі тотығы, метан, этилен, ацетилен 

және хош иісті көмірсутектер негізінде органикалық өнімдерді алу)); 

- полимерлер мен олардың негізінде материалдар (целлюлоза, 

талшықтар, каучуктар, лактар, бояулар, желімдер, пластмассалар, резеңке-

техникалық бұйымдар) өндіру. 

Органикалық синтез қалдықтарының басқа органикалық өндірістердің 

қалдықтары сияқты маңызы жоқ. Себебі қарапайым: кейбір жағдайларда олар 

айтарлықтай көлемге жететініне қарамастан, оларды кәсіпорыннан тыс 

шығару ең аз болып қалады, себебі олар іс жүзінде 100% рекуперацияға және 

кәдеге жаратуға ұшырайды. Бірақ бұл тек "штаттық" кәсіпорындарға жатады. 

Өндірмейтін, тек органикалық заттарды пайдаланатын зауыттар мен цехтар 

органикалық қалдықтарды пайдаланудың әлдеқайда аз деңгейіне ие. Өкінішке 

орай, осы күнге дейін оларды залалсыздандыру осы үшін бейімделмеген 



122 

 

пештерде, яғни CO
2
 және H2O дейін кез келген органикалық кепілді күйдіру 

жүйелерімен жабдықталмаған пештерде жағылады (тіпті мұндай аспаптарда 

да тек тұрақты диоксиндердің түзілуін жоққа шығармайды). 

Полимерлік материалдар өндірісінің қалдықтары - бұл ең көп 

мөлшерде рекуперациялауға тырысатын мономерлер. 

Аталған материалдарды қайта өңдеуге келетін болсақ, ол кәдеге жарату 

қажет химиялық және механикалық қалдықтардың пайда болуымен 

байланысты. 

Хлорланған көмірсутектер өндірісінің қалдықтары. Cl2 өндірілетін 

басым бөлігі (шамамен 80%) хлорорганикалық синтез өнеркәсібін тұтынады, 

бұл ретте органикалық қосылыстарды хлорлау реакцияларының ерекшелігіне 

байланысты (RH+Cl2=RCl+ HCl), органикалық хлорлауға хлорды пайдалану 

коэффициенті 50% аспайды , қалғаны қалдықтарға абгаз тұз қышқылы түрінде 

түседі. Соңғысы оны ұстап қалу жалпы өндірістің кемінде 10% құрайды. 

Поливинилацетат өндірісінің ағынды суларын залалсыздандыру. 

Бастапқы шикізат ретінде инициатордың (бензоил асқын тотығы) қатысуымен 

метанол, этанол және ацетон ерітінділерінде полимерленуі бар сн3соосн2 

винилацетаты қызмет етеді. Бұл ретте жоғары температура дамиды және 

алынған полимерді салқындату және оны жуу үшін су пайдаланылады. 

Нәтижесінде шайынды су бастапқы мономерді, еріткіштерді және өнімнің 

(поливинилацетатты) кейбір мөлшерін жинақтайды. Бұл технологиялық су 

деп аталады. Жартылай оны желімдеуші заттарды алу үшін қолданылатын 

ПВА су дисперсияларын алу үшін-бояғыштар өндірісінде қолдануға болады. 

Бірақ ағынды сулардың көп бөлігін рекуперациялау және аралық 

өнімдерді өндіріске қайтару қажет. Мұнда полимер мен суды бөлу 

қажеттілігіне байланысты құнды өнімдерді ұстау проблемасы туындайды. 

Соңғы технологтардың барынша тұрақты дисперсия алуға ұмтылуы мен 

экологтардың оларды бөлуге ұмтылуы арасындағы қайшылықты еңсеру 

қажеттігіне байланысты аса күрделі міндет болып табылады. 

Бұл тапсырманы Ағынды суларды қыздыру және электролиттер қосу 

арқылы шешеді. Полимерді бөлгеннен кейін суда спирттер, еріткіштер, 

мономерлер, сірке қышқылы қалады. Бұл қосылыстардың барлығы қайталама 

тұндырғышпен аралас ағынды аэротенкаларда залалсыздандырылады 

көптеген органикалық қышқылдар-органикалық қоспалардың сұйық фазалық 

тотығуының соңғы өнімдері. Оларды РН=11 кезінде әкпен 

бейтараптандырады, алынған тұздарды коагуляциялайды және ерітіндіден 

бөледі. Кейде СВ тікелей дистилляцияға немесе ректификацияға ұшырайды, 

бірақ кубтық қалдықтарды еріту, сұйылту және содан кейін биохимиялық 

тазалау керек. 

Поливинилацетатты дисперсияны (ПВАД) алған кезде жиі поливинил 

спиртін (ПВС, СН2СНОНп) пайдаланады. Ол дисперсияларды соншалықты 

тұрақты етеді, олар тіпті бірнеше рет сұйылту кезінде бөлінбейді. Бұл 

жағдайда СВ 100-200 мг/л мөлшерде коагулянттар (FeCl2 , Al2(SO4)3) қосады , 

рН 7 дейін жеткізеді, коагулятты бөледі, 500 мг/л жоғары болмауы тиіс 
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оттегінің химиялық сіңірілу шамасын анықтайды және суды биологиялық 

тазарту құрылыстарына жібереді. Қазіргі уақытта с-10 типті 

тұрақтандырғыштардың көмегімен алынған супер тұрақты ПВАД 

шығарылады. Бұл жағдайда полимерлерді кәдеге жарату және суды 

рекуперациялау схемасы күрделі болып табылады. 

Поливинил спирті өндірісінің қалдықтары. Поливинил спирті-сілтілі 

немесе қышқылды катализаторлардың қатысуымен спиртті ерітінділерде ПВА 

жуу өнімі. Бұл ретте алынатын СВ 500 - ден 3000 мг ПВС/л дейін, ал 50-70 

мг/л аспайтын концентрациясы бар ерітінділерді қож-ға жіберуге болады, ал 

ашық су айдындары үшін Тжшж 0,5 мг/л құрайды. 

Мұндай ағынды суларды залалсыздандырудың ең жақсы тәсілі-қандай 

да бір органикалық емес, мысалы, глаубер тұзымен немесе бишофитпен 

тұздау және сілтілі және сілтілі жер металдарының бораттарымен кейіннен 

коагуляция жасау. Бұл ретте іс жүзінде 100%  тазалауға қол жеткізіледі және 

суды қайта пайдалануға болады. Алайда, шламнан шығару өте қиын ПВС 

айтарлықтай жоғалту мәселесі туындайды. Сондықтан кейде құлап кетумен 

шектеліп, органикалық фазаны жинап, оны ПВАД алуға бағыттау тиімді. 

Полистирол өндірісінің қалдықтары. Стиролды полимерлеу процесі су 

ортасында өтеді және дайын полимер сумен жуылады, сондықтан негізгі 

ластаушы қалдықтар-аналық ерітінділер мен жуу сулары болып табылады. 

Қосынды ағындар полимердің бөлшектерінен басқа, құрамында сүт-ақ 

коллоидты ерітінділер, сондай - ақ ПС суспензиясының аралас реагент-

стабилизаторы бар. Мұндай ағындарды тазарту және залалсыздандыру 

технологиясы салыстырмалы қарапайым. 

Абгаз тұз қышқылын кәдеге жарату. Абгаз тұз қышқылы-бұл HCL-дан 

басқа газ тәрізді қалдық, сондай-ақ Cl2, CO, CO2, O2, N2, H2 және ұшатын 

органикалық қосылыстардың булары. 

Абгазды HCL кәдеге жаратудың ең көп таралған әдістері болып 

табылады: 

- HCl сумен немесе концентрацияланған қышқылмен сіңуі; 

- органикалық тиісті еріткіштермен сіңіру.  

HCL абгазды кәдеге жарату технологиясында Cl2 рекуперациялау 

мақсатында оны тотықтыру әдістері ерекше орын алады. Бұл ең сауатты және 

үнемді тәсіл, әсіресе катализатордың қатысуымен газ фазасында оттегімен 

тотығу жағдайында (FeCl3 және KCl қоспасы): 

 

кат 

4HCl + O2    →    2H2O + 2Cl2 . 
 

Реакция бойынша пиролюзитті қолдануға болады 

 

4HCl + MnO2 = MnCl2 + 2H2O + Cl2 

 

марганец пен тұз қышқылын регенерациялау шартымен: 
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2MnCl2 + 0,5 O2 + 2H2O = Mn2O3 + 4HCl . 
 

Регенерацияланған абгаз қышқылы техникалық HCl МЕМСТ 

талаптарына толық сәйкес келеді, бірақ электролиз мақсаты үшін ол 

органикалық құрамының жоғарылауына байланысты жарамсыз және 

хлорорганикалық қосылыстарды, негізінен хлоралкандарды алу үшін, 

фосфориттерді ыдырату үшін және кедей кендер мен шламдарды өңдеу үшін 

қолданылады. 

 

14 Құрамында мұнай бар қалдықтарды кәдеге жарату 
 

Форсункалық тәсілдерде отын пештердің оттықтарында тозаңдатылған 

күйінде аз тамшылар түрінде жағылады, олар ауамен жақсы араласады және 

ұшуда жанады. Отынның бөлшектері шашыраңқы және ауамен араласқан 

сайын, жану процесі өте жақсы. Отынды тозаңдату үшін негізінен бу, ауа 

және механикалық форсункалар қолданылады. 14.1суретте сұйық 

қалдықтарды бүрку үшін бүріккіштің жалпы түрі келтірілген. 

Сұйық өнеркәсіптік қалдықтар қондырғы осі бойынша 1 вентиль 

арқылы беріледі және 2 вентильден түсетін алғашқы сығылған ауамен 

шашырайды. Жану алабына көрсеткі бағыты бойынша Сығылған рух беріледі. 

Химиялық өнеркәсіптің сұйық қалдықтары, мұнайы бар сарқынды 

сулар, еріткіштер екі тәсілмен — тозаңдатылған күйде және қабаттың үстінде 

жағылуы мүмкін (соңғысы көбінесе сұйық жанғыш қалдықтар үшін). 

Мұнай қалдықтарын және басқа да сұйық жанғыш қалдықтарды отынды 

бүріккішпен бүріккішпен төгетін пештерде жағу әдетте форсункалардың 

бөгде механикалық қосындылармен бітелу мүмкіндігіне, судың және т. б. 

