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Кіріспе 

 

Атмосфералық ауаны ластаудың негізгі көздері өнеркәсіптік кәсіпорын, 

көліктер, жылу электр станциялары. Осы ластау көздерінің әрбірі қатты, сұйық, 

бу және газ тәрізді қоспалар түрінде атмосфераға тасталған улы органикалық 

және органикалық емес заттардың көп мөлшерде бөлінуімен байланысты. 

Зиянды қалдықтарды жоюдың негізгі құралы газдарды тазартудың тиімді 

жүйесін жасау және енгізу болып қалады. 

Бұл жұмысты орындау кезінде бакалаврлар ауаны әртүрлі ластаушы 

заттардан тазарту аппараттарын есептеу бойынша дағдыланады. 

Курстық жұмыстың мақсаты: ауаны тазарту аппараттарын таңдау және 

есептеу бойынша практикалық дағдылану және есептеу әдістемелерімен танысу. 

Курстық жұмыс А4 (210х297 мм) пішінді ақ қағаздың бір жақ бетіне 

жазылады. Суретті материалды (кесте, сұлбалар, диаграмма және т.б) қажет кезде 

үлкен пішінді қағазда орындауға болады. Мәтін қара түсті қалыпты қаріпте, бір 

жарым аралықта басылады. Қаріптің өлшемі - 14 (Times New Roman). Жоларалық 

интервал - 1,0. Мәтінді ені бойынша теңестіру ұсынылады. Мәтінде абзацтар сол 

жақ өрістен 1,25 мм шегіністен басталады. 

Бір бетте қолмен жасалған екеуден көп емес түзетулерге рұқсат беріледі.  

Курстық жұмыстың көлемі 25-30 бет. 

 

 

1 Курстық жұмысқа тапсырма 

 

Курстық жұмыста келесілерді орындау қажет: 

- шифрдың соңғы санына сәйкес (1.1 кесте) өндірістің түрін таңдау; 

- тазарту аппаратын таңдауды негіздеу; 

- таңдалған тазарту аппаратының жұмыс істеу қағидаларымен, түрімен, 

қолдану аймағымен, жобалық  тиімділігімен танысу; 

- бақылау сұрақтарына жауап беру; 

- бастапқы мәліметтер бойынша тазарту аппаратын есептеуді жүргізу; 

- тазарту құрылғысының сұлбасын сызу; 

- қорытынды жасау.   
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1.1 кесте  – Өндірістің түрі  
Шифрдің соңғы нөмірі Өнеркәсіп  

1 Цемент өнеркәсібі 

2 Ағаш өңдейтін цех 

3 Металл өңдейтін цех 

4 Әкті күйдіру және өндірістік ұнтақтау 

5 Көмір өнеркәсібі 

6 Отынмен жанатын жылу электростанциясы  

7 Темір-бетон бұйымдарды өндіру цехы 

8 Кирпиш өнеркәсібі 

9 Кокс өнеркәсібі 

10 Ағаш жөндейтін цех 

11 Металл жөндейтін цех 

12 Әкті күйдіру және өндірістік ұнтақтау 

13 Көмір өнеркәсібі 

14 Отынмен жанатын жылу электростанциясы 

15 Темір-бетон бұйымдарды өндіру цехы 

16 Ұн өндірісі 

17 Темекі өнеркәсібі 

18 Керамикалық бұйымдарды бояу 

19 Пластмассы өнеркәсібі 

20 Тері  өнеркәсібі 

 

 

2 Циклондар 

 

Инерциялық шаң және күл ұстағыштардың ең көп қолданылатын 

түріне ағынның айналу қозғалысындағы орталықтан тепкіш күштердің 

нәтижесінде қатты бөлшектердің тұнуы болатын циклондар жатады.  

Шаңдалған ауа циклонның ішкі жағына жанамалай түседі де, корпустың 

бойымен бункерге қарай төменге бағытталған спираль тәрізді қозғалысқа 

түседі.  Орталықтан тепкіш күштердің нәтижесінде  шаң бөлшектері сыртқы 

цилиндрдің ішкі қабырғаларына жабысады да, шаң жинағышқа қарай 

құлайды. Циклондар газ ағынының жылдамдығы 5 - тен 20 м/с дейін 

болатын  және мөлшері 5 –тен 1000 мкм бөлшектерді ұстауға кеңінен 

қолданылады сонымен қатар ұстау тиімділігі 0,85 пен 0,95 аралығын 

қамтиды. 

Төменде 2.1 кестесінде циклондарға қолдануға арналған әртүрлі 

шаңдардың характеристикасы көрсетілген. 
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 2.1 кесте – Шаңның түріне байланысты циклон түрлерінің                   

тәуелділігі 
Циклонның  түрі Шаңның түрі 

Цилиндрлік серия ЦН Цехтың жану бөлігіндегі кептіргіш және ұнтақтау 

орындарының түтін-газдар қазандықтарының күлі 

Конустық серия С Күйе, көмірлі шаң, мұнай өнімдерінің каталитикалық 

крекинг шаңдары 

СИОТ, ЛИОТ Талшықты, құрғақ шаң  

Қайтымды конус ВЦНИИОТ  Жабыспақ және түрпілі шаңдар, қара күйе және тальк 

Гипродрева Бұтақтар және ағаш жаңқалары, ылғалды ағаш үгінділері 

Гипродревпрома серии Ц Құрғақ ағаш үгінділері, ағаш шаңдары 

 

2.1 суретте циклонның жұмыс істеу принципі көрсетілген.   

 
 

2.1 сурет -  циклондардың жұмыс істеу принципі  

 

ГОСТ 9617-67 стандартына сәйкес, циклондар үшін мынандай ішкі 

диаметр өлшемдері қабылданған: 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 

1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2400 және 3000. 

Циклондарды есептеуді біртіндеп жуықтау әдісімен мына тәртіп 

бойынша іске асырады: 

1) Циклон түрін анықтаған соң, D диаметрлі циклон қимасында газдың 

оңтайлы жылдамдығын   ож мына деректер бойынша анықтайды:  2.2 кесте. 

 

2.2 кесте – Газдың оңтайлы жылдамдығы 
 Циклонның 

типтері 

ЦН-24 ЦН-15 ЦН-11 СДК-ЦН-33 СДК-ЦН-

34 

СДК-ЦН-

34 м 

 ож, м/с 4,5 3,5 3,5 2,0 1,7 2,0 

 

 



7 
 

2) Ал  циклон диаметрін D, м  мына формула бойынша анықтайды:  

 

ож

жQ
D



4
 . 

(2.1) 

 

Алынған D мәнін циклонның ішкі диаметрінің типтік жақын мәніне 

дейін ықшамдайды. Егер циклонның есептелген диаметрі оның рұқсат етілетін 

ең үлкен мәнінен көп болса, онда екі және одан да көп параллель орнатылған 

циклондар қолданылады. 

3)Таңдап алынған циклон диаметрі бойынша циклондағы газ 

қозғалысының нақты жылдамдығын анықтайды:  

,
4

2.
nD

Qж
козг


  м/с, 

(2.2)  

 

мұндағы n – циклондар саны. 

Циклондағы нақты жылдамдық оңтайлы мәннен  15% -ға артық 

ауытқымау керек. 

4) Жеке циклонның гидравликалық кедергі коэффициенті анықталады:  
  

50021   kk , 

 

(2.3)  

 

мұндағы k1- циклон диаметріне түзету коэффициенті  (2.5 кесте);   

k2 - газ шаңдануына түзету коэффициенті  (2.6 кесте);    

500  - диаметрі 500 мм болатын  жеке циклонның гидравликалық кедергі 

коэффициенті (2.7 кесте).  

5) Гидравликалық кедергі былайша анықталады: 

Пар
кгаз

,
2

2
 . 

(2.4)  

 

6)  Циклондағы газды тазалау тиімділігі былайша анықталады: 
 

  хФ 15,0 , (2.5)  
 

мұндағы Ф(х) – х параметрінің кестелік функциясы, ол мынаған тең 

болады: 
 

4

22

50

lglg

lg

 











d

d

х

м

, 

(2.6)  

 

мұндағы dm – бөлшектердің медиандық өлшемі (А қосымшасы);   

d50 -  50% тиімділікпен тұнатын бөлшектер диаметрі. 

Жұмыс кезінде d50 шамасының типтік шамалардан ауытқуын есепке алу  
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үшін мына ара қатынасты пайдаланады: 
 











 Т

Тш

ЧТ

T

тип

D

D
dd  .

5050 . 
(2.7)  

 

мұндағы 
Td50  мәнін типтік циклон жұмыстарының жағдайларымен 

анықтайды:  
DT =0,6; ЧТ =1930 кг/м

3
;  

сПаТ  6102,22 (жұмыс жағдайындағы типтік газ тұтқырлығы); 

смТ /5,3 . 

 ρш -шаң бөлшектерінің тығыздығы 

 lg  - парциалды тазалау коэффициентерінің үлестіру функциясындағы 

стандартты ауытқулары; 

Чlg  - бөлшектердің өлшемдері бойынша аталған үлестіру 

функциясындағы орташа квадратты ауытқулары (А қосымшасы). 

Аталған 
Td50  және lg  мәндері, әр циклон типі үшін 2.8 кестесінде 

келтірілген. 

Көрсетілген (2.6) формуласы бойынша  х мәнін анықтаған соң, Ф(х)  

параметрін  2.9 кестесі бойынша анықтайды. 

