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АҢДАТПА 

 

           Дипломдық жобада «ҚАЗМЫРЫШ» ЖШС Өскемен металлургиялық 

кешенініне қысқаша сипаттама берілген. Өнеркәсіптің қоршаған ортаға әсер 

етуіне экологиялық талдау жасалды. «ҚАЗМЫРЫШ» ЖШС Өскемен 

металлургиялық кешенінің технологиялық процестері қарастырылып ағынды 

сулардың пайда болу көздері анықталған.  

          «ҚАЗМЫРЫШ» ЖШС Өскемен металлургиялық кешенінің ағынды 

сулары толық көрсетілген. Өнеркәсіпте ағынды суларды тазартудың 

технологиялық сұлбасы берілген. Өнеркәсіптің қоршаған ортаға техногенді 

әсерін төмендету мақсатында жаңа қондырғыны енгізе отырып ағынды суларды  

толық тазартуға негізделген құрылыстарды жаңартып, Үлбі өзеніне төгілетін 

ағынды сулардың сапалық жағдайын жақсарту көзделген. Өзенге төгілетін 

ағынды суларға ШРТ нормативі есептелген. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

           В дипломном проекте представлена краткая характеристика Усть-

Каменогорского металлургического комплекса ТОО» Казцинк". Проведен 

экологический анализ воздействия промышленности на окружающую среду. 

Рассмотрены технологические процессы Усть-Каменогорского 

металлургического комплекса ТОО» Казцинк " и определены источники 

образования сточных вод.                                        

       Полностью представлены сточные воды Усть-Каменогорского 

металлургического комплекса ТОО» Казцинк. В промышленности представлена 

технологическая схема очистки сточных вод. В целях снижения техногенного 

воздействия промышленности на окружающую среду предусматривается 

обновление сооружений, основанных на полной очистке сточных вод с 

внедрением новой установки, улучшение качественного состояния сбросов 

сточных вод в реку Ульба. Рассчитан норматив ПДВ сточных вод, сбрасываемых 

в реку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNOTATION 

 

     The diploma project presents a brief description of the Ust-Kamenogorsk 

metallurgical complex LLP" Kazzinc". An environmental analysis of the impact of 

industry on the environment. The technological processes of Ust-Kamenogorsk 

metallurgical complex" Kazzinc " LLP are considered and the sources of wastewater 

formation are determined.                                               

          Waste water of Ust-Kamenogorsk metallurgical complex" Kazzinc"LLP is fully 

represented. The technological scheme of wastewater treatment is presented in the 

industry. In order to reduce the anthropogenic impact of industry on the environment, 

it is planned to upgrade facilities based on full wastewater treatment with the 

introduction of a new installation, improve the quality of wastewater discharges into 

the Ulba river. The calculated ratio of PDV of the wastewater discharged into the river. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мазмұны 

КІРІСПЕ 

1 "ҚАЗМЫРЫШ" ЖШС ӨСКЕМЕН МЕТАЛЛУРГИЯЛЫҚ 

КЕШЕНІНІҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ 

10 

2 Өнеркәсіптің қоршаған ортаға әсерін бағалау 12 

 2.1. Кәсіпорынның сумен жабдықтау жүйесінің сипаттамасы  

 2.2. Су объектісінің ластану көзі ретіндегі кәсіпорынның 

сипаттамасы 

 

3 Өнеркәсіптік ағындарды тазарту процесінің қазіргі технологиялық 

схемасы 

18 

 3.1. Технологиялық шешім 22 

 3.2. Қысымсыз сүзгі 23 

 3.3. Тазарту құрылыстарының сипаттамасы 29 

 3.4. Ластаушы заттардың шекті жол берілетін төгінділерінің 

(ШРТ) нормативтерін есептеу 

31 

 3.5. Сарқынды суларды талдау 35 

 Қорытынды 36 

 Әдебиеттер тізімі 37 

 Қосымша  

 

 

 

 



КІРІСПЕ 

     Тақырыптың өзектілігі. Қазақстан Республикасы ТМД елдері арасында 

металлургия өнеркәсібін, атап айтқанда түсті металлургия кәсіпорындарын 

дамытудың негізгі аудандарының бірі болып табылады. Түсті металлургия 

кәсіпорындары өзінің орналасқан аудандарында экологиялық жағдайдың 

қалыптасуына елеулі әсер етеді. Қазіргі уақытта өндірістің экологиялық 

қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау "Қазақстан-2030" даму 

стратегиясының негізгі басымдықтарының бірі болып табылады. 

    Өндірістің технологиялық процестері нәтижесінде пайда болған түсті 

металлургия кәсіпорындарының сарқынды сулары минералдық заттармен, 

флотореагенттермен ластанған, олардың көпшілігі уытты (цианидтер, мұнай 

өнімдері), ауыр металл тұздарымен, күшәнмен, фтормен, сүрмемен, 

сульфаттармен және т. б. ластанған. Мұндай тазартылмаған немесе жеткіліксіз 

тазартылған сарқынды суларды, оның ішінде ауыр металдар иондарын су 

бассейндеріне төгу су айдындары мен ағындарының экожүйелеріне теріс әсер 

етеді. Сондықтан түсті металлургия кәсіпорындары өндірістік сарқынды 

суларды тазартуды қоса алғанда, экологиялық қауіпсіздік мәселелеріне 

мамандардың назарын көбірек аударады.  

     Қазіргі заманғы қалдықсыз технологияларды пайдалануға негізделген 

экологиялық қауіпсіз өндірістер құру, үлкен күрделі шығындарға байланысты. 

Сондықтан, әдетте, технологиялық процестерді жетілдіруді, сарқынды суларды 

тазарту тиімділігін арттыруды қамтитын іс-шаралар кешенін жүргізу жолымен 

қолданыстағы өндірісті экологияландыру қажет. Осыған байланысты түрлі 

өндіріс қалдықтарының көмегімен түсті металлургия кәсіпорындарының 

өндірістік сарқынды суларын тазартудың тиімділігін арттыру бойынша 

зерттеулерге қызығушылық туындайды. 

 Дипломдық жоба ЖШС "Қазмырыш" Өскемен металлургиялық кешенінің 

сарқынды суларын толық тазартуға арналған. Зерттеулердің сарқынды суларды 

толық тазарту саласында теориялық және практикалық маңызы бар.  

     Жұмыстың мақсаты: "Қазмырыш" ЖШС Өскемен металлургиялық 

кешенінің  сарқынды суларды тазалауға арналған құрылыстарын жаңарту 

арқылы сарқынды суларды толық тазартуды жетілдіру. 
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1. "ҚазМЫРЫШ" ЖШС ӨСКЕМЕН МЕТАЛЛУРГИЯЛЫҚ 

КЕШЕНІНІҢ  ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ 

 

       ҚазМырыш – мыс, бағалы металдар және қорғасын сияқты ілеспе металл 

түрлерін  көптеп өндіретін интеграцияланған ірі мырыш өндіруші. 

Компанияның  негізгі кәсіпорындары Қазақстан Республикасының аумағында, 

Шығыс  Қазақстан облысында орналасқан. Компания 1997 жылы Шығыс 

Қазақстанның Өскемен қорғасын-мырыш  комбинаты, Риддер полиметалл 

комбинаты және Зырян қорғасын комбинаты  сияқты ірі-ірі үш түсті 

металлургия алыбының активтерін біріктіру арқылы  құрылды.   

"Қазмырыш" ЖШС Өскемен металлургиялық кешені (ӨМК) өнеркәсіптік 

қажеттіліктерге суды пайдалануда ең ірі тұтынушы болып табылады.  

        Соңғы жылдары кәсіпорында жүзеге асырылып жатқан табиғат қорғау 

шаралары өндірісті іс жүзінде ағынсыз технологияға көшіруге мүмкіндік берді. 

ӨМК су айналымының үлесі шамамен 98% құрайды. 

       Кәсіпорынның өндірістік сумен жабдықтаудың негізгі көздері: "Үлбі 

металлургиялық зауыты" АҚ-нан шарт бойынша (тұтыну көлемі жылына 3,5 

млн. м3) келіп түсетін Солтүстік-Атаман су тоғанының жаңа техникалық суы 

болып табылады. Шығыны жылына шамамен 93,5 млн.м3 құрайды. 

       ӨМК су айналым жүйесінің ішінде тазарту құрылыстарының кешені жұмыс 

істейді, ол сервистік цехтың жылу күші бөлімінің өндірістік ағындарын 

тазарту және сумен жабдықтау учаскесінің құрамына кіреді. 

       Мұнда ӨМК айналым суының негізгі көлемі өндіріледі. Айналымдағы су 

градирняларда тазартудан және салқындатудан өткен "Лас" ағынды сулардың 

және салқындату процесінен өткен "нормативтік-таза" ағын сулардың есебінен 

қалыптасады. Тазарту құрылыстарының жобалық өткізу қабілетіне сәйкес 4320 

м3/сағ ластанған су тазартылады. 

         Алайда, өндірістік процестердің температуралық балансын ұстап тұру 

үшін айналмалы сумен жабдықтау жүйесіне суық су беруді талап етеді және 

соның салдарынан ӨМК өнеркәсіп алаңынан судың бір бөлігін ағызу 

қажеттілігі туындайды. ӨМК су айналым жүйесін үрлеу үшін ("ҮМЗ" АҚ-нан 

суық су, су жинау учаскесінен жер асты суы, сондай-ақ жаңбырлы және еріген 

сулар үнемі келіп түскен кезде артық судың бір бөлігін төгу) ӨМК өнеркәсіп 

алаңынан Үлбі өзеніне су жіберу (№3 шығарылым) арқылы төгу 

ұйымдастырылды. Төгілетін сарқынды сулардың жылдық көлемі жылына 

шамамен 2,8 млн. м3 құрайды. 
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1 – сурет - Сарқынды суларды төгудің ахуалдық схемасы   

         №3 шығарылымдағы нақты шоғырлануы ӨМК үшін ШРТ нормативтеріне 

сәйкес келмейтін негізгі элементтер Zn, Cd, Мп, Hg болып табылады. 

         1-кесте -  Ластаушы заттардың рұқсат етілген шоғырлануы және жоба 

бойынша  ШРТ нормативтері (2015-2019 ж. ж.): 

 
р/с 

 

Заттардың 

атауы 

 

ШРТ жобасы бойынша норматив, мг / л Рұқсат етілген 

концентрациясы 

мг/л 
2015 

жыл  

2016  

жыл 

2017-

2018ж.ж. 