түсуіне байланысты жанудың үзілуіне байланысты шектеледі. Реакция 

бойынша пиролюзитті қолдануға болады. 
 

 
 

 

1-ерітінді беру желісіндегі вентиль; 2-бастапқы ауа желісіндегі вентиль; 

3-пештің қабырғасы. 

14.1 сурет - Пештерде сұйық қалдықтарды тозаңдатуға арналған 

бүріккішті орнатудың жалпы түрі. 
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Алайда мұндай кедергілерге сезімтал емес форсункалы құрылғылар бар. 

Кейбір жағдайларда мұнайы бар шламдарды жағу үшін айналмалы 

бүріккіш органы бар ротациялық Бүріккіштер мен жанарғылар қолданылады. 

Мұндай жанарғылар жанудың тұтқырлығына және қатты бөлшектермен 

ластануға сезімтал емес. Бүріккіш тонинін бастапқы және қайталама ауаның 

жылдамдығы мен мөлшерін өзгертіп өзгертуге болады. 

Бұл жанарғының конструкцияның қарапайымдылығының арқасында 

мұнай қалдықтарын жағу кезінде басқалардың алдында артықшылығы бар. 

Төмен қысымды кәдімгі форсункалармен шламды шашыратуға ауа 3...4 

есе көп жұмсалады. Бұл жану өнімдерінің көлемін айтарлықтай арттыруға, 

қондырғының өнімділігі мен тиімділігін төмендетуге әкеледі. 

Сондықтан, шламды жағу тиімділігі тұрғысынан, ең аз шығынмен 

немесе шашыратуға ауа шығынынсыз механикалық араласатын 

форсункаларға артықшылық беру керек. 

Қалдықтар қабатын пневматикалық турбулизациялаумен жағу. Соңғы 

жылдары сұйық жанғыш қалдықтарды жағу үшін барботажды, яғни газ тәрізді 

агенттің, мысалы ауа қалдықтарының қабаты арқылы үрлеуді қолдануға 

болады. Ауа арқылы барботирленетін сұйық мұнай қалдықтарының 

(барботажды қабат) қабатының жұмыс істеу принципі 14.2 суретте 

көрсетілген. 

Барботажды типті жанарғыларда бүріккіш құрылғының функциясы 

көбік қабатын орындайды. Оларда барлық шашырату кеңістігі үш аймаққа 

бөлу: бөлу орын алатын 6 көбік қабаты аймағы «бастапқы» ауа ағынындағы 

суланған отын. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-барботажды ванна; 2 - «бастапқы» ауа; 3 - «қайталама» ауа; 4 - 

тұрақтандыру аймағы; 5 - тамшыларды қалыптастыру аймағы; 6 - көбік 

қабаты; 7 - сұйық мұнай өнімі; 8-перфорацияланған құбыр (барботажды тор). 

 

14.2 сурет - Барботажды қабаттың жұмыс істеу қағидасы 
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4 тұрақтандыру аймағы, мұнда берілетін «қайталама» ауа ағынында 

отын тамшылары тұрақты концентрациясы бар сұйық отынның дисперсиялық 

құрамының қалыптасқан облысы болып табылады. Мұнай өнімдерінің қабаты 

арқылы ауаның немесе жанғыш газдың барботажы, бұл жағдайда суланған 

сұйық мұнай қалдықтары жылу масса алмасу процестерінің тиімділігін 

арттыруға ықпал етеді. 

Жағудың қатпарлы тәсілінің негізгі жылуфизикалық заңдылықтары 

келесідей. Жану процесінде «бастапқы» ауа үрленетін барботажды ваннадағы 

сұйық мұнай қалдықтарының суланған қабаты қайнау температурасына дейін 

қызады. Пайда болған жанғыш булардың оттегімен өзара әрекеттесуі жанғыш 

булар мен қайталама ауа үздіксіз келіп түсетін қабаттың үстіндегі жану 

аймағында болады. 

Жану аймағынан мұнай қалдықтарының бетіне жылу негізінен 

сәулелену арқылы беріледі. Буланатын қабатқа бағыт бойынша жылу 

өткізгіштігі жоқ, өйткені будың сұйықтық бетінен жану аймағына қарай 

қозғалу жылдамдығы олардың жылу беру жылдамдығынан, жану аймағынан 

сұйықтыққа дейін артық. 

Конвекциямен жылу беру екінші рөль атқарады, өйткені жалын 

көлемінде бу ағыны аз қыздырылған бетінен (сұйық қалдықтар) неғұрлым 

қыздырылған бетке бағытталған. 

Белгіленген жану процесінде (яғни тұрақты жалынның температурасы 

кезінде) жану аймағында жанып кеткен заттың саны мен жалынға түсетін 

будың салмағы арасындағы тепе-теңдік байқалады. 

Барботаж кезінде «бастапқы» ауа көпіршіктерге ұсақтап, отынды 

көбіктейді. Сұйық және газ тәріздес фазалар арасындағы жылу және масса 

беру процестерінің жылдамдығы осы фазаларды бөлетін үстіңгі қабатқа тура 

пропорционалды. Сұйық арқылы газдың барботажы жылуалмасу процестерін 

газ сұйықтықты жүйені турбулизациялау, ұяшықты көбікті құрылымды 

тұрақты бұзу және жаңарту, ондағы бар газдарды босату жолымен 

интенсивтендіреді. Жылу масса алмасу процесінде отынның бір бөлігі көбік 

қабаттарының бұзылуы кезінде шашырау түрінде буланады. 

Көбік қабатынан шығарылған отын тамшысын одан әрі ұсақтау 

«қайталама» ауа ағынының аэродинамикалық әсерінің, сондай-ақ жоғары 

қайнайтын мұнай өнімдеріне қатысты тамшыдағы жеңіл қайнайтын судың 

қосылуының микротүсірілуінің салдарынан болады. Бұл ретте суланған 

отынның жалыны аймағында қосымша Белсенді орталықтар-атомдық сутегі Н 

және ол гидроксиготоптарының көп саны пайда болады, олар 

көмірсутектердің жану реакциясының жылдамдығын бірнеше рет арттырады. 

Тікбұрышты жану камерасы бар жанарғы жасалған (14.3 сурет). 2 

корпустың төменгі бөлігінде 9 арнасы арқылы «бастапқы» ауа жүргізілетін 10 

барботажды тор орналасқан. Жанарғының жұмысы кезінде тордың үстінде 12 

каналынан 11 тесік арқылы жанарғыға түсетін сұйық отын қабаты үнемі бар. 
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1-дозатор; 2 - корпус; 3 - жану камерасы; 4 - «қайталама» ауаны беруге 

арналған тесік; 5 - әуе жейдесі; 6-"ДСҰ" ауаны беруге арналған арна; 7 - 

«қайталама» ауаның шибері; 8 - «бастапқы» ауаның шибері; 9 - «бастапқы» 

ауаның каналы; 10 - барботажды тор; 11 - сұйық отынның түсуіне арналған 

тесік.;12-сұйық отынға арналған арна. 

 14.3 сурет - Барботажды жанарғының сұлбасы 

 

Жанарғыдағы отын деңгейінің биіктігі биіктік бойынша реттелетін 

құюмен жабдықталған 1 дозатордың көмегімен тұрақты ұсталады. 

Жанарғы корпусының ішінде отын қабатынан жоғары қарсы орналасқан 

4 «екінші» ауа саңылаулары бар форкамера болады. Шамот кірпішпен 

футерленген призмалық ернеушек форкамераның корпусына форкамераның 

қаптамасы мен шілтердің арасында қуыс пайда болатындай етіп салынады, 

онда 6 арна арқылы "қайталама" ауа беріледі.  Форкамердің жоғарғы бөлігінде 

шамотты кірпіштен жасалған 3 жану камерасына өтеді. «бастапқы» және 

«қайталама» ауа ағындарын бөлу 7 және 8 шиберлермен реттеледі. 

Микроконтроллер арқылы өтетін ауаның сұйық қалдықтарының 

мөлшері барботаждың шекті рұқсат етілген жылдамдығының шарттары 

бойынша «қайталама» ауаның жануы үшін теориялық қажетті аз бөлігін 

құрайды. 

Барботаждық жанарғылардың тұрақты және тиімді жұмысы келесі 

факторлармен анықталады: «бастапқы» және «қайталама» ауаның дұрыс 

таңдалған арақатынасымен; «қалдықтар-су» арақатынасымен; отын 

қабатының биіктігінің тұрақтылығымен және жанарғыларға жағылатын 

өнімнің біркелкі түсуімен, бұл қорек жүйесі мен деңгей реттеуішін баптаумен 

қамтамасыз етіледі; форкамерадағы температура деңгейімен; жанарғылардан 

жанып жатқан тамшылар мен бөлшектердің түтінденуі мен шығарылмауы. 

Соңғысы барботаждың жылдамдығы (бастапқы ауаның мөлшері) рұқсат 

етілген шектен аспайтын жағдайда қамтамасыз етіледі. Сонымен қатар, 

жанарғыдағы отын деңгейі оңтайлы болуы тиіс. 
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15 Қалдығы аз өндірістерді құру негіздері және экологиялық таза 

технологияларды пайдалану 

 

Қалдықсыз өндірістердің негізі оның барлық компоненттерін пайдалана 

отырып, шикізатты кешенді қайта өңдеу болып табылады, өйткені өндіріс 

қалдықтары-бұл белгілі бір себептер бойынша шикізаттың пайдаланылмаған 

немесе толық пайдаланылмаған бөлігі. Қалдықсыз технология кезінде жабық 

циклдегі шикізаттың барлық компоненттері мен энергия тиімді пайдаланады: 

бастапқы шикізат ресурстары-өндіріс - тұтыну - қайталама шикізат 

ресурстары, яғни биосфераның қалыптасқан экологиялық тепе - теңдігі 

бұзылмайды. 

