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мүмкін. Осындай шешімнің пайдасы: салқындату қабілетін көптеген желдеткіштерге бөлу 

кез-келген желдеткіштің ажыратылуына аз тәуелділігі болады. Себебі шағын желдеткіштер-

техникалық қызмет көрсету үшін ыңғайлы болып табылады. Ал кемшілігі: үлкен диаметрлі 

желдеткіштердің саны аз градирнялармен салыстырғанда электр қуатын аз тұтынуы болады. 
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Аннотация 

Тікелей полигонға қоқыс тастау арқылы қайта өңдеу - бұл бұрыннан келе жатқан әдіс. 

Бұл әдістің теріс әсері туралы көбірек хабардар болу қалдықтарды қайта өңдеудің және 

жоюдың баламалы әдістерін жасауға итермеледі. 

Бұл мақала қоқыстарды механикалық және биологиялық тұрғыдан кешенді өңдеу 

әдісін қолдана отырып шешілетін әдісті табуға бағытталған. Бұл әдіс - қатты қалдықтарды 

ұнтақтау, конвертациялау және майсыздандыру арқылы өндірілетін балама отын RDF 

(Refused-Deruel Fuel). 

Мақалада осы технологияның артықшылығы және елдердің экономикалық дамуының 

әртүрлі кезеңдерінде қолданылатын қалдықтарды жағу технологиясын жетілдіру бағыттары 

көрсетілген. Сондай-ақ қоршаған ортаның қауіпсіздігімен RDF жанармайларын пайдалануға 

мүмкіндік беретін әдіс ұсынылды. 

 Зерттеу нәтижелері баламалы отындар қалдықтарды қалдықтармен қамтамасыз етіп, 

қоршаған ортаға теріс салдарларын тигізбестен, жаңартылмайтын ресурстарды пайдалануды 

азайтуға мүмкіндік беретіндігін көрсетті. 

 

Кіріспе. Қазақстанда қалдықтарды өңдеу саласында «жасыл» энергетиканы жүргізуге 

үлкен мүмкіндіктер бар. Елде 30 миллиард тоннадан астам қалдық жиналды. Жыл сайын 

шамамен 700 миллион өндірістік және 3,5 миллион тонна тұрмыстық қалдықтар қайта 

өндіріледі. 92 миллион тоннадан астам мал қалдықтары қоршаған ортаны ластайды. Бұл 

қалдықтарды биогаз және органикалық тыңайтқыштар өндіру үшін пайдалану саланы 

көгалдандыру міндеттерінің бірі болып табылады. Қазақстандағы күл мен шлак қалдықтарын 

кәдеге жарату үлесі (жылына 300 млн. тонна құрайды) 1% -дан аспайды, ал Еуропалық 

http://www.ekotep.ru/
http://www.airindustry.ru/cooler/index.htm
http://vodoprov.ru/vodoprovodnye-sistemy-predpriyatiy/bashennye-gradirni/
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Одақта бұл көрсеткіш 60% -ға жетеді. Коммуналдық қалдықтарды бөлек жинауға және 

жоюға арналған инфрақұрылымның дамымағандығына байланысты 0,2% -дан азы қайта 

пайдаланылады. Салыстыру үшін ЕО-да қайта өңдеу үлесі 60%, Жапонияда 90% құрайды. 

Бүгінгі таңда қалалық қоқыс полигондарынан, түрлі зауыттардан, фабрикалардан, 

кәсіпорындардан және басқалардан қатты тұрмыстық және өнеркәсіптік қалдықтарды 

өңдеудің және қайта өңдеудің әртүрлі тиімді технологиялары үлкен қызығушылық 

тудырады. Сарапшылардың пікірінше, қалалық қалдықтардың 60% -дан астамы пайдалы 

өңделетін және сатылатын әлеуетті қайталама шикізат болып табылады. Тағы 30% - бұл 

компостқа айналуға болатын органикалық қалдықтар. 

Қатты қалдықтарды толығымен жою немесе ішінара жою мәселесі өңделу тұрғысынан 

да (энергия алу, қосымша шикізат көздері және т.б.), сондай-ақ қоршаған ортаның 

тұрақтылығымен, яғни қоршаған ортаға теріс әсерімен байланысты. ТҚҚ, ең алдымен, екінші 

реттік ресурстардың бай көзі (қара, түсті, сирек кездесетін және шашыраған металдарды 

қоса), сонымен бірге «еркін» энергия тасымалдаушысы болып табылады, өйткені тұрмыстық 

қалдықтар жаңаратын көміртегі бар энергия шикізаты болып табылады. отын энергиясы. 