Содан соң (2.5) формуласы бойынша циклонмен газды тазалау 

тиімділігінің есептелетін мәндері анықталады. Егер есептелетін    мәні 

атмосфераға лақтырылатын шаңның шартты мөлшерінен аз болса, онда 

гидравликалық кедергі коэффициенті үлкен болатын циклонның басқа типін 

таңдап алу қажет. 

Белгілі бір есептеулерге қажетті .ЦИКЛ  мәнін есептеу үшін мына келесі 

тәуелділікті ұсынуға болады: 
 

12

21

2

12
100

100

D

DЗ
ЦЦ








 












 , 

(2.8)  

 

мұндағы 1 индексі есептеулерге жатады да, ал 2 индексі циклонның 

қажетті мәндеріне жатады. 

Циклондар тобының гидравликалық кедергі коэффициенті былайша 

анықталады: 
 

350021 kkk   , (2.9 )  

 

мұндағы kз – қысымды қосымша жоғалтуды есепке алатын коэффициент, 

ол циклондарды топқа жинақтаумен байланысты және ол (2.10) кестесі бойынша 

анықталады. 

Барлық циклондар үшін диаметрлері Dб болатын бункерлердің формасы 
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цилиндрлік болады: 

- цилиндрлік циклондар үшін: Dб = 1,5 D; 

- конустық циклондар үшін: Dб = (1,1-1,2) D. 

Бункердің цилиндрлік бөлігінің биіктігі: Нб = 0,8D болады, бункер түбі 

қабырғалар арасында  60° бұрышпен орындалады. Бункердің шығу тесігінің 

диаметрі 250 немесе 500 мм болады. 

 

 2.3 кесте -  ЦН-11, ЦН-15, ЦН-24 циклондары үшін ішкі D диаметрінің 

өлшем үлесінің ара қатынасы 
Атауы Таңбасы  ЦН-11  ЦН-15  ЦН-24  

Газ шығаратын түтіктің ішкі диаметрі  d 0,59 

Шаң шығару тесігінің ішкі диаметрі  d1 0,3 - 0,4 

Циклондағы келте ену түтігінің ені (ішкі 

өлшемі)  

b 0,2 

Келте ену түтігінің шығудағы ені (ішкі 

өлшемі)  

b1 0,26 

Келте түтігінің ұзындығы  l 0,6 

Фланец орнату биіктігі  hфл 0,1 

Циклонның орта сызығының диаметрі Dос 0,8 

Қақпақтың және циклонның ену келте 

түтігінің көлбеу бұрышы 

  11° 15° 24° 

Келте түтігінің биіктігі а 0,48 0,66 1,11 

Шығу турбасының биіктігі hтруб 1,56 1,74 2,11 

Циклонның цилиндрлік бөлігінің биіктігі  Нцикл 2,06 2,26 2,11 

Циклон қабының биіктігі Hқабы 2.0 2,0 1,75 

Шығу турбасының сыртқы бөлігінің 

биіктігі 

hb 0,3 0,3 0,4 

Циклонның жалпы биіктігі H 4,38 4,56 4,26 

  

 

 2.4 кесте 
Атауы Таңбасы СДК-ЦН-

33 

СК-ЦН-

34 

СК-ЦН-

34м 

Цилиндрлік бөлігінің биіктігі Нц 0,535 0,515 0,4 

Конустық бөлігінің биіктігі НК 3.0 2,11 2,6 

Газ шығу трубасының ішкі диаметрі d 0,334 0,340 0,22 

Шаң шығару тесігінің ішкі диаметрі d 1 0,334 0,229 0,18 

Ену келте түтігінің ені b 0,264 0,214 0,18 
Газ шығу трубасының сыртқы бөлігінің 
биіктігі 

hb 0,2-0,3 0,515 0,3 

Фланец орнату биіктігі hфл 0,1 0,1 0,1 

Ену келте түтігінің биіктігі   0,535 0,2-0,3 0,4 

Ену келте түтігінің ұзындығы l 0,6 0,6 0,6 

Газ шығу трубасының тереңдетілген 

бөлігінің биіктігі 

hT 0,535 0,515 0,4 

Ұлудың ағымдағы радиусы   2/2/ bД   4/2/ bД   
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2.5 кесте 
Циклон түрі  D, мм арналған k1 мәні 

150 200 300 450 500 

ЦН-11 0,94 0,95 0,96 0,99 1,0 

ЦН-15,ЦН-24 

СДК-ЦН-33 

0,85 0,90 0,93 1,0 1,0 

СК-ЦН-34, 

СК-ЦН-34м 

1,0 1,9 1,0 1,0 1,0 

 

 2.6 кесте 
Циклон түрі   Скш, г/м

3
арналған k2 мәні  

 

 

0 10 20 40 80 120 150 

ЦН-11 1 0,96 0,94 0,92 0,90 0,87 - 

ЦН-15 1 0,93 0,92 0,91 0,90 0,87 0,86 

ЦН-24 1 0,95 0,93 0,92 0,90 0,87 0,86 

СДК-ЦН-33 1 0,81 0,785 0,78 0,77 0,76 0,745 

СК-ЦН-34 1 0,98 0,947 0,93 0,915 0,91 0.90 

СК-ЦН-34 м 1 0,99 0,97 0,95 - - - 

 

 2.7 кесте 
Циклон түрі 

 
 500  мәні 

 Атмосфераға 

шығуда 

Гидравликалық желіге 

шығуда 

ЦН-11 245 250 

ЦН-15 155 163 

ЦН-24 75 80 

СДК-ЦН-33 520 600 

СК-ЦН-34 1050 1150 

СК-ЦН-34м  2000 

 

2.8 кесте 
Циклонтүрі ЦН-

24 

ЦН-15 ЦН-11 СДК-

ЦН-33 

СК-ЦН-34 СК-ЦН-34м 

Тd50  8,5 4,5 3,65 2,31 1,95 1,3 

lg  0,308 0,352 0,352 0,364 0,308 0,340 

 

 2.9 кесте 
х Ф(х)  х Ф(х)  х Ф(х) 

-2,70 0,0035 -0,7 0,2420 0,9 0,8159 

-2,0 0,0228 -0,6 0,2743 1,00 0,8413 

-1,9 0,0288 -0,5 0,3085 1,1 0,8643 
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-1,8 0,0359 -0,4 0,3446 1,2 0,8849 

-1,7 0,0446 -0,3 0,3821 1,3 0,9032 

-1,6 0,0548 -0,2 0,4207 1,4 0,9192 

-1,5 0,0668 -0,1 0,4602 1,5 0,9332 

-1,4 0,0808 0 0,5000 1,6 0,9452 

-1,3 0,0968 0,1 0,5398 1,7 0,9554 

-1,2 0,1151 0,2 0,5793 1,8 0,9641 

-1,1 0,1357 0,3 0,6179 1,9 0,9713 

-1,0 0,1587 0,4 0,6554 2,0 0,9772 

-0,9 0,1841  0;5 0,6915  2,2 0,9861 

-0,8 0,2119 0,6 0,7257 2,4 0,9918 

  0,7 0,7580 2,6 0,9953 

  0,8 0,7881 2,7 0.9965 

 2.10 кесте 
Топтық циклон сипаттамасы kз 

Төменгі  ұйымдастырылған ағынды айналмалы ұйымдастыру 60 

Таза газды жалпы камерадан бұру. Элементтер бір жазықтықта орналасқан, 

тікбұрышты ұйымдастырылған ағын 
35 

Жоғарыдағыдай, бірақ  элементтер циклонның ұлулық бұруы 28 

Тікбұрышты ұйымдастыру. Жалпы камераға ағынды еркін жеткізу   60 

 

Циклондарға арналған есептеулер үшін мынандай деректер қажет:  

 деректердің бастапқы нөмірі (N)-студенттің сынақ кітапшасының 
соңғы екі нөмірі (немесе топ оқыту бойынша реттік нөмірі); 

  жұмыс жағдайындағы тазартылатын газ саны Qж =5,5+0,8N, м
3
/с; 

 жұмыс жағдайындағы газ тығыздығы Г =1,3 +0,1N (кг/м
3
); 

 жұмыс жағдайындағы газ тұтқырлығы сПа  61020 ; 

 шаңның дисперциялық құрамы dm= 20+5N мкм және lg Г = 0,652+0,01 

N; 

 кіру шоғырлануы (концентрация) Скш =20+10 N г/м
3
;  

 шаң бөлшектерінің тығыздығы шб =2200+25 N, кг/м
3
; 

 газды тазалаудың қажетті тиімділігі  =88%. 
 

Циклонды есептеудің мысалы. 

Бастапқы деректер: Qж=5,5 м
3
/с; Г = 1,3 кг/м

3
; сПа  61020 ; dмед = 20 

мкм;  
lg = 0,652; Скш = 20 г/м

3
; 

тиім = 86%; 
шб

 = 2200 кг/м. 

 

Шешімі: 

1) Циклон түрін таңдаймыз - ЦН-24 

оп = 4,5 м/с. 

2) Циклон диаметрі 

25,1
5,414,3

5,544







ож

жQ
D


.м. 
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3) Қатардағы ең жақын стандартты мәні D=1,2 м. 

4) Циклондағы нақты жылдамдықты табамыз: 

9,4
2,1114,3

5,544
22







nD

Qж
Д


 м/с. 