2019 

 жыл 

1 Мырыш 0,15 0,13 0,11 0,01 0,01 

2 Кадмий 0,007 0,007 

 

0,006 

 

0,001 

 

0 

3 Сынап 0,0003 

 

0,0003 

 

0,0002 

 

0,00001 

 

0,00001 

 

4 Марганец 0,023 

 

0,023 0,02 0,01 0,01 

       

   Осы жобаны енгізу Үлбі өзеніне ӨМК сарқынды сулары бар ластаушы 

заттардың ықтимал авариялық тасталуын болдырмауға және ШРК деңгейінде 

тастау нормативтерін қамтамасыз етуге бағытталған. 
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2. ӨНЕРКӘСІПТІҢ ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ӘСЕРІН БАҒАЛАУ 

 

 2.1.Кәсіпорынның сумен жабдықтау жүйесінің сипаттамасы 

 

       "Қазмырыш" ЖШС ӨМК №1 алаңында өндірістік сумен жабдықтаудың 

негізгі көзі Солтүстік - Атаман су қоймасының жаңа техникалық суы болып 

табылады, ол шарт бойынша "Үлбі металлургиялық зауыты" АҚ-нан, жалпы 

комбинат айналым суы, ӨМК бөлімшелерінде сумен жабдықтаудың жергілікті 

және қайта пайдаланылатын жүйелерінің суы болып табылады.  Жалпы 

комбинаттық айналым жүйесін сумен толықтыру кезінде бір мезгілде ластанған 

жер асты суларын ұстап қалу үшін  ӨМК техникалық су жинау ұңғымалары 

пайдаланылады.  
 

 

2.2.Су объекттісінің ластаушы көзі ретіндегі кәсіпорын сипаттамасы 

 

ӨМК ЖШС «ҚазМырыш» құрамына: негізгі металлургиялық өндіріс, 

олар қорғасын зауыты, мырыш зауыты, мыс зауыты, бағалы металдар зауыты 

және көмекші өндіріс, олар күкірт қышқылы зауыты, сервис цехы, басқару және 

өзге де бөлімшелері кіреді. Ластанған өндiрiстiк ағынды су көздері 2-суретте 

көрсетілген. 

 Қорғасын зауыты. Зауытта шикізат ретінде: қорғасын сульфидті 

концентраттар, алтын құрамды концентраттар, металлургиялық шаң, түсті 

металл сынықтары мен қалдықтар, қорғасын кектары, басқа қорғасын өнімдері 

және әртүрлі  материалдар пайдаланылады (тотыққан рудалар және басқа шлак 

құратын материалдар). Зауытта өздерінің материалдық ресурстық базасынан 

өңдеумен қатар Компания «» басқа өндірушілерден өңделген шикізатты 

өңдеумен айналысады. Қазіргі уақытта шикізат көзі ретінде қазақстандық 

өндірушілермен қатар  Гватемала, Перу, Мексика, Ресей, Қырғызстан, 

Тәжікстан және басқа елдер өнімдері өңделеді. 

Шихта қоспасын дайындау және, тиісінше, концентратын жүктеу, өнім 

сатылымы нарығының ағымдағы қажеттіліктеріне негізделген, сондай-ақ 

өндірістік процестің барлық сатыларының үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуге 

бағытталған. Қазіргі таңда қорғасын зауытында қорғасын өндірісі қоршаған 

ортаға зиян келтірмейтін Isasmelt Pb технологиясы бойынша жүзеге асырылады.  

Aйза пешінің қысқа мерзімді тоқтау кезеңінде, қолданыстағы өндіріс 

жағдайында өнімнің құрамында қорғасынды өңдеуге арналған, бір күнтізбелік 

жылда 60 күннен аспайтын етіліп, агломерация машинасын пайдалануды 

қарастырады. Айза пештері мен агломерация машиналары екеуі   бірдей 

уақытта  параллель жұмыс істемейді. 
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2-сурет - Ластанған өндiрiстiк ағынды су қалыптасуының сұлбасы 

 

 Жобалық шешімдермен технологиялық газ өткізгіштердің 

конструкциясын «Хальдор Топс» ВСА қондырғысында одан әрі кәдеге жарата 

отырып, агломерация операциясынан барлық технологиялық газды бірыңғай 

ағынға біріктіретіндей етіп өзгерту көзделеді. «Хальдор Топсе» ВСА тоқтату 

қажет болған кезде, құрамында күкірт бар газдарды кәдеге жарату схемасын 

түзетуді және технологиялық жабдықты өзара байланыстыруды ескере отырып, 

күкірт қышқылы зауытын дамыту. Газ құбырын жөндеу (12.12.14ж. 

№KZ90VCY00017670 ГЭЭ), қорғасын зауытының технологиялық газдары 

толық көлемде SNC «Lavalin» қондырғысына кәдеге жаратуға беріледі. Бұл 

шешім агломашинадағы жұмыс схемасы бойынша газдарды кәдеге жарату 

процесіне де қолданылады. Қорғасын зауытының жобалық қуаты жылына -144 

000 тонна тазартылған қорғасын құрайды. 
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Мыс зауыты Қорғасын зауыты Мырыш зауыты 

Қорғасын шихтасын 

Қайта өңдеу 

Шихта дайындау  

цехы 
Мырыш күйіндісін  

сілтілеу цехы 

Балқыту бөлімі Мырыш тотығын  

сілтілеу цехы 
Мыс балқыту цехы 

Қорғасынды  

тазалау цехы 
Мырыш кектерін  

вельцтеу бөлімі 

Электролиз цехы 

Химия-металлургиялық  

цех 

Шаң ұстау бөлімі 

Электролиз цехы Күкірт қышқылы  

зауыты 

ӨМК ЖШС «ҚазМырыш» өндірістік ластанған ағынды суларының 

көздері 



Қорғасын зауытының құрамына: 

Қорғасын шихтасын қайта өңдеу цехы. Цехта өндірісті сумен 

жабдықтау көзі ретінде айналмалы сумен жабдықтаудың жалпы комбинаттық 

жүйесі қолданылады. Негізгі су тұтынушылар: шихтаны араластырғыш, онда су 

гидрожинағыш ретінде қолданылады, шихтаны ылғалдандыру және пештің 

isasmelt-Pb конструктивтік элементтерін салқындатуға қолданылады. Сарқынды 

су цех ішінде орналасқан зумпф-тұндырғышқа жиналады. Зумпф-

тұндырғыштағы сарқынды сулар ӨМК қолданысындағы өнеркәсіптік-нөсер 

кәрізінің коллекторына және одан әрі тазарту құрылыстарына түседі.  

Балқыту цехы. Цех құрамына: шахталық балқыту учаскесі, шлак-айдау 

қондырғысы учаскесі, шликерлерді қайта өңдеу учаскесі, шлак аулалары мен 

террикондар кіреді. Балқыту цехын өндірістік - сумен жабдықтау жалпы 

комбинат айналымдық сумен жабдықтау жүйесінен, суды қайта пайдаланатын 

цехішілік жүйелерден және айналымдық сумен жабдықтаудың цехішілік 

жүйесінен тұрады. Шахта пештерінен, шлак-айдау қондырғысынан және электр 

тұндырғыштардан шығатын сарқынды сулар суды қайта пайдаланатын сорғы 

станциясының зумпф-на (қабылдау камерасына) ағызылады. Одан әрі 

сорғыштармен су технологиялық жабдықты салқындатуға қайта беріледі. Қайта 

пайдаланылатын судың температурасын төмендету, осы жүйені айналымдық 

жалпы комбинаттық сумен үрлеу есебінен жүргізіледі. Зумпфа құйылымдары 

ӨМК өндірістік ағындарының коллекторына жіберіледі. Түйіршіктеуге 

пайдаланылған ағынды сулардың бір бөлігі ішкі тазартудан және 

салқындатылғаннан кейін жергілікті су айналымының торабына балқыту 

бөлімшесіне жіберіледі. 

Қорғасынды тазарту цехы. Қорғасын тазарту бөлімшесінде қара 

қорғасын металл қоспаларынан тазартылады. Цехтың өнімі тазартылған 

қорғасын болып табылады, ол тұтынушыға жіберіледі. Өндірістік сумен 

жабдықтау көзі жалпы комбинаттық айналым су желісі, жергілікті айналым 

суының цехішілік жүйесі және жаңа техникалық (Солтүстік-Атамандық су 

тоғаны) су жүйелері кіреді. Мойынтіректердің тығыздамаларын салқындатуда 

қолданылатын жергілікті айналымдағы су салқындатқыш қабылдау багында 

салқындатылады. Тоңазытқыштардағы қойыртпақты суыту үшін техникалық су 

жинағышының суы пайдаланылады. Қорғасынды тазарту цехынан сарқынды 

суларды өндірістік ағындардың коллекторына ағызылады. 

Химия-металлургиялық цех. Цехтың құрамына: химия-металлургия 

бөлімшесі (бұдан әрі-ХМБ) және шаң ұстау бөлімшесі (бұдан әрі-ШҰБ) кіреді. 

Өндірістік сумен жабдықтау көзі – жалпы комбинаттық айналым су желісі және 

жергілікті айналым суының цехішілік жүйесі болып табылады. Цехта суды 

бірнеше рет пайдалану жүйесі ұйымдастырылған. Жергілікті айналымдағы 

суды салқындату, қабылдау багында жүзеге асырылады. Цехтан су ағызу 

ретінде қолданыстағы өнеркәсіптік-нөсерлік кәріз және одан әрі "Қазмырыш" 

ЖШС ӨМК қолданыстағы тазарту құрылыстары қарастырылған.  
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Шлам учаскесінде сарқынды сулар зумпф-ға түседі, содан кейін сорғымен 

технологиялық процестің басы күйдіру учаскесіне жіберіледі.  

Мырыш зауыты. Мырыш өндіру үшін бастапқы шикізат мырыш 

сульфидті концентраттары және құрамында мырыш бар қорғасын зауытының 

және басқа да кәсіпорындарының өнімдері қолданылады. Мырыш зауытының 

құрамына: 

- күйдіру цехы; 

- мырыш күйіндісін сілтілеу цехы; 

- мырыш тотығын сілтілеу цехы; 

- мырыш кектерін вельцтеу цехы; 

- электролиз цехы. 

Күйдіру цехы. Цех "қайнаған қабат" пештерінде мырыш концентраттарын 

оттегімен байытылған үрлеуді қолдана отырып күйдіруге арналған. Күйдіру 

цехының өндірістік сумен жабдықтау көзі айналмалы жалпы комбинаттық су 

жүйесі және қажет болған жағдайда жазғы кезеңде жаңа техникалық 

(Солтүстік-атамандық су тоғаны) су болып табылады. Су бұру өнеркәсіптік-

нөсер ағындарының ӨМК коллекторына және одан әрі тазарту құрылыстарына 

көзделген. 

Мырыш күйіндісін сілтілеу цехы. Мырыш күйіндісін сілтілеу цехында 

күйдірілген мырыш концентраттарын сілтілеудің технологиялық процесі 

(қыздыру) дәнекерлеу мен кектерді бейтарап және қышқыл сілтілендіруді, 

қойыртпақтарды қоюландыруды, ерітінділерді қоспалардан тазарту, қатты және 

сұйық фазаларды бөле отырып сүзуді қамтитын схема бойынша жүргізіледі. 

