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Алғы сөз
«ЖЭС-дағы және өндіріс кәсіпорындарындағы су дайындау» «5В071700 – Жылу энергетикасы» бағыты бойынша оқитын студенттер үшін
оқу бағдарламасына, «ЖЭС-дағы және өндіріс кәсіпорындарындағы су
дайындау» атты пәні енгізілген. Ағынды су көлемінің азаюы, су өндегенде
реагент қолдануының қысқартылуы, негізгі жылу энергетикалық
қондырғының экономикалық және тоқталусыз ұйымның сенімді жұмыс істеу
электр станция қызметкерлерінің алдына қойылған мақсат осы пән
мағынасына қатысты.
Өндірістің энергетикалық жылу жүйе шаруашылығының интенсивті
өсуі су қажеттілігінің өсуімен және оның жоғары сапасы болуын талап ететін
жаңа су дайындау қондырғы жүйесі мен технологиясын және бар
қондырғыларды кеңейту және реконструкциялау.
«5В071700 – Жылу энергетикасы» бойынша білім алып жатқан
болашақ талап келесі бағдарламадан міндетті түрде білімі болуы керек: су
дайындау жүйелерінің элементтері, олардың өзара байланысы, су сапасын
жоғарылату тәсілімен, су дайындау қондырғыларын пайдалануды және
есептеуді қалыптастыру.
КЭС, ЖЭО және АЭС циклдерінде қолданылатын су дайындау
қондырғының технологиялық сұлбасымен жүйесі, суды сапалы дайындаудың
жаңа технологиясы осы кітапта келтірілген.
Бұл кітап «ЖЭС-дағы және өндіріс кәсіпорындарындағы су дайындау»
бағдарламасы бойынша оқу құралы болып табылады.
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1 ЖЭС, ЖЭО және АЭС-тің бу-су жолындағы судын айналуы
1.1 ЖЭС және ЖЭО технологиялық сұлбасы
Қазіргі замандағы ЖЭС-терде параметрі өте жоғары сынды
энергоблоктардан басқа жәй сынды параметрлі энерглоблоктар да
пайдалынады. Олар кәдімгі бірнеше қайтара циркуляциясы бар барабанды
қазандармен жабдықталған. 1.1 суретте сынаққа дейінгі параметрлі
барабанды қазандары бар және Т – 100 – 130 құбырлы электроблоктардың
жылу сұлбалары көрсетілген.
Қатты қызған бу қазанынан 1 біртіндеп жоғары қысымды (2), орта
қысымды (4) цилиндрлерге бет алады. Онда жұмысқа қатысып болған соң,
конденсаторға (5) барады. Будың біраз бөлігі турбинадан төменгі қысымды
қыздырғыштар 6 (ТҚҚ) мен жоғары қысымды қыздырғыштарды 7 (ЖҚҚ)
қоректендіретін суды қыздыру үшін алынады. Қыздыру жұмысы үшін қажет
буды тағы да, жылуды қамтамасыз ететін жүйеден қыздырғыштар торабы 8
көмегімен алу жолы қарастырылады.
Конденсатордан насос 9 көмегімен алынатын конденсат ТҚҚ арқылы
деаэраторға 10 барады. Осы деаэраторға, сонымен қатар, насостар 11
көмегімен торапты қыздырғыштардың жылытқыш бу конденсаты, ал келесі
насос 12 көмегімен – ТҚҚ және ЖҚҚ бу конденсаты жиналады.
Деаэратордан қоректік сулар басқа бір насос 13 арқылы эконамайзерге, одан
соң қазан барабанына барады. Барабаннан төмен түйсіргіш құбырлар және
төменгі коллек торлар арқылы су экранды құбырларға келіп құйылады да
будың генерациясы жүреді. Экранды құбырлардан бу-сулы қоспа жоғарғы
коллекторлар мен барабанға оралады. Барабанның бос аралығында су мен
будың бүліну процесі жүреді. Одан соң бу жуғыш қондырғылар мен
сеператорлар арқылы буды қатты қыздыратын аппаратқа жіберіледі.
Жылу электр орталығының (ЖЭО) және шықтық электр
станцияларының (ШЭС) жұмыстық циклында су айналуының типтік сұлбасы
1.1,1.2,1.3. суретте көрсетілген. ШЭС-ң (көп аналогтық сүлбесінде) сұлбасы
көбінесе су-бу трактысының принциптік сұлбасы бір контурлы АЭС (ЖҚКР)
және екі контурлы АЭС (ССЭР) мен тәріздес екенін белгілеу қажет.
Табиғи (техникалық) су (Dбаст.) - су дайындау қондырғысына
технологиялық шикізат ретінде жіберілетін су және ЖЭС пен АЭС-ң басқа
мақсаты үшін қолданылатын су.
Қосылатын су (Dқ.с.) - өндеуден кейін физика – химиялык тазалау
әдісін қолдану арқылы бу мен шықтың шығынын толықтыру үшін қондырғы
бағытталады.
Шығыр шығы (Dш.ш.) - құрамында сапасы аз ерітілген және қалдық
қоспалары бар қоректі судың негізгі құрамдасы.
Қайтару шығы (Dқ.ш) - сыртқы тұтынушылар буды енгізілген
ластанудан тазалағаннан кейін қолданады. Ол қоректік судың құрамдас
бөлігі болып табылады.
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Қоректік су (Dқ.с.) – қазандарда, бу өндіргіштерде, тектегіштерде
буланған судың шығынын өту үшін берілетін қоректік су. Қосылатын судың
шығырлы және қайтарылатын шығын қоспасын, сонымен қатар
жаңғыртулық бу қыздырғыштардың шығы болып табылады.
Қазандық су (Dкc) – тектегіште, бу өндіргіште болатын су элементтің
көрсетілген күйінде болатын су.
Үрлеу суы (Dү.с.) – қоспалардың концентрациясын үзбей тұрақты ұстау
үшін бу өндіргіштерден, тектегіштерден, қазандардан тазалау және құрғату
үшін шығарылатын су. Қазандық немесе үрлеу суында қоспалардың
концентрациясы және құрамы бірдей болады.
Салқындататын және айналып келетін су (Dс.с) – істеп шыққан будың
шықтануы үшін бу шығырларының шықтағыштарында қолданылатын су.
Толықтырулық су (Dт.с) - айналып келетін жүйелік судың шығынын
толықтыру үшін жылуландыру жүйесіне жіберілетін су.
ЖЭО және АЭС пайдаланғанда бу мен шықтың ішкі станциялық
шығыны болуы мүмкін:
а) көмекші механизмнің жетегі үшін, сұйық отынды тозаңдату үшін
қазанда үздіксіз немесе периодтық үрлеу кезінде сақтандырғыш клапандарды
ашқанда, сумен жуғанда немесе сыртқы қыздыру беттерін күл мен қождан
бумен үрлегенде;
б) шығыр өндіргіштерде лабиринттік тығыздау немесе бу-ауалық
эжектор арқылы; в) сынама алу нүктелерінде;
г) бактарда, сорғыларда құбырлардың деңгейден асып кетуі ыстық
судың булануы, флацтарға, жалғауыштарға өтіп кетуі және т.б. [2].
Пайдаланудың әртүрлі кезеңінде ішкі станциялық бу мен шықтың
шығынын қосылатын қоректік сумен толтыру үшін әдетте жалпы бу
өндірулік ЖЭС-те 2-3% , АЭС-те ,0,5-1%.

1 - қазан, қайнау түрінің тектегіші, бу өндіргіш; 2 - шықтық шығыр; 3-электр
өндіргіш; 4 - су дайындау қондырғысы (СДҚ); 5 - шығырдың электр
өндіргіші; 6 - шықтық сорғы; 7 - блоктық тұзсыздандырғыш қондырғы (БТҚ);
8 - ТҚҚ; 9 - деаэратор; 10 - қоректік; сорғы;11 - ЖҚҚ.
1.1 сурет - ШЭС трактісінде су айналуының принциптік сұлбасы
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Өндірістік мекемелердің әртүрлі тәсілдемелік қажеттіліктеріне бу
жіберетін өнеркәсіптік ЖЭС-да бу мен шықтың сыртқы шығындары да
болады, сондықтан мұндай ЖЭС-да қосылатын судың мөлшері өндірілетін
будың 10-50% не жетуі мүмкін.

1 - қазан; 2 - өзіндік өндіріске және жылуландыруға шығырдан алынатын бу;
3 - электр өндіргіш; 4 - электр өндіргіш; 5 - шықтық сорғы; 6 - өндірісте қайта
лайланған шықтағышты тазалау қондырғысы; 7 - деаэратор; 8 - қоректік
сорғы; 9 - қосылған суды қыздыру; 10 - СДҚ; 11 - қайтарылған шықтың
сорғысы; 12 - қайтарылған шықтың бакы; 13 - жылуландыру буды
тұтынушы; 14 - өндірістік буды тұтынушы.
1.2 сурет - ЖЭО айналымында су айналуының принциптік сұлбасы
1.2 ССЭР реакторы бар АЭС-тің технологиялық жүйесі
Жылу берудің сенімділігін арттыру үшін жылу бөлгішті жиынтықты сулы
жылу тасығышы бар бір контурлы реактордың технологиялық сұлбасын
бірнеше тәуелсіз айналмалы контурларға бөледі (петель) [15].
Бұл қондырғыны жөндеу үшін жұмыс істеуші реакторда кез келген
контурды өшіруге мүмкіндік береді (1.3 сурет). Әрбір алты айналмалы
контурдан (петель) (ССРР - 1000 реакторында 4 айналмалы контурдан
турады). БЦС (7) тұрады, жатық бугенераторы (9), электрприводы бар екі
басты бекітуші тығын (5), электржылытқышы бар қысымды (көлемді) бу
конденсатор (4) және қосалқы су (11) беретін жүйесі бар реактордан (10)
тұрады.
Басты айналмалы сорғы сенімділігі жоғары болу керек, себебі белсенді
аймаққа берілетін судың тоқтатылуы, температураның жоғарылауына және
нөлдік қатардан шығуына әкеледі, сонымен қатар сорғының тұрғысынан
радиоактивті жылу тасығыштың минималды ағуын қамтамасыз етеді.
Қазіргі заманғы БЦС-де ағуы бақыланатын радиоактивті емес суы бар
гидромеханикалық тығыздалған білік және электр қозғалтқыш маховигі бар
(ондағы cорғының шығу уақыты 120 с-қа дейін). Осының арқасында электр
қоректендіргіш өшкенде активті аймақтың су шығынының салқындатылуы
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қамтамасыздандырылады. ССЭР-440-ге сәйкес әрбір БЦС-нің өнімділігі 1,95
м3/с (7000 м3/сағ), ал реактордың гидравликалық кедергісі арқылы
анықталатыны 1,5 МПа-ға жуық. БЦС подшипниктерін салқындату үшін
арнайы контур ішінде сорғысы бар жылуалмастырғыш 8 қолданылады.

1 - барботажды бак, 2 - сақтандырғыш қақпақша, 3 - реттегіш, 4 - қысымды
конденсатор, 5 - басты бекітуші тығындар, 6 - көмекші сорғы, 7 - БЦС,
8 - БЦС подшипнигінің суыту контурының жылуалмастырғышы, 9 – бу
генераторы, 10 - реактор, 11 - реакторға кіретін қосалқы су кірісі.
1.3 сурет - ССЭР-440 реакторы бар бір контурлы АЭС-тің сұлбасы
Реактордың бірінші контурында қысым (көлемді) қарымталуының
жүйесін қолданады, ол стационарлық және өтпелі жүйеде температураның
өзгерісін реттейді. Бірінші контурда су қысымының төмендеуі оның
қайнауына әкелуі мүмкін, ол жылу беру шартын нашарлатады, ЖШЭ
қабықшасының аса қызуына, олардың қирауына, ал жоғары номиналды
болуы механикалық қирауына әкеледі.
Жүйенің негізгі элементі қысым компенсаторы (көлем) болып
табылады, ол өзімен жоғары қысымға есептелген тік орналасқан цилиндрлік
ыдысты ~ 50 м3 көрсетеді. Жұмыстық жағдайдағы компенсатордың 2/3 суға
толтырылған, ал судың жоғарғы деңгейі – бу. Будың генерациясы су
көлемінде орналасқан электр жылытқышпен қамтамасыздандырылады.
Қысымды компенсатордың сулы бөлігі реактор шығысындағы «ыстық» жіп
бір айналмалы тұзаққа қосылған, ал булы-құбыр жолы сол тұзақтың «суық»
жібі, компенсатордың булы кеңістігі алдындағы ССЭР реакторлық судың
бүркуін қамтамасыздандырады. Компенсатордың реттелетін параметрлері
судың қысымы және деңгейі болып табылады. Бірінші контурдың қысымын
импульстің реттеуішіне берілетін компенсатордың электр жылытқыш
автотрансформаторына әсер етуі арқылы ұстайды. Шекті қысым
жоғарылағанда компенсатордың булы бөлігінде орналасқан сақтандырғыш
қақпақша 3 іске қосылады, ал бу конденсациялану үшін желдетумен 2
барботажды бакка барады [2].
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1.3 ЖҚКР, ССЭР және ЖН реакторлары бар АЭС-тің жылулық
сұлбасы
Реакторлық кондырғының қолданылуына байланысты оларды бір, екі
және үш контурлы АЭС деп ажыратады.
Бір контурлы АЭС-терде қаныққан бу қысымы 7,0 МПа және
температурасы 284°С, 1 (ЖҚКР) реакторында өндірілген, құбыр жолы 2
арқылы екі шығырға барады (1.4 сурет). Жоғарғы қысымды цилиндрде
(ЖҚЦ) 3 жұмыс істеліп, бу аралық бу қыздырғыш сеператорына 4 барады,
ЖҚЦ – да пайда болған ылғал тамшыларынан ажыратылады, сонымен қатар
250°С-қа дейін қыздырылады. Соның арқасында шығырдың экономикалық
жоғарылауы мен жұмыстың сенімділігі артады. Әрі қарай, шығырдың
төменгі қысымды цилиндрінен 5 (ТҚЦ) өтіп, бу шықтағышқа 6 бағытталады
және сонда терең вакуумде шықталады. Шықтағыш жұмысының ерекшелігі,
ол салқындаушы су мен шықталатын будың қысымдарының әртүрлілігі, аз
мөлшердегі салқын судың жорғары тұздылығына алып келеді, ал
шықтағышта осының салдарынан шық ластанады. Шықтағыштан 6
алынатын шық сорғы 7 көмегімен тазалауға арналған қондырғы 8 арқылы
сорылады, сонымен қатар төмен қысымды регенеративті жылытқыштар 9
арқылы өтіп, шықтағы ерітілген газдарды жоғалту және жылыту үшін
газсыздандырғышты 10 пайдаланады.

1.4 сурет - ЖҚКР-1000 реакторы бар бір контурлы АЭС-тің жылулық
сұлбасы
Осыдан кейін қоректі су сорғы 11 арқылы барабанды-сеператорға
беріледі, сол жерде көпсатылы еріксіз айналымы бар контурда айналып,
жылу тасығышпен араласады. ЖҚКР - 1000 үшін өндірілетін бу шығыны
1560 кг/с (5600 т/сағ) тең.
ЖҚКР-сы бар бір контурлы АЭС-тің жылулық сұлбасынің кемшілігіне
реакторда шығарылатын будың радиоактивті қоспаларының ластығы,
реактордағы судан буға беріледі. Бу шығыры қондырғысы (шығыр
генератор, шықтағыш, регенерациялық жылытқыш қондырғы, айдаушы
сорғы) орнатылған бөлмеде осындай бу өндірмеу үшін шығыр цилиндрінің
шығысына тығыздалуы радиоактивті емес арнайы буландырғыш
қондырғыда өндірілетін бу беріледі.
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ССЭР реакторлары белгілі бір қысымда сумен салқындатылады,
активті аймақта сулы жылу тасығышты 270-тен 300°С-қа дейін жылытады.
Бұл температураның өзгеруін сәйкесінше бу генераторындағы температура
мен қысымда қаныққан бу алу үшін қолданады, АЭС энергоблогында
олардың саны айналмалы тұзақтар санына сәйкес келуі керек. Бу шығырлы
контурдың бірінші контурмен байланысы болмағандықтан, оны екінші
контур деп атайды.
ССЭР екі контурлы АЭС-тің жылулық сұлбасы 1.5 суретте
көрсетілген.
Екінші контурда негізгі және қосымша қондырғылардың реттілік
қосылуымен сипатталады, АЭС-тегі ЖҚКР реакторларындағыдай. Олардың
айырмашылығы, ССЭР реакторы бар АЭС-тің екінші контурында
радиоактивті емес бу қолданылады, сондықтан қондырғы биологиялық
қорғанысты қажет етпейді.

1 — реактор, 2 — қысымды компенсатор, 3 — бу генераторы, 4 — бу
генераторына көршілес бу құбыры, 5— БЦС, 6 — негізгі бекітуші тығындар
, 7 — тұзаққа көршілес реакторлық судың кірісі-шығысы, 8—шығырдың
ЖҚЦ-сы, 9 — аралық бу қыздырғыш — сепаратор, 10 — шығырдың ТҚЦ,
11 — конденсатор, 12 — су салқындатушы құбыр, 13, 17 – шықтағыш және
қоректік сорғы, 14 - шықтазалағыш жүйесі, 15 - ТҚБ, 16 - газсыздандырғыш,
18 — ЖҚБ, 19 — шығырдың тоқтатушы қақпақшасы, I, II — бірінші және
екінші контурлар.
1.5 сурет - ССЭР реакторлы екі контурлы АЭС-тің жылулық сұлбасы
АЭС және ЖЭС-тің жылулық сұлбалардың бу шығырлы бөліктері де
ұқсас,бұл оларда бірдей қондырғыларды қолдануына рұқсат береді.
АЭС-тің көп контурлы сұлбаларында жылутасығыш ретінде судан
басқа да заттарды қолдануға болады.Солай жылдам нейтронды реакторларда
жылутасығыш ретінде сұйық (ерітілген) натрий қолданылады, өйткені іс
жүзінде жылдам нейтрондарды (ЖН) ақырындатпайды. ЖН реакторларының
ерекшелігіне оларда ақырындатудың болмауы және екіншілік ядролық
отынды (плутоний-239) алу мүмкіндігі жатады. Реактордан шығардағы
сұйық металды натрийдің температурасы 550°С-қа дейін және соған сәйкес
жоғары параметрлі бу аламыз, сонымен қатар блоктың ПӘК-ін 41% апарып
және сериялық бу шығырлы қондырғыны қолданамыз. Сұйық натрийдің
жоғары температурасын қысымды төмендету арқылы аламыз (0,5 МПа
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жуық), сондықтан ЖН реакторының корпус қабырғасының қалыңдығы
кішкене болу мүмкін. Сұйық радиоактивті натриймен субулы (үшінші) су
арасында реакция жүруі мүмкін, олардың арасында аралық (екінші) контур
қосылған және ол радиоактивті емес сұйық натриймен толтырылған (1.6
сурет).

1— реактор, 2, 4 — бірінші және аралық контурлардың натрийлік сорғысы,
3 — сіңіргіш жылуалмастырғыш, 5 — қоректік сорғы, 6 — аралық буды
асақыздырғыш бу генераторы, 7, 8 — ЖҚЦ және ТҚЦ шығырлары, 9регенеративті жылыту және газсыздандыруды конденсациялау жүйесі, /. //,
///— бірінші, екінші және үшінші контурлар.
1.6 сурет - ЖН -600 реакторлы энергоблоктың үш контурлы жылулық
сұлбасы
ЖН реакторынан бірінші контурдан шыққанда натрийдің
температурасы 380 - нен
550°С-қа дейін өседі, аралық контурдың
жылуалмастырғыштағы кірісі - 520°С, ал шығысы - 320°С болады, ол
қысымы 14 МПа температурасы 510°С жылытылған сулы буды жаңартып,
шығырдағы ТҚЦ және ЖҚЦ арасында
505°С қыздырады. БН-600
реакторының жылулық қуаты жұмыстың артықшылығын, АЭС-те (ЖН
реакторларымен жоғары, ССЭР және ЖҚКР-ға қарағанда) электр
энергиясын шығарудағы шығынын қамтамасыз етеді.
2 Су мен будың сипаттамасы
2.1 Табиги сулар сапасының негізгі көрсеткіштері
Су көздерінен алынатын судың сапасын жыл мезгілдеріне байланысты
өзгеріп тұрады. Сондықтан кездейсоқ алынған судың сынамаларының талдау
мәліметтерін су көзінің жарамдылығы туралы пікірге келу қателік болады.
Себебі бұл мәліметтер судың құрамында болатын барлық қоспалар туралы
мәлімет бере алмайды және оларды есептеу кезінде ескерілетіндігін естен
шығармау керек.
Су көздерінен алынатын судың толық сапалық сипаттамасын алу үшін
келесі сараптамалар жүргізілуі тиіс:
а) қысымсыз жер асты су көздері үшін (скважиналар, бұлақтар) – 4-тен
кем емес көктемде – 2 рет, жазда – 1 рет және 1 рет қыс мезгілдерінде;
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б) қысымы бар жер асты су көздері үшін (артезиан скважиналары) – 2
реттен кем емес, сынама сараптауы арасындағы уақыт 24 сағаттан кем емес
болуы;
в) жер беті су көздері үшін – 2 реттен кем емес, көктемгі су тасуда және
қыс ортасында (қаңтар-ақпан), яғни судың минималды және максималды
тұзқұрамды уақыттарында;
г) өзен және үлкен су қоймалары үшін (ұзақ толқулардан кейін
қосымша), ал теңізге құйатын көлдердің теңізден айдау кезіндегі сол
көлдердің құйяр аузы үшін.
Егер тұзсыздандыру қондырғысына суды су жүйесінен алу
қарастырылса, онда осы алынған су үшін де және су жүйесіне алынатын су
көзіне де бірдей сапалық талаптар қойылады.
Ионды тұзсыздандыру қондырғысын жобалауда негізгі құжат болып
табылатын судың сипаттамалық мәліметтерінде міндетті түрде келесі
көрсеткіштердің мәндері болуы тиіс.
Судың
температурасы.
Судың
минимал
температурасы
тұзсыздандыру қондырғысының нобайындағы декорбонизаторды есептеуде
керек, ал максимал мәні иониттерді талдауда керек, себебі иониттердің
барлығы жоғарғы температураға берік болмайды. Сонымен қатар,
температура судың тұзсыздануының терең жүруіне әсер етеді, әсіресе, 2-ші
сатылы ионды фильтрлерде (толығырақ 3-бөлім).
Қалқыған заттар. Өңделетін суда қалқыған заттардың болуы
тұзсыздандырылатын суға мөлдірлеткіш қондырғысының керектігін
көрсетеді.
Ұсақ еріген қалдық (судың тұзқұрамы). Бұл маңызды көрсеткіш болып
табылады, себебі оны тұзсыздандыру қондырғысын таңдауда және ионитті
тұзсыздандырғыш қондырғысын таңдауда ескеру қажет.
Жалпы және карбонаттық кермектілік. Бұл көрсеткіштер суды
өңдеудің жалпы сұлбасың таңдауда маңызды. Мысалы, өндірілетін суды
алдын-ала мөлдірлеу керек болса және жоғарғы карбонаттық кермекті болса,
онда өңделетін суды известкелеу жөн болады. Бұл Н-катиониттік сүзгілерге
түсетін жүктемені төмендетіп, жұмсалатын қышқылды үнемдеұді және оның
орнына бағасы арзан известті қолдануға болады. Карбонаттық кермектілік
мәнін біле отырып, суды Н-катионирлеу процесі кезінде, бөлінетін
көмірқышқыл мөлшерін есептеуде қолданылады. Бұл декарбонизаторды
есептегенде қажет болады.
Катиондар. Оларға кальций, магний және натрий жатады. Көбінесе,
олар табиғи сулар құрамында болады және оларды катиониттік сүзгілер
арқылы сүзеді. Қалған катиондар (темір, калий, марганец), аз мөлшерде
болады. Сондықтан катиондық сүзгіштерді есептегенде кальций, магний,
натрийден басқаларын есепке алмайды.
Аниондар. Табиғи суларда негізінен: хлор (Cl-), сульфат (SO42-),
бикарбонат (HCO3-) және силикат (SO32-) аниондары кездеседі. Қалған
аниондары (нитрат (NO3-), фосфат (PO43-) және т.б. аз мөлшерде кездеседі.
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1-ші сатылы анионды сүзгілер, хлоридті және сульфаттарды есептейді,
ал 2-ші сатылы анионды сүзгілері кремний қышқыл құрамын есептейді.
Анионды сүзгілерде бикарбонат анионы есепке алынбайды, себебі Нкатионирлеу алдарынан ондағы декарбонизатордың көмегімен бос
көмірқышқылынан айырады. Бұл сарапталған мәліметтерде бикарбонат
ионының концетрациясын көрсету қажет, себебі табиғи сулардағы
бикарбонат ионының концентрациясы судың негізділігін көрсетеді. Бұл
маңызды көрсеткіш болып табылады.
Бос көмірқышқылы. Н-катиониттік сүзгілердің алдындағы бос
көмірқышқыл мөлшерін декарбонизаторды есептеуден аламыз.
Судың рН шамасы. Табиғи сулардың рН мәні шамамен 7-ге тең;
Судағы рН-тың 6,5 ÷ 8 аралығында болуы иониттердің жұмыстық ауысу
қабілетіне әсер етеді [2].
2.2 Қосымша сумен қоспалардың келіп түсуі.
ЖЭС жұмысы істеп тұрғанда будың және конденсаттың біраз мөлшері
шығын болады. Мұндай шығындар қазандарды төменгі жағынан үрлегенде,
қыздыру беттерінен жел жүріп өткенде, форсункалар сұйық отынды
бүркігенде, сақтағыш клапандарды, құбырларды және аппараттарды
үрлегенде, қыздырғыш беттерді жуып–шайғанда қазандық отты тұтатқан
кездегі қатты үрлеу кезінде, конденсатты және қоректендіргіш бактардағы
ыстық сулардың булануы нәтижесінде болады. ПТЭ нормативтерінде сәйкес
бұл қайтарылмайтын бу мен конденсаттың шығыны есепке алынады.
Мысалға, отынмен жұмыс істейтін ЖЭС- тердегі шығындар 1,2% аспауы
керек, өнеркәсіптік ЖЭС-тер үшін -1,6%, конденсат станциясында-1%.
Бу мен конденсаттың барлық шығыны химиялық тазалау
қондырғыларынан өңдеуден өткен сумен толықтырылады. Осы сумен әртүрлі
қоспалар келеді. Қоректендіретін суға ластағыш заттар (қоспалар)
өнеркәсіптен қайтарылатын концентрат арқылы да келіп түсуі мүмкін. Бұдан
басқа, жылу алмастырғыштарда (мысалы турбина конденсаторында)
суытқыш судан конденсатқа шығатын сорғыштар болады, одан да қоспалар
түсуі мүмкін.
Ескерту: бөлшектің алымында-сұйық отынмен жұмыс істейтін
қазандар үшін, бөліміотының басқа түрімен жұмыс істейтін қазандар үшін.
Бу мен конденсаттың шығыны химиялық жолмен тазартылған су арқылы
толтырғанда рН шамасын 10,5 санына дейін көтеруге болады. Қысымы 7-10
МПа болатын қазандар үшін.
Өнеркәсіп конденсатының су дайындау және тазарту циклындағы су
дайындау әдістері мен схемалары қоректендіретін су сапасына қойылатын
нормалардың орындалуын қамтамасыз етулері керек, ол нормалар
қазандардын нақтылы жұмыс параметіріне қарай ПТЭ бойынша жобаланады
(2.1 кесте).
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2.1 кесте - Барабанды қазандар үшін қажетті қоректендіретін судың
сапасы
Көрсеткіштер
Жұмыстық қысым, МПа
4
10
14
Жалпы кермектілігі (мг-экв/кг), көр5/10
1/3
1/1
сетілген мөлшерден артпайды
Темір қосындыларының мөлшері (мкг/кг)
50/100
20/30
20/20
Деаэратор алдында судағы мыс қо10
5/5
5/5
сындыларының мөлшері (мкг/кг)
Деаэратордан кейінгі судағы еріген оттегі
20
10
10
мөлшері (мкг/кг)
Мұнай өнімдерінің мөлшері, мкг/кг
0,5
0,3
0,3
рН шамасы
8,5±9,5
9,1 ± 0,1 9,1 ± 0,1
Кремний қышқылы мөлшері, мкг/кг, су
80
40
электр станциялары үшін (СЭС)
Жылу электр станциялары үшін (ЖЭС)
Жылу
техникалық
120
жұмыстары бойынша
зерттеп анықталады
Қысымы 14 МПа болатын қазандар үшін натрий қосылыстарының
мөлшері 50 мкг/кг аспау керек; өз конденсатын бүрку арқылы будың қозып
кетпеуін реттегенде энергетика бірлестіріп натрий мөлшерін ықшамдап
есептеуге рұқсат алынады. Қысымы 10 МПа жоғары қазандарға меншікті
электрлік өткізгіштік энергия бірлестігімен тағайындалады. Аммияктың және
оның қосылыстарының мөлшері 1000мкг/кг аспағаны дұрыс. Бос сульфат
мөлшері (сульфаттау кезінде болатын) 2 мг/кг аспауы керек. Нитриттер мен
нитраттардың қосынды салмағы 14МПа қысымды қазан үшін 20 мкг/кг болу
керек; ал 10 МПа қысымды қазандар үшін (және одан төмен қысымдағы)
нитрит пен нитраттар мөлшері энергия бірлестіктермен пайдалану
тәжірибелері негізінде анықталады. Пайдалану ережелеріне апатсыз, тиімді
жұмыс істейтін (жабдықтарға) жағдайлар туғызу принциптері кіреді.
Қысымы 7 МПа болатын не одан да азырақ қысымдағы қазандар үшін
нитраттар шамасы мөлшерленбейді.
Қоректендіргіш судың кермектігіне тағайындалған нормалар берілген
қазан параметрлері үшін кальций және магний тұздарының ерігіштік
шектерінен асып кетеді. Кремний қышқылының мөлшері тек жоғары және
өте жоғары қысымды қазандар үшін ғана нормаланады, себебі бұл қоспаның
шығуы 7 МПа қысымнан жоғарлағанда өсе бастайды. Қоректік судағы
оттегінің мөлшері сұлбадағы деаэратордың мүмкін болатын жылдамдығы
бойынша анықталады. Қоректік судың рН мөлшерін нормалау қазанның бусу жүретін жолындағы металл коррозиясын өте аз мөлшерде жүретіндей
етуге көмектесетін сілтілік орта туғызу болып табылады. Перлитті болаттың
коррозиясы активтігінің жағдайларына бай ланысты алынатын рН
шамасының ең тиімді көрсеткіші – 9,3 - 9,5 бірақ бұл аммияктың шығыны 2-3
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есе өсуі қажет болады бұл жағдайда мысы бар құймалардың коррозиясы
күрт өседі, онымен қоса ТҚҚ жезді құбырлары мен турбина
конденсаторының коррозиясы да тез өсе бастайды.
Қосымша сумен циклға келіп түсетін қоспалар мөлшерін мына
көрсеткіштермен есептеуге болады: бастапқы судың құрамы, химиялық су
тазалаудың технологиялық сұлбасы, тазаланған судың сапасы мен қосылған
судың мөлшері.
Мысал үшін, жылыну жүйелеріне және өндіріске қажет бу алынатын
топтары бар, жаңаланған бу қысымы 9 МПа-лық, 100 МВт турбинасының
қуаты бар ЖЭС-ті қарастырайық. Қазанның бу өндіргіштігі 500 т/сағ. Бу мен
конденсаттың станция ішіндегі шығыны 3,5%, сыртқы шығыны (қайтпайтын
конденсат) 30% болады. Осы шығындарды толтыруға жұмсалатын химиялық
тазаланған қосымша судың мөлшері 33,5%, яғни 500·0,335=167,5 т/сағ. Суды
дайындау
мына
сұлба
бойынша
жүреді:
известеу-магнезиалды
кремнийсіздендіру - екі сатылы натрийкатиондау, бұл кездегі тазаланған
судың жалпы тұз құрамы 100 мг/кг (т/т) болады. Бұл жағдайда негізгі циклға:
тұз 100·167,5=16750 г/сағ., ал кремний қышқылы 1·167,5=167,5 г/сағ.
мөлшерінде келіп түседі. Сонымен, өңделіп шыққан 1тонна бу үшін қазанға
33,5 тұз, 0,335 кремний қышқылы қосылады. Егер технологиялық сынақ
нәтижесінде осындай қоспалардың қоректік судағы мөлшері анықталса, онда
химиялық судың тазалау сұлбасы өзгермей қалуы керек, ал егер мүмкін
болатын мөлшерден асса, онда қосымша суды тазалау схемасы өзгеріп, тұз
мөлшері аз бастапқы суды алу немесе бумен конденсаттың шығынын азайту
керек.
Жылу эгергетикасында негізінен беттік типті турбина конденсаторлары
қолданылады. Олар арқылы (құбырлары арқылы) суытқыш су, ал құбыр
аралық кеңістік арқылы бу мен пайда бола бастаған конденсат жүреді. ЖЭСтерде ауа конденсаторлары өте сирек қолданылады. Суытқыш беттердің
аудандары едәуір үлкен болады.
Мысалға, 300 МВт блок конденсаттары үшін конденсатор құбырлары
бетінің ауданы 15000 м2 болады. Құбыр аралық кеңістіктегі қысым 0,0030,004 МПа, ал құбыр кеңістігінде 0,2-0,4 МПа болады. Конденсатор жұмыс
істеп тұрған кезде бу конденсатына суытқыш су сорылады. Олар
құбырлардың вальцовкалық қосылған жерінде және құбыр тақтайларында,
немесе конденсатор құбырында коррозия нәтижесінде пайда болған тікелей
тесіктерде жүреді. Суытқыш судың әртүрлі турбинада сорылу пайдалану
(құбырларды) мәдениетіне, жабдықтар күйіне байланысты және ол 0,02-ден
0,002 % дейін барады. Конденсатор құбыры жарылғанда суытқыштардың
сорылуы күрт өседі және 0,1% дейін жетуі мүмкін. Конденсатқа қосылатын
қоспалардың құрамы мен мөлшері суытқыш судың сапасына және сорылу
шамасына байланысты. Конденсатқа, іс жүзінде суытқыш суда болатын
барлық қоспалар түсе береді: кермектік тұздары, оттегі, кремний қышқылы,
органикалық қоспалар т. б. Конденсаторға түскен ауа, көмір қышқылы және
оттегі бу немесе су атқыш электорлармен ылғи сорылып алынады, сөйтіп,
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конденсаторда вакуум пайда болады. Газдармен бірге 0,02-0,03% бу
сорылады.
Мысалы: К-300-240 типті конденсациялық турбина үшін нақтылы
қуаты 300 МВт болғанда конденсатордағы будың шығыны 950 т/сағ болады.
Сору шамасы 0,002/100=0,019 т/сағ., ал сорылу 1,0% болғанда
950·0,1/100=0,95 т/сағ. Суытуға келіп түсетін судың химиялық құрамын біле
тұра, конденсатқа қоспалардың мөлшерін есептеуге болады. Осыған ұқсас,
сыртқы тұтынушылардан қайтатын конденсатпен бірге қоректік суға келіп
түскен әртүрлі қоспалардың мөлшерін де есептеуге болады.
Қоректік судың ластануы (кірлеуі) топырақ қыздырғыштар
конденсатымен да пайда болады. Себебі жылу торабындағы сулар қоректік
су сапасы жағынан едәуір айырмашылығы бар. Қоспалардың осы
конденсатпен келіп түсетін мөлшері сорылу мөлшерінен, торап судың
химиялық құрамынан және торап қыздырғыштарынан қайтарылатын
конденсат шамасына тәуелді.
Қоректік суға төменгі қысымдағы жүйінің (жолдың) құйятын (төгетін)
насосы арқылы мұнай өнімдері (май) де қосылуы мүмкін.
Жылу күшімен жүретін қондырғыларды пайдалағанда, станция
циклына коррозия тудыратын заттардың келіп қосылуына аса зор көңіл бөлу
керек [2].
3. Су мен будың сапалық нормасы
3.1 Жалпы мағлұматтар
Жобалау үшін қолданылатын суға қойылатын талаптар қандай
мақсатқа қолданылуына байланысты әр түрлі болады.
Мысалы, толық тұзсыздандырылған су (яғни тұздылығы 1 мг/л-ден аз
су) қысымы 100 ат-дан жоғары, атом реакциясының 1-лік суытқыш су
жүйесінің контурын толтыру үшін керек. Ішінара, бірақ терең
тұзсыздандырылған су (тұздылығы 10 мг/л кем емес) қағаздың арнайы
сорттарын өндіруде (кабельдік, конденсаторлық), капрон өндірісінде, сирек
металдарды гидрометаллургиялық қайта өңдеу процессінде қолданылатын
қоспаларды дайындау үшін, синтетикалық каучук өндірісінде және т.б.
Шаруашылықта қолданылатын ауызсуын ішінара тұзсыздандырады (тұщыту)
ондағы тұз мөлшері шамамен 1000 мг/л дейін.
Талап
етілетін
тұзсыздандыру
дәрежесі
тұзсыздандыру
қондырғысының сұлбасын таңдауда шешуші фактор болып табылады.
Жоғарыда келтірілген негізгі бастапқы мәліметтер тұзсыздандыру
қондырғысының технологиялық сұлбасын таңдауға жеткілікті. Ал
техникалық жобаны құру үшін бұл мәліметтер жеткіліксіз болып табылады.
Оларды толықтыру үшін келесі мағлұматтар ұсынылады:
1) Бас жоба аумағына тұзсыздандырылған суды тұтынушылар, жерасты
жолдары, су құбыры және канал жүргізу желілері кіреді. Ьас жобаның бар
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болуы болашақтағы қондырғының кеңейтілуін ескере отырып, онда қажетті
заттар мен реагенттер қорларының қоймасының орналасуын және басқа да
қосымша құрылыстар (отжағар, гараж, өткелдер және т.б),өңделген суды
жіберу орындары, өндірістік және фекалды ағындарды шығару, қышқылды
ақаба су тастандылары үшін нейтралдағыш-күбінің орналасуын ұйғаруға
мүмкіндік береді.
Н-катиониттік сүзгілерді регенерациялағанда және шайғанда олардан
қышқылды сулар ағысталады. Мұндай сулардың тікелей табиғи
сутоғандарына жіберілуі тек қана (Мемлекеттік санитарлық инспекция
мекемесінің рұқсатымен), егер алынған сутоғанының сыйымдылығы өте
үлкен болса, тез және толық араласып, қышқылдық сулардың нейтралдануы
сутоғанының өзінің табиғи негізінен болсағана рұқсат етіледі. Сондай - ақ,
түсірілген ақаба сулардың сутоғандарының сапасын елеулі төмендететін
болса, онда мұндай суларды нейтралдағаннан кейін ғана түсірілуі тиіс.
Мұндай жағдайларда қышқылды суларды нейтралдағандау үшін оларға извес
сүтін қосып, нейтралдау-күбісінде ұсталынады. Егер қышқылды ақаба
суынан басқа, негіздік ақаба сулары бар болса, онда оларды нейтралдау үшін
ығыстыратын негіз қосылады.
2) Егер сужүйесінің суы тұзсыздандырылатын болса және су желісімен
қосылған жеріндегі еркін қысым шамасы. Бұл шама тұзсыздандыру
қондырғысындағы сорғалаудың ажырау орнына әсер етеді.
3) Тұзсыздандырғыш қондырғысының ғимаратынан тұзсызданған су
белгілі қысыммен берілуі қажет. Бүл шама суды тұтынушы түріне және
жергілікті жағдайларға байланысты. Тұзсыздандырылған су қысымы сорғы
көмегімен қажетті биіктікті, сүзгілерді гидравликалық есептеу арқылы
тұзсыздандырылған
судың
айдалған
мөлшерін
ағайындауды,
тұзсыздандырылған су күбілерінің мүмкін биіктігін және т.б. анықтайды.
4) Тазалау қондырғыларын орнататын аймақтың топырағының
геолоиялық сипттамаларын білу (тазалау қондырғыларының түсіретін
жүктемесін шамалау мақсатында).
5) Жерасты суларының қондырғылардың белгі бір тереңдікте
орналасуына әсер етеді.
6) Тұзсыздандыру қондырғысынан шығатын өндірістік және фекалды
ағыншаларды қабылдап алатын құбыр науалары мен каналдарының
көрсеткіштері. Егер тұзсыздандыру қондырғыларын өзенге жақын
орналастырса, онда өзеннің максимал көкжиегі белгілі болуы тиіс. Оны
қондырғының су жүйесі арқылы батып қалмауы мақсатында есептейді.
7) Тұзсыздандыру қондырғысының жұмысында үзілістің болу
мүмкіндігі туралы мағлұматтар. Егер қондырғының жұмысында үзіліс
болмаса, онда сорғылар мен сығымдағыштар қондырғылары екі тәуелсіз
электрқоректендіргіштермен қамтамасыз етілуі қажет.
8) Тұзсыздандыру қондырғысындағы сүзгілерді регенерациялау үшін
үздіксіз реагенттерді тасымалдау мүмкіндігі туралы мәліметтер. Бұл
мәліметтерді қышқылдық және негіздік қоймаларды есептеуде ескеру қажет.
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3.2 Жылумен жабдықтау жүйелеріне арналған судың сапалық
нормасы
3.2.1 Конденсат пен бу шығынын толтыратын буландырғыш дистилят
сапасы келесі нормаларды қанағаттандыру керек: натрий қосылыстарының
мөлшері 100 мкг/дм3, бос көмір қышқылы 2 мг/дм3 ден аспау қажет. Тура
ағынды қазандарды қоректендіретін буландырғыш дистилляты қосымша
алдын – ала тазартылуы тиіс.
3.2.2 Бу мен конденсат шығынын толтыратын буландырғыштың
қоректік суының сапасы келесі нормаға сай болу керек;
- жалпы кермектілік, мкг-экв/дм3, ең болмағанда...................................30;
- бастапқы су тұздылығы 2000 мкг/дм3 болғандағы
жалпы кермектілік............................................................................................75.
- бос көмір қышқыл мөлшері.....................................................................0.
Жеке оқиғаларда буландырғышты тұздылығы 2000 мкг/дм3 болатын
сумен қоректендіруде фосфаттау жүзеге асырылады.
3.2.3 Өндірістен қайтып келетін конденсат сапасы келесідей болуы
қажет:
- жалпы кермектілік, мкг-экв/дм3 ............................................................50;
- темір қосылысының мөлшері, мкг/дм3................................................100;
- мыс қосылысының мөлшері, мкг/дм3....................................................20;
-кремний қышқылының мөлшері, мкг/дм3............................................120;
- рН.......................................................................................................8,5-9,5;
- пермаганаттық тотығушылығы, мг·О2/дм3............................................5;
- мұнай өнімдерінің мөлшері, мкг/дм3....................................................0,5.
Қайтып келетін конденсат құрамында потенциалдық қышқылының
немесе сілтінің қосылыстары болмауы керек.
Электрстансаға қайтып келетін конденсат сапасы қоректік су
нормасына сай болмаса, оның тазалануын қамтамасыз ету қажет.
Ескерту:
а) қайтып келетін конденсат құрамында потенциалдық қышқыл немесе
сілтілік қосылыстар болса, электрстансада конденсатті қолдануға болмайды;
б) терең жұмсартуда немесе тұщыландыру қондырғысының
дистилятын ашық жылумен қамдау жүйесін қоректендіруде қолданғанда рН
мәнінің жоғарғы шегі рұқсат етіледі, төменгі шегі энергияжүйесінің жоғары
тұрған ұйым немесе орталық орган мақұлдаған арнайы техникалық ұйым
рұқсатымен таңдалады және жылумен қамдау жүйесінің құбырлары мен
қондырғыларда коррозия құбылысының интенсивтілігіне байланысты
өзгертіледі. Жабық жылумен қамдау жүйелеріне рН жоғарғы шегі
корбанаттық индекстің 0,1 (мг-экв/дм3) мәніне дейін төмендегенде 10,5,
төменгі шегі жылумен қамдау жүйесінің құбырлары мен қондырғыларда
коррозия құбылысының интенсивтілігіне байланысты өзгертіледі;
в) карбанаттық индекс Ик – судың жалпы сілтілігі мен кальцийлік
кермектіліктің көбейтіндісінің шекті мәні (мг-экв/дм3), бұлан көп мәнде
карбонатты қақ түзіл 0,1 г/(м2сағ ) интенсивтілігінде жүреді.
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Жылумен жабдықтау ашық жүйесінің суының сапасы ГОСТ 2874-82
«Қоректік су. Гигиеналық талаптар және сапаны бақылау», ҚР СанҚжәнеН
№3:01.067.97 «Қоректік су. Орталықтанған ауыз сумен қамдау жүйесінің
суына қойылатын гигиеналық талптар. Сапа бақылау» талаптарына сай болу
керек [3].
3.1 кесте - Жылулық желілерді қоректендірудің номалық Ик мәні
Құрылғы түрі
1
Электрстансаларда және
жылытқышқазандықтард
аорналасқан сужылтқыш
қазандар
Желілік қыздырғыштар

