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1. Күкірт тотықтарының пайда болуы және олардың көздері 

1.1 Отын және түтін газдар құрамындағы улы заттар 

 

Жылу электр станциясы, әлемде өндiрiлетiн отынның 1/3 бөлігі биосфера 

мен қоршаған ортаға үлкен әсерін тигізеді.   

 ЖЭС-тің  қоршаған ортаға  әсері үш  бағытта жүреді: 

 1) түтiн газдарын  түтiн шығару құбыры арқылы атмосфераға жіберу; 

 2) отынның үлкен мөлшерін жағудың нәтижесiнде қоршаған ортаға жылу 

шығару. Ол «жылулық ластану» деп аталады; 

 3) күл шығару және химсудаярлау қондырғыларынан көп мөлшерде  

минерализацияланған сонымен қоса мазутталған суды тастау. 

Улағыш (зиянды) заттар дегеніміз улағыштық адамның денсаулығы мен 

жануарларға кері әсерін тигізетін химиялық қосылыстарды атайды. Отынды 

жағу кезінде атмосфераға  көміртек пен сутектің тотықтарымен қоса шала 

жанған отынның  бөлшекткрімен ұшпа күл, күкірт және күкіртті ангидридтер, 

азот тотықтары, ванади қосылыстары, фтор қосылыстарының біраз мөлшері, 

аммиак, цианды қоспалар, банзепирен, сынап, қышқылдар, сонымен қатар шала 

жанған отынның газ тәріздес өнімдері ұшады. Бұл элементтердiң көпшiлiгі улы 

заттарға жатады және салыстырмалы түрде аз мөлшерде табиғат пен адамға 

жаман әсерін тигізеді. 

 Жұмыс массасына қатты отынның элементарлық құрамы:  

%100 PPPPPPP WANOHSC  

Оның ішінде көміртегі C, сутегі Н және күкірт S жанғыш элементтер 

ретінде; ал оттегі O мен азот N  тотықтырғыштар болып келеді. Отынның 

жанбайтын (минералды) бөлігі  ылғал W және күлден A тұрады. Отынның 

минералды құрайтын негізгі бөлік жағу процесі кезінде түтіндік газбен кететін 

ұшпа күлге өзгереді. От жағудың құрылымына және отынның минералдық 

құрамының физикалық ерекшеліктеріне байланысты басқа бөлігі қождануы 

мүмкін. 

Отынның түтіндік газдармен толық жануы кезінде атмосфераға келесілер 

бөлінеді: күл, СО2, SO2, SO3, Н2О↑ , NO, NO2, O2, N2.  

Шала жану кезінде (отынның химиялық кем жануы): СО, Н2S, Н2, 

көмірсутектер СnHm (жиі кездесетіні СН4 - метан, С20H16 бенз(а)пирен). Шала 

жану өнімдері зиянды болғанмен, қазіргі техникалық жағу кезінде олардың 

пайда болуын жоюға немесе минимумға әкелуге болады. 

 Күл кремний, алюминий, титан, калий, натрий, темір, кальций, магний 

оксидтерінентұрады. Күлде кальций еркiн оксидтiң түрiнде қатысады, сонымен 

бірге силикаттар, сульфаттар және тағы басқа қосындылардың құрамында 

кездеседі. Қатты отындардың минералды бөлiктiң толық талдауы,  күлде тағы 

басқа элементтер болатынын көрсетедi. Мысалы, германий, бор, мышьяк, 

ванадий, марганец, мырыш, уран, күміс, сынап, фтор, хлор. Аталған 

элементтердiң микроқоспалары ұшпа күл фракцияларының бөлшектерi 

өлшемдері бойынша әр түрлi болатын  шақталарда әрқалай үлестiредi, және 

әдетте  олардың  құрамы (күл бөлшектерiнiң өлшемдерi 1-2-ден 60 мкм дейін 
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және одан да көп аралығында), бұл бөлшектердiң өлшемдерiн кiшiрейтумен 

артады. 

 Отынының түрi оны жаққан кезде пайда болатын заттардың құрамына  әсер 

етедi. Электрстанцияларында қатты, сұйық және газ тектес отын 

пайдаланылады. Күкiрттi шығарулардың атмосфераға кеткен мөлшері бастапқы 

отын құрамындағы   күкiрт мөлшерiнен тәуелді болады.  

 Қатты отын (бурыл, тас көмiрлер, антрациттiк үгiндi, жанғыш тақтас және 

торф) құрамында күкіртті келесі пішіндерде ұстай алады: колчедан Fe2S және 

пирит FeS2 түрiнде, отынның органикалық бөлiгiндегі молекулалардың 

құрамында және минералды бөлiктегі сульфат түрінде. 

 Жанудың нәтижесiнде күкiрттiң қосылыстары күкiрт оксидтеріне түрленедi, 

және де 99% шамасында SO2 күкiрттiң қос тотығын құрайды.  

 Шығатын жеріне байланысты көмiрлердiң күкiрттiлiгi 0,3-6 %, жанатын 

тақтатастың  күкірттілігі 1,4-1,7 % , торфтың күкірттілігі 0,1 % құрайды.  

 Қазанда сынаптың, фтордың және хлордың қосылулары, газ тәрiздi күйде 

болады. Қатты отындарды күл құрамында калий, уран, барийдың радиоактивтi 

изотоптары қатыса алады. Бұл шығарулар ЖЭС ауданында радиациялық 

жағдайларға iс жүзiнде әсер етпейдi, бiр жағынан олардың жалпы саны, 

қуаттылығы бірдей  АЭС-ке  радиоактивтi ауа тозаңының шығаруларынан 

артуы  мүмкiн.  

Сұйық отыннан жылуэнергетикада мазут, тақтатас майы, дизельдi және 

жанғыш отын қолданылады.  

 Мазут күлiнің құрамына ванадий пентаоксиді V2O5 , сонымен бiрге Ni2O3, 

Al2O3, Fe2O3, SiO2, MgO және т.б. кiредi. Мазуттың күлдiлiгi 0,3 % аспайды. 

 Сұйық отында пиритті күкiрт болмайды. Мазутта күкiрт көбінесе 

органикалық байланыстар элементарлы күкiрт және   күкiртсутек түрінде 

кездеседі (оның құрамы алынған мұнайдың күкірттілігінен тәуелді болады).  

 Оттық мазуттар оның құрамындағы күкірт мөлшеріне байланысты  аз 

күкiрттi, күкiрттi, көп күкiрттiге жіктеледі. Дизельді отынның күкiрттiлiгi - 

0,5% дейін. Жанғыш отында  күкiрт  1,1 %-ке  дейiн. Тақтатас майында күкiрт 1 

%-дан  аспайды.  

 Ең «таза» органикалық отын ретінде газ тәріздес отын жатады, өйткенi оның 

толық жануы кезінде азот тотықтары NO пайда болады.  

Қатты отынды жағу кезінде ластану 1 деп қабылданады, бұл кезде газды 

жағу кезінде 0,2, ал мазуттан – 0,6 деп қабылданады. 

Жылулық шығарулар электрстанциясының өзінен  отынды тұтыну кезінде, 

сонымен қоса электр және жылу  энергиясының тұтынушысынан пайда болады.  

 КЭС үшін жылулық энергияның 2/3 бөлігі циркуляциялық сумен қоршаған 

ортаға кетеді, ал 1/3 бөлігі жылулық және электр энергиясын тұтынушысына 

бөлінеді. ЖЭО үшiн жылулық шығарулардың 1/3 бөлігін станция құрайды, ал 

жылулық энегрияның 2/3 бөлігі жылулық және электроэнергиясын 

тұтынушысына беріледі.  

Есептеулер көрсеткендей, жылубөлінулер электрстанциясында жанатын 

отын есебінен сияқты,  отынды басқа да тұтынушылардан сияқты жылу 

мөлшеріне қатысты планетаның күн радиациясынан алынатын әлі аз болып 

келеді.  Күн энергиясынан алатын жылушығарулар 0,02 % құрайды, ал барлық 
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көздерден  атмосфераның температурасын 0,01
о
С жоғарылауын бередi. Қорыта 

келгенде, планетаның қызу  қаупі көмiрқышқылының қостотығы СО2 

атмосфераға  түскенде, жылулық шығаруларға қарағанда  едәуір жоғары 

болады, дегенмен бұл екі фактор бір бағытта әрекет етеді.   

Қалалардың басқа факторлармен жылумен қамтамасыз етуі  облыспен 

салыстырғанда қаладағы температураны  1-2
о
С жоғарылатады, бірақ оның қаупі 

жоқ.  

 

1.2 Жылу электр станцияларының түтін газдарындағы күкірт 

оксидтерінің қасиеттері 

 

Күкірт оксиді - бұл күкірт және оттегіден тұратын қарапайым 

заттардыңқосындысы. Өзара бір-бірімен S валенттілігімен көрсетілген 

дәрежесімен ерекшеленетін,күкірт оксидтерінің үш түрі бар: SO (монооксиді 

бар, күкірт монототығы), SO2 (күкірт диоксиді немесе күкіртті газ) SO3 

(үшоксиді немесе күкіртті ангидрид). Барлық аталған күкірт оксидтерінің 

түрлері химиялық және физикалық сипаттамалары ұқсас келеді [6]. 

Күкірт – химиялық элементтердің басты топтптамасының VI бөлігінде 

(немесе заманауи нысандағы ХЭПЖ-ның 15 тобында) және Д. И. 

Менделеевтің(ХЭПЖ)химиялық элементтердің периодикалық жүйесінің 

үшінші периодында орналасқан. Күкірт атомы құрамында сыртқы 

энергетикалық деңгейінде 2 жұпталмаған электрон және екі бөлінбеген 

электрондық жұптардан тұрады. Демек, атом күкірт құра алады 2 байланыс 

бойынша айырбас механизмі және оттегі. Демек, күкірт атомы оттегі сияқты 

алмасу механизмімен 2 байланыс түзе алады. Алайда, оның оттегінен 

айырмашылығы, бос 3d орбитальға байланысты күкірт атомы қозған 

энергетикалық  күйіне түсе алады.Сонымен, қосылыстардағы күкірттің 

максималды валенттілігі – VI-ке тең (оттегінен айырмашылығы). Сонымен 

қатар, күкірт IV- валенттілікпен сипатталады. Күкірт атомының тотығу 

жағдайы -2 ден +4 дейін. Тотығу сипаттамалары –2, 0, +4, +6. Кәдімгі күкірт 

қосылыстары 1-кестеде келтірілген. 

 

1 кесте. Валенттілігіне байланысты күкірт қоспалары 

Тотығу күйі Типтік қосылыстар 

+6 Күкірт оксиді (VI) SO3  
Күкірт қышқылы H2SO4 
СульфиттерMeSO4 
ГалогенангидридтерSО2Cl2 

+4 Күкірт оксиді (IV) SO2  
Күкірт қышқылы H2SO3 
 

 СульфиттерMeSO3 

ГидросульфиттерMeHSO3 

ГалогенангидридтерSOCl2 
 

-2 КүкіртсутегіH2S 
Металл сульфидттеріMeS 
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Қалыпты жағдайда күкірттің химиялық белсенділігі төмен: қыздырылған 

кезде күкірт белсенді болады және тотықтырғыш немесе тотықсыздандырғыш 

болуы мүмкін. 

1 Күкірт тотықтырғыштың (периодтық жүйеде төменгі және сол жақта 

орналасқан элементтермен әрекеттесу кезінде) және тотықсыздандырғыштың 

(жоғарыда және оң жақта орналасқан элементтерімен) қасиеттерін көрсетеді. 

Сондықтан күкірт металдармен және металл емес заттармен әрекеттеседі. 

1.1 Күкірт жанған кезде, ауадакүкірт оксиді(IV) пайда болады. 

                                                         22 SOOS                                                                   (1)             

1.2 Күкірт, галогендермен әрекеттескенде (йодтан басқа), күкірт 

галогенидтері түзіледі. 

                                                                                                                              2222 ClSSClClS                                                                                                (2)             

                                                                                                         623 SFFS                                                      (3)  

1.3 Фосфор мен көміртек күкіртпен әрекеттескенде, фосфор сульфидтері 

мен көміртегі дисульфидтері түзіледі. 

                                                                                                              3232 SPSP                                                           (4)             

                                                                                                   5252 SPSP                                                                                                                                            (5)              

                                                                                                       22 CSCS                                                                 (6)             

           1.4 Күкірт металдармен әрекеттескенде тотықтырғыштың қасиеттерін 

көрсетеді, ал реакция өнімдері сульфидтер деп аталады. Сондай-ақ сілтілік 

металдармен күкіртқыздырмай реакция жасайды, ал басқа металдармен (алтын 

мен платинадан басқа) - тек қыздырған кезде әрекеттеседі. 

1.5Күкірт күкіртсутегін түзу үшін қыздырылған кезде сутегімен 

әрекеттеседі 

 

                                                                                                                                   SHHS 22                                        (7) 

 

2. Күкірт күрделі заттармен әрекеттеседі, сонымен қатар тотығу және 

қалпына келтіру қасиеттерін көрсетеді. Күкірт белгілі бір заттармен 

әрекеттескен кезде сәйкес келмейді. 

2.1. Тотықтырғыш заттармен әрекеттескенде, күкірт күкірт оксидіне (IV) 

немесе күкірт қышқылына дейін тотығады (егер реакция ерітіндіде жүрсе). 

2.2. Сілтілікте еріген кезде күкірт сульфит пен сульфидке сәйкес 

келмейді. Қыздырылған бумен әрекеттескенде, күкірт пропорционалды 

болмайды. 

                                                                           222 2 SOSHOHS бу                                                   (8) 
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H2S күкіртті сутек–бұл күкірт пен сутегінің  екілік қоспасы болып 

табылад және олар ұшпа сутегі қосылыстарына жатады. Су ерітіндісінде 

күкіртсутегі әлсіз қышқылдық қасиетке ие. Ол сульфидтер мен 

гидросульфидтер түзе отырып, күшті негіздермен әрекеттеседі.  

H2S күкіртті сутек - «-2» тең тотығу күйіндегі күкірттің әсерінен өте 

күшті тотықсыздандырғыш. Ерітіндіде оттегі жетіспегенде H2S бос күкіртке 

дейін тотығады (ерітінді бұлтты болады). 

                                                                                               OHSOSH 222 22                                                       (9) 

Артық оттегіде: 

                                                                               OHSOOSH 2222 2232                                                       (10) 

Күшті тотықтырғыш ретінде сутегі сульфиді тотықтырғыш заттармен 

оңай тотығады. 

Түтін газдарында түзілетін күкірт оксидтері 2-кестеде келтірілген. 

2 кесте. Күкірт оксиді 

Күкірт оксидтері Түсі Фазасы Оксидтің сипаты 

SO2күкірт 

оксиді(IV),күкірт 

газы 

түссіз газ қышқыл 

SO3күкірт оксиді 

(IV),күкірт 

ангидриді 

түссіз сұйықтық қышқыл 

 

Күкірт оксиді (IV) - қышқыл оксиді. Суда өте жақсы еритін иісі бар түссіз газ. 

Күкірт (IV) оксидін алу әдістері: 

1. Ауада күкірт жағу 

                                                                                        22 SOOS                                                            (11) 

2. Сульфидтер мен күкіртсутектің жануы 

                                                                                       OHSOOSH 2222 2232                                       (12) 

 

                                                                                       CuOSOOCuS 2232 22                                       (13) 

3. Сульфиттердің күшті қышқылдармен әрекеттесуі, мысалы, натрий 

сульфиті күкірт қышқылымен әрекеттеседі 

                                              OHSOSONaSOHSONa 22424232 2                                      (14) 

4.Белсенді емес металдарды концентрацияланған күкірт қышқылымен 

өңдеу, мысалы, мыс концентрацияланған күкірт қышқылымен әрекеттесуі 

                                                           OHSOCuSOSOHCu 22442 22                                       (15) 



9 
 

Күкірт оксиді (IV) - бұл әдеттегі қышқыл оксиді. Тотығу күйіндегі 

күкірттің әсерінен «+4» тотықтырғыш пен тотықсыздандырғыштың қасиеттерін 

көрсетеді. 

1. Қышқыл оксиді ретінде күкірт диоксиді сілтілермен және сілтілі және 

сілтілі жер металдарының оксидтерімен әрекеттеседі. 

Мысалы, күкірт (IV) оксиді натрий гидроксидімен әрекеттеседі. Бұл 

жағдайда қышқыл тұз (күкірт диоксидінің артық мөлшері) немесе орташа тұз 

(сілті мөлшері көп) түзіледі 

 

                                                                                                                     OHSONaNaOHSO изб 2322 2                                                          (16) 

 

                                                                                                                             32 NaHSONaOHSO изб                                                                           (17) 

 

Тағы бір мысал: күкірт (IV) оксиді негізгі натрий оксидімен әрекеттеседі 

                                                                                                               3222 SONaONaSO                                                                                                        (18) 

2. Сумен әрекеттескенде SO2 күкірт қышқылын түзеді. Сулы ерітіндідегі 

күкірт қышқылы көп мөлшерде оксид пен суға ыдырағандықтан, реакция 

қайтымды болып келеді. 

                                                                                              3222 SOHOHSO                                                                                                               (19) 

3. SO2 қалпына келтіретін қасиеттері айқын көрсетілген. Тотықтырғыш 

заттармен әрекеттескенде күкірттің тотығу дәрежесі артады. 

Мысалы, күкірт оксиді катализаторда ауыр жағдайда оттегімен тотығады. 

Реакция да өте қайтымды. 

                                                                                                              322 22 SOOSO                                                                                                                    (20) 

Күкірт ангидриді бром суын түссіздендіреді 

                                 SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr                                 (21) 

Азот қышқылы күкірт диоксидін өте оңай тотықтырады. 

                         SO2 + 2HNO3 → H2SO4 + 2NO2                                                                             (22) 

Озон сонымен бірге күкірт оксидін (IV) тотықтырады. 

                                             SO2 + O3 → SO3 + O2                                                                           (23) 

Күкірт диоксиді мен сульфит ионына сапалы реакциясы болып - калий 

перманганаты ерітіндісінің түссізденуі жатады 

                5SO2 + 2H2O + 2KMnO4 → 2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4                                   (24) 

Қорғасын (IV) оксиді де күкірт диоксидін тотықтырады 
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                                       SO2 + PbO2 → PbSO4                                                                                       (25) 

4. Күшті тотықсыздандырғыш заттардың қатысуымен SO2 тотығу 

қасиеттерін көрсете алады 

Мысалы, күкіртсутекпен әрекеттескенде күкірт диоксиді молекулалық 

күкіртке дейін азаяды 

                                     SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O                                                   (26) 

Күкірт (IV) оксиді көміртегі оксиді мен көміртекті тотықтырады: 

                                         SO2 + 2CO → 2CO2 + S                                                  (27) 

                                              SO2 + C → S + CO2                                                                                (28) 

Күкірт оксиді (VI) - қышқыл оксиді. Қалыпты жағдайда түссіз улы 

сұйықтық. Ауада «түтіндейді», ылғалды жақсы сіңіреді. 

Алу әдістері. Күкірт оксиді (VI) күкірт оксидін (IV) оттегімен 

каталитикалық тотығу арқылы алынады 

                                               2SO2 + O2 ↔ 2SO3                                                                                 (29) 

Озон немесе азот оксиді (IV) сияқты басқа тотықтырғыш заттар да күкірт 

диоксидін тотықтырады. 

                                     SO2 + O3 → SO3 + O2                                                                                          (30) 

                                    SO2 + NO2 → SO3 + NO                                                       (31) 

Күкірт (VI) оксидін өндірудің тағы бір әдісі - темір (III) сульфатының 

ыдырауы 

                                          Fe2 (SO4) 3 → Fe2O3 + 3SO3                                                                   (32) 

Күкірт оксидінің (VI) химиялық қасиеттері  

1. Күкірт оксиді (VI) ылғалды сіңіреді және күкірт қышқылын қалыптастыру 

үшін сумен әрекеттеседі 

                                                SO3 + H2O → H2SO4                                                                         (33) 

2. Күкірт ангидрид - қышқылдың әдеттегі оксиді, сілтілермен және негізгі 

оксидтермен әрекеттеседі. 

Мысалы, күкірт оксиді (VI) натрий гидроксидімен әрекеттеседі. Бұл жағдайда 

орташа немесе қышқыл тұздар түзіледі. 

 

                                SO3 + 2NaOH(артық) → Na2SO4 + H2O                                    (34) 

                                  SO3 + NaOH(артық) → NaHSO4                                                                       (35) 

Тағы бір мысал: күкірт оксиді (VI) оксидпен әрекеттеседі (балқу кезінде) 

                                     SO3 + MgO → MgSO4                                                         (36) 
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3. Күкірт ангидриді өте күшті тотықтырғыш зат, өйткені оның құрамындағы 

күкірт максималды тотығу күйіне ие (+6). Ол калий йодиді, күкірт сутегі немесе 

фосфор сияқты тотықсыздандырғыш заттармен белсенді әрекеттеседі. 

                                 SO3 + 2KI → I2 + K2SO3                                                                                         (37) 

                                  3SO3 + H2S → 4SO2 + H2O                                                   (38) 

                                          5SO3 + 2P → P2O5 + 5SO2                                            (39) 

Жылу электр станцияларында түтін газдарын күкірт оксидтерінен тазарту үшін 

құрамында күкірт қосылыстарына селективті түрде әсер ететін химиялық 

қосылыстары бар сарқынды суларды қолданған жөн. 

1.2.1 Күкірт оксидінің пайда болу шарты 

 

SO2 күкіртті ангидрид  концентрациясы мен SO3 күкіртті ангидрид 

арасындағы қарым-қатынас жану өнімдерінде қызудың құйрықтық беттеріндегі 

күкірт қышқылының тоттануын бақылау арқылы анықталады. Мысалы, 

қазандық газжүрісінде қатты отынды жағуды қазандықтан соң күкірт оксидінің 

концентрациясы SO2= 0,62%, SO3=0,63%. 

 

3кесте. Қатты отынды жағатын кейбір электростанциялы аудандардағы SO2 

концентрациясын үлестіру 

 Көрсткіш 
ЭС-ға овн шығыны, т/сағ 

580 260 252 180 

1 Отын құрамындағы күкірт, % 0,85 0,44 2,4 2,3 

2 Түтіндік құбыр биіктігі, м 120 105 120 150 

3 Құбыр арақашықтығындағы SO2 

концентрациясы, м  

500 

1000 

1500 

2000 

3000 

5000 

 

 

0,24 

0,23 

– 

0,3 

0,28 

0,17 

 

 

0,33 

0,38 

0,66 

0,31 

0,25 

– 

 

 

0,73 

0,51 

0,95 

1,06 

0,3 

– 

 

 

0,48 

0,6 

– 

0,7 

0,76 

0,6 

 

SO3 мөлшері  тек температура мен қышқыл мөлшерінен ғана емес, сонымен 

қатар жану өнімдеріндегі азот оксидінің концентрациясына да байланысты, 

яғни азот оксидтері қазандық газжүрісі SO2 мен рекцияға түсе отырып 

SO3мөлшерін көбейте алады. Күндізгі уақытта күн сәулесінің әсерінен түтіндік 

құбырдан шыға берістегі SO2 SO3-пен қышқылданады да, H2SO4 көшеді. 

Пайда болған H2SO4ОН пен азот оксидіне байланысты болады. 
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2 Күкірт қосылыстарыңың қоршаған ортаға әсері 

 
Адамның атмосфераға әсер ету мәселесі бүкіл әлемдегі мамандар мен 

экологтардың назарында. Атмосфералық ауаны қорғау табиғи ортаны 

жақсартудың маңызды мәселесі болып табылады. 

Бүгінгі күні көптеген ғылыми деректер атмосфераның ластануы, 

әсіресе ірі қалаларда, адам денсаулығына қауіпті мөлшерге жетті (1-сурет). 

Белгілі бір метеорологиялық жағдайдағы өнеркәсіптік кәсіпорындардың 

күкірт ангидридін шығаруы салдарынан өнеркәсіптік орталықтар қалалары 

тұрғындарының көптеген аурулары және тіпті өлім жағдайлары белгілі. 

Әсіресе метеорологиялық жағдайлар қала үстіндегі ауаның тоқырауына 

ықпал ететін жағдайларда ауаның ластануы адамға зиян тигізеді. 

Ластанған ауа тыныс алу жолдарын тітіркендіреді, бронхит, эмфизема 

және демікпе тудырады. Бұл ауруларды тудыратын тітіркендіргіштерге SO2 

және SO3, азоттың түтіндері, HCl, HNO3, H2SO4, H2S, фосфор және оның 

қосылыстары жатады [1]. 

Өнеркәсіп орталықтарындағы ұшқын күлі мен басқа да атмосфералық 

ластағыштар салдарынан көшедегі көздің жарақаттары көз ауруларының 

барлық жағдайларының 30-60% құрайды, олар әртүрлі асқынулармен, 

конъюнктивитпен бірге жүреді. 

Ауаны ластайтын заттардың адам ағзасына әсер етуінің белгілері мен 

салдары негізінен денсаулықтың жалпы жағдайының нашарлауында 

көрінеді: бас ауруы, жүрек айну, әлсіздік сезімі пайда болады, мүгедектік 

азаяды немесе жоғалады. 

 
1Сурет. Атмосфераның ластануына ықпал келтіретін факторлар 
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Күкірт диоксидімен улану белгілері тән дәмі мен иісінен байқалады. 6-

20 см
3
/м концентрациясында мұрынның, тамақтың, көздің шырышты 

қабығын тітіркендіреді, ылғалданған тері аймақтары тітіркенеді. 

Жанармайдың толық емес жануы кезінде түзілетін 3,4-бензопирол түріндегі 

полициклді хош иісті көмірсутектер ерекше қауіпті. Бірқатар ғалымдардың 

пікірінше, олардың канцерогендік қасиеттері бар. 

Қорытындылай келе, ауаның ластануына байланысты түрлі 

ыңғайсыздық көріністері (жағымсыз иістер, жарықтың төмендеуі және т.б.) 

адамдарға психологиялық тұрғыдан кері әсерін тигізеді. 

Адам өмірі мен белсенділігі үшін оңтайлы экологиялық жағдайлар 

(және оның ең маңызды компоненті - атмосфералық ауа) белгілі бір 

салыстырмалы тар шеңберде болады. Осы шектердің шегін арттыру немесе 

азайту адамның жағдайының сапалы өзгеруін білдіреді. 

Өнеркәсіптік өндіріс және адамдардың экономикалық қызметінің басқа 

түрлері ауаны ластайтын әртүрлі заттардың үй-жайлар мен ауаға 

шығарылуымен бірге жүреді.Зиянды заттар үй-жайдың ауасына адамдар мен 

жануарлардың белсенділігі нәтижесінде де енеді. 

Аэрозоль бөлшектері (шаң, түтін, тұман), газдар, булар, сонымен қатар 

микроорганизмдер мен радиоактивті заттар ауаға енеді. Ауаның сапасы 

жағымсыз иіс тасымалдаушыларының болуына байланысты нашарлайды. 

Жыл сайын атмосфераға 150 миллион тонна әртүрлі аэрозольдар 

түседі; 220 миллион тонна күкірт диоксиді; 450 миллион тонна көміртегі 

оксиді; 75 миллион тонна азот оксиді. Жердің әр тұрғыны үшін жылына орта 

есеппен 300 кг атмосфераға шығарындылар түседі. Күкірт диоксиді (SO2) 

және күкірт ангидриді (SO3) бөлшектелген бөлшектер мен ылғалмен бірге 

адамдарға, тірі организмдерге және материалдық құндылықтарға ең зиянды 

әсер етеді. SO2 - түссіз және жанбайтын газ, оның иісі оның ауадағы 

концентрациясы 0,3-1,0 миллион болған кезде сезіле бастайды, ал 3 

миллионнан астам SO2 шоғырландыратын өткір иісі бар. Бөлшек заттар мен 

күкірт қышқылымен араласқан күкірт диоксиді (SO2-ден гөрі ынталандыру) 

орташа жылдық мөлшері 9.04-0,09 миллион және түтіннің концентрациясы 

150-200 мкг/м
3
 құрайды, дем алу мен өкпе ауруының жоғарылауына әкеледі, 

орташа тәуліктік SO2 мөлшері 0,2-0,5 млн. және түтіннің концентрациясы 

500-750 мкг/м
3
 болғанда науқастар мен өлім санының күрт өсуі байқалады. 

SO2 концентрациясы 0,3-0,5 миллион болған кезде өсімдік жапырақтары 

(әсіресе шпинат, салат, мақта және жоңышқа), сондай-ақ қарағай инелері 

бірнеше күн ішінде созылмалы зақымдалады. 

Күкірт қосылыстары атмосфераға ішінара табиғи және ішінара 

антропогендік  түрінде енеді. Мұхиттар мен теңіздердің беткейлері сияқты 

жер беті табиғи көз рөлін атқарады. Әдетте, адамның әрекеті тек жермен ғана 

шектеледі, сондықтан біз күкірттің ластануын тек осы ауданда ескере 

аламыз. 
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Күкірт диоксиді - адамның іс-әрекеті нәтижесінде ауаны ластайтын 

негізгі заттардың бірі. Күкірт қосындылары шығарындыларының негізгі көзі 

энергия екендігі белгілі. 

Ауаны ластаудың негізгі және ірі көздерінің бірі жылу электр 

станциялары болып табылады. Әр түрлі отындарды жағу кезінде атмосфераға 

шығарылатын негізгі компоненттер улы емес көміртегі диоксиді (СО2) және 

су буы (Н2О) болып табылады (2-суретті қараңыз). Сонымен қатар, ауаға 

күкірт, азот, көміртегі оксидтері, атап айтқанда көміртегі оксиді (СО), 

қорғасын (Pb), күйе, көмірсутектер, қатты отынның күйдірілмеген 

бөлшектері және канцерогендік бензопирол (С20Н12) қосындылары шығады. 

ЖЭО қазандықтарында қатты отынды жағу кезінде көп мөлшерде күл, күкірт 

диоксиді (SO2),  азот оксиді пайда болады[6]. 

 

 
 

2 Сурет. ЖЭО-дан шыққан түтін циклы 

 

Қазіргі заманғы жылу электр станциялары және қуаттылығы 2,4 млн 

кВт жылу электр станциялары, тәулігіне 20 мың тонна көмір жұмсайды және 

атмосфераға шығарады: 680 тонна SO2 және SO3, 200 тонна азот оксиді, 120-

240 тонна күл, шаң, күйе, (бұл сандық мәндер бастапқы отындағы күкірттің 

үлесі үшін 1,7% берілген) шаң жинау жүйесінің тиімділігі 94-98% құрайды. 

Зерттеулер көрсеткендей, қуатты станциялар мен орталықтардың жанында 

атмосфераға тәулігіне 280-360 тонна SO2 шығады. Күкірт диоксидінің 

шоғырлану жағындағы қашықтықтағы ең жоғары концентрациясы: 200-500, 

500-1000, 1000-2000 метр, сәйкесінше: 0, 34, 9; 0, 7-5, 5; 0, 22-2, 8; мг/м
3
 

құрайды. Бұдан күкірт диоксиді қашықтықта өте жақсы бөлінеді және 

ластану көзінен қашықтықта табиғи түрде оның концентрациясының 

төмендеуі байқалады [3]. 
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Құрамында күкірт бар органикалық отын жағатын жылу электр 

станцияларының пайдаланылған газдарында SO2, SO3 түрінде газ болады.  