Сумен жабдықтау көздері айналымдағы жалпы комбинат суының жүйесі, 

сондай-ақ суды қайта пайдаланудың цехішілік жүйесyінен тұрады. Цехта 

ағынды суларды ағызатын су жүйесі жоқ, қолданыстағы барлық су 

технологиялық процесте пайдаланылады. 

Мырыш тотығын сілтілеу цехы. Мырыш тотығын сілтілеу цехының 

шикізат көзі ретінде мырыш өндірісінің вельц-айдаулары және қорғасын 

өндірісінің шлак-айдаулары, мырыш күйіндісін сілтілеу цехының мырыш 

пульпасылары болып табылады. Шаң және тотықсілтілеуінің  технологиялық 

схемасы: бейтарап және нашар қышқылдық сілтілеу, пульпаны қоюландыру, 

ерітінділерді тазарту, марганец кенін ұсату, пульпаны сүзу, қорғасын 

тұнбаларын кептіру кіреді. 

Мырыш кектерін вельцтеу цехы. Цех қорғасын және мырыш зауытының 

жартылай өнімдерінен мырыш алу мақсатында қолданылады. Бастапқы шикізат 

көзі - мырыш күйіндісін сілтілеу цехының кектері, құрамында мырыш бар 

балқыту цехының шлактарын, тазарту құрылыстарының шламдары және басқа 

да жартылай өнімдер болып табылады. Бөлімше өнімі ретінде вельцокись және 

клинкер шығарылады. Вельцокись мырыш тотығын сілтілеу цехына, клинкер – 

одан әрі өңдеуге жіберіледі. Сумен жабдықтау көздері айналым жалпы 

комбинат суының жүйесі және жергілікті айналым суының цехішілік жүйесі 

болып табылады.  
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Барлық түзілетін өндірістік сарқынды сулар зумпф-тұндырғыштарға 

түседі,оның бір бөлігі жергілікті су айналымы жүйесінде пайдаланылады. 

Вельцпечтердің тірек роликтерін және қазан-утилизаторларды салқындатуға 

кететін су қоры есебінен пайда болатын артық су ӨМК қолданысындағы 

өнеркәсіптік-нөсер кәрізіне және одан әрі тазарту құрылыстарына жіберіледі. 

Электролиз цехы. Электролиз цехының өнімі-құйма мырыш, мырыш 

дросы, өңделген электролит. Бастапқы шикізат-мырыш күйіндісін сілтілеу 

цехында алынатын бейтарап мырыш электролиті. Электролиз цехындағы 

құймалы мырышты алудың технологиялық процесі мынадай операциялардан 

тұрады: ерітінді электролизі, катодтық мырышты жұлу және тазалау, катодтық 

мырышты қайта балқыту. Электролиз цехын сумен жабдықтау көздері 

айналымдық жалпы комбинат су жүйесі, ӨМК ұңғымалық су жинағыштарынан 

жаңа техникалық су және қажет болған жағдайда жаңа «атамандық» суы болып 

табылады. 

Учаскедегі негізгі су тұтынушылар электролиз ванналары болып 

табылады.  Цехтан сарқынды суларды ағызу жүйесі ӨМК тазарту ғимараттары 

кешенінде қарастырылған. 

Мыс зауыты. Мыс өндіруге арналған шикізат-мыс және құрамында 

бағалы металдары бар концентраттар, сынықтар, шаң және түрлі флюстеуші 

материалдар (шаң және шлак құраушы). Мыс зауытының құрамына келесі 

бөлімшелер кіреді: 

- шихтаны дайындау цехы; 

- мыс балқыту цехы; 

- мыс электролиз цехы. 

Мыс өндіру технологиясы мыс - үздіксіз режимде жұмыс істейтін 

балқыту пешінен шығатын штейнді өндіру және мысты конвертерлеу және 

тазарту үшін қолданылатын мерзімді процестен тұрады. 

Шихта дайындау цехы. Бұл цех бастапқы материалдарды қабылдауға 

және сақтауға, қажетті параметрлері бар шихтаны алуға, кейіннен ISASMELT 

пешін түйіршіктеу учаскесіне шихтаны беруге және флюстерді 

электротермиялық пешке беруге арналған. Шихта дайындау процесінде 

материалдың ылғалдылығына байланысты шихтаны ылғалдандыру процесі 

қолданылады. Осы мақсатта айналмалы сумен жабдықтау жүйесінен су және 

электролиз цехының сарқынды сулары пайдаланылады. Бұл бөліністен 

сарқынды суларды ағызу жүйесі жоқ. 

Мыс балқыту цехы. Мыс балқыту цехында жұмыс істейтін Isasmelt 

технологиясының пеш жүйесі негізінде: газ тәрізді жану өнімдерін, отынды 

және технологиялық ауаны сұйық шлак ваннасынан төмен жағына беретін 

батырмалы фурма болып табылады. Сарқынды суларды ағызуы ӨМК 

өнеркәсіптік-нөсерлік кәріз желісіне одан әрі тазарту құрылыстарында 

тазартумен жалғасып жатады. 

Мыс электролиз цехы. Цех мыс тазалығы 99,99% - ға дейін анодты 

мысты алу және қоспалардан тазартуға, сондай-ақ мыстың құрамындағы алтын,  
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күміс, теллур, платина және т.б. ілеспе бағалы элементтерді алуға арналған. 

 Осы жүйені толтыру үшін Солтүстік-Атаман су тоғанының таза суық суы 

пайдаланылады. Сарқынды суларды төгу өндірістік ағындардың коллекторына 

және одан әрі тазарту құрылыстарына жеткізіледі. Сонымен қатар, бірқатар 

технологиялық процестерді салқындату жүйесінде сарқынды суларды қайта 

пайдалану қарастырылған. 

Күкірт қышқылы зауыты. №2 учаскеде күкірт қышқылын классикалық 

байланыс тәсілін қолдану арқылы алады. Бастапқы шикізат ретінде мырыш 

зауытының қайнаған қабатындағы пештерінде күйдірілетін мырыш 

концентраттарының күкірті бар газдары алынады. Күкірт қышқылы зауытын 

сумен жабдықтау көздері айналым жалпы комбинат суының жүйесі, сондай-ақ 

цех ішіндегі суды қайта пайдалану жүйесі болып табылады. Жазғы уақытта, 

қажет болған жағдайда айналым суымен бірге технологиялық жабдыққа жаңа 

техникалық (Солтүстік-атамандық су тоғаны) су беріледі. Зауыттан су ағызу 

жүйесі ретінде қолданыстағы өнеркәсіптік - нөсер кәрізі және одан әрі тазарту 

құрылыстары қарастырылған. Мыс зауытының құрамында күкіртті газдарды 

кәдеге жарату үшін №3 учаске - канадалық SNC фирмасымен жобаланған 

"Lavalin" бөлімшесі қызмет етеді. Бөлімшеде газдан күкірт қышқылын алу - 

қосарлы байланыс технологиясы «қос абсорбция» бойынша жүргізіледі. Осы 

бөлімшеде сумен жабдықтау және су ағызу жүйесі үшін жеке жергілікті су 

айналым жүйесі ұйымдастырылған. Бұл жүйеде теңгерімді ұстап тұру үшін 

сарқынды сулардың бір бөлігі ӨМК қолданыстағы тазарту құрылыстарына 

жіберіледі. 
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3. ӨНЕРКӘСІПТІК САРҚЫНДЫ СУЛАРДЫ ТАЗАРТУ ПРОЦЕСІНІҢ 

ҚАЗІРГІ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ СХЕМАСЫ 
     

  ӨМК алаңында өнеркәсіптік ағындарды тазарту 1971 жылдан бастап 

пайдалануға берілген тазарту құрылыстарында жүргізіледі. Жұмыс істеп тұрған 

ТҚ пайда болған ластанған сарқынды суларды тазалау үшін, оларды 

кәсіпорынның технологиялық процесінде одан әрі пайдалану (айналым суы), 

сондай-ақ шартты-таза сарқынды суларды қабылдау үшін арналған. 

        "Қазмырыш" ЖШС ӨМК сарқынды сулары өндірістік сарқынды суларға 

және шаруашылық-тұрмыстық ағынды суларға бөлінген. Кәсіпорынның 

өндірістік сарқынды суларын тазартудан кейін су бұру №3 шығару бойынша 

жер үсті су айдынына (Үлбі өзеніне) құйылады. Өндірістік сарқынды сулар 

ластанған сарқынды суларға және шартты-таза (ластанбаған) сарқынды суларға 

бөлінген. Ластанған сарқынды сулар  тікелей технологиялық циклдар мен 

процестерде пайдаланғаннан кейін, ал шартты-таза сарқынды сулар – 

технологиялық жабдықтың элементтері салқындатылғаннан кейін пайдаланады. 

"Қазмырыш" ЖШС ӨМК №1 алаңында ластанған сарқынды сулар қорғасын, 

мырыш, мыс және күкірт қышқылы зауыттарындағы технологиялық 

процестерде, сондай-ақ қосалқы өндірістер мен қызметінен қалыптасады. 

Ластанған ағындарды шығару өнеркәсіптік-нөсерлік кәріз желісі арқылы ӨМК 

тазарту құрылыстарында жүзеге асырылады. Тазалау құрылыстарында 

тазалаудан өткен соң тазартылған сарқынды сулар қабылдау резервуарына 

жіберіледі, ол жерден кәсіпорынның технологиялық процесінде пайдалану үшін 

жалпы комбинаттық айналым жүйесіне қайта түседі. Таза техникалық суды 

пайдалану нәтижесінде су балансын ұстап тұру үшін жалпы комбинаттық су 

айналым жүйесін үрлеу қажет. Жалпы комбинаттық су айналым жүйесін үрлеу 

№3 шығарылым арқылы Үлбі өзеніне артық суды бұру арқылы жүзеге 

асырылады.   

        Тазарту құрылыстары кешеніне: 

 көлденең екі секциялы құм ұстағыш, құмды кідірту және жою 

құрылғыларымен жабдықталған; 

 ластанған ағындардың резервуары; 

 араластыру камерасы; 

 контактілі резервуар; 

 көлденең тұндырғыштар; 

 шлам жинағыштар кіреді. 

         Бейтараптандыру станциясына: 

 әк сүтін дайындау және мөлшерлеу торабы; 

 флокулянтты еріту және мөлшерлеу торабы; 

 шламды сусыздандыру торабы кіреді.   
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 Өнеркәсіптік ағындар (рН 6,5 - тен 9,1 бірлікке дейін және t 22-38°C) 

өздігінен ағынмен цехтар мен бөлімшелерден тазарту құрылыстарына лас 

ағындардың коллекторы (кәріз) бойынша келіп түседі және көлденең екі 

секциялы құм ұстағышта алдын ала механикалық тазартудан өтеді, мұнай 

өнімдері құм бастырғыштардың бетон бөліктерінде бекітілген ине тесетін 

төсемде шөгіледі.  

