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АҢДАТПА 

 

Дипломдық жұмыста Алматы қаласында аммиактың апатының 

салдарының қоршаған ортаға және халық денсаулығына, санына әсері 

қарастырылды. Жұмыс барысында қаланың метеорологиялық және ауаның 

тұрақтылық көрсеткіштеріне қарай, ластаушы заттардың таралу аймағының 

максималды тереңдігіне жету фактісін көрсететін нәтижелер алынды. 

Осы жұмыста әзірленген ұсыныстарды жүзеге асыру аммиак апаты 

кезінде тұрғындардың қауіпсіздігін арттырады. 
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АННОТАЦИЯ  

 

В данной дипломной работе спрогнозировали последствия аварийного 

выброса аммиака в городе Алматы. В ходе работы были получены 

результаты, свидетельствующие о том, что достигнута максимальная глубина 

загрязнителей в зависимости от метеопоказателей и показателей 

устойчивости воздуха города. 

Внедрение разработанных в данной работе рекомендаций позволит 

повысить безопасность населения при аварии аммиака. 
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ABSTRACTION 

 

In this thesis, we predicted the consequences of an accidental release of 

ammonia in the city of Almaty. In the course of the work, results were obtained 

indicating that the maximum depth of pollutants has been reached, depending on 

meteorological indicators and indicators of city air stability. 

The implementation of the recommendations developed in this work will 

improve the safety of the population in the event of an ammonia accident.  
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КІРІСПЕ 

Адам өмірі табиғатты өзгертуге және жайлы жасанды тіршілік ортасын 

құруға бағытталған. Ғылымның, техниканың және технологияның дамуы 

күтпеген салдарға әкеледі. Ғылыми-техникалық прогрестің жанама нәтижелері 

адамдардың өмірі мен денсаулығына, генетикалық қорының жағдайына елеулі 

қауіп төндіреді. Адамзат қоғамы дамудың қай кезеңінде болмасын, ол әрқашан 

қоршаған ортамен тығыз байланысты. ХХІ ғасырдың басында біздің өркениет 

жер бетіндегі өздігінен басталған өзгерістерді көбірек сезінуде. Адамның 

табиғатқа араласуы неғұрлым қауіпті болса, оның жауаптары соғұрлым 

күтпеген және қорқынышты болады. Дегенмен, қоршаған орта әрқашан кінәлі 

емес: техногендік апаттар 70% жағдайда адамның өз кінәсінен болады. 

Табиғи және техногендік төтенше жағдайлар табиғи апаттарға, апаттарға, 

көптеген адам өліміне, үлкен материалдық шығындарға әкеледі. 

Елді мекендердің тұрақты инфрақұрылымын құру арқылы әртүрлі 

сипаттағы төтенше жағдайларға қарсы іс-қимыл барлық билік органдарының 

бірінші кезектегі міндеті және қазіргі заманның өзекті мәселесі болып 

табылады, ал адамдарды құтқару жөніндегі іс-қимылдар, төтенше 

жағдайлардың салдарын жою барысында зақымдау ошақтарында авариялық-

құтқару жұмыстарын жүргізу кезінде оларға қажетті көмек көрсету бірінші 

кезекте халықтың өзіне және төтенше жағдайлардың алдын алудың 

мамандандырылған және төтенше жағдайларды жою, бұл қаза тапқандардың 

санын қысқартуға, зардап шеккендердің денсаулығын сақтауға мүмкіндік 

береді, материалдық шығындарды азайтады. Жыл сайын мұндай оқиғалардың 

саны артып келеді, мұндай апаттар, өкінішке орай, күн сайын дерлік болып 

тұрады. Ғалымдар соңғы 20 жылда олардың жиілігі екі есе артқанын 

куәландырады. Өкінішке орай, бұл цифрлардың астарында қайғылы шындық 

жатыр: техногендік жазатайым оқиғалар олардың салдарын жоюға арналған 

орасан зор шығындар ғана емес, сонымен қатар мүгедектердің өмірі мен қайтыс 

болған немесе мүгедек болып қалған адамдар. 

Дипломдық жұмыстың мақсаты. Ірі техногендік авариялармен зерттей 

отырып, олардың пайда болу себебімен алдына іс –шараларды қолдана отырып, 

үлкен аппаттардың алдын алуы. 

Дипломдық жұмыстың міндеттері:  

- Ірі техногендік апаттармен танысу;  

- Ірі техногендік апаттардың ішінде АХҚЗ (авариялық химиялық 

қауіпті заттар) туралы толық ақпарат алу, жіктелуі және адамға тигізетін әсері; 

- АХҚЗ ішіндегі қауіпті ластаушыларының бірі – аммиак; 

- Аммиак таралуы және оның алдын алу есептеулері; 

- Аммиак техногендік апатынан алдын алу іс-шаралары. 
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НЕГІЗГІ БӨЛІМ  

 

1 Техногендік апат жайлы мәлімет  

 

1.1 Төтенше жағдайдағы техногендік апаттар 

 

Авария (апат) – машинаның, станоктың, құрал-жабдықтың, ғимараттың, 

құрылыстың зақымдануы. Өндірістік жазатайым оқиға – материалдық 

құндылықтардың бүлінуіне немесе жойылуына, адамдардың жарақаттануына 

немесе өліміне әкеп соғатын өндірістік кәсіпорындарда, көліктерде және тағы 

басқа жұмыстың кенеттен тоқтап қалуы немесе белгіленген өндірістік 

процестің бұзылуы. 

Катастрофа (апат) - адам өліміне әкелетін үлкен апат, т.б. өте қайғылы 

салдары бар оқиға. 

Авария пен катастрофа ажыратудың негізгі критерийі - зардаптардың 

ауырлығы және адам өлімінің болуы. Әдетте, ірі авариялар мен апаттар өрттер 

мен жарылыстарға әкеп соғады, нәтижесінде өндірістік және тұрғын үйлер 

қирайды, машиналар мен жабдықтар зақымдалады. Кейбір жағдайларда олар 

атмосфераның газбен ластануын, мұнай өнімдерінің төгілуін, сондай-ақ 

агрессивті сұйықтықтарды тудырады.  

Өндірістік немесе техникалық объектідегі бар қауіп көзі адам өмірінің 

оңтайлы жағдайларын бұзатын, сондай-ақ ауыл шаруашылығына, қоршаған 

ортаға қауіп төндіретін және материалдық залал келтіретін жағдайға әкелетін 

кез келген жағдайды әдетте техногендік төтенше жағдай деп атайды 

Техногендік сипаттағы төтенше жағдай – белгілі бір аумақпен шектелген, 

өндірістік апатқа немесе өзге де зілзалаға байланысты болған, адам өміріне, 

әртүрлі әлеуметтік институттардың жұмысына теріс салдарлар әкелетін, адам 

шығыны мен ірі материалдық шығынға ұшыратып, зардаптарға әкеп соққан 

оқиға.  

Төтенше жағдайлардың саны жыл сайын экспоненциалды түрде артып 

келеді. Бұл әртүрлі материалдар мен бұйымдарды өндіру технологиясының 

күрделенуіне, өндірістік қуаттардың кеңеюіне, өнеркәсіптік кәсіпорындар 

жұмысшыларының біліктілігіне қойылатын талаптардың төмендеуіне немесе 

жоғарылауына байланысты. 

 

 

1.2 Техногендік аппаттар классификациясы 

 

Техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды әртүрлі белгілер бойынша 

жіктеуге болады, бірақ, әдетте, келесі классификацияларға бөлінеді.  

Техногендік төтенше жағдайлар масштабы бойынша: 

 жергілікті немесе объекті – жергілікті өндірісте немесе шағын 

объектіде орын алған, объектінің шекарасынан шықпайтын, сыртқы кедергісіз 

өз бетімен жойылатын апаттар; 
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 жергілікті - төтенше жағдайлар, елді мекенді білдіретін 

зақымдаушы факторлардың таралу шекаралары: ауыл, қала, муниципалды 

округ; 

 аумақтық – олардың таралу шекарасы мемлекеттің субъектісі болып 

табылады (облыс, аумақ, автономиялық облыс, штат); 

 аймақтық – мемлекеттің бірнеше субъектілеріне (2-3) әсер ететін 

оқиғалар; 

 федералдық – зақымдану аймағы 4 субъектіден астам болатын 

авариялар; 

 жаһандық – апат мемлекет шекарасынан шығып, әлемдік деңгейге 

жетеді. 

