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Кіріспе
Ғылымның, техника мен технологиялардың дамуы адамдардың
материалдық жағдайының жақсаруымен қатар экологиялық мәселелердің
туындауына әкелді. Халықтың өскелең қажетсінулері мен биосфераның
оларды қамтамасыздандыруға қабілетсіздігінің арасындағы үйлесімсіздігі бұл
дағдарыс жағдайдан шығу жолдарын іздестіруге әкелді. Бұл мәселені шешу
үшін адамзат аман қалу мүмкіндігін кепіл ететін, табиғи негізін бұзбайтын
дамудың «тұрақты даму» идеясы айналасында бірлесуде. Қоршаған ортаны
қорғаудың және зерттеудің инженерлік әдістерін жасау міндетін атқаратын
инженерлік экология әлеуметтік және экономикалық маңыздылығы бар адам
экологиясымен тығыз байланысқан.
Инженерлік экологияның зерттеу объектісі болып қоғамдық өндірістің
қоршаған табиғи ортамен әрекеттесуінен түзілген және көп уақыт аралығында
қызмет ететін жүйелер табылады.
Қоршаған табиғи ортаға және адам денсаулығына ең үлкен зиянды
әсерін отын-энергетикалық кешен, өнеркәсіптік өндірістер мен автомобильді
транспорт тигізеді. Осы себептен қорғау мақсаттарында бұл экономика
салаларының қоршаған ортаға әсері туралы білімдерді кеңейту және
тереңдету, сонымен қатар қоғам мен әрбір адамның табиғатты тиімді
пайдалану және экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыздандыру халықтың
экологиялық тұрақты дамуының шарты болып келеді.
Ұсынылып отырған оқу құралында ҚР-ның экологиялық жағдайы, оған
өндірістер мен энергетика объектілерінің зиянды әсері, экологиялық
мәселелерді шешу жолдары қарастырылған. Ауа және су бассейндерінің
ластануын азайту шаралары, оның ішінде қондырғылардың жұмыс істеу
қағидалары мен тазалаудың механикалық, химиялық, физика-химиялық
әдістері қарастырылған. Атмосферада зиянды заттар сейілуі мен түтін
мұржасының биіктігін есептеу жолдары ұсынылған.
Мұнымен қатар табиғатты тиімді пайдаланудың экологиялық-құқықтық
механизмдері көрсетілген. ҚР-да қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңдар
мен тармақтар келтірілген.
Оқу құралы «Жылуэнергетика» мамандығы бойынша оқитын жоғары
оқу орындарының студенттеріне арналған.

1 Инженерлік экология концепциясы
Экология (грек тілінен oikos - үй, logos - ғылым ) – тірі организмдердің
өмір сүру шарттарын, олардың қоршаған ортамен арасындағы байланысын
зерттейтін ғылым. Экология түсінігін 1886 ж. Гекккель енгізген.
Инженерлік экология – қоршаған орта сапасын дамыған өнеркәсіптік
өндірістің әсерінен сақтауға бағытталған ғылыми дәлелденген инженерліктехникалық шаралар жүйесі болып табылатын қолданбалы пән.
Инженерлік экологияға білімдердің әр түрлі салалары түйіскенде
қалыптасқан көптеген терминдер кіреді.
Биосфера (грек тілінен bios – өмір, spharia - шар) – атмосфераның
төменгі қабаты, гидросфера және литосфераның жоғарғы қабаты кіретін әр
түрлі организмдер өмір сүретін жер қабатының қауызы. Биосфера 3,5 .... 4,5
млрд жыл бұрын пайда болған. Ол тірі және өлі материяның әрекеттесуінің
нәтижесі болып табылады. Адам қоғамы жер планетасында өмір дамуының
кезеңдерінің бірі болып саналады (яғни биогенез этапы). Эволюцияның
қазіргі кезеңіндегі биогенездің ерекшелігі – адамның ақыл-парасатының ісәрекеті.
Глобальды дамудың негізгі факторы болатын адамзаттың іс-әрекетіне
байланысты биосфера дамуының ең жоғарғы сатысы - ноосфера.
Қазіргі
кезде «биосфера» және «ноосфера» түсініктерімен қатар табиғи ортаның жаңа
күйі - «техносфера» бөлінеді. Техносфераны биосферада өтетін барлық
реалды процестердің дамуы жүретін адам іс-әрекеті акттерінің жиынтығы
ретінде қарастыруға болады. Техносфера – техногенездің нәтижесі, ал
техногенез – биосфераның тұрақтылығын бұзатын фактор.
Биосфераны ноосфераға түрлендірудің негізгі элементіне инженерлік
экология жатады.
Инженерлік экологияның негізгі орталық түсінігі – экологиялық жүйе бір бірімен байланысқан әр түрлі организмдердің бірге өмір сүруі және
олардың өмір сүру шарттарының бірлестігі. Экологиялық жүйелер әр түрлі
деңгейлі болуы мүмкін. Классикалық экожүйелерді былай жіктеуге болады:
микроэкожүйелер (гүлі бар қыш құмырасы, шіріген тал
бағанасы);
мезоэкожүйелер (орман, тоған ж.т.б.), макроэкожүйелер (мұхит, континент).
«Адам - өндірістік объект – қоршаған орта» экологиялық жүйесі
үшін сәйкесінше жіктелу енгізіледі. Мұндай экожүйелердің 3 деңгейі болады:
- глобальды (ірі өнеркәсіптік регион, мысалы Канск-Ачинск отынэнергетикалық кешені);
- регионалды (өндірістік орны және санитарлы-қорғаныс зонасы бар кез
келген өнеркәсіптік өндіріс, мысалы АЭС);
- локальды (цех, өндірістік кәсіпорын, кез келген ғимарат, үй ж.т.б.).
Экологиялық фактор – тірі организмге елеулі әсер ететін орта
элементі.
Экологиялық факторлар былай бөлінеді:
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- өлі орта факторлары (мысалы, климаттық - температура, қысым,
ылғалдылық);
- биоталық – тірі организмдер әсерімен байланысты тірі орта
факторлары;
- антропогендік – адамның шаруашылық, өндірістік немесе әскери
іс-әрекеті процесінде туындайтын факторлар.
«Адам - өндірістік объект – қоршаған орта» экологиялық жүйелері
туралы информацияны жүйелендіру, адам мен қоршаған ортаны қорғаудың
техникалық әдістерін өңдеу антропогендік өндірістік фактор түсінігі
негізінде жасалады.
Антропогендік өндірістік фактор (АӨФ) – өндірістік процеске қатысы
бар адам денсаулығында теріс өзгерістерді туындататын және осы өндірістің
әсерінен қоршаған ортаның антропогендік өзгерулеріне әкелетін фактор.
Табиғаты бойынша АӨФ
физикалық, химиялық, биологиялық,
психофизиологиялыққа бөлінеді.
Әсер етуі бойынша АӨФ-ды былай бөлуге болады:
- зиянды – белгілі жұмыстық жағдайлар ауруларға әкелетін немесе
жұмысқа жарамдылықты төмендететін (электрмагниттік өрістер, шу,
вибрация);
- қауіпті – жұмыс жағдайлары жарақатқа немесе денсаулықтың күрт
нашарлауына әкелетін (Cl2 белгілі шоғырлануы, электр тоғының әсері);
- аса қауіпті – белгілі жағдайларда өнеркәсіптік аварияларға әкелетін
(ионизациялаушы сәулелену, өрт, жарылыс, Cl2 үлкен
мөлшерлерінің
шығарылуы).
Экологиялық дағдарыс – экономика мен экологияның арасындағы
үйлеспеушіліктері шектеріне дейін күшейген табиғат пен қоғамның
арасындағы әрекеттесу сатысы. Осы тұрғыдан экологияның негізгі мақсаты
– адамзатты глобальды экологиялық кризистан тұрақты даму жолына шығару.
Ал инженерлік экологияның зерттеу объектісі «адам - өндірістік
объект – қоршаған орта» экологиялық жүйелерінде технологиялық және
табиғи процестердің әсерлесуі болып табылады.
1.1 Қазақстан Республикасының экологиялық жағдайы
Қазақстан атмосферасына көп мөлшерде жоғары уытты газ тәрізді және
қатты қалдықтар шығарылады. Республика бойынша бір тұрғынға есептегенде
өнеркәсіптік стационарлы көздерден атмосфераға жылына 154 кг әр түрлі
химиялық заттар шығарылады. Ұытты заттар шығарындылары ең көп
мөлшері шығыс Қазақстанға келеді – 2231,4 мың т/жыл. Бұл бүкіл Қазақстан
шығарындыларының 43 % құрайды. Екінші орында Орталық Қазақстан –
1868 мың т/жыл (36 %). Солтүстік Қазақстан (363,2 мың т/жыл немесе 7 %)
және Оңтүстік Қазақстанның
(415,1 мың т/жыл немесе 8%)
атмосфераларының ластану деңгейлері ең төмен болып табылады.
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Әр түрлі стационарлы көздерден шығарындылар мөлшерін салыстыру
оның 50 % - жылу энергетикасына, ал 33 % - тау және түсті металлургия
өндірістеріне келетінін көрсетеді. ҚР-ның
барлық аумағында азот
оксидтерімен ластану байқалады, өңтүстігінде – күкірт диоксидімен, ал
өңтүстігі мен шығысында –
көміртек монооксидімен. Көшет газдары
шығарындыларына республиканың энергетика саласы елеулі әсер етеді.
Атмосферада көшет газдары концентрациясының өсуіне байланысты
климаттың глобальды өзгеруі Қазақстанның табиғи ресурстары мен
экономикасына негативті әсер етуі мүмкін. Соңғы 100 жылда жылдық орташа
температура 1,3 0С-ге жоғарлады. Климаттың өзгеруі топырақтың шөлге
айналуы мен деградация процестерінің күшеюіне, ауыл шаруашылығы
өнімділігінің азаюына, су ресурстарының тапшылығына әкелуі мүмкін.
Қазақстанда ауа бассейнінің зиянды заттар мен әртүрлі химиялық
қосылыстармен ластану деңгейін «Казгидрометорталығы» қарамағындағы
гылыми-зерттеу институты бақылайды. Бақылау нәтижелері
үнемі
«Экологиялық бюллетень» журналында хабарланады.
1995-2005 жж атмосферанның ластану индексі ең жоғары болатын
қалаларға Риддер, Зыряновск, Өскемен, Жезқазған, Балхаш, Қарағанды,
Павлодар, Екібастұз, Теміртау, Алматы
жатқызылды.Әрине, бұл
көрсеткіштер үнемі өзгеріп тұрады, өйткені өнеркәсіптік өндірістерінің
жұмысы
тұрақты
емес.
Бұл
өндірістер
атмосфераға
зиянды
шығарындылардың мөлшерін азайтатын заманауи жабдықтармен толық
қамтамасыздандырылмаған.
Қалалар атмосферасына тұрақты ластау көздерінен жыл сайын зиянды
заттардың келесі мөлшерлері шығарылады: Павлодар -763 мың т., Қарағанды 601 мың т., Жезқазған – 487 мың т., Оңтүстік Қазақстан қалалары – 170 мың
т., Қостанай – 170 мың т., Астана – 120 мың т., Атырау – 90 мың т. Бұл
региондарда энергетика, металлургия, мұнай-газ өнеркәсіптері орналасқан.
Қазақстан ауа атмосферасының ластануы қатал континентті климаттың кейбір
ерекшеліктерімен байланысты. Жаңбырлардың аз мөлшері ауаның табиғи
тазалануын қамтамасыздандырмайды. Архитектурасына
байланысты
Алматы, Шымкент, Риддер, Зыряновск қалалары желдетілмейді, сондықтан
мұнда әрқашан смог түріндегі қою түтін пердесі болып тұрады.
Ауа бассейні мен қоршаған ортаның компоненттерінің ластануына
елеулі үлесін республика автокөліктері қосады. Олардың шығарындылары,
әсіресе қалаларда, 25-50 % құрайды. Атмосфераның автомобильдердің
пайдаланылған газдарымен ластануы бойынша бірінші орында Алматы (75%),
одан кейін – Ақтөбе (47,1%), Семей – 46,6 %, Өскемен – 41,4%, ең аз мөлшері
– Жезқазған (14,8 %) мен Петропавл атмосферасында (26,3 %). Адам
денсаулығына қауіпті элементтердің маңызды көздері – автомобильдердің
пайдаланылған газдары мен қорғасын аккумуляторлары. Осы заттармен
улануға байланысты Жапония, Ирак және басқа елдерде балық аулауда, оқ
жасауда қорғасынды қолдануға тыйым салынған.
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Зиянды заттардың қоршаған ортаға шығарындылардың мөлшерін азайту
үшін қалдықсыз және аз қалдықты технологияларды өндіріп, енгізу қажет.
Мұнымен қатар, қалдықтарды комплексті өңдеу арқылы оларды қайтадан
өндірісте қолдану қажет. Бұл бүгінгі күннің қатаң талабы.
Қоршаған орта, табиғат және биосфераның маңызды компонентіне су
жатады. ҚР-ның өзендердің орташа жылдық науа жылына 101,9 км құрайды.
Ауыл шаруашылығында пайдаланылатын беттік сулар ресурстары 46 км
көлемін алады. Ірі өндірістік қалаларда жер беті суларының ластану деңгейі
нормадан 40 есе жоғары. ҚР санэпидстансасының мәліметтері бойынша
химиялық ластанған ашық суаттардың үлес салмағы өсіп, 11,7 % құрады
(Қарағанды облысында бұл көрсеткіш 29,2%, Қызылорда облысында -18,9 %,
Ақтөбе облысында -17,6%, Астанада -16,0 %).
Өзендер мен суаттардың
ластануы
өнеркәсіптік өндірістердің,
полигондардың үлкен концентрациясы және мұнай-газ кендердің өндірісі бар
территорияларда әсіресе байқалады. Ертіс өзенін Өскемен қорғасын-мырыш
комбинаты, Риддер қорғасын зауыты, Березовск руднигі, Зыряновск зауыты
ақаба сулары ластайды. Суда
қорғасын, мырыш, сынап ж.т.б ауыр
металдардың ШРК мәндері бірнеше есе жоғары. Іле және Балхаш өзендерінің
суларының сапасы да қанағаттандырмайды, өйткені ауыр металдар, мұнай
өнімдері, фенолдармен ластанған. «Балхашмыс», «Балхашбалықөнеркәсібі»,
Сарышаған ракета полигоны, тау-кен өндірістері Балхаш өзеніне мыңдаған
тонна қалдықтарын тастайды. Ақдала, Шарын, Шеңгельді
жерлерінде
бірнеше жыл қатарынан күріш өсіру үшін қөп мөлшерде минералды
тынайтқыштар мен басқа ұытты заттарды қолдануына байланысты Іле
өзенінің суларының деңгейі төмендеп, ластануда. Іле өзені бойымен мұнай
өнімдері тасымалданып Қапшағай суатын ластайды.Мақта және күріш
өрістерінде пестицидтар көп мөлшерде қолдануына байланысты Арысь және
Келес өзендері суларының да сапасы жоғары емес.
Өзендердің ішінде суларының сапасы жоғарырақ өзендерге жатады
Сырдарья, Шу, Талас, Қаратал, Ақсу, Лепсы, Тентек, Көксу.
Елек өзенінің сулары амин өндіретін өндірістерден тасталатын хром
және бром қосылыстарымен ластанады. Қарағанды металлургия комбинаты
мен Теміртаудағы «Карбид» өндірістік бірлестігінің ақаба сулары Нұра өзенін
ластайды. Жамбыл фосфор зауыты Талас және Асы өзендерін фтор және сары
фосфориттермен ластайды. Оңтүстік-Қазақстан облысындағы Бадам және
Сайрам өзендері қатты ластанған. Жағалауында химиялық зауыттар
орналасуына байланысты, Бадам өзені суларында қорғасын, мырыш, фосфор,
сынап концентрациялары кейбір жерлерінде ШРК мәнінен 50 есе жоғары.
Соңғы жылдары ҚР-ның экологиялық жағдайын Каспий және
қасындағы региондарда мұнай кендерінің белсенді өндірілуі мен Каспий
теңізі деңгейінің көтерілуі нашарлатады. Теңіз деңгейінің күрт көтерілуі
көптеген бұрғы құмырыларын, мұнай сақтайтын қоймаларды, өндірістік
объектілерді пайдаланудан шығарды. Деңгейі көтерілген су 6 мұнай кен
орындарын, жүздеген поселкелерді, әртүрлі қондырғылар мен көптеген
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өнеркәсіптік өндірістерді басып кетті. Нәтижесінде теңіз суы мұнай
өнімдерімен, органикалық қоспалармен, ауыр металдар қосылыстарымен
ластанды. Каспий теңізіне Волга және Орал өзендері суларымен улы заттар
келіп түседі. 1995-2000 ж.ж. әртүрлі кәсіпшіліік балықтардың, оның ішінде
аса бағалы бекіре тұқымдарының саны күрт азаюына байланысты оларды
аулауға тыйым салынған.
Теңіз су сапасы нашарлауының қайғылы
биоиндикаторы ретінде 1999 ж. Каспий итбалықтары мен құстардың көптеген
түрлерінің жаппай өлуі (20-30 мың) болды.
Қазіргі кезде Каспий теңізінің байлықтары бүкіл әлемнің назарында,
шетелдік инвесторлар бұл регионда ірі мұнай кендерін тезірек меңгеруге
тырысуда. Атырау және Маңғыстау облыстарында мұнай табатын және
бұрғы жабдықтары тозып, мұнайдың үлкен мөлшерлерде жерге төгіліп,
қоршаған ортаға түзілмейтін зиян келтіреді. Мұнай жер астына 10 м
тереңдікке дейін өтіп, жер асты суларын ластайды.
Су ресурстарының биологиялық ластануы жиірек Арал теңізі мен Батыс
Қазақстан регионында кездеседі. Су ресурстарын қорғап, сапасын жақсарту
мақсатында Қазақстанда әртүрлі шаралар қолдануда.
2 Энергетиканың экологиялық мәселелері және оларды шешу
жолдары
Энергетика – елдің отын-энергетикалық кешені. Бұл щаруашылық
сала энергетикалық ресурстарды, энергияның әр алуан түрлерін өндіруді,
жеткізуді және пайдалануды қамтиды.
Қазақстан Республикасының энергетикалық базасы ХХ ғасырдың 30шы жылдарында құрыла бастады. Алғашқы кезде кішігірім электр стансалары
фабрика, зауыт, мұнай ж.т.б. кәсіп орындарының маңында олардың мұқтажын
атқару үшін салынған. 1950 жылдан бастап республикамыздың бірнеше
аймағын электр энергиясымен қамтамасыз ете алатын энергетика кешендері
ұйымдастырылды:
1) 1950-1960 жж Жезқазған ЖЭО, Өскемен ГЭСі.
2) 1966-1970 жж Шардара ГЭСі.
3) 1971-1975 жж Қапшағай ГЭСі, Жамбыл және Ақсу МАЭСі.
4) 1973 ж МАЭК (Ақтау АЭСі).
5) 1976-1980 жж Екібастұз МАЭСі (1-ші, 2-ші энергоблогы).
6) 1981-1985 жж Шульба ГЭСі, Екібастуз МАЭС-1, МАЭС-2 (іске
толық қосылды).
Аталған объектілерде өндірілетін электр энергиясының негізгі бөлігі
(57-64%) химия, түсті және қара металлургия, құрылыс өндірістерін
қамтамасыздандыруға жұмсалады. Электр энергиясын өндіруде отын ретінде
Казақстанның қорларынан алынған көмір, мұнай, газ қолданылады.
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2.1 Табиғи отын
Отын деп жану кезінде жылу энергиясын бөлетін жанармай затын
айтады. Бұл жылу энергиясы ары қарай технологиялық процестерде
қолданылады немесе энергияның басқа түрлеріне ауыстырылады.
Отын келесідей жіктеледі:
1) Агрегаттық күйі бойынша – қатты (көмір, жанатын тақтатастар,
шымтезек және т.б.), сұйық (мұнай, көмір, тақтатастарды өңдеу өнімдері)
және газ тәріздес (табиғи және өнеркәсіптік-көмірсутекті газдар).
2) Шығу тегі бойынша – табиғи және жасанды.
Қатты отын көбіне жылу- және электр энергиясын алуда қолданылады;
сұйық отын – ішкі жану қозғалтқыштарында, қазандық қондырғыларында
(мазуттар); газ отыны – өнеркәсіптерде және коммуналды-тұрмыстық
шаруашылықтарда.
Табиғи отынның негізгі түрлеріне көмір, шымтезек, отын және табиғи
газ жатады. Көмір жағу үшін, сонымен қатар отынның бағалы түрлеріне өңдеу
(кокс, сұйық жанармай, газ тәріздес отын) мақсаттарында да қолданылады.
Көмір ежелгі өсімдік әлем қалдықтары болып табылады; көміржасы
қаншалықты үлкен болса, соншалықты көміртекке бай болады.
Әлемде жыл сайын 5 млрд.т. тас көмірі пайдаланылады. Қазып алу
бойынша 1-ші орында Қытай (>1 млрд.т.) және АҚШ (≈ 1 млрд. т. ). Жалпы
әлем қорлары
≈ 1600 млрд.т. құрайды. ~ 70% Қытай, АҚШ, ТМД
Республикаларында (оның ішінде Ресей мен Қазақстан) шоғырланған.
Көмір қорлары бойынша Қазақстан бірінші 10 өкімет арасында (Қытай,
АҚШ, Ресей, Австралия, Индия, ЮАР-дан кейін). ҚР-ғы 40 кен орнынан
мемлекет балансына 33,6 млрд.т. көмір (21,5 млрд.т. – тас көмірі, 12,1 млрд.т.
– қоңыр көмір) есепке алынған.
Көмірдің негізгі үш түрі болады:
1) Антрацит – көмірлердің ежелгісі. Оның ерекшеліктері:құрамындағы
көміртектің үлкен
мөлшері, жоғары тығыздығы және металл сияқты
жалтырауы. Үлкен мөлшерлерде тас көмірі де қазылып табылады. Ең жас
қоңыр көмірдің бетінде ежелгі талдар құрылымының іздері сақталған. Бұл
көмір ылғал тартқыш, күлділігі жоғары болады да көбінесе жергіліікті отын
ретінде, сонымен қатар химиялық өңдеу үшін шикі зат ретінде колданылады.
Шымтезек – көмірлер түзілуіндегі бірінші сатысының өнімі. Шымтезек
батпақ мүктердің құрып біткен бөліктерінен пайда болып, батпақтардың
түбінде жиналады. Отын ретінде негізгі кемшілігі – жоғары күлділігі.
Сондықтан жергілікті отын ретінде қолданылады.
2) Отындардың жалпы теңгерімінде ағаш болмашы орын алады. Бірақ
бұл отынды өңдеу қалдықтарының келешегі бар (жаңқалары ж.т.б.).
3) Мұнай – жалғыз табиғи сұйық отын. Циклопарафиндер (нафтендер),
шекті және ароматикалық көмірсутектердің күрделі қоспасы болып табылады.
Отын ретінде қолданылуы үшін
фракциялық айыру, термиялық және
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каталиттік крекинг, каталиттік риформинг әдістерімен тауарлы мұнай
өнімдеріне өндіріледі.
Газ тәрізді отынның (негізгі құрамдасы метан СН 4 және басқа шекті
көмірсутектер, жалпы формуласы СnН2n+2) қатты отынға қарағанда бірнеше
артықшылықтары бар:
1) Алу және тасымалдау экономикалық жағынан тиімдірек.
2) Оттықтардың құрылымы оңайланады және отынды пешке жіберу
кезінде адам еңбегі де оңайланады.
3) Жану процесін басқару және еңбек гигиенасын орындау оңайланады;
4) Отынның толық және тиімді жануы жүреді.
5) Қоршаған орта ластанбайды.
Осы артықшылықтарына байланысты газ отыны өнеркәсіпте, тұрмыста
және автокөлігінде кеңінен қолданылатын болды.
Отынның бірдей мөлшерлері жанғанда жылудың әр түрлі мөлшерлері
бөлінеді. Отынның сапасын бағалау үшін оның жылу шығару қабілеттілігін
анықтайды, яғни 1 кг отын толық жанғанда бөлінетін жылу мөлшерін.
Энергияны пайдалануды шартты отын тоннасымен белгілейді. Шартты отын
ретінде жылу шығару қабілеттілігі 7000 ккал/кг немесе 3 .104 кДж/кг (=8,12
кВті.сағ/кг) болатын жанғыш затты алады.
1-ші кестеде табиғи отынның химиялық құрамы мен жылу шығару
қабілеттілігі көрсетілген.
1 кесте
қабілеттілігі

- Табиғи отынның химиялық құрамы мен жылу шығару
Элементтік құрам, масс. %

Отын түрі
С
Антрацит
Тас көмірі
Қоңыр көмір
Мұнай
Құрғақ торф
Ағаш
Табиғи газ

95-96
75-90
62-72
83-86
53-62
50
75

Н

O+N

S

1-2
4,5-5,5
4,4-6,2
11-13
5,2-6,2
6
25

1-2
4-15
18-27
1-3
32-37
44
-

0,5-7
0,6-6
0,5-6
0,2-4
0,1-0,3
-

Орташа жылу
шығару
қабілеттілігі;
кДж/кг
33890
35146
28030
43930
22990
18750
50000

2.2 Жасанды отын
Жасанды отынға домна пештерінің коксы, жасанды жанғыш газдар,
мотор отыны жатады. Кокс – қатты көміртекті қалдық, әр түрлі отындарды
950-1050 0С-ге дейін ауасыз ортада қыздырғанда түзіледі. Көміртектің
кокстағы мөлшері 96-98 %, қалғаны – сутек, күкірт, азот, оттек, жану жылуы
29300 кДж/кг.
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Жасанды жанғыш газдар – арнайы аппараттарда отынды
газификациялау нәтижесінде түзілетін газ тәріздес өнімдердің қоспасы.
Құрамына көміртек оксиді, сутек, метан және басқа газ тәріздес
көмірсутектер, сонымен қатар жанбайтын газдар (көміртегі диоксиді мен
азот) кіреді.
Жасанды жанғыш газдар генератор газдарына, кокс газдарына, қатты
отынды газификациялау кезінде түзілетін газдарға (ауа пропан-бутанды
фракциялары) жатады, сонымен қатар қатты отынды газификациялаудың
өнімі – метан. Бұл газдардың артықшылықтарына жоғары жану жылуын, жану
өнімдерінің салыстырмалы экологиялық зиянсыздығын жатқызуға болады.
Кемшіліктері: отынды сұйылту, сақтау, тарату, транспорттау үшін арнайы
қондырғыларды талап ету.
Спирттар, оларды өңдеу өнімдері. Қазіргі кезде отынның болашақты
түріне, әсіресе автомобильдер үшін, төменгі спирттар жатады: метанол
СН3ОН және этанол С2Н5ОН. Жоғары октан сандары мен түзілетін түтін
газдарының қоршаған ортаны аз мөлшерде ластауына байланысты, бұл заттар
осы күйінде немесе бензинмен қоспалар түрінде автомобиль отыны ретінде
колданылуы мүмкін.
Отын қоспалары. Транспорттық дизельді қозғалтқыштарда 80-85%
дизельді отын, қалғаны – су болатын сулы-отынды эмульсиялар қолданылады.
Сұйық қазандық отыны – мазуттың орнына немесе ЖЭС-да –көмірдің орнына
метанолды-көмірлі, майлы-көмірлі сулы-көмірлі, сулы-көмірмазутты және
басқа қоспалар түрінде қолданылады. Бұл қоспалардың артықшылықтары:
оңай тұтануы, жоғары жану жылуы, құбырлар арқылы оңай айдалуы және
ошақ форсункаларда оңай шашыратылуы.
Жасанды сұйық отын. Қатты отынды (көмір, тақтатас, шымтезек) өңдеу
арқылы алады (мысалы, гидрогенизациялау әдісімен).
Көмірді гидрогенизациялау деп көмірдің органикалық массасының
жоғары молекулалы заттарын сутек әсерімен органикалық ерітікіштердің,
катализаторлардың қатысында 400-500 0С-де сұйық және газ тәрізді өнімдерге
айналдыру. Гидрогенизациялау үшін минералды бөлігі 5-6 %-дан аспайтын,
С:Н = 16, ұшатын заттар шығымы ≥35% құрайтын тотықпаған қоңыр және
тас көмірлері қолданылады. Процесс нәтижесінде көмір мен таскөмірлі
шайырлардан бензин, дизель отынын, парафиндерді, жанғыш майларды
алады.
2-ші кестеде әлем бойынша энергияны өндірудегі әр түрлі энергия
көздерінің үлесі көрсетілген. Кестеден әрбір ел өзінде бар ресурстарды
пайдаланатыны көрініп тұр. Ал өмір сапасы әрбір адамның энергияны
пайдалануымен байланысты болады. Қазіргі кезде әрбір адамға күніне
 2êÂò  ñàã келеді (нормасы 10 êÂò  ñàº ). Өнеркәсібі дамыған елдерде бұл
көрсеткіш (дамымаған және енді дамып келе жатқандарымен салыстырғанда)
14 есе жоғары. Мысалы, Норвегияда жылына 1 адамға 25000 êÂò  ñàã ,
Италияда – 3000, ал Бангладеште – 46 êÂò  ñàã келеді. АҚШ-та мұнай және
газбен салыстырғанда, көмірді пайдалану мөлшері жоғарырақ.
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2 кесте – Әлемде әр түрлі энергия көздерін пайдалану, %
Өкімет
Канада
Швеция
Швейцария
АҚШ
Ұлы
Британия
Қытай
Ресей
Франция
Италия
Оңтүстік
Корея
Жапония
Әлем

