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Биосфераның техносфераға айналуы қоршаған ортаның әлеуметтік экологиялық 

дағдарысқа ұшырауы әкеліп соқтырады да, ол өндіріс орындарының табиғат компоненттері 

– атмосфераны, су көздерін және жер қыртысын үлкен мөлшерде ластануымен түсінді-

ріледі. Осыған байланысты бұл Алматы қаласындағы “Казферросталь” өндірісінен атмосфе-

раға лақтырылатын газ шығарындыларының бұл өндіріс ауданына жақын қашықтықта аға-

тын “Кіші Алматы” өзеніне тигізетін әсері зерттелген. Зерттеу нәтижесінде аталмыш 

табиғи су көзінің үлкен мөлшерде темір иондарымен ластанатындығы анықталған. “Кіші 

Алматы” өзенінің темірмен ластануы 7,2 есеге өскендігі анықталды. 

 

Негізгі сӛздер: атмосфера, экожҥйе, компонент, инверсия, топырақ. 
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Превращение биосферы в техносферу объясняется появлением глобальных экологичес-

ких кризисов, возникновение которых объясняется антропогенными факторами – загрязне-

нием в больших масштабах компонентов окружающей среды – атмосферы, природных ис-

точников вод и земельных ресурсов промышленными отходами. Приведены результаты 

исследования по выявлению влияния выбросов производства “Казферросталь”, расположен-

ного в г. Алматы, в близлежащую речную воду Малая Алма-Ата. В результате проведенных 

работ установлено влияние промышленных выбросов на загрязнение природных водных 

источников ионами железа, что приводит к уменьшению кислорода. 

 

Ключевые слова: атмосфера, экосистема, компонент, инверсия, почва. 

 

DETERMINATION OF THE INFLUENCE OF GAS-DUST EMISSIONS PRODUCED BY 
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Transformation of the Biosphere to Technospere is explained with reason of anthropogenic 

factors that is to say by ecological crisis and which can be considered that the pollution of environment 

are carried out with the industrial wastes. On this diploma work is observed the pollution of natural 

natural resouvce of water by industrial emissions of “Kazpherrostal” which is located in Almaty city. On 
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this research diploma work is presented the results of researches that  in reason of industrial production 

is polluted the river “Big Almaty” by ferrous ions that leads to decreasing of oxygen. 
 

Key words: atmosphere, ecosystem, component, inversion, soil. 

 

Кіріспе  

Қала экожүйеcі адамның колымен жа-

салған жасанды экологиялық жүйе болып та-

былады да, оның табиғи жүйеден ерекшелігі 

жер телімінің аз ғана қала аумағында адам-

дардың тығыз орналасуымен түсіндіріледі. 

Осының салдарынан қала маңындағы қорша-

ған орта компоненттері атмосфераcына, су 

кӛздеріне және жердің құнарлы қабатына – 

топырақ экологиясына кері әсердегі салмақ 

түседі. Оған қоса, қалалардағы үлкен ғима-

раттар атмосфераның жерге жақын қабатын-

дағы ауа ағынына тосқауыл болатындай әсе-

рін тигізіп, инверсиялық құбылыстар туғызуы 

себебінен, атмосфераның ластануын ұлғай-

тып, табиғи су кӛздерінің және топырақтың 

артық мӛлшерде ӛндіріс қалдықтарымен лас-

тануына әкеліп соқтырады [1]. Кәсіпорындар 

тарапынан атмосфераға тасталынатын зиянды 

заттардың әсерінен ауа температурасы қа-

лыпты жағдайдан артық мӛлшерде жылынып, 

ол климаттың жылынуы сияқты әлемдік эко-

логиялық дағдарысқа әкеліп соқтырады.  

Алматы қаласында орналасқан ―Каз-

ферросталь‖ ӛндірісі металл бұйымдар шыға-

ратындықтан, ӛндіріс жұмысы барысында 

қоршаған ортаның ластануына басқа кәсіп-

орындармен бірге үлкен мӛлшерде ӛз үлесін 

қосады. Осыған байланысты бұл жұмыста 

―Казферросталь‖ ӛндірісінен ауаға лақтыры-

латын газ-шаң қоспасының әсерінен бұл 

ӛндірісінен аумағынан 597метр қашықтықта 

ағып жатқан ―Кіші Алматы‖ ӛзеніне тигізетін 

әсері қарастырылған [2].  