5) Ол оңтайлы мәннен 8,2% ауытқиды, яғни рұхсат етілетін мәннен 

артпайды. 

6) Гидравликалық кедергі коэффициентін анықтаймыз: 

7075,697593,0150021   kk . 

7)                             Пар
ДГ

5,1092
2

9,43,170

2

22







. 

8)                              634,0
652.0lg308,0lg

03,9

20
lg

lglg

lg

22

4

22

50






























d

d

х

m

. 

9) (2.7) формуласы бойынша анықтаймыз. 

10)     










 Т

ТЧ

ЧТ

T

T

D

D
dd  5050 = 03,9

2,22

20

9,4

5,3

2200

1930

6,0

2,1
5,8  мкм. 

11) Кесте бойынша Ф(х) параметрін х=0,634  мәні бойынша 

табамыз: Ф(х)=0,7359. 

12)    хФ 15,0 =   87,086795,07359,015,0  . 

Алынған тиімділік мәні шынында қажетті мәнмен дәл келеді: кт = 86%. 

Енді  2.1 кестесі бойынша таңдап алынған ЦН-24 циклонның өлшемдерін 

анықтаймыз: 

d =0,59 D = 0,59·1,2=0,7м;  =24
0 

d1=0,3D=0,3 ·1,2 = 0,36 м; а =1,11·1,2=1,3332 м; 

b= 0,2·1,2 = 0,24 м;        hтруба =2,11·1,2=2,53 м; 

b1 =0,26·1,2 = 0,312 м;    Нцикл =2,11·1,2=2,53 м; 

l=0,6·1,2= 0,72 м; Hқабы=1,75·1,2=2,1 м; 

hфлан = 0,1·1,2 = 0,12;    hсыртқы =0,4·1,2=0,48 м; 

Dорт= 0,8·1,2 = 0,96;       H =4,26·1,2=5,11 м. 

Бункер: D =1,5D = 1,5·1,2 = 1,8 м; Н = 0,8 D = 0,8·1,2 = 0,96 м. 

 

Бақылау сұрақтары. 

1. Шаңаулағыштың құрғақ механикалық классификациясы. 

2. Циклондардың жұмыс істеу принципі. 

3. Батареялық және топтық  циклондар. 

4. Циклондардың негізгі параметрлері. 

5. Циклонның артықшылығы мен кемшілігі. 

 

 

3  Электрофильтрлер 

 

Электрлік тазалау – газдағы шаң және тұман үлестік түйіршіктерінен 
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газды тазалаудың  ең тиімді түрлерінің біріне жатады. 

Электрофильтрлердің құрылымдық түрлері әртүрлі болып келеді [12]. 

Электрофильтрлерде газды шаңнан тазалау электр күштері әсерінен 

болады. Электрлік разрядпен газ молекулаларын иондау нәтижесінде ондағы 

түйіршіктер зарядталады (тәжделген электрод). Иондар шаң бетінде 

жинақталады да, содан соң электр өрісінің әсерімен тұнба электродтарға қарай 

жылжиды.  

Құрылғылар екі бөліктен тұрады: қоректендіру агрегаты және 

электрофильтрдің өзі (3.1 сурет).  

 

 
3.1 сурет  - Электрофильтрдің принципиальдық сұлбасы 

 

Труба немесе пластина тәрізді тұнба электродтары жерге берілетін және   

оң полюсті түзеткішке қосылады. Әдетте сым тәрізді болып келетін тәжді 

электродтар жерден   изолятор көмегімен ажыратылған және оған  кабель 

бойынша жоғарғы кернеулі  (50—80 кВ дейін) теріс полярлы түзетілген ток 

беріледі.  

Электродтарда тұнатын түйіршіктерді алып тастау тәсілдері бойынша 

электрофильтрлер құрғақ және ылғалды деп бөлінеді.  Тазаланатын газдың 

белсенді зона бағыты бойынша электрофильтрлер тік және жатық деп бөлінеді 

[12].  Ең көп тараған құрғақ электрофильтрлер түріне көп табанды жатық 

электрофильтрлер жатады. Тік электрофильтрлер бір табанды болып келеді де, 

олар сирек қолданылады. 

Тұнба электродтарының екі түрі болады:  труба немесе пластина тәрізді 

[2], [4]. Пластина тәрізді электродтар тік және жатық электрофильтрлерде 

пайдаланылып, ал труба тәрізді – тек тік электрофильтрлерде қолданылады. 

Ал 3.1,  3.2, 3.3 кестелерінде қолданылатын электрофильтрлердің 

техникалық сипаттамалары берілген [12]. УГ сериялы электрофильтрлері 
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унификацияланған, жатық, құрғақ болып келеді.  Олар негізінен 

температурасы 250° С  дейін болатын газ шаңдарын және де басқа өнеркәсіп 

газдарының шаңдарын тазалауға арналған (3.1 кесте).   

УГТ сериялы электрофильтрлері (3.2 кесте) – унификацияланған, жатық, 

жоғарғы температуралы құрғақ болып келеді.  Ол негізінен температурасы 

425° С дейін болатын газ шаңдарын тазалауға арналған. Химия өнеркәсібінде, 

қара және түсті металлургияда, цемент өнеркәсібінде қолданылады.  

Мына ОГП сериялы электрофильтрлері (3.2 кесте) – тік және құрғақ 

болады. Олар негізінен температурасы 425° С дейін болатын күкірт 

қышқылын өндіруде флотациялық колчеданды күйдіру пештерінен шығатын 

газ шаңдарын аулауға арналған. 

Ал УВВ және УВ электрофильтрлері – жарылыс қауіпі бар ортаға 

арналған, тік және унифкацияланған болып келеді (3.3 кесте). 

400-450
0 

С-тан төмен температура кезінде электр сүзгі 0,01-100 мкм 

мөлшеріндегі бөлшекті  шаңдардан газды тазартады. Олардың кедергісі 150 

Па-ға дейін жетеді. Электроэнергияның шығыны 1000 м
3
 газға 0,36-1,8 МДж-

ды құрайды. Электр сүзгінің жұмысының тиімділігі бөлшектің және газдың 

құрамына, тазаланған ағынның сүзгі қимасында бірқалыпты таралуы мен 

жылдамдығына, және т.б. байланысты. Өріс кернеулігі жоғары және газдың 

жылдамдығы төмен болған сайын бөлшектер өте жақсы ұсталады (ауланады). 

Электр сүзгі әртүрлі өнеркәсіп саласында технологиялық процесс 

кезінде бөлінетін технологиялық газдар мен қатты және сұйық бөлшектерден 

сорылған ауаны жоғарғы тиімділікпен тазарту үшін арналған. 

Электрлік сүзгі энергетика саласында, қара және түсті металлургияда, 

құрылыс материалдар өндірісінде, химия және мұнай-химия өнеркәсібінде 

сонымен қатар басқада көптеген салаларда қолданылады. 
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 3.1 кесте –УГ техникалық сипаттамасы 
Көрсеткіштері УГ 

1-2-10 

УГ 

1-2-15 

УГ 

2-3-26 

УГ 

2-3-37 

УГ 

2-3-53 

УГ 

2-3-74 

УГ 

3-3-88 

УГ 

3-3-115 

УГ 

3-3-117 

УГ 

3-3-230 

УГ 

3-3-265 

Белсенді қима 

ауданы, м
2
 

10 15 26 37 53 74 88 115 117 230 265 

Өрістер саны, шт 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Бір атты 

электродтар аралық 

қадамы, мм 

275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 

Электродтардың 

белсенді биіктігі, м 

4,2 4,2 7,46 7,46 7,46 7,46 12,16 12,16 12,16 12,16 12,16 

Өрістердің белсенді 

ұзындығы, м 

2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 

Тұнба 

электродтардың 

тұну жалпы ауданы, 

м 

420 630 1690 2360 3370 4700 9200 1210 1840 2420 2760 

Электрофильтр 

өлшемдері, м: 

           

ұзындығы 9,6 9,6 14,1 14,1 14,1 14,1 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 

биіктігі 12,3 12,3 15,4 15,4 15,4 15,4 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 

ені (шеткі тірек 

осьтері бойынша) 

3,0 4,5 4,5 6,0 9,0 12,0 9,0 12,0 18,0 24,0 27,0 
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 3.2 кесте – ОГВ техникалық сипаттамасы 
Көрсеткіштер ОГВ 

4-8 

ОГВ 

4-16 

УГТ 

1-3-30 

УГТ 

1-3-40 

УГТ 

1-3-60 

УГТ 

1-3-80 

УГТ 

2-3-50 

УГТ 

2-3-80 

Белсенді қима ауданы, м
2
 8 16 30 40 60 80 50 80 

Өрістер саны, шт 4 4 3 3 3 3 3 3 

Бір атты электродттар аралық қадамы, мм 260 260 260 260 260 260 260 260 

Электродтардың белсенді биіктігі, м 4,5 4,5 7,5 7,5 7,5 7,5 10,0 10,0 

Өрістердің белсенді ұзындығы, м 1,5 1,5 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

Тұнба электродтардың тұну жалпы ауданы, м 380 760 1860 2560 3720 5120 3400 4950 

Электрофильтр өлшемдері, м:         

