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Кіріспе 

 

Техникалық пайдалану ережелеріне сәйкес электр стансалары мен 

желілерінің су дайындау қондырғыларын пайдалану режимі мен су-

химиялық режимі электр стансалардың және жылулық тораптар ѳндірістері 

қондырғыларының ішкі беттерінде қақтардың түзілуін болдырмай, коррозия 

процесіне ұшыратпай істеу қажет. 

Қазіргі жылу электр стансаларының қондырғылары жоғары жылулық 

жүктемелерде істейді. Бұл өз кезегінде қызу беттерінде түзілетін қақ 

қалыңдығына қатаң шектер қояды. Мұндай қақтар электр стансаларының 

циклдарында жылутасығыш ретінде қолданылатын судың құрамындағы 

қоспалардан түзіледі. Сондықтан ЖЭС  сулы жылутасығыштардың жоғары 

сапасын қамтамасыз ету негізгі міндет болып табылады. Мұнымең қатар 

жоғары сапалы сулы жылутасығышты пайдалану таза буды алуда, қазандар, 

шығырлар және шық-қоректік трактінің конструктивті материалдарының 

жемірлену процестерін баяулатуда үлкен рөл атқарады. 

Суды тазарту - бұл су құбыры торабына табиғи көзден келіп тусетін 

судың сапасын нормалармен бекітілген керсеткіштерге дейін жеткізу 

мақсатындағы технологиялық процестердің кешені. Әртүрлі әдістерді 

қолдану кезінде суды ѳңдеу әдісін таңдау, технологиялық процестің жалпы 

сүлбесін құрастыру бастапқы судың сапасы мен құрамына, электр 

стансасының типіне, оның параметрлеріне, қолданылатын негізгі 

қондырғыларына (бу қазандарына, шығырларына), жылуландыру жүйесі мен 

ыстық сумен қамтамасыз ету жүйелеріне байланысты болады. 

Оқу құралында  физика-химиялык өңдеудегі қолданылатын алдын-ала 

тазарту әдістерінің (коагуляциялау, ізбестеу, сүзу), ион алмасу, 

газсыздандыру, термиялық тұсыздандыру, мембраналық әдістер (кері осмос, 

электродиализ, ультрасүзу) негіздері қарастырылады. 
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1 Табиғи сулардың сипаттамасы 
 

1.1 Табиғи су қоспасының сипаттамасы 

 

Майдалық деңгейі бойынша табиғи су қоспаларын келесі түрлерге 

бөлуге болады: 

- ішінара майдалы; 

- сіңірулі майдалы; 

- нағыз еріген. 

Ішінара майдалы қоспалар (ІМҚ) түйіршіктері 1000 нм-ден асатын 

агломераттар болып табылады. Олар сумен бірге әртекті жүйе құрайды. 

Массалары салыстырмалы үлкен бөлшектер ауырлық күші аумағында 

өздерін айқындата түседі, яғни ішінара майдалы заттар жүйесі суда аз тұну 

тұрақтылығына ие болады. Ішінара майдалы бөлшектер су массасында 

механикалық жолмен таралады және диффузияға ұшырамайды.  

сб   , 

мұндағы б - бөлшек тығыздығы, с - су тығыздығы, мәніне 

байланысты олар келесіге бөлінеді: 

а) тұнатын (); 

б) қалыпты (); 

в) қалқымалы  (). 

Ішінара майдалы қоспа - сұйық зат болса, онда ІМҚ-су жүйесі 

эмульсия құруы мүмкін, ал қатты дене болса онда суспензия түзеді. Майдалы 

спектрдің төменгі деңгейінде (100 нм-ге жақын) ішінара қоспалар судан 

нашар бөлінетінін және онда көп мерзімге дейін сақталатынын айта кеткен 

жөн. Бұл себепті су лайлы көрінеді. Суда осындай қоспаның болуына 

байланысты «қалыпты заттар» тіркесі қолданылады. Ішінара қоспалар әдетте 

балшықты заттардан, құмнан және органикалық заттардан тұрады. 

Сіңірулі майдалы қоспалар (СМҚ) да, ішінара майдалы қоспалар 

сияқты, сумен әртекті жүйені құрайды. Сіңірулі бөлшектер өте кішкентай 

өлшемдерге (1-100 нм) ие болғандықтан, диффузияға ұшырайды (броундық 

қозғалысқа қатысады) және дамыған меншікті бетке ие болады. Сөйтіп, 

диаметрі 10 нм (~10
8
 м) сіңірулі бөлшектердің меншіктік беті 10

11
 м

2 
 тең 

болады. Олардың әрқайсысының меншікті беті сәйкес массалы, диаметрі 

10 м ішінара майдалы бөлшектің бетінен 10
5
 есе артық. 

Сіңірулі қоспалар табиғи суда жоғары шөгу (судың көлемі бойынша 

қоспаның біркелкі таралуы) және агрегаттық тұрақтылыққа ие болады. 

Соңғысын – майдалы құрамның ұзақ мерзімге дейін өзгермей сақталу деп 

түсіну керек. 

Сіңірулі бөлшектер биологиялық микроскопта тіпті ең жоғары үлкейту 

кезінде де көрінбейді. Табиғи суда сіңірулі күйде әдетте кремний 

қышқылының түрлі формалары, алюминий мен темірдің қосылыстары және 

де әртүрлі органикалық заттар болады. 



5 

Нағыз еріген қоспалар суда бөлек иондар, молекулалар немесе бірнеше 

молекуладан тұратын кешен түрінде болады. Бұл қоспалардың бөлшектерінің 

өлшемдері 1 нм-ден кем болады. Осындай қоспалардың таралу беті 

болмағандықтан олар сумен бірге біртекті жүйе кұрайды. 

Химиялық сипаттамасы бойынша қоспалар: 

а) газды; 

б) минералды; 

в) органикалық болып бөлінеді. 

Суда газды қоспаларды атмосферамен әрекеттесу нәтижесінде еріген 

газдар (О2, СО2, N2) және биохимиялық процестер нәтижесінде пайда болатын 

газдар ( H2S, SO2, NH3) құрайды. 

Минералды қоспаларға еріген минералды тұздар жатады. 

Органикалық заттар суда көбінесе гумустық заттармен көрсетіледі. 

Бұдан басқа суда белоктар, майлар, эфир майлары және т.б. болуы мүмкін. 

Әсіресе гумустық заттарға шалшық және шымтезек сулары бай. Дәл осы 

заттар суға қоңыр және сары рең береді. Жалпы гумустық заттарды шартты 

түрде гуминдік қышқылына, сіңірулі фульвоқышқылға және нағыз еріген 

фульвоқышқылға бөледі. Гуминдік қышқылдардың Na
+
, K

+
 - мен 

қосылыстары жақсы ериді, ал Ca
2+

, Mg
2+  

- мен нашар ериді және суда коллойд 

түзуі мүмкін. Фульвоқышқылдар Na
+
, K

+
, NH4, Fe

2+
- мен жақсы еритін 

қосылыстар және Al
3+

, Fe
3+

- мен нашар еритін қосылыстар түзеді. 

Бұдан басқа, табиғи су қоймаларына әртүрлі қалдықтар 

түсірілетіндіктен онда басқа органикалық заттар (мұнай өнімдері, фенолдар, 

сырттай белсенді заттар, иісті қосылыстар және т.б.) кездесуі мүмкін. 

Қоспалардың иондық құрамы суда сәйкес катион мен аниондар болумен 

сипатталады (1 кесте). 

Na
+
 және K

+
 иондары судың тұрақты қоспалар қатарына жатады, себебі 

олар нашар еритін тұздар түзбейді және гидролизге ұшырамайды, яғни сумен 

әрекеттеспейді. Әдетте K
+
 иондар концентрациясы Na

+
 иондар 

концентрациясының 10-нен төмен болады. Сондықтан анализдеу кезінде 

оларды жеке анықтамайды, ал оның орнына бұл топ иондарының  құрамын 

Na
+ 

 иондарының концентрациясы арқылы көрсетеді.
   
 

 

1 кесте  - Табиғи судағы маңызды иондар 

Топ Катиондар аниондар Концентрация, 

мг/кг 

1 Na
+
, K

+
, Mg

2+
, Ca

2+
 HCO3

-
 , Сl

-
, SO4

2- 
Бірліктен ондық 

мыңдарға дейін. 

2 NH
+

4, Fe
2
 
+
, Mn

2+
 HSiO3

-
, F

-
, NO3 

-

СО3
2- 

Ондық бөлшектен 

бірлікке дейін. 

3 Cu
2+

, Zn
2+

, Ni
2+

, Al
3+

 HS
-
, I

-
, NO

2-
, 

H2PO
-4

 

Ондық бөлшектен кем. 
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Тәжірибелік жолмен табылған рН нағыз мәні тепе-теңдік рН мәніне 

сәйкес келуі мүмкін (рНнақты
 
≈ рНтт). Тәжірибелік жолмен табылған рН

нақты
 пен 

рН
тт

 арасындағы айырмашылық судың тұрақтылық индексі деп аталады: 

 

Uc=pHнақты-pHтт .                                                                         (1) 

 

Uc болса – онда су тұрақты, Uс болса - онда су жегі болады, ал Uс0 

болса – онда су тұрақсыз және тұнба түзуі мүмкін. 

Бұдан басқа тәжірибеде су тұрақтылығын кальций карбонатымен 1-2 

мин әрекеттесу арқылы анықтауға болады. рН мәнін әрекеттесуге дейін (рН1) 

және кейін (рН2) өлшейді. Егер рН1/рН21 болса, онда су тұрақты, рН1/рН21 

болса, онда су тұрақсыз, ал рН1/рН21- жегі. 

Бірақ тепе - теңдік күйі ұзақ мерзім ішінде орналатынын айта кету жөн. 

Сондықтан сипатталған жүйе СаСО3 бойынша асыра қаныққан күйде болуы 

мүмкін. 

 

1.2 Су сапасының көрсеткіштері 

 

Тұтынушының суды пайдалану сипатына қарай судың сапалық және 

мөлшерлік сипаттамалары анықталады. Жылуэнергетикада пайдалану үшін 

судың маңызды сипаттамалары келесі: 

- ішінара майдалы заттар (ІМҚ) концентрациясы; 

- нағыз еріген қоспалар концентрациясы (ионды құрам); 

- тотықтану - белсенді газдар концентрациясы; 

-    сутегі иондар концентрациясы; 

-    технологиялық көрсеткіштер, оларға құрғақ және шыныққан  қалдық, 

тотығушылық, кермектік, сілтілік, кремний құрамы, меншікті 

электрөткізгіштік және т.б. жатады. 

Ішінара майдалы заттар концентрациясы  қағаз сүзгі көмегімен 

анықталады. Суды қағаз сүзгі арқылы өткізіп, сүзгіні 378-383 К температурада 

тұрақты массаға дейін кептіреді. Бірақ іс жүзінде ішінар амайдалы заттарды 

көбінесе судың лайлығы мен мөлдірлігі арқылы анықтайды. 

Судың мөлдірлігін ішінара майдалы қоспалардың жоғары 

концентрациясы кезінде шыны түтік көмегімен анықтайды. Оның түбінде 

шрифт немесе сызығының ені 1 мм крест орналасады, түтікке су толтырылады. 

Шрифт немесе крест анық көрінетін биіктік судың мөлдірлігінің мөлшерлік 

өлшемі болады. ІМҚ төмен концентрациясы ( 3 мг/кг) кезінде нефелометрлік 

әдіс қолданылады. Ол зерттелетін судың мөлдірлігін нұсқамен салыстыруға 

негізделгіен. ІМҚ концентрациясы таза және сүзгіленбеген суларды 

буландыру арқылы да анықталады. 1 кг суды буландырып құрғақ қалдықты 

салыстырады. 

Құрғақ қалдық судың тұз құрамы туралы жанама мәлімет береді, яғни 

судағы барлық аниондар мен катиондар сомасын көрсетеді, Н
+
 пен ОН

-
 

иондарынан басқа. Бірақ құрғақ қалдық қалыптасқанда бикарбонаттар  
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шөгілуі арқасында қоспалардың иондық құрамы біршама өзгереді. Бұған қоса 

құрғақ қалдыққа тағы органикалық және сіңірулі қоспалардың бір бөлігі 

кіреді. Құрғақ қалдықты 1073К температурасында қыздырғанда органикалық 

қоспалар жанып кетеді, ал карбонаттар ыдырайды. Сондықтан құрғақ 

қалдықтың көрсеткіштері судағы органикалық қоспалардың концентрациясын 

нақты анықтауға мүмкіндік бермейді. Іс жүзінде органикалық қоспалар 

концентрациясын жанама әдіспен анықтайды. Онда күшті тотықтырғыштарды 

(мысалы КМnO4) қолданады. Сондықтан органикалық қоспалар 

концентрациясын судың тотығушылығы деп атайды. Ол қалыпты жағдайда 1 

кг судағы органикалық заттарды тотығуға кеткен тотықтырғыш мөлшерімен 

көрсетіледі.  

Судағы бөлек иондар концентрациясы (мг/кг немесе мг-экв/кг) 

химиялық анализ тәсілдерімен анықталады. Анализдің дұрыстығы 

электрбейтараптық заңымен  мг-экв/кг дәлелденіп тексеріледі. 

Салыстырмалы қателік 1-тен аспауы тиіс. 

Егер қателік 1-тен асса, онда бөлек иондар анализін тексеру керек 

немесе бүкіл анализді қайталау керек. 

Барлық катиондар мен аниондардың концентрацияларының қосындысы 

судың тұз құрамын құрайды. Кремний қышқылының аниондары (олардың 

ионды түрдегі концентрациясы туралы мәліметтердің белгісіздігінен), 

жартылай оксидтер және Н
+
 пен ОН

-
иондары ескерілмейді. Бірақ берік 

ерітінділерді талдағанда Н
+
 пен ОН

-
 иондары тұз құрамын есептеуде 

ескеріледі. 

Судың кермектігі жылуэнергетикада суды пайдалану жолын 

анықтайтын маңызды көрсеткіштердің бірі. Судың жалпы кермектігі Ж0 деп 

кальций мен магний иондарының концентрацияларының қосындысы аталады 

(мг-экв/кг, ал аз мөлшерде мкг-экв/кг көрсетіледі). Анықтаушы катион 

бойынша су кермектігі кальцийлік ЖСа және магнийлікке ЖМg бөлінеді. 

Жалпы кермектіктің бір бөлігі, бикарбонат пен карбонат иондарының 

концентрациясына шамалас кермектік, карбонатты ЖК кермектік деп аталады. 

Ал қалған басқа аниондарға (Cl
-
, SO

2-
 т.б.) шамалас кермектік карбонаттық 

емес ЖНК кермектік деп аталады.  

 

ЖCa  ← Жо  →  ЖMg .                                        (2) 

 

Судың жалпы сілтілігі Щ0 (мг-экв/кг) деп сутегі иондарының 

концентрациясын ескермегенде барлық әлсіз қышқылдарының аниондары мен 

гидроксил иондарының қосындысын айтады. 

 
 

                                             

(3) 
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Әлсіз қышқылдар аниондарының сипаты сілтілікті - гидраттық (ОН
-
), 

бикарбонаттық (HCO3
-
), карбонаттық (CO3

-
), силикаттық (HSiO3

-
, SiO3

2-
) және 

фосфаттық (H2PO4
-
, HPO4

2-
, PO4

3-
) деп бөлуге мүмкіндік береді. 

Алайда табиғи суларда бикарбонаттық сілтілік басқалардан әлдеқайда 

басым болады. Сондықтан оның мәні үлкен қателіксіз судың жалпы сілтілігін 

көрсетеді. Суда еркін күйдегі әлсіз қышқылдар болған кезде Н
+
 

концентрациясын ескеріп есептеу жасайды. Себебі олардың диссоциациясы 

кезінде  Н
+
  аниондары және әлсіз қышқылдар аниондары түзіледі. 

Судың меншікті электрөткізгіштігі, См/см, қабырғасының биіктігі  10
-

2 
м шаршының қарама – қарсы беттерінің арасында орналасқан су қабатының 

электр өткізгіштігімен сипатталады. Меншікті электрөткізгіштік нағыз еріген 

күйдегі қоспалардың концентрациясымен (тұз құрамымен) жанама 

байланысты. Құрамында қоспасы жоқ, таза суда зарядтарды тек Н
+
 пен ОН

-
 

иондары тасиды. Осындай судың 293 К температурадағы электр өткізгіштігі 

0,04 мкСм/см тең. Ерітінділерде электрөткізгіштік пен иондық қоспалар 

концентрациясы арасындағы байланыс көп факторларға тәуелді, оларға: 

температура, иондар түрі, диссоциация дәрежесі. Бұл өлшеуді едәуір 

қиындата түседі. Температурасы мен диссоциация дәрежесі тұрақты 

ерітінділерде байланыс нақты болады. 

Судағы еріген газдар концентрациясы көп факторларға тәуелді: газ 

табиғатына, су температурасына, судың минералдану дәрежесіне, судан 

жоғары газдың парциал қысымына, су рН және т.б. Бұл олардың 

технологиялық процестеріндегі есептеуді қиындатады және анализдің арнайы 

тәсілдерін талап етеді. Табиғи сулардағы CO2 концентрациясы 

көмірқышқылды тепе – теңдікке тәуелді болады, және шамамен 293 К-де 0,5 

мг/кг (10
-5

 моль/кг) құрайды. Ал О2 конценрациясы көп жағдайда температура 

мен судағы органикалық заттар құрамына тәуелді болады. Температураның 

273 К-нен 308 К-ге дейін жоғарлауы кезінде таза судағы оттегі 

концентрациясы 14,6-дан 6,5 мг/кг дейін төмендейді. 

 

1.3 Табиғи сулардың классификациясы 

 

Тұз құрамы бойынша табиғи сулар тұщы (1 г/кг), орта тұзды (1-25 г/кг) 

және тұзды (25 г/кг) болып бөлінеді. 

Өз ретінде тұщы суларды аз минералданған (0,2 г/кг), орта 

минералданған (0,2-0,5 г/кг) және жоғары минералданған (0,5-1,0 г/кг) деп  

бөлуге болады. 

Жалпы кермектік мәні бойынша, мг-экв/кг, сулар келесіге бөлінеді: 

Ж01,5- төмен кермекті су; Ж01,5-3 - орта кермекті су; Ж03-6 - жоғары 

кермекті су; Ж06-12 өте жоғары кермекті су; Ж012 аса жоғары кермекті су. 

Классификацияны сәйкес аниондар құрамы бойынша да жүргізуге 

болады. Барлық табиғи сулар басым анион сипаты бойынша үш класқа 

бөлінеді: гидрокарбонатты (HCO3
-
 анионы басым сулар), сульфатты (SO4

2-
 

анионы басым сулар) және хлоридті (Cl
- 

анионы басым сулар). Өз ретінде 
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әрбір клас басым катион бойынша: кальцийлік, магнийлік, натрийлік топтар 

болып бөлінеді. Органикалық заттармен ластану деңгейі бойынша табиғи 

суларды 4 топқа бөлуге болады, олар белгілі тотығушылықпен сипатталады, 

мг О2/кг: 5 төмен - аз, 5-10 - орташа, 10-20 - жоғары, 20 - күшті.  

 

1.4 Суды алдын - ала тазарту 

 

Жалпы мәліметтер. 

Классификацияны келесі көрсеткіштер бойынша өткізеді: 

- тазарту кезінде қолданылатын тәсілдердің физико- химиялық мәні, 

алынатын қоспа сипаты мен оның тазарту кезіндегі күйінің өзгеруі 

ескерілмейді; 

- қоспаларға әсер ететін күштердің сипаты, жоғарыдағыдай 

қоспаның сипаты мен өзгеруі ескерілмейді; 

- алынуға тиісті қоспалардың сипаты, олардың тазарту кезіндегі 

күйінің өзгеруі ескрілмейді; 

- қоспаның тазарту кезіндегі күйінің өзгеруі. 

Қазіргі кезде тазарту әдісін таңдағанда  әлеуметтік және экологиялық 

факторларына ең алдымен назар аудару қажет, әрине сәйкес үнемділік пен 

сенімділікті ескере отырып. Әсіресе соңғы фактор энергетикада өте маңызды 

болап табылады. Себебі онда ұзақ уақыт бойы тоқтаусыз жұмыс істейтін 

қондырғылар қажет. 

Табиғи судағы қоспалардың көп түрлілігі себебінен, қазанды 

қоректендіруге арналған қосымша суды тазарту су дайындау қондырғысында 

(СДҚ) бірнеше сатымен жүргізіледі. Бастапқы кезеңде судан ішінара майдалы 

және сіңірулі заттар алынады, және осы судың бикарбонатты сілтілігі 

төмендетіледі. 

Суды тазартудың бастапқы кезеңі алдын-ала тазарту деп аталады. 

Алдын-ала тазарту келесі тазарту кезеңдерінің техникалық, экономикалық 

көрсеткіштерін жақсарту үшін жүргізіледі, және егер алдын-ала тазарту 

болмаса тазартудың келесі сатыларында көптеген тәсілдерді қолдану қиынға 

соғуы мүмкін. Осылай суда органикалық заттардың болуы аниониттердің 

технологиялық қасиеттерінің өзгеруіне, олардың қартаюына себеп болады, 

сәйкесінше жұмыс істеу мерзімінің күрт азаюына (4-8 есе) әкеледі. Сондықтан 

судың алдын-ала тазартуына үлкен мән беріледі. Суда темір иондары 50 

мкг/кг жоғары концентрацияда болса, бұл суды электродиализбен тазартқанда 

жарғақтың улануына себеп болады. Судың ішінара майдалы және сіңірулі 

қоспалардан қанағатсыз тазарту деңгейі салдарынан қыздыру беттерінде қақ 

түзіледі және бу сапасы төмендейді. Сондықтан қазіргі кезде қоректік және 

қосымша суды дайындау сұлбаларында суды алдын-ала тазартуға көп көңіл 

бөледі. 

Алдын-ала тазарту негізінде тұндыру тәсілімен жүргізіледі. Онда 

қоспалар судан тұнба түрінде бөлінеді. Бұл тәсілдер реагенттік деп те аталады, 

себебі суға арнайы реагенттер қосылады. 
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Алдын-ала тазарту кезіндегі тұндыру процестеріне түйірлену, әктендіру 

және магнезийлік кремнийсіздендіру жатады. Әдетте бұл процестер 

біріктіріліп және бір қондырғыда - түссіздендіргіште өткізіледі. Бұл суды 

тазарту процесінің технологиялық әсерін жақсартады және қаржылық 

шығындарды азайтады. Алғашқы тазарту түссіздендіргіште өткізіледі, ал 

тұнбадан соңғы тазарту сүзгілеу процесі көмегімен іске асады. Сүзгілеу де 

алдын-ала тазартуға жатады, бірақ реагентсіз тәсіл болып табылады. 

 

1.5 Судың сіңірулі қоспаларын түйірлеу 

 

Суды ауыр ішінара майдалы қоспалардан тазарту үшін кәдімгі тұндыру 

тәсілі жеткілікті болса, суды сіңірулі-майдалы заттардан тазарту түйірлену 

процесін талап етеді. Түйірлену деп сіңірулі бөлшектердің жабысуының 

физико-химиялық процесін және ішінара майдалы макрофазаның  

(флокуланың) құрылуын атайды. Кейін флокулалар судан бөлінеді. 

Сіңірулі бөлшектердің өлшемдері өте аз болғандықтан олар броундық 

қозғалысқа қатысады. Олардың диффузия жылдамдығы жоғары (10
-1

-10
-3

 см/с) 

болады, бұл бөлшектердің концентрациясына көлем боынша бірклкі таралуға 

мүмкіндік береді. Сіңірулі жүиелер бөлшектерінің меншікті бетінің жақсы 

дамуы арқасында көп бос энергия мөлшеріне ие болады. Термодинамикалық 

тұрғыдан осындай жүйе бос энергиясы минималды күйге ұмтылуы тиіс. Яғни, 

беттің азаюына, сәйкесінше бөлшектер ірілеуі тиісті. Бірақ тәжірибе жүзінде 

сіңірулі жүйелер жоғары агрегаттық тұрақтылыққа ие болады. Бұл 

тұрақтылық бөлшектердің кішкентай өлшемдерінде жоғары шөгу 

тұрақтылығына ықпал етеді (судың барлық көлемі бойынша қоспа 

концентрациясының тұрақтылығы). Себебі шөгуге себепші гравитациялық 

күш диффузиямен басылады. Сіңірулі жүйенің агрегаттық тұрақтылығы 

иондардың қос электр қабатының болуымен және фазалар айырмасы 

шекарасында потенциалдың секірмесімен түсіндіріледі. 

Қос электр қабаты бөлшек бетінде ортаның әртүрлі диэлектрлік 

қасиетінен, молекулалық күштер әсерінен, заттың молекулаларының 

жартылай диссоциациясынан пайда болады. Бөлшек бетінде орналасқан 

иондар потенциал түзегіш деп аталады. Бөлшектің заряды пайда 

болғандықтан оның айналасында қарама-қарсы зарядты иондар жиналады. 

Оларды кері иондар деп атайды. Кері иондардың концентрациясы беттің 

жанында ең жоғары болады (тығыз иондық қабат) және бөлшек бетінен 

алыстаған сайын азаяды (сыртқы диффузиялық қабат). Бұл бір мезгілде 

тартылыс күшінің (электрлік және молекулалық) және диффузиялық күштің 

әсерімен түсіндіріледі. Диффузиялық күштер су көлемінде иондар 

концентрациясын таратуға тырысады. 

Теориялық көзқарас жағынан иондардың диффузиялық қабаты бүкіл су 

көлеміне таралады. Ал тәжірбие жүзінде оның қалыңдығын дебаев 

ұзындығымен Х анықтайды. Осылай, иондардың бір түрі бөлшек бетінде 
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жиналып, екіншісі кері иондарды құрады деп санағанда симметриялы - 

валентті электролит үшін : 

                                 





CFz

RT
222

  ,                                                         (4) 

 

мұндағы Ғ - Фарадей тұрақтысы, 96487 Кл/моль тең; 

R - универсал газ тұрақтысы, 8,3143 Дж/(моль·К) тең; 

z - иондардың заряды; 

 - ортының диэлектрлік өтімділігі, Ф/м; 

C - иондардың ерітіндідегі концентрациясы, моль/л. 

 
 

а - ζ нөлден жоғары потенциал; б - изоэлектрлік күйі; ζ - потенциал 

нөлге тең; 1 - потенциал түзегіш иондар; 2 - кері иондар; А -  адсорбциялық 

қабат; В - диффузиялық қабат. 

 

1 сурет  - Мицелла құрылысы 

 

Х шамасының мәні тұрақсыз және формуладан көрінетіндей ол ерітінді 

концентрациясына, иондар зарядына, температураға тәуелді. Мысалы, 

бейтарап су 298К  (CH
+
=COH

-
=10

-7
 г-ион/л)  9,6 нм, ал 0,1 бір валентті 

электролиттің молярлық ерітіндіде Х0,96 нм. 

Сөйтіп бөлшек айналасында қос электр қабаты түзіледі, оған потенциал 

түзегіш иондар және кері иондар кіреді (1 сурет ). Қалыпты күйде бөлшектің 

қос қабатпен комплексі (мицелла)- электрбейтарап. 

