
Мұнайды, мұнай өнімдері мен газды қайта 
өңдеу және тазалау  өндірістерінде 

бөлінетін (қатты бөлшектер, керосин, 
дизель отыны, мұнай, күкіртті сутегі, 

көмірқышқыл оксиды, азот, күкірт және 
т.б). Зиянды заттардың жіктелуі және 

олардың әсерінің экологиялық салдары. 

Қышқыл жаңбыр 

Дәріс 4.



Мұнайхимия өндрісінің ластаушы 
қалдықтары



Мұнай өңдейтiн өндiрiстегі көмiрсутектердiң 
атмосфераға шығарылуы



Ауаны ластайтын негізгі заттар



Мұнайхимиялық өндірістерінің ластағыш 
шығындардың көздері

Өндірістін түрі- шығындардын мөлшері, (кг/күніне):
• Дистилляция - 242
• Риформинг - 131
• Катализдік крекинг - 82
• Жаңдыру (СО) - 13
• Гидрокрекинг - 489
• Ауыр фракциялардын риформингі ж/е гидрокрекингі -

130
• Сутекті алу қондырғысынан - 153
• Сақтау- 5759
• Басқа көздері - 27777
Жалпы: 34836 кг/күніне



Мұнайхимиялық өндірістерінің 
қалдықтарынын сипаттамасы

- иісі нашар, 

- токсикалық

- канцерогенді, 

- газді.



Ауаны ластайтың мұнай көздерінің 
сипаттамасы

а) зиянды заттардын 
бөлініп шығатын 
көздері;

б) зиянды заттардын 
атылып шығатын 
көздері.



Зиянды заттардын бөлініп шығатын көздері

• Технологиялық қондырғылар, 

• аппараттар, 

• агрегаттар, 

• Тазалауға арналған қондырғылар, 

• суды қайта процеске жиберетін қондырғылар,

• эксплуатация кезінде басқа зиянды заттарды 
бөліп шығаратын көздері



Зиянды заттардын атылып шығатын көздері

• құбырлар,

• вентиляционді
шахталар,

• резервуарлардын
демалу клапандарі,

• Тазалау
қондырғылардын ашық
беттері.



Шығындардын жұйенің түріне байланысты 
жіктелуі

• технологиялық (хвостовые технологические,
при продувке, из воздушек аппаратов, утечки
неплотности оборудования), в которых
высокая концентрация вредных веществ;

• вентиляционді (азмөлшерде зиянды
шығындарды бөлетін механикалық ж/е табиғи
вентиляциядан);

• меншікті вентиляционді көздерінен,
(технологиялық шығындарға жақын).



Шығындардын желдын ағындарына 

байланысты жіктелуі

жоғары шығындар(өндірістік қубырлар үйдын 
төбесінен 3,5 есе жоғары);

төмен шығындар(шығындардың биіктілігі 
үйдын төбесіндегі ж/е арты жағындағы 
циркуляционды зонасынан төмен).



Шығындардын температураға 
байланысты ауаны ластайтын жіктелуі

• аса қыздырылған (факел газдары, тұтін газдары),                           

Δt = tшығын - tайналас ˃ 100 ̊ С;

• қыздырылған             20˂ Δt ˂ 100 ̊ С;

• аз қыздырылған        5˂ Δt ˂20 ̊ С;

• изотермиялық       Δt = 0;

• суутылған Δt ˂0 ̊ С.



Шығындардын жұмыс істеу режиміне 
байланысты жіктелуі

• тұрақты шығындар(біркелкі бір реттік 
бөлініп шығатын);

• өзгеретін шығындар (өзінін заңдылығыны 
байланысты);

• Периодті шығындар;

• Залповые шығындар.



Шығындардын концентрацияға байланысты 

жіктелуі

• централизованные (бір немесе екі 
қубырларға жиналып шығарылған шығындар);

• децентрализованные (әрі агрегаттардан 
өзіндік шығындар).



Шығындардын үйымдастыру түріне 

байланысты жіктелуі

• үйымдастырылған (они отводятся через систему
газоотводов, газопылеуловителей и т.д.);

• үйымдастырылмаған (дымовые трубы печей,
печи сжигания отходов, ТЭЦ, котельные,
регенераторы катализаторов, скрубберы, абсорберы
и т.д.).

• шартты үйымдастырылған (выбросы
образующиеся на открытых поверхностях
очистных сооружений, неплотности технического
оборудования, в местах складирования сыпучих
веществ, выбросы резервуаров).