ұзындығы 14,4 14,4 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

биіктігі 10,8 12,6 17,0 18,7 17,0 18,7 19,0 19,0 

Ені (шеткі тірек осьтері бойынша) 2,0 4,0 4,5 6,0 9,0 12,0 6,0 9,0 

 

 3.3 кесте – УВВ және УВ техникалық сипаттамасы 
Көрсеткіштері УВ 

2х10 

УВ 

2х16 

УВ 

2х24 

УВ 

3х24 

УВВ-8 УВВ-12 УВВ-

16 

УВВ-

2х12 

Белсенді қима ауданы, м
2
 21 32 48 72 8 12 16 24 

 Өрістер саны, шт 2 2 2 3 1 1 1 2 

Бір атты электродттар аралық қадамы, мм. 1 1 1 1 1 1 1 1 

Электродтардың белсенді биіктігі, м. 275 275 275 275 275 275 275 275 

 Өрістердің белсенді ұзындығы, м. 7,4 7,4 7,4 7,4 6,2 6,2 6,2 6,2 

Тұнба электродтардың тұну жалпы ауданы, м . 1170 1760 2600 3900 285 430 570 870 

Электрофильтр өлшемдері, м:         

ұзындығы 4,5 4,5 6,0 6,0 3,15 3,15 3,15 3,15 

биіктігі 6,0 6,0 9,0 13,0 3,0 4,5 6,0 9,0 

Ені (шеткі тірек осьтері бойынша) 19,9 19,9 21,4 21,4 20,0 20,0 20,0 20,0 
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Электрфильтрдің есептеу әдісі. 

1. Электр сүзгінің активті қимасының қажетті ауданын есептеу үшін: 

, м
2
, (3.1) 

 

мұндағы Q – тазартылатын газдардың көлемдік шығыны, м
3
/с; 

 wг – газ жылдамдығы, м/с. 

2. Электр өрісінің кернеулігін анықтау үшін: 
 

, В/м, (3.2) 

 

мұндағы U – электр сүзгідегі жұмыс кернеуі, В;  

H – электродттар арасындағы арақашықтық, м. 

Түтікшелі электрсүзгілер үшін H=R, мұндағы R – құбыр радиусы.  

3. Бөлшектердің тұндыру (дрейфа) жылдамдығын анықтау үшін: 
 

 




2

2

0
0






Ed
, м/с, 

(3.3) 

 

мұндағы, 0=8,8510
-12

 Ф/м;  

 -бөлшектердің салыстырмалы диэлектрлік өтімділігі;  

- газдың динамикалық тұтқырлығы, Пас. 

4. Электрсүзгінің қажетті активті ұзындығын есептеу үшін: 

- түтікшелі электрсүзгі үшін: 
 










1

1
ln

2 0

ГАЗR
L  ; 

(3.4) 

 

- пластиналық электрсүзгі үшін: 
 










1

1
ln

2 0

ГАЗH
L , 

(3.5) 

 

мұндағы  - электрсүзгіні тазартудың қажетті тиімділігі. 

5. Электр сүзгінің тиімділігі: 

- түтікшелі электрсүзгі үшін: 
 















ГАЗR

L




 02

exp1 ; 
(3.6) 

 

- пластиналық электрсүзгі үшін 
 















ГАЗН

L




 02

exp1 . 
(3.7) 

 

 

Электрсүзгіні есептеуге арналған бастапқы мәндер: 
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 бастапқы мәндердің нөмірі (N) – студенттің сынақ кітапшасының 

нөмірінің соңғы екі саны (немесе оқу тобының тізіміндегі реті бойынша 

нөмірі); 

 электродтар арасының ара қашықтығы  Н=R=150+2N, мм; 

 электрсүзгінің жұмыстық кернеуі  U =35+N, В;  

 тазартылған газдардың көлемдік шығысы Q =150+10 N , м
3
/с; 

 газ жылдамдығы wг =0,7+0,1 N м/с; 

 газдың динамикалық тұтқырлығы  =17,0+0,2 N,  Пас; 

 ұсталған бөлшектердің өлшемі d=0,1+0,3N, мкм; 

 бөлшектердің салыстырмалы диэлектрлік зат өткізгіштігі =4+0,5 N, 

Ф/м ; 

 электрсүзгіні тазартудың қажетті тиімділігі  =0,99. 

 

Бақылау сұрақтары. 

1. Электрфильтрдің жұмыс істеу принципі. 

2. Электрфильтдің вольтамперлік  сипаттамасы. 

3. Электрфильтрдің классификациясы. 

4. Электрфильтрдің параметрлері. 

 

 

4  Жеңді сүзгі 

 

Жеңді тоқыма сүзгілер едәуір концентрациясы бар тозаңды көп 

мөлшердегі ауаны (газдарды) тазарту үшін қолданылады. Бұл аппараттарда 

сүзгілеу элементі арнайы сүзгіш матадан жасалған жең (рукава) болып 

табылады.  

Жеңді сүзгі әрбіріне монтажды торларда ілінген сүзгілеу жеңдерінің 

тобы орналасқан, қоршаулармен бөліктерге бөлінген, металл тұрқы (корпус) 

болып табылады. Жеңді сүзгілердің төмен жағында тозаң жинауға, тозаңдарды 

түсіруге арналған шанақ (бункер) орналасқан және саңылаусыздықты шнек 

пен шлюзді қорек қамтамасыз етеді.  Сүзгі жеңдерін қалпына келтіру (тазарту) 

сығылған ауаның қысқа уақытты импульсымен кезектеп жүзеге асырылады. 

Қалпына келтіруді басқаруды дифманометрдің көмегімен қысым құламасы 

бойынша жиілік пен импульстың ұзақтығын беретін контроллер жүзеге 

асырады.  

Жеңді сүзгілер тиімділігі 0,7-ден 0,999-ға дейін, өлшемі 0,05-тен 100 мкм 

дейінгі тозаңды бөлшектерден ауаны тазартуды қамтамасы етеді.  

Циклондармен қатар жеңді сүзгілер тозаң ұстағыш жабдықтардың негізгі 

түрлерінің бірі болып табылады және қара және түрлі-түсті металлургия 

кәсіпорындарында, химиялық өнеркәсіптерде, құрылыс материалдарының 

өнеркәсіптерінде, тағам өнеркәсіптерінде, энергетикалық қондырғыларда және 

т.б. кеңінен қолданылады.   
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Жеңді сүзгілер +260 С° дейінгі температура және  100 г/м³ дейін 

бастапқы тозаңдылық арқылы тозаң газ ауа ағындарын тазартуға арналған.  

Жеңді сүзгілер «құрғақ» типті тозаң ұстағыш жабдыққа жатады.  Жеңді 

сүзгілерден кейінгі шығысындағы тозаң шығарындыларының қалдық 

тозаңдылығы  әдетте  10 мг/м³ -тен көп емес құрайды (1 мг/м³ дейін ең төменгі 

қалдық тозаңдылығы бар сүзгілерді түрлендіргіш бар). Жеңді сүзгілер +260 С° 

дейінгі пайдалану температурасы арқылы жоғары температуралы сүзгіш 

материалдардан (политетрафторэтилен, полиимид) тігілген сүзгіш жеңдермен 

құрастырылған.  

Жеңді сүзгілер түтін газдарын тазартуға, сондай-ақ өнеркәсіптің түрлі 

салаларының кәсіпорындарының аспирациялық қалдықтарын тазартуға 

арналған: 

 қара металлургия; 

 түрлі-түсті металлургия; 

 құрылыс материалдарын өндіру бойынша өнеркәсіп; 

 машина жасау; 

 құю өндірісі; 

 металл өңдеу; 

 әйнек өнеркәсібі; 

 химиялық өнеркәсіп; 

 тау кен қазу өнеркәсібі; 

 тағам өнеркәсібі; 

 ағаш өңдеу және жиhаз өнеркәсібі; 

 энергетика. 

Жеңді сүзгінің жалпы түрі 4.1 суретте көрсетілген.  

 

 
4.1 сурет- Жеңді сүзгі 
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Пайдалануда жеңді сүзгілердің тұрқы (корпус) пішінімен, жеңдерінің 

диаметрі мен ұзындығы, қолданылатын сүзгіш матаның түрімен қалпына 

келтіру тәсілдерімен және т.б. ерекшеленетін көптеген құрылымы болады.  

Жеңді сүзгілерді есептеу әдістемесі.  

Сүзгілерді есептеу сүзгіш қоршаулардың аудандарын, сүзгіш қоршаулар 

мен аппараттардың тұтастай гидравликалық кедергілерін, сүзілетін 

элементтердің қалпына келтіру циклдарының жиіліктері мен ұзақтығын 

анықтаумен тұжырымдалады.   

Қалдықтардың физика-химиялық сипаттамаларын, өндіріс 

сипаттамасын, техника-экономикалық және басқа факторларды ескере 

отырып, сүзгілеу арқылы газ тазарту тиімділігін негіздейді, сүзгіш орта мен 

сүзгінің түрін (талшықты, матадан жасалған және т.б.) қабылдайды, 

талшықтардың, мата немесе түйіршіктердің жарамды материалын таңдайды; 

мата және түйіршік сүзгілер үшін сүзгіш қабатының қалпына келтіру тәсілін 

анықтайды.    
Аппараттың сүзілетін беті келесі өрнектен анықталады: 

 

Fс = [(Vт + Vқ)/60q] + Fр ,  

 

(4.1) 

мұндағы Vт – тазартуға  келіп түскен газдың көлемі, м
3
/с; 

Vқ – маталарды қалпына келтіруге кеткен газдың немесе ауаның көлемі, 

м
3
/с; 

q – сүзу кезіндегі сүзгіш қоршаудың меншікті газдық жүктемесі, м
3/(м2

-
мин); 

Fқ – қалпына келтіруге 1 сағат бойы ажыратылған сүзгіш бет, м
2
. 