Қозғалыс кезінде бөлшек тек өзіне беттескен су қабатын тартады, ал 

диффузиялық қабаттың сыртқы бөлігіне әсер етпейді. Бұл электркинетикалық 

потенциалдың немесе - потенциалдың пайда болуына әкеледі. - потенциал 

мәні бөлшекке тартылатын кері иондар мөлшеріне байланысты, олар 

көбейгесін - потенциал азаяды. Диффузиялық қабатта кері иондардың 

концентрациясының көбеюі олардың тығыз қабатта көбеюіне әкеледі. 
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Сәйкесінше - потенциал төмендейді. Бұған қоса диффузиялық қабатта кері 

иондардың концентрациясының көбеюі бөлшектің зарядының өзгеруіне 

әкелуі мүмкін. - потенциал нөлге тең болатын кері иондар концентрацияның 

бар болуы да түінікті. 

Табиғи сулардағы сіңірулі бөлшектер (құм, балшықты заттар, гуминдік 

қшқылдар) негізінде беттік молекулалардың диссоциациясы арқылы заряд 

алады. Бұл заттар амфотерлі болғандықтан, олардың диссоциация дәрежесі 

ерітіндінің рН мәніне тәуелді. Олар диссоциацияланбайтын рН мәні 

изоэлектрлік деп аталады. Изоэлектрлі рН мәнінде - потенциал нөлге тең. 

Табиғи судың рН деңгейі 6,5-8,5 болғандықтан сіңірулі қоспалар кері - 

потенциал мәніне ие болады. Мөйтіп табиғи суда сіңірулі бөлшектердің басым 

бөлігі бірдей теріс зарядқа ие болады. Мұнымен қатар балшық пен гумустық 

заттардың бөлшектері иондарды адсорбциялай алады. Соңғысы олардың 

агрегацияға қарсы тұрақтылығын  азайтады. Тұрақтылықты көп төмендететін 

иондар ол Al
3+

 пен Fe
3+  

 үшвалентті иондар.Қос электрлік қабат түзетін 

иондар бөлшек айналасында су молекулаларының ұсталуына  және гидраттық 

қабаттың түзілуіне ықпал етеді. Гидраттық қабат бөлшектердің бір- бірімен 

соқтығысуын болдырмайды. 

Майдалы жүйелердің агрегаттық тұрақтылығы бөлшектер арасында әсер 

ететін күштерге тәуелді. Зарядтары бірдей бөлшектерге бір мезгілде 

молекулалық тартылыс күші (Ван-дер-Ваальс күші) және электростатикалық 

тебіліс күші әсер етеді. 

Орталарының арасындағы қашықтық R, радиустары г екі сфералы 

бөлшектің молекулалық тартылу күші былай сипатталады: 

 



























2

22

2

2

22

4
ln

2

4

2

8. R

rR

R

r

rR

rА
ктартF ,                           (5) 

мұндағы А - Гамакер константасы, шамамен 10
-6

 Вт тең.  Бөлшектер тым 

жақындасқанда бұл мән қарапайым болып өзгереді: 

 

                                012. H

Ar
ктартF  ,                                               (6) 

мұндағы rRH 20  - бөлшектердің шеткі нүктелері арасындағы 

қашықтық. 

H0< r болғанда, бұл бөлшектердің тебіліс күші Дерягин- Ландау 

теңдеуімен анықталады: 

 



















r

Hr

ктартF
00 exp1

2.


 .                                     (7) 
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2 суретте бөлшектер ара-қашықтығына байланысты тартылыс пен 

тебіліс күштерінің өзгеруі көрсетілген. Тартылу мен тебілу күштерінің өзгеру 

заңдылықтары әртүрлі болғандықтан нәтижелік қисықта екі энергетикалық 

минимум болады (потенциалдық шұңқыр). Оларға жеткенде бөлшектер бір- 

бірімен қосылуы мүмкін. Оң жақ минимумы бөлшектер арасындағы 

байланысы әлсіз болатын «алыс» түйірленуді қамтамасыз етеді. Сол жақ 

потенциалдық шұңқырда («жақын» түйірлену) берік байланыс байқалады. 

Бірақ бұл үшін жақындасатын бөлшектерде энергетикалық бөгетті өту үшін 

жеткілікті энергия болу керек. Бөлшектердің әрі қарай жақындасуына 

олардың беттеріндегі гидраттық қабаттар бөгет жасайды. 

 

\ 

1— тебілу энергиясы; 2 — тартылу энергиясы; 3 — нәтижелік қисық. 

 

2 сурет  – Бөлшектер арасындағы әрекеттесудің потенциалдық 

қисықтары 

 

Табиғи судағы сіңірулі бөлшектерде энергетикалық бөгеттен өту үшін 

энергиясы аз , ал оң жақ потенциалдық шұңқырдағы энергия оларды кешенде 

ұстау үшін жеткіліксіз болады. Бұл олардың жоғары агрегаттық 

тұрақтылығын түсіндіреді.  Бөлшектердің жабысу қасиетін арттыру үшін  - 

потенциал мәнін төмендету арқылы тебілу күшін азайту керек. Тәжірибемен 

дәлелденген, егер - потенциал мәнін 0,03В дейін төмендеткенде 

бөлшектердің жабысу процесі басталады, яғни түйірлену процесі. Бұл үшін 

суға күшті электролит енгізген жеткілікті. Оның диссоциациясы қос 

қабаттағы кері иондар санын арттырып, - потенциал мәнін төмендетуге 

жағдай жасайды. 

Бірақ бұл процесс өте төмен рН мәндерінде ғана іске асады. Бұл іс 

жүзінде құрылғыны тотығудан қорғау және тұз құрамының жоғарлауымен 

байланысты қиыншылықтарға әкеледі және судың тұз құрамын арттырады. 

Сондықтан қосымша суды дайындауда коллойдтердің өзара түйірленуіне 

негізделген процес қолданылады. Бұл үшін суға оң зарядталған сіңірулі қоспа 

түзетін реагенттер қосылады. Бұл сіңірулі жүйенің тұрақтылығын бұзады 

және бөлшектердің ірілеуіне әкеледі.  
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Коагулянт деп аталатын реагент ретінде күкіртқышқылды тұздарды 

Al2(SO4)3 және FeSO4 пайдаланады. Бұл тұздар суда түгелдей 

диссоциацияланады:  

 

Al2(SO4)3 →2Al
3
 
+
 + 3SO4

2-
;                                             (8) 

FeSO4→Fe
2+

+SO4
2-

.                                             (9) 

 

Әлсіз негіздердің катиондары Al
3+

 пен Fe
2+

 гидролизге жеңіл ұшырайды. 

Сөйтіп Al
3+ 

 иондарының гидролизі келесі реакция бойынша өтеді: 

 

А1
3+

+Н2О→А1(ОН)
2+

+Н 
+
;                                              (10) 

А1(ОН)
2+

 + Н2О→А1(ОН)
2+

+Н 
+
;                                      (11) 

              А1(ОН)
2+

+Н2О→А1(ОН)3 + Н
+
.                                    (12) 

 

Ал Fe
2+ 

 иондарының гидролизі: 

 

Fe
2
 
+
 +H2O→Fe(OH)

+
+H 

+
;                                              (13) 

Fe(OH)
+
+H2O→Fe(OH)2 + H 

+
.                                        (14) 

 

Сілтілік ортада (рН>8) және оттегінің жеткілікті мөлшерінде реакция 

келесі болады: 

 

                     4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O→4Fe(OH)3.                                      (15) 

 

Бұл реакциядан көрінгендей гидролиз тек Н
+
 иондарын шектеумен ғана 

мүмкін. Табиғи суда бұл иондарды байланыстыру келесі реакциямен жүреді: 

 

                Н
+
+НСОз

-
 →Н2СО→СО2 + Н2О.                              (16) 

 

Сондықтан, суда бикарбонат - иондарының болуытерең гидролиз 

өтуінің шарты болып табылады. Н
+
 концентрациясын реттеу үшін NaOH 

қосылуы мүмкін. Сөйтіп, гидролиз реакциясынан көрінгендей ол судың рН 

деңгейіне тәуелді. рН7,5 тек Al(ОН)3 түзіледі, рН төмен мәнінде Al(ОН)
2+

 

және Al(ОН)
 

түзіледі. Олар сульфат- иондармен қосылып нашар еритін 

қосылыс түзеді: Al2(OH)4SO4 –pH 7-ге жақын, Al(OH)SO4-pH 5,5-ке жақын. 

Бұл қосылыстар рН5,5-7,5 аралығында - потенциалдың мәні аз сіңірулі 

қоспа түзеді. рН5,5 алюминий гидрототығы толық ериді, ал рН 8 AlO2 

иондары түзіледі. 

Сөйтіп түйірленуді Al2(SO4)3  иондарымен өткізгенде рН 5,5 – 7,5 

аралығында ұстау керек.  

Түйірлену процесінің екі сатысы бар: айқын және жабық. Жабық 

сатысында сіңірулі ерітінді түзіледі және микротүйірлер пайда болады. Бұл 

сатыда судың негізгі тазартылуы іске асады. Ал айқын сатысында ірі түйірлер 



15 

(флокулалар) 1-3 мм түзіледі. Олар қосымша жоғары сорбциялық қасиетіне ие 

болғандықтан суда қоспаларды алуы мүмкін. 

Табиғи суларды тазартудың түйірлену процесіне бір уақытта майдалық 

дәрежесі әртүрлі және табиғаты әртүрлі қоспалар қатысады. Осындай процесс 

гетероадакоагуляция деп аталады. Оның ерекшелігі, процестің бөлшек 

зарядна тәуелділігі. Осындай бөлшектер тек бір-бірімен ғана емес, - 

потенциалы жоғары бөлшектермен жабыса алады, оларды түйірлену 

процесіне тартады. 

Түйірлену кезіндегі макрофазаның құрылуы ерекше. Түйірлендіргіш 

гидроксид ішінара майдалы бөлшектер бетінде сорбцияланады және 

«желімдегіш көпірлер» түзеді. Олар бөлшектер мен кешендерді бір- бірімен 

байланыстырады. Пайда болатын макрофаза берік емес құрылымға ие болады. 

Себебі бөлшектедің арасындағы кеңістіктер сумен толтырыған болады. Оның 

тығыздығы (1,001 - 1,1 т/м
3
) судың тығыздығына жақын және механикалық 

беріктігі төмен болаы. Қалыптасқан флокулалар өлшемдері 1 - 3 мм тең. Кейін 

бұл флокулалар түссіздендіру процесі кезінде судан алынады. 

Қазіргі кезде коагулянт мөлшерін нақты білуге мүмкіндік жоқ. 

Сондықтан оның дозасы эксперименттік жолмен алынады. РН мәні де 

экспериментті алынады. Коагулянт дозасы қоспа құрамына байланысты. 

Майдалы заттар концентрациясы жоғары, ал сіңірулі қоспа концентрациясы 

төмен болғанда коагулянт дозасы максимал болу қажет, және керісінше. 

Бастапқы суда сіңірулі және ішінара майдалы заттардың мөлшері 100 

мг/кг асқанда коагуляция түссіздендіргіште өтеді, ал төмен болғанда сүзгіде 

жүргізген ыңғайлы. Бұл жағдайда тура ағынды немесе әрекеттітүйірлену өтеді. 

Әрекетті түйірленуде түйірлерді алу сүзгі қабатында жүреді. Әрекетті 

түйірлену ерекше жағдай болып табылады, онда ұсақ бөлшектер қабаттың ірі 

бөлшектерінің бетінде ұсталынып қалады. Оның жылдамдығы жоғары болады 

және судың ұсақ түйірлер толығымен алынады. 

 
1 — ІМҚ бөлшегі; 2 — гидрототықтың бөлшектері; 3 — органикалық 

заттар; 4 — «желімді» көпірлер; 5 — «ұсталған» су. 

 

3 сурет  - Түйірлену кезінде пайда болатын түйірлер құрылымы  
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Түйірлену процесін белсендіру үшін өңделетін суға жиі арнайы 

заттарды - флокулянттарды қосады. Флокуляция процесі мәні – процес кезінде 

сіңірулі бөлшектер тек тікелей ғана емес, локулянт молекулалары арқылы да 

агрегацияланады. Флокулянт ретінде органикалық немесе органикалық емес 

жоғарымолекулалық қосылыстар: кремний қышқылы, полиакриламид және 

т.б. пайдаланады. Осылай полиакриламид молекуласы қышқылдық 

жәненегізгі түрі бойынша диссоциацияланады (рН мәніне тәуелді). 

Изоэлектрлік күйде полиакриламидтің диссоциация дәрежесі екі түрі 

бойынша бірдей болады. Бірақ полиакриламид молекуласында бір мезгілде 

теріс және оң зарядталған иондық топ болғанымен де жалпы қарағанда ол 

бейтарап. Флокуляция түйірлену процесін ауыстырмайды, тек тереңдетіп, 

белсендіретінін айта кеткен жөн. 

Түйірлену процесі  кезінде судың бткарбонатты сілтілігі төмендейді. 

Бірақ бұған эквивалентті түрде суға коагулянт енгізгенде бірдей SO4
2-

 

иондары өтеді. Осы кезде Ca
2+

 және Mg
2+

 иондарының концентрациясы 

өзгермейді де, судың тек карбонатты кермектігі карбонатты емеске ауысады. 

Коагуляция процесіне температура үлкен ықпал етеді. Температура 

жоғарлаған сайын гидролиздің тереңдігі мен жылдамдығы артады, қатты 

фазаның түзілу және бөліну жылдамдығы артады, бұл қоспалардың түйірлену 

процесін едәуір тереңдете түседі. Суды күкіртқышқылды алюминиймен 

түйірлендіру үшін 303-308 К температурасы ең қолайлы деп есептеледі. 

2 кесте - Су қоспасының құрамына байланысты коагулянттың 

шамамен алынатын мөлшері 

Судың 

тотығуы, 

мг О2/л 

ІМҚ 

концентрациясы, 

мг/л 

«крест» 

бойынша 

мөлдірлік, см 

Сусыз коагулянт 

дозасы, 

мг-экв/л 

5—8 50 дейін 45 0,3—0,5 

 50—100 30 0,4—0,6 

8—12 100—200 20 0,6->-0,8 

 200—400 15 0,7—1,0 

12—15 400—600 10 0,8—1,25 

 600—800 8 0,95—1,4 

15—20 800—1000 7 1,05—1,6 

20—25 1000—1400 6 1,15—1,85 

25—30 1400—1800 5 1,3—2,0 

>30 1800—2200 3 1,4—2,2 
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Технологиялық процесті іске асыру кезінде түйірлендіру кинетикасы 

үлкен рөл атқарады. Тәжірибе көрсеткендей, процестің қолайлы өту жағдайы 

үшін алдында (10 мин) судың коагулянтпен тез араласуы керек, ал сосын 

жайлы процес гидродинамикалық күйге өтуі керек.  

Түйірлену процесінің жылдамдығы уақыт бірлігінде жабысатын бөлшек 

санымен анықталады. Жылдам және баяу түйірленуді айырады. Жылдам 

түйірлену кезінде әрбір соқтығысу жабысуға әкеледі, ал баяуда керісінше - 

әрбір соқтығысу жабысумен аяқталмайды. 

М. Смолуховский теориясы бойынша жылжымайтын суда жылдам 

түйірлену жылдамдығы екінші ретті реакция теңдеуімен сипатталады: 

 

                                    dn/dτ = k(no-n)
2
,                                                     (17) 

 

мұндағы n0 - бөлшек саны (процесс басында); 

n - пайда болған агрегат саны; 

k - түйірлену константасы. 

 

Судың ағынының күйі түйірлер құрылуына үлкен әсер етеді, ал олардың 

беріксіздігі салдарынан кейде олардың ыдырауына да әкелуі мүмкін. 

Сондықтан түйірлер құрылатын аймақта су жылдамдығы 1-1,5 мм/с аспау 

керек. 

Егер де күкіртқышқылды алюминиймен түйірлендіру процесіне суға 

енгізілетін сульфаттар түйірлену процесіне оң ықпал етеді және тұнбамен 

бірге жартылай алынады, ал күкіртқышқылды темірмен түйірлегенде олардың 

барлығы келесі тазарту сатысына өтеді. Оларды судан алу көп қиындық 

туғызады. Сондықтан өңделетін суға бұл металдардың иондарын енгізу дұрыс, 

ал тұзсыздандыру процесін қиындататын аниондарды енгізбеу тиіс. 

Бұған тек электртүйірлену процесі арқылы ғана қол жеткізуге болады. 

Электртүйірлену әдісі судан электр тогы өткенде металды анодты ерітуге 

негізделген. 

Осында суды сіңірулі заттардан тазарту бірқатар бір мезгілде өтетін 

процестерде іске асады: метал иондарының ерітіндіге өтуімен электродтарды 

электрохимиялық ерітуде, электродтардағы тотықтырғыш – қалпына келтіру 

реакцияларында, түйірленудің өзінде, электрофорезде (бөлшектердің сыртқы 

электр өрісі әсерінен қозғалысы). 

Электртүйірлену процесінің негізінде тұрақты ток әсерінде металдарды 

анодты еріту жатыр. Кейін металл катиондары гидролизге ұшырап су 

қоспасының түйірлену процесіне қатысады.  

Ерітіндіге батырылған және сырттан келетін электр потенциалының 

әсеріндегі металдарды электрохимиялық еріту процесі көп факторларға 

тәуелді, бірақ негізінде анод пен катодта өтіп жатқан процестерімен 

анықталады. 

Анодта металл тотығып, иондары ерітіндіге өтеді: 
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А1 - Зе → А1
3+

;                                              (18) 

Fe -2e → Fe
2+

.                                              (19) 

 

Металл иондарының ерітіндіге үздіксіз өтуі тек катодтан электрондарды 

алу шарты орындалғанда ғана мүмкін. Бұл қалпына келтіру реакциясы 

өткенде мүмкін. 

Қышқыл ортада (рН7) электрондар катодтан келесі реакция бойынша 

өтеді: 

                       2H3O
+
+2e→2H2+2OН

-
.                                      (20) 

 

Бейтарап және сілтілік ерітіндіерде электрондар тікелей су 

молекулаларымен ассимиляцияланады, нәтижесінде сутегі мен гидрокүшті 

иондар түзіледі: 

 

                           2Н2О + 2е→Н2 + 2ОН
-
.                                                  (21) 

 

Суда оттегі болғанда реакция былай өтеді: 

 

                   2Н2О + О2 + 4е→4ОН
-
.                                           (22) 

 

Оттегі тағы да Fe
2+

 иондарының Fe
3+

 -ке өтуіне қатысады, және 

жеткілікті потенциалда анодта бөлінеді (оксид қабықшасын түзеді). Электрод 

поляризацияланғаннан оның еру жылдамдығы күрт азаяды. 

ОН
-
иондары металл иондарымен Al(ОН)3 немесе Ғе(ОН)2 

гидрототықтарын түзеді: 

 

4Fe(OH)2 + O2 + H2O→4Fe(OH)3.                                         (23) 

 

Сөйтіп суға SO4
2-

 аниондарын қоспай ақ металл гидрототығын алуға 

болады. Бұдан басқа электрокоагуляция әдісі коагулянтті және оны 

дайындаумен байланысты қондырғылар мен аспаптарды қолдануды керек 

етпейді. 
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1 - тұрқы; 2 - металл пластиналары; 3 - судың кіруі;  

4 - судың шығуы. 

 

4 сурет  – Пластиналы электртүйірлегіш 

 

Теория жүзінде 1 г-экв металды ерітуге қажетті электр қуаты 26,8 А 

құрайды. Бірақ іс жүзінде электр қуат мөлшері әрқашан да теориялықтан көп 

болады. Себебі пластиналарда поляризация эффектілері өтеді және суды 

қыздыруға энергия жұмсалады. Сондықтан бұл эффектіні азайту үшін белгілі 

бір уақыттан соң (әдетте 15 мин. сайын) берілетін кернеудің полюстерін 

ауыстырады. Электртүйірлендіруді өткізу кезінде су рН Н
+
 иондарының 

зарядсыздануы арқасында 0,5-10 артады. Бұл суды реагенттермен сілтілеу 

қажеттілігін жояды.  

Өндірісте қолданылатын электрокоагуляция аппараттарының 

барлығында метал пластиналары қолданылады. Бұл өлшемдері арттырып, 

құнын көтереді. Барлық пластиналы аппараттардың құрылысы тегеурінсіз 

түрге жатады. 

Судың көп шығындары кезінде осында қондырғымен жұмыс істеу 

ыңғайсыз. Оларды СДҚ (ВПУ) сұлбасына орнату қиын. Екінші ыңғайсыз 

жағы ол пластиналардың 50 еруіне дейін ғана жұмыс істеу мүмкіндігі. 

Әйтпесе қысқа тұйықталу болуы мүмкін. 

Электродтарды қуат көзіне қосудың екі әдісі бар: монополярлы, онда 

анод - бір полюске, ал катодтар- екінші полюске қосылады, және биполярлы- 

қуат тек шеткі электродтарға беріледі. 

Биполярлы қосу кезінде аппаратқа үлкен кернеу қажет етеді, бірақ 

контакт саны аз болады. Сонда аппарат өлшемдері азаяды және кабельдер 

қимасы да азаяды. Бұл электрокоагулятордың пайдалануын, орнатуын 

жеңілдетіп, бағасын азайтады.  
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Электродтар арасы 10-12 мм болғанда, темірді анодты еріту үшін 

ұяшықтардағы қолайлы кернеу 3 В болу керек, ал алюминийді еріту үшін –   4 

В. Ток тығыздығын 10 А/м ұстау керек. Ал ағын жылдамдығы 0,5 м/с кем 

болмауы тиіс. Электртүйірлегіштерді пайдалану тәжірибесі токтың 10 

тығыздығын А/м, ал пластиналар арсындағы судың ағынының жылдамдығын 

0,5 м/с кем емес ұстау керек екендігін көрсетеді. Электротүйірлегіштерде 

электр энергиясының шығыны 0,05-0,5 кВТ  сағ/т су құрайды. 

 
 

1 — жинағыш  ванна; 2 — еритін анод; 3 — катод; 4 — пластиналар; 

5 — сервопривод; → — тазартылған су. 

 

5 сурет  - Анод беті жаңарып отыратын электртүйірлендіргіш 

 

Электртүйірлендірудің әсерлігі реагенттік түйірленуден әлдеқайда 

жоғары (70-90, 50-60 сәйкесінше). 

 

        
 

1 — тұрқы; 2 — ішкі құбыр-катод; 3 — қосылатын  анод; 4 — тор;  

5 —металл түйіршіктері; 6 — судың кірісі; 7 — судың шығысы. 

 

6 сурет - «Құбыр ішінде құбыр» типті электртүйірлендіргіш 
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1.6 Әктендіру 

 

Әктендіру - суды әкпен өңдеу. 

Әктендірудің негізгі мәні - судың бикарбонатты негізділігін төмендету. 

Онымен бірге бір уақытта кермектік, тұз құрамы, ішінара майдалы қоспалар 

концентрациясы, темір қосылыстары мен кремний қышқылының 

қосылыстары азаяды. 

Бикарбонатты сілтілікті төмендету мақсатымен судың рН мәнін көтеру 

сөндірілген әкпен Са(ОН)2 жасалады. Ол суға суспензия (әкті сүт) түрінде 

түсіріледі. 

Суға түскен әк диссоциациялайды:  

    

                        Са(ОН)2 ↔Са
2+

+2ОН
-
.                                           (24) 

 

Нәтижесінде ерітіндіде Ca
2+

 пен ОН
-
 иондар концентрациясы артады. 

Бұл Н
+ 

иондарының бір бөлігінің аз диссоциацияланған су молекулаларын 

құрауына әкеледі. 

 

                              Н 
+
 +ОН

- 
↔ Н2О.                                        (25) 

    

Егер әк мөлшері көмір қышықылының карбонат – иондарына өтуге 

қажетті мөлшерден көп болса, онда магний гидрототығы түзіле бастайды. 

Әктендендірумен қабаттаса түйірлендіру процесін өткізген кезде 

коагулянтты гидролиздеуге ОН
- 
иондарының бір бөлігі кетеді. Сәйкесінше бұл 

процеске де белгілі бір әк мөлшері қажет. 

Егер де әктендірудің мақсаты судың карбонатты және бикарбонатты 

негізділігін терең азайту болса, онда ерітіндіде   2
3

2 COCa
CC  шарты 

орындалу тиіс. Түзілетін 2
3CO  ионының концентрациясы (мг-экв/кг) келесі 

теңдеумен сипатталады: 

 

 
3322

3

2 CO
маг
CO

маг
COCO

CCCC   .                                         (26) 

 

 Ca
2+ 

иондарының концентрациясы судағы бастапқы 2Ca
C  иондарының 

концентрациясымен әкпен бірге енгізілген концентрациямен анықталады. 

Соңғысы бос СО2 байланыстыруға,  С НСО3
−

бастапқы −  С НСО3
−

қалдық
 эквивалентті 

бикарбонат – иондарды ыдыратуға, DK коагулянтты гидролиздеуге 

жұмсалады. Сөйтіп, Ca
2+

 иондарының жалпы концентрациясы, мг-экв/кг, 

келесіге тең болады: 

ССа2+
жалпы = С

Са2+
бастапқы + ССО2

бастапқы + СНСО3

қалдық + Dk   .                    (27) 
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Бұл жағдайда әктің минимал мөлшері, мг-экв/кг, құрайды: 

 

     𝐷𝑢 = 𝐶
Са2+
бастапқы + ССО2

бастапқы − СНСО3

қалдық + Dk   .                       (28) 

   

Жоғарыдағы теңдеулерден   2
3

2 COCa
CC  шарты келесіде 

орыдалатыны көрінеді: 

 

                     𝐶
Са2+
бастапқы + Dk ≥ 𝐶СО2

бастапқы − СНСО3

қалдық
                       (29) 

 

Егер де бастапқа кальцийлік сілтілік бастапқы мен соңғы бикарбонатты 

негізділіктен артық болса, онда анықталатын әк мөлшері жеткілікті. Бірақ 

тәжірибе жүзінде 2Mg  иондарын тұнбаға түсіру ыңғайлы. Сондықтан 

қосымша әк енгізу қажет болады. Сонда Ca
2+

 иондар концентрациясы 2Mg  

төмендеуіне пропорционалды түрде артады. Сонда әктенген судағы Ca
2+

 

иондарының концентрациясы, мг-экв/кг, Mg
2+

 иондарының азаюына 

эквивалентті түрде артады және келесі теңдеу бойынша анықталады:  

 

ССа2+
жалпы = С

Са2+
бастапқы + С

СО2
бастапқы + СНСО3

қалдық + С𝑀𝑔2+ .             (30) 

 

Сонда   2
3

2 COCa
CC шарты келесі түрде орындалады: 

            С
Са2+
бастапқы + С

𝑀𝑔2+
бастапқы ≥ СНСО3

−
бастапқы − СНСО3

−
қалдық

                             (31) 

   

немесе 

                     Жо ≥ СНСО3
−

бастапқы − СНСО3
−

қалдық
                                       (32) 

Бұл теңдік табиғи сулардың басым бөлігі үшін дұрыс болып келеді.  

Сондықтан бұл тәсілмен анықталатын әк мөлшері судың сілтілігінің азаюына 

әкеледі. 

 

1.7 Суды сүзгілеу 
 

Жылу электр станцияларында сүзгілеуші материалдар ретінде кварцтық 

құмды, ұнтақталған антроцитті, сульфокөмірді, целлюлозаны, перлитті т.б. 

