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1 Зертханалық жұмыс №1. Сүзгілі жабдықтардың қасиеттерін 

зерттеу  

 

Жұмыстың мақсаты: әртүрлі сүзгілі жабдықтардың физикалық 

қасиеттерін зерттеу жұмыс мақсаты болып табылады. 
 

1.1 Теориялық мағлұматтар 

 

          1.1.1 Сүзгілеу әдісімен қалқыған бөлшектерден суды тазалау.  

          1.1.1.1 Сүзгілеу жабдықтары.  

Сүзгілеуші жабдықтарды сипаттайтын негізгі көрсеткіштер 

түйіршіліктік және беріктілік болып табылады. Сүзгілеу жабдықтарының 

түйіршіліктігін сүзгіні толтыру жұмысының технологиялық мүмкіндіктерін 

анықтайтын негізгі сипаттамасы болып табылады. Сүзгілеу жабдықтар 

бөлшектерінің шеткі өлшемдері туралы жай көрсеткіштері оның 

түйіршіліктігінің сипаттамасы үшін жеткіліксіз болады. Мысалы, егер 

берілген материалдың түйіршіліктің диаметрі 0,5-тен 1,0 мм-ге дейін берілген 

болса, онда мұндай сипаттамаларға әртүрлі қатынастары сәйкес келеді, 

осындай шеткі мәндерге дейін:  

- 5% дәндер диаметрі 0,5-тен 0,8 мм –ге дейін және 95% дәндер диаметрі 

0,8-ден 1,0  мм-ге дейін;  

- 95% дәндер диаметрі 0,5 –тен 0,6 мм –ге дейін және 5% дәндер 

диаметрі 0,6-дан 1,0 мм-ге дейін.  

Бірінші жабдық құрамы бойынша үлкен дәндерден, ал екінші 

толығымен ұсақ түйіршіліктіктерден тұрады. Сондықтан осы жабдықтармен 

толтырылған сүзгілердің жұмыстық сипаттамалары әртүрлі болады. 

Электрстансалардағы су дайындайтын қондырғылардың өнеркәсіптік 

сүзгілерін қолдану тәжірибесі негізінде сүзгілік жабдықтардағы дәндердің 

орташа диаметрін 0,6-0,8 мм шамасында; тозаң көрінгіш бөлшектерінің саны 

1,0%  салмағы бойынша; біркелкілі емес коэффициентін 2,0 деп ұсынуға 

болады.  

Сүзгілі жабдықтардың түйірөлшемдік сипаттамасынан басқа, оның 

негізгі көрсеткіштері механикалық және химиялық беріктік болып табылады. 

Механикалық беріктік сүзгілеу жабдықтарының тозуына кедергі жасайды, ол 

дегеніміз жуу кезінде дәндер бір-бірімен үйкелгенде, сонымен  қатар су 

температурасының тербелісі кезіндегі дәндердің жарылуы нәтижесінде 

жабдықтар ұсақталады және жуғыш сумен бірге ұсақ бөлшектердің шығып 

кетуі.  

Сүзгілеу жабдықтарының химиялық беріктігі жеке құрамалық дәндерді 

сумен еріту жолымен және олардың сумен химиялық әрекеттесуіне қарсы 

тұрады, соның нәтижесінде оның сапасы төмендейді.  

Электрстансалар мен өнеркәсіптік кәсіпорындарда кеңінен тараған 

сүзгілеу жабдықтары кварцты құм және ұнтақталған антрацит болып 

табылады. Кварцтың механикалық беріктігі антроциттің механикалық 
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беріктігінен жоғары. Бірақ та химиялық беріктік бойынша температура 

жоғары болған кезде сілтілік ортада кварц антрацитке сүзгідегі кремний 

қышқылының құрамын көбейтіп жолын береді. Меншікті салмағы кварц 

құмынан екі есе аз антроцит интенсивтікпен жуып, сонымен қатар су 

дайындау қондырғыларындағы өзіндік қажеттіліктерге су шығынын азайтады.  

 

1.1.1.2 Механикалық сүзгі арқылы суды сүзгілеу.  

Өңделген су сүзгілеу жабдықтарының тесіктері арқылы өткен кезде 

оның жеке ағыншалары лабиринтті кеуекті орта арқылы әртүрлі зигзаг тәрізді 

жолдар жасайды. Осы кезде су сол қозғалыстың кедергісінен өтіп кетеді, ол 

сүзгілеу жабдықтарының дәндер беттеріне судың үйкелуі нәтижесінде пайда 

болатын және тегеурін шығындар шамасымен сипатталады, ол метр немесе 

милиметр су бағаналарымен өлшенеді және былай белгіленеді: мм сын. бағ. 

немесе м. сын. бағ. Сондықтан сүзгілеу жабдықтарына келіп түсетін су 

қысымы сүзгідегі тегеурін шығынынан әлде қайда жоғары болуы керек.  

Механикалық сүзгідегі судың тегеуріндік шығыны оның жұмысының 

негізгі көрсеткіштері болып табылады. Бұл шама негізінде келесі факторларға 

байланысты анықталады және өзгереді:  

- сүзгілеу жабдықтарының түйірөлшемдік сипаттамасы;  

- сүзгілеу жабдықтарының қабат биіктіктері; 

          - сүзгілеу жылдамдығы;        

- сүзгілеу жабдықтарының ластану дәрежесі.  

Осы аталып өткен төрт фактордың алғашқы үш механикалық сүзгінің 

берілген және тұрақты факторлары болып табылады.  

Сондықтан осы факторлармен анықталатын сүзгідегі судың тегеурінді 

шығындар шамасы да анықталған және тұрақты болады. Ал сүзгілеу 

жабдықтарының ластану дәрежесіне ( 4-ші фактор) келетін болсақ, ол сүзгі 

жұмысымен қоса өседі және сүзгідегі судың тегеурін шығындарын өсіреді. 

Сонымен механикалық сүзгідегі судың тегеурін шығындарының шамасы екі 

бөлшектен тұрады:  

- тұрақты, сүзгілеу ортасы және сүзгілеу жылдамдығы арқылы 

анықталады және бастапқы тегеурін шығыны деп аталады, яғни, сүзгілеу 

жабдығы таза болған кезді айтады;  

- ауыспалы, ол сүзгіге келген судағы қалқыған заттардың сипаттамалар 

және концентрацияларымен анықталады.  

Механикалық сүзгідегі судың тегеурінді шығындар шамасы соңғы 

максималды болымды шамаға жеткенде немесе сүзгіден шыққан судың 

мөлдірлігі төмендеген кезде суды сүзгілеуді тоқтатады, содан кейін сүзгілеу 

жабдығы ұстап қалған қалған заттарды сүзгіні қайта тоқтатып сумен төмен 

жоғары қарай жуу жолы арқылы тазартады.  

 

1.2 Эксперименттік қондырғының сипаттамасы  

 

Эксперименттік қондырғының сұлбасы  1.1-суретте көрсетілген. 
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Бастапқы ерітінді күбісінде 1 мұғалімнің тапсырмасы бойынша 

зерттелетің су ерітіндісі дайындалады. Тапсырмаға байланысты 1, 2, 3-ші 

сатылы сүзгілерге зерттелетін сүзгілік жабдықтары бар картридждер 

орналастырылады. Сүзгілік жабдықтар жұмысының параметрлерін анықтау 

үшін әрбір сатыдан кейін сынамалау нүктелері қарастырылған.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – бастапқы ерітіндінің күбісі, 2 – сорғы, 3 – қалалық су өткізгішті су жолы бар 

жапқыш шүмек, 4 – күбіден бастапқы суды беру жолы бар жапқыш шүмек, 5 – 1-ші сатылы 

сүзгі, 6 – 2-ші сатылы сүзгі, 7 – 3-ші сатылы сүзгі, 8 – 1-ші сатыдан шыққандағы жапқыш 

шүмек, 9 – 2-ші сатыдан шығысындағы жапқыш шүмек, 10 –3-ші сатыдан шыққандағы 

жапқыш шүмек , 11, 12 – жапқыш шүмек,  13 – сүзгілеу қондырғысынан шығаберісіндегі 

жапқыш шүмек, 14 – 1-ші сатылы сынама алғыш шүмек, 15 – 2-ші сатылы сынама алғыш 

шүмек, 16 – 3-ші сатылы сынама алғыш шүмек, 17 – сүзгіленген судың багі, 18 – қаладан 

өтетін суды әкелу жолы  кезеңде 

1.1 сурет - Эксперименттік қондырғының сұлбасы 

 

Жұмыс екі кезенде орындалады.  

Бірінші кезеңде:  

а) мұғалімнен тапсырма алу: бастапқы ерітіндіні дайындау үшін қажетті 

параметрлерін; 

б) картридждерді зерттеген сүзгілеу жабдықтарымен толтыру және 

сүзгілеу қондырғылардың сатыларына сәйкес корпустарға орналастыру; 

в) зерттелетін сүзгілеу жабдықтарына байланысты берілген тұнықтық, 

кермектік және сілтілігі бар бастапқы ерітіндіні дайындау қажет. 

 

Екінші кезеңде жұмыс қондырғы жанында, көрсеткіштерді түсіру 

бойынша орындалады, ол үшін төмендегі жүргізілуі керек:  

а) сорғыны қосу, сүзгілерді сумен толтыру, бір уақытта ауалық арқылы 

әрбір сатыға кезек – кезек ауаны жіберу;  

15 

12 11 

8 9 10 

1 

2 
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4 

5 6 7 

13 
14 
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18 
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б) берілген уақыт аралығында немесе өткізілген су көлемі арқылы 

талдау сынамасы жүргізілуді; 

в) сүзгілеу жабдықтарын зерттеу кезінде: кварцты құм, гидроантроцит, 

полипропиленді орама – бастапқы және тәжірибеленген судың мөлдірлігі мен 

тұнықтығын анықтау  ( шрифт немесе крест бойынша);  

г) иониттерді зерттеу кезінде қосымшаларда келтірілген әдістемелер 

бойынша талдау сынамасында жалпы кермектік және жалпы сілтілікті 

анықтау.  

Бастапқы және зерттеуге алынған мәлімметтер нәтижелерін 1.1-кестеге 

енгіземіз 

 

1.1 кесте - Бастапқы және зерттеуге алынған мәлімметтер нәтижелері 

Жо
баст

 =            (мг-экв/л) Що
баст

 =           (мг-экв/л) 

№ V, л Що
баст

,     мг-экв/л Жо
баст

,    мг-экв/л Е = (Жо
баст

-Жо
зерт

)V 

1     

2     

3     

…     

N     

 

1.3 Орындалған жұмыс бойынша есеп 
 

Орындалған жұмыс бойынша есеп беруде мына мәлімметтер болу 

қажет:  

1) Жұмыстың қысқаша сипаттамасы. 

2) Алынған нәтижелері бар кесте. 

3) Алынған нәтижелер бойынша қорытынды. 

 

2 Зертханалық жұмыс №2. Ионалмасу сүзгілерінің жұмыс 

режимдері және оларды қолдану 

 

Жұмыстың мақсаты: бұл жұмыстың мақсаты ионалмасу сүзгі 

қондырғысының технологиялық сұлбасы мен жұмыс режимімен танысу. 

 

  2.1 Теориялық мағлұматтар 

 

2.1.1 Ионалмасу әдісі арқылы суды жұмсарту. Бұл әдіс бойынша  

өңделетін су өзінің иондарының бір бөлігін суда еріген иондарға алмастыра 

алатын материалдар арқылы сүзіледі. Бұндай бұршақ тәріздес материалдарды 

иониттер немесе ионалмасу материалдары деп атайды. 

Ионалмасу материалдарының ионалмасу реакцияларына қатысу 

қабілеттілігі, олардың молекулалық құрылымының ерекшелігінде. Ол қатты 

ерімейтін молекулалық тор тәріздес болып келеді. Олардың кейбір 

жекеленген орындарына атомдардың белсенді топтары қосылған. Бұл атомдар 
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судың ішінде иондарға электролиттік дисоциацияланады. Сол иондардың 

кейбірі молекулалар қаңқасы кері зарядтайды. Бұл кері зарядталған аймағы 

суда еріген иондармен алмаса алады. 

Белсенді топтың сипатына қарай оның жылжымалы иондары оң 

зарядталса олар катиониттер деп аталады, ал егер теріс заоядталса аниониттер 

деп аталады. Суды иондалған қоспалардан катиондар көмегімен тазарту, яғни 

суды катиониттеу жылуэнергетикасында кеңінен таралған әдіс. 

Катиониттердің бастапқы формасы бойынша суды катиондаудың жеке 

процестеріне, сатыларына және сүлбелеріне бөлек атаулар беріледі. Мысалы, 

егер катиониттің бастапқы иондық формасы натрийлік болса, онда Na- 

катиониттеу деп аталады, ал егер формасы сутектік болса, онда Н-катиониттеу 

деп аталады. 

Суды катиониттеу процесі әрқашанда динамикалық жағдайда өтеді. 

Технологиялық сүлбелердің көбі бойынша суды катиониттеу процесі 

жоғарыдан төмен өтеді. 

Ионды материалдардың алмасу сыиымдылығы , материалдардың бірлік 

салмағында жұмсалған иондардың салмағымен анықталады. Бұл сыйымдылық 

салмақтық алмасу сыйымдылығы деп аталады. Ал егер де оның көлемі 

материалдың бірлік көлемінде жұтылған иондардың санымен анықталатын 

болса, онда ол көлемдік алмасу сыймдылығы деп аталады. Көлемдік алмасу 

сыйымдылығы энергетикада кеңінен таралған. Оның өлшемі 1м
3  

материалда 

жұтылатын грамм-эквивалкнттегі иондар санымен (г-экв/м
3
), немесе 1 литр 

материалда жұтылатын милиграмм-эквиваленттегі иондар санымен 

анықталады, (мг-экв/л). 

Суды ионалмасу әдісімен өндеу суды ионит қабатынан сүзу арқылы 

өтеді. Бұл қабат жөғары молекулалы синтетикалық зат болып келеді. Осы 

заттар өңделетін судағы қоспаларды ластайтын иондарды өзіне жұтып алады 

да, сол мөлшерде басқа иондарды қоспаға беріп отырады. 

 Жұмыс жасау принципі бойынша  ионитті сүзгілер төрт типті болып 

келеді:  

а) катионитті;  

б) анионитті; 

в) аралас;  

г) үздіксіз әсер ететін. 

