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Жылуэлектрㅤ орталығы шығаратын түтін  
газдарының қоршағанㅤ ортағаㅤ əсері 

Мақалада жылу электр орталықтарының (ЖЭО) бүгінгі таңда қоршаған ортаға тигізіп жатқан кері 
əсері жайлы мəліметтер келтірілген. 2011–2014 жж. аралығында ЖЭО-нан жылына шыққан ванадий 
оксидінің, күкірт қышқылының, азот қышқылының, көміртегі оксидінің мөлшері көрсетілген. Соған 
сəйкес тəуелділік диаграммалары алынды. Лақтырыстардың ингредиенттері бойынша азаюы (–), 
жоғарылауы (+) есептелді. Техникалық регламентте белгіленген қоршаған ортаға шығарылатын 
ластаушы заттар эмиссияларының техникалық үлестік нормативтерін қамтамасыз ету үшін негізгі 
талаптар ұсынылды. 

Кілт сөздер: ЖЭО, экология, күкірт оксиді, күкіртті ангидрид, азот қышқылы, көмір қышқылы, 
ванадий бес оксиді, шекті мөлшерлі концентрациясы. 

 
Қазіргі таңда экология мəселесі бүкіл əлем мамандарын толғандырып отыр. Табиғи ортаға күн 

сайын, сағат сайын өнеркəсіптің газ тəріздес, сұйық жəне қатты қалдықтары түсіп отырады. Осы 
калдықтардағы əр түрлі химиялық заттар ауаға, суға жəне топыраққа түсіп, бір трофикалық тізбектен 
екіншісіне өте отырып, соңынан адам ағзасына келіп түседі. Табиғи ортаны ластаушы заттар əр түрлі 
болып келеді. Ол заттар өзінің табиғатына, шоғырлануына жəне адам ағзасына əсер ету уақытына 
қарай əр түрлі жағымсыз нəтижелер туғызады. Сондықтан экология мəселесі жеке адамның 
айналысатын ісі емес, бүкіл қоғам болып жұмыла көтеретін жүкке айналып отыр. 

Əрбір адамның, сондай-ақ бүкіл адамзаттың мүддесін қозғайтын ғаламдық проблемалардың бірі 
экологияны қорғау маңызды мəселелердің бірі болып табылады. 

Тəуелсіздік алғаннан бері Қазақстан экономикасын нығайтуға бағытталған мемлекетіміздің 
беталысы өндірістік қуаттардың дамуы экологияға зиянды əсерін тигізуімен шектелуде. 

Қазақстан Республикасының 2004–2015 жж. арналған экологиялық қауіпсіздік тұжырымдама-
сында қоғамды тұтастай экологияландыру қажеттілігі туралы ерекше басымдылықпен айтылған. 

Қазіргі уақытта атмосфера қабатындағы ауаның таза болу сапасы салыстырмалы түрде 
нашарлауда. Мұның басты себептері — адамзат өз қажеттілігін қанағаттандыру барысында 
антропогендік əрекетінен атмосфераға шаң-тозаң мен түрлі газдардың шығарылуы. Бұлар ауа 
қабатын ластаушы заттар деп аталады. Жалпы атмосфера қабатының адамзат үшін атқаратын қызметі 
өте жоғары болып табылады.ㅤ Атмосфера қабаты – барлық жер шарын таза ауамен қамтамасыз ете 
отырып, тіршілік үшін керекті элементтермен (оттегі, азот, көмірқышқыл газы, аргон т.б.) байытады 
жəне метеориттің əсерінен жерді, күнмен жəне ғарыштан келіп түсетін зиянды сəулелерден қорғайды, 
зат алмасу мен энергия алмасуды, сонымен қоса, ауа райының өзгеруін реттеп, жалпы жер бетіндегі 
тұрақтылық үйлесімін сақтап тұрады [1]. 