      Судың тура ағатын қозғалысы бар көлденең екі секциялы темір бетонды 

құм тұтқыш мөлшері 0,2-0,25 мм асатын минералды қоспалар мен құмды 

ұстауға арналған (құм тұтқыштың көлемі 20,5 х 6,3 h-8.55м). Ластанған судан 

ауыр бөлшектердің алдын ала бөлінуі тұндырғыштарды, тұнбаны сусыздандыру 

торабын пайдалану жағдайларын жеңілдетеді және тұндырғыштарға 

өнеркәсіптік ағындарды айдау кезінде сорғылардың өнімділігін арттырады. 

Тазарту құрылыстарына келіп түсетін өнеркәсіптік ағындардың сапасын жедел 

бақылау үшін рН-метр орнатылған, деректер "№1 сорғы" мнемосхемасында №1 

сорғы пультінде және бейтараптандыру станциясының басқару пультінде 

орнатылған өнеркәсіптік компьютерде бейнеленеді. Құм ұстағыштан су 

өздігінен ағатын су қабылдау камерасынан және екі резервуардан тұратын 

ластанған ағындардың резервуарына түседі. Ластанған ағындардың резервуары 

өнеркәсіп ағынының біркелкі еместігін реттеуге және тегістеуге арналған. 

Ластанған ағындардың резервуарына түсетін ластанған сулардың деңгейін 

бақылау үшін деңгей өлшегіш орнатылған, бұл мәліметтер №1 сорғы 

станциясындағы SIEMENS ОР37 операторлық панелінде бейнеленеді және де 

резервуардағы су деңгейі 2000-нан 3000 мм-ге дейін сақталады. Қабылдау 

резервуарынан ластанған ағындар насостармен араластыру камерасына әк 

сүтімен (СаО бойынша белсенділігі 3-тен 5% - ға дейін) беріледі, содан кейін 

өнеркәсіптік ағындар өздігінен ағатын резервуарларға түседі.  

 Араластыру камерасында рН-метр орнатылған,  деректер 

бейтараптандыру станциясының пультіне орнатылған "бейтараптандыру 

станциясы" мнемосхемасында бейнеленеді, әк сүтін беру автоматты түрде  

клапанмен жүзеге асырылады. РН бойынша әк сүтін берудің оңтайлы режимі, 

келіп түсетін ағындардың ластануына байланысты белгіленеді.  

      Контактілі резервуарларда өнеркәсіп ағындарын бейтараптандыру және 

ластаушы заттардың тұндыру процестері басталады, ластаушы заттардың 

неғұрлым толық тұнбасы рН 8,8-ден 9,4-ке дейін болады. Суда еритін металдар 

тұздарының (иондарының) әкпен өзара әрекеттесуі кезінде, негізінен 

металдардың негізгі тұздары болып табылатын жауын-шашын түзіледі:  

Zn +² +2(OH)¯= Zn (OH)2↓ 

Cu+² +2(OH)¯= Cu (OH)2↓ 

Cd+² +2(OH)¯= Cd (OH)2↓ 

 Құрамында еркін күкірт қышқылы мен оның тұздары бар сарқынды 

суларды әкпен бейтараптандырған кезде кальций сульфаты түзіледі, ол белгілі 

бір концентрацияға жеткен кезде шөгіндіге түседі. Әктас сүтінде бар шлам және 
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флокулянтты енгізу металдардың гидрооқышқылдарының және басқа ерімейтін 

қоспалардың ірі, көзбен анықталатын бөлшектерінің түзілуіне ықпал етеді.  

      Әк сүтімен тазарту кезінде қорғасын иондары кальций плюмбаты түрінде 

шығарылады: 

Pb+²+Ca+²+2(OH)¯= Ca PbО2 +2 H+ 

     Мышьяк аниондары кальций арсенаты түрінде әк сүтімен өзара әрекеттескен 

кезде шөгеді: 

2Н3Аs04+3Са(OH)2= 3Ca3 (Аs О4)2↓ +3 H2О. 

     Судың құрамындағы сутегі иондарын бикарбонаттар шығарады, процесс 

көмірқышқыл газының бөлінуімен өтеді: 

(НСО3) ¯+ Н+= Н2СО3; 

Н2СО3=Н2О +СО2, 

осының салдарынан үлпек тәрізді шөгінділер бос құрылымды алады. 

Көмірқышқыл газын шығару үшін аэрация қолданылады, ол үшін контактілі 

резервуарларға ауа тартылған. Көмірқышқыл газын уақытында алып тастау 

микрохлопьдердің пайда болу процесін айтарлықтай тездетеді және олардың 

іріленуіне және шөгуіне ықпал етеді. Жарықтандыру деңгейін арттыру үшін 

флокулянт ерітіндісін берілген шығынмен (800-3500 л/сағ) концентрациямен 

(0,4-0,8 г/дм3) орталық тарату науасына беру жүзеге асырылады.  

         Пайдалану кезінде контактілі резервуарлардың неғұрлым тиімді жұмысы 

үшін оларды жылына бір рет (жазғы кезеңде) тазалау жүргізіледі. Тазарту 

құрылыстарындағы суды ағарту көлденең тұндырғыштарда тұндыру арқылы 

жүргізіледі, тұндыру уақыты 1,5-2 сағатқа дейін.  

 Көлденең тұндырғыштар тікбұрышты резервуар болып табылады, 

(42,0мх6,0м h-3,5 h прям.- 5,5 м) су бір шетінен екіншісіне көлденең бағытта 

жылжиды. Тұндырғыштың түбінде, тұнбаны жою үшін бойлық еңісі бар. 

Тұндырғыштың соңында ағартылған суды бұру үшін оның алдында қалқымалы 

бөлшектерді ұстауға арналған жартылай батырмалы қабырғасы бар су жинағыш 

лоток орнатылған. "Шөгінді-су" шекарасындағы өлшенген күйдегі шлам және 

флокулянт бөлшектерімен көптеген жанасулар кезінде қоспалардың коагуляция 

процестері болады; шлам мен флокулянттың өлшенген қабаты сүзгі ретінде 

әрекет етеді, ұсақ бөлшектерді кідіртіп және ірілендіріп, судың қозғалыс 

жылдамдығы 1,5-2 сағат ішінде тұндыруды қамтамасыз етуі тиіс. 

Тұндырғыштың гидравликалық жұмыс режимі тұндырғыштардың кіре 

берісіндегі және шығысындағы ағаш қалқандармен реттеледі. Тұндырғыштар 

тұнбаны жою үшін қырғыш арбамен жабдықталған. Тұнбаны шығарар алдында 

тұндырғыш ажыратылады да, су басқа тұндырғыштар бойынша суланады, 

содан кейін тұнба қырғыш арбасымен шұңқырларға ауыстырылады және 

сорғылармен шлам жинағыштарға шығарылады. Тұндырғыштардың бірінші 

тобынан тазартылған су өздігінен ағатын камераға түседі, әрі қарай ағартылған 

су №1 сорғы станциясының шартты-таза су резервуарына түседі, сол жерге 

тұндырғыштардың екінші тобынан ағартылған су түседі. Тұндырғыштардың 

екінші тобынан құйылған ағартылған судың сапасын жедел бақылау үшін 
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рН-метр орнатылған (ағартылған судың рН 8,8-ден 9,4-ке дейін ұсталады). 

Ағартылған су (T-35°C дейін) "шартты - таза" су резервуарынан СДВ-2700/26,5 

насостарымен бірге форсункалары бар құбырлардан және суландырғыштардан 

тұратын №1,2,3,4,5,6 градирендердің тарату желісіне беріледі. Форсункалармен 

шашыраған су суландырғыштарға түседі,соның есебінен қосымша шашырату 

және салқындатылған судың жылуын қоршаған ортаға неғұрлым толық беру 

жүргізіледі. Салқындатылған су градирен резервуарларында жиналады да, 

өздігінен ағатын судың қабылдау резервуарларына түседі. Тұндырғыштарға 

түскен тұнбаны алып тастау шұңқырдағы қырғыш арбамен жүзеге асырылады, 

шөгінділер шлам жинағышқа сорылып, олардан бумен жылытылатын шығыс 

сыйымдылығына айдалады. Шығын сыйымдылығынан шлам өздігінен ағып, 

сусыздандыру және кейіннен қайта өңдеуге шығару үшін барабанды вакуум-

сүзгіге беріледі. Сүзілген сұйықтық дренажды сорғымен шлам жинағышқа 

сорылады.  Резервуардағы су деңгейін бақылау үшін резервуарда деңгей 

өлшегіш орнатылған, резервуардағы деңгей 2000-5000 мм. 

2 — Кесте -  Ластаушы заттардың атауы 

 

Ластаушы 

заттырдың 

құрамы 

Концентрация  

Өлшенген 

заттар 

15 Кальций 100 

Қорғасын 0,03 Мұнай өнімдері 0,05 

Мырыш 0,04 Хлоридтер 150 

Кадмий 0,03 Сынап 0,02 

Темір 0,1 Селен 0,03 

Күшән 0,03 Марганец 0,02 

Мыс 0,01 Теллур 0,02 

 

Ластанған                                       

ағынды                       Әк                 

сулар 

 

 

 

1 — құмұстағыш; 2 — ластанған ағындардың резервуары; 3 — реакция 

камерасы; 4 — контактілі резервуар; 5 — көлденең тұндырғыш, 6 — 

градирнялар. 

3— Сурет -  Қазмырыш ЖШС өндірістік сарқынды суларын тазартудың  

технологиялық схемасы 
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3.1. Технологиялық шешім 

 

 Жобаланатын құрылыстар жылына 2,8 млн. м3 өнімділікке есептелген, 

бұл 319,6 м3/сағ (орташа сағаттық), бірақ судың шығыны тұрақсыз және жыл 

уақытына және кәсіпорында сарқынды суларды төгудің апаттық жағдайларына 

байланысты ауытқитындықтан, бұл жағдайда, су өткізу үшін судың есебін 

жобалауға берілген тапсырмаға сәйкес 319,6 м3/сағ-тан 700 м3/сағ-қа дейін 

есептейміз. Жобаланатын тазарту құрылыстары ең жоғары өнімділікке 16800 

м3/тәу (700 м3/сағ) дейін есептелген. Тазартылған суды шығару №3 ағынында 

жүзеге асырылады және 700 м3/сағатқа дейін (өнімділігі ең жоғары болғанда) 

құрайды.  