Суды Na-катиониттеу судың құрамындағы катиондарды натрий 

иондарына айырбастаумен қамтамасыз ету қажет. Табиғи суларды өңдеу 

кезінде Na-катиониттеу негізінен суды жұмсарту үшін, яғни оның ішіндегі 

Ca
2+

 және Mg
2+

 иондарынан тазарту үшін қажет. Бұл жағдайда катиондардың 

алмасу реакциясы келесі түрде жазылуы мүмкін : 

2 NaR + Ca
2+

             CaR2 + 2Na
+
, 

 

2 NaR + Mg
2+

             MgR2 + 2Na
+
,  

  мұндағы, R-катиониттердің орнықты иондары, олар бір валентті болып 

есептеледі. 
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Катиониттердің регенерациялану қабілеті, яғни олардың бастапқы 

иондық формаға көшуі, ион алмасу реакциясының қайтымдылығымен 

негізделеді. 

Натрий хлориді қоспасының молекулалық формада катионитті 

регенерациалану реакциясы келесі түрде жазылады: 

2CaR2 + 2NaCl → 2NaR + CaCl2 ; 

 

2MgR2 + 2NaCl → 2NaR + MgCl2. 

Ионитті сүзгілерді қолдану келесі операцияларда тізбекті түрде жүру 

арқылы өтеді: қопсыту, жаңғырту, жуу, жұмсарту. Ионитті сүзгілерді қолдану 

үшін осы операцияларды тізбекті түрде дұрыс өткізу керек. 

Қопсыту операциясың өткізу кезіндегі мақсаты, сүзгінің ішіндегі көптеп 

жатып қалған иониттердің массасының тығыздығын жою. Соның нәтижесінде 

регенерациялық ерітінді иониттер дәндеріне еркін жете алады. Сонымен қатар 

бұл процесте бастапқы сумен келетін және сүзгіні қолдану кезінде пайда 

болатын ұсақ бөлшектерден сүзгі тазартылып отырады. Ионитті қопсыту 

сүзгінің алдыңғы жаңғыртудан жиналған жуатын суларды қолдану арқылы 

жүзеге асырылады. Егер бак сүзгіден жоғары орналасқан болса, онда су 

сүзгіге өзі ағып келеді, ал егер бак сүзгіден төмен болса онда су сорғымен 

жіберіледі. Органикалық иониттер үшін қопсыту қарқындылығы 2,8 – 3 

л/(сек·м
2
). Қопсыту операциясының ағында ионитті сүзгіге жаңғыртулық 

ерітінді жіберіледі. Бұл ерітінді ионит қабатынан жоғарыдан төмен қарай 

өтеді. Жаңғыртылған өнім дренажға жіберіледі. 

Жаңғырту кезінде Na-катионитті сүзгі арқылы 3-4 м/сағ жылдамдықта 

5-10% қайнатылған тұз ерітіндісі жіберіледі. Бұл жағдайда тұздын шығыны 

теориялық қажетті мөлшерден 3,5 есе көп болады. 

Н-катиониттің алмасу қабілеттілігінің қалпына келуі ерітінді 

концентрациясы 1-1,5 % болатын күкірт қышқылының жаңғыртуы арқылы 

өтеді. H2SO4 концентрациясы 2 % -дан аса бастаған кезде катионит дәндерінің 

гипстелуі қауіпі туа бастайды. Жаңғыртулық қышқыл ерітіндісі сүзгі арқылы 

9-10 м/сағ жылдамжығыман өтеді. Егер 1-1,5 % қышқыл ерітіндісінің 

жылдамдығы  төмен болса, онда мұндай жағдайда да гипстелу қаупі туады. 

Катионитті жаңғыртудан кейін оны шаю процесі басталады. Бұл 

процесте катиониттер өнімдері мен жаңғыртулық ерітіндіден тазартылады. 

Негізінен бұл процесс коагуляцияланған немесе артезиан суларымен 

жасалады. 

Шаю процесі аяқталғаннан кейін суды жұмсарту процесі басталады. 

Катиониттің жұмыс жасау сыйымыдылығын толығымен қамту үшін 

жұмсартылатын судын сүзу жылдамдығын 15-20м/сағ аралығында ұстап тұру 

қажет. 

Катиониттің жұмыс жасайтын жұтылу сыйымдылығын, сүзгінің орташа 

өнімділігін және сүзгіге келетін судың кермектігін біле отырып, біз сүзгінің 

жаңғыртулар арасында жұмыс жасау уақытын сағатпен анықтай аламыз: 
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                                                                (2.1) 

мұндағы Т – жаңғырту аралық период мерзімі, сағ; 

     D – сүзгі  диаметрі , м;  

         h – катионит қабатының биіктігі, м;  

         ep –катиониттің алмасу сыиымдылығы, г-экв/м
3
;  

         0,95 – қор  коэффициенті;  

         Q –катионитті сүзгінің орташа өнімділігі, м
3
/ч;  

         Жо– жұмсартылған судың жалпы кермектілігі, г-экв/м
3
. 

 

2.2 Орындалған жұмыс бойынша есеп 
 

Орындалған жұмыс бойынша есеп беруде мына мәлімметтер болу 

қажет:  

Мұғалімнің тапсырысы бойынша: ионалмасу сүзгілерінің қолдану 

режимдерін крандардың тізбекті нөмірленуі бойынша түсіндіру (қопсыту, 

жаңғырту, жуу, жұмсарту). 

2.1 - сұлбада крандардың тізбекті нөмірленгенін көрсетіп жабық 

крандарды штрихтау қажет: 

- қопсыту режимін өткізу; 

- жаңғырту режимін көрсету; 

- жуу режимін өткізу; 

- суды жұмсарту. 

 

2.3 Орындалған жұмыс бойынша есеп 
 

Орындалған жұмыс бойынша есеп беруде мына мәлімметтер болу 

қажет:  

1) Қыскаша орындалған жұмыс бойынша теориялық бөлім. 

2) Сүзгінің жұмыс жасау режимдерін сұлба бойынша түсіндіріп беру. 

3) Қорытындылар. 

 

3 Зертханалық жұмыс №3. Иондардың динамикалық ауыспалы 

сыйымдылығын анықтау (ДАС ж/е ТДАС) 

 

Жұмыстың мақсаты: иондардың ДАС-ғын тұздың нормаланған шығыны 

арқылы ж/е ТДАС-ғын анықтау болып табылады. 

 

3.1 Теориялық мағлұматтар 

 

3.1.1 Энергобъектілерде маркасы белгісіз иондар түсуі мүмкін, ол 

иониттің катион немесе анион екендігін анықтауымыз қажет. Осындай 

жағдайда материалды немесе ерітіндісімен регенерациялаған соң, 

материалдың үстіне құбырлы суды жіберіп сүзгідегі судың құрамын бастапқы 
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су құрамымен салыстырады. Егер сүзгіден өткен судың құрамында 

кермектілік жоқ н/е сутек ионы болса, онда материал катионит болады, ал 

кермектілік сол қалпында қалса анионит болып табылады. 

Катионитті анықтау екі сатыда өткізіледі. Біріншісі - сүзгіден алынған 

зерттеуді (үш зерттеуден кем емес) үлгі ретінде қарастырамыз. Сол  үлгідегі 

зерттеу сүзінділерін тұз қышқылының 3-5 % ерітіндісімен жуу суларының 

бояуы кеткенше  шаю кезінде HCl және NaCl ерітіндісімен жаңарту кезінде 

алынады (үш зерттеуден кем емес). Катиониттің толық динамикалық 

ауыспалы сыйымдылығын  немесе жұмыстың сыйымдылығын анықтау үшін  

КУ-28-10 мг-экв/л құбыр суы жарамды. Егер құбыр суы тым жұмсақ болып 

кетсе, онда зерттеу құмырасына зерттеудің ұзақтылығын қысқарту үшін қосу 

керек. 

Сүзгіні құбыр суын алатын орынның маңайына, ал бастапқы су және 

жаңарту ерітінділерін құятын құмыраларда сүзгіден 1-1,5 м биік орналасқан 

арнайы шкафтарда сақтаған абзал. Зерттеу құмыраларын сумен немесе 

ерітінділерімен толтыру жұмыстары суағынды вакуум - сорғыларының 

көмегімен іске асады. Құмыралар міндетті түрде литрлік көрсеткіштері 

(белілеулері) ақ сырмен немесе қара бояумен көрсетілуі шарт.  

Жаңарту мақсатында хлорлы натрий, қайнаған тұз «ч» квалификациялы 

н/е жоғары және экстра сапалы (сортты) ас содасын, күкірт қышқылын, «ч»  

квалификациялы н/е техникалық жағдайы жақсартылған жоғары ж/е бірінші 

сортты н/е аккумуляторлы, күйдіргі натрий + «ч» квалификациялы  

техникалық жоғары сортты реогенттер қолданылуы тиіс. 

 

3.2 Нормаланған тұз мөлшерінде (шығында) ДАС-ты анықтау 

жұмыстарының тәртібі 

 

Экперименталды қондырғының сұлбасы 1.1- суретте көрсетілген. 

1.1 суреттегі сүзгіге толтырылған катионит 3.1 - кестеде көрсетілген. 5-

10% тұз ерітіндісімен екі рет жаңартылады. Ерітіндінің соңғы өлшемлерің 20-

30 минут аралығында катионитпен өңдеп барып,  оны дистиллденген су н/е 

құбыр суымен жаңарту өнімдерін арттыру мақсатында жуып-шаямыз. Шаю 

процесінде сүзгіден шыққан судың кермектігін бақыланып отырылуы керек. 

Сүзгіден өткен судың кермектілігі 20 мг-экв/л дейін азайғанда сүзіндіні 

өлшегіш цилиндрге н/е  басқа көлемі 100 мл өлшегіш  ыдысқа 500 мл су 

құямыз. Су мен тұз қышқылының ерітіндісін катионит бетінен өткізу кезінде 

сүзгі бетінде 50 мл-ден  аз емес су көлемі қалу  үшін (8) су құйылатын 

құбыршасы катионит жазықтығынан 50 мм биік орналасуы шарт. Бастапқы 

суды жіберу жылдамдығы 5 м/сағ, ал су шығыны ( ерітінді шығыны)  [мл/мин] 

сүзгінің диаметріне байланысты 3.1 - кестеде көрсетілген. Сүзгіден кейінгі 

жұмсартылған су ж=20-50 мг-экв/л көтерілгенде су мөлшері анықталады. 

Сүзіндінің  кермектілігі жоғарлауы басталғанда зерттеу жүргізу үшін әрбір 

100 мл-і алынылып отырады. Сүзіндінің  Ж=500 мг-экв/л көтеріліп болған 



11 

 

соң, судың берілуін тоқтатып зерттеуді аяқтаймыз. Катиониттің жұмыс 

сыйымдылығы  экв/м
3
 мына формуламен анықталады: 

                            ДАС=(Кбаст.су+Vсу)/(Vкат.+0,001),                          (3.1) 

мұнда Кбаст.су - бастапқы су кемектілігі, мг-экв/л; 

                   Vсу - жұмсарту басталғаннан сүзіндінің кермектілігі 20-50 мг-экв/л  

жеткенгеи дейінгі су көлемі,см
3
; 

                   Vкат-катионит көлемі, см
3
( мл). 

Катиониттің сорты мен маркасына және сүзгінің көлеміне тәуелді 

жіберілген су мөлшерінің көрсеткіштері 2.2- кестеде келтірілген. 

Сүзгінің сүзу кезіндегі кермектілігі 20 мкг-экв/л, г-экв/м
3 

көтерілген 

мөлшері  катиониттің соңғылық (хвостовую) ауыспалы сыйымдылығын Есоңғы 

көрсетеді және оны төмендегі кейіптеме арқылы анықтаймыз: 

Есоңғы = Жб.су – 0,5 / Vсоңғы · 0,001,                        (3.2) 

мұнда Есоңғы – жұтылудың соңғы сыйымдылығы, г-экв/м
3 

(әдетте 10-15% 

ДАС);  

  Жб.су – бастапқы су кермектілігі, мкг-экв/л; 0,5 – жұтылудың 

соңғы сыйымдылығын қолдану аяқталғандағы сүзгіден кейінгі судың 

кермектілігі, мкг-экв/л;  

Vсоңғы – жұтылудың соңғы сыйымдылығын қолдану уақытындағы  

жіберілген су көлемі, л;  

Vк – катиоит көлемі, см
3
 (мл) 

Сүзгіге бастапқы су беру периоды аяқталысымен бірінші рет өткізілген 

сияқты жаңартулар жүргізіледі, бірақ  тұз ерітіндісінің  бір ғана порциясы 

берілуі шарт. Алдымен катионитті астынан берілген құбырлы сумен 0,1-0,2 

мм. Дәндерінің жіберілмеуін қадағалап отырып қопарамыз, одан кейін 

сүзгінің үстінен 5(10)% тұз ерітіндісін береміз. Соңғы порцияны катионитпен 

20-30 мин жанастырып, соңынан суды жұмсарту мақсатында  кермектілігі 10-

20 мг-экв/л  төмендегенше  құбырлық сумен шаямыз. Жұмсарту және жаңарту 

процестерін (циклдерін) жоғарыда көрсетілгендей  3 рет қайталап, ДАС 

анықтаймыз. Есептеу кезінде алынған нәтижелердің тек жақын мәндері 

алынуы тиіс (5%). 

 

3.3 Толық динамикалық ауысу  сыйымдылығын анықтау 

 

ТДАС анықтау ДАС анықтауға ұқсас, тек мынадай айырмашылығы бар. 

Жаңарту кезінде сүзгіден шамамен 10-дық.(≈ 600 г/г-экв) немесе  көлемі 3-тік 

мөлшерде тұз ерітіндісінің артық мөлшері жіберіледі. Сонымен қатар  соңғы 

тұз ерітіндісінің мөлшерін тұндыру кезінде кермектілігі бастапқы су 

кермектілімен салыстырғанда аспауы тиіс. 