Алайда адамзат баласына өте қажетті ауа қабаты қазіргі кезде біраз, əрі күрделі өзгеріске 
ұшырап отырғаны мəлім. Негізгі себеп — ол қоршаған ортаның ластануы. Атмосферадағы ауаның 
сапалық күйінің көрсеткіштері оның ластануының дəрежесі болып табылады. Яғни, атмосфераның 
ауа қабатында ластаушы заттың шекті мөлшерлі концентрациясы (ШМК) қалыпты шамадан артық 
болып сəйкес келмесе, онда ауа қабаты ластанған деп саналады. 

Ластаушы заттардың негізгі көздері — ірі өнеркəсіптер, автокөліктер, кəсіпорындар, зауыттар, 
жылуэнергетика, қару-жарақтар түрлерін сынау, ғарыш кемелері мен ұшақ түрлері т.б. Осы айтылған 
нысандардан атмосфера қабатына түсетін лас заттар ауа құрамындағы компоненттерімен химиялық 
байланысқа түсіп, нəтижесінде химиялық жəне фотохимиялық үрдістер негізінде өзгерістерге 
ұшырайды. Осыдан түзіліп шыққан химиялық өнімдер мұхиттар мен теңіздерге, топырақ қабатына 
түсіп, барша тірі ағзаларды, ғимаратттар мен құрылыс материалдарын бүлінуіне себеп болады. 

Атмосферадағы оттегі мен көмірқышқыл газының үлестік құрамының тұрақты болуы жалпы ауа 
бассейнінің тепе-теңдігіне əсер етеді. Мысалы, оттегі тірі ағзалар үшін тыныс алуды қамтамасыз ете 
отырып, топырақ қабаты мен судағы барлық химиялық реакцияларға қатысады, ал оттегінің 
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аздығынан немесе көмірқышқыл газының шектік мөлшері артса да, адамдар мен жануарлар тыныс 
ала алмай, тұншыға бастайды. Сол себептен, ауаның құрамында осы аталған газдардың теңбе-теңдік 
мөлшері қатаң түрде сақталуы тиіс [2]. 

Республика жағдайында атмосфераның ластануына өнеркəсіптердің техникалық жағынан 
жабдықталуының төмен болуы əсер етеді. Ол ластаушы заттарға: екі валентті күкірт оксиді, азот 
оксиді, көміртек оксиді, аммиак, күкіртті сутек жəне де басқа заттарды жатқызуға болады. Соның 
ішінде жылу электр орталықтарынан шығарылатын зиянды заттардың қоршаған ортаға тигізетін 
əсерін төмендету бүгінгі таңның басты мəселесі болып отыр [3]. 

ЖЭО шыққан қалдықтар арнайы белгіленген алаңдарда сақталып, қоршаған ортаға залалын 
тигізбеуін қамтамасыз етуі қажет [1, 4]. 

Қарағанды қаласының № 1 ЖЭО шектесіп жатқан аудандарының жылу- жəне электр-
жабдықталуының көзі болып табылады. Ол пайдалануға 1960 ж. берілген. ЖЭО станциясының 
өнеркəсіп аумағы Қазан төңкерісінің 50 жылдығы атындағы шахта территориясында Қарағанды 
қаласының солтүстік бөлігінде орналасқан, көмір өнеркəсібінің толықтыруларымен шектелген, 
аумақты кеңейту мүмкіндіктері жоқ. Шектік су қайнатушы қазандығы басты жəне жылу бөлімдерінің 
арасында жеке аумақта 800 м жерде орналасқан. № 1 ЖЭО территориясы Қарағанды 
турбомеханикалық зауыт шекаралас. ЖЭО күл үйіндісі Қарағанды көмір бассейнінің шахтасын 
орналастыру үшін КСРО Министрлер Кеңесімен бөлінген Орталық өнеркəсіп ауданының 
жерлеріндегі негізгі аумақтан солтүстікке қарай 2,5 шақырым қашықтықта орналасқан. Күл 
үйіндісінің аумағы солтүстік-шығыс жағынан Горбачев атындағы шахтаның көмір алқаптарымен, ал 
батыс жағынан тазартылған су қоймасымен шектесіп жатыр. Аумақта атмосфералық ауаның 
санитарлық жағдайына жоғарлатылған талаптармен электростанция объекттерінен зиянды заттардың 
шығарылу əсері жоқ. Жақын қоныстанатын аумақ электростанциядан 4 шақырым қашықтықта 
солтүстік-шығыста орналасқан. Қарағандының № 1 ЖЭО орналасу ауданында демалыс орны, ірі 
медициналық мекемелер, қорықтар, сонымен қатар сəулет ескерткіштері жəне басқа да заңмен 
қорғалатын объекттер жоқ. 