қолданады. Қазіргі уақыттта жаңа сүзгі материалдары бар: керомзит, жаңартау 

қожы, отты кеніш, шунгизит, т.б. 

Суды ішінара майдалы қоспалардан тазарту үшін қалқыма жүктемелерді 

қолданады. 

Сүзгілеуге пайдаланатын барлық материалдары келесі талаптарға жауап 

беруі тиіс: 

- жоғары механикалық беріктікке ие болу; 

- химиялық тұрақты; 
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- дұрыс келтірілген фракциялық құрамды; 

- жоғары формалық коэффициент, себебі жылтыр өңделген бөлшектерден 

тұратын қабат нашар сүзгілейді. 

Суды тазарту процесі және жылу электр станцияларындағы 

қондырғылар сүзгі материалдарға шарт қояды. Осылай жоғары қысымды 

ЖЭС-та кварц құмды қолдануға болмайды. Онда АС маркалы антроцит 

пайдаланады. Сүзгі материалдың фракциясы мен себілуіне ерекше көңіл 

бөлінуі тиіс. Сөйтіп антроцит фракциясы 0,6-1,4 мм (бір қабатты сүзгілеуде), 

ал күкірт қышқылды аллюминий мен коагуляцияланғанда антроцит 

фракциясы 0,8-1,8 мм болуы тиіс. Механикалық беріктік талабы бойынша 

сүзгі материалдың жылдық тозуы 2,5% аспау керек. 

Түссіздендіргіш сүзгілерді келесі белгілер бойынша 

классификациялауға болады: 

- сүзгі материалдың фракциялық құрамы – имелік және жуғыш; 

  - қысым- ашық және тегеурінді; 

  - сүзгі қабатының саны – бір қабатты және көп қабатты; 

          - параллель жұмыс істейтін камера саны – бір камералы және көп 

камералы; 

  - сүзгілеу әдісі – бір ағынды және екі ағынды. 

Жылу электр станцияларының СДҚ (ВПУ)-да негізінде имелік 

тегеурінді бірағынды біркамералы екіқабатты сүзгілер қолданылады. Бірақ 

тегеурінді екікамералы сүзгілердің болашағы жарық. Себебі олар металл 

шығынын азайтады және көп жер қажет етпейді. 

 Тегеурінді бірағынды сүзгі цилиндрлік корпустан және екі жақтан 

қосылған сфералық түптерден тұрады. Ішінде сүзгі қабаты және құрғату – 

таратқыш құрылғы орналасқан. 

       
 

1- жоғарғы тарату құрылғысы; 2 - төменгі тарату құрылғысы; 3 - сүзбе; 

4 - қысылған ауа, жуғыш су; 5 - алынған сүзбені түсіру; 6 - жуғыш суды 

түсіру; 7 - өңделетін су; 8 - сүзетін қабат; 9 - сүзгінің тұрқысы.   

 

7 сурет  - Тік бір ағынды тегеурінді түссіздендіргіш сүзгі  
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Жоғарғы таратқыш құрылғы су ағынының тегеурінін басады және суды 

сүзгіш қабаттың беті бойынша біркелкі таралуын қамтамасыз етеді. Ал 

астыңғы таратқыш құрылғы құбырлар жүйесі түрінде жасалған. Ол сүзгі 

түбіне құйылатын қышқылға төзімді бетон қабатының үстінде орналасады. 

Сүзгіге салынған материал қабатының биіктігі 1 м-ге жуық болады. 

Сүзгінің біраз кеңістігі бос күйде қалады. Бұл қабатты қопару кезінде кеңею 

үшін керек, және қабат үстіне түсетін судың жылдамдығының элюрасы 

түзілетіндей етіп жасалған. 

Үлкен өнімді СДҚ-да механикалық сүзгілердің алатын орнын азайту 

үшін және металл шығынын азайту үшін екі және үш камералы сүзгілер 

пайдаланады. Олардың камералары  бір мезгілде жұмыс жасайды. 

Жұмыс режимі кезінде сүзгі судың қажетті тазарту деңгейін қамтамасыз 

ету керек және үнемі жуу мен қопаруға тоқтауы керек. 

 Судың жылдамдығы 4-6 м/сағ болуы тиіс. Қалдықтардың жиналуы 

судың қысымының өзгеруіне және шығының азаюына әкеледі. Жуылған 

қабаттың гидравликалық кедергісі 0,01 МПа болады. Шығынның үлкен 

азаюын болдырмау үшін қысым өзгеруі 0,1-0,12 МПа болғанда сүзгіні жууға 

тоқтатады. Көбінесе сүзгінің жұмыс уақыты 18-24 сағ болады. 

Сүзгі қабатын ұсталған қоспалардан үнемі жуып отыру қажет. Қабатты 

20 минут бойы су бағытына қарсы бағытта жуады. Жуу кезінде 30-50 % 

кеңейеді, түйірлердің үйкелісі салдарынан ұсталған қоспалар босанып, сумен 

шайылады. Көпкамералы фильтрлерде әрбір камерасы бөлек жуылады. Ең 

алдымен, астыңғы камера жуылады, жуылған суды түссіздендіргішке жібереді. 

Қазіргі кезде жуғыш суды түссіздендіргіштерге жібереді. 

Жуу процесін белсендіру үшін қабат астынан қысылған ауа жібереді. 

Бұл процесті белсендіріп, су шығынын азайтады. 

Механикалық сүзгілерді түссізденген сумен жуады. Сондықтан 

түссіздендіргіш су қоры сағаттық шығынға қоса жуу қорын ескеру тиіс.  

Алдын-ала тазартудың есебі кезінде, орнатылатын сүзгілер саны 10 

м/сағ жылдамдығына сілтеп алынатынын және тура ағынды түйірленуде – 

5м/сағ ескерту қажет. Сүзгілер 3-тен кем болмауы тиіс: екеуі жұмыста, біреуі 

регенерацияда. Оған қоса, тағы да бір қосымша сүзгі орнатылады. Оған сүзгі 

материалын жөндеу немесе тексеру кезінде түсіреді. 

 

1.8 Есептерді шығару жолдары мен мысалдар 

 

1.8.1 Ерітінділер концентрациясын көрсету тәсілдері. 

Белгілі көлемдегі немесе ерітіндінің салмақтық көлеміндегі заттың 

мөлшері оның концентрациясы немесе, нактырақ, берілген заттың ерітітдідегі 

концентрациясы деп аталады. Концентрацияны көрсету тәсілдері әр түрлі 

болуы мүмкін, су дайындауда келесілер жиі қолданылады [3]. 

Масса бойынша процент Смас, ол ерітінді массаның 100 бірлігінде зат 

массасын көрсетеді: 
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                         %100
103.

V

q
С З

мас  ,                                                               (33) 

 

 Мұнда  V— ерітінді көлемі, л; 

Зq — V көлемдегі ерітінді және зат массасы, г; 

 — ерітінді тығыздығы, г/л. 

 

Көлемдік концентрация Ск. ерітінді көлемінің бірлігіндегі зат мөлшерін 

көрсетеді. Көлемдік концентрация келесі формулалар бойынша анықталады: 

                         
V

q
C З

k   г/л                                                                           (34) 

немесе 

                      
V

q
C З

k

310
  мг/л                                                                      (35) 

 

мг/л және г/м
3
 – та көрсетілген ерітіндінің көлемдік концентрациясы        мг/л 

= мг (1000 : л) 1000 = г/м
3
 тепе – теңдігіне байланысты бірдей сандық шамаға 

ие болады. 

Мольдік концентрация См ерітінді литрінде ерітілген заттың грамм-моль 

санын көрсетеді. См – ді есептеу үшін 1 литрдегі заттың грамм мөлшерін сол 

заттың молекулалар массасына М бөлу керек, г-моль/л 

См =
Се.з.мөлшері

М
=

𝑞е.з.массасы

𝑉·𝑀
 .                                          (36) 

 

Концентрацияны көрсетудің осындай тәсілі су дайындауда шектелген 

қолданыс табады. Жиірек концентрацияны ерідінді литріндегі заттың 

миллиграм – эквивалент санымен көрсетеді. Зат эквиваленті деп белгілі 

реакциядағы валенттілік бірлігіне сәйкес масса санын айтады, яғни сутегінің 

бір атомына немесе басқа бір валенті элементке сәйкес санын айталды. 

Эквивалентті концентрация.  

Эк шамасын анықтау үшін берілген реакциядағы заттың молекулалық 

массасын оның валенттілігіне бөлу керек 

                                    
n

М
Ээкв  .                                                                  (37) 

 

Эквивалент шамасы реакция типіне байланысты болғандықтан, тұрақты 

шама болып келмейді. 

Реакциялар белгілі болғандықтан, су дайындауда кездесетін бірқатар 

заттар үшін эквивалент мәні кесте 1. қосымшадан алуға болады. 

Сөйтіп, ерітінді концентрациясын көрсету үшін, мысалы, Сэкв 

миллиграмм – эквивалентте, миллиграммда көрсетілген, ерітіндінің литрінде 
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ерітілген зат мөлшерін оның эквиваленттік массасына бөлу керек, мг-экв/л:                                            

к

З

к

k

экв
ЭV

q

Э

С
C






3' 10
.                                                           (38) 

Миллиграмм – эквиваленттен басқа, су дайындауда 1000 есе кіші шама 

қолданылады, ол микрограмм – эквивалент (мкг-экв/л):1 мкг-экв/л = 0,001 мг-

экв/л = 0,000001 г-экв/л деп аталады.  

Бір концентрацияны басқаға аударғанда 3 кестедегі формулаларды 

қолдануға болады. Бұл аудару, судың химиялық анализінің дұрыстығын 

тексерген кезде қажет болады. 

Судың электрбейтараптылығы. 

Судың толық анализі кезінде ондағы кальций, магний, натрий, аммоний, 

темір, аллюминий, хлоридтер, сульфаттар, нитраттар, карбонаттар, 

бикарбонаттар және силикаттар құрамын көбінесе литрдегі миллиграмм 

мөлшерімен көрсетеді, ал кермектікті Но  және сілтілікті Що – миллиграмм – 

эквивалент/литрде. Анализ дұрыс жасалған кезде түгел оң зарядтар 

қосындысы түгел теріс зарядтар қосындысына тең болуы қажет. Сәйкесінше 

теңдік сақталуы тиіс: 

 

          оЩ
NOSOClNHMgCaNa
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3 кесте  – Концентрацияның бірлігін басқасына аударуды есептеуге 

арналған формулалар 
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Жақшадағы символ сәйкес ионның концентрациясын белгілейді, мг/л 

бұл теңдікке темір, аллюминий, кремний қышқылдар, 2

3СO  және 

3HCO  

иондар құрамына сәйкес қосындылар енгізілмеген. Себебі темір мен 

аллюминий ион түрінде тек күшті ортада (темір II) немесе ерітілген оттегі 

болмаған кезде ғана. Кремний қышқылы, яғни 2

3SiO  және 

3HSiO , 2

3CO  және 


3HCO  иондары сілтілік құрамына енеді Що. 

Бұдан басқа, дұрыс орындалған анализде келесі теңдік орындалуы тиіс 

 

                                 
16.12

)(

04.20

)(
22 


MgCa

H o                                                     (40) 

 

Концентрацияларды есептеу үлгісі. 

Есеп. Берілгені: 1 м
3
 ерітіндіде 60 кг кальцийленген сода Na2СО3 бар. 

Ерітінді тығыздығы 1,15 болса ерітінді концентрациясын жоғарыда айтылған 

шамалары арқылы көрсет. 

Шығаралуы:  

1) Массасы бойынша процент. 

Ең алдымен 100 литр ерітіндідегі сода мөлшерін табамыз. Ол 6 кг 

құрайды. 100 литр ерітінді 1,15 тығыздықпен 115 кг құрайды. Онда: 

 

См = (6 : 115) 100 = 5,21%. 

 

Дәл осындай нәтиже (1.33) өрнегін пайдаланғанда шығады, егер көлемді 

алдын – ала литрге аударса, ал qз граммға: 
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М . 

Қарапайым есептеуде,   = 1, Св.п  = 5% деп табылады, яғни қателік 

+4,2% құрайды. 

2) Көлемдік концентрация. 

Анықтама бойынша:  

)/(/ 60
0,1

60 3 лгмкг
V

q
С З

к  . 

 

3) Мольдік концентрация. 

Сандық шамаларды (36) формулаға қойып, табамыз: 

 

56,0
1060,1

60



мС  г-моль/л. 
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4) Нормалды (эквивалентті) концентрация. Суды жұмсарту үшін соданы 

қолданғанда, яғни соданың эквиваленттік массасында, молекулалық 

салмақтың жартысына тең болғанда. 

(38) формуласына qв мг/л сандық шамасын қою қажет және V—л. 

Соданың эквивалеттік  массасын 53 тең деп аламыз: 

 

лэквмгСэкв / 1132
10530,1

101060
3

33





 . 

 

1.8.2 Кермектік 

Кермектік деп миллиграмм – эквивалентте (мг-экв/л) немесе 

микрограмм – эквивалентте (мкг-экв/л) көрсетілген, судағы кальций Са
2+

 және 

магний Мg
2+

 катиондарының қосындысын айтады. 

Конденсат, дистилят, бу қазандарының қоректік суы және катиондалған 

су кермектіктің кіші мәндеріне ие, олар микрограмм – эквивалентпен 

есептеледі. 

Кермектік Но шамасына және иондар  3HCO  концентрациясына қатысты 

табиғи суды екі топқа бөлуге болады: Но >  3HCO  және Но <  3HCO . 

Бірінші топтағы суда жалпы Но, карбонатты Нк =  3HCO  мг-экв/л, 

карбонатты емес Ннк, кальцилік НCa және магнилік НMg  кермектік болады.  

Олардың арасында келесі тәуелділік орнатылған: 

 

              Но = Нк + Ннк  = НCa + НMg .                                     (41) 

 

Екінші топтағы суда, олар негіздік деп аталады, карбондтты және 

карбонадтты емес кермектік өз мәнін жаяды, себебі  3HCO  > Но . Олар үшін 

кермектік тек жалпы кальцилік, магнилік, негіздік болады. Суды қазан ішінде 

және сырттай тұндырғышпен жұмсарту процесінде Нк = Но, Ннк=0 деп 

қабылдау қажет,  3HCO  катиондарының асыра концентрациясын ескергенде. 

Жұмсақ сулар тек жалпы немесе қалдық кермектікке Но ие. Суда 

натридың болуы оған кермектікті бермейтінін ескеру қажет. 

Тәжірибе жүзінде жиі судың екі немесе бірнеше ағынның кермектігін 

есептеуге тура келеді. Мысалы, бу турбина конденсаторында кермек су керуі 

мүмкін, сәйкесінше конденсат кермектігі өседі. Онда керетін су көлемін 

есептеу қажет. Осындай есепті шығару келесі теңдеуге негізделеді: 

 

                                            bHaHН ooсм  '''  және 1ba ,                              (42) 

 

 мұнда Но - қоспа кермектігі; 

 
'

oH  және ''

oH  - бірінші және екінші ағындар кермектігі; 

 а, b - бірінші және екінші ағындар шамалары, бірлік бөлігімен 

көрсетілген. 
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Кермектікті есептеу үлгісі. 

Есеп. Берілгені: Өңделмеген су кермектігі 4 мг-экв/л , ал магний құрамы 

24 мг/л. Магнийлік кермектікті және судағы кальций мөлшерін табу керек. 

Шығарылуы. Жалпы кермектік кальцийлі және магнийлі кермектік 

қосындысына тең, яғни  

                                 
12

)(

20

)( 22 


MgCa

HHH CaMgo .                               (43) 

 

Бөлінгіште жақшады судағы кальций және магний концентрациясы 

көрсетілген,  мг/л. Бөлгіште – эквиваленттік массалардың шамалары. Бұл 

теңдеуден табамыз 

 

НMg = Но - НCa = 4 - 2 = 2  мг-экв/л . 

 

Сәкесінше, Mg = 24 мг/л. 

 

1.8.3 Сілтілік. 

Диссоциация немесе гидролиз нәтижесінде OH  иондарының 

концентрациясын беретін заттардың жалпы құрамын су сілтілігі деп атайды. 

Көбінесе табиғи суларда сілтілігі онда 

3HCO , 2

3SiO  және 2

3CO  

иондарының және гуматтардың бар болуынан пайда болады. Сілтілік және 

қазандық суларда, жоғарыда айтылғандардан басқа, сілтілік 3

4PO , 2

4HPO  

иондарының, OH  иондарының бар болуымен түсіндіріледі. Сілтілікті 

анықтау процесі судың өлшенген көлеміне 0,1-н. немесе 0,01-н. қышқыл 

ерітіндісін қосу болып табылады (көбінесе тұз немесе күкірт қышқылы). 

Бұның алдында суға индикатор қосады. Ерітінді түсінің өзгеруі қажетті рН 

деңгейінің жеткендігін көрсетеді. Бұл кезде қышқыл қосуды тоқтатып, оның 

қанша мөлшері сілтілікті бейтараптауға кеткенін өлшейді. Ең жиі метилоранж 

пен фенолфтолейнді қолданады; сондықтан сілтілікті метилоранж бойынша 

Щм, оны тағы жалпы сілтілік деп атайды, және фенолфтолейн бойынша Щф 

айырады. Сілтілік сипатына байланысты бұл екі шама арасында әртүрлі 

қатынас бар. 

Осылай, егер қышқыл натрий ерітіндісі болса, онда Щф= Щм, ал сода 

ерітіндісі болса, Щф= 0,5 Щм ; егер ерітінді тек бикарбонаттардан тұрса, онда 

Щф= 0 және тағыда сол сияқты Щф  және Щм қатынасын қолданып ерітінді 

сілітілігін қандай қосылыстардан пайда болғанын түсіндіруге болады. Бірақ 

бұлардан басқа 2

3SiO  немесе 

3HSiO  иондар концентрациясын, гуматтар, 

фосфаттар мөлшерін білу керек. 

Егер суда негіздік қосылыстардан гидраттар, яғни NaOH , 2)(OHCa , 

2)(OHMg , одан кейін карбонаттар 32CONa , 3CaCO , 3MgCO , бикарбонаттар,яғни 
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3NaHCO , 23 )(HCOCa  және 23 )(HCOMg  болса, оларды Щг, Щк және Щб деп 

білгілеп, келесі теңдеулерді құру керек: 

 

                              Щф = Щг + 0,5Щк;                                                         (44) 

                     Що = Щм = Щг + Щк + Щб.                                                  (45) 
Суда бикарбонаттар ман гидраттар өзара жойылатындықтан:  

 

                       OHCONaNaHCONaOH 2323                                             (46) 

 

Онда бұл теңдеулер жүйесі екі өзара бербес жүйеге бөлініді. 

Бірінші жүйе: 

                                    Щф = Щг + 0,5Щк;                                                   (47) 

                                Що = Щм = Щг + Щк.                                                    (48) 

 

Суда бикарбонаттар жоқ болғанда, Щф≥0,5Щм болғанда істейді. 

Екінші жүйе: 

                                            Щф = 0,5Щк;                                                     (49) 

                                   Що = Щм = Щк + Щб.                                                (50) 

 

Суда бикарбонаттар бар болып, ал гидраттар жоқ болғанда, Щф < 0,5 Щм 

болғанда істейді. Түгел мүмкін болатын нұсқалар 4 кестеде көрсетілген, онда 

Щф пен Щм сілтілік Щг, Щк және Щб есептеу формулалары берілген. 

 

4 кесте  – гидраттық, карбонаттық және бикарбрнаттық негізділіктен 

тұратын жүйелер нұсқалары. 

Шф пен Щм 

арасындағы қатынас 

Щг Щк Щб 

Щф > 0,5Щм 2Щф - Щм 2(Щм - Щф) жоқ 

Щф = 0,5Щм 

 

жоқ 

 

Щм = 2Щф 

 

жоқ 

Щф < 0,5Щм 

 

жоқ 

 

2Щф 

 

Щм - 2Щф 

 
Щф=Щм 

 

Щф=Щм 

 

жоқ 

 

жоқ 

 
Щф= 0; Щм > 0 

 

жоқ 

 

жоқ 

 

Щм 

 
 

4 кестедегі формулаларды сілтілікке гидраттар мен бикарбонаттар себеп 

болғанда ғана қолдануға болады. Фосфаттар, гуматтар және силикаттар 

болған кезде теңдеулер түрленеді. 

 

Сілтілікті есептеу үлгісі. 



31 

Есеп. Берілгені: әктелген судың қарбонаттық сілтілігі 0,5 мг-экв/л. Суда 

Са(ОН)2 артықшылығын табу керек, егер судың жалпы сілтілігіі 0,7 мг-экв/л 

тең болса.  

Шығарылуы. Гуматтар жоқ болғанда жалпы сілтілік гидраттық және 

карбонаттық сілтіліктер қосындысына тең, яғни Що = Щг + Щк. Са(ОН)2 

гидраттық сілтілікті белгілейтіндіктен, табамыз, мг-экв/л: 

 

Са(ОН)2 = Щг = Що — Щк = 0,7 — 0,5 = 0,2, мг-экв/л. 

          2 Ион алмасу тәсілдері 
 

2.1 Судың ион алмасу тәсілі 

 

Алдын-ала тазартудан өткен су ІМҚ-дан және сіңірулі қоспалардан 

тазартылған. Бірақ онда нағыз-еріген түріндегі қоспалар қалады. Оларды 

тазарту үшін ионды алмасу, термиялық және жарғақты әдістер пайдаланады. 

Термиялық әдісті ионды алмасу әдісімен бірге жиі қолданады. 

Ионды алмасудың мәні – су қоспаларының ионды құрамын өзгерту 

үшін арнайы материалдарды (иониттерді) қолдану. Ионды алмасу процесі 

адсорбция процесінен өзгеше. Адсорбция кезінде қоспалар белгілі бір 

материалдың бетінде жиналса, ионды алмасуда бір түрлі иондар судан 

сорбцияланған кезде суға басқа иондар түрі өтеді. Сөйтіп ионды алмасу 

кезінде иондардың бір түрі басқа иондардың түрімен алмастырылады. 

Иониттердің ионды алмасуға мүмкіндігі олардың құрылымымен 

түсіндіріледі. Кезкелген ионит қатты негізден (матрицадан) тұрады. Оның 

үстінде әртүрлі әдіспен функционалдық топтар жиналған. 

Ионитті ерітіндге батырғанда олар оның бетінде потенциал түзегіш 

иондар құрады, яғни заряд түзеді. Нәтижесінде қатты фаза айналасында кері 

зарядталған (кері иондардан) иондардан тұратын диффузиялық қабат түзіледі. 

 Потенциалтүзегіш иондардың пайда болуы функционалдық топ 

иондарының ерітіндіден белгілі бір зарядты иондарды сорбциялау (мысалы, — 

NH3 + H 
+
 → — NH4 

+
) арқылы жүзеге асады  немесе  су молекулалары әсерінен 

функционалдық топтардың диссоциациялануы арқылы (мысалы, — SO3H→ — SO3
-

+H
+
). 

Диффузиялық қабат иондары кинетикалық энергияның үлкен қорына ие 

болады және диффузиялық қабаттан ерітіндіге өте алады. Бірақ бұл кезде 

ерітндіден диффузиялық қабатқа сондай белгісімен зарядты иондар өту керек. 

 Сөйтіп ионитті қатты электролит деп елестетуге болады. Оның 

қозғалмайтын бөлігі бір бөлек, ал кері иондапры бір бөлек болады. 

Сәйкесінше ионды алмасудың реакциялары кәдімгі электролиттердің 

реакцияларының шарттарына бағынады. Мысалы, иондар алмасудың 

эквиваленттілігі және осы процестің қайтымдылығы. Бұған қоса ииионды 

алмасу кезінде талғамдылық пен ион алмасудың тепе-теңдігінің орналасу 

мерзімі үлкен рөл атқарады. 
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а - катионит; б - анионит; 1-  матрица; 2 - потенциал түзегіш иондар; 3 - 

диффузиялық қабат иондары. 

 

8 сурет - Ионит түйірінің құрылымының сүлбесі  

 

Эквиваленттілік. Ион алмасудың эквиваленттілігінің мәні келесі: 

ерітіндіде бір ионның концентрациясының төмендеуі ион алмасу процесі 

нәтижесінде иониттен келетін басқа ионның концентрациясының эквивалентті 

өсуіне әкеледі. Кейбір жағдайларда бұл заңнан ауытқулар ерітіндіге өткен 

иондардың екінші ретті реакцияларына түсуімен түсіндіріледі. Мысалы, 

ерітіндіге H  иондары өтсе, онда олар 
3HCO  иондарымен әрекеттесіп 2CO  

түзуі мүмкін. Бұл кезде ерітіндідегі H  иондарының концентрациясы 

төмендеп, ион алмасудың эквивалентсіздігі туралы ой туады. 

Қайтымдылық. Ион алмасудың қайтымдылық қасиеті маңызды 

заңдылықтардың бірі. Ол ион алмастырғаш материалды үнемді пайдалануға 

мүмкіндік береді. Ион алмасу реакциясының жағымды бағыты әрекеттесетін 

заттар заңына сәйкес анықталады. Ионит тозғанда, ерітіндіде бастапқы 

алмастырғыш иондардың концентрациясын арттыру арқылы ион алмасу 

реакциясын ионитті бастапқы күйіне қайтару бағытына қарай жүргізуге 

болады, яғни ионитті регенерациялауға болады.  

Ионит – ерітінді жүйесіндегі тепе-теңдік Никольский заңымен 

сипатталады: 

 

                           jiji
z

j

z

ii

z

j

z

i CCkqq
/1/1/1/1

//  ,                                            (51) 

 

мұнда q  мен С – iмен j иондарының концентрациялары, сәйкесінше 

ионит пен ерітіндідегі, г-экв/кг және г-экв/м
3
;   

k  ионды алмасудың тепе-теңдік коэффициенті, (кг/м
3
)

1/zi
, (м /кг)

1/zj
;  

iz  мен jz  - алмастырылатын иондардың валенттіліктері. 

Бұл теңдеудің сол жағы нөлге тең болуы үшін Сi и Сj нөлге тең болуы 

керек. Бірақ ионды алмасу кезінде бұл мүмкін емес. Сөйтіп тіпті тепе-
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теңдік күйінде де алмастырғыш иондары ерітіндіге толығымен 

ығыстырылып, басқа иондар түрімен алмастырылған жағдай болуы мүмкін 

емес. 

Егер де ионит пен ерітіндіде бір мезгілде А мен В түрлерінің иондары 

болса, олардың ерітіндідегі концентрацияларын т = СА/Св деп алсақ, ал 

иониттегі концентрациясын n = qA/qВ деп алсақ, онда жалпы жағдайда 

т><п деп алуға болады. Сонда п>т болса, онда А ионы В ионына 

қарағанда ионитпен жақсы сорбцияланады, ал п<т болса, онда керісінше. Бұл 

ионның табиғаты оның ионитпен сорбциялау процесінде үлкен роль 

атқаратындығын көрсетеді. Иониттің бір ион түрінің екіншіге қарағанда 

жақсы сорбциялау қасиеті талғамдылық деп аталады. Ол мөлшерлік түрде 

талғамдылық коэффициенті көмегімен көрсетіледі: 

 

                                                 ТА/В = qA СB / qB СА.                                                        (52) 

 

Талғамдылық коэффициенті көбінесе эксперименталдық жолмен 

табылады. Ол қарастырылатын ион түрінің ионитпен адсорбциялау 

изотермаларын тұрғызу тәсіліне негізделген. 