Табиғи су кӛздері экожүйесінің эколо-

гиялық тепе-теңдігі сақталуы үшін оларға 

кӛптеген түрлі санитарлы-гигиеналық талап-

тар қойылып, солардың бірі судағы оттегіні 

химиялық пайдалану (ОХП) деп аталынады 

[3]. Су кӛздеріне қойылатын мұндай талап су-

да еріген оттегі деңгейінің белгілі бір талап-

тан тӛмендемеуіне негізделген. Себебі судағы 

оттегі талаптан тӛмендеген жағдайда суда 

ӛмір сүретін ағзалардың ӛміріне қауіп тӛне 

бастайды. Осыған байланысты егер су кӛздері 

темірмен ластанатын болса онда темірдің 

тотығуына байланысты суда еріген оттегі азая 

бастайды. Осы тұрғыдан бұл жұмыста Кіші 

Алматы ӛзенінің темірмен ластану кӛрсеткіші 

зерттелген. 

Зерттеу әдістері және нысандары 

Бұл кестеде анализ жасалып отырған 

стандарт ерітіндінің мӛлшері 0,005 мг/л бол-

ғанда ерітінді түсінің солғынданғандығы 

байқалады. 

 

Кесте 1 - Стандарт ерітіндінің мӛлшері 

 

Мг/л Бӛлім 1 Бӛлім 2 Бӛлім 3 Орташа 

0 0 0 0 0 

0,5 0,005 0,005 0,005 0,005 

0,10 0,035 0,035 0,040 0,037 

0,20 0,065 0,065 0,060 0,063 

0,30 0,100 0,105 0,100 0,102 

0,40 0,125 0,135 0,130 0,130 

0,50 0,160 0,165 0,160 0,162 

 

Жоғарыдағы 1-кестені пайдалану арқы-

лы оптикалық тығыздық кӛрсеткіш мӛлшерін 

анықтауға қажетті калибрленген график тұр-

ғызылады (сурет 1). Бұл графиктен кӛрініп 

тұрғандай, 005 мг/л нүктесінен басқа нүкте-

лердің барлығы бір түзудің бойында жатуына 

байланысты бұл калибрлейтін зерттеу нәти-

жесінің ковариациясы бір-біріне тығыз орна-

ласқандығын кӛрсетеді. Бұл факт Бугер –

Ламберт – Бер заңының орындалғандығын 

байқатып, тәжірибе бойынша алынған ка-

либрлейтін сызықты ерітіндіден немесе таби-

ғи ағын су кӛздерінен темірді анықтауға бола-

тындығын дәлелдейді. Айта кету керек, Бугер 

– Ламберт –Бер заңына сүйеніп, темірді ка-

либрлейтін графиктіте канализделінетін ері-

тінді немесе су кӛздерінде темірдің мӛлшері 

0,3 мг/л – ден аспаған жағдайда пайда-

ланылады.  
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Сурет 1 - Темірдің судағы мӛлшерін анықтауға арналған калибрлеу нұсқасы 

 

Нәтижелер және талқылау  

Табиғи су кӛздерінің қалдықтармен лас-

тануына байланысты экологиялық тепе-тең-

дікте болуының негізгі шарттарының біріне 

судағы оттегі мӛлшерінің қажетті шамадан 

кемімеуін қадағалау болып табылады және 

судағы оттегі мӛлшерінің кемуі - оттегіні хи-

миялық және биологиялық тұтынуға байла-

нысты болады. Оттегіні химиялық тұтынуға 

байланысты оған келіп түсетін темірдің отте-

гіні химиялық тұтыну судағы оттегінің, те-

мірдің оттегі арқылы тотығуымен түсіндірі-

леді. Сондықтан қоршаған ортаның ӛндірістің 

газ-шаң қалдықтарымен ластануын зерттеуде 

жақын маңдағы су кӛздерінің темірмен ласта-

нуын анықтау қажет. Бұл орайда кӛңіл ауда-

рарлық жайт – ол Алматы қаласында орна-

ласқан «Казферросталь» ӛндірісінің атосфера 

ауасына үлкен мӛлшерде темір қоспасы ара-

ласқан газ-шаң қалдықтарын тастауы. Тӛмен-

дегі 2-суретте аталмыш ӛндіріс пен оның 

жанынан ағып ӛтетін ―Кіші Алматы‖ ӛзенінің 

спутник арқылы алынған жалпы суреті 

кӛрсетілген. 