ЖЭО-1 негізгі жабдығының құрамына əрбіреуі 50 т/сағ өнімділікті БКЗ-50–39Ф маркалы 
5 энергетикалық, 100 Гкал/сағ өнімділіктегі ПТВП-100 маркалы 3 су қайнатқыш қазандық, 
5 турбоагрегат кіреді. Түтін газдарын қатты бөлшектерден тазарту БКЗ-50–39Ф жəне ПТВП-100 
қазандықтарында күл ұстау қондырғыларымен жүзеге асырылады [5]. 

Негізгі отын ретінде Қарағанды бассейнінің тас көмірі (94,29 %) мен қосымша тамызу ретінде 
мазут (5,71 %) пайдаланады. 

Төменде 1-кестеде 2011–2015 жж. аралықта ЖЭО-да қолдануға кететін отынның сипаттамасы 
келтірілген. 

1 - к е с т е  

2011–2015 жж. (жоба көрсеткіштері) 

Отын түрі 
Отынның  

сипаттамасы 
Орташа жылға  
шаққанда 

Қарағанды  
бассейнінің  
көмірі 

Жылу мөлшері, ккал/кг 4400 
Күлділігі, % 38 
Ылғалдылық, % 8 
Күкірттің мөлшері, % 0,37 

Мазут 
Жылу мөлшері, ккал/кг 9880 
Күкірттің мөлшері, % 1,1 

 
Атмосфераға лақтырылатын заттардың көздері Қарағанды ЖЭО-1, сонымен бірге барынша 

тұрғын орындардағы атмосфералық ауадағы ластайтын заттардың шекті рұқсат етілген 
концентрациясының тізімі 2–4-кестелерде көрсетілген. 
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2 - к е с т е  

Атмосфераға лақтырып тасталатын ластайтын заттардың тізімі 

Заттың 
коды 

Ластайтын заттардың атауы 
ШРК, м.р
ШРК с.с 

Қауіптілік 
класы 

Заттардың лақтырылуы, 
т/жыл 

0301 Азот диоксиді 0,04 2 373,2544 
0330 Күкірт ангидриді 0,05 3 1529,5642 
0123 Темір оксиді 0,04 3 0,6556 
2904 Мазутты күл 0,002 2 0,0097 
0143 Марганец жəне оның қосылыстары 0,001 2 0,0228 
2936 Ағаш күлі 0,1 - 11,6096 
2908 Органикалық емес күл, 70–20 %SO2 0,1 3 1773,0926 
0909 Органикалық емес күл, 20 % дейін 0,15 3 51,8203 
0333 Күкіртті сутек 0,008 2 0,002 
2754 Шекті көмірсутектері 1 4 0,0359 
0337 Көміртек оксиді 3 4 101,5235 
0344 Фторидтер 0,03 2 0,0024 
0342 Газ тəріздес фторидті қосылыстар 0,005 2 0,0182 
0203 Алтывалентті хром 0,0015 1 0,0002 

Барлығы 3841,6096 
 

3 - к е с т е  

Мазутта жұмыс кезінде № 1 мұржаның жинағы (№ 1–5 қазандықтар) 

Ластайтын заттардың атауы 
Қалдық 

г/сек т/жыл 
Мазутты күл 0,0035 0,0086 
Күкірт ангидриді 25,1006 60,0909 
Көміртегі оксиді 13,5600 32,4629 
Азот диоксиді 2,1577 5,1655 

 

