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Кіріспе 

 

Атмосфера зиянды заттардың антропогендік ластануына ұшыраған 

Жердің қабығы. Атмосфераның ауасы оттегінің құрамында тірі ағзаларға 

тыныс алуға мүмкіндік береді. Атмосфера зиянды ғарыштық сәулелердің 

Жер бетіне енуіне жол бермейді, кішігірім метеориттерді құлдыраудан 

қорғайды және оларда жанып тұрады. Атмосфера өзін-өзі тазартудың 

қасиетіне ие, сондықтан белгілі бір уақытқа дейін қоршаған ортаны 

антропогендік ластану биосферадағы процестермен жақсы өтеледі. Алайда, 

интенсивті адам қызметінің арқасында биосфера үнемі нашарлады: 

атмосфераның, судың және топырақтың сапасы нашарланды, фауна мен 

флора жойылды. Қоғамның қарқынды индустриалды дамуының нәтижесінде 

қоршаған ортаның айтарлықтай ластануы байқалады, ол жиі әлі де қиынға 

түспейді. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың, энергетикалық жүйелер мен көлік 

атмосфераға, су объектілеріне және топыраққа шығарындылар мен 

тастандылар, кейбір облыстарда, әсіресе ірі өнеркәсіптік орталықтарда, 

қоршаған ортаның ластану деңгейі рұқсат етілген санитарлық нормалардан 

айтарлықтай асып түсті. 

Сондықтан қоршаған ортаны қорғау проблемасы адамзаттың маңызды 

міндеттерінің бірі болып табылады. 

 1-сурет кез келген өнеркәсіптік кәсіпорынның жұмысында қоршаған 

ортаның ластануының жалпы схемасын көрсетеді.  

 

 
             

 1 - сурет - Қоршаған ортаны ластаудың жалпы сұлбаасы 

 

          Өнеркәсіптік    кәсіпорын 

Өнімдер

р 

Ауа 

шығарындылар

рарыыы 

Қатты 

қоқыстар 

Ағынды 

сулар 

Энергетикалық  

шығарындылар 

Газдар, булар 

Аэрозолилар 

Жылу ластануы 

Шу, инфра - ультрадыбыс 

Діріл 

Электромагниттік өріс 

Иондаушы сәуле 

Жарық, инфрақызыл, 

ультракүлгін, лазерлік         

сәуле 
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Қоршаған ортаны қорғау үшін (ҚОҚ) өнеркәсіптің жұмысы қалдықсыз 

технологияларды енгізу арқылы ұйымдастырылуы керек. «Қалдықсыз 

технология - барлық шикізат пен энергия циклы бойынша ең тиімді және 

жан-жақты пайдаланылатын өндірудің (өндіріс, кәсіпорын, аумақтық 

өндірістік кешен - АӨК) өндіру тәсілі: шикізат - өндіру - тұтыну - қайталама 

ресурстар және қоршаған ортаға қалыпты жұмыс істеуіне кедергі 

келтірмейді». ( ЕЭК ООН қалдықсыз технология бойынша семинарда 

қабылданды, Ташкент, 1984). 

         Толығымен қалдықсыз өндірісті елестету мүмкін емес, бірақ қалдықтар 

табиғи жүйелердің қалыпты жұмыс істеуіне кедергі келтірмеуі керек, яғни, 

нәтижесінде пайда болған қалдықтар жаңа өнімдерге айналдырылған 

осындай тыныштандырылмаған күй ахуалы үшін критерийлер әзірлеу керек. 

 Консервациялау өндірістің жақсаруын және қоқысқа тасталуын талап 

етеді; Барлық процестер аз қалдықты және қалдықсыз технология негізінде 

құрылды. Қалдықсыз және қалдықсыз технологияларды пайдалану ҚОҚ 

проблемасын шешіп қана қоймай, сонымен бірге өндірістің жоғары 

экономикалық тиімділігін қамтамасыз етеді. 

 ҚОҚ-да ластаушы көздерді ұтымды орналастыру жөніндегі 

шараларға, атап айтқанда: 

 - ірі қалалардан кәсіпорындардың шығарылуы және аз қамтылған елді 

мекендерде жаңа құрылыстар салу; 

 - ауданның топографиясын және желді ескере отырып, олардың 

орналасуы 

 - санитарлық-қорғау аймақтарын (СҚА) құру; 

 - адамдар мен жасыл кеңістіктер үшін оңтайлы қоршаған ортаны 

қамтамасыз ететін қалаларды ұтымды дамыту. 

                                  

1  Ауа ластануының көздері 

2.1 Ауаның ластану көздерінің сипаттамасы 

 
 Атмосфералық ластану екі түрлі көздерден келеді: табиғи және 

техногендік. Ауа ластану көздерін жіктеу 1.1 суретте көрсетілген. 

 Табиғи ластану мыналарды қамтиды: өсімдіктің шаңы, вулкан және 

космикалық шығу тегі; топырақ эрозиясы шаңы; орман және дала өрттерінен 

тұман, түтін және газдар; әртүрлі биологиялық ортаны буландыру және т.б. 

Табиғи көздерден атмосфералық ластану деңгейі ластанудың табиғи фоны 

болып табылады және уақыт бойынша сәл өзгереді. 
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 Антропогендік ластану түрлердің үлкен әртүрлілігімен және көздер 

санымен сипатталады. Атмосфералық ауаның ластануының ең көп таралған 

көздері - бұл машина жасаушы кәсіпорындар (құю, термиялық, прокат, 

доғалық және сығымдау, дәнекерлеу, гальваникалық және бояу цехтары), 

электр станциялары, көлік құралдары, зымыран қозғалтқыштары, пештер, 

қазандықтар, ауыл шаруашылығы, тау-кен өнеркәсібі және т.б. Ең 

атмосфералық ластаушы заттар: CO көміртегі тотығы CO2 және күкірт SO2, 

азот тотықтары NOx, ұшпа көмірсутектер, шаң; әртүрлі өсімдіктер 

қышқылдар, сілтілер, органикалық еріткіштер, сынап және т.б. буларын 

шығарады. 

 Агрегаттың жай-күйіне сәйкес барлық ауаны ластаушы заттар 

(Г.А.Стадницкий А.И. Родионов, 1982) 4 топқа бөлінеді: 

  а) қатты; 

  б) сұйық; 

  в) газ тәріздес; 

  г) аралас. 

 Атмосфераға шығарылатын өнеркәсіптік шығарындылар: 

 - бөлу мен бақылауды ұйымдастыру туралы (ұйымдастырылған және 

ұйымдастырылмаған); 

 - шығу режиміне сәйкес (үздіксіз және мерзімді); 

 - температура бойынша (қыздырылған және суық); 

 - оқшаулау бойынша (негізінен қосалқы, қосалқы өндіріс). 

 - тазалау белгілері бойынша (тазалаусыз тастау, тазаланғаннан кейін). 

 Ұйымдастырылған өнеркәсіптік шығарындылар - атмосфераға 

арнайы шығарылған газ қалдықтары, ауа ағындары және құбырлар арқылы 

шығарылатын шығарындылар. 

 Ұйымдастырылмаған өнеркәсіптік шығарындылар атмосфераға 

шығарылатын шығарындылар, құрал-жабдықтардың ағып кетуі, жабдықтың 

жетіспеушілігі немесе қанағаттанғысыз жұмыс істеуі нәтижесінде 

бағытталмаған газ ағындары түріндегі шығарындылар. Өнеркәсіптік шы-

ғарындылар: 

 Біріншілік - атмосфераға сол немесе басқа көздерден тікелей ену. 

 Екіншілік - бастапқыдан қалыптасқан. Олар улы астам. 

 Аэрозольдар - қатты немесе сұйық бөлшектер, ауадағы суспензия. 

Кейбір жағдайларда аэрозольдердің қатты компоненттері ағзалар үшін аса 

қауіпті, ал адамдарда олар нақты ауруларды тудырады. Атмосферада 

аэрозольдік ластану түтін, тұман, тұман немесе тұман ретінде қабылданады. 

Аэрозольдердің маңызды бөлігі атмосферада қатты және сұйық бөлшектер 

бір-бірімен немесе су буымен өзара әрекеттескен кезде қалыптасады. 

Адамдардың өндірістік қызметінің барысында көптеген шаң бөлшектері де 

пайда болады. 

         Құю цехтары негізінен электр доғасы мен индукциялық пештерді және 

басқа жабдықтарды қамтиды. Бұл шаң мен газ шығарындыларының ең үлкен 

көздері. Мысалы, бір тонналық темір құймаларын өндіру кезінде 300 кг СО, 
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1-2 кг SO2, 50 кг шаңға дейін, азот оксидтері, аммиак, фенолдар және басқа 

да зиянды химиялық заттар (ЗХЗ) пайда болады. 

            Жылыту цехтары сұйық және газ тәрізді отындарда қыздыру 

пештерімен жабдықталған. Осы цехтардағы желдету ауасы: май, аммиак, 

сутегі цианиді және басқа да зиянды заттардың буы бар. Жарылғыш 

камералардан шығатын газбен металл жарылғаннан кейін қатты 

бөлшектердің 10 г / м3 дейін шығарылады. 

           Металдарды өңдеуге арналған дәнекерлеу, илектеу және доғару 

цехтары көптеген шаңды, қышқылдар мен майларды, улы газдарды 

шығарады. Дәнекерлеу кезінде жұқа шаң пайда болады, субмикрон 

бөлшектерінен тұратын 99% дейін.  Ыстық жайылған жолақты массаны алып 

тастау үшін күкірт және тұз қышқылдарыдағы ұнтақтау қолданылады. 

Шығарылған ауаның орташа қышқылдық құрамы 3 г / м
3
 жетеді. Металдарды 

газ және плазмалық кесу ұсақ шаң, CO, NOx шығарумен қатар жүреді. 

          Күкірт, тұз қышқылдық, азот және гидрофторлық (HF) қышқылдардың 

тұзды ерітінділерінде қолданылатын металды өңдеуге арналған электрлі-құю 

цехтары мен дүкендер. Ауаға сыланғанда, әсіресе цианид тұздары, хромды 

және азот қышқылдарының улы буы босатылады. 

           Шыныдан жасалған бұйымдарды, пластмассадан, полимерлерден және 

өнімнің беттеріне бояуды қолданған кезде металл емес өнімдерді 

шығаратын бояу цехтері мен шеберханалары қоршаған ортаны айтарлықтай 

ластайды. Бұл жағдайда еріткіштер, бояулар, SO2, CO, H2S, бензин, толуол, 

ксилол, шаң және т.б. булар шығарылған ауамен атмосфераға енеді, әсіресе 

пластмассадан, синтетикалық талшықтардан және т.б. көптеген зиянды 

заттар шығарылады. 

           Жылу электр станцияларының, қазандықтардың, автокөлік құрал-

дарының және басқа да көлік құралдарының шығарындылары пайдала-

нылатын отын түріне және қондырғылардың жұмыс режимдеріне байланыс-

ты анықталады. Қазба күйдірілген отынды жағу кезінде СО2 және су буы 

пайда болады. Бірақ атмосфераға жанармай қоспалары, жанармайды толық 

жану өнімдері: көміртегі тотығы, көмірсутегі, көмірсутегі, бензо (а) пирен 

C20H12, күл, күкірттің тотығы, азот, қорғасын, уран және торий кіреді. 

Мысалы, қуаты 2,5 млн. КВтсағ болатын ЖЭС тәулігіне 20 мың тонна 

көмірді жұмсайды және атмосфераға 700 тонна SO2 және SO3, 200 тонна 

азот оксиді, 200 тоннаға жуық қатты бөлшектер (күл, сүт, шаң) шығарады. 

            Құрамында қорғалған бензинді пайдаланған кезде қорғасын (N2, O2, 

H2O (булар), CO2, H2) және уытты зиянды заттар (NOx, CnHm, aldehydes, 

soot, benzo (a) piren) шығарады. 

            Жасанды аэрозольді ауаның ластануының негізгі көздері - жоғары күл 

мазмұны, концентраттар, металлургиялық, цемент, магнезит және кептірілген 

өсімдіктерді тұтынатын жылу электр станциялары. Осы көздерден алынған 

аэрозолдық бөлшектер химиялық құрамның көп түрімен ерекшеленеді. 

Көбінесе олардың құрамында кремний, кальций және көміртектің 

қосылыстары бар, көбінесе металдардың тотығы: темір, магний, марганец, 
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мырыш, мыс, никель, висмут, селен, мышьяк, бериллий, кадмий, хром, 

кобальт, молибден, сондай-ақ асбест.  Алифаттық және хош иісті 

көмірсутектерді, қышқыл тұздарын қоса, органикалық шаңға тән. Мұнай 

өңдеу зауыттарында, мұнай-химия және басқа да ұқсас кәсіпорындарда 

пиролиз процесінде қалған қалдық мұнай өнімдері пайда болады. 

 Аэрозольдік ластанудың тұрақты көздері өнеркәсіп қалдықтарының 

қалдықтары болып табылады - минералды ресурстарды өндіру кезінде немесе 

өңдеу өнеркәсібі мен жылу электр станцияларының қалдықтарынан пайда 

болған, негізінен, ашытылған материалдардың жасанды қабаттары.  Шаң мен 

улы газдардың көзі массивтік жарылыс болып табылады. Осылайша, орташа 

массалық жарылыс (1250 - 1300 тонна жарылғыш заттар) нәтижесінде 

атмосфераға шамамен 12 мың текше метр бөлінеді. көміртек тотығы және 

1,150 тоннадан астам шаң (11, 74-бет). Цемент және басқа да құрылыс 

материалдарын өндіру де шаңнан ауа ластану көзі болып табылады. 

          ГОСТ 12.0.0030 - 74 сәйкес «ССБТ. Қауіпті және зиянды өндірістік 

факторлар. Классификация (IL-X1-91 бойынша өзгерген кезде) «жұмыс 

аймағының ауасының шаңын және газды ластауы физикалық қауіпті және 

зиянды өндірістік факторлар болып табылады. Адамның физикалық-

химиялық қасиеттеріне байланысты зиянды заттардың әсері. ГОСТ 12.0.003-

74 бойынша химиялық қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың тобы 

адам ағзасына әсер ету сипаты бойынша келесі кіші топтарға бөлінеді: 

 а) жалпы улы; 

           б) тітіркендіргіш; 

           c) сенсибилизациялау (лат. sensibilis, сезімтал); 

           г) канцерогенді ( лат. cancer рак , қатерлі ісік); 

           е) мутагендік ( лат. mutatio, өзгеруі); 

           д) ұрпақты болу функциясына әсер ету. 

 Өнеркәсіптік зиянды заттардың көпшілігі жалпы токсикалық әсерге 

ие: хош иісті көмірсутектер және олардың амидо және нитро туындылары 

(бензол, толуол, ксилол, нитробензол, анилин және т.б.). Органикалық 

сынаптық заттар, тетраэтил қорғасыны, органофосфаттар, хлорированные 

көмірсутектер (көміртегі тетрахлориді, дихлорэтан және т.б.) өте уыттылығы 

болып табылады. 

 Қышқылдық, сілтілер, сондай-ақ хлор-, фтор-, күкірт- және азот 

қосылыстары (фосгендер, аммиак, күкірт және азот оксидтері, сутегі 

сульфаты және т.б.) тітіркендіргіш әсерге ие. Бұл заттар, биологиялық 

тіндермен байланыста болатын кезде, қабыну реакциясын тудырады, ал 

тыныс алу органдары, тері және шырышты қабықтары бірінші кезекте әсер 

етеді. 

         Сенсибилизаторлар денеге салыстырмалы түрде қысқа әрекет 

жасағаннан кейін, бұл затқа неғұрлым сезімтал болуға себеп болатын заттар 

кіреді. Осы затпен қысқа мерзімді байланыста болған кезде, адамның терінің 

өзгеруіне, демікпе мен қан ауруларына әкелетін қатал реакциялары болады. 
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Мұндай заттар сынаптың, платина, альдегидтердің (формальдегид) және т.б. 

кейбір қосылыстары болып табылады. 

 Адам ағзасына түсетін канцерогенді заттар (бластомогендік, гр. 

blastos росток) қатерлі ісіктердің дамуына себепші болады. Өндірістік 

жағдайларда табылған химиялық қосылыстардың салыстырмалы түрде 

кішігірім тобы үшін адамның қатерлі ісігінің қауіп-қатерінің дәлелі бар: шикі 

мұнайдың құрамдас бөлігі болуы мүмкін, бірақ көбінесе жанатын 

минералдардың (көмір, ағаш, мұнай, сланец) термиялық (350 ° C-тан жоғары) 

өңдеу кезінде немесе толық емес күйінде болған кезде қалыптастырылған 

полициклді хош иісті көмірсутектер (ПХК). 7,12-диметилбенз (а) антрацен, 

3,4-бенз (а) пирен, 1,2-бензантрасеннің белгілі бір канцерогенді белсенділігі 

бар. Жанарғыш минералдардың термиялық өңдеу өнімдерінің ішінде ең көп 

канцерогенді заттар көмірді құрғақ дистилдендіру болып табылады. Сонымен 

қатар, канцерогенді қасиеттер мұнай өңдеу және мұнай-химия салаларында: 

мазут, шайыр, крекинг қалдықтары, мұнай коксы, битум, май, сүт және т.б. 

өнімдерінде кездеседі. Хош иісті аминдер (бояу өнеркәсібінің өнімдері), 

сондай-ақ асбест шаңы канцерогенді болып табылады. 

           Мутагенді белсенділігі бар уландырғыштар геминалық және 

соматикалық (дене) жасушаларының генетикалық аппаратына әсер етеді. 

Жасушадағы мутациялар олардың қайтыс болуына немесе функционалдық 

өзгерістерге әкеледі. Бұл дененің жалпы қарсыласуының, ерте қартаюдың, 

кейде ауыр аурудың төмендеуіне әкелуі мүмкін. Мутагенді заттардың әсері 

ұрпаққа әсер етуі мүмкін (әрқашан бірінші және, мүмкін, екінші және үшінші 

ұрпақтардың). Этиленамин, уретан, органикалық пероксидтер, қыша газы, 

этилен тотығы, формальдегид, гидроксиламин мутациялық белсенділікке ие. 

 Репродуктивтік функцияға әсер ететін заттар (ұрпақтың көбею 

функциясы) бензинді және оның туындыларын, көміртегі дисульфиді, 

хлоропренді, қорғасынды, сурьменді, марганецті, улы химикаттарды, 

никотинді, этилендімін, сынаптық қосылыстарды және т.б. қамтиды.         

             Сондай-ақ зиянды заттардың басқа классификациясы бар, мысалы, 

белгілі бір органдарда немесе адамның жүйелерінде басым әсерімен 

ферменттік жүйе әсерімен негізгі зиянды әсерлері (асфикациялық, 

тітіркендіргіш, жүйке (нейротрофиялық), қан улану, бауыр және т.б.) орташа 

өлім дозасының шамасы және т.б. 

             Адам ағзасына әсер ету дәрежесіне қарай барлық зиянды заттар төрт 

класқа бөлінеді (ГОСТ 12.1.007-76): 

 1- деңгей - өте қауіпті заттар (3,4-бен (а) пирамида, сынап, озон, 

фоген және басқалары); MPC 0,1 мг / м3-ден аз.       

             2- деңгей - өте қауіпті заттар (азот оксидтері, бензол, йод, марганец, 

мыс, күкіртті сутек, каустикалық сілтілік, хлор және т.б.);MPC 0.1-1.0 мг / м
3
. 

             3-деңгей - орташа қауіпті заттар (ацетон, ксилол, күкіртті ангидрид, 

метил спирті және т.б.); MPC 1.1 -10.0 мг / м3. 

            4-деңгей - зиянды заттардың азы (аммиак, бензин, скипидар, этил 

спирті, көміртегі тотығы және т.б.). MPC 10 мг / м3 астам. 
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 Ұзақ созылыңқы қауіпті заттардың жоғары концентрацияда қатты 

улануына әкелуі мүмкін екендігін ескеру керек. 

 Көптеген заттар (мысалы, бензин, ацетон, аммиак буы) ағзаға кіріп, 

өткір және созылмалы улануды тудырады. Адам бір жұмыс ауысымы кезінде 

үлкен дозаға ұшыраған кезде, өткір улану орын алады. Бұл уланулар 

көбінесе кедергі келтіретін себептерге байланысты - өндірістің нашар 

ұйымдасты-рылуы, еңбек тәртібін бұзу және т.б. Дегенмен, кішкене бөлігі 

технологиялар мен желдеткіштің жетілмегендігімен байланысты. Уытты 

заттарды аз мөлшерде бірте-бірте алу, созылмалы химиялық улануды 

тудыруы мүмкін. 

 Кез келген улану жағдайында, өнеркәсіптік уланулардың әрекеті 

табиғаттың дәрежесі - уыттылық анықталады. Өнеркәсіптік уланулар - 

жұмысшы өндірісте кездесетін және тиісті түрде ұйымдастырылмаған және 

тиісті санитарлық шараларға ие болмаған зиянды заттар адам ағзасына және 

оның жұмысына зиянды әсер етуі мүмкін. 

 Адам ағзасындағы ластаушы заттардың әсер ету дәрежесіне байла-

нысты: 

 - концентрация; 

 - химиялық құрамы; 

 - уыттылық; 

 - радиоактивтілік; 

 - дисперсия және нысаны; 

 - электр заряды. 

 Өнеркәсіптік шаңның қалыптасуы шаң тәріздес материалдарды 

өндіру немесе өңдеуге байланысты көптеген өндірістердің технологиялық 

үдерістерімен бірге жүреді. Бұл жұмысшылардың денсаулығына теріс әсер 

ететін зиянды факторлардың бірі. Сондай-ақ, шаң көлемін ұлғайту үлкен 

мемлекеттік және қоғамдық орындарда (супермаркеттер, гипермаркеттер, 

қызмет көрсету орталықтары, көрме кешендері және т.б.) байқалады, онда 

үлкен адам және тауар ағындарының қозғалысы бар. Сонымен қатар, ауаның 

шаңы жарылғыш қоспаларды тудыруы мүмкін. 

 Өнеркәсіптік шаң ауадағы қатты бөлшектердің өлшемі бірнеше 

ондағандан микрометрдің фракцияларына дейінгі аралықта тоқтатылады. 

Әдетте ауадағы (газбен) араласқан қатты бөлшектер дисперсті жүйелер деп 

аталады. Бұл жағдайда қатты бөлшектер дисперстік фаза деп аталады, ал газ 

компоненті дисперсиялық орта деп аталады. Егер қатты бөлшектер 0,1 

микроннан аз болса, мұндай жүйелер коллоидты аэрозольдер деп аталады, 

немесе жақында наносистемалар. Бөлшектердің өзі коллоидтық немесе 

нанобөлшектер деп аталады. Егер ауада тоқтатылған қатты бөлшектер 0,1 

мкм-ден асатын болса, мұндай жүйелер ауа қоспалары деп аталады. 

 Өндірістік шаңның барлық түрлері органикалық, бейорганикалық 

және аралас болып бөлінеді. Органикалық, өз кезегінде, табиғи (ағаш, мақта, 

зығыр, жүн және т.б.) және жасанды (шаң, пластмасса, резеңке, тар, т.б.) 

шаңға бөлінеді.  Бейорганикалық шаңдар металл немесе минерал болып 
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табылады. Шаңның аралас түрлеріне көмір, кварц және силикаттар 

бөлшектерін, сондай-ақ химиялық және басқа салаларда өндірілген шаңды 

қамтитын көмір шаңы жатады. 

 Шаңның физикалық қасиеттерін сипаттайтын негізгі параметрлер: 

 - дисперсті құрамы (бөлшектердің мөлшері); 

 - көлемдік (көлемдік); 

 - нақты беті, бөлшектердің пішіні; 

 - кеуекті (босатылған көлемнің үлесі); 

 - шынайы тығыздығы; 

 - жылу қуаты; 

 - жылу өткізгіштік; 

 - ылғалдылық; 

 - гигроскопиялық; 

 - электрлендірілген; 

 - ұтқырлық. 

 Дисперсті (бөлшектердің мөлшері) құрамы бөлшектердің сандық 

үлестірілуін көрсетеді, бұл баламалы диаметрімен сипатталады. 

 Шаңның дисперсті құрамы микроскопия, седиметрометрия, 

механикалық бөлу әдістерімен анықталады. Микроскопиялық әдіс олардың 

орташа мәнін анықтауға мүмкіндік беретін бөлшектердің санын және 

өлшемін өлшеуге негізделген. Әдетте, бұл жағдайда оптикалық 

(бөлшектердің өлшемдері 100-ден 0,1 микронға дейін) және электронды 

(анықталатын бөлшектердің мөлшері 0,1 микроннан аз) қолданылады. 

 Тәжірибелік әдіс бөлшектердің түрлі тұндыру жылдамдығына 

негізделген ұнтақтарды фракцияларға (бөлшектердің өлшемі 100-1 микронға 

дейін) бөлуді қамтиды. Ауа бөліп шығару әдісі бөлшектерді ауаның әртүрлі 

қозғалыс жылдамдықтарымен тік цилиндрлерде ауамен шығарып, 

фракцияларға шаңды бөлуге мүмкіндік береді. Сұйықтықтың (су, алкоголь, 

глицерин және т.с.с.) тұндыру жылдамдығына сәйкес бөлшектердің санын 

және мөлшерін анықтау шөгінділерді талдау деп аталады. 

 Бөлшектерді механикалық бөлу әдісі электеу және сүзу процестеріне 

негізделген (електен және сүзу талдаулары). Фракциялардың көмегімен 

зерттелетін материалдың үлгілерін бөлу үшін стандартты саңылаулары бар 

тұтқалар жиынтығы пайдаланылады, бұл жүйелі қатарларды құрайды. 

Элементтерді талдау 40 микроннан астам бөлшектері бар шаңның құрамын 

анықтауға мүмкіндік береді. 

 Бөлшектердің нақты беті дисперстік құраммен тығыз байланысты 

және бөлшектердің мөлшерін азайтады. 

 Үлкен материалдың P қабатының кеуектілігі осы қабаттағы ауа 

көлемін сипаттайды және материалдың массасы мен шын тығыздығы 

арасындағы айырмашылықтан анықталады. 

         Өнеркәсіптік шаң ауадағы қатты заттардың суспензиясы болып 

табылады, қатты бөлшектері микрондардың бірнеше ондаған фракциясынан 

өзгереді. Шаң, әдетте, аэрозоль деп аталады, яғни ауасы дисперсті орта және 
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қатты бөлшектер - дисперсті фазасы. Өндіріс шаңы бөлшектердің қалыптасу, 

шығу тегі мен мөлшері бойынша жіктеледі. 

        Білім беру әдісіне сәйкес ыдырағаннан және конденсациядан шаң 

(аэрозольдер) бөлінеді. Біріншісі - қатты материалдардың қираюына немесе 

тегістелуіне және көлемдік материалдарды тасымалдауға байланысты 

өндірістік операциялардың нәтижесі. Шаңның пайда болуының екінші тәсілі 

жоғары температуралы процестер кезінде бөлінген металл немесе металл 

емес будың салқындатуы немесе конденсациясы есебінен ауадағы қатты 

бөлшектердің қалыптасуы болып табылады. 

 Шаңның әсер ету дәрежесіне байланысты: 

 - бөлшектердің беттері мен пішіндері; 

 - газдарды, булардың, радиоактивті заттардың сіңірілу қабілеті; 

 - электрлік заряд (электр кедергісі); 

 - бөлшектердің дисперсиясы; 

 - бөлшектердің қаттылығы. 

 

1.2 Атмосфераны ластайтын газдардың эмиссиясының сандық және 

сапалық сипаттамаларын анықтау әдістері 

Атмосфераны ластаушы заттар шығарындылары мен 

шығарындыларының сандық және сапалық сипаттамаларын анықтау үшін 

аспаптық және есептік (есептеу-аналитикалық) әдістер қолданылады. 

Атмосфераны ластаушы заттардың ұйымдастырылған шығарылымы 

бар көздер үшін аспаптық әдістер қолданылады. 

Ұйымдастырылған шығарындылардың негізгі көздері: 

- түтін және желдету құбырлары; 

- желдеткіш біліктер; 

- аэрация шамдары; 

- дефлекторлар.              

Инструментальды өлшеулерде өнеркәсіптік шығарындыларды 

бақылауға арналған және өлшеу құралдарының Мемлекеттік тізіліміне 

енгізілген газ аналитикалық құралдарын ғана пайдалану керек. 