Газды өнеркәсіптік сумен суландыру кезінде дымқыл күлді қолданумен 

схема бойынша газды шаңнан тазарту, суда еріген кезде күкірттің кейбір 

компоненттерін алуға мүмкіндік береді. Күкірттің негізгі бөлігін түсіру үшін 

көптеген технологиялар қосымша реагенттерді қолдану ұсынылады және, 

әдетте, бұл жабдық шағын зауыттар болып табылады. Соңғы өнім ретінде 

өнеркәсіпке қажет тыңайтқыштар немесе күкірт алынады. Бұл өнімді 

күкірттің көмегімен тазарту және оны өндіру негізгі жабдық құнынан 30-50% 

құрайды. Бұл мұндай жабдықты орнатуға арналған әзірлемелер мен 

ұсыныстарды жүзеге асыруға кедергі келтіреді. Бұл жағдайда ЖЭС-дің 

шығатын газдары іс жүзінде күкірт оксидтерінен тазартылмаған. Қышқыл 

жаңбырлар пайда болады, түтін газдары бар күкірт қоспалары. 

«Қышқыл жаңбыр» термині метеорологиялық жауын-шашынның 

барлық түріне жатады - жаңбыр, қар, бұршақ, тұман, қар аралас жаңбыр - 

жаңбыр суларының орташа рН мәндерінен рН-ы кем (жаңбыр суларының 

орташа рН 5,6-ға тең). Адам әрекеті кезінде бөлінетін күкірт диоксиді (SO2) 

және азот оксиді (NO) жердің атмосферасында қышқыл түзетін бөлшектерге 

айналады(3-сурет). Бұл бөлшектер атмосфералық сумен әрекеттесіп, оны 

қышқылдардың ерітінділеріне айналдырады, бұл жаңбыр суларының рН 

деңгейін төмендетеді. Қышқыл жаңбыр деген терминді алғаш рет 1872 жылы 

ағылшын ғалымы Ангус Смит енгізген. Оның назарын Манчестердегі 

Викториялық смог аударды. Сол кездегі ғалымдар қышқыл жаңбырдың 

болуы туралы теорияны жоққа шығарғанмен, бүгінгі күні ешкім қышқыл 

жаңбырдың су объектілерінде, ормандарда, дақылдар мен өсімдіктерде өлім 

себептерінің бірі екендігіне күмән келтірмейді. 

 

 
3 Сурет.  Ластанудың антропогенттік көздерінің шығарындылары 
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Қышқыл жаңбыры- су мен ластаушы заттар, мысалы күкірт оксиді 

(SO2) мен әртүрлі азот оксидтері (NOх) арасындағы реакция нәтижесінде 

пайда болады. Бұл заттар атмосфераға, металлургиялық кәсіпорындар мен 

электр станцияларының қызметі нәтижесінде, сонымен қатар көмір мен 

ағаштың жануы нәтижесінде автокөлікпеншығарылады. Атмосфералық 

сумен әрекеттесу арқылы олар қышқылдардың ерітінділеріне - күкірт, күкірт, 

азот және азотқа айналады. Содан кейін олар қармен немесе жаңбырмен бірге 

жерге түседі. 

Қышқылдық жауын-шашын жеке заттарға немесе тірі тіршілік иелеріне 

ғана емес, сонымен қатар олардың үйлесуіне де зиянды әсер етеді. Табиғатта 

және қоршаған ортада тірі және жансыз организмдер арасында тұрақты 

өсімдіктер алмасатын өсімдіктер мен жануарлардың қауымдастықтары. 

Экологиялық жүйе деп те атауға болатын бұл қауымдастықтар әдетте төрт 

топтан тұрады: тірі емес объектілер, тірі организмдер, тұтынушылар және 

жойғыштар. 

Қышқылдықтың әсері ең алдымен тұщы су мен орманның жай-күйіне 

әсер етеді. Әдетте, қауымдастықтарға әсер жанама, яғни қауіп - қышқылдың 

жауын-шашынының өзі емес, олардың әсерінен болатын процестер (мысалы, 

алюминийдің босатылуы). Белгілі бір нысандарда (топырақ, су, тұнба және 

т.б.) ауыр металдардың концентрациясы қышқылдыққа байланысты артуы 

мүмкін, өйткені олардың ерігіштігі рН өзгеруі нәтижесінде өзгереді. Улы 

металдар адам ағзасына ауыз су мен жануарлардың тамағы, мысалы, балық 

арқылы да ене алады. Егер топырақтың құрылымы, оның биологиясы мен 

химиясы қышқылдық әсерінен өзгерсе, бұл өсімдіктердің (мысалы, жеке 

ағаштардың) өліміне әкелуі мүмкін. Әдетте, бұл жанама әсерлер жергілікті 

емес және ластану көзінен бірнеше жүз шақырым қашықтыққа әсер етуі 

мүмкін. 

Жанама әсерлер.Ормандар мен егістік жерлерге әсері. Қышқылдық 

жауын-шашын жанама әсер етеді; топырақ және тамыр жүйесі арқылы 

немесе тікелей (негізінен жапырақтарда). Топырақтың қышқылдануы әр 

түрлі факторларға байланысты анықталады. Судан айырмашылығы, топырақ 

ортаның қышқылдығын теңестіру қабілетіне ие, яғни белгілі бір дәрежеде ол 

қышқылдықтың жоғарылауына қарсы тұрады. Топыраққа түсетін қышқылдар 

бейтараптандырылады, бұл айтарлықтай қышқылдануды сақтайды. Алайда 

табиғи процестермен қатар антропогендік факторлар ормандар мен егістік 

жерлердегі топыраққа әсер етеді. 

Жауын-шашын кезінде жапырақтардан ағып жатқан су жауын-шашын 

суларына қарағанда күкірт, калий, магний, кальций және аз нитрат пен 

аммиакты құрайды, бұл топырақ қышқылдығының жоғарылауына әкеледі. 

Нәтижесінде өсімдіктерге қажетті кальций, магний және калий жоғалуда, бұл 

ағаштардың зақымдалуына әкеледі. 

Топырақ құрамындағы өзгерістер топырақтағы микроорганизмдердің 

құрамын өзгерте алады, олардың белсенділігіне әсер етеді және сол арқылы 
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ыдырау мен минералдану процестеріне, сонымен қатар ішкі қышқылдануға 

әсер етеді. 

Одан әрі алаңдаушылық ең қышқылға сезімтал тіршілік иелерінің 

(топырақ микроорганизмдері, саңырауқұлақтар, емендер) қайтыс болуының 

нәтижесінде тірі қоғамдастықтардың материалдық және энергетикалық 

балансының құрылымында жағымсыз өзгерістер болуы мүмкін және сайып 

келгенде адамның өзі де қайтымсыз процестердің салдарынан зардап шегеді.  

Табиғи орман жүйелерімен салыстырғанда егістік жерлер сәл өзгеше. Егістік 

жерлердің қышқылдығының жоғарылау себебі - ең алдымен минералды 

тыңайтқыштардың кеңінен қолданылуы. Мысалы, суперфосфаттар 

құрамында бірнеше пайыз бос күкірт қышқылы бар. 

Бір сөзбен айтқанда, тұщы суды қышқылдандыру олардың 

залалсыздандыру қабілетін жоғалтады. Күшті қышқылдар, негізінен күкірт 

және азот қышқылдануды тудырады. Ұзақ уақыт ішінде сульфаттар маңызды 

рөл атқарады, бірақ эпизодтық оқиғалар кезінде (мысалы, қардың еруі 

кезінде) сульфаттар мен нитраттар бірге әрекет етеді. Жауын-шашынның 

қышқылдығының белгілі бір мәндерінің жоғарылауымен үлкен аудандарда 

жер үсті сулары қышқылға айналады. Егер топырақ қышқылдарды 

бейтараптандыру қабілетін жоғалтса, онда рН мәні 1, 5-ке, ал төтенше 

жағдайларда - тіпті 2 немесе 3-ке төмендеуі мүмкін. Ішінара қышқылдану 

жауын-шашынның әсерінен болады. 

Табиғатты қышқылданудан сақтау керек. Бұл үшін атмосфераға күкірт 

пен азот оксидтерінің шығарылуын түбегейлі азайту қажет болады, ең 

алдымен күкірт диоксиді, өйткені күкірт қышқылы және оның тұздары 

өнеркәсіптік төгілетін жерден үлкен қашықтыққа түсетін жаңбырдың 

қышқылдығын 70-80% анықтайды. 

Қышқыл ластағыштар көлденең де, тігінен де таралады. Бұл процесс 

ауаның реттелген қозғалысы кезінде немесе турбулентті (бұзылған) қозғалыс 

кезінде жел жылдамдығы бағытындағы адвекция деп аталатын әсердің 

әсерінен болады. Ластаушы заттардың бір молекуласының орташа қашықтық 

жүруі желдің жылдамдығымен қатар оның атмосферада қанша уақыт 

жүретініне байланысты болады. Атмосферадағы барлық заттар, оның негізгі 

құрамдас бөліктері белгілі бір уақыттан кейін химиялық реакцияға түседі 

немесе атмосферадан бетіне түседі. Бұл заттың бетіне шығуы тұнба болып 

табылады. Қосылыстардың молекулаларының орта есеппен атмосферада 

өткізетін уақыты деп отыру уақыты деп аталады. Әдетте, белгілі бір заттың 

атмосферада болу уақыты неғұрлым қысқа болса, кеңістік пен уақыт өзгеру 

қабілеті соғұрлым жоғары болады. Күкірт атмосферасында болу шамамен 2 

күн. Бұл, әрине, әрбір күкірт диоксиді молекуласы атмосферадан 2 күн өткен 

соң жоғалады дегенді білдірмейді, өйткені әрбір молекуланың қызмет ету 

мерзімі орташа мәнге байланысты статистикалық түрде өзгереді. 

Осы екі күндік күкірт диоксиді үшін не қажет? Орта есеппен ол жел 

арқылы қаншалықты тарала алады? 10 м/с жылдамдықпен жүріңіз, ол 

көбінесе Жер бетінен 1 км биіктікте болады. «Жел қанаттарындағы» күкірт 



 

18 
 

диоксидінің бір «орта» молекуласы шығарылған жерден шамамен 2000 км 

қашықтықта қозғалатындығын есептеу оңай. Егер топырақ бетіндегі жел 

жылдамдығының орташа мәнін ескеретін болсақ, онда молекула жүретін 

орташа қашықтық шамамен 500 км болады. Осылайша, күкірт диоксидінің 

орташа молекуласы 1000 км қашықтықты өте алады. 

Жаһандық көміртегі жобасына сәйкес, бүгінде Қазақстан жылына 293 

мегатон атмосфераға көміртегі диоксиді шығарындылары бойынша әлемде 

22-ші орын алады. Оның ішінде 180 мегатон көмір жағуды шығарады. 

Қазіргі уақытта қатты отынды жағатын жылу электр станцияларының түтін 

газдарынан күкірт оксидінің шығарылуын азайту технологиялары бар, олар 

тек сатып алынған қымбат реактивтерді, соның ішінде әк пен әк сүтін қоса 

пайдаланады. 

Жалпы мәліметтер. Жанармай жағу кезінде құрамындағы күкірттің 

барлығы дерлік түтін газында SO2 және SO3 оксиді түрінде болады. Көмірдің 

көпшілігінде күл құрамындағы кальций оксиді, орта есеппен оттегі күкірттің 

әсерінен адсорбцияланады. 

      Күкірт диоксиді шығарындыларының едәуір азаюын қорғаудың тиімді 

әдісі деп қарастыру керек. Бұған бірнеше әдістермен, соның ішінде 

энергияны азайту және минералды отынды пайдаланбайтын электр 

станцияларын құру арқылы қол жеткізуге болады. Атмосфералық ластануды 

төмендетудің басқа тәсілдері - сүзгілерді, жану процестерін және басқа 

технологиялық шешімдерді қолдана отырып, отыннан күкірт алу. 

Әр түрлі жанармай құрамындағы күкірт мөлшерін азайту үшін төмен 

күкірт отындарын қолданған дұрыс. Алайда мұндай отындар өте аз. Дөрекі 

есептеулер бойынша қазіргі кездегі әлемдік мұнай қорларының тек 20% -

ында ғана 0,5% -дан аз күкірт бар. Пайдаланылған мұнайдағы күкірттің 

орташа мөлшері артып келеді, өйткені құрамында күкірт мөлшері аз мұнай 

жедел қарқынмен алынады. 

Бұл көмірге де қатысты. Төмен күкірт көмірі тек Канада мен 

Австралияда ғана кездеседі, бірақ ол бар көмір кен орындарының аз ғана 

бөлігі. Көмірдегі күкірттің мөлшері 0,5-1,0% аралығында.Осылайша, бізде 

күкірт мөлшері аз энергия көзі бар. Егер бізде мұнай мен көмір құрамындағы 

күкірттің қоршаған ортаға енуін қаламасақ, оны жою үшін шаралар қабылдау 

қажет. 

Мұнай өңдеу кезінде қалдық (мазут) құрамында көп мөлшерде күкірт 

болады. Күкіртті мазуттан шығару өте күрделі процесс, нәтижесінде 

күкірттің 1/3 немесе 2/3 бөлігі босатылады. Сонымен қатар, мазутты 

күкірттен тазарту процесі өндірушіден үлкен қаражат салуды қажет етеді. 

Көмірдегі күкірт ішінара бейорганикалық және ішінара органикалық 

күйде болады. Тазарту кезінде жанбайтын бөлшектер алынған кезде пириттің 

бір бөлігі де алынып тасталады. Алайда, осылайша, тіпті ең қолайлы 

жағдайларда да көмірдегі жалпы күкірттің тек 50% босатылады. Химиялық 

реакциялардың көмегімен органикалық және бейорганикалық күкірт бар 

қосылыстарды алып тастауға болады. Бұл процесс жоғары температура мен 
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қысым кезінде жүретіндіктен, бұл әдіс бұрынғыға қарағанда әлдеқайда 

қымбат болды. 

Демек, көмір мен майды күкірттен тазарту өте күрделі және кең 

таралмайтын процесс, сондықтан оның құны өте жоғары. Сонымен қатар, 

энергия тасымалдаушыларды тазалағаннан кейін де оларда бастапқы 

күкірттің жартысына жуығы қалады. Сондықтан, күкіртті кетіру мәселенің ең 

жақсы шешімі емес. 

Жоғары құбырларды пайдалану - бұл ең даулы әдістердің бірі. Оның мәні 

келесідей. Ластағыш заттарды араластыру көбінесе мұржалардың биіктігіне 

байланысты. Егер біз төмен құбырларды қолдансақ (мұнда алдымен электр 

станциясының құбырларын еске түсіру керек), содан кейін шығарылған 

күкірт қосылыстары аз мөлшерде араласады және жоғары құбырларға 

қарағанда тезірек тұндырылады. Сондықтан жақын жерде (бірнеше 

километрден бірнеше ондаған километрге дейін) күкірт оксидтерінің 

концентрациясы жоғары болады және, әрине, бұл қосылыстар көп зиян 

тигізеді. Егер құбыр жоғары болса, онда тікелей эффект азаяды, бірақ 

араластырудың тиімділігі артады, бұл шалғай аудандарға (қышқыл жаңбыр) 

және тұтас атмосфера үшін үлкен қауіпті білдіреді (атмосфераның химиялық 

отын құрамының жануы кезінде пайда болатын газдардағы күкірттің өзгеруі, 

климаттың өзгеруі). Осылайша, жоғары құбырларды салу, кең таралған 

пікірге қарамастан, ауаны ластау проблемасын шешпейді, бірақ ол қышқыл 

заттардың «экспортын» және шалғай жерлерде қышқыл жаңбырдың пайда 

болу қаупін арттырады. Сондықтан, құбырдың биіктігінің жоғарылауы 

ластанудың тікелей әсерлерінің (өсімдіктердің өлуі, құрылыс коррозиясы 

және т.б.) азаюымен, бірақ жанама әсерлердің (шалғай аудандардың 

экологиясына әсері) артуымен жүреді. Жоғары құбырларды салу белгілі бір 

дәрежеде моральдық емес, өйткені қатты ластану шығарындылары пайда 

болған ел қышқылдық жауын-шашынның бір бөлігін басқа елдерге кері 

әсерін тигізеді. 

 

2.1Атмосфераны қорғау 

 

Ауаны және су қоймаларды ластайтын заттардың шекті рұқсат етілген 

концентрациясы (ШРК) санитарлық заңнамамен бекітілген. ШРК әрбір 

зиянды зат үшін бекітіледі.  

ШРК – бұл адам денсаулығына күнделікті ұзақ уақыт бойы әсер еткенде 

организмге аурулық өзгерістер және оның ұрпақтарына тұқым қуалаушылық 

ауруларды туғызбайтын, ауаның бірлік көлемінде немесе массасында зиянды 

заттардың максималды мөлшері. 

 ШРК-нің екі түрі бар:  

1 ) ШРК максимальды бiр жолғы, сынамаларда 20 минут  ағымында 

өлшенеді ;  

2 ) ШРК ортатәуліктік, яғни ортаөлшемді концентрация 24 сағатта.  

 ШРК  адамның тыныс деңгейімен анықталады, мг/м
3
-мен өлшенедi. 
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4 кесте.Зиянды заттардың  ШРК-ы 

Зат ШРК орт.тәул./ ШРК макс.б 

Азот диоксидіNO2 0,04/0,085 

Бензопирен C20H16 0,000001/– 

Ванадий пентаоксидіV2O5 0,002/– 

Күйе 0,05/0,15 

Шаң, күл 0,15/0,5 

Күкіртті ангидридSO2 0,05/0,5 

КүкіртангидридіSO3 0,1/0,3 

КүкіртсутекH2S 0,008/0,008 

КөміртекоксидіCO 3/5 

 

Фондық ластану - қаралатын кәсіпорынның шығаруларының есептеуінсіз 

болатын ластану. 

Әр лақтырып тасталатын зиянды заттар үшін келесі шарт сақталу керек. 

1
i

i

ШРК

C
 

мұндағы, Сі  - і-шізияндызаттыңжергежақынконцентрациясы, мг/м
3
; 

ШРК – і-ші заттың ШРК мағынасы, мг/м
3
 .  

 Атмосферада зиянды заттардың  қатар кездесуі олардың улылығын 

арттыруы мүмкін. Мұндай заттар бір жаққа бағытталған әрекетті зиянды 

заттар деп аталады. Соған сәйкес, сондай заттар тізімінің жалпы әсерінің 

есептеудің қажеттілігі туралы талап енгізілген, яғни атмосферада бірдей 

уақытта бір жаққа бағытталған әректті біршнеше зиянды заттардың болуы 

келесі шартты қанағаттандыруы керек:   

 1
2

2

1

1 
n

n

ШРК

C

ШРК

C

ШРК

C
 

 Осыуақытжиынтықәрекеткеие келесі заттар бекітілген: 

1)күкірт диоксиді  +азотдиоксиді; 

2)  күкірт диоксиді + күкірт қышқылының аэрозолі; 

3) күкірт диоксиді + фторлы сутек; 

4)  күкірт диоксиді + күкірт сутегі; 

5) күкірт диоксиді + фенол; 

6) күкірт диоксиді + күкірт оксиді + аммиак + азот оксиді; 

7)  күкірт диоксиді + азот диоксиді + фенол + көміртек оксиді. 

 Аталған қосылулардан жылу энергетиктер үшiн ең маңыздысы бірініші  

топ  ие болады, өйткенi күкiрт диоксидi және азот диоксидi жану өнiмдерінде 

iс жүзiнде әрқашан бiр мезгiлде кездеседі.  

 

 

 

 



 

21 
 

2.2 ЖЭС-ның технологиялық құрылымы 

 

Органикалық отынға арналған жылу электр станциясының(ЖЭС) түрі 

келесі факторлармен анықталады: 

Шығарылған энергия түрі.  Конденсациялық электр станцияларының 

(КЭС) бу конденсациялық турбоагрегаттардан айырмашылығы -  бір типті 

электр және жылу электр станцияларының (ЖЭС) энергиясын шығаруы, 

сыртқы тұтынушыларға электр энергиясын ғана емес, сонымен қатар  бумен 

немесе ыстық сумен жылу энергиясын шығаруы болып табылады. 

Әдетте аудандық мақсаттағы конденсациялық электр станциялары 

МАЭС(мемлекеттік аудандық электр станцияcs)деп аталады.  КЭС-ның 

электрлік қуаты КСРО-дағы барлық елдің жылу электр станцияларының 

жалпы электр қуатының шамамен 2/3 бөлігін құрайтын еді(ЖЭС 

қуаттылығының 1/3 шамасында). Алайда отынның жалпы шығынын 

ескерсек, КСРО-да ЖЭС және КЭС-дағы персонал саны бір-бірімен 

үйлесімді.  

Пайдаланылған отын түрі. ЖЭС-тегі пайдаланған отын түріне қарай,  

қатты, сұйық және газ тәрізді деп  отынның екі немесе үш түріне бөлуге 

болады. Қазіргі уақытта ЖЭС-да  қатты күйдегі(қара және қоңыр көмір және 

т.б)отын , сонымен қатар кеңінен сұйық күйдегі(мазут, шикі және жоғары 

күкіртті мұнай) отын, газ түрінде(табиғи газ) отын түрлері кеңінен 

қолданылады. 

 - Электр генераторларын іске қосу үшін арналған негізгі 

турбиналардың түрін ЖЭС-да  булы  және газды  турбиналарға бөледі. 

Көбінесе бу турбиналары қолданылады. 

           -    Электр қуатын жүктеу мен пайдалану дәрежесіне  байланысты, 

ЖЭС базалық деңгейлерге бөлінеді, жылдық пайдалану бойынша ең жоғары 

орнатылған қуаттылық Т max = 6000-7500 cағ; жартылай негіз  Т max = 4000- 600 

cағ; жартылай шыңы Т max = 2000-4000 cағ; және ең максималды шыңы Т max =  

2000 cағ-қа дейін құрайды.          

Отын шаруашылығы  жукті қабылдау – түсіру құрылғысын,  көліктік 

механизмдерді, отын  қоймалары (қатты және сұйық отын), отынды алдын 

ала дайындауға арналған қондырғыларын (ұсақтау қондырғыларын) 

қамтиды. Мазуттық шаруашылық  құрамына, сонымен қатар сорғылар мен 

жылытқыштар кіреді, яғни сұйытылған және газдық отын бу 

генераторларының пештер камерасына құбырлар арқылы жіберіледі. 

          Қатты отынды дайындау, әдетте бу генераторларынын (жеке шаңды 

дайындау) жанында тікелей орналастырылатын шаң типтес отын дайындау 

қондырғысында майдалау және кептіру болып табылады; ал кейбір 

жағдайларда шаң типтес отын дайындау қондырғысы орталық шаң типтес 

отын дайындау зауытында жүзеге асырылады. Газ отынын дайындау бу 

генераторының жану камерасына кірмес бұрын газ қысымының 

төмендеуімен реттелуімен  жүзеге асырылады. 
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           Жылу электр станцияларының құрылымы ( 4-суретке қараңыз.) 

 
4 Сурет. Электр станциясының принципиалды технологиялық сұлбасы 

 

ТХ – отын  шаруашылығы; ПТ – отынды дайындау; ПГ- бугенераторы; ТД-

жылуқозғалтқышы(бу турбинасы); ЭГ-электр генераторы; ЗУ-түтін аулағыш; 

ДС- түтін тозаңдатқышы; ДТр- түтін турбинасы; ДВ- үрлеу желдеткіші; 

ТДУ- тартып-үрлеу құрылғысы; ШЗУ- шлак күлді шығару; Ш- шлак; З- күл; 

К- конденсатор; НОВ- салқындатқыш су сорғышы (циркуляциялық сорғы); 

ТВ- техникалық сумен қамтамасыз ету; ПНД және ПВД- төмен және жоғары 

қысымдағы регенеративті жылытқыштар; КН және ПН- конденсаторлық 

және қоректендіргіш сорғылары; ТП- жылуды тұтынушы; НОК- конденсатты 

қайтару сорғысы; ВО- су тазалау; Q0 - станция үшін отын шығыны;  Д0 - 

турбинаға кететін бу шығыны; ДПГ -бугенераторының бу жүктемесі, ∆Д0 -

көліктегі бу шығыны, ДТ - сыртқы тұтынушыларға кететін бу шығыны; ДК - 

турбина конденсаторына кететін будың шығыны; ДД.В - қосымша су 

шығыны; Э-электр энергиясын өндіру; Э0-электр энергиясын шығару; ЭС.Н. - 

электр энергиясынын меншікті шығыны ; QТ -сыртқы тұтынушыға  жылуды 

шығару; QК - салқындатылатын суда жылудын жоғалуы; 

Отын жануының өнімі - түтін газдары түтін сорғышпен сорылады және 

түтіндік құбыр арқылы атмосфераға шығарылады. Қатты отынның 

жанбайтын бөлігі пеште шлак түрінде түседі, ал кул сиякты шағын 

бөлшектері («ұшатын» күлі)  айтарлықтай түтін газдарымен шығарылады. 

Атмосфераны ұшқын күлден босатудан қорғау үшін түтінсорғыш (оларды 

тозудан қорғау үшін) алдынан  күлжинаушы орнатылады. Шлак және күл 

әдетте электр станциясының аумағынан гидравликалық түрде  күл 

қоқыстарына дейін жеткізіледі. Жану үшін қажетті ауа оттық камерасына 
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үрлеу желтелкішімен жеткізіледі. Түтін сорғыш, түтіндік құбыр, үрлеу 

желдеткіші электрстанцияның тарту-үрлеу қондырғысын құрайды.  

         Мазутты және газды жағу кезінде күл жинаушы қажет емес. Бұл 

жағдайда бугенераторлар артық қысымы бар оттық камерасына «үрлеу»  

қызметін атқарады. Үрлеу желдеткіштер шамамен 0,01 МПа артық қысым 

жасайтын газүрлегіштермен ауыстырылады, яғни бұл жағдайда  түтін 

сорғыштары талап етілмейді. 

           Жоғарыда аталған жылулық шаруашылықтарының аумақтары, яғни 

отын шаруашылығынан бастап түтіндік құбырына  дейін, бугенератордың 

оттық камерасын, оның газ құбырларын және сыртқы ауагаз құбырларын 

қоса алғанда, жылу электр станциясының отын-газ және ауа құбырының 

технологиялық бөлімшелерінің бірі болып табылады. Бу турбиналы электр 

станциясының екінші маңызды технологиялық жолы - оның бусулы трассасы 

- бу генераторының бу-су бөлігін қамтиды, яғни оларға: конденсациялау 

қондырғысы, конденсатор және конденсаттық сорғы;салқындатқыш су 

сорғыларымен техникалық сумен қамтамасыз ету жүйесі; су дайындау және 

қоректік қондырғылар, соның ішінде суды тазарту, жоғары және төмен 

қысымды жылытқыштар, қоректендіргіш сорғылар, сондай-ақ бу және су 

құбырлары жатады. Жылыту қозғалтқышы негізінен бу турбинасы болып 

табылады. 

Отын мен газауа ағынының жүйесіндегі отынның химиялық 

байланыстағы  энергиясы оттық камерасында отынның жануы кезінде,  бу 

генераторының металл қабырғалары арқылы  бөлінетін радиация мен 

конвекция арқылы  берілетін және судың буға айналуы кезінде жылу 

энергиясы түрінде бөлінеді.   Будың жылулық  энергиясы  турбинада, 

турбинаның роторына берілетін ағынның кинетикалық энергиясына 

айналады. Электр генераторымен бір валда жалғанған  турбинаның 

роторының айналуынан туындайтын механикалық энергия электр 

тұтынушыға өз шығынды  шегергеннен кейін алынатын электр тоғының 

энергиясына айналады. 

Турбинада қызметін атқарып болған жұмысшы дене, яғни жылуды 

(сулы бу, газ) жылулық тұтынушының сыртқы қажеттіліктері үшін қолдануға 

болады.   Тұтынушыға берілетін бу конденсаты  кері конденсат сорғысы 

арқылы ЖЭО-ға қайта беріледі. 

 

2.3 Жылу электр станцияларының қоршаған ортаға әсер ету 

сұлбасы. 

 

Органикалық отынының әртүрлі түрлерімен қазіргі заманғы ЖЭО-ның 

принципиалды шешімдері мынадай негізгі алғы шарттарды: бастапқы бу 

параметрлері жоғары, қуаттылығы 300, 500, 800 және 1200 Мвт бірдей 

блоктарды қолданылады, қоректендіргіш суын регенеративті дамыған 

жүйеде қыздыруы бар бірвалды  турбоагрегаты мен конструктивті шешімі 

мен негізгі элементтерінің унификация сүлбесінің жоғары дәрежесін 
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қамтиды Бу конденсациясынан қоршаған ортаға  шығарылатын жылу, дәл 

немесе айналмалы сумен жабдықталған бу турбинасының қондырғыларының 

конденсаторларында жүзеге асыралады. Қатты отындағы ЖЭС-да шаң типтес 

отын дайындайтын цех, күл және масса шығарғыш аумақтар болып келеді.    

Қарапайым процесстерді ескере отырып, ЖЭС-да отынды жағу кезінде пайда 

болатын  жылулық энергияның  механикалық жұмысқа,  содан кейін электр 

энергиясына айналуынын қоршаған ортаға  әсер етуінің типтік схемасы 5-

суретте келтірілген. 

 

 
5 Сурет.  ЖЭС-ның қоршаған ортамен әсерлесу сұлбасы 

 

Бағыт көрсеткіштері ЖЭС-ның энергетикалық қондырғыларының   

атмосфера, гидро және литосферамен өзара әрекеттесуінің негізгі 

сипаттамаларының бағыттарын көрсетеді.  Қазба отындары қазып  алынып, 

байыту және өңдеуден кейін бу генераторының пешіне жіберіледі.  Отынның 

жануын қамтамасыз ету үшін ауа жеткізіледі. Алынған жану өнімдері 

жылуының негізгі бөлігін энергетикалық қондырғының жүмысшы денесіне 

береді, ал қалған бір бөлігін  қоршаған ортаға таралып кетеді, ал кейбірі жану 

өнімдерімен түтін құбыры арқылы атмосфераға кетеді. Отынның  бастапқы 

құрамына байланысты, атмосфераға шығарылатын жану өнімдері азот 

тотықтары (NOx), көміртек оксидтері (COx), күкірт оксидтері (SOx), 

көмірсутектер, қатты, сұйық және газ тәрізді күйлердегі су буы және басқа 

заттардан тұрады. Жанып кеткен отыннан алынып тасталған күл мен шлак 

литосфераның бетіндегі күл-шлак үймелерін құрайды. Бу генераторынан 

турбоагрегат (T)  корпустарына  және  қабылдағыштарына дейін  бу 
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құбырларында қоршаған ортаға жылу бөлінеді. Конденсаторда, сондай-ақ 

қоректендіргіш суының регенеративті қыздыру жүйесінде, регенеративті су 

жылытқыштарын  (РВП), конденсатын (КН) және қоректендіргіш 

сорғыларын (ПН) қоса алғанда, конденсация жылуы мен  конденсаттың 

салқындауы циркуляциялық сорғымен берілетін (ЦН) салқындатқыш сумен 

реттеледі.  Электрлік генератордағы (Г) механикалық жұмыстың  электр 

энергиясына айналуы  механикалық және электрлік шығындарға алып келеді, 

ал бұл өз кезегінде қоршаған ортаға бөлінетін керексіз жылу болып 

табылады.  Яғни айнымалы механизмдердің, араластырғыш аппараттардың 

және трансформаторлардың жұмысы қоршаған ортаға акустикалық әсерлерді 

таратуымен және трансформаторлардың қосалқы станцияларының жұмысы 

(ТП) мен электрэнергиясын тарату желілері (ЛЭП) басқада барлық электр 

машиналары сияқты қоршаған ортаға электромагнитті өрістер мен жылу 

бөлуімен байланысты.   