Кәдімгі шаюдан кейін тұздан жұмсарту  құбырлық немесе жасанды  

дайындалған кермектілігі 20 мг-экв/л  көтерілгенше сумен шаямыз,содан соң, 

сүзіндінің кермектілігі бастапқы су кермектілігімен теңескенше суды  жібере 

беру керек. 
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Әрбір 100 мл жіберілген судың кермектілігі анықтаған соң, барлық 

алынған сынамалардың  кермектіліктерінің қосындысының орташа мәнін 

анықтаймыз. ТДАС, экв\м
3
 төмендегі кейіптемеден анықталады 

 
n

ЖЖЖЖ
Ж nорт

сон




...321  ;                                 (3.3) 

.5,13,1
001,0

).(
ДАС

V

VссоЖсонсуЖб
ДАСТДАС

к





                        (3.4) 

ТДАС анықтауды біренше рет қайталай отырып, мәндері жақындарын 

алу қажет. Егер зерттеу нақ жүргізіліп немесе  келіспеушілік жағдайлар болып 

жатса, онда ауыспалы сыйымдылық мына ГОСТ 20255-74 « Динамикалық 

ауыспалы сыйымдлықты анықтау әдістері» анықталуы керек. 

 

3.1 кесте- зерттеу сүзгілеріндегі катионның ТДАС жәнне ДАС  

анықтаудағы  қажетті бағыттаушы  көрсеткіштері 

Көрсеткіш 
Сүзгінің ішкі диаметрі, мм 

15 20 25 30 

Сүзгінің ауданы, см
2
 1,78 14 9 7,1 

Сүзгінің жалпы биіктігі, мм
 

600-800 600-800 600-800 600-800 

Катионит қабатының биіктігі, мм. 

Катионит көлемі, см
3.

. 

Сүзгінің жұту сыйымдылығы, мг-экв: 

- сульфакөмірмен толтырылғанда КУ-1 ж/е 

ДАС 300 мг-экв/л; 

- катионит КУ-2 толтырылғанда ДАС 1000 

мг-экв/л. 

Сүзгі арқылы шығын, мл/мин:   

Сүзу жылдамдығы ω = 5 (10) м/сағ. 

Бастапқы су кермектілігі 4 мг-экв/л 

болғанда: 

-сульфокөмір үшін және КУ-1; 

-катионит КУ-2 үшін. 

Зерттеудің ұзақтылығы ω = 5-10 м/сағ. 

болғанда: 

-сульфокөмір мен КУ-1 катианиті үшін; 

-меншікті шығыны 200 г/ г-экв болғандағы.  

КУ-2 сульфокөмірді жаңарту үшін 

қолданылатын NaCl мөлшері.  

Меншікті шығыны 150 г/г-экв болғанда  

КУ-2 катианаитті жаңарту үшін. 

КУ-катионита КУ-2 при  ж/*е 

сульфокөмірді бір рет жаңарту үшін 5% 

ерітіндісінің жұмсалатын көлемі.  

КУ-2 катианитті бір рет жаңару үшін 

жұмсалатын NaCl-дың 10% ерітіндісінің 

көлемі, мл. 

400 

71 

 

21 

 

70 

 

15 (30) 

 

 

 

5,3 

17,8 

 

 

3-6 

10-20 

4,2 

 

10,5 

 

85 

 

 

110 

400 

125 

 

40.6 

 

125 

 

25 (50) 

 

 

 

9,7 

24,8 

 

 

3-6 

10-20 

6 

 

15 

 

120 

 

 

300 

400 

196 

 

60 

 

200 

 

40 (80) 

 

 

 

14,7 

35,8 

 

 

3-6 

10-20 

12,6 

 

32 

 

250 

 

 

640 

400 

286 

 

90 

 

300 

 

60(120) 

 

 

 

21,5 

71,5 

 

 

3-6 

10-20 

17 

 

42,5 

 

340 

 

 

850 

 
 



13 

 

3.4 Орындалған жұмыс бойынша есеп 
 

Орындалған жұмыс бойынша есеп беруде мына мәлімметтер болу 

қажет:  

1) Жұмыстың қысқаша сипаттамасы. 

2) Алынған нәтижелерді кестеге енгізу. 

3) Қорытынды. 

 

4 Зертханалық жұмыс №3. Судағы коллоидті-дисперсті қоспаларды 

коагуляция әдісімен кетіру  

 

Жұмыстың мақсаты: коагулянттың оптималды дозасы мен процестің рН 

мәнін анықтауды үйрену.  

 

4.1 Теориялық мағлұматтар 

 

Коагуляция деп  судағы коллоидті бөлшектердің іріленуіне және 

тұнуына әкелетін суды коагулянттармен өңдеу процесін айтады . 

Табиғи сулардың коллоидті-ерітілген қоспаларының (мөлшерлері 1-100 

нм) дзетта-потенциалы теріс болғандықтан, олардың коагуляциясы оң 

зарядталған коллоидті ерітіндіні енгізумен жүргізіледі. Іс жүзінде  суға дайын 

коллоидті ерітіндіні енгізбейді, суда коллоидті ерітіндінің түзілуіне әкелетін 

процесті жүргізеді. Су дайындау стансаларында коагулянттар ретінде 

алюминий сульфаты, темір (Ш) хлориді, темір(II) сульфаты қолданылады. 

Коагулянттар күшті қышқылдар мен әлсіз негіздердің әрекеттесуінен 

түзілетін тұздар болғандықтан, гидролиз процесін иондық түрде былай 

өрнектеуге болады (А12(SО4)3 мысалында): 

А1
3+

 + Н2О → (А1ОН)
2+

 + Н
+
; 

  (АlOН)
2+

 + Н2О→ Al(OH)2
+
 + H

+
; 

А1(ОН)2
+
 + Н2О → Аl(ОН)3 + H

+
. 

Гидролиздің молекулалық түріндегі  қосынды процесі: 

А12(SО4)3 + 3Н2О = 2А1(ОН)3 + 3H2SO4. 

Гидролиз процесі – қайтымды. Гидролиз процесінің алюминий және 

темір (III) гидроксидтерінің түзілуіне дейін өтуінің қажетті шарты – түзілетін 

Н
+
-иондарды байланыстыру. Табиғи суларда су сілтілігінің резервіне, яғни 

кальций гидрокарбонатының ( 

3НСО иондарының) белгілі мөлшеріне 

байланысты коагулянт Ме(ОН)3-ке дейін гидролизденеді. Кальций 

гидрокарбонаты коагулянттың гидролизденуі кезінде бөлінетін қышқылды 

(H2SO4, HC1) аз диссоциацияланған көмір қышқылына айналдырады. Бұл 

көмір қышқылы СО2 мен Н2О-ға ыдырайды. 

Са(НСО3)2+Н2SО4 = CaSO4 +2H2CO3. 

          Немесе иондық түрінде 

H
+
 + HCO3

-
 =H2O +CO2↑. 
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Табиғи судағы A12(SO4)3 гидролизінің қосынды теңдеуі былай 

өрнектеледі: A12(SO4)3 + 3Са(НСО3)2 = 2А1(ОН)3 + 3CaSO4 + 6СО2↑. 

A12(SO4)3 1 мг гидролизденгенде судың сілтілік резервінің, яғни НСО3
-
 -

иондарының  (6/342)= 0,017 мг-экв, ал FeCI3-нің 1 мг гидролизденгенде - 0,018 

мг-экв шығынданады.  

Коагуляция процесі судың сілтілік резервімен лимиттенеді. 

Коагуляция процесі дұрыс өтетін A12(SO4)3 = (Дшекті1) пен FeCl3 = 

(Дшекті2) коагулянттарының шекті дозалары сәйкесінше келесі формулалар 

бойынша есептеледі: 

 ,
017,0

1

р

шекті

СС
Д


           ,

018,0
2

р

шекті

СС
Д


                           (4.1) 

мұнда С - бастапқы судың сілтілік резерві, мг-экв/л;  

          Ср – коагуляция процесінен кейінгі судың берілетін сілтілік 

резерві, мг-экв/л.  

Коагулянттың оптималды дозасын таңдағанда 2 жағдай болуы мүмкін: 

1) Сілтілік резерв коагулянттың гидролизденуінен түзілетін қышқылды 

бейтараптауға жеткілікті: С ≥ 0,017∙Д шекті1; С > 0,018∙Д шекті2. 

2) Сілтілік резерв коагулянттың гидролизденуінен түзілетін қышқылды 

бейтараптауға жеткіліксіз: С ≤0,017∙Д шекті1; С > 0,018∙Д шекті2. 

Судың жеткіліксіз сілтілік резервінде оны жоғарылату үшін суды 

сілтілендіреді (ізбестейді). Судың 1 литрінде 2 г Са(ОН)2 немесе 1,5 г СаО 

ерітіледі. 

A12(SO4)3  гидролизденуінің процесі дұрыс өтуі үшін сілтінің дозасы 

келесі формуламен есептеледі: 

,10175,0
2342 .)( 
ОНбастSOAl СДХ       мг/л СаО=Х∙28.             (4.2) 

 

4.2 Жұмысты орындау тәртібі  

 

4.2.1 Коагулянттың оптималды дозасын анықтау. 

Көлемі 750-800 мл 7 колбаға коагуляцияланатын судың 500 мл кұйып, 

40°С-ге дейін қыздырады. Содан кейін бюреткамен коагулянт ерітіндісін 

енгізеді. Әрбір колбаға қосылатын коагулянт мөлшерін оқытушы береді 

(коагулянт дозалары,  мг/л: 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400). Реагентті қосқаннан 

кейін колбалардағы ерітінділерді ақырын араластырып, 30 минутқа қойып 

қояды. 

Осы уақытта бастапқы судың жалпы кермектілігін, жалпы сілтілігін, 

тотығушылығын және рН анықтайды. 

30 минут өткеннен кейін әрбір колбадағы су ерітіндісін сүзіп, аталған су 

сапасының технологиялық көрсеткіштеріне анализ жасайды.  

4.2.2 Коагуляция рН-ның оптималды мәндерін анықтау.  

Көлемі 750-800 мл 7 колбаға коагуляцияланатын судың 500 мл кұйып, 

40°С-ге дейін қыздырады. Коагулянт гидролизінде түзілетін қышқылды 

бейтараптау үшін коагулянт ерітіндісімен бірге ізбес сүті қосылады  
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(концентрациясы 1 мг/мл). рН мәнін өзгерту үшін колбаларға СаО-ның 

әртүрлі мөлшерлері қосылады, мг/л: 3,75; 7,5; 15,0; 22,5; 30,0; 45,0; 60,0. 

Түзілген ерітінділерді 30 минутқа қойып қояды.  

Осы уақытта бастапқы судың жалпы кермектілігін, жалпы сілтілігін, 

тотығушылығын және рН мәнін анықтайды. 

30 минут өткеннен кейін әрбір колбадағы су ерітіндісін сүзіп, аталған су 

сапасының технологиялық көрсеткіштеріне анализ жасайды. 

Тәжірибе нәтижелерін 4.1 және 4.2 кестелерде келтіреді. Нәтижелер 

бойынша судың тотығушылығының коагулянт дозасы мөлшеріне немесе рН 

мәніне тәуелділік қисығын тұрғызады. 

 

4.1  к е с т е  - рН-тың оптималды мәндерін анықтау  

Зерттелетін су Тотығушылық Сілтілік, 

мг-экв/л 

Кермектілік, мг-экв/л рН 

мг/л төмендеуі,

% 

жалпы карбонатсыз 

Бастапқы  

 

   

Коагуляциядан 

кейін 

    

 

4.2  к е с т е  - Коагулянт дозасының оптималды мөлшерлерін анықтау 

Зерттелетін су Тотығушылық Сілтілік, 

мг-экв/л 

Кермектілік, мг-экв/л 

мг/л төмендеуі,% жалпы карбонатсыз 

Бастапқы  

 

  

Коагуляциядан 

кейін 

   

 

4.3 Орындалған жұмыс бойынша есеп 
 

Орындалған жұмыс бойынша есеп беруде мына мәлімметтер болу 

қажет:  

1) Судың коллоидті қоспаларын технологиялық коагуляциялау процесі 

маңызының қысқаша сипаттамасы. 

2) Коагуляциялау процесі жүргізілген шарттарының қысқаша сипат- 

тамасы. 

3) Анализдерді жүргізу әдістемесі мен толық есептелуі. 

4) Қорытындылар. 

 

5 Зертханалық жұмыс №5. Суды ақтеу 

 

Жұмыстың мақсаты: ақтеу процесін жүргізу үшін ақтің оптималды 

мөлшерін анықтау.  
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5.1 Теориялық мағлұматтар 

 

Ақтеу әдісі – суды Са(ОН)2 ізбеспен өңдеу, коагуляция сияқты 

ерітіндіден нашар еритін қосылыстар (қатты фаза) түрінде бөлек қоспаларды 

бөліп алуда негізделген тұндыру әдістерінің бірі болып табылады. 

Суды ізбескелегенде қатты фазаға келесі қоспалар ауысуы мүмкін:  

- бос көмір қышқылы -  СО2; 

- бикарбонат-иондар - HCO3
-
;  

- карбонат - иондар – СО3
2-

; 

- кальций мен магний иондары.  

Сондықтан ақтеуді декарбонизация (СО2 кетіру), сілтілікті төмендету 

(СО3
2-

, HCO3
-
 кетіру) және жұмсарту әдістерінің (Са

2+
 мен Mg

2+
 

концентрацияларын төмендету үшін) ретінде қарастыруға қажет. 

Ақті суға қосқанда диссоциациялану процесімен қатар судың Са
2+

 және 

ОН
-
 иондарымен байытылуы жүреді: 

Са(ОН)2= Са
2+

 + 2ОН.
-
 

Нәтижесінде судың рН жоғарылап, көмір қышқылдық тепе-теңдікті 

оңға қарай ығыстырады: 

СО2 + Н2О=Н2СО3 ; 

Н2СО3 → Н
+
 +НСО3

-
; 

НСО3
-
 → Н

+
 +СО3

2-
. 

Суды ізбеспен (Са(ОН)2) өңдеу процесін келесі теңдеулермен 

өрнектеуге болады: 

ОН
-
 + Н

+ 
= Н2О ; 

СО2 + 2ОН
-
 = СО3

2-
 + Н2О. 

Ақтің сәйкес дозасын қосқанда көмір қышқылының барлығы және 

бикарбонат-иондардың барлығы карбонат-иондарға (СО3
2-

) ауысады. Карбонат-

иондардың концентрациясын жоғарылату нашар еритін кальций карбонатының 

түзілуіне әкеледі: 
 
 

Са
2+

 + СО3
2-

 → СаСО3. 