Аспаптық өлшеу нәтижелерінен алынған шығатын газдардың көлемі 

қалыпты жағдайларға дейін төмендетілуі керек: 0 ° С, 101,3 кПа. 

  Есептеу әдістері негізінен ұйымдаспаған шығарындылардың 

(шығарындылардың) сипаттамаларын анықтау үшін пайдаланылады. 

Ұйымдастырылмаған көздер: 

- технологиялық жабдықтардың ағып кетуі (сорғы жабдығы мен 

клапандар мен желдетілетін бөлмелерден тыс орналасқан арматуралар 

арқылы технологиялық газдардың қалдығы), оның ішінде артық қысыммен 

жұмыс істейтіндер; 

- стандартты емес көмірсутектерді жағу үшін алау қондырғылары мен 

сарайлар; 

- жанармай, шикізат, материалдар мен қалдықтарды, соның ішінде 

қоныс аударатын тоғандар мен сақтау қоймаларын, мұнай табандарын, 
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шламдар мен қалдықтарды төгуге арналған қоқыстар, күл үйінділері, тау 

жыныстарының қоқыстары, ашық булану беттерін және т.б. ашық сақтау; 

- жарылыс; 

- тиеу-түсіру жұмыстары, оның ішінде құйма материалдардың 

қозғалысы; 

- тау-кен өндіру өнеркәсібі, фракцияларға ұсақтау және сіңірудің ашық 

учаскелері; 

- желдету қондырғыларымен жабдықталмаған, сондай-ақ ашық ауада 

орналасқан өндірістік үй-жайларда орналасқан жабдықтар мен 

технологиялық үдерістер (мысалы, мобильді дәнекерлеу посттары, қуат 

сымдары және т.б.). 

Тұрақты дереккөздерден бөлінетін эмиссияларды есепке алу, бақылау 

және бақылау жұмыстарының шеңберінде ұйымдаспаған көздеріне жатады: 

- өндiрiстiк аумақта сақталған немесе пайдаланылатын көлiк құралдары 

(порттарда автомобильдер, дизель локомотивтерi, жол және құрылыс 

техникасы, өзен мен теңiз кемелерi және т.б.); 

- резервуарлар фермалары, өзен мен теңіз порттарының су ағызатын-

сұйық темір жолдары мен жол өтпелері мен терминалдары. 

Ұйымдастырылмаған көздерден шығарылған эмиссиялар нақты 

технологиялық көрсеткіштерге, баланстық схемаларға, физикалық және 

химиялық процестердің үлгілеріне, сондай-ақ нақты ұйымдастырылмаған 

көздердің параметрлерін есепке алатын аспаптық өлшеулер мен есептеу 

формулаларының комбинациясына негізделген есептік (аналитикалық) 

әдістермен бағаланады. 

Зиянды заттардың құрамын инструменталды анықтау үшін келесі 

талдау әдістерін қолдануға болады: микроволом, фотометриялық, 

люминесцентті, спектроскопиялық, хроматографиялық, полярографиялық, 

колориметрлік. 

Микроскопиялық әдіс газ қоспасының жекелеген компоненттерінің 

қасиеттеріне негізделеді, химиялық реакцияларға тек нақты реагенттермен - 

жұтқыштармен енеді. Газ қоспасын жеке компоненттердің сіңірілуіне 

байланысты сіңіргіш ерітіндісінен өткізу арқылы газ үлгісінің жалпы көлемі 

азаяды. Газ үлгісіндегі осы айырмашылыққа негізделе отырып, қоспаның 

құрамдас бөлігі (көлемде%) абсорбциядан бұрын және кейін анықталады. 

Фотометриялық әдіс белгілі бір заттардың арнайы шешімдерде немесе 

суда еритін қабілетіне негізделген, оларға белгілі бір түс береді. Бояу 

дәрежесі зиянды заттардың концентрациясына байланысты. Өз кезегінде, 

ерітіндінің түсі оны жарық беруіне әсер етеді. Фотометриялық талдау әдісі 

шешімдердің осы қабілетіне негізделеді, яғни. стандартты таразылармен 

салыстырғанда, түсті ерітінділердің сіңу қарқындылығын өлшеу. 

Фотометриялық әдістерге көрнекі бақылауларға негізделген немесе 

арнайы фотоэлектро-колориметрлер, спектрофотометрлер және 

нефелометрлер арқылы жүзеге асырылатын колиметрлік және 

нефелометриялық әдістер жатады. 
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  Спектроскопиялық әдіс линзалар жүйесі арқылы өтетін және 

фотоматериалдарға бекітілген белгілі бір сәулелену спектрін алу үшін 

вольтты доғадағы (3500-4000 ° C) жалынға орналастырылған элементтердің 

қабілетіне негізделген. Әр элемент радиацияның өз спектрін, оның спектрінің 

сипаттамалық сызығына ие.Микрофотометрді қолдану арқылы олар белгілі 

бір затқа тән спектрлік сызықтардың қарқындылығын, пластинаның фонын 

қарқындылығы мен арнайы таңдап алынған «стандарттар» - 

стандарттарының қарқындылығын өлшейді. Калибрлеу кестелерінде 

қорғасынның анықтамасы. 

Люминесцентті әдіс кейбір заттардың жарық сәуле түрінде сіңірілетін 

энергиядан бас тарту қабілетін негізге алады. Қозғалыс үрдісінің соңында 

люминесценция тоқтаған феномен флуоресцен деп аталады, ол біраз уақытқа 

созылмаса - фосфоресценция. 

Хроматографиялық әдіспен арнайы сорбент затымен қозғалатын көп 

компонентті газ қоспасы жеке құрамдастардың екілік қоспаларына бөлінеді. 

Полярографиялық әдіс сынап (немесе басқа) электродтар көмегімен 

сынама ерітіндісінің электролизі барысында пайда болатын шектік ток 

диффузиясын өлшеуге негізделген, капиллярдан түсетін сынаптың катодты 

тамшылары бар, ал анод - сынаптың қабаты электролиздегі айтарлықтай көп 

беті бар, катодты. Сынап ерітіндісі бұл сынапқа электролизде құйылады. 

Азайтуға немесе тотықтыруға қабілетті иондардың электродты ағызу кезінде 

белгілі бір мәнге жеткеннен кейін токты тұрақты дифференциалдық ток деп 

аталатын белгілі бір әлеуетке байланысты туындайды. 

Колориметриялық әдіс ластаушы ерітінді, сүзгі қағаз немесе 

түйіршіктелген қатты сорбент бар ауаны тарту және стандартты 

таразылардың түсімен салыстырғанда олардың түсінің қарқындылығын 

өлшеуге негізделген. 

 

Газ анализаторлары: пайдаланылуы және түрлері. 

Газ анализаторлары және газ анализаторлары, пайдалану шарттарына 

және аналита түріне байланысты әртүрлі принциптерге негізделген және әр 

түрлі сезімталдыққа ие. Жоғары сезімталдығы жоғары құрылғылар, шекті 

концентрация деңгейінде ауаның ластануын анықтайтын, жарылғыш және 

тұтанғыш концентрациялар деңгейінде концентрацияның тиісті деңгейіне 

жеткен кезде жеңіл немесе дыбыстық сигнал береді. 

Газ құрамын селективті немесе үзіліссіз талдау үшін стационарлық 

немесе тасымалданатын газ анализаторлары газдың көптеген түрлерінде 

және қосымшаларда бар. 

Газ анализаторлары - газ қоспасының құрамын бақылауға мүмкіндік 

беретін құрылғылар. Өндірістік үй-жайлардың ауа ортасын талдау үшін 

белгілі бір уақыт ішінде талданған компоненттің шоғырлануын үздіксіз 

есепке алатын автоматты құрылғылар үлкен қызығушылық тудырады. 

Құрылғылар ескерту құрылғысымен жабдықталуы керек. 
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Газ анализаторлары жұмысының принциптері әр түрлі. Қазіргі кезде 

оптикалық газ анализаторлары инфрақызыл, ультракүлгін немесе көрінетін 

спектральды аймақтарда газдармен лазерлік энергияны селективті сіңіруге 

негізделген әртүрлі қоспаларды анықтау үшін кеңінен қолданылады. 

Өндірістік кәсіпорындардың зиянды заттарын анықтауға арналған 

үлкен үлестірме фотометриялық газ анализаторларын тапты, спектрдің 

көрінетін аймағындағы сәулелену энергиясын абсорбцияға негізделген, 

ерітінділер немесе индикаторлық лента арқылы талдаған ауаның құрамдас 

бөлігімен өзара әрекеттескен кезде олардың түсін өзгертеді. Бұл құрылғылар 

өте сезімтал және таңдаулы. Бұдан басқа, олар дизайндағы әмбебап болып 

табылады, өйткені сол құралды бірнеше уытты заттарды анықтау үшін 

қолдануға болады. 

Фотометриялық газ анализаторының екі түрі бар - сұйық және таспа. 

Алғашқы шарада ерітіндіні сіңіру арқылы ауаның анализделген 

компонентінің шоғырлануы; Екінші принцип - алдын ала өңделген немесе 

ерітіндімен талданған ауа компонентімен әрекеттесетін көрсеткіш таспаның 

түсінің фотометриясына негізделген. Таспалы газ анализаторлары сұйыққа 

қарағанда аса сезімтал. 

Оның қызығушылығы - сызықты-бояу әдісіне негізделген белдік газ 

анализаторлары. Қағаз таспасының бөлігіне реагент ерітіндісі қолданылады. 

Сынақ ауасы реагентмен өзара байланысқан кезде, ұзындығы талданған 

компоненттің концентрациясына пропорционалды көрсеткіш таспаның 

бетінде түрлі түсті сызық пайда болады. 

Ауадағы зиянды заттарды анықтау үшін жеңілдетілген құрылғылар 

кеңінен қолданылды, сол арқылы сіз тікелей өндіріс аймағында улы 

заттардың концентрациясын тез анықтай аласыз. Аталған қондырғылар 

тобына УГ-2 әмбебап газ анализаторлары, ГХ-2 газды детекторлары, 

көміртегі моноксидін жылдам анықтауға арналған құрылғы және басқалары 

кіреді. Бұл құрылғыларда ауа алу құрылғысы және әр түрлі заттарды 

анықтауға арналған индикаторлық түтіктер жиынтығы бар. 

Жабдықтар жиынтығы бар УГ-2 газ анализаторы 1.2-суретте 

көрсетілген. 

Әмбебап газ анализаторы УГ-2. Құралдың калибрленген газдары мен 

буларын анықтау үшін әзірленген барлық анықталған газдар (булар) және 

сүзгі картридждері бар индикаторлық түтіктер үшін ортақ ауа алу 

құрылғысынан тұрады. 

Сынақ ауа индикаторлық түтіктер арқылы ауа қабылдағыш 

құрылғысымен шығарылады. Ауа қабылдау құрылғысының негізгі бөлімі - 

бұл серіппелі күйде орналастырылған металл шыныаяқпен резеңке сөрелер. 

Әуе үлгісі AM-3 жүгері аспираторымен қабылданады. Аспиратордың негізгі 

бөлігі - резеңке сөрелер, оның ішіне созылған жағдайда ұстайтын серіппелер 

бар. Желдеткіш сығылған кезде, ауа шығатын клапан арқылы ауытқиды. 

Қашықтан таспалар сөрелердің қозғалысын шектейді. 
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1-корпус; 2-сөрелер; 3-4- аралық сақина; 5-екі ойықты шұңқыр; 6 - шток; 7- ; 

8 - ұстаушы; 9-плата; 10- резеңке түтік; 11-штуцер; 12- резеңке түтік. 

1.2-сурет - УГ-2 газанализаторы аксессуарлар мен корпус жиынтығымен 

жұмыс жағдайында 

16.625 кПа (125 мм гг) кедергісі бар индикатор түтікшесі бар сөрелерді 

толық ашу уақыты 8-9 сек, толық аспираторлы инсульт үшін тартылған 

ауаның көлемі 100 мл құрайды. Бір қолымен аспираторлық күш.Массаж 300 г 

Әмбебап газ анализаторларын пайдалана отырып ауаны жедел 

талдауды арнайы дайындықтан өтпейтін кәсіпорындар қызметкерлері жүзеге 

асыра алады. УГ-2 және УГ-3 газ анализаторлары туралы алдын-ала 

қысылған сөрелер алдын ала арнайы индикаторлық ұнтақпен толтырылған 

индикатор шыны түтікшелері арқылы ласталған ауаны соруға арналған. 

Калибрлеу шкаласында индикатор түтігінде боялған ұнтақ бағанының 

ұзындығы бойында ауадағы қоспалардың концентрациясы анықталады. 

Көрсеткіш түтікшесі арқылы сыналатын ауа сорғыларды алдын ала 

қысқаннан кейін сорып алады. Шеңбердің беттерінде талдау барысында 

түсірілген ауа көлемі көрсетілген. Дөңгелектің цилиндрлік бетінде екі 

шұңқырлы 8 пішіні бар төрт бойлық ойық бар, олар құлыптың 5 

позициясымен екі позицияларын бекітеді. 

1.3 Атмосфераға шаң шығарындыларының сандық және сапалық 

сипаттамаларын анықтау әдістері 

Шаңмен күресудің негізгі жолы - оны қалыптастыруға және ауаға 

шығаруға жол бермеу, онда ең тиімді технологиялық және 

ұйымдастырушылық шаралар: 
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- Үздіксіз технологияларды енгізу, жұмыстарды механикаландыру; 

- тығыздау жабдығы, пневматикалық көлік, қашықтан басқару; 

- шаң материалдарын дымқыл, паста, түйіршіктеуді ауыстыру; 

- ұмтылыс және т.б. 

Шаңмен күресу үшін негізгі технологиялық шараларды толықтыратын 

жасанды желдету жүйелерін қолдану өте маңызды. Қосалқы шаңмен күресу 

үшін, яғни. тазаланған дымқыл тәсілдермен, ауа иондалуы және т.б. 

пайдалана отырып, қазірдің өзінде орнатылған шаңның ауасына кіру. 

Жұмыс аймағында ауа райын түбегейлі технологиялық және басқа да 

шаралармен азайту мүмкін болмаған жағдайда әртүрлі типтегі жеке қорғаныс 

құралдары: таза ауа беру арқылы респираторлар, арнайы дулыға және 

косметикалық костюмдер қолданылады. 

ҚТК-ны қатаң сақтау қажеттілігі өндіріс бөлмесінің жұмыс 

аймағындағы ауадағы нақты шаңның мазмұнына жүйелі мониторинг 

жүргізуді талап етеді. 

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ауадағы шаңның бөлшектерін 

тыныс алу жолдарының және жүрек-тамыр жүйесінің көптеген ауруларының 

ең маңызды қауіп-қатерінің бірі деп санайды. Ауадағы PM10 және PM2.5 

бөлшектерінің шекті концентрациясы «Ауа сапасы жөніндегі нұсқаулық» 

(««Air quality guidelines») құжатында күнделікті орташа және жылдық орташа 

мәндер түрінде берілген, 1.1-кестеде келтірілген. 

1.1-кесте - PM10 және PM2.5 қатты бөлшектерінің мақсатты деңгейлері 

бойынша ДДҰ ұсыныстары 

Көрсеткіш Орташа тәуліктік Орташа жылдық 

Қатты бөлшектер PM2.5 0,025 мг/м
3
 0,01 мг/м

3
 

Қатты бөлшектер PM10 0,05 мг/м
3
 0,02 мг/м

3
 

ДДҰ сарапшыларының пікірінше, ауадағы шаңның шоғырлану 

деңгейіне жету тек ауа сапасына байланысты өкпе және жүрек ауруларынан 

болатын өлімді азайтуы мүмкін. 

Ауадағы аэрозольдердің массалық концентрациясын өлшеудің бірнеше 

негізгі әдістері бар. 

Ең кең тараған әдіс гравиметрия болып табылады, онда ауаның үлгілері 

сүзгі арқылы сорылады және ауада шаң концентрациясы іріктеп алудан 

бұрын және кейін сүзгі массасының айырмашылығы бойынша өлшенеді. Бұл 

әдіс артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Атмосфералық ауаны талдау 

үшін өте ұзақ сынаманы талап етеді, онда шаң бөлшектері, әдетте, төмен 

концентрацияда болады, бірақ сонымен бірге жұмыс аймағындағы ауадағы 

шаңның жоғары шоғырлануын анықтауда өте дәл болады. Әртүрлі 

фракциялардағы шаңның ауасындағы мазмұнды анықтау үшін түрлі 

аэродинамикалық өлшемдердің бөлшектерін бөлуге мүмкіндік беретін 

арнайы қосалқы құрылғылар - соққылар қолданылады. 

Аэрозольдер үшін ауаны талдаудың тағы бір әдісі - оптикалық. Талдау 

үшін, нақты уақыт ауқымында, PM10, PM4, PM2.5, PM1 шаң 
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концентрациясын өлшеуге мүмкіндік беретін шаң анализаторы («шаң 

өлшемі») қолданылады. Техникалық тұрғыдан алғанда, құрылғы ауадағы 

аэрозоль бөлшектерінің санау шоғырлануын өлшейді және массалық 

концентрациясы олардың мөлшеріне және калибрлеу тәуелділігіне 

байланысты бағдарламаға енгізілген бөлшектердің массалық үлестіру 

модельдерінің негізінде есептеледі. Құрылғыны калибрлеу үшін өлшеудің 

жоғары дәлдігіне қол жеткізуге мүмкіндік беретін соққы және 

гравиметриялық әдіс қолданылуы мүмкін. 

Бұл әдісдің басты артықшылығы - ауада бөлшектердің төмен 

концентрацияларын өлшеудің жылдамдығы мен қолайлылығымен, 

сондықтан апартаменттер мен кеңсе бөлмелеріндегі атмосфералық ауа мен 

ауаны талдау кезінде оптикалық әдіс қолданылады. 

Тағы бір қарапайым гравиметриялық әдіс атмосфералық ауадағы және 

жұмыс аймағындағы ауаны анықтау үшін қолданылады. Негізінен массалық 

концентрацияны талдау гравиметриялық әдіспен ауада шаңның 

шоғырлануын өлшеуден еш айырмашылығы жоқ. Оның айырмашылығы, 

сүзгіге қойылған бөлшектердің өлшенген массасындағы үлесі 

фотометриялық түрде анықталады. 

 

1.4 Атмосфералық ауадағы қоспаларды рационизациялау 

Ауа сапасының негізгі өлшемдері зиянды заттардың шоғырлануы 

болып табылады. Шоғырланудың әртүрлі бірліктері бар: масса, көлем, 

акциялар, пайызбен және басқалар. Ауа сапасын санитарлық бағалау кезінде 

ластаушы заттардың концентрациясын (концентрациясы) текше метрге 

миллиграмм (мг/м3) білдіруге болады. Бұл қоспалардың бірігуінің кез-келген 

жайына қатысты: газдар, булар, аэрозольдар, қатты заттар. 

Жұмыс аймағындағы ауадағы зиянды заттардың шекті шоғырлануы - 

күнделікті жұмыста (демалыс күндерінен басқа) 8 сағат бойы немесе өзге 

ұзақтықта, бірақ аптасына 40 сағаттан аспайтын шоғырланулар барлық 

жұмыс уақытында ауруларға немесе денсаулық жағдайы кезіндегі қазіргі 

және кейінгі ұрпақтың ұзақ мерзімді кезеңдерінде зерттеудің заманауи 

әдістерімен анықталған ауытқулар тудыруы мүмкін. 

1939 жылы ауыз суға, 1951 жылы ауаға және 1980 жылы топыраққа 

бірінші рұқсат етілген шоғырлану белгіленді. 

Ғимараттар мен құрылыстарға ауа желдету және ауаны баптау 

жүйелерінің қабылдау саңылаулары арқылы, сондай-ақ табиғи ағынды 

желдету үшін тесіктер арқылы ауа кіретін өндірістік үй-жайлардың жұмыс 

аймағында зиянды заттардың шекті рұқсат етілген концентрациясы 30% -ды 

құрайды. 

Санитарлық-гигиеналық стандарттар адамның денсаулығын қорғау 

және өсімдіктер мен жануарлардың белгілі бір топтарының генетикалық 

қорын сақтау мүддесінде белгіленеді. Гигиеналық реттеу сондай-ақ адам 

өмірінің өндірісі мен тұрғын үй саласын қамтиды. 
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Ауадағы әрбір зиянды зат үшін екі стандартты мән белгіленеді: жұмыс 

аймағындағы ауаның максималды рұқсат етілген концентрациясы (PDKr.r.) 

және жақын маңдағы елді мекеннің (ПДКр.з) атмосфералық ауасындағы 

рұқсат етілетін шоғырлануы. 

ПДКр.з - зиянды химиялық заттардың (ауада екі метр деңгейде) зиянды 

заттардың шоғырлануы болып табылады, ол жұмыс уақытында жұмыс 

уақытында 40 сағаттан аспайтын жұмыс істеген кезде жұмысшылар мен 

олардың балалары арасында ауру тудыруы мүмкін емес. 

ПДКа.в - адамның бүкіл өміріне зиянды әсер етпейтін зиянды химиялық 

заттардың шекті концентрациясы, соның ішінде қоршаған ортаға ұзақ 

уақытқа әсер ету. 

Әдетте  ПДКр. з > ПДКа. в. Кәсіпорын аумағындағы ауадағы 

қоспалардың құрамының нормасын ПДКр.з -мен салыстырғанда үш есе 

азайту. себебі бұл ауа өнеркәсіптік үй-жайларды желдету үшін 

пайдаланылады (күшейтілген желдету). Сондықтан, ол таза болуы керек. 

Есептеу пункттерінің әуе кеңістігі үшін ҚТК-ның екі түрі белгіленеді: 

- қысқа мерзімді қоспалар кезінде теріс рефлексиялық реакциялардың 

алдын алу үшін (сезім иісі, көздің жарық сезгіштігі және т.с.с.) барынша 

рұқсат етілген МПК (МПК); 

- адам организміндегі қоспалардың жалпы улы, канцерогенді, 

мутагендік және басқа да түрлерінің алдын алу үшін орташа тәуліктік ППС 

(МПК). 

200 мың адамнан астам тұрғындар мен курорттық аудандардағы елді 

мекендерде зиянды заттардың шоғырлануы дисперсияны есепке ала отырып, 

ҚТК-нің 80% -ынан аспауы тиіс. 

Практикада келесі теңсіздік сақталады: 

 

ПДКр.з > ПДКм.р. > ПДКс.с. 
(1.1) 

 

Кәсіпорынның санитарлық-қорғаныш аймағының санитарлық-қорғау 

аймағынан тыс жер бетіндегі ауа қабатындағы кез келген зиянды заттардың 

жоғары концентрациясы С бір жолғы шекті рұқсат етілетін концентрациядан 

аспауы керек: 

С  ПДКм.р.. (1.2) 

Атмосферада бір уақытта бірнеше бағытты әсер ететін бірнеше зиянды 

заттардың болуымен, олардың гаммаусыз жалпы концентрациясы шартты 

қанағаттандыруы керек: 

С1 / ПДК1 +  С2 / ПДК2+ … +  Сn / ПДКn  1, (1.3) 

 

мұнда С1, С2, ..., Сn - атмосфераға зиянды заттардың концентрациясы 

бірдей жердегі мг / м3; 

MPC1, MPC2, ..., MPCn - атмосферада зиянды заттардың максималды 

рұқсат етілген шоғырлануы, мг / м3. 
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Бір бағытты әрекеттің әсері бірнеше SO2 және NO2, SO2 және H2S, 

күшті минералды қышқылдар (күкірт, тұз қышқылы, азот), озон, 

формальдегид және басқалар (олардың әртүрлі комбинацияларындағы 30-дан 

астам заттың бір-бірімен) әсеріне ие. 

МПК мақұлдамайтын зиянды заттарға қауіпті әсер ету деңгейлері 

(ASELs) анықталады (әдетте 3 жыл ішінде). Қазіргі уақытта мұндай 

заттардың саны 1500-ден астам. 

Атмосфералық ауаның басқа бұрыннан салынған және қолданыстағы 

кәсіпорындардың шығарындылары бойынша ластанған жерлерде 

кәсіпорындарды жобалау кезінде, әуеде бар қоспаларды ескере отырып, 

олардың эмиссияларын қалыпқа келтіру қажет. Олардың мазмұны SF фондық 

концентрациясы ретінде қарастырылады. 

Қазақстан Республикасында ең жоғарғы рұқсат етілген шоғырланулар 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 

ақпандағы № 168 бұйрығымен реттеледі. Қазақстан Республикасының Әділет 

министрлігінде 2015 жылғы 13 мамырда № 11036 тіркелді Қалалық және 

ауылдық жерлердегі атмосфералық ауаның гигиеналық нормаларын бекіту 

туралы кесте түрінде түрлі зиянды заттар туралы ақпарат бар (1.2-1.4-кесте) 

[16]. 

Кесте 1.2 - елді мекендердің атмосфералық ауасындағы ластаушы 

заттардың шекті концентрациясы 

№ Заттың атауы 
Тіркеу 

нөмірі CAS 

Форм

ула 

Величина  

ПДК (мг/м 
3
) 

Қауіптіл

ік 

көрсеткі

шін 

шектеу 

Қауі

птілі

к 

клас

ы 

ластаушы 

заттар 

КОД 

Жалғыз 

максим

алды 

Орташа 

тәулікті

к 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Азот (II) оксид 

(Азот тотығы)) 
10102-43-9 NО 0,4 0, 06 рефл. 3 0304 

2. 
Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

50-32-8 С20Н12 - 0,1 мкг/ 

100м
3
 

рез. 1 0703 

3. 

Кремний бар 

бейорганикалық 

шаң%: 70-20 

 

 

 

 0,3 0,1 рез. 3 2908 

4. 

Күкірт диоксиді 

(күкірт диоксиді, 

күкірт диоксиді, 

күкірт (IV) 

тотығы) 

7446-09-5 S O2 0,5 0,05 
рефл.-

рез. 
3 0330 
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5. 
Формальдегид 

(Метаналь) 
50-00-0 СН2О 0,05 0,01 

рефл.-

рез. 
2 1325 

 

Шектейтін (анықтайтын) қауіптілік индикаторы заттың биологиялық 

әсерінің бағытын сипаттайды: 

- рефлекс (рефл); 

- резервтеу (кесу). 

Рефлексиялық әрекет - жоғарғы тыныс жолдарының рецепторларының 

реакциясы: иіс сезімі; шырышты қабықтың тітіркенуі; тыныс ұстап тұру. 

Заттардың қысқа мерзімді әсеріне ұшырайды, демек, рефлекторлық 

әсер ең жоғарғы бір рет MPC құруды негіздейді. 

Резорбтивті әсер-жалпы уытты, гонадотоксикалық, эмбрионотоксика-

лық, мутагендік, канцерогендік және басқа да әсерлердің пайда болуы ауада 

заттың шоғырлануына ғана емес, сонымен қатар оның жұтылу ұзақтығына да 

байланысты. Резорбтивті әсердің дамуының алдын алу мақсатында орта 

тәуліктік ШРК белгіленеді. 

1.3-кесте-елді мекендердің атмосфералық ауасында ластаушы 

заттардың әсерінің болжамды қауіпсіз деңгейі 

№ 

п/п 
Заттың атауы 

САЅ 

бойынша 

№ 

Формула 

ОБУВ 

шамасы 

(мг / 

м3) 

 ЗВ  

коды 

1 2 3 4 5 6 

1 1-Адамантилэтилкетон  C13H21O 0,01 1415 

2 

Аденозин-5'-

(тетрагидротрифосфат 

динатрия) (Аденозин-5 

трифосфор қышқылы динатрий 

тұзы, АТФ) 

987-65-5 C10H14N5NaO13P3 0,05 0147 

3 

Азофоска (фосфат тұздарының 

және аммоний нитратының, 

кальций фосфаттарының 

қоспасы) (Нитроаммофоска) 

 

 

 

 0,02 2832 

4 
Акриламид (акрил қышқылы 

амид) 
79-06-1 C5H5NO 0,005 2041 
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5 
L-Аланин (L-2-Аминопропан 

қышқылы) 
56-41-7 C3H7NO2 0,7 1501 

6 
Олефиндерден жасалған 

алкилбензолсульфоқышқыл 
  0,04 1503 

7 

С11-14 олефиндер негізіндегі 

алкилбензолдар 

 

  0,01 0635 

8 Алкилдифенилдер   0,1 0642 

          1.4-кесте-жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың ШРК 

N 

п/

п 

Заттың атауы  

тіркеу 

нөмірі CAS 

(Chemical 

Abstracts 

Service) - 

химиялық 

қосылыстар

дың бірегей 

сандық 

идентифика

торы 

Форм

ула 

ШЖ

Ш 

шамас

ы, 

мг/м3 

Өндіріс 

жағдайындағы 

ауадағы 

басым 

агрегаттық 

жағдай 

Қауіпт

ілік 

класс

ы 

Организм

ге әсер 

ету 

ерекшелік

тері 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Азот 

диоксиді 
10102-44-0 NO2 2 п 3 О 

2 

Азот 

оксидтері / 

NО2-ге қайта 

есептегенде/ 

 

 

 

 
5 п 3 О 

3 
Азот 

қышқылы+ 
7697-37-2 HNO3 2 а 3 
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4 
Күкірт 

диоксиді+ 
7446-09-5 O2S 10 п 3  

 

Өсімдік және 

жануар 

тектес шаң 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) 2-ден 10-

ға дейін 

кремний 

диоксидінің 

қоспасымен

% 

  -/4 a 4 А,Ф 

 б) астық   -/4 a 5 A 

 

в) лубяная, 

мақта-мата 

мақта, 

зығыр,жүн, 

мамық және 

т. б. 