Fк шамасын тәуелділік бойынша есептеу керек:  

КККУCБCК mFNF   ,      (4.2) 

 

мұндағы Nc – сүзгідегі секциялардың саны;  

Fc – секциялардың сүзгіш беті, м
2
;  

rқ – секциялардың қалпына келу уақыты, с;  
mқ – 1 сағат ішінде қалпына келу саны.  

Кері үрлеуге кеткен, газ көлемін қалпына келтіру уақытына 

ажыратылған, қалпына келу процесінің уақыт аздығына байланысты 

импульстік үрленетін сүзгілер үшін сүзгінің бетін ескермеуге болады.   

Жеңді сүзгілер үшін сүзгіш қоршауларда меншікті газдық жүктеме 0,3-
тен 6 м

3
/(м

2
∙мин) дейін тербеледі. Бұл аралықтың ішіндегі тиімді мәнді таңдау 

ең бірінші кезекте ұсталатын тозаңның қасиеті, сүзгіш элементтерді қалпына 
келтіру тәсілдері, газдағы тозаңның концентрациясы, сүзгіш материалдың 
құрылымы, тазартылған газдың температурасы, тазартудың қажетті 
дәрежесіне жататын   көптеген факторларға байланысты.     

Практикалық есептеулер үшін жеткілікті жеңді сүзгілердің меншікті 

газдық жүктемесін келесі өрнектен нақты анықтауға болады [м
3
/(м

2
· мин)]: 
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54321 cccccqq норм   ,     (4.3) 
 

мұндағы qнорм – тозаң түріне байланысты нормативтік меншікті жүктеме 

және оның агломерацяға бейімділігі (4.1 кесте); 

 с1 – сүзгіш элементтердің қалпына келу қабілетін сипаттайтын еселеуіш 

(төменде келтірілген  мәліметтер бойынша анықталады);  

с2 – тозаң концентрациясының меншікті газдық жүктемеге әсерін 

ескеретін еселеуіш, 4.3 сурет бойынша анықталады; 

 с3 – газдағы тозаңның дисперстік құрамын ескеретін еселеуіш  (4.2 

кесте);  

с4 – газ температурасының әсерін ескеретін еселеуіш (4.3 кесте);  

с5 –тазартудың сапасына қойылатын талапты ескеретін еселеуіш.  
 

4.1 кесте – нормативтік меншікті газдық жүктеме  
№ р/с Тозаң түрі qн 

1 Құрама азық 3,5 

2 Ұн   

3 Дән   

4 Күнжара қоспасы  

5 Тері тозаңы  

6 Үгінділер   

7 Темекі   

8 Картон тозаңы  

9 Асбест 2,6 

10 Талшықты целлюлозды материалдар  

11 
Формалардан құймаларды шығару 
кезіндегі шаң  

12 Гипс  

13 Сөндірілген әктас  

14 Жылтыратудан тозаң   

15 Тұз  

16 Құм   

17 Глинозем 2,0 

18 Цемент  

19 Қыштан жасалған бояғыштар  

20 Көмір  

21 Резіңке  

22 Каолин  

23 Әктас  

24 Шекер  

25 Кокс 1,7 

26 Ұшпа кұл  

27 Металл тотықтары  

28 Крахмал  

29 Пластмассалар  

30 Белсендірілген көмір 1,5 



22 
 

31 Жуғыш заттар  

32 Ұнтақ сүт  

33 
Қара және түрлі-түсті металдардың 
возгондары  

 

Негізгі нұсқа ретінде сүзгіш элементтердің қалпына келтіру 

ерекшелігінің әсерін ескеретін еселеуіш үшін матадан жасалған жеңі бар 

сығылған ауамен ипульстік үрленетін сүзгі алынады. Бұл аппарат үшін  с1 

еселеуіші 1-ге тең (с1 = 1).  Матадан тігілмеген жеңдерді пайдалану кезінде 

еселеуіштің мәні 5…10%-ға артуы мүмкін. Кері үрлеу және бір уақытта сілку 

немесе жеңдерді тербету арқылы қалпына келтірілетін сүзгілер үшін с1  

еселеуіші с1 = 0,70...0,85 деп қабылданады. 

Аз мәндер өте тығыз маталар үшін алынады. Тек кері үрлеу арқылы 

қалпына келтіру кезінде с1 = 0,55...0,70. 

Тозаң концентрациясы (с2 еселеуіші) сүзгілеу циклының ұзақтығында 

делінген (4.2 сурет).  

 

 
4.2 сурет -  Скш сүзгісінің кірісіндегі тозаң концентрациясына с2

 
еселеуішінің 

тәуелділігі   
 

Концентрация артқан кезде қалпына келтіру жиілігі артады және 

меншікті жүктеме азаюы керек.  Алайда меншікті жүктеменің тозаң 

концентрациясына тәуелділігі сызықты функция болып табылмайды. 

Концентрацияның өзгеруі көбінесе өзін концентрация аралығында 1…30 г/м
3  

анық көрсетеді.  

 Ең жоғарғы мәндерде тозаң бөлшектерінің коагуляциясының әсері 

күшейеді және оның бір бөлігі агломерат түрінде оның сүзгіш элементтерде 

шөгуіне дейін шанаққа (бункер) түседі. 



23 
 

4.2 кесте -  с3  еселеуішінің бөлшектердің диаметріне тәуелділігі 

dm, мкм < 3 3 – 10 10 – 50 50 – 100 >100  

с3 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3  

N 1 – 5 6 – 10 11 – 15 16 – 20 >20  
 

4.3 кесте -  с4 еселеуішінің газ температурасына тәуелділігі  

t, 
o
C 20 40 60 80 100 120 140 160  

c4 1 0,9 0,84 0,78 0,75 0,73 0,72 0,7  

N 1 – 3 4 – 7 8 – 10 11 – 14 15 – 18 19 – 22 23 – 27 >28  
 

Тазарту сапасына қойылатын талапты ескеретін с5  еселеуіші тазартылған 

судағы тозаң концентрациясы бойынша бағаланады. 30 мг/м
3
 шығарылған 

газда тозаң концентрациясы кезінде с5 = 1, ал 10 мг/м
3
 болған кезде  с5 = 0,95.   

Сүзгінің гидравликалық кедергісі Па-да тұрқы кедергісінен Pк  және 

сүзгіш қалқаның кедергісінен Pқ жинақталады.  
 

Pфильт = Pк +Pқ.   (4.4) 

 

Аппарат тұрқысының (корпусының) гидравликалық кедергісі аппарат 

кірісінде және одан шығарда, сүзгіш элементтер бойынша ағынды тарату 

кезінде туындайтын жергілікті кедергілермен анықталады. Гидравликалық 

кедергі жалпы түрде кіріс түтігіндегі газдың жылдамдығына жататын аппарат 

тұрқысының кедергісінің еселеуішімен бағалануы мүмкін: 
 

Гкт

К
К

Р









2

2

,     (4.5) 

 

мұндағы кт  -кіріс түтігіндегі газ жылдамдығы, м/с. 

ξқ шамасы сүзгілерді құрылмалау кезінде әдетте 1,5...2,0-ге тең деп 

алынады.  

Сүзгіш қоршаулардың гидравликалық кедергісі қалқаның (
/

кР )  өз 

есебінен тегеуріннің шығынын және тозаң қалқанына (
//

тР ) шөккеннің 

есебінен шығынды жатқызады: 

 
///

ткт РРР   .    (4.6) 

 

/

тР  ( Па) шамасын төмендегі өрнекпен есептеген ыңғайлы:  
 

n

ет КР   /
,     (4.7) 

 

мұндағы Ке – сүзгіш қалқаның кедергісін сипаттайтын еселеуіш,  м
-1

;  

µ - газдың динамикалық тұтқырлығы, Па∙с;  

v – сүзгіштің жылдамдығы, м/с;  



24 
 

n – қалқа арасындағы газ ағысының тәртібіне байланысты дәреже 

көрсеткіші (ламинарлы тәртіп үшін n = 1, турбуленттік үшін n > 1). 

Ке еселеуіші сүзгіш қалқаның өткізгіштігі мен қалыңдығына, қалпына 

келтіргеннен кейін қалқада қалған тозаң мөлшеріне, тозаңның қасиетіне 

тәуелді. Сондықтан бұл еселеуішті тәжірибе ретінде анықтайды.  Мысалы, 

Медианды диаметрі 10…20 мкм, Ке = (1100…1500)·10
9
 м

-1 
 аралығында 

цементтік немесе кварцтық тозаң ұстайтын, лавсаннан жасалған сүзгіш 

маталар үшін, бөлшектердің медианды диаметрі 2,5…3,0 мкм Ке = 

(2300…2400)·10
9
 м

-1 
 цементтік немесе кварцтық тозаң ұстайтын лавсаннан 

жасалған сүзгіш мата үшін, бөлшектерінің медианды диаметрі ,5…3,0 мкм Ке 

= (2300…2400)·10
9
 м

-1
 болат балқытатын доға пештерден возгондарды ұстау 

кезінде сол материалдар үшін.   Өте тығыз маталар (лавсан, шынымата) үшін 

сол тозаңдарда  Ке еселеуіші 1,2...1,3 есе артады.  

