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WAYS OF PROCESSING OF PRODUCTIVE WASTES 
 

Abstract. Ecological provision in Mangystau area. This area recognized "ecologically dirty" as in area there 
are many productions. Due to the lack of technology solutions water, the soil, the air basin are polluted. Therefore 
for the problem resolution of area pollution sources, types of waste, ways of conversion and utilization of production 
waste are given in work. 

In work ways of a pereabotka of production waste are considered (platmassa, rubbers, oil waste). With use of 
foreign practice, namely, Germany and according to the program of "Green" economy development of ways of 
management of conversion of production waste, recommendations about construction of the ground which conforms 
to all standards are also provided. The transition to the program calculated for 2030-2050 to "Proizvodsvenny revo-
lution" is given. 

Keywords: Mangystau Region, production waste, oil waste, ground, new technologies, conversion, 
minimilization of waste. 
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ӨНДІРІС ҚАЛДЫҚТАРДЫ ӨНДЕУ ЖОЛДАРЫ 
 

Аннотация. Маңғыстау облысы бойынша экологиялық жағдай өте қиын. Облыс экономикасының «эко-
логия жағынан лас» өндірістері бар болғандықтан, табиғат қорғау қондырғыларының жетіспеушілігінен, та-
биғи ресурстардың кешенді қолданылуы жөнінен технологиялық шешімдердің жоқтығынан облыстың су, 
жер ресурстарының, өндірістік аудандардың ауа бассейінің ластануының өте жоғары деңгейіне жəне кейбір 
территориялардың деградациясына əкеліп соқты. Осының салдарынан осы облысқа қатысты қалдық шығару 
көздері, қалдық түрлері, қайта өңдеу жолдары мен кəдеге жарамды қалдықтар жағдайы қарастырылған. 

Өндірістік қалдықтарды (платмасса, резіңке,мұнай қалдықтарын) қайта өңдеу үрдістері көрсетілген. 
Шет ел, нақтырақ, Германия үлгісімен полигонға қойылатын талаптардың барлығын ескере отырып, «Жасыл» 
экономика қағидаттарына сəйкес өнеркəсіптік қалдықтарды басқару жүйесін жетілдіру. 2030-2050 жылғы 
«өнеркəсіптік революция» бағдарламасына көшуі көрсетілген. 

Түйін сөздер: Манғыстау облысы, өндіріс қалдықтары, мұнай қалдықтары, полигон, жаңа техноло-
гиялар, қайта өңдеу, қалдықтарды минимизациялау. 

 
Кіріспе. Бүгінгі күні Қазақстанда көптеген бағалы ресурс ретіндегі өнеркəсіптік қалдықтар 

(70%-ға жуық) полигондарда орналасқан. Ал қалған қалдықтар бөлігі көбінесе сол өнеркəсіпте 
қолданылса, тек біраз бөлігі ғана қалдықтарды қайта өңдеудегі өндірістік қуатты маманданды-
рылған,жоғары өндіріс орындарына жіберіледі. Қазіргі кезеңдегі ғылым мен техниканың даму 
деңгейіне сəйкес əбден жетілдірілген технологияның жоқтығына байланысты оларды өңдеп, құнды 
өнімдер алу əзірше жолға қойылмаған, сондықтан бұларды сақтауға, жоюға, тасуға, көмуге, зияң-
сыз түрге айналдыруға көптеген қаражат, энергия, уақыт жұмсалып отыр. Қалдықтарды қайта 
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ылды. Жерін
лысымен, ш
ында Каспий

 ауылдық о
ды. 
ның аумақты
ын мұнай-га
ның бірі [1]. 

  16 млн.

               

ы мұнай өндіру
 

Олар «Өзен
нерлік қоғам

 

мұнай-газ өнерк
 

ірі кен оры
(50%) жуы
с», «Солтүс
жетететінін 

        1992

тан 

дігі, қолдан
дықтар да ос
тардың жин
ы. Маңғыста
айдалану қар
йында құры
ау облысыны
нің аумағы 1
шығысында А
й арқылы Ə
округ, 55 елд

ы көлемін ай
аз өнеркəсіб

 

т 

   11.4 мл

удегі жылдық к

нмұнайгаз» 
мы, «Қалам

кəсіптерінің ке

ындарын «Ө
қ, Жетібай к
стік Бұзашы»
көріп отырм

50%

2 ж.       19

нбалы техн
сыған сай бо
нақталуы бо
ау облысынд
растырылған
ылды. Бұл уа
ың құрамын
165,7 мың к
Ақтөбе облы
Əзірбайжан, 
ді мекеннен

ймақтарда ө
бі болып таб

лн.т 

көрсеткіш (млн

АҚ, мұнайг
мқас» жəне «

ен орындарын

Өзенмұнайга
кен орныны
» акционерл
мыз [6]. 

"Өзенм

Жетібай

"Қараж
Бұзашы

993 ж .     

нологиялард
олып келеді.
ойынша бес
да ірі өнерк
н.  
ақытта айма
нда болды, 
км, солтүсті
ысымен, Оң
Ресей респ
н құралады. 