Мақсаты – Нұрсұлтан қ. үшін қатты қалдықтарды энергиямен кешенді 

утилизациялауды дамыту. Міндеттері: 

1) қатты қалдықтарды кәдеге жарату әдістері бойынша алдыңғы зерттеулерге талдау 

жасау; 

2) қаладағы қатты қалдықтарды кәдеге жарату проблемасының жай-күйін анықтау 

және оны азайту жолдарын ұсыну; 

3) қатты қалдықтарды азайту нұсқаларын әзірлеу; 

4) өңдеу тәсілін зерттеу және сипаттау. 

Жұмыстың жаңалығы - баламалы отын, электр және жылу энергиясын ала отырып, 

Астана қаласында қатты тұрмыстық және өндірістік қалдықтарды биомеханикалық кешенді 

өңдеу технологиясын тарту. Осылайша, қалдықтардың 50% -дан астамы цемент, гипс және 

басқа құрылыс материалдарын өндіретін кәсіпорындарда, сондай-ақ жылу және электр 

энергиясын өндіруде қолданылатын жоғары сапалы қайталама отынға айналады. 

Зерттеу әдістері: 

- қатты тастауға арналған әдебиеттерді оқу; 

- бір адамға аптасына, айына, жылына қоқыс мөлшерін есептеу; 

- қайталама шикізатты қабылдау және өңдеу нүктелерін анықтау. 

Әр зерттеуде тұтыну индикаторлары, қарастырылған ковариаттар, сипаттамалық және 

нәтижелік талдау, статистикалық тесттер, мәліметтерді ұсыну әдістері туралы ақпарат қажет. 

Осы жұмыстағы зерттеу нысаны: қаладағы қатты тұрмыстық және өндірістік қалдықтарды 

биомеханикалық кешенді қайта өңдеу жобасы. балама отын, электр және жылу энергиясын 

өндіретін Астана. 

Осы әдіске сәйкес ТҚҚ механикалық және биологиялық әдіспен өңделеді. 

Биологиялық кептіруден кейін ТҚҚ фракциясының технологиясы бойынша ол пайдалы 

өнімдерге бөлінеді. Бұл әдіс жеткізілген ТҚҚ -ны 100% толық өңдеуге және RDF-тің құрғақ 

тұрақты қалдық түрінде балама отын алуға мүмкіндік береді. Қатты қалдықтардың 50%, су 

30% дейін, пайдалануға арналған қайталама шикізаттың 20% дейін. 

Жұмыстың практикалық маңыздылығы күнделікті түсетін қатты тұрмыстық және 

өнеркәсіптік қалдықтарды алдын-ала сұрыптаусыз немесе бөліп-бөлмей және ескі 

полигондарда орналасқан қалдықтарды экологиялық таза жер алу үшін толығымен 

тазартылғанға дейін жандырмай кешенді кәдеге жаратумен анықталады.  

Әдеби шолу 

Қатты қалдықтарды басқару Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.Ә.Назарбаевтың 2013 жылы жариялаған «жасыл экономикаға» көшу тұжырымдамасының 

негізгі тармақтарының бірі болып табылады. Атап айтқанда, үкіметке қатты қалдықтарды 

қайта өңдеу үлесін 40 пайызға дейін арттыру міндеті жүктелді. 
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Қазақстандағы еуропалық үлгі бойынша, атап айтқанда Нұр-Сұлтанда тұрмыстық 

қалдықтарды бөлек жинау жобасы сәтсіз жүзеге асырылды. Бұл туралы Ratel.kz тілшісіне 

берген сұхбатында компанияның бас директоры Иван Лавриненко айтты. «Астана-Тазарту» 

компаниясының бас директоры Иван Лаврентьевтің айтуынша, жоба қысқартылды, өйткені 

халық қоқысты бөлуге дайын болмады. Бірінші немесе екі айда адамдар әртүрлі 

контейнерлерге қоқыс тастап көрді, содан кейін бұрынғыдай қалдықтарды лақтыра бастады - 

барлығы араласып кетті. [4] 