Турбиналық қондырғылардың конденсаторларынан бөлек, 

салқындатылатын  су, су шайғыш бөлігі және басқада көмекші жүйелер  

майбөлгіш (МО)болып табылады,  ал ол жер бетіне немесе гидросфераға 

зиянды әсерін тигізеді.   

КСРО-да жылуэнергетиканың жалпы атмосфералық ластануына қосқан 

үлесі 5-кесте бойынша көрсетілген.     

5 кесте. 1985 жылғы КСРО-дағы өндіріс шығарындарының  

атмосфераға таралуы 

Зиянды 

қалдықтар 

КСРО-дағы 

барлығы,млн.т. 

Энергетика Тазалық 

көрсеткіші 

% Млн.т. Барлықтан 

алынған 

%–тік 

көрсеткіш 

Барлығы 

Қатты(күлді) 

Күкірт оксидтері 

Азот оксидтері 

  65.6 

  16.7 

  19.6 

  4.0 

17.9 

6.4 

8.9 

2.4 

27.2 

38.0 

45.0 

60.0 

 

93.2 

1.3 

0 

 

Назар аударсақ, ЖЭC-ның күкірт диоксидінің және азот оксидінің 

әсерінен атмосфераның ластануға қосқан елеулі үлесін көреміз. КСРО  

кезінде ЖЭC-та тазалау әдістерінің жетіспеушілігіне байланысты бұл мәселе 

аса өткір болатын еді.  

Қазіргі заманғы ЖЭС-да қатты отын негізінен ұнтақталған күйінде 

жанады. Осылайша, энергетикалық секторда түтін шығындыларын азайту 

тұрғысынан қарасақ, атмосфераның зиянды ластануының басты әлеуетті көзі 

ретінде щаң-көмір, отын жағу зауыттары болып отыр.  

 

 

 



 

26 
 

 

3. Түтін газдарын күкірт оксидтерінен тазарту әдістері  

 

3.1 ЖЭО-ға арналған органикалық отындағы күкірт 

қышқылдарының эмиссияларын азайту. 

 

Атмосферадағы күкірт қосылыстарының шығарылуын азайту үш бағытта 

жүруі мүмкін: 

1) мұнай өңдеу зауыттарында майды күкірттен тазарту; 

2) жылу электр станциясында отынды аз күкірт газын алу үшін жағу алдында 

өңдеу; 

3) түтін газдарын күкірт оксидтерінен тазарту. 

Күкірт мұнайда негізінен күрделі қосылыстар түрінде болады. Бұл 

қосылыстар химиялық белсенді емес және жоғары жылу тұрақтылығына ие, 

сондықтан оларды қышқылдардың немесе сілтілердің әсерінен жою қиын. 

Сондықтан күйдіруден бұрын күкіртті отыннан бөліп алу үшін ол жоғары 

температураға ұшырайды немесе бұл процесс химиялық заттардың әсерімен 

біріктіріледі. 

Мұнай өңдеу зауыттарында мұнайды тазарту кезінде күкірттің аз 

мөлшері жеңіл фракцияларға айналады, ал күкірт қосылыстарының басым 

көпшілігі (70 - 90%) жоғары қайнаған фракцияларға және мазут құрамына 

кіретін қалдық өнімдерге шоғырланған. 

Мұнай отынынан күкіртті тазарту гидротазарту арқылы жүзеге 

асырылуы мүмкін. Бұл жағдайда сутегі органосульфат қосылыстарымен 

әрекеттеседі және H2S күкіртсутегі түзіледі, ол содан кейін ұсталып, күкірт 

пен оның қосылыстарын алуға пайдаланылады. Процесс катализаторлар 

(молибден, кобальт және никель оксиді) қатысуымен 300-450°С 

температурада және 10 МПа дейінгі қысыммен жүреді. 

Күкіртті қатты отыннан шығару. Қатты отындағы күкірт үш формада 

болады: пирит FeS2, күкірт, отынның органикалық массасының 

молекулаларының құрамына кіретін күкірт және сульфат (кальций мен 

сілтілік металдардың күкірт тұздарында). 

Көмірді қарапайым байыту нәтижесінде тек көмір массасынан 

(шамамен 2 т/м
3
) салыстырғанда, оның жоғары тығыздығын (шамамен 5 т/м

3
) 

пайдалана отырып, тек пирит күкіртін FeS2 алып тастауға болады. Егер 

пиритті күкірт жалпы күкірттің едәуір мөлшерін құраса, пириттің бөлінуі 

айтарлықтай үлкен болса, пириттің бөлінуі айтарлықтай әсер етеді. Мәселен, 

Мәскеу маңындағы қоңыр көмір үшін, құрғақ, байыту әдісімен де, ұсақталған 

көмірден күкірттің 25-30 пайызын алып тастауға болады. Бөлінген 

пириттерді күкірт қышқылын алу үшін пайдалануға болады. Пирит пен 

органикалық күкіртті көмірден бөліп алу үшін көмірді гидротермиялық 

дезульфикациялауды қолдануға болады, ол автоклавтағы ұсақталған отынды 

1,75 МПа қысыммен және шамамен 300°C температурада сілтілі 

ерітінділермен натрий мен калий оксидінің гидраттары бар өңдеуден тұрады. 
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Бұл күкірттің құрамы өте төмен көмірді өндіреді, ол сұйықтықтан 

центрифугалаумен бөлініп, содан кейін кептіріледі. Құрамында натрий мен 

калий сульфидтері бар сұйық көмірқышқыл газын тазарту нәтижесінде 

қалпына келеді, нәтижесінде алынған күкірт сутегінен элементар күкірт 

алынады. 

Күкіртті сұйық төсекке байлау. Отынды қазандықтың жылыту бетін 

қарқынды салқындату үшін құйылған жерасты әктас бөлшектерінің 

сұйылтылған төсегінде жағуға болады. Ұқсас жану әдісі құрамында күкірт 

бар сұйық, қатты және газды отындарға қолданылады. Шамамен 900°C 

температурада CaCO3 СО2 мен CaO-ға ыдырайды, ал CaO күкіртпен 

әрекеттесіп, нәтижесінде CaS - кальций сульфатын түзеді. Күкіртті отыннан 

тазарту шамамен 90% құрайды. 

Отынның күкіртін сіңірген сұйық төсектің бір бөлігі регенерация үшін 

беріледі. 1000-1500°C температурада жану өнімдері қабаттағы 

температураны 1000-1100°C деңгейінде ұстап, сымсыз тордың астына 

жеткізіледі. Бұл жағдайда реакция жалғасады: 

 

3CaSO4 + CaS = 4SO2 + 4CaO 

 

Газ тәрізді өнімдерде күкірт қышқылын өндіруге болатын 10% дейін 

күкірт диоксиді бар. Қалпына келтірілген кальций оксиді қазандық пешіне 

қайтарылады. 

Күкіртті сұйық отыннан шығару. Жанған отынның күкірт құрамы оны 

жоғары температураға дейін тотықтырғыш заттарды қолдана отырып 

(газдандыру) немесе оларсыз (пиролиз) азайтуға болады. 

Мұнай өнімдерінің пиролизі. Күкіртсіз мазут өндірудің әдістерінің бірі 

шикі мұнайды алдын-ала пиролиздеу болып табылады. 

Үзіліссіз технология әдісі пассивті шараларға жатады. Ол бірнеше 

елдерде дамытылуда. Қолайлы метеорологиялық жағдайда жылу электр 

станцияларында жоғары күкірт отынын жағу қарастырылған. Жану өнімдері 

жоғары мұржалар арқылы шашыраңқы болады, бұл атмосфераның жер 

қабатында күкірт оксидтерінің қолайлы мөлшерін қамтамасыз етеді. Ауа-

райының қолайсыз жағдайларында ЖЭС резервтік қордан аз күкіртті отын 

жағуға тез ауысады немесе жүктемені азайтады. 

Көмірмен жұмыс істейтін ЖЭО-да түтін газдарынан бөлшектерді алу 

үшін әртүрлі типтегі күл жинағыштар қолданылады. Кейбір ЖЭО-да мазут 

пен күлден тазартатын күл коллекторлары қолданылады, әсіресе қазандық 

агрегаттары кезінде. 

Күл жинағыштардың негізгі түрлері: инерциялық құрғақ немесе 

дымқыл; мата сүзгілері; электр сүзгілері; аралас құрылғылар. 

Ылғалды күлді жинағыштар сумен суландыруға байланысты 

бөлшектерді тұндырады. 

Мата сүзгілері. Жоғары қуаттылықтағы жылу электр станцияларында 

әлі кең қолданылмаған. Жоғары берік синтетикалық және минералды 
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талшықтардың пайда болуымен кейбір елдерде мата сүзгілері кеңінен тарала 

бастады. Америка Құрама Штаттарында 460 МВт-қа дейінгі қондырғыларда 

30-ға жуық дорбаға арналған сүзгі қондырғылары бар. Бұл сүзгілер газ 

температурасы 200°C-қа дейін болған графит бар шыны-талшықты, 

полиэфирлі, шыны-шыныдан жасалған. Матадан жасалған күл 

жинағыштардың басты кемшілігі - олардың үлкен өлшемдері мен қысқа 

қызмет мерзімі. 

Электр сүзгілері. ТМД елдерінде электр сүзгілері жылу электр 

станцияларында жиі кездеседі. Электр сүзгілердің параметрлері деңгейге 

байланысты, оған мыналар кіреді: түсіру коэффициенті (бірліктен аз), катод 

электродының ауданы, түтін газының шығыны, күл бөлшектерінің түсу 

жылдамдығы, нақты тұндыру беті. 

Күл электродтарды мезгіл-мезгіл шайқау арқылы бункерге 

шығарылады. Түтін газдары электр сүзгілері шамамен 8°C дейін 

салқындатылады, бұл тиімділікті төмендетеді қуат блогы 0,4% -ға. Көмірдің 

күл мөлшері жоғары болған жағдайда (Екібастұз көмірі үшін> 45%), күлдің 

физикалық қызуымен ысыраптар 1% жетуі мүмкін. 

Электрлік төзімділікті төмендетуге түтін газын баптау арқылы қол 

жеткізіледі. Тәжірибелерде су, сонымен қатар күкірт диоксиді, аммиак және 

басқа қосылыстар кондиционерлер ретінде пайдаланылды. 

Аралас күл жинағыштар. Күлдің жоғары мөлшері немесе күлдің 

қолайсыз электрофизикалық қасиеттері бар электростатикалық 

тұндырғыштардың аккумулятордың жоғары циклондарымен немесе ылғалды 

инерциялық тұзақтармен (скрубберлер) үйлесімі қолданылады. Бірінші 

кезеңде күлдің бір бөлігі түсіріледі. Газдардың температурасын төмендету 

және оларды сумен суыту тиімділікті арттырады электростатикалық 

тұндырғыш. Жоғарыдан шығатын күл коллекторы электростатикалық 

тұндырғыштың өлшемдерін азайтады, бұл электродтардың биіктігін немесе 

камералар санын азайтуға мүмкіндік береді (2 - 3 дейін). 

Жылу электр станцияларының күл үйінділерін шаңдандыру және оны 

азайту. Мор мен мұржадан шыққан күлден басқа, жылу электр 

станцияларының күл үйінділерінің шаңдануынан атмосфераның беткі 

қабаттарының қатты бөлшектермен жергілікті ластануы пайда болады. 

Ластанудың бұл көзін жою үшін толтырылған күл үйінділері топырақпен 

шөп егіп, бұталар отырғызылған. Күл үйінділерін пайдалану кезінде шаңды 

жағажайлар су деңгейін көтеру арқылы толтырылады. Шаңды жағажайларды 

сумен немесе тікұшақтардан бүркілген бекітетін қосындымен суару бойынша 

тәжірибелер жүргізілуде. Бұл жел эрозиясына және жауын-шашынға төзімді 

қорғаныс қабатын жасайды (ұзақ қызмет мерзімі екі жылға дейін). Бекіту 

материалы сұйық шыны, полимерлі материалдар (гидролизделген 

полиакрилонитрил). 
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3.2 Жылу электр станцияларының қоршаған ортаға әсерін 

төмендететін шаралар. 

 

ҚолданыстағыЖЭО мен қазандықтардың шығарындылары арқылы 

атмосфераның ластануын азайту тәсілдерін таңдауда әр түрлі сипаттағыіс-

шаралардың кең спектрін ескеру қажет, соның ішінде: 

1) жанармай сапасының өзгеруі - күкірт құрамының шектелуі, күкірт аз 

мазутты немесе табиғи күкіртсіз газдың қолайсыз жағдайларында пайдалану; 

2) негізгі жабдықтың жұмыс режимін және құрамын өзгерту - ЖЭО-ны 

қазандық режиміне ауыстыру, ескірген қазандықтарды бөлшектеу, жылу 

ЖЭО-ны жылу кестесіне сәйкес пайдалану, тиімсіз күлді коллекторларды 

неғұрлым жетілдірілген қондырғылармен алмастыру, жану процесін 

автоматтандыру және т.с.с. 

3) жабдықты қайта құру, мысалы, азот оксидтерінің түзілуін азайту үшін 

түтін газының қайта айналымын ұйымдастыру, екі сатылы жану, 

қыздырғыштарға су құю; 

4) түтін газдарының дисперсиясын жақсарту мақсатында мұржалар 

параметрлерінің орынды өзгеруі; 

5) түтін газдарын күкірт пен азот оксидтерінен тазарту қондырғыларының 

құрылысы; 

6) ЖЭО түтін шіріндісіне максималды әсер ету аймағында шығарындылар 

мен атмосфералық ауаның жағдайын басқарудың автоматтандырылған 

жүйелерін енгізу; 

7) қазандықтың «құйрығындағы» байланыс жылу алмастырғыштарын 

қолдана отырып, азот оксидін басу жүйесімен жабдықтау; 

8) азот қышқылдарының азот пен оттегіге ыдырауы үшін химиялық белсенді 

заттарды (мысалы, несепнәр) қолдану; 

9) азот оксидтерінен түтін газдарын тазарту үшін катализаторларды жасау 

және қолдану; 

10) көмірқышқыл газын қолданумен отын жағудың жаңа әдістерін әзірлеу; 

11) түтін газдарын тазартудың, оның ішінде электронды сәулені қолданудың 

физикалық және химиялық технологияларын енгізу. 

Кеңестік және шетелдік зерттеушілердің еңбектерінен белгілі күкірт 

оксидінің құрамын төмендетудің әдістері мен тиісті шаралары 6 суретте 

көрсетілген сұлбада жинақталған. [11] 
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6-Сурет. SOx өнімділігін төмендету жолдары 

 

 

3.3 Газ шығарындыларын тазартуға арналған процестер мен 

аппараттардың жіктелуі 

 

Эмиссияны тазарту екі түрлі процестерден тұрады: 

- аэрозольды тазарту - шығарындылар құрамындағы қатты және сұйық 

қоспаларды (шаң, түтін, тұман немесе тамшы тамшылары) алу; 

- физика-химиялық тазарту - белгілі бір газды және буларды қоспаларды алу 

немесе залалсыздандыру. 

Газ тәріздес ластаушы заттарды бейтараптандыруды жіктеу 

қолданылатын процестерді бөлуден тұрады. Негізінен газды тазарту үшін 

химиялық технология қолданылады. Сондықтан шығарындыларды 

залалсыздандыру құралдарының жіктелуі зиянды шығарындыларды негізгі 

өндіріс қалдықтары ретінде шығаратын химия өнеркәсібінің процестері мен 

аппараттарының классификациясымен сәйкес келеді. 

Ауаны газды қоспалардан тазартудың төрт негізгі әдісі бар: 

- сіңіру әдісі; 

- химисорбция әдісі; 

- адсорбция әдісі; 

- термиялық бейтараптандыру әдісі. 

Технологиялық және түтін шығарындыларындағы газ тәрізді 

компоненттер (күкірт диоксиді, күкірт сутегі, хлор, сутегі хлориді және т.б.) 

газдарды сіңіру, адсорбция және химисорбция әдістерімен химиялық тазарту 

арқылы жойылады. 
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Сіңіру әдісі - бұл газ қоспасының жеке компоненттерін сұйықтық 

болып табылатын сіңіргішпен (сіңіргіш) сіңіру. Абсорбент газ қоспасынан 

шығарылатын ондағы газдың ерігіштігі жағдайында таңдалады. Мысалы, су 

газды аммиактан, сутегі хлоридінен және фтордан тазарту үшін сіңіргіш 

ретінде пайдаланылады, күкірт қышқылы су буына түсу үшін 

пайдаланылады, ал майлар хош иісті көмірсутектерді ұстау үшін 

қолданылады. 

Сіңіру кезінде сұйық сіңіргіштерге тазартылатын газдың бу және газ 

тәрізді әр түрлі компоненттерінің конвективті диффузиясы орын алады. 

Ластағышты тиімді түрде шығару үшін сіңіргішпен тазартылатын газды 

жақсы араластыру қажет. Бұл маринадталған және гальваникалық 

ванналардан сорылатын желдету ауасын тазарту кезінде, саптамалары бар 

колонкаларда, саптамалар мен көпіршікті көбік аппараттарында. 

Еріткіштің регенерациясы (қалпына келуі) қоспаның жалпы (немесе 

ішінара) қысымын төмендету, температураны жоғарылату немесе екеуінде де 

бір уақытта жүзеге асырылады. 

Хемисорбция әдісі қатты немесе сұйық сіңіргіштер арқылы газдар мен 

булардың сіңуіне негізделген, нәтижесінде ұшпа және нашар еритін 

қосылыстар түзіледі. Тазартылған газ қоспаларында болған ластаушы 

заттардың төмен концентрациясында химисорбцияны қолдану ұтымды. 

Химисорбция - бұл газдың құрамындағы жеке газ құрамдас бөліктерімен 

химиялық реакцияға түсетін ерітінділермен тазартылатын газды тазарту, 

оларды алып тастауға немесе зиянсыз етуге мүмкіндік береді. Мысалы, 

газдарды азот оксидтерінен тазарту әк ерітіндісімен жүзеге асырылады. 

Газдарды күкіртсутектен тазарту үшін мышьяк-сілтілі ерітінді қолданылады. 

Энергетикалық отынның жануының қышқыл газ тәрізді өнімдерін тазарту 

түтінді теңіз суынан өткізу арқылы жүзеге асырылады. Газды тазарту деңгейі 

95% жетеді. 

Адсорбция әдісі зиянды газ қоспаларын қатты заттар бетіне түсіруге 

негізделген. Адсорбция тазартылатын газ құрамындағы бу мен газ тәрізді 

ластаушы компоненттердің төмен мөлшерімен қолданылады (еріткіштердің, 

эфирдің, ацетонның, түрлі көмірсутектердің буы). Активтендірілген көмір ең 

танымал және адсорбент ретінде таратылады. Газдарды органикалық 

булардан және басқа да қоспалардан тазарту үшін қолданылады. Сондай-ақ 

активтендірілген глинозем, кремнезем, активтендірілген глинозем және т.б. 

қолданылады. Газдар бекітілген адсорбциялық қабаттар мен қозғалмалы 

қабаттар арқылы тазартылады. 

Ластаушы заттарды зиянсыз заттарға айналдыру үшін химиялық және 

физикалық процестердің жиынтығы қажет. Осы мақсатта термиялық тотығу 

және жылу бұзу процестері жиі қолданылады. Желдету мен технологиялық 

шығарындылардың құрамына кіретін жанғыш газдар мен булардың 

құрамында аз улы заттардың пайда болуымен жану мүмкіндігі болған кезде 

термиялық бейтараптау қолданылады. Ол үш схема бойынша жүзеге 
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асырылады - каталитикалық күйдіруден кейін, термиялық тотығу, тікелей 

жану. 

Шығарылғаннан кейінгі каталитикалық (терокатализ) пайдаланылған 

газ құрамындағы уытты компоненттерді катализатормен байланыстыру 

арқылы улы емес немесе аз улы заттарға айналдыру үшін қолданылады. 

Катализаторлардың әрекеті катализатордың реактивті заттармен аралық 

химиялық әрекеттесуінен көрінеді, нәтижесінде аралық қосылыстар пайда 

болады. Катализаторлар ретінде металдар немесе олардың қосылыстары Pt, 

Pd, Cu және т.б. қолданылады. Катализаторлар шар, сақина немесе басқа 

пішінді болады. Каталитикалық күйдіруден кейін температура мен газдың 

жылдамдығы қажет. 

Мысалы, көміртегі оксиді 316...34°C температурада, пропан - 293... 

33°C, толуол - 200...250°C, ацетилен - 207...241°C, альдегидтер - 173... 234°C, 

т.б. 

Каталитикалық түрлендіргіштер СО, ұшпа көмірсутектерді, 

еріткіштерді, шығарылған автомобиль газдарын бейтараптандыру үшін 

қолданылады. Бұл әдістер агрегацияның барлық күйлерінің ластаушыларына 

қолданылады, бірақ өңделген заттың құрамымен шектеледі. Молекулалары 

көміртектен, сутектен және оттегі атомдарынан тұратын заттар ғана зиянсыз 

әсер ету үшін жылумен өңделеді. Олай болмаған жағдайда термиялық 

залалсыздандыру қондырғылары атмосфераны ластайтын шығаратын көзге 

айналады, ал көбінесе өте қауіпті. 

Термиялық тотығу күйдірілген газдар жоғары температурада болғанда, 

бірақ оттегі жеткіліксіз болғанда немесе жанғыш заттардың концентрациясы 

төмен және жалынды ұстап тұру үшін жеткіліксіз болған кезде қолданылады. 

Бірінші жағдайда, термиялық тотығу процесі таза ауамен қамтамасыз етілген 

камерада (СО, СMHn күйгеннен кейін), ал екінші жағдайда қосымша табиғи 

газ берілген кезде жүзеге асырылады. Бұл жағдайда қосылыстар жоғары 

температурада және жеткілікті мөлшерде оттегімен тотығады (мысалы, 

көмірқышқыл газын көмірқышқыл газына дейін, күкірт оксидін күкірт 

диоксидіне дейін және т.б.). 

Тікелей жағу тазартылған газдардың жану, жанғыш қалдықтарды жағу 

энергиясы болған жағдайларда қолданылады. Мұнымен химиялық 

өсімдіктердің алауында HCN залалсыздандырылады. 

Газ шығаруды бейтараптандыруға арналған тиісті қондырғылар жылу 

сіңіруді (пиролиз, крекинг, қайта құру), термиялық тотығу (күйдіруден 

кейін), термокаталитикалық қондырғылар (пештер, реакторлар) және 

химиялық реакторлар үшін сіңіргіштер, адсорбенттер, өсімдіктер (пештер) 

деп аталады. Топтардың ішінде аппараттар конструкцияларымен, 

өлшемдерімен және ерекше ерекшелігімен ерекшеленеді. 

Тазалау әдістері ластаушы заттардың физика-химиялық қасиеттеріне, 

оның жинақталу күйіне, тазартылатын ортадағы концентрациясына және т.б. 

байланысты таңдалады. 
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3.4 Күкірт оксиді шығарындыларының төмендеуін жалпы бағалау 

 

Қазіргі уақытта шығарындыларды азайтудың екі негізгі бағыты бар. 

құрамында күкірт бар отын жағатын электр станцияларындағы күкірт оксиді: 

• бастапқы жанармайдағы күкіртті алдын ала (жағу алдында) азайту 

(отынның күкіртсізденуі); 

• атмосфераға шығарылатын түтін газдарын арнайы қондырғылардың 

көмегімен күкірт оксидтерінен тазарту. 

Дезульфурация - бұл ЖЭО-дан күкірт оксиді шығарындыларын 

азайтудың перспективалы бағыты, өйткені сонымен бірге ең толық міндет - 

қазандық жолымен күкірт оксидінің пайда болуымен және өтуімен 

байланысты жағымсыз салдарды жою және жанудың тиімділігін арттыру. 

Алайда, түтін газын залалсыздандыру өнімдерін жою туралы мәселе 

туындамайды. Сұйық және қатты отындарды десульфизациялау (өндіріс 

орнында қарапайым болатын газ тәріздес отынды десульфизациялаудан 

айырмашылығы) техникалық жағынан өте күрделі процесс. Алайда, мысалы, 

Жапонияның тәжірибесі көрсеткендей, ЖЭО қалалық ЖЭО үшін бастапқы 

2,3% орнына 0,5...1,0% дейін газсыздандыруды жүргізу экономикалық 

тұрғыдан мүмкін. Күрделі жағдайларды, өндірістік кеңістіктің 

жетіспеушілігін ескере отырып, қалалық ЖЭО үшін бұл әдіс болашақта 

жалғыз мүмкін болуы мүмкін. Сонымен қатар, күкіртсіз мазут қосымша 

эффект ретінде, мазутты қазандықтардың тиімділігін 1...2% арттырып, 

олардың пайдалану сенімділігін едәуір арттырады. 

Алайда, күкірт оксидтерін төмендетудің екінші бағыты әлемде кеңінен 

таралған - күкірт ұстайтын қондырғылардағы түтін газдарын тазарту. Өз 

уақытында SO2-ні түтін газдарынан шығару тәсілдерінің 80-нен астам 

модификациясы белгілі. 

Соңғы өнім ретінде гипс немесе сульфат-сульфит қоспасын алу үшін 

арзан табиғи реагенттер - әк (Ca(OH)2 - кальций оксиді гидраты) немесе әктас 

(CaCO3 - кальций карбонаты) пайдаланылатын дезульфикациялау 

қондырғылары жиі қолданылады. 

Күкірт диоксиді шығарылуын азайтуға ақырғы газдарды күкірттен 

тазарту арқылы қол жеткізуге болады. Ең көп таралған әдіс - сулы процесс, 

бұл кезде ақырғы газдар әктас ерітіндісімен таралып, нәтижесінде кальций 

сульфиті немесе сульфаты пайда болады. Осылайша күкірттің көп бөлігі 

алынады. Бұл әдіс әлі кең таралған жоқ. 

Әктеу (лиминг).Қышқылдануды азайту үшін көлдерге және топыраққа 

сілтілі заттар (мысалы, кальций карбонаты) қосылады. Бұл операция лиминг 

деп аталады. Ол көбінесе әк топыраққа немесе тікұшақтардан жиналу 

аймағына шашыраған Скандинавия елдерінде қолданылады. Суға түсетін әк 

тез ериді және гидролиз нәтижесінде түзілген сілтілер қышқылдарды тез 

бейтараптайды. рН-ны 4, 5-тен 6,5-ке өзгерту үшін 1м
3
 суға шамамен 5г әк 

қосу керек деп болжауға болады, бұл шектеу қышқыл топырақтарды 
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залалсыздандыру үшін қолданылады. Лимингтің артықшылықтарымен қатар 

бірнеше кемшіліктері бар: 

•көлдердің ағынды және жылдам араластыруында залалсыздандыру 

жеткілікті тиімді емес; 

• су мен топырақтың химиялық және биологиялық балансын бұзады; 

• қышқылданудың барлық зиянды әсерін жою мүмкін емес. 

Мұнда талқыланған әдістердің бір ортақ қасиеті бар - оларды қолдану 

әлі күнге дейін күкірт оксиді шығарындыларының айтарлықтай азаюына 

әкелген жоқ. 

 

3.5 Газсыздандыру әдістерінің жіктелуі 

 

Күкірт диоксидін түтін газдарынан тазартудың технологиялық 

процесін ұйымдастырудың барлық белгілі әдістерін келесідей жіктеуге 

болады: 

• сіңіру, бұл кезде күкірт ангидриді жуу сұйығында физикалық жолмен 

молекулалық жолмен химиялық байланыста болады. 

кернеу (сіңіру - ерітінділерден немесе газдардан заттың жұтқыштың 

бүкіл көлемінде болатын қатты немесе сұйықтық арқылы сіңуі 

- сіңіргіш), мысалы, аммиак қосылыстары (NH3) негізінде сіңіру; 

• адсорбция, онда күкірт диоксиді қатты заттың бетіне тек физикалық 

күштермен байланысады (адсорбция - бұл заттың ерітінділерден немесе 

газдардан ерітінділерде немесе газдарда қатты заттар немесе сұйықтықтар 

арқылы сіңіргіш бетінде пайда болатын - адсорбент, мысалы 

активтендірілген көмір); 

• қатты-түтіндік материалмен химиялық байланыс болатын 

химисорбция. 

Жоғарыда аталған әдістерді күкірт диоксидін байланыстыру процесі 

қай фазада жүретініне байланысты ылғал және құрғақ деп бөлуге болады. 

Реакция нәтижесінде пайда болатын соңғы өнім түріне сәйкес, 

күкірттендіру әдістерін әрі қарай қолдануға жарамды өнімді алу әдістеріне 

жіктеуге болады (мысалы, ылғал процестегі гипс) және өнімді шығару 

тәсілдері (спрей сіңіру арқылы сульфит-сульфат қоспасы). 

Күкірт ангидридін байланыстыру үшін сілтілі қасиеттері бар жуу 

ерітінділерін қолдану арқылы дымқыл сіңіру әдістері кеңінен қолданылады. 

Бұл әдістер мыналарды қамтиды:Негізгі сілтілік қосылыстармен (NaOH, 

Na2CO3, Na2SO3) SO2 сіңіру. 

Әктас әдісі.Тазарту әдісі түтін газдарының құрамындағы күкірт 

диоксидінің, сілтілі реагенттердің: кальций гидроксиді (әк) немесе кальций 

карбонаты (әктас) ерітіндісінен болатын күкірт қышқылын 

бейтараптандыруға негізделген. Келесі реакциялар пайда болады: 

 

Ca(OH)2 +SO2 =CaSO3 +H2O 

CaCO3+SO2 =CaSO3+CO2 
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Осы реакциялар нәтижесінде кальций сульфиті алынады, ол жартылай 

сульфатқа дейін тотығады. Көп жағдайда залалсыздандыру өнімдері 

пайдаланылмайды және қоқысқа жіберіледі. 

Әктас (калькуляциялық) әдісінің артықшылығы - технологиялық 

схеманың қарапайымдылығы, арзан сорбенттің болуы, капитал 

шығындарының салыстырмалы түрде төмен болуы, газды алдын-ала 

салқындатпай және шаңнан тазартып тазарту мүмкіндігі. 

Әдістің кемшіліктері пайдаланылатын минералды түрге байланысты 

әктас мөлшерінің аз пайдаланылуы, әдетте, 40-50%, пайдаланылмаған 

тұнбаны тастау өнімі ретінде алу, тазалықтың салыстырмалы түрде төмен 

тиімділігі, сондай-ақ сіңіргіш жабдықтар мен сұйық байланыстардың бітеліп 

қалу сезімталдығы болып табылады. 

Түтіндік газдар шығарылатын желдеткіштің алдына орнатылған күл 

қақпағында күлден тазартылады, содан кейін ұсақталған әктас және 

бейтараптандыру өнімдері бар ерітіндімен суарылатын скрубберге 

жіберіледі. 

Арнайы қондырғыда әктас суспензиясы дайындалады, дегенмен 

әктасты жанармайға араластыру ұнтақтауға дейін жүргізілуі мүмкін; екінші 

жағдайда, жылыту беттерінде шөгінділер пайда болу қаупі бар. 

Тазартылған газдар бүріккіш тұзаққа бүріккіш ерітіндіден босатылады. 

Түтін газдарын күкірт оксидтерінен тазартудың барлық дымқыл әдістерімен, 

пайдаланылған газдардың температурасы 130-170-тен 30-50°С-қа дейін 

төмендейді. Шығарылған газдардың мұндай төмен температурасында 

атмосферадағы қалдық зиянды заттардың таралуы күрт нашарлайды, өйткені 

түтін газдары мұржаның аузынан сәл жоғары көтеріледі. 