Медианды өлшемі бар 1 мкм-ден аз бөлшектердің тозаңдарын ұстау 

кезінде Ке еселеуіші бірнеше есеге артады және лавсан үшін де солай. 

Медианды диаметрі 6 мкм кремний возгондарын ұстау кезінде ол (13000…15 

000)·10
9
 м

-1
 құрайды.  

Еселеуіштердің келтірілген мәні ылғал болған кезде мүмкін мәнді 

ескермейді.  

Қалқада шөккен тозаңдармен пайда болған кедергі, Па теңдеу бойынша 

есептеледі:  

1

2// КСР кшт    ,    (4.8) 

 

мұндағы τ – сүзгіш циклдың ұзақтығы, с;  

Скш – сүзгінің кірісіндегі тозаңның концентрациясы, кг/м
3
;  

К1 – тозаң қабатының кедергісінің параметрі, м/кг. 

К1 шамасы тозаңның қасиетіне және қалқадағы тозаң қабатының 

қуыстылығына тәуелді. Мысалы, бөлшектерінің медианды диаметрі dm = 

12…20 мкм К1 = (6,5 – 16)∙10
9
 м/кг цемент үшін, кремний бөлшектері үшін  dm 

= 0,7 мкм К1 = 330∙10
9
 м/кг,  болат балқытатын доға пештің возгондары үшін  

dm = 3 мкм К1 = 80∙10
9
 м/кг. 

Белгілі немесе берілген тозаң қабатының гидравликалық кедергісінде (8) 

формуланы пайдалана отырып, сүзгіш циклдың ұзақтығын табуға болады:   
 

1

2

//

КС

Р
Т

кш

т







.    (4.9) 

 

Жеңді сүзгілердің жалпы кедергісі 2800 Па-дан артпауы керек, ал 

қалқадағы тозаң қабатының кедергісі – 600...800 Па.  

Жеңді сүзгілерді есептеу үшін бастапқы мәліметтер:  
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Бастапқы мәліметтердің нөмірі (N) – студенттің сынақ кітапшасының 

нөмірінің соңғы екі саны (немесе оқу тобының тізімінің реті бойынша нөмір);  

 тазартуға түскен газдың көлемі Vт = 40000 + 1000 N, м
3
/сағ;  

 қалдықтардың температурасы t = 35 + 3N, 
о
С; 

 тазарту аппаратының кірісіндегі тозаң концентрациясы Скш = 6 + N, 

г/м
3
; 

 тозаң бөлшектерінің медианды  диаметрі dm = 4 + N, мкм; 

 сүзгіден кейін тозаңның құрамы 4 мг/м
3 

–ден аспауы керек.  

Сүзгіш мата ретінде лавсан ұсынылады.  

 

Жеңді сүзгіні есептеудің мысалы.  

1. 4.1-кесте бойынша N-ге байланысты тозаңның түрі мен qнорм  сәйкес 

еселеуішті таңдау.  

2. (4.3) формулаға өз qн еселеуішінді қою;  с1 еселеуішінің мәні 1-ге тең 

деп қабылданады;  с2 еселеуіші 4.2-сурет бойынша анықталады және кірістегі 

тозаң концентрациясына тәуелді; с3 және с4 еселеуіштері N –ге сәйкес 4.2 және 

4.3 кесте бойынша таңдалады; тазарту сапасына қойылған талапты ескере 

отырып с5 еселеуіші барлық нұсқаларда бірдей және 0,9-ға тең.   

3. Сүзгілерді қалпына келтіру көрсеткіштерін ескерусіз (4.1) формула 

бойынша сүзгілеу бетін анықтаймыз.  

4. Сүзгілеу бетінің есептелген шартына арналған Б қосымшасының  Б.1 

кестесі бойынша сүзгінің түрі мен таңбасын (маркасын) таңдаймыз.  

5. Тозаң түріне байланысты Ке және К1 қабылдай отырып, (4.6) формула 

бойынша сүзгіш қалқаның гидравликалық кедергісін анықтаймыз; v = 0,015 

м/с; τ
n
 = 600 с; µ = 19·10

-6
 Па·с; n = 1. 

6. Кіріс түтігінің жылдамдығында келтірілген, ξк = 2 тұрқының 

гидравликалық кедергісімен беріле отырып, 4.4 формула бойынша тұтастай 

сүзгінің гидравликалық кедергісін анықтаймыз:  

кс

т
гк

S

V

3600
 , 

мұндағы Sкс – таңдалған сүзгінің түріне арналған Б қосымшасы Б.1 

кестесі бойынша есептелетін кіріс саңылауының ауданы. 

7. Сүзгінің таңдалған түрі бойынша (4.2) формула бойынша қалпына 

келтіруге ажыратылған, сүзгіш бетті анықтаймыз.  

8. Оны қалпына келтіруді ескере отырып, тұтастай сүзгінің 

гидравликалық кедергісін анықтауды қайталау.  

10. Орындалған жұмыс жөнінде қорытынды жасау. 
 

Бастапқы мәліметтер: 

 тазартуға түскен газдың көлемі Vт=55000 м
3
/с; 

 қалдықтардың температурасы t = 40 
о
С; 

 тазарту аппаратының кірісіндегі тозаң концентрациясы Сктк = =10 г/м
3
; 
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 тозаң бөлшектерінің медианды диаметрі dm = = 10 мкм; 

 секцияны қалпына келтіру уақыты, τк =0,014 с;  

 1 сағатта қалпына келтіру саны, mк =5; 

 газ ағынының тығыздығы, Г =0,998 кг/м
3
; 

 сүзгіден кейін тозаңның құрамы  5 мг/м
3 
–ден аспауы керек. 

Сүзгіш мата ретінде лавсан ұсынылады.   

 

4.2  кестеге сәйкес бұл qнорм = 3,5 еселеуіші бар тері тозаңы.  

Еселеуіш с1 = 1; с2 = 1,02; с3 = 0,9; с4 = 0,9; с5 = 0,9. 

Меншікті газ жүктемесін анықтаймыз:  

3,29,09,09,002,115,354321  cccccqq норм  м
3
/(м

2
·мин). 

Аппараттың сүзгіш бетін анықтаймыз: 

Fф = Vт /60q = 55000/(60·2,3)= 398,6 м
2
 . 

Б1 кестесі Б қосымшасы бойынша сүзгіш бетінің ауданы 550 м, ФРКДИ-

550 таңбалы сәйкес келетін сүзгіні табамыз.   

Сүзгіш қалқаның гидравликалық кедергісін анықтаймыз:  
 

n

ет КР    1

2 КСкш   

  5137981020000225,0106001019015,01019102800 9669
  

1311 Па. 
 

Түтік саңылауының кірісіндегі жылдамдықты есептейміз:  

6,11
55,04,23600

55000

3600





кс

т
кж

S

V
  м/с. 

Сүзгі тұрқысының (корпусының) гидравликалық кедергісін анықтаймыз: 

1342/998,06,1122/ 22  ГкжКГКР  Па. 

Сүзгінің жалпы гидравликалық кедергісін есептейміз: 

Pф =Pк +Pқ =134+1311 = 1445 Па. 

Қалпына келтіруге ажыратылған сүзгіш бетін анықтаймыз: 

2350014,05506  КККУCБCкк mFNF   м
2
. 

Қалпына келтіруге арналған бетті ескере отырып сүзгінің жалпы ауданы 

төмендегіні құрайтындықтан: 

Fфильт + Fкк = 398,6 + 23 = 421 м
2
, 

жеңді сүзгінің гидравликалық кедергісін қайта есептеудің қажеттілігі жоқ.  

Рұқсатты (2800 Па) шаманы қалпына келтіруге беттік ауданын ескере отырып, 

сүзгінің жалпы гидравликалық кедергісін арттырған жағдайда сүзгінің 

таңбасын сүзу бетінің үлкен ауданымен өзгерту және қайта есептеулер жүргізу 

қажет.  

 

Бақылау сұрақтары. 

1. Сүзу процесі қандай физикалық құбылыстарға негізделген?  
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2. Жеңді сүзгінің жұмыс істеу қағидасы.  

3. Жеңді сүзгілердің артықшылықтары мен кемшіліктері.  

4. Сүзгіш маталардың түрлерінің бір-бірінен қандай айырмашылықтары 

бар?  

5. Жеңді сүзгілерді қалпына келтірудің қандай тәсілдері бар?  

 

 

5  Скруббер Вентури  

 

Газдағы салмақталған түйіршіктерді коагуляциялау (ірілету) мақсатында 

турболенттік жуғыштарды пайдаланады, немесе оларды Вентури скрубберлері 

деп атайды. Вентури скрубберлерінің іс - әрекет принципі газдың 

динамикалық қысымын газ ағынына енгізілген сұйықтардың тамшыларын 

бөлшектеуге негізделген. Үлкен жылдамдықпен қимылдайтын газ ағынында 

қатты турболенттік жағдайында өте қарқынды түйіршіктер қозғалысы 

сұйықтық тамшыларымен қақтығысады да, соның нәтижесінде сұйықтықтың 

тамшы түйіршіктері ауланып, олардың тамшылары іріленеді. 