Қазақстан қоқыс мәселесін шешу үшін қадамдар жасап жатыр, бірақ жоғарыда 

көрсетілгендей, сандар көп нәрсені қалдырады «Жасыл көпір», «Жасыл экономика» - бұл 

терминдер бүгінде баспасөз беттерінде және қоғамда қызу талқылануда., экономиканы 

«жасылдандыру», жаңартылатын энергия көздерін дамыту идеялары Қазақстан 

Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына жыл сайынғы 

Жолдауларында және негізгі жолдарының бірі болды. [2] 

 Қатты қалдықтарды кәдеге жаратудың жеке технологиялары бүгінде нарықта кеңінен 

ұсынылған. Мұнда қатты қалдықтарды бөлек жинау, сұрыптау, пиролиз, ішінара өңдеу, 

газдандыру, биогаз өндірісі, полигондар, жаңа полигондар салу кіреді. ҚР Қоршаған орта 

және су ресурстары министрлігі коммуналдық қатты заттарды жаңғырту бағдарламасын 

әзірледі 2050 жылға дейін қалдықтарды басқару жүйесі. Құжат әзірленді. Бағдарламаны іске 

асыру үш кезеңге бөлінеді: пилоттық (2014–2020), негізгі (2021–2030) және қорытынды 

(2031–2050). [1] 

Нұр-Сұлтан әкімдігі қоқысты іріктеп жинау әдісіне қайта оралмайды, өйткені 

пилоттық жоба астаналықтардың 5-10 пайыздан аспайтын бөлігі қоқысты әр түрлі пакеттерге 

шығаруға болатындығын көрсетті. Осыған байланысты қалдықтарды жинаудың бұл әдісі 

экономикалық тұрғыдан орынды емес деп танылады. 

Қазіргі жағдайда қоқыс мәселесін шешудің жалғыз шешімі - Германияның Vecoplan 

технологиясын қолдана отырып, құрғақ тұрақты қалдықты алу үшін РФД (бас тарту арқылы 

алынған отын) механикалық-биологиялық әдіспен қатты қалдықтарды кешенді өңдеу. 

РДФ - бұл қатты қалдықтарды ұнтақтау, конверсиялау және құрғату нәтижесінде 

пайда болатын отын. РДФ негізінен тұрмыстық қатты қалдықтардың, мысалы, пластмассадан 

және биологиялық ыдырайтын қалдықтардан тұрады. [5] 

 

Әдістеме. Vecoplan жобасы жаңа, күнделікті және қоқыс полигондарын, ескі 

полигондарды, өндірістік қалдықтарды, көлік құралдарын, қолданыстағы ТҚҚ қабірлерінің 

басқа әлеуеттерін пайдаланылған жерлер толық тазаланғанға дейін тазартуды қарастырады. 

Бұл табиғи және басқа полигондарда, ескі полигондарда, өндірістік қалдықтарды, ескі 

көліктерде, қалдықтарда өңделетін қалдықтарды алдын-ала сұрыптаусыз немесе бөлмей, 

күнделікті ТҚҚ күйдірусіз қатты тұрмыстық қалдықтарды кешенді басқарудың бірегей және 

арзан технологиясы. қайта өңделген шайманың көлемі, толығымен тазартылғанға дейін, 

босатылған жерді мақсатты мақсатта пайдаланады, арзан және экологиялық таза, энергияның 

балама түрлерін және қосымша өнімдерді алады. 

Осы технология бойынша ТҚҚ механикалық және биологиялық өңделеді. Автоматты 

желіде биологиялық кептіруден кейін ТҚҚ фракциясын оқшаулау технологиясы оны 

пайдалы тауарларға бөледі. 

РДФ пайдаланушылары: а) цемент зауыттары / гипс және басқа құрылыс 

материалдарын шығаратын зауыттар; б) арзан электр энергиясы мен жылу энергиясын 

өндіруге арналған TES. РДФ сонымен қатар қарапайым мектептерде, балабақшаларда, 

ауруханаларда, қоғамдық инфрақұрылымда және т.б. жылу беру үшін қажетті қатты отын 

қазандықтарында тиімді қолданыла алады. 

 

Зерттеу барысы 

Осы технологияға сәйкес диаграмма келесідей болады: 

- зауытқа шектеусіз ТҚҚ жеткізу; 
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- ұсақтау; 

- биологиялық кептіру; 

- ауыр және жеңіл фракцияларға механикалық бөлу; 

- RDF жанармай өндірісі; 

- тұтынушыға жанармай жеткізу. 