Көмір

Мұнай Газ
6
13
11

Ядролы
энергия
18
43
39
19
28

Гидро
энергия
61
51
59
8
2

Жел
энергиясы
3
1
3
2

Күн
энергиясы
3
3
3
2

15
2
54
52

3
2
2
3
7

74
16
5
9
17

8
8
1
52
27

46
1
18
9

13
79
43

18
17
14
19
4

0,003
2
-

0,001
2
-

12
40

22
10

23
14

32
17

9
17

2
1

2
1

Ресейде соңғы жылдары көмірді пайдалану мөлшері 40%-дан 16%-ға
дейін азайып, газды пайдалану мөлшері 22%-дан 46%-ға дейін жоғарылады.
Мұнайды пайдалану мөлшері де 8 %-ға дейін жоғарылады. Яғни, Ресейде тез
бітетін энергия қорлары қолдануда. Бұл жерде мұнай мен газ – өкімет
экономикасында негізгі материалдарды синтездеуде қолданылатын шикі
заттың негізгі түріне жатады.
ХХ ғасырдың ортасына дейін қоғамда келесі түсінік қалыптасқан
«Адам – әлемнің ортасы, ал оның табиғатты игерудің негізгі инструменті –
келесі лозунгпен сипатталатын технологиялар «Біз табиғаттан қайыр
сұрамаймыз, оны алу – біздің міндетіміз».
1972 ж. адамзат басқа қорытындыға келді: «Табиғи ресурстарды
тамамдау жылдамдығын өзгертпесе, қоршаған орта ластануының өсуін
тоқтатпаса және адамзаттың материалды тұтынудың көлемін азайтпаса, 100
жылдан соң биосфераның тұрақтылық шектері бұзылады. Бұл, өз кезегінде,
планета халығы санының азаюына, қайғылы әлеуметтік салдарға әкелетін
өндірістің төмендеуіне апарады».
Әрине, өндіріс пен экологиялық жүйелердің арасында, табиғат пен
адамның арасында үйлеспеушілік әрқашан болады. Өйткені, табиғат пен оның
әр түрлі қорларын пайдаланбай, өндірістің дамуы мүмкін емес.
Жыл сайын адамзат табиғаттан табиғи заттың көптеген миллиард
тоннасын алады. Бұлар – көмір, кен, мұнай, газ, әр түрлі құрылыс
материалдары, су және азық-түлік ресурстары, О2 және т.б. газдар, ағаш ж.т.б.
Өндірістің қоршаған ортаға ең жағымсыз әсері – әлемнің көптеген
аймақтарында сыни деңгейге дейін жеткен оның ластануы. Бұл өз кезегінде
экологиялық жүйелердің тұрақтылығы мен адамның денсаулығына үлкен зиян
келтіреді.
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2.3 Жылуэнергетика және оның қоршаған ортаға әсері
Энергетика өндірісінің қоршаған ортаға тигізетін зиянды әсері отынды
жер қойнауынан шығарғаннан бастап электр энергиясына айналдыру және
тұтынушыларға беру кезеңдердің барлығында орын алады.
Пайдалы қазбалар қорының азаюымен қатар жаңартылмайтын
энергетиканың теріс экологиялық зардаптарына жатады:
- табиғи ортаның зиянды заттармен (ксенобиотиктермен) ластануы;
- энергоқондырғылары мен транспорттың атмосфералық оттегіні көп
мөлшерде пайдалануы;
- қоршаған ортаның жылулық ластануы;
- техногенді катастрофалар пайда болуының қауіптілігі.
Қазақстан Республикасында өнеркәсіптік өндірістердің іс-әрекетінен ауа
ластануының жоғары деңгейі орын алады. Атмосфераға шығарындылар
көлемі бойынша Қазақстан бүкіл әлем бойынша 17-ші орын алады.
Шығарындылардың ең көп мөлшері негізгі 3 секторға келеді: электр
энергетикасы, тау-кен өндірісі және транспорт. Негізгі ластағыш заттарға
қатты бөлшектер, күкірт диоксиді, азот оксидтері, көміртек монооксиді,
қорғасын, сынап қосылыстары жатады.
Әр түрлі отындарды жаққанда зиянды заттардың түзілу ерекшеліктерін
қарастырайық.
Көмір.
Басқа отындармен салыстырғанда тас көмірі
жанған кезде азот
оксидтерінің (NO x) 5-10 есе артық мөлшері бөлінеді (3-кесте). Бірақ күкірт
диоксидінің (SO2) мөлшері мазутқа қарағанда азырақ болады. Күкірттілігі өте
жоғары көмірлерге Подмосковный және Украина қоңыр көмірлері, Донецк,
Кизел тас көмірлері, Эстондық жанғыш тақтатастар жатады.
Қоңыр көмірлерін жаққанда қатты бөлшектер шығымы тас көмірлерімен
салыстырғанда 2 есе жоғарылайды, ал мазутпен салыстырғанда – 6 есе.
Табиғи газды жаққанда қатты бөлшектер түзілмейді.
Күлдің радиоактивтілігі
түтін мұржалары арқылы радиоактивті
элементтердің шашырауына және күл үйінділерінен радиоактивті шаңның
таралуына әкеледі. Ең жоғары радиоактивтілік Кузбасс, Донецк және
Екібастұз көмірлерінде болады. ЖЭС-да бұл көмірлерді жаққанда
шығарындыларда радий-226 мен қорғасын-210 мөлшері жоғарылайды.
Қорғасын-210 күлде жиналады. Көмір жанғаннан кейін күлдің құрамындағы
Pb-210 концентрациясы 5-10 есе артады, ал Ra-226 – 3-6 есе артады.
1 кВт ∙ сағ электр энергиясын өндіру үшін 300-400 г көмір қажет. Ірі
ЖЭС-да жылына миллиондаған тонна көмір жағылады. 1-ші суретте отын
ретінде көмір пайдаланатын қуаты 2400 МВт ЖЭС-тің материалдық балансы
көрсетілген.
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1 сурет – Қуаты 2400 МВт ЖЭСтің материалдық балансы
Мұнай (мазут).
ЖЭС-да мазут көбінесе қосымша отын ретінде пайдаланылады. Мұнай
жанғанда күкірт оксидтерінің жеткілікті көп мөлшері түзіледі. Мазут
жанғанда азот оксидтерінің шығымы газбен салыстырғанда жоғары, бірақ
көмірдікінен аз болады. Мұнайды (мазутты) жаққанда әр түрлі элементтер
оксидтері түзіледі: V2O5, NiO, MnO2, Al2O3, Fe2O3, SiO2, MgO, олардың ішінде
I және II қауіптілік класына жататындар бар (3 кесте). Өте қауіпті
канцерогенді зат – бенз(а)пиреннің де шығымы салыстырмалы жоғары
болады.
Көмір жағатын ЖЭС-да күл үйінділері үлкен территорияларды алып,
атмосфераны тұрақты ластағыштар көзі болады. Сұйық отынды пайдалануда
күлді үйіп жинау мәселесі туындамайды. Бірақ мазуттың бағасы қымбат.
Д.И.Менделеев айтқандай: «Мұнайды жағу – ақшаны жағу».
ЖЭС-да мұнайды жағу тек қасында жоғары құатты мұнайөндеуші зауыт
орналасқанда ғана тиімді болады.
3 кесте - Мазут жанғанда түзілетін күл құрамы
Зат
% мөлшері
Қауіптілік класы
V2 O5
30-36
I
NiO
8-10
I
MoO2
1
II
PbO2
0.5
I
Cr2O3
0.5-1
I
ZnO
0.5-2.5
II
Al2O3
10
IV
Fe2 O3
3-10
IV
MgO
1-3
III
SiO2
10
IV
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Табиғи газ.
Энергоресурстардың жалпы көлемінде оны тұтыну үлесі 48% құрайды.
Тек энергияны өндіруде газ үлесі 60% құрайды. Оны жағу экологиялық
жағынан таза, қатты заттар бөлінбейді, күкірт оксидінің шығындары өте аз
(тек Астрахан мен Орынбор қорларының газында күкірттілігі жоғары). Табиғи
газды пайдаланғанда азот оксидтерінің мөлшері көмірге қарағанда 10 есе аз,
ал мазутпен салыстырғанда -1,3 есе аз.
Отынның негізгі түрлерін жаққанда
басқа да зиянды заттектер
шығарылады (4 кесте).
4 кесте - Қазан ошақтарында отынды жаққанда зиянды қосылыстардың
шығымы (Касимов Н.С., Курбатова А.С., Башкин В.Н. бойынша, 2004 ж.)
Зиянды қосылыстар

SO2
SO3
H2S
NOx
HCN
NH3
HCl
Формальдегид
Органикалық заттар
Сірке қышқылы
Шаң
Фтор қосылыстары

Зиянды қосылыстар шығымы, кг/т ш.о.
Мұнай, мазут
Көмір,
Табиғи немесе
Q=10000ккал/кг
Q=7000ккал/кг
өнеркәсіптік газ,
Q=9000ккал/кг
14
20
0,39
0,7
1
0,031
<1
0,08
<0,7
4,9
4
6,55
<0,7
<1
0
0,7
1
0,28
<0,7
1
0,28
0,7
1
0,85
3,5
10
1,37
10,5
15
1,25
0,7
100
0,08
0
0,2
0

Экономиканың ең маңызды саласы - энергетика қоршаған ортаның ең
ірі ластағышы болып табылады. Жылуэнергетика кешенінің өндірістері
атмосфераға барлық зиянды заттектердің жартысын шығарады. Электр
энергетика
шаруашылық комплекстің барлық салаларының ішінде
атмосфералық ауаға стационарлы көздерден шығаратын зиянды заттектердің
көлемі бойынша бірінші орынға ие және көшет газдарының жалпы көлемінің
70% құрайды. Жылу энергетика объектілері әдетте қалаларда немесе олардың
маңайында орналасып, шығарындылардың теріс әсерін күшейтеді.
1991-1995 жылдары ТМД кұрылған кезде
әрбір республиканың
өнеркәсіп объектілерінде тоқырау кезеңі байқалды. Сәйкесінше электр
энергиясын өндіру көлемі азайып, зиянды заттектердің де шығарылу мөлшері
жылына 600-800 мың тоннаға азайды. Қазіргі кезде өнеркәсіптер дағдарыстан
бірте-бірте шығуына байланысты, сонымен қатар кей біреулері табиғи газға
көшуіне байланысты атмосфераға ластаушы заттектердің меншікті және
жалпы шығарындылардың азаюын қамтамасыздандырды. Мысалы, 2000 ж.
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электр энергетика объектілерінің жалпы шығарындылары 3857,27 мың
тоннаға (9,4%) азайды.
Профессор А. М. Алпатовтың есептеулері бойынша, уытты металдар
шығарындылары бойынша жылуэнергетика әлемдегі металл өндірісін көп
озып кетті (кесте 5).
ЖЭС және көшет эффекті.
Академик Л.А.Мелентьев бойынша, электр энергияның ¾ бөлігін
беретін ЖЭС-дың пайдалы әсер коэффициенті (ПӘК) ≤ 36% құрайды.
Тұтынушыда күн энергиясының ≥ 25% жоғалады. Қорытындылағанда, бүгін
табиғи энергетикалық ресурстардағы энергияның 1/5 бөлігі ғана пайдаға
асырылады. Яғни бір калорияны пайдаланған кезде жылудың 3-4 калориясы
қоршаған ортаға электр стансаларының қондырғыларын суытатын сумен не
ауамен шығарылады. Бастапқы отындағы энергияның ≤ 10% атмосфераға
шығарылатын түтін газдарымен кетеді. Осы себептен ЖЭС энергиясының
бөлігі күн радиациясымен келетін жылуға қосылып, планетаның жылулық
ластануына елеулі үлес қосады.
5 кесте - Көміртекті отын жанғанда металдардың бөлінуі
Әлем өндірісі,
Отынды жағу,
Металл
мың т/жыл
мың т/жыл
As
40
255
U
30
204
Ni
400
357
Co
13
153
Pb
2800
51
Cd
13
2,6
Ag
8
1,0
Негізгі көшет газдарына көміртегі диоксиді (СО 2) жатады. Таза
көміртектің 1 тоннасын жаққанда атмосфераға 3,7 т СО2 келіп түседі. XIX
ғасырдың аяғында СО2 мөлшері атмосфераның жалпы көлемінен 0,029%
құрады. Соңғы 100 жылда атмосфераға отынды жағу нәтижесінде ≥400
млрд.т. СО2 келіп түсті. Ормандарды шабу және отынды жағу атмосферадағы
СО2 мөлшерінің өсімдіктерге қажетті мөлшерден жоғарылауына әкелді, яғни
бұл газдың атмосферадағы шоғырлануы соңғы 100 жылдықта 15%-ға
жоғарылады. СО2 мөлшері әсіресе ірі қалалар атмосферасында жылдам өсуде.
Күкірт оксидтері ауадағы су буымен әрекеттесіп, күкірт және күккіртті
қышқылдардың тамшыларын түзеді. Бұл тамшылар ауада тұман тамшылары
түрінде қалқып жүреді де жерге жаңбыр не қар түрінде келіп түседі (6 кесте).
Нәтижесінде
суаттар
мен
топырақ
қышқылданып,
судағы
организмдердің өлуіне, топырақ фаунасының бұзылуына, ормандар күйінің
нашарлауына және кеуіп қалуына әкеледі. Ауыл шаруашылық өнімдер сапасы
да нашарлайды. Мұнымен қатар, кейбір ғалымдардың пікірлері бойынша,
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атмосфераға келіп түсетін SO2 көшет эффектін азайтады. Яғни көміртегі
диоксиді химиялық түрлендірулерден кейін конденсациялау ядросына
айналып,
бұлттылықтың
жоғары
шекарасының
тығыздығы
мен
шағылдырғыштық қабілетін жоғарлатады. Бұл атмосфераға күн сәулесі
жылуы түсуін азайтып, сәйкесінше температурасын төмендетеді. Яғни SO2,
NOx қышқыл газдарын атмосфераға түсуін болдырмау, сәйкесінше
қышқылдық жаңбырларды болдырмау көшет эффектінің күшеюіне әкелуі
мүмкін.
6 кесте - Табиғи отынды жаққанда SO2 / H2SO4 шығарындылары, млн.т.
Жылдар 1980
1990
1995
2000
2010
Региондар
Еуропа
59 / 88
42 / 63
31 / 51
26 / 39
18 / 27
АҚШ

24 / 36

20 / 30

16 / 24

15 / 22

14 / 21

Азия

15 / 22

34 / 51

40 / 60

53 / 79

79 / 118

Қатты отын жанған кезде оның құрамындағы минералды заттар күрделі
физика-химиялық реакциялар нәтижесінде күл мен қожды түзеді. Күл – көмір
минералдарының жануы кезінде термиялық өңдеу нәтижесінде түзілетін ұнтақ
тәрізді қалдық. Күлдің құрамында
әр түрлі металдар мен табиғи
радионуклидтар болады. Көмір жанғанда түзілетін күлдің құрамындағы
металдардың мөлшері жер қойнауынан өндірілетін металдар мөлшерінен
жоғары болады. Мысалы, күл құрамындағы магний мөлшері 1,5 есе жоғары,
молибден – 3 есе, уран мен титан -10 есе, алюминий, йод, кобальт – 15 есе,
сынап – 50 есе, ванадий, стронций, вериллий, цирконий – бірнеше жүз есе,
галлий мен германий – 1000 есе. Көмірге қарағанда экологиялық жағынан
тазалығы жоғарырақ мазуттың құрамында да қауіптілік класы жоғары
болатын заттардың үлкен мөлшерлері болады. Органикалық отынды жағу
ұшатын күлдің көп мөлшерде шығарылуына әкеліп, атмосфераның
шаңдануын қамтамасыздандырады да, жер бетіндегі күн сәулесінен түсетін
радиация деңгейін азайтады.
Қоршаған ортаны қатты ластайтын заттарға күлқож үйінділері мен
ЖЭС-дың ақаба сулары жатады.
Ресей ЖЭС-да қатты отындарды жағу кезінде түзілетін күлдің мөлшері
жылына ≥ 100 млн.т. құрайды. Ірі ЖЭС-да күлді үлкен арақашықтықта
орналасқан күл үйінділеріне апарып төгеді. Күл үйінділері үшін жердің ≥300
км2 бөлінген. Жалпы жылуэнергетика объектілерінен үйінділерге 1,2 млрд.т.
күл мен қож жиналды. Көптеген күлқож үйінділері жер астындағы суларды
уытты заттармен ластайды. Үйінділер орны 7-12 жыл аралығында ауыл
шаруашылығында пайдалануға жарамсыз болады.
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Суаттардың химиялық және жылулық ластануы. Электр энергетикасы
жалпы өнеркәсіптік суды пайдалану көлемінің 70% және елдің суды тұтыну
көлемінің 20% пайдаланады. Табиғи су объектілеріне ақаба суларымен бірге
ластағыш заттектер түседі: мұнай өнімдері, хлоридтер, сульфаттар, ауыр
металдар тұздары, өзгеше заттар (күкіртті сутек, капролактам, формальдегид).
Химиялық ластанумен қатар энергетика қондырғылары суаттардың жылулық
ластануына да әкеледі. ЖЭС-тар аса қыздырылған бумен турбиналарды
айналдырып энергияны алады. Істеп шыққан буды сумен салқындату қажет.
Көмірді пайдаланатын ЖЭС-да турбиналарды салқындату үшін отындағы
энергияның 60% шығынданады (1 сурет). Осы себептен ЖЭС-тан табиғи
суатқа температурасы кірер судан 8-12 0С-ге жоғары тасталатын судың ағыны
шығады. Жылы су суатқа тасталғанда онда ауданы үлкен қыздыру зонасы
пайда болады. Суаттың температурасы 20 0С болса, қыздыру зонасында ол 2832 0С-ға дейін жетуі мүмкін. Суат температурасының жоғарылауы оның
табиғи гидротермиялық режимінің бұзылуына әкеледі. Нәтижесінде судың
«гүлдену» процесі жүреді, газдардың суда ерігіштігі азаяды (балықтар үшін
қауіпті), судың физикалық қасиеттері өзгереді, химиялық және биологиялық
процестері жылдамдатылады. Қыздыру зонасында судың мөлдірлігі азайып,
рН мәні жоғарылайды, оңай тотығатын заттардың ыдырау жылдамдығы
артып, мұндай суда фотосинтез жылдамдығы азаяды. Су температурасын
жоғарылату тірі организмдердің уытты заттарға қабілеттілігін арттырады.
Соңғы жылдары ақаба суларды тазалау жағдайы өте қанағатсыз
жағдайда: суаттарға тасталатын судың тек 12%-ғана нормативтер бойынша
тазаланады.
2.4 Гидроэнергетика және оның қоршаған ортаға әсері
ТМД елдері мөлшері 3,94 трлн кВт ∙ сағ/жыл су ресурстарына бай.
Оның ішінде экономикалық потенциал 1,09 трлн
кВт ∙ сағ/жыл
құрайды. Қазіргі кезде игерілген гидропотенциал 20% тең.
Гидроэнергетиканың
тиімділігін
арттыру
үшін
гидроэлектрстансаларының
каскадтары
салынады.
Ресей
гидроэнергетикасының негізін қуаты 100 МВт 40 ГЭС құрайды. Әлемдегі ең
қуатты 12 ГЭС-тің Ресейде Енисей өзенінің бойында Саяно-Шушенск (6400
МВт) және Красноярск (6000 МВт) ГЭСтары орналасқан; Ангара өзенінде Братск (4500 МВт) және Усть-Илим (3840 МВт) ГЭСтары. Волга өзені
бойында ірі ГЭСтар салынған: Волгоград (2540 МВт), Волжск (2300 МВт),
Чебоксар (1370 МВт), Саратов (1360 МВт).
Қазақстанның қуатты гидроэлектр стансаларына Екібастұз МАЭС -1
(4000 МВт), МАЭС -2 (1000 МВт), Жамбыл МАЭС (1230 МВт), Бухтарма (675
МВТ), Қарағанды МАЭС -2 (608 МВТ) жатады.
ГЭС-да өндірілген электр энергиясының бағасы салыстырмалы арзан,
энергожүйелерінің шыңдық жүктемелерін орындауда ГЭСдың рөлі ерекше.
ГЭСды пайдалану қоршаған ортаның химиялық ластануын болдырмайды,
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ГЭС су қоймаларын суару, балық аулау, сумен қамтамасыздандыру
мақсаттарында пайдалануға болады. Гидротүйіндер көптеген аудандарда
көктемгі тасқындар қауіптілігін жояды. Мұнымен қатар, ГЭСды салу және
пайдалану көптеген күрделі экологиялық мәселелерді тұындатады:
1) ГЭСдың су қоймаларын салу үшін жердің үлкен аудандары бөлінеді.
2) Ірі су қоймалар климаттық жағдайларға әсер етеді. Мысалы,
Красноярск ГЭСінен жүздеген километр төмен орналасқан Енисей өзені
аңғарын қыста қою мұздай тұман басады. Оның себебі: турбиналар арқылы су
қоймасының салыстырмалы жылы суларының тасталуы.
3) Тау өзендерінде судың үлкен көлемдерінің жиналуы жер қыртысы
блоктарының онсыз да тұрақсыз тепе-теңдігін бұзады. Нәтижесінде, ірі
гидротүйіндер аудандарында жиі жер сілкіністері болады.
4)
Жазық өзендерде пайда болатын су қоймалары сулардың алмасу
жылдамдығын қатты баяулатады. Мысалы, бұрын Волга өзені сулары 30-40
күнде толық алмасса, су қоймалары каскады салынғаннан бері алмасуға 3-4
есе көп уақыт қажет.
5) ГЭС плотиналары балықтардың уылдырық шашу жолына тосқауыл
болады. Осы себептен балықтардың бағалы түрлерінің саны күрт азайды.
Қазіргі кезде бұл мәселені шешетін қымбат балық өту жолдары салынып,
балықты көтергіш құрылғылар орнатылады.
2.5 Атмосфера мен биосфераның негізгі химиялық ластанулары
Атмосфераны ластағыш заттарды табиғи және антропогендіге бөледі.
Табиғи қоспалар табиғатта өтетін процестерге байланысты, ал
антропогенді қоспалар шаруашылық, әскери немесе адамның басқа ісәрекетінен туындайды. Табиғи көздері қоспаларынан пайда болатын
атмосфераның ластану деңгейі фондық ластану деп аталады.
Антропогенді ластанулар қоспаларының түрі көп және оларды шығару
көздері де көп.
Атмосфераға қоспалар қатты және сұйық бөлшектер, газ және бу
түрінде түседі. Газдар мен бу ауамен қоспалар түзеді, ал қатты және сұйық
бөлшектер – аэрозольдерді (дисперстік жүйелерді). Аэрозольдер былай
бөлінеді: шаң (бөлшектер мөлшері >1 мкм), түтін ( қатты бөлшектер мөлшері
< 1 мкм) және тұман (сұйық бөлшектер мөлшері < 10 мкм). Шаң, өз кезегінде,
ірі дисперсті (бөлшектер мөлшері >50 мкм), орташа дисперсті (50-100 мкм)
және ұсақ дисперсті (< 10 мкм) болады. Мөлшеріне байланысты сұйық
бөлшектер аса жұқа тұман (≤0,5 мкм), жұқа дисперсті тұман (0,5 -3 мкм),
дөрекі дисперсті тұман (3-10 мкм) және шашыранды су тамшыларына (>10
мкм) бөлінеді.
Массалық шығарылуы бойынша шығарындылар 6 топқа бөлінеді
(т/тәул): 0,01; 0,01 - 0,1; 0,1 – 1,0; 1,0 – 10,0 ; 10 – 100; > 100.
Әсер ету механизмі бойынша өнеркәсіптік ластағыш заттарды келесідей
жіктейді:
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1) механикалық
- ауадағы шаң, қатты бөлшектер және су мен
топырақтың әр түрлі қоспалары;
2) химиялық – қоршаған ортамен әрекеттесетін , атмосфераға және
гидросфераға түсетін әр түрлі газ тәрізді, сұйық және қатты химиялық
қосылыстар мен элементтер;
3) биологиялық - тірі табиғатқа және адамға
зиян келтіретін
организмдердің түрлері.
Қоршаған ортаны ластайтын көздердің жіктелуі:
- шоғырланған (нүктелік)
(түтін және вентиляция мұржалары,
шахталар ж.т.б.) және шоғырланбаған (цехтар шамдары, жақын орналасқан
мұржалар қатарлары, ашық қоймалар ж.т.б.).
- үздіксіз әсерлі және мерзімдік әсерлі;
1) қоршаған ортаның белгілі әсеріне байланысты ластанулар тұрақты
және табиғат әсерінен ыдырайтындар (тұрақты емес).
Биосфераның негізгі ластағыштары:
1) Көміртегі диоксиді (СО2) – ең көп мөлшерлі антропогенді ластағыш.
Бұл түссіз газ, қышқылды иісі мен дәмі бар, көміртектің толық тотығуының
өнімі (көмір, мұнай, газды жағу). Атмосфераға келіп түсетін СО 2 бөлігі
фотосинтез процесіне, ал артық бөлігі - парник эффектінің түзілуіне
қатысады.
2) Көміртегі монооксиді (СО) – тұншықтырғыш газ, түсі, иісі, дәмі жоқ,
көміртекті отынның толық жанбауынан (оттектің жетіспеушілігінде) және
төменгі температурада түзіледі. Өкпеге түсіп, қан гемоглобинімен берік
қосылыстарды түзеді, оттектің қанға түсуін блокадалайды. Максималды
реттік ШРК(СО)=5 мг/м3, орташа тәуіліктік ШРК =3 мг/м3. 14 мг/м3
концентрациясында инфаркт миокардтан өлу мүмкіндігі артады.
3) Күкірт диоксиді (SO2) құрамында күкірті бар отындарды жаққанда,
оттектің қатысында күкіртті рудаларды жоғары температурада өңдеу кезінде
түзіледі. Қышқылды жаңбырларды түзеді. Адам организміне ұзақ уақыт әсер
ету өқпенің ісінуіне, жүрек жұмысының нашарлауына, қан айналуы
бұзылуына әкеледі. Максималды реттік ШРК(SO 2)=0,5 мг/м3, орташа
тәуіліктік ШРК =0,05 мг/м3.
4) Азот оксидтері NOх (NO және NO2). Ауа қатысуымен жану
процестерінің барлығында NO түзіледі де NO 2-ге деін тез тотығады. NO2 –
жағымсыз иісі бар қызыл-ақ түсті газ, адамның шырышты қабығына қатты
әсер етеді. Өнеркәсібі мен энергетикасы қатты дамыған қалаларда қызылқоңыр түсті смог тұғызады. Максималды реттік ШРК(NO 2)=0,085 мг/м3,
орташа тәуіліктік ШРК =0,04 мг/м3. ≥ 0,15 мг/м3 концентрацияларында тыныс
алу органдарының ауруларына әкеледі.
5) Озон (О3) – құрғақ шөптің иісіндей ерекше иісі бар газ. Атмосфераны
ластағыштардың ең уыттысы (қауіптіліктің I класы), NO 2 және ұшатын
органикалық қосылыстардың қатысымен озон фотохимиялық процестер
нәтижесінде атмосфераның төменгі қабатында (тропосферада) түзіледі.
Озонның түзілу нәтижесінде жүздеген химиялық заттардан тұратын смог
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пайда болады. Максималды реттік ШРК(O 3)=0,16 мг/м3, орташа тәуіліктік
ШРК =0,03 мг/м3.
6) Мұнай – органикалық агрессивті сұйықтық, планктон организмдері
мен балықтың өлуіне, зарарлы экологиялық зардаптарға әкеледі.
7) Қорғасын – бензин қоспасы. Тірі ағзалардағы заттардың алмасуына
және фермент жүйелеріне әсер етеді.
8) Сынап – тамақ тағамдарының зиянды ластаушыларының бірі.
Организмде жиналуы жүйке жүйесіне зиянды әсер етеді.
9) Фосфаттар – ЖЭС-да су дайындау қондырғыларында қақ және
коррозия ингибиторлары ретінде, ал ауыл шаруашылығында – тынайтқыштар
ретінде қолданылады. Өзендер мен көлдердің негізгі ластаушыларының бірі.
10) Пестицидтар - тынайтқыштар ретінде қолданылады. Канцерогенді
уытты заттар, балықтар мен судағы әр түрлі тірі организмдерді өлтіреді.
11) Радиация – мөлшері рауалыдан жоғары болған жағдайда
генетикалық мутациялар мен онкологиялық ауруларға әкеледі.
2.6 Экологиялық нормалау
Қоршаған ортаға эмиссиялар нормативтерін анықтау әдістемесі ҚР-ның
2007 ж. 9 қантарында Экологиялық кодекстің 17 баптың 29 тармақшасы мен
28 баптың 4-ші тармағында қабылданған. Әдістемеде қоршаған ортаға
эмиссиялар нормативтерін анықтаудың есептік әдістеріне талаптар қойылған.
Есептеу әдісімен әртүрлі орталарға эмиссиялар нормативтері
анықталады, оның ішінде ластағыш заттардың атмосфераға стационарлық
көздерден шығарындылар, су объектілеріне ластағыш заттарды тастау, өндіріс
пен пайдалану қалдықтарын орналастыру, рауалы физикалық шекті рауалы
нормативтері.
ЖЭС шығарындыларын нормалау мақсаты – ЖЭС-дың ауа бассейніне
қолайсыз әсерін шекті рауалы шығарындылар (ШРШ) мөлшері арқылы
шектеу. Оларды санитарлы-гигиеналық нормативтердің сақталуын, ШРШ,
УКШ (уақытша келісілген шығарындылар) деңгейіне жетудің жобаграфиктерді
орнатуын,
сонымен
қатар
әрбір
қазандық
үшін
шығарындылардың технологиялық нормаларын қамтамасыздандыратын
бақылау (г/с) және жылдыққа(т/жыл) бөледі.
Экологиялық нормалау – қоршаған ортаға шекті рауалы әсер
нормаларын (экологиялық регламенттер, экологиялық нормативтер)
белгілеуге бағытталған ғылыми, құқықтық, әкімшілік және басқалай қызмет.
Бұл орайда осы нормалар сақталған жағдайда экожүйелер тозбайды,
биологиялық әралуандылық пен халықтың экологиялық қауіпсіздігі
сақталады.
Экологиялық сапа нормативтері – экологиялық регламенттер негізінде
есептелген және құқықтық статус алған антропогендік жүктеме шамасы.
Ғылым технологиясы мен экономиканың даму деңгейіне орайлас уақытша
сипатта болады.
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Экологиялық сапа нормативтері зиянды әсер тигізетін көздерге олардың
қызметтерін белгілі шектік шамадан аспауын талап етіп, белгіленеді.
Кәсіпорындардың және басқалардың зиянды заттектер шығарындылары мен
төгінділерін, микроорганизмдерді, биологиялық заттектерді қоршаған ортаға
жібергенде атмосфералық ауаның, суың, топырақтың ластану дәрежін
бақылауды іс жүзінде осы нормативтер тобы арқылы өткізеді. Шекті рауалы
концентрация (ШРК) нормативін пайдалану арқылы қоршаған табиғи ортаның
экологиялық және санитарлы-гигиеналық жағдайына баға беріледі.
Атмосфералық ауа ластануының шекті рауалы концентрация (ШРК)
түсінігі Советтер Одағы кезінде енгізілген. Атмосфералық ластану
зияндылығының негізгі критерийлерін 1949 ж. проф. Рязанов В. А.
тұжырымдады:
1) Рауалы деп адамға тура немесе жанама зиянды әсер етпейтін, оның
жұмысқа қабілеттілігін төмендетпейтін, көңіл-күйіне әсер етпейтін ғана
заттың концентрациясы саналады.
2) Қолайлы емес кезең және зерттелетін концентрацияның мүмкін
еместігінің дәлелі болып зиянды заттарға үйрену саналады.
3) Халықтың тұрмысына, өсімдіктерге, климатқа, атмосфераның
мөлдірлігіне қолайсыз әсер ететін зиянды заттардың концентрациялары
мүмкін емес деп саналады.
Ауаны ластайтын әрбір зат үшін 2 норматив орнатылған: реттік және
орташа тәуліктік шекті рауалы концентрация.
Максималды реттік ШРК адамға уақыттың қысқа аралығында (<20
мин) атмосфералық ластанулардың әсерінен рефлекторлық реакцияларды
ескерту үшін белгіленген (иісті білу, көздің сәулеленуге сезімталдығы, бас
миының биоэлектрлік белсенділігінің өзгеруі ж.т.б.).
Максималды орташа тәуліктік ШРК – олардың канцерогенді, жалпы
уытты, мутагенді әсерін белгілеу үшін белгіленген.
Атмосфераға шығарылатын әрбір зиянды зат үшін келесі шарт
орындалуы міндетті:
Сі
≤ 1,
ШРКі
мұнда Сi – зиянды заттың жер бетіндегі концентрациясы, мг/м3.
Тек орташа тәуіліктік концентрациялары ғана белгіленген заттар үшін
(ШРКо.т.) максималды реттік ШРКм.р. мәндері келесі жұықталған қатынастан
табылады:
ШРК м.р. =10 ШРКо.т.
Атмосферада әсері бір бағытты бірнеше зиянды заттар болғанда
олардың жер бетіндегі концентрациялары (Сi) келесі шартты қанағаттандыруы
қажет:
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С1
ШРК1і