Бүріккіш қақпаннан кейін атмосфераға шығарылатын газдардың 

температурасын жоғарылататын жылу алмастырғыш орнатылады. Жылыту 

әдетте сұйық немесе газ отынымен жүзеге асырылады. Бұл жағдайда 

жұмсалған жылу мөлшері қазандық тұтынатын отынның шамамен 3% 

құрайды. 

Қышқыл ерітіндіге жаңа әктас шламы қосылып, скруббер қышқылды 

бейтараптандырады. Кальций сульфитінің кристалдануын аяқтау үшін 

арнайы контейнерлерде болғаннан кейін, сорғы суару үшін сұйықтықты 

скрубберге жібереді. Сульфит пен кальций сульфаты суару сұйығында 

жинақталатындықтан, суспензияның бір бөлігі суару циклынан алынып, 

қоюландырғыш арқылы қож коллекторына, содан кейін күл үйіндісіне 

жіберіледі. 

Есептеуде сульфит сульфатқа толығымен тотықтырылады деп 

болжанады. Технологиялық схема мен жабдықтың қарапайымдылығы, 

пайдаланылатын заттардың арзан құны, күкіртсутектендірудің бұл әдісін 

кеңінен қолдануға ықпал етеді. 

Үлкен қиындықтар CaSO3 кристалды шөгінділерінен жабдықты тазарту 

үшін күкірт ұстайтын қондырғыны және тоқтатылған қатты тамшылардың 
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шөгінділерінен шашырататын тұзақтарды тоқтату қажеттілігімен 

байланысты. 

Әктас әдісін қолдана отырып, күкіртті жинайтындардың қалдықтарын 

пайдаланудың ең ықтимал бағыты - оларды құрылыс материалдарына қайта 

өңдеу. Қалдықпен бірге тотыққан кезде, шамамен 500 кг/см
2
 қысымды 

кедергісі бар құрылыс материалдары үшін тез қататын 

байланыстырғыштарды алуға болады. Алайда, қалдықтарды кептіру және 

кептіру қымбат жұмыс болып табылады. Кальций сульфитін сульфит 

целлюлоза өндірісінде де қолдануға болады. 

Әктас немесе калькуляторлы әдістерді қолдану үшін әр түрлі тиімді 

сіңіргіштер ұсынылады: мәрмәрден, резеңке немесе полиэтиленнен жасалған 

жылжымалы шарикті шүмегі бар аппарат, вентури түтіктері, қуыс атомды 

сіңіргіштер, реактивті-көбік аппараттары, полипропиленнен немесе 

неопреден жасалған саптамасы бар аппараттар. 

SO2-ден көп мөлшердегі газдарды әктас әдісімен тазарту үшін 

қолданылатын сіңіргіш келесі талаптарға жауап беруі керек: жоғары 

тиімділік, газдың жоғары өткізгіштігі, газды және сұйық жүктемелердің кең 

спектрінде жұмыс істей білу, дизайнның қарапайымдылығы, кристалл 

қабаттарымен оңай бітелген элементтердің болмауы, мүмкін гидравликалық 

кедергі. 

Магнезит әдісі. Күкірт диоксидінің байланысы реакция арқылы 

магнезитпен әрекеттескенде пайда болады 

MgO + SO2 = MgSO3 

Алынған магний сульфиті тағы да күкірт диоксиді мен сумен 

әрекеттесіп, магний бисульфитін түзеді: 

MgSO3 + SO2 + H20 = Mg (HSO3)2 

Алынған бисульфит магнезитпен бейтараптандырылады: 

Mg(HSO3)2 + MgO = 2MgSO3 + H2O 

800-900°С температурада жағу кезінде пайда болған магний сульфиті 

реакция нәтижесінде бастапқы өнімдер пайда бола отырып термиялық 

ыдырауға ұшырайды: 

MgSO3 = MgO + SO2 

Магний оксиді процеске қайтарылады, ал концентрацияланған SO2 

күкірт қышқылына немесе элементар күкіртке айналады. 

Газ күкірт оксидтерінен скруббердегі 0,03% концентрациясына дейін 

тазартылады, нәтижесінде алынған магний бисульфитінің концентрациясы 

50-70 г/л циркуляциялық резервуарға түседі, сол жерден ерітіндінің бір бөлігі 
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қысым резервуарына жіберіліп, скрубберді суаруға оралады. 

Бейтараптандырғыштан алынған ерітінді гидроциклге, содан кейін 

целлюлоза вакуумды сүзгіге, содан кейін пешке жіберіледі, қорыта келгенде 

циклде қайтадан қолданылатын күкірт диоксиді мен магнезит пайда болады. 

Сүзгіні басқаннан кейін аналық сұйықтық және суды тазарту ерітінді 

коллекторына түседі, онда пештен магнезит қосылады. Коллектордан 

алынған ерітінді қысым резервуарына түсіп, ол циркулятор коллекторының 

қышқыл ерітіндісімен араластырылып, скрубберді суару үшін жіберіледі. 

SO2-ден газды тазарту деңгейі 90-92% құрайды. 

Магнезит әдісінің артықшылығы - алдын-ала салқындатусыз газды 

тазартудың жоғары деңгейіне жету мүмкіндігі. Магний сульфитін жылу 

электр станциясының сыртындағы химиялық зауытта жағуға болады, өйткені 

кептірілген және сусызданған кристалдарды тасымалдауға ыңғайлы. 

Магнезит әдісінің басты кемшілігі - қатты заттармен (сульфит кристалдары, 

магний оксиді, күл) көптеген операциялардың болуы, бұл құрал-саймандар 

мен үгінділердің тегіс тозуымен байланысты. Кристаллдарды кептіру және 

ылғалданған ылғалды кетіру үшін айтарлықтай жылу қажет. 

 

3.6 Натрий және аммоний тұздарының ерітінділерін қолдануға 

негізделген әдістер 

 

Аммиак әдістері. Газды тазартудың аммиак-циклдық әдісі 

сұйылтылған 100% күкірт диоксиді мен аммоний сульфатын алуға мүмкіндік 

береді - халық шаруашылығында кеңінен қолдануға болады. Бұл тазарту 

әдісіндегі қалдықтардың мөлшері аз. 

Әдістің кемшіліктері күкірт сіңірмес бұрын түтін газдарын алдын-ала 

терең салқындату қажеттілігін қамтиды. Терең салқындату сумен қамтамасыз 

етіледі, ол газдармен тікелей байланысады және 40-50 ° С дейін қызады. 

Мұндай суды жалпы су объектілеріне жіберуге болмайды, салқындату 

жүйесінде оны қайта өңдеу қышқылдың әкпен бейтарапталуын және 

салқындату мұнарасында салқындатуды қажет етеді. Бейтараптандырылған 

кезде салқындату жүйесінде кристалдануы мүмкін кальций тұздары пайда 

болады. Тазартылған салқындатылған газдар оларды атмосфераға шығармай 

тұрып қыздыру үшін едәуір жылуды қажет етеді. 

Скрубберлерден ағатын сұйықтықты салқындататын мұздатқыш 

мұнараларынан атмосфераны ластайтын белгілі бір мөлшердегі аммиак бар. 

Ерітіндіні қалпына келтіруге, булануға және кептіруге арналған буды 

тұтынуға байланысты қосымша отын шығыны, монтажға арналған энергия 

шығыны және тазаланған газонды жылытуға арналған отын ЖЭО-да 

тұтынылатын отынның шамамен 10% құрайды. Күкірт ұстайтын қондырғы 

өте ыңғайы жоқ  және қымбат тұрады. 

Сода ерітінділерін қолдану әдістері. Бұл әдістің мәні - пайдаланылған 

газдарды сода күлінің сулы ерітінділерімен жуу. Бұл жағдайдағы реакциялар: 
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Na2CO3 + SO2 = Na2SO + CO2 

 

Na2SO3 + SO2+H2O = 2NaHSO3 

 

СО2 сода ерітіндісімен сіңіру процесі оралған немесе көпіршікті типтегі 

аппараттарда жүзеге асырылады. Газ екі мұнара қатарынан өтеді, олардың 

біріншісі NaHSO3 ерітіндісімен, екіншісі – Na2SO3 ерітіндісімен суарылады. 

Сода әдісі бір уақытта сатылатын NaHSO3 және Na2SO3 тұздарын алу кезінде 

SO2-ден шығатын газдарды жақсы тазартуды қамтамасыз етеді. 

Натрий тұздарының сулы ерітінділерін қолдануға негізделген 

әдістердің артықшылығы жоғары тазалық тиімділігі, сіңіргіште қатты 

компоненттердің болмауы және халық шаруашылығы үшін құнды заттарды 

қалдықтар ретінде шығару болып табылады. 

Бұл әдістердің кемшіліктері сорбенттің қосымша шығындарына 

әкелетін сорбция және регенерация цикліндегі тұздардың жоғарылауын 

қамтиды; сорбенттің салыстырмалы тапшылығы; технологиялық схеманың 

күрделілігі; циклдік процестерде регенерация үшін бу шығынын арттыру; 

сіңіргіштің коррозиялық белсенділігінің жоғарылауы. 

Қышқылдық каталитикалық әдістер. Қышқыл-каталитикалық әдіс 

әлсіз күкірт қышқылын алуға негізделген (10-15 вт.%), Қолдану шектеулі, 

сіңіру аймағында. Әдістің кемшіліктері оны өнеркәсіпте кеңінен қолдануға 

кедергі болды, күкірт қышқылының ерітінділеріндегі SO2-нің төмен тотығу 

жылдамдығы, әр түрлі катализаторларды қолданғанына қарамастан, сонымен 

қатар органикалық қоспаларды, мысалы, ЖЭО газдарында болатын 

қоспалардың әсерінен катализаторлардың белсенділігінің күрт төмендеуі. 

Қышқыл-каталитикалық әдіс вариациясы озон-каталитикалық әдіс 

болып табылады, оның мәні күкірт қышқылы ерітіндісіндегі күкірт диоксиді 

мен оттегінің катализатордың (марганец) және озонның қатысуымен 

әрекеттесуі болып табылады. Бұл әдіс концентрациясы 30–40 вт күкірт 

қышқылын алуға мүмкіндік береді. Сору циклінде ол шектеулі 

қолданылғанымен, оны негізгі өндірісте күкірт қышқылы қондырғыларынан 

шыққан газдарды тазарту жағдайында қолдануға болады. 

Күкірт диоксидін қатты қоқыспен сіңіру. Шығарылатын газдардан 

SO2 тазартудың дымқыл әдістерінің кемшіліктері (шығарылатын газ ағынын 

температураны төмендету және ылғалдандыру, жабдықтардың коррозиясы, 

қондырғылардың күрделі және жоғары шығындары) газды шықтан жоғары 

температурада SO2 газ ағындарынан сіңіруге негізделген процестердің 

дамуын қажет етті. . Жақында мұндай жұмыс индустриалды дамыған барлық 

елдерде кеңінен жүргізілді. Көптеген зерттеушілер құрғақ процестерді 

пайдаланылған газдарды тазарту үшін, әсіресе энергетика және түсті 

металлургия үшін өте перспективалы деп санайды. 

Құрғақ газды тазарту қондырғыларын салудың күрделі құны әдетте 

төмен, сондықтан пайдалану шығындары көбінесе айтарлықтай болады. 

Сорбенттердің қалпына келуі және шығарылатын газдарды сіңіретін 
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материалдың шаңынан тазарту жағдайлары құрғақ процесстермен бірге 

ылғалды циклдер қолданылатын аралас процестердің пайда болуымен 

байланысты. 

Кокске және активтендірілген көмірге SO2 адсорбциясын алу 

әдістері. Соңғы уақытқа дейін SO2 шығарылған газдарды көміртекті қоқыс 

жинағыштармен тазартудың адсорбциялық әдістері аз нәтиже деп саналды, 

дегенмен SO2-ге қатысты активтендірілген көмірдің сіңіру қабілетін зерттеу 

ұзақ уақыт бойы жүргізілген. Соңғы зерттеулер күкірт диоксидін су буы мен 

оттегі болған жағдайда көміртегі қоқысымен байланыстыру механизмін 

егжей-тегжейлі зерттеді және жылу электр станцияларының, металлургиялық 

және күкірт зауыттарының сарқынды газдарынан SO2 шығару үшін 

белсендірілген көмір мен коксты үнемді пайдалану мүмкіндігі дәлелденді. 

Бүгінгі таңда сорбенттің қозғалмалы және қозғалмалы қабаттарын 

пайдаланып газды тазартудың бірнеше әдістері ұсынылды және әртүрлі 

қуаттылықтағы пилоттық өнеркәсіптік зауыттарда сыналды. Атап айтқанда, 

біздің елімізде түйіршікті көмір сорбентінің сұйықталған төсегінде SO2-ден 

шығатын газдарды тазарту әдісі ұсынылды және зертханада өңделді. 

Көмір сорбенттерін қолданудың барлық әдістері қарапайым және жан-

жақты, яғни оларды кез-келген өндірістің газдарын тазарту үшін қолдануға 

болады, олар тұрақты немесе мерзімді SO2 шығарады. 

Осы әдістердің көпшілігінің артықшылығы - ыстық (100°C-тан жоғары) 

газдарды тазарту мүмкіндігі. Сорбентті қалпына келтіру әдісіне байланысты 

кемшіліктер сорбентті көп тұтыну немесе қалдық ретінде сұйылтылған, 

қатты ластанған күкірт қышқылын шығару болып табылады, оны сату қиын, 

ал өңдеуге қосымша қаржы қажет. 

Сорбенттің сұйылтылған қабатындағы газды тазарту.Бастапқы газ 

қоспасы SO2 сіңірілетін түйіршікті көміртегі сорбентінің сұйықталған 

қабатыбар көпбұрышты адсорберге құйылады. Тазартылған газдар циклонға 

түседі, онда күл бөлшектер бөлініп, атмосфераға шығады. Жаңа сорбент 

өлшеуіш көмегімен адсорбердің жоғарғы сөресіне беріледі. Сорбентті 

сөреден сөреге жылжыту үшін тасымалдау құрылғылары қолданылады. 

Сульфатты ангидридпен қаныққаннан кейін, адсорбенттің төменгі 

сөресінен сорбент ауырлық күшімен бункерге ағады, ол жерден сорбентті 

беру реттегіші арқылы десорберге беріледі. Соңғысы - сыртқы болаттан 

жылытылатын тік болат цилиндр тәріздес. Ол қозғалмалы сорбент қабатында 

термиялық десорбцияны жүзеге асырады, оған қарсы SO2 шығару жақсы 

алдын-ала қыздырылған инертті газ немесе су буымен қамтамасыз етіледі. 

Шоғырланған SO2-ні қалдықтар ретінде алу үшін инертті газ SO2 

десорбциясымен бірге газды үрлегіш көмегімен стриптизер арқылы 

жіберіледі. Айналымдағы газдың температурасы жылытқышпен қажетті 

деңгейде ұсталады. 

Айналымдағы газдың бір бөлігі күкірт диоксидімен қанықтырудың 

жеткілікті дәрежесінде өңдеуге бөлінеді. Тиісінше, таза инертті газдың 
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бірдей мөлшері айналым цикліне үздіксіз қосылады. Регенерация әдісімен 

құрамында 40-50% SO2 бар газсыз газ алуға болады. 

Қажет болса, десорбциядан кейін сорбент ұсақ фракцияларды тастау 

үшін механикалық елекке кіреді, содан кейін ол лифтпен контейнерге түсіп, 

қайтадан қанықтырылады. Сорбент шығынын өтеу үшін жүйеге жүйелі түрде 

жаңа сорбенттің қажетті мөлшері қосылып отырады. 

СКТД-1 көмірі (құрамында күкірт мөлшері жоғары өндірістің біреуі 

қалдықтары) және жартылай кокс пилоттық зауытта сорбенттер ретінде 

сыналды.Бастапқы газ қоспасындағы SO2 мөлшері 0,18-ден 0,20% -ке дейін 

ауытқиды, газдың ылғалдылығы 100 г / м
3
. Сұйытылған қабаттың  көмегімен 

SO2 бойынша тексерілген көмірдің сыйымдылығы сәйкесінше 23,2 құрады; 

15,8 және 7,1%.Өткізілген сорбент регенерация температурасына дейін 

қыздырылған су буымен немесе азотпен үрлеу арқылы 400-450°С 

температурада қалпына келтірілді. Сорбенттің регенерациясы кезінде күкірт 

диоксиді (бастапқыдан 96-97%), 2-4% күкіртсутегі мен 0,1-0,3% күкірт 

ангидриді қосылды. 

СКТД-1 активтендірілген көмірді адсорбент ретінде пайдалану кезінде 

1 тонна күкірт диоксидін алу үшін айналым жүйесі арқылы 5-6 г көмір өту 

қажет болады. Сонымен қатар бастапқы SO2 мөлшері 0,2% болатын 200-250 

мың мВ газ тазартылады. 

Бұл схеманың артықшылығы - шаңды газдарды тазарту мүмкіндігі 

(200°C дейін). Газдағы күл сұйық төсек адсорберінде сақталмайды. 

Тазалаудан кейін газ жоғары температураны сақтайды, оның көтеру күші 

маңызды және ол атмосфераға тасталғаннан кейін оңай таралады. 

Газда шайырлы заттар болған кезде сорбенттің сіңу қабілеті оның 

ластануына байланысты біртіндеп төмендейді. Бұл жағдайда сорбенттің бір 

бөлігі регенерация үшін алынып тасталуы керек. Соңғысын сорбентті тиісті 

еріткіштермен жуып, содан кейін ыстық буды үрлеу арқылы жүргізуге 

болады. Әдістің кемшіліктері сіңіруге байланысты сорбентті көп тұтынуды 

қамтиды. 

Түтін газын SO2-ден тазарту әдісі химиялық (пассивті) және 

технологиялық (белсенді) болып бөлінуі керек.Тазалаудың химиялық 

әдістерін циклдік (жабық) деп бөлуге болады, онда адсорбент (қатты немесе 

сұйық зат сіңіретін) реттеледі және циклге сіңеді, ал ұсталған күкірт диоксиді 

және адсорбент пен басқа заттар қалпына келмейтін циклдік емес (ашық) 

қолданылады. 

Сонымен қатар, газсыздандыру әдістері құрғақ және дымқыл болып 

бөлінеді.Сондай-ақ, циклдік тазарту әдістері циклдік емес нұсқалардың 

операциялық шығындарынан едәуір қымбат екенін атап өткен жөн. 

Көптеген елдерде әлі күнге дейін шығарындыларды бақылау жүйесі 

жоқ. Сондықтан жақын болашақта SO2 шығарындыларын азайту бойынша 

айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізу мүмкін емес. 
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Жанармай құрамындағы күкірт SOx күкірт оксидінің түзілу көзі болып 

табылады: күкірт диоксиді SO2 және күкірт диоксиді SO3 ангидридтері. SOx-

тың жалпы массалық шығарылуы тек Sr-дің күкірт құрамына байланысты. 

Қатты отындардағы күкірт үш түрде болуы мүмкін: органикалық соп, 

пирит СК және Sc сульфаты. Органикалық күкірт күрделі жоғары 

молекулалы салмақты органикалық отын қосылыстарының құрамына кіреді. 

Пирит күкірті - бұл металдармен (көбінесе FeS2 темір пириті) қосылыстар, ол 

отынның минералды бөлігі болып табылады. Сульфат күкірті отынның 

минералды бөлігінде сілтілі металл сульфаттары (CaS04 және MgS04) түрінде 

орналасады, сондықтан жану кезінде одан әрі тотығуға ұшырамайды және 

күлге айналады. Күкірт газ тәріздес отынның құрамына H2S күкіртсутегі 

немесе S02 күкірт диоксиді түрінде енеді. Жанармай майындағы күкірт, 

негізінен, күкірт қосылыстарында және аз дәрежеде H2S және элементар 

күкірт түрінде болады:  

 

2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O 

 

FeS2 + 11O2 → 2FeO 3 + 8SO2 

  

Содан кейін SO2-нің бір бөлігі (1–5%) жанармайдың тікелей жануы кезінде 

біртекті реакциялар кезінде SO3 күкірт ангидридіне тотықтырылады: 

  

SO2 + O + M → SO3 + M  

 

kat 

SO2 + O2 → SO3 

  

мұндағы М - кез-келген бөлшек немесе молекула. 

Бу қазандарының жану құрылғыларында күкірт отындарын жағу 

кезінде күкірт оксидтерінің пайда болуы негізінен алаудың бастапқы 

бөлімінде жүреді. СО3 ең жоғары концентрациясы, тепе-теңдіктен бірнеше 

есе жоғары, қыздырғыштың жақын маңында байқалады. Жану өнімдеріндегі 

SO3 күкірт ангидридінің соңғы концентрациясы пайыздың мыңнан аспайды 

және жанармай құрамына, жану режиміне, қазандықтың дизайны мен 

жылыту беттерінің жағдайына байланысты. 

Әдетте, SO2 көлемінің үлесі 97–99%, ал SO3 үлесі SOx жиынтық 

кірісінің 1-3% құрайды. Қазандықтардан шыққан газдарда SO2 нақты 

көлемінің концентрациясы 0,08-ден 0,6% -ға дейін, ал SO3 концентрациясы 

0,0001-ден 0,0080% -ке дейін. 

Жанармай жағу процесінде күкірт тек SOx түрінде түтіндік газдарға 

ғана емес, ішінара қатты жану өнімдерімен: көмір жану кезіндегі күл мен 

шлакпен, мазутты жағу кезінде кокс пен күл шоғырымен байланысады. 

Сондықтан қазандықтың газ жолының ұзындығы бойындағы газдардағы SOx 

концентрациясы әр түрлі болуы мүмкін. 
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3.7 Күкірт оксидтерінен түтін газдардың тазарту әдістері 

 

Атмосфераға күкiрт оксидінің кіру мөлшері  бастапқы отында күкiрт 

мөлшерiнен байланысты болады. Қатты отында  күкірт 2 түрде кездеседі: 

Fe2S - колчедан күкiртi және FeS2 - пирит күкiртi. 

 

6 кесте. Энергетикада пайдаланылатын отындардың күкiрттiлiгi 

Тас көмір S
Р
= (0,3 ч6) % 

Сланецтер S
Р
= (1,4 ч1,7) % 

Торф S
Р
= 0,1 % 

Мазут: аз күкіртті 

             күкіртті 

             жоғары күкіртті 

S
Р
<0,5 % 

S
Р
= 0,5 ч2 % 

S
Р
>2,0% 

Дизельді отын 1 гр. S
р
–  0,2% дейін 

 2 гр. S
р
–  0,5% дейін 

Қазанды-пешті отын: 

аз күкіртті 

күкіртті 

 

S
р 
≤ 0,5% 

S
р
 -1,1% дейін 

Сланецті май S
р
 1% аспайды. 

  

 Атмосфераға 

күкiрттiқосылыстардыңшығаруларыназайтукелесiбағыттарбойыншажүруімү

мкiн:  

  1) жоғары күкiрттi отындардың пайдалануының шектелуi; 

  2) жағу процесiн таңдау; 

  3) отыннан күкiрттің алдын - ала шығаруы. Күкiртсіз отын  2-3 есе 

қымбат тұрады; 

  4) түтiндік  газдардан күкiрттi жою. 

  Күкірттен тазартудың 200 – ден астам патенттелген тәсілдері бар.  

 Ең қарапайым тәсiл  - сулы скрубберлерде сумен аулау, 10-15 % күкiрт 

ұсталынады:  

 

Н2О + SО2 = Н2SО3 

 

 Күкiртоксидiненгаздардытазартудыңәдiстерi: 

- циклді (абсорбент регинирленіпциклғақайтыпкеледі, ал 

ұсталғанкүкіртдиоксидіқолданылады ); 

- циклдікемес (сорбенттіңжәнебасқазаттардыңрегенациясыжүрмейді). 

 Оданбасқатазартутәсілдеріқұрғақжәнеылғалдыболып бөлінеді.  

 Сулыәктіәдiс- циклдiкемес. Газдыңтазартуын 90 %-кеқамтамасызетедi. 

Бұлтәсілкүкіртқышқылыныңбейтараптануынанегiзделген, 

олсiлтiлiкреагенттермен SО2–ніңеруінәтижесiндепайдаболады. 

     

Са(ОН)2 + SО2 → СаSО3↓ + Н2О (ізбес) 
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СаСО3 + SО2 → СаSО3 + СО2  ↓СаSО4(ізбестеу) 

 

Түтiндікгазжылытқыштанкейінкүлжинағышқа,содансоңкүкірттігаздантаз

артуүшінтүтiнсорғышарқылыскруббергебағытталады.(7-шiсурет) 

 
7 Сурет. Күкiрт тазартудың ылғалды тәсiлiнің сұлбасы 

  

1 - бүріккіш; 2 - жылытқыш; 3 - скруббер; 4 - суспензия дайындау багі; 5 – 

аралық сыйымдылық. 

 

 Скруббер сумен таралады, құрамында ұсақ ұнтақталған әкпен  

бейтараптану өнімдері болады. Тазартылған газдар бүріккіште шашыратқыш 

қоспадан босап, жылу алмастырғышта жылытылып, түтіндік құбыр арқылы 

атмосфераға лақтырылады. Скрубберден төгілген қышқыл сұйықтыққа таза 

сұйық қосылады.Уақыт өте келе шашырайтын сұйықтықта кальций 

сульфитінің кристалы мен ұшқыш күлдің қалдығы жиналады. Қатты 

бөлшектердің концентрациясы сұйықтық массасынан 10-15 % жеткенде, 

суспензияның бір бөлігі циклдан күл шығарғышқа апарылады.  

 Барлық ылғалды тазарту әдістері кезінде кететін газдардың 

температурасы 130°С-дан 50°С дейiн төмендейді. Газдардың жылытуы 

түтіндік құбырдан газдардың шығысынан кейін ыдырауды  қамтамасыз ету 

үшін тазартылмаған газдардың жылытуы арқылы жүреді.  

 Тәсiлдiң кемшiлiктерi: кальций сульфиді құбырларды гипстайды; 

скрубберді суғаратын суспензия тамшылары өлшенетін бөлшектерден 

тұрады; үлкен инвестициялық шығындар; үлкен алынатын аудан. 

Сулы - құрғақ әдiс – циклді емес тәсіл, оның негізіне түтiндік газдардан 

күкіртті газдардың жұтуы жатады. Тәсілдің тиімділігі  90 % -дан асады.  

 Әдiстiң айырмашылық ерекшелiгi: процесте әкті сүттің толық булану 

үшін көп мөлшері қатысады.  
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 Реакцияның құрғақ өнiмдерi  шаңкүлұстағышта (8-шi сурет)  тұнып 

қалады, ал күкіртті газдан тазартылған газдар түтіндік құбырға өтеді. 8 

түйінде қоспа термиялық қышқылданумен соңғы өнімге өңделеді – яғни, 

құрылыс материалына. 

 Артықшылықтары: өнімді құрғақ күйінде алу, ағынды сулардың болмауы, 

реагенттің жоғары дәрежеде қолданылуы – әктің, бірқалыпты 

аэродинамикалық кедергі.  

 Кемшіліктері: қымбат тәсіл, себебі тек жоғары сапалы әк қолданылады; 

қондырғы көп орынды алады; реагенттің дәл мөлшерлігінің  қажеттілігі. 

  
  

8 Сурет. Күкiрт оксидтерiнен ылғалды-құрғақ тәсілмен тазартудың сұлбасы 

 

1 – температурасы 130-150
о
С болатын кететін түтіндік газдар; 2 - газдарды 

алдын ала тазалау үшiн күлұстағыш; 3 - кептiргiш - реактор; 4 - аралық 

сыйымдылық; 5 - ұшпа күл; 6 - әктiң ерiтiндiсiн беру; 7 – шаңкүлұстағыш; 8 – 

соңғы өнімге кальций сульфиті мен сульфат қоспасының термиялық 

өңдеуінің түйіні;  9-соңғы өнiм; 10 - тазаланған түтiндік газдар. 

 

Құрғақ әкті әдiс - ең қарапайым және ең кіші капитал жұмсауларды талап 

етеді.  

 Әдiстiң мәні: берілген отында күкірттің стехеометриялық құрамын 

шамамен 2 еседен арттыратын ізбестас  (СаСО3 ) немесе доломит 

(СаMg(CO3)2) қосылуы. 

 

Жанарғы: СаСО3 → СаО+ СО2 

СаО + SО2 + О2→ СаSО4 
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9 Сурет.Құрғақ әкті әдiстің сұлбасы 

   

АР - активациялы реактор; ЭФ - электрофильтр; ТС – түтiн сорғыш. 

 

  

 Күкiрт екi тотығының бiр бөлiгi жанарғыда түзілген СаО-мен қатысады, 

бірақ бұл кезеңде көп бөлігі әлі қатыспайды. Қатыспаған кальций түтіндік 

газдардың ылғалдылығын жоғарылату жолымен бөлек реакторда 

активтендіріледі. 

 Судың тозаңдануы, кальцидің қолдану коэффициентін барынша 

жоғарлату мүмкіндік беретін, реакцияға қатыса алатын шарттарды жасайды.    

 

 СаО + Н2О → Са(ОН)2 

    Са(ОН)2  + SО2  → СаSО3↓ + Н2О 

     Са(ОН)2  + SО2 + О2 → СаSО4 + Н2О 

 

 Реакцияның өнiмi – көмiрдiң жағуы кезінде ұшпа күлмен араласып және 

ЭФ-да түтіндік газдардан жойылатын құрғақ ұнтақ. 

 Түтiндік газдарды суландыруы ЭФ жұмысының тиімділігін жақсартады, 

соның нәтижесінде ЭФ-таншыққан шаңды шығарулардың дәрежесі, бір 

көмірді жаққан кезден қарағанда төмен болады.  

 Артықшылығы: қарапайымдылығы, циркуляциясы жоқ, ағын сулар 

болмайды, соңғы өнім құрғақ болады, күкіртті газдың ұсталу дәрежесі 

жоғары 45-90%, әртүрлі отын түрінде жұмыс істейді, қазандық типінен 

тәуелсіз, көп орын алмайды, үнемділік, шағын инвестициялықшығындар, 

арзан сорғыштың-ізбестастың пайдаланылуы.  

 Кемшiлiктері: қыздыру беттерінде мықты шөгінділердiң және кальций 

сульфатының қалыптасуы.  

 Магнезитті циклдiк тәсiл.  

 Тәсiлдiң мәнi: Күкіртдиоксидінің магний оксидінің (магнезитпен) 

суспензиясыменбайланысыкелесі реакция арқылыанықталады 

 

 МgO + SO2 = МgSO3 

 

 Пайдаболған магний сульфиді қайтадан күкіртдиоксидімен және сумен 



 

46 
 

өзара әрекеттесіп, магний бисульфидін түзеді.  

 

МgSO3 + SО2+ Н2О = Мg(НSO3)2 

 

 Пайда болған бисульфидмагнезитті қосу арқылы бейтараптанады 

 

 Мg(НSO3)2 + МgO = 2МgSO3 + Н2О 

 

 Температурасы 800-900°С кезіндекүйдiрудiңпроцесiндепайдаболған 

магний сульфидікелесі реакция өнімдерін түзіп, 

термиялықжіктеугеұшырайды: 

МgSO3 → МgO + SO2 

 

Магний тотығы процеске қайтып келеді, ал концентрирленген күкiрттi 

ангидрид күкірт қышқылына немесе қарапайым күкіртке өңделуі мүмкін.  