4 - к е с т е  

№ 1 мұржаның жинағы (№ 1–5 қазандықтар) 

Ластайтын заттардың атауы 
Қалдық 

г/сек т/жыл 
Неорганикалық шаң, 70–20 % SiO2 192,1884 1503,8122 
Мазутты күл 0,0035 0,0086 
Күкірт ангидриді 100,1497 647,5524 
Көміртегі оксиді 15,1736 45,0249 
Азот диоксиді 11,2946 76,6857 

 
2011–2015 жж. уақыт аралығында Қарағанды № 1 ЖЭО көздері үшін атмосфераға зиянды зат-

тарды шығару ШРК нормативтерінің ұсынылған шамалары 5-кестеде келтірілген. 
 

5 - к е с т е  

Зиянды заттарды шығару ШРК нормативтерінің ұсынылған шамалары 

№ Ластаушы заттардың атауы 
Ластаушы заттардың шығыстары 

ШМТ жету 
жылы 

2011–2015 жж. 
г/с т/жыл 

 

1 2 3 4 5 

1 Азот диоксиді 45,3521 373,2544 2011 
2 Күкіртті ангидрид 237,2033 1529,5642 2001 
4 Темір оксиді 0,0670 0,6556 2011 
5 Мазуттық күл (ванадий қайта есептеуде) 0,0039 0,0097 2011 
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1 2 

6 Марганец жəне оның қосылыст
8 Ағаш тозаңы 
9 Органикалық емес тозаң, 70–20

10 Органикалық емес тозаң, 20 % д
11 Күкіртті сутек 
12 Шектік көмірсутектер (С12-С19) 
13 Көміртек оксиді 
14 Фторидтер 
15 Газ тəрізді фторлы байланыстар
16 Алтывалентті хром 

Барлығы 
 

Төмендегі 6-кестеден көрініп
үшін көрсетілген теңсіздік орында

ШРК нормати

№ Ластаушы заттың атауы 

1001 

Органикалық емес тозаң:  
70–20 % SiO2 

Мазуттық күл (ванадий қайта
есептеуде) 
Күкірт ангидриді 
Көміртек оксиді 
Азот диоксиді 

1002 

Органикалық емес тозаң,  
70–20 % SiO2 

Мазуттық күл (ванадий қайта
есептеуде) 
Күкірт ангидриді 
Көміртек оксиді 
Азот диоксиді 

 
Ұйымдастырылмағандар үш

ланстау əдісімен жүзеге асырылад
Келтірілген 1–6 кестелерде

бойынша қоршаған ортаға зиянд
мөлшерде шығарылуына байланы
 

1-сурет. Қорш

0
50

100
150
200
250
300
350
400

т/жыл

Вестник Караг

3 4 

тары 0,0029 0,022
2,5380 11,609

0 % SiO2 229,8688 1773,09
дейін SiO2 1,7732 51,820

0,0003 0,000
0,0710 0,035

26,8236 101,52
0,0006 0,002

р 0,0078 0,018
0,0001 0,000

543,71260 3841,60

п тұрғандай, кəсіпорынға екі ұйымдастырылғ
алатындықтан, инструменталды-зертханалық ба

ивтерін сақтауды бақылау бойынша есептік кес

ШМК,  
м.р., г/с 

М, г/с Н, м М/(ШМКм.рх

0,3 37,6802 60 2,093 

а 
0,002 0,0004 60 0,003 

0,5 137,0536 60 4,568 
5 11,6296 60 0,039 

0,085 34,0424 60 6,675 

0,5 192,1884 100 3,844 

а 
0,085 0,0035 100 0,000 

0,2 100,1497 100 5,007 
0,3 15,1736 100 0,506 
5 11,2946 100 0,023 

ін ШРТ нормативтерін бақылау кəсіпорынны
ды. 
егі мəліметтер негізінде талдау жасалды. Ж
ы əсерін тигізіп жатқан ЖЭО-ның қалдықтар
ысты тəуелділік графикфтері алынды (1-сур. қа

шаған ортаға шығарылатын күкірт оксидінің мөлше

0
0
0
0
0
0
0
0
0

2011-2012 ж. 2012-2013 ж. 2013-2014 ж.