+

С2
ШРК2

+ … +

Сі
ШРКі

≤1

Ластағыш көздердің зиянды әсерін бақылауға, оның әрекетін реттеуге
келесі регламенттер енгізілді:
1) Ауа үшін шекті рауалы шығарынды (ШРШ, г/сағ немесе т/жылына).
2) Су үшін шекті рауалы төгінді (ШРТ, г/сағ немесе т/жылына).
3) УКШ – уақытша келісілген шығарынды.
4) ШАҚӘЕД – шамамен алынған қауіпсіз әсер ету деңгейлері.
Бұл көрсеткіштер кәсіпорынның белгілі уақыт ішінде қоршаған ортаға
тигізетін әсерлі жүктемелерін сипаттайды, олар міндетті түрде кәсіпорынның
экологиялық төлқұжатына (немесе осы тәрізді басқа да төлқұжаттарға) кіреді.
ШРК –организмге не олардың қауымдастықтарына әсер еткенде оларға
мазасыздық пен денсаулығына қатер туғызбайтын және жоятындай ықпал
жасамайтын зиянды агенттің ең көп мөлшері.
ШРТ – бақылау пунктіндегі судың сапасын қамтамасыз ету мақсатында
белгілі су объектісінде, кесімді уақыт ішінде, бекітілген режим бойынша
барынша жоғары рауалы жіберілімді ақаба судағы заттек массасы.
ШРШ – жермен астасқан ауа қабатындағы негізден не негіздер тобынан
түскен ластағыш заттектің мөлшері тұрғындарға, жануарлар дүниесі мен
өсімдіктер әлеміне арналған сапа нормативінен аспайтындай етіп белгіленген
ғылыми-техникалық норматив.
ШРШ мен ШРТ нормативтерін құрастыру қағидалары Қазақстан
Республикасының «Қоршаған ортаны қорғау» заңында қамтылған.
3 Ауа бассейнін ЖЭС шығарындыларынан ластануын азайту
Қоршаған ортаны, оның ішінде атмосфералық ауаны, зиянды
шығарындылардан қорғаудың негізгі бағыты – аз қалдықты және қалдықсыз
технологиялық процестерді өңдеу.
Атмосфераға зиянды заттар мөлшерін
азайту мәселесін ЖЭС-да екі әдіспен шешеді: зиянды заттардың қазанда
түзілуін азайтудың технологиялық әдістерін экологиялық жетілдіру және
шаң-газды тазалау қондырғыларын орнату арқылы.
Күкіртті қосылыстардың атмосфераға шығарылуын азайтуды 3
бағыт бойынша жүргізеді:
- аз күкіртті газды алу мақсатымен отынды жағу алдында ЖЭС-та
өңдеу;
- мұнай отынын мұнай өндеуші зауыттарда күкірттен тазалау;
- отынның жану өнімдері - түтін газдарын - SOх-тен тазалау.
Бірінші бағыт бойынша тазалаудың келесі әдістері қолданылады:
а) Күкіртті қатты отыннан бөліп алу. Қатты отында күкірттің 3
модификациясы болады: колчедан FeS2 түрінде, отынның органикалық
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массасының молекулалары құрамына кіретін күкірт және сульфат түріндегі
күкірт.
Көмірді жай байыту нәтижесінде тек колчедандық күкіртті бөліп алуға
болады (оның тығыздығы ρ=5 т/м3, көмірдің ρ=2 т/м3). Бұл әдіс көмірдегі
колчеданның үлкен мөлшерлерінде ғана тиімді болады.
Көмірден колчедандық және органикалық күкіртті бөліп алу үшін
гидротермиялық күкіртсіздендіруді қолдануға болады. Мұнда ұнтақталған
отынды 1,75 МПа қысымда және 300 0С температурада натрий және калий
гидроксидтері ерітінділерімен өңдейді. Осыдан шығатын аз күкіртті көмірді
сұйықтықтан айналмалы айырғыш арқылы бөліп, кептіреді. Ал түзілетін H2Sтан элементарлы күкіртті бөліп алады.
б) Қайнайтын қабат технологиясы. Бұл әдістің қағидасы келесі:
ұсақталған отын мен SO2-ні байланыстыратын сорбент (СаСО 3) ошаққа
жіберіледі. Отын 800-900 0С-де
күл немесе кварц құмынан түзілген
қайнайтын қабатта жанады. Ошақтан шығатын күл, сорбент және отын
бөлшектері циклонда ұсталып, ары қарай «ошақ-циклон-ошақ» контуры
бойымен бірнеше рет айналады. Жанудың төменгі температураларында күл
ыдырамайды және қож түзілмейді, мұнымен қатар NO x түзілмейді. Қайнайтын
қабатқа жіберілетін әктас ыдырап (СаСО 3 → СаО + СО2 ↑), кеуектер пайда
болады. Бұл кеуектерге SO2 еніп, кальций оксидімен әрекеттеседі:
СаО + SO2 → СаSO3.
Бұл әдісті қатты, сұйық және газ отындарында қолдануға болады,
отынның күкірттен тазалану дәрежесі 90 % құрайды.
Күкіртті сіңіріп алған отынның бөлігі пневмокөлікпен регенерацияға
жіберіледі. Мұнда келесі реакция өтеді:
3CaSO4 + CaS → 4 SO2 + 4 CaO.
Регенерацияланған СаО қайтадан қазан ошағына жіберіледі.
Қайнайтын қабат технологияларының дамуы сапасы төмен, күлділігі
жоғары отынның қазандар жүктемелері өзгеруінің кең диапазонында газ
немесе сұйық отынды қолданусыз тиімді жануын қамтамасыздандыруға,
сонымен қатар күкірт, азот оксидтері мен ұшпа күл шығарындыларын
максималды азайтуға бағытталған.
в) Сұйық отыннан күкіртті бөліп алу. Жағатын отынның күкірттілігін
жоғары температураларда тотықтырғыштарды қолдану арқылы (газдандыру)
немесе оларды қолданусыз (пиролиз) азайтуға болады.
Газдандыру жоғары температураларда (900-1300 0С) оттектің шектеулі
мөлшерінің қатысында жүргізіледі:
𝑛
𝑚
𝐶𝑛 𝐻𝑚 + O2 → Cn1Hm2 + n2 CO + 1 𝐻2 ,
2
2
мұнда m1+m2= m; n1+n2=n.
Реакция нәтижесінде жанғыш компоненттері метан және оның
гомологтары, көміртек оксиді мен сутек болатын газ түзіледі. Отынның
күкіртінен күкіртті сутек (Н2S) түзіледі. Ол күкірт диоксидіне қарағанда
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белсендірек болады және жанғыш газ ошаққа түсер алдында одан Н2S бөліп
алады.
Отынды комплексті энерготехнологиялық пайдалануда одан шикі зат
пен таза энергетикалық отынды алу, мазутты термиялық ыдырату міндеттері
қойылады. Мұнда қатты өнімнің (мұнай коксы) газдандырылуымен жоғары
температуралық пиролизді қолдануға болады.
Мазуттың пиролизін 700-1000
0
С-де тотықтырғыштың қатысуысыз жүргізеді. Шашыратылған мазут
қозғалатын
немесе
қозғалмайтын
жылутасығышпен
контактілейді.
Жылутасығыш ретінде ұақ түйіршек түріндегі немесе шаң тәрізді қатты
заттар (кварцит, мұнай коксы, қож, тұздар балқымалары) қолданылады.
Мұнай құрамындағы күкірт күрделі полигетероциклді қосылыстар
түрінде болады. Бұл қосылыстар химиялық жағынан белсенді емес және
жоғары температураларға төзімді, қышқылдар мен сілтілердің әсерінен
бұзылмайды. Отынды жаққанға дейін құрамындағы күкіртті бөліп алу үшін
оған жоғары температуралардың әсерін тигізеді немесе бұл процесті
химиялық заттардың әсерімен байланыстырады.
Мұнай өңдеуші зауыттарда мұнайды өңдеген кезде жеңіл фракцияларға
күкірттің аз ғана мөлшері айналады, ал күкіртті қосылыстардың негізгі бөлігі
(70-90 %) жоғары қайнайтын фракциялар мен мазут құрамына кіретін қалдық
өнімдерде концентрленеді.
Азот оксидтерінің отындағы мөлшерін азайту.
NOx газының түзілу қарқындылығы алаудағы оттектің концентрациясы
мен температуралық деңгейімен анықталады. Жағу процесін арнайы
ұйымдастыру арқылы жану кезінде түзілетін азот оксидтерінің мөлшерін
азайтуға болады. Іс жүзінде азот оксидтерінің мөлшерін азайтуда келесі
әдістер қолданылады:
а) Ошақта тепературалық деңгейді төмендету үшін биіктігі бойынша
бірнеше яруспен көп оттық орнату. Құрамында азот болмайтын табиғи газды
жағатын қазандар үшін тиімді.
ә) Түтін газдарын рециркуляциялау жану ядросында жоғары
температурасы бар газ-мазутты қазандарда іске асырылады. Әдістің тиімділігі
рециркуляциялаушы газдардың саны мен температурасына және газдарды
ошаққа енгізудің ұйымдастырылуына байланысты.
б) NOx шығарындыларын ылғалды немесе буды ошаққа бүркіп енгізу
арқылы азайту. Орындалуы оңай, реттелуі жеңіл және капиталды шығындары
аз. Газ-мазутты қазандарда бұл әдіс NOx шығарындыларын 20-30%-ға
азайтуға мүмкіндік береді.
в) Отынды сатылы жіберу. Екі сатылы жағу кезінде оттегі NOx
түзілуіне жетпейтіндей барлық оттықтарға ауасы жеткіліксіз отын жіберіледі
де, алаудың жоғарғы жағына толық жануы үшін мөлшері жетіспейтін ауа
жіберіледі. Үш сатылы жағу кезінде ошақтағы негізгі шаң-көмір оттықтардан
жоғарырақ жерде қосымша оттықтар орнатылады. Бұл қосымша оттықтарға
ауасы жетіспейтін отынның бөлігі жіберіледі де тотықсыздандыру зонасы
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пайда болады. Одан жоғарырақ жерінде жағу процесін аяқтау мақсатымен
үшіншілік ауаны енгізу үшін саптамаларды орналастырады.
г) Ошақта ауаның артық мөлшерін азайту отынның барлық
түрлерінде NOx шығарылуын азайтады. Бұл әдісті қолдану шегі –
шығарылатын газдарда жарым-жартылай жану өнімдерінің пайда болуы (СО,
СхН у), әкетілуде жанғыш майлар мөлшерінің артуы, қыздыру бетіндегі
қождану
қарқындылығының
артуы
және
экрандардың
жоғары
температуралық коррозиялануы.
д) Отынды алдын-ала 700 0С-ге дейін қыздыру кезінде ұшпа заттар көп
мөлшерде бөлініп, отынның құрамындағы азоты бар компоненттер азоттың
(N2) берік молекуласын түзеді. Бұл әдіс отындағы NOx шығарындыларын 2,5
есе азайтуға мүмкіндік береді.
3.1 Өнеркәсіптік шаңдарды ұстау
Түзілу механизміне байланысты өнеркәсіптік шаңдар 4 класқа бөлінеді:
1) Механикалық шаң – технологиялық процесте өнімді ұсату
нәтижесінде түзіледі.
2)
Қаттыдан газдану (возгон) – технологиялық аппараттан,
қондырғыдан өтетін газды суытқанда буының көлемдік конденсациялануы
нәтижесінде түзілетін заттар.
3) Ұшпа күл - түтін газында қалқыңқы күйіндегі отынның жанбайтын
қалдығы, жану кезінде минералды қоспалардан түзіледі.
4) Өнеркәсіптік күйе - өнеркәсіптік шығарылудың құрамына кіретін
қатты жоғары дисперсті көміртек, көмірсутектердің толық жанбауынан
немесе термиялық ыдырау кезінде түзіледі.
Қалқыңқы бөлшектерді сипаттайтын негізгі параметр – кең аралықта
өзгеретін (0,1-850 мкм) бөлшектер мөлшері. Адам үшін бөлшектердің ең
қауіпті мөлшері 0,5-5 мкм құрайды.
Атмосфераға күлдің шығарылуын алдын-алу үшін және қазандардың
түтін сорғыштарын абразивті тозудан қорғау үшін, электр стансаларында
күлді тазалау мақсатымен күлұстағыштар орнатылады. Олар механикалық
(циклондар, ортадан тепкіш скрубберлер, матадан жасалған сүзгілер ж.т.б.)
және электрлікке (электр сүзгілері) бөлінеді.
Газ шығарындыларын уытты компоненттерден тазалаудың құрғақ және
ылғал әдістері бар. Бұл әдістер циклды және циклды емес, каталиттік және
каталиттік емес болуы мүмкін.
Тазалаудың ылғал әдістерінде жұтқыш агент ретінде сұйықтық
қолданылады (су, заттардың сулы ерітінділері). Құрғақ әдістері газдың
адсорбенттер деп аталатын қатты заттармен әрекеттесуіне негізделген.
Газдарды шаңсыздандыру аппараттары 4 топқа бөлінеді.
1) Құрғақ шаңұстағыштар – ауырлық, инерция немесе ортадан тепкіш
күш әсерінен шаңның бөлінуі жүретін механикалық құрылғылар.
2) Ылғал немесе гидравликалық аппараттар – мұнда қатты бөлшектер
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сұйықтықпен ұсталады.
3) Кеуекті сүзгілер – сүзгі бетіне шаңның өте ұсақ бөлшектері отырады.
4) Электр сүзгілер – мұнда газдағы қалқыңқы бөлшектер зарядтанып,
электродтар бетіне тұнады да бұл бөлшектерді электродтардан бөліп алады.
Түтін газдарын қандай болса да әдіспен тазалау ЖЭС сұлбасын күрделі
етіп, бағасын арттырады.
3.2 ЖЭС-да күлді ұстау
Ұшпа күл – түтін газында қалқыңқы күйіндегі отынның жанбаған
қалдығы, жану кезінде минералды қоспалардан түзіледі. Негізгі
сипаттамаларына тығыздығы, дисперстілік құрамы, электрлік кедергісі,
жабысқақтығы жатады.
Көптеген отындар үшін бөлшектер тығыздығы  á´ëøåê  1900-2500 кг/м3,
орташа тығыздығы  îðò  2300 кг/м3.
Күл ұстағышты таңдауда және есептеуде бөлшектердің мөлшерлері,
яғни дисперстілік құрамы, назарға алынады.
Газдарды электрлік тазалау кезінде электр сүзгілері жұмысының
тиімділігіне меншікті электрлік кедергінің (  ) мөлшері үлкен әсер етеді.
Оның мәні бойынша газдар үш топқа бөлінеді:
1) Күл бөлшектерінің меншікті электрлік кедергісі   10 2 Îì  ì
құрайды. Мұндай қасиеттер жанбай қалған көміртектің көп мөлшері бар күлде
болады. Бұл күл «төменгі омды» деп аталады. Электрөткізгіштігі жоғары бұл
топтың күлі тұндыру электродына тигенде теріс зарядынан тез айырылып,
электродтың оң зарядын қабылдап, электродтан итеріліп, қайтадан газ
ағынына түсуі мүмкін.
2) Күл бөлшектерінң меншікті электрлік кедергісі 10 2    108 Îì  ì
құрайды. Мұндай күлдің электр сүзгілерінде ұсталып қалу дәрежесі ең жоғары
болады.
3) Күл бөлшектерінің меншікті электрлік кедергісі   108 Îì  ì құрайды.
Электрлік изоляторға жатады, электрлік кеңістікте өрістің кернеуін
төмендетеді. Бұл күл «жоғары омды» деп аталады.
Жабысқақтығы бойынша күл 4 топқа бөлінеді: жабыспайтын; аз
жабысатын; орташа жабысатын; қатты жабысатын.
Қатты жабысатын күл циклондарды, ылғал күл ұстағыштарды бітейді
және оны бункерлерден шығару оңайға түспейді.
Тазалайтын қондырғыны таңдап, тазалау жүйесін есептеу
үшін
қондырғының негізгі сипаттамаларын, тиімділігін, гидравликалық кедергісін
және өндірулігін білу қажет.
Күл ұстағыш жұмысының негізгі көрсеткіші – ұстап қалу дәрежесі:


Gкір  Gшы
Gкір
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скір  сшы
скір

,

кг/с;

мұнда Gкір – күлұстағышқа уақыт бірлігінде келіп түсетін күл мөлшері,

Gшығ – күл ұстағыштан уақыт бірлігінде шығарылатын (ұсталмаған) күл
мөлшері, кг/с;
Скір, Сшығ – күл ұстағыш кірісі мен шығысында газдағы күлдің
концентрациясы, кг/м3.
Есептеулерді жүргізу кезінде басқа мөлшерді қолдану ыңғайлырақ – күл
ұстағыштан күлдің өтіп кетуін:
Р

Gшыгыс С шыгыс

,
Gкіріс
С кіріс

 пен Р арасындағы байланыс: Р = 1-  .

Гидравликалық кедергісі (Δρ) қондырғы кірісі мен шығысында ауа
ағынының қысымдарының айырымы бойынша табылады:
Δρ = ρкір –ρшығ =

𝜀∙𝜌∙𝑉 2
2

,

мұнда ρ және V – қондырғының есептелетін қимасында ауаның
тығыздығы мен жылдамдығы,
ε – гидравликалық кедергінің коэффициенті.
Қондырғының гидравликалық кедергісі барлық жүйенің гидравликалық
қысымын есептеуде үлкен рөл атқарады.
Тазалау жүйелерінің өндірулігі бірлік уақытында жүйе арқылы ауаның
қандай мөлшері өтетінін көрсетеді (м 3/сағ).
3.3 Құрғақ шаңұстағыштар
Бұл құрылғыларға тұндырғыш камералар, инерциялық шаңұстағыштар
және циклондар жатады. Ең қарапайым құрылғылар – шаңтұндырғыш
камералар (2 сурет).

1- корпус; 2 - бункер; шаң шығаруға арналған штуцер.
2 сурет - Шаңтұндырғыш камера
Мұнда ауаөткізгіш қимасын кеңейту шаң ағынының жылдамдығын
күрт төмендетіп, нәтижесінде шаң бөлшектерінің ауырлық күш әсерінен
тұнуы жүреді. Шаңтұндырғыш камераларды шаңның ірі бөлшектерінен
тазартуда, көбіне ауаны алдын-ала тазартуда қолданады (2 сурет). Ұстап қалу
тиімділігі газдардың камерада болу уақыты мен гравитация күштерінің
әсерінен бөлшектердің өтетін ара қашықтығына тәуелді. Әдетте шаңнан
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тазарту дәрежесі  = 70-85% құрайды. Ал газдардың камерада болу уақыты
камера көлемі мен ағын жылдамдығына тәуелді болады.
Тиімді шаңұстағыштарға инерциялық аппараттар жатады. Мұнда шаң
ағыны жүру бағытын күрт өзгертеді де бұл шаң бөлшектерінің бөлінуіне
әкеледі. Инерциялық шаңұстағыштардың ішінде кеңінен қолданылатындарға
циклондар жатады. Мұнда бөлшектер газ ағынымен бірге айналып ортадан
тепкіш күштер әсерінен циклон қабырғаларда тұнады. Циклондар газ ағыны 520 м/с
жылдамдығында мөлшері 10 мкм бөлшектерді ұстау үшін
қолданылады.
Конструкциясы бойынша циклондар циклді, конустық және тура
ағындыға бөлінеді. Циклді циклон (3 сурет) екі цилиндрден тұрады: жоғарғы
жағында жанама келте құбыры (2), ал төменгі жағында – конус және шаң
жинағыш бункер (5) қосылған сыртқы цилиндр (1) және ішкі цилиндр (3).
Ішкі цилиндрдің жоғарғы жағында тазартылған ауаны әкететін құбыр
орнатылған. Шаңданған газ келте құбыры (2) арқылы жанама корпустың
ішіне келіп түседі. Мұнда корпус бойымен төмен қарай бункерға спираль
тәрізді қозғалыс жасалады. Ортадан тепкіш күштер әсерінен шаң бөлшектері
сыртқы цилиндрдің ішкі қабырғалары бойымен шаң жинағышқа түседі. Ауа
ағыны бункерде бағытын 1800-қа өзгертіп, жылдамдығын жоғалтады.
Нәтижесінде шаң бөлшектері ағыннан бөлінеді. Шаңнан босаған газ ағыны
құйын түрінде бункерден шығып, газ шығаратын түтік арқылы сыртқа
шығарылады.

1- сыртқы цилиндр; 2 - келте құбыр (патрубок);
3 - ішкі цилиндр; 4 - корпус; 5 – бункер.
3 сурет - Циклді циклон
Циклонда газдарды шаңсыздандыру эффективтілігі шаң бөлшектерінің
мөлшері 30-40 мкм болғанда 0,98 тең, 10 мкм - 0,8, 4-5 мкм – 0,6.
Циклондардың өндірулігі бірнеше жүз – ондаған мың м3/сағ диапазонын
құрайды.
Циклондардың
артықшылығы:
конструкциясының
қарапайымдылығы, габариттері үлкен емес, қозғалатын бөліктері жоқ.
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Кемшіліктеріне энергияның шығыны және шаң әсерінен аппарат
бөліктерінің үлкен абразивті тозуы жатады.
Тазартылатын газ көлемі көп болса, циклондардың батарея секілді
топтық компановкасын қолданады. Шаңданған газ жалпы коллектор арқылы
кіріп, циклонды элементтер арасында бөлінеді.
Құрғақ шаңұстағыштардың басқа да түрлері болады: ротациялық,
құйынды, радиалды. Әсер ету қағидалары бірдей, бірақ шаң ұстау жүйелері
мен ауаны жіберу әдістері әр түрлі. Ең тиімділеріне ротациялы шаңұстағыш
жатады (4 сурет).

1 – желдеткіш доңғалақ; 2 – қаптама;
3 – шаңқабылдағыш; 4 – келте құбыры (патрубок).
4 сурет - Ротациялы типті шаңұстағыш
Негізгі бөлігі - желдеткіш доңғалақ (1). Ол айналғанда шаң бөлшектері
ортадан тепкіш күштердің әсерінен қаптама (2) қабырғаларына лақтырылып,
тұнады да, шаңқабылдағышқа (3) түседі. Таза ауа келте құбыры (4) арқылы
шығарылады. Мұндай қондырғылар ПӘКі = 0,95-0,97.
Жұқа тазалауға арналған кеуекті сүзгілердің жұмысы газдарды кеуекті
қалқа арқылы сүзу процесіне негізделген. Нәтижесінде қатты бөлшектер
ұсталады да тазартылған газ кеуектен өтіп кетеді (5 сурет).

1 – корпус; 2 - кеуекті қалқа; 3 – ұсталған қатты бөлшектер.
5 сурет - Сүзу процесінің сұлбасы
Кеуекті сүзгілердің ішінде жеңді сүзгілер кеңінен қолданыс тапқан (6
сурет) . Бұл соңғы уақытта температураға және агрессивті газдардың әсеріне
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төзімді жаңа маталардың шығарылуына байланысты (мысалы, шыны
талшығы 250 0С температураға төзімді).
Сүзгі корпусы (6 сурет) - металдан жасалған шкаф, іші тік тасалармен
секцияларға бөлінген, әр қайсысында сүзгіш жеңдер тобы орналастырылған.
Жеңдердің жоғарғы жақтары жабық және сілкитін механизмге қосылған
рамаға ілінген. Астында шаңды түсіруге арналған шнекті бункер бар.
Мата сүзгілерінен кейін шаңның қалдық концентрациясы 10-50 мг/м3
құрайды. Бұл сүзгілердің тиімділігі мөлшері >0,5 мкм бөлшектері үшін 0,99
тең. Энергияның меншікті шығыны – газдың 1000 м3-не 0,3-0,6 кВт ∙ сағ.

1 – корпус;
2 – сілкитін механизм;
3 – жең;
4 – таратушы тор;
5 – жеңдерді ілгіш;
6 – бункер

6 сурет - Жеңді сүзгі
Электр сүзгілері қатты отын жағатын қуатты энергетикалық
қондырғылары бар өндірістерде қолданылады. Бұл сүзгілерде газдарды
шаңнан тазалау электр күштерінің әсерінен жүреді. Газ молекулаларының
электр разрядімен иондану процесінде (корондаушы электродтан) ондағы
бөлшектер зарядталады. Иондар шаң бөлшектерінің бетінде адсорбцияланып,
электр өрісінің әсерінен шаң бөлшектері тұндырушы электродтарға ауысады.
Коронды разряд өрісінде бөлшектердің зарядтануы екі механизм бойынша
жүреді:
1) Электр өрісінің әсерінен (бөлшектер өрістің күш сызықтары
бағытында қозғалатын иондармен бомбаланады).
2) Иондардың диффузиялануынан.
Бірінші механизм бөлшектердің мөлшері > 0,5 мкм болғанда көбірек
қолданылады, ал екіншісі - < 0,2 мкм болғанда. Диаметрі 0,2 – 0,5 мкм
бөлшектер үшін механизмдердің екеуі де тиімді.
Мөлшері > 0,5 мкм бөлшектер зарядінің максималды мәні бөлшек
диаметрінің квадратына тура пропорционал, ал < 0,2 мкм бөлшектердікі –
бөлшек диаметріне.
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Бұл қондырғылар (7 сурет) 2 бөліктен тұрады: қоректену агрегаттары
мен электр сүзгіден. Қоректену агрегаттарына жоғарлатқыш трансформатор
(2) мен кернеуді реттегіш (1) және жоғары вольтты түзеткіш (3) кіреді. Электр
сүзгісі корпусына (7) кіріс (13) және шығыс (8) келте құбырлары, ұсталған
шаңды жинайтын бункер (11), шаң шығаратын келте құбыры (12) кіреді,
Корпуста тұндырушы (9) және корондаушы (10) электродтар орналасады.
Тұндырушы электродтар құбыр немесе пластина түрінде жасалады, бір ұшы
жерге қосылады, екіншісі – түзеткіштің (3) оң полюсіне. Сым түрінде
жасалған корондаушы электродтар изоляторлар (6) арқылы жерден
оқшауланған. Оларға кабель (5) арқылы жоғары кернеулі (50-80 кВт-қа
дейін) теріс зарядталған түзетілген электр тоғы жіберіледі.

1 - кернеу реттегіш; 2 - жоғарлатқыш трансформатор; 3 - жоғары вольтты
түзеткіш; 4 – жерге қосылуы ; 5 – кабель; 6 – изоляторлар; 7 - сүзгі корпусы; 8
- шығыс келте құбыры; 9 – тұндырушы электродтар; 10 - корондаушы
электродтар; 11 – бункер; 12 - шаң шығаратын келте құбыры; 13 – кіріс келте
құбыры.
7 сурет - Электр сүзгісінің қағидалы сұлбасы
Электродтарда шаңды тұндыру әдісі бойынша электр сүзгілері құрғақ
және ылғалға бөлінеді. Құрғақ электр сүзгілерінде шаң электродтардан сілку
арқылы бөлінеді. Құрғақ аппараттардың қалыпты жұмысы тазартылатын
газдар температурасы шықтану нүктесі температурасынан жоғары болғанда
қаматамасыздандырылады.
Бұл
ылғалдың
конденсациялануы
мен
тұндырылған шаңды ылғалдандыру үшін қажет. Құрғақ аппараттарда
ылғалдың пайда болуы шаңды электродтардан бөлгенде қиындықтарға және
коррозияға әкелуі мүмкін.
Ылғал электр сүзгілерінде шаңды электродтар бетінен суландыратын
сұйықтықпен жуу арқылы кетіреді.
Мұндай камера шаңның ірі бөлшектерінен тазалануда қолданылады
(ауаны алдын-ала тазартуда көбінесе). Қуаты аз немесе орташа бу
генераторлары үшін қолданылады.
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Корпус қимасын үлкейту шаң ағынының жылдамдығы күрт төмендеп,
шаң бөлшек түрінің ауырлық күшінің әсерінен төмен түсуіне әкеледі.
Тазартылатын газ температурасы шықтану нүктесі температурасына
жақын немесе жоғары болуы қажет. Ылғал электр сүзгілерін газ ағындарынан
тұман немесе тамшы түріндегі сұйық бөлшектерді бөліп алу үшін қолдануға
болады.
Электр сүзгілер температурасы 400-450 0С газдың үлкен көлемдерін
бөлшектерінің мөлшері 0,01 – 100 мкм шаңнан тазарта алады. Энергия
шығыны газдың 1000 м3-не 0,36 – 1,8 МДж. Өрістің кернеуі жоғары және
аппараттағы газдың жылдамдығы неғұрлым аз болса, соғұрлым шаң жақсы
ұсталады. Электр сүзгілерінің эксплуатациялық шығындары электр стансаның
жалпы шығынының 3 % құрайды.
3.4 Ылғал шаңұстағыштар
Ылғал шаңұстағыштардың жұмыс істеу қағидасы инерция және броун
қозғалысының әсерінен сұйықтық тамшыларының (немесе қабықша) бетінде
шаң бөлшектерінің тұнуына негізделген.
Конструкциясы бойынша ылғал шаңұстағыштарды
бүркігіш
скрубберлер мен Вентури скрубберлеріне, сонымен қатар соққы-инерциялық,
барботажды ж.т.б. типтерге бөледі (8 сурет).

8 сурет - Ылғал шаңұстағыштардың жіктелуі
Бұл құрылғылардың өте маңызды ерекшеліктері:
- бөлшектер мөлшері < 1мкм ұсақ дисперсті шаңнан тазалау жоғары
тиімділікпен өтеді;
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- процесті жүзеге асыру қымбатқа түспейді, қалқыңқы бөлшектерді
ұстап қалу тиімділігі жоғары;
- газдардың тазартуын жоғары температураларда және көтеріңкі
ылғалдылықта, тазартылған газдар немесе ұсталған шаңның тұтану және
жарылу қауіптілігінде процесті жүргізе беру мүмкіндігі.
Скрубберлердің ішінде конструкциясының қарапайымдылығына
байланысты бос бүркігішті скрубберлер кең қолданыс тапты. Бүркігіш
скрубберлер (9 сурет) шаңданған газбен сұйықтық тамшыларының (әдетте
судың) әрекеттесуі жүретін дөңгелек қимасы бар колонна болып келеді.
Скруббер биіктігі оның 2,5 диаметрін құрайды. Қондырғы тиімділігі – 0,9.
Суландыратын сұйықтықтың меншікті шығыны газдың 1 м 3 -не 0,5 - 8 л
құрайды.

1- корпус; 2 – бүркігіштер; 3- суаратын құрылғы;
4 – тіреу торы; 5- саптама; 6 – лай жинағыш
а) Бос бүркігішті (форсункалы) ; б) Сапталған көлденең сулаумен.
9 сурет - Скрубберлер
Бос форсункалы скрубберде колонна қимасы бойымен саны 14-16-ға
жететін форсункалар жүйесі арқылы сұйықтық жіберіледі. Сапталған
скрубберде
саптамасы еңкейіңкі орнатылған көлденең
сулау жүйесі
қолданылады.
Ылғал шаңұстағыштардың ең тиімдісі - Вентури скруббері (10 сурет).
Мұнда тазартылатын газ келте құбыр (4) арқылы Вентури саптамасы (2)
деп аталатын құрылғы (2)-ге жіберіледі. Суландыру үшін саптаманың
тарылатын жері – конфузорға бүркігіш (1) арқылы су жіберіледі. Саптаманың
бұл жерінде газ жылдамдығы артады да ең тар қимасында максималды мәніне
жетеді (10-20-дан 100-150 м/с дейін). Нәтижесінде шаң бөлшектері су
тамшылары бетіне тұнады. Вентури құбырының диффузорында ылғал
газдар ағынының жылдамдығы 10-20 м/с дейін төмендейді. Ары қарай ағын
корпус (3)-ке келіп, мұнда тамшылар гравитация күштерінің әсерінен шаң
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бөлшектерімен ластанып тұнады. Тазартылған газ корпустың жоғарғы
жағынан шығарылады, ал лай төменгі жағына түседі. Вентури
скрубберлерінің тазарту эффективтілігі 0,97-0,98, судың шығыны газдың м3не 0,4-0,6 л құрайды.
Ылғал шаңұстау процесінің кемшіліктері:
- кейбір газдарды тазарту кезінде қышқылдық не сілтілік коррозия
жүруінің мүмкіндігі;
- тазартылған ылғалды газдың зауыт мұржаларынан таралу
шарттарының нашарлауы;
- қондырғыдан шығатын судың зиянды заттармен ластануы.