Техногендік апаттар мен апаттар көрініс сипатына қарай бірнеше 

топқа бөлінеді: 

Көлік апаты. Көлік апаттар екі түрлі болуы мүмкін: көлік құралдарының 

қозғалысымен тікелей байланысты емес өндірістік объектілерде (базаларда, 

станцияларда, порттарда, әуежай терминалдарында) болатын және олардың 

қозғалысы кезінде болатын. Жазатайым оқиғалардың екінші түрі төтенше 

жағдайлардың ірі елді мекендерден қашықтығымен, онда құтқару жасақтарын 

жеткізудің қиындығымен, шұғыл медициналық көмекті қажет ететін зардап 

шеккендердің көптігімен сипатталады. 

Өрттер мен жарылыстар. Өрттер мен жарылыстар ең көп таралған 

төтенше жағдайлар болып табылады. Көбінесе және, әдетте, ауыр әлеуметтік 

және экономикалық салдары бар, олар өрт және жарылыс қауіпті объектілерде 

болады. Бұл, ең алдымен, өндірістік процестерде жарылғыш және жанғыш 

заттарды пайдаланатын өнеркәсіптік кәсіпорындар, сондай-ақ тез тұтанатын 

және жарылыс қауіпті жүктерді тасымалдау кезінде ең үлкен жүктемені 

көтеретін темір жол және құбыр көлігі. 

Химиялық авария. Авариялық химиялық қауіпті заттардың (АХҚЗ) 

бөлінуімен болатын авариялар – оларды өндіру, сақтау, өңдеу немесе 

тасымалдау кезінде зиянды химиялық өнімдердің ағуымен байланысты 

оқиғалар. 

Радиациялық авария. Радиациялық авария негізінен: атом электр 

станцияларында, ядролық отынды өндіру және өңдеу кәсіпорындарында, 

радиоактивті қалдықтарды орналастыру аймақтарында байқалады.  

Ғимараттардың құлауы мен қирауы. Ғимараттар мен құрылыстардың 

кенеттен құлауы көбінесе өздігінен емес, жанама факторлардың әсерінен 

болады: шектеулі аумақта адамдардың көп жиналуы; пойыздардың немесе ауыр 

көліктердің өтуінен туындаған күшті діріл; ғимараттардың жоғарғы 

қабаттарына шамадан тыс жүктеме және т.б. 

Гидродинамикалық авария. Гидродинамикалық апаттар негізінен 

гидротехникалық құрылыстарды, көбінесе бөгеттерді бұзу (тестіру) кезінде 

болады. Олардың салдары су электр станциялары мен басқа да құрылыстардың 

зақымдануы мен істен шығуы, адамдардың зардап шегуі, кең аумақтарды су 

басу болып табылады. 
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Тазарту құрылыстарындағы авария. Өндірістік тазарту 

құрылыстарындағы авариялар осы объектілердің қызмет көрсетуші 

персоналына және жақын маңдағы елді мекендердің тұрғындарына күрт теріс 

әсер етіп қана қоймай, сонымен бірге қоршаған ортаға улы, улы және жай ғана 

зиянды заттардың шығарындыларына әкеп соқтырады. 

Электр жүйелерінің авариясы. Электр жүйелеріндегі және қоғамдық 

өмірді қамтамасыз ету жүйелеріндегі апаттар сирек адам өліміне әкеледі. 

Дегенмен, олар халықтың өмірін айтарлықтай қиындатады (әсіресе суық 

мезгілде), өнеркәсіптік және ауылшаруашылық нысандарының жұмысын елеулі 

бұзуға және тіпті тоқтата тұруға әкелуі мүмкін. 

Биологиялық авария. Биологиялық қауіпті заттардың шығарылуымен 

болатын авариялар жиі орын алмайды, шамасы, осы саладағы жұмыстың қатаң 

құпиялылығына және сонымен бірге осындай төтенше жағдайлардың 

туындауының алдын алу шараларының ойластырылуына байланысты. 

Дегенмен, биологиялық қауіпті заттардың қоршаған ортаға түсуі кезіндегі 

зардаптардың ауырлығын ескере отырып, мұндай апаттар халық үшін ең қауіпті 

болып табылады. 

Ең қауіпті техногендік (технологиялық) апаттардың ішінде 

энергетикалық объектілердегі, бірінші кезекте атом электр станцияларындағы 

апаттарды атап өту керек; одан кейін пестицидтер, гербицидтер, минералды 

тыңайтқыштар, пластмассалар шығаратын химия кәсіпорындары; көлік 

апаттары (қауіпті жүктерді тасымалдау кезінде); құбырлардың үзілуі кезінде 

мұнайдың төгілуі және т.б. Бұл қатарда бөгеттерді бұзу ерекше орын алады. 

Салдары жағынан олар атом электр станцияларындағы апаттардан да қауіпті 

болуы мүмкін. Алайда, атом электр станциялары мен химиялық зауыттардағы 

апаттардан туындайтын радиациялық және химиялық зақымдаушы 

факторлардың адам ағзасына ұзақ мерзімді және ерекше қауіпті, жасырын 

(жасырын) әсер ететінін, сондай-ақ теріс әсер ететінін атап өткен жөн.  

 

 

1.3 Техногендік апаттардың пайда болу себебі 

      

Кез келген төтенше жағдайдың, соның ішінде техногендік апаттың пайда 

болуы оқиғалардың себептік тізбегін тудыратын объективті және субъективті 

факторлардың әрекетінің жиынтығынан туындайды. Техногендік апаттардың 

тікелей себептері инженерлік жүйеге сыртқы әсерлер (табиғи зілзалалар, әскери 

диверсиялар және т.б.), осы жүйеге тікелей байланысты жағдайлар мен 

жағдайлар, соның ішінде техникалық ақаулар, сондай-ақ адам қателері болуы 

мүмкін. Соңғысы, статистика және сарапшылардың пікірі бойынша, 

техногендік апаттардың пайда болуында басты рөл атқарады. Мамандардың 

айтуынша, адам қателігі атом электр станцияларындағы төтенше жағдайлардың 

45%, әуе апаттарының 60% және теңіздегі апаттардың 80% құрайды. 

Өкінішке орай, өндірістік қызметтің барлық салаларында жазатайым 

оқиғалардың саны тұрақты өсуде. Бұл жаңа технологиялар мен материалдарды, 
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дәстүрлі емес энергия көздерін кеңінен қолдану, өнеркәсіп пен ауыл 

шаруашылығында қауіпті заттарды жаппай пайдаланумен байланысты. 

Заманауи күрделі өндіріс орындары жоғары сенімділікпен жобаланған. 

Дегенмен, өндіріс орындары неғұрлым көп болса, олардың бірінде жыл 

сайынғы апаттың ықтималдығы соғұрлым жоғары болады. Абсолютті 

қауіпсіздік жоқ. 

Барған сайын апаттар объектілердің бұзылуымен және ауыр экологиялық 

зардаптармен (мысалы, Чернобыль) апатты сипатқа ие болуда. Мұндай 

жағдайларды талдау, өндіріске қарамастан, олардың басым көпшілігінде даму 

кезеңдері бірдей болатынын көрсетеді. 

Бұлардың біріншісінде апаттың алдында әдетте құрал-жабдықтағы 

ақаулардың пайда болуы немесе жинақталуы немесе өздігінен қауіп 

төндірмейтін, бірақ бұл үшін алғышарттар жасайтын процестің қалыпты 

жүруінен ауытқу болады. Сондықтан апаттың алдын алуға әлі де болады. 

Екінші кезеңде, әдетте күтпеген, қандай да бір бастаушы оқиға орын 

алады. Әдетте, бұл кезеңде операторлардың тиімді әрекет етуге уақыты да, 

құралдары да болмайды. Нақты апат үшінші кезеңде, алдыңғы екі кезеңнің 

салдары ретінде орын алады. 

Осылайша, негізгі себептерді анықтауға болады: 

 жобалаудағы қате есептеулер және заманауи ғимараттардың 

қауіпсіздік деңгейінің жеткіліксіздігі; 

 сапасыз құрылыс немесе жобадан ауытқу; 

 өндірістің ойластырылмаған орналасуы; 

 кадрлардың жеткіліксіз дайындығы немесе тәртіпсіздігі мен 

салғырттығы салдарынан технологиялық процестің талаптарын бұзу. 

 ғимараттар мен құрылыстарды, жабдықтарды ағымдағы жөндеудің 

жоқтығы, ескіргендердің орнына жаңа машиналар мен механизмдер сатып 

алынбайды. 