Скруббер (5.1 сурет) Вентури 1 трубасынан және   тамшы-аулағыштан  

тұрады. Вентури трубасы бір-бірімен ұштасатын жайлап жіңішкеленетін 

конфузордан, өңеш деп аталатын цилиндрлік орта бөліктен және жайлап 

кеңейетін диффузордан тұрады. 

Өндірісте өңеш қимасы реттелетін Вентури трубалары кеңінен қолданыс 

тапқан. Вентури трубасының конфузорына суару сұйықтығы корпусты қиып 

өтетін орталық форсунка арқылы беріледі. Суару сұйықтығын тарту үшін 

орталықтан итергіш тамшы аулағыш пайдаланылады. Тамшы аулағыш ішінде 

орнатылған Вентури трубасының диффузорында цилиндрлік құйындатуы бар 

орталықтан итергіш сепаратор қойылған. Келесі 5.1 кестесінде конустық 

жұмырлауы бар Вентури скрубберлерінің төрт түрлі типтік өлшемдері 

келтірілген (НИИГаз және Гипрогазтазалау құрған). Аппараттар Вентури 

скрубберлерінің гидравликалық кедергі  шамалары 6÷12 кПа болатын 

шаңдалған технологиялық газдарды тазалауды қамтамасыз етеді. Суарулардың 

үлестік мәні  m = 0,5÷ 3,5 л/м
3
 болады. 

Үлкен көлемдегі шаңдалған технологиялық газдарды тазалауды 

қамтамасыз ететін Вентури скрубберлерін де НИИГаз және Гипрогазтазалау 

құрған.  Оларда труба өңешінің қимасын реттеу эллиптикалық жұмырлауы бар  

әдіспен іске асады.  
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1 - Вентур трубасы; 2 – тамшы аулағыш; 3 - конфузор; 4 – ауыздық; 5 - диффузор; 6 - труба; 

7 - форсунка; 8 - саптама; 9 – кіріс құбырша; 10 – шығыс құбырша; 11 - өтпел; 12 - 

бақылайтын қақпа; 13 - сүзгі; 14 - орналастырғыш; 15 және 20 - муфталық қақпақ; 16 - 

манометр ОБМ-1; 17 - манометр ЭКМ-IV; 18 – сусанауышы; 19 – электрөріс қақпасы; 21 - 

түбі; 22 – гидробекітпе. 

 5.1 сурет – Скруббер Вентури 

 Вентури Скрубберлері бөлшектерінің өлшемдері 1-2 мкм орташа 

өлшемдері тозаңдарда 96-98 % жоғары тиімділікпен және оның газда 0,05-тен 

100 г/м
3
 – дейінгі бастапқы концентрацияның кең ауқымдағы жоғары 

дисперсті бөлшектерді ұстау арқылы жұмыс істеуі мүмкін. 

Вентури Скрубберллері 400° С – ға дейінгі температурамен және 30 г/м
3
 

дейінгі тозаң концентрацияларымен газдарды тозаңсыздандыруға арналған 

әртүрлі химиялық-технологиялық процестерде газдарды ылғандандыру және 

салқындату үшін газдарды тозаңдардан тазарту және кокстеу өнімдерін ұстау 

кезінде кеңінен пайдаланылады.  
 
 

Вентури скрубберін есептеу әдістемесі. 

1. Тазартудың қажетті еселеуішін табу: 
 

1

21

С

СС 
 , 

(5.1) 
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мұндағы С1 және С2 - тазартуға дейінгі және тазартудан кейінгі тозаң 

концентрациясына сәйкес, мг/м
3
. 

2. Тазартуға кеткен энергия шығынын анықтау, 1000 м
3
 газда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

кДж 

 
А

Т
B

К



1ln

 ,     (5.2) 

мұндағы А және В - ұсталатын тозаңның тәжірибелік сипаттамасы (5.1 

кесте) 

3. Вентури түтігінде және тамшы ұстағышта қысым шығынынан 

тұратын аппараттың гидравликалық кедергісін орнату:  
 

mРКР тсш   .     (5.3) 

 

Суармалы судың (шүмек арқылы) майда дисперсті тозаңдарды ұстау 

және орталық беріс кезінде m судың меншікті шығысын m = 0,005-0,007м
3
/м

3 

деп қабылдайды;  
төмен тегеурінді құбырларда ірі түйірлі тозаңдарды ұстау кезінде m = 

0,001- 0,002 м
3
/м

3
.  Рж  тозаңдалған судың тегеурінін  300 – 350 кПа-ға тең деп 

қабылдаймыз.  

4. Тамшы ұстағыш – циклонының көрсеткіштерін есептеу. Циклонның 

диаметрі  м, мынаған тең: 

тж

гш
Ц

L
D


13,1 ,      (5.4) 

  
мұндағы Lгш – газ шығысы м

3
/с;  

νтж – циклондағы ауаның тиімді жылдамдығы, νтж = 4,5 - 6 м/с. 

Циклонның биіктігі 2,5 Dц, м сәйкес келеді.  

 

5.1 кесте – Кейбір тозаңдар үшін  А және В көрсеткіштері 
Тозаң және туманның түрі А В 

Оттекті конвертерлердің тозаңы (көміртек оксидін жағып 

бітіру арқылы) 

4,45 0,4663 

Фосфор қышқылының туманы 2,324 0,6312 

Вагранка тозаңы 2,255 0,6210 

Мартен тозаңы ( ауамен үрлеу ) 2,00 0,5688 

Мартен тозаңы ( ауамен үрлеу, оттекпен байытылған ) 2,350 1,0500 

Қорытылатын пештегі цинк оксидінен тұратын тозаң 2,180 0,5317 

Мыс сульфатының аэрозолы 1,35 1,0679 

Домна пешінің мойындық тозаңы 0,955 0,8910 

Домна газының тозаңы 2,755 0,3255 

Томас конвертерінің тозаңы 2,232 0,2589 

Циклдардың ашық қондырғысы  1,493 0,5540 
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Жабық электр ферро балқыту пештерінде қорыту кезінде пайа 

болатын тозаң:   

  

- силикомарганец 3,190 0,6700 

- көміртекті феррохром 1,512 0,6600 

- ферросилиций- 65 0,550 1,1800 

- ферросилицияй- 45 0,732 1,2600 

- көміртекті феррохром 0,584 1,1550 

Каолин өндірісінің тозаңы 2,943 1,1152 

Метанды электркрегингілеу кезінде пайда болған күйе 0,6859 1,3600 

Шахталы пештегі цинк және қорғасын возгоны  3,177 0,4775 

Карбидті пештен шыққан тозаң:   

- реакциялық газдармен 2,745 0,7000 

-түтін газдарымен 2,647 0,7500 

ЖЭО-ң түтін газдарының күлі 4,895 0,3200 

Ферроникель өндірісінде пайда болған тозаң:   

- жабық рудотермиялық пештердің гадарынан 0,491 0,7440 

- оттекті конвертерлерден 2,295 0,5800 

Ағын суларды жаққан кезде пайда болған газдардан хлорид, 

карбонат және натрий сульфидін ұстау  

0,525 1,5150 

Фосфор қорытатын РКЗ пештеріндегі тозаң 0,465 1,5857 

Бүркіп кептіргіш циклонынан кейінгі БВК тозаңы  2,157 2,0580 

Темірдің шала тотығы ( химреактив ) 1,169 0,3870 

Күкірт ангидриді 0,8193 0,2270 

Фосфор ангидриді 0,7884 1,3605 

Күкірт  тұманы 0,979 1,4848 

Май тұманы 9,326 0,2324 

Айнымалы токтың электрлі болат балқытатын пешінің тозаңы 2,229 2,8160 

Алюминийді плазмалық тозаңдату 0,192 1,2560 

 

Циклонның гидравликалық кедергісі Рц, Па: 
 

2

2

ЦЦ

ЦР


 ,      (5.5) 

 

мұндағы Ц – циклонның жергілікті кедергісінің еселеуіші (ЦВП 

түріндегі тозаң ұстағыштар үшін Ц =30);  

 – газдың тозаңдығы, кг/м
3
. 