Желілік су қызуының
температурасы, 0С
2
700-100
101-120
121-130
131-140
141-150
70-100
101-120
121-140
141-150
151-200

Ик (мг-экв/дм3)2 жылумен
жабдықтау жүйесі үшін
ашық
жабық
3
4
3,2
3,0
2,0
1,8
1,5
1,2
1,2
1,0
0,8
0,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,5
2,0
2,0
2,0
1,0
0,5

Қоректік суды силикатпен өңдеу кезінде кальцийдің шекті
концентрациясы
тек
сульфаттарды
қосынды
концентрациясымен
анықталмайды, құбыр қабырғасына жақын қабатты 400С қыздырғанда
қоректік су белгіленген температурада болғанда кремний қыщқылының
коцентрациясын ескеру қажет.
Суды (цинк тузы, ИОМС), кешенді өңдеу кезінде қоректік суды өңдеу
кезінде жоғары тұрған организациялар тағайындаған мөлшерлемелерге
сәйкес жүргізілуі тиіс.
3.2.4 Желілік су сапалығы мына мөлшерлемелерді қанағаттандыру
керек:
1)Бос көмірқышқыл мөлшері ..................................................................1-2.
2) Судың карбонатты кермектігі.........………………………...……0,5-07.
3) рН мәні:
- ашық................................................................................................. 6,5-9,5;
- жабық.................................................................................................8,3-9,5.
4) Темір қосылысының мөлшері, мг/дм3, кем дегенде........................20;
- ашық.........................................................................................................0,3;
- жабық.......................................................................................................0,5.
5) Ерітілген оттегі мөлшері, мкг/дм3, не более………............................20.
6) Қалқыған заттар мөлшері, мг/дм3..........................................................5.
7) Жылумен қамдау жүйесі үшін мұнай өнімдерінің мөлшері, мг/дм3:
- ашық........................................................................................................ 0,1;
- жабық......................................................................................................... 1.
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Ескерту:
1) Терең жұмсартуда немесе тұщыландыру қондырғысының
дистилятын ашық жылумен қамдау жүйесін қоректендіруде қолданғанда рН
мәнінің жоғарғы шегі рұқсат етіледі. Төменгі шегі энергожүйенің жоғары
тұрған ұйым немесе орталық орган мақұлдаған арнайы техникалық
организация рұқсатымен таңдалады және жылумен қамдау жүйесінің
құбырлары мен қондырғыларда тоттану құбылысының интенсивтілігіне
байланысты өзгертіледі. Жабық жылумен қамдау жүйелеріне рН жоғарғы
шегі корбанаттық индекстің 0,1 (мг-экв/дм3) мәніне дейін төмендегенде 10,5,
төменгі шегі жылумен қамдау жүйесінің құбырлары мен қондырғыларда
тоттану құбылысының интенсивтілігіне байланысты өзгертіледі.
2) Санитарлық органның мақұлдауы бойынша 0,5 мг/дм3 болуы
мүмкін.
Жылуландырудың кезеңінің басында және жөндеуден кейінгі кезеңде
жылумен қамдаудың жабық жүйесі үшін 4 апта ішінде молшерден жоғары
болуы мүмкін және ашық жүйесі үшін 2 апта, егер құрамында темір
қосылысының мөлшері - 1,0 мг/дм3, еріген оттегі мөлшері - 30мкг/дм3,
қалқыған бөлшектер мөлшері – 15 мг/дм3 болса.
Карбонаттық индекс Ик 3.1 – кестеде көрсетілген мәннен аспауы тиіс.
3.2.5 Органикалық отын жағатын электрстансаларда ішкі стансалық бу
мен конденсат шығыны жұмыс істеп тұрған қазандардың номиналды
өндірулігі үшін мына мәннен аспауы тиіс, жалпы қоректік су шығынының %:
- шықтық электрстансаларға ...................................................................1,0;
- жылумен жабдықтайтын жүктемелі ЖЭО ..........................................1,2;
- өндірістік немесе өндірістік жылуландыру жүктемесі
бар ЖЭО ..............................................................................................................1,6.
Жалпы есептеу кезінде технологиялық мұқтаждықтарға қажет су мен
бу шығыны нормаға сай және суды қайта электрстанса циклында қолдануына
орай алынады [6].
4 Бу-су жолындағы қыздыру бетінің жұмыс істеу шарттары
4.1 Металдың жұмысқа қосылатын ортасы және оның термиялық
тозуы
Металды қыздырғанда ол өзінің пластикалық қасиеттері мен
механикалық беріктігін өзгертеді, сондықтан металдың жұмыс істеу
қабілетін сенімді ету үшін оның құрылымын сақтау қажет. Бұл әсіресе,
жоғары температура мен кернеуліктер жағдайында өте-мөте есте ұстайтын
жайт.
Қыздыру беттерінің бұзылуға бейім тұратын бөлігі-құбырлардың
иілген жерлері. Оған негізгі себеп – құбыр бойымен жиі-жиі өтетін
айнымалы кернеулі ағындар. Сонымен қатар металдардың өзіне тән
термиялық тозуы да бар. Ол термиялық салмақтар түскенде онан сайын
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жылдам жүреді. Себебі, температура өзгерген сайын металдың сыртқы
қабаты ерікті түрде ұлғайып немесе сығыла алмайды, оған ішкі қабаттар
бөгет жасайды. Термиялық тозуды әрі қарай өршітетін ортаның
тотықтырғыштық және температуралық әсерлері. Тотықтырғыш орта
термиялық тозудың ерте пайда болуына септігін тигізеді. Алдымен жіңішке
транскристалитті саңлау пайда болады, одан соң ол біртіндеп ұлғая береді де
коррозия өнімдерімен тола бастайды. Температура өскен сайын болаттың
жарылып саңлаулануы питтинг коррозиясына ұқсас болады.
Коррозиялық - термиялық тозу кезінде мынадай екі процесс қатар
жүреді: металды түгел қамтитын, айнымалы таңбалы иілмелі деформация
процесі және ішкі беттердің коррозияға ұшырау процесі. Су активті
тотықтырғыш болғандықтан, қай жағдайда болмасын, ұсақ саңлауларды тез
ұлғайтады. Бұл жағдайда судың өзіндік коррозиялық активтілігі
коррозиялық-термиялық тозу процесінде болмашы ғана рөль атқарады.
Жарықшақтардың
ұлғаюының
жылдамдығы
металдың
қорғаныс
қабатшасының беріктігі мен термиялық кернеу болмаса, онда қорғаныс
қабатшасы шытынайды да питтингті коррозия пайда болады, ол бірте-бірте
терең жарықшақтарға айналады.
Жылу энергетикасында қолданылатын перлитті, ферритті және
аустенитті болаттар 500 температураға дейін жеткілікті дәрежеде берік
болады, яғни температура әсерінен жарықшақтар пайда болмайды.
Температура 550 ºС шамасына жеткенде перлитті болат бұл қасиетін жояды,
Ал феритті және аустенитті болаттар әлі төзімділігін сақтайды. Аустенитті
болаттар өз төзімділігін (төзімділігін) 600-700 ºС температурада жоғалта
бастайды [6].
4.2 Экранды құбырдағы қайнау және жылу алмасу режимі
Кәдімгі барабанды қазандағы бу түзілу процесі , экранды құбыр
ішінде қысым күшімен қозғалатын судың қайнауы арқылы жүреді. Отынның
жану өнімдерінің шығарған жылуы құбырларға беріледі, сол арқылы су
қайнайды. Қайнау кезіндегі жылу балансының теңдеуі.
q= r·m,

(4.1)

мұндағы q- жылу ағыны, Вт;
r - судың буға айналуының меншікті жылуы, Дж/кг;
m - пайда болған бу массасы, кг/с.
Қыздырылып тұрған экранды құбырлардан су өткен кездегі оның буды
сақтау көрсеткіші 0%-20% құбырға ер жерде) шамасына дейін өседі. Осы
арқылы кем дегенде төртке бөлуге болады. Алғашқы бөлігінде жылу әсері
әлсіз болғандықтан қайнау процесі басталмайды, ал жылу бір фазалы
сұйықтын конвекциясы (айналымы) арқылы беріледі. Жылу ағыны қуатының
жоғарлауы
температуралық
қысымы
көтереді
және
сұйықтын
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көпіршіп,тұрақты қайнауын қамтамасыз етеді. Жылу ағыны қуатын одан әрі
көтергенде қайнау тұрақсызданып, көпіршіп қайнаумен бірге қабаттық
қабыршақтың қайнауыда жүреді. Қабаттық қайнау дегеніміз көпіршіктер
саны көбейіп, бәрі бірағынға қосылғанда жүретін процесс. Қабаттық қайнау
кезінде жылуды қыздырғыш беттен суға жеткізу конвекциялы жылу алмасу
және бу қабыршағынан (қабатшасынан) сәуле тарату арқылы орындалады.
Мұндай жылу алмасу қарқыны көпіршікті қайнаумен салыстырғанда әлде
қайда аз болады. Бу генераторларын пайдаланған кезде қабыршақты қайнау
бөлігін тұрақты түрде ұстап тұру мүмкін емес, себебі оған қажетті жылу
ағынын іс жүзінде алу өте қиын.
Жылу ағыны көбейген сайын құбердың металл жақтарының
температурасы өсе түседі. Көпіршікті қайнау бөлігінде жылу алмасу
коэффицентінің жоғары болуына байланысты металл жақтарының жай
көтерледі. Ал қабыршақты қайнау процесіжылу беру коэффицентін азайтады,
сол себепті температуралық қарқын едәуір артады да құбыр жақтары өте тез
ысып кетеді. Мысалы, 464 кВт/м2 температуралық қарқындағы көпіршікті
қайнау режимінде құбырлардың жақтарының температурасы сұйықтың
температурасымен салыстырғанда 17 ºС ғана асады, ал қабыршықты қайнау
режимінде температураның ауытқуы 1780С-ға дейін барады. Бұл жағдайда
ішкі беткейліктің температурасы 292 ºС- тан 453 ºС-ға, ал сыртқы бөлігінкі 330 ºС- тан 490 ºС-ға дейін өзгереді.
Міне сондықтан, температураның құбылмалығы қабыршақты қайнау
аймағында құбырлардың төтенше жағдайда жұмыс істеп, қорғаныс
қабатының бұзылуына әкеледі. Нәтижеде коррозия процесіне жол ашылады
да (ең алдымен булы сулық коррозия), онан әрі тат басу басталады [12].
4.3 Қыздыру бетіндегі жылу алмасуына таттың әсері.
Ішкі және сыртқы қыздыру бетінің ластануы (кірлеуі) жылу алмасу
процесінің әсерін төмендетеді және қабыршақты қайнаудың пайда болу
мүмкіндігін арттырады. Қазанның қыздыру бетіндегі жылу алмасу процесі
көп қабаттан тұрады. Жылу құбырдың металл қабаты, тат қабаты ( ішкі
жағынан) және күйе қабаттары (сыртқы жағынан) арқылы өтеді.
Қазандықтағы жану өнімдерінің жылуын суға және оларды бөліп
тұрған қабырға арқылы су буына берілуін сипаттайтын сандық шаманы жылу
тарату коэффиценті (К) деп атайды. Көп қабатты жақтар үшін ол
коэффицентті, Вт/( м 2 ·К), мына формуламен есептеуге болады:
К 
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мұндағы α 1 -газдардың
коэффиценті, Вт/( м 2 ·К);

қыздыру
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бетінің

қабырғаға

,

жылу

(4.2)

беру

α 2 - қабырғадан суға жылу беру коэффицеті, Вт/(м 2 ·К);
δк, δжақ, δтат - сәйкесінше құбырдың сыртқы бетіндегі күйе қабатының,
құбырдың және тат қалыңдығы, м;
λк, λжақ, λтат - сәйкесінше күйенің, құбыр жақтарының таттың жылу
өткізгіштік коэффиценттері, Вт/(м·К).
Сыртқы қыздыру бетінен ішкі бетке күйе қабаты, металл жағы және тат
қабаты арқылы жылу беру тек жылу өткізгіштікке ғана байланысты
жүргізіледі. Әр зат өзінің ішкі құрылысына, тығыздығына, қысымға және
температураға байланысты әртүрлі жылу өткізгіштік коэффиценттерін
көрсетеді. Металдар үшін жылу өткізгіштік коэффиценттері 20-дан 400
Вт/(м·К) аралықта болады, ал температура жоғарлаған кезде оның шамасы
көптеген металдар үшін төмендейді.
Мысалы, металдарда қоспалардың болуы оның өткізгіштігің
төмендетеді, мысалы мыстағы мышьяктың шашырандылары өткізгіш
коэффицентін 395-тен 142 Вт/(м·К) шамасына дейін төмендетеді, ал темірдін
құрамындағы көмір тегі мөлшерін 0,1–ден 1% дейін жоғарлату оның жылу
өткізгіштік коэффиценттін 52-ден 40 Вт/(м·К) шамасына дейін төмендетеді.
Құрамында органикалық заттардың термолиздік өнімдері бар селикатты
таттармен шөгінділердің жылу өткізгіштігі аз, жылу өткізгіштік
коэффиценттері 0,2-0,3 Вт/(м·К) аралығында болады. Ал темір және мыс
тотықтарының мөлшері басымырақтау қалдықтардың жылу өткізгіштік
коэффиценті жоғары 4,6-5,7 Вт/(м·К) болады. Мысалы, комплексті сулы –
химиялық режимдегі шөгінділердің жылу өткізгіштігі гидразинді-аммиякты
режимдегімен салыстырғанда екі есе көп болады. Күйенің жылу өткізгіштік
коэффиценті 0,06-0,12 Вт(м·К) аралығында жатады.
Қазандағы таттың жылу таратуға әсерін мысал арқылы қарастырайық.
Шойын қазанның жақтауының қаландығы δжақ = 8 мм, тат қалындығы δтат = 2
мм. Қазанның шойын қабырғасының жылу өткізгіш коэффициенті λжақ = 63
Вт/(м 2 ·К), ал таттық λтат = 0,12 Вт/(м 2 ·К). Газдардан қазан жақтарына жылу
берілу коэффициенті λ 1 = 25 Вт/(м 2 ·К), ал жақтан суға λ 2 = 1200 Вт/(м 2 ·К) 7.
Газдардың температурасын t г =1000 ºС судын температурасы t су = 95 ºС деп
аламыз.
Алдымен қазанның таза жақтауына есептеу жүргізелік.Жылу тарату
коэффициенті мынаған тең:
2
1
(4.3)
K
 24,4 Вт/(м ·К).
1 0.008
1


25
63
1200

Таза қабырға жақтарынан өтетін меншікті жылу ағынының мөлшері:
q=К∙(t г -t су )=2,4·(1000-95)=22080 Вт/м².
Шойынды бөліктің сырткы бетінің температурасы:
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(4.4)

22080
=1170С.
1
25
Барлық есептеуді енді қазанның ластанған(былғаған)
қайталайық . Жылу тарату коэффициенті:

t жак =t г -

К=

q

=1000-

1
=17,35 Вт/(м2·К).
1 0,008 0,002
1



25
63
0,12 1200

(4.5)
жағын

(4.6)

Ластанған бөлігі арқылы өтетін меншікті жылу ағыны:
q= К∙(t г -t су )=17,35· (1000-95)·15700 Вт/м².

(4.7)

Қазан жақтарының сыртқы бетінің температурасы:
t жак =1000-

15700
=372°С.
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(4.8)

Бұл есептеулерден қазанның таза жақтарының температурасы ішіндегі
су температурасынан шамалы ғана болғандықтан қазанның жақтарынан суға
жылу беру әжептеуір төмендейді соның салдарынан қазанның жақтары өте
қызып кетеді.
Сыртқы жақ беттегі күйе қабаттарының жылу өткізгіштігі
болғандықтан, қазандықта жағылған газдардың жылуын қазан жақтары
арқылы суға беру нашарлайды. Нәтижеде бу мен ыстық судың өндірілуі
төмендейді де отынның жұмсалуы күші өседі [12].
4.4 Турбиналардың су ағатын
шөгінділердің әсері

бөлігіндегі металының тұзды

Будың қысымының күрт төмендетіп, ағын жылдамдығын дыбыс
жылдамдығына жеткізген жағдайда турбинаның ағын бөлігінде будың көлемі
ұлғаяды. Бұл факторлар будағы қоспалардың ерігіштігіне және құбырдың су
ағатын бөлігіндегі металда шөгінділердің түзілуіне әсер етеді.
Будағы тұздар қоспасы қысымды төмендеткенде, суда еритін немесе
ерімейтін тұңбалар түрінде шөгеді. Суда еримейтін заттар негізінде темір,
цинк (мырыш),
мыс тотықтарынан және басқада конструкциялық
материалдардан тұрады. Сонымен қатар ондай заттарға кальций, магний
және алюминий тұздарының ерімейтін кремний қышқылдын қосылыстары
жатады. Еритін шөгінділерге сульфаттар, хлоридтер, селикаттар
карбонаттар, сиректеу натрий фосфаттары және күйдіргіш натрий ( мүмкін
гидролизденетін феррит немесе алюминаттар (NaFeO2) түрінде болуы)
коррозиялық активті заттарға натрий тұздары жатады. Олардың
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концентрлену зонасы бу қысымының 0,035- 0,5 МПа мына шамасына өзгеруі
аралығында, 3-4% ылғалдықта (Вильсон зонасы деп аталады).
Құбырдың ағызу бөлігіндегі шөгінділердің ең көп мөлшері ауыспалы
режимде болады. Трубина тоқталған кездегі іріктеліп алынған шөгінділердің
сандық және сапалық құрамы, турбина жұмыс істеп тұрғандағы кезіне сәйкес
келмейді. Ол турбина тоқтаған уақытта шөгіндінің біраз
бөлігінің
шығарылып тастауына байланысты.
Турбиналардың қалақшалы аппараттарын тексергенде фазалық алысу
зонасында төменгі қысымдағы цилиндрлердің (ТҚЦ) және орташа
қысымдағы цилиндрлердің (ОҚЦ) дискілерінің едәуір бұзылып қалғандығы
анықталады .
Төменгі қысымдағы ротордың соңғы және оның алдыңғы дискілерді
жеңілдететін және тойтарып шегелейтін тесіктерінде коррозиялық
жарықшалар бар екені байқалды. Осы турбиналарда тұздың әсерінен шамалы
тозғандығы және коррозиялық зонадағы еритін тұздардың ең көп мөлшері 30
% шейін баратындығы анықталды [6].
4.5 Қазанда тат пайда болу процесі
Бу түзілетін құбырлардың қабырғаларының
температурасы көп
жағдайда ішкі және сыртқы жақтарының ластануына байнысты болады.
Құбыр беті таза болса, жақтардың температурасы жұмыс температурасынан
айырмасы аз ғана болады.
Қатты қосылыстар тек қыздыру беттерінде ғана емес, сонымен қатар
қазанның суы бар бөлігінде де пайда болады. Ондай қосылыстар шлам деп
аталады. Температура күрт өзгерген кезде, қазан жұмысы барысында бу
түзетін құбырдың жақтарында пайда болған тат сынғыш, тығыз қабыршақтар
түрінде түзіле бастайды. Оларды айналымда жүрген су ағыны циркуляциясы
аз не жәй жүріп жатқан жерлерге апарып тастайды. Шлам мен түсіп қалған
қабыршақтар суда жүретін болғандықтан, оларды үрлеу арқылы оңай
шығарып жіберуге болады.
Таттар көп жағдайда аралас сипаттама алады, кейде бір компонентінің
мөлшері өте көп болады. Қазанды пайдалану процесінде оның жылу
режімімен гидродинамикалық режимдерінің өзгеруі жағдайында (күш–қуаты
артқанда), бу түзгіш құбыр жақтарында уақытша натрий шөгінділері пайда
болуы мүмкін. Олар, Na2SO4, Na2SiO3, NaCl суда жақсы еріп, құбыр
қабырғаларынан қазанды тоқтатқанда немесе күшті күрт төмендеткенде
толық жуылып қалады. Бұл құбылыс «хай-уат» немесе тұзды «жасыру» деп
аталады.
Бұлардың ішінде жақсы зерттелгені жоғары температураларда
ангидрид түрінде тұнбаға түсетін кальций сульфаты CaSO4 ерігіштігі болып
табылады. 4.1 суретте CaSO4 ерігіштігінің қаныққан сызықтағы су
температурасынан байланыстылығы көрсетілген.
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Су параметрлерін барабанды қазандарда қолданылатын аралықтарда
өзгерткенде, яғни қанығу температурасы 3600с маңайында, кальций сульфаты
түгелдей диссоцияланған қалпында қалады, бұл жағдайда ерігіштік
көбейтіндісін (ПР) пайдалануға болады. CaCO3 жоғары температуралардағы
ерігіштігі туралы мәліметтер онша сенімді емес, себебі барабанды қазандар
жағдайында бумен көмір қышқылының бірге кетуі CaCO3 гидролизін
тездетеді. Оған қарамастан қоректік судағы карбонат ионының мөлшерін
есептеу және үрлеу шамасын есептеуге мүмкіндік бар, сондықтан
контурдағы сынамалар бойынша алынған есептермен салыстарғанда біраз
артық шама беруге болады.

4.1 сурет – CaSO4 ерігіштігінің қаныққан су температурасынан
байланыстылығы
4.2-суретте Са СО3 ерігіштігі қанығу сызығанда су температурасына
байланысты көрсетілген.

4.2 сурет – Са СО3 ерігіштігі қанығу сызығанда су температурасына
байланыстылығы
Ең қиыны Мq(ОН)2 тұнбасын болдырмау, себебі бұл қосылыстың
ерігіштігі жоғары температураларда өте аз. 4.3 суретте Мq(ОН)2 ерігіштігі
қанығу сызығында су температурасына байланысты көрсетілген.
Магнийгидрат тотығы 5400С температурадан жоғары шамаларында (бұл
қуатты қондырғыларда тән) және қанығу концентрациясы (0,2-0,6 мг/кг)
маңайында, негізінде, диссоцияланбаған түрінде болады, соған сәйкес
Мq(ОН)2 мүмкін болатын концентрациясын есептегенде қазан суындағы ОНиондарының артық мөлшерін есепке алмауға болады деп ұйғаралық.
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4.3 сурет – Мq(ОН)2 ерігіштігі қанығу сызығында су температурасына
байланыстылығы
Тұндырғыш сепарация жұмысы барабанның барлық көлемінде тиімді
жүруі үшін барабанның он бойында будың бу кеңістігіне біркелкі шығуын
қамтамазыз ету қажет.
Бұл мәселенi шешу үшін су беті деңгейіне шейін батырылған кереге
көз қалқан пайдаланады. Осы жағдайда булы-сулы қоспа құбырлардан
қалқан астына беріледі. Қалқан керегелерінің ауданы өте аз (10 %
шамасында) болады, сол себептен қалқан астындабу жастықшасы
түзіледі,оның қалыңдығы қалқан кедергісіне тәуелді. Осылардың
нәтежесінде бу кеңістігіне бу барлық булану беттерінен, берілген күш
мөлшерінде, мүмкіндігінше бірдей жылдамдықпен келеді. Суға батырылған
тесік қалқандары бар сепараторлық
қондырғыны қазан суының тұз
құрамының салыстырмалы аз мөлшерінде (жоғарғы қысымдар үшін 300 мг/кг
дейін және орташа қысымға 2000 мг/кг дейін) ғана қолдануға ұсынады. Тұз
құрамының жоғарғы мөлшерінде қалқан астында судың көбіктенуі
басталып,будың ылғалдығы артады.
Қазан суының құрамына сепарациялық сұлбалы ішкі барабанды
циклондардың сезімталдығы аз болады. Қазіргі кездерде барабанды
қазандарда ішкі барабанды циклондар орта, жоғарғы қысымдарда,қазан
суының өте әрқилы тұз құрамдарында, тіпті оның өте аз мөлшерінде де
қолданылады.
Iшкi барабанды циклондары бар сепарациялық қондырғының сұлбасы
4.4-суретте көрсетілген.

4.4 сурет - Барабанды циклондары бар сепарациялық қондырғы
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Бу түзгіш құбырдан 1 бу-су қоспасы ауыспалы қорабтан 2 кіретін
кішкене құбырлардан (түтікшелер) тангенциалды түрде циклонның 3 ішкі
қуысына апарылады. Тангенциалды түрде апарып қосу және жоғарғы
жылдамдықпен
енгізу
бу-су
қоспасын
циклон
қабырғаларына
жапсырып,едәуір дәрежедегі центрден тепкіш эффект (әсер) туғызады.
Ауырлықкүшінің әсерінен сұйық фаза қабырғалар арқылы спиральді түрде
төменге қарай жылжиды. Бу-су қоспасынан шығып жатқан бу циклонның
ортасымен жоғары көтеріледі.Одан соң қақпақ арқылы барабанның бу
кеңістігіне келеді. Қазіргі кездегі сепарациялық қондырғылар қаныққан
буды 0,02-0,05 % ылғалдығымен алуға көмектеседі [6].
5 Су дайындайтын қондырғыларды есептеу және таңдау
5.1 Жалпы мағлұматтар
Су дайындау құрылғының СДҚ сұлбасын есептеуді өндіру қуатын
анықтаудан басталады.
СДҚ есептеуді, сұлбаның аяғындағы құрылғылардан бастайды, өйткені
сүзілгенге қосқанға дейін суды өңдеп өздерінің мұқтажына кеткен қосалқы
жүктемені есептеу керек.
Сұлба құрылғысының барлық режіміне байланысты толыққанды
елестету үшін, сол сұлбасы бар әдебиеттердің тарауларын оқып, түскен және
қосалқы құрылғыларды (бактар, сорғылар және т.б.) өз сұлбасына енгізіп,
сұлбаның эскизін жасау керек. Әрі қарай, әдебиеттерді пайдаланып,
анықталған реагент шығыны және жүктеме материалдар сыйымдылығы
бойынша өнделген су сапасының өзгеруін есептеу керек. Тазартудың
жекелеген сатысынан кейін су сапасының көрсеткіштерін есептеудің шешімі
бойынша бос кесте құрулары керек. Бос кестеге СДҚ есептеудің шешімдері:
тазартудың жеке сатылай өндірілуі, өзіне жұмсалған су шығындарының
сатылары, концентраттау және регенераторлар шығындары көрсетіледі.
5.2 Бастапқы су сапасың анықтау
Суды ионды тұзсыздандыру қондырғысында жобалаудағы негізгі
бастапқы мәліметтер болып, тұзсыздандырылатын судың жұмсалған
шығыны, бастапқы судың сапасы және тұзсыздандырылған суға қойылатын
талаптар.
Тұзсыздандырылған судың пайдалы шығыны оны пайдаланатын
нысананың технологиялық және тұрмыстық мұқтаждарына тәуелді беріледі.
Бірақ ескерілетін жағдай, тұзсыздандыратын қондырғының өз мұқтажына
қажетті суды ескеріп, ал судың есептік шығынын жобалаушы өзі анықтауы
керек. Бұл шығынның шамасы СДҚ сұлбаның, бастапқы судың сапасы мен
тұзсыздандырылған суға қойылатын талаптарға тәуелді [1].
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Келтірілген судың сараптама көрсеткіштердің өлшем бірліктері:
кермектілік пен негіздік мг-экв/л, қалқығвн заттар мг/л, катиондар мен
аниондар мг/л немесе мг-экв/л.. Жобалауда сараптама мәліметтерін
қолданбастан, алдымен оның әр сапа көрсеткіштерінің дұрыстығын тексеру
керек.
Тексеруді жүргізу мысалы:
а) судың жалпы кермектілігі келесі қатынас арқылы анықталыды:
Ж0 = 0,05Са2+ + 0,084Мg2+ = 0,036СаО + 0,05MgO;
б) судың карбонаттық кермектілігі бойынша:
Жк = 0,0164НCO3-;
мұндағы Ж0 – судың жалпы кермектілігі мг-экв/л;
Жк – судың карбондық кермектілігі, мг-экв/л; Са2+, Mg2+, СаО, МgO,
НСО3- сараптама мәліметтері бойынша мг/л; келтірілген теңдеулер бойынша
табылған судың жалпы және карбонаттық кермектелілігі берілген сараптама,
мәліметтеріндегі жалпы және карбонаттық кермектіліктен 5%-дан аспайтын
айырмашылықта болу керек;
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мұнда, алымында катиондар мен аниондар құрамы мг/л-мен, ал
бөлімінде олардың эквивалентті салмағы.
Егер алынған суда басқада катиондар мен аниондар табылса және бұл
формулаға енгізілменген болса, олардың мөлшері өте аз болса (табиғи
суларға тән), онда оң және сол бөліктері өзара тең болуы керек. Катиондар
мен аниндардың 1 л судағы миллиграмм-эквивалент қосындылары
арасындағы айырмашылық 5%-дан аспау керек. Сараптаманың дұрыстығын
тексеретін соңғы теңдеуді қолдану үшін натрий катоинының концентрациясы
аналитикалық жолмен есептелуі қажет.
Судағы басқа ионның концентрациясы деп, мг/дм3 (немесе мг-экв/ дм3)
химялық анализ әдісі арқылы анықтайды. Дұрыс анализ өткізу электр
бейтарап заңымен ∑An=∑Km, мг-экв/ дм3 орындалумен енгізілу керек.
Мүмкіндік қателік (Δ )1%, аспауы керек:
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(5.1)
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мұндағы ∑Скт - анықталған судағы катиондардың қосынды
концентрациясы;
∑С ан - анықталған судағы аниондардың қосынды концентрациясы.
Егер қателік 1% асса, бөлек ионның сапалық анализін немесе барлық
анализді қайтадан тексеру керек.
Судағы барлық катион мен аниондардың қосынды концентрациясын
оның тұз құрамымен анықтайды, кремний қышқылының анионын ескермей30

ақ иондық формада концентрациясын анықтай алмағандықтан жартылай
оксидтер мен иондар H  және OH  болып табылады.
5.3 Су дайындайтын қондырғылардың өнімділігін анықтау
Суды ионды тұзсыздандыру қондырғысында жобалаудағы негізгі
бастапқы мәліметтер болып, тұзсыздандырылатын судың жұмсалған
шығыны, бастапқы судың сапасы және тұзсыздандырылған суға қойылатын
талаптар. Тұзсыздандырылған судың пайдалы шығыны оны пайдаланатын
нысананың технологиялық және тұрмыстық мұқтаждарына тәуелді беріледі.
Бірақ ескертілетін жағдай, тұзсыздандыратын қондырғының өз мұқтажына
қажетті суды ескеріп, ал судың есептік шығынын жобалаушы өзі анықтауы
керек. Бұл шығынның шамасы қондырғы сүлбесіне, бастапқы судың сапасы
мен тұзсыздандырылған суға қойылатын талаптарға тәуелді.
Егер тұзсыздандыру қондырғысына дейін суды алдын-ала мөлдірлету
қондырғысын қою керек болса, онда жалпы есептік шығын мына түрде
болады:
Qесеп = Qпайд (α1 + α2 + α3 ),

(5.2)

мұндағы Qпайд – тұзсыздандырылған судың пайдалы шығыны, м3/тәу
немесе м3/сағ;
α1 – тұндырғыштарда немесе мөлдірліткіштерде үрлеп тазартуда
тұнбамен кеткен су шығынын ескеретін еселеуіш, 0,015÷ 0,03 аралығында;
α2 - мөлдірлеу сүзгіштерін жууға кеткен су шығынын ескеретін
еселеуіш, 0,05 ÷ 0,1 аралығында;
α3 - ионды сүзгіштерді қайта жаңғыртуға кеткен су шығынын
ескеретін еселеуіш.
Егер тұзсыздандырғыш қондырғысына мөлдірленіп тазаланған су
жүйесінің суын қолдансақ, онда α1 және α2 еселеуіштерін нөлге тең деп
аламыз.
α3 еселеуішінің мәні негізінен бастапқы су сапасына және алынған
тұзсыздандыру
сұлбасына
тәуелді.
Тұзсыздандырылатын
судың
құрамындағы тұз мөлшері аз болған сайын, ионды сүзгіштен өтетін су
көлемі де соншалықты көп болады. Демек, ионды сүзгіштерге (α 3)
жұмсалатын өзіндік пайдалы шығын да аз болады. Ионды сүзгіштердің
өзіндік мұқтаждарына жұмсалатын су шығыны (сүзгішті қайта жаңғыртуға
кеткен су шығыны): иониттерді қопсыту үшін; қайта жаңғыртқыш
ерітінділерді дайындау үшін; қайта жаңғыртқыш ерітінділерді өткізгеннен
кейінгі иониттерді жуу үшін.
Шығындардың ең көп бөлігі иониттерді жууға шығындалады. Егер
тұзсыздандыру қондырғысының сұлбасында ақаба суларын қайта пайдалану
мүмкіншілігі қарастырылған болса (тек қайта жаңғыртудан шыққан
өнімдердің алғашқысынан басқасы, оларды ағызып тастайды), онда бұл α3
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шамасының мәнін төмендетуге септігін тигізіп, қайта пайдаланылатын су
келесі реттегі ионды сүзгіштерді қопсытуға және қайта жаңғыртқыш
ерітінділерді дайындауға толығымен жетеді. Бастапқыда, жобалауда α3
еселеуішінің мәнін шамамен 0,1 ÷ 0,35 деп алуға болады, оны кейін жобалау
жүргізу кезінде нақтылауға болады (толығырақ, 9-бөлім). Ионды
сүзгіштердің өзіндік мұқтажына кететін су шығынын есепке алу қажеттілігі
алынатын тұзсыздандыру қондырғысының схемасына байланысты. Суды
ішінар тұзсыздандыру (мыс., суды тұщыландыру) өзіндік мұқтаждары үшін
бастапқыда мөлдірленген суды қолдануға болады. Онда қолданылатын
ионды сүзгіштерді берілген пайдалы шығындарға жатқызу қажет.
Егер суды толық тұзсыздандыру қажеттілігі туындаса, онда екінші
сатылы ионды сүзгіштердің өзіндік мұқтаждары үшін ішінара
тұзсыздандырылған су қолданылады. Сондықтан, бірінші сатылы Нкатиондық және аниондық сүзгіштердің есептеулерінде екінші сатылы ионды
сүзгіштердің өз мұқтаждарына жұмсалатын су мөлшерін ескеру қажет.
Екінші және үшінші сатылы сүзгіштерді өзіндік мұқтаждарына жұмсалатын
су шығынын ескермей есептеуге болады. Бұл үшінші сатылы сүзгіштердің
сирек қайта жаңғыртылуымен түсіндіріледі. Судың сапасы берілген
мәліметтер бойынша талдау жасау арқылы анықталады. Бұл мәліметтер
жобалау ушін құжат болып табылады және олар тұзсыздандырылған суға
қойылатын талаптармен салыстырылып, оның бастапқы су сапасының
талаптарымен қаншалық сәйкес келетінін және сапалық сәйкессіздік
дәрежесіне қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Мұндай салыстыру суды
өңдеу сүлбесін ұйғаруға көмектеседі.
Су дайындайтын қондырғылардың өнімділігінің Q өз мұқтажына
жұмсалған су шығынын есептемей су дайындау қондырғыларын келесі
формуламен анықтауға болады.
5.3.1 Өнеркәсіптік кәсіпорындар өндірістері үшін ішкі стансалық және
сыртқы бу мен конденсатты сонымен бірге үрленген су шығыны химиялық
жолмен жұмсартылған немесе тұзсыздандырылған су арқылы толтырылады:
P 
3

Q  k a   a   1   
Д п0 п , м /сағ.