Ұсынылған кешенді қайта өңдеу теңдесі жоқ. Біріктірілген ТҚҚ қайта өңдеу 

зауыттарының қуаттылығы құрылыс жоспарланған аймақтың халқына байланысты. Орташа 

алғанда, жылына 200 000 халқы бар қала үшін қуаттылығы жылына 100 000 тонна ТҚҚ 

зауыты бар.  

 
Схема 1.1 - Қатты қалдықтарды кешенді өңдеу 

 

Бұл технологияның артықшылықтары: 

1. Зауытты пайдалану кезінде қоршаған ортаға зиянды иістерді қоса, шығарындылар 

болмауы; 

2. Полигонның бар-жоқтығы анықталмайды,өйткені ТҚҚ толық жойылған; 

3. Барлық процестер жабық.Автоматты шаң мен ауаны тазарту қамтамасыз етілген; 

4.Жандыру процестері жоқ. ҚТҚ-ны термиялық өңдеу бактериялық жылумен жүзеге 

асырылады; 

5. БӨЖ сұрыптау автоматты. Балама отындар халық үшін қалдықтарды жоюға 

мүмкіндік береді және қоршаған ортаға теріс әсерін тигізбестен, жаңартылмайтын 

ресурстарды пайдалануды азайтады. 

RDF қалдықтарынан энергия өндірісі бүгінгі таңда үнемді және тұрақты энергияның 

ең жақсы көздерінің бірі болып табылады. РДФ қазбалы отынның орнын басу ретінде 

пайдаланылады және көмірді, мұнай мен газды алмастыру үшін қолданылады және көмір 

отынынан басқа СО2 шығарындыларын тиімді төмендетеді және оларға тәуелділікті 

азайтады. Өңдеудің интеграцияланған технологиясын, биомеханикалық сусыздандыруды 

және автоматты градацияны қолдану, Қазақстанда жасыл энергияны дамыту, баламалы 

энергетика саласын құру жөніндегі іс-шараларға қатысты, елдің энергетикалық қуатына 

қосымша, экологиялық мәселелер толығымен шешілді. 

Табиғи ресурстарды кешенді қайта өңдеудің экологиялық таза зауыттарын салу 

ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың бірыңғай жүйесін құруға және табиғи ресурстарды 

сақтау мен жаңартуға айтарлықтай ықпал етеді.  

Қорытынды. Мақалада қалдықтарды қайта өңдеу әдісінің анықтамасы, сонымен 

қатар балама отындар халықты қалдықтармен қамтамасыз етуге және қоршаған ортаға 
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жағымсыз салдарсыз қалпына келтірілмейтін ресурстарды пайдалануды азайтуға мүмкіндік 

беретін зерттеу нәтижелері келтірілген. 

Қала проблемаларын қоқыспен талдау барысында кейбір идеялар жүзеге асты. 

Алдымен, басқа елдерге өңдеудің әдістері және оның тиімділігінің артуымен коммуналдық 

қатты қалдықтарды жою бойынша ұсыныстар зерттелді. Қатты қалдықтарды кәдеге 

жаратудың негізгі әдістері мен технологиялары бойынша қажетті теориялық нәтижелер 

алынды: 

Қатты тұрмыстық және өндірістік қалдықтарды қалдықсыз қайта өңдеудің өндірістік 

желісінің моделі жасалды; 

Тұрмыстық қатты қалдықтарды өңдеудің технологиялық схемасының негізгі 

компоненттері және олардың сипаттамалары анықталған; 

RDF отынын шығаруға арналған қондырғының арқасында ТҚҚ органикалық 

компонентінен жоғары сапалы балама қатты отын алу мүмкіндігі анықталды; 

Балама RDF отынының сипаттамалары бойынша зерттеулер жүргізіліп, оны қолдану 

аймағы анықталды. 

Мұндай әдістермен, негізінен, RDF жанармайларын пайдалану табиғи ресурстарды 

үнемдеуге мүмкіндік береді. Қалдықтар дұрыс сұрыпталған кезде энергия өндірудің бұл әдісі 

айтарлықтай үнемдеуге және минералды ресурстарды үнемдеуге әкеледі. 
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