Талғамдылық – төменде айтылатындай, ионды алмасу технологиясында 

маңызды үлкен орын алады. Ионды алмасу кезіндегі талғамдылықтың физико-

химиялық мәні Кулон заңынан бастау алады. Зарядтың артуымен оның 

ионитке тартылу күші де өседі. Егер де ионның зарядын оның ортасында 

шоғырланған деп елестетсек, онда бұл заряд пен ионит беті арсындағы 

қашықтық ион радиусы деп алуға болады. Периодтық жүйенің әрбір 

тобындағы элементтердің атомдық массалары өскен сайын олардың 

иондарының радиустары да өседі. Бірақ та иондардың зарядының тығыздығы 

төмендейді, сәйкесінше оның гидраттық мәні де төмендейді. Кем дегенде су 

молекулаларының екі қабатынан тұратын гидраттық қабықша бұл ионың 

радиусын арттырады. Мысалы пайдалы радиустары 0,1 нм Na
+
 пен К

+
 

иондары ерітіндіде сәйкесінше 9,8 және 13,3 нм болады. Бірақ заряд 

тығыздығының өзгеруінен бұл иондардың гидратты қабықшалары сәйкес 8,6 

және 4,2 су молекулаларынан тұрады. Сондықтан иондардың гидраттық 

радиусы Na
+
>K

+
 болады. Бұны ескергенде элементтердің атомдық 

массалары өскен сайын олардың иондарының гидраттық 

радиустары азаяды және иониттің бетіне тартылу күші өседі.  

Ионды алмасу кезінде селективтік әдетте селективтік қатармен 

көрсетіледі: 

          - күшті қышқылды катиониттегі катиондар үшін:  

 
  322

4 AlCaMgNHNaH ;                                        (53) 

- жоғары негізді аниониттегі аниондар үшін: 

 
  2

434233 SONOPOHClHCOHSiOOH .                             (54) 
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Ион алмасу кезінде иониттің диссоциация дәрежесіне байланысты әлсіз 

қышқылды катиноиттер үшін H  ионы, ал төмен негізді аниониттер үшін 
OH  ионы оң жаққа қарай ығысады.  

Динамикалық жағдайда ионит қабаты арқылы өтіп жатқан су иониттің 

жаңарып отыратын қабаттарымен әрекеттеседі. Сонда иониттің жоғарғы 

қабатында судың иондар концентрациясы ең жоғары болады, ал иониттікі ең 

төмен болады. Әрине иондардың ең жоғары сорбциясы жоғарғы қабатта 

байқалатыны түсінікті. Уақыт өткен сайын судағы иондар концентрациясы 

өзгермейді, ал олардың иониттегі концентрациясы жоғарлап отырады. Сөйтіп 

ионит тозып сорбция процесі төмен қарай түседі. 

Мында τ 1 және τ 2 уақыт мезетінде қабаттың х аймағына түсетін 

алынатын иондарлың концентрациясы әртүрлі болатыны түсінікті. Егер 

де τ2> τ 1 болса, онда ∆C = Ct2 —C t1>0. Бұл аймақ үшін белгілі бір τn шегінде Сτn 

= Сбастапқы. Бұл – осы аймақтан жоғарғы қабаттар ионды алмасуды 

өткізбейтінін түсіндіреді. Ал x t және х2 аймақтары үшін  (х2>х1) белгілі 

бір t мезетінде ∆C = СХ2 — Cx1<0 дұрыс болады, яғни алынатын иондар 

концентрациясы қабат биіктігі бойынша төмендейді.  Қабаттың биіктігі 

бойынша концентрацияның шексіз төмендеуі олардың белгілі бір 

аймақта нөлге теңесетініне әкеледі.  

 

 
 

                            А- иондарымен қанықтырылған ионит; 

                            Б- иондарымен қанықтырылған ионит. 

 

9 сурет – Ионитті сүзгідегі ион алмасу процесінің сұлбасы 

 

Сөйтіп суды қабаттан сүзгілеу арқылы ионды алмастыруды іске 

асырғанда, қабатты келесі аумақтарға бөлуге болады: жұмыс істеп біткен, 

жұмыстағы және әлі жұмыс істемеген. Бірінші мен екінші аумақ арасында 

иондардың бастапқы концентрация шекарасы орналасқан, ал екінші мен 

үшінші арасында нөлдік концентрация шекарасы орналасқан. Белгілі бір 

мезгілде бұл шекара қабаттың астыңғы шетіне жетеді. Бұл фильтрді тоқтатуға 

белгі болып саналады. Осы уақытта сүзгінің алмастырғыш сыйымдылығы 

толық пайдаланбағаны түсінікті. Оның падалану дәрежесіне жұмыс 

аймағының ені, яғни алынатын иондардың бастапқы және нөлдік 
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концентрациялары арасындағы аймақ әсер ететіні белгілі. Бұл аймақта 

концентрациялардың таралуы сүзгілеу фронты деп аталады. Сүзгілеу 

фронтының қисығы қабат бойынша жылжытқанда өзгеруі мүмкін. 

 
 

         
 

1 - сүзудің диффузиялық фронты; 2 - диффузиялық фронттағы шығыс  

қисығы; 3 - сүзудің сүйір фронты; 4 - сүйір фронттағы шығыс қисығы; 

х — ионит қабатының биіктігі; т — сүзгі жүмысының уақыты. 

 

10 сурет — Сүзудің шығыс қисықтары 

 

Жалпы жағдайда VCMC>V0 теңдігі дұрыс болады, мұнда v - екі аймақтың 

қозғалу жылдамдығы. сбастапқы < fо" нолдік концентрациялы аймақтың 

бастапқыға қарағанда жылдамдығы жоғары болады, және сүзгілеу барысында 

жұмыс аймағы созылады. Сөйтіп сүзгілеудің диффузиялық фронты құрылады. 

Егер vBCX>v0, онда жұмыс аймағы қысылып үшкір фронтты құрады, ол 

сүзгілеуден кейін параллель тасу фазасына өтеді (vCxci = v0). 

Сүзгінің алмастыру сыйымдлығын пайдалану дәрежесі сүзгілеу 

фронтының қисығының түріне тәуелді. Сондықтан синтез кезінде ионитерді 

арнайы таңдап алады. 

 

2.2 Ион алмастырғыш материалдар мен олардың сипаттамалары 

 

Барлық белгілі ион алмастырғыш материалдарды химиялық құрамы 

бойынша екі топқа бөлуге болады: минералды және органикалық. Минералды 

иониттер сіңіру сыйымдылығының төмендігінен және қышқыл ортада 

ыдырайтындықтан ЖЭС-да қолданылмайды.  

Қазіргі кезде ЖЭС-та арнайы синтезделген органикалық иониттер 

пайдаланады. Иониттерді синтездеу кезінде матрицаны құрып, оған 

функционалды топтар қосады. Бұны іске асырудың бірнеше жолы бар. Бірақ 

негізінде бұны суда бір ерімецтін заттың молекуласына функционалдық 

топтарды енгізу арқылы немесе ерімейтін затты алып оған функционалдық 

топ енгізу арқылы жүзеге асырады. Бірінші әдіспен әртүрлі сульфокөмірлер 

түрлерін алады. Бұл үшін фракцияланған көмірді күкірт қышқылымен өңдейді. 

Синтездің негізгі бағыты иониттерді жасанды шәйір негізінде алуда 

жатыр. Осындай иониттің матрицасы көміртекті тізбектерден тұратын 

кеңістіктегі торлы құрылым болып табылады. Ол поликонденсация немесе 

полимеризация арқылы алынады. Соңғы кезде стирол негізінде 
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полимеризацияланған шәйірлер жиі пайдаланады. Стиролды 

полимеризациялау кезінде сызықтық полимер алынады. Ол дивинилбензол 

молекулаларымен қосылып үш өлшемді құрылым түзеді: 

 

 
 

1 - стирол молекулалары; 2 – дивинил - бензол молекулалары. 

 

11 сурет - Полимердің құрылым түзуі 

 

Осындай құрылым майысқақтық пен суда көлемін өзгерту қасиеттеріне 

ие. Осындай полимер денесінде қуыстар болмайды, олардың ролін 

полимердің тізбектері мен тігілген жерлерінің аралары (3 нм) атқарады. Бірақ 

қазіргі кезде арнайы мақсаттар үшін макроқуысты полимерлер жасалады. 

Олардың қуыстарының радиустары 8 нм-ден 2*10
4
 нм-ге дейін болады. 

Шәйірге ион алмасу қасиетін беретін функционалдық топтар бензол 

ядроларына қосылып, олардағы сутегі атомдарын алмастырады. Иониттерге 

катионит қасиетін беретін топтар: - SO3H (сульфотоптар), - СООН 

(карбоксильді топтар) және - ОН (фенолды топтар). Сумен әрекеттескенде 

катиониттердің функционалдық топтары диссоциацияланады (сутегі 

иондары бөлініп, диффузиялық қабат түзеді). Құрамында сульфотоптары 

бар көпфункциялы катиониттер күшті қышқылды болып табылады, ал 

карбоқышқыл топтары барлар - әлсіз қышқылды. Бұдан басқа жартылай 

функционалды катиониттер де бар. Олардың құрамында екі топ түрі бар, 

мысал ретінде сульфокөмірді алуға болады. Топтың сипаттамасы 

катиониттің алмастыру сыйымдылығына үлкен әсер етеді. Күшті қышқылды 

катиониттер иондар алмасуын рН-тың кең аумағында іске асырады, ал әлсіз 

қышқылды иондар алмасу қасиетін қышқыл аумақта күрт азайтады. 

Материалға анионалмастырғыш қасиет беретін функционалдық топ 

болып әртүрлі амин топтары (= N, =NH, — NH2) және төрталмасқан 

аммоний ( —NR3OH) табылады. 

Иониттер сапасы бірқатар физико-химиялық және технологиялық 

қасиеттермен анықталады. Олардың ең маңыздылары: фракциялық құрамы, 

имектік тығыздық, химиялық тұрақтылық, механикалық беріктік, алмасу 

сыйымдылығы, қышқылдық пен негізділік. 

Ион алмасу технологиясында түйірлерінің диаметрі 0,3-2 мм иониттер 

қолданылады. Ылғалды күйде иониттер суды сіңіріп, көлемін арттырады, ол 
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Кя коэффициентімен ескеріледі. Ол ионит материалына, ион түріне, рН 

тәуелді және 1,05-2 құрайды.  

Пайдалану кезінде иониттер механикалық жүктемеге ұшырайды. 

Нәтижесінде олар қажалып, ұсақ бөлшек концентрациясы артады және 

гидравликалық кедергі артады. Сондықтан иониттерде қажалу коэффициенті 

болады, %/жыл. Механикалық берік иониттерде ол 0,5%/жыл артық болмауы 

тиіс. 

Химиялық тұрақтылық иониттердің судың және оның қоспаларының 

еріткіш әсеріне қарсы тұра алуды білдіреді. Ортаның әсерінен иониттер 

сіңірулу ерітіндіге өтуі мүмкін. Иониттердің химиялық тұрақтылығы ортаның 

рН, температураға, онда еріген иондардың табиғаты мен концентрациясына 

тәуелді. Температура жоғарлағанда тұрақтылық төмендейді. Сондықтан ион 

алмастырғыш сүзгілерде температура 313 К-нен аспайды. 

Алмастыру сыйымдылығы иониттердің ең маңызды технологиялық 

сипаттамасы болып табылады. Ол иониттің массасы бірлігімен (г-экв/кг) 

немесе көлем бірлігімен (г-экв/м
3
) жұтылған ион мөлшерімен сипатталады. 

Сыйымдылықты толық, өтуге дейін  және жұмыстық болып ажаратады. 

Алмастыру сыйымдылығы көп факторларға тәуелді: регенерация 

шартына, ион түріне, жұтылатын иондар табиғатына, судың рН мәніне, судың 

ағыны жылдамдығына т.б. 

 

2.3 Суды ионды алмасу әдісімен өңдеу 

 

Ионды алмасу технологиясы. 

Су дайындау технологиясында судан белгілі бір иондарды алып тастау 

үшін екі процессті қолданады:  

- 1 катиондау – катиондарды алу; 

- 2 аниондау – аниондарды алу. 

Алмастырғыш ионға байланысты процестер мен қондырғылар келесідей 

аталады:  

1) Н - катиондау, Н - катионидті сүзгі.  

2) ОН - аниондау, ОН - анионидті сүзгі және т.с.с. 

Сәйкесінше, бұл процесстерден алынған сүзбе де (фильтрат) аталады: Н 

-катиондалған су, ОН- аниондалған су, т.б. 

Катиондау процесі жеке еркін жүргізіле алады (суды жұмсарту үшін), ал 

аниондау процестері тек катиондаумен бірге кешенде ғана іске асырылады 

(суды тұщыландыру сұлбаларында). Иондау процестерін әртүрлі 

қондырғыларда жүргізеді, бірақ  көбінесе имекті ионитті сүзгілерден 

өткізіледі. 

Na- катиондау. Бұл процесс өздігінен жүреді және суды жұмсартуға 

пайдаланады. Бұл процесте алынған төмен сілтілі суды төмен қысымды бу 

қазандарында және жылу желілерін қоректендіруге пайдаланылады. Na-

катиондау кезінде  суды катионит қабаты арқылы өткізіледі, бұл қабат 

бастапқы күйінде Na пішінде болады. Бұл процессте судағы Ca
2+

 пен Mg
2+
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иондары сәйкес Na
+
 иондар мөлшеріне келесі реакцияларға сәйкес 

алмастырылады: 

 

2R/Na 
+
 +Ca

2
 
+
 ↔R2/Ca

2+
+2Na 

+
 ;                                     (55) 

2R/Na
+
 + Mg

2
 
+
 ↔R2/Mg

2+
+2Na 

+
 ,                                      (56) 

 

мұндағы R - бұл матрица мен функционалдық топ комплексі 

алмастырғыш ионсыз (оны бір валентті деп санайды).  

Келтірілген реакциялардан Na - катиондау кезінде судың анионды 

құралы тұрақты болып қалатыны көрінеді. Сондықтан бұл процеске 

қатысатын катиондардың жалпы концентрациясы да тұрақты болып қалады. 

Бірақ ерітіндідегі катиондардың массалық концентрациясы біршама 

өседі. Себебі, натрий ионының эквиваленттік массасы кальций мен магний 

иондарының эквиваленттік массаларынан жоғары. Сөйтіп Ca
2+

 иондарын Na
+
 

иондарына алмастыру кезінде судың тұз құрамы 46/40 есе өседі. Өйткені 

сорбцияланған бір Ca
2+

 ионының орнына ерітіндіге екі Na
+
 ионы түседі. Дәл 

осындай есептеу Mg
2+

 иондарын алмастырғанда судың тұз құрамын 46/24 есе 

өсіреді. 

 
 

12  сурет — Na-катионитті сузгінің шығыс қисықтары 

 

Сондықтан Na - катиондалған судың тұз құрамы бастапқы судың тұз 

құрамынан біршама жоғары болады. Na- катиондау кезінде қоспалардың 

анионды құрамы өзгермейтіндіктен, судың сілтілігі де өзгермейді. Сүзбенің 

қалдықты кермектігі катионитті регенерациялау шарттарымен анықталады 

және 5 мкг-экв/кг аспайды. 

Na - катиондау кезіндегі жұмсарту процесі сүзбенің жеткілікті 

кермектігінің мәніне жеткенде немесе кермектіктің өтіп кетуі басталғанда 

аяқталады. 

Сүзбе сапасының өзгеру сипаттамасы 12 суретінде көрсетілген. Онда 

шығу қисығымен, бастапқы кермектікпен Ж0
баст

, жұмыс цикліндегі су 

мөлшерімен Qжұмыс шектелген аудан сүзбедегі катиониттің бүкіл көлемінің 

жұмыстық алмастыру сыйымдылығын Vкат көрсетеді. Катиониттің жұмыстық 

алмасу сыйымдылығын Еж, г-экв/м
3
, (Жқалдық= 0 болғанда) келесі реакциямен 

анықтауға болады: 
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                                     кат

баст

жж VЖQЕ /0 ,                                                 (57) 

 

12 суретте жұмыстық алмасу сыйымдылығы Na-катионитті сүзгінің 

шығу қисығының түріне тәуелді екені көрінеді, яғнм сүзгілеу фронтының 

үшкірлігіне. 

Тозған катионитті одан ас тұзының ерітісін өткізу арқылы қайта 

қалпына келтіреді: 

 

R2/Ca
2+ 

+nNa
+ 

↔2R/Na
+
+Ca

2+ 
+(n-2)Na

+
 ;                                  (58) 

 

                      R2/Mg
2+ 

+nNa
+ 

↔2R/Na
+
+Mg

2+ 
+(n-2)Na

+
,                                   (59) 

 

мұндағы n – NaCl-дың оның стихиометриялық мөлшеріне қарағандағы 

артықшылығы. 

Регенерацияда техникалық реагенттер (біздің жағдайымызда Са
2
 

+ 

пен Mg
2+

) қолданылатындықтан сүзгі дұрыс регенерацияланбайды. Бұған 

қоса регенерация сапасы қарсы ион эффектіне тәуелді болады (13 сурет). 

Тұздың шектелген мөлшерінен, қабаттың тек жаңа ерітіндімен 

әрекеттескен аймақтары ғана жақсы регенерацияланады. Ерітінді қабатқа 

терең өткен сайын регенерация нашарлайды. Себебі, Ca
2+

 пен Mg
2+

 

иондарының концентрациясы артады және ерітіндіде Na  иондары азаяды.  

Бұл құбылыс қарсы ион эффектісі деп аталады. Осындай құбылыс 

бастапқы суды жұмсарту кезінде пайда болады. Иониттің регенерациясын 

бірнеше тәсілмен жасауға болады. Олар бір- бірінен су мен ерітінді 

ағындарының бағыттары бойынша ажырасады. 

Егер де регенерациялық ерітіндінің ағыны ионит қабатынан су 

ағынымен бағыттас өтсе, онда бұл тура ағынды регенерация деп аталады. 

Осындай процесс жұмсарту үшін ең ыңғайсыз жағдай жасайды. Себебі, 

үстіңгі қабат жақсы регенерацияға ұшырайды, ал төменгісі нашар қалпына 

келтіріледі. Сөйтіп қабаттан шыққанда су жұмсақтығы төмен болады. Бұдан 

басқа кейбір кермектік иондары катиониттен суға өтуі мүмкін. 

Қарсы ағынды регенерация кезінде ерітінді су ағынына қарама-қарсы 

бағытта беріледі. Жаңа регенерациялық ерітінді иониттің астыңғы қабатын 

жақсы регенерациялайды. Бұл сүзбедегі қалдықты иондар концентрациясын 

тұрақты ұстауға және жоғары сапалы сүзбені алуға мүмкіндік береді. 

Бұған қоса, осындай регенерация реагенттері үнемді пайдалануға 

мүмкіндік береді. Бірақ бұл жағдайда сүзгінің құрылысы күрделенеді. 

Жұмсарту сапасын көтеру үшін екі сатылы Na- катиондау сұлбасын 

қолданады, яғни екі сүзгіні бірінен соң бірін іске қосады. Олдардың 

регенерациясын бөлек тура ағынмен жасайды. Бірінші сатының сүзгісі NaCl 

меншікті шығынымен 1,8 – 2,4, ал екіншісі 6,5 – 7,5 г-экв/г-экв шығынымен 

регенерацияланады. Бірінші сүзгіден кейін қалдықты кермектік 20-100 болады, 

ал екінші сүзгіден кейін 5 мкг-экв/кг төмен болады. Бір сатылы Na - катиондау 

кезінде тұздың меншікті шығыны 3-6 г-экв/г – экв құрайды. 
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13 сурет - Катионит қабатындағы Са
2+

 және Mg
2+

 иондардың қалдық 

шоғырлануының өзгеру сипаты және тікелей ағымды (а) және қарсы 

ағымды (б) қалпына келтіру кезіндегі сүзгінің қалдық қаттылығының 

өзгеру сипаты 

 

Екі сатылы сүлбе NaCl үкемдеуге, фильтрат сапасын жоғарлатуға және 

су шығынын азайтуға мүмкіндік береді. Регенерация NaCl 8-10% ерітіндісімен 

өткізіледі. Ерітінді сүзгі арқылы 1,5*10
-3

 м/с жылдамдықпен өтеді. 

H - катиондау. Оның мақсаты – судағы барлық катиондарды сутегі 

иондарына алмастыру болып табылады. Ол сүлбеде басқа иондау 

процесстерімен бір мезгілде өткізіледі. H- катиондау кезінде катиондар 

алмасуы келесі реакциялар бойынша өтеді: 

 

2R/Н 
+
 +Са

2
 
+
 ↔R2/Са

2+
+2Н 

+
;  

2R/Н 
+
 +Мё

2
 
+
 ↔R2/Мg

2+
+2Н 

+
 ;                                      (60) 

R/H 
+
 +Na 

+
 ↔R/Na

+
 + H 

+
 .  

 

Сүзгі қабатына сумен бірге түсетін барлық катиондар процестің басында 

бұл қабаттың жоғарғы аймағында сорбцияланады. Бірақ жұмыс істеу 

барысында талғамдылығы жоғары катиондар осы аймақта сорбцияланған 

басқа сорбциялық қасиеті төмен катиондарды ығыстырады. Соңғылары төмен 

сорбция қасиетіне ие болады және сүзгі қабатының келесі аймағына өтеді. 

Осылай иондарды сіңіру аймақтары пайда болады. Қабаттың төменгі 

қабатына жақын Na
+
 иондарын сіңіру аймағы орналасқан. Оның үстінде Mg

2+
 



41 

пен Na
+
 иондарын сіңіретін аралас аймақ тұр. Ал одан жоғары деңгейде Ca

2+
, 

Mg
2+

 пен Na
+
 сіңіру аймағы орын алады. Бұл аймақтардың жалпы ені 

катиониттің жұмыс аймағының биіктігін анықтайды. Оның үстінде тозған 

катионит аймақтары болады, ал астында жаңа катионит аймақтары болады. 

H - катионитті сүзгінің жұмысында екі кезең байқалады (сурет 14). 

Бірінші кезеңде Na
+
 сіңіру аймағы қабаттың төменгі шекарасына жеткенше 

барлық катиондарды толық сіңіру іске асырылады. Бұл кезге дейін ерітіндіден 

сіңірілген Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
 иондарының әрбір эквиваленттіне қарсы ерітіндіге 

бір эквивалент H
+
 өтеді. Суға өтетін сутегі иондары бикарбонат – ионымен 

әрекеттеседі: 

  

               Н 
+
 +НСО3↔Н2СО3↔СО2 + Н2О.                            (61) 

 

Осылайша, H- катиондау кезінде негізгі процеспен бір мезгілде судың 

бикарбонатты сілтілігінің бұзылуы өтеді. Сүзбе H
+
 иондарының қалдық 

концентрациясына тең қышқылдыққа ие болады. 

 

 
1- Na өтуі; 

2- қаттылықтың өтуі. 

 

14 сурет - H-катион кезіндегі сүзінді сапасының өзгеруі 

            

Екінші кезең Na
+
 иондарының суға өтіп кетуінен кейінгі уақытпен 

сипатталады. Бұнда H - катиондау баяу аяқталып, кермектік иондары алдында 

сіңірілген Na
+
 иондарын суға ығыстырады. Яғни H - катиондау процесі Na - 

катиондауға ауысады. Сүзбеде Na
+
 иондарының концентрациясы өскен сайын 

су сілтілігі де өседі. Сүзбедегі Na
+
 иондарының концентрациясы бастапқыға 

теңескенде сілтілік толығымен қалпына келеді. Сосын сүзбеде Na
+  

иондарының концентрациясы бастапқыдан жоғарлай бастайды, себебі оның 

ығысқан иондары бастапқы судағы Na
+
 иондарына қосылады. Кермектік 

иондарының (Mg
2+

) өтуі
 
 жақындаған сайын Na

+
 иондарының концентрациясы 

бастапқыға жақындайды. 

Сөйтіп H - катиондауда иондарды екі рет өтіп кетуі болады. Олар судың 

сілтілігі мен қышқылдылығының күрт өзгеруінен байқалады.  

Na
+
 иондарының немесе кермектік иондарының өтуіне дейін сүзгінің 

жұмысы оны пайдаланудың технологиялық сұлбасына тәуелді. Сәйкесінше  
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белгілі бір ионның өтуіне дейінгі катиониттің жұмыстық алмасу 

сыйымдылығы да өзгереді. 

H- катионитті сүзгінің регенерациясы 1-1,5% күкірт қышқылының 

ерітіндісімен өткізіледі. Себебі күкірт қышқылы арзан және пайдалануда 

ыңғайлы болады. Бірақ CaSO4 түзіліп катионит гипсталуы қаупінен 

регенерациялық ерітіндінің күштілігі төмен болады және регенерацияны екі 

сатымен өткізуге мәжбүр етеді. H- катионитті сүзгілерді регенерациялау 

кезінде қарсы ағынды әдіс реагент шығының күрт азайтады (14 сурет). 

Бұл жағдайда 0,75-1,0% концентрациялы қышқыл ерітіндісі су бағытына 

қарсы жіберіледі және құрғату жүйесі арқылы алынады. Құрғату жүйесі 

қабаттың жоғарғы шекарасынан 0,2-0,5 м төмен орналасады. Н2SO4 

   

 
 

I - қышқылдық ерітіндіні өткізу; II – жуу; 

III - жоғарғы қабаттың қисаюы; IV – жұмыс кезеңі. 

 

15 сурет - Н-катиониттік сүзгілердің қарсы ағымдық қалпына келтірудің 

технологиялық сұлбасы 
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1 - тазартылған су беру; 2 - сүзінді бұрмасы; 3 - регенерацияланған 

ерітіндісін жеткізу; 4 - регенерацияланған ерітіндісін бұрмасы; 5 - сіңірілу 

үшін сумен жабдықтау; 6 - борпылдату суының бұрмасы. 

 

16  сурет - Қос ағымды қарсы сүзгіштің сұлбасы 

 

Жууды қышқылды өткізу бағытына бағыттас өткізеді. Жуу 

регенерациялық ерітінді өткенде оны сүзгі қабатынан тез арада алу үшін 

бірден басталады. Сосын қабаттың үстіңгі бөлігін қопарады. Қабаттың бұл 

бөлігі ион алмасуға қатыспайды және регенерацияға ұшырамайды. Оның 

мақсаты – өңделген сумен бірге Н-катионитті сүзгіге түсе алатын ішінара 

майдалы қоспаларды ұстап қалу. 

SO4
2-

 мен Cl
-
 құрамы көп суды H - катиондағанда қарсы ион эффектісі 

айқын байқалады. Осындай суларды әлсіз катиониттерде H – катиондағанда 

рН мәні күрт төмендегеннен бұл катиониттердің алмастырғыш сыйымдылығы 

- СООН пен -ОН сияқты топтарды басу арқасында азаяды. 

Таза қарсы ағынды регенерацияны өткізгендегі құрылымдық 

қиыншылықтар сатылы – қарсы ағынды регенерацияны ойлап табуға мәжбүр 

етеді. Ол тура ағынды мен қарсы ағынды регенерациялардың аралық түрі 

болып табылады. Бұл сүлбеге сәйкес реагент ерітіндісі тура ағынды 

регенерациядағыдай сатылап әртүрлі ионит мөлшері салынған екі бөлік 

арқылы өткізіледі. Жоғары бөліктегі ионит астындағына қарағанда жақсы 

регенерацияланады. Бірақ су ең алдымен астындағы бөлікке, ал сосын 

үстіндегі бөлікке беріледі. Бұл жүйе реагент шығының 30-40% азайтады. 