100 


(5.3)

5.3.2 Буды түрлендіру құрылғыларымен жабдықталған, сыртқы
пайдаланушылардың екіншілік бумен қамтамасыз ететін және ішкі стансалық
екіншілік будың шығынын толықтыратын, өнеркәсіптік кәсіпорындардағы
буды түрлендіруге берілетін суды дайындау үшін генератордың жеделдетуді
Р толық бутүрлендіргіштерде орындалады:
P 
3

Q  k a   a 1  1   
Д п п , м /сағ.

100 


(5.4)

5.3.3 Егер, бугенераторы р толық құрғатқыштарда пайдаланса, онда
будың және дистелденген конденсаты судың шығыны буланған табиғи суды
дайындау үшін толықтырады:
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P  
3

Q  k a   a 1 
 Д п п , м /сағ,
100 


(5.5)

мұнда k – 1,1-1,2 тең коэффициент қорына;
Дп – бу Мк конденсат шығынын есептемей бу генератордың
өндіргіштігі, т/сағ;
n – электр стансалардағы бугенератордың саны;
а′ және а″ – Дп мөлшердегі ішкі стансалық будың және конденсаттық
сыртқы шығыны;
Р – Дп пайыздағы желдету көлемі (әдебиеттерден алынады);
   сыз – бутүрлендіргіш пен бугенератордың тоқтаусыз желдетудегі,
будың түрлендіргіштігі будың мөлшері;
Р′ және Р″ - бу түрлендіруден және құрғатқыштардың пайыздығы
өндіргіш көлемі.
Барабансыз
бугенераторы
бар
блоктың
бутурбинамыз
электрстанцияларда
құрылғылардың
химиялық
тұзсыздандыруының
өндіргіштігі мына формуламен анықталады:
3
Q  50  0,02 Д п п , м / сағ,

(5.6)

ал тікелей бугенераторлары бар блоктың электр станцсаларда анықталады:
3
Q  100  0,02 Д п п , м /сағ.

(5.7)

Барабандық бугенераторы және тікелей блоктың бугенераторлық
электрстанциялық үшін тұзсыздандыру құрылғыларды жобалау кезінде, кіші
- коммуникацияларды сорғыларды және аралық сыйымдылықтарды толық
қуат кезінде құрылғы ұлғайғандығын еске алу керек. Су дайындау
құрылғының өндіргіштігі, осы нұсқауларға байланысты өз мұқтажына кеткен
суды ескермейді. Сондықтан есептеу кезінде «соңынан» басталуы тиіс, яғни
әрбір кезеңді есептеу кешінде аяғынан бастап суға кеткен өз мұқтажын
есептеу керек. Соңғы кезеңде коагуляциялық құрылғыдан өз мұқтажына
кеткен шығындарды ескертіп, толық өңделген судың мөлшерін өткіземіз [5].
5.4 Өндірістік және муниципалды бу генераторларына арналған су
дайындау қондырғыларының ион алмасу технологиялары
Бастапқы судың сапасы мен 3-ші бөлімінде келтірілген бу мен судың
сапасының молшерің негізінде ионалмасу судайындау қондырғылардың
төменде келтірілген сұлбаларының біреуі таңдалады. Иониттік сүзгілерге
тазартудан өткен түссіз грунттық су, болмаса беттік су берілуі керек.
5.4.1 Натрий катиондау табиғи сулармен карбонаттық қатаңдылығы
(сілті) үшін қолданады. Әртүрлі бу және конденсат жоғалу Өнеркәсіптік
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кәсіпорындарда барабандық бу генераторлар мен сондай-ақ табиғи сумен
жоғарлаған карбонаттық қатаңдылық үшін аздаған бу және конденсат
жоғалуы Өнеркәсіптік кәсіпорындарда барабандық бугенератормен орташа
және төменгі қысым үшін натрий қолдану – шектелген катиондау желдету
көлемі сілтілікпен және үлкендей сілтілі судың қатыстылық берілетін. Осы
келесі қатыстылықпен сипатталады:
Жк  ( / (1 + )) (Сқс / );
бс  200 Жк ,

(5.8)
(5.9)

мұнда Жк – карбонаттық су кермектілік (сілті), мг-экв/кг;
 – желдету дәрежесі;
 – жұмсартылған суды конденсатқа қосу;
Ск.с – қазандағы судың сілтісі, мг-экв/кг;
бс – берілетін су кебу қалдығы.
5.4.2 Декарбонизатор ішіндегі Na катиондау судың сілтілігінің
төмендеуі қышқылдану жолымен су тазарту жоғарлаған карбонаттың
қатаңдылығы тазартудан кейін (Жк=2÷5 мг-экв/кг) үлкен емес бу және
конденсаттық шығынын Өнеркәсіптік кәсіпорындарда барабандық
бугенератормен орташа және төменгі қысым үшін.
5.43 Н – катиондау «аш» регенерация мен декарбонизация және Na –
катиондық су тазарту үшін қолданады. Жоғарлаған карбонаттау
қатаңдылық таралаудан кейін аз құрамында Na – тұздарын қарастырады
әртүрлі бу және конденсат шығындарының толтыру.
5.4.4 Қатар H-Na катиондау су тазартудан кейінгі Жк>0,5‧ Жо болады,
күшті аниондарды концентрацияның қышқылы < 7 мг-экв/кг және
жұмсартылған суды алу қажетті берілген қалдық сілтілігі 0,35 мг-экв/кг-тан
аспауы керек.
Параллель болады H-Na катиондау жуумен сартылған тазартылған су
екі параллельдік ағыммен бағытталады Н – катиондау немесе Na – катиондық
фильтр, осындай кейін сілтілі Na – катиондық және қышқылды – Н –
катиондық су ортақ трубоөткізгішке кіреді, қайда олар ауысады және
олардың азғантай нейтрализациясы жүреді, тоттанулық бос көмірқышқыл
құрылуды. Суды химиялық әдісімен өндеу кезінде жылытқыштарды және
қубыр өткізгіштерді тоттанудан сақтау үшін, H – Na – катиондық бойынша
тазартылған суық
су декарбонизаторларға жіберіледі себебі бос
көмірқышқыл заттарды жою үшін.
Қарама қарсы H – Na – катиондау сұлбасы, дренаждық жүйе қорғауды
қажет етеді, қышқылдың тоттану немесе нейтралданған қышқыл судың
қолдануы, дренажға жіберудің алдында.
5.4.5 H – Na катиондық жүйелі, күшті минералданған су үшін
қолданады, құрамды 1000 мг/кг – нан жоғары болады. Жк<0,5‧ Жо және
концентрация күшті аниондар қышқыл мөлшері < 7 мг-экв/кг үшін. Су
тазарту үшін мына сұлбасы бойынша сілтілік қоспа катиондалған және
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бастапқы су декарбонатталған алдында мөлшері мынаған тең, 0,7-1,0 мгэкв/кг болу керек.
Тізбек бойынша H-Na – катиондық өткізгіш қарастырамыз.
Жұмсартылған таза су Н топқа катиондық фильтрден өтеді. Қышқыл Н –
катиондық су қалған мөлшермен араласады. Бастапқы тазартылған су
арадағыдан жұмсартылған су басқа, көмірқышқылдан босатылған, Na –
катиондық фильтр топқа насоспен беріледі. Бос көмірқышқылдың өшілуі көп
емес сілті қатысты алу үшін. H-Na – катиондық терең жұмсартылған су,
жоғарғы некарбонаттықпен қатаңдылық және Na-лық тұздар мөлшері,
сондай-ақ Н – катиондық фильтрлер жақсы жұтылу қолданады.
5.4.6 Бірге H-Na катиондау қолдану әдісі, сүзгілерге жіберілетін судын
күшті қышқыл аниондардың суммасы 3,5-5 мг-экв/кг-дан аспауы қажет
кезінде. H-Na катиондық бірге катион анықтауын қышқыл мөлшерімен,
содан кейін оның анықталған қайнатылған тұз мөлшері. Сүзілген су H-Na
катион арқылы өтеді, сутегі – натрий катиондық процесс қамтамасыз етеді,
оның тастаған қышқылдың және сілтілік 1-1,3 мг-экв/кг мөлшерін қуаттайды.
5.4.7 H – катиондау, декарбонизациялау, әлсіз негізді аниондау мен
барьерді фильтрде Na – катиондау арқылы жартылай тұзсыздандыру
карбонатсыз кермектілігі жоғары суларды жұмсартуға,сілтілігін төмендетуге,
дағырылы бутүрлендіргіштері бар ЖЭС-тарда бу мен конденсат шығыны көп
болған кезде сульфат пен хлоридтерді жою үшін қолданылады.
5.4.8 Екі сатылы Н – катиондау, декарбонизациялау, мөлдірлетілген
суды әлсіз және күшті негізді аниондау дағыралы бутүрлендіргіштері бар
Өнеркәсіптік кәсіпорындарда корбонатсыз тұздар концентрациясы 1-2 мг
экв/кг болатын суларды өңдеуде қолданылады.
5.4.9 Екі сатылы Н – катиондау және декарбонизациялау, әлсіз және
күшті негізді аниондау бастапқы суда карбонатсыз тұздар концентрациясы
8 мг-экв/кг-ға дейін, нитраттарды қосқанда, дағыралы бутүрлендіргіштері бар
Өнеркәсіптік кәсіпорындарда қолданылады.
5.4.10 Үш сатылы Н-катиондау және декарбонизациялау, үш сатылы
аниондау тура ағынды бутүрлендіргіші бар Өнеркәсіптік кәсіпорындарда
мөлдірлетілген судағы сульфат, хлорид және нитрат концентрациясы 8 мгэкв/кг болса қолданылады.
Су дайындау сұлбасынің таңдалуы әртүрлі типті қазандарға су мен
будың сапалық мөлшелерін қоректік судың сапалық нормасы арқылы
анықтайды [5].
6 Суды алдын – ала өндеу
6.1 Тазалау алдындағы ағартқышы бар қондырғы және оның
пайдаланылуы
Су дайындау қондырғысының берінші жолы ең алдымен алдын – ала
ағартту қажет, яғни табиғи сулардағы органикалық заттар гуматтар –
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өсімдік қалдықтарының тотығуынан пайда болатын курделі қосылыстар –
түрінде кездеседі.
Ағартқыш бір уақытта химиялық реакция ағып өтетін аппарат болып
табылады, ол енгізілген реагентпен байланысты.
Шламды сүзгіш деп аталатын ағартқышқа байланысты орта ерте
түзілгендерден құралады және қайтадан пайда болатын шлам бөліктерінің
өлшенген жағдайындағы су ағынының арқасында пайда болады. Шламд ы
сүзгіш арқылы өтетін су ірідисперсті бөліктерден босатылады, олар шығыр
судың құрамында және ағартқышта химиялық реакциялардың арқасында
құралады [12]. Сондықтан олардың қалған шоғыры 5–10 мг/дм3
мүмкіндігінде табылады, егер ағартқыштағы гидравликалық және химиялық
тәртіптері бұзылмаса. Ағартқышты құрылымдау кезіндегі гидравликалық
үрдіске келесілер жатады:
а) байланысты ортаны түзетін, шығатын су ағынындағы қатты
бөліктерді өлшенген жағдайда ұстау;
б) байланысты орта аймағынан осы бөліктердің шығуын жою;
в) байланысу ортасындағы су қозғалысының тәртібі, сонымен қатар
ағартқышқа кірердегі және шығардағы.
Ағартқыштар суды коагулянт, әкпен, содамен, магнетизммен өңдеу
кезінде тұну үрдісіндегі гидродинамикалық және химиялық тәртіптерді іске
асыру үшін қолданылады. Ағартқышты коагулянтті қондырғысының сұлбасы
2.1 суретте келтірілген. Ағартқышта су және реагенттердің араласуы болады,
шламның түзілуі және оның судан бөлінуі, яғни ағару. Ағартқыштағы су
коагуляцияланған су жинау тенегіне түседі. Сорғылар КСБ – дан суды
ағартқыш сүзгіге береді, мұнда олар ағартқыштан коагулянтті суға түскен
өлшенген заттардан (5 – 10 мг/дм3) босатылады. Механикалық сүзгідегі
ұсталынған өлшем қайтымды су ағынын жуу кезінде жойылады. Шайылатын
сулар арнайы бакқа жиналады және бір тәулікте сорғымен ағартқышқа
теңдей шайқатылады.
Қазіргі уақытта әртүрлі су дайындайтын қондырғыларда ағартқыштың
екі түрі қолданылады: Орталық білім зерттеу институтарда ОБЗИ–да
жасалынған (коагуляция үрдісін іске асыру үшін) және Бұкіл техникалық
институт БТИ–да жасалынған (оларда әктеу немесе коагулянтты әктеу іске
асырылады). Ағартқыштың осы екі түрінде принципиалды айырмашылықтар
болмайды, бірақ ағартқыштың әртүрлі аймағындағы судың қозғалыс
жылдамдығы әртүрлі болып таңдалынған. Бұл ағартқыш шламындағы
түзілудің сипаттамасымен байланысты: коагуляция кезінде ол жеңілірек,
сондықтан көтерілудегі судың қозғалыс жылдамдығы әктеуге қарағанда
төмен болуы керек, ағартқыштағы судың қозғалыс жылдамдығы
ағартқыштан су ағынымен кететін бөліктегі тұнбаның жылдамдығынан аспау
керек. БТИ құрылымын әктеу үшін ағартқыштарды ондағы алюминий
сульфатының коагулянтін жүргізу үшін қолданады, бірақ мұндай
ағартқыштардың есептік өндірулігі әктеу кезінде 0,7 номиналдылығына
түседі.
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Коагулянтты әктеу үшін ағартқыштың қалыпты қатарындағы
жұмыстық сұлбалар БТИ екі құрылым сұлбасымен жасалынған (4.1сурет):
- ағартқыштар 63,100,160 және 250 м3/сағ өндірулігімен;
- ағартқыштар 400, 630 және 1000 м3/сағ.

6.1 сурет - Ағартқыштың коагуляция үшін сұлбасы
6.2 суреттен көріп отырғанымыздай, БТИ ағартқыш құрылымдық
сұлбасының айырмашылығы тек шлам қабылдайтын қондырғымен
байланысты, олар шлам қабылдағыш корпусында орналасқан (6.2 сурет, а)
немесе шлам қабылдағыш құбырында (6.2 сурет, б) орналасқан. Берілген
ыстықтыққа дейінгі қыздырылған шығар су l ауа суытқыштағы 3 ауа
суытқыш воронкаларына беріледі, соның арқасында ауа көбіршіктерінен
босатылады. Түсетін құбыр арқылы ауа суытқыштан енгізілген тангенциалды
бағыт арқылы реттегіш қондырғымен 9 шығар су аппараттың төменгі жағына
барып түседі, 5 – (судың қосылыстары және реагенттер). Ағартқыш сүзгіде
шайылатын суды қолдану кезінде ол құбыр 4 бойынша араластырғышқа
бағытталады. Әктелген сүт 6, коагулянттің ерітіндісі 7 және ПАА 8 радиалды
бағытталған құбыр өткізгіш бойынша араластырғышқа барып түседі, олар
әртүрлі деңгейде орналасқан. 7а шығар суындағы құбыр өткізгішіне
коагулянттің енгізілуі қарастырылған. Химиялық реакциялардың комплексі
араласу аймағында бітеді, шығу кезі ұлпа түріндегі өзара әсерлесу өнімінің
бөлінуінен басталады, көлемнің үлкеюінде және су қозғалысының жоғары
өрлеу кезіндегі ұсталымдар. Суға тангенциалды енгізілген айналма қозғалыстік 10 және көлденең 11 қоршаулармен сөндіріледі, олардың диаметрі 100 –
150 мм [2].
Ағартқышқа байланысты орта түзетін 12 өлшенген шламның жоғарғы
шекарасы 12а шлам тығыздағыштағы 15 шлам қабылдайтын саңылаудың
деңгейінде табылады. Шламның шығысы үзіліссіз шлам жоятын
қондырғының 14 көмегімен шығарылады, бұл үшін бөліктегі судың жалпы
шығысы байланысты аймақтан шлам тығыздағышқа шығарылады. Өлшенген
37

шлам қабатынан кейін су ағартқыш аймағы арқылы 16 жоғары үлестірілген
тордан 17 өтеді және қима арқылы су ағызатын науаға 18 құйылады.

6.2 сурет - СКБ БТИ ағартқыштардың әктеу үшін сұлбасы
Содан кейін ол үлестірілетін қондырғыға 19 бағытталады, шлам
тығыздағышқа түсетін ағарған сумен араласады және құбыр өткізгіш
бойынша 20 әктелген судың багына әкетіледі.
Бөлінген бөлікпен бірге түсетін шлам, шлам тығыздағыштың төменгі
бөлігінде және құбыр өткізгіш 23 бойынша (үздіксіз үрлеу) тұнбаланады
және 24 (периодты үрлеу) сол жерден өлшенетін шайба 25 арқылы
жойылады. Шлам тығыздағышты босату және толтыру үшін құбыр өткізгіш
29 қарастырылған. Шлам тығыздағыштағы ағарған су тесіп шығарылған
жинағышпен 21 жиналады және құбыр өткізгіш 22 бойымен үлестірілетін
қондырғыға 19 шығарылады.
Әкетілінген құбырда ағып өтетін суды жапқыш болады 28, үнемі
аралықта басқарылады, ол шлам тығыздағыш арқылы түсетін судың
шығысын реттейді. Осы құбыр өткізгіште ысырма 31 қондырылған, ол
ағартқыш жұмысы кезінде ашық болады және құбыр өткізгіш 30 бойымен
берілетін шлам тығыздағыш суының жинағышын шаю кезінде жабық. Осы
құбыр өткізгіш арқылы су ағызатын науаны жуу 18 және тор 17 үшін су
беріледі. Шығар су арқылы түсетін шлам және құмның тұнбаларын жинау
үшін лайлағыш 26 қызмет етеді, одан өрескел бөлігі құбыр өткізгіш 27
бойымен жойылады, оны ағартқышты босату үшін қолданады.
Ағартқыштың дәлдік жұмысының шартын сипаттайтын негізгі
көрсеткіштері (өндірулігі, шлам сипаттамасы, үзіліссіз үрлеудің мәні және
лайлағыштан, шлам тығыздағыштағы кезеңді үрлеулер, өңделген судың
сапасы) ағартқышты жөндеу кезінде анықталады. БТИ құрылымды
ағартқыштың сипаттамасы 2.4 кестеде келтірілген.
Бактағы және сорғыдағы ағарған судың ағартқыштың суммарлы
өндірулігі СДҚ–ның өндірулік есептелуінде 10% қормен таңдалынады.
Ағартқыш жұмысы БТИ
құрылымын әктеу үшін өңделген судың
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ыстықтығының  1 тұрақтылығының талабына қосымша келесі шарттарды
орындау қарастырылады:
Шығар судағы өлшенген заттардың маңызының шектеуі 800 мг/дм 3
дейін, ал қалған уақыт жылдарында 200 мг/дм3 дейін жалпы түзілетін
тұнбаның саны 1500 мг/дм3 дейін [2].
6.2 Мөлдірленген су сапасының бақылау технологиясы
Ағартқышты эксплуатациялау кезінде басқарудың екі түрі
қолданылады: технологиялық және химиялық, олар берілген график
бойынша жүргізіледі. Олардың нәтижелері берілген тәртіптік картамен
салыстырылады.
Ағартқыш қондырғысындағы технологиялық бақылау қарастырады:
- коагулянтті, әктелген сүттің жұмыстық ерітіндісін дайындау, ПАА
және сілтілік қажеттілік кезінде;
- өңделетін судың ыстықтығын 30–40 °С интервалында және  1
тербелісінде ұстап тұру қажет.
Жүктеменің өзгеру тәртібін сақтау. Судың шығынының өсуі шламның
шығарылуына әкеліп соғады. Жүктемені үлкейту кезінде судың шығынын да
бірқалыпты секірусіз 10% - дан 10 – 15 минут аралығында үлкейтіп отыру
керек.
6.1 кесте - Алдын ала тазалау үшін судың сапасы мен реагенттердің
маусымдық мөлшерінің шамамен өзгерісі
Көрсеткіш
Қыс
Көктем (су
Жаз
тасқыны кезеңі)
Жалпы кермектік, мг-экв/дм
7.8
2.0
4.5
Натрий концентрациясы, мг/дм
12
5
8
Жалпы сілтілік, мг-экв/дм
4.8
1.8
3.2
3
Сульфат концентрациясы, мг/дм
ПО
70
95
3
Хлорид концентрациясы, мг/дм
13
6
10
Кремний құрамы, мг/дм
12
4
5
Тотықтанушылық, мг‧ О2/дм
4
25
5
Темір құрамы, мг/дм
0.6
0.8
0.4
Тұз құрамы, мг/дм
500
280
380
Коагулянт мөлшері, мг-экв/дм
0.2-0.5
1.0
0.2-0.8
Әк мөлшері, мг-экв/дм
7.0
3.0
5.0
Жүктеменің төмендеуін жылдамырақ жүргізу керек:
- бактағы ағарған судың бірқалыпты деңгейін сақтау;
- ағартқыш реагенттеріне енгізілген мөлшерлеу қондырғысын қатаң
сақтау;
- үрлеу тәртібін сақтау, ол үзіліссіз және периодикалық үрлеудің
көмегімен және шлам тығыздағышдәйекте судың өзгеруімен;
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- шлам қабылдайтын терезелердегі шламның жоғарғы шекарасын
ұстау;
- шламның қажетті сипаттамасын ұстау. Шлам оның сапасын бақылау
кезінде сүзбе түріндегі құрылымы болу керек және оның барлық массалары
тұнуында біркелкі болуы керек;
- шламның сапасын визуалды бақылау кезінде шлам алымындағы су
цилиндрде 40 – 60 мм диаметрімен, биіктігімен 250 – 350 мм болу керек.
Тоқтаудың белгілі бір уақытынан кейін шлам бағанасының биіктігі өлшенеді.

l - лайлы аймағынан, 2 – реакция аймағынан, 3 – тығыздағышдәйек
құбырынан; 4 — ағартқыштің конустық бөлігінің ортасынан бастап, 5 - шлам
жинағыш (төменгі), 6 - цилиндрлік ағартқыш бөлігі (төменгі), 7 - шлам
тығыздағыш (жоғарғыдан), 8 - ағартқыш корпусынан суспензия алатын
терезелер деңгейінен, 9 – ағартқыш аймағынан, 10 – ағартылған су
құбырынан.
6.3 сурет - Ағартқышта нүктелердің сынақтан өткізуінің орналасу сұлбасы
Сигнал беретін құралды қолданумен автоматты жүргізілетін немесе
шлам тығыздағыштағы және оның үзіліссіз үрлеуіндегі бөлікті қолмен
өзгертудегі шлам деңгейін реттеу [2].
Шламның жоғарғы деңгейін жоғарылату кезінде үрлеу үзіліссіз
үлкейеді, ал бөлік бұл кезде толығымен ашық болады. Шлам шекарасының
төмендеуі кезінде үзіліссіз үрлеу төмендейді, ал бөлік қалпына келтіріледі.
Үзіліссіз үрлеудің өзгеруін 10% - бен 10 – 15 минут ішінде бірқалыпты
жүргізу керек. Шлам деңгейінің номиналдылығы төменгі ағартқыштың
жүктемесі кезінде шлам қабылдағыш терезелер деңгейі төмендеп кетуі
мүмкін, бұл кезде сәйкесті нүкте алымының суындағы шламның болмауы
анықталады. Бұл жағдайда шлам қабылдағыш терезесі деңгейіндегі шлам
пайда болғанға дейінгі үзіліссіз үрлеу толығымен жабылады.
Химиялық бақылаудың көлемі ағартқыштың түріне тәуелді,
бақылаудың периодтылығы су сапасының (Ж0, С0 фенолфталиен сілтілігі
бойынша Сфф, ОК, Сқз және т.б.) көрсеткіштерінің әртүрлілігінен 2–ден 24
сағатқа дейін тербеледі. Ағартқыштың жұмысынан бақыланып және
жазылып алынған анализдер ағартқыш жұмысының тәуліктік ведомосына
әкетіледі.
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Ағартқыштағы мөлшерленген реагенттерді автоматты басқару
ағартқыштағы жүктеме 50 – ден 100% - ға болғандағы өңделген судың
шығыны бойынша әртүрлі жүйелердегі сорғы – мөлшерлегіштермен іске
асады. Өңделген судың шығыны бойынша сұлбадағы әктің мөлшерлеу
дәлдігін көтеру үшін рН түзету сигналы енгізіледі. Ағартқышқа берілетін
беттік сулардың (6.2 кесте) реагенттерінің мөлшерлерін басқару сапасының
маусымдық өзгерісі кезінде, сонымен қатар сорғы – мөлшерлегіштегі
плунжер жүрісінің өзгеруінде шығын багындағы мөлшерленген реагенттің
шоғырлары өзгеруі мүмкін. Мөлшерленген реагенттерді басқарудың үш
түрінің қосылуы оларды кең мөлшерде қолдануға мүмкіндік береді.
НД сериялы плунжерлі сорғыдан басқа су дайындау практикасына
көрсететін сызықты электромагнит приводы бар және микропроцесорлы
қондырғыны басқара алатын мембранды сорғы – мөлшерлегіш пайдаланыла
бастады [2].
6.2 кесте – Ағартқышқа берілетін беттік сулар реагенттерінің мөлшері
Реагент
Суспензия немесе ерітіндінің шоғыры
мг – экв/дм3
Өнімнің сусыздығы
бойынша, %
Әктелген сүт
200 – 2000
0,6 – 6 (СаО бойынша)
Полиакриламид
10 000
1
Темір сульфаты
200 – 2000
1,5 – 15
Алюминий сульфаты
250 – 2500
1,3 – 13
7 СДҚ- ң шаруашылық қоймасы
7.1 Шаруашылық қоймасінің қажетті ауданың есептеу
АЭС пен ЖЭС химиялық цехтардағы шаруашылық қоймасын
жобалаған кезде, егер реагенттерді темір жолмен әкелетін болса, онда бір
қордың көлемі 60 тонналық вагон немесе цистернаға есептелінуі керек,
сонымен қатар, жүкті түсіру кезінде, қоймада сәйкесті реагенттің 15 тәуліктік
қоры болуы керек. Сұйық реагенттерді автотранспорт арқылы немесе
құбырлар арқылы тасымалдағанда оның қоры 15 тәулікке есептелуі қажет.
Реагенттер қоймасы вагондар мен цистерналардан жүкті түсіретін арнайы
механизмдермен жабдықталуы керек, сонымен қатар, қойма ішінде
механикалық тасымалдау, реагенттер ерітінділерін дайындауда және
қалдықтарды жоюға арналған механизмдер болуы тиіс. Қышқылдар мен
сілтілерді сақтау кезінде 2 күбіден кем емес әр реагентке орнатылады және
осы реагенттерді тасымалдайтын құбырлар жұмысшылардың қауіпсіздігіне
сәкесті орнатылуы керек.
Реагенттер
мен
сүзгілейтін
материалдар
қоймасының
ауа
температурасы +10˚С-ден төмен болмауы керек. АЭС-те арнайы су тазарту
мен бірінші контур мұқтаждықтарына арналған ерітінділерді дайындау үшін,
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активтілігі 37 Бк/дм3 аспайтын өңделген «таза» конденсатты қолдануға
болады.
7.1.1 Шаруашылық қоймасынің қажетті ауданың есептеу.
Сусымалы
реагенттерді
орналастыратын
қажетті
ауданын
(кальцийланған су, ас тұзы және т.б.) келесідей табады:
Fck 

B pn
,
h

(7.1)

мұндағы, Fck - реашентті орналастыратын қажетті аудан, м2;
В- реагенттің тәліктік шығыны, т;
 p - реагенттің имелі салмағы, т/м3;
n- реагент қорын есептейтін тәулік саны (30-дан кем емес);
h- реагент үшін закром биіктігі (әдетте 1,5-2 м деп алынады).
Егер реагент қондырғыға дағырамен жеткізілсе (қатты күйдегі едкий
натр), онда оларды орналастыратын қажетті ауданды былай табамыз
m

An
,
Gk

(7.2)

мұндағы, А- 100%-тік активтіліктегі реагенттің тәуліктік мұқтаждығы,
кг;
G- болатты дағыраның салмағы, кг; едкий натр дағырасы үшін 100
немесе 200 кг тең;
К- активті өнімнің сатылатын реагенттегі үлесі (сұрыпына байланысты
едкий натр үшін 0,92 немесе 0,95- ке тең).
Дағыраны орналастыратын қажетті ауданың бір дағыра үшін 0,25-0,3
2
м есептеуінен табуға болады.
Барлық қойма бөлмелерді ыңғайлы кіруге болатындай етіп
орналастыру керек. Қондырғы шегінде реагенттерді тасымалдау
механикаландырылған болу керек.
7.2 Коагулянтті шаруашылық
СДҚ коагулянтті шаруашылық құрамына кіреді:
а) тереңдетілген темір бетонды резервте (ұяшық) орналасқан
коагулянтті дымқыл қоймада сақтау;
б) коагулянт ерітіндісін мөлшерлейтін және шайқататын сорғылар;
в) ерітіндіні ағарту үшін қондырғы;
г) коагулянттің шығынды бактары.
Дымқылда сақтау қоймасының және коагулянт ерітіндісін мөлшерлеу
сұлбасы 7.1 суретте келтірілген [3].
Реагенттерді дымқылда сақтау үшін темір бетонды резервтің сандары
ең аз дегенде екіден кем болмауы қажет. Олар ауысым бойынша жұмыста
болуы мүмкін, реагенттермен толтырылады немесе ластанудан тазаланады.
Қышқылды реагенттердің іс - әрекетінен сақтау үшін барлық коагулянттің
темір бетонды ұяшықтары ішінен резинамен желімделген және резина
бойынша қышқылды тіректік кірпішпен футерленген. Ұяшықтардағы
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ерітіндіні дайындау оларды сумен толтыру жолымен жүргізіледі, (1000 –
1300 мг-экв/дм3) шоғырлы ерітіндісін алу үшін араластыру және толтыру
керек.

1 – бастапқы су; 2 - жылытқыш бу; 3 - конденсат; 4 – ағартқыш қондырғысы;
5 - коагуляцияланған су тенегі; 6 - су сорғысы; 7 - ағартқыш сүзгілерді
қопсытып жууға арналған сорғы ; 8 - ағартқыш сүзгі; 9 - ағартылған су; 10-рН
мәнін қажетті талапқа келтіру үшін реагентті (сілті) қосу; 11 - қопсытқыш
суды жіберу; 12 - бірінші қопсытып жуылған суларды ағартқыш сүзгілердең
жіберу; 13 - қопсытып жуылған суды жинау ұшін тенек; 14-қопсытылған
суды ағартқышқа айдау сорғысы; 15-үрлеу (дренаж); 16-тұрақты деңгей
тенек; 17-19-техникалық су; 20-коагулянтты сұйық түрінде сақтау ұяшығы;
21-коагулянт ерітіндісі үшін сорғы; 22-коагулянт шығын багы; 23-коагулянт
мөлшерлегіш-сорғысы; 24-ауа қақпағы.
7.1 сурет - Коагуляциялық қондырғының сұлбасы

1 - коагулянтты сұйық түрінде сақтайтын ұяшықтар; 2 - коагулянт
ерітіндісін айдауға арналған сорғы; 3 - сүзгі; 4 - ұяшықтардан лай тазалауға
арналған су-эжекторы; 5 - тұндырылған берік коагулянт ерітіндісін жинауға
арналған икемді жүзгіш түтікшелер; 6 - ағаштан жасалған қалқан; 7 - ауа
барботажы үшін перфорацияланған құбырлар; 8 - сығылған ауа жіберу жолы;
9 - буды жіберу; 10 - ағартылған суды жіберу; 11 - берік коагулянт ерітіндісі
өтетін; 12 - коагулянттың жұмыс ерітіндісінің шығын багы; 13 - коагулянт
ерітіндісін мөлшерлегіш-сорғысы; 14 - концентратталған ерітіндіні (1000—
1300 мг-экв/дм ) ағартқыш пен тұндыруға жіберетін жол.
7.2 сурет - Дымқылда сақтау қойма және коагулянт ерітіндісі
мөлшерлеуінің сұлбасы
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Содан кейін ерітінді коагулянттің шығын багына сорғымен
шайқатылады. Коагулянт шығын багындағы жұмыстық ерітіндіні дайындау
кезінде оған қоймадан тығыз ерітіндінің анықталған көлемі жіберіледі, содан
кейін коагулянт ерітіндісі сығылған ауамен араластырылады, дайындалған
жұмыстық ерітіндінің шоғыры тексеріледі және бак дайын болған коагулянт
ерітіндісімен жұмысқа қосылады [2].
7.3 Әктеудің шаруашылық қондырғысы және оған қызмет
көрсетілуі
Химиялық цехтың әктелу шаруашылығы (7.3 сурет) сөнбеген әкті
сақтау, әктелген сүтті дайындау және оны ағартқышта мөлшерлеу үшін
жасалынған. Осы шаруашылықтың қызмет көрсетілуі көпірлік крандағы кран
айдағышпен жүргізіледі, СДҚ аппаратшы. Әктеу шаруашылығының
ғимараты шаңдалғанға жатады, сондықтан дәл сорып алатын желдеткішпен
жабдықталуы керек. Құрғақ сөнбеген әкті жеткізу вагонды – хопрамен 1 іске
асырылады. Әрбір түскен вагонға оның сапасын анықтау үшін алымдарына
сынама жүргізіледі. Әкті темір бетонды ұяшықтарға түсіру керек 2, тереңдігі
3 метрге дейін бағаланған. Құрғақ әкті сақтау үшін ұяшықтың көлемі 15
тәулік ішінде СДҚ жұмысының үзіліссіздігі үшін оның қорын төмендетпеуін
есепке ала отырып таңдалынуы керек. Әктеу шаруашылық қондырғысын
жұмысқа қосу кезінде алдымен 1/3 темір бетонды металдандырылған
ұяшықтардың көлемі сөнген әкпен 3 толтырылады, сосын оларда көпірлік
крандағы 5 грейфермен 4 құрғақ әктің есептік саны беріледі (сөну
ұяшығының көлеміне және түскен әктің сапасына тәуелді) [2].

7.3 сурет - Әк қоймасының сүлбесі
Енгізілген барлық әк суда болу үшін ұяшықтар құбыр бойынша 9 сумен
толтырылады. Ары қарай ұяшықтардағы қысылған ауамен 10 сөнетін әкті
араластыру жүргізіледі. Осыдан кейін әкті толық өшіру үшін 3–тен 24
сағатқа дейін қажетті уақыт ұстап тұрады және өшу ұяшықтарындағы
әктелген сүттің шоғыры тексеріледі. Әктелген сүттің жұмыстық шоғыры
алғашқы судың сапасына тәуелді 900–1300 мг–экв/дм3 (2,5–3,5%) құрайды.
Дайындалған әкті сүт жетіспеуі мен құмдарды жоюға қызмет ететін
циркуляционды араластырғышқа 7 сулы циклон 8 арқылы сорғымен
шайқатылады.
Араластырғыштың
шығыны
11
әктелген
сүттің
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циркуляционды сорғысымен және сорғы – дозалағышпен 12 жинақталады.
Ұяшықтарды
қалдықтардан
тазалау
қалдықтарды
ұяшықтардағы
қалдықтармен араластыратын грейфермен жүргізіледі, ол жерден олардың
жиналуы кезінде өзі аударғышпен шығарылады.
Әктің өшуіндегі СДҚ – дың қызметі әктелген сүттің ұяшықтарына
қондырылған МИК аппараттың көмегімен жүргізіледі.
8 Үйме материалдың дәнді қабаттары арқылы суды түссіздендіру
8.1 Дәнді жүктемелі сүзгілерді топтастыру
Сүзгілеумен суды ағартудың технологиялық үрдісі үйілген тік
ағартқыш сүзгісіндегі сүзгілеудің көлемдік адгезионды әдісімен іске асады
(8.1 сурет).
Су дайындаудың бастапқы сатысы - оны өлшенген қоспалардан
босату. Ол дегеніміз суды түссіздендіру болып табылады, кейде ол алдын
ала тазарту деп те аталады.
Сүзудің бірнеше түрі бар:
а) тұндыру – сүзуші материал саңылауларының өлшемдері ұсталып
қалатын бөлшектердің өлшемінен кіші болу керек;
б) қабықшалы – белгілі жағдайда бірнеше уақыт өткеннен кейін сүзуші
материал өлшенген заттар пленкасымен оралады, онда өлшемі сүзуші
материалдың гранулалары мен талшықтары арасындағы қуыстардан да кіші
заттар ұсталады, осылайша сүзгінің кір сыйымдылығы үлкен болуы мүмкін.
Дәнді сүзгілерді негізінде қатты фазасы өте аз тұнбасы ешқандай
құндылық көрсетпейтін сұйықтарды тазалауда қолданады және ол негізінен
табиғи суларды түссіздендіруге арналған. Дәл осылар су дайындау
техникасында кеңінен қолданылады.
Негізгі белгілеріне сәйкес сүзгілердің топтастырылуы:
а) сүзу жылдамдығы:
- баяу (0,1-0,3 м/сағ);
- жылдам (5-12 м/сағ);
- өте жылдам (36-100 м/сағ);
б) олар жұмыс істейтін қысым:
- ашық немесе тегеурінсіз;
- тегеурінді;
в) сүзгілеуші қабаттар саны:
- бір қабатты;
- екі қабатты;
- көп қабатты.
Көп қабатты сүзгілер көбінесе әсерлі және экономды, олардың кір
сыйымдылығын және сүзудің нәтижелілігін көбейту үшін материал
тығыздығы мен бөлшек өлшемдері әртүрлі жүктемелерден құрайды: қабат
үстінде жеңіл ірі, астында ауыр ұсақ бөлшектер орналасады. Өтпейтін сүзуді
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жіберу кезінде ірі ластанулар жүктеменің жоғарғы қабатында, ал ұсақтары
төменгі жағында ұсталады. Осылайша, жүктеменің барлық көлемі жұмыс
істейді. Түссіздендіруші сүзгілер өлшемдері >10 мкм бөлшектерді ұстауда
нәтижелі.
8.2 Сүзу жылдамдығы
Сүзуші қабаттардан судың өту жылдамдығы бірнеше факторларға
байланысты: сүзуші зат материалына; судың ластануына («алмасатын»
бөлшектер, мысалы, темір гидроксиді (Fe3+), немесе «алмаспайтын», мысалы
кварцтың ұсақ ұнтақтары); сүзуші қабаттың қалыңдығына; судың
температурасына (мысалы, ұнтақты сүзгіге су температурасы 20 - 60°С
көбейгенде сүзу жылдамдығын - сүзудің сондай нәтижелілігінде екі есеге
арттыруға болады).
Ұнтақты сүзгі үшін сүзу жылдамдығын мына формуламен есептеуге
болады:
V= 3600 ∙ c ∙ d2 ∙ h;
(8.1)
I ∙ (0,7+0,03∙t) ,
мұнда v – сүзу жылдамдығы, м/сағ;
c – еселеуіш, жуықтап 40 тең;
d – сүзуші құмның түйіршіктер диаметрі, м;
l – сүзуші қабаттың қалыңдығы, м;
h – сүзу кезіндегі тегеуріннің азаюы, м су.бағ.;
t – су температурасы, °С.