10 сурет – Вентури скруббері
3.5 Шығарындыларды уытты газ және бу тәрізді қоспалардан
тазалау
Тазалау әдістері 3-ке бөлінеді: абсорбциялық әдіс, адсорбциялық әдіс
және қоспаларды зиянсыздандыру.
Абсорбциялық әдіс
абсорбенттің (жұтқыштың) бір немесе бірнеше
қоспаларды жұту арқылы газ-ауа қоспасын құрама бөліктерге бөлуге
негізделген. Абсорбция физикалық (абсорбент пен жұтылатын компонент
әрекеттеспейді) және химиялыққа (абсорбент пен жұтылатын компонент
әрекеттесіп, жаңа зат түзеді) бөлінеді. Соңғысы хемосорбция деп аталады.
Хемосорбция реакцияларының көбісі экзотермиялық (жылудың бөлінуімен)
және қайтымды болады. Температураны ары қарай жоғарлату түзілген
химиялық қосылыстың ыдырап, қайтадан бастапқы компоненттердің түзілуіне
әкеледі.
Түтін газдарын тазалау әдістерін жабық (циклді) және ашыққа (циклді
емес) бөлуге болады. Циклды әдістерде адсорбент жаңғыртылып, циклға
оралады, ал бөлінген күкірт диоксиді пайдаланылады. Циклды емес әдістерде
адсорбент пен басқа заттардың жаңғыртылуы жүргізілмейді. Шығарынды
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газдарды циклды әдістермен тазалау энергоблок бағасының 30-40 %, ал
циклды емес әдістер – 10-15 % құрайды.
Шығарындыларды күкірт диоксидінен тазалауда аммиакты-циклдік
әдісті қолдануға болады:
SO2 + 2 NH3 + H2O ⇔ (NH4)2SO3
аммоний сульфиті

(NH4)2SO3 + SO2 + H2O ⇔ 2 NH4HSO3.
аммоний гидросульфиті

Түзілген өнім - аммоний гидросульфитін 90-95 0С-ге дейін қыздырғанда
күкірт диоксиді бөлінеді, ал аммоний сульфиті қайтадан процеске SO2–ні
жұтуға жіберіледі:
2 NH4HSO3 → (NH4)2SO3 + SO2 ↑ + H2O.
Бұл әдіс күкірт қышқылының өндірісінде шикі зат болатын SO2–нің 95%
алуға мүмкіндік береді.
Шығарындыларды азот монооксидінен тазалауда да осындай
хемосорбентті регенерациялаумен жүретін сұлба қолданылады. Абсорбциялау
үшін комплекс түзетін FeSO4 ерітінділері қолданылады:
FeSO4 + NO ⇔ Fe(NO)SO4.
95-100 0С-де бұл қосылыс ыдырап, азот монооксиді таза күйінде
бөлінеді, ал темір сульфаты ерітіндісін 20-25 0С-ге дейін суытып, қайтадан
циклге жібереді.
Қазандардың
түтін газдарын азот оксидтерінен тазалаудың
ең
зерттелген әдісі – аммиакпен тотықсыздандыру. Мұнда аммиак азот
оксидтерімен белгілі температураларда келесі реакциялар бойынша селективті
әрекеттеседі:
4 NO + 4 NH3 + O2 → 4N2 + 6H2O;
6 NO + 4 NH3 → 5N2 + 6 H2O.
Бұл реакциялар 900-1100 0С-де катализаторсыз
өте тез өтеді.
Жоғарырақ температураларда аммиак ыдырап, азот оксидтерінің қосымша
мөлшері түзіледі. Төменірек температураларда реакция жылдамдығы күрт
төмендеп, аммиак түтін мұржасынан ауаға шығады. Аммиактың дозалауын
қазанның режиміне байланысты оның мұржаға өтіп кетуін болдырмайтындай
ету қажет.
Технологиялық жағынан сорбенттерді регенерациялау әдістері
оңайырақ болады. Мысалы, күкірт диоксидін әктас суспензиясымен сіңіріп
алу (жұту):
SO2 + H2O ⇔ H2SO3,
H2SO3 + СаСО3 ⇔ СаSO3 + H2O + СO2 ↑
әктас

кальций
сульфиті
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Түзілетін кальций сульфиті оттекпен кальций сульфатына дейін
тотығып, бағалы құрылыс материал - гипсті түзеді:
2 СаSO3 + О2 ⇔ 2 СаSO4 ;
СаSO4 + 2 H2O ⇔ СаSO4 . 2 H2O.
Гипс

Бүл реакциялардың технологиялық сұлбасы 11- суретте көрсетілген.

1 – абсорбер; 2, 3 – жинағыштар; 4 – айналмалы айырғыш.
11 сурет - Гипс түзілуіне әкелетін күкірт диоксидін
абсорбциялау қондырғысының сұлбасы
Қондырғыда кристалдану процестерін аяқтау үшін сұйықтықты
жинағыштарда ұстайды. Гипсті айналмалы айырғышта немесе сүзгілерде
бөліп алады. Егер тазартылатын газдарда шаң болса, оны алдын-ала ұстайды
да газ ағынын абсорбциялық қондырғыға жібереді.
Абсорбциялық әдістерді газдарды күкіртті сутектен, күкіртті
көміртектен, күкірт, азот және көміртек оксидтерінен тазалауда пайдаланады.
Адсорбциялық
әдіс
зиянды
компоненттерді
өнеркәсіптік
шығарындылардан
адсорбент
деп аталатын
заттармен бөліп алуға
негізделген. Адсорбент - меншікті бетінің үлкен мәнін (ондаған-жүздеген
м2/г) қамтамасыз ететін ультрамикроскоптық құрылымы бар қатты денелер.
Мұндай адсорбенттерге белсендірілген көмір, силикагель, цеолиттер,
алюмогель ж.т.б. жатады.
Адсорбциялық әдістерді газ тәрізді қоспаларының мөлшері
(концентрациясы) көп емес газдарды тазалауда қолданады. Бұл әдістер
тазалау процесін жоғары температураларда жүргізуге мүмкіндік береді.
Адсорбция физикалық және химиялыққа (хемосорбция) бөлінеді.
Физикалық адсорбцияда газ бен будың сіңірілетін молекулалары Ван-дерВаальс күштері арқылы ұсталады, ал хемосорбцияда – химиялық күштер
арқылы. Адсорберлер конструкциясы адсорбентпен толтырылған тік немесе
горизонтальды ыдыстар түрінде орындалады.
38

Белсенді көмірлер гидрофобты болады («суды жақсы көрмейді», яғни
полярлы заттарды нашар сорбциялайды). Бұл қасиет оларды су буының
мөлшері әр түрлі болатын шығарылатын газдарды тазалауға кеңінен
қолдануға мүмкіндік береді. Белсенді көмірлерді шикі көмірді ауасыз
термиялық өңдеу арқылы алады.
Органикалық отынды жаққанда түзілетін зиянды шығарындыларға
толық жанбау өнімдері – көміртек оксиді мен бенз(а)пирен жатады. Көміртек
оксидінің жану өнімдеріндегі концентрациясына қазан қуаты мен отынның
типімен қатар ошақ камерасының аэродинамикасы, отын-ауа ағынын
араластыру
эффективтілігі, алау температурасы, алауға қатысты қызу
беттерінің орналасуы ж.т.б. факторлар жатады. Көміртек оксидінің химиялық
толық жанбауын болдырмау үшін ошақтағы отынның жану процесін реттеу
қажет. Бензапирен күйенің түзілуімен өтетін жану режимдерінде пайда
болады, ошақтағы ауаның артық мөлшері мен алау температурасына тәуелді
болады. Жұмысы жақсы реттелген ошақ құрылғыларында бензапирен
шығыны жану өнімдерінің м3 -не 0,4.10-4 мкг құрайды.
3.6 АЭСда газды тазалау
Газ тәрізді қалдықтардың негізгі көзі – ВВЭР типті реакторы бар АЭСтің бірінші контурының жытутасығышын байпасты тазалау жүйесі және
РБМК реакторы бар АЭС-та шықтағыш эжекторы. Мұнымен қатар газ тәрізді
қалдықтар жылутасығыш ағуларының газсыздануы, реакторда суды
алмастыру кезінде газдардың бөлінуі және су сынамаларын алу кезінде пайда
болады.
Санитарлы-гигиеналық талаптарға сәйкес, АЭС ғимараттары екі зонаға
бөлінеді: 1) қызметкерлерге радиациялық сәулеленудің әсері тиюі мүмкін
және ауаның радиоактивті заттармен ластануы мүмкін болатын қатал режим
зонасы; 2) қалыпты жұмыс кезінде радиациялық факторлардың әсері мүлде
болмайтын бос режим зонасы.
Қатал режим зонасына санитарлы өткізгіш арқылы кіруге болады.
Бөлмелер пайдаланбайтын және жарым-жартылай пайдаланатындарға
бөлінеді. Реактор жұмыс жасаған кезде персонал пайдаланбайтын бөлмелерге
жіберілмейді, ал жарым-жартылай пайдаланатын бөлмелерге сәулеге түсудің
сомарлы дозасы шекті рауалыдан аспайтындай мезгіл-мезгілімен ғана
жіберіледі.
АЭС-дың барлығында қатал режим зонасы (арнайы технологиялық
желдету)
мен
бос
режим
зонасы
ғимараттарының
желдетуін
қамтамасыздандыратын кең желдету жүйесі бар.
АЭС ғимараттарында радиоактивті газдарын екі түрге бөлуге болады:
технологиялық қондырғылардың бетінен ұшырып түсірілетін ауа және
белсенді жылутасығышы бар қондырғылар айналасындағы ауа.
АЭС пайдалану кезінде қатал режим зонасының ғимараттарында
жоғары γ фонымен қатар қатты элементтердің (ҚЭЛ) тығыз қабығына
қарамастан жылутасығыш ағуларында йод изотоптары, белсенді инертті
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газдар және аэрозольдер болады. Мұнымен қатар, радиоактивті газдар
көптеген қосалқы ғимараттардан (ұсталым бассейндері, реакторды үрлеу
жүйесі, радиоактивті ағуларды жинау күбілері, буландырғыш аппараттары,
сүзгілер және т.б.) келіп түсуі мүмкін.
Арнайы желдету ағып келу-тартулық жүйесі бойынша істейді.
Ағып
келетін
ауа
барлық
ғимараттардың
желдетілуін
қамтамасыздандыру қажет. Мұнда ауа ағындары «тазарақ» зоналардан
«ластау» зоналарға жіберіледі (керісінше емес). Желдеткіш құрылғылар
арнайы желдеткіш орталықтарда жиналады. Барлық желдеткіш жүйелерінің
жұмысы автоматтандырылған, ауа сапасын дозиметрия қызметі бақылайды.
Ауаны атмосфераға шығару биіктігі 100 м болатын желдеткіш мұржалар
арқылы жүзеге асады.
Арнайы желдету АЭС ғимараттарында радиоактивті қоспалар бойынша
ауа сапасының нормативтерін
қамтамасыздандырумен қатар ауа
температурасын жарым-жартылай пайдаланатын ғимараттарда ≤ 50 0С және
пайдаланбайтын ғимараттарда ≤ 70 0С қамтамасыздандыру қажет.
Ауаны радиоактивті заттардан тазалайтын негізгі әдіс – сүзу. Сүзгілер
негізгі екі топқа бөлінеді (дөрекі тазалау және жұқа тазалау) және түрпішіні,
жұмыс істеу режимі, конструкциясы, сүзгіш материалдарымен ерекшеленеді.
Дөрекі тазалау сүзгілері әр түрлі талшықты, түйіршікті ж.т.б.
материалдардан (мысалы, торлардан) жасалады. Талшықты материалдар
ретінде диаметрі 15-30 мкм шыны талшығы немесе лавсан қалдықтары
қолданылады. Дөрекі тазалау сүзгілері ауа мен газдарды шаң концентрациясы
≤ 1 г/л-ге дейін тазалайды. Ауаны жоғары температурада (≤ 400 0С) дөрекі
тазалау үшін сүзгіш материал ретінде металл матасы қолданылады. Бұл
сүзгілердің жаңғыртылуы ауаның кері ағынымен үрлеу арқылы іске асады.
Ауаны радиоактивті аэрозольдерден жұқа тазартуда кеңінен ФПП және
ФПА материалы негізінде жасалған маталар қолданылады.
ФПП матасы дәке төсеміне салынған перхлорвинилдің 1,5 -2,5 мкм
құрайтын жұқа талшықтарынан тұрады. Мата гидрофобты (суланбайды),
қышқылдар мен сілтілерге, ≤ 60 0С-ге дейін температураға төзімді, бірақ
майлар мен органикалық еріткіштер әсеріне шалдығады.
ФПА матасы ацетилцеллюлозаның аса жұқа (~1,5 мкм) талшықтарынан
жасалады, гидрофильді (суланады), қышқылдар мен сілтілерге төзімді емес,
бірақ майларға төзімді. ФПА матасын ≤ 150 0С-ге дейін температурада және
ауаның ≤ 80 % салыстырмалы ылғалдылығында қолдануға болады.
ФПП және ФПА маталарынан жасалған сүзгілердің ауа бойынша ≤ 150
3 2.
м /м сағ меншікті жүктемесінде тазарту дәрежесі ≤ 99,9 % құрайды.
Мата кедергісі келесі кейіптеме бойынша есептеледі:
Р = P.u / 0,01 [Па],
мұнда u – қабылданған ауа жылдамдығы, м/с;
Р – матаның стандартты кедергісі, Па.
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Сүзгінің тағайындалуына байланысты матаның маркасын 7-ші кестеден
таңдауға болады.
7 кесте - Сүзгі тағайындалуына байланысты сүзгіш материалы мен
меншікті жүктемені таңдау
Сүзгі тағайындалуы
Маркасы
Ауа
Өтіп кету
жылдам- дәрежесі,
дығы, м/с
%
Радиоактивті
және
уытты ФПП-15-3
< 0,04
0,01-0,1
аэрозольдері
бар
желдеткіш ФПП-25-3
шығарындыларын тазарту, ауа мен ФПП-15-4
газдарды стерилдеу
Ағып келетін ауамен уытты емес ФПП-15-1, 5 < 0,04
0,1-1
желдеткіш шығарындыларды тазалау
«Ыстық» камералар мен бокстардың ФПП-15-4, 5 < 0,04
0,005-0-10
желдеткіш шығарындыларын тазалау
Технологилық үрлеулерді тазалау
ФПП-25-6
< 0,02
0,005-0,01
ФПП-15-6
3.7 Атмосферада зиянды заттардың таралуы мен түтін мұржасының
оптималды биіктігін есептеу
Кез келген өнеркәсіптік көздерден шығарылатын газдар құрамында
уытты заттар болмаса да атмосферада таралуы қажет. Табиғи газдың толық
жану өнімдерінде оттегі болмайды, яғни мұндай шығарылатын газдар тірі
организмдердің тыныс алуына жарамсыз болады. Шығарылатын газдарда
SO2, SO3, күл, CO, NO2, көмірсутектер мөлшері ШРК мәндерінен жоғарырақ
болса адам және басқа тірі организмдерге, өсімдік әлеміне зиянды әсерін
тигізеді.
Отынды пайдаланатын кіші қондырғылармен салыстырғанда ЖЭС-дың
үлкен артықшылығына пәрменді, ыстық түтін алауын биік түтін мұржалары
арқылы әкетілуін ұйымдастыру мүмкіндігі жатады. Нәтижесінде түтін газдары
атмосфераның жоғарғы қабаттарымен араласып, құрамындағы зиянды заттар
концентрациясы ШРК-ға дейін азаяды.
Ауаның атмосферада қозғалуы мен құрылымын қарастырайық.
Атмосфера жер планетасын қоршап, биіктігі бірнеше жүз километрге
созылады. Бірақ ауаның негізгі мөлшері жер бетіне жақын орналасқан
қабаттарда болады: 5 км биіктікке дейін жалпы ауаның 50 %, ал 30 км-ға
дейін – 99 %. Биіктігі жоғарлаған сайын ауа температурасының өзгеруі орын
алады. Атмосфера биіктігі бойынша 5 қабатқа бөлінеді.
Жер бетіне жақын орналасқан қабат (теңіздің деңгейінен 10-12 км
биіктікке дейін) тропосфера деп аталады. Мұнда биіктік әрбір 100 м
көтерілген сайын 0,65 0С-ге төмендейді, тропосфераның жоғарғы шегінде
температура (-56 0С) құрайды. Бұл қабаттан жоғарырақ қалыңдығы ~ 40 км
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болатын стратосфера орналасады. Мұнда ауа тығыздығы азырақ болады,
температура 30 км-ге дейін тұрақты (-56 0С), ал 50 км биіктікте +10 0С
құрайды. Стратосферада атмосфераның қызуын қамтамасыздандыратын күн
сәулесінің ультракүлгін сәулелерін жұтатын атмосфералық озонның негізгі
бөлігі концентрленген.
≥ 50 км биіктікте мезосфера қабаты орналасады. Мұнда температура
қайтадан төмендеп, 80 км биіктікте 70 0С құрайды.
Мезосферадан кейін жоғары шегі жоқ термосфера орналасады. Мұнда
температура жоғарлайды: 500-600 км биіктікте +1600 0С құрайды.
Атмосфера - ашық Ғарыш әсерінен қорғау функциясын орындап,
тіршілік ортасы рөлін атқарады. Мұнымен қатар жер бетіне күн сәулесінің
түсуін дозалайды. Атмосфера болмаған жағдайда жер беті күндіз 100 0С-ге
дейін қызып, ал түнде -100 0С-ге дейін суып тұрушы еді.
Атмосфераның озон және иондық қабаттары ғарыштық және рентген
сәулелері әсерін азайтып, жер бетіне ультракүлгін және инфрақызыл
сәулелердің түсуін шектейді.
Түтін мұржалары.
Энергетика дамуы енді басталған кезде суық ауамен ыстық түтін
газдары тығыздықтарының айырымына байланысты қазандардың түтін
мұржалары түтін газдарын шығару үшін қолданылды. Мұржалар металл
және кірпіштен жасалды.
Энергетика саласы дамыған сайын түтін мұржалары түтін газдары
құрамындағы зиянды қоспаларды атмосфералық ауада
рауалы
концентрацияларға дейін
тарату үшін қолданылатын болды. Электр
стансаларының қуаты жоғарлаған сайын және отын сапасының нашарлауына
байланысты қажетті таралуды қамтамасыздандыру үшін биіктігі ≥ 200 м
мұржалар қажет болды. Мұндай өте биік мұржаларды тиімді салудың
прогрессивті шешіміне жел және ауырлық жүктемелерге төзімді монолитті
темірбетон бағаналарын қолдану болып табылды.
Мықты материалға
жататын темірбетон түтін газдарындағы күкіртті қосылыстардың, ылғалдың
және жоғары температуралар әсеріне төзімді еместігін көрсетті. Осы себептен
бетін агрессивті түтін газдарынан бөліп туратын екінші, ішкі қабатты
құрастыру қажеттілігі туындады.
Мұржаның сыртын әрбір 15 м-ден кейін ені 2-2,5 м болатын қызыл түсті
жолақтармен бояйды, күн күркіреуден қорғау жүйесі болады. Мұржаның
қызметін тексеру үшін онда қоршалған саты орнатылады. ЖЭО-ларда
темірбетон ішінде бірнеше (әдетте 3-4) цилиндр пішінді металдан жасалған
бағаналар орнатылады. Мұндай көп бағаналы мұржаның негізгі
артықшылығына әрбір бағананы басқаларынан тәуелсіз пайдалану және
жөндеу мүмкіндігі жатады.
Электр стансасын пайдаланудың барлық мерзімінде (30-40 жыл) мұржа
жөндеусіз жұмыс істеу қажет. Бірақ агрессивті газдардың футеровка арқылы
өтуі, будың конденсациялануы нәтижесінде және сұйықтың бетондық
бағанадан сыртқа өтуі мұржаның бүлінуіне әкеледі.
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Түтін газдарының түтін мұржасы бағанасының қалыңдығына өтуінің
негізгі себебі - атмосфераға қарағанда газ шығаратын бағанада түтін
газдарының артық статикалық қысымы. Артық статикалық қысыммен
күресудің тиімді әдісі – мұржаның жоғарғы жағында үлкен емес
диффузорларды орнату. Мұнымен қатар
газ шығаратын және негізгі
бағаналардың функцияларын бөлу болып табылады.

1 – газды әкелу жолдары; 2 – газды
әкету арнасы; 3 – желдеткіш саңылау; 4
– булы ауа қыздырғыш; 5 – шығаратын
терезе; 6 – ауа құбыры; 7 – үрлегіш.

12 сурет – Желдеткіш саңылауы бар түтін мұржасы
Түтін мұржалары жұмысының тиімділігін арттыру үшін сыртқы
темірбетон мұржасы мен ішкі бағаналар арасында ауаның өтуін
қамтамасыздандыратын 150-200 мм саңылау жасалады. Бұл саңылау арқылы
футеровкадан өтіп кететін агрессивті газдар шығарылады (12 сурет).
ЖЭС әр түрлі параметрлері мен метеорологиялық жағдайлардан
атмосфералық ауаның жер бетіндегі қабатында қоспалар концентрациясының
(СМ, мг/м3 ) тәуелділігін есептеуде келесі кейіптеме қолданылады:
CM 

AmnMF
N
3
,
2
V1 T
H
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(1)

мұнда А – атмосфераның температуралық стратификациясына (ауа
температурасының тік таралуы) және қолайсыз метеорологиялық жағдайларға
тәуелді коэффициент.
Атмосфералық ауада зиянды заттектердің концентрациясы максималды
болатын қолайсыз метеорологиялық жағдайларға сәйкес келетін А
коэффициентінің мәні:
- солтүстік ендігі 40 0 оңтүстігіне қарай Орта Азия, Бурятия аудандары
мен Чита облысы үшін - 250;
- ТМДның Еуропалық аумағы үшін, солтүстік ендігі 50 0 оңтүстігіне
қарай орналасқан Ресей аудандары үшін, Кавказ, Молдавия, төменгі Еділ
бойының аудандары үшін, ТМДның Азиаттық аумағы үшін, Қазақстан, Қиыр
Шығыс және Сібір мен Орта Азияның қалған территориясы үшін - 200;
- солтүстік ендігі 50 0 мен 520 аралығында орналасқан ТМДның
Еуропалық аумағы мен Орал үшін (мұнда бұл зонаға жататын жоғарыда
айтылған аудандар мен Украина жатпайды) – 180;
- солтүстік ендігі 50 0 солтүстігіне қарай орналасқан ТМДның
Еуропалық аумағы мен Орал үшін, сонымен қатар Украина үшін -160
(солтүстік ендігі 50 0 пен 520 аралығын құрайтын Украина зонасында
көздерінің биіктігі <200 м құраса – 180, ал оның оңтүстік жағы үшін – 200);
- Мәскеу, Тула, Рязань, Владимир, Калуга және Ивановск облыстары
үшін -140.
M – зиянды заттектер сомарлы шығарындысы, г/с;
Н – түтін мұржасының биіктігі, м ;
3
V1 – мұржадан шығарылатын түтін газдарының көлемі, м /с;
ΔТ – газдар мен қоршаған ауа температураларының айырымы, 0С;
m және n – мұржа ернеуінен газдардың шығу жылдамдығына тәуелді
өлшемсіз коэффициенттер;
F – атмосферада күлдің қатты бөлшектерінің тұну жылдамдығын
ескеретін өлшемсіз коэффициент;
- газ тәрізді зиянды заттектер мен ұсақ дисперсті аэрозольдер үшін
(шөгу жылдамдығы нөлге тең болатын шаңдар, күлдер ж.т.б.) F = 1;
- шығарындыларды тазартудың орташа пайдалану коэффициенті ≥ 90 %
болғанда жоғарыда айтылғаннан басқа ұсақ дисперсті аэрозольдер үшін F=2;
- тазартудың дәрежесі 75 - 90% құраса F = 2,5;
- тазарту жүргізілмесе F = 3.
- N – түтін мұржаларының саны;
η – жер рельефі әсерін ескеретін өлшемсіз коэффициент. Тегіс жер үшін
η=1.
ΔТ есептеу кезде климаттық анықмалығынан жазғы уақыттың күндізгі
сағаттарындағы қоршаған ауа температурасын анықтайды.
f параметріне байланысты өлшемсіз коэффициент m келесі кейіптеме
бойынша есептеледі:
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егер f >100 болса

m = 1 / (0,67+0,1f+0,34 3√𝑓 ),

мұнда f параметрі былай анықталады: 𝑓 =
Егер f ≤ 100 болса:

(2)

103𝜔02𝐷
𝐻 2∆𝑇

.

m = 1,47 / 3√𝑓 ),

(3)
(4)

мұнда 𝜔0 -түтін мұржасының ернеуіндегі газдар жылдамдығы, м/с;
D - түтін мұржасы ернеуінің диаметрі, м.
ЖЭС-тар үшін n=1.
Кейіптеме (1) тегіс жерде орналасқан ЖЭС-тар үшін қолданылады және
қолайсыз метеорологиялық жағдайларда атмосфералық ауада адамның тыныс
алу деңгейінде (яғни жер бетінен 1,5 м биіктікте) ластағыш заттардың
максималды реттік концентрациясын анықтауға мүмкіндік береді. Зиянды
заттардың максималды концентрациясы түтін мұржасының ірге тасынан Хм
ара қашықтықта түтін алауының (сүйреткісінің) жер бетіне проекциясы
болатын сызықта байқалады.
Хм=dH деп алынады. Мұнда d коэффициенті ЖЭС-тар үшін келесі
кейіптеме бойынша есептеледі:
𝑑 = 7√ 𝑉м ∙ (1 + 0,28 3√𝑓 ).

(5)

Атмосфераға SOx және NOx шығарындыларын есептеу.
(1) –ші теңдеу бойынша (SO2+NOx) газ қоспаларының жер бетіндегі
максималды концентрациясын жеткілікті дәлдікпен анықтайтын номограмма
13-ші суретте келтірілген.
Күкірт оксидтеріне есептегенде күкірт және азот оксидтерінің сомарлы
шығарындысы (г/с) келесі теңдеумен анықталады:
ШРК𝑆𝑂2
МΣ = МSO2 + ШРК
∙ 𝑀𝑁𝑂2 .

(6)

𝑁𝑂2

Оксидтердің массалық шығарылуы М SO2
кейіптемелер бойынша есептеледі:
М SO2 = 2  103 

Sr
'
"
 B(1   SO
)(1   SO
),
2
2
100

және МNO2

[ г/с] ,

төмендегі
(7)

мұнда коэффициент 2 – күкірт диоксиді (SO2) мен күкірттің (S)
молекулалық массаларының қатынасы (64/32 =2);
S r – отынның жұмыстық массасына күкірттің мөлшері, %;
B – табиғи отынның шығыны, кг/с;
 so'  отынның күлділігіне және ұшпа күлдегі бос сілтінің мөлшеріне
тәуелді қазанның газ жолдарында ұшпа күлмен байланысатын күкірт
оксидтерінің бөлігі (8 кесте);
 so"  күл ұстағышта ұсталып қалатын күкірт оксидтерінің бөлігі.
2

2
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13 сурет – Зиянды қоспалардың жер бетіндегі максималды
концентрациясын анықтау номограммасы
8 кесте - Отындарды алаулатып жаққандағы  so' коэффициентінің мәндері
2

Отын

 so'

2

Торф
Эстондық және ленинградтық слансылар
Басқа кен орындарының слансылары
Екібастұз көмірі
Канск-Ачинск бассейнінің Березовск
көмірлері
- қатты шлақ шығаратын оттықтар үшін
- сұйық шлақ шығаратын оттықтар үшін
Канск-Ачинск бассейнінің басқа көмірлері
- қатты шлақ шығаратын оттықтар үшін
- сұйық шлақ шығаратын оттықтар үшін
Басқа кен орындарының көмірлері
Мазут
Газ

Ì

NO2

 0,34  107 K  B  Qíp (1 

0,015
0,8
0,5
0,02

0,5
0,2
0,2
0,05
0,1
0,02
0

q4
)  1 (1   1r )   2   3   2 [ г/с],
100
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(8)

мұнда Ê - жағылатын отынның 1 тоннасына азот оксидтерінің меншікті
шығынын сипаттайтын коэффициент, кг/т;
B – қатты, сұйық және газ тәрізді отынның толық шығыны, т/жыл (г/с);
р
𝑄н - отын жануының төменгі жылуы, МДж/кг;
q 4 –отынның механикалық толық жанбауынан жылудың жоғалтылуы, %;
 1 – жағылатын отын сапасының азот оксидінің шығысына әсерін
ескеретін түзетуші коэффициент;
 2 – оттықтың конструкциясын ескеретін коэффициент:
құйынды оттықтар үшін 1,0-ге тең;
- тура ағынды оттықтар үшін 0,85-ке тең;
 3 – қожды шығару түрін ескеретін коэффициент:
- сұйық қожды шығарғанда = 1,4-ке;
- басқа жағдайларда = 1,0-ге ;
 1 - оттыққа жіберу шарттарына байланысты рециркуляциялаушы
газдардың азот оксидтерінің шығысына әсерінің тиімділігін сипаттайтын
коэффициент;
 2 – ауаның бөлігін жібергенде (негізгі оттықтардан басқа) азот
оксидтері шығарындыларының азаюын сипаттайтын коэффициент (екі сатылы
жаққанда).  2 мәні қазаннан кейін ауаның жалпы артық мөлшерінің сақталу
шартымен 14-ші сурет бойынша анықталады;
r - түтін газдарының рециркуляциялану дәрежесі, %.

1 – мазут, 2 – көмір, 3 – газ.
14 сурет - Негізгі оттықтардағы ауамен қатар бөлек берілетін
ауа үлесіне ε2 коэффициенті мөлшерінің тәуелділігі
Жүктемелердің барлық диапазонында газ бен мазутты жағатын
өндірулігі
>70 т/сағ бу қазандары үшін, сонымен қатар жүктемелері
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көрсетілгеннен >75 % құрайтын қатты отынды жоғары температурада
жаққанда:
K = 12 Dф / (200 + D),
(9)
мұнда D және Dф - қазанның сәйкес көрсетілген және шын мәнісіндегі
бу өндірулігі, т/сағ.
Өндірулігі < 70 т/сағ бу қазандары үшін К = 3,5 Dф / 70.
(10)
Су қазандары үшін: К = 2,5Qф / (20 + Q),
(11)
мұнда Q және Qф - қазанның сәйкес көрсетілген және шын мәнісіндегі
жылулық қуаты, ГДж/сағ.
Қатты отынды жоғары температураларда жағу кезінде қазанның
жүктемелері көрсетілгеннен <75 % болған жағдайда (9-11) кейіптемелерге Dф
пен Qф орнына 0,75 D және 0,75Q қойылады.
Қатты отынды төменгі температураларда жаққанда (𝜗ф <1500 0С) (9-11)
кейіптемелерге Dф пен Qф орнына D және Q мәндері қойылады.
Қатты отында істейтін энергетикалық қазандар үшін β1 мәндері келесі
кейіптемемен табылады:
β1 =0,178 + 0,47Nr ,
(12)
мұнда Nr – отындағы азоттың мөлшері, %.
Энергетикалық қазандарда сұйық және газ тәрізді отынды жаққанда β1
коэффициентінің мәндері құрайды:
Ошақта ауа артық мөлшерінің коэффициенті
Газ
Мазут
𝛼𝑟 >1,05
0,9
1
𝛼𝑟 =1,03-1,05
0,8
0,9
∝𝑟 < 1,03
0,7
0,75
Энергетикалық қазандар ошақтарында біреуінің шығыны >90 %
болатын отынның бірге екі түрін жаққанда, β1 коэффициентінің мәні негізгі
отын бойынша таңдалады.
Қалған жағдайларда
β1
мәні отын бойынша орташа мәнмен
анықталады. Мысалы, отынның екі түрі үшін:
1 

1/ B /  1// B //
B /  B //

,

(13)

мұнда  / , 1// , B / , B // - қазанға отынның әр бір түрінің β1 коэффициенттері
мәні мен шығыны. Суқыздырғыш қазандары үшін β1 =1.
 1 коэффициентінің мәні көрсетілген жүктемесі мен r ≤ 30 % жағдайда
отын түрі мен оны жағу әдісіне байланысты.
Газ бен мазутты жаққанда және рециркулациялаушы газдарды келесідей
енгізгенде  1 коэффициентінің мәні құрайды:
Оттықтар вертикалды экрандарда орналасқанда
= 0,002;
Оттықтар астындағы шлицалар арқылы
= 0,015;
Оттықтардың сыртқы каналы бойымен
= 0,02;
Ауалы үрлеуге
= 0,025;
Екі ауа ағындарын бөлуге
= 0,03.
Қатты отынды жоғары температуралы жағуда және рециркулациялаушы
газдарды келесідей енгізгенде,  1 коэффициентінің мәні құрайды:
1
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Біріншілік аэроқоспаға
= 0,01;
Екіншілік ауаға
= 0,005.
Көрсетілгеннен төмен болатын жүктемелерде  1 коэффициенті 15 суреттен
анықталатын f коэффициентіне көбейтіледі.