 Түтіндік газдар (10 сурет) күкірт қышқылынан скрубберде 1 0,03 %-ке 

дейін тазаланады, пайда болған концентрациясы 50-70 г/л болатын магний 

бисульфид ерітіндісі циркуляциялық жинаққа кіреді 3 ,одан ерітіндінің бір 

бөлігі тегеурінді бакке  жіберіледі 2 және скруббердің сулануына қайтып 

келеді, ал қалған бөлігі бейтараптандырғышқа 4 магний сульфидін бөлу 

өтеді.  

 

 
10 Сурет.Магнезитті тазалау әдісінің сұлбасы 

 

 ТГ - тазаланған газ; ТГ - түтiндік газдар,1 - скруббер; 2 - тегеурiндi бак; 3-

циркуляциялық жинақ; 4 - бейтараптандырғыш; 5 - гидроциклондар; 6-таспа 

вакуум-сүзгiш; 7 - сығымдау-сүзгiсi; 8 - тазартылған ерiтiндiнiң жинағы; 9 - 

күйдiру пешi. 

 

 Әдiстiң артықшылықтары: түтіндік газдардың алдын ала 
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салқындатуынсыз газдардың жоғары дәрежеде тазартудың (90-92%)  

мүмкіндігі.  Магний  сульфитiнiң күйдiруi ЖЭС-тан тыс химиялық 

кәсiпорында  өндiруі мүмкін, өйткенi кептiрiлген және құрғаған кристалдар 

жеңiл тасымалданады. 

 Кемшiлiктері: көлемінің үлкен болуы, күкiрт қышқыл өндiрiсiнiң және 

қатты заттармен әр түрлі операциялардың болуы; кристалдардың кептіруі 

және гидратты ылғалдылықты жою үшін жылудың көп мөлшері қажет.  

 Аммиакты - циклдiк тәсiл.Тәсiл қайтымды реакцияға негізделген 

 

(NH4)2SO3 + SO2+ Н2О 2 NH4НSO3 

 
30-35°С температура кезінде реакция солдан оңға қарай жүреді, ал ерiтiндiнiң 

қайнатуы кезінде 97 °С болғанда - керi бағытта жүреді.  

Артықшылығы : аммиакты - циклдiк тәсiл сұйытылған 100%-дық күкіртті 

ангидрид және амоний сульфатын алуға мүмкiндiк бередi.  

 Кемшiлiктері: үлкен экономикалық шығындар, көлемін процестiң қиын 

жүруі, күкірттің абсорбциясы алдында түтiндік газдарды алдын ала терең 

салқындатудың қажеттiлiгі.  
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4.Электр станциясында күкірт оксидтерін жинау әдістері 

 

Күкірт оксиді - жылу электр станцияларынан шығатын жаппай, зиянды 

газдардың бірі және олардың көп бөлігі күкірт диоксиді (80% дейін). Газ 

тәріздес шығарындылар күкірт оксиді табиғи қышқыл негізінің тепе-теңдігін 

бұзады және қышқыл жаңбыр тудырады. Қазіргі уақытта Ресейдің 

энергетикалық секторы электр станцияларының газ қалдықтарындағы күкірт 

оксидінің пайда болуын төмендетудің тиімді және сенімді тәсілдерін 

іздестіруде және жетілдіруде, жылу электр станцияларында газ тазарту 

қондырғыларын орнатуды ынталандыру бойынша шаралар қабылдануда. Газ 

шығарындыларына рұқсат етілген және рұқсат етілген көлемнен асатын 

кәсіпорындарға табиғаттың экологиялық тазалығын бұзғаны үшін айыппұл 

салынады. Жаңа электр станцияларын салу жобалары экологиялық 

сараптамадан өтуі керек. 

Зиянды газ шығарындыларының шығынын азайту жөніндегі 

шараларды белсенді немесе пассивті әдістерге жатқызуға болады. 

Табиғаттың күкірт оксидтерімен ластануымен күресудің белсенді әдістері 

шикі отынды (отынды байыту кезінде) күкірт пен азоттан алдын-ала тазарту 

болып табылады; күкірт пен азот оксиді түзілмеген жағдайда, яғни жаңа, 

экологиялық таза технологияларды дамытуда. 

Күкіртті пассивті қалпына келтіру әдістері қазір кеңінен таралған. Олар 

қолданыстағы және жаңа ЖЭО-да қолданылады. ЖЭО түтін газдарын күкірт 

оксидтерінен тазартудың пассивті әдістеріне мыналар кіреді:  

- түтін газдарын құрғақ қоспамен тазарту; 

- дымқыл әк пен әктас тазарту; 

- озон-аммиак; 

- магнезит; 

- сода-циклдік әдіс; 

- спрей сіңіру әдісі. 

Артық ауа коэффициенті 1,00 аспайтын қатты отынды жағу кезінде 

жылу электр станцияларының пайдаланылған газдарындағы CO2, SO2, NOx 

көлемдік мөлшері %,0,20.....5,142 
H

ROV мазутты жағу кезінде %,3,14.....5,132 
H

ROV  

газ тәріздес күйгенде жанармай - %3,10.....4,92 
H

ROV . Нақты коэффициент 1  

болған кезде жану өнімдеріндегі үшатомдық газдардың пайыздық қатынасы 

шамамен тең қатынаста азаяды. 

Сондықтан, қазандықта артық ауаның артық болғаны  тиімді болады.  

Күкірттен шикі отынды алдын-ала тазарту. Белсенді әдістерге 

байланысты шикі отынды алдын-ала өңдеуді зауыттарда (мысалы, мұнай 

өңдеу зауыттары) да, жылу электр станцияларында да орнатуға болады. 

Мұнай өңдеу зауыттарында мұнайды тазарту кезінде күкірт, әдетте, 

мазутты құрайтын ауыр фракцияларда қалады. Мұнай өнімдерінен күкіртті 

шығару гидротазарту арқылы жүзеге асырылады. Нәтижесінде күкіртсутегі 

H2S aлынады. Мұнай өнімдерін газсыздандыру процесі катализаторлар - 

никель, кобальт және молибден оксидтері арқылы 300 ... 400 С температурада 
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және 10 МПа дейін қысыммен жүреді. Алайда, жанармайдың гидравликалық 

жағылуы жеткілікті тиімділігіне қарамастан, кемшіліктері бар: 

1. Гидротазарту процесінде қымбат катализаторлар уланады, бұл олардың 

жиі ауыстырылуына әкеледі. 

2. Жанармай майын тазалау кезінде сутегі шығыны күрт артады. Мұнай 

өңдеудің жанама өнімі ретінде алынған сутек жеткіліксіз бола бастайды және 

күкірттен мазутты тазарту процесінің құнын өсіретін қосымша сутегі өндірісі 

қажет. 

Жылу электр стансасында жағар алдында отынның күкірт мөлшерін 

азайтуға газдандыру немесе пиролиз арқылы қол жеткізуге болады. 

Сұйық отынды газдандыру процесі 800 ... 1200C температурада және 

оттегінің шектеулі қол жетімділігімен жүзеге асырылады. Бұл негізгі реакция 

теңдеумен сипатталған кезде көміртектің толық емес тотығуымен 

байланысты. 

 
мұндағы

2121 ; nnnmmm   

 

Осы реакция нәтижесінде жанғыш газ пайда болады. Бұл жағдайда 

күкіртсутегі отынның күкіртінен түзіледі, оны қазандық пешіне кірер 

алдында жанғыш газдардан шығаруға болады. 

Мұнай өнеркәсібінің Бүкілодақтық ғылыми-зерттеу институты 

(ВНИИНП) жасаған газификатор бу-оттегі жарылысы арқылы отынды газға 

айналдырады (1кг мазутқа 0,4кг бу және 0,75кг оттегі). 1100...130C 

температурада 90% сутегі мен көміртегі тотығы бар жоғары калориялы газ 

түзіледі. Газ генераторынан шыққан жанғыш газ сумен жуылады, содан кейін 

ол бөлгіште күйдіргіштен тазартылады. 

Жанар-жағар майдың жоғары температуралы пиролизі оны t= 

700...1000C температураға дейін қыздырғанда пайда болады, нәтижесінде 

тотықтырғыш зат жетіспейді, нәтижесінде газдануға ұшырайды (қатты 

фазада) мұнай коксы пайда болады. Алынған жанғыш газ күкірт 

қосылыстарынан және басқа қоспалардан тазартылады. Мұнай коксы 

дегеніміз - 33...34 МДж/кг дейін құндылығы бар жасанды қатты отын және 10 

... 15% ұшпа шығымдылығы бар, оны қазандық пешіне жағар алдында шаң 

дайындау жүйесінен өткізу керек. 

Құрғақ әктас технологиясы қазандықтың пеш камерасында 1000-

10000С температурада әктас шығаруға негізделген, ол осы жағдайда белсенді 

әкке айналады. 500-850° С температура аралығында әкпен күкірт диоксидін 

алу қарқындылығы реагенттің ұнтақталу дәрежесіне байланысты, өйткені 

сорбция процесі негізінен реагенттің газбен жанасу бетімен анықталады, бұл 

өз кезегінде бөлшектердің мөлшеріне байланысты болады. Әрине, әктаспен 

атқылау қазандықтың тиімділігін төмендететін түтін газының бір бөлігін 

қолдану арқылы жүреді. Мысалы, қоңыр көмірді Q = 8,5–9,0 МДж/кг, 4 г/м
3 

SO2 бар жану өнімдерін жағу кезінде, әк газын түтін газдарына аз мөлшерде 
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енгізу қазандықтың тиімділігін 1,1% төмендетеді. Осы технологияны қолдана 

отырып, түтін газдарын газсыздандыру дәрежесі (қазандық қондырғысының 

тиімділігіне айтарлықтай әсер етпестен) 30-35% -ға негізделген. Оны іске 

асыру үшін күрделі салымдар, атап айтқанда, Харанская ЖЭС-нің 200 МВт 

қуаттылығы 5 доллар/кВт-тан аспайды, ал тұтынылған электр энергиясының 

үлесі 0,1-0,2% құрайды. Жабдықты қазандық камерасына орналастыру үшін 

қосымша орын қажет емес. Қолданыстағы отандық технологиялар 

пневматикалық реагентті тасымалдау жүйесінен бас тартуға мүмкіндік 

береді, бұл құбырлардағы тозуды күрт азайтады және тасымалдау үшін 

энергия шығынын 3-4 есе азайтады. 

Қарастырылған әдістің модификацияланған әдісі қазандықтың 

конвекциялық білігіне ұсақ бөлінген әк (әк технологиясы) немесе түтін газ 

каналындағы сода беру болып табылады. 

Егер қазандық дымқыл күл жинағыштармен жабдықталған болса, 

суландырғыштың жалпы деңгейі 60–65% дейін көтерілуі мүмкін, себебі 

ылғал күл коллекторында әк қосындысы SO2 сорбымен суарылады. 

Нәтижесінде целлюлоза кальцийдің жоғары мөлшерімен сипатталады. 

Ылғалды күл коллекторында және ішкі және сыртқы гидравликалық күл 

шығару жүйесінде (ГКШ) шөгінділердің пайда болуын болдырмау үшін, 

ВТИ карбонаттар мен сульфаттар шоғырын қоспағанда, күл үйіндісі мен 

суды тазарту жүйесінің қауіпсіз жұмыс режимін таңдады. 

Құрғақ әктас технологиясын қолдану күлдің балқу температурасының 

өзгеруіне әкелуі мүмкін. Мысалы, күлі 1300° C жұмсартатын нүктесі бар 

көмірді жағу кезінде осы технологияны қолдануға болады. Бірақ 1100–1175 ° 

C температурада жұмсартылатын көмірді қолданған кезде оны қолдану 

қазандықтың қыздыру беттерінің шөгінуіне әкелуі мүмкін. 

Ылғалдандыру үшін ылғал күл коллекторларын қатты отынды жағу 

кезінде қолдануға болады, оның күлінде кальций оксидінің жоғары 

концентрациясы болады. Технология суару суларындағы кальций 

иондарының құрамына кіретін күлді қосымша сілтілеу арқылы жасанды 

түрде көбейтілетініне негізделген(11-сурет). 

Сонымен қатар, ерітілген әк бөлігі Ca бикарбонатына (HCO3) айналады, 

оның ерігіштігі әк ерітіндісінен едәуір көп. Суды шайғаннан кейін ағын 

гидроциклонда конденсацияланған целлюлоза мен тазартылған суға бөлінеді. 

Соңғысы дымқыл күл коллекторында күкірт диоксидінің көбірек түсуін 

қамтамасыз ететін скрубберді (Вентури құбырлары мен тамшысын кетіргіш) 

суаруға жіберіледі. Қоюланған целлюлоза күл үйіндісіне төгіледі. Бұл 

целлюлоза құрамындағы гипс және басқа кальций қосылыстары күл үйіндісін 

тығыздап, ластанған судың табиғи су объектілеріне сүзілуін тоқтатады. 

Ылғалды күлді жинағыштың бұл режимі 35% күкірт диоксиді мен 98% 

шірінді күлін шығаруды қамтамасыз етеді. 
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11Сурет.Вентури скрубері 

 

Өнеркәсіптік сынау ЭГА2-56-12-4-250-44типті электр сүзгісінде 

өткізілді. Түтін газдарының кіретін жерінде электр сүзгісінің камерасына 

алаудың ашылу бұрышы 120-130° болатын 24 пневматикалық қондырғы 

орнатылды. Әк суспензиясының 50%/сағ дейінгі жылдамдығы кезінде 

орташа диаметрі 40-50 мкм тамшылар пайда болды. Кузнецк типіндегі 

көмірді жағу кезінде 500,000 м
3
/сағ беттік газдарды тазартуға арналған 

сынақтар 50-60% күкірт диоксидінің түсу дәрежесін көрсетті. 

 

4.1 Ылғал әдісі 

 

Бұл циклдік емес әдіс Батыс Еуропа мен АҚШ-та кеңінен 

қолданылады, негізінен көмірді күкіртті 0,5-тен 1,5% -ке дейін жағу кезінде. 

Бұл әдіс күкірт диоксидін түтін газдарынан әк ерітіндісінің тамшыларын 

буландыру арқылы сіңіруге негізделген. Күкірт алу тиімділігі 90% -дан 

асады. 

Ылғал әдісінің схемалық диаграммасы 12-суретте көрсетілген. Түтін 

газдары күлді коллектормен тазартады және бір уақытта реактор ретінде 

қызмет ететін кептіргішке түседі. Жаңа және өңделген әк ерітінділерінің ұсақ 

атомдалған қоспасы кептіргішке аралық ыдыстан құйылады. 

Құрғақ реакция өнімдері шаң жинағышқа құйылып, күкірт диоксидінен 

тазартылған газдар мұржаға түседі. 8-түйінде кальций сульфитінің 
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термиялық тотығу арқылы алынған қоспасы соңғы өнім - құрылыс 

материалына өңделеді. 

Түтін газдарын SO2-ден тазартудың дымқыл-құрғақ әдісінің 

артықшылықтары: өнімді құрғақ күйде алу, ағынды сулардың болмауы, 

реактивті қолданудың жоғары деңгейі, жүйенің қалыпты аэродинамикалық 

сүйреуі. Бұл әдістің кемшілігі арзан әктас қоспағанда, сапалы әкті 

қолданудан бас тарту болып табылады. 

 

 
12 Сурет. ЖЭО түтін газдарын күкірт диоксидінен тазартудың сулы-құрғақ 

әдісінің  технологиялық схемасы 

 1 - қалыпты температурасы 130 - 150° C болатын шығатын түтін 

газдары; 2 - күл жинағыш; 3 - кептіргіш (реактор); 4 - аралық сыйымдылық; 5 

- пайдалану немесе кәдеге жарату үшін ұшатын күл; 6 - әк ерітіндісі; 7 - шаң 

жинағыш; 8 - соңғы өнімдегі сульфит пен кальций сульфатының қоспасын 

өңдейтін түйін; 9 - түпкілікті өнім (гипс); 10 - тазартылған түтін газдары. 

 

Айналымдағы инертті массасы бар дымқыл құрғақ технология (13-

сурет) электр сүзгінің алдынан түтін газдарына электр сүзгіге түскен күл мен 

әктің ылғалдандырылған қоспасын енгізуге негізделген. Бұл процесте күл 

инертті материал болып табылады, оның бетіне реактивтің жұқа қабаты 

қолданылады. Ылғалдылығы 8% аспайтын жағдайда мұндай қоспаның жақсы 

ағу қасиеттері бар, бұл қатты реагентті түтінге сенімді тасымалдауға және 

оны газ тазартқанға дейін оны түтін газдарының көлемінде біркелкі таратуға 

мүмкіндік береді. 
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13 Сурет. Ылғалды газсыздандыру технологиясы 

  

Технология келесідей жүзеге асырылады. Бірінші және екінші электр 

өрістерінде жиналған күл араластырғышқа жіберіледі, онда қажетті реагент 

пен су енгізіледі. Бұл қоспаны электр сүзгінің алдындағы газ құбырына 

жібереді. Реагент қолданылатын үлкен күл беті масса алмасу процестерін 

мүмкіндігінше жеделдетуге мүмкіндік береді, ал шаң мен газ ағынының 

тегістеулігі газ түтігінің қабырғаларында шөгінділердің пайда болуын 

болдырмайды. 

Электр сүзгініңжоғары орналасқан циркуляциялық инертті массасын 

оның және қазандықтың шығу түтігінің арасында кеңейтілген тік секция 

болған кезде қолданған жөн. 

Күл айналымын ұйымдастыру тазартылған түтін газдарының шаң 

құрамының жоғарылауына алып келеді және бірінші электр өрісінің 

тиімділігін сақтау үшін арнайы шаралар қабылдауды талап етеді. 

Шетелдік тәжірибе көрсеткендей, орташа күкірт отыны жану өнімдерінен 

жоғары белсенді әк-қылшықтарды қолданғанда 90%-ке дейін күкірт диоксиді 

алынуы мүмкін. 

Бұл технологияның нақты капиталды шығындары шамамен $ 15/кВт-қа 

бағаланады, ал электр энергиясын тұтынудың өсуі 0,4% құрайды. Ылғалды-

құрғақ технологияның жеңілдетілген жағдайында, түтін газдарының 

электрофизикалық қасиеттері жақсарады және электростатикалық 

тұндырғыш тұрақты полиполярлы режимде жұмыс істейді. 

Ылғалды технология күл үйіндісінде сақталған қалдықтардағы кальций 

қосылыстарының концентрациясының жоғарылауына әкеледі. Егер жиналған 

күл, күл үйіндісіне гидравликалық түрде тасымалданатын болса, онда 
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кальцийдің құрамын жоғарылату қоқыс құбырлары мен тазартылған су 

құбырларында шөгінділер пайда болмас үшін күл үйіндісінің жұмыс режимін 

нақтылауды қажет етеді. Мұндай технологияларда күлді тасымалдаудың ең 

қолайлы әдісі - құрғақ жүйелер. 

Түтін газдарынан күкірт диоксидінің сорбциясын ұйымдастыруға 

арналған суландыру технологиясы тиімді күл жинағыштан кейін орнатылған 

арнайы құрылғылардың көмегімен жүзеге асырылады (14-сурет). Қазандық 

қондырғылардың қуаты реттелмейді. Мұндай технологияларда SO2 алу 

деңгейі максималды (99% немесе одан жоғары). Сонымен қатар, кейбір 

ылғалды технологиялар бір аппаратқа түтін газдарының екі немесе үш 

құрамдас бөлігін алуға мүмкіндік береді, бұл жеке процестермен 

салыстырғанда газды тазарту процесінің барлық құнын едәуір төмендетеді. 

Ылғалды тазарту технологиясында түтін газдары суспензиямен немесе 

иондарға ыдырау дәрежесі жоғары реагент ерітінділерімен қарқынды түрде 

жуылады. Газдарды жуған кезде алынған күкірт диоксиді суда ериді, 

сонымен қатар SO3 иондық формасына өтеді, бұл оның реагентпен 

байланысуын тездетеді. Реагенті бар суармалы судың мөлшері әдетте үлкен, 

ал аз мөлшерін түтін газының жылуы арқылы буландыруға болады - 0,5% 

аспайды. Бұл жағдайда түтін газдары өте салқындатылған (су буындағы шық 

нүктесінің температурасына дейін), сондықтан оларды кейінгі газ 

жолдарының, түтін шығаратын қондырғылардың және мұржалардың 

коррозиясын болдырмас үшін қосымша жылыту керек. 
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14 Сурет. Ылғалдан тазарту технологиясының сұлбасы 

  

Әкті әкпен, кесекпен немесе мамықпен алмастыруға болады, ол CaCO3-

пен салыстырғанда жоғары реактивтілікке ие, бұл сіңіргішті суару үшін су 

шығынын және аппаратураның өзін аздап азайтуға мүмкіндік береді. 

Залалсыздандыру процесінің қазіргі заманғы автоматтандырылған 

жүйелері реагентті толығымен қолдануға мүмкіндік береді, бұл оның 

стехиометриялық мөлшерден 5-7% аспайтын мөлшерін құрайды. 

Сорбциялық процесті ұйымдастыру үшін сульфит-сульфат тұздарының 

шөгінділер түзілу тенденциясын ескере отырып, ядродағы ең аз жабдықтары 

бар қуыс аппараттар пайдаланылады, ал бұл аппараттардың ішкі беткі 

қабаттары жарылады. 

Гипсті сату 9–10 жыл ішінде күкірттендіруге кететін күрделі 

салымдарды өтей алады. Гипс сақталған кезде электр энергиясын өндіру 

құны 5-6 тиынға/(кВт/сағ) артады. 

Әктас пен әк суда ерігіштігі төмен болғандықтан, қуыс сіңіргіштерді 

тиімді суландыруды қамтамасыз ету үшін суспензияның жоғары өзіндік құны 

қажет. Бұл сіңіргішті суару үшін жоғары қуатты сорғыларды қолдануға және 

өз қажеттіліктері үшін электр энергиясын тұтынуды 3,5–4,0% -ға арттыруға 

әкеледі. Түтін газдарының реагентпен жанасу процесін ұйымдастырудың 

заманауи әдістері бұл тұтынуды 1,3-1,5 есе төмендетеді. 
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Газсыздандыру қондырғыларының орналасуы жылу электр 

станцияларының бас жоспарында негізгі энергетикалық жабдықтардың 

орналасуымен анықталады. Ылғалды әктас дезульфизациялау аппараттары 

(сіңіргіштер, сорғылар, резервуарлар және т.б.) едәуір үлкен болғандықтан, 

оларды орналастыру қуат блогының (қазандықтың) ұяшығында, мысалы, 

мұржаның артында қосымша орын қажет. Кейбір жағдайларда бұл жабдықты 

түтін шығаратын қондырғылардың үстіне салынған жерге де орналастыруға 

болады. 

Екібастұз көмірінің жану өнімдерін тазартуға арналған сулы әктас 

технологиясын енгізу оның экологиялық таза жылу электр станцияларын 

құруда қолданылатындығын көрсетті.15-суретте, схемада әктас тазалау 

әдісінің бір түрі бейнеленген. 

Түтін газдарыауа жылытқышынан кейін  күлді жинағышқа 1барады. 

Түтін шығаратын қондырғылардың көмегімен күкірт диоксидін тазарту үшін 

скрубберге 3 жіберіледі. Скруббер ұсақ ұнтақталған әктас пен 

бейтараптандыратын өнімдері бар сумен суландырылады. Тазартылған 

газдар бүрку ерітіндісінен 4 босатылады, жылу алмастырғышта 5 қызады 

және мұржадан атмосфераға шығарылады. Қышқылды бейтараптандыру 

үшін скрубберден ағып кететін қышқылданған сұйықтыққа жаңа суспензия 

қосылады. Осыдан кейін кальций сульфитімен қаныққан сұйықтық кальций 

сульфитінің кристалдануын аяқтау үшін 6-резервуарда біраз уақыт 

сақталады, ал 7-сорғы скрубберді суару үшін жіберіледі. Уақыт өте келе 

суару сұйықтығында кальций сульфатының кристалдары мен шыбын 

жиналады. Қатты бөлшектердің концентрациясы сұйық массасының 10-15% 

жеткенде, суспензияның бір бөлігі циклден күл үйіндісіне шығарылады 

немесе сатылатын өнімді алады. Әктас суспензиясын дайындау оны 

қондырғыда ұсақтау және ұнтақтау арқылы жүзеге асырылады. Түтін 

газдарын күкірт оксидтерінен тазартудың барлық сулы түрлері үшін 

пайдаланылған газдардың температурасы 130-дан 50° C-қа дейін төмендейді. 
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15 Сурет. Түтін газдарын күкірт диоксидінен әктас әдісімен тазартудың 

сұлбасы 

 

1 - күл жинағыш; 2 - түтін шығару; 3 - скруббер; 4 - бүріккіш; 5 - жылытқыш; 

6 - контейнерлер; 7 - айналым сорғысы; 8 - әктас суспензияларын дайындауға 

арналған қондырғы; 9 - қоюлатқыш; 10 - қожға арналған сыйымдылық; 11 - 

қожды өңдеуге немесе күлді төгуге арналған орын. 

Түтін газдарын дымқыл әдіспен тазарту кезіндегі күрделі процестердің 

бірі атмосфераға шығарылатын газдардан бүріккіш суландыру ерітіндісін 

тиімді алу болып табылады. Скрубберді суаратын және құрамында көптеген 

аспалы бөлшектері бар суспензия тамшылары уақыт өте келе шөгінділер 

түзеді, аппаратураның гидравликалық тұрақтылығын арттырады және 

мерзімді тазартуды қажет етеді. 

1937 жылы КСРО-да әлемдік тәжірибеде алғаш рет Кашира электр 

станциясында ерітінділер мен MgO суспензиясын қолданып SO2 алу үшін 

скруббер қолданылды. Кейіннен бұл әдіс металлургиялық зауытта енгізілді. 

Эстондық тақтатастар, қайың көмірлері сияқты отынның минералды 

бөлігінде көп мөлшерде CaO болуы емдеу құнын төмендетуі мүмкін, әсіресе 

сұйық қабатта  көмір жануының үдемелі дамуы кезінде. 

Соңғы жылдары Германияда, Жапонияда және басқа елдерде қоспалар, 

мысалы, аз мөлшерде карбон қышқылы реактивтер, әсіресе әк негізіндегі 

қалдықтармен күресу үшін қолданыла бастады. Бұл қоспалар суспензияны 

емес, әктің нақты шешімін алуға мүмкіндік береді. Нәтижесінде скруббердің 

қабырғаларында едәуір қатты шөгінділерден тұратын әк зауыттарының 

жұмысындағы негізгі қиындықты болдырмауға болады. 
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Әк сүтін қолданудың кемшіліктері (CaCO3) кальцийдің салыстырмалы 

түрде төмен дәрежесін (60-70%) қамтиды. Сондықтан кальций карбонаты 

көбінесе кальций оксидімен алмастырылады, бұл да газды күкірт 

диоксидінен тазарту тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Құрама 

Штаттардағы кальций мен күкірт қосылыстарының өзара әрекеттесу өнімдері 

шламға шығарылады, ал Жапонияда олар гипске және басқа жол-құрылыс 

материалдарына өңделеді. 

Теңіз суын пайдалану дымқыл әктас технологиясының жақын аналогы 

болып табылады, өйткені теңіз суында күкірт диоксидін тұрақты сульфаттар 

қалыптастыру үшін байланыстыра алатын сілтілі жер металды иондарының 

көп мөлшері бар. Теңіз суларында тұздың орташа концентрациясы 35 г/кг 

болғанда, натрий иондары шамамен 10,80% құрайды; калий - 0,38%; кальций 

- 0,40%; магний - 1,29%; бикарбонат - 0,14%. Бұл технологияда қосымша 

реагенттер қажет емес. 

Дезульфуризацияның қосымша өнімі - бұл теңіз суларының табиғи 

компоненттері болып табылатын осы элементтердің сульфаттарының 

қоспасы, сондықтан жұмсалған суспензия теңіз аймағын ластамай-ақ тікелей 

теңізге жіберілуі мүмкін. Суспензияны, вакуумды сүзуді жеке және сұйық 

фазаларға бөлуге және ағынды суларды сульфаттар мен хлоридтерден 

қосымша тазартуға шоғырландырудан бас тарту осы залалсыздандыруға 

жұмсалған капиталды 33 - 35% төмендетеді. 

Аммиак-сульфат технологиясы келесімен  қызықты: 

- реагенттің жоғары белсенділігі оны аммиак тұздарының ерітіндісінің 

минималды мөлшерімен және сіңіргіштің минималды мөлшерімен 

стехиометриялық арақатынасқа сәйкес толық пайдалануды қамтамасыз етеді; 

- күкірттендірудің жанама өнімі аммоний сульфаты – жем-шөп ашытқысы 

өндірісінде тыңайтқыш немесе шикізат ретінде пайдалануға болатын құнды 

тауарлық өнім; 

- күкірт диоксидімен бір уақытта азот оксидінің 30% -ы түседі. 

Бұл технология бірнеше жылдар бойы Дорогобуж ЖЭО-дағы үлкен 

тәжірибелік зауытта әзірленді және нәтижесінде стехиометриялық ағынның 

жылдамдығында жақсы газсыздандыру дәрежесін көрсетті (99% -дан астам). 

Санитарлық органдар кристалды аммоний сульфатына сапа сертификатын 

берді, сондықтан технологияны әзірлеу кезінде пайда болған бірнеше мың 

тонна сульфат тез тарату желісі арқылы сатылды. 

Аммоний сульфатын әртүрлі түрде алуға болады: 

- түйіршікті (ең қымбат өнім); кристалды; 

- концентрацияланған ерітінді түрінде. Соңғы түрі тұтынушыға жыл бойы 

тұрақты түрде тиеу үшін тиімді, бұл құрғақ өнімге шешім қабылдау 

қажеттілігін жояды және күрделі салымдарды 25-30% -ға төмендетеді. 

Жабдықтың өлшемдері реагенттің жоғары белсенділігіне байланысты, 

дымқылдандыруға капиталды салымдар береді, олар ылғалды әктас 

технологиясымен салыстырғанда төмен, ал аммоний сульфатын сату оларды 

өтеуге мүмкіндік береді, бұл осы технологияны өте тартымды етеді. 
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Электр станцияны жылына 5000 сағатқа пайдалану кезінде аммоний 

сульфатын 80 доллар/тонна бағасымен сатудан түскен табыс жылына 12,7-

ден 69 миллион долларға дейін болады. Егер аммоний сульфаты 

түйіршіктелген түрінде 120 доллар/тонна бағасына сатылса, кірісі жылына 

24,3 және 112 миллион долларды құрайды. 

Бұл негізінен жоғары күкіртті көмірді жағатын энергетикалық 

қондырғыларда аммиак-сульфат технологиясын қолдануға болатындығын 

көрсетеді. 

Сульфат-магний технологиясында табиғи реагент қолданылады - 

MgCO3 магнезиті, сонымен қатар MgO оксиді және Mg(OH)2 гидроксиді 

сияқты магний қосылыстары. Пайдаланған кезде магний сульфаты түзіледі, 

ол целлюлоза және целлюлоза, қағаз және тоқыма өндірісі үшін шикізат 

болып табылады. 

Суда магний қосылыстарының ерігіштігі төмен болғандықтан, бұл 

дезульфатизация технологиялық ерекшеліктері бойынша ылғал әктасқа 

жақын. Бірақ бірқатар технологиялық ерекшеліктер (сіңіргіштің ішкі беттерін 

өңдеудің болмауы және т.б.) оған салынатын капиталды айтарлықтай 

азайтады. 

Сульфат-магний технологиясын ең алдымен табиғи реагенттің 

қайнарына жақын орналасқан жылу электр станцияларында қолданған жөн. 