Аз қалдықсыз және қалдықсыз технология: 

- жаңа қалдықсыз өндірістерді құру негізінде оның барлық 

компоненттерін пайдалана отырып, шикізатты кешенді өңдеу; 

- қайта пайдалану талаптарын ескере отырып, жаңа өнім түрлерін 

жасау және шығару; 

- өндіріс және тұтыну қалдықтарын тауар өнімін ала отырып қайта 

өңдеу немесе оларды экологиялық тепе-теңдікті бұзбай кез келген пайдалы 

пайдалану; 

- өнеркәсіптік сумен жабдықтаудың тұйық жүйелерін пайдалану; 

- қалдықсыз аумақтық-өндірістік кешендер мен экономикалық 

аймақтарды құру .  

Машина жасауда аз қалдықты технологиялық өнімдерді әзірлеу, ең 

алдымен, металды пайдалану коэффициентін арттыру қажеттілігімен 

байланысты, ол тек техникалық-экономикалық пайда ғана емес, сонымен 

қатар қоршаған ортаға қалдықтар мен зиянды шығарындыларды азайтуға 

мүмкіндік береді. 

Қоршаған ортаның ластануына қарсы күрестің барлық тәжірибесі 

қалдықсыз немесе аз қалдықсыз өндірістер мен технологияларды енгізу 

қажеттілігін көрсетеді. «Қалдықсыз технология» немесе «аз қалдықсыз 

технология» терминдері қандай да бір шамада салыстырмалы, өйткені мүлдем 

қалдықсыз технологиялар жоқ. Бірақ бұл термин шикізат пен энергияны 

неғұрлым толық пайдалану шегін қамтамасыз ететін осы өндірісте 

қолданылған технологиялық процестер мен сұлбалардың жетілу дәрежесін 

сипаттайды. 

Өндірістік ағынды сулардың көлемін азайту және оларды тазартудың 

жаңа сенімді тәсілдерін әзірлеу ОС ластанудан қорғаудың негізгі жолдары 

болып табылады. Бұған тазартылған ағынды суларды қайта немесе бірнеше 

рет пайдаланған кезде қол жеткізуге болады. Мұндай тазалау дәрежесі тек 

технологиялық талаптармен реттеледі. 

Өнеркәсіптік ағындардың санын кейбір синтетикалық шайырларды 

өндіру технологиясының өзгеруімен айтарлықтай азайтуға болады (блоктың 

орнына алкидті шайырларды алу кезінде синтездің азеотропты әдісін қолдану; 

өндірісте формалиннің орнына фенолоформальдегидті және карбамидті 
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шайырларды параформды пайдалану; су - ауаның орнына салқындатқыш 

агент ретінде қолдану). 

ХХ ғасырдың соңында лазерлік технологиялардың жоғары тиімділігін 

көрсеткен қуаты 1-5 кВт («Квант» СО2 -лазерлер) лазерлік техниканың 

жүздеген түрі әзірленді. Қазіргі уақытта машина жасауда және 

Материалдарды өңдеу үшін лазерлік технологиялық кешендер құрамында 

жұмыс істейтін қуаты 10 кВт болатын лазерлер аз сериялы өнімдерді 

шығаруды қамтамасыз ету кезінде кеңінен қолданылды. Лазерлік техника  

әртүрлі материалдарды өңдеу технологиялық процестерінің кең ауқымын 

енгізуге мүмкіндік берді. Мысалы, күрделі кесу профилі кезінде қалыңдығы 

бірнеше сантиметр болатын легирленген болат пен Түсті металдарды лазерлік 

кесу жоғары өнімділік (10 м/с дейін) және тамаша сапа кезінде жүргізіледі. 

Лазерлік технологияларды пайдалану кезінде үлкен дәлдікті (яғни минималды 

қалдықтар) жиһаз, көркем паркет, кәдесый жасау кезінде қамтамасыз етуге 

болады. Бірақ өте қиын өңделетін материалдарды кесу кезінде лазерлерді 

қолдану өте перспективалы: керамика, пластика, шыны, базальт. 

Лазерлік дәнекерлеу қамтамасыз етеді: ең аз қалдық деформациялар, бұл 

жауапты бөлшектер (трансмиссиялар, құралдар) бірқатар өндіруде аса 

маңызды; тігістің Жоғары сапасы (жауапты жоғары қысымды өнім 

құбырлары, жабдық корпустары); үлкен өнімділік (консервілеуге арналған 

банкалар, аэрозоль баллондары); зиянды шығарындыларды азайту. 

Лазерлік технологияларды пайдалану Шу жұтатын экрандарды, 

електерді, сүзгілерді, Сұйықтықтар мен газдарды тозаңдату жүйелерін жасау 

кезінде тесіктерді тесу сапасы мен өнімділігін бірнеше рет арттыруға 

мүмкіндік береді, жоғары экологиялық тазалықты қамтамасыз етеді. 

Халықтың денсаулығын сақтау маңызды міндет болып табылады. Бұл 

тамақ өнеркәсібінен зиянды қоспаларды, әсіресе микроорганизмдерді 

жібермейтін өнім шығаруды қамтамасыз етуді талап етеді. Зиянды 

микроорганизмдерді жою үшін: стерилдеу, химиялық консерванттар енгізу, 

мұздату қолданылады. Бірақ кейбір өнімдерді стерильдеуге болмайды, өйткені 

олардың сапасын қамтамасыз ететін микроорганизмдер түрі (мысалы, 

қышқыл сүт өнімдері) жойылады, химиялық консерванттар денсаулыққа 

зиянды, ал мұздатылған өнімдерде кейбір микроорганизмдер өміршең болып 

қалады. Сондықтан олардың соңғы (дайын, консервіленген) өнімге кіруін 

жабу қажет. Ластанудың негізгі көзі үй-жайдың ауасы болып 

табылатындықтан (Ауадағы әрбір 1000 өлшенген бөлшектерге бір 

микроорганизм келеді), персонал, жабдық және шикі өнімдер, таза технология 

үй-жайдағы ауа ортасының кепілді тазалығын қамтамасыз етуі тиіс, демек, 

азық-түліктің ұзақ сақталуын және консервілеуге жаңа көзқарасты 

қамтамасыз етуі тиіс. Мұндай технология химиялық құралдарды ең аз 

қолданған кезде таза ауа жағдайында өнімді оның сыни сатысында қайта 

өңдеуді қамтамасыз етуі тиіс. 

Қазіргі заманғы технологияны қолданудың мысалы-интегралды 

сұлбалар мен компьютерлік техника элементтерінің өнеркәсіптік өндірісі. 
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Поликристалды кремний негізінде өнеркәсіптік масштабтағы интегралды 

сұлбалар өндірісіне көшу және бастапқы материал ретінде кремнийдің 

тазалығына қойылатын ең жоғары талаптарды қамтамасыз ету қажеттілігі 

инесіз аймақтық балқытуды пайдалануға әкелді. Бастапқы шикізаттың және 

технологиялық процестің басқа да жанама өнімдерінің уыттылығы болған 

кезде (әртүрлі хлорсиландар, кремний хлоридтері, хлорлы сутегі) қажетті 

тазалықты поликремний шығарудың өнеркәсіптік көлемдерін қамтамасыз ету 

үшін қоршаған ортаға уытты өнімдердің шығарылу ықтималдығын, әсіресе 

әуе және су бассейндерінің ластануын болдырмайтын қазіргі заманғы 

технологияларды қолдану талап етіледі. 

Поликремнийді алудың аз қалдықты технологиясының мысалы 

бастапқы реагенттердің химиялық рециркуляциясы болуы мүмкін. Мұндай 

технология барлық өңделетін бастапқы шикізатты термодинамикалық 

шектеулер болған жағдайда да толығымен айналдыруға мүмкіндік береді. 

Технологиялық процесс максималды өнімділікті қамтамасыз етеді реакторға 

бастапқы шикізатты беру тығыздығын арттыру жолымен реакциялық көлем 

бірліктері. 

Поликристалды кремнийді өндірудің технологиялық процесінің 

маңызды кезеңі-түзілетін бу-газ қоспасынан хлорсиландар қоспасының 

бөлінуі (мысалы, криогенді конденсацияны пайдалана отырып). Келесі 

кезеңдерде хлорсиландардың қоспасын ректификациялық колонкалардың 

көмегімен оларды құрайтын жеке заттарға бөлу жүргізіледі. Қоспаның 

құрамына кіретін сутегі және хлорлы сутегі криогенді фракциялық 

конденсация қондырғыларында бөлінеді. 

Сутегімен трихлорсилан (ТХС) немесе кремний тетрахлоридін (ТК) 

қалпына келтірудің қайтымды химиялық реакциясына негізделген 

поликристалды кремнийді алу процесіне термодинамика мен кинетикамен 

анықталатын бірқатар шектеулер қойылады. Термодинамикалық шектеулер 

термодинамикалық тепе-теңдікке жеткенде де хлорсиландардың жеткіліксіз 

түрленуімен байланысты. Бұл ретте дородтың артық болуы алынатын 

кремний өзекшелерінің құрылымы мен бетінің күрт нашарлауы кезінде алты 

есе мөлшерден аспауы тиіс. Кинетикалық шектеулер процестің бір мезгілде 

өтуі кезінде барынша мүмкін шығару алу ниеті кремний тұндыру 

жылдамдығының күрт төмендеуіне алып келуімен анықталады. 

Поликрис-талликалық кремнийді хлорсиландарды сутегімен қалпына 

келтіру арқылы рециркуляциялық процеске өту жоғарыда қарастырылған 

термодинамикалық және кинетикалық шектеулерден толық босатуға 

мүмкіндік береді. Мұндай процесс экономикалық тұрғыдан ақталған, жалпы 

бөлінуді төмендетпей, кремний шөгуінің ең жоғары жылдамдығын 

қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, поликристалды кремнийді алудың 

рециркуляциялық технологиясы бастапқы хлорсиландарды толық өңдеуден 

басқа, газсыздандырмаған сутекті және пайда болған Хлорлы сутекті қайта 

пайдалануға мүмкіндік береді, бұл қоршаған ортаны жоғары уытты реакция 

өнімдерімен ластауға жол бермейді. Бұл технологияны қолдану көрсетілген 



131 

 

артықшылықтардан (экономикалық және экологиялық) басқа, өнімнің жоғары 

сапасын қамтамасыз етеді (ұсақ түйіршікті құрылымы және тегіс беті бар 

дұрыс геометриялық пішінді поликристалды кремнийлі өзектерді алу). 