 Суды тазарту бойынша қабылданған технологиялық шешімдер, тазарту 

құрылыстары жұмысының есептік параметрлері, реагенттердің жылдық 

шығындары, қалдықтардың түзілу көлемі сынау хаттамасында көрсетілген су 

құрамына негізделген. Тазартылатын сулардың сапалық және сандық құрамы 

хаттамада келтірілген мәндерден елеулі ауытқыған жағдайда, тез қысымсыз 

сүзгілерге су беру тоқтатылады. К3Н тазартылған суды беру құбырында электр 

жетегімен жабдықталған КС10002 бекітпесі жабылады. Осы кезеңде 

тазартылатын суға дейін тазарту әктас сүті мен флокулянттың көмегімен 

бейтараптандыру станциясында бар схема бойынша жүргізіледі. Реагентті 

өңдеу тез қысымсыз сүзгілердің алдында ластаушы заттардың құрамын 

төмендетуге және №3 ағынындағы көрсеткіштердің нормативтік мәндерін 

қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. ӨМК тазарту құрылыстарына нормативтен 

тыс апаттық төгінділер жағдайында сорбциялық сүзгілерден кейін суды №3 

шығаруға жіберу тоқтатылған кездегі жобалық шешімдер:  

   - pН тұрақты бақылау, тазартқанға дейін және тазартудан кейін (ағызу 

камерасы) сарқынды сулардағы мырышты тәулігіне 6 ретке дейін бақылау; 

    - Тазарту құрылыстарының жұмыс істеп тұрған тұндырғыштарын шығару 

камерасынан сорбциялық сүзгілерге су беруді тоқтату. Айналымдағы су 

құбырларының тарату желісіне суды бұру (жұмыс істеп тұрған тазарту 

құрылыстарында кейіннен тазарта отырып, цехтарда суды пайдалану үшін); 

  - №3 шығаруға дейін таза су резервуарынан  құбыржолдарды ысырмамен 

жабу; 

 - Бос резервуарлардың болуы (тазарту құрылыстарының тұндырғыштары 

саны 1-2 дана V отс. =800 куб. м.); 

       - Тазарту құрылыстарының су айналым жүйесінің құм ұстағышындағы, 

өту каналдарындағы су деңгейін көзбен шолып бақылау; 

 - "ҮМЗ" АҚ-дан және пайдалану су жинағышынан таза суды тұтынуды 

төмендету (су айналым жүйесінде айналым суының деңгейі ұлғайған кезде); 

        - Тазарту құрылыстарында реагенттердің қажетті қорының болуы.  

 - Төгу камерасынан кейін құм ұстағышта сарқынды сулардың сапасын 

жедел бақылау; 
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 Жағдайды қалыпқа келтіру кезінде таза су резервуары (ТСР) және №3 

шығарылымда су сынамаларын іріктеу және талдау. ТСР-нан №3 шығаруға 

дейін су беру құбырында ысырманы ашу.    Сыртқы желілер мен құрылыстар" 

су «аз ластанған»  санатына жатады. Коагуляция мен флокуляцияны пайдалана 

отырып, суды тазалаудың реагенттік тәсілін пайдалану бұл жағдайда 

реагенттердің үлкен шығындарына байланысты тиімсіз болып табылады. Суды 

тазалау үшін жедел қысымсыз сүзгілерде бір сатылы тазалау схемасы 

қабылданды.  
 

        3.2.Қысымсыз сүзгі 

 

   Қысымсыз сүзгілер ұсақ дисперсті жүзінділер мен тазартылған судан 

алынатын металл гидроксидтерін жоюға арналған құрылғы. Қысымсыз сүзгі 

ішінде су тарату және су жинау жүйелері орналасқан, биіктігі 6000 мм  

тікбұрышты резервуар болып табылады. Қысымсыз сүзгілерде сүзу жоғарыдан 

төмен қарай бағытта гравитациялық күштердің әсерімен жүзеге асырылады. 

Сүзгі корпусының төменгі бөлігінде төменгі тарату жүйесі, жоғарғы – тарату-су 

жинағыш (науалар, суағарлар, тесікті құбырлар) орналасады. Жобада 

белсендірілген алюмосиликатты адсорбент "ГЛИНТ" тией отырып,  қысымсыз  

бір қабатты сүзгілер қабылданды. Тиеу қабатының биіктігі ауыр металдар 

бойынша тазарту сапасын арттыру және сүзгілердің бірін жууға немесе 

белсендіруге шығару кезінде жұмыстың жылдамдатылған режимінде жиналған 

ластанулардың ағуын азайту үшін 2,5 м дейін ұлғайтылды.  
 

  

4 — сурет - Қысымсыз сүзгі  5 — сурет - Сүзгі науасы 
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Қысымсыз сүзгілер: 

 екі ыдысы бар бак, біріншісіне тазартылмаған су түссе, екіншісіне 

тазартылған су  барады; 

 сүзгілеу модулі; 

 сорбент материалы бар төгінділер. 

Жедел қысымсыз сүзгілерді есептеу 

1. Сүзгі ауданын анықтау 

 

       ;          

мұндағы, 

Т-тәулік бойы станция жұмысының ұзақтығы (24 сағат); 

Vн-қалыпты режимде сүзудің есептік жылдамдығы; 

n - әрбір сүзгіні жуу саны; 

qпр – бір сүзгіні жууға арналған судың үлес шығыны 

;          

мұндағы, 

I-жуу қарқындылығы (т. 23 СНиП 2.04.02-84 бойынша сүзгінің түріне және 

оның тиеу диаметріне байланысты қабылданады); I=6л/с * м2; 

t1-жуу ұзақтығы, t1=0,083 ч (т. 23 СниП); 

t2-сүзгінің тұрып қалу уақыты, t2=0,33 с. 

Пайдаланудың қалыпты режимі кезінде әрбір сүзгіні жуу саны 2-ге тең.  

 Сүзгілердің санын анықтау 

                

 Үдетілген режим кезінде сүзу жылдамдығын тексеру 

         
мұндағы, 

 N1 - жөндеудегі сүзгілер саны 

 сүзгілер саны 20-дан кем болғанда, N1=1; 

 сүзгілердің саны 20, N1=2 артық болғанда. 

4. Бір сүзгі ауданын анықтау 

 
 

"ГЛИНТ" адсорбенті - көп мақсатты өнеркәсіптік алюмосиликатты 

сорбциялық материал, ол құрамында магний бар қоспаларды пайдалана 

отырып, саздың термиялық модификациясының өнімі болып табылады. 

" ГЛИНТ " адсорбенті сілтісіздендіру әсері бар және тазартылған судан ауыр 

металдардың иондарын тиімді жояды,  Cu, Zn, Pb, Cr(III), Fe гидроксидтерінің  

ерігіштігін төмендетеді.  
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 Сорбент тазартылатын сұйықтықпен түйіскен кезде түзілетін ерімейтін 

гидроксидтердің үлпектері материалдың бетінде және тесігінде ұсталады: 

Mе  + H O = Mе OH ↓ (1) 

  Адсорбенттің кристалды құрылымына сумен байланысқан кезде 

гидролизденетін және магний гидроксиді түзілетін магний оксиді кіреді               

( Mg OH )2: 

MgO + H2  O→Mg (OH) 2↓ (2) 

    Магний гидроксиді Mg(OH)2 коагуляциялық әсерге ие, сондықтан 

коагулянтты қосымша қолдану қажет емес. Ауыр металдардың барлық спектрін 

беткі қабатында тиеп ұстау, сорбент қабаты арқылы сұйықтықтың өтуіне рН 

шамасының қатпарлы ұлғаюымен қамтамасыз етіледі. Беткі қабатында 

жиналған шөгінділер беті әлсіз байланысқа ие және кері шаю кезінде оңай 

жойылады. "ГЛИНТ" адсорбентін сүзу және жуу режимдері инертті жүктеулер 

үшін ұсынылатын режимдерге ұқсас. Жуылған судан шөгінді тұндыру және 

кейін сусыздандыру арқылы оңай жойылады. Сорбенттің кольматациясын 

болдырмау үшін  тәулігіне кемінде 1 рет сүзгілерді мерзімді жуу технологиясы 

көзделген. рН≤6,5 мәні кезінде сүзгілерге су беретін жапқыштардың апаттық 

жабылуын қарастыру қажет, өйткені сорбенттің бұзылуы мүмкін, бұл оның 

сорбциялық қасиеттерінің қайтымсыз төмендеуіне әкеледі. Сүзгілерге түсетін 

тазартылған судың рН оңтайлы мәні 7,5/8,0 құрайды. 

     "ГЛИНТ" сүзгіш жүктеуінің негізгі артықшылықтары: 

 қол жетімді, арзан және экологиялық қауіпсіз сорбент; 

 дұрыс пайдаланған кезде жүктемені тұрақты ауыстырудың 

қажеті жоқ, тек жуу кезінде уатылуға шығындарды өтеу талап 

етіледі; 

      "ГЛИНТ " сорбентінің негізгі сипаттамалары: 

 түйіршіктер өлшемі-0,63÷2,0 мм; 

 үйінді массасы-1,10 г / см3 артық емес; 

 кеуектілік-65-45%; 

 ауыр металдардың иондары бойынша сорбциялық сыйымдылық-

4,3 кг / м3. 

      Сүзгілеу 
    Жобада параллель жұмыс істейтін 5 тұрақты  тежеусіз бір қабатты сүзгілер 

қабылданды. Жарық сүзгісінің габариттік өлшемдері-5600×5600×6000 мм.  

ФС21000÷ФС25000 сүзгілеріне бастапқы суды беру диаметрі 250 мм болатын 

қысымды К3Н құбырымен жүзеге асырылады. К3Н құбырында 

КСУ21052÷КСУ25052 электрмен басқарылатын бекітпелер орнатылған. 

Бекітпелер LE21050÷LE2505050 деңгейіндегі датчиктердің және FT21052÷ 

FT25052 шығын өлшегіштердің деректері бойынша басқарылады. Әрбір 

сүзгіште судың берілген деңгейін сақтау қажет. Сүзгілерден тазартылған су 

Е30000 тазартылған су резервуарына тазартылған суды бұрудың қысымсыз В3 

құбырымен диаметрі 300 мм жедел сүзгілерінен ағады.  
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 В3 құбырында КСУ21053=КСУ21053 электрбасқаратын бекітпелер 

орнатылған. Бекітпелерді басқару FT21052÷ FT25052 шығын өлшегішінің 

деректері бойынша жүзеге асырылады. КСУ21052÷КСУ25052 және 

КСУ21053÷КСУ21053 сүзгіштері жуу және іске қосу кезінде "жабық" қалпында 

болады.  Қалған уақытта бекітпелер "жабық" жағдайында болады. Сүзгілердің 

жедел жұмыс режимі тәулігіне 1,5 сағаттан аспайды. Жылдамдатылған режимде 

жұмыс істегенде сүзу жылдамдығы ұсынылған сүзу жылдамдығынан 21% 

артық болады. Жұмыстың жылдамдатылған режимінде жиналған 

ластанулардың төгілуін азайту үшін сүзгілердегі тиеу қабатының биіктігі 800 

мм-ге ұлғайтылады. Тазартылған суды бұру үшін сүзгіште 10 мм саңылаулары 

бар құбырлы тарату жүйесі түрінде дренаж жасалған.  Сүзгілерді жуу 

қарқындылығы i=15 л / с×м2 сумен жүзеге асырылады.  