Магний сульфатын сатудан түскен табыс мемлекеттік электр станциясының 

қуатын тұрақты пайдалану арқылы бірнеше жылдар ішінде күкірттендіруге 

жұмсалған капиталды қалпына келтіруі мүмкін. 

Сульфат-магнийді дезульфурациялауды төменгі қуаттылықтағы электр 

станцияларында да қолдануға болады, мысалы жылу электр станцияларында 

(өнімділігі 170 және 230 т/сағ қазандықтар); (өнімділігі 170 т/сағ 

қазандықтар); Оңтүстік Орал ГРЭС-те (қуаты 230 т/сағ қазандықтар), онда 

жергілікті Челябідегі күкірт мөлшері 0,93-1,17% болатын қоңыр көмір 

жағылады; Ливия мемлекеттік электр станциясында (қуаттылығы 500 т/сағ 

қазандықтар), онда олар құрамында күкірт мөлшері 3,4% -ке дейінгі күкірт 

диатомды көмірді жағады. 

Зерттеулер көрсеткендей, қазандықтардың агрегаттық қуаты 

төмендегенде, капиталды салымдарды өтеудің ақылға қонымды мерзімі 

сақталады. 

Ылғалдандыру технологиясын бағалау қуыс сіңіргіштерді қолдануға 

негізделген. Тазаланған түтін газының сұйық реагентпен байланысын 

ұйымдастырудың заманауи әдістері реагенттің сіңіргішін суару үшін 

реагенттің мөлшері мен нақты шығынын едәуір төмендетеді. Ал бұл 

залалсыздандыруға жұмсалатын капиталды тағы 20-25% төмендетеді. 

Кейбір отандық ЖЭО мазуттарды үнемі немесе жыл мезгілімен жағып 

отырады, олардың жану өнімдері күкірттің бастапқы құрамына және 

қазандықтың жылу шығуына байланысты күкірт диоксидінен 30-80% 

тазартылуы керек. Жанармай майын үнемі жағып отырғанда, 

дезульфурацияның ылғалды технологиялары қолданылады: әктас, аммиак, 
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магнезит. Оларды қолданудың маңызды шарты - бұл газдарды терең бөлу, 

өйткені мазуттың күлінде құрамында күкірттендіру процесіне теріс әсер 

ететін күйе мен ванадий пентоксиді бар. Қазандықтың жұмыс науқанының 

20-30% -ына дейін мазутты маусымдық жағу кезінде қазандықты табиғи 

газдан мазутқа ауыстырған кезде қарапайым іске қосуға және өшіруге 

болатын арзан технологиялар ұсынылады. Мұнайды тазартуға арналған 

жабдық газ-майлы жылу электр станцияларының қысылған жағдайында 

орналастырылуы керек. 

Ылғал газсыздандырудан кейінгі бензин газдарының температурасы 

дымқыл термометрдің температурасына тең, сондықтан олар кейінгі газ 

жолының (мұржаны қоса) коррозиясының алдын алу үшін қыздырылады. Ол 

үшін ыстық ауаны, арнайы газ-газды және бу газды жылу 

алмастырғыштарды және басқа құрылғыларды қолданады. Тазартылған 

газдарды атмосфераға тастауды бу турбиналы конденсаторлардың 

айналымдағы суына салқындатқыш мұнаралар арқылы ұйымдастырудан бас 

тартуға болады, бұған шетелдегі бірқатар ірі энергетикалық қондырғылар 

сияқты. 

Жылу электр станциялары мен қазандықтардың нақты жағдайлары 

үшін газсыздандыру технологиясын таңдау мүмкін нұсқаларды техникалық 

және экономикалық салыстыруға негізделген, ал оларды салыстырудың 

негізгі критерийі ретінде 1 тонна күкірт диоксидін ұстау құны алынады. 

Түтін газын газсыздандыру энергияны өндірудің дәстүрлі технологиясын 

өзгертпейді және сатылымы электр станциясының экономикалық 

көрсеткіштерін жақсартатын құнды тауарлық өнімдерге (гипс, аммоний 

сульфаты және магний, аммоний сульфаты мен нитрат қоспасы) әкелуі 

мүмкін. 

Жоғарыда аталған барлық әдістер жылу электр станцияларының түтін 

газдарын тек күкірт диоксидінен тазартуға мүмкіндік береді. Түтін 

газдарында 90-95% -ға азот оксидтері бар болсақ, олар аз мөлшерде осы 

агрегаттарға түседі. Себебі, азот оксидінің реактивтілігі күкірт диоксидінің 

реактивтілігіне қарағанда магнитудасы үш ретті төмен. 

 

4.2 Озон әдісі 

 

Озон-аммиак технологиясы күкірт диоксиді мен азот оксидтерін 

озонмен жоғары оксидтерге дейін тотықтыруға, оларды суда ерітіп, күкірт 

және азот қышқылдарының қоспасын түзуге және осы қоспаны аммиак 

сумен бейтараптандыруға негізделген. Аммоний сульфаты мен аммоний 

нитратының қоспасы (NH4)2SO4 қарағанда тиімді тыңайтқыш болып 

табылады. 

Сонымен қатар көмірдің жану өнімдерінен шыққан газ компоненттері 

ұшқын күлдің бір бөлігін ұстайды, ол осылайша ұзақ уақыт сұйық 

реактивпен байланыста болды. Нәтижесінде күлдің кейбір микроэлементтері 

суару ерітіндісіне бөлінеді (ұқсас процесс аммиак-сульфат технологиясында 
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жүреді), бұл аралас тыңайтқыштардың өткізгіштігін жақсартады. 

Ауылшаруашылық мамандары өткізген сынақтар дәстүрлі өнеркәсіптік 

қоспалардан микроэлементтерге қарағанда айқын артықшылығы барын 

көрсетті. 

Бу сыйымдылығы 420 т/с қазандықта күкірттің мөлшері 0,199% 

төмендеген көмірді жағу кезінде күкірт диоксидінің 87% жинауға арналған 

озон-аммиакты күкіртсутектендіруге шамамен капитал салымы 45 дол/кВт 

құрайды. 

Озон-аммиак технологиясына ұқсас процесс, SO2-ден SO3-ке дейінгі 

төмен температуралы тотығу (LoTOx), сонымен қатар, озонды түтіндік 

газдарға енгізуге және қалыптасқан жоғары азот пен күкірт оксидтерін 

арнайы сіңіргіште бейтараптандыруға негізделген. Қазіргі уақытта АҚШ-та 

әзірленуде. Қышқыл компоненттерді бейтараптандырғыш ретінде озон-

аммиак технологиясында аммиак қолданылады, бұл тиімді сульфат-нитратты 

аммоний тыңайтқыштарын алуға мүмкіндік береді. Газ тазарту азот 

оксидтерінен 98,7%, күкірт диоксидімен 99,1% және сынап буларының 

тотығуынан 87,3% болады деп күтілуде. Бұл технологиядағы капиталды 

салымдар 57 доллар/кВт-қа бағаланады, бұл дымқыл әктас 

дезульфизациясының және азот оксидінің аммиакпен селективті 

каталитикалық төмендетілуінің үйлесімінен шамамен үш есе төмен. 

Озон әдісі озонға төменгі азот оксидін және ішінара күкіртті 

тотықтыруға мүмкіндік береді, содан кейін аммиакты байланыстырады (16-

сурет). 

Сіңіргіш құрылғы ретінде үш сатылы Вентури коагуляторы мен тамшы 

ұстағыштан тұратын аппарат қолданылды. Газдар коагуляторға түседі, онда 

суару сұйықтығы мен озон бір уақытта екі каналды шығарылатын 

саңылаулар арқылы беріледі. Тамшыұстағышта екі фазалы ағын бөлінеді: 

тазартылған түтін газдары мұржаға, ал суару сұйығы айналым жүйесіне 

жіберіледі. Содан кейін вентури коагуляторын суару үшін ерітінді қайтадан 

газ сорғыларымен айналымға жіберіледі. Азот тотығу нәтижесінде төменгі 

азот оксидтері NO және NO2 жоғарырақ, негізінен N2O5-ке айналады. Күкірт 

диоксиді SO3-ке дейін тотығады. Сумен байланысқан кезде күкірт және азот 

қышқылының қоспасы түзіледі. Бұл қоспаны цистернаға аммиак суын енгізу 

арқылы залалсыздандырады. Қышқылды бейтараптандыру нәтижесінде 

алынған нитриттер мен сульфаттар кейіннен тыңайтқыштар ретінде 

пайдалану үшін циклден шығарылады - NH4NO3 аммоний нитраты мен 

аммоний сульфаты (NH4)2SO4. Сонымен қатар, бұл тыңайтқыштар 

өсімдіктердің өсуін ынталандыратын күлден (мыс, марганец, бор, фосфор 

және т.б.) қоректік заттармен байытылған. 

Озон әдісінің негізгі кемшіліктері: энергетикалық қондырғының 

қуаттылығының 6–10% деңгейіне жететін және күкірт және азот 

қышқылдарының қоспасының коррозияға қабілеттілігі озон өндірісінің 

жоғары энергия сыйымдылығы. 
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16 Сурет. SO2 және NOx түтін газдарын озон әдісі бойынша өңдейтін 

пилоттық-өнеркәсіптік қондырғының сызбалық сұлбасы 

 

1 - газ тазарту қондырғысына түтін газдарын жеткізу; 2 - үш сатылы вентури 

коагуляторы; 3 - саптамалар; 4 - тамшыұстағыш; 5 - тазартылған түтін 

газдарын шығару; 6 - айналым сыйымдылығы; 7 - сорғы; 8 - сіңіру ерітіндісін 

беру; 9 - ауаны тазарту қондырғысы; 10 - ауаны кептіру; 11 - озонатор; 12 - 

озонмен қамтамасыз ету; 13 - сорғы; 14 - дайын өнім ыдысы 

 

ЖЭО түтін газдарын күкірт диоксидінен тазартудың әртүрлі маңызды 

химиялық әдістерін қарастыруды қорытындылай келе, циклдік емес тазарту 
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әдістеріне салынған инвестициялар шамамен 10-15%, циклдік әдістерде - 

энергия блогы құнының 30-40% құрайды. 

Отын құрамындағы күкірттің мөлшері 3,5–4% -дан жоғары болған 

кезде циклдік әдістер үнемді болады. Басқа жағдайларда дымқыл әктас 

немесе дымқыл құрғақ әктас әдісін қолдану экономикалық тұрғыдан мүмкін. 

Күкірт қышқылының шығарындыларын күкіртсутекті отынмен азайту 

кейде SOx-тен шығатын түтін газдарын тазартудан оңай. Бұл тәсілдің 

қосымша артықшылығы - қазандық қондырғылардың тиімділігі мен 

сенімділігін арттыру, жылу электр станцияларының жұмыс жағдайынан 

тәуелсіздігі. 

Күкіртті көмірден шығару. Көмір құрамындағы күкірт пиритпен (пирит 

күкірт FeS2), органикалық қосылыстар мен сульфаттармен байланысады. 

Соңғылары күкірт оксидтерінің шығарылуына қатысты проблема 

туғызбайды, өйткені жоғары температурада да сульфаттар ішінара 

ыдырайды. 

Пирит күкіртін көмірден физикалық әдістермен, ал органикалық 

күкіртті термиялық немесе химиялық әдістермен алуға болады. 

Физикалық әдістер көмірді бөлшектің мөлшеріне алдын-ала 

ұнтақтаумен байланысты, өйткені енгізілген пириттің негізгі бөлігі көмір 

құрылымынан шығады. Пириттердің тығыздығы 4,85-5,10 г/см және көмірдің 

тығыздығынан 2,5-3,0 есе жоғары. Содан кейін көмір мен пириттер 

тығыздығы мен бетінің қасиеттерінің айырмашылығына негізделген 

әдістермен бөлінеді. Ол үшін ауырлықты бөлу қолданылады (Кашир ЖЭС-

індегі тәжірибелік қондырғы Мәскеу маңындағы көмірден 75% FeS2 

шығарады), көбік флотациясы (пириттің 48-65%) және магниттік бөлу. 

Органикалық күкірт молекулалық деңгейде көміртегі мен көміртегі 

сутегімен химиялық байланысқандықтан, егер бұл байланыстар химиялық 

реакциялар нәтижесінде бұзылса, оны алып тастауға болады. Сондықтан 

көмірден органикалық күкіртті шығару химиялық әдістермен жүзеге 

асырылады, оның барысында пирит күкірті де алынады. 

Химиялық әдістерде ұсақталған көмір сілтілердің сулы ерітінділерінде 

(Ca (OH)2, NaOH, KOH) жоғары температурада (350–450° C) қолданылатын 

еріткіштермен әрекеттеседі. Көмірді химиялық газсыздандырудың бір 

мысалы TWR (АҚШ) жасаған Gravimelt әдісі болып табылады, ол жалпы 

күкірттің құрамын 90% төмендетуге ғана емес, сонымен қатар отын күлінің 

құрамын 95% -ға төмендетуге мүмкіндік береді. Балқытылған каустикалық 

NaOH содасы реагент ретінде қолданылатын Гравимелт процесінің 

жеңілдетілген сызбасы 17-суретте көрсетілген.  

Жер асты қышқыл көмір айналмалы пешке жіберіледі, онда ол балқытылған 

каустикалық содамен 1-2 сағат бойы келесі реакцияға сәйкес 1-2 сағат бойы 

әрекеттеседі: 

2NaOH + S →Na2S + О + Н2O  
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Пештен кейін көмір қарсы ағынды жуу және сүзу жүйесіне жіберіледі, оның 

құрамына вакуумдық сүзгілер мен центрифугалардың айналмалы 

барабандары кіреді. Бұл жүйеде көмір қалдық каустиктен және көптеген 

минералдардан жуылады. Күлдің едәуір төмендеуіне байланысты алынған 

соңғы көмір жоғары калориялы болады. 

Су жуу жүйесінен кейін күкірт, кремний, темір және алюминий оксидтері 

және басқалары бар концентрацияланған каустикалық ерітінді суды жуу 

жүйесінен кейін регенераторға жіберіледі, онда минералды заттар алдымен 

каустикалық ерітіндіден 80°C температурада тұндырылады. натрий 

сульфидтері. Соңғыларыцентрифугадакаустиктенбөлінеді. 

 

 
 

17 Сурет. Көмірді химиялық залалсыздандыру схемасы (Гравимельт процесі) 

  

Бұдан әрі натрий сульфидінің ерітіндісі, минералды компоненттерден 

сумен жуып, реакция арқылы каустикті қалпына келтіру үшін әкпен өңделеді 

 

CaO + Na2S + H20 → CaS + 2NaOH  
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Ерітіндіден алынған кальций сульфидінің CaS центрифугаға бөлініп, 

ауада арнайы пеште кальцийленеді, нәтижесінде гипс алынады, ол оңай 

пайдаланылады. 

Регенератор буландырғышқа жіберілгеннен кейін каустикалық ерітінді, 

ол қайтадан сусыз каустикке конденсацияланып, балқу температурасына 

дейін қызады да пештің кіреберісіне оралады. Өз кезегінде 

буландырғыштағы конденсат кері ағып кетудің бірінші сатысына қайта 

жіберіледі. 

Жанармайдың минералды компонентінің негізгі бөлігі жану кезінде 

түтін газдары шығаратын ұшқын гүлдерге түседі. Үйдегі көмірдің күл 

мөлшері әр түрлі болады (10–55%). Тиісінше, түтіндік газдардағы шаң 

мөлшері де өзгереді, бұл күлдің жоғары көмірі үшін 60-70 г/м
3
 құрайды  

Қатты отын күлінің химиялық құрамы әр түрлі. Әдетте күл кремний, 

алюминий, титан, калий, натрий, темір, кальций және магний оксидтерінен 

тұрады. Күлдегі кальций бос оксид түрінде, сонымен қатар силикаттар, 

сульфаттар және басқа қосылыстардың құрамында болуы мүмкін. Қатты 

отын күліндегі кальций оксидінің құрамына байланысты оның улылығы 

өзгереді. 

Қатты отын күлінің химиялық құрамы әр түрлі. Әдетте күл кремний, 

алюминий, титан, калий, натрий, темір, кальций және магний оксидтерінен 

тұрады. Күлдегі кальций бос оксид түрінде, сонымен қатар силикаттар, 

сульфаттар және басқа қосылыстардың құрамында болуы мүмкін. Қатты 

отын күліндегі кальций оксидінің құрамына байланысты оның улылығы 

өзгереді. 

Күлдің физика-химиялық қасиеттері (тығыздығы, дисперсиялық 

құрамы, химиялық құрамы, электр кедергісі, адгезия, абразия) газ тазартқыш 

құрылғылардың тиімділігін анықтайды. Мысалы, күл құрамындағы кальций 

оксиді көп болған кезде, күлді цементтеу салдарынан ылғалды күл 

жинағыштардың жұмысы мүмкін болмайды. Инерциялық күл жинаушылар 

үшін күлдің бірігу қасиеті өте маңызды. 

Қатты отын күлінің шығарылуымен қоршаған ортаны ластау ауқымы 

айтарлықтай. Сонымен, қуаттылығы 2400 МВт болатын орташа отын 

мөлшері A
г
= 17–20% болатын электр станциясы үшін мұржалар арқылы күл 

жинақтаушының массалық шығарылуы шамамен 700 г/с (2,5 т/сағ) құрайды. 

Диффузия процесінде атмосфераның төменгі және жоғарғы қабаттарына 

тарайтын газ компоненттерінен айырмашылығы, олардың қабат қабатындағы 

концентрациясы едәуір төмендейді, күл бөлшектері негізінен жерде 

орналасады. 

Өлшемі 2–5 мкм-ден асатын қатты бөлшектер жоғарғы тыныс 

жолдарында бөлінеді, сондықтан олар аса қауіпті емес. Алайда, кейде бұл 

бөлшектер кішкентай заттарға қарағанда едәуір жойқын әсерге ие болады. 

Көзге тиген жағдайда үлкен бөлшектер қатты тітіркенуді және тіпті күйіп 

қалуды тудыруы мүмкін. Кішкентай бөлшектер тыныс алу жолдарына еніп, 
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лимфа түйіндеріне жиналып, өкпеде шаң жинауға әкелуі мүмкін. Жер беті 

ауасы мен жер бетінің тыныс алу жолына зиянды бөлшектермен 

ластануының жалпы жағымсыз әсерінен басқа, жанармайдың күлінде 

мышьяк, қорғасын, сынап және т.б. жоғары улылығы бар металл 

қоспаларының төмен дозалары бар. 

Жылу электр станциялары ауа бассейнінің жай-күйіне айтарлықтай 

әсер етеді. 18-суретте ЖЭС-тің зиянды заттардың шығарылуының негізгі 

көздері атмосфераның орналасқан жеріне әсер етеді. 

 
18 Сурет.  Жылу электр станцияларының атмосферамен әсер ету сызбасы 

 

Жану өнімдеріндегі күл мен күйдірілмеген отынның мөлшері отынның 

түрі мен сипаттамасына, жану әдісіне және пештің дизайнына байланысты. 

Жанармай күлінің және күйдірілмеген бөлшектердің бір бөлігі бу 

генераторының пештеріне және газ түтіктеріне құйылады. Отынды қабатты 

жағуға арналған пештері бар бу генераторларында жану өнімдерімен бірге 

отын күлінің 10-15% -ы шығарылады. Сұйық көмірді жағу және сұйық 

қождарды шығару кезінде жану өнімдерімен күлді шығару 30–40% құрайды, 

ал құрғақ шлакты шығаратын пештерде ол 75–85% құрайды. Түтін 

газдарындағы күлдің үлес салмағы, мысалы, бу генераторы күл мен құрғақ 

қождарды шығару кезінде 20 г/м
3
 дейін, ал қоңыр көмірді пайдалану кезінде - 

40 г/м
3
 дейін, бұл санитарлық режимде белгіленген газдардағы қатты 

бөлшектердің шоғырлану мөлшерінен едәуір асады. нормалары. Бу 

шығаратын қондырғыларда жану өнімдерін қатты бөлшектерден тазарту 

үшін келесі құрылғылар қолданылады: 
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1. Газ ағынының айналмалы құйынды қозғалысы кезінде инерция әсерінен 

кірістер бөлшектері газдардан бөлінетін механикалық инерциялық күл 

жинағыштары 

2. циклондардың әр түрлі конструкциялары, оның ішінде су жуылған 

қабырғалары мен торлары бар. 

3. Газ тазарту газ ортасын ионизациялауға және зарядталған тұндыру 

бөлшектерін электродтарға тартуға негізделген газды тазартатын 

электрсүзгілері. 

4. Циклон және электрсүзгілері сияқты әр түрлі конструкциялардың дәйекті 

түрдегі күл жинайтындарынан тұратын аралас күл жинағыштар. 

Күл жинағыштардың негізгі сипаттамаларынна газдардың тазалық 

коэффициенттері (шаңды кетіру коэффициенттері), жалпы және бөлшек 

болып табылады: 

 

вх

ул

оч
G

G
       және 

ф

вх

ф

улф

оч
G

G
 , 

 

мұндағы ф

улG , ф

вхG - сіңірілген тартқыш бөлшектердің жалпы массасы, 

оның берілген бөлігінің массасы, күл коллекторына кіретін тартқыш 

бөлшектердің жалпы массасы және тиісінше осы фракцияның массасы. 

Шаңды кетіру коэффициенттері абляцияның сипаттамаларына және бу 

генераторының жұмыс режиміне байланысты. 

Күл жинағыштардың маңызды көрсеткіштері - бұл күл коллекторының 

аэродинамикалық тұрақтылығынан туындаған тартуға қосымша энергия 

шығыны, газды дымқыл күл жинағыштармен тазарту үшін судың нақты 

шығыны және күл жинағыштың құны. 

Инерциялық циклон күлін жинағыштар. Инерциялық күл жинағыштар 

әр түрлі конструкцияларда қолданылады. 19-суретте қарапайым циклонның 

сызбасы көрсетілген. Шаңды газ ағыны циклонға жанама түрде беріледі, газ 

циклонның ортасында орналасқан құбыр арқылы шығарылады. 
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19 Сурет.  Циклонның әрекеттік схемасы 

 

1 - циклон денесі; 2 - кіріс құбыры; 3 - қақпақ; 4 - шығыс құбыры; 5 - 

корпустың конустық бөлігі. 

 

Центрден тепкіш күш әсерінен қатты бөлшектер циклонның 

қабырғаларына лақтырылып, жылдамдығын жоғалтады және құлдырауға 

түседі. Циклондағы шаңнан тазарту тиімділігі перифериялық газ 

жылдамдығының жоғарылауымен, бөлшектердің массасының m өсуімен 

және циклонның радиусының төмендеуімен артады. 

 

ЦГЦ rmР /2  

 

Қарапайым циклондарда оның көлденең қимасына байланысты газдың 

жылдамдығы шамамен 3,5 м/с, кірісінде - 20-25 м/с, ал шығысында - 12-15 

м/с болады деп болжанады. Циклонның аэродинамикалық кедергісі, Па, 

 

2
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ГГ
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мұндағы x –кедергінің  жалпы коэффициенті, х = 10-12; рг - газдардың 

тығыздығы, кг/м
3
. 

Қарапайым циклондар отынның қабатты жануы үшін аз қуатты бу 

генераторларында қолданылады. МЕСТ–қа сәйкес, диаметрі 200-ден 3000 

мм-ге дейінгі циклон шкаласы орнатылды. НИИОГАЗ цилиндрлік 

циклондары диаметрі 2000 мм-ге дейін қолданылады. 

 

4.3 Батарея циклондары 

 

Батарея циклондары құрғақ механикалық күл жинайтын құрылғыларға 

жатады, газдарды тазарту циклон элементтеріндегі газ ағынының айналуы 

нәтижесінде пайда болатын қатты бөлшектерге инерция күштерінің әсерінен 

болады. 

Дизайнды пайдалану жағдайында аккумулятор циклондары ешқандай 

күтуді қажет етпейтін күл жинағыштарда өте сенімді. Батарея 

циклондарының жаңа, неғұрлым жетілдірілген конструкциялары олардың 

қолданылу аясын біршама кеңейтеді, бұндай тазартуға қол жеткізу үшін 

бұрынырақ болған жағдайда тазартудың қажетті дәрежесін қамтамасыз етеді. 

Батарея циклондарын қолдануға қарсы құрал - шаңның күшті адгезиясы, бұл 

олардың бітелуіне әкеледі. Сондықтан оларды өте жабысқақ шаң үшін 

пайдалануға ұсынылмайды. 

Инерциялық күл жинағышының тиімділігін арттыру, сонымен қатар 

оның көлемін азайту үшін параллель қосылған көптеген диаметрлі циклон 

элементтерінен тұратын аккумуляторлық циклондар қолданылады. Батарея 

циклонының орналасуы 20-суретте көрсетілген, және аккумуляторлық 

циклон элементтерінің қолданылатын құрылымдары –21-суретте келтірілген. 

Батарея циклонына кіретін газдардағы шаңның ең көп мөлшері элементтің 

диаметріне және дизайнына байланысты. Элементтің диаметрі 250 мм, бұл 

«бұрандалы» саптамамен 100 г/м
3
 және «розетка» түрінде саптамамен 75 г/м

3
 

құрайды. Элементтің диаметрі 150 мм, сәйкесінше 50 және 35 г/м
3
. 

Циклондағы газдың температурасы 450° C-тан аспайды. 
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20 Сурет. Батарея циклонының схемасы 

 

1 - кіріс құбыр; 2 - тарату камерасы; 3 - циклон элементтері; 4 - сору 

құбырлары; 5 - бағыттаушы құрылғылар; 6 - шаңды кетіретін тесіктер; 7 - 

жинақталған бункер; 8 - тазартылған газ камерасы; 9 - тірек торлар; 10 - тірек 

белбеуі. 
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21Сурет. Батарея циклонының элементтерінің құрылымы 

 

Батарея циклонында бу генераторының жұмысында және шаңнан 

бөлінген шаңның екінші рет түсуі кезінде шаң жинау тиімділігі газ 

жылдамдығы есептелгеннен ауытқу кезінде айтарлықтай төмендейді. Батарея 

циклонындағы қысымның жоғалуы, жалпы қабылданған газ жылдамдығы 

3,5–4,75 м/с және номиналды жүктеме 500–700 Па құрайды. Газ 

генераторларындағы газдарды қабатты пештермен тазалағанда, hоч = 80-90%, 

ал көмір жағылған кезде hоч = 65-70%. 
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Батарея циклондары қуаттылығы 320 т/сағ дейінгі бу шығаратын 

қондырғыларда қолданылады. Өнеркәсіп батареялардың циклондарын 

шығарады, олар бір, екі, төрт және алты бөлімнен тұрады, элементтер саны 

25-тен 792 бірлікке дейін. Циклон элементтерінің санын шамамен формула 

бойынша анықтауға болады. 

 

р

p

d

V
n Г





2

91,0  

 

мұндағы V - газдардың көлемі, м/с; d - элементтің диаметрі; x - 

бұрандалы бағыттаушы аппаратпен d=250 мм элемент үшін жалпы кедергі 

коэффициенті x = 85; р - циклон элементінің кедергісі, Па; рr - газдың 

тығыздығы, кг/м
3
. 

 

4.4 Ылғал циклон күл жинағыштар 

 

Шаң жинау коэффициентін жоғарылату үшін циклонның қабырғалары 

мен газ ағысы сумен суланатын «дымқыл» циклондық күл жинағыштары 

қолданылады. 

22-суретте центрифугациялық скруббер-күл жинағышыныңсызбасы 

көрсетілген, оның қабырғалары сумен суарылады. Мұндай күл 

жинағыштардың диаметрі 600–1700 мм және сыйымдылығы 1,1–11 м
3
/с. 

Қабырғаларды суару үшін су шығыны 0,2-0,9 кг/с құрайды; ыдысты жуу 

үшін - 0,85 кг/с. Күл жинағыштарындағы қысымның төмендеуі 650-800 Па 

құрайды. 

 

 
22 Сурет. Орталықтан тепкіш ЦС - ВТИ скруббері 
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1 - корпус; 2 - кіріс құбыры; 3 - суару саптамалары; 4- шайғыштар; 5 - күл 

жуу аппараты 

 

23-суретте, ылғалды шоқты MП-ВТИкүл жинағышының  схемасы 

көрсетілген, онда күлді жинағышқа газ кіретін жерде суармалы торы бар. Күл 

жинағыштар диаметрі 2300-ден 3300 мм-ге дейін, сыйымдылығы 18-ден 38,2 

м
3
/с-қа дейін қолданылады. Судың шығыны 2,9–4,1 кг/с құрайды. Қысымның 

төмендеуі 650-800 Па. Жетілдірілген күл жинағыштарда түтік парағының 

орнына күл бөлшектерін коагуляциялау үшін Вентури құбырлары 

қолданылады. Ылғалды күлді жинағышта тазарту дәрежесі hоч= 92% 

құрайды. Ылғалды күлді жинағыштарды күкірттің мөлшері 1 МДж/кг-ға 

0,3% -дан аз, ал күлде 12% -дан аз бос сілтілік мөлшерде қолдануға болады. 

Суару үшін берілетін судың қаттылығы 15 мЕк/кг-нан аспауы керек. Ылғал 

күл жинағыштардың басты артықшылығы - шаңның екінші рет түсуін жою, 

бұл олардың тиімділігін арттырады. Ылғалды күлді жинағыштар 

аккумулятор циклондарына қарағанда қиынырақ және сенімді емес, 

сондықтан оларды қолдану отын құрамындағы күкірттің максималды 

мөлшері мен күлдің сілтілігімен шектеледі. Сонымен қатар, мұндай күл 

жинағыштарды пайдалану барысында, ластанған суды тазарту қажет. 
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23 Сурет. Ылғалды МП-ВТИ күл жинағышы 

 

1 - тұрғын үй; 2 - кіріс құбыры; 3 - суару саптамалары; 4- тарату сақинасы; 5 - 

шайғыштар; 6 –жолақты тор; 7 - жолақты тордың суару саптамалары  
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4.5 Электр сүзгілері 

 

Электрсүзгілердегазды тазарту екі электрод арасындағы корона 

разрядына байланысты 60 кВ жоғары кернеулі импульсті электр тогы теріс 

белгісімен қамтамасыз етіледі, электсүзгісіненөтетін газ ағыны электр өрісі 

күштерінің әсерінен коронадан кететін теріс иондармен толтырылады. Бұл 

жағдайда газдағы бөлшектер адсорбцияланады және шөгінді электродтарына 

өткізіледі. Шөгінделгенэлектродтарында жиналатын қоршау мерзімімен 

арнайы құрылғылардың көмегімен бункерлерге түсіп, одан шығарылады. 

Корона электродтары металл шыбықтар, лента-ине түрінде немесе шпагат 

секциясының өзектері түрінде жасалады. Шөгінді электродтары құбырлардан 

немесе плиталардан жасалады. Газдың көлденең және тік ағыны бар 

электрофильтрлер қолданылады. Бу шығаратын қондырғылар үшін негізінен 

пластиналық электродтары бар көлденең электрсүзгілері қолданылады. 

Кезектесіп орналастырылған электродтардың санына байланысты бір, екі 

және төрт өрісті электрсүзгілер бөлінеді. 

Көлденең екі өрісті электр сүзгісінің жобалық сызбасы 24-суретте  

көрсетілген. 

Электр сүзгі газдарының оңтайлы жылдамдығы 1,5-1,7 м/с құрайды. 