(8.2)

8.3 Қолдану шарттары
Сүзу түссіздендіруші сүзгілерде қалдық 100 мг/л (екіқабатты сүзгілер)
және 50 мг/л (бірқабатты) дейін қоспаларды жою үшін қолданылады. Егер
бастапқы судағы перманганат қышқылының мәні 15 мг‧ О/л көп болса
немесе түстілігі 30 градустан жоғары платинокобальттың шкаласының
қышқылдығы 15 мг‧ О/л немесе түстілігі 20 °С - (бірқабатты сүзгілер), онда
оны алдын ала коагуляциялау керек. Ашық суаттағы су жиналғыны
алюминий
сульфатымен
немесе
алюминий
оксихлоридімен
коагуляциялайды, негізінде ол бастапқы судың сапа көрсеткіштері
көрсетілгенде судың түстенуі немесе тасу кезінде қолданылады: сілтілігі 2
ммоль/л дейін; түстілігі платинокобальттық шкаланың 30 градусынан
жоғары; перманганаттық қышқылдығы келесілерде 5 мг‧ О/л көп иондау
немесе кремнийсіздендіру, перманганаттық қышқылдығы келесілерде 12
мг‧ О/л жоғары натрий немесе сутегіні катиондауда. Бұл кезде көмекші
реагенттер де қаралуы керек: натрий гидроксидінің, корбанат және
натригидрокорбанатының, кальций оксидінің сілтілігі (1 ммоль/л-ден аз)
жеткіліксіз кезде; хлор және хлорлы ізбестің нашар коагуляциялануында.
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8.4 Сүзгілердің конструкциясы
Сүзгі сферикалық түбімен пісірістірілген цилиндрлік корпустан
тұрады. Өндірісте бір камералы тік, диаметрі 1,0; 1,4; 2,0; 2,6; 3,0; және 3,4 м
сүзгілер шығарылады.
Сүзгінің ішінде қабатты сүзетін материал және дренажды – үлестіргіш
қондырғы қойылған, ол сүзгінің көлденең қимасының ауданындағы
жиналған суды бірқалыпты үлестіруге арналған. Жоғарғы дренажды
қондырғы су ағыны түсетін энергияның өшуіндегі щиттің тоқтау түрінде
жасалған, ал төменгі жағы судың кетуі үшін және арнайы қалпақшалы
сүзгіленетін материалдың сапасының шығуы немесе 0,4 мм енді ойықтың
тесігі үшін қырлы шығынды жинағыштан тұрады [3].

8.1 сурет – Бір камералы тік ағартқыш сүзгі
Үйілген сүзгідегі сүзілетін материал гранулометрлі құрамнан тұрады,
ол дәннің механикалық беріктілігіне және химиялық тұрақтылығына қажетті.
Мұндай талаптарды ұнтақталған антрацит және кварцты құм
қанағаттандырады, бірақ соңғы ерітіндідегі судың кремниймен байланысын
байытады. Бір қабатты сүзгі үшін антрацит дәнінің өлшемі 0,6 – 1,4 мм құрау
керек. Механикалық беріктілікке талаптандырылған сәйкестік бойынша
сүзілген материалдың жылдық шығыны 2,5% - дан аспау керек [2].
Ағартқыш сүзгідегі сүзілетін материалдың биіктігі 1 м құрайды.
Сүзгінің қуыс бөлігі бос болып (сулық жастық) қалады, бұл сүзгіге түсетін
судың жылдамдығының эпюрін тегістеу үшін және қабаттың жұмсаруы
кезіндегі кеңею мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін қажет [2].
Ағартатын сүзгінің жұмысы үш кезеңге бөлінеді:
- ағарған су бойынша сүзгінің пайдалы жұмысы;
- сүзілетін материалды жуудағы жұмсару;
- бірінші сүзгілеудегі түсу.
Үйілген сүзгідегі пайдалы жұмыс (Тжұм) суды сүзудің жылдамдығы 10
м/сағ болған кезде және ағартқыштағы алғашқы өңделуі және 4 – 5 м/сағ
алғашқы емес өңделуі кезінде іске асады.
Сүзгі циклінің ұзақтығы Тжұм + τжұұ сүзгі жұмысы кезіндегі
материалдық теңдесуліктен шығады:
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Тжұм + τжұұ ‧ Q ‧ С = f ‧ hқаб ‧ Г ,

(8.3)

мұндағы τжұұ - сүзгі жуудың ұзақтығы;
Q - сүзгінің өнімділігі, м3/сағ;
С - қоспалардың шоғыры, г/м3; τ
f - сүзгі қимасының ауданы, м2;
hқаб - қабаттың биіктігі, м;
Г - сүзілетін материалдың меншікті ластану сыйымдылығы, г/м3.
Ластану сыйымдылығының мәнін келесі жағдайлардан бағалауға
болады. Суды ағарту кезіндегі қосылыстар сүзілетін материалдың дәнінің
аралығында ұсталынады. Мұндай жағдайда, 1 м3 сүзілетін материалдағы
жиналатын тұнбаның көлемі 450 · 1/4 = 110 дм3 құрайды. Егер де өлшенген
заттар құрғақ заттардың массасында 1 дм3 - қа 10 г ұлпа түрінде пайда болса,
онда ұсталған қосылыстардың саны 1 м3 материалға 110‧ 10 = 1100 г/м3г/м3.
Ұлпаның маңызында тығыздалған минералды материалдардағы ластану
сыйымдылығы саны өседі (мысалы, кальций карбонаты). 40 г/дм3 тұнбаның
меншікті массасы үшін құрғақ зат бойынша ластану сыйымдылығы
1100·40=4400 г/м3 өседі. Эксплуатациялық тәжірибе бойынша ағартқыш
сүзгідегі антрациттың меншікті ластану сыйымдылығы алғашқы емес
өңдеудегі су үшін 1000 г/м3 құрайды, ал кварцты құм үшін – 750 г/м3. Судың
алғашқы өңдеуі кезінде ағартқыштағы меншікті ластану сиымдылық
антрацит және құм үшін 1500 және 1250 г/м3 мәніне дейін өседі [2].
Ағартқыштағы сүзгілеудің жұмысы кезінде сүзгілеудің бірқалыпты
жылдамдығын ұстап тұру қажет, сүзілетін материал қабатындағы қысым
құлауын және су шығынын бақылау керек, мөлдірлігін анықтау үшін
фильтраттан және шығар судан оның сынамасын алу керек.
Қысым құлауы 0,1 МПа дейін көтерілу кезінде 1 мг/дм3 дейінгі ГДП
мазмұны немесе шаюдағы ұсталған ГДП жою үшін сүзгі сұлбасы бойынша
сөндіреді.
Жуудың негізгі этапы су ағынын «жоғарыдан төменге қарай» жуу
болып табылады. Шайылған судың интенсивті ағыны көтерілуінде үйіледі
және барлық сүзілген қабаттың жағдайын өлшемді түрге ауыстырады, бұл
кезде 40 – 50% -ға кеңейеді. Бұл сүзілген материалдың су ағынында бос
араласуына мүмкіндік береді. Жұмсартып жуу кезінде судың жылдамдығы
интенсивті жуумен iпр, дм3/ (м2 ‧ с) сипатталады, 1 м2 сүзгі қимасының
ауданы арқылы судың секундтық шығыны тұспалданады. Жуудың
интенсивтілігі тұнбаның жуылуын қамтамасыз етуі керек, бірақ сүзгі
материалындағы жұмыстық фракцияны шығарады.
Қопсытудың интенсивтілік мәні материалдың түріне тәуелді, антрацит
үшін оның дәнінің өлшемі 10 – 12 дм3/(м2 ‧ с), ал ауыр кварцты құмдар үшін
15 – 18 дм3/(м2 ‧ с). Қопсытудың есептік ұзақтығы τқоп 20 минутты құрайды.
Ағартқыш сүзгісінің жұмсаруындағы судың көлем шығыны және алдында
белгіленген м3 үйілген сүзгі келесі кейіптемемен анықталады:
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Vқоп = f ‧ iж ‧ τқоп ‧ 60/1000.

(8.4)

Сулық жуу біткеннен кейін бірінші бұлдыр фильтрат 5 минут ішінде
бакқа түседі, сосын судың жұмсаруы жиналады. Экономиалық мақсатта
шайылған су шламмен бірге және бактағы бірінші фильтрат бір тәулік ішінде
сорғымен бірқалыпты шайқатылып ағартқышқа түседі.

8.2 сурет – Екі камералы ағартқыш сүзгі

8.3 сурет - Мұнай өнімдерінен суды тазалаудың сұлбасы
Мұнай өнімдері бар (май ,мазут) шоғыр және суды өңдеу, бірінші
дәрежедегі сүзгі мұнай өнімдерінің мазмұнын 10 – 15 – тен 2 – 4 мг/дм3 дейін
төмендетіп жібереді, ал екінші дәрежедегі сүзгілер – 2 – 4 –тен 0,5 мг/дм3, ол
ТЭС цикліндегі тазаланған суды қайтадан қолдануға мүмкіндік береді.
8.5 Электрмагнитті сүзгімен шоғырларды тазалау
ЖЭС және АЭС қуатты қайрат құрамаларындағы ферромагнит өнімінің
коррозиясын құбырлық шоғырдан жою үшін бірлік өндіруі бар 1000 м3/сағ
электромагнитті сүзгі (ЭМС) қолданылады. ЭМС корпусы жүктеме қабатына
тең электромагнитті катушканың биіктігіне бекітіледі. ЭМС – дегі шоғырды
темірлендіру болат шаригінің жүктемесіндегі диаметр 6 – 7 мм болғанда
магниттеудің арқасында болады және ондағы ферромагнит темір оттегісінің
және шпинелдің бөліктері шатикті байланыстыратын магнит өрісінің
айналасындағы бу аралық көлемге жіберіледі.
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Сүзгілеу жұмысы кезінде соңғы шоғыр 1,0 МПа қысымымен ЭМС
өңделуіне түседі, жоғарыдан төменге қарай шариктегі жүктеме арқылы өтеді
және қысым 0,13 МПа жоғалған кездегі сүзгілеудің номиналды жылдамдығы
1000 м/сағатты құрағанда сүзгіден шығарылады. Эксплуатациялық үрдіс
кезінде шоғырды темірлендіру дәрежесі бақыланады, ол Ғе 5 мкг/дм3 кем
емес қалған маңызы 50 – 90 % жетеді. ЭМС темір сыйымдылығы шариктің
жүктемесі 2 г/кг айналасында құрайды, оның массасы 6500 кг ЭМС – 1,1 –
1,0/1000 болғанда. Жұмыстық цикл біткен кезде ЭМС сөндіріледі, содан
кейін оны шаю жүргізіледі, ол келесі түрде жүргізіледі (8.4 сурет):
а) байпасты ысырманы 7 және 1 және 2 сызықтарындағы ысырмаларды
жабады;
ә) шарикті жүктемені шайқау үшін электрлі кернеуді катушкадан
шешіп алады;
б) 3 және 4 сызықтарындағы ысырмаларды ашады және сүзгі 2 минут
аралығында жоғары төмен бағытпен 800 – 1400 м3/сағ шығынында сумен
шайылады;
в) шайылып болғаннан кейін 3 және 4 сызықтарындағы ысырмалар
жабылады;
г) катушкаға электрлік кернеу беріледі;
д) 1 және 2 сызықтарындағы ысырмаларды ашады және байпасты
ысырманы жабады 7, содан кейін ЭМС жұмысқа енгізілді деп есептейді [3].

8.4 сурет - Электромагнитті сүзгі құбырларының сұлбасы
Электр магнитті катушка 150 00 А/м номиналды кернеуіндегі магнитті
өрісті тудыруға есептелген. ЭМС үлкен қауіпсіздігіне 0,5 м қашықтықта
қоршау болу керек, бұл кезде қоршаудағы магнит өрісінің кернеуі (8 кА/м)
кем болады. Автоматты қондырғы және электрлік кернеуді 380 В щиттан
қоректендіру кем дегенде 5 м қашықтықта қондырылады [6].
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8.6 Шайылған сүзгідегі шоғырларды тазалау
Өндірістегі және құбырлардағы шоғырлар темір оттегісімен және
мыстармен ластанады, олардың нәтижесінде құбыр өткізгіштерінде,
бактарда, шықтағыштарда және жылу алмастырғыштарда коррозия пайда
болады. Қышқыл және су қышқылы Ғе коллоидты және өрескел дисперсті
формада шоғырларда болады. Коррозия өнімдері қазандардағы,
реакторлардағы, су генераторларындағы суларға түсіп жылу бергіш беттің
шөгінділерін пайда болдырады. Қайрат қондырғыларының жұмысқа қосылу
кезеңінде шықтағыштағы коррозия өнімінің шоғырлары 100 – 1000 мкг/дм3
жетуі мүмкін, тұрақты эксплуатацияның төмендеу кезеңінде 10 – 30 мкг/дм3
дейін олардың мәндері 2 – 10 мкг/дм3 нормасы кезінде.
Шықтағыштағы үйілген суларды тазалау үшін шаятын механикалық
сүзгілер қолданылады, оның құрылымында қабыршақты 3 – 5 мм
қалыңдықпен сүзгілеуді іске асырады, олар 10 – 60 мкм өлшемді бөліктегі
жұқа дисперсті материалдарды пайда болдырады. Мұндай материал сүзгілі
перлит болып табылады – ұнтақ тәрізді материал, ол техникалық перлитті
ұнтақтаудан алынған – таулы минералдардың шөгінділерінен, кремний және
алюминий оксидінен тұрады.
Шайғыш сүзгі құрылымы (8.5 сурет) цилиндрлік корпустан 1 тұрады.
Сүзгінің көлемінің жоғарғы және төменгі жақтары құбырлы тақташалармен 2
бөлінген. Құбырлы тақташалардың төменгі жағына оның беті бойымен 100
мм адыммен шайылатын қабатты ұстайтын сүзілген элементтер 3 қосылған.
Төменнен берілетін өңделген судың ағыны өлшенуден босап, шайылған
материалдың қабаты арқылы өтеді, сүзілетін түзгілердің босауы арқылы және
элементтің ішкі каналы бойынша құбырлы тақташалардың көлеміне
шығарылады және құбыр өткізгіш арқылы шайылған сүзгіден шығарылады.
Шағыш сүзгі типті қондырғының жұмысы үш жүргізілетін
операциядан тұрады:
- сүзгіленетін қабатты шаю;
- сүзгілеу;
- сүзгіленген қабатты ұсталған қосылыстармен бірге жуу.
Араластырғышты жуар алдында сүзілетін ұнтақ тәрізді қойыртпақ
материалдың шоғырын 3 г/дм3 дайындайды. Дайындалған қойыртпақты
судың ағаруына дейін сүзілетін түзгілерге циркуляциялық сорғылармен
шаяды, сосын араластырғышқа сүзгіден қайтарылады. Ұнтақ тәрізді сүзілген
материалдың шығыны 0,5 кг 1 м2 сүзілген беттің «шамдарына».
Шайылған сүзгідегі суды тазалау сүзгілеудің жылдамдығы 5 – 10 м/сағ
кезінде жүргізеді. Сүзгінің жұмысы кезінде сүзгіленген қабаттағы қысым
құламасын және сүзгіге кірердегі және шығардағы коррозия өнімінің
шоғырын, сосын сүзгіні өшіріп берілген қысым құламасына жетуге болады.
Жұмыстық материалды жою ауаның және судың қайтымды ағынымен
жүргізіледі, яғни оның сыртқы бетіне бағытталған сүзгіленетін
элементтермен. Тазаланып сүзгіленген элементтер ұнтақ тәрізді материалдың
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жаңа қабатымен шайылады. Сүзгінің шайылу эксплуатациясын ұзақ жылдық
өндірістік тәжірибеде АЭС – да алынған, онда байпасты жүйедегі реактор
суын тазалау және басқару жүйесін контурлау және сақтау.
Перлитті сүзгілерді қолданған кезде тазаланған шоғырдағы коррозия
шоғырын 5 мкг/дм3, ал майды – 0,1 мг/дм3 сақтауға көмектеседі [1, 3].

1 – тірегіш; 2 – конустік тұп; 3 – корпус; 4 – тұтіктер орналаскан
таұтай; 5 - алынатын қақпак; 6 - гидравликалық соққы; 7 – тазартылған суңа
арналған түтік жолы; 8 – гидравликалық соққы арқылы регенерацияудағы
қысылған ауа шығатын тұтік жолы; 9 – цилиндрлі сүзгіш элементтер
(патрондар); 10 – онделуші су кіретін тұтік жолы; 11 - жұмыс қасиетін
жойған сүзгі үнтақты аластауға және сүзгі пульпаны кіргізуге арналған тұтік
жолы.
8.5 сурет - АФНм-1,2-1,0 сүзгі түрінің конструкциясі
9 АЭС, ЖЭС, ЖЭО және ӨК (Өндірістік кәсіпорындарда) суды
тұзсыздандыру
9.1 Суды тұщыту процесі туралы жалпы ақпарат
Суды тұзсыздандырудың мақсаты оның құрамындағы ерітілген
тұздардың аниондарымен катиондарын шеттету болып табылады.
Суды толық тұзсыздандырғанда оның тұздық құрамы 1-2 мг/л ден
төмен болады және жартылай тұзсыздандырғанда 1-2 мг/л ден жоғары
болады.
Суды
жартылай
тұзсыздандыруға
тұшыту
жатады
онда
тұзсыздандырылған судың тұздық құрамы 1000 мг/л ден аспау керек.
Қазіргі уақытта тұзсыздандырылған судың негізгі тұтынушылары
ЖЭС-тер (жоғары және аса жоғары өлшемді қазандар үшін қоректі су) және
радиохимиялық (реакторларды салқындату, үнемдеулеткіштер және т.б.)
өндірістер. Одан басқа тұзсызданған су капрон өндірісінде, түсті металдарды
гидро металлургиялық қайта өндіру процесінде өндірістік ерітінділерді жасау
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үшін қолданылады. Соңғы жылдары суды тұзсыздандыру ауыз су
мақсатында жиі-жиі қолданылады.
Суды толық тұзсыздандыру келесі әдістер арқылы іске асырылады;
1) Судың булануы кейіннен будың шықтануы.
2) Ионитті тұзсыздандыру.
3) Электрохимиялық тұзсыздандыру (электродиализ).
Осы әдістер жартылай тұзсыздандыруға да қолданылады. Осы үш
әдістен басқа жартылай тұзсыздандыруға келесілер жатады:
1) Суды ізбестеу.
2) Н-суды катионирлеу.
3) Барийлі реагенттермен суды өңдеу.
4) Қатыру.
5) Күнмен тұшыту (гелиотұшыту).
Суды ізбескелеу кезінде оның тұздық құрамы сілтілігінің
алшақтауынан төмендейді; бірақ бұл әдіс тұзсыздандыруға арнайы
қолданылмайды.
Суды Н-катионирлегенде оның тұздық құрамы бикарбонаттардың
азаюы және бос көмірқышқылының бөлінуінен төмендейді. Бұл жартылай
тұзсыздандыру әдісі суда карбонатты кермектілік және күшті қышқылдардың
натри тұздарының өте аз мөлшерінде тиімді болады.
Суды барийлік реагенттермен өңдегенде оның тұздық құрамының
төмендеуі кермектіліктің катиондары мен сульфаттарды ажыратқанда
болады. Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығында (ТМД)
бұл әдіс көп
таралмады, себебі барилік реагенттер улы және қымбат.
Жоғары минералданған суды қатырған кезде жартылай тұзсыздандыру
процесі судың қатуы және мұздың еруінен болады. Тұзды су қатқанда өзінің
біртектілігін жоғалтады. Осыдан дәмсіз кристалдар бөлініп шыға бастайды,
ал осы суда еріген тұздар осы кристалдар арасына қабат болып жинала
бастайды. Осының нәтижесінде тұзды су дәмсіз мұз бен қаныққан ерітіндіге
бөлінеді. Соңғының салмағы судың салмағынан үлкен болғандықтан, бірінші
қаныққан тұзды ерітінді содан соң тұшытылған су ағады. Тұзды ерітіндіні
әдетте ақаба суларына жібереді, ал тұшытылған суды өз бағытымен
пайдаланады.
Бұл әдіс қарапайым болғнымен оның кемшіліктері де бар. Осыған
жылы кездерде пайдалану үшін салқын кездерде суды қатыру керек. Қысқы
уақытта сумен қамтамасыз ету үшін оны ұзақ уақыт резервуарда сақтайды.
Бұл суды жартылай тұзсыздандыру әдісі толық зерттеліп біткен жоқ. Суды
жартылай тұзсыздандыру әдісі күн энергиясы арқылы буландыру одан кейін
буды шықтандыру әлемдік тәжірибеде орын алады.
Мысал ретінде Лас-Салинас (Чили) жұмыс жасап тұрған күн
тұшытқышын көрсетуге болады оның сәулелену беті 4400 м 2 және өндірулігі
20 м 3 /тәулік. Джон қасиетті аралындағы тұшытқыш (беті 375 м 2 ) ауыз сумен
750 тұрғынын қамтамасыз етіп отыр.
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Бізде бұл әдіс әлі зерттелуде. Бұл зерттеудің бір бөлігінің негізінде
энергетикалық ғылыми-зерттеулік институтында күн тұшыту стансасының
жобасын жасаған, оның өндірулігі шамамен 42 м 3 /сағ жартылай
тұзсыздандырылған су.
Бірақ айтылған жартылай тұзсыздандыру әдістерінің ешқайсысы толық
зерттелмегендіктен жылуэнергетикада және өндірісте көп таралмаған.
Сондықтанда қазіргі уақытта толық және жартылай тұзсыздандырудың үш
әдісін ғана қолдана аламыз.
Олар: булану және кейіннен будың шыққа айналуы, ионитті және
электрохимиялық тұзсыздандырулар.
Шетелдерде электрохимиялық тұзсыздандыру қондырғылары кең
таралуда. Ең ірі электрохимиялық тұшыту қондырғысы голландиялық
фирмамен Претория қаласында (Оңтүстік Африка бірлестігі астанасы)
жасалған. Бұл қондырғы ауыз су мақсатында тұздық құрамы 4000 мг/л жер
асты суларын тұшытады. Қондырғының өндірулігі 11000 м 3 /тәул.
Шетелдердің электрохимиялық тұзсыздандыру қондырғыларының
өндірулігі көп емес 1 ден 10 м 3 /сағ-қа дейін. ТМД-да көрсетілген тәсіл
шектелген, себебі осы уақытқа дейін ионитті мембраналарды өндіру жоқ.
Осыдан бізде суды электрохимиялық тұзсыздандыру қондырғыларын
жобалауда және іске асыруға тәжірибе аз.
Сондықтан осы тәсілдің бір қатар тиімділігіне қарамастан, кейбір
жағдайлар үшін жақын болашақта өндірулігі 10-20 м 3 /сағ қондырғыларда
қолдана алмауымыз мүмкін. Енді болашақ бірнеше жылда ТМД-да суды
тұзсыздандырудың негізгі тәсілдері болып буландыру және ион ауысу
қалады. Осы екі тәсілді таңдау технико-экономикалықесептеу негізінде
жүргізілу керек (9.1 кесте). Электрохимиялық және ионитті тұзсыздандыру,
теңіз суын әр түрлі буландыру тәсілімен тұшыту бағаларының қатынасы
салыстырылып көрсетілген. Бұл мәліметтер шетелдік басылымдардан
алынған; 100 %-ға теңіз суын тұшыту бағасы бір корпусты буландыру
бағасында қабылданған. 9.1 кестедегі мәліметтер келесіні көрсетеді:
1) Көп тұшыту тәсілдері үшін қондырғының өндірулігі өскен сайын
суды өңдеу бағасы төмендейді.
2) Теңіз суын букомпрессорлы дистилляция жолымен тұшытқан тиімді.
Ол жұқа турбулентті қабатпен жылу береді (мысалы, Хикмен типті
қондырғылар) немесе электрохимиялық тұзсыздандыру.
3) Теңіз суын иониттермен тұшыту қабылданбайды, себебі ол басқа
әдістерге қарағанда әлде қайда қымбат.
4) Теңіз суын иониттермен тұшыту тиімділігін күрт көтеруге болады,
егер иониттердің регенерациясына аммони бикарбонат ерітіндісін қолданса.
Бұл аммоний бикарбонатын регенерация үшін көп рет қолдануға мүмкіндік
береді, экономикалық жағынан қарасақ ионитті қондырғылар ең мүлтіксіз
буландырғыш қондырғылардан қалыспайды.
Бірақ ионит регенерациясының мұндай тәсілі лабораториялық зерттеу
сатысынан шыққан жоқ және тәжірибе жүзінде қабылданбайды.
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Бар иониттердің сапасынан ионитті тәсілді аз тузды суларды тұшыту
(ионитті регенерациялау жалпы қабылданған әдістерін қолданғанда) қазіргі
кезде тұздық құрамы 3000 мг/л -ге дейін, ал толық тұзсыздандыру үшін
шамамен 1500 мг/л болғаны орынды [3].
9.1 кесте - Әртүрлі тәсілдермен теңіз суын тұшыту бағасы
Суды тұшыту бағасы, %. Бір корпусты
буландыру қондырғысы өндірулігінен,
м3 / тәулік
200
2000
100
30-40
60-70
17-30
55-60
35-40
турбулентті
25-30
20-25

Теңіз суын тұшыту әдістері

Буландыру қондырғысы;
Біркорпусты
Бескорпусты
Букомпрессорлық дистилляция
Буланатын
судың
жұқа
қабаттағы жылуберу
Электрохимиялық тұзсыздандыру
Ионитті тұзсыздандыру
Аммоний
карбонатының
ерітіндісімен
иониттер
регенерацияланған
ионитті
тұзсыздандыру

9.2
Суды
тұссыздандыруға
технологиялық сұлбалары

35-40
500
25-30

арналған

30-35
300
20-25

қондырғылардың

Жартылай тұссыздандыру қондырғысының ең қарапайым сұлбасы 9.1суретте көрсетілген. Қондырғы екі топты сүзгіден тұрады: біріншісі –
катионитті,екіншісі – анионитті. Егер қондырғы үздіксіз жұмыс істесе,онда
әрбір топта кем дегенде екі сүзгі болуы керек. Жалпы сүзгі саны әрбір топқа
алдын-ала есептеліп қойылады. Сүзгі топтар арасында (кейде сүлбе соңында)
үш декарбонизатор тұрады,ол бос көмірқышқылынан босатылады ,яғни алып
тасталынады. Бұл судың катионитті процесі кезінде бикарбонаттың
тарлуынан болады (9 қараңыз). Декарбонизатор тармағында, сұлба соңында
бос көмір қышқылынан босатылады. Ол тұзсыз суды анионит арқылы өткізу
кезінде жүреді, кальцийлі сода немесе бикарбонатнатр ерітіндісінен
регенерацияланады. Декарбонизатор, әсіресе 4 бакта орнатылады, ол
декрбонатты суды жинау жұмысын атқарады. Суңды үнемдеуде өзіндік
мұқтаж үшін және де кейбір реагенттерді үнемдеу жуылған су арқылы іске
асады (канализацияға түскен 1 порцияны қосқанда), Н-катионитті сүзгідегі
бак 7. Осы суларды катионитті қоспа жарылысы ретінде өзі жеке іске асады
және де келесі сүзгіні регенерациялау да осылай жүзеге асады. Цистернақойма 8 арқылы кнцнтрленген қыщқылды катионитті сүзгіде
регенерацияланып, ары жіберіледі (оны вакуум-сорғы немесе сығылған ауа
арқылы жіберіледі). Содан 9 өлшегішке келеді, одан кейің 10 эжектор немесе
сорғы арқылы регенерацияланған ерітінді құбырға жіберіледі. Қышқыл
ерітіндісінің концентрациясы қажет болса төмендетеді, эжекторға берілетін
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су құбыр ішінде регенерацияланады. 11 бак жуылған суды анионитті сүзгіде
жинау үшін жұмыс істейді.
Осы сүзгілерді кальцийлі сода немесе бикарбонат натр ерітіндісімен
регенрациялады. Ерітіндіні 12 бакта дайындап, 12 сорғы арқылы сүзгіге
береді.

1 - бір және екі сатылы Н-катионитті сүзгілер; 2 - бір және екі сатылы
анионитті сүзгілер (әлсіз негізді анионитпен); 3 – декарбонизатор
қондырғысы; 4 - декорбонизацияланған су жинау резеруар; 5 – ауа жіберү
желдеткіш; 6 - 13 - сорғылар; 7 - 11 - бір және екі сатылы анионит және
катионит сүзгілері үшін арналған су толтырылған бактар; 8 - резервуардағы
концентрлі қышқыл; 9 - резервуар - қышқылдық өлшеуіш ыдысы; 10эжектор; 12 - сода немесе натрий бикарбонаты ерітіндісі; 13-помпа.
9.1 сурет - Суды толық тұссыздандыруға арналған екі сатылы ионитті
қондырғының сұлбасы
Кейбір жағдайларда,суды жартылай тұзсыздандыру әдісінен
басқв,соның құрамындағы кремний қышқыл мөлшерін азайту керек,және
сонымен қатар әлсіз негіз анионитін 2 сүзгіге жүктейді, содан ол күшті
негізді анионит болады. Осы анионитті регенерациялауды едкий натр
ерітінде де қолданады. Судағы кремний қышқыл мөлшері жоғары сұлба
арқылы тұзсыздандырылады, ол дегеніміз 0,3 мг/л тең болады. Осыдан басқа,
N-катионитті сүзгілерде қондырғының жұмыс істеу сенімділігі артады.
Терең тұссыздандыру әдісін қондырғыда жасалады, ол 9.2 суретте
көрсетілген. Қондырғы 2 топтан тұрады: Н-катионды және 2 топты
декарбаниз анионитті сүзгі, ол 2 сатылы Н-катионынан кейін тұрады. Міне
осы қондырғыда 1 сатылы Н-катионды сүзгілер кальций және магний
катиондарын ұстап қалу қызметін атқарады, 2 сатылы Н-катионды сүзгілер
натрий катиондарын ұстап қалу қызметін атқарады, 1 сатылы қондырғының
сұлбасы 9.2-суреттте көрсетілген, оны 1500-2000 мг/л, осындай тұз
мөлшерінен бастап Судың төзімділік қасиетін сақтау, ол қондырғының
соңында, 9.2 сурет көрсетілген, шартты түрде оны буферлі Nа-катионитті
сүзгі деп аталады. Міне осы рН практикалық өзгеріссіз шамасын бөлшектерін
тұссыздандыру су әдісіне сақтайды, бұл дегеніміз декабанизатордан кейін
судың құрамында көмірқышқылының қалып қалуына байланысты, сүзгідегі
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көлемді Na катионитті сүзгі мөлшерде бикорбанат түзеді, ол сулы буферлі
ертіндіге әсер етеді.

1-бір сатылы Н-катионитті сүзгілер; 2 -бір сатылы анионитті сүзгілер (әлсіз
негізді анионитпен); 3 - екі сатылы Н-катионитті сүзгілер; 4 - екі сатылы
анионитті сүзгілер (күшті негізді анионитпен); 5 - декарбонизатор
қондырғысы; 6 - желдеткіш; 7 -аралық резеруар; 8 -сорғылар; 9 -12 - бір және
екі сатылы анионит және катионит сүзгілері үшін арналған су толтырылған
бактар.
9.2 сурет - Суды толық тұссыздандыруға арналған екі сатылы ионитті
қондырғының сұлбасы
Анионитті сүзгілер, ол аз негіз анионитімен қамтамасыз етіледі, ол
дегеніміз күшті анионды қышқылдарды сульфаттар, хлориттер, нитраттар
ұстап қалады, 2 сатылы анионитті сүзгілер, ол күшті негізді аниониттермен
қамтамасыз етіледі, қалдық бос көмірқышқылдары мен анионды кремний
қышқылдарын алып тастау қызметін атқарады, яғни декарбанизатордағы
тазаланбай қалған заттардан тазартады.
Осы 2 топтағы анионитті сүзгілерді регенерциалау әдісі жоғарыда
көрсетіліп кеткен сұлбада жүреді, мұнда ең негізгісі натримен тазалаумен
жүзеге асады. Міне осы жағдайларда, тұссыз су бикорбанатты анион
қасиетіне ие болады, ал сульфат және хлориді аниондарынң жалпы
қосындысы 1 мг-экв/л аспауы керек, осы кезде декарбанизаторды 1 сатылы
Н-катионды сүзгіден кейін алмастыру керек, ал қалған 2 анионитті сүзгілерде
күшті негіз анионитін қолданады.
Осы 1 сатылы Н-катионды сүзгідегі бос көмірқышқылынан толық
тазаланады да, олқалып қалған қалдықпен кремний қышқыл қалдықтарын
күшті анион қышқылдар тобы 2 сатылы анионды алмасу әдісімен тазалайды.
Құрамындағы кремний қыщқылы осы жағдайда 0,02-0,1 мг/л дейін
төмендейді.
Кейбір жағдайда (мысалы тұзсыздандыру қоректендірумен қамтамасыз
етеді, контурдың толтырылуы, атомдық машиналардағы реакторлар,
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тездеткіштер және т.б.) тұссыз суға ең негізгі қатал шарттарды қажет етеді.
Түссіз судағы тұздың мөлшері кем дегенде 0,05-0,1 мг/л болуы керек. Міне
осындай суды бастапқы сцды сұлба бойынша өңдеуде алуға болады, ол 9.3
суретте көрсетілген. Бұл сүлбенің жоғарыдағы сүлбеден айырмашылығы, ол
3 сатылы анионды катионды алмасу сүлбесі болып табылады.
Тұзсыз су сұлбасы 1 фазадағы тазалау әдісіне әсер етеді. Біз білетіндей
сүзгілерге судағы өте аз мөлшердегі қалдық заттар аз болуы керек, 10-15
мг/л-да. Сондықтан, жоғары кездегі тұссыз су, көбінесе тұссыздандыру
қондырғысына суды мөлдір таза күйінде беру үшін жасалынады.