 

16 Өнеркәсіптік қалдықтардың экологиялық аспектілері 

 

Көптеген елдерде әуе кемелерін ластаудың негізгі көздері қалалар 

бассейнінің жылуэнергетикалық агрегаттардың оттықтарында әртүрлі отынды 

жағу процестері және автокөліктің пайдаланылған газдары болып табылады. 

Атмосфералық ауаның санитарлық жай-күйінің негізгі көрсеткіші ретінде 

онда аталған қатты қалдықтардың шығарындылары бар заттардың құрамы 

күкірт SO2 және күкірт SO3 ангидридтері, NOх азот оксиді және СО көміртегі 

оксиді болып қабылданды.  

Қоқыс жағу зауыттарының түтін газдарының сипаттамасы (ҚЖЗ).  

ҚЖЗ түтін газдарының құрамында жоғарыда аталған өлшенген заттар 

мен оксидтерден басқа, жағылатын ТҚҚ - да хлор және фтор құрамды 

компоненттер (пластмасса қалдықтар) болған кезде НС1 сутегі хлориді және 

НF сутегі фториді болуы мүмкін. Сонымен қатар, ҚЖЗ шығатын газдары 

табиғи отынмен жұмыс істейтін энергетикалық қондырғылардың түтін 

газдарынан су буының жоғары (10-нан 20%  дейін) болуымен ерекшеленеді, 

бұл отынның едәуір ылғалдылығымен байланысты. Ластаушы түтін газдары 

ҚЖЗ заттардың арасында сондай-ақ полихлордибензодиоксиндер (ГГХДД) 

және полихлордибензофурандар (ГГХДФ) болуы мүмкін. 

Біздің елдегі өнеркәсіптік кәсіпорындар мен қазандықтардан зиянды 

заттардың шығарындыларымен адамның тыныс алу деңгейінде атмосфералық 

ауаның ластану қауіптілігінің дәрежесі қолайсыз метеорологиялық 

жағдайларда зияндылық (ластану) шоғырлануының шамасы бойынша 

анықталады, оның мәні рұқсат етілген ең жоғары бір реттік шоғырланудан 

аспауы тиіс.  

Басқа газ тәрізді түтін газдарының токсиканттарының арасында МСЗ 

тағамдық қалдықтардың, майлардың, майлардың және басқа да кейбір 

компоненттердің толық тотығуы кезінде пайда болатын альдегидтерді және 

органикалық қышқылдарды атап өткен жөн .  

Бұдан басқа, канцерогендік заттардың отындарын жағу кезінде 

қоршаған ортаға түсу мүмкіндігін ескеру қажет. Олардың ішінде қазіргі 

уақытта ең танымал бенз(а)пирен, бенз(а)антрацен, керонен, фенан-трен және 

пирен. Алайда, аталған канцерогендерді сорбциялайтын Ұшпа күлдің 90% 

дейін қазіргі заманғы шаң ұстағыш құрылғыларымен аулауды, сондай-ақ оның 

түтін мұржалары арқылы шашырауын ескере отырып, ауаның жер бетіндегі 

қабатында осы заттардың концентрациясы қолданыстағы ШЖШ 

шамаларының едәуір аз болуы мүмкін. 

Аталған ластаушы заттардан басқа, ҚЖЗ түтін газдарында аммиак, озон 

және басқа да зиянды заттар бар, бірақ олардың мөлшері өте аз.  
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Отынды жағу кезіндегі маңызды мәселе диоксиндер мен фурандардың, 

сондай-ақ қалдықтарды жағудан кейін түтін газдарын суытқан кезде 

диоксиндер пайда болуы мүмкін заттардың түзілуі болып табылады. Мұндай 

заттар, атап айтқанда, ПХВ, көмір, ағаш, NaCl, НС1.  

Жағу кезінде пайда болатын қож ауаның артық болуы және тез 

салқындату салдарынан диоксиндер болмайды. Салқындатқыш түтін газдары 

450°С кезінде құрамында күл-тозумен бекітілетін диоксиндер бар. Сонымен 

қатар, күлдің құрамында ауыр металдар бар. Осыған байланысты қалдық 

газдардан ауланатын күлді ҚЖЗ ылғал мен желдің әсерінен қорғалған 

үйінділерде жинау немесе арнайы өңдеуден өткізу қажет. 

Зерттеулер көрсеткендей, ҚЖЗ газ тазарту жүйелерінің электр сүзгілері 

түтін газдарын салқындату кезінде пайда болған және ұшатын күлмен 

адсорбцияланған ПХД мен ПХДФ-ның 90%  орташа ұстай алады.  

ҚЖЗ түтін газдарын тазалау тәсілдері. ГТҚ-ның түтін газдарын тазалау 

тәжірибесінде әдетте тәсілдер жиынтығын іске асырады. Газдарды термиялық 

өңдеу блогынан көшірілетін түтін газдарын өңдеу үш сатылы реакторда 

реагентті тазарту принципі бойынша термохимиялық залалсыздандыру 

тәсілдерін пайдалана отырып іске асырылады. 

Түтін газдары қозғалысының бағыты бойынша бірінші сатыда осы 

реактордың сатылары ондағы қалдық көміртекті және көміртегі оксиді 

жағады. Осы мақсатта мұнда ауа үрлеу камерасына ауа үрлеу және табиғи 

газды (төмен калориялы қалдықтарды қайта өңдеу жағдайында) бере отырып, 

1200°С деңгейінде температураны ұстап тұрады. Мұнда қайта өңдеуге келіп 

түсетін қалдықтарға да, сондай-ақ диоксиндердің бас технологиялық 

агрегаттарының блогында синтезделген де залалсыздандыруды іске асырады. 

Бұл температуралық (1200°С), тотығу (оттегінің құрамы 3%  астам) және 

Уақытша (бұл жағдайда түтін газдарының 2º кем емес болу уақыты) 

факторларды біріктіру жолымен тиімді залалсыздандыру есебінен мүмкін.  

Түтін газдарындағы НС1, HF, Р2О5 және SO3 түріндегі қышқыл 

компоненттер реактордың екінші сатысында 1000-1200°С кезінде оның су 

ерітіндісі камерасының реакциялық көлеміне  2º - 3º (концентрациясы 10%) 

оның стехиометриялық мөлшерінің белсенді компонентінің 2% артық екенін 

көздей отырып, оларды химиялық бекітумен бейтараптандырады. Ыстық (850-

1000 °С) түтін газдарын детоксикациялаудың үшінші сатысындағы өңдеу 

олардың құрамындағы азот оксидтерін CO(NH2)карбамидімен қалпына 

келтіруге әкеледі, осы дәрежедегі 1-1,5% су ерітіндісінің жұмыс көлеміне 

инжектеледі.  

Түтін газдарын тазартудың қорытынды сатысы шыны матадан жасалған 

жеңдік сүзгілерде 160-250°С кезінде іске асырылатын және өлшенген 

бөлшектерді 99,5%  жоғары алу дәрежесін қамтамасыз ететін шаңсыздандыру 

(күлден-тозудан және кристалды тұздардан босату) болып табылады.  

Жеңдік сүзгілердің шаң бункерлерінде жиналатын ауланған шаңды 

мезгіл-мезгіл олардан алып тастайды және залалсыздандыруға жібереді. 

Тазартылған түтін газдарын құбыр арқылы атмосфераға тастайды.  
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Атмосфера ластануының ең көп үлесі құрылыс материалдарының 

өндірісіне (13%), машина жасау және металл өңдеуге (27%), жылумен 

жабдықтауға (22%)-бұл шаң, азот диоксиді, көміртегі оксиді, көмірсутектер, 

сондай — ақ қауіптіліктің 1 және 2 - сыныптағы немесе ерекше (ванадий бес 

тотығы, қорғасын, хром, тұз және күкірт қышқылы, бензин, ксилол, толуол, 

ацетон, формальдегид, фенол, сірке қышқылы). 

Облыс кәсіпорындарында 86% - дан астам зиянды заттар, оның ішінде 

44,3% газ тәрізді және сұйық заттар ұсталады және залалсыздандырылады. 

Дегенмен, әр тұрғынға жылына атмосфераға зиянды шығарындылар 90 кг 

көміртегі оксиді мен азот оксиді жетеді. Атмосфераға зиянды қоспалардың ең 

көп бөлігі өндірістік елді мекендердің кәсіпорындары мен жылу жүйелеріне 

келеді 

Қалалық қоқыс тастайтын жерлерде жыл сайын жүздеген мың тонна 

тұрмыстық қалдықтар жиналады. Олар ыдырап, ауа, топырақ, жер асты 

сулары уланып, қоршаған орта мен адам үшін елеулі қауіпке айналады. 

Сондықтан" күн қаһармандары " тиімді, қалдықсыз, ең бастысы — қоқысты 

өнеркәсіптік өңдеудің экологиялық таза технологиялары болып табылады. 

Бүкіл әлемде тұрмыстық қалдықтарды өңдеу және кәдеге жарату аса өзекті 

мәселе болып отыр. Ең бастысы, бұл жыл сайын миллиондаған текше метр 

қоқыс жинайтын қалың қоныстанған ірі қалаларға қатысты. Жыл сайын 

елімізде тек 190 млн текше метр қатты тұрмыстық қалдықтар жиналады деп 

есептелген. Қоқыстың осындай үлкен массасын жою проблемасын 

экологиялық санатқа жатқызу қажет, екінші жағынан, ол күрделі техникалық 

және экономикалық мәселелерді шешумен тығыз байланысты. 

Әлемнің дамыған елдерінде қайталама шикізатты пайдалануға деген 

жоғары қызығушылық экономикалық пайымдаулармен қатар, сондай-ақ 

қалдықтарды қайта өңдеуге қатысты қатаң экологиялық заңнамалармен 

өндіру және тұтыну. Табиғатты қорғау жөніндегі халықаралық келісімдер, 

әсіресе қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі қатынастарды үйлестіретін 

бағыттарда үлкен рөл атқарады.  Мысалы, ЕО-ға мүше елдер үшін-қайталама 

шикізат нарығын құру жоспарларының болуы міндеттілігі, неғұрлым кең 

таралған қалдықтарды (макулатура, шыны, пластикалық орамалар) 

пайдалануды нормалауды енгізу талап етіледі.  