 өндірістік тәртіптің төмендеуі. Абайсыздық, машиналарды, көлік 

құралдарын, аспаптар мен жабдықтарды пайдалану ережелерін өрескел бұзу. 

 заманауи өндіріс барған сайын күрделене түсуде. Оның процесінде 

улы және агрессивті компоненттер жиі қолданылады. Энергияның үлкен 

мөлшері шағын аудандарда шоғырланған. 

 табиғи апаттар, нәтижесінде өндірісінде қоғамға қауіпті зиянды 

заттар бар кәсіпорындар және т.б. 

 технологиялардың күрделілігі, персоналдың жеткіліксіз біліктілігі, 

конструкторлық кемшіліктер, еңбек және технологиялық тәртіптің төмендігі; 

 әр түрлі салалардың өзара ықпалын дұрыс зерттемей, индустриалды 

аймақтарға шоғырландыру; 

 өндірістік ақаулар мен жұмыс режимдерінің бұзылуына 

байланысты техникалық жүйелердің істен шығуы; 

 техникалық жүйелердің жоғары энергетикалық деңгейі; 

 энергетикалық объектілерге, көлікке және т.б. сыртқы жағымсыз 

әсерлер. 
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2 Химиялық қауіпті объектідегі апаттар туралы жалпы мәлімет 

 

2.1 Төтенше химиялық қауіпті заттар 

 

Химия өнеркәсібі 20 ғасырдың екінші жартысында қарқынды дами 

бастады. Қарқынды дамудың салдарының бірі техногендік қауіптердің артуы 

болды. Соңғы бірнеше жылда, статистикалық мәліметтерге сәйкес, дүние 

жүзінде қауіпті химиялық заттардың төгілуімен, адамдар арасындағы 

құрбандармен және үлкен материалдық шығынмен қатар жүретін химиялық 

апаттар санының артуы байқалады.  

Химиялық өндіріс – машиналар мен аппараттарда орындалатын және 

шикізатты химиялық түрлендіру арқылы қажетті өнімге қайта өңдеуге арналған 

процестер мен операциялардың жиынтығы. 

Химиялық өндіріске қойылатын талаптар: 

 өндірісте қажетті өнімді алу; 

 экологиялық қауіпсіздік; 

 пайдалану қауіпсіздігі мен сенімділігі; 

 шикізат пен энергияны барынша пайдалану; 

 ең жоғары еңбек өнімділігі. 

Химиялық қауіпті объектілерге: 

 химиялық өнеркәсіптердің зауыттары мен комбинаттары, сондай-ақ 

қауіпті химиялық заттарды өндіретін және тұтынатын жеке қондырғылар 

(агрегаттар) мен цехтар; 

 мұнай және газ шикізатын өңдеу зауыттары (кешендері); 

 қауіпті химиялық заттар қолданылатын салалардың өндірісі; 

 химиялық қауіпті заттар қозғалысының соңғы (аралық) 

нүктелеріндегі темір жол станциялары, порттар, терминалдар мен қоймалар; 

 көлік құралдары (контейнерлер және сусымалы пойыздар, 

автоцистерналар, өзен және теңіз цистерналары, құбырлар және т.б.). 

Қоршаған ортаға химиялық өндіріс орнынан улы химикаттардың төгілуі 

немесе бөлінуі адамдарға, жануарларға орасан зор зиян келтіреді.  Бұл жағдай 

ауаның, топырақтың, судың, өсімдіктердің ластануына әкеледі және ол 

авариялық химиялық қауіпті заттар (АХҚЗ) деп аталады. 

Химиялық қауіпті ластаушы заттардың ішінде ең көп тарағандары хлор, 

аммиак, күкіртсутек, күкірт диоксиді, акрил қышқыл нитрилі, циан қышқылы, 

фосген, бензол, бромсутек, фтор және фторид сутек т.б. жатады.  

Көп жағдайда қауіпті химиялық заттар газ немесе сұйық күйде болады. 

Дегенмен, өндіру, пайдалану, сақтау және тасымалдау кезінде, әдетте газ тәрізді 

күйіндегі химиялық заттар сығылады, нәтижесінде сұйық күйге айналады. Бұл 

олардың тасымалдау кезіндегі кеңістігін айтарлықтай азайтады. 

Апат кезінде зиянды химиялық заттар атмосфераға таралып, ластану 

аймағын құрайды. Жер үсті желінің бағытымен қозғалатын қауіпті химиялық 

заттардың бұлты ондаған шақырым тереңдікте инфекция аймағын құра алады, 
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бұл елді мекендердегі адамдарға зиян келтіруі мүмкін. Көп жағдайда апат 

болған жағдайда сұйық күйдегі хмиялық заттардың үстіндегі қысым 

атмосфералық қысымға дейін төмендейді, химиялық заттар қайнап, газ, бу 

немесе аэрозоль түрінде атмосфераға таралады. Алғашқы 3 минут ішінде пайда 

болған химиялық заттардың газ бұлты (бу, аэрозоль) ластанған ауаның 

бастапқы бұлты деп аталады. Ол ұзақ қашықтыққа таралады. Сұйықтықтың 

қалған бөлігі (әсіресе қайнау температурасы 20 ° C жоғары) бетіне таралады, 

сонымен қатар бірте-бірте буланып кетеді. Булар (газдар) атмосфераға еніп, 

ластанған ауаның екінші реттік бұлтын құрайды, ол қысқарақ қашықтыққа 

таралады. Сонымен, адам өміріне қауіпті шектерде (концентрацияларда) улы 

заттармен ластанған аумақ төтенше химиялық қауіпті заттардың ластану 

аймағы болып табылады. 

АХҚЗ-дың уытты қасиеттерін сипаттау үшін мына ұғымдар 

пайдаланылады: зиянды заттың шекті рұқсат етілген концентрациясы (ШРК) 

және уытты дозасы (токсодоз). 

ШРК - ұзақ уақыт бойы адамға күнделікті әсер ету кезінде заманауи 

диагностикалық әдістермен анықталған патологиялық өзгерістер мен 

ауруларды тудырмайтын концентрация. Бұл 8 сағаттық жұмыс күніне жатады 

және төтенше жағдайларда АХҚЗ-дың әсер ету уақыты өте шектеулі 

болғандықтан, төтенше жағдайдың қауіптілігін бағалау үшін 

пайдаланылмайды. 

Токсодоз - деп белгілі бір уытты әсер тудыратын заттың мөлшері 

түсініледі. 

 

 

2.2 Авариялық химиялық қауіпті заттардың жіктелуі 

 

АХҚЗ келесі сипаттамаларға сәйкес жіктеледі: 

1) Химиялық құрылымы бойынша: 

 бейорганикалық (сынап, мышьяк); 

 органикалық (барлық көмірсутектер). 

2) Практикалық маңыздылығы бойынша: 

 өнеркәсіптік; 

 ауыл шаруашылығы; 

 әскери; 

 дәрілік және т. б. 

3) Уыттылығының әсер ету ұзақтығы бойынша: 

 жоғары жылдамдық; 

 кешіктірілген әрекет. 

4) Инфекциялық әсер ету ұзақтығы бойынша: 

 төзімді; 

 тұрақсыз. 

5) Нозологиялық әрекеті бойынша: 

 қан; 
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 бүйрек; 

 бауыр. 

6) Тауарлардың қауіптілік дәрежесі бойынша: 

 аса қауіпті; 

 орташа қауіпті; 

 төмен тәуекел. 

7) Қауіптілік класы бойынша: 

 1 сынып – аса қауіпті (сынап, цианид сутегі, гидразин және т.б.); 

 2 сынып – аса қауіпті (фосген, күкірт қышқылы және т.б.); 

 3 сынып – орташа қауіпті (метил спирті, күкіртсутек және т.б.); 

 4 сынып – қауіптілігі төмен (этил спирті, аммиак, бутан және т.б.). 

Токсикологиялық белгілері бойынша АХЗ классификациясы негізгі 

болып табылады, өйткені ол төтенше жағдайларда пайда болатын жедел 

уланудың ерекшеліктерін қарастырады және клиникалық және нозологиялық 

сияқты жіктелу белгілерін ескереді. 

8) Токсикологиялық белгісі бойынша: 

 тітіркендіргіш әрекет; 

 күйдіргіш әрекет; 

 тұншықтырғыш әрекет; 

 жалпы токсикалық әсер; 

 есірткілік әрекет; 

 пестицидтер. 