Бұдан да ыңғайлы сұлба ол қос-қарсы ағынды аралық құрғату сүзгіні 

қолдану. Мұнда регенерациялық ерітінді екі жақтан (үстінен, астынан) 

беріледі де аралық құрғату жүйесімен алынады. Қабатты қопрау кезінде 
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суды астынан үстіне қарай жібереді. Ол үстіңгі құрғату жүйесімен алынады. 

Бұл сүлбе өте сапалы су алуға мүмкіндік береді. 

Суды аниондау. Суды аниондау одан аниондарды алу үшін арналған. 

Аниондау мен катиондау бірге өткізілгенде, судан аниондар да, катиондар да 

алынады, яғни суды химиялық тұщыландыру өтеді. Анионит қабаты арқылы 

сүзгілеу кезінде аниондарды сорбциялау келесі реакциялар бойынша өтеді: 

 

                    R/ОН + Сl
-
 ↔R/Сl

-
 +ОН

-
;                                   (62) 

 

                         2R/OH + SO4
2- 

↔R2/SO4
2-

+2OH-.                             (63) 

 

Суға OH
-
 иондарының өтуі оның pH көтереді. Бұл әлсіз қышқылдар 

H2CO3 мен H2SiO3 диссоцияциясына және олардың иондық күйге өтуіне 

әкеледі. Сондықтан да олар жоғары негізді аниониттерді қолданғанда алмасу 

реакцияларына қатыса алады: 

 

                R/ОН
-
+Н 

+
 +НСО3

- 
↔R/НСОз

- 
+Н2О;                    (64) 

 

                    R/OH
-
 +H 

+
 +HSiO3 

- 
↔R/HSiO3

-
 + H2O.                         (65) 

 

Қышқыл суды аниониттағанда суда OH
-
 иондарының 

концентрациясының артуы мүмкін емес, себебі олар суға өткенде сутегі 

иондарымен байланысады. 

Егер жоғары негізді анионит Cl - пішінді болса, онда судан NO3
-
, SO4

2-
 

иондары және бикарбонат иондары сіңіріледі. 

Аниондардың талғамдылық қатарына сәйкес анионитті сүзгіде төмен 

негізді аниониттерді қолданғанда хлор иондары фильтратқа бірінші болып 

өтеді. Бұл хлоридтер концентрациясы бойынша сүзгіні регенрацияға тоқтау 

уақытын анықтауға мүмкіндік береді. Жоғары негізді анионитті қолданғанда, 

алдында аз сорбцияланатын кремний қышқылының аймағы жүреді. Оның 

үстінде кремний қышқылы мен бикарбонат-иондарын жұту аралас аймағы 

келеді, ал одан да жоғары бұ аниондардың және күшті қышқылдар 

аниондарының аймағы орналасады. Кремний қышқылының сорбция фронты 

аниониттің төменгі шекарасына жеткен кезде оның өтуі басталады. Бұл сүзгіні 

регенерацияға тоқтату уақытына сай келеі. 

Анионитті сүзгілерді әдетте 4 NaOH ерітіндісімен регенерациялайды.  

Кремний қышқылының иондарының қалдықты концентрациясы сүзгіні 

регенерациялау шарттарына тәуелді. Тура ағынды регенрация кезінде 0,1-0,15 

мг/кг SiO3
2
 кремний құрамды суды алу үшін сілтінің меншікті шығыны 

стехиометрліктен 5 есе артық болуы қажет (1 г-экв/г-экв қарсы 5,6 г-экв/г-экв). 

Қазіргі кезде аниониттер үшін қарсы ағынды және сатылы - қарсы 

ағынды регенерация сүлбелерін қолданады. Олар реагент шығынын жақсы 

төмендетуге (30-40%) мүмкіндік береді. 
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I – борпылдату;  II – регенерацияланған ерітіндісін өткізу; 

III – шаю; IV – жұмыс кезеңі. 

 

17 сурет  - Сатылы қарсы-ағымды  регенерациялауының  технологиялық 

сұлбасы 

 

Сатылы – қарсы ағынды сүлбе бойынша (17 сурет) реагент ерітіндісі 

сүзгінің екі блігі арқылы кезектесіп өткізіледі. Оларға әртүрлі анионит 

мөлшері салынған: біріншісіне - 70-75, ал екіншісіне - 25-30. Жуғыш су да 

осы бағытта беріледі. Жуу аяқталған кезде сүзгі аниондау қалпына ауысады. 

Онда су ең алдымен астыңғы бөліктен, сосын жақсы регенерацияланған 

үстіңгі бөліктің ионит қабатынан өтеді. Екі бөлікке де жоғары негізді анионит 

салынғанда қалдықты кремний құрамы, 0,1 мг/кг SiO3
2-

, NaOH –тың меншікті 

шығыны 2-2,5 г-экв/г-экв болғанда қамтамасыз етіле алады. 

ОН-анионитті сүзгілерді қолдану судан кремний қышқылын алуды 

мақсат етеді. Сондықтан анионит сыйымдылығын арттыру үшін суда 

бикарбонат- ионын азайту қажет. СДҚ (ВПУ) сүлбесінде бұны деаэраторда 

немесе декарбонизаторда СО2-ні Н - катиондалған судан десорбциялау 

арқылы іске асырады. 

 

2.4 Су дайындау қондырғысының ион алмасу бөлігінің сұлбасы 

 

Қосымша және қоректік суды дайындау сүлбесін қажетті сапа бойынша 

және сенімділік, үнемділік шарттары бойынша таңдайды. Қолданылаиын 

сұлбалардың кейбіреуі 18 суретінде көрсетілген. 

1-7 сұлбалары төмен және орта қысымды қазандарын қоректендіруде 

пайдаланады, ал кейбіреулері (Na-катиондау) жылу жүйелерін қоректендіруге 

де қолданылады. 

Na–катиондау карбонатты сілтілігі төмен (0,5 мг-экв/кг дейін) табиғи 

суларды жұмсартуға ғана қолданылады. Төмен және орташа қысымды 

қазандар үшін үлкен карбонатты сілтілігі суларды да Na-катиондауға болады. 
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2 сүлбеде Na-катиондалған суға қышқылды қосып, сілтілікті біршама 

ыдыратады. Онда келесі реакция өтеді: 

 

2NaHCO3 + H2SO4 ↔ Na2SO4 + CO2 + H2O.                               (66) 

 

Бөлінетін СО2 екінші сатылы Na-катионитті сүзгіге суды беру алдында 

декарбонизаторда алынады.  

 

Параллельді Н-Na-катиондау. Бастапқы суда  Жк  0,5 Ж0 болғанда 

және күшті қышқылдар аниондарының жалпы концентрациясы мг-экв/кг 

артық болғанда паралель Н- Na-катиондау қолданылады. Бұл сүлбе бойынша 

су ағынының бір бөлігі Н-катионитті сүзгіге, ал екіншісі Na-катионитті сүзгіге 

жіберіледі. Содан кейін қышқыл Н-катионитті және сілтілі Na-катионитті 

сулар араласып, сілтілік ыдырайды (берілген Щқалдық мәніне дейін СО2  бөле 

жүреді). 

СО2 алу үшін су декарбонизатордан өткізіледі де, екі сатылы Na-

катионитті сүзгіде жұмсартылады. Н-катионитті сүзгіден өткізуге қажетті 

судың Х мөлшерін келесі қатынастан табуға болады: 

 

𝜒 =
СНСО3

−−Щқалдық

СНСО3
−+С

𝑆𝑂4
2−+С𝐶𝑙−+С𝑁𝑂3

−
 ,                                         (67) 

 

мұнда Na-катионитті сүзгіге жіберілетін су үлесі 1-Х болады. 

Тізбекті Н- Na-катиондау кезінде Н-катиониті сүзгі арқылы судың бір 

бөлігі өткізіліп, қалғаны қышқыл фильтратқа қосылады. Бұл кезде бастапқы 

судағы бикарбонат-иондары күшті қышқылдарды біршама бейтараптайды, 

СО2
-
 түзіледі. Бұл газ декарбонизатрода алынып, су толық жұмсалу үшін Na-

катионитті сүзгі арқылы өтеді. Молекулалық түрдегі бейтараптау 

реакциялары келесі: 

 

                Ca(HCO3)2 + H2SO4 ↔ CaSO4 + 2H2O + 2CO2 ;                      (68) 

 

                Mg (НСО3 )2 + Н2 SO4
+
 ↔ CaSO4 + 2Н2О + 2С.                           (69) 

 

Бұл реакциялар нәтижесінде ығысу нүктесіндегң кермектік өзгереді-

карбонатты карбонатты емеске ауысады. Ал судың қалдық сілтілігі былай 

есептелінеді: 

 

                      Щқалдық = (1 -х) СHCO3 - х(СSO4 +СCL + СNO3).                              

(70) 

 

Бұл сұлба бастапқы судың тұз құрамы 1000 мг/кг артық болғанда Жк0,5 

Ж0 және күшті қышқылдар аниондарының концентрациясында 2 мг-экв/кг 

төмен болғанда қолданылады. 
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Na1 және Na2 – I және II сатылардың натрий-катиониттық сүзгіштері: Н1 және Н2 – I 

және II сатылардың сутек- катиониттық сүзгіштері; А1 және А2 - I және II 

сатылардың аниониттық сүзгіштері; Cl- пішіндегі Cl- аниониттық сүзгіш; Нашт.рег – 

аштық регенерациялау сутек- катиониттық сүзгіш; ФСД – аралас сүзгіш; Дк – 

көмірқышқылсыздандырғыш; ПБ – аралық шан; а – тазартылған суды жеткізу; б – 

сүзінді шығу; в – көмірқышқылсыздандырғышқа ауа беру; г - көмірқышқыл газы 

шығуы;  д – аралық сорғы. 

 

18 сурет - Қазандықтар үшін қосымша суды дайындау үшін ион 

алмастыру қондырғыларының негізгі ұғымдары 
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4 пен 5 сүлбелерінің басты кемшілігі ол – сүзгілеу циклі кезінде су 

ағындарын қайта тарату қажеттілігі. Себебі H-катионитті сүзгіні 

регенерацияға қышқылды үнемдеу үшін кермектік иондарының өтуі кезінде 

тоқтатады. Сәйкесінше сүзбе басында қышқыл ортасыеда болады, ал Na
+
 

иондары өткенне кейін бұл реакция сілтілікке өтеді. 

Үйлесімді Н- Na-катиондау (6 сұлбасы) 4 пен 5 сұлбасындегідей ағын 

бөлінбейтінімен ерекшеленеді. Оның орнына ол катионитпен толтырылған 

сүзгіден толығымен өтеді. Катионит екі бастапқы пішінде болады. Бұл үшін 

катионит регенерациясы 2 кезеңнен өтеді – ең алдымен Са
2+ 

пен Мg
2+

 

сіңірілген иондарды ығыстыру үшін күкірт қышқылының ерітіндісі, ал одан 

кейін NaCl ертіндісі жіберіледі. Сонда катиониттің жоғарғы қабатында Н-

пішіні, ал төменгіде Na-пішіні басымдылық көрсетеді. 

Жұмсарту кезінде су ең алдымен жоғарғы қабаттармен беттеседі де Са
2+

, 

Мg
2+

, Na
+
 иондарын Н

+
 иондарына алмастырады. Олар НСО3

-
 иондарымен 

әрекеттесіп, оларды СО2 иондарына ауыстырады. Содан кейін су төменгі 

қабаттармен реакцияға түседі. 

Н
+
 иондарының сорбциясы нәтижесінде рН мәні өседі де көмір 

қышқылының диссоциациясы артады. Ион алмасу реакциялары толық өтпейді 

де бикарбонат-ионының концентрациясы бастапқыға қарағанда төмен болады. 

Сондықтан сүзбенің сілтілігі де төмен болады. Бірақ бұл сілтіліктің мәні 

сүзгілеу кезінде өлшенеді. Асында оның төмендеуі байқалады да, сүзгілеу 

циклінің аяғына қарай ол қайтадан өседі. 

Н-катионитті сүзгілерді аш регенерациямен катиондау кезінде 

сілтіліктің өзгеруі әлдеқайда аз болады (3 сұлба). Бұл жағдайда катионит 

регенерациясы қышқылдың жетіспеуімен өткізіледі. Сонда Н-пішінге 

катиониттің тек жоғарғы қабаты ғана өтеді. Катиониттің астыңғы қабаттары 

R2/Ca
2+

, R2/Mg
2+

, R/Na
+
 пішінде қалады. Регенерацияға қажетті күкірт 

қышқылының мөлшері 
42SOHQ  келесі реакциядан анықталады: 

 

                               кат

шарт

РSOHSOH VEQ
4242

  ,                                                         (71) 

 

мұнда 
42SOH  - қышқылдың теориялық меншікті шығыны; 

шарт

РE - НСО3 ионының грамм-эквивалент саны; 

катV - сүзгідегі катионит көлемі. 

 

Суды өткізу кезінде ол жартылай жұмсарып, сілтілігі ыдырайды. 

Осының нәтижесінде сүлбеде декарбонизатор мен Na-катионитті сүзгіні 

орнату қажет. Бұл сұлба бойынша өңделген судың қалдықты сілтілігі 0,2-0,3 

мг-экв/кг болады және қалдықты кермектік 5 мкг/кг төмен болады.  

Қазіргі кезде суды Na-Cl-иондау (7 сұлбасы) сұлбесі кең тараған. Ол 

қысмы 4 МПа-дан төмен қазандарда қолданылады. Жаңғырту үшін тек           1 

реагент түрі ғана пайдаланады. Бұл осы сұлбаның артықшылығы болып 

табылады. Бұл схемада су тізбектеп Na - катионитті сүзгі арқылы жібіріліп 
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жұмсартылады, анионитті сүзгі арқылы өтеді. Анионитті сүзгіде Cl-пішінді 

жоғары негізді анионит салынған. Аниондау кезінде күшті қышқылдардың 

барлық аниондары (Cl 
- 
басқа) және НСО3

- 
иондары сіңіріледі. 

Осылайша сұлба декарбонизаторды қажет етпейді. Жаңғырту 6-8% NaCl 

ерітіндісімен өткізіледі. Ол ең алдымен анионит, содан кейін катионит арқылы 

өтеді. Реагенттің меншікті шығыны 75 кг/м
3
 анионитті құрайды. Бұл сүлбеде 

фильтраттың қалдық сілтілігі кең ауқымда алынуы мүмкін (0,1-1 мг-экв/кг). 

Тұзсыз суды дайындау үшін тізбектей Н-катиондау мен ОН аниондау 

процестері іске асырылады. Суды тазарту кезінде иондары алу бойынша 

ішінара (8 сұлба), терең (9 сұлба) және толық (10 сұлба) химиялық тұзсыздау 

ажыратылады. Ішінара тұзсыздау кезінде барлық  катиондар толық алынады 

да, НСО
2-

3 пен Cl-иондары ішінара алынады. Н-катионитті сүзгілер кермектік 

өте бастағанда тоқтатылады. Тұзсыз суда НСО
2-

3 пайда болуы 

декарбонизаторда СО2 -нің толық емес десорбциясмен түсіндіріледі (аниондау 

кезінде су рН артып, ол қайта НСО3 күйге өтеді). ОН-анионитті сүзгіде олар 

көп тоқтамайды, себебі сұлбада төмен негізді анионит қолданылады. 

Фильтрат сілтілігі бұл сұлба бойынша 0,2-1,2 мг-экв/кг құрайды. Терең 

химиялық тұзсыздау кезінде екі сатылы Н-катиондаумен қатар екі сатылы 

аниондау пайдаланады. Бірінші сатысы – төмен негізді, ал екіншісі – жоғары 

негізді анионит болады. Н-катионитті сүзгілер Na
+
 иондары өткенде тоқтайды. 

Аниондаудың бірінші сатсында күшті қышқылдардың аниондары 

ұсталынады, ал екінші сатсында - НСО3 пен HSiO3. Бірінші сатылы анионитті 

сүзгілер Cl
-
 иондары өткенде тоқтайды, ал екінші сатылы сүзгілер кремний 

қышқылының иондары өткенде тоқтайды. 

Судың ең мұқият дайындалу толық химиялық тұзсыздау сұлбасында (10 

сұлба) жүргізіледі. Онда соңғы кезеңде АӘС (ФСД) пайдаланады. АӘС-те 

суды үйлесімді Н-ОН – иондау процесі суды араластырылған катионит пен 

анионит түйірлерінің қабаты арқылы сүзгілеу арқасында іске асады, барлық 

иондары терең алынады (күшті қышқылды катиониттер мен жоғары негізді 

аниониттер қолданылады).  

АӘС регенерациясы екі жолмен іске асады:  

           - қоспаны сүзгінің ішінде екі қабатқа бөліп, оларды регенерациялау 

(ішкі регенерация); 

- қоспаны бөліп, катионит пен анионитті арнайы регенераторларға 

жіберу және сонда регенерациялау (сыртқы регенерация). Регенерацияланған 

иониттер АӘС қайтадан жіберіліп, онда араластырылады. 

Сұлба 10 бойынша тұщыландырылған судың сапасы натридің қалдықты 

концентрациясымен (5 мкг/кг артық емес) және кремний қышқылының 

қалдықты концентрациясымен (10 мкг/кг төмен) сипатталады. Бұл сұлба тура 

ағынды қазандар үшін суды дайындағанда қолданылады. 

Қазіргі кезде экологияға көп көңіл бөлінетіндіктен және су 

қоймаларының көп тұздануынан елдің көп аудандарында регенерацияланған 

суды табиғи су қорларына тастауға тыйым салынады. Осыған орай осындай 

тастауды болдырмайтың  немесе тастауы шектелген СДҚ ойлап табылды. 
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Осындай сұлбалардың бірі 19 суретінде көрсетілген. Бұл сұлбага сәйкес 

алдын-ала тазартуда суды әктендіру, содалау және түйірлендіру өткізіледі. 

Сонда әктендірілген судағы қалдықты кермектік мәні 1 мг-экв/л аспайды. Бұл 

су содан кейін қос-қарсы ағынды Н-катионитті сүзгіге беріледі. Ол бір 

мезгілде механикалық сүзгінің (МН-сүзгі) рөлін де атқарады. Содан кейін су 

декарбонизаторға, төмен негізді аниониті бар анионитті сүзгіге беріледі. Одан 

ол тізбектеп қос-қарсы ағынды катионитті сүзгіге және жоғары негізді 

анионитпен жүктелген анионитті сүзгілердің екі сатысына жіберіледі. 

МН-сүзгіні регенрациялау қышқылдың стехиометрлік мөлшерімен 

өткізіледі, ерітінді түссіздендіргішке тасталады. Сөйтіп негізгі катионитті 

сүзгіге сумен бірге негізінде Na
+
 иондары түседі. Бұл реагенттің аз мөлшерін 

пайдалануға, регенерация дәрежесін күрт көтеруге және сүзгінің жұмыс істеу 

мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді. Анионитті сүзгілер тізбектеп 

регенерацияланады. Регенерациялық ерітінділер арнайы күбілерге тасталады 

және қайта пайдаланады. 

        

 
 

1 - екi ағындық қарсы ағымды МН – сүзгiш; 2- көмірқышқылсыздандырғыш; 

3–көмірқышқылсыздандырғышталған судың шаны; 4 – көмірқышқылсыз-

дандырғышталған су сорғышы; 5- алдын ала қосылған аниониттық сүзгіш; 6- қос ағынды 

қарсы ағымдық катиондық сүзгiш; 7,8 – I және II сатылардағы қос ағынды сатылы қарсы 

ағымдық аниониттық сүзгiштер, 9 - сілті ерітіндісінің қалдықтарының шаны, 10- ағынды 

суға арналған шан, 11 – өңделген ерітіндінің сорғысы, 12 - борпылдату және қалпына 

келтіру суының жинағы, 13 – сода-әктастық су, 14 – тұзтартылған су, 15 – борпылдатылған 

су, 16 – мөлдірлеткішке тастау, 17 – қышқыл ерітіндісі, 18 – сілті ерітіндісі, 19 - 

буландырғышқа тасталатын сулар. 

 

19 сурет - Алдын-ала кальцинациядан кейін ион алмасқан суды 

тұзсыздандыру сызбасы 
 

Осындай сұлбаны пайдалану нәтижесінде түссіздендіргіштен қатты 

қалдықтар алынады жәнеионалмастырғыш бөліктен алынған сулар 

буландырғышта буланады. 

Суды дайындау қондырғыларында сүзгілерді қосудың екі тәсілі бар: 

бөліктік және құрамалы (тізбектер). 

Бөліктік қосылу кезінде (19, а сурет) бір топ сүзгілері (мысалы – Н-

катионитті бірінші сатылы) параллель қосылып (бөлік құрады), олардың 
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фильтраты келесі сүзгілер тобына ортақ құбыр арқылы беріледі. Олар да 

параллель қосылған (екінші бөлік) және т.с.с. 

Құрамалы қосылу кезінде (19, б сурет) сүлбе жеке тізбектерге бөлінеді. 

Олардың әрқайсысында су тазалауға қажетті элементтердің барлығы бар. Бұл 

элементтер тізбектеп қосылады. Тізбектердің соңғы сүзгілерінен соң 

фильтраттар біріктіріліп, АӘС-ға беріледі. СДҚ-да осындай тізбектер бірнеше 

болуы тиіс. Себебі біреуі жұмыста, біреуі регенерацияда, ал тағы да біреуі 

қосымша орнатылады. Соңғы сұлбаның артықшылығы ол- су сапасын 

қадағалау мен процесті жүргізу жеңілдігі және қарапайымдылығы. Сұлбаны 

дұрыс есептеген жағдайда барлық сүзгілердің бір мезгілде жұмыстарын 

аяқтайтынын жасауға болады. Бұл тізбектегі сүзгінің тек біреуінің сүзбе 

сапасын қадағалау мүмкіндігін береді (әдетте бірінші сатылы анионитті 

сүзгінің сүзбесіндегі хлор ионы бойынша). 

Пайдалану ыңғайлылығы үшін сүзгілер регенерацияға ауысымына  бір 

реттен жиі шықпауы тиіс. Бір ауысым 8 сағатты құрайды. әрбір бөлік (бөліктік 

қосылу кезінде) кем дегенде үш сүзгіден тұруы тиіс. Себебі олардың біреуі 

регенерацияға шыққанда қалғандарына жүктеме көп түспеуі керек. Құрастыру 

қарапайымдылығы үшін СДҚ сүлбесін есептеу кезінде бірдей өлшемді 

сүзгілерді таңдау керек және де олардың әрқайсысының дара өнімділігі 

максимал болуы тиіс. 

СДҚ-ның есебі тазалау сатылары бойынша тізбектеп өткізіледі. Ең 

бірінші болып соңғы саты есептеледі, ал сосын алдында тұрған келесі сатысы. 

Себебі әрбір сатыда алдыңғысының өздік қажеттіліктеріне шығындарды 

есептеу қажеттілігі бар. Бұл бөліктік және тізбектік сұлбалар үшін де бірдей 

ереже. 

 

2.5 Ион алмастырғыш қондырғыларды пайдалану 

 

Кез келген ионитті сүзгіні пайдалану сүзгінің толық жұмыс айналымын 

құрайтын операцияларға негізделген. Олар: қопару, жаңғырту, жуу және 

иондау. 

Иондау кезінде ионит қабаты судан алдын-ала тазартудан өтіп кеткен 

қоспалар бөлшектерін ұстап қалады. Бұдан қабатта қысым айырмасы пайда 

болып, ионит қажалып тозады және ұсақ бөлшектер көбейеді. Бұл қабаттың 

кедергісін арттырады. Сондықтан жаңғырту алдында қабатты қопарады. 

Қопарылыс кезінде қабат кеңейеді, ұсақ бөлшектер сумен шайылып 

кетеді. Әдетте қопарудыалдыңғы регенерациядан қалған жуғыш сумен 20 

минут бойы өткізеді. Ол шәйірдің 30-40% кеңеюін қамтамасыз ету керек. 

Қопарылыс жуудың белсенділігі иониттің түйірлерінің ірілігінен және 

меншікті тығыздығына тәуелді. Әдетте ол катионитті сүзгілер үшін 2,5-3,0, ал 

анионитті сүзгілер үшін 1,5-2,0 кг/(-м
2
) құрайды. 

Әрбір сүзгінің жаңғыртуын сәйкес реагент ерітіндісінің белгілі бір 

концентрациясымен өткізеді. Реагенттер ерітінділерін арнайы күбілерде 

дайындап, сорғыштармен жеткізеді. 
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а – секциялық;  б – томтамалық. 

 

20 сурет - Иондық алмасу сүзгілерін қосу сызбалары 

 

Ерітіндіні беру жылдамдығы сүзгінің технологиялық мақсатына 

байланысты болады. Сөйтіп Na - катионитті сүзгі үшін ол 4-6 м/сағ., Н- 

катионитті сүзгіде 10 м/сағ. кем емес, анионитті сүзгілерде ол 5-6 м/сағ. 

құрайды. 

Реагенттерді үнемдеу үшін регенерациялық ерітіндінің бір бөлігін 

(соңғы қалдықтарын) арнайы күбіге апарып, келесі жаңғыртуда пайдаланады. 

Толық тұщыландыру сұлбаларында NaOH ерітіндісі ең алдымен жоғары 

негізді, сосын төмен негізді аниониттер арқылы өткізеді. Бұл реагенті жақсы 

үнемдеуге мүмкіндік береді. Реагенттер ерітінділерін әдетте бір 

технологиялық процеспен біріктірілген әрбір сүзгілер тобы үшін өз сүзбесінің 

негізінде дайындайды. 

Реагент шығынына және оның ерітіндідегі концентрациясына 

байланысты оны 15 – 30 минут бойы беріп тұрады. 

Регенерациялық ерітіндіні беру аяқталғасын, ионитті регенерация 

өнімдерінен және әрекеттеспеген ерітінді қалдықтарынан жуады. Жуу кезінде 

ағын бағыты сүзгілеу кезіндегімен бағыттас болады. Катионитті сүзгілер үшін 

жуу жылдамдығы 5-8 м/сағ., ал анионитті сүзгілер үшін 10-12 м/сағ. болады. 
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Жуғыш суды келесіде қопару үшін және регенерациялық ерітіндіні дайындау 

үшін қолданады. Оны тағы да регенерациялық ерітіндіні дайындау үшін 

қолдануға болады. Бұл өздік қажеттіліктерге су шығындарын және 

реагенттерді үнемдеуге мүмкіндік береді. 

Жуу аяқталғасын сүзгі бірден жұмысқа кірісе алады. Сүзгі 

тұссыздандыру сұлбасында жұмыс істегенде су ағынының жылдамдығы 

келесі болады: Н - катионитті І сатылы сүзгі - 25 м/сағ дейін, ІІ сатыда - 50 

м/сағ. дейін, анионитті І сатылы - 20 м/сағ. дейін, ІІ сатысында - 25-30 м/сағ. 

дейін. 

Фильтрат сапасы нашарлаған кезде сүзгілеу процесі аяқталады. Бірінші 

сатылы Н-катионитті сүзгілер сүзбе қышқылдығы бастапқы 2-3 сағат 

жұмыспен салыстырғанда 0,2-0,3 мг-экв/кг көп емес төмендегенде тоқтайды. 