14 сурет - f өлшемсіз коэффициентін анықтау сызбанұсқасы
f

коэффициентін келесі кейіптеме бойынша есептеуге де болады:
f  0,6

Dф
Dн

 0,4.

(14)

Азот оксидтерінің максималды шығарындыларын (г/с) анықтау үшін (8)
кейіптемеге кіретін мәндер электр стансаның жоғары жүктемесі үшін
таңдалады, отынның шығыны г/с алынады. Табиғи газда істейтін кейбір қуаты
аз қазандар үшін азот оксидтері шығарындыларының мәндері 9-шы кестеде
көрсетілген.
9 кесте - Табиғи газ жағатын аз қуатты қазандар үшін азот оксидтері
шығарындыларының мәндері
Қазан типі
Жылуөндірулігі,
Шығарынды,
Гкал/сағ (ГДж/сағ)
кг/Гкал (кг/ГДж)
БКЗ-50-39
28,4 (119)
0,36 (0,09)
ДКВР-10-13
7,6 (31,8)
0,33-0,48 (0,08-0,12)
ДКВР-4-13
3,4 (14,2)
0,27 (0,06)
ДКВР-2,5-13
1,9 (8)
0,27 (0,06)
Универсал-6
0,58 (2,4)
0,28-0,33 (0,07-0,08)
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Күл.
Атмосфераға қатты бөлшектер шығарылуын есептеу кезінде күлмен
бірге атмосфераға отынның жанбаған бөлігінің түсуін ескеру қажет. Жанған
отынның 1 кг-на есептегенде түтін газдарымен бірге шығарылатын күлдің
жалпы мөлшері құрайды (кг/кг):
g = ∝ун ∙

𝐴𝑟
100

∙ (1 +

Гун
100−Гун

),

(15)

мұнда Ar – отынның жұмыстық массасына күлділігі, %;
∝ун - ошақтан түтін газдарымен бірге шығарылатын қатты бөлшектер
бөлігі;
Гун –әкетілетін күлдегі жанғыш заттар мөлшері, %.
Камералы ошақтар үшін механикалық толық жанбауы q1 мәнін келесі
кейіптеме бойынша есептеуге болады:
𝑞1
100
р

=

Гун
100−Гун

=

32,7 А𝑟
р

𝑄н 100

,

(16)

𝑄н - жұмыстық отын жануынынң төменгі жылуы, МДж/кг;
32,7 МДж/кг – әкетіндіде жанғыш заттардың орташа жану жылуы.
Гун
16-шы теңдеудегі
қатынасын 15-ші теңдеуге қойса, толық
100−Гун

жанбауды ескере отырып
мөлшерін табады:
𝑄

әкетіндіде отынның 1 кг-на келетін күлдің

р

н)
∝ун (𝐴𝑟 +𝑞132,7

g=
.
(17)
100
Отынның түріне байланысты оның жану жылуы әртүрлі болады.
Есептеулерді жүргізгенде келтірілген күлділік (Апр) мен күкірттілік (Sпр)
мәндерін қолданады:
р
р
Апр = 103 А𝑟 / 𝑄н ;
Sпр = 103 𝑆 𝑟 / 𝑄н .
(18)
Кейбір отындар сипаттамалары 10-шы кестеде көрсетілген.
10 кесте – Отындар сипаттамалары
Кен
орны

Көмір
марка
сы мен
класы

Жану
Күкірттілігі
жылуы Жұмыс Келтіріл
р
тық Ар, ген Апр,
𝑄н ,
% ∙ кг.
%
МДж/кг

Күлділігі
Жұмыс
Келтіріл
р
тық S ,
ген Sпр,
% ∙ кг.
%

МДж

1
Донецк
Кузнецк
Қарағанды
Екібастұз
Подмосковный
Канск-Ачинск
Эстондық
тақтатастар

2
А, Ш
Д, Р
К
СС, Р
Б2, Р
Б2, Р
-

3
22,58
22,84
16,26
16,76
10,43
15,67
10,94

4
22,9
13,2
27,6
38,1
25,2
4,7
40,0
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5
1,014
0,578
1,697
2,273
2,416
0,300
3,656

МДж

6
1,7
0,3
0,8
0,8
2,7
0,2
1,6

7
0,075
0,013
0,049
0,048
0,259
0,013
0,146

10 кестенің соңы
1
2
Шымтезек
Мазут
Аз күкіртті
Күкіртті
Жоғары
күкіртті

3
8,13
40,40

4
6,3
0,05

5
0,775
-

6
0,1
0,3

7
0,012
-

39,86
38,89

0,1
0,1

-

1,4
2,8

-

Күлұстағышта ұсталуын ескере отырып бірлік уақытында атмосфераға
күлдің шығарылуы Мкүл (г/с, т/жыл) төменде келтірілген баланс теңдеулері
бойынша есептеледі:
Ì

êóë

Â

Ар
а ун  (1   зу ).
100  Г ун

(19)

Әкетіндіде жанғыш заттар мөлшерінің эксперименталдық берілгендері
болмаса:
Ì

êóë


QÐ 
 0,01Â à óí À ð  q 4 í (1   çó ) ,
32,68 


(20)

мұнда B – табиғи отынның шғыны, г/с (т);
A P – отынның жұмыстық массасына күлділігі, %;
a ун – қазаннан газдармен әкетілетін күлдің үлесі (әкетіндідегі отын
күлінің үлесі 2.2-кестеде келтірілген берілгендерге сәйкес таңдалады);
 ун - дүркін шығарындыларды ескеріп отырғанда күл ұстағыштардағы
ұсталып қалатын қатты бөлшектер үлесі;
Г ун – әкетіндідегі жанар заттарының мөлшері, %;
q 4 – отынның механикалық толық жанбауынан жылудың жоғалтылуы, %
(қатты отындар үшін «Қазандық агрегаттарының жылулық есептелуі»
нормативтік құжатқа сәйкес алынады, мазутты қазандар үшін q 4 = 0,02%);
Qнр - отынның төменгі жану жылуы, МДж/кг;
32,68 – көміртектің жану жылуы, МДж/кг.
Ванадий оксиді (ванадий пентаоксидіне есептегенде).
Ванадий пентаоксидіне есептегенде (г/с немесе т/жыл) түтін газдарымен
бірге атмосфераға шығарылатын ванадий оксидінің мөлшері (𝑀𝑉2𝑂5 ) мына
формуламен есептеледі:
𝑀𝑉2𝑂5 = 10−6 𝐺𝑉2𝑂5 𝐵 (1 − ηос )(1-ηу),
(21)
мұнда
𝐺𝑉2𝑂5 – мазуттың 1 тоннасындағы ванадий пентаоксидіне
есептегенде ванадийдің мөлшері, г/т;
 oc - мазутты қазандардың қызу беттерінде қатты бөлшектермен бірге
қалатын ванадийдің үлесі:
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- беттерінің тазартылуы тоқтатқан күйінде жүргізілетін өндірістік аса
қыздырғыштары бар қазандары үшін  oc = 0,07;
- беттерінің тазартылуы тоқтатқан күйінде жүргізілетін өндірістік аса
қыздырғыштары жоқ қазандары үшін  oc = 0,05;μ
- қалған жағдайларда  oc = 0;
 ó  күл ұстағыш қондырғыларында түтін газдарын мазутты күлден
тазартудың дәрежесі, %.
Ванадий пентаоксидінің мазуттағы жуықталған мөлшерін 𝐺𝑉2𝑂5 (г/т)
талдау нәтижелері болмаған жағдайда келесі кейіптемемен есептеуге болады:
𝐺𝑉2𝑂5 = 95,4 ∙ 𝑆 𝑝 − 31,6 ,
(22)
𝑝
Мұнда 𝑆 – мазуттың жұмыстық массасына күкірт мөлшері, %. Бұл
кейіптеме 𝑆 𝑝 > 0,4 % мазут үшін қолданылады.
Көміртек монооксиді (СО).
Отынның жағу режимі дұрыс ұйымдастырылмағанда (мысалы, ошақта
оттектің жетіспеушілігінде) барлық отындардың жану өнімдерінде көміртегі
монооксиді пайда болады. Бұл газдың концентрациясын аспаптық өлшеулер
арқылы анықтайды. Көміртегі монооксидінің шығарылуы M CO (г/с) мына
формуламен есептеледі:
M CO    V Ã ,
(23)
мұнда μ - түтін газдарындағы СО-ның концентрациясы (г/м3);
Vr – түтін газдарының мөлшері (м3/с).
Көміртегі монооксидінің мөлшерін (т/жыл, г/с) келесі теңдеу арқылы
есептеуге болады:

q 
M CO  0,001CCO  1  4  ,
 100 

(24)

мұнда C CO – қатты, сұйық немесе газ отынын жаққанда көміртегі
монооксидінің шығыны (кг/г немесе кг/мың м3).
𝑞 ∙𝑅∙𝑄

р

ССО = 3 н .
(25)
1013
q 3 және q 4 - сәйкесінше отынның химиялық және механикалық толық
жанбауынан жылудың жоғалтылуы , %. Нормалары немесе эксплуатациялық
берілгендері бойынша алынады;
R - СО толық жанбауына байланысты отынның химиялық толық
жанбауының нәтижесінде жылу жоғалтылудың бөлігін ескеретін
коэффициент:
- қатты отындар үшін R = 1;
- газ үшін R = 0,5;
- мазут үшін R = 0,65;
3
Qнр - табиғи отынның төменгі жану жылуы, МДж/кг (МДж/м ).
Газ бен мазутты ауаның шекті аз артық мөлшерлерінде жаққанда
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(α = 1,01…1,03) q 3 = 0,15% деп алу қажет; егер α > 1,05 онда q 3 = 0 деп алады.
Мазутты жаққанда q 4 = 0,02% деп алынады.
(1)-ші кейіптеме ЖЭС-ды жобалағанда түтін мұржаларының минималды
мүмкін биіктігін есептеуге мүмкіндік береді. Егер
күкірт және азот
оксидтерінің сомарлы шығарындысы SO2-ге келтірілген болса, бұл заттардың
фондық концентрациясы = 0 болса, максималды концентрациясы ШРК
мәнінен аспау қажет (ШРК SO =0,5 мг/м3).
Осы тұрғыдан мұржа биіктігі, м:
2

H

2 AmnM  6 N
6

VT

.

(26)

26-ші теңдеу бойынша түтін мұржасының биіктігін (Н) анықтайтын
номограмма 16-шы суретте келтірілген.
Бұл номограмманы қолданған кезде m коэффициентін таңдауға болады.
Ірі ЖЭС-тар үшін m=0,7 - 0,9.
Атмосфералық ауаны қорғау заңына сәйкес ЖЭС-ті жобалау кезінде
келесі теңсіздік орындалуы қажет:
Сm + Сф = С м.р.≤ ШРК,
(27)
мұнда Сф – өндірістер мен транспорт жұмысынан пайда болатын
ластағыш заттың фондық концентрациясы, мг/м 3. Бұл шама осы аудан үшін
санитарлы немесе табиғатты қорғау органдарымен анықталады.
См.р. – есептелген (шын мәніндегі) концентрация, мг/м 3.
Қатты отында істейтін ЖЭС-тар жобаланғанда атмосфералық ауадағы
газ тәрізді заттардың ғана емес, сонымен қатар күлдің қатты бөлшектерінің
ШРК мәндері орындалуы қажет. Газдарды тазарту дәрежесі 98-99 % құрайтын
күлұстағыштарда мұржалар биііктігі газ тәрізді шығарындылармен
анықталады.
Электр стансаларын жобалағанда және пайдаланғанда стансадан әр
түрлі ара қашықтықтарда адамның тыныс алу деңгейінде зиянды заттар
концентрацияларының таралуын білу өте маңызды.
Ауа бассейнін ЖЭС шығарындылары ластануынан қорғаудың негізгі
бағыты – осы шығарындылардың абсолюттік мөлшерін азайту. Зиянды
шығарындыларды таратуда түтін мұржаларын максималды тиімді қолдану
қажет. Бұл мақсатқа келесі шаралар арқылы жетуге болады:
- түтін мұржаларының биіктігін арттыру;
- түтін мұржаларының санын азайту;
- түтін мұржасының ернеуінен газдардың шығу жылдамдығын арттыру;
- шығатын газдар температурасын арттыру.
Техника-экономикалық есептеу арқылы аталған шаралардың ішінен
тиімдісі таңдалады. Түтін мұржалары электр стансасының қымбат элементі
болып келеді, сондықтан олардың сипаттамаларының оптималды таңдалуын
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16 сурет – Түтін мұржасының минималды биіктігін анықтайтын номограмма
қамтамасыздандыру қажет. Түтін мұржалары есептеудің негізгі міндеті –
бағанасындағы (стволындағы) газ жылдамдығын анықтау.
Газ жылдамдығы (ω0) мұржаның көлденең қимасы (f) мен ернеу
диаметрін, сонымен қатар мұржаның бағасын да анықтайды. Газ
жылдамдығына гидравликалық кедергісі (Δh) тәуелді. Δh мәні түтін газдарын
тасымалдауға шығынданатын энергия мөлшеріне тәуелді. Бағанадағы газдың
қозғалу жылдамдығы артқан сайын мұржа дииаметрі мен биіктігі, сонымен
қатар бағасы да азаяды, бірақ гидравликалық кедергісі мен энергия шығыны
артады.
Мұндай жағдайларда келтірілген шығындардың минимумы бойынша
есептеу әдісі қолданылады, тг/жыл:
З = И + Е нК ,
(28)
мұнда И – өндірістің жылдық шығындар, тг/жыл;
Ен – капиталды салымдар тиімділігінің нормативті коэффициенті
(=0,12);
К – біржолғы капиталды салымдар, тг.
Түтін мұржаларына біржолғы капиталды салымдар екі құрамадан
тұрады:
К = Кт + Кдв ,
(29)
Кт – мұржа бағасы; Кдв – түтін сорғыш бағасы.
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4 Өнеркәсіптік ақаба суларын тазалау
Ақаба су деп технологиялық процестерде пайдаланып шыққан, ары
қарай талаптарға сәйкес келмейтін суды айтады. Ақаба суды тазалау әдістері
механикалық (физикалық), физика-химиялық, химиялық және биологиялыққа
бөлінеді. Ақаба суларын тазалау әдістері жіктелуінің сұлбасы 17 суретте
көрсетілген.
Ақаба суларын тазалау әдістері
Механикалық

Физика-химиялық

.
Химиялық

Биохимиялық

Тұндыру
Сүзу
Айналмалы айыру
Коагуляция
Флотация
Ион алмасу
Экстракция
Сорбция
Шықтандырып айыру
Дистилляция
Кері осмос
Электрохимиялық
Бейтараптау
Аэрация
Барботаждау
Озондау
Хлорлау
Биохимиялық ыдырату
Биохимиялық тотықтыру

Термиялық

17 сурет - Ақаба суларын тазалау әдістерінің жіктелуі
4.1 Механикалық тазалау әдістері
Бұл тазалауды кейбір өндірістердің өнеркәсіптік айналым сумен
қамтамасыздандыруда қолданады. Көбіне ақаба суларын басқа әдістермен
өңдеу алдындаү Мұнда ластанған сулар 30-60%-ға ғана мөлдірленеді де
тазалаудың келесі сатыларын жеңілдетеді.
Механикалық тазалау ақаба сулардан ерімеген минералды және
органикалық қоспаларды бөліп алу үшін қолданылады. Мұнда сүзу мен
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тұндырудың (гравитациялық және ортадан тепкіш) гидромеханикалық
процестері (үздіксіз және мерзімді) және сүзу қолданылады.
Тазалау әдісін таңдау қоспалар бөлшектерінің мөлшеріне, қалқыған
бөлшектер физика-химиялық қасиеттері мен концентрациясына, ақаба судың
шығыны мен тазалаудың қажетті дәрежесіне байланысты.
Сүзу мен тұндыру. Бөлінетін бөлшектердің мөлшері мен гидравликалық
қасиеттеріне байланысты сүзу процесін торлар немесе елек арқылы жүргізеді
(18 сурет).

18 сурет - Тор сұлбасы
Торлар қозғалатын және қозғалмайтынға бөлінеді. Ақаба сулардың аз
және орташа мөлшерлерін тазалау кезінде қозғалмайтын торларды
пайдаланады. Жабысып қалған ластанулардан торларды тазарту тәсіліне қарай
жай (қолмен тазалау) және механикалық тазалауды (әртүрлі құрылғыларды
қолдану) ажыратады.

1 – тұндыру зонасы; 2 – флокуляция камерасы; 6– мөлдірленген суды
жинайтын науа; 4 – қалқып бетіне шығатын заттарды жинайтын науа;
5 - гидроэлеватор; 6 – мөлдірленген суды әкету; 7 – қалқыған заттарды
әкету; 8 – тұнбаны әкету.
19 сурет - Мөлдірлеткіш-тұндырғыш сұлбасы
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Қалқыған қоспаларды ұстап қалу үшін судың бағыты бойынша тік
немесе көлденеңге бөлінетін тұндырғыштар қолданылады (19 сурет).
Қалқыған заттардың негізгі бөлігі (40-60 %) 1,5 сағат аралығында тұнады.
Тұндырғыштар тиімділігін бөлшектердің мөлшерін коагуляция және
флокуляция әдістерімен ірілендіріп тұну жылдамдығын арттыру арқылы
жоғарылатуға болады.
Мөлшері ≥0,15 мм минералды қоспаларды (құм) бөліп алу үшін
құмұстағыштар
қолданылады (20 сурет). Олар судың қозғалуына
байланысты тік, көлденең және айналмалыға бөлінеді.

20 сурет - Судың айналмалы қозғалуымен құмұстағыш сұлбасы
Ақаба суларды мұнай өнімдерінен тазалауда тұндыру әдісі
қолданылады. Беттік керілу күштері әсерінен мұнай бөлшектері шар тәрізді
формаға айналып, мөлшерлері 2 – 3.102 мкм құрайды. Тұндыру әдісі су және
май бөлшектері тығыздықтарының айырмашылығына негізделген. Мұнай
бөлшектерін мұнайұстағыш арқылы бөліп алады.
Сүзу – суды кеуекті материал немесе тесіктер мөлшері өзгеретін торлар
арқылы өткізіп қалқыған затты бөліп алу процесі. Сүзгілердің ішінде торлы
және дән түріндегі тиелуі бар сүзгілер кеңінен таралған. Торлы сүзгілерге
дағыралы торлар мен микросүзгілер жатады. Дән тәріздес тиелуі бар ағынның
бағыты бойынша жоғарыдан төмен қарай және төменнен жоғары қарайға
бөлінеді. Ағыны төмен қарай болатын сүзгілердің тиелуі бір немесе көп
қабатты болады. Тазалауды тиімді жүргізу үшін судың екі сатылы сүзуін
жүргізеді.
Қалқыған қоспаларды ортадан тепкіш күштер әсерімен бөліп алуда
гидроциклондар қолданылады. Өндірулігі тұндырғыштардан жоғары болатын
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ашық гидроциклондарды ақаба судан тұнатын және қалқитын заттарды бөліп
алу үшін қолданылады. Гидроциклондар артықшылықтарына жоғары
меншікті өндірулігі, салыстырмалы аз капиталды шығындар, қондырғы
габариттері үлкен еместігі және жұмысын автоматтандыру мүмкіндігі жатады.
Кемшіліктеріне
(әсіресе
тегеуірінді
гидроциклондардың)
электр
энергиясының үлкен шығындары және бөлінетін заттардың абразивтілігіне
байланысты қондырғы қабырғаларының тез тозуы жатады.
Ультрасүзу кеуектер диаметрі 5-200 нм мембраналар арқылы
ерітінділерді бөлуге негізделген (кері осмоста кеуектер диаметрі <1 нм
құрайды). Ультрасүзу әдісімен ірі органикалық немесе бейорганикалық
молекулаларды бөліп алу үшін қысым 0,1-0,5 МПа болуы қажет. Мембрана
материалы ретінде целлюлоза ацетаты, полиамидтер ж.т.б. полимерлер
қолданылады.
Электрохимиялық тазалау ақаба суды еритін ұсақталған әртүрлі
қоспалардан тазалауда тиімді болады. Мұнда жатады:
1) Анодтық тотығу немесе катодтық тотықсыздану арқылы қоспаларды
ыдырату.
2)
Еріген бейорганикалық қосылыстарды жартылай өткізгіш
мембраналарды қолдану арқылы бөліп алу (электродиализ).
3) Еритін анодтарды қолдану арқылы электролиз әдісімен қоспаларды
ыдыратып, нәтижесінде тұнбаға түсетін ерімейтін қосылыстарды алу.
Бұл процестердің барлығы ақаба судан тұрақты электр тоғын өткізгенде
электродтарда өтеді.
Айыру
және
шықтандырып
айыру.
Бірінші
әдіс қайнау
температуралары әртүрлі болатын қосылыстарды айырып ашық сұйық беті
арқылы бөліп алуға негізделген.
Шықтандырып айыруды бағыттары бір-біріне қарама-қарсы болатын
бу және сұйық фазалардың арасындағы бірнеше маңызалмасу арқылы сұйық
қоспаларды бөлу үшін қолданады. Жоғарыдан төмен қарай қозғалатын
сұйықтық жоғары қайнайтын қосылыстармен байытылады, ал жоғары қарай
қозғалатын бу – төменгі қайнайтын қосылыстармен.
Термиялық тазалау әдістері әртүрлі минералды тұздары (кальций,
магний, натрий ж.т.б.) және органикалық заттардың кең спектрі бар ақаба
суларды зиянсыздандыруда қолданылады. Термиялық әдістердің жіктелуі:
1) Ақаба суларды концентрлеу арқылы еріген заттарын бөліп алу.
2) Отпен зиянсыздандыру арқылы.
Концентрлеу әдістері ақаба судан минералды тұздарды бөліп алу
нәтижесінде айналым сумен қамтамасыздандыруға жарамды шартты таза
суды алуда негізделген. Минералды тұздар мен суды бөлу процесі екі сатыда
өткізіледі: концентрлеу сатысы мен құрғақ заттарды бөліп алу сатысы (21
сурет). Кейбір жағдайларда екінші сатыда концентрленген ерітінділерді
көмеді.
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Ақаба сулардың концентрленуін буландырғыш немесе тоңазытқыш
қондырғыларында өткізеді.

21 сурет - Минералды тұздар мен суды бөлу процесінің сатылары
Уыттылығы жоғары органикалық заттары бар ақаба сулардың үлкен
емес көлемдерін тазалауда отпен зиянсыздандыру әдісін қолдану тиімді
болады. Бұл әдіс ақаба суларды 900-1000 0С-ге дейін қыздырылған ошақ
газдарында ақаба суларды шашыратуға негізделген. Су буланып, органикалық
қоспалары уытты емес қосылыстарға дейін (жиі –көміртегі диоксиді мен су
буына дейін) жанып кетеді. Судағы минералды заттардан қатты заттар
түзіледі, олар циклондарда немесе сүзгілерде ұсталады.
Биологиялық әдістер өнеркәсіптік және шаруашылық-тұрмыстық ақаба
суларын еріген органикалық және кейбір бейорганикалық заттардан (күккіртті
сутек, аммиак, сульфидтар, нитриттар) тазалауда қолданылады. Биологиялық
тотықтыру процесі белсенді лай деп аталатын микроорганизмдер бірлестігінің
қатысуымен өтеді. Биохимиялық тазалаудың аэробты және анаэробты
процестерін ажыратады. Аэробты процесте оттектің тұрақты кірісін қажет
ететін (2 мг О2/л), температура 20-30 0С, рН 6,5-7,5 , биогенді элементтер
қатынасы
К:N:Р=100:5:1-ден
аспайтын
микроорганизмдер
тобы
пайдаланылады. Анаэробты процесте органикалық заттардың биологиялық
тотығуы
молекулярлы
оттектің
қатысуысыз,
𝑆𝑂42− , 𝑆𝑂32−, 𝐶𝑂32−
қосылыстарында химиялық байланысқан оттектің әсерінен жүреді.
4.2 Тазалаудың химиялық әдістері
Бұл әдістерді сумен қамтамасыздандырудың жабық жүйелерінде еритін
заттарды бөліп алу үшін, мұнымен қатар ақаба суларын биологиялық
тазалаудың алдында немесе одан кейін қосымша тазалау үшін қолданады.
Химиялық тазалау арқылы көбінесе ауыр металдар иоондарын бөліп алады.
Негізгі әдістеріне бейтараптау, тотықтыру-тотықсыздандыру және аз еритін
қосылыстарды тұндыру жатады.
Құрамында сілтілер мен қышқылдар бар өндірістік ақаба суларды
тазалау үшін бейтараптау әдісі қолданылады. Суаттарға тастау алдында бұл
суларды міндетті түрде алдын-ала бейтараптау қажет.
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Сулы ерітінділерде бейтараптау реакциясы күшті негіздер мен
қышқылдардың құрамындағы сутек иондары мен гидроксид-иондар арасында
өтеді:
Н+ + ОН- → Н2О.
Қышқылды суларды бейтараптауда келесі сілтілік реагенттер
қолданылады: кальций оксиді СаО, ізбес Са(ОН) 2, натрий карбонаты Na 2CO3,
каустикалық сода NaOH, аммоний гидроксиді NH 4OH. Мұнымен қатар суды
табиғи бейтараптағыш материалдар арқылы сүзуге болады: әктас СаСО3,
доломит СаСО3 . MgCO3 ж.т.б.
Құрамында күкірт қышқылы бар ақаба суларды бейтараптағанда оның
концентрациясы 1,5 г/л аспауы қажет. Оның жоғарырақ концентрацияларында
бейтараптағыш материалдардың беті нашар еритін гипстің (CaSO 4. 2H2O)
тығыз қабатымен қапталады да бейтараптау процесі тоқтайды.
Сілтілі суларды бейтараптау үшін кеңінен күкірт, тұз және азот
қышқылдары (H2SO4, HCl, HNO3) қолданылады. Өндірістерде құрамында
CO2, SO2, NO2, N2O ж.т.б. бар шығарылатын газдар (мысалы, түтін газдары)
қолданылады. Бұл жағдайда ақаба сулардың бейтараптануымен бірге
өндірістік газ шығарындыларының уытты компоненттерден тазалануы жүреді.
Мұндай тазалау аз қалдықты технологияларға сай келеді. Технологияның
артықшылығы: бейтараптауды қышқылдарды қолданусыз жүргізу және суды
пайдаланудың ағынсыз технологиясын жасау мүмкіндігі. Ақаба суларын
сулы-реагенттік бейтараптаудың қағидалы технологиялық сұлбасы 22 суретте
көрсетілген.

1 - ортақтандырғыштар; 2 - араластырғыш; 3 - контактті резервуар; 4 тұндырғыш; 5 – тұнбаны тығыздағыш; 6 – механиқалық сусыздандыру; 7 –
лай алаңы; 8 – сусызданған тұнбаны жинағыш; 9 – реагенттік шаруашылық; I
– қышқылды ақаба сулары; II – сілтілі ақаба сулары; III – бейтарапталған
ағындар.
22 сурет - Ақаба суларын сулы-реагенттік бейтараптаудың
қағидалы технологиялық сұлбасы
Өнеркәсіптік
ақаба
суларды
цианидтер,
күкіртті
сутектен,
сульфидтерден, сынап, мышьяк, хром қосылыстарынан залалсыздандыруда
тазалау әдістері ретінде тотығу және тотықсыздану процестері
60

қолданылады. Тотығу нәтижесінде уытты ластағыштар уыттылығы азырақ
заттарға айналады. Тотықтырғыштар ретінде хлор Cl2, натрий және кальций
гипохлориттері (NaClO, Ca(ClO)2), калий перманганаты KMnO4, калий
бихроматы K2Cr2O7, асқын тотығы H2O2 ж.т.б. қолданылады.
Уыттылығы жоғары болатын цианидтердің сулы ерітінділерін хлорлау
процесін сілтілік ортада жүргізеді (рН≥9). Цианидтер цианаттарға айналады:
CN- +2 OH- + Cl2 → CNO- +2 Cl- + H2O,
цианаттар молекулалы азот пен көміртек диоксидіне айналады:
CNO- + 4 OH- +3 Cl2 → CO2↑ + 6 Cl- + N2 ↑ +H2O.
Ақаба сулардың құрамында оңай тотықсызданатын заттар болса
(мысалы сынап, хром, мышьяк қосылыстары) тазалаудың тотықсыздандыру
әдістерін пайдаланады. Сынап қосылыстарын металдық күйіне дейін
тотықсыздандырып, судан тұндыру немесе сүзу әдістерімен бөліп алады.
Тотықсыздандырғыштар рөлін күкіртті сутек, алюминий ұнтағы, темір
ұнтағы, темір сульфиді атқарады. Хром(VI) (Cr2O72-) тотықсыздандыру үшін
темір(II) сульфаты, күкірт диоксиді, сутек, органикалық заттар қалдықтары
қолданылады.
Ауыр металдар иондарын (мырыш, мыс, сынап, кобальт, кадмий,
никель, мышьяк, қорғасын және хром) гидроксидтер, карбонаттар немесе
сульфидтер түрінде тұндырып судан бөліп алуға болады. Тұндырғыш
реагенттер ретінде кальций және натрий гидроксидтері, натрий карбонаты,
натрий сульфиді қолданылады:
Men+ + n OH - → Me(OH)n↓.
Ақаба суларын тереңірек тазалау қажеттілігінде
сульфидтер түрінде бөліп алады:

ауыр металдарды

Me2+ + S2 - → MeS↓.
4.1

Тазалаудың физика-химиялық әдістері

Бұл әдістер ақаба судан жұқа дисперсті қалқыған сұйық немесе қатты
бөлшектерді, еритін газдарды, минералды және органикалық заттарды бөліп
алу үшін қолданылады.
Коагуляция – ластағыш заттар дисперсті бөлшектерінің әрекеттесу
нәтижесінде іріленіп, агрегаттарға айналу процесі. Іріленуі коагулянттарды
қосу арқылы жүреді (алюминий сульфаты, алюминий гидроксохлориді және
темір хлориді). Шығыны ақаба судың м 3 -не 0,1-5 кг құрайды. Коагулянттар
суда гидролизденіп, металл гидроксидтерінің үлпектерін түзеді:
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Ме3+ + 3 НОН → Ме(ОН)3↓ + 3 Н+ .
Үлпектер тұнған кезде өзімен бірге ластағыш заттардың қалқыған
бөлшектерін тұндырады.
Флокуляция
флокулянттар деп аталатын жоғары молекулалы
қосылыстарды ақаба суға қосқанда қалқыған бөлшектердің агрегациялау
процесі. Флокулянттарды қолдану бір жағынан, коагулянттардың массасын
азайтуға, екіншіден – үлпек түзілу процесінің ұзақтығын азайтып, олардың
тұну жылдамдығын арттыруға мүмкіндік береді. Флокулянттар ретінде табиғи
(крахмал, декстрин) және жасанды (полиакриламид, белсенді кремний
диоксиді) қолданылады.
Ақаба суды хром және басқа ауыр металдардан, цианидтерден
тазалаудың перспективті әдісіне электркоагуляция жатады.