367
316

83

Күкірт оксиді

гандинского университета 

5 

28 2011 
96 2011 
926 2011 
03 2011 
02 2011 
59 2011 
235 2011 
24 2011 
82 2011 
02 2011 
096  

ған ластау көзі де олар 
ақылауға жатады. 

6 - к е с т е  

сте 

х) 
Бақылаудың 
периодтылығы 

Бақылауға жатады 

Бақылауға жатпайды

Бақылауға жатады 
Бақылауға жатады 
Бақылауға жатады 

Бақылауға жатады 

Бақылауға жатпайды

Бақылауға жатады 
Бақылауға жатады 
Бақылауға жатады 

ың өзінің күштерін ба-

Жүргізілген сараптама 
рының жылына қанша 
ара). 

 

ері 
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Жылуэлектр

ршаған ортаға шығарылатын күлділіктің мөлшері 

шаған ортаға шығарылатын азот оксидінің мөлшер

ған ортаға шығарылатын көміртегі оксидінің мөлш

2011-2012 ж. 2012-2013 ж. 2013-2014 ж.

159

222

117

Күлділігі

11-2012 ж. 2012-2013 ж. 2013-2014 ж.

269

316

101

Азот оксиді

011-2012 ж. 2012-2013 ж. 2013-2014 ж.

17

14
16

Көміртегі оксиді

рㅤ орталығы шығаратын … 
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5-сурет. Қоршаға

Диаграммадан көргендей, ө
жуықтап алғанда 23 т дейін жоғар

Лақтырыстардың ингредиент
 күлдер — (–105) т; 
 күкірт ангидриді — (–233) 
 азот оксиді — (–215) т; 
 көміртек оксиді — (+2) т; 
 ванадий бес оксиді– (–0,018
Осындай ЖЭО-нан шығатын

кейбір қазандықтарда «Вентурри»
«Вентурри» коагуляторлары 
Коагулятор конфузорына таз

тамшыларға дейін шашыратыла
тамшыларына немесе тазартушы қ

Бұдан кейін тамшылар мен 
берге келіп түседі, мұнда түтін г
лады, осыдан кейін ол атмосферағ

Түтін газдарын көмір күлдер
жобалық көрсеткіштерге сəйкес 
дəрежесі 99,6 % құрайды. Ақш
Сонымен, күл ұстаушы қондырғы
қолданылады. Ақшылдатылған су
сілтілігінен түтін газдарындағы кү

– эмульгаторлармен — 10 %;
– скрубберлермен — 3 % қ

температурасының орташа мəні
қолданылады, оның нəтижесінд
түзілуін 10–15 %-ға төмендетеді. А
қондырғыларын қайта құру жұмы

Энергетикада орнықты дамуд
бұл мəселелерді толық шешу үш
етіледі. Көлемді есептеу жəне лақ
арқылы əрбір ел үшін жеке орынд

Көптеген жағдайда электр эн
жетістіктерін пайдаланып, жаңа
ортаға аз шығын келтіретін үнемд
 
 

0

0,005

0,01

0,015

0,02

т/жыл

Вестник Караг

ан ортаға шығарылатын ванадий бес оксидінің мөл

өткен жылмен салыстырғанда барлық лақт
рылады. 
ттері бойынша азаюы (-), жоғарылауы (+) құра

т; 

84) т. 
н зиянды заттардың қоршаған ортаға тигізетін 
» құбырлары бар МП-ВТИ скрубберлері орнат
бар дымқыл күл ұстаушы қондырғының жұмы
зартушы су жіберіледі, ол алдын ала жылдам
ады. Ұшқын күл түтін газдарымен шығ
қабырғаларға тұнып қалады. 
ұсталмаған күл бөлшектері аппарат корпусы
газдары су тамшыларынан ажыратылып қосы
ға шығарылады. 
рінен тазартудың орташа қолданылу дəрежес
келеді. Сынаулар нəтижесі бойынша эмульг