Бұл процесс кальций-иондары мен карбонат-иондар 

концентрацияларының көбейтіндісі кальций карбонатының ерігіштік 

көбейтіндісі мәнінен ( лмольЕКСаСО )/108,4 229

3

 жоғары болғанда өтуі 

мүмкін, яғни шарты орындалғанда: 

   2
3

2
СОСа

СС ≥ 229 /108,4 лмоль .                              (5.1) 

Ақтеудің мөлшерін 2СО  мен 

3НСО -иондарын карбонат-иондарына 

толық ауыстыру үшін қажеттіден көбірек мөлшерде дозаласа гидроксид-

иондарының концентрациясы жоғарылап, суда нашар еритін магний 

гидроксиді түзіледі: Т = 298К-де  
2)(OHMgEK = 12105,5  моль

2
/л

2
, яғни   OHMg

CС 2 = 

12105,5  моль
2
/л

2
 шарты орындалғанда.   

Судың актеуге қажетті ақтеудің дозасы келесі формуламен 

анықталады: 

(2.2.1) 
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лэквмгСССД ОНСа

исх

Mg

исх

НСО

исх

СООНСа /,
2

2
322 )()(    ;                  (5.2) 

37
2)(ОНСаД  мг/л Ca(OH)2.                              (5.3) 

Ақтеу сүті Са(ОН)2 түрінде дозалайды. Са(ОН)2  ерітіндісінің 

концентрациясын мына формула бойынша есептейді:  

2)(OHCaN  = лэквмг
Э

С
/,

1000



.                              (5.4) 

Ал ақтеу қажетті көлем:  

мл
N

Д
CaOHV

OHCa

ОНСа
,

1000

50037
)(

2

2

)(

)(

2



 .                              (5.5) 

 

5.2 Жұмысты орындау тәртібі  

 

Ізбестің қажетті дозасын анықтау үшін бастапқы судың жалпы және 

кальцийлік кермектілігін, жалпы сілтілігін және бос көмір қышқылының 

концентрациясын анықтайды. Ізбестің артық мөлшерін лэквмгОНСа /2,0
2)(   

тең деп алады.  

Ізбестеу процесін жүргізу үшін V= 750 мл колбасына 500 мл су құйып, 

оны 70-80°Сге дейін қыздырады. Судың 500 мл өңдеуіне есептелген ізбес 

көлемін қосады. Колбадағы ерітіндіні 5 мин. араластырып, одан кейін 1 

сағатқа қояды. 

Тұндырылған суды қағаз сүзгісінен сүзіп, ізбестелген судың 

технологиялық көрсеткіштеріне анализ жүргізеді.  

Бастапқы және өңделген судың көрсеткіштерін салыстырып, ізбестеу 

процесінің нәтижесінде су құрамының сапалы өзгеруі туралы қорытынды 

жасайды.  

 

5.3 Орындалған жұмыс бойынша есеп 
 

Орындалған жұмыс бойынша есеп беруде мына мәлімметтер болу 

қажет:  

1) Ақтеу процесі жүргізілген шарттарының қысқаша сипаттамасы; 

2) Тәжірибе нәтижелерін 5.1 кестеде  келтіреді. 

3) Қорытындылар. 

 

 5.1  к е с т е  - Тәжірибе нәтижелері  

Зерттелетін су Кермектілік, мг∙экв/л Сілтілік, мг∙экв/л 

Кж КСа КMg Сж Сгидр Скарб 

Бастапқы   

Ақтетелген   

 

6 Зертханалық жұмыс № 6. Суды кері осмос әдісімен 

тұзсыздандыру 
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Жұмыстың мақсаты: кері осмостық қондырғыда суды минералсыз-

дандырудың мембраналық әдісін зерттеп, терең тұзсыздандырылған суды алу. 

 

6.1 Теориялық мағлұматтар 

 

Кері осмос деп ерітіндіні жартылай өткізгіш мембраналар арқылы 

өткізгенде еріген заттары мембранада ұсталып қалып, ал еріткіштің 

мембранадан өтуіне  негізделген бөлу процесін айтады. Бұл әдіс сұйық 

қоспаларды бөлуде, суды тазарту мен тұщыландыруда кеңінен қолданылады. 

Тұзсыздандыру – тұз мөлшері дистилленген судыкінен төмен болатын 

терең тұзсыздандырылған суды алудың минералсыздандыру процесі.  

 

 
6.1 сурет - Суды кері осмостық тұзсыздандыру процесінің қағидалы сүлбесі 

 

Бұл сүлбе бойынша еріген заттар мембрана бетінен үздіксіз әкетілі тиіс. 

Бастапқы ерітінді (1) жартылай өткізгіш мембраналары (2) бар кері осмостық 

қондырғыда (2) екі ағынға бөлінеді: еріген заттарынан тазартылған фильтрат 

(4) (немесе пермеат) және бастапқы ерітіндімен салыстырғанда еріген заттар 

мөлшері жоғарырақ болатын концентрат (5).  

Бөлудің қозғаушы күші қысым болып келетіндіктен, кері осмос 

баромембраналық процеске жатады. Кері осмоста арнайы қасиеттері бар 

мембраналар қолданылады. Олардың ішінде негізгілері және міндеттілері – 

мембрананың селективтілігі мен меншікті өндірулігі.  

Селективтілік деп мембрананың қоспа компоненттерін әртүрлі 

өткізгіштікпен бөлу қабілеттілігін айтады.   

Жартылай өткізгіш мембраналар арқылы бөлу процесінің селективтілігі 

φ (%) келесі формуламен анықталады: 

                              φ= (х1 – х2) / х1 · 100= (1- х2/х1) · 100 ,                  (6.1) 

мұнда х1 мен х2  –  еріген заттың бастапқы қоспа мен фильтраттағы 

концентрациялары. 

Тұздар ерітінділерін бөлгенде немесе концентрлегенде φ шамасын кейде 

тұздылық коэффициенті немесе мембрананың тұздылығы деп атайды.  

Меншікті өндірулік (q, м
3 

/м
2.
 сут)  – уақыт бірлігінде мембрана ауданы 

бірлігінен өтетін көлемді ағын. Мембраналардың меншікті өндірулігі 

ерітіндінің сүзу жылдамдығымен (V) келесі қатынаспен байланысады: 

                                              V=11,6 10
-6

 q ,                                      (6.2) 

2 
1 

3 
4 

5 
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және мембрананың затты ұстап қалу қабілеттілігіне байланысты: 

                                                   R=1- CФ/Со .                                         (6.3) 

Ерітіндінің жартылай өткізгіш мембрана арқылы сүзілу жылдамдығы 

сүзу  қысымымен және тұзсыздандырылатын су мен фильтраттың 

шамаларымен келесі қатынаспен байланысады:  

V = k0 (p- ∆π).                                    (6.4) 

Ерітіндінің осмостық қысымы еріген зат табиғатына, ерітінді 

концентрациясы мен температурасына тәуелді. Ерітінді концентрациясы мен 

температурасы өскен сайын осмостық қысымы да жоғарылайды.  

Кері осмос селективтілігі мен жылдамдығына әсер етуші негізгі 

факторлар: жұмыстық қысым, аппараттағы гидродинамикалық режим, 

бөлінетін ерітіндінің табиғаты мен концентрациясы, температурасы, сонымен 

қатар мембраналар жұмысының ұзақтығы.  

Кері осмос процесінің жұмыстық қысымы әдетте 3-10 МПа құрайды. 

Мұндай қысым кері осмос технологиясын қиындатады (мысалы, 

ультрасүзудің жұмыстық қысымы 0,3-1 Мпа). Қысымды таңдау меншікті 

өндірулікті қамтамасыз ету шартына ғана емес, ерітіндінің осмостық 

қысымына да байланысты.   

Көптеген жағдайларда кері осмос әдісін бір валентті тұздар үшін 

концентрациясы 5-10%, екі валентті -  10-15%, ал көп валенттілер үшін - 15-

20% құрайтын электролит ерітінділерін тазартуда тиімді қолдануға болады. 

Органикалық заттар ерітінділері үшін бұл интервал кеңірек және зат 

молекулалары мөлшерлері мен оның мембранамен әрекеттесу дәрежесіне 

тәуелді болады.  

Сулы ерітінділерді бөлу, тазарту және концентрлеуде кеңінен 

қолданылатын ацетатцеллюлозалық мембраналар 60
0
С-де бұзылады. 

Сондықтан мұндай мембраналарды қолданғанда бөлмелік температуралардың 

шектерінен аспау қажет.  

Суды кері осмостық тұзсыздандыруда жартылай өткізгіш мембранадан 

еріткіш молекулалары ғана өтетіндіктен, оның бетінде еріген заттар 

концентрациясы жоғарылайды. Мембрана бетіне перпендикуляр келетін 

еріген зат концентрациясы градиентінің құрастырушысы концентрациялық 

поляризация деп аталатын құбылысқа әкеледі. Сонымен қатар, кері осмостық 

қондырғыларда мембрана бетіне параллельді келетін еріген зат 

концентрациясы градиентінің құрастырушысы да пайда болады.  Су мембрана 

бетінің бойымен қозғалғанда оның бөлігі сүзіледі де ерітіндідегі еріген заттар 

концентрациясы жоғарылайды. Бұл құбылыс ерітінділердің концентрленуі деп 

аталады.  

Концентрациялық поляризация мен ерітінділердің концентрленуі  

ерітінділердің кері осмостық бөлінуіне ілесіп жүреді, бірақ табиғи және ағын 

суларын тұзсыздандыруда олардың рөлі әртүрлі.   

Концентрациялық поляризация барлық жағдайларда теріс фактор 

болады да,  концентрациялық поляризацияның деңгейі деп аталатын шамамен 

бағаланады:  
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Г= СМ /С.                                                (6.5) 

Концентрациялық поляризация мембрана бетінің жанында еріген заттар 

концентрациясын жоғарылатуына байланысты, Г шамасы әрқашан >1 болады. 

Бұл жағдай фильтраттың тұздылығының өсуіне және мембрана бетінде нашар 

еритін заттар тұнбаларының түзілуіне мүмкіндік береді. Тұнбаның түзілуі 

концентрациялық поляризацияның  ары қарай жүруіне апарады, өйткені тұнба 

қабатында ерітіндіні араластыру мен еріген заттар диффузиясы қиындайды. 

Сонымен қатар, мембраналардың бетінде тұнбаның түзілуі қосымша 

гидравликалық қысымға байланысты олардың өндірулігін төмендетеді 

Тұнбаның түзілуін болдырмау үшін минералсыздандырылатын 

ерітіндіні алдымен табиғаты әртүрлі қоспалардан тазартады: дисперсті 

бөлшектерден, макромолекулалардан, микроорганизмдерден, органикалық 

заттардан, яғни алдын ала тазартуды жүргізеді.  

Ерітіндіні концентрлеу ары қарай өңдеуге жіберілетін сулардың көлемін 

көп есе азайтуға немесе технологиялық процесте қайтадан қолдануға болатын 

бағалы заттар мөлшері бар ерітіндіні алуға мүмкіндік береді. Бірақ кейбір 

жағдайларда ерітіндіні концентрлеу теріс фактор болып кетуі мүмкін. 

Мысалы, конструкциясы дұрыс емес немесе дұрыс жиналмаған кері осмостық 

қондырғыда бөлінетін ерітінді мембрана бойымен қозғалмайтын (тұрып 

қалған) зоналардың түзілуінің мүмкіндігін тұғызады. 

Суды тұзсыздандырудың кері осмостық мембраналары. 

Жартылай өткізгіш мембраналар кері осмостық қондырғының негізгі 

элементі, оған процестің тиімділігі мен қолданудың мүмкін аймағы тәуелді 

болып табылады. Кері осмостық мембраналар әртүрлі полимерлі 

материалдардан жасалады: полиамидтерден, полиуретандардан, 

поликарбонаттардан, полиакрилнитрилден, жай және күрделі эфирлерден,  

целлюлозадан ж.т.б.  Қазіргі кезде ацетилцеллюлозадан (ацетаттық) және хош 

иісті полиамидтен жасалған мембраналар кеңінен таралған. 

Материалдың ішінде электр статикалық зарядтың таралуы бойынша 

мембраналар ионогенсіз, ионактивті (катион- және анионактивті) және 

өрнектіге (мозаикалық) бөлінеді. Ионогенсіз мембраналарға көптеген 

полимерлі мембраналар (оның ішінде ацетилцеллюлозалық) жатады. 

Ионактивті қасиеттер жуылатын (динамикалық) мембраналарда пайда болады. 

Мозаикалық мембраналар кезектесетін анионактивті және  катионактивті 

зоналардан тұрады. Мозаикалық мембраналар арқылы сүзу процесі 

пьезодиализ деп аталады.  

Судағы көптеген қоспалардың әсері толығымен зерттелмегендіктен, кері 

осмостық қондырғыларға келіп түсетін суға құрамындағы қоспаларының 

шекті мүмкін концентрацияларына талаптар әлі жетілдірілмеген.  

Әртүрлі дәрежеде минерализденген сулардың кері осмостық 

тұзсыздандыруын жүргізу осы суларды өңдегенде су дайындауда кеңінен 

қолданылатын су сапасының көрсеткіштері бойынша (лайлылығы, мөлдірлігі, 

қалқыған бөлшектер мөлшері)  мембрана өндірулігі мен тұз мөлшері 
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өзгеруінің интенсивтілігі туралы қорытынды жасауға болмайтындығын 

анықтады.  

Суды кері осмостық тұзсыздандыру стансаларының технологиялық 

сүлбелеріне келесі элементтер кіреді: 

- кері осмостық тұзсыздандырудың алдындағы бастапқы суды алдын ала 

дайындау қондырғысы; 

- кері осмостық тұзсыздандыру қондырғысы; 

- кері осмостық қондырғысынан шығатын қонцентратты өңдеу қондыр- 

ғысы; 

- фильтратты өңдейтін қондырғы; 

- станса жұмысын бақылап, автоматтық және қолмен басқару жүйелері. 

Суды дайындауда кері осмосты пайдалану суаттардың ластануын 

азайтуға және иониттердің жаңғыртуында қолданылатын реагенттердің 

мөлшерін азайтуға мүмкіндік береді.  

 

6.2 Жұмысты орындау тәртібі  

 

Тәжірибелік қондырғының сүлбесі 6.2 суретте  келтірілген.  

№1 күбіде оқытушының тапсырмасы бойынша зерттелетін судың 

ерітіндісі дайындалады. Сүзгілер мен кері осмостық мембрана жұмысының 

параметрлерін анықтау үшін әрбір сатыдан кейін манометрлер мен сынама 

алу ысырмалар орнатылған. 