(кремний 

диоксиді 10-

нан астам 

қоспасымен

%) 

  -/2 a 4 А,Ф 

 

г) ұн, ағаш 

және т. б. 

(кремний 

диоксидінің 

қоспасы 2-

ден кем%) 

  -/6 a 4 А 

 

д) мақта ұны 

/ ақуыз 

бойынша/ 

  0, 5 a 3 A 

Өндіріс жағдайында ауадағы негізгі агрегаттық жағдай екі нұсқада 

берілген : "п" – бу; "а" - аэрозоль. 
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         "САЅ" – ChemicalAbstractsService (барлық белгілі химиялық заттарды 

тіркеуді жүзеге асыратын халықаралық ақпараттық жүйе) және "IUPAC" – 

International Union of Pure and Applied Chemistry (теориялық және 

қолданбалы химияның халықаралық одағы) аббревиатуралары қолданылады. 

          Ағзаға әсер ету ерекшеліктері: 

"А" – өндірістік жағдайларда аллергиялық ауруларды тудыруға 

қабілетті заттар (жуғыш заттар, дән тозаңы); 

"Ф" - көбінесе фиброгенді әсер ететін аэрозольдер өкпе фиброзын 

тудыруы мүмкін, бұл өкпенің дәнекер тінінің өсуімен және ауыр 

зардаптармен байланысты; 

"О" – жедел бағытталған әсер ету механизмі бар заттар, мысалы, 

көміртегі оксиді қанның гемоглобинімен оттекті тасымалдау процесін 

бұзады, бұл өлімге дейін химиялық тұншыққа әкелуі мүмкін, күкіртті сутек 

оттегінің сіңу процесін бұзады және химиялық тұншықты тудырады; 

"К" - адамдарда қатерсіз немесе қатерлі ісіктердің пайда болу 

ықтималдығын тудыратын немесе анық арттыратын канцерогендер 

(бенз(а)пирен, бензол, асбест шаңы); 

"+"- ағзаға дем алған кезде ғана емес, сонымен қатар тері мен 

шырышты қабықтар арқылы еніп, олармен жұмыс істеу тері мен көзді 

арнайы қорғауды талап ететін зиянды заттар. 

2 ластаушы заттардың негізгі физикалық-химиялық қасиеттері, 

тазартылатын газдардың параметрлері және тазарту жүйесінің 

тиімділігін бағалау 

Шаң мен аэрозольдердің тығыздығы мен дисперсиялық құрамы. 

Газ тазарту жүйелерінің сенімділігі мен тиімділігі көп жағдайда 

шаңның физикалық-химиялық қасиеттеріне және газ ағындарының негізгі 

параметрлеріне байланысты, олар газ тазарту жүйелерін жобалау және 

пайдалану кезінде жақсы зерттелуі және ескерілуі тиіс. 

Күл мен шаңның маңызды сипаттамасы олардың тығыздығы, кг/м
3
 

немесе г/см
3
 болып табылады. Шынайы, үйілген және көрінетін тығыздықты 

қарастыру қабылданған. 

Бөлшектердің шынайы тығыздығы тегіс монолитті бөлшектердің 

массасының оның көлеміне қатынасы болып табылады. 

Бөлшектердің көрінетін тығыздығы бөлшектер массасының олардың 

көлемі, оның ішінде тесіктері, қуыстары, кедір-бұдырлығы және т. б. болып 

табылады. 

Шаңның үйме тығыздығы, шындықтан айырмашылығы, жаңа төгілген 

шаң бөлшектері арасындағы ауа саңылауларының болуын ескереді. Үйме 

тығыздығын бункерлердегі шаңды бақылау басталғанға дейін бірінші 

уақытта алатын көлемді анықтау үшін пайдаланады. Шаңның төгілген 

тығыздығы, әдетте, 1,2 құрылғыда 1,5 есе көп. 
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Шаңның үйілген және көрінетін тығыздығының көлеміне әртүрлі 

физика-химиялық процестер (діріл, коагуляция, жентектеу, сулау, тотығу 

және т.б.) айтарлықтай әсер етеді. 

Шаң ұстау аппаратын дұрыс таңдау үшін ең алдымен шаңның 

дисперсиялық құрамы туралы мәліметтер қажет. 

Шаңның дисперсиялық құрамын эксперименталды анықтайды. Ол 

үшін жиі импакторлар деп аталатын аспаптарды пайдаланады. Жұмыс 

импактордың астында жазық шөгінді пластиналар (төсеніштер) орналасқан, 

кішірейтілетін қиманың бір қатар ретпен орнатылған шүмектер арқылы 

газды өткізу кезінде мөлшері бойынша бөлшектердің сайлау айыруына 

негізделген. Газ сынамасы тұрақты шығыны бар аспап арқылы 

изокинетикалық түрде айдалады. Импактордың төсеніштерінде бөлшектердің 

инерциялық шөгуі жүреді, әрі олардың әрбір келесі төсенішіндегі 

(импактордың сатысы) орташа мөлшері алдыңғыға қарағанда аз болады. Ең 

ұсақ бөлшектер (импактордың алдыңғы сатысының астына түспеген) 

абсолютті сүзгішпен ұсталады. Осылайша, талданатын бөлшектер саны 

абсолютті сүзгі сатысын қоса алғанда, импактор сатысының (каскадтарының) 

санына тең фракцияларға сұрыпталған болып табылады. Бес, алты және жеті 

импакторларды пайдаланады. 

Шаңның дисперсиялық құрамын анықтау нәтижелері әдетте 

бөлшектердің массалық (кейде есептік) фракцияларына олардың мөлшеріне 

байланысты болады. Фракция деп бөлшектер өлшемдерінің белгілі бір 

интервалындағы бөлшектердің массалық (есептік) үлесін түсінеді.  

Шаң дисперсиясы бойынша 5 топқа жіктелген: i өте үлкен дисперсті 

шаң, dm > 140 мкм; 

II ірі дисперсті шаң, dm = 40÷140 мкм;  

III орташа дисперсті шаң,  

dm = 10÷40 мкм; IV кішкентай дисперсиялы шаң,  

dm = 1÷10 мм; 

V өте ұсақ дисперсті шаң, dm < 1 мкм. 

Бөлшектердің адгезиялық қасиеттері. 

Бөлшектің бұл қасиеттері олардың слиптенуге бейімділігін анықтайды. 

Бөлшектердің жоғары жабысуы аппараттардың жартылай немесе толық 

бітелуіне әкелуі мүмкін. 

Шаң бөлшектерінің мөлшері аз болған сайын, олар аппараттың бетіне 

оңайырақ жабысады. 70% бөлшектердің диаметрі 10 мкм-ден кем болатын 

шаң-тозаңдар, бірақ бөлшектер мөлшері 10 мкм-ден асатын шаң-тозаңдар 

жақсы сусымалы 

Шаңның жабысуы бойынша 4 топқа бөлінеді: 

1) құйылмайтын (құрғақ қож, кварц, құрғақ саз). 

2) әлсіз құйылатын (коксты; магнезитті құрғақ; апатитті құрғақ; домна; 

көп жанбаған өнімдер бар колошникті Ұшпа күл; тақтатас күл); 
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3) орташа құйылатын (шымтезекті, ылғалды магнезитті; құрамында 

колчедан, қорғасын, мырыш және қалайы оксидтері, Құрғақ цемент; 

күйдірілмеген Ұшпа күл; шымтезекті күл; күйе, құрғақ сүт; ұн, үгінділер). 

4) қатты құйылатын (цементті; ылғалды ауадан бөлінген; гипс және 

алебастр; құрамында нитрофосканы, Қос суперфосфатты, клинкер, натрий 

тұзын; талшықты (асбест, мақта, жүн) бар. 

 

Бөлшектердің абразивтілігі. 

Шаңның абразивтілігі газ шығыны мен тазарту құрылғылары 

металының тозу қарқындылығын сипаттайды. Ол бөлшектердің 

қаттылығына, пішініне, мөлшеріне және тығыздығына байланысты. 

Абразивтілік аппаратураны есептеу кезінде ескеріледі (газ жылдамдығын, 

аппаратура қабырғаларының қалыңдығын және қаптау материалдарын 

таңдау). 

 

Бөлшектердің сулануы. 

Бөлшектердің сумен сулануы, әсіресе рециркуляциямен жұмыс істеу кезінде 

ылғалды шаң ұстағыштардың тиімділігіне әсер етеді. Тегіс бөлшектер тегіс 

емес беті бар бөлшектерге қарағанда жақсы суланады, өйткені соңғылары 

көп дәрежеде сулауды қиындататын абсорбирленген газ қабығымен 

жабылған болады. 

Сулау сипаты бойынша қатты материалдардан жасалған барлық 

бөлшектерді үш негізгі топқа бөлуге болады: 

а) гидрофильді материалдар жақсы суланатын (кальций, кварц, 

көптеген силикаттар мен тотыққан минералдар, сілтілі металдардың 

галогенидтері); 

Б) гидрофобты материалдар (графит, көмір, күкірт)); 

в) парафин, тефлон, битумдар. 

Бөлшектердің гигроскопиялылығы. 

Шаңның ылғалын сіңіру қабілеті бөлшектердің химиялық құрамына, 

көлеміне, пішіні мен бетінің кедір-бұдырлығына байланысты. 

Гигроскопиялық оларды ылғал типті аппараттарда ұстауға көмектеседі. 

Шаң қабатының электрлік өткізгіштігі. 

Бұл көрсеткіш сл қондырғысының шаң қабатының меншікті электр кедергісі 

бойынша бағаланады. жеке бөлшектердің қасиеттеріне (беттік және ішкі 

электр өткізгіштігіне, бөлшектердің пішіні мен өлшеміне), сондай-ақ 

қабаттың құрылымы мен газ ағынының параметрлеріне байланысты. Ол 

электр сүзгілердің жұмысына елеулі әсер етеді. 

Шаңның электрлік кедергісіне байланысты үш топқа бөлінеді: 

- төмен шаң PL < 104 Ом см (электродта тұндыру кезінде шаң 

бөлшектері бірден ыдырайды, бұл екінші тозуға әкелуі мүмкін); 
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- шаң сл = 104 1010 Ом құрылғы см (бұл шаң электр сүзгіште жақсы 

ұстанады, себебі бөлшектер разряды бірден емес, қабатты жинақтау үшін 

қажетті уақыт ішінде жүреді); 

- сл-дан шаң-тозаңдар = 1010-1013 ОМ (осы топтың шаңын электр 

сүзгілерде ұстау үлкен қиындықтарды тудырады; осы топтың шаң 

бөлшектері электродта кеуекті оқшаулағыш қабат түзеді). 

Бөлшектердің электрлік заряды. 

Бөлшектер зарядының белгісі олардың түзілу тәсіліне, химиялық 

құрамына, сондай-ақ олар жанасатын заттардың қасиеттеріне байланысты. 

Бұл көрсеткіш газ тазалағыш аппараттарда (дымқыл шаң ұстағыштарда, 

сүзгілерде және т.б.) ұстау тиімділігіне, бөлшектердің жарылыс қауіптілігі 

мен адгезиялық қасиеттеріне әсер етеді. 

Шаңның өздігінен жануға және ауамен жарылыс қауіпті қоспалардың 

пайда болуына қабілеттілігі. 

Ауа оттегімен бөлшектердің (шамамен 1м2/г) жанатын шаң өздігінен 

жануға және ауамен жарылыс қауіпті қоспалардың пайда болуына қабілетті. 

Шаңның жарылу қарқындылығы оның химиялық және термиялық 

қасиеттеріне, бөлшектердің мөлшері мен формасына, олардың ауадағы 

концентрациясына, газдың ылғал мөлшері мен құрамына, тұтану көзінің 

мөлшері мен температурасына және инертті шаңның салыстырмалы 

құрамына байланысты. Бояғыштарды, Пластмассаларды, талшықтарды, 

сондай-ақ металдар: магний, алюминий және мырыш шаңдарын өңдеу 

кезінде түзілетін Органикалық заттардың кейбір шаңдары тұтануға қабілетті. 

Ауада өлшенген шаңның ең аз жарылыс қаупі бар концентрациясы 

шамамен 20 500 г/м3, ең үлкен 700 800 г/м3. Газ қоспасындағы оттегі 

мөлшері көп болған сайын, жарылыс және оның күші көп болуы мүмкін. 

Оттегі 16% - дан кем болғанда шаң бұлты жарылмайды. 

 

Шаң ұстау тиімділігі. 

Аэрозольдерді өлшенген бөлшектерден тазартуға арналған 

жабдықтардың негізгі сипаттамаларына ауаны шаңнан тазарту тиімділігі 

(дәрежесі) жатады, ол кейде аппараттың пайдалы әрекет коэффициенті деп 

аталады, бірақ ол оның физикалық мәнін көрсетпейді; гидравликалық 

кедергі; тазалау құны. Шаң ұстағыштардың жалпы параметрлеріне олардың 

тазартылатын газ бойынша өнімділігі және 1000 м3 газды тазалауға 

жұмсалатын энергия шығынының шамасымен анықталатын энергия 

сыйымдылығы жатады. 

Шаң ұстағыштар жұмысының тиімділігін бағалау кезінде назарға 

алынады: 

- шаңсыздандырудың жалпы тиімділігі немесе шаңсыздандырылатын 

газдағы шаң санына қатысты шаң ұстағышта ұсталған шаңның мөлшері; 

- белгілі бір өлшемдегі бөлшектердің ұсталу толықтығын анықтайтын 

фракциялық тиімділік; оны шаң ұстағышта бөлінген белгілі өлшемдегі шаң 

бөлшектерінің процентімен білдіреді; 
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- тозаң ұстағыштан шыққан кезде газдағы шаңның қалдық құрамы; 

- газдағы шаң қалдығын бөлшек өлшемі немесе орау жылдамдығы 

бойынша бөлу. 

Ауаны шаңнан тазарту дәрежесі (тиімділігі) аппаратта ауланған GY 

шаң массасының оған келіп түскен GBX шаң массасына қатынасын 

сипаттайды. Пайызбен, кейде бірлік үлесінде көрінеді: 

                                                                ε=100
𝐺𝑦

𝐺вх
. 

Тазалау дәрежесін, сондай-ақ, тазартқанға дейін және одан кейін 

ауадағы шаңның концентрациясын біле отырып анықтауға болады 

(сәйкесінше Свх, Свых, мг/м3). Егер аппаратта ауаны сору болмаса, тазалау 

тиімділігін мына формула бойынша анықтайды: 

                                                       ε=100
1−Свых

Свх
. 

Ауаны сору болған кезде (мысалы, жеңдік сүзгілерде) тиімділік 

мынадай формула бойынша анықталады: 

                                               ε= (1 −
Свых𝐿вых

Свх𝐿вх
) ∙ 100, 

мұнда Lвх, Lвых-аппараттан кіру және шығу кезіндегі ауаның 

шығыны, м3/сағ.  

Ауаны толық шаңсыздандыру үшін қолданылатын бірнеше 

аппараттарды (каскадты тазалау) жүйелі орнату кезінде тазалаудың жиынтық 

тиімділігі мынадай формула бойынша анықталады: 

                               휀 = [1 − (1 − 휀1)(1 − 휀2) … (1 − 휀𝑛)]100, 

онда ɛ1 , ɛ2, ..., K1-каскадқа кіретін аппараттардың әрқайсысын тазарту 

тиімділігі (бірлік үлесінде). 

Тазалау тиімділігі-шаң бөлгіштің маңызды сипаттамасы. Оған 

тазартылған ауадағы шаңның рұқсат етілген қалдық құрамына сәйкес шаң 

ұстау жабдығын таңдау кезінде бағдарланады. Екі аппаратты салыстыра 

отырып, өткізілген шаңның пайыздарын салыстырады. Егер бір аппараттың 

тиімділігі 99%, ал екіншісі 98% болса, онда олар тиісінше 1% және 2% шаң 

өткізеді. Демек, бірінші аппараттың тиімділігі екіншісінен екі есе жоғары. 

Аппараттың толық сипаттамасы үшін оның фракциялық тиімділігін 

білу керек. Ол әрбір фракция бойынша ауланған шаңның үлесін көрсетеді. 

Бұл көрсеткіш шаңның фракциялық құрамына сәйкес жабдықты таңдауға 

мүмкіндік береді. Kapanfn тазартудың фракциялық тиімділігі: 

휀ф𝑛 =
𝑔𝑛

𝐺𝑛
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мұнда gn-ауланған шаңның N фракциясы; 

Gn-аппаратқа келіп түскен N-фракцияның шаң саны.  

Аппараттың жалпы тиімділігі фракциялық тиімділік бойынша 

төмендегідей анықталады: 

                                                      ℒ =
𝐺1ℰф1+𝐺2ℰф2+⋯+𝐺𝑛ℰф𝑛

𝐺1+𝐺2+⋯+𝐺𝑛
, 

G1, G2,..., Gn-аппаратқа келіп түскен тиісті фракциялардың шаң саны; 

ɛф1, ɛф2, ... ɛфn,— осы фракция бойынша ұстау фракциялық тиімділігі. 

Осы фракцияның шаңының аппаратқа түскен барлық шаңға қатынасы: 

                                     
𝐺1

𝐺
= 𝛿1;

𝐺2

𝐺
= 𝛿2; … . ;

𝐺𝑛

𝐺
= 𝛿𝑛. 

Түрлендіруден кейін жалпы тазалау тиімділігінің мәнін аламыз: 

휀 = 𝛿1 ∙ 휀ф1𝛿1 ∙ 휀ф1 + +𝛿2 ∙ 휀ф2 + ⋯ + 𝛿𝑛 ∙ 휀ф𝑛 

немесе пайызбен 

                                   휀 = 100 ∑ 𝛿휀ф
𝑛
1 . 

Өнімділік 1 сағат ішінде тазаланатын ауа санымен сипатталады. Сүзгіш 

қабат арқылы өту кезінде ауа тазартылатын аппараттар меншікті ауа 

жүктемесімен, яғни 1 сағат ішінде Сүзгіш беттің 1 м2 арқылы өтетін ауа 

санымен сипатталады. 

Гидравликалық кедергі маңызды мәнге ие, себебі оның шамасына 

желдеткіштің қажетті қысымы, демек, электр энергиясының шығыны 

байланысты. Аппараттың гидравликалық кедергісі мына формула бойынша 

анықталады: 

                                                  Н = A v
n
, 

мұндағы v-аппарат арқылы ауа қозғалысының жылдамдығы, м / с; 

А, п-эксперименттік жолмен анықталатын және Аппарат құрылымына 

тәуелді коэффициенттер. 

Энергия шығыны аппараттың гидравликалық кедергісіне байланысты. 

Электр сүзгілерде электр энергиясы негізінен электростатикалық өріс құруға 

жұмсалады. Бір сатылы тазалау кезіндегі электр энергиясының шығыны 1000 

м3 ауаға 0,035-тен 1,0 кВт-сағатқа дейін. Дисперсиялық қоспаларды жоюға 

жұмсалатын энергияның үлестік шығындары ағында өлшенген бөлшектердің 

шоғырлануын төмендетуге пропорционалды түрде өседі, өйткені шаң 

ұстағыш аппараттардағы тазарту дәрежесі ластаушының бастапқы 

шоғырлануына байланысты емес. Осыған қосымша шығындар бөлшек 

мөлшерінің азаюымен де өседі. 



32 
 

Тазалау құны маңызды көрсеткіш болып табылады, өйткені тазалаудың 

үнемділігін сипаттайды. Ол көптеген факторларға байланысты: жабдыққа 

күрделі шығындар, пайдалану шығындары және т. б. 

Әр түрлі аппараттарда ауаны тазарту құны айтарлықтай ерекшеленеді. 

Әдетте, тиімді тазалау әлдеқайда қымбат. Егер ауаның белгілі бір мөлшерін 

тазалау құны өнімділігі жоғары циклон сияқты салыстырмалы қарапайым 

аппаратта 100% - ға қабылданса, онда батареялық циклондағы ауаның дәл 

осындай мөлшерін тазалау құны 120% - ды, су қабыршағы бар циклонда - 

130%, скрубберде ВТИ-140%, электр сүзгіште-220%, мата сүзгіште (түріне 

байланысты) 260-тан 280% - ға дейін болады. Екі сатылы тазалау сұлбасы 

бойынша батареялық циклон-электрофильтр 330% тұрады [7]. 

Фракциялық тиімділіктен басқа, шаң ұстау жабдығын таңдау кезінде 

шаңның ерекшеліктерін, физикалық және химиялық қасиеттерін, оның 

ішінде жарылу-өрт қауіптілігін, коагуляцияға бейімділігін, 

гидрофобсыздығын және т.б., сондай-ақ шаңның құндылығын, оны сақтау 

және пайдалану қажеттілігін ескереді. Тазалаудың үнемділігі маңызды, су 

ресурстарының болуы және т. б. сияқты факторларды назарға алады. 

          3 ауаны қатты қоспалардан тазартудың физикалық механизмі  

Шаң ұстайтын және сепарациялық құрылғылардың әсер ету негізіне 

белгілі бір физикалық механизм қойылған. Шаң ұстағыштар мен 

сепарациялық құрылғыларда өлшенген бөлшектерді өлшеу ортасынан, яғни 

ауадан (газдан) бөлудің мынадай тәсілдері қолданылады: гравитациялық 

өрісте тұндыру, Инерция күштерінің әсерінен тұндыру, ортадан тепкіш 

өрісте Тұндыру, сүзу, электр өрісінде тұндыру, Сулы газ тазалау және т. б. 

Гравитациялық тұндыру. 

Аэрозоль бөлшектері ауырлық күшінің әсерінен ластанған газ (ауа) ағынынан 

тұнады. Ол үшін бөлшектердің мөлшерін, олардың тығыздығын және т. б. 

ескере отырып, аппаратта ластанған газ қозғалысының тиісті режимін құру 

қажет. 

Инерциялық тұндыру. 

Инерциялық тұндыру аэрозоль бөлшектері мен өлшеу ортасының 

тығыздықтарының айтарлықтай айырмашылығы әртүрлі инерцияға ие 

болуына негізделген. Аэрозоль бөлшектері инерция бойынша қозғала 

отырып, газ ортасынан бөлінеді. Инерциялық тұндыру кезінде едәуір 

жылдамдықпен қозғалатын аэрозоль ағыны қозғалыс бағытын өзгертеді. 

Ағында қозғалатын аэрозольдық бөлшектер үлкен Инерция салдарынан 

ағынның соңынан жүрмейді, ал қозғалудың бастапқы бағытын сақтауға 

ұмтылады, онда аппараттың қабырғаларында, қалқаларында, торларында 

және басқа да элементтерінде тұрады. Қатты дененің (немесе тамшының) 

үлкен Инерция салдарынан бөлшектің тозаңданған ағынымен ағуы кезінде 

газ тогының иілген сызықтарына көлденең қозғалады және дененің бетіне 

тұнады. 
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Инерциялық шөгудің тиімділік коэффициенті әртүрлі кедергілердің 

ағуы салдарынан олардың бағытын өзгерткен кезде ағыннан шыққан 

бөлшектердің үлесімен анықталады. 

Ортадан тепкіш күштің әсерінен тұндыру. 

Шаң-газ ағынының қисық сызықты қозғалысы кезінде жүреді. Пайда 

болатын ортадан тепкіш күштің әсерінен аэрозоль бөлшектері аппараттың 

шеткері бөлігіне шығарылады және тұндырады. Аэрозоль бөлшектерін 

ауадан (газдан) бөліп алудың бұл әдісі гравитациялық тұндырудан едәуір 

тиімді, өйткені пайда болатын ортадан тепкіш күш ауырлық күшінен көп есе 

көп. Ортадан тепкіш сепарация ұсақ бөлшектерге қатысты қолданылуы 

мүмкін. 

Ортадан тепкіш сепарацияны пайдалануға негізделген аппараттарда екі 

принципті конструктивтік шешім қолданылуы мүмкін: 

- аэрозоль ағыны аппараттың қозғалмайтын корпусына айналады; 

- ағын айналмалы роторда қозғалады. 

Бірінші шешім циклондарда, екіншісі - ротациялық шаң ұстағыштарда 

қолданылған. 

Сүзу кезіндегі ілінісу әсері. 

 Ауа (газ) ортасында өлшенген аэрозоль бөлшектері аэрозоль 

ағынының Сүзгіш материалдар арқылы өтуі кезінде тар әктас каналдарда 

және пораларда ұсталады. Газдарды бөлшектерден және тамшы сұйықтықтан 

жұқа тазарту үшін сүзу процесін қолданады. Фильтрлеу аэрозольді ауа сүзгі 

қабырғалары арқылы өткізуден тұрады, бұл ауаны өтуге мүмкіндік береді, 

бірақ аэрозоль бөлшектерін сақтайды. 

Фильтр элементінің тесіктерінің бетіндегі бөлшектердің тұндыру 

шудың әсерінің кумулятивтік әсері, сондай-ақ диффузия, инерциальдық және 

гравитациялық механизмдер нәтижесі болып табылады. Фильтрация 

кезіндегі шаң, негізінен, бөлшектердің сүзгіш материалдың талшықтарымен 

және талшықтарымен соқтығысуы және бөлшектердің талшықтарға 

бейімделуі нәтижесінде сақталады. 

Электр өрісіндегі тұндыру. 

Электр өрісі өтіп кетсе, аэрозоль бөлшектері заряд алады. Қарама-

қарсы белгілердің электродтарына жылжып, олар оған қойылады. Электр 

өрісінің әсерінен газда тоқтатылған қатты және сұйық бөлшектердің тұндыру 

басқа тұндыру әдістеріне қарағанда артықшылыққа ие. Электр өрісінің 

зарядталған бөлшектерге әсері оның электр зарядының шамасымен 

анықталады. Электростептерлеу барысында шағын бөлшектер бөлшектердің 

маңызды электр заряды туралы хабарлауы мүмкін және осыған байланысты 

гравитация немесе центрифугалау күшімен жүзеге асыруға болмайтын өте 

кішкентай бөлшектердің тұндыру процесі жүзеге асырылады. 
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Сорып алынған бөлшектерден ауаны (газдарды) электрмен тазалау 

принципі коронозды разрядтағы өрістегі зарядтау бөлшектерін құрайды, 

содан кейін оларды электр өрісінің әсерінен өлшеу ортасынан бөледі. 

Электродтаудың физикалық мәні - тоқтатылған бөлшектер бар газ 

ағынының алдын ала иондалуы, ал газдағы бөлшектердің электр заряды. 

Тонаның бөлінуіндегі бөлшектердің зарядталуы электр өрісінің әсерінен 

және иондар диффузиясынан пайда болады. 0,5 мкм-нен үлкен бөлшектердің 

максималды заряды бөлшектердің диаметрінің квадратына және 

бөлшектердің диаметріне 0,2 микроннан аз бөлшектерге пропорционалды.  

Корона ағымы электродтардың бетінде біркелкі емес электр өрісте 

қисықтық радиусы бар. Кішігірім газдың иондалуы аймағы (тәждің өзі) және 

тәждің ағып кету аймағы бар. Өріс күші өте жоғары болатын коронарлық 

аймақта газдағы иондар өріс сызықтарына қарай жылжиды және бейтарап газ 

молекулаларымен соқтығысып, олардан бірнеше сыртқы электрондарды 

ұрады. Сонымен қатар жаңа оң және теріс иондар пайда болады. 

Электр өрісінде коронатты (теріс) және тұндыру (оң) электродтар 

арасында белгілі бір кернеу пайда болса, заряд тасымалдаушылары, яғни. 