1, 3, 5 - бір, екі және үш сатылы Н-катионитті сүзгілер; 2, 4, 6 - бір, екі және
үш сатылы анионитті сүзгілер; 7 - декорбониззатор; 8 - ауа жіберү
желдеткіш; 9 - аралық резеруар, 10 - 15 - бір, екі және үш сатылы сүзгілерде
иониттерді қопсыту үшін су толтырылған тенектер; 16 - қайта қолданылатын
ерітіндісін жинауға арналған тенек; 17- сорғылар.
9.3 сурет - Суды толық тұссыздандыруға арналған үш сатылы ионитті
қондырғы сұлбасы

1 - белсендіргіш көмірі бар сүзгі; 2 - аралас әрекетті сүзгілер; 3 - ваккум
типті дегазатор; 4 - тұзсызданған суды жинауға арналған бак; 5 –сорғы.
9.4 сурет - Аралас әрекетті ионитті сүзгілермен суды тұзсыздандыруды
орнату сұлбасы
Осылардың көбі ең негізгісі (технико-экономикалық есептеу негізінде)
суды мөлдіретуде, бұл дегеніміз судағы кермектіліктен айырылуға мүмкіндік
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береді онда судағы аз мөлшерді бикорбанат туссыздандыру мөлшері Нкатионды сүзгіден кейін аз болады және бұл сұлба бөлшектендіріп
туссыздандыру әдісі өзіндік мәндік мағынасын айырылады, ал толық
тұссыздандыру сұлбасы бұл бос көмірқышқылын күшті негіз аниониті
арқылы ұсталынып қалады. Сондықтан, суды алдын-ала әкетуге
декарбанизатор қондырғының сенімділігі жойылады. Алдында айтып
кеткендей, осы соңғы жылдарда шет елдерде, ең негізгісі АҚШ-да, аралас
пмп сүзгілер қолданады. 9.3 суретте аралас ионитті сүзгі қондырғысының
сұлбасы көрсетілген, осы қондырғы (АҚШ) окриджра жұмыс істеуде. Әдеби
мәліметтер бойынша осы қондырғы толық суды тұссыздандыруға
практикалық сенімділігін көксетеді.
Табиғатта кездесетін ең негізгі сулар, олар-жерасты және берілетін
сулардың құрамының көпшілігін корбанаттар құрайды, егер ол судың
сульфаттар, хлориттер, нитраттар мөлшері аз болуы керек. Осындай сулар,
мысалы айтқанда Мәскеу облысындағы кейбір аудан орталықтарында бар.
Суды бөлшектену тұссыздандыру сұлбасы 9.4 суретте көрсетілген. Осы
жағдайда қондырғыда суды тұссыздандыру әдісі Н-катионды сүзгілерде
жүреді. Егер суда корбанат кермектілігі мен бикорбанат өзінің мөлшерінде
және аз мөлшердегі сульфаттар мен хлоридттер суды Н-катионды сүзгілерде
тек қана бос көмірқышқылын болуына, оны тек декрабанизатор арқылы
алынады, және белгісіз мөлшердегі күшті қышқылдар, судағы сульфаттар
мен хлоридттердің эквиваленттік құрамы, осының бәрі міне тұзсыздандыру
қондырғысына беріледі. Соның өзінде ол Н-катионды. Судағы күшті
қышқылдардың аз мөлшері нейтрольданады (бөлшектеніп тұзссыздандыру
әдісі), ол келесі сүзгілерден өтеді Na-катионитті сүзгіде сутегі катиондары
натрий катиондарына алмасады. Na-катионитті сүзгілердегі қопсыту мен жуу
режимі суды тұзссыздандыру әдісі арқылы көрсетіліп өткен (Н-катионитті
сүзгіде).
Ионитті тұзсыздандырудың барлық сұлбасың баяндаған кезде, ионитті
сүзгіге құрамында кем дегенде 10 мг/л болатын қалған заттары бар
мөлдірлетілген су келеді. Осы шарт қанағаттандырылады. Егер
тұзсыздандыру қондырғысына қалалық су құбырынан немесе артезиандық су
келетін болса, қажетті жағдайда тұзсыздандыру қондырғысына жоғары
кездегі, яғни сапалы су ең соңына беріледі, ол шарт бойынша алдын-ала
тазартылады. Егер де 1 жыл уақыт ішінде судағы қалған заттар мөлшері 150
мг/л мысалы үлкен су қоймаларында онда мұндай суды байланыс
мөлдірлетілгені дұрыс (9.4, а сурет), егер де бастапқы судың құрамындағы
қалқыған заттар мөлшері көп болған жағдайда, онда қалқыған қабатты
мөлдіреткіш сүзгілерін қолдануға болады (9.4, б сурет). Онда осы 2 сұлбаны
судағы (қалқыған) коагуляттарды қолданады. Егер де су алдын-ала тазартылу
кезінде жылыту керек болса, онда судың тұзсыздануы өте терең болуы керек
және де соның үстіне сүзгіге берілетін және байланыс мөлдіреткішке
кремний қышқылының мөлшері көп болуы керек, және тағы да мұнда
ұнтақталған антроцитті қолдануға болмайды.
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1 - көтергіш сорғы стансасынан суды жіберу; 2 - кіру камерасы; 3 - коагулянт
ерітіндісін жіберу; 4 - ағартқыш; 5 - ағартқыш су резеруары; 6 -ағартылатын
судың ионитті қондырғысына суды беретін сорғы;7 – ағартқыш; 8 - әк
сұйықтығын жіберу (қажет жағдайда) 9 - cүзгі.
9.4 сурет - Ионитті тұзсыздандыру қондырғыларының алдында алдын
ала суды ағартуға арналған қондырғылардың сұлбасы
Бастапқы судың құрамындағы сульфаттар мен хлориттердің мөлшері
болады. (Шартты түрдегі бұл сүлбе) Na-катионитті сүзгілерді регенерациалау
өте сирек болады және катионитті жууға, қопсытуға кеткен тұзсыз судың
шығыны аса да қажетті емес.
Н-катионионитті сүзгілеріндегі жүктеменің төмендетуін мөлдірлетілген
суға әкті қосу арқылы жүзеге асады. (судағы кермектілікті азайту үшін).
Онда суды алдын-ала өңдеу сұлба бойынша жүруі тиіс, ол 9.4, б суретте
көрсетілген, мөлдіреткіш сүзгілер жүйесіндегі қондырғылар үшін жоғары
жуатылу сүзгісімен қамтамасыз етіледі. Ионитті тұзсыздандыру
қондырғысының тәжірбиесі кезінде, аниониттың алмасу қабілеті уақыт
сайын өте күрт төменлейді. Осы орайда, осының дәлелдемесін мынадан
көруге болады, бұл дегеніміз сүзгіленген судағы кейін органикалық заттар
анионитпен жұтылады. Г.Рихтердің мәліметтері бойынша, осы 3 ионитті
тұзсыздандыру қондырғысы бұлақтың суымен жұмыс істейді, бірақ 2
қондырғыда қиыншылықтар туады, ол аниониттің органикалық заттармен
ластануына байланысты, ал осындай 16 қондырғы, өзен сулармен жұмыс
істейді, соның 10 қондырғысында аналогтық суды тұзсыздандыруда шарт
бойынша қиыншылықтар туындамайды.
Сондықтан, суды ионитті тұзсыздандыру қондырғы сұлбаның бір
сатылы Н-катионитті сүзгінің алдыңда оранластырған дұрыс және оны
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активирлік көмірмен толтырған дұрыс. Осы сүзгілердің жұмысы-тұссыз
судағы органикалық заттарды жояды. Сүзгілерді периодты қайнатумен
регенерациялауға болады немесе оны 4-6 ай уақыт ішінде бір рет активирлік
көмірмен алмастыруға болады. Янсен мәліметі бойынша, аниониттің алмасу
жұмыс қабілеттілігін төмендетуін 10%-қ қайнатылған тұз ерітіндісімен
периодты түрде жуу арқылы жасауға болады, сонда иониттің органикалық
заттарын сіңіріп алғанын білеміз.
Кейбір жағдайларда тұссыз судағы органикалық заттардан құтылу ең
негізгі сүзгі қондырғысының сұлбасына арнайы анионитті сүзгіні қолданады.
Осыған әлсіз негіз А-17 анинитін қолданады, осы А-17 анионит голландық
фирма «Активит» деген жерде шығарылады. Тәжірибе мәліметтері бойынша
анионит судағы бкіл органикалық заттардан құтылуын, бірінші 10% қайнаған
тұз ерітіндісімен периодты түрде жуады. Соңғы жылдары судағы
органикалық заттардан құтылу үшін арнайы сүзгілерді қолданады. Шламдық
сүзгілер диотомдық шарт бойынша жұмыс істейді, бірақ оның ең негізгісі
тор болып табылады және суға диотомитпен бірге ұнтақ тәрізді актив көмірін
қосады, ол жоғарыда сүзгі қабатын негізін қалайды.
Міне осы тараудың соңында мынаны ескерген жөн,егер
тұзсыздандыруға жерасты суын қолданатын болса, кейде ол қышқыл
ерітіндісіз болады, онда мұндай суды барлық операцияға аэрациялық өңдеуге
қажет емес, сонымен қатар судың қышқылданып кетуіне кедергі жасау керек
және ол коррозиялық қасиеттен арылу керек. Осы жағдайда тұссыз судан бос
қышқылдардан құтылу үшін вакуумдік түрдегі дегазаторды, қабыршақты
түрдегі желдеткіш декарбонизатормен бірге қолдану керек [7].
9.3 АЭС-тың дезактивацияланған қалдық сулары
АЭС-ді іске қосу кезінде арнайы суды тазарту оның қауіпсіз жұмыс
істеуін қамтамасыз етуде орталық рөлдердің бірін атқарады, сондықтан олар
АЭС-тің кешенінде қажетті комплекс болып табылады..
Контурлық тазалау кезінде және ақаба суларда радиоактивті
концентрленген қалдықтар пайда болады, олар арнайы сақтау орындарында
және АЭС аумағында орналасады.
Қалдықтарды ұзақ сақтау кезінде, оладың активтілігі азаяды,
сондықтан оларды қайтадан қолдануға және концентрациялардың көлемін
азайтуға болады.
Бір-бірімен байланысты АСД әртүрлі қолдану мақсатына байланысты
оларды бақылау, АЭС-тің структуралық блок схемасы реактордың ЖҚКР1000 (9.5 сурет), көп мәжбүрлі айналымның контурың босату тенегі (КМАК)
суы салқындатылғаннан кейін АСТ-1 тазартылуға барады, ал тазартылған суконтуға қайтып келеді. Қоректі сумен араласады, өйткені АСТ-1, БЦН
байланысына қосылған.
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1 - бассейн-барботер; 2 - үрлеткішті салқындатқыш; 3 - негізгі
циркуляциялық сорғы (НЦС); 4 - барабанды сапаратор; 5 - АСТ - 1; 6 - АСТ 7; 7 – АСТ - 3; 8 - көп мәжбүрлі айналымның контурың босату тенегі
(КМАК); 9 – АСТ - 5; 10 - қоректік судың тенегі (ҚСТ); 11 - регенерациялық
ерітінділердің тенегі; 12 - су қопару тенегі; 13 – АСТ - 6; 14 - АСТ-14 және
трапты сулардың тенегі; 15 - конденсаттазартқыш; 17 - таза конденсат тенегі;
18 - деаратор; 19 - қоректік электрсорғы (ҚЭС); 20 – АСТ - 2; 21 - сақталу
бассейні; 23 - АСТ-13; П-тазарту суы; Р-регенерациялық ерітінділер.
9.5 сурет - Арнайы су тазарту АЭС блогы мен реактордың ЖҚКР-1000
структуралық сұлбасы
9.4 ЖҚКР реакторы бар АЭС-ғы аз тұзды суларды тазалау
жүйелері
Берілген су химиялық режимді реакторлы контурлары қолдап тұру
үшін ластайтын қоспаларды шығару қажет, яғни үрлеме су деп аталатын
реакторлы судың бір бөлігін тазалайды. Үрлеме мөлшерін контурға келіп
түсетін қоспалардың мөлшерімен анықтайды (коррозия өнімдері, хлорид
иондары, кальций, магний, натрий қосылыстары).
ЖҚКР реакторлары бар АЭС-да үрлеу жалпы өнімділігінің 4 %-ға
жуығын құрайды. Қуаттылығы 1000 МВт реактор үшін (Qп= 5500 т/сағ)
үрлеме судың шығыны 200 т/сағ құрайды. АСТ-1-дің технологиялық
сызбасында үрлеме сулары өлшенген және иондалған қоспаларынан тазалау
үшін
механикалық
пен
ионалмасқыш
сүзгіштерін
қолданады.
Ионалмастырғыш жадығаттары жеткілікті деңгейде термотұрақты
болмағандықтан, судың ыстықтығын 40-500С-қа дейін түсіру үшін арнайы
салқындатқыштарды
қолданады.
Тазаланған
су
регенерациялық
жылуалмастырғыш арқылы КМАК - ға қайтарылады.
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Ластанған су (ағулар, регенерация сулары, дезактивационды ақаба
және т.б.) ағын суларының 14 қабылдағыш багына арнайы канализация
арқылы құйылады, қайдан 15 (АСТ-4) қондырғысына өңдеуге түседі, одан
кейін – 17 таза конденсат багына түседі. Ұйымдастырылған ағын 9 (АСТ-5)
қондырғысында өңделеді, содан кейін жобалы – ескертпе жөндеуіне арналған
су бактарына бағытталады да және 18 деарациялық қондырғы арқылы жүйеге
қайтып оралады. Конденсатты тазалаудың фильтрлеуші материалдарын
қопарушы су, гидро жүктеме және ионитті сүзгіні шаюшы судың соңғы
порциялары тазалаудан кейін 13 (АСТ-6) қондырғысында қайтадан
қолданылады. ЖҚКР реакторы бар АЭС-та құбыр шығынының ағыны 16
шық тазалағышта тазаланады.

1 – бірінші жүйенің салқындатқыш; 2 – дроссельдік қондырғы; 3 – АСТ – 1;
4, 7 – бугенераторы және бірінші жүйенің шаюшы суды салқындатқыш;
5 – ұйымдастырылған ағып кету құтысы; 6 – қалпына келтіруші қоспалар
құтысы (күбісі) ; 7 – АСТ – 5; 9 – тазартылған су күбісі; 10 – құралында әк
бар су күбісі; 11 – АСТ-3; 12 – АСТ-6; 13 – ақаба сулар күбісі; 14 – арнайы
киім тазалаушы су күбісі; 15 – АСТ-7; 16 – бақылау күбісі; 17 – әк
концентрациясынан (шоғырынан) тазартылған күбі; 18 – таза шоғыр күбісі;
19 – қоректік электрсорғы (ҚЭС) әк қорының төтенше күбісі; 20 – АСТ – 4;
21 – сақтау бассейні; 22 – қоректік электрсорғы (ҚЭС) 23 – екінші жүйенің
деаэраторы; 24 – бірініші жүйені қоректендіру деаэраторы; 25 – АСТ – 2;
26 – қоректік сорғы; Р – қалпына келтіру қоспасы; Б – концентрат және
құралында әк бар су.
9.6 сурет - ССЭР-1000 мен АЭС сутазалау блогының құрылымдық
сұлбасы
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1 - деактивационды қосқа үшін құбыржолы; 2 – сығылғын ауа үшін
құбыржолы; 3 – шайылатын су үшін құбыржолы; 4 – тозған сүзгілеуші
материалдарды пневмогидрошығарушы қубыржолы; 5 – механикалық сүзгі;
6 - өнделген судың құбыржолы; 8 – ионалмастырғыш смола үшін
құбыржолы; 9 – тазаланған су үшін құбыржолы; 10 – судың арнайы
канализация үшін құбыржолы; 11 – қоқпан-сүзгіш; 12 – аралас қоспа сүзгісі.
9.7 сурет – ЖҚКР реакторы бар АЭС-тің АСТ-1 сұлбасы
ССЭР
реакторы
бар
АЭС-та
ұйымдастырылған
және
ұйымдастырылмаған ағып кетуін өңдеуге арналған тұйық жүйе
қолданылады, оның арнайы суды тазалуының құрылымдық сызбасы 9.6
суретте көрсетілген. Осы тіпті 3 қондырғы АЭС-та БЦН 3 байпасты түрде
қосылған.
Бірінші жүйенің ұымдастырылған ағып кетуі және реакторлық судың
біршама салқындатылған мөлшерінен бор қышқылын шығару үшін 25 (АСТ2) қондырғысында тазартылады.
Дезактивациялық және шаюшы суларды, бірінші жүйенің
ұйымдастырылмаған ағып кетуі және сүзгілердің өз мұқтажына қажет суды
тазалауға 11 (АСТ-3) қондырғысы арналған, ал 27 сақтау бассейінінің суын
және 19 әктің апаттық қорының күбісін тазалауға 20 (АСТ-4) қондырғысы
қолданылады.
Толық қысымды контурды іске асыру үшін АСТ-1 сүлбесі үш сүзгіден
тұрады АФИ – 2,4-9,0 (9.7 сурет). Әуелі үрленген суды механикалық
катионитті сүзгіге 5 береді, ол оның коррозиялық өнімдерден тазартады.
Содан соң су АӘС-ге 12 түседі, әуелі жүетелі қосымды, сонымен қатар
параллельді және кезекті жұмыс істейді. Сол кезде коррозиялық өнімнің 2-3
тазалау коэффициентін қамтамасыз етеді, қайнаған қоспа үшін – 10, көп емес
және радионуклиттерден 10-100. Аралас қоспа сүзгісінен кейін 11 қақпан –
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сүзгі орнатылған, төменгі дренажды жүйенің сыну кезінде сүзгіне
материалдарды контурда айналдырады.

1 – толық емес өнделген суға арналған құбыр; 2, 3 – ионалмастырғыш және
шаюшы сүзгілер; 4 – үрлеу құбыры; 5 – сығылған ауаға арналған құбыр;
6 – тазартылған суға арналған құбыр; 7 – ағызуға арналған құбыр; 8, 9 – суды
беруге арналған құбыр, сүзілетін ұнтақтың шаюшы бағына; 10 – шайғыш бақ;
11, 14 – шаю сүзгілері және сүзгі ұнтақты қоректендіру; 11 – пульпаның
сақтағышқа сүзгі арқылы жинақтау; 12 – сорғы; 13 – өнделген пульпаны
қабылдайтын бак; 15 – шайлған бақтар араластырғыштар және сүзгі ұнтағын
қоректендіру.
9.8 сурет - Ионалмастырғыш жане шаюшы сүзгілердегі суды тазарту
сүзгілердегі суды тазарту сұлбасы
Ионалмастырғыш материалдар АСТ-1 сүзгісінде бір түрде
қолданылады, ол регенерациясыз, сол үшін технологиялық сұлбада сүзгіден
көшу және ауыстыру, жаңа ядролық классты ұнтақты қолдану үшін сүзгі
материалдарды жуу жолы қарастырылған, сонымен қатар алдын-ала
дезактивациялық жөндеу үшін дезактивациялық қоспа 1 к сүзгісі
қолданылады. Эксплуатацияның нормалды шарты бойынша бір көлемді
ионит үшін 80 мың көлемді су келеді. Содан соң иониттер алмастырылады.
Ионалмастырғыш сүзгілердің 3 алдында орналасқан, кейбір ЖҚКР
реакторы бар АЭС-терде контурды суды өлшенген қоспалардантазалау
шайылатын перлитті, фильтрлерге болады (9.8 сурет). сұлбада қақпан-сүзгі
көрсетілмеген. Шайылатын сүзгінің сүзгілеу беті 25 м2 құрайды, сүзгілеу
жылдамдығы – 4 м/сағ, бір шайылатын сүзгінің өндірулігі 100 т/сағ-пен
анықталады.
Сүзгіперлитінің пратонға шайылуы 10, 11, 2 тұйық контурында болады
20-30 мин арасындағы су шығыны 60 м3/сағ.
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Сүзгіперлит коррозия өнімдерімен қаныққанда және қысым құламасы
0,05-0,4 МПа өскенде өшеді.
ЖҚКР реакторларды бар азтұздалған АЭС-терге СУЗ контурларының
суы, жылубөлетін жинамаларды асыра жүктеу және бассейндерге ұстау,
турбаустановка жүесінде ұйымдастырылған ағып кету, қопару сулары және
АСТ системасы мен конденсат тазартқыштарда орнатылған сүзгімен
реттелетін шайылған сулардың соңғы порциясы.
Осы сулардың сапасын бір қалыпты ұстап тұру үшін АСТ-3, АСТ-2,
АСТ-5 және АСТ-6 қондырғылары қондалынады, оларда шайылатын,
ионалмастырғыш сүзгілер мен сүзгі-қақпандырда оларды түссіздендіру,
ионалмастырғыш сүзгілер және сүзгі-қақпандырда қаралады.
АСТ-2, АСТ-5 қондырғыларындағы ионалмастырғыш сүзгілердің саны
мен түрлері. АСТ-6 бастапқы судың сапасымен анықталады, тазартылған
суға қойылатын талаптар мен регенерациясы бар сүзгілерді іске қосу
мүмкіндігі бар [9].
9.5 ССЭР реакторы бар АЭС-терде арнайы ионтазартқыш
ионалмастырғыштар технологиясы
Бірінші контурдағы үрленетін суды тазарту жүйесі бір уақытта бор
қышқылы, Са,NH4, pH және басқалардан тұратын тұрақты жұмыс істейтін
қондырғылар мен периодты жұмыс істейтін АСТ-2-і реттейді.
АСТ сүзгілері контурдың қысымы толық болған жағдайда
жаңартылады, ССЭР 1000-60 т/сағ. Сүзгілерге КУ-2-8 чс катионит қоспасын
АВ-17-8 чс анионитін мына қатынаста 1:1 енгізеді. Жаңарту процесінде
АӘС-дағы иониттер калий-аммиакты-боратты пішінге ауысады, судан Cl,
Ca, Mg иондарын жояды, сонымен қатар көптеген радионуклидтердін 137 Сs
басқа. АСТ-1 сүзгілеріне жоғары температураға сорбенттерді енгізуге
болады. Олар ауыр металдардың оксидтерінен және түйіршектелген
графиктен жасалады, судың жоғары температура 350 С-қа дейін болғанда
жоғары беріктікпен және құндылыққа ие [15].
Жоғары қысымда ион алмасу және механикалық сүзгілер реактор
суынан бор қышқылын және уезші изотоптарын және ядрасын газ тәрізді
бөліну өнімдерінің концентрациясын азайтып жоя алмайды . Сондықтан, су
контурының тұрақты
тазалаумен қатар
жүреді, периодты АСТ-2
қондырғысының (төмен қысымды) қосылуын қарастырады. Ол 2 тармақтан
тұрады. Олар ион алмасу H, NH4, K және ОН сүзгілер (8, 9 және 10)
периодты регенирленеді.
Цезий радионукмдттері ТВ ЭЛ-дің герметикалық болмағандықтан
жиналатын радионуклидтерді жояды, ол үшін н-катионитті фильтрін қосады ,
ал бор қышқылының 1 г/кг концентрациясына контурдан жою үшін ОНсүзгісін, контурдағы түзейтін сілтілік қоспалардың концентрациясын реттеу
үшін катионит сүзгісін NH4-K аралас пішініндегі фильтрді қосады.
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1 - реактор; 2 - бу генератор; 3 - негізгі циркуляциялық сорғы (НЦС); 4 - НЦС
бөлігінің тығыздалу жүйесі; 5 - регенеративті жылу алмастырғыш; 6-суға
арналған дроссельдік қондырғы; 7 - салқындатқышқа дейін; 8-Н - катионитті
сүзгі; 9 - NH4 - катионнитті сүзгі; 10 - ОН аниондық; 11 - механикалық сүзгі;
12 - сорғыш сорғы; 13 - тенек.
9.9 сурет - ССЭР-1000 үшін АСТ-2 сұлбасы
АСТ-4 және АСТ-5 қондырғыларында өндіруліктерді 30-40 м3/сағ тең.
Олар, тізбектей қосылған механикалық және ион алмасу фильтрлерінен
тұрады, және қақпан сүзгілерден тұрады. Периодты АСТ-4 қондырғысын
периодты жұмыс істейтін белсенді көмірмен толтырады. Олар Н-катионитті
мен және борат пішіндегі анионитпен регенирленеді. Тазаланған судың
тұрып қалатын бассейндерге немесе бор қышқылының аварилі қордың багіне
жіберіледі. АСТ қондырғысына 40 оС-қа дейін салқындайтын бу
генераторының суы барады, ол 2 фильтр тармағынан тұрады,
регенирленбеген катионитпен толтырылған және регенирленген Нкатионитті және ОН-аниониттімен толтырылған. Радионуклид қоспаларын
регенерацияланған ерітінделерді өңдеу үшін ақаба сулардың бактеріне
жіберіледі [15].
АСТ-5 реакторында бу генераторы суын тазалайтын еселеуші 10-102
тең АСТ-сүзгілерінің қабат биіктігінен және диаметрлерінің сүзгілердің
жылдамдығына (20-40 м/сағ) және катионит пен аниониттің сыйымдылығына
(600-300 г-экв/м3) байланысты таңдалады [9].
10 Термиялық су дайындау
10.1 Жалпы мағлұматтар
Суды термиялық дайындау негізінде қоспа концентрациясы бар бу
түзілу процесі жатыр. Бұл жағдайда, қосылатын су ретінде алынған будың
шығы пайдаланылады. Қоспалардың концентрациялары бар бу түзілу процесі
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жүретін құралды – буландырғыштар (10.1 сурет) деп атайды. Қоспа
концентрациялары бар бу түзілу құбырлы жүйеде (жылытатын бөлік) немесе
көлемде, су қайнағанда қысымның төмендеуінен болады. Бірінші жағдайда
буландырғыштарды – беттік, ал екінші жағдайда – лездік қайнайтын деп
атайды. Беттік буландырғыштар жылулық электростанцияларда кеңінен
таралған және айналымның қосылатын суын алу үшін, буды өндірістік
тұтынушыларға жіберу үшін қолданылады. Мұндай буландырғыштарда
жылыту беттерінде қақ түзілуін болдырмау үшін химиялық өңделген
(жұмсартылған) және деаэрацияланған қоректік су жұмсалады. Беттік
буландырғышқа жібермес бұрын суды жұмсарту әдетте алдын-ала ізбестеу
мен коагуляциялауы бар екі сатылы Na-катиондау әдісімен немесе Н – Naкатиондаумен жүргізіледі. Суды жылыту және қоректік судан бу алу үшін
буландырғышқа шығырдың бір алымынан бу жіберіледі (біріншілік бу).
Буландырғышта алынатын бу екіншілік деп аталады. Айналымның
қосылатын суын алу үшін буландырғышты қолданған кезде екіншілік бу
жылуалмастырғышқа (буландырғыш шықтағышы) жіберіледі, мұнда ол
шықтанып, содан соң айналымға түседі. ЖЭС-тың буландырғышы өндірістік
тұтынушыларға бу жіберу үшін жұмыс істегенде екіншілік бу тұтынуға
әкетіледі. Буланатын қоректік суда берілген қоспа концентрацияларын
тұрақты етіп ұстау үрлеу арқылы іске асады.
Лездік қайнау буландырғыштарының қоректік суларына табиғи бордың
немесе құрылыс гипсінің ұсақдисперсті қоспалары қосылуы мүмкін.
Соңғылар судың көлемде қайнауы кезінде қоспалардың тұнуы үшін
қосылатын заттар болып табылады. Мұндай буландырғыштарда екіншілік бу
ыстықтығы көлемдегі қысымға сәйкес қанығу ыстықтығынан жоғары
болатын суы бар көлемде түзіледі. Екіншілік бу оның пайда болуы мен судың
ұлғаюы жүретін көлемнен шықтағышқа (буландырғыш шықтағышы)
жіберіледі, мұнда ол шықтанады. Мұндай тәжірибелі-өндірістік қондырғы
ұзақ уақыт Марый ГРЭС-ында (Түркмения) жұмыс істеп, жоғары нәтиже
көрсетті. АҚШ-та лезде қайнайтын буландырғыш қондырғылар қуаты 1125
МВт құраманың сұлбасының қосымша суын дайындау үшін қолданылады.
Беттік буландырғыштар бір немесе көпсатылы болуы мүмкін. Беттік
көпсатылы буландырғыштарда алдыңғы буландырғыштың екіншілік буы
келесі буландырғыштың бетінде (жылытатын бөлігінде) шықтанады, демек
алдыңғы буландырғыштың екіншілік буы келесі буландырғыштың
жылытытын буы болып табылады. Осының есебінен жылытатын будың
бірлік шығынына келетін екіншілік будың мөлшері көбейеді.
Лезде қайнайтын көпсатылы буландырғыштарда бірінші сатының
көлемінде буланбай қалған су екінші сатының көлеміне түседі т.с.с. Мұнда
қысым ұлғаю көлемінде бірте-бірте кемиді.
Беттік буландырғыштары бар көпсатылы буландырғыш қондырғылар
ЖЭС-та өндірістік тұтынушыларға бу жіберуде қолданыс тапты.
Бұл жағдайда ЖЭС айналымында жұмыстық дене толық сақталады
және бу мен шықтың ішкі шығындары толықтырылады.
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1 – біріншілік буды жеткізу; 2 – жылытқыш бөлік; 3 – буландырғыштың
тұрқы; 4 – екіншілік буды әкету; 5 – шықтағыш қондырғысы; 6 – шықты
әкету; 7 – қоректік суды жеткізу; 8 – үрлеу; 9 – тенек; 10 – дистиллятты
әкету.
10.1 сурет - Қарапайым буландырғыш қондырғының сұлбасы
Лездік қайнау буландырғыштары бар көпсатылы буландырғыш
қондырғылар теңіз суын тұщыландыру үшін қолданылады. Мұндай алғашқы
43-сатылы қондырғы Шевченко қаласында (Қазақстан) Каспий теңізінің
суынан тұщы су алу үшін қолданылған болатын.
АЭС-та буландырғыш қондырғылар тек қосылатын суды дайындау
үшін ғана емес, сонымен қатар бірінші контурдың үрлеу суын, бассейндердің
радиоактивті суларын, қалдық суларды, таза су жібергіш суларын тазалау
үшін арнайы тазалау жүйесінде қолданылады. Барлық жағдайларда су
буландырғыш қондырғыларда қатты радиоактивті заттардан ажыратылады.
Бірконтурлы АЭС-тарда буландырғыштар бу өндіру үшін қолданылады, бұл
бу шығырды тығыздау үшін пайдажәне ілестіргіш қондырғылардың
жұмыстық денесі болып табылады.
Радиоактивті жуу суларын, ұстау бассейндерінің суларын және басқа
да белсенді қалдық суларын тазалау үшін бірсатылы буландырғыш
қондырғылар қолданылады. Бірінші контурдың үрлеу суын тазалау үшін
әдетте көпсатылы буландырғыш қондырғылар қолданылады.
Соңғы жылдары буландырғыштар құрамындағы қоспаларды халық
шаруашылығында пайдалануға болатын күйге дейін шоғырландырып, жылу
электрстанциялардың қалдық суларын тазалауда қолданыс табуда.
10.2 Электрстансалардың жылулық сүлбесіне буландырғыштарды қосу. Буландырғыш қондырғылардың өнімділігін анықтау
Буландырғыш пен буландырғышта түзілген бу шықтанатын шықтығыш
буландырғыш қондырғыны құрайды. Буландырғыш қондырғыда бастапқы
қосылатын судың тазартылуы – оның буға айналуы және алынатын будың
69

шықтануы жүреді. Буланатын судың шығы кермектік тұздарынан,
сілтілерден, кремний қышқылынан бос тазартылған сұйық болып табылады.
Қосылатын судың булануы шығыр алымдарының бірінен алынатын
шықтанатын жылыту буының жылуы әсерінен жүреді. Буландырғыштан
алынатын екіншілік будың шықтануы оны сумен салқындату әсерінен, ал
шықтағышты шығыр қондырғыларында – шығыр шығының әсерінен болады.
Буландырғыш құрылғының шықтық құраманың жылулық сұлбасына
қосылуы 10.2-суретте көрсетілген.

1,2 – шығыр алымынан бу әкелу; Б – буландырғыш; Қ n , Қ n+1 – жаңғыртулық
қыздырғыштар; БШ – буландырғыш шықтағышы.
10.2 сурет - Буландырғыш қондырғыны шықтық құраманың
жылулық сұлбасына қосу
Буландырғыш пен оның шықтағышын қосудың мұндай сұлбасында
шығырдан алынатын жылытатын будың жылуы шығырдың негізгі шығын
қыздыру үшін қолданылады және қоректік сумен бірге қазанға қайта
жіберіледі. Демек, мұндай сұлбамен қосылған буландырғыш қондырғыны
жаңғыртулы шығырлы қондырғының түзгісі ретінде қарастырса болады.
Шынында да, буландырғыш жұмысқа қосылмай тұрғанда шығырдың
негізгі шығының һn+1 қажырынан һn қажырына дейін қыздырылуы Қ n
жаңғыртулы қыздырғышта шығыр алымынан 1-сызық бойынша келетін
будың әсерінен болады. Буландырғыш жұмыс істеп тұрғанда негізгі шықтың
қыздырылуы қажырдың сол диапазонында буландырғыштың шықтағышында
БШ және қыздырғышта Қ n жүреді. Мұнда алынатын будың жалпы мөлшері
өзгеріссіз қалады.
Шығыр қондырғысының жылулық үнемділігі де өзгеріссіз болады.
Буландырғыш қондырғының шығыр қондырғысының жылулық сұлбасына
бұлай қосылуы потенциал шығынсыз деп аталады. Шықтық шығыр
қондырғысының
жылулық
сұлбаларда
буландырғыштар
мен
буландырғыштардың шықтағыштары төменгі қысымды жаңғыртулық
қыздыру жүйесінде, демек негізгі шықты қыздыру сызығында деаэраторға
дейін орналасқан қыздырғыштардың арасында орналасады. Мұндай
жағдайлар үшін буландырғышта пайдаланылуы мүмкін ыстықтық құламасы
аралық алымдарға түсетін қаныққан будың ыстықтық айырмасынан аспайды.
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Әдетте бұл айырым 15 - 20°С-дан көп болмайды. Негізгі шықты
буландырғыш шықтағышынан тұрақты түрде өткізгенде оның шықтандыру
қабілеттілігі негізгі шықты қыздыру диапазонына байланысты анықталады,
ол неғұрлым көп болса, соғұрлым буландырғышта ыстықтық тегеурін аз
болады.
Буландырғыштағы қыздырытын будан алынатын жылу мөлшерін мына
түрде жазуға болады:
QБ  DК .С. hек''  hК .С.  Dур hек'  hК .С. ,
(10.1)









мұндағы DК .С . - буландырғыштың қоректік суының мөлшері, кг/с;
Dүр - буландырғыштың үрлеу суының мөлшері, кг/с;

hек'' , hек' , hкс - екіншілік будың, оның шығының және буландырғышқа
түсетін қоректік судың сәйкес қажырлары, кДж/кг.
Бұл жылу түгелдей буландырғыш шықтағышындағы шыққа беріліп,
оны һ б.ш.1-ден һ б.ш.2-ке дейін қыздырыды, демек:
QБ . Ш  GН . Ш . hБ . Ш .2  hБ . Ш .1.  ,

(10.2)
мұндағы GН .Ш . - буландырғыш шықтағышынан өтетін негізгі шықтың
мөлшері, кг/с.
(10.1) бойынша табылатын жылу мөлшері буландырғыштың жылу
өтудің мына теңдеуімен де табылуы мүмкін:

QБ  k Б t Б FБ ,

(10.3)
2

мұндағы k Б - буландырғыштағы жылу өту еселеуіші, Вт/(м ∙К);
t Б - буландырғыштағы ыстықтық тегеурін, К;
2
FБ - буландырғыштың жылыту бөлігінің беттік ауданы, м .
Буландырғыштағы ыстықтық тегеуріннің мәні жылытатын және
екіншілік будың қанығу ыстықтықтарының айырымына тең: ΔtБ=tжыл – tек.
Буландырғыш шықтағышының жылуөту теңдеуі мынандай түрде
болады:

QБ . Ш  k Б .Ш t Б .Ш . FБ .Ш . ,

(10.4)

мұндағы ыстықтық тегеуріннің мәні орташа логарифмдік болып
анықталады.
Жылытатын будың берілген көрсеткіштерінде, демек буландырғыш
қондырғыны жылулық сүлбеге қосу орны, буландырғыш шықтағышына
кірер алдындағы негізгі шықтың белгілі шығыны мен қажыры қабылданғанда
10.1 және 10.4 теңдеулерін біріктіре шешу қондырғының өнімділігін және
екіншілік будың көрсеткіштерін есептеп табуға мүмкіндік береді.
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Жоғарыда айтылған теңдеулердің біріктіріле шешілуінің көрнекті түрі
9.3-суретте келтірілген сызбақты есептеу болып табылады. Мұнда
буландырғыш ыстықтық тегеуріннің ΔtБ кез-келген алынатын мәніне,
буландырғыш пен буландырғыш шықтағышының жылуөту еселеуішінің
қабылданған мәндеріне, сонымен қатар қыздыру беттерінің аудандарына
сәйкес QБ және QБ.Ш. шамалары табылады. Q теңестігі пайда болатын ΔtБ мәні
буландырғыш қондырғысының жылулық тепе-теңдігіне сәйкес келеді. Бұл
жағдайда қондырғының өнімділігі (10.1) теңдеуі бойынша табылуы мүмкін.

10.3 сурет - Буландырғыштағы температуралық тегеурінді анықтауда
жылулық теңестік теңдеуін сызбақтық шешудің мысалы
Буландырғыш
пен
буландырғыш
шықтағышының
жылуөту
еселеуіштерінің мәндерін есептеу кезінде өндірістік тәжірибелердің
мәліметтері бойынша келесі шектегі түзетулер енгізіледі: kБ=2200 – 2500
Вт/(м2·К); kБ.Ш.=3000 – 3200 Вт/(м2·К).
Әдетте шығырлы қондырғының жылулық сұлбасысың жобалағанда
айналымдағы бу мен шықтың шығыны алдын ала белгілі болады және
буландырғыш қондырғыны қосатын орынды дұрыс таңдап, буландырғыш
пен буландырғыш шықтағышының қыздыру бетінің ауданын анықтау қажет.
Қондырғыны жаңғыртулық алымдарға қосқанда жылытатын будың
көрсеткіштері, сонымен қатар буландырғыш шықтағышына кірердегі негізгі
шықтың мөлшері мен ыстықтығы әртүрлі болады. Қондырғының өнімділігі
мен оның құрылысына кететін шығындар да әртүрлі болады. Қондырғының
ең тиімді жұмысы буландырғыштағы ыстықтық тегеуріні қосылатын суды
алуға ең аз шығындалатын тегеурінде болады, демек ΔtБ= (ΔtБ)тиім.
Ыстықтық тегеуріннің ең тиімді мәндерінде буландырғыштың FБ және
буландырғыш шықтағышының қыздыру беттерінің ауданы FБ.Ш. келесі
теңдеулермен анықталады:









 



FБ  DБ hек''  hКС .  p hек''  hК .С.. /k Б t Б  ;

(10.5)





FБ .Ш  GН .Ш .с р / k Б .Ш . ln h '  hБ.Ш .1 / hек'  hБ.Ш .1  DБ / GН .Ш .  hек''  hек' .
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(10.6)

Шықтағышты шығыр қондырғысының жылулық сүлбелерін талдау
барлық жағдайларда қажетті қоректік су мөлшерін төменгі қысымды
жаңғыртулық жүйеге қосылған буландырғыш қондырғылардан (бір немесе
екі) алуға болатынын көрсетеді. Буландырғыштарды К-200-130 құрамасының
жылулық сүлбесіне қосу 10.4-суретте көрсетілген.

1, 2 – бесінші және алтыншы шығырға сәйкес алынған бу; 3 – химиялық
жұмсартылған судың жеткізгіші; 4 – екіншілік бу; 5 – буландырғыштың
қоректік судың жолы; 6 – үрлеу; 7 – қыздырылған будан шықтануды әкету;
8 – тазартылған сұйықты әкету; 9 – тазартылған сұйықты деаэраторға әкету;
Д – деаэратор; Б1 және Б2 – буландырғыш; БШ1 және БШ2 – буландырғыштың
шықтағыштары; БҚС – буландырғыштың қорекі сорғысы; ТҚҚ – төмеңгі
қысымды қыздырғыш; ҚС – құрғату сорғылары; ҚС – құрғатқышты
салқындату.
10.4 сурет – К-200-130 блогының жылулық сұлбасына буландырғышты қосу
Құрамада екі буландырушы қондырғы бар, біріншісі – бесінші алымға,
екіншісі – алтыншы алымға қосылған. Б1 және Б2 буландырғыштарының
өздерінің қоректік суды жаңғыртулы қыздыру жүйесіне қосылған БШ1 және
БШ2 шықтағыштары бар. Буландырғыштардың жұмсартылған қоректік суы
алдын-ала 0,117 МПа қысымда деаэраторда деаэрацияланады.
Шығырлы қондырғыларды жылуландыру үшін тұтынушыларға жылу
беру кезінде шықтың негізгі ағынын енгізуге дейін желілік қыздырудағы
шығы үлкен емес және буландырғыштың екіншілік буының қажетті шықтану
мөлшерін қамтамасыз ете алмайды. Осындай шығырлы қондырғылардың
буландырғыш қондырғысының тиімді қосу орны болып, негізгі
шықтағыштың максималды мөлшері буландырғыш шықтағышы арқылы
өтеді. Сол уақытта ЖЭС үшін түтынушыларға жылу берумен қосылатын
судың мөлшері бу мен шықтың ішкі шығындарын толықтырылуына
қарағанда көбірек алуы мүмкін. Ол қыздыру жүйесінің желілік суын
буландырғыш қондырғыға қосқан кезде жетеді. Осындай қосу сүлбесінде
буландырғыштың қыздыру буы желілік қыздырғышқа бағытталатын будың
бір бөлігі болып табылады, ал будың екіншілік шықтануы желілік судың
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ағынының салқындатуымен пайда болады. 10.5 суреттегі сұлба көрсетілген
10.2 суреттегі сұлбадан ажыратылмайтындығын байқауға болады. Бірақта
желілік судың ағыны жаңғыртулық қыздырғыш жүйеде негізгі шықтың
шығынын жоғарлатады. Реттелген будың шығынын алу жаңғыртулық
қыздырғышта алынған будың мөлшерін аса жоғарлатады.

1 – қыздыру буын буландырғышқа әкелу жолы; 2 – екіншілік буды әкету
жолы; 3 – қоректік суды әкелу жолы; 4 – үрлеу; 5 – қыздыру буының шығын
әкету; 6, 8 – желілік суды БШ-ға әкелу және оны буландырғышты төмеңгі
реттелетін бу алымына қосқанда әкету; 7, 9 – бұл да буландырғышты
жоғарғы реттелетін бу алымына қосқанда; ЖҚ1 және ЖҚ2 – сәйкесінше
жоғарғы және төмеңгі желілік қыздырғыштар.
10.5 сурет – Буландырғыш қондырғыны жылуландыру шығырының
желілік суын қыздыру жүйесіне қосу сұлбасы
Бұл шартта өндірілген буландырғыштың қондырғысы алдын-ала
қарастырылған жаңғыртулық іріктеуге қосылған қондырғының өндірулігінен
аса жоғары болады. Сол кезде буландырғыштың және шықтағыш
буландырғышының аудан беті шықталған шығырлы қондырғыларда
қолдануымен салыстырғанда аса жоғары болады.
10.6 суретте беттік буландырғыштық түрі бар көпсатылы буландырғыш
қондырғы көрсетілген. Бірінші сатылы буландырғыштың қондырғысына
реттеп алынған шығырдың буы беріледі. Бірінші сатылы буландырғышта
түзілген екіншілік бу екінші сатылы буландырғышты қыздыру үшін
қолданылады; бұл сатының екіншілік буы үшінші сатылы буландырғышты
қыздыру үшін қолданылады және т.с.с. Әр сатының екіншілік буының бөлігі
қондырғының қорекі суын қыздыру үшін қолданылады. Буландырғыштың
соңғы сатысының екіншілік буы шықтағыш буландырғышқа түседі, мұнда
қоректік су қондырғысына ағынмен түсіп шықтанады (бұл ағынның алты
сатылы буландырғыш қондырғысына соңғы сатының екіншілік буын
шықтануы үшін толық жеткілікті, яғни қондырғы қоректік суда және алынған
екіншілік будан толығымен тұйықталады).
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1 – қыздыру буын әкелу жолы; 2 – қоректік суды әкелу жолы; 3 – қыздыру
буының шығын әкету жолы; 4 – үрлеу; 5 – екіншілік бу; 6 – тазартылған
суды әкету жолы; БШ1 және БШ6 – буландырғыш шықтағыштары; Б1 және Б6
– буландырғыштар.
10.6 сурет – Көпсатылы буландырғыш қондырғының сұлбасы
Бірінші сатылы қондырғы үшін берілген жылудың мөлшері (10.1)
арқылы анықталады. Екіншілік будың мөлшері бірінші сатыда 1 кг
қыздырылған будан түзіледі:
1  D1 / D қызд .