Жұмыс тәртібі: 

а) тұз мөлшері белгілі бастапқы ерітіндіні дайындайды; 

б) № 5 ысырманы ашып,  бастапқы ерітіндіні жіберетін №2 сорғыны 

қосады. Бұл кезде № 3 кран жабық болу керек. Сүзгілерді сумен толтырады. 

Ол үшін  № 12, 16, 21, 18  ысырмаларды ашады, № 11, 15, 20  ысырмаларды 

жабады немесе  бастапқы су құбырының №3 ысырманы ашады (онда №2 

сорғыны өшіреді);  

в) уақыттың белгілі аралықтарында немесе өткізілген судың белгілі 

көлемдерінде талдауға сынама алынады; 

г) суды жүзгін дисперсті механикалық қоспалардан тазартатын 1 

сатыдағы сұзгіден өткен суды зерттеу үшін: 1) 1 сатыдан кейін № 11 сынама 

алынатын ысырмны ашады;  2) 2 сатының алдындағы № 12 кранды жабады;  

д) суды органикалық қоспалардан тазартатын 2 сатыдағы карбон 

сүзгісінен өткен суды зерттеу үшін: 1)  № 12 кран және сынама алынатын № 

15 ысырмны ашады;  2) № 11 сынама алынатын және 3 сатының алдындағы 

№ 16 ысырмаларды жабады; 

е) тұздардан тазартатын 3 сатыдағы кері осмостық мембранадан өткен 

суды зерттеу үшін: 1) № 12, № 16 және сынама алынатын № 20 

ысырмаларды ашады;  2) № 11, № 15 сынама алынатын ысырмаларды және 4 

сатының алдындағы № 21 ысырманы жабады; 
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ж) дәмдік сапасын жақсартатын 4 сатыдағы карбон сүзгісінен өтетін 

суды зерттеу үшін : 1) № 11, 15, 20 сынама алынатын крандарды жабады;  

судың сынамасын 4 сатыдан шығу жерінен алады; 

и) судың сапасын зерттегенде талданатын сынамаларда кермектілікті, 

сілтілікті және жалпы тұздылығын анықтайды. Бастапқы берілгендер мен 

алынған нәтижелерді 14.1 кестеде келтіреді.  

Ескерту - Тәжірибелік қондырғы жұмыс істеген кезде №18  сынама алу 

ысырма ашық болу қажет.  

Тәжірибелік қондырғыны өшіру: 

1) 18 ысырмадан басқа ысырмалардың барлығын жабады. 

2) № 2 және 9 сорғыларды электр тораптан айырады.  

3) №3 (бастапқы ерітіндіні жіберетін) және №5 (бастапқы су 

құбырын ашатын) ысырмаларді жабады. 

4) ысырмалардың барлығын жабады.  

Жұмыс 2 кезенде жасалады. 

Бірінші кезенде: 

а) оқытушыдан тапсырма алынады: модельді су ерітіндісін дайындау 

үшін тұздардың бастапқы концентрациялары беріледі; 

б) модельді ерітіндіні дайындайды (тұздар массаларын есептейді, 

өлшендіні таразыда өлшеп алады, дистилленген суда ерітеді);  

в) кондуктометриялық талдау әдістемелеріне сәйкес берілген ион 

концентрациясын анықтайтын градуирленген қисықты тұрғызады.    

Екінші кезеңде жұмыс кері осмостық қондырғыда орындалады: 

а) уақыттың берілген аралықтарында (немесе судың берілген 

көлемдерінде)  карбон сүзгісі мен кері осмостық мембранадан кейін талдауға 

судың сынамалары (және концентрат сынамалары) алынады; 

б) кері осмостық қондырғы жұмысының аяғында бастапқы су мен 

талданатын сынамалардың жалпы кермектілігі мен сілтілігі, тұздылығы 

анықталады.  

 

Бастапқы берілгендері мен алынған нәтижелерді кестеге жазады.  

 

6.1 к е с т е  -  Тәжірибе нәтижелері 

№ 
V,  

л 

С, 

мг-экв/л 

К, 

мг-экв/л 

NaCl, 

мг/л 

ρ, 

Ом см 

φ,

% 

Бастапқы ерітінді       

Карбон сүзгісінен 

кейін алынған су 

      

Мембранадан 

кейін алынған су 

      

К Концентрат 
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Тұзсыздандырылған судың талдауын ионометрия әдісімен жүргізу. 

Кондуктометрия — судағы иондар мөлшерін потенциометрия әдісімен 

анықтау. Бұл әдіс индикаторлы және референтті электродтардан 

құрастырылған электродтық жұптың потенциалын өлшеуге негізделген. 

Мұндай мембраналар ионоселективті деп аталады. Кондуктометрия әдісіндегі 

Х-ионының  анықталатын концентрациялар аймағы  10
-6 

- 10
-1

 М.  

Өлшеуіш аспап ретінде кіріс кедергісі ≥1 МОм милливольтметрлердің 

кез келген түрін қолдануға болады. Молярлы концентрациясының теріс 

логарифмі бірліктерінде градуирленген милливольтметр рХ-метр немесе 

иономер деп аталады.  

Аналитикалық тәжірибеде кондуктометрия әдісі иондарды тура 

анықтауда немесе индикаторлы ретінде титрлеу әдісінде қолданылады. 

кондуктометрлер ғылыми зерттеулерде, сонымен қатар суды тазартудың 

физика-химиялық, химиялық және биохимиялық технологиялық процестерде 

басқару және бақылау аппаратурасының құрамында кеңінен қолданылады.  

Жұмысты жүргізу және нәтижелерін өңдеу әдістемесі . 

Тәжірибе қондырғыларының құрамы. 

Магнит араластырғышы, рХ-метр. 

Ыдыс: калибрленген қисықты тұрғызу үшін V=100 мл цилиндрлер - 5 

дана; V=250 мл колба – 1 дана;  V=5 және 10 мл пипеткалар -1 данадан. 

Ерітінділерді дайындау. 

1. Электролит ерітіндісін дайындау. 

Концентрациясы 0,1 г-ион/л ерітіндіні дайындау үшін дистилленген 

судың 250 мл-де 0,025 г-ионы бар зат өлшендісін ерітеді. 

2. Ерітінді концентрацияларының шкаласын дайындау. 

V=100 мл 5 өлшеуіш цилиндрге ерітіндінің  1; 5; 10; 50 және 100 мл 

құйып, көлемін 100 мл-ге дейін дистилленген сумен толтырады. Түзілген 

ерітінділердің концентрациялары 1; 5; 10; 50 және 100 мг-ион/л сәйкес 

болады. Бұл мәндер рХ шкаласының келесі мәндеріне сәйкес келеді: 3; 2,3; 2; 

1,3 және 1. 

Тәжірибені орындау тәртібі. 

1.Берілген ионның концентрациясын анықтайтын калибрленген 

графикті тұрғызу. 

Дайындалған ерітінділер шкаласы иономердің өлшеуіш стаканына 

құйылады. Өлшеуіш стакандағы зерттелетін ерітіндіні келесіге ауыстырудың 

алдында оны электродтармен бірге дистилленген сумен жуады.  

Концентрациялар шкаласы бойынша ең кіші мәнінен бастап әрбір 

ерітіндінің потенциалы өлшенеді. Өлшеулердің барлығын магнит 

араластырғышы айналымының бірдей мәнінде жүргізеді. Өлшеулердің 

нәтижелерін кестеге жазады.  

Анықтау дәлірек болу үшін өлшеулерді 2 рет жүргізеді.  

2. Зерттелетін ионның судағы мөлшерін анықтау. Зерттелетін ионның 

белгісіз мөлшері бар ерітіндіні аспаптың өлшеуіш ұяшығына орналастырып, 

ЭҚК мәнін анықтайды. 
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6.2 кесте - ЭҚК мәнінің ерітінді концентрациясына тәуелділігі 

С, мг-ион/л          

рХ          

ЭДС(1), мВ          

ЭДС(2), мВ          

Орташа ЭҚК, мВ          

 

Тапсырма. 

1. 6.2 кестенің берілгендері бойынша ЭҚК-нің зерттелетін ион 

концентрациясына ЭҚК=f(pX) түріндегі тәуелділік графигін тұрғызады.  

2. Калибрленген графикті қолданып, зерттелетін ион концентрациясын 

анықтайды. 

 

Тұзсыздандырылған судың талдауын кондуктометрия әдісімен жүргізу 

Ағын суларының құрамындағы және электр зарядын тасымалдауға 

қабілеттілігі бар минералды және органикалық қоспалар 2-ші ретті өткізгішке 

жататын жүйені құрайды.  Кез келген өткізгіш сияқты, қоспалары бар судың 

электрлік кедергісі (R) болады. Ағын суларының электрлік өткізгіштігін 

электр өткізгіштік (W) сипаттайды. Бұл шамалар келесі теңдеулермен 

сипатталады:  

 

R = pL/S;                                                           (6.6) 

 

W=1/R =(1/ρ)(S/L) = χ S/L,                                          (6.7) 

 

мұнда р — меншікті кедергі;  

          χ — меншікті электр өткізгіштік;  

          S — су аралығы қимасының ауданы; 

          L — электродтар арасындағы арақашықтық. 

 

Меншікті электр өткізгіштік деп ұзындығы 1 см және қимасының 

ауданы  1 см
2 

зерттелетін су бағанасының кедергісін айтады. Су фазасының 

меншікті кедергісі еріген заттар табиғатына, концентрациясы мен 

температурасына тәуелді.  

Меншікті электр өткізгіштік – меншікті электрлік кедергіге кері шама 

болып табылады: 

 

χ =1/ρ,                                                           (6.8) 

 

мұнда ρ — судың меншікті электрлік кедергісі. 

Ағын суларының  электр өткізгіштігі олардың құрамына ғана емес, 

сонымен қатар температурасына да тәуелді болады. Бұл тәуелділік дәлірек 

түрде 2 дәрежедегі полином түрінде өрнектеледі: 
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                             χ =χ0 (1 + αt + βt
2
) ,                                        (6.9) 

 

мұнда α мен β — еріген заттар табиғаты мен концентрациясына тәуелді 

коэффициенттер. 

Электр өткізгіштігін өлшеуге негізделген суды талдау әдісі 

кондуктометрия деп аталады. 

Кондуктометрлік әдіс зерттелетін су сынамаларында заттар 

концентрациясын анықтауда, суды тазарту және тұнбаларды өңдеу 

процестерінде қолданылатын реагент ерітінділерінің концентрацияларын 

анықтауда, сонымен қатар электрохимиялық қондырғыларда электродтық 

пакеттер жұмысының параметрлерін анықтауда қолданылады.  

Жұмыстың мақсаты - тұзсыздандырылған судың анализін 

кондуктометрия әдісімен жүргізу. 

Жұмысты орындау тәртібі және нәтижелерді өңдеу әдістемесі.  

Тәжірибе қондырғыларының құрамы. 

УК-02/1 типті контактті құрылғысы бар кондуктометр. 

Ыдыс: V=100 мл калибрленген қисықты тұрғызуға цилиндрлер  — 6 

дана; V=250 мл жұмыстық ерітінді колбасы — 1 дана; V=5 және 10 мл 

пипеткалар — 1 данадан, зертханалық термометр. 

Ерітінділерді дайындау. 

1. Электролит жұмыстық ерітіндісін дайындау. NaCl-нің концент-

рациясы 10 г/л жұмыстық ерітіндісін дайындау үшін өлшендінің 2,5 г  

дистилленген судың 250 мл-де ерітеді.  

V=100 мл 6 өлшеуіш цилиндрге жұмыстық ерітіндінің 1; 2; 5; 10; 20; 30 

мл құйып,  көлемдерін 100 мл-ге дейін дистилленген сумен толтырады. 

Ерітінділердің концентрациялары  сәйкесінше 100; 200; 500; 1000; 2000 және 

3000 мг/лге  тең болады. 

Жұмысты орындау тәртібі. 

Еритін минералды тұздардың концентрациясын анықтау үшін 

калибрленген қисықты тұрғызу және зерттелетін ерітіндінің электр 

өткізгіштігіне температураның әсерін зерттеу  

1. Кондуктометрдің өлшеуіш стаканына ретімен ерітінділер құйылады. 

Өлшеуіш стакандағы зерттелетін ерітіндіні келесіге ауыстырудың алдында 

оны аспап құрылғысымен бірге дистилленген сумен жуады. ≈15°С-де әрбір 

ерітіндінің төменгі концентрациясынан бастап меншікті электрлік кедергісі 

өлшенеді. Өлшеулердің нәтижелерін кестеде келтіреді. Анықтауды жоғарырақ 

дәлділікпен жүргізу үшін өлшеулерді аспап сезімталдығының әртүрлі 

шектерінде жүргізіп, әрбір зерттелетін ерітінді нәтижелерінің 

корреляциясының бар екендігін анықтайды.  

Меншікті кедергінің өлшеулерін 20, 25, 30 және 35°С-де жүргізеді. 

Зерттелетін ерітінділер температураларының нақты мәндерін 6.3 кестеде 

келтіреді. 
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6.3 кесте - Меншікті электрлік кедергінің (ρ) ерітінді концентрациясы 

(С) мен температурасына (t, 
0
С)  тәуелділігі 

С, мг/л С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 С8 

T, 
0
C Меншікті электрлік кедергсі, ρ, Ом · см 

t1=         

t2=         

…         

tn =         

 

6.3 Орындалған жұмыс бойынша есеп 
 

Орындалған жұмыс бойынша есеп беруде мына мәлімметтер болу 

қажет:  

1) 6.3 кестенің берілгендері мен (3) теңдеуді қолдана отырып, χ=f(C)t=const 

координаттарында калибрленген қисықты және χ=f(t)c=const тәуелділік қисығын 

тұрғызады.  

2) Бақылау ерітіндісінде тұздар мөлшерін анықтайды. 

3) Қорытындылар. 

 

7 Зерттеу жұмысы №7. Су дайындағыш қондырғылардың 

технологиялық сүлбесі 

 

Жұмыстың  мақсаты: студенттердің кейбір САПР элементтерімен 

танысу және су дайындағыш қондырғылардың технологиялық сүлбелерін 

жасаудың практикалық әдістерін алу. 