иондар мен электрондар едәуір жеделдетуді алады және молекулалармен 

соқтығысқанда, олар ионизирленеді. Ионизация бір немесе бірнеше сыртқы 

электрондардың бейтарап молекуланың орбитасынан шығарылғандығынан 

тұрады. Нәтижесінде бейтарап молекула оң ионға және еркін электронға 

айналады. Бұл процесс иондалуы әсері деп аталады. 

Екі электрод арасындағы электр өрісіндегі иондалған газ ағынын өту 

арқылы электр өрісінің әсерінен зарядталған бөлшектер қарама-қарсы 

зарядталған электродтарға ауысады және оларға қондырылады. 

Корона құрылатын электродтың потенциалы сияқты бірдей белгінің 

зарядталуы бар, көшкінге әсер ету иондалуы процесінде пайда болған иондар 

сыртқы ионизация аймағына итеріп, қарама-қарсы зарядталған жауын-

шашынның электродына тартылады. Мұнда шаңның бөлшектерімен 

қақтығысып, иондар оларды зарядтайды, нәтижесінде осы бөлшектердің де 

жауын-шашынның электродына тартылуы бастайды. Электродқа түсетін шаң 

бөлшектерінің жылдамдығы, негізінен, сыртқы өріске байланысты 

бөлшектердің жанындағы газ иондарында әрекет ететін күштер, 

бөлшектердің поляризациясы, электростатикалық тартылу және ұқсас 

жұмсартулардың күші арқылы анықталатын зарядтың мөлшеріне 

байланысты. 

4 Атмосфералық шығарындылардан ластаушы заттарды жою 

технологиясы және технологиясы 
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Ластануды бақылау проблемасын түбегейлі шешетін биосфераны 

қорғаудың әмбебап әдістері әлі де бар және әр нақты жағдайда бірнеше 

ғылыми негізделген шаралардың тек қана нәтижелі нәтижеге әкелуі мүмкін. 

Өнеркәсіптік ластанудан қоршаған ортаны қорғаудың белгілі әдістерін 

қарастырыңыз. 

Технологиялық әдіс - ластану көздері болып табылатын технологиялық 

процестерге тікелей әсер ету. Сонымен қатар, ластануды жою проблемасы 

түбегейлі шешілді, бірақ оларды әзірлеу және енгізу уақытты қажет ететін 

қымбат шаралармен байланысты: кәсіпорындардың қайта құрылуы және 

қолданыстағы технологиядағы өзгерістер; күрделі күрделі шығындар; арнайы 

ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу; тек ғылыми-техникалық ғана емес, 

сондай-ақ әлеуметтік-экономикалық жоспардың да күрделі технологиялық 

және ұйымдастырушылық міндеттерін шешу. 

Ұйымдастыру-техникалық әдісі - олардың биосферадағы таралу 

жолындағы концентрациясын және ластану деңгейін төмендету. Бұл әдіс 

қазірдің өзінде қалыптасқан техникалық құралдардың көмегімен, 

қолданыстағы технологиялық процестің нәтижесі, ластаумен байланысты. 

Жоспарлау жұмыстары. Бұл әдіс адамдарға әсерін азайту үшін ластау 

көздерін ұтымды бөлуді қамтамасыз етеді. Өнеркәсіптік кәсіпорын желді 

жақсы жағылған жоғары жерде орналасуы керек. Тұрғын үй құрылысы 

учаскесі кәсіпорыннан жоғары болмауы керек. Кәсіпорындар мен елді 

мекендердің өзара орналасуы жылу жылының орта есеппен желдің 

көтерілуімен (желдің қолайлы бағытымен) анықталады. 

Өндірістік ғимараттар мен өнеркәсіптік кәсіпорындардың нысандары 

әдетте өндіріс процесінде жүреді. Сонымен қатар зиянды заттардың ең көп 

мөлшерін шығаратын шеберханалар өндіріс аймағының шетінде тұрғын 

алаңға қарама-қарсы жағынан орналасуы керек. 

Атмосфераны қорғау құралдары. Іс жүзінде атмосфералық қорғанысты 

пайдалану үшін келесі нұсқалар іске асырылады: 

- оларды қалыптастыру аймағында улы заттардың оқшаулануы, арнайы 

құрылғыларда ластанған ауаны тазарту және оны өнеркәсіптік немесе 

тұрмыстық үй-жайға қайтару; 

- оларды қалыптастыру аймағында улы заттардың оқшаулануы, 

ластанған ауаны, технологиялық және газ шығарылымдарын немесе арнайы 

құрылғылардағы пайдаланылған газдарды, атмосферада эмиссия мен 

дисперсияны тазарту. 

Атмосфераға желдету және технологиялық шығарындылар тазалау 

құрылғыларының классификациясы 4.1-суретте көрсетілген [1]. 
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Тазалау құрылғысын таңдау кезінде ауаның бөлшек құрамы өте 

маңызды. Шаң жинағыштарының шамамен сипаттамасы 4.1-кестеде 

келтірілген. 

Кесте 4.1 - Шаң жинаушылардың негізгі сипаттамалары 

Бөлшектердің 

мөлшері,  

мкм 

Аппарат 
Эффективность  

очистки 

40–1000 Пылеосадительные камеры до 0,75 

5–1000 Циклоны 0,85–0,95 

0,05–100 
Фильтры тканевые, волокнистые, 

мокрые 
0,7–0,999 

0,01–10 Электрические пылеуловители до 0,999 

 

5 Газдық эмиссияларды құрғақ тазалауға арналған аппараттар 

Құрғақ механикалық шаңсорғыштар әртүрлі тұндыру механизмдері 

қолданылатын аппараттардан тұрады: гравитациялық (шаңды жауын-шашын 

камералары), инерциалды (камералар, газ қозғалысы бағыты өзгерген кезде 

шаңның шөгіндісі). Ағыны немесе оның жолындағы кедергілер) және 

центрифугал (бір, топтық және батареялық циклондар, құйынды және 

динамикалық шаң жинаушы). Бұл құрылғылар өндірісте оңай жұмыс істейді, 

олар өнеркәсіпте кеңінен қолданылады. Дегенмен, олардағы шаңның 

тиімділігі әрдайым жеткілікті емес, сондықтан жиі олар газды алдын ала 

тазартатын құрылғылар ретінде қызмет етеді.   
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        5.1 Гравитациялық шаңды жинаушы 

            Шаңды жауын-шашын камераларында (5.1 - 5.3-сурет) горизонтальды 

бағытталған газ ағындарынан бөлшектердің гравитациялық шөгуінің 

механизмі қолданылады. Шаңды жауын-шашын камералары 50 мкм және 

одан да көп дөрекі бөлшектерді құрастыруға арналған. 

 

5.1 сурет– Шаң сорушы камера  

 Тазалаудың жоғары тиімділігін алу үшін бөлшектердің шаң жинау 

камерасында мүмкіндігінше ұзақ уақыт қажет болуы керек. Говардтық 

камералар (5.1-сурет) тазалаудың тиімділігін жақсартады, онда газ ағымы 

бірнеше параллельді ауаны тазарту учаскелеріне бөлінеді. Алайда, оларды 

тазарту қиындықтары мен қиындықтарына байланысты кең таралмайды. 

Шаңды жауын-шашын камералары, әдетте, кірпіштен, құрыш бетонынан 

және т.б. 

 Горизонтальды шаңның жауын-шашын камераларында олардың 

тиімділігін, тізбекті немесе сымдық перделерді және аралық бөліктерді арту 

үшін. Бұл гравитациядан басқа, бөлшектердің инерциальды шөгінділерінің 

газ ағындары айналасындағы әр түрлі тосқауылдар ағымында қолдануға 

мүмкіндік береді. Жұмыстың тиімділігі айтарлықтай ағынның бөлінуіне 

байланысты. Ол үшін камералар газ таратушы тормен жабдықталған. 
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5.1 сурет– Говардтың шаң сорушы камерасы  

 

5.2 сурет– Тұндыру камерасы  

 

a - қарапайым шаңды жинау камерасы; b - көп қабатты камера; в - 

бөлімдермен камерада; g - тізбекті немесе сым перделері бар камера; d - 

газдың орталық жеткізілімі бар шаң «қап»; e-шаңды «сөмке» жағынан газбен 

жабдықтау; W - рефлекторлы бөлімі бар шаңды сүзгіші. 
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5.3 – сурет. Шаңсору камерасының құрылымы 

 Реттелетін камераның диаметрі әдетте 2,5 есе түтіннің диаметрі 

болып табылады, және сәйкесінше камердегі газдардың жылдамдығы 

құбырдан 6,25 есе аз. Құбырдың өлшемі мен жауын-шашынның құрылғының 

арасындағы осындай ара-қатынасы 200-400 мкм мөлшеріндегі бөлшектердің 

1,5-2,0 м / с құбырдағы газ жылдамдығына қойылуға мүмкіндік береді. 

 Жапқышты құрылғылар әдетте 20 мкм-нен астам бөлшектердің 

мөлшері бар шаңды ұстау үшін қолданылады. Олардың тақтайшалар немесе 

сақиналардан тұратын панельді торы бар. Тазартылған газды тазалау, өткір 

бұрылыстар жасайды. Инерцияның арқасында шаңның бөлшектері бастапқы 

бөлшектерді ұстап тұруға бейім, бұл ірі бөлшектердің газ ағымынан 

бөлінуіне әкеліп соғады, бұл көлбеу торлармен соқтығысып, пленкалардың 

пышақтарының арасындағы бос орындардан шығады (5.4-сурет). 

Нәтижесінде газ екі ағынға бөлінеді. Шаң негізінен ағынның ішіне жатады, 

ол сорылып, циклонға жіберіледі, онда ол шаңнан тазарып, тордан өтетін 

ағынның негізгі бөлігінен қайтадан ағызылады. Инверциялық шаңды бөлудің 

тиімділігіне жету үшін, желдеткіш тордың алдында газдың жылдамдығы 

жеткілікті жоғары болуы тиіс (15 м / с дейін). Тазарту деңгейі циклонға 

сіңірілген газдардың қозғалыс жылдамдығына да әсер етеді. Тордың 

гидравликалық кедергісі - 100,05 Пана. 

 

     

5.4 – сурет. Шаңбөлуші жапқыштар 

 Бұл құрылғылардың негізгі кемшілігі - шаңның жоғары 

концентрациясы бар плиталардың тозуы. 
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5.2 Инерция шаң жинағыштары 

 Бұл құрылғыларда газ ағынының қозғалысы жағынан күрт 

өзгергенде, инерция күші әсеріндегі шаңның бөлшектері бір бағытта 

қозғалады және газдың ағынын бункерге түсіреді. Бұл аппараттың ең 

қарапайым түрі - бұл шаң қапшықтары. (5.5- сурет) 

 

5.5 – сурет. Инерциондық шаңжинағыштар  

 Аталған құрылғылардың тиімділігі төмен және олар тек шаңның 

үлкен фракциялары арқылы кешіктіріледі. 

 Тегіс газ ағынының шаң жинағыштары басқа машиналарға қарағанда 

төмен ағындық қарсылыққа ие. Мұндай құрылғылардың көлденең қимасында 

газ жылдамдығы 1,0 м / с құрайды. Шаңның 25-30 мкм мөлшеріндегі 

бөлшектер үшін, түсіру дәрежесі 65-80% -ға жетеді. Мұндай шаң 

жинаушылары қара және түсті металлургия зауыттарында қолданылады. 

Олардың гидравликалық кедергісі - 150-390 Pa. Мұндай типтегі шаң 

жинағыштар әдетте құбырларға салынады. 

 

 5.3 Орталық шаң жинағыштар 

 Инерциалды шаң және күл жинаушы ретінде, циклондар ең көп 

таралған болып табылады, онда қатты бөлшектердің тұндыру ағынның 

айналмалы қозғалысы кезінде центрифугалық күштерден туындайды. Шаңды 

ауа циклонға танктің ішкі бетіне тангенше кіреді, мұнда дененің бойындағы 

бункерге төменгі спиральды қозғалысы орын алады. Центрифугалық күштің 

әсерінен шаң жинаушы бөлшектер сыртқы цилиндрдің ішкі қабырғаларына 

және шаң жинағышқа оралуға арналған (5.6-сурет). Циклон радиусы R, м, газ 

шығынын u, м / с кезінде қозғалатын, d, m диаметрі бойынша әрекет ететін 

центрденфруттық күштің шамасы, [19] өрнегімен анықталуы мүмкін: 

                                𝐹 = 𝜌ч
𝜋𝑑2𝑢2

6𝑅
.                                                                                                    (5.1) 
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Мұндағы,  𝜌ч- бөлшектердің тығыздығы кг/м
2 

 Циклондар 5-тен 1000 мкм-қа дейін 5-тен 20 м / с-қа дейінгі газ 

ағынының жылдамдығымен бөлшектерді ұстап алу үшін кеңінен 

қолданылады, ал түсіру тиімділігі 0,85-ден 0,95-ке дейін. 

     

5.6 – сурет. Циклон 

 Өнеркәсіпте циклондарды жоғарыэффективті және жоғары-

өнімділікке бөлуге болады. Біріншісі тиімді, бірақ олар тазалау процесін 

жүзеге асыруға қымбат; екінші типтегі циклондар шағын гидравликалық 

кедергіге ие, бірақ кішігірім бөлшектерді нашар ұстайды. 

 Іс жүзінде НИИОГАЗ-ды цилиндрлік цилиндрлік (ұзартылған 

цилиндрлік бөлікпен) және конустық (ұзартылған конустық бөлігімен) 

кеңінен қолданылады. Цилиндрлік циклондар өнімділігі жоғары аппаратқа 

жатады, ал конустық циклондар жоғары тиімділікке жатады. Цилиндрлік 

циклондардың диаметрі 2000 мм-ден аспайды, ал конустық - 3000 мм-ден көп 

емес.  5.1-кестеде сипаттамалары көрсетеді. 

5.1-кесте - циклон түрінің шаң түріне тәуелділігі 

Циклон түрі Шаң түрі 

ЦН-нің цилиндрлік сериясы Қазандықтың түтін газдарынан күл, тегістеу және 

кептіру қондырғыларындағы құрғақ шаң, 

фабрикалар жері өртенді 

С конус сериясы Мұнай өнімдерінің каталитикалық крекингі, көмір 

шаңы, шаң 

СИОТ, ЛИОТ Құрғақ, созылмайтын, талшықсыз шаң 

ВЦНИИОТ кері конуспен Абразивті шаң, шұңқыр және тальк тәрізді шаң 

Гипродрева Ағаш чиптері мен жоңқалар, ылғалды үгінділер 

Гипродревпрома сериясы Ц Құрғақ үгінділер, ағаш шаңын қаптайды 
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 5.7-суретте циклондардың жұмыс істеу принципі көрсетілген  

 

5.7-сурет. Циклонның жұмыс істеу принципі 

 ГОСТ 9617-67 бойынша циклондарға 200, 300, 400, 500, 600, 700, 

800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2400 және 3000 циклдарға келесі 

ішкі сериялар қабылданады. 

 Циклондар келесі тәртіпте дәйекті жақындаулар әдісімен есептеледі: 

  1) циклонның түрін ескере отырып, 5.2 кестеге сәйкес D диаметрі 

бар циклонның көлденең қимасында газдың оңтайлы жылдамдығын 

анықтаңыз. 

 5.2 –кесте. Оңтайлы газ жылдамдығы 
Циклон 

типі 

ЦН-24 ЦН-15 ЦН-11 СДК-ЦН-33 СДК-ЦН-

34 

СДК-ЦН-

34м 

 оп, м/с 4,5 3,5 3,5 2,0 1,7 2,0 

 

 2)  формула бойынша D, m циклонының диаметрін есептеңіз: 

    
оп

PQ
D



4


.                                               (5.2) 

 D нәтижесінің мәні циклонның ішкі диаметрінің ең жақын типтік 

мәніне дейін дөңгелектенеді. Егер циклонның есептелген диаметрі ең жоғары 
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рұқсат етілген мәннен асып кетсе, онда екі немесе одан көп параллельді 

бекітілген циклондарды қолдану қажет. 

 3) Таңдалған циклонның диаметріне сәйкес циклондағы нақты газ 

жылдамдығы: 

     

,
4

2nD

QP
Д


  м/с, 

(5.3)  

 мұнда n - циклондардың саны. 

 Циклондағы нақты жылдамдық оңтайлыдан 15% -дан аспауы керек. 

       4) Бір циклонның гидравликалық кедергі коэффициентін 

анықтаймыз: 

50021  kk , (5.4)  

 

мұндағы k1 - циклонның диаметріне түзету коэффициенті (5.5-кесте); 

  k2 - газдың шаңдануы үшін түзету коэффициенті (5.6-кесте); 

500  - Диаметрі 500 мм болатын бір циклонның гидравликалық кедергі 

коэффициенті (5.7-кесте).  

       5) Гидравликалық кедергіні анықтаймыз: 

Пар
ДГ

,
2

2
 . 

(5.5)  

     6) Циклондағы газды тазалаудың тиімділігі: 

  хФ 15,0 , (5.6)  

         мұндағы F (x) - параметрдің x функциясының кестелік функциясы 

                                             
4

22

50

lglg

lg

 













d

d

х

m

, 

(5.7)  

 

мұндағы dm медианалық бөлшектердің мөлшері (А қосымшасы).  

мұнда d50 - 50% тиімділікке ие бөлшектердің диаметрі.  

         Типтік мәндерден жұмыс жағдайларының ауытқу ықпалын d50  

шамасына қарай ескеру үшін ара қатынасы қолданылады: 











 Т

ТЧ

ЧТ

T

T

D

D
dd  5050 . 

(5.8)  
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Мәндер 
Td50  типтік циклонның жұмыс жағдайымен анықталады: DT 

=0,6; 
ЧТ =1930 кг/м

3
; сПаТ  6102,22 ; смТ /5,3 . 

 
lg - ішінара тазарту коэффициенттерінің бөлу функцияларындағы 

стандартты ауытқу; 

 
Чlg  - бұл берілген функциядағы бөлшектердің мөлшерін бөлу 

кезіндегі орташа квадраттық ауытқу (А қосымшасы). 

 
Td50  және lg мәндері әрбір циклон үшін 5.8 кестеде келтірілген.  

 (5.7) формуласы бойынша x мәнін анықтап, F (x) параметрін 5.9 

кестеге сәйкес табыңыз. 

 Содан кейін циклон бойынша газ тазарту тиімділігінің есептелген 

мәндері формула бойынша анықталады (5.6). Егер   есептелген шамасы 

атмосфераға шаңның рұқсат етілген шығарылымы шарттарында талап етілсе, 

гидроқабылдағыш коэффициентінің үлкен мәні бар циклонның басқа түрін 

таңдау керек. Қажетті Ц  мәнді шамамен есептеу үшін келесі қатынастар 

ұсынылады: 

12

21

2

12
100

100

D

DЗ
ЦЦ








 












 , 

 

(5.9)  

 онда индекс 1 есептелген, ал индексі 2 - циклонның қажетті 

мәндеріне жатады. 

 Циклондар тобының гидравликалық кедергі коэффициенті: 

350021 kkk   , 

 

(5.10 )  

 онда kз - коэффициент 5.10-кестеде көрсетілген топтағы 

циклондардың орналасуына байланысты қосымша қысымды жоғалтуды 

ескереді. 

        Барлық циклондар үшін бункерлер диаметрі Dб цилиндрлік нысаны 

бар: 

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

- конус циклондар үшін: Dб = (1.1-1.2) D. 

        Бункердің цилиндрлік бөлігінің биіктігі: Нб = 0.8 D, бункер түбіне 

қабырғалар арасында 60 ° бұрышпен жасалған. Бункердің шығыс диаметрі 

250 немесе 500 мм. 
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             5.3-кесте - ЦН-11, ЦН-15, ЦН-24 циклондары үшін ішкі диаметрлі 

фракцияларындағы өлшемдердің қатынасы 

Атауы Белгіленуі  ЦН-11  ЦН-15  ЦН-24  

Пайдаланылған газ құбырының 

ішкі диаметрі  

d 0,59 

Шаңсорғыштың ішкі диаметрі 

 

d1 0,3 - 0,4 

Төңкерілген саңылаудың ені 

циклонға (ішкі өлшемде) 

 

b 0,2 

 

   5.3. кестенің жалғасы  

 

Енгізу шүмегінің ені (ішкі 

өлшемі) 

b1 0,26 

Кіру ұзындығы l 0,6 

Фланецті орнату биіктігі  hф

л 

0,1 

Циклонның орташа 

сызығының диаметрі 

DСР 0,8 

Қақпақтың және 

циклонның кіру бұрышы 

  11° 15° 24° 

Енгізу саңылауларының 

биіктігі  

а 0,48 0,66 1,11 

Пайдаланылған 

құбырлардың биіктілігі 

hm 1,56 1,74 2,11 

Циклонның цилиндрлік 

бөлігінің биіктігі  

Нц 2,06 2,26 2,11 

Циклондық қаптың биіктігі  HК 2.0 2,0 1,75 
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Шығаратын құбырдың 

сыртқы бөлігінің биіктігі 

hb 0,3 0,3 0,4 

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

 

     5.4. кесте  

Атауы Белгіленуі СДК-ЦН-

33 

СК-

ЦН-34 

СК-

ЦН-

34м 

Цилиндрлік бөліктің 

биіктігі 

Нц 0,535 0,515 0,4 

Конустық бөліктің биіктігі НК 3.0 2,11 2,6 

Пайдаланылған газ 

құбырының ішкі диаметрі 

d 0,334 0,340 0,22 

Шаңсорғыштың диаметрі d 1 0,334 0,229 0,18 

Кіріс ені b 0,264 0,214 0,18 

Шығаратын құбырдың 
сыртқы бөлігінің биіктігі 

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

Фланецті орнату биіктігі  hфл 0,1 0,1 0,1 

Енгізу саңылауларының 

биіктігі  

  0,535 0,2-0,3 0,4 

Кіріс ұзындығы l 0,6 0,6 0,6 

Шығару тереңдігі hT 0,535 0,515 0,4 

Ұлудың қазіргі радиусы   2/2/ bД   4/2/ bД   

         

        5.5.кесте  

Циклон типі D үшін k1 мәні , мм 

150 200 300 450 500 
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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 

 

5.6 Кесте   

Циклон 

типі 

 

СВХ үшін k2 мәні, г/м
3 

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 0,91

5 

0,91 0.90 

СК-ЦН-34м 1 0,99 0,97 0,95 - - - 

 

5.7 Кесте 

Циклон типі 

 

 500  мәні 

атмосфераға шығу  

кезінде 

гидравликалық 

желіні пайдалану 

кезінде 

ЦН-11 245 250 

ЦН-15 155 163 

ЦН-24 75 80 
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СДК-ЦН-33 520 600 

СК-ЦН-34 1050 1150 

СК-ЦН-34м  2000 

 

5.8 Кесте 

Цикло

н типі 

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  
0,30

8 

0,35

2 0,352 0,364 0,308 0,340 

 

 5.9 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 

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

 

5.9 кестесінің соңы 

-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 

 5.10 Кесте 

Топтық циклонның сипаттамасы kз 

Шеңбер орналасуы, ұйымдастырылған жабдықтың 

төмендеуі 

60 

Тіктөртбұрышты орналасу, ұйымдастырылған тәсіл, 

элементер бір жазықтықта орналасқан. Таза газдың жалпы 

камерасынан шығып кету. 

35 

Сол сияқты, бірақ циклон элементтерінен ұлутанды алу 28 

Тікбұрышты орналасу. Ортақ камерада еркін ағым 60 

 

Циклондардың келесі артықшылықтары бар: 

- құрылғының қозғалмалы бөлігінің болмауы; 

- 500 ° C-ге дейінгі газ температурасында жұмыс істеудің сенімділігі 

(жоғары температураларда пайдалану үшін, циклондар арнайы 

материалдардан жасалған); 

- арнайы жабындылармен циклондардың ішкі беттерін қорғау кезінде 

абразивтік материалдарды ұстау мүмкіндігі; 

- құрғақ шаңды жинау; 

- аппараттың тұрақты гидравликалық кедергісі; 

- жоғары газ қысымындағы табысты жұмыс; 

- өндіріс жеңілдігі; 

- газдардың шаңдануын арттыру арқылы жоғары бөлшек тазарту 

тиімділігін сақтау. 

Кемшіліктері: 

- жоғары гидравликалық кедергі; - 1250-1515 Па; 
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- 5 микроннан кем нашар ұстайтын бөлшектер; 

- жабысқақ кірден газдарды тазалау үшін қолдануға қабілетсіз. 

Циклондарды есептеудің мысалы. 

Жұмыс жағдайында тазартылатын газдың мөлшері QP = 5,5 м3 / с; 

жұмыс жағдайында газ тығыздығы = 1,3 кг / м3; жұмыс жағдайында газ 

тұтқырлығы; шаңның дисперсті құрамы dm = 20 мкм (lg = 0,652, кіріс 

концентрациясы SVX = 20 г / м3, шаң бөлшектерінің тығыздығы = 2200 кг / 

м3, қажетті газ тазарту тиімділігі = 88%. 

 

Шешім: 

1) TSN-24 циклонының түрін таңдаңыз: 

оп = 4,5 м/с. 

2) Циклондық диаметрі 

м
Q

D
оп

P 25,1
5,414,3

5,544








. 

3) D = 1,2 м жолында ең жақын стандартты мән. 

4) циклонның нақты жылдамдығын табыңыз: 

9,4
2,1114,3

5,544
22







nD

QP
Д


 м/с. 

5) оңтайлы деңгейден 8,2% -ға ауытқиды, ол рұқсат етілген мәннен 

аспайды. 

6) Гидравликалық кедергі коэффициентін анықтаңыз: 

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) формула бойынша анықтау (5.8): 











 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. 
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10) кестеден Φ (x) параметрінен x = 0.634 F (x) = 0.7359 параметрін 

анықтаймыз. 

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

Тиімділік нәтижесі тиімділікпен сәйкес келеді: = 86%. Енді, 5.3 кестені 

қолданып, ЦН-24 таңдалған циклонның мөлшерін анықтаймыз: 

d = 0,59 D = 0,59 · 1,2 = 0,7 м;                            =24
0 

d1 = 0,3 D = 0,3 · 1,2 = 0,36 м;                a = 1.11 · 1.2 = 1.3332 м; 

b = 0,2 · 1,2 = 0,24 м;                               hm = 2.11 · 1.2 = 2.53 м; 

b1 = 0,26 · 1,2 = 0,312 м;                         Нц = 2.11 · 1.2 = 2.53 м; 

l = 0,6 · 1,2 = 0,72 м;                                HK = 1.75 · 1.2 = 2.1 м; 

hfl = 0,1 · 1,2 = 0,12;                                hb = 0.4 · 1.2 = 0.48 м; 

DCP = 0.8 · 1.2 = 0.96;                             H = 4,26 · 1,2 = 5,11 м. 

ЦН-24 циклонының конструктивті схемасын құрастырыңыз және тиісті 

өлшемдерді қолданыңыз. Бункер: D = 1,5D = 1,5 · 1,2 = 1,8 м; H = 0.8 D = 0.8 

· 1.2 = 0.96 м. 

Тазаланатын газдың үлкен көлемі үшін белгілі бір шағын шағын 

циклондар (мультициклондар) бірге топтастырылады (аккумуляторлық 

циклондар). 

Батарея циклоны бір ғимаратта біріктірілген параллельді циклон 

элементтерінің көптігі мен газдардың жалпы шығарылуына және 

пайдаланылуына, сондай-ақ жинау қаптамасына ие шаң жинау аппараты (5.8-

сурет). Көптеген түрлендірулер батарея циклондарының элементтері ретінде 

пайдаланылады: аксиальдық газбен жабдықтау және тангенсикалық газбен 

қамтамасыз ету, жүзу және т.б. 

231 мм ішкі диаметрі бар «Энергогол» түріндегі тангенстік 

сұйықтықты газбен жабдықтау элементтері (5.8, а) [19] электр станциялары 

үшін кеңінен қолданылады. 5-кестеде келтірілген бу шығыны 20-500 т / сағ 

қазандықтар үшін осындай циклондар қалыпты диапазоны ұсынылған. 

Батарея циклондарының гидравликалық кедергісі шамамен 500-700 Pa. 

Диаметрі 250 мм болатын элементтерді пайдалану үшін батарея 

циклондарына қолайлы. Элементтің оңтайлы газ шығыны әдетте ішінде 

болуы мүмкін :. 