 

 
 

Сурет 2 - ―Казферросталь‖  ӛндірісі маңынан ӛтетін ―Кіші Алматы‖ ӛзенінің орналасу сызбасы. 

 

Судағы темір мӛлшерін фотокалори-

метрлік әдіспен анықтау үшін алдымен су-

дағы темірді калибрлеу графигін тұрғызу ке-

рек. Оптикалық анализ жүргізуде қолданыла-

тын стандарт ерітінділер уақыт ӛте келе ӛзі-

нің түсін жоғалтуы салдарынан приборды ка-

либрлейтін стандарт ерітінділердің түсін ӛз-

гертуі, зерттеу жұмысының химиялық кине-

тикасын зерттеу қажеттілігін туындатады. 

Осыған байланысты судағы темір кешенінің 

түзілуі  себебінен боялған су түсінің уақытқа 

байланысты ӛзгеру кинетикасы лаборатория-

лық эксперимент жүргізу арқылы зерттелді. 

Зерттеу нәтижесі 2-суретте кӛрсетілген. 

Зертханалық Экотест-2020 приборын 

судағы темір қоспасын анықтауға арналған 

арнайы калибрлеу жұмысы тӛрт бірдей стан-

дарт ерітінділерін анализдеу арқылы жаса-

лынды. Бұл мақсатта су кӛздерінде кездесетін 

екі- және үш валентті темірді жеке анықта-

май, темірдің судағы жалпы мӛлшерін анық-

тауға жүргізілетін талдау жұмыстарын қара-

пайым түрге келтіру мақсатында, судағы те-

мірдің барлық массасын үш валентті түрге 
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келтіру үшін приборды калибрлеуге пайдала-

нылатын стандарт ерітінділер және темірмен 

комплекс түзіп ерітіндіні күлгін түске бояй-

тын сульфасалицил қышқылы және гидропе-

рит реагенті қолданылды.  

 
Кесте 2 - Оптикалық талдаудың фотокалориметрлік калибрлеу мәліметтері 

 

Фотометрия 

Толқын ұзындығы 525 нм 

Тәжірибе жасалды 13.07.2017 

а=1,0067 b=0,0074 R^2=0,9255 

Қоспа ерітіндісі С, A 

Фон 0,0000 0,0000 

Ерітінді №1 0,0500 0,0304 

Ерітінді №2 0,1000 0,1238 

Ерітінді №3 0,2000 0,2458 

Ерітінді №4 0,3000 0,2841 

Жұмыстың аты Фотометрия 

Ӛлшеу түрі Темір ерітіндінің жарық сәулесін жұтуы 

Толқын ұзындығы 525 нм 

Бірлік концентрациясы mg/l 

Оператор Қалиева Б.Қ 

Ескерту: Судың темірмен ластануы ―ЭкоТест – 2020‖ 

фотокалориметрімен анықталды ―Кіші Алматы‖ ӛзенінің темірмен 

ластануын оптикалық анықтау 

 

«Казферросталь» ӛндірісі маңынан ӛте-

тін ―Кіші Алматы‖ ӛзенінің темірмен ластау 

кӛрсеткішін анықтау мақсатында аталмыш 

ӛзен суынан стандарт талабына сай сынама-

лар алынып, олардың құрамындағы темір қос-

палары әсері лабораториялық фотокалори-

метр приборында жоғарыда кӛрсетілген тал-

дау әдісімен анықталды. Тӛмендегі 3-кестеде 

ӛзен суындағы темірдің мӛлшерін анықтау 

нәтижелері келтірілген. 

Калибрлеу сызығын салу талданатын 

ерітіндінің оптикалық тығыздығын үш рет ӛл-

шеу арқылы орындалады. Талданатын ерітін-

ділердің оптикалық тығыздықтарын анықтау 

үшін сынамалар белгілі бір уақыт аралығында 

ауада оптикалық тығыздықтарын анықтау 

мақсатында сақталынған соң олар толқын 

ұзындығы 600 нм сәуле ағынында ұсталынды. 

Жүргізілген жұмыс нәтижелері 3-кестеде кӛр-

сетілген. λ=600 нм және 1×50 м. 