 

 

2.3 АХҚЗ-ның адамға әсері 

 

Химиялық қауіпті объектілердегі авариялардың нәтижесінде адамдар мен 

қоршаған орта авария аудандарында, сондай-ақ авариялық химиялық қауіпті 

заттардың аэрозольдері мен буларының таралу аймақтарында ауа ағындарымен 

залалдануға ұшырауы мүмкін. 

Адамдардың химиялық қауіпті заттармен зақымдануы немесе улануы, 

ластанған ауамен таныс алғанда, зақымданған беттермен жанасқанда, уланған 

тамақ пен жем-шөпті тұтыну  және басқа жолдар нәтижесінде зардап шегеді. 

Авариялық химиялық қауіпті заттардың  адамдарға зиянды әсері адамдардың 

ағзасына ену қабілетімен, оның қалыпты қызметін бұзуымен, әртүрлі 

ауыртпалық тудыруымен, ал белгілі бір жағдайларда өлімге әкелетін 

қабілетімен анықталады. 

Ағзаның қалыпты жұмыс істеуінің (зақымдануының) дәрежесі мен 

сипаты қауіпті химиялық заттардың уытты әсерінің сипаттамаларына, олардың 

физикалық-химиялық және агрегаттық күйіне, ауадағы булардың немесе 

аэрозольдердің концентрациясына, олардың әсер ету ұзақтығына, ағзаға ену 

жолдарына байланысты. 

Ағзаға физиологиялық әсері бойынша қауіпті химиялық заттар алты 

топқа бөлінеді: 
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1) тұншықтырғыш әсері бар (хлор, фосген); 

2) жалпы уытты әсері бар (цианид сутегі, көміртек тотығы); 

3) тұншықтырғыш және жалпы улы әсері бар (акрилонитрил, күкіртті 

а,нгидрид, фторлы сутегі); 

4) жүйке импульстарының генерациясы мен берілуін бұзатын 

нейротроптық әсер (күкіртті көміртегі, фосфорорганикалық қосылыстар); 

5) тұншықтырғыш және нейтропты әсері бар (аммиак, гептил); 

6) организмдегі зат алмасуды бұзатын метаболикалық әсер (этилен 

тотығы, диоксин, дихлорэтан). 

Адамға әсер ету сипаты бойынша авариялық химиялық қауіпті заттар үш 

топқа бөлінеді: 

1) ингаляциялық әсер - тыныс алу жүйесі арқылы әсер етеді; 

2) пероральді әсер - асқазан-ішек жолы арқылы әсер етеді; 

3) тері-резорбтивті әсер - тері арқылы әсер етеді. 

Айта келе, бұл жіктеу белгілі бір дәрежеде шартты болып табылады, 

өйткені авариялық химиялық қауіпті заттардың көпшілігі адам ағзасына жан-

жақты әсер етеді, сонымен қатар негізгі әсерлерден басқа, маңызға ие басқа 

жанама әсерлері де бар.  
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3 Аммиактың сипаттамасы және оның адамға әсері 

 

3.1 Аммиактың адам ағзасына әсері 

 

Организмге физиологиялық әсері бойынша аммиак тұншықтырғыш және 

нейротропты әсері бар заттар тобына жатады, аммиакпен ластанған ауамен 

тыныс алғанда өкпенің токсикалық ісінуін және жүйке жүйесінін зақымдауын 

көруге болады. Аммиак буы көздің және тыныс алу мүшелерінің шырышты 

қабығын, сондай-ақ теріні қатты тітіркендіреді. Бұл кезде олар қатты 

лакримацияны, көздің ауырсынуын, конъюктивит және қасаң қабықтың 

химиялық күйіктерін, көру қабілетінің жоғалуын, жөтелді, терінің қызаруын 

және қышуын тудырады. Сұйытылған аммиак және оның ерітінділері теріге 

тиген кезде терінін күю сезімі пайда болады, көпіршіктер мен химиялық күйік 

пайда болуы мүмкін. Сонымен қатар, сұйылтылған аммиак булану арқылы 

салқындатылады, ал теріге тиген кезде әртүрлі дәрежедегі үсік пайда болады. 

Аммиак иісі - 37 мг/м3 концентрациясында сезіледі. Орташа 

концентрацияда көздің және мұрынның қатты тітіркенуі, қатты түшкіру, 

сілекей ағуы, аздап жүрек айну және бас ауруы, беттің қызаруы және терлеу 

байқалады. Төс сүйегінде зәр шығару және ауырсыну болады. Ол жоғары 

концентрациясы бар бұлтқа түскенде ауыздың шырышты қабығының, жоғарғы 

тыныс жолдарының және көздің қасаң қабығының күрт тітіркенуі, жөтел 

ұстамасы, тұншығу сезімі, мазасыздық, бас айналу, асқазанның ауыруы, құсу 

пайда болады. Өте жоғары концентрациялардың әсерінен бірнеше минуттан 

кейін бұлшықет әлсіздігі рефлекторлық қозудың жоғарылауымен, 

құрысулармен және есту күрт төмендейді. Жәбірленушілер кейде қатты 

толқып, қатты делирий күйінде болады, тұра алмайды. Ауыр тыныс алу және 

қан айналымы бұзылады. Өлім жүректің әлсіздігінен немесе тыныс алудың 

тоқтап қалуынан болуы мүмкін. 

 

 

3.2 Химиялық объектілердегі аммиак апаттарының статистикасы 

және олардың туындау себептерін талдау 

 

Соңғы кезеңде химиялық қауіпті кәсіпорындарда 47 жазатайым оқиға 

орын алып, 33 адам қаза тапты, 130 адам әртүрлі ауырлықтағы дене жарақатын 

алды. 

Жазатайым оқиғалардың себептерін шартты түрде үш негізгі топқа 

бөлуге болады: 

 технологиялық жабдықтырдың және арматуралардың бұзылуы 

(қысымсыздандыру); 

 қателер, кешігулер, штаттық және төтенше жағдайларда 

персоналдың әрекетсіздігі, персоналдың рұқсат етілмеген әрекеттері; 

 табиғи және техногендік сипаттағы сыртқы әсерлер. 
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Бұл апат салдарларының ауқымы алуан түрлі, яғни жергілікті мәселеден 

жаһандық апаттардың біріне айналуы мүмкін. 

Соңғы жылдары химия өнеркәсібінде қол жеткізілген кейбір 

жетістіктерге қарамастан, химиялық қауіпті объектілер ең қауіпті объектілердің 

бірі болып қала береді. 

Төтенше жағдайлардың қауіптілігі келтірілген залалдың ауырлығымен 

бағаланады. Тәжірибе көрсеткендей, химиялық қауіпті объектілердегі апаттар 

көп жағдайда қауіпті химиялық заттардың айтарлықтай шығынымен, аумақтың 

улануымен және адамдардың өлімімен бірге жүреді. Сондықтан бүгінгі таңда 

химия өндірісінің сенімділігін қамтамасыз ету мәселесі шешімін таппай отыр 

деуге негіз бар. 

А қосымшасындағы 1 кесте арқылы, соңғы жылдары болған аммиак 

жарылыстарын бақылап, олардың негізі салдарын анықтауға болады:  

Кестені сараптай отырып, туындаған төтенше жағдайлардың өзара 

байланысты топтарын құруға болады:  

 жабдықтың істен шығуы (ақаулары) (21%); 

 персоналдың қате әрекеттері (38%); 

 табиғи және техногендік табиғаттың сыртқы әсерлері (4%); 

 қойманың қысымсыздануы (жарылуы) (37%). 

 

1-суретте жазатайым оқиғалардың негізгі себептері көрсетілген: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1 сурет – Аммиакпен жазатайым оқиғалардың негізгі себептері 
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4 Төтенше химиялық қауіпті заттың шығуы кезіндегі жағдайды 

болжау және бағалау әдістемесі 

 

4.1 Төтенше жағдай кезіндегі химиялық заттармен ластану 

ықтималды және нақты болжамдарын алдын ала болжау 

 

Халықты авариялық химиялық қауіпті заттардан қорғау жөніндегі 

шаралар кешенінің іс-шараларының бірі ықтимал химиялық зақымдану 

аймақтарын алдын ала болжау болып табылады. Төтенше химиялық қауіпті 

заттарды жұқтыру ауқымын болжау таралу аймағының тереңдігі мен ауданын 

анықтауды білдіреді. 