 Жоғарғы тарату құрылғысы сүзгілердің ауданынан суды жинайтын және 

оны бүйірлік қалтаға бұратын бесбұрышты қимадағы екі науа түрінде жасалған 

(5 - суретті қараңыз).  

    Сүзгіні пайдалану және тиеу кезінде (тұрақты пайдалану жағдайында 

жылына 5÷10%) адсорбент дәндерінің бетін және оның кеуекті құрылымын 

үйкелу есебінен біртіндеп табиғи жаңарту жүргізіледі. Адсорбенттің ұсақ 

бөлшектері су шаю кезінде сүзгіден шығарылады және одан әрі шлам 

жинағышқа түседі. Осылайша, пайдаланылған cүзгіш тиеуді кәдеге жарату және 

көму қажеттілігі жоқ. Сүзгінің жұмыс режимін оператор таңдайды. Шаюға 

шығару қажеттілігіне қарай тәулігіне 1 рет  жүзеге асырылады. Сүзгілерден 

тазартылған су Е30000 тазартылған су резервуарына түседі. Резервуардың 

габариттік өлшемдері Е30000: 17600×5600×3700 ММ.  

 Тазарту құрылыстарынан шығарылатын су рН >9 параметрінен асып 

кеткен жағдайда H2SO4 күкірт қышқылымен қышқылдандырылады. 

Тазартылған судың сапасын бақылау үшін сүзгіні бұру құбырларында сынама 

іріктегіштер қарастырылған.  

       Жуу 
    Фс21000÷ФС25000 қысымсыз сорбциялық сүзгілерін жуу Е30000 таза су 

резервуарынан тазартылған сумен жүзеге асырылады. Тазартылған су Н31100, 

Н31200, Н31300 жуып-шаю сорғыларымен жуып-шаю суын В3 жылдам 

сүзгілеріне беретін диаметрі 700 мм болатын қысымды құбыр арқылы беріледі. 

Е30000 таза су резервуары бір сүзгіні 12 минутта жууды қамтамасыз етеді. 

В3.H5 тазартылған суды бұру құбыры сынама алғышпен жабдықталған. Әрбір 

сүзгі үшін КС25056=КС25056 электр жетегі бар бекітпелер орнатылады. 

"Ашық/жабық" бекітпелердің жағдайы сүзгінің жұмыс режимімен анықталады: 

"ашық" – жуу режимінде, "жабық" – сүзу режимінде. Шайынды су сорғыту-

тарату жүйесі (CТЖ) бойынша сүзгішке жоғарыдан төмен қарай беріледі. 

Шайынды су лотоктар бойынша К6 диаметрі 800 мм шайынды суды бұрудың 

қысымсыз  құбырына түседі. Ең алыс фильтрден бастап Е60000 шайынды су 

резервуарына дейінгі ұзындығы бойынша К6 құбырдың биіктігінің ауытқуы 150 

мм құрайды.  Лас шайынды су Е60000 шайынды су резервуарына түседі. 
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Шаю режимінде бастапқы суды сүзгіге беру тоқтатылады, 

КСУ21052÷КСУ25052, КСУ21053÷КСУ25053 және КС21001÷КС25001 

бекітпелері "жабық" қалпында, ал КС21056÷КС25056 бекітпелері – 

"ашық"қалпында болады. "ГЛИНТ" адсорбентін жуу режимі инертті жүктеулер 

үшін ұсынылады. Жуу қарқындылығы i = 14÷15 л/с×м2. Жуу ұзақтығы t = 12 

мин. Жобада 3 орталықтан тепкіш сорғы NK 250-350/362 (2 жұмыс және 1 

резервті) қондырғысы қарастырылған. 

       Белсендіру   
      "ГЛИНТ" адсорбентінің басқа сорбциялық материалдардан айырмашылығы 

адсорбенттің сорбциялық қасиеттерін белсендіру (қалпына келтіру) мүмкіндігі 

болып табылады. Активтендіру процесінде адсорбент дәндерінің алдыңғы 

сүзгіш циклдердің ішінде ерітіндіге көшкендердің орнына магний иондарымен 

қанығуы орын алады. Сүзгішті белсендіру зертханалық бақылау нәтижелері 

негізінде ауыр металдардан тазарту сапасы төмендеген кезде жүзеге 

асырылады. Сорбентті белсендендіру 4% күйдіргіш натрийдің NaOH және 

MgSO4 магний сульфатының ерітіндісімен айналмалы режимде төменнен 

жоғары бағытта жүргізіледі. 

   Кеуекті құрылым тез белсендіруді және сүзу кезінде белсенділеуші 

компоненттерді астық бетіне біртіндеп жылжытуды қамтамасыз етеді. Іске қосу 

алдында фильтрден алынған су К3.1 диаметрі 300 мм артық суды бұрудың 

арынсыз құбыр бойынша Е55000 дренаждық шұңқырға құйылады. Сүзгілерді 

автоматты түрде босату үшін құбыржолында КС210001÷КС25001 электр 

жетектері бар қақпақтар орнатылған. Н43200, Н43200 сорғысының көмегімен 

ДРС сүзгіні босатқаннан кейін белсендіретін ерітінді В3.3Н диаметрі 250 мм 

болатын  арынды құбыр желісі бойынша 4% NaOH ерітіндісі беріледі. 

Белсендіруші ерітінді тиеу қабаты арқылы өтеді және В3.4 диаметрі 300 мм 

болатын 4% күйдіргіш натрий Е40000 резервуарына 

белсендіруші ерітіндіні қайтарудың қысымды құбырымен шығарылады. 4% 

NaOH ерітіндісімен сүзгіні активтендіру кезінде КС21055÷КС25055, 

КС21057÷КС25057 және КС40002 "ашық" жағдайында болады, ал 

КСУ21052÷КСУ25052, КСУ21053÷КСУ25053, КС21001÷КС25001 және 

КС21056÷КСУ25056 – "жабық"күйінде. Сүзгіш тиеудің реагенттік өңделуі 

аяқталғаннан кейін Н43100 немесе Н43200 сорғылары тоқтатылады, КС40003 

ысырмасы және қысымды коллекторынан активациялық ерітінді ашылады. В3 

3Н Е40000 сыйымдылығына ауырлық күшінің әсерінен құйылады. КС40003 

ысырмасы жабылады. Содан кейін, ДРС сүзгішпен Н42100, Н42200 

сорғысының көмегімен  4% MgSO4 белсендіретін ерітіндісін В3.3Н диаметрі 

250 мм болатын қысымсыз құбырымен жіберіледі. Белсендіруші ерітінді тиеу 

қабаты арқылы өтеді және белсендіруші ерітіндіні қайтарудың В3.4 диаметрі 

300 мм болатын 4% магний сульфаты Е41000 қысымды құбырымен 

шығарылады. В3.4 құбырында Е41000 резервуарына белсендіретін ерітіндіні 

қайтару үшін КС41002 электр жетегі бар бекітпе орнатылған. 4% MgSO4 

ерітіндісімен сүзгіні активтендіру кезінде КС21055÷КС25055, 
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 КС21057÷КС25057 және КС41002 "ашық" күйінде, ал КСУ21052÷КСУ25052, 

КСУ21053÷КСУ25053, КС21001÷КС25001 және КС21056÷КСУ25056 – 

"жабық"күйінде болады. Сүзгіш тиеудің реагенттік өңделуі аяқталғаннан кейін 

Н42100 немесе Н42200 сорғылары тоқтатылады, КС41003 ысырмасы және 

В3.3Н қысымды коллекторынан активациялық ерітінді ашылып, Е41000 

сыйымдылығына ауырлық күшінің әсерінен құйылады. Әдетте іске қосу жиілігі 

3÷5 сүзгі циклін құрайды. Күйдіргіш натрий және магний сульфатының 

ерітінділерін сақтауға арналған 4.050-белгілеу  тиісінше Е40000 және Е41000 2 

резервуары қарастырылған. Резервуарлардың габариттік өлшемдері-

5600×5600×3700 ММ. 

       Белсендіргеннен кейін сүзгішті жуу сорғысының көмегімен науа  жиегінің 

деңгейіне дейін тазартылған сумен толтырады, жуу сорғысын ажыратады және 

сүзгіні жұмысқа енгізеді. Жүктеуді сусыз қалдыруға тыйым салынады. Сүзгіні 

тек жоғары су ағынымен толтыру қажет. Активті ерітінділерді беру 

қарқындылығы iа=2÷3 л/с×м2, әрбір ерітіндіні өңдеу ұзақтығы – 30 мин.  

Активті ерітінділердің арынды және өздігінен ағатын құбыржолдары 

сәйкесінше 250 және 300 мм диаметрмен қабылданған. Сұйықтықтың қозғалыс 

жылдамдығы тиісінше 2,06 м/с және 1,43 м/с құрайды. Жобада күйдіргіш 

натрий ерітіндісін беруге арналған 2 орталықтан тепкіш NK 150-315/291 

сорғыларды (1 жұмыс және 1 резервтегі) және магний сульфатының ерітіндісін 

беруге арналған 2 орталықтан тепкіш NK 150-315/291 сорғыларды (1 жұмыс 

және 1 резервтегі) орнату қарастырылған. Белсенді ерітінділер улы емес және 

бірнеше рет пайдаланылады. Ерітінділер әдетте ауыстыруды қажет етпейді, тек 

әсер етуші заттың (ОН - немесе Mg2+) концентрациясы 3% - дан төмендеген 

кезде ғана бекітіледі. Активті ерітінділердің сапасын бақылау үшін активті 

сорғылардың орауында сынама іріктегіштер қарастырылған. Белсендіруші 

ерітіндіні ауыстыру қажет болған жағдайда MgSO4 магний сульфатының 

немесе күйдіргіш натрийдің NaOH ерітінділері К3.1 диаметрі 300 мм артық 

суды бұру құбырымен шығарылады. Е40000 және Е41000 резервуарларынан 

Е55000 дренаж шұңқырына, мұнда Н57000 сорғысының көмегімен К3.3Н шлам 

жинағышына суды бұрудың қысымсыз құбырымен ерітінді шлам жинағышқа 

құйылады. Белсендіретін ерітінділерді бекіту немесе ауыстыру 50% NaOH және 

MgSO4 ерітіндісімен жүргізіледі.  В3.2Н құбыржолына сәйкесінше Е40000 және 

Е41000 резервуарларында КС40001 және КС41001 бекітпелері қарастырылған. 

Бекітпелер Е40000 және Е41000 резервуарларын ерітінді дайындауға арналған 

сумен толтыру қажет болған жағдайда "ашық" күйінде болады.  