1 – бастапқы суды әкелу; 2 – мөлдірленген суды әкету; 3 – лайды әкету;
4 - электродтар; 5 - электрокоагуляция камерасы.
23 сурет - Тік типті электрокоагулятор сұлбасы
Электркоагуляция – ақаба сулары электркоагулятордан өткенде
ерімейтін гидроксидтердің түзілу процесі. Электродтарға 3 – 15 В тұрақты
ток беріледі. Электр өрісінің әсерінен, бір жағынан, ақаба сулары дисперсті
жүйелерінің тұрақтылығы азаяды, екіншіден – олар электродтардан суға
ауысатын темір немесе алюминий гидроксидтерімен коагуляция процесіне
ұшырайды, Содан кейін ақаба суы тұндырғышқа жіберіліп, 30-45 мин ішінде
мөлшері 500-1000 мкм агрегаттар түзіліп, тұнбаға түседі (23 сурет).
Флотация өндірістік ақаба сулардың ерімейтін қоспаларын (мұнай,
мұнай өнімдерін, майларды, талшықты бөлшектерді) бөліп алу үшін
қолданылады. Флотация процесі су қабатында газ көпіршіктерінің түзілуіне,
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газ және сұйық фазалар арасындағы бөлу бетіне бөлшектердің жабысуына,
бұл кешендердің өңделетін ақаба суының бетіне шығып, түзілетін көбік
қабатын бөліп алуға негізделген. Флотация арқылы бөліп алу эффекті ауа
көпіршіктерінің мөлшері мен санына байланысты. Көпіршіктердің оптималды
мөлшері 15 – 30 мкм аралығын, бөлшектер мөлшері 0,2 -1,5 мм құрайды.
Ақаба суларын электродиализ арқылы тазалау электр өрісінде еріген
тұздар катиондары катодқа, аниондар – анодқа қарай қозғалуына негізделген.
Электродиализ процесінің сұлбасы 24 суретте көрсетілген.

1 - катод; 2 - анод; 3 – сутек газының шығуы; 4 – катодтық камераны жууға
суды жіберу; 5 – тұздық камераларына тұздалған суды жіберу; 6 тұщыландырғыш камераларына тұздалған суды жіберу; 7 –анодтық камераны
жууға суды жіберу; 8 – оттек және хлор газдарының шығуы; 9 - анолитті
әкету; 10 – тазартылған суды әкету; 11 – концентрленген тұздықты әкету;
12 – католитті әкету.
24 сурет - Электродиализ процесінің сұлбасы
Электродиализаторларда тазартылатын су алдын-ала тазартуды талап
етеді. Ақаба суды жүзгін дисперсті және коллоидті қоспалардан тазалау
қажет. Олар камераларда тұнып, мембраналардың жоғарылатылған
полярлануына әкелуі мүмкін.
Мембраналарда поливалентті иондардың қайтымсыз жиналуы
мембраналардың «улануына» әкеледі, яғни олардың селективтілігі мен электр
өткізгіштігінің төмендеуіне. Бұл иондарды мембранадан қышқылмен кетіріп,
натрий формасына ауыстырады.
Мембраналардың жұмыс істеу мерзімін ұзарту үшін бастапқы суды
зиянды иондардан алдын-ала тазалау қажет. Бастапқы суда темір мөлшері ≤
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0,3-0,5 мг/л, марганец мөлшері - ≤ 0,05 мг/л, қалқыған заттар ≤ 1,5 мг/л
болуы қажет.
Адсорбция әдісін ақаба суларын биохимиялық тазалаудан кейін еріген
органикалық заттардан терең тазалауда немесе бұл заттар аз
концентрацияларында өте уытты болған жағдайда қолданады. Бұл әдісті ақаба
суларды
фенолдардан,
гербицидтардан,
пестицидтардан,
БАЗ-дан,
бояғыштардан, ароматикалық нитроқосылыстардан заласыздандыруда
қолданады. Әдістің артықшылықтарына жоғары тиімділігі, бірнеше заттары
бар ақаба суларын тазалау мүмкіндігі жатады.
Адсорбциялық тазалау регенеративті (жаңғыртулық), яғни зат
адсорбенттен бөлініп алынады да утильденеді және деструктивті, яғни ақаба
судан бөлінген заттар адсорбентпен бірге жойылады, болуы мүмкін.
Адсорбенттер ретінде белсенді көмірлер, жасанды сорбенттер
(силикагельдер, алюмогельдер) және өндірістің кейбір қалдықтары (күл, қож
ж.т.б.) қолданылады.
Ион алмасу әдісі ақаба судан ауыр металдарды (мырыш, мыс, хром,
сынап, кадмий, ванадий, марганец), мышьяк, фосфор, цианидтер және
радиоактивті заттар қосылыстарын бөліп алуда қолданылады. Ион алмасу
иондарын ерітіндідегі басқа иондарға алмастыруға қабілеттілігі бар қатты
фазаның ерітіндімен әрекеттесу процесіне негізделген. Қатты фазаны
құрайтын заттар иониттер деп аталады. Оң зарядталған иондарын
алмастыратындары – катиониттер, ал
теріс зарядталған иондарын
алмастыратындары – аниониттер деп аталады.
Иониттер
бейорганикалық
және
органикалыққа
бөлінеді.
Бейорганикалық табиғи иониттерге цеолиттер, өріс шпаттары, слюдалар,
бейорганикалық жасандыларға – силикагельдер, пермутиттер жатады. Ақаба
суларды тазалауда жасанды органикалық иониттер кеңінен қолданылады.
Олар матрица мен қарама-қарсы иондардан тұратын жоғары молекулалы
қосылыстар болып келеді.
Ион алмасуға қабілеттілік иониттердің құрамындағы функционалды
топтарына байланысты болады. Катиониттерде бұл топтар қышқылдықтарға
жатады: -SO3H (сульфотобы), -СООН (карбоксил тобы), аниониттерде –
негіздіктерге. Сульфотоптары бар монофункционалды катиониттер күшті
қышқылды болады (күшті диссоциацияланатын), ал карбоксил топтары бар –
әлсіз қышқылды болады (әлсіз диссоциацияланатын). Күшті қышқылды
катиониттер (мысалы, КУ-2-8) иондарымен ортаның рН-ның кез келген
мәндерінде алмасады, өйткені олардың функционалды топтары күшті
қышқылдардай рН-тың кез келген мәндерінде диссоциацияланады. Әлсіз
қышқылды функционалды топтар қышқылдық ортада диссоциацияланбаған
түрінде қалатындықтан бұл жағдайда карбоксил катиондарының ион алмасуға
қабілеттілігі төмендейді. Сондықтан оларды рН  7 ерітінділерді өңдеуде
пайдаланады. Сульфокөмір катионитінде функционалды топтарының екеуі де
бар болатындықтан, оны орташа қышқылдыларға жатқызады.
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Ион алмасу технологиясында селективтілік (талғамдылық) деп
аталатын бір иондардың басқаларға қарағанда көбірек адсорбциялануға
қабілеттілігі мен ион алмасу тепе-теңдігі орнауының жылдамдығы үлкен рөл
атқарады.
Иондардың алмасу процесінің қайтымдылығы қымбат тұратын
иониттерді технологиялық процесте бірнеше рет пайдалануға мүмкіндік
береді.
Иониттердің сапасы ион алмасу технологиялардың тиімділігі мен
нәтижелілігін анықтайтын физикалық және химиялық қасиеттерімен
сипатталады.
Иониттердің негізгі физикалық қасиеттеріне гранулометрлік құрамы
(дәндердің мөлшері), үйілген массасы, механикалық төзімділік пен осмостық
тұрақтылық, ионит құрылымы мен сулы ерітінділерінде ісіну дәрежесі
жатады.
Химиялық қасиеттеріне химиялық тұрақтылығы, қышқылдығы
(катиониттер үшін) немесе сілтілігі (аниониттер үшін), алмасу сыйымдылығы,
сіңірілетін иондарды судан берілген тереңдікте кетіруде реагенттер мен
жуатын судың меншікті шығыны, термиялық және радиациялық
тұрақтылықтары жатады.
Қаныққан катионитті қышқыл ерітіндісімен, анионитті – сілті
ерітіндісімен регенерациялайды. Регенерациялаудан кейін иониттерді таза
сумен жуады.
Ақаба суларды ластағыш заттардың ШРК мәндеріне дейін тазалап, ары
қарай технологиялық процестерде немесе айналым сумен қамтамасыздандыру
жүйелерінде қолдануға болады.
Экстракция әдісін
құрамында фенолдар, майлар, органикалық
қышқылдар бар ақаба суларын тазалауда қолданады. Концентрациясы >3-4
г/л көптеген заттарды экстракция әдісімен бөліп алу адсорбцияға қарағанда
тиімдірек болады.
Ақаба суларын экстракция әдісімен тазалау үш сатыдан тұрады. Бірінші
сатыда ақаба суын экстрагентпен қарқынды араластыру нәтижесінде екі
сұйық фаза түзіледі. Бір фаза – экстракт – бөлінетін фаза мен экстрагенттен
тұрады, екінші фаза – рафинат – ақаба суы мен экстрагенттен тұрады. Екінші
сатыда экстракт пен рафинатты бөлу өтеді.Үшінші сатыда экстрагентті
экстракт пен рафинаттан регенерациялайды. Ақаба суларын тазалаудың
экстракциялық әдістерінің тиімділігі 0,8-0,95 құрайды.
Кері осмос
бейорганикалық немесе органикалық ерітінділерді
жартылай өткізгіш мембраналар арқылы сүзуде негізделген. Мембраналар
кеуектерінен су молекулалары өтіп, еріген заттар молекулалары өтпейді.
Мысалы, теңіз суының осмостық қысымы 2,0-2,5 МПа құрайды, оны
тұщыландыру үшін, яғни мембраналар арқылы еріткішті өткізу үшін 6-7 МПа
қысым болуы қажет. Кері осмостық аппараттарда екі ағын түзіледі –
тұщыландырылған су мен тұздық.
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1 – ақаба судың кіруі; 2 - жартылай өткізгіш мембраналар; 3 – кері
осмостық қондырғы; 4 - тұщыландырылған су; 5 – тұздық.
25 сурет - Суды кері осмостық тұзсыздандыру процесінің
қағидалы сұлбасы
Ақаба су (1) жартылай өткізгіш мембраналары (2) бар кері осмостық
қондырғыда (3) екі ағынға бөлінеді: еріген заттарынан тазартылған
тұщыландырылған су (4) (немесе пермеат) және бастапқы ақаба сумен
салыстырғанда еріген заттар мөлшері жоғарырақ болатын концентрат (5)
(немесе тұздық).
5 ЖЭС ақаба суларын тазалау
ЖЭСды пайдалану судың үлкен мөлшерлерін қолданумен байланысты.
Судың негізгі бөлігі
(>90 %) әр түрлі аппараттарды: турбина
конденсаторларын, май және ауа салқындатқыштарын, қозғалатын
механизмдерді салқындатуға шығындалады.
Салқындату суларынан басқа ақаба суларына су дайындау
қондырғылары (СДҚ) мен шық тазалаудың ағын сулары, мұнай өнімдерімен
ластанған сулар, бу өндіргіштері мен мазутта істейтін шыңдық суқыздырғыш
қазандарының сыртқы беттерін жуудан қалған сулар мен суспензиялар,
жылукүштік қондырғыларын
химиялық тазалаудан және оларды
консервациялаудан қалған ерітінділер, қатты отында істейтін ЖЭС
гидрокүлқожшығару жүйелерінің сулары, коммуналды-тұрмыстық және
шаруашылық сулары, отын жіберу трактінің ғимаратын гидравликалық
тазалаудан шыққан сулар және ЖЭС территориясынан шығатын жаңбыр
сулары.
Аталған сулардың құрамы әр түрлі болады және ол ЖЭС пен негізгі
қондырғыларының типіне, қуатына, отын түріне, бастапқы судың құрамына,
су дайындау әдістеріне және пайдалану деңгейіне байланысты.
Қондырғыларды салқындатудан шығатын сулар тек жылулық ластануға
әкеледі, өйткені олардың температурасы бастапқы сумен салыстырғанда 8-10
0
С-ге жоғары болады.
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СДҚ пайдалану кезінде реагенттер қоймасынан, механикалық сүзгілерді
жуудан, мөлдірлеткіштердің лай суларын шығарудан, ионитті сүзгілерді
регенерациялаудан кейін шығатын сулардың ағындары түзіледі.Бұл
ағындарда кальций, магний, натрий, алюминий, темірдің мөлшері көп болады.
Мысалы, өндірулігі 2000 т/сағ ЖЭС-да суды химиялық тазалаудан шығатын
тұздар мөлшері 2,5 т/сағ құрайды.
Гидрокүлқожшығару жүйесінің ақаба сулары қалқыңқы бөлшектермен
ластанған, жоғары минералданған және көптеген жағдайларда сілтілігі де
жоғары болады.
Жылукүштік қондырғыларын химиялық тазалаудан және оларды
консервациялаудан шыққан сулар құрамы жуатын ерітінділеріне байланысты
әр түрлі болады.
Қыздырудың сыртқы беттерін жуу сулары негізгі отын ретінде күкіртті
мазутты пайдаланатын ЖЭС-да ғана болады. Мұндай жуудан кейін түзілетін
ақаба суларды залалсыздандыру бағалы заттары бар (ванадий мен никель
қосылыстары) лайды алуға мүмкіндік береді.
ЖЭС-дың суаттарға теріс әсерін азайту келесі негізгі әдістермен іске
асады: ақаба суларды суаттарға тастау алдында тазалау; қажетті аналитикалық
бақылауды орнату; ақаба сулар мөлшерін азайту (келешекте электр
стансаларында ақаба суларын болдырмау технологиясын іске асыру); ақаба
суларын ЖЭС циклында пайдалану; ЖЭС технологиясын жетілдіру; ЖЭС
жылулық ресурстарын комплексті пайдалану. Әр түрлі энергетика
қондырғыларында, стансаларда және жылуэлектрорталықтарда қолданылатын
ақаба суларды тазалау әдістері механикалық, физика-химиялық, химиялық
және биологиялыққа бөлінеді.
Суаттардың өзіндік тазалау процестері олардың гидробиологиялық және
гидрохимиялық күйіне байланысты. Суаттарға әсер ететін негізгі факторларға
судың
температурасы,
қоспалардың
минералдық
құрамы,
оттек
концентрациясы, судың рН мәні, өздігінен тазалану процестерге кедергі
болатын зиянды қоспалар концентрациясы жатады.
Суаттарда органикалық заттар көп мөлшерде пайда болғанда оттектің
жетіспеушілігіне байланысты органикалық заттардың шіру процесі басталып,
судың
сапасы
нашарлайды.
Уытты
қосылыстардың
жоғары
концентрацияларында суаттағы тірі организмдер өледі, ал кіші
концентрацияларында зат алмасу процестері өзгеріп, мутагенез пайда болады.
Организмдердің көбеюге қабілеттілігі төмендейді. Тірі организмдерге қажетті
рН көрсеткіші 6,5 - 8,5 аралығын құрайды. Бұл мән әдетте тұрақты болмайды,
өйткені түнде су көміртек диоксидімен қанығады да, көмір қышқылы түзіліп,
рН мәні төмендейді. Ал күндіз бұл газ фотосинтез процестеріне қатысып,
судың рН жоғарылайды.
Тазалау кезінде судан шаруашылық бағалылығына қарай белгілі
құндылығы бар (V, Ni ж.т.б.) және ауыл шаруашылығында құны аз (құм,
топырақ ж.т.б.) заттарды алуға болады.
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5.1 Су дайындау қондырғыларының ақаба суларын тазалау
Бастапқы судың сапасы мен қазандардың қосылатын суына қойылатын
талаптарға байланысты су дайындау қондырғылары (СДҚ) сұлбаларының әр
түрлі нұсқалары қолданылады. Жалпы, көбісіне суды алдын-ала тазарту мен
ион алмасу кіреді.
СДҚ ақаба суларын тікелей суатқа тастауға болмайды. Оның себебі:
ақаба судың рН мәні оптималды мәнінен (6,5-8,5) қатты өзгеше болады,
сонымен қатар жүзгін дисперсті қоспалар мен тұздар концентрациясы жоғары
болады.
Жүзгін дисперсті қоспаларды бөліп алу және рН мәнін қажеттіге дейін
келтіру қиын емес. Шын ерітілген қоспалар концентрациясын азайту күрделі
міндет болып табылады. Ион алмасу әдісін қолдану тасталатын тұздар
концентрациясын арттырады. Мұнда реагентсіз әдістерді (буландыру, кері
осмос) немесе реагенттерді аз қолданатын әдістерді (элеектродиализ) қолдану
тиімді.
Ақаба суларын тастаау шарттарына сәйкес суды тазарту технологиясы
үш кезеңнен тұрады. Барлық пайдаланылған ерітінділер мен жуатын суларды
ортақтандырғышқа жіберіп, сұйықтықтан екінші топтың уытты заттарын
бөліп алып, түзілетін тұнбаны сусыздандырады, ерітіндіні үшінші топ
заттарынан тазалайды.
Мөлдірлеткіштердің үрленетін суы өңдеуден кейін мөлдірленіп
қайтадан қож үйіндісінде, арнайы тұндырғыштарда, дағыралы-вакуумды
сүзгілерде пайдаланып, механикалық сүзгілерді жуатын суларды қайтадан
пайдалану күбілеріне жіберіледі.
Механикалық сүзгілерді жуудан пайда болған су алдын-ала тазартудан
кейін бастапқы су сызығына (коагуляциялауда) немесе әрбір мөлдірлеткіштің
төменгі жағына (ізбестеуде) жіберіледі.
Егер СДҚ сұлбасында алдын-ала тазарту сатысы болмаса, механикалық
сүзгілерді жуудан кейінгі суды арнайы тұндырғышта тұндырып, мөлдірленген
суды бастапқы су сызығына қайтарады да тұндырылған лайды қож үйіндісіне
жібереді немесе қож үйіндісінде, немесе ионитті сүзгілердің регенерациялық
суларды жинау жүйесіне жіберіледі.
5.2 Құрамында мұнай өнімдері бар ақаба суларды тазалау
Мұнай өнімдерінен тазалауда тұндыру, флотация және сүзу әдістері
қолданылады.
Тұндыру.
Судағы мұнай өнімдерінің негізгі бөлігі эмульсия түрінде болады.
Беттік керілу күштерінің әсерінен судағы бөлшектер мөлшері 2.102 -3.102 мкм
аралығында, пішіні шар тәрізді болады. Бөлшек мөлшеріне кері шама
дисперстілік дәрежесі деп аталады. Судағы май жүйесінің жоғары
дисперстілігі бұл жүйелердің жоғары агрегативтік тұрақтылығына әкеледі.
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Тұндыру процесі су мен май бөлшектерінің тығыздықтары
айырымының әсерінен мұнай өнімдерін бөліп алу қағидасына негізделген (26
сурет).

1 – ластанған су; 2 – қабылдағыш камера; 3 – тұндыру зонасы; 4 –
тазаланған су; 5 – жартылай батырылған тік қалқалар; 6 – мұнайжинағыш
құбырлар; 7 – қалқып шыққан мұнай өнімдері қабыршағы.
26 сурет – Типтік мұнайұстағыш сұлбасы
Су қабылдағыш камераға жіберіледі. Қалқаның астынан өтіп, тұндыру
камерасына түседі. Мұнда су мұнай өнімдерінен бөлінеді. Тазартылған су
екінші қалқаның астынан өтіп, мұнайұстағыштан шығарылады.Ал мұнай
өнімдері су бетінде қабыршақ түзіп, арнайы құрылғымен шығарылады.
Мұнайұстағыш жұмысының тиімділігіне судың температурасы үлкен әсер
етеді. Температураны жоғарылату оның тұтқырлығын төмендетіп,
бөлшектердің бөліну жағдайын жақсартады. Мысалы, мазут <30 0С-де
мұнайұстағышта тұнады, 30-40 0С аралығында қалқыңқы күйінде болады, ал
>40 0С-де бөлшектер қалқып судың бетіне шығады.
Суды флотация әдісімен тазарту мұнай өнімдері бөлшектерінің ауа
көпіршігімен кешен түзіп, бұл кешендердің судан бөлініп шығуына
негізделген. Мұндай кешендердің қалқып бетке шығу жылдамдығы мұнай
өнімдері бөлшектерінің бетке шығу жылдамдығынан 10 2-103 есе
артады. Осы себептен флотация тұндыру әдісінен тиімдірек болады.
Флотация.
Флотацияның екі түрі болады: тегеурінді және тегеурінді емес.
Тегеурінді флотацияда ауа көпіршіктері судағы оның аса қаныққан
ерітіндісінен бөлініп шығады. Ауаны ≤0,5 МПа артық қысыммен суда ерітеді.
Су-ауалы қоспа флотаторға жіберіледі. Мұнда қоспа қысымы төмендетіледі де
ауа көпіршіктері түзіліп, су мен қоспаны бөлу флотация процесі өтеді. Судың
флотаторға кірісінде қысымды төмендеткенде суда ерітілген ауа лезде бөлініп,
көпіршіктерді түзеді.
Тегеурінді емес флотацияда суға арнайы құрылғылармен (сорғымен,
эжектормен)
ауа көпіршіктері енгізіледі, яғни көпіршіктер-су дайын
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дисперсті жүйесі. Көпіршіктер оптималды мөлшері 15-30 мкм құрайды.
Ұсталған мұнай бөлшектері бар мұндай мөлшердегі көпіршіктердің қалқып
бетке шығу жылдамдығы 0,9-10-3 м/с құрайды (мөлшері 1,5 мкм мұнай
бөлшегінің қалқып бетке шығу жылдамдығынан 900 есе артады).
Сүзу.
Мазут және маймен ластанған суларды сүзу тазалаудың соңғы
сатысында жүргізіледі. Сүзу процесі мұнай өнімдері
майшытталған
бөлшектерінің сүзуші материал дәндерінің бетіне жабысуына негізделген.
Сүзу процесі кезінде мұнай өнімдерінің бөлшектері бірте-бірте кеуектер
көлемін толтырып, сүзгіш материалын қанықтырады. Бірнеше уақыттан соң
мұнай өнімдерімен қанығу сұзгіш қабатының төменгі шегіне жетіп, майдың
фильтраттағы (сүзіндіде) концентрациясы артады. Бұл кезде сүзгі
регенерацияға тоқтатылады. Сүзгі регенерациясын жоғарғы бөлгіш құрылғы
арқылы 0,03-0,04 МПа қысыммен су буымен жүргізеді.
Сүзгіш материалы ретінде кварц құмы, антрацит, сульфокөмір, домна
және мартен қожы, керамзит, диатомит қолданылады.
5.3 Қазандардың сыртқы беттерін жуудың ақаба суларын тазалау
Бұл ақаба сулар жүзгін дисперсті қоспалары бар (темір оксидтері,
кремний қышқылы, толық жанбау өнімдері, күлдің ерімеген бөлігі, бос күкірт
қышқылы, ауыр металдар сульфаттары, ванадий, никель, мыс қосылыстары
ж.т.б.) рН=1,3-3 қышқылды ерітінділер болып келеді (11 кесте).
11 кесте - Қуаты 1500 МВт, сағатына 500 т мазут жағатын ЖЭС-тың
жуатын суларының ластануларының жуықталған сипаттамасы
Ластану
Концентрация, г/л
Барлығы жылына, тонна
Бос H2SO4
4-5
400-500
FeSO4
9-11
900-1100
VOSO4
0,05-1,6
V өзіне есептегенде
0,2-0,5
20-50
NiSO4
0,2-0,3
Ni өзіне есептегенде
0,08-0,12
8-12
CuSO4
0,05-0,13
Cu өзіне есептегенде
0,02-0,05
2-5
Мұндай
суды сілтілі ерітінділермен (NaOH, Na2CO3, CaCO3)
бейтараптап, залалсыздандырады. Нәтижесінде ауыр металдар иондары
гидроксидтер түрінде тұнады. Тұнба құрамында түзілетін ванадий
металлургия өндірісінде бағалы шикі шат ретінде қолданылады.
Суды бейтараптау процесі бір немесе екі сатыда жүргізіледі.
Бір сатылы бейтараптауда ақаба суына рН= 9,5-10 мәніне дейін ізбес
сүтін қосу арқылы барлық уытты компоненттерді тұнбаға тұндырады.
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Тұндырылған ванадий концентрациясын жоғарылату үшін тұндыру
процесі бір немесе екі сатыда жүргізіледі.
Бір сатылы бейтараптауда тұндырғыш реагент ретінде темір, магний,
кальций гидроксидтері және силикат-ионы бар қоспаны қолданады. Тұндыру
процесін рН=3,4-4,2 мәндерінде өткізеді.
Екі сатылы тұндырудың біріншісінде рН=4,0-4,5 NaOH сілтісімен өңдеу
кезінде темір гидроксиді мен ванадийдің негізгі массасы тұнады. Екінші
сатысында рН= 8,5-10 аралығында ізбеспен бейтараптау нәтижесінде қалған
гидроксидтер тұнбаға түседі. Бір сатылы тұндырудан түзілген тұнба бағалы
болып саналады.
2 сатылы бейтараптаудың қағидалы сұлбасы 27 суретте көрсетілген. 1ші күбіде лай түзілу процесі 5-6 сағ жүреді. Мөлдірленген су 2-ші күбіге
айдалып, онда бейтараптану процесі 7-8 сағ жүреді. Бұл күбідегі лай
шығарылып, лай үйіндісіне тасталады. Лайдың құрамында 20-30 % ванадий
оксиді, 40-60 % темір оксиді 4-8 % кальций сульфаты, қалған заттар – 10-20 %
болады. Лайды сүзгі-сыққы арқылы сусыздандырып, қаптарға салып, аузын
тігеді де қоймаға апарады.

1- суды 1-ші сатыда өңдеу күбісі; 2 - суды 2-сатыда өңдеу күбісі;
3- мөлдірленген су күбісі; 4- айдайтын сорғы; 5 - лайлық сорғы;
6 - мөлдірленген су сорғысы; 7 - сүзгі-сыққы; 8 - шнек тасығыш;
9 - қап тігетін машина; 10 - жүк тиеуші; 11 - жуатын су; 12 – NaOH
немесе аммиакты жіберу; 13 - ізбес сүтін жіберу; 14 - лай үйіндісіне
жіберу; 15 - суды тастау немесе айналдыру.
27 сурет - Қазандар мен жаңғыртулық ауақыздырғыштарды жуатын
суларының 2-сатылы бейтараптау және зиянсыздандыру
қондырғысының сұлбасы
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5.4 Жылукүштік қондырғыларды химиялық тазалаудың және
оларды консервациялаудың ақаба суларын тазалау
Химиялық жуулар ЖЭС-дың негізгі жабдықтарын қақтардан тазалауда
қолданылады. Пайдалануға бірінші рет енгізілген қазандарда алдын-ала
жуулар жүргізіледі, ал пайдалану кезінде – әдетте жылына 1 рет
эксплуатациялық жуулар жүргізіледі.
Жуудың технологиясы мен қолданылатын реагенттердің құрамы
қыздыру беттерінен кетірілетін қақтадың құрамымен қондырғының типіне
байланысты. Жуатын ерітінділер ретінде бейорганикалық қышқылдар (HCl,
H2SO4, HF), органикалық қосылыстар (адипин, дикарбон, ортофталь, лимон
қышқылдары, комплексондар мен композициялары (ЭДТА, трилонБ,
фторидтер), жуатын препараттар (ОП-7, ОП-10), коррозия ингибиторлары
(уротропин, формальдегид, каптакс, ПБ-5) қолданылады.
Қондырғыларды жұмыс істемейтін кездегі коррозиядан қорғауға
консервациялаудың «ылғал» әдістерімен қатар (қазанды гидразин
ерітіндісімен, аммиакпен, NaNO2 қоспасымен және т.б. толтыру) құрғақ
әдістер қолданылады (қазанды газ күйіндегі азотпен толтыру және т.б.)
Химиялық жуулардан кейін тасталатын сулардың жалпы мөлшері
қазанның типіне және жуу технологиясына байланысты. Оны алдын-ала
жууларды өткізу үшін 12-ші кестені қолдана отырып анықтауға болады.
12 кесте - Қазандарды алдын-ала жуудағы ағындардың мөлшері:
Қазан
Қазан
Жуу
Жуылатын
Ағындар мөлшері, м3
өндірулігі,
типі
сүлбесі
контурдың БейтарапОртақтант/сағ
көлемі, м3
тағыш
дырғыш
күбіге
ыдысқа
420
Дағыралы 1контурлы 400
2800
6400
640
Дағыралы 2контурлы
1-ші
350
2450
8000
2-ші
150
1050
8000
950
Тура
1контурлы 550
3750
8800
ағынды
2контурлы
950
Тура
1-ші
500
5000
16800
ағынды
2-ші
550
5500
1600
Тура
2-конт/лы:
Ағынды
1-ші
680
6800
21800
2-ші
680
6800
2650
Тура
2-конт/лы:
ағынды
1-ші
550
5500
20000
2-ші
700
7000
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Суаттардың санитарлы режимына әсер етуі бойынша А. Д. Ефремов
қондырғыларды химиялық жуудан кейін ағын суларының қоспаларын 3 топқа
бөлді:
1) Суаттарда концентрациясы ШРК мәнінен аспайтын бейорганикалық
заттар (Ca2+, Mg2+, Na+ сульфаттары мен хлоридтері).
2) Суаттарда мөлшерлері ШРК мәнінен көп асатын уытты заттар (Fe2+,
Cu2+, Zn2+ тұздары, фтор қосылыстары, гидразин).
3) Суаттарда тотығатын органикалық заттар, нитриттер, сульфидтер,
аммоний тұздары.
Бұл жіктелуге сәйкес, жуатын суларды зиянсыздандырғанда, олардан 2
топтың заттарын бөліп, 3-ші топ заттарын шекті биологиялық көрсеткіштеріне
дейін тотықтыру қажет.
13-ші кестеде химиялық жуудың ағын сулары қоспаларының
жуықталған құрамы көрсетілген.
13 кесте - ЖЭС қондырғыларын химиялық жуудан ағын сулары
қоспаларының жуықталған құрамы, мг/кг
Зат
Ж у у
ә д і с і
Тұз
АдипинГидразинКомпози
қышқылы
қышқылды
қышқылды
циялық
Cl2000
2SO4
300
800
300
2+
3+
Fe + Fe
300
230
300
250
Cu
50
50
Zn
50
30
F
250
200
OП-7, ОП-10
40
40
40
40
Каптакс
5
5
Формальдегид
200
+
NH4 + NO2
570
570
Гидразин
25
25
Тұз мөлшері
2500
1800
2000
1500
ШБК, мг О2 /кг
200
1200
200
Тазарту әдістері қолданылатын отынның типіне және күлді шығару
сұлбасына байланысты:
а) Сұйық және газ отында істейтін ЖЭСтар және тура ағынды ГКҚШ
жүйесі бар қатты отында істейтін ЖЭС-да тазалау 3 сатыда өтеді:
1) pH < 6 болатын ластанған жуу суларын ортақтандырғыш ыдысқа
жинау.
2) Бейтараптағыш күбілерде II-ші топтың уытты заттарын ерітіндіден
бөліп алу, түзілген тұнбаны утильдеу.
3) Суды III-ші топ заттарынан тазалау.
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б) Айналымды ГКҚШ жүйесі бар қатты отында істейтін ЖЭС-да
тазарту.
Ортақтандырғыш ыдысында жуатын қышқылды және сілтілі суларды
қосу нәтижесінде судың жарым-жартылай бейтараптануы жүреді. Оны
жылдамдату үшін су сорғылар немесе ауа көмегімен араластырылады. Одан
кейін су бейтараптағыш күбілеріне келіп, онда 7-8 сағ. аралығында суды ізбес
не басқа реагенттермен өңдеу арқылы уытты заттардың бөлінуі жүреді.
Түзілген лай үйіндіге жиналады. Мөлдірленген су рН мәні жоғары
болғандықтан, бейтараптағыш күбісіне рН көрсеткіші 7,5-8,5 орнағанға дейін
қышқыл қосылып, ары қарай органикалық қоспаларын бөліп алу үшін
мөлдірленген судың биохимиялық тазартылуы жүргізіледі. Іс жүзінде
биологиялық тазартуда аэротенктар мен биосүзгілер қолданылады.
Биотазалауға жіберілетін суда кейбір заттардың максималды рауалы
концентрациялары келесі: гидразин ≤ 0,1 мг/кг; темір сульфаты ≤
мг
мг
5 ; фталь ангидриді 0,5
ж. т. б.
кг
кг
Айналымды ГКҚШ жүйесі бар қатты отында істейтін ЖЭС-да ақаба
суларын рН мәні >8 болған жағдайда күл үйінділеріне тікелей тастауға
болады. Егер рН мәні <8 болса, жуатын су алдын-ала бейтарапталады. ГКҚШ
жүйесіне тасталған судың рН араластырылғаннан кейін <7 болса,
қондырғыларда коррозия процесі жүреді. Жуудан шыққан ақаба суды ГКҚШ
жүйесіне тастағанда уытты қоспалары күлмен сорбцияланады. Ақаба суды
тастау жуатын ерітінділердің барлығынан және темір концентрациясы ≥
мг
100
болатын жуатын судың бірінші порциялары жиналатын
кг
ортақтандырғыш ыдыстан бірте-бірте жүреді.
Ортақтандыру және жарым-жартылай бейтараптаудан кейін жуатын
суды ГКҚШ жүйесіне тастаудың мөлшерін есептеу келесі кейіптеме арқылы
есептеледі:
q ст 