өндірілетін 
былады. Мұн

н.тонна) 

газ конденса
«Қаражамба

ның қоры 

аз» акционе
ың қоры 150
лік қоғамын

мұнайгаз" АҚ

й кен орны

жамбас","Солт
ы","Қаламқас

        

дың төмен 
. 
с облысты 
кəсіпорын-

ақ Атырау 
1990 жыл-
ігінде Кас-
ңтүстігінде 
публикасы-
Қала тұр-

өнеркəсіп-
най өндіру 

атты Жеті-
ас» акцио-

 

ерлік қоға-
 млн. Тон-
ның жалпы 

түстік 
" АҚ
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лы 45,7%-ды
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• Алдын 

• Ұсақтау

• Шаю жə

• Түрі бой

• Кептіру

• Конфек

• Бұйымғ

                     

орындарына
қорлармен б
ысы бойынш
ндірістері ба
тардың кеш
жер ресурста
əне кейбір те
көлемін аза
дықтарды қа
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ысының та
лдықтарын қ
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яғни резең
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кəсібінде, кө

қайта өңдеу 
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ктеу
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інен технол
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йта өңдеу те
ағы шикізат 
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ілді пайдала
улау əдісі де
негізінен мұ
ындарда қал
өзімді кірпіш
МӨЗ-да орна
000 м кварц
е халық шар

ы жүзеге асу

грарных наук

марганец, 

номикасыны
арының жет
ешімдердің 
інің ластану
ты. 
лын кері қа
негізгі принц
не өлшеу пр

меттері бой
ылы 26,1%-д

еректігі тек 
мөлшерде 

дергі жасайд
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ехника-экон
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е қолданыла
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руашылығын

уда, яғни қал

к. № 2. 2017 
 

фосфорит, 
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тіспеушілі-
жоқтығы-
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Маңғыстау 
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данылады.  
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2. Энергет

3. Химиял

4. Коммун
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лық өндірісінің

налдық қалдық
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ық коэффиц
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ықаралық эк
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ой Академии 
 

ыстау облысын

Маңғыстау обл

лдықтардың ат

рісінің қалдық

ің қалдықтары
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ехникалық-э
инвестициял
у негізінде қ
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тік қалдықтард

ша өндірістік қа

ану %) 

%) 

) 

ар бойынша
н салыстыр
ика өндірісі

64 мың тонн
ды толық п
ар əкеледі. Ө
нда болса, о
с болып табы
і өндіріс қа
5]. 
негізделе о
иялық қауіп
н Германиян

ы басқару бо
тардың пайд
йкестендіру
деу орынды
экономикал
ларды анық
қалдықтарды
микалық ж

жалпы 
ндірістік 
қалдық-
тар

73,9%

а

ө

тан 

дың салыстыру

алдықтарды па

1.01.13 күн

200,8870931

74,4218631(3

4,3791(2,2%)

0(0%) 

0(0%) 

113,84545(56

а пайдалану 
ғанда 2014 
і 3,7983 мың
аға (23,48%
пайдаланбау
Өндіріс сала
ндай өндірі
ылады. 
алдықтарын 

тырып, ласт
псіз пайдала
ны салысты

ойынша ұсы
далы құрам
у. 
ылығын айқы
лық сауална
қтау.Одан əр
ы 100 пайыз
əне экологи

қайта 
өңделген

45,7%

2014 жы

у (2013, 2014 ж

айдалану көлем

нгі жағдай 

7,05%) 

,7%) 

көлемі көр
жылы 52,3
ң тоннаға (1

%-ға) азайған
у қоғамға ж
асы бойынш
іс аз қалдық

толық пайд

тануды болд
ану, қолда б
ра отыра, м

ныс: 
мын анықта

ындау үшін
ама жүргізу
рі өңдеу жəн
з сақтау үші
иялық əсері

ылғы көрсет

жылдар бойынш

мі 

1.01.14 күнг

191,68676 

126,806797(66

0,5808(0,30%)

0(0%) 

0(0%) 

63,67981(33,2

сетілген. М
3849339 мы
1,9%-ға) аза
ндығы көрсе
жəне табиға
ша шартты т
қты қатарын

даланып, өн

дырмау, қал
бар ең жақсы
мынадай тұж

ау жəне эко

н қалдықтар
, сондай-ақ 
не қажетті қ
ін тиісті ынт
і басымдық

ткіш бойынш

 

ша) 

гі жағдай 

6,15%) 

) 

22%) 

Мұнай жəне 
ың тоннаға 
айған жəне 
етілген. 
атқа əлеу-
түрде, қал-
на жатады, 

ндірістерді 

лдықтарды 
ы техноло-
жырымдам 

ологиялық 

 деректер-
стандарт-
қаржылан-
таландыру 
қтарын ба-

жалпы 
өндіріс-
тік қал-
дықтар
54,3%

ша 
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5-сурет – Германия мен Маңғыстау облысын салыстыру 

 
– «Жасыл» экономика қағидаттарына сəйкес өнеркəсіптік қалдықтарды басқару жүйесін же-