Қазіргі заманның басты проблемаларының бірі тұрмыстық қалдықтарды 

кәдеге жарату және қайта өңдеу болып табылады. Қалдықтарды кәдеге жарату 

мен қайта өңдеудің көптеген заманауи тиімді тәсілдері бар. Бірақ әлі күнге 

дейін елімізде осы салада болып жатқан қандай да бір түбегейлі өзгерістер 

туралы айту қиын. 

 

16.1 Қоршаған ортаны қорғаудың құқықтық және әлеуметтік 

нормалары 

 

Халықаралық құқық қоршаған табиғи ортаны қорғау саласындағы 

реттеуші ғана емес, бүкіл әлем құрудың тепе-теңдігіне қол жеткізудің, оның 
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барлық компоненттерінің мүдделерінің үйлесімді үйлесімділігіне қол 

жеткізудің кепілі болуға тиіс. 

Халықаралық құқық - бұл белгілі бір шарттардың болуын қамтамасыз 

ететін құқықтық принциптер мен нормалардың кешенді жүйесі: 

 - қоғамдық қатынастардың ерекше шеңбері; 

 - осы қатынастарды реттейтін нормалар мен қағидаттар; 

- көрсетілген қоғамдық қатынастардың маңыздылығы; 

 - ҚО қорғау саласында жаңа қоғамдық қатынастарды құқықтық 

реттеуге қоғамның қызығушылығы. 

Халықаралық құқық қоршаған табиғи ортаны қорғау және табиғи 

ресурстарды адамзаттың игілігі үшін ұтымды пайдалану саласындағы 

халықаралық құқық субъектілерінің қатынастарын реттейді. Осы екі негізгі 

міндеттерді адамзат әлемді құтқару үшін шешуге тиіс. 

Халықаралық құқық халықаралық құқық бұзушылықтарды халықаралық 

қылмыстар мен халықаралық деликтерге бөлуді көздейді (БҰҰ Халықаралық 

құқық комиссиясының шешімі). Комиссия халықаралық қылмыстарға: 

бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету; халықтардың өзін-өзі анықтау 

құқығын жүзеге асыру, отаршылдықтан босату; адам тұлғасын қорғау; ОЖ-

ның жаппай ластануын болдырмау үшін негізгі маңызы бар мемлекет 

айқындаған міндеттемелерді бұзуды жатқызды. Осы ережелердің барлығы 

БҰҰ-ның жарғысында көрініс тапты, олар БҰҰ-ның мүшелері болып 

табылатынына немесе болмайтынына қарамастан, барлық мемлекеттер үшін 

міндетті болып табылады. ОС қорғау мәселесі БҰҰ Жарғысында тікелей 

көрініс таппады,бірақ мемлекеттер мен халықтар адамдардың денсаулығын 

ғана емес, сонымен қатар қазіргі заманғы және болашақ ұрпақтың өмір сүру 

мүмкіндігін де қоятын адами қызметтің кейбір түрлерінің Елеулі салдарларын 

айқын түсінеді. 

БҰҰ Халықаралық құқық комиссиясы осы жағдайларда ОС қорғауға 

және мемлекеттің жауапкершілігіне қатысты жалпы халықаралық құқық 

нормалары тек императивті (күштеп) сипатта болуы мүмкін және белгілі бір 

жағдайларда халықаралық қылмыс ретінде қаралуы мүмкін екенін анықтады. 

ОС-ға теріс әсер ететін әскери іс-қимылдар мен халықаралық — 

құқықтық доктриналар экоцид, сондай-ақ теңіз ортасының жаппай ластануына 

әкелетін іс-әрекеттер-марецид деп аталды. Бірақ марецид экоцидтен едәуір 

қауіпті болуы мүмкін, өйткені теңіз ортасы осындай қылмыстың шекарасын 

едәуір кеңейтеді. 

Қазақстан Республикасының Конституциясы «әркімнің қолайлы 

қоршаған ортаға, оның жай-күйі туралы сенімді ақпаратқа және оның 

денсаулығына немесе мүлкіне экологиялық құқық бұзушылықпен келтірілген 

залалды өтеуге құқығы бар» деп атап көрсетеді. Бірақ ол Қазақстан 

азаматтарына «табиғат пен қоршаған ортаны сақтау, табиғи байлықтарға 

ұқыпты қарау міндеті» деп тағылған. 

ҚО қорғау жүйесі әсер ету әдістері мен иінтіректерін қамтиды: 

заңнамалық, ақпараттық (мониторинг, картографиялау, жүргізу, ГАЖ және 
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кадастрлар), әкімшілік (ҚОӘБ, экологиялық сараптама және аудит, 

лицензиялау және сертификаттау), экологиялық сақтандыруды қоса алғанда, 

экономикалық санкциялар мен ынталандырулар. Осы әдістер мен тетіктерді 

экологиялық біліммен бірге кешенді қолдану мемлекеттің экологиялық-

бағытталған әлеуметтік-экономикалық саясатының негізін құрайды.  

Кәсіпкерлік қызметтің табиғат қорғау шектеулерінің және мемлекеттің 

табиғат пайдалану мен қоршаған ортаны қорғаудағы реттеуші рөлінің 

шарасыздығы үдемелі экологиялық дағдарыстан шығудың жалғыз нақты 

жолы ретінде жиі қарастырылады (16.1 кесте). Табиғи ресурстарды және 

мекендеу ортасын қорғауды басқару Мемлекеттік табиғатты қорғауды 

реттеудің әкімшілік және экономикалық шараларын пайдалану негізінде іске 

асырылады. 

Мониторингтің негізгі міндеттері: ОС объектілерінің сапасын бақылау, 

ластанудың негізгі көздерін, оның даму динамикасын анықтау, жағдайды 

болжау. Бұл басқару органдарына ОС қорғау саласындағы өз функцияларын 

орындау үшін қажетті ақпарат алуға мүмкіндік береді: 

- ОЖ ластануын төмендету бойынша іс-шараларды жоспарлау және 

табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану, қызметінің басым салаларын 

бақылау және бағалау, табиғат қорғау шараларын жүзеге асыру; 

-қауіпті әсерлерді қысқарту жөніндегі уақытша шараларды әзірлеу 

табиғи ортаға және адамдардың денсаулығына. 

16.1 кесте – Табиғатты пайдалануды және қоршаған ортаны қорғауды 

реттеудің негізгі әдістері 
Ақпараттық 

 

Ескерту  Мәжбүрлеу  

Әкімшілік  Экономикалық  Экономикалық бұлтартпау 

шаралары 

Құқықтық Бақылау Ынталандыру Жаза Жауапкершілік 

ОС 

мониторингі - 

Құқық 

нормасы 

Қызметті 

тексеру  

Дотация 

Субсидиялары 

Төлемдер 

Салықтар 

Жұмысқа 

тыйым салу 

Зерттеу  Стандарттар Сертификаттау  Жеңілдікті 

қарыздар 

Айыппұлдар Шектеу 

қызметі 

Білім  Рұқсатты  Лицензиялау Жедел 

амортизация  

Салық Қамауға алу 

Ағарту Эко-

сараптама 

Тыңдалым Несиелер Аралас Шеттету 

Антиреклама  Жоспарлау Түгендеу  Жаза Алу 

Насихаттау      

Болжау      
 

- сапа нормалары мен ережелерінің (стандарттарының) сақталуын 

тексерутабиғ и және антропогендік объектілердің; 

- тиісті заңнамалық және заңға тәуелді 

- актілерін, басшылық нормативтік-құқықтық құжаттар; 

- ғылыми зерттеулер жүргізу үшін жаңа мәліметтер алу. 
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Ескерту шараларына мыналар жатады:: 

- ОС ластану деңгейін анықтайтын және реттейтін стандарттарды, табиғи 

ресурстарды пайдалану лимиттерін белгілеу; 

- ОС-ға антропогендік жүктеме мен шекті рұқсат етілген әсер ету 

нормаларын қабылдау; 

- мемлекеттік экологиялық 

әртүрлі жобаларды әзірлеу мен жүзеге асыруды алдын ала бақылау және 

ОС және адамдардың денсаулығы үшін осы жобаларды іске асырудың теріс 

салдарларын анықтау құралы ретінде сараптамалар; 

- қоршаған ортаны ластау көздері болып табылатын табиғат 

пайдаланудың жаңа объектілерін салуға және қолданыстағыларын жаңғыртуға 

мемлекеттік рұқсатты міндетті түрде алу; 

- ОЖ қорғауды және табиғатты тиімді пайдалануды экономикалық 

ынталандырудың әртүрлі әдістері. 

Табиғат қорғау заңнамасын бұзғаны үшін жазалау шараларына тыйым 

салулар мен заңдық жауапкершілік шаралары, келтірілген залал үшін 

айыппұлдар мен өтемақы төлемдері жатады. 

ҚО қорғау және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану проблемаларын 

шешу, адам мен табиғаттың өзара қатынастары заң ережелерінің, 

нұсқаулықтар мен ережелердің нақты жүйесі негізінде жүзеге асырылуы 

мүмкін. Экологиялық-құқықтық нормаларды дамыту-үздіксіз және сөзсіз 

процесс, өйткені қоғамның дамуындағы прогресті тоқтату мүмкін емес. 

Табиғатты құқықтық қорғау жүйесіне заңдық іс-шаралардың төрт тобы кіреді: 

- табиғи ресурстарды пайдалану, сақтау және жаңарту жөніндегі 

қатынастарды құқықтық реттеу; 

- кадрларды тәрбиелеу мен оқытуды ұйымдастыру, Табиғатты қорғау іс-

әрекеттерін қаржыландыру және материалдық-техникалық қамтамасыз ету; 

- мемлекеттік және қоғамдық бақылау табиғатты қорғау талаптарын; 

- құқық бұзушылардың заңды жауапкершілігі. 

Экологиялық заңнамаға сәйкес табиғи орта - адамнан тыс және оның 

санасына қарамастан өмір сүретін жер, оның өмір сүруінің шарты мен құралы 

болып табылатын объективті шындық құқықтық қорғау объектісі болып 

табылады. Объектінің, заттардың, құқықтық қорғау қағидаттары мен 

мақсаттарының ортақтығымен біріктірілген табиғат қорғау нормалары мен 

құқықтық актілердің жиынтығы табиғат қорғау заңнамасын құрайды. 