Qк  П
С ст

,

мұнда П – күлдің темірді сіңіріп алу көрсеткіші, г/т;
Qкүл – құрғақ күл шығыны, т/сағ;
Cст - ортақтандырғыш ыдыста темір концентрациясы, г/м3.
ЖЭС-та ГКҚШ айналым жүйесі болмаған жағдайда консервациялаушы
ерітінділер әр түрлі тотықтырғыштармен өңделеді: ауадағы оттекпен, хлорлы
ізбеспен ж.т.б.
Сілтілі ерітінділерде консервациялаушы ерітіндіні аэрациялау кезінде
гидразин толық және тез (15 минутта) тотығады. Гидразинді ыдырату үшін
хлорлы ізбес қолданылады:
2 CaOCl2 + N2H4 → 2 CaCl2 + N2 +2 H2O.
Мұнымен қатар ақаба судағы аммиак ыдырап, хлорамин түзіледі:
CaOCl2 + 2 NH3 + H2O → Ca(OH)2 + 2 NH2Cl.
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Ерітіндіден аммиакты температураны жоғарылатып тауамен үрлеу
арқылы шығаруға да болады. Мысалы, бастапқы концентрациясы 1000 мг/кг
ерітіндіден қалдық концентрациясы 15-20 мг/кг дейін аммиакты бөліп алу
үшін ауаның меншікті шығыны: 20 0С-де – 2000 м3/м3, 40 0С-де – 720 м3/м3, 60
0
С-де – 300 м3/м3, 70 0С-де – 170 м3/м3.
Натрий нитритін келесі реакциялар бойынша ерітіндіні қышқылмен
өңдеу арқылы бөліп алуға болады:
NaNO2 + HCl → NaCl + HNO2 ;
NaNO2 + H2SO4 → NaHSO4 + HNO2.
Химиялық тазалаудың және консервациялаудың ақаба суларын тазалау
және бейтараптау әдістерінің негізгі кемшілігіне реагенттерді қолдану
қажеттілігі жатады. Мұнымен қатар пайдаланылған ерітінділерді жаңартып,
қайтадан пайдалану экономикалық жағынан тиімді болып табылады.
5.5 Қатты отын жағатын
жүйелерінің ақаба суларын тазалау

ЖЭС-дың

гидрокүлқожшығару

Үлкен мөлшерлері мен қоспаларының жоғары концентрацияларына
байланысты ГКҚШ жүйесінің ақаба суларын толық көлемінде тазалау
қиындыққа түседі. Сондықтан мұндай суларды суаттарға тастау үшін
залалсыздандыру қажет,
яғни уытты қоспаларының концентрациясын
төмендету. Залалсыздандырудың негізгі әдістері – қоспаларды тұндыру;
қоспаларды әр түрлі сорбенттерде сорбциялау (мысалы, күлдің бетінде);
тотығу-тотықсыздану процестерді қолдану арқылы алдын-ала өңдеу.
Уытты қоспаларды ақаба судан бөліп алуда кеңінен қолданылатын әдіс
– нашар еритін химиялық қосылыстардың түзілуіне әкелетін немесе суда
түзілетін қатты фаза бөлшектерінің бетінде адсорбциялануына байланысты
қоспаларды тұндыру процесі. Тұндыру процесінде жиі қолданылатын реагент
- ізбес, кажет болса онымен бірге тұндыру процесін күшейтетін басқа да
реагенттерді қосады.
Уытты заттардың кальциймен кейбір түзілетін кешендерінің ерігіштігі
жоғары болады. Мысалы, мышьяктің кальциймен нашар еритін кешенінің
3Ca(AsO4)2.Сa(OH)2
ерігіштігі мышьяктің суаттағы концентрациясының
санитарлы нормасынан 18 есе жоғары.
Мышьякті судан бөліп алу процесін жақсарту үшін ізбеспен бірге темір
сульфатын (FeSO4.7H2O) қолданады. Нәтижесінде нашар еритін FeAsO
қосылыс түзіледі. Бұл процесс мышьяктің темір гидроксиді үлпектерімен
адсорбциясына негізделген. Ізбестеумен қоса коагуляцияны жүргізу ГКҚШ
ақаба суында рН=9-10 мышьяктің мөлшерін суаттардағы ШРК мәніне дейін
(<0,05 мг/кг) азайтуға мүмкіндік береді. Мұнымен бірге хромда тұнбаға
түседі.
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Ақаба суға магний хлоридін қосқанда фтор қосылыстары тұбаға жақсы
түседі. Фтор түзілетін магний гидроксиді үлпектерімен қосылып тұнады.
ЖЭСта ГКҚШ жүйелерінің үрлейтін суларынан тұндырылған заттарды
көмуге арналған қойма болуы қажет.
Сорбциялық тазарту сорбенттердің уытты қоспаларды ақаба сулардан
сорбенттермен химиялық қосылыстарды түзуімен немесе түзілуісіз
қабілеттілігіне негізделген. ГКҚШ ақаба суларының құрамындағы күл
сорбент рөлін атқарады. Көптеген көмірлердің күлінде отынды жағу кезінде
алюмосиликаттар түзетін ≤ 60 % SiO2 және
≤ 30 % Al2O3 болады.
Алюмосиликаттар
металдар
иондарын
сорбциялауға
қабілетті
ионалмастырғыш материалдар болып келеді.
ГКҚШ жүйесін жөнге салу су мен күл қатынасын, рН мәнін
коррекциялауға мүмкіндік береді. Нәтижесінде күл қасиеттерін қолдану
арқылы ГКҚШ ақаба суларын уытты қоспалардан терең тазалауға болады.
ГКҚШ ақаба суларын зиянсыздандыру мәселесін басқа да жолмен
шешуге болады: ауыл шаруашылығында толық пайдаға асырылатын күл мен
қожды тасымалдау және сақтаудың ауалы құрғақ жүйелеріне ауысу.
6 Табиғатты
механизмдері

тиімді

пайдаланудың

экологиялық-құқықтық

Өндірістік салалар дамуының мәселелерін шешу үшін атмосфераға
зиянды шығарындылардың, беттік суаттарға тазартылмаған және тазартылған
ақаба сулардың тастандыларының инвентаризациясы, объектілердің жобалық
төлқұжаттарының талдауы жүргізіледі.
Зиянды әсерлердің, шығарындылардың, ағындардың, қатты тұрмыстық
қалдықтардың инвентаризациялануы — объектілерді
экологиялық
төлқұжаттаудың бірінші және міндетті кезеңі.
Құрылыс технологиясы мен әрбір объектіні пайдалану деңгейін әлемдік
деңгейге дейін жеткізу энергияның, материалдардың, жұмыстық
шығындардың азайту, өнім сапасын жоғарлату және қоршаған ортаға
өндірістің антропогендік әсерін азайту(ластағыш заттардың атмосфераға және
суға шығарындыларын азайту, ландшафттардың деструкциясын болдырмау
ж.т.б.) міндеттерін шешуге мүмкіндік береді.
Қоршаған ортаның күйін сипаттайтын және оның өндіріс
қалдықтарымен ластануын шектейтін негізгі параметрлері жұмыс
зоналарында, атмосфералық ауада, беттік суларда және топырақтарда кейбір
зиянды заттардың ШРК мәндері.
Кешенді экологиялық бағдарламаның құрастырылуы және табиғатты
қорғау саясатын жаңа деңгейге ауыстыруының негізі болып өндірістерді
төлқұжаттау табылады.
Зиянды заттардың атмосфераға шығарындыларда, суаттарға ағындарда,
сонымен қатар топыраққа жаңбыр, қар, инфильтрат түрінде түсетін,
өндірістердің қатты қалдықтарын бақылау экологиялық бақылау
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қызметтерінің функциясына жатады. Экологиялық төлқұжатты толтыру үшін
мұнымен қатар қоршаған ортаның фондық
ластануын, климаттық
факторларды ескеріп, бұл факторларды есептеулер арқылы салыстырып
қоршаған ортаға сомарлы әсерлерін бағалау қажет.
6.1 Объектілер мен технологияларды экологиялық төлқұжаттау
тәртібі
Объекттің немесе кәсіпорынның экологиялық төлқұжаты – барлық
пайдаланатын ресурстар туралы мәліметтері бар (табиғи – біріншілік,
өндірілген – екіншілік және т.б.), қоршаған табиғи ортаға тура әсерін
анықтайтын объектілердің немесе өнеркәсіп орындарының нормативтітехникалық құжатының жаңа түрі.
Экологиялық төлқұжат (ЭТ) кәсіпорынның өзіндік қаржыларына
дайындалады, санитарлы-эпидемиологиялық бақылау органдарымен және
табиғатты қорғау территориалдық органдарымен келісіледі,
өндірістің
бірінші басшысымен бекітіліп, табиғатты қорғау территориалдық
органдарында тіркеледі. Экологиялық төлқұжатты бекіткен басшы оның
дұрыс құрастырылуына, берілген мәліметтердің растығына, табиғи және
басқа ресурстарды пайдалану сипаттамаларының өзгеруін көрсететін түзетуді
уақытында енгізуге жеке-дара жауапты болады. ЭТ екі данада толтырылады:
біреуі кәсіпорында, екіншісі жергілікті әкімшілік басқармасындағы табиғат
қорғау бөлімінде сақталады. Төлқұжаттың жұмыс істеу мерзімі – 5 жыл.
ЭТ дайындау - индивидуалды және бірнеше кезеңнен тұратын процесс.
ЭТ негізін келесілер құрайды:
- ресурстарды пайдалану және қоршаған ортаға әсерімен байланысқан
өндірістік, шаруашылық және т.б. әрекеттің келісілген және бекітілген негізгі
көрсеткіштері;
- табиғатты пайдалануға рұқсат (жерді, қорларды, суды пайдалануға
және т.б.);
- барлық тазартатын жүйелер мен қондырғылардың (ауа тазартқыш, газ
тазартқыш, канализациялық-тазартқыш және т.б.), қалдықтарды жинау және
утильдеу ғимараттары мен қондырғылардың төлқұжаттары;
- табиғатты және ресурстарды пайдалану бойынша статистикалық есеп
беру мәліметтері .
ЭТ құрастыру нормаларды есептеу операцияларынан тұрады:
- атмосфералық ауаға зиянды заттардың тұрақты немесе дүркін шекті
рауалы шығарындылар (ШРШ);
- жер бетіндегі суаттарға немесе орталықтандырылған канализация
жүйелеріне тасталатын тазартылған не тазартылмаған шекті рауалы төгінділер
(ШРТ);
- өрістердің, сәулеленудің, физика-механикалық
(электрмагниттік,
жылулық, шу, радионуклидтар әсері, литосфера бетінің, жер қойнауының
77