АХҚЗ шығарындыларының зақымдану аймағын есептеу РД 52.04.253-90 

«Химиялық қауіпті объектілер мен көліктегі авариялар (қираулар) кезінде 

қатты әсер ететін улы заттармен улану ауқымын болжау әдістемесі» көмегімен 

жүргізіледі. 

Егер ықтимал апат жағдайына алдын-ала болжау жасайтын болса,  ондағы 

бастапқы деректер үлкен белгісіздікпен сипатталады. Бұл жағдайда келесі 

болжамдар қолданылады: 

 авариялық химиялық қауіпті заттардың массасының 𝑄0 бөлінуі 

резервуардың максималды сыйымдылығына байланысты алады; 

 метеорологиялық жағдайлар: инверсия, жел жылдамдығы 𝑉ж = 1 

(м/с) (10 метр биіктікте), ауа температурасы 𝑡а = (+20◦С); 

 сұйық қабаттың қалыңдығы ℎ бетіне еркін төгілген қауіпті 

химиялық заттар үшін, төгілген жердің бүкіл аумағында ℎ = 0,05 (м). 

Төтенше жағдай кезінде химиялық қауіпті заттармен ластану ауқымын 

жедел болжау үшін бастапқы деректер: 

 атмосфераға шығарылатын қауіпті химиялық заттардың атауы, 

агрегат күйі, саны және оның астыңғы қабатқа төгілу туралы нақты деректер; 

 төгілген АХҚЗ қабатының ℎ қалыңдығы; 

 апат кезіндегі метеорологиялық жағдайлар: ауа температурасы, 

желдің бағыты мен жылдамдығы 10 метр биіктікте, ауаның тік тұрақтылық 

дәрежесі; 

 апат аймағындағы жер бедерінің сипаты – ашық немесе жабық 

(орманды және тұрғын аумақтар, таулы немесе таулы жер бедері, объектіде 

ғимараттардың, құрылыстардың, жылжымалы құрамның болуы және т.б.). 

 

 

4.2 Аммиактың төгілуі немесе жарылысы кезіндегі есептеулер  

 

Өндіріс орнында аммиактың төгілуі немесе жаралысы байқалса, әрқашан бір 

процесстердің қайталануы жүреді (2 сурет). Әр процесс өзінің ретімен жүреді.  
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2 сурет - Аммиактың төгілуі немесе жарылысы кезіндегі процесс 
 

1) Біріншілік бұлттағы ластаушы заттың эквивалентті мөлшерін анықтау. 

Біріншілік бұлттағы заттың эквивалентті мөлшері 𝑄э1 (т) мына 

формуламен анықталады:  

𝑄э1 = 𝐾1 ∗ 𝐾3 ∗ 𝐾5 ∗ 𝐾7 ∗ 𝑄0,                                        (1) 

мұндағы 𝐾1 – қауіпті химиялық заттарды сақтау жағдайларына байланысты 

коэффициент; 

К3 - хлордың шекті токсодозасының басқа химиялық заттыңшекті 

токсодозасына қатынасына тең коэффициент; 

К5 -   атмосфераның тік тұрақтылық дәрежесін ескеретін 

коэффициент; инверсия үшін - 1; изотерма үшін - 0,23; конвекция үшін - 0,08 

мәндері алынады; 

К7 -   ауа температурасының әсерін ескеретін коэффициент; 𝑄0 –   

апат кезінде лақтырылған (төгілген) заттың мөлшері, т.  

2) Екіншілік бұлттағы заттың эквивалентті мөлшерін анықтау. 

Екінші реттік бұлттағы заттың баламалы мөлшері мына формуламен 

есептеледі: 

          𝑄э2 = (1-К1) ∗ К2 ∗ К3 ∗ К4 ∗ К5 ∗ К6 ∗ К7 ∗ 𝑄0/h∗d,                         (2) 

мұндағы К7 –  күшті әсер ететін улы заттардың физика-химиялық 

қасиеттеріне байланысты коэффициент; 

 К4 -  жел жылдамдығын есепке алатын коэффициент; 

 К6 –  апат басталғаннан бері өткен 𝑁 уақытқа коэффициент; 

К6 - коэффициентінің мәні заттың булануының 𝑇 (сағ) ұзақтығын 

есептегеннен кейін анықталады: 
      

                                                                                                                           ,                                           (3) 
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𝑇<1 сағ болғанда, 𝐾6 - 1 сағатқа қабылданады. 

Төгілген аумақтан химиялық қауіпті заттардың булану уақыты 𝑇 (сағ) 

мына формуламен анықталады: 

 ,                                                   (4) 

мұндағы 𝑑 - қауіпті химиялық заттардың тығыздығы; 

 ℎ - АХҚЗ қабатының қалыңдығы, м. 

3) Химиялық қауіпті объектіде апат болған жағдайда ластану аймағының 

тереңдігін есептеу. 

Авариялар кезінде АХҚЗ біріншілік және екіншілік бұлттармен ластану 

аймағының тереңдігін есептеу бұлтта қамтылған заттың баламалы мөлшеріне 

байланысты Егер кестеде зат мөлшерінің нақты мәні көрсетілмесе, онда 

инфекцияның тереңдігі интерполяция арқылы анықталады: 

 

                             ,                                    (5) 

мұндағы 𝑄э𝑖 – бұлттағы i заттың баламалы мөлшері; 

 𝑄э𝑚𝑎𝑥 - 𝑄э𝑖 мәніне жақын кестенің максималды мәні; 

 𝑄э𝑚𝑖𝑛 - 𝑄э𝑖 мәніне жақын кестенің минималды мәні; 

 Г𝑚𝑎𝑥 - 𝑄э𝑚𝑎𝑥 байланысты таралу аймағының тереңдігі; 

 Г𝑚𝑖𝑛 - 𝑄э𝑚𝑖𝑛 байланысты таралу аймағының тереңдігі. 

Г1 және Г2 салыстыра отырып: Г′ - ең үлкен және Г"- 

салыстырылғандардан химиялық қауіпті заттардың таралу аймағының ең кіші 

тереңдігі және жалпы тереңдігін табамыз: 

Г = Г′ + 0,5 ∗ Г",                                                      (6) 

 

Алынған мән ауа массасын тасымалдау тереңдігінің максималды 

мүмкін мәнімен салыстырылады, км: 

                                                               Гп = N·VП ,                                                                 (7) 

мұндағы 𝑁 - апаттың басталу уақытынан бастап, сағ; 

 𝑣 – желдің берілген жылдамдығы кезінде ластанған ауаның жетекші 

фронтының берілу жылдамдығы және ауаның тік дәрежесі, км/сағ. 

Салыстырылған екі мәннің кішісі таралу аймағының соңғы болжамды 

тереңдігі ретінде қабылданады. 

4) АХҚЗ-пен ластану аймағының ауданын есептеу. 

Ықтималды ластану аймағының ауданы мына формула бойынша 

айқындалады: 

𝑆в = 8,72 ∗ 10−3 ∗ Г2 ∗ ф ,                                    (8) 

мұндағы 𝑆в – авариялық химиялық қауіпті заттармен ықтимал ластану                               

аймағының ауданы, км2; 
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 Г – таралу аймағының тереңдігі, км; 

 ф - ықтимал таралу аймағының бұрыштық өлшемдері. 

Нақты таралу аймағының ауданы мына формула бойынша есептеледі:  

𝑆ф = 𝐾8 ∗ Г2 ∗ 𝑁0,2 ,                                          (9) 

мұндағы 𝐾8 – ауаның тік тұрақтылық дәрежесіне байланысты коэффициент: 

инверсия кезінде - 0,081; изотерма үшін – 0,133; конвекция үшін - 0,235 мына 

мәндер қабылданады;  

 𝑁 – апат басталғаннан бері өткен уақыт, сағ. 

5) Пайда болағн улы бұлттың, жарылыс болған жерден 𝑋 (км) 

қашықтықта орналасқан объектіге жақындау уақытын анықтау, сағ: 

 ,                                  (10) 

мұндағы Х - инфекция ошағынан берілген объектіге дейінгі қашықтық, км; 

  - ластанған ауа бұлтының алдыңғы фронтының тасымалдану 

жылдамдығы, км / сағ. 

6) Топографиялық карталар мен диаграммаларға инфекция аймақтарын 

салу тәртібі. 

Карталардағы (диаграммалардағы) химиялық қауіпті заттардың бұлтымен 

ықтимал ластану аймағы ластану аймағының тереңдігіне тең бұрыштық 

өлшемдері мен радиусы бар шеңбермен, жарты шеңбермен немесе сектормен 

шектеледі. Бұрыштық өлшемдер - жел жылдамдығына байланысты. Шеңбердің, 

жарты шеңбердің немесе сектордың орталығы таралу аймағының көзімен 

сәйкес келеді. 