 

7.1 Теориялық мағлұматтар 

 

Қосымша суды дайындау процесі электр станцияларда әртүрлі мақсатта 

қолданылатын сүзгілерде жасалады, жарықтандырғыштар мен 

декарбонаттарда, су құбырларының көмегімен арматуралар, бактар, су 

айдағыш насос принципиалды технологиялық сүлбеге жалғанған. 

Технологиялық сүлбенің әр элементтерінің қосалқы жүйесін ескере отырып, 

өзінің функционалды қолданылуы және графикалық бейнеленуі болады, бұл 

оған САПР элементтерін пайдаланып, соңында осындай сүлбені жасауға 

мүмкіндік береді.  

 

7.2 Жұмыс тапсырмалары 

 

7.2.1 Берілген әдебиеттерді пайдаланып, СДҚ тектестіргішті 

шаруашылығында және электр станцияларында қолданылатын СДҚ 

сүлбесінің элементтерінің графикалық бейнесін салуды оқып үйрену. 

7.2.2 СДҚ сүлбесінін нұсқасын құрып, осы сүлбенің жұмыс істеу 

принципін және қолдану саласын түсіндіру. 
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       7.2.3 Зерттеу жұмысының орындау ретімен танысу. 

Студент СДҚ сүлбесінің типтік элементтер каталогын пайдаланып, 

элементтердің шартты белгілерінің көмегімен СДҚ сүлбесін құру керек, және 

сүлбеде осы элементтердің кодтарын қойып шығу керек. Бұл жағдайда 

экрандағы элементтердің каталогта  көрсетілген түрде ғана 

проекцияланатынын есте сақтаған жөн. 

 

7.3 Жұмысты орындау тәртібі  

 

7.3.1 Дербес компьютерді қосқанда, экранға “№1 Зерттеу жұмысының" 

белгісі шығады. 

7.3.2 Студент ENTER батырмасын басып, берілген СДҚ-ның 

технологиялық сүлбесін құруға кіріседі. Экранға "Элемент реті" деген сұрақ 

шығады. 

7.3.3 №1 Зерттеу жұмысының мазмұнында берілген СДҚ технологиялық 

сүлбесінің типтік элементтерінің каталогын пайдаланып, студент керекті 

сүлбе элементін таңдайды, және оның кодын батырмада тереді. Бұл жағдайда, 

код сандары экранда бетінен шығады. Егер код дұрыс емес таңдалса, оны 

BECSPASE батырмасы арқылы түзетуге болады және оның орнына жаңа код  

енгізуге болады. 

7.3.4 Элементтің керекті белгісі енгізілгеннен кейін, студент ENTER 

батырмасын басады, осы кезде экранның сол жақ бұрышында таңдалған 

элементтің бейнесі шығады. Ал жоғарғы бөлігінде "Бұл элемент СДҚ 

сүлбесіне кіре ме" деген сұрақ шығады. Егер элемент қате таңдалса, онда 

студент N батырмасын басады, бұл кезде элемент бейнесі өшеді, ал студент 

келесі элементті таңдайды. 

7.3.5 Егер элемент дұрыс таңдалынбаса, студент "Y" батырмасын басып, 

элемент бейнесін керекті жерге ауыстырады. Сүлбе орналасатын бет 

экранның барлық ауданын алмайды, ол экранның әр шетінен 3 см орын 

қалдырып орналасады. Сүлбені құрғанда бар элементтің үстіне қозғалмалы 

элемент қойылғанда, соңғысы өшіріледі. Сүлбені құру кезінде, алдын ала 

оның графикалық экран шектерінде орналасуын және оңай құрылуын ескеру 

керек.  

7.3.6 Экрандағы бейненің орнын ауыстыру, стрелка батырмасы арқылы 

орындалады, экрандағы бейнелерді әртүрлі қадамдар арқылы жылжытуға 

болады. Үлкен және кіші қадам арқылы орын ауыстыруды, әр сәйкес 

батырманы басқанда бейне 12-экрандық дискреттерге жылжиды, шамамен 

5мм-ге. Оны сүлбе элементтерін керекті орынға тез орналастыру үшін 

қолданамыз. Кіші қадам элементтерінің орын ауыстыруын, сүлбеде 

элементтерді анық қосу үшін қолданамыз. Алдымен, элемент экранға 

шыққаннан кейін машина автоматты түрде кіші қадамды орын ауыстыру 

режимін орнатады. Яғни кез келген орын ауыстыру батырмасын басқанда 

элемент 0,4 мм-ге жылжиды. Бейненің үлкен ауыстыруына көшу үшін студент 
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(серый "+") батырмасын басады. Керісінше өту үшін (серый "-") батырмасын 

басады.  

7.3.7 Элемент бейнесін экрандағы керекті жерге орналастырғаннан 

кейін, оны "О" әрпі батырмасын басып, сол орынға бекітіп, ENTER 

батырмасын басамыз. 

7.3.8 Принципиалды сүлбе қосылған соң, мұғалім осы жұмыстың дұрыс 

орыдалуын тексеру керек. 

 

7.4 Орындалған жұмыс бойынша есеп 
 

Орындалған жұмыс бойынша есеп беруде мына мәлімметтер болу 

қажет:  

1)   Жұмыс есеп беруінде: таңдалған СДҚ сүлбесінің суреттемесі. 

2) Техникалық міндеті, таңдалған аппараттардың орналасу мақсаты, 

сәйкес код және шартты элемент белгісі қолданылған СДҚ жұмыс сүлбесі, 

экран дисплейіндегі сүлбені жинау реті. 

3)   Қорытындылар. 

 

7.1 Алынған нәтижелер бойынша қорытынды 

Элемент атуы 

 

Шартты бейнелер  Код 

1 2 3 

Жарықтандырғыш 

 

 

10 

Механиқалық сүзгі 

 
 

12 

Н – катионитті сүзгі 

 
 

13 

Na – катионитті сүзгі 

 
 

1 

ОН – анионитті сүзгі 

 
 

11 

Жарықтандырғыш 

 
 

24 
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Декарбанизовалық судың күбісі  

 

20 

күбі  

 

 

25 

Декарбонизатор  

 

14 

Эжекторлар 

 

 
 

 

 

18 

 

19 

құбылар 

 

35 

41 

3 

32 

2 

33 

34 

36 

37 

38 

39 

40 

Желдеткіш  

 

15 

Бағыттағыш 

 

28 

29 

30 

31 

Айдауша сорғы  

 

 

 

6 

 

5 

 

7 

8 
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ысырма  

 
 

 

16 

 

17 

тектесткіш CaO 

NaCL 

FeSO4 

 

23 

26 

27 

Тектескішті сақтайтын ұяшық  

 
 

9 

 

8 Зерттеу жұмысы №8. Жарықтандырғышта тұндыру әдістерімен 

суды алданала дайындау 

 

Жұмыстың мақсаты: СДҚ сүлбесінің алдынала дайындалу 

технологиясымен танысу  және жарықтандырғыштың жұмыс істеу әдістерін 

алу.             

 

8.1 Теориялық мағлұматтар 

 

Табиғи судың қоспаларының әртүрлілігі, қазандарды қоректендіруге 

арналған қосымша суларды тазартуы, су дайындағыш құрылғыларда бірнеше 

сатыда жүруінің себебі болады. Бірінші сатыда судан қатты дисперсті және 

коллоидті заттар бөлінеді, сонымен қатар бұл судың гидрокарбонатты сілтілігі 

төмендейді. Түрлендіру және әктеу процестерінің реализациясы кезінде, 

бірінші ретті өңдеу жарықтандырғыш деп аталатын аппаратта жүргізіледі. 

Келесі сатыда су тазарту сүзгіш құрылғыларында жүргізіледі.           

 

8.2 Жұмысқа дайындық 

 

8.2.1 Берілген әдебиеттерді пайдаланып, түрлендіру және әктеу 

процестерінің теориялық негіздерімен танысу, сонымен қатар 

жарықтандырғыштарда жүзеге асырылатын осы процесстердің 

ерекшеліктерімен танысу. 

8.2.2 Жарықтандырғыштардың жұмысы істеу сүлбесімен, оның 

сұйыққағу режимімен, және өлшенген қабатының қалыптасуымен танысу. 

Өлшенген қабаттың берік қалыптасу режимі, қалдық терезелер аймағында. Су 

шығынының отсечка және қалдықсыздандырғыштағы қалдық шығару арқылы 

жарықтандырғыш жұмысына әсері.  

8.2.3 Жарықтандырғыш сүлбесін салу және сәйкес ысырманы 

пайдаланып, оның жұмысқа қосылу ретін анықтау.  
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8.2.4 Шығын суының концентрациясының вариант номеріне сәйкес мг-

экв/кг есептеу керек.  

8.2.5 Әк мөлшерін берілген түрлендіргіш мөлшерін және шығын судың 

қоспасының құрамы бойынша есептеу. 

8.2.6 Зерттеу жұмыстың орындалу тәртібімен танысу.  

8.3 Зерттеу тапсырмасы        

Студентке жарықтандырғышты гидравликалық қосу тапсырылады; 

шығын судың берілген қоспасының құрамын пайдаланып, әк талшығын 

анықтау және жарықтандырғышқа түрлендіргіш ерітінділері мен әктің 

есептелген мөлшерін енгізіп, суды алдынала тазарту процесін іске асыру.  

 

8.1 кесте - Бастапқы судын  көрсеткіштері           

Нұсқа реті 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Жарықтандырғыш 

өндіргіштігі 

м
3
/сағ 

160 170 180 190 200 210 220 230 240 

Ион конценцентра 

циялары мг/л 

Ca
2+ 

Mg
2+ 

Na
+ 

HCO3
- 

SO
2-

4 

Cl
-
 

CO2 

 

 

90 

15 

118 

190 

202 

126 

25 

 

 

34 

9 

2 

119 

23 

6 

10 

 

 

2 

14 

20 

140 

140 

15 

20 

 

 

54 

29 

19 

193 

48 

5 

15 

 

 

72 

17 

12 

280 

33 

10 

20 

 

 

47 

10 

25 

158 

52 

21 

25 

 

 

167 

30 

67 

400 

282 

47 

20 

 

 

100 

23 

20 

275 

95 

40 

15 

 

 

102 

16 

7 

264 

93 

7 

10 

Түрлендіргіш 

концентрациясы,    

мг-экв/л 

0.5 0.6 1 0.8 0.65 0.9 0.5 0.75 1.0 

 

8.3 Жұмысты орындау тәртібі  

 

8.3.1 Жарықтандырғыш пайдалануына байланысты оны қосу келесі 

түрде орындалады. 30
0
-40

0
С қыздырылған бастапқы СУ <1> ысырма ашылған 

кезде, берілген өндірістен (8.1 кесте) 20-50% - ауа бөлгішке жіберіледі, бұл 

жерде ол ауа көбіктерінен бөлінеді. Ауа бөлгіштен бастапқы су тангенсалды 

бағытталған кіріс арқылы өкізу құбыры мен аппараттың төменгі тығыздағыш 

бөліктеріне өтіп шлам турінде, үрлеу арқылы шығарылады. Суды жіберудің 

мұндай сүлбесі жарықтандырғыштың осы бөлігінде су ағынының айналмалы  

қозғалысын тудыру үшін, сұйыққағуды қосу кезінде осы зонаға түсетін 

тектестіргіштермен жақсы араласуы үшін қолданамыз. Жарықтандырғышта су 

деңгейі көтерілген кезде оның айналмалы қозғалысы тік және көлденең 

тыныштандырғыш бөгегіштердің көмегімен өшіріледі.    
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Бос денелі қалдықтығыздағыштың итермелеуін болдырмау үшін, 

жарықтандырғыштың негізгі бөлігіндегі судың деңгейі 

қалдықтығыздағыштың төменгі бөлігіне жеткен уақыттан бастап оны сумен 

толтыру керек. Бұл үшін <9> ысырмасын ашамыз. Жарықтандырғыштың және 

қалдықтығыздағыштың негізгі бөлігінде су денгейлерінің теңесуі ең қолайлы 

жағдай. 

Жарықтандырғыштың негізгі бөлігіндегі су деңгейі құрама сақина 

желобьына жеткен кезде және су жүретін құбыр арқылы еркін өтсе, ол қалдық 

тығыздағыш сумен толтырылған болса жарықтандырғыштың сұйыққағу 

қосқышының негізгі бөлігі аяқталды деп есептесе болады. Әрі қарай ысырма 

ашу дәрежесін басқара отырып, жарықтандығышты өндіріске қосу керек. 

Жарықтандырғыштың сұйыққағу тәртібі орнатылғаннан кейін 

тектескіштерді қосу <8> (түрлендіргіш) және <7> (әк қалықтанған ұсақ 

бөлшектері мен сұйық қоспасы) ысырмаларын ашу арқылы жүзеге 

асырылады. Әк мөлшері келесі формуламен есептелінеді  

 

Дә = С
2CO  + С 

3HCO  + С 2Mg  + Дк + a ,                     (8.1) 

 

бұл жерде Дә - түрлендіргіш мөлшері, мг-экв/л; 

                a - артық әк, ол 0,2 мг-экв/л-ге тең. 

 

Тектескіштерді қосқан кезде жарықтандырғыш сүлбесінде 

қалдықтардың өлшенген қабаты пайда болады. Грязевиктің және қалдық 

тығыздағыштың төменгі бөлігінде қалдықтар жиналады. <2> “отсечка” <5> 

және <6> (қалдықтығыздағыштардағы қалдықтарды шығару) және <4> 

(грязевиктегі қалдықтарды шығару) ысырмалардың ашылу дәрежелерін 

басқара отырып, жарықтандырғыштың бір қалыпты жұмыс істеуін жүзеге 

асыру. Осы жағдайда өлшенген қабаттың жоғарғы шегі қалдық терезелерден 

біршама жоғары (бірақ сақина желобіне жетпеуі тиіс), ал төменгі шегі осы 

терезелерден төмен орналасуы қажет. Қалдықтығыздағышта және грязевикте 

қалдық     деңгейі төмен (минималды) болуы керек.           

8.3.2 Жұмыстың дербес компьютерде орындалу ретімен танысу.  

Жұмыс орындау барысында бағдарлама сұранысына студент өз 

фамилиясын енгізіп, «ENTER» басады.  

Содан кейін нұсқа нөміріне сәйкес бастапқы судың қоспасының 

шоғырлануын мг/кг-ға енгізеді. Дұрыс енгізілген жағдайда экранға 1-суретке 

сәйкес жарықтандырғыш сүлбесі шығады. 