      Тұнбаны өңдеу 
      Сүзгілерді жуу кезінде пайда болатын су, Е60000 шайынды су резервуарына 

ағызылады. Е60000 резервуарында 40-60 минут ішінде шайынды су 

тұндырылады, одан әрі К3.1 диаметрі 300 мм болатын артық суды бұру құбыры 

бойынша ағартылған су Е55000 дренаждық шұңқырға түседі. К3.1 құбырда 

Е60000 сыйымдылығынан Е55000 дренажды шұңқырға түсетін шығысты реттеу  
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үшін КСУ 60002 электрмен басқарылатын ысырмасы орнатылған. Бекітпені 

басқару LE55050 деңгейі датчигінің деректері бойынша жүзеге асырылады.  

      Е55000 дренаж шұңқырынан тазартылған шайынды су К3.2Н диаметрі 200 

мм су беру құбыры бойынша Н56100, Н56200 дренаж сорғысымен К3Н 

құбырына қайта өңдеуге қайтарылады. Е60000 резервуарынан тұнба К6.1 

диаметрі 300 мм болатын шламды шығару құбырына түседі.  Бекітпені Е50000 

шөгінді резервуарына шламді тастау қажет болған жағдайда ашады, қалған 

уақытта бекітпе "жабық"қалпында болады. Е50000 резервуарынан тұнба 

Н51100 және Н51200 насостарының көмегімен шлам жинағышқа айдалады.  

Габариттік өлшемдері резервуардың Е50000 – 2600×5600×3700 мм, дренаждық 

шұңқыр Е55000 – 3500×3500×2000 мм, резервуардың Е60000 – 

11600×5600×5400 мм. 
 

3.3.Тазарту құрылыстарының сипаттамасы 

 

 Барлық ғимараттар мен құрылыстар "Қазмырыш" ЖШС ӨМК 

қолданыстағы өндіріс аумағында, шығыс жағында, қолданыстағы тазарту 

құрылыстары ауданында орналастырылады. Жобаланатын тазарту құрылыстары 

ең жоғары өнімділікке 16800 м3/тәу (700 м3/сағ) дейін есептелген.  

   Су тазартылатын сарқынды сулардағы ластаушы заттардың жобалық 

шоғырлануы (мг/л, тазартқанға дейін және одан кейін) "Квант Минерал" ЖШС 

пилоттық қондырғысында 2014 жылғы қыркүйектен 2015 жылғы сәуірге дейінгі 

кезеңде орындалған ағынды сулардың айналымындағы сарқынды суларға 

тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтар нәтижелері негізінде қабылданды.  

Тазартылатын сарқынды суларды тазартудың жобалық дәрежесі (%) 

тазартылатын сарқынды сулардың ластаушы заттары бойынша келіп түсетін 

(мг/л, тазартқанға дейін) және тазарту құрылыстарынан шығатын (мг/л, 

тазартудан кейін) концентрациялар негізінде есептелген.  

Тазартудың жобалық дәрежесі мынадай формула бойынша анықталады:    

мұндағы,  

C1 -тазалауға дейінгі ЛЗ концентрациясы,г/л; 

С2-тазартудан кейінгі ЛЗ концентрациясы, г / л. 

   

  3 – кесте -  Қайта жаңартудан кейін кәсіпорынның тазарту құрылыстарын 

тазартудың жобалық дәрежесі (қосымша тазалау блогының құрылысы): 
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Тазарту 

құрылыс

тарыны

ң 

құрамы 

Тазарту 

жүргізілетін 

көрсеткіште

рдің атауы 

Тазарту құрылыстарының қуаты Жұмыстың тиімділігі 

Жобалау Нақты Жобалық көрсеткіштер* Нақты көрсеткіштер 

м3/сағ м3/тәу тыс.м3/

ж 

м3/сағ м3/тәу мың.м3/

ж 

Концентрация, 

мг/дм3 

Тазалау 

дәрежесі

,% 

Концентрация, 

мг/дм3 

Тазалау 

дәрежесі

,% 
Дейін  Кейін  Дейін  Кейін  

Тазалау Тазалау 

Тазарту 

құрылыст

ары 
(сорбция

лық сүзу 

" 

ГЛИНТ») 

Қаттылығы 700,0  

 

16800,0 

 

6132,0 

 
- - - 

6,5 мг-

экв/дм3 

6,4 мг-

экв/дм3 
1,54 - - - 

Өлшенген 

заттар 
15 7,5 50 - - - 

Қорғасын 0,03 0,02 33,3 - - - 

Мырыш  0,04 0,01 75 - - - 

Кадмий 0,003 

 

0,001 

 

60 - - - 

Темір 0,1 0,07 30 - - - 

Күшән 0,03 0,02 33,3 - - - 

Мыс 0,009 

 

0,006 

 

33,3 - - - 

Кальций  100,0 

 

100,0 

 

- - - - 

Мұнай 

өнімдері 
0,05 0,05 - - - - 

Хлоридтер  150,0 

 

150 - - - - 

Сульфаттар 270,0 

 

230,0 

 

15 - - - 

Сынап  0,0002 
 

0,0002 
 

- - - - 

Селен 0,0026 

 

0,0026 

 

- - - - 

Марганец  0,02 0,01 50 - - - 

Теллур 0,002 

 

0,002 

 

- - - - 
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4 — кесте -  2-ТП (сушар) статистикалық есептілік деректерінің нәтижелері 

2014-2016 ж. ж. кезеңі: 
 

Ластаушы 

заттардың атауы 

2-ТП (сушар) деректері бойынша №3 шығарылымдағы 

орташа ұстау, мг / л 

Ең жоғары 

концентрациялар, 

мг / л 
2014 жыл 2015 жыл 2016 жыл 

Мырыш  0,02 0,07 0,08 0,11 

Кадмий  0 0 0,01 0,01 

Марганец  0,01 0,01 0,01 0,03 

Сынап  0 0 0 0 

 

3.4. Ластаушы заттардың шекті жол берілетін төгінділерінің (ШРТ) 

нормативтерін есептеу 

 

3.4.1. №3 шығарылым бойынша шекті жол берілетін төгіндіні (ШРТ) 

есептеу 

 

 Үлбі өзеніне ағызылатын сарқынды судың шығыны жылына 2800 мың м3, 

сағатына 700 м3, сағатына 0,194 м3 құрайды. Араластыру еселігін есептеу үшін 

Үлбі өзені суының 16 м3/с шығыны қабылданды. Үлбі өзені үшін есептік 

жарманың барынша ластанған  сарқынды сулармен араластыру коэффициенті 

0,8-ге тең. Сұйылту жиілігі (су ағынына қатысты) мына өрнекке сәйкес 

анықталды: n=(g+γQ)/g = (0,194+0,8*16)/0,194 = 66,98 

 

5 — кесте -  №3 шығару бойынша шекті жол берілетін төгіндіні (ШРТ) (мг/л) 

есептеу: 

С (ШРТ) = n (С(ШРК) – Сф) + Сф, (мг/л) 
 

 

ЛЗ атауы ШРТ мәндері 

Өлшенген заттар С(ШРТ) = 0,25 * (1 + 0,8 * 16 /0,194) + 10,1 = 26,84 мг/л 

Қорғасын С(ШРТ) = 66,98 * ( 0,03 - 0,03 ) + 0,03 = 0,03 мг/л 

Мырыш С(ШРТ) = 0,01 мг/л 

Кадмий С(ШРТ) = 66,98 * ( 0,001 - 0,0006 ) + 0,0006 = 0,027 мг/л 

Темір С(ШРТ) = 0,1 мг/л 

Күшән С(ШРТ) = 66,98 * ( 0,05 - 0,0000 ) + 0,0000 = 3,35 мг/л 

Мыс С(ШРТ) = 0,001* (1 + 0,8 * 16 /0,194) + 0,0026 = 0,07 мг/л 

Кальций С(ШРТ) = 66,98 * ( 180,0 - 19,9 ) + 19,9 = 10743,4 мг/л 

Мұнай өнімдері С(ШРТ) = 66,98 * ( 0,05 - 0,02 ) + 0,02 = 2,03 мг/л 

Хлоридтер С(ШРТ) = 66,98 * ( 300,0 - 0,0 ) + 0,0 = 20094,0 мг/л 



Сульфаттар С(ШРТ) = 66,98 * ( 100,0 - 15,5 ) + 15,5 = 5675,3 мг/л 

Сынап С(ШРТ) = 66,98 *(0,00001 - 0,0000 ) + 0,0000 = 0,00067 мг/л 

Селен С(ШРТ*) = 0,0016* (1 + 0,8 * 16 /0,194) + 0,0 = 0,107 мг/л 

Марганец С(ШРТ)= 0,01 мг/л 

 

 Ескертпе: мыс, селен, теллура үшін бақылау жармасындағы су 

айдынының суына қойылатын нормативтік талап табиғи, табиғи аяға өсу болып 

табылатындықтан, мыс бойынша есеп өлшенген заттарға ұқсас жүргізілді. 

Мырыш, темір, марганец үшін-фондық концентрация ШРК мәнінен асады. Жер 

үсті сулары үшін, осыған байланысты бұл зат үшін С(ШРТ) шамасы 

есептелмейді, ал ШРК деңгейінде қабылданады.  

6 — кесте - №3 шығару бойынша шекті жол берілетін төгіндіні есептеу 

ШРТ (г/сағ) = q * Сшрт 

 

№3 шығару бойынша шекті 

жол берілетін төгіндіні (ШРТ) 

(ж/сағ) есептеу: 

ШРТ 

мәні 

 

№3 шығару бойынша шекті 

жол берілетін төгіндіні (ШРТ) 

(т/жыл) есептеу: 

ШРТ 

 мәні 

ШРТ (өлш.зат) 18788 ШРТ (өлш.зат) 75,15 

ШРТ (қорғасын)  21 ШРТ (қорғасын) 0,08 

ШРТ (мырыш) 7 ШРТ (мырыш) 0,03 

ШРТ (кадмий) 18,9 ШРТ (кадмий) 0,08 

ШРТ (темір) 70 ШРТ (темір) 0,28 

ШРТ (күшән)  2345 ШРТ (күшән) 9,38 

ШРТ (мыс) 49 ШРТ (мыс) 0,2 

ШРТ (кальций) 7520380 ШРТ (кальций) 30081,52 

ШРТ (мұнай өнімдері) 1421 ШРТ (мұнай өнімдері) 5,68 

ШРТ (хлоридтер) 14065800 ШРТ (хлоридтер) 56263,2 

ШРТ (сульфаттар)  3972710 ШРТ (сульфаттар)  15890,84 

ШРТ (сынап)  0,47 ШРТ (сынап)  0 

ШРТ (селен) 74,9 ШРТ (селен) 0,3 

ШРТ (марганец)  7 ШРТ (марганец)  0,03 

ШРТ (теллур)  131,6 ШРТ (теллур)  0,53 

 

 

 

 

 

 

 

32 



7 – кесте - №3 шығару бойынша шекті жол берілетін төгіндінің (ШРТ) есептік 

мәндері: 
 

Ластаушы 

заттардың 

атауы 

Сарқынды 

сулардың есептік 

шоғырлануы 

Сарқынды сулардың шығыны Төгінді Қайтару режимі 

м3/сағ м3/жыл г/сағ т/жыл 

Өлшенген заттар 26,84 700,0 

 

2800,0* 18788 75,15 Тәулігіне 24 сағат, 

жылына 365 күн 
Қорғасын  0,03 21 0,08 

Мырыш  0,01 7 0,03 

Кадмий  0,03 18,9 0,08 

Темір  0,1 70 0,28 

Күшән 3,35 2345 9,38 

Мыс  0,07 49 0,2 

Кальций  10743,4 7520380 30081,52 

Мұнай өнімдері 2,03 1421 5,68 

Хлоридтер 20094 14065800 56263,2 

Сульфаттар 5675,3 3972710 15890,84 

Сынап 0 0,47 0 

Селен  0,11 74,9 0,3 

Марганец  0,01 7 0,03 

Теллур  0,19 131,6 0,53 

 

Ластаушы заттардың ШРТ есептеу нәтижелерін талдау 

  Шекті рұқсат етілетін төгінділердің (ШРТ) нормативтерін есептеу су 

объектісіне ағынды суларды  жіберу үшін (№3) орындалады:  15 нормаланатын 

көрсеткіштер бойынша: өлшенген заттар, қорғасын, мырыш, кадмий, жалпы 

темір, күшән, мыс, кальций, мұнай өнімдері, хлоридтер, сульфаттар, сынап, 

селен, марганец, теллур. 