(10.7)

Екіншілік будың мөлшері екіншілік сатыдағы 1 кг біріншілік сатының
екіншілік буынан түзіледі:

2  1D2 / D1 .

(10.8)

мұндағы n-ші сатыда түзілген будың мөлшері:

 n   n 1Dn / D1 .

(10.9)

Шартты түрде әр сатының барлық екіншілік буы келесі сатылардың бу
қыздыру сапасы ретінде қолданылады, ал соңғы сатының екіншілік буы
шықтағышта шықтанады, жалпы қондырғының өндірулігі.
D = Dқызд∑αi .

(10.10)

Сүлбе бойынша жұмыс істейтін қондырғылар үшін 10.6. суретте
көрсетілген, буландырғыштың екіншілік буының бір бөлігі қорекі суды
қыздыру үшін қолданылады:
in

D = Dқызд

 i 
i 1

i  n 1


i 1

Di



j  i 1
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,

j n

j

(10.11)

мұндағы ΔDi – қоректі суды әкету үшін бөлек сатының екіншілік
буының мөлшері.
Әдетте жобалау кезінде қондырғының өндірулігі беріледі. Үрлеудің
мәні қабылданады (бу өндіруліктің 2 % аралығында). Әдетте бу қыздыру
көрсеткіштері де беріледі. Соңғы сатыдағы екіншілік будың көрсеткіштері
тұтынушыларға беріледі (бу түзілу қондырғылары үшін) немесе
шықтағыштың шықтану шарты бойынша анықталады.
Әр буландырғышта қабылданған шарттар ыстықтық тегеуірін сатылар
санының тегеуірін қосындысының және қысымның жоғалуын ескеруімен
анықталады. Әрі қарай екіншілік будың параметрлерін қоректік судың
қыздырылған жылулық балансын буға түскен мөлшерін анықтаймыз.
Буланудың шапшаң қайнауын шығыр қондырғысының жылулық
сүлбесіне қосылуы 10.7 суретте көрсетілген. Бу алудың жарты бөлігі
жаңғыртулық қыздырғышқа бағытталып, бастапқы су қыздырылатынын
негізгі буландырғыш қыздырғыш қондырғыға түседі.

Б1 және Б2 – жаңғыртулық қыздырғыштар; НҚ – негізгі қыздырғыш
қондырңысы; Б – буландырғыш-кеңейткіш; БШ – буландырғыш шықтағышы;
1 – шығыр алымдарынан бу әкелу; 2 – екіншілік буды әкету; 3 – бастапқы
суды әкелу; 4 – үрлеу; 5 – тазартылған суды әкету.
10.7 сурет – Лезде қайнау буландырғышын шығыр қондырғысының
жылулық сұлбасына қосу
Бастапқы қыздырылған су буландырғыш - кеңейткішке барады,
қысымы
қыздырылған судың қанығу қысымынан төмен болады.
Ыстықтықтардың айырмашылығы жартылай судың қайнауына әкеледі.
Түзілген бу буландырғыш – шықтағышына негізгі шықтық шығыр
қондырғысының шықтануы болған кезде жіберіледі.
Буландырғыш –
кеңейткіште буланбаған су үрлеу түрінде бөліктеп тасталынады, ал оның көп
бөлігі негізгі қыздырғышқа жеткізілген бастапқы сумен бірге түседі.
Буландырғыш – кеңейткіште екіншілік будың параметрлері жылу
мөлшерінің Qн.қ теңдігімен анықталып, негізгі қыздырғышқа беріледі және
буландырғыш шықтағышында негізгі шықтың берілетін жылу мөлшерімен
Qн.ш анықталады. Qн.қ және Qн.ш мәндері келесі өрнекпен есептелінеді:
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Qн.қ = Gц.в (h0 – hк) ,

(10.12)

мұндағы Gц.в – негізгі қыздырғыштан болған су шығыны, кг/с;
h0 , hк – негізгі қыздырғышқа кіргеннен кейінгі судың энтальпиясы,
кДж/кг.
Qн.ш = G н.ш.(hн.ш2 - h н.ш1) .
(10.13)
Gц.в мәні бастапқы ағын суының қосындысымен анықталып
қондырғыға түседі, Gбаст үрлеуді шегере отырып буландырғыш – кеңейткіште
буланбаған судың шығыны:
Gш = Gц.в – Dи(1+Р) ,

(10.14)

мұндағы Р - өндірулік қондырғының Dи бөлігін үрлеу.
Негізгі қыздырғышқа кіретін ағынның араласу теңдігімен табылады:
hк = (Gph'ек - Gбастhбаст)/Gц.в ,

(10.15)

мұндағы hбаст – бастапқы судың энтальпиясы, кДж/кг.
Лезде қайнау буландырғышы бар көпсатылы қондырғының қағидалық
сұлбасы 10.8. суретте көрсетілген.

1 – негізгі қыздырғыш қондырғы; 2- шықтағыш; 3 – тазартылған суды
жинағыш; 4 – буландыру құтысы; 5 – үрлеу салқындатқышы; 6 – тазартылған
суды әкету; 7 – бастапқы суды әкелу; 8, 9 – салқындататын суды әкелу және
әкету; 10 – үрлеу; 11 – қайтару.
10.8 сурет - Лезде қайнау буландырғыштары бар көпсатылы
қондырғының сұлбасы
Сүзгілеуден кейінгі бастапқы су шықтағышты және тазартылған
сұйықты салқындатып олардың қыздырылған буды түзетін жерде соңғы
сатыда қайнаған ирек түтігі бар камераға түседі. Қыздырылған су
деаэраторға барады, мұнда қайнау камерасында орнатылған ирек түтілі
шықтағышқа барып қайтадан деаэрацияланады. Соңғы камерадан су негізгі
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қыздырғышқа өтеді, мұнда негізгі шығырдан алынған бу t0 дейін
қыздырылады.
Қыздырылған су қондырғының бірінші сатысына өтіп, сөйтіп келесі
сатыларға өтіп оның булануы пайда болады. Ең соңғы сатыдан судың жарты
бөлігі үрлеу түрінде мөлдірлеткішке жіберіледі, ал қалған бөлігі айналу
контурына жіберіледі. Қайнау камерасында тұз қалдықтарының алдын-алу
үшін қыздырылған су контурындағы бастапқы суға болдырған кристалл
қосылады.
Шапшаң қайнаған көпсатылы қондырғыларда сатыға кіргендегі судың
энтальпиясы hс барлық сатылар үшін бірдей болып қабылданады:
Dи = (1-(1- hс/rорт)n) Gа.с ,

(10.16)

мұндағы n – сатылар саны;
rорт –сатылар бойынша бу түзілетін орташа жылулық, кДж/кг;
Gа.с – айналған судың шығыны, кг/с.
11. Суды декорбонизациялау
11.1 Әдісті қолдану
Декарбонизация – көміртегі оксидін (IV) жою, сутегі катиондау және
аниондау процестерінде ерекшеленеді. Әлсіз негізді анионитті фильтрлеудің
алдында міндетті түрде судағы көміртегі оксиді жойылуы керек, себебі суда
CO2 болған жағдайда аниониттің жұмыс алмасу сыйымдылығының бір
бөлігі жұтылуға жұмсалады. Дәстүрлі түрде судағы көмірқышқыл газынан
арылу үшін декарбонизатор пайдаланылады.
Декарбонизаторлар – ол әртүрлі су шашыратқыш аппараттармен
толтырылған, (көбінесе, имелі, мысалы; Рашиг, Палля сақиналары және т.б.).
Олар қалпақша деп аталады немесе толтырмасыз және су ағынына қарсы
ауамен үрленетін деп аталады.
Декарбонизатор сұлбасына байланысты сутегі катиондаудың бірінші
немесе екінші сатысынан кейін орнатылуы мүмкін немесе аниондаудың
бірінші (әлсіз негізді) сатысынан кейін орнатылады. Соңғы сұлба көбінесе,
шетелдік қондырғыларда қолданылады.
Эжекторлы аппараттар (вакумды,ағыншалы) кеңінен қолданылады.
Олардың жұмысы эжекторлық қондырғыларда жоғарғы жылдамдықтағы
ағындарды туғызуға негізделеді, оның ішінде ағынды вакуумдау-ауаны суға
сору және оны үрлеу арқылы жүреді. Аз өлшемдері бұл конструкциялық
жоғары өндірулікті газдардан жойылту әсерінен қамтамасыз етеді. Осы
жағдайда еркін CO2 қарастырылады.
Су дайындаудың кішкентай станцияларында және бастапқы судың
құрамында бикорбанат мөлшері аз болған жағдайды су дайындау сұлбасын
декарбонизаторсыз қолданылады [15].
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11.2 Есептеу параметрлері
Сутегі катиондаудан кейін көмірқышқыл газының суда ерітілген
концентрациясы, аналитикалық мәліметтер жоқ болған жағдайда мына
формуламен анықталады:
CO = (44 ‧ Жк + COбас 2) / 1000,
(11.1)
мұндағы CO2 – судағы декорбанизаторға баратын көмірқышқыл
газының концентрациясы, мг/л; Жк – сутегі катиондау процесінде бүлінетін
бастапқы судың корбанатты кермектілігі, ммоль/л; COбас – бастапқы суда
ерітілген көмірқышқыл газының бірқалыпты еркін концентрациясы, мг/л.
Бастапқы судың құрғақ қалдығының басқа шамаларында бос
көмірқышқыл газының концентрациясы мына формуламен анықталады:
CO2бас = CO2таб Gа.с ‧ а,
мг/л;

(11.2)

мұндағы CО2таб – номаграмма бойынша анықталатын концентрация,

а – түзету еселеуіші, ол қүрғақ қалдық шамасына байланысты
анықталады.
11.1 кесте - Түзетуші коэффициент, а
Құрғақ қалдық, мг/л
100
200
300

400

500

750

1000

Түзетуші коэффициент, а

0,94

0,92

0,87

0,83

1,05

1,0

0,96

Жоғарыда көрсетілген сұлбаларда тұзсыздандыру кезінде судан бос
көмір-қышқылын кетіру үшін арнайы аппараттар қолданылады, олар
декарбонизаторлар деп аталады.
Қазіргі уақытта суды тұзсыздандыру кезінде жоғарғы көздер көп
қолданады, оларды қабықшалы декарбонизаторлар деп атайды. Олар ағаш
кермелерінен
немесе
Рашиг
сақинасынан
жасалған.
Мұндай
декарбонизаторлар су ағысына қарсы және ауа ағынына қарсы арнайы
вентелятор көмегімен жұмыс істейді.
11.1 суретте ағаш кермеден жасалған декарбонизатор көрсетілген және
11-2 кестеде өлшемдері мен сипаттамалары көрсетілген.
11.1 суретте көрсетілген декарбонизатор болат цилиндрлік корпустан
жасалған кейбір бөліктерін ағаш кермелерімен толықтырып жасаған.
Бір қабырғаның тақташасымен екінші қабырғаның тақташасын
қалқандар арқылы бір-біріне жалғастырады.
Декарбонизацияланған су жоғарыдан жанындағы құбыр арқылы кірсе
және бір тиіс тарату плиталарымен жоғары саптамамен таратады. Ары қарай
жұқа қабықшамен төмен қалқанды тақталармен ағады, оларды жуып өтеді.
Жанындағы төменгі құбырмен үрлегіштен ауа жіберіледі, ол жоғары қарай
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суға қарсы бет алады. Осылай ауада көмірқышқылы болмағандықтан, сумен
жанасқанда көмірқышқыл судан шығып, диффузияланып ауаға келеді және
олар бірге құбырмен тарату плитасына және үлкен ортаның құбырынан өтіп,
атмосфераға жіберіледі.
11.2 кесте - Ағаш кермеден жасалған декарбонизатордың сипаттамасы
мен мөлшері
Көрсеткіштер
Декарбонизатордың ішкі диаметрінің
сипаттамасы
1000
1500
2000
Өлшемі, мм:
Dк
1198
1698
2228
h1
680
750
800
h2
762
892
1042
l1
120
120
180
l2
370
570
780
l3
480
500
530
l4
262
262
260
d1
80
100
150
d2
125
200
250
d3
25
25
25
d4
300
350
400
a×b
25×25×3
35×35×4
50×50×5
Өлшемдер, кг:
Металл
720
1075
1785
Ағаш
335
875
1445
Құрылым
1055
1950
3230
Жүктеме өлшемі, м
45
10
19
Өндірістік, м3/сағ
30-35
70-75
125
Декарбонизатордан өткен су резервуарға жабысады, ол үнемі
декарбонизатордың түбінде орнатылады. Түбіндегі сулы ағыс резервуардағы
декарбонизацияланған судағы ауаны тоқтатады.
Болат қабықтан жасалған декарбонизатордың ішкі беті коррозияға
қорғаныс болады (иониттік фильтрді қабаттан сақтайды).
Ағаш кермеден жасалған декарбонизатордың кемшілігі майысуға
келмейді.
Рашиг дөңгелегі жақсы саптама болып табылады. Рашиг дөңгелегімен
жасалған декарбонизаторлар кішкене ауданды қамтиды және биіктігінде
төмен. Олар көп тұрақты эффект дегазациясын қамтамасыз етеді.
Рашиг дөңгелегі тең биіктікпен және сыртқы диаметрмен жасалады
(ГОСТ-748-41 Рашиг дөңгелегі қышқылды тірек керамикалық). Біздің
өнеркәсіп керамикалық Рашиг дөңгелегін шығарады, өлшемдері 25×25×3
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биіктігі сыртқы диаметр қабырға қалыңдығы, 35×35×4, 50×50×5 мм және
үлкен өлшемдер.
Декарбонизаторларды жүктеу үшін 25×25×3 мм, өлшемді қолдануға
болады, суландырылған саптаманың жалпы кедергісі мұндай дөңгелекте
жағымсыз жағдайда аппарат жұмысы орталық вентилятордың орташа
қысымның кәдімгі типінен өсіп келе жатқан тегеурін өлшемінен аспауы
қажет.
Декарбонизатордың биіктігін қысқартқан кезде ұсақ өлшемді
дөңгелекті қолданады, себебі көлем бірлігінде саптаманың дөңгелек беті
үлкен.
Оның қалай өзгеретіні өлшемдерге байланысты 11.3 кестеде
көрсетілген, онда керамикалық 3 дөңгелектің сипаттамасы келтірілген,
отындық өнеркәсіптен шығады.
11.2 - суретте көрсетілген декрбонизатор сүлбесі, Рашиг дөңгелегімен
жүктелген. Декарбонизатор Харьков бөлімшесінің жылуэнерго жобасы
бойынша жасалған. Негізгі өлшемдері және мінездемелері 11.4 кестеде
көрсетілген [15].
Жер асты суларын тұзсыздандырғанда, әдетте ерітілмеген оттегін
қолданады, себебі су аэрация кезінде декарбонизаторда толық қанықпаған
оттегімен және оның коррозиялық қабілеттілігі өспей жатып вакууымдық
дегазаторды қолдануды ұсынады.
11.3 кесте - Рашиг сақинасінің сипаттамасы
Сақина өлшем,і
Сақина саны, 1 м3
Керменің
мм
бассыздық жүктеме
беті, м2/м3
25×25×3
35×35×4
50×50×5

53200
20200
6000

204
140
87,5

Сақина өлшемі,
кг/м3
532
505
530

Вакуумдық
газсыздандыру
жұмысы
келесідей
болады.
Газсыздандырылған су газсыздандырудың жоғарғы бөлігіне түседі 11.4суретте көрсетілген және осы немесе басқа құрылғының көмегімен
аппараттың барлық аудан қимасына шашыратылады.
Соңында ішіне кермені жүктейді, Рашиг дөңгелегін, ағаш кермені
немесе басқа конструкцияны газсыздандырылған су төменгі қабық сияқты
ағады.
Газсыздандыру қабатынан құбыр қондырғыға жүргізіледі, ол ішкі
вакуумдық аппаратты түзеді. Ол үшін ваккумдық насостар, су өткізгіш
немесе бу өткізгіш эжекторлар қолданады.
Қайнап жатқан сұйықтағы газдар ерітіндісі нөлге дейін төмендейді, сол
себепті судың қайнау нүктесінде жасалған вакуум жақын болған сайын,
сонша газсыздандыру эффектісі жоғары болуы мүмкін.
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1 — көмірқышқылсыздандыруға жіберілетін су; 2 — желдеткіштен түсетін
ауа; 3 — көмірқышқылсыздандырылған су; 4 —дренажға түсірме.
11.1сурет - Ағаш кермеден жасалған көмірқышқылсыздандырғыш
қондырғысының сұлбасы

1 — ауа және көмір қышқылы; 2 — судың жолы; 3 — желдеткіштен түсетін
ауа; 4 — көмірқышқылсыздандырылған су; 5 — дренажға түсірме.
11.2 - сурет - Рашиг сақиналары бар көмірқышқылсыздандырғыш
қондырғысының сұлбасы

1 — сумен қамтығыш; 2 — төменгі жағының диаметрі 3 мм болатын
180 саңылаулары бар таратушы тарелка; 3 — газдарды соруға арналған
түтікше; 4 — газсыздандырылған су шығатын жер; 5 — су өлшегіш әйнек
үшін түтікше; 6 — талдайтын тор.
11.4 сурет - Вакуумдық газсыздандыру қондырғысының сұлбасы
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Дегазатордағы вакуум газдалған судың қайнау нүктесіне сай болуы
керек немесе жақын болу керек. Қайнап жатқан сұйықтағы газдар ерітіндісі
нөлге дейін төмендейді, сол себепті судың қайнау нүктесінде жасалған
вакуум жақын болған сайын, сонша газсыздандыру эффектісі жоғары болуы
мүмкін. Газсыздандыруда вакуум өлшемінен қарсылықсыз резервке ағады,
газсыздандыру резервуардан биік жерде орналасады, себебі шығар
өткізгіштегі су бағанасының қысымы газсыздандырудағы вакуум өлшемінен
аспауы керек. Бұл биіктікті қысқарту кезінде насос көмегімен
газсыздандырудан суды сорып алуы мүмкін.
11.4 кесте -25х25х3 мм мөлшерлі Рашиг сақиналары
декарбонизаторлардың негізгі мөлшерлері мен сипаттамасы
Көрсеткіш

бар

Декарбонизатордың ішкі диаметрі Dішкі, мм

Өлшемі мм:
h1
h2
h3
d1
d2
d1
a×b
Құрылым салмақ кг.....
Жүктемелік салмақ м...
Өндірістік м3/сағ............

1500

2010

450
250
200
150
200
300
300*300
2400
8
100

400
250
250
200
300
400
400*400
4400
13
200

12 ТЭС, АЭС және ӨК-ғы қалдық сулардың залалсыздандыру
технологиясы
12.1 Жалпы мағлұматтар
ЖЭС-тың жұмыс істеуі табиғи суды пайдаланумен және сұйық
қалдықтардың түзілуімен қатар жүреді, бұл қалдық сулардың бір бөлігі қайта
өңдеуден кейін қайтадан циклге жіберіледі, бірақ пайдаланылатын судың
негізгі бөлігі қалдық түрінде шығарылады. Қалдық суларға мыналар жатады:
- салқындату жүйелерінің қалдық сулары;
- судайындау
және
шықтазалау
қондырғыларының
лай,
регенерациялық және жуатын сулары;
- сұйықкүлшығару (СКШ) жүйесінің қалдық сулары;
- мұнай заттарымен ластанған сулар;
- станцияның жабдықтарын химиялық тазалағаннан және оны консервациялағаннан кейінгі пайдаланылған ерітінділер;
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- мазут жағатын ЖЭС-тың ағындықты қыздыру беттерін жуатын
сулар;
- жайды гидравликалық тазалаудан кейінгі сулар;
- энергообъектінің аймағындағы жауын-шашын және еріген сулар;
- су төмендету жүйелеріндегі қалдық сулар.
Аталған қалдық сулардың құрамы мен мөлшері әртүрлі. Олар ЖЭС-тың
негізгі жабдықтарының түрі мен қуатына, пайдаланылатын отын түріне,
бастапқы судың сапасына, судайындау тәсіліне, жұмыс істеу мүлтіксіздігіне
және т.б. байланысты. Өзендер мен суаттарға түскен қалдық су қоспалары
судағы тұз құрамын, оттегі мөлшірін, рН көрсеткішін, температураны, ҚДҚ
(қатты дисперсті қоспалар) мөлшерін және т.б. көрсеткіштерін өзгертіп
жіберуі мүмкін, бұл суаттардың өздігінен тазалануын қиындатады және
судағы өсімдіктер мен жәндіктердің тіршілігіне әсер етеді.
Қалдық сулардың табиғи жер үсті суларының сапасына тигізетін әсерін
төмендету мақсатында суаттың бақылауға алынған ерітіндісінде зиянды
заттардың шектік мүмкін концентрациясының шамадан аспау шартына
сүйеніп, қалдық сулардың әрбір шығарылуына зиянды заттардың мүмкін
жіберілетін шегі белгіленген.
12.1 кесте - Зиянды химиялық заттардың ШМК-ның қосымша
нормативтері
Көрсеткіш
ШМК
Көрсеткіш
ШМК
Бензол
0,01 Беттік-белсенді
заттар,
0,5
аниондыбелсенділер
Ванадий
0,1
Сутегі пероксиды
0,1
Каптакс
5,0
Пиперидин
0,06
Метанол
3,0
Күкіртсутек
0,003
Метилмеркаптан 0,0002 Күкірткөміртек
1,0
Молибден
0,25 Толуол
0,5
Морфолин
0,04 Фреон 12
10,0
Натрий
200
Фреон 253
0,1
Нитриты
3,0
Төртхлорлы көміртек
0,006
Ауыз судың ШМК-сы суға геохимиялық процестердің әсерінен,
сонымен қатар суды өңдеу процесі және адамның өндірістік-шаруашылығы
кезінде сумен қамдау көздеріне түсетін жүздеген зиянды химиялық заттар
санитарлық ережелер және нормативтер (СанЕжәнеН - 2.1.4.559-96) бойынша
белгіленген.
12.1-кестеге
қосымша
12.1
кестеде
энергетикалық
қондырғылардың қалдық суларында бар болуы мүмкін зиянды заттардың
ШМК-сы келтірілген.
Балықшаруашылық маңызы бар суаттар үшін келтірілген мәндер
қаталырақ болуы мүмкін, мысалы мұндай суаттар үшін мұнай заттарының
ШМК-сы 0,05 мг/дм3-ке тең болуы керек.
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ЖЭС-тың қалдық суларының келтірілген түрлерін екі топқа бөлуге
болады. Бірінші топқа не үлкен көлемімен, не су объектілерінің сапасына
әсер ететін зиянды заттардың жоғары концентрациясымен сипатталатын
ЖСЖ, СДҚ, СКШ-ның қалдық сулары жатады. Сондықтан бұл қалдық сулар
міндетті түрде бақылауға алынады (12.2-кесте).
ЖЭС-тан шығарылатын қалдық сулардың қалған алты түрін тазалаудан
кейін ЖЭС аумағында немесе келісім бойынша басқа кәсіпорындарда қайта
пайдалану керек, сонымен қатар оларды жерасты қабатына жіберуге де
болады.
ЖЭС-те суды пайдалану үнемділігі үшін, қалдық суларды шығаруды
шектеу және барлық су объектілерін ластанудан, тұзданудан, кеуіп кетуден
сақтау мақсатында 1998 жылы қалдық суларды шығару, қатты қалдықтарды
сақтау және шығару үшін заңды түрде салық төлеу енгізілді.
12.2 кесте
көрсеткіштері
Көрсеткіш

-

ЖЭС-тың

Ілініп тұрған заттар
Сутектік көрсеткіш рН
Оттегіні биологиялық тұтыну
Тұз мөлшері
Хлоридтар1
Сульфаттар
Мұнай заттары
Кальций
Темір1
Алюминий1
Мыс
1

бақыланатын

қалдық

су

Қалдық су шығатын жүйе
ЖСЖ
СДҚ
градирняларымен
бірге
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

сапасының
СКШ

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Қолданылатын реагентке байланысты бақыланады

12.2 Салқындату жүйелерінің қалдық сулары
Шығыр шықтағышынан, газ, ауа, май салқындатқышынан және т.б.
табиғи көздердің суын ешқандай химиялық, механикалық қоспалармен
ластамай, оны тек қыздыратын жылуалмастырғыш құралдарынан
шығарылатын тура ағынды салқындату жүйелерінің қалдық суларын
тазаламауға болады. Мұндай жүйелерден шығарылатын сулардың
температурасы су көзінің температурасынан әдетте 8-10 0С-ға жоғары болып,
су көзінің жылулық ластануына әкеледі.Қыздырылған суды шығаруды
есептеген кезде ішуге арналған және мәдени мақсаттағы су объектілерінің
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жаздық есептеулік мәні 3 0С-дан, ал қыстық есептеулік мәні 5 0С-дан аспауы
керектігін ескеру қажет.
Су температурасының қажетті деңгейін қамтамасыз ету үшін:
- тереңдік су алулар және беттік су шығарулар;
- әкету арналарының акваториялары үстіндегі шашыратқыш
қондырғылар;
- қысқы кезеңде шықтағышты салқындату еселігін көбейту;
- ілестіргіш сушығарулар қолданылады.
Градирнялары бар ЖСЖ-де үрленетін сулар тек қыздырылған емес,
сонымен қатар жоғары тұз мөлшерімен сипатталады. Мұндай жүйелердегі
шоғырлану еселеуіші:
Кк = 1 + Qбул / Qүрлеу + Qәк ,

(12.1)

мұндағы Qбул, Qүрлеу, Qәк – буланатын судың, үрлеу суының және
тамшылық әкетілетін судың сәйкес мөлшерлері.
(12.1)-ге сүйенсек, үрлеу және тамшылық әкету шамасын кеміту Кк нің және салқындату жүйелеріндегі тұз мөлшерінің көбеюіне әкеледі (12.1
кесте). Аз минералданған қосылатын суларды пайдаланған ЖСЖ-нің үрлеу
сулары ЖЭС-тың басқа су пайдаланатын жүйелеріне керек болуы мүмкін.

1 – градирня; 2 – шықтағыш; 3 – мөлдірлеткіш қондырңысы; 4 - мөлдірлеткіш
сүзгі; 5 – Na-катионитті сүзгі; 6 – 8 – ысырмалар.
12.1 сурет - Жылумен қамдаудың жабық жүйесі бар ЖЭС-тегі ЖСЖ мен
СДҚ –ның қиыстырылған жұмысының сұлбасы
Осыған қарай, ЖСЖ-ның үрлеу суын, егер бастапқы судағы тұз
мөлшері 500 мг/дм3 – ден аз болғанда градирнялардағы шоғырлану еселеуіші
1,5-тен аспайтын болса, ал бастапқы судағы тұз мөлшері 500 мг/дм3 – ден көп
болғанда 1,2-тен аспайтын болса,
нормативті құжаттармен СДҚ-да
пайдалануға жіберу ұсынылады.
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ЖЭС-тың ЖСЖ мен СДҚ қиыстырылған жұмысы ретінде жылумен
қамдаудың жабық жүйесі үшін үлкен көлемде толықтыратын су дайындауға
есептелген 12.1-суреттегі сүлбені келтіруге болады. Сүлбе бойынша, мысалы
ең үлкен қыстық жүктеме тәртібінде жылулық жүйені толықтырудың (ЖЖТ)
максимал мәні ЖСЖ-ны максимал үрлеуді және шоғырлану еселеуішінің
төмендеуін көрсетеді (6-ысырма жабық, 7,8-ысырмалар ашық). Жаз кезінде,
жылулық жүйені толықтыру үшін су шығыны азайғанда СДҚ ЖЖТ бос
қуаты ЖСЖ-нің толықтыратын суының бір бөлігін жұмсартуға қолданылады
(6-ысырма ашық), бұл салқындату жүйесінің су-химиялық режимінің бұзылу
қауіпін төмендетеді.
12.3 Судайындау қондырғыларының қалдық сулары
СДҚ-ның жұмыс істеуі үлкен көлемде ізбесті, коагулянтты,
реагенттерді (H2SO4, NaOH, NaCl) пайдаланумен байланысты. Алдын ала
тазалау суларында әртүрлі құрамдағы қалдықтар болады. Регенерациялайтын
заттардың негізгі бөлігі регенерацияның қалдық суларына өтеді және табиғи
су объектілерін ластаудың мүмкін көзі болып табылады (12.3 кесте). СДҚ
суларының сандық сипаттамалары тәсілдемелік есептеулерде анықталады.
12.3 кесте - Ионитті СДҚ-ның
сипаттамалары
Су өңдеу сұлбасы
Жалпы
кермектік,
мг-экв/дм3
Nа-катиондау
58 – 160
«Аштық» регенерациясы
40 – 64
бар Н-катиондау
«Тізбектеу» сұлбасы мен 15,6 – 19,0
химиялық тұзсыздандыру

негізгі тұзды қалдықтарының
Концентрация, г/дм3
Тұз
Хлорид- Сульфатмөлшері
тер
тар
9,9 – 14,6 6,0 – 8,1 Бастапқы
3,3 – 4,7 Бастапқы 1,75 – 3,0
3,2 – 4,5

0,1 – 0,4

1,8 – 2,2

Мұндай ластанған суларды шығару тұзсыздандыру қондырғыларының
(8.2 сурет) қышқылды және сілтілі қалдықтарының өзара бейтарапталғаннан
кейін де тек табиғи суат зиянды химиялық заттарды олардың мәні ШМК-ға
жеткенге дейін араластыра алатын қасиеті бар болса ғана рұқсат етіледі.
СДҚ-ның экономикалық және экологиялық сұлбалары қазіргі кезде
келесі бағытта жетілдірілуде:
1) СДҚ-да қарсы ағынды сұлбалары қолдану.
2) Мембраналық технологияны пайдалану.
3) Технологиялық сұлбалардің әр түрлі түйіндерінің өзара ішкі
байланысын өзгерту және өз мұқтажына кететін реагенттер мен су шығынын
төмендетуге болатын жабдықтарды қолдану, қалдық сулардан құнды
құраушыларды алып қалу, демек аз қалдықты СДҚ сұлбасын жасау.
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Дәстүрлі технологиялық сұлбалардын ішкі өзара байланыстарының
өзгіру мысалы ретінде қалдық суларды ішінара пайдаға асыруы бар Naкатиондаудың қағидалық сұлбасын қарастырайық (12.3 сурет). Бастапқы су
Na-катионитті сүзгіде жұмсартылады, газсызданады және жылулық торапты
толықтыруға жіберіледі.
Сүзгілерді жуатын су 6 – күбіде жиналады да, 7 – сүзгіде мөлдірленіп,
8 – күбіге жіберіледі, бұл күбі сүзгілерді жуатын сулардың аз минералды
бөлігін жинау үшін де қолданылады. 8 – күбіден су жұмыстық сүзгілерді
қопсытуға жіберіледі, ал артық мөлшері бастапқы сумен араласады. 10 –
регенерациялық қалдық сулардың негізгі бөлігі 11 – кристалдандыру
күбісіне жиналады да, Ca2+ және Mg2+ иондарының концентрацияларын
азайту үшін содалы – ізбестеу арқылы өңдеуге ұшырайды.

1 – Н –катионитті сүзгі; 2 – анионитті сүзгі; 3 – ізбес сүтін араластырғыш; 4,7
– айдайтын сорғылар; 5 – мөлшерлегіш сорғы; 6 – регенерациялық суларды
жинауға арналған аралық күбі; 8 – бейтараптаушы күбі; 9 – араластыру және
шығару сорғысы; 10 – салқындататын немесе табиғи су
12.2-сурет Тұзсыздандыру қондырғыларының қалдық суларың
бейтараптау сұлбасы

1 – бастапқы қалдық суды өндеу жолы; 2, 3 – натрий - катионитті сүзгілер;
4– газсыздандырғыш; 5 – жылу торабына жіберілетін жұмсартылған судың
жолы; 6, 8 – күбілер; 7, 13 – мөлдірлеткіш сүзгілер; 9 – сүзгілерді жуудан кеін
шыққан сулар; 10, 18 – сүзгілерді регенерациялаудан кейін шыққан қалдық
сулар; 11 – кристаллдандырушы; 12 – мөлдірленген ерітіндінің жіберілетін
жолы; 14 – регенерациялық ерітіндіні қосу жолы; 15 – тұнба; 16 – вакуумды
сүзгі; 17 – тузсыздандырылған суды жіберу жолы; 19 – канализацияға
шығару жолы; 20 – мөлдірленген қалдық сулар.
12.3 сурет - Қалдық суларды ішінара пайдаға асыруы бар Na – катиондаудың
қағидалық сұлбасы
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Мөлдірленген ерітінді механикалық сүзгіден өтіп, NaСІ қосылып,
катионитті сүзгілерді регенерациялауға қайта пайдаланылады. 15 – қалдық
зат кристаллизатордан вакуум-сүзгіге залалсыздандыруға жіберіліп, одан
кейін пайдаланылады. Келтірілген сұлбаны енгізу минералды тұздарды
арнамаға шығаруды 60% - ға азайтты. Қарастырылған технологияның
кемшілігіне оның күрделілігін, қосымша реагенттер мен жабдықтарды
пайдалану қажеттігін жатқызуға болады.
12.4 Сұйық қожшығару жүйелерінің сулары
Қатты отын жағатын ЖЭС-та күл мен қож әдетте су арқылы күл
төгіндісіне шығарылады. Күл мен қожды тасуға кеткен су шығыны 15 – 40
м3/т құрайды. Қоспаның еруіне байланысты тасымалдайтын су текше
дециметрде бірнеше миллиграм концентрацияға дейін қанығады, оның рН
көрсеткіші күштіқышқылдыдан күшті негіздіге дейін өзгеруі мүмкін. СКШ
жүйелерінің суларының ластану құрамы мен деңгейі химиялық
бақылаулардың іс жүзіндегі мәліметтері негізінде алынуы керек. Тұздық
тепе-теңдікті ұстап тұру үшін және құбырларда, сорғыларда, мөлдірленген су
жолдарында қарқынды тұнба түзілуінің алдын алу мақсатында айналма
судың бір бөлігі суаттарға шығарылып, жаңа сумен ауыстырылады. Бірақ,
СКШ жүйесінің қалдық суларында мышьяк, ванадий, фтор т.б. уытты
түзгілер болуы мүмкін, сондықтан қазіргі кездегі жіктеу бойынша олар
уытты қалдық суларға жатады. Осыған байланысты жаңа және қайта
құрылған ЖЭС-тың айналмалы жүйелері айналма суды ЖЭС-тың өндірістік
мұқтажына пайдалана алатын және оларды қайтадан СКШ жүйесіне жібере
алатын ағынсыз болуы керек. СКШ-ның үрлеусіз айналмалы жүйелерін
құрастырғанда оларға жауын-шашын суларының, градирнялардың үрлеу
суларының, СДҚ-ның минералды қалдық суларының араласып кетуін
болдырмау керек. Су теңестігінің жетіспеуі кезінде СКШ жүйесіне
мөлдірлеткіштердің үрлеу суын және жабдықтарды химиялық тазалау
қалдық суларын жіберуге болады.
СКШ айналма жүйесін пайдалану – қоршаған ортаның ластану
мәселесінің жалғыз шешімі емес. Бірқатар шет елдерде күл мен қожды
құрғақ түрде шығарып, оларды механикалық берік және химиялық инертті
түйіршіктерге айналдыру тәсілі қолданылады.
12.5 Мазут шаруашылығы және қазан-шығырлы цехтің мұнай
заттарымен ластанған қалдық сулар
Мазут шаруашылығы, қазан-шығырлы цех пен электротехникалық
қондырғылардың май жүйесі, гараждар мұнай заттарының ЖЭС-тың қалдық
суларына түсуінің көздері болып табылады. Әдетте мұндай сулардың
құрамында мазут, жағар майлар, оқшаулағыш майлар, қосынды
концентрациясы 30-дан 200 мг/дм3-ге дейін бензин (орташа есептік мәні 100
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мг/дм3) болады, ал олардың мөлшері пайдаланылатын отынның түріне және
ЖЭС-тың белгіленген қуатына байланысты сағатына ондаған текше метрге
дейін жетеді.
Толық тазаланбаған мұнай заттары бар қалдық сулар суаттарға
жіберілгенде су бетінде қабыршық түзеді де, газдандыруды нашарлатады, ал
ауыр мұнай заттары су түбіне тұнып, су өсімдіктері мен жәндіктеріне кері
әсерін тигізеді. Сондықтан, мұнай заттары әлсіз тотығатын болғандықтан
оларға өте қатал ШМК белгіленген. Әрекет етуші нормативтерге
байланысты.

1 – мазуттанған және майланған сулар құбыры; 2 – қабылдайтын тұндыру
күбісі; 3 – мұнайұстағыш; 4 – аралық қойма; 5 – суды ауамен қанықтыратын
ілестіргіш; 6 – сорғы; 7 – тегеурінді күбі; 8 – сұйықты ажыратқыш қондырғы;
9 – аралық қойма; 10 – коагулянт ұяшығы; 11 – коагулянтты айдауға
арналған сорғы; 12 – коагулянттың мөлдірлеткіш сүзгісі; 13 – коагулянтты
өлшегіш күбі; 14 – коагулянтты мөлшерлегіш сорғы; 15 – сүзгіге су жіберетін
сорғы; 16 – екі қабатты мөлдірлеткіш сүзгі; 17 – көмір толтырылған сүзгі;
18 – тазаланған су резервуары; 19 – тазаланған су сорғысы; 20 – тұнба
жинауға арналған ыдыс; 21 – ұсталынған мұнай өнімдерін жинауға арналған
ыдыс; 22 - ұсталынған мұнай өнімдерін жағуға жіберітін сорғы; 23 – тұнбаны
жинағыштарға жіберетін сорғы; 24 – тазаланған суды қайтадан пайдалануға
жіберетін құбыр; 25 – сүзгілерді жуатын суларды жинағыш құбыр; 26 – сүзгі
жадығатын жуатын құбыр.
12.4-сурет - Мұнай заттарымен ластанған суларды тазалау сұлбасы
ЖЭС-тың мұнай заттары бар қалдық сулары тазаланып, СДҚ мен ЖСЖ
және басқа да жүйелердің бастапқы суы ретінде қайта пайдаланылуы керек,
ал ұсталынған мұнай заттары – қазандарда жағылуы керек.
Суды мұнай заттарынан тазалау мұнай заттарының қалдық мөлшерінің
0,5 – 1,0 мг/дм3 деңгейін қамтамасыз ететін кешенді біріктірілген әдістермен
жүргізіледі.
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12.6 Мұнай заттарымен ластанған қалдық сулар
Мұнай заттарынан тазалаудың кешенді сүлбесінің көптеген
құраушыларының ішінен мұнайұстағыштар мен сұйықты ажыратқыштардың
жұмыс істеу қағидасы бұрындары қарастырылмаған болатын. Мұнайұстағыш
(12.5-сурет) негізінде су мен мұнай заттарының әр түрлі тығыздықтарына
негізделген тұндыру қағидасы жатыр. Қалдық су қабылдау құтысына
жіберіледі, жартылай батырылған қалқалар астынан өтіп, тұндыру құтысына
барады, мұнда эмульсиялардың ажырау әрекеті жүреді. Тазаланған су екінші
жартылай батырылған қалқалар арқылы өтіп, мұнайұстағыштан
шығарылады, ал су бетіне қалқып шыққан мұнай заттары қабыршақ түзеді де
арнайы қозғалмалы құрылғы арқылы мұнайжинағыш саңылаулы құбырларға
жіберіледі.Тұндыру кезінде мұнай заттарының тамшыларының қалқып
шығуы баяу өтеді – шамамен секундына миллиметр үлесі жылдамдықпен.