Екінші сатылы Н-катионитті сүзгілер өткізетін су көлемі бойынша 

немесе сүзбе қышқылдылығы қалыптыдан 0,07-0,1 мг-экв/кг төмен болғанда 

тоқтайды. Бірінші сатылы анионитті сүзгілер сүзбенің сілтілігі 0,02 мг-экв/кг 

дейін төмендегенде тоқтайды. Ал екінші сатылы анионитті сүзгілер кремний 

қышқылы берілген деңгейге дейін өтуі кезінде тоқтайды. 

 

2.6 Есептерді шығару жолдары мен мысалдар 

 

2.6.1 Суды коагуляциялау. 

Коагуляция деп сіңірулік бөлшектердің іріленіп, тұнбаның пайда 

болуына әкелетін процессті айтады. Тәжірибе жүзінде судың 

коагуляциясымен қатар ішінара дисперсті заттар да алынады, яғни өлшенген 

заттар. Коагулянт ретінде темір тұздары пайдаланады – күкіртқышқылды 

шала тотықты OHFeSO 24 7 , тотықты OHSOFe 2342 9)(   және хлорлы OHFeCl 23 6 , 

күкіртқышқылды аллюминий OHSOAl 2342 18)(  . 

Суды түйірлендіргішпен өңдеумуен қатар бірнеше химиялық 

реакциялар өтеді, олар келесі сұлбалар арқылы көрсетіледі. 

Темір купоросымен OHFeSO 24 7  түйірлендіру: 

 

                           42224 )(2 SOHOHFeOHFeSO  ;                                    (72) 

              OHCOCaSOHCOCaSOH 2242342 22)(  ;                                  (73) 

              242234 2)()( COCaSOOHFeHCOCaFeSO  ;                              (74) 

                    3222 )(42)(4 OHFeOOHOHFe  .                                          (75) 

 

Fе(ОН)з түйірлендіргіш әсер етеді, оның еру қасиеті темір шала тотық 

гидраттың еру қасиетінен бірнеше есе аз. Сондықтан эквивалентті темірдің 

тұзын түйірлендіргіш ретінде қолданғанда әр қашан тотығу 2Fe -нан 3Fe -ке 

мүмкіндігін қамтамазыз ету керек. 

Күкіртқышқыл алюминиймен түйірлендіру: 

 

               4232342 3)(26)( SOHOHAlOHSOAl  ;                                      (76) 
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              OHCOCaSOHCOCaSOH 2242342 663)(33  ;                             (77) 

              24323342 63)(2)(3)( COCaSOOHAlHCOCaSOAl  .                    (78) 

 

Еріту кезінде аз еритін және аз диссоциацияландыратын негіз және 

күшті қышқыл пайда болатынына көз жеткізуге болады. Осыны ескере 

түйірлендіргіштер қышқыл реакциясымен сипатталады және қажетті 

қышқылға қарсы заттармен қоршалмаған темір аппаратурасының 

тотықтануына әкеледі. 

Жоғарыда келтірілген реакциялды қарастырғанда, келесіні түсінеміз: 

түйірлендіру кезінде түйірленетін судың карбонаты негізділігі, түйірлендіргіш 

дозасына эквивалентті шамаға төмендейді, ал карбонатты емес негізділік сол 

шамаға өседі; түйірленетін судағы бос көмір қышқыл концентрациясы өседі, 

ал құрғақ қалдық төмендейді. 

Бастапқы судың төмен негізділігі кезінде түйірлендіргіш суға негіздік 

реагенттерді енгізу қажет ( NaOH , 32CONa ) мөлшерде, мг-экв/л: 

 

                                ∆Щ = dк + 0,4 – Щбн,                                                   (79) 

 

мұнда dк — түйірлендіргіш дозасы, мг-экв/л; 

0,4 — түйірленген судың қалдық негізділігі, мг-экв/л; 

Щбн — бастапқы судың негізділігі, мг-экв/л. 

Түйірлендіргіштің жалпы шығыны, кг/сағ.: 

                                   
k

kkk
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мұнда Qk  - түйірленетін су мөлшері, т/сағ; 

Эк  - қолданатын түйірлендіргіштің эквиваленттік массасы; 

Ск  - техникалық өнімдегі қосылыстың мөлшері, %.  

Св.п % концентрациялары түйірлендіргіш ерітіндісі дайындалатын күбі 

көлемі келесі теңдеумен анықталады, м
3
: 

 

                                 
1000

2.1

. 
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V ,                                                      (81) 

 

мұнда Vк - күбінің толық көлемі, м
3
; 

t - дайындалған ерітінді шығындалатын уақыт, сағ; 

1,2 - күбі көлемі ерітінді көлемінен 20% артық болуын ескеретін 

коэффицент; 

 - ерітінді тығыздығы, г/л. 

Судың түйірленуі тікелей фильтр үстінде және мөлдірленгіш ішінде 

болады. Екіншісінде жақсы өтеді. Сондықтан соңғы уақытта мөлдірленгіштер 

су тазартқыштарда кеңінен қолданылады. Екінші себебі бұл қазіргі кезде 
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иондалмайтын заттарды алдын – ала тазарту кезінде алып тастауға тырысады. 

Иондалмайнын заттарға органикалық заттар, колоиттар және т.б. жатады. 

Осыны мөлдірлендіргіште түйірленумен жасау ыңғайлы болып шығады. 

Осында қалдықты судан бөлу негізгі мақсат болып келеді, яғни суды 

калдықты концентрацияға дейін 10 – 15 мг/л мөлдірлету және қалдықты 

мөлдірленгіштен алып тастау. Бірінші мәселе су ағынының жылдамдығын 

сақтау және өлшенген тұнба қабаитын қолданумен шешіледі. Ал екінші 

мәселе тұнбаны еріксіз алу принціпін қлданумен шешіледі. Бұл мәселе 

көптеген мөлдіргештер конструкциясында өз орнын тапты. 

Мөлдірленгіште суды мөлдірлеу процесін бақылау екі теңдеуге 

негізделген: 

 

Qб.с.Сб.с.=qм.т.с.+См.т.с.+R және Qқ.м.Сқ.м.=qм.т.с.См.т.с.                                 (82) 

 

мұнда Qб.с., qм.т.с., qқ.м - бастапқы су, мөлдіргішке түсетін су, қалдық 

мөлшері, м
з
/сағ.; 

Сб.с., См.т.с., Сқ.м.,- сәйкес ағындардағы өлшенген заттар концентрациясы, 

мг/л; 

R - төменгі штуцер арқылы шығарылатын тұнба мөлшері, г/сағ. 

R = 0 болған жағдайда идеал болдып келеді. Бұл бүкіл тұнба қалдық 

нығыздағыш арқылы шығарылатынын білдіреді. Қалдық тығыздағыш арқылы 

үнемі qм.т.с. =1,0—1,5% Qo – денкөлемде үрленеді. Тәжірибе жүзінде      R > 0, 

бірақ  R ≈ 3—5% болған жағдай да белгілі. R шамасы периодты үрленудің 

жиілігін көрсетеді: неғұрлым ол үлкен болса, соғұрлым ол жиі болады. R 

үлкен болмауы керек, судың шығынын азайту үшін. Бірақ бұл шама См.т.с. – 

ден тәуелді, ал ол өз орнында Сб.с. мен Сқ.м. – пен анықталады. 

Сқ.м. және См.т.с. шамалары шексіз үлкен бола алмайды. Әрбір жағдайда 

олардың шекті мәні болады, ол тұнба қасиетіне байланысты. Сөйтіп (81) 

теңдеуінен аламыз: 

                                𝑞қ,м. =
Qб.сСб.с−𝑅

Сқ.м
=

𝑄б.с.−
𝑅

𝐶б.с

𝛼
                                         (83) 
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мұндағы 
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Егер Сб.с→ Сқ.м. және Сқ.м.→ См.т.с, онда qқ.м.→Qб.с  және qқ.м→ qм.т.с. Бұл 

өлшенген заттар концентрациясы неғұрлым үлкен болса, соғұрлым 
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мөлдірленгіш пен қалдық нығыздауыштың үрленуі үлкен болу қажет деген 

сөз. 

                                   сб
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  ,                                              (86) 

мұнда См.с - мөлдірленгіш суындағы өлшенген заттардың мүмкін 

концентрациясы, мг/л. 

Тәжірибе жүзінде qқ.м. максимал мәнін алуға тырысады, бірақ, өлшенген 

қалдық қабанындағы тұнба концентрациясын сақтайды. 

 

2.6.2 Коагуляциялауды есептеу үлгісі. 

Есеп 1. Берілгені: сутазартқышта (брутто) су түйірленуі 250 т/сағ 

өнімділігімен күкіртқышқылды аллюминимен іске асырылады. В сортты 

түйірлендіргіштің айлық шығынын (740 сағ.) анықтау керек, егер оның дозасы 

0,5 мг-экв/л болса. 

Шығарылуы. Түйірлену процесінде қосылыстың Аl2(S04)3∙18Н2О 

эквиваленттік массасы 111,0 тең, сәйкесінше, оның суға қосылатын мөлшері 

111∙0,5 = 55,5 г/м
3
, немесе 250-55,5∙10

3
 ≈ 13,9 кг/сағ. В сортты техникалық 

өнімде заттың А12(S04)3∙18Н2О мөлшері 88,5% тең, онда техникалық өнімнің 

айлық шығыны: 

7,1110
885,0

7409,13 3 
  %. 

Есеп 2. Берілгені: түйірлендіргіштің нағыз дозасын техникалық өнімге 

аударғанда есептеу, егер түйірлену процесі кезінде негізділікті бақылау 

өлшегенде 4 - тен 3,25 мг-экв/л – ге дейін төмендеу көрсетеді. Глиноземдегі 

активті бөлігі 62% құрайды [4]. 

Шығарылуы. Гидролиз кезінде бөлінетін аллюминий иондарының Н
+ 

 

бикарбонатты иондармен әрекеттесу нәтижесінде, суды түйірлендіргішпен 

өңдеу кезінде негізділік төмендейді. Сандық түрде бұл өзгеріс реакциядан 

білінеді: 

Al
3+ 

+ 3H2O ↔ Al(OH)3 + 3H
+
; 

H
+ 

+ HCO3
- 
→  CO2  + H2O 

олар қосылып, теңдеумен көрсетіледі: 

Al
3+ 

+ 3HCO3
- 
= Al(OH)3 + CO2. 

 

Суға 1 мг/л сусыз аллюминий сульфатын енгізгенде негізділік қалай 

өзгеретінін есептейік. Берілген теңдеу бойынша 26,98 мг Al
3+ 

. 

183,05 мг HCO3
-
 - пен әрекеттеседі, яғни суға 1 мг Al

3+ 
 енгізгенде 

негізділік 183,05:26,98=6,78 мг/л төмендейді, немесе 6,78:61,018=0,11 мг-экв/л. 

1 мг Al(SO4)3 –те 342,152:53,96=0,158 мг-экв/л бар. 1мг Al
3+

 негізділікті 

0,11∙0,158=0,017 мг-экв/л – ге төмендете алады. 

Сөйтіп,егер түйірлену процессі барысында су негізділігі 0,75 мг-экв/л 

төмендесе, онда суға 0,75:0,017=44 мг/л сусыз Al(SO4)3.қосылады. 
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Есеп шарты боцынша Түйірлендіргіш активтілігі 62% болғанда, 

товарлық өнім бойынша оның дозасы 44:0,62=71. 

 

2.6.3 Суды фильтрлеу. 

Фильтрлеу деп суды қалықтаған заттардан тазарту үшін арналған 

өндірістік процесті айтады. Бұл үшін оны кеуекті материалдан өткізеді, 

бетінде және кеуектерде қоспалар қалып қояды. Фильтрлеу – мөлдірлеткіш 

немесе механикалық фильтр деп аталатын қондырғыларда іске асады. 

Судайындағыш қондырғыларда көбінесе жабық тегеурінді мөлдірлеткіш 

типі қолданылады. Оның өнімділігі теңдеумен анықталады, м
3
/сағ.: 

                                 

                                         fq  ,                                                                         (87) 

 

мұнда   — фильтрлеу жылдамдығы 4-7 м/сағ арасында қабылданады; 

f  — фильтр қимасының ауданы, м
2
. 

Бір фильтрдің немесе фильтрлі қондырғының тәуліктегі өнімділігін 

мына формула бойынша табуға болады, м
3
/сағ. 

fNK
nt

fNQ ф

фжф

н  
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мұнда N — бір өлшемді фильтрлер саны, шт.; 

tф.ж — фильтр жуылу ұзақтығы, 30—40 мин қабылданады; 

nф— әр фильтрдің тәулігіне жуылу саны (2—3 рет). 

Коэффициент: 
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 .                                                          (89) 

Жуылу кезінде фильтр жұмыссыздығын есептейді. Фильтрдің жұмысқа 

кіріскеннен жуылуға тоқтатылғанға дейінгі уақыт фильтроцикл деп аталады. 

Ол 11 – 12 сағаттан аспау тиіс, бұл материалдың қосық сыйымдылығына және 

фильтрдің қосық сыйымдылығына байланысты. Қосық деп кірдің 1 м
3 
 

фильтрлік материалында жиналуын айтады. 

Фильтрлеу материалын жуу белгілі қарқындылықпен жасалады, ол 1 

секундта фильтрдің 1 м
2
 қанша литр су өткенін көрсетеді (л/м

2
∙сек).  

Жуу кезіндегі су жылдамдығы мен материал тозу қарқындылығы 

арасында келесі байланыс бар, м/сағ.: 

 

                                              i6,3 .                                                           (90) 

 

Бір мөлдірлеткіш фильтрді жууға кететін су мөлшері формуламен 

есептеледі, м
3
: 
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1000

60if
qв  ,                                                       (91) 

мұндағы τ — фильтрлік материалды жуу ұзақтығы, 6—10 мин 

қабылданады. 

Бүкіл N фильтрді жууға кететін су шығыны: 

 

                                        фвв nNqq  м.
 
                                                      (92) 

 

Күбінің сыйымдылығы жуғыш су үшін, сәйкесінше тең 

 

                                           вб qV 2,1  м
3
.                                                      (93) 

 

Мөлдірлеткіш фильтрді жууға суды шығындау фильтрлі қондырғының 

өздік қажеттіліктеріне  qс. н жатады; ол келесі теңдеумен анықталады, %: 
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2.6.4 Фильтрлеуді есептеу үлгісі. 

Диаметрі 2 м мөлдірлеткіш фильтр өнімділігін дәл осы кезде және 

орташаны табу керек, егер жуу тәулігіне 2, 3 рет, ал фильтр 4,5 м/ч 

жылдамдықпен жұмыс жасаса. 

Шығарылуы. Фильтр қимасының ауданы, м
2
: 

14.3785.0
4

2
2

 d
d

f


,
 

онда фильтр өнімділігі осы кезде, м
3
/сағ.: 

 

q = 3,14∙4,5 = 14,1. 

 

Тәуліктік орташа өнімділік төменірек болады және табылған өнімділікті 

Kф коэффецентіне көбейткенге тең: 

944,0
24

3,25,024

24

24 .








фжф

ф

nt
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яғни 0,944∙14,1 = 13,4 м
3
/сағ. 

 

2.6.5 Тұндыру әдісімен суды жұмсарту процестері және реагенттер. 

шығыны. 

           Суды тұндырып жұмсарту судағы ерітілген түрдегі кальций мен магний 

қогсылыстарын киын еритін заттарға алмастыруға негізделген. Тұнба реагенті 

ретінде көбінесе әкті натрды, көмірқышқыл натрийді (кальцийленген сода), 

сиректеу – натрий фосфатын қолданады. Бұл реагенттерді жекелеп және 

әртүрлі комбинацияларда қолдануға болады. Бұған байланысты суды өңдеудің 

келесі тәсілдерін айырады. 
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5 кесте  

Өңдеу тәсілі Қолданылатын реагенттер 

Әкті 

Натрды 

Әкті - содалы 

Содо – натрды 

Әкті – натрды  

Фосфатты  (көбінесе алдін – ала әкті  

– содалы жұмсартумен) 

Тек қана әк. СаО немесе Са(ОН)2 

NаОН 

Nа2СО3 + СаО 

Nа2СО3+ NаОН 

СаО + NаОН 

      Na3РO4 

 

Әктеуді бастапқы судың негізділігін төмендету кажеті туғанда 

қолданады; бұнда судың терең жұмсартылуы болмайды. Суды әкпен өңдеу 

кезінде өтетін процесстерді келесі иондық реакцияларымен көрсетуге болады: 
  33 COHHCO ; 

OHOHH 2  ; 

                                                   3

2

3

2 CaCOCOCa   ;                                          (95) 

2

2 )(2 OHMqOHMq   ; 

OHCOOHCO 2

2

32 2   . 

Бұл реакциялардан әктеу кезінде бастапқы судың карбонатты кермектігі 

бұзылатынын, оның шамасы 0,7—1 мг-экв/л дейін төмендейтінін аңғаруға 

болады. Бұған қоса судан магнезиалды кермектік, көмірқышқыл аластайды 

және құрғақ қалдық пен кермектік төмендейді. Соңғысы мынаған теңеседі: 

 

                                  Нәк = Нн.к + Щәк, мг-экв/л.                                         (96) 

 

Әктелген судың қалдық негізділігі шамамен: 

  

                     Щәк = (0,7 — 1,0) + αр мг-экв/л.                                            (97) 

100%  әктің  СаО шығыны формуламен анықталады, мг/л (г/м
3
): 

                            (СаО) =28(Нк +НMg+Нco2+dк+αр) = 28Rәк    ,                                         (98) 

 

мұнда αр—артық Са(ОН)2, 0,2—0,3 мг-экв/л қабылданады; 

Rа—әктің дозасы, мг-экв/л.  

 

Техникалық әктің шығыны келесі формуламен анықталады: 
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мұнда Qб - өңделетін су мөлшері, м
з
/сағ.; 

Сәк - техникалық өнімде СаО құрамы, %. 

Әктелген судың құрғақ қалдығының төмендеуі Sәк, бастапқы судың 

құрғақ қалдығының құрамына кіретін СаСО3 пен МgСО3 тұнбасының пайда 

болуынан, әртүрлі каллоидты заттардың аластануынан болады. Кейде құрғақ 

қалдықтың мөлшерін білу маңызды. Егер жоғары дәлдік қажет болса, онда 

әкті судың құрғақ қалдығының мөлшерін формуламен анықтауға болады. 

Оларда көбінесе судың қысқа анализінде қолданылатын шамалар келтірілген, 

мг/л: 

               ккpMg

ак

ккбосак ОdНЩНSS  5,368378)(50   ;                  (101) 

                 ккpкнСак

ак

кСабосак ОdНННЩНSS  5,368378)(42)(50 .   ,    (102) 

 

мұнда ак

кЩ  - әкті судың карбонатты негізділігі, мг-экв/л; 

 δОк - мөлдірлеткіште судың тотығуының төмендеуі, мг/л О2; 

αк - коагулянт дозасы, мг-экв/л. 

Бірінші формула НСа : Нк > 1 сулары үшін арналған, екінші формула НСа : 

Нк < 1 сулары үшін. 

 

2.6.6 Жұмсарту процестері, катионды фильтрдің жұмысы және 

реагенттер шығыны. 

Катионды алмастыру тәсілімен суды жұмсарту, катиондар деп аталатын 

материалдардың судағы катиондарды жұту қасиетіне және олардың орнына 

суға алмастырғыш катиондарын қайтару қасиетіне негізделеді. Алмастырғыш 

катиондарымен катионит алдын – ала қанығады. Катионит қандай катионмен 

зарядталғанына байланысты Nа – катиондау, Н – катиондау, NН4 – катиондау 

процестері белгілі. Олар келесі сұлбалық реакцияларымен молекулалық түрде 

көрсетілуі мүмкін:  

1) Nа-катиондау:  

 

Са(НСО3)2 + 2NaR → СаR2 + 2NаНСО3; 

Mg(НСО3)2 + 2NaR → MgR2 + 2NаНСО3; 

СаCl2 + 2NaR → СаR2 + 2NаСl; 

                                  MgСl2 + 2NaR → MgR2 + 2NаСl;                          (103) 

СаSO4 + 2NaR → СаR2 + 2Nа2SO4; 

  MgSO4 + 2NaR → MgR2 + 2Nа2SO4.                      

2) Н-катиондау:  

 

Са(НСО3)2 + 2HR → СаR2 + 2CO2+Н2О; 
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Mg (НСО3)2 + 2HR → MgR2 + 2CO2+Н2О; 

                                                СаCl2 + 2HR → СаR2 + 2НСl;                            (104) 

         MgCl2 + 2HR → MgR2 + 2НСl; 

СаSO4 + 2HR → СаR2 + Nа2SO4; 

MgSO4 + 2HR → MgR2 + Nа2SO4; 

NаСl + HR → NaR + НCl; 

                                           Nа2SO4 + HR → 2NaR +Н2SO4.       

3) NН4 –катиондау:  

 

Са(НСО3)2 + 2NH4R → СаR2 + 2NH4HCO3; 

Mg (НСО3)2 + 2NH4R → MgR2 + 2NH4HCO3; 

СаCl2 + 2NH4R → СаR2 + 2NН4Сl; 

                                       MgCl2 + 2NH4R →MgR2 + 2NН4Сl;                            (105) 

СаSO4 + 2NH4R → СаR2 + (NН4)2SO4; 

MgSO4 + 2NH4R → MgR2 + (NН4)2SO4; 

NаСl + NH4R → NaR + NН4Cl; 

   Nа2SO4 + 2NH4R → 2NaR + (NН4)2SO4.                    

 

Nа – катиондау процесінің ерекшелігі болып жұмсаратын судың 

карбонаты кермектігінің жұмсаратын судың бикарбонатты негізділігіне өтуі 

болып табылады. Қазанда бикарбонат натрийі термикалық ыдырауға 

ұшырайды: 

 

NаHCO3 → Na2CO3 + CO2; 

                              Nа2CO3 + H2O → 2NaOН + CO2.                               (106) 

 

нәтижесінде бу көмірқышқлымен байытылады, ал казан суы натримен. Сосын 

бу конденсоция кезінде СO2 жартылай және толық конденсата ериді және 

темір конденсатөткізгіштерінің  көмірқышқыл коррозисын аңғартады, яғни бу 

турбиналарының конденсаттарының және жылуалмастырғыштардың 

құбырларының және т.б. 

Н-катиондау процесінде бұл кемшілік жоқ, себебі, карбонатты кермектік 

толық ыдырайды. Бірақ бұл процессте аланатын су қышқылы болады, өйткені 

судағы катиондардың хлорлы және күкіртқышқылды тұздары жұмсарту 

кезінде күкірт және тұз қышқылы болып қалыптасады. Сәйкесінше, Н-

катионды су жылукуатты өндірісте қолдануға жарамсыз. Тәжірибе жүзінде 

Nа- және Н-катиондау бірге қолданыс тапты. Бұл кезде қышқыл Н-катионды 

судың және негіздік Nа – катионды судың бейтараптануы болады. 

Н-катионды процесті практикада іске асыру кейбір қиыншылықтыарға 

тіреледі. Қышқылға қарсы аппаратураны, құбырларды, күбілерді қорғаныс 

және қышқыл регенерациялы суды бейтараптау қажет. 

Бұл кемшіліктер NН4  - катиондауды қолданғанда жойылады. Ол Н-

катиондау сияқты негізділікті төмендетеді және қышқылға қарсы қорғанысты 
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қажет етпейді. NН4-катиондау процессі келесіге негізділеді. Аммоний тұздары 

қазандық негіздік суда жоғары температурада реакцияларға бөлінеді: 

                         

                         NH4HCO3 → NН3 + СО2 + Н2O;                                      (107) 

                  NH4Cl + NaOH → NН3 + NaCl + Н2O;                                   (108) 

           (NH4)2SO4 + 2NaOH → 2NН3 + NaSO4 + 2Н2O.                          (109) 

 

Бұл реакция нәтижесінде қазан суыцның негізділігі төмендейді, ал NН3 

аммиак бумен бірге аластайды: 

 

                          NH3 + Н2О → NH4OH ↔ NН '

4  + ОН.                        (110) 

 

Егер буда бір уақытта бос СО2 болса, онда конденсатты ол аммиакпен 

бейтараптпалады: 

 

                            СО2 + NH4ОН → NН4НСО3.                                        (111) 

 

Аммиак артық болғанда бейтараптану фенофтолеин бойынша негіздік 

реакция бойынша жүреді, яғни түсінің пайда болуы: 

 

                 NН4OН + NН4НСО3 ↔ (NН4)2СО3 + Н2О.                             (112) 

 

NН4НСО3 немесе (NН4)2СО3 аммоний көмірқышқыл тұздары 

конденсатпен немесе қаныққан сумен толтырылған қазанға түскенде қайтадан 

ыдырайды, аммиак түзіліп станция циклінде айналымы қайталанады. 

Сондықтан аммиактың немесе аммаоний тұздарының қзанның суына енгізілуі, 

егер бұл негіздік бойынша мүмкін болса, станцияның бүкіл су – конденсаттық 

жолында негіздік реакцияны қамтамасыз етеді, бұл көмірқышқыл 

коррозиясынан қорғайды. 

Катионды материалдардың негізгі мінездемесі болып алмасу 

сйымдылығы eр, 1 м
3
 катионаттік неше граммэквивалент қақ түзегішті 

басатынын көрсетед. eр, фильтрде катионит биіктігі, hм және фильтр 

қимасының ауданы f м
2
 біліп, фильтрдің толық жұмыс алмастырғыш 

сыйымдылығын есептеуге болады, г-экв: 

 

                                          hfeE pp  .                                                         (113) 

 

Катионды фильтр, шамасына сәйкес белгілі су мөлшерін жұмсарта 

алады (qк.ф м
3
/сағ.), яғни, м

3
/сағ. 

                                         
TH

hfe
q

o

p

фк . ,                                                         (114) 

мұндағы Т — фильтр жұмысының уақыты, яғни регенерациялық период 

 шамасы, сағ; 
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Но — су кермектігі. 

Егер qк.ф = υк.фf ескерсек, осында, υк.ф – фильтрлеу жылдамдығы (м/сағ), 

және бұл мәнді (113) формуласына қойсақ, онда келесіні табамыз, сағ.: 

 

                                             
oфк

p

H

he
T

.
  .                                                   (115) 

 

Катионды фильтрдің қалыпты жұмысы үшін Т шамасы 10-12 сағаттан 

кем болмауы керек. 

Т сағат жұмысынан кейін, фильтрдің жұту сыйымдылығы тозған кезде, 

катионды фильтрді регенерацияға тоқтатады. tк.ф сағ. Әр фильтрдің тәуліктегі 

регенерация саны: 

 

                                                 
фк

фк
tT

n
.

.

24




.

                                             (116) 

 

Катионит регенерациясы процессінің негізі – тозған катионитті реагент 

ерітіндісімен өңдеу. Реакгент құрамында алмастырғыш катион бар (6—8% ас 

тұзының ерітіндісі, 1—1,5% күкірт қышқылының ерітіндісі, аммоний тұзының 

ерітіндісі). Катионит қабатында жұмсартуға қарама – қарсы реакциялар өтеді: 

 

СаR2 + 2NаСl → 2NaR  + СаCl2, 

MgR2 + 2NаСl → 2NaR  + MgCl2. 