тілдіру. 2030-2050 жылғы «өнеркəсіптік революция» бағдарламасына көшу.  
– Өнеркəсіптік қалдықтарды минимизациялау бағадрламасын жасау жəне жүзеге асыру. Қор-

шаған ортаны қорғау шараларының негізі болатын қалдықтарды минимизациялау бағдарламасын 
жасау үшін кəсіпорындардағы қоршаған ортаны қорғау бойынша саясатын қайта қарастырып, оған 
қоршаған орта күйін жақсартудың маңызына механизмі болып табылатын қалдықтарды миними-
зациялауды енгізу керек. Өнеркəсіптегі қалдықтарды минимизациялау бағдарламасын қалыптас-
тырудың негізгі мақсаттары: 

- жаңа техникаларды жəне алдыңғы технологияларды енгізу; 
- бар техникиларды жəне технологияларды жетілдіру; 
- негізгі өндірістік процесті тиімді ұйымдастыру; 
- кəсіпорында қалдықтарды басқарудың автоматтандырылған жүйесін жасау; 
- аз қалдықты жəне өндірістік кешендерді құру. 
Өнеркəсіптегі қалдықтарды минимизациялау тиімділігінің жалпы формуласы экологиялық-

экономикалық тиімділік категориясынан сапалық мазмұнын аша отырып, төмендегідей түрге ие 
болу керек. 

Санитарлық жəне экологиялық талаптарға сай өңделмейтін өнеркəсіптік қалдықтарға арналған 
қазіргі заманғы полигондар салу (6-сурет). Полигон техникалық жəне өндірістік аумаққа бөліну 
керек. Оның жалпы аумағына келетін болсақ: 

ұзындығы – 60 м 
ені – 12 м 
тереңдігі – 4 м 
бөлмелер саны – 8-17 
шшкі бөлмелердің көлемі – 314 м3 
карта көлемі – 2512 м3 
Сонымен қатар полигонда, бақылау-өткізу пунктті, санитарлық қызметтерді өңдейтін бөлім, 

жеке қорғану құралдарының элементтін сақтайтын жəне арнайы жұмыстарды даярлайтын, 
техникалық қызмет көрсету бөлімдері болу керек. 

ҚР-да Манғыстау облысы бойыша өнеркəсіп қалдықтарын басқаруды жəне ол қалдықтардың 
түзілуі мен пайда болуына сипаттама беріп өттік. Манғыстау облысы бойынша өнеркəсіпорында-
рына бағалап талдай отыра ұсыныстар енгіздік. Жыл сайын елімізде  қалдықтардың  түрлі  өндіріс- 

24,3%
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6-сурет – Экополигон 
 

терінде, тіпті қарапайым тұрмыста, шаруашылық істерде, шығып жатқан қалдықтардың көп екенін 
анықтадық. Қалдық түрлері əр аймақ бойынша, өндірілген өндірістер бойынша əрі аумақтағы бел-
гілі бір өнеркəсіптің жақсы дамығанына байланысты қалдық мөлшерінің қөп болуымен айқын-
далады. 

Қалдықтарды минимизациялау процесінің қажеттілігі қоршаған ортаның ластануына алып 
келетін қалдықтардың түзілу көлемінің көбеюінінен табиғи ресурстарды тиімді пайдаланудың 
деңгейінен туып отыр. Қалдықтарды минимизациялау тұжырымдамасының негізін қалдықтарды 
түзілу көздерінде қысқарту болып табылатын, аз қалдықты жəне қалдықсыз технологияларды 
енгізу процестерін реттеу қажеттілігін құрайды.  

Қалдықтарды минимизациялау процесін енгізу үшін қаражат көздері мыналар болып табы-
лады: ластаушы-кəсіпорын, қоршаған ортаны қорғау қоры, бюджет қаражат құралдары. Қалдық-
тарды минимизациялау бағдарламасын енгізуді ынталандыру механизмі жұмыс істеулерді ішкі 
жəне сыртқы мотивациялау түрлерін дамытуды көздейді. 
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ПУТИ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТХОДОВ 
 

Аннотация. Экологическое положение в Маңғыстауской области. Эту область признали «экологически 
грязным», так как в области находятся много производств. Из-за отсутствия технологических решений за-
грязнены вода, почва, воздушный бассейн. Поэтому для решения проблем области в работе приведены 
источники загрязнения, виды отходов, пути переработки и утилизации производственных отходов. 

В работе рассмотрены пути переаботки производственных отходов (платмассы, резины, отходов неф-
ти). С использованием зарубежной практики, а именно, Германии и в соответствии с программой «Зеленой» 
экономики развитие путей управления переработки производственных отходов, и приведены рекомендации 
по постройке полигона, который соответсвует всем стандартам. Приведен переход к программе, расчитан-
ный на 2030–2050 гг. к «Производсвенной революции».  

Ключевые слова: Мангистауская область, производственные отходы, нефтяные отходы, полигон, но-
вые технологии, переработка, минимилизация отходов. 
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