 
Кесте 3 - Ластанған және ауыз судың темірмен ластану кӛрсеткіштері 

 

Фотометрия 

Толқын ұзындығы 600 нм 

Тәжірибе жасалды 13.07.2017 

Қоспа ерітіндісі Атауы С, A 

Фон Фон 0,0000 0,0000 

Ерітінді №1 Ластанған су 0,0210 0,0285 

Толқын ұзындығы 400 нм 

Ерітінді №2 Ауыз су 0,0029 0,0103 

 

Алматы қаласындағы «Казферросталь» 

ӛндірісінде металл шикізаттарынан темір бұ-

йымдарын жасау барысында ӛндірісте шикі-

зат ретінде пайдаланылатын темір сынықтары 

электр доғалық пеште 2500˚С – тен астам 

температурада балқыту барысында атмосфера 

ауасына үлкен мӛлшерде шаң мен аэрозоль 

түрінде темір тасталынатындықтан, кесте - 3 

кӛрсетілгендей «Кіші Алматы» ӛзені суының 

темір иондарымен ластануы 0,0285 мг/л 

екендігі анықталды. Бұл зерттеу жұмысына 

сәйкес ауыз суындағы темір қоспасын фото-

колориметрлік анықтау ауыз суындағы темір 

мӛлшері 0,0029 мг/л екендігін кӛрсетті. Жүр-

гізілген зерттеу жұмысының нәтижелерін бір-

бірімен салыстыру арқылы «Казферросталь» 

ӛндірісі маңынан ағатын «Кіші Алматы» ӛзен 
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суы құрамы ауыз сумен салыстырғанда 7,2 

есеге темірмен ластанғандығын дәлелденді. 

Қорытынды 

1. Алматы қаласында орналасқан «Каз-

ферросталь» ӛндірісінің қоршаған ортаға әсе-

рі зерттелді; 

2.  «Казферросталь» ӛндірісі атмосфера 

ауасын газ-шаң қалдығы түрінде темір қоспа-

ларымен ластайтындығы себебінен ӛндіріс 

маңынан ағатын «Кіші Алматы» ӛзенінің те-

мірмен ластануы 7,2 есеге ӛскендігі анықталды; 

3. «Кіші Алматы» ӛзені оттегіні химия-

лық тұтыну тұрғысынан, экологиялық қауіпке 

ұшырайтындығы анықталды.  
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ПРИМЕНЕНИЕ «RED-OX» РЕАКЦИИ И РАЗНОСТИ ТЕМПЕРАТУР РАСТВОРА 

ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ 
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В зависимости от изменения разности температур в электродных пространствах оп-

ределены величины электродвижущей силы (ЭДС) и тока короткого замыкания (ТКЗ). При-

ведены величины формируемых электродвижущих сил и тока короткого замыкания в систе-

мах: Fe
2+

↔Fe
3+

;I
0
↔I,С6Н4(ОН)2↔С6Н4О2;Sn

+2
↔Sn

+4
;K3[Fe(CN)6]↔K4[Fe(CN)6]

.
3Н2О. Показа-

но, что при разности температур между электродными пространствами, равной 70
0
С меж-

ду графитовыми электродами формируется ЭДС величиной 61,5 мВ и ТКЗ – 0,04 мА и изуче-

но влияние конструкций электролиза.  

 

Ключевые слова: электродвижущая сила, ток короткого замыкания, электролиз, 

графитовые электроды, тепловая энергия. 
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Электрод кеңістіктеріндегі температура айырмашылығына байланысты электр қоз-

ғалтқыш күші (ЭҚҚ) және қысқа тұйықталу тогы (ҚТТ) анықталады. Электрқозғауыш 

күштерінің мәндері Fe
2 + 

↔Fe
3 +

, I
0
↔I

-
, C6H4 (OH)2↔C6H4O2, Sn

+ 2
↔Sn 

+ 4
, K3[Fe(CN)6] ↔ K4[Fe 

CN)6]3H2O. Графит электродтары арасындағы электродтық кеңістіктер арасындағы тем-

пературалық айырмашылық кезінде 61,5 мВ ЭҚҚ және 0,04 мА ҚТТ шамасы қалыптасып, 

электролиз конструкцияларының әсері зерттелген. 
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