 

Немесе 

 

СаR2 + Н2SO4 → 2НR  + СаSO4, 

СаR2 + 2NН4Cl → 2NH4R+ СаCl2. 

 

Бір катионды фильтрді регенерациялаум үшін қажетті тұз мөлшері, кг: 

 

                             
10001000

. coфкcp

c

TdHqhfde
g  .                                           (117) 

Күкірт қышқылының шығыны келесі формуламен анықталады, кг: 

                                        
1000

кp

к

hfde
g   .                                                        (118) 

          Немесе 

                                        
кк

кp

к
C

hfde
V

10
 ,                                                        (119) 

мұнда dс және dк - тұз бен қышқылдың меншікті шығындары, г/г-экв; 

Ск және ρк - қышқылдың регенерациялық ерітіндісінің концентрациясы 

(%) мен тығыздығы. 
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Катионды фильтрге түсетін су мөлшері Q1, жұмсақ су Q2 мөлшерінен 

арқашан да артық. Q1-Q2 = ∆Q айырмасы өздік қажеттілікке су шығынын 

сипаттайды. ∆Q формуласымен сипатталады: 

 

                                      ∆Q = q1+ q2 - q3                                                     (120) 

мұнда q1, q2, q3 — фильтрді жууға, тұзды ерітуге және фильтрді 

қопсытуға су шығындары, м
3
. Сәйкесінше 

                                    
60

1

жж ft
q


  ;                                                            (121) 

                                    
етрс

c

С

g
q

.

2
10

 ;                                                        (121а) 

                                    𝑞3 =  
𝜗қ𝑓𝑡қ

60
,

𝑟2

                                                      (121б) 

мұнда υж, υқ – фильтрді жуғанда және қопсытқанда фильтрлеу 

жылдамдығы, м/сағ; 

tж , tқ– жуу және қопсытау мерзімі, мин; 

Ст.е – тұздың регенерациялық ерітіндісінің концентрациясы, 6-8%; 

ρт.е – тұз ерітіндісінің тығыздығы, г/л. 

Есептеулер үшін келесі шамалардың мәндерін қабылдауға болады: 

натрий-катионды фильтр үшін υж =7 м/сағ, Н-катионды фильтр υж=10 м/сағ, 

басқалары үшін υж =10 м/сағ, Nа-катионды фильтр үшін жуу мерзімі tж =50 

мин, Н-катионды фильтр үшін tж =30 мин, tқ =50 мин. Фильтрдің 

регенерацияда тұру tкф =1,5-2,0 сағ. 

 

          3 Су тазалаудың әдістері 

 

3.1 Су тазалаудың жарғақты әдістері 

 

Су қоймаларын өндіріс орындарынан (оның ішінде ЖЭС-тердің СДҚ) 

әртүрлі қоспаларды тастаудан қорғау қажеттілігінің өсуінен соңғы жылдары 

суды тұщылатудың реагентсіз тәсілдеріне назар көп аударылып жатыр. 

Қазіргі кезде тжірибе жүзінде қолдану үшін жарғақты әдіс қана 

жеткілікі дамыған. 

Жарғақты әдістің бірнеше түрі белгілі: ультрасүзгілеу, кері осмос (гипер 

сүзгілеу), электродиализ және диализ.  

Барлық жарғақты әдістердің негізінде қоспаларды немесе еріткіштерді 

жарғақ арқылы өткізу құбылысы жатыр.  

Бұл өткізуге себепші күштердің табиғаты әртүрлі болуы мүмкін. 

Сәйкесінше бұл процестерде қолданылатын жарғақтар да ажыратылады. 

Қысым күштерін пайдаланғанда (ультра сүзгілеу және кері осмос) жарғақ 

еріткішті (суды) өткізіп, иондық және молекулярлық қоспаларды максимал 
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ұстап қалуы тиіс. Электр күштерін пайдаланғанда жарғақтар иондар үшін 

өтімді болуы тиіс және суды өткізбеуі керек. 

Суды тазалау үшін жарғақтарды пайдалану аумағы кең. Сөйтіп, кері 

осмос жоғары қысымды болдырмау үшін ерітілген заттар концентрациясы 1 

г/кг ерітінділер үшін үнемді болса, электродиализ әдетте концентрациясы 

жоғары ерітінділер үшін қолданылады. 

Басқа тәсілдерге қарағанда жарғақты әдістің артықшылықтары мынадай: 

- қоспаларды алу кезінде фазалық ауытқулар жоқ. Сондықтан энергия 

шығыны аз болады; 

- ажыратуды судың төмен температурасында өткізуге болады. олар 

жарғақ қасиеттерімен анықталады; 

- жарғақ бітелуін санамағанда, процесс үздіксіз өтеді; 

- реагенттерді қажет етпейді (егер қоспалар қосылса да, онда өте аз 

мөлшерде); 

- бұл процестерді іске асыратын қондырғылар құрылысы қарапайым 

және қозғалмалы бөлшектері болмайды.  

Жарғақты процестерге қажетті энергия мөлшері 2-2,5 кВт-сағ/м
3
 

фильтратынан аспайды. 

Реагентсіз әдістерге тағы да судан газдарды десорбциялық алу тәсілдері 

жатады. 

 

3.2 Суды еріген газдардан тазарту 

 

Суда еріген газдардан тазарту. ЖЭС технологиялық процестерінде 

қолданылатын суда әртүрлі ерітілген газдары болады. Бүл газдардың суда 

пайда болуының жолдары: табиғи суда қоспалар түрінде химиялық 

реакциялар мен сорбциялаудың нәтижесінде, тазарту кезінде, сонымен қатар 

шығыр шықтағыштары мен сорғыларда сорылу арқылы. Суда еріген газдарды 

коррозиялық-активті (CО2, О2, С12, NH3, H2S) және инерттілерге (N2, Н2, СН4 ) 

белуге болады. (судағы О2 және СО2 су дайындау қондырғыларын коррозияға 

ұшыратады. Мұнымен қатар О2 бар су аниониттерді «тоздырады», ал 

құрамындағы СО2 газы жоғары сілтілі аниониттердің кремний қышқылы 

иондары бойынша алмас-сиымдылығын темендетеді. 

Суды газдардан тазарту әдістері 2 қағидаға негізделген: 

- десобциялау процесіне; 

- газдарды химиялық байланыстыру арқылы зиянсыз заттарға 

айналдыру. 

Десорбциялау (немесе деаэрациялау) - судан газдарды бөліп алудың 

физикалық әдісі. 

Судағы газдарды бѳлу (десобциялау) және газдардың суда еру процестері 

(абсорбция) сұйық-газ жүйесінің жалпы заңдарына бағынып, тепе - теңдік 

орнағанға дейін етеді. Тепе-теңдік осы екі фазадағы темітератураға, қысымға 

және конценттіацияға тәуелді. 
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Тепе-теңдік күйінде десорбциялау жэне абсорбциялау процестері Генри 

занына (1803 ж) бағынады: сұйықтыктың берілген көлемінде белгілі  t
0
-да 

еріген газ мөлшері тепе-теңдік күйінде газдың қысымына тура 

пропорционалды: 

 

                                           Сгаз = кг-Рг,                                                      (122) 

 

мұнда Ст - газдың судағы концентрациясы, моль/л;  

kr - Генри тұрақтысы;  

Рг - ерітінді үстіндегі газдың қысымы, МПа. 

Генри тұрактысында газ ерігіштігіне су температурасының әсері ескеріледі. 

Бұл мән әртүрлі газдардың сулы ерітінділері үшін ѳлшенген. Генри заңын 

газдың абсорбциялану коэффициенті арқылы да ѳрнектеуге болады: 

                                           

                                                 Сг =
𝛼∙Рг

22,4∙𝜌∙Р0
 ,                                                                    (123) 

 

мұндағы a = Vr / Vcy — газдың абсорбциялану коэффициенті; 

р - берілген температурада судың тығыздығы, кг/м ; 

Р0 - 273 К-де және 0,1 МПа-да газдың қысымы; 

Vr - 273 К мен 0,1 МПа-да суда ерітілген газдың келтірілген кѳлемі, м
3
;  

Vcy - судың кѳлемі, м
3
. 

Бұл заң бір ғана газ үшін орындалады. Іс жүзінде су бір ғана газбен емес, 

газдардың қоспасымен контактілейді (мысалы, ауамен). 

Іс жүзінде су тек 1 ғана газбен емес, оның қоспасымен жанасады. Бұл кезде 

әрбір газдың судағы ерігіштігі оның қоспадағы парциалды қысымына тәуелді 

болады: 

 

                                Сі = Pi .                                                                        (124) 

 

Мысалы, судың үстінде су буларының Н2О, N2, О2 және СО2 қоспасы болса, 

Дальтон заңын қолдана отырып алдыңғы теңдеуді былай жазуға болады (оттегі газы 

үшін): 

 

                                              СО2 
=
 кг ∙ Ро2 

=
 кг (Рж- РН2О - РN2  - PCO2).                             (125) 

 

(3.12) және (3.13) теңдеулерден газдардың толық аластануы жүруі үшін   (Cгаз= 

0): Рг = 0 немесс Рж = 0 немесе Рж = РН2О болуы керек. Бұл шарт судың бетінде вакуум 

болғанда, немесе аластанатын газы жоқ атмосферада орындалады (мысалы суды 

қайнау температурасына дейін қыздыру процесінде су буының парциалды кысымы 

жалпы қысымға теңескенде РН2О = Рж. яғни аластанатын газдың парциалдық 

қысымы нѳлге дейін тѳмендегенде). 

Газдың десорбциялану жылдамдыгы келесі теңдеумен есептеледі: 
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𝑑𝐶г

𝑑𝜏
= (𝐶г − Сг

𝑚−𝑚) ∙ 𝑘 ∙ 𝐹,                                 (126) 

мұндағы Сг — уақыттың берілген кезеңіндегі судағы газдың 

концентрациясы;  

Сг
m-m

 - судағы газдың тепе-теңдік концентрациясы (судың бетіндегі газдың 

парциалдық қысымына тең); 

F - фазалардың бѳлу бетінің меншікті ауданы; 

k - пропорционалдық коэффициент. 

Бұл тендеуде Сг
m-m

 =0  (Рг =0)  деп алсақ, айнымалы шамаларды бѳліп, газ 

концентрациясы үшін Сг-дан нѳлте дейін, нѳлден Т-ға дейін уақытта интегралдасақ, 

келесі теңдеулерді аламыз:  

 

∫
𝑑𝐶2

𝐶2

0

0
= 𝑘 ∙ 𝐹 ∙ ∫ 𝑑𝜏

𝑇

0
  ; 

 

𝑘 ∙ 𝐹 ∙ 𝑇 = ∞ .                                                        (127) 

 

3.3  Термиялық деаэрация 

 

Термиялық деаэрация. Термиялық деаэрация процесінде газсыздандырылатын 

су қайнау температурасына дейін қыздырылып, судағы еріген газдары судың бетіне 

қарай диффузияланып, десорбцияланады. Бұл 3 процесс бір бірімен ілесіп 

параллельді ѳтеді. Су-бу бѳлу бетінін ауданы неғұрлым үлкен болса, соғүрлым судан 

еріген газдары толық бѳлінеді. Судын ауданын үлкейту үшін оны шашырату немесе 

ұсақ тесіктер мен қалқалардан еткізу арқылы тамшыларға, ағыншалар мен 

қабыршақгарға бѳледі. Судың бумен жанасу ауданын үлкейту судан сопло немесе 

басқа қондырғылардан қысыммен берілетін қыздаратын буды барботаждау арқылы 

да жүзеге асырылады. 

Десорбердегі бѳлінетін газдың мѳлшері мына теңдеумен анықталады: 

 

В=Д  ∙ (Сбаст - Ссоңғы)=  k M  ∙ P ∙ F, [г/г] ,                               (128) 

 

мұндағы Км—маңыз беру коэффициенті, кг/м
2
 ∙ сағ ∙ МПа; 

Р — берілген газдың су мен бу-газ қоспасындағы парциадцық қысымдардың 

логарифмдік айырымы, МПа; 

Ғ - фазалардың бөлу беті, м
2
;  

Д - су шығыны, м
3
/ сағ; 

Сбаст, Ссоңғы — газдың судағы бастапкы және соңғы концентрациясы, кг/м
3
. 

Судан бос кѳмір қышқылын бѳліп алу эффективтілігі оттегінікінен төмен 

болады, әсіресе бос кѳмір қышқылы қыздыратын буда болса. Термиялық деаэрация 

арқылы судан аммиакты бѳліп any дәрежесі 8-10% аспайды. 

 

3.4 Газдарды деаэраторларда аластау технологиясы 
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Газдарды деаэраторларда аластау технологиясы. Термиялық деаэрация - 

еріген газдың сұйыктан буға ѳтуімен жүретін газдың десорбциялану процесі. 

Мұнда су қайнау температурасына дейін қыздырылып, газдың бѳлінуі 

диффузия нәтижесінде ѳтеді. Ол үшін келесі шарттар орындалуы қажет: 

а) судың бумен жанасу бетінің ауданын үлкейту (су агынын тамшыларға, 

қабыршақтарға, ағыншаларга бѳлу, бу барботажы); 

б) судың орташа температурасын жоғарлату. Бұл кезде судың тұтқырлығы 

тѳмендейді де газдардың диффузиялану жылдамдығы артады; 

в) үздіксіз вентиляциялау арқылы белінген газдарды әкету және деаэратордан 

шығару. Деаэратордағы газ выпар деп аталатын бумен бірге шығарылады. 

Ылғалсыздандырудың мѳлшері газсыздандыруға үлкен әсер етеді. Жоғары 

қысымдағы деаэраторларда ылғалсыздандырудың мѳлшері деаэрацияланған судың 1 

тоннасына 2-3 кг бу құрайды; 

г) деаэраторға жіберілетін будың мѳлшері деаэрацияланған судың қайнауын 

қамтамасыз ету қажет. 

СДҚ сұлбаларында қосылатын суды дайындауда Н-катиондаудан кейін 

газдарды бѳліп алу процесі судың ѳте аз қыздырылуымен жүруі қажет. Бұл жағдайда 

судың деаэрациялануы деаэраторлардағы қысым атмосфералықтан тѳмен болғанда 

жүргізілуі мүмкін. Жалпы қысымның тѳмендеуі суда еріген барлық газдардың 

парциалды қысымдарының тѳмендеуіне сәйкесінше десорбциялануына әкеледі. 

Газдарды десорбциялық бѳліп алу заңдылыктары вакуумдық және термиялық 

деаэраторлар мен декарбонизаторларды құрастырудың және пайдалану тәсілдерінің 

негізіне қойылған. 

Вакуумдық деаэраторлар СДҚ сұлбаларында ІІ-ші сатылы анионитті 

сүзгілердің алдыңда, сонымен қатар жылулық тораптардың қосылатын қоректі суын 

және тѳменгі қысымдағы қазандардың қоректі суын дайындауда қолданылады. 

Деаэраторлардың типтері: 

1) Жұмыстық қысымы бойынша: 

- жоғары қысымдағы (0,6-1,2 МПа); 

- атмосфералық (0,12 МПа); 

- вакуумдық (0,0075-0,05 МПа). 

2) Судың бумен контактілеу әдісі бойынша: 

- қабыршақты; 

- ағыншақты; 

- тамшылы; 

- барботажды. 

Іс жүзіңде жиірек қиыстырылған деаэраторларды қолданады (мысалы, 

ағыншакты-барботажды). 

Барботажды қондырғыларда будың сумен контакті будың жоғары қысымында 

судың бѳлінуімен ѳтеді. 

Деаэраторларды есептеудің мақсаты: ерітілген агрессивті газдардың тиімді 

аластануын қамтамасыз ететін деаэрациялау зонасының мѳлшерін анықтау. 

Вакуумдық деаэраторлардың артықшылықтары келесі: 

1)  Суды қыздыруға бу шығынының азаюы. 
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2)  Процесті 313-343 К-де ѳткізеді. 

      Кемшіліктеріне жатады: 

- қондырғы саңылаусыз, яғни герметикалық болуы керек; 

- ылғалсыздандыруды әкету және вакуумды қамтамасыз ету қажет; 

- басқа деаэраторлармен салыстырғанда үлкенірек габариттері; 

- вакуумды қамтамасыздандыруда қосымша энергия шығындары. 

Суды декарбонизациялау. 

Н
+
 + НСО3

-
 → Н2СО3•Н2О + СО2 реакциясы бойынша су дайындау 

қондырғыларының технологиялық сұлбаларында Н-катиондау немесе қышқылдату 

кезінде аниондаудың алдында СО2 газын бѳліп алу қажет, ѳйкені ол аниониттің 

жұмыстық сыйымдылығын азайтады. Бұл процесті декарбонизаторда суды ауамен 

үрлеу арқылы жүргізеді. 

Декарбонизаторда газсыздандырылатын су жоғарыдан төмен жіберіледі де су 

ағыныңың ауамен контактілеу ауданын үлкейту үшін ағаш немесе керамикалық 

Рашиг сақиналарынан жасалған саптамадан өткізіледі. Теменнен жоғары қарай 

вентилятор арқылы жіберілген ауа саптамада су ағынын қарсы алып бѳлінген СО2 

газымен бірге жоғарғы патрубок арқылы шығарылады. Ауаның шығыны судын 1 м
3
-

не 20 м
3
 құрайды. 

21 - суретте қабықшалы декарбонизатордың қағидалы сұлбасы келтірілген. 

рН мәніне байланысты, суда кѳмір қышқылының С02, НСО3
-
, СО3

2-
 түрлері 

болады. рН төмендегенде көміртегі диоксидінің концентрациясы (Ссо2) 

жоғарылайды да суды декарбонизациялаудың тиімділігі артады. 

рН > 8,5 болғанда С02-газы иондық түріне ауысып, декарбонизаторда 

бѳлінбейді. 

ЖЭС-дың су дайындау сұлбаларында декарбонизаторлардың келесі түрлері 

пайдаланылады: 

- саптамалы; 

- вентилятормен үрленетін; 

- ағынша типті. 
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1 - цилиндр тәрізді корпус; 2 - саптама; 3 - газ қоспасын әкегу; 4 - суды әкелу; 5 -

саптамаға суды әкелетін таратқыш түтікшілер; 6 - жоғарғы щит; 7 - ауаны әкелу; 8 - 

газсыздандырылған суды әкету; 9 - саптаманы ұстап тұратын тѳменгі щит. 

 

21 сурет - Декарбонизатор құрылымының сұлбасы 

 

 

3.5 Оттегі мен кѳміртегі диоксиді газдарын байланыстырудың 

химиялық әдістері 
 

Оттегі мен кѳміртегі диоксиді газдарын байланыстырудың химиялық 

әдістері. Десорбциялық әдістер суды газдардан тек белгілі шектерге дейін бөліп 

алуға мүмкіндік береді. Кейде технологиялық сұлбаларға күрделі қондырғыларды 

енгізу белгілі қиындықтарды туындатады. Осы себептерден ЖЭС-дың көбісінде 

қоректік және қосылатын суларды дайындауда оттегі және кѳміртегі диоксиді 

газдарынан тазарту мақсатымен химиялық байланыстыру әдістері қолданылады. 

Мұнда химиялық реакциялардың нәтижесінде коррозиялық жағынан қауіпсіз заттар 

түзіледі. 

Газсыздандырудың химиялық әдістері оттегі мен арнайы 

тотықсыздандырғыштарды қолданумен жүретін тотығу-тотыксыздану 

реакцияларына негізделген. Мұндай тотықсыздандырғыштарға натрий сульфиті 

(Na2SO3) және гидразин-гидрат (N2H4 * Н2О) жатады. 

Суды натрий сульфитімен өңдеу сульфиттің суда еріген оттегімен тотығу 

реакциясына негізделген: 

 

                                                                   2Na2SO3+О2  → 2Nа2SО4.                                                         (129) 

 

Реакция өтуінің шарттары: t > 80°С, судың рН < 8. Бұл реагент тек орташа 

қысымдағы (3-6 МПа) қазандар суын, жылу торабының буландырғыштары мен 

қосылатын қоректі суын оттегісіздендіру үшін қолдана алады. 

Жоғары және аса жоғары дағыралы қазандары үшін судың оттегісіздендірілуін 

гидразин-гидрат түріндегі гидразинмен жүргізеді: 

 

                                       N2H4 • Н2О + О2 → 3Н2О + N2.                                              (130) 

 

Реакция ѳтуінің шарттары: t > 30°С, рН = 9 - 9,5. 

Гидразин-гидраттың артық мөлшері түтіктердегі қақ түріндегі темір мен 

мыстың жоғары оксидтерін тотықсыздандыруға шығынданады: 

 

                                   6Ғе2О3 + N2 Н4  →  4Ғе3O4 + N2 + 2Н2 O;                                                      (131) 

                                      2СuО + N2H4  → 2Сu + N2 + 2Н2O.                                                                (132) 

 

Қазан суы мен буында гидразиннің артық мѳлшері аммиакты түзумен 

ыдырайды: 
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                                           3N2H4 → 4NH3 + N2.                                                  (133) 

 

Гидразин-гидрат ѳте уытты зат болғандықтан оны ѳте мүқият пайдалану қажет. 

ЖЭС-дің дағыралы қазандарының шық-коректік тракты қондырғыларының 

кѳмір қышқылды жемірленуін болдырмау үшін қорекі суына немесе шығыр шығына 

сілтілік реагентті - аммиак ерітіндісін енгізу арқылы бос кѳмір кышкылын 

байланыстырады. Мұндай ѳңдеудің міндеті, кондырғыларды сутектік 

деполяризациямен жүретін жемірленуден қорғауда су-бу трактіндегі су мен шықтың 

рH мәнін жоғарлату: 

 

                                                   NH3 + Н2 O + СО2 → NH4HCO3.                                 (134) 

 

Артық мѳлшері аммоний карбонатының түзілуіне әкеліп, рН мәнін 8,5-ке 

дейін жоғарлатады: 

 

                                                             NH4HCO3 + NH3 = (NH4)2CО3.                                              (135) 

 

СО2-нің 1 мг/л байланыстыру үшін аммиактың 0,26 мг/л жеткілікті болады. Су 

немесе буда бос кѳмір қышқылының концентрациясы > 8 мг/л болғанда аммиакты 

қолдануға болмайды, ѳйткені оттегінің қатысында мыс құймаларының жемірленуі 

мүмкін. 

 

3.6 Салқындататын суды ѳңдеу 

 

Салқындататын суды ѳңдеу. ЖЭС-де пайдаланатын судың негізгі бѳлігі 

салқындату үшін қолданылады. Судың 85 - 95,% будың шықтануына; 3 - 8% - ауа 

мен майды салқындатуға; 4 - 6% - айналым циклдарында шығындарды толықтыру 

үшін қолданылады. 

Салқындататын суға келесі талаптар қойылады: шықтағыштарда нормалды 

вакуумды қамтамасыз ететін температурасының болуы; қызғанда минаралды және 

биологиялық шѳгінділерді түзбеу; жабдықтар мен кұбырлардың коррозиясын 

болдырмау. 

Шықтағыштарды салқындатуда тура ағынды және айналып келулік сумен 

қамдау жүйелері қолданылады. 

Тура ағынды жүйені қолданган кезде су шығыр шыктағышынан бір қайтара 

ѳтеді (22 сурет). Мұнда ѳзеннің суын тасталатын жерінен жоғарырақ орналасқан 

жармадан алады. Салқындататын судың ѳңдеуін биологиялық шѳгінділерді 

болдырмау әдістерімен шектейді. 

Айналып келулік салқындату жүйесінде су шықтағыштан бірнеше рет ѳтіп, 

салқындатылады. Шықтағыштан шығатын қыздырылған судың салқындатылуы 

оның жарым - жартылай булануына байланысты салқындайды. Салқындату үшін 

табиғи және жасанды суаттар, салқындатқыш тоғандар, шашыранды бассейндер мен 
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градирнялар қолданылуы мүмкін. Табиғи суаттарды қолдану тиімдірек болғанмен 

кѳптеген жағдайларда олардың нормалық жылу режимін жасау мүмкін болмайды. 

Салқындатуда градирняларды (23 сурет) қодтану ең тиімсіз болып 

келеді, ѳйткені оларда салқындату суының шықтағышқа кірердегі 

температурасы суаттардың айналып келулік жүйелерінікінен 1,4-1,5 есе 

жоғары болады. Бірақ градирняларды қолдану жылы сулардың суаттарға 

тасталатын мѳлшерін азайтуға мүмкіндік түғызады. Судың шектелген 

дебитінде брі жүйелер ең қолайлы (70%) болып табылады. 

Градирняларда айналатын судың бір бѳлігі тамшылық әкетінді            

(Рок = 0,05 - 3,5%) және буланумен (Р6ул = 1 - 1,5%) жоғалтылады. 

Су буланғанда айналым жүйесіндегі судың тұз мѳлшері жоғарылайды. 

Оны жүйені сумен үрлеу арқылы реттейді. 

 

 
 

1 - шығыр (турбина); 2 - шыктағыш (конденсатор); 3 - жағалау сорғыш 

стансасының сорғылары; 4 - шық сорғысы. 

 

22 сурет — Шыктағыштарды тура ағынды салқындатудың сұлбасы 

 

Шығандардың орнын жүйеге техникалық суды қосу арқылы толтырады. 

 

                                        Рқос = Рбул   + Рәу   + Рүрлеу.                                                  (136) 

 

Суды қыздырғанда салқындату жүйесінде нашар еритін қосылыстарды 

түзбейтін түздар үшін массалардың балансы былай ѳрнектеледі: 

 

                          Сқос Рқос
=
Сцирк (Рәк + Рэк

==
Сцирк (Рқос - Рбул),                                     (137) 

 

мұндағы Сқос, Сцирк - қосылатын және циркуляциялаушы сулардағы 

тұздардың концентрациялары. 
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Циркуляциялаушы судағы түздар концентрациясының қосылатын 

судағы тұздар концентрациясына қатынасы концентрлеу коэффициентінің 

шамасын береді. 

Айналым салқындату жүйесінде оңай еритін тұздардың 

концентрленуімен бірге гидрокорбанаттар мен кермектілік тұздарының 

концентрациялары артады. 

 
 

1 - градирня (салқындатқыш); 2 - циркуляциялаушы сорғы; Рбул, Рәк
-
 

градирнядағы булану мен әкетілуге судың шығыны; Рұрлеу - айналымдағы суды 

үрлеу; Ркос - жүйеге жаңа су қосу. 

 

23 сурет - Шықтағышты градирня арқьшы айналым салқындатудың сұлбасы 

 

Судың температурасы жоғарлап, НСО3 - ионының гидролизі күшейеді: 

 

                              2НСО3 → СО3
2-

 + СО2 + Н2О.                                   (138) 

 

СО2 газын жойғанда жүйеде СО3
2-

 - иондары қалады. 

СО3
2-

 - иондар жаду алмасу бетінде СаСОз шөгінділерінің бөлінуіне 

әкеледі, яғни салқындаттын су ѳзінің тұрақтылығын жоғалтады: 

 

                           ([Ca
2+

 ]) ∙ ([СО3
2-

] > EKcaco3).                                      (139) 

 

СаСОз тұзымен салыстырғанда CaS04 20-40°С-да жақсы ериді, 

сондықтан шөгінділердің құрамында аз кездеседі. 