Батарея циклонын есептеу келесі ретпен ұсынылады: 

1) формула бойынша циклонның элементтері жұмысының оңтайлы 

шарттары қамтамасыз етілетін газдардың, м3 / с шығынын анықтайды: 

                                       ,785,0 2

оптопт Dq                                           (5.11) 

мұнда - элементтің оңтайлы ағыны, м / с (кесте 5.11); 

D - элементтің ішкі диаметрі, м 
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2) Батарея циклонының оңтайлы жұмысы үшін талап етілетін 

циклондардың саны анықталады 

                                      ,
опт

опт q
Q

n                                                     (5.12) 

мұндағы Q - жалпы газ ағымы, м3 / с. 

3) 5.11 кестеге сәйкес циклон элементтерінің санына ең жақын батарея 

циклоны таңдалады. Таңдалған аккумулятор циклонының элементтерінің 

саны 10% -дан көп емес екенін таңдауды қалайды. 

Әрі қарай, элементтегі нақты ағым жылдамдығын анықтаңыз, м / с: 

                                       nD
Q

2785,0
                                                 (5.13) 

4) Батарея циклонында қысымды жоғалту (аэродинамикалық кедергі), 

Па: 

                                            ,2/2p                                                 (5.14) 

мұнда - 5.11 кестеге сәйкес гидравликалық кедергі коэффициенті 

қабылданады. 

5) Батарея циклонының қажетті көлденең қимасы: 

                                                       ,
Z

Q
Fц


                                                      (5.15) 

мұндағы Z - қазанға арналған батарея циклондарының саны; 

Q - номиналды жүктеме кезінде тазаланатын газ көлемі, м3 / с. 

6) Жабу параметрі шамамен алынған өрнекпен анықталады: 

                                      ,
5,4

3 2

i

Д

i d
u

П                                                     (5.16) 

мұнда d - фракцияның орташа диаметрі, микрондар; 

uд - газ жылдамдығы, м / с. 

7) 5.12-кестеде келтірілген параметрлерге сәйкес. әрбір фракция үшін 

абляция дәрежесін анықтайды, содан кейін абляциялы күл жинаушысының 

жалпы деңгейі: 

                                   
1001

i
ki

i

i

Ф





                                                            (5.17) 

мұнда k - фракциялардың саны. 

Көптеген электр станцияларындағы аккумуляторлық циклондардың 

ұзақ мерзімді жұмыс істеуінің оң тәжірибесі оларды бірнеше жағдайларда, 

атап айтқанда тазалау үшін ұсынуға мүмкіндік береді: 
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- төмен күлді отын жағу кезінде күлден шыққан газдар, негізінен қоңыр 

көмір; 

- рециркуляция жүйесінің түтін шығаруыштарын тозудан қорғау үшін 

күлден қазандықтардың рециркуляциялық газдары; 

- Жарылыс емес көмір шаңына арналған құрғату агенті, мысалы, АГ 

сыныбындағы көмір шаңы, отын дайындау жүйелерінде.  
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Кесте 5.11 - Батарея циклондарының жаппай өндірісінің техникалық сипаттамалары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклон типі , өндіруші, 

ОСТ немесе ТУ 

Секция ішіндегі 

бөлімдер саны n, 

шт. 

Элементегі газдың 

оптимальды 

жылдамдығы
,м/с 

Газды біртіндеп 

өндіруші 

Q,  м
3
 /с 

Коэффициенті 

қарсылық  

Өндірістік қолданылу алаңы 

ЦБ-254Р, 

Газды тазалау аспаптарынын Семибратовский 

зауыты,  ОСТ  26-14-2002-77.   ОСТ   26-14-

2003-77 

25, 30, 

40, 

50, 60, 

80  

4,5 5,6 - 16,2 90 400
 0
С температурада газды  

тазалау 

ЦБ-231У, 

Газды тазалау аспаптарынын Семибратовский 

зауыты,   ОСТ   26-14-2002-77 

12, 16, 

20, 25, 

30, 42, 

56, 63 

4,5 2,2-11,7 110 солай 

ЦБ-2, Кусинский 

Көлік өндіру зауыты,    ОСТ     108-033 взамен 

ОСТ 24-03-001 

20, 25, 

30 

4,5 4,84- 13,6 70 150° С дейн газды толыктыра ала 

жасаныз 

ПБЦ, Карагандық көлік жасау азуыты   №2,   ТУ   

12-44- 

21-038-75 

24, 36, 48, 96 

 

 

3,5 4,2 - 15.7 150 Газ тазарту 

температурасы 200С дейін. 

Құрылғыларөндіріледі 

жарылысқақарсы 
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5.12 кесте  – Күл жинағышының (тозаң дәрежесі)күл жинау параметріне күл ағынының  тәуелділігі  

Параметр 

П 

Параметр П 

,0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 

0, 1,0000 0,9048 0,8187 0,7408 0,6703 0,6065 0,5488 0,4966 0,4493 0,4066 

1, 0,3679 3329 3012 2725 2466 2231 2019 1827 1653 1496 

2, 15553 1225 1100 1003 0907 0821 0743 0672 0608 0550 

3, 0498 0450 0407 0369 0334 0302 0273 0247 0224 0202 

4, 0183 0166 01550 0136 0123 0111 0100 00910 00823 00745 

5, 00674 00610 00552 00500 00452 00409 00370 00335 00303 00274 

6, 00248 00224 00203 00184 00166 00150 00136 00123 00111 00100 

7, 00091 00082 00075 00068 00061 00055 00050 00045 00041 00037 

8, 00033 00030 00027 00025 00022 00020 00018 00017 00015 00014 

9, 00012 00011 00010 00009 00008 00007 00006 00006 00005 00004 
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5.13 Кесте - Кейбір жанармайдың күлін бөлшектеу құрамы 

Кен орны, 

бассейн 

Жанарм

ай 

маркасы 

Диірмен 

түрі  

Бөлшектер өлшемі, мкм 

5,2

50 

 

5,7

105 

 

15

2010 
 

25

3020 

 
35

4030 

 
50

6040 

 
70

8060 
 

90

10080 

 

100
 

Донецкий АШ ШБМ 8 9 14 11 11 20 17 5 5 

Донецкий Т ШБМ 12 20 31 11 7 8 6 2 3 

Кузнецкий Т ШБМ 12 19 31 9 6 10 5 3 5 

Кемеровское Т ШБМ 8 13 22 17 10 14 8 3 5 

Экибастузский СС ШБМ 6 9 46 21 8,3 6,7 - - - 

Экибастузский СС ШБМ 9,5 15,5 20 11 7,55 9,55 - - - 

Челябинский Б ШБМ 6,5 11,5 20 16 9 8 16 4 9 

Подмосковный Б Быстрохо

дная 

24 21 16,5 10,2 8,5 9 6,5 1,8 2,5 

Подмосковный Б ШБМ 11 18 22 14 18 12 8,1 2,1 2,0 

Подмосковный Б ММТ 5 155 23 16,5 10 12,5 4 4 10 

Канско-

Ачинский 

Б ММТ 4 8 22 19 10 19 8 3 7 

Фрезерныйторф  ММТ 12 11 11 10 9 13 9 3 22 
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а - аккумуляторлық циклон элементі БЦУ «Энергоуголь» секілді; б – 

аккумуляторлық циклон; 1- шаң тозаңды газдың кіру келте құбыры; 2- 

циклондық элемент; 3-құбыр тақталары; 4-тазартылған газдың шығыс келте 

құбыры; 5-күлге арналған бункер. 

 5.8 сурет  -  Циклондық күл жинаушылар 

Роторлы шаң жинағыштар ауа ағымы бір мезгілде 5 микроннан асатын 

шаң фракциясынан тазартатын центрифугациялық құрылғыларға жатады. Олар 

өте тығыз, өйткені желдеткіш және шаң жинағыш әдетте бір біріктіріледі. 

Роторлы типтегі шаң жинағыштардың диаграммалары 5.9 және 5.10-суретте 

ұсынылған. Желдеткіш дөңгелекті жұмыс істегенде, центрифугалық күштердің 

арқасында шаң бөлшектер спираль тәрізді корпустың қабырғасына 

лақтырылып, шығыс порты бағыты бойымен қозғалады (5.9 сурет). Шаңмен 

байытылған газ арнайы шаңды қабылдау арқылы шаң бункеріне түсіп, 

тазартылған газ шығыс құбырына түседі. 

      Қайта қарсы тепкіш центрифугалы шаң жинағышта (5.10 сурет), ротор 

мен желдеткіш дөңгелек жалпы білікке орнатылады. Шаң сепараторды 

пайдалану кезінде шаңды ауа ротордың айналасына айналатын корпусқа 

кіреді. Шаңды ағынның айналуының нәтижесінде центрифугациялық күштер 

пайда болады, олардың әсерінен ауадағы шаң бөлшектерін радиалды бағытта 

қашу үрдісі байқалады. Сонымен қатар, аэродинамикалық қозғалыс күштері 

осы бөлшектерде кері бағытта әрекет етеді. 
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1 желдеткіш дөңгелегі;                                       1 - корпус; 2 - ротор; 

2 - корпус; 3 - тесік қабылдау;                          3 - желдеткіш доңғалақ;  

4 - шығыс құбыры.                                                 4 - шығыс құбыры.  

Сурет 5.9 - роторлы шаң жинағыш.      5.10-сурет - айналмалы шаң жи                                                                                       

жинағышқа  кері әсер ету. 

  

 Центрифуга күші аэродинамикалық қозғалыс күшінен гөрі, қаптың 

қабырғаларына лақтырылып, бункерге енеді. Тазартылған ауа ротордың 

перфорациясынан желдеткішке салынады, одан кейін сыртқа шығады. 

Бұл құрылғылардың тазалау тиімділігі центрифуга мен аэродинамикалық 

күштердің таңдалған арақатынасына байланысты және теориялық 100% 

жетуі мүмкін. Центрифугалық күштің шамасы ротордың жылдамдығы мен 

диаметрінің функциясы болып табылады. Аэродинамикалық күштің шамасы 

ротордың перфорациясы арқылы ауа соратын жылдамдығының функциясы 

болып табылады. желдеткіштің жұмысы. 

 

 6 Қатты қоспалардан газдарды сүзгілеу арқылы тазарту 

 Кеуекті ортаны (бөлімдерді) пайдаланатын қатты немесе сұйық 

бөлшектерден газдарды тазалау процесі сүзу деп аталады. Фильтрация 

кезінде (6.1-сурет), газ ағынында суспендирілген бөлшектер бетіне немесе 

кеуекті материалдардың (бөлімдердің) көлемінде сақталады. 

 Фильтрация үрдісі көптеген физикалық құбылыстарға негізделеді (саңылау 

әсерін қоса алғанда, аэрозольдық бөлшектер бөлшектердің өлшемдерінен 

кішкене көлденең қимасы бар және арналардағы қозғалыстың қозғалыс 

бағыты өзгергенде, бөлшектер осы бағытта ауытқиды) Броуновская 

қозғалысы негізінен жоғары дисперсті субмикрон бөлшектерінің қозғалысын 

анықтайды, гравитациялық күштердің әсері, электростатикалық күштер - 

аэрозольдық бөлшектер және сүзгі материалы  электр заряд немесе бейтарап 

болуы мүмкін). 

 Фильтрлеу үшін кедергілердегі бөлшектердің тұндыру механизмдері 

келесідей: сүзу (байланыстыру), сыптау (ситинг, сито әсері), инерциялық 
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түсіру, гравитациялық және диффузиялы тұндыру, электростатикалық өзара 

әрекеттесу. Олардың әрқайсысының үлес салмағы 0-ден 1-ге дейін өзгеруі 

мүмкін. 

 Бұл факторлар бөлшектердің тұндыру мүмкіндігіне, яғни газ 

фазасынан бөлуге болатын қашықтықта кедергіге келу себептерін көрсетеді. 

Бөлшектердің ортақ молекулалық күштердің (ван дер Ваальс, кванттық 

электр) немесе химиялық байланыстардың кеуектілігі ортасының 

құрылымдық элементіндегі бөлшектердің сақталуы кезінде де солай бөлінеді. 

 Кеуекті бұқаралық ақпарат құралдарының барлық түрлеріне кедергі 

болатын бөлшектердің өзара әрекеттесу тәсілі - бұл байланыс. кедергі 

ұсталғанда (ұсталғанда) және оған тиюі мүмкін барлық бөлшектер (ұсталып, 

ұсталып) сақталады. Сондықтан, кедергіден радиусты аз қашықтықта өтетін 

бөлшектер тигенде деп саналады. 

 Сүзгілеу барысында бөлшектердің инерциальды түрде түсіп кетуі 

әрдайым орын алады. Элементтер әсері мөлшері бойынша тесіктерден 

өтпейтін бөлшектердің шөгуінің дәрежесін анықтайды. Ол жиналатын 

бөлшектердің бастапқы қабатының (автоматты қабат) қабатының сүзгісінің 

құрылымдық элементтеріне тұндырудан кейін анықтайтын мәндердің бірін 

алады, бұл тесіктердің көлемін азайтады, содан кейін сүзгі ортасының 

функцияларын орындайды. 

 Инерцияның арқасында массивті бөлшектер газ ағынымен бірге 

кедергіге айнала алмайды. Ағымдық сызықтан шығып кетуі мүмкін 

бөлшектер кедергіден немесе оны ұстап алады. Инерциальды басып шығару 

салдарынан сүзу кезінде 1 мкм-нан асатын бөлшектер тұндырады. 

 Гравитация, диффузия және электростатикалық күштер белгілі бір 

жағдайларда бөлшектердің тұндыруына әсер етеді. Гравитациялық 

шөгінділер байқалуы мүмкін, егер тоқырау аймақтары сүзгі ортасында, 

мысалы, дөңгелек тері тесігі мен қуыстарында қалыптасуы мүмкін. 0,1 мкм-

нен аз бөлшектер кедергіге келіп, молекулалардың Броун қозғалысының 

әсерінен кездейсоқ қозғалыстарға (диффузиялық) айналуы мүмкін. 

Диффузиялық тұндыру үлесі ірі бөлшектерді іздестіруде шамалы. 

Электростатикалық күштер заряд тасымалдаушылардың өзара 

әрекеттесуінде көрінеді. Ластаушы заттардың және кеуекті орта 

элементтерінің элементтері әдетте табиғи түрде жинақталған (ықшам 

заттардың дисперсиясы, қозғалатын бөлшектердің үйкелуі, газ иондарының 

адсорбциясы) аз мөлшерде болады, бірақ олардың өзара әрекеттестігі аз. 

Электростатикалық өзара әрекеттесуді есепке алу қажеттілігі сүзгілеу 

материалын және бөлшектерді жасанды зарядтаумен ғана туындайды. 

Көптеген сүзгілердің тазалық тиімділігі жоғары. Сүзгілер ауадағы 

төменгі температурада, сондай-ақ тазартылған ортада, суспензиядағы 

бөлшектердің әр түрлі концентрацияларында қолданылады. 
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                        6.1- сурет. Сүзу процесінің диаграммасы 

 

 Сүзгі материалдарын және тазалау режимін таңдау тиісті сүзгіде 

талап етілетін тазалаудың тиімділігіне барлық дерлік жағдайларда қол 

жеткізе алады. 

 Сүзгі бөлімдері олардың құрылымында өте әртүрлі, бірақ көбінесе 

талшықты немесе түйіршіктелген элементтерден тұрады және шартты түрде 

келесі түрлерге бөлінеді: 

 Икемді кеуекті бөліктер; табиғи, синтетикалық немесе минералды 

талшықтардан жасалған маталық материалдар; тоқыма емес талшықты 

материалдар (пленкалар, желімделген және жалтырақ материалдар, қағаз, 

картон, талшықты кілемшелер); жасуша парақтары (жөке резеңке, 

полиуретанды көбік, мембрандық сүзгілер); 

 Жартылай қатқыл кеуекті бөлімдер; - қолдаушы құрылғыларда 

орналасқан немесе олардың арасында бутербродталған талшықтар, 

жонғыштар, тоқылған торлар; 

 - қатты кеуекті бөлімдер; - түйіршіктелген материалдар (кеуекті 

керамика және пластиктер, агломерленген немесе сығылған металл 

ұнтақтары, кеуекті көзілдірік, көміртекті-графит материалдары және т.б.); 

талшықты материалдар (шыны және металл талшықтары 

қалыптастырылған); металл тор және перфорацияланған парақтар. 

 Шаң газды тазалау барысында бөлшектер талшықтарға немесе 

материалдардың бетіне жақындайды, олармен соқтығысады және негізінен 

диффузияның, инерцияның және электростатикалық тартылыстың күштері 

нәтижесінде сақталады. 

 Фильтрацияларда тұйықталған бөлшектер тесіктерге жиналады 

немесе бөлме қабырғасының бетіндегі шаң қабатын қалыптастырады, 

сондықтан жаңадан келген бөлшектердің өздері үшін сүзгілеу ортасының бір 

бөлігі болады. Шаң жиналып қалғанда, кеуектіктің кеуектілігі төмендейді 

және қарсылық артады. Сондықтан, шаңды алып тастау және сүзгіні қайта 

қалпына келтіру қажет. 

 Кіріс және шығыс концентрациясының мақсаты мен мөлшеріне қарай 

сүзгілер шартты түрде үш класқа бөлінеді: 

- жұқа сүзгілер (жоғары тиімді немесе абсолютті сүзгілер) төмен кіріс 

концентрациясы (1 мг / м 3-тен кем) және сүзу жылдамдығы 10 см / сағ аз 

болатын өнеркәсіптік газдардан алынатын субмикрондардың бөлшектерін 

өте жоғары тиімділікпен (99% астам) басып шығаруға арналған. Сүзгілер 
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белгілі бір технологиялық үрдістер кезінде өте улы бөлшектерді ұстауға, 

сондай-ақ ультра-жұқа ауа тазартуға арналған. Олар регенерациядан өтпейді; 

-  Ауа сүзгісі кіріс желдету және ауа баптау жүйелерінде қолданылады; 

шаңның шоғырлануында 50 мг / м3-ден кем, сүзу жылдамдығы жоғары, - 

(2,5 т 3) м / с дейін жұмыс жасайды. Сүзгілер реттелмейтін және қалпына 

келтірілуі мүмкін; 

- Өнеркәсіптік газдарды тазарту үшін 60 г / м3 дейінгі шаң 

концентрациясы бар өнеркәсіптік сүзгілер (мата, түйіршіктелген, өрескел 

талшықтар) қолданылады. Сүзгілер қалпына келтірілді. 

 Фильтрлерде тұйықталған бөлшектер тесіктерде жиналып немесе 

бөліктің бетіндегі шаң қабатын қалыптастырады және жаңадан келген 

бөлшектерге сүзгілеу ортасының бір бөлігіне айналады. Шаң жиналып 

қалғанда, кеуектіктің кеуектілігі төмендейді және қарсылық артады. 

Сондықтан, шаңды алып тастау және сүзгіні қайта қалпына келтіру қажет. 

 Көптеген жағымды қасиеттерге ие сүзгіш құрылғылар бір уақытта 

кемшіліктерге ұшырамайды: сүзгілерде тазалау құны шаң жинағыштардың 

көпшілігіне, атап айтқанда, циклондарға қарағанда жоғары. Бұл сүзгілердің 

құрылымдық күрделілігіне байланысты басқа құрылғылармен салыстырғанда 

 - жоғары қуатты тұтыну. Шаң жинағыштарды сүзгілеудің көптеген 

конструкциялары жұмыс істеуі қиын және білікті техникалық қызмет 

көрсетуді қажет етеді. 

 Кеуекті қабат құрылымдық элементтерінің типіне сәйкес талшықты, 

түйіршікті және мата сүзгілері бөлінеді. Талшықтардың сүзгілерінде тоқтап 

қалған бөлшектердің тұндыруы құрылымдармен тікбұрышты рамалар, 

сақиналар және т.б. түрінде ұсталатын талшықтар қабаттарында пайда 

болады. 

 

 6.1 Талшықты сүзгілер 

 және талшық сүзгіштері, сүзгі қабаты сүзгілік материалдардың 

біркелкі үлестірілген жұқа талшықтарынан қалыптасады. Бұл сүзгілер 

тазаланған ауаға (газға) 0,5 ... 5 мг / м3 шоғырландырылған кезде жұқа және 

өте ұсақ шаң бөлшектерін құрастыруға арналған. 

 Талшықты сүзгілер жұқа талшыққа, терең талшықтарға және қылшық 

талшықтарға бөлінеді. 

 Жұқа талшық сүзгіштері 5 микроннан кем талшықты диаметрлерге ие 

және микроннан бөлшектердің тиімділігі кем дегенде 99% мөлшерінде 0,05 

... 0,1 микрондар мөлшерінде жоғары шашыраңқы шаң мен басқа аэрозоль 

бөлшектерін құрастыру үшін пайдаланылады. Қолданылатын сүзгілеу 

материалы ОП (Петрянов сүзгісі) болып табылады. 

 FP материалдарымен сүзгілер жиі қауіпті (улы, уытты, радиоактивті, 

бактериологиялық жұқтырған және т.б.) аэрозольдерді құрту үшін 

пайдаланылады, содан кейін жою немесе жою. 

 Жақсы талшықты сүзгілердің негізгі кемшілігі (қалпына келтірудің 

қолайсыздығына байланысты сүзгі қабатының қысқа мерзімділігі) терең 
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сүзгілерге ие емес (ұзақ мерзімді сүзгілер). Сүзгіні тазалайтын ортаға 

арналған бірінші қабат қылшық талшықтардан тұрады, соңғы қабаты жұқа 

талшықтардан жасалған. Үлкен талшықтардың диаметрі 8 ... 19 микрон. 

Сүзгілердің сүзгі қабатының биіктігі 0,3 м-ден 2 м-ге дейін және 0,3 МПа 

дейін қысымда жұмыс істеуге арналған. Сүзгі ауа стерилизациясы жүйесінде 

қолданылады. 

 Антибиотиктер, витаминдер және басқа биологиялық және 

медициналық дәрілерді өндіруде. Сондай-ақ олар технологиялық газдардың 

белгілі бір түрлерін таза тазарту үшін қолданылуы мүмкін. Сүзгі тұрақты бу 

арқылы мерзімді түрде зарарсыздандырылады, содан кейін құрғақ ауамен 

кептіріледі. Олар 10 ... 20 жыл қызмет ету мерзіміне арналған. 

 Дөрекі талшық сүзгілері. Бұл сүзгілер алдын-ала сүзгілер деп 

аталады, өйткені олар алдын-ала тазартылған ауа (газдар) үшін жұқа талшық 

сүзгілерінің алдында орнатылады. Бұл тазалаудың өзіндік құнын 

төмендетеді, өйткені қалың талшықты сүзгілердің құны жұқа талшықты 

сүзгілерге қарағанда шамамен 10 есе төмен, олар ауыстыруды немесе 

қалпына келтіруді жеңілдетеді. Префилтердің сүзгілеу материалы диаметрі 1-

ден 20 микроннан тұратын талшықтардың қоспасынан тұрады. 

 Дөрекі талшық сүзгіштері төменгі бастапқы қарсылықпен (шамамен 

100 Па) және жоғары шаңғымен ерекшеленеді. 0.05 ... 1 м3 / (м2) нақты 

жүктеме кезінде сүзгілер 1 мкм-ден асатын бөлшектерді толығымен ұстауы 

керек. 

 

 6.2 Жіңішке талшықты (гранулярлық)  сүзгілер 

 Гранулярлық сүзгілер газды тазалау кезінде жоғары температуралық 

ортадан матаны пайдалану мүмкін болмаған кезде қолданылады. 

Гранулярлық сүзгілер әлемде құрылыс материалдары, химия өнеркәсібі, 

сирек кездесетін металдар мен басқа да технологиялық процестерде шаң 

шығарындыларын қайта өңдеуде жиі қолданылады. Дегенмен, мата 

сүзгілерімен салыстырғанда олар аз таралған. Газды шығарындылардың 

дисперсті және газ тәріздес қоспаларын бір мезгілде басып шығару үшін 

түйіршіктелген сүзгілерді пайдалану перспективалы бағытты қарастыруға 

болады. 

 Гранулярлы сүзгілердегі сүзгілеу қабаты сфералық немесе басқа 

пішінді дәндер арқылы қалыптасады. Жоғары температура кезінде 

қолданылуы мүмкін - 500-ден 800 ° С дейінгі агрессиялы орта әсерінен. 

Гранулярлық сүзгілер мата сүзгілерінен әлдеқайда жиі кездеседі. Фильтір 

қабатының элементтері бір-бірімен қатаң байланыспаған, бұл элементтердің 

агломерациялау, тығыздау, нығыздау және қатты бекітілген жүйені 

қалыптастыру арқылы қатаң түйіршікті сүзгілерді қамтитын көлемді 

түйіршікті сүзгілерді бөліп алыңыз. 

 Гранулярлық қатты сүзгілер, керамика, металл-керамика және 

басқалары жоғары температураға, коррозияға, механикалық кернеуге 
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айтарлықтай қарсылыққа ие. Олардың жетіспеушілігі - жоғары құны, жоғары 

гидравликалық қарсылық, қалпына келтіру қиындықтары. 

 Температураның, химиялық заттардың әсеріне қажетті қарсылыққа 

байланысты, құм, қиыршықтас, шлак, қиыршық тастар, кокс, сынғыш каучук, 

пластмасса, графит және басқа материалдар сұйық фильтірдің шашақтарында 

қолданылады. 

 Гранулярлық фильтір орнатудың бірден-бір кезеңі немесе ең тиімді 

фильтірдің алдындағы бірінші кезең болуы мүмкін, мысалы, OP 

материалдарымен. 

 Цемент, әк, гипс, фосфорлы тыңайтқыштар және т.б. өндіретін 

кәсіпорындардың тасымалдайтын құрылғыларынан, абразивтік 

бөлшектерден және агрессивті газдардан тұратын агрессивті газдар бар 

шаңдарды тазалау үшін түйіршіктелген қиыршық сүзгіде. Сүзгіге арнайы 

жүктеме 17 ... 50 м3 / (М2х), сүзгіштік кедергісі - 0,5 ... 1,5 кПа шегінде. 

Тазарту тиімділігі - 99,8% дейін. 

 

 6.3 Шүберек сүзгілері. Сөмке шүберек сүзгілері 

 Қазіргі уақытта мата сүзгілерінің көптеген әр түрлі 

конструкцияларын әзірлеп, қолданысқа енгізді. Фильтір элементтері мен 

маталар формасына сәйкес олар дененің және оның формасы - цилиндрлік, 

тікбұрышты, ашық (түтікшелі), санына қарай тіреуіш құрылғылар, рамалар, 

жақтау және т.б. түрінде шланг және жалпақ (зығыр) болуы мүмкін. бөлімдер 

- бір және мультицекция. Сүзгілер регенерация әдісіне және басқа да бірқатар 

мүмкіндіктерге байланысты өзгеруі мүмкін. 

 Материалдан жасалған сүзгілерде сүзгілеу ортасы үшін субстрат 

ретінде әрекет ететін мата немесе фельттелген материалдар пайдаланылады, 

бұл шаңның бастапқы қабаты болып табылады. Сүзгі маталар табиғи 

диаметрі 0,5 мм диаметрі 10-дан 30 мкм диаметрі бар табиғи немесе 

синтетикалық талшықтардан жасалған. Жіптер арасындағы ара қалыңдығы 

әдетте 100 200 микроннан тұрады 

 Шаңтасымалдағыштардағы ауаны (газды) тазалаудың тиімділігі, 

негізінен, құрылғы қапсырмаларының жасалған сүзгі шүбересінің 

қасиеттеріне, сондай-ақ, бұл қасиеттердің тазаланатын ортаға және оның 

ішіндегі бөлшектерге қаншалықты сәйкес келетініне байланысты. 

 Шаңды ауамен (газбен) матамен өту арқылы шаң бөлшектері жіптер 

мен қылтаның арасына түсіп кетеді. Меш шабылатын және шпатлевкалар 

арқылы қалыптасады және қосымша талшықтармен араласады. Шұңқырдың 

болуы сүзгілеу тиімділігін арттырады. 

 Қоқыс шаң басу керек. Ауа шаңды ағыны жылжытқанда, шелекті 

матаға басады. Қайта тазарту кезінде шұңқыр шабылған және жиналған шаң 

бөлшектер жойылады (6.2-сурет). Егер қадалар қарсы бағытқа бағытталса, 

онда шаңның мөлшері азаяды, мысалы, саңылаулар құйылады. Регенерация 

да кедергі келтіреді, өйткені саңылаулар жіптерге қарсы басып, шаңды 

матадан бөлуге жол бермейді. 
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а - қаптың жұмыс жағдайы: 1 - матаның жіп; 2 - қылқан жіп; 

3 - шаңды бөлшектер; b - матаның шаң сынуы; in - қайтару тазарту. 