Экологиялық қатынастарды реттейтін құқықтық нормалар бар нормативтік-

құқықтық актілер: заңдар, жарлықтар, қаулылар мен өкімдер, министрліктер 

мен ведомстволардың нормативтік актілері; федерация субъектілерінің 

заңдары мен нормативтік-құқықтық актілері; халықаралық құқық негізінде 

ішкі экологиялық қатынастарды реттейтін халықаралық-құқықтық актілер 

экологиялық құқық көзі болып танылады. 

Негіз қалаушы Конституциялық актілер идеяларын басшылыққа алатын 

экологиялық заңнама жүйесі екі кіші жүйені қамтиды: табиғат қорғау 

заңнамасы және табиғи ресурстар заңнамасы. 
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А қосымшасы 

 

Қалдықтар сыныптауышы (классификаторы). 

Қалдықтар номенклатурасы 

А. 1 номенклатуралық топтардың тізімі. 

1. Тау-кен өнеркәсібінің қалдықтары. 

2. Ауыл шаруашылығы, бағбандық, аң аулау, балық аулау қалдықтары  

3. Орман, целлюлоза-қағаз және ағаш өңдеу өнеркәсібінің қалдықтары. 

4. Былғары және Тоқыма өнеркәсібінің қалдықтары.  

5. Мұнай өңдеу, табиғи газды ректификациялау қалдықтары. 

6. Негізгі химияның қалдықтары. 

7. Органикалық синтез химиясы қалдықтары. 

8. Бояуларды, лактарды, пломбалайтын материалдарды, желімдерді, 

баспаханалық бояғыштар мен эмальдарды өндіруден, өңдеуден, жеткізуден 

және пайдаланудан түскен қалдықтар. 

9. Фото өнеркәсібінің қалдықтары. 

10. Термиялық процестердің Бейорганикалық қалдықтары. 

11. Металдарды өңдеуден алынатын металдармен Органикалық емес 

қалдықтар. 

12. Машина және механикалық процестердің қалдықтары. 

13. Минералды және синтетикалық майлы қалдықтар (8 және 11-

топтарды қоспағанда). 

14. Заттарды еріткіш ретінде пайдаланудан қалған қалдықтар (7-

тармақта келтірілген қалдықтардан басқа). 

15. Ластанған буып-түю ыдысы, ластанған адсорбенттер мен сүзгілер. 

16. Классификаторда өзгеше айқындалмаған өнеркәсіптік қалдықтар. 

17. Коммерциялық Құрылыс және ғимараттарды бұзу қалдықтары. 

18. Медициналық және ветеринариялық қызметтің және зерттеулердің 

қалдықтары.  

19. Қалдық-қайта өңдеу және су өндірістерінен қалдықтар.  

20. Үй шаруашылығының қалдықтары және сауданың ұқсас 

қалдықтары. 

А. 1 кесте - Қалдықтар номенклатурасы 

Нө-  

мер  

 

Груп-  

пасы 

Под-  

группасы 

По-  

зи-  

циясы 

Қалдық атауы 

1 2 3 4 5 

1 1 0 0 Тау-кен өндіру қалдықтары  

2 1 1 0 Өнеркәсіп 

3 1 1 1 Шахталар мен карьерлерден қалдықтар 

4 1 1 2 Шахталар мен карьерлерден қалдықтар  

5 1 2 0 Металқұрамды шикізатты  
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6 1 2 1 Аршу жыныстарын қоса алғанда, шикізат 

7 1 2 2 Шахталар мен карьерлерден қалдықтар  

8 1 2 3 Құрамында минералды шикізат жоқ  

9 1 3 4 Аршу жыныстарын қоса алғанда, металдар 

10 2 0 0 Физикалық және химиялық қалдықтар  

11 2 1 0 Өңдеу процестері  

12 2 1 1 Шикізат 

13 2 1 2 Қиыршық тас 

14 2 1 3 Құм және балшық 

15 2 1 4 Ұнтақтар және шаң 

16 2 1 5 Басқаша Анықталмайтын бұрғылау шламдары 

17 2 1 6 Ауыл шаруашылығы қалдықтары,  

18 2 1 7 Бағбандық, аң аулау, балық аулау 

19 2 2 0 Өнімді бастапқы өңдеу қалдықтары 

20 3 0 0 Жуудан және тазалаудан шламдар 

21 3 1 0 Залалданған жануарлар  

22 3 1 1 Биологиялық қалдықтар 

23 3 1 2 Жұғылмаған Жануарлар туши және  

24 3 1 3 Биологиялық қалдықтар 

25 3 2 0 Өсімдік қалдықтары (өсімдіктер)  

26 3 2 1 Және өсімдіктердің бөліктері) 

27 3 2 2 Жануарлар мен несептің фекалиялары (соның ішінде  

28 3 2 3 Пайдаланылған тұзды), сұйық ағындар 

29 3 2 4 Агрохимиялық қалдықтар (минералдық  

30 3 2 5 Тыңайтқыштар, пестицидтер, гербицидтер және т. Б.) 

31 3 3 0 Қалдықтардың басқа бастапқы түрлері,  

32 4 0 0 Басқаша Анықталмайтын 

33 4 1 0 Ет, балық және басқа өнімдердің қалдықтары  

34 4 1 1 Жануарлардан алынатын қайта өңдеу 

35 4 1 2 Орман, целлюлоза-қағаз қалдықтары  

36 4 1 3 Және ағаш өңдеу  

37 4 1 4 Өнеркәсіп 

38 4 1 5 Орман шаруашылығының қалдықтары 

39 4 1 6 Өңделмеген ағаштар мен  

40 4 1 7 Түп 

41 4 1 8 Өңделген ағаштар мен  
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42 4 1 9 Түп 

43 4 1 10 Жоңқалар, кесінділер, ағаш материалдарының ақаулары 

44 5 0 0 Ағаш өңдеу қалдықтары  

45 5 1 0 Өнеркәсіп 

46 5 1 1 Қабығы 

47 5 1 2 Өңделмеген ағаш үгінділері 

48 5 1 3 Өңделген ағаштан жасалған үгінділер 

49 5 1 4 Жоңқалар, кесінділер, ағаш материалдарының ақаулары  

50 5 1 5 (Бөліктері, тақталар, фанер) 

51 5 1 6 Ағаш өңдеудің басқа қалдықтары,  

52 5 1 7 Басқаша Анықталмайтын 

53 5 2 0 Процесінде пайда болатын қалдықтар  

54 5 2 1 Ағашты сақтау 

55 5 2 2 Былғары және тоқыма қалдықтары  

56 5 2 3 Өнеркәсіп 

57 5 2 4 Тері өңдеуден қалған қалдықтар 

58 7 0 0 Әктасты ыдырату қалдықтары 

59 7 1 0 Әк қалдықтары 

60 7 1 1 Майсыздандырылған қалдықтар 

61 7 1 2 Құрамында ciлтісі бар пайдаланылған сулар 

62 7 1 3 Құрамында сілтісі жоқ пайдаланылған сулар  

63 7 1 4 Cілтісі жоқ cулар 

64 7 1 5 Хромсыз пайдаланылған су 

65 7 1 6 Cілтісі бар Шлам 

66 7 1 7 Cілтісі жоқ cулары бар Шлам 

67 9 0 0 Хром жоқ Шлам 

68 9 1 0 Тері бөлінуінің қалдықтары (жапырақтау),  

69 9 1 1 Қаптау, кесу, Жылтырату) 

70 9 1 2 Мұнай өңдеу қалдықтары,  

71 9 1 3 Табиғи газды ректификациялау 

72 9 1 4 Мұнайы бар шламдар 

73 9 1 5 Өңделген шламдардың су ағындары 

74 12 0 0 Тұзсыз шламдар 

75 12 1 0 Резервуарлардағы түптік шламдар 

76 12 1 1 Төгілген мұнай 

77 12 1 2 Гудрон қалдықтары 
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78 12 1 3 Асфальт қалдықтары 

79 12 1 4 Басқа да мұнайы бар шламдар және  

80 12 1 5 Басқаша Анықталмайтын қатты қалдықтар 

81 12 1 6 Құрамында мұнай жоқ шламдар және қатты  

82 12 1 7 Қалдықтар 

83 12 1 8 Қышқыл алкил шламдары 

84 13 0 0 Суды қайнату шламдары 

85 13 1 0 Газ құбырларын тазалау қалдықтары 

86 13 1 1 Құрамында мұнай, шламдар және қатты  

87 13 1 2 Басқаша Анықталмайтын қалдықтар 

88 13 1 3 Органикалық синтез химиясы қалдықтары 

89 13 1 4 Органикалық заттар өндірісінің қалдықтары  

90 13 1 5 Негізгі химикаттар 

91 13 1 6 Су жуушы сұйықтықтар және  

92 13 2 0 Бастапқы ерітінділер 

93 16 0 0 Органикалық галогенді емес жуу  

94 16 1 0 Сұйықтықтар және бастапқы ерітінділер 

95 16 1 1 Органикалық галогенді жуу  

96 16 1 2 Сұйықтықтар және бастапқы ерітінділер 

97 16 1 3 Пайдаланылған катализаторлар 

98 16 2 0 Галогеннесодержащие жауын-шашын реакция және  

99 16 2 1 Тұрақты тұнба 

100 17 0 0 Құрамында галогенсі бар реакциялар мен  

101 17 1 0 Тұрақты тұнба 

102 17 1 1 Құрамында галоген бар фильтрациялық  

103 17 2 0 Пластиналар, пайдаланылған адсорбенттер,  

104 17 2 1 Сүрту маталары, қорғаныс киімі 

105 17 2 2 Қалдықтар фотопромышленности 

106 17 2 3 Қалдықтар фотопромышленности 

107 17 3 0 Көрсететін ванна 

108 17 3 1 Бекіту ваннасы 

109 17 3 2 Бейтараптандыратын фиксаждық ванна 

110 17 4 0 Айқындағыш және бекіту сүзгілері  

111 17 4 1 Ванналар 

112 17 4 2 Фото өнеркәсібінің басқа қалдықтары.  