Шықтағыш түтіктерініц металында қақгың қалыңдығы ѳскен сайын 

будың шықтану температурасы жоғарлап, шыктағыштағы вакуум азаяды. 

Энергоқондырғысының номиналды қуатын ұстау үшін вакуумның 1% - ға 

азаюы бу шығынын 14% -ға жоғарлатуды талап етеді. 
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Электр энергиясын ѳндіруде айналым салқындату жүйелеріндегі 

шөгінділер отынның артық мѳлшерінің шығындалуына әкеледі. 

Айналым жүйелерінің шықтағыштарында минералды тұздардың 

түзілуін болдырмау үшін жүйені үрлейді; циркуляциялаушы судын, әртүрлі 

реагенттермен тұрақтандырғыш ѳңдеуін жүргізеді; магнитті немесе 

акустикалық ѳрісте судың физикалық ѳңдеуін жүргізеді. 

Биологиялық ѳсінділерді болдырмау үшін суды хлор сияқты күшті 

тотықтырғышпен, мыс тұздарымен ѳңдейді. Молекулалы Сl2 бактерицидтін 

әсер етуінің механизмі: жасуша ферменттері тотығып, микроорганизмдері 

өліп қалады. Хлорлау процесін рН < 7 мәнінде өткізеді. 

Суды бактерицидті ѳңдеу үшін хлордың қажетті мелшерін 

эксперименталды жолмен анықтайды, хлордың қалдық концентрациясы        С 

= 0,1 - 0,2 мг/дм
3
 аралығында болуы керек. Суға хлорды хлорлы су түрінде 

эжектордың кѳмегімен енгізеді. Дозалауды тәулігіне 40-60 мин 

ұзактылығымен 1 - 3  рет жүргізеді. 

Ұлутасты шѳгінділермен күресуде CuSO4 мыс купоросы қолданылады, 

концентрациясы 1-2 мг/дм
3
 күрайды. Бұл әдіс тек айналым жүйелерінде 

қолданылады. САНПИН ережелеріне сәйкес суаттарға тасталатьга суда бос 

хлор болмау керек, ал CCU ≤ 0,01 мг/кг болуы керек. Шыктағыш түтікшелерін 

жұмсақ биологиялық шѳгінділерден тазалауда монолитті резеңке шарларды 

қолданады. 

 

3.7 Суды қышқылдату 

 

Салқындататын суды ѳндеудің химиялық әдістеріне қышқылдату, 

рекарбонизациялау және фосфаттау әдістері жатады. 

Суды қышқылдату. Қышқылдатуды судың карбонатты кермектілігін 

<Кк.ш. мәніне дейін жарым-жартылай тѳмендету үшін жүргізеді. Бұл процесте 

бағасы арзан күкірт қышқылы қолданылады. Күкірт қышқылын дозалау 

кальций бикарбонатын кальций сульфатына айналдырады: 

 

                   Са(НСО3)2 + H2SО4 → CaSО4 + 2Н2О + 2СО2.                       (140) 

 

Қышқылдатуда айналып келулік судың карбонатты кермектілігінің 

калдық мәні жүйені артық кышқылдатудан және коррозиялану процесінің 

күшеймеуін қамтамасыз етеді. Оның мәнін келесі қатынастан анықтайды: 

                           (141) 

Салқындататын судың ѳңдеуіне шығындалатын техникалық H2SО4 

шығыны (Gr, г/сағ) қалдық карбонатты кермектілігінің мәні бойынша 

есептеледі: 

1) Qцирк -  жүйедегі салқындататын судың шығыны, кг/сағ. 

2) Рқос - жүйеге салқындататын суды қосу, %. 
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3) К- техникалық ѳнімде H2SО4- тің мѳлшері бірлік үлесінде. 

4) Қышкылдату режиміңде Kк.қалд ≥ 0,5-1,0 мг-экв/дм
3
 болуы қажет. 

5) Бастапқы судың жоғары сілтілігінде жүргізуге болмайды, ѳйткені 

ѳңделген суда сульфат-иондар концентрациясы жоғарылап шықтағыш 

түтікшелерінде CaSO4 шөгінділерінің түзілуі мүмкін. Мұнымен қатар қазіргі 

градирнялардың негізгі материалы  болатын бетонның сульфаттық 

жемірілінуі күшеюі мүмкін. 

 

3.8 Суды рекарбонизациялау 

 

Суды рекарбонизациялау. СО3
2- 

- иондарының түзілуімен жүретін 

бикарбонат-иондарының гидролизденуін болдырмау үшін градирняда 

десорбцияланған СО2 газының мѳлшерін салқындататын судағы тепе-теңдік 

концентрациясына дейін толықтырады. Судың тұрақтануы оның кѳміртегі 

газымен қанықтыру аркылы жүргендіктен бұл процесті суды 

рекарбонизациялау деп атайды. Суды газбен қаныктырудың ең тиімді әдісі - 

түтін газдарының ѳнделетін сумен жақсы араласуын камтамасыз ететін 

эжекторды қолдану. 

ЖЭС-да СО2 газының кѳзі - отынның жану ѳнімдері. Салқындататын 

суда бос кѳмір қышқылының концентрациясын арттыру бикарбонаттардың 

ыдырауын болдырмау үшін қажетті болғандыктан рекарбонизациялауды 

судың түз мѳлшері қатты ѳзгермейді. Бұл жағдай табиғи суаттарға тастаганды 

суды қоспалармен ластамау шарттарын жақсартады. Жану ѳнімдерінде CО2, 

SО2, N2, О2 газдары болады. Күкірт диоксиді суда жақсы еріп, 

бикарбонаттармен әрекеттесіп кѳмір кышқылын түзеді: 

 

                                      НСО3 + SО2 = HSO3
-
 + СО2;                                         (142) 

                                      2HSО3
-
 + О2 → 2SO4

2-
 + 2Н

+
.
 
                                       (143) 

 

Реакция теңдеулері бойынша суда сульфаттардың мѳлшері жоғарлайды. 

Мұнымен қатар карбонатты кермектілік жарым-жартылай карбонатсызға 

ауысады (қышқылдату процесі сияқты). 

 

3.9 Суды фосфаттау 

 

Суды фосфаттау. Салқындататын суды фосфаттау аса қаныққан 

ерітінділерден СаСО3 қатты фазасының түзілу процесін тежелу мақсатымен 

жүргізіледі. Ұрықты кристаддардыц бетінде СаСО3 адсорбцияланғанда, 

фосфаттарды қосу осы кристалдардың ѳсуін баяулатып, ерітіндінің аса қанығу 

дәрежесін жоғарылату нәтижесінде суды тұрақтандырады. Реагенттер ретінде 

натрийдің гексаметафосфаты (NaРО3)6, натрийдің үшполифосфаты (Na3PO3)10, 

натрийдің тетраполифосфаты (Na6P4Ol3), ОЭДФҚ (оксиэтилендифосфон 

қышкылы (С2Н8O7Р2), ИОМС, ПАФ-13 А және т.б. қолданылады. 
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3.10 Суды термиялық әдіспен тұзсыздандыру 

 

Суды термиялық әдіспен түзсыздандыру. Буландырғыш қондырғылары 

арқылы жүзеге асатын табиғи суларының термиялық тұзсыздандырылуы 

(немесе дистилляциялау) қорекі суын қосу <3% құрағанда дағыралы немесе 

тура ағынды бу ѳндіргіштері бар ЖЭС-да қолданылады. Бастапкы суда тұз 

мѳлшері кѳтеріңкі болса (CNO3+ CCl + CNO3  = 7-12мг-экв/кг) техника 

экономикалық кѳрсеткіштері бойынша буландырғыш қондырғылары 

химиялық тұзсыздандыру қондырғыларына қарағанда тиімдірек болып келеді. 

Судың термиялық тұзсыздандыру процесінің механизмі келесі: 

қыздырғыш жүйесіне әкелінетін қыздыратын бу жылуын бергеңде 

Буландырғыш кондырғыларына келетін су буға айналады да шыктанады. Бу 

түзілу кезінде суды ластайтын заттар - қоспалар буландырғышта қалып одан 

үзілмейтін үрлеу арқылы шығарылады. Будың шықтануы нәтижесінде 

түзілетін дистиллятта буландырғыш концентратының тамшылы әкетілуімен 

келіп түсетін үшпайтын қоспалардың тек аз ғана мѳлшері қалады. 

Буландырғыштың жылытатын жүйесіне әкелінетін қыздырушы бу біріншілік 

бу, ал буландыргыштың суынан түзілетін бу - екіншілік бу деп аталады. 

Буландыргаштағы судың булануына ѳзінің жылуын беріп біріншілік бу 

шықтанады. Түзілген шық шықты әкету арқылы дистилляттың жинағышына 

келіп түседі. Екіншілік бу буландырғыштан беттік салқындатқышқа келеді де 

ары қарай шыктанудан кейін дистилляттың жинағына жіберіледі. 

Егер будың түзілуі жылыту секциясында (түтік жүйесінде) жүрсе, онда 

буландырғыш беттік типтіге жатады, ал будың түзілуі су қайнау кезінде 

қысымы лездік тѳмендегенде кѳлемде жүрсе мұндай буландырғыш лездік 

қайнайтын буландырғыш деп аталады. 

Барабанды және тура ағынды бу ѳндіргіштері бар ЖЭС-да бу мен 

шыктың шығындарын толықтыру буландыргыш кондыргыларында алынатын 

дистиллятпен жүргізіледі. Бу шығырлары қондырғыштарының қосылатын 

суын дайындаудың мұндай әдісі судың термиялық тұзсыздандырылуы деп 

аталады. 

Соңғы жылдары дистиллятты кѳбінесе ионитті сүзгілерде алдын-ала 

жұмсартылған судан алады. Кейбір буландырғыштарда шикі су немесе 

жеңілдетілген ѳңдеуден ѳткен су қолданылады. 

Жылуды пайдалану сипаттамасы бойынша дистилпяциялык 

қондырғылар былай жіктеледі: 

- бір сатылы; 

- көп сатылы; 

- термокомпрессорлық. 

Қазандардың қоректі суы сапасына қойылатын талаптар казандардың 

типі мен қысымына байланысты. Дағыралы казандар үшін түздарының 

мѳлшері < 100 мкг/кг дистиллятты косымша ретінде бу-шығыр 

қондырғысының қорекі суының регенеративті кыздыру жүйесіне жіберуге 

болады. Тура ағынды қазандардың қорекі суында натрий қосылыстарының 
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концентрациясы < 5 мкг/кг. Осы себептен мұндай қазандар үшін дистиллятты 

шығыр шығын тұзсыздандыру қондырғысында қосымша тазалауын жүргізу 

қажет. 

ШЭС-да қосылатын суды термиялық әдіспен ѳңдегенде жиірек бір 

сатылы буландырыш қондырғыларына қолданады. Бұл қондырғылар әрқашан 

қазандардың қорекі суын регенеративті кыздыру жүйесіне қосылады. ЖЭО- 

да бұл сұлбамен қатар буландырғыш қондырғысын желілік суын қыздыру 

жүйесіне қосатын сұлбаны да қолданады.  

Бірінші сұлба бойынша істейтін буландырғыш қондырғысына 

қыздыратын бу шығырдың регенеративті немесе реттеуші іріктеулерден 

әкелінеді; екінші сұлбада бу қондырғыға жылумен қамтаасыз ету 

іріктеулерден әкелінеді. 

Сұлбалардың екеуінде де қайнайтын типті буландырғыштар немесе 

лездік қайнайтын буландырғыштарды пайдалануға болады. Қазіргі кезде 

кѳбінесе будың түзілуі қыздыратын секциясында жүретін жұмсартылған суда 

істейтін буландырғыштар пайдаланылады. Мұндай типті буландырғыштарда 

екіншілік будың шықтануы бѳлек шықтағышта немесе деаэраторға 

жіберілетін шықтың негізгі бѳлігі қыздырылатын регенеративті 

қыздырғыштарында жүргізіледі. 

Біріншілік және екіншілік бу құбырлары параллельді қосылған бірнеше 

корпустан тұратын буландырғыш қондырғысы бір сатылы кѳпсорпусты деп 

аталады. 

Бір сатылы буландырғыштарда дистилляттың қажетті мөлшерін 

дайындау жылудың кѳп мѳлшерін талап ететіндіктен (1 тонна дистиллятқа 1,1 

тонна қыздыратын бу қажет), бір сатылы буландырғыштарды қолдану тиімсіз 

болады. 

Кѳп сатылы буландырғыштарда әрбір сатының екіншілік буы 

(сонғысынан басқалары) келесі сатының қыздыратын буы ретінде 

қолданылады. Соңғы сатының екіншілік буы стансаның регенеративті 

қыздырғышында немесе басқа жылуалмастырғыштарында шықтанады. 

Буландарғыш қондырғысының сатылар саны артқан сайын шығырлардан 

алынған 1 тонна біріншілік будан түзілетін пайдалы дистилляттың мѳлшері 

жоғарылайды (5 кесте). 

 

5 кесте - Дистиллят мѳлшеріне буландырғыш сатылар санының әсері 

Сатылар саны 1 2 3 4 5 

Дистиллят мѳлшері, т/т 0,9 1,7 2,4 3,1 3,6 

 

Осы себептен кѳп сатылы қондырғының бір сатылыға қарағанда бірдей 

сомарлы температуралық құламасы мен кыздыратын будың бірдей 

шығынында ѳндірулігі жоғарырақ болады. Бірақ кѳп сатылы қондырғының 

әрбір сатысындағы кыздыратын және екіншілік будың арасындағы 

температуралық құламасы азырақ болуы қондырғының бағасы мен 

габриттерінің ѳсуіне әкеледі. 
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Қыздыру беттерінде қактың түзілуін болдырмау үшін және 

буландырғыштардың ѳндірулігін тѳмендету үшін буландырғыштарды 

кермектілігі ≤ 30 мкг-экв/кг сумен қоректендіру қажет, ал бастапкы сулардың 

тұз мѳлшері > 2000 мг/кг құрағанда - кермектілігі ≤ 75 мкг-экв/кг суды 

қолданады. Буландырғыштардың қорекі суы осы нормаларға сәйкес келуі 

үшін бастапқы суды мѳлдірлету, жұмсарту және термиялық деаэрация 

әдістерімен ѳндеу қажет. Қорекі суының сапасы буландырғыштардың кезекті 

тазартулар арасындағы жұмыстық циклының ұзактығына әсер етеді. 

буландырғыштарды тұндыру әдістерімен жұмсартылған сумен 

қоректендіргенде буландырғыштың жұмыстық циклы 2000-2500 сағат құраса, 

катионадалған сумен қоректендіргенде - 10 000 сағ.  құрайды. 

Na-катиондалған сумен қоректенетін буландырғыштарда натрий бикар-

бонаты (Na2C03) термиялық ыдырауы нәтижесінде коррозиялық белсенді 

көмір қышқылы түзілуімен жүреді. Қорекі суының трактін кѳмір қышқылды 

жемірленуден қорғау үшін және буландырғыш дистиллятында темір оксидтері 

мѳлшерін азайту үшін конденсацияланбайтын газдарды үздіксіз әкетуімен 

бірге дистиллятты бумен барботажды үрлеу қажет. Мұндай ѳңдеудің 

нәтижесінде кѳмір қышқылының қалдық мѳлшері 1-2 мг/кг дистиллятты алуға 

болады. Кѳмір қышқылды коррозияны болдырмаудың тағы бір әдісі - 

буландырғыштардың қорекі суын H-Na-катиондаумен бірге 

декарбонизациялауды жүргізу. 

Екіншілік будың қажетті тазалығын, сәйкесінше дайындалатын 

дистилляттың жоғары сапасын қамтамасыз ету үшін бу кеңістігінің кажетті 

биіктігін, сонымен қатар үздіксіз үрлеу арқылы концентраттың сілтілігі мен 

тұз мѳлшерінің пайдалану нормаларын қамтамасыздандыру қажет. Екіншілік 

будың қысымы 7 кгс/см және тұз мѳлшері > 50 г/кг болғанда фосфатың артық 

мѳлшерін 5-7 мг/кг аймағында шектеп концентратты фосфаттау қажет. 

Буландырғыштардың қоректі суын дайындауды келесі сұлбалар 

бойынша жүргізуге болады: 

1) Алдын ала ізбестеу мен коагуляциясы бар (магнезиалды 

кремнийсыздандырусыз) екі сатылы Na-катиондау сұлбасы бойынша қалдық 

кермектілігі 5 мкг-экв/кг және сілтілігі ≈ 0,8 мг-экв/кг суды алуға болады. 

2) Н-катионитінің аштық регенерациялауымен жүретін ізді H-Na-

катиондау сұлбасында алдыңғы сұлбадағыдай жұмсартылған суды алуға 

мүмкіндік береді. 

3) Cl-Na-иондау сұлбасы бойынша суды ѳңдеу бастапқы суды 

алмасатын хлорид-ионы бар аниониттен өткізіп, одан кейін Na-кагиониті бар 

сүзгіден еткізеді. Иондаудың нәтижесінде бастапқы судағы тұздардың 

барлығы натрий хлоридіне айналып бұл суды буландырғышты коректендіруге 

жарамды етеді. Осы сұлба бойынша суды өндеу қалдық кермектілігі < 15 мкг-

экв/кг және сілтілігі < 0,5 мг-экв/кг фильтратты алуға мүмкіндік береді. 

Келтірілген сұлбалардың ішінде біріншісі ең оңайы және тиімдісі болып 

келеді. Буландырғыштың жемірленуін болдырмау үшін қорекі суын оттегінің 

мѳлшері < 30 мкг/кг болатындай етіп алдын ала деаэрациялау қажет. 
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Минералданған су булану үшін қыздыратын элементке жылу (кѳбінесе 

бу) сыртқы кѳзден не тұздалған сумен салқындатылатын шыктағыштан 

әкелінеді. 

Тұздалған су, фазалық ауысудың жылуын алып, қыздырылады. Оның 

бір бѳлігі буландырғышты қоректендіруге жіберіледі, қалған мѳлшері 

шығарылады. Тұздық қайнағанда буландырғышта түзілетін бy 

сепарацияланып немесе тамшылы әкетумен жуылып, тазарады. 

1-сатылы буландырғышта қыздыратын будың 1 тоннасынан 0,9 тонна 

дистиллятты алуға болады. Бір сатылы дистилляциялық тұзсыздандырғыш 

қондырғының жұмыс істеу қағидасы келесі: бастапкы тұзды су шықтағыш-

кыздырғыід арқылы буландырғышқа жіберіледі. Мұнда су қабатында 

орналасқан ирек түтіктерінде айналып жүретін ыстық су немесе кыздыратын 

бу жылуымен қыздырылып буланады. Екіншілік бу деп аталатын тузілген бу 

шықтағышқа келіп, бастапқы тұзды сумен салқындатылып дистиллятқа 

айналады. Бұл дистиллят тұтынушыларға тұщыландырылған су түрінде 

жіберіледі. Шықтану жылуы (539,55 ккал/кг) буландырғыштың қосылатын 

қорекі түздалған суын алдын ала қыздыруына пайдаланылады. Қайнап жатқан 

тұзды су тамшыларының бумен бірге буландырғыштан шығуын болдырмау 

үшін арнайы ажыратқыш құрылғы ескерілген. Буландырғьштағы су деңгейі 

деңгей реттеуіш арқылы ұсталып тұрады. Әдетте буландырғышта тұзды 

судың 20-50% буланып кетеді. Қалған тұздық буландырғыштан мезгіл-

мезгілімен шығарылып тұрады. 

 

3.11 Суды жұмсартудың аз ағынды және ағынсыз технологиялары 

 

Суды жұмсартудың аз ағынды және ағынсыз технологиялары. ЖЭС да 

суды шығыр шықтағыштарын салкындату үшін; буөндіргіштерінде; қатты 

отындардың қождарын гидравликалық әдіспен алып кетуде; жылулық 

жүйелерде; ғимараттарды гидротазалауда қолданады. Бұл технологиялық 

процестердің нәтижесінде құрамы бойынша әртүрлі ағын сулары пайда 

болады. 

Ағындар мѳлшері ЖЭС ѳндірулігіне, оның тағайындалуына (тек электр 

энергиясын шығаратын, электр жэне жылу энергиясын немесе буды ѳндіріске 

беретін ғана), отынның түрі мен табиғи судың бастапқы құрамына және т.б. 

Суды химиялық өндеу кезінде иониттті сүзгілерді регенерациялау қажет, 

ал регенерациядан шыққан суларды бейтараптау қажет. Нәтижесінде мұндай 

суларда тұздардың концентрациясы бастапқы сумен салыстырғанда 

әлдеқашан жоғары болады. 

Су бассейндерін СДҚ қондырғыларының ағын суларымен ластануынан 

қорғау үшін технологиялық сұлбаға тазарту қондырғыларын орнату қажет 

немесе су сапасын санитарлы нормаларға сәйкес ету қажет. СДҚ сұлбасын 

таңдауда және технологиясын ѳндеуде жетілген қондырғылар мен 

рационалды сұлбалық шешімдерді пайдалану арқылы ағын суларының, 

түзілуін болдырмайтын немесе мѳлшерін азайтатын мүмкіндіктерді ескеру 
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қажет. Санитарлы нормаларды сақтау критериі  суатқа тасталатын судың тұз 

мѳлшері суаттан алынатын судың тұз мѳлшерінен аспау шартты болып келеді. 

Ең тиімді болып тұздалған ағын суларының түзілмеуімен сипатталатын және 

бастапқы сумен салыстырғанда ѳңделген судың тұз мѳлшерінің жоғарлауын 

болдырмайтын технологиялар келеді. Мұндай технологиялар ағынсыз деп 

аталады. 

 

3.12 Аз ағынды технологиялар 

 

Аз ағынды технологиялар. Ионитті сүзгілердің тұзды ағындарды 

утильдеу әдістердің біріне буландыру жатады. Нәтижесінде утильдеуді 

қарапайым ететін құрғақ тұз немесе өте концентрленген ерітінділер түрінде 

тұз қалдықтары түзіледі. 24 суретте суды аз ағынды жұмсарту 

қондырғысының сұлбасы кѳрсетілген.  

 

 
 

 

БС - бастапқы су; ЖЕ - жұмыстық ерітінді; УВ - жұмсартылған су; К,  

И - коагуляциялау, ізбестеу. 

 

24 сурет - Суды аз ағынды жұмсарту қондырғысының сұлбасы 

 

Мөлдірлеткіште (1) ізбестеу мен коагуляциялаудан (не тек 

коагуляциялаудан ғана) ѳткен су мѳлдірленген су күбісінде (2) жиналады. 

(3) сорғы арқылы бұл су механикалық сүзгіден (4), катионитті сүзгіден (5) 

сүзіледі. Алынған жұмсартылған су (УВ) тұтынушыға жіберіледі. Істеп 

шыққан регенерациялаушы ерітінді мен катионитті сүзгілерді жуған сулар (6) 

күбіде жиналады. 

Егер катионитті сүзгілердің ағын суларында бос кѳмір қышқылдары 

болса, оларды ізбеспен немесе басқа сілтілік реагентпен бейтараптайды. Бұл 

ағын сулар (7) сорғы арқылы (8) мѳлдірлеткішке жіберіліп, сода-ізбестеумен 

жұмсартылып (9) күбісінде жиналады. (10) сорғымен буландырғыш 

қондырғысына (11) жіберіліп 100-200 г/л концентрациясына дейін 

буландырылады да тұз қоспасының ерітіндісі кұрғақ күйіне дейін 

буландыратын (12) қондырғыға жіберіледі. Кұрғақ тұздары су ѳткізбейтін 

қабірге кѳміледі. 
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Технологияның кемшіліктері: тазартудың күрделілігі, реагенттер мен 

қондырғаларға шығындану. 

 

 

 

3.13 Ағынсыз технологиялар 
 

Ағынсыз технологиялар. Суды жұмсартудың ағынсыз технологияларын 

құрастыруда түзілетін ағындарды қосымша қондырғыларды орнату арқылы 

тазарту емес, оларды суды тазарту процесі жүрген кезде жою болып табылды. 

Мұнда бастапкы су мѳлдірлеткіште сода-ізбестеуден ѳтіп, катионитті 

сүзгілерде терең жұмсартылады. Катионитті сүзгілерде істеп шыққан 

регенерациялаушы ерітінді күбілерге жиналып ары қарай жұмсарту 

процесінде бастапкы су мѳлдірлеткішіне дозаланады. Осылайша, 

мѳлдірлеткіште бастапқы су ағын суларымен бірге сода-ізбестеу әдісімен 

ѳнделіп, нәтижесінде кальций және магний иондарының барлығы нашар 

еритін шлам түрінде тзрнады. Құрғақ шлам құрылыс материалы ретінде 

немесе ізбестті алуда қолданылады. 

Ѳңделетін судың құрамы мен шарттарына байланысты терең 

жұмсартуда Na- немесе Н-катиондау қолданылады. Na-, Н- немесе H-Na-

катионитті сүгілердің жұмыстық режимдерін зерттеу, сүзгілердің соңғы екі 

түрінде әлсіз қышқылды немесе полифункционалды катиониттермен тиелген 

кері ағынды немесе екі ағынды сүзгілерді қолдану қажет екендігін көрсетті. 

Суды ағынсыз жұмсарту қондырғысының сұлбалары 25 суретте 

кѳрсетілген. Бастапкы су (1) мөлдірлеткішке жіберіледі. Мұнда коагулянт, 

сода, ізбес дозаланады және Na-катионитті сүзгісінің (5) істеп шыққан 

регенерациялаушы ерітіндісі жіберіледі. 

Мѳлдірлеткіште мѳлдірленген және жарым-жартылай жұмсартылған су 

(2) күбіге жиналып, одан сорғы (3) аркылы механикалық (4) және Na-

катионйтті сүзгісінен (5) жоғарыдан тѳмен қарай ізді сүзіледі. Жұмсартылған 

су тұтынушыға жіберіледі; істеп шыққан регенерациялаушы ерітінді күбіге (6) 

жиналып, (7) сорғы арқылы мѳлдірлеткішке жіберіледі. 
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25 сурет - Суды ағынсыз жұмсарту қондырғысының сұлбасы 

 

25 суреттегі а және б сұлбаларының айырмашылығы келесі: 

біріншісінде екі ағынды сұлба бойынша регенерациялау процесі жүргізіледі, 

ал екіншісі бойынша -ѳңдеу процесі. 

а - сұлбасында су жұмсартылуы сүзгіден суды жоғарыдан тѳмен қарай 

жіберіп жүргізіледі. Регенерацияны натрий тұзы ерітіндісінің екі агынымен 

жүргізеді - жоғарыдан тѳмен қарай және тѳменнен жоғары қарай. Жұмыс 

істеп шыққан регенерациялаушы ерітінді ионитгі тиелудің жоғарғы жағында 

орналасқан дренажды жүйе арқылы шығарылады. Бұл сұлбаны < бастапқьі 

судың түз мѳлшері жоғары болғанда жоғары сапалы жұмсартылған суды 

алуда крлданады. 

б - сұлбасында ѳңделетін су сүзгіге екі ағынмен - жоғарыдан тѳмед 

қарай және тѳменнен жоғары қарай жіберіледі, ал жүмсартылған. су орташа 

бѳлімінен шығарылады. Катионитті сүзгісін регенерациялау ерітіндіні сүзгіге 

жоғарыдан тѳмен қарай жіберу арқылы жүреді. Бүл сүлба жүмсартылган су 

сапасына қатаң талап қойылмайтын жагдайда қолданылады. 
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