Электр сүзгінің аэродинамикалық кедергісі 200–300 Па құрайды. Газды 

тазарту үшін энергия шығыны 100 м
3
 газға 0,1-0,15 кВт сағ құрайды. Электр 

сүзгінің алдындағы газының температурасы 200° С аспауы керек. Электр 

сүзгідегі газды тазарту дәрежесі газдың жылдамдығына, электродтардың 

ұзындығына және олардың арасындағы қашықтыққа, сондай-ақ шаңның 

сипаттамаларына байланысты. 

Электр сүзгілердің конструкциялары бөлшектердің мөлшері 10 мкм-

ден асатын шаңның көп бөлігін алады; тазалау коэффициенті һоч= 96-97% 

тең. 
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24 Сурет.  Көлденең пластина екі өрісті электр сүзгісі 

 

1 - газ тарату торы; 2 - корона электродтары; 3 - шөгінді электродтары; 4 - 

корона электродтарын шайқау механизмі; 5 - шөгінді электродтарының 

шайқау механизмі. 
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4.6 Мата сүзгілері 

 

Қазіргі уақытта электр сүзгілері шаң жинау үшін басқа салаларда 

бұрын қолданылған мата сүзгілерін қолданады. Фильтрация жұқа жіптерден 

жасалған икемді мата арқылы жүзеге асырылады (жіп диаметрі шамамен 100-

300 мкм). Матаның цилиндр пішіні бар, сондықтан сүзгілерді қапшық 

сүзгілері деп атайды. Маталық сүзгілерді пайдаланып сіз өте жоғары 

дәрежеге қол жеткізе аласыз - 99% -дан астам. Алайда оларды пайдалану 

бірқатар қиындықтармен және күрделі шығындармен байланысты. Матадан 

өтетін газдың шығыны өте төмен болуы керек - 0,01-0,02 м/с, гидравликалық 

кедергісі жоғары, 0,5-1,5 кПа деңгейінде. Жұмыстағы ең үлкен қиындық - 

матаға жиналған күлді шығару. Оны алып тастау үшін матаны қарама-қарсы 

бағытта механикалық шайқау немесе ауамен үрлеу қолданылады және бұл 

кезде тазаланатын бөлік газ ағынынан тиісті қақпалармен ажыратылуы керек. 

Бу қазандарының артындағы мата сүзгілері түтін газдарының 

температурасында жұмысына төтеп бере алатын материалдан жасалған 

болуы керек. Атап айтқанда, талшықты маталар (300°C дейін) немесе 

оксалин (250°C дейін) пайдаланылды. Матаның мерзім ұзақтығы әдетте 1-3 

жыл. 

 

       4.7 Аралас күл жинағыштар 
 

Аралас күлді жинағыш бірінші тазалау кезеңі ретінде аккумулятор 

циклонынан және бір қондырғыға біріктірілген көлденең немесе тік жолдары 

бар электр сүзгілерінен тұрады. Аккумулятор циклонында үлкен тұндыру 

бөлшектері ұсталады, бұл электр сүзгінің жұмысын жақсартады. Аралас 

күлді жинағыштардағы тазарту коэффициенті 98% құрайды. 

Жылу электр станцияларының негізгі және қосалқы жабдықтары - 

турбина, қазандық, сорғылар, тегістеу құрылғылары және т.б. - бұл, әдетте, 

шу көзі. Негізгі ғимарат ішінде орналасқан бұл жабдық тек жылу электр 

станцияларының қызметкерлеріне ғана әсер етеді, және мұндай жабдықтың 

шуымен күрес тиісті жұмыс орындарындағы еңбекті қорғау мәселелерімен 

байланысты. Дегенмен, жылу электр станциясының сыртында орналасқан 

аймаққа әсер етуі мүмкін шу көзі бар. Бұл проблема электр станцияларының 

шеберханаларына қарағанда шудың рұқсат етілетін нормалары анағұрлым 

қатаң қабылданған ірі қалалардың тұрғын аудандарында орналасқан жылу 

электр станциялары үшін ерекше маңызды. 

Дыбыс түзу түрде таралатындықтан, көздің жер үстіндегі биіктігі 

ерекше мәнге ие. Дыбыс көзі неғұрлым жоғары болса, соғұрлым ол ЖЭО 

айналасына әсер етуі мүмкін. Мұнараның салқындатылған беті, 

трансформаторлар, газ тарату құрылғылары салыстырмалы түрде төмен 

орналасқан; олардың әсері олардың жақын орналасқан ғимараттармен 

шектеледі. 
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Осы құрылғылардың шуылының зиянды әсерін азайту үшін көзге 

жақын дыбыс қорғайтын қабырға орнату жеткілікті. Биіктіктегі көздердің 

шуымен күрделену қиынырақ. 25, а - суретте, негізгі ғимараттың төбесіндегі 

қауіпсіздік клапандарынан шығатын бу шығатын саңылауларға орнатылған 

дыбыстық өшіргіш көрсетілген. 

 
а)                                                                             б) 

 

25 Сурет. Дыбыс күшейткіштері: а) - шығатын клапандардың біріктірілген бу 

желісіндегі тыныштандырғыш: b) - осьтік түтін шығарғыш желдеткішінің 

артындағы пластиналы  күшейткіштер 

 

1 - шығатын бу желісі; 2 - бөлгіш; 3 – дросселді торлар; 4 - кеңейту 

камералары; 

 

Металл цилиндр тәрізді мұржалары үщін трактағы дыбыстық қуаттың 

сіңуі аз болады (10-15 дБ), нәтижесінде осьтік шығарғыштары бар мұндай 

мұржалардың шығысындағы дыбыстық қуат қолайсыз жоғары болуы мүмкін. 

Бұл жағдайда шығатын желдеткіш пен мұржалар арасындағы түтіктерге 

жалпақ салқындатқышты орнату қажет, оның сызбасы25, б-суретте 

көрсетілген. Дыбыс сіңіргіш материалы бар тақталар орналастырылған 

арналарда қозғалатын газ түтіктері олардың дыбыстық қуатын қажетті 

деңгейге дейін төмендетеді. 

Дыбыстық қуаттың жоғары мәні газ турбиналық қондырғыларда пайда 

болады, олар күн сайын электр жүктемесінің шыңдарын төмендететін 

қондырғылар ретінде кеңінен тарала бастайды. Газ турбинасына кіре берісте 

140 дБ жоғары дыбыстық қысым ауа компрессорларын орнатудан пайда 

болады, демек, дыбыс қабылдағыштар ауа қабылдайтын жерге орнатылады. 

 

 

4.8 Батарея эмульгаторы 

 

Ауа бассейнінің тазалығына қойылатын талаптардың жоғарылауына 

және атмосферадағы зиянды заттардың шекті рұқсат етілген 

концентрациясының (ШРК) нормаларына сәйкес келуіне байланысты, түтін 
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газын тазартудың жоғары дәрежесі қажет. Энергетиканың экологиялық 

мәселелерімен айналысатын ғылыми және жобалық ұйымдар үшін алдағы 

кезеңдегі негізгі міндет - энергетикалық қондырғылардан атмосфераға 

ластаушы шығарындыларды азайту бойынша жобаларды әзірлеу. 

Жылу электр станциялары мен жылу энергетикалық жүйелерінің 

блоктарының қуаттылығының, жылу энергиясын тұтынудың нақты және 

жалпы деңгейінің жоғарылауымен Қазақстан ауа мен су бассейндеріне 

ластаушы шығарындыларды шектеу, сондай-ақ олардың табиғи тарату 

қуатын толығымен пайдалану міндетін алды. 

Қолданыстағы стандарттарға сәйкес, жаңа энергоблоктар үшін 

тазартылған газдардағы күл концентрациясы 50...150 мг/м
3 
(н.о.) аралығында 

болуы керек, бұл күл жинаудың тиімділігі 99,6.99.9% сәйкес келеді. ТМД 

елдерінде негізінен қолданылатын Вентури  скрубері 99,2% -дан аспайтын 

қарқынды суаруды қамтамасыз етеді (бұл суды 3-4 есе арттырады). 

Шаң жинау практикасында келесі жабдықтар қолданылады: 

1. Құрғақ күл жинағыштар: гравитациялық, инерциалды, центрифугалық - 

оларда күл жинау коэффициенті 70-95% құрайды, және аппаратураның 

бітелуіне байланысты жоғары адгезиясы бар аспалы қатты заттарды түсіру 

мүмкін емес. 

2. Әр түрлі типтегі электр сүзгіері - ресурстарды өңдеуден кейін 

сенімділіктің күрт төмендеуі, электр өрістерінің белгілі бір мөлшері 

өшірілгенде, тазарту дәрежесі 90-93% дейін төмендейді (кем дегенде 99,0% 

жобалау кезінде). Күлдің электрофизикалық қасиеттері зауыттың жұмысына 

үлкен әсер етеді, қайта құру мен модернизациялаудың қымбаттығы, 

жұмыстарды бақылауды күшейту қажеттілігі, кейбір түйіндердің сенімсіз 

жұмыс істеуі жөндеу арасындағы уақытты қысқартады және жөндеу 

жұмыстарын өздерін қымбат етеді. 

3. Ылғалды күлді жинағыштар: Вентури скрубберлері, көбік машиналары, 

саптама скрубберлері, ротоклондар, жүзетін саптаманың скрубберлері. Күлді 

тазарту дәрежесін арттыру үшін скрубберлерде қарқынды суару режимі 

қолданылады, бұл су шығынын 3-4 есе, күлді тазарту дәрежесі 99,2% -дан 

аспайды. Суды тұтынудың жоғарылауы аппараттардан кейін газдардың 

төмен температурасын тудырады және оларды жылытуды қажет етеді. 

Суармалы суды кәдеге жарату үлкен проблема болып табылады, оның 

құрамындағы кальций оксиді күлінің құрамы айтарлықтай (жабдық пен 

құбырларды цементтеуді тудырады). 

Эмульгаторлар сияқты күл жинағыштарды қолдануғы орны ерекше 

назар аудартады. 

Батарея эмульгаторларын жылу электр станцияларында газды тазарту 

схемаларына орнату жұмыстары Орал, Сібір және Қазақстандағы бірқатар 

электр станцияларында 80-жылдардың соңында басталды. Алғашқы 

эмульгаторлар (бірнеше буынды «Южмаш» батареялы эмульгаторлары) 

бірнеше қателіктер жіберген және пластиктен жасалған, жұмыс кезінде өте 

сенімсіз болып шықты және барлық жерде дерлік бөлшектелген. Келесі 
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қадам сақиналы эмульгаторларды енгізу болды; Күл жинаудың жоғары 

тиімділігін көрсете отырып, бұл эмульгаторлар салыстырмалы түрде тез 

бұзылады (1-3 жыл) (эрозия-коррозия тозуы). 

«Южмаш» НПО бірінші буынды батареялық пластикалық эмульгаторы 

құрамында шыны талшықтан, композициялық материалдардан жасалған 

параллельді қондырылған саптамалар бар, олар сәйкесінше ластанған және 

тазартылған газдарды шығарумен және шығарумен бірдей. Құбырлардың 

төменгі бөлігінде пышақ құйыншақтары орналастырылған, олардың үстінде 

сақиналық диаграмма түрінде эмульсия бастамашылары орналасқан. Сумен 

жабдықтау жүйесіне диаметрі 4-8 мм тесіктері бар перфорацияланған 

құбырлар түріндегі қысым таратушы және суаратын коллектор кіреді. 

Құрылғы құрылымның сынғыштығымен, өндірудің күрделілігімен, толып 

кететін тесіктердің бітелуімен, тазарту жылдамдығымен, құрылғыдан кейінгі 

газдардың төмен температурасымен ерекшеленеді (жылыту қажет). 

Кочетков дизайнындағы «КОЧ» сақиналы эмульгаторлары газды 

тоқтатылған бөлшектерден тазартудың жоғары тиімділігі мен жұмыс 

сенімділігін қамтамасыз етеді. Алайда абразивті күлді алып жүрген 

скапуладағы шаңды газдың жоғары жылдамдығы (24 м/с) тез титанның 

тозуын және эмульгатордың гидравликалық кедергісін жоғарылатады, бұл 

қолданыстағы түтін шығарғышты қайта құру кезінде ауыстыруды қажет 

етеді. 

Тазартудың жоғары дәрежесімен жоғарыда аталған эмульгаторлар 

тәжірибенің талаптарына сәйкес келмеді және эмульгатордың жаңа, 

жетілдірілген дизайнын жасауға әкелді. 

Ю.А. Панариннің екінші буындағы дизайндағы батареялық 

эмульгатордың жұмыс принципі барлық эмульгаторлармен бірдей [5]. 

Екінші буынды батарея эмульгаторында (26-сурет) бірінші буындағы 

батарея эмульгаторы мен сақиналы эмульгатордың кемшіліктері жойылады: 

Саңылаулар параллелепипед түрінде жасалады, оны шығару цилиндрлік 

саптамадан гөрі қарапайым (бланкке илектеу немесе орау арқылы жасалады). 

Саңылаудың модификацияланған пішініне сәйкес төрт бұрышты пышақты 

бұрағыштың үшбұрышты бұрышы түріндегі жаңа нұсқасы ұсынылады. Бұл 

жағдайда параллелепипедтің тиісті беттеріне жақтары бекітіліп, 

үшбұрыштардың негіздері (обтуза бұрышына қарама-қарсы орналасқан 

жақтар) параллелепипедтің осінде жатқан бір нүктеде байланыста болады. 

Осьті пышақпен айналдырылатын эмульгаторлы саптаманың дизайны 

салыстырмалы түрде күрделі цилиндрлік саптаманың өндірісін 

болдырмастан дизайнды жеңілдетуге мүмкіндік береді, сонымен қатар 

цилиндрмен интерфейсінде пышаққа эллипс пішінін беретін күрделі станок 

жабдықтарын қолданбай қарапайым пішінді пышақтарды пайдалану арқылы. 
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26 Сурет  Екінші буынды батарея эмульгаторы 

 

Эмульсияны бастаушылар (бұрылғыштар) титаннан жасалған (27-

сурет), ал айналмалы  тамшыжинақтаушылар - титаннан немесе химиялық 

абразияға төзімді материалдан, мысалы, фаолиттен жасалған. 

Тамшыны жинақтаушыладың жаңа дизайны (өздігінен жууға арналған 

сұйықтық тамшысын жинағыш) әзірленді, нәтижесінде тамшы 

жинақтаушыда күлдің түсуі және бүріккіш саптаманың пайда болуы алынып 

тасталды (28-сурет). Суару жүйесі суару цистернасынан және суару 

тесіктерінің диаметрі 4...8-ден 15...25 мм-ге дейін өсетін құбырлардан 

тұрады. Жоғарыда айтылғандар құбырда олардың бітеліп қалуы мен күлдің 

кетуіне жол берілмейді. 
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                 27 Сурет                              28 Сурет 

 

- саптаманың өнімділігін арттыру арқылы элементтердің (саптамалардың) 

санын, материал шығынын, кассеталардың өлшемдері мен құнын төмендету 

- титан мен коррозияға төзімді материалдарды пайдалану нәтижесінде 

коррозиялық және эрозиялық орталарда үздіксіз сенімді жұмыс.Сонымен 

бірге титанның тозуы 10-12 есе азаяды және сәйкесінше қызмет мерзімі 

жарылыс эмульгаторымен салыстырғанда абразивті күлі бар скапула 

құрамындағы түтін газдарының жылдамдығын 24 м/с-тен 12 м/с-қа дейін 

төмендетуге байланысты жоғарылайды. 

- құрылғының құны құрылыстың тиімділігіне байланысты азайтылды. 

- қолданыстағы түтін шығарғыштарды қайта құру немесе ауыстыру қажет 

емес, өз қажеттіліктері үшін энергия үнемдеуге қол жеткізіледі. Шығару 

желдеткішінің алдында газды жылыту әдетте талап етілмейді. 

Шаңды және газды ұстайтын құрылғыларды пайдалану тәжірибесі 

көрсеткендей, Шығыс Қазақстан облысындағы жылу электр станциялары мен 

қазандықтардың перспективті құрылғылары екінші буынның батарея 

эмульгаторлары болып табылады, олардың жұмыс принципі төменде 

сипатталған. 

Тангенциалды кіріс арқылы шаңды түтінді газдар айналмалы түрде 

эмульгатордың бастамашысы астындағы скруббердің түбіне енеді, онда олар 

жасушалардың пышақтарында қарқынды түрде бұралған. Айналмалы газ 

ағыны эмульгатордың жоғарғы жағына бағытталған. Суару суы әр ұяшыққа 

диаметрі 15...25 мм болатын тарататын шүмектер арқылы беріледі. Су 

scapular аппаратынан шығатын айналмалы газ ағынымен әрекеттескен кезде, 

көбік айналатын қабат пайда болады, ол пышақтардың үстіне жиналады. 

Қабаттың айналуы оның турбулизациясына ықпал етеді, интеракциональды 

байланыс бетін жоғарылатады. Центрден тепкіш күштердің әсерінен 

айналатын көбік қабатындағы қысымның жоғарылауы көбіктің кішкентай 

көпіршіктерінің болуын тудырады, бұл фазалардың жанасу бетін және жылу 

мен масса алмасу процесінің қарқынын едәуір арттырады, бұл сонымен бірге 

газ-сұйықтың қарама-қарсы қозғалысына ықпал етеді. 

Стационарлы режимге жеткенде, газ тәрізді контрагент пайда болады 

және тартылған күл бар пульпа ауырлық күші әсерінен скраббердің конустық 

түбіне, гидравликалық тығыздағыш арқылы күл үйіндісіне шығарылады. 
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Эмульсия қабатын жуғаннан кейін, түтін газдары бұралағыштың 

үстіндегі көлемде айналады, түзеткіш арқылы өтеді, онда газ ағыны бойлық 

бағытта жүреді. Эмульсия қабатының жоғарғы шекарасында көпіршіктердің 

құлауы нәтижесінде пайда болатын және одан кететін целлюлоза тамшылары 

скраббер қабырғасында центрифугалды күштермен экспандердің жоғарғы 

бөлігіне бөлінеді. Айналмалы көбік қабатындағы сұйық пен газ арасындағы 

жылу мен масса алмасудың жоғары деңгейіне байланысты күл бөлшектері 

мен күкірт оксиді жоғары тиімділікке ие болады. Шаң мен тамшылардан 

тазартылған газдар скрубберден шығатын түтінге шығарылады 

Екінші буын батареялары эмульгаторларының артықшылығы: 

- екінші буын эмульгаторлары күлді өңдеу деңгейіне 99% -дан астам қол 

жеткізе алады, бұл басқа қолданыстағы күлді жинаушыларға қарағанда 1-

1,5% жоғары. Бұл атмосфераға шығарылатын бөлшектер мен күкірт диоксиді 

шығарындыларын 2-3 есе азайтуға мүмкіндік береді. Аппараттың 

аэродинамикалық кедергісі шамамен 120 мм су. Өнер және тазартылатын 

газдың бір текше метріне 0,2^0,22 л/м
3
. Суару үшін күл үйіндісінен 

тазартылған су пайдаланылады. 

- ішкі компоненттерге арналған титан қорытпаларын қолданудың сенімділігі. 

- оңай орнату (қолданыстағы корпустарда блоктармен құрастыру). 

- күкірт оксидтерін басу арнайы реагенттер енгізбестен көмірдің күкірті мен 

судың сілтілігіне байланысты 5 ... 15% құрайды. 

- осы кезден бастап қолданудың қарапайымдылығы дәл баптауды және 

реттеуді қажет ететін арнайы сорғылар, саптамалар немесе саптамалар қажет 

емес. 

- тамшы жинаұтаушының дизайны шашыраған шуды жояды. 

- екінші буынның батареялық эмульгаторларының жұмыс уақыты қазандық 

агрегатының жұмыс кезеңіне сәйкес келеді, яғни. қазандықтың тиімділігін 

төмендету қарастырылмаған. 

- күл тазарту дәрежесінің 99,7% -дан астам ұлғаюы қалған саңылаулардағы 

газ жылдамдығының артуына себеп болатын саңылаулардың бір бөлігін қосу 

нәтижесінде мүмкін болады. Бұл аэродинамикалық кедергінің көлемінің 

жоғарылауына әкеледі, бірақ әдетте бұл үшін жиналған қор жеткілікті. 

 

4.9 Көмір электрстанцияларындағы күкірт диоксидының 

шығындыларын азайту  

 

Түтін газдарында күкірт отынын жағу кезінде барлық күкірт SO2 

күкірт ангидридіне, ал күкірт ангидридіне тек 1% тотықтырылады. Ауада 

күкірт оксидтерінің адам денсаулығына және қоршаған ортаға жағымсыз 

әсер ету мәселесі ұзақ уақыт ұлттық шекарадан өтті және әлемнің 

индустриалды дамыған елдерінде үнемі назарда тұр. Атмосфералық су 

буымен күкірт оксидтерін гидратациялау кезінде пайда болған 

тропосфералық аэрозоль планетаның жылу балансына және, демек, 

жаһандық климатқа айтарлықтай әсер ете алатындығы анықталды. Ластану 
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көздерінен алыс қашықтықта атмосферада тасымалданатын күкірт 

оксидтерінің шығарындылары үлкен қызығушылық тудырады. Ерекше 

күтімнің тақырыбы «қышқыл жаңбыр» болды [4, 9]. 

«Астана Энергия» АҚ шығарылымның маңыздылығын жақсы түсінеді 

және кәсіпорындардың табиғи ортаға теріс әсерін азайта отырып, осы 

бағыттағы жұмыстарды әдейі жүргізеді. 

Жылу электр станцияларында электр энергиясын өндіруді ұлғайту 

және оның тиімділігін арттыру бағдарламасын Киото хаттамасына сәйкес 

шығарындылардың азаюының бірінші кезеңі туралы есеп беруді және 

халықаралық стандарттарға сәйкес қалдықтарды басқару саласындағы 

халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыруды күтіп тұрған кездегі 

экологиялық проблемалардан бөлек қарастыруға болмайды.  

Экологиялық нормалардың күшеюі өнеркәсіптік кәсіпорындардың 

тазарту құрылыстарына, соның ішінде қатты отынды жағатын жылу электр 

станцияларының күл жинау жүйелеріне қойылатын талаптарды арттырды. 

Әлемдегі ең үлкен экологиялық проблемалардың бірін - жылу электр 

станцияларының көмірмен жұмыс істейтін қазандықтарынан және әр түрлі 

өндірістердің технологиялық пештерінен шыққан күлді және шаңды 

шығаруды азайтуды «ылғалды» күлді (шаңды) жинаудың түбегейлі жаңа 

жүйесінде жоғары тиімділікпен шешуге болады- бұл II буын эмульгаторлары. 

Бұл эмульгаторлардың жұмыс істеу принципі барлық эмульгаторлармен 

бірдей (яғни, бірінші буынды және айналмалы) - жоғары тиімді жылу мен 

массалар пышақтарға құйылған түтін газдарының өсіп келе жатқан ағындары 

мен құйынды эмульсия қабатын қалыптастырумен қамтамасыз етілетін қарсы 

сұйықтық, түтін газдары тиімді тазартылады (фазалық инверсия режимі). 

Екінші буын эмульгаторларының түбегейлі жаңа дизайны бірінші 

буынның екі эмульгаторларына қатысты сенімділікті анықтайды 

(элементтердің бітеліп қалмауы, бұзылмайтын дизайн, шашыратқыштың 

толық болмауы); сақиналы эмульгаторлар (титан тозуының қысқаруы, 

сәйкесінше қызмет ету мерзімін ұлғайту) пышақ аппараттарындағы абразивті 

түтін газдарының жылдамдығын екі есе төмендетуге байланысты (сақиналы 

эмульгатордағы 24 м/с орнына 12 м/с). Алайда бұл аппарат скруббермен 

салыстырғанда күкірт оксидінің түсу дәрежесін арттырмайды. 

Оқу құралында БКЗ-420-140 энергетикалық қазандықтардың ағынды 

сілтілі тазартылған суын және тұзды құрамы жоғары ағынды суларды екінші 

буынды аккумулятор эмульгаторларындағы су тазарту қондырғысының 

бейтараптандырғыш резервуарларынан күкірт оксидтерінен тазарту 

дәрежесін жоғарылату мүмкіндігі қарастырылады. Қазіргі уақытта ағынды 

сулар күлді шығару жүйесіне тікелей жеткізіледі. 

№ 1-6 - БКЗ-420-140 станциясының қазандарынан түтін газдарын 

тазарту схемасының жұмыс режимдерін зерттеу жүргізілді [10]. 
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7 кесте. ЖЭО-2 БКЗ-420-140 № 1-6 станциясында қазандықтардағы 

түтін газдарындағы күкірт оксидінің концентрациясы аккумулятор 

эмульгаторына дейін және одан кейін орта есеппен, мг/нм
3
. 

  Қазандық агрегаттар № 1 2  3   4  5  6  
 

 
Эмульгаторға дейінгі 

концентрация 1419,0 1450,0  1287,0  1835,0  1652,0  1496,0  
 

 

Эмульгатордан кейінгі 

концентрация  

1260,0 1152,0 

 

1120,0 

 

1504,0 

 

1303,0 

 

1357,0 
 

 

        
 

                 
 

  

8 кесте. Орта есеппен әр қазандық үшін тазартылған судың көлемі, құрамы, 

қаттылығы, рН және сілтілігі. 
 

 

 

Ст.№ к/а 
Жүктеме,  

% н/п 
 

С, мг-экв/дм 
  Қ, мкг-      Тазарту,  

Орташа 

рН  
 

 т/ч   3  экв/дм
3   т/сут    

 

 №1 350  0,9  141,1/131,7   0,5    75,6  9,81  
 

 №2 340  0,6  167,5/141,7   0,5    48,96  9,86  
 

 №3 330  1,0  202,6/135   0,5    79,2  9,86  
 

 №5 340  1,0  226,2/198,3   0,5    81,6  10,0  
 

 

Үздіксіз тазарту қазандықтың шығуының 0,5 - 1% құрайды. 

Батарея эмульгаторларына берілген күл үйіндісінен тазартылған судың 

сапасы: сілтілігіСо = 0,7 мг-экв/дм
3
; қаттылығы Қo = 32,0 мг-экв/дм

3
; 

хлоридтер Cl = 980,0 мг/дм
3
; сульфаттар SO4

2-
= 683,0 мг/дм

3
; құрғақ қалдық = 

4600,0 мг/дм
3
. 

Бейтараптандыру цистерналарының орташа тәуліктік балансы 3 

кестеде келтірілген: 

- регенеративті (сілтілі + қышқыл) су + жуу (тазартылған су) - күніне 301,2 

тонна; 

- Жуу суы - тәулігіне 202,4 тонна; 

- Босанғаннан кейінгі су - тәулігіне 70,86 тонна. 
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9 кесте. Батарея эмульгаторларының бүріккіш резервуарларының 

қалдықтарын талдау 

Ст.№ 

Тазартылған суды қоспай 

суаруға арналған 

тазартылған судың 

мөлшері, м3 / сағ 
рН Көлем 

Тазарту 

суының рН-ы 

2 қадамнан 

кейін, 

орташа 
 

№1 127,1 7,1 3,15 11,5-12 
 

№2 116,95 7,1 2,04 11,5-12 
 

№3 192,8 7,1 3,3 11,5-12 
 

№4 124,23 7,1 3,1 11,5-12 
 

№5 139,9 7,1 3,4 11,5-12 
 

№6 129,7 7,1 3,2 11,5-12 
 

Барлығы 830,68  18,19  
 

 

Бейтараптандыратын резервуарлардан шыққан ағынды сулардың 

жалпы көлемі: тәулігіне 574,46 тонна немесе сағатына 23,94 тонна. 

Сақтау цистернасының орташа жүктемесі: 23.94 + 18.19 = 42.13 

тонна/сағ, сақтау ыдысының максималды жүктемесі: 23.94 + 6 * 4.5 = 50.94 

тонна/сағ. 

Атмосфераға шығарылатын SO2 (M SO2) бойынша SO2 және SO3 күкірт 

оксидтерінің есептік мөлшері келесідей анықталады: 

 

    сгSBM SOSO

P

SO /,1102,0 ///

222
 

 

 

мұндағы  S
P
- жұмыс массасына жанармай құрамындағы күкірт 

мөлшері,%;
/

2SO -қазандықта ұшқын күлімен байланған күкірт оксидтерінің 

үлесі;
//

2SO -күлді коллекторға түсетін күкірт оксидтерінің үлес салмағы және 

қатты бөлшектердің түсуі;B-қаттыотыншығыныг/с. 

Қазандықтағы ұшқын күлімен байланысқан күкірт оксидінің үлесі 

отынның күл құрамына және ұшқын күліндегі бос сілтілік құрамына 

байланысты. Жанармайдың әр түрлі түрлерін жағудың 
/

2SO шамасы 10- 

кестеде келтірілген. [8] 

 

10 кесте. Қазандыққа түсетін күкірт оксидтерінің үлес салмағы 

Жанармай /

2SO  

Екібастұз көмірі 0,02 

Канск-Ачинский бассейнінің Березов көмірі, 

қожды қатты шығаратын пештерге арналған 

0,5 

Бвсқа көмірлер 0,1 

Мазут 0,02 

Газ 0,0 
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Құрғақ күлді коллекторға түсетін күкірт оксидінің //

2SO үлесі суланған 

судың сілтілігіне байланысты нөлге тең болады: қалпына келтіруге дейін, 

орташа - 0,12, қайта құрудан кейін - орташа - 0,48. 

 

Қайта құру алдында 

 

    сгM SO /52,1812,0102,0154,02002602,0
2

  

 

Қайта құрудан кейін 

 

    сгM SO /22,11048,0102,0154,02002602,0
2

  

 

Қайта құрудан кейін күкірт оксиді концентрациясының 76,3 г/с немесе 

1,7 есе төмендеуі күтілуде. Қазіргі уақытта «Астана-Энергия» АҚ 2-ЖЭО-да 

газды тазарту сызбасын қайта құру үшін жобалық-сметалық құжаттама 

жасалды. 

 

4.10 Түтін газдарын қатты және улы элементтерден дымқылды 

тазарту әдісі 

 

Бұл әдіс түтін газдарын қатты, сұйық және улы газ тәрізді 

элементтерден дымқыл тазарту технологиясына қатысты және оны жылу 

энергиясында, металлургияда, өндірістік қазандықтарда қолдануға болады. 

Қазіргі уақытта түтін газдарын дымқыл тазартудың екі бағыты белгілі: 

вентури түтіктерін скрубберлермен және эмульгаторлар көмегімен. Белгілі 

техникалық шешімдердің жалпы жетіспеушілігі - түтін газдарын көп 

компонентті тазарту үшін технологиялық процестің негізгі параметрлерін 

біріктіретін сызба жоқтығы, атап айтқанда механикалық қоспалар, күкірт 

оксиді, азот, көміртегі оксиді. 

Осы өнертабыстың техникалық сипатына жақын бұл газ тәріздес 

шығарындылардан улы заттарды жинау әдісі болып табылады (РФ патенті № 

200875, 02.28.1994 ж.). Күлмен өңдеудің жоғары деңгейінде прототиптің 

бірнеше кемшіліктері бар: газды күкірт, азот, көміртек оксидтерінен тазарту 

мүмкіндігі жоқ; арнайы шайырлармен сіңдірілген базальт жіптерінен 

эмульгативті түтіктер-саптамаларды шығару қиындығы; тұрақты жууды 

қажет ететін саптамалық құбырлардың тұнбасы. 

Жұмыстың мақсаты - қауіпсіздікті және пайдалану сенімділігін сақтай 

отырып, түтін газдарын күлден, күкірт оксидтерінен, азоттан, көміртектен 

дымқыл тазарту. 