механикалық бүлінуі,
гидрологиялық, гидрогеологиялық шарттарының
өзгеруі және т.б.) шекті рауалы әсер етуі. Мұнымен қатар қоршаған ортаға
әсер ету мен ластаушы көздерін инвентаризациялау.
Инвентаризацияны қолайсыз әсерлерді, зиянды заттардың қоршаған
ортаға түсуін, оларды залалсыздандыру үшін және ұстап қалу үшін, зиянды
заттардың келіп түсуі мен әсерін есепке алу, зиянды заттардың келіп түсуі
мен әсерін жою шараларды енгізу мақсатымен экологиялық қызмет жүргізеді.
Зиянды заттардың, қолайсыз әсерлердің қоршаған ортаға келіп түсудің
нақтылы сапалы және сандық көрсеткіштері есептеу жолымен ШРШ және
ШРТ нормаларымен салыстырылады. Нәтижесінде берілген экологиялық
және табиғи-климаттық жағдайларға сәйкес табиғатты қорғау критерийлері
бойынша өндірістің, бөлек объектінің іс-әрекетінің мүмкін немесе мүмкін
еместігі туралы қорытынды жасалады. Осыдан кейін дәлелді шешім
қабылданады: іс-әрекетті рұқсат ететін (экологиялық қауіпсіз объект); ісәрекетті жарым-жартылай немесе жедел (ұзақ мерзімді) шараларды өткізу
шартымен рұқсат ететін (экологиялық қауіпті объект); іс-әрекетті рұқсат
етпейтін (экологиялық аса қауіпті объект).
Экологиялық төлқұжатта мынадай мәліметтер көрсетіледі:
- кәсіпорында қолданылатын технологиялар;
- пайдаланылатын ресурстардың (шикізаттың, отынның, энергияның)
сандық және сапалық сипаттамалары;
- шығарылатын өнімнің сандық сипаттамасы;
- қоршаған ортаға тасталатын шығарындылардың (төгінділердің,
қалдықтардың) сандық және сапалы сипаттамалары;
- кәсіпорында қолданылатын технологияларды шетелдік және отандық
тиімді технологиялармен салыстырудың нәтижелері.
Экологиялық төлқұжатта берілетін мәліметтер табиғатты қорғауға
бағытталған келесі мәселелерді шешуге арналған:
- шығарылатын зиянды заттектердің және өнімнің қоршаған орта мен
халық денсаулығына тигізетін әсерін бағалауға және табиғатты пайдалануға
төленетін төлемнің мөлшерін анықтауға;
- қоршаған ортаға тасталатын зиянды заттектерге негізделіп кәсіпорын
үшін шекті рауалы шығарындыны немесе төгінді нормасын белгілеуге;
- кәсіпорынның табиғатты қорғау шараларын жобалауға және олардың
тиімділігін бағалауға;
- кәсіпорынды реконструкциялауға арналған жобаларды сараптауға;
- кәсіпорынның қоршаған табиғи ортаны қорғауға, ұтымды пайдалануға
бағытталған заңдарын сақтауды бақылауға;
- табиғи және материалдық ресурстарды, энергияны және қосымша
өнімдерді тиімді пайдалану жолына қоюға.
Экологиялық төлқұжат өзара келісілген негізгі өндіріс көрсеткіштері,
ШРШ жобалары, табиғатты пайдалануға рұқсат етілген құжаттар, ШРТ
нормалары, газды, суды тазалайтын қондырғылар мен ғимараттар,
қалдықтарды утильдеу мен қолдануға арналған аспаптар, мемлекеттік
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статистика мәліметтері, ластаушы көздің тізімі және нормативтік-техникалық
құжаттар туралы мәліметтерге негізделіп құрастырылады.
Төлқұжатқа мұқабалық парақ, өнеркәсіп туралы жалпы мәліметтер мен
реквизиттер, орналасқан жерінің табиғи климаттық сипаттамасы,
технологияның жалпы сипаттамасы, пайдаланатын жер туралы мәліметтер,
қолданылатын материалдық және энергетикалық ресурстар, шикізаттар
сипаттамасы, ауаға шығарылатын заттектер туралы мәліметтер, пайдаланған
және ластанған су, басқа қалдықтар туралы анықтама, бұзылған жерді өңдеу,
көлік туралы мәліметтер, объектінің экологиялық, экономикалық жағдайы
туралы мәліметтер кіреді.
6.2 Экологиялық экспертиза және аудит
Экологиялық экспертиза – адам денсаулығына, табиғи ресурстарға,
қоршаған табиғи ортаға белгілі шаруашылық және басқа қызметтің мүмкін
негативті әсер етудің деңгейін бағалау.
Ресейдің экологиялық экспертизасы 1995 ж. шыққан «Экологиялық
экспертиза туралы» заңында негізделген.
Экологиялық эксперттік процесс 5 сатыдан тұрады:
- экспертизаны тағайындау және комиссия мүшелерін сайлап алу;
- информацияны жинау, талдап қорыту және бағалау;
- алдын-ала қорытындыны қалыптастыру және оны жұртшылыққа
таныстыру;
- ескертулерді жойғаннан кейін қорытындыны өкіметтің хабардар
органы басшылығына бекітуге тапсыру;
- таластарды сот арқылы шешу.
Экологиялық экспертизаның объектілері:
- техника-экономикалық дәлелдемелер мен жобалар, шаруашылық
ғимараттарды пайдалану мен құрылысы, істегі өнеркәсіптер;
- жаңа техника, технологиялар, материалдарды жасауға, істейтін
жабдықтарға нормативтік-техникалық құжаттау;
- істегі заң шығарушылық, административтік және нормативтік жобалар.
Ерекше назар мен арнайы зерттеулерді талап ететін шаруашылық
қызметінің ең қауіпті 15 түрі анықталған: атом өнеркәсібі, энергетика,
металлургия, мұнай химиясы, мұнай мен газды өңдеу, целлюлоза мен қағазды,
картонды жасап шығару, жер астындағы жыныстарды шығарып алу, мұнай
мен газды, олардың өнімдерін тасымалдау, оқ-дәрілерді, жарылатын заттарды,
ракета отынын жою, тасымалдау, сақтау, өңдеу; улы және уытты қалдықтарды
тасымалдау, сақтау, утильдеу, көму; мал шарувшылық комплекстері; құс
фабрикалары, мелиоративті жүйелер, мұнай және химия өнімдерін, улы
химикаттар мен пестицидтарды сақтайтын ірі қоймалар.
Субъекттерге жатады:
1) Мемлекеттің заң шығаратын және орындайтын органдары
(мемлекеттік экологиялық экспертизасы (МЭЭ)), әртүрлі деңгейлі соттар).
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2) Мемлекеттік
мамандандырылған
мекемелер
(комитеттер,
комиссиялар, министрліктер) – ведомстволық экологиялық экспертиза.
3) Мемлекеттік емес мамандандырылған мекемелер (жекеменшік,
қоғамдық – ішкі экологиялық экспертиза).
Комиссиялар қорытындыларының күші ведомстволық құрылымның
ішіне ғана келеді және МЭЭ-ның қорытындыларына сәйкес келгенде ғана.
Мемлекеттік
және
қоғамдық
экологиялық
экспертизалардың
мақсаттары – бірдей, міндеттері - әр түрлі болады.
Қоғамдық экспертизаның міндеті: берілген объектке мемлекет
органдарының назарын аударып, оның экологиялық қауіптілігі туралы
информацияны кең жаю және т.б. Заң бойынша қоғамдық экологиялық
экспертизаны өткізуге кедергі жасауға болмайды. Қоғамдық экологиялық
экспертизаның қорытындысы кепілдемелік болып саналады.
Мемлекеттік экологиялық экспертизаның құрамында төрағасы, жауапты
хатшысы мен эксперттерден тұратын эксперттік комиссия жүргізеді.
Экспертизаның нәтижесінде мемлекеттік экологиялық экспертизаның
қорытындысы құрастырылады.
Эксперттік бағалайтын – аналитикалық жұмысы 2 негізгі элементіне
кіретін бірнеше сатылардан тұрады: объектінің жобалық және жобалаудан
кейінгі анализі.
Экологиялық экспертиза жобалық және жобалаудан кейінгі
экспертизаға бөлінеді.
Жобалық экспертиза жаңа техника, технология, материалдарға
нормативті-техникалық
құжаттардың,
ғимараттардың
жобаларының,
административтік акттер мен заңдар жобаларына жасалады.
Жобалаудан кейінгі экспертиза істеп жатқан қондырғыларға,
өндірістерге және ғимараттарға, онда қолданылатын заң шығарушылыққа
жасалады.
Жобалық экспертизаның негізгі міндеті – жобаланған өндірістер мен
ғимараттардың қоршаған ортаға әсерін бағалау және адам денсаулығына
қауіп-қатердің дәрежесі мен қоршаған ортаның сапасын анықтау.
Қоршаған ортаға әсерін бағалау процедурасы келесі құжаттарды
дайындаумен өтетін бірнеше этаптан тұрады:
- «Ниеттер туралы хабарландыру»;
- «Қоршаған ортаға әсер ету туралы арыз»;
- «Қоршаған ортаға әсер ету талқыланудың мәжіліс хаты»;
- «Экономикалық зардаптар туралы арыз».
I этап. Белгіленген әрекеттің концепциясын дайындау. Бұл этаптың
нәтижесінде белгіленген территорияда әрекеттің түрін ұйымдастыру туралы
жариялау мақсатымен тапсырыс беруші «Ниеттер туралы хабарландыруды»
дайындайды. Хабарландыруға кіреді:
- жоспарланатын әрекеттің сипаты бойынша тапсырыс берушінің
ниеттерінің алдын-ала тізімі, жаңа табиғи ресурстар мен энергияны
қолданудың мөлшері;
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- қарастырылатын жобаға реалды және дұрыс альтернативалардың тізімі
жобалау мен ізденіске рұқсат алу үшін мемлекет пен басқару органдарына
беріледі.
II этап. Қоршаған ортаға әсер етуді анықтау. Мұнда «Қоршаған ортаға
әсер ету туралы арыз» дайындалады. Арыз құштар жақтардың бәріне
ұсынылады (мемлекеттік басқару және бақылау, мемлекет органдарына,
жұртшылыққа және т.б.).
Қоршаған ортаға әсер ету туралы арызды ұсынудың негізгі мақсаты:
қоршаған ортаға әсерді бағалау бойынша келешек зерттеулердің бағыттарын
анықтау үшін жоспарланған әрекетті жүзеге асырудың ең маңызды
зардаптарын табу. Мұнда:
- қоршаған ортаға әсерді бағалауды жүргізудің шекаралары;
- әсер ету объектілері;
- қоршаған орта мен компоненттерінің болжанатын өзгерулері (Н2О, ауа,
топырақ, өсімдік және жәндіктер әлемі, жер қоймалары және т.б.).
III этап. Экологиялық зардаптарды табу. «Қоршаған ортаға әсер ету
туралы арызды» қоғамдық тыңдаулар арқылы, жобаланатын ұсыныстарды
көпшілік информациялау құралдарында талқылау. Қоғамдық тыңдаулар
нәтижелері мәжіліс хатында бекітіледі.
Мәжіліс хатын қолдана отырып, жобалық шешімдердің түзетілуі
жүргізіліп,
қажетті
ғылыми-зерттеу
жұмыстарының
бағдарламасы
құрастырылады. Жобаны түзетуі қоршаған ортаның өзгеруі нәтижесінде
қоршаған ортада теріс экологиялық және т.б. зардаптарды болдырмауға
бағытталған қосымша шаралар дайындалады.
IV этап. «Экологиялық зардаптар туралы арыз» дайындау. Экологиялық
зардаптар туралы арыз – жобаны іске қосқанда тапсырыс берушінің қоғамға
әлеуметтік, экономикалық және олармен байланысты теріс экологиялық
зардаптарды болдырмайтын гарантиялары бар құжат.
Тапсырыс беруші экологиялық зардаптар туралы арызын жобалық
құжаттардың құрамында мемлекеттік экологиялық экспертизаға береді.
Мемлекеттік экологиялық экспертизаның оң қорытындысы берілген
территорияда объект құрылысы жобасының сәйкес органдармен бекітілуіне
негіз болады.
Жобалық экспертизаның негізгі қорытындысы – эксперттік қорытынды
болады. Мұнда келесі көрсеткіштер келтіріледі:
- жобаның орындалуы басталмай тұрғанда қоршаған орта күйін
сипаттайтын бастапқы көрсеткіштері, жобаның техникалық ерекшеліктері;
- жобаланатын объектінің қоршаған ортаға әсер ету тізімі (біріншілік,
екіншілік және ұзақ уақытты эффекттер, қайтымсыз және шарасыз зардаптар);
мұнда әсерлер сандық және сапалық көрсеткіштермен сипатталады;
- жобаның әртүрлі нұсқаларының қоршаған ортаның бастапқы күйіне
әсер ету мәліметтері;
- негативті экологиялық әсерлерді азайтатын қаражаттық және
техникалықпен қоса компенсациялық шаралар.
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Мемлекеттік экологиялық экспертизаны қаржыландыру тапсырыс
берушінің қаражаттарынан, ал қоғамдық экологиялық экспертизаны қоғамдық
ұйымдардың, экологиялық және т.б. фондтардың қаражаттарынан, азаматтар
мен ұйымдардың мақсатты ерікті жарналарынан төленеді. Экологиялық
экспертизаға шығындар жобаның жалпы құнынан 1%-ды құрайды.
Жобалаудан кейінгі экспертизаның негізгі міндеті: істеп жатқан
өндірістер мен ғимараттардың қоршаған ортаға әсерін бағалау; қоршаған
ортаның сапасы мен адам денсаулығына қауіп-қатер дәрежесін анықтау, яғни
обьект жұмысының параметрлері мен сипаттамаларының табиғатты қорғау
заңдарына, қоршаған ортаның сапасының стандарттарына және жобалық
экологиялық экспертизаның қорытындысына сәйкес болатынын тексеру.
Батыс елдерінде тексеру-верификациялау функциясы «экологиялық
аудирлеу» атағын алды. Экологиялық аудирлеу – субъекттің шаруашылық
және басқа әрекетінің талаптарын сақтаудың тәуелсіз, комплексті құжатталған
бағалануы (оның ішінде қоршаған ортаны қорғау саласында нормативтер мен
нормативтік құжаттарды халықаралық стандарттардың талаптарын және бұл
әрекетті жақсартудың кепілдемелерін дайындау).
1993 ж. Евроодақтың Директивасымен экологиялық басқару және аудит
ережелері бекітілді. Бұл ережелерді іске асыратын компаниялар шығарылатын
өніміне елеулі артықшылықтар беретін арнайы экологиялық эмблеманы
пайдаланады.
Экологиялық аудиттің негізгі қағидалары:
- экологиялық аудиторлардың тексерілетін шаруашылық әрекет
объектіне, экологиялық ұйымдардың басшыларына, тағы басқаларға
тәуелсіздігі мен объективтілігі;
- экологиялық аудиторлардың қоршаған ортаны қорғау мәселелерінде,
табиғатты қолдану және шаруашылық әрекет объектінің ерекшелік
мәселелерінде хабардарлығы мен профессионалдылығы;
- шаруашылық әрекеттің субъекті беретін информацияның толықтығы
мен сенімділігі;
- экологиялық аудитті өткізудің жұмыстарын жоспарлау;
- экологиялық аудиттің комплекстілігі (яғни қоршаған ортаға әсер
етудің барлық аспекттерін қарастыру );
- алынған информацияның конфиденциалдығы;
- экологиялық аудиторлардың өткізілетін зерттеулердің нәтижелеріне
жауапкершілігі.
Экологиялық аудиттің міндеттері:
- өнеркәсіптің саясаты мен экологиялық стратегиясын дәлелдеу;
- өнеркәсіптің
табиғатты
қорғау
әрекетін
жоспарлағанда
приоритеттерді анықтау, оның іске асырудың қосымша мүмкіншіліктерін
табу;
- шаруашылық әрекет субъектінің табиғатты табиғатты қорғау
заңдарын сақтауын тексеру;
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- қоршаған ортаға шаруашылық әрекет субъектінің әсер етуін реттеу
эффективтілігін жоғарылату;
- қоршаған ортаның ластануына байланысты апатты жағдайларға
әкелетін қауіп-қатерді азайту.
Экологиялық аудит міндетті және инициативтіге бөлінеді. Міндетті
экологиялық аудитті нормативтік құқықтық акттерімен анықталған жағдайда
өткізеді. Инициативті экологиялық аудит шаруашылық әрекет субъектінің
шешімі бойынша өткізіледі. Оның негізгі міндеті - өнеркәсіп-ластауыштың
кіріс бөлігін ғана емес, сонымен қатар халықаралық нарықта имиджін
жоғалтуға әкелетін
ластанудың негативті
зардаптарынан құтылу
мүмкіндіктерін іздеу.
Экологиялық аудитті арнайы үйретілген және аттестациядан өткен
адамдар мен заңды құқығы бар мекемелер жүргізеді.
Табиғи объектілер мен қоршаған ортаны ластаудың деңгейінің
химиялық анализін, өлшеулерін орындау жұмыстарын белгіленген тәртіп
бойынша аккредитацияланған сынайтын лабораториялар өткізеді.
Экологиялық аудитті жүргізгеннен кейін 3 бөлімнен тұратын
қорытынды жасалады:
1) Кіріспелік – заңды мекен-жайы, есеп айырысу счеты, экологиялық
аудиторлық мекеменің телефондары, аудиторлардың тегі, аты-жөні,
лицензияны берген органның аталуы, берілген уақыты, реттік нөмірі, жұмыс
істеу мерзімі, аудитті өткізу уақыты.
2) Аналитикалық бөлім – шаруашылық әрекет субъектінің аталуы,
оның экологиялық аудит өткізілетін әрекетінің нәтижелері, оның экологиялық
талаптарға сәйкестігі, тексеру кезінде анықталған табиғатты қорғау заңдарын
бұзу фактілерін көрсету.
3) Қорытынды бөлім – қоршаған ортаның күйіне субъектінің
шаруашылық әрекетінің әсер етуі туралы түйіндер, қоршаған ортаға негативті
әсерді азайту шаралары, субъекттің сәйкес шараларды орындамауының
зардаптары. Қорытынды өздігінше істейтін экологиялық аудитор немесе
аудиторлар тобы жасайды.
6.3 Экологиялық құқық
Экологиялық құқыққа табиғат пен қоғамның әсерлесу сферасында
қоғамдық қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың
жиынтығы
жатады. ҚР экологиялық құқық көздеріне экология-құқықтық нормалары мен
талаптардан тұратын нормативті-құқықтық актілер жатады.
Азаматтардың негізгі экологиялық құқықтарына жатады:
- өмірі мен денсаулығына қолайлы қоршаған табиғи орта;
- қоршаған табиғи ортадағы зиянды факторларының әсерінен
денсаулықтарын қорғауға;
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- белгіленген тәртіппен табиғи ресурстарды пайдалануға, оларды қорғау
мен сауықтыруға, экологиялық заңдар мен экологиялық маңызы мол
шешімдердің қабылдануына қатысуға;
- экологиялық жағдай туралы толық, дұрыс ақпарат алуға;
- кәсіпорындардың, құрылыстардың және өзге объектілердің адам
денсаулығына теріс ықпал ететін шаруашылық және басқа да қызметін
шектеуді, тоқтатуды талап етуге;
- экологиялық қауіп туғызбайтын, қолайлы жұмыс жағдайын талап
етуге;
- экологиялық заңның бұзылуынан келтірілген залалдың өтелуін талап
етуге;
- қоршаған ортаны қорғайтын қоғамдық бірлестіктер мен қоғамдар,
қорлар құруға;
- заңда қарастырылған басқа да құқықтар.
Азаматтардың экологиялық құқықтары мен міндеттері саяси,
ұйымдастыру, экономикалық, заң, идеологиялық жолдармен жүзеге
асырылады.
Экологиялық құқық көздеріне 1995 ж. 30 тамызында қабылданған ҚРның конституциясы жатады. Мұнда табиғатты қорғайтын жаңа экологиялық
концепция бірінші рет ұсынылып, бекітілді.
Экологиялық заңдар жүйесі экологиялық қатынастар түріне байланысты
нормативті құқықтық актілерден тұратын, қатынастарды реттейтін келесі
жүйелерге бөлінеді: 1) қоршаған табиғи ортаны қорғау бойынша – табиғатты
қорғау заңнама актілері; 2) табиғатты пайдалану бойынша –табиғи-ресурс
заңнама актілері. Мұнымен қатар, экологиялық заңдардың адам денсаулығын
қоршаған ортаның қолайсыз әсерінен қорғау саласында қатынастарды
реттейтін тағы бір жүйесін бөлуге болады. ҚР-ның экологиялық заңдар
жүйесін 3 жүйеге бөлуге болады:
1) Табиғатты қорғау заңдары келесі заңнама актілерде ұсынылды:
«Табиғи және техногенді сипаттамалы төтенше жағдайлар туралы» 1996 ж. 5
шілдесі, «Атом энергиясын пайдалану туралы» 1997 ж. 14 сәуірі, «Энергияны
тиімді ету туралы» 1997 ж. 25 желтоқсаны, «Ерекше қорғалатын табиғи
аумақтар туралы» 2006 ж. 7 шілдесі, «Экологиялық кодекс» 2007 ж. 9
қантары, «Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы» 2010
ж. 4 шілдесі.
2) Табиғи-ресурс заңдар келесі заңнама актілер түрінде бекітілді:
«Атмосфералық ауаны қорғау туралы» 2002 ж., «Өсімдіктерді қорғау
туралы» 2002 ж. 3 шілдесі, «Су кодексі» 2003 ж. 9 шілдесі, «Жер кодексі»
2003 ж. 20 маусымы, «Орман кодексі» 2003 ж. 8 шілдесі, «Жануарлар әлемін
қорғау, ұдайы өндіру және пайдалану туралы» 2004 ж. 9 шілдесі, «Жер
қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» 2010 ж. 24 маусымы.
3) Адам денсаулығын қоршаған ортаның қолайсыз әсерінен қорғау
саласындағы заңдар: «Семей сынау полигонында ядролы сынақтардан зардап
шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы» 1992 ж. 18 желтоқсанында,
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«Арал өңірінде экологиялық апат нәтижесінде зардап шеккен азаматтарды
әлеуметтік қорғау туралы» 1992 ж. 30 маусымы, «Халықтың радиациялық
қауіпсіздігі туралы» 1998 ж. 23 сәуірі, ҚР-ның кодексі «Халық денсаулығы
мен денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2009 ж. 18 қыркүйегі.
Табиғатты қорғау, табиғатты пайдалану және халық денсаулығы мен
өмірін сақтау салаларындағы заңдардың жиынтығы қоғамның экологиялық
қауіпсіздігінің құқықтық негізін құрайды. Тәуелсіз Қазақстанның экологиялық
заң шығармашылық жүйесінің дамуы қазақстан қоғамындағы саяси және
әлеуметтік-экономикалық жаңарту процестерімен тығыз байланысқан. ССРО
ыдырап, 1991 ж. жаңа мемлекет құрылуымен Қазақстанның экологиялық
заңдары дамуының жаңа этапы басталды.
Бірінші этапы 1995 ж. Конституцияны қабылдаумен бітті. 1991-1995
ж.ж. табиғи ресурстардың кейбір түрлерін қорға және пайдалануын реттейтін
заңнама актілер қабылданды.
1992 жылы «Жер қойнауы және минералды шикі затты өңдеу» Кодексі,
«Семей сынау полигонында ядролы сынақтардан зардап шеккен азаматтарды
әлеуметтік қорғау туралы», «Арал өңірінде экологиялық апат нәтижесінде
зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы» заңдары; 1993 жылы
– «Орман кодексі», «Су кодексі», «Жануарлар әлемін қорғау, ұдайы өндіру
және пайдалану туралы» ҚР-ның заңы; 1994жылы – ҚР-ның заңы «Халықтың
санитарлы-эпидемиологиялық саулығы туралы». 1995 ж. 28 маусымында
«Мұнай туралы» заң күші бар Жарлығы бекітілді.
ҚР-ның экологиялық заңдарының дамуы ең маңызды актілердің
жаңартылуымен сипатталады. Біріншіден, республиканың бұл аралықтағы
экологиялық заңдарының мазмұны мен түрі ССРО экологиялық заңдарына
сәйкес болды. Екіншіден, бұл периодтағы экологиялық заңдар кейбір табиғи
ресурстарды қорғау және пайдалану аумағында қатынастарды реттеуге
бағытталған.
Үшіншіден, экологиялық заңдар тек жалпы қағидаларға
негізделген болатын. Мұнда қоршаған табиғи ортаның ластануын алдын-алу
шарттары аз-ғана көрсетілген.
Экологиялық заңдардың екінші этапында (1996-2000 ж.ж.) келесі
табиғатты қорғайтын заң шығаратын актілер қабылданды: «Жер қойнауы
және жер қойнауын пайдалану туралы» 1996 ж. 27 қантары, «Қоршаған
ортаны қорғау туралы» 1997 ж. 15 шілдесі, «Ерекше қорғалатын табиғи
аумақтар туралы» 1997 ж.15 шілдесі, «Экологиялық сараптама туралы» 1997
ж. 18 наурызы. Республиканың экологиялық заңдары дамуының екінші
этапына келесі ерекшеліктер сай келеді: экологиялық заңдар дамуының
конституциялық негіздері баянды етілді. 1995 ж. 30 тамызында референдумда
қабылданған ҚР Конституциясында жерге жекеменшік түрлерінің нормалары
енгізілген, адамның қолайлы қоршаған ортаға, экологиялық хабарға қол
жетерлігіне, денсаулыққа немесе мүлікке келтірілген зиянның орнын
толтыруға экологиялық құқықтары қабылданған. Осылайша қоршаған
ортаны қорғау мен табиғатты пайдалануда экономикалық механизмдерді заң
түрінде бекіту тенденциясы байқалады.
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2001 - 2006 жылдар аралығында Қазақстанда қоғамның шаруашылықты
жүргізудің нарықтық қағидалары мен бірінші демократиялық салттары
бекітілді. Бұл жылдарға экологиялық заңдар дамуының келесі жоғарылауы
келеді. Экологиялық заңдар дамуының негізгі бағыттарын 2002 ж. 20
қыркүйегінде ҚР Президентінің жарлығымен мақұлданған «ҚР құқықтық
саясатының концепциясы» анықтаған.
Концепцияға сәйкес, қоршаған ортаны қорғау заңнамасын жетілдіру
мақсатында заңдар мен заңға сәйкес актілерді өңдеп, олардың негізінде келесі
шараларды енгізу қажет:
- экологиялық сақтандыру жүйесін енгізу;
- қоршаған ортаға залал келтірген үшін есесін қайтаруды және
кінәлілардың жазаға тартылуын қаматамасыздандыратын браконьерлік және
орманбұзушылықтармен қүресуде кепіл болатын мемлекеттік жетілдірілген
бақылау жүйесін;
- мемлекеттік экологиялық бақылаудың бірыңғай жүйесін енгізу;
- қоршаған ортаны белгіленген нормативтерден жоғары мөлшерде
ластайтын өндірістерде міндетті экологиялық аудитті өткізу;
- коммуналдық және өнеркәсіптік қалдықтарды басқару жүйесін енгізу;
- қоршаған орта ластануын алдын алатын және реттейтін жетілдірілген
экономикалық инструменттерді енгізу.
Құқықтық саясат Концепциясының қағидаларын іске асыру, сонымен
қатар нарықтық қатынастардың дамуы және оларға сәйкес келетін ұйымдықшаруашылық құрылымдарды құру, әлеуметтік сферадағы терең өзгерулер,
жаңа жағдайларда табиғатты пайдаланудың дамуы су, жер, орман заңнамасын
кемеліне жеткізу қажеттілігіне әкелді. Осы аралықта келесі маңызды
заңнамалы актілер қабылданды: » ҚР-ның «Атмосфералық ауаны қорғау
туралы» заңы 2002 ж.11 наурызында, «Жер кодексі» 2003 ж. 20 маусымы,
«Орман кодексі» 2003 ж. 8 шілдесі, «Су кодексі» 2003 ж. 9 шілдесі,
«Жануарлар әлемін қорғау, ұдайы өндіру және пайдалану туралы» 2004 ж. 9
шілдесі, «Міндетті экологиялық сақтандыру туралы» 2005 ж. 13 желтоқсаны,
«Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» 2006 ж. 7 шілдесінде шыққан
заңдар. Бұл кезеңдегі экологиялық заңнама келесі ерекшеліктерге ие болды.
Біріншгіден, экономикалық, әлеуметтік және саясат сфераларындағы
өзгерулер
Орман, су және жер кодекстерінің жаңа редакциясының
қабылдануына әкелді.
Екіншіден, экологиялық заңнама экономикалық
шараларды кеңінен қолданатын болды. Мысалы, экологиялық қауіпсіздікті
қамтамасыздандырудың экономикалық механизмі ретінде экологиялық
тәуекелдерді сақтандыру болып келеді.
2003 ж. 3 желтоқсанында Президенттің № 1241 жарлығымеен «ҚР-ның
2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауіпсіздігі тұжырымдамасы»
мақұлданған. Тұжырымдама ережелерінің іске асу кезеңдері:
I. 2004-2007 ж.ж. Қоршаған ортаның ластану деңгейін төмендету және
оны тұрақтандыру жөніндегі іс-қимыл жоспарын әзірлеу.
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II. 2008-2010 ж.ж. Қоршаған ортаның сапа көрсеткіштерін тұрақтандыру
және табиғат пайдалануға экологиялық талаптарды жетілдіру.
III. 2011-2015 ж.ж. Қоршаған ортаның сапасын жақсарту және
қоғамның экологиялық тұрақты дамуының қолайлы деңгейіне қол жеткізу.
Қазақстан экологиялық заңнамасының қалыптасуының келесі этапы –
2007 ж. ҚР-ның экологиялық кодексін қабылдау. Бұл Кодекс Мемлекет
басшысы Н.А.Назарбаевтың 2006 ж. 1 наурызында Қазақстан халқына
арнаған жолдауында қойылған міндеттерді іске асыру мақсатымен
қабылданған. Бұл құжатта біздің еліміз әлемнің 50 ең бәсекелесе алатын
өкімет санына кіруге бағытталған халықаралық стандарттарға сай келетін
экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыздандыратын
табиғатты қорғау
заңнамасын
реформалау
міндеті қойылған. Экологиялық кодекс
экологиялық заңнамаға енгізілген оң өзгерістері бар экологиялық сферада
қоғамдық қатынастарды реттейтін негізгі комплексті заңнама акт болып
табылды.
Экологиялық кодекстің қабылдануына байланысты келесі
заңдардың күші жойылды: «Қоршаған ортаны қорғау туралы», «Ауаны қорғау
туралы», «Экологиялық сараптама туралы» және басқа заң күшіндегі актілер.
Бұл периодта экологиялық талаптарды күшейту қажеттілігіне байланысты
келесі заңнама актілері қабылданды:
- сумен қамтамасыздандыру аймағында құқықтық қатынастарды
анықтауға бағытталған «ҚР-ның су кодексіне өзгертулер мен қосымшаларды
енгізу туралы» 2009 ж. 12 ақпаны;
- қауіпті технологиялар мен техниканы пайдалану сферасында
экологиялық талаптарды күшейтуге бағытталған Ел басының Қазақстан
халығына 2007 ж.28 ақпанында «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» жолдауын
іске асыру мақсатымен ұсынылған ҚР-ның заңы «Экологиялық қауіпті
технологиялар, техника және жабдықтарды әкелуін реттеу мәселелері
бойынша ҚР-ның экологиялық кодексіне өзгертулер мен қосымшаларды
енгізу туралы» 2009 ж. 23 маусымы;
- республикада жаңартылатын энергия көздерін пайдалану және
дамуының құқықтың негізін жасауға бағытталған
ҚР-ның заңдары
«Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы» және
«Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау мәселелері бойынша
ҚР-ның кейбір заң шығаратын актілеріне өзгертулер мен қосымшаларды
енгізу туралы» 2009 ж. 4 шілдесі;
- ҚР-ның заңы «Қала тұрғызуды жобалауда, жер телімдерін бөлгенде,
жобалау мен құрылыста су- және табиғатты қорғау мәселелері бойынша ҚРның кейбір заңнама актілеріне өзгертулер мен қосымшаларды енгізу» 2009 ж.
10 шілдесі;
- жер қойнауын тиімді және комплексті зерттеп пайдалануға
бағытталған ҚР-ның заңы «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану
туралы» 2010 ж. 24 маусымы.
Климаттың өзгеруі бойынша 2009 ж. БҰҮ Конвенциясына Киотолық
протоколды ратификациялау және халықаралық міндеттемелерді орындау
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қажеттілігі
Қазақстанның
экологиялық
заңнамасының
дамуындағы
тенденцияларды анықтады. Осыған орай 2011 ж. 3 желтоқсанында Президент
«ҚР-ның кейбір заңнама актілеріне экологиялық мәселелері бойынша
өзгертулер мен қосымшаларды енгізу» заңына қол қойды.
Бұл заңда өндірістің жиналған қалдықтарын басқару және пайдалану
үшін құқық өрісін жасауға, экологиялық тәртіпті бұзған үшін табиғатты
пайдаланушылардың жауапкершілігін күшейтуге бағытталған нормалар
қарастырылған.
Протоколда көшет газдары шығарындыларын азайтуда экономикалық
шараларды ынталандыру үшін үш «иілгіштік механизмі» қарастырылған. ҚРсы бұл механизмдердің екеуіне қатысуды жобалаған:
- бірлескен жүзеге асыру – дамыған өкімет инвесторына көшет
газдарының шығарындыларын азайту жобасын басқа өкіметте жүзеге асыру
механизмі. Мұндай жобаларға инфрақұрылымның жаңғыртылуы, ілеспе
газдың утильдену ж.т.б. кіреді. Қолжетімді қысқартылған шығарындылар
инвесторға беріледі;
- шығарындыларға квоталарды сату - бір өкіметтің өндірістері
арасында, әртүрлі өкімет өндірістері арасында және өкіметтер арасында көшет
газдары шығарындыларына квоталарды сату механизмі. Шығарындыларға
квоталарды сатудың жалпы концепциясына сәйкес, уәкіл органы қоршаған
ортаға көшет газдарының шекті рауалы нормаларын белгілеп, өндірістер
арасында мұндай квоталарды рұқсат түрінде бөледі. Өндірістер өздерінің
шығарындыларының жалпы көлемін рұқсат қағаздарында белгіленген
деңгейге дейін төмендетуі қажет.
Шығарындыларының көлемін арттыру
қажеттілігі бар өндірістер сәйкес квоталарды шығарындылар көлемі шекті
мүмкін нормадан төмен болатын өндірістерден (яғни оларда рауалы
шығарындылардың артық мөлшері болады) сатып алуға мүмкіндігі бар.
Қазақстан қоғамы дамуының қазіргі этапында мемлекет саясатының
негізгі міндеті – экономиканың энергосиымдылығын азайту. 2012 ж. 13
қантарында Казақстан республикасының «Энергияны үнемдеу және
энерготиімділікті арттыру туралы» және «ҚР-ның кейбір заңнама актілеріне
энергияны үнемдеу және энерготиімділікті арттыру мәселелері бойынша
өзгертулер мен қосымшаларды енгізу туралы» заңдары қабылданды.
Жалпы айтқанда, Қазақстан қоғамындағы саяси және әлеуметтікэкономикалық модернизациялау процестері, республиканың әлемдік
процестерге қатысуы отандық экологиялық заңнама жүйесінің ерекшеліктері
мен дамуының негізгі тенденцияларын анықтады. Біріншіден, 1995 ж. 30
тамызында қабылданған ҚР-ның конституциясы қоршаған ортаны қорғауды
өкіметтің негізгі функциясы және саясатының негізгі құрастырғышы ретінде
қарастырды. Екіншіден, экологиялық заңнама ҚР-ның Президенті
Н.А.Назарбаевтің
Қазақстан халқына жолдаулары ережелеріне, елдің
әлеуметтік-экономикалық дамуының стратегиялық құжаттарға, сонымен қатар
глобальды экологиялық мәселелерді шешуде халықаралық аренада өтіп
жатқан процестерге
сәйкес дамып, толықтырылды.
Қазіргі кезде
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Қазақстанның экологиялық сферасында белгілі нормативті-құқықтық база
құрастырылды. Оны ары қарай толықтыру республиканың әлеуметтікэкономикалық дамуының келешегі мен саясатына байланысты болады.
Қоршаған ортаны қорғау мәселелерін кешенді шешудің әрекеттеріне
Тұрақты даму концепциясы мен Қазақстандық күн тәртібі XXI болуы қажет.
Тұрақты даму идеясы концепция түрінде 1987 ж. Брунтланд халықаралық
қоршаған орта мен даму комиссиясы дайындаған Тұрақты даму
концепциясына негізделген «Біздің жалпы болашағымыз» баяндамасында
тұжырымдалған. Тұрақты даму «қазіргі кездегі қажеттілікке келетін, бірақ
келесі ұрпақтың қажеттіліктерін қамтамасыз ететін даму» деп түсіндіріледі.
3 жылдан соң келесі дәлелдеме енгізілді:
«Тұрақты прогреске
қойылатын талап – келешекте экономикалық пайда алуға мүмкіндік беретін
табиғи ресурстар мен жүйелерді бұзбай сақтау». Рио-де-Жанейрода 1992 ж.
өткен жер планетасы мәселелері бойынша жоғары деңгейлі конференция бұл
концепцияны нақтылау мазмұнмен толтырды, әрекет бағыттарының
приоритеттері тұжырымдалды, «XXI ғасырға күн тәртібі» деп аталатын
тұрақты дамуға әкелетін әрекет жоспары дайындалды.
Тұрақты дамудың негізгі критерийлері:
1) Экономика саласында – үздіксіз сандық өсу қажет емес,
экономикалық жүйенің тұрақтылығын қамтамасыз ету, қоғам мен өкіметтің
ұзақ уақыттық міндеттеріне сәйкес келу. Яғни, сандық өсуден дамуға ауысу
қажет.
2) Адам өмірінің сапасын арттыруда – жанұяның тұрақты жақсы тұрмыс
халі, өзіндік қауіпсіздік гарантиясы, сапалы білім, медициналық көмек,
мәдениетті даму алуға мүмкіндік, медициналық информацияға қол жетерлігі,
комфортты қоршаған орта. Өмір сапасына әсер ететін критерий - қоршаған
ортаға антропогендік жүктемелерді азайту.
Ұлттық және аймақтық деңгейлерде қоршаған ортаны қорғау, тұрақты
әлеуметтік және экономикалық дамуды қамтамасыз ету үшін реформалар
нарығын тереңдету қажет. Сонымен қатар, өту кезеңін ескере отырып, табиғи
қорларын бітпейтіндей тиімді пайдалануда экономикалық механизмдерді
қолдануға приоритетті мағына беріледі.
Экономикалық механизмдерге төлемдер мен салықтар, сатылатын
лицензиялар, рұқсат ету және квоталар жүйелері, кепілдік-қайтару жүйелері,
нормативті-құқықтық талаптарды орындамау үшін штрафтар мен төлемдер,
экологиялық зиян келтіргенде компенсацияларды төлеу, экологиялық
сақтандыру ж.т.б. жатады.
Тұрақты даму моделіне ауысу бағдарламасы келесі қағидаларға
негізделуі қажет:
1) Тұрақты даму өзін-өзі көтермелеу қажет, яғни келешекте күнелту
негіздерінен айрылмау үшін өзінің ресурстық базасын шөктірмеу қажет.
2) Өндіріс пен экономиканың экологизациялануы. Қазақстан үшін бұл
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экономикасының дамуында приоритеттердің ауысымын білдіреді. Приоритет
табиғатты және қорды сақтау шаруашылық салаларына, мүмкіндікше
экологиялық жағынан таза технологиялардың дамуына берілу қажет.
3) Табиғатты қолданудың диверсификациясы. Қазып шығаратын
өнеркәсіптің ғана дамуына бір жақты бағытта болу табиғи ортаның күйі мен
халық денсаулығына үлкен әсер етіп, экономика тұрақтылығын азайтады.
4) Қалдықтарды міндетті түрде пайдаға асыру және бұзылған
экожүйелерді қалпына келтіру.
5) Әлеуметтік жүйенің дамуында приоритет гуманитарлды аспекттерге
берілу қажет - өмір сапасын қалыптастыратын қоғамдық білім, медицина,
мәдениет, ғылым.
6) Әр адамның, этностық топтың өздеріне сәйкес келетін әдет-ғұрыптың
тдамуына құқығы болуы қажет.
7) Қоғамның тұрақты дамуы оның мүшелерінің психологиялық
комфортысыз, әлеммен және өзімен гармонияда болмаса мүмкін емес.
Қазақстан үшін «ХХI ғасырға күн тәртібі» бір жағынан, қазіргі
бағдарламалар мен жобаларды координациялау шаралары, ал екінші жағынан
– белгілі ірі жобалар мен бағдарламалардың тізімі (гранттық, инвестициялық,
өз шығынын өзі өтейтін).
«Күн тәртібі ХХI» жобалары сектор аралық өзгешеленуімен
сипатталады, мысалы:
- локальді және трансшекаралық Күн тәртіптері ХХI: Іле-Балхаш
бассейнінің тұрақты дамуы;
- экологиялық туризм, тұрақты қалалар мен елді мекендер,
экологиялық үйлер салу, жаңартылатын энергия көздері;
- биосфералық резервтер, экологиялық-экономикалық зоналар, ғылыми
парктер;
- өнімді, технологиялық тізбектер мен персоналды сертификациялау
және экологиялық таңбалау, әлем стандарттарына көшу, сапаны жалпы
басқару;
- экологиялық бизнестің даму инкубаторлары;
- тұрақты дамудың реинвестициялық қорлар торы;
- дамыған өкіметтерге экожүйелік қызмет ету;
- тұрақты дамудың кодексін немесе заңын дайындау.
ҚР-ның тұрақты дамуын қамтамасыздандыру мақсаттарында келесі
механизмдер іске асырылуда:
1) Қоршаған ортаны қорғау шараларын мемлекеттік, жергілікті бюджет
қаражаттарынан, табиғатты пайдаланушылар, халықаралық займ және
гранттар қаражаттарынан және т.б. қаржыландыру.
2) Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану
жобаларының конкурстарын ұйымдастырып, оларды ары қарай мемлекеттік
және жергілікті бюджеттер қаражаттарынан қаржыландыру.
3) «Ластағыш төлейді» қағидасын іске асыру, яғни табиғатты
пайдаланушы қоршаған ортаны қорғау шараларын қаржыландыруға және
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мүмкін болатын экологиялық зардапқа өтемақы жаупты болады немесе ісәрекетін тоқтатуы қажет.
4)
Жер қойнауын пайдаланушыларға салық салғанда ренталық
төлемдер қағидасын пайдалану.
5) Табиғатты қорғау заңнамасын бұзу үшін административті
айыппұлдар мөлшерін жоғарылату.
6) Қоршаған ортаға залал келтіруден экологиялық сақтандыру;
7) Экологиялық қауіпті өнімдерді шығаруға экологиялық салықтарды
енгізіп, түскен қаражаттарды ірі табиғатты қорғайтын бағдарламаларды
қаржыландыруға жіберу.
8) Экономикалық көрсеткіштерде табиғи объектілердің толық бағасын,
сонымен қатар табиғатты қорғау (экологиялық) жұмыстар бағасын көрсету.
9) Өндіруші-елге тәуелсіз экологиялық таза технологиялар, тауарлар
және қызмет етуді пайдаланудың жағдайын жақсартатын салықтар мен баж
салығы жүйесін жасап қолдану.
10) Табиғатты пайдаланушылар арасында квоталарды (міндеттемелерді)
сату жүйесін енгізу.
11) Табиғатты қорғаудың нарықтық механизмдерін, оның ішінде
өнеркәсіптік тауарларды екіншілік пайдалануды және қайта өңдеуді
ынталандыратын, енгізу.
12) Халықаралық конвенциялар мен келісімдерде назарға алынатын
қоршаған ортаны қорғау саласында халықаралық қаржылық-экономикалық
механизмдерді пайдалану.
13) Қоршаған ортаны қорғау
саласында
қайырымдылықты
ынталандыратын жағдайларды жасау.
Қоршаған ортаны ластауға рұқсаттарды беру жүйесі өнеркәсіптік
өндірістердің қоршаған ортаны ластауды реттеуге мүмкіндік береді.
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Қорытынды
Екі дәуір аралығында адамзат өмірге ең маңызды қажеттілікті меңгерді
– қоғамның, елдің, әлемнің экологиялық қауіпсіздігі. Жаңа ғасырда оны
қамтамасыздандыру
жаңа
тауарлармен
қамтамасыздандырумен
салыстырғанда
қажеттілігі жоғары болып саналады. Бұл экологиялық
мәселелерді шешу, яғни табиғатты пайдаланудың тиімділігін өндіріс
басшылары, инженерлі-техникалық персонал және олардың табиғатқа
қатынасы анықтайды.
Осы тұрғыдан қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды
үнемдеп пайдалану қоғам дамуының қазіргі этапында өте маңызды мәселе
болып табылады. Өнеркәсіп, транспорт және ауыл шаруашылығының барлық
салалары дамуының базасы болатын энергетика ТМД елдерінде ең жоғары
даму темптары мен өндіріс масштабтарына жетті. Жылу электр стансаларында
пайдаланылатын органикалық отынның құрамында зиянды қоспалар бар.
Олар қоршаған ортаға жану өнімдерінің газ немесе қатты компоненттері
түрінде шығарылып, ауа және су бассейндеріне зиянды әсерін тигізеді.
Қоршаған ортаны қорғау саласында ЖЭС жұмысының негізгі бағыты –
атмосфераға ұытты заттар шығарындыларын азайту. Бұл мәселені шешуде
қатты күл бөлшектерінің шығарындыларын азайту бағытында үлкен
жетістіктер бар. ЖЭС-да қатты күл бөлшектерін ұстап қалу дәрежесі 99,5%
құрайды. Атмосфераны күкірт оксидтерінің шығарындыларынан қорғауды
отынды күкірттен тазалау арқылы, сонымен қатар түтін газдарын күккіртті
қосылыстардан тазартатын құрылғыларды қолдану арқылы іске асыруға
болады. Азот оксидтері мен кейбір канцерогенді заттардың шығарындыларын
бу қазандарының оттықтарында жану процесін сәйкесінше ұйымдастыру
арқылы азайтуға болады. Зиянды заттар шығарындыларын азайтудың барлық
мүмкін әдістерін қолданғаннан кейін ғана қоршаған табиғат пен адамға
концентрациясы зиянды болмайтын атмосферада қалдық зиянды қоспалардың
тиімді сейілуінің шараларын пайдалану қажет.
Органикалық отынды пайдаланатын ЖЭС-ға қарағанда атомдық электр
стансаларында (АЭС) өндірілетін энергия ядролы отынның аз шығынын талап
етеді. Осы себептен атмосфераға шығарылатын көбінесе үрленетін ауаның
қоспаларынан тұратын зиянды заттар мөлшері аз болады. Мұнымен қатар,
ядролы реакторларда түзілетін радиоактивті изотоптар өте ұытты және
олардың тірі организмдерге әсері жинақталушы болуы мүмкін. АЭС-тар үшін
қатты және сұйық радиоактивті қалдықтарды шығару, тасымалдау және көму
мәселелері өте маңызды рөл атқарады.
ЖЭС-тар зиянды қоспалардың тасталу көлемдері бойынша суаттарды
қатты ластайтын өндірістерге жатпайды. Бірақ суаттарды қорғаудың қажетті
шараларын орындамау қауіпті қатерлерге әкелуі мүмкін. Маңызды
мәселелерге суаттардың жылулық ластануы да жатады.
Қазіргі кезде ауа және су бассейндерінің тазалығын сақтау мәселесі тек
ұлттық қана емес, глобальды деп саналады.
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Соңғы жылдары ҚР-да экологиялық қауіпсіздікті сақтауға бағытталған
заңдылық базасы қалыптасқан, өндірістерге қатаң экологиялық талаптар
қойылады. Мұнда міндетті түрде экологиялық аудит пен экологиялық
экспертиза жүргізілуде.
Қойылған
мәселелерді
шешуде
қоршаған
ортаға
энергоқондырғыларының зиянды шығарындылары әсерінің мүмкін болатын
зардаптарын түсінетін, жаңа өндірістерді, ЖЭС-тар мен АЭС-тарды жобалау
және пайдалану кезінде табиғатты қорғаудың қажетті шараларының өткізілуін
қамтамасыздандыратын энергетика саласына мамандарды дайындау болып
табылады.
Өндіріске жаңа технологияларды енгізетін заманауи инженер адам
өміріне қауіпсіз қолайлы табиғи ортаны қамтамасыздандыру қажет. Болашақ
жас мамандар табиғи ортаны пайдаланумен қатар қоғамның тұрақты дамуын
қамтамасыздандыратын күйінде қоршаған ортаны сақтау міндетті.
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Қысқартулар
ЖЭС
ЖЭО
АЭС
АӨФ
ШРК
ШРШ
ШРТ
УКШ
СДҚ
ГКҚШ
ГЭС
МАЭС
МАЭК
МЭЭ
ССРО
БАЗ
ЭТ
ЕК

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

жылу электр стансасы
жылу электр орталығы
атомдық электр стансасы
антропогендік өндірістік фактор
шекті рауалы концентрация
шекті рауалы шығарынды
шекті рауалы төгінді
уақытша келісілген шығарынды
су дайындау қондырғылары
гидрокүлқожшығару
гидро электр стансасы
мемлекеттік аудандық электр станса
Маңқыстау атом-энергетикалық кешені
мемлекеттік экологиялық экспертиза
Советтік Социалистік Республикалар Одағы
беттік активті заттар
экологиялық төлқұжат
ерігіштік көбейтіндісі
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