     Есептеу нәтижелерін талдау: 

 нормаланатын көрсеткіштер бойынша: өлшенген заттар, қорғасын, 

мырыш, кадмий, жалпы темір, күшән, мыс, кальций, мұнай өнімдері, 

хлоридтер, сульфаттар, сынап, селен, марганец, теллур - жобалық 

шоғырлану есептік көрсеткіштерінен аспайды. Осы заттар бойынша 

жобалық шоғырлану деңгейінде шекті рұқсат етілетін төгінділердің 

(ШРТ) нормативтерін белгілеу ұсынылады.  

 нормаланатын көрсеткіштер бойынша: мырыш және марганец – жобалық 

шоғырлану есептік көрсеткіш деңгейінде болады, осыған байланысты 

осы заттар бойынша жобалық шоғырлану деңгейінде шекті рұқсат 

етілетін төгінділердің (ШРТ) нормативтерін белгілеу ұсынылады. 
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8 – кесте - №3 шығару үшін ағынды суларда - ластаушы заттардың есептік, 

жобалық шоғырлануы және ШРТ есептік мәндері: 
 

Көрсеткіш 

атауы 

Фондық, мг/л ШРК, мг/л Төгіндіге жол 

берілетін 

есептік 

концентрация, 

С(шрт) мг/л 

Ағынды 

сулардағы 

ластаушы 

заттардың 

жобалық 

шоғырлануы, 

С(шрт), мг/л 

2019 жылдан 

бастап 

нормалауға 

қабылданған 

С(шрт), мг/л 

Өлшенген заттар 10,1 10,35 (фон+0,25) 26,84 7,5 7,5 

Қорғасын 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 

Мырыш  0,06 0,01  0,01 0,01 0,01 

Кадмий  0,01 0 0,03 0 0 

Темір 0,48 0,1  0,1 0,07 0,07 

Күшән 0 0,05 3,35 0,02 0,02 

Мыс 0 0,0036 

(фон+0,001)  

0,07 0,01 0,01 

Кальций  19,9 180 10743,4 100 100 

 

9 – кесте - 2019-2028 ж. ж. кезеңіне №3 шығарылымнан ағынды сулармен келіп 

түсетін ластаушы заттардың шекті жол берілетін төгінділерінің (ШРТ) 

нормативтері: 

 
Шығ

арыл

ым 

нөмір

і 

Көрсеткіштер 

атауы 

Қолданыстағы ереже (2017-2018/2019 ж. арналған 

нормативтер, 29.09.2014 ж. №KZ72VCY00015860 ГЭ 

қорытындысы) 

2019-2028 ж. ж. перспективаға ластаушы 

заттардың төгінділерінің нормативтері, г/С және 

төгінділердің лимиттері, т/жыл 

ШРТ  

жыл 

жетістік

тері 
Сарқынды 

сулардың 

шығыны 

Шығарылы

мдағы 

шоғырлану, 

мг/дм3 

Тастанды Сарқынды 

сулардың 

шығыны 

Шығарыл

ымдағы 

шоғырлан

у, мг/дм3 

Тастанды 

м3/сағ мың.м

3/жыл 
г/сағ т/жыл м3/сағ мың.м3/

жыл 
г/сағ т/жыл 

№3 Өлшенген 

заттар 

770 2800 12 9240 33,6 700 2800 7,5 5250 21 2019 

Қорғасын 0,03 19,25 0,07 0,02 14 0,06 2019 

Мырыш 0,11/0,01  84,7/7,7 0,308/0,028 0,01  7 0,03 2019 

Кадмий 0,006/0,0  01 

4,62/0,77 

0,017/0,002

8 
0 0,7 0 2019 

Темір 0,1 77 0,28 0,07 49 0,2 2019 

Күшән 0,03 23,1 0,08 0,02 14 0,06 2019 

Мыс 0,01 4,62 0,02 0,01 4,2 0,02 2019 

Кальций 115 88550 322 100 70000 280 2019 



Мұнай 

өнімдері 
0,05 38,5 0,14 0,05 35 0,14 2019 

Хлоридтер 0 154000 560 150 105000 420 2019 

Сульфаттар 295 227150 826 230 161000 644 2019 

Сынап 0,0002/0,0000

1  

0,154/0,00

77 

0,00056/0,0

00028 
0 0,14 0 2019 

Селен 0 2 0,01 0 1,82 0,01 2019 

Марганец 0,02/0,01  15,4 0,06 0,01 7 0,03 2019 

Теллур 0 1,54 0,01 0 1,4 0,01 2019 

 Барлығы: 770 2800 - 479210,88

6/479122,1

897 

1742,58544/ 

1742,26270

8 

700 2800 487,69 341384,2

6 

1365,54  

 
       

 

3.5. Сарқынды сулар нәтижелерін талдау 

2014-2016 ж. кезеңінде 2-ТП (сушар) статистикалық есептілік деректері 

және тазарту құрылыстарындағы тазарту нәтижелері, жүргізілген тәжірибелік-

өнеркәсіптік сынақтар, сондай-ақ жобаланатын толық тазалау технологиясын 

әзірлеушілердің деректері бойынша жүргізілген №3 шығарылымда (ӨМК 

өнеркәсіптік алаңынан сарқынды суларды ағызу орны) мыналарды көрсетеді: 

      - №3 шығарылымда мырыш, кадмий, марганец бойынша белгіленген 

нормативтерге қол жеткізу сарқынды суларды тек жұмыс істеп тұрған тазарту 

құрылыстарының тұндырғыштарынан кейін ("ағызу камерасынан" кейін), 

кейіннен сарқынды суларды жобаланатын жаңа жобаланатын құбыржолдары 

бойынша тікелей "таза су резервуарынан" №3 шығарылымға бөліп шығару 

кезінде мүмкін болады. (Ескертпе: қазіргі уақытта №3 шығарылым арқылы 

өнеркәсіп алаңынан сарқынды суларды ағызу су айналымы жүйесінен судың бір 

бөлігін бұру жолымен жүзеге асырылады.) №3 шығарылымда ластаушы 

заттардың рұқсат етілген шоғырлануының асып кету тәуекелін болдырмау үшін 

№3 шығарылымға "таза су резервуарынан" суды бұру үшін құбырдың 

ысырмасымен жабу көзделеді. Электр жетегімен жарақталған қосымша 

тазартылған сарқынды суларды беру құбырындағы бекітпе жабылады және су 

жұмыс істеп тұрған тазарту құрылыстарына қайтарылады, тазалау әкті сүт пен 

флокулянттың көмегімен жобаланатын құрылыстарға (сорбциялық сүзгілерге) 

кіре берістегі заттардың қажетті шоғырлануына дейін бейтараптандыру 

станциясында қолданыстағы схема бойынша қайта жүргізіледі. 

         - сарқынды сулардағы сынаптың өте төмен концентрациясына байланысты 

(сынаптың концентрациясын талдаудың әртүрлі әдістерімен анықтау 

(≥,0001мг/л) оны тазарту тиімділігін 0,00001 мг / л дейін  анықтау мүмкін емес. 

Сондай-ақ, әлемдік тәжірибе негізінде (ақпараттық материалдарға шолу) 0,000 

Х мг/л 0,0000 Х мг/л концентрациясы кезінде сарқынды суларды тазарту 

тиімділігі іс жүзінде жоқ екендігі анықталды. Бұдан басқа, ШРТ есебімен  
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шығарылуға рұқсат етілген сынап мөлшері Үлбі өзеніне 0,00067 мг/л тең теріс 

әсер етпейтіндігі  расталды. Осылайша, рұқсат етілген төгіндіге 0,0002 мг/л тең 

жобаланатын тазарту құрылыстарында тазартқанға дейін және одан кейін 

сынаптың нақты ықтимал концентрациясы қабылданды, бұл норматив белгілеу 

үшін ШРТ есебі бойынша анықталған сынап концентрациясына қарағанда 3,4 

есе аз. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

        Дипломдық жұмыста түсті металлургия кәсіпорындарына қысқаша 

сипаттама берілген. 

       Екінші бөлімде "Қазмырыш" ЖШС өндірістік сарқынды суларының 

пайда болу схемасы, олардың сапалық және сандық сипаттамалары 

сипатталған. Ауыр металл иондары бар өндірістік ағынды суларды тазартудың 

қолданыстағы әдістерінің қысқаша сипаттамасы және талдауы келтірілген. 

Қорғасын,мырыш  және мыс зауыттарының өндірістік сарқынды суларының 

сипаттамасы берілген. Өндірістегі сарқынды суларды ластаушы көздер 

анықталды.  Тазалау құрылыстарының қолданыстағы кешенінің сипаттамасы 

келтірілген.  

       Үшінші бөлімде "Қазмырыш" ЖШС ӨМК сарқынды суларын тазалауға 

арналған құрылыстарды "жаңарту " жобасын іске асыру Үлбі өзеніне төгілетін 

сулардың құрамын 21,62% төмендетуге мүмкіндік береді.  Ластаушы заттардың 

сомасы бойынша  төгінділерінің төмендеуі жылына 376,725668 т. болады. 

Қосымша тазарту қондырғысын пайдалануға беру ӨМК өндірістік сарқынды 

суларында ластаушы заттардың төгінділерінің шоғырлануын төмендетеді және 

Үлбі өзенінің сапалы жағдайын жақсартады. 
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