113 17 5 0 Басқаша. Анықталмайтын 
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114 17 5 1 Машиналық және механикалық  

115 18 0 0 Процестер 

116 18 1 0 Механикалық өңдеу қалдықтары  

117 18 1 1 (Ұста, престеу, созу),  

118 18 1 2 Бұрау, бұрғылау, кесу,  

119 18 1 3 Кескіш, тегістегіштер) 

120 18 1 4 Қара металдардың үгінділері мен бөлшектері 

121 19 0 0 Түсті үгінділер мен бөлшектер (сынықтар)   

122 19 1 0 Металдар 

123 19 1 1 Керамикалық және шыны бөлшектер 

124 19 1 2 Машиналар қалдықтары  

125 19 1 3 Майлар (эмульсионные) 

126 19 1 4 Машиналар қалдықтары  

127 19 1 5 Майлар (эмульсионные) 

128 19 0 0 Галогенсі бар машиналық эмульсиялар 

129 19 1 0 Галогеннесі бар машиналық эмульсиялар 

130 19 1 1 Синтетикалық машина майы 

131 19 1 2 Минералды және синтетикалық  

132 19 1 3 Майлы қалдықтар (қоспағанда)  

133 20 0 0 (8 және 11-топтар) 

134 20 1 0 Гидравликалық майлардың қалдықтары 

135 20 1 1 Құрамында гидравликалық майлар  

136 20 1 2 Полихлорланған бензолдар немесе толуолдар 

137 20 1 3 Хлорлы гидравликалық майлар  

138 20 1 4 (Эмульсия емес) 

139 20 1 5 Хлорлы гидравликалық майлар  

140 20 1 6 (Эмульсия емес) 

141 20 1 7 Хлорлы эмульсиялар 

142 20 2 0 Хлорлы құрамды эмульсиялар 

143 20 2 1 Минералды гидравликалық майлар 

144 20 2 2 Машиналық, механикалық және  

145 20 3 0 Майлайтын майлар 

146 20 3 1 Өнеркәсіптік қалдықтар  

147 20 3 2 Сыныптауышта басқаша анықталған 

147 20 3 3 Ақаулы жабдық 
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Б қосымшасы 

 

Қалдықтар сыныптауышы. 

Осы материалды (бұйымды) "қалдықтар" санатына ауыстыру себептері» 

Б.1 төменде айтылмаған Өндірістік қалдықтар.  

Б.2 техникалық шарттарға сәйкес келмейтін өнімдер. 

Б.3 жарамдылық мерзімі өткен өнімдер.  

Б.4 төгілген, жоғалған немесе қандай да бір сондай-ақ осындай оқиға 

нәтижесінде ластанған материалдар, жабдықтар және т.б. 

Б.5 әдейі іс-әрекеттер нәтижесінде ластанған немесе суланған 

материалдар (мысалы, тазалаудан кейін ластанған материалдар, буып-түю 

материалдары және т.б.).  

Б.6 пайдалануға жарамсыз бұйымдар (пайдаланылған аккумуляторлық 

батареялар, пайдаланылған катализатор және т.б.).  

Б.7 өзінің мақсатын қанағаттанарлық дәрежеде орындамайтын заттар 

(мысалы, ластанған қышқылдар, ластанған еріткіштер, өңделген шыңдалған 

тұздар және т.б.). 

Б.8 технологиялық процестердің қалдықтары (мысалы, қождар, текше 

қалдықтары және т.б.). 

Б.9 ластануды төмендету үдерістерінен қалған қалдықтар (мысалы, 

скрубберлердің шламдары, шаң ұстағыштардан шаң, пайдаланылған сүзгілер 

және т.б.). 

Б.10 металл өңдеу/өңдеу процестерінің қалдықтары (мысалы, токарь 

жоңқасы, окалин және т.б.). 

Б.11 шикізатты қайта өңдеуден қалған қалдықтар (мысалы, пайдалы 

қазбаларды өндіру қалдықтары, кондициялық емес мұнай өнімдері және т.б.). 

Б.12 сұйылтылған материалдар (мысалы, полихлордифенилмен және т.б. 

ластанған майлар). 

Б.13 пайдалануға заңмен тыйым салынған кез келген материалдар, 

заттар немесе өнімдер. 

Б.14 одан әрі қолданылмайтын өнімдер (мысалы, ауыл шаруашылық, 

тұрмыстық, мекемелік, сауда қалдықтары және т.б.). 

Б.15 ластанған жерлерді сауықтыру жөніндегі іс-шаралар нәтижесінде 

пайда болатын материалдар, заттар немесе өнімдер.  

Б.16 оларды өндіруші қалдықтарды жариялайтын және жоғарыда 

аталған санаттарға кірмейтін кез келген материалдар, заттар немесе өнімдер. 
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В қосымшасы 

Қалдықтар сыныптауышы 

Қалдықтардың физикалық (фазалық) жай-күйі түрлерінің тізбесі 
Индекс Физикалық (фазалық) жай-күйі Қалдықтар түрі 

L Сұйық жағдайы (L) 

 
 

L1 Ерітінді 

L2 Гудрон 

L3 Сығындысы 

L4 Пек 

L5 Жуу сұйықтығы 

L6 Промсток 

L7 Дефекат 

L8 Текше қалдық 

S Қатты жағдайы (S) 

 

 

S1 Агломерат 

S2 Гранулят 

S3 Күл 

S4 Қоқыс 

S5 Қож 

S6 Сынығы 

S7 Скрап 

S8 Қалдықтары 

S9 Окалин 

S10 Жаңқа 

S11 Кесу 

S12 Жекпе-жек 

S13 Сынықтар 

S14 Шаң 

S15 Ұнтақ 

S16 Сплав 

S17 Комки 

S18 Кесектер 

S19 Коагулят 

S20 Гель 

S21 Елеу 

Р1 Паста тәрізді жай-күйі (Р) 

 

Шлам 

Р2 Паста 

Р3 Ірің 
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Р4 Саңғырығы 

Р5 Отстой 

Р6 Осмол 

G Газ тәрізді жай-күйі (G) 

 

 

G1 Газ 

G2 Газдардың қоспасы 

G3 Су буы 

М Аралас жағдайы (М)  

M1 Пульпа 

М2 Аэрозоль 

М3 Суспензия 

М4 Гидрозоль 

М5 Түтін 

М6 Шихта 

М7 Жарамсыз  
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Г қосымшасы 

 

Қалдықтар сыныптауышы 

Қалдықтардың қауіпті құрамдас түрлерінің жалпыланған тізбесі 
Индекс Компонент атауы 

С01 Алюминий және оның қосылыстары 

С02 Барий сульфатын қоспағанда, Барий және оның қосылыстары 

С03 Бериллий және оның қосындылары 

С04 Бор және оның қосылыстары 

С05 Бром және оның қосылыстары 

С06 Ванадий және оның қосылыстары 

С07 Висмут және оның қосылыстары 

С08 Вольфрам және оның қосылыстары 

С09 Германий және оның қосылыстары 

С10 Темір және оның қосылыстары 

С11 Кадмий және оның қосылыстары 

С12 Байланыссыз формадағы металл Калий 

С13 Байланыссыз нысандағы металл Кальций 

С14 Кобальт және оның қосылыстары 

С15 Кремний және оның қосылыстары 

С16 Байланыссыз нысандағы металл Литий 

С17 Байланыссыз нысандағы металл Магний 

С18 Марганец және оның қосындылары 

С19 Мыс және оның қосылыстары 

С20 Молибден және оның қосылыстары 

С21 Күшән және оның қосындылары 

С22 Байланыссыз формадағы металл Натрий 

С23 Никель және оның қосылыстары 

С24 Ниобий және оның қосылыстары 

С25 Қалайы және оның қосылыстары 

С26 Сынап және оның қосылыстары 

С27 Қорғасын және оның қосылыстары 

С28 Селен және оның қосылыстары 

С29 Күміс және оның қосындылары 

С30 Стронций және оның қосылыстары 

С31 Сурьма және оның қосылыстары 

С32 Таллий және оның қосылыстары 
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С33 Теллур және оның қосылыстары 

С34 Титан және оның қосылыстары 

С35 Торий және оның қосылыстары 

С36 Уран және оның қосылыстары 

С37 Фосфор және оның органикалық емес қосылыстары 

С38 Фтор және оның органикалық қосылыстары 

С39 Хлор және оның қосындылары 

С40 Хром және оның қосылыстары 

С41 Мырыш және оның қосылыстары 

С42 Цирконий және оның қосылыстары 

С43 Органикалық емес сульфидтер 

С44 Фтордың Органикалық емес қосылыстары  

С45 (кальций фторидін қоспағанда)) 

С46 Органикалық емес цианидтер 

С47 Қышқыл ерітінділер немесе қатты күйдегі қышқылдар 

С48 Қатты күйдегі негізгі ерітінділер немесе негіздер 

С49 Асбест (шаң, ұнтақ және талшықтар) 

С50 Фосфордың органикалық қосылыстары 

С51 Металл карбонилдері 

С52 Темір карбонилдері 

С53 Никель карбонилдері 

С54 Хром карбонилдері 

С55 Асқын тотықтар 

С56 Хлорлы қышқыл тұздары 

С57 Хлор қышқылының тұздары 

С58 Азот қышқылының тұздары, азот оксиді 

С59 Полихлорланған дифенилдер, полихлорланған  

С60 Терфенилдер, полибромдалған дифенилдер 

С61 Фармацевтикалық немесе ветеринариялық қосылыстар және  

С62 оларды өндірудің аралық өнімдері 

С63 Биоцидтер және фитофармацевтикалық заттар 

С64 Инфекциялаушы заттар 

С65 Креозоттар 

С66 Изоцианаттар 

С67 Тиоциан 

С68 Органикалық цианидтер 
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С69 Фенолдар және фенолды қосылыстар (оның ішінде хлорфенолдар) 

С70 Эфирлер 

С71 Галогенденген Органикалық еріткіштер 

С72 Органикалық еріткіштер  

С73 (галогенденген еріткіштерді қоспағанда )) 

С74 Органогалогенді қосылыстар  

С75 (инертті Полимерлік материалдарды қоспағанда )) 

С76 Полициклдік немесе гетероциклдік хош иісті  

С77 Органикалық қосылыстар 

С78 Алифатикалық класты азоттың органикалық қосылыстары  

С79 Аминдер және басқа да Алифатикалық қосылыстар 

С80 Хош иісті азоттың органикалық қосылыстары  

С81 Аминдер және басқа хош иісті қосылыстар 

С82 Азидтер (азот сутегі қышқылының тұздары) немесе заттар  

С83 Жарылғыш сипаттағы 

С84 Күкірттің органикалық қосылыстары 

С85 Хлорсиландар және кремний органикалық мономерлер 
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Д қосымшасы         

 

Қалдықтар сыныптауышы. 