Жарықтандырғыш жұмысын басқару ысырма өлшемдерін өзгерту 

арқылы келесі батырма көмегімен, <1> - <9> ысырмаларымен жүзеге 

асырылады:              

<1> - бастапқы суды енгізу;            

<2> - жарықтанған судың (отсечкасы);                      

<4> - грязевикті үрлеу;                             

<5> - қалдықсыздандырғышты периодты;                     
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<6> - қалдықтығыздағышты үздіксіз үрлеу;      

<7> - әк енгізу;       

<8> - түрлендіруді енгізу;      

<9> - қалдықтығыздағышты сумен толтыру;      

«ENTER» – басу арқылы ысырманы таңдаймыз;  - <өшіру> режимінен 

<қосу> режиміне өту;  - <қосу> режимінен <өшіру>режиміне өту;    

«ENTER» - <қосу> позициясын басу, таңданылған ысырманың 

ашылуын кеңейтеді: <өшіру> позициясы таңдалынған ысырманың ашылуын 

кішірейтеді;       

 - берілген ысырмамен жұмысты аяқтау;   

<esc> - жаттықтандырғыштан шығу, жұмыстың аяқталуы; 

Мысал: <1> батырмасын басқан кезде экранның жоғары сол жақ 

шетінде келесі хабар тұрады;      

1 өшіру қосу. 1=0%.       

Қосу позициясын  (стрелка) көмегімен белгілеп, «ENTER» 

батырмасын басып, <1>-ысырманың ашылуын кеңейтуге болады. Екінші 

жолда ысырманың ашылу пайызын көрсетіледі. <Өшіру> позициясын 

белгілеу арқылы ысырманың ашылу пайызын азайтуға болады.             

8.3.3 Экран дисплейінде жарықтандырғыш жұмысының келесі 

мәліметтерін көруге болады:  

- шикі сусапасы (жарықтандырғыш кірісінде) мг-экв/л; 

- жарықтанған судың сапасы (жарықтандырғыш шығысында) мг-экв/л. 

ысырма арқылы және жарықтандырғыш шығысындағы су шығыны м
3
/сағ; 

- әктік сүт түрлендіру шығыны жарықтандырғыш өндіргіштігіне байла 

нысты, мг-экв/кг.   

8.3.4 Тектестіргіш қосылғаннан кейін, қалдық терезелері маңында 

«отсечка» және қалдықтығыздағыш үрлеуші мен грязевик арқылы өлшенген 

қабатты қолдау қадағаланады және жарықтандырғыш жұмысының оптималды 

режимі орнатылады. Дұрыс жұмыс істеген жағдайда жарықтанған су экран 

дисплейіне ашық көгілдір түспен шығады. Бұл жағдайда сілтілік мәні жалпы 

0,5-0,7 мг-экв/л төмендейді. 

8.3.5 Жарықтандырғыш жұмысының бір қалыпты тәртібі орнатылғаннан 

кейін студент экранда шыққан суретті оқытушы көрсетіп, алынған мәндерді 

есептеулерде қолданады.      

 

8.4 Орындалған жұмыс бойынша есеп 
 

Орындалған жұмыс бойынша есеп беруде мына мәлімметтер болу 

қажет:  

1) Жұмыс есеп беруінде: таңдалған СДҚ сүлбесінің суреттемесі. 

2) Жарықтандырғыш сүлбесі, оның жұмысқа қосылуы мен жұмыс 

режимінің түсініктемесі. 

3)   Басқару мүмкіндіктерінің бастапқы және өңделген су қоспаларының 

құрамдары, керекті есептеулер болуы керек. 
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4)  Қорытындылар. 

 

8.2 кесте - Зертеу жұмысының негізгі нәтижелері 

Қоспаның 

аты 

Бастапқы судағы қоспаның 

мөлшері 

Жарықтанған 

судағы қоспа 

мөлшері 

Ысырмалардағы 

су шығыны 

мг/кг мг-экв/кг мг-экв/кг м
3
/сағ 

CA
2+ 

MG
2+ 

NA
+ 

HCO  

SO
2-

4 

CL
-
 

CO2
 

    

Дәк= Д түрлендіргіш =     

 

9 Зерттеу жұмысы №9. Сутек-катионитті сүзгі жұмысының 

оптимизациясы 

 

Жұмыстың мақсаты: Н-катионды нақты параллельді сүзгілердің  

регенерация тәртібімен және жұмысымен сондай-ақ, регенерация тәртібінің су 

тазартудың өзіндік құнына өсерімен танысу. Су өңдеуде шығындардың аз 

болуы үшін сүзгі жұмысын аптимизациялау. 

 

9.1 Теориялық мағлұматтар 

 

Бастапқы судың катионитті құрамын өзгерту жылдар тәжірибесінде 

катион алмастырғыш желбізге бастырылған және регенирацияланатын 

сүзгілер көмегімен катионды сүзгілерді қолдану арқылы немесе катиониттерді 

тұздардан сутекті формаға аударатын күшті қышқылдардың ерітінділерімен 

жүзеге асырылады. Сондай-ақ натрии- катиондау технологиясында хлорлы-

натрии ерітіндісін де қолдануға болады.  Катиондау технологиясына 

регенерация тәртібімен маңызды түрде байланысты бірнеше факторлар әсер 

етеді. 

 

9.2 Жұмысқа дайындық 

 

9.2.1 Берілген әдебиеттерді пайдаланып, суды катиондаудың  теориялық 

процестерін үйрену, сонымен қатар регенерациялары мен және оларға әсер 

ететін әртүрлі факторлармен танысу. 

9.2.2 Катионды сүзгілердің эксплуатация процестерін, олардың 

регенерацияларының және регенерация тіртібінің сүзгі сапасына әсерін оқып 

үйрену. 
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9.2.3 Жұмыстың сүлбесін және катионитті сүзгі регенерациясының 

сүлбесін құру және катионитті сүзгі регенерациясы кезінде керекті 

процесстерді жасау үшін қажет операцияларды белгілейміз. 

Мысалы: қопсту кезінде №3-4 ысырмаларды ашады. Қалғандары жабық. 

9.2.4. Жұмыстың орындалу тәртібімен танысу. 

9.2.5 Н-катионитті нақты параллельді сүзгінің регенерация және 

жұмысы ның сүлбесін пайдаланып, регенерациялық ерітіндінің әртүрлі 

көлемдерінде катионит регенерациясын жүргізу және сүзгінің өзіндік 

құнының ең аз мөлшердегі (минимальды) тектестіргіш құрауышын анықтау 

керек. 

9.2.6 Сүзгінің өзіндік құнының тектестіргіш құрауышы күкірт қышқылы 

ның регенерациялық ерітіндісінің концентрациясына және осы ерітіндінің 

өткізу жылдамдығы мен көлеміне тәуелді. Регенерациялық ерітінді 

концентрациясы  тұрақты ол 0,5 г-экв/л-ды құрайды, ерітіндінің өткізу 

жылдамдығы 25 м/сағ. Регенерациялық ерітіндінің көлемі әртүрлі болуы 

мүмкін (20-дан 4000 м
3
 дейінгі аралықта). Тапсырманы орындау кезінде 

регенерация әртүрлі нұсқалар үшін 1-кестеде берілген күкірт қышқылының 5 

түрлі өспелі көлемдерімен жүргізіледі. 

 

9.1 кесте - Тапсырманы орындау үшін  регенерация жұмысын өткізуге 

әртүрлі нұсқалар кестеде берілген күкірт қышқылының 5 түрлі өспелі 

көлемдері 

Нұсқа № 

(топ) 

Циклдардағы регенерацалық ерітінді көлемі (м
3
) 

1 2 3 4 5 

1 50 100 150 200 250 

2 60 110 160 210 260 

3 70 120 170 220 270 

4 80 130 180 250 280 

5 90 140 190 240 290 

6 40 90 140 190 240 

7 55 105 155 205 255 

8 65 115 165 215 265 

9 75 125 175 225 275 

          

9.3 Жұмысты орындау тәртібі  

 

9.4.1 Регенерация циклының бастапқы «қопсыту» операциясын жүзеге 

асыру үшін №3-ысырманы ашу керек, ол үшін сандар батырмасында ысырма 

номеріне сәйкес батырманы басамыз. Содан кейін “ENTER” батырмасын 

басамыз. Осы кезде ысырма бейнесі жанып-өшіп тұрады. Ысырма (О) (нөлмен 

шатастырмаңыз) батымасының көмегімен ашылады, №4-ысырманы арқанда 
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дәл осы операциялар орындалады. Егер ысырма нөмірі қате алынса және оны 

студент байқаса, онда “Э” батырсын басу арқылы ысырманы жауып, оның 

дұрыс нөмірін қайта теріп, қайтадан ашу керек. Егер екі ысырмада (немесе 

екеуінің біреуі) қате ашылса және “ENTER” батырмасын басу арқылы 

взрыхление операциясы іске қосылса, онда жұмыстың қате екендігі туралы 

мәлімет беріледі.  

Бұл жағдайда қатені тауып, оны жойып, операцияны қайталау керек. 

Егер ысырма нөмірлері және операция реті дұрыс болса, онда диcплей 

экранында катиониттің ашық түсі қаралау түспен ауыстырылады, катионит 

қабаты кеңейеді, ал операция соңында қабат ағарады, және экранда 

“взрыхление” орындалды деген мәлімет шығады. 

 9.4.2 Регенераторлық ерітіндіні өткізу операциясын жүргізу үшін №5 

және №6 ысымалар олардың жоғарыда көрсетілген ашу сүлбесі бойынша 

ашылады. Регенерация процессі экранда регенерациялық ерітіндінің 

концентрация фронтының қозғалысымен көрсетіледі. 

Жұмысты қосу үшін алдынғы жағдайлардағыдай, “ENTER” батырмасын 

басамыз. Осы жағдайда экранда регенерация параметрлері көрсетіледі: 

өткізілетін ерітінді көлемі. Көлем біртіндеп өзгереді.  

Жіберілген қышқыл көлемінің қажетті өлшемдері экранға шыққаннан 

кейін регенерация процесін “ENTER” батырмасын басу арқылы тоқтатамыз. 

Көлемді есептеулерге енгізу керек (2-кестені қараңыз). 

9.4.3 Регенерациядан кейін катионитті “тазарту” операциясы 

жүргізіледі, ол үшін Н1 жғне К5 ысырмалары ашылып, “тазарту” операциясы 

қосылады. Осы кезде экрандағы катионит түсі біркелкі ағарады. Осыдан кейін 

барып сүзгі жұмысқа қосуға дайын болады. 

9.4.4 Регенерацияланған сүзгіні жұмысқа қосу №1 жғне №2 

ысырмаларын ашу арқылы орындалады. Сүзгі жұмысы кезінде экранда қоспа 

фронтының қозғалысын бақылауға болады және катион түсі ағарады. Сүзгілеу 

аяқталғаннан кейін (операция автоматты түрде тоқтатылады) экранға сүзгілеу 

параметрлері шығады: жүргізілген су көлемі, өңделген судың өзіндік құны 

және сүзгінің жұмыс істеу уақыты. 

9.4.5 Жұмыстың әр циклын (олардың санын тапсырмада мұғалім 

анықтайды) 2-нәтижелер кестесіне енгіземіз. Кез келген регенерация 

параметрінің сүзгі жұмысына әсер ету тәуелділігін алу үшін ең азы бес цикл 

жүргізіп, олардың нәтижелерін 2-кестеге енгіземіз. 

 

9.2 кесте - Катионитті сүзгі жұмысының нәтижелері. Қышқыл 

концентрациясы Н2SO4=0.5 г-экв/кг, регенерация жылдамдығы - 25 м/сағ  

Цикл  

нөмірі 

Қышқыл 

көлемі 

Vр-ра, м
3 

Сүзгінің 

жұм. Уақыт 

Т,сағ 

Сүзгі 

көлемі 

Vф м
3
 

Сүзгінің өз. 

құны 

S,коп/м
3
 

1     

2     
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3     

4     

5     

   

9.5 Орындалған жұмыс бойынша есеп 
 

Орындалған жұмыс бойынша есеп беруде мына мәлімметтер болу 

қажет:  

1) Есептеуге катионитті сүзгінің регенерация процесінің 

түсініктемесі (мәтін және алмасу реакциялары). 

2) Ысырма нөмірлері белгіленген сүзгі сүлбесі, процестерді 

жүргізудің жазбаша түсініктемесі (әр операция кезіндегі ысырмаларды ашу 

реті). 

3) Алылған нәтижелер кестесі және жасалған жұмыс туралы 

қорытынды ену керек. 

4) Қорытындылар. 

 

10 Зерттеу жұмысы №10. Блокты сүзгіш қосқышы бар 

тұсыздандырғыш құрылғының жұмысы 

 

Жұмыстың мақсаты: ион алмасу сүзгілерінің блокты қосылғышты СДҚ 

мен жұмыс жасауды үйрену және құрылғы жұмысын оптимизациялау. 

 

10.1 Теориялық мағлұматтар 

 

Н-катионды, ОН-анионды процестерді ионит сүзгілерде ретпен жүргізу 

арқылы химиялық тұзсыздандырылған суды аламыз. Сүзгілердің қосылу 

сүлбесінің екі түрі бар: секциялы және блокты (тізбек). Блок қосылған кезде 

СДҚ технологиялық сүлбесі жеке тізбекке бөлінеді, олардың әрқайсысының 

қажетті сүзгілері және тізбектей қосатын құрылғылары болады. Бұндай 

тізбектер СДҚ сүлбесінде бірнеше болуы керек, өйткені олардың бір бөлігі 

жұмыста, ал қалғандары регенерацияда және резервте тұрады. Блоктық 

қосқыш сүлбесінің артықшылықтары оның судың сапасын қалдағалаудағы 

жеңілдігі және сәйкес технологиялық параметрлерде регенерациялық  талдау 

жүргізу арқылы барлық блок сүзгілерінде жұмыс циклының бірдей уақытта 

аяқталуын жүзеге асырады, тағы да тек бір сүзгінің сапасын бақылау сонымен 

қатар сүзгі  блоктарының регенерация процестерін автоматты режимге қояды.  