6.2-сурет - түрлі режимдердегі сүзгіден өткен матаның қаптамасы 

  

 Таза мата қажетті тазалау тиімділігін қамтамасыз етпейді. 

Регенерациядан кейін матаға бірнеше шаң сақталады. Бірнеше циклден кейін 

(шаңдану - қалпына келтіру және т.б.) мата жұмыс жағдайына ие болады. Ол 

қалдықтың шаң қабатын жасайды, ол матамен бірге сүзгі қабатын құрайды. 

Сүзгілеу барысында бұл қабат артады. Келесі регенерациядан кейін қалдық 

мәнге дейін азаяды. 

        Әдетте шаң мен регенерацияның бірнеше циклінен кейін матаның 

кедергісі тұрақтанады. Алайда, кейбір жағдайларда матаның төзімділігі 

үздіксіз артып келеді. Бұл шаңның бөлшектерін матаның талшықтарына, 

сондай-ақ бетіне ылғалдың конденсациясы, матаны майлау және т.б. болған 

кезде орын алады, соның салдарынан тесіктердің көлденең қимасы азаяды. 

      Сүзгі маталар бірқатар оң қасиеттерге ие болуы керек: тиімді тазартуды 

қамтамасыз ету, жеткілікті ауа жүктемесін қамтамасыз ету, қажетті шаң 

ұстау қабілетіне ие болу, қалпына келтіру мүмкіндігі, жоғары беріктігі, 

тозуға және басқа да механикалық әсерлерге төзімділігі, төмен 

гигроскопиялық, төмен шығындар. Тазартылған қасиетіне байланысты 

матаға қосымша талаптар қойылуы мүмкін: кейбір химиялық заттарға және 

жоғары температураға төзімділік. 

Иілгіш сүзгіш қабырғалары бар сүзгіштер ең көп қолданылатын 

сүзгілер болып табылды. 

     Сүзгі маталарда мынадай талшық түрлері қолданылады: жануарлар мен 

өсімдік тектес табиғи талшықтар (жүн, зығыр, мақта, жібек); жасанды 

органикалық (лавсан, нитрон, капрон, хлор және т.б.); табиғи минерал 

(асбест); жасанды бейорганикалық (шыны, металл шүберек). 

     Төмендегі көрсеткіштер фильтрациялық бөлім үшін материалды 

таңдаудың негізі болып табылады: температура төзімділігі, химиялық 
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төзімділік, ауаның ауасы, бұзылу жүктемесі, иілу төзімділігі және ықтимал 

тазалау дәрежесі. 

     Мақта талшықтары 94 ... 95% целлюлозадан жасалған, бұл 

гигроскопиялық. 65% салыстырмалы ылғалдылықпен, бұл талшық 93% 94% - 

ылғалдылығында - 25% ылғалдылығы бойынша 8% дейін жұтып келеді. 120 

... 130 ° C дейін қызған кезде ешқандай елеулі әсерлер байқалмайды, жоғары 

температура кезінде талшық жойылады. Каустикалық сілтіліктің жеңіл 

салмағы (0,5 ... 5%) мақта талшығына елеулі әсер етпейді,  қатты күшті әсер 

ететін қоспаның әсерінен оның бұзылуы орын алады. Көптеген қышқылдар 

мақта талшығына бүлінетін әсерін тигізеді. Осылайша, 90 - 100 ° C 

температурасында 1,5% тұз қышқылы 1 сағат ішінде талшықты бұзады, 

сондай-ақ натрий және күкірт қышқылдары әрекет етеді. 

Жүн талшықтарында 90% каротин бар. 170 ° C-тан жоғары қызған 

кезде олар жойылады. Мақта талшықтарынан айырмашылығы, жүн 

талшықтары қышқылдарға төзімді және сілтіліге төзімді. 65% 

ылғалдылықтағы жүн талшығының ылғалдылығы 15,5% дейін, ал ылғалдың 

құрамында: 100% - 34% ылғалдылыққа ие. 70 ° C жоғары температурада су 

және ерітіндісінің концентрациясы 5 ... 7% жоғары күкірт, тұз қышқылдық, 

азот қышқылдары жүнге деструктивті әсер етеді. 80 ° C температурасында , 

жүн қатты және сынғыш болп келеді. Жүн талшығының механикалық 

беріктігі мақта талшығынан төмен, бірақ жүн талшықтары олардың 

икемділігіне байланысты сүзгі маталарын өндіруге қолайлы. 

    Нитрон мен лавсаннан  жасалған сүзгіш маталар елеулі 

артықшылықтарға ие. Нитронды талшық беріктілімен, серпімділігімен, 

төменгі гигроскопиялық қасиеттерімен сипатталады. Ауа ылғалдылығы 65% 

болғанда, ол ауа ылғалдылығының  тек 1% ғана жұтады. Нитрон шектеусіз 

ұзақ 120 ... 130 ° C температураны және 180 ° C-тағы шектелген уақытқа төзе 

алмайды. Мақта, нитронмен салыстырғанда, қышқылдар мен органикалық 

еріткіштерге бірнеше есе төзімді. Ол сондай-ақ микроорганизмдердің  

әрекеттеріне төзімді. Нитрон мата қысқармайды. 

      Лавсан талшықтары беріктікке, тозуға және температураға нитронды  

талшық сияқты төзімді, бірақ химиялық реагенттерге көбірек  төзімді келеді. 

Лавсан талшықтары төмен гигроскопияға және микроорганизмдерге төзімді. 

     Асбест талшықтарының негізгі артықшылығы: олар жоғары ыстыққа 

төзімді, шірік емес, сілтілер мен қышқылдардың ерітінділеріне төзімді. Күші 

төмен. 

      Шыны талшығының жоғары ыстыққа төзімділігі, химиялық төзімділігі 

айтарлықтай сынғыш жүктемелерге төтеп бере алады. 150 ... 300 ° C дейінгі 

температурада шыны ыдыстар Фильтрлі әйнек маталар әдетте диаметрі 6 ... 8 
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микрондардан тұратын талшықтардан дайындалады. Шыны жабыны - 

силикон қосылыстары - силиконмен қапталған және графитизирленген. 

Осыған байланысты шыны талшықтардың қызмет мерзімі артады. 

Сүзгілейтін материалдары   маталы және маталы емес болуы мүмкін, ал 

бетінің күйіне қарай қылды және тегіс болып келеді. 

       Синтетикалық талшықтардан жасалған талшық материалдарды өндіру 

кезінде, осы талшықтардың синтетикалық талшықтарға арнайы талшықты 

ине өткізу арқылы ілінуі күшейеді  және осылайша ине-өткіш материалдарын 

алады. Сол мақсатта, адгезивтік қоспаларды және т.б. пайдаланылады . 

     Әдетте 0,3 ... 2 м3 / (м2 • мин) газбен (ауаның) жүктемесі бар шаңсыз 

сүзгіш маталардың төзімділігі әдетте 5 ... 40 Па диапазонында болады. 

Фильтр маталарының қызмет ету мерзімі жұмыс жағдайларына байланысты 

(шаңның түрі, оның концентрациясы, температурасы, пайдалану деңгейі 

және т.б.) бірнеше айдан бірнеше жылға дейін болуы мүмкін. Тазаланған 

ауаның (газдың) шаңының концентрациясына, матаның түріне байланысты 

матаның нақты ауа жүктемесі (сүзу жылдамдығы), м3 / (м2 • мин) 

қабылданады (B қосымшасының В.1). 

     Көптеген маталар түйіспелер тігілген торлар (дана) түрінде жасалады. 

Жеңдер диаметрі әдетте 90 ... 450 мм аралығында болады. Ұзындығы 2,5 ... 

10 м. Манжаның ұзындығының диаметріне қатынасы 15 ... 20. 

     Ауа өткізгіштігінің мәндері маталардың аэродинамикалық қасиеттерін 

шаңсыз күйде сипаттайды. Шаңдану басталған кезде, матаның кедергісі  өсе  

бастайды. Егер қандай да бір шараларды қабылдамасаңыз, ол желдеткіштің 

дайындаған қысымының мөлшеріне дейін артуы мүмкін. Шаңды одан әрі 

топтастыру желдеткіштің ағынын азайтады. Жоғары қысымның төмендеуі 

кезінде шаңның бір бөлігі жіптер арасындағы тесіктерге еніп, матаны «жабу» 

мүмкін, бұл оны сүзу үшін жарамсыз етеді. Бұл феноменді болдырмау үшін 

сүзгілері біраз уақыттан кейін регенерацияға ұшырайды. Регенерациялау 

процесі сүзгілеу технологиясының ажырамас бөлігі болып табылады және 

басқа сүзу параметрлері сияқты жобада әзірленеді. 

     Сүзу әдісінен ауа шаңын тазалауға арналған құрылғы - сөмке сүзгісі. 

    Шаңсорғыштың сүзгілері шаңның айтарлықтай концентрациясы бар 

үлкен көлемдегі ауаны (газдарды) тазалау үшін қолданылады. Бұл 

құрылғылардағы сүзгілеу элементтері - арнайы сүзгіден жасалған маталар. 

   Сөмке сүзгісі - әрқайсысында монтаждау (тіреу) торларында 

суспензияға   ұшыраған фильтір жеңіктерінің тобы бар бөлімдерге бөлінген 

металл бөлік. Қапшық сүзгісінің төменгі жағында шаңды жинауға арналған 

бункер бар, шаңды түсіру және тығыздау бұрандалы және сорғышты 

қамтамасыз етеді.  Фильтірліктерді қалпына келтіру (тазалау) сығылған 
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ауаның қысқа серпінімен  кезек-кезек өтеді. Регенерация дифференциалды 

қысым көрсеткішін  пайдаланып қысымның төмендеуіне байланысты 

импульстердің жиілігі мен  ұзақтығын орнататын контроллермен 

бақыланады. 

    Шаң сүзгілері 0.05-ден 100 мкм-ға дейін 0,7-ден 0,999-ға дейін болатын 

шаң бөлшектерінен ауаны тазартуды қамтамасыз етеді. 

      Циклондармен қатар, қаптардағы сүзгілер шаңды кетіруге арналған 

жабдықтардың негізгі түрлерінің бірі болып табылады және қара және түсті 

металлургияда, химия өнеркәсібінде, құрылыс материалдарының 

өнеркәсібінде, тамақ өнеркәсібінде, электр станцияларында және т.б. кеңінен 

қолданылады. 

     Шаң сүзгілері шаң-газ ауа ағындарын +260 ° С дейінгі температурада 

тазалауға және 100 г / м³ дейін бастапқы шаңды құрауға арналған. 

    Шаң сүзгіштері құрғақ типтегі шаңды кетіруге арналған жабдыққа 

жатады. Қаптардағы сүзгілерден кейін шығуда шаң шығарындыларының 

қалдық шаңы әдетте 10 мг / м³ (артық қалдық шаңдылығы бар сүзгілердің 

өзгеруі 1 мг / м3) құрайды. Шаң сүзгілері жұмыс температурасы +260 ° C 

дейінгі жоғары температурадағы сүзгіш материалдардан 

(политетрафторэтилен, полиимидтер) жасалған сүзгі шлемімен жабдықталуы 

мүмкін. 

     Шаң сүзгілері әртүрлі өндірістердегі кәсіпорындардан түтін газдарын 

тазалауға және сығуға арналған шығарындыларға арналған: 

    - Қара металлургия; 

- түсті металлургия; 

- құрылыс материалдарын өндіру саласы; 

- инженерлік; 

- құю; 

- металл өңдеу; 

- шыны өнеркәсібі; 

Химия өнеркәсібі; 

- Тау-кен өнеркәсібі; 

- тамақ өнеркәсібі; 

Ағаш өңдеу және жиһаз өнеркәсібі; 

- энергия. 

     Қап сүзгісінің жалпы көрінісі 6.3-суретте көрсетілген. 

    Көпфункционалды сүзгілердің көпшілігі түтікшесі бар сүзгі ретінде 

жұмыс істейді, олар дененің нысаны түтікшенің ұзындығы мен диаметрімен 

ерекшеленетін , сүзгі матасының түрін пайдаланылатын, регенерация әдісі 

және т.б. түтікшесі бар сүзгілерін есептеу әдісі.  
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      Фильтрлерді есептеулер фильтір септегінің ауданын, сүзгі септігінің 

гидравликалық кедергісін және тұтастай аппаратты, сүзгі элементтерінің 

қалпына келтіру циклдарының жиілігін және ұзақтығын анықтауға дейін 

азайтылады. 

                      

                               6.3 сурет -  түтікшесі бар сүзгі 

       Шығарындылардың физикалық-химиялық сипаттамаларын, өндіріс-

тің сипатын, техникалық сипаттамасын және басқа да факторларды ескере 

отырып, олар сүзгіні тазартудың тиімділігін негіздейді, сүзгілеу ортасын 

және сүзгіні (талшық, мата, түйіршік және т.б.) алып, қолайлы талшық 

материалын, матаны немесе түйіршіктерді таңдайды; мата және түйіршікті 

сүзгілер үшін де сүзгі қабатын қалпына келтіру әдісін анықтайды. 

 

      Аппараттың сүзу беті өрнекпен  анықталады: 

 

                             Fф = [(Vп + Vр)/60q] + Fр ,  

 

(6.1) 

       Мұнда, Vп - өңдеуге келетін газдың көлемі, м
3
/сағ; 

       Vр - ұлпалардың регенерациясы үшін тұтынылған газ немесе ауа көлемі, 

м
3
/сағ;  

      q - фильтрация кезінде сүзгі септегінің арнайы жүктемесі, м
3
/(м

2
·мин);  

     Fp - сүзу беті, қалпына келтіру үшін өшірілген 1 сағат м
2
  ішінде, 

  

       Fp мәні мынадай негізде есептелуі керек: 

PPCCP mFNF   ,      (6.2) 

 

мұнда Nc - сүзгідегі бөлімдер саны; 

Fc - секцияның сүзгіш беті, м
2
; 

τp - бөлімнің қалпына келтіру уақыты, s; 

mp - бұл 1 сағ ішінде регенерацияның саны. 
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           Импульстік соққылы сүзгілер үшін, сүзгі бетінің регенерациясы 

процесінің қысқа ұзақтығынан регенерация уақытына өшіріліп, кері бағытта 

пайдаланылатын газ көлемі ескерілмеуі мүмкін. 

          Сүзгі экранындағы  сүзгісіндегі арнайы газ жүктемесі 0,3 м-ден 6 

м
3
/(м

2
·мин) аралығында болады. Бұл диапазонда оңтайлы таңдау таңдаудың 

көптеген қасиеттеріне, ең алдымен, сүзгі элементтерінің қалпына келу әдісіне, 

газдағы шаңның шоғырлануына, сүзгі материалының құрылымына, 

тазартылатын газдың температурасына, қажетті тазалау дәрежесіне кіретін 

көптеген факторларға байланысты. 

          Практикалық есептеулер үшін жеткілікті дәлдікпен, қаптардағы 

сүзгілердегі арнайы газ жүктемесі төмендегі өрнектен [м
3
/(м

2
· мин)] 

анықталуы мүмкін: 

                            54321 cccccqq H   ,    (6.3) 

         мұнда , qн - шаңның түріне және оның агломерация үрдісіне байланысты 

нормативтік жүктеме (6.1-кесте); 

    с1 - сүзгі элементтерін қалпына келтіру мүмкіндігін сипаттайтын 

коэффициент (төменде келтірілген деректерге сәйкес анықталады); 

        с2 - шаң концентрациясының нақты газ жүктемесіне әсерін ескере 

отырып коэффициенті 6.3-суретке сәйкес анықталады; 

      с3 - газдағы шаңның дисперсті құрамы әсерін ескере отырып коэффициент 

(6.2-кесте); 

       с4 - газ температурасының әсерін ескере отырып коэффициент (кесте 6.3); 

      с5 - тазалау сапасына қойылатын талаптарды ескере отырып коэффициент. 

 

           6.1-кесте - Реттелетін газдың жүктемесі 
№ п/п Шаңның түрлері  qн 

1 Азық 3,5 

2 Ұн  

3 Астық  

4 Ұнтақты қоспа  

5 Шаңды тері  

6 Ағаш  

7 Темекі  

8 Картон шаңы  

9 Асбест 2,6 
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10 

Талшықты целлюлоздық 

материалдар 
  

11 

Құймадан құйып құю кезінде 

шаң. 
  

12 Гипс  

13 Сөндірілген әк  

14 Шаңды тазалау  

15 Тұз  

16 Құм  

17 Алюминий  2,0 

18 Цемент  

19 Керамикалық бояғыштар   

20 Көмір  

21 Резеңке  

22 Каолин  

23 Лимон  

24 Қант  

25 Кокс 1,7 

26 Ұшу күлі   

27 Металл оксидтері   

28 Крахмал  

29 Пластмасса  

30 Белсендірілген көмір 1,5 

31 Жуғыш заттар  

32 Ұнтақталған сүт  
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33 
Түсті және қара металдардың 
сублиматтры   

 

           Фильтір элементтерінің қалпына келтіру ерекшеліктерінің әсерін 

есепке ала отырып, коэффициент үшін негізгі шасси ретінде импульстік 

қысылған ауамен болатын сүзгі қабылданады. Бұл құрылғы үшін c1 = 1 

коэффициенті. Еден материалдарынан жасалған жеңдерді қолданғанда, 

коэффициенттің мәні 5 ... 10% артуы мүмкін. Регенерацияланатын сүзгілер 

үшін кері бағытта және бір мезгілде жеңдерді сілкілеу немесе соғу арқылы, c1 

= 0,70 ... 0,85 коэффициенті қабылданады. 

         Тығыз мата үшін неғұрлым төмен мән болжанады. Регенрация  кезінде 

тек кері жағдайда ғана, c1 = 0.55 ... 0.70. 

Шаң концентрациясы (c2 коэффициенті) сүзу циклінің ұзақтығына әсер етеді 

(6.4-сурет). 

 

                                     
6.4-сурет - C2 коэффициентінің Свх сүзгісіне кіру кезінде шаң 

концентрациясына тәуелділігі. 

 

          Шоғырланудың артуы кезінде регенерация жиілігі артып, нақты 

жүктеме азаяды. Алайда, нақты жүктің шаң концентрациясына тәуелділігі 

сызықты емес функция болып табылады. Шоғырланудың ең елеулі өзгерісі 1 

... 30 г/м
3
 концентрациясының диапазонында көрінеді. 

          Жоғары мәндерде шаң бөлшектерінің коагуляциясының әсері 

күшейтіледі және оның бір бөлігі агломераттар түрінде фильтр элементтеріне 

қоймай тұрып бункерге түседі. 

          Тазарту сапасына қойылатын талаптарды ескеретін с5  коэффициенті 

тазартылған газдағы шаңның шоғырлануынан бағаланады. Пайдаланылған 

газдардағы шаң концентрациясы 30 мг/м
3
, с5 = 1 және 10 мг/м

3
, с5 = 0.95 

болғанда. 

 

  6.2-кесте - бөлшектердің диаметріне c3 коэффициентінің тәуелділігі 

dm, мкм < 3 3 – 10 10 – 50 50 – 100 >100  
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с3 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3  

N 1 – 5 6 – 10 11 – 15 16 – 20 >20  

 

   6.3- кесте - газ температурасындағы c4 коэффициентінің 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  

         Паскальдағы сүзгінің гидравликалық кедергісі Pk корпусының 

қарсыласуының сомасы және Pn сүзгі бөлігінің қарсылығын білдіреді: 

 

                                Pф =Pк +Pп.                                   (6.4) 

  

          Құрылғының корпусының гидравликалық кедергісі құрылғыға кіргенде 

және шығуда және сүзгі элементтері арқылы ағынды тарату кезінде жергілікті 

кедергілер шамасымен анықталады. Жалпы айтқанда, гидравликалық 

кедергісі кіріс құбырындағы газ жылдамдығына байланысты аппарат 

корпусының кедергі коэффициенті бойынша бағалануы мүмкін: 

 

                                    
ГВХ

К
К

Р









2

2

,            (6.5) 

  

          Мұндағы , кірістегі газ жылдамдығы , м / с. 

         Фильтрлерді құрастыру кезінде, ξк мәнін әдетте 1,5 ... 2.0 тең 

қабылданады. 

         Фильтр бөлігінің гидравликалық кедергісі бөлімнің (
/

ПР ) ішіндегі 

қысымды жоғалтуды және бөлікте  (
//

ПР ) шаңға байланысты жоғалтуды 

қамтиды: 

                       
///

ППП РРР   .    (6.6) 
/

ПР  (Па) шамасын мына теңдеу арқылы есептеу оңай болады: 

                                  
n

ПП КР   /
,     (6.7) 

 

  мұнда , 

 Кп - сүзгіш септің қарсылығын сипаттайтын коэффициент, м
-1

; 

 μ - газдың динамикалық тұтқырлығы, Па с; 

 v - сүзу жылдамдығы, м / с;  

n - бөлу арқылы газ ағымының режиміне байланысты (ламинарлы режимде n 
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= 1, турбулентті n> 1 үшін) экспонент. 

         Кп коэффициенті сүзгі септің қалыңдығы мен өткізгіштігіне, 

регенерациядан кейінгі бөлікте қалған шаңның мөлшеріне, шаңның 

қасиеттеріне байланысты. Сондықтан, бұл коэффициент эксперименттік 

түрде анықталады. Мысалы, лавсаннан жасалған сүзгіш маталар үшін, 

диаметрі 10 ... 20 мкм, Кп = (1100…1500)·10
9
 м

-1
, лазерлі цемент немесе кварц 

шаңы, сол материал үшін диаметрі орташа диаметрі бар болат балқыту 

доғалы пештерден сублимация кезінде бөлшектер 2,5 ... 3,0 мкм Кп = 

(2300…2400)·10
9
 м

-1
. Бірдей шаңға тығыз маталар (полиэстер, шыны) үшін  

Кп коэффициенті 1,2 ... 1,3 есе артады. 

     Орташа бөлшектердің өлшемі 1 мкм-нен аз шаңды ұстағанда, Кп  

коэффициенті бірнеше рет лавсанға артады. Кремнийді майдалау 0,6 мкм 

орташа диаметрімен сублимация кезінде, (13000…15 000)·10
9
 м

-1
. 

Коэффициенттердің маңызы ылғалдың бар болу ықтималдығын ескермейді. 

Бөлімге орналастырылған шаңнан туындаған Паскальдағы кедергі келесі 

теңдеу арқылы есептеледі: 

                   1

2// КСР ВХП                                                             (6.8) 

 

мұнда, 

 τ - сүзгі циклінің ұзақтығы, с;  

Свх - сүзгі кірісінде шаңның шоғырлануы, кг/м
3
;  

К1 - шаң қабатының кедергісі параметрі, м / кг. 

      K1 мәні шаңның қасиеттеріне және қабырғадағы шаң қабатының 

кеуектілігіне байланысты. Мысалы, цемент үшін орташа диаметрі  dm = 

12…20 мкм К1 = (6,5 – 16)∙10
9
 м/кг,  кремний бөлшектрі  үшін   dm = 0,7 мкм 

К1 = 330∙10
9
 м/кг, доғаның пеші  үшін dm = 3 мкм К1 = 80∙10

9
 м/кг. 

  Шаң қабатының белгілі немесе берілген гидравликалық кедергісімен 

(6.8) формуласын пайдалану арқылы сүзгі циклінің ұзақтығын таба аламыз: 

                                  
1

2

//

КС

Р
Т

ВХ

П







                                                 (6.9) 

     Қаптардағы сүзгілердің жалпы кедергісі 2800 Па-дан аспауы керек 

және шаң қабатының кедергісі -600 ... 800 Па-ға дейін. 

    Артықшылықтары: 

 - сүзгілеу материалының түрі бойынша анықталған және 280 ° C-ге 

жетуі мүмкін кең температура диапазоны; 

  - 1 микроннан астам бөлшек өлшемі бар шаңның жоғары тиімділігі 

(шамамен 99%); 

 - сілтілік және қышқылдық атмосферада жұмыс істеу мүмкіндігі. 

Кемшілігі : сүзгі жейделерін қалпына келтіру жұмыстарының күрделілігі. 
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      7 Электрофильтрлар  

      Электроэнергияны тазалау - шаңның бөлшектерінен және тұманнан 

тазартылған газдардың ең жетілдірілген түрлерінің бірі. Бұл процесс (7.1-7.3-

сурет) тұндыру аймағында газдың соққылық иондалуына, қоспалардың 

бөлшектеріне иондарды зарядтауға және жинау мен корона электродтарына 

тұндыруға негізделген. 

                                      
 

7.1-сурет - электростатикалық                         7.2 Сурет – Электродтар арасындағы кернеуге             

шөгінділердегі                                                                                тәуелділік 

электродтардың орналасуы                                                                  

          Электростатикалық шөгінділерге кіретін ласталған газдар әр түрлі 

сыртқы әсерлерден (рентген сәулелері, радиоактивті сәулелену, ғарыштық 

сәулелер, газ жылыту және т.б.) байланысты ішінара иондалады, сондықтан 

олар электродтар арасында кеңістікке енген кезде ток өткізе алады. 

 Электродтар арасындағы кернеу артып бара жатқанда, газдың барлық 

иондарының қозғалуына дейін ағым күшейеді. Бұл жағдайда кернеудің одан 

әрі артуына қарамастан, ток шамасы тұрақты болады (қанығу тогы). Кейбір 

жеткілікті жоғары кернеуде қозғалыстағы иондар мен электрондар 

соншалықты жеделдетіледі, олар газ молекуласымен соқтығысқанда, олар 

ионизирленеді, бейтарап молекулаларды оң иондар мен электрондарға 

айналдырады. Алынған жаңа иондар мен электрондар электр өрісі мен жаңа 

газ молекулаларының иондалуы арқылы жеделдетіледі. Бұл процесс газдың 

соққы-лық  иондалуы деп аталады. 

        Газдың соққылық иондалуы тек цилиндрлік конденсатордың біртектес 

электрлік өрісінде тұрақты. Басыңқы және шөгінді  электродтары 

арасындағы алшақтықта электр өрісі кернеуді төмендетеді, бұл шөгіндіден  
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басыңқы  пайда болатын электродына немесе керісінше бағытталған күштер 

желілерімен жасалады. 

 

 
 

а - бөлшектердің электр тұндыру процесі; b - құбырлы электродпен 

электростатикалық сүзгі; таспалы  электродпен электростатикалық сүзгі; 1-

басыңқы электрод; 2- шөгінді электрод; 3 - қуат блогы; 4 - электрон; 5 - газ 

молекуласы; 6 - шөгуші бөлшектер; 7- тазартылатын газ; 8 - тазартылған газ; 

9 - оқшаулағыш. 

7.3-сурет – Электрофильтр жұмысының құрылымдық сұлбасы. 

 

       Басыңқы және жауын – шашын  электродтары  арасындағы аймаққа 

кіретін аэрозолдық бөлшектер олардың бетіне сіңіреді, электр зарядына ие 

болады және осылайша керісінше электродқа бағытталған жеделдетуге ие 

болады. Зарядталған бөлшектердің жауын-шашынның электродына өтуі 

аэродинамикалық күштер, электр өрісінің өзара әрекеттесуі және 

бөлшектердің заряды, ауырлық күші және электр желінің қысым күші 

әсерінде жүзеге асады. Бөлшекті жауын-шашынның электродына қарай 

қозғалатын негізгі күш - электр өрісі мен бөлшектердің заряды арасындағы 

өзара күш. 

       Осылайша, теріс зарядталған аэрозольдық бөлшектер аэродинамикалық 

күштер мен электр күштерінің әсерінен жауын-шашынның электродына 

ауысады, ал оң зарядталған бөлшектер теріс басыңқы электродында 

сақталады. Басыңқы ағызудың сыртқы аймағының көлемі ішкі көлемнен 

бірнеше есе көп болғандықтан, шаң бөлшектерінің көпшілігі теріс зарядты 

алады. Сондықтан, шаңның негізгі бөлігі оңтайлы жауын-шашынның 

электродына және теріс басыңқы электродында ғана салыстырмалы түрде аз 

мөлшерде сақталады. 