1 – қалдық су; 2 – қабылдағыш құты; 3 – тұну аймағы; 4 – тазаланған судын
жолы; 5 – жартылай батырылған тік қалқалар; 6 – мұнайжинағыш саңылаулы
құбырлар; 7 – қалқып шыққан мұнай заттарының қабыршағы.
12.5 сурет - Мұнайұстағыштың сұлбасы

1 – судын кірісі; 2 – қабылдағыш ыдыс; 3 – соратын құбыр; 4 – ауа жіберу
құбыры; 5 – сорғы; 6 – сұйықты ажырату құтысы; 7 – көпіршік жинағыштар;
8 – тазаланған суды әкету; 9 – тегеурінді ыдыс.
12.6 сурет - Тегеурінді сұйықты ажырату қондырғысының сұлбасы
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Сұйықты ажырату арқылы суды тазалау мұнай заттары мен өңделетін
суды алдын ала қанықтырған ауа көбіршіктерінің кешенін құрауға және
тегеурінді сұйықты ажырату қағидасын іске асыруға негізделген. Бұл
жағдайда кешеннің қалқып шығу жылдамдығы майдың қалқып шығу
жылдамдығынан екі-үш есе жоғары болады.
Сұйықты тегеурінді ажырату кезінде (12.6-сурет) ауа 0,5 МПа артық
қысымда суда ериді, ол үшін сорғы алдындағы құбырға беріледі (әдетте
ілестіргіш арқылы), содан соң су-ауа қоспасы 8 – 10 мин аралығында арнайы
тегеурінді ыдыста болып, одан сұйық ажыратқышқа жіберіледі. Сұйық
ажыратқышта қысым төмендейді, ауа көпіршіктері пайда болады және су мен
қоспалардың ажырау процесі жүреді. ЖЭС-та көпқұтылы жатық және
радикалды сұйық ажыратқыштар қолданылады, оларға тазалаудың
тиімділігін жоғарылату үшін коагулянт ерітінділері енгізіледі.
12.7 Химиялық ластанған қалдық суларын залалсыздандыру
Қазандарды және басқа да жылуэнергетикалық жабдықтарды
химиялық тазалау бейорганикалық (тұз, күкірт) және органикалық (лимон,
щавель, фталь және т.б.) қышқылдардың көмегімен жүзеге асырылады,
олардың құрамында 1 – 50 г/дм 3 концентрацияда қолданылатын әр түрлі
ингибиторлар, сонымен қатар комплексондар (трилон Б және т.б.),
комплексондар және беттік-белсенді заттарды (октадециламин және т.б.)
пайдалануға негізделген композиялар болады.
Жабдықтарды пассивациялау мен консервациялау кезінде аммиак,
гидразин, октадециламин, трилон Б қолданылуы мүмкін. Жұмыс істеп болған
ерітінділердің құрамында негізгі заттардан басқа тұздар, темір, мыс, мырыш
оксидтері, кальций, магний иондары, т.б. құраушылар болады.

1 – жұмыс істеп болған ерітінділерді шығару жолы; 2 – бейтараптаушы күбі;
3 – қайтару сорғылары; 4 – сығылған ауа беру жолы; 5 – араластырғыш
қондырғы; 6 – тотықтырғышты беру сорғысы; 7 – реагенттерді енгізу жолы;
8 – айдау сорғысы; 9 – залалсызданған және бейтарапталған судын шығару
жолы; 10 – жұмыс істеп болған суларды жинау күбісі.
12.7-сурет Жабдықтарды химиялық тазалаудың суларын бейтараптау мен
залалсыздандырудың қағидалық сұлбасы
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.
Бұдан көретініміз, шығарылып тасталатын ерітінділердің құрамы
айтарлықтай күрделі, олардың құрамында зиянды химиялық заттар бар,
сондықтан оларды табиғи суаттарға ағызуға болмайды.
Мұндай
суларды
тазалау
тәсілдемесі
олардың
реагентті
бейтарапталуын,
тотықтырғышты, тотықтар мен ауыр металдардың
сутектотықтарын тұндыруға арналған бассейн-тұндырғышты (12.7-сурет)
қолдануды қарастырады. Қалдық суларды залалсыздандыру қалдық
органикалық қосылыстарды биохимиялық бұзумен аяқталады.
Соңғы жылдары жылуэнергетикалық жабдықтарды химиялық тазалау
мен консервациялауда химиялық реагенттерден бас тартып, тазалау мен
пассивациялаудың бусулыоттек әдісін қолдану іске асырылуда.
12.8 Мазутты қазандардың жаңғыртулық ауақыздырғыштарының
жуатын сулары
Қазандарда күкіртті мазуттарды жаққанда кейінгі қыздыру беттерінде
құрамында ванадий, темір, никель және мыс сульфаттары бар күл тұрып
қалады. Жаңғыртулық ауақыздырғыштарды (ЖАҚ) жуу кезінде бұл
қосылыстар ерітіндіге өтеді, ерітінді құрамында 0,5 ℅ концентрациялы бос
күкірт қышқылы болады. ЖАҚ-тың жуу суларын бейтараптау және
құрамында ванадий бар қалдықтарды шығару үшін тәсілдеме жасалған, оның
сүлбесі мен жабдықтары 12.8-суретте келтірілген. 6 – бейтараптау күбісінде
жиналған сулар тізбектей екісатылы бейтарапталуға ұшырайды.

1 – тазаланған жуатын суларды жинайтын күбі; 2,7 – сорғылар; 3 – ЖАҚ
немесе қазанның ағындық қыздыру беттері; 4 – жуатын суларды жинайтын
жерасты күбі; 5 – батырылған сорғы; 6 – бейтараптаушы күбі; 8 – сүзгісыққы; 9 – тұнбаны жинаушы шанақ қондырғы; 10 – қалдық салынған қап;
11 – тасығыш; 12 – қатың аузын тігетін машина.
12.8-сурет ЖАҚ-тың жуатын суларын залалсыздандыру сұлбасы
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Жуу суларын бейтараптаудың бірінші сатысында рН═4,5 – 5,5 болатын
сілтілер қолданылады. рН-тың бұл мәндерінде ванадий бесвалентті тотық
түрінде және үшвалентті темірдің сутектотығы тұнбаға түседі, ал мыс және
никель иондары ерітіндіде қалады. V2O5 тұнбасы бар ерітінді сорғы-сыққыда
сүзіледі. Сүзілген ерітінді бейтараптаудың екінші сатысынан өтуі үшін
қайтадан бейтараптау күбісіне келеді, ал залалсызданған тұнба 8 – сүзгіден
тұнбаны жинаушы шанаққа түседі, одан кейін тасығыштағы қапқа, сосын
қаптың аузы тігіліп, құнды ванадий шикізатын алу үшін металлургиялық
зауыттарға жіберіледі. Бірінші сатыда Ca(OH)2 дәстүрлі бейтараптау затын
қолдану аз мөлшерде болатын ванадий тұнбасының CaSO4 ∙ 2H2O гипсімен
ластануына әкелер еді, бұл металлургиялық өндірістерде қалдықтарды қайта
өңдеу кезінде ванадийді бөлуді қиындатар еді.
Бейтараптаудың екінші сатысында күбіге ізбес сүтін қосады және рН
мәнін 9,5 – 10-ға дейін көтереді. Бейтараптаудың бұл сатысында никельдің,
мыстың, еківалентті темірдің сутектотықтары және кальций сульфаты
тұнбаға түседі, бұл тұнба ерітіндіден сүзу кезінде ажыратылады.
Мөлдірленген су ағындықты қыздыру беттерін жуу үшін қайта қолданылады,
ал жуу суларының жоғары рН көрсеткіштері су-бу жолының коррозиясын
азайтады. Сүзгіден кейінгі азсулы қалдық қайта пайдаланылады.
12.9 Беттік қалдық сулар
Электрстансаның беттік қалдық суларының сапалы құрамы түсетін
жауын – шашынның белсенділігі мен мөлшеріне, жолдардың бетін жуу мен
суару жұмыстарының жиілігіне, қар тазалау әдістеріне байланысты
анықталады. Беттік қалдық сулардың құрамында өндірістік қалдық суларда
болатын құраушыларың барлығы дерлік болуы мүмкін, бірақ негізгі
ластаушы қоспалар өлшемі 40 мкм-ге дейін болатын ҚДҚ (қатты дисперсті
қоспалар), өлшемі 0,1 – 3 мм құм және мұнай заттары болып табылады.
Беттік қалдық сулармен ластайтын заттар шығуын азайту мақсатында
мұндай суларды жинау мен әкетудің жеке жүйесі болуы керек. Бұл жүйе су
әкетудің беттік қалдық суларды тазалауға дейінгі басқа жүйелерімен
байланыссыз болуы керек. Сонымен қатар мұнай заттары мен басқа да
реагенттерді тізу мен сақтауды реттеу; қатты жауын кезінде топырақтың
шайылуын болдырмайтын тіректер қою; аймақты жиі-жиі тазалау мен
жолдардың беттерін жөндеу және т.б. ұйымдастыру шараларын қарастыру
қажет. ЖЭС-тың беттік қалдық суларын тазалау жүйесі ретінде тұнбаларды
әкету құрылғылары және антрацит пен белсенді көмір толтырылған сүзгілері
бар тұндырғыштар қолданылуы мүмкін. Тазартылған су ЖСЖ-не немесе
басқа тәсілдемелік қажеттіліктерге табиғи су ретінде берілуі мүмкін.
Өкінішке орай, беттік қалдық суларды жинау, тазалау, пайдалану сүлбелері
тек бірнеше ЖЭС-тарда ғана іске асырылған, мұндай қалдық суларды
салалар масштабында пайдалану жылына ондаған миллион текше метр шикі
суды үнемдеуді қамтамасыз ете алады.
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12.10 Өнеркәсіп орындарында су мен шықты өңдеу
12.10.1 Жалпы мағлұматтар.
Өнеркәсіп орындарында технологиялық қажеттерге су сапасының
жоғары болғаны керек. Сол себепті көптегенен, өндірістерде утилизатор қазандар, бу қазандары, қоректендіру суын қажет ететін су жылытқыш
қазандары орнатылады.
Сонымен қатар, суды жылубергіш суытқыш ретінде де қолданады, бұл
жағдайда оның тат болдырмайтын және қақ түсірмейтін қасиеттері болуы
қажет. Өндіріс орындарында тазартылған шық қайтадан пайдаланылуға
жіберілетін су дайындағыш қондырғылардың айналмалы сұлбалары кеңінен
қолданылады.
Өндірістерде кейде судың алдын - ала тазалануы 1; 2;. 3; 4; 5 (2.2 –
бөлімді қара) сұлбалар бойынша, жүргізу де жеткілікті болады. Осындай
жолмен тазаланғаи су технологиялық аппараттарды суытуға, жылу жүйелерін
қоректендіруге және өндіріс орындарының өз қажеттеріне әбден жарайды.
ЖЭС немесе қазандық буларын қолданатын өндіріс орындары химиялық
анализ бойынша дәлме-дәл нормаланған (есептелген) конденсатты қайтарып
отыруға міндетті. Өндірістерде конденсатты тазалауға, майсыздандыру және
ауыр металдардан (мысалы, хром, темір, никель) босату сияқты тазалау
фазалары бар сұлбаларда пайдаланады. Бірнеше өндірістерде, әсіресе, тамақ
өнеркәсібінде ішуге болатын қасиеттері бар суды және біраз көрсеткіштері иіci, органикалық заттар болмайтын, темір болмайтын өте таза суды
пайдаланады. Бұл жағдайда 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19 – сұлбаларын қолданады.
Жоғарыда айтылған сұлбалардың жекеленген фазалары қамтитын су тазалау
схемаларын да қолдануға болады, б!ірақ бұл сұлбаларды пайдалануға
қойылатын технологиялық талаптар өзгермейді.
Су өңдеу әдістерінің әр алуандығын төмендегі негізгі топтарға бөлуге
болады: өзіндік (құрамтазалық) қасиеттерін жақсарту (мөлдірлендіру және
басқа): ішетін су үшін эпидемиологиялық қауіпсіздігін (хлорлау, озондау,
күлгінсәулелі радиация және басқалар) қамтамасыз ету: минералдық
құрамын баптау (тұзсыздандыру, жұмсарту, темірсіздендіру). Су өңдеудің
нақтылы әдістері өңделген және бастапқы судың сапасына қойылатын
талаптарға байланысты таңдалып алынады.
Жоғарғы тарауларда қарастырылған су өңдеу сұлбаларынан басқа
өнеркәсіп
орындарында
мөлдірлендіргіштер,
тұндырғыштар
т.б.
қолданылады. Әсіресе, кеңінен мұнай өнімдері мен қалқыған заттардан
құтылу үшін флотация әдісі қолданылады.
Суды активтелген көмірмен өңдеу екі технологиялық сұлба бойынша
жүргізіледі. Бірінші технологиялық әдіс бойынша активтелген көмірмен
сүзгіштер толтырылады (ол жоғарыда қаралды). Суды көмірлендіруге -яғни
суға активтелген көмірдің ұнтағын дозалау (біртіндеп араластыру) - болады,
бірақ оны орындау едәуір қиын жұмыс. Көмір сүзгіштері судан органикалық
заттарды, суға дәм жене иіс беретін заттарды, бетіндегі активті заттарды,
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мұнай өнімдерін кетіру үшін қажет. Су тазалаудың бұл кезі ішетін сумен
қамтамасыз етуде, тамақ өнеркәсібінде қолданылады.
Судағы күкіртті сутегі газ тазартқыштан өткізгенде, яғни суды
декарбонизаторда өңдегенде жақсы шығарылады.
Суды фторсыздандыру, тұндыру немесе сүзу әдістері арқылы
орындалады. Тұндыру процесінде магний немесе алюминий гидроксидтері
қолданылады. Бұл әдіс суды мөлдірлендіруді де қажет ететін беттік (жер
бетіндегі) суларға пайдаланылады. Күкірт қышқыл алюминийдің 1 мг фторға
келетін мөлшері 20-30 мг/л. Мөлдірлендіргіш алдында су 3-4 шамасына
дейін қышқылдандырылады,
мөлдірлендіргіштен соң -сілтілендіріледі.
Фторды аз еритін тұнбаға айналдыра алатын үш кальций фосфатты да
пайдалануға болады. Суды сүзу үшін күшті негізгі катиониттер және
аниониттер алынады. Фтордың бастапқы концентрациясы 7 мг/л болғанда,
судан оның 90 % кетіріледі. Регенерациялау кәдімгі схема бойынша
орындалады: катионит - қышқылмен; анионит - сілтімен.
12.10.2 Өндірістік шықтарды тазалау.
Конденсациялық блокты электр станцаяларындағы конденсат ластануы
шығырма шықтанғышта суытқыш судың сорылуы мен коррозия өнімдерінің
әсерінен болады. ЖЭО-дағы қоректік судың ластануы алуан түрлі, себебі
мұнда шығырма шығынан бөтен, бойлер конденсаты және буды сырт
тұтынушылардан қайтарылатын конденсаттар болады. Бұл кезде өндірістік
конденсат сол өндіріске тән қоспалармен ластанатындығын есте ұстау керек,
сонымен қатар жылу жүйелері мен жабдықтардың коррозия өнімдерімен де
ластануы мүмкін. ЖЭО-да конденсат тазалау тек оны орындауға жұмсалатын
шығын бастапқы өңделмеген (шикі) судан қосымша су дайындау
шығынынан аз болғанда ғана жүргізіледі.
Өндірістен ЖЭO-ға қайтарылатын конденсатты тазалаудың негізгі бір
жолы - оны майсыздандыру. Өндірістен ЖЭО-на келген шық құрамы 100150 мг/л және одан да көп болатын мұнай өнімдерімен ластануы мүмкін.
Конденсатты ең алғаш майсыздандыру жұмысы, әдетте, өнеркәсіп орнында
ұйымдастырылады. Онда ағыннан май тамшыларын бөліп алу әдістерін
пайдаланатын әртүрлі құрылмдағы механикалық май бөлгіштер (мысалы,
ағын бағытын өзгерту немесе ортадан тепкіш күшті пайдалану).
Механикалық майбөлгіштерде судағы май мөлшері 30-50 мг/л дейін, кейде
10 мг/л дейін төмендейді.
Суды майдан қосымша тазарту ЖЭО-да жүргізіледі. Майдың мөлшері
110 мг/л болса, тұрақсыз - эмульсия түзіледі. ЖЭО-дағы майдан тазартудың
біріші сатысы - арнаулы тұндырғыш бактарда (ыдыс) 1,5-2 сағат бойына
тұндыру. Тұндырғыш бактың жоғарғы бөлігінен май қайта |пайдалану үшін
құйылып алынады, немесе оттықта жағылады, ол насостардың
(сорғыштардың) көмегімен, дәндерінің үлкендігі 1-3 мм болатын кокс немесе
антрацитпен толтырылған механикалық сүзгіштерде беріледі. Конденсатты
механикалық сүзгіштерден өткізу жылдамдығы -7 м/сағ. болады. Сүзгіш
қабаттың гидравликалық кедергісіне қарай сүзгіштерді кері журіс арқылы
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периодты түрде жуып отырады. Механикалық сүзгіштерден 4-6 мг/л майы
бар конденсат, БАУ немесе ДАК маркалы (7.1 кесте) активтелген көмірмен
тиелген, көмірлі сүзгіштерге келеді. Активтелген көмірдің дәндерінің
диаматрі 1-ден 3,5 мм дейінгі аралықта, тиелу биіктігі – 2,2-2,8 м, сүзу
жылдамдығы 6 м/сағ. аспайды. Көмірлі сүзгіштер ретінде катионитті
сүзгіштер қолданылады. Сүзу кезінде май активтелген көмірде
сорбцияланады (жұтылады). Активтелген көмірді қайта пайдаланудың
экономикалық тиімді әдісі жоқ болғандықтан, оны бір-ақ рет қолданады.
ВТИ мәліметтері бойынша тиеудің биіктігі 1,5 м және сүзіндідегі
майдың қалдық мөлшері 0,25 мг/л шамасында болғанда, орта есеппен
майдың құрғак активтелген көмір салмағына 25 % ұсталынып қалады, яғни
қабат биіктігі 1,5 м және сүзгішке келер алдында май мөлшері 5 мг/л
болғанда, кесіндінің бір шаршы метрінде 1500 м3 конденсат ал сүзгіш
диаметрі 3, 4 болғанда 13500 м конденсат тазалауға болады.
Сүзгіштерді пайдалану - сүзгіш қабатты периодты түрде қопсыту
болып табылады. Қопсыту 5-10 минут уақытта 3-4 л/(сек ‧ м2)
жылдамдықпен (тездікпен) әрбір 10-15 тәулікте жүргізіледі. Көмірді майдан
жартылай жуып тастау үшін қопсыту суына кейде жоғары температура сілті
қосылады. Егер қайтарылатын шықта кермектік тұздар болса, онда
майсыздандыру сүзгілерінен кейін натрий катионитті сүзгілерін орнатады.
Өндірістік шықты коррозия өнімдерінен тазалау натрий-катионитті немесе
кальций катионитті сүзгілерінде орындалады. Конденсатты темірсіздендіру
әсерлілігі сүзіндідегі темірдің қалдық мөлшері 30 мкг/л болса, ғана
қанағаттанарлықты болып бағаланады. Қайтарылатын конденсат құрамы
бойынша нормадан асып кетсе, онда конденсат тазалағыш сұлбасында
анионитті сүзгілер (олар, әдетте, күшті негізгі аниониттермен тиеледі),
сілтілігі жоғары болса – сутегі-катионитті сүзгілері орнатылады.
Блокты электростанцияларының шығырма конденсатын тазалау блокты
тұзсыздандырғыш қондырғыға (БТҚ-БОУ) орындалады. Негізінде БТҚ
конденсатты коррозия өнімдерінен тазалау сатысын қамтиды: жуылатын
немесе толтырылатын целлюлозалық сүзгілер, электромагнитті және
сульфокөмірлі сүзгілер.
БТҚ-нің екінші сатысы конденсатты тұзсыздандыруға арналады, ол
мына схемалар бойынша жұмыс істей алады: Н-ОН-иондау; NH4OH- иондау
немесе аралас әсерлі, шығарылатын регенерациясы бар сүзгіні сұлба бойнша
қосу.
13 Су дайындаудың мембраналық әдістері
13.1 Суды кері осмос, ультрасүзгілеу, наносүзгілеуден және
электродиализ арқылы өндеу
Суды ионалмасу әдісімен минералсыздандыру және термиялық
минералсыздандыру (дистилляция) суды тұзсыздындыруға мүмкіншілік
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береді, оны тіпті толығымен тұзсыздандырады. Бірақ бұл әдістерді қолдану
кемшіліктерді туғызды: регенерация қажеттілігі, үлкен және қымбат
қондырғы, қымбат иониттер және т.б. Осыған байланысты су дайындаудың
баромембраналық әдістері кеңінен тарала басталады.
Баромембраналық әдіс топтары кері осмос, микро сүзгілеу,
ультрасүзгілеу, наносүзгілеуден және электродиализден тұрады.
Кері осмос (кеуек өлшемдері 1-15 А, жұмыстық қысымы 0,5-8,0 МПа)
суды минералсыздандыру үшін қолданады, барлық иондарды 92-99% - ға
ұстап қалады, ал екі сатылы жүйеде 99,9% - ға дейін ұсталынады.
Наносүзгілеу (кеуек өлшемдері 10-70 А, жұмыстық қысымы 0,5-8,0
МПа) бояғыштарды, пестицидтерді, гербицидтерді, сахарозаны, кейбір
ерітілген тұздарды, органикалық заттарды және вирустарды ажырату үшін
қолданылады [1].
Ультрасүзгілеу (кеуек өлшемдері 30-1000 А, жұмыстық қысымы 0,21,0 МПа) кейбір коллоидтарды (мысалға, кремнийді), вирустарды, күл
қожын ажырату және сүтті фракцияларға бөлу үшін қолданылады.
Микросүзгілеу (кеуек өлшемдері 500-20000 А, жұмыстық қысымы от
0,01 до 0,2 МПа) вирустар және бактерияларды, жұқа дисперсті
пигменттерді, белсенді көмір шаңдарын, асбесті, бояғыштарды ажырату
және майлы су эмульсияларын бөлу үшін қолданылады.
Мембранада түзілетін кеуектер неғұрлым үлкен болса, соғұрлым
мембрана арқылы сүзу процесі түсінікті және ол мағынасы бойынша
механикалық сүзуге жақындай түседі.
13.2 Ультрасүзгілеу- мембраналардың бөліну процесі
Ультрасүзгілеу - мембраналардың бөліну процесі, сонымен қатар
қоспаларды фракциялау және концентрациялау. Ол жоғарғы молекулалық
және төменгі молекулалық қосылыстардың қоспалардың қысымының
айырымы әсерінен өтеді (мембранаға дейінгі және кейінгі). Ультрасүзгі кері
осмостан мембрананы алу әдістерін алды, сонымен қатар көп жағдайда оған
ұқсас және аппаратты орындалуы бойынша байланысты болады.
Айырмашылығына әкетуге қойылатын жоғарғы талаптар мембрана бетіндегі
заттардың концентрацияланған қоспасы жатады, ол ультрасүзу кезінде гель
тәрізді қабаттар мен нашар еритін қалдықтар жасай алады. Процестің жүрісі
мен параметрлеріне байланысты ультрасүзгіш сүлбе бойынша пайдалану
кері осмос және сүзгілеу арасындағы аралық буын.
Ультрасүзгінің технологиялық мүмкіншіліктері көп жағдайда кері
осмосқа қарағанда кең ауқымда, осылайша, кері осмос ережедегідей
шамамен барлық бөлшектерін ұстайды. Бірақ, практикада көбінесе
қоспадағы компоненттерде селективті бөлінуі пайда болады, ол дегеніміз
фракциялану. Бұл мәселені шешу өте маңызды, өйткені кездеспейтін және
бағалы заттардың ажыратылуы және концентрациялануы мүмкін (ақуыз,
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физиологиялық активті заттар, полисахаридтар, кездеспейтін металдардың
кешені және т.б.).
Ультрасүзгіні кері осмосқа қалағанда ажырату үшін қолданады,
олардағы ерітілген компоненттердің молекулалық массасы
500-ден көп
болған жағдайда ультрасүзгі қолданылуын қарастырады.
Ультрасүзгіні қозғау күші мембрананың екі жағындағы қысымдар
айырымы болып табылады. Негізінде ультрасүзуді 0,3-1 МПа жоғары емес
қысымда жүргізеді [1].
Ультрасүзу кезінде сыртқы факторлардың рөлі жоғарылайды,
осылайша, жағдайларға байланысты (қысым, температура, турбуленнттік
белсенділігі, еріткіш құрамы және т.б.), сол мембранада заттардың толық
бөлінуін, басқа параметрлердің үйлесімділігі мүмкін емес.
Ультрасүзудің шектелуіне жіңішке технологиялық диапазон-нақты
процесс шарттарын ұстап тұру концентрлеудің салыстырмалы жоғарғы емес
шегі жатады, ол гидрофильденген заттар 20-35% аспайды, ал
гидрофобдалғандар үшін 50-60% мембраналардың ұзақ емес қызмет ету
мерзімі кеуектер мен олардың бетінде тұнба түзілуі мен сипатталады.

13.1 сурет - Ультрасүзгінің технологиялық сұлбасы
13.3 Кері осмос
Кері осмос әдісі ацетилцеллюздық мембрананың жартылай өткізгіш
қасиеттерін Рейд және Бретон ашқан кезде 1953 ж пайда болды. Жартылай
өткізгіш мембраналарды жасау технологиясын Маникян жетілдірді, ол
формамид және ацетондағы ацетилцеллюлозы қоспасынан мембраналарды
өнеркәсіпте жасау әдісін ойлап тапты. Ары қарай құрғақ түрде ұзақ уақыт
сақтауға болатын мембраналарды және құрама мембраналар мен толық
талшық түріндегі мембраналар шығарыла бастады. Мембраналардың сапасы
біртіндеп жетілдірілді және түрлері көбейді [2].
Кері осмос – суды өңдеудің ең оңтайлы тәсілдерінің бірі, оның
артықшылығы энергияның аз кетіруінде, аппараттар мен қондырғылардың
конструкцияларының жеңілдігінде, олардың кішкентай габариттары және
эксплутацияның жеңілдігінде.
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13.3 1Әдістің негізі.
Егер қоспа мен еріткішті жартылай өткізгіш бөлікпен бөлсе, онда
мембрананың екі жағына қоспалардың концентрациясы теңеспегенше
еріткіш қоспаға бөгет арқылы өте бастайды. Концентрациясы әртүрлі екі
қоспаны бөлетін жартылай өткізгіш мембрана арқылы заттардың өз еркімен
ағу процесі осмос деп аталады.(грекше «осмос» - қысым) [1].
Егер қоспа үстінде қарсы қысым жасаса, еріткіштің мембрана арқылы
өту жылдамдығы азаяды. Тепе-теңдікті орнатқан кезде, оған жауап беретін
қысым кері осмос құбылысының сандық сипаттамасы қызметін атқаруы
мүмкін. Ол осмотикалық қысым деп аталады және қоспаға қойылатын
қысымға тең. Су дайындау жүйесінің қолданылуы, ондағы еріткіш – су. Кері
осмос процесін мына түрде көрсетуге болады: егер табиғи су аппараты
арқылы өтетін қоспалардың құрамына қысымды қояды, осмотикалықтан
жоғары, онда су мембрана және концентрациясы көбейе береді.
Кері осмос процесін түсіндіретін кейбір гипотезалар.
13.3.2 Ситалы гипотеза.
Су молекулаларының өлшемдері барлық заттардың молекулаларымен
иондарынан кіші. Мембрананың уатпаларының диаметрі мембранадағы
шекаралық қабаттың екі еселенген қосындысынан және ұсталып қалған ион
диаметрлерінен кіші болады. Кері жағдайда гидратталған ион қатпарлар
арқылы өтіп кетуі мүмкін.
Басқа жағынан салынған қысым және осмотикалықтан асатын, кері
бағытта еріткіштің ауысуына алып келеді және қоспа концентрацияланады,
ондағы ионның гидраттық қабықшасы және судың шекаралық қабаты Н2О
молекулалары ауысады. Мұнда жұқа қабаттардың ерекше қасиеттері
көрінеді. Онда су тығыздығы және басқа физикалық қасиеттерін өзгертеді.
Кері осмостың негізін қарағанда ондағы қатпарларды мембранадағы
тулельдердің аналогтары деп айтудың мағынасы жоқ. Бәрінен бұрын судың
молекулалары мен иондары мембрана материялының молекулярлық
құрылысында бос кеңістік арқылы өтеді. Бұл процесс гидратация энергиясы
аз болғанда жеңіл.

13. 2 сурет – Осмос
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Еріткіштің қоспаға ауыстыру және қоспамен араластыру жолдары
арқылы жүйе тепе-теңдікке өтуге талпынады.

13. 3 сурет - Тепе –теңдік

13. 4 сурет - Кері осмос
13.3.3 Энергетикалық гипотеза.
Мембрана арқылы молекулаларды «күштеп өткізу» қоспа
бөлшектерінің гидротациялық энергиясымен шартталған. Гидротация
энергиясы неғұрлым аз болған сайын, процесс соғұрлым оңай.
Мембраналардың ерітілген заттардың ұстап қалу қабілеті гтдротация
энергиясының өсуімен сәйкес келеді:
H+ < NO3- < J- < Br- < Cl-< K+ < F- < Na+ < SO42- < Ba2+ < Ca2+ < Mg2+ <
Cd2+ < Zn2+ < Al3+ < Fe3+.
Бәрінен де көп валентті иондар жақсы ұсталады (қатпарлардан қиын
немесе тіптен өтпейді). Н2О молекулаларынан басқа, өлшемдері осыған
келетін Cl-, F-, Na+, K+ гидратталған иондары өте алады.
Н 2О
молекулаларының радиустары - 1,36 А.
13.3.4 Капиллярлы-сүзгілі (сорбциялық) тұжырымдама.
Қалындығы бірнеше ондық молекула болатын мембрана алдындағы су
қабаты және кеуектер ішіндегі су бастапқы сумен салыстырғанда төмен
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еріткіштік қасиеті бар, сондықтан қоспа иондары кеуектер арқылы өтпейді,
өйткені еріткіш (капиллярлы су) оларды нашар ерітеді [1].
Әрбір тұжырымдама белгілі бір факторға негізделеді және осылардың
әрқайсысында негізгі болып саналады, әрине процестің берілгендерінің
арқасында барлық факторлардың жиынтығын құрастыру керек. Осыдан
басқа да әртүрлі дәрежелі негіздемелері бар жорамалдар болады. Практикада
мембраналар әдеттегідей идеалды жартылай өткізгіштігі болады және
мембрана арқылы еріген заттың кейбір өтуі байқалады. Бұл жағдайда АР-дің
қозғаушы күші былай анықталады:
AP = P - (Tt1 - Tt2) = P - An,
(13.1)
мұнда АP – бастапқы қоспа астындағы артық (жұмыстық) қысым;
Tt1 – қоспаның осмостикалық қысымы;
Tt2 – мембрана арқылы өткен сүзгінің осмостикалық қысымы.
Қоспаның осмотикалық қысымы бірнеше ондық МПа-ға жетуі мүмкін.
Кері осмотикалық қондырғылардағы жұмыстық қысым жұмыстық және
осмотикалық қысымдардың айырымдарынан көп болу керек, өйткені оның
өндірулігі процестің қозғалтқыш күші арқылы анықталады. Осылайша,
теңіздегі су үшін осмотикалық қысым 2,45 МПа, құрамында 3,5% тұздар,
тығыздалатын қондырғыларда жұмыстық қысымды 6,85-7,85 аралығында
ұстап тұру ұсынылады.
13.3.5 Мембраналар.
Мембрана әдістерін іске асыру кезінде жартылай өткізгіш мембраналар
жасау мен құрастыру келесі негізгі сұраныстарға жауап береді:
- жоғарғы айырғыш қабілеттілігі (селективтілік);
- жоғарғы меншікті өндірулігі;
- ажыратылатын жүйе компоненттеріне химиялық тұрақтылығының
әсері;
- эксплуатациялау процесіндегі сипаттамаларының өзгеріссіздігі;
- жеткілікті механикалық беріктілігі, монтаж шарттарына жауап
беретін мембрананы тасымалдау және сақтау;
- арзандылығы.
Қазіргі кезде нарықты мембрананың ацетил- целлюлозамен
ароматталған полиамидтерден жасалатын екі негізгі түрлері бар.
Ацетилцеллюлозалық мембраналарға жоғарғы меншікті өнімділік сай
келеді. Формаларына қарай мембраналар құбырлы, жапырақты (спираль
сияқты оралған) және талшық түрінде жасалған болып бөлінеді. Полиамидті
мембраналар төмен меншікті өнімділікке ие. Оларды рулондық элементтер
түрінде шығарады; ол беттің максималды ауданын қамтамасыз етуге рұқсат
береді; ол құрылғысы жазық элементтерге қарағанда 15 есе көп.
Мынаны міндетті түрде ескеру керек: полиамидті мембраналар
химиялық және биологиялық факторларға өте төзімді, ол олардың
ацетилцеллюлозалық мембраналармен салыстырғанда минимумға жетсе де,
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егер температура мен pH мәнін қатаң түрде қарап отырса ұзақ уақыт жұмыс
істеуін қамтамасыз етеді, оларда гидролиз жүргізуге міндетті.
Сонымен қатар теңіз өңдеуге арналған мембраналар да бар. Сондай
полимерлардан жасалған; теңіз суы сияқты және 1 л-да оншақты грамм тұзы
бар қоспаларды тұзсыздандыру үшін арналған тығыз негізі бар. 1975 жылдан
бастап полиамидті мембраналарды қолдану минералсызданған суды алу үшін
жасалған өнеркәсіптік қондырғыларды жасауға негіз болды.
Уақытша кері осмостық мембраналар композитикалық бірнеше
қабаттардан тұрады. Барлық қалыңдығы – 10-15 мкм, мембрананың
селективтілігін анықтайтын қабаттың қалыңдығы 1 мкм көп емес.
Практикалық тұрғыдан қарағанда процестің екі көрсеткіші
қызықтырады: ерітілген суды ұстау коэффициенті (селективтілік), ол былай
анықталады:
R= 1- С2/С1)және R= (1-С2/С1) ‧ 100%
(13.2)
және мембрана арқылы өндірулік (көлемдік ағыс), Jм :
Jм = q/St,

(13.3)

С1 және С2 – сүзгідегі және бастапқы қоспадағы ерітілген зат
концентрациясы;
q – ауданы S мембрана арқылы өткен сүзілген зат көлемі (t
уақытында).
Бұл екі көрсеткіш те мембрананың жартылай өткізгіштік қасиетін
сипаттайды. Олар көп деңгейде процестің берілгендеріне байланысты
(қысым гидродинамикалық орналасуы, температура және т.б.).
13.3.6 Мембраналық аппараттар мен қондырғылар.
Өндірістік масштабтағы баромембраналық процестерді орындау үшін
апараттарға олардың жасалу мүмкіндігі мен эксплуатация шарттарына
байланысты талаптар қойылады.
Баромембраналық
процестерді
орындайтын
аппараттар
мембраналардың үлкен бетін алу керек және монтаждау мен жиналуы оңай
болу керек.
Сұйық секциялар және элементтер аппараттарымен жүргенде
мембрананың жоғарғы қабатында қалыпты жайылуы керек және
концентрациялық поляризацияның әсерін азайту үшін ағу жылдамдығы
жоғары болу керек.
Аппараттағы қысымның төмендеуі көп болмау керек. Жоғарғы
қысымдағы аппараттар жұмысымен байланысты барлық міндеттердің
орындалуы тиіс: механикалық беріктілігі, герметикалығы және т.б.
қамтамасыз етіледі [2].
Шарттардың барлық түрлерін қанағаттандыратын аппараттарды жасау
мүмкін емес. Сондықтан әрбір бөлігі бөлуші процеске осы процесті
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жүргізудің қолайлы шарттары қамтамасыз етілетін конструкцияны таңдау
керек.
Жарғақтардың салыну тәсілі бойынша аппараттардың негізгі төрт түрі:
- сүзгіш элементтері тегіс камералы «сүзгі-пресс»;
- сүзгіш элементтері түтікше түріндегі;
- сүзгіш элементтері шиыршықты немесе спиральді;
- жарғақтары қуыс талшық түріндегі.
Тегіс камералылар: жарғақтық элемент арақашықтықтары 1,5-5,0 мм
екі тегіс жарғақтан тұрады. Бұл аралықта кеуекті немесе торлы дренажды
материал орналасқан.