1) Желдің жылдамдығы 0,5 м/с кем болған кезде таралу аймағы шеңбер 

түрінде болады. Суретте «0» нүктесі инфекция көзіне сәйкес келетіні 

көрсетілген; бұрыш φ =360°; шеңбердің радиусы Г-ға тең (3 сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

3 сурет - Желдің жылдамдығы 0,5 м/с кем болған кезде таралу аймағы 

шеңбер түрінде болады 
 

2) Желдің жылдамдығы 0,6-2 м/с болғанда таралу аймағы жарты 

шеңберге ұқсайды. «0» нүктесі инфекция көзіне сәйкес келеді; бұрыш φ =180°; 

жарты шеңбердің радиусы Г-ге тең; бұрыштың биссектрисасы бұлт ізінің 

осімен сәйкес келеді және жел бағытына бағытталған (4 сурет).  
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4 сурет - Желдің жылдамдығы 0,6-2 м/с кезінде таралу аймағы жарты шеңбер 

 

3) Желдің жылдамдығы 2 м/с-тан жоғары болады деп болжанған кезде 

инфекция таралу аймағы сектор түрінде болады. «0» нүктесі таралу аймағының 

көзіне сәйкес келеді: 

 

 

 

Сектор радиусы Г-ке тең; сектордың биссектрисасы бұлт ізінің осімен 

сәйкес келеді және жел бағыты бойынша бағытталған (5 сурет). 

 

 

 

 

 

 5 сурет - Желдің болжамды жылдамдығы 2 м/с-тан жоғары болған кезде 

таралу аймағы сектор түрінде болады. 

 

 

4.3 Төтенше химиялық қауіпті заттардың төгілу көлемі мен 

аумақтарын болжау 

 

АХҚЗ төгілулерінің болжамдық көлемдері мен аудандары келесідей 

есептелді: 

1) Төгілген авариялық химиялық қауіпті заттардың массасы (Мм, т.) 

формула бойынша анықталады: 

ММ = 𝑄М ∗ 𝑑 ,                                                                (11) 

мұндағы 𝑄м – АХҚЗ көлемі (м3); 
 𝑑 – АХҚЗ тығыздығы (т/м3). 

2) АХҚЗ төгілу ауданы ( Sp, м2) мына формуламен анықталады: 

   ,                                        (12) 

мұндағы ℎ - қауіпті химиялық заттарға арналған сұйық қабатының 

қалыңдығы(м). 
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4.4 Инфекция аймағына түскен адамдардың санын анықтау 

 

Зақымдану ошағында қалған адамдардың саны халықтың орташа 

тығыздығын (ρ, адам/км2) ықтимал жұқтыру аймағының ауданына (км2) 

көбейту арқылы есептеледі:  

                                                             𝑁хал = 𝜌 ∗ 𝑆в ,                                                                                (13) 

мұндағы 𝑁хал – ықтимал инфекция аймағындағы адамдар саны (адам);  

 𝜌 -      халықтың орташа тығыздығы (адам/км2);  

 𝑆в –     ықтимал инфекция аймағының ауданы (км2). 
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5 Алматы қаласында ықтималды аммиак авария кезіндегі жағдайды 

болжау  

 

5.1 Алматы қаласы және метеорологиялық ерекшеліктері 

 

Алматы - Қазақстанның ең үлкен қаласы. Қаланың аумағы — 682 шаршы 

километр. Іле бойы жазығының оңтүстігін ала Тянь-Шань тау селімдерінің 

солтүстігінде орналасқан. Республика жерінің оңтүстік-шығыс бөлігіндегі Іле 

Алатауының солтүстік беткей баурайында, теңіз деңгейінен 700-1000 метр 

жоғары Үлкен және Кіші Алматы өзендері аңғарларына орналасқан.Ол Тянь-

Шань тауларының солтүстігінде, Іле Алатауының баурайында, Қазақстан 

Республикасының оңтүстік-шығысында орналасқан. 

Алматыда континенттік климат қалыптасқан. Климаттық жағдайы — 

желсіз тымық ауа-райы және ауа қабаттарының тау аңғарлары арқылы төмен 

қарай ығысумен ерекшеленеді. Ең ыстық айлар — Шілде мен Тамыз. Ең суық 

ай — Қаңтар. Орташа жылдық температурасы шамамен 10 °С кұрайды, 

қаңтардың орташа температурасы шамамен - 4.7 °С, ал шілдеде +23.8 С°. Аяз 

қараша айында басталып, сәуірде аяқталады. Қатты аяз 67 күн болады — 

желтоқсаның 19-і басталып, ақпанның 23-і аяқталады. Ыстық күндер 

температурасы 30 С° дейін — 36 күн болады. Жылы мезгілде шамамен 600-650 

мм жауын-шашын жауады. 

Суық мезгілде салыстырмалы ылғалдылық 73-76% аралығында болады, 

ал жылы мезгілде ол шамамен 62% құрайды. Жел негізінен оңтүстік-батыс, 

батыс және оңтүстік бағыттарында. 

Қыс кезеңінде желдің орташа тәуліктік жылдамдығы 3 м/с, жылы кезеңде 

1 м/с.  

1 кесте - Алматы қаласындағы жел бағыттарының қайталануы 

 

   Жел бағыты С СШ Ш ОШ О ОБ Б СБ 

 қаңтар мәні, % 
4 14 3 8 17 37 14 3 

 шілде мәні, % 
10 17 8 12 13 16 14 10 

 

Жер үсті ауа қабатының салдарын болжау кезінде қауіпті бұлттың таралу 

аймағының тереңдігі көбінесе атмосфераның тік тұрақтылық дәрежесіне 

байланысты болады. 

Авариялық химиялық қауіпті заттардың жарылыу, төгілуі кезінде пайда 

болған біріншілік немесе екіншілік бұлт кезінде ауаның тік тұрақтылығының 

дәрежесі ықпал етеді. Атмосфераға шыққан ластаушы заттардың жер бетіндегі 

ауа қабатында тұрақты, тұрақсыз қалуына, және оның қаншалықты ұзақ 
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уақытқа тұратынын көрсетеді. Бұл жазатайым оқиға болған кездегі, ең маңызды 

есепке алынатын талаптарының бірі. 

Ауаның тік тұрақтылығының дәрежесі жер бетіндегі ауа қабатындағы жел 

жылдамдығын, бұлттылық сипаттамаларын, сондай-ақ нәтижесінде зиянды 

заттардың төгілуі немесе бөлінуіне әкелетін апаттың (төтенше жағдайдың) 

пайда болу уақытын біле отырып, анықтамалық деректер негізінде анықталады.  

Ауаның беткі қабатындағы атмосфераның күйі атмосфераның беткі 

қабатындағы ауаның тік тұрақтылығының үш дәрежесімен бағаланады: 

инверсия, изотермия және конвекция. 

Инверсия(тұрақты) әдетте кешке күн батқанға дейін шамамен 1 сағат 

бұрын пайда болады және күн шыққаннан кейін бір сағат ішінде жойылып 

кетеді. Инверсия кезінде ауаның төменгі қабаттары үстіңгі қабаттарға 

қарағанда суық болады, бұл ластанған ауаның беткі қабаттарда таралуына және 

қауіпті химиялық заттардың жоғары концентрациясының сақталуына жағдай 

жасайды. 

Конвекция(тұрақсыз) – температура айырмашылығына байланысты 

ауаның бір деңгейден екінші деңгейге ауысуы. Конвекция кезінде ауаның 

төменгі қабаттары қатты қызады және ластанған ауаның тез таралуына ықпал 

ауа ағындары пайда болады. Ол жылы мезгілде байқалады, күндіз ашық ауа 

райы мен желдің жылдамдығы күн шыққаннан кейін 2 сағаттан кейін 4 м/с 

аспайды, күн батқанға дейін 2-2,5 сағат бұрын жойылады. 

Изотермия ауаның тұрақты тепе-теңдігімен сипатталады. Бұл бұлтты, 

жаңбырлы ауа райына тән, және кейде инверсия мен конвекция арасындағы 

өтпелі күй ретінде таңертең және кешкі уақыттарда жер бетінен 20-30 м 

қашықтықта болуы мүмкін.  