            Электродтардағы шаңды тұндыру процесінде маңыздысы - шаң 

қабаттарының электр кедергісі. Шаңның электр кедергісі шамасына бөлінеді: 
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 - электродқа тигенде зарядсыздығын бірден жоғалтатын және 

электрод белгісіне сәйкес келетін зарядты сатып алатын электрлік кедергісі 

төмен (10
4
 Ом·см) шаң, содан кейін бөлшектерді газ ағынына қайтаруға 

ұмтылатын электрод пен бөлшектер арасында ауытқу күші пайда болады. 

Осы күшке қарсы тек адгезия күші, ал ол жеткіліксіз болса, тазалау 

процесінің тиімділігі күрт төмендейді; 

 - 10
4
-10

10
 Ом·см – ге  дейін электр төзімділігі жоғары шаң 

электродтарда жақсы сақталған және оны шайқағаннан кейін оңай 

шығарылады; 

 - 10
10

 Ом·см – ден  жоғары электр кедергісі бар шаң 

электростатикалық шөгінділерде қатты жинақталады, себебі электр 

бөлшектерде баяу зарарсыздандырылады, бұл жаңа бөлшектердің жауын-

шашынына көп кедергі келтіреді. 

        Шындығында, шаңның электрлік тұрақтылығының төмендеуі шаң газды 

ылғалдандыру арқылы жүзеге асады.  

       Электростатикалық шөгінділерде шаң газын тазартудың тиімділігін 

теориялық түрде анықтау, әдетте, Дейч формуласы бойынша жасалады: 

 

1е
 wэ Fуд ,                    (7.1) 

 

онда Fуд – жауын – шашын  электродтарының меншікті беті, бұл жауын-

шашынның элементтерінің бетіне м
2
*с/м

3 
тазаланатын газдардың шығыс 

жылдамдығына қатынасына тең. 

        Электростатикалық шөгінділерде газды тазарту тиімділігі экспонент 

құнының өсуімен (wэFуд) артады: 
wэFуд ........ 3,0 3,7 3,9 4,6 

............... 0,95 0,975 0,98 0,99 

 

          Электростатикалық шөгінділер әртүрлі өндірістерде мұнай майларын, 

шаң мен шаңнан газды терең тазалау үшін қолданылады. 

          Жанарғыш заттардың аэрозолдарынан ауаны тазарту үшін 

электростатикалық шөгінділерді пайдаланған кезде аэрозольдік ортаның 

максималды температурасы ұсталған сұйықтықтың тұтану нүктесінен 20-25 ° 

C төмен болуы керек және жанғыш компоненттің максималды 

концентрациясы осы қоспаның тұтану концентрациясының төменгі 

шекарасынан төмен емес шамадан артық болмауы керек. 

       Электростатикалық шөгінділерде газдардан шаңды кетіру электр 

күштерінің әсерінен орын алады. Газ молекулаларын электр разряды арқылы 

иондау процесінде олардың құрамындағы бөлшектер (зарядсыздандыру 

электроды) зарядталады. Иондар шаң бөлшектерінің бетіне сіңіріледі, содан 

кейін шаң бөлшектер электр өрісінің әсерінен жинау электродтарына өтеді. 

       Орнату екі бөліктен тұрады: электрлік қондырғылар және электросүзгі  

(7.4-сурет). 
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                 7.4 сурет – Электросүзгінің принципиалды сұлбасы 
 

         Құбырлар немесе таспалар  түріндегі жауын-шашын электродтары 

жерге және оң түзеткіштің оң полюсіне қосылады. Көп жағдайда сым түрінде 

орындалатын басыңқы электродтары оқшаулағыштардан оқшауланып, оларға 

жоғары кернеулі жоғары ток электр тоғы (50-80 кВ-ға дейін) теріс 

полярлықты жеткізеді. 

          Электродтарға қойылған бөлшектерді алу әдісімен электросүзгі құрғақ 

және ылғалды болып бөлінеді. Өзегі арқылы тазаланатын газдың өту 

бағытына қарай [23] электросүзгілер тік және көлденең болуы мүмкін. Ең көп 

тараған түрі  құрғақ электросүзгілер - көпқабатты көлденең электросүзгілер. 

Тік электросүзгілер бір алаңды, сирек пайдаланылады. 

          Жауын-шашынның электродтарының екі түрі бар - таспалы және 

құбырлы [23]. Таспа электродтары көлденең және тік электросүзгілерде де 

қолданылады, ал құбырлы электродтар тек тіктерінде  қолданылады. 

        Кестелер 7.1, 7.2, 7.3 пайдаланылған электростатикалық жауын-

шашынның техникалық сипаттамаларын көрсетеді [23]. UG сериялы электр 

сүзгілері, 2500 С температураға дейін газдарды тазалау үшін біртұтас 

көлденең кептіргіштер (7.1-кесте) түтін газдарын, аспирациялық ауаны және 

шаңнан басқа өнеркәсіптік газдарды тазалауға арналған. 

      Цемент өнеркәсібінде қара және түсті металлургияда химия өнеркәсібінде 

4250 С дейін болатын шаңнан газдарды тазарту үшін құрастырылған UGT 

сериялы электросүзгілер  (7.2-кесте) стандартты жоғары температуралы 

құрғақ көлденең болып табылады. 

        OGP сериялы электросүзгілер (кесте 7.2), көлденең құрғақ, негізінен 425 

° C-қа дейінгі температурада күкірт қышқылы өндірісіндегі флотациялық 

пириттен жасалған пештерден алынған огаркоз шаңын алу үшін арналған, 

бірақ сонымен қатар ұқсас жағдайларда басқа процестерде де қолданылуы 

мүмкін . 
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        УКВ және HC электросүзгілері , біртұтас тік, жарылғыш ортаға арналған 

(7.3-кесте). 

         Электр сүзгілері 400-450 ° C-тан төмен температурада 0,01-100 мкм 

бөлшектердегі шаңнан таза газдарды тазартады. Олардың кедергісі 150 Па. 

жетеді. Электр энергиясына шығындар 1000 м3 газға 0,36-1,8 МДж құрайды. 

Электростатикалық шөгінділердің тиімділігі бөлшектердің және газдың 

қасиеттеріне, сүзгінің қимасында тазартылатын ағынның жылдамдығына 

және біркелкілігіне байланысты және т.б. Дала күші неғұрлым жоғары болса 

және газ жылдамдығы соғұрлым төмен болса, соғұрлым бөлшектер 

ұсақталады. 

           Электросүзгілер  әртүрлі салаларда технологиялық процестер кезінде 

бөлінетін қатты немесе сұйық бөлшектерден технологиялық газдарды және 

ағын суларын жоғары тиімді тазалауға арналған. 

 Электр сүзгілері энергетика, қара және түсті металлургия, құрылыс 

материалдары өнеркәсібі, химия және мұнай-химия салаларында және басқа 

да көптеген салаларда қолданылады. 

 

Электросүзгіні есептеу әдісі. 

1. Электросүзгінің белсенді қимасының қажетті аймағын есептеңіз: 

                                             м
2
                                                        

(7.2) 

мұндағы Q - тазартылатын газдардың көлемдік ағыны, м
3
 / с; 

 

wg - газ жылдамдығы, м / с. 

 

2. Электр өрісінің кернеулігін анықтаңыз: 

                                   В/м ,                                                             

(7.3) 

 

мұнда U - электросүзгінің жұмыс кернеуі, V; 

H - электродтар арасындағы қашықтық, м 

 Түтікшелі электростатикалық шөгінділер үшін H = R, мұндағы R - 

құбырдың радиусы. 

 3. Бөлшектердің шөгуінің (дрейфтің) жылдамдығын анықтаңыз: 

                                               
 




2

2

0

0





Ed
 , м/с                                              (7.4) 

 

мұнда 0=8,8510
-12

 Ф/м; е - бөлшектердің затының салыстырмалы 

диэлектрлік тұрақтысы; м - газдың динамикалық тұтқырлығы, Пас 

  4. Электросүзгінің қажетті белсенді ұзындығын есептеңіз:  

 - құбырлы электросүзгі үшін: 










1

1
ln

2 0

ГR
L  ; 

(7.5) 
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 - таспалы электрсүзгі үшін:  










1

1
ln

2 0

ГH
L , 

(7.6) 

 

мұнда h – электросүзгінің  қажетті тазалау тиімділігі.  

 

             5. Электросүзгінің  күтілетін тиімділігі:  

 - құбырлы электросүзгі  үшін: 

                                           













ГR

L




 02

exp1 ;                     

(7.7) 

- таспалы электросүзгі үшін: 

                              













ГН

L




 02

exp1 .                                                         (7.8.)  

 

8 Газдық эмиссияларды дымқыл тазалау әдістері мен құралдары 

 

             Біркелкі міндеттерді шешу үшін бір мезгілде ылғалды газды тазалау 

аппараттары қолданылады: 

 - шаңды жинау; 

 - жұту; 

 - газды салқындату. 

            Сұйылтылған кезде газдардағы сұйық будың конденсациясы ылғал 

шаң жинаушылардың тиімділігін арттыруға ықпал етеді. Суармалы сұйықтық 

ретінде олар әдетте сіңіру үшін қоспалармен қарапайым суды немесе суды 

пайдаланады. Әдетте сұйықтарды сақтау үшін жабық ирригациялық жүйе 

қолданылады. 

 Ылғалды шаңсорғыштар басқа түрдегі құрылғылармен 

салыстырғанда бірқатар артықшылықтар мен кемшіліктерге ие. 

 Артықшылықтары: 

 - тоқтатылған бөлшектерді жинаудың төмен құны мен тиімділігі; 

 - бөлшектерден 0,1 микронға дейін газдарды тазалауға арналған; 

 - жоғары температурада және жоғары ылғалдылықта газды тазарту 

мүмкіндігі, сондай-ақ өрт қаупі және газдардың тазаланып, шаңдану қаупі 

бар; 

 - шаңмен қатар бумен және газ тәрізді компоненттерді бір мезгілде 

ұстауға мүмкіндік береді. 

 Кемшіліктері: 

 - жиналған шаңды шлам түрінде шығару, бұл сарқынды суларды 

тазарту қажеттілігіне байланысты. процесті бағалай отырып; 

 - сұйық тамшылар мен оларды газ түтіктерінде және түтін шығару 

қондырғыларында шаңмен қаптау мүмкіндігі; 
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 - агрессивті газдарды тазалау кезінде аппаратты және коррозияға 

қарсы материалдармен қорғау қажет. 

 Әрекет әдісімен дымқыл машиналар бөлінеді: 

 - қуысты газды тазартқыш; 

 - оралған газ шайғыштары; 

 - көбік пен көбік аппараттары; 

 - ылғалды соққы-инерциялық типтегі құрылғылар; 

 - орталықтан тепкіш дымқыл машиналар; 

 - механикалық скрубберлер (динамикалық газды скрубберлер); 

 - жоғары жылдамдықты газ тазартқыш. 

 

8.1 Қуысты газды тазартқыш 

 

        Бұл құрылғыда ласталған газдар бүріккіш сұйықтықтың пердеінен өтеді. 

Сонымен қатар, шаң бөлшектерін тамшылармен ұстайды. Сұйықтықтар мен 

тұнба, тазартылған газдар аппаратта жойылады. 

       Ең қарапайым кәдімгі газды тазартқыш - бұл суарылатын газ түтігі, онда 

бірнеше саңылаулар газдың жолында судың пердесін жасайды (8.1-8.2-

сурет). Суды (шашырауды) азайту үшін тұманда жылдамдық 3 м / с-тан 

аспауы керек. Суды тұтыну әдетте 0,1-0,3 г / м
3
 құрайды. 

 Біршама жоғары газ жылдамдықтарында жуу палаталары (металл, 

бетон немесе кірпіш) пайдаланылады. Камераның ішіне шашыратқыш 

саңылаулар газ жолында су перделерін жасау үшін бірнеше қатарда 

орналасады. Камерада газды жуудың тиімділігін арттыру үшін, бөренелер 

табақшалары, перфорацияланған парақтар және торлар орнатылады. 

Камералар ауаны тазарту қондырғыларында және ауа баптау 

қондырғыларында шаңды тазалау және ауаны ылғалдандыру үшін 

қолданылады. 

                            
1- камера; 2 - саңылаулар; 3 - перфорацияланған бөлімдер; 4 - тамшылау 

науасы;5 - желдеткіш; 6 - электр қозғалтқышы; 7 - суспензия құбыры. 

 

                           8.1 сурет - Камераны жуу 
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1 - түтін; 2 - саңылаулар; 3 - мұржалар; 4 - шлам құбыры. 

                                    8.2 сурет  - Суару құрылғысы 
 

            Қуысты саптама скруббердері (8.3-сурет) дөңгелек немесе тік 

бұрышты колонкалар болып табылады. Әдетте олар қарсы ағымдық режимде 

жұмыс істейді. Газ шығыны әдетте 0,6-1,2 м / с құрайды. Кейде шашақтар 

бірнеше жолға орнатылады. 

 

 
1- корпус; 2 – форсункалар. 

8.3 сурет  -  Толық скруббер 
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8.2 Шүмекті газшайғыштары 

 

Шүмекті скрубберлер  тіреу торына шашылатын түрлі формалы 

шүмектермен (Рашиг сақиналары және басқа түрлері ретінде) толтырылған 

бағандар. Іс жүзінде аппараттардың екі түрі қолданылады: ағынға қарсы 

бағандар түріндегі газшайғыштар және көлденең суаруы бар шүмекті 

скрубберлер (8.4 сурет). Шаң (аэрозольдер) жақсы суланған, суда еритін 

немесе шаң жинау процесі салқындату немесе сіңіру арқылы жүргенде 

оларды пайдалану дұрыс болып ұсынылады есептеледі. Көлденең суаруы бар 

шүмекті скрубберлердің сұйықтықты тұтынуы, мысалға, 0,150,5 л/м
3
, ал 

өлшемі 2 мкм-ден асатын бөлшектерді ұстау тиімділігі 90% -дан асады. 

 

8.3 Барботажды және көбікті құрылғылар 

 

Көбікті құрылғыларда (барботерлерде) көпіршік бетінде бөлшектердің 

тұндыруы болатын газ көпіршік түрінде сұйықтық қабаты арқылы өтеді. 

Соның өзінде көпіршікті газды көтеретін жылдамдық еркін көтерілу 

жылдамдығынан ( 0,35 м/с) әлдеқайда көп болмауы керек. Бөлшектерді алу 

кезінде тиімділігі жоғары dч>5 мкм. Олардың кемшілігі төмен өнімділігінде. 

Көбікті тазалау әдісі бос ағын суды босату арқылы (төгілетін табақша) 

немесе тірелетін (ойық табақша) арқылы көбікті құрылғылармен жүзеге 

асырылады. Бұл құрылғылардың түрлері 8.5 суретте көрсетілген.  

Бұл құрылғылардағы тесіктердің мөлшері 3 - 8 мм құрайды. Қазіргі 

сәтте ойық табақшалары бар құрылғылар төгілетін табақшаларды ысырып 

тастады. 

 

 
1 - форсункалар; 2 - тіреу торлары; 3 - суару құрылғысы; 4 - суарылмайтын 

шүмек қабаты (брызгоуловитель); 5 - шламосборник; 6 - шүмек. 

8.4 сурет -  Көлденең суаруы бар шүмекті скрубберлер 
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8.5 сурет -  ойық (а) және төгілмелі (б)  тормен барботажды-шаңды 

шаң жинағыш 

 

Газ жылдамдығына байланысты ойық табақшалары бар құрылғылар үш 

режимде жұмыс істей алады: барботажды, төменгі жылдамдықта газ 

көпіршіктері табақшадағы сұйықтық қабаты арқылы барботирлеуі; көбікті, газ 

жылдамдығының өсуіне байланысты пластинадағы сұйықтық турбулентті 

көбікке ауысады; толқынды, газды ағынның қалыптасуы, пластинадағы сұйық 

қабатының тербелуі, гидравликалық кедергінің қарқынды өсуі мен интенсивті 

брызгоуноспен.  

Шаңды жинау үрдісіне үлкен қызығушылық сұйықтықтың үнемі 

жаңартылған, жоғары турбулентті бетіне (пленка) шаң бөлшектерін жеткізу 

үшін жақсы жағдай туғызатын көбік режимі болып табылады.  

Толқындық режимде жұмыс суарудың үлкен қысымымен (пластинаның 

бөліктерін ашу және газ реакторларын бұзу мүмкіндігін жоққа шығарады) 

және құрылғының ішіне тікелей салынған немесе құрылғыдан газдардың 

шығысында орнатылатын тиімді тамшы ұстаушыларының қатысуы мүмкін. 

Мұндай шешім, газдарды плиталық типтегі аппаратта дайындаған кезде 

(алдын ала тазалау және салқындату) және ылғал газ тазартқыш (мысалы, 

Вентури скрубберы, дымқыл электрлі сүзгі немесе өзін-өзі тазалайтын 

талшықты сүзгі) құрылғы орнатылғаннан кейін әсіресе пайдалы.  

Көбік аппараттарында шаңды жинау процесінің келесі сатылары 

ерекшеленеді: 

- тор іші кеңістігінде шаңның бөлшектерін инерциялық тұндыру; 

- көбік қабатындағы шаң бөлшектерін ұстаудың бірінші кезеңі (соққы 

механизмі); 

- көбік қабатындағы шаң бөлшектерін алудың екінші кезеңі (көбік 

бетіндегі бөлшектердің инерциалды турбулентті тұндыру). 

Бөлшектердің мөлшері 10 мкм-ден асатын шаң жинағанда,тор іші 
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кеңістігінде шаңның бөлшектерін ұстау тиімділігі айтарлықтай (50% астам). 

Шаңды жинауға арналған көбік аппараттарының жұмысында басымдық 

«соққы механизмі» болып табылады. Бұл механизмнің тиімділігі басқа 

механизмдердің тиімділігіне қарағанда әлдеқайда көп. 

 
8.4 Соққы-инерциялық әрекетті газ шайғыштар 

 

Бұл құрылғыларда сұйықтықпен газдардың контактісі сұйықтықтың 

бетіне газ ағынының әсерімен байланысты болады, содан кейін газ-сұйық 

қоспасын әртүрлі конфигурациялардың тесіктері арқылы немесе газ-сұйық 

қоспасын сұйық фазалық сепараторға бағыттау арқылы жүзеге асырылады. 

Осы өзара әрекеттесу нәтижесінде 300-400 мкм диаметрі бар тамшылар 

пайда болады.  

Құрылыста ең қарапайым аппарат - 8.6-суретте көрсетілген. Газ 

бағанды жоғары жылдамдықпен енгізеді. 180 ° айналған кезде сұйық 

тамшыларда шаң бөлшектерінің инерциялық шөгуі орын алады. Тұндыру 

процесінің негізінде «соққы механизмі» бар. Осы типтегі құрылғылардың 

басқа да конструкциялары бар (мысалы, Дойл скруббері). 

Дойл скрубберінің сызбасы 8.7-суретте көрсетілген. Газ жылдамдығын 

арттыру үшін құбырдың төменгі бөлігінде конус орнатылады.  Қуыста ол 35  

55 м/с тең. Газ сұйықтың бетіне соғылып, тамшылардың пердесін құрады. 

Газ шайғыштардың гидравликалық кедергісі 500-ден 4000 Па дейін, 

сұйықтың нақты шығыны 0,13 л/м
3
 құрайды. 

  

 

1  кіріс патрубок; 2  сұйықпен резервуар; 3 – сопло. 

8.6 сурет – соққы-инерциялы әрекетті шаң ұстағыштар.  
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1  труба; 2  конус; 3  перегородкалар. 

8.7 сурет  - Дойль скруббері 
 

8.5  Ротоклон 

 

8.8 суретте типтік ротоклон конструкциясы көрсетілген. Құрылғыда бір 

немесе бірнеше қисық қуыс арналар (импеллерлардан) бар, оның төменгі жағы 

сұйықтықпен толтырылады. Сұйықтық бетіне соғылып жатқанда, газ ағыны 

сұйықтықтың бір бөлігін басып, оны төменгі бағыттаушы арна бойымен 

жылжытады. Содан кейін сұйықтық жоғарғы бағытқа лақтырылады және 

қуыстан шыққан кезде үздіксіз су пердесі ретінде шығып кетеді. Тамшыларды 

шығаруға жол бермеу үшін, газ арналардан тамшы шығаратын 

құрылғылардан өтіп болғаннан кейін өтеді.  

Арнадағы газдардың жылдамдығы әдетте 15 м / с аспайды. Ротоклонның 

қалыпты жұмыс істеуі үшін аппаратта сұйықтықтың тұрақты деңгейін ұстап 

тұру маңызды. Тіпті сұйықтық деңгейінің шамалы өзгеруі тиімділіктің күрт 

төмендеуіне немесе гидравликалық қарсыласудың едәуір ұлғаюына әкелуі 

мүмкін. Шламды тұндырғыштан шығарып алу мезгіл-мезгіл (қолмен) немесе 

ұсақтағыш конвейерді үздіксіз пайдалану арқылы іске асырылады. 

Ротоклондардағы суды тұтыну басқа дымқыл шаң жинаушыларға қарағанда 

әлдеқайда төмен. 0,03 л / м3 аспайтын мөлшердегі су негізінен шөгінділермен 

булану мен күлден болатын шығындардың орнын толтыру үшін қызмет етті. 

Шетел фабрикаларында қолданылатын өнеркәсіптік ротоклондардың 

өнімділігі 2500-ден 90000 м3 / с-ға дейін болады. 
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1  газбен жабдықтау құрылғысы; 2  бағыттаушы қалақтар; 3  

тамшытоқтатқыш; 4  газ шығаратын құрылғы.  

8.8 сурет -  Ротоклон 

 

8.6 Ортадан тепкіш әрекетті газшайғыштар 

 

Жоспарлы негізде екі түрге бөлуге болатын ең таралған центрифугалық 

скрубберлер: 

- газ ағынының бұрылысы орталық қуатты бұрау құрылғысы арқылы 
жүзеге асырылатын құрылғылар;; 

- бүйірлік тангенстік немесе сұйықтықты газбен қамтамасыз ететін 

құрылғылар.  

Соңғысы форсункалар арқылы суарылады, құрылғының орталық 

бөлігінде орнатылған, сонымен қатар аппараттың қабырғасының ішкі беті 

бойымен өтетін сұйықтық пленканы құрайды. 
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1  форсунка; 2  газды енгізетін құрылғы; 3  сулы коллектор; 4  бункер 

қабырғаларын суаратын форсунка. 

 8.9 сурет  -  Форсункалары бүйірде орналасқан ортадан тепкіш скруббер  

 

Көптеген отандық центрифугалық скрубберлер тангенстік газбен 

жабдықталған және пленкалы суаруы бар. Бүйірлік форсункамен 

орналасатын құрылғының диаграммасы 8.9-суретте көрсетілген. Мұндай 

құрылғылар кез-келген цементтелмейтін шаңды тазалау үшін қолданылады. 

Егер шаңның мөлшері 2 г/м3 асып кетсе, су пленкасы бар циклоннан 

тазартпас бұрын, газдарды әртүрлі аппараттарда алдын ала тазарту 

ұсынылады. Бастапқы шоғырлануы 5 г / м3 болатын суланған шаңды ұстау 

үшін (талшықты және цементтен басқа) жоғары жылдамдықты шайбалар 

қолданылады. 

 

8.7  Жоғары жылдамдықты (Вентури скрубберлері) 

 

Вентури скрубберінде Вентури түтігінің алдындағы газдардың 

қозғалатын ағыны саңылауларды суландыру арқылы енгізіледі. Вентури 

түтігі шаң-газ ағынының екпіні 50-70 м/с жылдамдыққа дейін жететін 

конфузордан, жылдам ағып жатқан ағынмен өзара әрекеттескен кезде 

тамшылардың бөлінуі орын алатын қылтадан (горловина), күл бөлшектері су 

тамшыларымен соқтығысып, шаң-газ ағынының жылдамдығын төмендететін 

диффузордан тұрады. Содан кейін ағын суды суландыратын скрубберге 

тангенстік түрде енгізіледі, ал коагуляцияланған бөлшектер күл бункеріне 

тиімді түрде шығарылады. Вентури құбыры бар дымқыл күлді 

коллекторлардың тиімділігі келесі мәндердің өнімділігі - турбулентті 

пульсация дәрежесі, суарылатын сұйықтықтың ағымы, Вентури түтігінің 

жұлдығындағы газ жылдамдығы және Вентури түтігі мен скруббердің 
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тамыры арасындағы қашықтықты анықтайтынында. 

Скруббердің негізгі элементтерін жеке-жеке де (8.10-сурет, а) және сол  

корпуста да орнатуға болады (сурет 8.10, б). Вентури құбырының көлденең 

қимасының конфигурациясына сәйкес, есептелген скрубберлер дөңгелек 

және қуысқа бөлінеді. Кішігірім газ ағындары үшін, негізінен дөңгелек, ірі 

кесектерге қуысты қолданылады, өйткені мойын диаметрі 0,25-0,35 м-ден 

жоғары болғандықтан, олардың біріншісі көлденең қимасында суару 

тығыздығын біркелкі бөлуді қамтамасыз етпейді. 

Тұтыну кезіндегі газдың үлкен шығындарында тазалауға шағын 

дөңгелек көлденең қимасы бар бірнеше Вентури түтіктерінің топтық немесе 

батареялы Вентури деп аталынатын скрубберлері пайдаланылады (сурет 

8.11), кейде алдын-ала бөліктенген сұйықты суаруы бар Вентури 

скрубберлері және форсункадағы сұйықтық ағынының жылдамдығының 

шығыны 15-30 м/с болатын эжекторлы Вентури скрубберлері (сурет 8.12) 

пайдаланылады. 

Күл құрамында 15-20% CaO бар жанармай үшін дымқыл күлгін 

коллекторларды пайдалану ұсынылмайды. Суару суының қаттылығы 15 

мг∙экв/л аспауы тиіс. 

 

 

 

а - портативті тамшы ұстағышымен; б - біріктірілген тамшы ұстағышымен; 1 
- Вентури құбыры; 2 - циклон каплеуловитель; 3 - розеткалы құрылғы; 4 -

каплеосадительная камера. 

                                    8.10 сурет – Вентури скрубберлері 

 

 Вентури скрубберін есептеудің мысалы. 

Таза ауаның шығыны L = 11000, м3/сағ; шаңның бастапқы 

концентрациясы 30 г/м3; соңғы шаң концентрациясы 0,5, г/м3; су қысымы Рж 

= 350 кПа. 
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1. Қажетті тазалау коэффициентін табамыз: 

 

98,0
30

5,030

1

21 






С

СС
 . 

2. Тазарту үшін энергияның өзіндік құнын анықтаңыз, өндірістің 

осы түріне сәйкес (3.8-кесте)  В = 6,5·10
-4

; А= 1,0529: 

 
8499

105,6

98,01ln
0529,1

4







ТК  кДж 1000 м
3
 газға. 

3. Вентури құбырындағы қысымның шығынынан тұратын және 

циклоне-каплеуловительдан құрылғының гидравликалық кедергісін табамыз. 

Арнайы су шығыны m = 0,006 м
3
/м

3
; 

 

Рп = 8499 – 350000·0,006 = 6399 Па. 

4. Циклонның параметрлерін – тамшы ұстағышты, алдын ала ауа 

ағынының секундты шығынын анықтап алып, есептейміз (Lc = 11000/3600 = 

3,06 м
3
/с); циклонда ауаның оңтайлы жылдамдығы деп  vц = 5,5 м/с 

қабылдаймыз. 

Циклона диаметрі 8,076,0
5,5

06,3
13,113,1 

ц

C
Ц

L
D


м. 

 

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

Циклонның гидравликалық кедергісі  Рц, Па: 

 

ΔРц = 30·1,25·5,5
2
/2 = 545 Па. 

5. Вентури құбырының гидравликалық кедергісін табамыз: 
 

ΔРтр = 6399 - 545 = 5854 Па. 

6. Вентури құбырындағы ауа жылдамдығын есептейміз: 
 

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

7. Вентури құбырының геометрикалық өлшемдерін анықтаймыз: 
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а) мойын диаметрі: 
5,64

11000
1088,11088,1 22  

Г

Г

L
d


 = 0,25 м; 

 
 

б) мойын ұзындығы: мdl ГГ 04,025,015,015,0  ; 

 

в) конфузордың кіріс тесігінің диаметрі тең dк, м: 

 

м
L

d
ВХ

K 53,0
15

11000
1088,11088,1 22  


; 

г) конфузор ұзындығы: м

tgtg

dd
l ГК

К 52,0

)
2

30
(2

25,053,0

2
2 1


















 ; 

 

д) кіріс тесігінің диаметрі: мdK 51,0
16

11000
1088.1 2  

;    

е) диффузор ұзындығы lд, м, формула бойынша орнатылады: 

 

;48,2

2

6
2

25,051,0

2
2 2

м

tgtg

dd
l ГК

Д 

























  

 

ж) сумен жабдықтау саңылауының диаметрі dc, м: 

.006,0
350000

3600/006,011000
06,106,1 м

P

G
d

ж

B
C 


  

Әрі қарай скрубберлердің параметрлері есептелген параметрлермен 

анықталады. 

