
Ластағыш заттардың 
классификациясы. Біріншілік 

ж/е екіншілік ластайтын заттар

3. Дәріс
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Қоршаған ортаны ластаудын классификациясы
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Эксперты ПРООН: Казахстан – зона
экологического бедствия. 75% территории
страны подвержены повышенному риску
экологической дестабилизации



Табиғи ластаудың көздері

Извержения вулканов

Лесные и степные пожары

Пыльные бури

Космическая пыль

Наводнения

Селевые потоки

Торнадо

Жизнедеятельность организмов

• Природные источники загрязнения рассеяны по планете и
создают фоновое загрязнение

• Фоновое загрязнение - естественная концентрация и
степень воздействия природных загрязняющих веществ

4



Антропогенді ластау

•Антропогенное загрязнение – загрязнение, вызванное
деятельностью человека

Антропогенные источники подразделяются на:

•Стационарные – объекты, действующие постоянно или
временно в границах участка территории

•Передвижные – транспортные средства

•Организованные – постоянно действующие
стационарные источники (промышленные предприятия,
котельные, животноводческие комплексы, населенные
пункты и др.)

•Неорганизованные – разовые выбросы производств
(например, аварии, пожары, взрывы и пр.)

• Антропогенные источники сконцентрированы в
определенных районах
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Біріншілік ж/е екіншілік ластау

•Первичные загрязнители (primary pollutants) поступают
в окружающую среду непосредственно из источников
(природных или антропогенных), например,
вулканические газы, дымовые газы электростанций,
сточные воды предприятий, твердые бытовые отходы и
др.

•Вторичные загрязнители (secondary pollutants)
образуются при трансформациях (превращениях)
первичных загрязнителей и природных веществ в
окружающей среде. Например, кислотные дожди,
пероксиацилнитрат ПАН, ПБН, тропосферный озон, смог
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Ластағыш көздері ж/е ластауға үшірайтын 
объектлері

Өндірістер Ластын жалпы тұрі Объектлер

Қатты пайдалы
ресурстарды
өңдеу

Қатты қалдықтар

Ағын сулар

Газды шығындар

Вибрациялар, дыбыс

Жер

Су

Атмосфера

Мұнайды өңдеу Мұнайдын ағындары

Ағын сулар

Газдың шығындары

Вибрациялар, дыбыс

Жер

Су

Атмосфера

7



Ластағыш көздері ж/е ластауға үшірайтын 
объектлері

Өндірістер Ластын жалпы тұрі Объектлер

Өндірістік өңдеу Қатты қалдықтар

Ағын сулар

Газды шығындар

Вибрациялар, дыбыс

Жер

Су

Атмосфера
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Мұнай өндірістегі негізгі ластағыш заттардың 
көздері

 Кұкіртсыздану процестері;
 крекинг процесінің катализаторын

регенерациялау;
 Жылтқыштардан ж/е қазандардан;
 Шикізат ж/е өнімдерді сақтайтын

сыйымдылықтарынан;
 Судын ж/е мұнайдын сепараторларынан.



Мұнай өндірістегі негізгі ластағыш заттардың 
түрі ж/е мөлшері



Қазақстан бойынша СО атмосфераға бөлініп 
шығуы (мын.т. жылына)
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Қазақстан бойынша взвешенный заттардың 
атмосфераға бөлініп шығуы (мын.т. жылына)
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Қазақстан бойынша азот оксидтерінің 
атмосфераға бөлініп шығуы (мын.т. жылына)
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Қазақстан бойынша көмірсутектердын (бензапирен) жылдар бойы 
атмосфераға бөлініп шығуы (мын.т. жылына)

* Расчеты произведены по принятой в АО НИИТ методике, основанной на
балансовом методе (по расходу топлива). В качестве исходных взяты статистические
данные Казахского Агентства по статистике и анализу.
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