13.5 сурет - Мембрана элементінің конструкциясы
Жарғақтар орамының тығыздығы (аппарат көлемінің бірлігіне келетін
бет) онша жоғары емес және 60-300 м²/м³ тең. Сондықтан да мұндай типті
аппараттардың өнімділігі төмен болады. Олар минералсыздандырылған суға
деген қажеттілік аз жерлерде қолданылады.
Түтікшелі аппараттар диаметрі 5-20 мм кеуекті түтіктерден тұрады.
Жарғақтың қызметін атқаратын материал түтіктің бетіне (ішкі немесе
сыртқы) жағылады. Аппараттардың мұндай түрінің орамының тығыздығы да
болмашы: 60-200 м²/м³. Шиыршықтылар: жарғақтық элемент үш жиегі
герметизацияланған, ал төртіншісі тазартылған суды – пермеатты (сүзіндіні)
бұрып әкетуге арналған перфорланған түтікке бекітілген пакет түрінде
болады. Түтіктің шеңбері бойында мұндай пакеттер бірнешеу, олардың
барлығы торлармен бірге түтікке оралады. Айырылатын су жарғақ аралық
арналар бойымен бойлық бағытта қозғалады, ал пермеат бұрып әкететін
түтікке келіп түседі. Мұндай аппараттардың тығыздығы жоғары болғанымен
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(300-800 м²/м³), даярлануының қиындығы салдарынан олар негізінен орташа
және үлкен өндірісте қолданылады.
Талшықтылар: жарғақтық элементтің түрі қуыс талшық түрінде
болады. Аппарат сыртқы диаметрі 80-100 мкм және қабырға қалыңдығы 1530 мкм кеуекті қуыс талшықтардың шоғырымен толтырылған цилиндр
түрінде болады. Айырылатын су талшықтың сыртқы бетін шаяды, ал оның
ішкі арнасы бойымен пермеат шығарылады. Өте үлкен тығыздыққа – 20000
м²/м³ дейін ие бола отырып, бұл аппараттар тұщылау қондырғыларында,
мысалы теңіз суынан және тұздықтардан ауыз суын алу кезінде кеңінен
қолданылады. Қондырғылар белгілі бір сұлба бойынша батареяларға
біріктірілетін бірыңғай сүзгіш элементтердің немесе модульдердің көп
санынан тұратынын айта кеткен жөн. Осы себептен оларды жеңіл қажетті
(кез келген) өнімділікке дейін өсіруге болады [1]. Қарапайым нұсқада
модульдерді параллельді сұлба бойынша жинақтайды. Бұл жағдайда олардың
барлығы бірдей жағдайларда: бірдей қысымда және сүзіндінің шығу
коэффициентінде жұмыс істейді. Мұндай жүйе көпшілік төмен өнімділікті
қондырғылар үшін жарамды.
Қондырғының кірісі мен шығысында орналастырылған екі манометр
жүйедегі қысымның құлауын үздіксіз өлшеу мен реттеу мүмкіндігін
қамтамасыз етеді. Сәйкесінше, өңделетін су мен концентраттың шығындарын
өлшейтін екі шығын өлшеуіш екі клапанмен реттелетін сүзіндінің шығу
коэффициентін көрсетеді. Көбіне қондырғылардың басқа да сұлбаларын
қолданады. Мысалы, сүзіндінің шығу коэффициентін ұлғайту үшін
модульдердің тізбектеле жалғануы қолданылуы мүмкін. Бірінші сатыдан
алынған концентрат ерітіндісі екінші саты үшін бастапқы судың қызметін
атқарады. Бірінші сатының шығысындағы қысымның екінші сатының
кірісіндегі қысымнан (арын шығындары – 0,2-0,3 МПа) айырмашылығы
шамалы болғандықтан, аралық сорғы қажет болмайды.
Мұндай типті жүйелерді әдетте «сатылы концентратор» деп атайды.
Олар полярлану коэффициентінің елеулі артуынсыз 70-90% (екі немесе
үшсатылы қондырғылар үшін) сүзіндінің шығу коэффициентін қамтамасыз
етуге қабілетті.Шиыршықты қондырғыларға мысал. Әрбір стандартты
шиыршықты жарғақтық элемент шамамен 15% пермеат береді.
Аппараттың және жалпы алғанда жүйенің пайдалы өнімділігінің
артуына элементтерді бірінің артынан бірі тізбектеле орналастырылған 1-ден
9-ға дейінгі элементтерден тұратын модульдерге құрастыру арқылы қол
жеткізіледі. Әрбір элементтен пермеат жинақ түтігіне келіп түседі, ал
концентрат келесі элементке бағытталады, яғни пермеат бойынша модульдер
параллель жалғанған, ал концентрат бойынша – тізбектеле жалғанған.
Басқаша жағдайларда, мысалы ультратаза су өндіру үшін екі сатылы өңдеу
қолданылуы мүмкін.
Тазартылған су бірінші сатыдан сорғымен екінші сатыға беріледі, онда
қайтадан тұзсыздандырылады, соның арқасында минералсыздандырудың
тереңірек дәрежесіне қол жеткізіледі. Құрылыстардың үнемділігі сондай-ақ
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аппараттарды тізбектей қосу есебінен пермеатты да, концентратты да
рециркуляциялау– екі ағыстың бірін бастапқы сумен араластыру есебінен
оңтайландырады.
13.3.7 Судың тазалығына баға беру.
Көп жылдық кері осмостық тұзсыздандыру қондырғыны қолдану
тәжірибесіне қарамастан, қазіргі уақытта
тазаланатын судың жеке
компоненттерін тазалау жайлы сұрақ шешілген жоқ. Лас заттардың кейбір
түрлерінде тек құрылғы жасайтын фирмалардың тәжірибелік мағлұматтары
бар, басқа түрлерінде компоненттері бойынша жіберілетін құрамы бар.
Көптеген инградиенттердің ықпалы кері осмостық аппараттарға келетін
судың шекті концентрациясы әлі толық зерттелмеген. Минералдық суды
кері осмостық тұзсыздандыру практикада көрсеткендей, су дайындаудағы
мембрананың
өндірулілігі
мен
эффективтілігі
жайлы
сапалық
қөрсеткіштерін байқай алмаймыз [1].
Кері осмостық аппараттардың өндірулілігі мен селективтілігінің
азаюына алып келетін тұзды судың бірдей мәндері әртүрлі дәрежеде болады.
Сондықтан түссіздендіру дәрежесі, кері осмостық тазалау беру
алдында әртүрлі арнайы көрсеткіштер қолданылады. Судың ең жай
көрсеткіші, (Membrane Fouling Time) мембрананың ластану уақыты,
«Миллипор» фирмасының 0,45 мкм болатын өлшемдегі 70 кПа қысымдағы 1
л тазартылатын судың сүзілу уақытымен анықталады. 25°С температурада
судың тұтқырлығын, алынған уақытты табар алдында есепке алу керек.
«Курита» (Япония) фирмасы 210 кПа қысымдағы 1 л суды 0,45 мкм
болатын «Милли-пор» мембраналық сүзгісінде пайда болған тұнбаның
интенсивтілік түсін бағалайды.
Тұнбаның алынған интенсивтілік түсі фирманың стандартты
шкаласымен салыстырылады. Осы тәсілдің айқын кемшілігі – лас заттың
химиялық құрамының
түсінің өзгерісі есепке алынбайды. Бірақ ол
тұзсыздандыру стансасын пайдаланғанда өте тиімді болуы мүмкін,
коллоидты және өлшенген заттардың құрамы белгіленгенде, кері осмостық
тазалау алдында тұнбаның интенсивті өзгерісі анықталса. «Пермутит»
(США) фирмасы «фактором закупоривания» (Plugging Factor, PF) деп
аталтын кері осмос критерийі алдындағы судың түссіздену сапасын
анықтайды.
Бос талшықтары бар аппараттар үшін PF = 50-60%; құбырлы
конструкциясы PF = 45-50% болғанда пайдалануға беріледі.
«Дюпон» фирмасы «индекс плотности осадка» (Silt Density Index SDI).
Пайдалануды ұсынды.
SDI = 4-5 болғанда суды кері осмоста тұзсыздандыруға болады.
Бұл судың сапалық көрсеткішін «индексом загрязненности» (Fouling
Index) деп атайды. FI = 3 болғанда кері осмостық аппараттың жұмысы
тұрақты болып табылады [1].
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13.3.8 Кері осмосты пайдалану шарттары.
Төменде кері осмостық мембранаға берілетін бастапқы судың
ориентирлік көрсеткіштері берілген:
- ЭМС-ң бұлдырлығы – (1-5) дейін;
- перманганаттық қышқылдық - 3 мгО/л-ге дейін;
- сутектік көрсеткіш (рН) - (3-10);
- (кей жағдайларда 2-11).
Мұнай өнімдері - (0,0-0,5) мг/л күшті қышқылдар (бос хлор, озон,
калий -марганец қышқылы) - 0,1 г/л дейін; жалпы марганец (Mn) - 0,05 мг/л
дейін; жалпы темір (Fe) - (0,1-0,3) мг/л дейін (кейбір фирмаларда 0,05 мг/л
аспауы керек); кремний қосылыстары (Si) - (0,5-1,0) мг/л дейін; күкіртті
сутек - 0,0 мг/л; индекс SDI - (3-5) ед. дейін; жалпы минералдану - до (3,020) г/л (кей жағдайларда 50 г/л дейін); минералданудың көрсеткіштері 2-3
г/л аз болғанда аппараттың экономикалық көрсеткіштері нашарлайды; су
температурасы - 5-35 (кей жағдайларда 45 дейін) °С; қысым- (0,3-6,0) МПа
(минералдануға тәуелді); бөлмедегі ауа температурасы - 5-35°С; бөлмедегі
ауа ылғалдығы - < 70%; мембрана кебуі және көп уақыттық тұруы
жіберілмейді.
13.3.9 Тұзсыздандыру тәсілдерін салыстыру (иондық алмасу және кері
осмос).
Кері осмос артықшылықтары:
- алынатын судың өте жоғары сапалылығы, физика-химиялық
процестің өту шарттары бойыша «жұмсақ» көзқарас;
- шексіз өндірулік және біруақытта кішкене өлшемдері; қатынасы:
өндірулілік/өлшем – басқа тұссыздандыру тәсілдерге қарағанда
(дистиляциялау, ион алмасу, электродиализ) тиімді.
Пайдалану шығыны салыстырмалы төмен; үйінді ингибитрінің және
мембранадағы үйінділерін жуу үшін реагенттің аз шығыны; төмен
энергосыйымдылық; концентрацияны өңдеусіз канализацияға жіберудің
барлық жағдайлары бар.
13.3.10 Баромембрандық тәсілдің кемшіліктері:
мембрананың көп уақыт жұмыс істеуі мен үлкен көлемдегі өндірулігін
қамтамасыз ету үшін суды алдын ала дайындау қажет; қоршаған ортаға
тасталынатын концентраттың үлкен көлемі және бастапқы судың көп
шығыны; көп каражат шығыны; қондырғының үздіксіз жұмыс істеуі.
13.3.11 Ион алмасу тәсілінің артықшылығы:
Жоғары сапалы су алу мүмкіндігі, сонымен қатар, кез келген
қысымдағы қазандар және электронды жабдықтардың баспа тақташаларын
жуу; қорек суының тез ауысу кезінде жұмыс істей алу қабілеті; аз қаражат
және энергошығын; өз қажеттілігіне аз көлемдегі су, әсіресе кері ағынды
сүзгілер үшін;
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13.1 кесте - Мембрананы химиялық тазалау
Ластану

Химиялық тазартқыш
Тазалаудың эффективтілігі
0,2 % - ды тұз қышқылының
Бейорганикалық тұздар – ерітіндісі,
Өте жақсы
кальций сульфаты мен 0,5 % - ды фосфор
карбонаты
(кермектілік қышқылының ерітіндісі,
Қанағаттанарлық
тұздары)
2,0 % - ды лимон
қышқылының ерітіндісі
Қанағаттанарлық
Металдардың
гидроксидтері (темір)
Бейорганикалық
коллоидтар

Биологиялық ластанулар

Органикалық ластанулар

Кремний қышқылы

0,5 % - ды фосфор
қышқылының ерітіндісі,
1,0 % - ды натрий
гидросульфитінің ерітіндісі
1,0 % - ды натрий
гидросидінің ерітіндісі;
30°С
0,025 % - ды натрий
додецилсульфатының
ерітіндісі,
1,0 % - ды натрий
гидросидінің ерітіндісі;
30°С
0,1% - ды натрий
гидросидінің ерітіндісі;
30°С
1,0 % - ды Na4ЭДТА
қышқылының ерітіндісі,
0,1% - ды натрий
гидросидінің ерітіндісі;
30°С
0,025 % - ды натрий
додецилсульфатының
ерітіндісі,
0,1% - ды натрий
гидросидінің ерітіндісі;
30°С
0,1% - ды натрий үш
фосфатының ерітіндісі,
1,0 % - ды Na4ЭДТА
қышқылының ерітіндісі
0,1% - ды натрий
гидросидінің ерітіндісі;
30°С
1,0 % - ды Na4ЭДТА
қышқылының ерітіндісі,
0,1% - ды натрий
гидросидінің ерітіндісі;
30°С
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Жақсы
Жақсы
Жақсы
Жақсы

Өте жақсы
Өте жақсы, егер құрамында
бейорганикалық бөлшектер
болса
Жақсы
Жақсы

Қанағаттанарлық
Қанағаттанарлық

13.3.12 Кемшіліктері.
Реагенттердің салыстырмалы көп шығыны, әсіресе параллель ағынды
натрий-катионитті сүзгілерде; пайдалану шығындары бастапқы судың тұз
құрамына пропорционалды артып отырады және керек болған жағдайда
өңделген судың тұзсыздандыру шегін азайту; бастапқы судың сапасына
байланысты алдын ала дайындау кейде өте қиын болады;
13.4 Суды электродиализді әдіспен тұзсыздандыру
Суды электродиализдеу классикалық ионалмасу әдісінің өзіндік бір
түрі болып табылады, араларындағы
айырмашылығы: ионитті қабат
арнаулы ионалмасушы мембраналармен ауыстырылған және де
электродиализ әдісінде қозғаушы күш - сыртқы электр өpicі болады. Бұл
әдіс, көбінесе тұшыландыру, яғни, табиғи күшті минералданған және
теңіз суларын олардың құрамдарынан еріген тұздарды электр тоғы әсерімен
арнаулы катионитті және анионитті мембраналар арқылы өткіз іп,
тұзсыздандыру үшін қолданылады. Ол мембраналар тек катиондарды
немесе тек аниондарды ғана өткізуге қабілетті болады, оларды алмасу
қабілеттілігі өте жоғары ионитті смолалардан (шәйірлерден) жасайды.
Электродиализдеуші тұзсыздандырғыш аппараттың схемасы 13.6 суретте
көрсетілген. Мұнда ас тұзы ерітіндісінің тұзссыздануы шартты түрде
келтірілген. Бұл аппараттар бір – бірімен алмасып отыратын катионөткізгіш
I және анионөткізгіш II мембраналармен бөлінетін камералар 1-7 қатарынан
тұрады. Электр өpіci әсерінен және иондары сәйкес электродтарға, катодтқа
Na+ және анодқа Cl- ұмтылады. Ионитті мембраналар су қатысында
ионизацияланады және сәйкес зарядтар алады, катионитті пластиналарда теріс, анионитті пластииаларда оң зарядтар болады. Бастапқы су тақ
камераларға келеді. Барлық тақ камераларда оң зарядталған катиондар
катионөткізгіш теріс зарядты мембраналар арқылы аппараттың көрщі жұп
камераларына өтеді. Тура солай, бұл камераларға еріген тұздардың
аниондары оң зарядты мембраналар арқылы өтіп кетеді. Жұп камераларға
өткен иондар сонда қалып қояды. Сонымен, тақ камераларда тұзсызданады,
ал көршілес жұп камераларда, тұз иондарының жинақталуына байланысты,
тұздыққа айналады. Электродтар орнатылған шеткі камераларда еріген
тұздары бар судың электролиздену процесі жүреді, бұл жағдайда катодта газ
тәріздес сутегі, ал анодта оттегі мен хлор бөлінеді.
Электродиализдеу аппараттарын, негізінде сүзгіш престі типте
конструкциялайды (кұрылмалайды). Аппараттың негізгі бөлігі мыңға жуық
мембраналық жұптары бола алатын электродиализді пакет болады.
Табиғи суларды тұзсыздандыруға және ағынды суды тазартуға
арналған
электродиализдеуші
қондырғыларды
Алматының
электромеханикалық заводы шығарады, оның сипаттамасы төмендегі 13.2 кестеде көрсетілген.
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13.2 кесте - Табиғи суларды тұзсыздандыратын және ағынды суларды
тазартатын электродиализдеуші қондырғылар
Көрсеткіштердің атаулары
Қондырғының маркасы
ЭДҚТ400‧ 2
Ең жоғарғы өндіргіштігі, л/сағ.

5000

ЭДҚТ-400‧ 4
10000

ЭДҚТ400‧ 6
15000
30000

Тұзсыздандырудың жалпы шегі:

3

3

3

Бастапқы кермектік, мг-экв/л

45

45

45

Ақырғы тұз қоры, г/л

1

1

1

Ақырғы кермектік, мг-экв/л

7

7

7

Көп
камералы

Бір
пакетті

4

6

Бастапқы тұз қоры, г/л

Электродиализдеуші
аппараттардың түрлері

Лабиринтті

Қондырғыдағы аппараттар саны

2

I - катод; II - анод; 1 – түзетушінің теріс полюске қосылуы; 2,4 — газ тәрізді
сутегінің шығысы; 3 — рассолды камераларға берілетін тұздалған судың
берісі; 5 — түзетушінің оң полюске қосылуы; 6 — электродкамералардаң
ерітіндіні жіберу; 7 — жартылай жумсартылған судың шығуы; 8 концентірленген ерітіндінің шығуы I — VII — камералар.
13.6 сурет - Көпкамералы электродиализ қондырғының сұлбасы
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Электрдиализаторларының
көмегімен
алынатын
диэлюаттың
салыстырмалы жоғары мөлшері бұл әдісті, суды қосымша тазалап
алмайынша, ЖЭС-де қолдануға мүмкіндік бермейді, сондықтан қазір су
дайындаудың электродиализ бен ион алмасуды үйлестіру негізінде
біріктірілген схемалар жасалады. Электродиализаторға жіберілep алдында
судың сапасына белгілі бір талаптар қойылады, оның ішінде әсіресе судағы
темір, марганец және органикалық қосылыстарды тереңірек шығару.
Электродиализдеуші қондырғыны су дайындағыш қондырғы схемасына
қосу, ион алмасу бөлігіне жұмсалатын реагенттердің шығынын, жобамен, екі
есе азайтуға мүмкіндік туғызады, яғни су дайындағыштан тасталатын судың
мөлшері күрт азаяды (кемиді).
Міндеті әр түрлі су тазарту қондырғыларында (қазандар, жылужүйесі,
буландырғыштар үшін) бір типті қондырғылар топтары сенімділікті
жоғарлату мақсатында перемычкалармен қосылады. Асқын жүктемелі
ионитті сүзгілер қышқылды, сілтіні, тұзды және қысылған ауаны жеткізуді
қамтамасыз етеді.

13.7 сурет - Электродиализ қондырғысы
14 Суды толық тұзсыздандыру үшін ионитті қондырғыларды
үйлестіру
СДҚ жабдықтарын үйлестіргенде мыналарды есте сақтау керек:
1) оның тазалау құрылысымен және қамбалық құрылысымен
максималды бөліктеу;
2) СДҚ-ның ары қарай ұлғаю мүмкіндігі;
3) Реагенттерді қамбаға электростанция территориясында аралық
жүктемесіз жеткізу мүмкіндігі.
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Мөлдірлеткіштерді, декарбонизаторларды, бактарды ғимараттан тыс
орналастырғанда жылу изоляцияны, жылытуды және басқару құралдарын
ғимаратта орналастыру мүмкіндігін есепке ала отырып, техникоэкономикалық есептеулермен анықтайды. Барлық СДҚ-ларда жөндеу
жұмыстарын механизациялау көзделіп отыр, оған арнайы ауданы 50 м2
болатын ғимараты және химиялық тозудан қорғайтын қондырғылары болу
керек. СДҚ-ның әртүрлі құрылғыларының үйлестірілімі 14.1-14.3
суреттерінде келтірілген.
14.1 суретте қағидалық сұлба, ал 14.2 мен 14.3 - те Мемлекет Жоба
Институт (МЖИ) Өндіріс Энергожоба шығарылған суды толық
тұзсыздандыру үшін қондырғының жоспары мен сиретілуі.

14.1 сурет - Суды толық тұзсыздандырудың қондырғының
технологиялық сұлбасы (МЖИ Өндіріс энергожоба)
Су суөткізгіштен немесе бірінші фазаны өңдеуден кейін 630 м3/сағ
болады, ол бірінші сатылы Н – катионитті сүзгіге түседі (14.1 сурет) «аш
регенерация» деп аталатын пайдалану тәртібі.Бұндай регенерацияның
маңыздылығы регенерацияланатын сүзгіге бикарбонатты ион мен магний
есептеліп, сол сан беріледі. Басқаша айтқанда, осындай сүзгілерді карбонтты
кермектілікті ұстап қалуда есептейді; сондықтан сүзгілеу қышқылдығы,
мұнда көмірқышқылына еркін пайдаланылады. Суды Н – катиондаған кезде
бикарбонат төмендейді.
Декарбонизатор арқылы өткен су (14.1 сурет) 0-ге жақын карбонатты
бейтарап күйге енеді, ол қызғанда қақ қалдырмайды.Сондықтан, оны жылу
торабын қоректендіруде бағыттайды.Бұл қарастырылып отырған жобалауда
көрсетіледі су 21 сорғы көмегімен беріледі.
Ал қалған су ЖЭО-ғы қазандар үшін, жоғарғы қысымдағы және ол
толық тұзсыздануға таратылады. Сол үшін суды сорғышпен (22) қамтап, 2
сатылы Н катионды сүзгі арқылы (3) және 3 сатылы Н катионды (4) сүзгілер
арқылы жүзеге асады. Содан, суды қайтадан (7) декорбонизатордан өткізіп,
(23) сорғыш арқылы 2 сатылы анионитті (5) сүзгіге береді.
Тұзсыздандырудан су 250 м3 сыйымдылықпен резервуарға жиналады
және (24) сорғышпен қазандағы деаэраторға беріледі. Осы Н-катионитті
сүзгінің сүлбесі негізінде кальций мен магнийді ұстап қалу қызметін
атқарады, ол күшті қышқыл аммонимен теңескен және де натримен 2
сатыдағы Н-сатыдағы Н-катионды сүзгіде жұтылмаған натрий катиондары,
олар 3 сатылы Н-катионды сүзгіде ұсталынады. 1-сатылы анионитті сүзгілер,
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негізгі әлсіз негізді анионитімен толтырылады, ал 2-сатылы анионитті
сүзгілер – күшті негізбен толтырылады(кремний қышқылының анионын
ұстап қалу үшін). Декарбонизатор (7), 1-сатылы Н-катионды сүзгідегі барлық
карбонат кермектілігі кетпеген кезде қолданылады және осы қалған карбонат
кермектілікпен 2-сатылы Н-катионды сүзгілерде бос көмір қышқылы
бөлінеді.
Қондырғыдағы тұзсыздандырылған судың пайдалы жұмысы 280 м 3 /
сағ, ал су бойынша жылулық жүйеге берілетін – 285 м 3 / сағ. Содан барлық су
мөлшері қондырғылары өзіндік мұқтаж үшін 630-(280+285)-65м 3 / сағ немесе
барлық тұзсыздандырылған судың пайдалы жұмысының 23%-і.
Су тазалайтын станцияның компановкасы бір этажды тік бұрышты
мекемедегі жеңіл түрінде орындалуы керек, ол ЖЭО корпусының қасында
болуы керек (14.2 және 14.3 сурет). 66‧ 24м жобадағы мекеменің жалпы
көлемі басынан аяғына дейін балон қапталған 6,8 м. Барлық резервуарлар,
декарбонизаторлар, бактар, цистерналар концентрацияланған күкірт
қышқылын сақтау үшін мекемелер болып табылады. Аталған
сыйымдылықтың барлығы ішкі жылумен изоцияланады. Барлық болаттардың
сыйымдылықтары (қышқылды цистернадан басқа) ішкі коррозияға қарсы
изоляциясы бар. Аталған өндіріліктер стансада негізгі қондырғы 14.2
кестеде көрсетілген. Әртүрлі топтағы резервтік сүзгілер жүктеусіз
қабылданған.

14.2 сурет - Суды толық тузсыздандыру және өндірістік конденсатты
тазалау жоспары (МЖИ Өндіріс энергожоба)
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14.3 сурет - Өнеркәсіптік конденсатты тазарту және суды толықтай
тұзсыздандыру стансасының тіліктері (қимасы) түріндегі (МЖИ жылуэлектір
жобасы)
Оның иониттің гидравликалық өндіруін береді және қажетті жағдайда
сүзгіні жөндеу мүмкіндігін береді 14.2 кесте. Аниониттің алмасу
қабілеттілігін жоғарлату үшін сідеідік ерітіндісін қыздыру болып табылады.
Суды тұзсыздандыру қондырғыдан басқа, тазартылатын станцияда тағы суды
тазалау мен жұмсарту қондырғылары бар; өндірістік конденсат пен қоректік
суды фосфаттау. Осы қондырғылар туралы 14.2 кестеде көрсетілген.
Тұзды шаруашылық тек Na- катионды сүзгілерді регенирацияға ғана
арналмаған, анионды сүзгілерді жууда қолданылады және органикалық
заттардың жұту кезіндегі алмасу қабілеттілігін төмендету үшін де
қолданылады. Соңында осы станцияның көп мөлшердегі судың шығыны
өзіндік мұқтаж үшін 23%-ке тәң. Бұл жуылған суды қайтадан анионитті
сүзгілерде қолданылатынын көрсетеді. Қондырғыдағы қосымша резервуар
мен сорғыштаруы суды қайталап жууға және катионитті сүзгілерде
қолдануға болады. Осының барлығы азайтуын қамтамасыз етуі керек. 14.1
суретте
тұзсыздандырудың
қондырғының
технологиялық
сүлбесі
көрсетілген, ал 14.2 және 14.3 суретте оның жобасы мен тіліктері (қимасы)
көрсетілген. Толық
тұссыздандыру стансасы мен жылу жүйелірін
қоректендіруге керек негізгі сүзгілер және қосымша қондығылардың
сипаттамасы 14-3 кестеде келтірінген. Стансадағы қондырғыларды реттеу,
бұларды өндірістік конденсатты тазалау және жұмсарту үшін 14.4 және 14.5
кестелерде көрсетілген. Станса ГПИ жобаланып, ҚАЭС түріндегі
жылуэлектір жобасы ретінде жасалған.
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Станса құрамына:
- суды толық тұзсыздандыру қондырғысы, қондырғының өндірулігі
150;
- суды өткізігіш қондырғының суды жұмсартуы (Н-катионитті сүзгінің
суды «аш» регенерациялау), жылулық жүйесі қамтамсыздандыруы,
қондырғының өндірулігі 65 м 3 / сағ;
- қазандағы қышқылдарды жуу қондырғысы (тұз қышқылы
ерітіндісімен).
14.1 суретте суды толық тұзсыздандыру сүлбесі көрсетілген.
Тұзсыздандыру қондырғысына су өткізгішпен су келіп түседі немесе су
көздерінен. Соңғы жағдайда суға коогулянт ерітіндісі мен едкий натрийді
қосады және мөлдірлету (1) жүйесі арқылы өткізеді. (Е.Ф.Кургаев әдісі
бойынша). Мөлдірлетілген су мөлдірлеткішпен резервуарға (2) өтеді, (2)
сорғы арқылы (3) сүзгіге активированды көмірмен қоса өтеді. 1-сатылы Нкатионитті сүзгілер (4), 1-сатылы анионитті сүзгіге (6) барып өтеді. Содан
су(10) декарбонизаторға түседі, ал аралық бакта (10а) орналасқан осыдан
декарбонизатылған және жарты тұзсыздандырылған су ағады. Осы бактан
(23) сорғыш арқылы жетіп және (23) 2-сатылы анионитті сүзгі арқылы (7)
өтеді, 3-сатылы Н-катионитті және анионитті сүзгілер арқылы (8) және (9)
өтеді. Толық тұзсыздандырудан су (11) резервуарға келіп түседі, содан (25)
сорғыш арқылы ҚАЭСЭ корпусқа келіп тұседі.
Жоғарыда айтылып кеткендей, сұлбада сүзгілер қосылған, онда
активированды көмір толтырылған. Қызметі- тұзсыз судан органикалық
заттарды алып тастайды, сол органикалық заттардың анионитке түсіп
қалуына және уақыт өте оның айналым қабілетін төмендетеді. Сүзгідегі
регенерациялау әдісі қарастырылған. Ол сүзгіге тек мөлдірлетілген суды
толтырады. Көмірді периодты қопсыту судың қайтымды тоғымен іске асады.
1-сатылы Н-катионитті сүзгілер, сүзгінің қарама-қарсы жұмыс принципіне
негізделген.
Тұзсыздандырудан кейін су мен жуылған су төменнен жоғары қарай
сүзгіге беріледі, ал регенерацияланған қышқыл ерітіндісі жоғарыдан төменге
беріледі. Сүзгінің жұмыс істеу режимі, біз білетіндей катионды терең әсер
ұстау және сүзгіні қопсытусыз қайтадан қалпына келеді, ал бұл
қондырғыдағы өзіндік мұқтаж үшін судың шығынын төмендетеді. Бұл
сұлбада 1 және 2 сатылы анионитті регенерациялау біртұтас жүйеде жүреді.
Ол үшін натр қышқыл ерітіндісін регенерацияланып, 2-сатылы сүзгіге түседі.
Натр қышқыл ерітіндісін керекті температураға дейін бу қыздырғыш арқылы
жеткізеді (49) (14.1 сурет). Содан кейін анионитті сүзгілер жуылады. Жуу
үшін 1-сатылы Н-катионитті сүзгіден кейін декарбонизацияланған суды
қолданады, 3-статылы анионитті сүзгіде сулы аммиак ерітіндісімен
регенерациялайды. Қышқыл ерітіндісін (43); (44) сорғыш арқылы беруде
натр қышқыл (43) және (44) аммиак (41) және (42). Сан айналымын өзгертеді,
ал бұл айнымалы концентрация ерітіндісі регенерацияланға беріледі.
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14.1 кесте - 1м3 суды тұщытуға кететін реагенттер шығыны
Судағы тұз мөлшері, г/л

Шығыны,кг
Тұз қышқылы
1,3
6,5
11,75
17

2
4
6
8

Кальцийлі сода
0,7
3,5
6
9,1

14.2 кесте – Суды тұзсыздандыру мен жұмсарту өндірістік конденсат
қондырғыларынан шыгатың судағы мөлшері, мг-экв/л
Көрсеткіштер

Судағы мөлшері,мг-экв/л
Бастапқы су

Н1
сүзгіден
кейін

Н2
сүзгіден
кейін

ОН1
анионитті
сүзгіден
кейін

ОН2
анионитті
сүзгіден
кейін

Н3сүзгіден
.кейін

ОН3
анионитті
сүзгіден
кейін

Натрий
+ калий
Кальций
Магний
Жалпы
катион
Хлорион
Сульфат
ион
Бикар
бонат
ионы

128,4

128,4

60

60

10

10

4

23,7
23,5
175,6

8
9
145,4

4
6
70

4
6
70

2
2
15

2
2
15

1
1
7

108

108

108

30

30

3

2

61,6

61,6

61,6

25

25

1

1

6

0

0

15

0

11

3

Жалпы
анион
Қышқыл
дығы

175,6

169,6

169,6

70

55

15

7

-

24,2

99,6

-

40

-

-

Жалпы
тұз мөл
шері

1,870

10030

8430

4710

2620

1130

472

14 3 кесте - Толық тұссыздандыру станциясына мен жылу жүйелірін
қоректендіруге керек негізгі қондығылар
Позиция номері

Аттары

Өлшемі мен мінездемесі

1
2
3
4
5

Бір сатылы Н-катионитті сүзгі
Екі сатылы Н- катионитті сүзгі
Бір сатылы ОН-анионитті сүзгі
Үш сатылы Н-кати.сүзгі
Екі сатылы ОН-анионитті сүзгі
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Ø - 3м; һл = 2,5м
Ø - 3м; һл = 2,5м
Ø - 3м; һл = 1,5м
Ø - 3м; һл = 2,5м
Ø - 3м; һл = 1,5м

Саны
8
5
4
3
4

6

Бір сат декарбонизатор бакпен

1

7
8

Екінші сатысы үшін
Тұссыздандырылған
арналған резервуар
Конц.
күкірт
қыш.сақ.ға
арналған цистерна
Конц.
күкірт
қышқылды
өлшеуге арналған бак-өлшегіш
Конц. сұйық қышқыл натр
өлшеуге арналған бак-өлшегіш
Конц. едкий натр өлшеуге арн
бак-өлшегіш
Анионитті
сүзгіні
резервуардағы сумен қопсыту
Едкий натр еріт.қыздыру
Гидразин ерітіндіні дайындау,
араластыру
Конц. қышқыл натр мен күкірт
қыш шығару
РМК-3 маркалы вакуум-сорғы

1
1

9
10
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22

23

Декарбонизатордың Ø 3 м;
бактың V - 170 м3
Дәл осындай
суға Ø - 6м; V = 250 м3
V = 30 м3

4

V = 3,5 м3

1

V = 30 м3

3

V = 3,5 м3

1

Ø - 5,3 м;
V = 60 м3
Нп = 20 м3
V = 1 м3

1

V = 0,5 м3

2

Q=6-10 м3/сағ

2

1
1

ЭВР-6
желдеткіштер Q=1200-14000 м3/сағ
декарбонизаторға арналған
(6НДЕ)жылулық жүйеге сорғы Q=250-350м3/сағ;
арқылы су беру
Нн=54-46 м

3

(6НДС)
екі
сатылы
Н- Q=21-330 м3/сағ;
катионитті сүзгіге су сорғы Нн=80-64 м
арқылы беру
(6НДС)екі сатылы анионитті =216-330 м3/сағ;
сүзгіге сорғы арқылы су беру
Нн=80-64 м

2

2

2
м3/сағ

24

(6НДВ)
Тұссыздандырылған Q = 250-360
суды сорғы арқылы ЖЭС беру
Нн=54-45 м

25

Анион.сүзгі.аниондарды
қопсытуға арналған сорғы
(4К-12)

Q=65-1200 м3/сағ
Нн=38-28 м

1

26

Соргы арқылы эжекторга су
беру (ЯН З-6/30)регенерация
ушін
Соргы арқылы эжекторга су
беру (4К-12) регенерациялау
ушін
Гидразин ерітінді қоректі суга
тұссыздандыру ушін соргы
арқылы беру

Q=30-70 м3/сағ
Нн=24,5-15,5 м

1

Q=65-120 м3/сағ
Нн=38-28м

1

Q=10-30м3/сағ
Нн=34,5-24 м

1

27

28
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14.4 кесте - Стансадағы қондырғыларды реттеу,бұларды өндірістік
конденсатты тазалау және жұмсарту.
Позиция номері

Аттары

16

Фосфат
ерітіндіні
араластырғышш
Фосфат ерітіндіні сүзгілеу
Фосфат ерітіндіні сорғы арқылы беру
(2К-6)
Конденсатты тазалау сүзгі
Na-катионитті сүзгі конденсатты
жумсарту ушін
Өндірістердін
конденсаттарды
жинау резервуары
Сулы кайнатылған. Тұзды сактау
багы
Кайнат Тұзды ерітінді сүзгілеу
Оте кайнат туз ерітінді олшеу
(6НДС) өндірістердін конденсатты
соргысы
Тұзды ерітінді сүзгілеу соргысы

17
29
30
30а
31
32
33
34
35
36

Өлшемі мен
мінездемесі
дайындау V=1м3

Саны

V=1
-

1
1

Ø3м;һсл=2,5м
Ø3м;һсл=2,5м

4
2

Ø6,3 V=200м3

2

V=24 м3

2

Ø1020мм
V=35 м3
Q=216-330 м3/сағ
Нн=69-60м
Q=6-2 м3/сағ
Нн=18-12м

1
1
2

1

2

14.5 кесте - Суды тазалау станциясындағы қондырғыларды реттеу
Позиция номері
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10а
11
12
13
14

Аттары

Өлшемі
және Саны
мінездемесі
Е.Ф.Кургаевтың жүйесіндегі мөлдір Ø10м;һсл=2,5м
1
леткіш
Q=250 м3/сағ
Мөлдірлетілген суды жинау резервуары V=200 м3
1
Сүзгілер, активтендірілген көмірмен Ø3м;
4
толтырылған
Қарама-қарсы бір сатылы Н-катионды Ø3м;һсл=2,5м
7
сүзгі.резервті қосқан кезде
Бір сатылы ОН-анионитті сүзгі, резервті Ø2,5м;һсл=1,8м
4
қосқан кезде
Екі сатылы Н-ктионитті сүзгі
Ø2,5м;һсл=1,5м
2
Екі сатылы ОН-анионитті сүзгі, біреуі Ø2,5м;һсл=1,5м
4
резервте турады
Үш сатылы Н-катионитті сүзгі
Ø2,5м;һсл=1,5м
2
Үш сатылы ОН-анионитті сүзгі
Ø2,5м;һсл=1,5м
2
3
Декарбонизатор
Q=175м /сағ
1
3
Декарбонизатор астындағы резервуар
V=200 м
1
Тұссыздандырылған
суды
жинау V=200 м3
1
резервуары
Концентрленген
күкірт
қышқыл V=100 м3
2
ерітіндісін сақтау резервуары
Концентрленген едкий ерітіндісін сақтау V=100 м3
2
резервуары
Күкірт қышықылын сақтау резервуары
V=10
1
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15
16
17
18
19
20
21 және 22
23 және 24
25 және 26

27 және 28
29 және 30

31 -32

33 және 34
35 және 36

37 және38
39 және 40

41 және 42
43 және 44

43 және 44а

Аммиакты сақтау багы
Коагулянт ерітіндісін дайындау багы
Тұз қышқыл ерітіндісін дайындау багы
Тұз қышқыл сақтау цистернасы
Кермектілік
су мен
тасталынған
қышқыл суларын жинаудағы резервуар
Сүзгіленген материалдарды ұстап алу
қақпаны
Көмірдік сүзгілерге суды беру электр
қозғалтқышты сорғылар
Екінші сатылы анионитті сүзгілерге
суды беру электр қозғалтқышты
сорғылар
Толық
тұссыздандырылған
суды
берудегі электр қозғалтқышты сорғылар
Активтендірілген көмірлерді қопсытып
көмірді сүзгілерге берудегі электр
қозғалтқышты сорғылар
Анионитті қопсытып, бір сатылы,екі
сатылы сүзгілерге берудегі электр
қозғалтқышты сорғылар
Электр қозғалтқышты желдеткіштерді
декарбонизаторға беру
Теміржол цистернасының резервуарқоймасынан күкірт қышқылын қаштау
дағы электр қозғалтқышты сорғылар
Теміржол цистернасының резервуарқоймасынан едкий натрды қаштаудағы
электр қозғалтқышты сорғылар

V=1,5
V=2,5
V=3,5
V=40
V=100

1
2
1
1
2

-

3

Q=250 м3/сағ
Нн=69 м
N=75 кВт
Q=216 м3/сағ
Нн=54 м
N=55 кВт
Q=216 м3/сағ
Нн=54 м
N=55 кВт
Q=80м3/сағ
Нн=25 м
N=7 кВт
Q=60 м3/сағ
Нн=26 м
N=7 кВт
Q=10000м3/сағ
Нв=125сын.бағ.мм
N=10 кВт
Q=5-19 м3/сағ
Нн=15,5-10 м
N=5,5 кВт
Q=5-19 м3/сағ
Нн=15,5-10 м
N=5,5 кВт

2

электр Q=0-0,33м3/сағ
Нн=30 м
N=1,5 кВт
Коагулянт
ерітіндісін
электр Q=0,2-2м3/сағ
қозғалтқышты сорғы-дозатор арқылы Нн=30м
мөлдірлеткішке беру
N=1,5 кВт
Аммиак
ерітіндісін
Н-катионитті Q=0,2-2м3/сағ
сүзгілерге электр қозғалтқышты сорғы- Нн=30м
дозатор арқылы мөлдірлеткішке беру
N=1,5 кВт
Күкірт
қышықыл
ерітіндісін
Н- Q=0,2-2м3/сағ
катионитті
сүзгілерге
электр Нн=30м
қозғалтқышты сорғы-дозатор арқылы N=1,5 кВт
мөлдірлеткішке беру
Күкірт
қышықыл
ерітіндісін
Н- Q=0,2-2м3/сағ
катионитті
сүзгілерге
электр Нн=30 м
қозғалтқышты сорғы-дозатор арқылы N=1,5кВт
мөлдірлеткішке беру
Тұз қышқылын қаштаудағы
қозғалтқышты сорғылар
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2

2

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

45 және 46
47 және 48

49
50
51

Едкий натр
ерітіндісін электр
қозғалтқышты сорғы-дозатор арқылы
мөлдірлеткішке беру
Тасталынған
ерітінділерді
қаштап,
нейтрализацияға электр қозғалтқышты
сорғылар арқылы беру

Q=0-0,033 м3/сағ
Нн=60 м
N=0,65 кВт
Q=85-100 м3/сағ
Нн=25 м
N=28 кВт

Булы буды аса қыздырғыш
Q=25 м3/сағ
Кран-балка
Көтеру жүгі 1 т
Н-катинонитті
сүзгілер,суды Ø2м;һсл = 2,5 м
жұмсартумен,жылулық
жүйені
қоректендіруге беру
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1

2

1
2
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