 

 

5.2 Жазатайым оқиғаның мүмкін болатын техногендік аварияны 

алдын ала есептеу 

 

Алматы қаласында орналасқан аммиак дайындау өндірісінде жазатайым 

апат болды деп алатын болсақ, бастапқы деректер ретінде: қапталмаған 

резервуардан 12 тонна хлор ағып кеткен. Желдің жылдамдығы 2 м/с. Желдің 

бағыты – шығысқа қарай. Ауа температурасы +20°С. Атмосфераның жағдайы – 

изометрия (түнгі уақыт). Авариядан кейінгі 1 сағат өткендегі халық арасында 

химиялық ластану көлемін, ауданын және ықтимал шығындарды анықтауымыз 

қажет. Оқиға орнындағы болған апат пен қала тұрғындарының мекеніне дейінгі 

қашықтық 3,6 км. Қаладағы халықтың орташа тығыздығы 3000 адам/км2. 

Тұрғындардың 50 пайызы газтұтқышымен  қамтамасыз етілген. 

1) (1) формула арқылы біріншілік бұлттағы ластаушы заттың 

эквивалентті мөлшерін анықтау: 

 

QЭ1=К1·К3·К5·К7·Q0 = 0,18·1·0,23·1·12 = 0,5 т, 
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мұндағы К5 = изотермия үшін 0,23. 

2) (2) формула арқылы екіншілік бұлттағы заттың эквивалентті мөлшерін 

анықтау: 

                       𝑄э2 = (1-К1) ∗ К2 ∗ К3 ∗ К4 ∗ К5 ∗ К6 ∗ К7 ∗ 𝑄0/h∗d = 

              = (1-0,18) ∗ 0,52 ∗ 1 ∗ 1,33 ∗ 0,23 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 12/0,05∗1,553 = 2,02 т, 

мұндағы h=0,05 м – еркін төгілген сұйықтық үшін; 

К5 = изотермия үшін 0,23. 

(4) формуланы қолдана отырып, төгілген аумақтан химиялық қауіпті 

заттардың булану уақыты 𝑇 (сағ) мына формуламен анықталады: 

 =  

3) Инфекция аймағының тереңдігін есептеу 

Біріншілік бұлт пен екіншілік бұлттың жұқтыру аймағының тереңдігінің 

максималды мәндері Г1 және Г2 жел жылдамдығына байланысты анықталады: 

 Г1 = 1,92 км; 

 Г2 = 4,12 км. 

Апат кездегі ластаушы  заттар аймағының толық тереңдігі (6) формула 

бойынша анықталады: 

Г=Г’+0,5·Г” = 4,12+0,5·1,92 = 5,08 км, 

Алынған Г шамасы (7) формула бойынша анықталатын ластанған ауа 

массаларының берілу тереңдігінің максималды мүмкін мәнімен 

салыстырылады: 

                                      ГП=N·VП = 1·12 = 12 км, 

Инфекция аймағының соңғы есептелген тереңдігі үшін Г және ГП 

мәндерінің ең кішісі алынады. Г=5,08 км < ГП=12 км, сондықтан инфекция 

аймағының тереңдігі 5,08 км деп алынады. 

4) Ықтимал және нақты инфекция аймақтарының ауданын анықтау:  

 =  = 20,27 км2, 

мұнда φ=90°, жел жылдамдығы 2 м/с. 

Ластану аймағы φ =90° бұрышы бар сектор нысанына ие, сектордың 

радиусы Г=5,08 км; сектордың биссектрисасы бұлт ізінің осімен сәйкес келеді 

және жел бағыты бойынша бағытталған (6 сурет). 
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6 сурет - Ықтимал инфекция аймағының схемасы 

 

Нақты инфекция аймағының ауданы (9) формула бойынша есептеледі: 

 

𝑆ф = 𝐾8 ∗ Г2 ∗ 𝑁0,2 = 0,133·5,082·10,2 = 3,43 км2, 

 

мұндағы К8 = изотермия үшін 0,133. 

5) Берілген шекараға ластанған ауаның келу уақытын анықтау: 

 

 
мұндағы  Х = 3,6 км – қала блоктарына дейінгі қашықтық; 

       Vп=12 км/сағ; 

6) АХҚЗ-мен ластану аймағындағы халық арасында мүмкін болатын 

шығындарды анықтау. 

Есептеу үшін бұлттың «қала маңындағы» бөлігінің ауданын анықтау 

қажет. Есептеу (9) формула бойынша жүргізіледі: 

 

                𝑆ф = 𝐾8 ∗ Г2 ∗ 𝑁0,2 = 0,133 ∗ 3,62 ∗ 10,2 = 1,73 км2, 
 

Нақты инфекцияның «қалалық» аймағын анықтау үшін 𝑆ф нақты 

инфекцияның жалпы аймағынан «қала маңындағы» аймақтың ауданын алып 

тастау қажет: 

 

SФ.қ.=3,43 - 1,73 = 1,7 км, 

 

(13) формула арқылы нақты инфекцияның қалалық аймағындағы 

тұрғындардың санын анықтаймыз: 

 

𝑁хал = 1,7 ∗ 3000 = 5100 адам. 
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6 Аммиакпен апат болған жағдайдағы алдын-алу шаралары 

 

6.1 Авария болған жағдайда халықты және персоналды қорғау 

жөніндегі іс-шаралар 

 

Аммиак апатының салдарынан қызмет көрсетуші персонал мен нысанның 

жанында тұратын тұрғындар улы заттардың әсерінен ауыр жарақат алуы 

мүмкін. AХҚЗ адамдарға олардың булары атмосфераға түскенде, құрамындағы 

ластаушы заттар жерге және адамдар жанасатын әртүрлі беттерге төгілгенде 

зиянды әсер етеді. Жазатайым оқиға болған жағдайда адамдарды қорғау үшін 

келесі шаралар қабылданады: 

1) Халықты хабардар ету. Хабарлама нұсқалары жазатайым оқиғалардың 

сипаты мен ауқымына және ауа райы жағдайларына байланысты дайындалуы 

керек. Адамдар тұратын тиісті аумақтарда не істеу керектігі туралы ақпарат 

берілуі керек (мысалы, апат қаупі төнген жағдайда, көлікпен өтуге немесе 

эвакуациялауға дайындалу, апат болған жағдайда мынаны қалдыру осындай 

және осындай бағыттағы кварталдар). Қауіпті химиялық заттардың тікелей әсер 

ету қаупінің туындағаны туралы халықты және персоналды уақтылы хабардар 

ету үшін тиісті қауіпті химиялық заттардың атауын қосу арқылы алдын ала 

келісілген тәртіпте «Химиялық қауіп» сигналы жіберіледі. 

2) Басқару органдарының ескертуі мен әрекеті, байланыс ұйымдастыру. 

3) Эвакуацияны, залалсыздандыруды, жеке қорғаныс құралдарын (ЖҚҚ) 

беруді және т.б. қамтамасыз ету үшін қажетті күштерді хабардар ету. 

4) Халықтың қорғаныс құрылыстарындағы баспанасы. 

5) Химиялық барлау, инфекция аймағының шекарасын, жұқтыру 

дәрежесін және т.б. 

6) Халықты химиялық заттардан қорғау – ЖҚҚ қолдану және т.б. 

7) қауіпті химиялық заттардан және басқа да әсерлерден зардап 

шеккендерге көмек көрсету үшін халықты медициналық қорғау. 

8) Химиялық ластану аймақтарынан халықты және бірінші кезекте 

қорғаныс құрылыстарында паналанбаған адамдарды эвакуациялау. 

9) Ілеспе авариялық процестерді жою: өрттер, технологиялық апаттар 

және т.б. 

10) Адамдарды санитарлық өңдеу және машиналарды, жабдықтарды 

дезинфекциялау және т.б. 

11) Ластанған аумақтарды, әсіресе аса қажет жерлерді газсыздандыру. 

12) Адамдардың өмірін қамтамасыз ету: зардап шеккендер, 

эвакуацияланғандар, баспанасыз қалғандар. 

13) Қоғамдық тәртіпті қорғау: ластанған аумақтарға кіруді бақылау, 

қалыпты эвакуациялауды, құрамалардың кедергісіз қызметін қамтамасыз ету 

және т.б. 
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6.2 Аммиакпен апат кезіндегі жеке қорғаныс құралдары 

 

Аммиактың бөлінуімен болатын апаттардың басым көпшілігінде тыныс 

алу органдарына ең бірінші қауіп тудырады.  