Бұл мақсатқа түтін газдарын қатты және уытты элементтерден дымқыл 

тазарту әдісі арқылы қол жеткізіледі, онда шығарылған түтін газдарының 
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шығыны әр түтікте орналасқан түтін бұрылыстары бар құбырлардың кассета 

жиынтығы түрінде шығарылатын эмульгатор арқылы және құбырдың 

қабырғасына су беру жүйесімен, Өнертабысқа сәйкес, эмульгаторлар 

тазартқыш қатарда, біреуі күлді тазарту үшін, біреуі күкірт оксидін, азотты 

және көміртегі диоксидін сіңіруге арналған, онда эмульгаторлар жиынтық 

түрінде жасалады. судың нақты шығыны 0,25-0,50 л/м3 болғанда 8-10 м/с 

диапазонында газдың шығыс жылдамдығы бойынша ұзындығы мен диаметрі 

10-15 қатынасы бар тозуға төзімді титан қорытпаларының ашық құбырлары.  

29-суретте әмбебап эмульгаторды (ЕМУ) қолдана отырып, түтін 

газдарын тазартудың ұсынылған әдісін іске асырудың сызбасы көрсетілген, 

оның принципі айналмалы және суармалы газ ағынында масса алмасу 

технологиясына негізделген. 

 
 

29 Сурет. ЭМУ негізінде өнеркәсіптік пайдаланылған газдарды көп 

компонентті тазарту схемасы 

 

Соңғы он жыл ішінде жылу электр станцияларында және мемлекеттік 

орталық электр станцияларында түтік эмульгаторларын пайдалану 

тәжірибесі күлді тазартуда өз уәделерін көрсетті (99,6% дейін), онда 

композитті шыны талшықтар мен керамикалық материалдардан жасалған 

құбырлар, сондай-ақ ВТ1-0 титан қорытпасы қолданылған дәнекерленген 

құбырлар пайдаланылды. Мысалы, Донецк облысындағы Мироновская ЖЭС, 

Серовская ЖЭС, Нижне-Туринская ЖЭС, Екатеринбург облысындағы 

Верхнетагиль ЖЭС, Қарағанды ЖЭО-3, Алматы ЖЭО-1. 

Қазандықтар үшін отын - Донецк, Челябинск, Қарағанды, Кузнецк 

көмірлері, күкірт мөлшері 3,5% дейін. 

Эмульгаторлардың коммерциялық жұмысы бірқатар кемшіліктерді 

анықтады: құбырлы элементтердің үлкен тозуы, дәнекерленген титан 

құбырлары жағдайында олардың температура мен дірілге байланысты 

бұзылуы; композиттік және керамикалық материалдардан жасалған құбырлар 

үшін - күл тұнбасы. Осы техникалық кемшіліктерді шешу үшін 

эмульгаторларда титанның тозуға төзімді маркаларынан жасалған жіксіз 
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құбырларды пайдалану ұсынылады. Титанның белгілі бір маркасын таңдау 

оның беріктігімен, тозуға төзімділігімен және сонымен бірге жоғары 

пластикалық қасиеттерімен анықталады. Эмульгаторда түтін ағымы мен 

температура өрісінің жылдамдық режимінің біркелкі болмауынан құбырлар 

циклдік жүктемелерге ұшырайды. Титан қорытпаларының кең спектрі 

отандық өнеркәсіпте дамыған. Мысалы, титан қорытпалары - ВТ1-00, ВТ1-0, 

ПТ1M химиялық және медициналық салалардың қажеттіліктері үшін 

қолданылады, авиацияда - OT4, ВТ5, ВТ6, ВT8, кеме жасау саласында - 

ПT1M, ПT7M, ПT3В, ВT3-1, ВT14, аэроғарышта - ВT9, ВT20, ВT22. Барлық 

осы қорытпалар беріктікте де, пайдалану сенімділігінде де өзіндік 

сипаттамаларға ие. Қорытпалардың бірінші тобының созылу күші 5520 МПа-

дан аз, бірақ жоғары икемділік - салыстырмалы созылу кемінде 25% тең. 

Қорытпалардың соңғы тобының беріктігі 1100 МПа-дан асады, бірақ төмен 

икемділік 10% -дан аспайды. Сонымен бірге, ол балқыту кезінде едәуір 

қымбат болып кедеді. 

Құбырларды келесі қорытпалы эмульгаторларда қолдану өте орынды 

(ПT7M, ВT6, ПT3В), мұнда олардың беріктігі 730 МПа-дан, икемділігі 15% -

дан төмен емес. Бұл қорытпалардың барлық түрлері 2,5-6,5% алюминиймен 

қорытылған, бұл қорытпалардың беріктігін арттырып қана қоймай, сонымен 

қатар бетінің қаттылығын да береді. 

Эмульгаторларда дәл титан құбырларын қолдану қажеттілігі 

материалдың қасиеттеріне негізделген көптеген себептермен түсіндіріледі: 

агрессивті ортаға коррозияға төзімділік, тозуға төзімділік, төмен ауырлық 

күші. Бұл біздің процессіміз үшін өте маңызды - титан құбырларының 

бетінде күл қалмайды, сәйкесінше құбырлардың бітеліп қалуы мүмкін. 

Эмульгаторларда дәл титан құбырларын қолдану қажеттілігі 

материалдың қасиеттеріне негізделген көптеген себептермен түсіндіріледі: 

агрессивті ортаға коррозияға төзімділік, тозуға төзімділік, төмен ауырлық 

күші. Бұл біздің процессіміз үшін өте маңызды - титан құбырларының 

бетінде күл қалмайды, сәйкесінше құбырлардың бітеліп қалуы мүмкін. 

Эмульгаторда қарастырылатын процестің көп факторлы сипатын 

ескере отырып: түтін газының өткізгіштік қабілеттілігі, газ шығыны, оның 

температурасы, ішкі диаметрі мен құбырдың биіктігі, гидравликалық кедергі, 

суару сұйықтығының шығыны, тазарту тиімділігі және т.б., оның ішінде 

конструкторлық және технологиялық ерекшеліктері, мұнда Технологиялық 

процестің үш негізгі параметрлері таңдалды: 1,5-2,0 мм бекітілген құбырдың 

қабырғалары бар 10-15 тігіссіз титан құбырының ұзындығы мен сыртқы 

диаметрінің қатынасы; газ шығыны 8-10 м/с, судың нақты шығыны 0,25-0,50 

л /м
3
. 

Эмульгатордағы құбырдың ұзындығы мен диаметрі эмульгатордың 

өткізгіштік қабілеттілігін есептеу, минималды шашыратумен тұрақты 

режимнің шекарасын анықтау, сонымен қатар құрылымның металл шығыны 

мен экономикалық орындылығы негізінде есептелді. 
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Газ ағынының жылдамдығын 8-10 м/с аралығында, судың нақты 

шығыны 0,25-0,50 л/м
3
 болатын реттеу, көптеген тәжірибелерден алынған 

және тәжірибеден расталған. Мысалы, бүріккіш саз 10 м/с жылдамдықпен 

күрт өседі (кейде). Ағынның төмендеуі жүйеде судың азаюына әкеледі, 

жылдамдықтың жоғарылауы судың көбеюіне әкеледі. Мұнда таңдалған 

эмульгатордың жұмыс режимі тиімділік пен гидравликалық қысым 

тұрғысынан оңтайлы. 

Эмульгатордың сонымен қатар оларды түтін газын тазарту жүйесіне 

сериялы түрде енгізе отырып, масса беру қондырғысы ретінде жұмыс 

істейтінін ескере отырып, біз келесі технологияны аламыз: 

- түтін шығаратын газдар тазарту жүйесінің бірінші тізбегіне - ЕМУ-I 

кіреді, мұнда күл тазартылады - механикалық қоспалардың газ ағынынан 

сулы суспензияға өтуінің жаппай ауысу процесі (30-суретті қараңыз); 

 
30 Сурет. Күлді тазарту сызбасы 

 

- газ ағыны, одан механикалық ерімейтін қоспаларды алып тастағаннан 

кейін, ағым температурасының орташа 45°C төмендеуімен ЕМУС-II екінші 

тазарту тізбегіне бағыттаушы түтікті қалдырады; 

- ЕМУС-II екінші тізбегінде газ ағыны күкірт және азот иондарына 

ыдыраудың жоғары дәрежесі бар реагент ерітіндісімен суарылады. Бұл әдіс 

тазарту процесінің химиясына және дезульфация мен денитрификацияның 

химиялық реакцияларының соңғы өнімдеріне негізделген. ЕМУС-II негізінде 

бірлескен дезульфация мен денитрификацияның функционалдық 

диаграммасы 31- суретте көрсетілген; 
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- ЕМУГ-II үшінші тізбегінде газдың шығуы реактивті аймақта СО2 

байланыстыру және көміртегі диоксидін газ тәріздес күйден сұйық фазаға 

көшіру үшін реагентпен суарылады (32-суретті қараңыз). 

 

 
 

 

31 Сурет. ЭМУ-ІІ  негізіндегі күкірттендіру функционалды диаграммасы. 

 

Нақты қосымшаның мысалы. 

Жалпы өлшемдері бойынша эмульгатордың касетасын қарастырамыз: 

ұзындығы - ені - биіктігі, сәйкесінше 2200×2200×1500 мм берілген (33 

суретті қараңыз). Тіксіз құбырлардың мөлшері: сыртқы диаметрі - 

қалыңдығы - сәйкесінше ұзындығы 108×1,5×1100 мм, материал - ПT7M 

титан қоспасы. Касетадағы құбырлардың жалпы саны - 144 дана. 

Ұзындықтың диаметрге қатынасы 10,18 тең. Бір құбырдың салмағы ~ 2,5 кг. 

Газ шығыны 9 м/с, + 180°C температурада. Суарылатын сұйықтықтың 

шығыны 0,3 л/м
3
, гидравликалық кедергісі 55 мм су. Өнер түтін газының 

өткізу қабілеттілігі ~ 50 мың м
3
/сағ үшін ЖЭО қазандығының түтініне бір 

эмульгатордың патронын салу керек. 

Донецк облысындағы Мироновская ЖЭО-дағы бұл кассеталардың 

жұмысы бір жылдан астам уақыт бұрын пайда болған келесі 

артықшылықтарды көрсетті: 

- эмульгатордың жоғары сенімділігі мен қауіпсіздігі; 

- эмульгатордың өнеркәсіптік суларда, соның ішінде тазартылған күл 

үйінділерінде жұмыс істеу мүмкіндігі бар; 
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- судың немесе реагент ерітіндісінің эмульсия қабатына түсуі 

тоқтатылған жағдайда, эмульгатор бұрылыс толығымен жойылғанша тиімді 

жұмысын жалғастырады; 

- кіріс түтін газының мөлшері есептелген мәннен асып кеткен жағдайда 

титанның жіксіз құбырларының бұзылуы және эмульгатордың 

конструкциясы тұтастай болмайды. 

Мысалы, керамикалық құбырлармен салыстырғанда титансыз титан 

құбырларының айтарлықтай жоғары құнын ескере отырып, ЖЭО түтін 

газының өткізу қабілеті бар титан эмульгаторларының ақталуы кемінде 150 

мың м
3
/сағ құрайды, бұл 2 жылдан аспайды. 

 

 
 

32 Сурет. ЕМУГ-ІІІ негізінде көмірқышқыл газын сіңіру 

қондырғысының функционалды диаграммасы 
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33 Сурет. Титан құбырларынан эмульгатор 108x1.5x1100 мм. 

Өлшемдері 2200х2200х1500 мм 

 

4.11 ЖЭО-дағы қоқыс суының таралуы арқылы күкірт 

қышқылының эмиссиясын азайту 

 

Қазіргі заманғы жылу электр станцияларында өндірістік ағынды 

суларға: ластанған су мұнай өнімдері; регенеративті ауа жылытқыштарынан 

және қазандықтардың конвективті қыздыру бетінен су; химиялық тазарту 

және жылу энергетикалық қондырғылардың сақталуы; тұщыландыру 

қондырғыларының (ТҚ) су тазарту қондырғыларының (СТҚ) сарқынды суы; 

гидравликалық күлді тазарту қондырғыларының (ГКҚ) сарқынды суы 

жатады. Ағынды сулардың мөлшері және олардың ластану дәрежесі жылу 

электр станциясының (ЖЭС) қуаттылығына, судың сапасына, 

қондырғылардың түріне, жанған отын түріне, суды тазарту технологиясы мен 

схемасына, жабдықтың күйіне және оны пайдаланудың техникалық 

деңгейіне байланысты. Ағынды сулардың бір бөлігін ЖЭС циклінде қайта 

пайдалануға болады. Суды тазарту сызбасын ысырапқа мүмкіндігінше 

жақындатуға мүмкіндік беретін химиялық тазарту ағынды суларын 

пайдалану ерекше қызығушылық тудырады[7]. 

Құрамында күкірт бар органикалық отын жағатын жылу электр 

станцияларының пайдаланылған газдарында SO2, SO3 түрінде газ болады. 

Газды өнеркәсіптік сумен суландыру кезінде дымқыл күлді қолданумен 

схема бойынша газды шаңнан тазарту, суда еріген кезде күкірттің кейбір 

компоненттерін алуға мүмкіндік береді. Күкірттің негізгі бөлігін түсіру үшін 

көптеген технологиялар қосымша реагенттерді қолдану ұсынылады және, 

әдетте, бұл жабдық шағын зауыттар болып табылады. Соңғы өнім ретінде 

өнеркәсіпке қажет тыңайтқыштар немесе қатты күкірт алынады. Газды 

күкіртпен тазарту және осы өнімді өндіру құны негізгі жабдық құнынан 30-
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50% құрайды. Бұл мұндай жабдықты орнатуға арналған әзірлемелер мен 

ұсыныстарды жүзеге асыруға кедергі келтіреді. Бұл жағдайда ТЭУ-дің 

шығатын газдары іс жүзінде күкірт оксидтерінен тазартылмаған. Қышқыл 

жаңбырлар пайда болады. Түтін газдары бар күкірт құрамдас бөліктері 

көзден желмен көрші аумақтарға, ал Еуропада басқа мемлекеттерге өтеді. 

Күкірт компоненттерінің атмосфералық шығарындыларын азайту үшін арзан 

технологияларды іздеу жұмыстары жүргізілуде. Опциялардың бірі күкірттің 

алыну дәрежесін жоғарылату үшін тұздылығы жоғары және сілтілі рН 

әртүрлі ағынды суларды пайдалану технологиясын қарастырған жөн. 

Екі кезеңді натрий катионизациясының екі сатылы схемасы бойынша 

тазартқышсыз жұмыс істейтін Екібастұз ЖЭС-де химиялық су тазарту 

қондырғыларының технологиялық режимін зерттеу жұмыстары жүргізілді. 

Катион алмастырғышты регенерациялау үшін 1-ші кезеңнің қабылданған 

есептік нақты шығыны - 1 г-эквивалентіне 100 г тұз үшін -118 г 100% тұз, 2-

кезең үшін - 350 г/г-эквивалент, бұл стандарттарға сәйкес келеді. 

Зерттеубарысында катион алмастырғышты қопсыту, регенерация және жуу 

кезеңінде сүзгіден өткенде ағызу кезіндегі судағы қаттылық пен хлоридтің 

мәндерін және осы жұмыстарға суды уақытты тұтыну туралы қисықтар 

алынды (34, 35-сурет). 

 

 
34 Сурет. Натрий-катион алмасу фильтрінің регенерациясы кезінде 

жуылатын судағы қаттылық тұздарының құрамы. 
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35 Сурет. Жуудағы судағы хлорид мөлшері 

 

35-суреттің графигі 1 сатылы катион алмасу сүзгісіндегі натрий 

катионының алмасу шайырының регенерациясының әртүрлі сатыларынан 

өткен судың мөлшеріне фильтрдің артындағы ағызу кезіндегі судың 

қаттылығының тәуелділігі көрсетілген. 

СТҚ-ны құрғатылмайтын режимге қою үшін, ЖЭО-ның жеке 

қажеттіліктері үшін тұз бен суды үнемдей отырып, зерттеулер жүргізу керек, 

соның негізінде жобалық сызбаны ішінара қайта құру бойынша 

жұмыстардың тізімін жасау керек, бұл шығатын кез-келген резервтік сүзгіні 

босату үшін жуу суының бір бөлігін қайта пайдалануға мүмкіндік береді. 

регенерация үшін, қопсытылған суды жинайтын резервуарларға қопсытқыш 

суды жеткізу және жуу суының бір бөлігін бастапқы су ыдыстарына жеткізу. 

Сонымен, Екібастұз ЖЭО-ның жұмыс жағдайында тұзды үнемдеу 

шамамен 20% құрайды. Өз қажеттіліктеріңіз үшін суды үнемдеу келесідей 

болады: босатылатын судың 90%, қалпына келтіру ерітіндісінің және 

жуылатын судың шамамен 50%. 

Судың жалпы үнемделуі тұтынылған судың 68,7% құрайды. 

Қазіргі уақытта СТҚ-да өз қажеттіліктері үшін. Қалған ағынды суларды 

(31,3%) түтін газдарын зиянды қоспалардан тазарту үшін қолдануға болады. 

Бұл СТҚ схемасының жұмысын сарқылмайтынға жақындатады. 

Жоғары тұздылығы бар дымқыл скруббердегі бензин газын суару 

нұсқалары сыналды. 

Бастапқы су өнеркәсіптік суды, күл үйіндісіндегі суды және «ТҰЗ» 

көлінен алынған тұзды суды пайдаланды. Өнеркәсіптік суды пайдалану 
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кезінде, байланыстысуармалы судың химиялық құрамы мен мөлшері, күкірт 

оксидтерінің түсу деңгейі әр түрлі болды: қыста және жазда 8-ден 13% -ға 

дейін, көктемде 34% -ке дейін және күзде 49% -ке дейін. Газ скрубберде 140-

160 г/м
3 

деңгейінде суарылған кезде, «ТҰЗ» көлінің суын пайдаланып 

күкірттің алыну деңгейі 25-30%-ға жетті. ТҰЗ көлінің суында қаттылық 

катиондарының жиынтығы 1500 мг/кг дейін болды, рН мәні 7,3-7,4, 

хлоридтер - 19000 мг/кг дейін, сульфаттар - 2100 мг кг дейін. «ТҰЗ» көлінен 

тек суды, тіпті «Тұз» көлінен судың қоспасын және күл үйіндісінен суды 

пайдалану кезінде сулы скруббердің төменгі бөлігінде және Вентури 

құбырының жоғарғы бөлігінде суару суларында кальций иондары мен 

сульфат аниондарының жоғары концентрациясына байланысты гипс 

шөгінділері пайда болады. 

Жұмсарту технологиясымен жұмыс істейтін жабық электр жабдығын 

құру бойынша жұмыс кезінде көптеген қаттылық тұздары (орташа есеппен 

170 мкк/кг-ға дейін), хлоридтер (14000 мг/кг-ға дейін), натрий катиондары 

және аз мөлшерде ағып кететін регенерация суының мәселесі туындайды, 

сульфат аниондары SO4 (24 м /л дейін). 

СТҚ ағынды суларын әдеттегі ылғалды скруберлерде суару ретінде, 

сондай-ақ көбік қабаты режимінде жұмыс істеуге қалпына келтірілген 

скрубберлерде пайдалану нұсқаларын тексеру үшін зерттеулер жүргізілді. 

Зертханалық жағдайда газдар өндірістік су арқылы өтті. Сонымен қатар, 

күкірт компоненттерінің түсу деңгейі 4-6% -дан аспады. 

Пешке жанар-жағар май жағылып, салқындатылған түтін газдары 

жеткізіліп ағынды суы бар резервуар арқылы резервуарға салынып немесе 

минутына 800 литр шығыс жылдамдығымен MSI Elektronik GmbH типті 

құрылғымен сорып, газды жіберді. Тәжірибелер басында газдағы күкірт 

мөлшері анықталды. Ерітінді арқылы газ ағыны ағып жатыр, резервуардан 

кейінгі газдар құрылғыға кремнезем гелімен құйылған контейнер арқылы 

жіберілді, онда газ кептірілді. 

СО2-нің сумен адсорбциясы келесі тепе-теңдікпен көрінетіні белгілі: 

 

SO2түтін+ H2O  SO2су + H2O  H
+
 + HSO3

-
 2H

+
 + SO3

2-
 

Сіңгеннен кейінгі ерітіндінің соңғы рН-і SO2 суының қандай түрінде 

болатынын анықтайды SO2су - HSO3
-
 - SO3

2-
сіңірілген SO2. 

Қатты суларға SO2 сіңіру процесі мына теңдеулермен сипатталады: 

 

CaCl2 + SO2 + H2O  CaSO3 + 2HCl  

CaSO3 + SO2 + H2O  Ca(HSO3)2  

MgCl2 + SO2 + H2O  MgSO3 + 2HCl  
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MgSO3 + SO2 + H2O  Mg(HSO3)2  

Еритін кальций мен магний бисульфиттерінің түзілуі атомның қатынасы Ca: 

Mg - 1: 2 және рН 2 - 4 аралығында болады, бұл сұйық фазада күкіртті сіңіру 

процесін және күл жинайтын құрылғылардың бетінде сирек кездесетін 

ерітінділердің пайда болуына мүмкіндік береді. Газды SO2-ден тазарту 

дәрежесінің жоғарылауы рН жоғарылауымен жүреді, бірақ рН 5-тен бастап 

көмірқышқыл газын бірлесіп сіңіру жүреді: 

 

CO2 + H2O  HCO3
-
 + H

+
 

түтін газдарындағы құрамы SO2-ге қарағанда магнитудасы 2 реттен 

жоғары, оңтайлы рН 7-ден аспауы керек, pH-нің төмендеуі тепе-теңдіктің 

солға ауысуына байланысты сіңірілудің нашарлауына әкеледі. Сондықтан 

сіңірілетін ерітіндінің рН диапазоны 5-7 құрайды. 

 СО2 сіңірген суды сілтілеу кезінде CaSO3 және MgSO3 қатты фазаға 

шығады: 

Ca(HSO3)2  + ОН
-
 + Са

2+
 СаSO3 + H2O  

Сонымен қатар, тазартылған суды пайдалану кезінде келесі реакциялар 
пайда болады: 

Ca(HCO3)2 + SO2 Ca(HSO3)2 + CO2  

2NaOH + SO2 Na2SO4 + H2O  

 Кез-келген сілтілі су газдың күкіртті компоненттерінің түсу дәрежесін 

жоғарылатады және ылғалды күл жинайтын скрубберлерде қолдануға 

болады. Дезульфирациялаудың тиімділігі сілтілікке (суарылатын судың рН 

мәні) және тұздың құрамына байланысты. 

 Барабан қазандығы жұмыс істейтін жылу электр станцияларында 

ағынды сулардың құрамына жоғары сілтілі орта бар тазартылған су кіреді. 

Қалдықтарды қалпына келтіретін суға аз мөлшерде тазартылған су қосу 

суармалы судың рН-ын жоғарылатады, демек күкірттің алыну дәрежесін 

жоғарылатады. Екібастұз ЖЭО-да қоспаның рН-ның технологиялық суға 

берілген тазартылған судың (мл) мөлшеріне тәуелділігі туралы зерттеулер 

жүргізілді (11-кесте). 

 
      11кесте - қоспаның рН-нің қосылған тазартылған судың мөлшеріне 
тәуелділігі, тазартылған судың рН мәні 12,2. 

Өнім көлемі 

тазарту 

қоспадағы 

су, мл 

     рН Өнім 

көлемі 

тазарту 

қоспадағы 

      рН Өнім көлемі 

тазарту 

қоспадағы 

су, мл 

      рН 
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су, мл 
0 7,7 9 8,91 18 9,27 
1 8,2 10 8,96 19 9,3 
2 8,3 11 9,0 20 9,35 
3 8,4 12 9,06 21 9,37 
4 8,46 13 9,1 22 9,39 
5 8,57 14 9,15 23 9,44 
6 8,68 15 9,18 24 9,47 
7 8,73 16 9,23 25 9,48 
8 8,83 17 9,25 26 9,51 

 

Есептеулер көрсеткендей, 8 қазандықтың жұмысында станциядағы 

орташа жүктеме 400 т/с бу құрайды, сондықтан тазартылған судың мөлшері 8 

т/сағ, ал пайдаланылған газдың мөлшері 500 000 м3 / сағ. Скруберді (0,15 

кг/м
3
) және Вентури құбырын (0,15 кг/м

3
) суару үшін жалпы 0,3 кг / м3 газ 

немесе 150 т/с суару қажет. РН-ны 8,5-ке дейін арттыру үшін 0,2% 

тазартылған су немесе 0,3 т/сағ қосыңыз. Тазартылған судың жалпы көлемі 8 

т/сағ. Скрабберді суару үшін көбік қабатын қолданған кезде скрабберге және 

Вентури құбырына су шығыны 0,1 кг/м
3
 дейін немесе 100 тонна суару суы 

азаяды. 

Зертханалық зерттеулер мен есептеулерді растау үшін қолданыстағы 

жабдықта пилоттық өндірістік сынақтар жүргізілді, онда жоғары 

минералданған регенерация және суды тазарту схемаларынан жуу суын 

пайдалану тиімділігі шығарылатын түтін газдарынан күл мен күкірт 

компоненттерін алу дәрежесін жоғарылату үшін тексерілді. 

Ылғалды скрубберге құйылған жуудың орташа анализінде қаттылық 85 

мЕк/кг болды. Натрий катионизациясының бірінші сатысында СТҚ 

қуаттылығы 500 т/с болатын ЖЭО жұмыс істеген кезде, түтін газдарын 

пайдаланып регенерация ерітіндісін дайындау үшін қайта пайдалану кезінде 

сарқынды судың мөлшері 1 регенерация үшін 33 тоннаны құрайды. Натрий-

катион алмасу фильтрлерін босатқаннан кейін суды бөлек ыдыста 

орналастырғаннан кейін бастапқы ретінде қайтадан пайдалануға болады, ал 

резервуардағы тұнбаны суландырылған су ретінде дымқыл скрабберге 

жіберуге болады. Екібастұз ЖЭС-індегі мұндай судың мөлшері шамамен 70 

м
3
/сағ құрайды. 

Екібастұз ЖЭО өндірістік-техникалық бөлімінің (ТжКБ) мәліметтері 

бойынша қазандықты тазартатын судың мөлшері орта есеппен 2,05% 

құрайды, жүз адам орташа есеппен алғанда 7,9 т /сағ құрайды. 

Саран қаласында резеңке бұйымдар шығаратын зауытта Қарағанды 

газының көмірлерінде жұмыс істейтін орташа қысымды қазандықтар 

орнатылып, түтін газдарын тангенциалды қамтамасыз ететін резеңке 

скраббер және технологиялық сумен суландырылған резервуар қайта 

құрылды. Қолданыстағы скраббер газ кіретін жерде ағаш гриль түрінде көбік 

тұрақтандырғышы бар тесік тақтайшаны орнатумен қайта құрылды. 
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Көбіктің тұрақтандырғышын қолдану скрабберге су шығынын едәуір 

азайтты. Сумен жабдықтау шығатын газдардың температурасы шық 

нүктесінің температурасынан жоғары болатындай етіп орнатылды. 

Скруббердің гидравликалық және термиялық есептеулері 60% қабылданған 

«тірі» тақтайшамен орындалды. Қысымның төмендеуін есептеу және өлшеу 

скруббердің кедергісі одан әрі 336 Па-ға жоғарылағанын көрсетті, бұл түтін 

шығарғыштың оны алмастырусыз жұмыс істеу жағдайында рұқсат етіледі. 

Қосымша екі бүріккіш қондырылды. Пластина тіректерге орнатылып, 

қабырғаларға суармалы судың еркін ағып кетуіне мүмкіндік беретін жерге 

бекітілді. Скруббердің жоғарғы жағында тамшы қалқаны орнатылған. 

Жобада қарастырылған суару құрылғысы қалпына келтірілмеген. 

Скруббердің сипаттамасы: ішкі диаметрі - 2,5 м; скруббердің түбіне 

тангенциалды газ беріледі. Скруббердің қабырғаларын суару жоғарғы 

бөлігіндегі саңылаулармен жүзеге асырылды. Газдың максималды мөлшері - 

25,8 м
3
/с (92 880 м

3
/сағ), суару үшін судың шығыны іс жүзінде 4,6*10

-3
 м

3
/с 

немесе 0,18*10
-3

 м
3
/м

3
 құрайдыгаз. Тамақтандыруға арналған 

қазандықтардың жалпы қуаттылығы 220 т/сағ және жылу желілері арқылы 

300 т/сағ, су тазарту қондырғысынан орта есеппен 102 м
3
/сағат ағынды сулар 

ағызылады. Қазандыққа 4 төмен қысымды және 4 орташа қазандық 

орнатылған, қуаты 50 т/с бу, тазартылған судың жалпы мөлшері 19,68 т/сағ, 

орташа тұздылығы 7,5*10
-3

 кг/кг және рН мәні 11,8. Барлық қазандықтардың 

жұмысы кезінде түтін газдарының мөлшері 74,000 м
3
/сағ аспайды. суару 

тығыздығы 0,18 * 10
-3

 м
3
/м

3
 газ болса, 8 скрубер 133 м

3
/сағ суды қажет етеді. 

Алайда, көбік қабатын қолдану үшін скрубберді қайта құру кезінде суармалы 

судың шығыны 0,1 кг/м
3
 дейін азаяды. 

Қазандықтың ағынды суларының теңгерімі тазартылған суды 

есептегенде (102 + 20 = 122) т/сағ құрайды, қалпына келтірілген скраббердегі 

газды суару үшін су қажеттілігін толықтай қамтамасыз етеді. Ағынды 

сулардың қоспасында орташа тұз мөлшері 5,5-7,6 кг/кг * 10
-3

 және рН 

шамамен 7,6, ал тазартылған су қоспасында шамамен 9,1 болды. 

Екібастұз ЖЭС-нің ылғалды скрубберлеріне түтін газдарының күкірт 

құрамдас бөліктерін түсіру дәрежесін жоғарылату үшін қаттылығы 30 мЭк / 

кг-нан асатын натрий-катион алмасу фильтрлерінен сарқынды қалпына 

келтіру суын пайдалану мүмкіндігі туралы зерттеулер жүргіздік. Бірқатар 

тәжірибелерде ағынды суларға қазандықтардан тазарту қосылды және рН 9,2 

- 9,3 деңгейіне қол жеткізілді. 

Екібастұз ЖЭС-ін зерттеу нәтижелері бойынша ұшу-қону жолағындағы 

режимдерді басқару бойынша бірқатар ұсыныстар ұсынылған, олар тұз бен 

суды үнемдеуге мүмкіндік береді. Ұсыныстардың негізгі бөлігі схеманы 

қайта құруға қосымша шығындарды қажет етпейді, алайда регенерация 

кезінде жұмыс режимдеріне өзгерістер енгізу қажет. 

Химиялық цехтың мәліметтеріне сәйкес жыл бойына ЖЭО ТЭЦ 2 355 

227 тонна су алды, оның 371670 тоннасы жеке қажеттіліктерге жұмсалды, 

бұл тазартылған су көлемінің 18,738% құрайды. Жылу желісін 1896430 
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тоннаға, ал конденсатты тазарту үшін 87127 тонна су өндірілді, қаңтар-қазан 

айларында су тазарту қондырғысына 1828937 тонна су жеткізілді. 60277 

тонна конденсат және жылу желілері үшін 1420995 тонна су тазартылды. 

347665 тонна су өз қажеттіліктеріне жұмсалды, бұл тазартылған судың 

23,47% құрайды. Осылайша, тазартылған судың орташа есеппен 21,1% 

немесе айына орта есеппен 32697 тонна су жұмсалады. 
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