5. Гидравликалық кедергіні табу, Па, Вентури құбыры: 
 

ЦПкубыр РРР  .    (5.6) 

 

6. (  = 1,25 кг/м
3
;  ж = 1000 кг/м

3
; С  = 0,15; ж  = 0,63) стандартты 

шарттарда Вентури құбырындағы газдың жылдамдығын есептеуді формула 

бойынша жүзеге асыру: )10525,01/(33,3 37.0  mРТРГ .         (5.7) 
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7. Вентури құбырының геометриялық өлшемін анықтау: 

а) мойындықтың  диаметрі dг, м: 

Г

Г

L
d



21088.1   ,    (5.8) 

 

мұндағы L – газ шығысы, м
3
 /с; 

 

б) мойындықтың  ұзындығы lм, м, 
 

ГМ dl 15,0 ;      (5.9) 

 

в) конфузордың кіріс саңылауының диаметрі dк, м, 
 

К

K

L
d



21088.1   ,      (5.10) 

 

мұндағы νк – кіріс түтікшесіндегі ауаның жылдамдығы, νк = 15-20 м/с;  

г)  конфузордың ұзындығы lк , м: 
 













2
2 1tg

dd
l ГК
К ,    (5.11) 

 

мұндағы 1 – 25-30°-қа тең конфузордың ашылу бұрышы; 

д) диффузордың шығыс саңылауының диаметрі dд, м: 
 

кш

K

L
d



21088.1  ,    (5.12) 

 

мұндағы νш – диффузордан ауаның шығу жылдамдығы, νш = 16-18 м/с;  

е) диффузордың ұзындығы lд, м: 
 













2
2 2tg

dd
l ГК
у ,     (5.13) 

 

мұндағы 2 - 6 - 7° -қа тең конфузордың ашылу бұрышы; 

ж) су жіберетін шүмектің диаметрі dш, м: 

ск

сш
ш

P

G
d 06,1 ,    (5.14) 

мұндағы Gсш – су шығысы, м
3
/с, Gсш = Lcш·m. 
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Вентури скрубберін есептеуге арналған бастапқы деректер: 

 бастапқы деректердің нөмірі (N) – студенттің сынақ кітапшасының 

нөміріндегі соңғы екі сан (немесе оқу тобының тізіміндегі реті бойынша 

нөмір); 

 ауаны тазарту шығысы L = 11000+100N, м
3
/с; 

 тозаңның бастапқы концентрациясы 30+10N, г/м
3
;  

 тозаңның соңғы концентрациясы 0,5+0,1N, г/м
3
; 

 судың қысымы Рсқ = 350 кПа.  

 

Вентури скрубберін есептеудің мысалы. 

Бастапқы деректер: 

 ауаны тазарту шығысы L = 11000, м
3
/с; 

 тозаңның бастапқы концентрациясы 30, г/м
3
;  

 тозаңның соңғы концентрациясы 0,5, г/м
3
; 

 судың қысымы Рсқ = 350 кПа.  
 

1. Тазартуға қажетті еселеуішті табамыз: 
 

98,0
30

5,030

1

21 






С

СС
 . 

 

2. Өндірістің берілген түріне сәйкес қабылдай отырып, тазартуға кеткен 

шығынды анықтаймыз (3.8 кесте)  В = 6,5·10
-4

; А= 1,0529: 

 
8499

105,6

98,01ln
0529,1

4







ТК  кДж,  

сонда 1000 м
3
 газға 8499 кДж энергия бөлінеді. 

3. Вентури құбыры мен циклон-тамшы ұстағыштағы қысым шығынынан 

тұратын аппараттың гидравликалық кедергісін табамыз. Судың меншікті 

шығысы m = 0,006 м
3
/м

3
; 

 

Рш = 8499 – 350000·0,006 = 6399 Па. 

 

4. Ауаның секундтық шығысын (Lc = 11000/3600 = 3,06 м
3
/с) алдын-ала  

анықтай отырып, циклон-тамшы ұстағыштың көрсеткіштерін есептейміз; 

циклондағы ауаның тиімді жылдамдығын vц = 5,5 м/с деп қабылдаймыз. 

Циклонның диаметрі м
L

D
ц

CШ
Ц 8,076,0

5,5

06,3
13,113,1 


 

 

Циклонның биіктігі мынаған тең Н = 2,5·0,8 = 2,0 м. 

Циклонның  Рц гидравликалық кедергісі, Па: 
 

ΔРц = 30·1,25·5,5
2
/2 = 545 Па. 
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5. Вентури құбырының гидравликалық кедергісін табамыз: 
 

ΔРтр = 6399 - 545 = 5854 Па. 

 

6. Вентури құбырындағы ауаның жылдамдығын есептейміз: 
 

5,64)10006,5250,01/(585433,3 37,0 Г м/с. 

 
7. Вентури құбырының геометриялық өлшемін анықтау: 
 

а) мойындықтың  диаметрі: 
5,64

11000
1088,11088,1 22  

Г

Г

L
d


 = 

0,25 м;   
б) мойындықтың ұзындығы: lГ=0,15dГ=0,15*0,25=0,04 м; 
 
в) конфузордың кіріс саңылауының диаметрі dк, м, равен: 

 

 

𝑑𝑘 = 1,88 ∙ 10−2√
𝐿

𝑣КЖ
= 1,88 ∙ 10−2√

11000

15
= 0,53 м; 

 
 

г) конфузордың ұзындығы:𝑙К =
𝑑К−𝑑Г

2𝑡𝑔(
𝑎1
2

)
=

0,53−0,25

2𝑡𝑔(
30

2
)

= 0,52 м; 

   

д) кіріс саңылауының диаметрі: 𝑑𝐾 = 1,88 ∙ 10−2√
11000

16
= 0,51 м; 

 
е) диффузордың ұзындығы  lд, м: 
 

;48,2

2

6
2

25,051,0

2
2 2

м

tgtg

dd
l ГК
Д 

























  

 
ж) су жіберетін шүмектің диаметрі dc, м  равен: 

 

.006,0
350000

3600/006,011000
06,106,1 м

P

G
d

ск

сш
C 


  

 

Бақылау сұрақтары.  

1. Скруббер Вентуридің жұмыс істеу принципі. 

2. Скруббер Вентуридің артықшылығы мен кемшілігі. 
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А қосымшасы 

 

А.1 кесте – Технологиялық процестер кезінде пайда болатын шаңның 

дисперциялық құрамы 
Жабдықтар атауы Шаң түрі Газдың 

шаңдануы, 

г/м
3
 

dm lg 4 

Айналмалы клинкерлік-күйдіру 

пеші (өндірудің ылғал тәсілі): 

    

Липецк  зауыты 

Волга зауыты 

Ульяновс зауыты 

Себряковс зауыты 

 

      

        Клинкер  

25-30 23 0,501 

9-9,6 9,5 0,602 

28,5 14 0,535 

18,5 8 0,494 

Шахты диірмені  Гипстік  1049 56 0,970 

Крекинг-қондырғы            АМ-1/М  

(регенератор циклондарынан кейін) 

Алюмосиликат 

және катализатор 

15 17 0,301 

Крекинг-қондырғы   ГК-3     

(регенератор циклондарынан кейін)  

Ол да сондай  10-20 16 0,250 

Көмір кептіру барабаны  Тас көмір   - 15 0,334 

Шар диірмені  цемент  - 20 0,468 

 Айналмалы цемент пеші Клинкер  40 11 0,345 

(Өнеркәсіптегі құрғақ қолдану)  Шлак пен трепел 

қоспасы  

20 20 0,652 

Алюминий электролизері (бүйірлік 

ток өткізу) 

Алюминий 

қышқылдары  

1 20 0,652 

Айнымалы күйдіру пеші  Магнезит  100-120 43 0,615 

Ол да сондай  Доломит  35-45 28 0,506 

Шашыратып кептіргіш  Қос суперфосфат  3-5 80 0,210 

Барабандық                                              Ол да сондай 12-16 35 0,360 
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Б қосымшасы 

 

Б.1 кесте – Сүзгі жеңінің техникалық сипаттамасы 

Фильтрдің 

маркасы Фильтрдің 
ауданы, м

2
  

Секцияның 
саны, дана. 

Секциядағы  
сүзгі жеңінің 

саны, дана 

Сүзгі жеңінің 
диаметрі, м 

Сүзгі 
жеңінің 
биіктігі 

      м 

      

1 2 3 4 5 6 

ФР-6П 18 1 6 390 2,5 

ФТ-2М 20 1 12 300 1,8 

ФТНС-4М 12,4 1 4 386 2,6 

ФТНС-8М 24,8 2 4 386 2,0 

ФТНС-12М 37,2 3 4 386 2,6 

ЦА-3804 4140 3 - - - 
ФРУ 2,5 - 50 1 - 4 14; 28; 42; 125 0,9; 1; 2; 

   56  2,5 

ФРН-20 20 2 32 130 1,63 

ФРН-30 30 2 48 130 1,63 

ФР-250 281 4 288 135 2,3 
СМЦ-101А 50; 55; 110; 2 36 200 2,2; 2,45; 

 115; 205    4,9; 5,1; 9,1 
РФГ 112; 168; 4; 6; 8; 10 56; 84; 112; 220 3,1 

 224: 280  140   

УРФМ 1610; 2300 14; 20 588; 840 220 4,0 
Г4-1БФМ 30; 45; 60; 90 2; 3; 4; 6 36; 54; 72; 135 2,09 

   108   

Г4-2БМФ 60; 90 4; 6 72; 108 135 2,09 

ФР-518 (650) 518 (650) 6 72 (90) 127 3,0 

ФР-5000 5000 8 504 127 3,09 

ФРДО-6500 6500 10 212 130 7,85 

ФРО-2400-1 2400 8 42 200 8 

ФРО-6000-2 6000 10 54 300 10 

ФРО-20300-3 20300 10 216 300 10 

РФОСП 1,9 - 136 - 2 - 24 - 1 – 6 

РФСП-П 370 4 22 300 4,8 

РФСП-1580 1580 20 24 - - 

ФРКИ-30 30 1 36 135 2 

ФРКИ-В-30 30 1 36 135 2 

ФРКИ-60 60 2 36 135 2 

ФРКИ-В-60 60 2 36 135 2 

ФРКИ-90 90 3 36 135 2 

ФРКИ-В-90 90 3 36 135 2 

ФРКИ-180 180 4 36 135 3 

ФРКИ-360 360 8 36 135 3 

ФРКИ-550 550 6 36 135 6 

ФРКДИ 720 8 36 135 6 

ФРКДИ-1100 1100 12 36 135 6 
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