ГП-7 азаматтық газтұтқыш ересек тұрғындардың тыныс алу мүшелерін, 

көру және бет терісін химиялық соғыс агенттерінен, төтенше химиялық қауіпті 

заттардан қорғауға арналған. 

ГП-7 азаматтық газтұтқыштың алдыңғы бөлігі маска корпусымен бір 

бөлікке құйылған обтуратормен жабдықталған үш өлшемді маска корпусынан, 

дөңгелек жалпақ көзілдіріктері бар көзілдірік жинағынан, домофоннан, 

ингаляциялық клапаннан және дем шығару клапандарының жинақтарынан, 

маска корпусына бес нүктелі бекітпесі бар бас таңғыш бөліктерінен тұрады.  

Алдыңғы бөлігінде бас бау белдіктерінің бес нүктелі бекіткіші бар. Бет 

бекіткіштерінің беріктігі байланыстырушы элементтермен қамтамасыз етіледі. 

Бет белдіктері пластик қыстырғыштармен жабдықталған. Ингаляциялық 

қондырғы металл қысқышпен нығайтылған және ішкі жағынан металл 

бұрандалы втулкамен күшейтілген пластикалық седладан тұрады. 

Ингаляциялық құрылғының ішінен пластикалық қаптама қойылады. 

Дегенмен, бұл противогаз қосымша ДПГ-3 картриджін қолданғанда ғана 

аммиак әсерінен толық қорғай алады. 

ГП-7 газтұтқышының қосымша ДГП-3 картриджімен 30 дм³/мин ауа 

ағынымен пайдаланған кездегі қорғаныс әрекетінің уақыты 60 минутты 

құрайды.  

ГП-7 азаматтық газтұтқыш тыныс алу органдарын улы заттардан, 

биологиялық аэрозольдардан, төтенше химиялық қауіпті заттардың кең 

спектрінен, йодтың радиоизотоптары мен оның органикалық қосылыстарынан 

және радиациялық және химиялық әсерлердегі техногендік авариялар кезінде 

түзілетін радиоактивті шаңнан қорғауға арналған. қауіпті объектілер, соның 

ішінде аммиактан қорғау. 

Өнімді радиациялық, химиялық және биологиялық ластану қаупі бар 

аймақтарда авариялық-құтқару жасақтарының қызметкерлері және халық 

пайдалана алады. 

Балалардың тыныс алу органдарын қорғауды қамтамасыз ету үшін 

балаларға арналған газтұтқыштардың бес түрі пайдаланылады. ПДФ-7 

газтұтқышы кіші (1,5 жастан бастап) және үлкен жастағы балаларға арналған 

және ГП-5 газтұтқыштарынан сүзгіш-сіңіргіш қораппен және бес бойлы МД-1 

маскасымен жинақталады. Сонымен қатар, балаларды қорғау үшін 1 - ші және 

2-ші өлшемдегі маскалары бар ПДФ-Д және ПДФ-2Д газтұтқыштары (мектеп 

жасына дейінгі балаларға арналған) және 3-ші және 2-ші маскалары бар ПДФ-

Ш және ПДФ-2Ш (17 жасқа дейінгі оқушыларға арналған) шығарылады. 

Олар баланы барлық климаттық жағдайларда улы заттардан, радиоактивті 

шаңнан, қауіпті биологиялық заттардан, төтенше химиялық қауіпті заттардан, 

йодты радионуклидтерден және оның органикалық қосылыстарынан қорғаудың 

әмбебап құралы болып табылады. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Қорытындылай келе, әлемдегі техногендік апаттардың саны мен пайда 

болу себебі түрлі болып келеді. Ішіндегі ең қауіпті – химиялық авариялық 

қауіпті заттар өндірісінде болатын апаттар. АХҚЗ авариясы өте улы, адамды 

тұншықтыратын және өлімге, қоршаған ортаға ауқымды көлемде зиян 

келтіреді.  

Жұмыс барысында, өзіне тән өткір иісі бар, тұншықтырғыш және 

нейротропты қасиеттке ие элементтердің бірі – аммиак таңдалды. Оның 

құрамын, сапасын, уыттылық және қауіптілік деңгейін зерттелді. 

Аммиактың жарылыс немесе төгілу кезендегі авариясының болу 

себептерін, өту кезендерін зерттей келе Алматы қаласында болжамды болатын 

апаттың ауқымын, зардап шегетін адам санын және таралу аймағының 

тереңдегін есептедік.  

Есеп жүргізу барысында, аммиактың қоршаған ортаға және адам 

денсаулығына әсері көп екені анықталды:  

 таралу аумағы 1,7 км2; 

 улы ауаның елді мекендерге жақындау уақыты 0,3 сағат; 

 аммиакпен авария кезіндегі ықтимал ластану аймағына түсетін 

адамдардың санын 51 00-ге тең болды.  

Жүргізілген зерттеу нәтижелері бойынша Алматы қаласында тұратын 

тұрғындардың қауіпсіздігін және аммиактан жеке қорғану құралдарын 

қамтамасыз етуге бағытталған шаралар әзірленді. 
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А ҚОСЫМШАСЫ 

А.1 кесте - Химиялық кәсіпорындарда орын алған аммиакпен авариялардың тізімі 
 

Күні мен орны Авария түрі Апаттың сипаттамасы және негізгі 

себептері 

Апаттың даму ауқымы, зақымдаушы 

факторлардың әсер етуінің 

максималды аймақтары 

Зардап шеккендер 

саны, шығын 

1976 жылы 6 

мамырда 

Хьюстонда 

(Техас, АҚШ) 

Автоцистерна 

құлауы 

Бұл апат оқиғасында тау тас жолымен келе 

жатқан аммиак тиеген автоцистерна жол-

көлік оқиғасы нәтижесінде жол төсемінен 

шығып кетіп, 10 метрдей ұшып, төменнен 

өтетін тас жолдың жүріс бөлігіне құлаған. 

Бірден 19 тонна аммиак шығарылды, 

Апаттың бастапқы кезеңінде аммиак-

ауа қоспасының түзілген бұлты 

қоршаған ауадан ауыр болды. 

6 адам қайтыс 

болды, 100-ден 

астам адам 

жарақат алды. 

2001 жылы 21 

қыркүйекте 

Францияның 

Тулуза 

қаласында,  AZF 

химиялық 

зауытында 

Аммоний 

нитратының 

жарылуы 

Террорлық шабуыл деп есептелген 

жарылыс 500 кг аммиак селитрасы 

хлорланған өніммен әрекеттескен кезде 

жарылған. 

Бүкіл зауыт қирап, тереңдігі 7 метр 

және дм 40 метрды құрайтын кратер 

жасалған. Жарылыс 80 км қашықтыққа 

дейін естілген. 

Апат салдарынан 

31 адам қаза 

тауып, 30ға жуық 

адам ауыр 

жараланған. Ал 

2500 адам жеңіл 

жарақат алған. 

2015 жылы 12 

тамызда 

Тяньцзинь 

қаласында 

Аммиак 

селитрасы бар 

контейнерлер 

жарылуы 

Апат Тяньцзиня портында, Жуйхай 

складында болған. Жазды күні қатты 

қызып кеткен құрғақтау 

нитроцеллюлозалары бар ыдыстың 

өздігінен жануынан болды. Одан аммиак 

селитрасы және басқа да химиялық заттар 

бар көрші контейнерлер жарылған. 

Жергілікті сейсмологиялық қызмет ең 

алғаш бірінші жарылыс қуатын тротил 

эквивалентінде 3 тонна және 

екіншісінде 21 тонна деп бағалады. 

Рихтер шкаласы бойынша 

магнитудасы 2,3 және 2,9 жерасты 

дүмпулер тіркелген. 

Нәтижесінде 

жарылыстан қаза 

тапқандар саны: 

173 адам. (92адам 

өрт сөндірушілері 

бар). 

2020 жылы 4 

тамызда Ливан 

(Бейрут) 

Аммиак 

селитрасының 

дұрыс 

сақталмауы 

Порттағы болған жарылыстың себебі 

премьер-министрдің айтуынша 2750 тонна 

аммиак селитрасының дұрыс сақталмауы. 

Апаттың басында тарсыл дауыс 

естілген, артынша жарылыс болып, 

қызыл алау аспанға көтерілген. 

Жарылыстың қатты болғаны 

соншалық, бірнеше үй қирап, терезесі 

сынып кеткен. 

2500 адам 

жарақат алған. 78 

адам қайтыс 

болса, одан бөлек 

бірнеше адам із-

түзсіз жоғалып 

кеткен.  