Қауіпті қалдықтардың кодтары мен сипаттамасы. 

H1-жарылғыш заттар. 

Жарылғыш заттар немесе қалдықтар - бұл қатты немесе сұйық заттар 

немесе қалдықтар (не заттардың немесе қалдықтардың қоспасы), олар өздері 

осындай температура мен қысымды газ бөле отырып және қоршаған 

заттардың зақымдануына әкеп соғатын жылдамдықпен химиялық реакцияға 

қабілетті.  

  Н3-өрт қауіпті сұйықтықтар.  

«Өрт қауіпті» термині «тез тұтанатын» терминіне тең. Құрамында 

ерітіндідегі қатты заттар немесе суспензиялар (мысалы, бояулар, политуралар, 

лактар және т.б., олардың қауіпті қасиеттеріне сәйкес жіктелген заттардан 

немесе қалдықтардан басқа) бар, жабық ыдыста 60 О С-тан жоғары емес 

температурада немесе ашық ыдыста 65,6º жоғары емес. От қауіпті буларды 

бөлетін сұйықтықтар, сұйықтықтардың қоспалары немесе сұйықтықтар өрт 

қауіпті болып табылады. (Ашық және жабық ыдыстарда алынған нәтижелер 

дәл салыстыруға болмайды, және бір әдіспен алынған жекелеген нәтижелер 

бір-бірінен жиі ерекшеленеді, онда сандар жоғарыда келтірілгендерден 

ерекшеленетін ережелер көрсетілген анықтамалардың рухында қалады)  

4.1-отқа қауіпті қатты заттар.  

Тасымалдау процесінде кездесетін жағдайларда тез жануға қабілетті 

немесе үйкеліс кезінде өртті тудыруы немесе күшейтуі мүмкін жарылғыш 

ретінде жіктелгендерден басқа, қатты заттар немесе қатты қалдықтар.  

4.2-өздігінен жануға қабілетті заттар немесе қалдықтар.  

Тасымалдаудың қалыпты жағдайларында өздігінен қыздырылатын 

немесе ауамен жанасқан кезде қыздырылатын, содан кейін өздігінен 

тұтанатын заттар немесе қалдықтар  

4.3-сумен өзара әрекеттескен кезде от қауіпті газдар бөлетін заттар 

немесе қалдықтар.  

Сумен өзара әрекеттескен кезде өздігінен жанатын немесе қауіпті 

мөлшерде тез тұтанатын газдар бөлетін заттар немесе қалдықтар.  

5.1-тотықтырғыш заттар. 

Заттар, өздері міндетті түрде жанғыш емес, бірақ әдетте оттегіні бөлу 

есебінен басқа материалдардың тұтануына әкеп соқтыруы немесе ықпал етуі 

мүмкін.  

5.2-органикалық пероксидтер.  

Бивалентті тобы-О-болатын органикалық заттар, олар термиялық 

тұрақсыз заттар болып табылады және экзотермиялық өздігінен ыдырауға 

бейім.  

Н6.1-улы (улы) заттар.  
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Тыныс алу, ас қорыту немесе тері арқылы ағзаның ішіне түскен кезде 

адам өлімін тудыруы немесе оған қатты теріс әсер етуі мүмкін заттар немесе 

қалдықтар.  

Н6.2-инфекциялаушы заттар.  

Жануарларда немесе адамдарда ауру тудыруы мүмкін тірі 

микроорганизмдер немесе токсиндер бар заттар немесе қалдықтар.  

Н8-коррозиялық заттар.  

Химиялық әсер ету жолымен тікелей байланыс кезінде тканның 

зақымдануын тудыруы мүмкін немесе ағу немесе төгілген жағдайда басқа 

жүктердің немесе көлік құралдарының зақымдануын немесе тіпті қирауын 

тудыруы мүмкін заттар немесе қалдықтар; олар сондай-ақ қауіптіліктің басқа 

түрлеріне әкеп соғуы мүмкін.  

Н10-ауамен немесе сумен жанасқан кезде улы газдардың бөлінуі.         

Ауамен немесе сумен өзара әрекеттескен кезде қауіпті көлемде уытты газдар 

шығаруы мүмкін заттар немесе қалдықтар.  

Н11 уытты заттар (созылмалы немесе созылмалы аурулар тудыратын).   

 Тыныс алу, ас қорыту немесе тері арқылы ағзаның ішіне түскен кезде 

қатерлі ісік ауруларын қоса алғанда, ауыр, созылмалы немесе созылмалы 

ауруларды тудыруы мүмкін заттар немесе қалдықтар.  

Н12-экотоксикалық заттар.  

Қоршаған ортаға түскен жағдайда биоаккумулирлеу нәтижесінде 

қоршаған ортаға дереу немесе уақыт өте келе қауіп төндіруі және/немесе 

биотикалық жүйелерге уытты әсер етуі мүмкін заттар немесе қалдықтар.  

Н13-шығарғаннан кейін қандай да бір жолмен басқа материалдарды 

түзуге қабілетті заттар, мысалы шаймалау жолымен, бұл материалдардың 

жоғарыда көрсетілген қасиеттердің қайсыбіріне ие. 
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Е  қосымшасы       

 

Қалдықтар сыныптауышы. 

Қалдықтармен жұмыс істеу бойынша кодтар мен операциялар. 

Е.1 қалдықтарды жою бойынша операциялар (оларды кәдеге жарату - 

қалпына келтіру, регенерациялау, рециркуляция, рекуперациялау, тікелей 

қайта немесе баламалы қолдану мүмкіндігіне әкелмейтін).  

D1 жер бетінде немесе жер бетінде, мысалы, үйіндіде және т. б. Жинау 

(құлату). 

D2 топырақты өңдеуге арналған орналастыру (жерді мелиорациялау) - 

топырақта және т. б. сұйық немесе тұнбалы қалдықтардың биохимиялық 

ыдырауы. 

D3 тереңдікке айдау (тиісті консистенциялы қалдықтарды ұңғымалар 

арқылы, тұзды күмбездерге немесе табиғи резервуарларға және т.б. айдау). 

D4 жер үсті (әдетте жасанды) су қоймаларына тастау 

(қазаншұңқырларда, жинағыш-кендерде, тұндырғыштарда, бассейндерде, 

лагундарда және т.б. сұйық немесе шлам тәріздес қалдықтарды орналастыру). 

D5 арнайы бейімделген жер құрылыстарында (полигондарда) 

орналастыру (үй-жай), мысалы жоғарыдан жабық және біреуі екіншісінен 

және қоршаған ортадан оқшауланған жекелеген бөліктерде орналастыру. 

D6 теңіздер мен мұхиттардан басқа су қоймаларына қатты қалдықтарды 

тастау. 

D7 теңізге және мұхитқа тастау, оның ішінде теңіз түбіне орналастыру 

(көму).  

D8 осы Толықтырудың басқа тармақтарында айтылмаған биологиялық 

өңдеу, оның нәтижесінде осы толықтыруда көрсетілген операциялардың кез 

келгенінің көмегімен кейіннен жойылатын соңғы қосылыстар немесе қоспалар 

түзіледі.  

D9 осы Толықтырудың басқа тармақтарында айтылмаған физикалық-

химиялық өңдеу, оның нәтижесінде осы қосымшада көрсетілген 

операциялардың кез келгенінің көмегімен (булау, кептіру, кальцийлеу, 

бейтараптандыру, Тұндыру және т.б.) алып тастайтын соңғы қосылыстар 

немесе қоспалар пайда болады.  

D10 құрлықта (жерде) жағу (озоление).  

D11 теңізде жағу (озоление). 

D12 тұрақты сақтау (шахтада және т.б. арнайы контейнерлерде).  

D13 осы толықтыруда көрсетілген кез келген операцияларды пайдалану 

алдында араластыру, араластыру.  

D14 осы толықтыруда көрсетілген қандай да бір операцияны қолданар 

алдында қайта ыдысқа салу(қайта орау).  

D15 осы толықтыруда көрсетілген кез келген операцияларды күтуде 

сақтау.  

D16 Өзгелер. 
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Е. 2 Қалдықтарды кәдеге жаратуға әкелетін немесе әкелуі мүмкін 

операциялар (регенерация, рециркуляция, рекуперация, тікелей қайта немесе 

баламалы қолдану).  

R1 отын түрінде (тікелей жағудан басқа) немесе басқа түрде энергия алу 

үшін қолдану.  

R2 еріткіштерді регенерациялау (рекуперациялау).  

R3 еріткіштер ретінде пайдаланылмайтын Органикалық заттардың 

регенерациясы (рециклденуі).  

R4 металдар мен олардың қосылыстарын Рециклдеу.  

R5 басқа бейорганикалық материалдарды кәдеге жарату.  

R6 қышқылдар мен сілтілерді регенерациялау (рекуперациялау).  

R7 ластағыштармен (шығарындылармен) күресу үшін пайдаланылатын 

компоненттерді регенерациялау (рекуперациялау).  

R8 катализаторлар компоненттерінің регенерациясы (рекуперациясы). 

R9 пайдаланылған мұнай өнімдерін қайта айдау (тазарту) немесе бұрын 

пайдаланылған мұнай өнімдерін қайта пайдаланудың басқа да тәсілдері.  

R10 жерді өңдеу (жерге енгізу), бұл оны Ауыл шаруашылығын 

пайдалануға ықпал етеді немесе экологиялық жағдайды жақсартады, оның 

ішінде компостирлеу және биотрансформацияның өзге де процестері.  

R11 R1-R10 нөмірлері бойынша операцияларды жүзеге асыру 

нәтижесінде алынған қалдық материалдарды (қалдықтарды) пайдалану.  

R12 осы Толықтырудың R1-R11 нөмірлері бойынша оларға қатысты 

операцияларды жүзеге асыру үшін қалдықтармен алмасу.  

R13 оларға қатысты осы толықтыруда санамаланған қандай да бір 

операцияларды жүзеге асыруға арналған материалдарды жинақтау, дайындау.  

R14 кәдеге жаратудың басқа тәсілдері 
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