 

10.2 Жұмысқа дайындық 

 

10.2.1 Көрсетілген әдебиеттерді пайдаланып, сүлбе жұмысы, сонымен 

қатар сүзгілердің блокты қосылғыштарымен және қондырғы эксплуатация 

режимімен танысу.      
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10.2.2 Екі сатылы сутек-катиондау және гидроксит-аниондау сүзгілер 

тізбектерінің сүлбесін құру және осы сүлбенің жұмыс циклінің 

реализациясының, сонымен қоса сүзгі регенерация операциясымен танысу. 

10.2.3  Зерттеу жұмысының орындалу тәртібімен танысу.   

10.2.4 Мұғалімнен алынған бастапқы судың құрамының мәндерін 

пайдаланып, СДҚ сүлбесінің жұмысын оптимизациялау үшін әр студент 

қажетті манипуляциялар жасайды. 

10.2.5 Регенерациялық ерітінділердің концентрациясы тұрақты және 

олар қышқылдар үшін 1,5 пайыз, ал сілтілер үшін 4 пайызға тең деп 

қабылданған. Сүзгілеу жылдамдығы барлық сүзгілерде бірдей деп алынған, 

және ол 25 м/сағ. Бірінші сатылы сүзгі регенерациясының толуы, 

регенерациялық ерітіндінің көлемінің 20-дан 4000 м
3
 аралығында өзгеруімен 

беріледі. Қоспа концентрациялары машинаға мг/кг түрінде енгізілініп, содан 

кейін автоматты түрде мг-экв/кг-ға аударылады. 

 

10.3 Жұмысты орындау тәртібі  

 

10.3.1 Сүзгілері блокты қосылатын СДҚ сүлбесімен жұмыс істегенде, 

сүзгілердің барлығы бірдей қосылуы керек, өйткені тізбк регенрацияға бір 

уақытта толықтай қосылады. Сондықтан тізбек жұмысын оптимизациялау 

кезінде тізбекке кіретін барлық сүзгілердің жұмыс істеу циклының бір 

уақытта бітуін қадағалау керек. 

Берілген СДҚ регенерациясы мен жұмысының сүлбесі мынадай түрде 

қосылған: оның сүзгілері жұмыс алдында регенерациялауды қажет етеді. Сол 

себептен студентке әр сүзгілерге регенерация операциясын жасау қажет. Бұл 

операцияларды жүзеге асырудың бірінші циклінде студент автоматты емес 

режиммен жұмыс істейді. Келесі циклдерді автоматты режимде орындауға 

болады. СДҚ жұмысын оптимизациялау екі әдіспен жүзеге асады: 

а) екінші сатылы сүзгі жүктемелерін ионитқа өзгертумен. Жұмыс 

басында екінші сатылы ионитті сүзгілер 0.3 м биіктікке дейінгі иониттермен 

жүктелген. Бұл биіктікті 0.3-тен 1.5-ке дейін өзгертуге болады. Бірінші 

сатылы сүзгілер 2 метр биіктіктегі иониттермен жүктелген, олардың жұмыс 

істеу барысында ионит жүктемелерінің биіктігі өзгермейді. 

б) бірінші сатылы сүзгілердің регенерациясының толықтықтығының 

өзгеруімен әртүрлі регенерациялық ерітінділер көлемін өткізумен. Бірінші 

сатылы регенерация толықтығы иониттің жұмыс сыймдылығымен 

бағаланады. Осы параметрлер экранға шығарылады. Екінші сатылы 

регенерациялдар әр жағдайда толықтай жүргізіледі. 

10.3.2  Взрыхление операциясы екінші сатылы анионитті сүзгіден бастап 

бастапқы суды ретпен пайдалану арқылы жүзеге асырылады. Регенерация Н1, 

Н2 жғне А1, А2 сүзгі топтары үшін жеке жүргізіледі. Ысырмаларды ашудың 

автоматты емес режимінде Н1, Н2 сүзгілер тобы регенерация кезінде 

параллелді қосылатынын, ал А1, А2 сүзгілер тобының тізбекттікке 

қосылатынын есте ұстау қажет. Сүзгілерді жуу Н1 сүзгісінен бастап, жуу 
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суының құбырларында әр сүзгі үшін жеке жүргізіледі. Сүзгілерді жуу үшін 

бастапқы суды қолданамыз. Барлық регенерация операцияларында 

пайдаланылған су, дринажды құбыр арқылы сыртқа шығарылады.  

10.3.3 Студент зерттеу жұмысын жасау үшін нұсқау нөмірін алып, 

берілген су қоспасының құрамының компонеттерінің сандық мәндерін 

машинаға енгізеді. Әр мәнін енгізген сайын “ENTER” батырмасын басып 

отыру керек.   

10.3.4 Меню блогының реттік нөміріне сәйкес келетін батырманы 

басып, бағдарлама жұмысын берілген режимге көшіреді. Зерттеу жұмысы 

қайта басталар кезінде барлық сүзгілер шаршайды, сондықтан оларды 

регенерациялау қажет.  

10.3.5 Регенерация қопсытудан кейін басталған соң, 2 және “ENTER” 

батырмасын басып, осы операцияны таңдау керек.  Осы кезде экранда қай 

сүзгіні қоптысуға қосу керек деген сұраныс шығады. 

 

10.1 кесте - Су қоспаларының нұсқау бойынша алынған химиялық 

құрамы 

Нұсқа 

№  

Өзен Алдын ала тазалаудан кейінгі иондар құрамы 

(мг/кг) 

Са
2+

 Mg
2+ 

Na
+
 HCO 

3  Cl
-
 SO 2

4  

1 Сыр-Дария ө. 90,2 15,2 118,6 190,4 126,9 202,7 

2 Еділ ө. 72,0 14,5 20,3 140,3 15,0 140,0 

3 Балхаш к.  72,2 17,4 12,5 280,6 160,0 33,5 

4 Каспий т. 102,0 16,8 6,9 264,0 170,1 93,2 

5 Капшағай к. 53,9 29,4 19,6 293,5 5,0 48,2 

6 Ұлкен Алматы к.  28,0 17,0 36,1 165,0 34,0 31,7 

7 Зайсан к. 47,2 13,4 81,3 147,5 116,6 61,9 

8 Алакөл 60,0 15,8 1,0 201,0 155,5 13,5 

9 Аму-Дария ө. 49,2 9,4 0,7 74,0 5,2 91,2 

10 Ертіс-Карағанді 

канал 

91,8 16,8 7,8 244,0 22,0 81,0 

11 Орал ө. 108,2 9,7 107,3 234,2 170,0 107,0 

12 Ертіс ө. 61,6 15,8 2,3 128,1 23,4 97,7 

 

Келесі операцияға көшкенде экран дисплейінде СДҚ сүлбесі және 

«меню» шығады: 

- жұмыс;  

- қопсыту; 

- регенерациялық ерітіндіні өткізу; 

- жуу; 

- анализ; 

- коррекция; 

- шығу. 
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Н және “ENTER” батырмаларын кезекпен басу арқылы А2 сүзгісінің 

қопсыту блогын қосамыз, осы кезде қай ысырманы ашу туралы мәліметтер 

шығады. Ысырма нөмірлері бар СДҚ сүлбесін пайдаланып, олардың 

нөмірлерін енгіземіз. Осылайша, (23) батырмасын  басып, бұл санды 

машинаға енгізеді. Одан кейін әріп батырмасында “ENTER” және (О) 

батырмаларын кезекпен басып осы ысырманы ашамыз, дәл осындай ретпен 

№20-ысырманы ашамыз. Технологиялық қопсыту операциясын орындауға 

керекті ысырмалардың барлығы ашыған кезде ысырма нөмірі туралы 

мәліметке 99 санын теріп, содан соң “ENTER” батырмасын басу арқылы А2 

сүзгісінде взрыхление операциясын бастаймыз. Бұл сүзгідегі взрыхление 

аяқталғаннан кейін Н2, А1, Н1 сүзгілерінде дәл осындай операциялар 

жүргізіледі.  

10.3.6 Ашылуы қажет ысырма нөмірі қате терілсе, онда студент (ысырма 

нөмірі-“ENTER”-№) осы батырманы басып, ысырманы жауып және қатесін 

түзеп, қайта керекті ысырма нөмірін енгізеді. Егер қателік байқалмай 

взрыхление операциясы қосылса, онда сүлбе    берілген сүзгіде бастапқы 

түріне енеді де, керекті ысырманы қайта ашамыз.  

10.3.7 Барлық сүзгілерде взрыхление операциясы аяқталғаннан кейін, 

келесі операцияға өту үшін “5” батырмасын басу керек. Бұл кезде экранға 

“меню” шығады. Бұл  жағдайда регенерациялық ерітінділердің алдымен 

анионитті сүзгілерден өткізген дұрыс және регенерациялық ерітінді алдымен 

А2 содан кейін А2 сүзгісі арқылы ретпен өтетінін есте ұстау керек. (99) және 

“ENTER” батырмаларын кезекпен басып, сәйкес ысырманы ашып, 

регенерация операциясын қосамыз. Регенерация операциясын орындағанда 

ерітіндіні өткізу алдында оның көлемі беріледі. Бұл ерітінді көлемі бірінші 

сатыға беріледі, ал екінші сатыға аниониттің толық регенерациясына қажетті 

көлемі автоматты түрде беріледі.  

10.3.8  Н-катионитті сүзгілердің регенерациясына көшу қажетті 

ысырманы ашу арқылы орындалады. Анионитті сүзгілерде сияқты бұларда да 

бірінші сатылы сүзгі арқылы өтетін ерітінді көлемін беру керек. Екінші саты 

арқылы өтетін ерітінді көлемі сүзгінің толық регенерациясына дейін 

автоматты түрде анықталады. Бірінші сатылы сүзгі регенерациясы кезінде 

келесі циклде регенерациялық ерітінділердің көлемдерін өзгерту арқылы 

иониттердің ауыспалы сыймдылықтарын толықтай қолдану үшін қоспа 

концентрациясының орналасуына көңіл аудару керек.  

10.3.9 Регенерациялық ерітіндіні жіберу аяқталғаннан кейін машина 

келесі қадамға көшеді:  

1) Н1-Н2. 

2) А1-А2. 

3) Шығу. 

Регенерация жүргізілгеннен кейін “Э” және “ENTER” батырмасын басу 

керек. Экранға қайтадан “меню” шыққаннан кейін жуу операциясын жүргізу 

керек. Содан соң (1) және “ENTER” батырмасын басу арқылы “жұмыс” 

операциясын шығару керек. СДҚ-ны іске қосу үшін сүлбеде керекті 
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ысырманы ашу керек. Ысырма нөмірі қате алынса және студент оны бірден 

байқаса, онда “Backspace” батырмасын басу арқылы бұл нөмірді өшіреміз 

немесе “N” батырмасын басып, қате алынған ысырманы жабамыз.  

10.3.10 ”Жұмыс” операциясы әр сүзгінің сүзгілеу барысында экран 

дисплейонде концентрация фронтының орын ауыстыруының көрініп 

тұруымен сипатталады. Барлық тізбектің сүзгілеу уақыты бір сүзгідегі қоспа 

өзгеруімен анықталғандықтан басқа сүзгілердегі қоспа концентрациясының 

фронтының орналасуы бойынша олардың жұмысының толықтай аяқталмауын 

немесе базалық сүзгімен салыстырғандағы қоспаның ерте өзгеруін шамамен 

анықтауға болады.  

10.3.11 ”Жұмыс” режимі аяқталғаннан кейін машине базалық сүзгінің 

жұмыс уақыты туралы және базалық сүзгі жұмысымен салыстырғандағы 

басқа сүзгілердің жұмысының уақыт айырмашылығы туралы мәлімет береді. 

Алынған мәндерді саралап келесі әрекеттер туралы шешім қабылдауы керек. 

Бұл әрекеттер екінші сатылы сүзгілердің қабат биіктігін ұлғайту немесе 

регенерациялық ерітіндінің көлемін өзгерту болуы мүмкін. Бірінші жағдайда 

“менюден” “корекция” режимін таңдап алу керек. Экран дисплейіндегі 

сілтемелер бойынша (6) және “ENTER” батырмаларын басу арқылы бір 

немесе екі сүзгінің де қабат биіктігін өзгертеміз. Екінші жағдайда 

“менюден”,”Басқару” режимін таңдап алып, регенерациялық ерітінділердің 

көлемдерін түзету керек. Жұмысты тездету үшін регенерация операцияларын 

жүргізудің екі жағдайында да автоматты басқару режимінде жұмыс жасаған 

дұрыс. 

10.3.12 Жұмыс режимінде әр циклдың мәндерін есеп беруге енгізіп 

отырып және мәндерді түзетіп, СДҚ жұмысының режимін қамтамасыз етіп 

автоматты басқару режиміде жүргізу керек, сүзгілердің жұмысының аяқталу 

уақыты бірдей болған кезде (оқытушы тапсырмасы). 

10.3.13 Жұмыс аяғында студент алынған мәндерді оқытушыға кесте 

түрінде көрсетеді.  

Бастапқы судың химиялық құрамы: 

CA
2+ 

=----- мг/л;          MG
2+ 

=----- мг/л;          NA
+ 

=----- мг/л;        

HCO3
- 

3 =-----мг/л;        CL
- 
=----- мг/л;             SO4

2- 2

4 =----- мг/л.    

Қышқыл концентрациясы H2SO4=1.5% 

Сілті концентрациясы  NаOH=4% 

 

10.2 кесте - Сүзгілеу жылдамдығы 25,м/сағ 

Цикл 

нөмірі 

Сүзгі 

түрі 

Ионит жүктеу 

биіктігі, м 

Тектескіш 

көлемі Vр-ра, м
3 

Ионит жұм. 

сыйым. 

Сүзгі жұм. 

уақыты 

1 

1 

1 

1 

Н1 

А1 

Н2 

А2 
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2 

2 

2 

2 

Н1 

А1 

Н2 

А2 

    

 

10.4 Орындалған жұмыс бойынша есеп 
 

Орындалған жұмыс бойынша есеп беруде мына мәлімметтер болу 

қажет:  

1) Есептеуге блокты СДҚ сүлбесінің сипаттамасы, ионитті сүзгі 

регенерациясы және жұмыс кезінде декарбонизаторда өтетін процестер 

сипаттамасы. 

2) Оқытушының тапсырмасына және СДҚ жұмысының 

оптимизациясы кезіндегі әрекеттерінің суреттемесі және жұмыстың 

қорытындыларың 2-кестеге міндетті түрінде толтыруі. 

4) Қорытындылар. 
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