8.8 Тұман ұстағыштар 

 

Қышқылдардың, сілтілердің, майлардың және басқа сұйықтықтардың 

тұманынан ауаны тазарту үшін талшық сүзгіштері пайдаланылады, олардың 

әрекет ету принципі талшықтар мен тесіктердің бетіне тамшылардың 
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тұндыруына негізделеді, содан кейін гравитация әсерінен сұйықтық ағыны 

болады. Талшықтардың бетіне сұйықтық тамшылардың тұндыруы және сүзгі 

элементтеріндегі газ фазасынан ластаушы бөлшектердің бөлінуі үшін бұрын 

қарастырылған барлық механизмдердің әрекеті орын алады. 
 

 
1  корпус; 2  газдарды енгізу; 3  Вентури құбырлары; 4  ойық  тақтайша; 

5  суару құрылғысы; 6  каплеотбойник; 7 – газды ағызу. 
 8.11сурет -  Батареялы Вентури скруббері 

 

Тұман ұстағыштарды диффузиялық шөгінділердің тамшылар механизмі 

басым кіші жылдамдықты (vг0,15 м/с) және тұндыру негізінен инерция 

күштерінің әсерінен орын алатын жоғары жылдамдықты (vг=22,5 м/с) 

болып бөледі. 

Төмен жылдамдықты бұзылыстың сүзгі элементі 8.13-суретте 

көрсетілген. Сеткадан жасалған екі цилиндр 3 арасындағы кеңістікте 2 фланец 

арқылы тұман ұстағыш 1 корпусына бекітілетін волоконды фильтроэлемент 4 

орналасады. Фильтроэлементте қонған сұйықтық төменгі фланец 5 арқылы 

ағады, кейіннен гидрозатвор 6 құбыры және стакан 7 арқылы ағызылады. 

Төмен жылдамдықты талшықты тұман ұстағыштары газдың 3 мкм-ден 

кем болмайтын бөлшектің тазалауын өте жоғары тиімділікпен қамтамасыз 

етеді (0,999 дейін) және үлкен бөлшектерді толығымен тартып алады. 

Талшықты қабаттар диаметрі 7-ден 30 мкмк-ге дейінгі шыны 

талшықтардан  немесе диаметрі 12-ден 40 мкм-ге дейінгі полимерлі 

талшықтардан (лавсан, ПВХ, полипропилен) орау арқылы жасалады. 

Қабаттың қалыңдығы 5-15 см құрайды. Құрғақ фильтроэлементтердің 

гидравликалық кедергісі 2001000 Па тең, ал қатты тұнба қалыптаспай тазалау 

режимінде  12002500 Па. 
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1 қабылдау камерасы; 2 - саптама; 3 - конфузор; 4 араластыру камерасы; 5 - 

диффузор;    6 - сорғыш; 7 қондырғыға арналған резервуар; 8 - 
пайдаланылған газдар. 

8.12-сурет - эжекторлы скруббердің  диаграммасы 
  

 
 

 
Жоғары жылдамдықты тұман түсіргіштері кішігірім жалпы 

өлшемдеріне ие және бұл 0,90-0,08 тең μр = 1500 - 210 Па тең 3 мкм аз 
бөлшектермен тұм 

аннан тазартудың тиімділігін қамтамасыз етеді. Осындай 

тозаңдатқыштардағы сүзгіні толтыру кезінде сұйылтылған және концентрлі 

қышқылдар (H2SO4, HCl, HF, H3PO4, HNO3) мен күшті сілтілердің 

ортасында табысты жұмыс істейтін полипропилен талшықтары 

қолданылады. 

Тұман тамшыларының диаметрі 0,6 -0,7 мкм немесе одан кем болған 

жағдайда, тазартудың қолайлы тиімділігіне қол жеткізу үшін сүзгілеу 

жылдамдығын 4,5 - 5 м / с дейін арттыру қажет. Фильтрация жылдамдығының 

ұлғаюы сүзгі элементінің шығыс жағында айтарлықтай нөсерлі кептелуге 

әкеледі (шашырау спрейі әдетте 1,7-2,5 м / с жылдамдықта жүреді).  

5 микроннан астам сұйық бөлшектерді алу үшін, торлы бүріккіштерден 

шашыратқыштар қолданылады. Мұндай шашырау кезінде сұйықтық 

бөлшектерін жинау (8.14-сурет) байланыс пен инерциялық күштердің 

әсерінен орын алады. Тамшуғышта сүзу жылдамдығы 6 м / с-тан аспауы 

керек 
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9 Булардың және газ тәріздес қоспалардың газдарын тазарт 

Газ және булардың улы қоспаларынан газ шығарындыларын 

тазартудың өнеркәсіптік әдістерін үш негізгі топқа бөлуге болады: 

-сұйықтықтармен сіңірілу; 

- қатты жұтқыштармен адсорбциялау; 

- каталитикалық тазалау. 

 

 
Сурет 8.13-төменгі жылдамдықты тұманаулағыш сүзгі элементі 

 

 

Сурет 8.14 – жоғаыр жылдамдықты фильтр 

Жанармай ластаушы заттардың тазалаудың (жану немесе кәдеге 

жарату) жылу әдістері, кішігірім массалардағы қоспалардың химиялық өзара 

әрекеттесуі және озонмен қоспалардың тотығу әдісі қолданылады.  

9.1 Абсорбция әдістері 
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Күкірт диоксиді, сутек сульфидті, көміртекті дисульфидті, 

меркаптандарды және басқа да күкіртті қосылыстарды, азот оксидтерін,     

галогендерді және олардың қосылыстарын, қышқыл буларын (HCl, HF, 

H2SO4), көмірқышқыл газын, сұйықтықтардан түрлі органикалық 

қосылыстарды  алу үшін  өнеркәсіпте абсорбция әдістері қолданылады. 

Абсорбция әдістері сұйықтықтағы (физикалық сіңіру) газдағы және 

будың қоспаларының селективті ерігіштігіне немесе химиялық реакциялар 

арқылы қоспалардың селективті экстракциясына негізделеді, 

(хемосорбция). Абсорбциялы тазалау үздіксіз және, әдетте, циклдік процесс 

болып табылады, себебі қоспалардың жұтылуы әдетте жұтылу ерітіндісінің 

қалпына келуімен және тазалау циклінің басталуына орай жүреді. 

Физикалық сіңіру кезінде (және кейбір химиялық сорбция процестерінде) 

абсорбенттің қалпына келуі қыздыру және қысымның төмендеуі арқылы 

жүзеге асырылады, нәтижесінде сіңірілетін газдың қоспасыздығының 

десорбциясы және оның концентрациясы болады. Газдарды бөлуге 

арналған абсорбция-десорбция әдісі үшін орнату диаграммасы 19-суретте 

көрсетілген. 

Абсорбцияны тазалаудың жылдамдығы: тазалау дәрежесі және 

массалық тасымалдау коэффициенті реактордағы (жылдамдық, 

температура, қысым) газдың ерігіштігіне, жылдамдыққа, температураға, 

қысымға және басқа химиялық реакциялардың химиялық реакциялардың 

жылдамдығына байланысты. Сұйық фазада химиялық реакциялар пайда 

болған химизорбция (хемосорбция)  процестерінде физикалық сіңірумен 

салыстырғанда жаппай тасымалдау коэффициенті артады. Газ тазалаудағы 

химизорбция процестерінің көпшілігі кері әсер етеді, яғни сіңіру 

ерітіндісінің температурасын жоғарылату кезінде, химизорпция кезінде 

пайда болған химиялық қосылыстар жұтылу ерітіндісінің белсенді 

компоненттерінің регенерациясымен және газдан жұтылған қоспаның 

десорбциясымен ыдырайды.  

Бұл әдіс циклдық газды тазалау жүйелеріндегі химизоргандарды 

қалпына келтірудің негізі болып табылады. Химизоргандар, атап айтқанда, 

қоспалардың шағын алғашқы концентрациясы бар газдарды жұқа тазарту 

үшін қолданылады. 

Өнеркәсіпте қолданылатын абсорбенттер келесі көрсеткіштермен 

бағаланады:  

- сіңіру қабілеті, яғни абсорберге алынатын компоненттің 

температурасы мен қысымына байланысты ерігіштігі; 

 - бөлектелген газдардың ерігіштігі мен олардың сіңіру 

жылдамдығымен сипатталатын селективтілік; 

- абсорбирленген будың көмегімен тазаланатын газдың ластануын 

болдырмау үшін минималды бу қысымы; 

- төмен шығындар; 

- жабдыққа коррозиялық әсер етпейді. 

Абсорбенттер ретінде су, аммиак ерітінділері, каустикалық және 
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карбонатты сілтілер, марганец тұздары, этаноламиндер, майлар, кальций 

гидроксиді суспензиялары, оксидтер және т.б. қолданылады (8.1-кесте). 

 

Кесте 8.1 - Қалдық газды тазалау үшін қолданылатын абсорбенттер 

Жұтылмалы 

компоненттер 

Абсорбенттер 

N2O3, NO5 Су, су ерітінділері және суспензияNaOH, Na2CO3, 

NaHCO3, KOH, K2CO3, KHCO3, Ca(OH)2, CaCO3, 

Mg(OH)2, MgCO3, Ba(OH)2, NH4HCO3 

NO Ерітінділер FeCl2, FeSO4, Na2S2O3, NaHCO3, Na2SO3, 

NaHSO3 

SO2 Су, су ерітінділері: Na2SO3, NH4OН, Ca(OH)2, NaOH, 

KOH, (NH4)2SO3, ZnSO3, K2CO3, суспензии CaO, 

MgO, CaCO3, ZnO, золы, ксилидин – сутегі (1:1) 

H2S Су ерітінділері: Na2SO3, Na3AsO4, As2O3, NH3 , (NH4)3 

As2O3; моноэтаноломан 

CO Сұйық азот, мыс аммиак ерітінділері 

CO2 Су ерітінділері: Na2CO3, K2CO3, NaOH, KOH, 

Ca(OH)2, NH4OН, этаноламины RNH2  , R2NH4 

Cl2 Ерітінділер: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Na2CO3, K2CO3,  

MgCO3, CaCO3, Na2S2O3,  тетрахлоридметан CCl4 

HF, SiF4 Na2CO3, NaOH, Ca(OH)2 

Тазалау жабдығы аэрозольді дымқыл жинауға арналған  жабдыққа 

ұқсас. Күкірт диоксидінен, сутек сульфидінен, сутек хлоридінен, хлордан, 

көміртек тотығы мен диоксидіден, фенолдардан және т.б. газдарды тазарту 

үшін қолданылатын ең көп таралған скрубберлер.Орамдалған 

скрубберлерде бұл реакторлардың төменгі қарқынды гидродинамикалық 

режимі есебінен масс-тасымалдау процестерінің жылдамдығы 0,02-ден 0,7 

м / с-ге дейінгі жылдамдықта жұмыс істейді. Сондықтан аппараттың көлемі 

үлкен және орнату қиын.  

Газ және булану қоспаларының шығарындыларын тазарту үшін масса 

трансферті қарқынды жабдықтары да қолданылады - көбік аппараттары, 

сопақ шашатын сорғыш, жоғары жылдамдықта жұмыс істейтін Вентури 

скрубкасы. Көбік амортизаторлары жылдамдықта 1 м-ден 4 м / с-ға дейін 

жұмыс істейді және абсорбция мен десорбция процестерінің салыстырмалы 

жоғары жылдамдығын қамтамасыз етеді; олардың өлшемдері оралған 

скрубберлерден бірнеше есе аз. Тазалаудың жеткілікті саны бар 

(көпбұрышты көбік аппараты) жоғары тазалау деңгейіне қол жеткізіледі. 

Әсіресе аэрозольдерден және зиянды газ қоспаларынан газдарды тазарту 

үшін перспективалы болып көбік қабатының тұрақтандырғышымен көбік 

аппараттары табылады. Олардың дизайндары қарапайым және 4-5 м / с 

дейін желілік газ жылдамдығы жоғары турбулентті режимде жұмыс істейді. 

Тұтқыр сіңіру-десорбция циклдік схемасының үлгісі 

моноэтаноламиннің ерітінділері арқылы түтін газдарынан көмірқышқыл 
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газын сіңіру болып табылады, содан кейін CO2 десорбция кезінде 

абсорберді қалпына келтіру. 9.1 суретте көбік амортизаторларында СО2 

жұту схемасы көрсетілген; СО2 десорбциясы көбік режимінде жүзеге 

асырылады. Орнату қоқыссыз, өйткені сұйылтудан кейін таза көмірқышқыл 

газы тұтынушыға коммерциялық өнім түрінде беріледі.  

Абсорбция әдістері процестің үздіксіздігі мен әмбебаптығы, 

экономикалық тиімділігі және газдардың қоспаларының көп мөлшерін алу 

мүмкіндігімен ерекшеленеді. Бұл әдістің жетіспеушілігі - бұл оралған 

скрубберлер, көпіршігі және тіпті көбік аппараттары зиянды қоспалардың 

(MPC алдында) экстракцияны өте жоғары дәрежеде қамтамасыз етеді және 

абсорберлерді толық тазарту қадамдарының көп санымен ғана толық 

қалпына келтіреді. Сондықтан дымқыл тазалаудың технологиялық 

схемалары, әдетте, күрделі, көп сатылы және тазартқыш реакторлар (әсіресе 

скрубберлер) үлкен көлемде болады.   

Газ ағынын сұйық ерітіндімен байланыстыру газды оралған баған 

арқылы немесе сұйықтықты шашу арқылы немесе газды сіңіргіш 

сұйықтықтың қабаты арқылы құйып жіберу арқылы жүзеге асырылады.  

 

 
1 - тоңазытқыш; 2 - сорғыш; 3 - көбікті абсорбер; 4 - сорғы; 5 - жылу 

алмастырғыш; 6 - көбікті десорбер; 7 - десорберлер қазандығы; I - тазалауға 

арналған газ; II - су; III - тазартылған газ; IV – тұтынушыға арналған 

көмірқышқыл газы; V - пар.  

9.1-сурет - СО2-ден көмірқышқыл газы шығарылатын газды сіңіру схемасы: 

 

Газды-сұйықтық байланыс әдісіне байланысты, қуыс, оралған, 

саңылаулар, атомдар, көпіршіктер, дискілер және басқа да абсорбенттер 

ерекшеленеді. 

 Шаңсорғыштарда беткі қабат сұйықтықты шашыратып, ұсақ 

тамшылармен жасалады. Құрылғының көлемінде саңылаулар көмегімен газ 

ағымымен байланыста болатын тамшылар жасалады. 

Ішкі және бүріккіш абсорберлерде үздіксіз фаза газ болып табылады, ал 

бөлінген фаза - сұйық. Көпіршікті сіңіргіштерде газ сұйықтықтың үздіксіз 

ағынын таратады, ол плиталар деп аталады. 
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Кабельді амортизаторлар [14], [18] кеңінен қолданылады. 

Қақпақтардың тістері арасынан өткенде, газ көптеген ағындар мен 

көпіршіктерге бөлінеді, нәтижесінде өзара әрекеттесетін заттардың үлкен 

байланыс беті пайда болады. 

Абсорбция процестерін есептеу материалды балансқа негізделеді [14], 

[18], оның сіңіргішті тұтыну параметрлері және аппараттың өлшемі 

анықталған. 

  

Үш негізгі әдіс кеңінен таралған: әктік, магнезитті және аммиак-циклді. 

Әк әдісі. 

Әк тазарту әдісі түтін газдарында сілтілік реагенттер бар кальций 

гидроксиді (кальций) немесе кальций карбонаты (әктас) бар SO2 ерітіндісінің 

салдарынан күкірт қышқылын бейтараптандыруға негізделген. Бұл кезде 

келесі реакциялар орындалады: 

 

Са(ОН)2 + SO2 = СаSО3 + Н2О; 

СаСО3 + SO2 = СаSО3 + СО2. 
(9.1) 

 

Осы реакциялардың нәтижесінде сульфатты ішінара тотықтыратын 

кальций сульфиті алынып, оны құрылыс материалдарына өңдеуге болады, 

сондай-ақ оны сульфит-целлюлоза қағазы өндірісінде қолдануы мүмкін.  

Іс жүзінде әктастар, бор, доломит, марл (шлам-карбонат құрамының 

шөгінді жынысы) қолданылады. Әктас 1100 - 1300 ºС температура кезінде 

карбонатты жыныстар күйдіру арқылы шығарылады.   

Әдістің артықшылығы қарапайым технологиялық схема, операциялық 

шығындардың төмендігі, сорбенттің қол жетімділігі және төмен құны, 

газды алдын-ала салқындату және тазалаусыз тазалау мүмкіндігі. Өңдеу 

процесі SO2-ні кем дегенде 85% -дыққа түсіруді көздейді.  

Магнезит әдісі. 

Магнезит әдісімен тазаланған кезде газдар Вентури типті абсорберге 

енеді, онда олар магний оксиді бар суспензиямен суарылады. Бұл химиялық 

реакция: 

 

MgO + SO2 → MgSO3. (9.2) 
 

Алынған магний сульфиті магний бисульфитін қалыптастыру үшін 

күкірт диоксиді мен сумен әрекеттеседі, содан кейін магнезит қосу арқылы 

бейтараптандырылады:   

   

MgSO3 + SO2 + H2O → Mg(HSO3)2, 

Mg(HSO3)2 + MgO → 2MgSO3 + H2O. 

 

 
(9.3) 

Алынған магний сульфиті 800-900 ºC температурада атмосферадағы 

бастапқы өнімнің қалыптасуымен термиялық ыдырауға ұшырайды:  
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MgSO3 → MgO + SO2. 

 

 
(9.4) 

 

Магний оксиді қайта өңделеді және шоғырланған SO2 күкірт 

қышқылына немесе қарапайым күкіртке айналады. 

SO2-ден газды тазарту дәрежесі 90 - 92% құрайды, ал газдарды алдын-

ала салқындату қажет емес, бұл магнезитті әдісінің басты артықшылығы. 

Кемшіліктері агрессивті тозуға әкелетін және магний сульфитінің ыдырауы 

үшін жылу энергиясының үлкен тұтынуына әкеліп соқтыратын қатты 

заттармен көптеген операциялар болып табылады.  

 

9.2 Адсорбциондық әдіс  

 

Адсорбциялық әдістер әртүрлі технологиялық мақсаттарда 

қолданылады - бу-газ қоспаларын компоненттерге бөлу, фракциялардың 

бөлінуі, газдардың кептіруі және газды тазарту үшін санитарлық тазалау. 

Жақында адсорбциялық әдістер улы газ тәрізді заттардан атмосфераны 

қорғаудың сенімді құралы ретінде алға қойылып, бұл заттардың 

шоғырлануына және қайта өңдеуге мүмкіндік берді. 

Адсорбция әдісі адсорбенттерді пайдалана отырып, бу-газ қоспасынан 

белгілі компоненттерді селективті экстракциялауға негізделген. Іс жүзінде ең 

кең таралған өнеркәсіптік адсорбенттердің ішкі құрылымы әртүрлі мөлшерде 

және макро-, мезо- және микроперс бар макеттердің немесе тесіктердің 

формаларының болуымен сипатталады. Бөлшектердің жалпы көлемі немесе 

адсорбент көлемінде газдың тазалау тапсырмаларын шешуде мақсатты 

компоненттің сіңіру жылдамдығы (қарқындылығы) және осы компоненттің 

қатты абсорберінің адсорбциялық сыйымдылығы анықталады. 

 

Өнеркәсіптік адсорбенттер, көбінесе газды тазалау кезінде 

қолданылатын, көміртекті, кремний гелін, алюминий гелін, табиғи және 

синтетикалық зеолиттерді (молекулалық сит) белсендіреді. Өнеркәсіптік 

сорбенттерге қойылатын негізгі талаптар - жоғары сіңіру қабілеттілігі, әрекет 

селективтілігі (селективтілігі), термиялық тұрақтылық, құрылымды және 

бетінің қасиеттерін өзгертпестен ұзақ қызмет көрсету, оңай қалпына келтіру 

мүмкіндігі. Көбінесе, белсенді көмір газдардың санитарлық тазалығы үшін 

жоғары сіңіру қабілеттілігі мен регенерацияның оңай болуына байланысты 

қолданылады. 

Физикалық және химиялық адсорбция (химизорбция) бар. Физикалық 

адсорбция кезінде газдар мен булардың жұтылған молекулалары ван дер 

Ваальс күштерімен және химиялық күштермен химиясорбция кезінде 

сақталады [1].  

Газ қоспаларын адсорбция әдетте жылу алмастырғыштарсыз мерзімді 

әсер ететін реакторларда жүзеге асырылады; Адсорбент реактордың 
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сөрелерінде орналасқан. Жылу алмасу қажет болғанда (мысалы, регенерация 

кезінде концентрлі түрде десорбатты алу керек), орнатылған жылу 

элементтері бар адсорбенттерді қолданыңыз немесе құбырлы жылу 

алмастырғыштар түрінде реакторды орындаңыз; адсорбент түтіктерге 

құйылады және салқындатқыш айналма кеңістікте айналады.   

Тазаланатын газ 0,05-0,3 м / с жылдамдықтағы адсорберден өтеді. 

Тазартудан кейін адсорбер регенерацияға ауысады. Бірнеше реактордан 

тұратын адсорбциялық қондырғы толығымен жұмыс істейді, өйткені кейбір 

реакторлар тазалау кезеңінде, ал басқалары регенерациялау, салқындату 

және т.б. кезеңдерде болады. Адсорбциялық газды тазарту қондырғысының 

схемасы 9.2-суретте көрсетілген. 

Регенерация, мысалы, өткір немесе қызып кететін бу, ауа, инертті газ 

(азот) арқылы өтетін органикалық заттарды жағу, қыздыру арқылы жүзеге 

асырылады. Кейде белсенділікті жоғалтқан адсорбент толығымен 

ауыстырылады (шаңмен, шайырмен қорғалған).  

Ең жоғары перспективалы - жоғары газ шығынын (мерзімді 

реакторларға қарағанда жоғары тәртібімен), жоғары газ өнімділігі мен жұмыс 

қарқындылығымен сипатталатын қозғалыстағы немесе тоқтатылған 

адсорбент қабаттары бар реакторларда адсорбциялық газды тазалаудың 

үздіксіз циклдік процестері. 

Адсорбциялық газды тазарту әдістерінің негізгі артықшылықтары: 

- улы қоспалардан газдарды терең тазалау;  

- осы қоспалардың қайта сатылуының салыстырмалы 

қарапайымдылығы оларды тауарлы өнімге айналдыру немесе өндіріске 

қайтару; Осылайша, қалдықсыз технология қағидаты іске асырылады. 

Адсорбциялық әдіс төмен концентрациядағы улы қоспаларды 

(органикалық қосылыстар, сынап буларының және басқаларын), яғни 

пайдаланылған газдарды санитарлық тазалаудың соңғы кезеңі ретінде жою 

үшін ұтымды.  
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1 - сүзгі; 2, 3 - адсорбенттер; 4 - конденсатор; 5 - сепаратор; I - 

тазартылатын газ; II - тазартылған газ; III - су буы; IV - конденсатсыз булар; 

V-конденсацияланған адсорбция; VI - су конденсаты. 

9.2-сурет - адсорбциялық газды тазалау қондырғысының схемасы 

 
Көптеген адсорбциялық қондырғылардағы кемшіліктер процестің 

кезеңділігі және реакторлардың төмен қарқындылығы, адсорбенттердің 

мерзімді қалпына келуінің жоғары құны болып табылады. Адсорбенттің 

жылжымалы және псевдонирленген қабатында үздіксіз тазалау әдістерін 

қолдану осы кемшіліктерді ішінара жояды, бірақ көптеген процестердің 

дамуы әлі аяқталмаған жоғары берікті өнеркәсіптік сорбенттерді талап етеді 

[14], [18].  

 

9.3 Термиялық бейтараптандыру  

Термиялық бейтараптандыру аз улы заттардың пайда болуымен жану 

үшін жанармай мен газдардың шығарындыларының бөлігі болып табылатын 

жанғыш газдар мен булардың қабілетін негіздейді. 

Үш бейтараптандыру сызбасы бар: 

- тікелей күйдіру; 

- жылу тотығу; 
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- каталитикалық күйдіру. 

Тікелей жану тазартылған газдар жануды ұстап тұру үшін жеткілікті 

энергияға ие болған жағдайларда қолданылады. 

Осындай процестің үлгісі жанғыш қалдықтарды жағу болып табылады. 

Сутекті цианид мұнай-химия зауыттарында тігінен басқарылатын алауда 

бейтараптандырылады.  

Термалды тотығу тазартылатын газдар жоғары температурада болған 

жағдайларда, бірақ ол жеткілікті мөлшерде оттегі болмайды немесе жанғыш 

заттардың концентрациясы шамалы және жеткілікті емес болғанда, жалынды 

ұстау үшін қолданылады. Бірінші жағдайда жылу тотығу процесі таза ауамен 

жабдықталған камерада (CO, CnHm кейінгі жағу) және екінші жағдайда - 

қосымша табиғи газды қосумен жүзеге асырылады.  

Каталитикалық атмосфера пайдаланылған газдардағы улы 

компоненттерді катализаторлармен байланысу арқылы токсикалық емес 

немесе кем токсиндіге айналдыру үшін қолданылады. Іс жүзінде катализатор 

ретінде платина, палладий, мыс, марганец оксидтері және басқа асыл 

металдар және олардың қосындылары қолданылады. Бұл әдіс көміртегі 

оксиді, ұшпа көмірсутектерді, еріткіштерді, пайдаланылған газдарды 

бейтараптандырады. Мысал ретінде, бояу цехтарының газдық 

шығарындыларындағы толуолдың тотығу реакциясын қарастырыңыз. 

Реакция марганец кенінің қатысуымен т = 250-350 ° С температура кезінде 

жүреді:  

 

С7Н8 + 9О2 = 7 СО2 + 4 Н2О. (9.5) 

 

Каталитикалық тазалау әдісі автомобильдердің пайдаланылған 

газдарын бейтараптандыру үшін пайдаланылады. 

Каталитикалық жану процесінің ерекшелігі тотығу агентінің табиғаты 

болып табылады. 

Каталитикалық жану үрдісінде пайда болатын ең күрделі мәселе - бұл 

газ ағынында кенеттен пайда болған ұзақ қызмет ету мерзімі бар 

катализатордың біртіндеп деактивациясы немесе улануы. Зиянды 

залалсыздандыру газдардың катализатормен химиялық өзара әрекеттесуі 

немесе катализатордың жабысатын зат қабаты бар жабысуы арқылы пайда 

болады. 

Көптеген каталитикалық тазарту процестерінің жоқтығы газдан басқа 

әдістермен (сіңіру, адсорбция) жаңа заттардың пайда болуы болып табылады, 

бұл орнатуды қиындатады және жалпы экономикалық әсерді төмендетеді. 
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Адсорбция мен каталитикалық газды тазарту әдістерін ажырату қиын, 

өйткені белсендірілген көмір, цеолит сияқты дәстүрлі адсорбенттер көптеген 

химиялық реакциялар үшін белсенді катализаторлар болып табылады. 

Адсорбенттердегі катализаторлардағы газдарды тазарту адсорбция-

каталитикалық деп аталады.  

Коммерциялық өнім ретінде күкірт қышқылы мен күкіртті алу 

арқылы жоғары белсенділігі жоғары көміртектің суспендтік қабатында SO2 

(1-2% SO2 концентрациясы) бар жылу электр станцияларының немесе 

басқа да қалдық газдарын тазарту қызығушылық тудырады. 

Газ шығарындыларын толығымен тазарту үшін газдар мен булардың 

өрескел, орта және жұқа тазалаудың әр комбинациясы үшін оңтайлы 

қолданылатын аралас әдістерді қолдану ұсынылады. Ерте кезеңдерде, улы 

қоспалардың мөлшері жоғары болған кезде, абсорбция әдісі неғұрлым 

қолайлы, ал тазарту үшін - адсорбция немесе каталитикалық.  
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