шылдатылған су күл ұстаушыларды тазарту
ыларды тазалау үшін сумен қамтамасыз ету 
удың күлмен əрекетескеннен кейін сілтілігі ж
үкірт диоксидін ұстау жүзеге асырылады, ұста
; 
құрайды. Күл ұстаудың дымқыл тəсілі кез
і 70 ºC құрайды. Азот оксидтерін басып т
де газдардың температурасы төмендейді, б
Алдағы уақытта азот оксидтерінің түзілуін алд
ыстарын жүргізу жоспарлануда. 
дың бағдарламасын жасау үшін экологияға не
шін технологиялық жəне қаржы шығынының
қтырыс құрылымы технология мен экономика
далады. 
нергиясын өндіретін кəсіпорын техника мен т
адан шығарылған тазарту құрылғыларының
ді отын түрлерін де пайдаланған абзал. 

0

2

2011-2012 ж. 2012-2013 ж. 2013-2014 ж.

0,001

0,019

0,006

Ванадий бес оксиді

гандинского университета 

 

лшері 

тырындылардың есебі 

айды: 

əсерін төмендету үшін 
тылған. 
ыс істеу принципі: 
м газ ағынымен майда 
ып жатқан кезде су 

ына — орталық скруб-
ымша күлден тазарты-

сі 96,4 % құрайды, бұл 
гаторлардың күл ұстау 
у үшін қолданылады. 
жүйесінің кері жүйесі 
жоғары болады. Судың 
ау дəрежесі: 

зінде шығатын газдар 
тастау үшін су шашу 
бұл азот оксидтерінің 
дын алу үшін жандыру 

егативті əсер көлемінің, 
ң сандық бағасы талап 
адағы жағдайды ескеру 

ехнологияның ең үздік 
 арқасында қоршаған 



Жылуэлектрㅤ орталығы шығаратын … 

Серия «Физика». № 2(78)/2015 55 

Əдебиеттер тізімі 

1 Дукенбаев К.Д. Энергетика Казахстана. Условия и механизмы ее устойчивого развития. — 2-е изд. — Алматы, 2004. 
— 604 с. 

2 Инструкция по нормированию выбросов вредных веществ в атмосферу. — Кокшетау, 2000. 
3 Каримов А.Н., Мажренова Н.Р., Сармурзина А.Г. Экологиялық сараптама бағалау, бақылау. — Алматы: Қазақ ун-ті 

баспасы, 2003. 
4 РК 3.02.036–99 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе насе-

ленных мест». 
5 Отчет ТОО НТП «Биосфера» по качественному и количественному анализу выбросов вредных веществ в атмосферу 

от котлоагрегатов Карагандинской ТЭЦ-1. 

 
 

Б.Р.Нусупбеков, А.М.Джумаев 

Влияние выбросов дымовых газов теплоэлектроцентралей 
на окружающую среду 

Проведена оценка влияния вредных выбросов промышленными предприятиями на окружающую 
среду и на здоровье человека. Показаны количественные данные (за 2011–2014 гг.) наиболее распро-
страненных вредных веществ, выбрасываемых в воздух, содержащих окись углерода СО, сернистый 
ангидрид SО2, окислы азота NО и др. Представлены основные требования, которые определены в 
техническом регламенте, для обеспечения нормативов технической долевой эмиссии загрязняющих 
веществ на окружающую среду. 

 
B.R.Nussupbekov, A.M.Jumayev 

The influence of harmful substances coming from combined  
heat and power plants on the environment 

The article presents data about the impact of harmful emissions combined heat and power plants on the 
environment at the present time. Presents quantitative data on the content of vanadium oxide, sulfur dioxide, 
nitrogen oxides, carbon monoxide in the gases released from data for 2011–2014. Based on the data received 
chart was calculated on the ingredients emissions decrease (–), increase (+). Presents the basic requirements 
defined in the technical reglamenta for ensuring standards of technical co emissions of the pollutants on the 
environment. 
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